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  ) اللَّه عنهم رضى( هاي اصحاب بيانه

   
دادند، و  ها، حج، غزوات و همه حاالت مخاطب قرار مى ها، جماعت  و يارانش مردم را در جمعه�چگونه پيامبر 

نمودند؟ و چگونه آنان      ترغيب و تشويق مى    -بود   ها مى  ها و تجربه    اگر چه مخالف مشاهده    -آنان را به انجام اوامر      
كردنـد؟   هاى باقى آن ترغيـب مـى       شدند، و به آخرت و لذت      دگذر آن رهنمون مى   هاى زو  را به زهد در دنيا و لذت      

انگار كه آنان امت اسالمى را، اعم از غنى و فقير، خاص و عامش، بر امتثـال اوامـر خداونـد و پيـامبرش، بـا بـذل                    
هاى زايل شـدنى     تاعگذاشتند كه آنان در اموال فانى و م        ساختند، و نمى   هاى شان و انفاق اموال شان استوار مى        نفس

  .مصروف گردند و فرو روند
   

  � نخستين بيانيه محمد پيامبر خدا
 در  �اى كه رسـول خـدا          نخستين بيانيه :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف        

زاوار و شايـسته    مدينه ايراد نمود، اين بود كه در ميان ايشان برخاست، و پس از حمد وثناى خداوند طورى كه سـ                   
بدانيد، به خدا سوگند، كه هـر يكـى از          . هاى تان اعمال نيك تقديم نماييد      اما بعد،اى مردم براى نفس    «:اوست،گفت

 كه ترجمانى ندارد و نه -شما خواهد مرد و گوسفندانش را بدون شبان رها خواهد نمود، و بعد از آن پروردگارش  
آيا رسولم نزدت نيامـد و برايـت ابـالغ نكـرد، و             : گويد  برايش مى  - دارد اى وجود دارد كه از وى باز       هم بازدارنده 

برايت مال ندادم، و بر تو فضل ننمودم؟پس براى نفست چـه تقـديم داشـتى؟آنگه وى بـه سـوى راسـت و چـپ                          
كـسى كـه   . بينـد  كند و جـز جهـنم، چيـزى را نمـى           بيند، باز به سوى پيش رويش نگاه مى        نگرد و چيزى را نمى     مى
يابـد بـه     اى خرمايى نگه دارد،بايد اين كار را بكند، و كسى كـه ايـن را نمـى                 ند رويش را از آتش ولو به پاره       توا مى

و سـالم  . شود حرف نيكويى اين عمل را انجام دهد،چون دربدل هر نيكى ده چند،تا هفت صد چند پاداش داده مى               
اى ايـراد    بيانيـه � آن بار ديگر رسول خـدا         بعد از  1»هايش بادا بر رسول خدا، و رحمت خدا بادا بر وى و بركت           

مان و   هاى به خداوند از شر نفس    . جويم ستايم و از وى استعانت مى      وى را مى  .ستايش از آن خداست   «:نمود و گفت  
اى برايش نيست، و كسى را كه گمـراه          كسى را كه خداوند هدايت نمايد، گمراه كننده       . بريم بدى اعمال مان پناه مى    

دهم كه معبود بر حقى جز خداونـد واحـد و الشـريك وجـود            و شهادت مى  . اى برايش نيست   كنندهنمايد، هدايت   
اش مزين و محبوب سازد، و بعد از كفر وى   بهترين سخن كتاب خداست، كسى كه خداوند قرآن را در سينه          . ندارد

چون اين نيكـوترين و  .  استرا وارد اسالم نمايد و اين كتاب را از ديگر سخنان مردم برايش برگزيند كامياب شده               
هـاى تـان     خداونـد را از عمـق دل      . دارد، دوسـتش بداريـد     كسى كه خداوند را دوست مى     . ترين سخن هاست   بليغ

                                                 
�م ����� و ��� ر��ل: ه��م ��
	  در ا��1�� ا�� � وا



  حيات صحابه

٣  ششم جلد 

خداوند از هر چـه    (هاى تان از آن سخت نگردد، چون         در كالم خدا و ذكرش سستى نكنيد، و قلب        . دوست بداريد 
آن را بهترين اعمـال، بهتـرين عبـادت، نيكـوترين       )خداوند(گزيند، و نمايد و برمى     چيزى را انتخاب مى   ) آفريند مى

پس خداوند را عبـادت كنيـد، بـه وى          . سخن و بهتر از هر آنچه از حالل و حرام براى مردم داده شده ناميده است               
هـان  به خداوند راست بگوييد، البته به بهترين سخنانى كـه بـا د            . چيزى را شريك نياوريد، و از وى به حق بترسيد         

گردد، سالم  اگر عهد خداوند نقض شود غضب مى. گوييد، و به رضاى خداوند در ميان تان دوستى كنيد خويش مى
آمـده، و ابـن   ) 214/3 (البدايـه ، اين طريق مرسل است، ايـن چنـين دار  1»بادا بر شما و رحمت خدا و بركت هايش      

ده، به الفاظ ديگرى به شكل خالصه چنان كـه           ايراد نمو  �اى را كه رسول خدا        نخستين بيانيه  �عساكر از انس    
  . گذشت روايت نموده است

   
   در جمعه � بيانيه پيامبر

اى كـه      در اولين نماز جمعه�رسول خدا  : از سعيد بن عبدالرحمن جمحى روايت نموده كه       ) 115/2(ابن جرير 
ستايم، و از وى      راست، وى را مى    ستايش خدا «: اى ايراد نمود و گفت     در مدينه در بنى سالم بن عوف گزارد خطبه        

آورم، و بـرايش كفـر    به وى ايمـان مـى  . شوم نمايم و از او طالب هدايت مى   از وى طلب مغفرت مى    .طلبم كمك مى 
دهم كه معبود بر حقى جز خداى واحـد و       و گواهى مى  . نمايم ورزم، و با كسى كه به وى كفر ورزد دشمنى مى           نمى

وى را خداوند در زمان انقطاع رسوالن، قلت علم، گمراهـى           . ده و رسول اوست   ال شريك وجود ندارد، و محمد بن      
كـسى كـه خـدا و      . مردم، انقطاع زمان، نزديكى قيامت و قريبى اجل، به هدايت، نور و اندرز مبعوث نمـوده اسـت                 

ه و دچـار    كند، به درستى كه گمراه شـد       پيامبرش را اطاعت نمايد رهياب شده است،و كسى كه از آنان نافرمانى مى            
كنم، چـون    شما را به ترس خدا سفارش مى      .افراط گرديده، و در گمراهى و ضاللت دور و دراز مبتال گرديده است            

اين بهترين چيزيست كه يك مسلمان مسلمان ديگر را به آن سفارش نمايد، و او را به سوى آخرت ترغيب كنـد،و                     
 طرف خود ترسانيده و بر حذر داشته بترسيد و بـر حـذر    از آنچه خداوند شما را از     . به تقواى خداوند امرش نمايد    

باشيد، و نصيحتى از اين بهتر نيست، و نه ذكرى از اين بهتر و افضل است، و تقواى خدا، براى كسى كه به آن، در                         
و هر كس . طلبيد حال ترس و خوف از پروردگارش، عمل نمايد، كمك راستينى است، براى آنچه از امر آخرت مى        

يش را كه در ميان او و خداست در خفا و آشكار اصالح نمايد، و نيتش از اين كار فقط رضاى خدا باشد،                آن كارها 
 هنگامى كـه انـسان بـراى آنچـه پـيش فرسـتاده محتـاج        -باشد، و در آخرت    اى مى  اين عمل برايش در دنيا تذكره     

. ر ميـان وى و آن فاصـله بعيـدى باشـد    دارد، كه د باشد، و اگر ما سواى اين باشد، دوست مى        ذخيره مى  -گردد   مى
وى ذاتيـست كـه قـولش را    . دارد، و خدا بر بندگان رؤوف و مهربان اسـت       خداوند شما را از خويشتن بر حذر مى       

  :گويد خداوند عزوجل مى. اش را پوره نموده و خالفى براى آن نيست راست گردانيده، و وعده
������ �	
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  »شود و من بر بندگان ستم كننده نيستم سخن نزد من تغيير داده نمى« :ترجمه
چـون كـسيكه از خـدا بترسـد، گناهـانش را بـرايش              . از خداوند در عاجل امر و آجل آن، در سر و آشكار بترسيد            

تقـوى  . ه استگرداند، و كسى كه از خدا بترسد، به كاميابى بزرگى دست يافت        بخشد، و پاداش را برايش زياد مى       مى
هـا را سـفيد      دارد، و تقـواى خـدا روى       دارد و از عقاب و قهرش نيـز نگـه مـى            و ترس خدا، از غضب وى نگه مى       

قسمت و نـصيب تـان را بگيريـد، و در امـر خـدا               . كند سازد، و درجه را بلند مى      گرداند، پروردگار را راضى مى     مى
زانيده است، و راهش را براى تان واضح ساخته، تا صادقين  خداوند كتابش را براى تان آمو     . تقصير و كوتاهى نكنيد   

و كاذبين را بداند، بنابرين طورى كه خداوند براى تان نيكى و خوبى نموده اسـت، نيكـى نماييـد و بـا دشـمنانش                         
او شما را برگزيده و مسلمان نام نهاده اسـت، تـا كـسى كـه هـالك      . دشمنى كنيد، و در راهش به حق جهاد نماييد       

ماند با دليل و حجت زنده بمانـد، و كـسى جـز خـدا از          با دليل و حجت هالك گردد، و كسى كه زنده مى           شود مى
آيد عمل كنيـد، چـون       ذكر خدا را به كثرت نماييد، و براى آنچه بعد از امروز مى            . قوت و توانايى برخوردار نيست    

. نمايـد   آنچه بين او و مردم است مى       كسى آنچه را در بين خودش و خداست اصالح نمايد، خداوند كفايتش را در             
كنند، و خداوند مالك     نمايد، و آنان باالى خدا فيصله نمى       نسبت اين امر آن است كه خداوند باالى مردم فيصله مى          

خدا بزرگ است، و قوت و توانايى فقط از . باشند هاى مردم است، و آنان بر آنچه نزد اوست مالك نمى دست داشته
اين چنين اين  را ابن جرير ذكر نموده، و در سند آن ارسال              : گويد مى) 213/3(درالبدايه   1.»تآن خداوند بزرگ اس   

  .به مثل آن، به شكل طوالنى بدون اسناد ذكر نموده است) 98/18(و قرطبى نيز اين را در تفسيرش . است
   

  در غزوات    � هاى پيامبر بيانيه
  در يك غزوه � بيانيه پيامبر
   بـه غـزا       �با رسول خدا    : اند كه گفت      روايت نموده    � مردى از اصحاب پيامبر      - �حرار  طبرانى وبزار از  

اى مردم، شـما در ميـان     «:وى برخاست و پس از حمد و ثناى خداوند گفت         . رفتيم و با دشمن مان روبرو گرديديم      
رديديد، قدم به قدم پيش     ايد، و در منازل آنچه هست كه بود، وقتى با دشمن روبرو گ             سبز، زرد و سرخ صبح نموده     

كنند، و وقتى شهيد شود، نخستين  چون هر كسى در راه خدا حمله نمايد، دو حور عين به سويش شتاب مى              . برويد
نمايد، و آن دو حور غبار     افتد، خداوند عزوجل همه گناهانش را از وى معاف مى          اى كه از خونش به زمين مى       قطره

در : گويد مى) 275/5( هيثمى2.»وقت شما نيز رسيد : گويد ت تو رسيد، و او مى     وق: گويند را از رويش پاك نموده مى     
  .باشد اين عباس بن فضل انصارى آمده، و ضعيف مى

   
  هنگامى كه در حجر در غزوه تبوك پايين گرديد  � بيانيه پيامبر
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، برخاست و براى  وقتى در حجر در غزوه تبوك پايين گرديد�رسول خدا :  روايت نموده كه�طبرانى از جابر    
قـوم صـالح از نبـى شـان         . ها سؤال مكنيـد    اى مردم، از نبى تان معجزات و نشانه       «: مردم بيانيه ايراد نمود، و فرمود     

شـد، و    خواستند كه براى آنان شترى پيدا نمايد، و او چنان نمود، آن شتر در روز نوبتش از اين راه وسيع وارد مـى                      
آوردنـد، در آن روز شـير از وى       اى كه در روزهاى ديگر آب بـه دسـت مـى            دازهنوشيد، و آنان به ان     آب شان را مى   

بعد آنان وى را پى زدند، و خداونـد سـه روز آنـان را               . رفت گشت و مى   دوشيدند، و باز از اين راه وسيع بر مى         مى
شان را هالك فرصت داد و وعده خدا ديگر دروغ نبود، باز بانگ و صداى شديد به سراغ شان آمد، و خداوند همه      

اى : گفتـه شـد   . »گردانيد، مگر مردى را كه در حرم خدا بود، و حرم خدا سبب ايمنى وى از عـذاب خـدا گرديـد                     
اين را طبرانى در األوسط و بزار، و احمد به مثل : گويد مى) 38/7(هيثمى . »ابو رغال «:رسول خدا، او كيست؟ فرمود    

  .اند و رجال احمد رجال صحيح اند آن روايت كرده
   

  در تبوك  �بيانيه ديگر پيامبر
   �روز غزوه تبـوك رسـول خـدا         :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اللَّه عنهما  (طبرانى در الكبير از حسن بن على        

كـنم، كـه خداونـد     اى مردم، من شما را فقط به آنچه امر مى« :به منبر بلند شد، و بعد از حمد و ثناى خداوند گفت    
رزق را بـه طريـق   . دارم، كه خداوند شما را از آن باز داشته است  از چيزى شما را باز مىشما را امر نموده است، و    

كند،  نيكو طلب نماييد، سوگند به ذاتى كه جان ابوالقاسم در دست اوست، هر يكى از شما را رزقش چنان طلب مى
 آن را بـه طاعـت خداونـد    طلبد، بنابرين اگر چيزى از آن براى شما سختى و دشـوارى نمـود،   كه اجلش وى را مى  
  .آمده است) 196/3( اين چنين در الترغيب 1.»عزوجل طلب نماييد

   
  در وقتى كه مكه فتح گرديد � بيانيه پيامبر

 گـشوده   �وقتى كه مكه براى رسول خدا       :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اللَّه عنهما  (طبرانى از عبداللَّه بن عمرو    
: بعد از آن گفـت . ، و براى ايشان تا خواندن عصر اجازه داد»ر خزاعه از بنى بكرسالح را باز داريد، مگ  «:شد، فرمود 

، فرداى آن روز مردى از خزاعه با مردى از بنى بكر در مزدلفه روبرو گرديـد، و او را بـه قتـل                        »سالح را باز داريد   «
ديدم كـه پـشتش را بـر         من وى را     - رسيد، وى براى ايراد بيانيه برخاست        �اين خبر براى رسول خدا      . رسانيد

ترين مردم براى خدا، كسى است كه در حرم قتل نمايد، يا غير قاتلش را بكشد يا به                 دشمن«: كعبه زده بود، و گفت    
:  فرمـود �فالنى پسرم است، رسول خدا : در آن اثنا مردى برخاست و گفت      . »كينه و دشمنى جاهليت قتل نمايد     

 اسـت، و بـراى زانـى اثلـب          2شت رفته است، پسر براى صاحب فـرا       اين طور دعوى در اسالم نيست، امر جاهلي       «
بعد از بامداد تا طلوع آفتاب نماز نيست،        «: ، و گفت  »سنگ«: اى رسول خدا، اثلب چيست؟ پاسخ داد      : ، گفتند »است

. »اش شـود و نـه بـاالى خالـه         اش نكـاح نمـى     زن باالى عمه  «:  و افزود  »و بعد از عصر تا غروب آفتاب نماز نيست        
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  حيات صحابه

٦  ششم جلد 

اند، و در صحيح بخش نهى از نماز بعد از صـبح آمـده، و در سـنن بعـضش        رجال آن ثقه  : گويد مى) 178/6(مىهيث
  .آمده است

   
  در فتح مكه  �ابيانه ديگر پيامبر خد

 روز فتح مكه، در حـالى كـه   �رسول خدا :  روايت نموده كه)رضى اللَّه عنهما(از ابن عمر   ) 478 ص(ابن ماجه   
اش  ستايش خدايى راست، كه وعـده     «: ايستاده بود برخاست، و بعد از حمد و ثناى خداوند گفت          بر زينه پايه كعبه     

آگاه باشيد، كه كشته شده خطـاء،       . اش را نصرت داد، و احزاب را به تنهايى اش شكست داد            را راست نمود، و بنده    
شد و اوالدش در شكمش     چون كشته شده تازيانه و عصاست، و در آن صد شتر ديت است، چهل شتر آن حامله با                 

آگاه باشيد، هر بزرگوارى و شرف موروثى و خونى كه در زمان جاهليت بود، زير اين دو قدمم اسـت، مگـر                      . باشد
آگاه باشيد كه من آن دو عمل را براى اهل آن چنانكه از قبـل بودنـد،   .پرده دارى و خدمت خانه و آب دادن حجاج       

  1.»سپردم
 روز فتح مكه سوار بـر شـتر         �رسول خدا   :  روايت نمود، كه گفت    ) اللَّه عنهما  رضى(و ابن ابى حاتم از ابن عمر      

 و بـراى شـترش جـاى    2كـرد،  قصوايش طواف نمود و اركان را با عصاى سر كجى كه در دسـتش بـود لمـس مـى               
 هاى مردان پايين گرديد، و شتر به سوى سيل گاه بيرون كـرده شـد و                خواباندنى در مسجد نيافت، بنابرين بر دست      

 مردم را از باالى سوارى اش مخاطب قرار داد، و پس از حمد و               �بعد از آن رسول خدا      . در آنجا خوابانيده شد   
اى مردم، خداوند تعالى، كبر و نخوت جاهليت را و همچنـين            «:  گفت -ثناى خداوند طورى كه وى اهل آن است         

منـد   مردى نيكوكار، متقـى و عـزت  : اند گونهبزرگ منشى را به پدران زمان جاهليت شما برده است، ديگر مردم دو           
  :گويد خداوند عزوجل مى. نزد خداوند تعالى، و مرد فاجر، بدبخت و خوار و ذليل نزد خداوند تعالى

                          �����  �!��� "� #�$���%�  !����&� �'�($� "� ��)*��+� ,-��. � ����/ �$ �&��0 � 12� � ($3 4� �$�&��5 �� 6�&�� �7�� ��
8�5)(9:�;�:<=(  

ها گردانيديم تـا بـا هـم شناسـا      اى مردمان ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را نژادها و قبيله  «:ترجمه
  .»ترين شما نزداللَّه پرهيزگارترين شماست، و خدا به همه چيز دانا و خبردار است به درستى كه گرامى. شويد

 اين چنين اين را عبـد بـن حميـد،           3.»طلبم  و شما، از خدا مغفرت مى      ام، براى خودم   با اين گفته  «:  بعد از آن فرمود   
  .آمده، روايت نموده است) 218/4(چنانكه در تفسير ابن كثير

   
  در ماه رمضان   �هاى آن حضرت  بيانيه

  در استقبال از رمضان به روايت سلمان  �بيانيه بزرگ پيامبر
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  حيات صحابه

٧  ششم جلد 

اى ايـراد     در آخرين روز شعبان بـراى مـا بيانيـه          � خدا   رسول:  روايت نموده، كه گفت    �ابن خزيمه از سلمان     
اى مردم، ماه بزرگ و مباركى بر شما سايه افكنده است، در اين ماه شبى هست كه از هزار مـاه بهتـر    «:نمود و گفت  

كسى كه در آن به عمـل خيـرى تقـرب    . اش را فرض گردانيده، و قيام شبش را نفل      كه خداوند روزه   )ماهى. (است
اى را انجام دهد،     اى را اداء نموده باشد، و كسى كه در آن فريضه           ن كسى است كه در ماسواى آن فريضه       جويد، چو 

اين ماه صبر است و جزاى صبر جنت است، و . چون كسى است كه هفتاد فريضه را در ماسواى آن انجام داده باشد
 كـسى كـه در آن بـراى روزه دارى      .شود ماه مواسات و همدردى است، ماهى است كه در آن رزق مؤمن افزون مى             

باشد، و بـرايش مثـل اجـر روزه دار پـاداش      افطار فراهم آورد، اين عمل مغفرت گناهانش و آزادى وى از آتش مى 
اى رسول خدا، همه مـا چنـان نيـست، كـه افطـارى      : گفتند. »باشد، بدون اينكه از پاداش وى چيزى كاسته شود   مى

خداوند اين ثواب را براى كسى كه افطار روزه دارى را، بـا خرمـا، يـا                 «: مود فر �دارى را بيابد، رسول خدا     روزه
اين ماهى است كـه اولـش رحمـت اسـت، وسـطش      . دهد جرعه آبى يا شيرى مخلوط با آب، فراهم بياورد، نيز مى 

 بخشد و از   كسى كه در آن بر غالم خود تخفيف بياورد، خداوند برايش مى           . مغفرت است و آخرش رهايى از آتش      
هـا   دو خـصلت آن چنـان انـد، كـه بـدان     : در اين ماه چهار خصلت را به كثرت انجام دهيـد   . سازد آتش آزادش مى  

امـا دو خـصلتى   . ها بى نياز نيستيد سازيد، و دو خصلت ديگر آن چنان اند، كه شما از آن            پروردگارتان را راضى مى   
 اللَّه و مغفرت خواستن از خداست، و اما دو خصلتى           شهادت ال اله اال   : سازيد ها پروردگارتان را راضى مى     كه به آن  

جوييد، و كسى كـه      خواهيد، و به وى از آتش پناه مى        از خداوند جنت را مى    : نياز نيستيد اينهااند   ها بى  كه شما از آن   
نوشاند، كـه تـا داخـل شـدن بـه جنـت تـشنه                روزه دارى را آب بنوشاند، خداوند وى را از حوضم جرعه آبى مى            

   1.»دشو نمى
 )اگـر (: اين را ابن خزيمه در صحيح خود روايت نموده، و بعـد از آن گفتـه               : گويد مى) 218/2(منذرى در الترغيب    
 و اين را از طريق وى بيهقى نيز روايت كرده است، و اين را ابو الشيخ ابن حبان هم در الثـواب              2خبر درست باشد،  

آمـده،  ) 323/4(چنين ابن نجار بـه طـولش، چنانكـه در الكنـز       و اين را هم   . به اختصار از آن دو روايت نموده است       
  .روايت كرده است

   
  درباره مغفرت گناهان مسلمين در نخستين شب رمضان  �بيانيه پيامبر

 در وقـت نمـاز   �هنگامى كه رمضان نزديك گرديد، رسـول خـدا   :  روايت نموده، كه گفت  �ابن نجار از انس     
آگاه باشيد، همه اهل . رمضان به شما رو آورده و شما به رمضان     «: نمود، و فرمود  مغرب براى ما بيانيه كوتاهى ايراد       

  .آمده است) 325/4(اين چنين در الكنز. »شوند قبله در نخستين شب رمضان بخشيده مى
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  حيات صحابه

٨  ششم جلد 

  درباره محبوس شدن شياطين و قبول شدن دعاء در ماه رمضان � بيانيه پيامبر
 �در فرا رسيدن نخـستين شـب رمـضان رسـول خـدا      : موده، كه گفت روايت ن�اصبهانى در الترغيب از على  

تـان   اى مردم، خداوند تعالى كفايت شما را از طـرف دشـمن جنـى            «: برخاست، و با نثارثناء بر خداوند تعالى گفت       
  :نموده است، و براى تان وعده اجابت داده و گفته

�'� >9+?� @��A�)()�B:CD(  
  .»كنم بت مىتان اجا دعايم كنيد براى«: ترجمه

آگاه باشيد، خداوند عزوجل براى هر شيطان سركش هفت ملك را موظف گردانيده، و تا سپرى شدن مـاه رمـضان         
هاى آسمان، از نخستين شب آن، تا آخرين شبش باز است، و دعاء در آن قبول  آگاه باشيد، دروازه. باز شدنى نيست 

 بيـرون شـد، و      1گاه ازاربند را محكم بست و از ميان ايشان        وقتى كه نخستين شب دهه اخير فرا رسيد، آن        . »شود مى
هـا از    در آن شـب   : ازاربند محكم بستن چه معنى دارد؟ پاسخ داد       : گفته شد . اعتكاف نشست و شب را زنده داشت      

  .آمده است) 323/4(اين چنين در الكنز . گرفت زنان گوشه مى
   

  در تأكيد نماز جمعه  �بيانيه پيامبر
اى «:  براى ما بيانيه ايـراد نمـود و گفـت          �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �از جابر   ) 172ص(ابن ماجه   

مردم، به سوى خداوند، قبل از اينكه بميريد، توبه نماييد، و به اعمال صالح، قبل از اينكه گرفتـار شـويد، مبـادرت                       
قه در خفا و آشكار حفظ و بر قرار         اى كه ميان شما و پروردگارتان هست آن را با كثرت ذكر و صد              ورزيد، و رابطه  

و بدانيد كه خداوند، جمعـه را بـر       . گرديد شويد و جبيره مى    شويد، نصرت داده مى    به اين عمل رزق داده مى     . داريد
كسى كه . شما در همين مقامم، در همين روزم، در همين ماهم و در همين سالم تا روز قيامت فرض گردانيده است          

، خواه امام عادل داشته باشد يا ظالم، به سبب سـبك دانـستن آن يـا انكـار از آن،          -د از من     يا بع  -آن را در حياتم     
آگاه باشيد، تا انسان توبـه  . ترك نمايد، خداوند پراكندگى اش را برايش جمع نكند و به وى در كارش بركت ندهد               

 نيكـى اش پذيرفتـه      اش قبـول نيـست،     نكند نمازش قبول نيست، زكاتش قبول نيست، حجش قبـول نيـست، روزه            
كند اعرابى امامت مهـاجر      آگاه باشيد، زن امامت مرد را نمى      . پذيرد اما كسى كه توبه كند، خداوند از وى مى        . نيست
كند، مگر اينكه وى را با زور مجبور سازد، و او از شمـشير و تازيانـه وى                   نمايد و فاجر امامت مؤمن را نمى       را نمى 
   2.»بترسد

اين را طبرانى در األوسط  به نقل از ابو سعيد خدرى مختصرتر از آن روايت كرده اسـت،               : دگوي مى) 31/2(منذرى  
 روز جمعـه بـراى ايـراد       �رسول خـدا    : و ابويعلى آن را به دو اسناد از جابر بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت              

 مدينـه دور باشـد و بـه جمعـه     ممكن براى مردى جمعه فرا رسد، و او به اندازه يك ميل از      «: خطبه ايستاد و گفت   
ممكن براى مردى جمعه فرا رسد، و او بـه انـدازه دو ميـل از مدينـه  دور                    «: ، باز در مرتبه دوم گفت     »حاضر نشود 
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  حيات صحابه

٩  ششم جلد 

ممكن به اندازه سه ميل از مدينـه دور باشـد، و بـه جمعـه     «: و در مرتبه سوم گفت   . »باشد و او به آن حاضر نگردد      
  1.»هر زندحاضر نشود و خداوند  بر قلبش م

   
  در حج � هاى پيامبر بيانيه
 براى مـردم    حجه الوداع  در   �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اللَّه عنهما  (از ابن عباس    ) 93/1(حاكم

تان عبادت شود نااميد شده است، ولى وى راضى شده كـه در مـا                شيطان از اينكه در زمان    «: بيانيه ايراد نموده گفت   
بنابرين اى مردم بر حـذر باشـيد، مـن در    . شمريد، اطاعت شود از اعمالتان كه حقير و ناچيز مى      سواى آن، در آنچه     

كتـاب خـدا، و سـنت       : شـويد  ام، كه اگر به آن چنگ زنيد، هرگز و ابداً گمـراه نمـى              ميان شما چيزى را ترك نموده     
چيـزى از مـال بـرادرش حـالل     هر مسلمان برادر مسلمان ديگر است، مسلمانان برادراند، و براى شخصى            . اش نبى

و ظلم ننماييد، و بعد از من به كفر برنگرديد، كه گردن يكديگرتان   . نيست، مگر آنچه را از طيب نفس برايش بدهد        
  2.»را بزنيد
بخارى احاديث عكرمـه را حجـت آورده، و مـسلم ابـو اويـس را حجـت آورده، و سـاير                      : گويد مى) 93/1(حاكم  

، به روايت متفق عليه در صحيحين، به اين لفـظ آمـده             �اين حديث در خطبه پيامبر      و  . اند راويانش متفق عليهم  
ام، كـه اگـر بـه آن چنـگ زنيـد، هرگـز بعـد از آن، گمـراه                 اى مردم، من در ميان شما چيزى را ترك نموده         «: است
ن به سـنت در     و ذكر چنگ زد   . »گوييد؟ شويد، پس شما چه مى     كتاب خدا، و شما درباره من پرسيده مى       : شويد نمى

  .ذهبى همراهش موافقه نموده است. اين بيانيه غريب و ناآشناست، و به آن نيازمندى نيز وجود دارد
 در مسجد �رسول خدا : اند كه گفت طبرانى و ابوبكر خفاف در معجمش و ابن نجار از ابن عباس روايت نموده

كـسى كـه آخـرت      «: گفـت  -آنچه وى اهلش است     وى بعد از حمد و ذكر خدا به         . خيف براى ما بيانيه ايراد نمود     
نمايد، و غناء و بى نيـازى اش را در پـيش چـشمانش               مقصد و هدفش باشد، خداوند پراكندگى هايش را جمع مى         

و كسى كه مقصد و هـدفش دنيـا باشـد، خداونـد     . آيد باشد مى گرداند، و دنيا برايش در حالى كه ذليل مى      ظاهر مى 
گردانـد، و از دنيـا جـز         سازد، و فقر و نيازمندى اش را در پيش چشمانش ظاهر مـى             حالش را پراكنده و متفرق مى     

  .آمده است) 2,2/8( اين چنين در النز 3.»آيد آنچه برايش نوشته شده، ديگر چيزى برايش نمى
  در مسجد خيف در منى براى ما�رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و ابن نجار از ابن عمر       
هايم را شنيد، و آن را بـراى بـرادرش    اى را خرم و شاداب گرداند، كه حرف      خداوند بنده «: بيانيه ايراد نمود و گفت    

اخـالص عمـل    : شود سه خصلت است، كه با وجود آنها كينه، دغل و خيانت در قلب مسلمان داخل نمى               . بيان كرد 
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  حيات صحابه

١٠  ششم جلد 

چون دعاى ايشان در برگيرنده كسانى نيـز        . مانانبراى خدا، نصيحت مسؤولين امور، يكجايى و التزام جماعت مسل         
  1.»هست كه از عقب آنان قرار دارند

و مسلم از جابر روايت نموده و حديث را با طول آن در صفت حج ذكر نموده، و در آن آمـده، بعـد رسـول خـدا                            
 پا شده بود، دريافت و      اى را كه توسط چادر برايش بر        به راهش ادامه داد، تا اينكه به عرفه آمد، و در آنجا قبه             �

گاه امر نمود و شتر قصوا برايش پاالن گرديد، بعد در بطن وادى             وقتى كه آفتاب زوال نمود، آن     . در آن پايين گرديد   
اند، مثل حرمت اين روزتان، در  تان براى شما حرام هاى تان و اموال خون«: آمد، و براى مردم بيانيه ايراد نمود، گفت

انـد، و   هايم گذاشـته شـده   آگاه باشيد، هر چيز كه از امر جاهليت وجود داشت زير قدم    .  شهرتان تان، در اين   اين ماه 
. سازم، خون ابن ربيعه بن حارث اسـت  مان هدر مى هاى هاى جاهليت هدراند، و نخستين خونى را كه از خون   خون

ت، و نخستين سودى را كه از       و سود جاهليت باطل اس    . وى در بنى سعد شير خواره بود، و هذيل به قتلش رسانيد           
و از خـدا دربـاره   . كنم، سود عباس بن عبدالمطلب است، همه آن باطل و ساقط اسـت      مان باطل اعالن مى    سودهاى

حـق  . ايـد  هاى شان را به كلمه خدا حالل سـاخته         ايد، و فرج   زنان بترسيد، چون شما آنان را به امانت از خدا گرفته          
بريد ننشانند، اگر چنين نمودند، آنان را بزنيد ولى نـه زدن             ر شما كسى را كه بد مى      شما بر آنان اين است كه بر بست       

تـان چيـزى را      شـان رزق و لبـاس بـه نيكـى فـراهم آوريـد و بـراى                 و حق آنان بر شما اين است، كه براى        . محكم
شويد، پس  ن پرسيده مىو شما درباره م  . كتاب خدا : شويد ام، كه اگر به آن چنگ زنيد، بعد از آن گمراه نمى            گذاشته

آنگاه وى انگشت   . دهيم، كه تو ابالغ نمودى، نصيحت كردى و اداء نمودى          شهادت مى :  گفتند »دهيد؟ چه پاسخ مى  
بار خدايا، شاهد باش، بـار خـدايا،        «: اش را به سوى آسمان بلند نمود، و باز به سوى مردم اشاره كرد و گفت                سبابه

و اين را همچنين ابوداود و ابن ماجـه، چنانكـه در            . آمده است ) 148/5 (البدايه اين چنين در     2.، سه بار  »شاهد باش 
  .اند آمده، روايت كرده) 23/3(الكنز 

 براى مردم در روز عيد قربان بيانيه ايراد � روايت نموده كه رسول خدا )اللَّه عنهما  رضى(و بخارى از ابن عباس      
سرزمين :  گفتند»اين كدام سرزمين است؟«: روز حرام، گفت: تند، گف»اى مردم، اين كدام روز است؟«: نمود و گفت  
تان بر يـك   هاى تان، اموال تان و ناموس هاى خون«: ماه حرام، فرمود:  پاسخ دادند»اين كدام ماه است؟  «: حرام، گفت 

ش را چنـدين بـار   و اين كالم: افزايد مى. »اند تان حرام ديگرتان، مانند حرمت امروزتان، در اين شهرتان و در اين ماه 
، ابـن   »بارخدايا، آيا ابالغ نمودم؟ بار خدايا، آيا ابـالغ كـردم؟          «: تكرار نمود، و بعد از آن سرش را بلند نموده گفت          

بايـد حاضـر بـراى      «: سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اين وصيت وى براى امتش اسـت              : گويد عباس مى 
آمـده  ) 194/5 (البدايـه  ايـن چنـين در       3.»كه گردن يكديگرتان را بزنيد    غايب ابالغ نمايد، و بعد از من كافر نشويد          
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  حيات صحابه

١١  ششم جلد 

اللَّـه   رضـى (اند، و ابن ماجه اين را از ابـن عمـر        و همچنين اين را احمد و ابن ابى شيبه از وى روايت نموده            . است
  .اند يت كردهآمده، روا) 25/3(، چنانكه در الكنز � و احمد و بغوى از ابو غاديه � و طبرانى از عمار )عنهما

، بعـد در آن هنگـام   1»مردم را خاموش سـاز «:  فرمود�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  �و احمد از جرير     
و در روايـت  . »هـاى يكـديگرتان را بزنيـد    بينم ديگر بايد چنان نشود، كه كافر شويد و گردن   بعد از آنچه مى   «:گفت

 و ماننـد آن را متـذكر شـده،          »...ر، مـردم را خـاموش سـاز       اى جري «:  گفت حجه الوداع ديگرى از وى آمده، كه در       
  .آمده است) 197/5 (البدايهچنانكه در 

 را حـج    � همـراه رسـول خـدا        حجه الـوداع  در  :  روايت نموده كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و مسلم از ام حصين      
 گرفته اسـت، و دومـى       � خدا   يكى از آنان مهار شتر رسول     :  را ديدم كه   )رضى اللَّه عنهما  (نمودم، اسامه و بالل     

 �رسـول خـدا     : افزايـد  وى مى . گيرد، تا اينكه جمره عقبه را زد       لباسش را بلند نموده و بر وى از گرمى پرده مى          
سياه : پندارمش گفت اگر بر شما بنده مقطوع األعضاء مى«: گفت سخنان زيادى گفت، بعد از آن از وى شنيدم كه مى

 البدايـه  ايـن چنـين در       2.»نمـود، از وى بـشنويد و اطاعـت كنيـد           اب خدا رهبرى مى   امير مققر شد، و شما را به كت       
آمـده، و ابـن   ) 62/3(و اين را همچنين نسائى به مثل آن روايت كرده است، چنانكه در الكنـز   . آمده است ) 196/5(

  .مانند آن را روايت نموده است) 184/2(سعد 
: گفت  مى حجه الوداع اش در     شنيدم كه در بيانيه    �ز رسول خدا    ا:  روايت نموده، كه گفت    �و احمد از ابوامامه     

خداوند به هر صاحب حق حقش را داده است، بنـابرين بـراى وارث و وصـيتى در كـار نيـست، و پـسر مربـوط                    «
باشد، و كسى كه خود را به غير پدرش           است، و براى زناكار سنگ است، و حساب شان بر خدا مى            3صاحب فراش 

به طرف غير آزاد كنندگانش منسوب نمود، بر وى تا روز قيامت لعنت پى در پى خدا باشد، و زن                منسوب نمود، يا    
طعـام بهتـرين    «: اى رسول خدا، طعام را هم؟ فرمـود       : ، گفته شد  »كند اش بدون اجازه شوهرش مصرف نمى      از خانه 

خواره دوباره مسترد شود، ديـن  امانت بايد دوباره اداء گردد، شير«:  فرمود �، بعد از آن رسول خدا       »اموال ماست 
: اند، و ترمذى گفته     اين را صاحبان سنن چهار گانه روايت نموده        4.»اداء گردد، و كفيل مسوؤل پرداخت تاوان است       

 را در منـى روز عيـد قربـان          �خطبه رسول خـدا     : و نزد ابو داود از ابوامامه روايت است كه گفت         . حسن است 
  .شنيدم

 سـوار   5 شنيدم، و او در آن روز بـر جـدعاء          �از رسول خدا    : روايت است كه گفت   و همچنين نزد احمد از وى       
آيا «: وى به صداى بلندش گفت. نمود تا مردم را بشنواند بود، و پاهايش را بر ركاب گذاشته بود، و خود را بلند مى     

: ؟ فرمـود  سـپارى  اى رسـول خـدا، چـه تعهـدى بـراى مـان مـى              : هاى مردم گفـت     مردى از بين گروه    »شنويد؟ مى
پروردگارتان را عبادت كنيد، نمازهاى پنج گانه تان را بگزاريد، ماه تان را روزه بگيريد، صاحب امرتان را اطاعـت                    «
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  حيات صحابه

١٢  ششم جلد 

اين چنين  . حسن و صحيح است   :  اين را ترمذى روايت نموده، و گفته       1.»شويد نماييد، داخل جنت پروردگارتان مى    
  .آمده است) 198/5 (البدايهدر 

 �در حالى كه ما در منى بوديم، رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    � عبدالرحمن بن معاذ تيمى      و ابو داود از   
هاى وى را در حالى كه در منازل خويش بوديم    هاى مان را باز نمود، حتى كه گفته        گوش. براى ما بيانيه ايراد فرمود    

ـ        مناسك ايشان را به آنان آموزش مى       �وى    . شنيديم مى هـاى   هـا رسـيد، بعـد انگـشت        ه جمـره  داد، تـا اينكـه ب
، بعد از آن مهاجرين را امـر نمـود، و در پـيش روى             »هاى خرد را استعمال كنيد     سنگ«: اش گذاشت و گفت    سباحه

 اين را   3. و انصار را دستور داد و در پشت مسجد پايين شدند و بعد از آن مردم پايين گرديدند                  2مسجد پايين شدند  
 �و نزد ابو داود همچنان از رافـع بـن عمـرو مزنـى     . اند مد و نسائى روايت نموده، اح)185/2(همچنين ابن سعد   

 را ديدم، كه قبل از ظهر در منى در حالى كه بـر قچـر خاكـسترى رنگـش                    �رسول خدا   : روايت است كه گفت   
ايـستاده بودنـد و   اى از مـردم    كرد، و عـده    نمود، و على آن را ابالغ و تكرار مى         سوار بود، براى مردم بيانيه ايراد مى      

  .آمده است) 198/5 (البدايهاين چنين در . اى هم نشسته عده
 در روز ميانـه از  �من از مهار شتر رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت�احمد از ابو حره رقاشى از عمويش   

يد كه شما در دان اى مردم، آيا مى«:  گفت�رسول خدا . كردم روزهاى تشريق گرفته بودم و مردم را از آن دفع مى
در روز حرام، ماه حرام و سرزمين       :   گفتند  »ها هستيد؟ و در كدام روز هستيد؟ و در كدام سرزمين هستيد؟            كدام ماه 

هاى تان بر يك ديگرتان حرام است، مانند حرمـت امروزتـان،    هاى تان، اموال تان و ناموس    پس خون «:حرام، فرمود 
از مـن بـشنويد     «: ، بعد از آن گفت    »نماييد روزى كه با خداوند مالقات مى     در اين ماه تان و در اين سرزمين تان، تا           

مال يك شخص مسلمان . ظلم ننماييد! آگاه باشيد. ظلم ننماييد! ظلم ننماييد، آگاه باشيد! كنيد، آگاه باشيد زندگى مى
، تا روز قيامت زير     هر خون و انتقام خواهى كه در جاهليت بود        ! باشد، آگاه باشيد   جز به طيب نفس وى حالل نمى      

وى در بنـى ليـث   . گردد، خون ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب اسـت         هايم است، و نخستين خونى كه هدر مى        قدم
سـاقط و متـروك اسـت، و     )بـود (هر سودى كه در جاهليت ! آگاه باشيد. شير خواره بود، و هذيل به قتلش رسانيد   

براى . شود، سود عباس بن عبدالمطلب است قط و هدر مىخداوند عزوجل فيصله نموده، كه نخستين سودى كه سا      
آگاه باشيد، كه زمان به همان شكل و صورتش كـه  . شما اصل سرمايه تان است، نه ظلم نماييد و نه ظلم را بپذيريد       

  :ها و زمان را آفريده بود برگشته است، بعد از آن تالوت نمود خداوند آسمان
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ها و زمين را آفريده دوازده ماه است، چهار مـاه آن             ها نزد خداوند در كتابش از روزى كه آسمان         تعداد ماه «: ترجمه

  .»هاى حرام ستم نكنيد هاى خويش در ماه است، بنابرين بر نفساين دين استوار . اند هاى حرام ماه
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  حيات صحابه

١٣  ششم جلد 

آگاه باشيد، شيطان نا اميد شده اسـت، كـه نمـاز            . آگاه باشيد، بعد از من كافر نشويد، كه گردن يكديگرتان را بزنيد           
د زنـان  از خداونـد در مـور  . گزاران عبادتش نمايند، ولى به عداوت و فتنه انگيزى در ميان تان راضى گرديده است      

هاى خود مالك چيزى نيستند، براى آنان باالى شما حق است، و براى              بترسيد، آنان نزد شما اسير اند، و براى نفس        
شما باالى آنان حق است، حق شما اين است كه بسترتان را پايمال كسى جز خودتان نسازند، و براى هيچ كسى كه 

از ناسازگارى و سركشى ايشان ترسيديد، نصيحت شان كنيد، و          هاى تان اجازه ندهند، و اگر        بريد در خانه   بدش مى 
در بستر خواب از آنان دورى اختيار نماييد، و بزنيد شان، البته نه زدن دردناك و محكم، و براى آنان فـراهم آورى                       

لمـه  هـاى شـان را بـه ك    ايد، و فرج رزق و لباس شان به شكل پسنديده الزم است، شما آنان را به امانت خدا گرفته            
آگاه باشيد، كسى كه نزدش امانت باشد، بايد آن را بـراى كـسى كـه امانـت را                   . ايد خداوند عزوجل حالل گردانيده   

آيارسـانيدم،  ! آيا رسانيدم، آگاه باشيد   ! آگاه باشيد «: و دست هايش را بلند نموده گفت      . »برايش سپرده تحويل بدهد   
د حاضر براى غير حاضر ابالغ نمايد، چون بسا ابالغ كـرده شـده از     باي«:  بعد از آن فرمود    »آيا رسانيدم؟ ! آگاه باشيد 

به خدا سوگند، به اقوامى :  وقتى كه به اين كلمه رسيد گفت2حسن: گويد  حميد مى  1.»باشد تر مى  شنونده نيك بخت  
  . تر بودند تبليغ نمودند، كه به آن نيك بخت

ايـن سـوره بـراى      : وايت نموده، و در اولش افزوده كه گفـت         به معناى آن را ر     )رضى اللَّه عنهما  (وبزار از ابن عمر     
  :  قرار داشتحجه الوداع در منى در حالى نازل گرديد، كه وى در وسط روزهاى تشريق در �رسول خدا 

]V+S���  !��� (W X�0 �3�) .[(W&��:<(  
  .»وقتى كه كمك خداوند و فتح فرا رسد«: ترجمه

 وداع است، بنابراين امر نمود و شتر قصوايش برايش پاالن گرديد، بعـد از               گه وى دانست كه اين خدا حافظى و        آن
آن سوار شد، و براى مردم در عقبه ايستاد، و آن عده از مسلمانان كه خدا خواسته بود نزدش جمع شدند، وى پس                       

و .... »هر خونى كه در جاهليت بـود هـدر اسـت          : اما بعد «: از حمد و ثناى خداوند طورى كه شايسته اوست گفت         
اى مردم، شيطان نااميد شده است، كه تا آخر زمان در سرزمين شـما عبـادت                «: حديث را متذكر شده و در آن آمده       

گردد، بنابرين از وى بر دين خويش بر حذر باشيد، و به اعمال              شود، ولى از شما به اعمال حقير و پست راضى مى          
ام، كه اگر بـه آن چنـگ          من در ميان شما چيزى را گذاشته       اى مردم، «: ، و افزود  »)راضى اش نسازيد  (حقير و پست    

آگاه باشيد، حاضرتان بايد بـراى  «: ، و در آخرش آمده»كتاب خدا، و به آن عمل نماييد   : شويد زنيد هرگز گمراه نمى   
ه ، بعد از آن دست هـايش را بلنـد نمـود           »اى نيست و بعد از شما امتى نيست        غايب تان ابالغ نمايد، بعد از من نبى       

و حديث . به طولش روايت نموده است) 2,2/5 (البدايه و اين حديث ابن عمر را در 3.»بار خدايا، گواه باش «: گفت
) 26/3(اند، چنانكه در الكنز    ابو حره رقاشى را از عمويش، بغوى، باوردى و ابن مردويه نيز به طول آن روايت كرده                

  .آمده است
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  حيات صحابه

١٤  ششم جلد 

 در وسط روزهـاى تـشريق       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )ه عنهما رضى اللَّ ( بيهقى از جابر بن عبداللَّه      
اى مردم، پروردگارتان يكى اسـت، پـدرتان يكـى اسـت، آگـاه باشـيد،                «: خطبه وداع را براى ما ايراد نمود و گفت        

 اى فضيلت ندارد، و سرخى بر سياهى فـضيلت نـدارد، و          اى بر عربى   اى فضيلت ندارد، و عجمى     اى بر عجمى   عربى
ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست،  سياهى بر سرخى فضيلت ندارد، مگر به تقوى و پارسايى، و با عزت           

 بيهقـى  1.»پس بايـد حاضـر بـراى غايـب ابـالغ نمايـد            «: آرى، اى رسول خدا، فرمود    : ، گفتند »آيا من ابالغ نمودم؟   
  .آمده است) 392/4(الترغيب اين چنين در . باشد در اسنادش كسى است كه مجهول مى: گويد مى

 در حالى برخاست، كه بـر       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �از عبداللَّه بن مسعود     ) 565 ص(ابن ماجه   
دانيد، اين كدام روز است، و اين كدام ماه اسـت، و ايـن    آيا مى«: اش در عرفات سوار بود، و گفت     شتر گوش بريده  

آگاه باشـيد،   «:  سرزمين حرام است، ماه حرام است و روز حرام است، گفت           اين:  پاسخ دادند  »كدام سرزمين است؟  
آگـاه  . تان و در اين روزتان     تان، در اين سرزمين    تان بر شما حرام است، مانند حرمت اين ماه         هاى تان و خون   هاى مال

نابرين رويم را سـياه  ب. كنم باشيد، من پيش رونده شما بر حوض هستم و بر زيادى شما باالى ديگر امتان افتخار مى  
اى پروردگـار،   : گـويم  شـوند، و مـى     دهم، و مردمانى از نزدم ربوده مى       نكنيد، آگاه باشيد، من مردمانى را نجات مى       

احمد .اين حديث غريب است   : گويد  ابن ماجه مى   2.»دانى، كه اينان بعد از تو چه آفريدند        تو نمى : گويد مى! اصحابم
  .آمده است) 25/3(وده، چنانكه در الكنزنيز اين را به مثل آن روايت نم

   
  درباره دجال، مسيلمه، ياجوج و مأجوج و خسف   � هاى پيامبر بيانيه

  درباره دجال به روايت ابن عمر � بيانيه پيامبر
نمـوديم، ولـى     صـحبت مـى  حجه الوداعدرباره :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(احمد از عبداللَّه بن عمر      

اى ايراد فرمـود، و    بود، بيانيه حجه الوداع  در   � باشد، وقتى رسول خدا      �نستيم كه آن وداع رسول خدا       دا نمى
اى را كه خداوند تبارك و تعالى مبعوث         هر نبى «: بعد از آن گفت   . مسيح دجال را ياد نمود، و در ذكرش مبالغه كرد         

شان  امتان(بياى ما بعد وى صلى اللَّه عليهم و سلم          فرموده، وى امتش را درباره دجال بر حذر نموده، نوح و ساير ان            
آگاه باشيد، چيزى از حال وى بر شما پنهـان نمانـده اسـت، و بايـد هـم پنهـان نمانـد،                       . اند از آن برحذر نموده    )را

انـد، و در صـحيح       رجـال آن رجـال صـحيح      : گويد مى) 338/7( هيثمى   3.»پروردگارتان تبارك و تعالى اعور نيست     
  .ده استبعضى آن آم
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  حيات صحابه

١٥  ششم جلد 

  درباره دجال به روايت سفينه � بيانيه پيامبر
 بـراى مـا بيانيـه       �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  � از سفينه    - لفظ هم از وى است       -احمد و طبرانى    

اى كه بوده، امتش را از دجال بر حذر داشته است، چشم چپش نابيناست، و  قبل از من هر نبى«: ايراد فرمود و گفت
شـود،   همراهش دو وادى بيرون مى    . كافر:  نوشته است  1هايم شم راستش نا خنك درشتى است، در ميان چشم        در چ 

همراهش دو ملك از مالئك است، كه بـه دو          . يكى جنت است و ديگرى آتش، جنتش آتش است، و آتشش جنت           
اين فتنـه و آزمـايش      يكى شان از طرف راست وى است و ديگرش از طرف چپش، و              . نبى از انبياء مشابهت دارند    

يكـى از آن دو ملـك       . ميـرانم  كـنم و مـى     آيا من پروردگارتان نيـستم؟ زنـده مـى        : گويد دجال مى . است براى مردم  
راسـت  : گويـد  شنود، و همان همـراهش مـى       دروغ گفتى، ولى جز همراهش هيچ يك از مردم، آن را نمى           : گويد مى

در حـالى كـه وى همـراه خـود را     ( وى دجال را تـصديق نمـود   پندارند، كه شنوند، و مى  آن را مى   )مردم(گفتى، و   
آيد، ولى برايش در مدينـه اجـازه         كند، تا اينكه به مدينه مى      بعد از آن حركت مى    . و اين فتنه است   ،  )كند تصديق مى 
نـد  رسـد، و خداو    افتد تا اينكه بـه شـام مـى          و باز به راه مى     2اين قريه آن مرد است،    : گويد سپس مى . شود داده نمى 

اند، و درباره برخى شان كالمـى        رجال آن ثقه  : گويد مى) 7./34( هيثمى   4.گرداند  هالكش مى  3عزوجل نزد عقبه افيق   
  .هست كه ضرر ندارد

   
   درباره دجال � بيانيه سوم از پيامبر

 �من و مردى از انصار نـزد مـردى از اصـحاب نبـى               : احمد از جناده بن ابى اميه ازدى روايت نموده، كه گفت          
 شنيده باشـى و در مـورد دجـال صـحبت داشـته      �براى ما حديثى را بيان نما، كه از رسول خدا : رفتيم و گفتيم 
اى از وى بر حذر داشته        ، چون هر نبى    - سه بار    -دارم   شما را از دجال بر حذر مى      « �رسول خدا   : باشد، گفت 

ر اسـت، همـراهش جنـت و آتـش          گون و چشم چپش كـو      وى مجعد و گندم   . است، و دجال در شماست اى امت      
توانـد، و درخـت را رويانيـده         است، و همراهش كوه هايى از نان و نهرى از آب است، وى بـاران را بارانيـده مـى                   

يابد، وى چهل روز در زمين درنـگ   رساند، و بر غير آن تسلط نمى تواند، وى بر نفسى تسلط يافته به قتلش مى        نمى
مسجد حرام، مسجد مدينـه، مـسجد طـور و          : شود د، به چهار مسجد نزديك نمى     رس ها مى  نمايد، و به همه قريه     مى

رجـال آن  : گويـد  مـى ) 343/7( هيثمى 5.»بر شما مشتبه نشود، چون پروردگارتان عزوجل كور نيست    . مسجد اقصى 
  .رجال صحيح اند
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  حيات صحابه

١٦  ششم جلد 

  درباره دجال به روايت ابو امامه � بيانيه طوالنى پيامبر
 براى ما خطابه ايراد نمـود، و  �روزى رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت� باهلى   از ابو امامه  ) 536/4(حاكم  

از جمله چيزهـايى  . نمود تا كه صحبت وى تمام شد درباره دجال صحبت مى. آن خطابه اكثرش در مورد دجال بود    
مورد دجال بـر حـذر      خداوند تعالى هر نبيى را كه فرستاده، وى امتش را در            «: كه براى ما در آن روز گفت اين بود        

. ها، و دجال خواه مخواه در ميان شما بيرون شـد نيـست             داشته است، و من آخرين انبياء هستم و شما آخرين امت          
اگر در حالى بيرون شود كه من در ميان تان باشم، من حجت گوى هر مسلمان هستم، و اگر در ميان شـما بعـد از                          

وى از . خود است، و خداوند خليفه من بر هر مـسلمان اسـت  من بيرون شود، آنگاه هر مسلمان حجت گوى نفس       
در : اى بندگان خدا ثابت و اسـتوار باشـيد        . كند شود، و راست و چپ فساد مى       راهى از ميان عراق و شام بيرون مى       

: گويـد  من نبى هستم، بعد از آن شروع نموده مـى         : گويد حالى كه بعد از من ديگر نبيى نيست وى شروع نموده مى           
هاى وى   بينيد، و در ميان چشم     وردگارتان هستم، در حالى كه شما پروردگار تان را هرگز تا اينكه نميريد نمى             من پر 

كسى كه از شما با وى روبرو شد، بايـد بـر رويـش تـف انـدازد، و                   .خواند كافر، و هر مؤمن آن را مى      : نوشته است 
رسـاند، و بـاز      كنـد و بـه قـتلش مـى         ط پيدا مى  آدم تسل  وى بر نفسى از بنى    . ابتداى سوره اصحاب كهف را بخواند     

اش ايـن    و از فتنه  . تواند تواند و بر نفسى غير از وى تسلط يافته نمى          سازد، و ديگر از آن پيش رفته نمى        اش مى  زنده
كسى كه به آتشش مبتال گرديد، بايد . آتشش جنت است، و جنتش آتش     . باشد است، كه همراهش جنت و آتش مى      

باشد، چنـان كـه بـر ابـراهيم      دد و از خدا مدد بخواهد، در اين صورت بااليش سرد و سالمتى مىهايش را ببن   چشم
آورنـد و   نمايـد، و آنـان بـه وى ايمـان مـى      اى عبور مـى  اش نيز اين است، كه بر قريه       و از فتنه  . سرد و سالمتى بود   

بارد، و زمين در همـان       ن روز باران مى   شان در هما   نمايد، و آسمان براى    شان دعا مى   نمايند، و او براى    تصديقش مى 
. آيند شان در همان روز خيلى بزرگ، چاق، با پهلوهاى پر و شيردار مى گردد، و چهارپايان شان سر سبز مى   روز براى 
كنـد، و   نمايند، آنگاه وى بر آنان دعاى بد مـى        ورزند و تكذيبش مى    كند و آنان بر وى كفر مى       اى عبور مى   و بر قريه  

و روزهايش چهل روز است، يك روزش چون يك سال است، يك روز . كند ى از ايشان زنده صبح نمىهيچ جانور
ديگرش چون يك ماه، يك روزش چون يـك جمعـه، يـك روز ديگـرش هـم ماننـد همـين روزهاسـت، و آخـر                           

د  بيگـاه    كند، و قبل از اينكه به دروازه ديگرش برس         مردى نزد دروازه مدينه صبح مى     . روزهايش مانند سراب است   
كنيـد، و بـاز    ها اندازه مى در آن«: اى رسول خدا، در آن روزهاى كوتاه چكونه نماز بگزاريم؟ گفت       : گفتند. »شود مى

اين حـديث بـه شـرط مـسلم         : گويد  حاكم مى  1.»نماييد گيرى مى  گزاريد، طورى كه در روزهاى دراز اندازه       نماز مى 
  .اند، و ذهبى هم همراهش موافقت نموده است ق روايت نكردهصحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را به اين سيا

   
  درباره ممنوع بودن مدينه و مكه به روى دجال � بيانيه پيامبر

                                                 
1 ��	
  .و �ن را صo�p دا<�P� و ذه9ی و8 را �7ی�
 ک1د	 ا�0) ,٣./ +(\�ک� . 



  حيات صحابه

١٧  ششم جلد 

من شـما  ! اى مردم«:  روزى بر منبر برخاست و گفت�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابو يعلى از جابر     
وى «: و حديث جساسه را متذكر گرديده، و در آن افـزوده     ... »دام كه از آسمان آمده باش      را براى خبرى جمع ننموده    

طيبـه  «:  فرمـود �، رسـول خـدا   »كنـد  مسيح است، همه زمين را، به استثناى سرزمين طيبه، در چهل روز طى مى     
دارد، و در مكـه مثـل آن    اش ملكى است، كه شمشيرش را از نيام كشيده و او را بـاز مـى        مدينه است، بر هر دروازه    

ها رجـال صـحيح      اين را ابو يعلى به دو اسناد روايت نموده، و رجال يكى از آن             : گويد مى) 346/7( هيثمى   1.»است
  .اند
   

  درباره كسوف و دجال � بيانيه پيامبر
 حاضـر  �روزى در خطابه سمره بـن جنـدب      : احمد از ثعلبه بن عباد عبدى از اهل بصره روايت نموده، كه گفت            

بعد حديث كسوف آفتاب را ذكر نمـود،  : گويم مى.  ذكر نمود�ثى را از رسول خدا   اش حدي  بودم، وى در خطابه   
 3زهيـر .  تـصادف نمـود    2 در ركعـت دوم    �روشنى و تجلى آفتاب از كسوف با نشـستن پيـامبر            : تا اين كه گفت   

نـده و   آنگاه سالم گردانيد، و پس از حمد و ثناى خداوند، و شـهادت اينكـه وى ب                : پندارمش كه گفت   مى: گويد مى
هـاى پروردگـارم عزوجـل       دهم، اگر من در تبليغ رسـالت       اى مردم، من شما را سوگند مى      «: رسول خداست، گفت  

دهـيم، كـه تـو     شـهادت مـى  : آنگاه مردانى برخاستند و گفتند: افزايد  مى»تقصير نموده باشم، آن را برايم خبر بدهيد 
ردى و آنچه را بر تـو بـود انجـام دادى، بعـد از آن     هاى پروردگارت را تبليغ نمودى، براى امتت نصيحت ك    رسالت
پندارند، كه كسوف اين آفتاب و كسوف اين مهتاب، و زوال اين ستارگان از مطالع شـان                  مردانى مى : اما بعد «: گفت

هـا و نـشانه هـايى از         ها آيـت   گويند، ولى اين   اينان دروغ مى  . دهد به سبب مرگ مردان بزرگى از اهل زمين رخ مى         
بيند، كه كدام ايشان برايش  نمايد، و مى ها بندگان خود را امتحان و آزمايش مى اى خداوند عزوجل اند، به آنه نشانه

و من، به خدا سوگند، از وقتى به نماز ايستادم، آنچه را شما از امر دنيا و آخرت تـان ديـدنى هـستيد،               . كند توبه مى 
گردد، آخر ايشان، دجال يك چـشم اسـت،          نشود، بر پا نمى   به خدا سوگند، قيامت تا اينكه سى كذاب بيرون          . ديدم

باشد، انگار كه چشم ابو تحيى باشد اشاره به شيخى از انصار است، كه در آن وقت ميان او                    كه چشم چپش كور مى    
شود ادعا   وى هر گاهى كه بيرون مى     : ، وى هر گاهى كه بيرون شود يا گفت        - بود   )رضى اللَّه عنها  (و حجره عائشه    

هاى نـيكش كـه    ند، كه وى خداست، كسى كه به وى ايمان بياورد، تصديقش نمايد و از وى پيروى كند، عمل               ك مى
و كسى كـه بـه وى كـافر شـود و تكـذيبش نمايـد، بـه چيـزى از عمـل                       . رساند سابق انجام داده برايش نفعى نمى     

هر ميشود، او مؤمنان را در بيت وى به زودى بر همه زمين مگر حرم و بيت المقدس ظا      . شود اش معاقبه نمى   گذشته
شـوند، و بعـد از آن خداونـد تبـارك و تعـالى        كند، و آنان به شدت و سختى تكـان داده مـى            المقدس محاصره مى  
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  حيات صحابه

١٨  ششم جلد 

كند،  يا اصل درخت، صدا مى    :  گفته 1اصل ديوار، حسن اشيب   : سازد، حتى كه اصل و بن ديوار، يا گفت         هالكش مى 
اين كـافر اسـت،      )گويد مى(: اين يهوديست، يا گفت   ! اى مسلمان  )گويد مى( :يا گفت ! اى مؤمن : گويد مى: يا گفت 

هـا   آيد، كه شما كارهايى يا امورى را ببينيد، كه وضع آن           و اين چنين صحنه تا وقتى پديد نمى       : گويد بيا بكشش، مى  
 چيزى بـراى تـان يـاد    آيا نبى تان در اين باره     : شود، و از يك ديگرتان بپرسيد كه       هاى تان بزرگ معلوم مى     در نفس 

و از دنبـال آن مـرگ و قـبض    : ها از جاهاى شان پايين بيفتنـد و زايـل شـوند، افـزود     آور شده بود؟ و تا اينكه كوه      
اى را از  باز در بيانيه ديگر سمره حاضر شدم، در آن نيز ايـن حـديث را متـذكر شـد، و كلمـه         : افزايد  مى 2.»باشد مى

   3.موضعش مقدم و مؤخر ننمود
و كسى كه به    «: اين را احمد روايت نموده، و بزار  بعضش را روايت كرده، و در آن گفته               : گويد مى) 341/7 (هيثمى

تـو  : ميرد، بر وى عذابى نيست، و كسى كه گفـت          پروردگارم خداست، كه زنده است و نمى      : خدا چنگ زد و گفت    
ل صحيح اند، غير ثعلبه بن عباد، كـه ابـن         و رجال احمد رجا   . »پروردگارم هستى، به درستى كه در فتنه افتيده است        

  .حبان وى را ثقه دانسته است
   

  درباره مسيلمه كذاب � بيانيه پيامبر
 �مـردم دربـاره مـسيلمه، قبـل از اينكـه رسـول خـدا             : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از ابوبكره      

امـا  «:  براى ايراد بيانيه ايـستاد و گفـت  �ا  زدند، آن گاه رسول خد     هاى زيادى مى   اش چيزى بگويد، حرف    درباره
هاى زيادى زديد، وى دروغگويى است از جمله سى دروغگو، كـه پـيش    بعد، درباره اين مرد كه در موردش حرف     

  4.» به هر سرزمينى رسيد نيست)دجال(شوند، و رعب مسيح  از قيامت بيرون مى
هم از ابوبكره ) 541/4(حاكم . طبرانى رجال صحيح اندرجال يكى از اسنادهاى احمد و    : گويد مى) 332/7( هيثمى  

انـد، و رعـب      مگر به مدينه، كه به هر راه آن در آن روز دو ملك ايستاده             «: مثل اين را روايت نموده، و افزوده است       
  .»كنند  را از آن دفع مى)دجال(مسيح 

   
  درباره يأجوج و مأجوج و خسف � بيانيه پيامبر

: انـد كـه گفـت      اش روايـت نمـوده      از خاله  - وى خالد بن عبداللَّه بن حرمله است         -رمله  احمد و طبرانى از ابن ح     
: گوييـد  شـما مـى  «:  در حالى كه سرش را بر اثر گزيدن كژدم بسته بود بيانيه ايـراد نمـود و گفـت               �رسول خدا   

هـاى خـرد و      مهاى پهن دارنـد   و چـش         روى )آنان(جنگيد،   دشمن نيست، ولى شما تا آمدن يأجوج و مأجوج مى         
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  حيات صحابه

١٩  ششم جلد 

 1.»هاى شان چون سپرهاى ال در ال باشد        شتابند، انگار كه روى    هاى شان مايل به سرخيست، و از هر بلندى مى          موى
اند   روايت نموده  - همسر قعقاع    -رجال آن دو رجال صحيح اند و احمد و طبرانى از بقيره             : گويد مى) 6/8(هيثمى  
نمـود،   داد و با دست چـپش اشـاره مـى         كه بيانيه مى   �رسول خدا   من در صفه زنان نشسته بودم، و از         : كه گفت 

: گويـد  مـى ) 9/8( هيثمى  2.»اى مردم، وقتى از خسفى در اينجا شنيديد، قيامت فرا رسيده است           «: گفت شنيدم كه مى  
  .در اين اسحاق آمده، وى مدلس است، و بقيه رجال يكى از اسنادهاى احمد رجال صحيح اند

   
  رباره ذم غيبتد � بيانيه پيامبر
 براى ما بيانيه ايراد نمود، حتـى كـه دوشـيزگان را در      �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابو يعلى از براء     

اى گروهـى كـه بـه زبـان ايمـان      «: شـنوانيد، فرمـود   -)در گوشه خانه(هاى شان   در پرده :  يا گفت  -هاى شان    خانه
هـاى شـان را      هـا و عيـب     ست، مسلمانان را غيبت نكنيد، و عـورت       ايد، و ايمان در قلب تان داخل نگرديده ا         آورده

پيگيرى ننماييد، چون كسى كه عورت و عيب برادرش را پيگيرى نمايد، خداوند عـورت و عيـب وى را پيگيـرى                      
) 93/8( هيثمـى  3.»سـازد  اش رسـوايش مـى   كند و كسى را كه خداوند عورتش را پيگيرى نمايد، در ميـان خانـه             مى
 مثل اين را روايـت نمـوده، مگـر ايـن كـه در               )رضى اللَّه عنهما  (و طبرانى از ابن عباس      . اند ل آن ثقه  رجا: گويد مى

هاى شان را پيگيرى ننماييـد، چـون كـسى كـه عـورت و       ها و عيب مؤمنين را اذيت نكنيد و عورت«: روايتش آمده 
انـد، و    رجـال آن ثقـه    : گويـد  مـى ) 94/8( هيثمى   4.»درد عيب برادر مسلمانش را پيگيرى كند، خداوند سترش را مى         

  .آمده، روايت نموده است) 8../2(بيهقى اين را از براء به مثل آن، چنان كه در الكنز
   

  درباره امر به معروف و نهى از منكر � بيانيه پيامبر
 و از  نـزدم وارد شـد،  �نبـى خـدا   : اند كـه گفـت    روايت نموده)رضى اللَّه عنها(ابن ماجه و ابن حبان از عائشه  

رويش دانستم كه چيزى برايش حاضر گرديده است، آن گاه وضو نمود و با هيچ كس حرف نزد، و من خود را بـه         
اى «: گويد، وى بر منبر نشست، و پس از حمد و ثناى خداوند گفـت              حجره چسبانيدم و گوش فرا دادم كه چه مى        

اى تان پاسخ ندهم، و از من سؤال كنيد و براى تـان          قبل از اينكه دعا نماييد و بر      : گويد خداوند براى شما مى    مردم،
و بـدون اينكـه بـر       . »ندهم و از من نصرت بخواهيد و يارى تان ننمايم، به معروف امر كنيد، و از منكر نهى نماييد                  

و احمـد و بـزار بـه مثـل ايـن را روايـت               . آمده اسـت  ) 12/4( اين چنين در الترغيب        5.ها بيفزايد پايين گرديد    اين
  .آمده است) 266/7(اند، چنان كه در المجمع  كرده
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  حيات صحابه

٢٠  ششم جلد 

   
  در تحذير و هشدار از اخالق بد � بيانيه پيامبر

 و ابرداود به اختصار از عبداللَّه بـن عمـر           - كه آن را به شرط مسلم صحيح دانسته و لفظ هم از وى است                -حاكم  
شـما را از ظلـم    «: اى ايراد نمود و گفت     ه براى ما بياني   �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(

هاى روز قيامت است، و شما را از ناسزا گفتن و ناسزا شنيدن برحذر ميدارم، و از  برحذر ميدارم، چون ظلم تاريكى
حرص آنـان را بـه قطـع    . اند اند، به سبب حرص هالك شده حرص برحذر باشيد، چون كسانى كه قبل از شما بوده  

، »طع نمودند، و به بخل امرشان نمود، بخل ورزيدند، و به فجور امرشان نمود، فـاجر شـدند                 صله رحم امر نمود، ق    
همـانى كـه مـسلمانان از زبـان و          «: كدام اسالم افضل است؟ فرمود    ! اى رسول خدا  : گاه مردى برخاست و گفت     آن

:  است؟ دو نـوع اسـت     كدام هجرت بهتر  ! اى رسول خدا  :  گفت - يا غير وى     -، بعد همان مرد     »دستت سالم بمانند  
نشين آن است، كه وقتى فرا خوانده شد، پاسخ بدهد، و وقتى             نشين، هجرت باديه   هجرت شهرنشين و هجرت باديه    

ها اجر و پـاداش بهتـر        هاست، و از همه هجرت     و هجرت شهرنشين، دشوارترين هجرت    . امر گرديد، اطاعت نمايد   
  1.»دارد

طبرانى اين را از هرماس بن زيـاد بـه اختـصار چنـان كـه در الترغيـب                   آمده است و    ) 158/4(اينچنين در الترغيب    
و شما را از خيانت برحذر ميدارم، چون خيانت همـراه و رفيـق              «: آمده، روايت نموده، و در اولش افزوده      ) 467/3(

  2.»بدى است
   

  در ترسانيدن از گناهان كبيره � بيانيه پيامبر
انـد كـه     روايت نمـوده �غوى، ابن قانع و ابو نعيم از ايمن بن خريم  ، ب- و گفته كه غريب است    -احمد، ترمذى   

شهادت دروغ با شرك به خـدا برابـر گردانيـده شـده             «:  براى ايراد بيانيه برخاست، و فرمود      �رسول خدا   : گفت
  :، اين را سه بار گفت، و بعد از آن تالوت نمود»است

]*�Y�� ��. ���&+0� � "�G�M� 4� Z0(�� ���&+0�)[ )[:� :=D(  
  3.»از پليدى بتان بپرهيزيد، و از سخن دروغ اجتناب كنيد«: ترجمه

  .آمده است) 7/4(اين چنين در الكنز 
 براى ما بيانيه داد، و مـسئله سـود را   �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن ابى الدنيا از انس بن مالك         

آورد،  درهمى را كه مردى از سود به دسـت مـى  « :فتياد آور شد، و كارش را بزرگ و خطرناك توصيف نمود و گ         
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  حيات صحابه

٢١  ششم جلد 

شـود بزرگتـر اسـت، و بزرگتـرين و بـدترين سـود،               در گناه نزد خداوند از سى و شش زنايى كه مرد مرتكب مـى             
  .آمده است) 282/4( اين چنين در الترغيب 1.»ريختاندن آبروى مرد مسلمان است

 براى ما بيانيه ايراد نمود و       �روزى رسول خدا    :  كه گفت   روايت نموده،  � و ابن ابى شيبه از ابوموسى اشعرى        
اى رسـول  : ، كسى در آن ميان گفت    »تر است  اى مردم، از شرك بپرهيزيد، چون شرك از رفتار مورچه پنهان          «: گفت

: بگوييد«: تر است؟ گفت خدا، چگونه از آن بپرهيزيم و خود را نگه داريم، در حالى كه شرك از رفتار مورچه پنهان             
دانـيم از تـو    دانيم شرك بيـاوريم، و از آنچـه نمـى    بريم، كه به تو در حاليكه ما مى ار خدايا، ما به تو از اين پناه مى     ب

  3.آمده است) 169/2( اين چنين در الكنز 2.»خواهيم مغفرت مى
   

  درباره شكر � بيانيه پيامبر
 �رسـول خـدا     : اند كه گفت    روايت نموده  ) عنهما رضى اللَّه (عبداللَّه بن احمد، بزار و طبرانى از نعمان بن بشير           

نمايـد، و    كسى كه از كم شكر گزارى نكند، از زياد شـكرگزارى نمـى            «: باالى اين چوب ها يا باالى اين منبر گفت        
كند، سخن زدن از نعمت خدا شكر است     كسى كه از مردم سپاسگزارى ننمايد، خداوند عزوجل را شكرگزارى نمى          

هميشه با جماعت بـزرگ  : ابو امامه باهلى گفت: گويد مى. »اعت رحمت است و تفرقه عذاب   و ترك آن كفر، و جم     
   چيست؟- )سواد األعظم(-جماعت بزرگ : مردى پرسيد: باشيد، ميفزايد

  : اين آيتى كه در سوره نور است: ابو امامه فرياد كشيد
] �+�\ �� �'��� � ,\ ��  ��� �]�) ����% "�))[*�&��:^_(  

  4.»اگر سرپيچى كنيد،پيامبر مسؤول اعمال خود است و شما مسؤول اعمال خود« :ترجمه
  .اند رجال آنان ثقه: گويد مى) 218/5(هيثمى 

داد گوش فرا دادم، وى اين آيت را   كه بيانيه مى�به رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�و ابن نجار از ابوذر 
  :خواند

]A��� 4� ,��. � �('/ A��A �` ���N��*�'F�� �) .[a�O��:<=(  
  .»اى آل داود عمل كنيد، و شكر گزارى نماييد، و اندك از بندگانم شكر گزارند«: ترجمه

براى كسى كه سه چيز داده شود، مثل همان چيزى برايش داده شده كه بـه داود                 «:  گفت �بعد از آن رسول خدا      
ضب و رضايتمندى و ميانه روى در حالت فقـر و         السالم داده شده بود، ترس خدا در خفا و آشكار، عدل در غ             عليه
  .آمده است) 226/8(اين چنين در الكنز . »مندى توان
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  حيات صحابه

٢٢  ششم جلد 

   
   درباره خير زندگى � بيانيه پيامبر

در زنـدگى خيـر نيـست،    «:  بيانيه ايراد نمود و گفـت �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�عسكرى از على    
 هستيد، و حركت و سـير بـر شـما تيـز و     1ق، اى مردم شما در زمان هدنه   مگر براى شنونده فرا گيرنده، يا عالم ناط       

سازند، و هر موعود  كنند، و هر دور را نزديك مى  است، و شما شب و روز را ديديدكه هر جديد را كهنه مى            2سريع
بـى خـدا   اى ن:  گفـت �آنگاه مقـداد  . »آورند، پس براى جهاد به دورى ميدان مسابقه آمادگى بگيريد   را با خود مى   

آزمايش و انقطاع، وقتى كه امر براى شما چون پاره شب تاريك مختلط، پوشـيده و دشـوار                  «: هدنه چيست؟ فرمود  
چون قرآن شفاعت كننده ييست، كه شفاعتش مورد قبول است، و مجادله كننده ييست              . گرديد، به قرآن چنگ زنيد    

كند، و كـسى كـه آن    د، به جنت رهنمونى اش مى  كسى كه آن را در پيش رويش قرار ده        . باشد كه مورد تصديق مى   
كند، و قرآن رهنما به سوى بهترين راه است، و قرآن فيصله كننده              را در عقبش قرار دهد، به آتش رهنمونى اش مى         

قرآن پشت و شكم دارد، ظاهرش حكم است، و باطنش علم، بحرش ژرف و عميـق                . و قاطع است و بيهوده نيست     
قرآن ريـسمان متـين خداسـت،     . گردند شود، و عالمانش از آن سيرنمى      ش حساب نمى  است، عجايب و شگفتى هاي    

  : ها شنيدندش بى مهابا گفتند صراط مستقيم است، و همان حقيست، كه وقتى جن
]��9� �`(. �&�b ��  � �&�c) �/(�� d� ��7�) .[4e�:�,<(  

  .»كند، و به آن ايمان آورديم  مىما قرآن عجيبى را شنيديم، كه به سوى راه راست داللت«: ترجمه
شود، كسى كه بـه آن حكـم نمايـد     كسى كه به آن حرف بزند راست گفته، كسى كه به آن عمل كند پاداش داده مى  

هـاى   عدالت نموده است و كسى كه به آن عمل نمايد، به سـوى راه راسـت هـدايت گرديـده اسـت، در آن چـراغ             
  .آمده است) 218/1(اين چنين در الكنز . » و برهان استهدايت، منار حكمت و رهنمونى به سوى حجت

   
  در مورد پيشه نمودن زهد در دنيا � اش بيانيه

 را ديـدم،   �رسول خـدا    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از حسين بن على     ) 2,2/3 (الحليهابونعيم در   
رگ در دنيا بر غير ما نوشته شده است، و انگـار  اى مردم، انگار كه م    «: كه براى بيانيه به اصحابش برخاست و گفت       

كنيم مـسافرين انـد، و انـدك     كه حق در آن بر غير ما واجب گرديده است، و انگار، آن مردگانى را كه مشايعت مى                
خوريم، كه انگار ما، بعد از آنان جاويدانيم، و همه پندها  مدتى بعد به سوى ما برمى گردند، ميراث شان را چنان مى  

عيب  )توجه به(دانيم، خوشى بادا براى آنكه،  هاى بزرگ خود را در امان مى    ايم، و از همه مصيبت     اموش نموده را فر 
خودش وى را از عيوب ديگران مشغول ساخته است، خوشى بادا براى آنكه كـسبش نيكوسـت، پنهـانش اصـالح                     

، بـدون نقـص بـه خداونـد     است، آشكارش خوب است و راهش استوار و ثابت است، خوشى بادا براى كسى كـه               
تواضع پيشه نمايد، و از آنچه بدون گناه جمع نموده انفاق كند، و با اهـل فقـه و حكمـت مخالطـت و همـصحبتى       
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  حيات صحابه

٢٣  ششم جلد 

اختيار نمايد، و بر اهل خارى و مسكنت رحم كند، خوشى باد براى كسى كـه ضـافگى مـالش را مـصرف كنـد، و                      
و بعـد از آن پـايين       .»، و از آن به سوى بدعتى روى نيـاورد         اضافگى كالمش را باز دارد، و سنت برايش كفايت كند         

ايم، و اين    روايت اين حديث از آل پاك غريب است، آن را به جز از قاضى حافظ نشنيده               : گويد ابو نعيم مى  . گرديد
و ابن عساكر حديث انس را به مثـل آن، چنـان كـه در         .  روايت شده است   � از پيامبر    �حديث به نقل از انس      

 بر شتر جدعايش و نه عضباء �رسول خدا : آمده، روايت كرده است، و در اول آن آمده، كه گفت     ) 2,4/8(الكنز  
قبر خانه و منـزل شـان گرديـده    «:  و آن را ذكر نموده، و افزوده است   »...اى مردم «: براى ما بيانيه ايراد نمود و گفت      

 سـنت پيـروى نمايـد و از آن بـه بـدعتى روى      و از: ، و در روايـت وى آمـده   »خوريم است و ما ميراث شان را مى      
بر شتر عضبايش و نه بـر جـدعاء و در   : بزار اين را از انس به مثل آن روايت نموده، و در روايت وى آمده       . »نياورد

و بـا اهـل فقـه مخالطـت         «:  و در روايت وى ذكر است      »سازيم جا مى  در قبرهايشان آنان را جابه    «: روايت وى آمده  
   1.» شك و بدعت احتراز نمايد، آشكارش اصالح گردد، و مردم را از شرش در امان داردنمايد، و از اهل

  .اند اين را بزار روايت نموده، و در آن نضر بن محرز و غير وى از ضعيفان آمده: گويد مى) 229/10(هيثمى 
ـ �رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت)رضى اللَّه عنها(و طبرانى در األوسط از عائشه     ر منبـر در حـالى كـه     ب

اى رسـول خـدا، مـا از        : ، مردى گفت  »اى مردم، از خداوند به حق حياء كنيد       «: مردم در اطرافش قرار داشتند گفت     
خوابد اجلـش را    خواهد با حياء باشد، بايد هر شب كه مى         كسى از شما كه مى    «: كنيم، فرمود  خداوند تعالى حياء مى   

 را فرا گرفته حفظ نمايد، و همچنان سرو آنچه را بر آن مشتمل اسـت،  پيش رويش تصور كند، و بايد شكم و آنچه     
 بـه  � و ترمذى اين را از ابن مـسعود  2.»و بايد مرگ و پوسيده شدن را به خاطر بياورد و زينت دنيا را ترك نمايد              

  .آمده است) 200/5(اين چنين در الترغيب . حديث غريب است: مثل آن روايت نموده، و گفته
   

  درباره حشر � پيامبربيانيه 
 كـه بـر   �از رسول خدا  : اند كه گفت    روايت نموده  )رضى اللَّه عنهما  (بخارى و مسلم و غير ايشان از ابن عباس          

، در  »كنيـد  شما با خداوند پابرهنه، تن برهنه و ختنه ناشده مالقات مى          «: گفت نمود، شنيدم كه مى    منبر بيانيه ايراد مى   
  :اى در ميان ما برخاست و گفت  براى موعظه�رسول خدا : گفت:  و در روايتى آمده»پاى پياده«: روايتى افزوده

  :شويد اى مردم، شما پاى برهنه، تن برهنه، و ختنه نا شده نزد خداوند حشر مى«
]g���) �&$ �� �&��� ���� h��� P�5 ��� ���� �N$[ )X���i�:<D_(  

ايم وقطـاً آن را   اى است كه ما داده   كنيم، اين وعده   اش مى  ار دوم اعاده  چنان كه بار اول آفريديم، همانطور ب      «: ترجمه
  .»انجام خواهيم داد

                                                 

. �� روای0 �^ار. ���� 1RP�
 �7 دیA 1G@�? هRt 1ز وp� �� 1C> ن� 
R� در : HIJI� ).٢٢٩/ ١٠(ه�Ijی در ا
  . �ن را \�� دا<�P� ا�0���9<ی) ٢٣٨٢(17�`8 . ��� 2



  حيات صحابه

٢٤  ششم جلد 

شود ابراهيم عليه السالم است، آگاه باشيد، مردانـى از           آگاه باشيد نخستين كسى كه از مخلوقات لباس پوشانيده مى         
اى پروردگـارم، اصـحابم انـد،       : گـويم  شـوند، مـى    شوند، و ايشان به سوى چپ سـوق داده مـى           امت من آورده مى   

   :1گويم كه بنده صالح گفت دانى كه بعد از تو اينان چه عمل نوى نمودند، و من چنان مى تو نمى: گويد مى
]                 1/ ,$ 1�� j� � #�7��� >�.(�� j� j&$ k+�) �% �N�) #�7�) j�A�� l���7/ �7��� j&$ �  ��7/ X .     �m��) �no�% "�

�) �p(Sq% "� � rA�����':� Y�Y��� j� I)[h�-�s�:<<t(  
و مادامى كه در ميان ايشان بودم بر آنان گواه بودم، و هنگامى كه مرا برداشتى تو بر ايشان نگه بان بودى و   «: ترجمه

بخشى، تـو خـود      كنى، آنان بندگان تواند، و اگر براى شان مى         اگر آنان را تعذيب مى    . تو از همه چيز خبردار هستى     
  .» حكمت هستىتوانا و با

 در 2.»هاى شـان بـه عقـب برگـشتند     آنان وقتى كه از ايشان جدا شدى بر پاشنه: شود آن گاه به من گفته مى  «: فرمود
  .»آمده است) 345/5(اين چنين در الترغيب . »دورى بادا، دورى بادا: من مى گويم«: روايتى افزوده

   
  درباره قدر � اش بيانيه

 بـه منبـر بلنـد    �رسول خدا : اند كه گفت    روايت نموده  �ل جنديسابورى از على     طبرانى در  األوسط و ابو سه      
هـا و نـسب هـاى شـان          كتابيست كه خداوند در آن اهل جنت را با نام         «: شد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت        

از آنـان تـا     شود و نه     گردند، نه بر آنان تا روز قيامت افزوده مى         شوند و جمع مى    نوشته است و طبق آن حساب مى      
هاى شان نوشته  ها و نسب كتابيست كه خداوند در آن اهل آتش را با نام«: بعد از آن گفت. »گردد روز قيامت كم مى

شود و نه از ايشان كاسته      گردند، نه بر آنان تا روز قيامت افزوده مى         شوند و جمع مى    است، آنان طبق آن حساب مى     
 است، اگر چه هر عملى انجام دهد، و خاتمه عمل دوزخى به عمـل               شود، خاتمه عمل جنتى به عمل اهل جنت        مى

شـوند،   اصل آتش است، اگرچه هر عملى انجام دهد، گاهى اهل سعادت را به راه بدبختى و شقاوت سوق داده مى                   
آيد  اند، بلكه اينان از جمله آنان اند، ولى سعادت به سراغ شان مى         شود، چقدر ايشان به آنان مشابه      حتى كه گفته مى   
شـود،   شوند، حتى كه گفته مـى      دهد، و گاهى اهل بدبختى و شقاوت به راه سعادت سوق داده مى             و نجات شان مى   

سازد،  رسد و بيرون شان مى اند، بلكه ايشان از آنان اند، ولى بدبختى به سراغ شان فرا مى            چقدر ايشان به آنان مشابه    
شد، وى را از دنيا تا وقتى كه در عملى به كار نيندازد و به آن            كسى را كه خداوند در ام الكتاب نيك بخت نوشته با          

سازد، ولو كه آن عمل به اندازه زمان حركت دسـت در دوشـيدن شـتر     قبل از مرگش نيك بختش نسازد بيرون نمى    
دازد  و كسى را كه خداوند در كتاب بدبخت و شقى نوشته باشد، او را از دنيا تا وقتى كه در عملى به كار نين          3باشد،

سازد، ولو كه آن عمل به اندازه زمان حركت دسـت در دوشـيدن               و به آن قبل از مرگش بدبختش نسازد بيرون نمى         
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  حيات صحابه

٢٥  ششم جلد 

: گويـد  مـى ) 213/7(هيثمـى   . آمده است ) 87/1( اين چنين در الكنز      1.»شتر باشد، و اعمال منوط به خاتمه آن است        
  .باشد واقد صفار آمده، و ضعيف مىاين را طبرانى در  األوسط روايت نموده، و در آن حماد بن 

   
  درباره نفع قرابت و رشته دارى اش � اش بيانيه

: گفـت   كه بر منبر قرار داشت شنيدم كـه مـى          �از رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �ابن نجار از ابو سعيد      
گند، قرابـت و رحـم   ساند، به خدا سـو  قرابت رسول خدا روز قيامت نفع نمى: گويند خواهند مردانى كه مى    چه مى «

: گوينـد  باشم، و مردانى مى    من در دنيا و آخرت وصل است، و من اى مردم، روز قيامت پيش از شما بر حوض مى                  
نسب را شناختم، ولى شما بعد از من چيزهايى را نو پيدا كرديد، : گويم اى رسول خدا، من فالن بن فالن هستم، مى

و احمد نيز از ابو سعيد مثل اين را، چنان كه در تفسير ابـن        . آمده) 98/1 ( اين چنين در الكنز    2.»و به قهقرا برگشتيد   
  .آمده، روايت نموده است) 256/3(كثير 

   
  درباره واليان و حكام � اش بيانيه

: اش گفـت   براى ما بيانيه ايـراد نمـود، و در بيانيـه   �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از ابو سعيد  
 بعد از من بر شما واليانى خواهند آمـد،          3صتى كه فرا خوانده شوم و اجابت كنم نزديك شده است،          آگاه باشيد، فر  «

شناسيد، طاعت آنان طاعـت اسـت، زمـانى همـين       نمايند كه مى   دانيد، و عملى مى    كنند كه مى   آنان به آنچه عمل مى    
دانيـد، و   نمايند كـه نمـى   به آنچه عمل مىشوند، و  نماييد، آنگاه بعد از آنان واليانى بر شما حاكم مى          طور درنگ مى  
شناسيد، كسى كه از ايشان فرمان برد و همراه شان دوسـتى نمـود، آنـان خـود هـالك       دهند كه نمى   عملى انجام مى  

هاى تان مخالطت نماييد، و با اعمال تان خود را از ايـشان              اند، با آنان به جسم     اند و ديگران را نيز هالك نموده       شده
) 237/5( هيثمـى    4.»د، و بر نيكوكار گواهى دهيد كه وى نيكوكار است، و همچنان بر بدكار و گنهكـار                متمايز سازي 

  .اين را طبرانى در  األوسط از شيخ خود محمد بن على مروزى روايت نموده، و او ضعيف است: گويد مى
ين نمود، آن والى نزدش  واليى را تعي� روايت نموده، كه رسول خدا �از ابو حميد ساعدى   ) 982/2(و بخارى   

اى رسول خدا، اين براى شماست، واين براى من اهداء شده است، برايش   : اش آمد و گفت    بعد از فراغت از وظيفه    
 بعـد از آن  »شود يا خيـر؟  نمودى، كه آيا اين برايت اهداء مى  چرا در خانه پدر و مادرت ننشستى تا نگاه مى         «: گفت

خاست، كلمه شهادت به زبان آورد، و بر خداوند طورى كه شايسته اوست ثنا  بعد از نماز اعشاء بر�رسول خدا 
كنـيم و او نـزد مـا آمـده         كند، كه ما وى را مقرر مـى        والى و كارمند چه فكر مى     : اما بعد «: گفت، و بعد از آن فرمود     
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  حيات صحابه

٢٦  ششم جلد 

ديد كه  ست تا مى و اين براى من اهداء شده است، چرا در خانه پدر و مادرش ننش         1اين از عمل شماست،   : گويد مى
شود يا خير؟ سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، هر كسى از شما اگر چيزى از                    آيا آن برايش اهداء مى    

آورد، اگر شتر يا گاو يـا گوسـفند باشـد آن را در     آن را خيانت كند، روز قيامت آن را بر گردن خود حمل كرده مى            
 دسـتش را   �بعد از آن رسول خدا      : گويد ابو حميد مى  . »بالغ نمودم كشد، من ا   آورد كه صدا مى    حالى با خود مى   

 �و آن را با من زيد بن ثابـت          : نموديم، ابو حميد ميفزايد    بلند نمود، حتى كه ما به سفيدى زيربغل هايش نگاه مى          
امع  اين را همچنان مسلم و ابـو داود و احمـد، چنـان كـه در الجـ                  2.شود كه بپرسيدش    شنيد، و مى   �هم از نبى    

  .اند الصغير آمده، روايت كرده
   

  درباره انصار � اش بيانيه
 كه بر منبر قرار داشت، شـنيدم كـه بـراى انـصار              �از رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابو قتاده     

 انـصار راه     اگر مردم و اديى را در پيش گيرند، و         3ام، آگاه باشيد، مردم باال پوشم اند و انصار زير پيراهنى         «: گفت مى
بـودم،   بود، من هم از انصار مـى   گيرم، اگر هجرت نمى    ديگرى را در پيش گيرند، من همان راه انصار را در پيش مى            

كسى كه مسئوليت انصار را به دوش گرفت، بايد به نيكوكارشان نيكى نمايد، و از گنهگارشان در گذرد، كـسى كـه     
 4 و به سوى خودش اشاره نمـود - »ده كه در ميان اين دو قرار داردايشان را ترسانيد، به درستى اين كسى را ترساني        

  .رجال آن، غير يحيى بن نضر انصارى كه ثقه است، رجال صحيح اند: گويد مى) 35/1(.هيثمى  . -
باشـد،    اين كعب كه پـدر عبداللَّـه مـى       - روايت است    �و نزد وى همچنان از عبداللَّه بن كعب بن مالك انصارى            

 برايش خبر دادنـد،  �بعضى از اصحاب رسول خدا :  كه- سه تنى است، كه توبه شان پذيرفته شد         يكى از همان  
اى گـروه   : امـا بعـد   «: اش گفـت    روزى در حالى كه سرش را بسته بود، بيـرون گرديـد، و در بيانيـه                �كه پيامبر   

شوند، و انـصار     ارند زياد نمى  مهاجرين، شما در حال زيادت هستيد، و انصار از همان حالتى كه امروز بر آن قرار د                
 هيثمـى   5.»ام، بنابراين عزتمندشان را عزت كنيد، و از گنهكارشان درگذريـد           همان خاصانم اند كه به آنان پناه آورده       

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 36/10(
   

  � هاى متفرقه پيامبر بيانيه
هـاى همـين منبـر       ، كه بر چوب   �از رسول خدا    : فتاند كه گ    روايت نموده  �ابو يعلى و بزار از ابوبكر صديق        

خود را از آتش نگه داريد، اگر چه به يك پاره خرما باشـد، چـون صـدقه كـج را        «: گفت قرار داشت، شنيدم كه مى    
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  حيات صحابه

٢٧  ششم جلد 

 ايـن چنـين در الترغيـب        1.»گيريـد  نمايد، و در گرسنه در همان جايى قرار مـى          سازد، مرگ بد را دفع مى      راست مى 
  .آمده است) 134/2(

 كـه   �از رسول خـدا     : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد، ابن ابى شيبه و ابن ماجه از عامر بن ربيعه از پدرش              
فرستد مالئك بر وى  كسى كه بر من درود بفرستد، تا وقتى كه وى بر من درود مى«: گفت داد شنيدم كه مى بيانيه مى
 اين چنين در الترغيب     2.»گويد گويد، يا زياد درود مى     ىفرستند، حاال هر شخص اختيار دارد كه كم درود م          درود مى 

  .آمده است) 160/3(
 بـراى ايـراد بيانيـه در    �رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(و ابن جرير از عبداللَّه بن عمرو       

، بايد مـرگش    آيد از آتش دور گردانيده شود و به جنت داخل شود           كسى كه خوشش مى   «ميان ما برخاست و گفت      
وى را در حالى درك نمايد كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد، و بايد با مردم طورى پيش آمد كنـد كـه از                

  .آمده است) 76/1(اين چنين در الكنز . »ديگران دوست دارد آنطور برايش پيش آمد نمايند
اى ايراد نمود، كه مثـل آن را هرگـز    ه خطب�رسول خدا : اند كه گفت  روايت نموده�و بخارى و مسلم از انس   

، آن گاه اصحاب رسـول خـدا        »گرييد خنديد و زياد مى    دانم بدانيد، كم مى    اگر آنچه را من مى    «: نشنيده بودم، فرمود  
 چيـزى از طـرف      �بـراى رسـول خـدا       : و در روايتـى آمـده      3.هاى شان را پوشانيدند و گريه كردنـد         روى �

جنت و آتش برايم عرضه شدند، و هيچ روز ديگرى را مثل    «: ى ايراد نمود و گفت    ا اصحابش رسيد، آنگه وى بيانيه    
، و بـر  »گرييـد  خنديد و زيـاد مـى      دانم بدانيد، اندك مى    آن خير، و مثل آن شر ديگر نيدده بودم، اگر آنچه را من مى             

 ايـن چنـين در      . روزى شديدتر از آن نيامد، آنان سرهاى شان را گريـه كنـان پوشـانيدند               �اصحاب رسول خدا    
  .آمده است) 226/5(الترغيب 

  : بيانيه ايراد نمود، و به اين آيت رسيد�رسول خدا : و ابن ابى حاتم از ابو سعيد روايت نموده كه
]��u i � �7�) ;�v i �&70  � "�) l��(w  �* ;a� 4�  �)[ x:t_(  

ميـرد و نـه      زخ است، كه در آن نه مـى       هر كس مجرم در محضر پروردگارش حاضر شود، برايش آتش دو          «: ترجمه
  .»شود زنده مى
شوند، و اما آنانى كه از اهـل         ميرند ونه زنده مى    اما اهل آن، كسانى كه اهل آن اند، نه در آن مى           «:  فرمود �پيامبر  

كنند، و آنان گروه گـروه       خيزند و شفاعت مى    رسد، آن گاه شفاعت كنندگان بر مى       آن نيستند، آتش به جان شان مى      
شـود، آن گـاه چنـان     شوند كه برايش حيات يـا حيـوان گفتـه مـى       ها به نهرى آورده مى     شوند، و اين گروه    كرده مى 

  .آمده است) 159/3( اين چنين در تفسير ابن كثير 4.»رويد رويند كه علف بر محموله سيل مى مى
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  حيات صحابه

٢٨  ششم جلد 

:  در ميان ما برخاست و گفت�دا رسول خ: اند كه گفت   روايت نموده  �الدنيا و ابن نجار از ابوهريده        و ابن ابى  
اين چنين در . »اش در قبال اوست اى مردم، به پروردگار عالميان گمان نيك نماييد، چون پروردگار طبق گمان بنده«

  .آمده است) 143/2(الكنز 
 :گفت اش مى   شنيدم كه در بيانيه    �از رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �از ابو زهير ثقفى     ) 436/4(و حاكم   

آن . »-بهترهاى تان را از شـرهاى تـان   :  يا گفت -اى مردم، نزديك است، كه اهل جنت را از اهل دوزخ بشناسيد             «
به ستايش نيكو و ستايش بد، شما بـر         «: شناسيم، اى رسول خدا؟ فرمود     به كدام عالمه مى   : گاه مردى از مردم گفت    

اد صحيح برخوردار است، و بخارى و مـسلم آن را   اين حديث از اسن   : گويد  حاكم مى  1.»يكديگر خود شاهد هستيد   
  .صحيح است: گويد اند، و ذهبى مى روايت نكرده

 براى ايراد بيانيـه     �اند كه رسول خدا       روايت نموده  �حسن بن سفيان و ابو نعيم از عبداللَّه بن ثعلبه از پدرش             
 يـا  -ز هر يـك فـرد پرداختـه شـود          برخاست، و به صدقه فطر امر نمود، كه بايد يك صاع خرما يا يك صاع جو ا                

  .آمده است) 338/4( اين چنين در الكنز 2. خرد و كالن، آزاد و غالم-از هر سر : گفت
   

  )در تبوك � بيانيه جامع پيامبر(  � هاى جامع پيامبر بيانيه
زوه تبـوك  در غـ : اند كه گفـت   روايت نموده�بيهقى در الدالئل و ابن عساكر در تاريخش از عقبه بن عامر جهنى       

 خوابيد، و وقتى بيدار گرديد، كه آفتـاب يـك           �بيرون شديم، چون يك شب راه به تبوك مانده بود رسول خدا             
اى رسول خدا،   :  پاسخ داد  »فجر را براى ما حفاظت كن؟     : اى بالل، برايت نگفته بودم كه     «: نيزه بلند شده بود، گفت    

يكى نقل مكان نمود و بعد از آن نماز گزارد، و بعد از حمـد و         مرا همان كسى برد، كه تو رابرد، آن گاه به جاى نزد           
ها تقواسـت، بهتـرين      ها و رسن   ترين حلقه  ها كتاب خداست، محكم    ترين سخن  راست: اما بعد «: ثناى خداوند گفت  

تـرين   هـا ذكـر خداونـد اسـت، خـوب      ها سنت محمد است، بهترين سخن   ها ملت ابراهيم است، بهترين سنت      ملت
هـا و    قرآن است، بهترين امور فرايض آن است، بدترين امـور نـو پيـداهاى آن اسـت، بهتـرين هـدايت                     ها اين  قصه
ترين مرگ، كشته شدن شهداء است، كورترين كـورى، گمراهـى بعـد از              ها هدايت و روش انبياست، با عزت       روش

، بـدترين و شـرترين      ها آنست كـه پيـروى شـود        ها آنست كه نفع رساند، بهترين هدايت       هدايت است، بهترين علم   
ها، كورى قلب است، دست باال از دست پايين بهتر است، آنچه كم باشد و كفايت كند، از آنچه بسيار باشـد                       كورى

هـا    هنگام مرگ است، و بدترين ندامت      ]معذرت[ ها، و مشغول و غافل سازد بهتر است، بدترين و شرترين معذرت          
آيند، و از آنان كـسانى   ين اند، كه به نماز جز در آخر وقت آن نمى   روز قيامت است، و  بعضى از مردم چن         ]ندامت[

كنند، برزگترين خطاها و گناها زبان دروغگوست، بهترين غنا، غناى نفـس اسـت،               اند كه خدا را جز اندك ياد نمى       
گزين شود يقين است، و شك     بهترين توشه تقواست، رأس حكمت ترس خداست، بهترين چيزى كه در قلب جاى            

فر است، نوحه كشيدن از عمل جاهليت است، خيانت از اخگرهاى جهنم است، گنج و ذخيره نمودن، داغى از                   از ك 
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  حيات صحابه
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اى  ها ابليس است، شراب مجموع و سرچشمه گناه است، زنان دام  شيطان اند، جوانى شعبه  شعر از نى  1آتش است، 
ها مال يتيم است، نيكبخت كسيست       از ديوانگيست، بدترين دست آوردها، دست آورد سود است، بدترين خوردنى          

كه از غيرش پند بگيرد، بدبخت كسيست كه در شكم مادرش بدبخت شده باشد، برگشت و فرجام هر يك از شما                     
اش اسـت، بـدترين راويـان،        باشد، مالك كار به آخرش است، مالك عمل بـه خاتمـه            به مكانيست كه چهار گز مى     

ست، دشنام دادن مؤمن فسق است، قتال و جنگ با مؤمن كفـر اسـت،               راويان دروغ اند، هر آنچه آمدنيست قريب ا       
خوردن گوشتش از نافرمانى و معصيت خداست، حرمت مالش چو حرمت خونش است، كـسى كـه بـراى انجـام                     

بخشد، كسى كه  كند، كسى كه ببخشد، خداوند برايش مى عمل منكرى به خدا سوگند ياد كند، خداوند تكذيبش مى 
دهد، كسى كـه بـر       كند، كسى كه خشمش را فرو برد، خداوند برايش پاداش مى            برايش عفو مى   عفو نمايد، خداوند  

كنـد،   دهد، كسى كه سخنان بد را تشهير نمايد، خداوند رسوايش مى           مصيبت صبر نمايد، خداوند برايش عوض مى      
نمايـد، خداونـد   سـازد، كـسى كـه از خـدا نافرمـانى       برايش دو چند مـى  ]اجرش را[كسى كه صبر نمايد، خداوند      

كند، بار خدايا، براى من و امتم ببخش، بار خدايا، براى من و امتم ببخش، بار خدايا، براى مـن و امـتم         تعذيبش مى 
 � از ابو درداء االبانه اين را ابو نصر سجزى نيز در كتاب 2.»طلبم ببخش، از خداوند براى خودم و شما آمرزش مى     

بن ابى شيبه و ابونعيم در الحليلة و قضاعى در الشهاب اين را از ابن مسعود           به شكل مرفوع روايت نموده است، و ا       
حسن و غريب است، و عسكرى و ديلمى : اند اند، بعضى از شارحان الشهاب گفته     به شكل موقوف روايت كرده     �

مربـوط  ) 179/2(اين چنين در جامع الصغير سيوطى و در شـرح آن فـيض القـدير    . اند اين را از عقبه روايت نموده     
  .آمده، روايت نموده است) 7/3(حاكم نيز اين را به نقل از عقبه، چنان كه در زاد المعاد . مناوى آمده است

   
  � بيانيه جامع ديگرى از پيامبر
: اش گفـت   روزى بيانيه ايراد نمود، و در بيانيـه �پيامبر :  روايت نموده كه�احمد از عياض بن حمار مجاشعى      

دانيد، براى تان    نموده است، كه آنچه را وى در همين روز برايم آموزانيده است و شما آن را نمى                پروردگارم، امرم   «
ام حالل است، و من همه بندگانم را مايل بـه سـوى ديـن     همه مالى را كه براى بندگانم داده: »وى گفت «بياموزانم،  
ختند، و بر آنان آنچه را حالل گردانيده بـودم،          ها نزد آنان آمدند، و از دين شان گمراه شان سا           ام، شيطان  حق آفريده 

ام، شريك بياورنـد، بعـد از آن         حرام ساختند، و امرشان نمودند، كه به من چيزى را كه براى آن برهانى نازل نكرده               
تـو را  : خداوند به سوى اهل زمين نگاه نمود، و عرب و عجم شان را بد ديد، مگر بقايايى از اهل كتاب را، و گفت               

ى مبعوث نمودم كه آزمايشت كنم، و توسط تو ديگران را بيازمـايم، و برايـت كتـابى نـازل نمـودم، كـه آب                      به سبب 
خوانى، بعد از آن خداوند عزوجل امرم نمود، كـه قـريش را بـسوزانم،                شويدش، آن را در خواب و بيدارى مى        نمى
آنان را، طورى كـه تـو را        : سازندش، گفت  شكانند، و مانند نان مى     اى پروردگارم، در اين صورت سرم را مى       : گفتم

جنگيم، در مقابل آنان مصرف كن، بااليت مصرف  بيرون كردند، بيرون ساز، با ايشان بجنگ همراهت بر ضدشان مى
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فرستيم و با كسى كه از تو اطاعت نمـود، بـر ضـد كـسى كـه از تـو                      كنيم، ارتش بفرست، ما پنج چند آن را مى         مى
مردى داراى قدرت، عادل، موفق و صدقه كننده، و مـدى مهربـان،             : اند ل جنت سه گروه   و اه . نافرمانى نمود بجنگ  

: انـد  نرم دل به هر خويشاوند و مسلمان و مردى عفيف، فقير، عيال دار و صـدقه كننـده، و اهـل آتـش پـنج گـروه         
 و در   - نمـوده اسـت       يا تابعان اند، يحيـى شـك       -رواند   ضعيفى كه عقل و خرد ندارد، آنانى كه از ميان شما دنباله           

تالش و در صدد اهل و مال نيستند، و خاينى كه طعمش پوشيده نيـست، و اگـر انـدك هـم باشـد در آن خيانـت                            
 و بد اخالق و فـاحش  1 و بخل و دروغ-فريبد  كند، و مردى كه با صبح و بيگاه نمودن تو را در اهل و مالت مى    مى

  .اند آمده، روايت كرده) 35/2(چنان كه در تفسير ابن كثير  اين را همچنان مسلم و نسائى 2.را متذكر گرديد
   

  به روايت ابوسعيد � بيانيه جامع ديگرى از پيامبر
 نمـاز عـصر را      �رسـول خـدا     : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد، ترمذى، حاكم و بيهقى از ابو سعيد خدرى          

 قيام قيامت واقع شدنى بود براى ما خبر داد، كـسى  گزارد، و بعد از آن براى ايراد بيانيه برخاست، و چيزى را كه تا          
دنيـا  : اما بعد «: كه آن را حفظ نمود، حفظ كرد، و كسى كه فراموشش نمود، فراموش كرد، و در آنچه گفت اين بود                   

كنيد، بنابرين از دنيـا و   بيند كه چگونه عمل مى گرداند، و مى سبز و شيرين است، و خداوند شما را در آن خليفه مى    
هـاى مختلـف خلـق     ان بر حذر باشيد، چون نخستين فتنه بنى اسرائيل در زنان بود، آگاه باشيد، بنى آدم به طبقـه            زن

شود  ميرد، و كسى از آنان كافر تولد مى        شود، مؤمن زندگى من كند و مؤمن مى        كسى از آنان مؤمن تولد مى     : اند شده
ميرد، و  كند و كافر مى شود و مؤمن زندگى مى من متولد مىميرد، و كسى از آنان مؤ كند و كافر مى  و كافر زندگى مى   

آگاه باشيد، خشم و غضب قوغ و اخگريست        . ميرد كند و مؤمن مى    شود، كافر زندگى مى    كسى از آنان كافر تولد مى     
بينيـد، وقتـى     هاى گردنش نمى   هاى وى و پنديدن رگ     شود، آيا به سرخى چشم     كه در شكم فرزند آدم شعله ور مى       

ى از شما چيزى از آن را احساس نمود بايد به زمين بنشيند، آگاه باشيد، بهتـرين مـردان كسيـست كـه ديـر                         هر يك 
غضب شود و زود راضى گردد، و بدترين مردان كسيست كه زود غضب شود و دير راضى گردد، وقتى كه مرد دير    

عمل به آن عمـل مجراسـت،       غضب شود، و دير از غضب بنشيند، و زود غضب شود و زود از غضب بنشيند، اين                  
آگاه باشيد، بهترين تاجران كسيست، كه در اداى دين و طلب آن نيك باشد، و بدترين تاجران كسيست كه در اداى                     
دين و طلب آن بد باشد، وقتى كه مرد در اداء بد باشد ودر طلب نيكو، يا در اداء بد باشـد و در طلـب نيكـو، ايـن        

، هر خيانت كننده روز قيامـت بـه انـدازه خيـانتش لـواء دارد، آگـاه باشـيد،          عمل به آن عمل مجراست، آگاه باشيد      
 است، آگاه باشيد، هيچ كسى را ترس و هيبت مـردم از صـحبت بـه                 ]مردم[بزرگترين خيانت، خيانت امير با عموم       

 مثال آنچه از    حق وقت دانستن آن باز ندارد، آگاه باشيد، بهترين جهاد كلمه حق نزد پادشاه جابر است، آگاه باشيد،                 
دنيا گذشته و آنچه از آن باقى مانده، مثال همـين روزتـان را دارد، گذشـته آن چـون گذشـته همـين روز اسـت، و             
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 اين چنين در الجامع و شرح آن، كه از مناوى است، آمده، و منـاوى           1.»اش چون باقيمانده همين روز است      باقيمانده
و احمد و . ن آمده، و ذهبى وى را در زمره ضعفاء ذكر نموده استدر اين على بن زيد بن جدعا : گويد مى) 181/2(

  .وى چيزى نيست: اند يحيى گفته
   

  � به روايت عمر � بيانيه جامع پيامبر
 - وى صحابه رادرك نموده بود -ابن مردويه، بيهقى در شعب االيمان وابن عساكراز سائب ابن مهجان از اهل شام               

 داخل شام گرديد، بر خداوند ثناء و ستايش گفت، وعظ و تذكير كرد  �ى كه عمر  هنگام: اند كه گفت   روايت نموده 
 در ميـان مـا بـراى ايـراد بيانيـه طـورى              �رسـول خـدا     : و امر به معروف و نهى از منكرنمود، بعد از آن گفـت            

بـه  «: گفـت ام، وى به تقواى خدا، صله رحم واصالح ذات البين امر نمود، و               برخاست، كه من در ميان شما ايستاده      
 ، چون دست خدا باالى جماعت است، و شـيطان بـا   -به شنيدن و طاعت    :  و در لفظى آمده    -جماعت چنگ زنيد    

يك تن است و از دو تن دورتر است، هر مردى كه بازنى خلوت كند، شيطان سوم آنهاست، كسى را كـه گنـاهش                        
 و عالمه منافق اينـست، كـه گنـاهش          غمگين بسازد و عمل نيكش خوشش بسازد، اين عالمه مسلمان مؤمن است،           

سازد، اگر عمل خيـر انجـام بدهـد، از آن عمـل خيـر از خداونـد                   سازد، و عمل نيكش خوشش نمى      غمگينش نمى 
ترسد، در طلب دنيا نيكويى      كند، و اگر عمل بد انجام دهد، به آن عمل بد از عقوبت خداوند نمى               آرزوى ثواب نمى  

و براى هركس همان عملش به انجام خواهد رسيد،كه         . به دوشش گرفته است   هاى شمارا  نماييد، چون خداوند رزق   
هاى تان از خداوند استعانت بجوييد، چون وى آنچه را بخواهد محو مى كنـد وآنچـه           آن را انجام دادنيست،درعمل   

 خدا بادا   ، درود بر نبى مامحمد و بر آل وى، و سالم و رحمت            »دارد، وام الكتاب نزد اوست     رابخواهد ثابت نگه مى   
اين بيانيه عمر بن الخطاب براى اهل شام است، كه از رسول     : گويند بيهقى وابن عساكرمى  .بر وى، سالمتى بادابرشما   

  . آمده است) 2,7/8(اين چنين در الكنز .  نقل نموده است�خدا 
   

  � هاى پيامبر آخرين بيانيه
هـاى   از چـاه  «:  فرمـود  �رسول خدا   : موده، كه گفت   روايت ن  )رضى اللَّه عنهما  (طبرانى از معاويه بن ابى سفيان       

: گويـد  ، مـى »مختلف، هفت مشك آب بااليم بريزانيد، تا نزد مردم بيرون شوم و براى شان سفارش و وصيت نمايم    
اى  بنده«: آنگه در حالى كه سرش را بسته بود، بيرون گرديد و بر منبر بلند شد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت   

، و  »خدا، در ميان دنيا و ميان آنچه نزد خداست اختيارى شد، و وى آنچه را كه نزد خداست اختيار نمود                   از بندگان   
كنـيم،   پدران، مادران و فرزندان خـويش را فـدايت مـى          :  ندانست، آنگاه وى گريست و گفت      �اين را جز ابوبكر     

 مال ابن ابى قحافه اسـت، بـه   آهسته باش، بهترين مردم نزد من در صحبت و خرج نمودن     «:  گفت �رسول خدا   
 وى ]دروازه[گذرد نگاه كنيد، و همه شان را به جز درازه ابوبكر بند كنيد، چـون مـن بـر             ها كه از مسجد مى     دروازه
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اين را طبرانى در  األوسط و الكبير به اختصار روايت نموده، مگر اين كـه وى           : گويد مى) 42/9( هيثمى   1.»نور ديدم 
  .اسناد آن حسن است.  احد را ياد نمود، و براى شان خيلى زياد دعاى رحمت نمودو كشته شدگان: افزوده

 و مثـل  »...بر من بريزيـد ...«:  در مريضى اش گفت�رسول خدا :  روايت نموده كه�و بيهقى از ايوب بن بشير     
ه اصـحاب احـد را     نخستين چيزى كه بعد از حمد و ثناى خداوند ياد نمود اين بود، ك             : آن را متذكر شده، و افزوده     

اى گروه مهاجرين، شما در حال    «: ياد نمود، و براى شان مغفرت خواست، و براى شان دعاء نمود، بعد از آن گفت               
ام،  اند كه به سوى شان پنـاه آورده  شوند، و آنان خاصانم  زيادت هستيد، و انصار بر همان حالت شان اند و زياد نمى           

اى از  اى مردم، بنده«:  گفت�، بعد از آن پيامبر » از گنهكارشان در  گذريدبنابراين عزتمندشان را عزت نماييد، و 
و آن سخن را از ميان مردم ابـوبكر دانـست و   : و در روايت وى آمده.  و مثل آن را متذكر شده است»...بندگان خدا 

  .اين حديث مرسل است، و شواهد زيادى دارد: گويد مى) 229/5 (البدايه ابن كثير در 2.گريست
خداونـد  «:  براى مردم بيانيه ايراد نمود و گفت       �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد احمد از ابو سعيد       

، »اى را در ميان دنيا و ميان آن چه نزد وى است اختيارى نمود و آن بنده آن چه را نزد خداسـت اختيـار نمـود      بنده
اى حكايت مى   از بنده�عجب نموديم، كه رسول خدا     اش ت  و ما به گريه   : گويد آنگه ابوبكر گريست، مى   : ميفزايد
 بـوده اسـت، و ابـوبكر    � بنده مختار گردانيده شـده رسـول خـدا         ]گريد، بعداً معلوم شد كه     و او بر آن مى    [كند  
ترين مردم بر من در هم صـحبتى و مـال شخـصى              احسان كننده «:  گفت �تر ما به آن بود، آنگه رسول خدا          عالم

گرفتم، ولى در ميان مـا دوسـتى و          گرفتم، حتماً ابوبكر را مى     ر من غير از پروردگارم خليلى مى      اش ابوبكر است، اگ   
 اين چنـين ايـن را      3.»اى كه به سوى مسجد است به جز دروازه ابوبكر مسدود گردد            محبت اسالم است، هر دروازه    
  .اند آمده روايت كرده) 229/5 (البدايهبخارى و مسلم، چنان كه در 

 در همان مريـضى اش كـه در آن        � روايت نموده، كه رسول خدا       )رضى اللَّه عنهما  ( را از ابن عباس      بخارى اين 
در گذشت، در حالى كه سرش را با دستار سياه بسته بود، و خود را با چادرى كـه بـر شـانه هـايش قـرار داشـت                             

 آن وصيت نمودن براى انصار را نيز و خطبه را متذكر گرديده، و در... پيچانيده بود، بيرون گرديد و بر منبر نشست      
 در آن نشست و بعد از آن وفات نمـود، يعنـى آن              �آن آخرين مجلسى بود، كه رسول خدا        : متذكر شده و گفته   

از ابو ) 251/2(و ابن سعد . آمده است) 230/5 (البدايهاين چنين در  4. ايراد نمود�اى بود كه پيامبر      آخرين بيانيه 
  . روايت كرده است به معناى آن را�سعيد 

 وى يكى از همان سه تنى بود كه توبه شان پذيرفته شد         - �و طبرانى از عبدالرحمن بن كعب بن مالك از پدرش           
 براى ايراد بيانيه برخاست، و خداوند را ستود و بـر وى ثنـاء گفـت، و بـراى                   �رسول خدا   :  روايت نموده كه   -

 و وصيت به انصار   »...شما اى گروه مهاجرين   «: است، و گفت  شهدايى كه در روز احد كشته شده بودند مغفرت خو         
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  حيات صحابه

٣٣  ششم جلد 

رجـال آن رجـال     : گويـد  مـى ) 37/1(. هيثمـى    1.را طورى كه در حديث ايوب نزد بيهقى گذشت ذكر نموده اسـت            
اى را  آخـرين بيانيـه  : و طبرانى هم چنان از عبداللَّه بن كعب بن مالك از پدرش روايت نموده، كه گفت    . صحيح اند 

اين را : گويد مى) 37/1(.هيثمى  . و مانند آن را به اختصار ذكر نموده است        ...  براى ما ايراد نمود    �دا  كه رسول خ  
اين را از عبداللَّه بن كعب از پـدرش روايـت           ) 78/4(و حاكم   . طبرانى روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح اند        

حيح برخوردار است، ولى بخـارى و مـسلم آن را        اين حديث از اسناد ص    : و مانند آن را متذكر شده و گفته       ... نموده
  .صحيح است: اند، و ذهبى گفته روايت نكرده

 )اللَّه عـنهم  رضى(وى از ابو هريره و ابن عباس : و طبرانى در  األوسط از ابو سلمه بن عبدالرحمن روايت نموده كه 
كسى كه بر اين نمازهاى پنج گانه       «: گفت اش شنيديم كه مى     در آخرين بيانيه   �از رسول خدا    : گفتند شنيد كه مى  

كنـد، و   باشد كه از پل صراط چون برق درخـشنده عبـور مـى             فرضى در جماعت حفاظت نمايد، نخستين كسى مى       
ها حفاظت نمايد، چون     كند، و براى وى در هر شب و روزى كه بر آن            خداوند وى را در زمره اول تابعين حشر مى        

در اين روايت بقيه بن وليـد       : گويد مى) 39/2( هيثمى   2.»دا كشته شده باشند   باشد كه در راه خ     اجر هزار شهيدى مى   
  .آمده، وى مدلس است، و حديث را به شكل عنعنه روايت كرده است

   
  از فجر تا مغرب � بيانيه پيامبر

  نماز صبح را براى ما گـزارد، و تـا    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �از ابو زيد انصارى     ) 487/4(حاكم  
ظهر براى ما بيانيه داد، بعد از آن پايين گرديد، و نماز ظهر را گزارد، باز تا عصر براى ما بيانيه داد، باز پايين گرديد                         
و نماز عصر را گزارد، باز بلند شد و تا مغرب براى ما بيانيه داد، و از آنچه واقع شدنيست براى ما صحبت نمود، و              

انـد، و   صحيح االسناد است، ولى بخـارى و مـسلم آن را روايـت نكـرده           : يدگو  حاكم مى  3.عالمتر ما حافظتر ماست   
  .ذهبى هم آن را صحيح دانسته است

   
  در وقت ايراد بيانيه � چگونگى پيامبر

 وقتـى كـه بـراى مـردم      � روايت نموده كه رسول خدا       )رضى اللَّه عنهما  (از جابر بن عبداللَّه     ) 376/1(ابن سعد   
شـد، انگـار كـه بـيم دهنـده           نمود و خشمش شديد مى     شد، صدايش را بلند مى      سرخ مى  داد، چشم هايش   بيانيه مى 

مـن بـا قيامـت چـون ايـن دو           «: گفـت  شود، يا بيگاه، بعد از آن مى       آور مى  صبح گاهان بر شما حمله    : لشكرى باشد 
، هدايت محمـد    ها بهترين هدايت «: گفت  ، سپس مى   -نمود    و به انگشت سبابه و وسطا اشاره مى        - »ام مبعوث شده 

است، و بدترين كارها نو پيداهاى آنهاست، و هر بدعت گمراهيست، كسى كه مرد و از خود مال به جاى گذاشت،                 
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  حيات صحابه

٣٤  ششم جلد 

 بيهقـى در    1.»اش است، و كسى كه از خود دين و و عيال به جاى گذاشت براى من و بـر مـن اسـت                       براى خانواده 
 آمـده،  2شد آوازش بلند مى: موده است، و در روايت وىاز جابر مثل اين را روايت ن     ) 144 ص(األسماء و الصفات    

  .مسلم اين را در صحيح روايت نموده است: و گفته
  

     � ابوبكر صديق � هاى خليفه رسول خدا بيانيه
  هايش هنگامى كه به خالفت برگزيده شد بيانيه

 به خالفت رسـيد، بـراى       �بكر  هنگامى كه ابو  : اند كه گفت    ابن سعد، محاملى و غير ايشان از عروه روايت نموده         
مـن امرتـان را بـه دوش گـرفتم و بهترتـان      : اما بعد، اى مردم  : مردم بيانيه داد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت          

ها را به جاى گذاشته است، و براى ما آموزانيـده اسـت، كـه                 سنت �نيستم، ولى قرآن نازل شده است، و پيامبر         
تـر از همـه      و بدترين حماقت و بى خردى فجور است، ضـعيف نـزد مـن قـوى               بهترين زيركى و دانايى تقواست،      

: اى مـردم . تر از همه شماست، تا حق را از وى بگيرم          شماست، تا حق وى را برايش بگيرم، و قوى نزد من ضعيف           
از خداوند ام،  من پيروز هستم و نه مبتدع، اگر خوب نمودم يارى ام كنيد، و اگر كج شدم راستم نماييد، با اين گفته                

و دينورى اين را از عبداللَّه بن عكـيم         . آمده است ) 130/3(اين چنين در الكنز     . طلبم براى خودم و شما مغفرت مى     
هنگامى كه با ابوبكر بيعت صورت گرفت، به منبر بلند شد، و يـك پلـه از جـاى نشـستن                   : روايت نموده، كه گفت   

و ... ترين زيركى و دانـايى    اى مردم، بدانيد كه خوب    : د گفت  پايين گرديد، و پس از حمد و ثناى خداون         �پيامبر  
هاى تان را قبل از اين كه محاسبه شويد، محاسبه نماييد، و هر              و نفس : مانند آن را متذكر شده، و در آخرش افزوده        

ايشان كند، و در هر قومى كه فساد اخالقى ظاهر شود، خداوند        قومى كه جهاد را بگذارد، خداوند دچار فقرشان مى        
سازد، شما تا آن وقت از من اطاعت كنيد، كه من از خدا اطاعت نمودم، و وقتى از خـدا و                    را دچار مصيبت عام مى    

ام، از خداونـد بـراى خـودم و شـما آمـرزش              رسولش نا فرمانى نمودم، طاعت من بر شما الزم نيست، با اين گفته            
و برخى آن چه    ... اين را از حسن روايت نموده     ) 353/6 (آمده است، و بيهقى   ) 135/3(اين چنين در الكنز     . طلبم مى

آگاه باشيد، صداقت   : را گذشت ذكر نموده، و بعد از اين قولش و بدترين حماقت و بى خردى فجور است، افزوده                 
به خدا  :  گفته 3 حسن -: و راستى نزدم امانت است، و دروغ خيانت، و بعد از اين قولش من بهتر شما نيستم افزوده                 

بعـد از آن  :  و افـزوده   -آورد   ، وى بدون منازعه و دفاع بهتر ايشان است، ولى مؤمن نفس خـود را كـم مـى                  سوگند
بـه خـدا سـوگند،      : فزايـد   حسن مـى   -گرفت   دوست دارم، اين امر را يكى از شما به عوض من به عهده مى             : گفت

فرمـود، آن   ى نبى اش عنايـت مـى   اگر شما از من آنچه را طلب نماييد، كه خداوند توسط وحى برا       -راست فرمود   
  4.پديده نزدم نيست، من فقط بشر هستم و بايد نگهدارى و محافظتم كنيد
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  حيات صحابه

٣٥  ششم جلد 

ابـوبكر صـديق   : انـد كـه   آمده، از حسن روايت نموده) 126/3(اين را ابوذر هروى و ابن راهويه، چنان كه در الكنز          
ديدم و دوسـت داشـتم كـسى از شـما      م را بد مىمن به خدا سوگند بهتر شما نيستم، و اين مقام   : بيانيه داد، و گفت   

كنيد، كه من در ميان شما به سـنت و روش رسـول              گرفت، آيا گمان مى    بود كه اين را به عوض من به عهده مى          مى
شـد،    توسط وحى نگه داشته مى     �كنم، رسول خدا      در اين صورت به اين امر قيام نمى        1كنم؟  عمل مى  �خدا  

شود، وقتى غضب شدم، خود را از من باز داريـد، تـا    طانى دارم كه برايم نزديك مىو همراهش ملك بود، و من شي   
شما را نزنم، آگاه باشيد، حفاظت و نگهدارى ام كنيد، اگر راست بودم يـارى ام نماييـد، و اگـر كـج شـدم راسـتم                         

 و ابـوذر هـروى      2.ه است اى است، كه به خدا سوگند، مثل آن بعد از آن ايراد نشد             اين بيانيه : گويد حسن مى . نماييد
آمـده، روايـت نمـوده اسـت، و در          ) 136/3(در الجامع از قيس بن ابى حازم اين را به اختصار، چنان كه در الكنـز                 

كنم، اگر به صواب رسيدم، خدا را بـستاييد، و اگـر             رسم و خطا هم مى     من بشر هستم، به حق مى     : روايت وى آمده  
  .خطا نمودم، راستم نماييد

من نزد ابوبكر صـديق خليفـه رسـول خـدا      : نان اين را از قيس بن ابى حازم روايت نموده، كه گفت           و احمد هم چ   
اى را متذكر شد، آن گاه در ميان مردم صـدا            وى قصه : فزايد  نشسته بودم، مى   � يك ماه بعد از وفات پيامبر        �

نبرى كه برايش ساخته شـده بـود، و    م-، آنگه مردم جمع شدند، و او به منبر بلند گرديد  )الصاله جامعه (: كرده شد 
اى مـردم،  : پس از حمد و ثناى خداوند گفـت : گويد  مى 3 و آن نخستين بيانيه در اسالم بود،       -داد   او بر آن بيانيه مى    

گرفت، اگر مرا در اين كار بـه روش نبـى تـان مؤاخـذه نماييـد،                  من دوست دارم، كه اين را غير از من به عهده مى           
) 184/5( هيثمـى    4.گرديـد  ون وى از شيطان معصوم بود، روحى از آسمان بـرايش نـازل مـى              طاقت آن را ندارم، چ    

بخشى از اين بيانيه از طريق عيـسى  ) 26/3(و در . باشد در اين عيسى بن مسيب بجلى آمده، و ضعيف مى : گويد مى
ند، آنان در پناه خدا و   ا اى مردم، مردم به خوشى و به زور داخل اسالم شده          : بن عطيه نزد طبرانى گذشت، كه گفت      

اش مطالبه نكند اين كار را انجـام دهيـد، مـن             همسايگان خدايند، اگر توانستيد كه خداوند شما را از چيزى در ذمه           
ام، خود را از من باز داريـد، تـا شـما را عقـاب                شود، وقتى مرا ديديد غضب شده      شيطانى دارم، كه نزدم حاضر مى     

هاى تان را خوب مورد ارزيابى قرار دهيد، چون براى گوشتى كه از حرام نمو            مدست آوردهاى غال  ! نكنم، اى مردم  
  5.سزد كه داخل جنت شود كرده است نمى

منادى ابوبكر به فرداى وفات رسول : از عاصم بن عدى روايت نموده، كه گفت) 2./46(و طبرانى اين را در التاريخ  
هيچكس از عـسكرهاى اسـامه در مدينـه بـاقى     ! گاه باشيد به خاطر پوره نمودن لشكر اسامه صدا نمود، آ    �خدا  

نماند، و بايد به اردوگاهش در جرف بيرون شود، و خود در ميان مـردم برخاسـت و پـس از حمـدوثناى خداونـد        
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 توانـايى  �دانم شايد شما مرا به آنچه مكلف سازيد، كه رسول خدا       من هم چون شما هستم، نمى     ! اى مردم :گفت
 محمد را از عالميان برگزيده است، و از آفات نگاهش داشته، و من پيروى كننده هستم و نـه                    آن را داشت، خداوند   

 در حالى درگذشت كه �ام نماييد، و اگر كج شدم راستم سازيد، رسول خدا          مبتدع، اگر راست باقى ماندم پيروى     
بود، آگاه باشـيد، مـن شـيطانى    هيچ كسى از اين امت، از وى طالب ظلمى به مقدار زدن يك تازيانه يا كمتر از آن ن               

شود، وقتى كه نزدم آمد، از من خود را باز داريد تا شما را نـزنم، و شـما در مـدت و وقتـى              دارم،كه برايم پيش مى   
كنيد، كه علم آن نزدتان غايب است، اگر توانستيد، كه اين مهلت در حالى برود كه شـما در عمـل                      صبح و بيگاه مى   

توانيـد، بنـابراين در همـين مهلـت           كار را بكنيد، و اين را جز به توفيـق خداونـد نمـى              صالح قرار داشته باشيد،اين   
هاى تان شما را به انقطاع اعمال بسپارد، به سوى كارهـاى خيـر شـتاب و مـسابقه                    هاى تان، قبل از اينكه اجل      اجل

يدند، زنهار كه شما هم مثل هاى شان را فراموش نمودند، و اعمالشان را براى غيرشان گردان نماييد، چون قومى اجل
آنان باشيد، كوشش نماييد، كوشش نماييد، تيزى نماييد، تيزى نماييد، نجات يابيد، نجات يابيد، چون در عقب تان                  
طالبيست سريع و تيز، اجلى كه مرورش تيز است، از مرگ بترسيد، و از پدران و فرزندان و برادران عبرت بگيريد،                     

  1.ورزيد ورزيد، كه به مردگان غبطه مىو به زندگان همانطور غبطه 
 �وقتى ابـوبكر  : برايم خبر رسيد كه : و ابن زنجويه در كتاب االموال از سعيدبن ابى مريم روايت نموده، كه گفت         

به خدا سوگند، اگر كارهاى تـان       : به خالفت برگزيده شد، به منبر بلند گرديد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت               
بـود، و بـاز      ترين تان نزد من مى     شد، دوست داشتم اين مسؤوليت به دوش مبغوض        ضايع نمى در حضور داشت ما     
تـرين مـردم در دنيـا و آخـرت پادشـاهان انـد، ايـشان          بدبخت)بدون ترديد (بود، آگاه باشيد،     براى وى خيرى نمى   

 هر پادشـاهى كـه بـه    آرام باشيد، شما عجله داريد،: سرهاى خويش را بلند نموده به طرف وى متوجه شدند، گفت  
قدرت برسد، خداوند قبل از اين كه او را به پادشاهى برساند، ملك و پادشاهى كه به قدرت برسد، خداوند قبل از                      

كند، و ترس و اندوه را  داند، و نصف عمرش را كم مى اين كه او را به پادشاهى برساند، ملك و پادشاهى اش را مى     
گرداند، و به آنچه در دست مردم قرار دارد راغب  ش قرار دارد بى رغبتش مىگرداند، و در آنچه در دست نصيبش مى

شود،  گرداند، به اين صورت اگرچه طعام خوب بخورد، و لباس نيكو بپوشد، زندگى اش تنگ مى                و عالقمندش مى  
ت حسابى و اش از بين برود و نفسش بيرون گردد، و نزد پروردگارش وارد شود، و او وى را به شد                تا اين كه سايه   

اند، آگاه باشيد،    اند، كه بخشيده شده    بازرسى نمايد، و بخشش براى وى كم گردد، آگاه باشيد، مساكين همان كسانى            
اين چنـين  . اند اند، آگاه باشيد، مساكين همان كسانى اند كه بخشيده شده       مساكين همان كسانى اند، كه بخشيده شده      

  .آمده است) 162/3(در الكنز 
   

  درباره تقوى و عمل براى آخرت � بيانيه وى
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  حيات صحابه

٣٧  ششم جلد 

اما بعد،  :  براى ما بيانيه داد و گفت      �ابوبكر  : از عبداللَّه بن عكيم روايت نموده، كه گفت       ) 35/1 (الحليهابونعيم در   
كنم، و اينكه برايش طورى ثنا بگوييد، كه اهل آن است، و اين كه رغبـت و     من شما را به تقواى خداوند توصيه مى       

 خلط نماييد، و اصرار و الحاح در سؤال نمودن را از آن خود سازيد، چـون خداونـد زكريـا و اهـل                        ترس را با هم   
  :اش را ستوده، و گفته است خانواده

]g�/�5 �&� ���$ � l��y* � l��B* �&���� � ;�8z� R "��*�O� ���$ �m�[ )X���i�:�D(  
  .»خواندند و براى ما فروتن بودند را به توقع و ترس فرا مىشتافتند، و ما  ها مى اينان به سوى نيكويى«: ترجمه

هاى شـما را گـرو گرفتـه اسـت، و بـر ايـن عمـل عهـدها و          اى بندگان خدا، بدانيد كه خداوند به حق خود، نفس     
هاى شما را گرفته است، و اندك فانى را از شما به زياد باقى خريده است، و اين هم كتاب خداسـت كـه در                          پيمان
گردد، پس قولش را تصديق نماييد، و  پذيرد، و نورش خاموش نمى ان وجود دارد، و شگفتى هايش پايان نمىميان ت

از كتابش نصيحت پذيريد، و براى روز تاريك و ظلمانى از آن نور و بينايى حاصل كنيد، چون شما را براى عبادت             
دانند، گذشته از ايـن، اى   كنيد مى ه را عمل مىآفريده است، و كرام كاتبين را بر شما موظف گردانيده است، كه آنچ           

كنيد، كه علم آن از نزدتان غايب است، اگر توانستيد،  بندگان خدا، بدانيد كه شما در مدت و مهلتى صبح و بيگاه مى
ها در حالى سپرى گردند، كه شما در كار براى خدا قرار داشته باشيد، اين عمل را انجام دهيد، و اين عمل  كه مهلت

هاى تان به كار خير سـبقت و تيـزى          توانيد، بنابرين در مهلت اجل     ا جز به توفيق و عنايت خداوند انجام داده نمى         ر
نماييد، البته قبل از اين كه عمرهاى تان سپرى گردد، و شما را به بـدترين اعمـال تـان بـسپارد، چـون قـوم هـايى                      

دارم، كـه    فراموش كردند، و من شما را از اين باز مـى هاى خود را عمرهاى شان را براى ديگران گردانيدند، و نفس     
چون آنان باشيد، شتاب نماييد، شتاب نماييد، نجات يابيد، نجات يابيد، چون در عقب تان طالب سريع و تيز است                    

انـد، و   و اين را همچنان ابن ابى شيبه، هناد، حاكم و بيهقى به مثل آن، روايت كـرده         . و امرش هم تيز و سريع است      
  .آمده، روايت نموده است) 206/8(رخى از آن را ابن ابى الدنيا در قصر األمل، چنانكه در الكنز ب
   

  اند درباره تقوى و عبرت گرفتن از كسانى كه گذشته � بيانيه ديگر ابوبكر
ـ    :  بيانيه داد و گفت    �ابوبكر  : از عمروبن دينار روايت نموده، كه گفت      ) 35/1 (الحليهابونعيم در    ا فقـر و    شـما را ب

كنم، كه از خدا بترسيد و بر وى طورى ثنا بگوييد، كه اهـل آن اسـت، و از وى مغفـرت         تان به اين سفارش مى     فاقه
بدانيد، تا وقتـى   : و مانند حديث عبداللَّه بن عكيم را متذكر شده، و افزوده است           ... بخواهيد، كه وى بخشاينده است    

هـاى تـان را    ايد، مال ايد، وحق تان را حفظ نموده تان اطاعت نمودهبه خداوند عزوجل اخالص نماييد، از پروردگار      
بريد انفاق كنيد، و آن را نفلى در پيش روى خويش گردانيـد، چيزهـايى را    در روزهايى كه در آن زندگى به سر مى        

 ايد، در وقت فقر و حاجتمندى خـود در ميابيـد، گذشـته از ايـن، اى                 كه در روزهاى زندگى خويش مصرف نموده      
بندگان خدا، درباره كسانى كه قبل از شما بودند فكر نماييد، كه ديروز كجا بودند، و امروز كجااند؟ پادشاهانى  كـه   

اند، و يادشان هم فراموش گرديده است، و آنان امروز چـون   زمين را كشتكارى و آباد كردند كجااند؟ فراموش شده     



  حيات صحابه

٣٨  ششم جلد 

اند، البته به سبب ظلم و ستمى كه روا داشتند، و خـود   و افتادههاى شان  كه ويران شده و فر    هيچ اند، آن است خانه    
شـنوى؟ و آنـانى را    اى مى يابى و يا از آنان صداى آهسته   هاى قبرهااند، و آيا هيچ يك از ايشان را در مى           در تاريكى 

دنـد، و بـدبختى يـا    اند، كه قبالً تقديم كـرده بو      شناسيد، كجااند؟ در آنچه وارد شده      كه از دوستان و برادران تان مى      
اند، در ميان خداوند تعالى و هيچ يك از مخلوقش نسبى نيست، كـه بـه سـبب آن بـرايش خيـر                   سعادت را دريافته  

بدهد، و يا بدى و شرى را از وى به سبب همان نسب دفع نمايد، دادن خير و دفع نمودن ضـرر فقـط و فقـط بـه                             
ست كه بعدش دوزخ باشد، و آن شر، شر نيست كـه بعـدش   طاعت و پيروى امر وى پيوند دارد، و آن خير، خير ني          

  .طلبم ام، براى خودم و شما از خداوند تعالى آمرزش مى جنت باشد، با اين گفته
آيـا  :  چنـين آمـده بـود      �در خطبـه ابـوبكر صـديق        : و نزد وى همچنان از نعيم بن نمحه روايت است كه گفـت            

و مانند حديث عبداللَّه بن عكيم را متذكر شده، و افـزوده            ... كنيد دانيد، كه شما در اجل معلوم صبح و بيگاه مى          نمى
و در سخنى كه به رضاى خداوند تعالى گفته نشود خيرى نيـست، و در مـالى كـه در راه خداونـد عزوجـل                   : است

نمايد خيرى نيست، و دركـسى   مصرف و انفاق نگردد خيرى نيست، و در كسى كه جهلش بر بردبارى اش غلبه مى 
  .آمده است) 36/1( اين چنين در حليه ابونعيم 1.هراسد خيرى نيست راه خدا، از مالمت مالمتگر مىكه در 

طبرانى نيز اين را به طولش از طريق نعيم بن نمحه با زيادتى كه ابونعيم آن را ذكر نموده؛ چنانكه حافظ ابـن كثيـر                         
اين يك اسناد جيـد     : گويد كثير درباره آن مى   از آن يادآورى نموده، روايت كرده است، و ابن          ) 342/4(در تفسيرش   

دانـم و   اند، و شيخ جرير بن عثمان، كه نعيم بن نمحه است، من نه مجروح بودنش را مـى   است، و همه رجالش ثقه    
اند،و شواهد ديگرى،    هاى جرير همه شان ثقه     نه ثقه بودنش را، مگر اين كه ابوداود سجستانى حكم نموده، كه شيخ            

  .ر براى اين خطبه روايت شده استهاى ديگ از راه
   

  اند به روايت طبرى بيانيه وى درباره تقوى و عبرت  گرفتن از كسانى كه گذشته
از عاصم بن عدى، به اسنادى كه در آن سيف آمده، روايت نموده اسـت،               ) 460/2(اين بيانيه را طبرى در تاريخش       

وى هم چنان برخاسـت،  : رش نموديم، و بعد از آن گفتهدر هرم نخست بيانيه ديگرى را ذكر نموده، چنان كه ما ذك        
خداوند عزوجل از اعمال، جـز آنچـه را بـه رضـاى وى انجـام شـده، قبـول          : و پس از حمد و ثناى خداوند گفت       

كند، بنابراين بايد در اعمال تان هدف رضاى خداوند باشد، و بدانيد، اعمالى را كه به اخالص براى خدا انجـام    نمى
ايـد، و ماليـاتى اسـت كـه      ايد، و حصه و نصيبى است كه به دست آورده عتى است كه به انجام رسانيده   دهيد، طا  مى

ايـد، آن   ايد، و پيشكيى است، كه براى خود، از روزهاى فانى به روزهايى كه باقى است تقـديم نمـوده             ادايش نموده 
اند عبرت بگيريد، و درباره كسانى كـه قبـل    هم براى وقت فقر و نياز مندى تان، اى بندگان خدا، از كسانى كه مرده     

اند فكر نماييد، ديروز كجا بودند، و امروز كجااند؟ ستمكاران كجااند؟ آنانى كه به جنگجويى و غلبه در  از شما بوده
ها براى شان بـاقى   اند، و اين گفته شدند كجااند؟ زمان و دهر ذليل شان گردانيده، و پوسيده      هاى جنگ ياد مى    معركه
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اشياى خبيث براى افراد خبيث، و افراد خبيث براى اشـياى خبيـث   ،  )الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات   (: دمان
انـد، و يادشـان فرامـوش     و كجااند پادشاهانى كه زمين را كشتكارى نمودند و آباداش كردند؟ دور شـده    . سزاواراند

ها را  آنان عاقبت و فرجام بد را باقى گذاشت، و شهوتاند، آگاه باشيد، خداوند بر  گرديده است، و چون هيچ گشته
از ايشان قطع نمود و در گذشتند و اعمالشان همان اعمال است، و دنيا،دنياى غير ايشان است، و ما، بعد از آنان بـه         

ويم ايم، و اگر فريب بخوريم و مغرور ش حيث جانشينان شان باقى مانديم، اگر ما از آنان عبرت بگيريم كامياب شده
ورزيدند كجااند؟ خـاك گـشتند، و        باشيم، نيكو رويان درخشنده، آنانى كه به جوانى خويش افتخار مى           مثل آنان مى  

آنچه در آن افراط نموده بودند، براى شان مايه نااميدى و حرمان گرديد، آنانى كه شـهرها را عمـران نمودنـد، و در          
ها را براى كسانى كه بعـد        ها برپا نمودند كجايند؟ آن     ها شگفتى  آناطرافش با استفاده از ديوارها قلعه ساختند، و در          

هـاى   اند، و خودشان در تـاريكى      اند، آن است جاهاى سكونت شان كه ويران شده و فرو افتيده            از آنان اند واگذشته   
وى؟ آنـانى را    شـن  اى را مى   كنى، يا از ايشان صداى آهسته      قبرهااند، آيا هيچ يك از ايشان را در ميابى و احساس مى           

هاى شان آنان را به پايان رسانيد، و نزد آنچه وارد شـدند، كـه                ؟ اجل نديكجاشناسيد   كه از پسران و برادران تان مى      
قبالً تقديم نموده بودند، و بر آن استقرار يافتند، و بعد از مرگ در بدبختى يا نيك بخيت اقامت گزيدند، آگاه باشيد، 

ان او و هيچ كسى از خلقش سببى نيست، كه به آن بـرايش خيـر بدهـد، و نـه هـم                 خداوند شريكى ندارد، و در مي     
ها به طاعت و پيروى امر وى ممكن است، بدانيد، شما  سببى است كه توسط آن بديى را از كسى دور كند، همه اين

 باشـيد، آن    شود، آگاه  شويد، و آنچه نزد خداست جز به طاعتش به دست آورده نمى            بندگانى هستيد كه محاسبه مى    
  .خير، خير نيست كه در عقبش دوزخ باشد، و آن شر، شر نيست كه در عقبش جنت باشد

   
  � بيانيه جامع ديگرى از وى

 بيانيـه داد و  �اند كـه ابـوبكر صـديق        ابن ابى الدنيا در كتاب الحذر و ابن عساكر از موسى بن عقبه روايت نموده              
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طلبيم، و از وى عزت و كرامت را        ستايمش و از وى مدد و كمك مى        ر عالميان راست، مى   ستايش پروردگا «: ترجمه

دهم كـه معبـود      خواهيم، سخن اينجاست كه اجل من و اجل شما نزديك شده است، و شهادت مى               بعد از مرگ مى   
دهنده، بيم بر حقى جز خداوند واحد و ال شريك وجود دارد، و محمد بنده و رسول اوست، وى را به حق بشارت       

دهنده و چراغ روشن فرستاده است، تا كسى را كه زنده است بيم دهد، و قول و الزام بر كافران ثابت گردد، كـسى                        
دارم، و كـسى كـه از خـدا و         كه از هوا، طمع و غضب حفظ شود كامياب شده است و شما را از فخر برحـذر مـى                   

نافرمانى كند، به گمراهـى آشـكارا سـر دچـار گرديـده      پيامبرش فرمان برد رهياب شده است، و كسى كه از آن دو          
است، شما را به ترس و تقواى خدا، و چنگ زدن و تمسك به امر خداوند كه براى تان مشروع گردانيـده و بـه آن                      

هاى اسالم بعد از كلمه اخالص، شـنيدن و          ها و روش   كنم، جامع ترين هدايت    هدايت تان نموده است، سفارش مى     
 كه خداوند وى را متولى امر شما گردانيده است، كسى كه از ولى امر در امر به معروف ونهى                    طاعت از كسى است   

از منكر اطاعت نمايد، كامياب شده، و حقى را كه بر وى هست انجام داده است، و شما را از پيروى هوا و هـوس                         
خـوردش،   گردد و كـرم مـى    مىدارم، كسى كه از خاك آفريده شده چه فخر دارد؟ بعد از آن به خاك بر  بر حذر مى  

وى امروز زنده است و فردا مرده، روز به روز و ساعت به ساعت عمل كنيد، و از دعاى مظلوم خود را نگه داريد،                        
اش بـا صـبر اسـت، و بـر حـذر       و خويشتن را در جمله مردگان بشماريد، و شكيبايى پيشه نماييد، چون عمل همه         

شود، و از عـذاب هـايى كـه خداونـد        ارد، و عمل نماييد كه عمل قبول مى       باشيد و بترسيد زيرا حذر و ترس نفع د        
شويد، خود  تان بترسيد، و به سوى آنچه از رحمتش براى تان وعده نموده سبقت نماييد، بدانيد، دانانده مى         ترسانيده

از شما بودند هـالك  شويد، چون خداوند تعالى، آن چه را به سبب آن، آنانى را كه قبل      را نگه داريد، نگه داشته مى     
گردانيده، براى تان بيان نموده است، و آنچه را به سبب آن، آنانى كه قبل از شـما بودنـد نجـات يافتنـد، نيـز بيـان                   

بـرد بيـان    دارد و بد مى فرموده است، و در كتاب خود، براى تان حالل و حرامش را، و عمل هايى را كه دوست مى  
كنم، و خداونـد ذاتـى اسـت كـه از وى مـدد خواسـته                 ودم تقصيرى نمى  كرده است، و من در قبال شما و نفس خ         

تان را كه به اخالص  هاى شود، و كسى از توانايى و قوت جز به مدد خداوند برخوردار نيست، و بدانيد، آن عمل مى
يـد و  ا ايد، و حصه و نـصيب تـان را حفـظ كـرده     دهيد، در اين عمل پروردگارتان را اطاعت نموده به خدا انجام مى   

دهيد، اضافى براى روزهاى آينده تان بگردانيد، و آنچه را پيش فرستاديد             ايد، و آنچه را نفلى انجام مى       غبطه ورزيده 
شـود، گذشـته از ايـن، اى بنـدگان خـدا،             يابيد، و پاداش تان هنگام فقر و نيازمندى تان به آن، داده مى             كامل در مى  

اند، كه خود تقديم نموده بودند،  اند فكر نماييد، آنان نزد آنچه وارد شده      هدرباره برادران تان و دوستان تان كه گذشت       
اند، خداوند براى خـود      اند، و جايگاه خويش را در بدبختى يا نيك بختى بعد از مرگ دريافته              و بر آن اقامت گزيده    
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 و يا بـديى را از       شريك ندارد و در ميان او و هيچ كس از خلقش نسبى نيست،كه به سبب آن برايش خيرى بدهد،                  
شـود، در آن خيـر، خيـر نيـست كـه در              ها فقط توسط طاعتش و پيروى امرش حاصل مى         وى دور و دفع كند، اين     

عقبش آتش باشد، و در آن شر، شر نيست، كه در عقبش جنت باشد، با اين گفته خود، از خدا براى خودم و شـما                         
ايـن چنـين در   . » رحمت خدا و بركت هايش بر وى باد درود بفرستيد، سالم و �طلبم، و بر نبى تان       آمرزش مى 

  .آمده است) 206/8(الكنز 
   

  ورزد درباره حال كسى در آخرت كه  در دنيا به نعمت خداوند كفران مى � بيانيه وى
اى كه خداوند  بنده: اش گفت ابوبكر صديق بيانيه داد، و در بيانيه: ابوالشيخ از يزيدبن هارون روايت نموده، كه گفت

بااليش انعام نموده، در رزق برايش گشايش آورده، بدنش را سالم نگه داشته ولى او به نعمت پروردگارش كفـران                    
براى امروزت  : شود شود، و برايش گفته مى     شود، و در پيش روى خداوند تعالى ايستاده كرده مى          ورزيده، آورده مى  

يابد كه خيرى تقديم نموده باشد، آن گـاه وى گريـه    چه كردى، و براى نفست چه تقديم داشتى؟ و او را چنان نمى   
شود و رسوا    گردد، بعد از آن به سبب ضايع نمودن طاعت خدا طعنه داده مى             كند، حتى كه اشك هايش تمام مى       مى
شود، تا اين كه دست هايش را تا آرنـج           شود و رسوا گردانيده مى     گريد، باز طعنه داده مى     گردد، آن گاه خون مى     مى

شود، البته به سبب ضايع نمودن طاعت خداوند، آن گاه به  شود رسوا گردانيده مى خورد، باز طعنه داده مى هايش مى
ها يك يك فرسخ طـول   افتد، و هر يكى از آن     گريد، حتى كه سياهى چشم هايش بر گونه هايش مى          صداى بلند مى  

اى پروردگـارم، مـرا بـه آتـش        : گويد  اين كه مى   شود، تا  شود، و رسوا گردانيده مى     داشته باشد، باز طعنه داده مى      مى
  :بفرست و به رحمت خود مرا از اينجا نجات بده، و اين است قول خدا در مورد
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باشـد، ايـن     زخ است، و در آن براى هميش مـى        كند، برايش آتش دو    هر كى بااللَّه و رسول او مخالفت مى       «: ترجمه

  .»است رسوايى بزرگ
  .آمده است) 246/1(اين چنين در الكنز 

   
  � هاى متفرق وى بيانيه

ابوبكر صديق بـراى مـردم بيانيـه داد و          : اند كه  ابن ابى الدنيا و دينورى از محمدبن ابراهيم بن حارث روايت نموده           
اوست، اگر تقوا پيشه كنيد و نيكى نماييد، زود خواهد بود، وقتى براى تان سوگند به ذاتى كه جانم در دست : گفت

  .آمده است) 206/8(اين چنين در الكنز . فرا در رسد كه از نان و روغن سير شويد
 بـراى مـردم بيانيـه ايـراد     �از عروه بن زبير از پدرش روايت نموده كه ابوبكر صديق ) 34/1 (الحليهو ابونعيم در    
اى گروه مسلمانان، از خداوند عزوجل حياء نماييد، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوسـت، مـن                   : نمود و گفت  

ابن . پوشانم روم، به سبب حيا از پروردگارم عزوجل خودم را با لباسم مى وقتى كه براى قضاى حاجت به صحرا مى
آمده، ) 306/8(ل اين را، چنان كه در الكنز المبارك، رسته، ابن ابى شيبه و خرائطى در مكارم االخالق از ابن زبير مث    
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ابن حبان اين را در روضة العقالء از ابن شهاب روايت نموده،  كه ابوبكر صـديق يـك روزى كـه                      . اند روايت كرده 
ام، بـراى هـر     بيعـت نمـوده  �از خدا حيا كنيد، به خدا سوگند، از وقتى با رسول خدا           : نمود گفت  بيانيه ايراد مى  

آمده، و ) 124/5(اين چنين در الكنز . ام ام، سرم را به خاطر حيا از پروردگارم پوشانيده  بيرون شدهقضاى حاجتى كه
  .منقطع است: گفته

انـد، كـه وى بـر منبـر برخاسـت و بعـد از آن         و نسائى از ابوبكر روايت نمـوده - كه آن را حسن دانسته  -ترمذى  
از خداونـد   : بر منبر برخاست و گريست، آن گاه گفـت         در سال اول در ميان ما        �رسول خدا   : گريست، و گفت  

 ايـن چنـين در   2.» چيزى بهتر از عافيت داده نـشده اسـت     1عفو و عافيت سئوال كنيد، چون براى كسى بعد از يقين          
  .آمده است) 233/5(الترغيب 

 ايـراد نمـود و   ابوبكر صديق براى مـا بيانيـه  : و نزد احمد، نسائى، ابن حبان و حاكم از اوس روايت است كه گفت           
:  يـا گفـت    -از خداوند معافات    «:  در سال اول در همين جايم در ميان ما برخاست و گفت            �رسول خدا   : گفت

 داده نشده اسـت،و     - يا معافات    - طلب نماييد، چون براى كسى هرگز بعد از يقين چيزى بهتر از عافيت               -عافيت  
ن هر دو در جنت اند، و از دروغ دست برداريد و بر             به صدق و راستى چنگ زنيد، چون صدق با نيكى است، و اي            

حذر باشيد، چون دروغ با فجور است، و اين دو در آتش اند، حسد ننماييد، بغض و  كينه نورزيد، مقاطعه نكنيد و                
 ايـن   3.»از يك ديگر خويش روى نگردانيد، و بندگان خدا و برادر باشيد، همانطورى كه خدا دستورتان داده اسـت                  

  .آمده است) 291/1(الكنز چنين در 
ابوبكر صديق بيانيه داد و     : اند كه گفت   حكيم، عسكرى و بيهقى از ابوبكر بن محمد بن عمروبن حزم روايت نموده            

اى رسول خدا خشوع نفاق چيـست؟       : ، گفتند »از خشوع نفاق به خداوند پناه ببريد      «:  فرمود �رسول خدا   : گفت
 و ابـن جريـر از       الحليـه و ابـونعيم در     . آمده است ) 229/4(ين در الكنز     اين چن  4.»خشوع بدن، و نفاق قلب    «: گفت

:  فرموده است�رسول خدا :  براى ما بيانيه ايراد نموده گفت�ابوبكر صديق : اند كه گفت ابوعاليه روايت نموده 
ـ                      « ى از  براى مسافر دو ركعت است و براى مقيم چهار ركعت، مولدم در مكه است، و جاى هجـرتم در مدينـه، وقت

  .آمده است) 239/4( اين چنين در الكنز 6.»گزارم  بدان طرف عبور نمودم، تا برگشتم دو ركعت نماز مى5ذوالحليفه
ابوبكر براى مردم بيانيه ايراد نمود، و پـس از حمـد و ثنـاى               : و احمد در الزهد از ابوضمره روايت نموده، كه گفت         

ه شما به سرزمين حاصل خيزى قـدم خواهيـد گذاشـت، و در    شام براى تان فتح خواهد شد، آن گا       : خداوند گفت، 
آنجا از نان و روغن سير خواهيد شد، و در آنجا مسجدهايى براى تان برپا خواهد گرديد، و زنهـار كـه خداونـد از       
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  حيات صحابه

٤٣  ششم جلد 

ايد، مساجد فقط براى ذكـر آبـاد شـده و بنـا              شما اين را بداند، كه بدان جا براى ساعت تيرى و خوشگذرانى آمده            
  .آمده است) 259/4(اين چنين در الكنز . اند  شدهگذاشته

داد، و ابتداى خلقت انـسان را يـادآور     براى ما بيانيه مى�ابوبكر :  روايت نموده، كه گفت�ابن ابى شيبه از انس   
داد كه هر    انسان دوبار از مجراى بول آفريده شده است، و در اين باره تا حدى سخنانش را ادامه مى                 : گفت شده مى 

  .آمده است) 205/8(اين چنين در الكنز . شمرد  از ما نفس خود را پليد مىيك
اش درنفير عام به غزاى روم  اش در تشويق و ترغيب به جهاد، بيانيه  و بيانيه ابوبكر در ترغيب به قتال مرتدين، بيانيه        

 ترسـانيدن از تفرقـه،      اش در تحـذير و     اش هنگام حركت شان به سوى شام در باب جهاد گذشت، و بيانيـه              و بيانيه 
اش  اش درباره ترجيح قـريش بـه خالفـت، بيانيـه            و چنگ زدن به دينش، بيانيه      �اش در اثبات مرگ پيامبر       بيانيه

اش درباره صفات خليفه در باب اهتمـام     اش درباره رد بيعت و بيانيه      درباره معذرت خواستن از قبول خالفت، بيانيه      
  :اش در تفسير اين آيه اد احكام گذشت و بيانيهو توجه اصحاب به اجتماع كلمه و اتح

]�+��+y� �3{ ,� 4� �$(�� i[ )H�-�s�:<D^(  
  .»رساند اند به شما زيانى نمى هنگامى كه شما هدايت يافتيد، گمراهى كسانى كه گمراه شده«: ترجمه

  .در امر به معروف و نهى از منكر گذشت
   

    � هاى اميرالمؤمنين عمربن الخطاب بيانيه
  فارغ گرديد � اش هنگامى كه از دفن ابوبكر بيانيه

 حاضر بود بـراى     �كسى كه در وفات ابوبكر صديق       : از حميدبن هالل روايت نموده، كه گفت      ) 275/3(ابن سعد   
 از دفن وى فارغ گرديد، دستش را از خاك قبر وى تكانيد، و بعـد از آن در همـان                 �هنگامى كه عمر    : ما خبر داد  

خداوند شما را به من آزمايش نموده، و مرا به شما آزمايش كرده اسـت،           : اد بيانيه برخاست و گفت    جايش براى اير  
و در ميان شما بعد از دوستم مرا باقى گذاشته است، به خدا سوگند، هر كارتان كه برايم حاضر شود، خـودم آن را                        

ز هم در آن، از عمل درست و امانـت دارى  گذارم، و اگر از من غايب بود با دهم و به هيچ يكى آن را نمى   انجام مى 
كنم، و اگر بدى نمودند، آنان را عبرت خـواهم گردانيـد، آن              كنم، اگر نيكى نمودند، براى شان نيكى مى        تقصير نمى 

  .به خدا سوگند، از همين گفته هايش تا وقت وفاتش تجاوز ننمود: گويد مرد مى
   

  هنگام به دوش گرفتن خالفت � اش بيانيه
: هنگامى كه عمربن الخطاب به خالفت رسيد، به منبر بلند شـد و گفـت              :  از شعبى روايت نموده، كه گفت      دينورى

شايسته نيست كه خداوند مرا در حالى ببيند كه نفس خودم را اهل براى مجلس ابوبكر ببينم، آن گاه يك پله پايين                      
اخته شويد، به آن عمـل كنيـد، تـا از اهلـش      قرآن را بخوانيد تا به آن شن      : شد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت        

هاى تان را قبل از اين كه وزن و حسابى كرده شويد، وزن و حسابى نماييد، و بـراى حـسابى و پـيش                         باشيد، نفس 
ماند، حق هيچ  شويد، و هيچ چيز پنهانى تان پنهان نمى شدن بزرگ آمادگى بگيريد، روزى كه نزد خداوند عرضه مى



  حيات صحابه

٤٤  ششم جلد 

 نرسيده است، كه در معصيت خدا نيز، از وى اطاعت كرده شـود، آگـاه باشـيد، مـن نفـس                     صاحب حقى، به اندازه   
كـنم، و اگـر محتـاج     ام، اگر از آن بى نياز بودم استفاده نمـى     المال به منزله سرپرست يتيم قرار داده       خودم را در بيت   

ائلى از شـعبى ماننـد ايـن را،         و فـض  . آمده است ) 210/8(اين چنين در الكنز     . كنم شدم به قدر ضرورت استفاده مى     
و نزد ابن المبارك، سعيدبن منصور، احمد در الزهـد،          . آمده، روايت نموده است   ) 89/2( هالنضرچنانكه در الرياض    

هاى تان را قبـل از اينكـه محاسـبه           نفس: اش گفت  وى در بيانيه  : ابن ابى شيبه و غير ايشان از عمر روايت است كه          
تان قبل از اينكه وزن كـرده شـويد، وزن    هاى تان آسانتر است، و نفس اين براى حسابشويد، محاسبه نماييد، چون     

شويد، و هيچ چيز پنهـانى تـان، پوشـيده و            نماييد، و براى عرضه شدن بزرگ آمادگى بگيريد، روزى كه عرضه مى           
  .آمده است) 208/8(اين چنين در الكنز . ماند پنهان نمى

   
  مردم و درباره امور ديگردر طرز شناختش از  � بيانيه وى

عمـربن  : انـد  كـه گفـت       احمد، ابن سعد، مسدد، ابن خزيمه، حاكم، بيهقى و غير ايشان از ابوفراس روايت نمـوده               
 در ميـان مـا بـود، و وحـى نـازل             �شناختيم كه پيـامبر      اى مردم، ما شما را وقتى مى      : الخطاب بيانيه داد و گفت    

 رفته است، و وحى قطع گرديـده، و حـاال           �داد، آگاه باشيد، پيامبر      ان مى گرديد، و خداوند از اخبارتان خبرم      مى
كسى كه از شـما خيـر آشـكار سـازد، بـه وى گمـان نيـك              : گوييم شناسيم كه براى تان مى     شما را فقط به آنچه مى     

آن بـدش   نمـاييم، و بـر       داريم، و كسى كه به ما شر ظاهر سازد، به وى گمان بد مـى               نماييم و بر آن دوستش مى      مى
اى از زمـان چنـين       هاى تان در ميان شما و پروردگارتـان اسـت، آگـاه باشـيد، مـن برهـه                  بريم، رازها و پوشيده    مى
باشد، ولى در آخر امرم برايم اين        پنداشتم، كه كسى قرآن را خواند، هدفش از آن خدا و آنچه نزد وى است، مى                مى

باشد كه نزد مردم است، بايد هدف تـان   دف شان از آن، آنچه مىاند، و ه تصور پديد آمده، كه مردانى آن را خوانده       
از قرائت خدا باشد، و اعمال تان را نيز به خاطر وى انجام دهيد، آگاه باشيد، من، به خدا سوگند، والى هـايم را بـه    

گيرنـد، ولـى    فرستم كه اموالتان را ب     فرستم كه شما را بكوبند و بزنند، و نه به خاطرى مى            سوى شما به خاطرى نمى    
كنم، كه دين و سنت را برايتان بياموزانند، با كسى كـه غيـر از ايـن انجـام        آنان را به سوى شما به خاطرى روان مى        

شده است، بايد آن را به من بلند نمايد، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، در آن صورت بـرايش قـصاص                        
سازيد، در مرزها بـدون دادن اجـازه برگـشت جمـع شـان          شان مى  گيرم، آگاه باشيد، مسلمانان را نزنيد كه ذليل        مى

كشانيدشان، و در جنگلها پـايين     نسازيد، كه در فتنه ميندازيدشان، و حقوق شان را از آنان باز نداريد، كه به كفر مى                
ربـاره  د: گويـد  مـى ) 211/5(هيثمـى   . آمده است ) 209/8( اين چنين در الكنز      1.سازيد شان نكنيد، كه ضايع شان مى     

ابوفراس كسى را نديدم، كه وى را جرح نموده باشد، و نه هم كسى راديدم كه وى را ثقه دانسته باشـد، ولـى بقيـه      
اين حديث به شرط مسلم صـحيح اسـت، ولـى بخـارى و مـسلم آن را                  : گويد مى) 439/4(حاكم  . اند رجال آن ثقه  
  .اند، و ذهبى هم همراهش موافقه نموده است روايت نكرده
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  حيات صحابه

٤٥  ششم جلد 

   
فالنى شـهيد   : در نهى از باال بردن و مبالغه نمودن در مهرها و نهى از اين قول               � انيه وى بي

  است
 ، ابوداود، نسائى، ابن مجاه، و غير ايـشان از  - كه آن را صحيح دانسته -عبدالرزاق، طيالسى، احمد، دارمى، ترمذى      

باشيد، مهرهاى زنان را گران نسازيد، چـون اگـر       آگاه  : عمر بيانيه داد و  گفت     : اند كه گفت   ابوالعجفاء روايت نموده  
 � بود، پيامبر خـدا      �تر همه تان به آن رسول خدا         بود، مستحق  اين عمل عزتى در دنيا، يا تقوايى نزد خدا مى         

 مهر نداده است، و نه هم براى هيچ يك از دختـرانش زيـاده از     1براى هيچ يك از همسرانش زيادتر از دوازده اوقيه        
 در قلـبش عـداوت   2كند، كه دربـاره وى  ه مهر داده شده است، بعضى از شما مهر زن را آن قدر بلند مى     دوازده اوقي 
و . من براى تو خود را در تكليف انداختم حتى كه دهن بند مشك را هم آوردم : گويد آيد، و آن زن هم مى      پديد مى 

ا فالن شهيد از دنيا رفت، ممكن وى عقب فالن به شهادت رسيد، ي: گوييد قول ديگرى را هم كه در غزاهاى تان مى
سواريش را يا خرجين شترش را طال و نقره پر كرده باشد، و در صدد تجارت باشد، اين حرف را مگوييد، ولى آن                   

  3.»كسى كه در راه خدا كشته شود يا بميرد در جنت است« گفته است، �چنان بگوييد، كه پيامبر 
عمربن الخطاب به منبر بلند گرديـد، و بعـد از           : سروق روايت است كه گفت     و نزد سعيدبن منصور و ابويعلى از م       

اى مردم، اين همه بلند بردن مهر زنان در ميان شما چيست، در حالى كـه مهـر در زمـان رسـول خـدا و                          : آن گفت 
ن بـر آن    بود، شما از آنا    اصحابش چهارصد درهم و كمتر از آن بود، اگر زيادت در اين تقوايى نزد خدا يا عزتى مى                 

  .و بعضى طرق اين بيانيه را در نكاح ذكر نموديم. آمده است) 297/8( اين چنين در الكنز 4.كرديد عمل سبقت نمى
   

  اش در نهى از صحبت و سخن گفتن در تقدير بيانيه
يه بيانيه اند، كه وى در جاب  روايت نموده�، ابن جرير و ابن ابى حاتم و غير ايشان از عمر هالقدريابوداود در كتاب 

اى بـرايش نيـست، و     كسى را كه خدا هدايت نمايد، گمراه كننـده        : ايراد نمود، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت         
اى بـه   آن گاه كشيشى كه در پيش رويش قرار داشت، كلمه. اى برايش نيست كسى را كه گمراه نمايد، هدايت كننده   

وى : گويـد؟ متـرجم گفـت      چـه مـى   : نمـود گفـت     مـى  فارسى برايش گفت، عمر براى مترجمى كه برايش ترجمه        
اى دشمن خـدا دروغ گفتـى، بلكـه خداونـد تـو را        : كند، عمر فرمود   پندارد كه خداوند هيچ كسى را گمراه نمى        مى

سـازد، اگـر عهـدى در     آفريده است، و همان خداوند تو را گمراه نموده است، و او ان شاءاللَّه به آتش داخلت مـى               
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  حيات صحابه

٤٦  ششم جلد 

اش را پراكنـده نمـود، آن گـاه          خداوند وقتى آدم را آفريد، ذريه     : نت را زده بودم، بعد از آن گفت       بود، گرد  ميان نمى 
دهنـد،   دهند نوشت، و همچنان اهل دوزخ را و آنچـه را انجـام مـى               اهل جنت را و عمل هايى را كه آنان انجام مى          

و .  شدند و درباره قدر اخـتالف نمودنـد  آن گه مردم پراكنده . اند، و اينان براى دوزخ     اينان براى جنت  : سپس فرمود 
كسى نزد عمر آمد و بـرايش       : نزد أللكائى و ابن عساكر و غير ايشان از عبدالرحمن بن ابزى روايت است كه گفت               

امت هايى كـه قبـل از       : زنند، آن گاه براى ايراد بيانيه برخاست و گفت         گروهى از مردم درباره قدر حرف مى      : گفت
ضوع قدر هالك شدند، سوگند به ذاتى كه  جان عمر در دست اوست، اگر بشنوم كه دو مرد شما بودند، فقط در مو
هاى شان را خواهم زد، آن گه مردم خود را نگه داشـتند، و ديـن امـر هـيچ كـسى                       زنند، گردن  درباره آن حرف مى   

  .آمده است) 86/1(اين چنين در الكنز . صحبت ننمود، تا اينكه گروه جديدى در شام در زمان حجاج بروز نمود
   

  در جابيه � بيانيه وى
قـرآن  :  براى ايراد بيانيه برخاست و گفت      1عمر در وقت ورودش به شام در جابيه       : عدنى از باهلى روايت نموده كه     

را بياموزيد، تا به آن شناخته شويد، به آن عمل كنيد تا از اهلش باشيد، منزلت هيچ صاحب حقى به حدى نرسـيده                      
كنـد، و نـه    بدانيد كه قول حق و موعظه بزرگ، نه اجل را نزديك مى. اوند نيز اطاعت كرده شود  كه در معصيت خد   

رسـد،   بدانيد كه در ميان بنده و رزقش حجابى است، اگر صبر نمايد رزقش بـرايش مـى            . سازد از رزق خدا دور مى    
ان را تربيه نماييد، تيراندازى كنيد،      اسب. يابد شود، و او بيشتر از رزقش را در نمى         اگر به پيش رود، حجاب دريده مى      

 و زنهار كه اخالق عجم را از       2اسبان را نعل نماييد، مسواك كنيد، خود را در زندگى به معدبن عدنان مشابه سازيد،              
آن خود سازيد، و همنشينى ستمكاران را پيشه نماييد، و در ميان تان صليب بلند شود، و بر دسترخوانى بنشينيد كه                     

تان را اجازه بدهيد و بگذاريد كه  شود، و در حمام بدون ازار داخل گرديد، و زنهار كه زنان           نوشيده مى بر آن شراب    
ها بعد از پايين شـدن تـان بـه           ها شوند، چون اين عمل حالل نيست و جواز ندارد، و زنهار كه با عجم               داخل حمام 

ين آنان نگه دارد، چون نزديـك اسـت كـه    سرزمين آنان داخل آن طور معامالت تجارتى شويد كه شما را در سرزم        
هاى خويش اندازيد، فقـط همـان مواشـى          شما به سرزمين خويش برگرديد، و زنهار كه ذلت و خوارى را بر گردن             

ها از سـه چيـز درسـت         عرب را نگه داريد، و با آنان هر جايى كه پايين شديد، پايين شويد، و بدانيد  كه نوشيدنى                  
ها كهنه شود شراب است و حالل نيست، و بدانيد كه خداوند سـه           خرما، آنچه از اين   از كشمش، عسل و     : شوند مى

سـازد، و بـراى شـان     نمايد، و روز قيامت نزديك شـان نمـى        كند، و به سوى شان نگاه نمى       نفر را پاك و تزكيه نمى     
ش رسيد و بـدان دسـت   مردى كه به هدف و اراده دنيا با امامش بيعت نمايد، اگر آن دنيا براي            : عذاب دردناك است  

يافت برايش وفادارى نمايد، و اگر آن را به دست نياورد همراهش وفادارى نكند، و مردى كه با مالى بعد از عـصر                       
بيرون شود، و به خدا سوگند ياد كند، كه براى اين مال اينقدر و اينقدر پرداخته شـده، و آن مـال بـه قـول وى بـه                         
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ت و قتال و جنگش كفر، و براى تو حالل نيست، كـه بيـشتر از سـه روز             دشنام دادن مؤمن فسق اس     1فروش برسد، 
برادر مسلمانت را ترك بگويى و همراهش حرف نزنى، كسى كه نزد جادوگر، كاهن يا ستاره شناس بـرود، و او را                      

) 207/8(اين چنـين در الكنـز       .  نازل شده، كافر گرديده است     �در گفته هايش تصديق نمايد، به آنچه بر محمد          
  .آمده است

   
  در جابيه � بيانيه جامع عمر

من : اما بعد : اين بيانيه عمربن الخطاب در روز جابيه است       : از موسى بن عقبه ذكر شده، كه گفت       ) 210/8(در الكنز   
شـود، ذاتـى كـه بـه طـاعتش           ماند و ماسوايش فانى مـى      كنم كه باقى مى    شما را به تقوى و ترس خدايى توصيه مى        

اى كـه در عمـل       سـازد، بـراى هـالك شـونده        دهد، و به معصيتش دشمنانش را گمراه مى         مى دوستان خود را عزت   
گمراهى هالك گرديده و آن را هدايت پنداشته معذرتى نيست، و نه هم در ترك نمودن حقـى كـه آن را گمراهـى                        

ن است كه آنان را به      ترين تعهد و مسؤوليتى را كه رهبر بايد در قبال رعيت خود به دوش بگيرد، اي                پنداشته، به حق  
وظايفى كه از خداوند برايشان در همان دين شان، كه خدا به سوى آن هدايت شان نموده اسـت متعهـد و متوجـه                        
بسازد، و بر ما الزم است شما را به آنچه امر نماييم، كه خداوند امر نموده، و آن عبارت از طاعتش است، و شما را                   

خداوند از آن نهى نفرموده، و آن عبارت از معصيت وى اسـت، و امـر خداونـد    از آنچه نهى نماييم و بازداريم، كه        
عزوجل را در ميان تان برپا داريم، درباره قريب مردم و بعيدشان و پرواى اين را نداشته باشيم كه حق بر كى آمـد،                        

ازگزاران نمـاز   بـا نمـ   : گوينـد  كننـد، و مـى     من اين را دانستم و درك نمودم، كه قوم هايى در دين شـان تمنـى مـى                 
كنند، كه آن را بـه   مند هستيم، و همه اين را قوم هايى مى كنيم، و از هجرت بهره  گزاريم، و با مجاهدين جهاد مى      مى

نمايند، و ايمان به آراستن ظاهرى نيست، و بـراى نمـاز وقتـى هـست كـه خداونـد آن را شـرط                         حقش حمل نمى  
ين وقت نماز فجر وقتى است، كـه انـسان شـب خـود را سـپرى                 شود، بنابرا  گذاشته، و نماز جز در آن درست نمى       

و وقت نماز ظهر . گردد، و براى آن حقش را از قرآن بدهيد كند، و براى روزه دار طعام و نوشيدنى اش حرام مى مى
آن گاه است، كه شدت گرما فرارسد، و آفتاب از وسط آسمان مائل شود، تا اين كه سايه ات مثلـث گـردد، و ايـن                   

باشـد،   افتند، ولى وقتى كه زمستان مـى        است كه كسانى از شدت گرما توقف نموده بودند، دوباره به راه مى             فرصتى
گيـرد، البتـه بـا شـرطهاى      گردد، تا اين كه بر ابروى راستت قـرار مـى        همان فرصتى وقتش است كه آفتاب مائل مى       

ز نخوابد، و وقـت نمـاز عـصر آن گـاه     خداوند در وضو و ركوع و سجده، و اين به آن سبب است كه در وقت نما        
 به اندازه حركت سوار بر شـتر      ]و طول وقت آن   [است، كه آفتاب سفيد و پاك بنمايد، البته قبل از اينكه زرد گردد،              

كنـد و   آهسته رفتار به مسافه دو فرسخ قبل از غروب آفتاب است، و نماز مغرب وقتى است كه آفتاب غـروب مـى        
و [رود،   گـردد، و سـرخى افـق از ميـان مـى             و نماز خفتن وقتى است  كه شب تاريك مى          نمايد، روزه دار افطار مى   
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هـا   ، كسى كه قبل از آن بخوابد خداوند چشم هـايش را بـه خـواب نبـرد، ايـن                   ]يابد ادامه مى [ تا ثلث شب     ]وقتش
  :هاى نمازاند وقت

]l�%�.�� l���+$ g&��s� 1�� j�$ H	W�� "{ [ )X�O&�� :<D=(  
  .»نماز باالى مؤمنان در وقت مقرر آن فرض است«: ترجمه

انـد، و    ام، ولى هجرت ننموده است، مهاجران آنانى اند، كـه گناهـان را تـرك نمـوده                 هجرت نموده : گويد مردى مى 
اللَّه، مجاهدت با دشمن، و اجتناب از حرام است، و گاهى اقوامى             جهاد فى سبيل  : جهاد نموديم : گويند هايى مى  قوم

باشد، و كشته شدن هم نوعى از مرگ و مردن است، و هـر               گند، ولى هدف شان ازآن پاداش و ذكر نمى        جن نيك مى 
جنگد، و   مرد بر همان حالتى قرار دارد، كه بر آن جنگيده است، مردى به طبيعت خود از شجاعت و دليرى اش مى                    

گردد، و پدرو مادرش را هـم       ىدهد، و مردى به طبيعت خود جبون م        شناسد نجات مى   شناسد و نمى   كسى را كه مى   
دهد، و بدانيد كـه روزه حـرام كننـده اسـت،و در آن از اذيـت       اش پارس مى كند، و سگ از عقب خانواده  تسليم مى 

ورزد، اين گونـه روزه،   گيرد، چنانكه مرد از لذتش از طعام، نوشيدنى و زنان امتناع مى مسلمانان اجتناب صورت مى   
 فرض نموده است، و بايد آن را در حالى پردازند كه            �مان است كه رسول خدا      روزه تام است، و دادن زكات ه      

شـويد آن را بدانيـد،    اى از ديگران نخواهند، به آنچه وعظ كرده مـى         شان بر آن راضى باشد، و بر آن نيكى         هاى نفس
ود عبـرت   چون از دست دهنده كسى است، كه دينش را از دست داده باشد، و نيك بخت كسى است كه از غير خ                     

هـاى آن اسـت، و       و پند بگيرد، و بدبخت كسى است كه در شكم مادرش بدبخت شده باشد، بدترين كارها بدعت                
داشته باشند، و مـن بـه    ميانه روى در سنت بهتر از اجتهاد در بدعت است، مردم نفرتى از پادشاه و سلطان خود مى               

گـردد    در طبيعت، خواهشات و هوس هايى كه پيروى مى     هاى آفريده شده   برم كه من و شما را كنيه       خداوند پناه مى  
افكند درك نمايد، من ترسيدم به آنانى ميل نماييد كه ظلم نموده اند، به كسى كه مال داده شده  و دنيايى كه تأثير مى

نماييد، به اين قرآن چنگ زنيـد، چـون در آن نـور و شـفاء اسـت، و غيـر آن بـدبختى اسـت، مـن آن                              اطمينان مى 
تى را كه خداوند در قبال شما به دوشم گذاشته بود انجام دادم، و براى نصيحت شما پند و وعظ تان نمودم، مسؤولي
تـان   تـان را بـراى     ها و غزاهـاى    تان جمع كرديم، جنگ    تان را براى   تان امر نموديم، عسكرهاى    تان را براى   هاى و رزق 

م، و غنيمت هايى را كه بدون جنگ و يا بـه زور شمـشير               تان ثابت گردانيدي   هاى تان را براى    آماده ساختيم، و منزل   
تان تقسيم نموديم، ديگر حجت و دليلى در مقابل خدا نداريد، بلكـه حجـت و دليـل                  به دست آورديد همه را براى     

  .طلبم خدا بر شماست، با اين گفته خود، از خداوند براى خودم و شما مغفرت مى
 از مدينه بر اسبى سـوار گرديـد،         �عمر  : يف در سياق خود متذكر شده كه      س: گويد مى) 56/7 (البدايهابن كثير در    

تا به سرعت راه پيمايد، البته بعد از اينكه على بن ابى طالب را بر مدينه جانشين خـود تعيـين نمـوده بـود، وى راه        
ايراد نمود، كـه از جملـه   پيمود تا اين كه به جابيه رسيد، و در آنجا پايين گرديد، و در جابيه بيانيه طوالنى و بليغى                  

گردد، بـراى آخـرت تـان عمـل نماييـد،            اى مردم، باطن خويش را اصالح كنيد، ظاهرتان اصالح مى         : آن اين است  
اصالت و  (اى كه وجود دارد،      شود، و بدانيد كه در ميان شخصى و آدم هر پدر زنده            حوايج دنياى تان پوره كرده مى     
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 ميان وى و خداوند مدارا و نرميى وجود ندارد، كـسى كـه راهـى بـه سـوى         و در ،  )ميرد پيوندى با مرگ دارد و مى     
خواهد، بايد به جماعت چنگ زند، چون شيطان با يك تن است، و از دو تن دورتر است، هيچ يـك از        جنت را مى  

باشـد، كـسى را كـه نيكـى اش خـوش بـسازد و  گنـاهش                   شما با زنى خلوت نكند، چون شيطان سـوم آنهـا مـى            
  .اين يك بيانيه طوالنى هست، كه اختصارش نموديم. بسازد، همان آدم مؤمن استاندوهگينش 

   
  كند را روايت مى � در جابيه كه در آن كالمى از پيامبر � بيانيه وى
 �رسـول خـدا   :  در جابيه بيانيـه داد و گفـت        �از ابن عمر روايت است كه عمربن الخطاب         ) 18/1(نزد احمد   

كـنم، بعـد بـه       شما را درباره اصحابم به نيكى توصيه مى       «: ام، برخاست و گفت    استهطورى كه من در ميان شما برخ      
گـردد، حتـى مـردى قبـل از ايـن كـه از وى طلـب         آيند، بعد از آن دروغ ظاهر و عام مى      آنانى كه بعد از ايشان مى     

ايـد بـه    كند، و كسى از شما كه خواهـان وسـط جنـت اسـت، ب               شهادت شود، به شهادت و گواهى دادن شروع مى        
جماعت چنگ زند، چون شيطان با يك تن است، و از دو تن دورتر است، و هيچ يك از شما با زنى خلوت نكند،                        

اش ناراحت و انـدوهگينش سـاخت،        اش خوش ساخت و گناه     باشد، و كسى را كه نيكى      چون شيطان سوم آنان مى    
 در جابيه براى مـردم  �يت است كه عمر همچنان از سويدبن غفله روا   ) 51/1( و نزد وى     1.»همان آدم مؤمن است   

 از پوشيدن ابريشم نهى نموده است، مگر به اندازه جاى دو انگشت، يـا سـه يـا          �رسول خدا   : بيانيه داد و گفت   
  2.چهار، به كف دستش اشاره نمود

   
  در جابيه در سال عمواس هنگامى كه خواست برگردد � بيانيه وى
سيف پس از ذكر تشريف آورى عمر در آخر سال هفدهم بعد از طاعون  :  كه متذكر شده ) 79/7 (البدايههمچنان در   

هنگامى كه خواست در ذى الحجه آن سال به مدينه برگردد، براى مـردم بيانيـه داد، و پـس از                     : عمواس گفته است  
ند در آگاه باشيد، كه من متولى شما گرديدم، و آن حقوق و مسؤوليت هايى را كه خداو: حمد و ثناى خداوند گفت  

تـان عـدالت     تان، و منازلتان و غزاهـاى      قبال شما به دوش من گذاشته بود، إن شاءاللَّه انجام دادم، در تقسيم غنيمت             
تـان آمـاده     نموديم، و آنچه را نزدتان هست براى تان رسانيديم، عسكرها را براى تان جمع نموديم، مرزها را بـراى                  

تـان جنگيديـد بـراى     هاى تان كه رسيد، و در آنچه بر آن در شام متساختيم، براى تان جاى فراهم ساختيم، در غني       
تـان را    هـاى  هـا و رزقهـا و غنيمـت        تان را براى تان تعيين نموديم و عطيـه         هاى شما وسعت و فراخى نموديم، طعام     

بر بدهد، داند كه عمل كردن به آن شايسته و الزم است، آن را براى ما خ              تان امر كرديم، كسى اگر چيزى را مى        براى
  .كنيم، و كسى جز به مدد خدا از قوت و توانايى برخوردار نيست إن شاءاللَّه به آن عمل مى

   
  درباره واليتش و بيان حق رعيتش بر وى � دو بيانيه وى

                                                 
1 ��	
 . 
I\و ��$#ی) +١١/ ١(\�ک� ).١٨/ ١(ا. 
2 ��	
 . 
I\١.١/ ١(ا.(  



  حيات صحابه

٥٠  ششم جلد 

عمر بيانيه داد، و خداوند را طورى كه        : از عروه بن زبير و غير وى روايت نموده كه         ) 281/3(ابن جرير درتاريخش    
: ايسته است حمد و ثنا گفت، بعد از آن خداوند و روز آخرت را براى مردم تذكر داد، و بعد از آن فرمـود            اهل و ش  

تان، و قوى ترتان بر شما، و شـديدتر و   بود كه من بهتر شما براى اى مردم، من بر شما مقرر شدم، اگر اميد اين نمى     
گرفتم، بـراى    آيد باشم، اين امر شما را به عهده نمى         ىاى كه براى تان پيش م      نيرومندتر تان در كارهاى مهم و عمده      
كند، كه انتظار موافقه حساب گرفتن حقوق تان را بكشد، و اين كه چگونـه آن   عمر همينقدر غم و اندوه كفايت مى      

را بگيرم، گذاشتنش چگونه است و كجا بگذارمش، و حركت و رفتار در ميان شما چگونه اسـت و چگونـه رفتـار                       
ردگارم كمك دهنده است، عمر حاال در حالتى قرار دارد، كه اگر خداوند عزوجل بـه رحمـت، كمـك و      نمايم، پرو 

  .كند اى اعتماد نمى تأييدش به حال وى نرسد، به قوت و حيله
خداونـد عزوجـل مـرا متـولى امـر شـما       : و نزد وى همچنان به اين اسناد روايت است كه عمر بيانيـه داد و گفـت      

كنم، كه مرا بر     تر است دانستم، و از خداوند سؤال مى        چه را نزد شما هست و براى تان پر نفع         گردانيده است، من آن   
است، و برايم، در دادن حصه و نـصيب   آن يارى رساند، و نزد آن حراستم نمايد، چنانكه نزد غير آن حراستم نموده            

مسلمان و بنـده ضـعيف هـستم،    شما، آن طورى كه به آن امر نموده است، عدالت الهام كند، چون من يك شخص      
ام، هرگز إن شـاءاللَّه، از   مگر در آنچه خداوند عزوجل كمك و اعانت نمايد، و اين مسؤوليتى را كه به عهده  گرفته             

اخالقم چيزى را تغيير نخواهد داد، عظمت و بزرگى فقط از آن خداسـت، و بـراى بنـدگان چيـزى از آن نيـست،                         
عمر از ابتدايى كه به خالفت رسيده تغيير نموده است،من حق ديگران را بر نفس               : بنابراين هيچ يكى از شما نگويد     

كنم، و هرگاه مردى ضرورتى داشت، يا ظلمى بـر وى   شوم، و امر خود را براى تان بيان مى         دانم و پيش مى    خود مى 
 شـما هـستم، و بايـد بـه     روا داشته شده بود يا در اخالقى بر ما ايراد داشت، بايد مرا خبر نمايد، چون من مردى از   

هـاى تـان بدهيـد، و        هاى تان چنگ زنيد، و حق را از نفـس          ها و ناموس   تقواى خدا در سر و آشكارتان، در حرمت       
يكديگرتان را به حكم قرار دادن من در ميان تان باعث نسازيد، چون در ميان مـن و هـيچ يكـى از مـردم مـدارا و                

شـود،   نديده است، و مشكالت شما بر من سخت و گران تمام مى           دوستى نيست، و صالح شما برايم محبوب و پس        
هاى خدا اقامت گزين هستيد، و اهل سرزمينى هستيد كه نـه در آن               و شما مردمى هستيد، كه عموم تان در سرزمين        

زراعت است و نه مال شيرى، مگر آن چه را خدا به سوى آن آورده است، و خداوند عزوجل براى تـان كرامـت و                
ى وعده نموده است، من از امانتم و از آنچه در آن هستم مسؤول هستم، و آنچـه در حـضورم صـورت                       عزت زياد 

توانم، مگر توسـط     سپارم، ولى مابعد آن را نمى      گيرد، از آن إن شاءاللَّه مطلع هستم، و آن را براى هيچ كسى نمى              مى
  .سپارم از آنان، إن شاءاللَّه نمىها و اهل نصيحت شما براى عموم، و امانتم را براى هيچ كسى غير  امين

   
  در نصيحت رعيت و بيان حق رعيت بر وى � بيانيه وى

 بيانيه داد، و بعد از حمد و ثنـاء بـر خداونـد و               �عمر  : روايت نموده كه  ) 282/3(ابن جرير همچنان در تاريخش      
اميـدى غنـاء و تـوانگرى    اى مردم، بعضى از انواع طمع فقر است، و بعـضى از انـواع نا   :  گفت �درود بر محمد    



  حيات صحابه

٥١  ششم جلد 

كنيـد، و شـما مهلـت داده         نماييد كه درك نمى    خوريد، و آنچه را آرزو مى      كنيد كه نمى   است، شما آنچه را جمع مى     
شديد، كسى كـه چيـزى را پنهـان      به وحى مؤاخذه مى�شده در دار فريب و غرور هستيد، در زمان رسول خدا      

شـد،   نمود، به همان آشكارش مؤاخذه مى      سى كه چيزى را آشكار مى     شد، و ك   نمود، به همان پنهانش مؤاخذه مى      مى
ها داناتر است، كسى كه چيزى را به ما آشـكار     ولى براى ما بهترين اخالق تان را ظاهر نماييد، و خدا خود به پنهان             

مود، كنيم، و كسى كه براى ما ظاهر خوب آشكار ن          نمود و ادعا كرد كه باطن و پنهانش خوب است، تصديقش نمى           
  :به وى گمان نيك ميكنيم، و بدانيد كه بعضى ازانواع حرص شعبه و بخشى از نفاق است
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و انفاق كنيد كه براى شما بهتر است، و آنها كـه از بخـل و حـرص خويـشتن مـصون بماننـد رسـتگار و                 «: ترجمه
  .»ندپيروزا

اى مردم، جاى بود و باش خويش را نيك سازيد، امورتان را اصالح نماييد، و از پروردگارتان بترسيد، و براى زنان                
 مپوشانيد، چون اگر اين از نازكى و شفافى اش بدن را ننمايانـد، بـاز هـم آن را ظـاهر و برازنـده                     1تان لباس قباطى  

برابر نجات يابم نه به نفعم باشد و نه به ضررم، من اميدوارم، اگر  اى مردم، اميدوارم، به صورت كفاف و    2سازد، مى
 -تان إن شاءاللَّه به حق عمل نمايم، و هـيچ كـسى از مـسلمانان     در ميان شما اندك عمر به سر برم يا زياد، در ميان       

 حالى كه خودش     باقى نماند، مگر اينكه حق و نصيبش از مال خداوند برايش بيايد، در             -اش باشد    اگر چه در خانه   
به عمل آن مكلف نشود، و روزى هم در آن تكليف و زحمت نكشد، و اموالتان را كه خداوند براى تـان رزق داده                        
اصالح نماييد، اندك و كم توأم با سهولت و نرمى، از زياد توأم با دشوارى و شدت بهتـر اسـت، و قتـل مرگـى از                          

ى شهيد كسى است كه نيتش را خالص گردانيده باشد، و وقتى            شود، ول  مرگ هاست كه دامنگير نيكوكار و فاجر مى       
يكى از شما خواست شترى بخرد، بايد به شتر دراز و بزرگ روى بياورد، و با عصايش وى را بزند، اگر آن را تيـز                         

  .قلب و چاالك يافت بايد خريداريش نمايد
   
  ب به شكر آنپرشكوه وى درباره بيان نعمتهاى خداوند بر مسلمانان و ترغييانيه ب

:  بيانيـه داد و گفـت      �عمـر   : از عروه و غير وى روايت نموده، كه گفتند        ) 283/3(ابن جرير همچنان در تاريخش      
خداوند، كه پاكى و ستايش از آن اوست، شكر گزاردن را بر شما الزم گردانيده است، و حج را نيز در جمله ديگـر           

دانيده، البته بدون اينكه شما اين را از وى سئوال نموده باشـيد،             هاى آخرت و دنيا بر شما الزم گر        ها و عزت   كرامت
و بدون اينكه شما رغبتى به آن داشته باشيد، خداوند تبارك و تعالى شما را درحالى آفريد كه چيزى نبوديـد، البتـه               
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  حيات صحابه

٥٢  ششم جلد 

مـوم  تـرين مخلـوقش نـزد خـود گردانـد، ولـى ع             براى خودش و براى عبادتش، و برين قادر بود، كه شما را ذليل            
  :اش را در خدمت شما قرار دارد، و شما را براى چيزى غير از خودش نگردانيد، و آفريده
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اى خـود را بـر      ه براى شما آنچه را در آسمانهاست و آنچه را در زمين است رام گردانيده است، و نعمت                «:  ترجمه

  .»شما به شكل آشكارا و پنهان فراوان نموده و گسترانيده است
تان رزق فراهم آورد، تا شكر و سـپاس وى را   و شما را در خشكى و بحر سوار گردانيد، و از چيزهايى پاكيزه براى            

  .به جاى آوريد
 هايى است كه همه بنى آدم را به         هاى خداوند، بر شما نعمت     تان گوش و چشم داد، و از نعمت        گذشته از اين براى   

آن نوازيده است، و از آن جمله نعمت هايى هست، كه فقط به آن اهل دين شما را نوازش داده است، باز همه ايـن     
ها يك  ها، اعم از خاص و عامش نصيب دولت شما، زمان شما و طبقه شما گرديده است، و اگر از آن نعمت                    نعمت

 در ميان همه مردم تقسيم گردد، همه شان را شكر و سـپاس آن خـسته و   نعمتش كه نصيب يك شخص شده است    
كند، مگر به كمك و يارى خدا، و با ايمان به خدا و رسـولش، شـما                  سازد، و حق آن باالى شان گرانى مى        مانده مى 

تـى  در روى زمين خليفه هستيد، و بر اهل آن غالبيد، خداوند دين را نصرت داده اسـت، و جـز دو امـت ديگـر ام                         
پردازند، و از معشيت و زحمـات و         تان جزيه مى   امتى كه غالم اسالم و اهل آن اند، و براى         : مخالف دين تان نيست   

دهند، به اين صورت زحمت و تكليف بر آنـان           ثمره حاصالت خويش بهتر و خوب آن را براى شما اختصاص مى           
هـاى خداونـد را    ب انتظار وقـايع و گرفـت   و امت ديگر همان است كه در هر روز و ش          . است و منفعت از آن شما     

هاى شان را پر از رعب و ترس نموده است، و براى شان پناهگاهى نيست كه بـه آن پنـاه             كشند، و خداوند قلب    مى
انـد و   ها را فرا گرفتـه  برند، و نه گريز گاهى است كه خود را در آن نگه دارند و حفاظت نمايند، عساكر خداوند آن  

هاى كمكى و محكم سازى      اند، البته توأم با فراخى زندگى، زيادت مال، فرارسيدن دسته          ن گرديده به ساحه شان پايي   
مرزها به اجازه و اذن خدا، و توأم با عافيت بزرگ و عامى، كه اين امت بر بهتر از آن از ابتداى اسالم تاحـال قـرار                           

رغـم ايـن،     ين از آن خداست، ولى علـى      نداشته است، و باز هم ستايش در اين فتوحات بزرگ در هر شهر و سرزم              
شكر شكرگزاران، ذكر ذكر كنندگان و اجتهاد اجتهاد كنندگان، در مقايسه با اين نعمت هايى كه عـدد آن شـماريده                     

خورد، و اداى حق آن جز بـه كمـك و يـارى و     شود، ناچيز و غير كافى به نظر مى اش گرفته نمى   شود، و اندازه   نمى
نمايد، به اين اساس ما از خداوندى، كه معبود بر حقى جز وى نيست، ذاتى كه             ور نمى رحمت و لطف خداوند مقد    

كنيم، تا ما را توفيـق عمـل بـه طـاعتش و تيـزى و شـتاب بـه         اين نعمت را براى ما ارزانى فرموده است، سؤال مى    
  .رضايش نصيب گردانيد

 نعمـت خـدا بـر خويـشتن بـا شـكرگزارى           بندگان خدا، نعمت خداوند را نزدتان به ياد آوريد، و در كامـل شـدن              
بكوشيد، و اين عمل را در مجالس تان و دو تن و يك تن انجام دهيد، چون خداوند عزوجـل بـراى موسـى عليـه                

  :السالم گفته است



  حيات صحابه

٥٣  ششم جلد 
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اى را كه خداوند پديد آورده اسـت   هاى گذشته  ساز، و واقعه  ها به سوى روشنى بيرون     قومت را از تاريكى   «: ترجمه

  .»براى شان ياد دهانى كن
  : گفته است�و براى محمد 
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  .»و وقتى را ياد كنيد كه شما در زمين اندك و ناتوان بوديد«: ترجمه

بوديد  داشتيد، و به آن مؤمن مى اى از حق قرار مى ر دنيا بوديد، بر شعبهاگر شما وقتى كه مستضعف و محروم از خي       
بوديـد، و بـه آن، خيـر بعـد از مـردن را آرزو        منـد مـى    گرفتيد، و از معرفت خدا و ديـنش بهـره          و به آن راحت مى    

 مـردم   تـر و دشـوارتر داشـتيد، و از همـه           نموديد باز هم يك چيزى بود، ولى شما از همه مردم زندگى سـخت              مى
تر بود، اگر اين چيزى كه شما را توسط آن از هالكت نجات بخشيده، همراهش نصيب و       جهالت تان به خدا محكم    

بود، كه معاد و برگشت به سوى  بود، و فقط اعتماد و ثقه براى تان در قبال آخرت تان مى   اى از دنياى تان نمى     حصه
داشتيد، كه قبالً بر آن حالت بوديد، بـاز هـم            دگى قرار مى  آنست، و شما بر همان حالتى از سختى و دشوارى در زن           

ورزيديـد، و آن را بـر غيـرش غالـب      بود كه بر حصه و نصيب تان از آن حرص مـى    براى تان شايسته و سزنده مى     
ساختيد، اين را بگذار، كه اين نجات و اين دين براى تان فضيلت دنيا و كرامت آخرت هـر دو را فـراهم آورده                         مى

دهم كه در ميـان   تواند آن را از آن خود سازد، من شما را به خدايى سوگند مى  كسى كه از شما بخواهد مى   است، و 
هـاى تـان را بـه       ايد عمل نماييد، و نفس     ها را دانسته   هاى خداوند، كه آن    هاى تان حايل است، كه به همان حق        قلب

ب انتقال آن و برگشتش، در خود جا دهيـد،          طاعتش محصور سازيد، و همراه خوشى به نعمت، خوف را نيز به سب            
تر از كفران آن نيست، و شكرگزارى، امنى است از دگرگونى،  چون هيچ چيزى در سلب نمودن نعمت تيزتر و فعال     

اى است براى زيادت و اين امر و نهى شما از طرف خداوند بـر مـن واجـب                    و افزونى است براى نعمت، و انگيزه      
  .است

   
  ه روز احددربار � بيانيه وى

عمر روز جمعه بيانيه داد، سوره آل عمران را تالوت نمود، هنگامى كـه  :ابن جرير از كليب روايت نموده، كه گفت         
  : به اين قول خداوند رسيد

]"��Ne� 1�+�� ��� �'&� ����% 4�o�� "{ )["�(N� �`:<^^(  
  .»دندآنانى كه از شما روزى كه هر دو گروه روبرو شدند روى گرداني«: ترجمه
در روز احد، آنان را شكست داديم، و من فرار نمودم، تا اينكه به كوه بلند شدم، و خود را دريافتم كه جست : گفت
هـر كـس بگويـد     : محمد كشته شده اسـت، گفـتم      : گفتند زدم، انگار كه در آن حالت بز كوهى باشم، و مردم مى            مى

� [:  شديم، و آن گاه اين نازل گرديدكشمش، تا اينكه باالى كوه جمع محمد كشته شده است، مى'&� ����% 4�o�� "{ 
"��Ne� 1�+�� ���[.  



  حيات صحابه

٥٤  ششم جلد 

عمربن الخطاب براى ما بيانيه داد، و بر منبـر سـوره آل عمـران را    : و نزد ابن المنذر از كليب روايت است كه گفت   
اكنده شديم، و مـن   پر�روز احد از اطراف رسول خدا   : اين احدى است، بعد از آن گفت      : گفت خواند، و مى   مى

: ديگر ازهر كسى شنيدم كه بگويـد      : محمد كشته شد، گفتم   : گويد به كوه بلند شدم، آن گاه از يهوديى شنيدم كه مى          
 هست، و مـردم بـه سـويش بـر     �زنم، آن گاه نگاه نمودم كه رسول خدا   محمد كشته شده است، گردنش را مى      

  :گردند، و اين آيت نازل گرديد مى
]li{ �N| �� ���?* [ )"�(N� �`:<__(  

  .»و محمد فقط پيامبر است«: ترجمه
  .آمده است) 238/1(اين چنين در الكنز 

   
   � هاى متفرقه وى بيانيه

از عمـربن الخطـاب   : اند كه گفت ابوعبيد، خرائطى، صابونى و عبدالرزاق از عبداللَّه بن عدى بن خيار روايت نموده    
: گويـد  كنـد، و مـى   براى خدا تواضع نمايد، خداوند قدر و منزلتش را بلند مىبنده وقتى  : گفت بر منبر شنيدم كه مى    

هاى مـردم بـزرگ، و وقتـى         باشد، و در چشم    بلند شو خداوند بلندت سازد، به اينصورت او درنفس خود حقير مى           
شـد،  پـست و بـدحال با     : گويـد  زندش و مـى    تكبر نمايد و از حد خود تجاوز نمايد، خداوند به شدت بر زمين مى             

هـاى مـردم حقيـر،     باشد، و در چشم   خداوند پست و فرومايه ات بسازد، به اين صورت او در نفس خود بزرگ مى              
و خطيـب از  . آمـده اسـت  ) 143/2(ايـن چنـين در الكنـز    . باشد تر و حقيرتر مى حتى كه از خنزير هم نزدشان ذليل    

من ممكن شما را از چيزهـايى       : يه داد و گفت   عمربن الخطاب براى ما بيان    : ابوسعيد خدرى روايت نموده، كه گفت     
تان خوب نباشد، آخرين چيـزى كـه در قـرآن نـازل      منع نمايم كه خوب باشد، و به چيزهايى امرتان نمايم كه براى    

 در حالى درگذشت كه آن را براى ما بيان ننمود، بنابراين آنچه شـما را در     �شده آيت سود است، و رسول خدا        
آمده ) 232/2(اين چنين در الكنز     . اندازد ماييد، و به آنچه عمل كنيد كه شما را در شك نمى           اندازد تركش ن   شك مى 

  .است
كسى كـه از    :  روايت نموده،كه وى براى مردم بيانيه داد و گفت         �و ابن ضياء از اسود بن يزيد از عمربن الخطاب           

تان مشخص ساخته ايـن    براى�سول خدا شما اراده حج را نمود، بايد از ميقات احرام بندد، و ميقات هايى كه ر   
براى اهل مدينه، و كسى كه از غير اهل مدينه از آنجا عبور نمايد ذوالحليفه است، براى اهل شام، و كسى كه             : هااند

از غير اهل شام از آنجا عبور كند جحفه است، براى اهل نجد و كسى كه از غير اهل نجد از آنجا عبور نمايد قـرن                        
  .آمده است) 30/2(اين چنين در الكنز . يمن يلَملَم و براى اهل عراق و ساير مردم ذات عرق استاست، براى اهل 

 را متذكر  - سنگسار   - بيانيه داد، و رجم      �عمر  : اند كه گفت    احمد، ابويعلى و ابوعبيد از ابن عباس روايت نموده        
رسـول  : از حدود خداست، آگـاه باشـيد    درمورد رجم فريب داده نشويد، چون رجم و سنگسار حدى           : شد و گفت  

ايم، و اگر خوف اين حرف گويندگان و ايرادگيـران     وى ما سنگسار نموده     سنگسار نموده است، و بعد از      �خدا  



  حيات صحابه

٥٥  ششم جلد 

عمر بن الخطاب، : نوشتم مىحف صمبود، دريك گوشه  عمر در كتاب خدا، آنچه را افزوده كه از آن نيست، نمى    : كه
 سنگسار نمود، و بعـد از وى مـا هـم سنگـسار              �الن شاهديم، كه رسول خدا      عبدالرحمن بن عوف و فالن و ف      

آيند، كه رجم، خروج دجـال، شـفاعت و عـذاب قبـر همـه را تكـذيب                   بعد از شما اقوامى مى    : نموديم، آگاه باشيد  
  1.كنند مى

 شترش را در    عمر وقتى از منى پايين شد،     : ونزد مالك، ابن سعد، مسدد و حاكم از سعيدبن مسيب روايت است كه            
اى از ريگ را جمع نمود، و گوشه لباسش را بر آن گسترانيد، آن گاه بر آن برپشت افتيد،           ابطح خوابانيد، و مجموعه   

بار خدايا، سنم بزرگ شده است، قوتم ضعيف گرديده اسـت           : و دست هايش را به سوى آسمان بلند نمود و گفت          
ضياع و افراط به سوى خودت قبض نما، و هنگامى كه به مدينه و رعيتم پراكنده و اضافه شده است، پس مرا بدون   

هـا بـراى تـان وضـع      اند، و سـنت  اى مردم، فرايض بر شما فرض گردانيده شده: آمد، براى مردم بيانيه داد، و گفت    
مگر اينكه با مـردم      ]:و گفت [ايد، بعد از آن با دست راستش بر دست چپش زد،             اند، و بر راه روشن ترك شده       شده

در : اى بگويد به سوى راست و چپ گمراه شويد، گذشته از اين زنهار كه درباره آيت رجم هالك گرديد، و گوينده  
 را ديدم كه سنگسار نمود، و بعد از وى سنگسار نمـوديم، بـه   � من رسول خدا 2يابيم، كتاب خدا دو حد را نمى    

 نوآورى نموده اسـت، حتمـاً آن را در مـصحف            عمر در كتاب خدا   : خدا سوگند، اگر تسر اين گفته مردم نباشد كه        
�3 ��� (�*���� ���+K     (: نوشتم،ما خوانديم  مى{ K��F��� ��F��(  ،مرد زندار و زن شورهدار وقتى زنـا نمودنـد          «: ترجمه

 ايـن   3.سپرى نشده بود، كـه وى زده شـد         هذوالحجتا هنوز   : گويد سعيد مى . »هر دوى شان را حتماً سنگسار نماييد      
  .آمده است) 90/3( الكنز چنين در

طيالسى، ابن سعد، ابين ابى شيبه، احمد، ابن حبان، مسلم، نسائى، ابوعوانه و ابويعلى از معدان بن ابى طلحه يعمرى 
عمر بن الخطاب روز جمعه بر منبر برخاست، و خداوند را ثناء و ستايش كرد، بعد رسول خدا : اند كه  روايت نموده 

پندارمش كه اجلم فرارسيده باشد، ديـدم كـه          خوابى ديدم، و مى   : يد، و بعد از آن گفت      و ابوبكر را متذكر گرد     �
: گويى خروس سرخ رنگى مرا دوباره با منقار خود زد، و من آن را براى اسماء دختر عميس قصه نمودم، وى گفت      

ى خداوند چنان نيست كـه      كنند كه جانشين تعيين كنم، ول      رساند، و مردم مرا امر مى      تو را مردى از عجم به قتل مى       
دينش را ضايع گرداند، و نه هم خالفتش را كه نبى اش را به آن مبعوث نموده است، و اگر كارى بر من به عجله و 

عثمـان، علـى،   :  از ايشان راضى درگذشت�شتاب صورت گرفت، شورا درميان همين شش تن است، كه پيامبر        
قاص، و با كسى كـه از ايـشان بيعـت كرديـد، از وى بـشنويد و        زبير، طلحه، عبدالرحمن بن عوف و سعدبن ابى و        

اطاعت نماييد، و من ميدانم كه مردمانى بر اين امر طعن خواهند نمود، آنان كسانى اند، كه من با ايـن دسـتم عليـه                      
 انـد و مـن چيـزى را        و كـافر و گمـراه      )خـدا ( آنان دشمنان    4)اگر چنين نمودند  (ام،   شان به خاطر اين دين جنگيده     
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  حيات صحابه

٥٦  ششم جلد 

 در چيزى بر من، از ابتداى صحبتش �گذارم، به خدا سوگند، نبى خدا   نزدم از موضوع كالله به شما نمى1تر مهم
آيـت  «: ام زد و گفـت     آن چنان شدت و سختى نكرده بود كه در موضوع كالله نمود، حتى كه با انگشتش در سـينه                  

اى انجـام   و اگر من زنده ماندم، در آن مورد فيصله       ،  »كند تابستان كه در آخر سوره نساء نازل شده برايت كفايت مى          
آورم، كه من آنان را      خواهم داد، كه خواننده و غير خواننده آن را بداند، و من خداوند را بر اميران شهرها شاهد مى                  

مانـد  ام، كه براى مردم دين شان و سنت نبى شان را بياموزانند، و آنچه نزدشان پوشيده باقى                   فقط براى اين فرستاده   
پنـدارم   خوريد، كه خبيـث مـى      و ندانستند آن را به من راجع سازند، گذشته از اين، اى مردم شما از دو درختى مى                 

نمود، دسـتور   ديدم، كه اگر بوى آن را از مردى احساس مى  را مى �سير و پياز، به خدا سوگند، پيامبر خدا         : شان
شـد، كـسى كـه البـد آن را      شد و به بقيع آورده مى كرده مىشد، و از مسجد بيرون  داد و از دست وى گرفته مى      مى
خورد، بايد با پختن بميراندش، به اين صورت وى روز جمعه براى مردم بيانيه داد، و روز چهارشنبه، كـه هنـوز        مى

  .آمده است) 153/3( اين چنين در الكنز 2.چهار روز از ذى الحجه باقى بود، مجروح گرديد
 �عمـر  : اند كه گفـت  د، شاشى، بيهقى و سعيد بن منصور از يساربن معرور روايت نموده         طبرانى در األوسط، احم   
 اين مسجد را در حالى آباد نمود، كه با ما مهـاجرين و انـصار   �اى مردم، رسول خدا : براى ما بيانيه داد و گفت     

و قومى را ديد كه در . دهمراهش بوديم، و وقتى ازدحام شديد گرديد، بايد يكى از شما بر پشت برادرش سجده كن   
  .آمده است) 259/4( اين چنين در الكنز 3.در مسجد نماز بگزاريد: گزاردند، گفت راه نماز مى

 خليفه تعيين �وقتى كه عمربن الخطاب : اند كه گفت  روايت نموده�ابن عساكر، سعيدبن منصور و تمام از عمر         
 را براى ما اجازه داد، و بعد آن را حرام گردانيـد،      4 متعه  سه روز  �شد، براى مردم بيانيه داد، و گفت رسول خدا          

كنم، مگـر ايـن كـه بـرايم چهـار       به خدا سوگند، اگر زندارى را بدانم كه متعه نموده است، با سنگ سنگسارش مى         
 آن را بعد از تحريمش حالل نمـوده اسـت، و هـر مـرد ازدواج     �شاهد بياورد، و شهادت بدهند كه رسول خدا  

زنمش، مگر اينكـه بـرايم چهـار شـاهد           ا از مسلمانان اگر چنان دريابم كه متعه نموده باشد، صد دره مى            اى ر  نكرده
 ايـن چنـين در الكنـز        5. آن را بعد از تحـريمش حـالل نمـوده اسـت            �بياورد، و شهادت بدهند كه رسول خدا        

  .آمده است) 293/8(
 كه بر منبر قرار داشت شنيد كـه  �از عمربن الخطاب وى : و بيهقى از عبداللَّه بن سعيد از جدش روايت نموده كه 

ها، از زنان و اوالدشان غنيمت هايى را نصيب تان گردانيـده             اى گروه مسلمانان، خداوند از سرزمين عجم      : گفت مى
دانم كه مردانى به زنـان نزديـك خواهنـد شـد،       و ابوبكر نگردانيده بود، و من مى�است، كه نصيب رسول خدا   

 و شـما مـادران اوالدتـان را         ]شـود  آن زن مـادر فرزنـدش مـى       [مردى، زنى از زنان عجـم اوالد آورد،         هرگاه براى   
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  حيات صحابه

٥٧  ششم جلد 

نفروشيد، چون اگر شما اين عمل را انجام دهيد، احتمال دارد مردى در حال نادانى بـا محـرم خـود عمـل جنـسى            
  .آمده است) 292/8( اين چنين در الكنز 1.انجام دهد

از عمربن الخطاب كه بر منبر بلند شـده بـود، و    :  معرور تميمى روايت نموده، كه گفت      و ابن جرير از معرور يا ابن      
شـما را بـه تقـواى خداونـد توصـيه      : تر نشسته بود، شنيدم كه گفت  پايين�دو پايه از جاى نشستن رسول خدا      

ـ  . كنم، از كسى كه خداوند او را متولى امر شما گردانيده، بشنويد و اطاعت نماييد        مى ) 208/8(ين در الكنـز  ايـن چن
  .آمده است
كـسى از شـما كـه از        : گفـت  اش مى   در بيانيه  �عمربن الخطاب   :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوهريره    2و بيهقى 

خواهشات نفس، خشم و طمع حفاظت شود، و در سخن به صدق و راستى موفق گردد، كامياب است، زيـرا ايـن                      
دهـد،   دهد، و كسى كه كار بد انجـام مـى   غ بگويد، كار بد انجام مى  دهد، كسى كه درو    عمل وى را به خير سوق مى      

گـردد    فجور زنيد، كسى كه از خاك آفريده شد و به خاك بر مـى  ]كبر و [گردد، و زنهار كه شما دست به         هالك مى 
 و از   زيبد؟ امروز زنده است و فردا مرده، كار هر روز را در همـان روز انجـام دهيـد                    فجور وى را كى مى     ]تكبر و [

  .آمده است) 208/8(اين چنين در الكنز . دعاى مظلوم اجتناب نماييد، و خويشتن را در جمله مردگان بشماريد
 كه بـر منبـر قـرار        �از عمر   : اند كه گفت   و بخارى در االدب و ابن خزيمه و جعفر فريابى از قبيصه روايت نموده             

شود، كسى كـه توبـه        كسى كه نبخشد، بخشيده نمى     شود، كسى كه رحم نكند، رحم نمى     : گفت داشت شنيدم كه مى   
 ايـن چنـين در الكنـز        3.شـود  شود و كسى كه تقوا پيشه نكند، محفوظ نگه داشـته نمـى             اش پذيرفته نمى   نكند، توبه 

  .آمده است) 207/8(
ر اسـت،   بدانيد كه طمع فق   : اش گفت   در بيانيه  �عمر  : از عروه روايت نموده، كه گفت     ) 50/1 (الحليهو ابونعيم در    

و به دور از طمع بودن استغناست، و انسان وقتى از چيـزى نااميـد شـود و طمـع آن در دل نگيـرد، از آن مـستغنى         
  .آمده است) 235/8(اين را ابن المبارك نيز روايت نموده، اين چنين در الكنز . شود مى

از عمـربن الخطـاب در   : كـه گفـت  از عبداللَّه بن خـراش از كاكـايش روايـت نمـوده،     ) 54/1 (الحليهو ابونعيم در    
احمـد در   . بار خدايا، ما را متمسك به رسن خود گردان، و بر امرت ثابـت مـان سـاز                 : گفت اش شنيدم كه مى    بيانيه

و از فضلت بـراى مـان رزق نـصيب          : اند اند، و افزوده   الزهد، رويانى، اللكائى و ابن عساكر نيز اين را روايت نموده          
  .آمده است) 303/1(چنانكه در الكنز . گردان

خداونـد عزوجـل آنچـه را    : عمر براى مردم بيانيه داد و گفـت : از ابوسعيد روايت نموده، كه گفت   ) 17/1(و احمد   
 بر راهش رفت، و حج و عمره را، طـورى كـه خداونـد               � رخصت داد، و نبى خدا       �خواست براى نبى اش     

  .اريدهاى اين زنان را نگه د امرتان نموده است بجا آريد، و فرج
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وى از  : گفـت  اش شنيدم كه مى     در بيانيه  �از عمربن الخطاب    : از ابن زبير روايت نموده، كه گفت      ) 20/1(و احمد   
كـسى كـه ابريـشم را در دنيـا بپوشـد، در آخـرت بـرايش پوشـانيده         «: گفـت   شنيده است كه مـى �رسول خدا  

  1.»شود نمى
وى در عيد با عمربن الخطـاب حاضـر         : روايت نموده كه  از ابوعبيده موالى عبدالرحمن بن عوف       ) 34/1( و احمد   

بود، و او قبل از اين كه خطبه ايراد كند، عيد را بدون اذان و اقامت بـه جـاى آورد، و بعـد از آن خطبـه خوانـد و                               
ها روزى است كه روزه تان را در   از روزه اين دو روز منع نموده است، يكى از آن�اى مردم، رسول خدا : گفت

  2.خوريد هاى تان مى  است، و ديگرش روزى است كه در آن از قربانى]فطر[كنيد، و آن روز روز عيد  ر مىآن افطا
 در حالى كه براى مردم بيانيه �از علقمه بن وقاص ليثى روايت نموده، كه وى از عمربن الخطاب ) 43/1(و احمد 

 منوط به نيت است، و بـراى هـر شـخص           عمل«: فرمود  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    : گفت داد شنيد، كه مى    مى
همانچه است كه نيت نموده، كسى كه هجرتش به سوى خدا و رسول وى باشد، هجرتش به سوى خدا و رسولش                 
است، و كسى كه هجرتش براى به دست آوردن دنيا، يا با نكاح در آوردن زنى باشد، هجرتش بـه سـوى همانچـه                        

  3.»است، كه به سوى آن هجرت نموده است
در زمان قحطى رماده عمربن الخطاب براى مـردم  : از سليمان بن يسار روايت نموده، كه گفت     ) 322/3(ن سعد   و اب 

هاى خويش بترسيد، و همچنان در آن امرتـان كـه از مـردم غائـب      اى مردم، از خداوند در نفس  : بيانيه داد و  گفت    
ر و خشم بر من است و نه بر شما، يـا كـه بـر    دانم كه قه ام و شما به من، و من نمى    است، من به شما آزمايش شده     

هـاى مـان را    شماست و نه بر من، و يا اين كه مرا و شما را فراگرفته است، بنابراين بياييد به خدا دعا كنيم، تا قلب                    
و در آن روز عمر دست هـايش را  : افزايد اصالح نمايد، رحم مان بكند و خشكسالى و قحطى را از ما دور كند، مى           

نمودند، وى مدت درازى گريست و مردم هم گريه نمودند، و بعد       كرد، و مردم هم دعا مى      ده بود و دعا مى    بلند نمو 
  .از آن پايين گرديد

من زير منبر عمر در حالى نشسته بودم، كه وى براى مردم : از ابوعثمان نهدى روايت نموده، كه گفت) 44/1(احمد 
بيشترى خوفم بر اين امـت، از هـر منـافق    «: گويد  شنيدم كه مى�خدا  از رسول   : اش گفت  داد، در بيانيه   بيانيه مى 

  .هاى عمر در باب اجتماع كلمه و اتحاد احكام گذشت  و بيانيه4.»عالمزبان است
   

  � هاى اميرالمؤمنين عثمان بن عفان بيانيه
 بيعـت صـورت     � هنگامى كه با عثمـان    : از ابراهيم بن عبدالرحمن مخزومى روايت نموده است       ) 62/3(ابن سعد   

سوار شدن بار اول    : گرفت، به سوى مردم بيرون گرديد، و براى شان بيانيه داد، و پس از حمد وثناى خداوند گفت                 
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دشوار است، و بعد از اين روز روزهايى است، اگر زنده ماندم، به روش خوب براى تان بيانيه خواهم داد، و مـا در    
  .م نصيب خواهد فرمودگذشته خطيب نبوديم، و خداوند براى مان عل

: از طريق سيف از بدر بن عثمـان از كاكـايش روايـت نمـوده، كـه گفـت              ) 305/3(و ابن جرير طبرى در تاريخش       
خـورد   ها شديد خفه و غمگين بـه نظـر مـى    هنگامى كه اهل شورى به عثمان بيعت نمودند، وى در حالى كه خيلى         

بيانيـه داد، وى پـس از حمـد و ثنـاى خداونـد و درود                 آمد و بـراى مـردم        �بيرون گرديد، به منبر رسول خدا       
شما در دار دگرگونى و مسافرت، و در باقى مانده عمرهـا قـرار داريـد، بنـابراين در                   :  گفت �فرستادن بر پيامبر    
هاى تان به بهترين چيزهايى مبادرت ورزيد كه توانايى شان را داريـد، مـرگ بـراى تـان نزديـك                   مدت قبل از اجل   

  :دنيا با فريب و غرور پيچانيده شده است: آيد يا بيگانه، آگاه باشيد  است، يا صبح به سراغ تان مىگردانيده شده
]*�(q��  !���� �'(q� i � �����H��:� �'(q% 	))["�N��:==(  

  .»مبادا زندگانى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شيطان شما را مغرور سازد«: ترجمه
 عبرت بگيريد، بعد از آن تالش نماييد، و غافل نشويد، زيرا در مورد شما غفلت صورت      اند از كسانى كه در گذشته    

گيرد، فرزندان دنيا و برادران آن، آنانى كه دنيا را كشت نمودند و آباد كردند و از آن براى مدت طـوالنى لـذت      نمى
اش، و آخرت    دازيد، كه خداوند انداخته   دنيا را در همان جايى بين     ! بردند كجايند؟ آيا دنيا ايشان را بيرون نينداخت؟       

  : را طلب كنيد، چون خداوند براى دنيا، و براى آنچه بهتر و نيكوست مثالى بيان فرموده، و گفته
]                   "�$ � #���(�� h�*o% l�N��y V��a) L*M� ;��  � ��+5�) X�NO�� 4� h�&�Y� �X�N$ ����� H��:� ,2� �p Q(�� �   1��  !���
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فرسـتيم، و بـه وسـيله آن گياهـان زمـين،       ها به آبى تشبيه كن كه از آسمان فرو مى زندگى دنيا را براى آن   «:  ترجمه

كننـد، و   ها را به هر سو پراكنده مـى  اى كه بادها آن  خشكند، بگونه  ىروند، اما بعد از مدتى م      سرسبز و درهم فرو مى    
مال و فرزندان، زينت حيات دنيا هستند، و باقيات صالحات ثوابش نـزد پروردگـارت       . خداوند بر هر چيز تواناست    

  .»تر است بهتر و اميدبخش
  .آن گاه مردم به وى روى آوردند و همراهش بيعت كردند

عثمـان  : به اسنادى كه در آن سيف آمده، از عتبه روايت نموده، كه گفت) 446/3(ر تاريخش و ابن جرير همچنان د    
به دوش مـن گذاشـته      ]خالفت  [: اما بعد : بعد از اينكه همراهش بيعت صورت گرفت، براى مردم بيانيه داد و گفت            

ه از شما بر من، بعـد از كتـاب   من پيروى كننده هستم و نه مبتدع، و آگاه باشيد، ك       : شد، و قبولش كردم، آگاه باشيد     
پيروى كسى كه قبل از من بود، البتـه در آنچـه بـر آن جمـع      :  سه چيز است   �خداوند عزوجل و سنت نبى اش       

شديد و سنت ساختيد، و سنت اهل خير، در مواردى كه شما در آن مورد به مشوره از خود سنتى بجا نگذاشـتيد و                
آگاه باشيد، كـه دنيـا سـبز اسـت، و           . د آن را بر خويشتن الزم گردانيد      دست بازداشتن از شما، مگر در آنچه كه خو        

اند، ولى شما به دنيا ميل نكنيد و نه          براى مردم مرغوب گردانيده شده، و تعداد زيادى از آنان به سويش روى آورده             
و گذاشـتنى نيـست،     بر آن اعتماد نماييد، چون دنيا جاى اعتماد و ثقه نيست، و بدانيد كه دنيا كسى را ترك كردنى                    

  .مگر اينكه انسان خود آن را ترك بگويد
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  � هاى متفرقه وى بيانيه

اش  عثمان بن عفـان بيانيـه داد، و در بيانيـه       : اند كه گفت   دينورى در المجالسة و ابن عساكر از مجاهد روايت نموده         
گـذارد،   ر دنيا هستى تو را مى   فرزند آدم، بدان ملك الموتى كه موظف تو گرديده است، هميشه از وقتى كه د              : گفت

آيد و تو را اراده نمـوده        رود، ولى چنان انگار، كه از غير تو حاال درگذشته، و به سوى تو مى               و به سوى  غير تو مى      
شـود، فرزنـد آدم،      است، بنابراين آمادگى خود را بگير، و براى آن آماده شو، و غافل مشو، چون او از تو غافل نمى                   

گيـرد، و از مالقـات خداونـد     خودت غافل شدى و آمادگى نگرفتى، غير تو براى آن آمادگى نمى اگر از نفس    : بدان
اين چنين در الكنز    . گزيرى نيست، بنابراين براى نفست خودت آمادگى بگير، و آن را براى ديگران مسپار، والسالم              

  .آمده است) 109/8(
 بن عفان براى مردم بيانيه داد، و پس از حمـد و ثنـاى        عثمان: اند كه  و دينورى و ابن عساكر از حسن روايت نموده        

ترين خردمندى و زيركى     اى مردم از خدا بترسيد، چون تقواى خدا غنيمت است، و بهترين و خوب             : خداوند گفت 
اين است، كه انسان نفس خود را منقاد بسازد، و براى ما بعد مرگ عمل كنـد، و از نـور خداونـد، نـورى را بـراى                     

كسب نمايد، و بايد بنده از اين بترسد كه خداوند كور حشرش كند، در حالى كـه بينـا بـوده اسـت، و                        تاريكى قبر   
شود، و بدانيد، با كسى كـه خـدا باشـد، از     كند، و كر از جاى دور صدا كرده مى        براى حكيم كالم جامع  كفايت مى      

اين چنين در الكنـز  . كند؟  كى تمنى مىترسد، و كسى را كه خداوند در مقابلش قرار گيرد، بعد از وى از  چيزى نمى 
  .آمده است) 224/8(

اى مـردم، از    : عثمان را بـر منبـر ديـدم كـه گفـت           : اند كه گفت   و ابن جرير و ابن ابى حاتم از حسن روايت نموده          
سوگند به ذاتى كه «: گفت  شنيدم كه مى�خداوند در اين اعمال پوشيده و پنهان بترسيد، چون من از رسول خدا    

نمايـد،   اى را انجام دهد، خداوند چادر آشكار آن را بر تنش مى            محمد در دست اوست، هر كس عمل پوشيده       جان  
  :اگر خير باشد، خير، و اگر شر باشد، شر، بعد از آن اين آيت را تالوت نمود

] �/��* �¢jS£ �  : l�F�* �¢85 I�3 ���+�� 6��� � [ )��(�i�:�C(  
  .» لباس پرهيزگارى بهتر استو مايه زينت شماست و«: ترجمه

  .آمده است) 137/2( اين چنين در الكنز 1.هدف اخالق نيكوست: گويد مى
از عثمان در حالى : اند كه گفت احمد، بزار، مروزى، شاشى، ابويعلى و سعيدبن منصور از عبادبن زاهر روايت نموده

 در سـفر و اقامـت همراهـى و مـصاحبت       را �به خدا سوگند، ما رسـول خـدا         : داد شنيدم كه گفت    كه بيانيه مى  
رفت، و با كم  كرد، همراه مان به غزا مى نمود، جنازه هايمان را مشايعت مى هاى ما را عيادت مى نموديم، وى مريض

نمود، و مردمانى حاال مرا درباره وى مياموزانند، احتمال دارد، كه يكى از              و زياد همراه مان مواسات و همدردى مى       
ايـن را احمـد و      : گويد مى) 228/7(هيثمى  . آمده است ) 44/4( اين چنين در الكنز      2.رگز نديده باشد  ايشان وى را ه   

                                                 

 �ن ����Iن �� ار�m ک� �Rt<=� ا�� \1J �ی. ���� 1R� ا�0ا�� ج1ی1 و ا�� ا�ی \��7 و در ?�@A 
 . _�ی
2 ��	
 . 
I\٩,/ ١(ا ( یIjه�)٢٢٨/ ٧ (
  .و رج�ل �ن ج^ ��9د �� زاه1 ک� ث#� ا�0 هI� رج�ل صo�p ا<



  حيات صحابه

٦١  ششم جلد 

اى : آن گاه اعين پـسر همـسر فـرزدق بـراى وى گفـت             : اند، و دومى افزوده است      روايت نموده  1ابويعلى در الكبير  
: افزايـد  اى، مى  لكه تو اى بنده تغيير نموده     ب: اعين، فرمود : اين كيست؟ گفتند  : اى، عثمان پرسيد    تو تغيير نموده   2نعثل

داشت، تا ايـن كـه وى    ومردى از بنى ليث آنان را از وى باز مى: گويد آن گاه مردم به سوى اعين حمله نمودند، مى        
از ) 9/8(شـافعى و بيهقـى   . رجال اين دو، رجال صحيح اند، غير عبادبن زاهر كه ثقـه اسـت  . را داخل منزلش نمود   

اش شـنيد كـه      وى از عثمان بن عفـان در بيانيـه        : اند كه  يش ابوسهيل بن مالك از پدرش روايت نموده       مالك از كاكا  
كند، و كنيـز   خردسال را به كسب مكلف نسازيد، چون هر گاهى وى را به كسب مكلف سازيد دزدى مى               : گفت مى

ازيد، از طريـق فاحـشه     بدون هنر و حرفه را نيز به كسب مكلف نسازيد، چون اگر شما وى را به كسب مكلف سـ                   
ها همان طعـامى   كند،و عفت آنان را، وقتى خداوند شما را عفيف ساخته است،نگه داريد، و از طعام           گرى كسب مى  

بعضى ايشان اين را از عثمان به نقـل ثـورى مرفـوع ذكـر     : گويد بيهقى مى. را انتخاب نماييد كه پاك و خوب است  
  .آمده است) 47/5(نين در الكنز  اين چ3.اند، ولى رفع آن ضعيف است نموده

اى : گفـت  وى از عثمان در حالى كه بر منبر قرار داشت شـنيد كـه مـى               :  از زيدبن صلت روايت نموده كه      4و بيهقى 
هـاى   دارم، چون برايم تذكر داده شـد، كـه آن در خانـه              بر حذر مى   - هدفش نرد است     -مردم، من شما را از قمار       

و عثمان بار ديگرى كه بر . اش دارد، بايد حريقش نمايد يا بشكناندش را در خانهاى از شما هست، كسى كه آن  عده
اى مردم، من درباره نرد براى تان صحبت نمودم، و شما را نديـدم كـه آن را بيـرون نمـوده               : منبر قرار داشت گفت   

 نردهـا در خانـه هـاى شـان      هاى آنانى بفرستم كه    باشيد، بنابراين اراده نمودم كه هيزمى را جمع كنم، و باز به خانه            
  .آمده است) 334/7(اين چنين در الكنز . است، و آن را برايش بسوزانم

عثمان بن عفان نماز را در منى كامل        : اند كه  بيهقى و ابن عساكر از سالم موالى عبدالرحمن بن حميد روايت نموده           
نت رسـول خـدا، و سـنت دو يـاران وى            اى مردم، سنت همان سـ     :  بعد از آن براى مردم بيانيه داد و گفت         5خواند،

  .آمده است) 239/4( اين چنين در الكنز 6.اند، و من ترسيدم كه سنتى نسازيد است، ولى امسال مردم به كثرت آمده
حجاج بن يوسف براى مان بيانيه داد، و قبر را ياد نمود، و           :  و ابن عساكر از قتيبه بن مسلم روايت نموده، كه گفت          

قبر خانه تنهايى است، خانه غربت است تا اين كه گريست، و كسانى را كـه در                 : نمود كه  كرار مى اين را به كثرت ت    
از مـروان   : گفـت  از اميرالمؤمنين عبدالملك بن مروان شنيدم كه مـى        : اطرافش قرار داشتند گريانيد، بعد از آن گفت       

 به �رسول خدا : اش گفت مود، و در بيانيهعثمان بن عفان براى مان بيانيه ايراد ن: گفت اش مى شنيدم كه در بيانيه
  .آمده است) 109/8(اين چنين در الكنز . گريست كرد مى نمود، و يا يادش مى هر قبرى كه نگاه مى
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  حيات صحابه

٦٢  ششم جلد 

من : گفت از عثمان كه بر منبر قرار داشت شنيدم كه مى: از سعيدبن مسيب روايت نموده،  كه گفت    ) 62/1(و احمد   
فـروختمش، ايـن     خريدم، و به فايده مـى      شد مى  هود كه براى شان بنوقينقاع گفته مى      هاى ي  خرما را از يكى از شاخه     
اى عثمان، وقتى كه خريدى به اندازه و وزن بگير، و وقتى فروختـى              «:  رسيد، وى گفت   �خبر براى رسول خدا     
اش بـه    ر بيانيـه  حاضر بودم، كه عثمـان د     : از حسن روايت نموده، كه گفت     ) 72/1( و احمد    1.»نيز وزن و اندازه نما    

  .كشتن سگان و ذبح كفترها امر نمود
   

  � آخرين بيانيه وى
آخـرين  : از طريق سيف از بدربن عثمان از كاكايش روايت نموده، كه گفـت ) 446/3(ابن جرير طبرى در تاريخش    

ده است، كـه بـه   خداوند عزوجل دنيا را به خاطرى براى تان دا: اى را كه عثمان در گروهى ايراد نمود اين بود     بيانيه
آن آخرت را طلب نماييد، و آن را به اين خاطر نداده است، كه به سويش ميل نموده و به آن روى آوريـد، دنيـا از                          

ماند، چيز فانى شما را در كبر و غرور نيفكند، و از چيزى باقى ماندنى مـشغول تـان                    رود، و آخرت باقى مى     بين مى 
شود ترجيح بدهيد، چون دنيا قطع شدنى است، و برگشت و مصير             ه فانى مى  ماند، بر آنچ   نسازد، و آنچه را باقى مى     

اى اسـت   به سوى خداست، و از خداوند جلّ و عزّ بترسيد، چون تقواى خدا، سـپرى اسـت از خـشمش و وسـيله       
هـاى   نزدش، و از خداوند از دگرگونى و تغيير بترسيد، به جماعت تان ملتزم و متمسك باشيد، و به صورت حـزب       

  :كنده و مختلف در نياييدپرا
]���5{  +N�&� �+���a) �'���. g� ¡�a) X���� �+&$ 3{ �'���  !���KN� ��($3� � ) .["�(N� �` :<D=(  

هـاى شـما الفـت و     و نعمت خدا را بر خود به ياد آريد، وقتى كه با هم دشـمن بوديـد، و او در ميـان دل                  «: ترجمه
  .»يدمحبت افكند، و به نعمت خدا برادر گشت

  .اش در فضيلت حراست در راه خدا گفت، در باب جهاد گذشت  در بيانيه�چه عثمان  و آن
   

    � هاى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب بيانيه
  � نخستين بيانيه وى
: به اسنادى كه در آن سيف آمده، از علـى بـن حـسين روايـت نمـوده، كـه گفـت                     ) 457/3(ابن جرير در تاريخش     

وى پس از حمد و ثنـاى خداونـد   :  وقتى به خالفت برگزيده شد ايراد نمود چنين بود        � كه على    اى نخستين بيانيه 
خداوند عزوجل كتاب هدايتگرى نازل نموده، و در آن خير و شر را بيان نموده است، بنابراين شـما خيـر را                      : گفت

گردد، چيزهايى را   جنت رهنمون مىبگيريد و شر را بگذاريد، فرايض را براى خداوند سبحانه ادا نماييد، شما را به           
هـا فـضيلت داده اسـت، و        كه خداوند حرام گردانيده است، مجهول نيست، و حرمت مسلمان را بـر همـه حرمـت                

مسلمانان را به اخالص و توحيد تأكيد نموده است، و مسلمان كسى اسـت كـه مـردم از زبـان و دسـتش در امـان                   
ه بر وى شرعاً الزم ميگردد حالل نيـست، بـه كارهـاى عـام المنفعـه                 باشند، مگر به حق، اذيت مسلمان جز به آنچ        
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  حيات صحابه

٦٣  ششم جلد 

انـد در پـيش روى       مبادرت ورزيد، به ويژه هر يكى شما قبل از مرگ به اين امر اقدام نمايد، مردمانى كه در گذشته                  
ننـدگان  خود را سبك سازيد تا بـه سـبقت ك  . راند تان قرار دارند، و از عقب تان قيامت است كه شما را به پيش مى         

اند، بندگان خدا، درباره بندگان خدا و سرزمين هـايش از خـدا بترسـيد،                بپيونديد، مردم در انتظار احوال آينده شان      
ها و حيوانات، از خداوند عزوجل اطاعت نماييد، و نافرمانى اش نكنيد، وقتى كه      شما مسؤول هستيد، حتى از زمين     

زنيد، و وقتى شر را ديديد، بگذاريدش، و وقتى را به ياد بياوريد، كه خير را ديديد، به آن عمل نماييد و بدان چنگ 
  .در زمين اندك و مستضعف بوديد

   
  بيانيه وى درباره خوبى خويشاوندان براى انسان

اقارب مرد، براى مرد، از خود مرد براى اقـاربش بهترانـد،   : ابوالشيخ از على روايت نموده، كه وى بيانيه داد و گفت  
 خويش را از ايشان باز دارد، يك دست را از ايشان بازداشته است، و اگر آنان دست باز دارند، دستان                     او اگر دست  

اند، حتى گاهى مـرد، بـراى مـردى بـه خـشم              زيادى را، توأم با دوستى، حفاظت و نصرت خويش از وى بازداشته           
كنم، و   خداوند را براى تان تالوت مى     شناسد، و من در اين مورد آياتى از كتاب           آيد، و او را جز به حسبش نمى        مى

  :اين آيت را تالوت نمود
]���/ 4$* d{ ��` �� H�. �'� � "� ��[ )A�y:¤D(  

  .»گرفتم بود يا به پناه مستحكمى پناه مى كاش مرا به مقابله شما قوتى مى«: ترجمه
ارب نداشت، سوگند به ذاتـى      ركن شديد، اقارب و خويشاوندان اند، و لوط براى خود خويشاوند و اق            : على فرمود 

. كه معبود بر حقى جز وى نيست، بعد از لوط هر نبيى را كه فرستاده است، در كثرت و وفور قومش فرستاده است                      
  :و اين آيت را درباره شعيب تالوت نمود

]l�S��� �&�) r�( �{ �)[A�y:�<(  
  .»بينيم و ما تو را در ميان خود ناتوان مى«: ترجمه
   بود، و به اين سبب ضعيف دانستندش،وى كور: افزود

]r�&�(� I~y* i�� �)[A�y:�<(  
  .»كرديم بود سنگسارت مى ات نمى اگر قبيله«:  ترجمه

سوگند به ذاتى كه معبودى جز وى نيست، آنان از عظمت و بزرگى پروردگار شان نترسـيدند، ولـى از                    : على گفت 
  .آمده است) 250/1(اين چنين در الكنز . اقارب و قوم وى ترسيدند

   
  رسيد وقتى كه رمضان فرا مى � بيانيه وى

 بيانيـه  �رسـيد، علـى    وقتى رمـضان فـرا مـى   : اند كه گفت حسين بن يحياى قطان و بيهقى از شعبى روايت نموده 
اش را فرض نموده، و قيامش را فرض نگردانيده اسـت،            اين ماه مباركى است، كه خداوند روزه      : گفت داد، و مى   مى

كنم، آگـاه باشـيد      گيرم، و وقتى فالن افطار نمود، افطار مى        وقتى فالن روزه گرفت، روزه مى     : ه مردى بگويد  زنهار ك 



  حيات صحابه

٦٤  ششم جلد 

روزه خوددارى از طعام و نوشيدن نيست، ولى خوددارى از دروغ، باطل و كفر است، آگاه باشيد، قبل از دخول ماه                    
قتى آن را ديديد افطار كنيد، اگر براى تان موسم ابرى  روزه نگيريد، وقتى كه مهتاب را ديديد، روزه بگيريد، و باز و           

ايـن چنـين در الكنـز       . گفـت  اين را بعد از نماز فجر و نماز عـصر مـى           : گويد مى.  را پوره كنيد   1گرديد، مدت معين  
  .آمده است) 322/4(
   

  درباره قبر و هولهاى آن � بيانيه وى
وى بيانيه داد، و پس از حمد و ثناى خداوند، مـردان     : اند كه  صابونى در المأئتين و ابن عساكر از على روايت نموده         

بندگان خدا، به خدا سوگند، از مرگ گزيـرى نيـست، اگـر بـرايش ايـستاده شـويد، شـما را                      : را ياد نمود، و گفت    
در طلب يابد، بنابراين در طلب نجات برآييد،  گيرد، و اگر از آن فرار نماييد، به دنبال تان فرارسيده شما را در مى مى

نجات برآييد، و شتاب نماييد و شتاب نماييد، چون در عقب تان طلب كننده تيزى است، و آن عبارت از قبر است،      
اى از   هـاى دوزخ اسـت، يـا باغچـه         اى از حفـره    از فشار، تاريكى و وحشت آن بترسيد، و آگاه باشيد، كه قبر حفره            

من خانه تاريكى هستم، من خانـه كـرم   : گويد زند، و مى مىهاى جنت، آگاه باشيد، قبر هر روز سه بار حرف      باغچه
تر از وى قرار داد، آتشى كه گرمـى اش           هستم، من خانه وحشت هستم، آگاه باشيد، در عقب آن، شديدتر و سخت            

شديد است، و ژرفايش دور و دراز، و زيورش آهن و خازنش مالك اسـت، و رحمتـى از خداونـد در آن نيـست،                         
ها و زمين است، و بـراى پرهيزگـاران آمـاده شـده              ب قبر جنت است، جنتى كه پهناييش آسمان       هان، غير آن در عق    

ايـن چنـين در الكنـز       . است، خداوند ما و شما را از پرهيزكاران گرداند، و ما و شما را از عذاب دردناك پناه بدهد                  
على روزى بـر   : باته ذكر نموده، كه گفت    از اصبغ بن ن   ) 6/8 (البدايهو ابن كثير اين بيانيه را در        . آمده است ) 110/8(

: و مانند آن را متذكر شـده، و بعـد از قـولش   ... منبر بلند گرديد، و پس از حمد و ثناى خداوند، مرگ را متذكر شد          
شـود، و بـزرگ در    آگاه باشيد، بعد از آن روزى است، كه خرد در آن پير مى         : من خانه وحشت هستم، افزوده است     

بينـى، در حـالى كـه آنـان مـست            اندازد، و مردم را مست مـى        هر حامله، حمل خود را مى      گردد، و  آن مدهوش مى  
بعد از آن گريست، و مسلمانان هم در اطرافش         : نيستند،ولى عذاب خدا سخت و شديد است، و در روايتش افزوده          

  .گريستند
   

  درباره دنيا، قبر و آخرت � بيانيه وى
علـى بـن ابـى طالـب روزى       : اند كه گفت   الح عجلى از پدرش روايت نموده     دينورى و ابن عساكر از عبداللَّه بن ص       

بندگان خدا، زندگى دنيا شـما را در  :  گفت�بيانيه داد، و پس از حمد و ثناى خداوند و درود فرستادن بر پيامبر         
 غـدر و  غرور و فريب نيندازد، چون دنيا جايى است احاطه شده با بال و آزمايش، و به فانى شـدن معـروف، و بـه                     

خيانت موصوف، و هر آنچه در آن است زائل شدنى است، و در ميان اهل خود در گردش و نوبـت اسـت، پـايين                         
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  حيات صحابه

٦٥  ششم جلد 

برنـد،   مانند، در حالى كه اهل آن در فراخى و خوشى زندگى به سر مـى         شدگان در آن، هرگز از شرش در امان نمى        
دنيـا مـذموم اسـت، رفـاه و آسـايش در آن دوام      گردند، زندگى و عـيش در     ناگهان در آن دچار بال و غرور نيز مى        

زنـد، و بـا مـرگش آنـان را           هاى مورد اثابت اند، دنيا آنان را با تيرهاى خويش مى           آورد، اهل دنيا هميشه هدف     نمى
اند، و از شما عمر زيـادتر   شكناند، بندگان خدا، شما و موقعيت تان در اين دنيا، چون كسانى است كه در گذشته  مى

هـا سـخن     هاى بلندتر داشتند، ولى صداهاى شان، پس از مـدت          تر بودند، ديارشان آبادتر بود، عمارت      وىداشتند، ق 
زدن با همديگر، خاموش و ساكن گرديده است، و اجسادشان پوسيده است، و ديارشان  خالى اسـت و اثارشـان از    

هاى خوابانيده   ها و سنگ   به صخره هاى هموار شده را      ها و بالشت   بين رفته است، و قصرهاى بلند و محكم و تخت         
اند، قبرهايى كه بناى  اند، تبديل كرده شده بر قبرهاى درست شده از گل كه با داشتن لحد بر نيستى و خرابى بنا شده

اند، و در ميـان   ها ناآشنا و بيگانه ها به همديگر نزديك است، ولى ساكن آن  شان با خاك استوار شده است، محل آن       
گيرند،  اى كه همه مشغول و مصروف اند، به آبادى انس و الفتى نمى           ان اند، در ميان اهل محله     عمارت وحشت زدگ  

هاى شان به هم قريب اند، با همديگر چون  و على رغم نزديكى و همسايگى كه در ميان شان موجود است، و منزل         
ط داشته باشند، در حالى كه كهنگى و روابط و پيوند همسايگان ارتباط ندارند، آرى، اينان چگونه در ميان خود ارتبا

هاى بزرگ و خاك ايـشان را خـورده، و بعـد از زنـدگى حـاال                  اش آردشان نموده است، و سنگ      فرسودگى با سينه  
اند، دوستان در مرگ آنان مصيبت زده شدند، و آنـان            اند، و بعد از فراخى و لذت زندگى ديگر فرتوت گرديده           مرده

اى  دند، كه ديگر برگشتى ندارند، دور است، دور است، اين چنين نيست، اين كلمهكوچ نمودند و ساكن خاك گردي
شوند، برزخ است، انگار شما هم به   و از عقب ايشان، تا روزى كه دوباره برانگيخته مى        1گويد است، كه او آن را مى     

دگى در جايگاه مردگان، و     اند، و آن عبارت است از تنهايى و فرسو         همان طرفى روان هستيد، كه آنان به طرف رفته        
ايد، و همان آرامگاه شما را نيز در بر گرفته است، پس روزى كه كارهـا و        ها محبوس شده    در همان خوابگاه   ]انگار[

هـا هـست    امور به پايان برسد چه حال خواهيد داشت، هنگامى كه مردگان از قبرها برانگيخته شوند، و آنچه در دل   
هـا از تـرس      ورى نتايج در پيش روى پادشاه بزرگوار ايستاده كرده شـويد، و قلـب             ظاهر گردند، و براى به دست آ      

هـا و رازهـاى تـان آشـكار          ها از شما دريده شـوند، و عيـب         ها و پرده   نتيجه گناهان گذشته پرواز نمايند، و حجاب      
انـد   انجـام داده  هاى بد    شود، تا كسانى كه عمل     اش پاداش داده مى    گردند، آنجاست كه هر نفس در بدل كسب كرده        

شـود، و   اند، به نيكى پاداش داده شوند، فرصتى كه كتـاب گذاشـته مـى    كيفر داده شوند، و كسانى كه نيكويى نموده       
گويند، واى بر ما، اين كتاب را چه شده، كه هر خرد و بزرگ  بينى، و مى  مجرمان را از آنچه در آن است هراسان مى        
موده بودند آن را حاضـر يافتنـد، و پروردگـارت هـيچ احـدى را ظلـم                  را حساب نموده است، و آنان آنچه عمل ن        

كند، خداوند ما و شما را عمل كنندگان به كتابش، و پيرو اوليايش بگرداند، تا اين كه ما و شما را از فضل خود         نمى
والمنتخـب  ) 219/8(اين چنين در الكنز . در اقامت گاه جاويد جا گزين سازد، و اوست ذات ستوده شده و بزرگوار 
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: به طولش متذكر گرديده، و در اولـش افـزوده         ) 124/1 (صفه الصفوه آمده است، و ابن الجوزى آن را در         ) 324/6(
طلـبم، بـه وى ايمـان     ستايم، از وى كمـك مـى   ستايش خدا راست، وى را مى: على بن ابى طالب بيانيه داد و گفت     

 بر حقى جز خداوند واحد و ال شريك وجـود نـدارد، و   دهم كه مبعود كنم، و شهادت مى  آورم، بر وى توكل مى     مى
محمد بنده و رسول اوست، وى را به هدايت و دين حق فرستاده است، تا وسط وى علت تـان را زايـل سـازد، و                          
توسط وى غفلت تان را بيدار كند، بدانيد كه شما مردنى هستيد، و بعد از مرگ دوباره زنـده شـدنى هـستيد، و بـر            

و ماننـد آن را  ... بوس هستيد و بر آن جزاء ديدنى هستيد، بنابراين زندگى دنيا مغرورتان نـسازد         اعمال خويشتن مح  
  .متذكر شده

   
  بيانيه وى در تشييع جنازه 

اى را مشايعت نمـود،      على جنازه : از جعفربن محمد از پدرش از جدش روايت نموده كه         ) 77/1 (الحليهابونعيم در   
ه شد، اهل آن صداهاى شان را بلند كردند و گريستند، على گفـت، چـرا گريـه      هنگامى كه جنازه در لحدش گذاشت     

ديدند كه مرده شان ديده است، ديـدن شـان آنـان را از مـرده شـان غافـل        كنيد؟ به خدا سوگند، اگر آنچه را مى     مى
. ماند  باقى نمى گردد، تا اين كه هيچ يك از ايشان        گردد، و باز بر مى     ساخت، ملك موت باز به سوى ايشان بر مى         مى

هـا را بيـان      كنم، كه براى تان مثـال      بندگان خدا، شما را به تقواى خداوندى توصيه مى        : بعد از آن برخاست و گفت     
شود  ها را براى تان معين گردانيده است، و براى تان گوش داده است تا آنچه را بر وى وارد مى        داشته است، و اجل   

هاى نازل شده بر خـويش را   هاى غفلت در گذر، و قلب داده است تا مصيبت    فراگيرد، و چشم داده است تا از پرده       
سازد، خداوند شـما را بـه عبـث     با نوعيت و صورت هايش بشناسد و بداند، و نيز آنچه را درك كند كه آبادش مى             

كامـل  هـاى   نيافريده است، و قرآن و احكام خويش را از شما دور و منصرف نساخته است، بلكه شما را به نعمـت                 
و حساب را نيز بر شما وضع نموده است، و  . ها را نصيب تان ساخته است      ترين عطيه  عزت بخشيده است، و خوب    

جزاء را در خوشى و مصيبت براى تان در كمين نشانيده است، بندگان خـدا، از خـدا بترسـيد، و در طلـب جـدى                         
آورد،  سبقت جوييد، چون نعمت دنيا دوام نمى      ها به اعمال نيك      باشيد، و قبل از فرارسيدن مرگ و قطع كننده لذت         

تواند، دنيا فريب دهنده و دگرگون شونده است، سايه ضعيف است، متكـاى              و از فجايع آن كسى در امان بوده نمى        
ها را پى در پى در طلب شهوت هايش و در فريب مشغول نمـودن                كج است، نعمت هايش زودگذر است، و انسان       

. ها اندرز بياموزيد   ها و حديث   ها پند بگيريد، و از آيت      بندگان خدا، از عبرت   . سپارد به خودش به دست هالكت مى     
هـاى مـرگ در شـما        انگار چنگال . ايد خويشتن را باز داريد، و از مواعظ نفع برداريد          از چيزهايى كه ترسانيده شده    

ور، برانگيخته شدن قبرها، سـوق      هاى امور با دميدن ص     و زشتى . فرو رفته، و خانه خاك شما را در كنار گرفته است          
داده شدن به سوى محشر و ايستادن براى حساب در احاطه قدرت جبار شما را فراگرفته است، روزى كه براى هر                     

و شاهدى است، كه شهادت عملكردهايش را بر وى         . دهد اى است و او را به سوى محشرش سوق مى          نفس راننده 
شوند، و بـه   شود، و انبياء و گواهان آورده مى شود، و كتاب گذاشته مى دهد، زمين به نور پروردگارش روشن مى    مى
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افتنـد،   ها به لرزه مى همان روز است كه سرزمين    . شود شود، و باالى شان ظلم كرده نمى       حق در ميان شان فيصله مى     
 و آفتـاب تاريـك   1شـود  باشد، و جامه از ساق برداشته مى كند، و روز مالقات و يكجايى مى    و فرياد كننده فرياد مى    

هـا   شـوند، و قلـب     گردند، و اشـرار هـالك مـى        شوند، و اسرار فاش مى     گردد، و حيوانات در حشرگاه حشر مى       مى
گـردد، و   لرزند، و آن گاه از طرف خداوند بر اهل دوزخ سختى و شدت مهلك و عذاب فرياد برآورنده نازل مى   مى

داشـته   داى چون رعد و خشم و بيمى با خـود همـراه مـى             گردد، كه شدت و هياهو و ص       جهنم در حالى آشكار مى    
آتشش شعله ور، آب و زردابش به جوش آمده است، و نار سوزانش به شدت و گرمى افروخته شده اسـت،                     . باشد

گردند، و بنـدهاى   هايش قطع نمى ها و ناميدى   شود، و حسرت   كسى كه بر وى حكم خلود شده باشد رها كرده نمى          
اند، كـه بـه مهمـانى آب جوشـان و داخـل شـدن بـه دوزخ              شوند، با آنان مالئكى    ده نمى محكم و بزرگش شكستان   

بنـدگان  . اند، از دوستان خدا جدااند، و به سوى آتش در حركـت انـد              اينان از خداوند محجوب   . دهند شان مى  مژده
سفر كرد، و ترسانيده شـد  از خدا بترسيد، مانند كسى كه ترسانيده شد و فروتنى پيشه نمود، و بيم داده شد، و  ! خدا

و بصيرت حاصل نمود و خود را نگه داشت، و به سرعت و شتاب در طلب بيرون گرديد، و فراركنان نجات يافت، 
و براى معاد چيزى تقديم داشت، و در صدد جمع آورى توشه برآمد، و خداوند به عنوان انتقام گيرنده و بيننـده، و       

از خداوند . اند ه عنوان ثواب و آتش به عنوان وبال و عذاب، كافى و بسنده كتاب به عنوان خصم و مقابل، و جنت ب        
  .طلبم براى خودم و شما آمرزش مى

   
  درباره ترغيب به عمل براى آخرت � بيانيه وى

اى ايـراد نمـود، و پـس از حمـد وثنـاى         اند كه وى براى مردم بيانيه       روايت نموده  �دينورى و ابن عساكر از على       
دنيا روى گردانيده و اعالم خداحافظى نموده است، و آخرت روى آورده و به ظـاهر شـدن                  : اما بعد : خداوند گفت 

كه شـما در روزهـاى اَمـل هـستيد و از            ! آگاه باشيد . امروز، روز آمادگى است و فردا مسابقه      . نزديك گرديده است  
 نمايد، نااميد و زيانمند شـده    كسى كه در روزهاى آرزويش، قبل از فرا رسيدن اجلش كوتاهى          . عقب آن اجل است   

آگـاه  . نماييـد  براى خداوند در وقت آسايش عمل كنيد، چنانكه برايش در وقت ترس عمـل مـى               ! آگاه باشيد . است
! آگـاه باشـيد   . تر از گريزنده دوزخ نديـدم      تر از طلب كننده جنت نديدم، و به خواب رفته          من به خواب رفته   ! باشيد

كسى را كه هـدايت راسـت نـسازد، گمراهـى بـه بيراهـه            . رساند  برايش ضرر مى   كسى را كه حق نفع نرساند باطل      
! آگاه باشـيد  . ايد اندوزى راهنمايى گرديده   ايد، و به توشه    شما به كوچ نمودن دستور داده شده      ! آگاه باشيد . كشاند مى

ينى اسـت، كـه در آن       خورند، و آخرت وعـده راسـت       اى مردم، دنيا متاع اندكى است، كه از آن نيكو كار و فاجر مى             
دهـد، و   دهد، و به فحشاء دستورتان مـى  تان فقر را وعده مى   شيطان براى ! آگاه باشيد . كند پادشاه قدرتمند فيصله مى   

در ! اى مـردم . دهد، و خداوند گشايش دهنـده و داناسـت   تان از طرف خود وعده بخشش و فضل مى   خداوند براى 
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خداوند تبارك و تعـالى جنـتش را بـراى كـسى وعـده        . شويد  كرده مى  تان حفاظت  عمرتان نيكى نماييد، در عاقبت    
آن آتش، آتشى است، . نموده، كه از وى اطاعت نمايد، و آتشش را براى كسى وعده نموده، كه از وى نافرمانى كند                 

. گرمـايش شـديد اسـت     . گـردد  اش درست نمى   شود، و شكسته   گردد، و اسيرش رها نمى     كه صدايش خاموش نمى   
شـديدترين هـراس و ترسـم بـر شـما پيـروى خواهـشات و درازى                 . ميق اسـت و آبـش زرداب اسـت        ژرفايش ع 
اين خطبه  ) 7/8 (البدايهو ابن كثير در     . آمده است ) 324/6(و در المنتخب    ) 220/8(اين چنين در الكنز     . آرزوهاست

پيروى خواهـشات از  : يتى آمدهدر روا: را به طولش از وكيع از عمروبن منبه از اوفى بن دلهم روايت نموده، و گفته        
  .سازد دارد، و درازى آرزو آخرت را فراموش مى حق باز مى

   
  بعد از واقعه نهروان � بيانيه وى

 و ]خـوارج [ بعـد از فتنـه   �اميرالمـؤمنين علـى بـن ابـى طالـب      : ابن نجار از زياد اعرابى روايت نموده، كه گفت 
گاه گريه گلويش را فشرد، و گريست حتى كه ريشش با      ا ستوده، آن  فراغتش از نهروان به منبر باال شد، و خداوند ر         

مـا  . اى از مـردم افتـاد   گاه ريشش را تكانيد، و قطرات آن بر عـده  آن. هايش جارى گرديد  تر شد و اشك    هايش اشك
: تبعد از آن گفـ    . هاى وى رسيده باشد، خداوند وى را بر آتش حرام گردانيده است            كسى را كه از اشك    : گفتيم مى

. افكنـد  كند، و توبه را بـه درازى آرزو بـه تـأخير مـى     اى مردم، مثل كسى نباشيد، كه آخرت را بدون عمل آرزو مى   
اگـر از دنيـا بـرايش داده شـود سـير            . دهد گويد، و خود عمل دوستداران را انجام مى        درباره دنيا قول زاهدان را مى     

آيد، ولـى بـاز هـم در         از شكرگزارى آنچه داده شده عاجز مى      . كند شود، و اگر از آن بازداشته شود قناعت نمى         نمى
كنـد، و نهـى      دهـد، و بـه آن عمـل نمـى          خود به انجام عملى دستور مـى      . باقى عمر خويش در تالش زيادت است      

كند، و سـتمگران را بـد    دارد، و به اعمال شان عمل نمى صالحان را دوست مى. ايستد نمايد و خود از آن باز نمى   مى
شود، و او بر نفس خود در  كند غالب مى نفسش بر وى در آنچه گمان مى.  در حالى كه خودش از آنان استبرد، مى

افتد، و اگر مـريض شـود، جگرخـون و           اگر غنى و توانگر شود، در فتنه مى       . گردد آنچه به آن يقين دارد، غالب نمى      
. چـرد   حـال وى در ميـان گنـاه و نعمـت مـى             با اين . گردد گردد، و اگر فقير شود، نااميد و سست مى         اندوهگين مى 

انگار كه بر حـذر     . گيرد و صبر نميكند    كند، مورد آزمايش قرار مى     شود، ولى شكرگزارى نمى    عافيت برايش داده مى   
هـاى مـرگ، اى    اى نـشانه . شده از مرگ غير وى است، و انگار كسى كه بشارت و بـيم داده شـده غيـر وى اسـت     

ى زمان، اى گـل حـوادث        اى ميوه ،  )ى امراض، اى تاراج روزها، اى اضافگى زمان       ها اى ظرف (هاى مرگ،    گروگان
ها  ها فرايش گرفته است، و در ميان او و معرفت عبرت           ناگوار، اى گنگ در وقت سئوال و جواب، اى كسى كه فتنه           

افته است،  هر كسى كه نجات يافته به معرفت و شناخت نفس خود نجات ي            : گويم به حق مى  . است حايل واقع شده  
  :و هر كسى كه هالك گرديده، از دست خود هالك شده است، خداوند تعالى گفته است
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  .»هاى تان را از آتش نگه داريد هاى خود و خانواده اى كسانى كه ايمان آورده ايد، نفس«: ترجمه
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انى بگرداند، كه وعظ و پند را شنيدند و قبول نمودند، و به سوى عمل فراخوانده شدند                 خداوند ما و شما را از كس      
  .آمده است) 325/6(و در المنتخب ) 220/8(اين چنين در الكنز . و عمل نمودند

   
  درباره امربه معروف و نهى از منكر � بيانيه وى

 براى مردم بيانيه داد، و بعـد     �طالب   على بن ابى  : هاند ك  ابن ابى الدنيا و ابن عساكر از يحى بن يعمر روايت نموده           
اى مردم، كسانى كه قبل از شما بودند، فقط به خاطر ارتكاب گناه هالك گرديدند، و : از حمد و ثناى خداوند گفت   

 آگاه باشيد، امـر بـه معـروف و        . ها بر ايشان نازل گرديد     خدا پرستان و علماء آنان را نهى نكردند، و بنابراين عذاب          
نهى از منكر نماييد، قبل از اين كه بر شما نازل شود، آنچه كه بر آنان نازل گرديده، و بدانيد كه امـر بـه معـروف و       

هاى بـاران    امر از آسمان به سوى زمين چون قطره       . سازد كند، و اجلى را نزديك نمى      نهى از منكر رزقى را قطع نمى      
شـود، و وقتـى       يا نقصان درخانواده يا مال يا نفس نازل مى         به سوى هر نفس طبق تقدير خداوند برايش در زيادت         

براى يكى ازشما نقصانى در خانواده، يا مال يا نفس رسيد، و براى غير خودش، غير آن حالت را ديد، ايـن پديـده                        
چون مرد مسلمان تا وقتى مرتكب پستى نشده، هنگامى كه از پستى ذكرى به عمل بيايـد،                 . برايش باعث فتنه نباشد   

مانند قمار باز ماهر و غالبى كه انتظار كاميابى . دهد هراسد، و مردمان بخيل را نيز به همين ترس هشدار مى  ز آن مى  ا
آورد، و تـاوان را از وى دفـع          كشد، كاميابيى كه برايش منفعت به بـار مـى          هايش مى  را در نخستين بار انداختن دانه     

همينطور است، و وقتى خداوند را دعا كنـد، انتظـار يكـى از    شخص مسلمانى كه پاك از خيانت است، هم   . كند مى
كشد، آنچه نزد خداوند است، برايش بهتر است، و يا اين كه خداوند برايش مال نصيب گرداند،               اين دو نيكى را مى    

مال و فرزندان كـشت دنياانـد، و عمـل          : كشت دو گونه است   . كه در اين صورت وى صاحب خانواده و مال است         
كى غير از  : گويد سفيان بن عيينه مى   . كند آخرت است، و گاهى خداوند آن را براى قوم هايى جمع مى           صالح كشت   

) 326/6(و منتخب الكنـز  ) 220/8(اين چنين در الكنز ! تواند چنين به نيكويى صحبت نمايد؟ على بن ابى طالب مى 
شود،  امر از آسمان نازل مى    : ز يحيى از اين قولش    از ابن ابى الدنيا به اسناد وى ا       ) 8/8 (البدايهاين را در    . آمده است 

در اين حال وى صاحب خانواده و مـال         : تا آخر آن، به مانند آن متذكر شده، و در آنچه وى نقل نموده، آمده است               
دهد، و آخرت بهتر و بـاقى        باشد، يا اين كه خداوند برايش در آخرت مى         باشد، و حسب و دينش همراه وى مى        مى

  . است1هاى صالح كشت دنيا مال و تقوى است، و كشت آخرت، باقيماندنى:  كشت دوگونه استماندنى است،
   

  در كوفه � بيانيه وى
اش شـنيدم كـه     در كوفه براى مردم بيانيـه داد، مـن از وى در بيانـه      �على  : بيهقى از وائل روايت نموده، كه گفت      

. گيـرد  كسى كه عمر زياد نمايد، مورد آزمايش قـرار مـى  . شود اى مردم، كسى كه فقرنمايى نمايد، فقير مى : گفت مى
دهـد و    كسى كه مالك شود ترجيح مـى      . كند كسى كه براى مصيبت آمادگى نگيرد، وقتى كه آزمايش شود صبر نمى           
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نزديك است، از اسالم جـز نـامش بـاقى    : گفت و از عقب اين سخنان مى. شود كند پشيمان مى  كسى كه مشوره نمى   
داند و از    آگاه باشيد، مردى از آموختن حياء نكند، و كسى كه چيزى نمى           : گفت  جز رسمش، و مى    نماند، و از قرآن   
تان از هدايت    هاى ها و بدن   باشد، و قلب   تان در آن روز آباد مى      مسجدهاى. دانم نمى: شود، بايد بگويد   آن پرسيده مى  

زند، و به آنان بر      ها سر مى   تان اند، فتنه از آن    باشد، فقهاى     بدترين كسى كه زير سايه آسمان مى       ]در آن روز  [. خالى
وقتـى كـه فقـه در       : باشـد، اى اميرالمـؤمنين؟ گفـت       چه وقت اينطور مى   : آن گاه مردى برخاست و گفت     . گردد مى

ايـن  . شـود  تان باشد، در اين حالت قيامت برپا مـى  تان، فاحشه در برگزيدگان و پادشاهى در افراد كوچك      هاى رذيل
  .آمده است) 218/8(ز چنين در الكن

   
  � بيانيه بليغ، نافع و جامع وى

سـتايش  :  در ميـان آنـان بـراى ايـراد بيانيـه برخاسـت و گفـت                �على  : ذكر نموده كه  ) 30/7(ابن كثير در البدايد     
خداوندى راست، كه آفريننده خلق، دمنده صبح، برانگيزنده مردگان و بيرون كننـده آنـانى اسـت كـه در قبرانـد، و             

 بنده و رسـول اوسـت، و شـما را بـه تـرس               �دهم، كه معبود بر حقى جز خداوند نيست، و محمد            مىشهادت  
ايمـان، جهـاد در راه خـدا، كلمـه       :ها انـد   ها تقرب جويد اين    بهترين چيزهايى كه بنده به آن     . كنم خداوند توصيه مى  

 است، روزه رمضان، كه سپرى اخالص، كه فطرت است، برپايى نماز، كه ملت است، دادن زكات، كه از فريضه وى   
باشد، حج خانه، كه از بين برنده فقر و نابود كننده گناه است، صله رحم، كه زياد كننده مال، به تأخير               از عذابش مى  

بـرد، و خـشم پروردگـار را فـرو      صدقه پنهانى، كه گناه را از بين مى      . افكننده اجل و سبب محبت در خانواده است       
ذكر خداوند را به كثرت نماييد، . دارد هاى بد باز مى كند و از پرتگاه  كه مردن بد را دفع مى    نشاند و نيكى نمودن،    مى

چون اين بهترين ذكرهاست، و به آنچه رغبت نماييد، كه براى پرهيزگاران وعده داده شده است، چون وعـده خـدا       
هاسـت، و بـه سـنتش خـود را            اقتدا كنيد، چون آن بهترين روش      �تان   هاست، و به روش نبى     ترين وعده  راست

در ديـن   . هاسـت  هاست، و كتاب خداوند را بياموزيد، چون آن بهترين سـخن           آراسته سازيد، چون آن بهترين سنت     
هاست، و به نور آن شفا جوييد، چـون آن شـفاى آنچـه اسـت، كـه در                    تفقه حاصل كنيد، چون اين عمل بهار قلب       

چون آن بهترين قصه هاسـت، و وقتـى بـراى تـان تـالوت گرديـد،                ها وجود دارد، و تالوتش را نيكو نماييد،          قلب
برايش گوش فرا دهيد، و خاموشى اختيار نماييد، تا رحم كرده شويد، و وقتى به علم آن هدايت كـرده شـديد، بـه                    

چون عالم عامل به غير علمش، مانند جاهل كجرو است،          . علمى كه از آن فرا گرفتيد عمل نماييد، تا رهياب گرديد          
آيد، بلكه من به اين باورم كه حجت و پشيمانى بر اين عالم خارج از دايره علمش بزرگتـر     از جهلش به راه نمى    كه  

  .اند و مداومتر از اين جاهل متحير در جهلش است، و هر دوى شان گمراه شده و دچار هالكت
هـاى تـان سـهل انگـارى       نفـس شويد، و در قبـال  افتيد، و در شك نيافتيد كه كافر مى   متردد نشويد، كه در شك مى     

آگاه باشيد، از جمله متانت و استوارى ايـن  . گرديد شويد، و در حق غفلت نكنيد، كه زيانمند مى نكنيد، كه غافل مى  
ترين شـما از    ترين شما براى نفسش، مطيع     است كه يقين نماييد، و از يقين اين است، كه مغرور نشويد، و خيرخواه             
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كسى كه از خدا اطاعـت  . ترين شما براى پروردگارش است  ن شما به نفسش، عاصى    تري پروردگارش است، و خائن   
شـود، گذشـته از    ترسد، و پشيمان مى شود، و كسى كه از خدا نافرمانى كند، مى باشد و خوش مى    نمايد، در امان مى   

لـب دوام نمايـد     اين، از خداوند يقين بخواهيد، و هنگام عافيت به سويش رغبت نماييد، و بهترين چيزى كـه در ق                  
اند، و نوپيداهاى آن بدترين آن هاست،و هر نـو           هااند كه از طرف شريعت مقرر شده       بهترين امور، همان  . يقين است 

پيدا بدعت است، و هر نوپيدا كننده بدعتى است،و كسى كه بدعت ايجاد كند، ضايع كرده اسـت، هـر بـدعتى كـه                        
زيانمند كسى است كه در ديـنش زيانمنـد شـود، و زيانمنـد              . ستبدعتى را ايجاد كند، سنتى را به آن ترك نموده ا          

كسى است كه نفسش را زيانمند سازد، و ريا از شرك است، و اخالص از عمل و ايمان است، و مجالس لهو قرآن                       
خوانـد، و همنـشينى      گردد، و به سوى هر فساد و گمراهى فـرا مـى            سازد، و شيطان در آن حاضر مى       را فراموش مى  

اند،  هاى شيطان  سازد، و اين مجالس دام     ها را به سوى همنشين زنان متوجه مى        سازد، و چشم   ها را كج مى    زنان قلب 
با خداوند راستكارى و صداقت پيشه كنيد، چون خداوند با هر صادق است، و از دروغ اجتناب ورزيد، چون دروغ     

آگـاه  . روغ نزديك پستى و هالكت استآگاه باشيد، صداقت نزديك نجات و كرامت است، و د  . دور از ايمان است   
باشيد، حق را بگوييد، تا به آن شناخته شويد، و به آن عمل كنيد تا از اهلش باشيد، و امانت را به كسى بسپاريد، كه 

تان به امانت داده است، و با كسى كه همراه تان قطع صله رحمى نموده، پيوند برقرار نمائيـد، و بـا كـسى كـه          براى
وقتـى  . خته است احسان و سخاوت كنيد، و وقتى وعده سپرديد و تعهد كرديـد، بـه آن وفـا نماييـد           محروم تان سا  

مزاح نكنيد، يكديگر خـود  .  صدا ننماييد]ى ناپسند[ها   به پدران افتخار نكنيد، به لقب     . فيصله كرديد، عدالت نماييد   
 سئوال كنندگان و كسانى را كه در بنـد و           ضعيف، مظلوم، قرض دار، انسان در راه خدا، مسافر،        . را به خشم نياوريد   
  ها رحم نماييد، سالم بدهيد، تحيه را بر اهلش به مثل آن، يا بهتر از آن رد كنيد، ها و يتيم بر بيوه. اسيراند كمك كنيد
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و همديگر را به نيكوكارى و به پرهيزگارى مدد كنيد، و همديگر را به گناه و ظلم مدد مكنيـد، و از خـدا                        «: ترجمه

  .»بترسيد، به راستى كه خداوند سخت عذاب كننده است
ا و  مهمان را عزت نماييد، براى همسايه نيكى كنيد، مريضان را عيادت نماييد، جنازه را مشايعت كنيد و بندگان خد                  

  .با هم برادر باشيد
امروز، . زديك است برپا گرددندنيا روى گردانيده و اعالم خداحافظى نموده است، و آخرت نزديك شده و : اما بعد

 آگاه باشـيد، شـما در روزهـاى مهلـت قـرار      1روز آمادگى است و فردا مسابقه، و سبقت جنت است و انتها دوزخ،         
پـس كـسى كـه عمـل خـود را در روزهـاى              . شود رعت به پيش رانده مى    داريد، كه از عقب آن اجل است، و به س         

مهلتش براى خداوند، قبل از فرارسيدن اجلش، خالص گردانيد، عملش را نيكـو گردانيـده اسـت، و بـه آرزويـش                      
دست يافته است، و كسى كه از اين تقصير نمايد، عملش زيانمند گرديده، و آرزويش به نااميدى مبدل گرديـده، و                     

پس در حال فراخى و ترس عمل نماييد، اگر فراخـى بـر شـما نـازل گرديـد،      .  به وى ضرر رسانيده است آرزويش
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شكر خدا را به جاى آوريد، و ترس را همراهش جمع كنيد، و اگر بر شما خوفى نازل گرديد، خداوند را ذكر كنيد                       
، و براى كسى كه شـكرگزارى نمايـد         چون خداوند مسلمانان را نيكى وعده داده      . و با ذكر وى اميد را يكجا سازيد       

. تـر از گريزنـده آتـش نديـدم         تـر از طالـب جنـت، و خـواب رفتـه            من به خواب رفته   . زيادت را وعده كرده است    
شوند، و رازها  ها در آن ذخيره مى دانم، همان چيزى است كه براى روزى كه ذخيره        ترين دست آوردى كه مى     خوب

كسى را كه حق برايش نفع نرسـاند، باطـل          . شوند، كسب شده باشد    آن جمع مى  گردند، و گناهان كبيره در       افشا مى 
رساند، و كسى را كه حق بـر هـدايت، راسـت و اسـتوار نگـه نـدارد، گمراهـى وى را بـه بيراهـه                            برايش ضرر مى  

رساند، و كـسى را كـه چيـز موجـود نـزدش نفـع                كشاند، و كسى را كه يقين نفع نرساند، شك برايش ضرر مى            مى
شـما بـه كـوچ    . باشـد  تر مى تر، و غايب و غير موجودش، عاجزتر و ناتوان        تر، پيچيده  ند، بعيد و دورش تاريك    نرسا

تـان   آگاه باشيد، از دو چيز بيشتر از هر چه براى         . ايد ايد، و به توشه گرفتن داللت كرده شده        نمودن دستور داده شده   
سازد، و پيـروى خواهـشات ازحـق         ت را فراموش مى   درازى آرزو آخر  . درازى آرزو و پيروى خواهشات    : ترسم مى

كند، آگاه باشيد، دنيا روى گردانيده و كوچ كرده است، و آخرت روى آورده و در حال آمدن است، و ايـن                       دور مى 
دو براى خود فرزندانى دارند، بنابراين اگر توانستيد از فرزندان آخرت باشيد، و از فرزندان دنيا نباشيد، چون امروز                   

ايـن بيانيـه بليـغ، نـافع،        : گويد حافظ ابن كثير مى   . ست و حساب نيست، و فردا حساب است و عمل نيست          عمل ا 
جامع خير و نهى كننده شر است، و براى اين شواهدى از طرق ديگر به شـكل متـصل وجـود دارد، واللَّـه الحمـد                          

  .هوالمن
   

  چه نازل خواهد شد � بيانيه وى درباره اينكه به ذريه پيامبر
 را همراهى نمودم، تا اين كه به كوفه آمد، آن گاه بـه منبـر بـاال           �على  : انى از ابوخيره روايت نموده، كه گفت      طبر

: باشيد؟ گفتنـد  تان نزول نمايد چگونه مى وقتى در ميان شما از اوالد نبى  : شد، و پس از حمد و ثناى خداوند  گفت         
وگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، آنـان در ميـان شـما      س: كنيم، گفت  در اين حال از آنان به مردانگى دفاع مى        

  : نزول خواهند كرد، و شما به سوى آنان بيرون خواهيد شد، و به قتل شان خواهيد رسانيد، بعد از آن چنين گفت
��A(B � *�(q��� h�A*�� �y  
�*o� i H�� i h��A ����0�¦  

شناسـمش، و بقيـه رجـال آن     ده، وى متأخر است و نمى    در اين روايت سعيدبن وهب آم     : گويد مى) 191/9(هيثمى  
  .اند ثقه
   

  كند روايت مى � بيانيه وى كه در آن كالمى را از پيامبر
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  حيات صحابه

٧٣  ششم جلد 

:  براى ما بيانيه داد و گفـت      �على  : از ابراهيم تيمى از پدرش روايت نموده، كه گفت        ) 81/1(احمد در مسند خود     
هاى شتران و چيزهـايى از   اى كه در آن سال  صحيفه-ين صحيفه كسى كه گمان كند نزد ما به غير از كتاب خدا و ا        

 �و در اين صـحيفه رسـول خـدا          : خوانيمش دروغ گفته است، گفت      چيزى است كه مى    -احكام جراحات بود    
 حرام است، كسى كه در آن جنايتى را مرتكب شود، يا جنايـت كـارى را جـاى                   1مدينه از عيرتا ثور   «: فرموده است 

كند، و كسى  اى را قبول نمى ت خدا، مالئك و مردم است، و خداوند روز قيامت از وى فديه و توبهدهد، بر وى لعن   
كه خود را به غير پدرش نسبت دهد، يا غير آزاد كنندگانش را موالى خود بگيرد، بـر وى لعنـت خـدا، مالئـك و                          

مان و تعهد مسلمانان يكـى اسـت، و       نمايد، پي  اى را قبول نمى    مردم است، و خداوند از وى روز قيامت توبه و فديه          
  2.»كند ترين آنان هم در اتمام آن كوشش مى پايين

   
  )رضي اهللا عنهم(هاى وى در فضيلت ابوبكر و عمر  بيانيه
 بـر ايـن     �علـى   : علقمه بن قيس به اين منبر زد و گفت        : از ابراهيم نخعى روايت نموده، كه گفت      ) 127/1(احمد  

بهتـرين  : و خداوند را آنقدر كه خواسته بود ياد كرد، و گفت          : ا ستود و بر وى ثناء گفت      منبر بيانيه داد، و خداوند ر     
 و بعـد از آن مـا چيزهـايى پديـد آورديـم، كـه       � بود، و بعد از وى عمر � ابوبكر   �مردم بعد از رسول خدا      

 بـه منبـر بـاال    �ى از ابوجحيفه روايت است كه علـ ) 106/1(و نزد وى همچنان . كند خداوند درباره آن فيصله مى    
 است، و   �اش ابوبكر    بهترين اين امت بعد از نبى     :  گفت �شد، و بعد از حمد و ثناى خداوند و درود بر پيامبر             

و نزد وى همچنان از وهب سـوائى بـه   . دهد خداوند خير را جايى كه بخواهد قرار مى   :  است، و گفت   �دوم عمر   
: ، را ذكر نكرده است، و گفتـه       ...هاى نوى  بعد از آن پديده   : ول وى معناى آن روايت است، مگر اين كه بعد از اين ق          

  . صحبت نمايد� به زبان عمر 3دانيم كه سكينه دور نمى
اند كـه   و ابن عساكر از علقمه روايت نموده     هالحجو اصبهانى در     هالسنو ابن ابى عاصم و ابن شاهين و أللكائى در           

اى از مردم، مرا بر   برايم خبر رسيده، كه عده    : مد و ثناى خداوند گفت     براى ما بيانيه داد، و پس از ح        �على  : گفت
اگر اين را قبالً نهى نموده بودم، حتماً در ارتباط تعذيب و عقـاب  ! دهند  فضيلت مى)اللَّه عنهما رضى(ابوبكر و عمر  

 چيـزى بگويـد، افتـراء       برم، و اگر كسى بعد از اين ايـستادنم         نمودم، ولى من عقوبت كردن قبل از نهى را بد مى           مى
 ابـوبكر   �باشد، بهترين مردم بعد از رسول خدا         كننده است، و بر وى همان عقوبتى است، كه بر افتراء كننده مى            

ها چيزهايى پديد آورديم، كه خداوند در آن مورد طبق  و ما بعد از آن. باشند  مى)اللَّه عنهما رضى(و بعد از وى عمر 
 از زيـدبن وهـب      الحليهو نزد ابونعيم در     . آمده است ) 446/4(ن چنين در المنتخب     اي. كند خواست خود فيصله مى   
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  حيات صحابه

٧٤  ششم جلد 

اى اميرالمـؤمنين، مـن از نـزد    :  در امارت وى داخـل گرديـد، و گفـت   �روايت است، كه سويدبن غفله نزد على   
شايـسته و سـزاوار     كردنـد، آن دو       را به غير آنچه يـاد مـى        )اللَّه عنهما  رضى(مردانى عبور نمودم، كه ابوبكر و عمر        

هـا را    سوگند به ذاتيكه دانه را رويانيـده و جنبنـده         : گاه از جايش برخواست و به منبر بلند گرديد و گفت           اند، آن  آن
دوسـت داشـتن آن دو      . بـرد  دارد، و جز بدبخت بى ديـن بـد نمـى           آفريده، كه آنان را جز مؤمن فاضل دوست نمى        

چه شده است، قوم هايى را كـه دو بـرادر رسـول خـدا     . شدن از دينشان بيرون    نزديكى و قربت است، و بد ديدن      
كنند؟ من از كـسى       و دو وزيرش را و دو همراهش را و دو سردار قريش و پدران مسلمانان را به بدى ياد مى                    �

ايـن چنـين در المنتخـب       . كه آنان را به بدى ياد كند بيزار هستم، و اين عمـل بـرايش سـزا و معاقبـه در پـى دارد                       
  .اين بيانيه به تفصيل در بخش خشم گرفتن به خاطر بزرگان گذشت. آمده) 443/4(

جـوانى از بنـى هاشـم،    : اند كه گفـت   أللكائى و ابوطالب عشارى و نصر در الحجة از على بن حسين روايت نموده             
ـ  اى اميرالمؤمنين در جمعه هنگامى خطبه مى      :  وقتى از صفين برگشت گفت     �براى على بن ابى طالب       دى از  خوان

بار خدايا، ما را به چيزى اصالح ساز، كه به آن خلفاى راشدين را اصالح ساختى، اينان چـه  : گفتى تو شنيدم كه مى  
، امامـان هـدايت،    )اللَّـه عنهمـا    رضـى (ابـوبكر و عمـر      : كسانى اند؟ آن گاه چشم هايش غرق در اشك شد و گفت           

كسى كه از آنان پيروى كنـد، بـه         . اند ر و منبع هدايت    مصد �اند كه بعد از رسول خدا        هاى اسالم، و كسانى    شيخ
شود، و كسى كه به آنان چنگ زنـد، وى از       راه راست هدايت شده است، و كسى كه به آنان اقتدا نمايد، رهياب مى             

  .آمده است) 444/4(اين چنين در المنتخب . حزب خداست، و حزب خدا رستگاران اند
   

  � هاى متفرقه وى بيانيه
:  فرمـود  �على  :  براى ما بيانيه داد، يا گفت      �على  : از شيخى از بنى تميم روايت نموده، كه گفت        ) 116/1(احمد  

در : گيـرد، و افـزود   آيد، كه توانگر آنچه را در دست دارد، به سختى محكم مـى      بر مردم زمان سخت و دشوارى مى      
  : حالى كه به اين مأمور نشده است، خداوند عزوجل گفته

]�� ��O&% i � �'&�� ,�S)[h(����:�=t(  
  .»و نيكويى را در ميان خود فراموش مكنيد«: ترجمه

گردند، و با مردمان مجبور و مضطر خريـد و   هاى نيك و برگزيده ذليل و خوار مى   شوند، و آدم   و اشرار برجسته مى   
ش بـراى   از فـرو �و رسـول خـدا   : افـزود ، )شـود  يعنى از اضطرارشان سوءاستفاده مى   (گيرد   فروش صورت مى  

  2. و فروختن ميوه قبل از رسيدنش1مضطرها و مجبورها نهى نموده است، و همچنان از فروختن به فريب
 � با على    3بعد از آن، در آن    :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوعبيد موالى عبدالرحمن بن عوف       ) 141/1(و احمد   

اى : ز را به جاى آورد، بعد از آن بيانيه داد و گفتحاضر شدم، وى قبل از اينكه بيانيه بدهد، بدون اذان و اقامت نما
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  حيات صحابه

٧٥  ششم جلد 

هاى تان را بعد از سه شب بخوريد نهى نموده است، ديگر شما آن را پس از   از اينكه قربانى  �مردم، رسول خدا    
   1.اين مدت نخوريد

: گفـت  ه مـى داد شنيد ك  هنگامى كه بيانيه مى�از ربعى بن حراش روايت نموده، كه وى از على       ) 150/1(و احمد   
 طيالـسى   2.»شـود  برمن دروغ مبنديد، چون كسى كه بر من دروغ بنـدد، داخـل آتـش مـى                «:  گفت �رسول خدا   

  .اين را از ربعى به مثل آن روايت كرده است) 17ص(
اى مـردم، حـد را   :  بيانيـه داد و گفـت  �علـى   :از ابوعبدالرحمن سلمى روايت نموده، كه گفت        ) 156/1(و احمد   

 زنا نمـود،    �چون كنيز رسول خدا     . ى خود، چه محصن باشند و چه غير محصن، جارى سازيد          ها باالى مملوك 
گاه من نزدش آمدم و او را دريافتم كه نـو نفـاس     دستورم داد، كه حد را بر وى جارى سازم، آن�و رسول خدا  

 موضوع را بـرايش   آمدم و�بعد نزد رسول خدا     . ديده است، و ترسيدم كه اگر حد را بر وى جارى سازم بميرد            
  3.»خوب نمودى«: يادآور شدم، فرمود

سوگند به ذاتى كه    :  براى ما بيانيه داد و گفت      �على  : از عبداللَّه بن سبع روايت نموده، كه گفت       ) 156/1(و احمد   
 خبـر  بـراى مـا  : آن گاه مردم گفتنـد : گويد  مى4دانه را رويانيده و ذريه را آفريده، كه اين، از اين رنگين خواهد شد،   

مـن  : گفـت . كند، به خدا سوگند، خويشاوندان نزديكش را هالك خواهيم سـاخت           بده، كه چه كسى اين كار را مى       
دانـى، بـراى خـود     وقتى كـه ايـن را مـى   : دهم، كه غير قاتلم را به قتل نرسانيد، گفتند     شما را به خداوند سوگند مى     

 شـما را بـه وى سـپاريده    �سپارم، كه رسول خدا  نخير، من شما را به همان كسى مى      : جانشين تعيين كن، گفت   
  5.بود

على : اند كه گفت    از عمروبن عالء روايت نموده     الحليهعبدالرزاق، ابوعبيد در االموال، حاكم درالكنى، و ابونعيم در          
اى مردم، سوگند به ذاتى كه جز وى معبودى نيست، از مـال تـان نـه انـدك و نـه زيـاد كـم         :  بيانيه داد و گفت    �
اين را بـراى مـن      :  ، و گفت   -اى را از آستين پيراهنش بيرون آورد، كه در آن عطر بود               و شيشه  -ام، جز اين     دهنكر

  .آمده است) 54/5(اين چنين در المنتخب . سردارى اهداء نموده است
نيـه داد و  و ابن مردويه از عميربن عبدالملك روايت نموده، كه گفت، على بن ابى طالب بر منبر كوفه، بـراى مـا بيا         

داد، و او از   پرسيدمش برايم خبر مى    نمود، و اگر از خير مى      پرسيدم، او برايم شروع مى      را نمى  �اگر پيامبر   : گفت
ام باالى عرشـم،     سوگند به بلندى  : گويد خداوند عزوجل مى  «: پروردگارش عزوجل برايم حديث بيان نمود و گفت       

بينم، و بعـد     ام قرار داشته باشد كه آن را من بد مى          ر گناه و نافرمانى   هر اهل قريه و اهل خانه و مردى در باديه كه ب           
گـردم، و   بيند بر مى دارم، من هم از عذابم كه وى آن را بد مى     از آن به سوى طاعتم برگردد كه من آن را دوست مى           

اديه كه بر اطـاعتم  دارد، و هراهل قريه و اهل خانه و هر مردى در ب آورم، كه دوستش مى همان رحمتم را بر وى مى   
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  حيات صحابه

٧٦  ششم جلد 

برم بگردد، من هـم از آنچـه از         دارم قرار داشته باشد، و بعد از آن، از آن به سوى معصيتم كه بد مى                كه دوستش مى  
 اين چنين در الكنز 1.»برد آورم كه بد مى گردم، و همان خشم و غضبم را بر وى مى  دارد بر مى   رحمتم كه دوست مى   

  .آمده است) 203/8(
   

  اش بعد از وفات پدرش   بيانيه)اللَّه عنهما رضى(اميرالمؤمنين حسن بن على هاى  بيانيه
 وفات نمود، حـسن بـن علـى    �هنگامى كه على بن ابى طالب   : از هبيره روايت نموده، كه گفت     ) 38/3(ابن سعد   

 وى سـبقت  هـا از  اى مردم، امشب مردى درگذشت، كـه اول :  برخاست و به منبر باال شد و گفت  )اللَّه عنهما  رضى(
فرسـتاد، جبريـل از طـرف      وى را در سـريه مـى       �رسول خـدا    . توانند ها وى را درك نمى     نكرده بودند، و بعدى   

فرمود، و جز    نمود، و ميكائيل از طرف چپش، و قبل از عودت خداوند برايش فتح نصيب مى               اش مى  راستش احاطه 
خادمى خريدارى كند، و در همان شـبى وفـات   خواست به آن   هفتصد درهم از خود به جاى نگذاشته است، كه مى         

و از زرد : نمود،  كه روح عيسى بن مريم در آن شب بلند برده شد، شب بيست و هفتم رمضان، و در روايتى افزوده
:... و سفيد جز هفت صد درهم كه از حقوقش اضافه مانده بود، چيزى به جاى نگذاشته است، و اين قـولش را كـه                 

از هبيره بن سياق دوم به معناى آن روايـت          ) 65/1 (الحليهو نزد ابونعيم در     . خرش ذكر ننموده  تا به آ  ... وفات نمود 
  .اين را از وى به اختصار روايت نموده است) 199/1(احمد . است

وقتى علـى   : آمده، روايت است كه   ) 61/5(و نزد ابويعلى، از ابن جرير و ابن عساكر از حسن، چنانكه در المنتخب               
بـه خـدا سـوگند،    : امـا بعـد  : يد، وى براى ايراد بيانيه برخاست، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت       به قتل رس   �

امشب مردى را، در همان شبى به قتل رسانيديد، كه در آن قرآن نازل شده، و در آن عيسى بن مـريم عليـه الـسالم                         
 آن توبه بنى اسرائيل پذيرفتـه شـده   بلند گرديده، و در آن يوشع بن نون جوان موسى عليهماالسالم كشته شده و در         

طبرانى اين را از ابوطفيل روايت نموده، و به معنايى هر دو روايت ابن سعد، و روايت ابويعلى و غيـر وى را     . است
كسى كه مرا شناخته است شناخته است، و كسى كه مرا نـشناخته، مـن   : بعد از آن گفت  : متذكر شده، وافزوده است   

  : را تالوت نمود- قول يوسف - سپس اين آيت  هستم، و�حسن بن محمد 
]Q���� � ���?{ � ��y�(�{ 1-��` K�� j��%� � [ )¡?��:=¤(  

  .»و من دين پدرانم، ابراهيم، اسحاق و يعقوب را پيروى كردم«: ترجمه
ه مـن فرزنـد بـيم دهنـد       . من فرزند بشارت دهنده هستم    : و بعد از آن به تالوت كتاب خدا پرداخت، آن گاه فرمود           

مـن  . من فرزند چراغ تابـان هـستم      . من فرزند دعوتگر به سوى خدا به اذن وى هستم         . من فرزند نبى هستم   . هستم
من از خانواده كسانى هستم، كه خداوند پليـدى را       . فرزند كسى هستم كه رحمت براى جهانيان فرستاده شده است         

ده كسانى هستم، كه خداوند عزوجـل مـودت و          از ايشان دور نموده، و به خوبى پاك شان كرده است، من از خانوا             
  : نازل نموده، گفته�و در آنچه بر محمد . دوستى شان را فرض گردانيده است
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  حيات صحابه

٧٧  ششم جلد 
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  .»خواهم مگر دوستى در قرابت بگو از شما بر تبليغ هيچ مزدى نمى«: ترجمه
اند، و بزار به مانند      اين را طبرانى در األوسط و الكبير و ابويعلى به اختصار روايت نموده            : ويدگ مى) 146/9( هيثمى  

شـد، جبريـل از طـرف     داد، و وقتى جنگ شـديد مـى   و بيرق را برايش مى   : آن روايت نموده، مگر اين كه وى گفته       
اسناد احمـد،   . ار زياد روايت نموده   بيست و يكم رمضان بود، و احمد اين را به اختص          : و افزوده . جنگيد راستش مى 

اللَّـه   رضى(از على بن حسين ) 172/3(و حاكم اين را در المستدرك   . اند بعضى طرق بزار و طبرانى در الكبير حسن       
اى هستم، كه جبريل نزد ما پايين  من از اهل خانواده:  به معناى روايت ابوطفيل روايت نموده، و افزوده است       )عنهما
  :گرديد، و افزوده د ما بلند مىشد، و از نز مى
]l�&OJ �7�)  � AY K&OJ �(+�� 4� �)[�*�F��:�=(  

  .»افزاييم و هر كه نيكى بكند براى او در آن نيكويى مى«: ترجمه
صحيح نيست، و حاكم سكوت اختيار      : گويد ذهبى مى .  به دست آوردن حسنه و نيكويى، محبت ما اهل بيت است          

  .نموده است
   

  د از اين كه به خنجر زده شداش بع بيانيه
 به قتل رسيد، به خالفـت       � وقتى كه على     )اللَّه عنهما  رضى(حسن بن على    :  طبرانى از ابوجميله روايت نموده كه     

داد، مردى بر وى حمله آور شد، و با خنجرى بر سرينش زد، بـر             برگزيده شد، در حالى كه وى براى مردم نماز مى         
اى اهل عراق، در مورد : قيماند، بعد از آن برخاست و بر منبر بيانيه ايراد نمود و گفت         هايى مريض با   اثر اين وى ماه   

ما از خدا بترسيد، چون ما اميران و مهمانان شما هستيم، ما اهل بيت هستيم، كسانى كه خداوند عزوجل درباره شان 
  :گفته است

]l�87~% �$(7~� � j���� ,y� Z0(�� �'&� >yo��  !�����(� �]{[ ) Q�YJi�:==(  
  .»خواهد، كه پليدى را از شما دور سازد، و به خوبى پاك تان گرداند اى اهل بيت، خداوند مى«: ترجمه

: گويد مى) 172/9(هيثمى . شد و در آن روز آنقدر صحبت نمود، كه در مسجد جز گريه كننده ديگر كسى ديده نمى           
آن را آنقـدر    : ين را روايت كرده اسـت، و در روايـت وى آمـده            و ابن ابى حاتم از ابوجميله مثل ا       . اند رجال آن ثقه  

  .آمده است) 486/3(چنانكه در تفسير ابن كثير . تكرار نمود، كه همه اهل مسجد به صداى بلند گريه كردند
   

  اش با معاويه اش هنگام مصالحه بيانيه
 بـا   )اللَّه عنهما  رضى(، حسن بن على     در نخيله در وقت مصالحه    : طبرانى در الكبير از شعبى روايت نموده، كه گفت        

وقتى كه اينطور است برخيز و صحبت كن، و براى مردم خبر بده، كه              :  حاضر بودم، معاويه برايش گفت     �معاويه  
 ، -اى خبـر بـده    مردم را از اين امرى كه ترك نموده:  و گاهى سفيان گفته    -اى   تو اين امر را براى من تسليم نموده       

 ، -شـنيدم   و من آن را مى  : گويد  شعبى مى  -س از قرار گرفتن بر منبر، و حمد و ثناى خداوند            آن گاه برخاست و پ    



  حيات صحابه

٧٨  ششم جلد 

بهترين زيركى و خردمندى تقواست، و بدترين حماقت فجور است، در اين امرى كه مـن و معاويـه                 : اما بعد : گفت
 صـالح ايـن امـت و جلـوگيرى از           ايم، يا اين كه حق من بود، و آن را براى معاويه، بـه اراده               در آن اختالف نموده   

تر از من بـه آن، و مـن ايـن عمـل را          هاى شان ترك نمودم، يا اين كه حقى بود براى شخصى مستحق            ريختن خون 
در ايـن   : گويـد  مى) 108/4(هيثمى  . اى و اسبابى براى شما تا يك مدتى باشد         دانم، شايد اين فتنه    انجام دادم، و نمى   

  .اند اش سخن است، ولى ثقه دانسته شده، و بقيه رجال آن، رجال صحيح ربارهروايت مجالدبن سعيد آمده، و د
 براى  1 در نخله  )اللَّه عنهما  رضى(حسن بن على    : از طريق مجالد از شعبى روايت نموده، كه گفت        ) 175/3(و حاكم   

و مثل آن را ذكر ... ما، در وقتى كه با معاويه صلح نمود، صحبت نمود، وى برخاست و پس از حمد و ثناى خداوند
. طلـبم  ام، از خداوند براى شما و خودم آمـرزش مـى           با اين گفته  : تا مدتى، افزوده است   : نموده، و بعد از اين قولش     

  .اين را از طريق مجالد، از شعبى به مثل آن روايت نموده است) 173/8(بيهقى 
اى : اما بعد :  در آن بيانيه گفت    )ه عنهما اللَّ رضى(حسن بن على    : روايت نموده كه  ) 124/4(و ابن جرير در تاريخش      

هاى تان را از ريختن توسط آخر ما نگه داشـت، و بـراى          مردم، خداوند شما را توسط اول ما هدايت نمود، و خون          
  : گفته است�اش  اين امر مدتى است، و دنيا در تحول و گردش است، و خداوند تعالى براى نبى

]{ ��+� � �'� K&+)  ��� �*A� "{ �gJ d[ )X���M�:<<<(  
  .»گيرى تا مدتى اى باشد براى شما و بهره دانم شايد اين فتنه و نمى«:  ترجمه

   
  )اللَّه عنهما رضى(بيانيه اميرالمؤمنين معاويه بن ابى سفيان 

معاويـه بـن ابـى سـفيان        : از محمدبن كعب قرظى روايت نموده، كه گفـت        ) 20/1(ابن عبدالبر در جامع بيان العلم       
چيزى را كه خداونـد دهـد هـيچ كـسى بازدارنـده و مـانع آن       «: گفت داد و مى    در مدينه بيانيه مى    )اللَّه عنهما  رضى(

نيست، و چيزى را كه خداوند باز دارد هيچ كسى دهنـده آن نيـست، و تـوانگرى را تـوانگرى اش نـزد خـدا نفـع         
 �، اين كلمات را از رسـول خـدا   »سازد  مىرساند و براى كسى كه خداوند اراده خير نمايد، در دين فقيهش        نمى

  .هاى منبر شنيدم بر همين چوبه
 شـنيدم،   - كه براى ما بيانيه داد       - �از معاويه   :  روايت است كه گفت    2و نزد وى همچنان از محمدبن عبدالرحمن      

ازد، و مـن   سـ  به كسى كه خداوند اراده خير نمايد، در دين فقيهش مى          «: گفت  شنيدم كه مى   �از پيامبر   : كه گفت 
دهد، و اين امت براى هميش بر حق، كه امر خداست، استوار خواهد بود، و              فقط تقسيم كننده هستم، و خداوند مى      

  4.» بيايد3رساند، تا اين كه امر خداوند كند، ضررى براى شان نمى كسى كه همراه شان مخالفت مى
هانى روايـت اسـت كـه معاويـه بـن ابـى سـفيان               و نزد احمد، ابويعلى، يعقوب بن سفيان و غير ايشان از عميربن             

هميـشه گروهـى از    «: گويـد   شنيدم كه مى   �از رسول خدا    :  براى شان بيانيه ايراد نمود و گفت       )اللَّه عنهما  رضى(
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  حيات صحابه

٧٩  ششم جلد 

كسى كه با آنان مخالفت كند و همراه شان همكارى و كمك ننمايد، براى شان ضرر             . باشند امتم بر امر خدا قايم مى     
و آنـان بـر     «: ، و در لفظى آمـده     1»داشته باشند  آيد، و آنان بر آن حالت قرار مى        اين كه امر خداوند مى    رساند، تا    نمى

از معاذبن جبل شنيدم، كـه  : آن گاه مالك بن يخامر برخاست و گفت: گويد ، عميربن هانى مى»باشند مردم غالب مى  
وى مثل آن را متـذكر      ...  جندى روايت است   و نزد ابن عساكر از يونس بن حلبس       . باشند آنان در شام مى   : مى گفت 

  :بعد اين آيت را دليل آورد: شده، و افزوده است
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سـازم، و    كنم، و از كسانى كه كافر شدند پاكت مى          بلند مى  گيرم و به سوى خود     اى عيسى من تو را بر مى      «: ترجمه

  .»گردانم كه كافر شدند كسانى را كه از تو پيروى كردند تا روز رستاخير برتر از كسانى مى
از رسول خدا : داد گفت وى در حالى كه بر منبر بيانيه مى     :  روايت است  �و نزد وى همچنان از مكحول از معاويه         

شود، و فقه به تفقه، و براى كسى كه خدا اراده خير             اى مردم، علم به آموختن حاصل مى      «: گفت  شنيدم كه مى   �
باشند،  و گروهى از امتم، هميشه بر حق مى. ترسند سازد، و از خدا بندگان عالمش مى   نمايد، وى را در دين عالم مى      

اشته باشند، و نه هم پرواى كـسى را         د باشند، و پرواى كسى را كه همراه شان مخالفت كند نمى           و بر مردم غالب مى    
آمـده  ) 130/7( اين چنين در الكنـز       2.»باشند آيد و آنان غالب مى     كه همراه شان دشمنى نمايد،تا اين كه امر خدا مى         

  .است
   

    )اللَّه عنهما رضى(هاى اميرالمؤمنين عبداللَّه بن زبير  بيانيه
  بيانيه وى در موسم حج
در خطبـه ابـن زبيـر در موسـم حاضـر بـودم،       : عبداللَّه ثقفى روايت نموده، كه گفـت     طبرانى در الكبير از محمدبن      

 ناگاه نزد ما بيرون گرديد، وى مردى بود، - در حالى كه احرام بر تن داشت -يك روز قبل از روز ترويه : افزايد مى
 دو لباس سفيد بر تن داشـت،        اين اميرالمؤمنين است، موصوف بر منبر باال شد و        : ميانه سال و زيبا، وى آمد، گفتند      

اى گفت كـه مـن چـون آن هرگـز            آن گاه نيكوترين تلبيه   . بعد از آن براى شان سالم داد، و سالمش را پاسخ دادند           
هاى مختلف به صورت     شما از اطراف  : اما بعد : بعد از آن حمد و ثناى خداوند را به جاى آورده گفت           . نشنيده بودم 

كسى كه آمده، و آنچـه      . ايد، و اين بر خداوند حق است كه وفدش را عزت نمايد            وفدهايى نزد خداوند تعالى آمده    
تان را به عمل تصديق نماييد، چـون مـالك    گردد، قول كند، طلب كننده خداوند نااميد نمى    را نزد خداست طلب مى    

 اسـت، كـه   هاست، در اين روزهاى تان از خداوند بترسيد، چون ايـن روزهـايى             قول عمل است، و نيت، نيت قلب      
ايد، و اين  هاى مختلف بدون تجارت و بدون طلب مال و دنيا آمده شما از اطراف. شوند ها بخشيده مى گناهان در آن
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  حيات صحابه

٨٠  ششم جلد 

بعد از آن تلبيه گفت، و مردم هم تلبيه گفتند، و سخنان زيـادى ايـراد نمـود،             . چيزها را از اينجا اميد و آرزو نداريد       
  :ل در كتاب خود گفته استخداوند عزوج: اما بعد: بعد از آن گفت

شوال، ذوالقعده و ده روز از : اند ها سه ماه و اين: گفت. »هاى معينى است حج در ماه«:  ترجمه.]�:] �/7) ������;[
كسى كه حج را در اين مدت بر خود الزم گرداند، ديگر رفث بـرايش      «: ](L() 4N (�47 �:] (	 *(©     [ذى الحجه،   

جنـگ و   « #]� i ���0  [، يعنى دشنام نزنـد،      »عمل فسق را انجام ندهد    «،  ]� ��O) i  [ ، يعنى جماع  ننمايد،    »نيست
  )197:البقره( ]� �� %A�Y�� 85 "�) ��A�Y% � # !���  N��� 85 4� ����S ��+���[. ، يعنى مجادله ننمايد»خصومت نورزد

گيريـد، بـه درسـتى بهتـرين توشـه          دانـد، و توشـه همـراه         دهيد، خداوند آن را مـى      و هر عمل نيكى كه انجام مى      «
  .»پرهيزگارى است

  :و خداوند عزوجل گفته
]       �'�* 4� l	�) ��q+�% "� ��&0 �'��� Z��[. اينكه در موسم حج از پروردگارتان روزى طلب كنيد، بر شما           «:  ترجمه

  .»گناهى نيست
� [: و به اين صورت تجارت را براى شان حالل گردانيد، و بعد از آن گفت              +�)� �3�)    ;��)(� 4� و ايـن همـان      ] �

�   [گردنـد،    كننـد، و بعـد از آن، از آنجـا بـر مـى              موقعى است كه نزدش تا غايب شدن آفتاب درنگ مى         !(�$3)�����
 ��(:� (�Fs��&�[. »          هـاى   و ايـن همـان كـوه      : گفـت . »وقتى از عرفات برگشتيد، ياد كنيد خداوند را نزد مشعر حرام

�[شوند،  مزدلفه است كه در آنجا ايستاده مى$��y �N$ h�($3��[ )h(����:<�¤(  
  .»و او را ياد كنيد همانطورى كه شما را هدايت نمود«

گـشتند، و مـردم از عرفـات بـر      اين عام نيست، اين براى اهل اين سرزمين اسـت، اينـان از مزدلفـه بـر مـى               : گفت
  :گشتند، خداوند اين را از ايشان نپذيرفت و نازل فرمود مى
]�J 4� ����)� �6�&�� L�)� ©)[h(����:<��(  

  .»گردند آن گاه از همانجايى برگرديد، كه عامه مردم بر مى«: ترجمه
گرديدند، به پدران خويش فخر  آنان چنان بودند، كه وقتى از حج خويش فارغ مى: يعنى به سوى مناسك تان، گفت

  :نمودند، پس خداوند عزوجل نازل فرمود مى
]    �$X��` �$($o$  !�����($3�)                 �	5 4� H(5ª� �  � �� � ����� � �&%` �&�* ���� 4� 6�&�� 4N) #l�($3 �/� �� .   4� �7&� �

*�&�� Q�o� �&. � K&OJ H(5ª� � � K&OJ ����� � �&%` �&�* ����[ )h(���� :�D<  �DD(  
اى : گويـد  كسى هست كه مى    مانند ياد كردن پدران تان، يا زيادتر از آن ياد كنيد، از مردمان               1و خداوند را  «: ترجمه

پروردگار ما، براى ما در دنيا بده، و برايش در آخرت هيچ حصه و نصيبى نيـست، و از مردمـان كـسى هـست كـه          
  .»اى پروردگار ما، براى ما در دنيا و آخرت نيكى و خوبى بده و ما را از عذاب آتش نگه دار: گويد مى
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  حيات صحابه

٨١  ششم جلد 

بعد از آن تـالوت نمـود، تـا    : افزايد كنند، مى نياى خويش عمل مى  در دنياى شان براى آخرت و د       ]اينان[: گويد  مى
  :اين كه به اينجا رسيد

];�A���� ���� R  !����($3� �)[h(����:�D=(  
  .»و خداوند را در روزهاى شمرده شده ياد كنيد«: ترجمه
 تكبير و تمجيد صـورت      ها توسط تسبيح، تحميد، تهليل،     ها روزهاى تشريق اند، كه ذكر خداوند در آن         و اين : گفت
ميقات اهل مدينه ذوالحليفه است، ميقـات اهـل         : هاى مردم را ياد نمود و گفت       بعد از آن ميقات   : افزايد مى. گيرد مى

بعـد از آن بـر   : گويد عراق عقيق است، ميقات اهل نجد و اهل طائف قرن است و ميقات اهل يمن يلملم است، مى        
  :نى و زياد، دعا نمود و گفتكافران اهل كتاب در ضمن يك دعاى طوال

)                  ,��0� � #�no�� �7��� #I���? 4� "��W� � #I�?* "��o'� � #I%��c� "���« 4�o�� #Q�+'�� ,y� H(S$ Qo� �7���
(0��) X�O Q��. #�n��.(.  

 كننـد، رسـوالنت را تكـذيب       بار خدايا، كافران اهل كتاب را عذاب بده، آنانى كه از آيت هايت انكار مـى               «: ترجمه
  .»هاى زنان فاجر بگردان هاى شان را، قلب دارند، بار خدايا، عذاب شان بده، و قلب كنند و از راهت باز مى مى

هاى شان را كور  هاى شان را كور نموده است، چنانكه چشم اينجا مردانى هستند، كه خداوند قلب    :  بعد از آن گفت   
 كه مردى احرام پوشيده از خراسان براى حج بيايد، وقتى دهند، آن هم به اين شكل كرده است، به حج تمتع فتوا مى

بـه خـدا   . خود را با اداى عمره از حج حالل كن، بعد از آن براى حج از همينجا احـرام ببنـد  : گويند اينجا رسيد مى  
تر  و مردم هم تلبيه گفتند، و هيچ روزى را هرگز پر گريه: بعد از آن تلبيه گفت. سوگند، حج تمتع براى محصر نبود   

اش  اند، و درباره   در اين سعيدبن مرزبان آمده، بعضى وى را ثقه دانسته         : گويد مى) 250/3( هيثمى   1.از آن روز نديدم   
از ) 336/1 (الحليـه هاى زيادى هست، و در آن غير از وى كسى هست كه من نـشناختمش، ابـونعيم نيـز در                   حرف

 -هاى زيادى ايراد نمـود   حرف:  اين كه وى از اين قولش كهمحمدبن عبداللَّه ثقفى مانند اين را روايت نموده، مگر     
  . را متذكر نشده، و در اسناد وى سعيدبن مرزبان آمده است-جز براى محصر : تا به اين قولش

   
  هاى متفرقه وى بيانيه

 در  )نهمـا اللَّـه ع   رضـى (عبداللَّه بن زبير    : از هشام بن عروه روايت نموده، كه گفت       ) 168/2(ابن جرير در تفسيرش     
بدانيد كه همه عرفه به جز بطن عرنه موقف است، بدانيد كه همه مزدلفه به جز بطن محسر موقـف          : اش گفت  بيانيه
  .است

از ابـن زبيـر در   : از عباس بن سهل بن سعد ساعدى انصارى روايت نموده، كه گفـت ) 337/1 (الحليهو ابونعيم در    
اگر براى فرزند آدم، واديـى از طـال         «: گفت  مى �ردم، رسول خدا    اى م : گفت اش بر منبر مكه شنيدم كه مى       بيانيه

داشته باشد، و اگر دومى برايش داده شـود، سـومى را همـراه آن                داده شود، وادى دومى را نيز همراه آن دوست مى         
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  حيات صحابه

٨٢  ششم جلد 

كند، و خداونـد توبـه كـسى را كـه توبـه       داشته باشد، و شكم فرزند آدم را جز خاك هيچ چيزى پر نمى    دوست مى 
  1.»پذيرد ايد مىنم

داد  در حالى كه ابن زبير براى ما بيانيه مـى         : از عطاء بن ابى رباح روايت نموده، كه گفت        ) 195ص(ابوداود طيالسى   
يك نماز در مسجد من از هزار نماز در ماسـوايش، بـه جـز مـسجد                 «:  فرموده است  �رسول خدا   : ناگهان گفت 

ممكـن صـدهزار بـار باشـد،        : گويـد   عطاء مى  2.»افضل است حرام افضل است، و يك نماز در مسجد حرام صدبار           
نه، بلكه : شود، فقط در مسجد حرام است يا در حرم؟ گفت محمد، اين فضيلتى، كه ياد مى   )ابو(اى  : گفتم: گويد مى

  .اش مسجد است در حرم، چون حرم همه
از عبداللَّه بـن زبيـر در روز   : از وهب بن كيسان موالى ابن زبير روايت نموده، كه گفت         ) 4/4(و احمد در مسندش     

اى مـردم، هـر     : عيد، وقتى قبل از خطبه نماز را گزارد بعد از آن برخاست و براى مردم بيانيه داد، شنيدم كه گفـت                    
  . اند� سنت خدا و سنت رسول خدا3يكى از آن دو

:  گفـت فرمـود  شنيدم ابن عمر در حالي كـه خطبـه مـي       : و احمد در مسند خويش از ثابت روات مي كند كه گفت           
  4.»هركه در دنيا حرير بپوشد، آن را در آخرت نخواهد پوشيد«: محمد صلي اهللا عليه وسلم فرمود

نمـود، شـنيدم كـه       از عبداللَّه بن زبير كه بر اين منبر صحبت مـى          : از ابوزبير روايت نموده، كه گفت     ) 4/5(و احمد   
  : گفت گردانيد، مى ى وقتى در عقب نماز، يا نمازها سالم م�رسول خدا : گفت مى

)               �/ ,$ 1�� �y � �N:�  � � I�s�  � # � I�(/ i h�J�  !���i{  �{i               #h��{ !i{ ��� i �  !���� ¬i{ H�. i � ��J i #(��. X
"�()�'�� h($�� � 4����  � gW�  !��� !i{  �{ i #4O:� X�&2��� ,�S��� KN�&�� ,y�(.  

قى جز خداوند واحد و ال شريك وجود ندارد، پادشاهى و ستايش از آن اوست، و او بر همه                   معبود بر ح  «:  ترجمه
پرسـتيم، او اهـل      چيز قادر و تواناست، و كسى از نيرو و توانايى جز به مدد خدا برخوردار نيست، و جز او را نمى                    

دانيم اگر چه كافران بـد      گر معبودى جز خدا نيست، و دين را براى وى خالص مى          . نعمت و فضل و ثناى نيكوست     
  5.»برند

ايـن  : گفـت  از عبداللَّه بن زبير كه بر منبر قرار داشت شنيدم كه مـى            : از ثوير روايت نموده، كه گفت     ) 6/4(و احمد   
  6. به روزه گرفتن آن دستور داده است�اش بگيريد، چون رسول خدا  روز عاشوراء است، روزه

اى اهل  : ابن زبير براى ما بيانيه داد و گفت       : ر روايت نموده، كه گفت    از كلثوم بن جب   ) 186ص(و بخارى در األدب     
 و او   -كننـد    شود، بازى مى   مكه، از مردانى از قريش برايم خبر رسيده، كه آنان با بازيى كه برايش نرد شير گفته مى                 

  : خداوند گفته است-چپ دست بود 
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  حيات صحابه

٨٣  ششم جلد 

](O�s�� (Nz� �]{[ )h�-�s�:�D(  
  .»شراب و قمار«: ترجمه

كنم، هر مردى برايم آورده شود، كه به آن بـازى نمـوده باشـد، او را تعـذيب جـسمى                      و من به خدا سوگند ياد مى      
  1.دهم كه او را برايم آورده است نمايم، و لباسش را براى كسى مى مى
   

    � هاى عبداللَّه بن مسعود بيانيه
  � اش در پيش روى پيامبر بيانيه

اش فـارغ    بيانيه مختصرى داد، هنگامى كه از بيانيـه �رسول خدا  :  نموده، كه گفت    روايت �طبرانى از ابودرداء    
اش   بيانيه مختصرترى ارائه نمود، وقتى از بيانيه   �، او از رسول خدا      »اى ابوبكر برخيز، و بيانيه بده     «: گرديد گفت 

 و ابـوبكر بيانيـه   � خـدا  ، وى برخاست و از رسول»اى عمر، برخيز و بيانيه بده«:  گفت�فارغ گرديد، پيامبر    
، و به يافتن سخن »اى فالن برخيز و بيانيه بده«:  گفت�اش فارغ شد، پيامبر  مختصرترى داد، هنگامى كه از بيانيه

 چون تكلف در صـحبت  - يا بنشين -خاموش شو، «:  برايش گفت�نيكو و تحسين كالم پرداخت، رسول خدا      
، آن گـاه ابـن ام عبـد         » برخيـز و بيانيـه بـده       2اى ابن ام عبـد    «: ت، و گف  »از شيطان است، و فصاحت از سحر است       

اى مردم، خداوند عزوجل پروردگار ماسـت، اسـالم ديـن ماسـت،             : برخاست و پس از حمد و ثناى خداوند گفت        
 ، مـا بـه   - اشاره نمود � و با دستش به سوى پيامبر    -قرآن امام ماست، خانه كعبه قبله ماست و اين نبى ماست            

اند راضى هستيم، و آنچه را خداوند تعالى و پيامبرش براى ما ناپـسند             اوند و رسولش براى ما پسند نموده      آنچه خد 
ابن ام عبد به حق رسيد، ابن ام عبد به حق رسيد و راست گفت، به آنچـه                  «:  گفت �پيامبر  . بينيم اند، بد مى   ديده

) 290/9( هيثمـى  3.» عبد راضى گرديده، راضى هستمخداوند تعالى برايم و براى امتم راضى شده، و به آنچه ابن ام         
  .واللَّه اعلم. اند، مگر اينكه عبيداللَّه بن عثمان بن خثيم از ابودرداء نشنيده است رجال آن ثقه: گويد مى

به آنچه خداونـد    «: و ابن عساكر اين را از سعيدبن جبير از ابودرداء به مثل آن روايت نموده، و در روايت وى آمده                   
ن برايم و براى امتم راضى شده، و ابن ام عبد به آن راضى شده، راضى شدم، و آنچه را خداوند بـرايم و بـراى          به آ 

و . سعيدبن جبير ابودرداء را درك ننموده است: گويد ابن عساكر مى. »بينم امتم بد ديده و ابن ام عبد بد ديده، بد مى         
 �آن گـاه رسـول خـدا      : ا متذكر شده و در آن آمده      حديث ر ... نزد وى همچنان از عمروبن حريث روايت است       

 �و بـر رسـول خـدا        : ، وى در بخش اول صحبتش، بر خداوند ثناء و ستايش گفت           »صحبت كن «: برايش گفت 
به خدا به عنوان پروردگار راضى شديم و به اسالم به عنـوان       : درود فرستاد، و شهادت حق را بر زبان آورد و گفت          

:  فرمـود �آن گاه رسول خدا . اند  راضى شدم، كه خدا و رسولش براى تان راضى شده دين، و براى شما به آنچه     
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  حيات صحابه

٨٤  ششم جلد 

) 237/5(ايـن چنـين در المنتخـب        . »من به آنچه براى تان راضى شدم، كه ابن ام عبد، به آن براى تان راضى شـد                 «
  .آمده است

   
  هاى متفرقه وى بيانيه
داد،  در حـالى كـه روزى ابـن مـسعود بيانيـه مـى      : از ابواالحوص جشمى روايت نموده، كـه گفـت    ) 421/1(احمد  

اش را قطع نمود، و آن را با عصايش زد و به قتـل             نمود، آن گاه بيانيه    چشمش به مارى افتاد كه بر ديوار حركت مى        
كسى كه مارى را به قتـل رسـاند، انگـار مـشرك           «: گويد  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    : رسانيد، بعد از آن گفت    

  1.» به قتل رسانيده باشدمباح الدمى را
 به  � در هشتمين روزى كه عثمان بن عفان         �عبداللَّه بن مسعود    : از ابووائل روايت نموده كه    ) 63/3(و ابن سعد    

اميرالمـؤمنين  : امـا بعـد  : خالفت برگزيده شد، به سوى كوفه رفت، و در آنجا پس از حمد و ثنـاى خداونـد گفـت      
 جمع شديم،   � و ما اصحاب محمد      -تر از آن روز نديديم       پر گريه  و روزى را     - درگذشت   �عمربن الخطاب   

و از تعيين بهتر و كاملترمان تقصير ننموديم، و با اميرالمومنين عثمان بيعت كرديم، پس شما هـم همـراهش بيعـت                      
  2.كنيد

   
  � بيانيه عتبه بن غزوان
 براى مـا بيانيـه      - وى امير بصره بود      - �عتبه بن غزوان    : روايت نموده، كه گفت    )عدوى(مسلم از خالدبن عمير     

دنيا اعالن برگشت و انقطاع نموده، و به سرعت برگشته است، و            : اما بعد : داد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت        
نوشد، باقى نمانده است، و شما از آن به دارى  از آن جز اندكى مانند پس مانده آب در ظرف، كه صاحبش آن را مى

بنابراين به بهترين چيزى كه نزد تان و حضورتان هست انتقال نماييد، چون براى ما               . زوال ندارد شويد كه    منتقل مى 
رود، ولى باز هـم قعـر آن را در    شود، و هفتاد سال در آن فرو مى تذكر داده شده، كه سنگ از لب دوزخ انداخته مى    

ن در شگفت افتاديد؟ و براى ما ذكر شده، كه  شود، آيا از اي     پر كرده مى   ]با همان وسعتش  [يابد، به خدا سوگند،      نمى
در ميان دو بازو از بازوهاى دروازه جنت مسافه چهل سال راه است، و روزى بر آن خواهد آمد، كه پـر از ازدحـام                

 هفتم، هفت تن دريافتم، كه جز برگ درخـت طعـامى نداشـتيم، حتـى كـه                  �باشد، و من خود را با رسول خدا         
رديد، و من چادرى را برداشتم و در ميان خودم و سعدبن مالك تقسيم نمودم، از نصف                 هاى دهن مان زخم گ     كناره

آن من به عنوان ازار استفاده نمودم و از نصف آن سعد، و امروز هر يك از ما اميرى بر يكى از شهرها مقرر گرديده 
 اين چنـين در الترغيـب   3.كبرم، كه در نفس خودم بزرگ باشم، و نزد خداوند كوچ است، و من به خداوند پناه مى    

  .آمده است) 179/5(
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  حيات صحابه

٨٥  ششم جلد 

و هر نبوتى كه بـوده،  : از خالد به مثل آن روايت نموده، و در آخرش افزوده  ) 261/3(و حاكم اين را در المستدرك       
 خواهيـد  - يـا آزمـايش   -دچار نقصان گرديده، و فرجامش پادشاهى بوده است، و شما اميران را بعد از من تجربه         

و ابن الجوزى ايـن     . اند به شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده            : گويد ىحاكم م . نمود
مسلم اين را به تنهـايى خـود روايـت نمـوده، و     : از مسلم متذكر گرديده، و گفته است     ) 152/1 (صفه الصفوه را در   

ذكر نموده، و بـه    ) 229/2(ئرالمواريث  اين چنين اين را نابلسى در ذخا      . روايتى از عتبه در صحيح غير از اين نيست        
و احمـد ايـن را      . اند مسلم نسبتش داده است، و ابن ماجه اين را در الزهد، و ترمذى در صفت جهنم روايت نموده                 

 الحليـه از خالد به مثل آن توأم با زيادتى كه حاكم افزوده، روايت كرده اسـت، و ابـونعيم در                    ) 174/4(در مسندش   
اين را از مصعب بن محمـدبن شـرحبيل بـه طـولش بـا            ) 6/7(و ابن سعد    . ن را روايت نموده   به معناى اي  ) 171/1(

اى بـود كـه در    عتبه براى مردم بيانيه داد، و ان نخستين بيانيـه : زيادت حاكم روايت نموده، و در اولش افزوده است 
آورم،  لبم، به وى ايمان مىط ستايمش، از وى كمك مى ستايش خدا راست، من مى: بصره ايراد نموده بود، وى گفت

اى : دهم كه معبودى جز خدا نيست، و محمد بنـده و رسـول اوسـت، امـا بعـد      كنم، و شهادت مى    بر وى توكل مى   
  .و مثل آن را متذكر شده است... مردم، دنيا

   
  � هاى حذيفه بن يمان بيانيه

با پدرم براى اداى نماز جمعه به مدائن        : از ابوعبدالرحمن سلمى روايت نموده، كه گفت      ) 281/1 (الحليهابونعيم در   
 امير مدائن بود، وى به منبر باال شد، و پـس            �در ميان ما و مدائن يك فرسخ فاصله بود، و حذيفه بن يمان              . رفتم

  : از حمد و ثناى خداوند گفت
](N��� PF�� K��O�� j�(+.�)[(N���:<(  

  .»قيامت نزديك شد و مهتاب پاره گرديد«: ترجمه
آگاه باشيد، امروز مشخص ساختن ميدان است، . اشيد، مهتاب شق شده است، و دنيا خبر جدايى را داده استآگاه ب 

و ابن . كسى كه به سوى جنت سبقت نمايد: هدفش از مسابقه چيست؟ گفت: براى پدرم گفتم. و فردا مسابقه است
آگـاه باشـيد، خداونـد      : افـزوده اسـت   جرير اين را ازابوعبدالرحمن سلمى به مثل آن روايـت نمـوده، و در اولـش                 

N��� PF)   [: گويد مى�� K��O�� j�(+.�[   براى پـدرم گفـتم  : و در آخرش آمده. ، آگاه باشيد، قيامت نزديك شده است :
بعـد از آن    . اى پسرم تو جاهل هستى، هدف مـسابقه در اعمـال نيـك اسـت              : كنند؟ گفت  آيا مردم، فردا مسابقه مى    

�.+)��O�� j�K [: گويد آگاه باشيد ،خداوند عزوجل مى: شديم، حذيفه بيانيه داد و گفت جمعه ديگر آمد، و ما حاضر       
 (N��� PFآگاه باشيد، امروز مشخص سـاختن ميـدان اسـت، و فـردا     . آگاه باشيد، دنيا خبر جدايى را داده است     . ]��
 1. جنـت سـبقت نمايـد      آگاه باشيد، در آخر ميدان آتش است، و سبقت كننده كسى است كه به سوى              . مسابقه است 

از ابوعبدالرحمن بـه مثـل      ) 609/4(آمده است، و حاكم اين را در المستدرك         ) 261/4(چنان كه در تفسير ابن كثير       
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  حيات صحابه

٨٦  ششم جلد 

و ذهبـى  . انـد  اين حديث صحيح االسناد است، ولى بخارى و مسلم روايتش ننموده: آن روايت نموده، و گفته است     
  .صحيح است: گفته

اى : حذيفه در مدائن بيانيه داد و گفت      : از كردوس روايت است كه گفت     ) 281/1 (الحليه و نزد ابونعيم همچنان در    
اگر از حالل بود بخوريـدش، و اگـر از          . پردازند مورد بررسى قرار دهيد     هاى تان به شما مى     مردم، پولى را كه غالم    

 حرام رشد نمايـد داخـل       گوشتى كه از  «: گفت  شنيدم كه مى   �غير آن بود ردش نماييد، چون من از رسول خدا           
  1.»شود جنت نمى

حذيفه در مدائن بـراى     : آمده، روايت است كه گفت    ) 218/1(و نزد عبدالرزاق از ابوداود احمدى، چنانكه در الكنز          
هاى وضع شده بر خود را     تان را مورد بازجويى قرار دهيد، و بدانيد كه پول          هاى اى مردم، غالم  : ما بيانيه داد و گفت    

شـود، و بدانيـد     آورند، چون گوشتى كه از حرام نمو كرده است، هرگز و ابداً داخل جنت نمـى     ى تان مى  از كجا برا  
  .كه فروشنده شراب، خريد كننده آن فراهم آورنده آن چون نوشنده آن اند

   
  � بيانيه ابوموسى اشعرى

اى : ردم بيانيـه داد و گفـت      در بـصره بـراى مـ       �ابوموسى  : از قسامه بن زهير روايت نموده كه      ) 110/4(ابن سعد   
مردم، گريه نماييد، اگر گريه ننموديد، صورت و شكل گريه نمودن را به خود بگيريد، چون اهل آتش اشك گريـه                     

هـا در آن بـه راه انداختـه شـوند، حركـت        نمايد، حتى اگر كشتى    شود، باز خون گريه مى     كنند تا اين كه قطع مى      مى
اين را از قسامه به مثل آن روايـت نمـوده، و احمـد در مـسندش از وى بـه      ) 261/1 (الحليه و ابونعيم در   2.كنند مى

  .مانند آن روايت كرده است
   

  )اللَّه عنهما رضى(بيانيه ابن عباس 
ابن عباس در حالى كه امير حج بود، براى ما بيانيه داد، : از شقيق روايت نموده، كه گفت) 324/1 (الحليهابونعيم در 

سخن هيچ مردى را مانند ايـن  : گفتم شروع نمود، و به قرائت و تفسير آن پرداخت،من با خود مىوى از سوره بقره    
  .آوردند شنيدند اسالم مى نشنيدم و نديدم، اگر فارس و روم اين را مى

   
  � بيانيه ابوهريره

 در مدينـه،    �دا  ابوهريره بر منبر رسـول خـ      : از ابويزيد مدنى روايت نموده، كه گفت      ) 383/1 (الحليهابونعيم در   
ستايش خدايى راست كه ابوهريره را بـه اسـالم هـدايت      :  ايستاد و گفت   �تر از جاى رسول خدا       يك پايه پايين  

ستايش خدايى راست،  كه بـر ابـوهريره بـه محمـد            . ستايش خدايى راست، كه براى ابوهريره قرآن آموزانيد       . نمود
 شـده از خميـر را خورانيـد، و ابريـشم را بـرايم               ستايش خدايى راست كه برايم نـان درسـت        .  منت گذاشت  �
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  حيات صحابه

٨٧  ششم جلد 

 ستايش خدايى راست، كه بنت غزوان را به نكاهم درآورد، البته بعد از اينكه برايش به نان شـكمم اجيـر                      1پوشانيد،
واى بـر   : بعـد از آن گفـت     . داد، همانطور حركتش دادم    داد، و چنانكه حركت و كوچم مى       وى مرا حركت مى   . بودم

ها، كه در ميان آنان به هوا و خواهش خـود حكـم       ه نزديك شده است، واى بر آنان از امارت بچه         عرب، از شرى ك   
 سوگند به ذاتى كه جانم  2بشارت بادا براى تان اى فرزندان فروخ،      . كشند مى ]مردم را [كنند، و به خشم و غضب        مى

  .گيرند در دست اوست، اگر دين در ثريا معلق باشد، قوم هايى از شما آن را فرا مى
 در آن محاصره بود، و از ابوهريره        �وى داخل منزل گرديد، و عثمان       : از ابوحبيبه روايت نمود كه    ) 433/4(حاكم  

خواهد، و عثمان برايش اجازه داد، وى برخاست و پس از حمد و  شنيد، كه از عثمان براى صحبت نمودن اجازه مى
:  يـا گفـت    -بعـد از مـن فتنـه و اخـتالف           «: گويـد  ه مى  شنيدم ك  �من از رسول خدا     : ثناى خداوند تعالى گفت   

: كنى؟ گفـت  اى رسول خدا در آن صورت به چه امرمان مى : اى برايش گفت   ، گوينده »بينيد  را مى  -اختالف  و فتنه     
اين حديث صحيح االسـناد  : حاكم گفته. نمود  اشاره مى�اش به عثمان     ، و او با اين گفته     3»با امير و يارانش باشيد    «

  .صحيح است: اند، و ذهبى گفته ، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكردهاست
   

  � بيانيه عبداللَّه بن سالم
 براى ورود نزد حجاج بن    �محمدبن يوسف بن عبداللَّه بن سالم       : طبرانى از عبدالملك بن عمير روايت نموده كه       

اد، و براى دو مرد كه نزديك تخت قـرار          يوسف اجازه خواست، و او برايش اجازه داد، وى داخل گرديد و سالم د             
خداونـد  : حجـاج بـرايش گفـت     . داشتند امر نمود، كه برايش جاى بدهند، آن دو برايش جاى دادند، و او نشـست               

پدرت را رحمت كند، آيا حديثى را كه پدرت براى عبدالملك بن مروان از جدت عبداللَّه بن سالم روايت نمـوده،                     
هـا، وقتـى عثمـان را        حديث مـصرى  : گفت.  احاديث زياد است   -خدا رحمت كند     -كدام حديث   : دانى؟ گفت  مى

دانم، عبداللَّه بن سالم در حالى آمد كه عثمان محاصره بـود، وى رفـت و                 آن حديث را مى   : محاصره نمودند، گفت  
ليك السالم، و ع: السالم عليك يا اميرالمؤمنين، گفت: نزدش داخل گرديد، برايش راه دادند، و داخل گرديد و گفت

ام كه ايستادگى نمايم، تا شهيد شوم، يا اين كه خداوند  آمده: اى عبداللَّه بن سالم چه تو را اينجا آورده است؟ گفت      
يابم كه آهنگ قتل تو را دارند، اگـر تـو را بكـشند، برايـت خيـر               برايت فتح نصيب كند، و من اين قوم را چنان مى          

خواهم كه به سوى اينان بيرون  با همان حقى كه من بر تو دارم، از تو مى          : عثمان گفت . است، و براى آنان شر است     
وى شنيد و اطاعت نمود و نـزد آنـان          . نمايد كند، و شرى را دفع مى      شوى، خداوند به سبب تو خيرى را نصيب مى        

ن وقتى وى را ديدند، جمع شدند، و گمـان نمودنـد، وى چيـزى را بـا خـود آورده كـه خـوش شـا                       . بيرون گرديد 
 را بـشارت    �خداوند محمد   : اما بعد : وى براى ايراد بيانيه ايستاد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت            . سازد مى

داد، و كـسى را كـه از وى    دهنده و بيم دهنده مبعوث نمود، كسى را كه از وى اطاعت نمود، به جنت بـشارت مـى         
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  حيات صحابه

٨٨  ششم جلد 

روى نمودنـد، بـر همـه اديـان غالـب گردانيـد، اگرچـه        داد، و كسانى را كه از وى پي نافرمانى نمود، از آتش بيم مى     
هايى اختيار نمود، و مدينه را برايش برگزيـد، و آن را دار هجـرت و                 بعد از آن براى وى مسكن     . مشركان بد ديدند  

 به آن آمده تا همـين روز در اطـرافش   �دار ايمان گردانيد، به خدا سوگند، مالئك از همان وقتى كه رسول خدا      
.  به آن تشريف آورده تا امـروز در نيـام اسـت   �، و شمشير خدا در مقابل شما از وقتى كه پيامبر خدا         قرار دارند 

 را به حق مبعوث نموده است، كسى كه رهياب و هـدايت شـود، بـه هـدايت          �خداوند محمد   : بعد از آن گفت   
ر گذشته هر نبيى كه به قتـل  گردد، و د گردد، و كسى كه گمراه شود، بعد از بيان و حجت گمراه مى           خدا رهياب مى  

اى  اند، و هر خليفـه     اند، كه همه شان به سبب وى كشته شده         رسيده، به سبب وى هفتاد هزار جنگجو به قتل رسيده         
اند، كه همـه شـان بـه سـبب وى كـشته              هم كه به قتل رسيده، به سبب وى سى و پنج هزار جنگجو به قتل رسيده               

يخ عجله و شتاب نكنيد، به خدا سوگند، هر يك از شما اگـر وى را بـه قتـل          بنابراين شما در كشتن اين ش     . اند شده
باشد، و بدانيد عين همان حقى كه        شود، كه دستش قطع و شل مى       برساند روز قيامت در حالى با خداوند روبرو مى        
فتى، اى يهـودى  اى يهودى دروغ گ: برخاستند و گفتند: گويد مى. پدر بر پسر دارد، اين شيخ مثل آن را بر شما دارد     

من يهودى نيستم، بلكـه يكـى از مـسلمانان          . به خدا سوگند، شما دروغ گفتيد و شما گنهكاريد        : دروغ گفتى، گفت  
  :دانند، و خداوند درباره من قرآن نازل فرمود است هستم، خداوند، رسولش و مؤمنان اين را مى

]Q�+'�� ��� h�&� 4� � �'&�� � ®�� l���7/  !���� 1S$ ,.[ )��(��:_=(  
  .»كافى است كه خدا و كسى كه علم كتاب نزدش است در ميان من و شما گواه باشد: بگو«: ترجمه

  :و آيت ديگرى هم نازل فرموده
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يد، اگر اين قرآن از سوى خدا باشد، و شما به آن كافر شويد، در حالى كه شـاهدى از                    به من خبر ده   : بگو«: ترجمه
  .»)آيا در اين حال ظالم و گمراه نيستيد(بنى اسرائيل بر آن شهادت دهد، و او ايمان بياورد و شما تكبر كنيد 

  .اند هرجال آن ثق: گويد مى) 93/9(هيثمى . و حديث را در شهادت عثمان ذكر نموده است ... 
   

  )اللَّه عنهما رضى(بيانيه حسين بن على 
هنگامى عمربن سعد نزد حسين پايين گرديد، و حـسين متـيقن            : طبرانى از محمدبن حسن روايت نموده، كه گفت       

رسانند، در ميان يارانش براى ايراد بيانيه برخاست، و پـس از حمـد و ثنـاى خداونـد        شد كه آنان وى را به قتل مى       
اش روى  بينيد، و دنيـا تغييـر نمـوده، و بيگانـه شـده اسـت، و پـسنديده        چه را نازل شده است مى  آن: عزوجل گفت 

و از آن جز زندگى ذلت بـار و  . گردانيده و رفته است، و از آن جز چون باقى مانده آب در ظرف باقى نمانده است               
شود، و از باطل  به حق عمل نمىبينيد كه  خسيس، چون چراگاه وخيم و خطرناك، چيزى باقى نمانده است، آيا نمى

بينم، و زندگى  گيرد؟ بايد مؤمن به لقاى خداوند عالقمند و راغب باشد، و من مرگ را سعادت مى نهى صورت نمى
اين محمد بـن حـسن همـان ابـن          : گويد مى) 193/9(هيثمى  . پندارم با ظالمان و ستمگران را دلتنگى و آشفتگى مى        

ابـن جريـر ايـن خطبـه را در تـاريخش      : گويم مى. ، و قصه را درك ننموده است     باشد زباله است، و وى متروك مى     



  حيات صحابه

٨٩  ششم جلد 

 برخاست، و پس از حمد      1حسين عليه السالم در ذو حسم     : از عقبه بن ابى العيزار روايت نموده، كه گفت        ) 305/4(
 حـسين بـراى   :و همچنان از عقبه بن ابى العيـزار ذكـر نمـوده كـه      . و مثل آن را متذكر شده است      ... و ثناى خداوند  

 گفتـه   �اى مـردم، رسـول خـدا        :  بيانيه داد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت          3 در بيضه  2يارانش و ياران حر   
شكند، مخـالف سـنت    داند، عهد خدا را مى     كسى پادشاه ستمگرى را ديد، كه محرمات خداوند را حالل مى          «: است

كند، و او وى را به فعل يا به قـول منـع نكـرد، بـر                  ىرسول خداست، در قبال بندگان خدا، به گناه و تجاوز عمل م           
، آگاه باشـيد، اينـان طاعـت شـيطان را در پـيش              »خداوند حق است، كه وى را در جاى داخل شدنش داخل سازد           

انـد، غنيمـت را بـراى        اند، حدود را معطل قرار داده      اند، فساد را آشكار كرده     اند، طاعت رحمان را ترك نموده      گرفته
ترين كسى هستم  اند، من به حق   اند و حاللش را حرام گردانيده      اند، حرام خدا را حالل گردانيده       داده خود اختصاص 
هاى تان با بيعت تان نـزدم آمدنـد، كـه شـما مـرا       هاى شما در اين راستا برايم رسيد، و فرستاده نامه. كه تغيير بدهد  

تـان دسـت    يعت تان را براى من تمام كنيد، به هدايت    داريد، اگر ب   كنيد و از يارى و نصرتم دست بر نمى         تسليم نمى 
ام  هاى شماست و خـانواده  نفسم با نفس.  هستم�من حسين بن على، و فرزند فاطمه دختر رسول خدا           . يابيد مى

هاى شماست، و من براى شما مقتداى خوبى هستم، و اگر چنين نكنيد، و عهد خويش را نقض نماييد، و  با خانواده
چون شما . هاى تان بيرون كشيد، سوگند به جانم، كه اين عمل از طرف شما ناآشنا و بيگانه نيست      گردنبيعتم را از    

ايد، و مغرور و فريب خورده كسى است، كه بـه شـما فريـب      انجام داده 4اين را در برابر پدرم، برادرم و پسرعمويم       
ايـد، و    تـان را ضـايع سـاخته       ، و نصيب  ايد خورد و مغرور گردد، در اين صورت شما سهم خويش را از دست داده             

كسى كه عهدشكنى نمايد، بدون ترديد به ضرر خودش است، و خداونـد از شـما بـى نيـاز و بـى پـرواز خواهـد                           
  .و بركاتهاللَّه ه رحمساخت، والسالم عليكم و 

   
  � بيانيه يزيدبن شجره

 -نمـود   فتـارش را عملـش تـصديق مـى     يزيد بن شجره از كسانى بود، گ- �طبرانى از مجاهد از يزيد بن شجره      
اى مردم، نعمت خداوند را بـر خويـشتن بـه يـاد بياوريـد،               : وى براى ما بيانيه داد و گفت      : روايت نموده، كه گفت   

بينم، و  هاى سرخ و سبز و زرد مى خداوند چقدر نعمت نيكويى بر شما عنايت فرمود است، و شما را در ميان لباس       
وقتى كه مردم براى نماز و هـم چنـان بـراى قتـال صـف بندنـد،                  : گفت هست، و مى  در منازل هم آنچه كه هست،       

دهنـد، و   شوند، و حور عين خويشتن را زينت مى هاى دوزخ باز مى    هاى آسمان، دروازه هاى جنت و دروازه       دروازه
 خـويش را از     بار خدايا، نصرتش بده، وقتى پشت بگردانـد، روى        : گويند شوند، وقتى مرد روى بياورد مى      بيرون مى 
 -تـان    پدر و مادرم فداى -بار خدايا، برايش ببخش، با قوم به شدت و سختى بجنگيد            : گويند پوشانند و مى   وى مى 
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  حيات صحابه

٩٠  ششم جلد 

ريـزد، هـر عملـى را كـه انجـام داده، از وى پـاك        و حور عين را رسوا نسازيد، چون نخستين قطره كه به زمين مى  
حاال برايـت فرصـت   : گويند كنند، و مى شوند، رويش را پاك مى  سازد، و دو همسر از حور عين نزدش پايين مى          مى

و براى شما نيـز، بعـد از آن، صـد لبـاس جنـت بـرايش پوشـانيده               : گويد داخل شدن جنت فرا رسيده است، و مى       
ها از بافت بنى آدم نيست، بلكه از گياه جنت است، كه اگر در ميان دو انگشت گذاشته شوند، در  شود، اين لباس مى
اين : گويد مى) 294/5( هيثمى   1.برايم خبر داده شده كه شمشيرها كليدهاى جنت اند        : گفت گنجند، و مى   جا مى همان

  .اند ها رجال صحيح را طبرانى از دو طريق روايت نموده، و رجال يكى از آن
ها اميـر مقـرر    شاز مجاهد از يزيدبن شجره رهاوى، كه از اميران شام بود، و معاويه وى را بر ارت        ) 494/3(و حاكم   

بينيد، كه مـن از سـياه و        اى مردم، اگر آنچه را مى     : وى روزى براى ما بيانيه داد، و گفت       : نمود، روايت نموده كه    مى
. بينم، نعمت خدا را بر خويشتن به ياد بياوريد، و در منازل هـم آنچـه كـه هـست، هـست                      سرخ و سبز و سفيد مى     

شوند، و   هاى دوزخ باز مى    هاى جنت و دروازه    هاى آسمان، دروازه   وازهسخن اين است كه وقتى نماز بر پا شود، در         
شوند، و وقتى يكى از مردان مستقيم و روبـرو بـه سـوى جنـگ رو بيـاورد،               نمايند و بيرون مى    حور عين زينت مى   

روى بار خدايا، نصرت و ياراى اش بـده، و وقتـى پـشت گردانـد،                . بار خدايا، ثابت و استوارش بگردان     : گويند مى
با قـوم بـه شـدت و سـختى     . بار خدايا، رحمش كن. بار خدايا، برايش بيامرز: گويند خويش را از وى پوشانيده مى    

ريـزد،   آورد، نخـستين خـونى كـه از وى مـى            چون يكى از شما وقتى روى مـى        -تان    پدر و مادرم فداى    -بجنگيد  
ريزد، و دو تـن از حـور عـين نـزدش پـايين       مىريزاند، چنانكه برگ درخت      سازد و مى   گناهانش را از وى دور مى     

نخيـر،  : گوينـد  من براى شما هـستم، آن دو مـى   : گويد شان مى  كنند، وى براى   شوند، و غبار را از رويش پاك مى        مى
 يعنى  -شود، كه اگر در ميان اين دو انگشتم پيچيده شوند            بلكه ما براى تو هستيم، و صد لباس برايش پوشانيده مى          

انـد، شـما نـزد خداونـد، بـه       هـاى جنـت   آدم نيستند، ولى از لباس     گنجد، از بافت بنى     در آنجا مى   - سبابه و وسطى  
وقتـى روز قيامـت فـرا در      . تان و مجالس تان نوشـته هـستيد        هاى پنهانى  تان، نشست  تان، صفات  تان، سيماى  هاى نام

، و جهنم، مثل ساحل بحـر، سـاحلى   اى فالن، اين نورت است، اى فالن، براى تو نورى نيست      : شود رسد، گفته مى  
انـد چـون قـاطر، وقتـى اهـل دوزخ بـراى              هـايى  دارد، در آن خزندگان ومارانى هستند چون درخت خرما، و كژدم          

به ساحل بيرون شويد، آن گاه بـه سـوى      : شود كنند، كه برايشان تخفيف داده شود، گفته مى        فريادرسى صدا بلند مى   
شـان   گيرند، و برهنه هاى شان و جايى كه خدا بخواهد مى هاى شان، روى ز لبشوند، و خزندگان ا ساحل بيرون مى  

كنند كه به آتش بـرده شـوند، و برايـشان خـارش مـسلط گردانيـده        ها، درخواست مى كنند، باز براى فرار از اين     مى
 ايـشان   گـردد، آن گـاه يكـى از        خارد كه اسـتخوانش آشـكار مـى        شود، و يكى از ايشان پوستش را به حدى مى          مى
اين به سبب همان است، كه تـو        : گويد برايش مى : آرى: گويد رساند؟ مى  اى فالن، آيا اين برايت اذيت مى      : گويد مى

اين را همچنان ابن المبارك در الزهد و ابن منده و بيهقى از طريـق مجاهـد، بـه شـكل                     . نمودى مؤمنان را اذيت مى   
  .اند ه، روايت نمودهآمد) 658/3 (اإلصابهموقوف و طوالنى، چنانكه در 

                                                 
1 ��	
  ).+٢٩/ .(ا��G> : HIJI) ,+٢/ ٢٢(:19ا<ی . 



  حيات صحابه

٩١  ششم جلد 

   
   � بيانيه عميربن سعد

 او امير حمص و     -: گفت  روايت نموده، كه وى بر منبر مى       �از سعيدبن سويد از عميربن سعد       ) 375/4(ابن سعد   
 آگاه باشيد، كه اسالم، ديوار محكم و بازدارنده است و دروازه محكم و استوار است،                - بود   �از اصحاب پيامبر    
اش حق است، وقتى ديـوار شكـسته شـود، و دروازه نـابود گـردد، اسـالم بـاز                   الت است، و دروازه   ديوار اسالم عد  

گيرى پادشاه   باشد، تا اين كه پادشاه محكم و سخت گير باشد، و سخت            اسالم هميشه محكم و استوار مى     . گردد مى
  .كشتن با شمشير نيست، ونه زدن باتازيانه، بلكه فيصله به حق و گرفت به عدل است

   
  )اللَّه عنهما رضى(سعدبن عبيدالقارى پدر عمير يانيه ب

مـا فـردا بـا دشـمن روبـرو          : از سعدبن عبيد روايت نموده،  كه وى براى شان بيانيه داد و گفت             ) 458/3(ابن سعد   
اى كـه بـر تـن داشـتيم كفـن            شويم، پس خونى را از ما نشوئيد، و جز در همان جامه            شويم، و ما فردا شهيد مى      مى
  .يمنشو

   
  � بيانيه معاذبن جبل

معاذبن جبل در شـام بـراى مـا بيانيـه داد و             : اند كه گفت   ابن جرير و ابن ابى حاتم از سلمه بن سبره روايت نموده           
شما اهل جنت هستيد، به خدا سوگند، من اميدوارم، كه خداوند تعالى، آنانى را از فارس . شما مؤمنان هستيد: گفت

دهيد، و آن به اين صورت كه وقتى بـراى يكـى از شـما يكـى از آنـان            شما دشنام مى  و روم داخل جنت سازد، كه       
نيكو نمودى، خداوند رحمت كند، نيكو نمودى، خداوند برايت بركت دهـد، بعـد از   : گويد عملى را انجام دهد، مى   

  :آن تالوت نمود
] ��) 4� �y��Y� � ;�:�W�� ���N� � ��&�` 4�o�� >�9+O� �[ )��*�F��:�C(  

شـان زيـاده     كنـد و از فـضل خـود بـراى          و دعاى آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى نيك كردند قبول مى            «: ترجمه
  .»دهد مى

  .آمده است) 115/4(اين چنين در تفسير ابن كثير 
   

  � بيانيه ابودرداء
مـن از  : گفت يد كه مىداد شن  كه بر منبر بيانيه مى�وى از ابودرداء : ابن عساكر از حوشب فزارى روايت نموده كه     

در آنچه دانستى : لبيك، بگويد : اى عويمر، و بگويم   : ترسم كه پروردگارم عزوجل مرا صدا نمايد و بگويد         روزى مى 
اش مـرا   چگونه عمل نمودى؟ آن  گاه هر آيت در كتاب خدا كه نهى كننده و امر كننـده اسـت بيايـد، و از فريـضه             
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ام، و نهى كننده بر من شهادت بدهد، كه مـن خـود را بـاز                كه عمل ننموده  بپرسد، و امر كننده بر من شهادت بدهد         
  .آمده است) 78/7( اين چنين در الكنز 1ام، آيا ترك بگويم؟ نداشته
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  باب هفدهم
  

  پندها و اندرزهاى اصحاب
   

گرفتنـد، و   مـى گفتند و پند و اندرز      در سفر و اقامت پند و اندرز مى        )رضي اهللا عنهم  ( و يارانش    �چگونه پيامبر   
نمودند، و از خداوند به درستى       هاى آخرت منصرف مى    هاى آن به سوى نعمت     چگونه نظر را از ظواهر دنيا و لذت       

شد، انگار كه آخرت در پـيش   ها از آن خوفناك مى ريخت، و قلب ها از آن اشك مى  ترسيدند، ترسيدنى كه چشم    مى
اى شان آشكار گرديده بود، و چگونه از دست امت محمدى ه روى شان تجلى نموده بود، و احوال محشر در چشم  

سـاختند، و بـه پنـدها و         ها و زمين متوجه مى     گرفتند، و روى شان را به سوى آفريننده آسمان         با پندهاى خويش مى   
  .نمودند هاى شرك جلى و خفى را قطع مى اندرزهاى خود شريان

   
   � مبرباب  پندها و اندرزهاى اصحاب پندها و اندرزهاى پيا

  براى ابوذر عفارى � اندرز پرشكوه و بزرگ پيامبر
اند   روايت نموده� از ابوذر - كه آن را صحيح دانسته - و حاكم - لفظ هم از وى است    -ابن حبان در صحيحش     

اى پادشاه غالب، مورد    : اش عبرت و اندرز بود     همه«: گفتم اى رسول خدا، صحف ابراهيم چه بود؟ گفت        : كه گفت 
ام، تا دنيا را باالى هم جمع كنى، بلكه تو را به خاطرى فرستادم، كه  قرار گرفته و مغرور، من تو را نفرستادهآزمايش 

كنم، اگر چه از كافر باشد، و بر عاقل، وقتى عقل خود را از             دعاى مظلوم را از من باز دارى، چون من آن را رد نمى            
ساعتى مناجات پروردگارش را نمايد، ساعتى :  داشته باشددست نداده باشد، الزم است، كه براى خود ساعت هايى         

ساعتى در مخلوق وصنع خداوند عزوجل فكر نمايد و ساعتى خـود را بـراى ضـرورت    . نفس خود را محاسبه كند   
بـه سـوى   : و بر عقلمند الزم است، كه جز به سوى سه چيز كوچ نكنـد     . خودش چون طعام و نوشيدنى فارغ سازد      

و بر عقلمند الزم است، كه بـه زمـان خـود       . ت، به سوى اصالح زندگى يا لذت در غير حرام         گيرى براى آخر   توشه
آگاه باشد، متوجه كار خود باشد و زبانش را حفظ نمايد، و كسى كه كالم خود را از عملش حساب كنـد كالمـش                        

  .»داشته باشد شود، مگر در آنچه برايش اهميت و ارتباط مى كم مى
براى كـسى تعجـب     : اش عبرت و اندرز بود     همه«: ف موسى عليه السالم چه بود؟ گفت      اى رسول خدا، صح   : گفتم
كنم، كه به آتش يقين دارد، و باز هم  شود، براى كسى تعجب مى     كنم، كه به مرگ يقين دارد، و باز هم خوش مى           مى
بـراى كـسى تعجـب    شـود،   كنم، كه به قدر يقين دارد، و باز هم مانده و خسته مـى        خندد، براى كسى تعجب مى     مى
كـنم، كـه بـه       كند، براى كسى تعجـب مـى       كنم، كه دنيا و دگرگونى آن را با اهلش ديده، و باز به آن اطمينان مى                مى

تو را بـه تقـواى     «: اى رسول خدا، برايم وصيت كن، گفت      : ، گفتم »كند بازپرسى فردا يقين دارد، و باز هم عمل نمى        
بـه تـالوت    «: اى رسول خدا، برايم بيفـزاى، گفـت       : گفتم. »امور است كنم، چون تقوا رأس همه       خداوند توصيه مى  

اى : گفـتم . »اى در آسـمان اسـت      قرآن و ذكر خداوند عزوجل چنگ بزن، چون اين برايت نورى در زمين و ذخيره              
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 ميرانـد، و نـور روى را   از خنده زياد خود را بازدار، چون خنده زياد قلـب را مـى   «: رسول خدا، برايم بيفزاى، گفت    
اى :  گفـتم  1»جهاد در پيش گير، چون جهاد رهبانيت امتم است        «: اى رسول خدا، برايم بيفزاى، گفت     : گفتم. »برد مى

بيشتر خاموسى اختيار كن، چون خاموشى طوالنى، راننده شيطان، و كمكى اسـت  «: رسول خدا، برايم بيفزاى، گفت 
مسكينان را دوست داشـته بـاش، و همـراه شـان            «: تاى رسول خدا، برايم بيفزاى، گف     : گفتم. »برايت در امر دينت   

تر از توست، و به كـسى كـه          به كسى نگاه كن، كه پايين     «: اى رسول خدا، برايم بيفزاى، گفت     : گفتم. »مجالست نما 
. »ترين راه است، كه نعمت موجود خداونـد را نـزدت حقيـر نـشمرى               باالتر از توست نگاه مكن، چون اين شايسته       

اى رسـول خـدا، بـرايم بيفـزاى،     : گفتم. »حق را اگر چه تلخ باشد بگو«: دا، برايم بيفزاى، گفت اى رسول خ  «: گفتم
دانى، باز دارد، و بر آنان در  عملى كه خـودت انجـام             مردم، آنچه از نفس خودت مى      ]عيب گيرى [تو را از    «: گفت
ى، كـه در نفـس خـودت    دهى خشمگين مشو، همينقدر عيب برايـت كـافى اسـت، كـه از مـردم آنچـه را بـدان                    مى
ام زد و  بعد از آن با دستش بر سـينه . »دهى اش، و بر آنان در آنچه خشمگين شوى، كه خودت انجامش مى            دانى نمى
اى ابوذر، عقلى مانند تدبير نيست، پرهيزگاريى مانند خود را نگه داشتن نيست و حسبى مانند اخالق نيكـو             «: گفت
ابراهيم بن هشام بن يحياى غـسانى ايـن را بـه تنهـايى از پـدرش                 : گويد مى) 473/3( منذرى در الترغيب     2.»نيست

روايت نموده است، و اين حديث طويل است، كه در اولش انبياء عليهم السالم را ياد نموده است، و من اين بخش            
و حديث را بـه شـكل كامـل         . هاى بزرگ و اندرزهاى سترگ در آن، ذكر نمودم         آن را، به سبب موجوديت حكمت     

و هم چنان حسن بن سفيان و ابن عساكر . از طريق ابراهيم بن هشام روايت نموده است     ) 166/1 (الحليهبونعيم در   ا
  .اند آمده، روايت نموده) 201/8(اين را به صورت كامل، چنانكه در الكنز 

  
  دانيد، مثال هر يكى از شما و مثال خانواده و مال و عملش چطور است؟ آيا مى

:  روزى براى يارانش گفت�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت   )اللَّه عنها  رضى(مثال از عايشه    رامهرمزى در اال  
خدا و رسولش داناترانـد،  :  گفتند»دانيد، مثال هر يكى از شما و مثال خانواده و مال و عملش چگونه است؟            آيا مى «

مثال مردى است كه سـه بـرادر داشـته    مثال هر يكى از شما، و مثل مال و خانواده و فرزند و عملش، چون                «: گفت
آنچه بر من نازل شـده اسـت كـه     : باشد، وقتى مرگش فرا در رسد، يكى از همان برادرانش را طلب نمايد و بگويد              

از تـو نـزدم ايـن اسـت، كـه           : گويد بينى، پس براى من نزدت چيست، و برايم پيش خود چه دارى؟ مى             خودت مى 
نسازم و به كار و امورت رسيدگى نمايم، وقتى مردى غسلت بـدهم، كفنـت               پرستاريت نمايم، خسته و افسرده ات       

كنم، و با حمل كنندگان حملت نمايم، يك نوبت حملت نمايم، و يك نوبت دم راستى كنم، و وقتى برگشتم، براى                     
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را چگونه  وى  . باشد اش مى  اين برادرش است و جزء خانواده     . از تو به خوبى ياد نمايم     : پرسد كسى كه مرا از تو مى     
: گويد بعد از آن براى برادر ديگرش مى      «. شنويم اى رسول خدا، چيزى را كه در آن نفع باشد نمى          :  گفتند »يابيد؟ مى

تـا وقتـى    : گويد بينى، پس براى من در پيشت چيست، و برايم نزدت چه دارى؟ مى             آيا آنچه را بر من نازل شده مى       
شود، و مرا به جايى  وانم، وقتى مردى،تو را به جايى و راهى برده مىت در شمار زندگان باشى برايت نفع رسانيده مى 

شـنويم،   اى رسول خدا، نفعى نمى    :  گفتند »يابيد؟ شود، اين برادرش، مالش است، وى را چگونه مى         و راهى برده مى   
 برايم پاسخ دادنـد     بينى، و آنچه را خانواده و مالم       آيا آنچه را بر من نازل شده مى       : گويد باز براى برادر ديگرش مى    «

من در قبرت همراهـت هـستم، در وقـت        : گويد دانى، پس برايم نزد تو چيست و برايم در پيشت چه دارى؟ مى             مى
ايـن  . سـازم  نـشينم و آن را گـران مـى         وحشت و تنهاييت همصحبتت هستم، در روز وزن اعمال در ترازويـت مـى             

 وى بهترين برادران و بهترين همراهان       �رسول خدا   اى  :  گفتند »بينيد؟ برادرش، عملش است، وى را چگونه مى      
آن گـاه عبداللَّـه بـن كُـرز     : گويد  مى)اللَّه عنهما  رضى(عايشه  . »قضيه همينطور است  «:  گفت �است، رسول خدا    

دهى، كه اين كـالم را در رشـته نظـم در آورم و از آن                 اى رسول خدا، آيا برايم اجازه مى      : نزدش برخاست و گفت   
 آمـد، و در پـيش رويـش    �، وى رفت و بعد از سپرى نمودن شبى نزد رسـول خـدا             »آرى«: ؟ گفت ابياتى سازم 

  :ايستاد، و مردم جمع گرديدند و او شروع نموده سرود
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 گريه نمود، و مسلمانان هم گريه كردند، و عبداللَّه بن كرز از نزد هر گروهى از �آن گاه از قول وى رسول خدا       

خواسـتند كـه آن را بـراى شـان بخوانـد، وقتـى           نمودنـد و از وى مـى       را طلب مى  نمود، وى    مسلمانان كه عبور مى   
و اين را هـم چنـان جعفـر فريـابى در            . آمده است ) 124/8(اين چنين در الكنز     . كردند خواند گريه مى   شان مى  براى

، همه شان از    هالكفال كتابش الكنى، ابن ابى عاصم در الوحدان، ابن شاهين، ابن منده در الصحابة و ابن ابى الدنيا در                 
 اإلصـابه  بـه مثـل آن، چنانكـه در     )اللَّه عنها  رضى(طريق محمدبن عبدالعزيز زهرى از ابن شهاب از عروه از عايشه            

  .اند آمده، روايت نموده) 362/2(
   

    � پندها و اندرزهاى اميرالمؤمنين عمربن الخطاب
  پندها و اندرزهاى وى براى مردى

مردم تو را از نفست غافل نسازند، چـون         : نموده، كه وى مردى را نصيحت نموده گفت        روايت   �دينورى از عمر    
دهـى بـر تـو نوشـته و      گردد نه بر ايشان، روز را در گشتن سپرى مكن، چون عملى را كه انجام مى كار بر تو بر مى  
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 از نيكى براى گنـاه      تر تر و تيز درك كننده     گردد، ووقتى بدى نمودى نيكى نما، چون من چيزى را زودرس           حفظ مى 
  .آمده است) 208/8(اين چنين در الكنز . بينم گذشته و قديمى نمى

گيـرى كـن، و دوسـت صـالح         رسـاند كنـاره    از چيزى كه اذيتت مـى     :  روايت نموده،  كه گفت     � و بيهقى از عمر     
ايـن چنـين در     . ترسند برگزين، و به ندرت همچو دوست را ميابى، و در كارت با كسانى مشوره كن كه از خدا مى                  

  .آمده است) 208/8(الكنز 
   

  � هجده حكمت عمر
 براى مردم هجده    �عمر بن الخطاب    : اند كه گفت   خطيب، ابن عساكر و ابن نجار از سعيدبن مسيب روايت نموده          

بهترين سزا براى كسى كه بـه خـاطر اطاعـت تـو از خـدا           : اش حكمت است، وى گفت     سخن وضع نمود، كه همه    
ترين وجهـش توجيـه       اين است، كه تو با نافرمانى وى از خدا اطاعت كنى، كار برادرت را به خوب                نافرمانى نموده 

كن، مگر در صورتى كه از وى نزدت عملى بيايد كه از توجيهش عاجز بمانى، و به خاطر حرفى كه از مسلمانى بر                       
نمايد، بايد كسى  ها عرضه مى همتاى در خير ميابى، گمان بد مكن، كسى كه نفسش را به ت آمد، وقتى برايش توجيه
باشـد،   نمايد مالمت نكند، كسى كه راز و سرش را بپوشاند، اختيار در دست خودش مـى                را كه به وى گمان بد مى      

برى، آنان در آرامى زينت و در مصيبت پشتوانه   بايد برادران صادق برگزينى چون تو در ميان آنان زندگى به سر مى            
دق ملتزم باش، اگر چه تو را به قتل رساند، در آنچـه اهميـت و ارتبـاط برايـت نـدارد                  و كمك اند، به راستى و ص      

مداخله مكن، از آنچه واقع نشده و نيست مپرس، چون در آنچه هست، مصروفيتى از آنچه نيست، وجود دارد، كار                  
عـادى و سـبك   خواهـد، سـوگند دروغ را    و ضرورت را نزد كسى براى حل مبر، كه برآورده شدنش را به تو نمـى            

سازد، با فاجران مصاحبت نداشته بـاش تـا از فجـور ايـشان نيـاموزى، از دشـمنت                    مشمار، كه خداوند هالكت مى    
گيرى نما، از رفيقت برحذر باش، مگر از امين، و امين آن است كه از خدا بترسد، نزد قبرها خشوع پيشه كن،                        كناره

از دار و در كارت بـا كـسانى مـشوره نمـا، كـه از خداونـد       در وقت طاعت ذلت اختيار نما و در وقت گناه دست ب       
  :گويد ترسند، چون خداوند تعالى مى مى
]1F¹ �]{ X�N���� hA��� 4�  !���)[(x�):�¤(  

  .»ترسند از خداوند از ميان بندگانش علما مى«: ترجمه
  .آمده است) 235/8(اين چنين در الكنز 
به آنچه به تو    :  گفت �عمربن الخطاب   : ن شهاب روايت است كه گفت     از محمدب ) 55/1 (الحليهو نزد ابونعيم در     

گيرى نما، رازت را از دوستت حفظ كن، مگر از دوست امين، چون بـا                ارتباط ندارد مداخله مكن، از دشمنت كناره      
د، تواند، با فاجر مصاحبت مكن، چون از فجورش برايت مياموزان           برابرى كرده نمى   ]و كسى [مردم امين هيچ چيزى     

  .ترسند و رازت را برايش افشا مكن و در كارت با كسانى مشوره نما كه از خداوند عزوجل مى
  

  اند اند و زنان هم سه گونه مردان سه گونه
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 �عمـر   : اند كه گفـت    ابن ابى شيبه، ابن ابى الدنيا، خرائطى، بيهقى و ابن عساكر از سمره بن جندب روايت نموده                
گونه اول زنى است عفيف، مسلمان، نرم، دوست دارنده         : اند، اما زنان   ان هم سه گونه   اند و زن   مردان سه گونه  : گفت

كند، و همكار و كمك كننـده كـشاكش روزگـار بـر خـالف                اش را كمك مى    و زاينده، در كشاكش روزگار خانواده     
دارد، و عالوه بـر     باشد، و اينطور زن را به ندرت ميابى، و گونه دوم زنى است كه حيثيت ظرف را                   اش نمى  خانواده

دهد، و سومى خاين و اذيت رسان است، خداوند وى را بـر گـردن هـر كـسى                    زاييدن اوالد ديگر عملى انجام نمى     
گونـه اول مـردى اسـت عفيـف،         : اند و مردان هم سه گونه    . كشد اندازد، و وقتى بخواهد وى را پس مى        بخواهد مى 

نـشيند، و   اى و  كارى برايش پيش آيد، با خودش به مشوره مـى  آسان گير، نرم، داراى رأى و مشوره، و وقتى واقعه     
دوم مردى است كه رأى و نظرى ندارد، وقتى كارى برايش پيش آيد، نزد آدم با       . دهد كارها را درجاهايش انجام مى    

سوم مردى است حيران، و گيج، نه خودش ابتكار كـار خـوب را   . كند آيد، و رأى وى را قبول مى رأى و مشوره مى   
  .آمده است) 235/8(اين چنين در الكنز . كند ارد و نه از راهنمايى اطاعت مىد
   

  پند و نصيحتش براى احنف بن قيس
اى احنف، كسى كه    :  برايم گفت  �عمربن الخطاب   : طبرانى در األوسط از احنف بن قيس روايت نموده، كه گفت          

شود، و كـسى كـه حـرفش زيـاد       بك دانسته مى  گردد، و كسى كه مزاح نمايد، س       اش زياد شود، هيبتش كم مى      خنده
شـود، و كـسى كـه        گردد، و كسى كه خطاها و لغزش هايش زياد گردد، حيايش كـم مـى               شود، خطاهايش زياد مى   

 هيثمـى   1.ميـرد  گردد، و كسى كه پرهيزگارى و تقوايش كم شود قلبش مى           حيايش كم شود، پرهيزگارى اش كم مى      
ابن ابى الـدنيا،    . اند مجاشع آمده، و من وى را نشناختم، ولى بقيه رجال آن ثقه           در اين دويد بن     : گويد مى) 302/10(

اش زيـاد گـردد، هيبـتش كـم          كسى كـه خنـده    : اند كه گفت    روايت نموده  �عسكرى، بيهقى و غير ايشان از عمر        
مـان چيـز    شود و كسى كه چيزى را زياد انجام دهد، به ه           شود، و كسى كه مزاحش زياد گردد، سبك دانسته مى          مى

  .اند آمده، روايت نموده) 235/8(و مثل آن را، چنانكه در الكنز ... شود و كسى كه حرفش زياد شود شناخته مى
   

  كنند ميرانند و حق را به ذكر آن زنده مى خداوند بندگانى دارد كه باطل را با دورى از آن مى
ند بندگانى دارد، كه باطل را بـا تـرك نمـودن و    خداو:  روايت نموده، كه گفت�از عمر ) 55/1 (الحليهابونعيم در   

اند كه ترغيب شدند و راغب و مايل گرديدند،  كنند، آنان كسانى ميرانند، و حق را به ذكرش زنده مى  رها كردنش مى  
انـد  كـه معاينـه        اند كه ديگر در امـان نيـستند، از يقـين آنچـه را ديـده                ترسانيده شدند و ترسيدند، و چنان ترسيده      

كنند، خوف و ترس، مخلص و پاكشان گردانيـده          اند كه از خود زايلش نمى      اند، و آن را به آن چه خلط كرده         ننموده
كننـد، حيـات و زنـدگى       ماند ترك مـى    شان باقى مى   گردد، در طلب آنچه براى     است، ايشان آنچه را از آنان قطع مى       
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عين بـه همـسرى شـان در آورده شـده، و     باالى شان نعمت است، و مرگ براى شان عزت است، بنابراين اين حور 
  .اند پسران جاويد در خدمت شان قرار داده شده

   
  پندها و اندرزهاى متفرقه وى

هـاى علـم باشـيد، و رزق        هاى كتاب و چـشمه     ظرف:  روايت نموده، كه گفت    �از عمر   ) 51/1 (الحليهابونعيم در   
با توبه كنندگان مجالست نماييد، چون : موده، كه گفتروزانه را از خداوند سؤال نماييد، و از وى همچنان روايت ن

  .هاى نرم برخوردارند آنان از قلب
كسى از خدا بترسد انتقام : اند كه گفت  روايت نموده�وحاكم درالكنى از عمر  هالمجالسابن ابى الدنيا، دينورى در 

بود  بود، غير آن چه مى  روز قيامت نمى و اگر1دهد، گيرد، و كسى از خدا بترسد همه آنچه را بخواهد انجام نمى    نمى
  .آمده است) 235/8(اين چنين در الكنز . بينيد كه مى

كسى كه در قبال نفس خود بـه مـردم عـدالت نمايـد، در     : اند كه گفت  روايت نموده�خرائطى و غير وى از عمر  
اين چنين  .  از افتخار به گناه    شود، عجز پيشه نمودن در طاعت به نيكى نزديكتر است          كارش برايش كاميابى داده مى    

  .آمده است) 235/8(در الكنز 
بـرايش خبـر رسـيده  كـه         : اند كـه   ابن ابى شيبه، عسكرى، ابن جرير، دارقطنى و ابن عساكر از مالك روايت نموده             

 )اخالقـش (عزت مرد تقوايش است، شرافتمندى و حسبش دينش است، مردانگـى اش             :  گفت �عمربن الخطاب   
شناسـد و   بزدلى غرايزى اند در مردان، مرد شجاع و با غيرت در دفاع و طرفدارى از كسى كه مى است، و جرأت و     

نمايد، مال شرافتمندى و حسب اسـت، و تقـوى           جنگد، و بزدل پدر و مادرش را رها نموده فرار مى           شناسد مى  نمى
) 235/8(ايـن چنـين در الكنـز    . توانى كرم و عزت است، تو از فارسى و عجمى و نبطى جز به تقوى بهتر بوده نمى        

  .آمده است
عمـربن الخطـاب بـراى ابوموسـاى اشـعرى          : انـد كـه گفـت      ابن ابى الدنيا و دينورى از سفيان ثورى روايت نموده         

حكمت زاده بزرگى سن و سال نيست، بلكه عطا و بخشش خداست، و آن را براى كسى             :  نوشت )اللَّه عنهما  رضى(
آمده ) 235/8(اين چنين در الكنز     . تو به كارهاى پست و اخالق مذموم روى آورى        دهد، و زنهار كه      كه بخواهد مى  

  .است
وى بـراى پـسرش عبداللَّـه بـن عمـر           : انـد كـه     روايت نموده  �ابن ابى الدنيا، ابوبكر صولى و ابن عساكر از عمر           

 از خـدا بترسـد، خداونـد    كنم، چون كـسى  من تو را به تقواى خداوند توصيه مى  : اما بعد :  نوشت )اللَّه عنهما  رضى(
دهد، كسى  نمايد، كسى كه برايش قرض بدهد، پاداشش مى دارد، كسى كه بر وى توكل كند، كفايتش مى نگاهش مى

افزايد، و بايد تقوى در مقابل چشم هايت، ستون عملت و روشنى و جالى               كه شكرش را به جاى آورد، برايش مى       
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 و كسى هدفش رضاى خدا نيست، اجر و پـاداش نـدارد، و كـسى                قلبت باشد، چون كسى نيت ندارد، عمل ندارد،       
  .آمده است) 207/8(اين چنين در الكنز . نرمش و مهربانى ندارد، مال ندارد، و كسى كهنه ندارد، جديد ندارد

برايم خبر رسيدن كـه عمـربن الخطـاب    : اند كه گفت بيهقى در الزهد و ابن عساكر از جعفربن زبرقان روايت نموده  
نفس خويشتن را در آرامـى و رفـاه قبـل از حـساب        : اش آمده بود   ى يكى از واليانش نوشت، و در آخر نامه         برا �

شديد و سخت حسابى كن، چون كسى نفسش را در آرامى و رفاه، قبل از حساب شديد و سخت، محاسـبه كنـد،                       
سـازد، و گناهـانش   عاقبت و فرجامش رضاى خدا و غبطه مردم به وى است، و كسى را كه زندگى اش مـصروف                   

شويد، آن را بـه      مشغول گرداند، عاقبت و فرجامش پشيمانى و حسرت است، به آنچه پند داده و نصيحت كرده مى                
  .آمده است) 208/8(اين چنين در الكنز . گردى باز ايستى ياد داشته باش، تا از آنچه نهى مى

 )اللَّه عنهما رضى(ى براى معاويه بن ابى سفيان و:  روايت نموده كه  �و ابوالحسن بن رزقويه در جزء خود از عمر          
كند، و جـز بـه حـق فيـصله مكـن،             هاى اهل حق را برايت بيان مى       به حق ملتزم باش، حق جايگاه     : اما بعد : نوشت
  .آمده است) 208/8(اين چنين در الكنز . والسالم

   
    � پندها و اندرزهاى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب

  � ى عمرپند و اندرزش برا
اى ابوالحـسن  :  گفـت � بـراى علـى   �عمـر  :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(ابن عساكر از ابن عباس    

و بدان كه از دنيا، جـز آنچـه دادى و           . يقينت را شك، علمت را جهل و گمانت را حق مگردان          : نصيحتم كن، گفت  
راسـت  : ودى ديگر چيزى برايت نيست، گفتمصرف نمودى، و تقسيم نمودى و عدل كردى و پوشيدى و كهنه نم     

  .آمده است) 221/8(اين چنين در الكنز . گفتى، اى ابوالحسن
اى اميرالمـؤمنين، اگـر ايـن خوشـت         :  گفت � روايت نموده، كه وى براى عمر        �و بيهقى از على بن ابى طالب        

را كوتاه ساز، پيراهن   )شلوار(، ازار   سازد كه به دو دوستت بپيوندى، آرزو را كوتاه ساز، كمتر از سير شدن بخور               مى
ايـن چنـين در الكنـز       . پيونـدى  را پيوند زن و كفش را پس از پاره شدن دوباره بدوز، به اين صورت به آن دو مـى                   

  .آمده است) 219/8(
   

  اى و بيان حقيقت خير در موعظه � على
ت، كه مال و اوالدت زيـاد شـود، بلكـه           خير اين نيس  :  روايت نموده، كه گفت    �از على   ) 75/1 (الحليهابونعيم در   

خير اين است كه علمت زياد گردد، و بردباريت بزرگ شود، و بر مردم به عبادت پروردگارت افتخار نمـايى، اگـر                      
طلبى، و در دنيا خيرى نيست، مگـر         نيكى نمودى، ستايش خداوند را نمايى، و اگر بدى نمودى، از خداوند آمرزش            

مردى كه مرتكب گناهى گرديد، و آن را با توبه جبران نمود، يا مردى كه در نيكى سـعى                   : براى يكى از اين دو مرد     
و ابن عساكر ايـن را      ! شود كم گردد؟   شود، و چگونه چيزى كه قبول مى       كند، و عملى در تقوى كم نمى       و تالش مى  

  .تآمده، روايت نموده اس) 221/8( به مانند آن، چنانكه در الكنز �در امالى خود از على 
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  بعد از اينكه به خنجر زده شد و اندرزهاى ديگر وى � پند و اندرزش براى پسرش حسن

 گريـه كنـان     � را زد، حسن     �هنگامى ابن ملجم على     : ابن عساكر از عقبه بن ابى صهباء روايت نموده، كه گفت          
گريم، در حالى كـه تـو       چرا ن : گرياند؟ پاسخ داد   اى پسرم، چه تو را مى     :  برايش گفت  �نزدش داخل گرديد، على     

اى پسرم، چهار چيز و چهار چيز را حفظ نما، هر چـه را       : گفت! در نخستين روز آخرت، و آخرين روز دنيا هستى        
ترين توانگرى و غنا عقل      خوب: اند؟ گفت  ها چه  اى پدرم، آن  : رساند، گفت  ها عمل نمايى برايت ضرر نمى      كه با آن  

ترين شرافتمندى  ترين وحشت، عجب و خود بينى است، و خوب         رناكاست، و بزرگترين فقر حماقت است، و خط       
زنهـار  : اى پدرم، چهار دانه شد، چهار ديگر را برايم بياموزان، گفت : گفتم: گويد و نجابت نيكويى اخالق است، مى     

خواهد برايت نفع برسـاند، ولـى بـه عـوض نفـع برايـت ضـرر                  كه با احمق رفاقت و دوستى نمايى، چون وى مى         
دهد، و نزديـك     ساند، و زنهار كه با دروغگو رفاقت و دوستى نمايى، چون وى دور را برايت نزديك نشان مى                 ر مى

نمايد،  باشد از تو دور مى ها محتاج مى را دور، و زنهار كه با بخيل دوستى نمايى، چون وى چيزى را كه به آن خيلى
فروشد، ايـن چنـين در الكنـز          چيز اندك و ناچيز مى     و زنهار كه با فاجر دوستى و رفاقت نمايى، چون وى تو را به             

  .آمده است) 236/8(
توفيق بهترين رهبر اسـت، اخـالق نيكـو بهتـرين يـار      :  روايت است كه گفت�و نزد بيهقى و ابن عساكر از على      

ايـن  . انگيز تر از عجب و خودبينى نيست       است، عقل بهترين همراه است، ادب بهترين ميراث است و وحشتى هول           
  .آمده است) 236/8(چنين در الكنز 

. به گوينده مبين كه كيست، به گفتارش ببين كه چيـست         :  روايت نموده،كه گفت   �ابن سمعانى در الدالئل از على       
هر برادرى قطع شدنى است، مگر برادريى كه بر غير طمع اسـتوار          : و نزد وى هم چنان از او روايت است كه گفت          

  .آمده است) 236/8(اين چنين در الكنز . باشد
   

    � پندها و اندرزهاى ابوعبيده بن جراح
   پند و اندرزش براى لشكرش

 روايـت نمـوده، كـه وى در    �از نمران بن مخمر ابى الحسن از ابوعبيـده بـن جـراح        ) 102/1 (الحليهابونعيم  در    
ه دينش است، آگـاه باشـيد،   آگاه باشيد، بسا سفيد كننده لباس هايش، لكه دار كنند: گفت زد و مى   اردوگاه گشت مى  

هاى جديد دفع كنيد، اگـر يكـى از شـما آن             بسا عزت كننده نفسش، ذليل كننده آن است، گناهان سابقه را به نيكى            
گيرد، و آن همـه   قدر گناه بكند، كه به آسمان برسد، و بعد از آن نيكى انجام دهد، آن نيكى باالى گناهانش قرار مى               

  .سازد گناهان را مغلوب و مقهور مى
   

  وصيت وى بعد از اين كه به طاعون مبتال گرديد و قولش درباره قلب مؤمن
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 و قبرش   -هنگامى ابوعبيده بن جراح در اردن       :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از سعيدبن ابى سعيد مقبرى        
من بـراى تـان     : فت به طاعون مبتال گرديد مسلمانانى را كه نزدش حاضر بودند فراخواند و گ             -هم در همانجاست    

نماز را بر پا داريد، زكات را ادا كنيد، ماه رمضان           : باشيد كنم، كه اگر آن را قبول كنيد، هميشه در خير مى           وصيتى مى 
را روزه بگيريد، صدقه بدهيد، حج نماييد و عمره بجا آريد، به يك ديگر خيرخواهى نماييد، اميران تان را نصيحت                    

دنيا هالك تان نسازد، و اگر شخصى هزار سال عمر داده شود، بـاز هـم جـز رهـسپار                    كنيد، خيانت شان ننماييد تا      
ميرنـد، و    بينيد، گزيرى ندارد، خداوند مرگ را بر بنى آدم مقرر نموده است، و آنان مـى                شدن به همين حالتم كه مى     
گشتش است، والـسالم    ترين شان براى روز بر     ترين شان براى پروردگارش و عمل كننده       خردمندترين آنان با طاعت   

آن گاه معاذ در ميان مردم برخاسـت     . و خودش درگذشت  . اى معاذبن جبل براى مردم نماز بده      . عليكم و رحمةاللَّه  
اى مردم از گناهانتان به خداوند توبه و خالص نماييد، چون بنـده هرگـاه بعـد از توبـه از گناهانـشان، بـا                         : و گفت 

باشد كه وى را ببخشد، مگر كسى را كه بااليش دين باشد، چون بنده در                ىرو گردد، بر خداوند حق م      خداوند روبه 
زد، بايد با وى روبرو گردد،  گرو دين خود است، و اگر كسى از شما در حالى صبح نمود، كه با برادرش حرف نمى      

ن ايـن گنـاه   سزد، كه بيشتر از سه روز برادرش را ترك بگويد، چو        و همراهش مصافحه نمايد، و براى مسلمان نمى       
  .آمده است) 74/5(اين چنين در منتخب الكنز . بزرگ است

مثال قلب مومن، چون گنجشك است، و هـر         :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوعبيده   ) 102/1 (الحليهو ابونعيم در    
  .خورد روز اينقدر و اينقدر بار دور مى

   
  � پندها و اندرزهاى معاذبن جبل

 و همـراه  - آمـد  �مردى نزد معاذبن جبل    : ز محمدبن سيرين روايت نموده، كه گفت      ا) 234/1 (الحليهابونعيم در   
مـن تـو را بـه دو امـر          :  ، معاذ گفـت    -كردند   دادند و همراهش خداحافظى مى     وى يارانش بودند، برايش سالم مى     

تى، و بـه نـصيب      از نصيب كه در دنيا دارى بى نياز نيس        : اى ها را حفظ نمودى، حفاظت شده      كنم، اگر آن   توصيه مى 
آخرتت نيازمندتر هستى، بنابراين حصه و نصيب آخرتت را بر حصه و نصيب دنيايت ترجيح بده، تا اين كـه آن را                      

  .براى خود به درستى منظم بسازى، وبعد آن را هر جايى كه رفتى با خود ببر
 در ميان ما برخاست �بن جبل معاذ: از عمروبن ميمون اودى روايت نموده، كه گفت) 236/1 (الحليهو ابونعيم در 

 هستم، بدانيد كه برگشت به سوى خداوند تعالى اسـت، بعـد از              �اى بنى اَود، من فرستاده رسول خدا        : و گفت 
آن يا راه به سوى جنت است يا به سوى آتش، و اقامتى است كه ديگر كوچ كردن ندارد، و جاويد ماندن اسـت در          

  .ميرند اسجادى كه نمى
وقتـى  : معاذبن جبـل بـراى پـسرش گفـت        : از معاويه بن قره روايت نموده، كه گفت       ) 234/1 (الحليهو ابونعيم در    

نمازى گزاردى، آن را مانند نماز خداحافظى و آخرى بخوان، و گمان مكن كه ابداً فرصتى ميابى كه آن نماز را بـار                   
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ى كه پيش نموده و نيكيى كه مـؤخرش      ميرد، نيكي  مؤمن در ميان دو نيكى مى     : ديگر هم بگزارى، واى پسرم بدان كه      
  .گردانيده است
:  گفـت  �مـردى بـراى معـاذبن جبـل         : از عبداللَّه بن سلمه روايت نموده، كه گفـت        ) 233/1 (الحليهو ابونعيم در    

روزه بگير و افطار كن، نماز   : من به اطاعت تو حريص هستم، فرمود      : كنى؟ پاسخ داد   آيا اطاعتم مى  : بياموزانم، گفت 
  . خواب نما، كسب كن و مرتكب گناه مشو، جز مسلمان نمير و از دعوت مطلوب و ستمكش برحذر باشبخوان و

هـا را انجـام    سه چيز است، كـسى كـه آن  :  روايت نموده، كه گفت�از معاذبن جبل  ) 237/1 (الحليهو ابونعيم در    
ب نبـودن و خـوردن در   خـوا  خنده بدون تعجب، خواب در صورت بـى : دهد، خود را به هالكت پيش نموده است  

  .وقت گرسنه نبودن
به فتنه مشكالت و سختى آزمايش كـرده        :  روايت نموده، كه گفت    �از معاذبن جبل    ) 236/1 (الحليهو ابونعيم در    

شـويد، و از بيـشترين چيـزى كـه بـر شـما               شديد و صبر كرديد، و به فتنه خوشى و رفاه هم به زودى آزمايش مى              
هاى يمنى را بر تن نمايند، و        هاى نرم شان و لباس     ى كه طال و نقره را بپوشند، و لباس        ترسم فتنه زنان است، وقت     مى

  .يابد توانگر را به رنج افكنند و فقير را به آن چه مكلف نمايند كه نمى
   

  � پندها و اندرزهاى عبداللَّه بن مسعود
تى كسى را ببينم كه بيكار است، نـه در  من وق:  روايت نموده، كه گفت �از ابن مسعود    ) 130/1 (الحليهابونعيم در   

اين را عبدالرزاق از وى به مثـل آن، روايـت كـرده،    . بينم كار دنيا مصروف است و نه هم در عمل آخرت، بدش مى   
بايد هيچ يكـى از شـما را جيفـه          : و نزد ابونعيم از وى روايت است كه گفت        . آمده است ) 232/8(چنانكه در الكنز    

قطرب همـان اسـت، كـه سـاعتى     :  و نزد وى همچنان از ابن عيينه روايت است كه گفت       1.شب و قطرب روز نيابم    
  .نشيند و ساعتى جاى ديگر اينجا مى

پاكى و خوبى دنيا رفته است، و ناپاكى آن باقى    :  روايت نموده، كه گفت    �از عبداللَّه   ) 131/1 (الحليهو ابونعيم در    
همچنـان از وى روايـت اسـت كـه     ) 132/1(و نـزد وى  . فه استمانده است، بناء مرگ امروز براى هر مسلمان تح   

  .دنيا مانند آبگيريست كه پاكى آن رفته و ناپاكى و چركش باقى مانده باشد: گفت
آگـاه باشـيد، دو چيـز ناخوشـياند و مكـروه،            :  روايت نموده، كه گفـت     �از عبداللَّه   ) 132/1 (الحليهو ابونعيم در    

و فقر، به خدا سوگند، فقط دو حالت است، يا غنا يا فقر، و من پروا ندارم كه به         مرگ  : هاى خوب و نيك اند     پديده
شوم، اگر توانگرى بود، در آن عطف و توجه الزم اسـت، و اگـر فقـر بـود در آن صـبر الزم                    كدام شان آزمايش مى   

  .است
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يمان، تـا وقتـى بـه بلنـدى آن     بنده به حقيقت ا   :  روايت نموده، كه گفت    �از عبداللَّه   ) 132/1 (الحليهو ابونعيم در    
تر از تـوانگرى و غنـا نباشـد،          يابد، كه فقر برايش محبوب     رسد، و به بلندى آن تا وقتى دست نمى         دست نيابد، نمى  

يـاران  : گويـد  اش نـزدش برابـر نباشـند، مـى         تر از شرف نباشد و توصيف كننده و بدگوينده         تواضع برايش محبوب  
تـر باشـد، و تواضـع در     يعنى فقر در حالل، برايش از غناى در حرام محبوب    : گفتندعبداللَّه آن را تفسير نمودند، و       

اش نـزد وى     تر از شرف و عزت درمعصيت خدا باشـد، و وصـف كننـده و بدگوينـده                 طاعت خدا، برايش محبوب   
  .ستآمده ا) 164/1 (صفه الصفوهاحمد اين را از وى به مثل آن روايت نموده، چنانكه در . درحق برابر باشند

سوگند به ذاتى كه معبودى جز وى نيست،        :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 132/1 (الحليهو ابونعيم در    
  .رساند كند، هرچه در دنيا برايش برسد، به وى ضرر نمى اى كه بر اسالم صبح و بيگاه مى بنده

 روايت نموده، كه  �از عبداللَّه بن مسعود     از عبدالرحمن بن عجيره و او از پدرش و او           ) 134/1 (الحليهابونعيم در   
شوند و اعمالى  كـه   شما در گذشت شب و روز قرار داريد، در اجل هايى كه كم مى : گفت نشست مى  وى وقتى مى  

كند، نزديك است كـه چيـزى مرغـوب و           آيد، و كسى كه خير كشت مى       مانند، و مرگ ناگهانى مى     محفوظ باقى مى  
كند، نزديك است كه ندامت و پشيمانى درو كند، و بـراى هـر كـشت       شر كشت مى   پسنديده درو نمايد و كسى كه     

 و حـريص  1شـود،  كننده، مثل همانچه است كه كشت نموده است، آدم سست از حصه و نصيب خود محروم نمـى                
تواند، براى كسى كه خيرى داده شـده، خداونـد تعـالى بـرايش داده      آنچه را برايش مقدر نشده به دست آورده نمى    

پرهيزگـاران سـرداران انـد، فقيهـان        . است، و كسى كه از شرى نگه داشته شده، خداوند تعالى نگاهش داشته است             
و امام احمد اين را از عبدالرحمن بن حجيـره و او از پـدرش و او از ابـن       . رهبران اند و مجالس شان زيادت است      

) 161/1 (صـفه الـصفوه  ل آن را، چنانكه در   و مث ... شما: گفت نشست مى   روايت نموده، كه وى وقتى مى      �مسعود  
  .آمده، متذكر گرديده است

هـر يـك از شـما مهمـان اسـت، و مـالش         :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 134/1 (الحليهو ابونعيم در    
  2.عاريت است، مهمان رونده است، و عاريت براى اهلش دوباره برگردانده شدنى است

  :از عبدالرحمن بن عبداللَّه بن مسعود از پدرش روايت نموده،  كه گفت) 134/1 (الحليهو ابونعيم در 
خداوند را عبادت كن    : هاى جامع و نافع برايم بياموزان، گفت       اى ابوعبدالرحمن، كلمه  :  مردى نزد وى آمد و گفت     

قبـول كـن،   و به وى چيزى را شريك نياور، و با قرآن هر جا كه رفت برو، كـسى كـه برايـت حـق را آورد از وى                 
  3.اگرچه دور و مبغوض باشد، و كسى كه برايت باطل را آورد، آن را بر وى رد نما، اگرچه دوست و نزديك باشد

حق ثقيـل اسـت و گـوارا، و باطـل سـبك اسـت و              :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 134/1( و ابونعيم   
  .گذارد يراث مىمصيبت آور، و چه بسا شهوتى كه حزن و اندوه درازى را به  م
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هـا اشـتياق و روى آوردن دارنـد، و هـم چنـان               قلب:  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 134/1(و ابونعيم   
ها را در دقت اشتياق و رو آوردن شان غنيمت بشمريد، و در وقت سـستى و رو             سستى و روى گردانيدن دارند، آن     

  .گردانيدن شان بگذاريد
 آمدنـد، مـردم از      �اى از سرداران نزد عبداللَّه بن مسعود         عده: ر روايت نموده، كه گفت    از منذ ) 135/1(و ابونعيم   

شـما كـافر را داراى      : عبداللَّـه گفـت   : گويـد  هاى شـان و صـحت منـدى شـان تعجـب نمودنـد، مـى                كلفتى گردن 
شويد، كه  برو مىبينيد، و با مؤمن در حالى رو ترين قلب در ميان مردم مى ترين جسم و مريض    صحتمندترين و سالم  

هـاى تـان     باشد، به خـدا سـوگند، اگـر قلـب          ترين جسم برخوردار مى    ترين قلب و مريض    از صحتمندترين و سالم   
و ابـونعيم در    . باشيد تر و خوارتر از قونغوزك مى      مند گردد، نزد خداوند ذليل     هاى تان صحت   مريض گردد، و جسم   

براى مؤمن به غير از لقـاى خداونـد راحتـى نيـست، و              :  گفت  روايت نموده، كه   �از ابن مسعود    ) 136/1 (الحليه
  .كسى كه راحتش در لقاى خداوند باشد، انگار كه با وى مالقى شده باشد

هيچ يك از شما كـسى را بـه جبـر داخـل             :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 136/1 (الحليهو ابونعيم در    
كنيد، بـه مـرده اقتـدا نماييـد،          ر شد، كافر باشد، و اگر البد اقتدا مى        دينش نگرداند، اگر ايمان آورد خوب و اگر كاف        

  .چون زنده از فتنه در امان نيست
 چيـست اى    »امعـه «:  نباشـد، پرسـيدند    »إمعـه «هيچ يـك از شـما       : و نزد وى همچنان از او روايت است  كه گفت          

شوم، و اگـر گمـراه    دند،هدايت مىمن با مردم هستم، اگر هدايت ش   : گويد كسى است كه مى   : ابوعبدالرحمن؟ گفت 
شوم، آگاه باشيد، بايد هر يكى از شما نفس خود را استوار سازد، كه اگر مـردم كـافر شـدند، كـافر        شدند گمراه مى  

  1.نشود
هـا سـوگند يـاد       سه چيز است كه باالى آن     :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 137/1 (الحليهو ابونعيم در    

خداوند عزوجل، كسى را كـه در اسـالم   : شود ا هم اگر بااليش سوگند ياد كنم، قسمم راست مىكنم، و چهارم ر   مى
اى كه در دنيـا دوسـتى كنـد، او را در             گرداند كه در اسالم سهم ندارد، و خداوند با بنده          سهم دارد، چون كسى نمى    

يد، و چهارم كه اگر بر آن سوگند        آ سپارد، و مردى كه قومى را دوست داشته باشد، با آنان مى            آخرت به غيرش نمى   
اى كه در دنيا چيزى را بپوشـاند و مـستور نگـه دارد، در     خداوند بر بنده: شود اين است بخورم، سوگندم راست مى   

  .دارد آخرت هم آن را بر وى پوشيده نگه مى
د در قبال آخرت متضرر     كسى كه دنيا را بخواه    :  روايت نموده، كه گفت    �از عبداللَّه   ) 138/1 (الحليهو ابونعيم در    

ضرر فانى را بـه خـاطر حـصول بـاقى     : شود، اى قوم شود، و كسى كه آخرت را بخواهد در قبال دنيا متضرر مى         مى
  .متقبل شويد

هـا كتـاب خداونـد       تـرين سـخن    راسـت :  روايت نموده، كه گفـت     �از ابن مسعود    ) 138/1  (الحليهو ابونعيم در    
ها، سـنت    ها ملت ابراهيم است، نيكوترين سنت      مه تقوا است، بهترين ملت    ترين دستگيرها كل   عزوجل است، محكم  
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  حيات صحابه

١٠٦  ششم جلد 

ها قـرآن اسـت،      ها ذكر خداست، بهترين قصه     ترين سخن  ها، روش انبياست، خوب     است، بهترين روش   �محمد  
 ترين كارها فرجام آن هاست، بدترين كارها، نوپيداهاى آن است، آنچه كم باشد و كفايت كند، از آنچه زيـاد                    خوب

باشد و به بيهودگى كشاند بهتر است، يك نفس را كه نجات بدهى، از امارتى كه شمارش كرده نتوانى بهتـر اسـت،     
هـا،   ها، پشيمانى قيامت است، بدترين گمراهى      رسد، بدترين پشيمانى   ها وقتى است كه مرگ فرا مى       بدترين سرزنش 

ها تقواست، بهتـرين چيـزى    س است، بهترين توشهگمراهى بعد از هدايت است، بهترين توانگرى و غناها، غناى نف   
كه در قلب است، شراب جمع كننده همه گناهان است، زنان دام شيطان اند، جوانى بخشى از ديوانگى است، نوحه               

آيند مگر در آخرش و خداوند را جـز انـدك و كـم يـاد                 كشيدن از عمل جاهليت است، بعضى مردم به جمعه نمى         
ان دروغ است، دشنام دادن و ناسزا گويى مؤمن فسق است و جنگيدن با وى كفـر اسـت،                   كنند، بزرگترين گناه   نمى

كند، كسى كه خشم را فـرو        حرمت مال وى چون حرمت خونش است، كسى كه عفو كند، خداوند برايش عفو مى              
ر بخشد، كسى كه بر مصيبت صب      دهد، كسى كه بخشش كند، خداوند برايش مى        در كشد، خداوند برايش پاداش مى     

ها، مال يتيم    ها، كسب رباست، بدترين خوردنى     دهد، بدترين كسب   و شكيبايى پيشه كند، خداوند برايش عوض مى       
است، نيك بخت كسى است، كه از غير خود پند بگيرد، بدبخت كسى است كه در شـكم مـادرش بـدبخت شـود،                    

گـردد و   نسان به سوى چهار گز بر مىكند كه نفسش به آن قناعت نمايد، ا براى هر يكى از شما همينقدر كفايت مى     
هـاى   هـا، روايـت كننـده    ها و فرجام آن است، بدترين روايت كننـده   امر مربوط به آخرت است، مالك عمل آخرين       

كند، كسى   ها، كشته شدن شهيدان است، كسى كه مصيبت را بشناسد، بر آن صبر مى              ترين مرگ  دروغ است، با عزت   
سازد، كسى كه به دنيـا روى آورد، دنيـا از وى    ى كه كبر نمايد، خداوند ذليلش مىبرد، كس كه آن را نداند، بدش مى    

كند و كسى كه از خـدا نافرمـانى نمايـد،            گرداند، كسى كه از شيطان اطاعت نمايد، خداوند را نافرمانى مى           روى مى 
  .كند خداوند عذابش مى

كسى كه در دنيا رياكارى كند، خداوند وى        : گفت روايت نموده، كه     �از ابن مسعود    ) 138/1 (الحليهو ابونعيم در    
سازد، كسى كه در دنيا به خاطر كسب نام و شهرت تبليغ نمايد، خداوند روز قيامـت عيـب                  را روز قيامت رسوا مى    

سازد و كسى كه از تـرس   سازد، كسى كه براى بزرگ منشى گردن بلندى كند، خداوند ذليلش مى    هايش را فاش مى   
  .كند اوند بلندش مىخدا تواضع نمايد خد

   
  � پندها و اندرزهاى سلمان فارسى

بـراى مـا خبـر رسـيده، كـه سـلمان فارسـى              : از جعفربن برقان روايت نموده، كه گفت      ) 207/1 (الحليهابونعيم در   
سه چيز مرا خندانيد و سه چيز گريانيد، از اميدوار دنيا خنديدم، در حالى كه مرگ در طلبش اسـت، و از                      : گفت مى

داند  نمايد خنديدم، چون وى نمى     و از كسى كه خنده شديد و مى        1شود،  خنديدم، كه از وى غفلت كرده نمى       غافلى
جـدايى دوسـتان،   : و سه چيـز گريانيـدم  . گرداند سازد، يا راضى مى كه با اين عمل آيا پروردگارش را خشمگين مى      
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  حيات صحابه

١٠٧  ششم جلد 

ر پـيش روى پروردگـار عالميـان،         و حزبش، پيش آمد هولناك در وقت سختى جان كندن و ايستادن د             �محمد  
  .باشد يا به سوى جنت دانم، برگشتم به سوى دوزخ مى هنگامى كه نمى
اى اراده شـر يـا       خداوند تعالى، وقتى براى بنده    :  روايت نموده، كه گفت    �از سلمان   ) 204/1 (الحليهو ابونعيم در    

ى، وقتى مبغوض و منفور گرديـد، رحمـت از          ياب كشد، و او را مبغوض و منفور مى        هالكت نمايد، حيا را از وى مى      
شـود، و او را    يابى، وقتى اينطور گرديد، امانت از وى كشيده مى         شود، و وى را بداخالق و زشت مى        وى كشيده مى  

  .گردد شود، و لعين و ملعون مى يابى، و وقتى اينطور گرديد، گردن بند اسالم از گردنش كشيده مى خاين مى
مثال مؤمن در دنيا، چون مثال مريضى است كه         :  روايت نموده، كه گفت    �از سلمان   ) 207/1 (الحليهو ابونعيم در    

رسـاند، وى   داند، پس وقتى چيزى را اشتها نمود كه برايش ضرر مـى   طبيبش همراهش است و درد و دوايش را مى        
ند، و او را تا آن وقت منع ك به آن نزديك مشو، چون تو اگر به آن دست يابى هالكت مى  : گويد دارد، و مى   را باز مى  

ها را  نمايد، كه از دردش تندرست شود، مؤمن هم همينطور است، اشتهاى چيزهاى زيادى را، كه غير خودش آن مى
ميرانـدش و داخـل    داردش، تا اين كـه مـى   كند، و از آن باز مى      كند، ولى خداوند وى را منع مى       در زندگى دارد، مى   

  .كند جنتش مى
به :  نوشت)اللَّه عنهما رضى(ابودرداء براى سلمان    : از يحيى بن سعيد روايت نموده كه      ) 205/1 (ليهالحو ابونعيم در    

سـازد، انـسان را فقـط عملـش مقـدس            زمين هيچ كسى را مقدس نمـى      : سرزمين مقدس بيا، سلمان برايش نوشت     
خوشى بادا برايت، و اگر خـود  اى، اگر درست و سالم بسازى،   گردانيده شده1بسازد، برايم خبر رسيده، كه طبي  مى

 ابودرداء بعد  2.را طبيب وانمود سازى و طيبى نباشى، از اين بترس كه انسانى را به قتل رسانى و داخل دوزخ شوى                   
: گفـت  نگريست و مى  گردانيدند، به سوى شان مى     نمود، و آنان از نزدش روى مى       از آن وقتى ميان دو تن فيصله مى       

  .ام برگرديد، و قصه تان را برايم دوباره بگوييد  بودهسوگند به خدا، طبيب نمايشى
   

  � پندها و اندرزهاى ابودرداء
تا وقتـى برگزيـدگان تـان را        : گفت  مى �ابودرداء  : از حسان بن عطيه روايت نموده كه      ) 210/1 (الحليهابونعيم در   

باشيد، چون دانـاى حـق       به خير مى  شود، آن را بدانيد،      دوست داشته باشيد، و چيزى كه به حق درباره تان گفته مى           
و بيهقى اين را در شعب االيمان و ابن عساكر از ابـودرداء بـه مثـل آن، چنانكـه در الكنـز                       . چون عامل به آن است    

  .اند آمده، روايت كرده) 224/8(
بـه آن   مردم را به آنچه مكلـف مـسازيد، كـه           :  روايت نموده، كه گفت    �از ابودرداء   ) 211/1 (الحليهو ابونعيم در    
اند، و مردم را به عوض پروردگارشان حسابى نكنيد، اى فرزند آدم، متوجه نفس خود باش، چون اگـر       مكلف نشده 

  .نشيند شود، و خشمش فرو نمى بيند پيگيرى كند، اندوهش طوالنى مى كسى آنچه را در مردم مى
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  حيات صحابه

١٠٨  ششم جلد 

ند را چنان عبادت كنيد، انگار كـه شـما   خداو:  روايت نموده، كه گفت�از ابودرداء ) 212/1 (الحليه و ابونعيم در   
سازد، از زيـادى   هاى تان را در جمله مردگان بشمريد، و بدانيد، كمى كه  شما را بى نياز مى بينيد، و نفس  وى را مى  

  .گردد شود و گناه فراموش نمى گرداند بهتر است، و بدانيد كه نيكى كهنه نمى كه شما را مشغول مى
خير اين نيست كه مال و فرزندت زياد شـود،          :  روايت نموده، كه گفت    �از ابودرداء   ) 212/1 (الحليهو ابونعيم در    

تر شود، عملت زياد گردد، و با مردم در عبادت خداوند عزوجل هم چشمى  بلكه خير اين است كه بردباريت بزرگ
  .غفرت بخواهىنمايى، اگر نيكى نمودى، خداوند تعالى را بستايى،و اگر بدى نمودى از خداوند عزوجل م

انـسان بايـد از ايـن       :  روايت نموده، كـه گفـت      �از سالم بن ابى الجعد از ابودرداء        ) 215/1 (الحليه و ابونعيم در    
: دانى اين چيـست؟ گفـتم      آيا مى : هاى مؤمنان به صورتى بدش ببرند كه هيچ نداند، بعد از آن گفت             بترسد، كه قلب  

دهد، آن گاه خداوند بغض و نفرت وى         صى خداوند عزوجل را انجام مى     بنده به طور پنهان گناه و معا      : نخير، گفت 
  .داند اندازد، كه خودش نمى هاى مؤمنان به صورتى مى را در قلب

بلندترين درجه ايمان صبر براى حكم،      : گفت  روايت نموده، كه وى مى     �از ابودرداء   ) 216/1 (الحليهو ابونعيم در    
  .يم شدن به پروردگار عزوجل استرضا براى قدر، اخالص در توكل و تسل

واى براى هر جمـع كننـده دهـن بـاز،     : گفت  روايت نموده، كه وى مى �از ابودرداء   ) 217/1 (الحليهو ابونعيم در    
توانست شب و  بيند، اگر مى بيند، و آنچه را نزد خودش است نمى  انگار كه مجنون باشد، آنچه را نزد مردم است مى         

  .وى از حساب سخت و عذاب شديدكرد، واى بر  روز كار مى
كنيد؟  اى گروه اهل دمشق، آيا حيا نمى: گفت  روايت نموده، كه وى مى   �از ابودرداء   ) 217/1 (الحليهو ابونعيم در    

كنيـد، و آنچـه را آرزو    نماييـد، كـه در آن سـكونت نمـى     خوريد، و آنچه را بنـاء مـى   كنيد كه نمى  آنچه را جمع مى   
نمودنـد، آرزوهـاى دور و       كردند و حفظ مـى     رسيد، كسانى كه قبل از شما بودند، جمع مى         نماييد، كه به آن نمى     مى

نمودند، ولى جمعيت شان هالك گرديد، آرزوهاى شان به غـرور و   كردند، بناءهاى محكم و استوار برپا مى  دراز مى 
اوالد پر نموده بود، حـاال چـه   هاى شان قبر گرديد، قوم عاد ميان  عدن تا عمان را از مال و     فريب مبدل شد و خانه    

و ابن ابى حاتم اين را از عـون بـن عبداللَّـه روايـت نمـوده، كـه                   . خرد كسى از من تركه آل عاد را به دو درهم مى          
ها و درخت شانى هايى را كه مسلمانان پديد آورده بودند ديد، در مـسجد                 در غوطه ساختمان   �هنگامى ابودرداء   

آيا :  اهل دمشق، و آنان نزدش جمع شدند، وى پس از حمد و ثناى خداوند گفت               اى: ايشان برخاست و صدا نمود    
  .آمده، متذكر گرديده است) 341/3(و مثل آن را چنانكه در تفسير ابن كثير ... كنيد حيا نمى

 اى گروه مال داران، قبـل     : گفت  مى �از صفوان بن عمرو روايت نموده، كه ابودرداء         ) 218/1 (الحليهو ابونعيم در    
از اين كه ما و شما در قبال مالهاى تان مساوى شويم، و شما هم مثل ما جز نظاره به طرفشان ديگر اسـتفاده كـرده                          

من بر شـما از شـهوت   : گفت  مى�هاى تان دور نماييد، و ابودرداء  هاى تان توسط مال   نتوانيد، عذاب را از پوست    
شـويد، و از علـم گرسـنه         قتى است كه از طعام سير مى      ترسم، و آن و    پنهانى، كه در نعمت مشغول كننده است، مى       

بيا قبل از اين كـه      : گويد بهترين شما همان است  كه براى دوست و همراه خود مى           :  گفت �و ابودرداء   . گرديد مى
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بيا قبـل از مـردن بخـوريم    : گويد بميريم روزه بگيريم، و بدترين شما همان است كه براى دوست و همراه خود مى              
دنيا را از : ساختند، ابودرداء گفت و ابودرداء از نزد قومى عبور نمود، كه عمارت مى.  خوشگذرانى نماييموبنوشيم و
و نزد وى . خواهد خرابش نمايد، و خداوند بر آنچه بخواهد و اراده نمايد غالب است كنيد، و خداوند مى نو آباد مى

اى ويرانـه ويـران   : گفـت  نمـود و مـى   را پيگيـرى مـى  ها  ابودرداء ويرانه: همچنان از مكحول روايت است كه گفت    
  !شدگان، اهل نخستين تو كجااند؟

دارم،  ها را دوست مى    سه چيز است كه من آن     :  روايت نموده، كه گفت    �از ابودرداء   ) 217/1 (الحليهو ابونعيم در    
  .فقر، مريضى و مرگ: برند و مردم بدشان مى

مرگ را به سبب اشتياق و عالقمنديم به سوى پروردگارم دوسـت           :  و نزد وى همچنان از او روايت است كه گفت         
دارم، فقر را به خاطر تواضع براى پروردگارم دوست مى دارم و مريضى را به سبب از بين رفتن گناهم دوسـت                       مى
  .دارم مى

شـما  : گفـت  ديـد مـى   اى را مـى   وقتى جنازه�ابودرداء : از شرحبيل روايت نموده كه) 217/1 (الحليهو ابونعيم در  
آييم، پند و اندرز مؤثر و بليغ است، و          آييم، يا شما بيگاه برويد و ما صبحگاهان مى         صبحگاهان برويد و ما بيگاه مى     

ماند كه عقل  رود، و كسى باقى مى اى است، يكى پى ديگرى مى غفلت سريع و تيزى است، مرگ پند و اندرز بسنده
  .ندارد

  : روايت نموده، كه گفت�ون بن عبداللَّه از ابودرداء از ع) 218/1 (الحليهو ابونعيم در 
يابد، كسى كه آمادگى صبر و شكيبايى را بـراى           كسى كه احوال مردم را جستجو نمايد، نيكويى رضايت بخش نمى          

گويند، و  اگر تـرك شـان نمـايى،           ماند، اگر مردم را ناسزا بگويى، برايت ناسزا مى         كارهاى دردناك نگيرد عاجز مى    
  .از شرف و عزتت براى روز فقرت قرض بده: دهى؟ گفت پس چه دستورم مى: كنند، گفت نمىتركت 

كسى كه مـرگ را زيـاد يـاد كنـد، خوشـى و              :  روايت نموده، كه گفت    �از ابودرداء   ) 220/1 (الحليهو ابونعيم در    
  .شود حسدش كم مى
بيـنم، بـه چيـزى حـرص         را شـما را مـى     چـ :  روايت نموده، كه گفـت     �از ابودرداء   ) 221/1 (الحليهو ابونعيم در    

سـازيد، كـه بـه حراسـت آن گماشـته            ورزيد، كه براى تان كفالت و تضمين شده است، و چيزى را ضـايع مـى                مى
آينـد، و   ها هستم، آنان كسانى اند، كه بعد از وقت به نماز مى  تر از بيطار به اسب     ايد، من به شريرهاى شما عالم      شده

  .شود وند، و آزاد كرده شان آزاد نمىشن قرآن را اعراض كنان مى
در همه زندگى تـان در طلـب خيـر باشـيد، و             :  روايت نموده، كه گفت    �از ابودرداء   ) 221/1 (الحليهوابونعيم در   

هاى رحمت خدا نزديك سازيد، چون رحمت خدا وزش هـايى دارد، و آن را بـراى كـسى كـه از             خود را به وزش   
هاى تان را به امن بدل  هاى تان را بپوشاند و خوف داوند سئوال كنيد، كه عورترساند، و از خ بندگانش بخواهد مى

  .گرداند
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برايم :  گفت�مردى براى ابودرداء  : از عبدالرحمن بن جبير بن نفير روايت نموده كه        ) 222/1 (الحليهو ابونعيم در    
ز، چهـار چيـز و پـنج چيزانـد، كـه      دو چيز، سه چي: اى بياموزان، كه خداوند عزوجل به آن نفعم رساند، گفت     كلمه

جز پاك مخور، جـز پـاك       : باشد، گفت  هاى بلند مى   ها عمل كند، پاداش وى نزد خداوند عزوجل درجه         كسى به آن  
كسب مكن، به خانه ات جز پاك را داخل مكن، از خداوند سئوال كن كه روز بـه روز برايـت رزق بدهـد، وقتـى                          

گار كه به آنان پيوسته باشـى، شـرف و عزتـت را بـه خداونـد عزوجـل                   صبح نمودى، خود را از مردگان بشمار، ان       
ببخش، كسى كه ناسزايت گفت، يا دشنامت داد يا همراهت جنگيد به خداونـد عزوجـل بگـذارش و وقتـى بـدى                       

  .نمودى، از خداوند عزوجل طلب مغفرت نما
ى از شما در دوست داشتن يك چيـز         نفس هر يك  : از ابودرداء روايت نموده، كه گفت     ) 223/1 (الحليهو ابونعيم در    
هـاى شـان را بـه تقـوى      هايش هم از پيرى بشكند، مگر كسانى كه خداوند قلب 1ماند، ولو كه ترقوه    جوان باقى مى  

آمـده، روايـت   ) 224/8(و ابن عساكر اين را از ابودرداء به مثل آن، چنانكه در الكنز  . آزموده است، و آنان اندك اند     
  .كرده است
از مصيبتت  : سه چيزاند، كه مالك كار بنى آدم اند       : از ابودرداء روايت نموده، كه گفت     ) 224/1 (الحليهدر  و ابونعيم   

  .شكايت مكن، از دردت حرف مزن و نفست را به زبان خودت تزكيه مكن
، چون  شما از دعوت مظلوم و يتيم بر حذر باشيد        : از ابودرداء روايت نموده، كه گفت     ) 221/1 (الحليهو ابونعيم در    

و نزد وى همچنان از او روايت است كه . باشند افتد كه مردم خواب مى دعاى اين دو شب هنگام در حالى به راه مى
  .ها نزدم كسى است كه بر وى ظلم كنم، و او از خداوند بر من مدد و كمك بخواهد منفورترين انسان: گفت

اللَّـه   رضـى (ابـودرداء بـراى سـلمان    : ى روايت نموده كهاز معمر از يكى از دوستان و) 214/1 (الحليهو ابونعيم در  
اى برادرم، صحتمندى و فراغتت را، قبل از اين كه باليى بر سرت نازل شود،كه بنـدگان آن را دفـع          :  نوشت )عنهما

اى برادرم بايد مسجد خانه ات باشـد، چـون   . كرده نتوانند، غنيمت بشمر، و دعوت مصيبت زده را نيز غنيمت بدان 
، و خداوند عزوجل، خوشـى  »مساجد خانه هر متقى و پرهيزگار است«:  شنيدم كه مى گويد� رسول خدا   من از 

هـاى شـان     و راحت و گذشتن از پل صراط را به سوى رضوان پروردگار عزوجل، براى كسانى كه مسجدها خانـه                  
ن و از طعامت بـرايش طعـام   اى برادرام، بر يتيم رحم نما، وى را براى خود نزديك گردا. باشد تضمين نموده است  

 البته در حالى كه مـردى نـزدش آمـد و از سـختى قلـبش                 -: گويد  شنيدم كه مى   �بده، چون من از رسول خدا       
: آرى، فرمـود  :  گفـت  »دارى؟ آيا نرم شدن قلبت را دوسـت مـى        «:  برايش گفت  � و رسول خدا     -شكايت نمود   

ز طعام خودت برايش طعام بده، ايـن قلبـت را نـرم             يتيم را براى خودت نزديك گردان، بر سرش دست بكش و ا           «
تـوانى جمـع مكـن،       واى برادرم، آنچه را كه شكرش را به جاى آورده نمـى           . »يابى كند و به ضرورتت دست مى      مى

دارنده دنيا كه در آن از خداوند تعالى اطاعت نموده، روز قيامـت  «: گويد  شنيدم كه مى�چون من از رسول خدا    
باشد، و مالش از عقبش، هر گاهى كه پـل صـراط وى را يكطرفـه نمايـد،                    پيش روى مالش مى    شود، وى  آورده مى 
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شـود، كـه از خداونـد       و كـسى آورده مـى     : افزايد اى، مى  برو، حقى را كه بر تو بود ادا نموده        : گويد مالش برايش مى  
افكنـد و بـرايش    لش وى را مـى داشته باشد، ما  اش قرار مى   تعالى اطاعت ننموده است، و مالش در ميان هر دو شانه          

باشد، تا اين كه به بـر   واى بر تو، چرا درباره من به اطاعت خداوند عزوجل عمل ننمودى، و همينطور مى            : گويد مى
اى، و من شـنيدم كـه رسـول خـدا            واى برادرم، برايم خبر داده شد، كه تو خادم خريده         . »كند بادى و هالك دعا مى    

باشد، و وقتى خدمت كـرده شـد،         باشد و خدا با وى مى      مت كرده نشود با خدا مى     بنده تا وقتى خد   «: گويد  مى �
، و ام درداء از من خواست كه خادم بخرم، و من در آن روز توانگر بودم، ولـى آن را                     »گردد حساب بر وى الزم مى    

شويم و از   واى برادرم، چه كسى ضامن، من و توست، كه در روز قيامت يكجاى              . به سبب شنيدن حساب بد ديدم     
 مغرور و فريفته مشو، چون مـا بعـد از وى            � و واى برادرم، به صحبت و همراهى رسول خدا           1.حساب نترسيم 

 اين را همچنان ابـن عـساكر از         2.مدت طوالنى زندگى نموديم، و خدا به آنچه بعد از وى عمل نموديم داناتر است              
و مثـل آن را ذكـر نمـوده، مگـر اينكـه وى      :... نوشتابودرداء براى سلمان : محمدبن واسع روايت نموده، كه گفت 

  .آمده است) 224/8(تا به آخرش، چنان كه در الكنز ... ام درداء از من خواست: يادآور نشده
بـرايم خبـر رسـيده كـه        : از عبدالرحمن بن محمد محادبى روايت نمـوده، كـه گفـت           ) 216/1 (الحليهو ابونعيم در    

در هر امر و كار دنيا كه هستى، مردمانى قبل از تو بـر آن قـرار                 : اما بعد :  نوشت  براى يكى از برادرانش    �ابودرداء  
اى ديگـر   اند، و اهل ديگرى بعد از تو نيز براى آن آمدنى است، و از آن جز آنچه براى خودت تقـديم نمـوده     داشته

 نزد كسى پيش شـدنى  گذارى ترجيح بده، چون تو چيزى برايت نيست، و آن را بر آنچه براى حوايج فرزندانت مى           
ستايد، و تو براى يكى از ايـن دو تـن            نمايى، كه تو را نمى     دارد ،و براى كسى جمع مى      هستى، كه تو را معذور نمى     

اى،  شود كه تو به آن بدبخت شده       كند و توسط چيزى نيك بخت مى       يا در آن به طاعت خدا عمل مى       : كنى جمع مى 
اى، و   شود، آن هم به سبب آنچه تو برايش جمع نمـوده           كند، و بدبخت مى    و يا در آن مال به نافرمانى خدا عمل مى         

هيچ يكى از آنان اهل اين نيستند، كه تو مال را توسط پشت خود براى شان جمع كنى، بنـابراين آنـان را بـر نفـس            
 ايشان باقى اند، رحمت خداوند را تمنا كن، و براى كسانى كه از           براى كسانى كه از آنان درگذشته     . خود ترجيح مده  

  .اند به رزق خدا اعتماد نما، والسالم مانده
بنده وقتى به طاعـت خـدا       : اما بعد :  روايت نموده كه وى براى مسلمه بن مخلد نوشت         �وابن عساكر از ابودرداء     

گردانـد، و    دارد، وقتى خداوند وى را دوست بدارد، براى خلقش او را محبوب مـى              عمل كند، خداوند دوستش مى    
گرداند، وقتى خدا مبغوضش گردانيد، براى خلقش         معصيت خداوند عمل كند، خداوند وى را مبغوض مى         وقتى به 

  .آمده است) 225/8(اين چنين در الكنز . گرداند وى را منفور و مبغوض مى
اسالم بدون طاعت نيست، خيرى بـدون جماعـت نيـست، و            :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن عساكر از ابودرداء      

  .آمده است) 227/8(اين چنين در الكنز .  براى خدا و خليفه و عموم مسلمانان الزم استخيرخواهى
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  � پندها و اندرزهاى ابوذر

: ابوذر غفارى روبروى كعبه برخاسـت و گفـت        : از سفيان ثورى روايت نموده، كه گفت      ) 165/1 (الحليهابونعيم در   
هربان بشتابيد، آن گاه مردم اطرافش را احاطه نمودنـد،  اى مردم، من جندب غفارى هستم، به سوى برادر ناصح و م        

كنيد، اگر يكى از شما بخواهد سفر كند، آيا همانقدر توشه كه برايش الزم است و او را به منـزل                    چه فكر مى  : گفت
ى خواهيد، بنابراين بـرا  سفر راه قيامت، دورترين راهى است كه مى: گيرد، گفت آرى مى : گيرد؟ گفتند  رساند نمى  مى

براى پيشا مد كارهاى بزرگ حج نماييد،       : كند؟ گفت  چه براى ما كفايت مى    : گفتند. آن توشه الزم را با خود بگيريد      
و روزى بسيار گرم را، براى برانگيخته شدن طوالنى محشر روزه بگيريد، دو ركعت نماز در تـاريكى شـب، بـراى                      

ا بگو، و از كلمه شر سـكوت اختيـار كـن، مالـت را               وحشت قبرها بجا آريد، براى ايستادن روز بزرگ كلمه خير ر          
بخشى را به طلب آخرت اختصاص بده، : صدقه كن، ممكن از سختى آن نجات يابى، دنيا را به دو بخش تقسيم نما

مال را  . خواهى رساند، و آن را تو هم نمى       رساند، و نفع نمى    و بخشى را به طلب حالل، بخش سوم برايت ضرر مى          
بخشى آن را بر خانواده ات، آن هم از حاللش، مصرف نمـا، و بخـشى ديگـر را بـراى        : سيم كن هم به دو بخش تق    

بعد از آن به صـداى  . خواهى رساند، و آن را تو هم نمى   رساند و نفع نمى    آخرتت تقديم كن، سومى برايت ضرر مى      
  .يابيد را نمىبلندش فرياد برآورد، اى مردم، حرص چيزى شما را به قتل رسانيده است، كه هرگز آن 

بـراى مـا خبـر      : گويـد  از شيخى شنيدم كه مـى     : از عبداللَّه بن محمد روايت نموده، كه گفت       ) 165/1(وى همچنان   
اى مردم، من براى تان نصيحت كننده هستم، من بر شما مهربان هـستم، در تـاريكى                 : گفت  مى �رسيده، كه ابوذر    

نيا براى نجات از گرماى روز حشر روزه بگيريد و از تـرس             شب، براى نجات از وحشت قبرها نماز بگزاريد، در د         
  .اى مردم، من براى تان نصيحت كننده هستم و من بر شما مهربان هستم. روز سخت و دشوار صدقه و انفاق نماييد

شـوند، بـراى ويرانـى آبـاد      براى مردن تولد مـى :  روايت نموده، كه گفت�از ابوذر ) 163/1 (الحليه و ابونعيم در  
اند،  كنند، آگاه باشيد، چقدر پسنديده ماند ترك مى ورزند و آنچه را باقى مى شود حرص مى نمايند، بر آنچه فنا مى مى

آمده، از حبان بـن ابـى جبلـه روايـت           ) 224/8(و نزد ابن عساكر، چنانكه در الكنز        . مرگ و فقر  : اين دو ناخوشايند  
كنيـد، بـر آنچـه       شويد، براى ويرانى آباد مى     براى مردن زاده مى   : ند گفت )اللَّه عنهما  رضى(است، كه ابوذر و ابودرداء      

كنيد، آگاه باشيد، سه ناپسند نيكواند، مرگ، مريـضى   ماند ترك مى ورزيد و آنچه را باقى مى  شود حرص مى   فانى مى 
  .و فقر

   
    � پندها و اندرزهاى حذيفه بن يمان

  ها مرده زنده
اى مـردم، آيـا از مـن      : گفت  شنيد كه مى   �وى از حذيفه    : يل روايت نموده كه   از ابوطف ) 274/1 (الحليهابونعيم در   

پرسيد؟  پرسيدمش، آيا از مرده زندگان نمى پرسيدند، و من از شر مى  را از خير مى�پرسيد، مردم رسول خدا  نمى
ر بـه   را مبعوث نمود، وى مردم را از گمراهى به سوى هـدايت دعـوت نمـود، و از كفـ              �خداوند محمد   : گفت
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اى برايش پاسخ مثبت دادند، به اين صورت با چنگ زدن به حق كسى كـه مـرده بـود     سوى ايمان دعوت كرد، عده   
بعد از آن نبوت رفت، باز خالفت بر پايـه و اسـاس             . زنده گرديد، و با عمل نمودن به باطل كسى كه زنده بود مرد            

كننـد،   ضى مردم از آن به قلب، دست و زبـان انكـار مـى             بع. شود بعد از آن پادشاهى توأم با ستم برپا مى        . نبوت بود 
دارند، اينان بخـشى     كنند، و دست باز مى     بعضى از آنان آن را به قلب و زبان انكار مى          . اند اينان حق را تكميل نموده    

دو بخشى دارند، اينان  كنند، و دست و زبان باز مى اند و برخى از ايشان از آن به قلب انكار مى  از حق را ترك نموده    
  .هاى زندگان اند ها همان مرده كنند و نه به زبان، اين اند، و بعضى از ايشان نه به قلب انكار مى از حق را ترك كرده

  اند ها چهارگونه  قلب
   

قلبى اسـت كـه در غـالف        : اند ها چهار گونه   قلب:  روايت نموده، كه گفت    �از حذيفه   ) 276/1 (الحليهابونعيم در   
، و اين نوع قلب، قلب كافر است، و قلبى است كه دو روى و چهره دارد، و اين نوع قلب، قلب                      انداخته شده است  

شـود، ايـن نـوع قلـب، قلـب       منافق است، و قلبى است خالص گردانيده شده، و در آن چراغى است كه روشن مى             
ثال درختى است كه آب مؤمن است، و قلبى است كه در آن نفاق و ايمان هر دو وجود دارند، و مثال ايمان، چون م        

دهـد   سازد، و مثال نفاق چون مثال زخمى است كه ريم و خون آن را رشد مى دهد و بزرگ مى گوارا آن را رشد مى  
  .سازد، هر كدام شان كه غالب گرديد، همان غالب است و بزرگ مى

   
  پندها و اندرزهايش در فتنه و امور ديگر

شود، و در هـر قلبـى        ها عرضه مى   فتنه براى قلب  : ايت نموده، كه گفت    رو �از حذيفه   ) 272/1 (الحليهابونعيم در   
اگر كـسى از  . گردد شود، اگر آن را نپذيرفت، در آن نكته سفيد حك مى        كه گنجانيده شد، در آن نكته سياه حك مى        

نداشـت حـاال    پ شما دوست دارد، كه بداند آيا برايش فتنه رسيده است يا خير، بايد نگاه كند، اگر آنچه را حالل مى                   
  .پندارد، در فتنه افتاده است پنداشت حاال حالل مى پندارد، يا آنچه را حرام مى حرام مى

ها بر حذر باشيد، و هيچ كسى به سـوى           از فتنه :  روايت نموده، كه گفت    �از حذيفه   ) 273/1 (الحليهو ابونعيم در    
فتنـه در حـال     . بـرد  نانكه سيل سرگين را مـى     برد، چ  آن نرود، به خدا سوگند، هر كس به سوى آن برود، وى را مى             

گردد،  اين مشابه حق است، و فتنه بودنش آن وقت آشكار مى          : گويد باشد، حتى كه جاهل مى     آمدنش مشابه حق مى   
هـاى تـان بنـشينيد، و شمـشيرهاى تـان را بـشكنيد، و        وقتـى آن را ديديـد، در خانـه   . كه روى گرداند و تمام شود     

  .اييدهاى تان را قطع نم كمان
هـاى ناگهـانى     فتنه توقف هـايى دارد، و آمـدن       :  روايت نموده، كه گفت    �از حذيفه   ) 274/1 (الحليهو ابونعيم در    

ها در نيـام بـودن    هدف از وقفه. هاى آن بميرد، بايد اين عمل را انجام بدهد        تواند در وقفه   دارد، كسى از شما كه مى     
  .شمشير است



  حيات صحابه

١١٤  ششم جلد 

بـراى دانـاى    : فتنه براى سه تن سپرده شـده اسـت        : ذيفه روايت نموده، كه گفت    از ح ) 274/1 (الحليهو ابونعيم در    
نمايد، و براى خطيبى كـه بـه سـوى         چاالك و زيرك، كسى كه هر چه برايش سربلند كند، آن را با شمشير قطع مى               

ـ        هاى شـان مـى     آن دو تن مذكور را فتنه بر روى       . كند و به سردار    فتنه دعوت مى   ه جـستجو   افكنـد، و سـردار را فتن
  .نمايد، تا اين كه آنچه را نزدش هست آشكار سازد مى

هاى مـردان را   شراب خالص بيشتر از فتنه، عقل:  روايت نموده، كه گفت�از حذيفه ) 274/1 (الحليهو ابونعيم در  
  .برد نمى

آن كـسى جـز آن      آيد، كه در     بر مردم زمانى مى   :  روايت نموده، كه گفت    �از حذيفه   ) 274/1 (الحليهو ابونعيم در    
  .يابد كه چون دعاى غريق دعا كند، نجات نمى

: گفـت   مـى  �حذيفـه   : بـرايم خبـر رسـيده كـه       : از اعمش روايت نموده، كـه گفـت       ) 278/1 (الحليهو ابونعيم در    
كنند، و نه آنانى اند، كـه آخـرت را بـراى دنيـا تـرك                 هاى شما آنان نيستند، كه دنيا را براى آخرت ترك مى           بهترين

  .گيرند ند، بلكه آنانى اند، كه از هر دو چيزى را مىگوي مى
   

  � پندها و اندرزهاى ابى بن كعب
برايم نـصيحت   :  گفت �مردى براى ابى بن كعب      : از ابوالعاليه روايت نموده، كه گفت     ) 253/1 (الحليهابونعيم در   
چون كتاب خدا همان چيـزى      كتاب خدا را امام خود بگير، و به آن به عنوان قاضى و حكم راضى شو،                 : كن، گفت 

است كه رسول تان از خود براى تان به جا گذاشته است، و شفاعت كننده پذيرفته شده و شاهدى است كـه مـتهم                      
شود، در آن ذكر شما، و ذكر آنانى است كه قبل از شما بودند، و حكم در ميـان تـان، و خبـر شـما و خبـر مـا                نمى

  .بعدتان است
اى، كه چيـزى را بـراى خداونـد          هر بنده :  روايت نموده، كه گفت    �از ابى بن كعب     ) 253/1 (الحليهو ابونعيم در    

كنـد، و    دهد كه وى گمانش را هم نمى       عزوجل ترك نمايد، خداوند در عوض آن برايش بهتر از آن را، از راهى مى              
برايش چيزى شـديدتر  در آنچه بنده سستى و تنبلى نمايد، و آن را از راهى به دست آورد، كه الزم نيست، خداوند                

  .كند دهد كه وى گمانش را هم نمى از آن را، از راهى مى
اگـر  : مـؤمن در ميـان چهـار چيـز اسـت     :  روايت نموده، كه گفت   �از ابى بن كعب     ) 255/1 (الحليهو ابونعيم در    

ـ                   د، عـدالت   آزمايش شود، صبر نمايد، اگر برايش داده شود، شكر گزارد، اگر بگويد، راست بگويد و اگر حكم نماي
  : گويد اش مى زند، و اين همان است كه خداوند درباره به اين صورت وى در پنج نور پهلو مى. كند

]*� 1�� *�[ )*�&��:=^(  
  .»نور باالى نور است«: ترجمه



  حيات صحابه

١١٥  ششم جلد 

كالمش نور است، علمش نور است، مدخلش نور است، خروجش از نور است و مصير و بازگشتش روز قيامت به                 
كالمش تاريكى است، عملش تاريكى است، مدخلش تـاريكى  : زند  كافر در پنج تاريكى پهلو مى     و. سوى نور است  

  .است، بيرون شدنش در تاريكى است و بازگشت و مصيرش روز قيامت به سوى تاريكى هاست
: شـد   گفتـه مـى    - يـا جـويبر      -مردى از ما كه برايش جبر       : و بخارى در االدب از ابوبصره روايت نموده، كه گفت         

 در طلب كنيزى نزدش رفتم، شب به مدينه رسيدم، نزد وى وارد گرديدم، و من در           �در زمان خالفت عمر     : گفت
 برخوردار بودم، و درباره دنيا صـحبتم را شـروع كـردم، آن را               -منطقى  :  يا گفت  -آن وقت از فهم و زبان گويايى        

در پهلويش مردى قرار داشت، وقتى فـارغ  . ارزد كوچك و حقير شمردم، و چنان وانمودش كردم، كه به چيزى نمى           
دانى، دنيا چيست؟ در دنيا توشه  همه قولت به حق نزديك بود، مگر بدگوييت درباره دنيا، آيا مى: گرديدم وى گفت

. شـوى  در آن اعمالت است، كه بنـابر آن در آخـرت پـاداش داده مـى    .  به سوى آخرت است-زاد ما :  يا گفت  -ما  
اى اميرالمـؤمنين، ايـن مـرد كـه در     : گفتم. ه دنيا صحبت نمود، و مردى بود داناتر از من به دنيا         وى دربار : افزايد مى

  .آمده است) 132/5(اين چنين در المنتخب . سردار مسلمانان ابى بن كعب: پهلويت است كيست؟ گفت
در : يحت كن، گفـت   اى ابوالمنذر برايم نص   :  روايت نموده، كه مردى برايش گفت      �و ابن عساكر از ابى بن كعب        

گيرى كن، از دوستت برحذر باش، به زنده در چيزى غبطـه             آنچه به تو ارتباط ندارد مداخله مكن، از دشمنت كناره         
نمايى و حل ضرورت و كارت را از كسى طلب مكن، كه پرواى انجـام آن را   نما، كه در مردنش هم به آن غبطه مى      

  .ده استآم) 224/8(اين چنين در الكنز . برايت ندارد
   

  � پندها و اندرزهاى زيدبن ثابت
 )اللَّـه عنهمـا    رضـى (زيدبن ثابت براى ابى بن كعب       : ابن عساكر از عبداللَّه بن دينار بهرانى روايت نموده، كه گفت          

خداوند زبان را ترجمان قلب گردانيده است، و قلب را ظرف و شبانى گردانيده اسـت، و زبـان بـه       : اما بعد : نوشت
آيـد، و قـول      بنابراين وقتى قلب مطابق زبان باشد، سخن درست مى        . نهد دهد، گردن مى   قلب برايش مى  هدايتى كه   

داشته باشد، و كسى كه قلبش در پيش روى زبانش قرار نداشته  باشد، و زبان لغزش و خطا نمى مأنوس و معتدل مى  
 مخالفتش نمايد، به اين عمل بينى اش وقتى مرد سخنش را به زبانش ترك كند، و قلبش در آن. باشد بردبارى ندارد

هـاى صـحبت وى را تـصديق     را قطع نموده است، و وقتى مرد صحبتش را به عملش وزن كنـد، ايـن عمـل نقطـه     
بينى فقط در گفتار سخاوتمند است، و اگر عملى انجـام دهـد، در               هر بخيلى را كه مى    : زيدبن ثابت افزود  . نمايد مى

شرافت و مردانگى از    : و افزود . لبته به خاطرى كه زبانش پيشتر از قلبش قرار دارد         گذارد، ا  پى آن منت و احسان مى     
اش وقتى بـه     داند كه همان گفته    مى: گويد گويد عملى اش سازد، و چيزى را كه مى         آن كسى است، كه چيزى را مى      

كسى كه كارش فقط باشد، چون   هاى مردم بينا نمى    فقط به عيب  . زند بر وى حق و انجامش الزم است        آن حرف مى  
هاى مـردم،   و در صورت تتبع عيب[شود،  هاى مردم است، عيب خودش نزدش سبك و ناچيز معلوم مى   ديدن عيب 
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باشد، كه به چيزى تكلف نمايد كه به آن مأمور نشده است،              چون كسى مى   ]هاى خودش  و ناچيز معلوم شدن عيب    
  .آمده است) 224/8(اين چنين در الكنز . والسالم

   
  )اللَّه عنهما رضى(ا و اندرزهاى عبداللَّه بن عباس پنده

اى صـاحب گنـاه، از بـدى       :  روايت نموده، كه وى گفت     )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 324/1 (الحليهابونعيم در   
تـر از گنـاهى اسـت كـه انجـامش       آيـد بـزرگ   فرجام و عاقبت آن در امان مباش، و آنچه از دنبال و عقب گناه مـى       

زيرا قلت و كمى حيايت از كسى كه بر راست و بر چپت قـرار دارد، و تـو در حـال انجـام گنـاه هـستى،       دهى،   مى
دانى، خداوند با تو چه انجام دادنى اسـت،         و خنده ات، در حالى كه نمى      . دهى تر از گناهى است كه انجام مى       بزرگ

و اندوهت بر گناه، وقتـى از  .  از گناه استو خوشيت به گناه، وقتى به آن دست يافتى، بزرگتر  . از گناه بزرگتر است   
و ترس و خوفت از بـاد، وقتـى پـرده خانـه ات را          . نزدت فوت شود، بزرگتر از حالتى است كه بر گناه دست يابى           

تكان داد، و تو بر گناه قرار داشتى و قلبت از نگاه و ديدن خدا به سويت در اضطراب نبود، بزرگتر از گناهى است                         
دانى، گناه ايوب عليه السالم چه بود كه خداونـد وى را بـه مـصيبت در                 آيا مى !! واى بر تو  . دهى مىكه آن را انجام     

جسدش و رفتن مالش آزمايش نمود؟ گناه ايوب عليه السالم تنها اين بود، كـه مـسكينى از وى بـر ظـالمى كمـك            
ود، و به معروف امر نكرد و ظالم را السالم وى را كمك ننم خواست، تا ظلم وى را از او دفع نمايد، ولى ايوب عليه

و ابـن عـساكر از ابـن        . از ظلم اين مسكين منع ننمود، بنابراين خداوند عزوجل در بالء و مشكالت گرفتارش كرد              
  .دانى آيا مى!! واى بر تو: آمده، تا به اين قولش روايت نموده است) 248/2(عباس مثل اين را، چنانكه در الكنز 

خـود را دراداى فـرايض و   :  روايت نموده، كـه گفـت  )اللَّه عنهما رضى(از ابن عباس ) 326/1 (هالحلي و ابونعيم در   
حقوقى كه خداوند بر تو مرتب گردانيده است ملتزم بساز، آن را ادا كن و از خداوند در اداى آن كمك و استعانت                       

زدش هست، بداند وى را از آنچـه        اى كه صدق نيت و شوق را، در آنچه از ثواب ن            بخواه، چون خداوند از هر بنده     
  .دهد سازد، وى پادشاه است و هر چه بخواهد انجام مى داند يكطرف مى برد و ناپسند مى بد مى

بـراى هـر مـؤمن و فـاجر      :  روايت نمـوده، كـه گفـت       )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 326/1 (الحليهو ابونعيم در    
آورد،و اگـر   دن آن صـبر كنـد، خداونـد تعـالى آن را بـرايش مـى      خداوند تعالى رزق حالل نوشته است، اگر تا آمـ   

  .كند ناشكيبايى نمايد، و از حرام چيزى را به دست آورد، خداوند رزق حاللش را كم مى
   

  )اللَّه عنهما رضى(پندها و اندرزهاى عبداللَّه بن عمر 
بنده هر چه در دنيا به دست آورد، :  كه گفت روايت نموده،)اللَّه عنهما رضى(از ابن عمر ) 306/1 (الحليهابونعيم در 
  .شود، اگرچه بر آن سخاوتمند باشد هاى وى نزد خداوند عزوجل كاسته مى از درجه



  حيات صحابه
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اى به حقيقت ايمان تا  هيچ بنده:  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(از ابن عمر   ) 306/1 (الحليه و ابونعيم در    
   1.نش احمق نشمردرسد، كه مردم را در دي آن وقت نمى
رفـتم، وى بـر     راه مى)رضى اللَّه عنهما(با ابن عمر : از مجاهد روايت نموده، كه گفت     ) 312/1 (الحليهو ابونعيم در    

اى ويرانـه، اهلـت چـه شـدند؟ ابـن عمـر       : اى ويرانه اهلت چـه شـدند؟ گفـتم   : بگو: اى عبور نمود و گفت    خرابه
  .عمال شان باقى مانده استآنان رفتند و ا:  گفت)اللَّه عنهما رضى(
   

  )اللَّه عنهما رضى(پندها و اندرزهاى عبداللَّه بن زبير 
 پنـد و    )اللَّـه عنهمـا    رضـى (عبداللَّه بن زبير    : از وهب بن كيسان روايت نموده، كه گفت       ) 336/1 (الحليهابونعيم در   

هـاى   شـوند، و آن را از نفـس        اخته مـى  ها شـن   اهل تقوى عالمه هايى دارند، كه به آن       : اما بعد : اندرزى برايم نوشت  
ها عبارتند از صبر بر مصيبت، رضا به قضا، شكر بر نعمت و سر نهادن به حكم قـرآن،      دانند، و آن عالمه    خويش مى 

شود، اگـر حـق را مـصرف     و امام مانند بازار است، هر چيزى در آن به مصرف رسد، همان چيز به سويش برده مى           
آيند، و  آيند، و اگر باطل را مصرف كند، اهل باطل نزدش مى ود و اهل حق نزدش مىش كند، حق به سويش برده مى   

  .گردد باطل نزدش مصرف مى
   

  )اللَّه عنهما رضى(پندها و اندرزهاى حسن بن على 
كسى كه دنيا را طلب نمايد دنيـا وى را از پـا   :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما  رضى(ابن نجار از حسن بن على       

اندازد، كسى كه در آن زهد و پارسايى پيشه كند، پرواى اين را ندارد كه كى آن را خورد، راغب و عالقمنـد بـه                        مى
. سـازد  نيـاز نمـى    اش بى  كند، و همه   ترين چيزى كه در دنياست كفايت مى       كم. آن بنده كسى است كه مالك دنياست      

يفته شده است، و كسى كه روزش بهتر از فردايش اش در دنيا برابر باشد مغرور و فر   كسى كه روزش با روز گذشته     
كسى كه نقصان را در نفس خود جستجو و تالش نكند، وى در نقصان است، و كـسى كـه     . باشد، وى مغبون است   

  .آمده است) 222/8(اين چنين در الكنز . در نقصان باشد، مرگ برايش بهتر است
بدانيـد كـه بردبـارى زينـت اسـت، وفـا            :  نموده، كه گفت    روايت )اللَّه عنهما  رضى(و ابن عساكر از حسن بن على        

مردانگى است، عجله نادانى و بى خردى است، سفر ضعف است، و مجالست و همنشينى اهل پستى زشتى و عيب    
  .آمده است) 237/8(اين چنين در الكنز . است و مخالطت اهل فسق مايه شك و تردد است

بعـضى از ايـشان   : انـد  مـردم چهارگونـه  :  روايت نموده، كه گفـت    )نهمااللَّه ع  رضى(و ابن عساكر از حسن بن على        
كسانى اند كه بهره وافر دارند ولى اخالق ندارند، بعضى از ايشان كسانى اند كـه اخـالق دارنـد، ولـى بهـره وافـر                          

 از ايـشان    ندارند، بعضى از ايشان كسانى اند كه نه اخالق دارند نه بهره و نصيب، اينان بدترين مردم اند، و بعـضى                    
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) 237/8(ايـن چنـين در الكنـز    . كسانى اند، كه هم اخالق دارند و هم بهره و نصيب وافر، و اينان بهترين مردم انـد        
  .آمده است

   
  )اللَّه تعالى عنه رضى(پندها و اندرزهاى شدادبن اوس 

شـما از خيـر جـز       : تگف  مى �شدادبن اوس   : از زيادبن ماهك روايت نموده، كه گفت      ) 264/1 (الحليهابونعيم در   
خير همه و تمامش در جنـت اسـت، و شـر همـه و     . ايد ايد، و از شر هم جز اسباب آن را نديده اسباب آن را نديده   

و آخـرت   .خورنـد  تمامش در دوزخ است، و دنيا يك پيشكش حاضر و آماده است، كه از آن فاجر و نيكوكـار مـى                    
هـا فرزنـدانى اسـت،     براى هر يكى از آن.كند  و فيصله مىوعده صادق و راستى است، كه در آن پادشاه غالب حكم        
بـراى بعـضى از مـردم علـم داده     : گويد  مى �ابودرداء  . بنابراين از فرزندان آخرت باشيد، و از فرزندان دنيا نباشيد         

  .شود، و براى ابويعلى علم و بردبارى هر دو داده شده است شود، و بردبارى داده نمى مى
   

  �  جندب بجلىپندها  و اندرزهاى
از خدا بترسيد، و قرآن بخوانيـد، چـون قـرآن        :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى در شعب االيمان از جندب بجلى        

رغم مشكالت و فقر اسـت، وقتـى كـه بـالء نـازل گرديـد،         نور شب تاريك، و درخشش دهنده چهره در روز على         
هاى تان را بـه عـوض     و وقتى بال نازل گرديد، مالهاى تان در معرض آن قرار دهيد،     تان را به عوض نفس     هاى مال
هاى تان را به عوض دين تان در معـرض آن            هاى تان در معرض آن قرار دهيد، و وقتى بال نازل گرديد، نفس             نفس

قرار دهيد، و بدانيد كه نااميد و بر باد كسى است، كه دينش بر باد شود، و هالك كـسى اسـت، كـه ديـنش هـالك                   
گردد، و كسى    د، بعد از جنت فقر نيست، و بعد از دوزخ توانگرى نيست، چون اسير آتش رها نمى                آگاه باشي . گردد

گـردد، و در ميـان مـسلمان و جنـت      شود، و حريقش خاموش نمـى  كه در آن آبله و ورم نموده باشد تندرست نمى 
اى  كه بخواهد از دروازه  شود، هر گاه     خونى كه به پرى كف دست از برادر مسلمانش ريختانده است حايل واقع مى             

بدانيد، وقتى آدمى بميـرد، و      . نمايد يابد كه وى را از دروازه دفع مى        هاى آن داخل شود، همان خون را مى        از دروازه 
 و از خـدا در  1شود، بنابراين بايد با بوى بـد گنـدگى را يـك جـا مگردانيـد،             دفن شود، اول بار شكمش بدبوى مى      

  .آمده است) 222/8(اين چنين در الكنز . ها دست باز داريد هاى تان بترسيد، و از خون مال
   

    )اللَّه تعالى عنه رضى(پندها و اندرزهاى ابوامامه 
  پند واندرز وى در يك جنازه

اى بيرون شديم، و ابوامامه باهلى       در دورازه دمشق به جنازه    : ابن ابى حاتم از سليم بن عامر روايت نموده، كه گفت          
اى : ود، هنگامى كه وى بر جنازه نماز خواند، و آنان به دفن وى شروع نمودند، ابوامامـه گفـت                   هم همراه مان ب    �
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كنيد، و نزديك است، از آن به        ها را تقسيم مى    ها و بدى   ايد، كه در آن نيكى     مردم، شما در منزلى صبح و بيگاه نموده       
 ، خانه تنهايى، خانه تـاريكى،  -نمود   مى به سوى قبر اشاره  -سوى منزل ديگرى كوچ نماييد، و آن منزل اين است           

بعد از آن، از آنجـا بـه جاهـاى روز    . خانه كرم، خانه تنگ، مگر آن چه را خداوند گشايش و وسعت عنايت فرمايد   
گيرد، آن  شويد، شما در بعضى از آن اماكن قرار خواهيد داشت، كه امرى از خداوند مردم را فرا مى قيامت منتقل مى  
كنيد، آن گاه  باز از آنجا به يك منزل ديگر نقل مكان مى . گردند شوند و روى هايى سياه مى      سفيد مى گاه روى هايى    

شـود، و   گردد، و براى مؤمن نـور داده مـى   گيرد، در اين موقع نور تقسيم مى مردم را تاريكى شديد و سختى فرا مى     
همان مثالى است كه خداوند تعالى در كتابش        شود، و اين     شوند، و چيزى براى شان داده نمى       كافر و منافق ترك مى    

  :بيان نموده، و گفته است
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پوشاند،و از باالى آن موج، موج       حر عميق است، كه آن را از بااليش موجى مى         ها در يك ب    يا مانند تاريكى  «: ترجمه

هاى انباشته باالى يكديگراند، كه حتى اگر وقتى دسـتش   ها تاريكى و اين ديگرى قرار دارد، و از باالى آن ابر است،  
  .»، از نورى برخوردار نيستتواند، و كسى را كه خداوند نور ندهد ديده نمى )از فرط تاريكى(را بيرون آورد، آن را 

توانـد و روشـنى    توانند، چنانكه كور به چشم بينـا ديـده نمـى         و كافر و منافق از نور مؤمن روشنى كسب كرده نمى          
  :گويند اند مى يابد، و منافقان و زنان منافق براى آنانى كه ايمان آورده نمى
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بـه دنبـال خـود بـاز گرديـد و روشـنى را       : شود انتظار ما را بكشيد تا از نور شما روشنى بگيريم، گفته مى           «: ترجمه

  .»جستجو نماييد
  :و اين همان فريب خداست، كه منافقان را به آن فريب داده است، جايى كه فرموده
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  .»دهد كنند ولى خدا ايشان را فريب مى ا خدا فريب كارى مىب«: ترجمه

يابيد، باز به سوى مومنـان       گردند، كه در آنجا نور تقسيم شده است، ولى چيزى نمى            بعد آنان به همان جايى بر مى      
  :گردند، و در آن حال در ميان شان ديوارى برپا شده است، كه اين چنين دروازه دارد بر مى
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  .»در داخل آن رحمت است و از طرف بيرونش عذاب است«: ترجمه

منافق تا تقسيم شدن نور و جدا نمودن خداوند بين مؤمن و منافق هم مغرور و : گويد مگر اين كه سليم بن عامر مى
) 340ص(و بيهقى اين را در االسماء والـصفات         .  است آمده) 308/4(باشد، اين چنين در تفسير ابن كثير         فريفته مى 

  .از سليم بن عامر به مثل آن روايت نموده است
   

  پند و اندرز وى براى تعدادى كه نزدش داخل گرديدند
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 داخـل شـدم، وى را پيرمـرد و          �با تعدادى نزد ابوامامه     : ابن عساكر از سليمان بن حبيب روايت نموده، كه گفت         
وى . غر و كالن سال شده است، عقل و منطقش را بهتر از آنچه از منظرش هويدا بـود دريـافتيم                شيخى يافتيم كه ال   

اين مجلس تان از تبليغ و رسانيدن خدا بـراى شـما و حجـت و برهـان وى     : در اولين صحبتى كه به ما نمود گفت    
يارانش آنچـه را شـنيدند،    به آن چه ارسال گرديده بود، آن را تبليغ نمود، و �باالى تان است، چون رسول خدا     

سه تن در ضمانت خداوند قرار دارند، كه يا داخل جنـت            : شنويد، تبليغ كنيد   تبليغ كردند، پس شما هم آنچه را مى       
كسى كه در راه خدا بيرون شود، وى در ضـمانت           : شان نمايد، يا با به دست آوردن اجر و غنيمت آنان را برگرداند            

 نمايد، يا با به دست آوردن اجر و غنيمت برگرداندش، و مردى كه وضو نمايد،    خداوند قرار دارد، كه داخل جنتش     
و باز به طرف مسجد برود، وى در ضمانت خداوند قرار دارد، كه داخل جنتش نمايد، يا با به دست آوردن اجـر و                    

ست، كه هفت   در جهنم پلى ه   : بعد از آن گفت   . اش شود  غنيمت بر گرداندش و مردى كه با سالم دادن داخل خانه          
: شـود  شود، وقتى به پل وسطى رسيد، گفته مى    گيرد، بنده آورده مى    ها فيصله صورت مى    پل ديگر دارد، در وسط آن     

  :كند، و اين آيت را تالوت نمود بر تو چقدر دين هست؟ بعد آن را حساب مى
]"�N+'� i �  l�2��J  !���[ )X�O&��:_�(  

  .»شانندپو و از خدا هيچ سخنى را نمى«: ترجمه
چيزى ندارم،  : دهد قرضت را ادا كن، پاسخ مى     : گويد اى پروردگارم، بر من اينقدر و اينقدر دين است، مى         : گويد مى
شود، تـا   هاى وى گرفته مى هاى وى بگيريد، و از نيكى از نيكى: شود دانم آن را به چه ادا سازم، آن گاه گفته مى      نمى

از گناهان كسى كه از وى طلبكـار  : شود ى نيكى هايش تمام گرديد، گفته مى      ماند، وقت  اين كه نيكى برايش باقى نمى     
آورنـد، و   ها با خود مى برايم خبر رسيده، كه مردانى نيكى هايى را چون كوه   : گفت. است بگيريد، و بر وى بار كنيد      

از آن، گناهـان    مانـد، و بعـد       شود، كه براى شـان هـيچ نيكـى بـاقى نمـى             تا آن وقت براى طلبكاران شان گرفته مى       
زنهـار كـه    : بعد از آن گفـت    . شود ها برايش برگردانيده مى    گردد، تا اين كه چون كوه      طلبكاران ايشان بر آنان بار مى     

كـشاند، و راسـت گـويى را         كند، و فجور به سوى آتش مـى        دروغ بگوييد، چون دروغ به سوى فجور راهنمايى مى        
بعـد از آن  . كـشاند  كند، و نيكى به سوى جنت مى       ى هدايت مى  پيشه خويش گردانيد، چون راستگويى به سوى نيك       

اى مردم، شما از اهل جاهليت گمراه تريد، خداوند تعالى در برابر يك دينارى كه شما در راه خـدا مـصرف                      : گفت
كنيد هفت صد دينار براى تان مقرر نموده است، و در برابر يك درهم نيز هفت صد درهم گردانيده است، ولـى                      مى

به خدا سوگند، همه فتوحات توسط شمشيرهايى صورت گرفت، كه آراسته . داريد رغم اين، شما دست باز مى على  
ايـن چنـين در الكنـز    . هاى گردن شـتر، سـرب و آهـن بودنـد         و مزين به طال و نقره نبودند، بلكه آراسته به عصب          

  .آمده است) 223/8(
   

  )تعالى عنهاللَّه  رضى(پندها و اندرزهاى عبداللَّه بن بسر 



  حيات صحابه

١٢١  ششم جلد 

پرهيز گاران سرداران اند، علماء رهبران انـد و  : اند كه گفت  روايت نموده�بيهقى و ابن عساكر از عبداللَّه بن بسر        
مجالست شان عبادت است، بلكه اين عمل زيادت است، و شما در گذشت شب و روز قرار داريد، در اجل هـايى                      

اين . ه را آماده سازيد و چنان انگاريد كه شما در معاد قرار داريدگردند، توش شوند، و اعمالى كه حفظ مى   كه كم مى  
  .آمده است) 224/8(چنين در الكنز 

   
   



  حيات صحابه

١٢٢  ششم جلد 

  باب هجدهم
  

  تأييدات و مددهاى غيبى براى اصحاب
   

گرديدند، البته آن هم به سبب آن  شدند و تأييد مى  و يارانش به تأييدات و مددهاى غيبى مدد مى�چگونه پيامبر 
ب مادى را ترك نمودند، و به اسباب روحانى دست يازيدند و چنـگ زدنـد، و هـدف و تـالش اصـحاب                        كه اسبا 

 در هدايت اقوام و دعوت ايشان بود، و در دعوت و جهاد متصف � چون هدف و تالش پيامبر )اللَّه عنهم رضى(
  . بودند�به اخالق و شمايل پيامبر 

   
  رمدد مالئك  امداد اصحاب با مالئك در روز بد

:  بعد از اين كه بينايى اش را از دست داده بـود، گفـت              �ابواسيد  : بيهقى از سهل بن سعد روايت نموده، كه گفت        
گردانيـد، مـن     بوديم، و خداوند بينايى ام را دوباره بـر مـى           ام، به خدا سوگند، اگر من و تو در بدر مى           اى برادر زاده  

ايـن  .  آن جا بدون شك و ترديد به سوى مـان بيـرون گرديدنـد              دادم، كه مالئك از    اى را برايت نشان مى     همان دره 
. و طبرانى اين را از سهل بن سعد به مثل آن روايت كرده اسـت              . آمده) 280/3 (البدايه و در    1چنين نزد ابن اسحاق   

تـى  در اين سالمه بن روح آمده، ابن حبان وى را ثقه دانسته، و غير وى او را به سبب غفل                   : گويد مى) 84/6(هيثمى  
  .اند كه در اوست ضعيف دانسته

جبريل عليه السالم روز بدر به شكل زبيربن عوام در حاليكه دسـتار زرد  : و طبرانى از عروه روايت نموده، كه گفت     
ايـن مرسـل و صـحيح    : گويد مى) 84/6( هيثمى 2.اش را بر رويش بسته بود پايين گرديد بر سر داشت و يك گوشه     

  .االسناد است
زبيـر بـن عـوام روز بـدر         :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(از عباد بن عبداللَّه بن زبير       ) 361/3(و حاكم   

اش را بر رويش بسته بود، و مالئك هم كه نازل شدند دسـتارهاى زرد بـر    دستار زردى بر سر داشت، و يك گوشه       
ت، و ابن عساكر از عبداللَّه بن زبير ماننـد          طبرانى اين را از اسامه بن عمير به معناى آن روايت كرده اس            . سر داشتند 

  .آمده، روايت نموده است) 268/5(آن را، چنانكه در الكنز 
عالمه مالئك در روز بـدر،      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 170ص(و ابونعيم در الدالئل     

. يخته بودند، و در روز حنـين دسـتارهاى سـبز بـود    هاى شان آو ها را بر پشت  آن]اطراف[دستارهاى سفيد بود، كه  
  .زدند كردند، ولى نمى نمودند و مدد مى ها عدد را اضافه مى مالئك فقط در روز بدر جنگيدند، در ديگر وقت

                                                 

 �ن ���e �� روح ا�0 ک� ا�� \�9ن و8 را ث#� دا<�P� و دی1Gان او را A@�? دا<�P� ا<
. ��$#ی و :19ا<ی. ���� 1R� در .

�G> : HIJI� ).+٨/ ,(ا
  ).+٨/ ,(ا��G> : HIJI. �1& ا�0ک� �) ١٢٠/ ١(:19ا<ی . ���� 2



  حيات صحابه

١٢٣  ششم جلد 

مـن غـالم عبـاس بـن        :  گفـت  �ابورافع مـوالى رسـول خـدا        : و ابن اسحاق از عكرمه روايت نموده، كه گفت        
 خانواده ما داخل گرديده بود، عباس اسالم آورده بود، ام الفضل اسـالم آورده بـود و                  عبدالمطلب بودم، و اسالم در    

ديد، و به همين علت اسـالمش را   ترسيد، و مخالفت شان را بد مى من هم اسالم آورده بودم، و عباس از قومش مى        
ف نموده بود، و به عـوض       ابولهب از بدر تخل   . نمود، وى مال زيادى داشت و در ميان قومش پراكنده بود           كتمان مى 

خود عاص بن هشام بن مغيره را فرستاده بود، و آنان همينطور كرده بودند، هر كسى تخلف ورزيده بود، به عوض                     
هنگامى كه خبر در هم شكستن و مردن قريش در بدر برايش رسيد، خداوند ذليل  . خود مرد ديگرى را فرستاده بود     

مـن مـرد ضـعيفى بـودم،        : گويـد  مى. احساس قوت و عزت نموديم    هاى خويش    و رسوايش ساخت، و ما در نفس      
به خدا سـوگند، مـن در آن نشـسته بـودم و             . تراشيدم ها را در اطاق چاه زمزم مى       ساختم، و آن   هاى چوبى مى   كاسه

تراشيدم و ام الفضل هم نزدم نشسته بود، و خبرى كه براى ما رسيده بود، خوشحال مان گردانيـده       كاسه هايم را مى   
هاى پرده اطاق نشست، و پشتش       داشت، تا اين كه بر سر طناب       هايش متكبرانه برمى   ناگهان ابولهب آمد، و گام    . ودب

 ابن هـشام  -ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب   : به سوى من بود، در حالى كه وى نشسته بود، ناگهان مردم گفتند            
به شتاب نزد من بيا، چـون سـوگند بـه    :  گاه ابولهب گفتآن: افزايد مى.  آمد-و نام ابوسفيان مغيره است     : گويد مى

ام،  اى برادر زاده: وى نزد ابولهب نشست، و مردم باالى سرش ايستاده بودند، گفت         : گويد مى. جانم خبر نزد توست   
هـاى   به خدا سوگند، به مجردى كه ما با قوم روبرو شـديم، شـانه             : برايم خبر بده كه وضع مردم چگونه بود؟ گفت        

شان بخشيديم، هرگونه كه خواستند ما را به قتل رسانيدند، و هرگونه كه خواستند اسيرمان كردند؟ بـه              را براى خود  
با مردان سفيدى در ميان آسمان و زمين روبرو شـديم، كـه بـر               . كنم خدا سوگند، على رغم آن مردم را مالمت نمى        

. توانـست  شتند و چيزى در مقابل شان ايـستاده نمـى       گذا اسبان ابلق سوار بودند، به خدا سوگند، چيزى را باقى نمى          
: گويـد  مى. اند به خدا سوگند، آنان مالئك بوده     : من پرده اطاق را با دست خود بلند نمودم و گفتم          : گويد ابورافع مى 

من در مقابلش برخاستم، وى مـرا       : افزايد مى. آن گاه ابولهب دستش را بلند نمود، و به آن خيلى محكم بر رويم زد              
در اين موقع ام الفضل . زد، و من مرد ضعيف و ناتوانى بودم لند نمود و بر زمين زد، بعد از آن بر من نشست و مى    ب

هاى اطاق بلند شد، و آن را گرفتـه ضـربه محكمـى بـر وى وارد آورد، و سـرش را شـديداً                اى از پايه   به سوى پايه  
نستى؟ و او ذليالنه برخاست و روى گردانيد، به اين كه آقايش از وى دور شده، ضعيفش دا    : زخمى ساخت و گفت   

  . دچار نمود، و به قتلش رسانيد1خدا سوگند، فقط هفت شب ديگر زنده بود، و خداوند وى را در عدسه
بعد پسرانش او را بعد از مردنش سه روز دفن نكردند، تا اين كه بوى گرفت، و                 : يونس از ابن اسحاق افزوده است     

ترسيدند، و تا آن وقت بدون دفن ماند كه مـردى از قـريش            ترسيدند، كه از طاعون مى     مىقريش از آن عدسه چنان      
كنيـد؟ پـسرانش    كنيد، پدرتان در خانه تان بوى گرفته است، و دفنش نمى آيا حيا نمى! واى بر شما : براى آنان گفت  

بـه خـدا   . كـنم   كمـك مـى  حركت كنيد، من همراه تان در دفـن وى : ترسيم، گفت  ما از سرايت اين زخم مى     : گفتند
گرديدند، بعد وى را به طـرف   سوگند، او را فقط با پاشيدن و انداختن آب از دورغسل دادند، و برايش نزديك نمى          
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  حيات صحابه
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آمـده  ) 308/3 (البدايهاين چنين در    . باالى مكه بردند، و بر ديوارى تكيه دادند، و بعد از آن بااليش سنگ انداختند              
از طريق ابن اسحاق به ماننـد آن        ) 321/3(و حاكم در مستدركش     ) 73/4(ات خود   و ابن سعد اين را در طبق      . است

) 89/6(هيثمى . اند و اين را هم چنان طبرانى و بزار از ابورافع به طول آن روايت نموده . اند و به طولش روايت كرده    
اند، و يـك جمـاعتى        را ثقه دانسته   در اسناد آن حسين بن عبداللَّه بن عبيداللَّه آمده، ابوحاتم و غير وى او             : گويد مى

  .اند اند، و بقيه رجال آن ثقه ضعيفش دانسته
همچنان از طريق يونس از ابن اسحاق از حسين بن عبداللَّه از عكرمـه از ابـن عبـاس از ابورافـع     ) 322/3(و حاكم   

ع به اختصار روايت نمـوده  از عكرمه از ابوراف   ) 170ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . مانند آن را روايت كرده است     
  .است

   
  امداد و كمك اصحاب توسط مالئك در روز حنين

بيهقى از عوف بن عبدالرحمن موالى ام برثن از كسى كه در حنين حاضـر شـده بـود و در آن وقـت كـافر بـوده،                            
رابر مـا    روبرو شديم، به اندازه دوشيدن گوسفند هم در ب         �هنگامى كه ما و رسول خدا       : روايت نموده، كه گفت   

زديـم، تـا ايـن كـه وى را       شمـشير مـى  �ايستادگى نتوانستند، آن گاه پيش آمديم، و در پيش روى رسول خـدا   
هـا،   زشـت بـاد روى    : فراگرفتيم، در اين هنگام متوجه شديم كه در ميان ما و او مردان نيكـو رويـى انـد، و گفتنـد                     

  .آمده است) 332/4 (هالبداياين چنين در . برگرديد، و ما از آن سخن شكست خورديم
مردى كـه در حنـين بـا      : و ابن جرير اين را از عوف اعرابى از عبدالرحمن موالى ابن برثن روايت نموده، كه گفت                

 در روز حنين با هم روبرو شديم،        �وقتى ما و اصحاب رسول خدا       : مشركين بود برايم حديث بيان نموده گفت      
ستادگى نكردند، هنگامى كه شكست شان داديم، به تعقيب نمودن شان به اندازه دوشيدن گوسفند هم در مقابل ما اي  

: افزايـد  مى.  است �پرداختيم، تا اين كه به صاحب قاطر سفيد رسيديم، ناگهان متوجه شديم كه وى رسول خدا                 
 آن :گويـد  مـى . ها زشت باد، برگرديـد  روى: و نزد وى مردان سفيد و نيكورويى با ما روبرو شدند، و براى ما گفتند     

اين چنين در تفسير ابن     . هاى ما سوار شدند، و نتيجه وقوع همان شكست بود          گاه شكست خورديم، و آنان بر شانه      
  .آمده است) 345/2(كثير 

جنگيدند ما با رسول     در روز حنين وقتى مردم با هم مى       :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن اسحاق از جبيربن مطعم       
شود، تا اين كه در ميان ما و قوم پـايين   يم، كه مثل جامه سياه از آسمان پايين مى   بوديم، ناگهان نگاه نمود    �خدا  

اند، و اين سبب شكـست قـوم بـود، و مـا       اند، و دره را پر كرده      هاى پراكنده  گرديد، آن گاه متوجه شديم كه مورچه      
 البدايـه  ايـن چنـين در       .و بيهقى اين را از طريق وى روايـت كـرده اسـت            . ها مالئك بودند   كرديم، كه آن   شك نمى 

  .آمده است) 334/4(
   

  امداد و كمك اصحاب توسط مالئك در روز احد و روز خندق



  حيات صحابه

١٢٥  ششم جلد 

 بيرق را در روز احد براى مـصعب  �رسول خدا   : از عبداللَّه بن فضل روايت نموده، كه گفت       ) 121/3(ابن سعد   
 مصعب برداشت، و رسول خـدا   سپرد، مصعب به قتل رسيد، آن گاه بيرق را ملكى در صورت و شكل       �بن عمير   

من مصعب : ، آن گاه ملك به سويش روى گردانيده گفت»اى مصعب، پيش شو«: گفت  در آخر روز برايش مى�
  . دانست كه وى ملكى است كه براى كمك و تأييدش فرستاده شده است�نيستم، آن گاه رسول خدا 

انگار من به غبار بلند شـده از موكـب جبريـل            :  روايت نموده، كه گفت    �از انس   ) 182ص(و ابونعيم در الدالئل     
و ابـن سـعد     . كـنم   به سوى بنى قريظه حركت نمود، نگـاه مـى          �عليه السالم در راه بنى غنم، وقتى رسول خدا          

... از حميدبن هالل روايت اسـت  ) 77/2(و نزد وى همچنان     . اين را از انس به مانند آن روايت نموده است         ) 76/2(
بعـد از  [ و يارانش �رسول خدا :  در غزوه بنى قريظه ذكر نموده، و در آن آمده، كه گفت          وحديث را به طول آن    

 بـه سـويش بيـرون      � آمد، و پيـامبر      � سالح را گذاشتند، آن گاه جبريل عليه السالم نزد پيامبر            ]غزوه خندق 
ما تـا  :  گفت يه السالم مىجبريل عل: گويد مى. گرديد، و در حالى پايين شد كه جبريل بر سينه اسب تكيه نموده بود 

رسـول خـدا    : گويد مى.  به سوى بنى قريظه بيرون شو      - و غبار بر ابرويش نشسته بود        -ايم   حال سالح را نگذاشته   
جبريـل عليـه الـسالم      : افزايـد  ، مـى  »شود اند، اگر ايشان را چند روز مهلت بدهى بهتر مى          يارانم خسته «:  گفت �
هاى شان داخل خواهم نمـود، و بـاز ويـران شـان              ين اسبم را بر آنان در قلعه      به سوى ايشان بيرون شو، ا     : گفت مى

آن گاه جبريل عليه السالم و مالئكى كـه همـراهش بودنـد برگـشتند، و غبـار در كوچـه                 : گويد مى. خواهم ساخت 
  1.هاى بنى غنم بلند گرديد انصارى

   
  مالئك و اسير نمودن كفار و جنگيدن آنان  

  ز بدرانجام اين عمل در رو
من در روز بدر مردان سفيدى را ديدم، كه با          : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن عساكر و واقدى از سهيل بن عمرو         

اين چنين در الكنز    . كشتند و اسير ميگرفتند    هاى معين بر اسبان ابلق در ميان آسمان و زمين قرار داشتند، و مى              نشانه
  .آمده است) 268/5(

مردى از انصار كه عباس را اسير كـرده بـود، او را بـا خـود                 :  وى روايت نموده، كه گفت      و غير  �و احمد از براء     
اى رسول خدا، اين اسيرم نكرده است، مرا مردى اسير نمود، كه موهاى سـر پيـشانى اش رفتـه          : آورد، عباس گفت  

ونـد تـو را بـه     خدا«:  فرمود ]خطاب به انصارى  [ �طور بود، رسول خدا      بود، و شكل و صورتش اين طور و اين        
و نـزد ابـن ابـى       . رجال آن رجال صحيح انـد     : گويد مى) 85/6( هيثمى   2.»ملك با شرفى مدد و نصرت نموده است       

و بيهقى حـديث را     ...  روايت است  � و بيهقى در الدالئل از على        - كه صحيحش دانسته     -شيبه، احمد، ابن جرير     
آن گاه مـردى از انـصار   : نموده، تذكر داده، و در آن آمده     ذكرش  ) 266/5(به طولش در غزوه بدر، چنانكه در الكنز         

اى رسول خدا، به خدا سوگند، اين اسيرم نكرده است، مرا مردى          : عباس بن عبدالمطلب را اسير آورد، عباس گفت       
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  حيات صحابه

١٢٦  ششم جلد 

كه موى سرش رفته بود اسير نمود، و از همه مردم روى نيكوتر داشت، و بر اسب ابلقى سوار بود، كه او را در ميان 
خاموش باش، خداوند تـو را بـه ملـك بـا            «: اى رسول خدا، من اسيرش نمودم، گفت      : انصارى گفت . بينم قوم نمى 

رجـال احمـد رجـال      : آن را به احمد و بزار نسبت داده، و گفته است          ) 75/6( و هيثمى    1.»شرفى كمك نموده است   
  .باشد صحيح اند، غير حارثه بن مضرب كه ثقه مى

كسى كه عبـاس را اسـير نمـوده بـود،           : گفت  روايت نموده، كه مى    )اللَّه عنهما  رضى( عباس   از ابن ) 12/4(ابن سعد   
رسـول خـدا   . ابويسر كعب بن عمرو از بنى سلمه بود، ابويسر مرد خردى بود، و عباس مرد قوى هيكـل و جـسيم                  

 امـر گرفتـارى     اى رسول خدا، مـرا در     :  گفت »اى ابويسر، عباس را چگونه اسير نمودى؟      «:  براى ابويسر گفت   �
طور و آن طور     وى مردى مدد و همكارى نمود، كه نه در گذشته ديده بودمش و نه در آينده، شكل و صورتش اين                   

 و احمـد ايـن را از ابـن          2.»تو را بر وى ملك با شرفى كمك و همكارى نموده است           «:  فرمود �رسول خدا   . بود
) 86/6(هيثمـى   . امر فديه عباس و غير وى افزوده اسـت        عباس به مثل آن روايت نموده، و حديث را بعد از آن در              

و ابونعيم اين را در الـدالئل       . اند در اين راوييى است،  كه از وى نام برده نشده است، و بقيه رجال آن ثقه                : گويد مى
  .از ابن عباس به سياق ابن سعد روايت كرده است) 169 ص(

 كه مردى از مسلمانان در دنبـال مـردى از مـشركين كـه در     در حالى: و مسلم از ابن عباس روايت نموده، كه گفت     
اى را از باالى سرش توأم بـا صـداى سـوار كـار شـنيد كـه                   دويد، ناگهان ضربه تازيانه    پيش رويش قرار داشت مى    

 پيش شو، آن گاه به سوى مشركى كه پيش رويش بود نگاه نمود، كه به پشت افتاده است، به وى                     3حيزوم: گفت مى
اش سياه   اش مورد ضرب قرار گرفته، رويش پاره گرديده، و مانند ضربه تازيانه است، و همه               د، كه بينى  متوجه گردي 
راست گفتى، وى   «:  فرمود � حكايت نمود، پيامبر     �آن انصارى آمد، و آن را براى رسول خدا          . گرديده است 

 اين چنين در 4.تن ديگر را اسير كردند، و در آن روز هفتاد تن را كشتند و هفتاد   »از كمك كنندگان آسمان سوم بود     
از ابن عباس در حديث طويلى در غزوه بـدر بـه            ) 170/2(و ابونعيم اين را در الدالئل       . آمده است ) 279/3 (البدايه

من و پسر عمويم : و هم چنان از وى و او از مردى از بنى غفار روايت نموده، كه گفت . مثل آن روايت نموده است    
كشيديم كه شكست  مشرف به بدر بلند شديم، و هر دوى مان مشرك بوديم، و انتظار واقعه را مى         رفتيم و بر كوهى     

در حالى كه ما در كوه بوديم، ابـرى بـراى   : گويد مى. كنند تاراج نماييم شود، تا با كسانى كه تاراج مى نصيب كى مى  
. حيـزوم، پـيش شـو     : گويـد  م كـه مـى    اى را شـنيد    ما نزديك گرديد، و در آن صداى اسبان را شنيديم، من گوينـده            

پرده قلب پسرعمويم دريد، و در همان جايش مرد، و من هم نزديك بود هالك شوم، ولى خـود را نگـه                      : افزايد مى
  .داشتم
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  حيات صحابه

١٢٧  ششم جلد 

 بـوديم، وى    �اى با رسول خدا      در غزوه :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوطلحه   ) 164ص(و ابونعيم در الدالئل     
g�+O(: گفـت  ى شنيدم كه مىبا دشمن روبرو گرديد، از و    r��{ � ��� r��{ #4���� ��� I��� ��(  اى پادشـاه  «: ترجمـه

افتادند،  ، آن گاه مردان را ديدم، كه مى»طلبيم كنيم، و خاص از تو كمك و مدد مى روز جزاء، خاص تو را عبادت مى
  1.زدند و آنان را مالئك از پيش روى و عقب شان مى

اى پـسرم، مـا خـود را در روز بـدر چنـان              :  سهل و او از پدرش روايت نمـوده، كـه گفـت            و بيهقى از ابوامامه بن    
نمود، و سر وى از جسدش قبـل از ايـن كـه شمـشير بـه وى       دريافتيم، كه يكى از ما به سوى سر مشرك اشاره مى  

 بـه مثـل آن روايـت    ايـن را از ابوامامـه  ) 409/3(و حاكم   . آمده است ) 281/3 (البدايه اين چنين در     2.افتاد برسد مى 
از اسـناد صـحيح   : گويد حاكم مى. نمود نموده، مگر اين كه در روايت وى آمده، و يكى از ما با شمشيرش اشاره مى       

و طبرانـى از  . اند، و ذهبى هم آن را صحيح دانسته اسـت      برخوردار است، ولى بخارى و مسلم اين را روايت نكرده         
در اين محمدبن يحياى اسكندرانى آمده،     : گويد مى) 84/6(هيثمى  . ه است ابوامامه مانند روايت حاكم را روايت كرد      

  .وى منكرهايى را روايت كرده است: گويد ابن يونس مى
نمودم تا بزنمش،ولـى سـر       من مردى از مشركين را دنبال مى      : و ابن اسحاق از ابوواقد ليثى روايت نموده، كه گفت         

اين چنين در . د، آن گاه من دانستم، كه غير من وى را به قتل رسانيدوى قبل از اين كه شمشير من برايش برسد افتا  
 روايـت نمـوده، كـه    - وى در بدر حاضر شـده بـود   -و احمد اين را از ابوداود مازنى  . آمده است ) 281/3 (البدايه
 كـه از وى   در اين مردى اسـت    : گويد مى) 83/6(هيثمى  . و مثل آن را ذكر نموده است      ... كردم دنبال مى ... من: گفت

از ابوداود مازنى به مثل آن روايت كـرده، و در روايـت             ) 170ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . نام برده نشده است   
  .نمودم من مردى از مشركين را در روز بدر دنبال مى: وى آمده

 روز بدر سه سر را با   )رضى اللَّه عنهما  (و طبرانى در األوسط از سهل بن ابى حثمه روايت نموده كه ابوبرزه حارثى               
 3،»دست راستت كاميـاب گرديـد     «:  وى را ديد، گفت    � آورد، هنگامى كه رسول خدا       �خود نزد رسول خدا     

اى رسول خدا، دو تنش را من به قتل رسانيدم، ولى ديگرش را، مردى را ديدم سفيد، زيبـا و نيكـوروى كـه          : گفت
در : گويد مى) 83/6( هيثمى 4.كى از مالئك را نام گرفت، و مل»وى فالن است«:  گفت�سرش را زد، پيامبر خدا 

  .باشد اين عبدالعزيز بن عمران آمده، و ضعيف مى
 كـه در دره     �رسول خـدا    :  گفت �حارث بن صمه    : اند كه گفت   طبرانى و بزار از محمد بن لبيد روايت نموده        

او را در پـايين كـوه        اى رسـول خـدا،    آرى،  :  گفـتم  »آيا عبدالرحمن بن عوف را ديدى؟     «: قرار داشت از من پرسيد    
ديدم، و با وى گروهى از مشركين را درگير ديدم، به طرف وى قصد كردم ولى تو را ديدم، بنابراين بـه سـوى تـو                          

آن گـاه مـن بـه سـوى عبـدالرحمن           : گويد ، حارث مى  »جنگند مالئك در دفاع از وى مى     «:  فرمود �آمدم، پيامبر   
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  حيات صحابه

١٢٨  ششم جلد 

آيا همـه اينـان را بـه قتـل          !! دست راستت كامياب گرديد   :  برايش گفتم  1ته يافتم، برگشتم، و او را در ميان هفت كش       
 و اين را من كشتم، و اما اينـان را كـسى بـه               -شرحبيل   )عبد( اشاره به سوى ارطاة بن       -اين را   : اى؟ گفت  رسانيده

در اين عبدالعزيز بـن     : گويد مى) 114/6( هيثمى   2.خدا و پيامبرش راست گفتند    : قتل رسانيد كه من نديدمش، گفتم     
و اين را هم چنان ابن منده و ابونعيم از حارث بن صمه، به مانند آن، چنانكه در . باشد عمران آمده، و او ضعيف مى    

. آن گاه به سوى وى آمدم تا از وى پشتيبانى نمايم          : اند، و ابونعيم افزوده است     آمده، روايت نموده  ) 76/5(المنتخب  
  .و اين دو را: و در روايتش آمده. و را در ميان هفت كشته يافتمو ا: و در روايت وى آمده

   
  اذيت رسانيدن جبريل براى تمسخر كنندگان در مكه

 از پهلوى مردمانى در مكـه عبـور         �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس     
كند، وى نبى است و  اين همان كسى است كه ادعا مى: و گفتند پرداختند 3نمود، و آنان از دنبال وى به اشاره نمودن

جبريل همراهش هست، آن گاه جبريل با انگشتش اشاره نمود، و مثل ناخن بر جسدهاى شان اصابت نمـود، و بـه                 
توانست به آنان نزديك گردد، همـين بـود  كـه خداونـد              ها مبدل گرديد، و بدبوى گرديدند، و هيچ كسى نمى          زخم

  :ل فرمودعزوجل ناز
]g-Y7+Os� r�&�S$ �{ [ )(9:�:�^(  

  .»ما شر تمسخركنندگان را ازتو دفع خواهيم كرد«: ترجمه
اند، و در آن يزيدبن درهم آمـده،         اين را طبرانى در األوسط و بزار به مثل آن روايت كرده           : گويد مى) 46/7 (4هيثمى

  .وى را ابن معين ضعيف دانسته، و فالس ثقه تلقى نموده است
: ، افـزود ] إنا كفينـاك المـستهزئين  [:  روايت است كه گفت)اللَّه عنهما رضى(و نزد طبرانى در األوسط از ابن عباس    

وليدبن مغيره، اسودبن عبديغوث، اسودبن مطلب، ابوزمعه از بنـى اسـدبن عبـدالعزى،              : تمسخركنندگان اينان بودند  
 آمـد، و رسـول   �ام جبريل عليه السالم نزد پيامبر در اين هنگ. حارث بن عيطل سهمى و عاصى بن وائل سهمى    

 از آنان برايش شكايت نمود، و وليدبن مغيره را برايش نشان داد، و جبريل به طرف رگ بـزرگ دسـتش                      �خدا  
بعد از آن حارث بـن  . كارش را از جانب تو انجام دادم:  گفت»چيزى انجام ندادى؟«:  گفت�اشاره نمود، پيامبر  
 »چيزى انجام نـدادى؟ «:  گفت�يش نشان داد، و جبريل به سوى شكمش اشاره نمود، پيامبر        عيطل سهمى را برا   

بعد از آن عاصى بن وائل را برايش نشان داد، و جبريل به سوى كف پايش . كارش را از جانب تو انجام دادم: گفت
دادم، در اين راستا وليدبن     كارش را از جانب تو انجام       :  گفت »چيزى انجام ندادى؟  «:  گفت �اشاره نمود، پيامبر    
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  حيات صحابه

١٢٩  ششم جلد 

ساخت، آن تير به رگ بزرگ دستش اصابت نمـود   مغيره، از نزد مردى از خزاعه عبور نمود، و او براى تيرش پر مى 
وى همينطور كور شد، و برخى از ايشان        : گويند بعضى از آنان مى   . و قطعش گردانيد، و اسود بن مطلب كور گرديد        

نماييد، هالك گرديدم، با خار در  اى پسرانم، آيا از من دفع نمى  : گفت رديد، و مى  وى زير درختى پايين گ    : گويند مى
وى همينطور بود تا اين كه چشم هـايش كـور گرديـد، و    . بينيم ما چيزى را نمى: گفتند آنان مى. چشم هايم زده شد  

 در »مـاء االصـفر  «ض هايى برآمد، و بر اثر آن مرد، و حارث بن عيطل دچار مـر  اسود بن عبديغوث، بر سرش زخم  
شكمش گرديد، حتى كه مواد غائطش از دهانش بيرون گرديد، و درگذشت، و اما عاصى بن وائل، در حالى  كه در             

 هيثمـى   2. داخل گرديد، و پـايش از آن ورم نمـود، و بـر اثـر آن مـرد                  1 شبرقه -همان حالت قرار داشت، در پايش       
  .اند بورى آمده، و او را نشناختم، ولى بقيه رجال آن ثقهدر اين محمدبن عبدالحكيم نيشا: گويد مى) 47/7(
   

  ملك و فريادرسى ابومعلق يكى از اصحاب
مردى از اصحاب رسـول خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى الدنيا در كتاب مجابى الدعوة از انس بن مالك            

نمود، در عين حال  خودش تجارت مىشد، تاجر بود، و به مال خودش و غير  ، كه برايش ابومعلق كنيه داده مى   �
 بيرون گرديد، و دزدى كـه غـرق در سـالح بـود همـراهش                ]براى تجارت [او بارى   . وى مرد عابد و پرهيزگار بود     

خـواهم،   فقط خونت را مى   : دانى و مال، گفت    تو مى : كشمت، گفت  مالت را بگذار كه من مى     : روبرو گرديد و گفت   
خواهى بخـوان، آن گـاه وى وضـو نمـود و نمـاز گـزارد، و از        هر قدر كه مى: گفت. پس بگذار نماز بخوانم : گفت

  :دعايش اين بود
)                         "��$*� ¼� �o�� r*�&� � #���� i �o�� I'�� � #��(% i ·�� I%Y�� I�a?� #��(� �s li��) �� #��½� ¾(���3 �� #A�A� ��

®2B� ©�q� �� #¿��� �oy (/ ®�S'% "� #I/(�(.  
خواهى، از تو به عزتت كـه كـسى يـاراى     تدار، اى صاحب عرش بزرگ، اى انجام دهنده آنچه مى      اى دوس «: ترجمه

گردد، و به نورت كه اركان عرشت را پر نموده است سـئوال   رسيدن را به آن ندارد، و به پادشاهيت كه مغلوب نمى        
  .»كنم، كه از شر اين دزد محفوظ دارى، اى فريادرس، به فريادم رس مى

اى دارد، و آن را در ميان هر دو گوش اسبش     بار گرفت، و ناگهان سواركارى را ديد، كه در دستش حربه          اين را سه    
تو كيستى كـه    : بلند كرده است، وى دزد را زد و به قتلش رسانيد، بعد از آن به سوى تاجر روى آورد، تاجر پرسيد                    

هـاى   چهـارم، وقتـى دعـا نمـودى، دروازه    من ملكى هستم از اهل آسمان : خداوند توسط تو به فريادم رسيد، گفت  
اى را شنيدم، باز  آسمان به صدا در آمدند و من آن را شنيدم، باز براى بار دوم وقتى دعا كردى، از اهل آسمان ضجه

دعاى ستمديده و دچار مشكالت است، آن گاه مـن از خداونـد سـئوال               : وقتى براى بار سوم دعا نمودى، گفته شد       
كسى كه وضو كنـد، و چهـار        : مژده بادا برايت، بدان   :  به دوش من بسپارد، بعد از آن گفت        نمودم، كه كشتن وى را    

                                                 
 .ش�د  ��ش�د و �4ر دارد، و وg�4 �Pm _1دد، �� �4ر �9
ل  _��ه� \�Jزى ا�0 آ� �4رد	 ��1
2 ���� . �9
ا�=1ی� <�����ر8 ا�0 ک� ه�Ijی . :19ا<ی در ا)و�� �� 
Ip� ن� 
R� ٧+/ ٧(در (
و8 : در��ر	 8 او �ی _�ی


RP� .را <��P4�R و دی1G رج�ل �ن ث#� ه



  حيات صحابه

١٣٠  ششم جلد 

او . گردد، خواه در مشكل باشد يا در مـشكل نباشـد   ركعت نماز بگزارد، و اين دعا را بر زبان آرد، دعايش قبول مى       
  .آمده است) 182/4 (اإلصابهاين چنين در . ابوموسى همه اين را در كتاب الوظائف روايت نموده است

   
  ملك و فريادرسى زيدبن حارثه

 �برايم خبر رسيده، كه زيدبن حارثه       : از ليث بن سعد روايت نموده، كه گفت       ) 548/1(ابن عبدالبر در االستيعاب     
قاطرى را از مردى از طائف كرا نمود، و كراكش بااليش شرط گذاشت، كه هر جايى خودش خواست وى را پايين           

پايين شو، او پايين گرديد، و متوجـه        : اى برد، و برايش گفت     آن گاه وى را به سوى ويرانه      : گويد مى. تواند كرده مى 
بگذار، دو ركعـت    : وقتى خواست او را به قتل برساند، برايش گفت        : افزايد شد كه در ويرانه مردگان زيادى اند، مى       

ـ            : نماز بخوانم، گفت   ى نمازشـان بـراى شـان چيـزى نفـع نرسـانيد،             بگزار، اينان هم قبل از تـو نمـاز گزاردنـد، ول
وى صـدايى را  : افزايد مى، )يا أرحم الراحمين(: گفتم: گويد هنگامى نماز خواندم، آمد تا به قتلم رساند، مى      :گويد مى

وى را مكش، و از آن ترسيد، و در جستجوى آن بيرون گرديد ولى چيزى نيافت، باز به سويم برگشت، مـن                      : شنيد
اين را سه بار انجام داد، ناگهان من سـواركارى را بـر اسـبى ديـدم، و در دسـتش                  ،  )أرحم الراحمين يا  (: صدا كردم 

اى از آتش قرار داشت، او وى را با همان حربه زد و از پشتش بيرونش  اى از آهن بود، و بر سر آن حربه شعله حربه
مـن  ،  )يا أرحم الـراحمين   (: ار اول دعا نمودى   هنگامى ب : گردانيد، و او مرده بر زمين افتاد، بعد از آن براى من گفت            

در آسمان دنيا بودم، و هنگامى كه بار سوم دعا ، )يا أرحم الراحمين(: در آسمان هفتم بودم، وقتى بار دوم دعا كردى
  .نزدت فرا رسيدم )يا أرحم الراحمين(: نمودى

   
  اصحاب و ديدن مالئك  عايشه 

   جبريل عليه السالم و برخى انصار و ديدن)اللَّه عنها رضى(
 صداى مـردى را شـنيد،       �رسول خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(از عايشه   ) 182ص(ابونعيم در الدالئل    

من دنبالش نمودم و ديدم : گويد  مى)اللَّه عنها رضى(عايشه . به تيزى از جايش بلند گرديد و به سوى وى بيرون شد
اى بـر سـر      عمامـه .  بـود  �ديدم دحيه كلبـى      نموده است، و طورى كه مى     كه وى بر گردن اسب تاتارى اش تكيه         
بـه  :  نزدم داخل گرديـد، گفـتم      �هنگامى كه رسول خدا     . اش آويخته بود   داشت، و طرف آن را در ميان دو شانه        

 »آيا وى را ديـدى؟    «: گفت. شتاب و تيزى از جايت بلند شدى، بعد من بيرون شدم تا ببينمش، وى دحيه كلبى بود                
) 250/4( و ابن سعد 1.»السالم بود، امرم نمود كه به سوى بنى قريظه بيرون شوم وى جبريل عليه«: آرى، گفت: گفتم

از سـعيدبن مـسيب روايـت     ) 182ص(و ابـونعيم    .  به مثل آن روايت كـرده اسـت        )اللَّه عنها  رضى(اين را از عايشه     
 بيرون گرديد، و از نزد مجالسى عبور �پيامبر :  آمدهو حديث را در قصه بنى قريظه ذكر نموده، و در آن ... نموده

آرى، دحيـه از  :  گفتنـد »آيا كسى از نزد شما عبور نمود؟«: نمود، كه در ميان وى و بنى قريظه قرار داشت، و پرسيد          
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  حيات صحابه

١٣١  ششم جلد 

وى «:  فرمـود  �پيامبر  . اى از ديباج قرار داشت عبور نمود       نزد ما بر قاطر خاكسترى رنگ، كه بر زير پايش قطيفه          
هـاى   هاى شان را بلرزاند، و در قلـب       دحيه كلبى نيست، او جبريل بود، كه به سوى بنى قريظه فرستاده شده تا قلعه              

  .»شان رعب و خوف افكند
   

  يك انصارى و ديدن جبريل و صحبت همراهش
ر را عيادت    مردى از انصا   �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(بزار و طبرانى از ابن عباس       

كند، هنگامى كه براى ورود نزدش  نمود، هنگامى كه به منزلش نزديك گرديد، از وى شنيد كه در داخل صحبت مى           
از تو شنيدم كه بـا  «:  برايش گفت�اجازه خواست، و نزدش وارد گرديد، هيچكسى را نديد، آن گاه رسول خدا              

تبى كه دارم از كالم مردم خسته شدم و بـه اينجـا             اى رسول خدا، به خاطر      : ، گفت »نمودى غير خودت صحبت مى   
تـر از وى   تـر و خـوش صـحبت     كسى نزدم وارد گرديد، و هرگز مردى را بعد از تو نيـك مجلـس      1داخل گرديدم، 
وى جبريل بود، و از شما مردانى است، كه اگر هر يكى از آنان بر خداوند سوگند ياد كند، خداونـد                «: نديدم، گفت 

ايـن را از بـزار و طبرانـى در الكبيـر و األوسـط روايـت          : گويد مى) 41/10( هيثمى   2.»نمايد سوگندش را راست مى   
  .اند، و اسنادشان حسن است كرده

   
  عبداللَّه بن عباس و ديدن جبريل نزد پيامبر عليهما السالم

 بـودم، و    �خـدا   با پدرم نـزد رسـول       : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(احمد و طبرانى از ابن عباس       
نمود، و او چون روى گردان از پدرم نشسته بود، بعد ما از نـزدش بيـرون            نزدش مردى بود كه با وى سرگوشى مى       

اى پـدرم،  : اى پسرم، آيا به پسرعمويت نديدى كه چون روى گردان از من نشسته بـود؟ گفـتم              : شديم، پدرم گفت  
اى رسول خدا، :  رفتيم، پدرم گفت�بعد نزد پيامبر : يدافزا مى. نمود نزدش مردى بود، كه همراهش سرگوشى مى

نمود، آيا كسى  براى عبداللَّه اينطور و آنطور گفتم، وى برايم خبر داد ،كه مردى نزدت بود و همراهت سرگوشى مى      
وى جبريـل عليـه الـسالم       «: آرى، گفت :  گفتم »اى عبداللَّه، آيا وى را ديدى؟     «:  فرمود �نزدت بود؟ رسول خدا     

انـد،   اين را احمد و طبرانى به اسنادى روايت كرده        : گويد مى) 276/9( هيثمى   3.»، و او مرا از تو مشغول گردانيد       بود
 را بـراى  )اللَّه عنهما رضى(عباس عبداللَّه   : و نزد طبرانى از وى روايت است كه گفت        . و رجال آن رجال صحيح اند     

دى را يافت، و برگـشت و همـراهش صـحبت ننمـود،              مر � فرستاد، او همراه پيامبر      �كارى نزد رسول خدا     
 تا اين كه بينـايى اش را از دسـت           4وى جبريل بود، اما وى    «: آرى، فرمود :  گفت »وى را ديدى؟  «:  گفت �پيامبر  

اين را طبرانى به اسـنادهايى روايـت نمـوده، و           : گويد مى) 277/9(هيثمى  . »ميرد ندهد و علم برايش داده نشود نمى      
  .دان رجال آن ثقه
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  حيات صحابه

١٣٢  ششم جلد 

   
  عرباض بن ساريه و ديدن ملكى در مسجد دمشق

 � وى شيخ بزرگى از اصـحاب رسـول خـدا           - روايت نموده    �طبرانى از عروه بن رويم از عرباض بن ساريه          
بار خدايا، عمرم زياد شده، استخوانم نرم گرديده است،         : نمود داشت كه وفات نمايد، وى دعا مى       بود، و دوست مى   

در حالى كه من روزى در مسجد دمشق قرار داشتم، ناگهـان            : گويد  كه مى  - خود قبض گردان     بنابراين مرا به سوى   
اين چه دعا است، كه به آن دعـا  : با جوانى برخوردم كه از زيباترين مردان بود، و قطيفه سبز بر دوش داشت، گفت            

بار خدايا، «: ترجمه، )عمل، و بلِّغِ األجل  اللهم حسنِ ال  (: بگو: ام، چگونه دعا كنم؟ گفت     اى برادر زاده  : كنى؟ گفتم  مى
من ريبائيل هستم، كسى كـه      : تو كيستى، خداوند رحمتت كند؟ گفت     :، گفتم   »عمل را نيكو گردان، و اجل را برسان       

انـد، و    عـروه را بيـشتر از يـك تـن ثقـه دانـسته             : گويد مى) 184/10( هيثمى   1.كشد هاى مؤمنان مى   اندوه را از قلب   
  .ا نشناختم، و بقيه رجال آن رجال صحيح اندسعيدبن مقالص ر

  
  سالم مالئك بر اصحاب و مصافحه شان با آنان

اى مطرف  :  روايت نموده، كه وى گفت     )اللَّه عنهما  رضى(از مطرف بن عبداللَّه از عمران بن حصين         ) 472/3(حاكم  
دند، هنگـامى كـه داغ گذاشـتم آن         دا  سالم مى  2بدان، كه مالئك بر من و نزديك سرم، در خانه و جلو دروازه حجر             

اى مطرف، بـدان، آنچـه را گـم        : وى گفت . حالت از ميان رفت، و وقتى تندرست گرديد، همراهش صحبت نمودم          
  .نموده بودم برايم برگشته است، اى مطرف اين را از من تا مردنم پوشيده نگه دار

آيـا  :  بـرايم گفـت    )اللَّـه عنهمـا    رضى(ن  عمران بن حصي  : از مطرف روايت است كه گفت     ) 289/4(و نزد ابن سعد     
آيا سالم از طرف سـرت برايـت        : شد، وقتى داغ گذاشتم سالم دادن قطع گرديد، گفتم         دانى، برايم سالم داده مى     مى
ميرى،  من برين باورم، كه تا برگشتن آن نمى: آمد، گفتم نه، بلكه از طرف سرم مى: آمد يا از طرف پاهايت؟ گفت مى

جز اندكى درنگ ننموده بود،     : گويد آيا دانستى كه سالم دادن برايم برگشته است؟ مى        :  برايم گفت  بعد از مدتى وى   
نمودنـد، تـا     مالئك با عمران بن حصين مصافحه مـى       : از قتاده روايت نموده كه    ) 288/4(و ابن سعد    . كه درگذشت 

  .گيرى نمودند اين كه داغ گذاشت و آنان كناره
   

  صحبت با مالئك
 نزد مـردى در حـالى داخـل    �سلمان  : از سلم بن عطيه اسدى روايت نموده، كه گفت        ) 204/1 (الحليه ابونعيم در 

: گفـت  آن مـرد مـى  : گويـد  اى فرشته، بر وى رحم و مهربانى كن، مـى      : گرديد، كه در حالت نزع قرار داشت، گفت       
  .من بر هر مؤمن مهربان هستم: فرشته پاسخ داد
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  حيات صحابه

١٣٣  ششم جلد 

   
  شنيدن كالم مالئك

وارد مـسجد   :  گفـت  �ابى بـن كعـب      :  روايت نموده، كه گفت    �نيا در كتاب الذكر از انس بن مالك         ابن ابى الد  
. ستايم، كه هيچ كسى وى را بـه آن نـستوده اسـت      گزارم و خداوند را به حمد و ستايش هايى مى          شوم، نماز مى   مى

از عقبش صداى بلنـدى را شـنيد   هنگامى كه نماز خواند و نشست كه خداوند را بستايد و بر وى ثنا گويد، ناگهان           
�+  � ?)�N:� I� #h#          (: گفت كه مى 	� # �$ (�M� }0(� I��{� # �$ 8z� r��� � # �$ I�s� I� � # �$ �N:� I� �7���

   �/ ,$ 1�� I{                       #®� �n ��(% K�$�� li�N�� ®.�*� � #�(N� 4� ��� �N�) ®NW�� � #À�3 4� ��� �� �  (SB� #(��. X
بار خدايا، همه ستايش تو راست، و همه پادشاهى از آن توست، و همه خير به دست توست،              «: ترجمه .) ���̈ � %< 

گردد، آشكار و پنهانش، ستايش از آن توست، تو بر هر چيـز توانـا و قـادر هـستى،       و همه كارها به سوى تو بر مى       
و اعمال پاك نصيبم فرما، تـا بـه آن از مـن راضـى               ام را برايم ببخش، و در ما بقيه عمرم نگاهم دار،             گناهان گذشته 
وى «:  آمـد و بـرايش آن قـصه را بـاز گفـت، فرمـود            �بعد از آن وى نزد رسول خدا        . »ام را بپذير   شوى، و توبه  

  .آمده است) 101/3(اين چنين در الترغيب . »جبريل عليه السالم بود
   

  � صحبت مالئك به زبان اصحاب  صحبت مالئك به زبان عمر
كـسى كـه عمـر را بـد     «:  فرمود�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�برانى در األوسط از ابوسعيد خدرى     ط

خداوند در شـام عرفـه بـه        . ببيند مرا بد ديده است، و كسى عمر كه را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته است                
داوند هر نبيى راكـه فرسـتاده، در        مردم به صورت عموم افتخار نمود، و به عمر به صورت خاص افتخار كرد، و خ               

اى رسـول خـدا،     : گفتنـد . »امتش صاحب الهامى وجود داشته، و اگر در امت من يكى از آنان باشد، وى عمر است                
در ايـن روايـت     : گويـد  مى) 69/9( هيثمى   1.كنند مالئك به زبان وى صحبت مى     : چگونه صاحب الهام است؟ گفت    

  .اند  نشناختم، و بقيه رجال آن ثقهابوسعيد خادم حسن بصرى آمده، و او را
   

  حرف زدن مالئك به زبان ابو مفزّر در محاصره بهرسير
در حالى كه ما بهرسير را بعـد از تجمـع   : از انس به حليس روايت نموده، كه گفت) 118/3(ابن جرير در تاريخش     

آيـا  : گويـد   پادشاه براى تان مى:اى براى ما ظاهر گرديد و گفت آنان و شكست شان محاصره نموده بوديم، فرستاده       
خواهيد كه صلح نماييد، و مناطقى كه از دجله به ما نزديك است و كوه ما براى ما باشد، و مناطقى كه از دجلـه             مى

؟ از -هاى تـان را سـير نكنـد      خداوند شكم-ايد  به شما نزديك است، تا به كوه تان براى شما باشد؟ آيا سير نشده 
اسود بن قطبه سـبقت جـست، و خداونـد سـخنى را بـه زبـانش آورد، كـه نـه خـودش آن را                          ميان مردم، ابومفزر    

اى ابـومفزر بـراى     : رفتند، گفتيم  دانست، و نه ما، آن گاه آن مرد برگشت، و آنان را ديديم كه به سوى مدائن مى                  مى

                                                 
1 ���� . �
 �ن �4دم \�� �81B ا�0 ک� و8 را <��P4�R ) ١٩٩١/ ١(و ا�� �
8 ) ١٨/ ٧(:19ا<ی �ن را در ا)و�R� و در


RP�  و دی1G رج�ل �ن ث#� ه



  حيات صحابه

١٣٤  ششم جلد 

نمودم كه آرامشى   سوگند به ذاتى كه محمد را به حق مبعوث نموده است، همينقدر احساس              : وى چه گفتى؟ گفت   
فرايم گرفت، و اميدوارم، چيزى بـه زبـانم آورده شـده باشـد، كـه خيـر باشـد، و مـردم پـى هـم آمدنـد و از وى                     

اى ابومفزر چه گفتى؟ به خدا سوگند، آنـان در حـال            : پرسيدند، حتى كه اين را سعد شنيد و نزد ما آمد و گفت             مى
گفته بود، به او نيز يادآور گرديد، بعد از آن سعد در ميـان مـردم                و وى مانند همان حرفش را كه براى ما          !! گريزاند

هاى مـا بـر آنـان     ندا در داد، و براى جنگ در مقابل دشمن همراه به مسلمانان شتافت، اين در حالى بود كه منجنيق        
هـم  گرديد، در شهر هيچ كسى آشكار نگرديد، و كسى هم جز يك مرد به سوى ما بيرون نـشد، آن مـرد      پرتاب مى 

احدى در شهر باقى نمانده است، شما را چه از ورود به آن باز : امان خواست، و برايش امان داديم، همان مرد گفت 
آن گاه مردان از ديوارهاى آن داخل شدند، و فتحش نموديم، ولى در آن چيزى و كـسى را نيـافتيم، مگـر                       . دارد مى
چـرا اينـان    : آن گاه آنان را و آن شخص را پرسيديم كـه          . ماى از اسيران، كه از خارج شهر به اسارت در آوردي           عده

پادشاه كسى را به سوى شما فرستاد، و صلح را براى تان پيشكش نمـود، ولـى بـرايش پاسـخ         : فرار نمودند؟ گفتند  
شـود، پادشـاه    داديد، كه ابداً در ميان ما و شما، تا اين كه عسل افريذين را با ترنج كوثى نخورم، صلح برقـرار نمـى         

كننـد بـراى مـا پاسـخ         كنند، از طرف عربها بـا مـا گفتگـو مـى            مالئك بر زبان آنان صحبت مى     !! واى بر وى  : گفت
گويند، به خدا سوگند، اگر اينطور نباشد، اين چيزى است كه به دهن اين مرد انداخته شده تا ما از جنگ دست                       مى

  .برداريم، بنابراين آنان به شهر دور دستى عقب رفتند
   

  الئك هنگام قرآن خواندن آنان نزول م
 در حـالى كـه      �اسيد بن حـضير     : اند كه   از ابوسعيد خدرى روايت نموده     - لفظ از مسلم است      -بخارى و مسلم    

نمود، بـاز    نمود، ناگهان اسبش از جا برخاست و ناآرامى مى         شبى در جاى خشك نمودن خرمايش قرآن تالوت مى        
ى برخاست و ناآرامى نمود، باز تالوت نمود، و اسبش همچنان بار ديگر        وى تالوت نمود، و اسبش بار ديگر از جا        

ترسيدم كه يحيى را زير پاى كند، بنابراين به طرف اسب برخاستم، ناگهان ديدم چيزى               : گويد ناآرامى كرد، اسيد مى   
و ديگـر   آن سـايه در فـضا بلنـد گرديـد،           . ها روشنى وجـود دارد     چون سايه باالى سرم است، و در آن چون چراغ         

اى رسول خدا، وقتى كه من ديشب در دل شب          :  رفتم و گفتم   �صبحگاهان نزد رسول خدا     : گويد نديدمش، مى 
نمودم، ناگهان اسبم از جـايش برخاسـت و نـاآرامى           در جاى خشك نمودن خرمايم قرار داشتم، و قرآن تالوت مى          

 خوانـدم، و اسـبم همچنـان از جـايش           بـاز : گويـد  ، مى »!ابن حضير همانطور بخوان   «:  گفت �نمود، رسول خدا    
باز خواندم، و همچنـان اسـبم   : گويد ، مى»!ابن حضير بخوان  «:  گفت �برخاست و نافرارى نمود، باز رسول خدا        

من برگشتم و   : گويد ، مى »!ابن حضير بخوان  «:  گفت �ناآرامى نمود و از جايش برخاست، بعد از آن رسول خدا            
هـا، روشـنى    ى را زير پاى نكند، باز مثل سايه را ديدم، كه در آن چون چـراغ يحيى كه نزديك اسب بود، ترسيدم و    

آنان مالئك بودند، و براى تو گـوش        «:  فرمود �بود، و به فضا بلند گرديد، تا اين كه ديگر نديدمش، پيامبر خدا              
ديدنـد، و آنـان    را مـى كردى كه مردم آنان      دادى، در حالى صبح مى     دادند، و اگر همانطور به تالوت ادامه مى        فرا مى 



  حيات صحابه

١٣٥  ششم جلد 

بـه شـرط   : اين را همچنان حاكم مانند آن به اختصار روايت نموده، و گفتـه اسـت        . »پوشانيدند خود را از مردم نمى    
روى گردانيدم ناگهان چون چراغ هايى را ديـدم، كـه در ميـان آسـمان و زمـين                   : مسلم صحيح است و در آن گفته      

 قرائت قرآن ]شنيدن[آنان مالئك بودند، كه براى «:  ادامه بدهم، فرمود  اى رسول خدا، نتوانستم   : آويزان بودند، گفت  
و ايـن   . آمده است ) 13/3( اين چنين در الترغيب      1.»ديدى دادى، عجايب را مى    نازل شده بودند، اما تو اگر ادامه مى       

. انـد  ده، روايت نمـوده آم) 7/7(را ابن حبان، طبرانى و بيهقى از اسيدبن حضير مانند روايت حاكم، چنانكه در الكنز    
اين را همچنان ابوعبيد در فضائل القرآن، احمد، بخارى به شكل معلـق، نـسائى و غيـر ايـشان از وى بـه اختـصار                    

اند كه به خاطر آوازت نزديـك شـده بودنـد، اگـر قرائـت             آنان مالئك بوده  «: اند، و نسائى در آن گفته      روايت نموده 
  .»گرديدند نمودند، و مالئك از ايشان پنهان نمى كه به سوى آنان نگاه مىكردند  كردى، مردم در حالى صبح مى مى
   

  هاى ايشان   مالئك و به عهده گرفتن غسل دادن جنازه
  � مالئك و غسل دادن حنظله شهيد

: ، روايت نموده كه�از محمدبن لبيد از حنظله بن ابى عامر از قبيله بنى عمروبن عوف        ) 357/1 (الحليهابونعيم در   
 - با ابوسفيان بن حرب در روز احد روبرو گرديد، وقتى حنظله بر شكم ابوسفيان بلند گرديـد، شـدادبن اوس                      وى

 وى را ديد كه بر شكم ابوسفيان بلند گرديده است، شداد وى را زد و به قتلش          -شد   براى وى ابن شعوب گفته مى     
اش بپرسـيد كـه    دهند، از خانواده غسل مى را مالئك - يعنى حنظله -دوست تان  «:  فرمود �رسانيد، رسول خدا    
او هنگامى كه هاتف را شنيد، در حالى كه جنب :  بنابراين از همسرش پرسيده شد، وى گفت»حالش چگونه است؟ 

  2.»به همين سبب وى را مالئك غسل دادند«:  فرمود�بود، بيرون گرديد، پيامبر 
وده، و سراج از طريق ابن اسحاق همچنان از يحيى بـن            و ابن اسحاق اين را در مغازى از عاصم بن عمر روايت نم            

و . آمده، روايت نمـوده اسـت     ) 361/1 (اإلصابهعباد بن عبداللَّه بن زبير از پدرش از جدش مانند آن را، چنانكه در               
اين را از طريق ابن اسحاق از يحيى بن عباد بن عبداللَّه از پدرش از جدش بـه معنـاى آن روايـت                       ) 204/3(حاكم  

  .اند اين حديث به شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده: ده، و گفته استنمو
   

  مالئك و غسل دادن سعدبن معاذ
وقتى كه رگ بازوى سعد در روز خنـدق هـدف تيـر    : از محمود بن لبيد روايت نموده، كه گفت) 427/3(ابن سعد   

و حديث را متذكر شـده، و       ... ناميدند سپردند، و او را رفيده مى     قرار گرفت، و حالش سنگين گرديد، وى را به زنى           
 بيرون گرديد، و ما همراهش بيرون شديم، وى در رفتن شتاب نمود، حتى كه بندهاى                �رسول خدا   : در آن آمده  

ى ا: هاى ما افتاد، از اين امر ياران وى برايش شـكايت نمودنـد كـه    هاى ما قطع گرديد و چادرهاى ما از گردن     نعلى
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  حيات صحابه

١٣٦  ششم جلد 

ترسم مالئك به سوى وى از مـا سـبقت جوينـد، و او را                من مى «: رسول خدا، در رفتار ما را خسته ساختى، فرمود        
  .»غسل بدهند، چنانكه حنظله را غسل دادند

 خوابيد، هنگامى  �بعد رسول خدا : از عاصم بن عمربن قتاده روايت نموده، كه گفت        ) 423/3(و اين را همچنان     
كدام مرد امشب از امتت وفات نموده است، اهـل آسـمان   :  نزدش آمد و گفت-جبريل : فت يا گ-برخاست ملكى   

دانم، مگر اين كه سعد در همين شام سخت مريض بود،    نمى«:  گفت �به مرگ وى شادمانى  كردند؟ پيامبر خدا         
شان انتقال دادند، اى رسول خدا، در گذشته است، و قومش آمدند و او را به سوى ديار:  گفتند»سعد چه حال دارد؟

 نماز صبح را گزارد، بعد از آن در حالى كه مردم همراهش بودند بيرون گرديد، وى مردم �رسول خدا : گويد مى
گرديد، و چادرهـاى شـان از        هاى شان از پاهاى شان قطع مى       را در رفتار پشت سر گذاشت، حتى كه بندهاى نعلى         

 �پيامبر : گويد اى رسول خدا، مردم را پشت سر گذاشتى، مى: فتافتاد، آن گاه مردى برايش گ     هاى شان مى   شانه
  .»ترسم كه مالئك به سوى وى از ما سبقت جويند، چنانكه به سوى حنظله از ما سبقت جستند من مى«: فرمود

   
  هاى ايشان   مالئك و اكرام و عزت جنازه

  )اللَّه عنهما رضى(احترام و عزت مالئك براى پدر جابر 
داشت و گريه  هنگامى پدرش به قتل رسيد، جامه را از رويش برمى: اند كه  روايت نموده�م از جابر بخارى و مسل

 )هاى شـان   بال(بر او گريه كنى يا نكنى، مالئك بر وى با           «:  گفت �نمود، مردم وى را بازداشتند، رسول خدا         مى
از ) 561/3(و نزد ابن سـعد      . آمده است ) 44/4 (البدايه اين چنين در     1.»افكندند تا وقتى كه بلندش نموديد سايه مى      

  .»نمودند هاى شان سايه مى مالئك بر وى تا وقتى بلندش نموديد با بال«: وى روايت است
   

  عزت و اكرام شان براى سعدبن معاذ 
 را، در حالى كه ما بر دروازه قرار    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �از سلمه بن اسلم     ) 428/3(ابن سعد   

 در حالى داخل گرديـد، كـه در خانـه كـس     �خواستيم از دنبالش وارد شويم، بعد رسول خدا   شتيم، ديدم، مى  دا
هـاى كـسانى عبـور     ديدمش كه از شـانه : گويد ديگرى جز سعد كه با چادرى پوشانيده شده بود وجود نداشت، مى           

 ايستادم، و كـسى را كـه در عقـبم           توقف كن، من  : كند،هنگامى ديدمش توقف نمودم، و به سويم اشاره نمود كه          مى
 مـن   �اى رسول خـدا     :  ساعتى نشست و بعد از آن بيرون گرديد، گفتم         �قرار داشت نيز بر گردانيدم، پيامبر       

جاى نشستن نيافتم،   «:  گفت �رسول خدا   . گذشتى ها مى  ديدم كه از شانه    ديدم و تو را چنان مى      هيچ كس را نمى   
خوشى بادا برايت «: گفت  مى�، و رسول خدا » برايم جمع نمود و من نشستمتا اين كه ملكى يكى از بالهايش را

  .»!!خوشى بادا برايت اى ابوعمرو!! خوشى بادا برايت اى ابوعمرو!! اى ابوعمرو
براى سـعد بـن معـاذ هفتـاد     «:  فرمود�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و بزار از ابن عمر      
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  حيات صحابه

١٣٧  ششم جلد 

: اللَّه سبحان«: و هنگامى كه دفن گرديد گفت. »اند، كه قبل از آن بر زمين قدم نگذاشته بودند   ديدههزار ملك نازل گر   
بزار ايـن را بـه      : گويد مى) 308/9( هيثمى   1.»يافت يافت، سعد از آن نجات مى      گيرى قبر نجات مى    اگر كسى از بغل   

از ابن عمـر بـه معنـاى آن را          ) 430/3(ن سعد   و اب . ها رجال صحيح اند    دو اسناد روايت نموده، و رجال يكى از آن        
  .روايت نموده است

وقتـى تخـت سـعد را بيـرون آوردنـد،           : همچنان از سعدبن ابراهيم روايت است كه گفت       ) 429/3(و نزد ابن سعد     
 � ، رسـول خـدا     - يا تخت سعد چقدر سبك اسـت         -جنازه سعد چقدر سبك است      : گروهى از منافقين گفتند   

 يا تخت سـعد  -ملك كه قبل از امروز بر زمين قدم نگذاشته بودند، پايين شده و در جنازه سعد         هفتاد هزار   «: گفت
  2.» حاضر گرديدند-

 وى مـرد    - درگذشـت    �هنگامى كه سـعدبن معـاذ       : همچنان از حسن روايت است كه گفت      ) 430/3(و نزد وى    
: مانند امروز مرد سبكى را نديديم، و گفتند: گفتند رفتند، مى  ، منافقان كه دنبال تابوت وى مى-جسيم و بزرگى بود    

اش درباره بنى قريظه است، اين سخن بـراى پيـامبر            دانيد، چرا اينطور است؟ اين سبكى به سبب حكم و فيصله           مى
  .»نمودند سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، تابوت وى را مالئك حمل مى«:  تذكر داده شد، وى گفت�

   
  هاى دشمنان  رعب و وحشت در قلب 

  رعب و وحشت معاويه بن حيده
 آمـدم، وقتـى نـزدش پـيش         �نزد پيامبر   : طبرانى در األوسط از معاويه بن حيده قشيرى روايت نموده، كه گفت           

من از خداوند خواستم كه مرا به قحط سالى در ريشه كن سازى شما كمك كند، و به انـداختن                    «: كرده شدم، گفت  
اينقـدر و اينقـدر   : ، معاويه قشيرى با اشاره به هر دو دستش گفت» يارى ام رساندهاى تان  رعب و وحشت در قلب    

سوگند ياد نمودم، كه به تو ايمان نياورم، و از تو پيروى ننمايم، ولى به طور هميشه قحط سالى ريشه كـنم نمـود و    
اسناد : گويد مى) 66/6( هيثمى 3.رعب و وحشت در قلبم داخل گردانيده شد، حتى كه در پيش روى تو ايستاد شدم         

  .اند آن حسن است، و نسائى و غير وى آن را بدون ذكر رعب و قحط سالى روايت كرده
   

  رعب و وحشت مشركان در روز حنين
ما عامر سوائى را از رعبى كـه خداونـد در   : كه گفت: بيهقى از سائب بن يسار از يزيدبن عامر سوائى روايت نموده      

عـامر بـراى مـا ريگـى را        : گويد پرسيديم كه چگونه بود؟ سائب مى       افكنده بود مى   هاى مشركين در روز حنين     قلب
مـا در داخـل خـود مثـل ايـن را احـساس              : گفـت  داد، عـامر مـى     انداخت و آن صدا مـى      گرفت و در طشتى مى     مى
  .آمده است) 333/4 (البدايه اين چنين در 4.نموديم مى
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  حيات صحابه
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دشمنان  گرفت   

  و همراهش در هجرت � مالك از پيامبرباز نگه داشته شدن سراقه بن 
 كه آيـا بيـرون      1سراقه بن مالك بعد از كشيدن تيرها      : از زيدبن اسلم و غير وى روايت نموده كه        ) 188/1(ابن سعد   

 بيرون گرديد، وى در هر سـه بـارى كـه تيرهـا را كـشيد، بـرايش بيـرون              �شود يا بيرون نشود در طلب پيامبر        
 دعا � و همراهانش رسانيد، پيامبر �ى با آن هم سوار گرديد و خود را به پيامبر        گرديد كه بيرون نشود، ول     مى

اى محمد، از خداوند بخـواه كـه اسـبم را رهـا             : فرمود، كه پاهاى اسبش در زمين فرو رود، و چنان شد، وى گفت            
، »را برايش رها گردان   بار خدايا، اگر صادق باشد، اسبش       «:  گفت �گردانيم، پيامبر     برمى ]ديگران را [سازد، از تو    

  2.آن گاه پاهاى اسبش بيرون گرديد
اى دو تـن، از     : اين را از عميربن اسحاق روايت نمـوده، و در روايـت وى آمـده كـه گفـت                  ) 232/1(وى همچنان   

خداوند برايم بخواهيد، و اين حق شما بر من باشد كـه دوبـاره برنگـردم، آن گـاه آن دو از خداونـد خواسـتند، او                
برايم دعا كنيد، و اين حق شما باشد كه برنگردم،          :  طرف شان رو آورد و باز در زمين فرو رفت، باز گفت            دوباره به 

از : ، گفـت  »ما را از شر خودت در امـان دار        «: وى براى شان توشه و سوارى پيشكش نمود، آن دو گفتند          : افزايد مى
  .شر خودم شما را در امان داشتم

اى محمـد، از  : نى در هجرت از ابومعبد خزاعـى روايـت اسـت كـه گفـت     و نزد وى همچنان در يك حديث طوال   
گردم، و كسى را كه در عقبم هست نيز برمى گردانم، پيـامبر             خداوند بخواه كه اسبم را رها سازد، و من از تو بر مى            

: نماينـد، گفـت    را جستجو مـى � چنان نمود، وى رها گرديد و برگشت، و مردم را دريافت كه رسول خدا      �
رگرديد، من براى تان آنچه را در اينجا هست بازجويى و جستجو نمودم، و خودتان ديد و بصارت مرا در پيگيرى               ب

  .دانيد، و به اين صورت برگشتند مى
و حديث را در هجرت متذكر گرديده، و در آن آمده كـه           ...  روايت نموده  �از انس بن مالك     ) 235/1(و ابن سعد    

اى نبى خـدا،    : د، ناگهان سوار كارى را رديد كه به ايشان خود را رسانيده است، گفت              نگاه نمو  �ابوبكر  : گويد مى
و : گويد ، مى»بار خدايا، بيفكنش«:  ملتفت گرديد و گفت�آن گاه پيامبر خدا : افزايد اين سواركار به ما رسيد، مى

اى نبى خدا، :  آن گاه وى گفت:گويد كشيد، مى او را اسبش افكند، بعد از آن، اسبش در حالى برخاست كه صدا مى          
در جايت ايستاده باش و هيچ كسى را مگذار بـه مـا             «:  فرمود �پيامبر  : افزايد خواهى دستورم بده، مى    به آنچه مى  
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 بـود، و در آخـر روز پاسـدار و      �او در ابتـداى روز در صـدد دريافـت و جنـگ بـا پيـامبر                  : گويد ، مى »بپيوندد
 � نزد احمد در بـاب هجـرت و در بخـش هجـرت پيـامبر                 � روايت براء    قصه سراقه به  ) 99/2( و   1.نگهبانش
  .گذشت

   
  هالك گردانيدن اربد بن قيس و  عامربن طفيل

 بـه  �اربد بن قيس و عامربن طفيـل نـزد رسـول خـدا     :  روايت نموده كه )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس     
اى : بود، و در پيش رويش نشستند، عامربن طفيل گفـت مدينه آمدند، و در حالى نزدش فرا رسيدند كه وى نشسته    

براى تو آنچه است كه براى مسلمانان است، و «:  گفت�دهى؟ رسول خدا  محمد، اگر اسالم بياورم برايم چه مى
اگر اسالم بياورم، كار را بعد از خودت بـه مـن   : ، عامربن طفيل گفت»باالى تو آنچه است كه باالى مسلمانان است     

باشد و نه براى قومت، ولى تو را فرمانده سواراكاران تعيـين   اين نه براى تو مى«:  گفت � رسول خدا    سپارى؟ مى
ها را براى من بسپار، و شهر را تو بگير، رسول  من همين اكنون فرمانده سواركاران نجد هستم، باديه       : ، گفت »كنم مى

به خدا سوگند، اينجا را بـر تـو     : ، عامر گفت   روى گردانيدند  �هنگامى كه از نزد پيامبر      . »نخير«:  گفت �خدا  
، هنگامى اربد و عـامر      »دارد خداوند تو را باز مى    «:  برايش گفت  �پر از اسبان و مردان خواهم نمود، رسول خدا          

سازم، و تو وى را بـا شمـشير        را با صحبت، از تو مشغول مى       �اى اربد، من محمد     : بيرون گرديدند، عامر گفت   
شوند، و از جنـگ   كنند، و به ديه راضى مى  را به قتل برسانى، ديگر كارى نمى      �ى تو محمد    بزن، چون مردم وقت   

كنم، بعد هر دوى شان دوباره به سـوى   اين كار را مى: دهيم، اربد گفت متنفرند، به اين صورت ما براى شان ديه مى 
 همـراه  � رسـول خـدا   كنم، ، با من برخيز همراهت صحبت مى   �اى محمد   :  برگشتند، عامر گفت   �پيامبر  

 همـراهش درنـگ نمـود و بـه صـحبت      �وى برخاست، و هر دوى شان پهلوى ديوارى نشستند، و رسول خدا  
پرداخت، اربد شمشيرش را از نيام بيرون نمود، و هنگامى كه دستش را بر شمشير گذاشـت، دسـتش بـر دسـتگير                       

اين اربد در زدن بر عامر تـأخير نمـود، آن گـاه             شمشير خشك گرديد، و نتوانست شمشير را از نيام در آورد، بنابر             
داد ديد، و از نزد آنان برگشت، هنگامى كـه عـامر و     ملتفت گرديد، و اربد و عملى را كه انجام مى�رسول خدا   

 پايين شدند، در ايـن فرصـت سـعدبن معـاذ و     - حره واقم - بيرون گرديدند، در حره �اربد از نزد رسول خدا    
اى دشمنان خدا برويد، خداونـد لعنـت تـان          :  به سوى آنان بيرون شدند و گفتند       )للَّه  عنهما  ا رضى(اسيدبن حضير   

اين اسيدبن حضير كتائب است، بعد هر دو بيرون شـدند و وقتـى بـه         : اى سعد اين كيست؟ گفت    : عامر گفت . كند
ه راهش ادامه داد، و وقتى بـه        اى فرستاد و به قتلش رسانيد، و عامر ب          رسيدند، در آنجا خداوند بر اربد صاعقه       2رقم

جريم رسيد، در آنجا خداوند زخمى را فرستاد و او به آن دچار گرديد، و شب در خانه زنى از بنـى سـلول وى را                          
اى است چون دانه شتر، در خانه يـك زن           دانه: گفت زد و مى   فرا رسيد، وى زخمش را كه در حلقش بود دست مى          
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ين زن بميرد، بعد از آن اسبش را سوار گرديد، زخم بر وى شدت اختيـار            سلولى، وى دوست نداشت كه در خانه ا       
  : نمود، تا اين كه در حالت بازگشت بر اثر آن درگذشت، و درباره اين دو خداوند نازل فرمود

]12� ,$ ,NÁ �� �  �4 ���]:  تا به اين قولش[ ���!  ����A 4� �p�� � )[��(�� :<< ¢ ¤(  
  .»و آنان هيچ كار سازى جز وى ندارند... داند دارد مى  را هر ماده در شكم بر مىخداوند آنچه«: ترجمه

كنند، بعد از آن خداوند اربد را و آنچه را وى بدان              را حفاظت مى   �حراست كنندگان امر خدا، محمد      : گويد مى
  :به قتل رسانيده شد، ذكر نموده، و فرموده

]P���W�� ,?(� � [ . K�ª�) ��(�� :<=(  
  .»ها را فرستد صاعقه و مى«: جمهتر

  1.آمده است) 506/2(اين چنين در تفسير ابن كثير 
   

  ها و خاك   شكست دشمنان با پرتاب سنگريزه
  در روز حنين � شكست شان با انداختن ريگ  توسط رسول خدا

 بـودم،  �ل خدا روز حنين شاهد رسو : اند كه گفت   طبرانى، ابونعيم و ابن عساكر از حارث بن بدل روايت نموده          
، آن گاه رسول   )اللَّه عنهما  رضى(همه اصحابش شكست خوردند، مگر عباس بن عبدالمطلب و ابوسفيان بن حارث             

و آنچه در نظر من آمد ايـن بـود كـه،    . هاى ما زد و ما شكست خورديم   زمين بر روى   ]ريگ[ با مشتى از     �خدا  
و ابن منده و ابن عساكر ايـن را  . آمده) 304/5(ن در الكنز  اين چني2.كنند درخت و سنگى كه هست  ما را دنبال مى       

  .اند از وى مختصراً روايت كرده
مـسلمانان در روز حنـين شكـست      : و يعقوب بن سفيان از عمروبن سفيان ثقفى و غير وى روايت نموده، كه گفت              

 �ن گاه رسول خدا آ: گويد  جز عباس و ابوسفيان بن حارث كسى باقى نماند، مى�خوردند، و با رسول خدا    
و ما شكست خورديم، و براى ما چنـان  : افزايد ها را گرفت، و آن را بر روى آنها پرتاب نمود، مى        مشتى از سنگريزه  

بـه سـرعت و   : گويـد  ثقفـى مـى  . كنـد  وانمود گرديد، كه هر سنگ و هر درخت سواركارى است و ما را تعقيب مى      
  .آمده است) 332/4 (البدايهاين چنين در . طائف گرديدمشتاب بر اسب خود فرار نمودم تا اين كه داخل 

   
  اللَّه عليه و سلم در روز بدر شان با ريگ انداختن پيامبر صلى شكست

صدايى را شنيديم كـه از طـرف آسـمان بـه     : طبرانى در الكبير و األوسط از حكيم بن حزام روايت نموده، كه گفت         
ها را پرتاب نمود و مـا شكـست           آن سنگريزه  � رسول خدا    زمين آمد، گويى كه صداى ريگ در طشت باشد، و         

  .اسناد اين حسن است: گويد مى) 84/6( هيثمى 3.خورديم
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  حيات صحابه

١٤١  ششم جلد 

 امر نمود، و يك مـشت سـنگريزه را          �در روز بدر، رسول خدا      : و نزد وى همچنان از او روايت است كه گفت         
گردند، و مـا شكـست خـورديم، آن گـاه           ها زشت    روى: گرفت، و روبروى ما ايستاد، و آن را پرتاب نمود و گفت           

  :خداوند عزوجل نازل فرمود
]4'�� j��* �3{ j��* �� � 1�*  !���[ ) ��SM� :<t(  

  .»و نيفكندى مشتى خاك وقتى كه افكندى وليكن خدا افكند«: ترجمه
  .اسناد آن حسن است: گويد مى) 84/6(هيثمى 

يـك مـشت    «:  گفـت  � براى على    �پيامبر  : روايت است كه   )اللَّه عنهما  رضى(و نزد وى همچنان از ابن عباس        
هاى شـان از    آن را بر روى قوم انداخت، و همه قوم چشم�، و او آن را برايش داد، و پيامبر       »سنگريزه برايم بده  

رجال آن رجال : گويد مى) 84/6( هيثمى .]���!  *�j��* �3{ j��* �� �  1 ��'4     [: ريگ پر شد، و اين آيت نازل گرديد       
  .صحيح اند

 يك مشت خاك را از زمـين  �رسول خدا :  روايت است كه گفت�و نزد بيهقى به نقل از يزيدبن عامر سوائى   
، و هر يكى با برادرش روبـرو  »ها زشت گرديد برگرديد، روى«: هاى ايشان انداخت و گفت گرفت، و آن را بر روى     

  .آمده است) 333/4 (البدايه اين چنين در 1.نمود گرديد، و از افتادن خاشاك در چشم هايش شكايت مى مى
   

  هاى شان اندك نمودار شدن دشمنان در چشم
هـاى مـا انـدك نمـودار         روز بـدر در چـشم     :  روايت نموده، كـه گفـت      - � يعنى ابن مسعود     -طبرانى از عبداللَّه    

كنم صد تـن     فكر مى :  گفت پندارى؟ آيا ايشان را هفتاد تن مى     : گرديدند، حتى براى همراهم كه در پهلويم بود گفتم        
 ايـن چنـين در      2.هـزار تـن بـوديم     : باشند، تا اين كه مردى از ايشان را به اسارت گرفتيم، و از وى پرسيديم، گفت               

و ابن ابى حاتم و ابن جرير از ابن مسعود مانند ايـن را، چنانكـه در تفـسير ابـن كثيـر                       . آمده است ) 84/6(المجمع  
  .اند آمده، روايت كرده) 315/2(
   

  3نصرت به باد صبا
ابوسـفيان بـن   : افزايد واقعه روز خندق در مدينه بود، مى: از سعيدبن جبير روايت نموده، كه گفت      ) 71/2(ابن سعد   

حرب و كسانى كه از قريش از وى پيروى نمودند و كسانى كه با وى از كنانه بودند، و عيينه بن حـصن و كـسانى                          
يحه و كسانى كه از بنى اسد وى را پيروى كردند و ابواعور و كسانى كـه از    كه از غطفان وى را دنبال نمودند، و طل        

 و بنى قريظه عهد و پيمانى بود، ولى آنان، آن �بنى سليم وى را دنبال نموده بودند آمدند، و در ميان رسول خدا 
  :پيمان را نقض كردند، و با مشركين كمك نمودند، پس خداوند تعالى درباره شان نازل فرمود
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  حيات صحابه

١٤٢  ششم جلد 

]�7����� 4� Q�+'�� ,y� 4� �y�(y�� 4�o�� �Y� � ) .[ Q�YJi� :�C(  
از ايـشان حمايـت نمـوده بودنـد، از قـصرها و           )مـشركان عـرب   (و خداوند كسانى را از اهل كتاب، كـه          «: ترجمه
  .»هاى مستحكم شان پايين نمود قلعه

 هنگامى كه جبريل را ديـد  � رسول خدا آن گاه جبريل عليه السالم در حالى كه باد را با خود همراه داشت آمد،        
هـاى شـان را در       ، سه بار، خداوند باد را بر ايشان روان نمود، و باد خيمه            »آگاه باشيد، بشارت بادا براى تان     «: گفت

ها را زير خاك كرد، بندها را قطع ساخت، و آنـان بـه راه افتادنـد، و                   ها را مقلوب ساخت، اقامتگاه     هم كوبيد، ديگ  
  :نمود، و خداوند تعالى درباره شان نازل فرمود سى توجه نمىهيچكس به ك

]�y�(% µ l�A�&0 � l�u* �7��� �&�?*a) A�&0 �'%X�0 3{ )[Q�YJi�:�(  
ها فرستاديم كـه     هنگامى كه لشكرهايى به سراغ شما آمدند، ولى ما باد و طوفان سختى با لشكريانى بر آن                «: ترجمه

  .»ديديد ها را نمى آن
  . برگشت�ول خدا آن گاه رس

 و بنى قريظه عهد و پيمان       �در ميان پيامبر    : از حميدبن هالل روايت است كه گفت      ) 77/2(و نزد وى هم چنان      
سستى وجود داشت، وقتى احزاب با آن همه سربازهاى شان هجوم آوردند، آنان عهد خويش را نقض كردند، و با                    

ه خداوند سربازان و باد را فرستاد، و آنان فراركنـان بـه    همكارى نمودند، آن گا�مشركين بر خالف رسول خدا    
  . و حديث را در غزوه بنى قريظه ذكر نموده است... هاى شان باقى ماندند راه افتادند، و ديگران در قلعه

: باد صبا در شب احزاب نزد باد شمال آمـد و گفـت  :  روايت نموده، كه گفت   )اللَّه عنهما  رضى(و بزار از ابن عباس      
رود، به اين صورت بادى  زن آزاد در شب جايى نمى:  را نصرت بده، باد شمال گفت�ت كن و رسول خدا حرك

و ابن  . رجال آن رجال صحيح اند    : گويد مى) 66/6(هيثمى  .  به آن نصرت داده شد، باد صبا بود        �كه رسول خدا    
ى ايـن را، چنانكـه در تفـسير ابـن كثيـر      ابى حاتم اين را از ابن عباس روايت نموده، و ابن جرير از عكرمه به معنا           

  .آمده، روايت كرده است) 470/3(
   

  در زمين فرو رفتن دشمنان و هالك گرديدن شان
 بر حق باشد مـرا در زمـين         �بار خدايا، اگر محمد     : مردى در روز احد گفت    :  روايت نموده كه   �بزار از بريده    
  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 122/6(مى هيث. آن گاه در زمين فرو برده شد: گويد فرو ببر، مى

 را خـون    �كسى كه روى رسول خدا      : از نافع بن عاصم روايت نموده، كه گفت       ) 176ص(و ابونعيم در الدالئل     
 بود، خداوند بز كوهى را بر وى مسلط گردانيد، آن بز وى را بـه شـاخ              1نموده بود، عبداللَّه بن قمئه مردى از هذيل       

  .سانيدزد و به قتلش ر
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  حيات صحابه

١٤٣  ششم جلد 

  شان   از بين رفتن بينايى به دعاءهاى
  در روز حديبيه � گرفت بينايى جوانانى از قريش به دعاى پيامبر

و حـديث را در  ...  بوديم�در حديبيه با رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�احمد از عبداللَّه بن مغفل مزنى     
 آن حالت قرار داشتيم، ناگهان سى جوان كه سالح بر تن صلح حديبيه ذكر نموده، و در آن آمده، در حالى كه ما در       

 بر ايشان دعاء فرمود، و خداوند      �داشتند بر ما آشكار گرديدند، و به طرف ما حمله نمودند، آن گاه رسول خدا                
آيـا در پنـاه كـسى    «:  گفـت �بينايى شان را گرفت، و ما به سوى شان برخاستيم و گـرفتيم شـان، رسـول خـدا      

نخير، آن گاه رهاى شان نمود، و همين بود كه خداوند نازل            :  گفتند »آيا كسى براى تان امان داده است؟      ايد؟ و    آمده
  :فرمود

]                 "�$ � #�7��� �$(7�� "� ��� 4� K'� 4~�� �7&� �'���� � �'&� �7���� ¡̈$ �o�� �y �    l�8W� "��N�% �´  !���) .[  V+S�� :
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هاى شما را از آنان در دل مكه، بعد از آن كه شـما را   نان را از شما و دستهاى آ و او ذاتى است كه دست  «: ترجمه
  .»كنيد بيناست بر ايشان غالب گردانيد، باز داشت، و خدا به آنچه عمل مى

) 192/4(و نسائى مانند اين را، چنانكه در تفـسير ابـن كثيـر              . رجال آن رجال صحيح اند    : گويد مى) 145/6(هيثمى  
  . استآمده، روايت نموده

   
   � از بين رفتن بينايى مردى به دعاى على

 حديثى را بيان داشت و مردى تكذيبش نمود، علـى بـرايش             �على  : طبرانى در األوسط از زاذان روايت نموده كه       
 بر وى دعاى بد نمود، موصوف تا هنوز از �دعاء كن، و على : كنم؟ گفت اگر دروغگو باشى بر تو دعاء مى    : گفت

در اين عماربن حضرمى آمده، و او       : گويد مى) 116/9( هيثمى   1.وده بود، كه بيناييش از بين رفت      جايش حركت ننم  
  .اند را نشناختم، و بقيه رجال آن ثقه

 حديثى را براى مـردى بيـان داشـت، وى           �على  : از عمار روايت نموده، كه گفت     ) 211ص(و ابونعيم در الدالئل     
و نزد ابن ابـى الـدنيا از زاذان روايـت اسـت كـه      . ته بود كه كور گرديد تكذيبش نمود، و تا هنوز از جايش برنخاس       

نه، اينطور : پندارم كه برايم دروغ گفتى، گفت   تو را چنان مى   :  حديثى را بيان داشت، على گفت      �مردى براى على    
و او تا هنـوز     دعاء كن، وى دعاء نمود،      : كنم؟ گفت  اگر دروغ گفته باشى  برايت دعاى بد مى        : ام، على گفت   ننموده

  .آمده است) 5/8 (البدايهاين چنين در . از جايش حركت ننموده بود كه كور گرديد
   

  از بين رفتن بينايى چشم زنى به دعاى سعيدبن زيد
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  حيات صحابه

١٤٤  ششم جلد 

مروان تعدادى از مردم را نزد سعيدبن زيد :  روايت نموده كه)اللَّه عنهما رضى(از ابن عمر   ) 96/1 (الحليهابونعيم در   
 سعيد  - آن زن در چيزى با وى دعوى نموده بود           -تا درباره اروى دختر اويس همراهش صحبت كنند         روان نمود،   

كسى كـه يـك   «: گويد  شنيدم مى�كنم، در حالى كه از رسول خدا  پندارند كه بر وى ظلم مى مرا چنان مى : گفت
، بار خدايا، اگر دروغگو »دازدان وجب زمين را به ظلم بگيرد، خداوند روز قيامت از هفت زمين به گردنش طوق مى

به خدا سوگند، تا اين كه كور نـشد،         : گويد اى نميرانش، و قبرش را در چاهش بگردان، مى         باشد، تا كورش نساخته   
گشت، كه ناگهان در چـاهش افتـاد، و همـان چـاه قبـرش        نمرد، و با ترس و احتياط بيرون گرديد و در منزلش مى           

  . به مثل آن روايت كرده است، اين را هم چنان از عروه1گرديد
اروى از سعيدبن زيد نزد مـروان     : از ابوبكربن محمد بن عمروبن حزم روايت است كه        ) 97/1(و نزد وى هم چنان      

بار خدايا، وى ادعا نمـوده كـه مـن بـر وى ظلـم               : بن حكم شكايت برد و چيزى بااليش دعوى نمود، سعيد گفت          
كن، و در چاه بيفكنش، و از حق من نورى ظـاهر بگـردان، كـه بـراى                  ام، اگر دروغگو باشد چشمش را كور         نموده

در حالى كه آنان در اين حالت قرار داشـتند، ناگهـان از   : گويد ام، مى مسلمان واضح سازد كه من بر وى ظلم ننموده   
ار دره عقيق چنان سيالبى آمد، كه مثل آن هرگز نيامده بود، و همان حـدى را كـه بـااليش اخـتالف داشـتند آشـك                         

گردانيد، و پديدار گرديد كه سعيد در آن صادق بوده است، و آن زن ماهى درنگ نكرده بود، كه كور گرديـد، و در                   
ما در حالى كه بچـه و خردسـال بـوديم، از            : گويد زد، ناگهان در چاهش افتاد، مى      حالى كه باالى زمينش گشت مى     

نـان كـور كنـد، كـه اروى را كـور سـاخت، مـا گمـان                  خداوند تو را چ   : گفتند شنيديم كه به يك ديگر مى      مردم مى 
باشـد، ولـى هـدف از آن          است كه از جمله حيوانات وحشى مـى        »اروائى« همان   »اروى«شان از    كرديم كه هدف   مى

 و هدف از صحبت مردم هم، همان قبول شدن دعاى 2درگير شدن دعاى سعيدبن زيد در قبال همان زن بوده است،        
  .رگاه خداوند بوده استسعيد درباره همان زن به د

   
  )اللَّه عنهما رضى(از بين رفتن چشم مردى به سبب دعاى بدش بر حسين بن على 

على و هيچ كسى از اهل بيت را دشنام ندهيد، چون همسايه            : طبرانى از ابورجاى عطاردى روايت نموده، كه  گفت        
د كشتش؟ آن گاه خداوند وى را بـه دو نقطـه   كنيد، خداون آيا به حسين بن على فاسق نگاه نمى: ما از بلهجيم گفت   

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 196/9( هيثمى 3.سفيد در چشمش مبتال ساخت و بينايى اش را از بين برد
   

  عودت بينايى به دعاءهاى شان  
  � برگرديدن بينايى گروهى از قريش به دعاى پيامبر
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  حيات صحابه

١٤٥  ششم جلد 

 در مسجد �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس  ) 63ص(ه  النبوابونعيم در دالئل    
كرد، حتى كه تعدادى از قريش از آن اذيت گرديدند، به حدى كه برخاستند تا                نمود، و به جهر قرائت مى      قرائت مى 

اند و   هاى شان بسته شده است، و كور گرديده        هاى همه شان بر گردن     وى را بگيرند، ناگهان متوجه شدند كه دست       
دهـيم    تو را به خدا و رحم دارى سوگند مى         �اى محمد   :  آمدند و گفتند   �توانند، آن گاه نزد پيامبر       ديده نمى 

 دعاء نمـود، و آن  � ، آن گاه پيامبر - قرابت و نزديكى داشت     �اى از قريش پيامبر      و با هر شاخه   : گويد  مى -
  :حالت از ايشان زايل گرديد، و اين آيات نازل شد

]Z�.  ��':� "`(����  .  g�?(s� 4s I� ]"�&��� i تا به اين قول خداوند    [}y *o&% µ �� �Â*o�� �7��� ÃX��?)[Z�:<D¢
<(  

براى آنان يكسان اسـت، كـه بترسـانى شـان، يـا             ... كه تو از رسوالن هستى    . يس، قسم به قرآن با حكمت     «: ترجمه
  .»آورند نترسانى شان، ايمان نمى

  .آن تعداد هيچكسى ايمان نياوردو از : افزايد مى
   

  در روز احد � برگرديدن چشم قتاده به دعاى پيامبر
 اهـداء گرديـد، و رسـول خـدا          �كمانى براى رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از قتاده بن نعمان      

 طرفش شكست،  تير انداختم حتى كه يك� در روز احد آن را به من داد، و با آن در پيش روى پيامبر خدا �
نمـودم، هرگـاه تيـرى از         باقى ماندم و تيرها را با رويم دفع مى         �و در جايم همانطور در پيش روى رسول خدا          

نمـودم، تـا روى    كرد، من روى و سرم را به طرف آن مـى  شد و ميل مى  كج مى  �ها به سوى روى پيامبر خدا        آن
ازم، آخرين تير از آن تيرها همـان تيـرى بـود كـه بـر اثـر آن                را نگه دارم، البته بدون اين كه تيراند        �پيامبر خدا   

ام افتاد، و تجمع مشركان پراكنده گرديد، آن گاه من سياهى چشمم را در كف دستم گـرفتم،            سياهى چشمم بر گونه   
 آن را ديـد،  � شتافتم، هنگـامى كـه پيـامبر خـدا     �و با آن كه در كف دستم قرار داشت به سوى رسول خدا         

بار خدايا، قتاده نبى ات را با رويش نگـه داشـت، بنـابراين ايـن چـشمش را                   «: شك ريخت، و گفت   چشم هايش ا  
 1.ترين چـشم هـايش گـشت       و آن چشمش نيكوترين و تيزبين     . »ها بگردان  ترين آن  نيكوترين چشم هايش و تيزبين    

از قتـاده  ) 174ص( الـدالئل  ابونعيم اين را در. در اسناد آن كسانى است كه نشناختم شان: گويد مى) 297/8(هيثمى  
  .اين را از عاصم بن عمربن قتاده به اختصار روايت نموده است) 453/3(به مثل آن روايت كرده، و ابن سعد 

در روز احـد چـشم وى مـورد     : اند كـه    روايت نموده  �و اين را دار قطنى و ابن شاهين از محمودبن لبيد از قتاده              
تـرين چـشم      آن را دوباره به جايش برگردانيد، و آن صـحيح          �د، و پيامبر    اش افتا  اصابت قرار گرفت، و بر گونه     

 اإلصـابه ايـن چنـين در      . انـد  و دار قطنى و بيهقى از ابوسعيد خدرى از قتاده مثـل آن را روايـت كـرده                 . هايش شد 

                                                 

) ٨/ ١٩(:19ا<ی  1RP�
 �ن �J$�ل ی� �J$�)<ی هR� در �ن : HIJI� ).٢٩٧/ ٨(ا



  حيات صحابه

١٤٦  ششم جلد 

روايـت وى   از قتاده به ماننـد آن روايـت نمـوده، و در             ) 174ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . آمده است ) 225/3(
  .ترين چشم هايش گرديد و آن نيكوترين و تيزبين: آمده

چـشم وى در روز بـدر مـورد    : انـد كـه   بغوى و ابويعلى از عاصم بن عمربن قتاده از قتاده بن نعمان روايت نمـوده     
كه بـا   نخير، تا اين  : اش روان گرديد، خواستند آن را قطع نمايند، بعد گفت          اصابت قرار گرفت، و سياهى آن بر گونه       

، بعد از آن وى را خواست، و كف دستش          »نخير«:  مشوره كنيم، و همراهش مشوره نمودند، گفتند       �رسول خدا   
شد كـدام يكـى    را بر سياهى چشم وى گذاشت و فشارش داد، آن گاه وى چنان صحيح و سالم شد كه دانسته نمى        

در اسـناد   : گويـد  مـى ) 298/8(هيثمـى   . اسـت آمده  ) 225/3 (اإلصابهاين چنين در    . از چشم هايش از بين رفته بود      
  .باشد ابويعلى يحيى بن عبدالحميد حمانى آمده، و او ضعيف مى

   
  � رفتن درد و اذيت از چشم بعضى اصحاب به دعاء و فعل پيامبر
 مـورد   �در روز احد چـشم ابـوذر        : ابويعلى از عبدالرحمن بن حارث بن عبيده از جدش روايت نموده، كه گفت            

تـرين چـشم هـايش      در آن آب دهنش را انداخت، و همان چـشمش صـحيح  �ر گرفت، رسول خدا  اصابت قرا 
  .باشد در اين عبدالعزيز بن عمران آمده، و او ضعيف مى: گويد مى) 298/8(هيثمى . گرديد

در روز بـدر بـه تيـرى زده شـدم، و     :  روايت نموده، كه گفـت �از رفاعه بن رافع ) 223ص(و ابونعيم در الدالئل    
  . در آن آب دهنش را انداخت و برايم دعاء نمود، و ديگر هيچ اذيتم نكرد�مم را بركند، آن گاه رسول خدا چش

اش حبيـب بـن فويـك بـرايش حكايـت       دايى:  و ابن ابى شيبه از مردى از بنى سالمان از مادرش روايت نموده كه     
ها چيزى را ديده  يش سفيد بود، و با آن برد، البته در حالى كه چشم ها       �نمود، كه پدرش وى را نزد رسول خدا         

كردم، ناگاه پايم بر تخم مـارى اصـابت          دادم، و رام مى    شترم را تعليم مى   :  پرسيدش، گفت  �توانست، پيامبر    نمى
او را  : گويد  در چشم هايش دم انداخت و او بينا شد، راوى مى           �نمود و چشمم كور گرديد، آن گاه رسول خدا          

ابـن سـكن    . نمـود  عمر داشت و چشم هايش سفيد بود، ديدم كه تار را داخل سـوزن مـى               در حالى كه هشتاد سال      
دانم كـه    اين را غير محمدبن بشر كسى روايت نكرده، و از حبيب جز همين حديث، ديگر حديثى را نمى                 : گويد مى

ردى از سالمان بن    و طبرانى هم چنان مثل اين را از م        . آمده است ) 308/1 (اإلصابهاين چنين در    . روايت شده باشد  
) 298/8( هيثمـى  1.دادم شـترهايم را حركـت مـى   : سعيد از مادرش روايت نموده، مگر اين كه در روايت وى آمـده           

به اين اسناد و به مثل آن ) 223ص(و ابونعيم اين را در الدالئل      . در اين كسانى است كه من نشناختم شان       : گويد مى
  .دادم م را تمرين مىشتران: روايت نموده، و در روايت وى آمده

   
  برگرديدن بينايى زنّيره

                                                 

 ک�: �ی _�ی
) ٢٩٨/ ٨(ه�Ijی ) .٢/ +(:19ا<ی .  ���� 1RP�
 �ن ک��<ی هR� در�P4�R�> .  



  حيات صحابه

١٤٧  ششم جلد 

، در  )اللَّه عنهـا   رضى(زنيره رومى بود، و اسالم آورد       : اند كه گفت   فاكهى و ابن منده از سعدبن ابراهيم روايت نموده        
من به الت و عزى كافر      : الت و عزى كورش ساختند، زنيره گفت      : اش از بين رفت، مشركان گفتند      اين موقع بينايى  

 �و نزد محمدبن عثمان بن ابى شيبه در تاريخش از انـس             . ام، آن گاه خداوند بنيايى اش را به وى برگردانيد          هشد
 زنيـره را آزاد گردانيـد، و        �ابـوبكر   :  بـرايم گفـت    )اللَّه عنها  رضى(ام هانى دختر ابوطالب     : روايت است كه گفت   

انـد،    و بينايى وى را الت و عـزى از بـين بـرده             چشم: هنگامى كه آزادش ساخت كور گرديد، آن گاه قريش گفتند         
سـازند و نـه نفـع رسـانيده          اند، سوگند به خانه خدا، كه الت و عزى نه چيـزى را دور مـى                دروغ گفته : زنيره گفت 

  .آمده است) 312/4 (اإلصابه اين چنين در 1.اش را به وى برگردانيد توانند، آن گاه خداوند بينايى مى
   

  ان به تهليل و تكبير  لرزش اطاق هرقل رومهاى دشمن لرزش اطاق
 بـه   - صـاحب روم     -من و مرد ديگرى به نـزد هرقـل          :  روايت نموده، كه گفت    �حاكم از هشام بن عاص اموى       

خاطر دعوت وى به سوى اسالم فرستاده شديم، حركت كرديم تا اين كه به غوطه دمشق رسيديم، و در آنجـا نـزد                    
مردى را نزد ما فرسـتاد  . ديم، هنگامى كه نزدش وارد شديم او بر تختى نشسته بودجبله بن ايهم غسانى پايين گردي   

اى صحبت نخواهيم كـرد، چـون بـه نـزد      به خدا ما با فرستاده: تا از طريق او همراهش صحبت كنيم، ولى ما گفتيم         
نمـاييم،    صـحبت نمـى  اى كنيم، وگرنه با فرسـتاده   ايم، اگر او اجازه بدهد، همراهش صحبت مى        پادشاه فرستاده شده  

: پادشاه براى مـان اجـازه داد، و گفـت   : گويد مى. فرستاده او دوباره به طرفش برگشت و او را از اين قضيه خبر داد            
حرفهايتان را بگوييد، هشام بن عاص همراهش صحبت نمود، و او را به اسالم دعـوت نمـود، وى در ايـن حالـت               

ايـن را پوشـيده و    : زى كه بـر دوش شماسـت چيـست؟ جـواب داد           اين چي : هشام پرسيد . لباس سياه بر تن داشت    
به خدا : برايش گفتيم. ام، كه تا شما را از سرزمين شام اخراج نكنم، آن را از تنم بيرون نخواهم كرد   سوگند ياد كرده  

خـواهيم  اى از تو خواهيم گرفت، و إن شاءاللَّه پادشاهى پادشاه بـزرگ را نيـز                 سوگند، ما همين جايى را كه نشسته      
شما اهل اين نيستيد، بلكه آنها قومى هستند كـه          : گفت.  پيامبرمان به ما خبر داده است      �گرفت، و اين را محمد      

نمايند، روزه شما چگونه است؟ ما آن را برايش بيان كرديم، و رويـش از   گيرند، و در شب قيام مى   در روز روزه مى   
  . فرستاد2 به سوى پادشاهبرخيزيد، و كسى را با ما: سياهى پر گرديد و گفت
، وقتى به نزديك شهر رسيديم، همان كسى كه با ما بود بـراى مـان          ]و به طرف هرقل رفتيم    [بعد ما بيرون گرديديم     

هـاى تاتـارى و      اين چهارپايان شما اجازه ورود به شهر پادشاه را ندارند، اگر خواسته باشيد شما را بر اسـب                 : گفت
شويم، آن گاه نزد پادشاه  به خدا سوگند، جز بر اينها وارد شهر نمى: سازيم، گفتيم ىقاطرها سوار نموده داخل شهر م

هـاى خودمـان     زنند، و او براى شان دستور داد، كه ما بـر سـوارى             روان نمودند، كه اينان از قبول اين امر سرباز مى         
وارد گرديديم، تا اين كه به اطاق       ها در حالى كه شمشيرهاى مان را بر گردن آويخته بوديم             داخل شويم، و ما بر آن     
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  حيات صحابه

١٤٨  ششم جلد 

نمـود،   پادشاه رسيديم، در آنجا شترهاى مان را در حالى در پاى ديوار اطاق خوابانيديم كه وى به سوى ما نگاه مى                     
داند كه اطاق لرزيد، حتى چنان گرديد كه انگار درخت خرمايى باشد كه بـاد       الإله إالَّ اللَّه واللَّه اكبر، خدا مى      : گفتيم
وى كسى را نزد ما روان نمود، كه اين حق شما نيست، كه دين تان را بر ما آشكار سازيد، و      : گويد زاندش، مى لر مى

نزد ما روان نمود، كه داخل شويد، و ما در حالى نزدش داخل گرديديم، كه بر فرشى نشسته بود و فرمانـدهان روم                
هم سرخ بود، و جامه سرخ بر تن داشت، ما نزدش حضور داشتند، و همه چيز در مجلس وى سرخ بود، ما حولش  

نموديـد،   اى را پيش مى بود، اگر براى من همان تحيه      چه باكى بر شما مى    : برايش نزديك شديم و او خنديد و گفت       
داند و  كه در مابين خودتان معمول است؟ و ناگهان متوجه شديم، كه نزدش مردى است كه عربى را با فصاحت مى          

شـوى،   تحيه ما در ميان خودمان براى تو حالل نيست، و تحيه تو كه به آن تحيه داده مى                 : تيمزند، گف  زياد حرف مى  
عليك،  السالم: تحيه تان در ميان خودتان چطور است؟ گفتيم       : براى ما حالل نيست كه به آن تحيه ات بدهيم، گفت          

بـه  : دهـد، گفتـيم   شما جـواب مـى  چگونه براى   : به همين، گفت  : دهيد؟ گفتيم  به پادشاه تان چگونه تحيه مى     : گفت
ال اله االاللَّه واللَّه اكبر، هنگامى آن را به زبـان آورديـم، خـدا               : بزرگترين سخن تان كدام است؟ گفتم     : همين، پرسيد 

اى را كه گفتيـد و اطـاق از آن    آيا اين كمله : داند كه اطاق لرزيد، حتى كه سرش را به سوى آن بلند نموده گفت              مى
نخير، اين را فقط نزد تو ديـديم        : لرزد؟ گفتيم  هاى تان بر شما مى     هاى تان بگوييد، اطاق    ه در خانه  لرزيد، هرگاهى ك  

دوست دارم، كه هر گاهى شما اين را به زبان آريد، هر چيزى بر شماست بلرزد، و مـن از                    : كند، گفت  كه چنين مى  
 و شأن آن اسـت، و بـه ايـن طـور             چون اين كاهش دهنده عظمت    : چرا؟ گفت : نصف پادشاهيم بيرون شوم، گفتيم    

و بـرايش  : هاى مردم باشد، بعد از آن ما را از آنچه خواسته بود پرسـيد  سزد كه آن از امر نبوت نباشد، و از حيله  مى
نماز و روزه تان چگونه است؟ آن را نيز برايش بيان كرديم، بعد به جاى بود و بـاش             : بيان نموديم، بعد از آن گفت     

  . براى ما امر دادخوب و مهمانى زياد
سه روز در آنجا اقامت گزيديم، بعد از آن شب كسى را نزد ما روان نمود و ما نزدش داخـل گرديـديم، وى از مـا                          
تكرار گفته مان را طلب نمود، و آن را برايش تكرار نموديم، بعد از آن چيزى را چون صـندوق بزرگـى طالكـارى                        

جود داشت، و براى خود دروازه هايى داشت، آن گاه وى خانـه و              هاى خرد، خرد و    شده طلب نمود، و در آن خانه      
قفلى را باز نمود، و ابريشم سياهى را بيرون كشيد، مـا آن را گـشوديم و متوجـه شـديم كـه در آن عكـسى اسـت                     

ام، ريش نـدارد و   هاى بزرگ، كه مثل درازى گردنش را نديده سرخرنگ و مردى است داراى چشمان بزرگ، سرين       
ايـن آدم عليـه     : نخير، گفت : شناسيد؟ گفتيم  آيا اين را مى   : ترين خلق خداوند است، گفت     ارد، و حسين  دو گيسو  د   

  .ترين مردم بود السالم است، وى پر موى
بعد از آن دروازه ديگرى را گشود، و از آن ابريشم سياهى را بيـرون آورد، در ايـن ابريـشم عكـس سـفيدى بـود،                           

ـ        ايـن را  : ود، سـر بـزرگ داشـت و ريـشش نيكـو و خـوب بـود، گفـت              موهاى پيچيده داشت، چشمانش سـرخ ب
  .اين نوح عليه السالم است: نخير، گفت: شناسيد؟ گفتيم مى
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باز دروازه ديگرى را باز نمود، و ابريشم سياهى را بيرون آورد، در آن مرد خيلى سفيدى بود، چشمان زيبا داشـت،                      
: شناسيد؟ گفتيم  آيا اين را مى   : كند، گفت  ، گويى تبسم مى   جبينش گشاده بود، رخسار دراز داشت، ريشش سفيد بود        

  .اين ابراهيم عليه السالم است: نخير، گفت
بعد از آن دروازه ديگرى را باز نمود، و در آن عكس سفيدى بود، ناگهان متوجه شديم، كه وى، بـه خـدا سـوگند،                  

و مـا  : افزايـد   اسـت، مـى  �ل خـدا  آرى، اين محمـد رسـو   : شناسيد؟ گفتيم  آيا اين را مى   : رسول خداست، گفت  
بـه خـدا سـوگند، وى    : داند، كه وى از جايش برخاست و بعد از آن نشـست، و گفـت      خدا مى : گويد گريستيم، مى 

كنى، وى ساعتى درنگ نمود و به سـوى          آرى، اين همان است، گويى كه تو به سويش نگاه مى          : همان است، گفتيم  
ها بود، ولى من آن را براى تان عجله نمودم، تـا آنچـه را           ين آخرين خانه  ا: نمود، بعد از آن گفت     آن عكس نگاه مى   
  .نزدتان هست ببينم

 آن عكسى بود گندمگون و سياه، مردى بود داراى          باز دروازه ديگرى را گشود، و ابريشم سياهى را از آن كشيد، در            
هاى باالى هم، لبش اندك بـاال رفتـه و           هاى بسيار پيچيده، چشمان فرو رفته، تيزبين، ترش روى، داراى دندان           موى

ايـن موسـى  عليـه الـسالم اسـت، و در             : نخير، گفت : شناسيد؟ گفتيم  آيا اين را مى   : گويى كه غضبناك باشد، گفت    
بود مشابه به وى، مگر اين كه سرش روغن ماليده شده بـود، پيـشانى فـراخ و عـريض داشـت و                       پهلويش عكسى   

. هارون بن عمران عليـه الـسالم اسـت   : نخير، گفت: شناسيد؟ گفتيم آيا اين را مى   : چشمانش اندكى مايل بود، گفت    
ر آن تصوير مرد گندمگون و بعد از آن دروازه ديگرى را گشود و از آن ابريشم سفيدى را برآورد متوجه شديم كه د

نخيـر،  : شناسيد؟ گفتيم اين را مى: ميانه قامتى است كه موهايش نرم و فروهشته است، گويى كه غضب است، گفت     
  .وى لوط عليه السالم است: گفت

بعد از آن دروازه ديگرى را باز نمود، و از آن ابريشم سياهى را بيرون كشيد، در آن عكس مـرد سـفيدى بـود، كـه                           
 مايل به سرخى بود، استخوان بينيش دراز و نوك آن باريـك بـود، رخـسارهايش سـبك بودنـد و روى زيبـا                   اندك

  .اين اسحاق عليه السالم است: نخير، گفت: شناسيد؟ گفتيم آيا اين را مى: داشت، پرسيد
 به اسـحاق عليـه      بعد از آن دروازه ديگرى را باز كرد و پارچه ابريشم سفيدى را برآورد و در آن عكسى بود مشابه                   

  .اين يعقوب عليه السالم است: نه، گفت: شناسيد؟ گفتيم اين را مى: السالم مگر اين كه بر لب وى خالى بود، گفت
 بعد از آن دروازه ديگرى را گشود، و از آن ابريشم سياهى را كشيد، در آن عكـس مـرد سـفيدى بـود، روى زيبـا                           

د، قامت نيكو داشت، رويش پر نـور و درخـشان بـود، از رويـش            داشت، استخوان بينيش رسا و نوك آن باريك بو        
ايـن اسـماعيل عليـه      : نخير، گفت : شناسيد؟ گفتيم  آيا اين را مى   : شد و به سرخى مايل بود، گفت       خشوع دانسته مى  

  . است�السالم، جد نبى تان 
بود، چـون عكـس آدم، انگـار    باز دروازه ديگرى را باز نمود، و از آن ابريشم سفيدى را بيرون آورد، در آن عكسى             

  .اين يوسف عليه السالم است: نخير، گفت: شناسيد؟ گفتيم آيا اين را مى: رويش خورشيد باشد، گفت
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هاى  بعد از آن دروازه ديگرى را گشود، و از آن ابريشم سفيدى را كشيد، در آن عكس مردى بود، سرخ رنگ، ساق                 
گ داشت، ميانه قامت و شمشيرى بر گردن آويخته بـود،           باريك داشت، چشم هايش خرد و كوچك بود، شكم بزر         

  .اين داود عليه السالم است: نخير، گفت: شناسيد؟ گفتيم آيا اين را مى: گفت
بعد از آن دروازه ديگرى را گشود، و از آن ابريشم سفيدى را كشيد، در آن عكس مردى بود سـرين كـالن، پاهـاى        

ايـن سـليمان بـن داود       : نخيـر، گفـت   : شناسـيد؟ گفتـيم    ايـن را مـى    آيـا   : رسا داشت، و بر اسبى سوار بود، گفـت        
  .عليهماالسالم است

باز دروازه ديگرى را باز نمود، و از آن ابريشم سياهى را بيرون نمود، در آن عكـسى بـود سـفيد و او جـوانى بـود                        
اين عيسى :  نخير، گفت:شناسيد؟ گفتيم آيا اين را مى: داراى ريش سياه، موى زياد، چشمان نيكو و روى زيبا، گفت          

  .بن مريم عليهماالسالم است
ها مطابق به شكل و صورت انبياء عليهم الـسالم   دانيم، كه اين ها را تو از كجا نمودى؟ چون ما مى      اين عكس : گفتيم

آدم عليـه الـسالم از      : اند، به خاطرى كه ما عكس نبى مان عليه الـسالم را بـه مثـل وى ديـديم، گفـت                     تصوير شده 
هاى ايشان را  باشند، به وى نشان بدهد، بنابراين خداوند عكس ارش خواست، انبيايى را كه از فرزندانش مى       پروردگ

براى وى نازل گردانيد، و آنان در خزانه آدم عليه السالم در جاى غروب آفتاب بودند، و ذوالقرنين آنان را از جاى                       
خدا سوگند، نفسم به اين راضى است كه از پادشاهى ام           به  : بعد از آن گفت   . غروب آفتاب كشيد و براى دانيال داد      
هاى خوب و نيكويى داد، و رخـصت   ترين شما باشم، بعد از آن براى ما تحفه بيرون شوم و تا مردنم غالم بداخالق     

  .مان ساخت
ا گفتـه   آمديم، برايش آنچه را به ما نشان داده بود حكايت كرديم، و آنچه را به مـ        �هنگامى كه نزد ابوبكر صديق      

 گريـه   )اللَّه  عنـه    رضى(ابوبكر  : گويد مى. بود بازگو نموديم و تحايفى را كه براى ما داده بود نيز به وى بيان داشتيم               
: داد، بعد از آن گفت     نمود، اين عمل را انجام مى      مسكين بوده است، اگر خداوند به وى اراده خير مى         : نمود و گفت  
ايـن چنـين ايـن را       . يابنـد   را نزد خويش مـى     �ن و يهود صفت محمد       براى ما خبر داد، كه آنا      �رسول خدا   

و آن را ذكر نموده، و در اسنادش   ... از حاكم به طريق اجازه روايت نموده       هالنبوحافظ ابوبكر بيهقى در كتاب دالئل       
بـه صـورت   ايـن را از بيهقـى   ) 322/5(و در الكنـز   . آمده است ) 251/2(اين چنين در تفسير ابن كثير       . باكى نيست 

و . انـد  اين حديث از اسناد جيد برخوردار است، و رجالش ثقه: گويد ابن كثير مى : كامل روايت نموده، و گفته است     
و قـصه را بـه مثـل آن تـذكر داده، و ذكـر               ... از موسى بن عقبه روايت نموده     ) 9ص( هالنبوابونعيم اين را در دالئل      

امده، و ذكر وى در حديثى آمـده، كـه بيهقـى آن را از جبيـربن      ها در حديث هشام بن عاص ني       ابوبكر در آن عكس   
ببـين آيـا عكـسش را    : بـرايم گفتنـد  : آمده، روايت كرده اسـت، و در آن آمـده        ) 63/6( چنانكه در البدايه     �مطعم  

 را ديدم، و هم چنـان صـفت و عكـس ابـوبكر     �بينى؟ من نگاه نمودم، و ناگهان صفت و عكس رسول خدا   مى
: بينـى؟ گفـتم    آيا صفت وى را مـى     :  گرفته است، برايم گفتند    � را ديدم، كه از دامن رسول خدا         )عنهاللَّه     رضى(

دهم كه   بار خدايا، بلى، شهادت مى    :  اشاره نمودند، گفتم   �وى همين است، و به صفت رسول خدا         : آرى، گفتند 
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گـواهى  : ارى، گفتنـد  : گفـتم شناسـى؟    آيا اين شخص را كه از دامـن وى گرفتـه مـى            :  است، گفتند  �اين پيامبر   
بخارى اين را در التاريخ به اختصار روايـت نمـوده   . دهيم كه اين رفيق شما است، و اين خليفه بعد از وى است    مى

اين شخص كه در عقب وى      : گفتم: و طبرانى اين را در الكبير واألوسط روايت نموده، و در روايت وى آمده             . است
كه آمده، بعد از وى نبيى ديگرى وجود داشته، جز اين مرد كه بعد از وى نبى               هر نبيى   : ايستاده است كيست؟ گفت   

: گويد مى) 234/8( هيثمى   1. را ديدم  )اللَّه عنه  رضى(نيست، و اين مرد خليفه بعد از وى است، ناگهان صفت ابوبكر             
نند روايـت بيهقـى روايـت    به ما) 9 ص( هالنبوو ابونعيم اين را در دالئل  . شان در اين كسانى است، كه من نشناختم      

  .كرده است
   

  اش لرزش حمص با ساكنان رومى
خداونـد مـسلمانان را بـر    : از شيخ هايى از غسان و بلقين روايت نموده، كـه گفتنـد     ) 97/3(ابن جرير در تاريخش     

 بـه  صبرشان در روزهاى حمص چنين پاداش داد، كه اهل حمص را لرزانيد، و آن هنگامى اتفاق افتاد، كه مسلمانان   
هـا در شـهر لرزيدنـد، و ديوارهـا افتادنـد،       جنگ به سوى آنان شتافتند، و چنان تكبيرى گفتند، كه همراه آن رومـى   

كردنـد،   روميان با ترس و هراس نزد رئيسان و عقلمندان خويش، كسانى كه آنان را به صلح و مسالمت دعوت مـى          
ند و ذليل شان ساختند، باز مسلمانان تكبير گفتند، ايـن  هاى آنان را نپذيرفت رفتند، ولى رؤسا و عقلمندان شان حرف  

ها و ديوارهاى زيادى درهم ريختند، و آنان باز با ترس و هراس به سوى رؤسا و عقلمندان خويش رفتند  بار دروازه
  .تا به آخر آنچه ذكر نموده است... كنيد؟ بعد آنان حرف شان را پذيرفتند آيا به عذاب خدا نگاه نمى: و گفتند

  
  رسيدن صدا به نقاط دور دست  

  رسيدن صداى عمر به نقطه دور دست و شنيدن آن توسط ساريه و لشكرش
اللَّـه   رضـى (بيهقى، أللكائى در شرح السنة، زين عاقولى در فوائدش و ابن االعرابى در كرامات اوليـاء از ابـن عمـر            

 نام داشت بر � روان نمود، و مردى را كه ساريه   لشكرى را  )عنه اللَّه رضى(عمر  : اند كه گفت    روايت نموده  )عنهما
اى ساريه به طرف كـوه  : خواند، ناگهان فرياد كشيد     خطبه مى  )عنه اللَّه رضى(آنان امير مقرر نمود، در حالى كه عمر         

ا در اى اميرالمؤمنين، مـ  :  از وى پرسيد، گفت    )عنه اللَّه رضى(بلند شو، سه بار، بعد از آن فرستاده لشكر آمد، و عمر             
اى ساريه به سوى كوه بلند شو، سه بـار، آن  : گفت حالت شكست قرار داشتيم، كه ناگهان صدايى را شنيديم كه مى          

: گويـد  گاه به سوى كوه روى آورديم، و كوه در عقب مان قرار گرفت، و خداوند تعالى ايشان را شكـست داد، مـى   
اى كه از حديث   اينطور اين را حرمله در مجموعه2.ده بودىاين صدا را تو نمو:  گفته شد)اللَّه  عنه رضى(براى عمر 

  .ابن وهب فراهم آورده ذكر نموده، و آن يك اسناد حسن است
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خوانـد، در اثنـاى    وى روز جمعه خطبه مى:  روايت نموده  كه    )اللَّه عنهما  رضى(و ابن مردويه از ابن عمر از پدرش         
آن گاه مردم به    .  گرگ را شبان بگيرد ظلم و ستم نموده است         اى ساريه به سوى كوه برو، كسى كه       : اش گفت  خطبه

وى از ذمه آنچه گفت خواهد برآمد، هنگامى كه فارغ گرديد، :  براى شان گفت�سوى يكديگر نگاه نمودند، على    
در قلبم واقع گرديد، كه مشركين برادران مـا را شكـست دادنـد، و آنـان بـر كـوهى عبـور                       : سؤالش نمودند، گفت  

شوند، بنـابراين   جنگند، و اگر از آن تجاوز نمايند هالك مى          اگر به سوى آن كوه برگردند، از يك طرف مى          كنند، مى
مژده دهنده بعد از يك ماه آمد، و متذكر شد، كه آنـان             : افزايد گوييد شنيديمش از من بيرون گرديد، مى       آنچه كه مى  
ا به سوى كوه برگشتيم و خداوند براى مان فتح نصيب م:  را در آن روز شنيدند، و گفت)عنه اللَّه رضى(صداى عمر 

و ابـو عبـدالرحمن   ) 210ص(و اين را هم چنان ابونعيم در الـدالئل  . آمده است) 3/2 (اإلصابهاين چنين در   . فرمود
اند، و خطيب اين را در راويان مالك و ابن عساكر از ابـن عمـر، چنانكـه در الكنـز                      سلمى در االربعين روايت كرده    

آيـا عمـر را     :  گفتنـد  �آن گاه مـردم بـراى علـى         : اند، و در روايت آن دو آمده است        آمده، روايت نموده  ) 386/4(
واى : اى ساريه به كوه بلند شـو؟ گفـت        : گويد خواند مى  نشنيدى كه در حالى خودش بر منبر قرار دارد و خطبه مى           

  1.ن گرديده استعمر را بگذاريد، چون وى به هر چه داخل شده، از آن بيرو!! بر شما
  .در صحت آن به روايت مالك نظر است: گويد مى) 131/7 (البدايهابن كثير در 

:  گفت �عمر  : از طريق نصربن طريف روايت نموده، و در روايت وى آمده          ) 210ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       
اى از   ممكـن بنـده   : سـت، افـزود   در قلبم چنين افتاد، كه دشمن وى را به سوى كوهى مجبور به پناه گرفتن نموده ا                

از طريق عمروبن حارث روايـت اسـت، و   ) 211ص(و نزد وى هم چنان . بندگان خداوند صدايم را برايش برساند     
مـن بـه    :  نزدش داخل گرديد و گفـت      - كه بر وى اعتماد داشت       - �بعد عبدالرحمن بن عوف     : در روايتش آمده  

كنى، در حالى كـه   براى آنان بر نفس خودت سخن و مقال درست مى      كنم، باز تو     خاطر تو آنان را خيلى مالمت مى      
به خدا سوگند، : اى ساريه به سوى كوه روى آور، اين چه چيز بود؟ گفت: خواندى، ناگهان فرياد كشيدى    خطبه مى 

  از طرف پيش روى و عقب شـان        ]دشمنان[جنگند، و    من آن را نگه داشته نتوانستم، آنان را ديدم كه نزد كوهى مى            
آن . اى ساريه، به سوى كوه روى آور، تا خود را به كوه برسانند: آيند، ديگر طاقت نتوانستم و گفتم     بر آنان پيش مى   

مشركان روز جمعـه بـر مـا حملـه آور           : گاه درنگ نمودند تا اين كه فرستاده ساريه نامه وى را بدين مضمون آورد             
نديم تا وقت فرارسيدن جمعه و زوال آفتـاب جنگيـديم، آن   شدند، و ما همراه شان از هنگامى كه نماز صبح را خوا 

اى ساريه به سوى كوه روى آور، دوبار، و ما خود را به كـوه رسـانيديم، و   : نمود گاه مناديى را شنيديم كه فرياد مى      
ـ               ه بر دشمن غالب باقى مانديم، تا اين كه خداوند شكست شان داد و به قتل شان رسانيد، بعد آنانى كه بـر وى طعن

 و واقـدى ايـن را از    2.اين مرد را بگذاريد، چون اين از طرف خداوند برايش ساخته شدگى است            : زده بودند گفتند  
براى : آمده، روايت كرده است، و در روايت آن دو آمده         ) 131/7 (البدايهزيدبن اسلم و يعقوب بن زيد، چنانكه در         
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  حيات صحابه

١٥٣  ششم جلد 

سوگند، من برايش همان حرفى را زدم كه بر زبـانم   به خدا   : آن سخن چه بود؟ گفت    :  گفته شد  �عمربن الخطاب   
عالوه بر اين كه ابـن      . كنند ها طرقى اند، كه بعضى شان برخى ديگر را تقويه مى           اين: گويد ابن كثير مى  . القاء گرديد 

  .كثير طريق ابن وهب را حسن دانسته، بعد از آن حافظ ابن حجر رحمهمااللَّه تعالى نيز آن را حسن دانسته است
   

  رسيدن صداى ابوقرصافه به نقاط دور دست
 را اسـير    �هـا يـك فرزنـد ابوقرصـافه          رومـى :  از عزه بنت عاص بن ابى قرصافه روايت نموده، كه گفت           1طبرانى

اى فـالن، وقـت     : نمـود  شد و صدا مى    رسيد، ابوقرصافه به ديوار عسقالن بلند مى       گرفتند، و چون وقت نماز فرا مى      
رجـال آن  : گويـد  مـى ) 396/9(هيثمـى  . شـنيد  ر سرزمين روم قرار داشت صدايش را مى     نماز است، و او كه خود د      

  .اند ثقه
   

  اصحاب و شنيدن آوازهاى غيبى  
  � اصحاب و شنيدن آواز غيبى هنگام غسل دادن پيامبر

 وفـات   �هنگـامى كـه رسـول خـدا         :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 276/2(ابن سعد   
دانـستند كيـست شـنيدند كـه      اى را كـه مـى    دادند با هم اختالف كردند، آن گاه گوينده        ود، كسانى كه غسلش مى    نم
 در پيـراهنش غـسل      �نبى تان را در حالى غسل بدهيد، كه پيراهنش بر تنش باشد، آن گاه رسول خدا                 : گفت مى

آن گـاه   : و در روايت وى آمده    . يت نموده است   به معناى اين را روا     )اللَّه عنها  رضى(و هم چنان از عايشه      . داده شد 
  .او را در حالى كه لباس هايش  بر تنش باشد غسل بدهيد: شد كه وى كيست اى گفت، و دانسته نمى گوينده

   
  ابوموسى و شنيدن آواز غيبى در يك سريه بحرى

 را امير سريه بحرى مقرر      � ابوموسى   �پيامبر  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 467/3(حاكم  
نمود، و در حالى كه كشتى با آنان در بحر از طرف شب در حركت بود، ناگهان منـاديى از بـاالى سرشـان آنـان را                 

اى، كه خداوند آن را بر خود فيصله نموده است خبر ندهم؟ كسى كه براى خـدا در               آيا شما را از فيصله    : صدا نمود 
: گويـد   حاكم مـى   2.باشد كه وى را در روز تشنگى بزرگ آب بدهد          وند حق مى  شود، بر خدا   يك روز گرم تشنه مى    

ايـن مؤمـل   : و ذهبـى گفتـه  . انـد  اين حديث از اسناد صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم روايتش ننمـوده           
  .ضعيف است

بـراى غـزا در   : ده، كه گفت روايت نمو)اللَّه عنهما رضى(از ابوبرده از ابوموسى     ) 260/1 (الحليهو ابونعيم اين را در      
وزيد، و بادبان كشتى بلند بود، ناگهان        بحر خارج شديم، در حالى كه در حركت بوديم و باد به خوبى براى مان مى               

اى اهل كشتى، توقف كنيد تا براى تان خبر دهم، و هفت بار پى در پـى                 : نمود اى را شنيديم كه صدا مى      صدا كننده 
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  حيات صحابه

١٥٤  ششم جلد 

تـو كيـستى؟ و تـو از كجـا هـستى؟ آيـا       : من در مقدم كشتى ايستادم و گفـتم      : ويدگ چنين صدا نمود، ابوموسى مى    
آيا شما را از فيـصله  : صدا كننده برايم جواب داد  : افزايد توانيم توقف كنيم؟ مى    بينى ما در كجا هستيم، و آيا مى        نمى

خداونـد  : ان بده، گفتآرى، خبرم: گفتم: گويد خداوند عزوجل كه بر نفس خود فيصله نموده است خبر ندهم؟ مى           
تعالى بر نفس خود فيصله نموده است، كه كسى نفس خود را در يك روز گرم براى خداوند عزوجل تشنه نمايـد،                  

بعد از آن ابوموسى هميشه چنان روز سخت : گويد مى. باشد، كه وى را روز قيامت سيرآب سازد بر خداوند حق مى
  .گرفت اش مى بود در آن انسان از شدت گرما پوست اندازد، و روزه ىنمود، كه نزديك م گرم را تعقيب و انتظار مى

   
  نمود مردم و شنيدن آواز غيبى كه در روز وفات ابن عباس قرآن تالوت مى

 در طائف وفات نمود، و مـن       )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   : از سعيدبن جبير روايت نموده، كه گفت      ) 543/3(حاكم  
مـا نگـاه   . اى كه به خلقت وى ديگر ديده نشده بود، آمد و داخل نعش وى گرديـد       ندهاش حاضر بودم، پر    در جنازه 

شود، ولى ديده نشد كه از نعش وى بيـرون شـده باشـد، هنگـامى كـه دفـن        نموديم و صبر كرديم كه آيا بيرون مى    
  :نمايد شد كه كى تالوتش مى گرديد، اين آيت بر كناره قبر تالوت گرديد، و دانسته نمى
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به سوى پروردگارت در حالى باز گرد كـه تـو از او خوشـنودى و او از تـو                   . اى نفس آرام يافته و مطمئن     «: ترجمه

  .»و در بهشتم درآى. و در سلك بندگانم داخل شو. خوشنود است
و طبرانـى از سـعيد   . اند، كه آن يك پرنده سفيد بـود  اسماعيل بن على و عيسى بن على متذكر شده : ويدگ حاكم مى 

و از عبداللَّـه بـن يـامين از         . رجال آن رجال صـحيح انـد      : گويد مى) 285/9(هيثمى  . مانند آن را روايت كرده است     
  .شد رايش كلنگ گفته مىپرنده سفيدى آمد، كه ب: پدرش مثل آن روايت است، مگر اين كه وى گفته

از ميمون بن مهران مانند آن را روايت نموده است، و در روايت وى آمده، هنگامى كه  ) 329/1 (الحليهو ابونعيم در    
و ابن عساكر ايـن را از       . ديديم اش را نمى   شنيديم و گوينده   بااليش خاك افكنده شد، صدايى را شنيديم، صدا را مى         

: آمده، روايت كرده است، و در روايت وى آمـده ) 230/5(يلى، چنانكه در المنتخب  ميمون بن مهران در حديث طو     
هنگامى كه ابن عباس درگذشت، و در كفن هايش داخل كرده شد، پرنده سفيدى به شتاب فـرود آمـد، و در ميـان                  

هستيد؟ آيا شما احمق : كفن هايش نشست، جستجو گرديد، ولى يافت نشد، آن گاه عكرمه موالى ابن عباس گفت            
شود، هنگـامى كـه     وعده نموده بود كه در روز وفاتش به وى برگردانيده مى�اين بيناييش است، كه رسول خدا   

اى القاء گرديد كه كسى بركناره قبر بـود آن را شـنيد، و               او را به قبر آوردند، و در لحدش گذاشته شد، برايش كلمه           
  .آيت را ذكر نموده است

   
  كمك جن و صداهاى غيبى  

  كرد خريم بن فاتك و شنيدن آواز جن كه وى را به طرف ايمان دعوت مى



  حيات صحابه

١٥٥  ششم جلد 

اللَّـه   رضـى (خريم بن فاتك براى عمـربن الخطـاب   : اند كه گفت  روايت نموده�رويانى و ابن عساكر از ابوهريره    
در : فـت آرى، گ: اى اميرالمؤمنين آيا برايت خبر ندهم، كه ابتداى اسالم آوردنم چگونـه بـود؟ گفـت        :  گفت )عنهما

ها را يافته بودم، در ابرق عزاف شب فرايم گرفـت، آن گـاه بـه                 حالى كه در طلب شترانم قرار داشتم، و اثرى از آن          
  :برم، ناگهان هاتفى صدا نمود به توانمند اين وادى از بى عقالن قومش پناه مى: صداى بلند فرياد كشيدم
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هـائى از انفـال را    واى بر تو، به خداوند ذوالجالل و صاحب بزرگى و نعمت و فضيلت پنـاه ببـر، و آيـت              «: ترجمه

به شدت ترسـيدم، هنگـامى كـه سـرحال     : گويد مى. »تالوت كن، و خداوند را واحد بدان و ديگر باك نداشته باش      
  :آمدم گفتم
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گويى آيا نزدت هدايت است، يا گمراهى، براى ما بيان نما، كه برگـشت بـه كـدام سـو                     اى هاتف، چه مى   «: ترجمه
  .»است
  :گفت
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كند، به روزه و نماز دستور       پيامبر خدا كه خيرهاى زياد دارد، در يثرب است، و به سوى نجات دعوت مى              «: ترجمه

  : افزايد سواريم را حركت دادم و گفتم مى. »دارد ها باز مى ها و هالك كننده دهد، و مردم را از پليدى مى
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مرا هدايت نما، هدايت شوى، نه گرسنه شوى و نه برهنه گردى، و هميشه سردار و نگهبان باقى بمانى، و                    «: ترجمه
  .»مرا از چيزى كه برايت داده شده محروم مگردان

  : گفت او مرا دنبال نمود و مى: گويد مى
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خداوند همراهت باشد و نفست را به سالمت نگه دارد و تو را به خـانواده ات برسـاند و سـوارى ات را                        «: ترجمه

ـ                    و را بـه    برايت بدهد، به خدا ايمان بياور، پروردگارم حق تو را پيروز گرداند، و دينش را نصرت بده، پروردگارم ت
  .»قوت نصرت دهد

هـاى مـسلمان نجـد هـستم، و از           من عمروبن اثال والى وى بر جن      : تو كيستى؟ خداوند رحمتت كند، گفت     : گفتم
بعد داخل . گيريم ها را از طرف تو به دوش مى        طرف شترانت تا رسيدنت به خانواده ات خاطرجمع باش، ما كار آن           

داخـل شـو،   :  به سويم بيرون گرديد و گفت�ه بود، ابوبكر صديق مدينه شدم، ورودم به مدينه مصادف روز جمع   
آن  . دانم من درست وضو كردن را نمى     : گفتم. خداوند رحمت كند، چون خبر اسالم آوردن تو براى ما رسيده است           

ى دهـد، و گـوي      را بر منبر ديدم كه بيانيه مى       �گاه او آن را برايم آموزانيد، بعد داخل مسجد شدم، و رسول خدا              
هر مسلمانى كه خوب و درست وضو نمايـد، وبعـد از آن نمـازى              «: گويد كه مهتاب در شب چهاردهم باشد، و مى       

يا بر ايـن گفتـه      :  برايم گفت  �آن گاه عمربن الخطاب     . »شود بخواند كه آن را حفظ نمايد و بداند داخل جنت مى          
 �انم، آن گاه شيخ قـريش عثمـان بـن عفـان     گرد آورى يا با زدن براى ديگران درس عبرتت مى         ات برايم گواه مى   

و ابونعيم ايـن را در دالئـل        . آمده است ) 34/7(اين چنين در الكنز     . برايم شهادت داد، و او شهادت وى را پذيرفت        
  :از ابوهريره به مثل آن روايت نموده، مگر اين كه در روايت وى آمده) 30ص( هالنبو
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 �روزى عمـر    : ال يثوين الخير إن ثويتا و طبرانى اين را از محمدبن ابى حمى از پدرش روايت نموده، كـه گفـت                    

خـريم بـن    : برايم حديثى بيان كن، كه مرا به آن در شگفت اندازى، گفـت            :  گفت )رضي اهللا عنهم  (براى ابن عباس    
و اين را محمدبن عثمان بن ابى شيبه در تاريخش و . شت، و مثل آن را ذكر نموده  فاتك اسدى برايم حديث بيان دا     

اين را  : گويد مى) 251/8(هيثمى  . آمده است ) 353/3 (اإلصابهاين چنين در    . اند ابوالقاسم بن بشران هم روايت كرده     
 ايـن را از طريـق حـسن بـن     )621/3(و حاكم   . شناسم اند كه من آنان را نمى      طبرانى روايت نموده، و در آن كسانى      

: گويـد  ذهبى مـى . و به معناى آن را يادآور شده است ... عمر گفت : محمدبن على از پدرش روايت نموده، كه گفت       
  .آمده، روايت نموده است) 353/3 (البدايهو اين را هم چنان اموى، چنانكه در . به صحت نرسيده است

   
  ارببراى سوادبن ق � جن و آوردن خبر نبوت پيامبر

گويد مـن    شنيدم كه براى چيزى مى     هرگاه از عمر مى   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عمر     
در حالى كه عمربن الخطاب نشسته بود، مـرد   . پنداشت بود كه وى مى    پندارم، آن چيز همانطور مى     اين را اينطور مى   



  حيات صحابه

١٥٧  ششم جلد 

ا نموده است، يا اين بر ديـنش در جاهليـت قـرار دارد، و يـا                 يا گمان من خط   : گفت. زيبايى از پهلويش عبور نمود    
: وى طلب گرديد، و آن سخن را برايش بازگو نمود، گفـت . اين مرد را نزد من حاضر سازيد . كاهن آنان بوده است   

دهـم،   من تو را سوگند مـى     : چون امروز، روزى را نديدم كه مرد مسلمانى به اين صورت استقبال گردد، عمر گفت              
شگفت انگيزتـرين خبـرى را كـه جنـت         : من كاهن ايشان در جاهليت بودم، عمر گفت       : ايم خبر بدهى، گفت   كه بر 

روزى در حالى كه در بازار قرار داشـتم، نـزدم آمـد و مـن تـرس و هـراس را در وى                        : برايت آورد چه بود؟ گفت    
  : دانستم، و گفت مى
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آيا به سوى جن و حيرت زدگى و نااميدى اش بعد از سرافكندگى اش و پيوستنش بـه شـترهاى چـاق و                       «: ترجمه
  .»بينى هاى آنان نمى پاالن

اى را آورد و  در حالى كه من نزد خدايان آنان خوابيـده بـودم، مـردى از آنـان گوسـاله      : گويد راست مى : عمر گفت 
. اى را بلنـد آوازتـر از وى نـشنيده بـودم     اى بر وى فرياد كشيد، و هيچ صدا كننـده      ا كننده ذبحش نمود، آن گاه صد    

تـا  : الإله إالَّ اللَّه، آن گاه قوم برخاستند، گفـتم        : گويد اى بى شرم، نجات فرا رسيده است، مرد فصيحى مى         : گفت مى
شـرم، نجـات فـرا رسـيده اسـت، مـرد       اى بـى  : باز صدا نمود. روم اين كه ندانم در عقب اين چيست از جايم نمى 

ايـن  . اين نبى است: الإله إالَّ اللَّه، آن گاه برخاستم، و جز اندك درنگ ننموده بوديم، كه گفته شد            : گويد فصيحى مى 
  .باشد را بخارى به تنهايى روايت نموده، و اين مرد سوادبن قارب مى

 روايت گرديده است، حافظ ابويعالى موصـلى        تر از روايت بخارى    تر و مشرح   حديث وى از طرق ديگر هم طويل      
 نشسته بود، ناگهان مـردى   �روزى در حالى كه عمربن الخطاب       : از محمدبن كعب قرظى روايت نموده، كه گفت       

ايـن  : اين كيست؟ گفتند: شناسى؟ گفت اى اميرالمؤمنين، آيا اين عبور كننده را مى: از پهلويش عبور نمود، گفته شد 
عمـر كـسى را     : گويـد  مـى .  را بـرايش آورد    �سى كه جن تابعش خبر ظهور رسول خدا         سوادبن قارب است، ك   

تو حاال هم بر همان كهانـت خـود         : آرى، افزود : تو سوادبن قارب هستى؟ گفت    : نزدش روان نمود، و برايش گفت     
ن چيـزى   ام هيچ كسى چني    اى اميرالمومنين، از وقتى كه مسلمان شده      : وى غضب شد و گفت    : گويد قرار دارى؟ مى  

بر شركى كه ما قرار داشتيم، بزرگتر از كهانتى است كه تو بـر آن     !! اللَّه سبحان: عمر گفت !! را در مقابلم نگفته  است     
آرى، اى :  آگاهانيد؟ گفت�ات چگونه تو را از ظهور رسول خدا     اين را برايم خبر بده كه تابع جنى       . قرار داشتى 

ام نزدم آمد،  و مرا با پايش زد و  ن خواب و بيدارى قرار داشتم، تابع جنى    اميرالمؤمنين، در حالى كه من شب در ميا       
ام را بشنو و بدان اگر دانايى، كه رسولى از لؤى بن غالب مبعوث گرديده، و        اى سوادبن قارب برخيز، و گفته     : گفت

  : كند، بعد شروع نموده گفت به سوى خداوند و عبادت وى دعوت مى
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در شب دوم باز آمد و مـرا بـا پـايش زد و              : گويد مى. بگذاريد كه بخوابم، چون خوابم گرفته است      : گفتم: گويد مى
و بدان اگر دانايى، كه از لؤى بن غالب رسولى مبعوث گرديـده،             ام را بشنو،     اى سوادبن قارب برخيز، و گفته     : گفت

  : كند، بعد شروع نموده گفت و به سوى خداوند و عبادت وى دعوت مى
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اى : در شب سوم نيز آمد، و مرا با پايش زد و گفـت            . بگذاريد كه بخوابم، چون خوابم گرفته است      : گفتم: يدگو مى

ام را بشنو، و بدان، اگر دانايى، كه رسولى از لؤى بن غالب مبعوث گرديده، و به سوى خداوند                   سوادبن قارب، گفته  
  :، باز شروع نموده سرود1كند و عبادت دعوت مى
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 -خداوند قلبم را امتحان نمود، بعد شترم را پاالن نمودم بعد از آن به شـهر آمـدم                   : پس برخاستم و گفتم   : گويد مى

اى رسول خـدا  : در ميان يارانش قرار دارد، برايش نزديك گرديدم و گفتم        � و ديدم كه رسول خدا       -يعنى مكه   
  :بگويش، بعد من چنين سرودم: ام را بشنو، گفت ، مقاله�
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ام، دروغگـو هـم نبـوده، سـه      تابع جنى ام، بعد از آرامش و خواب نزدم آمد، و در آنچه من وى را آزموده       «: هترجم

پيامبرى از لؤى بن غالب برايت آمده است، بنابر آن مـن            : گفت شب متوالى نزدم آمد، و در هر شب اين قول را مى           
بـه عنـوان   [كه فقط خداست، و چيزى غير وى دهم  تصميم گرفتم و سوار بر شترم به سوى تو آمدم، و شهادت مى 

اى فرزنـد   . ها در توسل بـه خداونـدى       ترين رسول   وجود ندارد، و تو بر هر غائب امين هستى، و تو نزديك            ]معبود
اگـر چـه آن سـفيد    . هاى روى زمين، دستور بـده  آيد، اى بهترين انسان نيكوها و عزتمندان، ما را به آنچه برايت مى        

اى غيـر از تـو از سـوادبن      پى داشته باشد، و برايم در روزى شفيع باش، كه هيچ شفاعت كننده         شدن گيسوها را در   
  .»تواند قارب چيزى را دور كرده نمى

شان ديـده    ها خوشحال گرديدند، حتى كه خوشى در روهاى         و يارانش به مقاله من خيلى      �و رسول خدا    : گفت
تمنى داشتم كه ايـن     : خاست و او را در آغوش كشيده گفت        به سويش بر   �آن گاه عمربن الخطاب     : گويد شد، مى 

آيد، و كتـاب     از وقتى كه قرآن خواندم نمى     : آيد؟ گفت  ات امروز هم نزدت مى     آيا تابع جنى  . حديث را از تو بشنوم    
اى از قريش، كـه بـراى شـان آل     ما روزى در قريه:  گفت�بعد از آن عمر . خدا عوض بهتر و خوبى است از جن     

ناگهان از داخل گوساله . ساخت اش مى اى را ذبح نموده بودند، و قصاب آماده شد بوديم، آنان گوساله ه مىذريح گفت
اى بـه   اى آل ذريح، نجات فرا رسيده است، فرياد كننـده  : گفت  كه مى  -ديديم    و چيزى را نمى    -صدايى را شنيديم    

 اين حديث از اين طريق منقطع است، و روايت بخـارى            .الإله إالاللَّه : دهد كه  كند و گواهى مى    زبان فصيح فرياد مى   
 و خرائطى اين را در هواتف الجان از ابوجعفر محمدبن على روايت نموده، و ابن عساكر آن را                   1كند آن را تأييد مى   

: سوادبن قارب گفت  : گويد مى:  روايت كرده است، و در روايت براء آمده        )اللَّه عنهما  رضى(از سوادبن قارب و براء      
آن گاه رسـول  : در هند بودم، كه شبى تابع جنى ام نزدم آمد، و قصه را ذكر نموده، و بعد از سرودن شعر اخير گفته           

 اختتام پذيرفت، بـه  2.»اى سواد كامياب شدى«: هاى پسينش آشكار گرديد، و گفت  خنديد حتى كه دندان   �خدا  
  .به اختصار) 332/2 (البدايهنقل از 
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 به مثل روايت ابويعلى به طول آن روايت نمـوده اسـت، مگـر    �از محمدبن كعب قرظى اين را   ) 608/3(و حاكم   
هنگامى كه صـبح  . در نفسم دوستى اسالم واقع گرديد، و به سويش عالقمند شدم: گفت: اينكه در روايت وى آمده  

خبـر داده شـد، كـه       وقتى به قسمتى از راه رسيدم، برايم        . نمودم، پاالن شترم را بستم، و به سوى مكه حركت كردم          
در :  پرسيدم، برايم گفتـه شـد  �آن گاه به مدينه آمدم و از پيامبر .  به سوى مدينه هجرت نموده است �پيامبر  

 موجود است،   �متوجه شدم كه رسول خدا      . به مسجد رسيدم، پاى شترم را بستم و داخل گرديدم         . مسجد است 
نزديك شو، و همينطور برايم :  گفت�ام را بشنو، ابوبكر  الهاى رسول خدا مق: و مردم در اطرافش قرار دارند، گفتم

اين را هم چنـان     . »ات خبر بده   بياور و مرا از آمدن تابع جنى      «: حتى كه در پيش رويش قرار گرفتم، گفت       : گفت مى
و حـديث را هـم      . آمده، روايت نموده است   ) 248/8(طبرانى از محمدبن كعب به سياق حاكم، چنانكه در المجمع           

ان حسن بن سفيان، بيهقى از محمدبن كعب، بخارى در التاريخ، بغوى، طبرانى از سوادبن قارب، بيهقى از بـراء                    چن
شـرح  ) 96/2 (اإلصابهها در    ابن ابى خيثمه و رويانى از جعفر باقر و ابن شاهين از انس بن مالك، چنانكه طرق اين                 

  .اند داده شده، روايت كرده
   

  براى عباس بن مرداس � رجن و آوردن خبر نبوت پيامب
ابتداى اسالم آوردنم چنين بود، :  روايت نموده، كه گفت�از عباس بن مرداس سلمى     ) 34ص(ابونعيم در الدالئل    

مـن آن را  . شـد  كه وقتى مرگ پدرم مرداس فرا رسيد، مرا به نگهداشت بتى توصيه نمود، كه برايش ضماد گفته مى              
 ظـاهر گرديـد، ناگهـان در دل شـب     �آمدم، هنگامى كـه پيـامبر    نزدش مىاى گذاشتم، و هر روز يكبار  در خانه 

صدايى را شنيدم كه ترسيدم، آن گاه كمك خواهان به سوى ضماد رفتم، متوجه شدم كه صـدا از داخـل خـود وى             
  :گويد است و مى
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من آن را از مردم پنهان نمودم، هنگامى كه مردم از غزوه احزاب برگشتند، در حالى كه مـن در چرانيـدن                      : گويد مى
 مـردى را بـر بـال    ناگهان. شترهايم در يك گوشه عقيق در ذات عرق قرار داشتم و خوابيده بودم، صدايى را شنيدم  

نورى كه شب سه شنبه فرود آمد، همراه صاحب شتر عضباء در سـرزمين قبيلـه بنـى            : گويد شتر مرغى ديدم كه مى    
  : گفت عنقاء، هاتفى از طرف چپش وى را پاسخ داده مى
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 رسول خدا است، آنگاه اسبم را سوار شدم، و به شتاب            �، دانستم كه محمد     هراسان از جايم برخاستم   : گويد مى

بعد از آن به سوى ضماد برگشتم و بـا  . حركت نمودم تا اين كه در مدينه نزدش فرا رسيدم و همراهش بيعت كردم     
 عودت نمودم، و شعرى برايش سرودم، كه در آن چنـين گفتـه              �آتش حريقش نمودم، باز به طرف رسول خدا         

  :بودم
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آمـده، روايـت نمـوده اسـت، و در     ) 341/2 (البدايـه و خرائطى اين را از عباس بن مرداس به اختصار، چنانكـه در        
آن گاه هراسان بيرون شدم، تا اين كه نزد قومم آمدم، و            : گفتروايت وى بعد از شعرهاى سه گانه اولش آمده، كه           

شان بازگو نمودم، و خبر را براى شان رسانيدم، و با سه صد تن از قومم بنى حارثه بـه سـوى رسـول                        قصه را براى  
:  مرا ديـد، گفـت     �داخل مسجد شديم، وقتى رسول خدا       .  كه در مدينه تشريف داشت بيرون گرديدم       �خدا  



  حيات صحابه

١٦٢  ششم جلد 

آن گـاه او بـه آن مـسرور       : گويـد   و من قصه را برايش بازگو نمـودم، مـى          »اسالم آوردنت چگونه بود؟   اى عباس،   «
آمـده، روايـت كـرده      ) 342/2 (البدايـه  اين را ابونعيم در الدالئل، چنانكـه در          1.گرديد، و من با قومم اسالم آورديم      

در ايـن عبداللَّـه   : گويد مى) 247/8(هيثمى . تو طبرانى نيز اين را به همين اسناد به مانند آن روايت كرده اس     . است
مالك از  : بن عبدالعزيز ليثى آمده، جمهور وى را ضعيف دانسته، و سعيدبن منصور وى را ثقه دانسته، و گفته است                  

  .اند وى رضايت داشت، و بقيه رجال آن ثقه دانسته شده
   

  براى زنى در مدينه � جن و آوردن خبر بعثت پيامبر
نخـستين خبـرى كـه از       :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(از جابربن عبداللَّه    ) 29 ص(لدالئل  ابونعيم در ا  

آن جن در شكل پرنـده سـفيد        .  به مدينه رسيد، اين بود كه زنى از مدينه تابع جنى داشت            �مبعوث شدن پيامبر    
ى، كه همراه ما صحبت كنى و همراهـت         شو آيا نزد ما پايين نمى    : آمد، و بر ديوار آنان نشست، آن زن برايش گفت         

در مكه نبيى مبعوث شـده، زنـا را       : صحبت كنيم، و براى ما خبر بدهى و برايت خبر بدهيم؟ آن پرنده برايش گفت              
اند، و رجال آن ثقـه    اين را احمد و طبرانى در األوسط روايت كرده2.حرام گردانيده و استقرار ما را منع نموده است 

  .نيز مانند اين را روايت نموده است) 190/1(گفته است، و ابن سعد ) 243/8(نانكه هيثمى اند، چ دانسته شده
نخستين خبـرى كـه از رسـول خـدا        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( و واقدى اين را از على بن حسين         

عش روزى نزدش آمد، و بـر       اى داشت، همان تاب    زنى كه فاطمه نام داشت، و تابع جنى       :  به مدينه آمد، اين بود     �
. نخير، رسولى مبعوث گرديده، كه زنا را حرام گردانيده است         : شوى؟ گفت  آيا پايين نمى  : ديوار ايستاد، فاطمه گفت   

  .آمده است) 338/2 (البدايهاين چنين در 
   

  براى زن كاهنى در اطراف شام � جن و آوردن خبر پيامبر
 بـه  �اى قبل از بعثت پيامبر  در قافله:  گفت�عثمان بن عفان : فتواقدى از عاصم بن عمر روايت نموده، كه گ    

سوى شام بيرون شديم، هنگامى كه به نزديك شام رسيديم، در آنجا زن كاهنى وجود داشـت، وى نـزد مـا آمـد و                         
راهى براى داخـل شـدن نيـست،    : شوى؟ گفت آيا داخل نمى: ام ايستاد، گفتم  نزدم آمد، و بر دروازه     3همراهم: گفت

بعد از آن برگشتم، و به مكه رفتم، و ديدم كه رسول خدا . احمد بيرون شده است، و امرى آمده كه طاقت فرساست
و . آمـده اسـت   ) 338/2 (البدايـه اين چنين در    . كند  در مكه بيرون شده و به سوى خداوند عزوجل دعوت مى           �

  . كرده استاز طريق واقدى به مثل آن روايت) 29 ص(ابونعيم اين را در الدالئل 
   

  قصه ديگرى در اين باره كه براى مردى اتفاق افتاده بود
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  حيات صحابه

١٦٣  ششم جلد 

شـد،   شيخى كه جاهليت را درك نموده بود، و برايش ابن عيسى گفته مـى     : احمد از مجاهد روايت نموده، كه گفت      
ل آن  بـردم، از داخـ     گاو يكى از خويشاوندان ما را مى      :  بوديم، برايم حكايت نموده گفت     1وقتى ما در جنگ رودس    

معبـود بـر حقـى جـز خـدا      : گويـد  اى، كه مى اى آل ذريح، قول فصيحى است، و مردى نصيحت كننده  : گاو شنيدم 
: گويـد  مـى ) 243/8( هيثمـى    2. در مكه بيرون شده است     �بعد به مكه آمديم، و دريافتيم كه پيامبر         : نيست، گفت 
  .اند رجال آن ثقه

   
  و يارانش � شيطان و تحريك قريش عليه پيامبر

هاتفى از جن باالى كـوه ابـوقبيس در   :  روايت نموده كه )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 30ص(ابونعيم در الدالئل    
  : مكه فرياد كشيد و گفت
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، و بـه جـان      كردنـد  اين سخن در مكه شايع گرديد، و مشركان آن را در ميان خود تكـرار مـى                : گويد ابن عباس مى  
كند، و برايش  ها صحبت مى اين شيطانى است كه با مردم از داخل بت      «:  گفت �رسول خدا   . مؤمنان قصد كردند  

بعد آنان سه روز درنگ نمودند، كه ناگهان بـاز          : گويد ، مى »شود، و خداوند رسوايش خواهد ساخت      مسعر گفته مى  
  : گفت هاتفى از باالى كوه مى
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ما مسعر را وقتى طغيان و تكبر نمود، و حق را ناچيز شمرد و روشى منكر از خود به جاى گذاشت به قتل    «: ترجمه
به سببى كه نبى پاك ما را دشـنام  من او را با چنان شمشيرى زدم، كه برنده و قطعه قطعه كننده بود، البته          . رسانيديم
  .»داده بود

شـود، و مـن عبداللَّـه نـام          آن ديوى از جن است، كـه بـرايش سـمحج گفتـه مـى              «:  گفت �آن گاه رسول خدا     
:  گفت�على . »گذاشتمش، او به من ايمان آورد، و برايم خبر داد كه از چندين روز به اين سو در طلب وى است                    

 البدايـه اموى اين را در مغازى خود از ابن عباس به مانند آن، چنـان كـه در                  . دهداى رسول خدا، خداوند خيرش ب     
و فاكهى اين را در كتاب مكه از ابن عباس از عامربن ربيعه، و از طريق حميدبن            . آمده، روايت كرده است   ) 348/2(

  . استآمده، روايت كرده) 78/2 (اإلصابهعبدالرحمن بن عوف از پدرش به مانند آن، چنانكه در 
   

  از هاتف جنى � مردانى از خثعم و شنيدن خبر پيامبر
چيزى كه ما : گفتند برايم خبر رسيده، كه مردانى از خثعم مى  : خرائطى از عبداللَّه بن محمود روايت نموده، كه گفت        

مـان  هـاى   را به سوى اسالم دعوت نمود اين بود، كه ما قوم بت پرست بوديم، در حالى كه روزى نزد يكى از بـت      
نمودند، كـه در   قرار داشتيم، ناگهان چند نفر به شتاب سوى آن بت آمدند، و از وى گشايشى در چيزى را طلب مى     

  : ميان شان باالى آن مشاجره و اختالف پيش آمده بود، ناگهان هاتفى بر آنان صدا كشيد و گفت
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اين چنـين در  .  آمديم و اسالم آورديم�هنگامى كه اين را شنيديم، از وى پراكنده شديم، و نزد پيامبر    : گويد  مى

از مردى از خثعم به اختصار و به مانند آن روايت           ) 33ص(ر الدالئل   و ابونعيم اين را د    . آمده است ) 343/2 (البدايه
  .نموده است

   
  تميم دارى و شنيدن صداى غبيى جن

 مبعوث گرديد، در شام بودم، براى انجـام         �هنگامى كه پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �ابونعيم از تميم دارى     
: گويد مى. من امشب در پناه بزرگ اين وادى هستم       :  گفتم كارى كه داشتم بيرون شدم، شب بااليم فرارسيد، آن گاه         

به خدا پنـاه  : گفت  شنيدم كه مى-ديدمش   در حالى كه نمى-اى را  وقتى كه در جاى خوابم قرار گرفتم، صدا كننده        
هـا بيـرون     رسول امـى  : گويى؟ گفت  تو را به خدا سوگند، چه مى      : دهد، گفتم  ببر، جن هيچكسى را بر خدا پناه نمى       

اسالم آورديم و پيرويش نموديم، و مكر جن        .  و ما در عقبش در حجون نماز گزارديم        �ده است، رسول خدا     ش
پس تـو هـم بـه سـوى محمـد فرسـتاده پروردگـار        . اند هاى آتش زده شده ها توسط شعله  از بين رفته است، و جن     

 صومعه ايوب رفتم، و از راهبى سئوال هنگامى كه صبح نمودم، به: گويد تميم مى. عالميان حركت نما و اسالم بياور     
شـود، و جـاى    انـد، او از حـرم بيـرون مـى          برايت راست گفتـه   : نمودم، و موضوع را برايش خبر دادم، راهب گفت        

بـه شـتاب و     : گويـد  وى بهترين انبياست، بايد كسى از تو به وى سبقت نجويد، تميم مى            .  است 1هجرتش هم حرم  
  .آمده است) 350/2 (البدايهاين چنين در .  آمدم و اسالم آوردم�خدا جديت به راه افتادم، و نزد رسول 

   
  اسالم آوردن حجاج بن عالط به سبب شنيدن آواز غيبى جن

اسـالم آوردن حجـاج     : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن ابى الدنيا در هواتف الجان و ابن عساكر از واثله بن اسقع              
اى از قومش به هدف مكه بيرون گرديد، هنگامى شب بااليش  ر قافلهوى د:  چنين بود كه�بن عالط بهزى سلمى     

اى : آن گاه يارانش براى وى گفتنـد . فرارسيد، آنان در يك وادى خوفناك و وحشتناك قرار داشتند و همه ترسيدند           
  : ابوكالب، برخيز و براى خودت و يارانت امان بگير، آن گاه حجاج برخاست و گفت
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 و زمين بگذريد، ولى هرگز به انجام ايـن عمـل،            ها توانيد، از مرزهاى آسمان    اگر مى ! اى گروه جن و انس    «: ترجمه

  .»جز به قوت و توانايى، قادر نيستيد
اى ابوكالب، به خدا سـوگند، بـى ديـن    : هنگامى كه به مكه رسيدند، آن را در مجلس قريش حكايت كردند، گفتند 

وگند، من و اينانى كه به خدا س: گفت. كند كه بر وى نازل گرديده است شدى، اين از آنچه است، كه محمد ادعا مى
با من هستند همه اين را شنيديم، و در حالى كه آنان در اين حالت قرار داشتند، ناگهان عاص بن وائل آمد، برايش                       

: گويد؟ و آن را برايش خبر دادند، گفت        چه مى : شنوى؟ گفت  گويد نمى  اى ابوهاشم آيا آنچه را ابوكالب مى      : گفتند
دارد؟ اين حرف را وى در آنجا از همان كـسى شـنيده، كـه او آن را بـر زبـان                       مىچه چيز آن شما را به شگفت وا         

به اين صورت قوم از من دست باز داشتند، ولى اين حرف در بصيرت من افـزود، و                  .  القاء نموده است   �محمد  
 را سـوار     پرسيدم، برايم خبر داده شد، كه وى از مكه به سوى مدينه بيرون شده است، آن گاه شـترم                   �از پيامبر   

به خدا «: گفت.  در مدينه آمدم، و او را از آنچه شنيده بودم، خبر دادم�شدم، و به راه افتادم تا اين كه نزد پيامبر           
اى، آن حرف به خدا سوگند، كالم پروردگارم عزوجل است، كـه بـر مـن نـازل گرديـده، اى       سوگند، حق را شنيده  
، اسالم را برايم بياموزان، آن گـاه كلمـه اخـالص را بـرايم تلقـين                 اى رسول خدا  : ، گفتم »اى ابوكالب حق را شنيده   

به سوى قومت حركت كن، و آنان را به سوى آنچه تو را دعوت نمودم دعوت كـن، چـون همـان                      «: نمود، و گفت  
ايـن چنـين در     .  در اين حديث ايوب بن سويد و محمدبن عبداللَّه ليثى آمـده، و هـر دو ضـعيف انـد                    1.»حق است 
  .آمده است) 163/5(نز منتخب الك

   
  نجات يافتن جماعتى از مسلمانان به فضل يك جن

قومى به هدف مكه بيرون گرديدند، ولـى  :  روايت نموده، كه گفت�از ابى بن كعب  ) 128ص(ابونعيم در الدالئل    
بـراى مـردن   هاى شان را پوشيدند و  هنگامى كه مرگ را حتمى ديدند، يا نزديك بود بميرند، كفن          . راه را گم كردند   

من بقيه همان گروهى هستم كه بـه        : آن گاه يك جن از ميان درختان به سوى شان بيرون گرديد و گفت             . خوابيدند
مؤمن برادر مؤمن است، چشمش و رهنمايش       «: گويد  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    .  گوش فرا دادند   �پيامبر  

 بعد از آن، آنـان را بـه سـوى آب و راه رهنمـونى     .، اين آب است و اين هم راه       »كند است، و كمك او را ترك نمى      
  .كرد

   
  ها و تأييد مسلمانان در غزوه خيبر جن

بغوى از سعيدبن شييم يكى از بنى سهم بن مره روايت نموده، كه پدرش براى وى حكايت نمود، كه او در ارتـش                       
 مـا در اردوگـاه عيينـه صـدايى را           :گويـد  البته هنگامى كه او به كمك يهود خيبر آمده بود، مى          . عيينه بن حصن بود   
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  حيات صحابه

١٦٧  ششم جلد 

آنان بدون انتظـار بـه يكـديگر خـويش          : گويد هاى تان دشمن هجوم آورده است، مى       اى مردم، بر خانواده   : شنيديم
آمـده  ) 162/2 (اإلصـابه ايـن چنـين در      . نماييم آن از آسمان بـود      برگشتند، و ما اثرى از آن خبر نديديم، و فكر مى          

  .است
   

  ا   ه تسخير جن و شيطان
  و گرفتن شيطان و جن � پيامبر

در حالى كه من خواب بودم، شيطان برايم        «: از ابوهريره به شكل مرفوع روايت نموده      ) 130ص(ابونعيم در الدالئل    
اش نمودم، حتى كـه سـردى زبـانش را بـر انگـشت ابهـامم احـساس                   متعرض گرديد، من از حلقش گرفتم و خفه       

كـرد كـه    بود، آن شيطان در حالى صبح مـى      الم را رحم كند، اگر دعاى وى نمى       نمودم، خداوند سليمان عليه الس     مى
  .»نموديد بود، و شما به سويش نگاه مى بسته شده مى

ديوى از جن ديشب برايم پيش گرديد، تا نمازم را قطع كند، آن             «: و نزد وى هم چنان به شكل مرفوع روايت است         
اش كنم، تا اين كـه شـما         هاى مسجد بسته   خواستم بر يكى از ستون    گاه خداوند مرا بر آن دست داد و گرفتمش، و           

  : صبح كنيد و همه تان به سويش نگاه كنيد، ولى دعاى برادرم سليمان را به ياد آوردم
]���� 4� �JM �q�&�i l�'�� � >y� �(SB� Q*[.)�:=^(  

  .»ز من مناسب نباشدخداوندا مرا بيامرز و برايم ملكى ببخش كه براى هيچ كسى بعد ا«: ترجمه
 به شكل طـوالنى روايـت نمـوده، و در           � اين را هم چنان از ابودرداء        1.»آن گاه خوار و ذليل دفعش نمودم      : افزود

هاى اهل مدينه همراهش بـازى       كرد و بچه   بود، بسته شده صبح مى     اگر دعاى برادرم سليمان نمى    «: روايت وى آمده  
  .»نمودند مى
   

  �  زمان پيامبرمعاذ و گرفتن شيطانى در
 شيطانى را در زمـان رسـول خـدا    �برايم خبر رسيد كه معاذبن جبل :  روايت نموده، كه گفت   �طبرانى از بريده    

 گرفتـه بـودى،     �برايم خبر رسيده كه تو شيطان را در زمان رسـول خـدا              :  گرفته بود، نزدش آمدم و گفتم      �
ده بود، من آن را در اطاقى گذاشتم، و هر روز در   خرماى صدقه را براى من تحويل دا       �آرى، رسول خدا    : گفت

اين عمل شيطان اسـت،  «:  شكايت نمودم، برايم گفت�يافتم، از اين موضوع به پيامبر خدا     آن كمى و نقصان مى    
. هنگامى كه اندكى از شب سپرى گرديد، به صـورت فيـل آمـد             . ، من شبى در كمين وى نشستم      »در كمينش بنشين  

، از رخنه دروازه به غير صورتش داخل گرديد، و به خرما نزديك شد، و به بلعيدن آن شـروع  وقتى به دروازه رسيد 
دهم كه معبـود بـر حقـى جـز خـدا             شهادت مى : نمود، من لباس هايم را محكم نمودم، و در بغل گرفتمش و گفتم            

ى، در حـالى كـه   اى دشمن خدا، به خرماى صدقه حمله نمودى و آن را گرفت     . نيست و محمد بنده و رسول اوست      
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  حيات صحابه

١٦٨  ششم جلد 

آن گـاه   . سازد كنم و رسوايت مى     پيش مى  �تو را به رسول خدا      . تراند از تو به اين مستحق     )فقراى صحابه (آنان  
:  گفـتم  »اسيرت چه كرد؟  «:  رفتم، گفت  �بعد صبحگاهان نزد رسول خدا      . او برايم تعهد سپرد كه ديگر برنگردد      
، باز شب دوم در كمينش نشستم، وى مثل         »گردد، در كمينش باش    وى بر مى  «: برايم تعهد سپرد كه برنگردد، فرمود     

عمل قبلى اش را انجام داد، من مثل عملم را با وى انجام دادم، و برايم تعهد سپرد كه برنگـردد، بنـابراين رهـايش                         
  رفتم تا برايش خبر دهم، ناگهان متوجه شدم كه صدا كننده وى فريـاد        �باز صبحگاهان نزد رسول خدا      . ساختم

وى برمـى گـردددر     «:  برايش خبر دادم، برايم گفت     »اى معاذ اسيرت چه كرد؟    «: معاذ كجاست؟ برايم گفت   : كند مى
، باز شب سوم در كمينش نشستم، و او مثل همان عملش را انجام داد، و من مثل همان عملم را انجام »كمينش باش
 پـيش   �ار سوم است، تو را حتماً به رسول خدا          اى دشمن خدا، دوبار برايم تعهد سپردى، و اين ب         : دادم و گفتم  

اگر چيزى غير از ايـن را بـه         . ام  آمده 1من شيطان عيال دارى هستم، و از نصيبين       : گفت. سازد كنم و رسوايت مى    مى
هنگامى كـه دو آيـت   . تان مبعوث گرديد   ما در اين شهرتان بوديم، تا اين كه رفيق        . آمدم آوردم، نزدت نمى   دست مى 
اى كه خوانـده شـوند،       در هر خانه  ]آن دو آيت    [ل شد، ما را از آنجا راند، و در نصيبين استقرار يافتيم، و              بر وى ناز  

رهايـت  [آرى،  : آمـوزانم، گفـتم    اگر رهايم نمايى آن دو آيت را برايـت مـى          . شود شيطان سه شب در آن داخل نمى      
بنابراين رهايش ساختم، باز بامداد نزد      . خر سوره  تا آ  ]...آمن الرسول [آية الكرسى، و آخر سوره بقره     : ، گفت ]كنم مى

معـاذبن جبـل كجاسـت؟      : كند  رفتم تا برايش خبر دهم، ناگهان متوجه شدم، كه مناديش فرياد مى            �رسول خدا   
برايم تعهد سپرد كـه ديگـر نيايـد، و آنچـه را     :  گفتم»اسيرت چه كرد؟«: هنگامى كه نزدش داخل شدم، برايم گفت   

بعـد از   : گويد مى. »خبيث راست گفته است، ولى دروغگوست     «:  فرمود �ر دادم، رسول خدا     گفته بود برايش خب   
ايـن را   : گويـد  مى) 322/6( هيثمى   2.يافتم خواندم، و در آن ديگر نقصان و كمى نمى         آن من آن دو آيت را بر آن مى        

چنانكه ذهبى گفته، ابـن  . گوستطبرانى از شيخ خود يحيى بن عثمان بن صالح روايت نموده، و او ان شاءاللَّه راست             
و ابونعيم اين را در الـدالئل       . اند اند، و بقيه رجال آن ثقه دانسته شده        درباره وى حرف هايى زده    : گويد ابى حاتم مى  

  .از ابواسود دؤلى از معاذ به مانند آن روايت كرده است) 217ص(
   

  � ابوهريره و ابوايوب و گرفتن شيطانى در زمان پيامبر
كـسى نـزدم   .  رمضان نمود3 مرا مأمور حفظ زكات�رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ز ابوهريره   بخارى ا 

مـن  : كـنم، گفـت     پيش مى  �تو را به رسول خدا      : من گرفتمش و گفتم   . آمد، و به برداشتن مواد غذايى پرداخت      
. بنابراين رهايش نمـودم : گويد مى. محتاج هستم، و مسؤوليت عيالم به دوشم است، و در عين حال سخت نيازمندم          

اى رسول خدا، از نيازمندى شـديد    :  گفتم »اى ابوهريره اسيرت ديشب چه كرد؟     «:  گفت �وقتى صبح شد پيامبر     

                                                 
 . ���<� ا�0 در ج^ی1	 �1ب و اآ�Rن ���1ط 17آ�� ا�10

 و در �41ی از �ن A@? ه�0: �ی _�ی
) ٢١/ ,(ه�jIی ) ١./ ٢٠(:19ا<ی . س� �ن ���� اس� 2RP�. رج�ل �ن هI� ث#� ه

�G> : HIJI� ).٣٢٢/ ,(ا
 .م.  ص
m� D>1 ر��Cن3



  حيات صحابه

١٦٩  ششم جلد 

وى برايت دروغ گفته است و باز خواهـد         «: گفت. و عيال شكايت نمود بنابراين بروى رحم كردم و رهايش نمودم          
وى . گردد، پس در كمينش نشـستم      دانستم كه وى بر مى     »گشتباز خواهد   « كه   �، و از قول رسول خدا       »گشت

بگذار مـرا،   : گفت.  پيش خواهم نمود   �تو را به رسول خدا      : داشت، گرفتمش و گفتم    آمد و مواد غذايى را برمى     
وقتى صبح شد رسول . باز بروى رحم نمودم و رهايش كردم. گردم دار هستم و ديگر بر نمى    من محتاج هستم، عيال   

اى رسـول خـدا، از نيازمنـدى شـديد و عيـال دارى              :  گفتم »اى ابوهريره، اسيرت چه كرد؟    «: رايم گفت  ب �خدا  
وى برايت دروغ گفته است و باز خواهـد         «: گفت. شكايت نمود، بنابراين من بر وى رحم نمودم و رهايش ساختم          

وى آمـد و مـواد غـذايى را         گردد، باز در كمينش نشستم،        دانستم كه وى بر مى     �بنا به گفته رسول خدا      . گشت
 پيش خواهم نمود، و اين آخر سه مرتبه است، كه تـو ادعـا               �تو را به رسول خدا      : برميداشت، گرفتمش و گفتم   

آموزانم، كـه خداونـد بـه آن برايـت نفـع           بگذار مرا، برايت كلماتى مى    : گفت. آيى گردى ولى باز مى    كنى بر نمى   مى
اللَّه الإله االَّ هـو الحـي       [: وقتى در بسترى جاى گرفتى، آيةالكرسى را بخوان       : ها كدام اند؟ گفت    آن: رساند، گفتم  مى

باشـد و شـيطان برايـت        به اين صورت حافظ و نگهبانى از طرف خداوند تا صبح بر تـو مـى               . ، تا آخر آيت   ]القيوم
 »چه كـرد؟  اسيرت ديشب   «:  برايم گفت  �آن گاه رهايش ساختم، وقتى صبح شد، رسول خدا          . شود نزديك نمى 

رسـاند، بنـابراين رهـايش       ها بـرايم نفـع مـى       آموزاند، كه خداوند به آن     وى ادعا نمود كه كلماتى را برايم مى       : گفتم
برايم گفت وقتى در بسترت قرار گرفتى، آيةالكرسى را از اول تا آخـرش          :  گفتم »اند؟ آن كلمات چه  «: گفت. ساختم
تا صبح نمودنـت، از طـرف خداونـد بااليـت حـافظ و نگهبـان            :  برايم گفت  ، و ]اللَّه ال إله هو الحي القيوم     [: بخوان

 ، آن گـاه رسـول   - و اصحاب بيشتر از هر چه به خير حريص بودند -گردد،  باشد، و شيطان برايت نزديك نمى  مى
دانى از سه شب به اين طرف با كـى صـحبت             وى برايت راست گفته است، ولى درغگوست، مى       «:  گفت �خدا  
  .آمده است) 185 ص( همشكو اين چنين در 1.»آن شيطان بود«: نخير، گفت:  گفتم»كنى؟ مى

آمد و   مى2اى داشت و در آن خرما بود، غولى وى طاقچه:  روايت نموده  كه�و ترمذى اين را از ابوايوب انصارى 
تى دى را ديـدى     برو، وق «:  گفت �پيامبر  .  شكايت نمود  �از اين امر به رسول خدا       : گويد مى. گرفت از آن مى  

ابوايـوب وى را گرفـت، و او سـوگند يـاد نمـود كـه ديگـر بـر                    : گويد ، مى »به نام خدا، برويم نزد پيامبر خدا      : بگو
حديث حسن و غريب : گويد ترمذى مى. آمده، متذكر شده است  ) 33/3( و مثل آن را، چنانكه در الترغيب         3...نگردد
و طبرانى اين را از ابواسيد    .  ابوايوب به معناى آن روايت كرده است       از) 217ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . است

همـه رجـال آن ثقـه دانـسته         : گويـد  مى) 323/6(هيثمى  .  به معناى حديث ابوايوب روايت نموده است       �ساعدى  
و در اين موضوع حديث ابـى بـن كعـب نيـز هـست، كـه در بـاب اذكـار                   . اند، و در بعضى شان ضعف است       شده

  .تگذش) 354/5(
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  حيات صحابه

١٧٠  ششم جلد 

  ها در امارتش و بر زمين افكندن يك جن و در زنجير انداختن شيطان � عمر
 روبـرو  �شيطان بـا مـردى از اصـحاب پيـامبر     :  گفت�عبداللَّه :  روايت نموده، كه گفت  �طبرانى از ابووائل    

: ن گفـت شـيطا . مسلمان وى را بر زمين افكند و انگشت ابهامش را دندان گرفت. گرديد، و همراهش كشتى گرفت    
بنابراين رهايش نمود، ولى او  . گرداند رهايم كن، تا آيتى را برايت بياموزانم، كه هر كسى از ما آن را بشنود روى مى    

باز همراهش كشتى گرفت، و مسلمان وى را بر زمين افكنـد، و انگـشت ابهـامش را     . ابا ورزيد كه برايش بياموزاند    
هنگامى كه بـار سـوم وى را        . ولى او از آموزانيدن آن برايش ابا ورزيد       آن آيت را برايم بگو،      : دندان گرفت و گفت   

اى : بـراى عبداللَّـه گفتـه شـد       .  تا آخرش  ]اللَّه ال إله إلَّا هوالحي القَيوم     [: آيتى كه در سوره بقره است     : گرفت، گفت 
  !تواند؟  چه كسى بوده مى�غير عمر : ابوعبدالرحمن، آن مرد كيست؟ گفت

 بـا مـردى از جـن    �مردى از اصـحاب پيـامبر   :  هم چنان آمده، كه گفت� وى از ابن مسعود      و در روايتى نزد   
دوبـاره همـراهم كـشتى    : روبرو گرديد، و همراهش كشتى گرفت، انسان وى را بر زمين افكند، جن بـرايش گفـت         

ـ : گاه انسان برايش گفـت  آن. بگير، و او همراهش دوباره گرفت، و انسان وى را بر زمين افكند        و را الغـر و رنـگ   ت
هاى جـن همينطوريـد؟ يـا تـو از ميـان شـان               آيا شما گروه  . بينم، و گويى بازوهايت، بازوهاى سگ باشد       پريده مى 

بـار سـوم   . خير، به خدا سوگند، من در ميان آنان از جثـه و جـسم بـزرگ و قـوى برخـوردارم              : همينطورى؟ گفت 
بـاز همـراهش كـشتى    . آموزانم كه نفعت برساند    برايت مى همراهم كشتى بگير، اگر مرا بر زمين افكندى من چيزى           

: آرى، گفـت  : خوانى؟ گفـت   آيا آيةالكرسى را مى   : بيا برايم بياموزان، گفت   : و گفت . گرفت و وى را بر زمين افكند      
شود، و تـا صـبح بـه آن     اى كه بخوانى شيطان از آن با بيرون دادن بادهايى چون باد خر بيرون مى     آن را در هر خانه    

: گويـد   است؟ مـى  �اى ابوعبدالرحمن، آن مرد كدام يك از اصحاب پيامبر          : مردى از قوم گفت   . گردد اخل نمى د
 هيثمـى   1!باشـد؟   چـه كـسى مـى      �غير از عمـر     : روى عبداللَّه ترش گرديد، و به سوى وى روى گردانيد و گفت           

يت دوم رجال صـحيح انـد، مگـر اينكـه     اين دو را طبرانى به دو اسناد روايت نموده، و رجال روا   : گويد مى) 71/9(
شعبى از ابن مسعود نشنيده است، ولى او را درك نموده است، و در راويان طريـق اول مـسعودى آمـده، و او ثقـه                    

باشد، ولى وى دچار اختالط گرديده بود و براى  ما صحت روايت مسعودى به روايت شـعبى معلـوم گرديـده                       مى
و . از طريق عاصم از زِر از عبداللَّه به معناى آن را روايت كرده اسـت ) 131(الدالئل و ابونعيم در   . است، واللَّه اعلم  

شيطان هـا در امـارت عمـر     : -شد   يا براى ما گفته مى-گفتيم  ما مى: ابن عساكر از مجاهد روايت نموده، كه گفت    
ـ  .  در زنجيرها قيد بودند، و هنگامى كه وى به شهادت رسيد منتشر گرديدنـد            � ) 385/4(ين در المنتخـب  ايـن چن

  .آمده است
   

  ابن زبير و راندن مردى از جن
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 از عمره در قافله   )رضى اللَّه عنهما  (عبداللَّه بن زبير    : ابن المبارك از عامربن عبداللَّه بن زبير روايت نموده، كه گفت          
ايـشان پيـشى گرفـت،    ابـن زبيـر از   . هنگامى كه به يناصب رسيدند، مردى را نزد درختى ديدند        . از قريش برگشت  

ابـن زبيـر    . هنگامى كه نزد آن مرد رسيد برايش سالم داد، ولى آن مرد برايش اعتنايى ننمود و جـواب ضـعيفى داد                    
از سـايه يـك طـرف شـو، و او بـه كراهـت از سـايه                  : ابن زبير برايش گفت   . پايين شد، ولى آن مرد برايش نجنبيد      

مردى از جن هستم، به : تو كيستى؟ پاسخ داد: ستش گرفتم و گفتم  نشستم و از د   : گويد ابن زبير مى  . يكطرف گرديد 
تو مردى از جن هـستى، و  : آن گاه وى را كشاندم و گفتم. مجردى كه اين حرف را زد، همه موهاى بدنم برخاست        

شوى، ناگهان متوجه شدم كه چون حيوانـات پـاى دارد، وى شكـسته شـد، و مـن وى را       به من همينطور ظاهر مى    
. و وى فراركنـان رفـت  !! سـازى  در حالى كه تو از اهل زمين هستى خود را به من اينطور ظـاهر مـى           : گفتمراندم و   

آن گاه همه شان : گويد وى از جن بود و فرار كرد، مى: مردى كه نزدت بود چه شد؟ گفتم: همراهانم آمدند و گفتند
هاى شان برابر نمودم، تا ايـن        شتم و بر سوارى   هاى خويش بر زمين افتادند، و من هر يكى از آنان را بردا             از سوارى 

  .دانستند كه آنان را به حج آوردم و آنان نمى
 در يك شـب     )اللَّه عنهما  رضى(ابن زبير   : گويد از ابوسليمان دارانى شنيدم كه مى     : گويد و احمد بن ابى الحوارى مى     

اش شيخ سفيد سر و  جه شد كه بر سوارى   مهتابى بر يكى از سوارى هايش بيرون گرديد، و در تبوك پايين شد، متو             
گاه ابن زبير بر وى حمله نمود، و او از سوارى پايين گرديد، و ابـن زبيـر خـود                    آن. سفيد ريش سوار گرديده است    
به خدا سوگند، اى ابن زبير، اگـر در قلبـت از   : همان جن صدايش نمود: گويد مى. سوارى اش را سوار شد و رفت      

از تـو اى لعـين در قلـب مـن چيـزى داخـل               : گفت. دريدمت شد مى  يك موى داخل مى   من امشب ترس به اندازه      
) 335/8 (البدايـه اين چنين در    . شود؟ براى اين حكايت شواهدى ازوجوه ديگرى كه جيد اند روايت شده است             مى

  .آمده است
   

  اصحاب و شنيدن صداهاى جمادات  
  ر دست بعضى اصحابو د � و شنيدن تسبيح سنگريزه در دست پيامبر � ابوذر

ابوذر را ديدم كه تنهـا در مـسجد نشـسته اسـت، مـن آن را غنيمـت       : بزار از سويد بن زيد روايت نموده، كه گفت 
گويم، به سبب  براى عثمان ابداً جز خير نمى: وى گفت.  را برايش يادآور شدم�دانستم و نزدش نشستم، و عثمان 

. آموختم نمودم و از وى مى      را پيگيرى مى   �غت رسول خدا    من اوقات فرا  .  ديدم �چيزى كه نزد رسول خدا      
اى «: روزى رفتم كه وى بيرون شده است، دنبالش نمودم، وى در جايى نشست و من هـم نـزدش نشـستم، گفـت                    

 آمد، و سـالم  �ابوبكر : گويد مى. اند خدا و رسولش مرا اينجا آورده: گفتم: گويد  مى»ابوذر، چه تو را آورده است؟   
. خدا و پيـامبرش   :  گفت »اى ابوبكر؟  چه تو را اينجا آورده    «:  نشست، برايش گفت   � طرف راست پيامبر     داد و به  

 »اى عمر، چه تو را آورده اسـت؟     «:  گفت � آمد، و به طرف راست ابوبكر نشست، پيامبر          �بعد عمر   : افزايد مى
اى عثمـان، چـه تـو را        «:  نشست، گفت  � آمد و به طرف راست عمر        �خدا و رسولش، بعد از آن عثمان        : گفت



  حيات صحابه
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 را گرفـت، و     - يا نه سـنگريزه      - هفت سنگريزه    �آن گاه پيامبر    : گويد مى. خدا و پيامبرش  :  گفت »آورده است؟ 
بـاز آنـان را گذاشـت و        . آنان در دستش تسبيح گفتند، حتى كه از آنان صدايى چون صـداى زنبـور عـسل شـنيدم                  

ر گذاشت، و در دست وى هم تـسبيح گفتنـد، حتـى كـه از آنـان                  بعد از آن، آنان را بر دست ابوبك       . خاموش شدند 
باز آنان را گذاشت و خاموش گرديدند، بـاز آنـان را گرفـت و در دسـت                  . صدايى چون صداى زنبور عسل شنيدم     

باز آنان . عثمان گذاشت، و آنان در دست وى تسبيح گفتند، حتى كه از آنان صدايى چون صداى زنبور عسل شنيدم
اين را بزار به دو اسناد روايت كرده است، و رجال يكى            : گويد مى) 299/8(هيثمى  . اموش گرديدند را گذاشت و خ   

 در �در روايتى كه هيثمى از بزار نقل نموده، ذكر عمـر           : گويم مى. باشد اند، و در بعضى شان ضعف مى       از آنان ثقه  
  .ها نيامده است تسبيح سنگريزه

آمده، از سويد از ابوذر روايت نموده، و حـديث را بـه مثـل آن متـذكر              ) 132/6 (البدايهو بيهقى اين را، چنانكه در       
 گذاشت، و آنان تسبيح گفتند، حتى كـه از آنـان            �بعد از آن، آنان را گرفت و در دست عمر           : شده، و در آن آمده    

 گـاه پيـامبر     آن: و در آخرش افـزوده    . آوازى چون آواز زنبور عسل شنيدم، باز آنان را گذاشت و خاموش گرديدند            
از سويد از ابوذر ماننـد آن روايـت         ) 215  ص(، و ابونعيم اين را در الدالئل        »اين خالفت نبوت است   «:  گفت �

نموده، مگر اين كه وى زيادت بيهقى را ذكر نكرده است، و طبرانى اين را در األوسط از ابوذر به اختـصار روايـت                        
) 179/5(هيثمـى   .  على داد، و آنان را گذاشت و خـاموش گرديدنـد           بعد از آن، آنان را براى     : نموده، و افزوده است   

اين را طبرانـى    : گويد هم چنان مى  ) 299/8(و هيثمى   . باشد در اين محمدبن ابى حميد آمده، و ضعيف مى        : گويد مى
 بود تسبيح آنان را هر كس كه در حلقه نشسته   : در األوسط از ابوذر روايت نموده، و در يكى از طريق هايش افزوده            

ابـونعيم ايـن را در الـدالئل    . بعد از آن، آنان را براى ما داد، و با هيچ يـك از مـا تـسبيح نگفتنـد        : شنيد، و گفت   مى
از طريق سويد به اختصار روايت كرده است، و از طريق جبيربن نفير حضرمى آن را بـه طـولش روايـت                      ) 54ص(

  .شنيد د مىتسبيح آنان را كسى كه در حلقه بو: نموده، و افزوده است
   

  ابن مسعود و شنيدن تسبيح طعام
هـا   شمرديم، و شما آن    ها و معجزات را بركت مى      ما نشانه :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از عبداللَّه بن مسعود      

اضـافگى آبـى را جـستجو       «:  بوديم، آب كم گرديد، فرمـود      �ما در سفرى با رسول خدا       . شمريد را بيم دادن مى   
 دستش را در ظرف داخل نمود، و بعد از �آنان ظرفى را آوردند كه در آن اندكى آب بود، پيامبر ، آن گاه »نماييد

من آب را ديدم كه از      : گويد بياييد به طرف آب طهارت با بركت، و بركت از خداوند عزوجل است، مى             «: آن گفت 
 ايـن را ترمـذى نيـز        1.شنيديم ىشد م  نمود، و تسبيح طعام را كه خورده مى         فواره مى  �ميان انگشتان رسول خدا     

 �و در دعاهـاى پيـامبر      . آمـده اسـت   ) 97/6 (البدايهاين چنين در    . حسن و صحيح است   : روايت نموده، و گفته   
اين را طبرانى از ابواسيد     . آمين، آمين : براى عباس گذشت، كه زير درى دروازه آمين گفت، و ديوارهاى خانه گفت            
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و اين را هم چنان بيهقى و ابونعيم در الدالئل و ابـن ماجـه             . حسن دانسته است  روايت نموده، و هيثمى اسنادش را       
  .اند روايت نموده

   
  � اصحاب و شنيدن صداى گريه تنه درخت خرما به سوى پيامبر

 يـا   - روز جمعه در پهلوى درختى       �رسول خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از جابر بن عبداللَّه      
اى رسول خدا، آيا برايت منبرى آماده نـسازيم،  :  از انصار گفت - يا مردى    -شد، آن گاه زنى      يستاده مى  ا -خرمايى  

، بنابراين براى وى منبرى ساختند، هنگامى كه روز جمعه فرارسيد، به سوى منبر        »اگر خواسته باشيد بسازيد   «: گفت
 شد و آن را در بغل گرفت و او چـون طفلـى               پايين �رفت، آن گاه خرما چون فرياد طفل فرياد كشيد، و پيامبر            

او به خاطر شنيدن ذكرهـايى كـه نـزدش انجـام            : گويد مى. كشيد كه از گريه نمودن خاموش گردانيده شود صدا مى        
  .آمده است) 127/6 (البدايه اين چنين در 1.نمود  گريه مى]حاال از آن محروم گرديده بود[گرفت، و  مى

 بـر آن قـرار   �هنگامى كه منبر برايش ساخته شـد، و پيـامبر          : گرى روايت است  و نزد وى هم چنان از طريق دي       
 آمد، و دستش را     �داشت، از آن تنه درخت خرما صدايى چون صداى شتر جوجه دار شنيديم، تا اين كه پيامبر                  

انـد، و در     و اين را هم چنان احمد و بزار از چندين طريق از جـابر روايـت كـرده                 . بر آن گذاشت، و او آرام گرديد      
هنگامى كه منبرش برايش ساخته شد، و بر آن قرار گرفت، آن سـتون چـون صـداى شـتر           : بعضى طرق احمد آمده   

 به سويش پـايين شـد و آن را در   �قرار و مضطرب گرديد، حتى كه اهل مسجد آن را شنيدند، و رسول خدا             بى
 اسناد به شرط مسلم است، ولـى آنـان ايـن را،    اين. خاموش گرديد: و در روايتى آمده. بغل گرفت و او آرام گرديد  

از ) 197/2(و اين را ابن عبدالبر در جـامع بيـان العلـم             . اند گفته، روايت نكرده  ) 129/6 (البدايهچنانكه ابن كثير در     
روايت نموده، و در روايـت   ) 142ص(جابر به اين اسناد و مثل آن روايت نموده است، و ابونعيم اين را در الدالئل                 

  .»كشيد گرفتم، تا روز قيامت گريه نموده و آواز مى اگر اين را در بغل نمى«: گفت: آمدهوى 
: و حديث را در ساختن منبر ذكر نموده، و گفتـه اسـت        ...  روايت نموده  �و اين را هم چنان احمد به نقل از انس           

لـك خبـر داد، كـه وى از چـوب     انس بن ما: افزايد  از چوب به سوى منبر تغيير مكان داد، مى�بعد از آن پيامبر  
 از منبـر    �كشيد، تا اين كه رسول خـدا         همانطور آواز مى  : گويد كشيد، مى  قرار فرياد مى   شنيد، كه چون انسان بى    

  2.پايين گرديد، و به سويش رفت و در بغل گرفتش، و او آرام گرديد
نمـود،   سن وقتى اين حديث را بيان مىح: و اين را بغوى از انس روايت نموده، و آن را متذكر شده، و افزوده است          

 نظر به مكانت و منـزلتش نـزد         �اى بندگان خدا، چوب از شوق به سوى رسول خدا           : گفت كرد، و مى   گريه مى 
ايـن را  . تر هستيد كه به مالقات و ديـدار وى عالقمنـد باشـيد    كشد، و شما مستحق    كند و آواز مى    خداوند گريه مى  

و ابن عبدالبر اين را در جامع بيـان  . آمده، ذكرش نموده) 127/6 (البدايهو چنانكه در ابونعيم از انس روايت نموده،      
: و اين را هم چنان ابويعلى روايت نموده، و در روايت وى آمـده             . به سياق بغوى روايت كرده است     ) 197/2(العلم  
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  حيات صحابه

١٧٤  ششم جلد 

 در اندوه بر رسول خدا تـا        گرفتم، همينطور  سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، اگر آن را در بغل نمى              «
 اين را ترمـذى روايـت   1. امر نمود، و آن تنه درخت خرما دفن گرديد    �و رسول خدا    . »ماند روز قيامت باقى مى   

و در ايـن    . آمـده اسـت   ) 126/6 (البدايـه باشـد، چنانكـه در       صحيح است و از اين طريق غريب مى       : نموده، و گفته  
 )رضي اهللا عـنهم   (داللَّه بن عباس، ابن عمر، ابوسعيد، عايشه و ام سلمه           موضوع از ابى بن كعب، سهيل بن سعد، عب        
  .به تفصيل روايت نموده است) 125/6 (البدايهها را ابن كثير در  احاديث روايت شده، چنانكه احاديث اين

   
   و شنيدن تسبيح كاسه طعام)اللَّه عنهما رضى(سلمان و ابودرداء 

 زيـر ديگـش آتـش       �در حـالى كـه ابـودرداء        : والبخترى روايت نموده، كه گفـت     از اب ) 224/1 (الحليهابونعيم در   
 نزدش بود، ناگهان ابودرداء در ديگ صدايى را شنيد، و بعد از آن، صدا به تـسبيح چـون     �افروخت، و سلمان     مى

ـ          : گويد صداى طفل بلند گرديد، مى     زى بعد ديگ افتاد و منقلب گشت، و باز پس به جاى اصلى اش برگشت، و چي
اى سلمان، به سوى شگفتى ببين، به سوى چيـزى ببـين، كـه نـه تـو بـه       : از آن نريخت، آن گاه ابودرداء صدا نمود       

هـاى بـزرگ    ها و نـشانه  نمودى، از آيت  اگر تو خاموشى اختيار مى    : اى و نه پدرت، سلمان گفت      سويش نگاه نموده  
ابـودرداء وقتـى بـراى سـلمان        : ت نموده، كـه گفـت     از قيس رواي  ) 224/1 (الحليهو ابونعيم در    . شنيدى خداوند مى 

نوشت و آن را به   مى )ظرف غذاخورى ( برايش درباره نشانه كاسه      -نوشت    يا سلمان براى ابودرداء مى     -نوشت   مى
اند، كاسه و آنچـه در       خورده در حالى كه آن دو از كاسه نان مى        : داشتيم و ما چنين بيان مى    : گويد مى. آورد يادش مى 
  .اند ، تسبيح گفتهآن بوده

   
  عبداللَّه بن عمرو و شنيدن صداى آتش

براى مـا خبـر رسـيده، كـه عبداللَّـه بـن       : از جعفربن ابى عمران روايت نموده، كه گفت     ) 289/1 (الحليهابونعيم در   
 اى: گفته شـد  . جويم من هم از آتش بزرگ پناه مى      :  صداى آتش را شنيد و گفت      )اللَّه عنهما  رضى(عمروبن العاص   

سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اين آتش از برگردانيـده شـدن بـه آتـش                   : ابن عمرو، اين چيست؟ گفت    
  .جويد بزرگ پناه مى

   
  اصحاب و شنيدن صداى اهل قبرها  عمر و شنيدن صداى جوان عابد و پرهيزگار

نيدم كـه در زمـان عمـربن    نمـود، شـ   از كسى كه بيان مـى : حاكم از يحيى بن ايوب خزاعى روايت نموده، كه گفت        
وى پـدر   . داشـت  گرديـد، و عمـر دوسـتش مـى          جوان عابدى بود، كه هميشه در مـسجد حاضـر مـى            �الخطاب  

گشت، و راهش بر دروازه زنى بـود، و   گزارد، به سوى پدرش بر مى بزرگسالى داشت، هنگامى كه نماز خفتن را مى   
شبى آن جـوان بـر همـان زن عبـور نمـود، و آن زن وى را              شد،   آن زن گرفتار وى گرديد، و بر راه وى ايستاده مى          
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  حيات صحابه

١٧٥  ششم جلد 

فريفت و بر وى اصرار ورزيد تا اين كه جوان در دنبال وى به راه افتاد، هنگامى كه به دروازه خانه رسيدند، آن زن                        
داخل گرديد، و او نيز قدم نهاد تا وارد شود، در همين حالت خداوند را بـه يـاد آورد، فريـب و غـرور از وى دور               

  :د، و اين آيت بر زبانش جارى گرديدش
]"�(W�� �y �3�) ��($o% "�~�F�� 4� ¡-�x �7O� �3{ ���%� 4�o�� "{ [ )��(�i�:�D<(  

  .»بينند آيند و مى كنند و آن گاه به حال مى اى از شيطان پيش آيد، خدا را ياد مى براى متقيان چون وسوسه«: ترجمه
اش بردنـد،   ن زن كنيزش را طلب نمود، و به كمك يكـديگر او را تـا دروازه  آن گاه جوان بيهوش به زمين افتاد، و آ 

پدرش در طلب وى بيـرون گرديـد، و ناگهـان او را بـر            . وى در همانجا نشانيده شد، و بر پدرش دق الباب گرديد          
و تـا سـپرى   اش را صدا نمود، و او را برداشته داخل منزلش نمودند،     آن گاه برخى از خانواده    . دروازه بيهوش يافت  

اى پسرم، : بعد از به هوش آمدنش پدرش براى وى گفت. شدن بخشى از شب كه خدا خواسته بود، به هوش نيامد
دهم، بعد او موضوع را بـرايش خبـر    تو را به خدا سوگند مى: گفت. چيزى نشده است : تو را چه شده است؟ گفت     

وى . كه خوانده بود، قرائت كرد، و باز بيهوش گرديد        اى پسرم، كدام آيت را خواندى؟ او همان آيتى را           : داد، گفت 
آن گاه غسلش دادند و بيرونش نمودنـد و در شـب دفـنش              . را حركت دادند، ناگهان دريافتند  كه در گذشته است         
عمر نـزد پـدرش آمـد، و دربـاره مـرگ وى           .  رسانيده شد  �كردند، هنگامى كه صبح نمودند، اين خبر براى عمر          

ما را باالى قبرش    : اى اميرالمؤمنين، شب بود، عمر گفت     : چرا مرا خبر نكردى؟ گفت    : افزودبرايش تعزيت گفت و     
  : اى فالن: ببريد، آن گاه عمر و كسانى كه همراهش بودند باالى قبر آمدند، عمر گفت

]"�+&0  �* ���� ��5 4s �[ )4\(�� :_C(  
  .» دو جنت استو براى كسى كه از حاضر شدن به نزد پروردگارش بترسد«: ترجمه

ايـن چنـين در   . اى عمر، آن دو جنت را پروردگارم، دو بار برايم داده است: آن جوان از داخل قبر برايش پاسخ داد   
و ابن عساكر اين را در ترجمه عمروبن جامع در تاريخش، چنانكه در تفـسير ابـن كثيـر    . آمده است ) 267/1(الكنز  

و بيهقى اين را از حسن به اختصار، چنانكه در الكنـز            . متذكر شده است  آمده، روايت نموده، و مثل آن را        ) 279/2(
اى عمو، نزد عمر برو، و از طرف من بـرايش سـالم بگـو، و                : آمده، روايت نموده، و در روايت وى آمده       ) 267/1(

د و عمر بر وى ايستا: پاداش كسى كه از مقام و حضور پروردگارش بترسد چيست؟ و در آخر آن آمده              : برايش بگو 
  .براى تو دو جنت است، براى تو دو جنت است: گفت

   
  1و شنيدن صحبت اهل بقيع غرقد � عمر

عمربن الخطـاب از بقيـع غرقـد عبـور نمـود و      : اند كه ابن ابى الدنيا و ابن سمعانى از محمدبن حمير روايت نموده     
هاى تان ديگران  اند، در منزل وهر نمودهزنان تان ش: خبرهاى نزد ما اين است كه. السالم عليكم يا اهل القبور : گفت

خبرهـاى نـزد مـا ايـن        : آن گاه هاتفى برايش جواب داد     . هاى تان پراكنده شده است     اند و مال   سكونت اختيار كرده  
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  حيات صحابه

١٧٦  ششم جلد 

اش را حاصـل نمـوديم و در    آنچه را پيش روان كرده بوديم دريافتيم، و آن چه را انفاق كرده بوديم، فايده   : است كه 
  .آمده است) 123/8(اين چنين در الكنز . ساره كرديمآنچه گذاشتيم خ

   
  اصحاب و ديدن عذاب گرفتاران در شكنجه و تعذيب

پيمودم، كه ناگهان مـردى از   من در اطراف بدر راه مى:  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(طبرانى از ابن عمر  
 عبداللَّه، برايم آب بده، اى عبداللَّه، بـرايم آب بـده،   اى: اى بيرون شد، و در گردنش زنجير بود، و صدايم كرد  حفره

 و مـرد ديگـرى از    1دانست و يا به فراخواندن عرب فـرايم خوانـد،          دانم اسمم را مى    نمى. اى عبداللَّه، برايم آب بده    
ست، و اى عبداللَّه، برايش آب مده، چون وى كافر ا: همان حفره بيرون شد، و در دستش تازيانه بود، و صدايم كرد          

 آمدم، و موضـوع را بـرايش        �من به سرعت نزد پيامبر      . اش برگشت  بعد از آن او را با شمشير زد، و او به حفره           
وى دشمن خـدا، ابوجهـل اسـت، و تـا روز قيامـت           «: آرى، گفت :  گفتم »آيا وى را ديدى؟   «: برايم گفت . خبر دادم 

ى در األوسط روايت نموده، و در آن كسى اسـت كـه             اين را طبران  : گويد مى) 81/6(هيثمى  . »باشد همان عذابش مى  
  .شناسم من نمى

   
  � صحبت آنان بعد از مرگ  قصه سخن زدن زيدبن خارجه

زيدبن خارجه انصارى كه از بنى حارث بن خزرج بود، در زمان عثمـان        : بيهقى از سعيدبن مسيب روايت نموده كه      
بعد . اش شنيدند  آن، آنان حركتى توأم با صدا را از سينه         بعد از . اش پيچانيده شد    درگذشت، و در جامه    �بن عفان   

احمد، احمد در كتاب اول، راست گفت، راست گفت، ابوبكر صديق، كه در نفس خـود  : وى صحبت نمود و گفت 
ضعيف و در امر خدا قوى بود، در كتاب اول، راست گفت، راست گفت، عمربن الخطاب قـوى و امـين در كتـاب          

ها آمـد، و    گفت عثمان بن عفان، بر روش و طريق آنان، چهار رفت و دو باقى است، فتنه                اول، راست گفت، راست   
چـاه اريـس، چـاه اريـس        . قدرتمند ضعيف را خورد، قيامت برپا شد، و از ارتش تان براى تان خيـر خواهـد آمـد                  

يـده شـد، و از   اش پيچان بعد از آن مردى از بنى خطمه درگذشت، و در جامـه           : سعيد گفت : گويد يحيى مى ! چيست
همان كسى كه از بنى حارث بن خـزرج بـود           : بعد از آن سخن زد و گفت      . اش صدايى توأم با آواز شنيده شد       سينه

: اين را بيهقى از حاكم روايت نموده، و به اسنادش آن را متذكر شده و گفتـه                . راست گفته است، راست گفته است     
آمده است، و ايـن را هـم چنـان    ) 156/6 (البدايهن چنين در اي. اين اسناد صحيح است، و شواهدى براى خود دارد   

. اند، و بيهقى صحيحش دانسته اسـت  تر و درازتر از اين روايت كرده      ابن ابى الدنيا و بيهقى از طريق ديگرى، مشرح        
  .آمده است) 203/6 (البدايهاين چنين در 
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  حيات صحابه

١٧٧  ششم جلد 

هـاى مدينـه      كه زيدبن خارجه در يكى از راه       در حالى :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى اين را از نعمان بن بشير        
اش منتقل گرديـد، و در ميـان دو جامـه و     پيمود، در ميان ظهر و عصر افتاد و جان داد، وى به سوى خانواده            راه مى 

در ميان مغرب و خفتن بود، كـه زنـانى از انـصار جمـع شـدند، و در اطـراف وى فريـاد                        . يك چادر پوشانيده شد   
اى مـردم، خـاموش باشـيد، دو بـار، آن گـاه روى و               : گويـد  ير چادر صدايى را شنيدند كه مى      كشيدند، ناگهان از ز   

محمد رسول خدا، نبى امى، آخرين پيامبران، اين در كتاب اول بـود، بعـد از آن بـر    : اش آشكار گرديد و گفت  سينه
ن، در بـدنش   قـوى و امـي  �راست گفت، راست گفت، ابوبكر صديق جانشين رسـول خـدا   : زبان وى گفته شد   

راسـت گفـت، راسـت      : ضعيف، و در امر خداوند عزوجل قوى بود، اين در كتاب اول بود، باز بر زبانش گفته شد                 
ترسـيد، و    گفت، سه بار، و در وسط عبداللَّه اميرالمؤمنين است، كسى كه در امر خدا از مالمت، مالمت كننده نمـى                   

 را بخورد، اين در كتاب اول بـود، بعـد از آن بـر زبـان وى     داشت، كه قوى شان ضعيف شان      مردم را از اين باز مى     
عثمان اميرالمؤمنين، بر مؤمنان مهربان است، دو رفته است، و : راست گفت، راست گفت، بعد از آن گفت: گفته شد

اند، قيامـت نزديـك گرديـده اسـت، و           ها هتك شده   اند، نظامى ندارند، حرمت    چهار باقى است، مردم اختالف كرده     
و در روايتى از نعمان بن بشير آمده، كه گفت، هنگامى كه زيدبن خارجه              . اند شان بعضى ديگر راخورده     بعضى مردم

گزارم، وى جامه را از رويش دور نمود و  دو ر كعت نماز مى: وفات نمود، انتظار بيرون شدن عثمان را نمودم، گفتم
: در حالى كه در نماز بودم گفـتم       : گويد كردند، مى  مىالسالم عليكم، السالم عليكم، و اهل و خانواده صحبت          : گفت

) 180/5(هيثمـى   . خاموش باشيد، خاموش باشـيد، و بقيـه روايـت ماننـد آن اسـت              : اللَّه، گفت  سبحان اللَّه، سبحان  
همه اين را طبرانى در الكبير واألوسط به اختصار زياد به دو اسناد روايت نموده است، و رجـال يكـى از                      : گويد مى
و اين را هم چنان بيهقى از ابن ابى الدنيا به اسنادش از نعمان بن بشير به طولش روايت كرده               . اند  در الكبير ثقه   آنان

تر سه تن است، كسى كـه در امـر خـدا، پـرواى مالمـت، مالمتگـر را                    و وسطى قوى  : است، و در روايت وى آمده     
، عبداللَّه اميرالمؤمنين راست گفته است، ايـن در         نمود كه قوى شان ضعيف شان را بخورد        نداشت، مردم را امر نمى    

انـد، و   گذرد، دو رفته عثمان اميرالمؤمنين، كسى است كه از بسا گناهان مردم در مى    : كتاب اول بود، بعد از آن گفت      
خورند، نظامى ديگر نيـست،      كنند، و بعضى شان برخى ديگر را مى        اند، بعد از آن مردم اختالف مى       چهار باقى مانده  

كتاب خدا و تقديرش، اى مـردم، بـه سـوى اميرتـان روى              : شوند؛ باز مؤمنان برگشتند و گفت      ها آشكار مى   پوشيده
آوريد، و بشنويد و اطاعت كنيد، كسى كه والى مقرر شود، خونى را به گردن نگيرد، و امر خـدا مقـدر كـرده شـده           

اى عبداللَّـه بـن   . سالم علـيكم  : گويند قان مى است، خدا بزرگتر است، اين جنت است و اين دوزخ، و انبياء و صدي             
   و سعد را كه در روز احد كشته شده بودند، برايم جستجو نمودى؟- پدرش -رواحه، آيا خارجه 
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خـوا نـد     مـى .  است پوست و دست و پاى مجرمان را        كشنده. چنين نيست، دوزخ آتشى است شعله زننده      «: ترجمه

  .»جمع نمود و ذخيره كرد. كسى را كه پشت گردانيد و اعراض كرد
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اين احمد رسول خداست، سالم عليـك       : و در اين حديث هم چنان آمده است       . بعد از آن صدايش خاموش گرديد     
يگرى، غير از طريق ابن ابى الدنيا روايت نموده، و آن           و بيهقى اين را به طريق د      . و بركاته اللَّه  ه  رحماللَّه و    يا رسول 

و حديث را هـم چنـان ابـن    . آمده است) 157/6 (البدايهاين اسناد صحيح است، چنانكه در   : را متذكر شده، و گفته    
ـ         . اند آمده، روايت نموده  ) 24/2 (اإلصابهمنده، ابونعيم، و غير آن دو، چنانكه در          شير و طبرانى اين را از نعمان بـن ب

اى  شد، درگذشت، ما وى را در جامـه         گفته مى  1مردى از ما، كه برايش خارجه بن زيد       : روايت نموده، و گفته است    
گزاردم، ناگهان سر و صدايى را شنيدم، برگشتم، و متوجه شدم كه وى حركت  پيچانيديم، و من برخاستم و نماز مى

ر اميرالمؤمنين، در امرش قوى است، در امـر خداونـد           ترين قوم وسطى شان است، بنده خدا عم        قوى: گفت. كند مى
گـذرد، دو    عزوجل قوى است، عثمان بن عفان اميرالمؤمنين، آدم عفيف و پاكدامن، كسى كه از گناهان زياد در مـى                  

اى مردم، بـه سـوى امـام تـان     . اند، و نظامى ندارند شب سپرى شده است، و چهار باقى است، مردم اختالف نموده  
زيـدبن خارجـه چـه    : اند، بعد از آن گفت  و ابن رواحه  �و بشنويد و اطاعت كنيد، اين رسول خدا         روى آوريد،   

هيثمـى  . چاه اريس به ظلم گرفته شد، و بعد از آن صدا خاموش گرديـد :  بعد گفت - هدفش پدرش است     - 2شد؟
) 157/6 (البدايه چنانكه در   و اين را هاشم بن عمار در كتاب البعث،        . رجال آن رجال صحيح اند    : گويد مى) 230/7(

  .آمده، روايت نموده است
   
  نمودن مردگان  نده ز

  قصه زن مهاجر و پسرش در اين باره
جوانى از انصار را عيادت نموديم، ولـى وى بـه زودى            :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى الدنيا از انس بن مالك        

بـه  : يش پهن كرديم، و يكى از ما براى مـادرش گفـت           اى را باال   درگذشت، و چشم هايش را بسته نموديم، و جامه        
هـايش را بـه سـوى        آرى، آن گـاه دسـت     : مگر وى مرده است؟ گفتيم    : گفت. اميد ثواب، بر مرگ وى شكيبايى نما      

بار خدايا، من به تو ايمان آوردم، و به سوى پيامبرت هجرت نمودم، و وقتى سـختى بـر                   : آسمان بلند نمود و گفت    
خواهم، كه اين مصيبت  پس بار خدايا، از تو مى. ساختى كردم، و تو آن را برطرف مى  دعايت مىگرديد، من نازل مى  

آن گاه آن جوان جامه را از رويش يك طرف نمود، و از همانجا حركت نكرده بـوديم،  : گويد مى. را بر من بار مكن   
  . كه نان خورديم و او هم همراه ما نان خورد

الرغم موجوديـت انـدك ضـعف در          بن بشير يكى از زاهدان بصره و عابدانش، على         و بيهقى اين را از طريق صالح      
  .ام السائب كور و پير بود: و قصه را متذكر شده، و در آن آمده... حديثش، از انس روايت نموده

اگـر  در اين امت سه چيز را دريافتم، كـه          :  روايت نموده، كه گفت    �و بيهقى هم چنان از عبداللَّه بن عون از انس           
در : ها كدام انـد؟ گفـت      اى ابوحمزه آن  : توانستند، گفتيم  ها همراهش برابرى نمى    بود، ديگر امت   در بنى اسرائيل مى   

.  بوديم، آن گاه زن مهاجرى، در حالى كه پسر جوانى را با خود همراه داشت، نزدش آمد                �صفه نزد رسول خدا     
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رنگ نكرده بود، كه وباى مدينه وى را گرفت و روزهـايى      جز اندكى د  . آن زن نزد زنان رفت، و پسرش نزد ما ماند         
. هايش را بسته نمود، و به آماده سازيش امر كرد           چشم �آن گاه پيامبر    . مريض باقى ماند، و بعد از آن درگذشت       

، مـن خبـرش دادم،      »اى انس، نـزد مـادرش بـرو و خبـرش بـده            «: هنگامى كه خواستيم وى را غسل بدهيم، گفت       
بارخدايا، من به رضايت خود به : هاى وى نشست، و از قدم هايش گرفت و گفت          آمد، و نزد قدم   مادرش  : گويد مى

بـار  . ها مخالفت نمودم، و به عالقمندى به سوى تو هجرت كـردم  ها، با آن تو اسالم آوردم، و به سبب بد ديدن بت      
 را بر من بار مكـن كـه توانـايى           ها را در قبال من خوشحال مگردان، و از اين مصيبت چيزى            خدايا، پرستندگان بت  

به خدا سوگند، هنوز كالمش تمام نشده بود، كه قدم هايش را حركـت داد، و                : گويد مى. برداشتنش را نداشته باشم   
 زندگى نمود، و حتى تا وقت درگذشت مادرش هم زنـده           �جامه را از رويش انداخت، و تا رحلت رسول خدا           

و در  . آمـده اسـت   ) 154/6 259 (البدايهاين چنين در    . ذكرش خواهيم نمود  و حديث را متذكر شده، چنانكه       ... بود
اند، ولى در آن، در ميان عبداللَّه بن عون و انس انقطاع است، واللَّـه              اين اسناد رجالش ثقه   : گويد مى) 292/6 (البدايه
نچـه گذشـت روايـت نمـوده     از طريق صالح از ثابت از انس به مانند آ ) 224ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . أعلم
  .است

   
  آثار زندگى در شهيدان شان  قصه شهيدان احد در اين باره

هنگـامى كـه جنـگ احـد     :  روايت نموده، كه گفـت )اللَّه عنهما رضى(از ابونضره از جابربن عبداللَّه    ) 203/3(حاكم  
نم كه از اصحاب رسـول خـدا        بي من خود را در زمره نخستين كسانى مى       : فرارسيد، پدرم مرا شب فراخواند و گفت      

گذارم، و بااليم دين اسـت؛    نمى�شوند، و من هيچكسى را عزيزتر از تو بعد از نفس رسول خدا   كشته مى �
وقتـى صـبح   : گويد و تو دينم را از من خالص گردان، و با خواهرانت معامله نيك نما، و همراه شان خوبى كن، مى   

بعـد از آن، ايـن      .  رسيد، و من او را با ديگرى در يك قبر دفـن كـردم              نموديم، او نخستين كسى بود كه به شهادت       
برايم خوشايند تمام نشد، كه او را با ديگرى در يك قبر بگذارم، بنابراين او را بعد از شش ماه از قبر كـشيدم، و او                         

 است، و   اين حديث به شرط مسلم صحيح     : گويد حاكم مى . را همانطورى يافتم كه گذاشته بودمش، به جز گوشش        
بعـد از  : اين را از ابونضره از وى به مثل آن به اختصار روايت كرده است، و در روايت وى آمده     ) 563/3(ابن سعد   

آن شش ماه درنگ نموديم، و نفسم نگذاشت كه او را همانطور رها كنم، بلكه بر آن واداشت كه تنها دفنش نمـايم،             
و . چيزى از وى را، به جز چيزى از نرمى گوشش، نخورده اسـت بنابراين از قبر كشيدمش، و متوجه شدم كه زمين   

در روايت ديگرى نزد وى به اين اسناد آمده، چيزى از وى برايم ناآشنا نبود، مگر موهايى از ريشش كـه بـه سـوى     
ده آمـده، روايـت نمـو   ) 43/4 (البدايـه و بخارى اين را از عطاء از  جابر به مانند لفظ حاكم، چنانكه در         . زمين بودند 

  .است
 چشمه را جارى ساخت،     �هنگامى كه معاويه    :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوزبير از جابر     ) 563/3(و ابن سعد    

جسدهاى شان نرم . ما را درباره كشته شدگان مان در احد صدا كردند، و ما آنان را بعد از چهل سال بيرون كشيديم
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از ابوزبير از جابر بـه مثـل آن         ) 207ص(عيم اين را در الدالئل      ابون. شد ها و پاهاى شان جمع و باز مى        بود، و دست  
شان بعد از چهل سال تـازه        آنان از قبرهاى  : و در روايت ديگرى نزد وى از ابوزبير از جابر آمده          . روايت كرده است  

 آن، چنانكه و ابن ابى شيبه اين را از جابر به مثل        . شدند ها و پاهاى شان جمع و باز مى        بيرون كرده شدند، كه دست    
  .آمده، روايت نموده است) 274/5(در الكنز 

پدرم برايم به نقل از شيخ هايى از انـصار حكايـت       : و ابن اسحاق اين قصه را در المغازى ذكر نموده، و گفته است            
اش را كه بر قبرهاى شهيدان عبور نمود، جارى ساخت، آب بر آنان              هنگامى كه معاويه چشمه   : نمود، كه آنان گفتند   

ها   و بر آنان دو چادر بود، كه با آن- يعنى عمرو و عبداللَّه را -جارى گرديد، و ما آمديم و آن دو را بيرون ساختيم 
ما بيرون شان ساختيم، و هر دوى شان . شان چيزى از گياه زمين بود هاى شان پوشانيده شده بود، و بر قدمهاى    روى

اين حديث براى خود به اسناد صحيح نزد ابن سعد از طريق            . ندشدند كه گويى ديروز دفن شده باش       چنان جمع مى  
  .آمده است) 142/3(اين چنين در فتح البارى . ابوزبير از جابر شاهدى دارد

اللَّـه   رضـى (در خالفت معاويه بن ابى سفيان       :  روايت است كه گفت    �و نزد احمد در يك حديث طويل از جابر          
كارگران معاويـه قبـر   ( بن عبداللَّه، به خدا سوگند)اى جابر : نزدم آمد و گفت قرار داشتيم، كه ناگهان مردى       )عنهما

آن گاه نـزدش آمـدم و او را بـر همـان             . اند، وى آشكار شده، و بخشى از بدنش ظاهر گرديده است           پدرت را كنده  
 - يا جنگ    -دن  چيزى از وى تغيير نكرده بود، مگر تغييرى كه به سبب كشته ش            . حالتى يافتم كه دفنش نموده بودم     

احمد اين را از طريق رجال : گويد مى) 116/2(شيخ سمهودى در وفاء الوفاء     . آمده بود، و دوباره زير خاكش نمودم      
آمده، ) 108/4(و دارمى از جابر مانند آن را، چنانكه در األوجز           . صحيح روايت نموده، مگر نبيح عنزى كه ثقه است        

  .روايت كرده است
بـراى وى خبـر   :  عبدالرحمن بن عبداللَّه بن عبدالرحمن بن ابى صعـصعه روايـت نمـوده كـه             و مالك در الموطأ از    

قبر آنان . رسيده، كه سيالب قبر عمروبن جموح و عبداللَّه بن عمرو انصارى را كه از قبيله بنى سلمه بودند شكافت               
آن گـاه   . انـد   به شهادت رسـيده    به طرف سيالب بود، و هر دو در يك قبر بودند، و آن دو از كسانى اند كه در احد                   

اطراف شان كنده شد، تا از جاى شان تغيير داده شوند، و چنان دريافته شدند كه هيچ تغيير نخورده بودند، و انگـار              
و دست خود را بـر جـراحتش گذاشـته       . كه هر دوى شان ديروز دفن شده باشند، يكى از آنان مجروح گرديده بود             

ه بود، دستش از جراحتش برداشته شد، ولى وقتى رها كرده شد باز به همان جايى بود، و به همان شكل دفن گرديد  
ابـوعمر  . برگشت كه قبالً بود، و فاصله زمانى در ميان احد و روزى كه قبر آنان حفر گرديد چهل و شش سال بـود      

، ايـن سـخن را   شـود  اند، و معنايش از طريق صحيح متصل مـى   راويان در مقطوع بودن آن اختالف نكرده      : گويد مى
  .آمده است) 107/4(زرقانى گفته، چنانكه در األوجز 

 مرد سرخ رنگ بود، موهـاى  )اللَّه عنهما رضى(عبداللَّه بن عمرو   : گويد روايت است كه مى   ) 562/3(و نزد ابن سعد     
شـدند، و   پيش سرش رفته بود، و از قامت رسا برخوردار نبود، و  عمرو بن جموح مرد رسايى بود، آن دو شناخته                      

در يك قبر دفن گرديدند، و قبرشان به سوى سيلگاه بود، بنابراين سيل به قبرشان داخل گرديد، و به اثر اين قبرشان 
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شكافته شده بر آنان دو چادر خط دار پهن شده بود، و بر روى عبداللَّه جراحتى اصابت كـرده بـود، و دسـتش بـر                          
 كرده شد، آن گاه خون جارى گرديد، و دستش بـه همـان   همان جراحتش قرار داشت، دست وى از جراحتش دور        

اش ديـدم، انگـار كـه     مـن پـدرم را در حفـره   : گويد  مى�جابر . جاى قبلى اش قرار داده شد، و خون توقف نمود 
در يـك   : كفن هايش را ديـدى؟ گفـت      : برايش گفته شد  . خوابيده باشد، و حالتش نه كم و نه زياد تغيير نكرده بود           

مـا  . ن شده بود، و رويش توسط آن پوشانيده شده بود، و بر پاهايش گياه اسفند انداخته شـده بـود        چادر خطدار كف  
اش بر پاهايش قرار داشت، و  همان پارچه خطدار را بر همان حالتش دريافتيم، و گياه اسفند هم بر همان شكل قبلى

  .فاصله زمانى در ميان دفن وى و حفر قبرش چهل و شش سال بود
هنگامى كه معاويه چشمه را از نزديك كشته شدگان احد بعد از چهل            :  روايت نموده، كه گفت    � جابر   و بيهقى از  

سال جارى گردانيد، ما به سوى آنان به كمك خواسـته شـديم، در حـال نزدشـان فـرا رسـيديم، و آنـان را بيـرون                  
و . آمده است ) 43/4 (البدايهر  اين چنين د  . كشيديم، و كج بيل به قدم حمزه اصابت نمود، و از آن خون جارى شد              

پـس از چهـل سـال     : گويند از عمروبن دينار و ابوزبير روايت است، كه آن دو مى          ) 207ص(نزد ابونعيم در الدالئل     
  .كج بيل به قدم حمزه اصابت نمود، و از آن خون برآمد

خوب دانسته،  ) 111/4(وجز  تحقيقى نموده، و شيخ ما آن تحقيق را در األ         ) 116/2(و شيخ سمهودى در وفاء الوفاء       
بعد از شش ماه، بعد از چهل سال در وقت جارى ساختن چـشمه و               : و آن اين كه قصه سه مرتبه اتفاق افتاده است         

ها در هـر   بعد از چهل و شش سال هنگامى كه سيل به آن داخل گرديد، و قول به تعدد واقعه به سبب تعدد روايت           
ها آشكار شدن معجزه بـه نظـر         و در هر يكى از اين     : گويد مى) 117/2 (يكى از اين سه واقعه است، شيخ سمهودى       

  .ها همين معجزه است رسد، و سر تكرار هم در همه اين واقعه مى
   

  بيرون شدن بوى مشك از قبرهاى شان  
  � بيرون شدن بوى مشك از قبر سعد بن معاذ

 يـك قبـضه   �انى از خاك قبر سـعدبن معـاذ   انس: ابونعيم در المعرفة از محمدبن شرحبيل روايت نموده، كه گفت  
، )اللَّـه  اللَّه، سبحان  سبحان(:  گفت �برداشت، و آن را باز نمود، ناگهان متوجه شد كه مشك است، و رسول خدا                

و . سند آن صحيح است: آمده، و گفته است) 41/7(اين چنين در الكنز   . شد حتى كه آن حالت در رويش دانسته مى       
 را از محمدبن شرحبيل بن حسنه به مثل آن روايت نموده، مگر اين كـه وى مرفـوع را ذكـر        اين) 431/3(ابن سعد   

انسانى يك قبضه از خاك قبر سعد گرفـت،  : و در روايت ديگرى نزد وى از او روايت است كه گفت       . ننموده است 
  .و آن را با خود برد، بعد از آن به سوى آن نگاه نمود، و متوجه شد كه مشك است

 روايـت نمـوده،     �همچنان از ربيح بن عبدالرحمن بن ابى سعيد خدرى از پدرش از جدش              ) 431/3(عد  و ابن س  
 را در بقيـع حفـر كردنـد، و هرگـاهى كـه بخـشى از خـاك را حفـر          �من از كسانى بودم، كه قبر سعد        : كه گفت 

  .رسيد، حتى كه به لحد رسيديم كرديم، بوى مشك به مشام مان مى مى



  حيات صحابه

١٨٢  ششم جلد 

   
  � دگان شان به سوى آسمان  بلند شدن  عامربن فهيرهبلند شدن كشته ش

اميه ضمرى اسير  وقتى آنانى كه در بئر معونه به قتل رسيدند، و عمروبن بن: بخارى از عروه روايت نموده، كه گفت    
: اى اشاره نمود، عمروبن اميـه بـرايش گفـت    اين كيست؟ و به سوى كشته شده     : گرديد، عامربن طفيل برايش گفت    

اين را بعد از آن  كه كشته شد، ديدم كه به سوى آسمان بلند گرديد، حتى كه من به        : بن فهيره است، گفت   اين عامر 
 آمد، و او خبر مـرگ شـان را     �كردم، و باز گذاشته شد، و خبر آنان به پيامبر            آسمان در ميان او و زمين نگاه مى       

بار خدايا، برادران مـا، را از      : شان خواستند و گفتند   رفقاى تان شهيد شدند، و آنان از پروردگار       «: ابالغ نمود و گفت   
، و در آن »ما و از آنچه از تو راضى شديم و تو از ما راضى گرديدى خبر بده، و خداوند آنان را از ايـشان خبـر داد    

 به نام وى مسمى گرديد، و منذربن عمرو هـم در آن روز            1روز عروه بن اسماء بن صلت به شهادت رسيد، و عروه          
 3.اين چنين در روايت بخارى به شكل مرسل از عروه نقل شده است   .  به نام وى نام گذارى شد      2 شد، و منذر   شهيد

و حديث هجرت را متذكر شـده، و در  ...  روايت نموده)اللَّه عنها  رضى(و بيهقى اين را از هشام از پدرش از عايشه           
و قصه را ... قدى از ابواسود و عروه روايت نمودهو وا. آخرش آنچه را بخارى در اينجا ذكر نموده، درج كرده است         

متذكر شده، و حال عامربن فهيره و خبر دادن عامربن طفيل را كه وى به سوى آسمان بلند گرديد ياد آور شـده، و                        
هنگـامى كـه وى را بـه نيـزه زد،     : افزايد كسى كه وى را به قتل رسانيد جباربن سلماى كالبى بود، مى        : افزوده است 

كاميـاب شـدم؟    : معناى ايـن قـول چيـست      :  بعد از آن جبار پرسيد    ! گند به پروردگار كعبه، كامياب شدم     سو: گفت
  . اسالم آورد�راست گفت، به خدا سوگند، و بعد از آن جبار : يعنى به جنت، گفت: گفتند

نـان بـرين   جسد عامربن فهيره دريافت نگرديـد، آ :  و در مغازى موسى بن عقبه از عروه روايت است كه وى گفت         
اين ) 186ص(و ابونعيم در الدالئل     . آمده است ) 72/4 (البدايه اين چنين در     4.باوراند، كه مالئك دفنش نموده است     

مالئك جسد وى «:  گفت�آن گاه رسول خدا : قصه را از واقدى از عروه به طول آن روايت كرده، و در آن آمده     
و . از واقدى مثل آن را به درازيش روايت كرده اسـت          ) 231/3 (و ابن سعد  . »را دفن نمود، و در عليين جا داده شد        

وقتـى بـه    : گفت عامربن طفيل درباره مردى از آنان مى      : از عروه روايت نموده كه    ) 110/1 (الحليهابونعيم اين را در     
ربن فهيـره  وى عام: تر از وى ديدم، گفتند قتل رسيد، در ميان آسمان و زمين بلند كرده شد، حتى كه آسمان را پايين       

و اين را همچنان از عروه از عايشه به مانند روايت بخارى روايت كرده است، مگر اين كه وى از اين قولش                      . است
برايم خبر : و همچنان از زهرى روايت نموده، كه گفت... بعد از آن به زمين گذاشته شد: به بعد را ذكر ننموده است 

و برين باورند،   : افزايد  كردند، ولى قادر به پيدا نمودن آن نشدند، مى         رسيده، كه آنان جسد عامربن فهيره را جستجو       
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  حيات صحابه
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) 231/3(از عروه به مانند آن، و ابن سعد   ) 186ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . كه مالئك وى را دفن نموده است      
  .اند هم از عروه به مثل آن روايت كرده

   
  هاى شان   حفاظت مرده

  � حفاظت جسد خبيب بن عدى
 وى را به عنوان جاسـوس بـه تنهـايى اش بـه              �پيامبر  : اند كه   روايت نموده  �حمد و طبرانى از عمروبن اميه       ا

ترسـيدم، بعـد بـه آن چـوب بلنـد       به چوب دار خبيب آمدم، و از جواسيس مـى : گويد سوى قريش روان نمود، مى    
ين خيز زدم، بعـد از آن ملتفـت شـدم و    گرديدم، و خبيب را باز نمودم، وى بر زمين افتاد، و خودم در عقب آن پاي              

) 321/5( هيثمـى    1.خبيب را نديدم، گويى كه زمين بلعيده باشدش، و اثرى از خبيـب تـا ايـن سـاعت ديـده نـشد                      
و بيهقـى ايـن را از طريـق ابـراهيم بـن             . باشـد  در اين ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع آمده و ضعيف مـى           : گويد مى

و بيهقى اين را از طريق ابراهيم بن اسماعيل از جعفربن عمـروبن اميـه   . باشد اسماعيل بن مجمع آمده و ضعيف مى    
: گويـد   وى را براى جاسوسى به تنهايى فرستاده بود، مـى �رسول خدا : از پدرش عمروبن اميه روايت نموده كه   

و ابونعيم اين   . آمده است ) 67/4 (البدايهو مثل آنچه را گذشت يادآور شده، چنانكه در          ... به چوب دار خبيب آمدم    
و ابـن   . از طريق ابراهيم بن اسماعيل به اسنادش به مانند روايت بيهقى روايت نموده است             ) 227ص(را در الدالئل    

  .آمده، روايت كرده است) 419/1 (اإلصابهابى شيبه اين را از عمروبن اميه به مانند آن، چنانكه در 
 را براى پـايين     )اللَّه عنهما  رضى( مقداد و زبير     �پيامبر  : و ابويوسف در كتاب اللطائف از ضحاك متذكر شده كه         

نمودن خبيب از چوبه دارش روان نمود، آنان به تنعيم رسيدند، و در اطراف وى چهل مـرد را مـست يافتنـد، و از                         
. چوب پايينش كردند، و زبير وى را بر اسبش بار نمود، و وى تا هنوز تازه بود، و چيزى از وى تغييـر نكـرده بـود                       

مشركين از آمدن آنان آگاهنيده شدند، و هنگامى كه مشركين خود را به ايشان رسـانيدند، زبيـر وى را انـداخت، و                     
  .آمده است) 419/1 (اإلصابهاين چنين در . زمين بلعيدش، و به همين سبب وى بلعيده شده زمين ناميده شد

   
  � حفاظت جسد عالء بن حضرمى

بـود، ديگـر    در اين امت سه چيز را دريافتم، كه اگر در بنى اسـرائيل مـى  :  گفت روايت نموده، كه �بيهقى از انس    
: و حديث را، چنانكه بخشى از آن گذشت، متذكر شده، و در آن آمده، گفـت           ... توانستند ها همراهش برابر نمى    امت

اى كنديم، و  ش حفرهآن گاه براي: گويد اش مورد اصابت تير قرار گرفت، مى جز اندكى درنگ نكرده بوديم كه جنازه     
: اين كيـست؟ گفتـيم  : غسلش داديم و دفنش كرديم، آن گاه مردى بعد از فراغت ما از دفن نمودن وى آمد و گفت                 

اندازد، اگر وى را يك ميـل يـا         اين زمين مردگان را بيرون مى     : اين بهترين بشر است، اين ابن حضرمى است، گفت        
جرم دوست ما چيـست، كـه وى را         : شود، گفتيم  كند، بهتر مى   ا قبول مى  دو ميل به زمينى انتقال دهيد، كه مردگان ر        
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بنابراين به كشيدن وى تصميم گرفتيم، هنگامى كه به لحد          : گويد براى درندگان عرضه نماييم و آنان بخورندش، مى       
ر اسـت و  بيند پر از نو كند و مى رسيديم، متوجه شديم كه دوست ما در آن نيست، و لحد تا جايى كه چشم كار مى       

آمـده  ) 155/6 (البدايـه اين چنـين در     . آن گاه خاك را به لحد برگردانيديم و كوچ كرديم         : گويد درخشد، مى  نور مى 
آمـده  ) 292/6 (البدايـه اند، ولى باز هم در آن انقطاع اسـت، چنانكـه در     و اين اسنادى است كه رجال آن ثقه       . است
وى : حـديث را متـذكر شـده، و در آن آمـده    ...  روايت است�ه   از ابوهرير  1و نزد طبرانى در هر سه كتابش      . است

خورند، پس   آيند و او را مى     درندگان مى : درگذشت، و در ميان ريگ دفنش نموديم، وقتى اندك راه پيموديم، گفتيم           
در اين ابراهيم بن معمر هروى آمده، وى را نشناختم، ولـى بقيـه              : گويد مى) 376/9( هيثمى   2.برگشتيم و نديديمش  

اى ايجـاد   براى وى با شمشيرهاى مـان حفـره  : به نقل از ابوهريره متذكر شده   ) 363/4(و ابن سعد    . اند رجال آن ثقه  
وى را  :  گفـت  �كرديم، و لحد آماده نساختيم، و دفنش نموديم و رفتيم، آن گاه مردى از اصحاب رسـول خـدا                    

نموديم، تا برايش لحد درسـت كنـيم، ولـى جـاى     دفن كرديم، و برايش لحد آماده ننموديم، بنابراين دوباره عودت       
  .از ابوهريره به مثل روايت طبرانى روايت نموده است) 208ص(ابونعيم اين را در الدالئل . قبرش را نيافتيم

   
  � حفاظت جسد عاصم بن ثابت بن ابى األقلح

ثابـت  (تاد، و عاصم بـن  اى را فرس  سريه�رسول خدا : اند كه گفت  روايت نموده�بخارى و مسلم از ابوهريره     
 متـذكر شـده، و      �وحديث را به طول آن در قصه خبيب بن عدى           ...  را بر ايشان امير مقرر نمود      �ابى اقلح    )بن

 و با خداوند عهد بسته بـود، كـه مـشركى را             -شوم   من در ذمه و امان مشركى پايين نمى       : عاصم گفت : در آن آمده  
 -اى را روان نمودند، تا چيـزى از جـسد وى را بياورنـد          قريش عده   ، -لمس نكند، و مشركى وى را لمس ننمايد         

 آن گاه خداوند مثل سايبانى زنبوران عسل را روان نمـود، و آنـان              -وى بزرگى از بزرگان را در روز بدر كشته بود           
 ايـن چنـين در  . شـد  وى را از كفار قريش حمايت نمودند، و به اين سبب، حمايت شده زنبوران عـسل، گفتـه مـى         

كان شرمـ : از عروه در همـان قـصه روايـت اسـت          ) 183ص(و نزد ابونعيم در الدالئل      . آمده است ) 245/2 (اإلصابه
خواستند سر وى را قطع نمايند، و آن را براى مشركين به مكه روان كنند، آن گاه خداوند زنبـوران را بـر وى روان                 

حتى كه در ميان آنان و اجراى عمليـه قطـع سـر وى            گزيدندشان،   نمودند و مى   هاى قوم پرواز مى    نمود، كه بر روى   
  3.حايل واقع گرديدند

   
  گردن نهادن درندگان براى آنان و صحبت شان با آنان  

  براى گرگان و گردن نهادن آنان براى وى � خطاب پيامبر
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قيع بيرون   در جنازه مردى از انصار به ب       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �اسيد   )ابى(بيهقى از حمزه بن     
 �گرديد، ناگهان متوجه شد، كه گرگى بازوهايش را هموار نموده و بر راه نشسته اسـت، آن گـاه رسـول خـدا                        

اى رسول خدا، تو نظرت را بده،       : ، گفتند »كند، برايش حق تعيين كنيد     اين آمده است، و حق معين طلب مى       «: گفت
آن گـاه بـه سـوى گـرگ اشـاره      : گويد  زياد است، مى:، گفتند»از هر رمه گوسفند، يك گوسفند در هر سال       «: گفت

و واقدى از مردى كه نامش را بـرده اسـت از مطلـب بـن                . نمود، كه از نزدشان بر باى، و گرگ به راه افتاد و رفت            
 در مدينـه بـود، گرگـى آمـد و در پـيش      �در حالى كه رسول خـدا  : عبداللَّه بن حنطب روايت نموده، كه گفت      

اين نماينده درندگان به سوى شماست، اگر دوست داريد برايش چيزى را معـين          «:  گفت � رويش ايستاد، پيامبر  
كند، و اگر دوست داريد، همينطور بگذاريدش، و از آن خود            سازيد، از همان چيز تعيين شده به غير آن تجاوز نمى          

شود،  ى برايش راضى نمى   هاى ما به چيز    اى رسول خدا، نفس   : گفتند. »را نگه داريد، و آنچه را گرفت رزقش است        
بعد آن گرگ در حالى برگشت كـه        : گويد آن گاه با سه انگشتش به سوى وى اشاره نمود، كه از نزدشان برباى، مى              

  1.كشيد آواز مى
نمايندگان گرگان در حدود صد گرگ آمدند، و هنگامى كه          : و نزد ابونعيم از مردى از جهينه روايت است كه گفت          

انـد، و از    اينها نمايندگان گرگان اند، نزد شـما آمـده        «:  گفت � نشستند، رسول خدا      نماز خواند  �رسول خدا   
، »خواهند كه از طعام خودتان براى شان چيزى را معين نماييد، و از طرف آنان بـر غيـر آن در امـان باشـيد     شما مى 

آن گـاه آنـان آوازكنـان       : يدافزا  مى 2»پس برگردانيدشان «: ولى آنان از نيازمندى و فقر برايش شكايت نمودند، گفت         
آمـده  ) 146/6 (البدايـه ايـن چنـين در      . انـد  و بيهقى و بزار اين را از ابوهريره به اختصار روايت كرده           . بيرون شدند 

  .است
   
  � نهادن شير براى سفينه آزاد كرده پيامبرردن گ

در بحر سفر نمـودم،    :  گفت �سفينه آزاد كرده پيامبر     : از محمدبن منكدر روايت نموده، كه گفت      ) 606/3(حاكم  
هاى آن سوار شدم، و آن تخته مرا در نيزارى افكنـد،     اى از تخته   و كشتى ام كه در آن بودم شكست، آن گاه بر تخته           

 � من آزاد كـرده رسـول خـدا    3اى ابوالحارث،: كه در آنجا شير بود، شير به هدف گرفتن من به پيش آمد، گفتم         
اش دفـع نمـود، حتـى كـه از نيـزار بيـرونم               و به سويم پيش آمد، و مرا به شانه        هستم، آن گاه سرش را پايين نمود        

كنـد، و آن     ساخت و بر راه گذاشتم، و صدايى به آهستگى كشيد، گمان نمـودم كـه وى همـراهم خـداحافظى مـى                     
اين حديث به شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مـسلم آن     : حاكم ميگويد . آخرين لحظات ديدارم با وى بود     

) 179 ص   2ج  /  ق   1(و بخارى اين را در التاريخ الكبير        . اند، و ذهبى همراهش موافقه نموده است       ا روايت نكرده  ر
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  حيات صحابه

١٨٦  ششم جلد 

و ايـن چنـين ايـن را ابـونعيم در           . از سفينه شنيدم، و مثل آن را متذكر شـده         : از ابن منكدر روايت نموده، كه گفت      
فينه روايت نموده است، و ابن منده ايـن را، چنانكـه در             از ابن منكدر از س    ) 212ص(و در الدالئل    ) 369/1 (الحليه
آمـده، از سـفينه بـه مثـل آن          ) 366/9(آمده، روايت كرده است و طبرانى اين را، چنان در المجمع            ) 316/5 (البدايه

  .روايت نموده است
اگهان بـا شـيرى     در بحر بودم، كه كشتى مان شكست، و راه را ندانستيم، ن           : و نزد بزار از وى روايت است كه گفت        

من سـفينه يـار     : روبرو شدم كه به سوى ما پيش شده بود، يارانم عقب ايستادند، و من برايش نزديك شدم و گفتم                  
ايم، آن گاه آن شير در پـيش رويـم بـه راه افتـاد، تـا ايـن كـه در راه                         هستم، و ما راه را گم نموده       �رسول خدا   

دهد، و گمـان نمـودم كـه     نمود، انگار كه وى راه را برايم نشان مىايستاديم و بعد از آن يك طرف شد، و مرا دفاع        
  .اند  ثقه دانسته شده- بزار و طبرانى -رجال آن دو : گويد مى) 367/9(هيثمى . نمايد همراه ما خداحافظى مى

 -  در سرزمين روم ارتش را گم نمود       �سفينه موالى رسول خدا     : و بيهقى اين را از ابن منكدر روايت نموده كه         
اى :  ، و در حال گريز در طلب ارتش بر آمد، و ناگهان با شيرى سر خورد و گفت-يا در سرزمين روم اسير گرديد 

 هستم، و اينطور و اينطور حالتى بااليم آمد، آن گـاه شـير در حـالى كـه         �ابوالحارث، من آزاد كرده رسول خدا       
شـنيد بـه سـويش روى     ، و هرگـاه صـدايى را مـى   جنبانيد به سويش روى آورد و در پهلـويش ايـستاد   دمش را مى  

كرد، و همينطور با وى بود تا اين كه او را به ارتش رسانيد و بعد از  آمد و در پهلويش حركت مى آورد، و باز مى    مى
  .آمده است) 147/6 (البدايهاين چنين در . آن شير از نزد وى برگشت

   
  گردن نهادن شير براى ابن عمر 

وى در سفرى بيرون گرديـد، و       :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(بن ابان قريشى از ابن عمر       ابن عساكر از وهب     
شـيرى در راه    : اين ها را چه شده است؟ گفتند      : اند، گفت  نمود، با قومى برخورد كه ايستاده      در حالى كه حركت مى    

 آن به سويش حركت نمود، حتى كه از است كه آنان را ترسانيده است، آن گاه وى از سواريش پايين گرديد، بعد از
 برايـت دروغ    �رسول خـدا    : گوشش گرفت و ماليدش، و پشت سرش رفت و از راه يك طرفش نمود و گفت               

ترسـد، و    شود، كه ابن آدم از آن مـى        بر ابن آدم آنچه مسلط مى     : گويد  شنيدم كه مى   �نگفته است، از پيامبر خدا      
شود، و اين آدم به كسى سپرده شده كـه از وى اميـدوارى               بر او مسلط نمى   اگر ابن آدم جز از خدا نترسد، غير وى          

و ابـن   . »سـپارد  دارد، و اگر ابن آدم، جز از خدا از كس ديگر اميدوار نباشد، خداوند وى را به غيـر خـودش نمـى                      
  .آمده، روايت كرده است) 59/7(عساكر اين را از ابن نافع به اختصار به مانند آن، چنانكه در الكنز 

   
  صحبت عوف بن مالك با شير



  حيات صحابه

١٨٧  ششم جلد 

خواب بـودم،   )ظهر( از طرف چاشت 1در كليسايى در اريحا:  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از عوف بن  مالك  
عوف بن مالك از خوابش بيدار شـد،  : گويد شد، مى  و آن كليسا در آن روز مسجدى بود، كه در آن نماز خوانده مى             

آيـد، وى بـا تـرس و هـراس بـه سـوى سـالحش                 ى است كه به طرفش مى     ناگهان ديد كه در خانه همراهش شير      
كى تو : ام تا آن را ابالغ نمايى، گفتم خاموش باش، من با پيامى به سويت فرستاده شده : برخاست، شير برايش گفت   
جنت خداوند مرا به سوى تو روان نموده است، تا بدانى كه معاويه كوچ كننده، از اهل         : را روان نموده است؟ گفت    

در اين ابوبكربن ابى    : گويد مى) 357/9(هيثمى  . )اللَّه عنهما  رضى(ابن ابى سفيان    : معاويه كيست؟ گفت  : است، گفتم 
  .مريم است، و موصوف دچار اختالط گرديده بود

   
  برايش � صحبت نمودن گرگ با شبانى، و رسانيدن خبر پيامبر

بر گوسفندى حمله نمود و گرفتش، شبان در طلـب آن          گرگ  :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابوسعيد خدرى     
ترسـى؟   آيا از خدا نمى: بيرون گرديد، و گوسفند را از نزدش پس گرفت، آن گاه گرگ بر دم خود بنشست و گفت           

شگفتا، گرگ با من با كالم انسان       : گيرى كه خداوند برايم عنايت فرموده است، شبان گفت         رزقى را از نزدم پس مى     
 در يثرب اسـت، مـردم را از   �آيا تو را به شگفت انگيزتر از آن خبر ندهم، محمد     : گرگ گفت ! !كند صحبت مى 
آن گاه شبان با حركت دادن گوسفندانش به راه افتاد، تا اينكه وارد             : افزايد آگاهاند كه گذشته است، مى     خبرهايى مى 

 آمد، و از واقعه برايش �د رسول خدا هاى مدينه توقف داد، و نز    مدينه گرديد، و گوسفندان را در يكى از بخش        
، بعـد از آن بيـرون شـد، و بـراى شـبان      )الصاله جامعه(:  امر نمود، و صدا گرديد�خبر داد، آن گاه رسول خدا     

راست گفت، سوگند به ذاتى كه جان    «:  گفت �، و او براى شان خبر داد، رسول خدا          »براى شان خبر بده   «: گفت
اش و بنـد كفـشش    ها صحبت نكنند، و با انسان رشته تازيانـه   ه درندگان با انسان   محمد در دست اوست، تا وقتى ك      

 اين 2.»شود اش بعد از وى انجام داده است خبر ندهد قيامت برپا نمى    صحبت نكند، و رانش وى را از آنچه خانواده        
:  هم از اين قولشاسنادى است به شرط صحيح، و بيهقى هم آن را صحيح دانسته، و جز ترمذى روايتش نكرده، آن  

ايـن حـديث حـسن و غريـب و صـحيح            : بعد از آن گفته   .  تا آخرش  »...سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست       «
و براى حديث طريق ديگرى هم نزد احمد، بيهقى، حاكم و ابونعيم     . آمده است ) 143/6 (البدايهاين چنين در    . است
انـد،    روايت كرده  )اللَّه عنهما  رضى( و بيهقى از ابن عمر       �نس   و ابونعيم از ا    �و احمد اين را از ابوهريره       . هست

و قاضى عياض درباره صحبت گرگ سخن گفتـه،         . آن را شرح داده است    ) 144/6 145 (البدايهچنانكه ابن كثير در     
، (لذئبمكلم ا ) متذكر شده، و افزوده،  كه از وى به نام            )رضي اهللا عنهم  (و از ابوهريره و ابوسعيد و اهبان بن اوس          

و ابن وهب روايت نمـوده، كـه مثـل    : گويد شد، قاضى عياض مى ، ياد مى»كسى كه گرگ همراهش صحبت نموده   «
اين قصه براى ابوسفيان بن حرب و صفوان بن اميه نيز با گرگى اتفاق افتاده بود، آن دو گرگى را يافتند كه آهـويى                       

ـ           را دنبال مى   ال وى برگـشت، و آن دو از آن تعجـب كردنـد، گـرگ               كند، و آن آهو داخل حرم گرديد، گرگ از دنب
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  حيات صحابه

١٨٨  ششم جلد 

كنـد، و شـما    شگفت انگيزتر از اين آن است، كه محمدبن عبداللَّه در مدينه شما را به سوى جنت دعوت مى   : گفت
سوگند به الت و عزى، اگر ايـن را در مكـه متـذكر شـوى،     : ابوسفيان گفت. نماييد وى را به سوى آتش دعوت مى  

  .آمده است) 146/6 (البدايهاين چنين در : هند گفتاهلش آن را ترك خوا
   

  مسخر ساختن بحرها براى شان  
  � تسخير نيل مصر براى عمر

ابن عبدالحكم در فتوح مصر، ابوالشيخ در العظمة و ابن عساكر از قيس بن حجاج از كسى كـه بـراى وى حـديث                        
هـاى    مصر را فتح نمود، وقتى كه بؤنـه از مـاه       �هنگامى كه عمروبن العاص     : اند كه گفت   بيان نموده، روايت كرده   

اى امير، اين نيل ما سنتى دارد، كه بدون آن جريـان        :  داخل گرديد اهل آن ديار نزدش آمدند، و برايش گفتند          1عجم
وقتى دوازده شب از اين ماه سپرى گـردد، بـه سـوى دوشـيزه         : و آن چيست؟ گفتند   : كند، براى شان گفت    پيدا نمى 

گردانيم، بهترين زيورات و لبـاس را بـر     آوريم، و والدينش را راضى مى      در و مادرش باشد روى مى     جوانى كه نزد پ   
باشـد،   اين امر در اسالم نمـى : اندازيم، آن گاه عمرو براى شان گفت     كنيم، و بعد از آن او را در اين نيل مى           تنش مى 

 را درنگ نمودند ولى نيـل جـارى      2بيب و مسرى  هاى بؤنه، ا   سازد، بعد آنان ماه    چون اسالم ماقبل خود را منهدم مى      
نشد، نه كم و نه زياد، حتى كه تصميم كوچ نمودن را گرفتند، هنگامى كه عمرو اين حالت را ديد، اين موضـوع را                        

اى، به راستى اسالم ماقبـل خـود را منهـدم             نوشت، عمر برايش نوشت، تو به حق رسيده        �براى عمربن الخطاب    
ام برايت رسيد، آن را داخل نيل بينداز، هنگامى كه نامه   ام، چون نامه   نامه كوچكى روان نموده   سازد، و من برايت      مى

  :براى عمرو رسيد، آن نامه كوچك را گشود، كه در آن چنين نوشته بود
)       (W� ,y� ,� d{ g&��s�8�� (N�  !������ 4� : ��� ��� :          ��� �J���� "�$ "{ � #(Æ	) I��. 4� �(Æ j&$ "�)  I��(« *�7 :

��O&) I�(« "� *�7��� �J����  !���(.  
شـدى،   اگر از طرف خودت جـارى مـى       : اما بعد : از طرف بنده خدا عمر اميرالمؤمنين، براى نيل اهل مصر         «: ترجمه

خـواهيم كـه تـو را      ساخت، ما از همان خداوند يكتا و قهار مـى          جارى مشو، و اگر خداوند يكتا و قهار جاريت مى         
  .»جارى بسازد

آن گاه عمرو نامه را يك روز قبل از روز صليب در نيل انداخت، در فرصتى كه اهل مصر، براى كوچ كـردن از آن                         
شد، بعد در روز صليب در حـالى صـبح    نمى )تكميل(آماده شده بودند، زيرا ضرورت آنان در مصر بدون نيل پوره            
 ايـن  3.بود، و آن سنت بد را از اهل مصر قطع سـاخت  كردند كه خداوند آن را با ارتفاع شانزده گز جارى گردانيده            

و حافظ ابوالقاسم أللكائى طبرى اين را در كتـاب الـسنة از قـيس بـن                 . آمده است ) 380/4(چنين در منتخب الكنز     
  .آمده، روايت كرده است) 464/3(حجاج به مثل آن، چنانكه در تفسير ابن كثير 
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  حيات صحابه

١٨٩  ششم جلد 

   
  � تسخير بحر براى ابوريحانه

ابوريحانه در بحـر سـفر   : جنيد در كتاب األولياء از عروه كور آزاد شده بنى سعد روايت نموده، كه گفت ابراهيم بن   
پروردگارا، برايت سـوگند يـاد   : دوخت، ناگهان سوزنش در بحر افتاد، گفت نمود، و نزدش صحيفه هايى بود، و مى 

) 157/2 (اإلصـابه ايـن چنـين در   . و گـرفتش كنم كه سوزنم را برايم باز گردانى، آن گاه سوزن آشكار گرديد و ا           مى
  .آمده است

   
  � تسخير بحر براى عالء بن حضرمى

 � عالء بن حـضرمى  �هنگامى كه پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوهريره   ) 208ص(ابونعيم در الدالئل    
ام شان شگفت انگيزتر    دانم كد  را به سوى بحرين فرستاد، من دنبالش نمودم، و سه خصلت را از وى ديدم، كه نمى                

ما نام خدا را گرفتـه داخـل شـديم، و عبـور     . نام خدا را بگيريد، و داخل شويد     : به كناره بحر رسيديم، گفت    : است
هنگامى كه برگشتيم با وى در بيابان و صحرايى از زمين           . تر ننموده بود   هاى شترهاى مان را هم     نموديم، و آب سپل   

بنابراين برايش شكايت نموديم، وى دو ركعت نماز گزارد، و بعـد از آن دعـاء                . دراه پيموديم، و همراه مان آب نبو      
وى وفات نمـود، و     . نمود، ناگهان ابرى چون سپر پديدار گشت، و آبش را فرو ريخت، و ما نوشيديم و نوشانيديم                

د، پس برگشتيم و او  خورن آيند و او را مى     درندگان مى : هنگامى كه اندك راه پيموديم، گفتيم     . در ريگ دفنش كرديم   
از ابوهريره به مانند آن، فقط به ذكر قـصه بحـر     ) 8/1 (الحليهاين را همچنان ابونعيم در      . - البته در قبر     -را نديديم   

به خدا سوگند، بـا اينـان روبـرو    : هنگامى كه ابن مكعبر والى كسرى ما را ديد، گفت   : روايت نموده، و افزوده است    
 از ابوهريره   2 و طبرانى اين را در هر سه كتابش        1.تى نشست و خود را به فارس رسانيد       شويم، بعد از آن در كش      نمى

در اين ابراهيم بن معمر هـروى آمـده، وى را نـشناختم و    : گويد مى) 376/9(هيثمى  . به مانند آن روايت كرده است     
  .اند بقيه رجال آن ثقه
و حـديث را ذكـر نمـوده، و در آن          ... ز را دريافتم  در اين ا مت سه چي     :  روايت نموده، كه گفت    �و بيهقى از انس     

 �انس .  ارتشى را آماده ساخت، و عالء بن حضرمى را فرمانده آنان مقرر نمود�عمربن الخطاب   : گويد مى: آمده
هاى مان فرا در رسيديم، و دريافتيم كه قوم از ما خبـر داده               هاى وى حاضر بودم، و به جنگ       من در جنگ  : گويد مى
 بـه ايـن صـورت تـشنگى مـا را و      - و گرمى هم خيلى شديد بـود  -اند  و آثار آب را محو و نابود ساخته      اند،   شده

اين حادثه در روز جمعه اتفاق افتاده بود، هنگامى كه آفتاب بـراى غـروبش         . هاى مان را در مشقت انداخت      سوارى
ه سوى آسمان بلند نمود، و ما در آسمان         مايل گرديد، براى ما دو ركعت نماز را امامت نمود، بعد از آن دستش را ب               

به خدا سوگند، تا هنوز دستش را پايين ننموده بود، كه خداوند باد را فرستاد، و ابرها : گويد مى. ديديم چيزى را نمى
هاى مـان را     آن گاه ما نوشيديم، و سوارى     . ها پر شدند   را پديد آورد، و ابرها آنقدر آب فرو ريختند كه نهرها و دره            
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  حيات صحابه

١٩٠  ششم جلد 

انـد و   داديم و ذخيره كرديم، و خود را به دشمن مان رسانيديم، و دريافتيم كه از خليجى از بحـر عبـور نمـوده       آب  
اى بلنـد مرتبـت، اى بـزرگ، اى بردبـار، اى            : وى بر كناره خليج ايـستاد و گفـت        . اند اى رسانيده  خود را به جزيره   

هاى مان راتر    هاى سوارى  و ما گذشتيم و آب سم     : گويد مى. بگذريد به نام خداوند   : عزتمند، و بعد از آن دستور داد      
نمود، و جز اندكى درنگ نكرده بوديم، كه در آنجا به دشمن رسيديم، و كشتيم و اسير نموديم و غالم گرفتيم،                       نمى

هـاى چهارپايـان مـا راتـر      اش را گفت، و ما عبـور نمـوديم، و آب سـم    و باز به خليج آمديم، آن گاه وى مثل گفته       
  .و حديث را متذكر شده... مودن نمى

و بخارى در التاريخ اسناد ديگرى براى اين قصه متذكر شده، و ابن ابى الدنيا با اسـناد از سـهم بـن منجـاب، ايـن                           
اى عالم، : و آن را متذكر شده، و در دعاء گفته... با عالء بن حضرمى به غزا رفتيم: حديث را روايت نموده كه گفت    

بارانى براى ما نـصيب     . جنگيم تبت، اى بزرگ، ما بندگانت هستيم، و در راهت با دشمنت مى           اى بردبار، اى بلند مر    
و وقتى آن را ترك نموديم، در آن براى هيچكسى غير از ما حصه و نصيبى . گردان كه از آن بنوشيم و وضوء نماييم  

و . آمـده اسـت   ) 155/6 (بدايـه الاين چنـين در     . ساز براى ما به سوى دشمنت راهى آماده      : مگردان، و در بحر گفت    
از سهم بن منجاب به مانند روايت ابن ابى الدنيا فقـط بـه ذكـر قـصه بحـر روايـت       ) 7/1 (الحليهابونعيم اين را در     

هـاى مـان    با ما وارد بحر گرديد و ما در آن داخل شديم، و آب به نمدهاى زير زيـن  : نموده، و در روايت وى آمده     
) 328/6 (البدايـه و ابـن كثيـر در       ) 522/2(و ابـن جريـر در تـاريخش         . ن گرديديم رسيد، و به سوى شان بيرو      نمى

و هـر دو قـصه رم   ... اند  براى قتال اهل ارتداد به بحرين متذكر شده      �فرستادن عالء بن حضرمى را توسط ابوبكر        
ـ     نمودن شترها را با آنچه از توشه ارتش و خيمه          ان برگرديـدن  ها و آب نوشيدنى شان بر پـشت داشـتند، و هـم چن
و هم چنان قصه خلق شدن نهرى از آب پاك و ناب را در پهلوى               . اند شترها را با آنچه بر پشت داشتند متذكر شده        

عـالء بـراى    : گويـد  مـى ) 329/6 (البدايـه در  . اند شان از طرف خداوند و جنگيدن شان را با مرتدين يادآور گرديده           
آنان به سرعت به اين درخواست جـواب  .  كه در آنجا هستند بجنگيمبه دارين برويم تا با دشمنانى    : مسلمانان گفت 

ديد كه مسافه دور اسـت، و       . ها سوار شوند   مثبت دادند، وى با آنان حركت نمود و به ساحل بحر آمد، تا در كشتى              
يـد و   روند، بنابراين با اسب خود داخـل بحـر گرد          رسند، و تا رسيدن شان دشمنان خدا مى        ها به آنان نمى    در كشتى 

ترين مهربانان، اى با حكمت، اى عزتمند، اى يكتا، اى بى نياز، اى زنـده، اى زنـده كننـده، اى                      اى مهربان : گفت مى
و ارتـش را دسـتور داد، تـا ايـن را     . اى پروردگار ما . برپا دارنده، اى صاحب جالل و عزت، معبودى جز تو نيست          

آنان گويى كه بر . ادند، و خليج به اجازه خدا ايشان را گذرانيدبگويند، و داخل بحر شوند، آنان اين عمل را انجام د    
. رسـيد  رفت، و تا زانوهاى اسـبان نمـى   هاى شتر فرو نمى كنند، و سپل سر سيل نرم كه بااليش آب باشد حركت مى      

وى آن را پيمود و به ساحل ديگـر رسـيد، و بـا دشـمنش         . ها يك روز و يك شب بود       مسافه آن منطقه براى كشتى    
بازبرگشت و به جانب ديگرش خود را رسانيد، و بـه           . هاى شان را جمع نمود     گيد و شكست شان داد و غنيمت      جن

از سـرى  ) 526/2(اين چنين اين را ابن جرير . موضع اول خود برگشت، و همه اين اعمال را در يك روز انجام داد  
  .ا به طول آن يادآور گرديده استاز شعيب از سيف به اسناد وى از منجاب بن راشد ذكر نموده، كه قصه ر



  حيات صحابه

١٩١  ششم جلد 

   
  تسخير دجله براى مسلمانان در فتح مدائن

 و -هنگامى كه سعد به بهر سـير پـايين گرديـد    : از ابن رفيل روايت نموده، كه گفت) 208 ص(ابونعيم در الدالئل    
ولى چيزى نيافتند، . ها را طلب نمود، تا مردم را به شهر دورتر دومى عبور بدهد  كشتى-اين همان شهر نزديك بود 

اند، بنابراين آنـان روزهـايى از مـاه صـفر را در بهرسـير سـپرى                 ها را با خود برده      كه همه كشتى   1و آنان را دريافت   
داشت، تا اين    خواستند كه عبور نمايد، ولى ترحم بر مسلمانان وى را از عبور باز مى              نمودند، و مسلمانان از وى مى     
ولـى وى   . شد دش آمدند، و او را بر گذرگاهى داللت كردند كه به مركز دره بيرون مى              كه چند تن از مردان كفار نز      

وى در خـواب ديـد، كـه    . ابا ورزيد و در آن كار تردد نمود، در همين اثناء طغيان و افزايش آب فراى شان گرفـت             
بنـابراين وى  . يش آمده بـود اند، و از طغيان آب مسئله بزرگى پ اسبان مسلمانان به آن وارد شده و از آن عبور نموده  

آن گاه سعد مردم را جمع نمود، و پس از حمد و ثنـاى خداونـد                . با اتكاء به تأويل خوابش تصميم عبور را گرفت        
توانيد، و آنان هر وقتى بخواهنـد بـه          دشمن تان از شما به اين بحر پناه برده است، و شما به آنان رسيده نمى               : گفت

جنگند، و در عقب شما هم چيزى نيست، كـه از آن بترسـيد،    هاى شان مى ما در كشتىتوانند، و با ش    شما رسيده مى  
: آنان همـه شـان گفتنـد   . ام تا از عقب بر شما حمله آور نشود، و من به عبور اين بحر به سوى ايشان تصميم گرفته                

 سعد مردم را بـراى عبـور   آن گاه. خداوند كار ما و تو را به رشد و هدايت رهنمون گردانيد، اين عمل را انجام بده                
نمايد، تا مردم به وى بپيوندند، و دشمن از بيـرون            كند، و دهانه گذر را حمايت مى       كى شروع مى  : فراخواند و گفت  

شدن بازشان ندارد؟ آن گاه عاصم بن عمرو برايش بيرون گرديد، و بعد از وى شش صـد تـن از شـجاعان بيـرون                   
بعد عاصم با ايشان حركت نمود، تا اين كه بر كناره دجله ايستاد     . مقرر نمود گرديدند، و سعد عاصم را بر آنان امير         

شود، تا دهانه آن سوى گذر را از دشـمن تـان حمايـت و حراسـت كنـيم؟                    كى با من بيرون مى    : و بعد از آن گفت    
تا براى شناورى   به اسبان ماده و نر،      : شصت تن از آنان برايش بيرون گرديدند، وى آنان را به دو گروه تقسيم نمود              

و هنگامى كه سعد عاصم را بر دهانه آن سـوى           . بعد ايشان وارد دجله گرديدند    . تر و تيزتر باشد    اسبان در آب ساده   
نستعين : )بگوييد: گذر ديد، كه آن را در حمايت و پوشش خود دارد، براى مردم اجازه ورود را صادر نمود و گفت          

از خـدا كمـك   «: ، ترجمـه ( نعم الوكيل، ال حول و ال قوة إالَّ باللَّـه العلـي العظـيم        باللَّه و نتوكل عليه، و حسبنااللَّه و      
كنيم، و خدا براى ما كافى است و نيك كارساز است، ياراى برگشت از گناه و توانايى                  طلبيم، و بر وى توكل مى      مى

ه يكديگر پيوسـتند، و در  ، اكثريت ارتش ب»انجام عمل نيك جز به توفيق خداوند عالى مرتبت و بزرگ ميسر نيست 
مردم در اثناى رفتن شان در ميـان آب  . زد و سياه بود عمق و ژرفاى دجله به راه افتادند، در حالى كه دجله موج مى      

كننـد، و آن   زدند، و به يكديگر نزديك بودند، چنانكه در مسيرشان در زمين با هم صحبت مـى       با يكديگر حرف مى   
كـرد، و آنـان را شكـست         هاى شان هم عبور نمـى      نى مواجه ساختند، كه در خاطره     گاه اهل فارس را به امرى ناگها      

هاى شان را حمل نمايند، و مسلمانان در صفر سال شانزدهم به            دادند، و وادارشان نمودند كه به شتاب و عجله مال         
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  حيات صحابه

١٩٢  ششم جلد 

چه شيرويه و كـسانى كـه   هاى كسرى از سه ميليارد باقى مانده بود، و بر آن آن وارد گرديدند، و به هر آنچه در خانه        
از سيف بـا زيـادت هـايى روايـت          ) 119/3(طبرى اين را در تاريخش      . بعد از وى فراهم آورده بودند دست يافتند       

  .آن را به طولش متذكر گرديده است) 64/7 (البدايهنموده، و در 
كـسى كـه در پهلـوى       : از ابوبكر بن حفص بن عمر روايت نموده، كه گفت         ) 209 ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       

: گفـت   بود، اسبان با آنان شـنا نمودنـد، و سـعد مـى    )اللَّه عنهما رضى(نمود، سلمان فارسى    سعد در آب حركت مى    
 به خدا سوگند، خداونـد      »خداوند براى ما كافى است، و او نيك  كارساز است          «: ترجمه. )حسبنااللَّه و نعم الوكيل   (

 غالب خواهد گردانيد، و دشمنش را شكست خواهد داد، به شـرطى كـه   دوستش را نصرت خواهد داد، و دينش را    
اسالم جديد است، بـه خـدا       : سلمان برايش گفت  . ها غالب آيد   در ارتش ظلمى نباشد يا گناهانى نباشد كه بر نيكى         

سوگند به ذاتى كـه     . سوگند، بحرها براى شان مسخر گرديده است، چنانكه خشكى براى شان مسخر گرديده است             
انـد و    شوند، چنانكه گروه گروه در آن وارد شـده          سلمان در دست اوست، اينان از دجله گروه گروه بيرون مى           جان

زدنـد، كـه اگـر در     شد، و آن قدر با هم حرف مـى  روى آب را فرا گرفتند، حتى كه آب از دو كناره دجله ديده نمى 
گفته بود، بيرون گرديدنـد، و چيـزى را گـم           كردند، و از آب، چنانكه سلمان        بودند آن قدر صحبت نمى     خشكى مى 

از ابوبكر بن حفـص بـه       ) 121/3(اين را ابن جرير طبرى در تاريخش        . ننمودند و هيچكسى از ايشان غرق نگرديد      
  .مانند آن، و با زيادتى در اولش روايت نموده است

ان سالمت باقى ماندنـد، مگـر       آنان همه ش  :  روايت نموده كه   �از ابوعثمان نهدى    ) 209 ص(و ابونعيم در الدالئل     
كنم  شد، وى از اسب سرخ رنگش افتاد، و گويى من به سوى همان اسب نگاه مى                مردى از بارق كه غرقده گفته مى      

نمايـد، و غريـق در ميـان آب دور           خـورد و حركـت مـى       هاى گردنش در حالى كه برهنه است تكـان مـى           كه موى 
 به سوى وى گردانيد، و او را با دستش گرفت و كـشاند تـا اينكـه       خورد، آن گاه قعقاع بن عمرو لجام اسبش را         مى

و چيزى از آنان در آب نرفت، مگر جامى كه بندش كهنه بـود و قطـع گرديـد، و آب بـردش،                       : گويد مى. عبور كرد 
بـه  : صاحب جام گفـت . تقديرش رسيد، و پريد و رفت: نمود با طعنه برايش گفت مردى كه با صاحب جام شنا مى 

ند، من بر همان حالت اول هستم، و خداوند چنان نيست كه از ميان ارتش جام مرا از نـزدم بگيـرد، بعـد                خدا سوگ 
نمود، ناگهان جامى را ديد كه بادهـا و امـواج            هنگامى كه عبور كردند، يكى از مردانى كه دهانه گذر را حمايت مى            

داد تـا   فـت و در ميـان ارتـش آمـده نـشانش مـى      اش گر حركتش داده و به كناره دريا افتاده است، وى آن را با نيزه  
) 122/3(ابن جرير اين را در تـاريخش  . صاحبش پيدا گردد، و به اين صورت صاحبش آن را دوباره به دست آورد            

  .از ابوعثمان و غير وى به مثل آن روايت كرده است
 سعد دستور ورود به دجلـه       هنگامى كه : از عمير صائدى روايت نموده، كه گفت      ) 122/3(و ابن جرير در تاريخش      

 بـود، و در آب در پهلـويش   )اللَّه عنهما رضى( و سلمان همراه سعد  1را براى مردم صادر نمود، به هم نزديك شدند        
  :رفت، سعد گفت مى
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  حيات صحابه

١٩٣  ششم جلد 

]������Y�Y���(���% I�3[ )Z��:=¤(  
  .»اين تقدير ذات غالب و داناست«: ترجمه

شـد،   ماند و وقتى خسته و مانـده مـى   ، ولى اسب بر پاهايش ايستاد مىنمود و آب بر آنان بلند ميگرديد و طغيان مى   
گرفت، گويى كه وى بر زمين باشد، و امـرى در مـدائن شـگفت     گرديد، و بر آن راحت مى   اى برايش نمودار مى    تپه

از ) 209 ص(و ابـونعيم در الـدالئل       . شـد  ها گفته مى   انگيزتر از اين نبود، و آن روز روز آب بود، و برايش روز تپه             
تر و شگفت  و در مدائن امرى عجيب  : عمير صائدى مثل اين را روايت كرده است، مگر اين كه در روايت وى آمده              

برآمد و بـر آن      اى برايش مى   شد، تپه  شد، هر كسى مانده مى     ها گفته مى   انگيزتر از آن نبود، و به همين سبب روز تپه         
  .گرفت راحت مى

در حالى وارد دجله شديم كـه پـر   :  از قيس بن ابى حازم روايت نموده، كه گفت    )123/3(و ابن جرير در تاريخش      
و ابونعيم . رسيد از آب بود، و هنگامى كه به نقطه پر آب آن رسيديم، سواركار ايستاده بود، و آب به كمربندش نمى                 

  .از قيس مانند اين را روايت كرده است) 210ص(در الدالئل 
:  گفـت  - وى حجربن عدى بود      -مردى از مسلمانان    : هبان روايت نموده، كه گفت    و ابن ابى حاتم از حبيب بن ص       

   ،- يعنى دجله -دارد، كه به سوى اين دشمنان عبور نماييد؟ همين بحر؟  چه شما را باز مى
]"3�� �Ò�{ ;�Ó "� ZS&� "�$ �� � l	0�� l���+$  !���[ )"�(N� �`:<_^(  

  .»رد، و آن هم در يك وقت معين، كه نوشته شده استمي هر نفسى به اجازه خدا مى«: ترجمه
وقتـى دشـمن ديدشـان،      . و بعد از آن اسبش را داخل دجله نمود، هنگامى كه وارد گرديد، مردم همه داخل شـدند                 

و نزد ابـونعيم در الـدالئل       . آمده است ) 410/1(اين چنين در تفسير ابن كثير       . ديوها آمدند، بعد فرار نمودند    : گفتند
هنگامى كه مسلمانان در روز مدائن از دجلـه عبـور           :  از حبيب بن صهبان ابومالك روايت است كه گفت         )210ص(

شما : ديوها آمد، و براى يكديگر خود گفتند      : گفتند كنند، به فارسى مى    نمودند و اهل فارس ديدند كه آنان عبور مى        
ابـن جريـر در تـاريخش    . ست خوردنـد جنگيـد، و شكـ   جنگيد، بلكه با جـن مـى   به خدا سوگند، همراه انسان نمى    

 البدايـه و بيهقى اين را از اعمش از بعضى يـارانش، چنانكـه در              . از حبيب مانند اين را روايت كرده است       ) 123/3(
ها در پشت آن قـرار       به دجله در حالى رسيديم كه آب زياد بود، و عجم          : گويد آمده، روايت كرده، وى مى    ) 155/6(

به نام خدا، و با اسبش داخل گرديد، و بـر آب بلنـد شـد، آن گـاه مـردم                     : مسلمانان گفت آن گاه مردى از     . داشتند
: ها به سوى شان نگاه نمودنـد، و گفتنـد          در اين اثناء عجم   . به نام خدا، و وارد گرديدند، و بر آب بلند شدند          : گفتند

  .ديوها، ديوها، و باز به جهت و طرف خويش فرار كردند
   

  � طاعت آتش از تميم دارىاطاعت آتش از آنان  ا
 مـرا بـه     �به مدينه آمدم، و تميم دارى       : از معاويه بن حرمل روايت نموده، كه گفت       ) 212ص(ابونعيم در الدالئل    

طعام خود برد، و خيلى زياد خوردم، ولى از شدت گرسنگى سير نشدم، چون سه روز در مسجد اقامت نموده بودم 
 ما نيز در آنجا بـوديم آتـشى در حـره بيـرون گرديـد، و عمـر نـزد تمـيم                       ناگهان روزى كه  . و چيزى نخورده بودم   



  حيات صحابه

١٩٤  ششم جلد 

اى اميرالمؤمنين، من كيستم؟ و من چيستم؟ ولى بر         : به سوى اين آتش برخيز، گفت     :  آمد و گفت   )اللَّه عنهما  رضى(
ـ            : گويد مى. وى تا آن وقت اصرار ورزيد، كه همراهش برخاست         يش من دنبال شان نمودم، آن دو به سـوى آتـش پ

نمود، تا اين كه آتش داخل دره گرديد، و تمـيم   او شروع نمود و آتش را اينطور با دستش جمع مى  : گويد مى. رفتند
و بيهقـى ايـن را از   !! كسى كه ديده است، چون كسى نيـست كـه نديـده   : گفت  مى�از دنبالش داخل شد، و عمر     

 البدايهرديد، و مانند آن را متذكر شده، چنانكه در آتشى در حره بيرون گ: معاويه بن حرمل روايت نموده، كه  گفت     
  .آمده است) 153/6(

اى امير المؤمنين، قبـل از ايـن كـه         :  آمدم و گفتم   �نزد عمر   : و بغوى از معاويه بن حرمل روايت نموده، كه گفت         
ـ : معاويه بن حرمل داماد مسيلمه، گفت: تو كيستى؟ گفتم: ام، گفت دستگير شوم توبه نموده  زد بهتـرين اهـل   برو و ن

كرديم، ناگهان آتشى در حره  نزد تميم دارى پايين گرديدم و در حاليكه با هم صحبت مى: گويد مدينه پايين شو، مى  
ترسـى كـه رازم افـشاء     من چيستم؟ نمـى : اى تميم بيرون شو، گفت  : بيرون گرديد، آنگه عمر نزد تميم آمد و گفت        

اى  ن برخاست و جمعش نمـود، تـا ايـن كـه داخـل همـان دروازه                گردد؟ وى نفس خود را خرد شمرد، و بعد از آ          
نمودش كه از آن بيرون شده بود، و بعد از آن از دنبال آن داخل گرديد، و باز بيرون شد، و آن آتش برايش ضررى                         

از ضـمره از مـرزوق بـه        ) 212ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . آمده است ) 497/3 (اإلصابهاين چنين در    . نرسانيد
داشـتيم اى    براى مثل اين، تو را نگه مـى       :  برايش گفت  �عمر  : شكل مختصر روايت نموده، و در روايت وى آمده        

  .ابورقيه
   

  روشنى براى شان  
  )اللَّه عنهما رضى(روشنى براى حسن و حسين 

ده خوانـديم، وقتـى كـه سـج         نماز خفـتن را مـى      �با رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابوهريره    
نمـود، آنـان را از    جستند، و وقتى كـه سـرش را بلنـد مـى        بر پشتش مى   )اللَّه عنهما  رضى(نمود، حسن و حسين      مى

كردند، وقتـى كـه    گشت، آنان نيز عودت مى باز وقتى دوباره بر مى. گذاشت گرفت و پايين مى   پشتش به مهربانى مى   
اى رسول خدا، مـن  : من به سويش برخاستم و گفتم   : ويدگ مى. نمازش را تمام نمود، آن دو را بر ران هايش نشانيد          

و : گويـد  ، مـى  »نزد مادرتان برويـد   «:  براى شان گفت   �اينان را برگردانم؟ آن  گاه برقى درخشيد، و رسول خدا            
اين را احمد و بـزار      : گويد مى) 181/9( هيثمى   1.روشنى آن تا وقتى باقى ماند كه آنان نزد مادر شان داخل گرديدند            

و بيهقـى ايـن را از   . انـد  و رجـال احمـد ثقـه   . ها تاريك در يك شب خيلى: اند، و بزار گفته ختصار روايت كرده  به ا 
  .آمده است) 152/6 (البدايهابوهريره به مثل آن روايت نموده، چنانكه در 

ـ    �حسن  :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوهريره   ) 205ص(و ابونعيم در الدالئل      امبر  در يك شب تاريـك نـزد پي
اى رسـول  : آيا نزد مـادرم بـروم؟ گفـتم    : داشت، حسن گفت   ها دوست مى    وى را خيلى   � بود، رسول خدا     �
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  حيات صحابه

١٩٥  ششم جلد 

، آن گاه برقى از آسمان آمد، و او در روشنايى آن رفت تا اين كه نـزد مـادرش                    »نخير«: خدا، همراهش بروم؟ گفت   
  .رسيد

   
  � روشنايى شاخه  خرما براى قتاده بن نعمان

بعـد در همـان شـب    :  روايت نمـوده، كـه گفـت    �يث طويل در قصه ساعت جمعه از ابوسعيد         احمد در يك حد   
 � براى نماز خفتن بيرون گرديد، برقى درخـشيد، و پيـامبر           �آسمان ابرآلود و پرباد شد، و هنگامى كه پيامبر          

اى رسـول خـدا،     : ت گفـ  »اى قتاده چه تو را در اين شب به راه انداخته است؟           «:  را ديد و گفت    �قتاده بن نعمان    
وقتى كه نمـاز را خوانـدى،       «: دانستم كه شركت كنندگان نماز اندك اند، بنابراين خواستم در آن حاضر شوم، گفت             

اين را بگيـر، ده گـز       «: ، هنگامى كه وى از نماز برگشت، شاخه خرما را برايش داد و گفت             »باش تا من نزدت بيايم    
ساخت، و وقتى داخل خانه شدى و سياهيى را در زاويـه خانـه             پيش رويت و ده گز پشت سرت را روشن خواهد           

اين را احمـد روايـت     : گويد مى) 167/2( هيثمى   1.»ديدى، قبل از اينكه سخن بگويى بزنش، چون وى شيطان است          
و طبرانى اين را در الكبير از قتاده، چنانكـه          . نموده، و بزار مثل آن را روايت كرده، و رجال آن دو رجال صحيح اند              

: بـرايم شـاخه درخـت خرمـا را داد و گفـت            : آمده، روايت كرده است، و در روايت وى آمـده         ) 40/2(در المجمع   
شيطان بعد از تو در خانواده ات جاى گزين شده است، اين شاخه درخت خرما را گرفته ببر، و آن را تا رسيدن به            «

، از مـسجد    » اين شاخه درخت خرما وى را بزن       ات در دست داشته باش، بعد شيطان را از كنج خانه بگير و با              خانه
بيرون شدم، و شاخه درخت خرما روشنيى چون نور شمع از خود نشان داد، و من در روشنايى آن حركت نمـودم،            

اند، در كنج نظر افكندم، و ديدم كه در آنجـا خـار پـشتى     ام آمدم، و آنان را دريافتم كه خوابيده   تا اين كه به خانواده    
  .اند رجالش ثقه دانسته شده: گويد هيثمى مى. بعد وى را با همان شاخه درخت خرما زدم و بيرون گرديدقرار دارد، 

   
  روشنايى براى اُسيدبن حضَير و عبادبن بِشْر

 بيرون گرديدند، و همراه � از نزد رسول خدا �دو تن از اصحاب پيامبر :  روايت نموده كه�بخارى از انس 
هنگامى كه جدا شدند، همراه هر يكى از آنان چراغى بود، تا اين كه بـه                .  پيش روى شان بود    شان مثل دو چراغ در    
  2.خانواده شان رسيدند

 و مـرد ديگـرى از انـصار نـزد           )اللَّه عنهما  رضى(و نزد عبدالرزاق از انس روايت است، كه اسيدبن حضير انصارى            
ها تاريك  كه ساعتى از شب گذشت، و شب هم خيلى      در مورد كارى كه داشتند صحبت نمودند، تا اين           �پيامبر  

شان عصايى بود، عـصاى دومـى     براى عودت بيرون گرديدند، و در دست هر يكى    �بعد از نزد رسول خدا      . بود
هاى شان از هـم جـدا        وقتى كه راه  . رفتند شان روشنى نمود، و در روشنى آن راه مى         روشن گرديد، و براى هر دوى     

صايش روشن گرديد، و او در روشنايى آن راه پيمود، و به اين صورت هر يكى از آنان در                   شد، براى ديگرش نيز ع    
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  حيات صحابه

١٩٦  ششم جلد 

بخارى اين را به طور معلق از معمر از ثابـت از انـس              . اش حركت نمود   روشنايى عصاى خود تا رسيدن به خانواده      
عباد بـن   : س ذكر كرده كه   و بخارى هم چنان اين را به شكل معلق از حمادبن سلمه از ثابت از ان               . ذكر نموده است  

و نـسائى  .  بيرون گرديدند، و مثل آن را متذكر شده است         � از نزد پيامبر     )اللَّه عنهما  رضى(بشر و اسيدبن حضير     
آمـده  ) 152/6 (البدايـه ايـن چنـين در      . اند رسد روايت نموده   و بيهقى اين را از طريق حمادبن سلمه كه به انس مى           

اسيدبن حضير و عبـادبن  : ا از طريق حماد از ثابت از انس روايت نموده، كه گفت          اين ر ) 606/3(و ابن سعد    . است
و ابونعيم در الدالئل    .  بودند، و مانند آن را متذكر شده است        �بشر در يك شب دشوار و تاريك نزد رسول خدا           

  .مانند اين را روايت نموده است) 205ص(
   

  روشنى انگشتان حمزه بن عمرو اسلمى
 بوديم، و در يك شـب  �با رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  �ريخ از حمزه بن عمرو اسلمى       بخارى در التا  

ظلمانى و سخت تاريك پراكنده شديم، آن گاه انگشتانم روشنى نمود، حتى كه در روشنى آن شترهاى شان را جمع 
بيهقى و طبرانى هـم روايـت       اين را   . نمودند كردند، و چيزى از آنان هالك نگرديد، و انگشتانم همچنان روشنى مى           

و چيـزى از    : و در آنچـه هيثمـى از طبرانـى نقـل نمـوده، آمـده              . آمده است ) 152/6 (البدايهاين چنين در    . اند كرده
انـد، و    رجـال طبرانـى ثقـه     : گويـد  مى) 411/9(هيثمى  . شان نيفتاد، در بدل، و چيزى از آنان هالك نگرديد          هاى مال

بخارى اين را در التاريخ بـه اسـناد جيـد    : گويد مى) 213/8 (البدايه و ابن كثير در    .درباره كثيربن زيد اختالف است    
از حمـزه بـه ماننـد روايـت     ) 206ص(و ابونعيم اين را در الـدالئل    . روايت نموده، و به اختصار ذكرش كرده است       

نگامى كه در تبوك ه: از واقدى متذكر شده، كه حمزه بن عمرو گفت      ) 315/4(و ابن سعد    . بخارى ذكر نموده است   
آن گاه  : گويد هاى بارش افتاد، حمزه مى      را در گردنه رمانيدند، و بعضى متاع       �بوديم، و منافقان شتر رسول خدا       

ام برايم نورى پديد آمد و روشنى داد، و در روشنى آن به جمع نمودن چيزهاى پراكنده شده از               در انگشتان پنجگانه  
  .ها  و مانند آن1يسمان هاتازيانه، ر: بار پرداختم، از قبيل

   
  � روشنايى عصا براى ابوعبس

: ميمون بن زيدبن ابى عـبس بـرايم خبـر داد و گفـت             : بيهقى از عبدالحميد بن ابى عبس انصارى روايت نموده كه         
گـشت،   گزارد، و بعد از آن به بنى حارثه بر مى  مى� نمازها را با رسول خدا       �ابوعبس  : پدرم برايم خبر داد كه    

ر يك شب تاريك و بارانى بيرون گرديد، و در عصايش برايش نورى پديد آمد، تا اين كه داخـل منـزل بنـى                    وى د 
) 152/6 (البدايـه اين چنين در    . ابوعبس از كسانى است كه در بدر حاضر بوده است         : گويد بيهقى مى . حارثه گرديد 
انند آن روايت نموده، مگر اينكه در روايت وى         به اين اسناد، به م    ) 205ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . آمده است 

، و مانند آن را بـه  ...اين را از عبدالحميد بن ابى عبس روايت نموده، كه ابوعبس       ) 350/3( و حاكم    2ابوعيسى،: آمده
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  حيات صحابه

١٩٧  ششم جلد 

محمـدبن  : گويـد  زبير بـن بكـار در الموفقيـات مـى         : گويد مى) 130/4 (اإلصابهو در   . شكل مرسل ذكر نموده است    
 بن جبر بعـد از نابينـا شـدن        1 براى ابوعبيس  �رسول خدا   : رش برايم حديث بيان نموده، كه گفت      ضحاك از پد  

، و آن عصا برايش به فاصله اينقدر و اينقدر روشـنى            »از روشنايى اين استفاده كن    «:  عصايى داد و گفت    2چشمانش
  .نمود مى
   

  � روشنايى تازيانه براى طفيل بن عمرو دوسى
اند   بود، روايت نموده�، كه از اصحاب رسول خدا � از طفيل ذى النور بن عمرو دوسى     ابن منده و ابن عساكر    

اش نورى پديـد آمـد، كـه از روشـنايى آن      اش دعا فرمود، و در تازيانه   براى وى درباره تازيانه    �رسول خدا   : كه
 در دعـوت  � پيامبرش و در باب دعوت به سوى خدا و. آمده است) 78/7(اين چنين در الكنز   . نمود استفاده مى 

اى طلب نمـود، كـه بـرايش مـددى در       نشانه�وى از پيامبر : گذشت كه) 288/1(نمودن طفيل بن عمرو دوسى  
پس من به طرف قومم بيرون شدم، تا اين كه به گشادگى در ميان دو كوه     : گويد اسالم آوردن قومش باشد، طفل مى     

 به مانند چـراغ  - ]در پيشانى ام[ -مينجا نورى در ميان دو چشمم شد رسيدم، در ه كه از آنجا قريه برايم معلوم مى      
ترسم آنها گمان كنند، اين عذابى است  بار خدايا، اين را در  غير رويم بگردان، چون مى: گفتم: گويد مى. پديدار شد 

ت، و اهل قريـه     ام جاى گرف   آن عالمه، در سر تازيانه    : گويد مى. كه در رويم به خاطر ترك دين آنها واقع شده است          
ديدند، كه چون قنديل آويزان، به خود شكل گرفته بود، اين در حالى بود، كـه مـن از آن                     ام مى  آن نور را در تازيانه    
  .ها رسيدم و در ميان شان قرار گرفتم شدم، تا اينكه نزد آن ها پايان مى گشادگى به طرف آن

: گفـت   به كثرت مى   �عباس بن عبدالمطلب    : وده، كه گفت   روايت نم  )اللَّه عنهما  رضى(و ابن عساكر از ابن عباس       
هر كسى را كه برايش نيكى نمودم، در ميان من و او روشنى پديد آمد، و هر كى را برايش بدى نمودم، در ميان من                

ايـن  . دارد و او تاريكى پديد آمد، بنابراين نيكى نما و عمل پسنديده انجام ده، چون اين عمل از فرجام بد نگه مـى                     
  .آمده است) 312/3(چنين در الكنز 

   
  سايه نمودن ابرها بر آنان

با مقدادبن اسـود، عمـروبن     : ابونعيم از عبدالرحمن بن عمران بن حارث از آزاد كرده كعب روايت نموده، كه گفت              
، در  به راه افتادم، عمروبن عبسه روزى براى چرانيدن بيرون گرديد          )رضي اهللا عنهم  (عبسه و شافع بن حبيب هذلى       

 3اش نموده، و سايه از وى هيچ فاصله ندارد،        نصف روز به راه افتادم، تا ببينمش، ناگهان متوجه شدم، كه ابرى سايه            
اى، در ميـان مـن و تـو خيـرى      اين چيزى است، كه اگر دانستم، تو احدى را از آن خبر داده          : بيدارش نمودم، گفت  
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  حيات صحابه

١٩٨  ششم جلد 

 اإلصـابه ايـن چنـين در      . ت ننمود آن حكايت را به كـسى نگفـتم         به خدا سوگند، تا اين كه وفا      : گويد باشد، مى  نمى
  .آمده است) 6/3(
   

  فرود آمدن باران به دعاهاى شان  
  � فرود آمدن باران به دعاى پيامبر

اى داخل مسجد گرديد، كـه در مقابـل منبـر قـرار              مردى روز جمعه از دروازه    :  روايت نموده كه   �بخارى از انس    
اى رسول خدا، :  ايستاد و گفت�داد، وى روبروى رسول خدا  تاده بود و بيانيه مى ايس�داشت، و رسول خدا 

 �پس رسول خـدا     : گويد ها بند شد، به خداوند دعا كن، كه براى ما باران فرو ريزد، مى              ها هالك گرديد، راه    مال
 بار خدايا سـيراب مـان       بار خدايا، سيراب مان ساز، بار خدايا سيراب مان ساز،         «: دست هايش را بلند نمود و گفت      

ديديم و نه پاره ابر را و نه چيـزى را، و در ميـان مـا                  به خدا سوگند، در آسمان نه ابرى را مى        : گويد ، انس مى  »ساز
آن گاه از عقب آن ابرى به مانند سپر بيرون شد، و هنگامى كه در وسط آسمان     : گويد مى.  خانه و منزلى نبود    1وسلع

به خدا سوگند، آفتاب را شش روز نديديم، بعـد از آن مـردى              : گويد مى. ران فرو ريخت  رسيد، پراكنده گرديد، و با    
داد، وى روبـرويش    ايـستاده بـود و بيانيـه مـى    �در جمعه آينده باز از همان دروازه داخل گرديد، و رسول خدا  

: گويد مى. آن را باز داردها قطع شد، به خداوند دعا كن، تا  اى رسول خدا، اموال هالك گرديد و راه: ايستاد و گفت
بار خدايا، بر اطراف ما ببار و نه بر ما، بار خدايا، بر             «: هاى خود را بلند نمود و گفت        دست �آن گاه رسول خدا     

بعد باران قطع گرديـد، و مـا بيـرون شـديم و در     : گويد ، مى»ها و جاهاى روييدن درخت ببار  ها و تپه   ها، كوه  بلندى
من ابرها را ديدم كه از راست و چپ : ر طريق ديگرى نزد وى از او روايت است، كه گفت    و د . زديم آفتاب قدم مى  

: و در طريق ديگرى نزد وى از او آمده، كه گفت. شد نمودند، ولى باالى اهل مدينه باران نمى گذشتند و باران مى مى
ديديم، سوگند بـه ذاتـى كـه       هايش را بلند نمود، و در آسمان پارچه ابرى را هم نمى             دست �آن گاه رسول خدا     

جانم در دست اوست، تا هنوز دستش را نگذاشته بود، كه ابرهايى چون كوه در حركت شد، و تا هنـوز از منبـرش                
   2.ريزد پايين نگرديده بود، كه باران را ديدم بر ريشش مى

، و ابـونعيم در الـدالئل   آمـده ) 88/6 (البدايـه اين را هم چنان مسلم و احمد و ابـوداود بـه معنـاى آن، چنانكـه در                 
  .اند روايت كرده) 176/1(و ابن سعد در الطبقات ) 160ص(

 روز جمعه بر منبر     �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �از ابولبابه بن عبدالمنذر     ) 160 ص(و ابونعيم در الدالئل     
اى رسول خدا، : ه ابولبابه گفت، آن گا»بار خدايا، سيراب مان ساز«: داد، وى گفت قرار داشت و براى مردم بيانيه مى
بار خدايا، سيراب مان ساز، حتى كه ابولبابه برهنه برخيزد و منفذ آب خرمنش را «: خرماها در خرمن هاست، فرمود   

ديديم، آن گاه باران سـختى بـراى شـان باريـد، و انـصار در                 در آسمان ابرى را نمى    : گويد ، مى »با ازارش بند نمايد   
ايستد، كه تو همان گفتـه پيـامبر         اى ابولبابه، آسمان تا آن وقت از باران باز نمى         : ند و گفتند  اطراف ابولبابه جمع شد   
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  حيات صحابه

١٩٩  ششم جلد 

بنابراين ابولبابه برهنه برخاست و آب رو خرمن خرمايش را با ازارش بند نمود، : گويد مى.  را انجام ندهى�خدا 
آمده، روايت كرده   ) 92/6 (البدايهلبابه، چنانكه در     و بيهقى مانند اين را از ابو       1.و بعد از آن بود كه آسمان باز ايستاد        

 آن را روايـت     ]ى شـشگانه  [هـا    اين اسناد حسن اسـت، ولـى احمـد و مـصنفين كتـاب             :  افزوده البدايهاست، و در    
پـس  :  نزد ابن جرير، بزار و طبرانى گذشت كه در آن آمـده �حديث عمر ) 80/2(ها  و در تحمل سختى  . اند نكرده

هاى خود را به سوى آسمان بلند نمود، تا هنوز آن را برنگردانيده بود، كه آسمان با بـاران                    ت دس ]�رسول خدا   [
 ببينـيم،  ]تـا بـاران را  [ها آنچه را با خود داشتند پر نمودند، بعد از آن رفتيم          آن. اندكى پاسخ داد، و بعد خوب باريد      

 به مانند آن روايـت كـرده    �از عمر   ) 190ص(ئل   اين را ابونعيم در الدال     2.ديديم كه از قرارگاه تجاوز نكرده است      
  .است

مـردم در حـالى   : از عبداللَّه بن ابى بكربن عياش بن سهل روايت نموده، كـه گفـت     ) 190ص(و ابونعيم در الدالئل     
 شكايت نمودند، و او به خداوند عزوجل دعا نمود، و �صبح نمودند، كه با خود آب نداشتند، و نزد رسول خدا 

  . فرستاد، و آن ابر باران نمود، و مردم سيراب شدند، و به قدر ضرورت خويش آب برداشتنداو ابرى را
   

  � فرود آمدن باران به دعاى عمر
 براى مردم قحطـى و      �در زمان عمر    : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن ابى الدنيا و ابن عساكر از خوات بن جبير           
 گرديد و مردم را هم با خود بيرون ساخت، و براى شـان دو   بيرون�خشك سالى شديدى پيش آمد، آن گاه عمر     

اش را تغيير داد، راستش را به شانه چپ و چپش را به شانه راست گردانيد، و         ركعت نماز گزارد، و دو طرف قطيفه      
نـوز  تا ه. خواهيم طلبيم، و از تو آب مى      بار خدايا، ما از تو آمرزش مى      : بعد از آن دست هايش را بلند نمود و گفت         

از جايش حركت ننموده بود، كه براى شان باران شد، و در حالى كه آنان در اين حالت قرار داشتند، اعراب آمدند،                      
هاى  اى اميرالمؤمنين، در حالى كه ما در فالن روز و در فالن ساعت در باديه              :  حضور يافتند و گفتند    �و نزد عمر    

فريـادرس نـزدت آمـد، اى    :  گشت، و در آن صـدايى را شـنيديم         خويش قرار داشتيم، ناگهان ابرى باالى ما پديدار       
  .آمده است) 290/4(اين چنين در الكنز . ابوحفص، فرياد رس نزدت آمد، اى ابوحفص

 بـراى مـردم قحطـى و        �در زمـان عمـربن الخطـاب        : و بيهقى در الدالئل ازمالك الدار روايت نموده، كـه گفـت           
اى رسول خدا، براى امتـت از خداونـد تعـالى بـاران             :  آمد و گفت   �خشكسالى پيش آمد، مردى نزد قبر پيامبر        

نزد عمر برو، بـرايش سـالم       «:  در خوابش آمد و گفت     �آن گاه رسول خدا     . اند طلب كن، چون آنان هالك شده     
بعـد از آن، آن  . »خردمندى پيشه كن خردمنـدى : شود، و برايش بگو    بگو، و برايش خبر بده، كه براى شان باران مى         

اى پروردگـار، جـز در آنچـه عـاجز بمـانم، ديگـر       :  گريست و بعد از آن گفت� آمد و برايش خبر داد، عمر      مرد
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  حيات صحابه

٢٠٠  ششم جلد 

ايـن اسـناد صـحيح    : گويـد  مى) 92/7 (البدايهابن كثير در . آمده است) 289/4( اين چنين در الكنز      1.كنم تقصير نمى 
  .است

ن سيف آمده، از عبدالرحمن بن كعـب بـن مالـك          به اسنادى كه در آ    ) 192/3( و نزد ابن جرير طبرى در تاريخش        
و آن گرسـنگى    ) الرماده گرسنگيى بود كه مردم در مدينه و اطرافش دچار آن گريدند،              ]عام[: روايت است كه گفت   

آوردند، و به حدى كـه انـسان گوسـفند را ذبـح       ، حتى كه حيوانات وحشى به انسانها روى مى        (هالك شان ساخت  
مـردم  . بود البته در حالى كه به شدت محتاج و فقير مى         . ورزيد به خاطر خرابيش اكراه مى    نمود، و از خوردن آن       مى

 آمد، و �در اين حالت قرار داشتند، و عمر چون محاصره شده از اهل شهرها بود، تا اين كه بالل بن حارث مزنى    
 برايـت   �خـدا    به سوى تو هـستم، رسـول         �من فرستاده رسول خدا     : اجازه ورود نزد وى خواست و گفت      

ايـن را  :  گفـت »كنى؟ شناختم، و تا حال به همان باور هستم، حاال چه مى من تو را خردمند و هوشيار مى   «: گويد مى
الصالة جامعة، و بـراى     : شب گذشته، آن گاه بيرون گرديد، و در ميان مردم فرياد كشيد           : چه وقت ديدى؟ پاسخ داد    

دهم، آيا كـارى     اى مردم، من شما را به خداوند سوگند مى        : ت و گفت  آنان دو ركعت نماز گزارد، بعد از آن برخاس        
. بالل بن حارث اينطور و اينطور گمان ميكنـد        : بار خدايا، نه، گفت   : گفتند. دانيد، كه غير آن، بهتر باشد      را از من مى   

 و عمـر از  -تاد بالل راست گفته است، و از خدا و از مسلمانان كمك طلب كن، بنابراين به سوى آنان فرسـ      : گفتند
خدا بزرگتر است، آزمايش به انتهاى خود رسيد، و دور گرديد، و براى : ، و عمر گفت-اين عمل بازداشته شده بود 

بـه فريـاد رسـى و    : براى اميران شهرها نوشـت . شود هر قومى كه اجازه طلب داده شد، آزمايش از آنان برداشته مى           
 چون به شدت دچار مشكالت اند، و مردم را براى طلب بـاران بيـرون                معاونت اهل مدينه و اطراف آن اقدام كنيد،       

بيانيه مختصرى ايراد نمود، و بعـد  . خودش هم بيرون گرديد، و عباس را هم همراهش پياده بيرون گردانيد         . ساخت
كمـك  پرستيم، و خاص از تو       بار خدايا، خاص تو را مى     : بعد از آن بر زانوهايش نشست و گفت       . از آن نماز گزارد   

بعد از آن برگشت، و در بازگشت خود تـا  . خواهيم، بار خدايا، براى مان بيامرز، رحم مان كن و از ما راضى شو           مى
و نزد وى هم چنان به اسنادى كـه در آن           . ها داخل گرديدند   ها و جوى   هنوز به منزل نرسيده بودند، كه در حوضك       

پـس  : يث را به معناى آن ذكر نمـوده، و در آن آمـده            سيف آمده، از عاصم بن عمربن الخطاب روايت است، و حد          
مشكالت و سختى از حد گذشت، پـس بـراى   : اى از مزينه از اهل باديه براى كالن خانواده شان گفتند         اهل خانواده 

در گوسفندان چيزى نيست، و تا آن وقت بر وى اصرار نمودنـد، كـه گوسـفندى را             : مان گوسفندى ذبح كن، گفت    
يـا  : هاى سرخ را يافت، آن گاه فرياد كشيد        د، و آن را پوست نمود، و در وجودش فقط استخوان          براى شان ذبح نمو   

دهم، نزد عمر بـرو و از   برايت مژده باران را مى  «:  نزدش آمد و گفت    � و در خواب ديد، كه رسول خدا         2!محمد
ـ  : طرف من برايش سالم برسان، و برايش بگو      اى، و در عهـدت   ا كننـده شناخت من از تو اين است، كه به عهـد وف
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  حيات صحابه

٢٠١  ششم جلد 

 �، آن گاه وى آمد، تا اين كه به دروازه عمر          »محكم و استوارى، بنابراين خردمندى و هوشيارى پيشه كن اى عمر          
  1. اجازه بگير، و به معناى آن را متذكر شده است�براى فرستاده رسول خدا :  گفت�رسيد، و براى غالم عمر 

   
  )رضي اهللا عنهم( يزيدبن اسود جرشى فرود آمدن باران به دعاى  معاويه و

باريـد، بنـابراين    آسمان بى بـاران شـده بـود، و نمـى    : از سليم بن عامر خبائرى روايت نموده كه   ) 444/7(ابن سعد   
هنگامى كه معاويه بـر منبـر       .  و اهل دمشق براى طلب باران بيرون گرديدند        )اللَّه عنهما  رضى(معاويه بن ابى سفيان     

هـاى مـردم     مردم فريادش كردند، و او در حالى كه از شانه         : گويد  اسود جرشى كجاست؟ مى    يزيدبن: نشست گفت 
آن گـاه معاويـه     . معاويه امرش نمود، و به منبر بلند گرديد، و نزد پايهاى معاويه نشست            . نمود به پيش آمد    عبور مى 

يا، ما يزيدبن اسـود جرشـى را برايـت    بار خدا. آوريم مان را برايت شفيع مى بار خدايا، ما امروز بهتر و افضل     : گفت
آن گاه يزيد دست هايش را بلند نمود، و مـردم           . هايت را به سوى خداوند بلند كن       آوريم، اى يزيد، دست    شفيع مى 
جز اندكى نگذشته بود، كه ابرى در مغرب نمودار گرديد، و بادها وزيدن گرفت،              . هاى شان را بلند كردند     هم دست 

  .هاى شان نرسند  حتى كه نزديك بود مردم به منزلو براى ما آب داده شد،
   

  � فرود آمدن باران به دعاى انس
 در تابستان نزدش آمد، و از بى        �دهقان بستان انس    : از ثمامه بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت       ) 21/7(ابن سعد   

بينـى؟   آيـا چيـزى را مـى     : تآن گاه انس آب خواست و وضو نمود و نماز گزارد، بعد از آن گف              . آبى شكايت نمود  
ابرى : ببين، پاسخ داد: باز داخل شد و نماز گزارد، و بار سوم يا چهارم گفت: افزايد بينم، مى نه، چيزى را نمى  : گفت

باز شروع به نماز گزاردن و دعا نمود، تا اين كه همان دهقان نزدش داخـل                : گويد مى. بينم را به اندازه بال پرنده مى     
اسبى را كه بشربن شغاف فرستاده سوار شـو، و ببـين كـه    : انس گفت.  را ابر فرا گرفت و باريد   آسمان: شد و گفت  

و دريافت كه باران از قصرهاى مسيرين و        : افزايد مى. آن را سوار گرديد و ديد     : گويد باران به كجا رسيده است؟ مى     
: ر روايت كرده، و در روايـت وى آمـده  و اين را هم چنان از ثابت بنانى به اختصا . قصر غضبان تجاوز ننموده است    

ناگهـان متوجـه   : و در آخر آن آمـده    .  برايش از خشكى و بى آبى در زمينش شكايت نمود          �سرپرست زمين انس    
  .شد، كه باران از زمينش تجاوز نكرده است

   
  � فرود آمدن باران به دعاى حجربن عدى

آن گاه  .  جنابتى پيش آمد   �نموده، كه براى حجربن عدى      ابراهيم بن جنيد در كتاب االولياء به سند منقطع روايت           
. آب نوشيدنى ام را برايم بده، كه به آن غسل نمايم، و فردا برايم چيـزى مـده       : براى كسى كه موظف وى بود گفت      

پس به خداوند دعاء نمود، آن گاه ابرى بـرايش     : گويد مى. ترسم كه از تشنگى بميرى، و معاويه مرا بكشد         مى: گفت
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  حيات صحابه

٢٠٢  ششم جلد 

به خداوند دعـاء كـن، تـا مـا را     : رو ريخت، و او از آن به اندازه ضرورتش را گرفت، يارانش براى وى گفتند      آب ف 
. بعد او و گروهى از آنان به قتـل رسـيدند          : گويد بار خدايا، خير را براى ما برگزين، مى       : خالص گرداند، پس گفت   

  .آمده است) 315/1 (اإلصابهاين چنين در 
  

ه عليـه و      اى از انصار به سبب دعاى سابقه پيامبر صلى         مردگان قبيله فرود آمدن باران بر      اللـَّ
  سلم براى شان در اين مورد

 براى شان چنـان بـود،   �اى از انصار نظر به دعاى قبلى پيامبر    قبيله: ابن عساكر از حسن روايت نموده، كه گفت       
ـ      نمود، ابرى مى   اى از ايشان وفات مى     كه وقتى مرده   اى از ايـشان     بـارى آزاد كـرده    . باريـد  اران مـى  آمد و بر قبرش ب

، »آزاد كرده قـوم از آنـان اسـت        «:  نگاه كنيم  �امروز بايد به قول رسول خدا       : درگذشت، آن گاه مسلمانان گفتند    
  .آمده است) 136/7( اين چنين در الكنز 1.هنگامى كه وى دفن گرديد، ابرى آمد و بر قبرش باريد

   
  نآب دادن توسط دلوى از آسما

 هجرت نمود، در    )اللَّه عنها  رضى(ام ايمن    هنگامى كه : از عثمان بن قاسم روايت نموده، كه گفت       ) 224/8(ابن سعد   
اين در حالى بود كه وى بـا خـود   . نمود، و تشنه گرديد  ( شام)تر از روحاست، بيگاه      مكانى به نام منصرف كه پايين     

اخت، آن گاه دلوى از آسمان كـه ريـسمان سـفيد داشـت              آب نداشت و روزه دار هم بود، و تشنگى به تكليفش س           
بعد از آن ديگر برايم تشنگى      : گفت برايش پايين گرديد، و او آن را گرفت و نوشيد، تا آن  كه سيراب گرديد، و مى                 

نمودم، ولـى    پيش نيامده است، در حالى كه با گرفتن روزه، در نصف روز و گرماى آن، خود را به تشنگى پيش مى                    
اين را ابن سكن از قاسم      . شدم گرفتم و  تشنه نمى     آن نوشيدن ديگر تشنه نشدم، و من در روز گرم روزه مى           بعد از   

  .آمده، روايت نموده است) 432/4 (اإلصابهبه مانند آن، چنانكه در 
   

  بركت در آب 
  در آن و انداختن آب از دهانش در آن � بركت در آب به سبب دست گذاشتن پيامبر

وقت نماز عصر فرا رسيده بود، و مـردم در طلـب آب وضـو               :  روايت نموده، كه گفت    � بن مالك    بخارى از انس  
، آب وضويى آورده    �در آن فرصت من ديدم كه براى رسول خدا        . بيرون شده بودند، ولى آبى براى وضو نيافتند       

نـد، و مـن آب را        دستش را در آن ظرف گذاشت، و مردم را امر نمود، تا از آن وضـو نماي                 �شد، و رسول خدا     
 ايـن را مـسلم، ترمـذى و         2.شد، و آنان همه شان، تا آخرين فرد، وضو نمودند          ديدم كه از زير انگشتانش بيرون مى      

اين را . حسن و صحيح است: گويد اند، و ترمذى مى  رسد روايت نموده   نسائى به چند طريق از مالك كه به انس مى         
  .همچنان احمد از وى رساتر روايت نموده است
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  حيات صحابه

٢٠٣  ششم جلد 

براى نماز اذان داده شد، آن گاه كسى كه منزلش به مسجد نزديك : و نزد وى هم چنان از او روايت است، كه گفت          
 لگن سنگينى آورده شـد، و  �بود برخاست، و كسى كه منزلش از مسجد دور بود باقى ماند، و براى رسول خدا           

بعد بقيه : افزايد براين انگشتانش را يكجا نمود، مىبنا: گويد مى. خردتر از اين بود كه كف دستش را در آن باز نمايد           
هشتاد تن يا زياده از     :  پرسيده شد، كه آنان چندتن بودند؟ گفت       �از انس   : گويد حميد مى . آنان از آن وضو كردند    

و در روايت ديگرى نزد بخارى از وى آمـده، كـه            . و بخارى اين را از وى به مثل آن روايت نموده است           . آن بودند 
وى دستش را در ظرف گذاشـت، و آب  . ، ظرفى آورده شد، و او در زوراء قرار داشت� براى رسول خدا   :گفت

: چندتن بوديـد؟ گفـت  :  گفتم�براى انس : گويد قتاده مى. از ميان انگشتانش فواره نمود، و قوم از آن وضو كردند  
آمـده  ) 93/6 (البدايهاين چنين در . اند و احمد و مسلم مثل آن را روايت نموده  . سه صدتن، يا نزديك به سه صدتن      

ايـن را از  ) 178/1(و ابـن سـعد   . از انس به مثل آن روايت كرده است) 145ص(و ابونعيم اين را در الدالئل   . است
  .انس از چند طريق و به الفاظ مختلف روايت نموده است

حديبيه چاهى اسـت،  . صدتن بوديمدر روز حديبيه چهارده :  روايت نموده، كه گفت�و بخارى از براء بن عازب    
 در كنار چاه نشـست، و آبـى را   �آن گاه رسول خدا . اى را نگذاشتيم و ما آبش را كشيديم، حتى كه در آن قطره   

طلب نمود و به آن مضمضه كرد، و در چاه انداخت، و ما اندك درنگ نموديم و بعد از آن آب كشيديم، حتـى كـه          
.  اسناد و متن اين را بخارى به تنهايى روايت كـرده اسـت             1.ز سيراب گرديدند  هاى مان ني   سير آب شديم، و سوارى    

  .از براء به مانند آن روايت كرده است) 145ص(و ابونعيم اين را در الدالئل . آمده) 94/6 (البدايهاين چنين در 
گذشـت،  ) 218/1( و اين قصه حديبيه را بخارى از مسور و مروان در حديث طويـل صـلح حديبيـه، چنانكـه در                      

و ابـن   . آمده، روايت نموده است   ) 97/6 (البدايه چنانكه در    �و مسلم اين را از سلمه بن اكوع         . روايت كرده است  
  .اين را از سلمه روايت كرده است) 179/1(سعد 

 پيش  مردم در روز حديبيه تشنه شدند، و در       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و بخارى از جابربن عبداللَّه      
نمود، و مردم در حالى به سـويش روى آوردنـد كـه      ظرف چرمى كوچكى بود، كه از آن وضو مى �روى پيامبر   

جز همين آبى كه نزد شـما اسـت، نـزد مـا             :  گفتند »شما را چه شده است؟    «: حالت گريان را به خود داشتند، گفت      
ف گذاشت، و آب از ميان انگشتانش چـون  ديگر آبى نيست كه به آن وضو كنيم و بنوشيم، آن گاه دستش را در ظر  

بوديم بـراى    اگر صدهزار هم مى   : چند تن بوديد؟ گفت   : گفتم. ها فواره نمود، و ما نوشيديم، و وضو نموديم         چشمه
. آمده) 96/6 (البدايهاين چنين در .  اين را مسلم هم روايت كرده است       2.كرد، ما پانزده صد تن بوديم      مان كفايت مى  
  .اند از وى به مثل آن روايت كرده) 98/2(و ابن سعد ) 144ص(را در الدالئل و ابونعيم اين 

 در  �در حالى كه ما بـا رسـول خـدا           :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 144ص(و ابونعيم در الدالئل     
ـ �آن گـاه رسـول خـدا    . سفرى بوديم، ناگهان وقت نماز فرارسيد، و همراه ما جز مقدار اندك آب نبـود    ى را  آب
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  حيات صحابه

٢٠٤  ششم جلد 

اى انداخت، و دستش را در آن گذاشت، و آب از ميان انگشتانش فواره نمود، بعـد از                   طلب نمود، و آن را در كاسه      
، آن گاه مردم آمدند و وضو كردند،        »آگاه باشيد، بياييد براى وضو نمودن، و بركت از طرف خداست          «: آن صدا كرد  

: �مم داخل نمايم، البته بـه خـاطر گفتـه رسـول خـدا               و من از آنان به سوى آب سبقت گرفتم، تا آن را در شك             
  .آمده) 97/6 (البدايهچنانكه در .  و بخارى اين را از وى به مثل آن روايت كرده است1.»بركت از طرف خداست«
   

  � بركت در آب به سبب انداختن آن در ظرف پيامبر
 بـوديم،  � ما در سفرى بـا رسـول خـدا    : روايت نموده كه�اين را از ابن مسعود    ) 144ص(ابونعيم در الدالئل    

آن را  «: گفـت . اى است، كه در آن انـدكى آب هـست          آرى، همراهم آفتابه  :  گفتم »آيا همراه تان آب است؟    «: پرسيد
: ، و وضو نمـود، و در آفتابـه يـك جرعـه آب بـاقى مانـد       »از آن وضو كنيد   «: ، من آن را برايش آوردم، گفت      »بياور
بعـد هنگـامى كـه گرمـاى نـصف روز           : گويد ، مى »را نگه دار، و برايش خبرى خواهد بود       اى ابوقتاده، اين    «: فرمود

هـا   اى رسول خدا، از تشنگى هالك شـديم، گـردن         : آنان گفتند .  در ميان شان بلند شد     �شديد شد، رسول خدا     
، و مـن آن را  » بياور اى ابوقتاده، آفتابه را   «: ، بعد از آن فرمود    »شويد شما هالك نمى  «:  فرمود �پيامبر  . قطع گرديد 

، من آن را برايش باز نمودم، و برايش آوردم، وى شروع نمود، و آب »ام را برايم باز كن     كاسه«: برايش آوردم، گفت  
 �مردم بااليش ازدحـام كردنـد، رسـول خـدا           . نمود انداخت و براى مردم جهت نوشيدن تقديم مى        را در آن مى   

، به اين صورت همه مردم نوشيدند، تـا ايـن كـه    »ان سيراب خواهيد شداى مردم، نيك اخالقى كنيد، همه ت  «: گفت
: ، گفـتم  »اى ابوقتاده بنـوش   «: آن گاه براى من آب انداخت و گفت       .  كسى باقى نماند   �غير از من و رسول خدا       

د، و ، من نوشيدم، و بعد از من او نوشي»نوشد آب دهنده قوم در آخر آنان آب مى«: اى رسول خدا، تو بنوش، فرمود
ابراهيم بـن حجـاج در   . اى كه آب بود، آب باقى ماند، و آنان در آن روز سه صد تن بودند در آفتابه، به همان اندازه   
تر از آن روايـت       احمد و مسلم اين را از ابوقتاده مفصل        2.قوم در آن روز هفتصد تن بودند      : حديث خود گفته است   

  .آمده است) 98/6 (البدايهچنانكه در . اند كرده
   

  در آن � هاى پيامبر بركت در آب به سبب  شستن روى و دست
 روايت نموده، و حديث را در جمع نمودن دو نماز در غزوه تبوك ذكر نموده، تا اين كـه                    �مسلم از معاذبن جبل     

رسـيد، و بـه آنجـا در          به چـشمه تبـوك مـى       - ان شاءاللَّه    -شما فردا   « : - � يعنى رسول خدا     -: و گفت : گفته
ما نـزد آن    : گويد ، مى »رسيد، كسى از شما كه به آن رسيد، چيزى از آبش را تا آمدن من دست نزند                  روز مى  چاشت

رسيديم، در حالى كه دو مرد به سويش سبقت نموده بودند، و چشمه مانند بند كفش بود، و اندك آبى از آن بيرون                    
شـان   آرى، آن گـاه بـراى  :  گفتند»ايد؟ ت زدهآيا چيزى از آبش را دس     «:  آن دو تن را پرسيد     �رسول خدا   . شد مى

هـاى دسـت     بعد از آن، از چشمه با كـف       : گويد و براى شان آنچه خدا خواسته بود گفت، مى        . هاى تند گفت   حرف
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  حيات صحابه

٢٠٥  ششم جلد 

هـاى    در آن روى و دسـت �خويش اندك اندك آب كشيدند، تا اين كه در چيزى جمع گرديد، و رسـول خـدا      
. يخت، و آب زيادى از چشمه در جريان شـد، و مـردم از آن آب نوشـيدند   خود را شست، و باز آن را در چشمه ر    

اى معاذ، اگر عمرت دراز شود،  و زنده بمانى، به زودى خواهى ديد كه اين جـا  «:  گفت�بعد از آن رسول خدا  
  .آمده است) 100/6 (البدايه اين چنين در 1.»ها شده است پر از باغ

   
  بر ظرف آن � بربركت در آب به سبب دست كشيدن پيام

و ...  بودنـد  �آنان در مـسيرى بـا رسـول خـدا           :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از عمران بن حصين      
پيمـوديم،    راه مـى   �ما به شدت تشنه شديم، و در حالى كه با رسول خـدا              : گويد حديث را متذكر شده، وى مى     

آب در كجاسـت؟    : بـرايش گفتـيم   . شك آب دراز نموده بـود     ناگهان با زنى برخورديم، كه پاهايش را در ميان دو م          
نـزد  : گفتـيم . يك روز و يك شـب     : در ميان خانواده ات و آب چقدر فاصله است؟ گفت         : گفتيم. آب نيست : گفت

.  آورديـم �رسول خدا چيست؟ ديگر برايش فرصت نـداديم، و وى را نـزد پيـامبر      : گفت.  برو �رسول خدا   
 �رف هايى را بيان داشت، كه براى ما گفته بود، مگـر ايـن كـه بـراى پيـامبر        نيز همان ح   �براى رسول خدا    
هـا   هاى آبش را بياوريـد، و بـر دهـن آن     دستور داد، كه مشك    �آن گاه رسول خدا     . دار است  افزود، كه وى يتيم   

ارى كه دست كشيد، و ما چهل مرد تشنه از آن نوشيديم، تا اين كه همه سيراب شديم، و هر مشك و ظرف آب برد
نزديك بود از پرى بتركـد،      ]آن زن   [ولى على رغم آن، مشك      . داشتيم، پر نموديم، مگر اين كه شترى را آب نداديم         

هاى نان و خرما جمع گرديد، و نـزد اهلـش            ، آن گاه برايش پارچه    »آنچه را نزدتان هست بياوريد    «: بعد از آن گفت   
ه وى نبى است، چنان  كه ادعا نمودنـد، و خداونـد آن گـروه    يا اين ك. با ساحرترين مردم روبرو شدم : آمد و گفت  

اين را مسلم نيز    . مردم را توسط آن زن هدايت نمود، به اين صورت كه آن زن اسالم آورد و آنان هم اسالم آوردند                   
اين را با خود براى عيالـت  «:  برايش گفت�رسول خدا : و در روايتى نزد هر دوى شان آمده   . روايت كرده است  

 البدايـه  ايـن چنـين در   2.»ايم، مگر اين كـه خداونـد بـراى مـا آب داد      ، و بدان كه ما چيزى از آبت را كم نكرده          ببر
  .اين را طوالنى روايت كرده است) 146ص(و ابونعيم در الدالئل . آمده است) 98/6(
  

ها را با دست خود ماليده       آن � هايى كه رسول خدا    بركت در آب به سبب انداختن سنگريزه      
  بود

در يكى از سفرهاى رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �از زيادبن حارث صدائى     ) 147ص(ابونعيم در الدالئل    
آن «: كند، گفت  آرى، اندك است و برايت كفايت نمى      :  گفتم »آيا همراهت آب هست؟   «:  همراهش بودم، گفت   �

ستش را در آن گذاشت، و من در ميان هـر دو  ، من آن را برايش آوردم، وى كف د»را در ظرفى انداز، و برايم بياور      
كـردم، آب    اگر مـن از پروردگـارم حيـا نمـى         «: فرمود. گرديد اى را ديدم، كه بيرون مى      انگشت از انگشتانش چشمه   
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  حيات صحابه

٢٠٦  ششم جلد 

خواهد، به دستش هر اندازه كه دوسـت دارد          كسى كه آب مى   : در ميان يارانم صدا كن    . نوشانيديم نوشيديم و مى   مى
اى رسول خدا، : وفد قومم خبر اسالم و طاعت خويش را آوردند، آن گاه مردى از وفد گفت: ويدگ ، زياد مى »بگيرد

شويم، ولى وقتى تابستان فـرا رسـيد،         كند، و بر آن جمع مى      ما چاهى داريم، كه در زمستان آبش براى ما كفايت مى          
تـوانيم پراكنـده شـويم،        امروز نمى  و ما . شويم گردد، و ما بر آب هايى كه در اطراف ماست پراكنده مى            آبش كم مى  

آن . بنابراين به خداوند دعا كن، كه آب آن براى ما كفايت كنـد    . چون هر كسى كه در اطراف ماست، دشمن ماست        
 و دعا فرمـود، بعـد از        1 هفت سنگريزه را طلب نمود، و آنان را در دست خود پراكنده ساخت             �گاه رسول خدا    

، بعـد  »ها را يكدانه، يكدانه در آن بيندازيد، و نام خداوند را بر آن ياد كنيـد   اينوقتى به آن چاه رسيديد، «: آن گفت 
تـر روايـت     بيهقى اين را از زياد به شكل طـوالنى        2.از اجراى اين عمل آنان نتوانستند به قعر و ژرفاى آن نگاه كنند            

) 101/6 (البدايـه  چنانكـه در     كرده، و اصل اين حديث در مسند، سنن ابى داود، ترمذى و ابن ماجه موجود اسـت،                
  .آمده است

   
   از آن)اللَّه عنهما رضى(بركت در آب به سبب نوشيدن حسين بن على 

 از مدينـه بـه      )اللَّـه عنهمـا    رضى(هنگامى كه حسين بن على      : از ابوعون روايت نموده، كه گفت     ) 144/5(ابن سعد   
حديث را متذكر شده،    ... نمود  كه چاهش را حفر مى     هدف مكه بيرون گرديد، از نزد ابن مطيع در حالى عبور نمود،           

اين چاهم را حفر نمودم، و اين روز، نخستين روزى است كه چيـزى آب در  : ابن مطيع برايش گفت : و در آن آمده   
از آبش بيـاور، و  : گفت. شود اگر به خداوند به بركت در آن براى ما دعا كنى بهتر مى. دلو براى ما بيرون شده است   

به اين . ن برايش  در دلو آورده شد، وى از آن نوشيد، و بعد از آن مضمضه نمود، و باز به چاه برگردانيدش از آب آ  
  .صورت چاه گوارا و پر آب گرديد

   
  � بركت طعام در غزوات  بركت طعام در غزوات به دعاى پيامبر

 بوديم، مـردم سـخت گرسـنه    �اى با رسول خدا  در غزوه:  روايت نموده، كه گفت �احمد از ابوعمره انصارى     
خداوند توسط اين ما را     :  در ذبح نمودن برخى شترهاى شان اجازه خواستند، و گفتند          �شدند، و از رسول خدا      

 تصميم گرفته است كه، براى آنان در ذبح نمـودن  � ديد، كه رسول خدا   �هنگامى كه عمربن الخطاب     . برساند
خدا، وقتى كه فردا با دشمن گرسنه و پيـاده روبـرو شـويم چـه            اى رسول   : بعضى شترهاى شان اجازه بدهد، گفت     

هاى شان را طلب كـن، و جمعـش          بينى، از مردم بقاياى توشه     حال خواهيم داشت؟ اى رسول خدا، اگر مناسب مى        
خداوند ما را به دعاى تو، توشـه كـافى خواهـد داد كـه بـه                 . نماى، و بعد از آن به خداوند در آن دعاى بركت كن           

هـاى ايـشان را جمـع      بقايـاى توشـه  � ، آن گاه پيامبر - يا براى ما در دعايت بركت خواهد داد      -يم  مقصد برس 
بيشتر از همه شان، همان كسى بود، كه يك . آوردند نمود، و مردم خوراكه را به اندازه كف دست و زيادتر از آن مى           
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  حيات صحابه

٢٠٧  ششم جلد 

. و به آنچه خدا خواسته بود، دعـا كـرد         ها را جمع نمود، بعد از آن برخاست،           آن �رسول خدا   . صاع خرما آورد  
و در ارتش هر قدر ظرف بود همه پر         . هاى شان فراخواند، و دستورشان داد، كه بردارند        بعد از آن ارتش را با ظرف      

: هـاى پـسينش معلـوم گرديـد، و گفـت            خنديد، حتى كه دنـدان     �آن گاه رسول خدا     . شد، و مثل آن باقى ماند     
دهم كه من رسول خدا هستم، هر بنده مؤمنى   حقى جز خداوند نيست، و شهادت مىدهم، كه معبود بر شهادت مى«

 نسائى اين را به مثل آن       1.»شود كه با اين شهادت با خداوند روبرو گردد، آتش در روز قيامت از وى دور داشته مى                
 ابـوعمره بـه ماننـد آن     ايـن را از   ) 180/1(و ابن سعد    . آمده است ) 114/6 (البدايهاين چنين در    . روايت كرده است  
 روايـت نمـوده، و      )اللَّه عنهمـا   رضى(از ابوهريره و جابر     ) 148ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . روايت كرده است  

) 113/6 (البدايهو احمد و مسلم و نسائى از ابوهريره مانند آن را، چنانكه در . مسلم هم از آن دو روايت كرده است    
 روايت نموده، كه وى در غزوه تهامه بـا رسـول خـدا              �بزار اين را از ابوخنيس غفارى       و  . اند آمده، روايت نموده  

و به معناى آن را متذكر شده، مگر اين كـه       ...  وقتى به عصفان رسيديم، يارانش نزد وى آمدند        ]گويد، مى[.  بود �
ور كوچ نمودن داد، و هنگامى بعد از آن دست   : و در آن آمده   . تا آخرش ... آن گاه خنديد  : نزد وى اين قول وى نيامده     

كه از آنجا گذشت باالى شان باران باريـد، وى پـايين شـد، و آنـان همـراهش پـايين گرديدنـد، و از آب آسـمان                            
آمده، روايـت كـرده    ) 114/6 (البدايهاين را هم چنان بيهقى از ابوخنيس به مثل آن، چنانكه در             . الحديث... نوشيدند

و حاكم اين را، چنانكـه در       . آمده، روايت كرده است   ) 303/8( چنانكه در المجمع     طبرانى اين را در األوسط،    . است
  .سند حديث حسن است: آمده، روايت نموده، و گفته است) 53/4 (اإلصابه

در غـزوه تبـوك     :  روايت نموده، كه گفتند    )اللَّه عنهما  رضى(از ابوهريره و ابوسعيد     ) 149 ص(و ابونعيم در الدالئل     
كنـيم، از آن     اى رسول خدا، اگر اجازه بدهى، شترهاى آبكشى مان را ذبح مى           : گفتند. نگى پيش آمد  براى مردم گرس  

 �، آن گـاه عمـر   »بكنيـد «:  براى شان گفـت �رسول خدا . آوريم خوريم، و از روغن آن استفاده به عمل مى   مى
آمـده،  ) 114/6 (البدايـه  چنانكه در  مسلم و غير وى مانند اين را،       2.و به معناى حديث ابوعمره را متذكر شده       ... آمد

  .اند روايت كرده
وى .  بـوديم �در غزوه خيبر با رسـول خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    �و ابويعلى از اياس بن سلمه از پدرش         

آن گـاه پارچـه چرمـى را همـوار          .  جمع كنيم  - البته از خرما     -هاى مان هست     دستور داد، تا آنچه را در توشه دان       
من رفتم و گردن بلند نموده نگـاه كـردم، و آن را بـه انـدازه                 : گويد مى. هاى مان را روى آن انداختيم      نمود، و توشه  

خورديم، باز گردن بلند نمـودم      : گويد مى. جاى خوابيدن يك گوسفند اندازه نمودم، و ما هزارو چهارصد تن بوديم           
و حديث را در بركـت آب متـذكر شـده        ... ودمو نگاه كردم، و آن را به اندازه جاى خوابيدن يك گوسفند اندازه نم             

خورديم تا اين كه سير شديم و بعد از آن توشـه  : اين را مسلم از اياس از پدرش روايت نموده، و گفته است    . است
  .آمده است) 115/6 (البدايه اين چنين در 3.هاى مان را پر نموديم دان
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  حيات صحابه

٢٠٨  ششم جلد 

   
  م حفر خندقدر آن هنگا � بركت در طعام به سبب دست گذاشتن پيامبر

 خندق را حفر نمود، و يـارانش از         �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس     
آيا مردى را   «:  آن حالت را ديد، گفت     �هنگامى كه رسول خدا     . هاى خود بسته بودند    گرسنگى سنگ را بر شكم    

اين طور نه، پيش شو و بـه سـوى وى رهنمـايى             «:  فرمود آرى،: ، مردى گفت  »شناسيد، كه براى ما طعامى بدهد      مى
اش را در آن  ، آن گاه به سوى خانه آن مرد در حركت شدند، و دريافتند كه وى در خندق اسـت، و حـصه   »مان كن 
آن مـرد بـه   .  نزد ما آمده است�آن گاه همسرش كسى را دنبال وى روان نمود، كه بيا، رسول خدا           . كند حفر مى 

 �اش همراهش بود، و به سوى آن دويد، پيامبر     پدر و مادرم فدايت، و بزى داشت كه بزغاله        : تشتاب آمد و گف   
، و بزغاله را ذبح نمود، و زن به سوى آردى كه داشت رفت، و خميرش نمـود و       »بزغاله را از دنبال آن بگير     «: گفت

 و يـارانش  �را براى رسول خدا اش شوربا آماده گردانيد، و آن   نانش ساخت، ديگ پخته شد، و آن زن در كاسه         
بـه نـام خـدا، بـار خـدايا در آن بركـت انـداز،                «:  انگشتش را در آن گذاشت و گفت       �رسول خدا   . تقديم نمود 

بعد . ، آن گاه از آن خوردند، و سير شدند، و جز ثلث آن را خورده نتوانستند، و دو ثلث ديگرش باقى ماند»بخوريد
ها رفتند  بعد آن. رخصت نمود، كه برويد و به تعداد خودتان براى ما روان نماييداز آن ده تن را كه همراهش بودند     

سپس برخاست و زن صاحب منزل را طلب نمـود، و بـراى او و              . و آن ده تن ديگر آمدند، و خوردند و سير شدند          
نـزد سـلمان   مـا را  «:  گفـت �اش به بركت دعا كرد، و بعد از آن به سوى خندق رفتند، رسول خدا             اهل خانواده 

، ناگهان ديدند كه سنگ بزرگى در پيش رويش است، و از شكستاندن و يك طرف نمـودن آن عـاجز آمـده                       »ببريد
، و آن را »به نام خدا«: ، گفت»بگذاريد مرا، نخستين كسى باشم كه آن را بزند«:  گفت�آن گاه رسول خدا . است

، بعد از آن » قصرهاى شام را ديدم، سوگند به پروردگار كعبه!!اللَّه اكبر«:  گفت�پيامبر . زد، ثلث آن شكسته افتاد   
قصرهاى فـارس را ديـدم، سـوگند بـه          !! اللَّه اكبر «:  گفت �بار ديگر زد و يك پارچه ديگرش افتاد، رسول خدا           

كنيم، و او براى ما قـصرهاى      هاى خويش خندق حفر مى     ما براى حفظ نفس   : ، آن گاه منافقان گفتند    »پروردگار كعبه 
ايـن را طبرانـى   : گويد مى) 132/6(هيثمى . آمده است) 100/4 (البدايه اين چنين در 1!!كند رس و روم را وعده مى  فا

و در  . باشـند  روايت نموده، و رجال آن، رجال صحيح اند، غير عبداللَّه بن احمدبن حنبل و نعيم عنبرى كه ثقه مـى                   
 همـه   �جو و بزغاله ماده گذشت، كه رسول خـدا           بر يك صاع     �باب انفاق، حديث جابر، در مهمانى پيامبر        

شان از آن بزغاله مـاده و آن پيمانـه خوردنـد، و سـير      اهل خندق را بر آن آورد، كه در حدود هزارتن بودند، و همه 
  3-2.شدند، و آن را چنانكه بود، گذاشتند

   
  بركت در طعام شان در اقامت  
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  حيات صحابه

٢٠٩  ششم جلد 

  شدآورده  � بركت در كاسه شوربايى كه براى پيامبر
 � بـوديم، بـراى پيـامبر        �در حالى كه ما نـزد پيـامبر         :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از سمره بن جندب      

وى خورد، و مردم هم خوردند، و تا نزديـك ظهـر آن را دسـت بـه دسـت                    : گويد مى. اى از شوربا آورده شد     كاسه
: گويد مى. خوردند آمدند و از آن مى گرى مىخاستند، و بعداً قوم دي خوردند و باز بر مى قومى مى. خوردند نموده مى

شـد، ولـى از    از زمـين افـزوده نمـى   : شد؟ گفت آيا در آن كاسه طعام ديگرى افزوده مى    : آن گاه مردى برايش گفت    
: شد؟ برايش گفت آيا افزوده مى: مردى برايش گفت:  و در روايت ديگرى نزد وى از او آمده1.شد آسمان افزوده مى
اين را همچنان ترمـذى و نـسائى      . شد، و به سوى آسمان اشاره نمود       نى؟ فقط از آنجا افزوده مى     ك از چه تعجب مى   

از سـمره ماننـد آن را       ) 153ص(آمـده اسـت و ابـونعيم در الـدالئل           ) 112/6 (البدايهاين چنين در    . اند روايت كرده 
  .روايت نموده است

   
  براى اهل صفه ساخته بود � بركت در طعامى كه پيامبر

 روزى قـرص نـانى را   �من از اهل صفه بودم، رسول خـدا    :  روايت نموده، كه گفت    �مد از واثله بن اسقع      اح
بعد از آن، در آن روغن چربـو انـداخت، و           . طلب نمود، و آن را در كاسه ريزه كرد، و در آن آب گرمى آماده نمود               
برو و ده تن را كه تـو دهـم شـان    «:  و گفت2مخلوط نمود، و باز خوب خلطش  ساخت و بعد از آن جمعش نمود       

بخوريد،  و از پايينش بخوريد، و از بااليش نخوريد، چـون بركـت از               «: ، من آنان را آوردم، گفت     »باشى نزدم بياور  
رجـال آنـان   : گويد مى) 305/8( هيثمى 3.، آن گاه از آن خوردند تا اين كه سير شدند     »گردد بااليش به پايين نازل مى    

  .اى از آخر آن آمده است  و نزد ابن ماجه حصهاند، ثقه دانسته شده
من از اصحاب صفه بودم، و يارانم از گرسنگى شكايت كردند، : و نزد طبرانى همچنان از وى روايت است كه گفت

:  آمدم و گفـتم � برو، و براى ما طعام طلب كن، بنابراين نزد رسول خدا �اى واثله، نزد رسول خدا  : و گفتند 
آيا نـزدت   «:  گفت )اللَّه عنها  رضى( براى عايشه    �ارانم از گرسنگى شكايت نمودند، رسول خدا        اى پيامبر خدا، ي   
، »آن را بـرايم بيـاور     «: گفـت . هاى نان ديگر چيزى نيست     اى پيامبر خدا، نزدم جز پارچه     :  پاسخ داد  »چيزى هست؟ 

بعد از آن با دست خود . انداختاى را طلب نمود، و نان را در كاسه   كاسه �اى را آورد، و رسول خدا        وى كيسه 
اى واثله، برو و ده تن از يارانـت  «: فرمود. شد، حتى كه كاسه پر گرديد به ساختن شوربا پرداخت، و شوربا زياد مى     

بنـشينيد و   «: گفـت . ، من رفتم و ده تن از يارانم را كه مـن دهـم شـان بـودم آوردم                  »را كه تو دهم شان باشى بياور      
، آنان خوردند   »گردد  از اطرافش بگيريد، و از بااليش نگيريد، چون بركت از بااليش نازل مى             بگيريد به نام خداوند،   

باز آن را با دست خود درسـت نمـود، و   . و سير شدند، بعد از آن برخاستند، و در كاسه مثل آنچه كه بود، باقى بود     
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  حيات صحابه

٢١٠  ششم جلد 

. ، و من ده تن را آوردم      » از يارانت را بياور    اى واثله، برو، و ده تن     «: گرديد، تا اين كه پر گرديد، و گفت        آن زياد مى  
بـرو، و ده تـن از       «: ، و آنان نشستند و خوردند تا اين كه سير شدند، و بعد از آن برخاستند، گفـت                 »بنشينيد«: گفت

آيا هيچكسى باقى نمانده    «: گفت.  من رفتم و ده تن را آوردم، و آنان مثل عمل قبلى را انجام دادند               »يارانت را بياور  
، و آنان   »بنشينيد«: گفت. ، من رفتم و آنان را آوردم      »برو و آنها را بياور    «: گفت. آرى، ده تن باقى است    :  گفتم »تاس

نشستند و خوردند، تا اين كه سير شدند و بعد از آن برخاستند، و در كاسه مثل آنچه بـود، بـاقى مانـد، بعـد از آن                           
و مثـل آن را  ... در صفه بودم، و آنان بيـست مـرد بودنـد   : تى آمدهدر رواي . »اى واثله، اين را براى عايشه ببر      «: گفت

همه اين را طبرانى    : گويد مى) 305/8( هيثمى   1.هاى نان و چيزى شير است      اين جا ريزه  : گفتند: متذكر شده، و گفته   
نند آن روايت از واثله به ما) 150ص(به دو اسناد روايت نموده، و اسناد آن حسن است و ابونعيم اين را در الدالئل          

  .كرده است
   

  تقديم نمود � بركت در طعامى كه فاطمه براى پدرش
 روزهايى را بدون خوردن طعام سپرى نمـود، و ايـن            �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �حافظ ابويعلى از جابر     

گـاه نـزد   هاى همسرانش گشت، و نزد هيچ يكى از آنان چيزى نيافت، آن           رويداد بر وى گران تمام شد، و در منزل        
:  گفت»اى دخترم، آيا چيزى نزدت هست كه بخورم؟ چون من  گرسنه هستم        «:  آمد و گفت   )اللَّه عنها  رضى(فاطمه  

 از نـزدش بيـرون گرديـد، يكـى از           �هنگـامى كـه رسـول خـدا         . نخير، به خدا سوگند، پـدر و مـادرم فـدايت          
 آن را از نزد وى گرفت، )اللَّه عنها رضى(فاطمه . همسايگانش، دو قرص نان و يك پارچه گوشت برايش روان نمود

 را بـر نفـس خـودم و بـر           �به خدا سوگند، من رسول خدا       : اش گذاشت برايش روان نمود، و گفت       و در كاسه  
 ، آن گـاه  -شان به يك خوراك نان محتاج بودند   و آنان همه-دهم،  كسانى كه نزدم هستند در اين طعام ترجيح مى       

.  بـه سـويش برگـشت   � روان نمـود، و پيـامبر   � را نزد رسول خدا     )اللَّه عنهما  رضى(فاطمه حسن يا حسين     
بياور آن را   «: گفت. ام پدر و مادرم فدايت، خداوند چيزى آورده است، و من آن را برايت پنهان نموده              : فاطمه گفت 
. ان و گوشت پر است    من كاسه را برايش آوردم، و بازش نمودم، ناگهان متوجه شدم، كه از ن             : گويد ، مى »اى دخترم 

خداوند را ستودم، . هنگامى كه به سويش نگاه نمودم، مبهوت ماندم، و دانستم كه اين بركتى از طرف خداوند است        
هنگامى كه آن را ديد، خداوند را سـتود و  .  پيش نمودم�و بر پيامبرش درود فرستادم، و آن را براى رسول خدا       

اى پدرم، اين از طرف خداست، و خداونـد كـسى را كـه              :  گفتم » است؟ اى دخترم، اين از كجا برايت آمده      «: گفت
ستايش خدايى راست، كه تـو را، اى دختـرم   «: آن گاه خداوند را ستود و گفت. دهد بخواهد بدون حساب رزق مى    

داد، و از آن     وى چنان بود كه وقتى خداوند چيـزى بـرايش رزق مـى            .  گردانيده است  2اسرائيل شبيه سردار زنان بنى   
، آن گـاه    »دهد اين از طرف خداست، و خداوندكسى را كه بخواهد بدون حساب رزق مى            : گفت شد، مى  پرسيده مى 
 خورد، و علـى و فاطمـه و حـسن و حـسين و      � فرستاد، بعد از آن رسول خدا        � دنبال على    �رسول خدا   
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  حيات صحابه

٢١١  ششم جلد 

و كاسـه   : افزايـد  مـى . شـدند  خوردند، تا كه همـه سـير         )رضي اهللا عنهم  (اش    و اهل خانواده   �همه ازواج پيامبر    
و بقيه آن براى همه همسايگان كفايت نمود، و خداوند در آن بركت و خير          : گويد مى. همانطورى كه بود، باقى ماند    

  .آمده است) 360/1(اين چنين در تفسير ابن كثير . زياد گردانيد
و : از بنى هاشم گذشـت     �در دعوت پيامبر    )163/1( � و در باب دعوت به سوى خدا و پيامبرش حديث على          

 طعام تقديم نمود، و آنان خوردند تا كه سـير شـدند، و آن را           »مد«آنان در حدود چهل تن بودند، و براى شان يك           
چنانكه بود ترك نمودند، و در يك كاسه بزرگ براى شان آب داد، و آن را نوشيدند تا كه سيراب گرديدند، و آن را 

 را سه روز پى در پى انجام دادنـد،و بعـد از آن ايـشان را بـه سـوى خداونـد                و اين عمل  . چنانكه بود، ترك كردند   
 و غيـر وى  �در حديث ابـوهريره  ) 71/2(هاى اصحاب صفه  ها بعضى قصه و در باب تحمل سختى  . دعوت نمود 

هاى شان در مهمانى مهمانان، و بركت و رحمتى كه در ضيافت ابوطلحه و ضـيافت ابـوبكر                   و بعضى قصه  . گذشت
) 432/4 ()اللَّه عنهـا  رضى(و در نكاح زينب . گذشت) 223/3 230( ظاهر گرديد، و در باب انفاق        )اللَّه عنهما  رضى(

  .بركتى كه در وليمه وى ظاهر گرديد نيز گذشت
   

  شريك بركت در غله جات و ميوه جات  بركت در روغن و جو در قصه  ام
. شد  گفته مى  )اللَّه عنها  رضى(از دوس، كه به وى ام شريك        زنى بود   :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از ابوهريره    

و حديث را در هجرت وى متذكر شده است، و مصاحبت آن يهـودى را بـا وى ذكـر    ... وى در رمضان اسالم آورد 
آن گـاه وى  . نموده، كه وى تشنه شد، و آن يهودى از آب دادن وى ابا ورزيد، مگر در صـورتى كـه يهـودى شـود                 

. دهد، و از خواب در حـالى برخاسـت كـه سـيراب بـود               در خواب كسى را ديد كه برايش آب مى        خواب نمود، و    
 وى را براى خود خواستگارى � آمد، قصه را برايش بازگو نمود، و رسول خدا          �هنگامى كه نزد رسول خدا      

بنـابراين او را بـه   . خواهى بلكه مرا در عقد نكاح كسى در آور كه مى: نمود، ولى او خود را از آن كمتر ديد و گفت      
، و همراهش مشكى از روغن بـود،        »بخوريد و اندازه نكنيد   «: نكاح زيد درآورد، و برايش سى صاع امر داد و گفت          

كنيـز آن را  [را براى رسول خـدا ببـرد،    كنيزش را امر نمود،  كه آن.  هديه آورده بود�كه آن را براى رسول خدا     
آن گـاه   . نمود، كه وقتى آن را پس برد، آويزانش نمايـد، سـرش را نبنـدد       و خالى گرديد، و رسول خدا امرش         ]برد
آيا تو را دستور ندادم، كه آن را بـراى رسـول خـدا ببـر؟                : شريك داخل گرديد، و آن را پريافت، براى كنيز گفت          ام

 را نبندنـد، و   يادآور شدند، وى دستورشان داد، كه سـر آن        �چنان نمودم، آنان آن را براى پيامبر خدا         : پاسخ داد 
شريك سرش را بست، و بعد از آن جو را اندازه نمودند، و آن را سى صـاع يافتنـد و            آن همانطور بود تا اين كه  ام       
  .آمده است) 104/6 (البدايهاين چنين در . هيچ چيزى از آن كم نشده بود

 هجرت نمـود،  )اللَّه عنها رضى(ام شريك دوسى : از يحيى بن سعيد روايت است كه گفت     ) 157/8(و نزد ابن سعد     
اگر برايش آب دادى،    : دار شام نمود، و يهودى براى همسرش گفت        و در راه با يك يهودى همراه گرديد، وى روزه         

اش دلو آب و توشه دانـى   چنين و چنان خواهم نمود، و ام شريك همانطور خوابيد، تا اين كه در آخر شب بر سينه          



  حيات صحابه
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بـه خـدا    : يهودى گفت . د از آن، آنان را در تاريكى بيدار نمود، تا حركت كنند           را گذاشته شده يافت، و نوشيد و بع       
و او مشكى از : گويد مى. به خدا سوگند، برايم آب نداده است: شنوم كه نوشيد، گفت سوگند، من صداى زنى را مى

  .و قصه بركت در روغن را متذكر شده است... روغن داشت
   

  براى مردى اعطاء نموده بود � بركت در نيم وسق جوى كه پيامبر
 برايش نيم �پيامبر . مردى نزدش آمد، و از وى طعام خواست:  روايت نموده كه� از پيامبر  �احمد از جابر    

 �رسـول خـدا     . اش كردنـد   خوردند، تا اين كه اندازه     وسق جو داد، و آن مرد و همسرش و خادم شان از آن مى             
مسلم هـم ايـن را از       . »ماند خورديد، و آن براى تان همينطور باقى مى        آن مى نموديد، از    اگر آن را اندازه نمى    «: گفت

  .آمده، روايت كرده است) 104/6 (البدايهجابر، چنانكه در 
   

  براى نوفل بن حارث داده بود � بركت در جوى كه پيامبر
زدواج خود كمك  در ا�وى از رسول خدا : از نوفل بن حارث بن عبدالمطلب روايت نموده  كه    ) 246/3(حاكم  

 � زنى را به نكاحش درآورد، وى چيزى جستجو نمود، ولى نيافـت، آن گـاه رسـول خـدا       �پيامبر  . خواست
 روان نمود، و آن را به سى صاع جو نزد يك يهـودى گـرو   )اللَّه عنهما رضى(اش را به دست ابورافع و ابوايوب   زره

و آن را چنـان  . بعد از آن، آن را اندازه نموديم    . ز آن خوردم   آن را براى من داد، و نيم سال ا         �گذاشتند، و پيامبر    
اش  اگـر انـدازه  «: گفـت .  يادآور شـدم �من اين را براى رسول خدا : يافتيم كه داخلش نموده بوديم، نوفل گفت 

) 119/6 (البدايـه بيهقى اين را از نوفل بن حارث، چنانكه در  . »خوردى بودى مى  نمودى، از آن تا اينكه زنده مى       نمى
  .آمده، به مانند آن روايت كرده است

   
  نزد عايشه باقى مانده بود � بركت در يك رف جوى كه بعد از وفات پيامبر

 وفات نمود، و نـزدم      �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(بخارى، مسلم و ترمذى از عايشه       
و كه در يك رف طاقچه مربوط من بود، و از آن خوردم              اى از ج   چيزى نبود، كه صاحب جگرى بخورد، مگر اندازه       

آمده ) 165/5(اين چنين در الترغيب . اش نمودم و تمام گرديد   حتى كه برايم مدت طوالنى دوام آورد، آن گاه اندازه         
  .است

   
  � بركت در خرمايى كه پدر جابر  گذاشته بود به سبب دعاى پيامبر

نزد : ]مى گويد [پدرش در حالى وفات نمود كه دين دار بود،          : ايت نموده كه   رو � از جابر    1هبخارى در دالئل النبو   
پدرم بر خود دين گذاشته، و نزد من چيزى نيست، مگر آنچه درختان خرمايش  حاصـل                 :  آمدم و گفتم   �پيامبر  
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ن بـرايم   وى با من روان گرديد، تا قـرض دارا        . تواند دهد، و حاصل آنان چندين سال دين وى را تمام كرده نمى            مى
بعـد بـر آن     . هاى خرما گشت زد، و دعا نمـود، و بـاز بـر ديگـرش               آن گاه اطراف خرمنى از خرمن     . فحش نگويند 

، آن گاه آنچه حق آنان بود، براى شان اعطاء نمود، و مثل آنچـه بـراى شـان داد بـاقى                      »بكشيدش«: نشست و گفت  
و . از جابر ماننـد ايـن را روايـت كـرده اسـت            ) 563/3(و ابن سعد    . آمده است ) 116/6 (البدايهاين چنين در    . ماند

: و بر آن نشست و گفت: و در روايت وى آمده. تر روايت نموده از وى طوالنى  ) 156ص(ابونعيم اين را در الدالئل      
نمود، كه خداوند عزوجل امانت پدرم را ادا نمود، و من به خدا سوگند،  يارانت را صدا كن، و تا آن وقت پيمانه مى        

ن راضى بودم، كه خداوند عزوجل امانت پدرم را ادا كند، و مـن خرمـايى را بـه خـواهرانم برنگـردانم، ولـى                         بر اي 
 بـر آن    �ها را سالم نگه داشت، حتى كه من به سوى همان خرمنى كه رسول خـدا                  خداوند عزوجل همه خرمن   

  .نمودم، و انگار كه از آن يك خرما هم كم نشده باشد بود، نگاه مى
   

   خرما در حفر خندقبركت در
مرا : دختر بشيربن سعد خواهر نعمان بن بشير گفت: از سعيدبن ميناء روايت نموده كه) 180ص(ابونعيم در الدالئل 
اى : ام بـرايم خرمـا داد و گفـت     طلب نمود، و به پرى هر دو دسـتش در جامـه          )اللَّه عنها  رضى(عمره دختر رواحه    

مـن آن را    : گويـد  مـى . اللَّه بن رواحه برو و غذاى چاشت شـان را برسـان           عبد )دايى(دخترم، نزد پدرت و مامايت      
 عبـور نمـودم،   � از نزد رسول خـدا  -كردم   در حالى كه پدر و مامايم را جستجو مى-گرفتم، و به راه افتادم، و   

رم اى رسول خدا، اين خرمايى اسـت كـه مـادرم آن را بـراى پـد                :  گفتم »اى دخترم، بيا، همراهت چيست؟    «: گفت
، »بيـاور آن را «: بشيربن سعد و مامايم عبداللَّه بن رواحه روان نموده، كه به آن غذاى چاشت خود را بخورند، گفت     

 ريختم، و آن را هم پـر ننمـود، بعـد از آن امـر نمـود، و لباسـى همـوار        �من آن را در كف هر دو دست پيامبر   
اهـل  «: بعد از آن به شخصى كـه نـزدش بـود گفـت            . دگرديد، و خرما را بر آن ريخت، و روى لباس پراكنده گردي           

، و اهل خنـدق بـر آن جمـع گرديدنـد، و بـه خـوردن آن          »بيايند )ظهر(خندق را صدا كن، كه براى غذاى چاشت         
افتـاد، ايـن را در    رفت، حتى كه اهل خندق هم سير شدند، و خرما از اطراف جامه مـى  پرداختند و آن زياد شده مى     

بعـد از آن دسـتور   : ابن اسحاق از سعيد به مانند آن روايت نموده است، مگر اين كه در آن آمده            از  ) 116/6 (البدايه
  .اى برايش هموار گرديد، و خرما را طلب نمود و باالى جامه انداخت و جامه داد،

   
  بركت در هفت خرما در غزوه تبوك

شـبى  . بـودم   مى �روازه رسول خدا    در اقامت و سفر مالزم د     :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از عرباض     
 برگشتيم، و دريـافتيم كـه   � ، و به سوى رسول خدا - يا رفتيم - 1در حالى كه در تبوك بودم براى كارى ديديم 

 برايش خبر دادم، آن »از ابتداى شب تا حال كجا بودى؟«: گفت. اند وى و كسانى كه نزد وى اند نان شب را خورده     
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 نيز پديدار گشتند، و ما سه تـن همـه مـان گرسـنه               )اللَّه عنهما  رضى(لَّه بن مغفل مزنى     گاه جهال بن سراقه و عبدال     
.  گرديد، و چيزى طلب نمود كه بخوريم، ولى نيافـت          )اللَّه عنها  رضى( داخل خانه ام سلمه      �رسول خدا   . بوديم

 خرمـا جمـع گرديـد، و        ها را گرفت و زد، و هفـت         آن گاه كيسه   »آيا چيزى هست؟  «:  را صدا نمود   �آن گاه بالل    
:  دست خود را بر آنان گذاشت و نام خداونـد را گرفـت و گفـت                �اى گذاشت، و رسول خدا       ها را در كاسه    آن
كـردم، و هـسته    اش را حـساب مـى   ، ما خورديم، و پنجاه و چهار خرما را حساب نمودم، همه   »بخوريد به نام خدا   «

دادند، و هر يكى از آنان پنجاه خرما خوردند و ما            انجام مى هايش در دست ديگرم بود،و دو همراهم عين عمل مرا           
ها را در  اى بالل، اين«: دستهاى مان را برداشتيم، و متوجه شديم كه همان هفت خرما، چنان كه بودند هستند، گفت       

 تا ايـن    ، خورديم »بخوريد به نام خداوند   «: ها را در كاسه گذاشت و گفت       ، وقتى فردا شد، باز آن     »توشه دانت بردار  
ها به همان شكل قبلى شـان هفـت خرمـا            هاى مان را برداشتيم و آن       باز دست  - و ما ده تن بوديم       -كه سير شديم    
كردم، تا برگشتن همه مـان بـه سـوى مدينـه از ايـن خرمـا                  اگر من از پروردگارم عزوجل حياء نمى      «: بودند، گفت 

ها را بـراى آن بچـه داد و او    هل مدينه ظاهر شد، و او آن      اى از ا   ، و هنگامى به مدينه عودت نمود، بچه       »خورديم مى
  .آمده است) 118/6 (البدايهاين چنين در . به جويدن شان پرداخت

   
  براى ابوهريره داده بود � بركت در توشه دان خرمايى كه پيامبر

 برايم ديگـر نرسـيده    ها در اسالم سه مصيبت برايم رسيد، كه مثل آن        :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از ابوهريره    
اى : گفتنـد :  و از دسـت دادن توشـه دان  � كه من يارش بودم، كـشته شـدن عثمـان           �وفات پيامبر خدا    : است

اى ابوهريره، آيا همراهت چيزى     «:  بوديم، گفت  �در يك سفر با رسول خدا       : ابوهريره توشه دان چيست؟ گفت    
، مـن خرماهـايى را بيـرون كـردم و آوردم،           » را بياور  آن«: خرما در توشه دان هست، گفت     : گفتم: گويد  مى »هست؟

، و من ده تن را صدا نمودم، آنـان          »ده تن را صدا كن    «: بر آن دست كشيد و در آن دعا نمود، سپس گفت          : گويد مى
باز همينطور نمودم، تا اين كه همه ارتش خوردند، و خرمايى با من در توشـه دان بـاقى                   . خوردند، تا كه سير شدند    

، »اى ابوهريره، وقتى خواستى از آن چيزى را بگيرى، دستت را در آن داخل كن، و واژگـونش مـسازد           «: فتگ. ماند
 هم  � از آن خوردم، و در زندگى عمر         � از آن خوردم، و در همه زندگى ابوبكر          �در زندگى پيامبر    : گويد مى

ن به قتل رسيد، آنچه در دسـتم بـود    هم از آن خوردم، هنگامى كه عثما�از آن خوردم، و ردر همه زندگى عثمان      
غارت گرديد، و توشه دان هم غارت شد، آيا برايت خبر ندهم، كه چقدر از آن خـوردم؟ از آن، بيـشتر از دو صـد                     

از ابوهريره بـه    ) 155ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . آمده است ) 117/6 (البدايهاين چنين در    . وسق خرما خوردم  
  .اند  احمد و ترمذى از وى به اختصار به معناى آن روايت كردهمثل آن روايت نموده، و 

   
   � هاى انس به فضل دعاى پيامبر بركت در ميوه



  حيات صحابه

٢١٥  ششم جلد 

اى :  بـرد و گفـت  �مادرم مرا نـزد رسـول خـدا    :  روايت نموده، كه گفت    �از انس بن مالك     ) 19/7(ابن سعد   
خدايا، مال و فرزندانش را زياد كن، عمـرش  بار «: گفت. رسول خدا، اين خادم تو است، برايش به خداوند دعا كن       

:  يـا گفـت  -من از پشت خودم دو كم صد تن را دفن نمـودم  : گويد ، انس مى  »را طوالنى ساز، و گناهش را ببخش      
گرفت، و عمرم چنان دراز گرديد، كه حتـى از زنـدگى             ام در يك سال دو بار بر مى         ، و ميوه   -يك صد و دو تن را       

  1دن بخش چهارم دعا را نيز آرزومندمام، و قبول ش خسته شده
اى رسـول  :  گفـت )اللَّه عنها رضى(ام سليم : آمده، از وى روايت است كه گفت      ) 9/7(نزد ابونعيم، چنانكه در الكنز      
، مـن از پـشت   »بار خدايا، مال و فرزندانش را زياد كن، و در آن برايش بركت بده       «: خدا، براى انس دعا كن، گفت     

دهـد،   ام، و زمينم در يك سال دو بار ميوه مى فرزندانم، يك صدوبيست و پنج تن را دفن نمودهخودم، بدون پسران  
  .و در شهر  غير از آن ديگر زمينى نيست كه دو بار ميوه بدهد

   
  بركت در شير و روغن  

  بركت در روغن ام مالك بهزى انصارى
 روغـن اهـداء     � در يك مشك خود براى پيامبر        )اللَّه عنها  رضى(ام مالك بهزى    : احمد از جابر روايت نموده كه     

به سوى همان مـشكى روى      . كردند، و نزدش چيزى نبود     نمود، در حالى كه پسرانش از وى نانخورش طلب مى          مى
نمود، و در آن روغن يافت، و روغن آن براى نانخورش فرزندانش              روغن اهدا مى   �آورد، كه در آن براى پيامبر       

 »آيـا فـشردى اش؟  «:  فرمـود � آمد، رسول خـدا      �آن گاه نزد پيامبر     . وى آن را فشرد   تا وقتى دوام نمود، كه      
 البدايـه  اين چنـين در      2.»نمود نمودى، براى هميشه همانطور برايت دوام مى       اگر آن را ترك مى    «: آرى، فرمود : گفت

  .آمده است) 104/6(
 �وى مشك روغنـى را بـراى رسـول خـدا            :  روايت است كه   )اللَّه عنها  رضى(و نزد طبرانى از ام مالك انصارى        

وى برگـشت  .  بالل را دستور داد، و او آن را فشرد، و بعد آن مشك را براى آن زن رد نمود               �آورد، رسول خدا    
درباره مـن چيـزى نـازل شـده اسـت اى      :  آمد و گفت�و ناگهان دريافت كه مشك پر است، آن گاه نزد پيامبر            

گاه بالل را طلب نمود، و از   اى؟ آن  ام را رد نموده    چرا هديه :  گفت »م مالك؟ و آن چيست اى ا    «:  گفت 3رسول خدا؟ 
رسـول  . سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده، من آن را فشردم، حتى كه حيا نمودم     : موضوع پرسيد، گفت  

 بعد از آن برايش     ،»مبارك بادا برايت اى ام مالك، خداوند ثواب آن را به عجله اعطا نموده است              «:  فرمود �خدا  
: گويد مى) 309/8( هيثمى 4.اللَّه، ده بار الحمدللَّه و ده باراللَّه اكبر بگويد آموزانيد كه در عقب هر نماز، ده بار سبحان       
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  حيات صحابه

٢١٦  ششم جلد 

در آن راوى است، كه از وى نام برده نشده است، و عطاء بن سائب مختلط گرديده، و بقيه رجال آن رجال صحيح                       
و ابن ابى عاصم در الوحدان . از ام مالك انصارى مانند آن را روايت كرده است        ) 204ص(ئل  و ابونعيم در الدال   . اند

و مـسلم از جـابر ايـن را         . آمـده اسـت   ) 494/4 (اإلصابهاز ام مالك انصارى، مانند آن را روايت نموده، چنانكه در            
 -آمـده  ) 494/4 (اإلصابهچنانكه در    -و به معناى آنچه را احمد روايت نموده         ... ام مالك انصارى   روايت نموده، كه  
  .متذكر شده است

   
  بركت در روغن ام اوس بهزى

وى براى خود روغن درسـت نمـود،و آن را در   : اند كه طبرانى، ابن منده و ابن سكن از ام اوس بهزى روايت نموده 
در آن بود گرفـت، و       آن را قبول كرد، و آنچه را         � اهدايش نمود، پيامبر     �مشكى انداخت، و باز براى پيامبر       

 �وى آن را پر از روغن ديد، و گمان نمود، كـه پيـامبر      . برايش به بركت دعا نمود، و مشك را برايش برگردانيد         
، و  »قصه را برايش خبـر دهيـد      «:  گفت �رسول خدا   . كرد آن گاه در حالى آمد، كه گريه مى       . قبولش نكرده است  

اده نمود، و هم چنان در واليـت ابـوبكر، واليـت عمـر و واليـت                  از آن روغن استف    �آن زن در بقيه عمر پيامبر       
 اتفـاق افتـاد، نيـز از آن اسـتفاده     )اللَّه عنهما رضى(چه در ميان على و معاويه    ، و تا وقتى آن    )رضي اهللا عنهم  (عثمان  

ه، و در آن اين را طبرانـى روايـت نمـود     : گويد مى) 310/8(هيثمى  . آمده است ) 431/4 (اإلصابه اين چنين در     1.كرد
و بيهقـى ايـن را از وى بـه اسـناد           . انـد  عصمه بن سليمان آمده، و من نشناختمش، و بقيه رجال آن ثقه دانسته شده             

  .آمده، روايت كرده است) 104/6 (البدايهتر از آن، چنانكه در  ديگرى به معناى آن،، و طوالنى
   

  بركت در روغن ام سليم
وى گوسفندى داشت، و از روغن آن در مشكى جمع نمود،         : وده، كه گفت   روايت نم  �ابويعلى از انس از مادرش      

اى ربيبه، اين مشك روغن را بـراى رسـول          :  روان نمود، و گفت    2بعد از آن، آن را به دست ربيبه       . آن مشك پر شد   
 و   آمـد  �ربيبه آن را برد تا اين كـه نـزد رسـول خـدا               .  ببر، تا از آن به عنوان نانخورش استفاده نمايد         �خدا  
مشكش را برايش   «: گفت. اى رسول خدا، اين مشك روغن است، كه  ام سليم آن را برايت روان كرده است                : گفت

، مشك خالى گرديد، و برايش مسترد شد، ربيبه با مشك به راه افتاد، و در حالى آ مد  كه  ام سـليم در                          »خالى كنيد 
سليم آمد، و مـشك را ديـد كـه پـر اسـت و از آن روغـن                   بعد از آن ام     . خانه نبود، او آن را بر ميخى آويزان نمود        

اين كـار را انجـام   :  ببر؟ گفت�ربيبه آيا تو را دستور ندادم، كه اين را براى رسول خدا      : ام سليم گفت  . چكد مى
اى رسول خـدا،    : پس وى با ربيبه به راه افتاد و گفت        .  را بپرس  �كنى، برو و رسول خدا       اگر تصديقم نمى  . دادم

: ، گفـت  »چنين نمـوده اسـت، آمـده بـود        «: گفت. ست وى برايت مشكى روان نمودم، كه در آن روغن بود          من به د  
. چكانـد  سوگند به ذاتى كه تو را به حق و دين حق روان نموده است، آن مشك پر از روغن اسـت، و روغـن مـى                         
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  حيات صحابه

٢١٧  ششم جلد 

 طعام داده باشد، چنانكه     كنى، كه خداوند تو را     اى ام سليم، آيا تعجب مى     «:  برايش گفت  �رسول خدا   : گويد مى
به خانه آمدم، و آن را در يك كاسه بزرگ مـان و ايـن و   : گويد ، مى»بخور و طعام بده   ! اى؟ تو نبى وى را طعام داده     

 و در آن مقدارى را باقى گذاشتم، كه يك ماه يا دو مـاه از آن بـه عنـوان نـان خـورش اسـتفاده                           1آن تقسيم نمودم،  
ايـن را ابـويعلى و طبرانـى روايـت     : گويد مى) 309/8(و هيثمى . آمده است) 103/6 (هالبداي اين چنين در    2.نموديم
وى همان . و در اسناد آن دو محمدبن زياد برجمى آمده. زينب، در بدل ربيبه  : اند، مگر اين كه وى گفته است       نموده

ـ    ) 204ص(و اين را ابونعيم در الدالئل       . باشد، و وى دروغگوست    شكرى مى  ك از مـادرش ام سـليم       از انس بن مال
حـافظ  . روايت نموده، و مانند آن را متذكر شده است، و در روايت وى هم چنان به عوض ربيبه زينب آمده اسـت                

قـولش زينـب،   : در حفظ من اين است كـه : گويد در حالى كه اين را به طبرانى نسبت داده، مى) 320/4 (اإلصابهدر  
  . نوشته شودتصحيف است، و درست ربيبه است، و بايد همين

   
  بركت در روغن ام شريك

نزد وى مشكى بود كه در آن بـراى رسـول خـدا    :  روايت نموده كه)اللَّه عنها رضى(از ام شريك    ) 157/8(ابن سعد   
وى بـه سـوى همـان       . روزى اطفالش از وى روغن خواستند، و روغـن نبـود          : گويد مى. نمود  روغن اهداء مى   �

آن گاه براى شان از آن روغن ريخت، : گويد مى. رود وجه شد كه از آن روغن مى مشك برخاست تا ببيند، ناگهان مت     
اش را ريخـت، بـه ايـن صـورت           بعد از آن رفت كه ببيند چقدر باقى مانده است، و همه           . و تا مدتى از آن خوردند     

ا؟ اگر آن را آيا ريختى آن ر«:  برايش گفت� آمد، و پيامبر    �بعد از آن نزد رسول خدا       . روغن آن تمام گرديد   
  .»نمود ريختى تا زمانى برايت دوام مى نمى

آمد،  وى مشك روغنى داشت، كه هر كسى نزدش مى     : و نزد وى هم چنان به نقل از يحيى بن سعيد آمده، كه گفت             
در آن شـيره انگـور نيـست، و دميـدش، و در آفتـاب      : مردى آن را قيمت نمود، گفـت  . داد آن را برايش عاريت مى    

هـاى خداونـد،     و از نـشانه   : شـد  گفته مى : گويد مى. ناگهان متوجه گرديد كه از روغن پر شده است        . دآويزانش نمو 
  .و بعضى طريق حديث ام شريك در ماقبل گذشت. مشك ام شريك است

   
  بركت در روغن حمزه بن عمرو اسلمى

يـك  . بش نوبـت بـود     باالى اصـحا   �طعام ياران رسول خدا     : طبرانى از حمزه بن عمرو روايت نموده، كه گفت        
شبى نوبت من فرارسيد، و طعـام اصـحاب رسـول خـدا             : گويد مى. گرفت ويك شب ديگرى    شب اين به دوش مى    

مشك تكان خورد، و آنچه     .  را ساختم، و مشك روغن را گذاشتم و سرش را نبستم، و طعام را براى وى بردم                 �
، »نزديـك شـو  «:  گفت�زد؟ رسول خدا    ري  از دست من مى    �آيا طعام رسول خدا     : گفتم. داخلش بود ريخت  
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  حيات صحابه

٢١٨  ششم جلد 

. كنـد   مى1ناگهان متوجه شدم كه مشك روغن قب، قب      . توانم، و دوباره به جايم برگشتم      اى رسول خدا، نمى   : گفتم
آمدم تا ببينمش، و آن را دريافتم كه  تا سينه هايش پر    . باز ايست، ريخته است، چيزى در آن اضافه مانده بود         : گفتم

گذاشتى، تا دهنش  اگر تو آن را مى «: گفت.  آمدم و خبرش دادم    �رفتمش و نزد رسول خدا      شده است، آن گاه گ    
ايـن را طبرانـى روايـت كـرده اسـت، و            : گويد مى) 310/8( هيثمى   2.»گرديد شد، و بعد از آن سرش بسته مى        پر مى 

و . »شـد   روغن جارى مـى اى از گذاشتى آن را، دره اگر مى«: طريقى براى آن در غزوه تبوك گذشت، كه در آن آمده       
  .اند رجال طريقى كه اين جاست ثقه دانسته شده

از ابوبكربن حمزه بن عمرو اسلمى از پدرش از جدش روايـت نمـوده، كـه                ) 155ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       
بـه سـوى مـشك    .  به غزوه تبوك بيرون گرديد،و من در آن سفر مسؤول مشك روغن بودم       �رسول خدا   : گفت

 طعامى آماده نمودم، و مـشك رادر آفتـاب   �براى پيامبر . اه نمودم، كه آنچه در آن است كم شده است    روغن نگ 
: برخاستم سر آن را با دسـت هـايم گـرفتم          . گذاشتم و خواب شدم، و از صداى ريختن روغن مشك بيدار گرديدم           

  .»گرديد ى مىگذاشتى آن را در دره روغن جار اگر مى«:  گفت- مرا كه ديده بود - �رسول خدا 
   

  � بركت در گوسفند خباب بن ارت به سبب دوشيدن پيامبر
اى بيرون گرديد، و بـراى مـا         پدرم در غزوه  :  روايت نموده، كه گفت    �از دختر خباب بن ارت      ) 291/8(ابن سعد   

 ما آن :گويد مى. وقتى خواستيد بدوشيد، آن را براى اهل صفه بياوريد: گفت. جز يك گوسفند چيزى باقى نگذاشت
 نشسته است، و آن را گرفت و پاهايش را در ميان هر دو ساق و رانش قرار                  �را برديم، و ديديم كه رسول خدا        

، مـن رفـتم، و جـز همـان          »بزرگترين ظرفى را كه نزدتان داريد برايم بياوريد       «: بعد از آن گفت   . داد و آن را دوشيد    
بعد دوشيد تا اين كه پرش .  را نيافتم، و آن را برايش آوردم  نموديم، ديگر چيزى   كاسه بزرگى را كه در آن خمير مى       

تان هـم بنوشـانيد، و وقتـى خواسـتيد بدوشـيد، آن را نـزد مـن                   برويد، بنوشيد، و براى همسايگان    «: نمود، و گفت  
، و تا اين كه پدرم آمد، و گرفتش.  ما را در فراخى قرار داد�برديم، و رسول خدا      ، و ما آن را نزدش مى      »بياوريد

: آن گاه مـادرم گفـت  . اش برگشت پاهايش را در ميان هر دو ساق و رانش قرار داد، و شيرش به همان  حالت قبلى    
داد، پـدرم   به پرى اين كاسـه بـزرگ شـير مـى        : چرا؟ مادرم گفت  : مان فاسد ساختى، پدرم گفت     گوسفند ما را براى   

بـه خـدا سـوگند،      ! وى برابـر نمـودى؟    و مـرا بـه      : پـدرم گفـت   . �رسول خدا   : دوشيدش؟ گفت  كى مى : گفت
هـا    در زياد شدن شير، در باب تحمـل سـختى       �و حديث ابوهريره    . تر از من است    هاى وى خيلى پر بركت     دست

  .گذشت) 163/1(گذشت، و حديث على در باب دعوت به سوى خداوند تعالى ) 70/2(
   

  بركت در گوشت  بركت در گوشت مسعودبن خالد
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  حيات صحابه

٢١٩  ششم جلد 

 گوسفندى روان نمـودم، و بعـد از آن          �براى رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �لد  طبرانى از مسعودبن خا   
 همـسر  -بعد من به سـوى ام خنـاس    .  نصف آن را براى شان مسترد نموده بود        �رسول خدا   . دنبال كارى رفتم  

 اين  �دوستت  : اى ام خناس، اين گوشت چيست؟ گفت      : گفتم.  برگشتم، و ديدم كه نزدش گوشت است       -وى  
دهـى؟   چـرا ايـن را بـراى عيالـت نمـى          : گفـت . ا از گوشتى كه برايش روان نموده بودى، به ما برگردانيده اسـت            ر

انـد، و آنـان دو گوسـفند و سـه گوسـفند را ذبـح        اين پس خورده شان است، و همه شان خـورده        : همسرش گفت 
  .ى است كه من آنان را نشناختمدر اين كسان: گويد مى) 310/8( هيثمى 1.كرد كردند، و براى شان كفايت نمى مى
   

  بركت در گوشت خالدبن عبدالعزى
 گوسفندى را   �وى براى رسول خدا     : اش از خالدبن عبدالعزى روايت است كه        نزد يعقوب بن سفيان در نسخه     
ـ   و بعضى يارانش از آن خوردند، و باقى مانده�پيامبر . ذبح نمود، و عيال خالد زياد بود    د، اش را براى خالد دادن

حسن بن سفيان اين را در مسندش روايت كرده است، و نسائى در الكنى، اين               . آنان نيز خوردند و اضافه باقى ماند      
 اإلصـابه ايـن چنـين در      . ترى روايـت كـرده اسـت       رسد به شكل طوالنى    را از يعقوب كه به خالد بن عبدالعزى مى        

  .آمده است) 409/1(
   

  2رود آمدن روزى از جايى كه گمانش نمى
  از آسمان � آمدن روزى به پيامبر

منذر از صمره بـن حبيـب از خالـد بـن اسـدبن      بن ه ارطابه نقل از اشعث بن شعبه از        : گويد مى) 428/7(ابن سعد   
آيا از آسـمان برايـت      :  پرسيدم و گفتم   �از رسول خدا    :  روايت شده است، كه گفت     �حبيب از سلمه بن نفيل      

به آن چه كرده شـد؟  : ، گفتم»آرى«: آيا چيزى از آن اضافه ماند؟ گفت   : گفتم،  »آرى«: طعام آورده شده است؟ گفت    
 وى از اصـحاب  -از سلمه بن نفيل سـكونى  ) 447/4(اين را حاكم : گويد  مى3.»به سوى آسمان بلند گرديد   «: گفت
اى : گفـت  نشسته بوديم، مردى آمـد و        �در حالى كه ما نزد پيامبر       : گفت  روايت نموده كه مى    - بود   �پيامبر  

، »شود برايم طعام آورده شد     در ديگى كه غذا گرم مى     «: نبى خدا، آيا از آسمان برايت طعام آورده شده است؟ گفت          
به آسمان بلند كرده شد، و      «: به آن چه كرده شد؟ گفت     : ، گفت »آرى«: آيا از تو چيزى اضافه ماند؟ پاسخ داد       : گفت

كنيد،  مانم، و شما هم بعد از من اندكى درنگ مى ت اندكى باقى نمىنمود كه من در ميان شما جز مد برايم اشاره مى 
آييد، و بعضى  هاى پراكنده در مى    تا چه وقت؟ و بعد از آن به صورت گروه         : گوييد كنيد، حتى كه مى    بلكه درنگ مى  

. »باشد له مى هاى زلز  برد، و پيش از قيامت دو مردن سخت است، و بعد از آن سال              تان برخى ديگر تان را از بين مى       
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  حيات صحابه

٢٢٠  ششم جلد 

ذهبـى  . انـد  اين حديث به شرط بخارى و مسلم صحيح اسـت، ولـى آن دو ايـن را روايـت نكـرده         : گويد حاكم مى 
از : گويـد  در ترجمه سلمه بن نفيـل مـى       ) 68/2 (اإلصابهو حافظ در    . هاى صحاح است   اين خبر از غريب   : گويد مى

 ديگر حديثى از وى روايت نشده است، و آن هم به            غير از آن  : شود وى در نسائى حديثى روايت است، و گفته مى        
 نشسته �نزد پيامبر : گويد  از سلمه بن نفيل سكونى شنيدم كه مى]:گويد كه مى[روايت از ضمره بن حبيب است 

  .الحديث... اى رسول خدا، از جنت برايت طعام آورده شده است: بوديم، مردى گفت
   

  بزرگ بعد از گرسنگى شديدروزى داده شدن اصحاب به يك حيوان بحرى 
مردم بـراى   :  در يك حديث طويل روايت نموده، و در آن گفته          )اللَّه عنهما  رضى(از جابربن عبداللَّه    ) 418/2(مسلم  

، بعد به ساحل بحـر      »اميد است خداوند براى تان طعام بدهد      «:  از گرسنگى شكايت نمودند، گفت     �رسول خدا   
بيرون انداخت، و ما بر يك طرفش آتـش برافـروختيم پختـه نمـوديم، كبـاب                 آمديم، و بحر موج زد، و حيوانى را         

 در اسـتخوان كاسـه چـشمش        - پنج تن را شمرد      -من، فالن و فالن     : گويد جابر مى . كرديم، خورديم و سير شديم    
را اى از قبرغـه هـايش        )دنـده (ديد، تا اين كه خودمان بيرون شديم، و قبرغـه            داخل شديم، و هيچ كسى ما را نمى       

گرفتيم و به شكل مقوس ايستادش نموديم، بعد از آن بزرگترين مرد در قافله، بزرگترين شتر و بزرگترين پـاالنى را   
  .كه در قافله وجود داشت طلب نموديم، و او بدون اينكه سرش را خم كند از زير آن عبور نمود

 بـه سـوى سـاحل فرسـتاد،و          لـشكرى را   �رسول خـدا    :  روايت نموده، كه گفت    �از جابر   ) 371ص(و مالك   
: افزايـد  مى. من هم در ميان آنان بودم     : گويد مى. ابوعبيده بن جراج را بر آنان، كه سه صد تن بودند، امير مقرر نمود             

هـاى   آورى توشـه   اى از راه رسيديم، توشـه تمـام گرديـد، و ابوعبيـده بـه جمـع                 بيرون گرديديم، و وقتى در حصه     
اش دو توشه دان خرما بود، و او هر روز انـدك             آورى گرديد، كه همه     همه آن جمع    ارتش دستور داد، و    ]باقيمانده[

يـك خرمـا چـه      : گفـتم . رسيد داد، تا اين كه تمام گرديد، و جز يك يك خرما براى ما نمى              اندك از آن براى ما مى     
ديم، ناگهان ماهى را بعد از آن به ساحل بحر رسي. نبودن آن را وقتى تمام شد احساس كرديم    : نمود؟ گفت  فايده مى 

و آن ارتش هجده شب از آن خورد، و بعـد از آن ابوعبيـده دسـتور داد، و دو قبرغـه آن                 : گويد مى. ديديم مانند تپه  
 1. به آن صابت نكـرد     ]سرش[آن گاه امر نمود و شترى پاالن شد، و بعد از آن از زير آنان گذشت، و                  . نصب گرديد 

  .اند آمده، روايت كرده) 276/4 (البدايه به مانند آن، چنانكه در اين را بخارى و مسلم به نقل از مالك
 ما را، �رسول خدا  :  روايت است كه گفت    �و نزد آن دو همچنان از طريق ابن عيينه از عمروبن دينار از جابر               

اين راستا بـه    در  . زديم اى از قريش را كمين مى      كه سه صد سوار بوديم، و اميرمان ابوعبيده بود، روان نمود، و قافله            
هاى افتاده را خورديم، و آن ارتش به همان سبب ارتش برگ درخـت               گرسنگى شديدى دچار شديم، حتى كه برگ      

باز سه شتر ديگر را ذبح كرد، باز سـه تـاى ديگـر را، و ابوعبيـده         . مردى سه شتر را ذبح نمود     : گويد مى. ناميده شد 
شـد، و از آن نـيم مـاه خـورديم و             خت كه برايش عنبر گفته مى     و بحر حيوانى را بيرون اندا     : گويد منعش نمود، مى  

                                                 

 ) ٨٣+٢(و ��rر8 ) +٢(���l در صef ا�9Rی  1I\٣٠(و ا,.( 



  حيات صحابه

٢٢١  ششم جلد 

 بعد از آن قصه قبرغه را يـادآور  1...هاى مان سالمت گرديد مان به ما برگشت و جسم     روغن گرفتيم، تا اين كه قوت     
 آن از طريق عمـرو بـه ماننـد     ) 214ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       . آمده) 276/4 (البدايهاين چنين در    . شده است 

  .روايت كرده است
 �رسول خـدا    : آمده، روايت است كه گفت    ) 276/4 (البدايه چنانكه در    �و نزد بيهقى از طريق ابوزبير از جابر         

ما را روان نمود، و ابوعبيده را بر ما امير مقرر كرد، تا با كـاروانى از قـريش روبـرو شـويم، و يـك خريطـه خرمـا                       
: گويد داد، مى  به اين صورت ابوعبيده براى ما يك يك خرما مى         . اى ما نيافت  مان توشه داد، و غير آن چيزى بر        براى
چوشـد، و بعـد از آن بـااليش آب           چوشـيديم، چنانكـه طفـل مـى        آن را مـى   : كرديـد؟ گفـت    به آن چه مـى    : گفتيم
ـ   كرد، و با عصاهاى مان برگ درخت را مى         نوشيديم، و همان روزمان را تا شب كفايت مى         مى رش زديم، و بـا آب ت
بعد به سوى ساحل بحر به راه افتاديم، و در ساحل بحر چيزى چون تپـه    : گويد مى. خورديم نموديم، و آن را مى     مى

خود مرده : ابوعبيده گفت. شود ريگ براى ما بلند گرديد، ما نزدش آمديم، و ديديم حيوانى است كه عنبر ناميده مى          
ايـد، بنـابراين     و در راه خدا هستيم، و شما ناچار شـده      � بلكه ما فرستادگان رسول خدا    :  بعد از آن گفت    2است،

بعد ما يك ماه بر آن اقامت گزيديم، و تعدادمان سه صدتن بود، تـا ايـن كـه چـاق شـديم، و از          : گويد مى. بخوريد
كـرديم   هاى گوشت را چون گاو از وى قطع مى گرفتيم، و پارچه هاى بزرگ مى كاسه چشمش روغن را توسط كوزه    

هـايش را   اى از قبرغـه   و ابوعبيده سيزده تن ما را گرفت و در كاسه چشمش نـشانيد، و قبرغـه          -اندازه گاو    يا به    -
گرفت و ايستاده نمود، و بعد از آن بزرگترين شتر از جمله شتران را پاالن نمود، و او از زيـر آن گذشـت، و مـا از                            

 آمـديم، و آن را      �ينه آمديم، نزد رسول خـدا       هنگامى كه به مد   .  را توشه گرفتيم   3هاى جوشانيده  گوشتش پارچه 
آن رزق خداوند است، كه براى تان بيرون كرده است، آيا از گوشت آن چيزى همـراه                 «: برايش متذكر شديم، گفت   

 اين را 4. روان نموديم، و او از آن خورد�آن گاه از آن براى رسول خدا : گويد  مى»تان است، كه براى ما بدهيد؟
و ابـن سـعد   . آمده اسـت ) 276/4 (البدايهاند، چنانكه در   از ابوزبير از جابر به اين لفظ روايت كرده       مسلم و ابوداود  

و طبرانى اين را از جابر به . از ابوزبير از وى به معناى اين را مختصرتر از آنچه گذشت روايت كرده است   ) 411/3(
  .آمده، روايت نموده است) 52/8(اختصار چنانكه در الكنز 

   
  كردند ى داده شدن يك صحابى و زنش از جايى كه گمان نمىروز

اش داخل گرديد، هنگـامى كـه نيازمنـدى شـان را      مردى نزد خانواده:  روايت نموده، كه گفت�احمد از ابوهريره   
هنگامى كه همسرش اين حالت را ديـد، بـه سـوى آسـياب دسـتى برخاسـت و               . ديد، به سوى بيابان بيرون گرديد     

بار خدايا، براى ما رزق بده، آن گاه : بعد از آن گفت.  بعد به سوى تنور برخاست و آن را برافروختاش نمود، آماده
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  حيات صحابه

٢٢٢  ششم جلد 

بعـد شـوهرش    : افزايـد  مـى . به سوى تنور رفت، و آن را نيز پر يافـت          : گويد مى. متوجه شد كه كاسه پر شده است      
گـاه   آن. ز طـرف پروردگارمـان    آرى، ا : ايد؟ همـسرش گفـت     آيا بعد از من چيزى به دست آورده       : برگشت و گفت  

پيـامبر  .  يادآور شد  �شوهرش به سوى آسياب دستى برخاست و بلندش نمود، و اين موضوع را براى نبى خدا                 
اين را احمد و بزار  : گويد مى) 256/10( هيثمى   1.»گشت كرد، تا روز قيامت مى     اگر وى آن را بلند نمى     «:  فرمود �

خميـر نمـاييم و نـان       . بار خدايا، براى ما رزقى بده كه آسياب كنـيم         : ش گفت همسر: اند، و بزار گفته    روايت نموده 
هـاى كبـاب    كند و تنور پر از گوشـت    ناگهان متوجه شد، كه كاسه پر از نان است، آسياب دستى آرد مى            . پخته كنيم 
 خداونـد رزق داده     -رزق خداسـت    : نزدتان چيزى هست؟ همسرش گفـت     : آن گاه شوهر آمد و گفت     . شده است 

گذاشتش  اگر مى«:  گفت� ، آن گاه شوهرش آسياب را برداشت و اطرافش را جاروب نمود، رسول خدا  -است  
غير : ، طبرانى در األوسط مانند اين را روايت كرده است، و رجال آنان رجال صحيح اند               »نمود تا روز قيامت آرد مى    

  .اين را به سياق بزار روايت نموده استو بيهقى از ابوهريره . اند شيخ بزار و شيخ طبرانى كه هر دو ثقه
مردى از انصار نيازمند بود، وى در حالى بيرون گرديـد،           : و نزد وى هم چنان به سند ديگرى از او روايت است كه            

هاى خرما  اگر آسياب دستى ام را حركت بدهم، و در تنورم شاخچه: همسرش گفت. اش چيزى نبود كه نزد خانواده
كنند كه نزد ما طعام هست، و نيازمندى  انم صداى آسياب را بشنوند، و دود را ببينند، گمان مىرا بيندازم، و همسايگ

: گويد مى. بنابراين به سوى تنورش برخاست و آن را برافروخت و نشست و به چرخانيدن آسياب پرداخت               . نداريم
چـه را آرد    :  كنـد، گفـت    شوهرش برگشت و صداى آسياب را شنيد، همسرش برخاست تا دروازه را براى وى باز              

چرخـد و آرد     كردى؟ او برايش موضوع را خبر داد، بعد هر دو در حالى داخـل شـدند، كـه آسـياب شـان مـى                        مى
بعد به سوى تنورش بيرون گرديد، و آن را مملو . اندازد، و ظرفى در خانه باقى نمانده، مگر اين كه پر شده است مى

اگـر آن را   «:  فرمـود  �رسـول خـدا     .  متـذكر گرديـد    �پيـامبر   از نان دريافت، شوهرش رفـت و آن را بـراى            
اين حديث در سند و متن غريـب  . »بود  براى تان همان طور مى -زندگى شما   :  يا گفت  -گذاشتى تا زندگى من      مى

  .آمده است) 119/6 (البدايهاين چنين در . است
   

  كردند ه گمان نمىاى از اعراب از جايى ك ابوبكر و خانواده، � روزى داده شدن پيامبر
 از مكه بيرون شدم، و به       �با رسول خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �بيهقى در الدالئل و ابن عساكر از ابوبكر         

اى را ديد و به سوى آن رفت،   نگاه نمود، و خانه گوشه�آن گاه رسول خدا     . هاى عرب رسيديم   اى از قبيله   قبيله
اى بنده خدا، مـن زن هـستم، و هـيچ      :  يك زن كسى نبود، همان زن گفت       هنگامى كه پايين شديم، در آن خانه جز       

 برايش پاسخى نداد، اين در �پيامبر . كسى همراهم نيست، وقتى مهمانى و طعام خواستيد نزد بزرگ قبيله برويد       
 كارد اى فرزندم، اين بز و: بيگاه روز بود، آن گاه پسرش بزهايش را حركت داده آورد، و آن زن براى پسرش گفت                

اين را ذبح نماييد، و بخوريـد و بـراى مـا هـم              : گويد مادرم براى تان مى   : را براى اين دو مرد ببر، و براى شان بگو         
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  حيات صحابه

٢٢٣  ششم جلد 

شـير اسـت،    اين بز بـى : ، گفت»كارد را ببر و كاسه را برايم بياور«:  برايش گفت  �هنگامى كه آمد، پيامبر     . بدهيد
 پستانش را دسـت نمـود، و بعـد از آن     �رد، آن گاه رسول خدا      ، وى رفت و كاسه را آو      »برو«: شير ندارد، گفت  

بـاز كاسـه را     . ، پس وى نوشيد تا اين كه سير شـد         »اين را براى مادرت ببر    «: دوشيد، تا اينكه كاسه پر شد، و گفت       
ز بز ديگرى با. ، و او چنان نمود، بعد از آن براى ابوبكر نوشانيد»اين بز را ببر و ديگرش را برايم بياور«: آورد، گفت

 نوشـيد، و مـا همـان شـب مـان را      � همان عمل قبلى را انجام داد، بعد از آن خود پيامبر �را آورد، و پيامبر     
اى  ناميد، گوسفندان وى زياد گرديد، حتى كه رمه  را مبارك مى�خوابيديم و باز حركت نموديم، و آن زن پيامبر         

ه ابوبكر صديق عبور نمود، و پـسرش وى را ديـد و شـناخت، و        آن گا . از گوسفندان را براى فروش به مدينه آورد       
اى : آن گاه مادرش به سوى ابوبكر برخاست و گفـت        . اى مادرم، اين همان مردى است كه همراه مبارك بود         : گفت

 �وى نبـى خـدا   : نخير، گفـت : دانى كه وى كى بود؟ گفت تو نمى:بنده خدا، مردى كه با تو بود كى بود؟ گفت    
 برايش طعـام داد، و   � داخل نمود،و پيامبر     � او را نزد پيامبر      �مرا نزدش داخل گردان، ابوبكر      : گفت. است

 � چيزى از قروت و متاع باديه نـشينان اهـداء نمـود، و پيـامبر             �چيزى برايش داد، و آن زن هم براى پيامبر          
اين چنـين در الكنـز   .  آن حسن استسند: گويد ابن كثير مى . برايش لباس داد، و چيزى اعطا نمود و او اسالم آورد          

  .آمده است) 330/8(
   

  و ابوبكر از گوسفندى كه قچ بر آن نجسته بود � روزى داده شدن پيامبر
 و �چرانيدم، كه پيـامبر      من گوسفندان عقبه بن ابى معيط را مى       :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابن مسعود     

آرى، ولى من امانت : گفتم: گويد  مى»اى پسر، شير هست؟«:  گفت�پيامبر خدا .  از نزدم عبور نمودند�ابوبكر 
 آن گاه گوسـفندى را      »آيا گوسفندى هست، كه بر آن قوچ نجسته باشد؟        «: ها نزدم امانت اند، گفت     دار هستم و اين   

ـ         راى برايش آوردم، و او بر پستانش دست كشيد، و شير پايين گرديد، و او آن را در ظرفى دوشيد، بعـد نوشـيد و ب
بعـد از آن نـزدش آمـدم و         : گويـد  مى. ، و جمع گرديد   »جمع شو «: بعد از آن براى پستان گفت     . ابوبكر هم نوشانيد  

اى پـسر، خداونـد تـو را        «: وى بر سرم كشيد و گفـت      : گويد  برايم بياموزان، مى   1از اين قول  : اى رسول خدا  : گفتم
اى  بزغاله مـاده  :  از وى به معناى آن روايت كرده، و گفته          بيهقى اين را   2.»رحم كند، تو عالم و آموزانيده شده هستى       

را برايش آوردم، او آن را محكم گرفت و بعد از آن به مسح نمودن پستانش پرداخت و دعا نمود، و ابـوبكر كاسـه                 
 البدايـه ايـن چنـين در      . بزرگى را برايش آورد، و او در آن دوشيد، و براى ابوبكر نوشانيد و بعـد خـودش نوشـيد                   

  .آمده است) 102/6(
   

  كردند روزى داده شدن خباب با گروهى كه همراهش بودند از جايى كه گمان نمى
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  حيات صحابه

٢٢٤  ششم جلد 

 -اى روان نمود، و سخت تشنه شديم          ما را در سريه    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از خباب    
 در ميان پاهايش چيزى چون مشك  ، آن گاه شتر يكى از ما خوابيد، و-و البته در حالى كه همراه مان آب هم نبود       

در اين ابراهيم بن بشار رمادى آمـده، و در وى  : گويد مى) 210/6( هيثمى  1.پديدار گرديد،، و ما از شيرش نوشيديم      
  .باشد، و از طرف بعضى ثقه دانسته شده است ضعف مى

   
  كرد رسيدن انگور براى خبيب بن عدى در زندان از جايى كه گمان نمى

:  روايـت نمـوده، كـه گفـت    - اسالم آورده بود )اللَّه عنها رضى( وى - ماويه بنت حجيربن ابى اهاب   ابن اسحاق از  
 در خانه من بندى گرديد، و من از شكاف دروازه به سويش نگاه نمودم، در دستش خوشه انگورى چون              �خبيب  

 و بخارى قصه انگـور  2.ورده شوددانستم كه خ خورد، و من در روى زمين انگورى را نمى سر انسان بود و از آن مى    
  .آمده است) 419/1 (اإلصابهاين چنين در . را از غير اين طريق روايت كرده است

   
  كردند روزى داده شدن دو صحابى از جايى كه گمان نمى

 دو تـن را در پـى كـارى از    �رسـول خـدا   :  روايت نموده، كه گفت�از سالم بن ابى جعد   ) 172/1(ابن سعد   
مـشكى بـرايم    «: اى رسول خدا، همراه ما چيزى نيست كه از آن توشه بگيريم، گفـت             : ن نمود، گفتند  كارهايش روا 
ما را دستور داد، و آن را پر نموديم، بعـد از آن سـرش را بـست و              : گويد مى. ، مشكى برايش آوردند   »جستجو كنيد 

آنان به : گويد ، مى»تان روزى خواهد دادبرويد، تا، اينكه به فالن و فالن مكان برسيد، در آنجا خداوند براى        «: گفت
در آنجا مشك شـان  .  آنان را به آن امر نموده بود�راه افتادند، تا اين كه به همان مكانى رسيدند، كه رسول خدا        

بازگرديد، و ناگهان متوجه شدند كه در آن شير و مسكه گوسفند است، و از آن خوردند و نوشيدند، تا اين كه سير                     
  .شدند

   
  ب شدن شان به نوشيدن در خواب  سيرا

  در اين باره � قصه عثمابن عفان
 در حالى كه محاصره بود آمدم تـا بـرايش           �نزد عثمان   : ابن ابى الدنيا از عبداللَّه بن سالم روايت نموده، كه گفت          

: گويد  مى - را در اين دريچه ديدم،       �مرحبا به برادرم، امشب رسول خدا       : نزدش داخل شدم، گفت   . سالم بدهم 
ات  تـشنه «: آرى، گفـت :  گفـتم »انـد؟  اى عثمـان، تـو را محاصـره نمـوده        «:  ، وى گفـت    -اى بود    و در خانه دريچه   

آرى، آن گاه دلوى را پايين نمود كه در آن آب بود، و نوشيدم تا كه سيراب شدم، به حـدى كـه                       :  گفتم »اند؟ ساخته
اگر خواسـته باشـى بـر آنـان     «: كنم، و برايم گفت اس مىسردى آن را در ميان سينه هايم و در ميان شانه هايم احس       

، و من انتخاب كردم كه نزد وى افطار نمـايم، و او             »كنى شوى، و اگر خواسته باشى نزد ما افطار مى         نصرت داده مى  

                                                 

 �ن ا�1اه�� �� ���ر ا�1��د8 ا�0 ک� A@�? ا�0) ٧٨/ +(:19ا<ی . ���� 1R� در : HIJI�  ).٢١٠/ ,(ا
2�I> 0Dر ی��G>0 در ه�� ج� اmدر �ن و �R@ی  
 .م. ش



  حيات صحابه

٢٢٥  ششم جلد 

و قـصه ام شـريك كـه خـواب نمـود، و در          . آمده اسـت  ) 182/7 (البدايهاين چنين در    . در همان روز به قتل رسيد     
  . كه كسى برايش آب داد، و از خواب در حالى برخاست كه سيراب بود، گذشتخواب ديد

   
  شود   آمدن مال از جايى كه گمان نمى

  نمود آمدن مال براى مقدادبن اسود از جايى كه گمان نمى
ه  بـود، روايـت نمـوده، كـ        �، كه همسر مقداد     )اللَّه عنهما  رضى(از ضباعه بنت زبير     ) 165ص( ابونعيم در الدالئل    

روزى . انداختنـد  رفتند، و چـون شـتر پـشكل مـى          مردم براى رفع حاجت خود بعد از دو روز و سه روز مى            : گفت
 رسـيد، و در  - موضعى است در بقيع غرقد -مقداد هم براى قضاى حاجت خود بيرون گرديد، تا اين كه به حجبة     

موشى از سوراخش يـك دينـار را بيـرون    اى براى رفع حاجت خود داخل گرديد، او درحالى كه نشسته بود،      خرابه
 آورد، و �وى آنها را گرفـت و نـزد پيـامبر          . كرد، تا اين كه هفده دينار شد       كرد، و همينطور يك دينار بيرون مى      

نخير، سوگند به ذاتى كه     :  گفت »آيا دستت را داخل سوراخ نمودى؟     «:  گفت �پيامبر  . موضوع را برايش خبر داد    
، ضباعه »اى نيست، خداوند در اين برايت بركت بدهد   در اين بر تو صدقه    «:  است، گفت  تو را به حق مبعوث نموده     

  1.هاى نقره را در خانه مقداد ديدم هنوز آخر آن تمام نگرديده بود، كه جوال: گويد مى
   

  كردند آمدن مال براى سائب بن اقرع و مسلمانان از جايى كه گمان نمى
 وى را امير مدائن مقرر نمود در حالى كه وى در ايوان كـسرى         �عمر  : كهخطيب از سائب بن اقرع روايت نموده        

در قلبم واقع شد، كـه وى بـه         : گويد نمايد، مى  به سوى تمثالى ديد كه با انگشتش به موضعى اشاره مى          . نشسته بود 
ردم، و موضـوع    بنابراين همان مكان را حفر نمودم، و گنج بزرگى را بيرون ك           : گويد مى. نمايد سوى گنجى اشاره مى   

اين چيزى است كه خداونـد آن را بـراى مـن            :  نوشتم، و از موضوع آگاهش نمودم، و متذكر شدم         �را براى عمر    
عمر برايم نوشت، كه تو اميرى از امراى مـسلمانان هـستى، و             : افزايد مى. بدون شركت مسلمانان غنيمت داده است     

  .آمده است) 305/3(نز اين چنين در الك. آن را در ميان مسلمانان تقسيم كن
سائب در فتح مهرجان حاضر بود، و داخـل        : هيثم بن عدى از شعبى روايت نموده كه       : گويد مى) 8/2 (اإلصابهو در   

به خدا سوگند،، وى بـه سـوى      : منزل هرمزان گرديد، و در آن آهويى بود از گچ كه دستش را باال نموده بود، گفت                
اى را از هرمزان ديد، و در آن سـبدى از جـوهر    ود، و در منزل چيز پنهان شده      كند، بنابراين نگاه نم    چيزى اشاره مى  

  .ابن ابى شيبه از طريق شيبانى از سائب بن اقرع مانند آن را روايت كرده است. بود
   

  قصه ابوامامه باهلى در اين باره
 � كنيـز آزاد كـرده ابوامامـه         :از عبدالرحمن بن يزيد بن جابر روايت نموده، كه گفت         ) 129/10 (الحليهابونعيم در   

كـرد، و هـيچ سـئوال        داشت، و براى آن جمـع مـى        ابوامامه صدقه را دوست مى    : برايم حديث بيان نموده، كه گفت     
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  حيات صحابه

٢٢٦  ششم جلد 

. شـود  بود، و يا خرمايى، و يا چيزى كه خـورده مـى   نمود، ولو كه آن چيز پيازى مى اى را بدون چيزى رد نمى      كننده
وى از او . ها نزدش نمانده بود، و سه دينـار داشـت و بـس       ه هيچ چيزى از آن    روزى سائلى نزدش در حالى آمد، ك      

باز سائلى آمد، و . باز سائلى ديگر نزدش آمد، و براى وى هم يك دينار داد . سئوال نمود، و او برايش يك دينار داد       
وى سـرش را    : گويـد  مـى !! براى ما هيچ چيزى نگذاشتى    : من به خشم آمدم و گفتم     : گويد مى. برايش يك دينار داد   

هنگامى كه براى نماز ظهر اذان داده شد، بيدارش كردم، وى وضو نمود، و              : افزايد مى. براى خواب چاشت گذاشت   
من بر وى ترحم نمودم، چون روزه دار بود، و قرض نمودم و برايش نـان شـب   : گويد مى. به سوى مسجدش رفت 

ه سوى بسترش آمدم، تا آن را برايش هموار سازم، ناگهان به را آماده ساختم، و چراغى را برايش روشن نمودم، و ب          
عملى را كه انجام داد، به اعتماد باالى        : گفتم: گويد مى. اش كردم و آن را سه صد دينار يافتم         طال برخوردم و شماره   

ديد، تبـسم   و چراغ را     )سفره(وقتى دستر خوان    : گويد مى. آنچه داشته انجام داده است، وى بعد از نماز خفتن آمد          
آن . من بر سرش ايستادم، تا اين كه نانش را صـرف نمـود            : افزايد اين خبرى است از طرف خدا، مى      : نمود و گفت  

خداوند تو را رحم كند، اين پول را در جاى ضايع شدنى گذاشتى، و مرا هم خبر ندادى كـه بـردارمش،                      : گاه گفتم 
آن گاه بستر را برداشتم، هنگامى كه وى آن را          : گويد مى. ما كدام پول را؟ من چيزى از خود به جاى نگذاشته         : گفت

 را قطع نمودم و اسالم آوردم، ابـن         1آن گاه برخاستم و زنارم    : گويد مى. ديد خوش شد، و به شدت متعجب گرديد       
داد، و مـسايل   من وى را در مسجد حمص دريافتم، كه براى زنان قرآن، سنت و فرايض را تعليم مى       : گويد جابر مى 

  .ن را براى شان مياموزانيددي
   

  بركت در اموال  
  براى سلمان داد تا خودش را آزاد سازد � بركت در مالى كه پيامبر

و مال بر من باقى ماند، و براى :  در قصه اسالمش روايت نموده، كه گفت    �احمد در يك حديث طويل از سلمان        
مـن  : گويد  مى»فارسى مكاتب چه كرد؟   «:  فرمود  مانند تخم مرغ از كدام معدن طال آورده شد، وى          �رسول خدا   

اى : گفـتم : گويـد  ، مـى  »اى سلمان، اين را بگير، و آنچه را بااليت هـست، ادا كـن             «: نزدش فرا خوانده شدم، گفت    
بگيرش، خداوند آنچه را بر توست ادا خواهـد  «: رسول خدا، اين در مقابل آنچه بر من است چه خواهد شد؟ گفت    

 براى شان از آن وزن 2چهل اوقيه. جان سلمان در دست اوست من آن را گرفتم، سوگند به ذاتى كه: افزايد مى. »نمود
  .نمودم، و حق شان را براى شان پرداختم و خود را رها ساختم

اى رسول خدا، اين در مقابل آنچه بر من است چـه خواهـد       : وقتى گفتم :  آمده، كه گفت   �و در روايتى از سلمان      
بگيرش، و همه حق شان را كه چهل اوقيه است «: تش، و بر زبانش گردانيد، و بعد از آن گفت       گرف �شد؟ پيامبر   

همه اين را احمد روايت نموده، و طبرانى در الكبير مانند آن را بـه چنـد اسـناد                   : گويد مى) 336/9( هيثمى   3.»بپرداز
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  حيات صحابه

٢٢٧  ششم جلد 

، غير محمد بن اسحاق، كه وى هم روايت كرده، و اسناد روايت اولى نزد احمد و طبرانى رجالش رجال صحيح اند        
غيـر  : و رجال روايت دومى، كه احمد آن را به تنهايى اش روايت كرده، رجال صحيح انـد                . به سماع تصريح نموده   

همچنـان در يـك     ) 75/4(و ابـن سـعد      . عمروبن ابى قره كندى كه ثقه است، و بزار هم آن را روايت نموده اسـت               
بـرايم  : گويـد  ابن اسـحاق مـى    : لى را روايت نموده، و بعد از آن گفته است         حديث طويل از سلمان مانند روايت او      

 را در آن روز بـر زبـانش   �حبيب خبر داد، كه وى در اين واقعـه حاضـر بـود، كـه رسـول خـدا                )ابى(يزيدبن  
  .»برو و آن را از گردنت ادا كن«: گذاشت، و بازگردانيدش، و بعد از آن براى من گفت

   
  برايش � ارقى به سبب دعاى پيامبربركت در مال عروه ب

 با جالبى روبرو گرديـد، و بـرايش        �رسول خدا   : از عروه بارقى روايت نموده كه     ) 165 ص(ابونعيم در الدالئل    
آن . ، وى رفت و به يك دينار دو گوسفند خريدارى نمود          »به اين براى ما يك گوسفند بخر      «: يك دينار داد و گفت    

د، و يك گوسفند را براى وى به يك دينار فروخت، و با يك دينار و يك گوسفند                  گاه مردى همراهش روبرو گردي    
در : گويـد  ، مـى  »خداوند برايت در خريد و فروشت بركت بدهـد        «:  برايش گفت  � آمد، و پيامبر     �نزد پيامبر   

اين را عفان از    : گويد  ابونعيم مى  2.گشتم ام بر نمى   كردم به خانواده   شدم، و تا چهل هزار فايده نمى        ايستاده مى  1كناسه
ايستادم، و قبـل از برگـشت بـه          خود را چنان يافتم، كه در كناسه در كوفه مى         : سعيدبن زيد روايت نموده، كه گفت     

. اين حديث در بخارى و غير وى مشهور اسـت         : گويد مى) 476/2 (اإلصابهدر  . كردم ام چهل دينار فايده مى     خانواده
انـد، و در روايـت آن        آمده، روايت كرده  ) 63/7(وه مانند اين را، چنانكه در الكنز        و عبدالرزاق و ابن ابى شيبه از عر       

خريد در آن فايـده       براى وى در فروشش به بركت دعا نمود، و اگر وى خاكى را هم مى               �پيامبر  : دو آمده است  
  .نمود مى
   

  برايش � بركت در مال عبداللَّه بن هشام به دعاى پيامبر
نمود، و وى طعـام    به سوى بازار بيرون مى�وى را جدش عبداللَّه بن هشام : وايت نموده كه   ر 3بخارى از ابوعقيل  

ما را در تجارتت شريك سـاز،  : گفتند  همراهش روبرو گرديده مى)رضي اهللا عنهم(خريد، و ابن زبير و ابن عمر         مى
 و گـاهى شـتر بـا بـارش     ساخت،  برايت به بركت دعا نموده است، و او ايشان را شريك مى        �چون رسول خدا    

  .آمده است) 166/6 (البدايه اين چنين در 4.كرد رسيد، و او آن را به منزل روان مى برايش در فايده سهم مى
   

  ها   درست شدن دردها و برطرف شدن مريضى
  در آن � از زخمى به سبب دم انداختن پيامبر تندرست شدن عبداللَّه بن انيس
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  حيات صحابه

٢٢٨  ششم جلد 

 1مستنيربن ررام يهودى بر رويم با عصاى كجى از شـوحط          :  روايت نموده، كه گفت    � طبرانى از عبداللَّه بن انيس    
 بـه   2زد، و زخمى ام ساخت و استخوان را از جايش بى جاى نمود يا شكستگى پديد آورد كه تا پرده دماغ رسـيد،                      

ن احـساس   وى آن را برهنه ساخت و در آن دم انداخت، و مـن ديگـر چيـزى از آ                  .  آمدم �آن حالت نزد پيامبر     
  .باشد در اين عبدالعزيز بن عمران آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 298/8(هيثمى . نكردم

   
  در آن � اش به سبب دم انداختن پيامبر تندرست شدن مخلد بن عقبه  از غده

:  روايت نموده، كه گفت�بن شرحبيل از جدش عبدالرحمن از پدرش      )بن عبدالرحمن (طبرانى از مخلد بن عقبه      
اى رسـول خـدا، ايـن غـده دسـتم را      :  و گفـتم 3اى بود،  در حالى آمدم، كه در كف دستم غده   �رسول خدا   نزد  

بـه مـن   «:  گفت�رسول خدا   . آماسانيده است، و از گرفتن قبضه شمشير و گرفتن لگام سوارى بازم داشته است             
بعد از آن دسـتش را بـر غـده    ، نزديك شدم، و كف دستم را باز كردم، او در كف دستم دم انداخت، و »نزديك شو 

 هيثمـى   4.گذاشت، و آن را تا مدتى با كف دستش ماليد و بعد دستش را بلند نمود، و مـن ديگـر اثـرش را نديـدم                         
  .مخلد و كسانى را كه ما فوق وى هستند نشناختم، و بقيه رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 298/8(
   

بر آن و دعـايش   � ب دست كشيدن پيامبرتندرست شدن ابيض بن حمال از مرض قوبا به سب       
  براى وى

 و بينـى اش را فـرا   5بر روى وى قوباء بود: از ابيض بن حمال مأربى روايت نموده كه) 223ص(ابونعيم در الدالئل    
 )شـام ( وى را طلب نمود، و بر رويش دست كشيد، و در همـان روز تـا هنـوز بيگـاه                      �گرفته بود، رسول خدا     

  .مانند اين را روايت كرده است) 524/5( ابن سعد 6.از آن باقى نماندنكرده بود، كه اثرى 
   

 تندرست شدن رافع بن خديج از دردى كه به  شكمش رسيده بود به سبب دست كشيدن پيامبر                 
  بر آن �

 داخـل شـدم،     �روزى نـزد پيـامبر      :  روايت نموده، كه گفت    �از رافع بن خديج     ) 223ص(ايونعيم در الدالئل    
جوشيد، چربويى در آن خوشم آمد، گرفتم و خـوردمش، و بـر اثـر آن يـك سـال             گوشتى بود كه مى   نزدشان ديگ   

، و بعد از آن بر      »در آن نظر بد هفت انسان بود      «:  يادآور شدم، گفت   �مريض ماندم، بعد آن را براى رسول خدا         
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  حيات صحابه

٢٢٩  ششم جلد 

 به حق مبعوث نموده، تـا  شكمم دست كشيد، و من آن را به صورت سبز بيرون انداختم، سوگند به ذاتى كه وى را             
  1.ام اين ساعت ديگر از شكمم شكايت نكرده

   
  برايش � تندرست شدن على از دردش به سبب دعاى پيامبر

 در حالى از نزدم عبور     �مريض بودم، و پيامبر     :  روايت نموده، كه گفت    �از على   ) 161ص(ابونعيم در الدالئل    
سيده باشد، راحتم ساز، و اگر متأخر و دور باشد، بلندم گردان، و اگـر               بار خدايا، اگر اجلم فرا ر     : گفتم نمود، كه مى  

 مـن گفتـه قبلـى را        »چگونـه گفتـى؟   «:  گفت �آن گاه رسول خدا     . آزمايشى باشد، برايم شكيبايى نصيب گردان     
 دردم  بعـد از آن ديگـر از      : گويـد  ، مى »بار خدايا، برايش شفا بده    «: برايش تكرار نمودم، وى مرا با پايش زد و گفت         

هـاى    بـر چـشم    �آمده، ثابت گرديده، كه رسول خـدا        ) 295/6 (البدايهو در صحيح، چنانكه در      . شكايت نكردم 
على در روز خيبر كه چشم درد بود دم انداخت، و او در همان ساعت تندرست گرديد، و بعـد از آن ديگـر هرگـز                 

  .گذشت) 101/1(چشم درد نشد، اين موضوع در باب دعوت در حديث سهل بن سعد 
نـزد  )2/150 ( �  حـديث بـراء    �و در باب نصرت در كشتن ابورافع حكايت شكستن پاى عبداللَّه بن عتيك در               

، و »پايـت را دراز كـن  «:  رسيدم، و برايش حكايت كردم، گفت �بعد نزد پيامبر    : بخارى گذشت، كه در آن آمده     
  .ام ز از آن شكايت نداشتهمن پايم را دراز نمودم، و او بر آندست كشيد، انگار كه من هرگ

   
به دسـت آورده     � ها  به سبب بركتى كه از پيامبر        حنظله بن حذيم و درست ساختن مرض      

  بود
با جدم حنيفـه نـزد رسـول خـدا     :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهم  ( )بن حنيفه (طبرانى از حنظله بن حذيم      

. شان اسـت  خردتر از آنان دارم، و اين خردتريناى رسول خدا، من فرزندان صاحب ريش و    :  رفتم، وى گفت   �
: گويد  مى 2، ذيال »خداوند در تو بركت اندازد    «:  مرا نزديك ساخت، و بر سرم دست كشيد و گفت          �رسول خدا   

به نام خدا، بـه جـاى   : گفت شد، و او مى حنظله را ديدم، كه مرد روى آماسيده، يا گوسفند پستان آماسيده آورده مى    
اين را طبرانـى    : گويد مى) 408/9( هيثمى   3.رفت كشيد، و آماسيدگى از بين مى      و بر آن دست مى    دست رسول خدا،    

در األوسط والكبير به مانند آن روايت كرده است، و احمد اين را در يك حديث طويـل روايـت نمـوده، و رجـال                         
  .اند احمد ثقه

حنظله را  : ذيال گفت :  نموده، و در آن آمده     حديث حنظله را از احمد به طول آن ذكر        ) 359/1 (اإلصابهو حافظ در    
به نام خدا، و دستش : گفت نمود و مى شد، و او بر دستهايش تف مى ديدم كه انسان روى ورم شده نزدش آورده مى

نمود، بعد از آن بر جـاى ورم          و مسحش مى   �جاى دست رسول خدا      )به: گفت و مى (گذاشت،   را بر سرش مى   
                                                 


 �ن ا��ا��e ا<�Bر8 ا�0 ک� A@�? ا�0) ٢٨٢/ +(:19ا<ی . ���� 1R� در.  
 . ی�� از راوی�ن ا�20
3 ��	
 . �
 �ن در ا�=1�9 روای0 : �ی _�ی
) ٠٨+/ )٩ه�Ijی ( ١٩١/ ٣(:19ا<ی در ا)و�R>�� �� و �:19ا<ی �ن را در ا)و�


 در \
یjی :�)I\ا ��RyIا�0 و ه 	د�I>
RP�
 ث#� هI\رج�ل ا �ی ک> . 
I\ی _�ی� �ن را ا�ا�0) ٧,/ .( 	د�I> 0روای ^�>. 



  حيات صحابه

٢٣٠  ششم جلد 

اين را حسن بن سفيان از طريق ديگر از ذيال روايت كـرده        : گويد حافظ مى . رفت ن مى كشيد، و ورم از بي     دست مى 
است، و طبرانى اين را به طولش به شكل منقطع روايت نموده، و ابويعلى اين را از اين وجه روايت نموده، ولى نه                       

نيز اين را به    ) 72/7(ن سعد   اند، و اب   به شكل مكمل آن، اين چنين اين را يعقوب بن سفيان و منجنيقى روايت كرده              
  .طولش به سياق احمد روايت نموده است

   
  تندرست شدن شتر عبداللَّه بن قرط به دعايش

 بودم، شترم از رفـتن بـاز مانـد،          �در حالى كه با خالدبن وليد       : طبرانى از عبداللَّه بن قرط روايت نموده، كه گفت        
هيثمـى  . و او آن را بـرايم ايـستاده نمـود و سـوارش شـدم              خواستم رهايش كنم، آن گاه به خداونـد دعـا نمـودم،             

  .اسنادش جيد است: گويد مى) 185/10(
   

  از بين رفتن اثر زهر  
  خالدبن وليد و نوشيدن زهر و از بين رفتن اثر آن

 در حيره نزد اميرى از مرزبانان پـايين گرديـد، بـرايش             �خالدبن وليد   : ابويعلى از ابوسفر روايت نموده، كه گفت      
آن را برايم بياوريد، زهر برايش آورده شد، و او          : گفت. ها برايت زهر ننوشانند    از زهر بر حذر باش، تا عجم      : فتندگ

) 350/9( هيثمـى    1.بـه نـام خداونـد، و ضـررى بـرايش نرسـانيد            : آن را با دست خود گرفت و نوشيدش، و گفت         
، و رجال يكى از اسنادهاى طبرانى رجال صحيح اند،          اند اين را ابويعلى و طبرانى به مانند آن روايت كرده         : گويد مى

  .اند اند، مگر اين كه ابوسفر و ابوبرده بن ابى موسى از خالد نشنيده و اين روايت مرسل است، و رجال شان ثقه
از ابويعلى ايـن را متـذكر   ) 414/1 (اإلصابهمانند اين را از ابوسفر روايت كرده، و در         ) 159 ص(ابونعيم در الدالئل    

برايش زهرى آورده شد، وى آن را در كف دستش گذاشت، بعد از آن نام خدا را بر زبان           : شده، و در روايتش آمده    
ابن سعد اين را از دو طريق ديگـر روايـت نمـوده             : آورد و نوشيدش، و آن ضررى برايش نرسانيد، بعد از آن گفته           

  .است
 و غير وى روايت نمـوده،     �ر از ذى الجوشن ضبابى      اين را در تاريخش از محمدبن ابى سف       ) 567/2(و ابن جرير    

 آن كيسه را گرفـت،  �اى را در ازار بندش آويزان نموده بود، خالد   خادمى بود، و كيسه2همراه ابن بقيله : كه گفتند 
اين به خدا سوگند زهـرى  : اى عمرو اين چيست؟ پاسخ داد  : و آنچه را در آن بود،  در كف دستش ريخت و گفت            

از اين ترسـيدم كـه بـر غيـر آنچـه باشـيد كـه مـن                  : دارى؟ گفت  زهر را چرا نگه مى    : گفت. كشد اً مى است كه فور  
تر از چيز بد و ناخوشايندى است كه بـر قـوم و اهـل           ام، و مرگ برايم محبوب     ام، اجلم را نيز با خود آورده       پنداشته

اللَّه خيراألسماء، رب األرض و  بسم(: گفتميرد، و  هيچ نفسى تا اجلش نرسد نمى   : خالد گفت . ام داخل گردانم   قريه

                                                 

 ا�� �H<#R ا�0) ١+١/ ١٣(ا��ی@�ی . ���� 1RP���G> : N) .١٠/ +(و ه��RyI :19ا<ی . ک� رج�ل �ن ث#� ه�<I�و ) ٩٠/ +(ا

 HIJI� ).٣.٠/ ٩(ا
��o ا�1B> ،0ا<� ��د و ی�� از رؤ��ى \2I� .ر0D �1	 �� ش�Iر �� وى �1Iو�� �9
ا



  حيات صحابه

٢٣١  ششم جلد 

به نام خدا، كه بهترين نـام هاسـت، پروردگـار           «: ترجمه. )رب السماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم         
، آن گاه به سويش آمدند، تـا        »رساند و بخشاينده و مهربان است      زمين و آسمان، ذاتى كه با نامش مرضى ضرر نمى         

به خـدا سـوگند، اى گـروه عـرب، آنچـه را             : ها بلعيدش، آن گاه عمرو گفت      و قبل از رسيدن آن    بازدارندش، ولى ا  
:  و به سوى اهل حيره رفـت و گفـت  1آوريد، البته تا وقتى كه يكى از شما باقى باشد اى قرن،     بخواهيد به دست مى   

  .تر نديدم كه آمده باشد تر و واضح چون امروز امرى را روشن
   

  گرمى و سردى  از بين رفتن اثر 
  برايش � از بين رفتن اثر گرمى و سردى از على به سبب دعاى پيامبر

 ، طبرانـى در األوسـط، حـاكم و بيهقـى در        - و صحيحش دانسته     -ابن ابى شيبه، احمد، ابن ماجه، بزار، ابن جرير          
ك ازار و چادر و دو جامه  در زمستان، زير ي  �على  : اند، كه گفت   الدالئل از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت نموده       

 اگـر ايـن مـسئله را    2گرديد، مردم گفتند شد، و در تابستان با قباى پر شده و جامه سنگين بيرون مى    نازك بيرون مى  
مردم چيـزى  : آن گاه پدرم را پرسيدم و گفتم. شود براى پدرت بگويى، چون او همراهش شب نشينى دارد، بهتر مى   

در گرماى شـديد، بـا داشـتن        : و آن چيست؟ گفتم   : گفت. اند كه آن را نامأنوس پنداشته    اند،   را از اميرالمؤمنين ديده   
گردد، و پرواى آن را ندارد، و در سرماى شديد، با داشتن دو جامه نـازك و                  قباى پر شده و جامه سنگين بيرون مى       

اى؟  در اين باره چيـزى شـنيده      دارد، آيا    شود، و پرواى آن را ندارد، و خود را از سردى نگه نمى             دو چادر بيرون مى   
بعـد او  . اند، تا تو را بپرسم، كه وقتى از طرف شب نزد وى نشستى از موضـوع سـؤالش كنـى    چون مرا دستور داده  

در گرمـى  : چـه را؟ گفـت  : انـد، گفـت   اى اميرالمؤمنين، مردم چيزى را از تو پرسيده     : شب نزد وى نشست و گفت     
شوى، و در سرماى شديد، در دو جامه نـازك و دو چـادر بيـرون     رون مىشديد، در قباى پر شده و جامه سنگين بي  

اى ابوليلى، در خيبر همراه ما نبودى؟       : گفت!! دارى كنى، و خود را از سردى نگه نمى        گردى، و پرواى آن را نمى      مى
 نمود، تـا     ابوبكر را فرستاد و او با مردم حركت        �رسول خدا   : گفت. بلى، به خدا سوگند، همراه تان بودم      : گفت

 3 برگشت،�اين كه شكست خورد و برگشت، بعد عمر را روان نمود و با مردم شكست خورد و به سوى پيامبر      
دارد، و خداونـد     دهم، كه خـدا و پيـامبرش را دوسـت مـى            بيرق را براى مردى مى    «:  گفت �آن گاه رسول خدا     

زد من روان نمود، و نزدش در حالى آمـدم، كـه            ، بنابراين كسى را ن    »كند، و فرار كننده نيست     برايش فتح نصيب مى   
بار خـدايا، وى    «: توانستم، وى آب دهنش را در چشم هايش انداخت و گفت           چشم درد بودم و چيزى را ديده نمى       

 ايـن چنـين در المنتخـب        4.، و بعد از آن ديگر گرمى و سردى مرا اذيت نكرده است            »را از گرمى و سردى نگه دار      
  .آمده است) 44/5(
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  حيات صحابه

٢٣٢  ششم جلد 

: از عبدالرحمن به شكل مختصر اين را روايت كرده اسـت، و در روايـت وى آمـده    ) 166ص(ونعيم در الدالئل    و اب 
بار خدايا، گرمى و سـردى را  «: هاى من ماليد و گفت ها را بر چشم هاى دستش انداخت، و آن آب دهنش را به كف  

آنان تاكنون و همين ساعت اذيتى احـساس        ، سوگند به ذاتى كه او را به حق مبعوث نموده، از هيچ يك               »از وى ببر  
و در روايـت    . اين را طبرانى در األوسط روايت نموده، و اسناد آن حسن اسـت            : گويد مى) 122/9(هيثمى  . ام نكرده

. با على مالقات كرديم، و در زمستان دو جامه بـر تـن داشـت   :  آمده، كه گفت   �ديگرى نزد وى از سويدبن غفله       
من سـرد خـور     : گفت. مخور، اين سرزمين ما سرد است، و مثل سرزمين تو نيست           ا فريب در اين سرزمين م   : گفتيم

كنـد، وى آب دهـنش را در چـشم           چشمم درد مى  :  به خيبر روانم نمود، گفتم     �بودم، و هنگامى كه رسول خدا       
ر موضـع   و د . هايم انداخت، و من ديگر اثرى از گرمى و سردى را احساس نكردم، و نه هم چشم هايم دردى كرد                   

اين را بزار روايت نمـوده، و در آن محمـدبن           : بعد از اينكه حديث را از ابوليلى متذكر شده، گفته         ) 124/9(ديگرى  
  .باشد، و بقيه رجال آن رجال صحيح اند عبدالرحمن بن ابى ليلى آمده، و وى دچار سوء حافظه مى

   
  در شبى � از بين رفتن اثر سردى از صحابه به دعاى پيامبر

در يك شب سرد بـراى صـبح        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از جابر از بالل     ) 166(نعيم در الدالئل    ابو
اى بالل آنان در چه حالت «:  گفت�آن گاه پيامبر . اذان دادم، و هيچكسى نيامد، باز اذان دادم، و هيچكسى نيامد 

بار خـدايا، سـردى را   «: ر مشقت شان افكنده است، گفتپدر و مادرم فدايت سردى د    : گفتم: گويد  مى »قرار دارند؟ 
 پنكـه  ]خـود را از گرمـى  [و من ايـشان را ديـدم كـه در نمـاز چاشـت يـا صـبح                  : گويد ، بالل مى  »از ايشان بشكن  

 روايت نموده، و به معناى آن را بـه اختـصار،   )رضي اهللا عنهم(و بيهقى اين را از جابر از ابوبكر از بالل    . نمودند مى
بعد از  . »بار خدايا، سردى را از ايشان ببر      «: آمده، ذكر كرده است، و در روايت وى آمده        ) 166/6 (البدايهه در   چنانك

و نظير آن در حديث مـشهور       : گويد ابن كثير مى  . ايوب بن سيار اين را به تنهايى روايت كرده است         : آن بيهقى گفته  
  . در قصه خندق گذشت�از حذيفه 

   
  رفتن اثر گرسنگى  

   در اين باره)اللَّه عنها رضى(صه فاطمه ق
 نشسته بودم،   �من نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در األوسط از عمران بن حصين        

، »اى فاطمه نزديـك شـو     «:  گفت � ايستاد، و رسول خدا      � آمد، و در مقابل پيامبر       )اللَّه عنها  رضى(كه فاطمه   
اى فاطمـه نزديـك   «: ، و او اندك نزديك گرديد، باز گفت»اى فاطمه نزديك شو  «: ، باز فرمود  وى اندك نزديك شد   

من ديـدم كـه زردى در رويـش ظـاهر           : گويد عمران مى .  ايستاد �، و او نزديك شد، و در پيش روى پيامبر           »شو
ذاشت، بعد سرش    انگشتان خود را پهن نمود، و در سينه وى گ          �گرديده و خون رفته است، آن گاه رسول خدا          

بار خدايا، اى سير كننده گرسنه، برآرنده حاجت، بلند كننده افتـاده، فاطمـه دختـر محمـد را       «: را بلند نمود و گفت    
بـاز وى را بعـد از آن        . ، آن گاه من زردى گرسنگى را ديدم كه از رويش رفت، و خون ظاهر گرديـد                »گرسنه مساز 



  حيات صحابه

٢٣٣  ششم جلد 

در اين عتبه بن حميد آمده، ابن : گويد مى) 204/9( هيثمى 1.نه نشدماى عمران، بعد از آن ديگر گرس: پرسيدم، گفت
ابـونعيم در   . انـد  اند، و بقيه رجال آن ثقه دانسته شده        اند، و گروهى ضعيفش دانسته     حبان و غير وى او را ثقه دانسته       

  .از عمران مانند آن را روايت كرده است) 166ص(الدالئل 
   

  رفتن اثر پيرى  
  برايش � ز ابوزيد انصارى به دعاى پيامبررفتن اثر پيرى ا

، آن گـاه بـا   »به من نزديك شـو «:  برايم گفت �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابوزيد انصارى     
: گويد ، مى »بار خدايا، زيبايش گردان، و زيبايى اش را مداوم ساز         «: دستش بر سرم دست  كشيد، و بعد از آن گفت          

 رسيد، و در ريشش سفيدى جز اندكى وجود نداشت، و رويش گشاده و بشاش بـود، و  عمرش به صد و چند سال    
) 166/6 (البدايـه ايـن چنـين در      . اسنادش صحيح و متصل است    : گويد  سهيلى مى  2.تا مردنش رويش جمع نگرديد    

 �ه ابوزيـد    در روايتى نزد احمد از طريق ديگرى از ابونهيك آمده، كـ           : گويد، مى) 78/4 (اإلصابهآمده است، و در     
 آب خواست، و من برايش جامى از آب آوردم، و در آن مويى بود               �رسول خدا   : برايم حديث بيان نموده گفت    

من وى را كه نود و چهار سـال عمـر داشـت ديـدم، در                : گويد، ، مى »بار خدايا، زيبايش گردان   «: و گرفتمش، گفت  
) 164ص(و ابونعيم اين را در الـدالئل  . اند دانستهابن حبان و حاكم اين را صحيح       . ريشش يك موى سفيد هم نبود     

وى را كه نود و سـه سـال عمـر    : از طريق ابونهيك به مانند آن روايت كرده است، و در روايت وى آمده، كه گفت              
  .داشت ديدم، و در سر و ريشش يك موى سفيد وجود نداشت

   
  بر آن � رفتن اثر پيرى از روى قتاده بن ملحان به سبب دست كشيدن پيامبر

.  در همـان جـايى كـه در آنجـا درگذشـت، بـودم      �نزد قتاده بن ملحان : احمد از ابوعالء روايت نموده، كه گفت      
رسـول خـدا    : گويـد  و من او را در روى قتاده ديدم، مـى         : افزايد مردى از يك جانب منزل عبور نمود، مى       : گويد مى
ديـدم انگـار بـر رويـش          هر بارى كه من وى را مى       و قبل از اين هم    : گويد مى.  بر روى وى دست كشيده بود      �

  .آمده است) 166/6 (البدايه اين چنين در 3.روغن باشد
 دسـت   � بـه روى قتـاده بـن ملحـان           �رسول خدا   : و نزد ابن شاهين از حيان بن عمير روايت است كه گفت           

وفـاتش نـزدش حاضـر      در وقـت    : گويد مى. كشيد، بعد وى مسن گرديد، و هر چيزش فرسوده گرديد مگر رويش           
ايـن چنـين در     . گرديدم، و زنى عبور نمود، و من او را در روى وى ديدم، طورى كه وى را در آيينـه ديـده باشـم                       

  .آمده است) 225/3 (اإلصابه
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  حيات صحابه

٢٣٤  ششم جلد 

  برايش � رفتن اثر پيرى از نابغه جعدى به سبب دعاى پيامبر
 اين شعر را �براى رسول خدا : گفت وى مى روايت نموده، كه �از نابغه جعدى ) 164 ص(ابونعيم در الدالئل 

  :سرودم، و خوشش آمد
�°�(G� ��w X�NO�� �&q��  

�(7
� I�3 ��) �0(&� �{ �  
 �پيـامبر  . »عزت و ثروت ما به آسمان رسيده است، و بلند رفتن به جاى باالتر از آن را هم اميد داريـم          «: ترجمه
  .»شاءاللَّه تعالى آرى، ان«: به سوى جنت، گفت:  گفتم»است؟اى ابوليلى، بلند رفتن به جاى باالتر كج«: گفت
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م، كه يـك صـد و       من وى را ديد   : گويد ، يعلى مى  »نيكو نمودى، خداوند دندان هايت را نريزاند      «:  گفت �پيامبر  
و بيهقى ايـن را از نابغـه بـه مثـل آن روايـت               . چند سال بااليش سپرى شده بود، ولى يك دندانش هم نريخته بود           

�(در بدل  )%)�G&�(نموده، مگر اين كه در روايت وى آمده،      °�(G( .   و بزار اين را از وى به مثل آن روايت كـرده، مگـر
�  (در بدل    )�l�KS � %')�  (: اين كه در روايت وى آمده     °�(G � ��w(  ،       البدايهو قول يعلى را، چنانكه در) آمده، ) 168/6

  .ذكر ننموده است
اين را همچنان حسن بن سفيان در مسندش، ابونعيم در تاريخ اصبهان و شيرازى در األلقاب همه شـان بـه روايـت      

ـ           يعلى بن اشدق روايت كرده     اى را در    راى خـود دارد، و مـا قـصه        اند، و وى ساقط الحديث است، ولى تابع هايى ب
غريب الحديث از خطابى و در كتاب العلم از مرحبى و غير آنان از طريق مهاجر بـن سـليم از عبداللَّـه بـن جـراد                           

:  سـرودم �ام را بـراى پيـامبر    گفتـه : گويـد   از نابغـه بنـى جعـده شـنيدم كـه مـى      ]:گويـد  وى مـى [دريافتيم، كه  
: جنـت، گفـت   :  گفتم »اى ابوليلى، بلند رفتن به جاى باالتر كجاست؟       «: د و گفت  وى خشمگين ش  ،  )...علوناالسماء(
هـر   )...و ال خير فى حلم(: ، من آن را برايش سرودم »گفته ات را برايم بسراى    «: ، بعد از آن گفت    »آرى، إن شاءاللَّه  «

هـاى وى را    من دندان]:گويد راوى مى [نيكو نمودى، خداوند دندان هايت را نريزاند،        «: دو بيت، آن گاه برايم گفت     
و ما اين را در المؤتلف والمختلف از دار  . چون ژاله ديدم، و هيچ دندانى از دندان هايش نشكسته بود و نيفتاده بود             

 پـدرم از    ]وى گفـت  [ها از طريق رحال بن منذر روايت نموديم، كه           قطنى، و در الصحابة از ابن سكن و در غير آن          
ت، و با نابغه جعدى در وفدى همراه بود حديث بيان نمود، و به مانند آن را متذكر شده پدرش كه كرز بن اسامه اس

و حديث را متذكر    ... و سلفى اين را در األربعين از طريق نصربن عاصم ليثى از پدرش از نابغه روايت نموده                . است
افتـاد   هرگـاهى دنـدانى مـى     هاى نيكو داشـت، و       وى در طول همه عمرش از همه مردم دندان        : شده، و در آن آمده    

  .به اختصار آمده است) 539/3 (اإلصابهاين چنين در . آمد، و او مرد مسنى بود ديگرى به جايش بر مى
   



  حيات صحابه

٢٣٥  ششم جلد 

  از بين رفتن اثر مصيبت  
   در اين باره)اللَّه عنها رضى(اسحاق  ام قصه

با برادرم به سوى رسول خـدا       :  گفت  روايت نموده،  كه    )اللَّه عنها  رضى(از ام اسحاق    ) 168ص(ابونعيم در الدالئل    
ام را  اى ام اسحاق بنشين، چون من نفقـه : اى از راه رسيدم، برايم گفت    طرف مدينه روان شدم، وقتى در حصه       �

نـه،  :  گفـت  - هدفش شوهرش اسـت      -ترسم   من از آن فاسق بر تو مى      : ام اسحاق گفت  . ام در مكه فراموش نموده   
بنابراين من روزهايى توقف نمودم، آن گاه مردى از نزدم عبور نمود، كـه              : گويد  مى .اينطور نخواهد شد، إن شاءاللَّه    

: اى ام اسحاق، چه تو را اين جا در انتظار نگـه داشـته اسـت؟ گفـتم                 : گفت. شوم شناختمش و نامش را متذكر نمى     
آن گـاه مـن   . نيده اسـت بعد از امروز تو برادرى ندارى، او را شوهرت به قتل رسـا         : كشم، گفت  انتظار برادرم را مى   

نمـود، و در پـيش رويـش ايـستادم و       آمدم كه وضو مى  �حركت نمودم و به مدينه آمدم، و در حالى نزد پيامبر            
كردم، در وضو سـرش را پـايين         اى رسول خدا، برادرم اسحاق كشته شده است، و هرگاه به سويش نگاه مى             : گفتم
وقتـى بـراى وى مـصيبت پـيش     : ام گفت  جده1:گويد مى. پاشيدنمود، بعد مشتى از آب را گرفت و بر روى من            مى
بخـارى ايـن را در تـاريخش و         . شـد  ديدى ولى در رخساره هايش جارى نمى       ها را در چشمانش مى     آمد، اشك  مى

اش  اش حكيم دختر دينار مزنى از آزاد كرده سمويه و ابويعلى و غير ايشان از طريق بشاربن عبدالملك مزنى از جده
 اإلصـابه و در روايتـى، چنانكـه در        . اند آمده، روايت كرده  ) 32/1 (اإلصابهق غنوى به معناى آن، چنانكه در        ام اسحا 

 هـدفش بـرادرش     -كـنم    اى رسول خدا، من بر كشته شدن اسحاق گريه مـى          : گفتم: ذكر شده آمده است   ) 430/4(
وقتى براى وى مصيبت بزرگـى پـيش   : گويد ام حكيم مى  .  ، آن گاه مشتى از آب را گرفت و بر رويم پاشيد            -است  

 بشار را ابـن معـين، چنانكـه در          2.شد ديدى، ولى بر رخساره هايش جارى نمى       ها را در چشمانش مى     آمد، اشك  مى
  .آمده، ضعيف دانسته است) 32/1 (اإلصابه

   
  حفاظت از باران به دعا

: انـد كـه گفـت       روايـت نمـوده    )اللَّه عنهمـا   رضى(ابن ابى الدنيا در كتاب مجابى الدعوة و ابن عساكر از ابن عباس              
با ما به سوى سرزمين قوم مان بيرون شويد، بنابراين بيـرون گرديـديم، مـن و ابـى بـن      :  فرمود�عمربن الخطاب  

بـار خـدايا، اذيـتش را از مـا       : در اين هنگام ابرى پديـدار گرديـد، ابـى گفـت           .  در آخر مردم قرار داشتيم     �كعب  
آيا آنچه به ما رسيده، شما را نرسـيده         : عمر گفت . تر شده بود   آنان رسيديم، كه بارهاى شان    برگردان، و در حالى به      

چـرا بـراى مـا هـم        : عمر گفـت  . ابوالمنذر به خداوند دعاء نمود، تا اذيت آن را از ما منصرف گرداند            : است؟ گفتم 
  .آمده است) 132/5(اين چنين در المنتخب . همراه خودتان دعا نكرديد

   
  رديدن شاخه درختشمشير گ
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  حيات صحابه

٢٣٦  ششم جلد 

 در روز بـدر قطـع       �شمشير عكاشه بـن محـصن       : از زيدبن اسلم و غير وى روايت نموده كه        ) 188/1(ابن سعد   
اى از درخت را برايش داد، و آن در دسـتش بـه شمـشير بـران، داراى آهـن              شاخه �گرديد، آن گاه رسول خدا      

  .صاف و تنه محكم مبدل گرديد
   

  بب دعابرگرديدن شراب به سركه به س
 آمـد، و مـشكى از شـراب    �مردى نزد خالدبن وليد     : ابن ابى الدنيا به اسناد صحيح از خيثمه روايت نموده، گفت          

: و در روايتى نزد وى از همين طريق آمده       . بار خدايا، عسلش بگردان، و آن عسل گرديد       : خالد گفت . همراهش بود 
سركه، خالـد   : اين چيست؟ گفت  :  از شراب بود، گفت    مردى از نزد خالد در حالى عبور نمود، كه همراهش مشكى          

) 414/1 (اإلصـابه اين چنين در    . خداوند آن را سركه بگرداند، ديدند كه سركه است، در حالى كه شراب بود             : گفت
مـردى از   : هـا آمـده    اين روايت چند طريق دارد، و در بعـضى آن         : گويد مى) 114/7 (البدايهابن كثير در    . آمده است 

عـسل،  : اين چيـست؟ گفـت    : الى عبور نمود، كه همراهش مشكى از شراب داشت، خالد برايش گفت           نزدش در ح  
ام، كـه    براى تان شـرابى آورده    : بار خدايا، سركه بگردانش، هنگامى كه به سوى يارانش برگشت، گفت          : خالد گفت 

بـه خـدا سـوگند،      : ت، گفـت  عرب مثل آن را ننوشيده است، بعد از آن، آن را باز نمود، و ناگهان ديد كه سركه اس                  
  . در موردش قبول شده است�دعاى خالد 

   
  نجات اسير از حبس  

   در اين باره)اللَّه عنهما رضى(قصه عوف بن مالك اشجعى 
 آمد و   � نزد پيامبر    �مالك اشجعى   : آدم بن ابى اياس در تفسيرش از محمدبن اسحاق روايت نموده، كه گفت            

دهد، تا ايـن را   كسى را نزدش روان كن، كه رسول خدا دستورت مى     «: گفتپسرم عوف دستگير شده است،      : گفت
، بعد فرستاده نزدش آمد، و آن را برايش خبر داد، و عوف شروع نموده مداوم      »i{ H�. i � ��J i! ����!       : زياد بگويى 

 آن  گاه تـسمه از وى افتـاد و او   و آنان وى را توسط تسمه چرمى بسته بودند،  ،  )i{ H�. i � ��J i! ����!       (: گفت مى
ناگهان شترى از آنان را ديد، و سوارش گرديد، بعد از آن حركت نمود، و مواشى قوم را ديد، بـر آنـان                       . بيرون شد 

صدا كشيد، و همه شان را جمع نموده حركت داد، و پدر و مادرش در حالى از وى اطـالع يافتنـد، كـه بـه دروازه                 
 و -وا بـه حـال بـدش    : مـادرش گفـت  !! عوف، سوگند به پروردگار كعبه  : درش گفت آن گاه پ  . رسيد و صدا نمود   

 ، آن گاه پدر و خادم به سـوى دروازه دويدنـد، و   -عوف از تكليفى كه برايش به سبب تسمه رسيده بود متألم بود        
گو نمـود، و  بعد براى پدرش قصه خود و شتران را بـاز      . دريافتند، كه عوف صحن حويلى را از شتر پر نموده است          

هـا   بـه آن «:  برايش گفت�رسول خدا .  آمد خبر عوف و شتران را برايش اطالع داد        �پدرش نزد رسول خدا     
، و ايـن آيـت نـازل        »دادى دارى بكن و همانطور عمل كن كه در مورد شتران خـودت انجـام مـى                آنچه دوست مى  

  :گرديد
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  حيات صحابه

٢٣٧  ششم جلد 

كند، و او را از جايى كه گمان ندارد  و هر كسى تقواى الهى پيشه كند خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى     «: ترجمه
  1.»دهد، و كسى كه بر خداوند توكل نمايد او برايش كفايت كننده است رزق مى

و ابن ابـى حـاتم   . محمد ابن اسحاق مالك را درك نكرده است:  گفته استآمده، و ) 105/3(اين چنين در الترغيب     
و ابن جرير اين را     . آمده، روايت كرده است   ) 380/4(اين را از محمدبن اسحاق مثل آن، چنانكه در تفسير ابن كثير             

سـت، و در  از سدى به معناى آن به اختصار روايت نموده، و مسئله حوقلـه را ذكـر نكـرده ا              ) 89/28(در تفسيرش   
آمد، و براى وى جايگاه پسرش را و حالتى كه وى در آن قرار داشت و    مى �پدرش نزد پيامبر    : روايت وى آمده  

: فرمـود  نمود، و برايش مى  وى را به شكيبايى امر مى�كرد، و رسول خدا  نمود و شكايت مى  حاجتش را بيان مى   
رير همچنان از سالم بن ابـى جعـد بـه اختـصار روايـت       اين را ابن ج»خداوند براى وى گشايشى خواهد گردانيد    «

  .نموده است
   

  آنچه نافرمانان را به سبب اذيت ايشان رسيد
  رسيد � آنچه دو تن از اصحاب را به سبب نافرمانى پيامبر

 هنگـامى   �رسول خـدا    : ابن اسحاق از عبداللَّه بن ابى بكر از عباس بن سهل بن سعد ساعدى روايت نموده كه                
 عبور نمود و در آنجا پايين گرديد، مردم از چاهش آب گرفتند، هنگامى از آنجـا رفتنـد، رسـول خـدا                   2جركه از ح  
ايـد   از آبش چيزى ننوشيد، و نه از آن براى نماز وضو كنيد، و خميرى را كـه از آن نمـوده                    «:  براى مردم گفت   �

مردم دستورى را   . » همراه بيرون نشود   براى شتران بدهيد، و از آن چيزى نخوريد، و هيچ كسى از شما امشب بدون              
 داده بود، اجرا نمودند، مگر دو تن از بنى ساعده، كه يكى شان بـراى قـضاى حـاجتش بيـرون     �كه رسول خدا  

گرديد، و ديگرش در طلب شترش بيرون شد، كسى كه براى قضاى حاجتش رفته بود، در راهش خفـه گرديـد، و                       
اين موضوع بـراى رسـول      .  برداشتش و بر كوهاى بنى طيئى انداختش       كسى كه در طلب شترش بيرون شده بود باد        

، بعـد از آن بـراى       »آيا شما را باز نداشته بودم، كه كسى بدون همراه بيـرون شـود             «:  خبر داده شد، فرمود    �خدا  
 �همان كسى كه در راهش خفه گرديده بود، دعا نمود و او شفا يافـت، و ديگـرش در تبـوك بـه رسـول خـدا          

  3.رسيد
 وقتى كـه بـه مدينـه    � در روايت زياد از ابن اسحاق آمده، كه شخصى از بنى طيى وى را به طرف پيامبر خدا          و

از طريق ابراهيم بن  ) 190ص(و ابونعيم در الدالئل     . آمده است ) 11/5 (البدايهاين چنين در    . برگشت رهنمايى نمود  
بى بكر و عاصم بـن قتـاده ماننـد آن را روايـت كـرده          سعد از ابن اسحاق از زهرى و يزيدبن رومان و عبداللَّه بن ا            

  .است
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  حيات صحابه

٢٣٨  ششم جلد 

  رسيد � آنچه جهجاه غفارى را به سبب اذيت عثمان
 در  �جهجاه غفارى به سوى عثمـان       :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    ) 221ص(ابونعيم در الدالئل    

ا را از دست وى گرفت و بـه آن بـر زانـويش زد، و    عص. داد حالى برخاست، كه وى بر منبر قرار داشت و بيانيه مى 
زانوى عثمان شق گرديد و عصا شكست، و هنوز يك سال بر جهجاه سپرى نـشده بـود، كـه خداونـد در دسـتش                         

  .مرض خوره را روان نمود، و او بر اثر آن درگذشت
:  گفته اإلصابهاند، و در      نموده آمده، روايت ) 253/1 (اإلصابهباوردى و ابن سكن از وى به معناى اين را، چنانكه در             

در المحامليات اين را از طريق سليمان بن يسار به مانند آن روايت نموديم، و ابن سكن اين را از طريـق فلـيح بـن       
جهجـاه بـن    : گويـد  آن دو نزد عثمان حاضر شـدند، مـى        : اش از پدرش و عمويش روايت نموده كه        سليمان از عمه  

 عصا را از دستش گرفت و بـر زانـويش زد و آن را شكـستاند، آن گـاه مـردم        سعيد غفارى به سويش برخاست، و     
 آورد، و ]مرضـى را [بااليش فرياد برآوردند، و عثمان پايين گرديد و داخل منزلش شد، و خداوند بر زانوى غفارى            

  .بر وى يك سال سپرى نشده بود كه مرد
   

  د رسيدآنچه براى مردى كه سعد را در روز قادسيه اذيت نموده بو
مردى از مسلمانان نزد سـعد بـن ابـى          : از عبدالملك بن عمير روايت نموده، كه گفت       ) 207ص(ابونعيم در الدالئل    

  :  آمد و گفت�وقاص 
�Ô� ·J ,%�� ±h(W  !���  
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جنگد، ما در  خداوند نصرتش را نازل گرداند، و سعد بر دروازه قادسيه ايستاده است و نمىجنگيم تا  ما مى«: ترجمه
  .»اى نيست اند، ولى در جمله زنان سعد بيوه گرديم كه زنان زيادى بيوه شده حالى بر مى

 خواستى بارخدايا، زبانش را و دستش را از من به آنچه: اين خبر براى سعد رسيد، وى دستش را بلند نمود و گفت  
  1.بنابراين وى در روز قادسيه به تير زده شد، و زبانش قطع گرديد، و دستش هم قطع شد و به قتل رسيد. بازدار

و آن دو بيـت را متـذكر        :... روز قادسيه يك پسر عموى ما گفت      : طبرانى اين را از قبيصه بن جابر روايت نموده كه         
بينى كه خداوند نـصرتش را       آيا نمى «: ترجمه )أن اللَّه أنزل نصره   تر   ألم(: مگر اين كه در روايت وى آمد      . شده است 

زبانش گنگ و دستش از كار بيفتد، آن گاه تيرى آمد و بر    : و اين قولش براى سعد رسيد، گفت      . »نازل فرموده است  
اى  مرا بر تخته دروازه   : سعد گفت . دهنش اصابت نمود، و وى گنگ گرديد، بعد از آن دستش در جنگ قطع گرديد              

 در آن زخم هايى وجـود  -شد، بيرون كرده شد، بعد از آن پشتش    حمل نماييد، وى در حالى كه بر دوش حمل مى         
 برهنه گرديد آن گاه مردم از عذر وى خبر شدند، و معذورش دانستند، و سعد مردى بود كـه بـه جـبن و                       -داشت  
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  حيات صحابه

٢٣٩  ششم جلد 

جنگد تـا ايـن كـه خداونـد          مى«: ترجمه،  )ه نصره اللَّ يقاتل حتى ينزل  (: و در روايتى آمده   . شد بزدلى نسبت داده نمى   
طبرانى ايـن را بـه   : گويد مى) 154/9(هيثمى . و دستش قطع گرديد و به قتل رسيد  : ، و افزوده  »نصرتش را نازل كند   

  .اند ها ثقه دو اسناد روايت نموده، و رجال يكى از آن
   

  آنچه در اين باره در مورد سعد گذشت
 را دشـنام  )رضـي اهللا عـنهم  (دعاى سعد بر كسى كه على، طلحه و زبير ) 198/4(ان در بخش غضب به خاطر بزرگ  

اى آمد، و مـردم راه را بـرايش     آن گاه شتر ماده   : داد، در حديث عامربن سعد نزد طبرانى گذشت، كه در آن آمده            مى
ر حديث قيس بن ابـى      داد، د  گشودند و آن مرد را پاى مال نمود، و هم چنان دعايش بر كسى كه على را دشنام مى                  

به خدا سوگند قبل از اين كه ما متفرق شويم، پاهاى اسبش به زمين فرو رفـت و او                   : حازم گذشت، كه در آن آمده     
  1 شكست و بر اثر آن جان دادسرش ها انداخت، و را به فرق بر سر آن سنگ
ستى آمـد، و از ميـان مـردم         آن گاه شتر مـ    :  آمده �در حديث سعيدبن مسيب     ) 206ص(و نزد ابونعيم در الدالئل      

نمود تا اين كه به آن مرد رسيد، و زدش و بر زمين افكندش، و بعد بـر وى خوابيـد، و در ميـان زمـين و                             عبور مى 
من مردم را ديـدم كـه بـه سـوى سـعد             : گويد اش تا آن وقت ماليدش كه قطعش ساخت، سعيد بن مسيب مى            سينه
  . مبارك بادقبول شدن دعا برايت: گفتند شتافتند و مى مى
   

  آنچه زيادبن ابيه را به دعاى ابن عمر رسيد
خواهـد    خبر رسيد، كه زياد مـى      )اللَّه عنهما  رضى(براى ابن عمر    : ابن عساكر از ابن شوذب روايت نموده، كه گفت        

بار خـدايا، تـو قتـل را بـراى          : والى حجاز گردد، پس وى بپسنديد كه تحت قدرت و فرماندهى وى باشد، و گفت              
پس در . گردانى، پس براى ابن سميه مرگ را نصيب گردان و نه كشته شدن را كه از خلقت بخواهى كفاره مى    كسى  

) 231/5(اين چنين در المنتخـب  . اى بر وى سپرى نشده بود، كه درگذشت   ابهام وى طاعون بيرون گرديد، و جمعه      
  .آمده است

   
  آنچه براى اذيت كننده حسين بن على رسيد

: گويـد  مـى .  گذشـت  2وى شاهد آنچه بود كه در آنجا      :  بن علقمه روايت نموده  كه      - يا وائل    -وائل  طبرانى از ابن    
دهـم، حـسين    به آتش برايت مـژده مـى  : آرى، گفت: آيا در ميان شما حسين است؟ گفتند      : مردى برخاست و گفت   

مـن  : تو كيـستى؟ گفـت    : ندگفت. شوم، و به شفاعت كننده اطاعت شونده       به پروردگار مهربان بشارت داده مى     : گفت
آن گـاه چهارپـايش رم نمـود، و    . بار خدايا، وى را به آتش ضـميمه كـن      : حسين گفت . ابن جويره يا جويزه هستم    
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  حيات صحابه

٢٤٠  ششم جلد 

در ايـن   : گويـد  مى) 193/9( هيثمى   1.به خدا سوگند، فقط پايش بر آن باقى ماند        : گويد پايش در ركاب بند ماند، مى     
  .مختلط گرديده بودعطاء بن سائب آمده، وى ثقه است، ولى 
نوشيد، به تير     را در حالى كه مى     )اللَّه عنهما  رضى(مردى حسين بن على     : و طبرانى از كلبى روايت نموده، كه گفت       

خداوند سـيرابت نكنـد، بعـد از آن نوشـيد حتـى كـه       : در پى آن هر دو طرف دهنش فلج گرديد، حسين گفت     . زد
  .اند اش ثقه آن تا گويندهرجال : گويد مى) 193/9( هيثمى 2.شكمش تركيد

 را بـه    �از دنبال عبيداللَّه بن زياد هنگامى كه حـسين          : و طبرانى از دربان عبيداللَّه بن زياد روايت نموده، كه گفت          
آيا ديـدى؟   : قتل رسانيد داخل قصر شدم، قصر بر رويش آتش داد، و او اينطور آستينش را بر رويش آورد و گفت                   

دربان عبيداللَّـه را نـشناختم، و بقيـه         : گويد مى) 196/9( هيثمى   3. كه آن را كتمان نمايم     آرى، وى دستورم داد   : گفتم
  .اند رجال آن ثقه

هـا در    دو مرد از جعفـى    : ام، مادر پدرم، برايم حكايت نموده گفت       جده: و طبرانى از سفيان روايت نموده، كه گفت       
اش دراز گرديد، حتى كه آن را    ى از آنان آلت تناسلى     حاضر بودند، يك   )اللَّه عنهما  رضى(كشته شدن حسين بن على      

من پسر يكى از آنان را ديـدم، كـه بـرايش            : گويد سفيان مى . نوشيد پيچانيد، و دومى اش مشك را تا آخرش مى         مى
و نـزد   . اند رجال آن تا جده سفيان ثقه     : گويد مى) 197/9( هيثمى   4.اختالل عقل رسيده بود، و گويى كه ديوانه باشد        

بـر اثـر آن   .  مواد غايطش را انداخت�مردى بر قبر حسين بن على       : همچنان از اعمش روايت است كه گفت      وى  
رجـال آن رجـال صـحيح انـد، چنانكـه هيثمـى       . براى آن خانواده اختالل عقل، ديوانگى، جذام، پيسى و فقر رسيد        

  .گفته است) 197/9(
   

  رديد  تغييراتى كه در نظام جهان به سبب قتل آنان پديدار گ
  فرود آمدن خون تازه در سال اتحاد

 حاضر بود، و در حـالى  5 در سال جماعه   �وى با عمروبن العاص     : ابن عساكر از ربيعه بن قسيط روايت نموده كه        
گذاشـتم و    من خود را ديدم، كه ظرف را مـى        : گويد ربيعه مى . گشتند، باالى شان خون تازه فرو باريد       كه آنان بر مى   

آن گاه عمروبن العـاص   . هاى مردم بر يكديگرشان است     شد، پس مردم گمان نمودند، كه اين خون        خون تازه پر مى   
آنچه را در ميان شما و خداوند تعالى اسـت اصـالح   : برخاست و پس از ثناى خداوند طورى كه اهل اوست، گفت    

آمـده، و  ) 291/4(ن در الكنز اين چني. رسانند سازيد، اگر اين دو كوه هم با يكديگر تصادم كنند براى تان ضرر نمى          
  .سند آن صحيح است: گفته
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  حيات صحابه

٢٤١  ششم جلد 

  ها روز كشته شدن حسين ديدن خون در زير سنگريزه
 كـدام عالمـه   �اگر بدانى كه در روز قتل حسين      : عبدالملك برايم گفت  : طبرانى از زهرى روايت نموده، كه گفت      

المقدس برداشته شـد، در زيـر آن خـون تـازه     اى كه در بيت    هر سنگريزه : گفتم: گويد  مى 1بود از كدام يك هستى؟    
رجـال آن   : گويـد  مـى ) 196/9( هيثمى   2.من و تو در اين حديث با هم برابريم        : يافت گرديد، عبدالملك برايم گفت    

  3.اند ثقه
 در شـام  )اللَّـه عنهمـا   رضى(در روز كشته شدن حسين بن على : گويد و نزد وى هم چنان از او روايت است كه مى 

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 196/9(هيثمى .  برداشته شد، زير آن خون وجود داشتهر سنگى كه
   

  سرخ گرديدن آسمان و كسوف آفتاب در روز كشته شدن حسين
 به قتل رسيد، من در آن       �روزى كه حسين    :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(نزد وى هم چنان از ام حكيم        
رجال آن تا ام    : گويد مى) 197/9(هيثمى  . آسمان روزهايى چون پارچه خون باقى ماند      روز دخترك خردى بودم، و      

  .حكيم رجال صحيح اند
 بـه قتـل رسـيد، آفتـاب     )اللَّه عنهمـا  رضى(هنگامى كه حسين بن على      : و نزد وى هم چنان از ابوقبيل روايت است        

. كه گمـان نمـوديم همـين قيامـت اسـت          يكبار گرفته شد، حتى كه ستارگان در نصف روز آشكار شدند، به حدى              
همه اين احاديث را، به جز حـديث        ) 201/8 (البدايهو ابن كثير در     . اسناد آن حسن است   : گويد مى) 197/9(هيثمى  

  .واللَّه اعلم. ها را از وضع شيعه قرار داده است اول ضعيف دانسته، و آن
   

  نوحه جن بر كشته شدگان شان  
  � نوحه جن بر عمر

 به قتل رسـيد  � هنگامى كه عمربن الخطاب     4از كوه تباله  : از مالك بن دينار روايت نموده، كه گفت       ) 94/3(حاكم  
  :چنين صدايى شنيده شد

l��$�� "�$ ²4 � �	?i� 1�� I���  
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  .نمودند، و چيزى را نديدندآن گاه نگاه 
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  حيات صحابه

٢٤٢  ششم جلد 

 بـه شـهادت   �هنگامى كه عمر : از معروف موصلى روايت نموده، كه گفت  ) 210ص(و ابونعيم اين را در الدالئل       
اين چنين اين را طبرانى از معروف روايت كرده، چنانكـه  . و همان دو بيت را متذكر شده ... رسيد، صدايى را شنيدم   

  .آمده است) 79/9(در المجمع 
شـبى از كـسى شـنيدم، كـه انـسان           :  روايـت نمـوده، كـه گفـت        )اللَّـه عنهـا    رضـى (از عايشه   ) 374/3(ن سعد   و اب 
  : پندارمش، وى خبر مرگ عمر را اعالن نمود، و گفت نمى
�Y0 j$*�� � 8�� 4� l�85  !���  
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  : چنين نوحه كشيد�و نزد وى هم چنان از سليمان بن يسار روايت است كه جن بر مرگ عمر 
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ها بر عمربن الخطـاب   جن:  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنها رضى(از عايشه ) 210ص(و ابونعيم اين را در الدالئل  

  :بدون ترتيب فوق ذكر نموده، و افزوده استو اين اشعار چهارگانه را ...  بعد از سه روز گريستند�
K�Á "�&e� � À* r���)  
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  )اللَّه عنهما رضى(نوحه جن بر حسين بن على 
اللَّـه   رضى(ها را شنيدم كه بر مرگ حسين بن على           جن:  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(طبرانى از ام سلمه     

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 199/9(هيثمى . كشيدند  نوحه مى)عنهما
 فقط همين شب شنيدم، فكر �نوحه جن را بعد از وفات پيامبر : و نزد او هم چنان از وى روايت است كه گفت      

بيرون شو و بپرس، آن گاه      :  ، و براى كنيزش گفت     - است   � هدفش حسين    -كنم فرزندم قبض گرديده است       مى
  :كشد ده شد، كه وى به قتل رسيده است، و ناگهان متوجه شد كه جنى نوحه مىبرايش خبر دا



  حيات صحابه

٢٤٣  ششم جلد 
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  .باشد در اين عمروبن ثابت بن هرمز آمده و ضعيف مى: گويد مى) 199/9(هيثمى 
جـن را شـنيدم كـه بـر حـسين بـن علـى               :  روايت است كـه گفـت      )اللَّه عنها  رضى( ميمونه   و نزد وى هم چنان از     

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 199/9(هيثمى . كشيد  نوحه مى)اللَّه عنهما رضى(
   

  در خواب   � اصحاب و ديدن پيامبر
  در خواب � ابوموسى و ديدن پيامبر

در خواب ديدم، كه گويى راههاى زيـادى را در  : ايت نموده، كه گفت رو �از ابوموسى اشعرى    ) 332/3(ابن سعد   
پيش گرفتم، ولى نابود شدند، و يك جاده باقى ماند، و من آن را پيمودم تا اين كه به كوهى رسيدم، ناگهـان ديـدم                         

 � قرار دارد، ناگهان ديدم، كـه وى بـه سـوى عمـر               � باالى آن است، و در پهلويش ابوبكر         �كه رسول خدا    
 آيا اين را براى     1:گفتم. إناللَّه و إناإليه راجعون، به خدا سوگند، اميرالمؤمنين درگذشت        : نمايد كه بيا، گفتم    شاره مى ا

  .چنان نيستم كه خبر مرگش را براى وى ابالغ نمايم: كنى؟ گفت عمر نوشته نمى
   

  اللَّه عليه و سلم در خواب عثمان و ديدن پيامبر صلى
 در همان روزى كه به قتل رسيد خواب         �عثمان بن عفان    : ن صلت روايت نموده، كه گفت     از كثيرب ) 99/3(حاكم  

تـان حـديثى را بيـان        عثمـان تمنـاى فتنـه را نمـود، بـراى          : اگر مردم نگويند  : نمود، وقتى از خواب برخاست گفت     
. گـوييم  گوينـد نمـى    مىخداوند صالحت گرداند، براى ما بيان كن، چون ما آنچه را مردم             : گفتيم: گويد مى. كردم مى

: گويد  حاكم مى  2.»شوى تو در جمعه با ما حاضر مى      «:  را در همين خوابم ديدم كه گفت       �من رسول خدا    : گفت
و ابـن  . صحيح اسـت : گويد ذهبى مى. اند اين حديث صحيح االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده      

. حادثه قتل وى در روز جمعـه بـود        :  روايت نموده، و افزوده است     اين را از كثيربن صلت به مانند آن       ) 75/3(سعد  
در ايـن ابوعلقمـه مـوالى عبـدالرحمن بـن       : گويد مى) 232/7(هيثمى  . اين چنين اين را ابويعلى روايت كرده است       

  .اند عوف آمده، و او را نشناختم، و بقيه رجال آن ثقه
:  صبح نمود و صحبت نموده گفـت       �عثمان  : روايت است كه   )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    ) 103/3(و نزد حاكم    

، عثمان روزه دار بود، و در همان روز »اى عثمان، نزد ما افطار كن«:  را در خواب ديدم، گفت�من امشب پيامبر 
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  حيات صحابه

٢٤٤  ششم جلد 

. انـد  اين حديث صحيح االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايـت نكـرده              : گويد  حاكم مى  1.�به قتل رسيد    
  .اند آمده، روايت كرده) 232/7(و ابويعلى و بزار مانند اين را، چنانكه درالمجمع . صحيح است: گويد ذهبى مى

از نافع مانند اين را روايت نموده، و نزد عبداللَّه و ابويعلى از مسلم ابوسعيد موالى عثمـان بـن                    ) 74/3(و ابن سعد    
نمود، و ازارى را طلب كرد و بر تن نمود، كه آن             بيست غالم را آزاد      �عثمان بن عفان    :  روايت است كه   �عفان  

 و ابوبكر و عمـر را در  �من شب گذشته رسول خدا : را نه در جاهليت بر تن نموده بود و نه در اسالم، و گفت        
بعد از آن قرآنى را طلـب نمـود، و در پـيش    . كنى صبر كن، شب آينده نزد ما افطار مى      : خواب ديدم، و برايم گفتند    

. اند ها ثقه  رجال آن : گويد مى) 232/7(هيثمى  . د، و در حالى به قتل رسيد كه قرآن در پيش رويش بود            رويش باز كر  
  .اند ها ذكر شده  و غير آنالبدايهو حديث طرق ديگرى هم دارد، كه در المجمع و 

   
  در خواب � على و ديدن پيامبر

 -دوستم در خواب همراهم روبرو گرديد       :  گفت )رضي اهللا عنهم  (عدنى از حسن يا حسين روايت نموده، كه على          
آن گـاه وى بـرايم راحـت        .  برايش از آنچه از اهل عراق بعد از وى ديدم، شكايت نمـودم             - �يعنى پيامبر خدا    

  . بعد از آن جز سه روز درنگ ننمود�على . شدن از آنان را در وقت نزديك وعده سپرد
 را در خواب ديدم، و برايش از تكـذيب و           �پيامبر  :  گفت  روايت است كه   �و نزد ابويعلى از ابوصالح از على        

، ناگهـان  »اى على گريه مكـن و متوجـه شـو   «: اذيت هايى كه از امتش ديدم شكايت نمودم و گريستم، برايم گفت           
شـود، تـا ايـن كـه از هـم       هاى بزرگى سرهاى شان زده مـى  شوند، و با سنگ    ديدم كه دو مرد، در زنجير كشيده مى       

رفـتم، بـه     باز بامداد، طورى كه هر روز نـزدش مـى  2:گويد گردد، مى ز به همان حالت اصلى اش بر مى     پاشد، وبا  مى
ايـن  . اميرالمـؤمنين بـه قتـل رسـيد     : زيارتش شتافتم، و وقتى به جزارين رسيدم، با مردم روبرو گرديدم، آنان گفتند            

  .آمده است) 61/5(چنين در المنتخب 
   

   خوابدر � حسن بن على و ديدن پيامبر
 �پيـامبر   : گويد  شنيدم كه مى   )اللَّه عنهما  رضى(از حسن بن على     : طبرانى از فلفله جعفى روايت نموده، كه گفت       

 � گرفته است، و عمر � را ديدم كه از ازار پيامبر �را در خواب ديدم، كه به عرش چنگ زده است، و ابوبكر 
 گرفته اسـت، و خـون را ديـدم كـه از     �دم كه از ازار عمر  را دي� گرفته، و عثمان     �را ديدم كه از ازار ابوبكر       
هـا نـزدش حاضـر بودنـد، آنـان           حسن اين را در حالى بيان داشت، كه قومى از شيعه          . ريزد آسمان به زمين فرو مى    

ديـدمش ازار پيـامبر    تر نبود، كـه مـى   از على هيچ كس ديگرى برايم محبوب: و على را نديدى؟ حسن گفت  : گفتند
اين را طبرانى   : گويد مى) 96/9(هيثمى  . و حديث را متذكر شده    ... ت، ولى آن خوابى بود كه ديدمش       گرفته اس  �

  .در األوسط والكبير روايت نموده، و اسناد آن حسن است
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  حيات صحابه

٢٤٥  ششم جلد 

اى مردم، ديـشب چيـز شـگفت انگيـزى را در خـواب         :  روايت است كه گفت    �و نزد ابويعلى همچنان از حسن       
آن گـاه   . هاى عرش ايـستاد    اى از پايه    آمد و نزد پايه    �رسول خدا   . ى عرشش ديدم  ديدم، پروردگار تعالى را باال    

 آمد، و دستش را بر شانه ابـوبكر          �بعد از آن عمر     .  گذاشت � آمد، و دستش را بر شانه رسول خدا          �ابوبكر  
كه مرا بـراى چـه   پروردگارا، بندگانت را بپرس :  آمد، و با دستش اشاره نمود و گفت�گذاشت، بعد از آن عثمان   

 گفته �براى على : گويد مى. آن گاه دوناوه خون از آسمان به سوى زمين جارى گرديد: گويد به قتل رسانيدند؟ مى
حسن : و در روايتى آمده   . نمايد كه ديده است    چيزى را بيان مى   : بينى؟ گفت  كند نمى  آيا آنچه را حسن بيان مى     : شد

 را �و عثمان : و مانند آن را متذكر شده، مگر اينكه گفته است... جنگم نمىبعد از اين خوابى كه ديدم ديگر : گفت
هـاى   خـون : اين چيـست؟ گفتـه شـد      : گذاشته بود، و خونى را نزد آنان ديدم، گفتم        �ديدم، كه دستش را بر عمر       

بـه دو اسـناد   همه اين را ابويعلى : گويد مى) 96/9( هيثمى 1.خواهد عثمان است، كه از خداوند خون بهاى آن را مى        
سـفيان بـن وكيـع آمـده، و ضـعيف      : شناسم، و در دومى روايت نموده و در يكى از آنان كسى است كه وى را نمى 

  .باشد مى
   

  در خواب � ابن عباس و ديدن پيامبر
در نـصف روز رسـول خـدا        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 142/1(خطيب در تاريخش    

بيند، در خواب ديدم كه موهاى پراكنده و غبـار آلـود داشـت، و در دسـتش          كه انسان در خواب مى     را طورى    �
خون حسين و يارانش، مـن آن را از ابتـداى روز تـا              :  چيست؟ گفت  بطرياين  : گفتم.  از شيشه بود   )بطرى(بوتلى  

) 381/1(ن عبدالبر در االستيعاب   اين را اب  . كنم، آن گاه ديديم كه وى در همان روز به قتل رسيده بود             حال جمع مى  
  2. بود، كه در آن خون بودبطري ايدر دستش : از ابن عباس به مانند آن روايت نموده، و افزوده است

   
  اصحاب و ديدن يك ديگرشان در خواب  

  � عباس و فرزندش عبداللَّه و در خواب ديدن عمر
 �مـن همـسايه عمـربن الخطـاب     :  نموده، كه گفت    روايت �از عباس بن عبدالمطلب     ) 54/1 (الحليهابونعيم در   

هنگـامى  . بودم، و هيچ كسى از مردم را نديدم كه بهتر از عمر باشد، شبش نماز بود و روزش روزه و كارهاى مردم                
بنابراين وى را در حالى ديدم كـه  . كه عمر درگذشت، از خداوند عزوجل خواستم، كه وى را در خوابم نشان بدهد    

: آيد، برايش سالم دادم، و برايم سـالم داد، بعـد از آن گفـتم    وش انداخته و از طرف بازار مدينه مىاش را بر د  جامه
همين اكنون از حساب فـارغ شـدم، و اگـر           : چه دريافتى؟ گفت  : برايش گفتم . خوب هستم : چه حالى دارى؟ گفت   
  .ام رسوايم بسازد 3بود، نزديك بود چوكى مهربانى پروردگارم نمى
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  حيات صحابه

٢٤٦  ششم جلد 

 دوستم بود، او وقتى درگذشت، يك سال درنگ �عمر :  روايت نموده، كه گفت�از عباس   ) 375/3(و ابن سعد    
او را بعد از گذشـت يـك سـال    : گويد كردم كه وى را در خوابم به من نشان بدهد، مى نمودم، و به خداوند دعا مى    

اين : وردگارت با تو چه كرد؟ گفتاى اميرالمؤمنين، پر: گفتم: گويد مى. كند ديدم كه عرق را از پيشانى اش پاك مى       
ابتداى فراغتم است، و نزديك بود چوكى ام مرا به پـايين افكنـد، اگـر بـا پروردگـار مهربـان و بـا رحمـم روبـرو                             

  .گرديدم نمى
يك سال به خداوند دعـا نمـودم، كـه        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 375/3(و ابن سعد    

بـا  : چـه ديـدى؟ گفـت   : بنابراين وى را در خواب ديدم، و گفتم: گويد مى.  را برايم نشان بدهد    �عمربن الخطاب   
  .افتاد بود، چوكى ام به پايين مى ذات مهربان و با رحم روبرو شدم، و اگر رحمتش نمى

   
  )اللَّه عنهم رضى(ابن عمر و انصاريى و در خواب ديدن عمر 

تـر از    هيچ چيزى نزدم محبوب   :  روايت نموده، كه وى گفت     )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    ) 54/1 (الحليهابونعيم در   
از عمربن الخطاب، آن گـاه وى از    : اين از كيست؟ گفتند   : در خواب قصرى را ديدم، گفتم     . دانستن حالت عمر نبود   

ذشـت، اگـر   به خير گ: چه كردى؟ گفت: گفتم. قصر بيرون شد، و چادرى بر تن داشت، انگار كه غسل نموده باشد   
چه وقت از شما جدا : شدم، نزديك بود كه چوكى ام مرا سرنگون سازد، گفت من با پروردگار بخشاينده روبرو نمى

  .همين اكنون از حساب خالص شدم: قبل از دوازده سال، گفت: ام؟ گفتم شده
بـه خداونـد   : گويد دم كه مىاز مردى از انصار شني: از سالم بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت) 376/3(و ابن سعد    

دعا نمودم، كه عمر را برايم در خواب نشان بدهد، بنابراين وى را بعد از ده سال ديدم، كه عـرق را از پيـشانى اش         
بـود،   همين اكنون فارغ شدم، و اگر رحمت پروردگارم نمى        : اى اميرالمؤمنين، چه كردى؟ گفت    : گفتم. نمود پاك مى 

  .شدم هالك مى
   

  در خواب � ن عوف و ديدن عمرعبدالرحمن ب
 در حالى كه از حج عودت نمـوده  1در سقيا:  روايت نموده، كه گفت  �از عبدالرحمن بن عوف     ) 376/3(ابن سعد   

آيد، و تا حدى  به خدا سوگند، چند لحظه قبل عمر را ديدم، كه مى:  گفت2وقتى از خواب برخاست. بودم، خوابيدم
بعـد از آن  .  را كه در پهلويم خواب بود، با پايش زد، و از خواب بيدارش نمـود 3پيش آمد، كه  ام كلثوم دختر عقبه    

روى گردانيد و برگشت، و مردم در طلبش به راه افتادند، من لباس هايم را طلب نمودم، و پوشيدم، و بـا مـردم در                 
:  دركش نكردم، گفتمبه خدا سوگند، تا اينكه مانده نشدم،. طلبش بيرون شدم، و نخستين كسى بودم، كه دريافتمش       

به خدا سوگند، اى اميرالمؤمنين مردم را در مشقت انداختى، به خدا سوگند، تا كسى مانـده و خـسته نـشود تـو را                    
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  حيات صحابه

٢٤٧  ششم جلد 

سوگند . كنم شتاب نموده باشم    گمان نمى : گفت. تواند، و به خدا سوگند، تا مانده نشدم در نيافتمت          درك كرده نمى  
  .ست، آن عملش استبه ذاتى كه جان عبدالرحمن در دست او

   
  )اللَّه عنهما رضى(عبداللَّه بن سالم و در خواب ديدن سلمان 

اى برادرم، هر يكى ما كـه قبـل   :  برايش گفت�سلمان :  روايت نموده كه�از عبداللَّه بن سالم     ) 93/4(ابن سعد   
آيـا ايـن ممكـن      : الم گفت از همراهش وفات نمود، دومى بايد تالش كند كه وى را در خواب ببيند، عبداللَّه بن س                

رود، و روح كافر در زندان       آرى، روح مؤمن گردنده است، و در هر جاى زمين كه بخواهد مى            : است؟ سلمان گفت  
در حالى كه من در نصف روز بر تختم خوابيـده بـودم، مـدتى در          : گويد بعدها سلمان درگذشت، عبداللَّه مى    . است

السالم عليك و رحمةاللَّه، ابوعبداللَّه، :  السالم عليك و رحمةاللَّه، گفتم :خواب فرو رفتم، ناگهان سلمان آمد و گفت       
كنم، چون توكل امر نيكويى است، تو را بـه           خوب يافتم، و تو را به توكل توصيه مى        : منزلت را چگونه يافتى؟گفت   

  .كنم، چون توكل چيز نيكويى است توكل توصيه مى
: گفـت : مغيره بن عبدالرحمن به اختصار روايت كرده،و در روايت وى آمده          از  ) 205/1 (الحليهو ابونعيم اين را در      

خـوب  : اى ابوعبداللَّه چه حـال دارى؟ گفـت       : سلمان درگذشت، و عبداللَّه بن سالم وى را در خواب ديد و گفت            
ماننـد ايـن   از مغيره  ) 93/4(و ابن سعد    . توكل را چيز عجيبى يافتم    : ها را بهتر يافتى؟ گفت     كدام عمل : هستم، گفت 

  .را روايت كرده است
   

  )اللَّه عنهما رضى(عوف بن مالك و در خواب ديدن عبدالرحمن بن عوف 
از عوف بن مالك روايت نموده، كـه وى گنبـدى از پوسـت، و سـبزه زار سـبزى را در               ) 210/1 (الحليهابونعيم در   

. نمودنـد  دند، و خرماى عجوه پشكل مىكر خواب ديد، و در اطراف گنبد گوسفندانى خوابيده بودند كه نشخوار مى           
آن گاه انتظار كـشيديم، تـا بيـرون         : گويد از عبدالرحمن بن عوف، مى    : اين گنبد ازكيست؟ گفته شد    : گفتم: گويد مى

اى عوف، اين چيزى است كه خداوند آن را به سبب قرآن براى ما داده است، و اگر بر اين : گفت: افزايد مى. گرديد
خداوند . بينى، كه نه چشمت ديده و نه گوشت شنيده و نه بر قلبت خطور نموده است                ى را مى  تپه بلند شوى، چيز   

  .نمود سبحانه و تعالى آن را براى ابودرداء آماده ساخته است، چون وى دنيا را با دو دست و سينه دفع مى
   

  عبداللَّه بن عمروبن حرام و در خواب ديدن مبشر بن عبدالمنذر
قبـل از  :  گفت�عبداللَّه بن عمروبن حرام : ريق واقدى از شيخ هايش روايت نموده، كه گفتنداز ط) 204/3(حاكم  

تـو در   : گفـتم . آيى تو در اين روزها نزد ما مى      : گويد احد مبشر بن عبدالمنذر را در خواب ديدم، كه انگار برايم مى           
آيا در روز بدر به قتل رسيدى؟       : گفتمبرايش  . كنيم در جنت، هرگونه كه بخواهيم در آن سير مى        : كجا هستى؟ گفت  



  حيات صحابه

٢٤٨  ششم جلد 

:  فرمـود � متذكر گرديد، پيامبر خـدا       �وى آن را براى رسول خدا       ... آرى، ولى باز زنده گردانيده شدم     : گفت
  1.»اين شهادت است، اى ابوجابر«
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  حيات صحابه

٢٤٩  ششم جلد 

  باب نوزدهم
  

  اسباب نصرت غيبى براى اصحاب
   

هـاى   زدند، و نظـر را از اسـباب        گونه به آن چنگ مى    شدند، و چ   به چه سبب هايى به نصرت غيبى نصرت داده مى         
  !!گردانيدند هاى فانى بر مى مادى و متاع

   
   

  تحمل بدى و سختى ها   
  ها يافتند حديث ابن عوف درباره اين كه اصحاب، خير را در مكروه و سختى

، و ما بهترين خـوبى  اسالم به سختى و شدت نازل گرديد:  روايت نموده، كه گفت    �بزار از عبدالرحمن بن عوف      
 از مكه بيرون گرديديم، و در آن براى مان كاميابى و موفقيت نـصيب  �با رسول خدا . را در چيز ناگوار دريافتيم 
 به سوى بدر بر همان حالتى بيرون گرديديم كه خداونـد عزوجـل و تبـارك و تعـالى     �گرديد، و با رسول خدا  

  :ذكر نموده است
]     � g&��s� 4� l���() "{ �"�y*�' .            "�(
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يـن فرمـان    دانـستند ا   در حالى كه گروهى از مسلمانان ناخشنود بودند و كراهت داشتند و با آن كه مـى                ... «: ترجمه

 )آن را(شوند و  گويى به سوى مرگ رانده مى. كردند خداست و اين سخن آشكار شده بود، باز هم با تو مجادله مى           
كاروان تجارى قريش يـا لـشكر       (به ياد آوريد وقتى را كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو گروه                 . نگرند مى
  .»اشتيد كه كاروان غير مسلح براى شما باشدد براى شما خواهد بود، اما شما دوست مى )ها آن

هدف از شوكت در اينجا قريش است، و خداوند در آن براى مان پيـروزى و كاميـابى را نـصيب فرمـود، بـه ايـن                           
در اين عبـدالعزيز بـن عمـران آمـده و او            : گويد مى) 27/7(هيثمى  . صورت ما بهترين خير را در چيز ناگوار يافتيم        

  .باشد ضعيف مى
   

  در اين باره � براى خالد � ه ابوبكرنام
، هنگـامى كـه از يمامـه فـارغ     �از محمدبن اسحاق بن يسار، در قصه خالدبن وليد          ) 179/9(بيهقى در سنن خود     

  : براى خالد بن وليد كه در يمامه قرار داشت، نوشت�ابوبكر صديق : گرديد، روايت نموده، كه گفت
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 براى خالدبن وليد و كسانى كه از مهاجرين، انصار و آنانى كـه              �از بنده خدا ابوبكر خليفه رسول خدا        «: ترجمه

سالم بر شما، من با ارسال ايـن نامـه بـه سـوى تـان خداونـدى را                   . تقديم است اند   به نيكى از ايشان پيروى نموده     
اش را  نمـود، بنـده   )تمام(اش را پوره   ستايش خدايى راست كه وعده    : اما بعد . ستايم، كه معبودى جز وى نيست      مى

. سـاخت كامياب گردانيد، دوستش را عزت بخشيد، دشمنش را ذليل گردانيد و احزاب را بـه تنهـايى اش مغلـوب                
انـد و اعمـال صـالح     خداوند به كسانى از شما كـه ايمـان آورده  «: خداوندى كه جز وى معبودى نيست، گفته است       

دهد كه آنان را قطعاً خليفه روى زمين خواهد ساخت، همانگونـه كـه پيـشينيان را خالفـت        اند، وعده مى   انجام داده 
  .»ه پا بر جا و ريشه دار خواهد ساختروى زمين بخشيد، و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديد

اى اسـت كـه    اى است از طرف وى كه خالف شدنى نيست، و گفته و همه آيت را نوشت و قرائت نمود، اين وعده  
جهاد و قتال بـر شـما فـرض         «: در آن هيچ شك وجود ندارد، وى جهاد را بر مؤمنان فرض گردانيده، و گفته است               

  .»ند استگردانيده شد، و آن براى تان ناپس
سـازيد، و از وى در آنچـه بـر           )تمام(هاى خداوند را بر خويش پوره        ها فارغ گرديد، بنابراين وعده     تا اينكه از آيت   

اگر چه در اين راه سختى و مشكالت بـزرگ گـردد، و مـصيبت دشـوار                 . شما فرض گردانيده است اطاعت نماييد     
چون اين در مقابل پـاداش  . ها سر دچار گرديد ها و نفس لشود، و مشقت به درازا كشد، و در اين راه به مصيبت ما       

ها  در راه خدا سبك بار و سنگين بار غزا نماييد، و با مال. خداوند رحم تان كند. بزرگ خداوند ناچيز و اندك است 
آگاه باشيد كه من خالدبن وليد را به حركت به سـوى عـراق دسـتور     . هاى تان جهاد كنيد، و آيت را نوشت        و نفس 

. ادم، وى از آنجا تا امر من برايش نيامده حركت نكند، و شما با وى حركت كنيد، و در رفتن با وى سستى ننماييد  د
چون اين راهى است كه خداوند اجر را در آن بـراى كـسى كـه نيـتش در آن خـوب باشـد، و بـه خيـر رغبـت و                        

. ، تا آمدن دستور مـن در همانجـا باشـيد      وقتى كه به عراق پايين شديد     . سازد عالقمندى اش افزون باشد، بزرگ مى     
هـاى   و سالم و رحمـت و بركـت  . خداوند چاره و كفايت ما و شما را خود در كارهاى دشوار دنيا و آخرت بنمايد            

  .خدا بر شما نازل باد



  حيات صحابه
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هـا، بـاب     درباره تحمل مكروه و سـختيها در بـاب تحمـل سـختيها و اذيـت     )رضي اهللا عنهم  (هاى اصحاب    و قصه 
  . نصرت، باب جهاد و غير آن به تفصيل گذشتهجرت، باب

   
  به جا آوردن فرمان با وجود مخالفتش با ظاهر

آرى، : ، گفتنـد  »برخيزيد و بجنگيـد   «:  براى يارانش گفت   �احمد از عتبه بن عبد سلمى روايت نموده كه، پيامبر           
  : گوييم، كه بنى اسرائيل براى موسى عليه السالم گفت اى رسول خدا، چنان نمى

]"����. �&7y �{ 	%��) I�* � j� >y3{ [.  
  .»ايم تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما اينجا نشسته«: ترجمه

و . اند رجال آن ثقه: گويد مى) 75/6( هيثمى 1.جنگيم ولى تو و پروردگارت، اى محمد، برويد و ما هم همراه تان مى         
ى حاتم و ابن مردويه و غير ايشان گذشـت، و قـول سـعدبن    قول مقداد مانند اين نزد ابن اب) 184/2(در باب جهاد  

سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگـر مـا را             :  گذشت �نزد احمد در حديث انس      ) 185/2( در   �عباده  
شويم، و اگر براى ما دستور بدهى كه بـا   ها داخل بحرها مى فرمان بدهى كه با شترها داخل بحرها شويم، حتماًبا آن        

 نزد ابن مردويـه از      )2/185  (�وقول سعدبن معاذ  . كنيم د را به برك الغماد برسانيم، اين كار را حتماً مى          شترها خو 
سوگند به ذاتى كه تو را عزت بخشيده، و برايت كتاب را نازل فرموده، كه من هرگز : علقمه بن وقاص ليثى گذشت

ود را ادامه دهى تا از طريـق يمـن بـه بـرك الغمـاد       ام، و نه هم از آن آگاهى دارم، ولى اگر حركت خ            آن را نپيموده  
�I     [: باشيم كه براى موسى عليه السالم گفتند       بيايى، ما همراهت خواهيم رفت، و مانند كسانى نمى        �* � j� >y3�

   "����. �&y�y �� Ý%��)[# »          ولى تو و پروردگارت برويد      »ايم تو و پروردگارت برويد، و جنگ كنيد و ما اينجا نشسته ،
بجنگيد و ما همراه تان و در دنبال شما هستيم، و ممكن تو براى كارى بيرون شده بـودى، و خداونـد غيـر آن را      و  

هـاى كـسى    پس به همان چيزى كه خداوند برايت پيش آورده ببين و حركت نما، و پيمان     . برايت پيش آورده است   
خواهى دشمنى كـن، و بـا        ، و با كسيكه مى    خواهى قطع كن   هاى كسى را كه مى     خواهى وصل نما، و پيمان     را كه مى  

 نـازل  �آن گاه قـرآن بـه تاييـد قـول سـعد      . خواهى بگير خواهى مصالحه نما و از اموال ما آنچه را مى     كسيكه مى 
��*�y"        [: گرديد'� g&���s� 4� l���() "{ � P:�� I+�� 4� I�* I0(5� �N$ [  و آنچـه را  : و امـوى افـزوده  . اآليـات

اى، و امـرى را   اى، براى ما محبوبتر از آنچه است كه براى ما گذاشـته   بده، و آنچه را از ما گرفته       خواهى براى ما   مى
  .اى كار ما متابعت از دستور و امر توست كه دستور داده

   
  توكل به خداوند تعالى و تكذيب اهل باطل  

  در اين باره با يك ستاره شناس � قصه اميرالمؤمنين على
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مسافر بن عوف بن احمر براى      : اند كه  ب النجوم از عبداللَّه بن عوف بن احمر روايت نموده         حارث و خطيب در كتا    
اى اميرالمؤمنين، در اين ساعت حركت :  وقتى كه از انبار به سوى اهل نهروان برگشت، گفت�على بن ابى طالب 

 ايـن سـاعت حركتـى    چون اگر تـو در : چرا؟ گفت: على گفت. مكن، بعد از گذشت سه ساعت از روز حركت نما     
رسد، و اگر در ساعتى كه من تو را به آن امر نمودم به راه بيفتى پيروز  كنى، تو را و يارانت را بال و ضرر سخت مى         

بـراى محمـد    :  گفـت  �على  . يابى اى دست مى   گردى، و به آنچه كه در طلب آن بيرون شده          شوى، و غالب مى    مى
: دانى در شكم اين اسـبم چيـست؟ گفـت    آيا مى. راى ما هم نيست ستاره شناس و منجمى نبود و بعد از وى ب     �

كسى كه تو را در اين قولت تصديق نمايد قرآن را تكذيب نمـوده، خداونـد تعـالى          : دانم، گفت  اگر حساب كنم مى   
  :گفته است

]��J*M� � �� ���� � #©�q�� �Ô� � #K��O�� ��� h�&�  !��� "{[ K�i� )"�N��:=_(  
  .»داند فرستد، و آنچه را كه در رحم هاست مى خداوند علم قيامت است، و باران را فرو مىنزد «: ترجمه
برى كه كسى در آن سفر        كنى به علم ساعتى پى مى      كرد، تو ادعاء مى     ادعاى علمى را كه تو نمودى نمى       �محمد  

ز خداوند، دربرگـر دانيـدن     كسى تو را در اين قولت تصديق نمايد، ا        : آرى، فرمود : رسد؟ گفت  كند برايش ضرر مى   
كند الزم است كـار و   شود و از تو پيروى مى بدى از خود، بى نياز شده است، و براى كسى كه به امر تو ايستاده مى        

كنـى   چون تو هدايت و رهنمايى اش را به ساعتى ادعا مـى . امرش را به تو بسپارد، نه به خدا كه پروردگارش است      
كسى كه به اين قول ايمان بياورد، بر وى شـديداً بـيم آن را دارم،   . يابد ى نجات مى كه كسى در آن سفر نمايد از بد       

بار خدايا، نيك فالى جز نيك فالى تـو نيـست، و            . كه چون كسى باشد كه به غير از خدا ضد و شريك گرفته است             
نماييم، و  خالفت مىكنيم و همراهت م  تكذيب مى1تو را. خيرى جز خير تو نيست و معبودى به غير تو وجود ندارد

اى : بعد از آن به سوى مردم روى گردانيـده گفـت          . دارى كنيم كه تو ما را از آن باز مى         در همين ساعتى حركت مى    
هـاى خـشكى و بحـر باعـث هـدايت و             مردم، زنهار كه علم نجوم را بياموزيد، مگر همان مقدار را  كه در تاريكى              

به خدا سوگند، اگر برايم ديگر خبر رسيد، كه تو به           . افر در آتش است   منجم مثل كافر است، و ك     . گردد رهنمايى مى 
و از . دارم نمايى تو را براى هميشه، تا وقتى هستم و هستى در حبس نگه مـى  كنى، و به آن كار مى  ستارگان نگاه مى  

ا نهـى  سازم، بعد از آن در همان ساعتى حركـت نمـود كـه وى ر    معاش و عطاء تا وقتى قدرتم هست محرومت مى 
اگر در سـاعتى كـه مـا را بـه آن امـر         : بعد از آن گفت   . نموده بود، و نزد اهل نهروان آمد و ايشان را به قتل رسانيد            

در همـان سـاعتى     : گفـت  اى مى   گوينده -گرديديم    يا غالب مى   -شديم   نموديم، و كامياب مى    نموده بود حركت مى   
ولـى  .  منجم بود و نه براى ما بعد از وى مـنجم بـود             � حركت نمود كه منجم به وى دستور داد، نه براى محمد          

اى مردم، به خـدا توكـل نماييـد، و بـه وى             . مان گشود  ها را براى   خداوند سرزمين كسرى و قيصر و ساير سرزمين       
  .آمده است) 235/5(اين چنين در الكنز . كند اعتماد كنيد، چون وى كفايت غيرش را مى
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  حيات صحابه

٢٥٣  ششم جلد 

   آن عزت داده است  طلب عزت به آنچه خداوند به سبب
  هاى اميرالمؤمنين عمربن الخطاب در اين باره قصه
 به سوى شام بيرون گرديد، ابوعبيده       �عمربن الخطاب   : از طارق بن شهاب روايت نموده، كه گفت       ) 61/1(حاكم  

ر خـود    بر شت  �گرديدند، و عمر      هم همراه مان بود، در مسير راه به آبى رسيدند، كه به آن داخل مى               �بن جراح   
اش نهاد، و از زمـام شـترش گرفـت و بـه آن         وى از آن پايين گرديد، و كفش هايش را كشيد، و بر شانه            . سوار بود 

كـشى و بـر      هايت را مـى    كفش! كنى؟ اى اميرالمؤمنين، آيا تو اين كار را مى       : ابوعبيده گفت . داخل همان آب گرديد   
سـازد كـه اهـل ايـن         اين خوشم نمـى   ! شوى؟ داخل آب مى  گيرى و به آن      گذارى، و از زمام شترت مى      ات مى  شانه

اُوه، ابوعبيده، اگر اين را غير تـو بگويـد، وى را عبرتـى بـراى امـت      : عمر گفت. سرزمين تو را به اين حالت ببينند      
ترين قوم بوديم، ولى خداوند ما را به اسالم عزت بخشيد، و هرگاه عزت را در غيـر       ما ذليل . گردانم  مى �محمد  
ايـن  : گويـد  حـاكم مـى  . سـازد   كه خداوند ما را به آن عزت بخشيده است، طلب نماييم خداوند ذليل مان مى      آنچه،

اند، و ذهبى هم با وى موافقه نموده،         حديث به شرط بخارى و مسلم صحيح است، ولى آن دو اين را روايت نكرده              
  .باشد به شرط آن دو مى: و گفته است
 بـه شـام تـشريف آورد، عـساكر          �هنگـامى كـه عمـر       : روايت است كه گفـت    از او هم چنان     ) 62/1(و نزد وى    

در حالى از وى استقبال نمودند، كه ازار، موزه و عمامه بر تن داشت، و از سر شترش گرفته و داخل آب    )سربازان(
كنند،  بال مىاى اميرالمؤمنين، عساكر و فرماندهان جنگى شام از تو استق: اى برايش گفت گرديده بود، آن گاه گوينده

ما قومى هستيم، كه خداوند ما را به اسالم عزت داده است، بنابراين             :  گفت �عمر  ! و تو بر اين حالت قرار دارى؟      
  .كنيم هرگز عزت را در غير آن طلب نمى

اى اميرالمـؤمنين، تـو عمـل    :  برايش گفت�ابوعبيده بن جراح : از او روايت است كه) 82/3(و نزد وى هم چنان    
موزه هايت را كشيدى، سواريت را جلـوكش نمـودى و در آب داخـل               !! اى نزد اهل اين سرزمين انجام داده     بزرگى  
گفـت، شـما     آه، كاش ايـن را غيـر تـو مـى          : آن گاه عمر با دستش بر سينه ابوعبيده زد و گفت          : گويد مى!! گرديدى

داد، و هـر گـاهى عـزت را در غيـر آن             ترين مردم بوديد، و خداوند شما را به اسالم عزت            ترين مردم و ذليل    اندك
از طارق به مانند آن، و ابن المبارك ) 47/1 (الحليهو ابونعيم اين را در     . سازد طلب كنيد، خداوند تعالى ذليل تان مى      

  .آمده است) 400/4(اند، چنان كه در منتخب الكنز  و هناد و بيهقى در شعب االيمان، از وى به مثل آن روايت كرده
 به شام تشريف آورد،     �هنگامى كه عمر    : از قيس روايت است كه گفت     ) 47/1 (الحليهنعيم همچنان در     و نزد ابو  

اى اميرالمؤمنين،  اگر اسب تاتـارى را سـوار          : مردم از وى در حالى استقبال نمودند، كه بر شترش سوار بود، گفتند            
شما را اينجـا نبيـنم، امـر از         : كنند، گفت  مىشود، چون بزرگان مردم و سرشناسان آنان از تو استقبال            شوى بهتر مى  

  . و به دستش به سوى آسمان اشاره نمود، راه شترم را باز كنيد1آنجاست،
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  حيات صحابه

٢٥٤  ششم جلد 

 جابيه از طريق ايلياء بر يك شـتر         �عمربن الخطاب به    : و ابن ابى الدنيا از ابوالغاليه شامى روايت نموده، كه گفت          
درخشيد، و كاله و دستارى بر سر نداشت، و پاهايش در دو      مى اش در تابش آفتاب    خاكسترى رنگ آمد، كه پيشانى    

شد، زير پايش    فرشش چادر انبجانى پشمى بود، همين چادر وقتى سوار مى         . طرف شتر آويزان بود و ركابى نداشت      
خرجينش چادر خط دار يا دستمالى بود، كه از پوسـت خرمـا پـر               . بود گرديد، بسترش مى   بود، و وقتى پايين مى     مى
و پيراهنى از كرباس    . گرديد، بالشتش بود   شد، خرجينش بود، و وقتى پايين مى       همين چادر وقتى سوار مى    .  بود شده

بزرگ قوم را برايم فرا خوانيد، آن گاه بـرايش جلـومس را          : خط دار بر تن داشت، كه پهلويش پاره شده بود، گفت          
يراهنى به عاريت بدهيد، آن گاه برايش پيراهن كتـانى          اى يا پ   پيراهنم را بشوييد، و بدوزيد، و جامه      : خواستند، گفت 

كتان چيست؟ برايش بيان كردند، وى پيراهنش را كـشيد،       : كتان است، گفت  : اين چيست؟ گفتند  : آورده شد، پرسيد  
آن گاه پيراهن آنان را كشيد، و پيـراهن خـودش را بـر تـن     . و شسته شد و پيوند گرديد و برايش دوباره آورده شد       

تو پادشاه عرب هستى، و اين سرزمينى هست كه شتر در آن قابل پـسند نيـست، اگـر                 : مس برايش گفت  جلو. نمود
. هاى روميان بزرگتر خواهـد بـود   چيزى را غير از اين بر تن كنى، و اسب تاتارى را سوار شوى، اين عمل در چشم   

آن گاه اسب   . كنيم  خدا طلب نمى   ما قومى هستيم، كه خداوند به اسالم عزت مان داده است، و بديلى را غير              : گفت
بعـد  . اى بر آن بدون زين و پاالن انداخته شد و به همان صورت سوارش گرديد               تاتارى برايش آورده شد، و قطيفه     

پنداشتم كه مردم شيطان را سوار شوند، آن گاه شترش برايش  ايستاده شويد، ايستاده شويد، من قبل از اين مى: گفت
  .آمده است) 60/7 (البدايهاين چنين در . وار گرديدآورده شد، و او آن را س

   
  رعايت اهل ذمه در حال عزت

 بـوديم،  �در ارتشى بـا سـلمان   : از ابونهيك عبداللَّه بن حنظله روايت نموده، كه گفت      ) 201/1 (الحليهابونعيم در   
مـا وى را    : گويـد   مـى  1آن گاه مردى حضرت مريم و پـسرش را دشـنام داد،           : گويد مى. مردى سوره مريم را خواند    

آن گاه وى نزد سلمان آمد و شكايت نمـود، و قبـل از آن نـزد وى           : افزايد مى. زديم، حتى كه خون آلودش ساختيم     
آن : افزايـد  مى. نمود گرفت، نزد سلمان شكايت مى     و هرگاه بر انسانى ظلم صورت مى      : گويد مى. شكايت نكرده بود  

سوره مريم را خوانـديم، و او مـريم و          : پاسخ داديم : گويد رد را زديد؟ مى   چرا اين م  : گاه سلمان نزد ما آمد و گفت      
  ايد؟ شنوانيد؟ آيا قول خداوند عزوجل را نشنيده چرا آن را براى شان مى: گفت. پسرش را دشنام داد

]"�A 4� "���� 4�o�� ���O% i � ��� 8q� l����  !�����O�)  !���[ )���i�:<D¤(  
خوانند دشنام ندهيد، كه اينان از روى ظلـم و جهـل خـدا را دشـنام                  ا كه اينان غير خدا فرا مى      معبودانى ر «: ترجمه

اى گروه عرب، آيا از همه مردم دين بـدتر نداشـتيد، و از همـه مـردم                  : يعنى بدون علم، بعد از آن گفت      . »دهند مى
خواهيـد مـردم را بـه        نمود؟ آيا مـى    منزل بدتر و زندگى بدتر نداشتيد، و خداوند عزت داد شما را و براى تان عطا               

هاى تـان    داريد، يا خداوند عزوجل آنچه را در دست        عزت خدا بگيريد؟ به خدا سوگند، يا از اين كار دست باز مى            
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  حيات صحابه

٢٥٥  ششم جلد 

در ميان نمـاز مغـرب و خفـتن         : دهد، بعد از آن به تعليم دادن ما پرداخت و گفت           گيرد و براى غيرتان مى     است مى 
هـاى اول شـب از    يابد، و بيهوده گويى     مقرره يكى از شما با انجام اين عمل تخفيف مى          نماز بگزاريد، چون تالوت   

  .برد شود، چون بيهوده گويى اول شب، آخر آن را از بين مى وى دفع مى
   

  عبرت گرفتن از حال كسى كه  امر خداوند تبارك و تعالى را ترك نموده است
هنگامى كه قُبرُص فـتح گرديـد، اهـل آن از     : وايت نموده، كه گفت    ر �از جبيربن نفير    ) 216/1 (الحليهابونعيم در   

 را ديـدم كـه تنهـا نشـسته و گريـه             �گريستند، من ابـودرداء      آنان به طرف يكديگر مى    . همديگر جدا كرده شدند   
 واى بر تو: گرياند؟ گفت تو را در روزى كه خداوند اسالم و اهلش را در آن عزت داده است چه مى                : كند، گفتم  مى

در حالى كه اين قوم غالب      . باشند اى جبير، مخلوق وقتى امر خداوند را ترك كنند، چقدر نزد وى ذليل و خوار مى               
و پيروز بودند، و پادشاهى را در دست داشتند، ولى امر خداوند را ترك نمودند، بنابراين سرنوشت شان به چيـزى                     

: از جبير به مانند آن روايت نمـوده، و بعـد از قـولش             ) 318/3(و ابن جرير اين را در تاريخش        . بينى انجاميد كه مى  
خداوند اسير شدن را برايشان مسلط گردانيد، و وقتى بر          : بينى، افزوده است   سرنوشت شان به چيزى انجاميد كه مى      

  .قومى اسير شدن مسلط گردد، ديگر خداوند به آنان پروايى ندارد
   

  ده آخرت  خالص گردانيدن نيت براى خداوند تعالى و ارا
   در اين باره)اللَّه عنهما رضى(قول معاذ براى عمر 

 عبور نمـود    )اللَّه عنهما  رضى( از نزد معاذبن جبل      �عمربن الخطاب   : ابن جرير از ابومريم روايت نموده، كه گفت       
 اخـالص، و : انـد  سه چيز است، و هر سه نجات دهنده   : رمز استوارى و بقاى اين امت چيست؟ معاذ گفت        : و گفت 

 ، نماز، و نماز ملت اسـت و طاعـت، و طاعـت              -اين همان فطرت است، فطرتى كه خداوند مردم را بر آن آفريده             
 از نزدش گذشت، معاذ بـراى همنـشينان خـود بـا           �راست گفتى، هنگامى كه عمر      :  گفت �عمر  . عصمت است 
 جز  1آيد، و اين    اختالف به ميان مى    باشد، و بعد از تو     هاى شان بهتر مى    هاى تو از سال    سال:  گفت �اشاره به عمر    

  .آمده است) 226/8(اين چنين در الكنز . ماند اندكى باقى نمى
   

  قصه عامربن عبدالقيس در اين باره
هنگامى كه مـسلمانان بـه مـدائن پـايين       : از ابوعبده عنبرى روايت نموده، كه گفت      ) 128/3(ابن جرير در تاريخش     

، مردى با ظرفى كه با خود همراه داشـت آمـد، و آن را بـراى مـسؤول غنـايم       ها را جمع كردند    گرديدند، و غنيمت  
آنچه نزد ماست به آنچـه وى آورده مـساوى شـده            !! هرگز مثل اين را نديديم    : سپرد، كسانى كه با وى بودند گفتند      

، اگـر تـرس   به خـدا سـوگند  : آيا از آن چيزى گرفتى؟ گفت : برايش گفتند . باشد تواند، و به آن نزديك هم نمى       نمى
: تـو كيـستى؟ گفـت   : گفتند. آوردم، آن گاه دانستند كه اين مرد شأن و حيثيتى دارد بود آن را براى تان نمى     خدا نمى 
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  حيات صحابه

٢٥٦  ششم جلد 

كنم، تا مرا تمجيد كند،      دهم، تا مرا بستاييد و نه اين را براى غيرتان ياد مى            نخير، به خدا سوگند، براى تان خبر نمى       
شوم، آن گاه مردى را از دنبالش روان كردند، تا ايـن كـه وى نـزد                  وابش راضى مى  ستايم، و به ث    ولى خداوند را مى   

  .يارانش رسيد، آن مرد از وى پرسيد، و متوجه شد كه وى عامربن عبدالقيس است
   

  گواهى سعد و جابر درباره عساكر قادسيه
: وايت نمـوده، كـه گفتنـد      از طريق سيف از محمد و طلحه و مهلب و غير ايشان ر            ) 128/3(ابن جرير در تاريخش     

: گفـتم  بود، مـى  به خدا سوگند، ارتش امين است، و اگر فضيلتى كه براى اهل بدر سبقت نموده نمى    :  گفت �سعد  
من عملكرد قوم هايى را پيگيرى نمودم، و در مورد آنان !! به خدا سوگند، فضيلت شان چون فضيلت اهل بدر است 

  .شنوم كنم و نه مى را ديدم، كه آن را نه در اين قوم گمان مىدر آنچه به دست آورده بودند، لغزشهايى 
سـوگند، بـه   :  روايـت نمـوده، كـه گفـت    )اللَّـه عنهمـا   رضـى (از جابربن عبداللَّه ) 128/3(و ابن جرير در تاريخش  

، ها را متهم نموده بـوديم      خداوندى كه معبودى جز وى نيست، بر هيچ يك از اهل قادسيه، جز بر سه تن، كه ما آن                  
 امانت دارى و پارسايى را كه از ايـشان          ]در واقع و پس از پيگيرى     [مطلع نشديم، كه دنيا را با آخرت بخواهد، ولى          

  .طلحه بن خويلد، عمروبن معديكرب و قيس بن مكشوح بودند: ديديم، ديگر نديده بوديم، و آنان
   

  درباره كسى كه زيورات و شمشير كسرى را برايش آورد � قول عمر
هنگامى كه شمشير كسرى، كمربنـد وى و        : از قيس عجلى روايت نموده، كه گفت      ) 128/3(رير در تاريخش    ابن ج 

اند، بدون ترديد صاحب امانت اند، آن گاه         قوم هايى كه اين را اداء نموده      :  آورده شد، گفت   �زيوراتش براى عمر    
  .تو عفت اختيار نمودى، بنابراين رعيت هم عفيف گرديد:  گفت�على 

   
  لب نصرت از خداوند تعالى و هم چنان طلب نصرت توسط قرآن عظيم و اذكار  ط

 درباره طلب نصرت از خداوند      )اللَّه عنهما  رضى(عمرو بن العاص     نامه عمربن الخطاب براى   
  تعالى

 به تعويق افتـاد  �وقتى كه فتح مصر براى عمر بن الخطاب  : ابن عبدالحكم از زيدبن اسلم روايت نموده، كه گفت        
  : نوشت�و تأخير نمود، براى عمروبن العاص 

) ��� ��� :                      >�J� ��� ������ 4� �+��J� � �+G�J� �s !i� r�3 �� � #g&? o&� �m��%��% #(W� V+) 4� �'-�~� � j�9� ��)
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  حيات صحابه

٢٥٧  ششم جلد 

جنگيـد، و سـبب آن    از تأخير شما در فتح مصر تعجب نمودم، چندين سال است كه بـا آنـان مـى       : اما بعد «: ترجمه
دارد، و خداوند    يد، كه دشمن تان دوست مى     ا تغييراتى هست كه در شما آمده است، و از دنيا آنچه را دوست داشته             

من به سوى تو چهار تن را روان نموده بـودم، و برايـت        . دهد هاى شان نصرت نمى    هيچ قومى را جز به صدق نيت      
دانم، به جاى هزار مرد است، مگر اين كه آنان را آنچه تغييـر   گوشزد كرده بودم، كه مردى از آنان طورى كه من مى          

ام برايت رسـيد، بـراى مـردم بيانيـه بـده و بـه قتـال             وقتى كه اين نامه   . ر ايشان را تغيير داده است     داده باشد، كه غي   
شان آنان را ترغيب كن، و به شكيبايى و نيت تشويق شان كن، و آن چهار تن را در پـيش روى مـردم پـيش             دشمن

يـد در وقـت زوال روز جمعـه انجـام     نما، و مردم را دستور بده كه با آنان چون يك مرد حمله كنند، و اين عمل با              
شود، و وقت اجابت دعاست، و بايد مردم صداى شان را به  چون آن ساعتى است كه در آن رحمت نازل مى  . پذيرد

  .»سوى خداوند بلند كنند، و بايد در مقابل دشمن شان از وى نصرت طلب نمايند
 براى شان خواند، بعد از آن همـان افـراد را طلـب    هنگامى كه نامه براى عمرو رسيد، مردم را جمع نمود، و نامه را        

شان كرد، و مردم را دستور داد، تا وضو نمايند، و دو ركعت نماز بگزارند،  و بعد                   نمود، و در پيش روى مردم پيش      
  .شان فتح نصيب فرمود از آن به سوى خداوند رغبت نمايند و از وى نصرت بخواهند، به اين صورت خداوند براى

 روايت - 1افزايند  كه بر يكديگر خود مى- همچنان از عبداللَّه بن جعفر و عياش بن عباس و غير آن دو                و نزد وى  
 نوشـت، و  � به تأخير افتاد، براى عمربن الخطاب   )اللَّه عنه  رضى(وقتى فتح مصر براى عمروبن العاص       : است  كه  

هر هزار مرد، يك مرد امير بـود، و عمـربن          عمر وى را با چهار هزار مرد كمك نمود، كه بر            . از وى كمك خواست   
من تو را به چهار هزار مرد كمك نمودم كه بر هر هزار مرد آنان، مردى است كـه در مقـام                : الخطاب برايش نوشت  

، و  )رضي اهللا عنهم  (زبير بن عوام، مقدادبن اسودبن عمرو، عباده بن صامت و مسلمه بن مخلد              : هزار مرد قرار دارد   
اين چنين در الكنـز  . شود وازده هزار مرد است، و دوازه هزار نفر هيچگاه به خاطر كمى مغلوب نمى           بدان كه با تو د    

  .آمده است) 151/3(
   

  براى اميران ارتش در شام در اين باره � نامه ابوبكر
  از عياض اشعرى متـذكر شـده، كـه   - كه ذكر مخرّج آن از نزدش افتاده    - �در خالفت ابوبكر    ) 145/3(در الكنز   

ابوعبيده، يزيدبن ابى سـفيان، شـرحبيل بـن حـسنه،           : در يرموك حاضر بودم، و بر آن پنج امير وجود داشت          : گفت
 وقتى جنگ پـيش     3: ، وى گفت   - اين عياض، غير عياض اشعرى است        - )رضي اهللا عنهم  ( 2خالدبن وليد و عياض   

 �است، و از وى كمك خواستيم، ابوبكر مرگ به سوى ما روى آورده : آمد، ابوعبيده اميرتان است، برايش نوشتيم    
كنم، كه در نصرت     خواهيد، ولى من شما را به كسى داللت مى         از من كمك مى   . تان برايم رسيد   نامه: براى ما نوشت  

 در  �چون محمـد    . وى خداوند عزوجل است، از وى نصرت بخواهيد       . دادن تواناتر، و عسكرش حاضرتر است     
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  حيات صحابه

٢٥٨  ششم جلد 

و ماننـد آن  ... اين را احمد از عياض اشعرى روايت نموده: گويم مى. صرت داده شدروز بدر با تعداد كمتر از شما ن       
وقتـى كـه    : و در آخرش افـزوده    ... وقتى براى شما جنگى پيش آمد     : عمر گفت : را متذكر شده، مگر اينكه وى گفته      

 جنگيـديم، و شكـست   همراه شـان : گويد مى. ام براى تان رسيد، همراه شان بجنگيد و به من مراجعه نكنيد          اين نامه 
و اموال زيادى به دسـت آورديـم و بـا هـم مـشوره               : گويد مى. شان داديم، و در چهار فرسخ به قتل شان رسانيديم         

كى همراهم بـر اسـب   : و ابوعبيده گفت: گويد مى. مان مشوره داد، كه به هر سر، ده دانه بدهيم     عياض براى . نموديم
آن جوان از وى سبقت نمود، و مـن ابوعبيـده را در         : گويد مى. نشوىمن، اگر غضب    : كند؟ جوانى گفت   مسابقه مى 

) 213/6(هيثمـى   . خـورد  حالى كه بر اسب برهنه سوار بود و عقب مانده بود، ديدم كه گيسوانش شور و تكان مـى                  
و ايـن را    . اين اسناد صحيح اسـت    : گويد مى) 400/1(و ابن كثير در تفسيرش      . رجال آن، رجال صحيح اند    : ميگويد

  .ابن حبان در صحيحش روايت نموده، و حافظ ضياء مقدسى آن را در كتابش انتخاب كرده است
   

  مسلمانان و طلب نصرت توسط قرآن عظيم در روز قادسيه
: از طريق سيف از محمد و طلحه و زياد به اسـناد آنـان روايـت نمـوده، كـه گفتنـد            ) 47/3(ابن جرير در تاريخش     

 با وى همراه گردانيده بود، و از قاريان بود، امر نمود تـا              �واند، جوانى را كه عمر      هنگامى كه سعد نماز ظهر را خ      
آن گاه وى به گروهى كـه بـه وى نزديـك بـود،              . آموختند  را تالوت نمايد، و همه مسلمانان آن را مى         1سوره جهاد 

هاى مردم خـوش و      چشمها و    ها قرائت گرديد، و قلب     سوره جهاد را تالوت نمود، و به اين صورت در همه گروه           
و نزد وى هم چنان از طريق سيف، از حـالم از مـسعودبن    . روشن گرديد، و آرامش را با قرائت آن احساس كردند         

سعد مردم را دستور داد، تا براى مردم سـوره جهـاد   : حديث را متذكر گرديده، و در آن آمده... خراش روايت است  
  .آموختند را تالوت كنند، و آنان آن را مى

   
  هاى قرآن عظيم براى يارانش و تعليم دادن طلب نصرت و كمك توسط آيت � پيامبر

 مـا را در     �رسول خـدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �ابونعيم در المعرفة و ابن منده از ابراهيم بن حارث تيمى            
  :و صبح نموديم بگوييم )شام(اى روان نمود، و دستورمان داد، كه وقتى بيگاه  سريه

]O�)� l�2�� �$�&��5 �]� �+�[ )"�&��s�:<<^(  
  .»ايم آيا گمان نموديد كه شما را بيهوده آفريده«: ترجمه

آمده است،  ) 327/2(اين چنين در الكنز     . و ما آن را تالوت نموديم، و غنيمت به دست آورديم و سالم باقى مانديم              
  .يستدر آن باكى ن: گويد درباره طريق ابن منده مى) 15/1 (اإلصابهدر 
  

  سعد و دستور دادن مردم به نصرت خواستن توسط تكبير و حوقله در روز قادسيه
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  حيات صحابه

٢٥٩  ششم جلد 

سـعد  : از طريق سيف از محمد و طلحه و زياد به اسناد آنان روايت نموده، كه گفتند    ) 47/3(ابن جرير در تاريخش     
را خوانديد، مـن يكبـار      وقتى كه ظهر    . در جاهاى تان برقرار باشيد، و تا خواندن ظهر هيچ حركتى نكنيد           :  گفت �

و بدانيد كه تكبير براى احدى قبل از شـما داده نـشده   . گويم، آن گاه شما هم تكبير بگوييد، و آماده شويد      تكبير مى 
است، و بدانيد كه تكبير براى تأييد شما داده شـده اسـت، و وقتـى تكبيـر دوم را شـنيديد، تكبيـر بگوييـد و بايـد                

تكبير بگوييد و آن گاه بايد سوار كـاران تـان پـيش       : باز وقتى كه تكبير سوم را گفتم      . تان تمام و كامل گردد     آمادگى
و وقتى براى چهارمين بار تكبير گفتم، همه تان بـه           . تازند، تا در پيش روى صف ظاهر شوند و دشمن را دفع كنند            

�        �J i (: يكبارگى به سوى دشمن حمله نماييد، حتى كه با دشمن تان خلط شويد، و بگوييد              !���� ��Ò�{ H�. i � �(# 
و اين را هم چنـان    . »كسى را قوت برگشت از گناه، و توانايى انجام عبادت جز به توفيق خدا ميسر نيست               «: ترجمه

نزد وى همچنان از طريـق سـيف   . از طريق سيف از عمروبن ريان از مصعب بن سعد به مثل آن روايت كرده است       
 تكبيـر   �هنگامى كه قاريان فـارغ گرديدنـد، سـعد          :  روايت است كه گفتند    از محمد و طلحه و زياد به اسناد آنان        

گفت، آنانى كه به وى نزديك بودند با پيروى از وى تكبير گفتند، و مردم به تكبير يكديگر همـه تكبيـر گفتنـد، در             
بـراى سـومين بـار    باز . باز براى بار دوم تكبير گفت، و مردم خويشتن را آماده كردند          . اين اثنا مردم حركت نمودند    

  .و حديث را متذكر شده است... تكبير گفت، در اين بار شجاعتمندان بيرون گرديدند، و جنگ را آغاز نمودند
   

  � طلب نصرت به موى پيامبر
: گفت.  كالهش را در روز يرموك گم نمود       �خالدبن وليد   : طبرانى از جعفر بن عبداللَّه بن حكم روايت نموده كه         

جستجويش كنيد، در اين بار يافتنـدش، و متوجـه شـدند كـه              : يد، ولى نيافتندش، بار دوم گفت     آن را جستجو نماي   
 عمره به جاى آورد، و سرش را تراشيد، آن گاه مـردم موهـاى               �رسول خدا   :  گفت �خالد  . كالهى است كهنه  

اشـتم، و در هـر   اطراف سرش را برداشتند، و من به موى پيشانى از آنان سـبقت جـستم، و آن را در ايـن كـاله گذ          
) 349/9(هيثمـى   . ام و اين همراهم بوده نـصرت و كاميـابى بـرايم نـصيب گرديـده اسـت                  جنگى كه شركت نموده   

اند، و رجال آن دو رجال صحيح اند، و جعفر از گروهى            اين را طبرانى و ابويعلى به مانند آن روايت كرده         : گويد مى
اين را از عبدالحميد بن جعفـر از  ) 299/3(و حاكم .  شنيده يا خير دانم كه آيا از خالد     از صحابه شنيده است، و نمى     

از ) 159ص(و ابـونعيم در الـدالئل       . اين حديث منقطع اسـت    : گويد ذهبى مى . پدرش به مثل آن روايت كرده است      
  .عبدالحميدبن جعفر از پدرش مانند آن را روايت نموده است

 مـوى رسـول     �در كاله خالدبن وليـد      :  متذكر شده، كه گفت    از عبدالحميدبن جعفر از پدرش    ) 31/7(و در الكنز    
ام كه اين در سرم بوده، برايم پيـروزى و نـصرت داده              هر گاهى با قومى روبرو شده     :  گفت �خالد  .  بود �خدا  

  .اين را ابونعيم روايت كرده است. شده است
   

  مسابقه در فضايل
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در ابتداى روز   :  بن شبرمه از شقيق روايت نموده، كه گفت        از طريق سيف از عبداللَّه    ) 70/3(ابن جرير در تاريخش     
. وارد قادسيه شديم، و از آن هنگامى عودت نموديم، كه وقت نماز فرارسيده بود، و مؤذن به شـهادت رسـيده بـود                      

خواست غالب شده اذان بگويد، حتى كه نزديك بـود      بنابراين مردم در اذان با يكديگر رقابت نمودند و هر يكى مى           
 در ميان شان قرعـه انـدازى نمـود، و سـهم     �اين عمل يكديگر خود را با شمشير هدف قرار دهند، پس سعد            در  

  .مردى بيرون شد وى اذان داد
   

  حقير شمردن زيبايى و زينت دنيا  
  قصه مغيره بن شعبه با پادشاه فارس ذوالحاجبين در اين باره

 روايت نمـوده،  �تح اصبهان در امارت نعمان بن مقرن در يك حديث طويل از معقل بن يسار درف    ) 293/3(حاكم  
آن گاه مغيره بن شعبه را به عنوان . نعمان به سوى ايشان آمد، و در ميان آنان و وى نهرى قرار داشت: و در آن آمده

چـه فكـر    : وى با يارانش مشوره نمـود و گفـت        . نماينده خود به سوى شان فرستاد، و پادشاه آنان ذوالحاجبين بود          
كنيد، براى آنان به هيئت و شكل جنگ بنشينم، يا به هيئت و شكل پادشاهى و تشريفات آن؟ بعد وى به هيئـت                      مى

و شكل پادشاهى و تشريفات آن بر تخت خود نشست، و تاج را بر سرش گذاشت، و در اطرافش دو صـف قـرار                        
ن گاه مغيره بن شعبه، كه در دستش نيزه و آ. بر تن داشتند )النگو(ها  ها و كره هاى ابريشم، گوشواره داشت، كه لباس

اش  از بازوانش گرفتند و با نيـزه . سپر بود آمد و در حالى كه مردم در اطراف وى بر فرشى در دو صف قرار داشتند   
: آن گاه ذوالحاجبين بـراى وى گفـت       . نمود، تا به آن بدفالى بگيرند      اش مى  داد، و پاره   فرش را مورد ضرب قرار مى     

اگـر خواسـته    . ايـد  ، شما را گرسنگى شديد و مشكالت فرا گرفته است، و به اين علت بيرون شـده                اى گروه عرب  
مغيره صحبت نمود، و پس از حمـد و ثنـاى خداونـد    . دهيم و به سرزمين تان برگرديد  باشيد، براى تان خوراكه مى    

. كـرديم  ند و ما آنان را پامال نمى      نمود خورديم، و مردم ما را پامال مى       ما گروه عرب جيفه و خود مرده را مى        : گفت
ترين ماست، و از بهترين نسب در ميان مـا برخـوردار اسـت، و          خداوند از ميان ما رسولى مبعوث نمود، كه شريف        

وى براى ما وعده نموده است، كه اينجا براى ما فتح خواهد شد، و ما همه آنچـه را بـراى مـا                       . راستگوترين ما بود  
كنم آنانى كه با مـن هـستند، بـدون           بينم كه گمان نمى    م، و من اينجا لباس و حالتى را مى        وعده نموده بود حق يافتي    

) 217/6(هيثمـى   . و طبرانى اين را از معقل به مانند آن، به طولش روايت نموده اسـت              . الحديث... گرفتن آن بروند  
  .دباش اند، غير علقمه بن عبداللَّه مزنى كه ثقه مى رجال آن رجال صحيح: گويد مى
   

  با رستم در اين باره در قادسيه � قصه ربعى، حذيفه و مغيره
از طريق سيف از محمد و طلحه و عمرو و زياد با اسـناد آنـان روايـت نمـوده، كـه           ) 33/3(ابن جرير در تاريخش     

 كـنم،  من شما را بـه سـوى ايـن قـوم روان مـى     : سعد به مغيره بن شعبه و تعداد ديگرى پيام فرستاد و گفت   : گفتند
كنيم، و صـرف همـان را انجـام          دهى از آن متابعت مى     نزدتان چيست؟ آنان همه شان گفتند، به آنچه دستورمان مى         

جوييم كه شايسته است و به       دهيم، و وقتى امرى پيش آمد، كه از طرف تو در آن چيزى نبود، به آنچه توسل مى                  مى



  حيات صحابه
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اين عمل هوشـمندان اسـت، برويـد و آمـادگى           : تسعد گف . زنيم شان حرف مى   نفع مسلمانان است، و به آن همراه      
پندارنـد   ها آراء و آدابى دارند، كه اگر ما همه يكجاى نزدشان برويم، مى             عجم:  بگيريد، آن گاه ربعى بن عامر گفت      

پس مـرا روان    : گفت. ايم، فقط يك مرد نزدشان روان كن و همه همراهش موافقت كردند            كه به آنان احترام گذاشته    
ا روان نمودند، ربعى خارج شد تا نزد رستم در اردوگاهش داخل شود، اما كسانى كه در پل قرار داشتند كنيد، وى ر

: نگاهش داشتند، و كسى نزد رستم درباره آمدن وى فرستاده شد، و او با بزرگان اهل فارس مشوره نمـود و گفـت                      
بزرگان شان به تواضـع و نـرمش اتفـاق    چه نظر داريد؟ هيبت و بزرگ منشى از خود نشان بدهيم، يا تواضع كنيم؟    

هـا را فـرش كردنـد، و چيـزى را            ها و بالشت   ها و اشياى مزين و زراندود را بيرون آوردند، و فرش           كردند، و لباس  
هـاى   هـا و بالـشت     هاى مزينش را بر تن نمود، و فـرش         نگذاشتند، و براى رستم تخت طاليى گذاشته شد، و لباس         

رفت، كه شمشير جالدارش   ربعى بر اسب پر موى و كوتاه قدش در حالى پيش مى زربافتش برايش فرش گرديد، و    
اى از چرم بسته بود، و سپرى از پوست گاو،           اش تسمه  با داشتن نيامى از پارچه كهنه همراهش بود، و در قبضه نيزه           

.  بـا وى بـود  كه بر رويش چرم سرخى چون قرص نان گرفته شده بود، با خود همراه داشت، و كمان و تيرش نيـز                    
پايين شـو، ولـى وى      : هاى نزديكش فرا رسيد، برايش گفته شد       هنگامى كه به پادشاه نزديك شد و نزد وى و فرش          

البتـه  . ها ايستاد، از آن پايين گرديد، و بر دو بالشت آن را بست             ها راند، و هنگامى كه باالى فرش       اسبش را بر فرش   
ها داخل نمود، و آنان نتوانـستند وى را بازدارنـد، و    اب را در ميان آن   ها را شق نمود، و طن      به صورتى كه آن بالشت    

. ولى برغم آن خواست جگر خون شـان سـازد         . برايش نرمى و تواضع نشان دادند، و او هدف ايشان را درك نمود            
وى زرهى بر تن داشت مانند حوض، و قبايش چادر شترش بود، كه براى آن گريبـان سـاخته پوشـيده بـودش، و                        

 و - و از همه عرب مـوى زيـادتر داشـت    -ش را با رسنى از پوست درخت و سرش را با دستارش بسته بود،      كمر
هـاى قـوچ كـوهى ايـستاده      دستارش طناب و تسمه چرمى شترش بود، و سرش چهار گيسو داشت كه چون شـاخ         

شما مرا دعـوت    . رتان بگذارم ام، كه سالحم را به ام      من نزدتان نيامده  : سالحت را بگذار، گفت   : برايش گفتند . بودند
اين موضوع را براى رستم خبـر  . گردم ايد، اگر از آمدنم نزدتان طبق دلخواه خودم ابا ورزيد، من دوباره بر مى         نموده

نمود، و  اش تكيه مى وى در حالى به پيش آمد، كه بر نيزه! برايش اجازه بدهيد، او فقط يك مرد است؟   : دادند، گفت 
به اين صـورت  . نمود ها را پاره مى ها و فرش گذاشت، و بالشت ود، وى نزديك نزديك قدم مىاش پيكان ب   نوك نيزه 

هاى آنان را خراب نمود، و پاره شده پشت سر گذاشت، و هنگاميكه بـه رسـتم نزديـك                    ها و فرش   وى همه بالشت  
چه : گفتند. ها فرود برد    فرش اش را بر   اطرافش را گرفتند، وى بر زمين نشست، و نيزه         )نگهبانان(داران   گرديد، پهره 

بعد همراهش صـحبت نمـود و   . بينيم ما نشستن بر زر و زيور شما را خوب نمى: تو را به اين عمل واداشت؟ گفت      
��d{ A              (: چه شما را اينجا آورده است؟ ربعى پاسـخ داد         : گفت���� HA���� 4� X�/ 4� �(�&� �&� X�0  !���� #�&2�+��  !���

    4� � # !���HA���  �	?i{ ��� d{ "��AM� *�0 4� � #�7+�? d{ ����� P��( ،خداوند مـا را برانگيختـه اسـت، و    «: ترجمه
خداوند ما را آورده است، تا كسى را كه خواسته باشد، از عبادت بندگان به عبادت خدا، و از تنگى دنيا به پهنايى و  

ديث را چنانكه در بخش اصحاب و دعوت بـه سـوى   و ح ... »وسعت آن و از جور اديان به عدل اسالم بيرون كنيم          
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واى بر شما، به لباس نبينيد، بـه رأى و كـالم و   : رستم گفت:  گذشت متذكر شده، تا اينكه گفته     1خدا در زمان عمر،   
آنان در لباس مثل شما     . دارند ها لباس و خوردن را ناچيز انگاشته، و حسب را نگه مى            چون عرب . سيرت نگاه كنيد  

بعد به سوى ربعى روى آوردند، كه سالحش را بگيرند و بـه             . بينند بينيد، نمى  در آن چيزى را كه شما مى      نيستند، و   
 آن گـاه  2تان نـشان بـدهم؟   خواهيد برايم نشان بدهيد و براى آيا مى: شان گفت ربعى براى. ترك آن تشويقش كردند 

باره داخل نيامش كن، و او آن را داخل نيام        دو: قوم گفتند . شمشيرش را از پوشش كشيد، انگار كه شعله آتش باشد         
وى سپر ايشان را پاره نمود، و سـپر  . بعد از آن، سپرى را به تير زد، و آنان نيز سپر پوستى وى را به تير زدند          . نمود

ايـد، و مـا      اى اهل فارس، شما طعام، و لباس و نوشيدنى را بزرگ سـاخته            : آن گاه گفت  . پوستى خودش سالم ماند   
  .بعد از آن برگشت، تا آنان درباره مدت مهلت فكر نمايند. ايم  ناچيز انگاشتهها را آن

وقتى كه فردا فرا رسيد، آنان كسى را روان نمودند، كه همان مرد را نزد ما روان كـن، ايـن بـار سـعد، حذيفـه بـن               
بـرايش  .  فـرش رسـيد    وى نيز در همان لباس و شكل به راه افتاد، تا اين كه به             . محصن را به سوى شان روان نمود      

آمدم، بـراى پادشـاه تـان        اين در صورتى ممكن بود، كه به كارى و ضرورتى نزدتان مى           : گفته شد، پايين شو، گفت    
گردم و شـما   او به من ضرورت دارد، دروغ گفته، و بر مى: تو به وى ضرورت دارى، يا او به تو؟ اگر گفت : بگوييد

رسـتم  . آيـم  رت دارم، نزدتان جز به همان صورتى كه دوست دارم نمى          من به او ضرو   : كنم، و اگر گفت    را ترك مى  
پايين شو، پاسخ   : بگذاريد وى را، وى آمد و بر بساط ايستاد، و رستم بر تخت خود قرار داشت، رستم گفت                 : گفت
امير : چرا تو آمدى، و دوست ديروزى مان نيامد؟ گفت: هنگامى كه پايين نشد، رستم پرسيدش     . شوم پايين نمى : داد

: گفـت . دارد، كه در سختى و آرامى در ميان ما برابرى و عدالت كند، بنابراين اين بار نوبت من اسـت       ما دوست مى  
هايش را براى ما نشان      خداوند عزوجل بر ما به دين خود منت گذاشت، و آيت          : چه شما را آورده است؟ پاسخ داد      

د از آن ما را به دعوت مردم به يكى از اين سه چيـز امـر   بع. داد، حتى كه شناختيمش، در حالى كه منكر وى بوديم         
گرديم، يا جزيه، كـه در   پذيرمش؛ اسالم، كه در آن صورت از شما بر مى     نمود، و هر كدامش را كه قبول كنند ما مى         

آرى، سـه  : يا صلح و متاركـه تـا روزى؟ گفـت     : رستم گفت . نماييم، يا جنگ   صورت ضرورت تان از شما دفاع مى      
هنگامى كه رستم نزد وى غير از اين را نيافت، بر گردانيدش، و به ياران خود روى گردانيد و .  ابتداى ديروزروز، از
بينيد؟ شخص اول اينها ديروز نزد ما آمـد، و در زمـين مـا بـر مـا             بينم شما نمى   آنچه را من مى   !! واى بر شما  : گفت

هاى مـزين مـا ايـستاده نمـود، و بـر آن       ش را بر فرش  شمريم تحقير نمود، و اسب     غالب گرديد، و آنچه را بزرگ مى      
بنابراين وى بر پرنده نيك بخت قرار دارد، وى زمين ما را و آنچه را در آن هست، در ضمن فضيلت                     . اش كرد  بسته

و اين امروز آمد، و نزد ما ايستاد، وى نيز بر پرنده نيك بخـت قـرار دارد،             !!. و برترى عقلش به سوى مسلمانان برد      
رستم با اين سخنانش هم مجلسانش را خـشمگين سـاخت، و ايـشان وى را               . ايستد ر زمين ما در مقابل ما مى      وى ب 

                                                 
1 �� )٣١٠/١ (
�Rآ 	�G>. 
�ح �7ن را �� �� <��ن ده�
 و �� <�^ ��ح �4د را �� ش� �I� �I>ی[ ��2� �Iش �R@م. _`ارم  ی. 



  حيات صحابه

٢٦٣  ششم جلد 

مردى را نزد ما روان نماييد، و آنان مغيـره ابـن   : وقتى كه فردا، فرا رسيد، كسى را روان نمود كه    . خشمگين ساختند 
  .شعبه را نزد ايشان روان كردند

هنگـامى كـه مغيـره بـه پـل      : طريق سيف از ابوعثمان نهدى روايت نموده، كه گفت    از  ) 36/3(بعد از آن ابن جرير      
رسيد، و به سوى اهل فـارس از آن عبـور نمـود، وى را متوقـف سـاختند، و از رسـتم در مـورد ورود وى اجـازه             

 حالى آمد، هاى شان را به خاطر تقويه نرمى و تواضع تغيير ندادند، و مغيره بن شعبه در              خواستند، و چيزى از لباس    
هاى زربافت بود قرار داشتند و انسان بايد به انـدازه            ها و جامه   هاى خويش كه عبارت از تاج      كه قوم در همان لباس    

رسيد و مغيره كه چهار گيسو داشت، آمد تا اين كه با رستم بر             رفت تا نزد رستم مى     يك تيرانداز باالى فرش راه مى     
.  هجوم آوردند، و حركتش داده، از آنجا پايينش كردنـد و زدنـدش             آن گاه به سوى وى    . تخت و فرش وى نشست    

ما گروه عرب، . بينم تر و بى خردتر از شما نمى رسيد، ولى قومى را بى عقل   از شما براى ما خبر عقلمندى مى      : گفت
تـان  گمـان نمـودم، شـما هـم بـا قـوم       . گيريم، مگر اينكه دشمنش باشد     همه برابر هستيم، يكديگرمان را غالم نمى      

داديـد،   كنيم، و بهتر از عملى كه انجام داديد، اين بود كه بـرايم خبـر مـى    كنيد، چنانكه ما همدردى مى   همدردى مى 
دادم، و   بعضى شما ارباب برخى ديگرتان هستيد، و اين عمل در ميان شما درست نيست، و مـن آن را انجـام نمـى                      

ستم كه امر شما از هم پاشيده است، و شما مغلوب هستيد،         آمد، ولى شما مرا دعوت كرديد، و امروز دان         نزدتان نمى 
به خـدا سـوگند، عربـى راسـت گفـت، و            : عامه مردم گفتند  . ماند ها باقى نمى   و پادشاهى به اين سيرت و اين عقل       

خداوند اشخاص اول و سـابق  !! به خدا سوگند، حرفى گفت، كه غالمان مان به سوى آن عالقمنداند        : بزرگان گفتند 
و حـديث را در  . انـد  شمردند، چقدر در اين مورد احمق بـوه  ه قتل برساند، وقتى كه امر اين امت را حقير مىما را ب  

  .صحبت رستم و پاسخ مغيره براى وى ذكر نموده است
   

  عدم توجه به كثرت دشمن و آنچه نزد وى هست  
  قول ثابت بن اقرم براى ابوهريره روز موته در اين باره

در مؤته حاضر بودم، هنگـامى كـه مـشركان بـه مـا              :  روايت نموده، كه گفت    �دى از ابوهريره    بيهقى از طريق واق   
اسباب، تعداد، سالح، اسب، ديباج، ابريشم و طاليى را ديدم، كـه احـدى توانـايى  مقابلـه بـا آن را                       . نزديك شدند 

: گفتم! بينى؟ عداد زيادى را مى   اى ابوهريره، انگار ت   :  برايم گفت  �نداشت، و چشمم برق زد، آن گاه ثابت بن اقرم           
و . آمده است) 244/4 (البدايهاين چنين در . يابيم تو در بدر با ما حاضر نبودى، ما به كثرت نصرت نمى: آرى، گفت

  .از واقدى تنها قول ثابت را ذكر نموده است) 190/1 (اإلصابهدر 
   

  ه در اين بار)اللَّه عنهما رضى(نامه ابوبكر براى عمروبن العاص 
ابـوبكر بـراى عمـرو بـن     :  روايت نموده، كـه گفـت  )اللَّه عنهما رضى(طيالسى از طريق واقدى از عبداللَّه بن عمرو         
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ها و افـراد فـراهم آورده شـان را بـراى جنـگ       نامه ات برايم رسيد، كه در آن تجمع رومى: بر تو تقديم باد، اما بعد    
 خدا ما با رسول.  به كثرت عدد و به كثرت عساكر يارى نداده بود�خداوند ما را همراه پيامبرش . اى متذكر شده

و روز احد كه بـا      . شديم مان نبود، و بر شتران به نوبت سوار مى         جنگيديم، كه جز دو اسب همراه       در حالى مى   �
شد، به همين حال خداوند ما        سوار مى  � بوديم، يك اسب بيشتر نداشتيم، كه آن را رسول خدا            �رسول خدا   

ترين مردم براى خداوند، همان  ان اى عمرو، كه مطيعگردانيد، و بد كرد و غالب مى را در مقابل مخالفين ما كمك مى
بيند، بنابراين از خداوند اطاعت كن، و يارانت را بـه طاعـت وى               كسى است، كه گناهان و معاصى را سخت بد مى         

و طبرانى اين را در األوسط از عبداللَّه بن عمروبن العاص بـه             . آمده است ) 135/3( اين چنين در الكنز      1.دستور بده 
  .اند در اين شاذكونى و واقدى آمده، و هر دوى شان ضعيف: گويد مى) 117/6(هيثمى . آن روايت نمودهمثل 

   
  قول خالد بن وليد براى مردى در روز يرموك در اين باره

: مردى براى خالد گفت   :  روايت نموده، كه گفتند    )اللَّه عنهما  رضى(از عباده و خالد     ) 594/2(ابن جرير در تاريخش     
! ها چقدر اندك اند، و مسلمانان چقـدر زيـاد؟          رومى: خالد گفت ! ا چقدر زياداند، و مسلمانان چقدر اندك؟      ه رومى

باشد كه نصرت الهى در عقبش باشد، در غير آن هر قدر كه تعدادش زياد باشد، باز هم كـم     لشكر آن وقت زياد مى    
بود، و آنان در عـدد دو چنـد          ندرست مى  از سودگى سم پايش ت     2به خدا سوگند، دوست دارم، اشقر     . و اندك است  

  . سوده شده بود3شدند، اسب وى در راهش مى
   

  اند   آنچه دشمنان درباره غلبه اصحاب بر ايشان گفته
  )رضي اهللا عنهم(قول مردى از مرتدين درباره شجاعت اصحاب 

اى از   الفت برگزيد، و عده    را به خ   �هنگامى كه خداوند ابوبكر     : از زهرى روايت نموده، كه گفت     ) 175/8(بيهقى  
ها از اسالم مرتد گرديدند، ابوبكر براى غزا بيرون گرديد، تا اينكه به خاكدانيى به بقيـع رسـيد، ولـى دربـاره                        عرب

مدينه ترسيد، و از آنجا برگشت و خالدبن وليد بن مغيره، شمشير خدا را امير مقرر نمود، و مـردم را بـراى بيـرون                         
ستورش داد، تا بر گوشه مضر عبور كند، و با كسانى كه در ميان آنـان از اسـالم مرتـد                     شدن با وى طلب نمود، و د      

به اين صـورت خالـدبن      . اند، بجنگد، و بعد از آن به سوى يمامه حركت نمايد، و با مسليمه، كذاب بجنگد                گرديده
ـ   . وليد حركت نمود، و با طليحه كذاب اسدى جنگيد، و خداوند وى را شكـست داد                ه بـن حـصن بـن       وى را عيين

چه شما  ! واى بر شما  : حذيفه فزارى هم پيروى نموده بود، هنگامى كه طليحه كثرت شكست يارانش را ديد، گفت              
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هر مـرد  مـا دوسـت    . دهد كنم، كه چه شكست مان مى      من برايت بيان مى   : دهد؟ مردى از آنان گفت     را شكست مى  
دارد قبل از    شويم، كه هر كدامش دوست مى      مى روبرو مى  دارد، كه همراهش قبل از وى به قتل برسد، و ما با قو             مى

طليحه مرد جنگى بود، و در قتال مهـارت خـاص داشـت، و در آن روز وى عكاشـه بـن      . همراه خود به قتل برسد   
 و ابن اقرم را به قتل رسانيد، هنگامى كه حق بر طليحه غالب گرديد، پياده شد و بعد از آن اسالم آورد،                      �محصن  

  .و حديث را متذكر شده است... ه احرام بستو براى عمر
   

  در اين باره � قول حكمران اسكندريه براى عمروبن العاص
ارتشى از مسلمانان بيرون گرديد، و من اميرشـان بـودم، تـا             :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عمروبن العاص     

د بيرون كنيد، تا همراهش صحبت كـنم، و         مردى را از ميان خو    : اينكه در اسكندريه پايين شديم، حكمران آن گفت       
شود، و در حالى كه ترجمانى با خـود همـراه داشـتم     غير از من به سويش بيرون نمى      : گفتم. همراهم صحبت نمايد  

مـا  : شما كـى هـستيد؟ گفتـيم      : گفت. بيرون گرديدم، و همراه وى نيز ترجمانى بود، و براى ما دو منبر گذاشته شد              
تر داشـتيم، و     از همه مردم سرزمين تنگ    . و برگ درخت هستيم، ما اهل خانه خدا هستيم        عرب هستيم، ما اهل خار      

نمـوديم، و    خورديم، بر يكـديگر خـويش تجـاوز مـى          تر و دشوارتر داشتيم، خود مرده را مى        از همه زندگى سخت   
، و در آن روز از      تا اين كـه مـردى در ميـان مـا بيـرون گرديـد              . بدترين زندگيى داشتيم كه مردم به سر كرده باشند        

من رسول خدا هستم، مـا را       : وى گفت . عزتمندترين و بزرگترين ما در شرف نبود، و از همه ما مال زيادتر نداشت             
كرد كه بر آن قرار داشتيم، و پـدران مـا نيـز بـر آن               شناختيم، و از چيزى نهى مان مى       نمود، كه نمى   به چيزى امر مى   

اش را بر وى رد كرديم، حتى كه قـومى غيـر از       و تكذيبش نموديم، و گفته     بنابراين بر وى خشمگين شديم،    . بودند
نماييم و بـا    آوريم، از تو پيروى مى     كنيم، برايت ايمان مى    ما تو را تصديق مى    : ما به سويش بيرون گرديدند، و گفتند      

يم، و همـراهش    جنگيم، وى به سوى ايشان بيرون گرديد، و ما هم به سويش بيـرون شـد                كسى كه با تو بجنگد مى     
جنگيديم، ولى ما را كشت و بر ما پيروز گرديد، و غلبه حاصل نمود، و با عرب هايى كـه بـه وى نزديـك بودنـد،                        

اگر آنانى كه در عقب من اند، اين زندگى شـما را بداننـد، بـدون اينكـه                . پيكار كرد، تا آن  كه بر آنان پيروز گرديد         
وى خنديـد  . يند، تا در اين زندگيى كه شما داريد، همراه تان شريك شوندآ يكى از آنان باقى بماند همه نزد تان مى        

هاى ما، براى ما مثل آنچه را آوردند، كه رسول شـما بـراى               رسول. رسول تان راست گفته است    : و بعد از آن گفت    
 ما به خواهشات و تان آورده است، و ما بر آن قرار داشتيم، تا اين كه پادشاهانى در ميان ما ظهور كردند، و در ميان                   

اگر شما به امر نبى تان چنگ زنيد، هر كى با شما بجنگـد        . هاى خود عمل نمودند، و امر انبياء را ترك كردند          هوس
اگر شما مثل آنچه را انجام دهيد، كه ما         . گرديد نماييد، و هر كى بر شما حمله كند، بر وى پيروز مى            بر وى غلبه مى   

ترك كنيد، و مثل آنان، كه به خواهشات خويش عمل كردند، عمل كنيد، خداونـد مـا و                  انجام داديم، و امر انبياء را       
با هيچ انسانى كه : گويد عمروبن العاص مى. گذارد، كه در آن صورت عدد و قوت تان از ما بيشتر نيست            شما را مى  
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قمه آمده، و او حـسن      در اين محمدبن عمرو بن عل     : گويد مى) 218/6( هيثمى   1.ام مردتر از وى باشد صحبت نكرده     
عمـروبن  : و اين را ابويعلى از علقمه بن وقاص روايت نموده، كـه گفـت  . اند باشد، و بقيه رجال آن ثقه  الحديث مى 
رجال آن رجال صحيح اند، غير عمروبن       : گويد مى) 238/8(هيثمى  . و مانند آن را متذكر شده است      :... العاص گفت 

  .باشد علقمه كه ثقه مى
   

  هاى غلبه اصحاب  بزرگان روم براى هرقل درباره انگيزهقول مردى از
 دشمن  �براى اصحاب رسول خدا     : احمدبن مروان بن مالكى در المجالسة از ابواسحاق روايت نموده، كه گفت           

هرقل هنگامى كه در انطاكيه قرار داشت،       . توانست در وقت روبرو شدن به اندازه مدت دوشيدن شتر ايستادگى نمى          
جنگنـد خبـر    برايم، از اين قومى كه با شـما مـى  !! واى بر شما: شكست خوردگان روم فرا رسيد، گفت  و پيشقراول   

بلكه ما چنـدين برابـر      : شما زياد هستيد يا آنان؟ گفتند     : آرى، بشراند، گفت  : گفتند! بدهيد، كه آيا آنان بشر نيستند؟     
شـيخى از بزرگـان آنـان       ! خوريـد؟   مـى  پس شما را چه شده است كه شكست       : گفت. آنان در هر نقطه زياد هستيم     

نمايند، به كارهاى پسنديده امر  گيرند، به عهد وفا مى كنند، روز را روزه مى به خاطرى كه آنان شب را قيام مى: گفت
نوشـيم، زنـا     به خاطرى كـه مـا شـراب مـى         . كنند نمايند و در ميان خود انصاف مى       كنند، از  كارهاى بد نهى مى       مى
نماييم، بـه چيزهـايى مبغـوض و         كنيم، ظلم مى   نماييم، غصب مى   شويم، عهد را نقض مى     رام مى كنيم، مرتكب ح   مى

. تو برايم راست گفتى: گفت. كنيم نماييم و در زمين فساد مى شود نهى مى كنيم، از آنچه خدا راضى مى  منفور امر مى  
  .ن اسحاق به مانند آن روايت كرده استاين را از اب) 1431(و ابن عساكر . آمده است) 15/7( يهالبدااين چنين در 

   
  توصيف مردى از نصاراى عرب از اصحاب در پيش روى فرمانده دمشق

كسى كه از يحيى بن يحياى غسانى شنيده بود، برايم خبر داد، كه وى از دو مرد از قـومش    : گويد وليد بن مسلم مى   
احيه اردن پايين شدند، مـا در ميـان خـود گفتـيم،             هنگامى كه مسلمانان در ن    : نمود، كه آن دو گفتند     حديث بيان مى  

دمشق محاصره خواهد شد، بنابراين قبل از آن راهى دمشق شديم و به خريد و فروش پرداختيم، و در حالى كه مـا           
ها  شما از عرب: گفت. در اين وضع قرار داشتيم، فرمانده آن، كسى را دنبال ما روان نمود، و ما نزدش حاضر شديم                

بايد يكى از شما برود، و درباره اين قوم و نظرشان           : آرى، گفت : نصرانى هستيد؟ گفتيم  : آرى، گفت : يمهستيد؟ گفت 
آن گاه يكى از  ما اين عمل را انجام داد، و مـدتى  . براى ما تجسس نمايد، و دومى باالى متاع همراهش اينجا بماند  

. ام اند آمده  ن الغر، كه اسبان نجيب را سوار شده       من نزدت، از نزد مردا    : درنگ نمود و بعد از آن نزدش آمد و گفت         
هـا را راسـت      تراشند، و نيـزه    كنند و  مى    از طرف شب در عبادت اند، و از طرف روز سواركار، تيرها را درست مى              

. شنود، البته به سبب بلندى صداهاى شان به قرآن و ذكر           اگر براى همنشينت سخنى را بگويى، آن را نمى        . نمايند مى
از آنان چيزى براى تان آمده، كه طاقت و توانـايى آن            : آن گاه وى به سوى يارانش ملتفت گرديد و گفت         : يدگو مى
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اين را از يحيى بن يحياى غسانى به مثـل   ) 143/1(و ابن عساكر    . آمده است ) 15/7 (البدايهاين چنين در    . را نداريد 
نمايند،  ها را راست مى مده است، و در بدل نيزهكم گوشت در بدل نجيب آ : و در روايت وى   . آن روايت كرده است   

  .نمودند، آمده است ها را درست مى نيزه
   

  توصيف يك عرب نصرانى از اصحاب در پيش روى قُبقْالر
هنگامى كه دو نيرو با هم نزديـك شـدند، قـبقالر    : از عروه روايت نموده، كه گفت) 610/2(ابن جرير در تاريخش   

برايم حكايت گرديد، كه آن مرد از قضاعه از تزيد بن حيدان بود، و برايش ابن                : گويد مى. يك مرد عربى را فرستاد    
در ميان اين قوم داخل شو، و يك شب و يك روز در ميان شـان اقامـت                  : شد، قبقالر برايش گفت    هزارف گفته مى  

 داخل گرديـد و  1شد، اخته نمىدر ميان مردم، مرد عربى، كه شن: گويد مى. گزين، و بعد از آن خبرشان را برايم بياور   
در : چه خبر آوردى؟ گفـت    : برايش گفت . در ميان شان يك شب و يك روز اقامت نمود، و بعد از آن نزد وى آمد                

شب راهب اند، و در روز سواركار، و اگر فرزند پادشاه شان دزدى كند، به خاطر برپا نمـودن حـق در ميـان شـان،          
اگر برايم راست گفته باشـى،  : آن گاه قبقالر برايش گفت. شود يد، سنگسار مىكنند، و اگر زنا نما دستش را قطع مى   

ام از خدا همين باشد، كـه مـرا بـا            زير زمين را روبرو شدن با اينان در روى زمين بهتر است، و دوست دارم، حصه               
  .اينان بگذارد، نه مرا بر ايشان نصرت دهد و نه هم آنان را بر من نصرت دهد

   
  فارسى از اصحاب در پيش روى رستمتوصيف جاسوس 

هنگامى كه رسـتم در نجـف پـايين گرديـد، از            : از ابن رفيل روايت نموده، كه گفت      ) 45/3(ابن جرير در تاريخش     
همانجا جاسوسى را به سوى ارتش مسلمانان روان نمود، و او در قادسيه در ميان شان مثل كسى كـه از آنـان فـرار            

گزارند، و بـاز بـه       كنند و بعد از آن نماز مى       ن را ديد كه در وقت هر نماز مسواك مى         نموده باشد وارد گرديد، و آنا     
حتـى كـه    . وى به سوى رستم برگشت و او را از سـيرت ايـشان آگاهانيـد              . شوند سوى جاهاى خويش پراكنده مى    
دا سوگند،  يك شب در ميان شان توقف نمودم، به خ        : طعام شان چيست؟ گفت   : رستم وى را از طعام ايشان پرسيد      

كنند، و وقتـى   مى )شام(هايى دارند، و آن را وقتى بيگاه        يكى از ايشان را نديدم، كه چيزى بخورد، مگر اينكه چوب          
هنگاميكه حركت نمود، و در ميان قلعه و عتيـق پـايين گرديـد، در               . پوشند شان مى  خوابند و قبل از صبح نمودن      مى

ه گوش شان رسيد، و رستم مسلمانان را ديد كه در حركت افتادنـد، آن  همان جا اذان مؤذن سعد براى نماز بامداد ب      
آيا به سـوى دشـمن تـان        : چرا؟ پاسخ داد  : برايش گفته شد  . گاه وى در ميان اهل فارسى صدا نمود كه سوار شوند          

ايـن تحـرك    : همان جاسوسش گفـت   . اند شان صدا شده است، و به سوى شما حركت نموده          بينيد، كه در ميان    نمى
صدايى در وقت بامداد برايم آمد، وى       :  گفت 2ن براى نماز است، وى به فارسى، كه اين تفسير آن به عربى است             شا
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  حيات صحابه

٢٦٨  ششم جلد 

هنگامى عبور كردند، ايستادند و مـؤذن       . آموزانيد نمود، و براى شان عقل مى       صحبت مى  1ها عمر بود كه با اين سگ     
  .ر جگرم را خوردعم:  نماز گزارد، رستم گفت�سعد براى نماز اذان داد، و سعد 

   
  توصيف روميى از اصحاب در پيش روى هرقل

: سيف از ابوزهراى قشيرى از مـردى از بنـى قـشير متـذكر شـده، كـه گفـت                   : گويد مى) 99/3(ابن جرير هم چنان     
هنگامى كه هرقل به سوى قسطنطنيه بيرون گرديد، مردى از روم به وى پيوست كه در دست مسلمانان اسير بود، و                   

دهم، كه انگار تو بـه سـوى شـان     برايت چنان خبر مى   : گفت. مرا از اين قوم خبر بده     : هرقل گفت . ده بود رها گردي 
خورنـد، و    سواركاران روز و رهبانان شب اند، از كسانى كه در ذمه شان اند جز به پرداخت پول نمـى                  : كنى نگاه مى 

اگر برايم  : گفت. شوند، تا اينكه نابودش سازند     شوند، بر كسى كه با ايشان بجنگد ايستاده مى         بدون سالم داخل نمى   
  .راست گفته باشى، آنان زير اين دو قدمم را هم به ارث خواهند بود

   
  قول پادشاه چين درباره اصحاب

. يزدگرد، براى طلب كمك به پادشـاه چـين نامـه نوشـت    : متذكر شده كه) 249/3(ابن جرير هم چنان در تاريخش  
دانم، كه اين بر پادشاهان حق است، كه پادشاهان را در مقابل آنـانى            من مى : زدگردگفتپادشاه چين براى فرستاده ي    

نمايند يارى و كمك رسانند، ولى تو صفت اين قومى را كـه شـما را از سـرزمين تـان اخـراج                        كه برايشان غلبه مى   
كنـى،   ثرت خودتان صحبت مىبينم كه از كمى و قلت آنان و زيادى و ك اند، برايم بيان كن، چون من تو را مى       نموده

تواننـد، مگـر بـه موجوديـت      كنى، به اين حد رسيده نمـى  ها، به كثرتى كه از خودتان توصيف مى     و امثال اين اندك   
آيا بـه وعـده وفـا    : دارى سئوالم كن؟ گفت از آنچه دوست مى   : گفتم. خيرى نزد ايشان و موجوديت شرى نزد شما       

ما را به سوى يكـى از ايـن        : گويند؟ گفتم  تان چه مى   ينكه با شما بجنگند براى    قبل از ا  : گفت. آرى: نمايند؟ گفتم  مى
دهند، يا جزيه و حمايت يا  كنند، يا دين شان، كه اگر آن را پذيرفتيم ما را عين خودشان قرار مى             سه چيز دعوت مى   

چـه را   : گفـت . ستندترين قوم براى مرشد شان ه      مطيع: شان چگونه است؟ گفتم    اطاعت شان از اميران   : گفت. جنگ
آيا آنچه را باالى شـان حـالل گردانيـده شـده،     : گفت. دانند؟ من برايش بيان كردم دانند و چه را حرام مى    حالل مى 
اين قوم ابـداً تـا وقتـى    : گفت. نخير: دانند؟ گفتم  شان حرام گردانيده شده، حالل مى      دانند، يا آنچه را باالى     حرام مى 

از لبـاس شـان بـرايم    : بعد از آن گفـت . را حالل ندانند و حالل شان را حرام ندانندشان   شوند، كه حرام   هالك نمى 
هـا   ايـن : گفـت . هـاى تـازى و وصـف شـان نمـودم           اسب: هاى شان، گفتم   خبر بده، برايش خبر دادم، و از سوارى       

ارپايـان  ايـن صـفت، چه   : گفتم. هاى نيكى اند، و شتر را با خواب نمودن و برخاستنش با بارش وصف نمودم               اسب
مرا از فرستادن لشكرى به سـويت كـه اولـش در    : و براى يزدگرد، به دست همان فرستاده نوشت  . گردن دراز است  

ولى اين قـومى كـه فرسـتاده       . دارد مرو و آخرش در چين باشد، جهالت دانستن حقى كه بر من الزم است، باز نمى               
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  حيات صحابه

٢٦٩  ششم جلد 

برند، و اگر راه شان باز گذاشته شـود،   را هم از بين مىها   هاى شان را برايم بيان داشت، اگر بخواهند كوه         ات صفت 
بنابراين همراه شـان بـه مـصالحه و    . سازند و بر اين وصف قرار داشته باشند كه توصيف شدند، مرا هم برطرف مى        

  .اند، تو ايشان را بر مينگيز زيستى راضى شو، و تا وقتى تو را برنينگيخته هم
ستايش خدايى راست، كه ما را بـه ايـن هـدايت           . در اين كتاب درج نماييم    و اين آخرين چيزى است كه خواستيم        
  .شديم نمود، هدايت نمى نمود، و اگر خداوند هدايت مان نمى

�&��+y� j×� �� i�� �̈7���  
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گزارديم، پس خودت آرامـش   داديم، و نه نماز مى ديم، نه صدقه مىش بار خدايا، اگر تو نبودى هدايت نمى    «: ترجمه
  .»ورزيم اى بخواهند ابا مى اى بر ما نازل گردان، و وقتى آنان از ما فتنه و سكينه

  
 خداوند تعالى وى را از اندوه و تأسـف     -در همين نقطه، كتاب حيات صحابه به دست بنده ضعيف محمد يوسف             

به در ماه محرم خداوند، در سال يكهزار و سه صدو هفتاد و نه هجرت پيغمبر، كـه بـر                     در روز چهارشن   -نگه دارد   
  .وى هزار هزار درود و سالم و تقديم باد، تمام گرديد

   
   

موافـق  . ق. ه1418 جمـادى االول سـال   16ترجمه اين كتاب به صورت كامل به فضل و احـسان الهـى بـه تـاريخ           
 شب، در دانش آباد، پيشاور پاكـستان در         8/15يالدى، روز جمعه، ساعت      م 1997/9/19مطابق  . ش.ه) 1376/6/28(

  .اطاق رهايشى خودم تمام گرديد
  

هـاى   ام، خـود را مرهـون احـسان و لطـف     من در حالى كه ترجمه اين كتاب مقدس و ارزشمند را به اتمام رسانيده 
مم را با سـتايش و حمـد و تقـديس وى و        دانم، و چنانكه در ابتداى ترجمه اين كتاب، قل         بيكران خداوند تعالى مى   

 به حركت در آورده بودم، در پايين آن نيـز، همـان ذات       �نثار درود بر روان پاك سرور پيامبران حضرت محمد          
شد، و با دست بلند بـه   بود، اين مأمول هرگز برآورده نمى ستايم كه اگر فضل و احسان او نمى      مقدس و بارى را مى    

 و اصحاب پاك طينتش درود �طلبم، و بر روان حضرت محمد   نياز، از وى آمرزش مىدعاء و به هزاران عجز و
  .فرستم مى

اى، ابـراز نظـرى،    بينم، از برادرانى كه ما را در برآورده شدن اين هدف، به حرفـى، نامـه   قبل از اتمام سخن الزم مى 
ويژه از محترم ميـرزا صـاحب عبـدالهادى         اند، اظهار امتنان و سپاس نمايم، به         توجيهى و سهم فعالى يارى رسانيده     

، مولـوى امـين الحـق، الحـاج يـار محمـد             »انديـشمند «، الحاج محمد اكـرام      »و حدتيار «، الحاج گل عالم     »قاسمى«



  حيات صحابه

٢٧٠  ششم جلد 

، مولـوى عبـدالعزيز     »عزيـز «اللَّه، مولوى عبدالصمد، مولوى محمد غوث، مولوى رحيم اللَّه           ، مولوى مسيح  »تمكين«
، عبدالواحـد   »حـسام « غالم حبيـب     »قاسمى«اللَّه   ، عبدالوحى، عبدالناصر، امين   »سعادت« ، الحاج عبداالحد  »عزيزى«
، قـارى محمـد سـالم       »بـاركزى «، الحـاج محمـد نعـيم        »نبيـل «، استاذ احمد ولى     »محمودى«، عبدالقهار   »خراسانى«
اللَّه نهضت،   ، امان »رحمانى«، محمد هاشم    »كريمى«اللَّه   ، سيدمحب »شريفى«اللَّه   ، ذبيح »رأفت«، عبدالرحمن   »برومند«

اند، در ضمن قدردانى از      مال تاج الدين و محمد جاويد كه در اين مورد بيشتر از همه با ما همكارى و تعاون نموده                  
  .هاى مخلصانه ايشان، از خداوند براى همه شان اجر جزيل تمنى داريم همكارى

  »رحيمى« مجيب الرحمن 



  حيات صحابه

٢٧١  ششم جلد 

  مصطلح الحديث
  مقدمه

  كلنا و إليك أنبنا و إليك المصيرربنا عليك تو
چنانكه در مقدمه مترجم در ابتداى كتاب متذكر شديم، كه براى تسهيل فهم اصـطالحات تخصـصى         ! خواننده عزيز 

هاى متعدد، از اصول حديث وضع شده، مصطلح الحديثى را به زبان فارسى كـه بتوانـد     كه در متن كتاب در روايت     
اينـك  . كه در علم اصول حديث دسترسى ندارند حل نمايد، وضع خواهيم نمود   مشكالت آن عده خوانندگان ما را       

به توفيق خداوند منان آن را در حد توان و سعى ناقص خود آماده گردانيديم، البته توجه به نكات ذيل در مطالعه و           
  .باشد مراجعه به اين مجموعه ضرورى مى

ر برده شده در كتاب آماده شده، و نه بـه عنـوان يـك     اين مجموعه فقط به خاطر حل مشكل اصطالحات به كا   - 1
  .مصطلح الحديث كامل، كه به آن بايد از همين دايره محدود ديده شود و بس

 نوشته استاد محترم دكتور محمـود طحـان، ترجمـه و اقتبـاس           »تيسير مصطلح الحديث  « اين مجموعه از كتاب      - 2
 و مراعات اسلوب نويسنده با      -رت كه با كتاب ارتباط داشت        گنجانيدن مطالب مورد ضرو    -گرديده، البته اختصار    

  .ترتيب وى، در غير از جاهايى كه حذف شده، در تهيه و تدارك اين مجموعه در نظر گرفته شده است
 محدوديت مراجع، به ويژه به زبان فارسى، و هم چنان مغلق بودن اين علم با داشتن اصطالحات علمى ويـژه،                     - 3

نيدن ساده و سليس آن به زبان فارسى، شايد مشكالتى را در تهيه، فهـم و سـبك نگـارش ايـن                      و مشكالت برگردا  
  .تر در اين زمين مراجعه نمود توان به كتب مفصل مجموعه در برداشته باشد، كه براى كسب معلومات بيشتر مى

  »رحيمى«مجيب الرحمن 
   

  تعريفاتى ابتدايى
انـد و يـا رد،     ل و قواعد آن، احوال سند و متن، كه آيا قابل قبول           علمى است، كه توسط اصو    : علم مصطلح الحديث  

  .شود دانسته مى
  .موضوع اين علم، سند و متن از نگاه قبوليت و رد آنهاست: موضوع علم مصطلح الحديث
  .باشد فايده اين علم، تميز احاديث صحيح از احاديث غير صحيح مى:  فايده علم مصطالح الحديث

گويند، كه جمع آن احاديث است، ولى در اصطالح شرعى حديث            جديد، تازه و نو را مى     : حديث در لغت  : حديث
  . منسوب باشد� و صفتى كه به رسول خدا 1قول، فعل، تقرير: عبارت است از

  .در لغت آگاهى را گويند، كه جمع آن اخبار است: خبر
  :در اصطالح، درباره آن سه قول وجود دارد

  .يعنى در اصطالح، هر دوى شان يك معنى دارند خبر مرادف حديث است، - 1
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  حيات صحابه

٢٧٢  ششم جلد 

 آمده باشد، و خبر آن را گويند كه از غيـر        � خبر مغاير حديث است، حديث آن را گويند كه از رسول خدا              - 2
  .وى آمده باشد

 روايت باشد، و خبر آن      �تر است، به اين صورت حديث آن را گويند كه از رسول خدا                خبر از حديث عام    - 3
  . يا از غير وى روايت شده باشد� كه از رسول خدا را گويند

  :نشان، عالمت، جاى پا، و چيز باقيمانده را گويند، و در اصطالح درباره آن دو قول وجود دارد: در لغت: اثر
  . اثر، مرادف حديث است، و در اصطالح هر دوى شان يك معنى دارند- 1
  .باشد ال منسوب به اصحاب و تابعين مى اثر مغاير حديث است، و عبارت از اقوال و اعم- 2

  :اسناد داراى دو معناست: اسناد
  . نسبت دادن و يا منسوب كردن حديث به گوينده آن از طريق سند- 1
نمايند، و بـه معنـاى دوم، اسـناد         رسند، و آن را يكى از ديگرى روايت مى          سلسله رجالى كه به متن حديث مى       - 2

  .باشد مرادف سند مى
  .پشت، درون چيز و زمين بلند را گويند، كه متون جمع آن است: ر لغتمتن د: متن

گويند، كه از مرجع اصلى و آخرى خود توسط راويان، كه از آن به عنـوان سـند تعبيـر       كالمى را مى  : و در اصطالح  
  . وى و يا از غير�شود، براى ما رسيده باشد، و به عبارت ديگر، متن يعنى سخن روايت شده از رسول خدا  مى

اسناد داده شده، نسبت داده شده، و حديثى را گويند كه بدون انقطاع اسناد به گوينده : در لغت )به فتح نون  (:  مسند
  :آن برسد، ولى در اصطالح، داراى سه معناست

  .هاى هر صحابى به شكل عليحده جمع آورى شده باشد  هر كتابى كه در آن روايت- 1
  . حديث مرفوع و متصل السند- 2
  .باشد، كه در اين صورت مصدر ميمى است  هدف از آن، سند مى- 3

كند، خواه به معناى آن علـم داشـته باشـد يـا              كسى را گويند كه حديث را با سند روايت مى         : )به كسر نون  (: مسند
  .نداشته باشد

ادى را با احوال هاى زي كسى است كه به علم حديث از نگاه روايت و درايت اشتغال داشته باشد، و روايت: محدث
  .راويان آن بداند

  :درباره حافظ دو قول وجود دارد: حافظ
  . نزد اكثر محدثين مرادف محدث است- 1
  . گفته شده كه از محدث درجه بلندتر دارد، به صورتى كه علم وى به هر طبقه، از جهلش زيادتر باشد- 2

تى كه بنا به رأى بعضى علماء، جز چيز انـدكى           كسى است كه علم او به همه احاديث احاطه داشته باشد، ح           : حاكم
  .از احاديث، از وى فوت نباشد

  خبر  
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  :خبر متواتر: تقسيم خبر به اعتبار رسيدن آن براى ما  مبحث اول: بخش اول
اى از طبقات سندش راويان زيادى روايت نموده باشند، به حدى            حديث متواتر حديثى است، كه آن را در هر طبقه         

ال بودن اتفاق همه اين راويان در ساختن يا جعل حديث حكم نمايد، به اين صورت حديث متـواتر      كه عقل به مح   
  .نمايد، و انسان بدون ترديدى مكلف به قبول آن است علم ضرورى و يقينى را افاده مى

  :باشد حديث متواتر به دو قسم مى
  . متواتر لفظى، كه لفظ و معناى آن متواتر باشد- 1
  .وى، كه معناى آن متواتر باشد، و نه لفظش متواتر معن- 2

  خبر آحاد: مبحث دوم
آحاد جمع احد و به معناى واحد است، و خبر واحد همان است كه آن را يك شـخص روايـت نمـوده                       : خبر آحاد 

ايـن نـوع احاديـث علـم      . در اصطالح خبر واحد حديثى است كه شروط حديث متواتر در آن موجود نباشد             . باشد
  .كنند، علمى كه ضرورت به نظر و استدالل دارد ه مىنظرى را افاد

  :شود خبر آحاد، نظر به عدد طرق آن به سه نوع تقسيم مى
حديثى است كه آن را سه تن يا زياده از آن، در هر طبقه، كه به حد تواتر نرسيده باشد، روايت نمـوده       :  مشهور - 1

كنـد، بلكـه احتمـال صـحيح،         م صحت آن را نمـى     به اين صورت مشهور بودن حديث افاده صحت و يا عد          . باشند
حسن، ضعيف و حتى موضوعى بودن را نيز دارد، ولى اگر مشهور به اعتبار سندش ثابت گرديد، بر عزيز و غريـب    

  .كه دو نوع ديگر حديث آحاد در اين تقسيم بندى ماست، ارجحيت دارد
  . نباشندحديثى است، كه راويان آن در همه طبقات از دو تن كم:  عزيز- 2
باشد، و يـا   حديثى است كه آن را يك رواى روايت نموده باشد، اين فرديت يا در همه طبقات سند مى         :  غريب - 3

  .اند  نيز ناميده»فرد«در بعض طبقات آن، و اگر در يك طبقه هم باشد، تعريف درست است، حديث غريب را 
  :شود خبر آحاد از نگاه قوت و ضعف خود به دو بخش تقسيم مى

  .حديثى است كه صدق راوى آن ثابت شده باشد، و حكمش وجوب دليل گرفتن و عمل به آن است:  مقبول- 1
آن است كه صدق خبر دهنده يا راوى آن راجح دانسته نشده باشد، و حكمش عدم دليل گرفتن و عمل :  مردود- 2

  .به آن است
  :اقسام مقبول: خبر مقبول  مبحث اول: بخش دوم

صحيح و حسن، كه هر يكى از اين دو به نوبه   : شود  تفاوت مراتب آن به دو قسم اساسى تقسيم مى         مقبول به نسبت  
  .گردد لذاته، و لغيره، كه به اين صورت خبر مقبول به چهار نوع تقسيم مى: شوند خود به دو بخش تقسيم مى

شود كـه سـند آن بـه     ى صحيح در لغت، ضد سقيم و بيمارى است، و در اصطالح به حديثى اطالق م       :صحيح - 1
  .نقل راوى عادل و ضابط، از مثل خودش تا آخر آن، بدون شذوذ و علت، متصل و پيوست باشد
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شود، موجوديت شروطى الزم است كه فقط در صورت موجوديت           در حديث صحيح، چنانكه از تعريف دانسته مى       
  :زتوان حديث را صحيح گفت، نه در غير آن، و اين شروط عبارتند ا آنها مى

هر يكى از راويان آن، حديث را مستقيماً از آغاز سند تا پايان آن، از كـسى كـه در بـاالى وى در          : اتصال سند : الف
  .سند قرار دارد، گرفته باشد

هاى مسلمان، بالغ، عاقل، غير فاسق و جرح در مروت موصوف            هر يكى از راويان آن، به صفت      : عدالت راويان : ب
  .باشد
ضبط سينه يا كتاب، يعنى يا حديث را حفظ و يـا نوشـته              . يكى از راويان آن، تام الضبط باشد      هر  : ضبط راويان : ج

  .داشته باشد
تر است نباشـد، و حـديث       حديث شاذ نباشد، يعنى راوى ثقه در روايت مخالف كسى كه از وى ثقه             : عدم شذوذ : د

  .است، مخالفت نموده باشدتر  شاذ آن است كه يك راوى ثقه در روايت آن، با راويى كه از وى  ثقه
اى است كه در صحت حديث ضرر        حديث كدام علتى نداشته باشد، و  علت سبب غامض و پوشيده           : عدم علت : ه

  .كند وارد مى
به اين صورت حديثى كه، اين شروط پنجگانه را در خود داشته باشد، حديث صحيح است، و وجوب عمل بـه آن           

  .باشد به اجماع اهل حديث ثابت مى
  

  :ح و مفهوم اين اقوال محدثينشر
ايـن حـديث    « يـا    »اين حديث صـحيح اسـت     «،  )هذا حديث غير صحيح   (يا   )هذا حديث صحيح  (

  .»صحيح نيست
، اين است كه شروط پنجگانـه در آن تحقـق يافتـه،             »اين حديث صحيح است   «هدف از اين قول محدثين كه       : الف

 زيرا ممكن است كـه راوى ثقـه نيـز دچـار خطـا و                ولى در عين حال اين به معناى قطعى بودن صحت آن نيست،           
  .فراموشى شود

، اين است كه شروط پنجگانه صحت حديث هيچكدام و »اين حديث صحيح نيست«هدف از اين قول شان كه : ب
كند، زيرا ممكن است كسى كه       يا بعضش در آن حديث تحقق نيافته، و اين در عين حال كذب حديث را افاده نمى                

  .ايد گاهى حديث را بدون خطا نمودن روايت كندنم زياد خطا مى
   

  :  مراتب حديث  صحيح
  . در مرتبه اول حديث متفق عليه قرار دارد، كه آن را بخارى و مسلم روايت نموده باشند- 1
  . در مرتبه دوم حديثى قرار دارد كه آن را بخارى به تنهايى خود روايت كرده باشد- 2
  .دارد كه مسلم به تنهايى خود روايت كرده باشد در مرتبه سوم حديثى قرار - 3
  . در مرتبه چهارم حديثى كه به شرط بخارى و مسلم روايت شده باشد، ولى آن دو آن را روايت نكرده باشند- 4
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  . در مرتبه پنجم حديثى كه به شرط بخارى باشد، ولى او آن را روايت نكرده باشد- 5
  .م باشد، ولى او آن را روايت نكرده باشد در مرتبه ششم حديثى كه به شرط مسل- 6
ها، حديثى كه نزد غير بخارى و مسلم از ائمه كبار چون ابن خزيمه و ابن حبان صـحيح ثابـت شـده       بعد از آن   - 7

  .باشد، و به شرط آن دو نباشد
  :هدف از شرط شيخين

 بخارى و مسلم -ن دو كتاب ها اين است كه، حديث از طريق رجال اي هدف از شرط شيخين و يا شرط يكى از آن
  .اند، روايت شود ها با مراعات كيفيتى كه آن دو در روايت از آنها در نظر داشته  و يا از طريق رجال يكى از آن-

  :هدف از متفق عليه
  .هدف از اين قول، اين است كه بخارى و مسلم هر دوى شان بر صحت حديث متفق اند

ختلفى، به خـاطر قـرار داشـتن آن در ميـان صـحيح و ضـعيف، ارائـه                    علماء در تعريف حسن اقوال م      : حسن - 2
  :كنيم اند، ولى ما در اين جا آن را با اتكاء به تعريف ابن حجر چنين تعريف مى نموده

حديثى است كه سند آن به نقل عدلى كه ضبط وى خفيف باشد از مثلش تا آخر سند، بدون شذوذ                 :  حديث حسن 
 صورت فرق حديث حسن با حديث صحيح، فقط در خفيف بودن ضبط اسـت و                و علت متصل شده باشد، به اين      

  .بس، وگرنه شروط موجود در حديث صحيح در اين نوع حديث نيز الزم است
شود، و در اسناد آن كسى كه متهم به كـذب باشـد وجـود نداشـته                  هر حديثى كه روايت مى    : گويد  امام ترمذى مى  

. گرى هم به مانند آن روايت شود، همان حديث نزد ما حديث حسن استباشد، و حديث شاذ نباشد، و از وجه دي      
  .حكم حديث حسن در حجت گرفتن، چون حكم حديث صحيح است، اگر چه اول در قوت از دومى باالتر است

   
  )حسن اإلسناد(يا  )حديث صحيح اإلسناد( :شرح و هدف اين اقوال محدثين

، از ايـن قـول      »اين حديث از اسناد صحيح برخوردار اسـت       «،  )نادهذا حديث صحيح اإلس   (اين قول محدثين    :  الف
، فرق مى كند، زيرا حديثى كه از آن به صحيح اإلسناد تعبيـر   »اين حديث صحيح است   «،  )هذا حديث صحيح  (شان  
  .تر قرار دارد در مرتبه پايين. شود شود، از حديثى كه از آن به صحيح تعبير مى مى
 با ايـن    »اين حديث از اسناد حسن برخوردار است      «،  )هذا حديث حسن اإلسناد   (ه  و هم چنان اين قول شان ك      :  ب

كند، و حديثى  ، چون فرق مذكور در بخش باال فرق مى»اين حديث حسن است«، )هذا حديث حسن(قول شان كه 
تـر   ه پـايين  گردد در مرتب   شود، نظر به حديثى كه از آن به حديث حسن تعبير مى            كه از آن به حسن اإلسناد تعبير مى       

باشد، ولى متن بـه خـاطر موجوديـت  شـذوذ و يـا علـت        به خاطرى كه  گاهى اوقات اسناد صحيح مى       . قرار دارد 
 موجوديـت شـرطهاى     »ايـن حـديث صـحيح اسـت       «: گويـد  به اين صورت وقتى كه محدث مى      . باشد صحيح نمى 

، فقـط موجوديـت   »ناد صـحيح دارد اين حديث اس«: گويد كند، ولى وقتى كه مى     پنجگانه صحت حديث را افاده مى     
ولـى  . ها اتصال اسناد، عدالت راويان و ضبط آن      : نمايد كه عبارتند از    سه شرط از شروط صحت حديث را افاده مى        
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كنـد كـه    وقتى كه حافظ و معتمد فقط به اين اكتفـاء مـى      . گردد نفى شذوذ و علت از حديث، از اين قول ثابت نمى          
  .باشد كند، غالباً متنش نيز صحيح مى  علتى براى آن ذكر نمى و»اين حديث صحيح اإلسناد است«
  

  .)حديث حسن صحيح(: هدف اين قول امام ترمذى و غير وى
تـر از صـحيح قـرار دارد، پـس      خورد، چون حسن در درجه پايين  در ظاهر، اين عبارت غامض و مشكل به نظر مى         

  توان آن دو را به اين صورت با هم جمع نمود؟ چگونه مى
اند، و در اينجا قول حافظ ابن حجر كه سيوطى نيز آن را پذيرفته به            هايى گفته  اء در جواب به اين پرسش پاسخ      علم

  .گردد عنوان جواب براى سئوال فوق نقل مى
حـديث بـه اعتبـار يـك        :  اگر حديث دو اسناد يا زيادتر از آن داشته باشد، معناى اين قول ترمذى چنين است                - 1

  .تبار اسناد ديگر صحيح استاسناد حسن، و به اع
گويى . نزد قومى حسن است، و نزد قوم ديگرى صحيح        :  ولى اگر يك اسناد داشته باشد، معناى آن چنين است          - 2

كند، و يا اين كه حكم نزد وى بـر يكـى از آن دو،    كه موصوف به اختالف علماء درباره حكم اين حديث اشاره مى    
  .ترجيح نيافته است

اين همان حديث حسن لذاته است، البته وقتى كه همين حديث حسن لذاته از طريق ديگرى            :صحيح لغيره  - 3
و صحيح لغيره، به خاطرى ناميده شـده كـه صـحت از ذات سـند                . تر از آن روايت شده باشد      به مانند آن و يا قوى     

ره كه مركب از حسن     به اين صورت صحيح لغي    . پديد نيامده، بلكه از انضمام روايت ديگرى به آن پديد آمده است           
  .باشد تر مى لذاته و روايتى مانند آن و يا قويتر از آن است، از حسن لذاته در مرتبه بلندتر، و از صحيح لذاته پايين

 اين همان حديث ضعيف است، كه براى خود طريق متعدد ديگرى داشـته باشـد، ولـى سـبب                    :حسن لغيره  - 4
  .ضعف آن فسق و يا كذب راوى نباشد

  :تواند شود كه ضعيف به درجه حسن لغيره به دو شرط ارتقا يافته مى عريف چنين دانسته مىاز اين ت
 اينكه همان حديث ضعيف، از طريق ديگرى، و يا زياده از يك طرق، به شرطى كه همان طريق ديگر مثل آن و  - 1

  .تر از آن باشد، روايت كرده شود يا قوى
بـه ايـن   . ، يا انقطاعى در سند آن و يا جهالت در رجال آن باشد اينكه سبب ضعف حديث سوء حفظ راوى آن - 2

  .باشد، ولى مقبول و قابل حجت است تر مى صورت حسن لغيره از حسن لذاته درمرتبه پايين
  

  :خبر مردود  خبر مردود، اقسام و اسباب رد آن: بخش سوم
هايى از شروط گذشته كه در بخـش        خبر مردود همان است، كه صدق مخبر آن، بر اثر فقدان يك شرط و يا شرط                 

  .صحيح درباره آن بحث نموديم، راجح دانسته نشود
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انـد، واز   هـاى خاصـى گذاشـته    اند، و بر اكثر آن اقسام، نـام   هاى مختلفى تقسيم نموده    علماء خبر مردود را به بخش     
جا ضعيف مردود به سبب     اند، ما در اين       ياد كرده  »ضعيف«ها بدون گذاشتن كدام اسم خاصى، به نام عام           بعض آن 

  .دهيم افتادن راوى از اسناد و مردود به سبب طعن در راوى را مورد بحث قرار مى
  

  ضعيف: مبحث اول
شود، يكى حسى و ديگرى معنوى، كـه در اينجـا            ضعيف در لغت، ضدقوى است، و ضعف به دو بخش تقسيم مى           

  .باشد ضعف معنوى مورد اعتبار مى
ف گويند كه صفت حديث حـسن، بـه خـاطر نبـودن شـرطى از شـرايط آن، در آن                     حديثى را ضعي  : و در اصطالح  
گيـرد، كـه     ضعيف براى خود مراتبى دارد، كه شدت ضعف و قلت آن به راويان حـديث تعلـق مـى                  . موجود نباشد 

  :هاى ذيل ياد نمود ها به نام توان از آن مى
  موضوعى: منكر   ه: واهى   د: ها ضعيف   ج خيلى: ضعيف   ب: الف

اند، ولى اگر حديث ضعيف، موضوعى باشـد، در صـورتى روايـت آن          روايت حديث ضعيف را علماء جائز دانسته      
عمل به حـديث ضـعيف بـه      . جواز دارد كه درباره عقايد و احكام شرعى نباشد، و موضوعى بودنش نيز بيان گردد              

اشد، و در وقت عمل بـه ثبـوت آن    ها ضعيف نباشد، و در تحت كدام اصل معمول قرار داشته ب            شرط اين كه خيلى   
  .عقيده و اعتقاد ثابت نگردد، جواز دارد، آن هم به خاطر مراعات احتياط

  خبر مردود به سبب افتادن راوى از اسناد: مبحث دوم
هدف از افتادن راوى از اسناد، انقطاع سلسله اسناد، به سقوط يك راوى و يا زياده از يك راوى، از اول سند يـا از                         

 و يا از آخر آن، به شكل ظاهر و يا خفى است، چه اين سقوط از طرف بعضى راويان به شكل عمدى باشد ميان آن
  .و يا غير عمدى

  :انواع افتادن و سقوط
اين همان نوع از افتادن است، كه ائمه حديث  و غيره مشغولين به علوم حديث آن را با مراجعه              : سقوط ظاهر : الف

شناسند، كه آيا آنها با يكديگر ديده بودند، هم عصر بودند، اجازه روايـت               ها مى  يخ آن به تاريخ و زمان راويان، و ش      
از طرف شيوخ خود را داشتند و يا خير؟ به اين صورت علماى حديث طبق اصطالح خود باالى اين نوع افتادن بنا               

  : ازاند، كه عبارتند اند، چهار نام را وضع نموده به مكان آن، و عدد راويان كه افتاده
   منقطع- 4 معضل      - 3 مرسل      - 2 معلق      - 1
همان حديثى است كه از ابتداى سند آن يك راوى و يا زياده، به شكل متوالى و پى در پى سـاقط شـده              :  معلق - 1

  .باشد
  .» چنين گفت�رسول خدا «، )كذا: �اللَّه  قال رسول(: همه سند حذف گردد، و بعد گفته شود: مثالً
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اين حـديث، بـه خـاطر نداشـتن شـرطى از      .  اينكه همه سند به جز صحابى، و يا صحابى و تابعى حذف گردد   و يا 
باشد، مردود است، و اين به خاطر حذف يك راوى و يا زياده از               شروط قبول و صحت حديث، كه اتصال سند مى        

  .باشد آن است كه حالت ايشان براى ما معلوم نمى
باشد، همچو احاديثى كـه در ايـن        در بخارى و مسلم آمده، از اين قاعده مستثنى مى         حكم احاديث معلق كه     :  توجه
باشـند، ولـى آنچـه بـه صـيغه           روايت شده باشند، صحيح مى     )قال، ذَكَرَ و حكَى   (: هاى يقين چون   ها به صيغه   كتاب

 نيـست، بلكـه احتمـال       ها حكم به صحت مضاف اليه      روايت شده باشند، در آن     )قيل، ذُكرَ و حكى   (: تمريض چون 
هـا در ميـان همچـون احاديـث          باشد، ولى حديث واهى در ايـن كتـاب         صحيح، حسن و ضعيف در آن موجود مى       

  .باشد موجود نمى
  .عبارت از حديثى است، كه راوى از آخر اسناد، بعد از تابعى افتاده باشد:  مرسل- 2

: ، يا بگويـد   » چنين گفت  �رسول خدا   «،  ) كذا �لَّه  ال قال رسول (:  بگويد - خرد باشد و يا بزرگ       -تابعى  : مثالً
ولى نزد فقهاء و . باشد ، البته اين صورت مرسل نزد محدثين مى »در حضورش چنين كرده شد    «،  )فعل بحضرته كذا  (

ها هر منطقع به هر شكلى كه انقطاع آن صورت گرفته باشد، مرسـل               اصوليين، مرسل از اين عامتر است، لذا نزد آن        
  .است
اند بـه خـاطر فقـدان        ها گفته  بعضى. ه حكم عمل و حجت آوردن حديث مرسل در ميان علماء اختالف است            دربار

: ولـى ائمـه ثالثـه     . شرط اتصال سند، و جهل و ندانستن احوال راوى حذف شده، مرسل ضـعيف و مـردود اسـت                  
ن به عنوان حجت اسـتفاده      مرسل به شرطى كه از ثقه باشد صحيح است، و از آ           : گويند ابوحنيفه، مالك و احمد، مى    

دهد، و براى قبول آن  گويند وقتى كه تابعى ثقه باشد، او اين كار را به خاطر اعتماد انجام مى           ها مى  شود، آن  كرده مى 
  .اند شروطى را نيز وضع نموده

 و يا فعل وى، در صورتى كه خود به خاطر خردى            �مرسل صحابى، همان است كه صحابى از قول رسول خدا           
 تأخير اسالم و يا غياب از همان صحنه، شاهد آن نبوده و آن را نشنيده، خبر بدهد، و اين نوع احاديث زيـاد                 سن يا 

  .باشد عمل به آن صحيح و قابل حجت مى: حكم مرسل صحابى اين است كه. باشد مى
 هـم افتـاده     حديث معضل همان است، كه از اسناد آن دو تن و يا زياده از آن به شـكل متـوالى و پـى                      :  معضل - 3

حديث معضل، ضعيف بوده، و حال آن از مرسل و منقطع بدتر است، اين ضعف البته به خاطر كثرت حذف      . باشند
  .باشد شدگان از سند مى

ولـى  . حديث منقطع آن است، كه اسنادش متصل نباشد، به هر شـكلى كـه، در آن انقطـاع آمـده باشـد     :  منقطع - 4
. منقطع آن است كه صورت مرسـل، معلـق و معـضل در آن صـادق نباشـد      : گويند علماى متأخرين علم حديث مى    

  .باشد حديث منقطع، به اتفاق علماء، به خاطر ندانستن حال راوى محذوف، ضعيف مى
اين نوع سقوط را جز ائمه ماهر و متخصص در علم حديث، طرق حديث و علل اسـانيد، ديگـر                    : سقوط خفى : ب

  .م شده استداند، و اين به دو بخش تقسي كسى نمى
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   مدلَّس- 1
   مرسل خفى- 2
 است، و تدليس در لغت، كتمان و پوشيدن عيب مال بـراى مـشترى را افـاده                  »التدليس«اسم مفعول از    :  مدلّس - 1

  .دهد باشد، كه معناى تاريكى و ظلمت را مى  مشتق مى»الدلس«كند، و اصل تدليس، از  مى
تدليس انـواعى دارد، كـه      . در اسناد، و نيكو جلوه دادن آن در ظاهر        عبارت است از پنهان كردن عيبى       :  در اصطالح 

هـا مكـروه و بـد اسـت و آن را بـرادر كـذب                  توان از تدليس اسناد و تدليس شيوخ نام برد، تدليس اسناد خيلى            مى
 شـيوخ،   تر است، ولى تدليس    باشد، از تدليس اسناد مكروه     اند، و تدليس تسويه كه نوعى از تدليس اسناد مى          خوانده

  .تر است كراهيتش از تدليس اسناد خفيف
  

  :حكم روايت مدلس
از فـالن  «، )سمعت عن فـالن (:  اگر مدلس به سماع تصريح كرده باشد، روايتش مقبول است، يعنى  اگر بگويد          - 1

  .، حديثش مقبول است»فالن براى ما حديث بيان نمود«، )حدثنا فالن(، يا »شنيدم
  .ده باشد و به طريق عنعنه و مانند آن روايت نموده باشد، روايتش مقبول نيست اگر به سماع تصريح نكر- 2
آن است كه آن را از كسى روايت نمايد كه با وى مالقات نموده و يا بـا وى معاصـر بـوده، ولـى      :  مرسل خفى  - 2

  :اشته باشد، مانندآنچه را روايت كند از وى نشنيده باشد، و به لفظى روايت كند كه احتمال شنيدن و غير آن را د
باشد، چون خود نوعى از منقطع است، و وقتى كه انقطاع آن ظـاهر گـردد،                 ، اين حديث ضعيف مى    »گفت«،  )قال( 

  .حكمش حكم منقطع است
  :معنْعنْ و مؤَنَّن

ى انواع ششگانه مردود به سبب سقوط در اسناد، گذشت، از اين كه درباره اين دو اختالف وجود داشت، كه آيا نوع
  .شويم از منقطع اند و يا متصل؟ لذا اين دو را در اينجا متذكر مى

درباره اينكه آيا معنعن منقطع است و        )...فالن عن فالن عن   (: گويد نوعى از روايت است كه راوى مى      : معنعن: الف
ديث بنا بر يا متصل در ميان علماء اختالفاتى وجود دارد، ولى نزد جمهور اصحاب حديث، فقه و اصول اين نوع ح     

  .باشد شروطى متصل مى
اند كه تا معلوم    احمد و گروهى گفته   ،  ):...حدثنا فالن أن فالناً قال    (: گويد نوعى از قول راوى است كه مى      : مؤنن: ب

باشد، ولى جمهور بر آنند، كه مؤنن نيز چون معنعن مـشروط بـه شـروطى محمـول بـه              شدن اتصال آن، منقطع مى    
  .اتصال است

  
  ردود به سبب طعن در راوىم: مبحث سوم
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هدف از طعن در راوى، جرح وى به زبان، و گفتن چيزى درباره عدالت، دين، ضبط، حفظ و بيدارى و هوشـيارى                     
  .وى است

  :اسباب طعن در راوى
گيرد، و پنج ديگر آن به ضبط، اما آنچه به طعـن          اسباب طعن در راوى ده چيز است، كه پنج آن به عدالت تعلق مى             

  :گيرد، عبارتند از تعلق مىدر عدالت 
   جهالت- 5 بدعت   - 4 فسق   - 3 تهمت به كذب   - 2 كذب   - 1

  :گيرد، عبارتند از اما آنچه به طعن در ضبط تعلق مى
  ها  مخالفت ثقه- 5 كثرت اوهام - 4 غفلت - 3 سوء حفظ - 2 غلطى فاحش - 1

  :كنيم اشد، بيان مىدر اين بخش احاديثى را كه، به سببى از اين اسباب مردود ب
 باشد، حديث وى موضـوعى ناميـده        �وقتى كه سبب طعن در راوى دروغ بستن بر رسول خدا            :  موضوعى - 1

 اسـت، ايـن نـوع احاديـث از       �و حديث موضوعى، همان دروغ ساخته شده و منسوب به رسول خدا             . شود مى
  .از ندارد، مگر با بيان موضوعى بودنششرترين و بدترين انواع حديث بوده، و به اتفاق علماء روايت آن جو

شود، و ايـن همـان       وقتى كه سبب طعن در راوى تهمت به كذب باشد، حديث وى متروك ناميده مى              :  متروك - 2
  .حديثى است كه در اسناد آن راوى متهم به كذب موجود باشد

، حديث وى منكر ناميـده    وقتى كه سبب طعن در راوى غلطى فاحش و يا كثرت غفلت، و يا فسق باشد               :  منكر - 3
به اين صورت حديث منكر حديثى است كه در اسناد آن راويى است كه غلطى فـاحش دارد يـا ايـن كـه                     . شود مى

و در تعريف ديگرى آمده، منكر حديثى اسـت كـه آن را      . غفلتش زياد شده و يا اين كه فسقش ظاهر گرديده است          
  .كرده باشدراوى ضعيف، مخالف آنچه ثقه روايت نموده، روايت 

در اينجا به خاطر مناسبت بايد حديث معروف را متذكر شد، كه در مقابل منكر قرار دارد، و آن حديثى است كه آن    
  .را ثقه مخالف آنچه راوى ضعيف روايت كرده، روايت نموده باشد

ى است كـه در     و اين حديث  . شود  باشد، حديث وى معلل ناميده مى      »وهم«وقتى كه سبب طعن در راوى       :  معلّل - 4
كند، و اين در ضمن آن است كه ظاهر آن سـالم بـه نظـر                 آن به علتى پى برده شده كه در صحت آن طعن وارد مى            

  .كند به اين صورت علت، سبب غامض و پوشيده است كه در صحت حديث، طعن وارد مى. رسد مى
ـ     وقتى كه سبب طعن در راوى مخالفت ثقه       : ها  مخالفت ثقه  - 5 ن نـوع مخالفـت، پـنج نـوع ديگـر از       ها باشد، از اي

  :كند، كه عبارتند از هاى علوم حديث نشأت مى شاخه
  مصحف: مضطرب ، ه: المزيد فى متصل األسانيد ، د: مقلوب ، ج: مدرج ، ب: الف
شود،   ناميده مى»مدرج«اگر مخالفت به تغيير سياق اسناد، و يا به خلط نمودن موقوف به مرفوع باشد، حديث               : الف

ادراج به اجماع علماى محدثين، فقهاء و غير ايشان حـرام           . د باز به دو قسم است، مدرج اسناد و مدرج متن          كه خو 
  .است، ولى اگر براى تفسير كلمات مشكل حديث باشد ممنوع نيست
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باشـد،   نامند، كه اين نيز چون مدرج بـه دو قـسم مـى              مى »مقلوب«اگر مخالفت به تقديم و تأخير باشد، آن را          :  ب
چون ايـن عمـل   . اگر قلب به قصد بيگانه جلوه دادن باشد، بدون ترديد جواز ندارد     . لوب السند، و مقلوب المتن    مق

ولى اگـر بـه قـصد امتحـان     . كنند تغيير حديث را در بردارد، و تغيير حديث عمل كسانى است كه حديث وضع مى        
ايـن شـرط كـه شـكل درسـت آن قبـل از       اهليت و توانمندى و لياقت و حفظ محدث باشد جواز  دارد، آن هم به      

رغم اين، حديث مقلـوب از انـواع         على. ولى اگر به خطا و سهو باشد، فاعل معذور است         . اختتام مجلس بيان گردد   
  .باشد حديث ضعيف و مردود مى

  .نامند مى )مزيد فى متصل األسانيد(اگر مخالفت به زيادت يك راوى باشد، آن را : ج
ودن يك راوى به راوى ديگر باشد، و يا به اشكال متعارض با يكديگر، كه توفيق در ميان                  اگر مخالفت به بدل نم    : د
ها از همه وجوه در قوت با هم مساوى باشند، كه ترجيح يكى از            ها ممكن نباشد، و در عين حال همه آن روايت          آن
ايـن اضـطراب   . نامنـد   مـى »مـضطرب «ها بر ديگرى بنا به وجهى از وجوهات ممكن نباشد، اين نوع حـديث را      آن

ممكن است در سند و يا در متن باشد، انگيزه ضعف مضطرب اين است، كه اضطراب خود عدم ضـبط راويـان را                       
  .نمايد افاده مى

نامند، يـا بـه عبـارت ديگـر، تغييـر كلمـه در               مى »مصحف«اگر مخالفت به تغيير لفظ، با بقاى سياق باشد، آن را            : ه
  .تصحيف براى خود انواعى نيز دارد. و معنى مخالف آن را روايت نموده باشندها لفظاً  حديث، از آنچه ثقه

   
  :شاذ و محفوظ

  .آن است كه راوى مقبول آن را مخالف كسى كه اولى از اوست، روايت كرده باشد: شاذ
 شـاذ  تر آن را مخالف روايت ثقه، روايت نموده باشد، و به اين صورت در مقابل تعريف آن است كه ثقه : و محفوظ 
  .گيرد قرار مى

  .باشد شاذ مردود است، ولى محفوظ مقبول مى: حكم شاذ و محفوظ
   

  :جهالت به حالت راوى
  :شود جهالت به حالت راوى يعنى عدم معرفت عين راوى و حالت وى، و اين پديده از سه چيز ناشى مى

  .اسم، كنيه، لقب، حرفه، نسب و شهرت ديگرى: كثرت صفات راوى، چون: الف
  .)أخبرني فالن أو شيخ أو رجل(: عدم تصريح به اسم وى، چون: ب
  .قلت روايت از وى، و قلت روايت خودش: ج

ها حكمى و تعريفى دارند، كه از حوصـله ايـن مجموعـه بيـرون                مجهول براى خود انواعى دارد، كه هر كدام از آن         
  .است

  :بدعت



  حيات صحابه

٢٨٢  ششم جلد 

پيدا نمودن چيز جديدى را در دين پـس از          : ر اصطالح آيد، ولى د   بدعت، در لغت به معناى پيدا نمودن و انشاء مى         
البته بايد توجه داشت كـه  . كند  از اهواء و اعمال آفريده شده باشد، افاده مى     �اكمال آن، و آنچه را پس از پيامبر         

  . در بخش دوم تعريف نيز معتبر است"در دين"شرط 
  

  :بدعت به دو قسم است
  .دكشان  بدعتى كه صاحبش را به كفر مى- 1
  .كشاند  بدعتى كه صاحبش را به فسق مى- 2
  

  :حكم روايت مبتدع
  .اگر بدعت مبتدع مودى به كفر باشد، روايت او مردود است: الف
  :اگر بدعت وى مودى به فسق باشد، روايت موصوف نزد جمهور علماء به دو شرط قابل قبول است: ب
  . مبتدع دعوت كننده به سوى بدعت خود نباشد- 1
  .زى را هم روايت نكند  كه رايج  كننده بدعت وى باشد و چي- 2

  .به اين صورت حديث قسم دوم مبتدع، بنابراين دو شرط، مقبول و در غير آن مردود است
  :سوء حفظ

  .رسيدن به صواب، راوى مصاب به سوء حفظ، بر جانب خطاى وى، غالب و راجح نباشد: سوء حفظ آن است كه
  :اقسام سوء حفظ
  :و قسم استسوء حفظ به د

  .سوء حفظى كه از اول زندگى همراه مصاب به آن موجود بوده، و در همه حاالت دامنگيرش باشد: الف
سوء حفظى كه بنا بر بزرگى سن يا از دست دادن چشم و يا سوختن كتب پيش آمده باشد، كه در اين صورت                       : ب
  .شود  ناميده مى»مختلط«
   

  :)مختلط (حكم روايت وى
  .ل روايت وى مردود است در صورت او- 1
 روايـت نمـوده   »اخـتالط « در صورت دوم آنچه قبل از اين حالت روايت نموده مقبول است، و آنچـه پـس از             - 2

 و يا بعـد از آن، روايـت نمـوده،    »اختالط«اما آنچه معلوم نباشد، كه او آن را در كدام وقت، قبل از  . باشد مردود مى 
  . استدرباره آن توقف تا معلوم شدنش الزم

تقسيم خبر با توجه به اسناد آن بـه سـوى مراجـع      : خبر مشترك در ميان مقبول و مردود  مبحث اول         : بخش چهارم 
  :شود معلوم خبر با اعتبار مرجع و مأخذش به چهار بخش تقسيم مى



  حيات صحابه
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   حديث مقطوع- 4 حديث موقوف، - 3 حديث مرفوع، - 2 حديث قدسى، - 1
  : حديث قدسى- 1

گويند، ولى در اينجا هدف از آن، نسبت حديث به سوى ذات قدسى است، كـه        مقدس را مى  قدس در لغت پاك و      
  .باشد خداوند تبارك و تعالى مى

 براى ما به صورتى نقل شده باشد، كه او آن را بـه              �حديث قدسى حديثى است كه از رسول خدا         : در اصطالح 
يـا عبـادى   : اللَّه تبارك و تعالى أنه قـال  وى عن فيما ر� عن النبي �چون عن أبي ذر . خداوند نسبت داده باشد 

  . و ما بعد آن131 ص 16مسلم به شرح نووى ج ...( اني حرمت الظلم علي نفسي
  :فرق ميان قرآن و حديث قدسى

  :ها عبارتند از اند، كه مشهورترين آن هاى زيادى را متذكر شده البته در اين خصوص علماى حديث فرق
و ( جـل جاللـه   )است، ولى حديث قدسى معنـايش از خداونـد           )جل جالله (از خداوند   قرآن لفظ و معنايش     : الف

  . است�لفظش از جانب رسول خدا 
  .تالوت قرآن عبادت است، و از حديث قدسى نيست: ب
  .در ثبوت قرآن تواتر شرط است، ولى در حديث قدسى تواتر شرط نيست: ج

بـراى روايـت ايـن حـديث راوى از دو        . يث تجاوز كنـد   عدد احاديث قدسى آن قدر زياد نيست، و از دو صد حد           
  :كند صيغه استفاده مى

  . فيما يرويه عن ربه عزوجل�اللَّه    قال رسول- 1
  .�اللَّه  اللَّه تعالى فيما رواه عنه رسول  قال- 2
  
  : حديث مرفوع- 2

 بودنش به طرف صاحب مقـام       مرفوع در لغت برداشته شده و باال برده شده را گويند، و در اينجا به خاطر منسوب                
  . است، اين نوع حديث به نام مرفوع مسمى شده است�بلند كه رسول خدا 

 نسبت داده شود، به نام حـديث مرفـوع          � و صفت به طرف رسول خدا        1آنچه از قول، فعل، تقرير    : در اصطالح 
  .شود ياد مى

  :كنيد الحظه مىها م مرفوع براى خود انواعى دارد، كه اينك انواع آن را با صورت آن
  .» چنين گفت�رسول خدا « ) كذا�اللَّه  قال رسول(:  مرفوع قولى، چون اين گفته صحابى يا غير وى- 1
  .» چنين نمود�رسول خدا «، ) كذا�اللَّه  فعل رسول(:  مرفوع فعلى، چون اين گفته صحابى يا غير وى- 2
 چنـين   �در حضور نبى    «،  ) كذا �بحضرة النبى   فعل  (:  مرفوع تقريرى، چون اين گفته صحابى يا غير وى         - 3

  .»كرده شد

                                                 
 .م. _`ش0) ,/,٣٧( در��ر	 7#1ی1 ش1\� در 1



  حيات صحابه
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 �رسول خدا   «،  ) أحسن الناس خلقا   �اللَّه   كان رسول (:  مرفوع وصفى، چون اين گفته صحابى يا غير وى         - 4
  .»از همه مردم اخالق نيكوتر داشت

   
  : حديث موقوف- 3

كنـد، و   رسد توقـف مـى    ه به صحابى مى   ، گويى كه راوى در حديث، وقتى ك       »الوقف«موقوف اسم مفعول است، از      
  .شود بقيه سلسله اسناد را متذكر نمى

  .عبارت از قول، فعل و تقريرى است كه به صحابى منسوب باشد: و در اصطالح
  .نامند فقهاى خراسان مرفوع را خبر، و موقوف را اثر مى: توجه

وف حجت نگـرفتن آن اسـت، ولـى    باشد، اصل در موق و موقوف چنانكه گذشت، صحيح يا حسن و يا ضعيف مى          
سازد، اين در صورتى است كه حكم مرفوع را نداشته باشد، ولى             اگر ثابت شود، بعضى احاديث ضعيف را قوى مى        

  .اگر حكم مرفوع را داشت، چون مرفوع حجت است
  
  : مقطوع- 4

  .در لغت به معناى قطع، و ضد وصل است
  .تر از او نسبت داده شود  پايينآنچه از قول و فعل به تابعى و يا: و در اصطالح

مقطوع، اگر چه صحت آن ثابت شود، در احكام شرعى قابل حجت نيست، چون سخن يا كردار يكى از مـسلمانان          
  .است، ولى اگر قرينه دال بر رفع آن وجود داشته باشد، در آن وقت حكم مرفوع مرسل را دارد

   
   مشترك استانواع ديگرى كه در ميان مقبول و مردود: مبحث دوم

  . باشد�آن است كه سند آن به شكل متصل، مرفوع به پيامبر خدا :  مسند- 1
  .آن است كه سند آن چه مرفوع و چه موقوف، متصل باشد:  متصل- 2
عبارت است از تتبع و پيگيرى طرق حديثى كه آن را يك رواى روايت نموده باشد، تا دانسته شود كـه                     :  اعتبار - 3

  از وى در اين روايت با او شركت نموده است يا خير؟آيا كس ديگرى غير 
حديثى است كه راويان آن، با راويان حديث فرد، در لفظ و معنى، و يا فقط در معنـى از يـك صـحابى                        :  متابع - 4

گويند، مشاركت راويان حديث به شكل انفرادى شرط است، آن هم در لفظ،              ها مى  ولى بعضى . شركت داشته باشند  
  .يك صحابى و يا چندين صحابى باشد شرط نيستو اين كه از 

باشـند، البتـه     حديثى است كه راويان، با راويان حديث فرد در لفظ و معنى، و يا معنى با هم شريك مى                  :  شاهد - 5
و منابع و شاهد، گـاهى      . گويند فقط مشاركت راويان حديث در معنى بشرط است         ها مى  بعضى. با اختالف صحابى  
ها در لفظ يا در معنـى و يـا         شوند، و هر دوى آنها حديث فرداند، كه احاديث مشابه به آن            ق مى بر يكديگر نيز اطال   

  .كند ها را تقويت مى در هر دو از طرق ديگر، آن



  حيات صحابه
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  مراتب جرح و تعديل

ابن ابى حاتم در مقدمه كتاب خود الجرح و التعديل هر يك از جرح و تعديل را به چهار مرتبـه تقـسيم نمـوده، و                        
اند، كه هر يك از مراتب       بعد از وى علماء دو مرتبه ديگر را بر آن افزوده          . ها را بيان كرده است     ر يكى از آن   حكم ه 

ها بـه خـاطر ارتبـاط        جرح و تعديل به اين صورت به شش مرتبه رسيده است، و در ذيل اين مراتب را با الفاظ آن                   
  :كنيم ويژه شان به كتاب تقديم مى

  :ظ آنمراتب تعديل و الفا: الف
فـالن  (يـا  ، )فالن إليه المنتهـي فـي ألتثبـت   (:  آنچه در ثقه بودن به مبالغه داللت نمايد، كه الفاظ آن چنين است - 1

  .)أثبت الناس
 يـا  )ثقه ثقـه (: هاى توثيق تأكيد داشته باشد، مانند       پس از آن، آنچه قرار دارد كه به يك و يا دو صفت از صفت               - 2
  .)ثقه ثبت(
يـا   )ثقـه (: آنچه قرار دارد كه از آن به صفت دال بر توثيق، و بدون تأكيد تعبيـر شـده باشـد، چـون             بعد از آن،     - 3
  .)هحج(
محلـه  (يـا   ،  )دوقصـ (:  بعد از آن، آنچه قرار دارد كه به تعديل، بدون آگاهانيدن به ضبط داللت نمايـد، ماننـد                  - 4

را ابن معين درباره راوى گويد، راوى نزد وى ثقـه   )بهال بأس (اگر . البته نزد غير ابن معين    )ال بأس به  (يا  ،  )الصدق
  .است

يـا  ،  )فالن شيخ (:  بعد از آن آنچه قرار دارد كه در آن نه داللت به توثيق وجود داشته باشد، و نه به جرح، مانند                     - 5
  .)روى عنه الناس(
   بعد از آن آنچه قرار دارد كه تقريباً به جرح داللت كند، - 6

  .)يكتب حديثه(يا ، )حديثفالن صالح ال(چون 
  :حكم اين مراتب

تـر   ها بر ديگـرى قـوى       مراتب سه گانه اول با اهلشان قابل حجت آوردن اند، البته در ضمن اينكه بعضى از آن                 - 1
  . اند
شـود، و مـورد      ها، قابليت حجت را ندارند، ولـى حـديث شـان نوشـته مـى                اما مراتب چهارم و پنجم، اهل آن       - 2

  .گيرد، اگرچه اهل مرتبه چهارم از مرتبه پنجم بلندتر اند آزمايش قرار مى
  .شود، و نه براى امتحان  نوشته مى1ها فقط براى اعتبار  اهل مرتبه ششم، قابل حجت نيستند، و حديث آن- 3
   

  :مراتب جرح و الفاظ آن

                                                 
� _`ش10ً9m �9رPى ا��R@� . 
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  .)فيه مقال(يا ، )فالن لين الحديث(:  آنچه به تليين داللت نمايد، و اين كمترين درجه جرح است، مثل- 1
يـا  ،  )فـالن ال يحـتج بـه      (:  بعد از آن، آنچه در آن به عدم حجت آوردن و يا شبه آن داللت شده باشـد، چـون                    - 2
  .)له مناكير(يا ، )ضعيف(
يـا  ،  )عنـه  هالروايـ ال تحـل    (،  )ال يكتب حديثه  (:  آنچه به عدم كتابت حديث وى و نحو آن داللت نمايد، چون            - 3
  .)هه بمروا(يا ، )ضعيف جدا(
يـا  ، )مـتهم بالوضـع   (يـا   ،  )فالن متهم بالكذب  (:  بعد آنچه در آن اتهام به كذب و يا مانند آن موجود باشد، مثل              - 4
  .)هليس بثق(يا ، )متروك(يا ، )ساقط(يا ، )يسرق الحديث(
يـا  ، )وضـاع (، يـا  )دجـال (يـا  ، )كـذاب (:  بعد از آن چه به وصف وى به كذب و مانند آن داللت نمايد، چـون   - 5
  .)يضع(يا ، )يكذب(
:  تـرين مراتـب آن اسـت، مثـل       پس از آن، آنچه كه به مبالغه در كذب و دروغگويى داللت كند، و ايـن زشـت                  - 6
  .)هو ركن الكذب(يا ، )إليه المنتهى في الكذب(يا ، )فالن أكذب الناس(
   

  :حكم اين مراتب
د، ولى حديث شـان تنهـا بـه خـاطر اعتبـار نوشـته               شو  اهل دو مرتبه اول، طبعاً حديث شان حجت گرفته نمى          - 1

  .تر است شود، البته در ضمن اينكه مرتبه دوم از اول پايين مى
شـود و نـه هـم از آن در اعتبـار       ولى اهل مراتب چهارگانه اخير، حديث شان قابل حجت نيست، نه نوشته مى       - 2

  .گردد استفاده مى
 . لوال أن هدانااللَّهالحمدللَّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي


