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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ١ ................................................................ مطالب فهرست

 ١٩ ................................ أ خداوند راه در ها سختی تحّمل :سوم باب

 ١٩ ................................................ أ خداوند راه در ھا سختی تحّمل باب

 ١٩ ........ دیگرد مبعوث آن در ص خدا امبریپ که یحالت فیتوص در س مقداد گفتار

 ٢٠ ........................................................... باب نیا در فهیحذ حضرت گفتار

 ٢١ . أ خداوند سوی به دعوت راه در ھا اذیت و ھا سختی تحّمل و ص خدا پیامبر

 ٢١ .............................................................. )باب نیا در ص امبریپ قول(

 خود یاری و نصرت در را یو ضعف که یھنگام شیعمو یبرا ص خدا امبریپ گفتار
 ٢١ .............................................................................................. دید

 ٢٣ ....................... شد متحّمل شیعمو درگذشت از پس ص امبریپ که ییھا تیذ

 ٢٣ ........................... شانیا به یو پاسخ و د،ید شیقر از ص امبریپ که ییآزارھا

 ٢٨ ..... شیھاخطبه از یکی در س ابوبکر حضرت شجاعت درباره س یعل حضرت قول

 ٢٩ ....... یو از یابوالبختر یبانیپشت و ص محّمد بر نیسرگ انداختن و شیقر سران

 ٣١ ........ ابوجھل بر حمزه گرفتن خشم و ص خدا رسول به ابوجھل دنیرسان تیاذ

أ خداوند یسو از شییرسوا یچگونگ و ص خدا رسول تیاذ یبرا ابوجھل میتصم
 .................................................................................................. ٣٢ 

 ٣٣ ........ یو یبرا ریعم بن بیطل یاری و ص خدا رسول به ابوجھل دنیرسان تیاذ

 داستان و نمود، تیاذ را یو یھنگام لھب یاب بن بهیعت بر ص خدا رسول یدعا
 ٣٤ .................................................................................... یو ھالکت

 ٣٥ ..... طیمع یاب بن عقبه و ابولھب: اش هیھمسا دو طرف از ص خدا رسول شدن تیاذ

 ٣٥ .............................. دیگرد متحّمل طائف در که ییھا تیاذ و ص خدا رسول

 ٣٩ ........................................ طائف از بازگشتش ھنگام ص خدا رسول یدعا
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 بر ینب ص خدا رسول که نیا بر شھادتش و - بود ینصران که - عداس آوردن اسالم
 ٣٩ ....................................................................................... است حق

 ٤٠ ...........................................دید احد روز در ص خدا رسول که ییھا تیاذ

 ٤٢ ........... أ خداوند سوی به دعوت راه در ھا اذیت و ھا سختی تحّمل و اصحابن

 ٤٢ .......................................................... ھایسخت تحّمل و قسیصّد  ابوبکر

 ٤٤ ...................... یو آوردن اسالم و الخطاب عمربن یبرا ص خدا رسول یدعا

 و مھاجر عنوان به حبشه یسو به ابوبکر شدن خارج و مسلمانان شیآزما و ابتال
 ٤٥ ...................................................................... دغّنه ابن با یو تیحکا

 ٤٩ ..................................................... ھا یسخت تحمل و س الخطاب عمربن

 ٥٠ .................................................... ھا یسخت تحمل و س عّفان بن عثمان

 ٥٠ .................................................. ھا یسخت تحمل و س داللهیعب بن طلحه

 ٥١ ........................................................ ھا یسخت تحمل و س عوام بن ریزب

 ٥٢ ................................................. ھا یسخت تحمل و س مؤذن رباح بن بالل

 ٥٣ ..................................................... دید خدا راه در س بالل که ییھا تیاذ

 ٥٦ ................................................ اسالم در دیشھ نینخست عمار مادر هیسم

 به مطمئن قلبش و شد، دهیگردان مجبور کفر قول به که نیا تا عمار، بر آزار شّدت
 ٥٧ ....................................................................................... بود مانیا

 ٥٧ ...................... ب عمر با خباب تیحکا ھا یسخت تحمل و س ارت بن خباب

 ٥٨ ........................................... دید خدا راه در خباب حضرت که ییآزارھا ذکر

 ٦٠ .............. خدا راه در آزارھا دنید و یو آوردن اسالم مکه، به ابوذر آمدن تیحکا

 ٦١ ........... داد سالم اسالم قهیطر به ص خدا رسول یبرا که یمرد نینخست ابوذر

 ٦٢ ................. دید نیمشرک از که ییآزارھا و اسالمش، اعالم قّصه در ابوذر شجاعت

 ٦٣ ................. ھا یسخت تحمل و ب عمر خواھر فاطمه ھمسرش و دیز دبنیسع

 ٦٧ .................................................. ھا یسخت تحمل و س مظعون بن عثمان

 ٦٩ .................................................... ھا یسخت تحّمل و س ریعم بن مصعب

 ٧٠ ......................................... ھا یسخت تحمل و س یسھم حذافه بن عبدالله

 ٧٢ ......................................... ھا یسخت تحمل و ص خدا رسول اصحاب عامه

 ٧٢ ........................... ھجرت از پس نهیمد در اصحابش و ص خدا رسول حاالت

 ٧٣ .......... دندید اصحابش و ص خدا رسول که ییھاتیاذ و آزار و الرقاع ذات غزوه



 ٣   فهرست مطالب

 

 و ص خدا رسول( ص امبرشیپ و أ خدا یسو به دعوت راه در یگرسنگ تحمل
 ٧٣ .............................................................................. )یگرسنگ تحمل

 ٧٤ ................................ رسد ینم گرسنه به) امتیق روز( حساب یسخت و شّدت

 ٧٤ .... شد یم افروخته آتش نه و د،یگرد یم روشن یچراغ نه ص امبریپ یھا خانه در

 ٧٦ ...................................... آمد ص خدا رسول سراغ به یزندگ شّدت از آنچه

 ٧٨ ....... یگرسنگ اثر در شانیھا شکم بر سنگ گذاشتن و اصحاب، و ص خدا رسول

 ٧٩ ............................................................. یریس درباره ل عائشه قول

 ٧٩ .............................. ش عمر و ابوبکر تشیب اھل ،ص خدا رسول یگرسنگ

 ٧٩ ................. ش وبیابوا با آنان تیحکا و عمر و ابوبکر ،ص خدا رسول یگرسنگ

 ٨٢ ............................................................... ب فاطمه و یعل یگرسنگ

 ٨٣ ................. دینما صبر یگرسنگ بر تا میسل ام به دادن دستور و ص خدا رسول

 ٨٤ ............................................................ س وقاص یاب سعدبن یگرسنگ

 ٨٤ ...................................... ش ھمراھانش از تن دو و اسود بن مقداد یگرسنگ

 ٨٦ ........................................................................ س رهیابوھر یگرسنگ

 ٨٧ .................................................. شد رهیابوھر ریدامنگ که یگرسنگ شّدت

 ٨٩ ................................................ ب قیصد ابوبکر دختر اسماء یگرسنگ

 ٩٠ ...................................................... ش خدا رسول اصحاب عامه یگرسنگ

 ٩١ ........................ یناتوان و یگرسنگ فرط از نماز امیق در صحابه از یبرخ افتادن

 ٩١ ..... یگرسنگ تحمل در شانیھا تیحکا یبعض و أ خدا راه در برگ خوردن و اصحاب

 ٩٤ ........................................ سفر در یگرسنگ تحمل و ھمراھانش و دهیابوعب

 ٩٤ .......................... تھامه غزوه در یگرسنگ تحمل و اصحاب، و ص خدا رسول

 ٩٥ ........................... داد یم طعام جمعه روز در را اصحاب یبرخ که یزن تیحکا

 ٩٦ ......... بودند نخورده را گندم نان تیجاھل در آنھا که نیا و ملخ، خوردن و صحابه

 ٩٧ .................................. أ خدا سوی به دعوت راه در تشنگی شّدت تحمل

 ٩٧ .............................. تبوک غزوه در یتشنگ شّدت با شدن مواجه و ش اصحاب

 ٩٨ ................................... رموکی روز در یتشنگ تحمل و اشیع عکرمه، حارث،

 ٩٨ .............................................. خدا راه در یتشنگ تحمل و یانصار ابوعمرو

 ٩٨ ................................... أ خدا سوی به دعوت راه در سردی شّدت تحمل
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 ٩٨ ................................... سرما شّدت از یا غزوه در حفره نمودن حفر و صحابه

 ٩٩ ...................................... أ خدا سوی به دعوت راه در لباس قّلت تحمل

 ٩٩ .............................................................................. س حمزه نیتکف

 ١٠٠ ........................... باب نیا در ص خدا رسول با حسنه بن لیشرحب تیحکا

 ١٠٠ ... خاطر نیا به او یبرا ÷ لیجبرئ بشارت و لباس، قّلت نمودن تحمل و س ابوبکر

 ١٠١ ................................................. لباس قلت تحمل و ب فاطمه و یعل

 ١٠١ ........................ آب و خرما برخوردن مداومت و یپشم لباس تحمل و صحابه

 ١٠٢ ......................................................... لباس قلت تحمل و صّفه اصحاب

 ١٠٢ .................................. أ خدا سوی به دعوت راه در خوف شّدت تحمل

 ١٠٢ ...................... احزاب شب در سرما و یگرسنگ خوف، شّدت تحمل و اصحاب

 ١٠٥ ......................... خدا سوی به دعوت راه در امراض و ھا زخم نمودن تحمل

 ١٠٥ .......................................... أحد روز در عبداالشھل یبن از مرد دو تیحکا

 ١٠٦ ........................................ احد روز در شھادتش و جموح عمروبن تیحکا

 ١٠٧ ..................................................................... جیخد بن رافع تیحکا

 ١٠٩ .................................................... هجرت باب: چهارم باب

 ١٠٩ .................................................. س ابوبکر و ص خدا رسول ھجرت

 ١٠٩ ........ ص خدا رسول هیعل یساز سهیدس و مکر در شیقر رانیام اتحاد و اّتفاق

ثور غار در آنھا شدن پنھان و ابوبکر با مھاجر عنوان به مکه از ص امبریپ شدن خارج
 ................................................................................................ ١١٠ 

 ١١٢ ..................................... بود نموده آماده ھجرت سفر یبرا س ابوبکر آنچه

 ١١٤ ........................................... نهیمد یسو به غار از ص امبریپ شدن خارج

 صخدا رسول بر ابوبکر ھراس و خوف شدن متذکر و ،ب ابوبکر از عمر شیستا
 ١١٤ ................................................................... رفتند غار به که یھنگام

 ١١٥ .... )داشتند قرار غار در آنھا که یھنگام ص خدا رسول بر ابوبکرس ھراس و خوف

 ١١٦ ............. دو آن با سراقه قّصه و ص خدا رسول با ھجرتش از ابوبکرس تیحکا

 نهیمد اھل سرور و یخوشحال و قباء در یو اقامت نه،یمد به ص خدا رسول ورود
 ١١٨ ........................................................................... شانیا قدوم یبرا

 ١٢٠ .................................................. ش صحابه و الخطاب عمربن ھجرت



 ٥   فهرست مطالب

 

 ١٢٠ ............................... است نموده ھجرت نهیمد به مکه از که یکس نینخست

 ١٢١ ..................................... ھمراھانش از تن دو و س الخطاب عمربن ھجرت

 ١٢٣ ............................................................ س عّفان بن عثمان ھجرت

 از پس خود بااھل که است یکس نینخست او که نیا ذکر و حبشه یسو به یو ھجرت(
 ١٢٣ ............................................... )است نموده ھجرت خدا راه در ÷ لوط

 ١٢٤ .......................................................... س طالب ابی بن علی ھجرت

 ١٢٤ ................... مدینه به باز و حبشه به ن صحابه و طالب ابی جعفربن ھجرت

 جعفر و حاطب ھجرت و حبشه، یسو به ھجرت به اصحابش به ص خدا رسول اجازه
 ١٢٤ ............................................................................... نیسرزم آن به

 ١٢٥ .... دینما مسترد آنھا به را صحابه تا ینجاش نزد العاص عمروبن فرستادن و شیقر

 ١٢٦ .... ب میمر بن یسیع و اسالم امبریپ درباره یو قول و ینجاش با صحابه یگفتگو

 صخدا رسول خواستن مغفرت و ینجاش آوردن اسالم و نهیمد به صحابه برگشتن
 ١٣٣ ..................................................................................... یو یبرا

 ھجرت ص خدا رسول یسو به آن از بعد و نموده، ھجرت حبشه به که یکس لتیفض
 ١٣٤ ................................................................................... است کرده

 ١٣٧ .................................... مدینه سوی به ب سلمه اّم  و ابوسلمه ھجرت

 ١٣٨ ........................................................... س سنان بن صھیب ھجرت

 ١٣٨ ................. شیقر جوانان با شیگفتگو و مھاجر عنوان به مکه از بیصھ خروج

 درباره خداوند آنچه و او به یو بشارت قباء، در ص خدا رسول نزد بیصھ دنیرس
 ١٣٩ .......................................................................... فرمود نازل بیصھ

 ١٤١ ............................................................. ب عمر بن عبدالله ھجرت

 ١٤٤ ............................................ صیالع ابن ای و صیالع یاب بن ضمره ھجرت

 ١٤٥ .................................................................. س اسقع بن واثله ھجرت

 ١٤٦ ............................................................................ اسلم یبن ھجرت

 ١٤٦ ............................................................ س هیام یاب بن جناده ھجرت

 ١٤٧ ........................ شد گفته ھجرت درباره یو ریغ و هیام بن صفوان یبرا آنچه

 ١٥٠ .................................................................... اطفال و زنان ھجرت

 ١٥٠ .......................................... ش ابوبکر و ص خدا امبریپ تیب اھل ھجرت
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 که ییھا تیاذ خاطر به یو درباره امبریپ قول و ص خدا رسول دختر نبیز ھجرت
 ١٥١ ..................................................................... بود دهیرس او به راه در

 ١٥٣ ...........................................................ل لھب یاب بنت دّره ھجرت

 ١٥٤ .......................................... اطفال هیبق و ب عّباس بن عبدالله ھجرت

 ١٥٧ ...................................................... نصرت باب :پنجم باب

 ١٥٧ ........................................................ ن انصار کار ابتدای نصرت باب

 ١٥٧ ........................................................... باب نیا در ل عائشه ثیحد

 ١٥٧ .................................... انصار درباره یو قول و باب نیا در س عمر ثیحد

 ١٥٨ ............................................................... باب نیا در س جابر ثیحد

 ١٥٩ ............................................................... باب نیا در س عروه ثیحد

 ١٦٠ .................................................. مورد نیا در سیق بن صرمه از یاشعار

 ١٦١ .................................... ش انصار و مھاجرین میان در برادری و مواخات

 ١٦١ ............................................... عیرب سعدبن با عوف بن عبدالرحمن قّصه

 ١٦٢ .................................................. انصار و نیمھاجر انیم در بردن راثیم

 ١٦٢ ............................................. مھاجرین به انصار مالی کمك و ھمکاری

 ١٦٣ ...... نمودند مصرف آنچه مقابل در عوض رفتنینپذ و وهیم نمودن میتقس و انصار

 اسالم ھای پیمان ساختن مستحکم خاطر به را جاھلیت ھای پیمان ش انصار چگونه
 ١٦٤ .............................................................................. نمودند قطع

 ١٦٤ ............................................................ یھودی اشرف بن کعب کشتن

 ١٦٧ .................................................... قیالحق یاب بن سالم رافع یاب کشتن

 ١٧٠ ................................................................... یھودی بهیش ابن کشتن

 اّتفاق ھا غزوه این در انصار از آنچه و قریظه، و نضیر بنی قینقاع، بنی ھای غزوه
 ١٧١ ............................................................................... است افتاده

 ١٧١ ......................................................................... نقاعیق یبن داستان

 ١٧٣ ........................................................................... رینض یبن داستان

 ١٧٥ ..........................................................................ظهیقر یبن داستان

 ١٧٨ ..................................................ینید عّزت بر ن انصار فتخارا و مباھات
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 خدا به شدن راضی و فانی ھای متاع و دنیوی ھای لذت مقابل در انصار نمودن صبر
 ١٧٩ ......................................................................... ص پیامبرش و

 ١٧٩ ................................................................. مکه فتح در انصار تیحکا

 ١٨١ .......... است گفته شانیا وصف صدر امبریپ آنچه و ن،یحن غزوه در انصار تیحکا

 ١٨٦ .............................................................................. ش انصار صفت

 ١٨٧ ........................ گفت یو به معاذ سعدبن وفات ھنگام ص خدا رسول آنچه

 ١٨٧ ......................................................... ش انصار خدمت و عّزت اکرام،

 ١٨٧ .................. یو با ریحض بن دیاس داستان و انصار، نمودن عّزت و ص امبریپ

 ١٨٩ ..................................................... ب عمر با مسلمه بن محّمد قّصه

 ١٩٠ ................................ س عباده بن سعد یبرا ص خدا امبریپ عّزت و اکرام

 ١٩٠ ................................................................... س انس به ریجر خدمت

 ١٩٠ .............................. او به یو خدمت و عباس ابن نزد یانصار وبیابوا آمدن

 ١٩١ .................................... یوال نزد انصار کار دادن انجام در عباس ابن تالش

 ١٩٣ ....................................................................... ش انصار برای دعا

 درباره شیھا خطبه از یکی در س ابوبکر آنچه و انصار، یبرا ص خدا امبریپ یدعا(
 ١٩٣ .......................................................................... )است گفته شانیا

 ١٩٤ ................... )شیقر درباره ص خدا امبریپ قول( خالفت امر در ن انصار ثاریا

 ١٩٥ .................................................................... ساعده یبن فهیسق قّصه

 ١٩٧ ....................................................... جهاد باب :ششم باب

 ١٩٧ ........... اموال انفاق و جھاد برای ص خدا پیامبر ترغیب و تشویق جھاد باب

 ١٩٧ ... شانیا اقوال و ن اصحاب با یو مشورت و بدر روز در ص خدا رسول رفتن رونیب

 ٢٠١ .... س حمام بن ریعم قول و معرکه از قبل جھاد به نمودن بیترغ و ص امبریپ

 ٢٠٢ ................. نمودند انفاق و مصرف آن در صحابھن که یاموال ذکر و تبوک قّصه

 قرآن از آنچه و ،یو یبرا ص امبریپ قول جنگ، از سیق جدبن خواستن اجازه
 ٢٠٥ ...................................................................... دیگرد نازل اش درباره

 راه در آنھا نمودن جیبس جھت مکه و لیقبا یسو به صحابه فرستادن و ص امبریپ
 ٢٠٦ ........................................................................................... خدا

 ٢٠٧ ............................................ تبوک غزوه در مال نمودن انفاق و صحابھن



 حیات صحابه    ٨

 

 توجه شدت و وفاتش، بیماری در اسامه فرستادن در ص پیامبر اھتمام و کوشش
 ٢٠٩ ............................................ خالفتش اول در مسئله این در س ابوبکر

 یکس بر ص امبریپ انکار و آن در هیاول و نینخست مسلمانان احضار اسامه، فرستادن
 ٢٠٩ .................... نمود انتقاد ریام عنوان به یو طرف از اسامه نییتع مورد در که

 ٢١١ ................................. نهیمد به صحابه شدن داخل و ص خدا رسول وفات

 ٢١٢ ........... ص امبریپ امر قیتطب جھت اسامه لشکر فرستادن در س ابوبکر اصرار

 عمر با یو قّصه و ابوبکر، قبول عدم نه،یمد به برگشت یبرا اسامه خواستن اجازه
 ٢١٤ ........................................................................... باب نیا در ب

 ٢١٤ ......................................................... س اسامه لشکر عتیمشا و ابوبکر

 اسامه لشکر ینگھدار خصوص در یو با که یوقت انصار، و نیمھاجر بر ابوبکر انکار
 ٢١٥ .............................................................................. نمودند صحبت

 ٢١٨ ................................................. وفاتش ھنگام س عمر یبرا ابوبکر قول

 ٢١٩ .......... زکات مانعین و ارتداد اھل قتال در س صّدیق ابوبکر اھتمام و کوشش

 ٢١٩ ...... باره نیا در اش خطبه و قتال، خصوص در انصار و نیمھاجر با ابوبکر مشورت

 یانگار سھل آن در خواسته ای ستاد،یا باز جنگ از که یکس بر س ابوبکر ورد انکار
 ٢٢٢ .......................................................................................... دینما

 به نمودنش ترغیب خدا، راه در لشکرھا ارسال در س صّدیق ابوبکر توجه و اھتمام
 ٢٢٤ .................................... روم علیه جھاد در صحابه با اش مشورت و جھاد

 ٢٢٤ ............. شیھاخطبه از یکی در خدا راه در جھاد به نمودن بیترغ و س ابوبکر

 قرار الله لیسب یف جھاد در یو با اصحاب از که یکسان و ب خالد به ابوبکر نامه
 ٢٢٥ ....................................................................................... داشتند

 نیا در موصوف خطبه و روم هیعل جنگ در صحابه بزرگان با س ابوبکر نمودن مشورت
 ٢٢٧ ........................................................................................... باب

 ٢٢٧ ...................................... جھاد درباره س ابوبکر نظر دییتأ و عمرس خطبه

 ٢٢٨ ..... روم تینوع به توجه با جھاد تینوع درباره عوفس بن عبدالرحمن نظر و یرأ

 ٢٢٨ ... عثمان نظر با صحابه هیبق موافقت و ابوبکرس نظر دییتأ در عثمانس نظر و یرأ

 در ابوبکر خطبه و ،یعل گفته به ابوبکر شدن خوش و ابوبکر، یبرا یعل دادن بشارت
 ٢٢٨ ....................................................................... اصحاب نمودن جیبس



 ٩   فهرست مطالب

 

 در برادرش یبرا خالد گفتار و افتاد، اّتفاق دیسع عمروبن و عمر انیم آنچه تیحکا
 ٢٢٩ ..................................................................... س ابوبکر فرموده دییتا

 ٢٣٠ ................................. الله لیسب یف جھاد یبرا منی اھل به س ابوبکر نامه

 ٢٣٢ .................................... شام یسو به شانیا حرکت ھنگام س ابوبکر خطبه

 ٢٣٤ ................................ فارس یسو به خروج درباره اصحاب با عمرس مشورت

 ٢٣٤ ........................................... جھاد به نمودن بیوترغ س عّفان بن عثمان

 ٢٣٥ .......................................... جھاد به س طالب یاب بن یعل نمودن بیترغ

 ٢٣٦ ........................................ نیصف روز در س یعل نمودن قیتشو و کیتحر

 ٢٣٦ ............................................... خوارج قتال به نمودن کیتحر و س یعل

 ٢٣٧ ........................... جھاد به رفتن رونیب در آنھا یسست درباره س یعل خطبه

 ٢٣٨ ........... یو به یعل جواب و نیصف روز در یعل به خطاب یریحم حوشب ادیفر

 ٢٣٨ ................ هیقادس روز در سعد هیانیب جھاد به بیترغ و س وقاص یاب سعدبن

 ٢٣٩ .................................................... هیقادس روز در عمرو بن عاصم خطبه

 ٢٤٠ .............. أ خداوند راه در رفتن بیرون و جھاد به ن صحابه شوق و رغبت

 ٢٤٠ ..................................................... جھاد به ابوامامه یعالقمند و رغبت

 افضل حج از جھاد: که یو قول نیا و خدا راه در ریس در عمرس یعالقمند و رغبت
 ٢٤٠ .......................................................................................... است

 ٢٤١ ............................................ جھاد به ب عمر ابن یعالقمند و رغبت

 ٢٤١ .................................... بود نموده را جھاد اراده که یمرد با س عمر قّصه

 ٢٤١ ... دینما یم ینگھبان خدا راه در و رودیم رونیب که یکس لتیفض در س عمر قول

 ٢٤٢ ............. س ابوبکر با) خدا راه در( رفتن رونیب درباره جبل بن عمرومعاذ قّصه

 ٢٤٢ ................ مجلس در قوم یرؤسا بر نینخست مھاجران دادن حیترج و عمرس

داشت مقّدم شانیا بر را نیمھاجر س عمر که ییرؤسا ھمان یبرا عمرو بن لیسھ قول
 ................................................................................................ ٢٤٣ 

 ٢٤٤ ................................ مرگ وقت تا خدا راه در اقامتش و لیسھ رفتن رونیب

 بر مکه اھل یتابیب و یزار و ناله رغم یعل جھاد یسو به ھشام بن حارث رفتن رونیب
 ٢٤٤ ............................................................................................ یو

 ٢٤٥ .............. خدا راه در مرگ طلب و جھاد به دسیول بن خالد یعالقمند و رغبت

 ٢٤٦ ................................... خدا راه در رفتن رونیب به بالل یعالقمند و رغبت
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 ٢٤٧ .................... خروج هیآ خاطر به جھاد از نشستن از مقداد تیرضا عدم و انکار

 ٢٤٨ .................................................................. باب نیا در ابوطلحه قّصه

 ٢٤٩ ................................................................... باب نیا در وبیابوا قّصه

 ٢٥٠ ................ خدا راه در رفتن رونیب و ایدن نعمت نمودن ترک در ثمهیابوخ قّصه

 راه در انفاق و رفتن بیرون برای توانایی و قدرت عدم بر ن اصحاب اندوه و حزن
 ٢٥٢ ............................................................................... أ خداوند

 ٢٥٢ .................................................... )مغّفل بن عبدالله و یلیابول تیحکا(

 ٢٥٣ ....................................................................... س دیز بن علبه قّصه

 ٢٥٣ ......................... نماید تأخیر أ خدا راه در رفتن بیرون که کسی بر انکار

 ٢٥٣ ........................................................ رواحه ابن یبرا ص امبریپ انکار

 ٢٥٤ ............ بود نموده ریتأخ رفتن رونیب در که ارانشی از یکی بر ص امبریپ انکار

 ٢٥٥ .............................................. شب در هیسر خروج دستور و ص امبریپ

 ٢٥٥ ............................... خروج در یو ریتأخ خاطر به جبل برمعاذبن عمر انکار

 ٢٥٦ ........ است نموده کوتاھی آن در و ورزیده تخّلف خدا راه از که کسی بر عتاب

 ٢٥٦ ........................................................... یانصار مالک بن کعب داستان

 ٢٦٣ .......... باشد نموده ترك را جھاد و نموده اقامت مال و اھل در که کسی دیدتھ

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ هیآ نیا ھدف درباره س وبیابوا حیتوض( يۡ  ُقوا
َ
 ٢٦٣ .... ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

 ٢٦٥ ....... نماید ترك را جھاد و ورزد اشتغال زراعت به که کسی ترسانیدن و تھدید

 ٢٦٥ ................................................................ یعنس عبدالله بر عمر انکار

 ٢٦٥ ............... بود نموده ترک را جھاد که یمرد بر العاص عمروبن بن عبدالله انکار

 ٢٦٦ .............. فتنه کردن کن ریشه خاطر به خدا راه در خروج در ورزیدن شتاب

 ٢٦٦ ....................................................................... عیسیمر غزوه تیحکا

 ٢٦٨ ....................... است ننموده لیتکم خدا راه در را روز چھل که یکس بر انکار

 درباره عمر حکم و یداور و زن کی تیحکا خدا راه در ماه چھار مدت به رفتن رونیب
 ٢٦٩ ........................................................................... خدا راه در خروج

 ٢٧٠ ......................... خدا راه در غبار تحمل در ش اصحاب عالقمندی و رغبت

 ٢٧٠ .................. خدا راه در غبار از داشتن کراھت و دنید بد در ص امبریپ انکار

 ٢٧٠ .......................................................... باب نیا در عبدالله جابربن قّصه

 ٢٧١ ........................................................ الله سبیل فی جھاد در خدمت



 ١١   فهرست مطالب

 

 ٢٧١ ....................................... خدا راه در داران روزه یبرا خوران روزه خدمت

 ٢٧٢ .................... داشت یم اشتغال نماز و قرآن به که یمرد یبرا اصحاب خدمت

 ٢٧٢ ..................... اصحاب متاع نمودن حمل و ص خدا رسول کرده آزاد یکشت

 ٢٧٣ ..................................... عمر ابن با مجاھد و سلمه اّم  یموال احمر تیحکا

 ٢٧٣ ................................................................. خدا راه در گرفتن روزه

 ٢٧٣ .................. گرما شّدت غم یعل خدا راه در اصحاب و ص امبریپ رفتنگ روزه

 ٢٧٤ .................................................... مامهی روز در مخرمه بن عبدالله روزه

 ٢٧٤ .......................................... یو درباره عمر قول و هیح یاب بن عوف روزه

 ٢٧٥ ....................................................................... یانصار ابوعمرو روزه

 ٢٧٥ ............................................ بدر روز در ص امبریپ نماز خدا راه در نماز

 ٢٧٥ ............................................................... عسفان در ص امبریپ نماز

 ٢٧٦ .................................................... خدا راه در یانصار بشر بن عباد نماز

 ٢٧٧ ......................................................... خدا راه در سیان بن عبدالله نماز

 ٢٧٨ ........................................................................ خدا راه در لیل امیق

 ٢٧٩ ........................................................................... خدا اهر در ذکر

 ٢٧٩ ................................................................... فتح شب در صحابه ذکر

 ٢٧٩ .................................... بریخ غزوه در ییواد به صعود وقت در هصحاب ذکر

 ٢٨٠ ............................... آمدن نییپا و رفتن باال وقت در صحابه حیتسب و ریتکب

 ٢٨٠ .................................... است قسم دو به جنگ که نیا درباره عمر ابن قول

 ٢٨١ . قریه از رفتن بیرون وقت در دعا خدا راه در جھاد در دعاھا به توجه و اھتمام

 ٢٨١ ........................ ھجرت وقت در مکه از شدن خارج ھنگام ص امبریپ یدعا

 ٢٨٢ ..................................................... قریه به شدن نمودار ھنگام دعای

 ٢٨٢ ...................................... بریخ در شدن نمودار وقت در ص امبریپ یدعا

 ٢٨٣ ...................................................... جھاد نمودن آغاز وقت در دعای

 ٢٨٣ ........................................................... بدر واقعه در ص امبریپ یدعا

 ٢٨٥ ........................................... خندق و احد یھا غزوه در ص امبریپ یدعا

 ٢٨٦ ..................................................................... جھاد وقت در دعای

 ٢٨٦ ........................... قتال به شان اشتغال ھنگام بدر غزوه در ص امبریپ یدعا

 ٢٨٧ ............................................................................ شب در دعای
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 ٢٨٧ ............................................................ بدر شب در ص امبریپ یدعا

 ٢٨٧ ...........................................................)جنگ از( فراغت از پس دعا

 ٢٨٧ ............................... دیگرد فارغ احد غزوه از که یھنگام ص امبریپ یدعا

 ٢٨٩ ........................................ خدا راه در جھاد در تعلیم به توجه و اھتمام

 ٢٨٩ ........... )کافه نفروایل المؤمنون کان ما و: (هیآ نیا یمعنا درباره عباس ابن قول

گاھ جھت امرا یبرا س عمر نامه  ٢٨٩ ........................................... نید در یآ

 ٢٩٠ ............................................... سفر در ھا حلقه صورت به صحابه نشستن

 ٢٩٠ ..................... )خدا راه در اصحاب یبرخ انفاق( الله لیسب یف جھاد در انفاق

 ٢٩١ ......................................................................... درجھاد انفاق ثواب

 پاداش است، شھرت و ایدن طلب در که یکس یبرا( خدا راه در جھاد در تین اخالص
 ٢٩٢ .............................................................................. )ستین یثواب و

 ٢٩٣ ................................................................................... قزمان قّصه

 ٢٩٤ .................................................................................. رمیاص قّصه

 ٢٩٥ ............................................................... نانینش هیباد از یمرد قّصه

 ٢٩٦ ............................................................................ اهیس یمرد قّصه

 ٢٩٦ ........................................................................ العاص عمروبن قّصه

 ٢٩٧ ..................................................................... شھدا درباره عمر اقوال

 ٢٩٨ ............................................................ مادرش و ریزب بن عبدالله قّصه

 ٢٩٩ ............................ خدا راه در شدن بسیج و جھاد در امیر امر آوردن جابه

 ٢٩٩ ............ یو با گفتارش و رفتینپذ را امرش که یمرد بر یاشعر یابوموس انکار

 ٢٩٩ .... خدا راه در جھاد و رفتن بیرون در ھمدیگر با شان نزدیکی و بودن منسجم

 بر انکارش و ھا یواد و ھا جھت در تفّرق و یپراکندگ بر ص خدا رسول خشم و انکار(
 ٢٩٩ ................................................................... )ھا فرودگاه ساختن تنگ

 ٣٠٠ ......................................................... خدا راه در نگھبانی و حراست

 ٣٠٠ ..................................................... مرثد یاب بن انس ینگھبان و حراست

 ٣٠١ .................................................... باب نیا در یمرد ینگھبان و حراست

 ٣٠٢ ........................................... ش عّباد و عمار حانه،یابور ینگھبان و حراست

 ٣٠٣ .................................... خدا راه در رفتن بیرون و درجھاد امراض تحمل

 ٣٠٣ ............................................ تب تحمل یبرا شیدعا و کعب بن یاب قّصه



 ١٣   فهرست مطالب

 

 ٣٠٤ .............................. خدا راه در جھاد در برداشتن جراحت و خوردن نیزه

 ٣٠٤ .................................................................. ص خدا امبریپ جراحت

 ٣٠٤ .................................... عوف بن عبدالرحمن و داللهیعب بن طلحه جراحت

 ٣٠٥ ....................................................................... نضر بن انس جراحت

 ٣٠٦ ............................................................... طالب یاب بن جعفر جراحت

 ٣٠٧ ....................................................................... معاذ سعدبن جراحت

 ٣٠٧ ................................ طائف روز در انیابوسف چشم گرفتن قرار اصابت مورد

 ٣٠٧ ............... بدر روز در رافع بن رفاعه و نعمان بن قتاده چشم گرفتن قرار ھدف

 ٣٠٨ ....................................... عبداالشھل یبن از مرد دو و جیخد بن رافع قّصه

 ٣٠٨ ................................. شیھااستخوان گوشت رفتن و مالک بن براء جراحت

 ٣٠٩ ..........................................................آن برای دعا و شھادت آرزوی

 ٣٠٩ ........................................... خدا راه در شدن کشته یآرزو و ص امبریپ

 ٣١٠ .................................................................. شھادت یآرزو و س عمر

 ٣١١ ...................................................... شھادت یآرزو و جحش بن عبدالله

 ٣١٢ ............................................................ شھادت یآرزو و مالک بن براء

 ٣١٣ .................................................................... شھادت یآرزو و حممه

 ٣١٣ ......................................................... شھادت یآرزو و مقّرن بن نعمان

 ٣١٥ ....... بدر روز در خدا راه در شدن کشته و مرگ به صحابه عالقمندی و رغبت

 ٣١٥ ...................... خروج یبرا شان یکش قرعه درباره سعد پسرش و ثمهیخ قّصه

 ٣١٥ ............................................................. حارث بن دهیعب شھادت قّصه

 ٣١٧ ................................................................................... احد زرو

 ٣١٧ ............. شھادت کسب خاطر به زره گذاشتن کنار در د،یز برادرش و عمر قّصه
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 :باب سوم
 أ در راه خداوند ها تحّمل سختی

ھا را به  یو تشنگ یھا، گرسنگ تیھا، اذ یسخت س و اصحابش ص امبریچگونه پ
راه در شان  یشان برایھا شدند. و چگونه جان  می متحّملن ین متیخاطر اظھار و غلبه د

 .نمود!! یز میناچ یلمه وک یخدا، به خاطر اعال

 أ ها در راه خداوند تحّمل سختی باب

 دیدر آن مبعوث گرد ص امبر خدایه پک یف حالتیدر توص س گفتار مقداد
ه گفت: کت نموده، یر، و او از پدرش روایربن ُنفَ یاز ُجبَ  )۱۷۵/۱( هیم در الحلیابونع

باد  ینارش گذشت و گفت: خوشکاز  یم، مردینشست س نزد مقداد بن اسود یروز
م، ما ھم یدند. به خدا سوگند دوست داریرا د ص ه رسول خداکن دو چشم یا یبرا

ما ھم حاضر  یردکو مشاھده  یم، و آنچه را تو حاضر بودیدید یم یدیآنچه را تو د
ا ) گوش فرا دادم، و (سخنانش) مریم!! من (به سخنان ویردک یم و مشاھده میبود یم

 یش را به طرف ویرو )س بعد از آن (مقداد .١ر نگفتیرد، چون جز خکخوشحال 
ه کد یرا نما یمحضر یه آرزوکدارد،  یاز شما را وام یکیز یده گفت: چه چیگردان

بود  یه اگر در آن حاضر مکداند  یده است، و نمیب گردانیاو را از آن غا ألخداوند 
 أله خداوند ک -حاضر شدند  یاقوام ص امبر خدایبود؟! به خدا سوگند، نزد پ یچگونه م

ق یرا تصد یه به او جواب مثبت دادند و نه ون شان به دوزخ انداخت یآنھا را بر پوزھا
خلق  یحالشما را در  أله او کد یآور ینمجای  به خداوند را یا سپاس و ثنایردند!! آک
با خود  ÷ تان یرا نبد، و آنچه یشناس یه جز پروردگارتان را نمکرون آورد یرد و بک

ر شما انجام شد یھا توسط غ شیھا و آزما د، و آزمونیینما یق مید و تصدییآورده است تأ
ن و یدتریدر شد ص امبر خدایدند)؟! به خدا سوگند، پیشک(و آنھا بار آن را به دوش 

                                           
 مرد سخنی گفت که خوشش آمد. این است که آنگوینده نفیر است، و ظاھر  -١
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گردد، مبعوث شده بود، در زمان  یا در آن مبعوث میاز انب ییه نبک ین حالتیتر سخت
 ص دند. رسول خداید یھا نم را بھتر از عبادت بت ینیچ دیه ھکت، یو جاھل ١فترت

ان حق و باطل فرق گذاشت و آن دو را یه با آن مکرا آورد  ی)، فرقانی(در ھمچون زمان
ه پدرش کد ید یم یمرد یند، حتّ کاف ییان پدر و فرزندش جدایاز ھم جدا نمود، و در م

مان باز یا یه خداوند قفل قلب او را براک یدر حالافر است، کا برادرش یا فرزندش و ی
ده، و او به خاطر یگرد کشود، ھال یه وارد دوزخ مک یسکده بود، تا بداند واقعًا یگردان

شد و خوشحال نبود و  یش در آتش است، چشمش روشن نمکیدانست، نزد یه مکن یا
 درباره آن گفته است: أله خداوند ک) است یا هین ھمان (قضیا

زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا﴿
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ �ۡ  قُرَّ

َ
 .]۷۴[الفرقان:  ﴾ُ�ٖ أ

 .٢»چشم ببخش یپروردگار ما! به زنان ما و فرزندان ما روشن یا« ترجمه:
در المجمع  یثمیه ھکمختلف، چنان  ین مضمون با سندھایز به ھمین یطبران

را ثقه  یو یبن صالح آمده، ذھب ییحیاز آنھا  یکیت نموده، و در ید، روایگو یم )۱۷/۶(
 .اند حیه رجال آن رجال صحیبق یاند، ول گفته یاش سخنان دانسته، و درباره

 ن بابیفه در ایگفتار حضرت حذ
وفه به کاز اھل  یه گفت: مردکت نموده، یروا یعب قرظکابن اسحاق از محّمد بن 

اش  ید و ھمراھیدیرا د ص خداامبر ی، پاللهابوعبد یگفت: ا س مانیفه بن یحذ
د؟ پاسخ داد: به خدا یردک ید: شما چه میام. پرس برادرزاده ی، اید؟ پاسخ داد: بلینمود

. آن مرد گفت: به خدا )میشد یو رنج و مشّقت را متقّبل م( مینمود یسوگند تالش م
ه او را کبل ن راه برود،یم تا بر زمیگذاشت یم، او را نمینمود یم کرا در یسوگند، اگر ما و

ام  برادرزاده یفه فرمود: اید: حذیگو یم )یراو(م. یردک یش حمل میخو یھا بر گردن
ث را یم... و حدیافتیدر یدر خندق در حال ص امبر خدایبه خدا سوگند، ما خود را با پ

                                           
زمانی که بین دو پیغمبر باشد، و یا زمانی که حکومتی از میان رفته و ھنوز حکومت دیگری جای  -١

 ب آن را نگرفته باشد، ھدف در اینجا فاصله زمانی میان حضرت محّمد و حضرت عیسی
 باشد که بسا فسادھایی که در این مدت به ظھور رسید. م. می

» األدب المفرد«) و بخاری در ۶۵۷)، (۶۰۸» (الکبیر«) و طبرانی در ۳، ۶/۲صحیح. احمد ( -٢
) صحیح دانسته است. ۲۸۲» (الصحیحة«) و ۶۴» (صحیح االدب المفرد«). آلبانی آن را در ۸۷(

 ).۱۵۳ ،۱/۱۵۲جیالنی (» فضل الله الصمد«نگا: 
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ه: کر نموده. و نزد مسلم آمده کذشان  یو سرد یدر تحمل شّدت خوف و شّدت گرسنگ
در شب  ص امبر خدای؟! ما خود را با پینمود یار را مکن یگفت: تو ا یفه به ویحذ

ر شده. ک... و آن را متذ١میافتیدر ید بود، در حالیشد یه باد و سردک یاحزاب، در شب
ه در کد... و آن را چنان ینکن را آرزو نیفه گفت: ایه: حذکآمده  یھقیم و بکو نزد حا

 ده.یر گردکتحمل خوف خواھد آمد، متذ

 أ خداوند سوی بهها در راه دعوت  و تحّمل سختی ها و اذیت ص خدا امبرپی

 ن باب)یدر ا ص امبری(قول پ
ت یدر راه خدا اذ«فرمود:  ص امبر خدایه گفت: پکت نموده، یروا س احمد از انس

 یسکه ک یده شدم، در حالیشد، و در راه خدا ترسان یت نمیاذ یسکه ک یشدم در حال
من و بالل آنچه را صاحب  یه براکگذشت،  یروز و شب یبر من سشد، و  یده نمیترسان

ن در ین چنیا .٢»ردک یش مر بغل بالل پنھانیه زکخورد نبود، جز آن چه  یجگر م
ت یح خود روایو ابن حبان در صح ین ترمذیآمده. و آن را ھمچن )۴۷/۳( هیالبدا

ب ین در الترغیچنن یح است. ایث حسن و صحین حدیگفته است: ا یاند، و ترمذ ردهک
 اند. ردهکت یم روایآمده. و آن را ھمچنان ابن ماجه و ابونع )۱۵۹/۵(

 یاریرا در نصرت و  یضعف و هک یش ھنگامیعمو یبرا ص امبر خدایگفتار پ
 دیخود د

ه گفت: کت نموده، یروا س طالب یل بن ابیر از عقیبکدر االوسط وال یطبران
ما و  یھا اط خانهیات در ح ابوطالب، برادر زاده یش نزد ابوطالب آمده گفتند: ایقر

ند، اگر ک یت و آزار میه ما را بدان اذکند ک یان میما ب یرا برا یزیمجالس مان آمده، چ
 یابوطالب به من گفت: اآنگاه ن. کن را بیا یه او را از ما باز دارک ینیب یمناسب م

ابوطالب  کوچک یھا از خانه یکین. من او را از کدا یم پیت را برایل، پسر عمویعق
ه که بود یدا نمودن سایان راه درصدد پیخارج نمودم، و او با من به راه افتاد، و در جر

د. یه نزد ابوطالب رسکن یافت، تا ای یآن را نم یت خود را به آن ادامه بدھد، ولکحر

                                           
 ) آمده است.۱۵۷/ ۳» (سیرت ابن ھشام«. ابن اسحاق چنانکه در صحیح -١
چاپ  – ۶۵۶۰) و ابن حبان (۱۵۱) و ابن ماجه (۲۴۷۲) و ترمذی (۲۸۵، ۱۲۰/ ۳. احمد (صحیح -٢

 ) صحیح دانسته است.۱۲۵» (صحیح الجامع«احسان) و آلبانی آن را در 
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م یتو برا دانم یه من مک ییام، به خدا سوگند تا جا برادر زاده یابوطالب به او گفت: ا
ه تو نزد آنھا در کردند ک ین حاال) قومت آمده بودند، و ادعا می، (و ھمیفرمانبردار بود

ت یه آنھا را اذک ییگو یرا م یزیچشان  یو برا ییآ یمشان  و در مجلسشان  عبهک
چشم خود را به  ص امبر خدایخود را از آنھا باز دار؟ پ یینیب یند!! اگر مناسب مک یم

ست تا یاز شما قادر ن یکیه کبه خدا سوگند، من، چنان «ده گفت: یطرف آسمان گردان
ام،  چه را به آن مبعوث شده ستم تا آنیاز آتش برافروزد، قادر ن یا ن آفتاب شعلهیاز ا

است!! شما  ام دروغ نگفته ابوطالب گفت: به خدا قسم، برادر زاده». نار بگذارمک
 کبا اند یعلیو ابو ین را طبرانید: ایگو یم )۱۴/۶( یثمیھ .١دید برگرداب وراشیراھ

آن  ی. بخاراند حیرجال صح یعلیاند، و رجال ابو ت نمودهیاز طرف اولش، روا یاختصار
 رده است.کت یآمده، روا )۴۲/۳( هیه در البداکن، چنان یخ ھمانند ایرا در التار

ام، قومت  برادر زاده یگفت: ا ص خداامبر یه ابوطالب به پکآمده  یھقیو نزد ب
ن، و مرا به کن بر من و بر خودت رحم ین و چنان گفتند: بنابراینزدم آمدند، و چن

ز قومت آنچه را از ه نه من طاقت آن را داشته باشم و نه تو، و اکن کوادار ن یارک
 یه براکگمان نمود،  ص شان سخت است، نگه دار. رسول خدا یسخنانت که برا

ّفار کننموده به  یاریرا  یگر ویدا شده، و او دیپ یدینظر جد یش در ارتباط با ویعمو
 ص امبر خداین موقع پیوتاه آمده است. در اک یام با ویند، و از قک یمش میتسل

م؟ اگر آفتاب در دست راستم گذاشته شود، و ماه در دست چپم، من یعمو یا«فرمود: 
ه من در طلبش کن یا ایه خداوند آن را غالب گرداند، و کن یگذارم، تا ا یار نمکن یا

 یست. ھنگامیحلقه زد و گر ص امبر خدایدر چشمان پ کبعد از آن اش». شوم کھال
 -را مشاھده نمود ص امبریه حالت پکبعد از آن -رد و روان شد، ابوطالب که پشت ک

لب گفت: به ھمان برگشت، ابوطا یو یسو به ص امبریام! پ برادر زاده یگفت: ا یبه و
انجام بده، چون به خدا سوگند، من  یچه را دوست دوست دار ار خود ادامه بده، و آنک
 آمده. )۴۲/۳( هین در البداین چنیا .٢نمک یم نمیتسل یزیدًا تو را به چاب

                                           
مجمع «) و نگا: ۱۸۷، ۱۸۶/۲» (الدالئل«ھقی در ) و بی۵۱۱)، (۱۹۲، ۱۹۱/۱۷. طبرانی (حسن -١

 ).۱۴/۶» (الزوائد
» سیرت ابن ھشام«) و ابن اسحاق چنانکه در ۲/۱۸۷» (الدالئل«. بیھقی در حسن لغیره -٢

) و سند آن معضل است اما ھمانگونه که عالمه آلبانی ذکر نموده است شواھدی ۱۶۵، ۱/۱۶۴(
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 ش متحّمل شدیپس از درگذشت عمو ص امبریه پک یھای تیذ
که ابوطالب وفات  یھنگامه گفت: کت نموده، یروا ب بن جعفر اللهاز عبد یھقیب

 ید، و بر ویمتعّرض گرد ص ش به رسول خدایقر یھا از سف یھیعقل و سف ینمود، ب
ه ک یاز دخترانش آمد و در حال یکیبه خانه خود برگشت،  ص امبریانداخت، و پ کخا
شروع به سخن  ص امبریرد، پک یه مینمود، گر یم کپا ی) وک(مبار یرا از رو کخا

، و در »ن، چون خداوند نگھدار پدرت استکه نیم، گرکدختر یا«گفتن نمود و گفت: 
ردم تا مرگ ابوطالب انجام دھند ک یه گمان مکرا  یزیش چیقر«گفت:  یان آن میم

آمده.  )۱۳۴/۳( هین در البداین چنیا .١»ردندکجام دھند، بعد از آن شروع نتوانستند ان
چون ابوطالب ه گفت: کت نموده، یروا س رهیاز ابوھر )۳۰۸/۸( هیم در الحلیو ابونع

فرمود:  ص د، رسول خدایشروع گرد ص امبریش با پیدرگذشت برخورد زشت قر
 .٢»نبودنت را احساس نمودم!! یه زودعمو! چقدر ب یا«

 شانیبه ا ید، و پاسخ ویش دیاز قر ص امبریه پک ییآزارھا
ن گروه یه گفت: به پدرم گفتم: اکت نموده، یاز حارث بن حارث روا یطبران

ن از خودشان جمع ید یب فرد کیه بر کھستند  ینھا ھمان قومیستند؟ پاسخ داد: ایک
ه مردم را به کاست  ص ه رسول خداکم یافتیم و درین آمدیید: ما پایگو یاند. م شده
را رد نموده به او  یآنھا (دعوت) و یند، ولک یمان دعوت میو به ا ألد خداوند یتوح

ه ک یزنآنگاه دور شدند،  یه روز نصف شد و مردم از وکن یرسانند، تا ا یآزار م
نمود، آمد، و آن را رسول  یدستمال حمل م کیرا با  یار شده بود، و جامکاش آش نهیس

د و وضو گرفت، بعد از آن سر خود را بلند نموده و فرمود: یگرفت، نوش یاز و ص خدا
ست؟ یکن یم ایدیپرس». نه ات را با چادرت بپوشان، و بر پدرت نترسیس م،کدختر یا«

                                                                                                       
 ).۵۱)، (۴/۱» (تاریخ«ر دارد که قبال گذشت. بخاری نیز آن را د

) مرسل است. ھمچنین در سند آن جھالت وجود دارد. ۲/۳۵» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -١
) از طریق ابن اسحاق به سند صحیح از عروه روایت ۲/۵۸» (سیرت«ھمچنین ابن ھشام آن را در 

ی  نوشته» بوطینقد «باشد. نگا:  کرده است که عروه تابعی است و بر این اساس حدیث مرسل می
 ).۲۸عالمه آلبانی (

) و در سند آن فرات بن محبوب است که کسی غیر از ابن ۳۰۸/ ۸» (الحلیة«. ابونعیم در ضعیف -٢
 حبان که آسانگیر است او را ثقه ندانسته است.
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 یاند. و نزد و د: رجال آن ثقهیگو یم )۲۱/۶( یثمیھ .١تر اوستنب دخین زیگفتند: ا
ت در یام جاھلیرا در ا ص امبر خدایه گفت: پکت است یروا یھمچنان از منبت ازد

ست جز یقابل عبادت ن یمعبود بر حقه کد ییمردم، بگو یا«گفت:  یه مکدم ید یحال
از آنھا  یسکش آب دھان انداخت، و یاز آنھا بر رو یسک». دیشو یخدا رستگار م کی

آنگاه د، یمه رسیه روز به نکن یاز آنھا دشنامش داد، تا ا یسکانداخت، و  یرا بر و کخا
ھا خود را شست و  و دست یرو ص از آب آمد، و رسول خدا یبا جام بزرگ یدختر

ست؟ یکن یدم: ایپرس». شته شدن و ذّلت نترسکم، بر پدرت از کدختر یا«گفت: 
د: یگو یم )۲۱/۶( یثمیھ .٢بود ییبایو او دختر ز ص نب دختر رسول خدایگفتند: ز

 اند. ثقه یه رجال ویه او را نشناختم، بقکآمده،  کت منبت بن مدرین روایدر ا
دم: یپرس س ه گفت: من از ابن العاصکت نموده، یروا س از عروه یبخار

اند، چه بوده؟  انجام داده ص ن، آن را بر رسول خدایکه مشرک یزین چیتر سخت
ط به یمع یخواند، عقبه بن اب ینماز م ٣عبهکدر حجر  ص امبریه پک یگفت: در حال

به حالت د یار شدیگذاشت، و او را بس یآورد، و لباس خود را بر گردن و یرو یطرف و
اش را گرفت و او را از  هشان هکن ید تا ایفرارس س رکن حالت) ابوبیانداخت (در ا یخفگ

 دور نمود و گفت: ص امبر خدایپ

َ�قۡ ﴿
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ ٱ َرّ�ِ ٓ  َوقَدۡ  �َّ ِ  َءُ�مَجا ّ�ُِ�مۡ  ِمن ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب  ﴾!؟رَّ

 .]۲۸المؤمنون: [
د پروردگارم خداست به قتل یگو یه مک نیرا به خاطر ا یا مردیآ«: ترجمه

 .٤»ن آورده استروش یھا یاز پروردگارتان نشان شما یه براک ید؟! در حالیرسان یم

                                           
 .)۶/۲۱» (مجمع الزوائد«) و نگا: ۳۳۷۳» (الکبیر«حسن. طبرانی در  -١
) و در ۱۴) (۴/۲» (تاریخ کبیر«) و بخاری در ۸۰۵» (الکبیر«سند آن ضعیف است. طبرانی در  -٢

ابن ابی » جرح و تعدیل« :نگاشود.  سند آن منیب بن مدرک است که جزو مجاھیل محسوب می
 ).۴/۱/۳۹۳حاتم (

: دیوار کعبه از جانب شمال، اندرون حطیم در سوی شمال، قسمتی از زمین کعبه که حجر -٣
ه کرد، و گویند قبر ھاجر مادر اسماعیل در آنجاست و آن را حضرت ابراھیم آن را جزء خان

 گویند. به نقل از فرھنگ عمید. م. حجرالکعبه و حجراسماعیل ھم می
 ).۲۷۵، ۲/۲۷۴» (الدالئل«) و بیھقی در ۳۶۷۸( بخاری -٤
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 آمده است. )۴۶/۳( هین در البداین چنیا
ه اراده کش را یه گفت: قرکت است یروا س به از عمروبن العاصیش یو نزد ابن اب

ه ک یدر حال ص امبریدم؛ درباره پیروز، ند کیرا نموده باشد، جز در  ص امبریشتن پک
م) یدر مقام (ابراھ ص عبه نشسته بودند با ھم مشورت نمودند، و رسول خداکه یدر سا
برخاست، و چادرش را  ص رسول خدا یسو بهط یمع یخواند، آن گه عقبه بن اب ینماز م

بر  ص امبر خدایه پکن ید، تا ایشکند، و سپس او را به طرف خود کاف یدر گردن و
آنگاه شته شد. ک ص امبریه پکردند کدند، و گمان یشکاد یخود افتاد، و مردم فر یزانوھا

 را از پشت گرفت، و گفت: ص به شتاب آمد و بازوان رسول خدا س رکابوب

َ�قۡ ﴿
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ ٱ َرّ�ِ  .]۱۸غافر: [ ﴾�َّ

 .»د؟!یرسان ید پروردگارم خداست، به قتل میگو یه مکن یرا به خاطر ا یا مردیآ«: ترجمه
برخاست و نمازش را  ص امبر خدایمنصرف شدند، و پ ص امبریبعد از آن، از پ

عبه که یه در ساک یدر حال-ا ه نماز خود را تمام نمود، از نزد آنھک یخواند. ھنگام
ه نفس محّمد ک یسوگند به ذاتش، یگروه قر یا«عبور نمود، و گفت:  -نشسته بودند

 یسو به، و به دست خود »ام شما به ذبح فرستاده شده یسو بهه من کدر دست اوست، 
به او فرمود:  ص . رسول خدایحلقش اشاره نمود. ابوجھل به او گفت: تو نادان نبود

ن ین را ھمچنیآمده. و ا )۳۲۷/۲(نزالعمال کن در ین چنیا .١»یھا ھست تو از آن«
ن محّمد بن ید: در ایگو یم )۱۶/۶( یثمیاند، ھ ردهکت ینًا روایع یو طبران یعلیابو

ن ی. ااند حیرجال صح یه رجال طبرانیثش حسن است، بقیعمرو بن علقمه آمده، و حد
 رده است.کت یروا )۶۷(ص م در دالئل النبوهین ابونعیرا ھمچن

ه گفت: به کت نموده، یروا ب بن عمرو اللهر و او از عبدیاحمد از عروه بن زب
دام ک ص ش در مقابل رسول خدایش در اظھار عداوت و دشمنیعمرو گفتم: از قر

ه اشراف آنھا در حجر ک یدر حال-ه انجام داده باشند؟ گفت: ک یا دهید را دیعمل شد
ن مرد یمن نزدشان آمدم، آنھا گفتند: مانند صبرمان بر ا -دندعبه) جمع شده بوک(

                                           
احسان) و بخاری ر آن را ذیل  – ۶۵۶۹) و ابن حبان (۱۱۴۱۰» (مصنف«ة در . ابن ابی شیبحسن -١

بطور متصل » خلق افعال العباد«) بطور معلق روایت کرده است و آن را در ۳۸۵۶شماره ( حدیث
) و عالمه ارناووط آن ۲/۲۷۷» ((الدالئل«) و بیھقی در۱۵۹روایت کرده است. ھمچنین ابونعیم (

 را در تحقیق ابن حبان حسن دانسته است.
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ن ینسبت داد، پدران مان را ناسزا گفت، د یما را به نادان یھا م!! عقلیا دهیگر ھرگز ندید
ان مان دشنام داد. ینده نمود و به خداکرد، جماعت مان را پراک ییب جویمان را ع

. -ه گفتندکا چنان یو -م!! یا ار بزرگ در مقابل او صبر نمودهیار بسک کیه بر کواقعًا 
ناگھان  ص امبر خداین وضع قرار داشتند، پیا ه آنان را درک ید: در حالیگو یعمرو م

د، بعد از آن با طواف ین رسکه به مقابل رکن ین طور آمد تا اید، و ھمیبر آنھا ظاھر گرد
او  یسو بهشان گذشت، آنھا  یه از پھلوک یآنھا عبور نمود. ھنگام ینمودن خانه از پھلو

) آن را در یر منفید: (تأثیگو یگفت، اشاره نمودند. عمرو م یه مک ییزھایچ یبا بعض
ه بار دوم از برابر آنھا عبور نمود، مانند ک یدانستم، بعد از آن رفت. ھنگام یو یرو

ه بار ک یش دانستم، و او رفت. ھنگامیردند، و من آن را در روکاشاره  یقبل به طرف و
 ص رسول خداآنگاه ردند، کاشاره  یسوم از برابر آنھا گذشت مانند آن به طرف و

ه جان محّمد در دست اوست، ک ید؟ سوگند به ذاتیشنو یا میش آیگروه قر یا«مود: فر
 یریبر قوم آن چنان تأث ین سخن ویا». ام شتن را با خود آوردهکذبح و  تان یبرا

ن فرد در یدتریشد یقرار دارد، حتّ ی  از آنھا پرنده یکیبر سر ھر  ییه گوکگذاشت، 
 ییوکیو ن ینمود به دلدار یه میتوص ص امبر خدایت و آزار پیه به اذکان آنھا یم
ابوالقاسم، به رشد و  یگفت: ا یه مکن یلمات پرداخت، تا اکن یتر با خوب ص امبریپ

برگشت.  ص ن صورت رسول خدای. به ایه تو نادان نبودکت برگرد، به خدا قسم یھدا
و به  -بودمشان  و من ھمراه-عبه) جمع شدند کگر در حجر (یآن روز بار د یفردا

د، یاد آوردید به یرس ید، و آنچه رااز شما به ویبه شما رس یگر گفتند: آنچه را از ویدکی
را  ین ھمه ویبا ا ید، ولیدانست یه بد مکشما اظھار داشت  یرا برا یزیچ یو یحت

بر آنھا  ص ن وضع قرار داشتند، ناگھان رسول خدایه آنھا در اک ید؟! در حالیرھا نمود
گفتند: تو  یم ید، و آنھا به طرفش حمله نمودند، و با گرفتن اطراف ویار گردکآش

به شان  نیان و دیخدا یریگ بیو آن چه را از ع-؟! ییگو ین و چنان میه چنک یھست
، من یبل«گفت:  یم ص د: رسول خدایگو یعمرو م -ردندک یر مکد ذیرسان یآنھا م

 ص بان رسول خدایه گرکدم یاز آنھا را د ید: مردیعمرو گو». میگو ین را میه اکھستم 
گفت:  یرد: مکیه میه گرک یبرخاست، در حال یدفاع از و یبرا س رکرا گرفت، و ابوب

د؟! بعد یرسان ید: پروردگارم خداوند است به قتل میگو یه مکن یرا به خاطر ا یا مردیآ
ش در مقابل یه قرک، بود ین حالتیدتریمنصرف شدند، آن شد ص امبر خدایاز آن از پ
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ح نموده است، ید: ابن اسحاق به سماع تصریگو یم )۱۶/۶( یثمیھ .١انجام داد یو
 .اند حیه رجال آن رجال صحیبق

بن عمرو بن  اللهه گفت: به عبدکت نموده، یروا س از عروه یھقین را ھمچنان بیا
) ص ش را (در مقابل رسول خدایاز قر یدام عداوت و دشمنکگفتم:  ب العاص
 هیه در البداکث را به طولش به مانند آن، چنان ی؟... و حدیدیدتر دیو شد تر سخت

 ت نموده است.یر شده، رواکذ )۴۶/۳(
گفتند:  یه آنھا به وکت نموده یروا ب رکب یاز اسماء بنت اب یعلیو ابو

دام کانجام دادند  ص ن در مقابل رسول خدایکمشر یدیه دکرا  یارکن یدتریشد
 یو آنچه را و ص امبر خداین در مسجد نشسته بودند، و پیکبود؟ اسماء گفت: مشر

ن حالت قرار یه آنھا در اک یردند، در حالک یاد میگفت با ھم  یمشان  انیدرباره خدا
برخاستند، و  یو یسو بهھمه آنھا آنگاه دا شد، یپ ص داشتند، ناگھان رسول خدا

رون یاب. او از نزد ما بیدرد، گفتند: به دوستت برس او را یرس س رکبه ابوب یا نعره

َ�قۡ ﴿بر شما:  یگفت: وا یسو داشت و میچھار گ یرفت، و
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ  َرّ�ِ

ُ ٱ ٓ جَ  َوقَدۡ  �َّ ِ  َءُ�ما ّ�ُِ�مۡ  مِن تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب  یسو بهو  را گذاشتند ص امبر خدای. آنھا پ﴾!؟رَّ
ه به کدوباره نزد ما برگشت،  یدر حال س رکد: ابوبیگو یآوردند. اسماء م یرو س رکابوب
آمد، و  ینده شده) مکه ھمراه دستش (کن یبرد، مگر ا یش دست نمیسوھایاز گ یزیچ

َرامِ «گفت:  یم
ْ
ََالِل َواِإلك

ْ
َت يَا َذا اجل

ْ
و  یصاحب بزرگ یا یت ھستکبربا «: ترجمه، »َ�بَاَر�

را  یر آمده، ویپدربزرگ ابوزبت تدروس ین رواید: در ایگو یم )۱۷/۶( یثمیھ .٢»عّزت
از ابن  )۲۴۷/۲(عاب ین را ابن عبدالبر در االستیاند. ا ه رجال آن ثقهینشناختم، و بق

ث یر نموده... و مانند حدکذ ل ر، از ابن عبدوس از اسماءیثکد بن ینه، از ولییع
به اختصار  )۳۱/۱( هیم در الحلین را ابونعین اسناد ایده، و به ھمیر گردکقبل را متذ

                                           
 ).۲۷۶، ۲۷۵/ ۲» (الدالئل«) و بیھقی در ۲۱۸/ ۲. احمد (صحیح -١
) روایت کرده. ۵۲خود (» مسند«ابن حجر آن را حسن دانسته است. و اوبیعلی آن در در  -٢

) آمده بصورت معلق روایت ۶/۱۷» (المجمع«ھمچنین تدروس جد ابی زبیر آن را چنانکه در 
: نگا) ۳۱/ ۱» (الحلیة«) و ھمینطور از طریق ابونعیم در ۱۵۵/ ۱کرده است. و حمیدی (

) حسن دانسته. بوصیری ۱۱۷/ ۷» (فتح الباری«) ابن حجر آن را در ۴۲۷۹» (الیةالـمطالب الع«
 اند. گوید: حمیدی و ابویعلی آن را با سندی که رجال آن ثقه ھستند روایت کرده می
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 س کاز انس بن مال یعلیرده، و در آن آمده است: ابن تدروس از اسماء، و ابوکت یروا
 س رکابوبآنگاه د، یھوش گردیرا زدند، و ب ص رسول خدا یه گفت: بارکاند  ت نمودهیروا

َ�قۡ ﴿بر شما:  ید: وایشک یاد مین فریبرخاست و چن
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ ٱ َرّ�ِ . ﴾!؟�َّ

ت ین بزار رواین را ھمچنیوانه. ایر دکست؟ گفتند: ابوبیکن یدند: این پرسیکمشر
آوردند. و  یرو س رکابوب یسو بهرا گذاشتند، و  ص نموده، و افزوده است: رسول خدا

م کن حاین را ھمچنیاند. ا حید، رجال صحیگو یم )۱۷/۶( یثمیه ھکرجال آن، چنان 
 یباشد، ول یح میث به شرط مسلم صحین حدیگفته است: ارده، و کت یروا )۶۷/۳(

 اند.  ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار

 شیھااز خطبه ییکدر  س رکدرباره شجاعت حضرت ابوب س یقول حضرت عل
شان  یبرا س یه علکت نموده یروا س یل از علیبزار در مسند خود از محمدبن عق

 یست؟ گفتند: تو ایکن مردم یتر مردم: شجاع یراد فرمود و گفت: ایا یا هیانیب
ام و  رده غلبه نمودهکه ھمراھم مبارزه ک یسکپاسخ داد: اما من بر ھر  ین. ویرالمؤمنیام

م، یساخت یه بانیسا ص رسول خدا یاست!!، ما برا س رکن او ابوبکام، ول حقم از او گرفته
ارود ین ین به طرفش رویکس از مشرکچ یاست تا ھ ص با رسول خدا یسکم: چه یو گفت

 یر خود را باالیه شمشکر کاز ما به جز ابوب کیچ یند؟ به خدا سوگند، ھکن یو دست دراز
به طرف رسول خدا حمله  یسکه اگر کنشد،  کیرده بود، نزدکبلند  ص غمبر خدایسر پ

 .ن مردم است!!یتر ن صورت او شجاعینمود، به ا یحمله م یر بر وکرد، ابوبک یم
ن یبر او خشمگ یکیرا گرفته بود،  یش ویه قرکدم یرا د ص خدا گفت: رسول

خدا  کیان را یند: تو خدا گفت یداد، و م یانش مکت یگریرد، دک یشده مخالفتش را م
را  یکیه کنشد، او بود  کینزد س رکاز ما به جز ابوب یسکچ ی؟! به خدا سوگند، ھیردک
را  یا مردیبر شما، آ یگفت: وا یو م داد یان مکرا ت یگرید، دیجنگ یم یگریزد، باد یم

د؟! بعد از آن حضرت یرسان ید پروردگارم خداوند است به قتل میگو یه مکن یبه خاطر ا
تر شد، سپس  ششیه رکست یه بر تن داشت، برداشت، و آن قدر گرکرا  ییعبا س یعل

؟ مردم ا اویبھتر است  ١ا مؤمن آل فرعونیدھم، آ یفرمود: شما را به خداوند سوگند م

                                           
ھدف از مؤمن آل فرعون ھمان شخصی است که در خاندان فرعون بنا به اکثر روایات به حضرت  -١

از  ÷ داشت، باالخره در موقع توطئه قتل موسی ایمان خود را پنھان می موسی ایمان آورده بود، ولی
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ر به کاز ابوب یگفت: به خدا قسم، قطعًا ساعت س یحضرت علآنگاه خاموش ماندند. 
 یمان خود را مخفیه اکبود  یا از مؤمن آل فرعون بھتر است، آن مردیھمه دن

بعد از آن بزار گفته است:  ١ار ساخت!!کمان خود را آشیه اکاست  ین مردیداشت، و ا یم
آمده  )۲۷۱/۳( هین در البداین چنیت شود. ایه رواکدانم  یق نمین طرین را جز از ھمیا

 ه من او را نشناختم.کاست  یسکت ین رواید: در ایگو یم )۴۷/۹( یثمیاست. و ھ

 یاز و یابوالبختر یبانیو پشت ص ن بر محّمدیش و انداختن سرگیسران قر
ه ک یه گفت: در حالکاند  ت نمودهیروا س بن مسعود اللهاز عبد یبزار و طبران

عه، یبه و عتبه پسران ربیدر مسجد قرار داشت، ابوجھل بن ھشام، ش ص رسول خدا
د یرس یه تعدادشان به ھفت تن مکگر یه بن خلف و دو مرد دیط، امیمع یعقبه بن اب
ه سجده ک یخواند، ھنگام ینماز م ص امبر خدایعبه) قرار داشتند، و پکدر حجر (

فالن  یاز شما نزد شتران بن کیدام کت: رد. ابوجھل گفک ینمود، سجده را طوالن
ن آنھا یتر م؟ بدبختیاورد، تا آن را بر محّمد انداز یما م یآن را برا ٢نیرود، و سرگ یم

ه در ک یدر حال ص رسول خدا یھا هشان ط رفت، و آن را آورد،و بریمع یعقبه بن اب
                                                                                                       

طرف فرعون روی صحنه آمد و با کلمات و بیان صریح خود آن دسیسه را، در ضمن این که 
گوید:  می ۲۸آیه در این باره در سوره مؤمن  أ ایمانش را آشکار نکرده بود، بر ھم زد، و خداوند

ؤۡ  رَُجلٞ  َوقَاَل ﴿ َ�قۡ  ۥٓ َنهُ إِيَ�ٰ  ُتمُ يَ�ۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ِمنٞ مُّ
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ ٱ َرّ�ِ ٓ  َوقَدۡ  �َّ  َءُ�مَجا

 ِ ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب ِيٱ ُض َ�عۡ  ُ�ميُِصبۡ  اَصادِقٗ  يَُك  �ن ۥۖ َكِذبُهُ  هِ َ�َعلَيۡ  اِذبٗ َ�ٰ  يَُك  �ن رَّ َّ� 
َ ٱ إِنَّ  يَعُِدُ�ۡمۖ  ابٞ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ مرد مؤمنی از آل «: ترجمه ].۲۸[غافر:  ﴾٢٨ َكذَّ

خواھید کسی را به قتل برسانید به خاطر  داشت گفت: آیا می فرعون که ایمان خود را پنھان می
، گوید پروردگار من الله است، در حالی که دالیل روشنی از سوی پروردگارتان آورده این که می

که  ھا اگر دروغگو باشد دروغش دامن خود او را خواھد گرفت، و اگر راستگو باشد بعضی از عذاب
دھد به شما خواھد رسید، خداوند کسی را که اسراف کار و بسیار دروغگوست  شما را وعده می

حضرت علی با مقایسه نمودن میان مؤمن آل فرعون که ایمانش  . اینجاست که»کند ھدایت نمی
نمود،  یدفاع م ÷ ھا از موسی داشت، و با پنھان نمودن ایمان روی بعضی مصلحت ھان میرا پن
دفاع نمود،  ص امبریاز پ یچ ھراسیمانش بدون ھیار نمودن اکه با آشک س قیر صّد کان ابوبیو م
 داند. م. را از وی بھتر می س رکابوب

 ) آمده است.۹/۴۷» (المجمع«) در سند آن جھالت است چنانکه در ۲۴۸۱. بزار (ضعیف -١
 ھای موجود در شکمبه است. ھدف کثافت و سرگین -٢



 حیات صحابه    ٣٠

 

بزنم،  یتوانستم حرف یستاده بودم، و نمید: من ایگو یسجده بود، انداخت. ابن مسعود م
رفتم، فاطمه دختر  یه من مک یند، نزدم و نبود، در حالکت یه از من حماک یسکچون 

 یند، بعد روکبه دور اف ص د، آمد و آن را از گردن رسول خدایشن ص رسول خدا
به او ندادند. و  یآنھا پاسخ یداد، ول ید و آنھا را دشنام میش گردانیخود را به طرف قر

نمود، بلند  یه در وقت تمام نمودن سجده بلند مکسر خود را چنان  ص خداامبر یپ
ودت به ا خیبار خدا«نماز خود را تمام نمود فرمود:  ص ه رسول خداک یرد. ھنگامک

به یو خودت به حساب عتبه، عقبه، ابوجھل و ش -سه مرتبه-ش برس یحساب قر
مر که درک یا هیبا تاز یوالبخترن ھنگام ابیا رون رفت، دریبعد از آن از مسجد ب». برس

اش را دگرگون  د، چھرهیرا د ص امبر خدایپ ید، و وقتیداشت ھمراھش روبرو گرد
گفت: ». از من دور شو«فرمود:  ص د: تو را چه شده است؟ رسول خدایافت، پرسی

شوم، چون تو  یتو را چه شده است از تو دور نم ییه به من نگوکن یداند تا ا یخداوند م
ست، یدست بردار ن یدانست از و ص ه رسول خداک یده است. ھنگامیرس یزیرا چ

 ی، ابوالبختر»ن انداخته شدیابوجھل امر نمود و بر من سرگ«به او خبر داده گفت: 
آمده داخل مسجد شدند، بعد  یو ابوالبختر ص رسول خداآنگاه ا، یگفت: به مسجد ب

ن امر را یم، تو اکابوالح یده گفت: ایابوجھل گردان یخود را سو یرو یاز آن ابوالبختر
ن موقع ید: در ایگو ی. مین انداخته شد؟ گفت: بلیه بر او سرگک یبر محّمد داد

د: مردان یافزا ی) میانه را بلند نمود و به آن بر فرق ابوجھل زد. (راوی) تازی(ابوالبختر
بر  یبرآورد: وا ادیان ابوجھل فرین مید: در ایافزا یحمله نمودند، م یگریجان دبه یکی

تا (با  ردم)، محّمد خواستکبخشش است (معافش  یابوالبختر ین ضربه برایشما، ا
 .١ندیدا نمایو خود و اصحابش نجات پند، کفیب یان ما عداوت و دشمنین عمل) در میا

ر ین و غینزد ابن مع یآمده، و یندک اللهن اجلح بن عبدید: در ایگو یم )۱۸/۶( یثمیھ
م در ین را ھمچنان ابونعیاند. ا فش دانستهیضع یر ویو غ ینسائ یثقه است، ول یو

ن را یت نموده است. و ایروا یت بزار و طبرانیبه مانند روا )۹۰(ص دالئل النبوه
 یشان با اختصار قّصه ابوالبختریر ایو غ یترمذ ٢و مسلم) ین (بخاریخیھمچنان ش

                                           
 آمده است، صدوق است. )۴۹/ ۱( »التقریب«). اجلح کندی چنانکه در ۲۳۸۹بزار (. حسن -١
از مشرکان و منافقان  ص ) در کتاب السیر، باب: آنچه پیامبر خدا۱۷۹۴) و مسلم (۲۴۰بخاری ( -٢

 از اذیت و آزار متحمل گردید.
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ار را نمودند، آن قدر کن یه اک یح آمده: آنھا ھنگامیاند. و در الفاظ صح ت نمودهیروا
آمده:  ١شدند. و نزد احمد یخم م یگرید یسو یکیه از شّدت خنده کدند، یخند
ن ین چنیدند. ایه در روز بدر مجموعًا به قتل رسکدم یگفت: من ھمه آنھا را د اللهعبد

 آمده است.  )۴۴/۳( هیدر البدا

 حمزه بر ابوجھلو خشم گرفتن  ص دن ابوجھل به رسول خدایت رسانیاذ
زھره، به  یمان بنیق ھم پیره بن اخنس بن شریعقوب بن عتبه بن مغیاز  یطبران

د، و او یمتعّرض گرد ص ه: ابوجھل در صفا به رسول خداکت نموده یل مرسل رواکش
د بود. یار و صکبود، در ھمان روز در ش یارچکه شکت نمود. و حضرت حمزه یرا اذ

ده بود به او یرا د ص رد ابوجھل با رسول خداکعمله که برگشت ھمسرش ک یھنگام
ھدفش ابوجھل -در حق برادر زاده ات انجام داد ه کرا  یابوعماره اگر عمل یگفت: ا

ه داخل کن ین شد، و به ھمان حالت، قبل از ایخشمگ س ؟! حمزهیدید یم -است
ه کن یارده بود، رفت تا کزان یمانش را در گردنش آوکه ک یخانه خود شود، در حال

ن یتا ا(نزد،  یحرف یش بود و با ویاز مجالس قر یکید، و ابوجھل در یوارد مسجد گرد
آنگاه ست. کزد، و سرش را ش یمان خود را باال ُبرد و بر فرق سر وکو  )رفت کیه نزدک

فرمود:  س داشتند، حمزه یبرخاستند و او را باز م س حمزه یسو بهش یاز قر یمردان
رسول خداست، به خدا سوگند، از  یه وکدھم  یم یت، گواھن محّمد اسین من دید
 س ه حمزهک ید!! ھنگامید مرا باز داریگردم، اگر شما راستگو و صادق ھست ین بر نمیا

 یده، و بعضیگرد یرومند و قوین یو مسلمانان توسط و ص اسالم آورد، رسول خدا
از  س ه حمزهکنمودند  کدر دند، وین تحول) ترسیش (از اید، و قریتر گرد ثابت ھایشانارک

 اند. ثقه ید: رجال ویگو یم )۲۶۷/۹( یثمیھ .٢ت خواھد نمودیمحّمد حما
ت نموده، و در یل مرسل رواکبه ش یعب قرظکز از محّمد بن ین ین را طبرانیو ا

 ید و گفت: ایرس یبه و یخود برگشت، زن یراندازیاز ت یروز یآمده: و یث ویحد
را دشنام داد، ناسزا گفت و  ید!! او ویھشام چه د بن ات از ابوجھل ابوعماره، برادرزاده

، به خدا قسم، ید؟ گفت: آریس دکچ یا او را ھید: آیرد!! حمزه پرسکن و چنان یچن

                                           
 ).۱۷۹۴) و مسلم (۳۸۵۴)، (۳۱۸۵احمد، بخاری ( -١
 سند آن ضعیف مرسل است. -٢
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ه درھمان مجلس به کن یت نمود تا اکحمزه حرآنگاه دند. یرا د یاز مردم و یگروھ
بر  یانشان قرار دارد، ویاند و ابوجھل در م آنھا نشستهه کد ید، و دیصفا و مروه رس

ن و آن ین چنیر انداختم، و این و آن چنان تین چنیه نموده گفت: ایکمان خود تک
ھردو  انیمان را برداشت و با آن در مکدست خود ھردو  ردم. بعد از آن باکچنان 

مان کن بار) با یست، بعد از آن گفت: (اکمان شک کنوھردو  هکگوش ابوجھل زد، 
رسول خداست، و او به حق از  یه وکدھم  یر، شھادت میگر بار با شمشیرش و دیبگ

ان ما را دشنام داده است، و اگر یابوعماره، او خدا یطرف خداوند آمده است. گفتند: ا
ارت کم، یردک ین را از تو ھم قبول نمیا -یافضل ھست یه تو از وک- یبود یتو ھم م

د: رجال یگو یم )۲۶۷/۹( یثمیھ .١یناسزاگو نبود -ابوعماره یا-و ن است، و تیھم
 یمرد از ابن اسحاق از )۱۹۲/۳( کز در المستدریم نکن را حای. و ااند حیآن رجال صح

 ر شده.کمتذ یل طوالنکت نموده... و آن را به شیو او از اسلم روا

 یش از سوییرسوا یو چگونگ ص ت رسول خدایاذ یم ابوجھل برایتصم
 أ خداوند

ه ابوجھل کدر مسجد بودم،  یه گفت: روزکت نموده، یروا س از عّباس یھقیب
نم بر یه اگر محّمد را در حال سجده ببکآمده، گفت: به خدا سوگند بر من نذر باشد 

ه نزدش کن یدم تا ایرون گردیب ص امبر خدایاّطالع پ یگردنش بلند شوم، من برا
گاھانداخل شدم و او را از قول ابوجھل  ه به کن یرون رفت، تا ایب کدم. او غضبنایآ

وار بلند شده داخل یه از دروازه داخل شود از دکن یمسجد آمد و با عجله به عوض ا
م کن شلوار خود را محیاست، بنابرا ید. (با خود) گفتم: امروز، روز بدی(مسجد) گرد

 ت فرمود:ات را تالوین آید و ایردداخل گ ص بستم و دنبالش رفتم، رسول خدا

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  ].۲-۱[العلق:  ﴾٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ  ١ َخلَقَ  �َّ

 .»ردکخلق  یا ه انسان را از خون بستهکد، آن یه افرکبخوان به نام پروردگارت «: ترجمه
 د: یه درباره ابوجھل رسک یو ھنگام

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  َ�َّ
َ
 .]۷-۶[العلق:  ﴾٧ َ�ٰٓ َتغۡ سۡ ٱ رََّءاهُ  أ

                                           
» تاریخ«) و ابن جریر در ۱۴۰، ۳/۱۳۹» (الکبیر«سند آن ضعیف مرسل است: طبرانی آن را در  -١

 دارد و با این وجود مرسل نیز ھست.). در سند آن جھالت وجود ۳/۱۹۲) و حاکم (۳۳۴، ۲/۳۳۳(
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از ین یب ه خود راکن یند. به خاطر اک یان میست، انسان مسّلمًا طغین نیچن«: ترجمه

 .»ندیب یم
 یزیا چین محّمد است. ابوجھل پاسخ داد: آیم، اکابوالح یبه ابوجھل گفت: ا یشخص

بر من مسدود شده است.  د؟ به خدا سوگند، افق آسمانینیب ینم، نمیب یه من مکرا 
 هین در البداین چنیا .١د سجده نمودیبه آخر سوره رس ص ه رسول خداک یھنگام

 یثمیت نموده، ھیر و االوسط روایبکدر ال ین را ھمچنان طبرانیآمده، و ا )۴۳/۳(
م کن را حایباشد. ا یم کفروه آمده و او مترو ین، اسحاق بن ابید: در ایگو یم )۲۲۷/۸(
و  یبخار یح االسناد است، ولیرده، و گفته است: صحکت یز مانند آن رواین )۳۲۵/۳(

بن  اللهت عبدین رواید: در ایگو یرده مکب یآن را تعق یاند، ذھب ت ننمودهیمسلم آن را روا
 است. کفروه آمده و او مترو یبن اب اللهباشد، و اسحاق بن عبد یصالح آمده، و او عمده نم

 یو یر برایب بن عمیطل یاریو  ص سول خدادن ابوجھل به ریت رسانیاذ
ه گفت: کت نموده، یروا ،تجراه یتا به بّره بنت اب یاز و یبا سند یواقد ابن سعد از

ب بن یت نمودند، طلیمتعّرض شده او رااذ ص امبریبه پ یبا و یابوجھل و عّده ا
ست، آنھا او را گرفتند، و ابولھب کر به طرف ابوجھل رو آورد و او را زده سرش را شیعم
 یروز یو ین روزھایگفت: بھتر ید، ویرس ٢ین خبر به ارویبرخاست. ا یو یاریبه 

ن شده ید یب ینموده است، به ابولھب گفته شد: ارو یاریه پسر مادربزرگش را کاست 
ت از یگفت: در حما ید، ارویداخل گرد یبه خاطر عتاب و یابولھب نزد اروآنگاه است، 

، یار داریاب و غالب شود در آن صورت اختیامک یز، اگر وی) برخص ات (محّمد برادر زاده
ھا را  ا ما طاقت ھمه عربی. ابولھب گفت: آیا ات معذور بوده ر آن در قبال برادر زادهیدر غ

 آمده است. )۲۲۷/۴( ن در االصابهین چنیا ٣را آورده است!! یدین جدید یم؟! ویدار

                                           
و » الکبیر«) و طبرانی در ۳۲۵/ ۳) و حاکم (۹۱/ ۲» (الدالئل«بیھقی در . بسیار ضعیف -١

گوید مورد اعتماد  این حدیث دو مشکل دارد: عبدالله بن صالح ھمانطور که ذھبی می». االوسط«
حاکم آن را صحیح دانسته و  نیست و اسحاق بن عبدالله بن أبی فروة نیز متروک الحدیث است.

 .)۲۲۷/ ۸» (مجمع الزوائد«ذھبی آن را به علت این دو شخص ضعیف دانسته است. نگا: 
 سلم ّست. م. و  هیعل  ی اللهبنت عبدالمطلب عمه رسول خدا صل یارو یو -٢
) آمده است، در سند آن واقدی است که ۲۲۷/ ۴» (اصابة«. ابن اسحاق چنانکه در بسیار ضعیف -٣

 .تروک استم
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ت نمود، و یرا اذ یو یلھب ھنگام یبه بن ابیبر عت ص رسول خدا یدعا
 یت وکداستان ھال

لھب با ام  یبه بن ابیه گفت: عتکت نموده، یل مرسل رواکاز قتاده به ش یطبران
در  ص گر رسول خدایه دختر دیازدواج نمود، و رق ص لثوم دختر رسول خداک

ه کستر نشده بود ھمب یلھب قرار داشت، و ھنوز با و یبرادرش عتبه بن اب یھمسر
 د:ین قول خداوند نازل گردیه اک ید. ھنگامیمبعوث گرد ص رسول خدا

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
 .]۱[المسد:  ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

 .»دست ابولھبھردو  شد کھال«: ترجمه
به گفت: سرم بر سر شما دو حرام است، اگر یابولھب به دو فرزند خود عتبه و عت

 ﴾َطبِ �َۡ ٱ الَةَ َ�َّ ﴿ه ک-ه ید، و مادرشان دختر حرب بن امیندھدختران محّمد را طالق 
د، یپسرانم، آن دو را طالق بدھ یگفت: ا -باشد یم »زمیبردارنده ھ« یعنی ].٤ المسد:[

لثوم کبه، ام یه عتک یدو را طالق دادند. و ھنگامن ھریاند. بنابرا ن شدهید یب چون آنھا
افر کنت یآمده گفت: به د یدر وقت مفارقت از و ص را طالق داد، نزد رسول خدا

م، بعد از آن بر یآ یش تو میا و نه من پیش من بیشدم، و دخترت را رھا نمودم، نه پ
 یبرا یه وکبود  ین در حالیرد، و اکرا پاره  یراھن ویحمله نمود، و پ ص رسول خدا

خواھم تا  یاما من از خداوند م«فرمود:  ص امبریت بود. پکتجارت به طرف شام در حر
 یانکرون رفت، تا به میش بیاز قر یان تاجرانیدر م یو». سگش را بر تومسّلط گرداند

ر به ین آمدند، در آن شب شیید، از طرف شب پایشد رس یگفته م» زرقاء«ه به آن ک
ه کان چن -به خدا سوگند-ن یبر مادرم، ا یاگفت: و یبه میاطراف آنھا گشت زد، عت
ه و من کو او در م ،١بشه استک یند، قاتل من ابن ابک یم کمحّمد گفته بود مرا ھال

گاز  کیحمله آورد، و با  یان مردم صبحگاھان به جان ویر در میدر شام ھستم. آن ش
د: ھشام بن عروه از یگو یر بن عالء مید. زھیگرفتن (و فشار دادن) به قتلش رسان

شان گذشت و دوباره برگشت، یر بر ایه: چون آن شب شکان نمود یمان ب یپدرش برا
آن درنده آمده با عبور آنگاه داده شد.  یجاشان  به در وسطیدند، و عتیبعد آنھا خواب

                                           
به  ص امبرین به خاطر استھزاء و با ارتباط دادن پکیاست، چون مشر ص ھدفش رسول خدا -١

 ن نام دادند. م.یند، او را چن گفت یبشه مکه به او ابوکاش،  ییمه مادر رضاعیحل یب بی شوھر
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افت، و (حضرت) عثمان بن عّفان کبه را گرفت و آن را شیان آنھا سر عتینمودن از م
ربن ین زھید: در ایگو یم )۱۸/۶( یثمیھ .١ازدواج نمود ب لثومک ه با امیپس از رق

 باشد.  یف میعالء آمده و او ضع

 طیمع یاش: ابولھب و عقبه بن اب هیاز طرف دو ھمسا ص ت شدن رسول خدایاذ
ه گفت: از شما چه کت نموده، یروا یلید دیعه بن عبیدر االوسط از رب یطبران

را) بارھا داد ین رویداد!! من (ا یرا دشنام م ص ش رسول خداید قرییگو یشنوم م یم
اش  خانهط بود، و چون به یمع ین منزل ابولھب و عقبه بن ابیرا در ب یام، خانه و دهید

ه بر کد ید ید را میف و پلیثک یزھایھا و چ خون ،٢واناتیح یگشت، سال یبر م
ن ین بدتریا«گفت:  یمان خود دور نموده، مک کسردرش نصب شده، او آنھا را با نو

م یت ابراھین رواید: در ایگو یم )۲۱/۶( یثمیھ .٣»ش!!یگروه قر یاست، ا یگیھمسا
 باشد. یف میآمده، و او ضع ین رافقیبن حس یبن عل

 دیه در طائف متحّمل گردک یھای تیو اذ ص رسول خدا
 ص ھمسر رسول خدا ل ه عائشهکت نموده، یاز عروه روا )۴۵۸/۱( یبخار 
ه از روز احد کبر تو گذشته است  یا روزیگفت: آ ص امبر خدایبه پ یه وکرد، کنقل 
ه از آنھا کرا  یزین چیدتریدم، و شدیدم، دیآنچه را از قومت د«دتر باشد؟ فرمود: یشد

الل عرضه کل بن یالیه دعوت خود را بر ابن عبدک یدم در روز عقبه بود، ھنگامید
آثار ه ک ین در حالینمودم، و او به آنچه خواسته بودم، جواب مثبت نداد، و من غمگ

دم، (از ینرس ٤ه به قرن ثعالبکن یت نمودم، و تا اکار بود، حرکام اش اندوه بر چھره
ه یبر من سا یه ابرکدم یردم، دکسر خود را بلند آنگاه بت) به ھوش نبودم، یدست مص

در آن قرار داشت، او مرا صدا  ÷ لیه جبرئکستم یآن نگر یسو بهنده است، و کاف
د، و یه تو شنیرا علشان  ومت را نسبت به تو، و پاسخنموده گفت: خداوند گفتار ق

                                           
العال است طبرانی بطور مرسل از قتاده روایت کرده است. ھمچنین در سند آن زھیر بن . ضعیف -١

 گوید ضعیف است. که ھمانگونه که ھیثمی می
داشته باشد. به نقل از  یان آن قرار میدن در مییه بچه انسان و جانور به ھنگام زاک ی: پوستسال ٢

 فرھنگ الروس. م.
 ھمانگونه که خود مصنف اشاره کرده است.. ضعیف -٣
 ه.کم یکاست در نزد یینام جا -٤
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شان یدرباره ا یرا به آنچه بخواھ یتو فرستاده است، تا و یسو بهھا را  وهک کخداوند مل
 یھا مرا صدا نمود، و به من سالمداد و پس از آن گفت: ا وهک کملآنگاه . ینکامر 

را بر آنان فرو  ١نیاخشبه ک یاگر خواسته باش ی؟ حتیه خواسته باشکمحّمد ھر چه 
را  یسکشان یا یھا از نسل أله آرزومندم خداوند کبل«فرمود:  ص زم؟ رسول خدایبر

به او  کیرا شر یسکد و یاش عبادت نمییرا به تنھا أله خداوند کن سازد، یجانش
 اند. ردهکت ین را روایز این یمسلم ونسائ .٢»اوردین

ابوطالب در  یه: وقتکت نموده یاز ابن شھاب روا یبن عقبه در المغاز یموس
 یان خود جایرا در م یه وکن ید ایبه طرف طائف به ام ص گذشت، رسول خدا

ف و (در یثق یھا رؤساه آنکآورد،  یف رویسه تن از اھل ثق یسو بهرد، و کت کدھند حر
د فرزندان عمرو، و دعوت خود ب و مسعویل، حبیالیھم برادر بودند: عبد ن حال) بایع
 یت برد، ولیاکخود به آنھا ش قومش نسبت به یاحترام یب داشت، و از عرضهشان یا را

ن را ابن اسحاق بدون ین این چنیپاسخ دادند. ا یبه و یحیسته و قبیل ناشاکآنھا به ش
 .ز آمده استین )۱۹۸/۶( ین در فتح البارین چنیرده است. اکنقل  یل طوالنکاسناد، به ش

ه گفت: کت نموده، یروا ب ریاز عروه بن زب )۱۰۳(ص م در دالئل النبوهیابونع
افت و او به ید و شّدت یافزون گرد ص ت بر رسول خدایابوطالب درگذشت، و آزار و اذ

آنھا رفت، و سه تن  یسو بهرسانند  یاریپناه دھند و او را  یھا به و یفیه ثقکن یھدف ا
بن  ٣بیل بن عمرو، خبیالیافت: عبدیھم برادر بودند، درف و بایثق یه رؤساکاز آنھا را، 

 ت ویعمرو و مسعود بن عمرو. و دعوت خود را بر آنھا عرضه نمود، و از آزار واذ
از آنھا گفت: اگر  یکیآنگاه ت برد. یاکقومش نسبت به خود به آنھا ش یاحترام یب

گفت: به  یگریدزدم. د یعبه را مکمبعوث نموده باشد، من مرغ  یزیخداوند تو را به چ
 یزنم، اگر تو رسول باش یلمه ھم حرف نمک کین مجلست ابدًا با تو یبعد از اخدا قسم، 

ا خداوند یگفت: آ یگریه من با تو حرف بزنم. و دک یتر از آنحتمًا، در شرف و حق بزرگ
ف یان ثقیده بودند در میفرستاد عاجز آمد؟! و آنھا آنچه را شن یر تو را میه غکن یاز ا

ردند، و ک یاستھزاء و تمسخر م ص شدندو به رسول خداھا جمع  یپخش نمودند، ثقف

                                           
 س و احمر.یه است. ابوقبکبر مط یوه محک، دو اخشبین -١
 ).۱۷۹۵) و مسلم (۳۲۳۱بخاری ( -٢
 این چنین در الدالئل آمده، و در تاریخ طبری حبیب آمده، و ھم چنان در الفتح چنان که قبًال گذشت. -٣
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خود گرفتند، و رسول  یھا ھا را در دست ده نشستند، و سنگیشکدو صف  یدر راه و
زدند، و در  یگذاشت آن را به سنگ م یداشت و م یخود را بر م یھرگاه پا ص خدا

شان یا صفھردو  از یو هک ینمودند. ھنگام ین عمل استھزاء و تمسخر میانجام ا
باغ آنھا  یاز انگورھا یکیخت، به یر یخون مش یھا ه از قدمک یدر حال ،١افتینجات 

ش یھا ه قدمک یدر حال کن و دردنای، اندوھگیانگور که تایر سایآورد، و در ز یرو
به یعه و شیستان عتبه بن ربکه اّتفاقًا در آن تاکخت، نشست، و متوجه شد یر یخون م

د، به خاطر آنچه از یآن دو را د ص ه رسول خداک یھنگام عه قرار دارند، ویبن رب
ه داشت ک یدانست و به خاطر حالت یامبرش میآنھا در مقابل خدا و پ یعداوت و دشمن

اھل  و از یه نصرانک -آن دو غالم خود عداس را آنگاه د، یایه نزد آنھا بکد یمصلحت ند
 ص ه عداس نزد رسول خداک یفرستادند، ھنگام یانگور نزد و یبا مقدار - بود ٢نواین

ِ ٱ �﴿گفت:  ص ش گذاشت، رسول خدایش رویآمد، انگور را در پ به نام «، ﴾�َّ
دام کعداس تو از  یا«به او فرمود:  ص د، رسول خدای، عداس متعّجب گرد»خداوند

از اھل شھر مرد «فرمود:  ص امبرینوا ھستم. پیگفت: من از اھل ن» ؟ین ھستیسرزم
گاه » ؟یونس بن متیصالح   یونس بن متیه کرد کعداس به او گفت: تو را چه آ

گاھ یونس میه در ارتباط با ک ییتا جا ص ست؟! رسول خدایک داد، و  یدانست، به او آ
 یرا به و یخداوند تعال یھا شمرد، و رسالت یر نمیس را حقکچ یھ ص امبر خدایپ

 یبه من خبر بده. ھنگام یونس بن متیرسول خدا درباره  یگفت: ا رد. اوک یابالغ م
خبر  یشده بود، به و یش وحیآنچه را برا یونس بن متیدرباره  ص ه رسول خداک

 یھا دن قدمیبه سجده افتاد، و بعد از آن شروع به بوس ص رسول خدا یداد، او برا
رد کبه عملیعتبه و برادرش ش یخت. وقتیر یدو خون مه از ھرکنمود  ص رسول خدا

) نزد آنھا آمد به او شان ه (غالمک یار نمودند. ھنگامیوت اختکدند، سیرا دشان  غالم
، و ما یدیرا بوسش یھا و قدم یمحّمد سجده نمود یه براکگفتند: تو را چه شده بود 

ت، مرد صالح اس کین ی؟ گفت: ایاز ما نموده باش یکی یار را براکن یه تو اکم یدیند
ونس ی یما فرستاده بود، و به و یرا برا یه خداوند وک یدرباره رسول ییزھایم از چیبرا

                                           
 .شان) خردان ده (از بیم آمیابونع ،در دالئل النبوه -١
 است از شھر وصل در عراق. یا هیسراول قرک: به نینوا -٢
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رسول  یه وکشد، صحبت نمود و من آن را دانستم، و به من خبر داد  یگفته م یبن مت
 یمرد یرون نسازد چون ویبودنت ب یده گفتند: تو را از نصرانیخداست، آن دو خند

 .١ه مراجعت نمودکبه م ص رسول خدا ب دھنده، بعد از آنیاست فر
ه: اھل طائف در دو صف در کر نموده کبن عقبه ذ یاز موس )۱۳۶/۳( هیو در البدا

خود را بلند  یھا ه قدمک یه عبور نمود، ھر گاھک ین نشستند، ھنگامیمکبه  یراه و
ه خون آلودش ساختند، و کن یزدند، تا ا یرا سنگ م یگذاشت و ین میردو به زمک یم

خت. و در آنچه ابن یر یخون مش یھا ه از قدمکافت ی ییاز (چنگ) آنھا رھا یحال در
د یف ناامیر ثقیه از خک یاز نزد آنھا در حال ص ر نموده آمده: رسول خداکاسحاق ذ

آنچه را انجام «به آنھا فرمود:  -ر شده کمن ذ یو در آنچه برا -شده بود برخاست، 
ن یه اکد یمناسب ند ص ، رسول خدا»دیده داریوشباز ھم آن را پ ید، ولید، دادیداد

آنھا  ینوع جرأت ببخشد. ول کی یش آمده به قومش برسد، و آنھا را در قبال ویواقعه پ
را  یختند، و آنان ویبرانگ یه ویعقالن و بردگان خود را عل یب هکردند، بلکار را نکن یا

جمع  یه مردم بر وکن یا دند، تایشک یاد میفر یدادند و (به دنبالش) بر ویدشنام م
عه بود، و یبه بن ربیعه و شیربه از عتبه بن ک یشدند،و او را به پناه آوردن در بستان

وارد باغ  ص ه رسول خداک یردند (و وقتکدر آن حضور داشتند، وادار شان  یدوھر
نمود، برگشت. رسول  یرا دنبال م یف ویق یخردان و سفھا یب ه ازک یسکد) یگرد
ه کبود  ین در حالیآورد، و در آنجا نشست، و ا یرو یانگور که تایبه سا ص خدا

د، مشاھده ید یعقالن طائف م یب ردند و آنچه را او ازک ینگاه م یو یسو بهعه یپسران رب
جمح را  یاز بن یزن -ر شده کمن ذ یدر آنچه برا - ص نمودند، و رسول خدا یم

 ».م!یدیھا) د تین شوھرت چه (اذشاوندایاز خو«رد، و به او گفت: کمالقات 

                                           
سیره ابن «) و ابن اسحاق چنانکه در ۱۰۳صـ (» الدالئل«. مرسل است. ابونعیم در ضعیف -١

) اصل این حدیث در صحیحین ۳۴۷: ۳۴۴/ ۲» (التاریخ«) آمده و طبرانی در ۴۷، ۴۶/ ۲» (ھشام
ان اسحاق نیز ) اما این سند ابونعیم از عروه مرسل است. سند ۱۱۱) و مسلم (۳۲۳۱بخاری (

تابعین است. ابن اسحاق ھمچنین این حدیث را ی  مرسل محمد بن کعب قرظی است که از ائمه
از ھشام از عروة از پدرش از عبدالله بن جعفر بصورت بسیار مختصر و با اکتفا به دعا روایت کرده 

ه است و این ) نیز روایت کرد۱۱۱/ ۶) و ابن عدی (۱۲۲۶» (الدعاء«است. طبرانی نیز آن را در 
نبود. زیرا ابن  عن) ابن اسحاقی  سند حسن است اگر ترس از عنعنه (روایت کردن با صیغه

 اسحاق مدلس است!.
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 ھنگام بازگشتش از طائف ص رسول خدا یدعا

ا� «گفت:  -دهیر گردکمن ذ یدر آنچه برا-ه مطمئن و راحت شد ک یھنگام
ىلع انلاس. يا ارحم الرامح�، انت رب  حيلىت، وهو ا� ، وقلهايلك اشكو ضعف قو�

؟ يملكته امر ، ام اىل عدويتجهم� ؟ اىل بعيد، اىل من ت�ل�مستضعف�، وانت ر�ـال
جهك . اعوذ بنور و� اوسع يلل�ن اعفيتك لم ي�ن بك غضب ىلع فال اباىل، و ان
غضبك، أو  يب ١من ان ي�ل ،االخرهارشقت هل الظلمات، وصلح عليه امرادلنيا و ياذل

ا، یبار خدا«: ترجمه .»اال بك ال قوهىلع سخطك. لك العتىب حىت ترىض، وال حول و ٢�ل
 ینم. اک یت میاکام نزد مردم به تو ش یکام و از سب چاره یمکام، و از  ییاز ضعف توانا

 یک، مرا به ی، و تو پروردگار من ھستین ھستین مھربانان، تو پروردگار مستضعفیتر مھربان
ه تو ک یا به دشمنیند، و ک یمن برخورد م با ییه با خشونت و ترش روک ی؟ به دوریسپار یم

 یندارم، ول کتو بر من نباشد، با از ی؟ اگر خشمیا ره ساختهیمن قّوت داده و چ او را بر
ھا  یکیه ظلمات و تارکتر است. به نور وجھت  عیم وسیت تو برایت و حمایه) عافکن دارم یقی(

ن یبرم، از ا یافت، پناه میا و آخرت صالح ید، و با آن، امور دنیمبدل گرد یتوسط آن به روشن
 یه راضکن یتوست تا ا یش برایاید. خشوع و نیا قھرت فرود آیه بر من غضبت نازل شود، و ک

 .»ستیبرخوردار ن ییرو و توانایاز ن یسکگر ی، و جز تو دیشو

 ص ه رسول خداکن یو شھادتش بر ا -بود  یه نصرانک -اسالم آوردن عداس 
 بر حق است ینب

د مشاھده یرا و آنچه را او د یبه ویعه: عتبه و شیه پسران ربک ی: ھنگامدیگو یم
ه به او کخود را  یت افتاد، و غالم نصرانکبه حر یآنھا نسبت به و ینمودند، صله رحم

ر، و آن را ین انگور را بگیاز ا یا شد فرا خواندند، و به او گفتند: خوشه یعداس گفته م
ن یبخورد. عداس اه از آن کبگو  یآن مرد ببر، و به و ین طبق بگذار، و بعد برایدر ا

 ص رسول خدا یش رویه در پکن یعمل را انجام داد، سپس آن را با خود برداشت تا ا
ش آورد یدست خود را پ ص امبر خدایه پک یگذاشت، بعد به او گفت: بخور، ھنگام

 ص و بعد خورد، بعد از آن عداس به چھره رسول خدا» به نام خدا«، »اهللابسم «گفت: 

                                           
 آمده است.» تنزل« :هیو در البدا )۲۳۰/۱( یبه نقل از طبر -١
 آمده است.» تحل«: هی، و در البدایبه نقل از طبر -٢
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به  ص ند!! رسول خدایگو یار نمین دین سخن را اھل ایبه خدا قسم، انگاه نموده و گفت: 
پاسخ داد: » ست؟ینت چی؟ و دیار ھستیدام دکعداس تو از اھل  یا«او فرمود: 

ونس یه مرد صالح یاز قر«گفت:  ص امبر خداینوا ھستم. پیاز اھل ن ی، و مردینصران
گاه ساخت » ؟یبن مت امبر یست؟ پیک یونس بن متیه کعداس به او گفت: تو را چه آ

آن گه عداس ». ھستم یز نبیبود و من ن ینب یاو برادرام است، و«فرمود:  ص خدا
ش نمود. یھا دن سر، دستان و قدمیشروع به بوس انداخت و ص خود را بر رسول خدا

ه ک ید!! ھنگامیگفتند: غالمت را بر تو فاسد گردان یگر میدکیعه به ید: پسران ربیگو یم
ه سر، دستان و کعداس، تو را چه شده  یبر تو ا یآمد آنھا به او گفتد: واعداس 

بھتر  یزیچ چین ھیم، در زمیآقا ی؟! عداس پاسخ داد: ایبوس ین مرد را میا یھا قدم
داند. آن دو  یآن را نم یگری، دیه جز نبکرا به من خبر داد  یزیچ یست، وین نیاز ا

ن ین تو از دی، چون دندکنت منحرف نیتو را از د عداس!! او یبر تو ا یگفتند: وا یبه و
رت خود یدر س یمیمان تیآمده، و سل )۱۳۵/۳( هین در البداین چنیا .١بھتر است یو

ه تو بنده و رسول خدا کدھم  یم یگفت: گواھ ص به رسول خدا یه: وکر شده کمتذ
 نموده است.ر کآمده، و او را ازجمله اصحاب ذ )۴۶۶/۲( ن در االصابهین چنی. ایھست
امبر یر فرمود: اگر من و پکه گفت: ابوبکت نموده، یروا س ه از عائشهیو ابن مردو 
 ص رسول خدا یھا ، از قدمیدید یم میه به غار ثور) رفتکه ک یرا ھنگام ص خدا

د: یفرما یم ل ده بودند. عائشهیمن چون سنگ گرد یخت و قدمھایر یخون م
 آمده. )۳۲۹/۸(نز العمال کن درین چنیپابرھنه گشتن را عادت نداشت. ا ص رسول خدا

 دیدر روز احد د ص ه رسول خداک یھای تیاذ
 ص ه: دندان چھارم رسول خداکاند  ت نمودهیروا س از انس ی، مسلم و ترمذیبخار

 کخود پا یه خون را از روک یدر حال یست و سرش زخم برداشت، وکدر روز احد ش
را مجروح ساختند، و دندان چھارم اش را شان  یه سر نبک یقوم«گفت:  ینمود، م یم

» شوند؟! یاب میامکخواند، چگونه  یخداوند فرا م یسو بهه او آنھا را ک یند در حالکبش
 ن نازل شد:یاآنگاه 

                                           
) اما این مرسلی است ۴۱۶ :۲/۴۱۴» (الدالئل«در  . مرسل است، بیھقی آن راسند آن ضعیف است -١

 ).۳۵/ ۶» (مجمع الزوائد«) روایت کرده. نگا: ۳۴۷: ۳۴۴/ ۲قوی و ابن جریر آن را در تاریخ خود (
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 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
 .]۱۲۸[آل عمران:  ﴾ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

 .١»ستیار تو نیدر اخت یچ امریھ«: ترجمه
 ص رسول خدا یه گفت: روکت است یروا س دیر از ابوسعیبکدر ال ینزد طبرانو 

و  د،یکرا م یش رفت، و جراحت ویبن سنان به سو کد، مالیدر روز احد مجروح گرد
ه خونم کد ینگاه نما یسکدوست دارد به  یسک«فرمود:  ص دش، رسول خدایبعد بلع

جمع  ن درین چنیا .٢»ندکبن سنان نگاه  کد به مالیبا ن شده باشد،یعج یبا خون و
 آمده است. )۴۷/۲(الفوائد 
اد یچون روز احد  س رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا ل از عائشه یالسیو ط

طلحه است، بعد از آن به صحبت  یاش برا ه ھمهکاست  یگفت: آن روز یشد م یم
ه در کدم یرا د یمرده در روز احد برگشتم، و کبودم  یسکن یگفت: من اّول یدرآمده م

رت و یه گفت: به غکبرم  یجنگد، گمان م ی(رسول خدا) م یو یش رویراه خدا و در پ
ن گفتم: ی، گفتم: طلحه باش، چون آنچه از دست من رفته بود، رفته بود، بنابرایمردانگ

بود  ین مردیکان من و مشریند است. و در میم خوشایباشد برا ٣از قومم یه مردکن یا
ع یتر بودم، و او چنان سرکینزد یاز و ص امبر خدایشناختم، و من به پ ینم را یه وک

ده بن یابوعب یه وکدم یتوانستم، د یه من آن طور گام برداشته نمکداشت  یگام برم
سته، و که دندان چھارم اش شکم یدیرس یدر حال ص جراح است، و نزد رسول خدا

ده یداخل گرد ٤زره یھا از حلقه اش دو حلقه صورتش زخم برداشته بود، و در گونه
ه کھدفش طلحه بود -». دیبرستان  به حساب دوست«فرمود:  ص بود. رسول خدا

د: رفتم تا آن را یافزا یر) مکم، (ابوبیما به قولش متوجه نشد یول -رده بودکع یخون ضا
                                           

) روایت کرده و ۴۱۶/ ۷( : ليس لك من االمر شیءباب» المغازی«بخاری آن را بطور معلق در  -١
باب: غزوة أحد روایت کرده است. » الجھاد والسیر«) در کتاب ۱۷۹۱مسلم آن را بطور موصول (

 ).۴۰۲۷)، و ابن ماجه (۳۰۰۳، ۳۰۰۲ھمچنین ترمذی (
) ۲۹، ۳/۲۸خود (» سیرت«) ابن ھشام آن را بطور معلق در ۶/۳۴» (الکبیر«. طبرانی در ضعبف -٢

 آورده است.
 بود. س رکابوب یطلحه پسرعمو -٣
ه جنگجو آن را کزره است  یھا ا حلقهیه مراد از آن زره و کدر نص لفظ مغفر استعمال شده است  -٤

ند، و جمع آن مغافر است. با استفاده از ک یا به صورت نقاب از آن استفاده میپوشد و  یاله مکر یز
 تاب. م.ک یفرھنگ المنجد، الروس و پاورق
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ن یه مرا بگذار، بنابراکدھم  یده گفت: تو را به حق خود سوگند میشم، ابوعبکش بیاز رو
 ص ت رسول خدایه باعث اذّ کدن آن را به دست خود یشکرا گذاشتم، و او  یمن و

د، و یشکرون یھا را ب از حلقه یکید، و آن را با دھن خود گرفت و یشد مناسب ند یم
ه او نموده بود، کنم کب یارکاش ھمراه آن حلقه افتاد. من رفتم تا ھمان  هیدندان ثن

آن چنان  ید: ویگو یر) مکه مرا بگذار. (ابوبکدھم  یگفت: تو را به حق خود سوگند م
ده از یز با حلقه افتاد، و ابوعبیگرش نیه دیه در مرتبه اول نموده بود، و دندان ثنکنمود 

 یدگیرس ص رسول خداکار  به آنگاهه نداشتند. یه دندان ثنکبود  ین مردمیوترکین
ھفتاد  یه وکم یم، متوجه شدیآن سنگرھا آمد یم، و بعد از آن نزد طلحه در بعضینمود

ارش کده، و به یگردر) خورده است، و انگشتش قطع یر و ضربه (شمشیت زه،یو چند ن
ن را ھمچنان ابن سعد یآمده. و ا )۲۹/۴( هین در البداین چنیا .١مینمود یدگیرس

در االفراد،  یدر االوسط، ابن حّبان، دار قطن ی، بزار، طبرانی، شاشی، ابن سن)۲۹۸/۳(
 اند. ردهکت یآمده، روا )۲۷۴/۵(نز که در الکر، چنان کو ابن عسا م در المعرفهیعابون

 أ خداوند سوی بهها و اذیت ها در راه دعوت  و تحّمل سختی ناصحاب

 ھا یو تحّمل سخت سقیر صدّ کابوب
ه ک یتیدر آن موقع و اذ یار شدن و خطبه وکآش یبرا ص امبریر بر پکاصرار ابوب

 دیگرد در آن ھنگام متحّمل

ه اصحاب ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ل از عائشه یحافظ ابوالحسن اطرابلس
 یبرا ص امبر خدایر بر پکجمع شدند، ابوب -وھشت مرد بودند یه سک- ص رسول خدا

 یاپیر پک. ابوب»میم ھستکر ما کابوب یا«گفت:  ص امبریار شدن اصرار نمود، پکآش
مسجد،  ید، و مسلمانان در نواحیار گردکآش ص خداه رسول کن ید تا ایروز یاصرار م
 ص ه رسول خداک یر در حالکنده شدند. و ابوبکره خود پرایان عشیدر م یھر مرد

 یبین خطین صورت او نخستیستاد، به ایب ایان مردم به عنوان خطینشسته بود در م

                                           
). ۲۹۸/ ۳( ) و ابن سعد۲۶۳/ ۲» (الدالئل«) و بیھقی در ۳خود (» مسند«طیالسی در . ضعیف -١

) آن را به بزرا ارجاع داده و گفته: در سند آن اسحاق بن یحیی بن طلحه است که ۱۲/ ۶ھیثمی (
احسان) آن را روایت کرده و ارناووط آن را در تحقیق  -۶۹۸۰متروک الحدیث است. ابن حبان (

 .احادیث ابن حبان ضعیف دانسته است
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مسلمانان ر و کن بر ابوبیکدعوت نمود. مشر ص امبر خدایخدا و پ یسو بهه کبود 
شدند،  یارک کتک )نیکاز طرف مشر(مسجد به شّدت  یحمله نمودند، و آنھا در نواح

 یعه فاسق به ویر پا انداخته شد و به شّدت مجروح شد، و عتبه بن ربیر زکو ابوب
د، و بر یگردان یم یو یھا را متوجه رو فشکزد، و  یو او را با دو دستش م شد، کینزد

در  ١میشد. بنوت یاش شناخته نم ینیر با بکابوب یه روک یطورر باال رفته، کم ابوبکش
ر را در کم ابوبیردند، بعد بنو تکدور  ین را از ویکن حالت به شتاب آمدند، و مشریا

نداشتند.  یدیترد یردند، و در مرگ وکرا داخل منزلش  یحمل نمودند و و یا جامه
ر کد: به خدا سوگند، اگر ابوبده گفتنیم برگشتند، و داخل مسجد گردیبعد از آن بنوت

ر برگشتند، و ابوقحافه و کابوب یسو بهشت، و سپس کم یعه را خواھیرد عتبه بن ربیبم
در آخر روز به حرف آمده  یه جواب داد، وکن یزدند تا ا یر حرف مکم با ابوبیبنو ت

ش قرار داده، یخو یھا را ھدف زبان یرد؟ آنھا وکچه  ص گفت: رسول خدا
 یین، به او غذایر گفتند: ببینمودند، بعد از آن برخاسته به مادرش ام الخسرزنشش 

 یتنھا شد، مادرش بر و یبا و س رکه ابوبک یبنوشان، ھنگام یزیچ یا به ویبده و 
چه  ص گفت: رسول خدا یاو م یول )ا بنوشدیبخورد و  یزیتا چ(ھا اصرار نمود  یلیخ

 س رکدانم. ابوب ینم یزیقت چیرباره رفشد؟ مادرش پاسخ داد: به خدا سوگند، من د
ه نزد کن یرون آمد تا ایبپرس، مادرش ب یل بنت خطاب برو، و از ویگفت: نزد ام جم

ل یپرسد، ام جم یم اللهر تو را از محّمد حال محّمد بن عبدکل آمده گفت: ابوبیام جم
ه با تو ک یرا، و اگر خواسته باش اللهشناسم و نه محمدبن عبد یر را مکگفت: من نه ابوب

ر را کرفت و ابوب یل با وی، ام جمیر گفت: بلک. مادر ابوب)روم یم(نزد فرزندت بروم 
 یده گفت: به خدا سوگند، قومیشکاد یشد و فر کیل نزدیافت، ام جمیافتاده و رنجور 

ه خداوند کام  یفراند، و من متمنکاند اھل فسق و  ار را در حق تو روا داشتهکن یه اک
ن یل گفت: ایرد؟ ام جمکچه  ص ر گفت: رسول خداکرد. ابوبیانتقامت را از آنھا بگ

خود ھراس نداشته باش. گفت: او سالم و  یر گفت: از وکشنود. ابوب یمادرت است م
ر فرمود: به خدا کابوب .٢ل در دارابن ارقمیجاست؟ ام جمکدر  ید: ویح است. پرسیصح

 یا یدنیچشم و نه ھم نوش یرا م یم نه طعامیاین ص ل خداه نزد رسوکن یسوگند، تا ا

                                           
 .س رکقوم ابوب -١
 االرقم باشد. ین درست ارقم بن ابکمم -٢



 حیات صحابه    ٤٤

 

با  )بعد(م شد و مردم آرام شدند، که رفت و آمد کن یردند تا اکنوشم. آن دو صبر  یرا م
 ص ه داده بود و او را نزد رسول خدایکه بر آنھا تکدند، یخارج گرد یدر حال یو

دش، و یرا در آغوش گرفت و بوس یو ص د: رسول خدایگو یم )یراو(داخل نمودند. 
رقت  یبه خاطر و ص آوردند، و بر رسول خدا یرو یز به طرف ویمسلمانان ن

چ یرسول خدا، بر من ھ یت ایر گفت: پدر و مادرم فداکد. ابوبیدار گردیپد یدیشد
ه بر پسر کن مادرم است یست، و ایم زد، نیه در روکھمان فاسق  یھا ، جز ضربهیآزار

ن، و کخدا دعوت  یسو بهپس او را  یھست کو مھربان است، و تو مبار کین یلیخود خ
را توسط تو از آتش نجات دھد.  ید است خداوند وین، امکدعا  یبه خداوند درباره و

خداوند فراخواند، و  یسو بهدعا نمود، و او را  یو یبرا ص د: رسول خدایگو یم یراو
ماه در آن منزل اقامت نمودند، و تعدادشان  کی ص او اسالم آورد. و آنھا با رسول خدا

 س رکه ابوبکاسالم آورد  یدر ھمان روز س و نه تن مرد بود، و حمزه بن عبدالمطلب یس
 مضروب شده بود.

 یعمربن الخطاب و اسالم آوردن و یبرا ص رسول خدا یدعا
دعا نمود، و  -ا ابوجھل بن ھشام) ی - س عمر بن الخطاب یبرا ص رسول خدا

در روز پنجشنبه  س دعا در روز چھارشنبه بود، و عمر ١رفته شدیپذ س درباره عمرآن 
ه شنیده شد، که بر فراز مکگفتند  یریبکو اھل خانه ت ص اسالم آورد، رسول خدا

داالرقم را یا، پسرم عبیرون آمد، و گفت: بار خدایب -افر بودکور و که ک-ابوااالرقم 
ه ما ک یرسول خدا در حال یبرخاست و گفت: اعمر آنگاه افر شده است، که کببخش 

ه بر باطل ھستند ک یم؟ و آنھا در حالینکن خود را پنھان یم چرا دیحق ھستبر
ه ک یدیم، و دیه ھستکعمر، ما  یا«) فرمود: ص امبریشود؟ (پ یار مکآششان  نید

ه ک یچ مجلسیه تو را به حق مبعوث نموده، ھک یعمر گفت: سوگند به ذات» م!!یدیچه د
نم، ک یار مکمان را در آن آشیه اکن یماند، مگر ا ینم یفر نشسته بودم، باقکدر آن به 

ه آنھا کعبور نمود  یش در حالید و خانه را طواف نمود، و بر قریبعد از آن خارج گرد
ن ید یب ه توکند ک یدند، ابوجھل بن ھشام گفت: فالن اّدعا میشک یا مرانتظارش 

                                           
 یه در ترجمه معناکباشد » فاصاب عمر«ف از ین آن تصحکآمده، و مم» فاصبح عمر«در اصل  -١

 لمه را نظر گرفته شده است. م.کن یھم
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وجود ندارد، و  کیواحد و ال شر یجز خدا یه معبودکدھم  یم یگواھ«، »َ�بُْدُه َورَُسوهل

رد، و او کحمله نمودند، و او بر عتبه حمله  ین بر ویک. مشر»محّمد بنده و رسول اوست
فرود برد و ش یھا رد و انگشت خود را در چشمکانداخته و شروع به زدن او  یر پایرا ز

ند و عمر برخاست، به این صورت رد، و مردم دور شدکدن یشکاد یعتبه شروع به فر
گرفت، تا  یشدند، م یم کینزد یه به وکرا  ییف آنھایشد، شر یم کینزد یبه و یسکھر

را  یھمان مجالس یگرید یاز پ یکی یعاجز آمدند. و یت و آزار) ویه مردم از (اذکن یا
ار ساخت، پس از آن در کمان خود را در آن آشینمود و ا یریگ ینشست پ یه در آن مک

ت، یه بر آنھا غالب بود. و گفت: پدر و مادرم فداکبرگشت  ص نزد رسول خدا یحال
نشستم  یفر مکه در آن به ک یچ مجلسیست، به خدا سوگند، ھین یکنون بر تو باکا

امبر یپآنگاه ار نمودم، کآش یمان را در آن بدون خوف و ھراسیه اکن ینماند، مگر ا یباق
ش خارج شدند، و خانه را طواف یش روید، و عمر و حمزه در پیخارج گرد ص خدا

دار ارقم  یسو به ینمود، و نماز ظھر را در امن و امان برپا داشت، و سپس در حال
 .١بازگشت ص امبریبود، بعد از آن عمر تنھا برگشت، و پ ه عمر ھمراھشکبرگشت 
ن حبشه اسالم یسرزم یسو بهن یپس از رفتن مھاجر س ه: عمرکح آن است یقول صح
آمده. و  )۳۰/۳( هین در البداین چنین در سال ششم بعثت اّتفاق افتاده بود. ایآورد، و ا
 نموده است.ر کعاصم ذ یاز ابن اب )۴۴۷/۴( ن را در االصابهیحافظ ا

حبشه به عنوان مھاجر و  یسو بهر کش مسلمانان و خارج شدن ابوبیابتال و آزما
 با ابن دغّنه یت ویاکح

ه پدر و مادرم را ک یه گفت: از وقتکت نموده، یروا ل از عائشه )۵۵۲(ص یبخار
گذشت رسول  یه بر ما مک یروز صاحب دین بودند، و ھرھردو  نمودم کشناختم و در

ه مسلمانان مورد ک یگاه. وقتیآمد: صبح و ب یدر آن در دو طرفش نزد ما م ص خدا
ن حبشه خارج یسرزم یسو بهر به عنوان مھاجر کش قرار گرفتند، ابوبیابتال و آزما

                                           
) آن را به حافظ أبی الحسین خیثمة بن سلیمان ۳۰/ ۳» (البدایة والنھایة«ابن کثیر در . ضعیف -١

مران بن ابراھیم بن طلحه است. عاین سند محمد بن  طرابلسی با سندش ارجاع داده است. در
) ذکر کرده و وی را نه جرح کرده و نه تعدیل. ۴۱۱/ ۴» (جرح و تعدیل«ابن ابی حاتم وی را در 

 تنھا ابن حبان وی را توثیق کرده که ابن حبان نیز در تعدیل آسانگیر است.



 حیات صحابه    ٤٦

 

 یبود به و ٢س قارهیه رئکد، (در آنجا) ابن دغنه یرس ١الغماد که به برکن ید، تا ایگرد
رون نموده، یر پاسخ داد: قومم مرا بکابوب؟ یرو یجا مکر کابوب ید. گفت: ایرس

ر کابوب ینم. ابن دغنه گفت: اکم، و پروردگارم را عبادت یر نماین سیخواھم در زم یم
، صله رحم ینک یم کمکشود!! تونادار را  یشود و نه ھم اخراج م یمانند تو نه خارج م

(و بر آنھا  یریگ یم ن) را به دوشیکتام و مسایال (چون ایف) عیلک، (تیآور یجا م را به
و مساعدت  کمکناگوار  یشامدھایو در پ ینک یم ییرای)، از مھمان، پذیینما یخرج م

ن ین. بنابراکارت پروردگارت را عبادت یدھم، برگرد و در د ی، من به تو پناه میینما یم
ش یان اشراف قریگاه در میز ھمراھش سفر نمود، ابن دغنه بیبرگشت، و ابن دغنه ن

ا یگردد، آ یشود و نه ھم اخراج م یر نه خارج مکبه آنھا گفت: مانند ابوب گشت زد،
ف یلکد، تینما یند، صله رحم مک یم کمکه به مردم نادار کد ینک یرون میرا ب یمرد

ند و در ک یم ییرایرد، از مھمان پذیگ ین) را به دوش میکتام و مسایال (چون ایع
ن دغنه را یز ذمه و پناه دادن ایش نیرساند. قر یو مساعدت م کمکناگوار،  یشامدھایپ
ر دستور بده تا پروردگارش را در منزلش کردند، و به ابن دغنه گفتند: به ابوبکب نیذکت

ت ید،و توسط آن ما را اذیخواھد قرائت نما یند، در آن نماز بخواند و آنچه را مکعبادت 
زنان و فرزندان ما را در فتنه ه کم یترس ید، چون ما مینما یند و نه ھم آن را علنکن

ن حال یرا به ا یر مّدتکر انتقال داد. ابوبکھا را به ابوب اندازد، و ابن دغنه آن حرف
 یجا به یرد، نماز خود را علنک ینمود، پروردگارش را در منزلش عبادت م یسپر

دا شد، یپ یر نظرکابوب ینمود، بعد از آن برا ین منزلش تالوت نمیر ایآورد، و در غ ینم
خواند و قرآن تالوت  یه در آن نماز مکرا در صحن منزلش برپا ساخت،  یو مسجد

 ینمودند، و از و یم یدیازدحام شد یبر وشان  ن و پسرانیکنمود، و زنان مشر یم
ه کننده، که یار گریبود بس یر مردکشدند، و ابوب یره میرده و به او خکتعجب 

ده ین پدیه نگه دارد. ایتوانست از گر یرد نمک یه قرآن تالوت مک یرا وقتش یھا چشم
ابن دغنه فرستادند، و او نزدشان  یسو بهن ید، بنابرایش را ترسانین قریکاشراف مشر

م تا پروردگارش را در منزلش یر را به خاطر پناه تو، پناه دادکآمد، (به او) گفتند: ما ابوب
رده، و نماز و کرا در صحن منزلش بنا  ین تجاوز نموده، و مسجدیاز ا یند، ولکعبادت 

ه زنان و پسران ما را در فتنه اندازد، لذا کم یدیترس نموده، و ما یقرائت را در آن علن

                                           
 ه پنج شب از آن فاصله دارد.که کم است در عقب ییمن، و گفته شده: اسم جایاست در  ییاسم جا -١
 ھون است. یاز بن یله مشھوریقب -٢



 ٤٧  أها در راه خداوند  باب سوم: تحّمل سختی

 

ار را کن یند اکه پروردگارش را فقط در منزلش عبادت کخواھد  یرا بازدار، اگر م یو
بخواه تا  یود، از واصرار نم نمودن آن ید و بر علنین ابا ورزیانجام دھد، و اگر از ا

م، و ییمان تو را نقض نمایم عھد و پیدیند، چون ما مصلحت ندکت مسترد یات را برا ذمه
 :دیگو یم ل م. عائشهینکم قبول یتوان یز نمیر را نکابوب یارکار کن حال) آشی(در ع

ا بر ی یدان یمان بستم، میت بر آن پیر آمده گفت: آنچه را من براکابن دغنه نزد ابوب
، چون من دوست ندارم یینما یم مسترد میام را برا ه ذّمهکن یا ای، ینک یتفا مکھمان ا

ر گفت: کبسته بودم نقض شده است. ابوب یه با مردکمان و عھدم یھا بشنوند پ عرب
نم... و ک یتفا مکا ألنم و به پناه خداوند ک یت مسترد مین من پناھت را برایبنابرا

 ر نموده.کذث را به طول آن در ھجرت یحد
ر به عنوان کآمده: ابوب یاق ویت نموده و در سین را روایز به مانند ایابن اسحاق ن

ن موقع ابن دغنه یمود، در ایا دو روز را پیروز  کیه سفر کد، و از میمھاجر خارج گرد
ر؟ پاسخ کابوب یجا اکد: به یو پرس -بود  ١شیس احابیاو در آن روز رئ -د یبه او رس

آوردند. (ابن دغنه)  یقیوض یردند و بر من تنگکتم یرون نمودند، اذیا بداد: قومم مر
ناگوار  یشامدھای، در پیدھ ینت میشاوندان را زیگفت: چرا؟ به خدا سوگند، تو خو

ه تو ک، برگرد یینما یم کمکنادار  یو برا یدھ یرا انجام م کیار نک، ینک یمساعدت م
ابن دغنه در  د،یه گردکبرگشت و وارد م ین با وی. بنابرایدر پناه و جوار من ھست

به  یسکقحافه را پناه دادم، پس  یش، من ابن ابیگروه قر یستاد و گفت: اینارش اک
دست باز داشتند، و در  ین از وید: بنابرایگو ی) میر متعّرض نشود. (راویجز به خ یو

، و حاال آنھا ییمات نیر، من تو را پناه ندادم تا قومت را اذکابوب یآخر آن آمده، گفت: ا
ات برو و آنچه را  اند، به خانه ت شدهیده از تو اذیبد د یه در آن قرار دارکتت را یموقع

نم و به پناه کا پناھت را به تو مسترد نیر) گفت: آکدر آن انجام بده. (ابوب یدوست دار
پاسخ ر) کن. (ابوبک، پناھم را به من مسترد ینم؟ (ابن دغنه) گفت: آرکتفا کخداوند ا

گروه  یستاد و گفت: اید: بعد ابن دغنه ایگو ی) میدم. (راویداد: آن را به تو برگردان

                                           
ش: یوستند، و تحبیش پیبا قرشان  ث در جنگیل یه به بنکاند،  له و قارهیاز قب ییھا : محلهاحابیش -١

 یه حبشکمان و معاھده بستند یپ یوھکر یش در زیند، و گفته شده: با قرک یتجمع را افاده م
 ده شدند.یش نامین خاطر احابیبه ھم شد، و یده مینام



 حیات صحابه    ٤٨

 

ن یا .١تان د و صاحبیدان یه، حاال شما مدیم برگردانیقحافه پناھم را برا یش، ابن ابیقر
 آمده است. )۹۴/۳( هین در البدایچن

 س قیر صّد کابوب یعنی- یه گفت: با وکت نموده، یو ابن اسحاق ھمچنان از قاسم روا
ه ک یش، در حالیاز قر یخرد یب ه ویبا سف -رون آمدیه از پناه ابن دغنه بک یدر ھنگام

ره ید بن مغین فرصت ولیخت، در ایر کعبه بود، روبرو شد، و بر سرش خاک یراھ یو
ن یه اک ینیب یا نمیبه او گفت: آ س رکر گذشت، ابوبکاز نزد ابوب -ا عاص بن وائل ی -

ن حالت یر در اک. و ابوبیا ردهکند؟ پاسخ داد: تو آن را بر خودت ک یار مکه چه یسف
پروردگارا  ٢!ی! پروردگارا چقدر بردبار ھستیگفت: پروردگارا چقدر بردبار ھست یم

 آمده. )۹۵/۳( هین در البداین چنی! ایچقدر بردبار
 یو صدا) گفت: اسماءه (کگذشت  یر ویو غ یعلینزد ابو ل ث اسماءیو در حد

رون یاب. او از نزد ما بید، گفتند: به دوستت برس و او را در یرس س رکبه ابوب یدیشد
 بر شما: یگفت: وا یسو داشت و مید، و چھار گیگرد

َ�قۡ ﴿
َ
ن رَُجً�  تُلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ ٱ َرّ�ِ ٓ  َوقَدۡ  �َّ ِ  ءَُ�مَجا �ُِّ�مۡ  مِن تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب  .]۲۸[غافر:  ﴾؟!رَّ

د، پروردگارم خداست به قتل یگو یه مکن یرا به خاطر ا یا مردیآ«: ترجمه

 .»روشن آورده است یھا شما از پروردگارتان نشان یه براک ید؟! در حالیرسان یم
د: یآوردند. اسماء گو یرو س رکابوب یسو بهرا گذاشتند و  ص امبر خدایآنھا پ

برد،  یش دست نمیسوھایاز گ یزیه به چکدوباره نزد ما برگشت،  یدر حال س رکابوب
 :گفت یآمد، و او م ینده شده) مکه ھمراه دستش (کن یمگر ا

 .٣»و عّزت یصاحب بزرگ یا یت ھستکبا بر« :ترجمه .»رامكاالا ذاجلالل ويت �تبار«
 
 

                                           
) از زھری از عروه از عائشه آمده ۱۷، ۱۶/ ۲» (سیره ابن ھشام«. ابن اسحاق چنانکه در صحیح -١

، »مناقب انصار«) آن را در کتاب ۳۹۰۵است. ابن اسحاق آن را صحیح دانسته است. بخاری (
 ).۱۹۸/ ۶(و اصحابش به مدینه آورده است. و احمد  ص باب: ھجرت پیامبر

 ثقات تابعین است.ی  ). قاسم بن محمد بن ابی بکر یکی از ائمه۲/۱۷. ابن ھشام در سیرت (مرسل -٢
 .قبال گذشت. ضعیف -٣
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 ھا یو تحمل سخت س عمربن الخطاب
اسالم  س ه عمرک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ابن اسحاق از ابن عمر

ل یگفته شد، جم یننده خبر است؟ به وکار نقل یش بسیاز قر یکیدام کآورد، گفت: 
ز به ید: من نیگو یم اللهعبد -رفت  یو ی، عمر صبحگاھان نزدیبن معمر جمح

ه چه کنم یدانستم تا بب یدم مید یچه را مبودم و ھر یا ه بچهک یدنبالش رفتم در حال
ه من اسالم آوردم و به ک یا دانستیل آیجم یفت: اد و به او گیو نزدش رس -ند ک یم
ه به او کن یبدون ا ید: به خدا سوگند، ویگو یوارد شدم؟ (ابن عمر) م ص ن محّمدید

د برخاست، عمر دنبالش نمود و من او یشک یخود را م یه عباک یبدھد در حال یپاسخ
د: یشکاد یبلند خود فر یستاد، و به صدایه بر دروازه مسجد اکن یردم، تا اکرا دنبال 

گاه باش -عبه قرار داشتندکو آنھا در مجالس خود در اطراف -ش! یگروه قر یا ه کد یآ
گفت: دروغ گفت،  یم ید: و عمر از پشت سر ویگو ین شده است. مید یب ابن خطاب

ست و محّمد رسول خداست. یجز خدا ن یه معبودکدادم  یام، و گواھ من اسالم آورده
ه کدند یجنگ یم ید و آنھا با ویجنگ یھجوم آوردند، و تا آن وقت او با آنھا م یآنھا بر و

د: عمر خسته شد، و نشست، و آنھا بر سرش یگو یستاد. میشان ایآفتاب بر سرھا
صد ینم، اگر سک یاد مید، به خدا سوگند ینکد بیخواھ یگفت: آنچه م یستادند، و او میا

ما  یه شما آن را براکن یا ایم یردک یم کشما تر ین را براین سرزمیا ایم یبود یمرد م
ش یاز قر یخین حالت قرار داشتند، شیه آنھا در اک ید: در حالیگو ید. مینمود یم کتر
ستاده گفت: یده بود نزدشان آمد، و نزد آنھا ایراھن خط دار پوشیو پ یمنی یه قباک
خود  یبرا یمرد د!یستین شده است. گفت: باز اید یب ست؟ گفتند: عمریارتان چک
ن یه اکرا  ١یعد ید بنیپندار یا مید، آیخواھ یرا انتخاب نموده، شما چه م یزیچ

د: به خدا یگو ید. مین مرد را واگذاریند؟ ایم نماین طور تسلیشما ھم یرا براشان  دوست
 -د: به پدرم یگو یبرداشته شد. (ابن عمر) م یه از وکبودند  یا آنھا جامه ییسوگند، گو

ه، قوم را از تو، که در مکپدر، آن مرد  یگفتم: ا -نه ھجرت نمود یه به مدکن یا پس از
 یا-بود؟ پاسخ داد:  یکدند، بازداشت، یجنگ ی، و آنھا ھمراھت میه اسالم آوردک یروز

                                           
 است. م. س قوم عمر یعد یبن -١



 حیات صحابه    ٥٠

 

 هین در البداین چنیاست. ا ید و قوین اسناد جیا .١بود یاو عاص بن وائل سھم -پسرم
 یه گفت: در حالکت است یروا ب از ابن عمر )۵۴۵/۱( یآمده. و نزد بخار )۸۲/۳(
 یدر خوف و ھراس در منزل قرار داشت، ناگھان ابن عمر و عاص بن وائل سھم یه وک
نزدش  -شم دوخته شده بود، بر تن داشتیه اطرافش با ابرک یراھنیو پ یمنی یه قباک-

عمر گفت: تو را  و به -مانان ما بودندیت ھم پیسھم است و در جاھل یاز بن یو-آمد، 
ام  ه اسالم آوردهکن یه آنھا مرا به خاطر اکپندارند،  یچه شده است؟ عمر گفت: قومت م

ه کن یست. بعد از ایار) نکن یانجام ا یتو (برا یسو به یشت. عاص گفت: راھکخواھند 
ه کد یرون آمد، و با مردم روبرو گردیعاص بآنگاه ن مطلب را گفت من مطمئن شدم. یاو ا
 هکن ابن خطاب را ید؟ گفتند: ایرو یجا مکد: یتند، پرسکدر حر یریثکجمع  کیدر 

 .٢ست، و مردم برگشتندین یبه و یگفت: راھ یم. ویخواھ ین شده است مید یب

 ھا یو تحمل سخت س عثمان بن عّفان
ه ک یه گفت: وقتکت نموده، یروا یمیم تیاز محّمد بن ابراھ )۳۷/۳(ابن سعد 

را گرفت و  یه ویالعاص بن ام یم بن ابکش حیاسالم آورد، عمو س عثمان بن عفان
د رو ین جدین دین) پدرانت به ایا از ملت (دیبسته نمودش و گفت: آ یسمانیدر ر

 یه بر آن ھستکرا  ینین دیه اکنم ک یرھا نم ی؟ به خدا سوگند، تو را ابدًا تا وقتیآور یم
و نه ھم از آن فاصله  نم،ک ینم کتر. عثمان گفت: به خدا سوگند من آن را ینکن کتر
 .٣ش ساختینش مالحظه نمود، رھایاو را در د یداریم عزم و پاکه حک یرم. ھنگامیگ یم

 ھا یو تحمل سخت س اللهدیطلحه بن عب
ه ما ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س خ از مسعود بن خراشیدر التار یبخار

را دنبال  یپسر جوان یادیه مردم زکم یدیم، دینمود ین صفا و مروه طواف میدر ب
رده است؟ ک یارکن چه یدم: ایه دستش در گردنش بسته شده است. پرسکنند ک یم

                                           
ایمان). ابن اسحاق  – ۲۱۹، ۲۱۸/ ۱به روایت ابن اسحاق. چنانکه در سیره ابن ھشام ( .صحیح -١

آن را از نافع موالی ابن عمر از او (ابن عمر) روایت کرده گرچه در مورد روایت ابن اسحاق از نافع 
حرف و سخن ھست اما جمھور علما بر این ھستند که روایت او در سیرت قابل قبول است چنانکه ابن 

 .) آمده است۳۸۶۴خاری (گفته است. این داستان بطور مختصر در صحیح ب» التھذیب«حجر در 
 ).۵۴۵/ ۱بخاری. ( -٢
 ).۳/۳۷» (طبقات«سند آن مرسل است. ابن سعد در  -٣
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از پشت سرش قرار  ین شده، و از زنید یب هکاست  اللهدین طلحه بن عبیگفتند: ا
ست؟ گفتند: صبعه یکن یدم: ایگفت. پرس یآمد و او را ناسزا م یه به خشم مکداشت 

 آمده است. )۴۱۰/۳( ن در االصابهین چنی. ایمادر و یبنت حضرم
ه گفت: کت نموده، یم بن محّمد بن طلحه روایاز ابراھ )۳۶۹/۳( کم در المستدرکو حا

از صومعه  یحاضر شدم، ناگھان راھب ١یبه من فرمود: در بازار بصر س اللهدیطلحه بن عب
از اھل حرم ھست؟  یسکان آنھا یا در میه آکد، ین موسم بپرسیخود گفت: از اھل ا

د: یگو یا احمد ظھور نموده است، مید: آی، من ھستم. پرسید: گفتم: بلیگو یم س طلحه
ه در آن کن ماھش است یبن عبدالمطلب. ا اللهست؟ پاسخ داد: پسر عبدیکدم: احمد یپرس

است  یاریظھورش از حرم و ھجرتش به د یا است، جاین انبیند، و او آخرک یظھور م
از تو  یو یسو به یسکه کشوره زار، بر حذر باش  ینیاه و زمیس یھا خرما، سنگ یدارا

رون رفتم و یگرفت، و به سرعت ب ید: آنچه او گفت در قلبم جایگو ید. طلحه میسبقت نما
 الله، محّمد بن عبدیاّتفاق افتاده است؟ گفتند: بل یدیز جدیا چیدم: آیه آمده پرسکبه م

رون رفتم ید: بیگو ینموده. م یرویپ یقحافه از و یاست، و ابن ابرده کنبوت  ین، ادعایام
برو، و بر  ی، نزد وی؟ گفت: بلیا نموده یروین مرد را پیا ایآمده گفتم: آ س رکو نزد ابوب

طلحه آنچه را آنگاه خواند،  ینما، چون او به طرف حق فرا م یرویداخل شو، و از او پ یو
رون رفت و با او نزد رسول یر با طلحه بکرد. بعد ابوبک تیاکر حکابوب یراھب گفته بود برا

آنچه را راھب گفته بود،  ص رسول خدا یوارد شد، و طلحه اسالم آورد و برا ص خدا
ر و طلحه اسالم آوردند، که ابوبک ید. و وقتیمسرور گرد ص امبر خدایرد، و پکت یاکح

 یسمان بست، و بنیر کیرا در شان  یدوه آن دو را گرفت، و ھریلد بن عدوینوفل بن خو
شد، و به  یگفته م» شیر قریش«ه یلد بن عدویت ننمود، و نوفل بن خویم ھم از آنھا حمایت

ث یاند... و حد ده شدهی، نام»با ھم کینزد«ن)، ینیر و طلحه (قرکه ابوبکن سبب است یھم
 ص آمده: و رسول خدا یث ویت نموده و در حدیز رواین یھقین را بیده. ایر گردکرا متذ

 آمده. )۲۹/۳( هین در البداین چنیا .٢»ه محفوظ داریا، ما را از شر ابن عدویبار خدا«فرمود: 

 ھا یو تحمل سخت س ر بن عوامیزب

                                           
 دمشق. یاست در شام از نواح یبه ضم باء، مکان -١
) در سند آن واقدی است ۱۶۷: ۱۶۵/ ۲» (الدالئل«) و بیھقی در ۳/۳۶۹. حاکم (بسیار ضعیف -٢

 که متروک است.
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 یوقت س ر بن عوامیه گفت: زبکت نموده، یاز ابواسود را )۸۹/۱( هیم در الحلیابونع
ھجرت نمود ھجده سال داشت،  یھشت ساله بود، و وقت یا ه اسالم آورد، پسربچهک

 یسو بهگفت:  یرده مکدود  یرد، و با آتش بر وکیزن میآو ییایرا در بور یر ویزب یعمو
ت یز رواین ین را طبرانیا .١شوم یافر نمکگفت: ابدًا  یر (در جواب) میفر برگرد. زبک

در مجمع  یثمین را ھیاست، اث مرسل ین حدیه اکن یاند، مگر ا ثقه ینموده و رجال و
 ت نموده.یروا س ن را از ابواسود از عروهیز این )۳۶۰/۳(م کگفته. حا )۱۵۱/۹(الزوائد 

ه از موصل نزد ما آمده ک یخیه گفت: شکت نموده، یم از حفص بن خالد روایو ابونع
 یش ھمراھیاز سفرھا یکیرا در  س ر بن عوامیان نموده گفت: زبیمن ب یبود برا

او پرده  یر، من برایره جنب شد، گفت: بر من پرده بگیجز یصحرا کینمودم، در 
دم. گفتم: به یده شده دیرھا بریافتاد، و (بدن) او را با شمش یاز من به و یگرفتم، نظر

؟ یدیام. گفت: آن را د دهیھرگز ند یسکچ یه در ھکدم یرا د یخدا سوگند، در تو آثار
و در راه  ص از آنھا، با رسول خدا یخدا سوگند، ھر جراحت، گفت: به یپاسخ دادم: بل

ز، چنان یر نکن و ابن عسایبه مانند ا )۳۶۰/۳(م ک، حاین را طبرانیو ا .٢خدا بوده است
خ ید: شیگو یم )۱۵۰/۹( یثمیاند. ھ ت نمودهیآمده، روا )۷۰/۵(ه در المنتخب ک

د یبن ز یم ھمچنان از علیاند. و نزد ابونع ثقه یه رجال ویرا نشناختم، بق یموصل
اش  نهیه: در سکرد کت یاکم حیده بود برایر را دیه زبک یسکه گفت: کت است یروا

 آمده است. )۹۰/۱( هین در الحلین چنیر بود. ایزه و تین یھا ضربه یھا، جا مانند چشم

 ھا یو تحمل سخت س بالل بن رباح مؤذن
 ار نمودندکآش ص ه اسالم خود را با رسول خداک یسانکن ینخست

 یسانکن یه گفت: نخستکاند  ت نمودهیروا س امام احمد و ابن ماجه از ابن مسعود
ه، یر، عمار و مادرش سمک، ابوبص : رسول خدااند ار نمودند ھفت تنکه اسالم را آشک

                                           
) که این روایات ھمانگونه ۳۶۰/ ۳) و طبرانی و حاکم (۱/۸۹» (حلیة«ابونعیم در . مرسل است -١

اند. اما حاکم آن را از طریق ھشام بن عروة از پدرش بشماره  آمده است مرسل» مجمع«که در 
 اند. ) روایت کرده و او و ذھبی در این باره سکوت کرده۵۵۴۸(

اند. در سند این  آن سکوت کردهی  ه) و او و ذھبی دربار۵۵۵۰) بشماره (۳۶۰/ ۳. حاکم (ضعیف -٢
) از طریق علی بن زید ۹۰/ ۱» (حلیة«مجھول است اما روایتی که ابونعیم در » موصلی«روایت 

 آورده ـ که البته ضعیف است ـ شاھد آن است.
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ت نمود. و یش حمایرا خداوند توسط عمو ص . اما رسول خداش ب، بالل و مقدایصھ
ن گرفتند، و بر آنان یکر آنھا را مشریسا یرد. ولکت یحما ر را توسط قومشکخداوند ابوب

ن از یکه مشرکرا  یزیردند، ھمه آنھا ھمان چکدند، و در آفتاب داغ یپوشان یآھن یھا زره
ز شده بود، و یش ناچیه نفسش در راه خدا براکردند. به جز بالل کآنھا خواستند ھمان 

ھا)  ھا دادند، (بچه را گرفتند و به بچه ین وید. بنابرایقدر گرد یب ز ویز ناچیقومش ن یبرا
 یکیخدا «گفت: احد، احد  یدند، و او میگردان یه مکم یھا شروع نموده او را در دره

ن ین را ھمچنیآمده است. و ا )۲۸/۳( هین در البداین چنیا .١»است یکیاست، خدا 
و  ی(بخار-آن دو  یسناد است ولح االید: صحیگو یت نموده میروا )۲۸۴/۳(م کحا

 هیم در الحلیح است، و ابونعید: صحیگو یم یاند. و ذھب ردهکت نیآن را روا -مسلم)
اند، و ابن  ت نمودهیآمده، آن را روا )۱۴/۷(نز که در الکبه، چنان یش یو ابن اب )۱۴۹/۱(

 رده است.کت یبه نقل از ابن مسعود به مانند آن را روا )۱۴۱/۱(عاب یعبدالبّر در الست

 دیدر راه خدا د س ه باللک یھای تیاذ
ث یت نموده، و در حدیاز مجاھد روا )۱۴۰/۱(ه ین در الحلیم ھمچنین را ابونعیا

دند و سپس در آفتاب سوزاندند، و یاز آھن پوشان ییھا گران را زرهیآمده: اما د یو
 یه خواست خدا بود. ھنگامکد یرس یمشّقت و رنج آنھا از حرارت آھن و آفتاب به حد

اش را با خود داشت، نزد آنھا آمد، و شروع به  زهیه نک یگاه شد، ابوجھل، در حالیه بک
و در قّصه بالل  -ث مجاھد گفته یخ آنھا نمود. و ابن عبدالبّر در حدیو توب ییناسزاگو
در گردنش قرار  یسمانیه رک یه در حالکم ٢نیان اخشبیرا در م یآنھا و -افزوده 

 رده است.کت ین را روایاز مجاھد مانند ا )۱۶۶/۲(ابن سعد گرداندند. و  یداشت، م
 یاز بن یزینکه گفت: بالل از کت نموده، یروا ب ریار از عروه بن زبکر بن بیو زب

گستان یردند، پشتش را بر رک ینجه مکه شکگستان گرم میرا در ر یجمح بود، و
 یکیاست، خدا  یکیخدا «گفت: احد، احد  یم یاورد، ویب کدند تا شریچسبان یم

بالل. به  یگفت: احد، احد ا ینمود، و م یدر ھمان حالتش عبور م ی، ورقه بر و»است

                                           
) حاکم آن صحیح دانسته و ۳/۲۸۴) و حاکم (۱۵۰) و ابن ماجه (۱/۴۰۴به روایت احمد (. حسن -١

 ) صحیح دانسته است.۱۲۲» (ن ماجهابصحیح «موافقت نموده. آلبانی آن را در ی وذھبی نیز با 
 ه را در احاطه خود دارند.که مکس و احمر است یوه ابوقبکھدف  -٢



 حیات صحابه    ٥٤

 

 .١قرار خواھم داد کتبر ید من محل او را جایخدا سوگند، اگر به قتلش برسان
 یه ورقه در روزھاکھم آمده،  یح بخاریه در صحکن است، چنان یم: مشھور ایگو یم

د یث مرسل جین حدیننموده بود. ا کھا را در تی، و اذنخست رسالت در گذشته بود
 آمده. )۶۳۴/۳( ن در االصابهین چنیاست. ا

ه کت نموده، یاز ھشام بن عروه و او از پدرش روا )۱۴۸/۱( هیم در الحلیو ابونع
گذشت، و بالل  ید میگرد یب میتعذ یه وک یگفت: ورقه بن نوفل از نزد بالل در حال

 یگفت: احد، احد ا یز مین ی، و»است یکیاست، خدا  یکیخدا «گفت: احد، احد  یم
ار را بر بالل انجام کن یه او اکه بن خلف یام یسو بهبالل. بعد از آن ورقه بن نوفل 

ن حالت یرا بر ا ینم، اگر وک یاد میسوگند  ألگفت: به خداوند  یآورده م یداد، رو یم
ق در یر صدکابوب یت قرار خواھم داد، روزکبر یحتمًا جاد محل او را یدیبه قتل رسان

ا از خدا یه گفت: آیدادند، به ام یار را انجام مکن یه آنھا اکگذشت  یاز نزد و یحال
، لذا از یا ؟ تا چه وقت؟ پاسخ داد: تو او را فاسد نمودهیترس ین نمیکن مسیدرباره ا
ست یاھیغالم س کینم، نزدم ک یمار را کن یر گفت: اکنجاتش بده. ابوب ینیب یآنچه م

ه یدھم. ام یبه تو م یباشد، او را بدل و ین تو میتر و استوارتر است و بر د یقو یه از وک
 یر ھمان غالمش را به وکابوبآنگاه تو باشد.  یر گفت: او براکپاسخ داد: قبول نمودم. ابوب

ه ھجرت که از مکن یقبل از ا - یداد، و بالل را گرفته آزاد ساخت، بعد از آن ھمراه با و
 .٢شان بودیه بالل ھفتم اکآزاد نمود شان  شش غالم را به خاطر اسالم آوردن -د ینما

ه ک یه ھنگامیه: امکر شده کاز ابن اسحاق متذ )۱۴۸/۱( هیم در الحلیو ابونع
ه کزه دار مین سنگرینمود، و بر پشت در زم یرون میرا ب یشد و یچاشت روز گرم م

به آنگاه شد،  یاش گذاشته م هیبر سن ینمود و سنگ بزرگ یانداخت. بعد از آن امر م یم
، و یافر شوکا به محّمد ی یریه بمکن یتا ا یباش ین طور میشه ھمیگفت: ھم یاو م

گفت: احد،  یم -ه در ھمان عذاب بودک یدر حال-. او ییرا عبادت نما یالت و عز

                                           
 یند، ھدف وک یت را افاده مکه رحمت و عطوفت، رزق و برکدر متن حنان استعمال شده است،  -١

 .به نقل از النھایه د.یت خواھم گردانکرا موضع بر یه قبر وکن است یا
» حلیة«) و اوبنعیم در ۱۹۹، ۱/۱۹۸ابن اسحاق، چنانکه در سیره ابن ھشام آمده است ( -٢

 ).۱/۲۴۳) از طریق خود و ابن سعد (۱/۱۴۸(
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ارانش، و یبالل و  یآورادیبا به  -اسریعماربن  .١»است یکیاست، خدا  یکیخدا «احد، 
 س رکه اسم ابوبکر، کتوسط ابوب یه در آن قرار داشتند، و آزاد شدن وک ییھا شیآزما
 ن گفته است:یچن -بود ٢قیعت

 صحبهخرياً عن بالل و جز اهللا
 

 أبا جهلعتيقاً وأخز فاكهاً و 
 

 بالل بسواه ا يفـّمـعشيه ه
 

 مرء ذوالعقلـال م حيذرا ما حيذرـلو 
 

 قولهبتوحيده ربّ االنام و
 

 عىل مهل شهدت بان اهللا ريب 
 

 فان يقتلونى يقتلونى فلم اكن
 

 ال رشك بالرمحن من خيفه القتل 
 

 فيارب ابراهيم والعبد يونس
 

 وموسى وعيسى نجنى ثم ال تبل 
 

 هو الغى من آل غالبـمن ظل يـل
 

 ال عدلكان منه و عىل غري بر 
 

و دھد و کیر و پاداش نیخ یق جزایبالل و ھمراھانش به عت یخداوند از سو: «ترجمه
ردند، و از آنچه کنجه کب و شیه آن دو بالل را تعذک یگاھیو ابوجھل را رسوا سازد. ب ٣هکفا

ن ید پروردگار مردم و ایفقط به خاطر توح یدند. آریھراسد، نترس یمرد عاقل و ھوشمند م
شند، ک ین دارم. اگر آنھا مرا میقیه شھادت دادم خداوند پروردگارم است و بر آن کقولش، 

پروردگار  یاورم. ایب کیه از خوف و ھراس قتل به رحمان شرکستم یشند، من بر آن نکب
ازما. آن ھم به دست یمرا نجات بده، و باز م یسیو ع یونس و موسیم و بنده ات یابراھ

 ».ستیسراغ ن یاز و یو عدل یکیسرگرم است، و ن یمراھه در طلب گکاز آل غالب  یسک
به عمار  ص بشارت رسول خدا ھا یو تحمل سخت ش یت ویاسر و اھل بیعماربن 

 .شوند ینجه مکد در راه خدا شیه آنھا را دک یھنگام یت ویو اھل ب
از  ص ه: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س ر از جابرکو ابن عسا یھقیم، بک، حایطبران

شدند عبور نمود، و گفت:  ینجه مکب و شیه آنھا تعذک یدر حال ینزد عمار و خانواده و

                                           
مرشكني ـما ذكره عدوان ال: «) باب۱/۱۹۸ابن اسحاق آن را بدون سند چنانکه در سیره ابن ھشام ( -١

 .است آمده، ذکر نموده» باألذی والفتنة من أسلمـمستضعفني مـعلی ال
 است.» قیعت«و لقبش » اللهعبد«ر که اسم ابوبکن معتقدند یاز محدث یر ویو غ یبخار -٢
 ابوجھل است. یره عمویه بن مغکفا یو -٣
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د: یگو یم )۲۹۳/۹( یثمیھ .١»شما، موعدتان جنت است یباد برا اسر، بشارتیآل «
 باشند. یح میه ثقه است، رجال صحکز مقّوم یم بن عبدالعزیر از ابراھیغ یرجال طبران
ه ک یه گفت: در حالکت است یروا س ر از عثمانکو ابن عسا ینکم در الکو نزد حا

ه عمار، پدر و مادرش کم یرفتم، متوّجه شد یه) مکگزار (میدر ر ص من با رسول خدا
ا یرسول خدا، آ یشدند تا از اسالم برگردند. پدر عمار گفت: ا ینجه مکدر آفتاب ش

ا بر ید. بار خداینک اسر صبریآل  یا«فرمود:  ص نطور است؟! رسول خدایشه ھمیھم
، یلی، عقی، بغویھقین را ھمچنان احمد، بیا .٢»یا ار را نمودهکن یاسر ببخشا، و ایل آ

 )۷۲/۷(نز که در الک، چنان س ن مضمون از عثمانیشان به ایر ایم و غیابن منده، ابونع
 نموده است.ت یروا س ن را از عثمانیبه مانند ا )۱۷۷/۳(اند. و ابن سعد  ردهکت یآمده، روا

 د در اسالمین شھیه مادر عمار نخستیسم
از  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب بن جعفر اللهاز عبد ٣مکابواحمد حا

نجه کش یه آنھا در راه خداوند تعالکگذشت  یو مادر عمار در حال اسر، عمارینزد 
موعد شما د، ینکاسر صبر یآل  ید، اینکاسر صبر یآل  یا«شدند، به آنان گفت:  یم

ست:  ت نموده، و افزودهین را روایمانند ا ب از ابن عّباس یلبکو ابن  .٤»جّنت است
ه زد و او درگذشت، یم سمکزه در شین افزوده: ابوجھل با نیاسر، و ھمچنیبن  اللهو عبد

ن یا .٥ر) زده شد و افتادی(به ت اللهنجه و عذاب جان داد، و عبدکر شیز در زیاسر نیو 
ن یه گفت: نخستکت است یآمده. و نزد احمد از مجاھد روا )۶۴۷/۳( االصابهن در یچن

                                           
و آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافقت نموده. ھمچنین (۳۸۹، ۳/۳۸۸حاکم ( صحیح. -١

 ).۲/۲۸۲(» دالئل«بیھقی در 
) مشکل این روایت ۸/۱۱۴» (االصابة«) و ۱/۱۴۰» (حلیة«) و اوبنعیم در ۱/۶۲. احمد (ضعیف -٢

 است زیرا وی او را درک نکرده است. س انقطاع بین سالم بن ابی الجعد و عثمان
 .کصاحب المستدر یشاپوریم نکاست، نه حا ینیم قزوکحا یو -٣
» مجمع الزوائد«نسبت داده شده و در » الکنی«) به حاکم در ۱/۷۲۸» (کنزالعمال«. در ضعیف -٤

) به مانند آن به طبرانی ارجاع داده شده است و گفته است: رجال آن ثقه ھستند. ابن ۹/۲۹۳(
گویم: مرسل  آمده آن را روایت کرده. من می )۲۰۰، ۱/۱۹۹اسحاق نیز آنگونه که در سیره ابن ھشام (

 است.
) از طریق کلبی که متھم به دروغ است ذکر ۳/۶۴۷» (االصابة«. ابن حجر آن را در بسیار ضعیف -٥

 .)۲/۱۶۳» (التقریب«: نموده است. نگا
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 یا زهیه ابوجھل با نکه مادر عمار بود، ید، سمیه در اول اسالم به شھادت رسک یدیشھ
 آمده. )۵۹/۳( هین در البداین چنیمش زده بود. اکدر ش

قلبش مطمئن ده شد، و یفر مجبور گردانکه به قول کن یشّدت آزار بر عمار، تا ا
 مان بودیبه ا

ه گفت: کت نموده، یده بن محّمد بن عمار روایاز ابوعب )۱۴۰/۱( هیم در الحلیابونع
ان آنھا را به یرا دشنام نداد، و خدا ص را گرفتند تا رسول خدا س ن، عماریکمشر
 ص امبریآمد، پ ص نزد رسول خدا یه وک یش ننمودند. ھنگامیاد ننمود رھای یخوب

ه تو کرھا نشدم  یرسول خدا، تا وقت یپاسخ داد: شر، ا» ؟یدار یچه خبر«به او گفت: 
قلبت را «فرمود:  ص ردم. رسول خداکاد نی یان آنھا را به خوبیرا ناسزا نگفتم و خدا

فرمود:  ص ابم، رسول خدای یمان میپاسخ داد: قلبم را مطمئن به ا» ؟یابی یچگونه م
ن را ابن یو ا .١»نکار را بکز ھمان یدادند، تو ن قرار ین حالتیاگر دوباره تو را در چن«

ت ین از محّمد روایت نموده است. و ھمچنین روایده به مانند ایاز ابوعب )۱۷۸/۳(سعد 
رد، رسول ک یه میگر یه وکد یبا عمار روبرو گرد یدر حال ص ه: رسول خداک نموده

تو را گرفتند و در آب فرو بردند، ّفار ک«گفت:  ینموده م کرا پا یو یھا چشم ص خدا
برگشتند، تو آن را به آنھا  ن عمل خودی، اگر آنھا دوباره به این و چنان گفتیو تو چن

ن یکه گفت: مشرکت نموده، یمون روایاز عمروبن م )۱۷۷/۳(ن یھمچن یو .٢»بگو
گذشت  یم یاز نزد و ص د: رسول خدایگو یم یاسر را در آتش سوختند. ویعمار بن 

عمار سرد و سالم باش،  یآتش، برا یا«گفت:  ید میشک می دست خود را بر سرشو 
 .٣»رساند یقتل مبه  یگروه باغ کی، تو را یبود ÷ میابراھ یه براکچنان 

 ب ت خباب با عمریاکح ھا یو تحمل سخت س خباب بن ارت

                                           
). این روایت مرسل است ۳/۱۷۸) و ابن سعد (۱۴/۱۸۲( . ابن جریر طبری در تفسیر خودضعیف -١

 و ابوعبیدة بن عمار مقبول است.
) نگا: تخریج فقه ۲/۳۵۷) و حاکم (۱/۱۴۰) و ابونعیم (۳/۱۷۸طبقات (. ابن سعد در ضعیف -٢

 ).۱۱۱السیرة (
 ).۳/۱۷۷ابن سعد ( -٣
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ه گفت: خباب بن ارت نزد عمربن کت نموده، یروا یاز شعب )۱۱۷/۳(ابن سعد 
ن یزم ید و گفت: در رویرا بر مسند خود نشان یو س د، عمریوارد گرد ب الخطاب
 یست. خباب به او گفت: این یسکگر یتن، د کین مجلس جز یا ین برایتر از ا مستحق

ست، بالل یتر ن ست؟ پاسخ داد: بالل. خباب گفت: او از من مستحقیکن او یرالمؤمنیام
چ یمن ھ یرد، ولک یت میرا توسط او حما یه خداوند وکداشت  یسکن یکدر مشر

آنھا مرا  یه روزکافتم ینمود، خود را چنان در یت میه از من حماکرا نداشتم  یسک
 یش را بر رویپا یم آتش افروختند، بعد از آن مرا در آن انداختند، و مردیگرفتند، و برا

به پشتم احساس  -ن را یزم یه گفت: سردکن یا ای -ن را یام گذاشت، من زم نهیس
 .١برداشته بودد یسف یھا د: بعد از آن پشت خود را برھنه نمود داغیگو یم یردم، راوک
 آمده. )۳۱/۷(نزالعمال کن در ین چنیا

 دیه حضرت خباب در راه خدا دک ییر آزارھاکذ
از بالل در  س ه گفت: عمرکت است یروا یاز شعب )۱۴۴/۱( هیم در الحلینزد ابونع

ن، به پشتم یرالمؤمنیام یگفت: ا س د؟ خبابیده بود، پرسین دیکمورد آنچه از مشر
م آتش افروختند، و یده بودم. خباب گفت: آنھا براین، عمر گفت: چون امروز ندکنگاه 

 ین، و ابن سعد و ابن ابیھمچن یو نزد و ٢پشتم خاموش ساخت!! یآن را فقط چرب
ه گفت: کت است یروا یندک یلیآمده، از ابول )۷۱/۷(عمال نزالکه در کبه، چنان یش

ن یتر به ا شو، ازتو مستحق کیگفت: نزد س آمد، عمر ب خّباب بن ارت نزد عمر
در  یست، خباب شروع به نشان دادن آن آثارین یسکگر یاسر دیر از عماربن یمجلس غ

 رده بودند.کنجه کن او را شیکه مشرکپشتش نمود 
بودم، و بر عاص بن وائل  ٣ه گفت: من آھنگرکت نموده، یروا س و احمد از خباب

ه به کن ین خود نزدش آمدم. گفت: نه، به خدا سوگند، تا ایَد  یتقاضا یقرض داشتم، و برا
و باز  یریه بمکن یدھم. گفتم: نه، به خدا سوگند، تا ا یقرضت را نم یافر نشوکمحّمد 

خته شدم، یه من ُمردم، و باز برانگک یوقت شوم. گفت: یافر نمکبه محّمد  یخته شویبرانگ
 ن را نازل فرمود:یخداوند اآنگاه دھم  یا آن وقت مال و اوالد داشته باشم، و به تو مینزدم ب

                                           
 ) از شعبی بصوت مرسل.۳/۱۱۷ابن سعد ( -١
 ) بصورت مرسل.۱/۱۴۴بونعیم در حلیة (ا -٢
 ساخت. یر میخباب شمش -٣
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فََرَءيۡ ﴿
َ
ِيٱ َت أ وَ�َ�َّ  َوقَاَل  تَِناَ�ٰ � َ�َفرَ  �َّ

ُ
ا َماٗ�  َ� ن قول خداوند یتا ا ﴾٧٧ َوَوَ�ً

﴿ 
ۡ
 .]۸۰-۷۷م: یمر[ ﴾ادٗ فَرۡ  تِيَناَوَ�أ

 یرد و گفت: اموال و فرزندان فراوانکار کات ما را انیه آکرا  یسک یدیا ندیآ«: ترجمه

 .١»و تنھا نزد ما خواھد آمد کبم خواھد شد... و تینص
از خباب مانند آن  )۱۱۶/۳(ن را ابن سعد یآمده. و ا )۵۹/۳( هین در البداین چنیا
 ت نموده است.یروا

آمدم  یدر حال ص د: نزد رسول خدایگو یه مکت نموده یروا س از خباب یو بخار
ن شّدت و یکه از مشرکبود  ین در حالیرده بود، اکه یکعبه تکه یدر سا یا ه بر پارچهک

رخ ش سیه روک یدر حال- ی؟ وینک یا خداوند را دعا نمیم، گفتم: آیده بودید یسخت
گوشت و  یآھن یھا هنشا ه قبل از شما بود، باک یسک«نشست و گفت:  -شده بود

نش ین عمل او را از دیا یشد، ول یه مشان ه در مافوق استخوان قرار داشت،کاش  رشته
 سوار از صنعاء تا حضر یند، حتک ین امر را حتمًا تمام میرد!! خداوند اک یمنصرف نم
ان افزوده: و ازگرگ یب -ھراسد،  ینم یسکاز  ألو به جز از خداوند  د،یمایپ یموت راه م

ه در کز، چنان ین ین را ابوداود و نسائیو ا .٢»دینک یشما عجله م ی، ول-گوسفندش  بر
 ت نموده.ین را روایا یبه معنا )۳۸۳/۳(م کاند، و حا ردهکت یآمده، روا )۵۵۸/۷( ینیالع

ه خبر ک ی(ابوذر و فرستادن برادرش ھنگام ھا یو تحمل سخت س یابوذر غفار 
 .د)یبه او رس ص بعثت رسول خدا

ه خبر ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب از ابن عّباس )۵۵۴/۱( یبخار
 -ه)ک(م- ین وادیا یسو بهبرادرش گفت:  د، بهیبه ابوذر رس ص بعثت رسول خدا

ش خبر یاست، و از آسمان برا ینب یند وک یه اّدعا مکن مرد را یسوار شو، و خبر ا
ت نمود، و نزد کا. برادرش حریبشنو و پس از آن نزدم ب یاور، از قول ویم بیبراد، یآ یم
دم، یرا د ید، و بعد از آن نزد ابوذر برگشته به او گفت: ویآمد و از قولش شن ص امبریپ

ست. ابوذر گفت: آنچه را یه شعر نکد) یگو ی(م یند، و سخنک یارم اخالق امر مکبه م
 .یم برآورده نساختیخواستم برا یم

                                           
 ).۳۱۶۲) ترمذی (۵/۱۱۰) احمد (۲۷۹۵) مسلم (۴/۳۱۷بخاری ( -١
 ).۳/۳۸۳) حاکم (۲۶۴۹) ابوداوود (۲۶۱۲خاری (ب -٢
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 دن آزارھا در راه خدایو د یه، اسالم آوردن وکبه م ت آمدن ابوذریاکح
ه در آن آب بود با خود برداشت، و کرا  یکتوشه خود را آماده ساخت، و مش یبعد و

شناخت، جستجو  یه نمک یرا در حال ص امبریبه مسجد آمد، و پ ید، ویه رسکبه م
او  س یرد، علک) اتراق ییه شب آمد، و (در جاکن یبپرسد، تا ا یه از وکد یرد، و خوب ندک

ت کد به دنبالش حریرا د ب یه ابوذر علک یه مسافر است. ھنگامکد، و دانست یرا د
و  که صبح شد، (صبحگاھان) باز مشکن یدند تا اینپرس یزیگر از چیدکینمود، و از 

 ص ه رسول خداکن یز) بدون ایتوشه خود را برداشت و به مسجد رفت، آن روز را (ن
باز از نزد  یخواب خود برگشت، عل یگر به ھمان جایرد، و بار دکگاه یند بیرا بب یو
 یه منزل خود را بداند؟ و وکده یمرد وقت آن فرا نرس یا برایعبور نموده گفت: آ یو

د، تا یپرس ینمرا  یزیچ یگریاز آنھا از د کیچ یش بلند نمود و با خود برد، و ھیرا از جا
اقامت نمود.  س ین عمل قبل را انجام داد و با علیع س د، ابوذریه روز سوم فرا رسکن یا

نجا آورده است؟ یز تو را به ایه چه چک یدھ یا به من خبر نمیگفت: آ س یعلآنگاه 
 ار راکن یا ینک ییه مرا رھنماک یبدھ یمانیابوذر پاسخ داد: اگر به من عھد و پ

ن حق و درست یفرود: ا س یخبر داد. عل یچنان نمود، و او به و س ینم، علک می
دم یرا د یزیا، اگر من چیبه دنبال من ب یاست و او رسول خداست. چون صبح نمود

ن، کاگر رفتم مرا دنبال  ،١زمیر یه آب مک ییشوم گو یستاده میه از آن بر تو بترسم، اک
 س یھمانطور نمود،و او به دنبال عل ی. ویشوم داخل شو یه داخل مک ییتا در ھمان جا

داخل ز ھمراھش یوارد شد، و او ن ص نزد رسول خدا س یه علکن یارد، تا کت کحر
به او  ص د و در ھمانجا اسالم آورد. رسول خدایشن ص د، و از قول رسول خدایگرد

ابوذر ». دیایت بیه امرم براکن یقوم خود برگرد و به آنھا خبر بده، تا ا یسو به«گفت: 
اد برخواھم یان آنھا فرین در میبا اه جانم در دست اوست، من ک یگفت: سوگند به ذات

ْن َال «د: یشکاد یبلند خود فر یرون رفت و به مسجد آمد و با صدایآورد، بعد ب
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ُ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال ست، و یجز خدا ن یه معبودکدھم  یشھادت م«. »إهِلَ

                                           
بر تو  یزیه چون من از چکن صورت یردن باشد، به اکد بول ینجا، شایختن در ایھدف از آب ر -١

 ص که بول کنم، تا مردم در مورد تو و من در رفتن به نزد پیامبر خدا یایستم، گوی یترسیدم، چنان م
 . م. اعلمواهللانند. کاشتباه ن
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ن افتاد، یه بر زمک ییبرخاستند و او را زدند تا جا، بعد از آن، قوم »محّمد رسول خداست
ه او از کد یدان یا نمیبر شما، آ یانداخته گفت: وا ین اثنا عّباس آمد و خود را بر ویدر ا
شان نجات داد. یق ھمانھاست)؟! و او را از ایبه شام (از طرتان  است، و راه تاجران ١غفار

را زدند و بر او حمله  یجام داد، آنھا باز ون عمل را انیآن روز ع یبعد از آن، به فردا
 .٢انداخت یونمودند، و عّباس خود را بر 

 یه گفت: اکت است، یروا ب ن از ابن عّباسیھمچن )۵۰۰/۱( یو نزد بخار

 «ش! یگروه قر
ْ

�
َ
ُ أ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ا َ�ْعدُ أ مَّ

َ
من «، »أ

ه محّمد بنده و رسول کدھم  یست، و شھادت میجز خدا ن یه معبودکدھم  یشھادت م

برخاستند و آن طور زده شدم آنگاه د، یزین برخید یب نی. آنھا گفتند: به جان ا»اوست
د و خود را بر من انداخت، بعد از آن به ین حالت عّباس به دادم رسیا رم، دریه بمک
ه تجارت ک ید، در حالیشک یاز غفار را م یا مردیبر شما، آ یرده گفت: واک یشان رویا

آن روز برگشتم، و  یق غفار است؟! و آنھا از من دور شدند. فردایو راه عبورتان از طر
د، یزین برخید یب نیا یجا بودم، باز گفتم، آنھا گفتند: به روز گفتهیه دکرا  یزیھمان چ

د یروز انجام شده بود، باز عّباس به دادم رسیه دکصورت گرفت  یه من ھمان عملیو عل
 .٣روزش را گفتیو خود را بر من انداخت، و مانند سخنان د

 قه اسالم سالم دادیبه طر ص رسول خدا یه براک ین مردیابوذر نخست
 ب بن صامت از ابوذر اللهق عبدیاز طر ٤مسلم - )را یث قبلیحد( -ن را یو ا

ث یو در حد ده است،یر گردکمتذ یگریل دکرا به ش یقّصه اسالم وت نموده، و یروا
را  یه رفتم و مردکه آمد، بعد به من گفت: به مکت نمود و به مکآمده: برادرم حر یو
د: یافزا ین مردم به توست. ابوذر میتر دند، و او مشابهینام ین مید یب ه مردم او راکدم ید

 یجاست؟ وکن ید یب دم:یبرد، پرس ینام م یو ه ازکدم یرا د یه آمدم و مردکبعد به م
ه کمردم مرا آن قدر زدند آنگاه ن!! ید یب ن،ید یب خود را بر من بلند نموده گفت: یصدا

                                           
 است. م. س غفار قوم ابوذر یله بنیقبھدفش  -١
 ).۱/۵۴۴بخاری ( -٢
 ).۳۵۲۲) (۱/۵۰۰بخاری ( -٣
 ابی ذر. ، باب: فضائل) در کتاب فضائل۶۲۴۲مسلم ( -٤
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و در آن به  پنھان شدم،ش یھا عبه و پردهکان یدم، و در میگرد ١سرخ یھاچون سنگ
 یجز آب زمزم نداشتم. و یدنیه طعام و نوشکردم، کمدت پانزده شب و روز درنگ 

ه داخل مسجد شده کم یمالقات نمود یر در حالکو ابوب ص د: با رسول خدایگو یم
را به روش اسالم  یه وکمردم ھستم  )از یسک(ن یبودند، به خدا سوگند، من نخست

، اهللا ةوعليك السالم ورمح«. گفت: »اهللا يا رسول كالسالم علي«سالم داده است، گفتم: 
و  یرسول خدا، در مھمان یِغفار. به او گفت: ا یاز بن یپاسخ دادم: مرد »؟یستیکتو 
م یه برد، و براکن مییدر پا یا مرا با خود به خانه یافت امشب به من اجازه بده، ویض

ه کد: بعد از آن نزد برادرم آمدم، و به او خبر دادم یگو یشمش آورد. مکچند مشت 
م، او یما نزد مادرمان رفت یتو ھستم، و ھر دون یز بر دیام. گفت: من ن اسالم آورده

ردم، و کد: نزد قومم آمدم و آنھا را دعوت یافزا ین شما ھستم. میگفت: من ھم بر د
 نمودند. یرویاز آنھا از من پ یبعض

 دین دکیه از مشرک ییشجاعت ابوذر در قّصه اعالم اسالمش، و آزارھا
 هیم در الحلیو ابونع یل طوالنکش مانند آن به -را) یث قبلی(حد-ن را یا یطبران

ه گفت: با رسول کاند  ت نمودهیروا س از ابوذر ب ق ابن عّباسیاز طر )۱۵۸/۱(
ز یاز قرآن را ن یزیه اقامت نمودم و او اسالم را به من آموخت، و چکدر م صخدا

نم. رسول کار کن خود را آشیخواھم د یرسول خدا، من م یردم: اکخواندم. بعد عرض 
است،  یار حتمکن یگفتم: ا». یشته شوکه کترسم  یمن بر تو م«فرمود:  ص خدا
ه ک -در برابرم خاموش ماند. آن گه آمدم  ید: ویگو یشته شوم. ابوذر مکاگر ھم  یحت

ْشَهُد «: گفتم -نمودند  یش حلقه حلقه در مسجد نشسته بودند و با ھم صحبت میقر
َ
أ

نَّ 
َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إهِل

َ
ُ أ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل ست و یجز خدا ن یه معبودکدھم  یشھادت م«. »ُ�َمَّ

ه کسته شد، و برخاستند، و مرا آنقدر زدند کھا از ھم ش . حلقه»محّمد رسول خداست
اند، بعد به ھوش  شتهکه مرا کن باور بودند یردند، و آنھا بر اکم یچون سنگ سرخ رھا

                                           
َرُ «ت یدر روا یو -١ بُ اُ َمحْ ن کیه مشرکاست ھایی  ه ھدف از آن ھمان سنگک، استعمال نموده، »نُصُ

بر اثر خون  ھا ردند، و آن سنگک ینمودند، بر آنھا ذبح م یھا اھدا م بت یه براکخود را  یھا یقربان
بدنم، چون  یخواھد بگوید: آنھا مرا آنقدر زدند که بر اثر خونھا یگردید، و ابوذر م یسرخ م یھا یقربان

 و یا تصرف. م. گردید سرخ گردیدم. به نقل از النھایه یھا سرخ م که از خون قربانی یھای ھمان سنگ
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، »رده بودمکا تو را منع نیآ«ده گفت: یحالتم را د آمدم، او آن ص آمده نزد رسول خدا
ه آن را برآورده ساختم. بعد ھمراه کدر دلم بود  ییرسول خدا، آرزو یردم: اکعرض 

ار شدنم به تو کوند، و چون آشیبه قوم خود بپ«فرمود:  یدم، ویاقامت گز ص رسول خدا
ه کت نموده، یروا ب بن صامت از ابوذر اللهم ھمچنان از عبدیو ابونع». اید نزدم بیرس

ھوش ازخود یختند، و بیلوخ و استخوان بر سرم رکبا ھمه  یه آمدم و اھل وادکگفت: به م
 هین در الحلین چنیه سنگ سرخم. اک ییبه حال آمدم و برخاستم گو یافتادم، و وقت

 است. ت نمودهیبه طرق مختلف روا )۳۳۸/۳(م کن را ھمچنان حایآمده. و ا )۱۵۹/۱(
 

  ھا یو تحمل سخت ب د و ھمسرش فاطمه خواھر عمریدبن زیسع
د و ھمسرش فاطمه توسط عمر، و قّصه اسالم آوردن عمر یت شدن سعیت اذیاکح

 شیبرا ص رسول خدا یبه فضل دعا
 س لید بن عمرو بن نفیدبن زیه گفت: از سعکت نموده، یس روایاز ق )۵۴۵/۱( یبخار

ه، عمر به کدم یگفت: به خدا سوگند، خود را چنان د یه مکدم یوفه شنکدر مسجد 
 ینزد و یگریت دیده. و در روایر گردکث را متذیخاطر اسالم مرا بسته بود... و حد

اورده بود، من و یه خود اسالم نک، عمر یدید یه: اگر مرا مکاز او آمده  )۵۴۶/۱(
 خواھرش را به خاطر اسالم بسته بود.

ه ک یدر حال س ه گفت: عمرکت نموده، یروا س از انس )۱۹۱/۳(و ابن سعد 
 یزھره با و یاز بن ین اثنا مردیرون رفت، در ایخته بود، بیرش را بر گردن آویشمش

شم. آن مرد کخواھم محّمد را ب ی؟ پاسخ داد: میرو یجا مکعمر  ید: ایبرخورده پرس
د: یگو ی؟ میمان یزھره چگونه در امان م یھاشم و بن یاز بن یشکگفت: اگر محّمد را ب

، یه بر آن قرار داشتکنت را ی، و دیا ن شدهید یب نم تو ھمکیعمر به او گفت: گمان م
نم؟ کن داللت نیزتر از ایشگفت انگ یزیا تو را به چی؟! (آن مرد) گفت: آیا گذاشته

ه کنت را یاند، و د ن شدهید یبھردو  ست؟ گفت: خواھر و شوھر خواھرتید: آن چیپرس
ت نمود و کنان حرکد یو تھد کعمر خشمناآنگاه د: یگو یاند. م نموده کتر یبر آن ھست

ف یشد نردشان تشر یه به او خباب گفته مک ١نیاز مھاجر ینزد آن دو آمد، و مرد
د در خانه یعمر را شن یرد و صداکت که خباب حرک ید: ھنگامیگو ی) میداشت، (راو

                                           
 ن قرار گرفتند. م.یه بعدًا ھجرت نمودند و در زمره مھاجرک یسانکاز  یعنی -١
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ه کرا  یآھسته و پنھان یصدان ید، عمر نزد آن دو داخل شده گفت: ایپنھان گرد
خواندند، پاسخ دادند:  یرا م» طه«د: آنھا (سوره) ی) گویست؟ (راویدم چینزدتان شن
نبود،  یزیچ چیگر ھیم، دیردک یآن صحبت م یان خود رویه در مکبود  یفقط سخن
 یگفت: ا ید: شوھر خواھرش به ویگو ی) مید، (راوین شده باشید یب د شمایگفت: شا

ن تو باشد؟ عمر به جان دامادشان افتاد و او را یر دیاگر حق در غ ینک یر مکعمر، چه ف
ن انداخته، لگدمال نمود، خواھرش آمد و عمر را از شوھرش دور نمود، یبه شّدت بر زم

ش را خون نمود. یه روکنواخت  یو یبر رو یمکمح یلیعمر با دست خود س یول
ن یر دید حق در غیمر، بدون تردع یگفت: ا -ن بود یه خشمگک یدر حال -خواھرش 

ُ «توست!! 
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال ْن َال إهِلَ

َ
ْشَهُد أ

َ
ه کدھم  یم یگواھ«، »أ

ه عمر ک ی. ھنگام»ه محّمد رسول خداستکدھم  یم یست، و گواھیجز خدا ن یمعبود
) ید تا آن را بخوانم. (راویاست به من بدھ ه نزدتانکرا  یتابکن ید گفت: اید گردیناام

ان کپاو آن را فقط  ید ھستی، خواھرش گفت: تو پل-توانست بخواند یعمر م-د: یگو یم
عمر برخاسته، وضو گرفت آنگاه د: یگو یر. میا وضو بگین و کز غسل ینند، برخک یلمس م

 د:یخداوند رسن قول یه به اکن یتا ا» طه«تاب را برداشت و خواند: کبعد از آن 

نَا إِنَِّ�ٓ ﴿
َ
ُ ٱ � َّ�  ٓ�َ  ٰ ٓ  هَ إَِ� ۠  إِ�َّ نَا

َ
قِمِ  ِ� ُبدۡ �ۡ ٱفَ  �

َ
لَوٰ ٱ َوأ  .]۱۴طه: [ ﴾١٤ رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ

اد ی ین و نماز را براکست، مرا پرستش یجز من ن یھستم، معبود الله من«: ترجمه

 .»من به پادار
ه خباب قول ک ید. ھنگامینک یید: عمر گفت: مرا نزد محّمد رھنمایگو ی) می(راو

 یه دعاکدوارم یعمر بشارت باد به تو، من ام یرون رفت و گفت: اید از خانه بیعمر را شن
بار «ه فرمود): کت مورد قبول واقع شده باشد (یدر شب پنجشنبه برا ص رسول خدا

د: یزااف ی) می(راو». ا با عمروبن ھشام عّزت بخشیا، اسالم را با عمربن الخطاب و یخدا
ت نمود کت داشت، عمر حریه در دامن صفا موقعکبود،  یدر ھمان منزل ص رسول خدا

از  یا د: و در دروازه حمزه، طلحه و عّدهیگو ی) مید. (راویه به ھمان منزل رسکن یتا ا
ه حمزه ترس قوم را از عمر مالحظه ک یقرار داشتند. ھنگام ص اصحاب رسول خدا

نموده باشد، اسالم  یریاست، اگر خداوند به عمر اراده خن عمر ی، اینمود، گفت: آر
 یر آن را اراده داشته باشد، قتل وید، و اگر غینما یم یرویپ ص امبریآورد و از پ یم

ف داشت و یتشر ص ن اثنا رسول خداید: در ایگو ی) میباشد. (راو یما آسان م یبرا



 ٦٥  أها در راه خداوند  باب سوم: تحّمل سختی

 

 یبان و بندھایعمر آمد، و گرنزد  ص د: رسول خدایافزا ید. میگرد ینازل م یش وحیبرا
ه بر کت ذلت و عذاب، چنانیه خداوند براکن یعمر، تا ا یا«رش را گرفته گفت: یشمش

ن عمربن الخطاب یا، ای؟ بار خدایستیا یند، باز نمکره نازل فرمود، نازل نید بن مغیول
د: عمر گفت: یگو ی) می(راو». ن را به عمربن الخطاب عّزت بخشیاست، خداوندا، د

رسول خدا خارج  یآورده گفت: ا اسالم ی، ویه رسول خدا ھستکدھم  یشھادت م
ل کاق به شین سین را ابن اسحاق به ایآمده.و ا )۶۸/۸( ینین در العیچنن یا ٢ .١شو

 رده است.کت یآمده، روا )۸۱/۳( هیه در البداکدرازتر، چنان 
ا، یبار خدا«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س از ثوبان یو نزد طبران

ن یه اکخواھرش را در اّول شب  ی، و و»اسالم را به عمربن الخطاب عّزت بخش

 قۡ ٱ﴿خواند:  ی(سوره) را م
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  یرد وکگمان  یزده بود. حت ﴾١ َخلَقَ  �َّ

خواند:  یه مکد یرا شن یو یشته است، بعد از آن در وقت سحر برخاست و صداکرا 

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب ن شعر است و نه ھم ی، گفت: به خدا سوگند، نه ا﴾١ َخلَقَ  �َّ

آمد، و بالل را  ص به راه افتاد و نزد رسول خداآنگاه  .٣رمفھوم خودشیغ یالم خفک
ست؟ پاسخ داد: عمربن یکد: یان داد، بالل پرسکافت، و دروازه را به شّدت تیبر دروازه 

رم. بالل عرض یت اجازه بگیبرا ص امبر خداین) تا از پکالخطاب. بالل گفت: (صبر 
اگر خداوند به عمر «فرمود:  ص رسول خدا، عمر بر دروازه است. رسول خدا یرد: اک

از  ص امبر خداین، و پک، و به بالل گفت: باز »دینما ین داخل مید او را به دیر نمایاراده خ
عمر به او » ؟یا چه آمده ی؟ و برایخواھ یچه م«ان داده گفت: کگرفته ت یبازوان و

                                           
 ص رسول خدا یا عمر برایه آکرسد،  یلمه مجھول به نظر مکن یق ایدق یمعنا یدر متن تا حد -١

 اعلم. م. هروم. والل ین است که من بیرون میه ھدف از آن اکن یا اید: خارج شو و یگو یم
) ابن اسحاق ۱۹۲، ۳/۱۹۱) و ابن سعد در طبقات (۲۲۰، ۲/۲۱۹(» الدالئل«. بیھقی در ضعیف -٢

) آمده است. در اسناد ابن سعدو بیھقی قاسم بن عثمان ۱/۲۱۴چنانکه در سیره ابن ھشام (
این داستان از  گوید: حادیثی دارد که متابعه نمی شود... او میی  بصری است که بخاری درباره

آنھا خالی از ضعف نیستند. این داستان از طریق ی  طرق دیگری نیز روایت شده است که ھمه
). این ۷/۴۷الباری ( . نگا: فتحانس و اسلم موالی عمر و اسامه بن زید و ابن عباس از عمر

 داستان و تخریج آن قبال گذشت.
ند، و ھمھمه در اصل: ک یو نامفھوم را افاده م یه سخن خفکاستعمال شده، » ھمھمه«در متن  -٣

 ند.یوگاو را گ یصدا
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 یگواھ«فرمود:  ص امبرین. پکم عرضه ی، براینک یآن دعوت م یسو بهگفت: آنچه را 
». امبر اوستیست، و محّمد بنده و پین کیواحد و ال شر یجز خدا یه معبودکبده 
د: یگو یم )۶۲/۹( یثمیده گفت: خارج شو. ھیدر ھمانجا به اسالم مشّرف گرد س عمر
د: گمان یگو یم یباشد، و ابن عد یم کعه آمده و او مترویدبن ربیزیت ین روایدر ا

 اند. ثقه یه رجال ویست، و بقین یکبا ینم بر وک یم
ا یه گفت: عمربن الخطاب فرمود: آکت نموده، یروا ب عمر یو بزار از اسلم موال

. فرمود: من از یم: بلینم؟ گفتکان یبتان  یاسالم آوردنم را براه آغاز کد یدوست دار
ار گرم و سوزان یروز بس کیه در ک یبودم. در حال ص ن مردم بر رسول خدایدتریشد
جا کابن الخطاب  ید و گفت: ایش مرا دیاز قر یه بودم، مردکم یھا راه یکیدر 

ن امر در منزلت داخل یب، اابن الخطا یخواھم. گفت: ا ین مرد را می؟ گفتم: ایرو یم
رفته  ی؟! گفتم: چگونه؟ گفت: خواھرت نزد وییگو ین حرف را میشده است، و تو ا

را  ص رسول خدا-دم یوبک یبرگشتم، و دروازه را بر و کد: خشمنایگو یاست. عمر م
تن  کیا یداشت، دو تن و  ینم یزیآورد و چ یاسالم م یسکه چون کعادت بر آن بود 

د: او دو یافزا یم ،-ردیه مخارج آنھا را به عھده گکساخت  یمه میضم یسکآنان را به 
به من  .١ردمکد: دق الباب یگو یتن از اصحاب خود را به شوھر خواھرم سپرده بود. م

ه در کرا  یتابکو آنھا در آن وقت -ست! پاسخ دادم: عمربن الخطاب یکگفته شد: 
دند، برخاستند، و در یمرا شن یصداه ک ی، ھنگام-خواندند یخود داشتند م یھا دست

رد گفتم: کم باز یه خواھرم دروازه را براک یتاب را گذاشتند. وقتکپنھان شدند و  ییجا
را برداشتم تا بر سرش بزنم،  یزید: و چیگو ی؟! میا ن شدهید یب دشمن جان خود، یا

من  ، انجام بدهیانجام بدھ یخواھ یابن الخطاب آنچه م یست و گفت: ایآن زن گر
ه در وسط دروازه کدم یرا د یا فهیرفت و بر تخت نشست، و صحآنگاه ام.  اسالم آورده

ابن الخطاب ما را  یست؟ به من گفت: اینجا چیفه در این صحیدم ایقرار داشت، پرس
ان لمس کن را فقط پای، و ایساز ینم کو خود را پا ینک یبگذار، چون تو غسل نم

ث را یه آن را به من داد... و حدکام اصرار نمودم  ن گفتهینند، من تا آن وقت بر اک یم

                                           
) در سند آن یزید بن ربیعه الرحبی است که بخاری ۹/۱۴۲» (الکبیر«. طبرانی در بسیار ضعیف -١

گویدـ  گوید: احادیثش منکر است. ابوحاتم نیز او را ضعیف دانسته. نسائی می او میی  درباره
 ).۴/۴۲۲ترسم احادیثش منکر باشد. نگا: میزان ( گوید: می متروک است. جوزجانی می
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ر کش اّتفاق افتاد متذیو آنچه در ما بعد آن برا س به طول آن در اسالم آوردن عمر
 باشد. یف مید بن اسلم آمده و ضعین اسامه بن زید: در ایگو یم )۶۴/۹( یثمیھ .١شده

 ھا یو تحمل سخت س عثمان بن مظعون
ه عثمان ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز عثمان روا )۱۰۳/۱( هیم در الحلیابونع

و خودش در  -الت مشاھده نمود کو مش یحالت اصحاب را در سخت س بن مظعون
گفت: به خدا  -نمود  یم یگاه خود را سپریره در امان صبح و بید بن مغیپناه ول

ه ک یدر حال، کاز اھل شر یگاه نمودن من در امان، در پناه مردیسوگند، صبح و ب
 یزیه مرا از آن چکنند یب ین میکرا از مشر یھای ھا و آزمون تینم اذیاران و اھل دی

ره ید بن مغین نزد ولیدر نفس و روانم است!! بنابرا ید نقص بزرگیرسد، بدون ترد ینم
ابو عبد شمس، ذمه و پناھت تمام شد، و من پناه و امانت را به تو  یرفته به او گفت: ا

از قومم تو را آزار داده  یسکد یام، شا برادر زاده یگفت: چرا، ا یدم. ومسترد نمو
 یر ویخواھم به غ یباشم، و نم یم یراض ألمن به پناه خداوند  یر، ولیباشد؟ گفت: خ

ارا پناھت دادم، به من که آشکارا چنان کپناه ببرم.گفت: به مسجد برو، و پناھم را آش
د به آنھا یرون رفتند و به مسجد آمدند، ولیت نموده بکد: آنھا حریگو ی) مین. (راوکمسترد 
به  )س ند. (عثمان بن مظعونکه پناھم را به من مسترد کن عثمان است آمده یگفت: ا

ه به کخواستم  یافتم، ولی یرا وفادار و پناه دھنده خوب یآنھا گفت: راست گفت، من و
 د نمودم.مستر ین لحاظ پناھش را به ویر خدا پناه نبرم، و به ایغ

در  یسیالب قکبن  کعه بن مالیدبن ربیحالت لب نیبعد از آن عثمان برگشت، در ا
ز با آنھا نشست. ین س خواند، عثمان یشعر مشان  یش قرار داشت و برایاز قر یمجلس

 گفت: -سرود یآنھا شعر م یه براک یدر حال-د یلب

 ء ما خال اهللا باطل اال كل شی
 

گاه باش: «ترجمه عثمان ». است یشدن کز جز خداوند باطل و ھالیھمه چه کد یآ
 ، (بعد از آن او) گفت:یگفت: راست گفت

                                           
) و عبدالله بن امام احمد در ۱۳۴۷) آجری (۲۴۹۳) بزار (۲/۲۱۶» (دالئل«. بیھقی در ضعیف -١

) ابن حجر در فتح الباری آن را به بزار ارجاع داده است. در سند آن اسامه ۱۳۷۶فضائل صحابه (
) آمده ضعیف است. ھمینگونه ھیثمی ۲/۵۲» (التقریب«بن زید بن اسلم است که آنگونه که در 

 گوید. ) می۹/۶۴» (مجمعال«در 
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 كل نعيم ال حماله زائلو
 

، نعمت ی، عثمان فرمود: دروغ گفت»است یل شدنیزا ینخواھ یو ھر نعمت خواھ«
ش، به خدا سوگند، یگروه قر یعه گفت: اید بن ربیشود. لب یل نمیاھل جّنت زا

از  یدا شده است؟! مردیان شما پین از چه وقت در میشد، ا یت نمیشما اذن یھمنش
 کن ما را تریه دکھمراه است  یگریخردان د یب خرد با یب ه وین سفیقوم گفت: ا

 یھا ن، عثمان گفتهکاحساس ن یناراحت ین در نفس خود از گفته ویاند، بنابر ا نموده
عثمان برخاست  یسو بهگرفت. ھمان مرد  ان آن دو باالیرا رد نمود، و مسئله در م یو

ن موقع یز در ایره نیدبن مغید، ولیاه گردانیه آن را سکبر چشمش نواخت  یلیو س
برادر  ید گفت: به خدا سوگند، اید یده بود میبود و آنچه را به عثمان رس کینزد

و  یپناه قواز بود، چون تو در ین یب ده در امان ویه به آن رسکام، چشمت از آنچه  زاده
ن یست، ھمینطور نی. عثمان پاسخ داد: نه، به خدا سوگند، ایقرار داشت یرومندین

ن یده است، ایگرش در راه خدا رسیه به دکازمند آنچه است یچشم درست و سالمم ن
آنگاه رومندتر است!! یتر و ن ه او از تو با عّزتکھستم  یسکابوعبد شمس من در پناه 

 :ن گفتیده بود چنیه آنچه به چشمش رسدربار س عثمان بن مظعون

 هاـالرب نال ريض يف يفان تكُ عين
 

 الدين ليس بمهد يدا ملحد يف 
 

 فقد عوض الرمحن منها ثوابه
 

 ومن يرضه الرمحن يا قوم يسعد 
 

 وإن قلتم غو مضلل - فاين
 

 عىل دين الرسول حممد -سفيه  
 

 احلق دينناو اريد بذاك اهللا
 

 يعلينا ويعتد عىل رغم من بيغى 
 

پروردگار  ین و گمراه، به خاطر رضایملحد در د کیاگر چشمم به دستان : «ترجمه
 یرده است، و اکندارد). چون رحمان در عوض آن ثواب به من عطا  یکزده شده است، (با

رغم  یعل-شود. من  یمبخت و سعادتمند کینگه دارد، ن یه رحمان راضکرا  یسکقوم، 
 ص ن محّمد رسول خدایبر د -راھه ھستمیه گمراه، نادان و بر بکشما  یھا ن گفتهیا
بر ما  یسکه کن یرغم ا ین ماست، علیباشم. و ھدفم از آن فقط خداست و حق د یم

 ».ندک یم یتجاوزو تعّد 
ن یشدن چشم عثمان بن مظعون چن ین زخمیدرباره ھم س طالب یبن اب یو عل

 گفته است:
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 امن تذكر دهر غري مامون
 

 اصبحت مكتئباً تبكی كمحزون 
 

 امن تذكر اقوام ذوی سفه
 

 يغشون بالظلم من يدعو اىل الدين 
 

 ال ينتهون عن الفحشاء ما سلموا
 

 والغدر فيهم سبيل غري مامون 
 

 -اقل اهللا خريهم  -اال ترون 
 

 ان بن مظعونـانا غضبنا لعثم 
 

 مقلته -وال خيشون- اذ يلطمون
 

 غري مافونطعنا دراكا ورضباً  
 

 هم ان مل يمت عجالً ـفسوف جيزي
 

 ١كيالً بكيل جزاءً غري مغبون 
 

ن یت وجود نداشت، غمگیه در آن امنک یاد روزگار و زمانیر و کا از تذیآ: «ترجمه
 یسکه، بر ک یعقل و نادان یب اد اقوامیا از ی. و ینک یه میگر کو چون اندوھنا یا شده

ه سالمت باشند، از ک ینھا تا وقتیدارند. ا یظلم روا مند، ک ین دعوت مید یسو بهه ک
، و از آن یاست معمول و عاد یراھشان  انیانت درمیدارند، و غدر و خ یفحشا دست بر نم

 یم نموده است، و ما بر آنچه براکشان را یر ایه خداوند خک د،ینیب یا نمیوجود ندارد آ یامن
زدند، و از  یم یلیه سک یم. وقتیشد کن و غضبنایش آمد، خشمگیعثمان بن مظعون پ

شان را، یه اکاست. زود است کم و کو ضربه بدون  ی، زدن متوال-دندیترس ینم-چشمش 
 .»بیان و فریمانه و بدون زیمانه به پیبرابر و پ یرد، جزا بدھد، جزاینم یاگر به زود

نموده و ر کقّصه ابن مظعون را از ابن اسحاق بدون اسناد ذ )۹۳/۳( هیو در البدا 
و دوباره در پناھت  -ام برادر زاده یا-ن کش گفت: عجله ید برایافزوده است: ول
 یثمیت نموه است. ھیل مرسل رواکاز عروه به ش ین را طبرانیو ا .٢ریبرگرد. گفت: خ

 عه آمده.ین ابن لھید: در ایگو یم )۳۴/۶(

 ھا یو تحّمل سخت س ریمصعب بن عم
ه گفت: مصعب بن کت نموده، یو او از پدرش روا یاز محّمد عبدر )۸۲/۳(ابن سعد 

را  یو ه بود، و پدر و مادرشکم یتاکیجوان  یشانیپ یو مو ییبای، زیر در جوانیعم

                                           
 ). در اسناد آن یک مجھول وجود دارد.۱/۱۰۳» (الحلیة«. ابونعیم در ضعیف -١
) آمده است. ھمچنین بیھقی در ۱۵ – ۲/۱۴. ابن اسحاق. چنانکه در سیره این ھشام (ضعیف -٢

یعة از ) از مرسل عروة بن زیبیر از طریق ابن لھ۶/۸۲» (الکبیر«) و طبرانی در ۲/۱۹۶» (الدالئل«
 االسود از او، و ابن لھیعة ضعیف است. بی
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ن لباس و یبھتر یو یداشتند، و مادرش ثروتمند و مالدار بود، برا یھا دوست م یلیخ
نمود، و  یر استعمال مه از ھمه عطر بھتکان اھل مید، و در میپوشان ین آنھا را میتر کناز
گفت:  یاد آورده میاو را به  ص د. رسول خدایپوش یساخت حضرموت را م یھا فشک
تر و خوب  کبھتر، لباس ناز ١یر مویه از مصعب بن عمکدم یه ندکرا در م یسکچ یھ«

در دار ارقم بن  ص ه رسول خداکد یبه مصعب خبر رس». در نعمت قرار داشته باشد
د و اسالم آورد، و او را یند نزدش داخل گردک یاسالم دعوت م یسو بهاالرقم  یاب

د، و اسالم خود را از ترس مادر و قومش پنھان و یاز آنجا خارج گرد ق نمود،یتصد
نمود، عثمان بن  یرفت و آمد م ص نزد رسول خدا یل سرکداشت. و به ش یمخف

را گرفتند، و  یآنھا و مادر و قومش خبر داد. یخواند، و برا یه نماز مکدیطلحه او راد
ن حبشه در ھجرت اول یسرزم یسو بهه کمحبوس ماند  یمحبوسش نمودند، و تا وقت

با حالت  یه برگشتند عودت نمود، ولک ید، و بعد از آن با مسلمانان ھنگامیخارج گرد
آنگاه ده بود، یگرد -خشن-اش) درشت و  و آسوده کدگرگون برگشته بود، و (بدن ناز

 .٢دست برداشت یسرزنش ومادرش از 

 ھا یو تحمل سخت س یبن حذافه سھم اللهعبد
 س توسط عمر یدن سر وید، و بوسیاز پادشاه روم د اللهه عبدک ییھا تیاذ
 ه نزدش آمدک یھنگام

 یسو بهرا  یرکلش س ه گفت: عمرکاند  ت نمودهیر از ابورافع رواکو ابن عسا یھقیب
بن حذافه  اللهه به او عبدک ص از اصحاب رسول خدا یان آنھا مردیروم فرستاد، در م

را به اسارت گرفته، نزد پادشاه خود برده،  یھا و یز حضور داشت، رومیشد، ن یگفته م
 یا نصرانیگفت: آ یسرگش به و ین از اصحاب محّمد است. آن طاغیبه پادشاه گفتند: ا

ت را و یگفت: اگر پادشاھبه او  اللهت سازم؟ عبدکیو قدرتم شر یه در پادشاھک شود یم
چشم زدن از  کیه فقط به اندازه ک، یھستند به من بدھ کھا مال ھمه آنچه را عرب

 اللهشم. عبدک ینم. (پادشاه روم) گفت: پس تو را مک یار را نمکن ین محّمد برگردم، اید

                                           
گوش قرار دارد، و اضافه بر آن  یھا ه تا نرمهکاست  ییاستعمال شده و مراد مو» لمه «ث یدر حد -١

 ند.یگو یم» جمه «را 
سیر اعالم : «نگا) در سند آن واقدی است که متروک است. ۳/۸۲. ابن سعد (بسیار ضعیف -٢

 ).۳/۹۲:۹۴» (النبالء
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راندازان دستور داد یزند، و به تیاویدستور داد و او را به دار بآنگاه . یپاسخ داد: خود دان
ت را به او عرضه یاورند، نصرانید و در ھمان حالت بیش بزنیھا و پاھا ه: به او دستک
را  یگیاورند، سپس دین بییرفت. بعد از آن دستور داد او را پایپذ ینم یو ینمود، ول یم

ن یران مسلمیه جوش آمد، بعد از آن دو تن از اسکن یختند تا ایخواست، و در آن آب ر
گ) انداخته شد، یاز آن دو را امر نمود، (و در ھمان آب جوش در د یکیا خواست، و ر

رد، بعد از آن ک یار مکاو ان ینمود، ول یعرضه م اللهت را به عبدیز نصرانین اثنا نیدر ا
ه نمود، به پادشاه یه او را بردند گرک یدر آن انداخته شود. وقت اللهه خود عبدکرد کامر 

ن گفت: او یبنابرا ،١ده استیترس اللهه عبدکرد، پادشاه گمان نمودکه یگر یگفته شد: و
ز ید: چه چید. پرسیعرضه داشت اما او ابا ورز یت را به ویگر نصرانید، بار دیرا برگردان

ن یه با خود گفتم، حاال در اکه آورد ین مرا به گریه انداخت؟ پاسخ داد: ایتو را به گر
 یمن آرزو داشتم تا به اندازه ھر مو ی، ولیرو یو م یشو یگ انداخته مین دیساعت در ا
 یبوس یا سرم را میبه او گفت: آ یشد. آن طاغ یه در راه خدا فدا مکداشتم  یبدنم روح م

)؟ گفت: یساز یران مسلمان را (ھم رھا میبه او گفت: و ھمه اس اللهنم؟ عبدکه تو را رھا ک
ش خود گفتم: سر ید: در پیگو یم اللهدسازم). عب یز رھا میران مسلمان را (نیھمه اس

سازد،  یران مسلمان را رھا میبوسم، و او مرا و ھمه اس یاز دشمنان خداوند را م یدشمن
ران را واگذار نمود. ید، و او اسیشد و سرش را بوس کینزد ین به ویندارم. بنابرا یکبا

مّطلع شد، عمر گفت: بر ھر مسلمان  یه ویآمد، و عمر از قض س با آنھا نزد عمر اللهعبد
عمر آنگاه نم، ک یار) آغاز مکن یبن حذافه را ببوسد، و من (به ا اللهالزم است تا سر عبد

 )۲۹۷/۲( آمده. در االصابه )۶۲/۷(نزالعمال کن در ین چنیا .٢دیرا بوس یبرخاست و سر و

                                           
 دا شده باشد. م.یپ یدیش نظر جدین ترس برایبر اثر ااست ن کو مم -١
) ۱۰۶، ۱۰۵/ ۱۲» (مختصر تاریخ دمشق«سند آن ضعیف است. ابن عساکر، ھمانگونه که در  -٢

) ذکر نموده. در سند آن ضرار بن عمرو است ۳/۳۵۸» (سیر اعالم النبال«آمده و ذھبی آن را در 
گوید: منکر  ) گفته است. ابن عدی می۸/۱۵۷» (االرواء«که بسیار ضعیف است چنانکه آلبانی در 

 ).۳۲۸/ ۲» (میزان« ست. نگا:االحدیث 
این داستان نزد ابن عساکر طرق دیگری دارد و آن را از طریق عبدالله بن محمد بن ربیعة 

گوید: و این سه  القدامی از عمر بن المغیرة از عطاء بن عجالن روایت کرده است. آلبانی می
بن حذافة در عبدالله ی  شان متروکند و عجیب این است که حافظ آن را در ترجمه ھمه

) و ۵/۲۵( »االرواء«ثبوت آن است روایت کرده است. ی  با عبارتی که نشان دھنده» التھذیب«
 این داستان ثابت نیست.
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ت یل موصول رواکبه ش ب از ابن عّباس ین قّصه شاھدیا یر براکد: و ابن عسایگو یم
 رده است.کت یروا یھم از فوائد ھشام بن عثمان از مرسل زھر یگرینموده، و شاھد د

 ھا یو تحمل سخت ص عامه اصحاب رسول خدا
بن  اللهه گفت: به عبدکت نموده، یر رواید بن جبیم از سعیکابن اسحاق از ح

 یبه حّد  ص نجه و آزار اصحاب رسول خداکن در شیکا مشریآ گفتم: بعّباس
، به خدا سوگند، یمعذور شناخته شوند؟ گفت: بلشان  نید که آنھا در ترکدند یرس یم

ه کداشتند،  یزدند، گرسنه نگاه و تشنه نگاه م یم یاز اصحاب را به حّد  یکیآنھا 
ه ھمان ک یداشت، به حّد  یده بود، نمیه به او رسک ینشستن را از شّدت ضرر ییتوانا
دو  یگفتند: الت و عز یم یبه و یداد!! حت یخواستند به آنھا م یم یه از وکرا  یا فتنه

 گذشت، یه از نزد آنھا مکھم  کقونغوز ی، (حتیگفت: بل یمعبود به جز از خدا ھستند؟ م
(البته  ١یگفت: بل یر از خداست؟ میپروردگارت به غ کن قونغوزیا ایگفتند: آ یم یبه و

روا  یه بر وک ینجه و خشونتکاز چنگال آنھا، و بر اثر شّدت ش یین را) به خاطر رھایا
 آمده. )۵۹/۳( هین در البداین چنیگفت). ا یداشتند (م یم

 نه پس از ھجرتیو اصحابش در مد ص حاالت رسول خدا
 ید بن منصور از ابیدر الدالئل و سع یھقیه، بیم، ابن مردوک، حایابن منذر، طبران

و اصحابش به  ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکاند  ت نمودهیروا س عبکبن 
مان ھدف قرار ک کیھا آنان را از  دادند، عرب یشان را جاینه آمدند، و انصار ایمد

ن حالت، ینمودند. با در نظر داشت ا یم یدادند، و آنھا شب و روز خود را با سالح سپر
نان یه در آن در امن و اطمکم ینک یزندگ یه ما تا وقتکد ین باور ھستیا بر ایگفتند: آ

 د:یه) نازل گردین آی(اآنگاه م، ینترس یسکچ یم، و به جز از خدا از ھیبخواب

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لََيسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 ﴾ِض �ۡ�

 .]۵۵النور: [
اند  اند و اعمال صالح انجام داده مان آوردهیشما اه از ک یسانکخداوند به «: ترجمه

 .»ردکن خواھد یزم یفه رویه آنھا را قطعًا خلکدھد  یوعده م

                                           
 ساقط بود. هیبه نقل از ابن ھشام، و از اصل و البدا -١
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عب کبن  ین است: از ابیچن یآمده. و لفظ طبران )۲۵۹/۱(نز کن در الین چنیا
نه آمدند، و انصار یو اصحابش به مد ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکت است یروا

ه) نازل ین آی(اآنگاه مان ھدف قرار دادند، ک کیشان را از یھا ا دادند، عرب یبه آنان جا

 ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ ﴿د: یگرد
َ
 اند. ثقه ید: رجال ویگو یم )۸۳/۷( یثمی. ھ﴾ِض �ۡ�

 دندیو اصحابش د ص ه رسول خداک ییھا تیغزوه ذات الرقاع و آزار و اذ
 ص ه گفت: با رسول خداکاند  ت نمودهیروا س یاز ابوموس یعلیر و ابوکابن عسا

شتر  کیان خود یم، و در میه شش تن بودک یم، و در حالیغزوه خارج شد کیدر 
شد، (و  کما سوده و ناز یھا م، و قدمیشد یم و آن را نوبت به نوبت سوار میداشت
 یھای مان پاره یم افتاد، و ما در پاھایو ناخن ھا )١دیگرد کز سوده و نازیمن ن یھا قدم

ه ما در کن ی، به خاطر ھم»ذات الرقاع«ن آن غزوه به یم، بنابرایدیچیپ یاز لباس م
ن در ین چنیا .٢افتیشھرت » ذات الرقاع«م، به یبست یلباس را م یھا مان پاره یپاھا

ت یبه مانند آن روا )۲۶۰/۱( هیم در الحلین را ھمچنان ابونعیآمده. و ا )۳۱۰/۵(نز کال
ان داشت، و بعد از آن، یب یث را ابوموسین حدیافزوده است: ابوبرده گفت: ا نموده، و
د یمصلحت ند یو ییر شدم!! گوکن سخن را متذیه اکده یر شده گفت: چه فاکآن را متذ

 دھد. ین پاداش میاز عمل خود را افشا نموده باشد. و افزود: خداوند به ا یزیه چک

و  ص (رسول خدا ص امبرشیو پ أ خدا یسو در راه دعوت به یتحمل گرسنگ
 )یتحمل گرسنگ

ا در ھمان طعام و یه گفت: آکاند  ت نمودهیروا س ریاز نعمان بن بش یمسلم و ترمذ
ه کرا ھم  یناخالص یدم خرمایرا د ص تان ید؟ من نبیستید نیخواھ یه مک یدنینوش

ه گفت: کآمده،  س در نزد مسلم از نعمان یتیافت!! و در روای یند، نمکر یمش را سکش
 ص ده، گفت: رسول خدایر گردکاند، متذ ا به دست آوردهیآنچه را مردم از دن س عمر
 ید، و خرمایچیپ یبه خود م یه از گرسنگکنمود  یم یسپر یدم روز را در حالیرا د

 )۱۵۴/۵(ب ین در الترغین چنیا .٣دیر نمایمش را سکه شکافت ی یرا ھم نم یناخالص

                                           
 .)۲۶۰/۱( هیاز الحل -١
 ).۷۳۰۴) و ابویعلی در مسندش (۸۱۶) مسلم (۴۱۸۲بخاری ( -٢
 ).۲۳۷۲) و ترمذی (۷۳۱۶(مسلم  -٣
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ر ی، ابن سعد، ابن ماجه، ابوعوانه و غیالسین امام احمد، طیھمچن ن رایآمده است. و ا
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۴۰/۴(نز که در الکشان، چنان یا

 رسد یامت) به گرسنه نمیحساب (روز ق یشّدت و سخت
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س رهیر و ابن نّجار از ابوھرکابن عسا ،هیم در الحلیابونع

 یردم: اکخواند. عرض  یه نشسته نماز مکداخل شدم  یدر حال ص امبر خداینزد پ
ش آمده است؟ یت پی، چه برایخوان یه نشسته نماز مکنم یب یرسول خدا، تو را م

ه یره گریابوھر یا«گفت:  ص ستم. رسول خدای، گر»ره!یابوھر ی، ایگرسنگ«فرمود: 
د ثواب صبر یبه اما یگرسنه، اگر در دار دن یامت براین، چون شّدت حساب روز قکن
 آمده است. )۴۱/۴(نز کن در الین چنیا .١»رسد یرده باشد، نمکشه یپ

 شد ید، و نه آتش افروخته میگرد یروشن م ینه چراغ ص امبریپ یھا در خانه
ت یه گفت: اھل بکت نموده، یروا ل از عائشه -اند حیانش صحیه راوک-احمد 

م گرفتم کما فرستادند، من (آن را) مح یرا از طرف شب، برا یران گوسفند ش رکابوب
م گرفت و من کمح ص ه گفت: رسول خداکن یا ای-قطع نمود  ص و رسول خدا
ن یزد گفت: ا یه با او حرف مک یسکبه  ل د: عائشهیگو ی) می. (راو-قطع نمودم

ام  یت نموده و افزوده است: گفتم: ایز رواین ین را طبرانیدر نبودن چراغ بود. و ا
بود حتمًا  یچراغ م ٢رید)؟ گفت: اگر نزد ما روغن غیردک ینزد چراغ (چرا نم ن،یالمؤمن

ر، ین ابن جرین را ھمچنیآمده. و ا )۱۵۵/۵(ب ین در الترغین چنیا .٣میخورد یآن را م
ت است یروا س رهیاز ابوھر یعلیرده. و نزد ابوکت یآمده، روا )۳۸/۴(نز که در الکچنان 

 یاز آنھا چراغ یکیدر خانه  یگذشت، ول یھا م ماه ص ه گفت: بر آل رسول خداک
آوردند،  یبه دست م یشد، اگر روغن یھم در آن افروخته نم ید، و آتشیگرد یروشن نم

                                           
) و در سند آن ۳/۱۵۵» (تاریخ بغداد«) و خطیب بغدادی در ۷/۱۰۹» (حلية«. ابونعیم در ضعیف -١

) التقریب ۱/۱۲۶» (میزان«. نگا: احمد بن عیسی الخشاب که ضعیف و متھم به وضع است
 ).۱۸۶۲۸)، (۱۸۶۲۶» (كنزالعمـال«) و نگا: ۱/۲۳(

 زائد باشد.» ریغ«ن است کب آمده، و ممیترغال در ن در اصل وین چنیا -٢
: عطاء خراسانی. نگاگوید: راویان آن ثقه ھستند به جز عثمان بن  ) منذری می۶۴۷۸ابویعلی ( -٣

 ) ضعیف دانسته است.۱۹۰۶» (ضعیف الترغیب«) آلبانی آن را در ۱۰/۳۲۵» (مجمع الزوائد«
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ن یا .١خوردند یآوردند، آن را م یدست م به یدند، و اگر چربیمال می آن را بر (سر) خود
ت یروا یعلین را ابوید: ایگو یم )۳۲۵/۱۰( یثمیآمده. ھ )۱۵۴/۵(ب ین در الترغیچن

م ثقه یرا دح یباشد، و یف میه ضعکآمده  ینموده، و در آن عثمان بن عطا خراسان
 اند. ثقه یه رجال ویدانسته، و بق

نصف ماه  ص ه گفت: بر اھل رسول خداکت است یروا س رهیو نزد احمد از ابوھر
 یشد، نه برا یافروخته نم یھا آتش در خانه یگذشت، ول یگر میگذشت، باز مھتاب د یم

ردند؟ ک یم یزندگ یزیره پس آنھا با چه چیابوھر یدند: ایغذا. پرس ینان، و نه ھم برا
شان یخداوند ا -از انصار داشتند  یگانیاه: خرما و آب. و آنھا ھمسایپاسخ داد: با دو س

آنھا  یو برا ٢داشتند یا ر خوارهی، آنان گوسفندان و شتران ش-ر دھدیرا پاداش خ
د: اسناد آن حسن است. و یگو یم )۲۱۵/۱۰( یثمیھ .٣نمودند یر ارسال میش یمقدار
 رده است.کت ین را روایز ایبزار ن

 یگفت: ا یم یه وکاند  ت نمودهیروا ل و مسلم از عروه از عائشه یو بخار
را گر ھالل ماه نو یم، باز بار دیدید یام، به خدا سوگند، ما ھالل ماه را م خواھرزاده

ن یم)، و (ایدید یم سه مھتاب را در دو ماه (میدید یگر بار ھالل نو را میم، باز دیدید یم
 یآتش ص رسول خدا یھا ه) در خانهکد یگرد یم یسپر یطور یدو ماه و اند

شد؟ گفت:  یمتان  یز باعث قوام زندگیخاله، پس چه چ یدم: ایشد. پرس یافروخته نم
از انصار داشت، و آنھا  یگانیھمسا ص رسول خدا هکن یاه: خرما و آب. جز ایدو س

 ص رسول خدا یر آنھا برایداشتند و از ش یا رخوارهیگوسفندان و شتران ش
آمده. و  )۱۵۵/۵(ب ین در الترغین چنیا .٤دینوشان یفرستادند، و او آن را به ما م یم
ت یحسن روات نموده، و احمد آن را به اسناد یر مانند آن رواین ابن جرین را ھمچنیا
آمده،  )۳۱۵/۱۰(ه در المجمع کن مضمون را، چنان یبه ا س رهیرده، و بزار از ابوھرک

ه گفت: ما کت نموده، یروا ل ن از عائشهیر ھمچنیت نموده است. و ابن جریروا

                                           
) ۳۲۷۶» (صحیح ترغیب و ترھیب«) آلبانی آن را در ۲۴۵۱۲) به شماره (۶/۹۴احمد ( صحیح. -١

 آورده است.
 ر به آنھا داده بودند.یاستفاده ش یگر برایه دک یگوسفندان و شتران -٢
 ) ھیثمی آن را حسن دانسته است.۲۴۴۴۲)، (۲۴۳۰۱)، (۹۲۲۱احمد ( -٣
 ).۲۹۷۲) و مسلم (۶۴۵۹بخاری ( -٤
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ر آن را یآتش و غ ص م، و در خانه رسول خداینمود یچھل (روز) درنگ م
اه: با ید؟ گفت: با دو سیردک یم یز زندگیدم: پس شما با چه چیم. پرسیافروخت ینم

از  یآمده. و ترمذ )۳۸/۴(نز کن در الین چنیم. ایافتی یخرما و آب، آن را ھم اگر م
طلب نموده  ی، از من طعامرفتم ل ه گفت: نزد عائشهکت نموده، یمسروق روا

چرا؟ دم: ینم. پرسک یه مینم، گرکه یر شوم، بعد از آن اگر بخواھم گریس یگاھگفت: ھر
گفت، به خدا  کا را تریدر آن دن ص ه رسول خداکآورم  یرا به خاطر م یگفت: حالت
ب ین در الترغین چنیا ١ر نشده بود!!یروز س کیاز نان و گوشت دو بار در  یسوگند، و

سه  ص ه گفت: رسول خداکت است یروا ل یر از ویآمده. و نزد ابن جر )۱۴۸/۵(
ر یه به راھش رفت، سکن ینه آمد، و تا ایه به مدک ییاز نان گندم از ابتدا یاپیروز پ
ه گفت: آل محّمد از نان جو دو کت است یروا س ین از ویھمچن ید. و نزد وینگرد
ن از یھمچن یر نشدند. و نزد ویدرگذشت، س ص ه رسول خداکن یتا ا یدر پ یروز پ

 ص خداه گفت: رسول کت است یآمده، روا )۳۸/۴(نز که در الک، چنان ل عائشه
گفته  ل عائشه یھقیاز ب یتیر نشد. و در روایس -خرما و آب-اه یاز دو س یدرگذشت ول

 یو یم، ولیشد یر میم سیخواست یر نشد،و اگر میس یسه روز متوال ص است: رسول خدا
 آمده. )۱۴۹/۵(ب ین در الترغین چنیا ٣ ٢داد یح میگران را بر نفس خود ترجید

 آمد ص به سراغ رسول خدا یآنچه از شّدت زندگ
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یل مرسل رواکو ش س ا از حسنیالدن یابن اب

شلوار خود را با پوست  ینمود، حت یم یبا نفس خود ھمراه مردم مواسات و ھمدرد
وست یپ أله به خداوند کن یتا ا یداد، و نان چاشت و شب را سه روز متوال یوند میپ
ن یتا ا ص امبر خدایه گفت: پکت است یروا س از انس یو نزد بخار .٥ ٤جا نخورد کی

                                           
 ) آن را منکر دانسته است.۱۸۹۸» (ضعیف الترغیب«) آلبانی در ۲۳۵۷( ترمذیمنکر است.  -١
 نمود. م. یم یثارگریداد و ا یگر محتاجان میاز به آن، آن را به دیدر ضمن ن یعنی -٢
 ) آمده است.۱۸۹۸» (ضعیف الترغیب«این روایت منکر است چنانکه در  -٣
اگر نان چاشت را  خورد، و ینان شب را نمخورد،  یاگر نان چاشت را م ص رسول خدا یعنی -٤

از صبر،  ین عمل در ذات خود، نوعینمود، و ا ید نان شب را صرف میخورد، در آن صورت شا ینم
 ه اعلم. م.نماید. والل ا مردم را تداعی میب یقناعت و ھمدرد

 مرسل. ضعیف -٥
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آمده: و  یتیرا صرف نمود. و در روا کنان نخورد، ونه ھم نان ناز یا ه درگذشت بر سفرهک
 آمده. )۱۵۳/۵(ب ین در الترغین چنیا .١دیباب شده را دکنه ھرگز به چشم خود گوسفند 

ه گفت: کت نموده، یروا ب عباس از ابن -ح دانستهیه آن را صحک- یو ترمذ
ه کنمود  یم یسپر یرا در حال یدر پ یو پ یمتوال یھا شب ص رسول خدا

و  .٢جو بودشان  ثر نانکافتند، و ای یاش گرسنه بودند، و طعام شب را نم خانواده
ه کگذشت،  یاز نزد قوم یه: وکت است یروا س رهیاز ابوھر یو بخار ین نزد ویھمچن

ره دعوت نمودند، یقرار داشت، آنھا از ابوھر یا باب شدهکگوسفند شان  یش رویدر پ
ر یا رفت، و از نان جو سیاز دن ص د و گفت: رسول خدایاو از خوردن آن ابا ورز یول

 آمده است. )۱۴۸/۵ ۱۵۱(ب ین در الترغین چنیا .٣نشد
نان جو را به رسول  یا هکت ل ه گفت: فاطمهکت نموده، یروا س و احمد از انس

ظرف سه ه پدرت در کاست  ین طعامین اولیا«به او گفت:  ص امبریداد، پ ص خدا
گفت:  ص ت نموده، و افزوده است: رسول خدایروا ین را طبرانیا .٤»روز خورده است

ه را کن تیه اکن یه پختم و دلم تا اکاست  یفاطمه پاسخ داد: قرص نان» ست؟ین چیا«
ده. یر گردکفرمود:... و آن را متذ ص راحت نگرفت. رسول خدااوردم، یت نیبرا
د: یگو یم -ر نموده کذ ین را از احمد و طبرانیه اکن یبعد از ا - )۳۱۲/۱۰( یثمیھ

به اسناد  یھقیث به اسناد حسن آمده. و بین حدیاند. و نزد ابن ماجه ا رجال آنھا ثقه
آورده  یطعام گرم ص رسول خدا یه گفت: براکت نموده، یروا س رهیح از ابوھریصح

ه، در ش«د فرمود: یه فارغ گردک یشد، و او خورد. ھنگام مم طعام گرم از کالحمدللَّ
 آمده است. )۱۴۹/۵(ب ین در الترغین چنیا .٥»فالن وقت تا حال داخل نشده بود فالن و

                                           
 ).۱۷۸۸) و ترمذی (۲۳۹۲) و ابن ماجه (۱۰/۱۲۸) احمد (۵۳۲۶بخاری ( -١
صحیح «) و ھمچنین ۱۹۲۳» (صحیح ترمذی«) و آلبانی آن را در ۲۳۶۰. ترمذی (صحیح -٢

 ) صحیح دانسته است.۳۲۶۴» (الترغیب
 ).۳۳۳۹) و ابن ماجه (۳/۱۲۸:۱۳۰) و احمد (۵۴۱۴بخاری ( -٣
 ).۱۰/۳۱۲» (مجمع الزوائد«) و نگا: ۳/۲۱۳. احمد (صحیح -٤
گوید: اسناد آن حسن است و در مورد  می» الزوائد«) بوصیری در ۴۱۵۰. ابن ماجه (ضعیف -٥

 ابن ماجه، ضعیف دانسته است.» ضعيف«"سوید" اختالف است. آلبانی آن را در 
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د ینان سف ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از سھل بن سعد یو بخار
ه دوباره ک یرا مبعوث نمود، تا وقت یه خداوند وک یسبوس را از وقت خالص بدون

د؟ پاسخ یداشت کال ص ا در زمان رسول خدایده گفته شد: آیرد، ندکروحش را قبض 
ه دوباره قبضش ک یه خدا مبعوثش نمود، تا وقتک یرا از وقت کال ص داد: رسول خدا

 د؟ گفت: ما آن را آردیخورد یناشده چگونه م کد. گفته شد: شما جو را الیرد، ندک
ماند،  یم ید، و آنچه را باقیپر ید، میپر یم، آنچه مینمود یم، و بعد از آن فوت میردک می

به اسناد حسن  یآمده. و طبران )۱۵۳/۵( ١بین در الترغین چنیم. اینمود یآن را تر م
از نان جو  یادیم و زک ص ه گفت: بر سفره رسول خداکت نموده، یروا ل از عائشه

را از نزدش  ص آمده: ھرگز سفره رسول خدا ینزد و یتیماند. و در روا ینم یباق
 )۱۵۱/۵(ب ین در الترغین چنیا .٢ادتی از طعام باقی باشدیه در آن زکم یبرنداشت
 ت نموده است.ین را روایا ید: بزار بعضیگو یم )۳۱۳/۱۰( یثمیآمده. ھ

 یشان در اثر گرسنگیھا مکش سنگ بر و اصحاب، و گذاشتن ص رسول خدا
 ص به رسول خدا یه گفت: از گرسنگکت نموده، یروا س از ابوطلحه یترمذ

م یمان گذارده بود یھا مکه بر شکسنگ  کی کیمان را از  یھا م، و لباسیت بردیاکش
م بسته که بر شک(لباسش را از) دوسنگ برداشت ( ص رسول خداآنگاه م، یبرداشت

ه از ک - س ریا از ابن بجیالدن یآمده. و ابن اب )۱۵۶/۵(ب یالترغن در ین چنیا .٣بود)
 ص رسول خدا یبرا یه گفت: روزکت نموده، یروا -بود  ص اصحاب رسول خدا

م خود نھاده بعد از آن کآورد و آن را بر ش ش آمد، به طرف سنگی روییپ یگرسنگ
گاه باش«گفت:  گرسنه و برھنه است. امت یا روز قیر و آسوده در دنید، بسا نفس سیآ

گاه باش گاه باشکل یننده نفسش ذلکد، بسا عّزت یآ ننده کل ید، بسا ذلیننده آن است. آ

                                           
 ).۳۲۷۳عالمه آلبانی (» صحیح الترغیب«ھمچنین در  -١
) آمده و منذری نیز آن را حسن دانسته ۳۲۶۹» (صحیح الترغیب«. چنانکه در صحیح لغیره -٢

 ).۱/۳۱۳» (جمع الزوائدم«است. نگا: 
) ۱۹۷» (ضعیف الترغیب«) و ۴۱۳» (ضعیف ترمذی«) آلبانی آن را در ۲۳۷۱. ترمذی (ضعیف -٣

گوید: جزاز این وجه آن را نمی شناسم.  ضعیف دانسته است. ترمذی نیز آن را غریب دانسته و می
 اوھام است.گویم: مشکل آن سیار بن حاتم است که صدوق است و دارای  من (محقق) می
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ن ھمچنان یآمده. و ا )۴۲۲/۳(ب ین در الترغین چنیا .١»ننده آن استکنفسش عّزت 
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۴۸۶/۲( ه، در االصابهکب و ابن منده چنانیخط

 یریدرباره س ل قول عائشه
 از عائشه -» یگرسنگ« -تاب الجوع کا در یالدن یتاب الضعفاء و ابن ابکدر  یبخار

ش آمده یاش پن امت پس از نبییه در اک ین آفتیه گفت: اولکاند  ت نمودهیروا ل
چاق شد، و شان  ھار شد، بدنیقوم س یھا مکه شک یاست، چون وقت یریس

ب ین در الترغین چنیا .٢ان نمودیطغ ھایشان د، و شھوتیف گردیضع ھایشان قلب
 آمده است. )۴۲۰/۳(

 ش ر و عمرکتش ابوبیاهل ب ،ص رسول خدا یگرسنگ

 ش وبیاابوت آنان با یاکو عمر و ح رکابوب، ص رسول خدا یگرسنگ
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا ب ح خود از ابن عباسیو ابن حبان در صح یطبران

 ید: اید و پرسیشن س ن را عمریظھر به مسجد آمد، ا یدر شّدت گرما س رکابوب
 یرون نموده است؟ گفت: مرا فقط شّدت گرسنگیز بین ساعت چه چیر، تو را در اکابوب

ر آن یغ -به خدا سوگند  -رون ساخته است. عمر گفت: و مرا ینم، بک یه احساس مک
 ص رسول خدان حالت قرار داشتند، یه آن دو در اک یرون نساخته است. در حالیب

» رون نموده است؟یز بین ساعت چه چیشما دو را در ا«ده فرمود: ینزد آنھا خارج گرد
مان احساس  یھا مکه در شک یگفتند: به خدا سوگند، ما را فقط ھمان شّدت گرسنگ

ه ک یسوگند به ذات-و مرا «فرمود:  ص رون ساخته است. رسول خدایم، بینک یم
ت نمودند، و کحرآنگاه ، »دیزیرون نساخته است! پس برخیر آن بیغ -جانم در دست اوست

 یه داشت، براکرا  یریا شیوب طعام یآمدند، و ابوا س یوب انصاریبه دروازه منزل ابوا

                                           
) و دیلمی ۳۸» (ذم الھوی«) و ابن جوزی در ۷/۴۲۳. ابن سعد در طبقات (بسیار ضعیف -١

متروک است و دارقطنی و غیر او » ابومھری الحمص«). در سند آن سعد بن سنان ۱/۲/۳۴۳(
) و ۲۳۶» (/الضعیفة«گوید. نگا:  اند چنانکه ابن حجر می وی را به ساختن حدیث متھم کرده

 ).۱۲۸۶» (لترغیبضعیف ا«
 ضعیف«نگا: ». کتاب الخوف«و ابن ابی الدنیا در  »کتاب الضعفاء«. بخاری در منکر موقوف -٢

 ).۱۲۹۳» (الترغیب
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در ھمان روز ناوقت نمود، و به وقت  ص داشت، و رسول خدا ینگاه م ص رسول خدا
 ار به نخلستانش رفت.ک یبراوب آن را به اھل خود داد، و خود ین ابوایامد، بنابرایخود ن

 یرون آمده گفت: مرحبا به نبیوب بیدند، ھمسر ابوایه آنھا به دروازه رسک یھنگام
در  -وب یابوا» جاست؟کوب یابوا«گفت:  یبه و ص خدا و ھمراھانش. رسول خدا

د، و به یرا شن ص رسول خدا یصدا -ار بود که در نخلستان خود مشغول ک یحال
ه ک یخدا، حاال وقت ینب یخدا و ھمراھانش. ا یگفت: مرحبا به نبعجله و شتاب آمده 

د: یگو ی) می(راو». یراست گفت«فرمود:  ص ست؟ رسول خداین یآمد یدر آن م
تازه و  ی، خرماکخش یه در آن خرماکاز خرما را قطع نمود،  یا وب رفت، و شاخهیابوا

خواستم، چرا  ین را نمیمن ا«فرمود:  ص ده وجود داشت. ورسول خداینارس
رسول خدا، خواستم از  یگفت: ا» ؟یدیما نچ یشده آن را برا کخش یخرماھا

ن حتمًا ی، و ھمراه ایده آن بخوریده و نارسینورس یشده آن، خرما کخش یخرما
را ذبح  یری، گوسفند شیاگر ذبح نمود«فرمود:  ص امبرینم. پک یت ذبح میبرا

راگرفته ذبح نمود، و به ھمسرش گفت:  یبزغاله نرا یبزغاله ماده و  ین ویبنابرا». نکن
وب نصف بزغاله یابواآنگاه . یردن داناترکن، و تو خودت به نان کر یما نان و خم یبرا

 یش رویه طعام آماده شد، و پک یباب نمود. وقتکگرش را یرا گرفته، پخت، و نصف د
 یاز ھمان بزغاله مقدار ص و اصحابش گذاشته شد، رسول خدا ص رسول خدا

ن را به فاطمه برسان، یوب: ایابوا یا«نان گذاشته گفت:  یا هکت یگرفته و آن را رو
وب نزد فاطمه یو ابوا». ن را نخورده استیمثل ا یه وکن روز است ین چندیچون ا

 ینان، گوشت، خرما«فرمود:  ص ر شدند، رسول خدایه خوردند و سک یرفت. ھنگام
ه ک ی، سوگند به ذات-زد کاشش یھا و چشم-د یده و نو رسینارس یشده، خرما کخش

 ».دیشو یده میامت پرسیه از آن در روز قکاست  یمین ھمان نعیجانم در دست اوست، ا
ن را یمثل ا یھنگام«در حال فرمود:  گران تمام شد، ین عمل بر اصحاب ویا

 ی"به نام خدا"، وقت اهللا بسمد: یید، بگویآور یش میخود را پ یھا ه دستک ید، وقتیافتی

ش یستا« "؛»انعم علينا فافضلهو اشبعنا و يهللا اذل احلمد«د: یید بگویر شدیه سک

ن ی"، چون ا»دیر نمود، و بر ما نعمت فرمود، و آن را بھتر گردانیه او ما را سکراست  ییخدا
فردا «وب گفت: یه برخاست به ابواک یھنگام». است یافکن (نوع طعام) یا ی(دعا) برا

ه کداشت  یداد، دوست م یش انجام میرا برا یا دهیار پسندکه ک یسک، و ھر »اینزد ما ب
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 ص گفت: رسول خدا س د، عمریوب آن را نشنید: ابوایگو ی) میرا پاداش دھد، (راو یو
آمد، و او  ص . موصوف فردا نزد رسول خداییایدھد تا فردا نزدش ب یتو را دستور م

ه نزد ک یرفتار خوب نما چون ما تا وقت یوب با ویا یا«داده گفت: ز خود را به او ینک
 یآورد، گفت: برا ص وب او را نزد رسول خدایه ابو اک یوقت» میا دهیر ندیما بود جز خ

ابم، و آزادش ی ینم نمکه او را آزاد کن یجز ا یوجه بھتر ص سفارش رسول خدا
 آمده است. )۴۳۱/۳(ب ین در الترغین چنیا .١نمود
د بن منصور از یدر الدالئل و سع یھقیه، بی، ابن مردویلی، عقیعلین را بزار، ابویا و

گفت:  یه مکد یشن س از عمربن الخطاب یه وکاند،  ت نمودهیروا ب ابن عباس
چه «افت و فرمود: یرا در مسجد  س رکرون آمد، و ابوبیدر چاشتگاه ب ص رسول خدا

رسول خدا! مرا ھمان  یپاسخ داد: ا» است؟رون نموده ین ساعت بیز تو را در ایچ
ن وقت) عمربن الخطاب یرده است. (در اکرون یه تو را بکرون نموده است یب یزیچ

گفت: » رون نموده است؟یابن خطاب تو را چه ب یا«د: یپرس ص آمد، رسول خدا
عمر آنگاه رده است. کرون یز بیرون نموده، مرا نیه شما دو تن را بک یزیھمان چ
رد و کصحبت شان  یده برایخود را به طرف آن دو گردان ص و رسول خدا نشست،
ه به نخلستان رفته، در آنجا از طعام و کد یآن را دار ییا شما دو تن توانایآ«فرمود: 

ھان یثم بن تیھمراه ما به منزل ابوالھ«و افزود: » د؟ییه استفاده نمایو سا یدنینوش

                                           
گوید: در  می» المجمع«) ھیثمی در ۵۲۱۶) ابن حبان (۱۸۵» (الصغیر«. طبرانی در صحیح لغیره -١

قه دانسته اما دیگران وی را ضعیف سند آن عبدالله بن کیسان مروزی است که ابن حبان وی را ث
گوید: صدوق است و دارای  اند.حافظ ابن حجر می اند. بقیه رجال این سند رجال صحیح دانسته

اند و ابن عدی در روایت او از عکرمه  اوھام است. ابوحاتم و نسائی نیز وی را ضعیف دانسته
 اشکال وارد ساخته است.

ترمذی و االنصاری شاھد این روایت است. ھمچنین ) و ۲۰۸اما حدیث ابوھریره نزد مسلم (
به » سنن ترمذی«و » موطا«است چنانکه در » ابوالھیثم بن التیھان«شخص مبھم در این روایت 

آن اشاره شده است. ھمینطور حدیث ابن عمر نزد طبری شاھد این روایت است. منذری 
ست که در بسیاری از این گوید: این داستان از حدیث بسیاری از صحابه روایت شده ا می

 ھای به نام ابوالھیثم تصریح شده است. روایت
) ۳۲۹۷» (صحیح الترغیب«گویم: ھمینطور حدیث ابن عباس. آلبانی نیز در  من (محقق) می

 ).۱۳۰۳» (ضعیف الترغیب«گوید: صحیح لغیره است. نگا:  می
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آمده،  )۴۰/۴(نزالعمال که در کآن، چنان ث را به طول ی... و حد١»دیبرو یانصار
نام  یت نموده، و از آن مرد انصارین را مسلم به اختصار روایده است. و ایر گردکمتذ

به اختصار » دیم رسیبرا« ٢)یغنلل (بکبه ش کن را مالین این چنینبرده است، و ا
بار با کین قّصه یه اکن است ید: ظاھر ایگو یم )۱۶۷/۵( یت نموده. حافظ منذریروا

 وب اتفاق افتاده است.یگر با ابوایثم، و بار دیابوالھ

 ب و فاطمه یعل یگرسنگ
 یروز ص ه رسول خداکت نموده یروا ل از فاطمه -به اسناد حسن- یطبران

 یفاطمه پاسخ داد: درحال -ن یحسن و حس -» ند؟یجاکپسرانم «د: ینزدش آمده پرس
گفت:  یآن را بچشد در خانه ما نبود، عل یا ه چشندهک یزیچ چیه ھکم یصبح نمود

 یزینند، و نزدت چکه یه آنھا نزد تو گرکترسم  یبرم، چون م یمن آنھا را با خود م
به راه افتاد، و آن دو تن  یو یسو به ص رفت. رسول خدا یھودیست، و نزد فالن ین

از خرما  یا ماندهیباقشان  یش رویردند، و در پک یم یه بازکافت یدر ٣یرا در حوض
د یشد یه گرمکن یا پسرانم را قبل از ای! آیعل یا«گفت:  ص قرار داشت. رسول خدا

 یزیه در خانه چکم یصبح نمود یپاسخ داد: ما در حال س یعل» ؟یگردان یشود برنم
نم، بھتر کمانده خرما جمع  یفاطمه از باق یتا برا ینیرسول خدا! اگر بنش ینبود، ا

مانده خرما جمع  یفاطمه از باق ینشست، و او برا ص رسول خداآنگاه شود.  یم
از آنھا را  یکی ص قرار داد و برگشت، و رسول خدا یا نمود، سپس آن را در پارچه

ب ین در الترغین چنیا .٤گرشان را و آن دو را برگرداندندید یحمل نمود، و عل
 د: اسناد آن حسن است.یگو یم )۳۱۶/۱۰( یثمیآمده. و ھ )۱۷۱/۵(

                                           
). در سندھای ایشان ۱/۳۶۲» (الدالئل«) و بیھقی در ۳۶۸۱) و بزار (۲۵۰. ابویعلی (ضعیف -١

) بخاطر عبدالله بن ۱۰/۳۱۶» (المجمع«عبدالله بن عیسی است که ضعیف است و ھیثمی در 
 داند. عیسی حدیث را دارای اشکال می

 د.یر ننماکد، و سند را ذیم رسیبرا اینکه محدث بگوید: -٢
اطراف درخت خرما، خ و یه در بکاست  کیوچکآمده است، و آن عبارت از حوض » شربه«در نص  -٣

 شود. م. یدن آب به آن حفر میبه خاطر رس
) آن را حسن دانسته است ۱۰/۳۱۶» (المجمع«). ھیثمی در ۳۴۰» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٤

گوید: در اسناد  و ھمچنین منذری در الترغیب و الترھیب. اما عالمه آلبانی این را رد کرده و می
روایات کرده است که مجھول است و کسی وی را ثقه نداسته آن عون بن محمد از مادرش جعفر 
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گفت:  س یه علکه گفت: به من خبر داده شد کت نموده، یروا س از عطا و ھناد
، ص امبریبود و نه نزد پ یزیه نه نزد ما چکم یچنان درنگ نمود یچند یروزھا

ردم و با خود کث کم یکه در راه افتاده بود، اندکبرخوردم  یناریدم و به دیرون گردیب
م، یه داشتک یل و سختکبه خاطر مشردم، بعد آن را ک یآن مشورت م کا تریدر گرفتن 

فاطمه آورده  یدم، و آن آرد را برایتجار بردم و با آن آرد خر یگرفتم. و آن را برا
اش از  یشانیپ یو مو -ردن شروع نمود کر یبه خم ین و نان بپز. وکر یگفتم: خم

 و بعد از آن نان پخت. من نزد -زد  یاسه مکده بود به لب یرس یه به وک یشّدت سخت
د، چون آن یآن را بخور«فرمود:  ص آمده او را خبر دادم. آن حضرت ص رسول خدا

 یعب قرظکاز محّمد بن  ین را عدنیا .١»به شما داده است أله خداوند کاست  یرزق
ن را یآمده. و ا )۳۲۸/۷(نز کن در الین چنیت نموده است. ایروا یل طوالنکبه ش

 .٢ردهکت یروا یل طوالنکبه ش س ھم از سھل بن سعد )۲۴۰/۱(ابوداود 
فرمود: من خود را با  س یه علکت نموده یروا یعب قرظکو احمد از محّمد بن 

ات کبستم، و ز یمم سنگ مکبر ش یه از گرسنگکافتم یدر یدر حال ص رسول خدا
 ،-٣اتم امروز چھل ھزار استکآمده: و ز یتیو در روا -د یرس ینار میمالم به چھل ھزار د

ث یه حسن الحدک، ینخع اللهبن عبد کیر از شری، غاند حیصح تیرواھردو  رجال
ن یاختالف شده است. ا س یعب از علکدن محّمد بن ین درباره شنکیباشد، ول یم

 آمده است. )۱۲۳/۹( یثمین در مجمع الزوائد ھیچن

 دیصبر نما یم تا بر گرسنگیو دستور دادن به ام سل ص رسول خدا
-ن کصبر «به او گفت:  ص ه رسول خداکت نموده یروا ل میاز ام سل یطبران

از  یگیر دیست، و در زین یزیھفت (روز) چ یدر آل محّمد از ابتدا -به خدا سوگند

                                                                                                       
 . نگا:است و خود عون نیز مجھول است و غیر از ابن حبان کسی وی را ثقه ندانسته است

 ).۱۹۲۲» (ضعیف الترغیب«
 . منقطع است.ضعیف -١
حسن دانسته است. » صحیح ابوداوود«) از سھل و آلبانی آن را در ۱۷۱۶. ابوداوود (حسن -٢

 ).۶/۳۳۴» (الکبری«چنین بیھقی در ھم
) سند آن بین محمد بن کعب و علی منقطع است. گرچه ابوداوود سماع محمد ۱/۱۵۹ضعیف. احمد ( -٣

 ) آمده است. والله اعلم.۲۶۸» (جامع التحصیل«بن کعب از علی را ترجیح داده است چنانچه در 
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سه (روز) آتش افروخته نشده است. به خدا سوگند، اگر از خداوند  یآنھا از ابتدا
ن ین چنیا .١»ندک یار را حتمًا مکن یتھامه را طال بگرداند ا یھا وهکه ھمه کبخواھم 

 آمده. )۴۲/۴(نز کدر ال

 س وقاص یسعدبن اب یگرسنگ
ه در راه کاز عرب بوده  یسکن یه او نخستکن یر اکن باب، و ذیت سعد در ایاک(ح
 ر انداخته است)یخدا ت

ه در کم، یبود یه گفت: ما قومکت نموده، یروا س از سعد )۹۳/۱( هیم در الحلیابونع
ش یه آزماک ید، وقتیرس یم یزندگ یشّدت و سخت ص ه به ما ھمراه با رسول خداکم

م و با مداومت بر آن، به آن عادت یبه سراغمان آمد، خود را با آن آشنا ساخت یو سخت
ه در کافتم ی یه در حالکدر م ص م. و من خود را با رسول خدایردکشه ینموده صبر پ

ر ادرار یرا در ز یزیچ کتر کتر یدم، و صدایرون گردیبول نمودن ب یوقت شب برا
از پوست شتر است، آن را برداشتم و شستم، بعد  یا ه قطعهکدم، متوجه شدم یخود شن

ان دو سنگ قرار دادم (و آرد نمودم)، سپس آن را یدم، و در میاز آن، آن را سوزان
دم، و سه روز را با ھمان یبه دھان انداخته فرو بردم، و بر آن آب نوش کھمانطور خش
 ردم. ک یخوردن سپر

ه گفت: من کاند  ت نمودهیروا س وقاص یو مسلم) از سعدبن اب ین (بخاریخیش
 ص ام. و ما با رسول خدا انداخته یریه در راه خدا تکاز عرب ھستم  یسکن ینخست
 یفرد یم، حتینداشت یگریطعام د ٢ن سمریم، و جز برگ درخت حبله و اینمود یغزا م

آن به ھم خلط  یه اجزاکنشست،  یرون میل) به طرف بکاز ما چون گوسفند (پش
، و )۱۸/۱( هیم آن را در الحلیآمده. و ابونع )۱۷۹/۵(ب ین در الترغین چنیا .٣شد ینم

 اند. ت نمودهیمانند آن را، روا )۹۹/۳(ابن سعد 

 ش مقداد بن اسود و دو تن از ھمراھانش یگرسنگ

                                           
 فروخ است که ضعیف است. ) و در سند آن حجاج بن۲۹۵» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -١
 د. م.یرو یه میه در بادکاست  یدو نوع درخت -٢
 ).۲۹۶۶) و مسلم (۵۴۱۲( بخاری -٣
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ه گفت: من و دو کت نموده، یروا س از مقداد بن اسود )۱۷۳/۱( هیم در الحلیابو نع
ه ک یو رنج یمان از شّدت سخت یینایو ب ییبود، شنوا کیه نزدکتن از ھمراھانم، 

عرضه  ص م و خود را بر اصحاب رسول خداین برود، آمدیده بود از بیمان رس یبرا
ما را به  ص ه رسول خداکن یرد، تا اک یما را قبول نم یکیچ یھ یم، ولیردک یم

ه آنھا را کدر آن وقت سه رأس بز داشتند  ص آل محّمد-اقامتگاه خود برد 
نمود، و ما سھم رسول  یم میان ما تقسیر را در میش ص و رسول خدا .-دندیدوش یم

د، و خواب یشنوان یدار را میه بکداد  یم یآمد و سالم یم یم. ویبرداشت یرا م ص خدا
 ص امبریه حق پکن جرعه را (یبه من گفت: اگر ا طانیرد. شک یدار نمیرفته را ب

رود و آنھا به او  ینزد انصار م ص امبر خدای(بھتر خواھد شد) چون پ یاست) بنوش
ه آن ک یدم. و ھنگامیه آن را نوشکبرمن وسوسه نمود  یطان تا وقتیدھند، ش یه میھد

 یدنینوشو سھم  دیآ یم ص ؟ محّمدیردکده گفت: چه یشمانم گردانیدم پیرا نوش
. آن دو ھمراھم سھم خود را یشو یم کند و ھالک یابد، و بر تو دعا می یخود را نم

آن  یه وقتکاز خودم بود  ییدند و به خواب رفتند، و مرا خواب نبرد، و بر من عباینوش
گذاشتم  یم میه بر قدم ھاک یشد، و وقت یار مکم از آن آشیھا گذاشتم قدم یرا بر سرم م

ه خدا خواسته بودنماز کف آورد، و آنقدر یتشر ص شد. رسول خدا یسرم برھنه م
د، یرا ند یزیرد، و در آن چکخود نگاه  یدنیبخواند، نماز خواند، بعد از آن به طرف نوش

 کند و ھالک ینون بر من دعا مکدست خود را بلند نمود. (با خود) گفتم: اآنگاه 
ه به من طعام داده طعام بده، کرا س کا، آن یبار خدا«فرمود:  ص شوم. رسول خدا یم

ارد و عبا را گرفته، به طرف بزھا کمن آنگاه ». ده بنوشانیه به من نوشانکس را کو آن 
ذبح  ص رسول خدا یچاق است، تا ھمان را براشان  دامکه کدم ید یرفتم، آنھا را م

 ص را از آل محّمد یا اسهکر است، یپر از ششان  ھمه یھا ه پستانکدم) ینم. ناگاه (دک
ز شد. بعد از آن یه لبرکن یدم تا ایخواستند در آن بدوشند، و در آن دوش یه مکگرفتم، 

 یدم، باز آن را به ویمن داد و نوش ید، بعد برایآمدم، و او نوش ص نزد رسول خدا
ن افتادم یه به زمک یدم طوریدم، بعد از آن خندید، باز به من داد و نوشیدادم و نوش

، من »مقداد یات است ا دهیناپسند یارھاکاز  یکین یا«به من گفت:  ص خدارسول 
ن به جز یا«ش انجام داده بودم. رسول خدا فرمود: یه براکان آنچه نمودم یشروع به ب

، و از یردک یدار مینبوده، اگر دو ھمراھت را ب یگرید یزیچ ألاز خداوند  یرحمت
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ه تو را به حق مبعوث نموده، ک یگفتم: سوگند به ذات .»شد یدند بھتر مینوش ین میا
را از  یکه کندارم  یکگر بایدم، دیمانده را نوش ی، و من باقیدیه تو آن را نوشکن یا

ه گفت: کت نموده، یروا س ق طارق از مقدادیھمچنان از طر یو .١ام مردم گذاشته
-در ھر خانه یعنی-ده ده تن  ص م، ما را رسول خداینه وارد شدیه به مدک یوقت
ان آنھا قرار یدر م ص ه رسول خداکبودم  ید: من در ھمان ده تنیگو یم نمود میتقس

 یزیگر چیم دیردک یم میر آن را تقسیه شک ید: ما جز گوسفندیافزا یداشت. م
 آمده. )۱۷۴/۱( هین در الحلین چنیم. اینداشت

 س رهیابوھر یگرسنگ
 )یمش از گرسنگکره و بستن سنگ بر شی(ابوھر

گفت: به خدا سوگند، من بر  یم س رهیه ابوھرکت نموده: یاحمد از مجاھد روا
بر  یردم، و سنگ را از گرسنگک یه میکن تیبر زم یاز شّدت گرسنگ -مم)ک(ش-جگرم 

ر گذشت کرفتند، نشستم، ابوب یرون میه از آن بکدر راه آنھا  یبستم. و روز یمم مکش
ه مرا با کدم ین پرسیدم، او را فقط به خاطر ایپرس ألتاب خداوند کاز  یا هیو او را از آ

 ألتاب خداوند کاز یا هیرد، بعد عمر گذشت، و او را از آکن طور نیا یخود ببرد ول
آنگاه رد، کار را نکن یا یه مرا با خود ببرد، ولکدم ین پرسیدم، او را فقط به خاطر ایپرس

، »رهیابوھر«و نفسم بود دانست و گفت:  یعبور نمود، و آنچه را در رو ص ابوالقاسم
، من اجازه خواستم، »وندی(به من) به من بپ«رسول خدا، فرمود:  ی، اکیبه او گفتم: لب

ر را ین شیا«فرمود:  ص افتم. رسول خدایاسه ک کیرا در  یریو به من اجازه داد، و ش
است. گفت:  آن را به ما اھدا نموده -ا آل فالنی-گفتند: فالن » د؟یجا آوردکاز 

نزد اھل صفحه برو، و آنھا را نزدم «رسول خدا، فرمود:  ی، اکی، گفتم: لب»اباھر«
پناه برده بودند و  یو اھل صفحه مھمانان اسالم بودند، نه به اھل -د: یگو ی، م»فراخوان
رد، و ک ید، خود از آن استفاده میرس یرسول خدا م یبرا یا هیه ھدک ی، وقتینه به مال

ه خود از کن یآمد، بدون ا یش صدقه میه براک یفرستاد، و وقت یز از آن مین آنھا یبرا
ن حرف مرا خفه ساخت، ید: ایگو یره می. ابوھر-فرستاد  یآنھا م یند، براکآن استفاده 

                                           
) ۳۵۷۶) و ترمذی (۱۳/۲۲۵» (االشربة«) و مسلم در ۱/۱۷۳/۱۷۴» (الحلیة«. اوبنعیم در صحیح -١

 .)۲۹۱» (عمل الیوم و اللیلة«) و نسائی در ۴/۱۸۸و احمد (
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 یسپر ییه روز و شبم را با توانایبنوشم تا توسط آن بق یزیر چیخواستم از آن ش یو م
ن من ید، ایایه قوم بک یفرستاده (رسول خدا) ھستم، وقتم. و (باخود) گفتم: من ینما

از طاعت خدا  یماند! ول یم نمیبرا یزیر چین شیدھم، و گفتم: از ا یه به آنھا مکھستم 
نبود. رفتم و آنھا را فراخواندم، آمدند و اجازه خواستند، و به آنھا  یریو رسولش گز

گفت:  ص از آن رسول خدا ش را در خانه گرفتند. بعدیخو یاجازه داد، و جاھا
آنھا نمودم،  یاسه را گرفتم، و شروع به دادن آن براک، من »ر و به آنھا بدهی، بگ»اباھر«

اسه را کشد و باز  یر میه سکن ید، تا اینوش یگرفت و م یاسه را مکھر شخص آنگاه 
 ص اسه را) به رسول خداکدم، و (ین فرد آنھا رسیه به آخرکن ینمود، تا ا یمسترد م
 یباق یادتیز یزیاسه را گرفت و آن را در دست خود گذاشت و در آن چک یدادم، و

» اباھر«نموده گفت:  یسته تبّسمیمانده بود، بعد سر خود را بلند نمود، و به من نگر
رسول  یا یگفتم: راست گفت». میماند یمن و تو باق«رسول خدا، فرمود:  ی، اکیگفتم: لب

، و »بنوش«دم، بعد به من گفت: ید: نشستم و نوشیگو یم، »ن و بنوشیبنش«خدا، گفت: 
ه ک یگفتم: نه، سوگند به ذات نیدم، تا اینوش ی، و م»بنوش«گفت:  یبه من م یاپیدم و پینوش

من  یاسه را براک«ابم!! گفت: ی یآن در خود نم یرفتن برا یتو را به حق مبعوث نموده، جا
 یو ترمذ ین بخارین را ھمچنیا .١دیمانده نوش یاسه را به او دادم، و او از باقک، من »بده
آمده. و  )۱۰۱/۶( هین در البداین چنیح است. ایگفته: صح یاند، و ترمذ ت نمودهیروا
 ح است.یو مسلم صح ید: به شرط بخاریگو یت نموده میم آن را رواکحا

 ره شدیر ابوھریه دامنگک یشّدت گرسنگ
ه گفت: سه روز بر من کت نموده، یروا س رهیح خود از ابوھریابن حبان در صح

دن یھا (با د افتادم. بچه یم ینخوردم، به قصد صفه آمدم، ول یزیه در آن چکگذشت 
ردن آنھا کد: شروع به صدا یگو یوانه شده است. میره دیگفتند: ابوھر ین حالت) میا

ا رسول م. تصادفًا بیدیه به صفه رسکن ید، تا ایوانگان ھستیه شما دکگفتم: بل ینموده م
ش آورده شده بود. او اھل صفه را بر یبرا ٢تر شده اسه نانکه دو کسر خوردم  ص خدا

ند، تا کردم تا مرا صدا ک یخوردند، من سر خود را بلند م یآن فراخواند، و آنھا از آن م

                                           
 ).۲/۵۱۵) و احمد (۶۴۵۲( بخاری -١
در نص ثرید آمده است، ثرید یا ثریده، ترید، تریت، طعامی از نان خرد کرده در آبگوشت، نانی که در  -٢

 دھد، ثرائد و ثرود جمع. به نقل از فرھنگ عمید. م. آبگوشت یا شیر یا اشکنه خرد وتر کنند را معنا می
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 ص نماند. رسول خدا یآن باق یدر نواح یکز اندیاسه جز چکه قوم برخاست، و در کن یا
بخور، به «لقمه جور شد، آن را بر انگشتان خود گذاشته فرمود:  کیآن را جمع نمود، و 

ه که جانم در دست اوست، من تا آن وقت از آن خوردم ک ی، سوگند به ذات»نام خدا
 آمده. )۱۷۶/۵(ب ین در الترغین چنیا .١ر شدمیس

م، یبود س رهیابوھره گفت: ما نزد کاند  ت نمودهین روایریاز ابن س یو ترمذ یبخار
 کاز آنھا پا یکیخود را با  ینیب یسرخ رنگ قرار داشت. و یتانکدو لباس  یو بر تن و

 یند، من خود را در حالک یم کتان پاکخود را با  ینیره بینموده گفت: به، به!! ابوھر
 یسکافتادم  یھوش میب ل و حجره عائشه ص ان منبر رسول خدایه در مکافتم ی
ش یپ یوانگیم دیه براکرد ک یو گمان م ،٢گذاشت یخود را بر گردنم م یآمد، و پا یم

 )۳۹۷/۳(ب ین در الترغین چنیا .٣بود یآن حالت فقط بر اثر گرسنگ یآمده است ول
ت یو عبدالرزاق مانند آن، روا )۳۷۸/۱( هیم در الحلین را ھمچنان ابونعیآمده. و ا

ت نموده، و افزوده است: من خود را در ین را روایمانند ا )۵۳/۴(اند، و ابن سعد  نموده
ر بودم، یم اجیمم و پاپوش پاکن عفان و دختر غزوان به طعام شیا یه براکافتم ی یحال
شان  آمدند خدمت ین مییه پاک ینمودم، و وقت یمشان  شکشدند جلو یه سوار مک یوقت
، و یبر ین مدختر غزوان به من گفت: حتمًا آن را پا برھنه آب داد یردم. روزک یرا م

اح من در آورد، کد: بعد از آن خداوند او را به نیگو یره می. ابوھریشو یستاده سوار میا
. و در یشو یستاده سوار می، و ایبر یو به او گفتم: حتمًا آن را پا برھنه آب دادن م

دم یه گفت: از پدرم شنکان آمده یم بن حیناز سلیاز ابن سعد قبل از ا یگریت دیروا
ن ھجرت یکم بزرگ شدم، مسیتید: یگو یه مکدم یشن س رهیگفت: از ابوھر یه مک

ن ییه پاک یر بودم، وقتیم اجیفش پاکمم و کبسره بنت غزوان به طعام ش ینمودم و برا
نمودم، بعد خداوند  یش مکشدند، جلو یه سوار مک یردم، و وقتک یآمدند خدمت م یم

                                           
بسطام است که مجھول است و جز ابن حبان کسی  ) در سند آن حیان بن۶۵۳۳. ابن حبان (ضعیف -١

 ).۱/۶۲۲» (المیزان« نکرده است. نگا:او را ثقه ندانسته است و جز ابن سلیم کسی از او روایت 
گذاشتند، تا به  یھوش میوانه و بیش را بر گردن دیخو یه پاکن مرسوم بوده یھا چن ان عربیدر م -٢

 اعلم. م. اللهد. ویھوش آ
 ).۴/۵۳» (الطبقات« ) و ابن سعد در۱/۳۷۸» (الحلیة«) و ابونعیم در ۷۳۲۴( بخاری -٣
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ن را شالوده و اساس یه دکراست  ییخداش ین ستایاح من درآورد، بنابراکاو را به ن
 .١ره را امامید، و ابوھریگردان

ه گفت: ک ت نموده،یق روایبن شق اللهاز عبد -اند حیان صحیانش راویه راوک-احمد 
 ل ه در حجره عائشهک یدر حال- ینه اقامت نمودم. روزیدر مد س رهیسال با ابوھرکی

گر یخشن د یه جز چادرھاکم یافتی یبه من گفت: ما خود را در حال -میقرار داشت
افت تا پشت ی ینم یه در آن طعامکآمد  یاز ما م یکیبر  ییم، و روزھاینداشت یلباس

م کگرفت، و آن را بر ش یاز ما سنگ را م یکیه ک یخود را به آن استوار نگه دارد، حت
ن ین چنیا .٢بست تا پشتش را استوار نگه دارد یبست، و بعد آن را با لباس خود م یخود م

اند، و  حیرجال صح ید: رجال ویگو یم) ۳۲۱/۱۰( یثمیآمده. و ھ )۱۷۷/۵(ب یدر الترغ
خرما و آب بود و  ص خدا یه گفت: طعام ما با نبکت است یروا ین از وینزد احمد ھمچن

ست؟ ین چیه اکم یدانست یم، و نه ھم میدید ین گندم شما را نمیبس. به خدا سوگند، ما ا
د: یگو یم )۳۲۱/۱۰( یثمیاعراب بود. ھ یفقط چادرھا ص رسول خدا و لباس مان با

 ت نموده است.ین را به اختصار روای. و بزار ااند حیرجال صح یرجال و

 ب قیر صدکاسماء دختر ابوب یگرسنگ
بودم  ینیبار در زم کیه گفت: کت نموده، یروا ب رکب یاز اسماء بنت اب یطبران

ر با یر داده بود، و زبیر به ابوسلمه و زبینض یبنن یآن را در زم ص ه رسول خداک
را ذبح  یم، او گوسفندیداشت یھودی یا هیخارج شده بود. و ما ھمسا ص رسول خدا

د یداخل گرد یزیدر من چآنگاه آن را استشمام نمودم،  ینمود و پخته شد، و من بو
مله بودم، و جه حایھرگز بر من داخل نشده بود، و من به دخترم خد یزیه آنچنان چک

آتش خواستم تا  یرفتم، و از و یھودینم. روان شدم و نزد زن کتوانستم صبر  ینم
را استشمام  یه بوک ینداشتم. ھنگام یباشد به من طعام بدھد، و به آتش ضرورت

بار دوم به  ید، و آتش را خاموش نمودم، باز برایدم حرصم افزون گردینمودم، و آن را د
ردم، و به خداوند که ین بار، بعد از آن نشستم و گریسوم یبراطلب آتش آمدم، و باز 

نزد شما داخل شده بود؟  یسکا یآمد و گفت: آ یھودیشوھر آن زن آنگاه دعا نمودم. 

                                           
 ) در سند آن ابن حبان بن بسطام است که مجھول است.۴/۵۳. ابن سعد (ضعیف -١
گوید:  ) می۱۰/۳۲۱اند و ھیثمی ( گوید: راویان آن راویان صحیح . احمد و منذری میصحیح موقوف -٢

 گوید: صحیح موقوف است. ) می۳۳۰۷» (صحیح الترغیب«ی نیز در اند. آلبان رجال آن رجال صحیح
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ن ابدًا یا من از ای(داخل شده) بود. گفت:  یریگ آتش یبرا یزنش پاسخ داد: آن عرب
م ارسال نمود، و یاسه او براک کی. بعد یفرست یم یو ین برایه از اکن یا ایخورم  ینم
ن در ین چنیا .١ن نبودیزم یم در روی، برایندتر از آن خوردنیخوشا یزیچ چیھ

ه کعه آمده، یت ابن لھین رواید: در ایگو یم )۱۶۶/۸( یثمیآمده. و ھ )۲۸۴/۴( االصابه
 اند. حیرجال صح یه رجال ویباشد، و بق یحسن م یث ویحد

 ش اعامه اصحاب رسول خد یگرسنگ
 شب خندق) یو سرما یرام و گرسنگک(صحابه 

ت نموده، یروا -بود ص از جمله اصحاب رسول خدا یو- س م از ابوجھادیابونع
د!! به یردک ید، و او را ھمراھیدیرا د ص پدرم، رسول خدا یگفت: ا یه پسرش به وک

گفت:  ینمودم. پدرش به و ین طور و آن طور نمیدم اید یرا م یخدا سوگند، اگر من و
ه جانم در دست اوست، ما خود را در ک یم باش، سوگند به ذاتیاز خدا بترس، و مستق

ما  یرود و خبر آنھا را برا یم یک: «گفت یه مکم یافتی یدر حال یشب خندق با و
از مردم از  کیچ یھ یول» ق من بگرداند؟یامت رفیآورد، خداوند او را در روز ق یم

ه در بار سوم صدا کن یدچارشان شده بود برنخاست، تا اه ک ییو سرما یشّدت گرسنگ
 ن در االصابهین چنیت نموده است. ایق رواین طریاز ا ین را دوالبیا .٢فهیحذ یزد: ا

 ن خواھد آمد.یا یدر تحمل سرما، به طول آن به معنا س فهیث حذیآمده. و حد )۳۵/۴(
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از ابن مسعود -د یبه اسناد ج -و بزار 
بشارت باد! به شما. بر شما «اصحاب خود مشاھده نمودو گفت:  یرا در روھا یآثار گرسنگ

ز به ید، و شب نیایتر شده ب اسه نانک کیشما چاشت ھم  یکی یه براکخواھد آمد،  یزمان
م. یباش یما در آن روز خوب و بھتر م ص رسول خدا یگفتند: ا». دیایش بیمانند آن برا

 آمده. )۴۲۲/۳(ب ین در الترغین چنیا .٣»دیه شما امروز از آن روز بھتر ھستکبل«فرمود: 

                                           
: نگا) در سند آن ابن لھیعه است که ضعیف است. ۱۰۴، ۲۴/۱۰۳» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -١

 ).۸/۱۶۶» (المجمع«
 گوید: در سند آن مجھوالنی ھستند. ) ذکر کرده و می۴/۳۵» (االصابة«. ابن حجر آن را در ضعیف -٢
صحیح «. به روایت بزار. منذری سند آن را (جید) خوب دانسته است. آلبانی در لغیرهصحیح  -٣

 )۳۳۰۸) آن را صحیح لغیره دانسته است. ھمچنین نگا: (۲۱۴۱» (الترغیب
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ه گفت: کت نموده، یروا س نیریاز محّمد بن س -د یبه اسناد ج -ا یالدن یو ابن اب
ه کافت ی ینم یزیچ یگذشت ول یسه روز م ص از اصحاب رسول خدا یبر مرد

افت، ی ینم یزیخورد، و اگر چ یرده مکباب کگرفت، و آن را  یبخورد، و پوست را م
 .آمده )۱۷۹/۵(ب ین در الترغین چنیا .١بست یمرش را با آن مکرا گرفته و  یسنگ

 یو ناتوان یام نماز از فرط گرسنگیاز صحابه در ق یافتادن برخ
 س دیح خود از فضاله بن عبیو ابن حبان در صح -ح دانستهیه آن را صحک- یترمذ

 یمردان یخواند، بعض یمردم نماز م یبرا ص ه رسول خداک یاند: ھنگام نمودهت یروا
نھا اصحاب صّفه یا-افتادند  یم یو ناتوان یستاده بودند از فرط گرسنگیه در نماز اک

نماز را  ص ه رسول خداک یوانگانند. وقتینان دیگفتند: ا یم ٢ه اعرابک یبه حّد  -بودند
ست، حتمًا یچتان  یه نزد خداوند براکد یاگر بدان«گفت:  یآنھا برگشته م یسو بهخواند،  یم

ب ین در الترغین چنیا .٣»افزون گرددتان  یه فقر و حاجتمندکد داشت، یدوست خواھ
 ت نموده است.یبه اختصار روا )۳۳۹/۱( هیم در الحلین را ابونعیآمده. و ا )۱۷۶/۵(

 یدر تحمل گرسنگ ھایشان تیاکح یو بعض أ اصحاب و خوردن برگ در راه خدا
 کی ص ه گفت: ھفت تن از اصحاب رسول خداکت نموده، یروا س از انس یطبران

شان  دھان یھا ه گوشهک ییخوردند تا جا یافتاده را م یھا دند، و برگیکخرما را م
 باشد. یف مید بن دعلج آمده و او ضعین خلید: در ایگو یم )۳۲۲/۱۰( یثمیھ .٤شد یزخم

ه ھفت تن بودند کت نموده: آنھا یروا س رهیاز ابوھر -حیبه اسناد صح-ماجه و ابن 
ھر  یھفت خرما به من داد، برا ص رسول خداآنگاه د: یگو یشدند. م یدچار گرسنگ

 آمده. )۱۷۸/۱(ب ین در الترغین چنیا .٥خرما کیانسان 

                                           
گوید: سند آن خوب (جید) است.  متذری می» کتاب الجوع«. ابن ابی الدنیا در حسن موقوف -١

 ) حسن دانسته است.۳۳۱۰» (صحیح الترغیب«آلبانی آن را در 
 نان.یه نشیباد -٢
) آلبانی آن را در صحیح ترمذی و صحیح ترغیب و ۶/۱۸) و احمد (۲۳۶۸. ترمذی (صحیح -٣

 ترھیب، صحیح دانسته است.
 ).۱۰/۳۲۲» (المجمع«. طبرانی از طریق خلید بن دعلج که ضعیف است روایت نموده. نگا: ضعیف -٤
 ).۳۳۵۳آلبانی آن را صحیح دانسته. نگا: صحیح ابن ماجه (). ۴۳۵۷. ابن ماجه (صحیح -٥
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ام به  از خانه یه گفت: روزکت است یروا س رهیاز ابوھر )۳۲۹/۴(و نزد ابن سعد 
چند از اصحاب رسول  یرون ساخته بود، و تنیمرا ب یطرف مسجد رفتم، و فقط گرسنگ

رون ساخته یز تو را بین ساعت چه چیره در ایابوھر یافتم، آنھا گفتند: ایرا  ص خدا
م و یبرخاستآنگاه ن طور. یز ھمی. گفتند: به خدا سوگند، ما را نیاست؟ گفتم: گرسنگ

 یم: ایگفت» ن ساعت چه شما را آورده است؟یدر ا«م. گفت: یرفت ص نزد رسول خدا
ه در کرا  یطبق ص د: رسول خدایگو یآورده است!! م ی، ما را گرسنگص رسول خدا

ن دو خرما را یا«از ما دو خرما داد و فرمود:  یکیھر  یآن خرما بود، خواست، و برا
ره یابوھر». ندک یت میفاکتان  ین دو خرما امروز براید، اید و بر آنھا آب بنوشیبخور

بستن شلوارم گذاشتم. رسول  یگر آن را در جایخرما را خوردم و د کید: من یگو یم
مادرم  یپاسخ دادم: آن را برا» ؟ین خرما را برداشتیره، چرا ایابوھر«: گفت ص خدا

 دو -(مادرم)-، و به او »م دادیآن را بخور، ما به او دو خرما خواھ«برداشتم. گفت: 
 .١خرما داد

خندق خارج  یسو به ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از انس یو بخار
، و اند صبحگاه سرد مشغول حفر (خندق) کین و انصار در یه مھاجرکد، و متوجه شد یگرد
امبر یه پک یآنھا انجام دھند، ھنگام یار را براکن یه اکخود نداشتند  یھم برا یھای برده
 ن فرمود:یبر آنھا را مشاھده نمود چن یمستول یو گرسنگ یخستگ ص خدا

 اللهم ان العيش عيش االخره
 

 مهاجرهـفاغفر االنصار وال 
 

 .٢»ن را مغفرت نمایآخرت است، پس تو انصار و مھاجر ی، زندگیا، زندگیبار خدا«
 گفتند:  یآنھا در پاسخ به و

 نحن الذين بايعوا حممداً 
 

 ابداً جهاد ما بقينا ـعىل ال 
 

 .»میا عت نمودهیبر جھاد ب ص م، با محّمدیھست یه تا زنده و باقکم، یھست یسانکما «
ن و انصار خندق را در یه گفت: مھاجرکت است یروا س ن از انسیھمچن یو نزد و
 ند: گفت یخود انتقال داده م یھا را بر پشت کنودند، و خا ینه حفر میاطراف مد

 نحن الذين بايعوا حممداً 
 

 عىل االسالم ما بقينا أبداً  
 

                                           
 ) با سند ضعیف.۴/۳۲۹» (طبقات«. ابن سعد در ضعیف -١
 ).۲۸۳۴( بخاری -٢
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 ».میا عت نمودهیبر اسالم ب ص م، با محّمدیھست یه تا زنده و باقکم یھست یسانکما «
 گفت: یدر پاسخ به آنھا م ص د: رسول خدایگو ی) می(راو

 اللّهم انّه ال خري اال خري االخره
 

 مهاجرـفبارك ىف االنصار وال 
 

 ».ت بدهکن را بریست، پس انصار و مھاجریر آخرت نیجز خ یریا، خیبار خدا«
آنھا با  یشد، و برا یجو آورده مشان  یدست برا یھا فک ید: به پریگو یم یو

ش قوم یشد، و در پ یا میاز طعام) مھ ی(با استفاده از جو نوع ی) بدبویا چربیروغن (
 یبو ین طعام ھم در دھان بدمزه بود، و ھم دارایو ا ،شد، و قوم گرسنه یگذارده م

 آمده است. )۹۵/۴( هین در البداین چنیا .١بد
خندق حفر  یه گفت: ما روزکت نموده، یروا س ن از جابریھمچن یبخار

ن ین زمیآمده گفتند: ا ص ظاھر شد، نزد رسول خدا ین سختیه زمکم، ینمود یم
 ی، بعد در حال»میا یمن م«ه در خندق ظاھر شده است. فرمود: کاست  یسخت

 یدنیبا سنگ بسته شده بود، و سه روز درنگ نموده و در آن چش مشکه شکبرخاست 
 )۹۷/۴( هین در البداین چنیر شده. اکث را به طول آن متذیو حد .٢میده بودیرا نچش

خندق را  ص ه گفت: رسول خداکت ست یروا ب از ابن عباس یآمده. و نزد طبران
ث را یسنگ بسته بودند، و حد یخود از گرسنگ یھا مکحفر نمود، و اصحابش در ش

دات و ییباب تأ«را در ھردو  آمده، و )۱۰۰/۴( هین در البداین چنیده. ایر گردکمتذ
به یش یرا ابن اب س ث جابریم نمود. و حدیر خواھکذ» اصحاب یبرا یبیغ یمددھا

ن یه آنھا ھشت صد نفر بودند. اکت نموده، و در آخر آن گفته: و به من خبر داد، یروا
 آمده است. )۹۸/۴( هیدر البدا نیچن

ت یروا س عه و او از پدرشیبن عامر بن رب اللهاز عبد )۱۷۹/۱( هیم در الحلیو ابونع
سه یک کیجز  یگریه فرستاد، و توشه دیما را به سر ص ه گفت: رسول خداکنموده، 

ه به ک یم نمود، طوریان ما قبضه قبضه تقسیه مسئوولش آن را در مکم، یخرما نداشت
پسرم  یرد؟ گفت: اک یده میخرما چه فا کید: یگو ی) مید، (راویرس یخرما م کی، کی
ن را یا .٣میدیبدان محتاج گردآنگاه م، یه ما آن را از دست دادکن ین طور نگو، بعد از ایا

                                           
 ).۴۱۰۰( بخاری -١
 ).۴۱۰۱بخاری ( -٢
 ) در سند آن مسعودی است که ضعیف است.۳/۴۴۶احمد ( -٣
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ن ید: در ایگو یم )۳۱۹/۱۰( یثمیاند، ھ ت نمودهیروا ین احمد، بزار و طبرانیھمچن
 قبل از آن ثقه بود. یشده، وله مختلط کآمد،  یمسعود

 در سفر یده و ھمراھانش و تحمل گرسنگیابوعب
ده یما را فرستاد، و ابوعب ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از جابر یھقیب

 کیمان  یش بود، و برایاز قر ١یا ر مقرر نمود، و ھدف ما روبرو شدن با قافلهیرا بر ما ام
خرما  کی کیده به ما یافت، و ابوعبین یزیچ یبرار آن یه غکسه خرما توشه داد یک
ه طفل کد؟ گفت: آن را، چنان یردک یم یارکد: گفتم: با آن چه یگو ی) میداد. (راو یم
ت یفاکم، و ھمان روز مان را تا شب یدینوش یم، بعد از آن آب میدیکم ید، مکم یم
م و ینمود یس میخم، سپس آن را با آب یزد یش برگ را میخو یھا نمود. و با چوب یم
آمده. و در  )۲۷۶/۴( هین در البداین چنیده. ایر گردکث را متذیم... و حدیخورد یم

-ن یخی، شکن را مالیخواھدآمد. و ا» اصحاب یبرا یبیغ یدات و مددھاییتأ«باب 
صد تن یت آنان آمده: آنھا سیاند، و در روا ت نمودهیشان روایر ایو غ -٢و مسلم) ی(بخار

 یرده، و در آن آمده: آنھا شش صد و ده تن و اندکت یز رواین یرا طبران نیبودند. و ا
باشد، و  یف مین زمعه بن صالح آمده و او ضعید: در ایگو یم )۳۲۲/۱۰( یثمیھ .٣بودند

رد؟ گفت: فقدان آن را در وقت ک یخرما چه م کیه گفت: گفتم: کآمده،  کنزد مال
 م.ینمود کتمام شدنش در

 در غزوه تھامه یاصحاب، و تحمل گرسنگو  ص رسول خدا
 یه: وکاند  ت نمودهیروا س یش غفاریاز ابوحب -اند ه رجالش ثقهک- یبزار و طبران

ه کم یقرار داشت یا مهید) در خیافزا یم یبود، (و ص در غزوه تھامه، با رسول خدا
دھد، به  یما را رنج م یرسول خدا، گرسنگ یآمده گفتند: ا ص صحابه نزد رسول خدا

 س ه به عمربن الخطابین قضیا». یبل«م. فرمود: یرا بخور یسوار یما اجازه بده تا شترھا
؟ مردم یردکخدا، چه  ینب یآمده گفت: ا ص امبر خدایخبر داده شد، موصوف نزد پ

                                           
 . م.یرکاست، نه لش یھدف قافله تجارت -١
 ).۱۹۳۵) و مسلم (۲۴۸۳( بخاری -٢
 نگا:سند آن ضعیف است. به روایت طبرانی. در سند آن زمعة بن صالح است که ضعیف است.  -٣

 ).۱۰/۳۲۲» (المجمع«
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شوند؟  ین حال بر چه سوار میند، با ایسوار را ذبح نما یتا شترھا یرا دستور داد
ن نظر ھستم یگفت: من بر ا» ؟یدار یابن خطاب تو چه نظر یا«فرمود:  ص امبریپ
جمع  یا اسهکاورند، و آن را در یخود را ب یھا مانده توشهیتا باق ینکشان را امر یه اک

شان را امر نمود، و یا ص . رسول خداینکشان دعا یا ی، و سپس خداوند را برایینما
آنھا دعا نموده،  یادند، بعد از آن براقرار د یا اسهکخود را در  یھا مانده توشهیآنھا باق
ن خود را پرنمود... و یاز آنھا خرج یو ھر انسان .»دیاوریخود را ب یھا نیخرج«گفت: 

 آمده است. )۳۰۳/۱۰( یثمین در ھین چنیر نموده، اکث را ذیحد
در  ص الله ه گفت: با رسولکت است یروا س از عمر بن الخطاب یعلیو نزد ابو

راند و مردم (ما) یده است، آنھا سیرسول خدا دشمن فرا رس یم: ایگفتم، یبود یا غزوه
م؟ یمردم طعام ندھ یم، و آن را برایشکش مان را نکآب یا شترھایاند، انصار گفتند: آ گرسنه

آن ». اوردید آن را بیمانده طعام باشد، بایه نزدش باقک یسکھر «فرمود:  ص رسول خدا
ر که در لشکم آوردند، و ھمه آنچه کاد و یصاع و ز کیمشت و  کی یردند، مردکگه شروع 

ت دعا نمود. کآن نشست و به بر یدر پھلو ص د. رسول خدایگرد ١ست و چند صاعیبود ب
خود، و در جوال  ٢ھر مرد در توشه دانآنگاه ». دید و نخوریریبگ«فرمود:  ص امبریو پ

راھن ین پیآست یه مردک یردند حتکخود را پر  یھا نین صورت خرجیگرفت، به ا یخود م
 یه بود باقکدند، و طعام چنان ینمود، و (از گرفتن) فارغ گرد یبست و آن را پر م یخود را م

ست، و من یجز خدا ن یه معبوکدھم  یشھادت م«فرمود:  ص ماند. بعد از آن رسول خدا
آتش نگه  یاورد، خداوند او را ازگرمین را بیه اکخدا ھستم، ھر بنده حقجو  رسول

 یآمده، او را عجل یعمر اللهدین عاصم بن عبید: در ایگو یم )۳۰۴/۸( یثمیھ .٣»دارد یم
 .اند ثقه یه رجال ویاند. و بق فش دانستهیضع یثقه دانسته، و گروھ

 داد یاصحاب را در روز جمعه طعام م یه برخک یت زنیاکح

                                           
ا سه یاست، و معادل چھار مد،  یه بر آن جاریّفاره و فطرکام اسالم از که احکست ییمانه یصاع پ -١

 د. م.یلوگرم است. به نقل از فرھنگ عمکی
نند، و بدان، توشه ک یه از پوست درست مکاست  یدر نص جراب استعمال شده است. و آن ظرف -٢

 ند. م.یگو یه به آن جوال ھم میشورما در زبان عامکشود، و در  یز گفته میطه نیا خریدان 
) ذر ستد آن یزید بن ابی زیاد و شیخش عاصم بن عبدالله بن عاصم ۲۳۰. ابویعلی (ضعیف -٣

 ضعیف ھستند.و ھرد ھستند که
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ه در مزرعه کدر ما بود،  یه گفت: زنکت نموده، یروا س از سھل بن سعد یبخار
د و آن را یچ یچغندر را م یھا شهید ریرس یاشت. چون روز جمعه فرا مک یخود چغندر م

چغندر مانند  یھا خیرد، و بک یاز جو را گرفته آرد م یانداخت، بعد از آن مشت یم یگیدر د
م یگشت یبرم یاز نماز جمعه به طرف و د: مایگو ید. سھل میگرد یاستخوان گوشت دار م

 ینمود، و ما به خاطر ھمان طعام و یش میما پ یم، و آن غذا را برایداد یسالم مو به او 
آمده: در آن نه چرب بود و نه روغن دار و ما به  یتیو در روا .١مینمود یروز جمعه را تمنا م

 آمده. )۱۷۳/۵(ب ین در الترغین چنیم. ایشد یدن روز جمعه خوشحال میفرارس

 ت نان گندم را نخورده بودندیآنھا در جاھله کن یصحابه و خوردن ملخ، و ا
 ص ه گفت: با رسول خداکت نموده، یروا س یاوف یاز ابن اب )۳۶/۴(ابن سعد 

از  )۲۴۲/۷( هیم در الحلین را ابونعیم. و ایخورد یه در آنھا ملخ را مکم، یھفت غزا نمود
 ت نموده است.ین روایبه مانند ا س یاوف یابن اب

ه گفت: کت نموده، یروا س از ابوبرزه -اند حیان صحیراو انشیه راوک- یو طبران
ه ک(شان  ستر گرمکم، و آنھا را از خاین روبرو شدیکاز مشر یم، و با گروھیبود یا غزوه

م و شروع به خوردن از آن یدیم. به آنجا رسینمودند) عقب راند یدر آن نان پخته م
 یشود. ھنگام ینان را بخورد چاق م یسکه ھر کم یدیشن یت میم، ما در جاھلینمود

 ٢ا چاق شده؟!یه آکرد ک یخود نگاه م یاز ما به پھلوھا یکیم ھر یه آن نان را خوردک
آمده:  یتید: و در روایگو یم )۳۲۴/۱۰( یثمیآمده. ھ )۱۷۷/۵(ب ین در الترغین چنیا

 (و کد و پایم، و آنھا را از نان سفیبود ص بر با رسول خدایما در روز خ
رجال  یت نموده، و رجال ویروا ین را طبرانیم. ھمه ایعقب راندشان  سبوس) یب

ه گفت: کت است یروا س رهیاز ابوھر )۳۰۷/۶( هیم در الحلی. و نزد ابونعاند حیصح
 یبرا ییه در جاکم یھود عبور نمودیاز  یم، از نزد گروھیبر را فتح نمودیه خک یھنگام

ھا را)  م. بعد از آن (آن نانیآنھا را از آنجا راند پختند، ما یستر گرم نان مکخود در خا
از آن سوخته  یه قسمتکد یاز آن رس یا هکمن ت یم، و برایم نمودیان خود تقسیدر م

                                           
 ).۹۳۸( بخاری -١
گوید: راویان آن روایان صحیحند.  . طبرانی. منذری در ترغیب و ترھیب میضعیف موقوف -٢

دو از ) ھر۹/۶۰» (الکبری«) و بیھقی در ۱۲/۲۴۹ھمچنین ابن ابی شیبة آن را در مصنف خود (
 اند. طریق حسن از ابی برزة روایت کرده
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شود، بعد من آن را  یه نان را بخورد چاق مکه ھر کده بودم، ید: و شنیگو یبود. م
 .ام؟! ا چاق شدهیه آکردم کخود نگاه  یبه پھلوھا خوردم

  أ خدا سوی بهتحمل شّدت تشنگی در راه دعوت 

 کدر غزوه تبو یو مواجه شدن با شّدت تشنگ ش اصحاب
گفته  س ه به عمربن الخطابکت نموده یروا ب ابن وھب با اسناد به ابن عباس

 یدیشد ین، عمر گفت: در گرماکما صحبت  یبرا ١یت ساعت سختیفیکشد: از 
به ما دست داد، تا  یم، در آنجا تشنگیاده شدیپ ییم، و در جایرون شدیب کتبو یسو به
از ما به  یکیه ک یمان قطع خواھد شد، به حّد یھا م گردنیه گمان نمودک ییجا

نمود گردنش  یه برگردد، گمان مکن یرفت، و قبل از ا یجستجو در اقامتگاه خود م
فشرد و  یمآن را  ینمود، و پا رو یاز ما شتر خود را ذبح م یمرد یقطع خواھد شد، حت

ر کگذاشت. ابوب یه آن را بر جگر خود مید، و بعد بقینوش یآب به دست آمده از آن را م
ن یر داده است، بنابرایرسول خدا، خداوند در دعا به تو عادت خ یگفت: ا س قیصّد 

گفت: » ؟یا آن را دوست داریآ«فرمود:  ص ن. رسول خداکما دعا  ینزد خداوند برا
آسمان بلند نمود، و ھنوز آن را  یسو بهخود را  یھا دستآنگاه د: یگو ی. میبل

آنھا آنچه را با  .٢دیپاسخ داد، و بعد خوب بار یکه آسمان با باران اندکده بود، یبرنگردان
ه از قرارگاه کم یدیم، دینیم (تا باران را) ببیخود داشتند، پر نمودند، بعد از آن رفت

 هین در البداین چنیاند. ا ردهکاخراجش ن ید است، ولین جیرده بود. اسناد اکتجاوز ن
ه کونس از ابن وھب به اسناد خود، مانند آن، چنان یر از ین را ابن جریآمده. و ا )۹/۵(

در  ین را بزار، و طبرانیت نموده است. ایآمده، روا )۳۹۶/۲(ر یثکر ابن یدر تفس
 اند. قهد: رجال بزار ثیگو یم )۱۹۴/۶( یثمیاند. ھ ردهکت یز روایاالوسط ن

                                           
ه در ماه رجب سال نھم ک کجنگ تبو یر از چگونگیه با تصوکه قرآن است، یاشاره به ھمان آ -١

 اد نموده است:ین یھجرت اتفاق افتاده بود، از آن چن

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ  ].۱۱۷[التوبة:  ﴾ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �َّ

خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر، و مھاجرین و انصار که در زمان عسرت و «: ترجمه
 . م.»تنگی از وی پیروی کردند نمود...

 ).۱/۱۵۹و حاکم ( )۱۸۴۱) و بزار (۱۱/۵۵) و طبری (۱۳۸۳. ابن حبان (صحیح -٢
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 کرمویدر روز  یاش و تحمل تشنگیرمه، عکحارث، ع
ه: حارث بن کاند  ت نمودهیروا س ثابت یب بن ابیر از حبکم و ابن عسایابونع 

دند، یمجروح گرد کرمویدر روز  ش عهیرب یاش بن ابیجھل و ع یرمه بن ابکھشام، ع
خواست تا آب حارث بن ھشام آنگاه زند. یتوانستند برخ یخود نم یجا هک یطور

 یرمه بده ھنگامکرد، حارث گفت: آن را به کاو نگاه  یسو بهرمه کنموقع عیبنوشد، در ا
اش بده. یرمه گفت: آن را به عکرد. عکآن نظر  یسو بهاش یرمه آن را گرفت. عکه عک

از آنھا برسد،  یکیه آب به کن یه درگذشت، و قبل از اکده بود یاش نرسیتا ھنوز به ع
 کن را در المستدریم اکآمده. و حا )۳۱۰/۵(نزالعمال کن در ین چنید. اھمه جان دادن

بن  اللهش و او از پدربزرگش عبدیر آن را از عمویرده. و زبکت یبه مانند آن روا )۲۴۲/۳(
در بدل  یه وکن یر شده، مگر اکن را متذیا یت نموده، و به معنایروا س مصعب

ت یب، مانند رواین را از حبیابن سعد ال بن عمرو را قرار داده است. و یاش، سھیع
 آمده است. )۱۵۰/۳(عاب ین در االستین چنیرده. اکت یم روایابونع

 در راه خدا یو تحمل تشنگ یابوعمرو انصار
ه ک-را  یه گفت: ابوعمرو انصارکت نموده، یروا س هیاز محّمد بن حنف یطبران

چد، و به غالم یپ یبه خود م یه از تشنگکدم، ید -و روزه دار بود ١ی، احدی، عقبیبدر
ر، غالم او را در پوشش سپر قرار داد، و او یبر تو،، سپر را بر من بگ ید: وایگو یخود م

 ص ر انداخت، سپس گفت: از رسول خدایرون آورد، و سه تیرا به ضعف ب یریت
ا نرسد، روز یاندازد، به ھدف برسد  یریه در راه خدا تک یسک«گفت:  یه مکدم یشن

ن ید. ایو قبل از غروب آفتاب به قتل رس». باشد یم ینور یو یر برایآن تامت یق
 یتیرده، و در رواکت یآن را روا )۳۹۵/۳(م کآمده. و حا )۴۰۴/۲(ب ین در الترغیچن

 .٢دیبر تو، بر من آب بپاش، و غالم بر او آب پاش یآمده: وا

  أ خدا سوی بهتحمل شّدت سردی در راه دعوت 

 از شّدت سرما یا حفره در غزوه صحابه و حفر نمودن

                                           
 نموده بود. کعت عقبه اشترایبدر، احد و ب یھا در غزوه یعنی -١
طبرانی. در سند آن عبدالرحمن بن العزرمی است که ضعیف است. نگا: . به روایت ضعیف -٢

 ).۳/۳۹۵). ھمچنین حاکم (۵/۲۷۰( »المجمع«



 ٩٩  أها در راه خداوند  باب سوم: تحّمل سختی

 

با  یا در غزوه یه: وکاند  ت نمودهیروا س حانهیاز ابور یو طبران یاحمد، نسائ
 یدیشد یم و سرمایگرفت یجا یبلند یدر جا ید: ما شبیگو یبود. م ص رسول خدا

ند، و در آن داخل ک یرا م یا از آنھا حفره یکیه ھر کدم یرا د یمردان ید، حتیبه ما رس
د فرمود: ین را دیا ص ه رسول خداک یانداخت. ھنگام یشده سپرش را بر خود م

ه فضل آن را به کنم ک ییش دعایند تا من براک یم یاز ما امشب حراست و نگھبان یک«
تو «رسول خدا. فرمود:  یاز انصار برخاست و گفت: من ا یمردآنگاه ». دست آورد؟

 ص د، و رسول خدایگرد کینزد ی، و»شو کینزد«گفت: فالن. فرمود: » ؟یستیک
ن یدم، گفتم: من ھم مرد (ایه شنک یرا گرفت و دعا را آغاز نمود. ھنگام یلباس و

تر  نییپا ییم دعاید: و برایافزا یحانه. می: ابور١گفت» ؟یستیکتو «د: یار) ھستم. پرسک
باشد آتش  ه در راه خدا حراست نمودهک یبر چشم«از دوستم نمود، و بعد از آن گفت: 

 یثمیآمده. ھ )۲۵۶/۲( ن در االصابهین چنیث. ایالحد .٢»ده شده استیحرام گردان
رده. کت یز مانند آن را رواین )۱۴۹/۹( یھقیاند. و ب د: رجال احمد ثقهیگو یم )۲۸۷/۵(

 ه خواھد آمد.کز ھست، ین س فهیث حذین باب حدیو در ا

 أ خدا سوی بهتحمل قّلت لباس در راه دعوت 

 س ن حمزهیفکت
ه کدم، ید): من حمزه را دیگو یه (مکت نموده یروا س از خّباب بن ارت یطبران

م یدیپوشان یش را میبا آن پا یم، ھنگامیافتین یگر لباسید ییر از عباینش غیفکت یبرا
ن ید، بنابرایگرد یش برھنه میم پاھایپوشاند یسرش را م یشد، وقت یرون میسرش ب

 آمده. )۱۷۰/۵(ن در المنتخب ین چنیا .٤میگذاشت ٣ش اذخریپاھابر  م،یدیسرش را پوشان

                                           
» گفتم«، »قلت«ن درست کشود ومم یم» گفت«ه ترجمه آن کآمده است، » قال«نجا در نص یا -١

 اعلم. م. اللهباشد. و
و موافقت کرده و آن را صحیح ) ذھبی نیز با ا۲/۸۳) و حاکم (۱۳۴، ۴/۱۳۳. احمد (صحیح -٢

 ).۵/۲۸۷» (المجمع«دانسته است. نگا: 
باشد،  یا زرد و تند بو میز و سرخ رنگ یش ری، برگھایکبار یھا است خوشبو با شاخه یاھیاذخر گ -٣

ز استفاده یچوب ن یاش ستبر است، و در پوشش خانه از باال شهید دارد، و ریسف یھا وفهکش
 تاب. م.ک ید و پاورقیعم شود. به نقل از فرھنگ یم

 ).۳۶۸۱» (الکبیر«. طبرانی در صحیح -٤
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 ن بابیدر ا ص ل بن حسنه با رسول خدایت شرحبیاکح
طلب  یه گفت: براکاند  ت نمودهیروا ب اللهاز شّفاء بنت عبد یھقیو ب یطبران

نمود و من  یآمدم، او شروع به معذرت خواھ ص نمودن (صدقه) نزد رسول خدا
ل یه ھمسر شرحبکرون رفتم و نزد دخترم، ید، بیوقت نماز فرا رس ردم.ک یمالمتش م

ده و تو در خانه یافته گفتم: نماز فرا رسیل را داخل خانه یبن حسنه بود، رفتم و شرحب
 کین، چون کخاله، مرا مالمت م یردم. گفت: اک؟! و شروع به مالمت نمودنش یھست

ست. بعد گفتم: پدر و مادرم ت گرفته ایبه عار ص لباس داشتم، آن را رسول خدا
ن حالش است و من یه اک یردم، در حالک یامروز مالمت م یش، من او را از ابتدایفدا
ن در ین چنیا .١میا اش زده ه ما وصلهکاست  یل گفت: آن ھم لباسیدانم!! شرحب ینم

آمده،  )۴۱/۴(نز که در الکر، چنان کآمده. و آن را ھمچنان ابن عسا )۳۹۶/۳(ب یالترغ
 )۳۴۲/۴( ه در االصابهکم، چنان یابونع یق ویعاصم و از طر یت نموده، و ابن ابیروا

اند، و (در االصابه ) گفته است: در سند آن عبدالوھاب بن  ت نمودهیآمده، آن را روا
 ه در االصابهکن را ھمچنان ابن منده، چنان یباشد. ا یم یه واھکآمده،  کضحا

 رده است.کت یروا )۵۸/۴( کم آن را در المستدرکده، و حات نمویآمده، روا )۲۷۱/۲(

 ن خاطریاو به ا یبرا ÷ لیو تحمل نمودن قّلت لباس، و بشارت جبرئ س رکابوب
ه ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا ب از ابن عمر )۱۰۵/۷( هیم در الحلیابونع

 یبر دوش داشت و آن را با خار ییعبا- س قیر صّد کنشسته بود، و ابوب ص رسول خدا
ده، سالم ینازل گرد یبر و ÷ لینزدش قرار داشت، جبرئ ٢-اش بسته بود نهیدر س

ن حالت یر را به اکرسول خدا: چرا ابوب یم داشت و گفت: ایتقد یرا به و یخداوند
اش بسته است. رسول  نهیدر س یرا بر دوش دارد، و آن را با خار ییه عباکنم یب یم

». ل، او مال خود را قبل از فتح بر من انفاق نموده استیجبرئ یا«فرمود:  ص خدا
د: یگو یسالم برسان و به او بگو: پروردگارت به توم یل گفت: از طرف خداوند به ویجبرئ

 س رکبه ابوب ص ن؟ رسول خدایا خشمگی یھست ین فقرت از من راضیا تو در ایآ

                                           
) در سند آن عبدالوھاب بن الضحاک است که ۷۸۹،۷۹۵» (الکبیر«. طبرانی در بسیار ضعیف -١

 گوید. ) می۱۰/۳۲۴متروک است چنانکه ھیثمی (
 به ھم وصل نموده بسته بود. یا خاللیو  یدو طرف عبا را سوراخ نموده، و آن را با خار یعنی -٢



 ١٠١  أها در راه خداوند  باب سوم: تحّمل سختی

 

رساند،  یاست، از طرف خداوند به تو سالم مل ین جبرئیر: اکابوب یا«ملتفت شده گفت: 
ه نموده یگر س رکابوب» ن؟یا خشمگی یھست ین فقرت راضیا تو از من در اید: آیگو یوم

ھستم، من از پروردگارم  یا بر پروردگارم غضب شوم؟! من از پروردگارم راضیگفت: آ
آن  یبه معناره یل صحابه از ابوھریم در فضاین را ھمچنان ابونعیو ا .١ھستم یراض
 یخ طبرانید است، و شیث غرابت شدین حدید: در ایگو یر میثکت نموده است، ابن یروا

را  یسکشناسم، و  یرا نم یخ او محّمد بن نصر فارسی، و شیه عتبیعبدالرحمن بن معاو
 آمده. )۳۵۳/۴(نز العمال کن در منتخب ین چنیر نموده باشد. اکه آن دو را ذکدم یھم ند

 و تحمل قلت لباس ب و فاطمه یعل
فرمود: با فاطمه دختر  س یه گفت: علکاند  ت نمودهیروا یاز شعب ینوریھّناد و د

ه از طرف شب بر آن کپوست قوچ  کیازدواج نمودم، من و او جز  ص محّمد
م، ینداشت یگر فرشیم، دیداد یش مان را بر آن علف مکم، و از طرف روز شتر آبیدیخواب یم

 آمده است. )۱۳۳/۷(نز کن در الین چنیا .٢ھم نداشتم یگر خادمید -فاطمه- یو جز و

 و مداومت برخوردن خرما و آب یصحابه و تحمل لباس پشم
ت یروا س و ابنماجه از ابن ماجه برده -ح دانستهیه آن را صحک- یابوداود، ترمذ

 یحالم در یامبرمان بودیه با پک یه گفت: پدرم به من گفت: اگر ما را وقتکاند  نموده
 .٣گوسفند است یمان بو یبو یردک ی، گمان میدید یده بود، میه، باران بر ما بارک
برده  ید ابن ابین را از سعیا )۸۰/۴(آمده. و ابن سعد  )۳۹۴/۳(ب ین در الترغین چنیا

 یبه من گفت ا -س یابوموس یعنی-ه گفت: پدرم کت نموده، یو او از پدرش روا
، از ما یدید یده بود میه باران بر ما بارک یم وقتیمان بود یه با نبکپسرم، اگر ما را 

ن را ین ای. و ھمچنینمود یمان استشمام م یگوسفند را به سبب لباس پشم یبو
اه ی، و طعام مان دو س٤رده، و افزوده است: لباس مان پشمکت یروا یاز ابوموس یطبران

                                           
 او.ی  ) ھمچنین ممراجعه شود به سخن نویسنده درباره۷/۱۰۵. ابونعیم در حلیه (ضعیف -١
 ).۱۰/۳۲۵» (مجمع الزوائد: «نگا). آلبانی آن را صحیح دانسته. ۳۵۶۲ابن ماجه ( -٢
 ).۲۴۷۹) و ترمذی (۴۰۳۳. ابوداوود (صحیح -٣
 .)۴/۸۰. ابن سعد در طبقات (صحیح -٤
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، و آن را اند حیرجال صح ید: رجال ویگو یم )۳۲۵/۱۰( یثمی. ھ١بود: خرما و آب
 ت نموده است.یابوداود به اختصار روا

 اصحاب صّفه و تحمل قلت لباس
ه کدم، یه گفت: ھفتاد تن از اھل صّفه را دکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر یبخار

) بر تن داشتند ی(شال مانند یا ا جمهیا شلوار ینداشت،  ییاز آنھا بر خود ردا یکیچ یھ
 ید، و بعضیرس یآنھا به نصف ساقھا م یه بعضکخود بسته بودند،  یھا گردنو آن را بر 

ده شود با دست خود جمع یه عورتش دکن یت ایراھکن، و او آن را از یعبکگرشان به ید
 هیم در الحلین را ابونعین ایآمده. و ھم چن )۳۹۷/۳(ب ین در الترغین چنیا .٢نمود یم
ت است یروا س م ھمچنان از واثله بن اسقعینعت نموده است. و نزد ابویروا )۳۴۱/۱(
امل نداشت، و عرق در کما لباس  کیچ یه گفت: من از جمله اصحاب صّفه بودم، و ھک

 ل از عائشه یخود خط ساخته بود. و بخار یو غبار برا کمان از چر یھا پوست
 هک ینزدش بود، و لباس ل از عائشه یزینکآمد، و  ینزد و یه: مردکت نموده یروا

ن، کزم بلند ینکگفت: چشمت را به  ب مت داشت بر تن داشت، عائشهیپنج درھم ق
ورزد. و از  ین (لباس) در خانه امتناع میدن ایاز پوش ین، چون ویو به طرفش بب

نت ینه زیه در مدک یداشتم، و ھر زن یمن لباس ص ھا در زمان رسول خدا نیھم
ب ین در الترغین چنیا ٣گرفت. یت میفرستاد و آن را عار ینمود، نزد من م یم
 آمده است. )۱۶۴/۵(

  أ خدا سوی بهتحمل شّدت خوف در راه دعوت 

 ٤و سرما در شب احزاب یاصحاب و تحمل شّدت خوف، گرسنگ
ه کاند  ت نمودهیروا س فهیز برادر زاده حذیاز عبدالعز )۱۴۸/۹( یھقیم و بکحا

گفتند: به خدا  ینان ویھم نشاد نمود، ی ص را با رسول خدا ھایشانفه غزایگفت: حذ

                                           
 اند. شده یاه مسمیاه خرما بر آب، به دو سیآب و خرما به خاطر غلبه رنگ س -١
 ).۴۴۲بخاری ( -٢
 ).۲۶۵۸بخاری ( -٣
ّفار در مقابل مسلمانان کن گروه از یز نامند چون در آن غزوه چندیغزوه خندق را غزوه احزاب ن -٤

 مّتحد شده بودند.
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ن را یفه گفت: ایم. حذیردک ین طور و آن طور میم، ایبود یسوگند، اگر در آن حاضر م
ده، و نشسته یشکه صف کم یافتیدر ید، ما خود را در شب احزاب در حالینکتمنا ن

ن ما، ییظه در پایھود قریسر ما قرار داشتند، و  یان و ھمراھانش بر باالیم، و ابوسفیبود
و پرباد قبل از  کیآن چنان تار یچ شبیم، وھیدیترس یال خود میه از آنھا بر اھل و عک

 یکیھا بود، و آن چنان تار باد آن چون صاعقه یامده بود. و در صداھایآن ھرگز بر ما ن
 ص امبرید، و منافقان شروع به اجازه گرفتن از پید یما انگشت خود را نم یکیه کبود 

و ھر  ،١رمحفوظ نبودیه غک یست، در حالیما محفوظ ن یھا ند: خانه گفت ینموده م
داد،  یه به آنھا اجازه مکداد، و او  یخواست به او اجازه م یاجازه م یه از وکاز آنھا  کی

ن وقت یم. در ایا مانند آن بودیصد تن و یرفتند، و ما س یه میج و در خفیآنان به تدر
از  یا د، و من جز پارچهیه به من رسکن ینمود، تا ادن یاز فرد فرد ما د ص رسول خدا

از گزند دشمن بر خود داشتم  ینمود، نه سپر یم تجاوز نمیه آن ھم از زانوھاکھمسرم 
م نشسته بودم. گفت: ینزدم آمد، من بر زانو ص د: رسول خدایگو ی. میو نه از سرد

ن چسباندم و گفتم: ی، من خود را به زم»فهیحذ«فه، فرمود: یگفتم: حذ» ست؟یکن یا«
ن ھمه یبا ا -زمیم برخیه از جاکن یت ایراھکن به خاطر یا- ص رسول خدا ی، آریآر
م یاتفاق افتاده است، خبر قوم را برا یان قوم خبریدر م«فرمود:  یستادم. ویستادم ایا
تر بودم و از ھمه آنھا  د: در آن وقت من از ھمه مردم ھراسانیگو یفه میحذ». اوریب
بار «فرمود:  ص رون رفتم. رسول خدایبآنگاه د: یافزا یرما خورده بودم. مشتر سیب

ش و از پشت سرش، و از طرف راستش و از طرف چپش، و از یش رویا، او را از پیخدا
را  یید: به خدا سوگند، آن ترس و ھراس و سرمایگو یم». نش نگه دارییش و از پایباال

را در آن  یزیرون رفت، و چیاز نھادم بده بود، ھمه یه خداوند در نھاد من آفرک
ن یان قوم تا ایفه، درمیحذ یا«دم فرمود: یگردان یه روک ید: ھنگامیافزا یافتم. می ینم
ه به قرارگاه قوم کن یرون رفتم، تا اید: بیگو یم». یانجام ندھ یزیچ یا امدهیه نزدم نک

                                           
 د:یفرما یدر سوره احزاب م یو تعال کن مورد خداوند تباریدر ا -١

ٞ َعوۡ  ُ�ُيوَ�َنا إِنَّ  َ�ُقولُونَ  �َِّ�َّ ٱ ُهمُ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  ِذنُ  ٔۡ َ� َو�َسۡ ...﴿  ﴾�فَِرارٗ  إِ�َّ  يُرِ�ُدونَ  إِن َر�ٍ� بَِعوۡ  ِ�َ  َوَما َرة
 ].۱۳[االحزاب: 

غیر محفوظ است، ھای ما  گویند: خانه و گروھی از ایشان از پیغمبر اجازه میخواھند، می« :ترجمه
 م. .»باشد شان فقط فرار می ھایشان غیر محفوظ نیست، ھدف در حالی که خانه
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مرد گندمگون و  آنگاهسوخت،  یه مکآتش آنھا نگاه نمودم  یشدم، به روشن کینزد
ده یمر خود مالکخود را بر آتش گرم نموده و آن را به  یھا ه دستکدم، یرا د یستبر

 یریتآنگاه . -شناختم یان را نمین ابوسفیو قبل از ا-د ینکوچ کد، ینکوچ کد، یگو یم
مانم گذاشتم تا او را به آن کرون آوردم، و آن را در ید داشت بیه پرسفکر دانم یرا از ت

ن یان آنھا تا ایدر م«اد آوردم: یرا به  ص قول رسول خداآنگاه آتش بزنم.  ییروشنادر 
ردان خود یرم را به تی، آنگه دست بازداشتم، و ت»یانجام ندھ یزیچ یا امدهیه نزدم نک

عامر از ھمه  یرت دادم و به اردوگاه داخل شدم، و بنیدم، بعد از آن خود را غیبرگردان
ن یگر اید، دینکوچ کد، ینکوچ کآل عامر،  یگفتند: ا یبودند و متر  کیمردم به من نزد

وجب ھم  کیه از آن کدر وزش بود شان  ست. و باد در اردوگاهیاقامت شما ن یجا، جا
شان یا یھا ھا و فرش سنگ را در اقامتگاه یرده بود، به خدا سوگند، من صداکتجاوز ن

رون شدم. یب ص رسول خدا یسو بهزد، پس از آن  یه باد آن را مکدم، یشن یم
 -ا مانند آنی-ار کست سوار یبا ب -ا مانند آن شدیو -م نصف یه راه براک یھنگام

ه خداوند از که ھمه عمامه بر سر داشتند و گفتند: به دوست خود خبر بده کبرخوردم، 
ه ک یبرگشتم، و او در حال ص رسول خدا یسو بهت آنھا را نمود. و من یفاک یجانب و
برگشتم ھمان  یخواند، به خدا سوگند، ھنگام یده بود، نماز میچانیپ ییدر عباخود را 

خواند به  یه نماز مک یدر حال ص دم. رسول خدایلرز یسرما به جانم برگشت و م
خود را بر من انداخت  یشدم، و عبا کینزد یدست خود به من اشاره نمود، من به و

و  -گزارد یآمد نماز م یدشوار م یبر و یارکه چون کبود  ص ن عادت رسول خدایا-
نمودم  کتر یه من آنھا را در حالکدم، و به او اّطالع دادم یرسان یمن خبر قوم را به و

 ات را نازل فرمود:ین آید: و خداوند ایگو یردند. مک یوچ مکه ک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ٓ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ رۡ  ُجُنودٞ  ُ�مۡ َءتۡ َجا

َ
 َناَسلۡ فَأ

ُ ٱ َوَ�َ� ﴿ن قول خداوند یتا به ا ﴾َهاتََروۡ  لَّمۡ  اوَُجُنودٗ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  ۡ ٱ �َّ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ۚ لۡ ٱ ُ ٱ َوَ�نَ  قَِتاَل  .]۲۵-۹االحزاب: [ ﴾�َعزِ�زٗ  قَوِ�ًّا �َّ

د، در آن یاد آورید! نعمت خدا را بر خودتان به یا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه
بر آنھا  یما باد و طوفان سخت ی) به سراغ شما آمدند، ولیمی(عظ یرھاکه لشکھنگام 
دان مؤمنان را از ین مید... و خداوند در ایدید یه آنھا را نمک یانیرکم و لشیفرستاد

 .»ر استیناپذ ستکو ش یاز ساخت، و خدا قوین یب جنگ
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، آن را یگریاق دیر به سکآمده، و ابوداود و ابن عسا )۱۱۴/۴( ١هین در البداین چنیا
 اند. ت نمودهیآمده، روا(۲۷۹/۵نزالعمال )که در کچنان  یل طوالنکبه ش

 یم، مردیبود س فهیه گفت: ما نزد حذکت نموده، یروا یمید تیزیو مسلم آن را از 
از خود دم و یجنگ یم یاب وکنمودم، در ر یم کرا در ص به او گفت: اگر رسول خدا

؟! ما خود را در شب ینمود یفه به او گفت: تو آن را میدادم. حذ یشجاعت نشان م
طاقت  یید و سرمایبود با باد شد یه شبکم یافتیدر یدر حال ص احزاب با رسول خدا

اورد و در روز یم بیه خبر آنھا را براکست ین یا مردیآ«گفت:  ص فرسا. رسول خدا
ده، و یر گردکز به اختصار متذیث عبدالعزیرا چون حد ثیو حد»... امت با من باشد؟یق

د یشد یه برگشتم، سرماک یآمدم، وقت ص آمده: و نزد رسول خدا یث ویدر حد
 یه بر وک ییخبر دادم، او مرا با اضافه عبا ص دم، و به رسول خدایلرز یخوردم، و م

ه صبح ک یوقت د، و تا صبح ھمانجا خواب رفتم.یخواند، پوشان یبود، و با آن نماز م
ن را یا .٢»نندهکار خواب یبس یز ایبرخ«انومان)، یفرمود: (قم  ص نمودم، رسول خدا

آمده  یث ویت نموده و در حدیل منقطع رواکبه ش س یعب قرظک ابن اسحاق از محمدبن
» رد، و بعد بر گردد؟که قوم چه کند یما بب یزد، و برایخ یه برمک یست مردیک«ه گفت: ک

در  یه وکخواھم  یاز خداوند م«بازگشت را شرط گذاشت،  یو یبرا ص رسول خدا
 .برنخاست یچ مردیو سرما ھ یاز شّدت خوف، شّدت گرسنگ یول». قم باشدیجنت رف

  خدا سوی بهها و امراض در راه دعوت  تحمل نمودن زخم

 عبداالشھل در روز أحد یت دو مرد از بنیاکح
عبداالشھل  یاز بن یه: مردکت نموده یروا س ابن اسحاق به اسناد از ابوسائب

ه ک یم، ھنگامیما مجروح، برگشت یم، و ھر دویگفت: من و برادرم در احد حاضر بود

                                           
) در سند آن محمد بن عبدالله بن ابی قدامه ۳/۴۴۹:۴۵۱» (الدالئل«. بیھقی در صحیح لغیره -١

حنفی است که ضعیف است و ھمچنین موسی بن مسعود ھندی صدوق است که حفظش ضعیف 
) به مانند آن بطور مختصر روایت ۳/۱۵۷اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (است. ھمچنین ابن 

 کرده که در سندش جھالت است.
غزالی » فقه السیره«: تخریج احادیث نگا) این داستان طرق دیگری نیز دارد. ۱۷۸۸مسلم ( -٢

)۲۲۹،۲۳۰(. 
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ا ی-دشمن را نمود، به برادرم گفتم  رون شدن در طلبیاعالم ب ص مؤذن رسول خدا
شود؟ به خدا  یاز مافوت م ص با رسول خدا یا ا غزوهی: آ-ه به من گفت کن یا

م. یاز ما به شّدت مجروح بود کیم، و ھر یه سوار بشوکم یھم نداشت یبکسوگند، ما مر
متر بود، چون از پا ک یم و زخم من از ویخارج شد ص ما با رسول خدا یو ھر دو

ن یرفت، تا ا یاده راه میرا ھم پ یگرفتم، و نوبت می نوبت او را بر پشت خود کیافتاد  یم
 هین در البداین چنیده بودند. ایمسلمانان به آنجا رس هکم یدیرس ییه به ھمان جاک
بن سھل و برادرش  اللهه: عبدکده یر گردکمتذ یاز واقد )۲۱/۳(آمده. و ابن سعد  )۴۹/۴(

ه کرون آمدند یب یحمراء االسد، در حال یسو بهه ک اند یسانکھمان  ب رافع بن سھل
 خود نداشتند. یھم برا یبکمرگرفت، و  یھمراه خود را به پشت م یکیبودند، و  یزخم

 ت عمروبن جموح و شھادتش در روز احدیاکح
ه آنھا گفتند: کت نموده یسلمه روا یوخ بنیش یابن اسحاق با اسناد به بعض

چھار پسر  یاد بود، ویز یلیاش ھم خ یبود لنگ، و لنگ یمرد س عمروبن جموح
ردند. ک یت مکشر ص ھا با رسول خدا هکر (شجاع) بودند، و در معریه چون شکداشت 
د خواستند او را در خانه نگه دارند، و گفتند: خداوند تو را یه روز احد فرا رسک یھنگام

آمده گفت: پسرانم  ص ده است. عمروبن جموح نزد رسول خدایمعذور گردان
رون شدن با تو در آن بازدارند، به خدا سوگند، من آرزو ین وجه، و بیخواھند مرا از ا یم

تو را خداوند «فرمود:  ص لنگ خود در جنت قدم بزنم. رسول خدا ین پایمندم با ا
د ینکرا منع ن یاگر و«و به پسرانش گفت: ». ستیده، و جھاد بر تو الزم نیمعذور گردان

 ص او با رسول خداآنگاه ». ب او گرداندید خداوند شھادت را نصیست، شاین یکبر شما با
آمده. و احمد  )۳۷/۴( هین در البداین چنید. ایرون آمد، و در روز احد به شھادت رسیب

د: عمروبن یگو یم ی) حاضر بود، وصحنهه: او در آن (کت نموده یروا س از ابوقتاده
ه من در راه خدا ک ینیب یا میرسول خدا، آ یآمده گفت: ا ص جموح نزد رسول خدا

لنگ بود  یو یح و سالم در جنت قدم بزنم؟ پایم صحین پایشته شوم، و با اکبجنگم و 
از آنھا را در روز احد  یا اش و برده بعد او، برادرزاده». یبل«فرمود:  ص رسول خدا -

 یمن به و ییگو«عبور نموده گفت:  ینار وکاز  ص دند. رسول خدایبه قتل رسان
 ص و رسول خدا». رود یح و سالم در جنت راه میش صحین پایه به اکنم ک ینگاه م
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 )۳۱۵/۹( یثمیھ ١قبر گذاشته شدند. کیدر شان  یوالامر نمود، و آن دو با م
. و اند حیباشد، رجال صح یه ثقه مک، یبن نصر انصار ییحیر یغ ید: رجال ویگو یم
 ت نموده است.یق ابن اسحاق به مانند آن رواین را از طریا )۲۴/۹( یھقیب

 

 جیت رافع بن خدیاکح
نه رافع بن یه: در سکت نموده یاش روا یب یب د و او ازیبن عبدالحم ییحیاز  یھقیب
ا ین دو را گفت: روز احد یاز ا کیدام کدانم  ید: نمیگو یم ٢عمربن مرزوق- س جیخد

 ص رسول خدا یآمده گفت: ا ص نزد رسول خدا یر زده شد. ویبا ت -نیروز حن
 امبر به او گفت:یرون آور. پیم بیر را برایت

ر را یت یشم، و اگر خواسته باشک یم ان ھمه راکیر و پیت یرافع اگر خواسته باش یا«
د یه تو شھکدھم  یت شھادت میامت برایگذارم، و روز ق یان را مکیشم و پک یم

م یامت برایان را بگذار، و روز قکیش و پکر را بیرسول خدا، ت یگفت: ا». یھست
ان) تا زمان خالفت کید: او با آن (پیگو ی) مید ھستم. (راویه من شھکشھادت بده 

ن ین چنیا .٣د، و بعد از عصر درگذشتیزخمش پاره گردآنگاه نمود،  یزندگ س هیمعاو
ه وفات نموده یپس از خالفت معاو یه: وکح آنست یصح یت آمده. ولین روایدر ا

                                           
گر شیوخی که ذکر شده ) آمده است. اسناد آن نیز ا۳/۳۶ابن اسحاق چنانکه در سیره این ھشام ( -١

 صحابه باشند صحیح است وگرنه مرسل خواھد بود.
) این داستان را از ابی قتاده به این صورت روایت کرده است که: عمرو بن جموح ۵/۲۹۹احمد (

آمد و گفت: اگر در راه خداوند بجنگم تا آنکه کشته شودم آیا با این پایم در  ص نزد رسول الله
پس او و پسرش ». آری«به او گفت:  ص فت؟ و او لنگ بود. پس پیامبربھشت سالم راه خواھم ر

گذشت  شان در روز احد ھر سه شھید شدند. پیامبر در حالی که از کنارش می آزاد شدهی  و برده
». زنی بینم در حالی که با این پایت در حال سالمت در بھشت قدم می گو اینکه تو را می«فرمود: 

پدر و پسر و موالیشان در یک قبر قرار داده شدند. حافظ ابن حجر در  پس پیامبر دستور داد آن
 ).۲۸۱» (تحقیق فقه السیرة«گوید: سند آن حسن است. نگا:  ) می۳/۵۳فتح الباری (

 ر نمودم.که ذکح ھمانست یگفت، صح س در اصل آورده: عمر -٢
طبرانی ارجاع داده است  ) به۹/۳۴۶» (المجمع«) بیھقی آن را در ۶/۴۶۳» (الدالئل«بیھقی در  -٣

و گفته: اگر زن رافع صحابی باشد [که سند صحیح است] اما اگر نباشد من او را نمی شناسم و 
 بقیه رجال آن ثقه ھستند.



 حیات صحابه    ١٠٨

 

ه در کد: احتمال دارد یگو یم )۴۹۶/۱( آمده. در االصابه هین در البداین چنیاست. ا
، ابن منده و ین با وردین را ھمچنیفاصله باشد. و ا یدن زخم و مرگ مّدتیکان تریم

ن آن را، یاند. و ابن شاھ ردهکت یآمده، روا )۴۷۴/۴( ه در االصابهک، چنان یطبران
ن موضوع) در باب یث (در ایت نموده. و احادیآمده، روا )۴۹۶/۱( ه در االصابهکچنان 

 صبر خواھد آمد.
 



 

 جج

 

 

 :باب چهارم
 باب هجرت

ھا سخت و  ه فراق وطن بر نفسک یش را، در حالیز خویچگونه اصحاب وطن عز
خود  یھا مرگ دوباره به وطن یه تا پاک ینمودند، به صورت کد است، تریشد

تر بود؟! و چگونه  آن مجبوبا و متاع یآنھا از دن ین عمل برایبرنگشتند؟! و چگونه ا
ردند؟! کن یش التفاتیآن پروا ننمودند، و به فنا یا مقّدم داشتند، و بر نابودین را بر دنید

ه ک ییردند، گوک یاز فتنه فرار مشان  نیبه خاطر حفظ د یبه شھر یو چگونه از شھر
آن چنان  ایآن (آخرت) بودند، و دن ده شده بودند، و از فرزندانیآخرت آفر یآنھا برا

 .ده شده است!!یآنھا آفر یبرا ییه گوکده بود، یگرد

  س و ابوبکر ص هجرت رسول خدا

 ص ه رسول خدایعل یسه سازیر و دسکش در میران قریاّتفاق و اتحاد ام
پس از  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یل مرسل رواکبه ش س از عروه یطبران

سه یش بر دسین قریکرا درنگ نمود، بعد از آن مشر ١الحجه، محرم و سفر یه ذیحج بق
است، مّتحد شدند و  یرون شدنیب ص ه گمان نمودند، رسول خداک یر خود، وقتکو م

ند، یدفاع نما یه از وکرا  یسانکپناھگاه و  یو ینه برایه خداوند در مدکدانستند 
آنھا  یسو بهه کن یده است، و خبر اسالم آوردن انصار، و آن عده از مھاجریا گردانیمھ

 ص ه رسول خداکبا ھم اتفاق نمودند، آنگاه ده بود، یز به آنھا رسیرون رفته بودند نیب
شند، کن بیا او را بر زمی -نند کاش  یا زندانیرا به قتل برسانند،  یا ویرند، یرا بگ

ن حال یند، در ایا بسته نماینند و کرونش یا بی -نموده  کن شیعمروبن خالد در ا
 ن فرمود: یله آنھا خبر داد. و چنیر و حکاو را از م ألخداوند 

                                           
 ل سال چھاردھم اتفاق افتاده بود.ی، و اواصشان  زدھم بعثت جنابیان سال سین در پایا -١



 حیات صحابه    ١١٠

 

ِينَ ٱ بَِك  ُكرُ َ�مۡ  �ذۡ ﴿ َّ�  ْ وۡ  بُِتوكَ ِ�ُثۡ  َ�َفُروا
َ
وۡ  ُتلُوكَ َ�قۡ  أ

َ
 ُكُرونَ َوَ�مۡ  رُِجوَكۚ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ ُكرُ َوَ�مۡ  ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۰االنفال: [ ﴾٣٠ ِكرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  �َّ
ردند تا تو را به ک یسه و نقشه طرح میافران دسکه کن) کاد یرا ( یو ھنگام«: ترجمه
ردند، و خداوند ھم ک یر مینند، آنھا تدبکرون یه) بکا (از میشند کا بینند، کفیزندان ب

 .»نندگان استکرین تدبیرد، و خدا بھترک یر میتدب
ده بود یآمده بود، خبر رس س رکه در آن منزل ابوبک یھمانروز ص رسول خدا یو برا

 .)زنند یخون میگاه به بستر خود برود، شبیه بک ی، وقتین از طرف شب بر ویکه مشرک

ر و پنھان شدن آنھا در کبه عنوان مھاجر با ابوب هکاز م ص امبریخارج شدن پ
 غار ثور
است  ین ھمان غاریا - ١ر به طرف غار ثورکو ابوب ص شب او یکین در تاریبنابرا

رفته  س طالب یبن اب یخارج شدند، و عل - ٢ر نمودهکآن را در قرآن ذ أله خداوند ک
ن یکد. و مشریخواب یھا از و به خاطر پنھان داشتن چشم ص در بستر رسول خدا

ه در ک یسکنه یه بر سکنمودند،  ین اختالف و مشورت سپریش، شب خود را در ایقر
ن یردند، اکم، تا صبح ینک یر میم و او را دستگیزن یخون میده شبیبستر خواب

 ص از بستر برخاست، و او را از رسول خدا س یبود. و ناگھان علشان  صحبت
گاھ یه وکدند، و او به آنھا خبر داد یپرس ه کدانستند آنگاه ندارد،  یو اّطالع یاز او آ

اھل  یسو بهبه ھر طرف سوار فرستادند، و  ین در طلب ویخارج شده است. بنابرا یو
دادند، و به  یوعده م یپاداش بزرگشان  یدادند، و برا یآبھا رفتند، و به آنھا دستور م

بر سر آن سعود  یدر آن بودند، حتّ  س رکو ابوب ص ه رسول خداکآمدند  یھمان غار
ر نگران شد و به اندوه و کابوبآنگاه د، یشان را شنیا یصداھا ص ردند. و رسول خداک

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿به او گفت:  ص موقع رسول خدان یآورد، در ا یغم رو  ﴾َمَعَنا �َّ

                                           
 ر آن موقعیت دارد، به نام ھمان کوه نامیده شده است.ثور کوھی است که در پاین مکه، و غاری که د -١

]. ۴۰[التوبة:  ﴾َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ ﴿خداوند تبارک وتعالی آن را در سوره توبه ذکر نموده است:  -٢
 .»در حالی که دومین نفر بود، آنگاه که ھردو در غار بودند«: ترجمه



 ١١١   باب چهارم: باب هجرت

 

از  یونک. بعد دعا فرمود، و آرامش و س»با ماست الله ن مشویغمگ«: ترجمه ].٤٠التوبة: [
 د:ینازل گرد یبر و ألطرف خداوند 

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱ َ�َِمةَ  وََجَعَل  َهاتََروۡ  لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  ۥَو� َّ�  ْ  َ�َفُروا

فۡ ٱ � لسُّ ِ ٱ َوَ�َِمةُ  َ�ٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱ ِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا  .]۴۰التوبة: [ ﴾َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  �َّ
ه ک ییرھاکفرود آورد، و او را با لش ین خود را بر ویکتس الله ن موقعیدر ا«: ترجمه

روز است، یبلند و پ الله داد، و سخنن قرار ییافران را پاکت نمود، و گفتار ید تقوید ینم

 .»مت استکو خداوند غالب و با ح
ر کرفت، ابوب یه مکاش در م و خانواده یه نزد وکداشت  یا رخوارهیر شتر شکابوب

بود فرستاد، و او  ین و امانت دار و مسلمان خوبیه امکخود را  یره موالیعامر بن فھ
ش یمان قریشد، و ھم پ یگفته م» قطیاالابن «ه به او ک یعبد بن عد یرا از بن یمرد

 - یه در آن روز ھمان عدوکه گرفت، یراکالعاص بن وائل بود، به  یسھم ازبن یدر بن
 اللهد، و عبدیان ما پنھان گردیھا در م و آن شب ١و راه دان بود کمشر -قط) ی(ابن ال

آورد، و  یمشان  یبود برا یه مکه در مکرا  یشد ھر خبر یگاه م یب ر چونکب یبن اب
دند و ذبح یدوش یبرد، و آن دو م یره ھر شب گوسفندان را نزد آنھا میعامر بن فھ

ان شبانان مردم به سر ینمود و صبح را در م یت مکع حریردند، و از آنجا سرک یم
شان  ید، و برایه صداھا از آنھا خاموش گردکن یشد، تا ا یبرد، و رازش دانسته نم یم

(رسول  -شان یا یاند، و ھر دو ه) خاموش شدهک(مردم در م ه از آن دوکد یخبر رس
) آمدند، و آنھا یعدو یعنی(شان  خود، نزد ھمراه یبا شترھا - )س رکو ابوب ص خدا

ره را یردند، و عامربن فھکت کدر غار دو روز و دو شب درنگ نموده بودند، بعد از آن حر
 یارکنمود و با آنان ھم یشان را م خدمتراند،  یرا م ھایشانه شترکھم با خود بردند، 

) با ینمود و (گاھ ی) در پشت سرش بر شتر خود سوار میر او را (گاھکرد، و ابوبک یم
ر یره و غیر از عامربن فھیغ یس از مردم با وکچ یرد، و ھک یدر سوار شدن نوبت م یو

د: یگو یم )۵۱/۶( یثمیھ .٢نمود وجود نداشت یم ییه آنھا را راھنماک یاز ھمان عدو
 باشد. یحسن م یث ویاش سخن است، و حد ه دربارهکھه آمده، ین ابن لعیدر ا

                                           
ه: ابن کن باشد ین ھدف چنکخورد، و مم یغامض و نامرتب به نظر م یتاب تا حدکنجا عبارت یا -١

 والله اعلم. م.بود.  یاش راه بلد فهیار و وظکبود، و  که گرفته شد، مشریراکه به ک یقط در وقتیا
 . مرسل است. ھمچنین در آن ابن لھیعه است که ضعیف است.ضعیف -٢



 حیات صحابه    ١١٢

 

 سفر ھجرت آماده نموده بود یبرا س رکآنچه ابوب
 کیآمدن را در  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ل ابن اسحاق از عائشه

فرا  یھمان روزه کن یرد، تا اک ینم کر ترکگاه به خانه ابوب یب ایا صبح و یطرف روز: 
ه و از کاجازه ھجرت و خارج شدن را از م ص ه خداوند در آن به رسول خودکد یرس

ه در ک یروز نزد ما آمد، در ساعت یدر گرما ص ان قومش اعطا نمود، رسول خدایم
در  ص د گفت: رسول خدایرا د یر وکه ابوبک ید: ھنگامیگو یآمد. عائشه م یآن نم

ه ک ید: ھنگامیافزا یم یامده است. ویش آمده نیه پک یدیامر جد ین ساعت جز برایا
نشست و نزد  ص نار رفت، رسول خداکش یر از تخت خود براکد، ابوبیداخل گرد

فرمود:  ص ر نبود. رسول خداکب یجز من و خواھرم اسماء بنت اب یسکر کابوب
ن دو ی، اص رسول خدا یگفت: ا». نکرون یش من بیش توست از پیه پکرا  یسک«

خداوند به من «افتاده است؟! فرمود:  یت چه اتفاقیدخترانم ھستند، پدر و مادرم فدا
با  یر گفت: ھمراھکد: ابوبیگو یعائشه م». رون شدن و ھجرت را داده استیاجازه ب

به خدا سوگند قبل از ». ی) ھمراھیبل«(رسول خدا. گفت:  یخودت (مطلوب است) ا
ر را که ابوبکند، فقط ھمان روز بود که یگر یاز خوش یسکه کده بودم یآن روز ھرگز ند

ار) کن (یا ین دو شتر را برایخدا، ا ینب یرد، بعد از آن گفت: اک یه میگر یدم از خوشید
ر، و مادرش از کدئل بن ب یاز بن یه مردکبن ارقط را  اللهآماده نموده بودم، و آن دو، عبد

ه گرفتند، تا راه را به آنھا نشان دھد، و یراکبه  -بود  کو مشر -سھم بن عمرو بود  یبن
بودند، و او آنھا را تا وقت موعدشان  یآنھا نزد و یتشران خود را به او سپردند، و ھر دو

ت نموده، و در ین را روایاز ا یزیچ ل به اسناد حسن از عائشه یو بغو .١دیچران یم
 یگفت: نزدم دو شترر کابوب». یھمراھ«، گفت: یر گفت: ھمراھکآمده، ابوب یث ویحد

ر، یاز آنھا را بگ یکیام،  ن طرف علف دادهیار از شش ماه به اکن یا یه آنھا را براکاست 
خارج شد و به ھردو  د ویخر ی، و آن را از و»خرم یه آن را مکبل«فرمود: ص رسول خدا

 ده.یر گردکآمده، متذ )۳۳۴/۸(نز العمال که در کث را، چنان یغار رفتند. و حد

                                           
) آمده و در آن شیخی که نام ۸۶، ۲/۸۵ام (. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشصحیح لغیره -١

 ) این شیخ را در روایتی دیگر از ابن اسحاق نام برده است.۲/۱۰۳برده نشده است اما ابن جریر (
: فقه السیره با تحقیق آلبانی نگااند.  ھمچنین بخاری و احمد آن را از طریق زھری روایت کرده

 ) چاپ دار الکتب االسالمیة.۱۷۳(
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در  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب رکب یاز اسماء بنت اب یطبرانو 
ف یاز آن روزھا در وقت چاشت نزد ما تشر یآمد، در روز یدو مرتبه نزد ما م یه روزکم

ه او را کش، یاست، پدر و مادرم فدا ص ن رسول خدایپدرم، ا یآورد، (اسماء) گفت: ا
ه خداوند ک یدان یا میآ«فرمود:  ص خدا اورده است. رسولین یارکن ساعت جز یدر ا
 یرسول خدا، ھمراھ یگفت: ا س رکابوب» ھجرت به من اجازه داده است؟ یبرا

ه آنھا را در انتظار کر گفت: نزدم دو شتر است کابوب». یھمراھ«(مطلوب است). گفت: 
با «د: ر، پاسخ دایاز آنھا را بگ یکیام،  فالن و فالن وقت علف داده ین روز از ابتدایا
. یمت آن اگر خواسته باشیبا ق -ت یپدر و مادرم فدا -، گفت: »رکابوب یمت آن ایق
مربند خود را ک) اسماءم، و (یآنھا توشه (سفر) را آماده ساخت ید: و برایگو ی) ماسماء(

وه ثور کخارج شدند، و در غار در ھردو  قطع نمود و با پارچه آن، آن را بست. بعد
د، و در یداخل غار گرد یر قبل از وکدند، ابوبیه به آن جا رسک یردند. ھنگامکدرنگ 

نباشد، انگشت خود را داخل  یه در آنھا حشرات مؤذکن یھا از ترس ا ھمه سوراخ
 یدند، و برایخارج گردشان  ه آن دو را مفقود نمودند در طلبک یش ھنگامینمود. قر

ه جھت جستجو کم یھا وهکزه) گذاشتند، و در یصد شتر (جا ص امبری) پیری(دستگ
ر که آنھا در آن بودند. ابوبکدند، یرس یوھکه به ھمان کن یبه گشت زدن پرداختند، تا ا

ند، رسول یب یما را م یرسول خدا، و یگفت: ا -غار  یدر روبرو یبا اشاره به مرد -
سپس آن ». پوشانند یخود م یه فرشتگان را با بالھاکن یر، تا اینخ«فرمود:  ص خدا

ن ید اید یاگر ما را م«فرمود:  ص نشست و در مقابل غار بول نمود، رسول خدامرد 
ر کابوب یره موالیو سه شب در آنجا درنگ نمودند، عامربن فھ». دادیعمل را انجام نم

ت کشب از نزد آن دو حر یکیبرد، و در تار یآنھا م یگاه برایر را بکاز ابوب یگوسفندان
نمود، و غروب ھمراه  یم یگوسفندان سپر یھا در چراگاهنمود، و صبح را با شبانان  یم

آنگاه شد،  یم کیه شب تارکن یداد، تا ا یبه خرج م یرفت، و در رفتن آھستگ یآنھا م
ه او با کنمودند  یگشت، و شبانان گمان م یبا گوسفندان خود به طرف آن دو برم

ه کن یرد، و ھمک یم یریگیه بود، و خبرھا را پکر در مکب یبن اب اللهشان است. و عبدیا
شب از  یکیساخت، و بعد در تار یشان را با خبر میشد نزد آنھا آمده، ا یم کیشب تار

 رد.ک یم یه سپرکگشت و صبح را در م ینزد آنھا بر م
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 نهیمد یسو بهاز غار  ص امبریخارج شدن پ
 یش رویپر در کش گرفتند و ابوبیرون آمدند، راه ساحل را در پیبعد از آن، از غار ب

ت کحر ید، از دنبال ویایاز دنبالش ب یسکد یترس یم یرد، وقتک یت مکحر یو
شناخته شده و  یر مردکافت. ابوبین طور ادامه یتا آخر ھم یر وینمود، و مس یم

ن یگفت: ا یر مکشد، به ابوب یروبرو وم یبا و یسکان مردم بود، و چون یمعروف درم
ند ک یت میو ھدا ییه مرا رھنماکاست  یا نندهکت یگفت: ھدا یست؟ میکه با توست ک
رھنماست، تا  یه وکنمود  یگمان م یدوم یول -بود  ین میت در دیو ھدفش ھدا -
 یسکآنگاه  -قرار داشت شان  ھا در راه و آن خانه -دند یرس ١دیقد یھا ه به خانهکن یا

 یسانکدم، من آن دو را ھمان یمدلج آمده گفت: دو سوار را به طرف ساحل د یبه بن
گفت: آنھا دو سوار از جمله  کند. سراقه بن مالک یش دنبال میه قرکنم ک یگمان م
به  یزیز خود را فراخواند و چینکم، بعد از آن یا ه ما در طلب قوم فرستادهکآنانند 

ب یرون آورد، و بعد در تعقیرا ب یه در گوشش گفت، و امرش نمود تا اسب ویل خفکش
ه کو قّصه خود را چنان  ٢دم...یگرد کید: من به آنھا نزدیگو یرون رود. سراقه میا بآنھ

د بن یعقوب بن حمین ید: در ایگو یم )۵۴/۶( یثمیده. ھیر گردکخواھد آمد متذ
فش یضع یر ویثقه دانسته، و ابوحاتم و غ یر ویرا ابن حبان و غ یه وکاسب آمده، ک

 .اند حیرجال صح یه رجال ویاند، و بق دانسته

ر بر رسول کو ھراس ابوب ر شدن خوفک، و متذب رکش عمر از ابوبیستا
 ه به غار رفتندک یھنگام صخدا
صحبت  س در زمان عمر یه گفت: مردانکت نموده، ین روایریاز ابن س یھقیب

د، گفت: به ین خبر به عمر رسیلت دادند، و ایر فضکه آنھا عمر را بر ابوبک یینمودند، گو
ر از آل عمر بھتر کروز از ابوب کیر از آل عمر بھتر است، و کشب ابوب کیخدا سوگند، 

 یر ھمراھش بود، وکد و به غار رفت ابوبیه خارج گردک یشب ص است. رسول خدا
ه رسول کن ینمود، تا ا یت مکھم از پشت سرش حر یش و ساعتیش رویدر پ یساعت
در عقبم و  یه ساعتکر تو را چه شده است، کابوب یا«برده گفت:  یبه آن پ ص خدا

ه در طلب ھستند کرا  یسانکرسول خدا،  یگفت: ا» ؟یرو یم میش رویدر پ یساعت

                                           
 نه.یه و مدکان میاست در م یموضع، قدید -١
 ) در اسناد آن یعقوب بن حمید بن کاسب است که ضعیف است. ۲۸۴» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٢



 ١١٥   باب چهارم: باب هجرت

 

ن نشستگان را به خاطر یمکدر آنگاه روم،  یاز پشت سرت راه مآنگاه آورم  یاد میبه 
 یزیاگر چر، کابوب یا«فرمود:  ص روم. رسول خدا یت راه میش رویآورم و از پ یم

ه تو را به ک ی، سوگند به ذاتیگفت: بل» ه بر تو باشد و نه بر من؟ک یباشد دوست دار
 -رسول خدا  یا -ر گفت: کدند، ابوبیه به غار رسک یحق مبعوث نموده است. ھنگام

نمود،  کد و آن را پایداخل گردآنگاه نم. ک کت پایخود بمان، تا غار را برا یدر جا
ت یدر جا -رسول خدا یا-ننموده است، گفت:  کرا پا یسوراخه کاد آورد یبه  یحت

ا، و او ین بییرسول خدا پا ینمود، بعد گفت: ا کم، و داخل شد و پاینما کباش، تا پا
ه جانم در دست اوست، آن شب از ک ین آمد. بعد از آن، عمر گفت: سوگند به ذاتییپا

م، کن حاین را ھمچنیآمده. و ا )۱۸۰/۳( هین در البداین چنیآل عمر بھتر است. ا
ز ین ین را بغویت نموده است. و ایآمده، روا )۳۴۸/۴(نزالعمال که در منتخب کچنان 

ه در کر، چنان یثکرده. ابن کت یآن روا یل مرسل به معناکه به شکیاز ابن مل
 ن مرسل حسن است.ید: ایگو یآمده، م )۳۳۵/۸(نزالعمال ک

 ه آنھا در غار قرار داشتند)ک یھنگام ص بر رسول خدا سرکخوف و ھراس ابوب
و  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا یاز حسن بصر یر قاضکحافظ ابوب

ه در ک یآمدند، ھنگام ص ش در طلب رسول خدایغار رفتند، و قر یسو به س رکابوب
نجا داخل نشده است. و رسول یس اکچ یگفتند: ھ دندیبوت را دکدروازه غار بافت عن

 ص ر به رسول خداکنمود، ابوب یر مراقبت مکخواند و ابوب یستاده بود و نماز میا ص خدا
نالم،  یطلبند، به خدا سوگند، بر نفس خود نم یه تو را مکنھا قومت ھستند یگفت: ا

به  ص پندارم. رسول خدا یه بد مکنم یه درتو آنچه را ببکنالم)  ین (میاز ترس ا یول
ه ک ت استیروا س و نزد احمد از انس .١»وند با ماستر، نترس خداکابوب یا«او گفت: 

                                           
. مرسل است. داستان تخم کردن کبوتران در حدیث ابن عباس که احمد روایت کرده ضعیف -١

) و ابن حجر ۳/۱۸۷،۱۸۸ایة () آمده است و ابن کثیر آن را در البدایة و النھ۳۵۱است بشماره (
گوید: در  ) می۱۷۵» (تحقیق فقه السیرة«) حسن دانسته است. آلبانی در ۷/۱۸۸دز فتح الباری (

حسن دانستن این حدیث سخن است زیرا عثمان بن الجزری ھمان ابن عمر و ابن الساج است 
نمی شود. عقیلی  گوید: به او احتجاح ) می۳/۱/۶۲» (الجرح و التعدیل«که ابن ابی حاتم در 

گوید: در او  گوبد: بر حدیث او متابعه نمی شود. بر این اساس حافظ ابن حجر در تقریب می می
 ضعف است...



 حیات صحابه    ١١٦

 

 -م یه در غار بودک یدر حال - ص رسول خدا یان نموده گفت: برایش بیر براکابوب
ند، یب یخود حتمًا م یھا ر قدمیند ما را در زکش نگاه یاز آنھا به پاھا یکیگفتم: اگر 
شان خداوند باشد، یا ه سومکر، گمانت درباره دوتن کابوب یا«فرمود:  ص رسول خدا

، ین، ترمذیخین شین را ھمچنیآمده. و ا )۱۸۱/۳ ۱۸۲( هین در البداین چنیا ١»ست؟یچ
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۳۲۹/۸(نز که در الکشان، چنان یر ایبه و غیش یابن سعد، ابن اب

 و قّصه سراقه با آن دو ص از ھجرتش با رسول خدا سرکت ابوبیاکح
زده یرا به س ینی، زس رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا س عازباحمد از براء بن 

د. ین تا منزلم حمل نماک ییرا راھنما ٢ر به عازب گفت: براءکد، ابوبیدرھم از عازب خر
د یرون گردیب ص رسول خدا یه ھنگامک یا مان صحبت ننموده یر، تا برایاو گفت: خ

 کیم، و یرون رفتیشب ب یکیگفت: در تار س رک؟ ابوبیردکچه  یو تو ھمراھش بود
د، یم، و چاشت فرا رسیه چاشت نمودک نیم تا ایمودیمان را به سرعت پ شب کیروز و 
آنگاه م، یریبگ یه در آن جاکنم یب یرا م یا هیا سایه آکدم یمن چشم خود را گردانآنگاه 
است، آن را  یاش باق هیه ساکآوردم، متوجه شدم  یدم و به طرف آن رویرا د یسنگ

رسول  یرا فرش نموده گفتم: ا ینیآماده نمودم، و بر آن پوست ص رسول خدا یبرا
ش یه قرک یرا از افراد یسکم یرون شدم تا ببیه زد. بعد از آن بیکه بزن، و او تیکخدا، ت

 یبرخورده گفتم: ا ین موقع با شبان گوسفندانینم؟ در ایب یدر طلب ما فرستاده، م
 -را گرفت و من شناختمش  ینام و -ش یاز قر ی؟ گفت: از مردیستیکغالم تو از 

م یا برای، گفتم: آیردار ھست؟ گفت: بلیا در گوسفندانت گوسفند شیگفتم: آ
گرفت، بعد از آن  را از آنھا ی. او را امر نمودم و گوسفندی؟ پاسخ داد: بلیدوش یم

 یھا فکه کنمود، پس از آن به او گفتم  کتش دادم و پستان آن را از غبار پایھدا
ه بر دھنه آن پاره از کبود  یکوچک کسازد، و ھمراھم مش کدست خود را از غبار پا

ختم تا یر آب ریاسه شکد، و من بر یر دوشیش یمکم مقدار یلباس قرار داشت، و او برا
نزدش  یآمدم،و در حال ص رسول خدا یسو بهنش سرد شد، بعد از آن ییه پاکن یا

                                                                                                       
اند یا به مانند  گوید: اینکه کبوترھا بر در غار تخم کرده : محمد غزالی (در فقه السیره) میتوضیح

 این روایت نشده است.
 ).۲۳۸۱) و مسلم (۳۶۵۳بخاری ( -١
 فرزند عازب است. م. یو -٢



 ١١٧   باب چهارم: باب هجرت

 

ه کن ید تا ایرسول خدا بنوش، و نوش یبود، گفتم: ادار شده یه از خواب بکدم یرس
م، وقوم یت نمودکحرآنگاه ده است؟ یت فرا رسکا وقت حریدم، بعد گفتم: آیگرد یراض

ه بر کبن جعشم  کاز آنھا ما را بدون سراقه بن مال کیچ یھم در طلب ما بودند، ھ
ننده است کب ین تعقیرسول خوا، ا یننمود. گفتم: ا کاز خودش سوار بود در یاسب

 کیه به ما نزدکن یتا ا». ن مشو، خداوند با ماستیاندوھگ«د. فرمود: یه به ما رسک
ه گفت: کن یا ای -زه فاصله وجود داشت یا دو نیزه ین کین ما و او به مقدار ید، و بیگرد
ه ید، و گریننده به ما رسک بین تعقیرسول خدا، ا یگفتم: ا -زه یا سه نیزه یدو ن

نم، ک یه نمیگفتم: به خدا سوگند بر نفس خود گر» ؟ینک یه میچرا گر« نمودم. گفت:
ا، به آنچه یدعا نموده گفت: خدا یبر و ص رسول خداآنگاه نم. ک یه میبر تو گر یول

ن یم در زمکاسبش تا ش یپاھاآنگاه ». نکرا از طرف ما ب یت ویفاک یخواسته باش
ار توست، از کن یه اکدانم  یحمد، مم ین جسته گفت: اییسخت فرو رفت، و او از آن پا

خداوند بخواه تا مرا از آنچه در آن ھستم، نجات بخشد، به خدا سوگند، شما را به 
ر دانم است، از آن ین تیدھم. و ا یه به دنبال من ھستند، نشان نمک ینندگانکب یتعق

گذشت و از آن  یر، و تو بر شتران و گوسفندانم در فالن و فالن موضع خواھیبگ یریت
 ص امبر خدایو پ». ندارم ین ضرورتیمن به ا«گفت:  ص ر. رسول خدایضرورتت را بگ

به  ص اران خود برگشت. رسول خداید، و به طرف یش دعا فرمود و او آزاد گردیبرا
 یم و مردم از ویدینه رسیه به مدکن یت خود ادامه داد و من ھمراھش بودم، تا اکحر

دند و یدو یھا برآمدند، و خادمان و اطفال در راه م ھا بر بام استقبال نمودند، و در راه
د: و قوم با ھم یگو یآمد!! م ص آمد!! محّمد ص بر، رسول خداکا اللهگفتند:  یم

 ص د: رسول خدایافزا ین گردد؟ مییاز آنھا پا یکیدام که نزد کاختالف و نزاع نمودند 
ن یم تا آنھا را به ایآ ین مییعبدالمّطلب پا یھا نجار مادر بزرگ یامشب نزد بن«فرمود: 

و  ین را بخاریه امر شده بود. اکرفت  یو چون صبح نمود به ھمان جا .١»عزت بخشم
ن را یاند. و ا ت نمودهیآمده، روا )۱۸۷/۳ ۱۸۸( هیه در البداکن، چنان یحیمسلم در صح

ادت ی، و با زیل طوالنکبه مانند آن، به ش )۸۰/۳(به و ابن سعد یش ین ابن ابیھمچن
آمده،  )۳۳۰/۸(نز که در الکن را، چنان یشان ایر ایمه و غین خزیاند، و ا ردهکت یروا
 اند. ت نمودهیروا

                                           
 ).۱/۲) و احمد (۲۰۰۹) و مسلم (۲۴۳۹بخاری ( -١



 حیات صحابه    ١١٨

 

و سرور اھل  یو خوشحال در قباء ینه، اقامت ویبه مد ص ورود رسول خدا
 شانیقدوم ا ینه برایمد

ه در کر یبا زب ص ه: رسول خداکت نموده یروا ب ریاز عروه بن زب یبخار
ر به یزب -آمدند  یه از شام مکبودند  ینان تاجرانیا -ن بود برخورد یاز مسلم یا قافله

رون ینه، بید اعطا نمود. و مسلمانان در مدیسف یھا لباس س رکو ابوب ص رسول خدا
رون ین صورت ھر صبح به حّره بیدند، به ایه شنکرا از م ص شدن رسول خدا

د، آنھا یگردان یچاشت آنھا را بر م یه گرمکن یدند، تا ایشک یرا م یآمدند، و انتظار و یم
خود  یھا ه به خانهک یدند برگشتند. ھنگامیشکار انتظار یه بسکن یبعد از ا یروز
باال رفت، و  یارکدن یبه خاطر د ھایشان از قلعه یا ھود بر قلعهیاز  یدند، مردیرس

ساخت  ید را دور میو ترد که شکد یسف یھا و اصحابش را با لباس ص رسول خدا
 ید: ایشکاد یبلند فر یند، با صداکه بتواند خود را نگاه کن یبدون ا یھودید، آن ید

د. یشک یه انتظارش را مکاست تان  ه افتخاریو ما ین مجد و بزرگیگروه عرب، ا
در پشت حره استقبال  ص خود را گرفتند و از رسول خدا یھا مسلمانان سالح

عمروبن عوف  یت نمود، و در بنکراست حر یسو بهبا آنھا  ص نمودند، رسول خدا
(صحبت  یر براکن موقع ابوبیع االول بود. در این در روز دوشنبه ماه ربین آمد، و اییپا

ه رسول کآن عده از انصار آنگاه خاموش نشست،  ص با) مردم برخاست، و رسول خدا
ر شروع نمودند، تا کابوب یه بودند، و به محل آمدند، به سالم دادن برادیرا ند ص خدا

ش یده و با عبایگرد ص ر متوّجه رسول خداکد، ابوبیرس ص ه آفتاب بر رسول خداکن یا
در  ص را شناختند. و رسول خدا ص بان ساخت، آن وقت مردم رسول خدایبر او سا

 یه بر تقوکس نمود یرا تأس یتوّقف نمود، و مسجد یعمروبن عوف ده شب و اند یبن
نمازگزارد، پس از آن بر شترش سوار  ص شده است، ودر آن رسول خدا یه گذاریپا

 ص ه شتر نزد مسجد رسول خداکن یرفتند، تا ا یم یز با ویشد، و به راه افتاد و مردم ن
ان کخواند، و آن م یمن نماز یاز مسلم ید، و در آنجا در آن روز مردانینه خوابیدر مد

اسعد بن  یه سرپرستکم یتیل و سھل دو بچه ینمودن خرما بود، و به سھ کخش یجا
د یه شترش در آنجا خوابک ی، ھنگامص بودند، تعّلق داشت. رسول خدا س زراه

آن دو پسر  ص ، بعد از آن رسول خدا»منزل است -اگر خدا بخواھد  -ن یا«فرمود: 
رد، تا کنمودن خرما صحبت  کخش یدن ھمان جایرباره خررا طلب نمود، و با آنھا د



 ١١٩   باب چهارم: باب هجرت

 

 ص م، رسول خدایبخش یرسول خدا، آن را به تو م یآن را مسجد بسازد. آن دو گفتند: ا
ن را از آنھا ید: و زمیند ابا ورزکه آن را از آن دو به عنوان بخشش قبول کن یاز ا
در انتقال دادن خشت با آنھا در  ص رد در آن مسجد ساخت. و رسول خداک یداریخر
 گفت:  یم -داد  یه خشت را انتقال مک یدر حال -رد، ک یم کمکان نمودن آن ینب

 ال خيربـمـال ال حـحمـهذال
 

 أطهرهذا ابرّ ربنا و 
 

وتر و کین به پروردگار مان سوگند، نیبر است، ایخ یشکنه بار یشکن باریا: «ترجمه
 ».تر است کپا

 گفت: یو م

 همّ ان االجر اجر االخرهال 
 

 مهاجرهـالفارحم االنصار و 
 

 ».ن رحم فرمایا، پاداش، پاداش آخرت است، پس به انصار و مھاجریبار خدا: «ترجمه
م نام برده نشده است. یه براکاز مسلمانان را خواند  یشعر مرد ص و رسول خدا

ر از یغ یت شعر تامیب ه رسول خدا بهکده یما نرس یث براید: در احادیگو یابن شھاب م
، بدون ییآن را به تنھا یست. و بخارین لفظ بخاریا ،١ل نموده باشدیات تمثین ابیا

ن در ین چنیز ھست. این یگریاز طرق د یآن شواھد یت نموده است، برایمسلم روا
 آمده. )۱۸۶/۳( هیالبدا

ھا  بچهان یه گفت: من در مکت نموده، یروا س کن را احمد از انس بن مالیو ا
دم. باز ید یرا نم یزیچ ینمودم ول یگفتند: محّمد آمد، تالش م یدم، میدو یم
ه کن ید: تا ایگو یدم، مید یرا نم یزینمودم و چ یگفتند: محّمد آمد، و تالش م یم

نه پنھان یمد یھا خرابه یآمدند، و ما در بعض س رکابوب و ھمراھش ص رسول خدا
خبر دادن انصار از قدوم خود  یه را برایھل باداز ا یم. بعد از آن، آنھا مردیشد

ردند، و نزد آن دو کبًا در حدود پنج صد تن از انصار استقبال یفرستادند، و آنھا را تقر
ت کشود، حر یم یه از شما فرمانبردارک یانصار گفتند: در امن و امان، در حال دند،یرس

 یرون آمدند، حتینه بیاھل مدان آنھا آمد. و یبا ھمراھش به م ص د، و رسول خداینک
امبر است؟ یپشان  دامکگفتند:  یدند و مید یھا او را م خانه یدختران جوان در باال

را  ید: من ویگو یم. انس میدیگر ندیه به آن را دیشب یا شان او است؟ ما صحنه دامک

                                           
 ).۳۹۰۶بخاری ( -١



 حیات صحابه    ١٢٠

 

گر را یچ دو روز دیدم، و ھیه وفات نمود دک ید، و روزیه نزد ما داخل گردک یروز
ن در ین چنیت نموده است. ایبه مانند آن روا یھقین را بیو ا .١دمیه به آن روز ندیبش

 آمده. )۱۹۷/۳( هیالبدا
به  ص ه رسول خداک یگفت: ھنگام یه مکت نموده یروا ل از عائشه یھقیو ب

 ند: گفت ین میف آورد، زنان و اطفال چنینه تشریمد

 البدر علينا طلع
 

 من ثنيّات الوداع 
 

 الشكر عليناوجب 
 

 اهللا داع دعا ما 
 

ه دعا ک یات وداع بر ما طلوع نمود، و تا وقتیماه شب چھاردھم از ثن: «ترجمه
 .٢»ده استیر بر ما واجب گردکد، شیبه خدا دعا نما یا نندهک

 آمده. )۱۹۷/۳( هین در البداین چنیا

 ش هجرت عمربن الخطاب و صحابه

 نموده استنه ھجرت یه به مدکه از مک یسکن ینخست
ه از ک یسکن یه گفت: نخستکت نموده، یروا ب به از براء بن عازبیابن ش

 ب تومکر و ابن اّم میف آورد، مصعب بن عمینزد ما تشر ص اصحاب رسول خدا
آمدند.  ش ردند. سپس عمار، بالل و سعدکما شروع  یبودند، و آنان آموزش قرآن را برا

آمد، و من  ص آورد. بعد از آن رسول خداف یست تن تشریبا ب ش بعد عمربن الخطاب
 یمسرور شده باشند، و یبه وشان  یچون خوش یزیه به چکدم ینه را ندیگر اھل مدید

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿ه کده بود یھنوز نرس
َ
از سور  یھای را با سوره ].١االعلی: [ ﴾١ ۡ�َ ۡ�

آمده است. و نزد احمد به  )۳۳۱/۸(نزالعمال کن در ین چنیا .٣مفّصل خوانده بودم
ه از ک یسکن یه براء گفت: نخستکدر ھجرت آمده،  ب رکابوب نقل از براء از

بود. بعد آن ابن اّم  یعبدالدار یر بنیف آورد، مصعب بن عمین نزد ما تشریمھاجر

                                           
 ).۳/۱۲۲( . احمدصحیح ١
 »فتح الباری: «نگا) و سند آن منقطع است. ۵۰۷، ۵۰۶/ ۲» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -٢

)۸/۱۲۹.( 
 ).۲۹۱ :۲۸۸/ ۴) و احمد (۷۰۰، ۸/۶۹۹( بخاری -٣



 ١٢١   باب چهارم: باب هجرت

 

ست سوار یبا ب س عمربن الخطابآنگاه فھر بود، آمد.  یاز بن یکیه ک س نایتوم نابکم
رد؟ فرمود: او به دنبال من است، سپس کم: رسول خدا چه یآورد. ما گفت فینزد ما تشر
د: رسول یگو یف آورد. براء میھمراھش بود تشر س رکه ابوبک یدر حال ص رسول خدا

ن را یا .١سور مفّصل خوانده بودمرا از  یھای ه من سورهکامده بود یھنوز ن ص خدا
 آمده است. )۱۸۸/۳( هیدر البدان ین چنیاند. ا ردهکت یز روایو مسلم ن یبخار

 و دو تن از ھمراھانش س ھجرت عمربن الخطاب
 یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ابن اسحاق از نافع از ابن عمر و او از عمر

عه و ھشام بن العاص با ھم یرب یاش بن ابینم، من و عکنه ھجرت یه خواستم به مدک
از ما اگر  یکیم: ھر یسرف وعده گذاشته، گفت یغفار در باال یر بنیدر آبگ ٢در تناضب

د دو ھمراھش یبازداشته شده است، و با یه) وکشود  یند (معلوم مکصبح را نزد آن ن
م، و ھشام از ما بازداشته شد و در یاش در تناضب صبح نمودید: من و عیگو یبروند. م

عمروبن  یدر بن م،یدینه رسیه به مدک یھنگام .٣نه انداخته شد و آن را قبول نمودفت
ه پسر ک-اش یم. ابوجھل بن ھشام و حارث بن ھشام به دنبال عیعوف در قبا وارد شد

نه آمدند، و رسول یبه مدھردو  هکن یرون آمدند، تا ایب -شان بودیا یعمو و برادر مادر
صحبت نموده به او گفتند: مادرت نذر  یف داشت، آن دو با ویه تشرکدر م ص خدا

ه پناه یند از آفتاب به سایند، و تا تو را نبکه نشان ند سرش رایتو را نب ه تاکنموده است، 
ھدف قومت فقط  -به خدا سوگند-مادرش دل سوخت، من به او گفتم: اش بر ینبرد، ع

نت برگردانند، از آنھا بر حذر باش، به خدا قسم، اگر مادرت را یه تو را از دکن است یا
د گردد، حتمًا یشد یه بر وکم یند، و اگر گرماک یم هشان د، حتماً یت نمایشپش آزار و اذ

نم، و آنجا مال ھم ک یاش گفت: سوگند مادرم را وفا مید: عیگو یبرد. م یه پناه میبه سا
ش یه من از ھمه قرک یدان ید: گفتم: به خدا سوگند، تو میگو یرم. میگ یدارم آن را م

د: او حرف مرا یافزا یو. عمر مبا آنھا نر یتو، ول یادتر مال دارم، نصف مالم برایز
ن را قبول ننمود، گفتم: یه جز اک یرون رفتن با آنھا اصرار نمود. ھنگامیرفت و بر بینپذ

ن یر، چون این شترم را بگی، ایگرد ی، و از آن باز نمیا م را گرفتهین تصمیه اکحال 

                                           
 ).۳،۲/ ۱(. احمد صحیح -١
 است. ینام واد -٢
 رفت. م.یاو آن را پذ رده شد،کاسالم مجبور  کبه تر یعنی -٣
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 کاز قوم تو را در ش یب و تحت فرمان است، و بر پشتش سوار باش، اگر عملیشتر نج
 د انداخت (سوار) بر آن خود را نجات ده.یو ترد

 یاز راه را سپر یه بخشک یرون رفت، وقتیاو سوار بر ھمان شتر با آن دو بآنگاه 
ا یام، آ ن شترم به تنگ آمدهیاز ا -به خدا سوگند-رم براد یردند ابوجھل به او گفت: اک

د، و ی. او شترش را خوابانی؟ گفت: بلینک ین شترت سوار نمیمرا در پشت سرت بر ا
ه ک یاش سوار گردد، ھنگامیدند، تا ابوجھل بر شتر عیز شتران خود را خوابانیآن دو ن

ه کرا داخل م یبستند، و و یسمانیحمله برده او را در ر یاده شدند، آن دو بر ویپ
گفتند:  ید: ما میگو یم س عمر .١دیردند، و او را در فتنه انداختند، و دچار فتنه گردک
ن را به خود یز این ٢ند، و آنھاک یفتد، خداوند توبه او را قبول نمیه در فتنه بک یسک
 ن را نازل فرمود: یا أ نه آمد، و خداوندیبه مد ص ه رسول خداکن یند، تا ا گفت یم

ِينَ ٱ ِعَبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ نِيُبوٓ  ٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
َ
ْ َوأ سۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا

َ
ْ َوأ  لِ َ�بۡ  ِمن ۥَ�ُ  لُِموا

ن
َ
  أ

ۡ
ونَ  َ�  ُ�مَّ  َعَذاُب لۡ ٱ �ِيَُ�مُ يَأ ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ  ٥٤ تُنَ�ُ حۡ  ا

َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
ّ�ُِ�م ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ  رَّ

ن لِ َ�بۡ  ّمِن
َ
  أ

ۡ
نتُمۡ  تَةٗ َ�غۡ  َعَذاُب لۡ ٱ �ِيَُ�مُ يَأ

َ
 .]۵۵-۵۳[الزمر:  ﴾٥٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

د! از رحمت خداوند یا ردهکه بر خود اسراف و ستم کبندگان من  یبگو: ا«: ترجمه
مھربان است. و به نده و یآمرزد، و او بخشا یه خدا ھمه گناھان را مکد، ید نشویناام

ه عذاب به سراغ ک ش از آنید، پیم شوید، و در برابر او تسلیدرگاه پروردگارتان بازگرد
 یه از سوک ین دستوراتید. و از بھترینشو یاری یسکچ یھ ید و باز از سویایشما ب

به  ی) ناگھانیه عذاب (الھکش از آن ید، پینک یرویپروردگارتان بر شما نازل شده پ

 .»دیخبر باش یب ه از آنک ید، در حالیآسراغ شما 
د: یگو یھشام بن العاص فرستادم. ھشام م ین را نوشتم و براید: من ایگو یم س عمر

" شروع به خواندن آن نمودم، و آن را یطو ید در "ذیه نامه به دستم رسک یھنگام
ن را به من یه گفتم: خداوندا، اکن یدم، تا ایفھم یآن را نم یخواندم ول یچند بار م
ن درباره ما و آنچه درباره خودمان یه اکخداوند در قلبم انداخت آنگاه بفھمان، 

                                           
ن خود برگشت، و دچار فتنه ین خود بگردد، و او بر اثر فشار آنھا از دیطلب نمودند تا از د یاز و -١

 د. م.یگرد
 ه در فتنه افتاده بودند. م.ک یسانک -٢
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 یسو بهد: در حال یافزا یشود، نازل شده است. م یم و آنچه درباره ما گفته می گفت یم
 هین در البداین چنیا .١وستمینه پیدر مد ص شترم برگشتم، و سوار بر آن به رسول خدا

 یح از ابن اسحاق به اسناد وین به سند صحکن ابن سین را ھمچنیآمده. و ا )۱۷۲/۳(
رده، و کت یبدان اشاره نموده، روا )۶۰۴/۳( ه حافظ در االصابهک، چنان یل طوالنکبه ش
 ید: رجال ویگو یم )۶۱/۶( یثمیت نموده، و ھیاش به مانند آن روا ین را به درازیبزار ا

مختصرًا،  س ه و بزار از عمری، ابن مردو)۱۹۴/۳(، ابن سعد )۱۳/۹( یھقیاند. و آن را ب ثقه
ل کاز عروه به ش ین را طبرانیاند. و ا ردهکت یآمده، روا )۲۶۲/۱(نزالعمال که در کچنان 

ز به یباشد. و از ابن شھاب ن یضعف م یعه آمده، و در ویت نموده و در آن ابن لھیمرسل روا
 .آمده است )۶۲/۶(ن در المجمع ین چنیاند. ا ثقه یرده و رجال وکت یل مرسل رواکش

 س هجرت عثمان بن عّفان

ه بااھل خود کاست  یسکن یه او نخستکن یر اکحبشه و ذ یسو به ی(ھجرت و
 در راه خدا ھجرت نموده است) ÷ پس از لوط

 یسو بهه با اھل خود ک یسکن یه گفت: نخستکت نموده، یروا س از قتاده یھقیب
ه کدم یاست. از نضربن انس شن س ھجرت نموده عثمان بن عّفان یخداوند تعال

گفت: عثمان بن عّفان ھمراه  یه مکدم یشن -س انس یعنی-گفت: از ابوحمزه  یم
ن حبشه خارج شد، و خبر یسرزم یسو به ص دختر رسول خدا ل هیخانمش رق

از  یزن انین جریر افتاد، در ایبه تأخ ص رسول خدا یدن) آنھا برایا نرسیدن ی(رس
 ص ه خانمش ھمراھش بود رسول خداکدم یمحمد، دامادت را د یش آمده گفت: ایقر

ه ھمسرش را بر کدم ید یگفت: او رادر حال» ؟یدید یآنھا را در چه حالت«فرمود: 
 ت بود.کف سوار نموده بود و خودش به دنبال آن در حریضع ین خرھایاز ا یخر

ه با کاست  یسکن یباشد. عثمان نخستشان  خداوند ھمراه«گفت:  ص رسول خدا
 )۶۶/۳( هین در البداین چنیا .٢») ھجرت نموده است÷ اھل خود پس از لوط (

                                           
 ) آمده است.۷۸:۸۰/ ۲سیره ابن ھشام (. ابن اسحاق، چنانکه در صحیح -١
) قتاده آن را مرسل روایت کرده ۲/۲۹۷» (الدالئل«سندش ضعیف است. مرسل است. بیھقی در  -٢

) آمده است ۱/۹۷» (التقریب«است و در سند آن بشار بن موسی الخفاف است که آنگونه که در 
 ضعیف است.
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 ه در االصابهکآن، چنان  یبه معنا س از انس کن ابن المبارین را ھمچنیآمده. و ا
ت نموده، و در یآن را روا یاز انس به معنا یرده است، و طبرانکت یآمده، روا )۳۰۵/۴(

آنگاه د)، ید (و ناوقت گردینرس ص شان به رسول خدایآمده: و خبر ا یث ویحد
نزدش  ین موقع زنید. در ایشک یدن خبر آنھا را میرفت، و انتظار رس یرون میخودش ب

 یاد برجمیت حسن بن زین رواید: در ایگو یم )۸۱/۸( یثمیآمد و به او خبر داد. ھ
 اند. ثقه یه رجال ویرا نشناخت، و بق یه وکآمده 

 س هجرت علی بن ابی طالب
به طرف  ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س یابن سعد از عل

م و یاقامت نما ید، به من دستور داد، تا پس از ویرون گردینه در ھجرت بیمد
ه کن اساس بود یم، و بر ھمیه نزدش وجود داشت، به مردم مسترد نماکرا  یھای امانت

شدم، و  یار مکردم، (در ھر روز) آشکن من سه روز اقامت یشد. بنابرا یمده ین نامیام
را  ص ب و پنھان نشدم. بعد از آن خارج شدم، و راه رسول خدایروز ھم غا کی

(در آنجا)  ص ه رسول خداکعمرو بن عوف آمدم  یه به بنکن ینمودم، تا ا یب میتعق
ن ییدر ھمانجا بود پا ص خداه اقامتگاه رسول کلثوم بن ھدم، کم بود، و نزد یمق

 آمده. )۳۳۵/۸(نزالعمال کن در ین چنیشدم. ا

 به حبشه و باز به مدینه ن هجرت جعفربن ابی طالب و صحابه

حبشه، و ھجرت حاطب و  یسو بهبه اصحابش به ھجرت  ص اجازه رسول خدا
 نیجعفر به آن سرزم

ت یروا ب حاطباز محّمد بن  -اند حیرجال صح یه رجال وک- یاحمد و طبران
ھجرت در خواب)  یرا (برا ینیمن سرزم«فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکاند  نموده

ا یاز راه در ب د: پس حاطب و جعفریگو یم». دیرون رویخرما، پس ب یدم داراید
ن در مجمع الزوائد ین چنیا .١متوّلد شدم یشتکد: و من در ھمان یگو یرفتند. محّمد م

ه گفت: کاند  ت نمودهیر بن اسحاق روایو بزار از عم یآمده. و طبران )۲۷/۶( یثمیھ
ه در آن کبروم  ینیرسول خدا، به من اجازه بده تا به سرزم یرد: اکعرض  س جعفر

                                           
 ).۵۴۱» (الکبیر«) و طبرانی در ۴/۲۵۹. احمد (صحیح -١
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به  ص ر گفت: رسول خداید: عمیگو ی) مینترسم (راو ینم، و از احدکخداوند را عبادت 
ه خواھد آمد کث را به طول آن چنان یآمد... و حد یاجازه داد، و او نزد نجاش یو

ثقه  یر ویربن اسحاق را ابن حبان و غید: عمیگو یم )۲۹/۶( یثمیده. ھیر گردکمتذ
 .اند حیرجال صح یه رجال ویندارد، و بق یه ضررکاست  یالمک یاند، و در و دانسته

 دیتا صحابه را به آنھا مسترد نما یش و فرستادن عمروبن العاص نزد نجاشیقر
ه بر ما تنگ که مک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ل اسحاق از ام سلمهابن 

ت قرار گرفتند، و در فتنه انداخته یمورد آزار و اذ ص د. و اصحاب رسول خدایگرد
ه کافتند یدند، و درید، دیرس یبه آنھا مشان  نیه در دکرا  یا بت و فتنهیشدند، و مص

ت و یدر حما ص امبریند، و خود پکتواند دفع  یشان نمیھم آن را از ا ص رسول خدا
ر اصحابش یه دامن گکد و آنچه ید یش قرار داشت، و آنچه را بد میپناه قوم خود و عمو

ن حبشه یدر سرزم«به آنھا گفت:  ص ن رسول خداید، بنابرایرس ینم یبود به و
د، یبرسان ین وین خود را به سرزمیشود، بنابرا یظلم نم یسکچ یه بر ھکاست  یپادشاھ

ما آنگاه ، »ش آوردیتان پید برایچه در آن ھست از آن یش و فرجیه خداوند گشاکن یتا ا
م، یدیجا و جمع گردکیه در آن جا با ھم کن یم، تا ایردکت کحبشه حر یسو بهگروه گروه 

م، ین مان مطمئن و در امان بودیه بر دک یه بھتر در حالیو و نزد ھمساکیو در منزل ن
دند ما صاحب خانه یش دیه قرک یم. ھنگامیدیترس ینم یم، و در آنجا از ظلمیافتیان کاس

را)  یسکه (کن اتفاق نمودند یم، در قبال ما به حسد افتادند، و بر ایو در امن و امان ھست
د، و (او) ما را به آنھا برگرداند. یرون نماین خود بیبفرستند، تاما را از سرزم ینزد نجاش

فرماندھان  ینجاش یعه را فرستادند، و برایرب یبن اب اللهلعاص و عبدان عمروبن ایبنابرا
را جداگانه آماده  یا هیاز آنھا ھد یھر مرد یرا جمع نمودند، و برا ییایحربش ھدا

-ه درباره آنھا کن یاش را قبل از ا هیان حرب ھدکھر ار یساختند، و به آن دو گفتند: برا
عرضه  یرا به و ینجاش یایپس از آن ھداد، ییم نماید، تقدینکصحبت  -(اصحاب)

ن یند، اکتان مسترد  ید برایه با آنھا صحبت نماکن ید آنھا را قبل از اید، و اگر توانستیبدار
اش را  هیاز فرماندھانش ھد کیھر  یآمدند، و برا ید. بعد آن دو نزد نجاشینکار را بک

 ن پادشاه فقط به خاطریا گفتند: ما نزد یم نمودند، و ھمراھش صحبت نموده به ویتقد
ن شما ھم وارد ین اقوام خود را رھا نموده و در دیه دک یم، آنانیا عقالن خود آمده یب

ه ما ک ید، ھنگامیاند، تا پادشاه آنان را مسترد نما شان، ما را فرستادهیاند. قوم ا نشده
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ن یگفتند: اند، آنھا کار را بکن یه اکد یمشورت بدھ یم، شما به ویھمراھش صحبت نمود
ن یتر ردند، و از محبوبکم یرا به او تقد ینجاش یایم. پس از آن ھداینک یار را مک
 یایه ھداک یشده) بود. ھنگام یردند، پوست (دباغک یه میھد یه به وکه از مک ییزھایچ

ن قوم ی، و داند عقل یب هکاز ما  یپادشاه، جوانان یموصوف را به او دادند، به اوگفتند: ا
ه ما آن کاند  را آورده یدین جدیاند، و د ن تو ھم وارد نشدهیاند، و در د رھا نمودهخود را 

شان، عموھا و  ر آنھا ما را، پدرانیعشا نیاند، بنابرا ن تو پناه آوردهیم، به سرزمیشناس یرا نم
ھرگز ھا  نیناتراند، و ایشان بی، چون آنھا به اینکاند تا آنھا را مسترد  نزد تو فرستادهشان  قوم

ن ی) خشمگی(نجاش - ینکت یشان حماین سبب از ایشوند تا به ا ین تو داخل نمیدر د
شان را فرا نخوانم و با آنان صحبت یه اکن یر، به خدا سوگند، تا ایشد، و بعد از آن گفت: خ

ه به کاند  ینم، چون آنھا قومک یست، به آنھا مستردشان نمیارشان چکه کنم ینم و نبکن
 -ه آنھا ک، اگر چنان باشند یاند، آر دهیرم گزیاند، و پناه مرا بر پناه غ ه آوردهن من پنایسرزم

ر آن باشند، ینم، و اگر بر غک یآنھا مسترد م یشان را برایند، ایگو یم -ه) ک(اھل م
 سازم. یرا روشن نم یھا و آنھا مداخله ننموده، چشم نیان اینم، و در مک یشان م تیحما

 ب میبن مر یسیامبر اسالم و عیدرباره پ یو قول و یصحابه با نجاش یگفتگو
 یردند. نجاشکش سجده نیردند، و براکآمدند، سالم  یه (اصحاب) نزد وک یھنگام

نزد ما تان  ه از قومک یسانکه یه چرا مثل تحکد یدھ یا به من خبر نمیگروه، آ یگفت: ا
د؟ و ییگو یچه م یسیدرباره عه کد ید؟! و به من خبر بدھینک یاند به من سالم نم آمده

د؟ یھود ھستیا شما یر. گفت: آید؟ گفتند: خیا شما نصارا ھستیست؟ آیچتان  نید
ست؟ یچتان  نیر. گفت: پس دید؟ گفتند: خین قومتان ھستیر. گفت: بر دیگفتند: خ

را  یزیم، چینک یست؟ گفتند: خداوند را عبادت میپاسخ دادند: اسالم. گفت: اسالم چ
از  ین را مردیآورده است؟ گفتند: اتان  ین را برایا یکم. گفت: یآور ینم کیشر یبه و

 یم، خداوند او را برایا ه حسب و نسبش را شناختهکمان آورده است، یان خود ما برایم
ه قبل از ما بودند ک یآنان یامبران را برایگر پیه دکما مبعوث نموده است، چنان 

ھا  امانت امر نمود، و از عبادت بت یصدقه، وفا و ادا، یکیفرستاده بود، و او ما را به ن
م، و یق نمودیامر نمود، و ما او را تصد کیبازداشت، و به عبادت خداوند واحد و ال شر

م آنچه را او آورده است از نزد خداوند است. یم، و دانستیالم خداوند را شناختک
 یز دشمنیصادق ن ید، و با نبنمودن یم، قوم ما با ما دشمنیار را نمودکن یه اک یھنگام

ھا را  شتن او را نمودند، و از ما خواستند تا بتکب نموده قصد یذکرا ت یردند، و وک
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تو فرار  یسو بهمان از قوم خود  یھا ن و خونین ما به دیم، بنابراینکعبادت 
از آن  یه امر موسکاست  ییا ن از ھمه طاقچهیگفت: به خدا سوگند ا یم.نجاشینمود

ه کبه ما خبر داده  ص ه، رسول خدایگفت: اما درباره تح س صادر شده بود. جعفر
ده است، و ما تو را به ھمان یه اھل جنت: سالم است، و ما را بدان مأمور گردانیتح
دھد. و اما درباره  یگرمان را به آن سالم مید یما برخ یه بعضکم یسالم داد یزیچ
م یه بر مرکاست  یلمه وکبنده خداوند و رسول اوست، و  ی: وب میبن مر یسیع

آنگاه زه بتول (پارسا) است. یاست از جانب خدا و پسر دوش یانداخته بود، و روح
را برداشته گفت: به خدا سوگند اگر حبشه بشنود تو را حتمًا از  ی) عودی(نجاش
ن به یم بر ایبرطرف خواھند نمود. در پاسخ گفت: به خدا سوگند، ابن مر یپادشاھ

رده است. و بزرگان حبشه گفتند: به خدا سوگند، درباره کاد نین عود ھم زیاندازه وزن ا
ام را به من  یه پادشاھک یم، چون خداوند ھنگامیگو ین را نمیر ایابدًا غ ÷ یسیع

ن خداوند ینون از مردم در دکمسترد نمود از مردم درباره من اطاعت ننموده بود، تا من ا
 آمده است. )۷۲/۳( هین در البداین چنیا .١برم ین عمل به خدا پناه مینم!! از اکاطاعت 

ت نموده، و یبه طول آن روا -ص امبریھمسر پ-ن احمد از اّم سلمه ین را ھمچنیا
فرستاد و  ص آمده: اّم سلمه گفت: بعد از آن دنبال اصحاب رسول خدا یث ویدر حد

گر یدکینزد اصحاب آمد، جمع شدند، و به  یه فرستاده وک یآنھا را فراخواند. ھنگام
د؟ گفتند: به خدا سوگند، آنچه ییگو ید چه میه نزدش آمدک ین مرد وقتیا یگفتند: برا

چه گه در ده و به آن دستورمان داده است ھرم دایمان به ما تعل یه نبکم ییگو یرا م
 یه نجاشکبود ین در حالیالبته ا -ه نزدش آمدند ک ید. ھنگامیش آید، پیش آیآن پ

پھن نموده  یخود را در اطراف و یھا تابکخود را خواسته بود، و بر آنھا  یھا٢اسقف
د، و به یا ه در آن از قومتان جدا شدهکن ین دیده گفت: ایشان پرسیاز ا ی، نجاش-بودند

ست؟ اّم سلمه یھا چ ن امتیاز ا یکین ید، و نه ھم در دیا ن من ھم داخل نشدهید
پادشاه، ما  یطالب بود، گفت: ا یصحبت نمود، جعفربن اب یبا و هک یسکد: یگو یم

م، یخورد یم، خود مرده را مینمود یھا را عبادت م ت، بتیم اھل جاھلیبود یقوم
م و ینمود یم یه بدرفتاریردم، با ھمساک یھا را قطع م م، رحمیداد یفواحش را انجام م

                                           
 ) آمده است.۲۱۲ :۲۰۹. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (/صحیح -١
 باتصرف. م. یند. پاروقیاسقف عالم و بزرگ نصارا را گو -٢
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را از ما  یما رسول یسو بهه خداوند کم ین حالت بودیخورد، ما بر ا یف را میما ضع یقو
دعوت  ألخداوند  یسو بهم. او مارا یدان یه نسب، صدق، امانت و عفافش را مکفرستاد، 

م و آنچه را ما و پدران مان به جز از خداوند، از ییم، عبادتش نمایرا واحد بدان ینمود، تا و
 یدر سخن، ادا ییوم. و ما را به راستگینار بگذارکم، ینمود یھا عبادت م سنگ وبت

ھا دستور داد. و ما را  و دست داشتن از محارم و خون یگیامانت، صله رحم، حسن ھمسا
دامن منع نمود. کم و بھتان بستن بر زن پایتیاز فواحش، شھادت به دروغ، خوردن مال 

م، نماز را بر پا یاورین کیرا شر یزیچ یم، به وینکوبه ما امر نمود تا خداوند را عبادت 
وما او  -برشمرد  یو ید: و امور اسالم را برایگو یاّم سلمه م -ات را بپردازم. کم و زیدار

م، یردک یرویم، و او را در آنچه با خود آورده بود پیمان آوردیا یم، و به ویق نمودیرا تصد
م، و یم، عبادت نمودیاوریب کیشر یرا به و یزیه چکن یتش بدون ایوخداوند را به وحدان

ما حالل  یم، و آنچه را برایدیده بود حرام گردانیا خداوند بر ما حرام گردانآن چه ر
نجه و آزار مان دادند کن قوم ما بر ما تجاوز نمودند، شیم، بنابرایده بود حالل نمودیگردان

 ألھا از عبادت خداوند  ن مان در فتنه انداختند، تا ما را به عبادت بتیو ما را در د
م. یم دوباره حالل بشمریشمرد یما آنچه را از خبائث حالل مه کن یبرگردانند، و ا

ان ما و یو مشّقت آوردند، و در م یه بر ما غلبه نمودند و ظلم روا داشتند، و تنگک یھنگام
م، یدیرت برگزیم، و تو را بر غیت تو خارج شدکممل یسو بهدند، یل واقع گردین مان حاید

 م. یریه نزد تو مورد ظلم قرار نگکپادشاه،  یم، اید نمودیم، و امیو در پناه تو رغبت نمود
 یزیا ھمراھت از آنچه او از خداوند آورده، چیگفت: آ ینجاشآنگاه د: یگو یسلمه م اّم 

 یبه و ید: نجاشی. اّم سلمه گویبه او گفت: بل س د: جعفریافزا یھست؟ اّم سلمه م
 ید: نجاشیخواند. اّم سلمه گو یعص) را به ویھک( یگفت: آن را بخوان. او ابتدا

، آنچه را یز ھنگامین یو یھا )تر شد، و اسقفکشش (از اشیه رک ییست تا جایگر
ه مصاحف خود را تر نمودند. بعد از آن ک یستند حتیدند، گریتالوت شد، شنشان  یبرا

ند، یآ یرون میسرچشمه ب کیآورده بود از  ین و آنچه را موسی، ایگفت: به درست ینجاش
 نم.ک یار را نمکن ینم، و اک یم نمینھا را ابدًا به شما تسلید، به خدا سوگند، ایشما دو تن برو
دند، عمرو بن العاص یخارج گرد یه آن دو تن از نزد وک ید: ھنگامیگو یاّم سلمه م

نم، ک یم یریگ بیع یم، و آنھا را نزد ویآ یم ١گفت: به خدا سوگند، فردا حتمًا نزدشان

                                           
 م.یایدر ابن ھشام آمده: حتمًا نزدش م -١
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ه بھتر ک-عه یرب یابن اب اللهنم، عبدکرا توسط آن بشان  شهیه رک یریگ بیآن چنان ع
الرغم  ین، چون آنھا علکار را نکن یگفت: ا یبه و -ن دو تن در قبال ما بودیا

خبر  یھمراه ما، با ما قرابت دارند. عمرو گفت: به خدا سوگند، به نجاششان  مخالفت
 ید: بعد فردایبنده است. ام سلمه گوم یبن مر یسینند عک یه آنھا گمان مکدھم  یم

 یم قول بزرگیابن مر یسینھا درباره عیپادشاه، ا یرفت و گفت: ا یآن روز نزد و
ند بپرس. ام سلمه یگو یم یشان آنچه را درباره ویند، نزد آنھا بفرست و از ایگو یم

د: ھمچو یافزا ید. ام سلمه میپرس یشان میاز ا یسید: او نزد آنھا فرستاد و درباره عیگو
بن  یسیگر گفتند: درباره عیدکیگر بر ما نازل نشده بود، قوم جمع شدند و به ید یحالت

ھمان  ،د؟ گفتند: به خدا سوگندییگو یبپرسد چه م یاز شما درباره و یم (وقتیمر
م، ییگو یما آورده است، ھمان را م یمان برا یه خداوند گفته و آنچه را نبکرا  یزیچ

آمدند، به  یه نزد وک ید: ھنگامیگو ید. ام سلمه میش آید، پیآ یش میھرچه در آن پ
جعفر بن آنگاه  ١د):یگو ید؟ ام سلمه مییگو یم چه میبن مر یسیآنھا گفت: درباره ع

مان آن را آورده  یه نبکم ییگو یرا م یزیھمان چ یطالب به او گفت: درباره و یاب
زه و یم دوشیه آن را به مرکاش است  لمهک، روح او و یبنده خدا، رسول و یاست: و
را از آن برداشت  ین برده عودیدست خود را به زم ید: نجاشید. ام سلمه گویبتول دم

ن عود ھم تجاوز یبه مقدار ھم یم از آنچه گفتیبن مر یسیو گفت: (به خدا سوگند) ع
 ی(و، ٢دندین سخنان را گفت، غریه او اک یرش ھنگامکرده است!! فرماندھان لشکن

ن من در ید شما در سرزمیمسلمانان) برو ید، به خدا سوگند!! (ایدیگفت): اگرچه غر
ه شما را ک یسکشود، باز (گفت:  یمه میه شما را دشنام دھد جرکد، ھر یامان ھست

شود،  یمه میه شما را دشنام دھد جرک یسکشود، باز (گفت):  یمه میدشنام دھد جر
ن دو را به یا یایم، ھدایت نمایوه طال ھم اذک کی کشما را در بد یکیه کدوست ندارم 

ه ک یندارم، چون به خدا سوگند، خداوند ھنگام ید و من به آن ضرورتینکآنھا مسترد 
رم، و درباره یرشوه بگ ید از من رشوه نگرفت، تا در راه ویام را به من برگردان یپادشاھ

با  ینم. آن دو از نزد وکاز مردم اطاعت  یمن از مردم اطاعت ننمود تا درباره و
 رون آمدند.یه آنچه آورده بودند به آنھا برگردانده شده بود، بک ی، در حالیو زشت یخوار

                                           
 ث ام سلمه از ابن ھشام نقل شده است.یداخل قوس در حد یھا ادتیه زین و بقیا -١
 سخنان توأم با خشم گفتند. یعنی -٢



 حیات صحابه    ١٣٠

 

م، به خدا سوگند، یدیھا اقامت گز هین ھمساین منزل و با بھتریدر بھتر یو ما نزد و
اش  یدر پادشاھ یه با وک یسکبر ھمان حالت قرار داشت، ناگاه  یه وک یدر حال

ن و ید: به خدا سوگند، حزیگو ین آمد. ام سلمه میینمود پا یلفت و منازعه ممخا
ن شده یدتر غمگیه از آن شدکاد ندارم یم ھرگز به یه در آن موقع داشتک یا ینیغمگ
ه حق ما کد یایب یغالب شود، و مرد یه نشود آن (مرد) بر نجاشکن یم، از خوف ایباش

مان یت نمود، و (پکحر ید: نجاشیافرا ینشناسد. مشناخت،  یم یه نجاشکرا آن چنان 
 یکگفتند:  ص د: اصحاب رسول خدایل بود. ام سلمه گوینار نکشان  انیجنگ) در م

اورد؟ ام سلمه یما ب ید تا در جنگ قوم حاضر شود و بعد از آن (خبر) را برایآ یرون میب
م سن و کد: او از ھمه قوم یافزا یر بن عوام گفت: من. (گفتند: تو). ام سلمه مید: زبیگو

نه خود یرا فوت نمودند، و او آن را در س یکمش یو ید: برایتر بود. ام سلمه گو سال
ه قوم در آنجا کل یه نیه به ھمان ناحکن یت نمود تا اکنان بر آن حرکقرار داد، و شنا 

ه د. ام سلمیشدند، خارج شد، بعد از آن به راه افتاد و نزدشان حاضر گرد یروبرو م
در  یطره ویبر دشمنش، و س یبه خاطر نصرت و غلبه نجاش ألد: و ما به خداوند یگو

م و ید: به خدا سوگند، ما در ھمان حالت قرار داشتیام سلمه گو.م،یتش دعا نمودکممل
د و به یار گردکر آشیه ناگھان زبکم، یدیشک یبود م یانتظار وقوع آنچه را اتفاق افتادن

 یه نجاشکگفت: مژده و بشارت باد،  یبا جامه خود اشاره نموده م یآمد، و یسرعت م
شورش تسّلط و کد، و او را در یگردان کد، و خداوند دشمنش را ھالیروز و غالب گردیپ

و  یمان، خوش ید: به خدا سوگند، ھرگز چون آن خوشیافزا ید، ام سلمه میبخش یرگیچ
ه خداوند کبرگشت  یدر حال ی: و نجاشدیگو یم. ام سلمه میاد نداریگر به یرا د یسرور

ن یده بود)، و به ایبخش یرگیشورش چکده بود، و او را در یگردان کدشمنش را ھال
ه ک ی، تا ھنگامینزد و یافت، و ما در منزل بھتریومتش در حبشه استقرار کصورت ح

 )۲۷/۶( یثمیھ .١میه قرار داشت، اقامت نمودکدر م یم ویآمد ص نزد رسول خدا
ح یه به سماع تصرکر از اسحاق ی، غیت نموده و رجال وین را احمد رواید: ایگو یم

ابن  یه وکن است ین در اصل آمده، و ظاھر این چنیباشند. ا یح مینموده، رجال صح
 هیم در الحلین ابونعین را ھمچنیگذشت. و ا یق ویث از طریه حدکباشد،  یاسحاق م

 یھقیت نموده، و بیروا یل طوالنکش ق ابن اسحاق به ماند آن بهیاز طر )۱۱۵/۱(

                                           
 ).۲۹۲ :۲۹۰/ ۵) و (۲۰۳ :۲۰۱/ ۱. احمد (صحیح -١
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ر نموده، و بعد از آن گفته:... ک، ذیاق ویق ابن اسحاق به سیث را از طریحد یابتدا )۹/۹(
 است.  دهیر گردکھم متذ )۱۴۴/۹(ر یث را در السیر شده، و حدکث را به طول آن متذیحد

ما را  ص ه گفت: رسول خداکت نموده یروا س بن مسعود اللهو امام احمد از عبد
بن  اللهان آنھا: عبدیه در مک -م یدر حدود ھشتاد مرد بود فرستاد ینجاش یسو به

نھا نزد یبودند، و ا یبن عرفطه، عثمان بن مظعون و ابوموس اللهمسعود، جعفر، عبد
فرستادند،  یا هید را با ھدیعمروبن العاص و عماره بن ول شیآمدند. و قر ینجاش

ردند، واز راست و چپش به کداخل شدند، به او سجده  یه آن دو نزد نجاشک یھنگام
ما  یاز پسرعموھا یگفتند: تعداد یو سبقت نمودند، و بعد از آن به و یزین یطرف و

د، یپرس یاند. نجاش دهیگردان یما رو -ن)ی(د-اند، و از ما و از ملت  آمده ن تویبه سرزم
بفرست، و او شان  را دنبال یسکن تو، و یجا ھستند؟ آن دو گفتند: در سرزمکآنھا در 

 یباشم، و آنھا از و یب شما میفرمود: من امروز خط س را نزد آنھا فرستاد. جعفر یسک
ه به کرد، به او گفتند: تو را چه شده است کسالم داد و سجده ن ینمودند، و یرویپ

د: یم. پرسینک یسجده نم ألخداوند  ی؟ جعفر گفت: ما جز براینک یپادشاه سجده نم
 یه براکفرستاده است، و او ما را امر نموده  یما رسول یسو بهن چرا؟ گفت: خداوند یا

ات دستور داده است. کم. و ما را به نماز و زینکسجده ن ألخداوند  یس جز براکچ یھ
 یسینند. گفت: شما درباره عک یم مخالفت میبن مر یسیعمرو گفت: آنھا با تو درباره ع

ه خداوند گفته است: کم ییگو ید؟ پاسخ داد: آن چنان مییگو یم و مادرش چه میبن مر
را  یه نه وکزه و بتول یم دوشیه آن را در مرکاست،  یلمه خداوند و روح وک یو

 ید: نجاشی) گویمتولد شده است. (راو یاز و یلمس نموده و نه ھم فرزند یبشر
نصارا و رھبانان! به خدا  یگروه حبشه، و علما ین برداشت و گفت: ایرا از زم یعود

نند، مرحبا به ک یآن را اضافه نم یم ما سواییگو یم ینھا بر آنچه ما درباره ویسوگند، ا
رسول خداست، و او ھمان  یه وکدھم  ید! شھادت میا آمده یه نزد وک یسکشما و به 

بن  یسیه عکه کاست  یھمان رسول یم، و ویابی یل میه ما او را در انجکاست  یسک
د، به خدا سوگند، اگر یابیان کد اسیخواھ یه مک ییبشارت داده بود. ھر جا یم به ویمر

آمدم و  یداشتم، حتمًا نزدش م ی) قرار نمیومت دارک(و ح ین حالت پادشاھیمن در ا
ه آن دو ینمودم، و امر نمود و ھد یرا حمل مش یھا فشکه کبودم  یم یسکھمان 

نه) عجله نمود و بدر را ی(در رفتن به مد س بن مسعود اللهمسترد گردد، بعد از آن عبد
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اقش حسن یو س ید، قوین اسناد جید، ایگو یم )۶۹/۳( هیر در البدایثکابن  .١افتیدر
و و حسن دانسته کین )۱۳۰/۷( یرا حافظ ابن حجر در فتح البار یاست و اسناد و

ن را یگفته است: ا -ر شده کث را متذیه حدکن یبعد از ا - )۲۴/۶( یثمیاست. و ھ
را ثقه دانسته و گفته  یه آمده، ابوحاتم ویج بن معاویت نموده، و در آن حدیروا یطبران

اند،  ف دانستهی، او را ضعیر وین و غیف است، و ابن معیثش ضعیاحاد یاست: در بعض
ه کت نموده، یروا س یاز ابوموس ین طبرانین را ھمچنیاند. و ا ثقه یه رجال ویبق

م، یبرو ینجاش یسو بهطالب  یما را دستور داد تا با جعفربن اب ص خدا گفت: رسول
ن ید را فرستادند ... و اید، و آنھا عمروبن العاص و عماره بن ولیش رسین خبر به قریا

ار کآمده: اگر من در  یث ویده، و در حدیر گردکث ابن مسعود متذیحد یرا معنا
ن من یرا ببوسم، در سرزمش یھا فشکا آمدم ت یم یبودم، حتمًا نزد و ینم یپادشاھ
 یثمیه به ما طعام و لباس بدھند. ھکد، و دستور داد ینکد درنگ یخواھ یه مکآنقدر 

م در ین ابونعیرا ھمچن یث ابوموسی. و حداند حیرجال صح ید: رجال ویگو یم) ۳۱/۶(
د، یگو یآمده، م )۷۱/۳( هیه در البداک، چنان یھقیت نموده، و بیروا )۱۱۴/۱( هیالحل

 ح است.ین اسناد صحیا
ش عمروبن یه گفت: قرکت نموده، یروا س طالب یر از جعفربن ابکو ابن عسا

 یدر حال-فرستاد. آنھا  یان نزد نجاشیاز ابوسف یا هید را با ھدیالعاص و عماره بن ول
اند،  تو آمده یسو بهخردان ما  یاز سفھا و ب یا به او گفتند: عده -میه ما نزدش بودک

 ید: بنابرانیگو یرا بشنوم. مشان  المکه کن یر،تا ایل بده. گفت: خیآنھا را به ما تحو
 ینھا قومیم: اید: گفتیگو یند؟ میگو ینھا چه میا: دیرا) نزد ما فرستاد و پرس یسک(

ه کرا فرستاده است  یما رسول یسو بهنند، و خداوند ک یھا را عبادت م ه بتکھستند 
نھا یا ایبه آنھاگفت: آ یم. بعد نجاشیا ق نمودهیم و او را تصدیا مان آوردهیا یما به و

ر. ید؟ گفتند: خیشان قرض داریا شما بر ایر. گفت: آیشمااند؟ گفتند: خ یھا غالم
م بعد از آن یرون رفتیب ید: سپس ما از نزد وید. گویرا باز گذارشان  گفت: پس راه

 ی. نجاشییگو یه تو مکند یگو یر آنچه را میغ یسیعنان درباره یعمروبن العاص گفت: ا
نم یاز روز در سرزم یند، آنان را ساعتیمثل قول مرا نگو یسیگفت: اگر درباره ع

از (دعوت) اول بر ما  یرا) دنبال ما فرستاد، و دعوت دوم یسکن (یگذارم بابرا ینم

                                           
 ).۱/۴۶۱احمد (. حسن -١
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د: یگو یم: میگفتد؟ یگو یم چه میبن مر یسید: دوست شما درباره عیدتر بود. پرسیشد
د: یگو یزه بتول القا نمود. میدوش یه آن را براکاست  یلمه وکروح خداست، و  یو

از  یم فراخوان. و گروھیرا) فرستاد و گفت: فالن عالم و فالن راھب را برا یسک(آنگاه 
د؟ آنان گفتند: تو عالمتر ییگو یم چه میبن مر یسید: درباره عیآنھا نزدش آمدند، پرس

 یسیگفت: ع -را از من گرفت یزیه چک یدر حال- ی؟ نجاشییگوی، تو چه میما ھست
ا ینھا گفتند، تجاوز ننموده است، بعد از آن گفت: آیه اک یزین ھم از چیبه مقدار ا

از  یکیه ک یسکاد نمود: ھر یفر ییمنادآنگاه . یند؟ گفتند: بلک یت میشما را اذ یسک
ت یفاکتان ین برایا اید، سپس گفت: آینکمه یرا چھار درھم جر یت نمود، وینھا را اذیا
 د.ین آن را دو چندان گردانیر، بنابرایم: خیند؟ گفتک یم

و مغفرت خواستن رسول  ینه و اسالم آوردن نجاشیبرگشتن صحابه به مد
 یو یبرا صخدا

نه ھجرت نمود، و در آنجا یبه مد ص ه رسول خداک ید: ھنگامیگو ی) می(راو
نه ھجرت یمد یسو بهده، و یارگردکآش ص م: رسول خدایگفت ید، به ویگرد ظاھر

ده یم، به قتل رسانیھمراھت صحبت نموده بودشان  ه دربارهکرا  یسانکنموده است، و 
. و ین ما را برگردان. گفت: بلیم، بنابرایھست یو یسو بهنون خواھان سفر کاست، و ما ا

ردم کرااز آنچه با شما تان  بعد از آن گفت: دوستب و توشه فراھم ساخت. کمان مر یبرا

ُ «ن دوستم با شما است. یخبر بده، و ا  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
ْن َال إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
نه رَُسْول اهللا أ

َ
شھادت «، »وَأ

م مغفرت یه: براکبگو  ی، و به و»ست، و او رسول خداستیجزخدا ن یه معبودکدھم  یم
 ص م، و رسول خدایدینه رسیه به مدکن یم، تا ایرون آمدید: بیگو یبخواھد. جعفر م

بر یدانم من به فتح خ ینم«استقبالم نمود، و مرا در آغوش گرفت، و بعد گفت: 
بر، بعد از آن نشست، یدن ما مطابق بود با فتح خی، و رس»ا به قدوم جعفر!یخرسندترم 

ه دوست ما ھمراھش چه کبپرس  ین جعفر است، از ویگفت: ا یو فرستاده نجاش
ب وتوشه فراھم کما مر یرد، و براکن و چنان یبا ما چن ی، ویرد؟ جعفر گفت: بلک

. و به من گفت: به او یست و تو رسول خدا ھستیجزخدا ن یه معبودکنمود،و شھادت داد 
برخاست و وضو نمود و بعد از آن سه  ص رسول خداآنگاه م مغفرت بخواھد. یبگو: تا برا
د: یگو ین. جعفر میو مسلمانان گفتند: آم». را ببخش یا، نجاشیبار خدا«ا نمود: مرتبه دع

 یدید ص گفتم: برو و دوستت را از آنچه از رسول خدا یفرستاده نجاش یبعد از آن برا
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 هین درالبداین چنیب است. ایث حسن و غرین حدید: ایگو یر مکابن عسا .١خبر بده
شان  یت نموده و ھر دویق اسدبن عمرو از مجالد روایاز طر ین را طبرانیآمده. و ا )۷۱/۳(

 گفته است. )۲۹/۶( یثمین را ھیاند، ا ثقه دانسته شده یباشند و از طرف بعض یف میضع

 ص رسول خدا یسو بهه به حبشه ھجرت نموده، و بعد از آن ک یسکلت یفض
 رده استکھجرت 

بنت  اللهعه و او ازمادرش ام عبدیبن عامربن رب اللهز بن عبدیابن اسحاق از عبدالعز
ن حبشه یسرزم یسو بهه گفت: به خدا سوگند، ما کت نموده، یروا ل حثمه یاب
 که مشرک یه عمر، در حالکدام ضرورت مان رفته بود، کم، و عامر دنبال ینمود یوچ مک

م، و خشونت و شدتش بر ما یدید یت میاذ ید: ما از ویافزا یستاد، میبود، آمد و نزدم ا
، به یت است؟ گفتم: بلکن حری، االلهاّم عبد ید: عمر گفت: ایگو یه انداخته بود، میسا

از  ینیسرزم یسو بهد، یردکد و بر ما خشم و غلبه یت نمودیما را اذ یخدا سوگند، وقت
د: عمر گفت: یبگرداند. گو یشیمان گشا یم، تا خداوند برایرو یخداوند، م یھا نیسرزم

دم، و سپس منصرف ید یه آن را نمکدم یرا د یرقت یو از وخدا ھمراھتان باشد!! 
د: بعدھا یگو ینش ساخت. میرون رفتن ما غمگیپندارم، ب یه مکد، و آن چنان یگرد

 یکاش اندک، اللهابوعبد یم آورد. به او گفتم: ایه ضرورت داشتکرا  یزیعامر ھمان چ
ا در اسالم آوردن یگفت: آ .یدید یاش را بر ما م ینیقبل عمر را و رقت و اندوه و غمگ

تا خر خّطاب  یدیه تو دکرا  یسک. گفت: آن ید: گفتم: بلی؟ گویا طمع نموده یو
، و بنابر آنچه از غلظت یاز و یدید: به خاطر ناامیآورد. گو یاورد، اسالم نمیاسالم ن

 هین در البداین چنیا .٢نمود یدر مقابل اسالم مالحظه م یوخشونت و یوسخت
ن یاست. ا یلیآمده، ل )۴۰۰/۴( ه در االصابهک، چنان اللهآمده. و اسم مادر عبد )۷۹/۳(

ث یح نموده، بناء حدیتصر ٣ت نموده، و ابن اسحاق به سماعیروا یرا ھمچنان طبران
 )۵۸/۴( کن را در المستدریم اکگفته است. وحا )۲۴/۶( یثمین را ھیح است. ایصح

                                           
). در سند آن مجالد بن سعید است که ضعیف ۱۴۷۸» (الکبیر«ابن عساکر و طبرانی در  ضعیف. -١

حالل نیست. گوید: گرفتن از یزید بن ھاورن  است. اسد بن عمر البجلی را بخاری ضعیف دانسته و می
 ).۶/۲۹) و مجمع الزوائد (۱/۲۰۶» (المیران«ابن معین نیز او را به دروغ متھم کرده است. نگا: 

) آمده است. ھمچنین طبرانی در ۱/۲۱۵. رواه ابن اسحاق. چنانکه در سیره ابن ھشام (حسن -٢
 ).۵۹، ۴/۵۸) و حاکم (۴۷۱» (الکبیر«

 ته است. م.گف» دمیشن«، »سمعت«ث یت حدیدر روا یعنی -٣
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ز بن یه در اسناد از عبدالعزکن یموده، جز ات نیروا یق ویاق ابن اسحاق از طریبه س
ن است. یآمده، و ظاھر ھم ھم اللهعه از پدرش از مادرش اّم عبدیبن عمر بن رب اللهعبد

گفت. و ابن منده و ابن  یاز و یدیاعلم. و در آخر آن آمده: آن را به خاطر ناام اللهو
 -ن حبشه بودندیمھاجره او و برادرش عمرو، از ک-د بن العاص یر ازخالدبن سعکعسا
ه به او ک یاز آنھا ھنگام یآمدند، و ص ه آنھا نزد رسول خداک یاند: وقت ت نمودهیروا
ه در بدر کن یسال بعد از بدر بود، و آنھا از ا کین یشدند، استقبال نمود، و ا کینزد
د؟ یشو ین میچرا اندوھگ«فرمود:  ص ن شدند. رسول خدایت نداشتند اندوھگکشر

رون یصاحب حبشه ب یسو بهه ک یجرت دارند و شما دو ھجرت، وقتھ کیمردم 
من  یسو بهنان کد، و بعد از آن از نزد صاحب حبشه ھجرت ید، ھجرت نمودیرفت
 آمده است. )۳۳۲/۸(نزالعمال کن در ین چنیا». دیآمد

ه (خبر) خروج کم یمن بودیه گفت: ما در کت نموده، یروا س یاز ابوموس یو بخار
 یکیشان من بودم  نیتر کوچکه کمن و دو برادرم، آنگاه د، یبه ما رس ص رسول خدا

ه گفت: در کن یا ایا گفت: در پنجاه و چند ی -ھم ابو رھم بود  یگریاز آنھا ابو برده و د
 یشتکم، و در یرفت یو یسو بهنان کھجرت  -ا پنجاه و دو مرد از قومم یپنجاه و سه و 

طالب  یبا جعفربن اب ،١در حبشه انداخت یمان ما را نزد نجاش یشتکم، و یدیسوار گرد
م، و با رسول یدیجا به ھم رس کیه به کن یم تا ایاقامت نمود یم، پس با ویسر خورد

 -ما  یاز مردم برا یده بود. و گروھیبر فتح گردیه خکم یدر حال روبرو شد ص خدا
س یم. اسماء بنت عمیجستگفتند: از شما در ھجرت سبقت  یم - یشتکبه اھل  یعنی
ن حفصه ھمسر رسول یارت ام المؤمنیه با ما آمده بود، جھت زکبود  یسانکه از جمله ک

ز یھجرت نموده بودند، ن ینجاش یسو بهه ک ید، و او در جمله آنانیداخل گرد ص خدا
 یه اسماء نزدش بود، ھنگامکنزد حفصه آمد  س ن ھنگام عمریرده بود. در اکھجرت 

س. عمر گفت: یست؟ حفصه پاسخ داد: اسماء بنت عمیکن ید گفت: ایرا ده اسماء ک
. عمر گفت: مااز شما در ین است؟ اسماء گفت: بلیھم ین است؟ بحریھم یحبش

م. اسماء یمستحق تر ص ن ما از شما به رسول خدایم، بنابرایھجرت سبقت نمود
 ص رسول خداست. به خدا سوگند، شما با ین نین چنین شده گفت: نه، ایخشمگ

نمود، و ما در  یحت میرا وعظ و نصتان  داد، و جاھل یرا طعام متان  د، گرسنهیبود

                                           
 پادشاه حبشه برد. م. یر داده به طرف نجاشییر ما را تغید و خط سیباد مخالف وز یعنی -١
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م، و آن ھم به خاطر یند در حبشه قرار داشتیدور و ناخوشا -ینیا در سرزمی- یمنزل
رسول خدا  یبرا یه آنچه را تو گفتکن یخدا و به خاطر رسولش بود، سوگند به خدا، تا ا

نوشم، و به خدا  یرا نم یدنیخورم و نوش یرا نم ینپرسم، طعام یز ور نشوم، و اکمتذ
ه رسول ک یم. ھنگامینما یاد مینم و نه بر آن زک یم یجکم، نه یگو یسوگند، نه دروغ م

ن و آن چنان گفت. ین چنیخدا، عمر ا ینب یف آورده، اسماء گفت: ایتشر ص خدا
ن و چنان یپاسخ داد: چن» ؟یتو به او چه گفت«فرمود:  ص د: رسول خدایگو یم

 کیارانش یاو و یست، برایتر از شما به من ن مستحق یو«فرمود:  ص امبریگفتم. پ
 یشتکو اھل  ید: ابوموسیاسماء گو». دو ھجرت یشتکشما اھل  یھجرت است، و برا

ا یدند. و از دنیپرس یث مین حدیآمدند، و مرا از ا یه گروه، گروه نزدم مکدم ید یرا م
بزرگتر، از آنچه  ھایشان تر، و در نفس ه آنھا به آن خوشحالکوجود نداشت  یزیچ چیھ

 ید: اسماء گفت: ابوموسیگو یگفته بود. ابوبرده مشان  یبرا ص ه رسول خداکباشد 
 ینمود. و ابوبرده به نقل از ابوموس یث را طلب مین حدیرار اکه از من تکدم ید یاز م
ه در ک یرا به قرآن وقت یاشعر یرفقا یمن صداھا«فرمود:  ص د: رسول خدایگو

به قرآن، در شب  ھایشانرا از صداشان  شناسم، و منازل یشوند، م یشب داخل م
ده باشم،و از جمله آنھا ینند ندکه در روز اقامت ک یشان را وقتیدانم، اگرچه منازل ا یم
به آنھا  -ه گفت با اسب سوارانکن یا ای-ه با دشمن روبرو گردد ک یاست، وقت ١میکح
ن ین این چنیو ا». دیآنان منتظر باش یه براکدھند،  یارانم به شما دستور مید: یگو یم

اسناد  آمده. و نزد ابن سعدبن ۲۰۵/۴ هین درالبداین چنیا .٢ت نمودهیرا مسلم روا
رسول خدا،  یگفت: ا ل سیه گفت: اسماء دختر عمکت است یروا یح از شعبیصح

م. رسول یستیل نیه ما از مھاجران اواکبرند  ینند و گمان مک یبر ما افتخار م یمردان
د، و بعد ین حبشه ھجرت نمودید: به سرزمیه شما دو ھجرت دارکبل«فرمود:  ص خدا

ن اثر را یآمده. و ا )۳۴۱/۷( ین در فتح البارین چنیا». دیردکگر ھجرت یبار د
ت یآمده، روا )۱۸/۷(نزالعمال که در کبه درازتر از آن، چنان یش یھمچنان ابن اب

                                           
ر نمودم، چنان که ذکح ھمان است یصح یم بن حزام است. ولکی: و از جمله آنھا حدر اصل آمده -١

 ح مسلم آمده.یه در صحک
 .)۲۵۰۳، ۲۵۰۲) و مسلم (۴۲۳۱بخاری ( -٢
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ه کم به اختصار، چنان یان و ابونعین حسن بن سفیرا ھمچن یث ابوموسینمود. و حد
 اند. ردهکت یز آمده، رواین )۳۳۳/۸(نز کدر ال

 مدینه سوی به ب هجرت ابوسلمه و اّم سلمه
م یه ابوسلمه تصمک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ل ابن اسحاق از ام سلمه

م پاالن نمود، پس از آن مرا بر آن سوار ینه را گرفت، شترش را برایمد یسو بهخروج 
رون رفت و یسلمه را با من، در آغوشم گذاشت، بعد ب ینمود، و پسرم سلمه بن اب

دند، به طرفش یرا د یره ویمغ یه مردان بنک ید. ھنگامیشک یم میشترش را برا
ن یچرا ا ینک یر مکچه ف، یه بر ما غالب آمدکن نفس خودت است یبرخاسته گفتند: ا

د: زمام شتر را از ی؟ ام سلمه گویرا در شھرھا بگردان یم تا ویش را بگذاریرشته دار خو
ان و کیعبداالسد، نزد ین موقع بنید: در ایافزا یگرفتند. م یدند، و مرا از ویشکدستش 

افراد ه شما دخترتان را از ک یله ام سلمه به خشم آمده گفتند: به خدا سوگند، وقتیقب
ان ید: پسرم سلمه را در میم. گویگذار ینم ید، ما ھم پسرمان را نزد ویما پس گرفت

عبداالسد بردند و  یرا بن یدند، و ویشکه دستش را ک یش نمودند، حتکشاکخود 
د، ینه گردیمد یردند، و ھمسرم ابوسلمه راھکد یره نزدشان قیمغ یخودم را بن

نده شد. کاف ییان شوھرم جدایان پسرم و میو مان من ین صورت در مید: به ایافزا یم
ه یگاه گرینشستم، و تا ب یلگاه میرفتم و در س یرون مید: من ھر صبح بیگو یم
از  یه مردکن یشد، تا ا ین طور سپریسال ھم کیب به یا قریسال و  کینمودم، یم

بر من  د ویرم بود، دیره، بر من عبور نمود، و آنچه را دامنگیمغ یم از بنیپسرعموھا
و  یان ویه در مکد، ینک یرون نمین را بیکن مسیا ایره گفت: آیمغ یرحم نمود. و به بن

د: بعد به من گفتند: اگر خواسته ید؟ ام سلمه گویا ندهکاف ییشوھرش و پسرش جدا
م ین موقع پسرم را برایعبداالسد در ا ید: بنیافزا یم یوند. ویبه شوھرت بپ یباش

م را پاالن نمودم، پسرم را گرفته در آغوشم نھادم، و بعد در د: شتریدند. گویبرگردان
ن یس از خلق خدا با من نبود. تا اکچ ید: و ھیگو یدم. مینه گردیمد یطلب شوھرم راھ

 یعبدالدار یطلحه بن یدم، و درآنجا با عثمان بن طلحه بن ابیرس ١میه به تنعک
 یدادم: در طلب شوھرم راھ؟ پاسخ یرو یجا مکه یدختر ابوام یا: دیبرخوردم. پرس

م کن پسریجز خدا و ا یسکست؟ گفتم: یھمراھت ن یسکا ید: آینه ھستم. پرسیمد

                                           
 ه.کمب یاست قر ییواد -١
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ست، و زمام شتر ی(تنھا)گذاشتن تو ن یبرا یست. گفت: به خدا سوگند، راھیھمراھم ن
 یرا از عرب ھمراھ یرا گرفت، وبا سرعت با من به راه افتاد، به خدا سوگند، ھرگز مرد

م ید شتر را برایرس یمتر باشد. چون به منزل میرک یده باشم از وید هکننمودم 
شترم را برده و (بارش آنگاه آمدم،  ین مییه پاکن یشد، تا ا ید و از من دور میخوابان یم

آورده،  یرو یبست، و خود به درخت یآورد، بعد از آن را به درخت م ین مییرا) از آن پا
شترم بر  یسو بهشد  یم کیت نزدکه وقت حرک ینشست. و ھنگام یر آن میو در ز

گفت: سوار شو،  ینمود، باز از من دور شده م یآورده پاالنش م کیخاست، آن رانزد یم
آمد و زمام شتر را به دست  یافتم، می یشدم و بر آن استقرار م یه سوار مک یو وقت

نه یه مرا به مدکداد ار را تا آن وقت ادامه کن یآورد. ا ین مییه مرا پاکن یگرفت، تا ایم
ن ید، گفت: شوھرت در ایعمروبن عوف را در قباء د یه بنیه قرک ید. و ھنگامیرسان

ت خدا در آن وارد شو. و خودش کپس به بر -ن بودکو ابوسلمه در آنجا سا-ه است یقر
ش یه براکشناسم  یرا در اسالم نم ییگفت: اصل تب یه برگشت. ام سلمه مکم یسو به

ه نسبت به کرا  یده باش، و ھمراه و ھم صحبتید، رسیت ابوسلمه رسیآنچه به آن ب
طلحه  ین عثمان بن طلحه بن ابیو ھم ١دم.یمتر باشد ھرگز ندیرکعثمان بن طلحه 

جا با ھم ھجرت  کیھردو  ب دیه اسالم آورد، و او و خالدبن ولیبیپس ازحد یعبدر
 .آمده )۱۶۹/۳( هین در البداین چنینمودند. ا

 س بن سنان هجرت صهیب

 شیش با جوانان قریه به عنوان مھاجر و گفتگوکب از میخروج صھ
دار ھجرت «فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س بیاز صھ یھقیب

ا ھجر یان دو دشت سنگزار، یاست شوره زار در م ینیشما به من نشان داده شده، زم
 ».ثربیا یباشد،  یم

ھمراھش بود،  س رکد، و ابوبینه خارج گردیمد یسو به ص د: و رسول خدایگو یم
ش مرا باز داشتند، یاز قر یجوانان یرا داشتم، ول یرون رفتن با ویم بیو من ھم تصم

                                           
) آمده و در سند آن سلمه بن عبدالله ۷۶، ۲/۷۵. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -١

یر است. ابن حجر در تقریب است که کسی جز ابن حبان او را ثقه ندانسته که او نیز آسانگ
 ).۱/۲۸۹گوید: مقبول است. ( ی او می درباره
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را به عوض شما  ینشستم، آنھا گفتند: خداوند و یستادم، و نمیا ین آن شبم را میبنابرا
ن یبد -نداشتم ت یاکمم) شکاما در واقع (از ش -ده است یمش مشغول گردانکبه ش

ت نموده که حرکن یاز آنان بعد از ا یا عّده یخارج شدم، ولآنگاه دند. یخاطر آنان خواب
از  ١ییه ھایشما اوق یدند، به آنان گفتم: اگر برایدنم به من رسیبودم به خاطر برگردان

و من ن را قبول نمودند، ید؟ آنان ایینما ید و به من وفا میگذار یطال بدھم، راھم را باز م
ه در آن کد، ینکدروازه حفر  یر درین زییه رفتم و گفتم: پاکشان به میز با این

ه کن یرون رفتم تا اید. و بیرید و آن دو لباس را بگیاست، و نزد فالن زن برو یھای هیاوق
د یه مرا دک یه از آنجا برود، آمدم. ھنگامکن یدر قباء قبل از ا ص امبر خداینزد پ

س قبل کچ یرسول خدا، ھ یعرض نمودم: ا». ده نمودیفروش فا ییحیابو یا«فرمود: 
 .٢ت خبر نداده استیبرا یگرید ÷ لین را جز جبرائیامده است، و ایاز من نزدت ن

 یثمیت نموده، ھین را روایز مانند این یآمده. و طبران )۱۷۳/۳( هین در البداین چنیا
م ین ابونعین را ھمچنینشناختم و اه آنان را کاست  ین گروھید: در ایگو یم )۶۰/۶(

 رده است.کت یروا )۱۵۲/۱( هیدر الحل

به او و آنچه خداوند  یدر قباء، بشارت و ص ب نزد رسول خدایدن صھیرس
 ب نازل فرمودیدرباره صھ

حاتم  یر و ابن ابکو حارث بن منذر و ابن عسا )۱۶۲/۳(و ابن سعد  ین ویھمچن 
 ص امبریپ یسو بهنان کھجرت  س بیه: صھکاند  ت نمودهیب رواید بن المسیاز سع

رھا را ین آمد و تییپا یرا دنبال نمودند، و یش ویان قرکاز مشر یرد، و تعدادکت کحر
ن مرد یراندازتریه تکد یدانیش خوب میگروه قر یده گفت: ایشکرون یردان خود بیاز ت

ه در ک ییرھایشما را با ھمه تد، یه به من برسکن یشما ھستم، سوگند به خدا، قبل از ا

                                           
ن برابر با چھل درھم بود یش از ایار پین معیا ،ششم اقه یکوزن، برابر  یاست برا یاریمع» هیاوق -١

 یه بعدًا برابر با شصت درھم شد ودر اصطالح زرگران برابر با دوازده درھم است، و جمع آن اواقک
 ادت. م.یند. به نقل از فرھنگ الروس و با تصرف و زک ین نص چھل درھم را افاده میاست، و در ا

) بصورت معلق و مرسل از ابی عثمان نھدی که ۱/۲۸۹سیره اش (. ابن ھشام در صحیح لغیره -٢
گوید: من رسیده است که صھیب... و حاکم نیشابوری آن را بصورت موصول روایت کرده است  می

) از حدیث ثابت از انس و از حدیث ایوب از عکرمه بصورت مرسل. حاکم آن را به شرط ۳/۳۹۸(
» مجمع«ود حدیث صھیب شاھد دارد. طبرانی در مسلم صحیح دانسته است و این روایت از خ

 ).۱۶۸» (تحقیق فقه السیرة«) آمده. نگا: ۱۷۴، ۳/۱۷۳» (البدایة«) و بیھقی چنانکه در ۶/۶۰(
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از  ١)یزیه (چک یرم تا وقتیدھم، بعد از آن شما را به شمش یردان دارم، ھدف قرار میت
د یارتان. و اگر خواسته باشکد و یدان یزنم، سپس شما م یبماند م یآن در دستم باق

ن ی، و بر ایبل د. گفتند:ینم و راھم را باز گذارک یو داللت م ییه رھنماکشما را به مالم در م
 رسول خود قرآن رانازل فرمود: یخداوند براآنگاه نمود.  ییردند، و او آنان را رھنماکتعھد 

ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا  .]۲۰۷البقرة: [ ﴾�َّ
 .»فروشند یخدا م یاز مردم جان خود را در طلب خشنود یو بعض«: ترجمه

د فرمود: یب را دیصھ ص ه رسول خداک ید. ھنگامیه فارغ گردیه از آکن یتا ا
 یو قرآن را بر و ٢!!»ییحیابو یده نمود ای!! فروختن فاییحیابو یده نمود ایفروش فا«

ن ابن عبدالبر در ین را ھمچنیآمده. و ا )۲۳۷/۱(نزالعمال کن در ین چنیتالوت نمود. ا
م در کن حاین را ھمچنیرده. و اکت یرواد مانند آن یاز سع )۱۸۰/۲(عاب یاالست

رمه کوب از عید از ایمان بن حرب از حمادبن زیق سلیاز طر )۳۹۸/۳( کالمستدر
بش یه تعقکرون رفت، اھل میبه قصد ھجرت ب س بیه گفت: چون صھکت نموده، یروا

رون آورد و یر را از آن بیخت، و چھل تیرون ریردان خود را بیت یرھایت ینمودن، و
د، ید به من برسیتوان یر قرار ندھم نمیت کیه ھر فرد شما را ھدف اصابت کن یتا اگفت: 

ز ینکه دو که من مرد ھستم، در مکد یدان یآورم، و م یم یر رویو بعد به شمش
ن را یمانند ا س د: حماد بن سلمه از ثابت از انسیگو یشما. م یام، آنھا برا واگذاشته

 ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿د: ینازل گرد ص خدا رسول یان نمود، و برایمان ب یبرا
ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا د فرمود: یرا د یو ص ه رسول خداک یه. ھنگامیاآل ﴾�َّ
د: یگو یم مکتالوت نمود. حا یه را بر وید: و آیافزا یم .٣»ده نمودیفروختن فا ییحیابو«

ن را یاند. و ا ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار یح است ولیبه شرط مسلم صح
ت یآمده، روا )۱۹۵/۲( ه در االصابهکآن، چنان  یثمه به معنایخ ین ابن ابیھمچن

از ابوعثمان  یگریز از وجه دین را ابن سعد نینموده، و (حافظ در االصابه) افزوده: ا

                                           
 عاب.یبه نقل از االست -١
سند آن ضعیف است. در سند آن علی بن زید بن جدعان است که ضعیف است. اما احادیث قبل و  ٢

 بعد آن شاھد آن است.
 . به روایت حاکم در حدیث قبلی ذکر شد.صحیح -٣
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 ب عباسر خود از ابوصالح از ابن ین را در تفسیا ١یلبکت نموده، و یروا ینھد
ق یه از طرین را ابن مردویھم ھست. و ا یگریق دیآن طر یرده، و براکت یروا

 یسو بهه که خواستم از مک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س بیاز صھ ینھدابوعثمان 
و مال  ینجا ا نزد ما آمدیب، ایصھ یش به من گفتند: اینم، قرکھجرت  ص ینب

ن طور نخواھد بود. ید گفتند، به خدا قسم ابدًا ایرو یرون می، و حاال تو ومالت بینداشت
. آن ید؟ گفتند: بلیدھ یا به من اجازه میمن به آنھا گفتم: اگر مالم را به شما بدھم آ

دم. ینه رسیه به مدکن یرون آمدم تا ایگه مالم را به آنھا پرداختم، و مرا گذاشتند، بعد ب
ده یب فایده نمود، صھیفا بیصھ«د، فرمود: یرس ص رسول خدا ین خبر برایو ا

ن را ابن سعد یآمده. و ا )۲۴۷/۱(ر یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢مرتبه دو». نمود
 رده است.کت یق ابوعثمان به مانند آن، روایاز طر )۱۶۲/۳(

 ب بن عمر اللهھجرت عبد
ه کت نموده، ید و او و پدرش روایاز عمربن محّمد بن ز )۳۰۳/۱( هیم در الحلیابونع

نمود  یعبور م -ه از آن ھجرت نموده بود ک -شان  بر منزل یوقت ب ابن عمر گفت:
رد، و درآن ھرگز ننشست. و نزد ک یبست، و به طرف آن نگاه نم یخود رام یھا چشم

ه کت است یبن عمر روا اللهد بن عبدیح از محّمد بن زیدر الزھد به سند صح یھقیب
رد، و ھر گاه ک یه مینمود، گر یاد میرا  ص ه رسول خداک یگفت: ابن عمر ھر گاھ یم
 ن در االصابهین چنیبست. ا یخود را م یھا گذشت، چشم یه از نزد منزلشان مک
 آمده. )۳۴۹/۲(

 اللهه: عبدکت نموده یروا ب از ابن عباس یطبران س ھجرت عبد بن جحش 
نمودند، و ه) ھجرت که (از مکبود  یان آنانیمانده از م ین باقیه آخرک ٣بن جحش

م ھجرت را گرفت، ھمسرش دختر یه تصمک یز از دست داده بود، وقتیچشم خود را ن

                                           
 ) آمده است متھم به دروغگویی است.۲/۲۶۳» (التقریب«کلبی چنان که در  -١
) و شواھد ۳/۱۶۲) و ابن سعد (۱/۲۴۷ابن مردویه چنانکه در تفسیر ابن کثیر آمده است ( -٢

 ).۵۷۶، ۱/۵۷۵» (الدر المنثور«بسیاری دارد. نگا: 
 یبرادر و اللهه عبدک یبن جحش، به خاطر اللهبن جحش است، نه عبد ح عبدیدرست و صح -٣

ن موضوع یت خود به ایه مولف در ادامه رواکور نبود، چنان کاست، و قبًال ھجرت نموده بود و 
 ند.ک یاشاره م
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داد تا  ین مشورت مید، و به شوھرش چنیار را بد دکن یه ایان بن) حرب بن امی(ابوسف
ش ھجرت یو پنھان از قر یبا اھل و مال خود مخف ید، بعد ویھجرت نما ١یر وینزد غ

ان بن حرب برخاست و منزل یآمد. ابوسف ص نزد رسول خدا نهیه به مدکن ینمود، تا ا
به بن یعه، شید، بعد از آن ابوجھل بن ھشام، عتبه بن ربیه به فروش رسانکرا در م یو
ه کاز نزد آن عبور نمودند،  یطب بن عبدالعزیعه، عباس بن عبدالمّطلب و حویرب

ن ھنگام چشمان عتبه یده در آن وجود داشت، در ایخور داده نشده، و گند یھا پوست
 ت شھر را مثال آورد:ین بیخت، و ایر کاش

 ها و كل دار و ان طالت سالمت
 

 حوبـيوماً ستدركها النكباء وال 
 

 یرنج و افسردگ یشد، روزکآن به درازا  یرا، اگر چه سالمت یو ھر منزل«ترجمه: 
 ».فرا خواھد گرفت

ه شما بر ما داخل کاست  یزین چیگفت: ا -رده ک یبه طرف عباس رو -وابوجھل 
ستاد و ید، ابواحمد ایه گردکروز فتح داخل م ص خدا ه رسولک ید. و ھنگامیا نموده

به عثمان بن عّفان امر نمود، و او به طرف  ص نمود. رسول خدا یخانه خود را طلب م
د. یبرد، و ابواحمد از طلب منزلش خاموش گرد یا هیابواحمد برخاست و او را به ناح

بر دست خود در  ص ه رسول خداک یدر حال -د: ابواحمد یگو یم ب عباسابن 
 گفت: یم -ه نموده بود یکروز فتح ت

حبذا مكه من واد 
 

 ها امشى بالهادـب 
 

 ها يكثرعوادـب
 

 ها تركز اوتادـب 
 

بگردم، در  ییتوانم بدون راھنما یه، در آن من مکاست م ییو وادکیچه ن: «ترجمه
به  یم به درستیخ ھایه مکه است کشوند، و در م یاد مینندگانم زکارت یه زکه است کم

 .٢»گردند یم مکروند و مح ین فرو میزم
ف است. ابن یب آمده،و او ضعیبن شب اللهن عبدید: در ایگو یم )۶۴/۶( یثمیھ

 اللهعه و عبدین پس از ابوسلمه عامربن ربیه از مھاجرک یسکن ید: نخستیگو یاسحاق م
نه آمده بود، و اھل و برادرش را با خود آورده بود، عبد ابواحمد یبه مد ب بن جحش

                                           
 .ص امبریر پینزد غ یعنی -١
 ) آمده است.۶/۱۴» (المجمع«. چنانکه در ضعیف -٢
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زد، شاعر بود و یه را بدون راھنما دور مکن مییبود، و باال و پا یینایبود. ابواحمد مرد ناب
بنت عبدالمطلب بن  ١مهیان بن حرب به دستش بود، و مادرش امیسف یفارعه بنت اب

د، بعد آن از عتبه از نزد یخاطر ھجرت بسته گردھاشم بود. و منزل پسران جحش به 
 )۱۷۰/۳( هیه در البداکآنچه گذشت، چنان  یرا به معناشان  آن عبور نمود... و قّصه

 اللهه عبدکن یا ایث افتاد، یر ابواحمد در حدکه ذکن است یر شده. ظاھر اکآمده، متذ
به  اللهبرادرش عبدنا بود، نه یه نابکباشد  یح عبد بن جحش میف است. صحیتصح

ر در یثکه ابن ک، چنان شان ن (شعر) را درباره ھجرتیجحش. و ابواحمد بن جحش ا
 ده، سروده است.یر گردکاز ابن اسحاق متذ )۱۷۱/۳( هیالبدا

 اً راتنى ام امحد غدياً ـمـول
 

ه من اخشى بغيب وارهب   بذمّ
 

ا كنت البدّ فاعال  تقول فامّ
 

 يثربفيممّ بناالبلدان ولتنأ  
 

 ٢ها ما يثرب بمظنّه)ـ(فقت ل
 

 وما يشأ الرمحن فالعبد يركب 
 

 اىل اهللا وجهى والرسول ومن يقم
 

 اىل اهللا يوما وجهه ال خييّب 
 

 فكم قد تركنا من محيم مناصح
 

 تندبوناصحه تبكى بدمع و 
 

 تر ان وترا ناينا عن بالدنا
 

 ونحن نر ان الرغائب نطلب 
 

 غنم حلقن دمائهم يدعوت بن
 

 ا الح للناس ملحبـمـواللحق ل 
 

 ادعاهمـمـاجابوا بحمداهللا ل
 

 اىل احلق داع والنجاح فاوعبوا 
 

 هدـوكنا واصحاباً لنا فارقوا ال
 

 اعانوا علينا بالسالح واجلبوا 
 

 ا فموفقـكفرجني اما منهم
 

 عىل احلق مهد وفوج معذب 
 

 همـمنوا كذبه و ازلـطغوا و ت
 

 حق ابليس فخابوا وخيبواـعن ال 
 

 ورعنا اىل قول النبى حممد
 

 فطاب واله احلق منا وطيبوا 
 

                                           
ه در اسالم آوردن موصوف اختالف است، ابن اسحاق آن را کاست،  ص عمه رسول خدا یو -١

 دانسته،و ابن سعد اثباتش نموده است. یمنتف
ثرب امروز یه کبه او گفتم:، بل». فقت هلا بل يثرب اليوم و جهنا«در نزد ابن ھشام، در بدل آن آمده:  -٢

 ».ر ماستیجھت مس
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 نمت بارحام اليهم قريبه
 

 وال قرب باالرحام اذ ال تقرب 
 

 فا ابن اخت بعدنا يامننكم
 

 وايه صهر بند صهر ترقب 
 

نا اذ تزايلوا  ستعلم يوما ايّ
 

 وزيّل امرالناس للحق اصوب 
 

 ١صیا ابن العیص و یالع یضمره بن ابھجرت 
 :دیه) نازل گردین آیه (اک یه گفت، ھنگامکت نموده، یروا س رید بن جبیاز سع یابیفر

ۡ ٱ ِمنَ  عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  ل�َّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ ُمَ�ٰ ل َّ� 

مۡ 
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
 .]۹۵[النساء:  ﴾َوأ

ه در راه خدا با مال و ک یاند با مجاھدان ه از جھاد بازنشستهک یمانیافراد با ا«: ترجمه

 .»ستند...یسان نکینند، ک یجان خود جھاد م
ه) ین آیه (اکن یه بودند رخصت داده شدند، تا اکه در مک ینیکبعد آن مردمان مس

 د:ینازل گرد

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٰ ۡ ٱ ُهمُ تََوفَّٮ نُفِسِهمۡ  َظالِِ�ٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
 .]۹۷النساء: [ ﴾أ

شتن ستم یه بر خوک یه فرشتگان روح آنان را گرفتند، در حالک یسانک«: ترجمه

 ».رده بودندک
 د:یه) نازل گردین آیه (اکن یان دھنده است، تا اکن تیگفتند: ا

ۡ ٱ إِ�َّ ﴿ ٓ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  َعفِ�َ َتۡض ُمسۡ ل ۡ ٱوَ  ءِ لّنَِسا  َوَ�  ِحيلَةٗ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�  نِ َ�ٰ وِلۡ ل
 .]۹۸النساء: [ ﴾٩٨ َسبِيٗ�  َتُدونَ َ�هۡ 

 یا ، نه چارهاند ناتوان یه به راستک یانکودکمگر آن دسته از مردان و زنان و «: ترجمه

 .»ابندی یم یدارند و نه راھ
ن یعور و در که چشم یث و از ناحیل یاز بن یکیه کص ین موقع ضمره بن عیدر ا
نم، چون مال و کتوانم ب یم یریتدب یناست ولیبود، گفت: اگر چه چشمم ناب یحال غن

راه  یض بود به نرمیه مرک یرده شد. وکد و و سوار ینکن مرا سوار یغالم دارم، بنابرا

                                           
امبرش یخدا و پ سوی بهاش به عنوان مھاجر  خانهه از یکومه آمده: اسم مردکعاب از عیستدراال -١

د: چھارده سال اسمش را جستجو یافزا یمه مرکباشد، و ع یص میبن الع ده ضمرهیرون گردیب
 د.میه از آن مطلع گردکن ینمودم، تا ا
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ز یم نیم قرار داشت، و در مسجد تنعیه در تنعکبه سراغش آمد  یرفت، و مرگ در حال
 د:ینازل گرد یل خاص درباره وکه به شین آیاآنگاه د. یدفن گرد

ِ ٱ إَِ�  ُمَهاِجًرا ۦتِهِ بَيۡ  ِمنۢ  ُرجۡ َ�ۡ  َوَمن﴿  .]۱۰۰النساء: [ ﴾َورَُسوِ�ِ  �َّ
 .»رون رودیامبر او بیخدا و پ یسو بهاش به عنوان مھاجر  از خانه یسکو ھر «: ترجمه

حاتم از  یرا ابن ابن یو ا ،١دهیم از سالم معلق گردانیث را ابن منده از ھشین حدیا
ر از ابوضمره بن ید بن جبیت نموده، و گفته است: از سعیل از سالم افطس روایق اسرائیطر

 ب از ابن عباس یعلین را ابویآمده. و ا )۲۱۲/۲( ن در االصابهین چنی. اس یص زرقیع
د، و یه گفت: ضمره بن جندب از خانه خود به عنوان مھاجر خارج گردکت نموده، یروا

 ص رسول خدا یسو بهن یکن مشرید، و از سرزمینکبه اھل خود گفت: مرا سوار 
آنگاه ن راه وفات نمود. یبرسد در ب ص امبریه به پکن ید، موصوف قبل از اینکخارج 

 د:ینازل گرد یوح

ِ ٱ إَِ�  ُمَهاِجًرا ۦتِهِ بَيۡ  ِمنۢ  ُرجۡ َ�ۡ  َوَمن﴿ ۡ ٱ هُ رِ�ۡ يُدۡ  ُ�مَّ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ه به کن یتاا ﴾ُت َموۡ ل

ُ ٱ َوَ�نَ ﴿د ین جا رسیا  .]۱۰۰النساء: [ ﴾ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ
رون رود، یامبر او بیخدا و پ یسو بهاش به عنوان مھاجر  از خانه یسکو ھر «: ترجمه

 .»سپس مرگش فرا رسد... و خدا آمرزنده و مھربان است
 اند. ثقه ید: رجال ویگو یم )۱۰/۷(در المجمع  یثمیھ

 س ھجرت واثله بن اسقع
ه گفت: از خانواده خود به کت نموده، یروا ب د بن اسقعیر از خالدبن ولیابن جر

ه در حال نماز بود، من کرفتم،  ص رون آمدم، و نزد رسول خدایاراده اسالم آوردن ب
 ص ه رسول خداکیشان نماز گزاردم. ھنگامیز درآخر صفوف صف بستم و چون نماز این

ارت ک«د: ید، نزدم آمد و من در آخر صفوف قرار داشتم. پرسیاز نماز فارغ گرد
» ؟ینک یھجرت م«د: ی، پرس»ت بھتر استین برایا«گفتم: اسالم. گفت: » ست؟یچ

دام بھتر است؟ کدم: یپرس» ؟یا ھجرت قطعین یه نشیھجرت باد«. گفت: یگفتم: بل
ه با رسول خدا ثابت کن است یا یو ھجرت قطع«، افزود: »یھجرت قطع«فرمود: 

و بر تو «، و افزود: »یه خود برگردیه دوباره به بادکن آناست یه نشی، و ھجرت بادیبمان
                                           

 ت نموده.یل معلق رواکث را به شین نقطه به باال حذف، و حدیاول سند را از ھم -١
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ح یت، اگرچه بر تو ترجیو ناخوش یو سھولتت، و خوش یاطاعت الزم است در سخت
ش نمودم. یش نمود، و دستم را پیدست خود را پآنگاه . یگفتم: بل». داده شود

». یدر آنچه توانست«نم، فرمود: ک یرا استثناء نم یزیخود چ ید، برایمرا ده ک یھنگام
 آمده. )۳۳۳/۸(نزالعمال کن در ین چنیچه توانستم. و بر دستم زد. ا گفتم: در آن

 اسلم یھجرت بن
اسلم درد و  یه گفت: به بنکت نموده، یروا س وعکاس بن سلمه بن ایم از ایابونع

 یگفتند: ا». دیه بروی) اسلم به بادی(بن یا«گفت:  ص د. رسول خدایرس ییوبا
م. یخود به عقب رو یھا م، و بر پاشنهیه) برگردیه (به بادکم یرسول خدا، ما دوست ندار

ه ما را ک ی، وقتتان نید و ما شھرنشین ما ھستیه نشیشما باد«فرمود:  ص رسول خدا
م دعوت ما را یفرا خواند ه شما راک یم، و وقتینک یرا قبول متان  د، دعوتیفراخوان
نزالعمال کن در ین چنیا». دید مھاجر ھستیه باشک یید، شما ھر جایدھ یپاسخ م

 آمده. )۱۴۲/۷(

 س هیام یھجرت جناده بن اب
ه کاند  ت نمودهیروا س یه ازدیام یان از جناده ابن ابیم و حسن بن سفیابونع

 یم، بعضیردکم، و درباره ھجرت اختالف یھجرت نمود ص گفت: در زمان رسول خدا
ن من نزد یگر گفتند: قطع نشده. بنابراید یما گفتند: ھجرت قطع شده است، و برخ

ِهْجَرُة َما قُوتَِل «دم. فرمود ین (مسئله) را پرسیرسول خدا رفتم و از او ا
ْ
 َ�نَْقِطُع ال

َ
ال

ارُ  ُكفَّ
ْ
ن در ین چنیا .١»گردد ینم ١قطعرد، یفار جنگ صورت بگکه با ک یھجرت تا وقت« »ال

                                           
 یاسالم مطلوب بود، بعد از آن وقت یدر ابتدا ص ھجرت، به طرف رسول خدا: گوید خطابی می -١

به خاطر حضور به ھم  ینه ھجرت نمود، ھجرت به طرف ویمد سوی به ص امبر خدایه پک
ن امر در ید، و خداوند بر این فرض گردیع دیشرا یریدرجنگ و فراگ یاب وکدن در ریرسان
ه ھجرت ننمود ک یسکه ھجرت نمود، و ک یسکان یر ممواالت را د ید نمود، حتکیه تاین آیچند

دند، ھجرت یل به اسالم رگوید، و مردم از ھمه قبایه فتح گردکه مک یھنگام یرد. ولکقطع 
 :گوید می» شرح السنه«ت باقی ماند. بغوی در د، و مستحب بودن ھجریساقط گرد یفرض

ال «ر آن موجود است: یو غ ب ث ابن عباسیث و حدین حدیان ایاحتمال جمع نمودن در م

گر الزم یه: ھجرت پس از فتح دک ین معنیبد». ستیپس از فتح ھجرت ن«، »بعد الفتح هجره
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ت یروا س یبن سعد اللهر از عبدکآمده. و نزد ابن منده و ابن عسا )۳۳۱/۸(نز کال
م کا ھشت تن بودند ومن یه ھفت و کرکسعد بن ب یاز بن یه گفت: درگروھکاست 

 یارھاکرفتند و  ص رفتم، آنھا نزد رسول خدا ص بودم، نزد رسول خداشان نیتر سن
 یا: آمده گفتم ص خود را انجام دادند، مرا نزد بارشان گذاشتند. بعد نزد رسول خدا

 یگفتم: مردان» ست؟یحاجتت چ«د: یرسول خدا مرا از حاجتم خبر بده. پرس
ا ی - یتو از ھمه آنھا حاجت خوبتر دار«ند: ھجرت قطع شده است. فرمود: یگو یم

فار جنگ صورت که با ک یت تا ھنگام، ھجر-آنھا خوبتر است  یھا حاجت تو از حاجت
ن ابوحاتم، ین را ھمچنیآمده. و ا )۳۳۳/۸(نز کن در الین چنیا». شود یرد قطع نمیبگ

ه کح وثابت است، یث صحید: حدیگو یاند. و ابوزرعه، م ت نمودهیروا یابن حبان و نسائ
 اند. ردهکت یروا یان ثابت و ثقه از ویآن را راو

 درباره ھجرت گفته شد یر ویو غ هیصفوان بن ام یآنچه برا
ه در ک-ه یه گفت: به صفوان بن امکت نموده، یروا ب ر از ابن عباسکابن عسا

ن ندارد. گفت: تا یرده است، دکه ھجرت نک یسکگفته شد:  -ه قرار داشتکم یباال
نه رفت نزد عباس بن یگردم، بعد به مد یام برنم نه نروم به خانهیه به مدکن یا

 یا«د: یپرس ص آمد، رسول خدا ص رفت، و بعد از آن نزد رسول خداعبدالمّطلب 

                                                                                                       
فر، درباره کازدار  یعنی، »گردد یو قطع نم«ه ک ین قول وینه، و ایه به مدکاز م یعنی ،ستین
ز دارد، و آن ینگر را یوجه د یکد: احتمال یگو یه اسالم آورده، به طرف دار اسالم. و مک یسک
ت عدم رجوع و یه به نکچنان  ص امبریبه طرف پ یعنی، »ستیو ھجرت ن«ه: قول کن یا

ه: ک یبود و قول و ین نمکگرفت، و برگشت از آن جز به اجازه مم یبرگشت به وطن صورت م
شان ینان و امثال ایه نشین وصف از بادیه بدون اک یسکھجرت  یعنی، »گردد یھجرت قطع نم«

آن را به لفظ: ھجرت پس  یلیه اسماعک یتین را در روایھدف از ا ب د، و ابن عمریاھجرت نم
رد، یفار جنگ صورت بگکه با ک یقطع شده است، و ھجرت تا وقت ص رسول خدا سوی بهاز فتح 
فر کا دار یه در دنک یتا وقت یعنیان نموده است، یب یت نموده، به درستیشود، روا یقطع نم

نش در فتنه واقع شود یه در دکن یآورد، و از ا یه اسالم مک یسکھست، ھجرت از آن بر
 یفرکا دار یه در دنکن است: اگر چنان مقدر شد یھراسد، واجب و فرض است، و مفھوم آن ا یم

. این چنین در گردد ینماند، در آن صورت ھجرت به خاطر قطع شدن موجب خود قطع م یباق
 آمده است.(۱۶۳/۷)فتح الباری

 ـ چاپ احسان).۴۸۶۶) و ابن حبان (۷/۱۴۶) و نسائی (۵/۲۷۰احمد (. صحیح -١



 حیات صحابه    ١٤٨

 

ھجرت  یسکپاسخ داد: گفته شد: اگر » ن جا آورده است؟یز تو را بدیابووھب چه چ
ه برگرد، کم یھا لگاهیابووھب به س یا«فرمود:  ص ن ندارد. رسول خدایرده باشد دکن

ت یجھاد و ن یاست، ول ه ھجرت قطع شدهکد، یونت خود مستقر باشکس یو در جاھا
ن در ین چنیا .١»دیج شوید، بسیج شدن فراخوانده شدیبه بس یاست، و وقت یباق
رده. و نزد کت یروا یبه لفظ و )۱۷/۹( یھقین را بیآمده. و ا )۳۳۳/۸(نزالعمال ک

ه ک یسکه گفته شد: یه گفت: به صفوان بن امکت است یعبدالرزاق از طاووس روا
 ص ه تا نزد رسول خداکاد نمود، یسوگند  یوآنگاه ده، یگرد کھجرت نداشته باشد، ھال

خود را سوار شد و به را افتاد، و تصادفًا نزد  ین سوارید، بنابرایامده سر خود را نشوین
 یسکرسول خدا، به من گفته شده:  ید و گفت: ایروبرو گرد ص امبریدروازه مسجد با پ

م سرم را یایه تا نزدت نکاد نمودم، یده است، و من سوگند یگرد که ھجرت ندارد، ھالک
 ین راضید و به آن به عنوان دیصفوان از اسالم شن«فرمود:  ص م. رسول خداینشو
است، و چون به  یباق ٣تین جھاد و نکیده است، ولیقطع گرد ٢د، ھجرت پس از فتحیگرد
 آمده است. )۸۴/۳(نز کن در الین چنیا .٢»١دیج شوید، بسیج شدن فرا خوانده شدیبس

                                           
) و در سند آن یعقوب بن حمید الکاسب است که ضعیف ۹/۱۶،۱۷» (الکبری«. بیھقی در ضعیف -١

 است.
آورد  یه اسالم مک یسکند: ھجرت در اول اسالم، بر یگو یم یر ویو غ ی. خطابیعنی فتح مکه -٢

شان به تجمع و اجتماع، یا یازمندینه، و نیمسلمانان در مد یمکفرض بود، البته به خاطر قلت و 
ن ین خدا داخل شدند، و بنابرایه را فتح نمود، مردم گروه گروه در دکه خداوند مک یوقت یول

ا یند و کام یه به آن قک یسکت، بر یت جھاد و نید، و فرضینه ساقط گردیت ھجرت به مدیفرض
ت یمت در فرضکن حید: و ھمچنیگو یماند. حافظ ابن حجرم یحمله آورد باق یدشمن بر و

افر خود، در امان باشد، چون آنھا کت اقارب ین بود تا از اذیآورد، ا یه اسالم مک یسک یھجرت برا
 نیا مکن خود برگردد، حینمودند، تا از د ینجه مکب و شیآورد تعذ یشان اسالم میه از اکرا  یسک

 یرون رفتن از آن قادر باشد، باقیاورد، و به بیفر اسالم بکه در دارالک یسکھجرت در خصوص 
 آمده است. )۲۵/۶(ن در الفتح ین چنیاست. ا

م ما که حکند ک یث افاده می) در حدال كلمه لكنـاستعم( کن استدرای: اگویند طیبی و غیر وی می -٣
و  ییه ھدفش جداک ین است: ھجرتیچن یم ماقبل آن است، و معنکن) مخالف حکبعد (ل

ه کن یده است، مگر اینه فرض بود، قطع گردیمفارقت وطن بود، و بر مسلمانان جھت رفتن به مد
فر، کت صالح، چون فرار از دار یبه ن ییبه خاطر جھاد، و ھمچنان مفارقت و جدا ییمفارقت و جدا
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ه: کاند  ت نمودهیروا کیر بن فدیم از صالح بن بشی، ابن منده و ابونعیو بغو
نند: ک ینھا گمان میرسول خدا، ا یآمده گفت: اص نزد رسول خدا کیپدربزرگش فد

، کیفد یا«فرمود:  ص ده است. رسول خدایگرد که ھجرت ننموده، ھالک یسک
ه ک یین قومت ھر جاینار گذار، و در زمکرا  یبده، و بدات را کنماز را برپا دار، ز

ن یآمده. و ا )۳۳۱/۸(نز کن در الین چنی. ا٣»یباش ین تو مھاجر میونت گزکس یخواست
ه گفت: کت نموده، یرباح روا یاز عطاء ابن اب یت نموده. و بخاریروا )۱۷/۹( یھقیرا ب

م. گفت: امروز یدیرا از ھجرت پرسارت نمودم، و او یز یثیر لید بن عمیرا با عب ب عائشه
از  ص یخدا و رسول و یسو بهن خود یاز مومنان با د یکیه ک یست، به سببیھجرت ن

روز یاما امروز خداوند اسالم را غالب و پ ،٤نمود ینش فرار میترس در فتنه افتادن در د
ت یجھاد و ن یند، ولک یه بخواھد پروردگارش را عبادت مک ییده، و امروز ھر جایگردان

 رده است.کت یروا )۱۷/۹( یھقین بین را ھمچنیا .٥است) ی(باق
 
 

                                                                                                       
ن یاست. ا یر ھمه آنھا تا الحال باقت دین از فتنه، و نیرون شدن در طلب علم، و فرار به دیب

 آمده. )۲۵/۶(ن در الفتح یچن
 ).۱۸۹۳۹» (مصنف«. عبدالرزاق در صحیح -١
د، به دست آوردنش یه با انقطاع ھجرت قطع گردک یرین است: ھمان خی: ھدفش اگوید نووی می -٢

رون شدن به جھاد و مانند آن از یب ین است، و چون شما را امام براکت صالح ممیتوسط جھاد ون
 آمده. )۲۵/۶(ن در الفتح ین چنید. ایرون شویند، به طرف آن بکاعمال صالح دعوت 

را در  ) در آن فدیک بن سلیمان است که حافظ ابن حجر او۹/۱۷» (الکبری«. ترمذی در ضعیف -٣
 ) ضعیف دانسته است.۲/۱۰۷» (التقریب«

ه سبب آن خوف فتنه کت ھجرت اشاره نموده است، یمشروعان یبه ب ل ث عائشهین حدیدر ا -٤
به عبادت  یسکه اگر کن است یآن چن یم منوط به علت خود است، و متقضاکباشد، و ح یم

ر آن یست، و در غیاز آنجا واجب و فرض ن یقادر شد، ھجرت بر و یو موضع ییخداوند در ھر جا
 یشورکش را در ین خویه توانست دک یگفته است: وقت یباشد، و ماورد یفرض م یھجرت بر و

داراالسالم  یو ین اساس آن شھر براید بر ھمیار نماکفر اظھار و آشک یاز شھرھا یا شھریو 
به  یر وید داخل شدن غیسفر از آن بھتر است، البته به خاطر ام گردد، و اقامت در آن از یم

 آمده. )۱۶۲/۷(الباری  اسالم. این چنین در فتح
 ).۹/۱۷» (الکبری«) و بیھقی در ۳۹۰۰( بخاری -٥
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  هجرت زنان و اطفال

 ش رکو ابوب ص امبر خدایت پیھجرت اھل ب
 ص ه رسول خداک یه گفت: وقتکت نموده، یروا ل ابن عبدالبّر از عائشه 

د بن ینمود زدا یگذاشت، و چون استقرار پ یھجرت نمود ما و دختران خود را بر جا
ه آن کش ابورافع فرستاد، و به آنھا دو شتر و پانصد درھم اعطا نمود، یحارثه را با موال

 یداریمورد ضرورت را خر یگرفتند، تا توسط آن شترھا س رکمبلغ را آن دو از ابوب
 یا سه (شتر) فرستاد، و برایقط را با دوشتر و یبن ار اللهر ھمراه آنھا عبدکند، و ابوبینما
ت کر را حریر نوشت تا مادرم ام رومان، من و خواھرم اسماء ھمسر زبکپسر ابوب اللهدعب

ه به ک یردند. ھنگامکت کجا حرکینان در صحبت ھم و با ھم ین صورت ایبدھد، به ا
نمود، و بعد از آن  یدارید بن حارثه با آن پانصد درھم سه شتر را خریدند، زیرس ١دیقد

ه کبرخوردند  س اللهدیو تصادفًا با طلحه بن عب دند،یه گردکجا داخل مکیھمه 
لثوم کد و ابورافع فاطمه، ام یرون آمدند، و زیجا بکید، بعد ھمه یخواست ھجرت نما یم

ه کن یمن و اسامه را ھم انتقال داد، تا اید ام ایرون نمودند، و زیو سوده بنت زمعه را ب
ه مادرم ھم کقرار داشتم  یا جاوهکنجا شترم رم نمود و من در یم، در ایدیداء رسیبه ب

ه کن یعروسم، تا ا یدخترم، وا یگفت: وا ین میشروع نموده چن یبا من در آن بود، و
خداوند  ین آمده بود، ولییپا ٢یه از تپه، تپه ھرشکبود  ین در حالیستاد، و ایشترمان ا

ر ھمراه کم، و من با آل ابوبینه آمدیمحفوظ و سالم نگه داشت. بعد از آن ما به مد
 ص ) فرود آمدند، و آن وقت رسول خداص (با رسول خدا ص امبریدم، و اھل پیگرد

نمود، و اھل خود را در آن مستقر  یرا در اطراف مسجد بنا م یھای مسجد خود را و خانه
ر کث را به طول آن در ازدواج عائشه متذیم.. و حدیردکدرنگ  یینمود، و ما روزھا

 ه در االصابهکن را، چنان یز ایر نیآمده. و زب )۴۵۰/۴(عاب ین در االستین چنیا .٣شده
-ر نموده کن را ذیا )۲۲۷/۹(در مجمع الزوائد  یثمیرده. و ھکت یآمده، روا )۴۵۰/۴(

ن محمدبن حسن یو گفته است: در ا -ننده آن از نزدش افتادهکت یر رواکه ذکنیجز ا

                                           
 نه.یه و مدکن میاست در ب یید نام جایقد -١
 جحفه. یکاست نزد یوھکت دارد، و گفته شده: ینه موقعیه و مدکان میدر م یتپه ھرش -٢
) و در آن محمد بن الحسن بن زباله است که ضعیف است ۶۰» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٣

 ) آمده است.۹/۲۸۸(» المجمع«چنانکه در 
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ه گفت: ما به کر شده، کمتذ ل باشد. بعد از آن از عائشه یف میبن زباله آمده و ضع
ه ک یجا شتر م، در آنیمودیپ یم یم، و راه خود را در دره تنگیعنوان مھاجر به راه افتاد

نامطلوب رم نمود، و به خدا سوگند، قول مادرم را  یلیل خکمن بر آن قرار داشتم به ش
از عروس! و شتر به رم نمودن خود ادامه داد، من  یه گفت): اکنم (ک یفراموش نم

ستاد، و یشتر اآنگاه نداز، و آن را انداختم، یگفت: زمامش را ب یه مکدم یشن یا ندهیگو
 )۲۲۸/۹(بعد از آن در  .١ستاده باشدین آن اییدر پا یه انسانک ییخورد گو یدور م

م آن را در کنموده و اسنادش حسن است. وحا تیروا ین را طبرانید: ایگو یم
 رده است.کت یبه طولش روا )۴/۴( کالمستدر

 یھای تیبه خاطر اذ یامبر درباره ویو قول پ ص نب دختر رسول خدایھجرت ز
 ده بودیه در راه به او رسک

گفت: در  یه وکت نموده، یروا ص دختر رسول خدا ل نبیابن اسحاق از ز
دختر محمد،  یشدم، ھند بنت عتبه ھمراھم روبرو شده گفت: ا یه من آماده مک یحال

ن ید: گفتم: ایگو ی. میوندیبه پدرت بپ یخواھ یه تومکده یخبر نرسن یا به من ایآ
ه ک یداشته باش ین، اگر ضرورت متاعکدختر عمو، پنھان ن یم را ندارم. گفت: ایتصم

، یه به آن نزد پدرت برسک یا ضرورت به مال داشته باشیدر سفرت ھمراھت باشد، 
ان مردان است ین آنچه در من، چوکرا از من پنھان ن یزیضرورتت نزد من است، و چ

ن حرف را یا ینم وک یر مکد: به خدا سوگند، فینب گویشود. ز یان زنان داخل نمیدر م
ن یدم، و از ایترس یمن از و ید: ولیافزا یند. مکن گفت تا بدان عمل بیفقط به خاطر ا

خود را  ید: ویگو یار نمودم. ابن اسحاق مکم و اراده را داشته باشم، انین تصمیه اک
ع ینانه بن ربکد، برادر شوھرش یاش فارغ گرد یه از آمادگک یآماده ساخت، و ھنگام

ردان خود را یمان و تکنانه کد، و ینب بر آن سوار گردیآورد، و ز یو یرا برا یشتر
را خارج  ینانه وکنب در ھودج خود قرار داشت، یه زک یبرداشت، بعد در روز، در حال

افتند، و در یش اّطالع یاز قر ین واقعه مردانید، و از ایشک یمساخت و جلو شتر او را 
ه ک یسکن یافتند، و نخستیدر یطو یه او را در ذکن یدند، تا اینب خارج گردیطلب ز

زه یه در ھودج قرار داشت، با نکنب را یبود، ھبار ز ید ھباربن اسود فھریرس یبه و
رد، کن یبود، و (براثر آن) سقط جنحامله  -پندارند  یه مکچنان  -نب ید، و زیترسان

                                           
 ).۴/۴) و حاکم (۲۹۶» (الکبیر«. طبرانی در حسن- ١
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رون آورده گفت: به یردان بیخود را از ت یرھاینانه بر زانو نشسته تکبرادر شوھرش 
ن صورت یدھم، به ا یر قرارش میشود ھدف ت کیبه من نزد یخدا سوگند، اگر مرد

رت را از ما یمرد، ت یش آمده گفت: ایاز قر یان در جمعیبرگشتند، و ابوسف یمردم ازو
ه کن یش رفت تا ایان پیر را نگه داشت. ابوسفیت یوآنگاه م، ینکبازدار تا با تو صحبت 

ش یدر پ یل علنکن زن به شی، با ایننمود یار درستکستاده گفت: تو یا یدر مقابل و
آنچه را از محّمد بر ما  بت و رنج ما را،یه خودت مصک ی، در حالیمردم خارج شد یرو

ار به طرفش در مقابل کو آش یبه صورت علن یبا دختر و ، چون تویدان یداخل شده م
است  ین بر اثر ذّلتینند، اک ی، مردم گمان میان ما خارج شوی(چشمان) مردم و از م

ماست، به جانم سوگند، ما در حبس و  ین) ضعف و ناتوانیده، و (ایه به ما رسک
م، ید انتقام ھستم، و نه ھم درصدیندار یچ ضرورتی(به دور) از پدرش ھ یو ینگھدار

ه کد و مردم گفتند و صحبت نمودند ین زن برگرد، و چون صداھا خاموش گردیبا ا یول
د: و ین و به پدرش برسان. گوکرون یب یل سرکرا به ش یوآنگاه م، یدیرا برگردان یما و
 آمده. )۳۳۰/۳( هین در البداین چنیا .١ار را نمودکن یاو ا

دختر  ل نبیز یه: مردکت است یروا ب ریاز عروه بن زب یو نزد طبران
دند، و با او یرسان یش خود را به ویت داد، و دو مرد از قرکرا حر ص رسول خدا

افتاد و  ینب را انداختند و بر سنگیغلبه نمودند، و ز ینب بر ویدند، و درباره زیجنگ
ھاشم  یان بردند، و زنان بنیخت، بعد او را نزد ابوسفیر ی(طفلش را) انداخت و خون و

نه) آمد، یل داد. و پس از آن ھجرت نمود و (به مدیرا به آنھا تحو یان ویآمدند، و ابوسف
ن باور یرد. و آنھا بر اکه از ھمان درد وفات کن یماند، تا ا یض باقیھمان طور مر یول

ث مرسل است، و ین حدید: ایگو یم )۲۱۶/۹( یثمیھ .٢د استیه موصوف شھکبودند 
 ص امبر خدایھمسر پ ل ر از عائشهیبکدر ال ی.و نزد طبراناند حیرجال آن رجال صح

ه با کاز م ل نبیه آمد، دخترش زکاز م ص رسول خدا یه: وقتکت است یروا
دند، و یدر طلبش خارج گرد -ه)ک(اھل م-د، و آنھا یخارج گرد -نانه کا پسر ی -نانه ک

ه شتر او را کن یخود زد، تا ازه یرا با ن یشتر و یدر پ یافت، و پیرا در یھباربن اسود و
 یخت، و با درد و رنج برخاست، و بنیرون ریم خود داشت بکانداخت و او آنچه را در ش

                                           
 ).۲/۲۰۳،۲۰۴. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -١
 ).۲۲/۴۳۳،۴۳۲مرسل. طبرانی ( ضعیف -٢
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ه یام یبا ھم اختالف و مشاجره نمودند. بن ین مسئله بر ویه در ایام یھاشم و بن
شان ابوالعاص ینب به دست پسر عمویه زکن یم، به خاطر ایمستحق تر یگفتند: ما به و

ن به سبب پدرت است. یگفت: ا یعه بود، وینب نزد ھند دختر عتبه بن ربیود، و زب
، یگفت: آر» ؟یاورینب را بیتا ز یرو یا نمید بن حارثه فرمود: (آیبه ز ص رسول خدا

ت کد حریز». ر و آن را به او بدهیانگشترم را بگ«گفت:  ص امبر خدایرسول خدا، پ یا
د: ید و پرسیروبرو گرد یه به چوپانکن ینمود تا ا یو تدبر م ینمود، و به صورت مداوم تأن

ست؟ پاسخ یکن گوسفندان از ید: ایابوالعاص. باز پرس ی؟ گفت: برایچران یم یک یبرا
ه به تو ک ینک یا قبول میراه رفت و گفت: آ یبا و یکنب دختر محمد، بعد اندیداد: از ز

. ی؟ گفت: بلیینگو یزیس از آن چکچ ی، و به ھیش بدھیبدھم و تو آن را برا یزیچ
به تو داد؟ چوپان  یکن را ید: اینب آن را شناخت و پرسیانگشتر را به او داد، و ز یو

نب یان. زک؟ گفت: در فالن و فالن میجا رھا نمودکد: او را در ی. باز پرسیگفت: مرد
 هک ید، ھنگامیخارج گرد یو یسو بهآنگاه د، یه شب فرا رسکن یخاموش شد، تا ا

نب گفت: ی. ز-البته بر شترش  -م سوار شو یش روید به او گفت: پید، زینزدش رس
نب پشت سرش سوار ید سوار شد، و زین صورت زیر، تو جلوتر از من سوار شو، به ایخ

ن دختران من یبھتر یو«گفت:  یم ص نه) آمد، و رسول خدایه (به مدکن ید، تا ایگرد
 ب ١نیبن حس ین خبر به علیا». ده استیت رسیش اذیه در قبال من براکاست، 

انش یده و بیه از تو به من رسکث است یدام حدکن ینزد عروه رفته گفت: ا ید، ویرس
ه ک؟ عروه گفت: به خدا سوگند، من دوست ندارم یساز یو حق فاطمه را ناقص م ینک یم

ن ابدًا یبعد از ا، یاز فاطمه را ناقص بگردانم، آر یم باشد، و حقین مشرق و مغرب برایما ب
ر و االوسط بعض یبکدر ال ید: طبرانیگو یم )۲۱۳/۹( یثمینم. ھک یان نمیث را بین حدیا
 اند. حیرجال صح یت نموده، و رجال ویز آن را روایرده، و بزار نکت یث را رواین حدیا

 ل لھب یھجرت دّره بنت اب
ه گفتند: دّره بنت کت نموده، یروا ش اسریره و عماربن یاز ابن عمر و ابوھر یطبران

وارد شد. بعد  س یزرق ینان آمد، و در منزل رافع بن معالکھجرت  ل لھب یاب

                                           
 ن لقب داشت.ین العابدیه زکطالب است،  یبن اب ین بن علیبن حس یعل یو -١
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 یھست ینشسته بودند به او گفتند: تو دختر ھمان ابولھب یق نزد ویزر یه از بنک یزنان
 اش گفته: ه خداوند دربارهک

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
ٓ  ١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ �ۡ  َما

َ
 .]۲-۱المسد: [ ﴾٢ َكَسَب  َوَما ۥَماُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

و  یشده خود او. مال و ثروت و کدست ابولھب و ھالھردو  شد کھال«: ترجمه

 .»دینبخش یآنچه را به دست آورد به حالش سود
 ص در نزد رسول خداآنگاه ند. کتواند از تو دور  یرا نم یزین صورت ھجرتت چیبه ا

را  یو ص ت نمود، رسول خدایاکگفته بودند، ش یآمده و از آنچه آن زنان به و
 داد و گفت: یرد و تسلّ ک ییدلجو

نشست و  یمردم امامت نموده بر منبر ساعت ین. بعد از آن نماز ظھر را برایبنش
شوم، به خدا سوگند، شفاعتم در روز  یت میمردم، چرا من در اھلم اذ یا«گفت: 

د: یگو یم )۲۵۷/۹( یثمیھ .٢»است ١م، صدا و سھلبکله حا، حیرنده قبیامت دربرگیق
را ثقه دانسته، و ابوحاتم  یه ابن حبان وکآمده،  یر دمشقین عبدالرحمن بن بشیدر ا
گذشت، و  ب اند. و ھجرت ام سلمه در ھجرت ابوسلمه ثقه یه رجال ویف، و بقیضع

در ھجرت جعفر بن  ب حثمه یبنت اب یلیل اللهس، و ام عبدیھجرت اسماء بنت عم
 حبشه گذشت. یسو به ب طالب و صحابه یاب

 ه اطفال یو بق ب بن عّباس اللهھجرت عبد
 ص دن ما نزد رسول خدایه گفت: رسکت نموده، یروا ب از ابن عباس یطبران

رون یمن و برادرم فضل ب ٣ش در سال احزابیدر سال پنجم ھجرت بود. به دنبال قر
م، و در خالل راه یدیه به عرج رسکنیز ھمراه مان بود، تا ایابورافع نم، و غالم مان یآمد

م، تا یق جثجاثه ادامه دادید، و به ھمان راه از طریمان مفقود گرد یھا یاز سوار یکی
را  ص امبر خدایم، و پیدینه گردیم، و داخل مدیعمروبن عوف وارد شد یه بر بنکنیا

                                           
 ل است.یقبا یھا نام -١
گوید: منکر  او میی  در سند آن عبدالرحمن بن بشیر دمشقی است. ابوحاتم درباره. ضعیف -٢

 ).۲/۵۵۰» (المیزان«است. نگا: الحدیث 
 در غزوه خندق. م -٣
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 .١زده سالیعمر داشتم، و برادرم سم، من در آن روز ھشت سال یافتیدر خندق 
بن محّمد بن  اللهق عبدیدر االوسط از طر ین را طبرانید: ایگو یم )۶۴/۶( یثمیھ

آنھا نه ثقه  یه ھر دوکت نموده، ین روایمان بن داود بن حصیاز سل یعماره انصار
 اند. ثقه یه رجال ویف، و بقیاند و نه ضع دانسته شده

                                           
و در سند آن عبدالله بن محمد بن عماره و سلیمان بن داوود بن » االوسط«. طبرانی در ضعیف -١

 الحصین است که در موردشان حرف است.





 

 جج

 

 

 :باب پنجم
 باب نصرت

تر  ز محبوبیآنھا از ھمه چ یم براین حق و صراط مستقید یاریچگونه نصرت و 
 ییایاز آنھا به عّزت دن یکیچ یه ھکنمودند  ین عمل، چنان افتخار میبود؟ و چگونه به ا

نار کز نموده و خود را یپرھ ییایدن یھا لّذت رده بود، و چگونه با آن ازکن افتخار نیچن
و  ألخداوند  یھا را به خاطر به دست آوردن رضا نیه آنھا ھمه اک ییگرفتند؟ گو

 آنھا فرمان داده بود، انجام دادند. به ص از آنچه رسول خدا یرویپ

  ن ابتدای کار انصار باب نصرت

 ن بابیدر ا ل ث عائشهیحد
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ل در االوسط از عائشه یطبران

قوم خود  یسو بهرا  یه وکنمود،  یاز عرب عرضه م یلی(دعوت) خود را ھر سال بر قبا
آنان  ید، و جنت برایرا ابالغ نما یو یھا الم خدا و رسالتکدھند، تا  یبرده و جا

خداوند خواست ه کن یداد، تا ا یپاسخ مثبت نم یاز عرب به و یا هیچ قبلیھ یباشد. ول
خود را نصرت دھد، و آنچه را به او وعده نموده بود بر  یار سازد و نبکن خود را آشید

له انصار سوق داد، و آنھا ین قبیا یسو بهرا  ین اساس، خداوند ویآورده سازد، بر ا
 )۴۲/۶( یثمیھ .١قرار داد یخود دار ھجرت ینب یرفتند، و خداوند برایرا پذ یدعوت و

ثقه  یرا احمد و جماعت یآمده، و یبن عمر عمر اللهث عبدین حدیر اد: دیگو یم
 اند. ثقه یه رجال ویبق اند، فش دانستهیضع یر ویو غ یاند، ونسائ دانسته

 درباره انصار ین باب و قول ویدر ا س ث عمریحد
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از عمر -ه آن را حسن دانستهک-بزار 

 ینمود، ول یله در موسم عرضه میله قبیل عرب، قبینمود، و خود را بر قباه اقامت کدر م
                                           

» التقریب«و در آن عبدالله العمری است که بر اساس آنچه در » االوسط«طبرانی در  .ضعیف -١
 ) آمده است ضعیف است.۶/۴۲» (مجمع الزوائد«) و ۱/۴۳۵(
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له انصار را ین قبیه خداوند اکن یه به او پاسخ مثبت بدھد، تا اکافت ی یرا نم یسکچ یھ
رامت را به طرف آنھا کن عزت و یفرمود، اشان  بیه خداوند نصک یآورد، و بنا بر سعادت

اش نمودند، خداوند  یاریدادند و نصرت و  یجا را ص سوق داد، و آنان رسول خدا
آمده. و  )۱۳۴/۷(نزالعمال کن در ین چنیر دھد. ایپاداش خشان  یبه آنھا در قبال نب

افزوده: به خدا سوگند، ما آن چنان  س ث عمرین حدیدر ھم )۳۰/۲(در جمع الفوائد 
م. ما به آنھا یننمودوفا شان  یم، ھمان تعھد خود را برایه به آنھا تعھد سپرده بودک

به جز  یمکچ حایماندم، ھ یم و شما وزراء و اگر تا سر سال باقیم: ما امراء ھستیگفت
ف یت از بزار است و ضعین رواینخواھد ماند. و گفته است: ا ینزدم باق یانصار

ر کامل ذکاز بزار به صورت  )۴۲/۶(ن را در مجمع الزوائد ین این چنیباشد. و ا یم
 یدر آن اب ینموده و اسناد آن را حسن دانسته ول تین را بزار روایاست: ا نموده و گفته

 باشد. یف میب است و ضعیشب

 ن بابیدر ا س ث جابریحد
خود را  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب اللهامام احمد از جابربن عبد

قوم  یسو بهه مرا کھست  یا مردیآ«گفت:  ینمود، و میعرضه م ١مردم موقف یبرا
از  یمردآنگاه ، »اند منع نموده ألالم پروردگارم کش مرا از ابالغ یخود ببرد؟ چون قر

آن مرد گفت: از » ؟یجا ھستکتو از «گفت:  ص ھمدان نزدش آمد. رسول خدا
. یت برخوردارند گفت: بلیا قومت از قدرت دفاع وحماید: آیپرس ص امبریھمدان. پ

آمده  ص د و نزد رسول خداینند، ترسکرا بش یه قومش عھد وکن یبعد، آن مرد از ا
م. یآ ینده نزدت مینم، باز در (موسم) سال آک یشان رفته و خبرشان میگفت: نزد ا

 یثمیھ .٢ت، و وفد انصار در (ماه) رجب آمدن صورت او رفی. به ایگفت: بل ص امبریپ
اصحاب سنن، ن را به یا )۱۵۶/۷(اند. و حافظ در الفتح  ثقه ید: رجال ویگو یم )۳۵/۶(

در  )۳۴۳/۱(ح دانسته. و در یم صحکن را حاید: ایگو یو امام احمد نسبت داده، و م
 ص امبر خدایه گفت: پکنزد امام احمد گذشت  س ث جابریدر حد» عت بر نصرتیب«

اظ و مجنه و ھنگام ک: در عھایشان ه ماندگار شد و مردم را در منزلکده سال در م

                                           
 حج. م. یھا در موسم -١
 ).۳/۳۹۰. احمد (صحیح -٢
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دھد، و  یم یمرا جا یسکچه «گفت:  ینمود و م یو دنبال م یریگی(حج) پ یھا موسم
جنت  یو یم، و برایدھد، تا رسالت پروردگارم را ابالغ نما یمرا نصرت م یسکچه 

 یرساند، حت یاریدھد، و نصرت و  یرا جا یه وکافت ی یرا نم یسکچ یھ یول». باشد؟
گفتند:  یآمده م یش نزد ویآمد، قوم و اقربا یرون میا از مضر بیمن یاز  یوقت یه مردک

ان یدر م ص امبریندازد! و پیش بر حذر باش، تا تو را در فتنه نیاز فرزند قر
ه خداوند کن یردند. تا اک یش اشاره میرفت و آنھا با انگشتان به سو یمشان یاقامتگاھا
ن یم، به ایقش نمودیم و تصدیداد یفرستاد، و ما او را جا یثرب به طرف ویما را از 

آموخت،  یم یآورد، و او قرآن را به و یمان میا یرفت به و یرون میاز ما ب یصورت مرد
اسالم  یگشت، و آنھابا اسالم آوردن و یو آن شخص به طرف خانواده خود باز م

از  ینماند، بعد گروھ یانصار باق یھا از خانه یا چ خانهیه ھکن یآوردند، تا ا یم
ه از کن ینمودند، مگر ا یار مکاسالم را ظاھر و آشه کمسلمانان در آن وجود داشتند، 

ه کم ینکرا رھا  ص امبر خدایم: تا چه وقت پیآن ھمه (انصار) مشورت نمودند، و گفت
ت کحر یھفتاد مرد از ما به طرف وآنگاه ه بگردد، رانده شود و بترسد؟! کم یھا وهکدر 

در گردنه عقبه وعده (مالقات)  یدند، و ما با ویه در موسم نزدش رسکن ینمودند، تا ا
رسول  یم: ایم، و گفتیه ھمه جمع شدکن یم، تا ایتن و دو تن گرد آمد کیم، و یگذاشت

 )۶۲۵/۲(م کن را حایده. ایر گردکث را متذیو حد ١م؟...ینکعت یخدا با تو بر چه ب
 ح برخوردار است.ید: از اسناد صحیگو یت نموده میروا

 ن بابیدر ا س ث عروهیحد
ه موسم فرا ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یل مرسل رواکبه ش س از عروه یطبران

ه عبارت بودند از معاذبن عفراء و اسعد بن زراره کاز انصار حج نمودند،  ید، تعدادیرس
ثم یق، و ابوالھیزر یس از بنیوان بن عبدالقکو ذ کمازن بن نجار، و رافع بن مال یاز بن
 اللهعمرو بن عوف رضوان  یم بن ساعده از بنیعبداالشھل، و عو یھان از بنیبن ت

 یه خداوند وکن خبر را یف آورد،و ایشان تشرینزد ا ص ن. رسول خدایھم اجمعیعل
تالوت نمود شان  ید، قرآن را برایده است، به آنھا رسانیرامت خود برگزکرا به نبوت و 

 یبه دعوت و ھایشان و نفسدند، خاموش شدند، یرا شن یشان قول ویه اک یھنگام
 ص امبریتاب در صفت و درباره دعوت پکنان حاصل نمود، و آنچه را از اھل یاطم

                                           
 ) و آن را صحیح دانسته است.۲/۶۲۵) و حاکم (۳/۳۲۲. احمد (صحیح -١
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آوردند، مان یا یق نموده به ویرا تصد ین وینموده و دانستند، بنابرا کده بودند، دریشن
گفتند:  ص رسول خدا یر بودند. بعد از آن برایھا و اسباب خ زهین صورت از انگیو به ا

ه ک یزین چی، و ما به ایدان یان اوس و خزرج است میه در مکرا  یھای خودت خون
م، و یبوده، و آن را دوست دار یت نموده است راضیار تو را جھت داده و ھداکخداوند 

به تو  ینیب یم، و آنچه را درست میو تالش حاضر یسع یما به خاطر خدا و تو، برا
ار تو کآنھا را از  میه نزد قوم مان برگردکن ین، تا اکم، به نام خدا صبر ییگو یمشورت م

ان ما ید خداوند در میم، شاینکشان  امبرش دعوتیخدا و پ یسو بهم، و یبا خبر ساز
م و در مقابل ھم یار ما را با ھم جمع سازد، چون ما امروز از ھم دورکد و یصلح نما

م، گروه و یننموده باش یو ما صلح ییایما ب م، اگر تو امروز نزدینه و بغض داریک
نده را به تو وعده ین اساس، ما موسم سال آینار تو نخواھد بود، بر اکاز ما در  یجماعت

د بعد آنان به طرف قوم خود یگرد یشان راضیھا از گفته ص م. رسول خدایدھ یم
او را  أ خداونده ک ص امبر خدایانه دعوت نمودند، و از پیبرگشتند و آنان را از مخف

تا  ،١قرآن را تالوت نمودندشان  یشان را باخبر ساختند، و براین حق فرستاده، ایبه د
اورده باشند... و یمان نیا یا ه در آن عدهکماند،  یاز انصار باق یا متر خانهکه ک ییجا

ر کگذشت متذ« س ریدعوت مصعب بن عم«در  )۲۶۷/۱(ه در کث را چنان یحد
 یباشد، ول یضعف م یعه آمده و در وین ابن لھید: در ایگو یم )۴۲/۶( یثمیده. ھیگرد

 اند. ثقه یه رجال ویث است، و بقیحسن الحد

 ن موردیس در ایاز صرمه بن ق یاشعار
از انصار را  یره زالیه گفت: پکت نموده، ید روایبن سع ییحیاز  )۶۲۶/۲(م کحا

ن یرفت، و ا یس میبن قه نزد صرمه کدم یرا د ب گفت: ابن عباس یه مکدم یشن
 گرفت: یفرا م یات را از ویاب

 قريش بضع عرشه حجه يف يثو
 

ر لو الفى صديقاً مواتياً    يذكّ
 

 مواسم نفسهـاهل ال ويعرض يف
 

 فلم ير من يؤو ومل ير داعياً  
 

                                           
دعا هم اليه و) آمده، ودر الدالئل (وتلوا عليهم القرآن( هی) آمده، و در الحللقرآندعا عليه باودر نص ( -١

آمده انتخاب  هیآنچه در الحل یه ما در ترجمه متن به خاطر مناسب بودن معنک) آمده، بالقرآن
 م. م.ینمود کال داشت ھمانطور ترکاش که اندکم، و اصل را ینمود
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ت به النوـفلم  يا اتا نا واستقرّ
 

 واصبح مرسوراً بطيبه راضياً  
 

 مـواصبح ما خيشى ظالمه ظال
 

 بعيد، وما خيشى من الناس باغياً  
 

 بذلنا له االموال من جلّ مالنا
 

 وانفسنا عندالوغى والتآسيا 
 

 من الناس كلّهم يعاد يالذ ينعاد
 

 مواتياـبحق وان كان احلبيب ال 
 

 ونعلم ان اهللا ال شىء غريه
 

 وانكتاب اهللا اصبح هادياً  
 

 ش مواخات و برادری در میان مهاجرین و انصار

 عیقّصه عبدالرحمن بن عوف با سعدبن رب
نه آمد، و رسول یه عبدالرحمن بن عوف به مدکت نموده یامام احمد از انس روا

بست، بعد سعد به  یمان برادریپ ب یع انصاریو سعد بن رب یان ویدر م صخدا
ن و آن ینه ثروتمندتر ھست، نصف مالم را ببیبرادرم، من از ھمه اھل مد یگفت: ا یو

، تا طالقش بدھم. یداریرا دوست م کیدام که کن یر، و دو زن دارم، آنھا را ببیرا بگ
 ید، وینک ییت بدھد، مرا به بازار راھنماکعبدالرحمن گفت: خداوند به اھل و مالت بر

ر و یاز پن یزیرد، و چکده ید و فروش نمود، و فاینمودند، او رفت و خر ییرا راھنما
د، درنگ نمود، و باز یدرنگ نما یه خدا خواست، وک یمّدتروغن را با خود آورد، بعد از 

ار و ک«فرمود:  ص محسوس بود. رسول خدا یزعفران از و ییچون آمد اثر خوشبو
 گفت:» حالت چطور است؟

» ؟یداد یبه او چه مھر«فرمود:  ص امبریازدواج نمودم. پ یرسول خدا با زن یا
عبدالرحمن ». باشد یبه گوسفند ن ولوکمه بیول«ھسته طال. فرمود:  کیگفت: وزن 

ه کبودم  یدوار میبرداشتم، ام یرا ھم م یه اگر سنگکافتم، ید: خود را چنان دریگو یم
ن را یآمده. و ا )۲۲۸/۳( هین در البداین چنیا ١به آن طال و نقره به دست آورم!!

، س آن را از عبدالرحمن بن عوف یاند، و بخار ت نمودهیروا س ن از انسیخین شیھمچن
 س آن را از انس )۸۹/۳(رده، و ابن سعد کت یآمده روا )۲۶/۲( ه در االصابهکچنان 

 ت نموده است.یروا

                                           
 ).۳/۱۹۷احمد () و ۱۴۲۷) و مسلم (۲۰۴۸بخاری ( -١
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 ن و انصاریان مھاجریراث بردن در میم
نه ین به مدیه مھاجرک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب از ابن عباس یبخار

برقرار نموده شان  انیدر م ص ه رسول خداک یآمدند، مھاجر از انصار به خاطر مؤاخات
 د:یه) نازل گردین آیه (اک یبرد. ھنگام یراث می، میاالرحام و یبود، بدون ذو

﴿ ٖ ٰ  َناَجَعلۡ  َولُِ�ّ  .]۳۳النساء: [ ﴾ِ�َ َمَ�
 .»میا مقرر نموده یس وارثانکھر  یو برا«: ترجمه

راث بردن ھم یه ناسخ مکت آمده ین رواین در این چنید. این عمل منسوخ گردیا
 ه است:ین آیه ناسخ، نزول اکشود  یمعلوم م یت بعدیاز روا یباشد، ول یه مین آیمان ھمیپ

﴿ ْ ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
 .]۷۵االنفال: [ ﴾ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ

 .»ترند کیگر سزاوارتر و نزدیدکیشاوندان به یو خو«: ترجمه
دو بار واقع شده  نسخن است. و احتمال دارد ید: قول معتمد ھمیگو یحافظ م

برد و نه عصبه. و چون  یراث میش مییمان فقط به تنھایه ھم پکباشد، بار اول آن وقت 

ٖ ﴿د: یه نازل گردین آیا دند. یراث بردن داخل گردیه . ھمه آنھادر میاال ﴾...َناَجَعلۡ  َولُِ�ّ
احزاب ه یم را آکن حیه بعد اکشود،  یل میتأو ب ث ابن عباسین قول حدیو بر ھم

و مانند  یارکمان نصرت، ھمیھم پ ید، و برایژه عصبه گردیراث بردن وینسخ نمود، وم
ب از یگردد. و نزد احمد از عمروبن شع یل مین تأویز به ایه آثار نیماند، و بق ینھا باقیا

ت یآمده، روا )۱۹۱/۷( یه در فتح البارکن، چنان یبه مانند ا س پدرش و از پدربزرگش
ر نموده کگردد، ذ ین برمیاز تابع یه به گروھک ١یواقد یسعد به اسنادھااست. و ابن 

ن یان مھاجریف آورد، درمینه تشریبه مد ص ه رسول خداک یه آنھا گفتند: ھنگامک
 یمان برادریپ ین و انصار بر مواسات و ھمدردیان مھاجریبست، و در م یمان برادریپ

از  ین و برخیاز مھاجر یه بعضکبردند، و تعدادشان  یراث میگر میدکیه آنھا از کبست، 
ه) نازل ین آیه (اک ی. ھنگام-و گفته شده: صد تن بودند-انصار بودند نودتن بود 

ْ ﴿د: یگرد ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
باطل  یمان برادریان آنھا بر اثر آن پیراث بردن در میم ﴾...َحامِ رۡ ۡ�

 آمده. )۱۹۱/۷(ن در الفتح ین چنید. ایگرد

  و کمك مالی انصار به مهاجرین همکاری
                                           

 .واقدی متروک الحدیث است. (متھم به دروغ است) -١
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 رفتن عوض در مقابل آنچه مصرف نمودندیوه و نپذیم نمودن میانصار و تقس
 ص ه گفت: انصار به رسول خداکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر )۳۱۲/۱( یبخار

فرمود:  ص امبرین. پکم یخرما را تقس یھا ان ما و برادران ما درختیگفتند: در م
د، و یار را شما انجام بدھکه در عوض ما، کد یریپذ ین را میا ایند: آن گفتیمھاجر» ریخ«

د بن یم. عبدالرحمن بن زیم و اطاعت نمودیدیم؟ گفتند: شنیباشتان  کیوه شریما در م
 کبرادران شما اموال و اوالد را تر«به انصار گفت:  ص د: رسول خدایگو یم س اسلم

م یان مان تقسی، انصار فرمودند: اموال ما را در م»اند شما خارج شده یسو بهنموده، 
رسول  یست ایدند: و آن چیپرس» ن؟یر از ایا غیآ«فرمود:  ص م، رسول خداینک یم

د، و ینکار کن شما از طرف آنھا یدانند، بنابرا یار نمکه ک اند ینھا قومیا«خدا؟ فرمود: 
 آمده. )۲۲۸/۳( هین در البداین چنی. ایگفتند: بل». دییم نمایتقسشان  وه را ھمراهیم

ن گفتند: یه گفت: مھاجرکت نموده، یروا س د از انسید از حمیزیو امام احمد از 
م، و بھتر در کز یاز چ کمکم، بھتر در یا ه نزدشان آمدهک یرسول خدا، مثل قوم یا

نمودند، و ما را در آنچه ار و محنت کنھا در عوض ما یم، ایدیگر ندیاد دیز زیبذل از چ
م ھمه اجر و پاداش را از یدیترس یساختند، حت کید شریبدون رنج و محنت به دست آ

د، و خداوند را ییه آنھا را بستاک یر، تا وقتیخ«گفت:  ص آن خود سازند. رسول خدا
باشد،  ین میحیاالسناد بوده، و به شرط صح یث ثالثین حدیا .١»دینکدعا شان  یبرا
ن در ین چنیاند. ا ن وجه اخراج ننمودهین را از ایتب سته اکاز صاحبان  کیچ یھ یول

ه در ک، چنان یھقیم و بکر، حاین را ھمچنان ابن جریآمده. و ا )۲۲۸/۳( هیالبدا
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۱۳۶/۷(نزالعمال ک

خود را قطع  یه خرماک یه گفت: انصار وقتکت نموده، یروا س و بزار از جابر
گرش یاز د یکیه کنمود،  یم میخود را به دو بخش تقس ینمودند، ھر شخص خرما یم
نمودند، و  یم یجاکیتر،  مکدرخت خرما را با ھمان  کخش یھا بود، بعد شاخه یتر م مک

و انصار به  ،گرفتند یادتر آن دو را میدادند، و آنھا ز یار میرا اخت ٢بعد از آن مسلمانان
بر ادامه داشت. بعد ین وضع تا فتح خیگرفتند، ا یشان را ممترکخرما  یھا خاطر شاخه

                                           
). ھمچنین ۴۰۲۷) نگا: صحیح ابوداوود (۲۰۰۱، ۳/۲۰۰) و احمد (۴۸۱۲. ابوداوود (صحیح -١

 اند. ) آن را روایت کرده۲۴۸۷) و ترمذی (۲/۶۳حاکم (
 باشد. ین میھدف از مسلمانان مھاجر -٢
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د، اگر خواسته یبه آنچه بر عھده شما بود به ما وفا نمود«گفت:  ص از آن رسول خدا
ھم تان  یھا وهیبر خوش گردد، و میاز ختان  بیبه سھم و نصتان  یھا ه نفسکد یباش
بود، و از ما بر تو  یھای تو بر ما شرطشان گفتند: از یا». دینکار را بکن یتان) باشد، ای(برا

ه کم، یانجام داد یما جنت باشد، و آنچه را از ما خواسته بود یه براکن ی، و آن ایشرط
و  .١»شما باشد یبراتان  ھمان«فرمود:  ص ما ھمان شرط مان باشد. رسول خدا یبرا
 یت ویرواھردو  ت نموده، و دریق رواین را بزار از دو طرید: ایگو یم )۴۰/۱۰( یثمیھ

 .اند حیاز آنھا رجال صح یکیه رجال یباشد، و بق یاختالف م یه در وکمجالد است، 
انصار را خواست تا  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از انس یو بخار

برادران مھاجر ما ھم مثل  یه براکن یر، مگر این را به آنھا بدھد. آنھا گفتند: خیبحر
د، تا با من ینکد)، صبر یر (گفتیه خک یوقت«امبر فرمود: یپ. یآن را اختصاص بدھ

 .٣»د شدیگران بر شما مواجه خواھیح دادن دیبه ترج یچون به زود ،٢دیروبرو شو

های اسالم  های جاهلیت را به خاطر مستحکم ساختن پیمان پیمان ش چگونه انصار
 قطع نمودند

 یھودیعب بن اشرف کشتن ک
 یک«گفت: رسول خدا فرمود:  یه مکت نموده، یروا ب اللهاز جابربن عبد یبخار

محّمد » ت نموده؟یخدا و رسولش را اذ یند، چون وک یعب بن اشرف را تمام مکار ک
شم؟ پاسخ کرا ب یه وک یا دوست داریرسول خدا، آ یبرخاسته گفت: ا س بن مسلمه

 ص امبریپ .٤میبگو یزیمحّمد بن مسلمه گفت: به من اجازه بده تا چ». یبل«داد: 
از ما  ٥ن مردیعب آمده گفت: اکن صورت محّمد بن مسلمه نزد یبه ا». بگو«فرمود: 

قرض  یصدقه خواسته است، واو ما را در مشّقت و رنج انداخته، و من نزد تو برا

                                           
 مجالد بن سعید است که ضعیف است. ) در سند آن۲۷۹۵. بزار (ضعیف -١
 البته در آخرت. -٢
صبر کنید تا مرا بر «: سخن پیامبر به انصار که باب» مناقب انصار«) در کتاب ۱۱۱۷/ ۷بخاری ( -٣

 ».حوض مالقات نمایید
ام او را در  راخوشحال سازد، و توسط آن گفته یه وکم، یبگو یزیم اجازه بده تا چیبرا یعنی -٤

 ش اجازه داد. م.یبرا ص امبریازم، و بر آن مواخذه نشوم، و پاند دام
 . م. ص رسول خدا -٥
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را ناراحت  یحتمًا شما و -به خدا سوگند-ن یعب گفت: و ھمچنکام.  خواستن آمده
 یم، ویدوست ندار یم، ولیا را نموده یو یرویما پ د!! محّمد بن مسلمه گفت:یساز یم

ا یوسق  کیما  یم برایشد. وخواستک یجا مکارش به کم ینیه ببکم یرا تا آن وقت بگذار
د. گفتند: ی) به من گرو بدھیدھم، ول ی(م یعب پاسخ داد: بلک، یقرض بدھ ١دو وسق

گفتند: چگونه زنان مان را د، یرا به من گرو بدھتان  ؟ گفت: زنانیخواھ یز را میچه چ
را به من گرو تان  ؟ گفت: فرزندانین عرب ھستیباتریه تو زک یم در حالیبه تو گرو بدھ

از آنھا دشنام داده  یکیه چون کم؟ ید. گفتند: چگونه پسران مان را به تو گرو بدھیبدھ
ست!! ما ننگ و عار ا ین برایا دو وسق، ایوسق و  کیبه  یشود، به او گفته شود، گرو

وعده گذاشت  ین صورت با ویم، به ایدھ یرا گروه م -سالح یعنی- ت المهین براکیول
 د.یایه شب نزدش بک

عب ک یه برادر رضاعکابونائله  یبه ھمراھآنگاه محّمد بن مسلمه از طرف شبآنگاه 
ن آمد. ھمسرش به ییعب آنھا را داخل قلعه خواست و نزدشان پاکآمد،  یبود، نزد و

محّمد بن مسلمه و  ی؟! در جواب گفت: ویشو یجا بلند مکن ساعت یگفت: در ا یو
 ییه گوکشنوم  یرا م ییآمد، ھمسرش گفت: صدا یتیو در روا -برادرام ابونائله است 

م ابونائله کیر شریبرادرم محّمد بن مسلمه و ش یعب گفت: وکد. کچ یاز آن خون م
زه زدن فرا خوانده شود حتمًا پاسخ ین یام و با مروت اگر در شب بریرکاست، و آدم 

 .٢ندک یگر را با خود ھمراه مید: و محّمد بن مسلمه دو مرد دیگو یم -دھد  یمثبت م
نم، و ک یم یرم، و آن را بویگ یرا م یو یه آمد، من موک یمحّمد بن مسلمه گفت: وقت

 د.ید) و او را بزنیشو کیم گرفتم، (نزدکرا مح یه سر وکد یدیچون مرا د
به  یخوش و عطر از و یبر تن داشت نزد آنھا آمد، و بو ٣یلیه حماک یدر حال یو

خوشبوتر  یعنی -دم!! یگر ندی(خوش) امروز د ید. محّمد گفت: چون بویرس یمشام م
ن زنان عرب یتر نندهکعب گفت: نزد من عطر استعمال ک -ام)  دهیگر ندید ین بوی(از ا

                                           
 یرالقاریسیه برابر است به شصت صاع. به نقل از فرھنگ الروس وتکند، یبار اشتر را گویک ،وسق -١

 . م.یح بخاریصح یشرح فارس
را ھم  س دو عبادبن بشران بر آن یراو ی، و بعضاند : ابوعبس بن جبر و حارث بن اوسکه آنھا -٢

 اند. اضافه نموده
 یجواھر ینند، و گاھک یزان میه و پھلو آوشان ه بهکتر  ضیاست و از آن عر یمربند ماندک: حمایل -٣

 ند. م.ینما یز بر آن نصب میرا ن
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ه سرت را ک یدھ یا به من اجازه میمسلمه گفت: آن عرب است! محّمد بن یتر املکو 
گر به من اجازه یدند بعد از آن گفت بار دییارانش آن را بویو  ی. وینم؟ گفت: بلک یبو
د (و ییآ کید گفت: نزدیم گرفت و او قادر گردکه او را محک ی. وقتی؟ گفت: بلیدھ یم

را خبر  یآمده و ص دادند، و بعد از آن نزد رسول خید)، و او را به قتل رسانیبزن
را  یرا باخبر ساختند، و او خداوند تعال ص امبر خدایت عروه آمده: و پیدادند. و در روا
ر گفتند، و یبکدند، تیع غرقد رسیه به بقک یت ابن سعد آمده: ھنگامیستود. و در روا

شان را یر ایبکه تک یخواند. ھنگام یدر آن شب برخاسته بود و نماز م ص رسول خدا
دند. یرس ص امبریاند، و بعد از آن نزد پ شتهکرا  یه وکر گفت، ودانست یبکد، تیشن

رسول  یتو ھم ا یآنھا گفتند: و رو» دندیاب گردیامکھا  یرو«فرمود:  ص امبر خدایپ
ستود.  یانداختند، و او خداوند را بر قتل و ص ش رسول خدایرا در پ یخدا. و سر و

د یآمده گفتند: س ص دند، و نزد رسول خداین ترسیھود از ایرمه آمده: کو در مرسل ع
تش را یه خود و اذیاتش را علکیرد و تحرکعمل ص امبر خدایشته شده. پکب یما به فر

نزدند.  یدند و حرفیادآور شد. ابن سعد افزوده: بعد آنھا ترسین به آنھا یدر قبال مسلم
 آمده. )۲۳۹/۷( ین در فتح البارین چنیا

ار ابن اشرف ک یسکچه «فرمود:  ص ه رسول خداکت است یو نزد ابن اسحاق روا
ار کرسول خدا من از طرف تو  یگفت: ا س محّمد بن مسلمه» ند؟ک یم تمام میرا برا

». نکار را بکن یا یاگر توانست«گفت:  ص امبریشمش. پک یدھم، و من م یرا انجام م یو
 یجز به قدر بقا یزیو چد: محّمد بن مسلمه برگشت و سه شب و روز درنگ نمود، یگو یم

را  یو ص امبرید، پیرس ص ن موضوع به رسول خداید. اینوش یخورد و نم ینفسش نم
رسول خدا،  یداد: اپاسخ » ؟یا نموده کدن را تریچرا غذا و نوش«خواست و به او گفت: 

فقط بر تو «رمود: ف ص امبریا نه. پینم کا به آن وفا یه آکدانم  یرا گفتم، و نم یبه تو قول
ه گفت: ک ٢ت استیروا ب ن از ابن عباسیھمچن یو در نزد و .١»تالش الزم است

                                           
) آمده. در آن ھمچنین چنین آمده ۳/۱۰. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف مرسل -١

 .»بر توباد تالشھمانا «که: 
گوید: ثور بن زید از  ) آمده. می۲/۱۱به روایت ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام آمده ( -٢

آورد. و این سند چنانکه حافظ ابن حجر در فتح  عکرمه از ابن عباس ... وسپس روایت را می
 گوید حسن است. ) می۴/۷الباری (
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ت داد کاده رفت، و بعد از آن، آنھا را بدان سو حریع غرقد پیبا آنھا تا بق ص رسول خدا
 هین در البداین چنیا». نکشان  کمکا، ید، بار خداینکت کبه نام خدا حر«و فرمود: 

ن یرا حسن دانسته. ا ب ث ابن عباسیآمده. و حافظ بن حجر اسناد حد )۷/۴(
 آمده. )۲۳۷/۷( ین در فتح الباریچن

 قیالحق یرافع سالم بن اب یشتن ابک
ه گفت: از جمله کت نموده، یروا س کعب بن مالکبن  اللهابن اسحاق از عبد

له انصار: ین دو قبیه اکن بود یرده بود، اکا یامبر خود مھیپ یه خداوند براک ییزھایچ
ب، با ھم مسابقه یچون دو رق ص به رسول خدا یاوس و خزرج در خدمت گزار

 ص رسول خدا یرا برا یله اوس خدمتینمودند، چون قب یدادند و افتخار م یم
اده بر ما یلت زیفض کین را به عنوان یگفت: به خدا سوگند، ا یله خزرج مینمود، قب یم

دادند. و  یرا انجام م یبرد، و بدون درنگ ھمچو عملد ینخواھ ص نزد رسول خدا
 ید: وقتیگو ی) میگفت. (راو یله اوس مثل آن را مینمود، قب یرا م یزیچون خزرج چ

به قتل  ص اش با رسول خدا یعب بن اشرف را به خاطر عداوت و دشمنکه اوس ک
اد بر ما یز لتین را ابدًا به عنوان فضیله خزرج گفت: به خدا سوگند، اید، قبیرسان

با رسول  یدر عداوت و دشمن یکه کھم مشورت نمودند، آنگاه د: یافزا ید برد. مینخواھ
بر قرار یه در خکاد آوردند یق را به یالحق یچون ابن اشرف است، و ابن اب ص خدا

اجازه داد. شان  یرا خواستند، و او برا یاجازه قبل و ص داشت، و از رسول خدا
بن  اللهه عبارت بودند از: عبدکرون شدند یسلمه پنج تن ب یبنن از خزرج از یبنابرا

بن اسود  یع و خزاعیس، ابوقتاده حارث بن ربیبن ان الله، مسعود بن سنان، عبدکیعت
 اللهعبد ص دند، و رسول خدایرون گردیھا ب نی، ا-شان از اسلم بودیمان ایه ھم پک-

 نمود.شان  یزن نھرد واز قتل طفل و کر مقرر یشان امیرا برا کیبن عت
 یبه منزل ابن ابآنگاه دند، و از شبیبر رسیه به خکن یرون رفتند، تا اینان بیا
د: او در طبقه ی) گویاھلش بستند. (راو یق آمدند، و ھر خانه را در منزل بر رویالحق
(از درخت خرما) داشت.  یا هیخود پا یخانه خود قررا داشت، و آن طبقه برا یباال

ستاده، و اجازه خواستند. یا یه بر دروازه وکن یھا بر آن باال رفتند، تا اد: آنیافزا یم
م و در یاز عرب ھست ید؟ گفتند: مردمانیستیکنزدشان آمده گفت: شما  یھمسر و

د، چون داخل ییای، نزدش بتان ن است صاحبیم. ھمسرش گفت: ایا طلب غله آمده
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 یتکحر یارکه مبادا قبل از انجام کن یم، از ترس ایبست یم اتاق را بر خود و بر ویشد
د و یشکاد ید: ھمسرش فری) گویل واقع شود. (راویان ما و او حایه در مکفتد یاتفاق ب

در - یش، به طرف ویخو یرھایاز داخل شدن ما خبر داد، اما ما به سرعت با شمش
 شب ما را یکیم، به خدا سوگند، در آن تاریشتافت -ه در بستر خود قرار داشتک یحال
تان ک یه وک یینمود، گو ینم یی) راھنمایزیگر چیخودش (د یدیجز سف یو یسو به

 یکید، ھر یشکاد یه ھمسرش به خاطر ما فرک ید: ھنگامیافزا ید پھن شده باشد. میسف
آورد، و  یاد میرا به  ص امبر خدایپ ینھ ینمود، ول یبلند م یر خود را بر ویاز ما شمش

ساخته بود.  یار وکبود، در ھمان شب  ینم یاگر آن نھو  ،داشت یدست خود را باز م
ر یس با شمشیبن ان اللهم، عبدیخود زد یرھایرا با شمش یه وک ید: وقتیگو ی) می(راو

ق یالحق یمش فرو برد، و ابن ابکر را در شیحمله نمود، و شمش یم وکخود بر ش
) یاو. (ر-من یاست برا یافکمن،  یاست برا یافک-) یقطن یگفت: (قطن یم
از  -برد یرنج م یینایه از نظر بک کیبن عت اللهو عبد-م یرون آمدید: بعد بیگو یم

 یم تا در جایرا برداشت ید، ما ویگرد ین افتاد، و دستش به شّدت زخمییدرخت پا
د: آنھا یگو یم. میم، و در آن داخل شویاوریب ھایشان از چشمه یکیاز  ١داخل شدن آب

د شدند، و به طرف یه ناامکن یرون آمده تا ایطرف در طلب ما بھا را افروختند، و ھر  آتش
 داد. یجان مشان  انیه در مکاحاطه نمودند،  یق برگشتند، و او را در حالیالحق یابن اب

د: یافزا یه دشمن خدا مرده است؟ مکم ید بدانیم: چگونه باید: گفتیگو ی) می(راو
ان یت نمود و به مکحر یدھم، و یروم و به شما اطالع م یاز ما گفت: من م یمرد

ه در اطرافش قرار داشتند، کھود را یرا و مردان  - یھمسر و -د: یگو یمردم آمد م
 یابن اب یدر دست داشت، به طرف رو یه چراغک یدر حال یافتم، و ھمسر ویدر

ابن  یمن صدا -به خدا سوگند  -گفت:  یآنھا حرف زده م ید و براید یق میالحق
ن ین سرزمیدر ا کیب نموده گفتم: ابن عتیذکم، بعد از آن خود را تیدیرا شن کیعت

ھود ی یگفت: به خدا یو یآورد، و در رو یند؟! بعد به طرف شوھرش روک یچه م
دم. یذتر باشد، نشنینفسم لذ یه از آن براکرا  یا لمهکچ یسوگند، مرده است!!. و من ھ

ق مان را انتقال داده، یر داد، و ما رفد: بعد از آن نزد ما آمد و به ما خبیگو ی) می(راو
گاھانکم، و او را از یآمد ص نزد رسول خدا م، و نزدش یدیشته شدن دشمن خدا آ

                                           
 آن است. رونرون قلعه به دیآب از ب یھدف مدخل و مجرا -١
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امبر ید: پیگو یآن بود. م یاز ما مّدع یکیم، و ھر یبه ھم اختالف نمود یو درباره قتل
به طرف  م، اویمان را آورد یرھای، ما شمش»دیاوریرا بتان  یرھایشمش«فرمود:  ص خدا

ن اثر طعام را یشته است، در اکرا  ین ویا«س گفت: یبن ان اللهر عبدیشمش ید و برایآنھا د
 آمده است. )۱۹۰/۲(رت ابن ھاشم یو س )۱۳۷/۴( هین در البداین چنیا .١»نمیب یم

ابورافع  یسو به ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س از براء یو نزد بخار
ر گماشت، یرا بر آنھا ام س کیبن عت اللهاز انصار را فرستاد، و عبد یمردان یھودی

رد، و در ک یم یکمکو  یاری(مردم را)  یه وینمود، و عل یت میرا اذ ص امبریابورافع پ
) به آن ص امبریاران پیه (ک ین بود ھنگامکن حجاز داشت سایه در سرزمک یا قلعه
خود (به داخل  یھا ھا و االغ مردم با رمهآفتاب غروب نموده بود، و -دند یگرد کینزد

 یروم، و براید، من مینیتان بنشیدستور داد: در جاھا اللهعبد -قلعه) رفته بودند
ه به کن یبه راه افتاد، تا ا یه داخل شوم، وکبندم، باشد  یار مکدر  یا هیدروازه بان حل

حاجت  یه قضاک ییود، گید، بعد از آن خود را با لباس خود پوشانیگرد کیدروازه نزد
بنده خدا، اگر  یزد: ا کبان ید، و مردم داخل شده بودند دروازه بان بر وینما یرا م خود

من آنگاه خواھم دروازه را ببندم،  یداخل شو، چون من م یه داخل شوک یخواسته باش
ه مردم داخل شدند، دروازه را بست، بعد ک یداخل شده و خود را پنھان داشتم. ھنگام

دھا برخاستم، و آنھا را گرفته یلک یسو بهد: من یگو یزان نمود. میآو یخیرا بر م دھایلک
خود  یھا در باال خانه ینشستند، و و یروقت) میدروازه را باز نمودم. نزد ابورافع مردم (تا د

بلند شدم، و شروع  یاز نزدش رفتند، به طرف و یان ویه افسانه گوک یقرار داشت. ھنگام
ه باز نمودم، آن را از داخل بر خود بستم، و گفتم: اگر قوم از من کرا  یا زهنمودم، ھر دروا
 ین خود را به ویتوانند به من برسند، بنابرا یرا به قتل نرسانم، نم یه وکن یخبر شوند، تا ا

دام قسمت خانه است. کدر  یدانستم و یافتم، نمیدر یکیدم، و او را در خانه تاریرسان
با  یا ه مدھوش بودم ضربهک یصدا رفتم، و در حال یسو بهست؟ یکگفتم: ابورافع. گفت: 

رون شدم، و ید،، و من از خانه بیشکاد یفر یش نبردم، ویاز پ یارک یر زدم، ولیشمش
ن صدا یابو رافع ا یداخل شده گفتم: ا یدرنگ نمودم، بعد از آن نزد و یمدت کاند
ر یقبل مرا با شمش یکن اندیه ھمکدر خانه است،  یبر مادرت!! مرد ی: واست؟ گفتیچ

                                           
از » رثوی«) از محمد بن مسلم ۱۷۲، ۳/۱۷۱. ابن اسحاق چنانچه در سیره ابن ھشام _(صحیح -١

 ).۴۹۷:۴۹۵/ ۲عبدالله بن کعب بن مالک و از طریق طبری در تاریخش (
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شتمش، بعد کن یدم ولیزدم، و او را به شّدت مجروح گردان یا را باز ضربه ید: ویگو یزد. م
ه به قتل کد، و دانستم یه به پشتش رسکن یمش گذاشتم تا اکر را در شیاز آن لبه شمش

دم، یه ھمان خانه رسیه به پاکن یباز نمودم، تا ا یگرید یپ کیھا را  دم، بعد دروازهیرسان
ن) ی(به زم یشب مھتاب کیام، و در  دهین رسیه به زمکنمودم  یم را گذاشتم، و گمان میپا

ت نمودم، کبستم، بعد از آن حر یا ست، و آن را با عمامهکم شیه بر اثر آن ساق پاکخوردم، 
رون یا نه بیام  شتهکرا  یا ویه آکتا ندانم  ه بر دروازه نشستم و گفتم: امشبکن یتا ا
وار یبر د -(جنازه خبر)  -ننده موت که خروس بانگ نمود، اعالم ک یشوم. ھنگام ینم

رسانم. در حال من  یستاد و گفت: خبر مرگ ابورافع بازرگان اھل حجاز را می(قلعه) ا
د، چون خداوند ابورافع را ینکرون ید و خود را بییارانم روانه شده گفتم: شتاب نمای یسو به
ان نمودم. رسول یش بیه را برایدم و قضیرسان ص شته است. و خود را نزد رسول خداک

 یید، گویشکم را رسا نمودم و او بر آن دست ی، من پا»نکت را دراز یپا«فرمود:  ص خدا
و  ت نموده،یروا یگریاق دیبه س ین بخارین را ھمچنیو ا .١ت نداشتمیاکه ھرگز از آن شک

ت نموده، یروا ییتب ششگانه به تنھاکان اصحاب یاقھا از مین سیث را به این حدیا یبخار
آمدند  ص عب گفته است: بعدًا نزد رسول خداکبن  یگفت: اب ید: زھریگو یو بعد از آن م

، آنھا پاسخ »دیاب گردیامکھا  چھره«، »افلحت الوجوه«بر منبر قرار داشت و گفت:  یو و
» د؟یدیرا به قتل رسان یا ویآ«د: یرسول خدا. پرس ید ایاب گردیامکز یشما ن یدادند: رو
رون آورد، و رسول خدا گفت: یام بی، آن را از ن»م بدهیر را برایشمش«. فرمود: یگفتند: بل

 آمده. )۱۳۷/۴( هین در البداین چنیا». ر استیدر لبه شمش ین طعام وی، ایبل«

 ٢یھودیبه یشتن ابن شک
فرمود:  ص ه: رسول خداکت نموده یروا س صه و او از پدرشیبنت مح م ازیابونع

ه ک-به یصه بر ابن شیمح». دیشکد، او را بیافتیه توان کھود یاز مردان  یکیبر ھر «
 -داد و ستد داشتشان  آورد و ھمراه یلباس مشان  یھود بود و برایاز تجار  یمرد

 یگفت: ا ینموده م یبه زدن وصه شروع ید، حویحمله نمود و او را به قتل رسان
مت است!! به او کدر ش یازمال و یچرب یلی؟! به خدا سوگند خیشتکدشمن خدا، او را 

د: یگو یزنم! م یشتن تو ھم دستور بدھد، گردنت را مکگفتم: به خدا سوگند، اگر مرا به 

                                           
 ).۳۰۲۳، ۳۰۲۲بخاری ( -١
 افتاده بود.دن ابورافع اّتفاق یعب بن اشرف، و قبل از به قتل رسکشتن کن حادثه از یا -٢
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صه گفت: تو را به خدا ید. حویصه گردیاسالم آوردن حو یبرا یا ن عمل مقّدمهیو ا
صه پاسخ یشت؟! محک یه، اگر محّمد تو را به قتل من دستور بدھد، مرا خواھکسوگند 
ن حد یه تو را به اک ینیصه گفت: به خدا سوگند، دی، به خدا سوگند!! حویداد: بل

ن ین را ھمچنیآمده. و ا )۹۰/۷(نزالعمال کن در ین چنیاست. ا یبین عجیده، دیرسان
د: گفتم: به یگو یصه میآمده: مح یث ویو در حدت نموده، یابن اسحاق مانند آن روا

داد،  یه اگر به قتل تو دستور مکدستور داده است  یبه قتل و یسکخدا سوگند، مرا 
ن ین را ھمچنیو ا .١صه اسالم آوردیزدم!! و در آخر آن افزوده: و حو یگردنت را م

در «تفا نموده: کن قول او ایتا به ا یه وکن یت نموده، جز ایروا یق ویابوداود از طر
 ر نشده. ک، و ما بعد آن را متذ٢»است یمت از مال وکش

ها اّتفاق افتاده  های بنی قینقاع، بنی نضیر و قریظه، و آنچه از انصار در این غزوه غزوه
 است

 نقاعیق یداستان بن
ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ابن اسحاق به اسناد حسن از ابن عباس

نقاع جمع یق یھود را در بازار بنیافت، یش در روز بدر غلبه یبر قر ص رسول خدا
د، به شما برسد یش را در روز بدر رسیه آنچه قرکن یھود، قبل از ای یا«نموده گفت: 

، حتمًا یدیجنگ یشناسند، و اگر با ما م یگفتند: آنھا جنگ را نم». دیاوریاسالم ب

ِينَ  قُل﴿نازل فرمود:  یخداوند تعالآنگاه م. یه ما مرد ھستک یدانست یم ْ  ّلِ�َّ  َ�َفُروا
ْوِ� ﴿ن قول خداوند یتا به ا ﴾لَُبونَ َسُتغۡ 

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 .]١٣-١٢آل عمران: [ ﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

 ید شد... برایمغلوب خواھ یاند بگو: به زود افر شدهکه ک ییبه آنھا«ترجمه: 
 ».نشیصاحبان چشم و ب

از  )۱۴۱/۴(ن را ھمچنان ابوداود یآمده. و ا )۳۳۴/۷( ین در فتح البارین چنیا
محمد،  یآمده: گفتند: ا یث ویت نموده، و در حدیآن روا یق ابن اسحاق به معنایطر

                                           
) از یکی از موالی بنی حارثه از فرززندش ۳/۱۳. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -١

 محیصه از پدرش محیصه و در سند آن جھالتی است.
) و طبرانی در ۳/۲۰۰» (الدالئل«) و بیھقی در ۳۰۰۲: ابوداوود (آلبانی آن را صحیح دانسته است -٢

صحیح «سندش محمد بن ابی محمد، مجھول است. آلبانی سند آن را در ) و در ۷۴۱» (الکبیر«
 صحیح دانسته است.» ابی داوود
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تجربه و ناآزموده بودند،  یب هکش را یاز قر یه تعدادک ین مغرور نشویدر نفس خود بر ا
 یدانست ی. حتمًا میدیجنگ ی، اگر تو باما میدیشناختند، به قتل رسان یو جنگ را نم

 .١!!یا م، و تو با مثل ما روبرو نشدهی) ھستیه ما مردم (جنگک
ت است یروا یآمده، از زھر )۶۹/۲(ر یثکر ابن یه در تفسکر، چنان یو نزد ابن جر

خود  یھودیست خوردند مسلمانان به دوستان که اھل بدر شک یه گفت: ھنگامک
د. یاوریاورد، اسالم بیتان بیالرا چون روز بدر با یه خداوند روزکن یگفتند: قبل از ا

دانستند غلبه  یدن را نمیه جنگکش یاز قر یه بر گروھکن یف گفت: ھمیبن ص کمال
جمع  ه شمایه علکم یریم بگیاگر ما تصم ید، شما را مغرور ساخته است، ولینمود

گفت:  س د داشت. عباده بن صامتیدن با ما را نخواھیجنگ یم، شما قدرت و بازویشو
 یادیدارند، از سالح ز یو پرتوان یقو یھا من نفس یھودیرسول خدا، دوستان  یا

خود را از  یزاریمن ب یبھره منداند، ول یروندیو ن یت قوکوشوشان  برخورداراند، و از
من جز خدا و  یبرا یچ دوستینم، و ھک یامبرش اعالن میھود به خدا و پی یدوست

ھود اعالن ی یخود را از دوست یزاریمن ب یگفت: ول یابن اب اللهست. عبدیامبرش نیپ
فرمود:  ص ست. رسول خداین یریه مرا از آنھا گزکھستم  ینم، چون من مردک ینم
، یدھ یح میعباده بن صامت ترج یھود را بر دوستی یه دوستکن یابوحباب ا یا«

 ن را نازل فرمود: یخداوند ا .٢گفت: قبول دارم یابن اب». تو باشد یھمان برا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ن قول یتا به ا ﴾َءۘ ِ�َا

ُ ٱوَ ﴿ یخداوند تعال  .]۵۷-۵۱المائدة: [ ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ
ه گاه خود قرار یکھود و نصارا را دوست و تید! یا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه

 .٣»دارد ید... و خداوند تو را از مردم نگاه میندھ

                                           
) است. ھمچنین از طریق او ابوداوود ۳/۵. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -١

 ) و در سند آن محمدبن ابی محمد، مچھول است.۳/۷۳» (الدالئل«) و بیھقی در ۳۰۰۱(
 من باشد من آن را قبول دارم. م. یبرا ییگو یه تومکھود را ی یدوست یعنی -٢
) از زھری که بر این اساس مرسل است. ھمینطور ۶/۲۷۵. طبری در تفسیر خود (ضعیف مرسل -٣

گوید: متروک است.  او میی  در سند آن عثمان بن عبدالرحمن بن عمرو است. ابن حجر درباره
 ست.ابن معین نیز او را دروغگو دانسته ا
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ت یآمده، روا )۱۴/۴( هیه در البداک، چنان س و نزد ابن اسحاق از عباده بن صامت
 یابن اب اللهدند، عبدیجنگ ص امبر خداینقاع با پیق یه بنک یه گفت: ھنگامکاست 

ه ک س ستاد، و عباده بن صامتیآنھا ا شان تشبث نمود، و در دفاع ازیار اکبن سلول در 
ه با کداشت  یمانیشان آن چنان پیرفت، و با ا ص عوف بود نزد رسول خدا یاز بن
نار گذاشت، و برائت خود را از کامبر خدا یپ یداشتند، و ھمه آنھا را برا یبن اب اللهعبد

رسول خدا، من با خدا،  یامبرش اعالن داشت و گفت: ایمان آنھا به خدا و پیپ
افران برائت کن یا یمان و دوستینم، و از پک یو محّبت م ین دوستیامبرش و مؤمنیپ

 د:ینازل گرد» المائده«ات از ین ایا الله، و عبدید: و درباره ویگو یدارم. م یخود را اعالن م

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

َ
ٓ أ  ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

َُّهم َوَمن َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ ن یتا به ا ﴾٥١ لِِم�َ ل�َّ

َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن﴿قول خداوند  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ُهمُ  �َّ
 .]۵۶-۵۱المائدة: [ ﴾٥٦ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ

ه گاه خود یکد و تیریھود و نصارا را دوست نگید! یا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه
نند، از آنھا ک یه از شما با آنھا دوستک یسانکگراند، و یدکیه گاه یکد، آنھا دوست و تیقرار ندھ

امبر و یخدا، پ یه دوستک یسانکند... و ک یت نمیرا ھداار کھستند، و خداوند گروه و قوم ستم

 .١»باشد یروز میت خدا پیرا حزب و جمعیروزاند) زیرند (پیش گیاند در پ مان آوردهیه اکرا  یسانک

 رینض یداستان بن
ه گفت: کت نموده، یروا یرسد از زھر یه به معمر مکح یه با اسناد صحیابن مردو

به من خبر  ص امبریاز اصحاب پ یاز مرد کبن مال عبکبن عبدالرحمن بن  اللهعبد
ھا را  ه بتک یسانک، از یر ویو غ یبن اب اللهش به عبدیفار قرکگفت:  یه وکداد، 

 ص امبریدادن پ ینوشتند، و آنھا را به خاطر جا یا نمودند، قبل از بدر نامه یعبادت م
ن یھند شتافت، بنابراشان خوایه با ھمه عرب به جنگ اکنمودند،  ید میو اصحابش تھد

 ص م جنگ با مسلمانان را گرفتند، رسول خدایبودند تصم یه با وک یسانکو  یابن اب

                                           
) و از طریق او طبری در تاریخش ۳/۶. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف مرسل -١

، ۴/۱۱۵۵) و ابن ابی حاتم (۲/۲۹» (طبقات«) و ابن سعد در ۶/۲۷۵) و در تفسیرش (۲/۴۸۰(
 ) و رجال آن ثقه ھستند اما سند آن مرسل است.۵۶۰۶
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ب نداده یب داده، فریش فریه قرک یشما را به مثل یسکچ یھ«نزد آنھا آمده گفت: 
 ی، ھنگام»دینیگر را ببیدکید و شّدت یان خود بجنگیخواھند شما در م یاست، آنھا م

ه واقعه بدر رخ داد، ک ینده شدند. و وقتکبردند و پرا یدند، به حق پین را شنیه اک
شان ید، و تھدیھا ھست ھود نوشتند: شما اھل زره و قلعهیش بعد از آن به یفار قرک
را دنبال  یسکم گرفتند، و یانت تصمیر به غدر و خینض یه بنکن بود یردند، و ھمک یم
خود نزد ما خارج شو، چون سه تن از  ه: با سه تن از اصحابکفرستادند  ص امبریپ

م، ینک یم یرویمان آوردند، ما از تو پیند، و اگر آنھا به تو اینما یما با تو مالقات م یعلما
ن یھود خنجرھا را با خود برداشتند، و در ایرفت، و آن سه ین را پذیا ص رسول خدا

و مسلمان بود،  ه از انصارکاز برادرانش  یکیرا نزد  یسکر ینض یاز بن یموقع زن
گاھانینض یم بنیار و تصمکرااز  یفرستاد و و را قبل  ص رسول خدا ید، و برادر ویر آ

دوباره عودت نمود، و صبحگاھان  ص ه نزد آنھا برسد خبر داد، رسول خداکن یاز ا
نمود، پس از آن شان  آنھا سوق داد، و در ھمان روز محاصره یسو بهرا  یقطعات نظام

تعھد  یآنان با و یز محاصره نمود، ولیظه رفت، و آنھا را نیقر یبن یسو بهش یبه فردا
د و یه تبعکن ید تا ایشان جنگیر برگشت، و با اینض یبن یسو بهنمودند، و از نزدشان 

را با خود  ییزھایه به جز سالح فقط چکن یرفتند، مشروط بر ایوطن را پذ یجال
را با خود بردند،  ھایشان خانه یھا دروازه یه شتر بتواند ببرد، آنھا حتکتوانند ببرند  یم

نمودند، و با منھدم نمودن آن آنچه را از  یب میخود تخر یھا را با دست ھایشان و خانه
شان ید ایردند، و ھمان تبعک یخورد با خود حمل م یمناسب به نظر مشان  یچوبش برا

ر ید در تفسیحمن را عبد بن ین این چنیشام بود. و ا یسو بهد مردم ین تبعینخست
ن قّصه یه در اکن گمانش را ین این التیت نموده، و در آن بر ایخود از عبدالرزاق روا

ن یآمده، و ا )۲۳۲/۷( ین در فتح البارین چنیست رد نموده است. ایبا اسناد ن یثیحد
رده، و کت یادت روایق عبدالرزاق از معمر به طول آن با زین ابوداود از طریرا ھمچن

 )۱۴۲/۴(ه در بذل المجھود کن را، چنان یدر الدالئل ا ١یھقی، ابن منذر و بعبدالرزاق
 اند. ت نمودهیبه نقل از الدر المنثور آمده، روا

                                           
: نگا) و ۱۷۹، ۳/۱۷۸» (الدالئل«و بیھقی در  )۹۷۳۳) و عبدالرزاق (۳۰۰۴. ابوداوود (صحیح -١

 ).۲۵۹۵» (صحیح ابوداود«
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 ص امبر خدایه گفت، پکت نموده، یروا ب ن از ابن عباسیھمچن یھقیو ب
از  ص امبرید قرار داد. آنان آنچه را پیقه شدیشان را محاصره نموده بود، و آنان را در مضیا
ه از کن صلح نمود یشان چنیبا ا ص امبریعطا نمودند، و پ یشان خواست به ویا
د و یرون نمایبشان  ارین و دید، و آنھا را از سر زمینما یشان خودداریختن خون ایر

آب  کمش کیشتر و  کیھر سه نفر آنھا  یبدھد، و براشان  تکشام حر ١اذرعات یسو به
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س محّمد بن مسلمهن از یھمچن یو .٢قرار داد

وطن به آنھا  یه در مورد جالکر فرستاد، و به او دستور داد، ینض یبن یسو بهرا  یو
آمده، و نزد ابن سعد آمده  )۳۳۳/۴(ر یثکر ابن ین در تفسین چنیسه روز مھلت بدھد. ا

از شھر من خارج «ه: کشان فرستاد یرا نزد ا س محّمد بن مسلمه ص ه: رسول خداک
د، و ینکونت نکگر سید، دیغدر گرفت یه براک یمی، بعد از تصمیجاکید، و با من یشو

 آمده است. )۲۳۳/۷(ن در الفتح ین چنیا». ام من ده روز به شما مھلت داده

 ظهیقر یداستان بن
رون یه گفت: روز خندق به دنبال مردم بکت نموده، یروا ل امام احمد از عائشه

ه سعدبن معاذ است و کدم، متوجه شدم ین شنیرا بر زم ییپا یو پشت سر خود صدا رفتم،
ند. عائشه ک یرا حمل م یه سپرکاش حارث بن اوس ھمراه او قرار دارد،  برادر زاده

ه اطراف کاز آھن بر تن داشت،  یا ن نشستم، و سعد گذشت و زرهید: من به زمیگو یم
د: سعد یگو یدم. عائشه میترس یار سعد مکآش یجاھا رون آمده بود، و من بریبدنش از آن ب

 گفت: ین میه رجز خوانده چنکگذشت  ین مردم بود، و در حالین و درازتریتر از بزرگ

 ملـهيجا جـلبث قليالً يدرك الا
 

 موت اذا حان االجلـما احسن ال 
 

برسد، ه اجل کآنگاه دان جنگ رسد، و مرگ یدرنگ نما، تا شتر به م یکاند«ترجمه: 
 ».ده استیو و پسندکیچقدر ن

از مسلمانان در  یه تعدادکشدم، متوجه شدم  ید: برخاستم، و داخل باغیافزا یم
ه کبود  یان آنھا مردیآن جا حضور دارند، و عمربن الخطاب ھم در آن باغ بود، و در م

                                           
آن است:  یه اسم امروزکن بلقاء و عمان، یزم یکاست در اطراف شام، نزد ی، شھراذرعات -١

 درعاست.
ھای شاھد  ) با سند ضعیف. اما این روایت۳/۲۵۹» (الدالئل«. بیھقی در سندش ضعیف است -٢

 یکدیگر ھستند.



 حیات صحابه    ١٧٦

 

ن جا یبر (سر) خود داشت. عمر (خطاب به عائشه) گفت: تو را چه ا ١یآھن یھا حلقه
ش یپ ییه بالکدارد  یز تو را در امان می! چه چیآورده است؟ به خدا سوگند، تو با جرأت

ه آرزو نمودم در ھمان ساعت کو مرا آنقدر مالمت نمود  رخ بدھد، ینیا عقب نشید و یآ
خود برداشت.  یرا از رو یآھن یھا ن باز شود و در آن داخل شوم. آن مرد، حلقهیزم
نار ک، ینمود یاده رویبر تو، امروز ز یعمر، وا یست، گفت: اا اللهدیدم طلحه بن عبید

از  ید: مردیگو یدام سو است. عائشه مکگر به ید ألخداوند  یسو بهرفتن و فرار جز 
ر، من ین را بگید: ایگو یزند، و م یر میشد سعد را با ت یه به او ابن عرقه گفته مکش یقر

اصابت نمود، و آن را قطع ساخت، و سعد نزد  یات ویر به رگ حیابن عرقه ھستم، و ت
ظه روشن یقر یه چشمم را از بنکا، مرا تا آن وقت یخداوند دعا نموده گفت: بار خدا

ت یدر جاھل یمانان و دوستان وید: آنھا ھم پیگو یم ل ران، عائشهینم یا نساخته
، و از جانب ن فرستادیکشد، و خدوند باد را بر مشر کد: و جراحتش خشیافزا یبودند. م

 طرفه نمود، و خدا توانا و غالب است.کیفار را کار کمؤمنان در جنگ 
 ینه بن بدر با ھمراھانش راھییه رفتند، و عکان و ھمراھانش به میبعد از آن َابوسف

امبر یگرفتند، و پ یجا ھایشان ھا و پناھگاه ظه برگشته در قلعهیقر یدند، و بنینجد گرد
ه بر دوش سعد کاز پوست دستور داد،  یا قبه ییبه برپا نه برگشت، ویبه مد ص خدا

ه بر کآمد  یدر حال ÷ لید: جبرئیگو یم ب د. عائشهیدر مسجد برپا گرد
؟، به خدا سوگند، یا سالح را گذاشتیا اش گرد و غبار بود، گفت: (آیثنا یھا دندان

و با آنھا  رون شویظه بیقر یبن یسو بهاند،  نون سالح خود را نگذاشتهکتا ا کمالئ
ان مردم اعالن ید، و در میسالح خود را پوش ص امبر خدایپآنگاه د: یافزا یبجنگ)، م

مسجد و در اطراف آن  یھا هیه ھمساک-غنم  یوچ نمود تا خارج شوند، و بر بنک
ه ازنزد ما عبور ک یلبکه الیدح«گفتند: » بر شما عبور نمود؟ یک«گذشت و گفت:  -بودند
 ص ، رسول خدا-بود ÷ لیمشابه جبرائ یش، دندان و رویدر ر یلبکال هیو دح-نمود

ه ک یست و پنج شب محاصره نمود. ھنگامید، و آنھا را بیظه رسانیقر یخود را به بن
 ص م رسول خداکبت باال گرفت، به آنھا گفته شد: به حید، ومصید گردیشدشان  محاصره

ه کشان اشاره نمود یبه طرف ا یو ،بابه بن عبدالمنذر مشورت خواستندد، و آنھا از ابولیرو
 ص م. رسول خداییآ ین مییم سعدبن معاذ پاکردن است. آنھا گفتند: به حکفرجام ذبح 

                                           
 شود. شود و بر سر کرده می ھای آھنین به اندازه سر بافته می یعنی مغفر به سر داشت و مغفر از حلقه -١



 ١٧٧   باب پنجم: باب نصرت

 

ه از پوست خرما ک ی، و سعدبن معاذ بر خر»دییاین بییم سعد بن معاذ پاکبه ح«فرمود: 
ابوعمرو، آنان  یرا گرفته بودند و گفتند: ا یداشت آورده شد، و قومش اطراف و یپاالن

ه خودت ک اند یسانک، و اند مانانت، دوستانت و اھل جنگ و طعن و ضربیھم پ
شان  داد،و نه ھم به طرف ینم ید: و او به آنھا پاسخیگو یم ل . عائشهیدان یم

قوم خود  یسو بهد، آن وقت یگرد کینزد ھایشان ه به منزلکن ینمود، تا ا یم یالتفات
مالمت مالمتگر را در  ید پروایه باکده یرس یمن وقت یبراده گفت: حاال یمتوّجه گرد

د، یان گردینما یه وک یگفت: وقت س دید: ابوسعیافزا یم ل نم. عائشهکراه خدا ن
د ما ی، عمر گفت: س»دیاورینش بیید و پایزیدتان برخیس یسو بهفرمود: ( ص رسول خدا
 ص ن آوردند. رسول خداییپا، و او را »دیاورینش بییپا«فرمود:  ص امبر خدایخداست. پ

ه: کنم ک یم مکشان حیسعد پاسخ داد: من درباره ا». نکم کشان حیدرباره ا«گفت: 
شان  ز گرفته شوند، و اموالینکبه قتل رسانده شوند، زنان و اوالدشان شان  یافراد جنگ

م خدا و رسولش کشان به حیه درباره اک یبه درست«فرمود:  ص امبریم گردد. پیتقس
خود از جنگ  ینب یا، اگر برایبعد از آن سعد دعا نموده گفت: بار خدا». ینمودم کح
و  یان ویآن نگه دار. و اگر جنگ را در م ی، مرا برایا گذاشته یرا باق یزیش چیقر

د: بعد از آن یگو یم ل ن. عائشهکخود قبض  یسو به، مرا یا شان قطع نمودهیا
شد، پاره  یده نمید کوچکثل حلقه ه درست شده بود، و از آن جز مک یجراحت و

 ل زده بود. عائشه یبر و ص ه رسول خداکبرگشت  یا د، و به ھمان قبهیگرد
 ید: سوگند به ذاتیافزا یر و عمر نزدش حاضر شدند. مک، ابوبص د: رسول خدایگو یم
ه در حجره ک یر، در حالکه ابوبیه عمر را از گریه جان محّمد در دست اوست، من گرک

 ه خداوند فرموده است:کشناختم، و آنھا چنان بودند  یقرار داشتم، مخود 

﴿ ٓ  .]۲۹الفتح: [ ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا
 .»اند ان خود مھربانیدر م«: ترجمه

گفت:  ل رد؟ عائشهک یچه م ص مادر! رسول خدا ید: گفتم: ایگو یم ١علقمه
ش خود را یشد، ر ین میچون اندوھگ یخت، ولیر ینم کس اشکچ یبر ھ یچشم و

                                           
 ن است.یاز تابع یکی یو -١



 حیات صحابه    ١٧٨

 

ن یشواھد دارد ا یادید برخوردار بوده، و از وجوه زیث از اسناد جین حدیا .١گرفت یم
به مانند  ل از عائشه )۳/۳ن راابن سعد (یآمده است. و ا )۱۲۳/۴( هین در البدایچن
ت نموده، و ین را احمد رواید: ایگو یم )۱۳۸/۶( یثمیت نموده. و ھیث گذشته، روایحد

 یه رجال ویباشد، و بق یث میه حسن الحدکدر آن محمدبن عمرو بن علقمه آمده، 
ح است، و ابن حبان آن را یث صحید: حدیگو یم )۲۷۴/۱( اند. و حافظ در االصابه ثقه
آمده،  )۴۰/۷نز (که در الکم به طول آن، چنان ین را ھمچنان ابونعیح دانسته. ایصح
اد یق محّمد بن عمرو زیث را از طریاز احاد یث تعدادین حدیات نموده، و بعد از یروا

 آمده است. س ل سعد بن معاذین در فضاینموده، و ا
 ل آمده، از عائشه )۴۲/۷نزالعمال (که در کبش، چنان یر در تھذیو نزد ابن جر

ه نمود و اصحابش یگر ص رسول خدا س ه: ھنگام وفات سعد بن معاذکت است یروا
شد، از  ید میشد ص د: چون اندوه رسول خدایگو یم ل ردند. عائشهکه یز گرین
ه عمر یه پدرم را از گرید، و من گریافزا یم ل گرفت. عائشه یش خود میر
در  ص ه گفت: رسول خداکت است یروا ب از عائشه یشناختم. و نزد طبران یم

 یثمیخت. ھیر یشش میبر رش یھا که اشکاز جنازه سعدبن معاذ برگشت  یحال
 ف است.یز ضعید: سھل ابوحریگو یم )۳۰۹/۹(

 ینیبر عّزت د ن مباھات و افتخار انصار
 یثمیه ھکچنان  - اند حیرجال صحشان  ه رجالک - ی، بزار و طبرانیعلیابو

له اوس و خزرج یقبھردو  ه گفت:کاند  ت نمودهیروا س گفته است، از انس )۴۱/۱۰(
غسل داده از  که مالئکان خود افتخار نمودند، اوس گفت: حنظله بن راھب را یدر م

د از ماست، و عاصم بن ثابت بن یلرز یه عرش به خاطر وک یسکماست وسعد بن معاذ 
ه ک یسکمه بن ثابت یت نمود از ماست، و خزیحما یه زنبورھا از وک یسکاقلح،  یاب

ھم یعل الله رضوانماست (رفته شده از یاش به عوض دو تن پذ یشھادت و گواھ
به  ص ه قرآن را در عھد رسول خداکھا گفتند: چھار تن از مااند،  یخزرج .٢)نیاجمع
د بن یامًال حفظ ننموده بود: زکآن را  یگریشان دیر از ایه غکامل حفظ نمودند، کطور 

                                           
) ابن کثثیر در ۴۰۸، ۱۴/۴۱۱) و ابن ابی شیبة (۷۰۲۸) و ابن حبان (۶/۲۴۱. احمد (حسن -١

 البدایة و النھایة اسناد آن را خوب دانسته است.
 ).۲۹۵۳بویعلی در مسند خود (. اصحیح -٢



 ١٧٩   باب پنجم: باب نصرت

 

ن ین را ھمچنی). انیھم اجمعیعل الله یرضد (یعب، معاذبن جبل و ابوزکابن  یثابت، اب
 )۱۳۹/۵(ه در المنتخب کر، چنان کاند، و ابن عسا ت نمودهیر رواکابوعوانه و ابن عسا

 ح است.یث حسن و صحین حدیآمده، گفته،: ا

های فانی و راضی شدن به خدا  های دنیوی و متاع صبر نمودن انصار در مقابل لذت
 ص و پیامبرش

 هکت انصار در فتح میاکح
ه ینزد معاو ییه گفت: وفدھاکت نموده، یروا س بن رباح اللهامام احمد از عبد

 ین در رمضان اتفاق افتاده بود. و ما برایم، و ایره در آن بودیه من و ابوھرکرفتند، 
نمود. ھاشم  یثرت دعوت مکره ما را به ید: و ابوھریگو یم و میپخت یگر غذا میدکی

 یا طعامید: گفتم: آیگو ینمود. م یاد ما را به اقامتگاه خود دعوت میار زیبس یگفت: و
آماده شود،  ید: دستور دادم تا طعامیافزا ینم؟ مکنسازم و آنھا را به اقامتگاھم دعوت ن

ره، امشب دعوت یابوھر ید: گفتم: ایگو یره برخوردم، میو در وقت نماز عشا به ابوھر
. و آنھا ید: گفتم: بلیگو ی. ھاشم میره گفت: بر من سبقت جستینزد من است. ابوھر

را از  یثیا حدیگروه انصار آ یره گفت: ایش من بودند، دعوت نمودم، ابوھریه پکرا 
 ص اد نمود. گفت: رسول خدایه را کد: و فتح میگو یاد ندھم؟ میبه شما تان  جمله احادث

 ١گر آنیطرف ارتش، و خالد را به طرف د کیر را به ید. افزود: زبیه گردکآمد و داخل م
را  یه بدون زره بودند روان نمود، و بطن وادک یده را در رأس افرادیفرستاد، و ابوعب

ن در ی) خود قرار داشت، ایبه (گروه نظامیتکدر  ص ش گرفتند، و رسول خدایدر پ
ھا  یشیره گفت: قریخود را جمع نموده بودند. ابوھر یھا ش اوباشیه قرکبود  یحال

م بود، و اگر یخواھشان  داشتند، ما ھمراه یتیاگر موّفّق  میانداز ینھا را جلو میگفتند: ا
ره یه از ما خواسته است. ابوھرکم یدھ یرا م یزیضربه خوردند، به محّمد ھمان چ

 کیپاسخ دادم، لب» رهیابوھر یا«د و گفت: یرد، و مرا دکنگاه  ص افزود: رسول خدا
من آنھا را صدا ». دیایدم نن، و جز انصار نزکم صدا یانصار را برا«رسول خدا، فرمود: 

 ص د: رسول خدایگو یرا احاطه نمودند. م ص نمودم، و آمدند و اطراف رسول خدا
دست خود را بر  کیبعد از آن » د؟ینیب یروان آنھا میش و پیا به اوباش قریآ«گفت: 

                                           
 سره ارتش.یمنه و میبه طرف م یعنی -١



 حیات صحابه    ١٨٠

 

». دیه در صفا نزدم برسکن ید، تا اینکدرو  یآنھا را به خوب«گرش زده گفت: ید
ه کشان را یاز ما آن تعداد از ا یکیم و ھر یت نمودکره گفت: ما حریابوھرد: یگو یم

به ما  یزیتوانست چ یاز آنھا نم یکیچ ید) و ھیخواست به قتل رساند (به قتل رسان
ن شد، بعد از کشه یش ریرسول خدا جماعت قر یان گفت: ایابوسف :دیافزا یم .١برساند
اش  ه دروازهکس کھر «فرمود:  ص رسول خداد: بعد یگو یست. میش نیگر قریامروز د

در امان  یان شود، ویه داخل منزل ابوسفکس کدر امان است،و ھر  یرا ببندد، و
به حجر  ص د: و رسول خدایافزا یخود را بستند. م ید: مردم درھایگو یم» است

 د و دریگو یآورده آن را لمس نمود و بعد از آن بر خانه طواف نمود. م ی(االسود) رو
 ید، و در طواف خود به بتیافزا یآن را گرفته بود. م که از نوکبود  یمانکدستش 

با  ص د: رسول خدایافزا ینمودند. م ینار خانه قرار داشت، و عبادتش مکه درکد یرس
 گفت:  یمان در چشم آن بت زده مکآن 

﴿ ٓ ۚ َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا  .]۸۱االسراء: [ ﴾ازَُهوقٗ  َ�نَ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ِطُل
 .»ه باطل نابود شونده استک یحق آمد وباطل نابود شد، به درست«: ترجمه

ه به طرف خانه بود، بعد ک ییو از آن باال رفت، جا د: بعد از آن به صفا آمد،یگو یم
اد یه خواسته بود ک ییار و دعاکو خداوند را به آن اذ خود را بلند نمود، یھا دست

ن مرد یگفتند: ا یگر میدکی ید: و برایگو ین قرار داشتند. مییدر پانمود. افزود: و انصار 
ش فرا گرفته. یبه اقربا یاش، و محبت و مھربان هیبه قر یرا حاال رغبت و عالقمند

ده یآمد، بر ما پوش یم یچون وح آمد، و ین ھنگام) وحید: (در ایافزا یره میابوھر
ه خالص کن یتا ا ص رسول خدا یسو بهخود را  از مردم، چشم یسکچ یماند، و ھ ینم
د. سر خود را بلند یگرد تمام یه وحک ید: وقتینمود. ھاشم گو ید، بلند نمیگرد ینم

به  یاش، و مھربان هیبه قر ین مرد را عالقمندیه اکد یا گفتیگروه انصار، آ یا«نموده گفت: 
نام من «فرمود:  م،ین را گرفتیما ا ص رسول خدا یگفتند: ا» ش فرا گرفته است؟یاقربا

خدا و شما ھجرت  یسو بهھستم،  یست، من بنده خدا و رسول وین نین چنیست، نه ایچ
 ید: و انصار به طرف ویگو ی، م»شما، و مرگم با مرگ شماست یام با زندگ ینمودم، و زندگ

م، جز به خاطر بخل یگفتند: به خدا سوگند، آنچه را گفت یه نموده میآوردند و گر یرو

                                           
 زدند. م. یدست به دفاع و مقاومت نم یعنی -١
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 ص د: رسول خدایگو یم .١مینگفت یگریز دیامبرش به خاطر چیبه خدا و پدن یورز
ن را مسلم و یا .٢»دارند ینند، و معذورتان مک یق میامبرش شما را تصدیخدا و پ«فرمود: 

ن را یآمده. و ا )۳۰۷/۴( هین در البداین چنیاند. ا ت نمودهیره ھمانند آن روایاز ابوھر ینسائ
 ت نموده است.یآمده، روا )۱۳۵/۷(نز که در الک چنان به به اختصار،یش یابن اب

 شان گفته استیدر وصف اص امبرین، و آنچه پیت انصار در غزوه حنیاکح
ر ین، ھوازن، غطفان و غیه گفت: در روز حنکت نموده، یروا س از انس یبخار

ده ھزار تن،  ص آوردند، و با رسول خدا یوانات (و زنان) و فرزندانشان رویشان با حیا
 یه خودش تنھا باقک ییدند، تا جایگردان یرو یه بودند، ھمه آنھا از وکو آزاد شدگان م

خلط ننمود، به طرف راست خود  یگریرا به د یکیه کآن روز دو صدا نمود،  یماند. و
ه ما کرسول خدا، شادمان باش  یا کی، گفتند: لب»گروه انصار یا«متوجه شده گفت: 

، »گروه انصار یا«ده گفت: یگردان یبعد از آن به طرف چپ خود روم، یھمراھت ھست
بر قاطر  یو -م، یه ما ھمراھت ھستکرسول خدا، شادمان باش  یا کیگفتند: لب

ن یکمشرآنگاه ، »ام یمن بنده خدا و رسول و«ن آمد و گفت: ییو پا -د سوار بود یسف
به دست آورد، و  یفراوان یھا متی) غنص ست خوردند، و در آن روز (رسول خداکش

نداد.  یزیانصار چ یم نمود، و برایه تقسکن و آزاد شدگان میان مھاجریآن را در م
ر ما داده یمت به غیم، و غنیشو یباشد ما را فراخوانده م یه سختک یانصار گفتند: وقت

جمع نمود و گفت:  یا آنھا را در قبه ید، ویرس ص ن خبر به رسول خدایشود. ا یم
آنھا خاموش ماندند. » ده؟یه از شما به من رسکاست  ین چه سخنیروه انصار، اگ یا«

ا را ببرند، و شما رسول خدا را یه مردم دنکد یستین یا راضیگروه انصار، آ یا«باز گفت: 
اگر «امبر فرمود: یم. پیھست یراض یگفتند: بل» د؟ینکتان جابجا ید، و در خانه ھایببر

رند، من ھمان دره انصار را یش گیرا در پ یا رند، و انصار درهیش گیرا در پ ییمردم واد
. گفت: من از یابوحمزه، تو شاھد آن بود ید: گفتم: ایگو یھشام م». رمیگ یش میدر پ

 ین ابن ابین را ھمچنیآمده. و ا )۳۵۷/۴( هین درالبداین چنیا .٣ب بودمیآن جا غا
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۳۰۷/۵(نز که در الکر ھمانند آن، چنان کبه، و ابن عسایش

                                           
 ه برگردد.کرون رفته به میاز شھرشان ب ص ه رسول خداکآنھا دوست نداشتند  یعنی -١
 ).۲/۵۳۸) و احمد (۴۵۴۱مسلم ( -٢
 ).۴۳۳۷بخاری ( -٣
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ه رسول ک یه گفت: ھنگامکت است یروا س ید خدریو نزد ابن اسحاق از ابوسع
ش و یه از قرک یسانکان یم را به دست آورد، و آن را مین غنایدر روز حن ص خدا
اد یم و زک یزیانصار چ یم نمود، و از آن برایتقس، ١ر عرب تازه اسالم آورده بودندیسا

از آنھا  یا ندهیه گوک ییدند، تا جاین گردیش خود خشمگیله انصار پیقب -نداد سھم 
سعدبن آنگاه جا شده است. کیگر با قوم خود ید ص گفت: به خدا سوگند، رسول خدا

 یھا له انصار در نفسیرسول خدا، قب یرفته گفت: ا ص نزد رسول خدا س عباده
پاسخ داد: در » چه؟ یبرا« د:یپرس ص اند. رسول خدا ن شدهیخود بر تو خشمگ

 ی، و برایم نمودیھا تقس ر عربیان قومت و سایھا را در م متین غنیه اکن یارتباط به ا
» ؟یپندار یسعد! تو در آن مورد چه م یا«فرمود:  ص امبرینبود. پ یا آنھا از آن بھره

قومت را «گفت:  ص امبر خدایپآنگاه د: یگو یاز قومم ھستم. م یگفت: من ھم شخص
رون رفت، و یسعد ب». ن، و چون جمع شدند، به من خبر بدهکجمع  ٢ن آغلیم در ایبرا

ن یاز مھاجر یشان را در ھمان آغل جمع نمود. مردانید، و ایشکاد یان آنھا فریدر م
آمدند، و آنان را دوباره مسترد  یگریآمدند، و به آنھا اجازه داد و داخل شدند، و عّده د

 ص رسول خدا یآمده گفت: ا ص امبرید، نزد پیه ھمه انصار جمع گردک یوقتنمود، 
 اند. ت جمع شدهیبسازم، براشان  تا جمع یه مرا امر نمودک ییله انصار در ھمان جایقب

 یستاد، و بعد از حمد و ثنایان آنھا به صحبت ایرون آمد و در میب ص رسول خدا
 یا در حالیگروه انصار! آ یا«اوست، فرمود: سته یه سزاوار و شاک یخداوند، آن طور

د، یر بودیت نمود، و تنگدست و فقید، و خداوند شما را ھدایه گمراه بودکامدم ینزدتان ن
الفت و تان  یھا ان قلبید، و خداوند در مید، و دشمن بودیگردانتان  یو خداوند غن

ا جواب یه انصار! آگرو یا«گفت:  ص . بعد از آن رسول خدایگفتند: بل» آورد؟ یباھم
م؟ مّنت از آن یبه تو بدھ یرسول خدا؟ و چه جواب یم اییگفتند: چه بگو» د؟یدھ ینم

د یخواست یبه خدا سوگند، اگر م«فرمود:  ص امبریامبرش است. پیو پ یخدا
، ما ید: تو رانده شده نزد ما آمدیشد یق ھم مید، و تصدیگفت ید، و راست ھم میگفت یم

م، و یو مواسات نمود ی، ما ھمراھت غمخواریو نادار و تنگدست آمدم، یداد یبه تو جا

                                           
 .مؤلفه القلوب. م -١
وه کدر  یگوسفندان از باد و سرد یحفاظت و نگھدار یه براکند یرا گو ییره جایا حظیآغل  -٢

 گردد. م. یآماده م
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و ما تو را نصرت و  یار آمدکار و مددیم، و بدون یدی، و ما به تو امان بخشیبا ترس آد
فرمود:  ص رسول خداآنگاه امبرش است. یگفتند: مّنت از آن خدا و پ». میداد یاری

د، ین شدیا خشمگیدن کخس و خاشاتان در خصوص یا در نفس ھایگروه انصار! آ یا«
اسالم جذب نمودم، و شما را به  یسو بهه اسالم آورده، کرا  یه من توسط آن قومک

ا یگروه انصار! آ یا ١ه خداوند از اسالم به شما بھره داده است؟کگذاشتم  یزیھمان چ
خود با گوسفند و شتر بروند، و شما با رسول خدا  یه مردم به جاھاکد یشو ینم یراض

را در  ٢یا ه جانم دردست اوست، اگر مردم درهک ید؟ سوگند به ذاتیتان برویبه جاھا
رم، یگ یش میرد، من ھمان دره انصار را در پیش گیرا در پ یا رند، و انصار درهیش گیپ

ا، به انصار و پسران یابودم، بار خد یاز انصار م یبود، من ھم شخص یو اگر ھجرت نم
ه ک یه نمودند، حتیقوم گرآنگاه د: یگو یم». نکانصار و پسران پسران انصار رحم 

 یردند، و گفتند: به خداوند به عنوان پروردگار و به رسول وکس یخود را خ یھا شیر
برگشت، و آنھا  ص م. وبعد از آن رسول خدایشد یب راضیبه عنوان سھم و نص

چ یت نموده، و ھین را امام احمد به نقل از ابن اسحاق رواین این چنیا ٣نده شدند.کپرا
ح است. یت صحین روایا یاند، ول ت ننمودهیق رواین را از طریا ٤تبکاز اصحاب  کی
د: رجال احمد، رجال یگو یم )۳۰/۱۰( یثمیآمده. و ھ )۳۵۸/۴( هین در البداین چنیا

ن ین را ھمچنیح نموده، و ایسماع تصرر از محّمد بن اسحاق، و او ھم به ی، غاند حیصح
نز که در الکآن، چنان  یاش و به معنا یبه دراز س دیث ابوسعیبه از حدیش یابن اب

د بن یبن ز اللهاق را از عبدین سیاز ا یزیچ یرده است و بخارکت یآمده، روا )۱۳۵/۷(
ز آن را، ینبه یش یت نموده، و ابن ابیآمده، روا )۳۵۸/۴( هیه در البداک، چنان س عاصم
 رده است.کت یآمده، روا )۱۳۶/۷(نز که در الکچنان 

ه کرا  یمتیغن ص ه: رسول خداکت نموده یروا س دیزیاز سائب بن  یطبران
م نمود، و خوب یب فرموده بود، تقسیھوازن نص یھا متین از غنیخداوند در حن

رد، و انصار کم یشان تقسیر ایش و غیاز قر یان گروھیآن را در م یم نمود، ویتقس

                                           
 ندادم. م. یزیمان شما دارم چیه من به اک یشما نظر به اعتماد یبرا یعنی -١
 ند. م.ک یوه را افاده مکان دو یه راه درمکث شعب استعمال شده یدر حد -٢
 ) آمده.۴/۹۶،۹۷و ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام ( )۳/۷۶،۷۷. احمد (صحیح -٣
 اند. م. نجا اصحاب صحاح ستهیتب در اکھدف از اصحاب  -٤
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شان  د، نزد آنھا در منازلین را شنیا ص ه رسول خداک یدند. ھنگامین گردیخشمگ
خود  یجا یسو بهد ینجا باشد، بایا ١ر از انصاریه غک یسکھر «آمد، و بعد از آن گفت: 

شھادت را بر زبان آورد و بعد از حمد و  ص بعد از آن رسول خدا». رون شودیب
ه ک ییھا متین غنی، درباره اتان گروه انصار، سخن یگفت: ا ألش خداوند یستا

ح دادم، تا باشد بعد از یاز مردم را به آن، به خاطر جلب شدنشان به اسالم، ترج یگروھ
شان یمان را در قلب ھایه خداوند اک اند یسانکنان ید، ایامروز حاضر شوند، به من رس

مان بر شما مّنت یخداوند به اا یگروه انصار، آ یا«بعد از آن گفت: » داخل نموده است
ھا، انصار خدا و انصار  ن نامیوترکید، و شما را به نینگردانتان  نگذاشت، و به عزت خاص

بودم، و اگر  یاز انصار م یبود من ھم شخص ی، نام نگذاشت؟ و اگر ھجرت نمیرسول و
شما  یید، من ھمان وادیریش گیرا در پ ییرند، و شما وادیش گیرا در پ یا یمردم واد

وانات و شتر ببرند، و یه مردم گوسفند، حکد یشو ینم یا راضیرم، آیگ یش میرا در پ
دند، گفتند: یرا شن ص ه انصار قول رسول خداک یھنگام». دییشما رسول خدا را ببر

، انصار »دیدر آنچه گفتم به من پاسخ دھ«فرمود:  ص م. رسول خدایشد یراض
، و خداوند به واسطه تو ما را از یافتیو ظلمت  یکیرسول خدا، ما را در تار یگفتند: ا

، و یافتیاز گودال آتش  یا نارهکرون نمود، و ما را در یب یینور و روشنا یسو بهآن 
ت ی، و خداوند توسط تو ما را ھدایافتیخداوند ما را توسط تو نجات داد، و ما را گمراه 

ن و به یبه اسالم به عنوان د م، ویشد یفرمود، ما به خداوند به عنوان پروردگار راض
طبق خواھش خود با  یخواھ یرسول خدا، آنچه را م ی، ایبه عنوان نب ص محّمد

ن یر از ایبه خدا سوگند، اگر مرا به غ«فرمود:  ص ار انجام بده. رسول خدایمال اختک
ا نزد ما رانده شده ید: آیگفت ید. اگر میگفتم: درست گفت ید، حتمًا میداد یقول پاسخ م

ار یم، و بدون یق نمودیو تو را تصد یامدیب شده نیذکم، و تیداد یو تو را جا یامدین
م، و آنچه را مردم بر تو رد نموده بودند یو نصرت نمود یاریه تو را ک یامدیار نکومدد

ه مّنت از کانصار گفتند: بل». دیشد یرده مکق ید، تصدیگفت ین را میم؟ اگر ایردکقبول 
است. بعد از آن  یر ما منت و فضل از رسول ویاست، و بر ما و بر غامبرش یآن خدا و پ

                                           
» ر از انصاریغ«ن درست کمم :دیگو یه میآمده،و در حاش» از انصار«، »من االنصار«ث یدر حد -١

 م. م.یتر را در ترجمه نقل نمود ه ما ھمان صورت درستکباشد، 
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 .١ه نمودیگرشان  ز ھمراهین ص د، و رسول خدایاد گردیزشان  هیستند، و گریگر
و  ٢ث در باب رقاقین بن سعد آمده، و حدین رشدید: در ایگو یم )۳۱/۱۰( یثمیھ

 اند. ثقه یه رجال ویمانند آن حسن است، بق
از انصار،  یه گفت: تعدادکت نموده، یروا س کن از انس بن مالیھمچن یو بخار

ب رسول خدا نمود، و او به یمت نصیه خداوند اموال ھوازن را به طور غنک یھنگام
دھد،  یش میند، به قرکصد صد شتر داد، گفتند: خداوند رسول خدا را مغفرت  یمردان

د؟! انس کچ ی(خون) م شانھای مان از خون یرھایه شمشک یگذارد در حال یو ما را م
نزد انصار  یخبر داده شد، و ص شان به رسول خداید: گفته ایگو یم کبن مال

ر از خودشان را یغشان  از چرم جمع نمود، و ھمراه یا فرستاد، و آنھا را در قبه
ه از ک ین سخنیا«برخاست و گفت:  ص ه جمع شدند، رسول خداک ینگذاشت. وقت

ما  یرسول خدا، رؤسا یدانشمندان انصار گفتند: ا» ست؟یده چیشما به من رس
م است گفتند: خداوند رسول خدا ک ھایشان ه سنکاز ما  یتعداد یاند، ول نگفته یزیچ

مان از  یرھایه شمشک یگذارد، در حال یدھد و ما را م یش میند، به قرکرا مغفرت 
مت یغن یمن به مردان«فرمود:  ص د؟ رسول خداکچ یشان خون میا یھا خون

اسالم الفت داده  یسو بهاست، و آنھا را  کیفر نزدکه زمان و عھدشان به کدھم  یم
 یھا را به خانه یه مردم اموال را ببرند، و شما نبکد، یشو ینم یا راضینم، آک یجلب م

ه آنھا با آن بر ک یزید، از آن چیگرد یه شما بر مک یزید؟ به خدا سوگند، با چیخود ببر
به آنان  ص م. رسول خدایشد یرسول خدا، راض یگفتند: ا». استگردند بھتر  یم

د تا خدا و رسولش ینکصبر  ید، ولید دیرا بر خود خواھ یدیح دادن شدیشما ترج«گفت: 
و نزد  .٣آنھا صبر ننمودند ید: ولیگو ی، انس م»د، و من بر حوض ھستمییرا مالقات نما

                                           
) در سند آن رشدین بن سعد است که آنگونه که در ۷/۱۹۷،۱۸۱» (الکبیر«طبرانی در  .ضعیف -١

 ) آمده ضعیف است.۱/۲۵۱تقریب ابن حجر (
 باب رقاق آنست که در آن آخرت، زھد در دنیا و غیره اموری ذکر شود که باعث رقت قلب گردد. م. -٢
 یث و در معناین حدیدر شرح ا ل باب غزوه الطائفیجزء ششم درذ )۱۶۰(ص یرالقاریسیدر ت -٣

صبر  ص د: در امر خالفت پس از رحلت رسول خدایگو یم» صبر ننمودند«ه: کلمه کن یا
 ردند و بعد از مباحثه خاموش شدند. با تصرف. م.کننمودند و نزاع 
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 .١وشد، و مردم باالپیر پوش ھستیشما ز«ه گفت: کت است یاحمد ھمچنان از انس روا
ه مردم گوسفند و شتر با خود ببرند، و شما رسول خدا را به کد یشو ینم یا راضیآ
را  یی، ار مردم واداند من ٢سهیکمبه و کانصار ش«. فرمود: یگفتند: بل» د؟یارتان ببرید

رم، و اگر یگ یش میشان را در پیرند، من دره ایش گیرا در پ یا رند، و انصار درهیش گیدر پ
 آمده است. )۳۵۶/۴( هین در البداین چنیا .٣»از انصار بودم یھجرت نبود، من شخص

 ش صفت انصار
ن به رسول یاز بحر یه گفت: مالکت نموده، یروا س در االمثال از انس یرکعس

 ص آن روز نزد رسول خدا یدند. و فرداین و انصار شنید، و از مھاجریرس صخدا
تا -شما «ن آمده: و به انصار گفت: ر شده، و در آکرا متذ یلیث طویرفتند. و حد

م کد، و در وقت طمع یگرد یاد میدر وقت ترس و فزع ز -ه من دانستمک ییجا آن
 آمده است. )۱۳۶/۷(نزالعمال کن در ین چنیا». دیشو یم

ه، آنھا تا کشان خبر بده  یقومت سالم بگو، و برا یبرا«فرمود:  س و بزار از انس
د: در یگو یم )۴۱/۱۰( یثمیھ .٤»ف و پرصبرندیام عف شان را شناختهیه من اک ییجا

از انس خواھد  یگرین از وجه دیباشد. و ا یف میآمده و ضع ین محّمدبن ثابت ُبنابیا
 رده است.کت یآمده روا )۱۳۶/۷(نز که، در الکچنان  س ن را از انسیم ایآمد. و ابونع

                                           
ه مردم چون لباس یدارند، و بق ی، و نسبت باطناند وسته به بدنیانصار چون لباس درون و پ یعنی -١

ه کن، چنان یند، اما وضع مھاجرک یم یلت و عزت انصار را تداعین فضی، و ااند یلباس درون یالبا
د از فضل و یرون است، و آنھا بدون تردیم بکن حیشود، از ا یث معلوم مین حدین ھمییاز بخش پا

 قرار دارند. م.شان  برخوردارند، و انصار در درجه دوم یدرجه باالتر
نند ک یرا افاده م یھمان معان یه به صورت تحت اللفظکاستعمال شده، » عيبهكرش و«در حدیث  -٢

ن، محل راز وامانت من ین است:انصار، مشاوریم، و در مجموع ھدف از آن چنیر نمودکه ذک
 یعنیگروه و جماعت است، » رشک«آمده: ھدف از  یشان اعتماد دارم و در قولیه بر اکھستند، 

ن ترجمه نموده یث را چنین حدیا )۱۷۰۷/۲(. و در فرھنگ الروس اند ام انصار گروه و صحابه
 تاب و فرھنگ الروس و باتصرف. م.ک یبه نقل از پاورق». انصار خانواده و چشم من ھستند«است: 

 ).۱۰۵۹) و مسلم (۴۳۳۱بخاری ( -٣
 ) آمده۱۰/۴۱» (المجمع«. بزار. در سند آن محمد بن ثابت بنانی است که چنانکه در ضعیف -٤

 ضعیف است.
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ه در آن قبض کاش  یضیدر ھمان حال مر ص نزد رسول خدا س : ابوطلحهدیگو یم
 .١»اند ف و پرصبرین، آنھا عفکبه قومت سالم «فرمود:  ص امبر خداید داخل شد، پیگرد
و مسلم  یبخار یح االسناد است، ولید: صحیگو یت نموده، و مین را روایا )۷۹/۴(م کحا

 است.ح یموافقه نموده گفته است: صح یبا و یاند. ذھب ت ننمودهیآن را روا

 گفت یھنگام وفات سعدبن معاذ به و ص آنچه رسول خدا
 ص گفت: رسول خدا یه مکت نموده یروا س بن شداد اللهاز عبد )۹/۳(ابن سعد 

و گفت:  -ندن بودکمشغول جان  یه وک-د یداخل گرد س نزد سعد بن معاذ یدر حال
خداوند  یه براکرا  یزیو دھد، تو آن چکیئس قوم پاداش نیخداوند تو را به عنوان ر«

و  .٢»تو وعده نموده، وفا خواھد نمود ، و خداوند آنچه بهیردکوفا  یوعده نموده بود
فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا ل امام احمد و بزار از عائشه

ن یین خود پایان والدیه در مکن یا اید، یاین بییان دو خانه از انصار پایه در مک یزن یبرا«
 .اند حید: رجال آن دو رجال صحیگو یم )۴۰/۱۰( یثمیھ .٣»شود یده نمیرسان د، ضرریآ

 ش اکرام، عّزت و خدمت انصار

 یر با وید بن حضیو عّزت نمودن انصار، و داستان اس ص امبریپ
 س رید بن حضیه گفت: اسکاند  ت نمودهیروا س ر از انسکو ابن عسا یھقی، بیابن عد

از  یتیم نموده بود، و اھل بیرا تقس ٤یطعام یو هکآمد، یھنگام ص نزد رسول خدا
ر کمتذ ص رسول خدا یداشتند برا یو حاجت یازمندیه نکظفر  یانصار را از بن

ما را  -دیاس یا-«به او گفت:  ص امبر خدایثر اھل آن خانه زنان بودند. پکد، و ایگرد
مان  یابر یزیه چک یدیشن یه آنچه در دست مان بود رفت، وقتکن یتا ا یگذاشت
ل که متشکبر یاز خ یبعد از آن طعام». ر شوکمن متذ یاھل آن خانه را براآنگاه آمد، 

                                           
 ) وی آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز او را تایید کرده است.۴/۱۷۹. حاکم (صحیح -١
 ).۳/۹» (طبقات«. ابن سعد در صحیح -٢
 ).۲۸۰۶) وی آن را صحیح دانسته. ھمچنین بزار (۴/۹۳) و حاکم (۶/۲۵۷. احمد (صحیح -٣
ن جا به خاطر مجھول یند، و در اک یه مز افادیغله و گندم را ن یو گاھ کغذا، خورا یطعام در عرب -٤

 م. م.یر نمودکل مطلق ذکع شده ما آن را به شیبودن آنچه توز
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م نمود، و در یان مردم تقسیآن را در م ص ش آمد، رسول خدایاز جو و خرما بود برا
عطا  یادیز سھم زیاھل آن خانه ن یاد داد، و برایرد، و به آنان زکم یان انصار تقسیم

ه کن یا ای-ن یوترکیخدا، خداوند ن ینب یر گفت: اکر با اظھار تشید بن حضیفرمود. اس
انصار، خداوند به شما  یو شما ا«فرمود:  ص امبر خدایپاداش دھد. پ -نیگفت: بھتر

دانم  یه من مک یین، چون شما تا جایه گفت: بھترکن یا ای -ن پاداش را بدھد یوترکین
د یگران را بر شما در امارت و اموال خواھیح دادن دید، و بعد از من ترجیف و پرصبریعف
نزالعمال کن در ین چنیا». دینکد تا با من در حوض مالقات ینکن صبر ید، بنابراید
د: یگو یت نموده، میروا )۷۹/۴( کم در المستدرکن حاین را ھمچنیآمده. و ا )۱۳۵/۷(
 یو ذھب اند. تش ننمودهیو مسلم روا یبخار یباشد، ول یح االسناد میث صحین حدیا

 ح است.یگفته: صح
ه گفت: اھل دو خانه از قومم، کت است یروا س رید بن حضیو نزد امام احمد از اس

ه نزدم آمده گفتند: از طرف ما با رسول یمعاو یاز بن یا از ظفر و اھل خانه یا اھل خانه
 ا مانند آن، منید، یا (گفتند) به ما عطا نمایه به ما سھم بدھد، کن، کصحبت  ص خدا
دھم، و اگر  یاز آنھا نصف سھم م یکیھر  ی، برایبل«صحبت نمودم، فرمود:  یبا و

د: گفتم: خداوند پاداش یگو ی، م»میگرد یمان آورد، بر آنھا باز بر م یخداوند باز برا
و دھد، چون شما کیز خداوند به تو پاداش نیو شما ن«رسول خدا. گفت:  یو دھد، اکین

ح دادن ید، و شما پس از من به ترجیف و پرصبریرا عفم شما یشناس یه مک ییتا جا
) یبود، (و س ه (دوران) عمربن خطابک یھنگام». د شدیگران بر خود روبرو خواھید

 کوچکرا فرستاد، و من آن را  یمن لباس یم نمود، و از آن برایان مردم تقسیدر م
 یلباس یشت، و بر وم گذیش از پھلویاز قر یخواندم جوان یه نماز مک یافتم. و در حالی

من آنگاه د، یشک ین) میبر زم ییه آن را (از فرط رساکھا قرار داشت  از ھمان لباس
گران بر یح دادن دیشما پس از من به ترج«ه: کاد آوردم یرا به  ص قول رسول خدا
 س نزد عمر یمردآنگاه اند،  امبرش راست گفتهیو گفتم: خدا و پ» د شدیشما روبرو خواھ

د، نماز بخوان. یاس یخواندم و گفت: ا یاو خبر داد. عمر آمد، و من نماز مرفت و به 
خبر دادم. فرمود:  ی؟ و به ویه نماز خود را خالص نمودم گفت: چگونه گفتک یھنگام

است  یا یو عقب ی، احدیه بدرک یفالن شخص یه من آن را براکاست  یآن لباس
ه آن ک ید، و تو گمان نمودید و پوشیاو خرن جوان نزدش آمد، و آن را از یفرستادم، بعد ا
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ن گمان یرالمؤمنیام یا -به خدا سوگند-د: گفتم: یگو یباشد؟ م یح) در زمان من می(ترج
ت ین را امام احمد رواید: ایگو یم )۳۳/۱۰( یثمیباشد. ھ یه آن، در زمان تو نمکنمودم 

 باشد. یودنش مدلس مه ابن اسحاق با وجود ثقه بکنیاند، جز ا ثقه ینموده، و رجال و

 ب قّصه محّمد بن مسلمه با عمر
ه گفت: به طرف مسجد رفتم، و کت نموده، یروا س ر از محّمد بن مسلمهکابن عسا

ن را به تو داده است؟ یا یکدم: یبر تن داشت، پرس یه لباسکدم یش را دیاز قر یمرد
 یه لباسکدم یدش را یاز قر یه گذشتم، مردکن ید: از ایگو ین. میرالمؤمنیگفت: ام

د: محّمد یگو ین. میرالمؤمنین را به تو داده است؟ گفت: امیا یکدم: یبرتن داشت، پرس
بر، کا اللهر بلند نموده گفت:یبکخود را به ت ید، و صدایبن مسلمه داخل مسجد گرد

د: یافزا یاند! م امبرش راست گفتهیبر، خدا و پکا الله اند! امبرش راست گفتهیخدا و پ
ا. محّمدبن مسلمه یه نزد من بکرا دنبالش فرستاد  یسکد و یرا شن یو یصدا س عمر

را  یفرستاده خود را دوباره فرستاد و و س عت نماز بخوانم عمرکه دو رکن یگفت: تا ا
ه تا کنم ک یاد میگفت: من سوگند  س د. محّمد بن مسلمهیاید بیه باکداد  یسوگند م

ش یآمد، و در پھلو س د. عمریداخل نمازگرد م، ویایعت نماز نخوانم نزدش نکدو ر
ت یه نماز خود را تمام نمود، عمر به او گفت: مرا از بلند نمودن صداک ینشست. ھنگام

امبرش راست یه: خدا و پکن گفته ات یر، و از ایبکبه ت ص نماز رسول خدا یدر جا
ت کحرن، به قصد مسجد یرالمؤمنیام یست؟ گفت: این چیه اکاند، خبر بده  گفته

بر تن داشت،  یه لباسکد یم با من روبرو گردیش رویاز پ یشیردم، و فالن بن فالن قرک
ش رفتم یردم پکن. از آن عبور یرالمؤمنین را به تو داده است؟ گفت: امیا یکدم: یپرس

ن لباس را به یا یکدم: یبر تن داشت، پرس یه لباسکبا من روبرو شد  یشیفالن بن فالن قر
با  یش رفتم، و فالن بن فالن انصارین، از آن ھم گذشته پیرالمؤمنیگفت: امتو داده است؟ 
ن یا یکدم: یتر از آن دو لباس قرار داشت، پرس م ارزشک یلباس ید، و بر ویمن روبرو گرد

شما بعد از من «فرموده است:  ص ن. رسول خدایرالمؤمنیرا به تو داده است؟ گفت: ام
ن به یه اکن، یرالمومنیام یو من دوست نداشتم، ا» دیدد یگران را بر خود خواھیح دیترج

خواھم و  یست و بعد از آن گفت: از خداوند مغفرت میگر س عمرآنگاه دست تو باشد. 
ش را بر یاز قر یه مردکده نشد ید: و بعد از آن دیگو یگردم. م ین عمل) بر نمیدوباره (به ا

 آمده است. )۳۲۹/۲(نزالعمال کن در ین چنیح داده باشد. ایاز انصار ترج یمرد
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 س سعد بن عباده یبرا ص امبر خدایرام و عّزت پکا
 یدر حال س ه گفت: سعد بن عبادهکت نموده، یروا س د بن ثابتیر از زکابن عسا

فرمود:  ص آمد و سالم داد. رسول خدا ص ه پسرش ھمراھش بود، نزد رسول خداک
مرحبا به انصار، مرحبا «نشاند و گفت: و او را در سمت راست خود » ن جاین جا و ایا«

فرمود:  ص رسول خدا .١نشاند ص امبر خدایپ یش رویو پسرش را در پ» به انصار
دست ھردو  د، ویگرد کینزد یو» شو کیگفت: نزد ص امبرینشست. پ یو» نیبنش«

و من از انصار ھستم، و من از «فرمود:  ص امبرید. پیرا بوس ص رسول خدا یو پا
. یه ما را عزت دادکگفت: خداوند تو را عزت دھد، چنان  س سعد». اوالد انصار ھستم

رام نموده است، کخداوند شما را قبل از عزت نمودن من عزت و ا«فرمود:  ص امبریپ
تا با من در د ینکصبر  ید شد، ولیگران بر خود روبرو خواھیح دیو شما بعد از من به ترج

د: یگو یب میآمده، خط یز اشجعیت عاصم بن عبدالعزین روایدر ا». دیحوض روبرو گرد
 یو دار قطن ین نسائین چنیآمده، و ا )۱۳۴/۷(نزالعمال کن در ین چنیست. این یقو یو

ت یروا ینیبن مد یعل یم: از ویگو ینظر است. من م ید: در ویگو یم یاند. و بخار گفته
 آمده است. )۳/۲(زان ین در المین چنیرا ثقه دانسته. ا یقّزاز ونموده و معن 

 س ر به انسیخدمت جر
ر یجر یه گفت: در سفرکاند  ت نمودهیروا س ر از انسکو ابن عسا یھقی، بیبغو

 ص رسول خدا یه براکدم ینمود، و گفت: من انصار را د یخدمت مرا م یھمراھم بود، و
ن ین چنینم. اک ینم خدمتش را میه ببکرا شان  کیدھند، و حاال ھر  یانجام م یزیچ

 آمده است. )۱۳۶/۷(نزالعمال کدر 

 به او ینزد ابن عباس و خدمت و یوب انصاریآمدن ابوا
 س یوب انصاریه: ابواکاند  ت نمودهیثابت روا یب ابن ابیر از حبکو ابن عسا یانیرو

ه کرا  یزیچ یاز و ینمود، ولت یاکش یه بر او بود به وک ینیه آمد، و از دینزد معاو
 ص گفت: از رسول خداآنگاه آمد.  یه بدش مکد یرا د یزیه چکد، بلیدوست بدارد ند

ه) ی، (معاو»دید دیگران را بر خود خواھیح دیشما بعد از من ترج«گفت:  یه مکدم یشن

                                           
 ستاد.یا ص امبر خدایپ یش روین باشد: و پسرش در پیددرست چنیشا -١
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، »دینکصبر «گفت:  ص امبریبه شما چه گفت؟ (پاسخ داد) پ ص امبریگفت: پ
وب در جواب) گفت: به خدا سوگند، من ابدًا از تو ید. (ابواینکه گفت: پس صبر یمعاو

ن آمد، ابن عباس ییپا ب خواھم. بعد از آن به بصره آمد، و نزد ابن عباس ینم یزیچ
ه تو با رسول که نموده گفت: من با تو چنان خواھم نمود یش تخلیخود را برا یھا خانه
ه در ک یزیرداد و خارج شدند، و گفت: ھمه چ، و اھل خود را دستوینمود ص خدا

نز کن در ین چنیست غالم داد. ایش چھل ھزار و بیخانه است از آن توست، و برا
ت موده و آن را یق مقّسم روایم از طرکن حاین را ھمچنیآمده است. و ا )۹۵/۷(العمال 

 یولح االسناد است، یث صحین حدید: ایگو یم مکده، حایر گردکمتذ ین معنیبه ا
 ح است.یگفته: صح یاند. و ذھب ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار

رده، و در کت یآمده، روا )۳۲۳/۹(ه در المجمع ک، چنان ین طبرانین را ھمچنیو ا
ر یرا بر آنجا ام یو س یه علکبه بصره آمد،  ب آمده: بعد نزد ابن عباس یث ویحد

تو خارج شوم،  ینم براکخواھم از مسیوب، من میابوا یگماشته بود. ابن عباس گفت: ا
رون یاھل خود را امر نمود و بآنگاه . یرون آمدیب ص رسول خدا یه تو براکچنان 

 یت وکه منزل بر آن مشتمل بود به او داد. چون وقت حرکرا  ییزھایآمدند، و ھمه چ
ه در کوب گفت: ضرورتم، معاشم، و ھشت غالم ید گفت: چه ضرورت است؟ ابوایفرا رس

د، یپنج برابر گردان یو ینند، معاشش چھار ھزار بود. ابن عباس آن را براکار کنم یزم
 - یطبران یعنی - یث را وید: حدیگو یم یثمیست ھزار و چھل غالم به او داد. ھیو ب

 یب بن ابیه حبکنی. جز ااند حیآنھا رجال صح یکیر نموده، و رجال کبه دو اسناد ذ
ق ین از طریھمچن )۴۶۱/۳(م کن را حایم، ایگویاست. مده ینشن س وبیثابت از ابوا

بن  یت نموده، و بعد از آن افزوده: از محّمد بن علیثابت روا یب بن ابین حبیھم
به طول  یاق طبرانیث را به سی... و حدب بن عباس از پدرش از ابن عباس اللهعبد

ح گذشت، و من یث به اسناد متصل صحین حدیده، و بعد از آن گفته، ایر گردکآن متذ
 ن اسناد وجود دارد، دوباره اعاده نمودم.یه در آن به اک یآن را به خاطر اضافات

 یار انصار نزد والکتالش ابن عباس در انجام دادن 
بن فضل بن عباس  اللهالّزناد، از پدرش و عبد یاز عبدالرحمن بن اب )۵۴۴/۳(م کحا
گفت: ما گروه انصار به  س بته حسان بن ثاکت نموده یعه بن حارث روایرب یبن اب

م، و با یرفت -نموده کالزناد ش یابن اب-ا عثمان ی) عمر ینزد (وال یزیخاطر طلب چ
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م،ابن عباس و آنھا یرا برد ص از اصحاب رسول خدا یبن عباس و تعداد اللهخود عبد
ر کل آورده به ذیدل یوال یر شدند ولکشان را متذیصحبت نمودند و انصار و مناقب ا

د: یافزا یم. میخواسته بود یه ما از وکبود  یار ضرورکد: یگو یپرداخت. حسان معلت 
رفتند، یرا پذ یه آنھا برخاستند، و عذر وکل و جواب گفت، یدلشان  یآن قدر برا یوال

ن ییتواند پا یس نمکچ یه گفت: نه، به خدا سوگند، مرتبه انصار را ھکمگر ابن عباس 
رده گفت: و کاد یشان را یلت ایدادند، و فض یمودند و جان یاریه کنھا بودند یآورده، ا

درخواست خود را از  اللهعبد یاست، و تا وقت یو مدافع و ص ن شاعر رسول خدایا
گر یه او دکساخت ادامه داد،  یمسدود م یز را بر ویه ھمه چک یالم جامعکبا  یو

 أله خداوند کم، یخارج شد یحالد: بعد ما در یگو یار ما را انجام داد. مکافت، و ین یا چاره
گرفته بودم، و  اللهحل ساخته بود، و من از دست عبد یالم وکار ما را با کضرورت و 

 یه با وکگذشتم  یسانکنمودم، و در مسجد بر ھمان  یش دعا میرا ستوده برا یو
 یدند، گفتم: ویشن یه آنھا مک یدند، من در حالید نرسیرس یه وکبودند، و به آنچه 

به خدا  -ن یگفتم: ا الله. و به عبدیما بوده است. گفتند: بل یشما برا یبھتر و اوال
ن شما به آن بوده، یتر ه مستحقکاست،  ص مانده نبوت و وراثت احمد یباق -سوگند 

 نمودم (گفتم): یاشاره م اللهه به عبدک ید: در حالیگو یحسان م

 م يرتك مقاالً لقائلـاذا قال ل
 

 ير بينها فصال بملتفظات ال 
 

 الصدور فلم يدع كفى وشفى ما يف
 

 القول جداً وال هزال اربه يف يلذ 
 

ه  سموت اىل العليابغري مشقّ
 

 فنلت ذراها ال دنيا وال وعال 
 

 )۲۸۴/۹(ه در مجمع الزوائد ک، چنان س از حسان بن ثابت ین را ھمچنان طبرانیا
بھتر شما و  یو -به خدا سوگند-آمده  یث ویت نموده، و در حدیآمده مانند آن را روا

مانده نبوت و وراثت احمد است، و  یباق -به خدا سوگند-ن یار بود، اکتر بر آن  مقّدم
حسان خالصه  یند. قوم گفت: اک یت میشش مشابھت طبعش ھداکرا اصلش و  یو
 شروع به مدح ابن عباس نموده گفت: ین، ابن عباس فرمود: راست گفتند، وک

 ن عباس بدالك وجههاذا ما اب
 

 كل جممعه فضالً  رايت له يف 
 

 آنھا افزود:  یده و در پیر گردکر شده را متذکبعد از آن سه شعر ذ

 يه والنّدخلقت حليفاً للمروء
 

 الحالم ختلق كهاماً وـبليغاً ول 
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گر ید یسک: به خدا سوگند ھدفش از سالخورده و تنگدست جز من گفت یوال
 ان من و اوست.یست، و خداوند در مین

  ش دعا برای انصار

ش یھا از خطبه ییکدر  س رکانصار، و آنچه ابوب یبرا ص امبر خدایپ ی(دعا
 شان گفته است)یدرباره ا

 یتوسط) شترھا یشکه گفت: (آبکت نموده، یروا س کامام احمد از انس بن مال
آنھا نزد آنگاه د، یف گردیلکانصار باعث مشّقت و ت ین شترھا) برایا قلت ایش (کآب
ن یزم یرا در رو ینھرشان  یخواستند تا برا یم یجمع شدند، و از و ص امبر خدایپ

مرحبا به انصار، مرحبا به انصار، مرحبا به «به آنان گفت:  ص د. رسول خدایحفر نما
را  یزیدھم، و از خداوند ھم ھر چ ید به شما میه بخواھکانصار. از من امروز ھرچه را 

مت ین موقع را غنیگر گفتند: ایدکیآنھا به آنگاه ، »دھد یبخواھم به من م شما یه براک
ما به مغفرت دعا نما.  یرسول خدا، برا ید، گفتند: ایمغفرت را بخواھ یشمرده، از و

به پسران پسران انصار ا، به انصار و به پسران انصار، و یبار خدا«فرمود:  ص امبریپ
د: یگو یم )۴۰/۱۰( یثمیھ». و به ھمسران انصار«آمده:  یتیو در روا .١»مغفرت نما

مرحبا به «رده و (قول): کت یت نموده، و بزار مانند آن را رواین را امام احمد روایا
ر مانند آن را یبکر والین را در االوسط، الصغیا یر نموده. و طبرانکرا سه مرتبه ذ» انصار

از اسناد احمد رجال  یکیو رجال  .٢»رزنان پسرن انصا یو برا«رده، و گفته: کت یروا
 ص ه گفت: رسول خداکت است یروا س از رفاعه بن رافع ی. و نزد بزار و طبراناند حیصح

و  ھایشان هیذر یھا هیانصار، و ذر یھا هیا، به انصار، و به ذریبار خدا«فرمود: 
ر از ھشام بن ید: رجال آنھا غیگو یم )۴۰/۱۰( یثمیھ .٣»مغفرت نماشان  گانیھمسا

                                           
 ) از طریق دیگر که حاکم آن را صحیح دانسته و ھمچنین ذھبی.۴/۸۰) و حاکم (۳/۱۳۹صحیح. احمد ( -١
ه من به ک یین لفظ تا جایاست استعمال شده، و ا» ّنه ک«ه جمع ک» نائنک«لفظ  ثین حدیدر -٢

ند، از جمله: ھمسر پسر، ک ین معنا را افاده میام مراجعه نمودم چند دست داشته یھا فرھنگ
، و من در ترجمه اول یکیا یو  اند ث ھمه آنھا مطلوبیه در حدکدانم  یر، نمیھمسر برادر و زن پ

 اعلم. م. اللهور است، انتخاب نمودم. وکلمه مذک ین معنایه اولکن یا آن را به خاطر
) در سند آن ھشام بن ھارون انصاری است ۲/۲۶۶) و بزار (۴۵۳۴» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٣

 ).۴/۳۰۵» (المیزان«) و ۲/۲۳۰» (التقریب«که مجھول است: 
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ه کت است یروا س یاز عوف انصار ی. و نزد طبراناند حیه ثقه است رجال صحکھارون 
ا، به انصار، و به پسران انصار، و به آزاد یبار خدا«فرمود:  ص گفت: رسول خدا

ه ک اند یسانکن ید: در ایگو یم )۴۱/۱۰( یثمیھ». ردندگان انصار مغفرت نماک
دم یشن ص ه گفت: از رسول خداکت است یروا س عثمانشناسم. و نزد بزار از  ینم
در پسران  یمان در قحطان است، و شّدت و سختیمن است، ایمان در یا«گفت:  یه مک

تر و بزرگ آن است، و مذحج سردار و عصمت  ر رأس عرب و مھمیعدنان است، حم
 ت و مورد اعتماد و جمجمه عرب است و ھمدان گردن وکعرب است، و ازد صاحب شو

شان یه خداوند توسط اکرا  یسانکا، انصار را عزت بخش، یعرب است، بار خدا یبلند
ام نمودند، و از من  یاریو  کمکدادند،  یه مرا جاکرا  یسانکد، ین را استوار گردانید

ه از ک اند یسانکن ی، و اولاند ا، و گروھم در آخرتینھا اصحابم در دنیردند، و اکت یحما
 ید: اسناد آن حسن است. و ابن ابیگو یم )۴۱/۱۰( یثمیھ». شوند یامتم وارد جنت م

 یریآمده، از عثمان ابن محّمد بن زب )۱۳۴/۷(نز که در الکا در االشرف، چنان یالدن
 -به خدا سوگند-خود فرمود:  یھا از خطبه یکیدر  س رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا

 ه گفته است:کم یما و انصار چنان

 جعفراً حني ارشقتجز اهللا عنا 
 

 بنا نعلنا للواطئني فزلّت 
 

نا  ابوا ان يملّونا ولو ان امّ
 

 ملتـيلقون منا ل يالذ يتالق 
 

ما در  یھا فشکه ک یجعفر پاداش دھد، ھنگام یخداوند از طرف ما، برا: «ترجمه
آنان از ناراحت ساختن ما ابا  یدند، ولیدند، و روندگان را لغزانیبرابر ما بخل ورز

 ».شد ینند، خسته و ناراحت میب یه آنان از ما مکد، ید یدند، اگر مادر ما، آنچه را میورز

 ش)یدرباره قر ص امبر خدای(قول پ در امر خالفت ن ثار انصاریا
ت یروا یرید بن عبدالرحمن حمیر به اسناد حسن از حمیامام احمد و ابن جر

از  یا در گوشه س رکرحلت نمود، ابوب ص ه) رسول خداک ی(وقته گفت: کاند  نموده
را باز نموده گفت: پدر و مادرم  ص رسول خدا یآمد و رو ینه قرار داشت، ویمد
ه محّمد مرده کعبه، ک!! سوگند به پروردگار ییو مرگ چقدر خوشبو یت! در زندگیفدا

 س رکبه سرعت به راه افتادند و نزد آنھا آمدند. ابوب ب ر و عمرکابوبآنگاه است. 
ز ین ھمه چیده بود، و ھمچنیه درباره انصار نازل گردکرا  یزیصحبت نمود، و ھمه چ
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ه کدانم  ید. و گفت: من میر گردکشان گفته بود، متذیاشان  در ص ه رسول خداکرا 
را، من  ییانصار وادرند، و یش گیرا در پ ییاگر مردم واد«گفته است:  ص رسول خدا
 ص ه رسول خداک یدان یم -سعد  یا -، و تو »رمیگ یش میانصار را در پ ییھمان واد

ان کیان مردم تابع نکین امراند، و نیش صاحبان ایقر« -یو تو نشسته بود-گفت: 
. ما وزراء یش گفت: راست گفتیبرا س سعد». شانی، و فاجرشان تابع فاجر ااند شانیا

د: یگو یم )۱۹۱/۵( یثمیآمده. و ھ )۱۳۷/۲(نز کن در الین چنیا .١امرام و شما یھست
 یو رجال و -از اول آن آمده است یح طرفیو در صح-ت نموده ین را امام احمد روایا

 ننموده. کر را درکد بن عبدالرحمن ابوبیه حمکن یاند، مگر ا ثقه

 ساعده یفه بنیقّصه سق
شان از یر ایو غ )۱۴۳/۸( یھقیبه، بیش ی، ابن اب)۱۵۱/۳(، ابن سعد یالسیط
وفات نمود،  ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکاند  ت نمودهیروا س ید خدریابوسع
ه رسول ک ین، وقتیگروه مھاجر یگفت: ا یاز آنھا م یانصار برخاستند و مرد یخطبا

ساخت،  یم یجاکی یاز ما را با و یگماشت، مرد یم یارکاز شما را به  یمرد ص خدا
 یگریشما و د یبرا یکیرند، ین امر را دو نفر به دوش بگیه اکم ین نظرین ما بر ایبنابرا

ردند و نظر کصحبت  یگریپس از د یکین طور یانصار ھم یما باشد، بعد خطبا یبرا
از  ص برخاست و گفت: رسول خدا س د بن ثابتیزآنگاه د نمودند. ییرا تأ یو

 ص ه انصار رسول خداکباشد، و ما چنان  یم نیز از مھاجرین بود، و امام نیمھاجر
گروه انصار! خداوند شما  یبرخاست و گفت: ا س رکم، بعد ابوبیھست یم انصار ویبود

به خدا -عد از آن گفت: ما نده شما درست فرمود، بین گویو دھد، اکیرا پاداش ن
بن ثابت از  دیم. بعد زینک ید، ھمراھتان مصالحه نمینکن را بیر از ایاگر شما غ -سوگند

ث را، چنان ید. و حدینکعت یب ین دوست شماست، با ویر گرفت و گفت: اکدست ابوب
ن را ید: ایگو یم )۱۸۳/۵( یثمیر نموده است. و ھکآمده، ذ )۱۳۱/۳(نزالعمال که در ک

ن را از یا ی. و طبراناند حیاند، و رجال احمد رجال صح ت نمودهیو احمد روا یطبران
 رده است.کت یآمده، روا )۱۴۰/۳(نز که در الک، به مانند آن، چنان س ابوطلحه

                                           
عبدالرحمن ابابکر را درک نکرده ) و سندش منقطع است زیرا حمید بن ۹۳۳۵)، (۱۰۱۹احمد ( -١

 ) آمده اما شواھد آن در احادیث صحیح موجود است.۵/۱۹۱» (مجمع الزوائد«است چنانکه در 
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 ص ه رسول خداک یاند: ھنگام ت نمودهیر از قاسم بن محّمد روایو ابن سعد و ابن جر
ده بن یر و عمر و ابوعبکجمع شدند. و ابوب س وفات نمود، انصار نزد سعدبن عباده

برخاست و گفت: از ما  -بود یبدره ک- س بن منذر شان آمدند، حبابینزد ا ش جراح
گروه،  ین امر با شما ایبر ا -به خدا سوگند  -ر باشد و از شما ھم، ما یھم ام

به  یه آن را (پس از شما) اقوامکم یھراس یاز آن م یول ،١مینک یو رقابت نم یھمچشم
گفت:  یبه و س م. عمریا دهیشان را به قتل رسانیه ما پدران و برادران اکرند یدست گ

صحبت نموده گفت: ما امرا  س رکبعد از آن ابوب ،٢ریبم یاگر آن چنان شد و تو توانست
ان ما و شما چون پاره شدن برگ خرما نصف است، و ین امر درمیم و شما وزرا و ایھست

ه ک یبود. ھنگام س ر بن سعدیعت نمود ابونعمان بشیه از مردم بک یسکن ینخست
از  یره زنیپ یم نمود، و برایان مردم تقسیرا در م یمال یر جمع شدند، وکمردم بر ابوب

ن ید: ایفرستاد، آن زن پرس س د بن ثابتیاش را به دست ز ابن نجار سھم یعد یبن
ا یره زن گفت: آیم نموده است. پیزنان تقس یر براکه ابوبکاست  یست؟ گفت: مالیچ

ه من آنچه را بر کد یترس یا میر. آن زن گفت: آید. گفتند: خیدھ ینم رشوه میمرا در د
را ابدًا از  یزیچ چیر. آن زن افزود: به خدا سوگند، ھینم. گفتند: خک یآن ھستم رھا م

گاھان س رکابوب یسو بهد یرم. زیگ یآن نم د. یبرگشت و او را از آنچه آن زن گفته بود آ
ن یا .٣میریگ یرا نم یزیم ابدًا چیداد یو یه براک یزیر گفت: و ما ھم از آن چکابوب
 آمده است. )۱۳۰/۳(نزالعمال کن در یچن

                                           
 م.یورز یو بر آن بخل نم -١
اگر ھمچو  یعنیآمده است، » نکام یق«، »قمت«لمه ک، »ریبم«، »فمت«لمه کدر اصل عوض  -٢

دند، پس در یبه قدرت رس یشان ھراس داریتو از اه ھایی ک انًا اتفاق افتاد و آنیاح یحالت
قول  یو معنا» ریپس بم«، »فمت«ر نمودم که، ذکدرست ھمان است  ین. ولکام یقشان  مقابل

ا برادرش را یه پدر و کش خالفت را به عھده گرفتند یاز قر ییه، اگر آنھاکن است یچن س عمر
نون به وقوع کا ی: ھمچو حالتیعنیر، یبم یست، و اگر توانستین یریخ یگر در زندگید، دیا شتهک

نند. به نقل از ک یم و آنھا بر شما ظلم نمینک یعت نمین اوائل بیوندد، چون ما جز با سابقیپ ینم
 ادت. م.یا تصرف و زیو  یپاورق

 ).۳/۱۸۲» (الطبقات«. ابن سعد در صحیح -٣



 

 جج

 

 

 :باب ششم
 باب جهاد

دعوت  ینمودند، و برا یدر راه خدا جھاد م ش و اصحابش ص چگونه رسول خدا
شدند؟  یج میبس یو خوش یبار و گرانبار، در وقت ناخوشکامبرش سبیخدا و پ یسو به

 دند؟یگرد ی، و زمستان و تابستان آماده میو آسان یآن در زمان سخت یچگونه برا

  برای جهاد و انفاق اموال ص تشویق و ترغیب پیامبر خدا باب جهاد

 شانیو اقوال ا ن با اصحاب یدر روز بدر و مشورت و ص رون رفتن رسول خدایب
ه کاند،  ت نمودهیاز ابوعمران روا -ستا یه لفظ از وک-ه یحاتم و ابن مردو یابن اب

ه ما در ک یدر حال- ص گفت: رسول خدا یه مکد یشن س یوب انصاریاز ابوا یو
ا ید، آیا یه مکم خبر داده شد یان برایابوسف ١از قافله«فرمود:  -مینه قرار داشتیمد

مت یما غن ید خداوند آن را برایم، شاین قافله خارج شویا یسو بهد یخواھ یم
ا دو یروز  کیم. و چون ید و ما ھم خارج شدیرون گردیب ی. ویم: بلیگفت». بگرداند
د، چون آنھا از خارج شدن شما ینک یر مکدرباره قوم چه ف«م، به ما گفت: یت نمودکروز حر

ن قوم را یجنگ ا ییما طاقت و توانا -به خدا سوگند-ر، یم: خیگفت »٢اند خبر داده شده
» د؟ینک یر مکن) قوم چه فیدرباره جنگ (با ا«بود. بعد از آن گفت: م، ھدف ما قافله یندار

رسول  یبرخاست و گفت: ا س مقداد بن عمروآنگاه م. یو ما مثل ھمان (گفته مان) را گفت
 م:ییگو ینم یزیگفت، به تو چ ÷ یبه موس یه قوم وسکما آن چنان  -خدا 

                                           
سال دوم ھجرت با بار خود از ه در کش است یقر یب از شترھاک: ھمان قافله مرقافله ابوسفیان -١

ز آن حراست  ینمود و مردان یش حمل میقر یرا برا یادیآمد، و اموال ز یه مکشام به م
 ان قرار داشت.یابوسفشان  ه در رأسکنمودند  یم

ان از خارج شدن مسلمانان اطالع یه باشد، چون آنھا توسط فرستاده ابوسفکد ھدف اھل میشا -٢
 ص امبریرون شدند، پیارتش منظم ب یکنجات قافله، و مقابله با مسلمان با  یافتند، و برای
 ا گردد. م.یاران خود را در قبال جنگ با آنھا جویخواھد نظر  یم
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نَت  َهۡب ذۡ ٱفَ ﴿
َ
ٰ  ُهَناَ�ٰ  إِنَّا تَِ�ٓ فََ�ٰ  َوَر�َُّك  أ  .]۲۴المائدة: [ ﴾عُِدونَ َ�

 .»میا نجا نشستهید ما اید و بجنگیتو و پروردگارت برو«: ترجمه
اش ما ھم چون مقداد ک یا هکم یتمنا نمود -گروه انصار-د: ما یافزا یوب میابوا

به ما برسد بھتر و محبوبتر  یمیه مال عظکن یما از ا یم، چون آن گفته برایگفت یم
 : بر رسولش نازل فرمود ألخداوند آنگاه بود. 

﴿ ٓ خۡ  َكَما
َ
ِ  تَِك بَيۡ  ِمنۢ  َر�َُّك  رََجَك أ ۡ ٱ ّمِنَ  افَرِ�قٗ  �نَّ  قِّ �َۡ ٱب ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ﴾٥ رُِهونَ لََ�

 .]۵االنفال: [
ه ک یرون فرستاد، در حالیه پروردگارت تو را از خانه ات به حق بکچنان «: ترجمه

 .»راھت داشتندکاز مسلمانان  یجمع
آمده، و آن را به  )۲۶۳/۳( هین در البداین چنیا .١دهیر گردکث را متذیو تمام حد

ن یگفته: ا )۷۴/۶(ر نموده، و بعد از آن در کذ )۷۳/۶(املش در مجمع الزوائد کصورت 
ت نموده، و در آن، یآن را روا یبعض یرده، و طبرانکت یامل رواکرا بزار به صورت 

 باشد. یم کمتروه کز بن عمران آمده، یعبدالعز
ه کت نموده، یروا س آمده، از انس )۲۶۳/۳( هیه در البداکو امام احمد، چنان 

 یبه و س رکبدر مشورت خواست،ابوب یسو بهدرباره خارج شدنش  ص امبریگفت: پ
 یاز انصار گفتند: ا ین مرتبه برخیشان مشورت خواست، ایگر از ایمشورت داد، بار د

از انصار  یبعضآنگاه د، ییخواھد و ھدفش شما یشما را م ص گروه انصار، رسول خدا

 َهۡب ذۡ ٱفَ ﴿گفتند:  ÷ یل به موسیاسرائ یه بنکرسول خدا، ما آن چنان  یگفتند: ا
نَت 

َ
ٰ  ُهَناَ�ٰ  إِنَّا تَِ�ٓ َفَ�ٰ  َوَر�َُّك  أ ه تو را به ک یسوگند به ذات - یم، ولییگو ی. نم﴾عُِدونَ َ�

م یخواھ یرویاز تو پ ییمایرا بپ ٢الغماد کتبر یسو بهاگر با شترھا  -حق مبعوث گردانده 

                                           
: ابن ابی حاتم و ابن مردویه چنانکه در سند آن ضعیف است اما حدیث بعدی شاھد آن است -١

) آن را به طبرانی ارجاع داده ۶/۷۴ھیثمی () و ۴/۱۷۴) و طبرانی (۳/۲۵۹البدایة و النھایة (
 است و گفته است: سند آن حسن است.

اما مولف در آنچه پس از حدیث به نقل از ھیثمی آورده دچار وھم شده است آنجا که پس از 
 از حدیث معاذ بن رفاعة انصاری از پدرش.» مجمع الزوائد«گوید: در  حدیث دوم می

 ه پنج شب از آن فاصله دارد.که کاست در عقب م یی: جاشده اسم جایی است در یمن و گفته -٢
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 باشد. می حیح، صحیبوده، و به شرط صح ین اسناد ثالثید: ایگو یر میثکابن  .١نمود
 یھنگام ص ه رسول خداکت است یروا س و نزد امام احمد، ھمچنان به نقل از انس

ن یدر ا س رکد: پس ابوبیگو ید، مشورت نمود. میرس یان بھویر) برگشت ابوسفیه (خک
صحبت نمود و  س د، بعد عمریگردان یرو یاز و ص امبریپ یراستا صحبت نمود، ول

ما  ص گفت: ھدف رسول خدا س سعدبن معاذآنگاه د. یگردان یھم رو یاز و ص امبریپ
ه با شترھا داخل ک یه جانم در دست اوست، اگر ما را فرمان بدھک یم، سوگند به ذاتیھست

 یه با شترھاک یم، و اگر به ما دستور بدھیشو یاھا میم، حتمًا با آنھا داخل دریبحرھا شو
مردم را  ص م سپس رسول خداینک یار را حتمًا مکن یم، ایالغماد برسان کخود را به بر

ن به یر ھمچنکن را ابن عسایآمده. و ا )۲۶۳/۳( هین در البداین چنیا .٢نمود یجمع آور
 رده است.کت یآمده، روا )۲۷۳/۵(نزالعمال که در کمانند آن از انس، چنان 

 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س یثیه از علقمه بن وقاص لیو ابن مردو
شما  ینظر و را«د به مردم گفت: یرون رفت، و چون به روحاء رسیبدر ب یسو به
ه آنھا در فالن و کده است یرسول خدا به ما خبر رس یگفت: ا س رکابوب» ست؟یچ

مثل  س عمر» ست؟ینظر شما چ«د: باز خطاب به مردم گفت: یگو ی. ماند یجا فالن
سعد بن آنگاه » د؟یدار یچه نظر«رار نمود. باز خطاب به مردم گفت: کر را تکقول ابوب

را عزت  ه توک یم، سوگند به ذاتیرسول خدا، ھدفت ما ھست یگفت، ا س معاذ
م، و نه ھم از آن یا مودهینپ ٣ه ما ھرگز آن راکتاب را نازل فرموده، کت یده، و برایبخش
گاھ ، ما یالغماد برس کمن به بریق یت خود را ادامه دھد تا از طرکاز حر یدارم، ول یآ

 َهۡب ذۡ ٱفَ ﴿گفتند:  ÷ یه به موسکم یباش ینم یسانکم آمد، و مانند یھمراھت خواھ
نَت 

َ
ٰ  ُهَناَ�ٰ  إِنَّا تَِ�ٓ َفَ�ٰ  َوَر�َُّك  أ نجا ید ما اید و بجنگیتو و پروردگارت برو«.، ﴾عُِدونَ َ�

م، ید و ما ھمراھتان به دنبال شما ھستید و بجنگیتو و پروردگارت برو ی، ول»میا نشسته
ش آورده، پس به یت پیبرا ر آن رای، و خداوند غیرون رفته بودیب یارک ید تو برایو شا

ه کرا  یسک یھا مانیت نما و پکش آورده بنگر و حریت پیه خداوند براک یزیچھمان 
 یخواھ یه مک یسکن، و با کقطع  یخواھ یه مکرا  یسک یھا مانیوصل نما، و پ یخواھیم

                                           
 ).۱۲۸۸۹. احمد (صحیح -١
 ).۱۷۷۹) و مسلم به مانند آن (۱۳۶۳۸. احمد (صحیح -٢
 د.یآ یالمش مکر آن در کگردد، و ذ یم یالغماد منتھ که به برکاست  یھدفش راھ -٣
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ر. یبگ یخواھ یه مکاموال ما آنچه را  مصالحه نما و از یخواھ یه مک یسکن، و با ک یدشمن

ٓ ﴿ د:ینازل گرد س د قول سعدییقرآن به تاآنگاه  خۡ  َكَما
َ
ِ  تَِك بَيۡ  مِنۢ  َر�َُّك  رََجَك أ  �نَّ  قِّ �َۡ ٱب

ۡ ٱ ّمِنَ  افَرِ�قٗ  ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ر نموده، و بعد از کخود ذ یدر مغاز یات. و اموی. اآل﴾٥ رُِهونَ لََ�
به ما بده،  یخواھ یر، افزوده: و آنچه را میبگ یخواھ ین قولش، و از امال ما آنچه را میا

، و یا ما گذاشته یه براکتر از آنچه است  ما محبوب ی، برایا و آن چه را از ماگرفته
ار ما متابعت از دستور و امر توست، به خدا سوگند، اگر ک یا ه دستور دادهکرا  یامر
 .٢رسی به ھمراه تو حرکت خواھیم کردب ١غمدان که به برکن یتا ا ییت نماکحر

گفت: به خدا  س آمده: سعد بن معاذ یاق ویر نموده، و در سکذن را ابن اسحاق یا
، »یبل«، گفت: یخواھ یم و ما را میرسول خدا، ھدفت ما ھست یا هک ییسوگند، گو

م و یم، و شھادت دادیق نمودیم، و تو را تصدیمان آوردیسعد بن معاذ گفت: ما به تو ا
بر  یمان را، مبن یھا مانیھمان حق است و بر آن عھدھا و پ یا آنچه را تو آورده

 یا آنچه اراده نموده یبرا -رسول خدا یا-ن یم، بنابرایا دن و طاعت از تو دادهیشن
ده، اگر یه تو را به حق مبعوث گردانک یم. سوگند به ذاتین، ما ھمراھت ھستکت کحر
م شد، و ی، ما ھمراھت در آن داخل خواھی، و در آن داخل شوییما بنما یا را برایدر

ه فردا با ما با دشمن کم ینیب ین را بد نمیمرد ھم از ما تخلف نخواھد نمود، و ما ا کی
د یم، شایارکو در وقت روبرو شدن راست م،ی. ما در جنگ پرصبر ھستیمان روبرو شو

ت کت خدا حرکه به آن چشمت روشن شود، به برکخداوند از ما را به تو نشان دھد 
) شادمانش یو یھا (گفته د، ویر گردبه قول سعد مسرو ص ن. و رسول خداک

از دو گروه  یکید، چون خداوند ید، و بشارت دھییت نماکحر«ساخت، بعد از آن گفت: 
ه من ک ییرا به من وعده داده است، به خدا سوگند، گو -)یر جنگکا لشی ی(قافله تجارت-

 آمده است. )۲۶۲/۳( هین در البداین چنیا .٣»نمک ین حاال به مردگان قوم نگاه میھم

                                           
 من.یه صنعاء در یاست در ناح یبزرگ یبنا -١
) بدون سند به ابن مردویه نسبت ۲/۲۹۴) و تفسیر (۳/۲۵۴را در البدایة و النھایة ( ابن کثیر آن -٢

 داده است. اما روایت قبل آن شاھد آن است.
) آمده آن را ذکر نموده و سند آن از عروه مرسل ۲/۱۷۷ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام ( -٣

آن را  /گوید: ابن اسحاق  ی می) و۳/۲۵۸است. ھمچنین ابن کثیر در البدایة و النھایة (
) از ابن ۳۹۵۲اینگونه روایت نموده و این روایت شواھد بسیاری دارد از جمله آنچه بخاری (

 ) از حدیث انس.۳/۱۸۸) و احمد (۱۷۷۹مسعود روایت نموده و ھمچنین مسلم (
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 س ر بن حمامیه و قول عمکب نمودن به جھاد قبل از معریو ترغ ص امبریپ
بسبس را به عنوان  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س امام احمد از انس
ر از من یه در خانه، غکیدر حال یان چه شد، ویه قافله ابوسفکند یجاسوس فرستاد تا بب

 یدانم (انس) بعض ید: نمیگو یم -)ی(راو-وجود نداشت آمد  یگر احدید ص امبریو پ
د: یگو یان نمود. میش بید: و قّصه را برایافزا یم -ریا خیرا استثناء نمود و  ١یاز زنان و

م، یھست یزیما در طلب چ«رون آمد و صحبت نموده گفت: یب ص رسول خداآنگاه 
اجازه خواستند تا  یاز و یمردانبعد ». د با ما سوار شودیه شترش حاضر باشد، باک یسک

و ». ه شترش حاضر باشدک یسکر، مگر یاورند. گفت: خینه بیمد یشان از باالیشترھا
دند بعد از آن ین به بدر رسیکقبل از مشر یت نمدند حتکو اصحابش حر ص رسول خدا

ه من بدان کن یتا ا یارکاز شما به  کیچ یھ«فرمود:  ص ن آمدند و رسول خدایکمشر
فرمود:  ص رسول خداآنگاه شدند،  کین نزدیکبعد مشر». ندکتر نباشم اقدام نکینزد

ربن ید: عمیگو یم». دیزین است برخیھا و زم اش چون آسمان ییه پھناک یجنت یسو به«
ن یھا و زم آن چون آسمان ییه پھناک یرسول خدا، جنت یگفت: ا یم س یحمام انصار

ن قولت: یچه تو را به ا«فرمود: ص رسول خدار گفت: بخ بخ! یعم». یبل«است؟! گفت: 
ه از کن یا ی، به خدا سوگند، فقط تمّناص رسول خدا یگفت: ا» دارد؟ یبخ بخ وا م

 ید: بعد ویگو ی) می(راو». یگفت: تو از اھل آن ھست ص امبریاھل آن باشم، پ
آن گفت: رون آورد و به خوردن آنھا شروع نمود، بعد از یر دان خود بیرا از ت ییخرماھا

 ید: ویافزا یاست. م یطوالن یین زندگیم زنده بمانم، این خرماھایاگر تا خوردن ا
خدا -شته شد که کن ید تا ایشان جنگیه ھمراھش بود انداخت، و بعد با اکرا  ییخرماھا

ت نموده و یآمده، روا )۲۷۷/۳(د یه درالبداکز در چنان ین را مسلم نیا .٢-ندکرحمتش 
 اند. ردهکت یبه اختصار روا )۴۲۶/۳(م کن به طولش، و حایرا ھمچنن یا )۹۹/۹( یھقیب

شان را یمردم رفت، ا یسو به ص و نزد ابن اسحاق آمده، بعد از آن رسول خدا
ه جان محّمد و در دست اوست، امروز ک یسوگند به ذات«ق نموده گفت: یب و تشویترغ
شته شود، در کپروردگار بجنگد و  ید پاداش از سویه با صبر و امک یشان ھر مردیبا ا

                                           
 .م. ص امبریپ -١
 ).۳/۴۲۶() و حاکم بطور مختصر ۹/۹۹» (الکبری«) و بیھقی در ۱۹۰۱مسلم ( -٢
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ربن یعم». سازد یرا داخل جنت م ینگرداند، خداوند و یش تازد،و رویه پک یحال
گفت: بخ بخ  -خورد یبود و آنھا را م ییه در دستش خرماھاکسلمه  یاز بن- س حمام

د: یافزا یشند. مکنان مرا بیه اکاست  ین باغیه داخل جّنت شوم ھمکنیان من و ایا در میآ
ن ید تا ایر خود را گرفت و با قوم جنگیبعد از آن خرماھا را از دست خود انداخت، و شمش

 سرود؟ ین مید چنیجنگ یه مک یر در حالیر شده: عمکر متذیشته شد. ابن جرکه ک

 ركضاً اىل اهللا بغري زاد
 

 معادـاال التقى وعمل ال 
 

 اهللا عىل اجلهاد والصرب يف
 

 وكل زاد عرضه النفاد 
 

 غريالتقى والرب والرشاد
 

 آمده است. )۲۷۷/۳( هین در البداین چنیا و

 در آن مصرف و انفاق نمودند نه صحابھک یر اموالکو ذ کقّصه تبو
ه گفت: من شش ماه بعد کت نموده، یروا ب از ابن عّباس )۱۰۵/۱(ر کابن عسا

 کرا به غزوه تبو یاز طائف نزدش آمدم، بعد از آن خداوند و ص از خروج رسول خدا
اد نموده، و آن ی» یساعات سخت«ه خداوند آنرا به نام کن ھمان است یدستور داد، و ا

صفه  -د، و اصحاب صفه یاد گردین ھنگام نفاق زید رخ داد، در ایشد یدر گرما
و  ص شدند، و صدقه رسول خدا یه در آن جمع مکبود، مربوط اھل فقر،  یا خانه

 یآنان رو یسو بهد، مسلمانان یرس یفرا م یا مد. و چون غزوهآ یمشان  یمسلمانان برا
، به یو کن خورایخواست، باتام یه مکرا  یتعداد کینفر و  کی یسکآوردند، ھر  یم

ن یرفتند، و از ا یبه جنگ مشان  ساختند، و ھمراه یگرفت، بعد آنھا را آماده م یعھده م
 ص اد بودند، رسول خدایھم ز -داشتند  ید ثواب و پاداش میآنھا ام یش برایعمل خو

د ثواب دستور داد، و آنھا یت و امیمسلمانان را به انفاق و مصرف در راه خدا با داشتن ن
ت ثواب نفقه یبدون ن یثواب انفاق و مصرف نمودند، و مردان یت و تمنایز به نین

ن یه بھترک یسکماندند، و  یباق یا ن برده شدند و عدهیمسلم یاز فقرا ینمودند، مردان
ه صدقه داد،و یست اوقیدو یبود، و س صدقه را در آن روز نمود عبدالرحمن بن عوف

 نود وسق خرما صدقه داد. س ١یه نفقه نمود، و عامر انصاریصد اوق س الخطاب عمربن

                                           
 باشد. یانصار ی: عاصم بن عدشاید درست -١
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ب گناه که عبدالرحمن مرتکرسول خدا، من بر آن ھستم  یعمر بن الخطاب گفت: ا
از  ص رسول خداآنگاه نگذاشته است.  یباق یزیاھل خود چ یشده است، چون برا

شتر از آنچه انفاق نمودم ی، بیگفت: بل» ؟یا گذاشته یزیاھلت چ یا برایآ«د: یپرس یو
ر یامبرش از رزق و خیگفت: آنچه خدا و پ» چقدر؟«د یپرس ص امبریو بھتر از آن پ

صاع خرما را  کیشد،  یگفته م س لیه به او ابوعقکاز انصار  یاند. و مرد وعده نموده
دند، به چشم اشاره یه صدقات را دک ین ھنگامیآورده آن را صدقه نمود. منافق

به چشم اشاره نموده  یو یسو بهبود،  یاد میز یردند، و چون صدقه مردک یم
خرما را به اندازه توان خود صدقه  یمکمقدار  یار است. و اگر مردکایگفتند: ر یم
صاع  کیل یه ابوعقک یتر است. ھنگام ن به آنچه آورده خود محتاجیگفتند: ا یداد م یم

به دست آوردن دو صاع  یسمان برایدن آب ریشکحرما را آورد، گفت: امشبم را با 
 ین در حالیا-نزدم نبود  یگریز دیر از آن چینمودم، به خدا سوگند، غ یخرما سپر

گرش یصاع آن را آوردم، و د کیپس ، -نمود یا میخواست و ح یمعذرت م یه وکبود 
 یگرین صاع خود از دین به ھمین گفتند: ایگذاشتم. منافق یاھل خود باق یرا برا

رشان از یو فق یه غنکدند، یشک ین صدقات انتظار آن را مین در ایرتر است، ومنافقیفق
 به دست آرند. یبیآن بھره و نص

ثرت، اجازه خواستن را کد، به یگرد کینزد ص ه خروج رسول خداک یھنگام
از فتنه در صورت رفتن به  -و به زعم خود-ت بردند یاکش یشروع نمودند، و از گرم

خوردند. رسول خدا (ثص) شروع به اجازه  یدند، و به دروغ به خدا سوگند میجنگ ترس
شان مسجد یاز ا یست، و گروھیچ ھایشان ه در نفسکدانست  یدادن آنھا نمود، و نم

و  یه وکموصوف در آن وقت نزد ھرقل بود، -ابوعامر فاسق بنا نمودند  ینفاق را برا
و  -وسته بودندیپ-(به ھرقل)  -یبه و یل و علقمه بن عالثه عامریالینانه بن عبدک

ه کد، یدر آن نازل گرد یا هیشد، و آ ینازل م یدر پ یدر آن مورد پ» براءه «سوره 
 نازل فرمود:  ألاوند ه خدک ینشسته وجود نداشت. ھنگام یبرا یرخصت

ْ ٱ﴿  .]۴۱التوبة: [ ﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا
 .»دیبار و گران بار خارج شو کجھاد) سب ی(برا«: ترجمه

ت یاکش ص ر به رسول خدایض و فقیامبرش و مریخدا و پ یرخواه برایفان خیضع
 یا انهیپنھان و مخف یھا ن گناهیست و در منافقین ین امر رخصتیبرده گفتند: در ا
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امبر و یه (به خدا، پک ید و مردانیار نشده بود، بعد از آن ظاھر گردکه آشکوجود داشت 
 یابکت و ھمرکنبود، (از شرشان  یھم برا یف و عذریلکن نداشتند و تیقیروز آخرت) 
 ص رسول خداشان  ل دریان و تفصین سوره به بیدند. و ای) تخّلف ورزص با رسول خدا

ه به کن یداد، تا ا یو متابعت نموده بود، خبر م یرویپ یه از وک یسکد، و از ینازل گرد
ن فرستاد، و خالدبن یفلسط یسو بهرا  س ید. از ھمانجا علقمه بن مجزز مدلجیرس کتبو
رون و یب ١را ید وین، شاکشتاب و عجله «دومه الجندل فرستاد و گفت:  یسو بهد را یول

 رش نمود.یگ افت و دستیرا در یخالد و، و »ینکرش ی، و دستگیابیار بکدرحال ش
را به  یدیشد یبد، اضطراب و ناقرار یع نمودن خبرھاینه با شاین در مدیو منافق 

 ییو بال یمسلمانان سخت یه براکد یرس یراه انداخته بودند، و چون به آنھا اطالع م
م، و یدانست ین را میگفتند: ما ا یگر مژده داده، و خوشحال شده میدکیده، آن را به یرس

ن یشدند، اندوھگ یر آنھا خبر داده میو خ یم، و چون به سالمتیدیترس یاز آن م
از  کیچ ینمود، و ھ کشان درینه از ایشان در مدین را ھر دشمن ایدند. و ایگرد یم

را پنھان  یثیه عمل و منزلت خبکنینماند، مگر ا یر آن باقیو نه غ ین نه اعرابیمنافق
 یشیه انتظارگشاکن ینماند، مگر ا یباق یماریض و بیچ مریو ھ ،٢نمود یداشت، و علن

ن طور نازل یھم» براءه «د، و سوره یشک ینمود م یتابش نازل مکرا در آنچه خداوند در 
ه بزرگ و کدند ینمودند، و ترس یھای ن گنانیه مردم درباره مؤمنک ییشد تا جا یم
نازل شود،  یزید درباره آن چیاند، شا شده یب گناھکتوبه مرتشان  ه درکشان یا کوچک

ان منزلت و یھر عامل ب ید. و براین سوره تمام گردیه اکن یار سازد، تا اکو آن را آش
از ابن  )۲۴۹/۱(نزالعمال کن را در یا .٣دیمعلوم گرد یت و گمراھیدر ھدا یگاه ویجا

 ر نموده است.کر و ابن عابد به طول آن ذکعسا
 

                                           
 ه پادشاه دومه الجندل.کرا  کدر بن عبدالملکیا یعنی -١
ر آن یو نه غ ین نه اعرابیاز منافق ک: و ھیچ یاین چنین در اصل است و شاید درست اینطور باشد -٢

 ار نمود.کآش ه آن راکن ینمود، مگر ا یرا پنھان م یثیه عمل و منزلت خبکنماند  یباق
) و در سند آن عثمان بن عطاء خراسانی است که ۱/۱۰۵. ابن عساکر در تاریخ خود (ضعیف -٣

 ) آمده است ضعیف است.۲/۱۲» (تقریب«آنگونه که در 
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، و آنچه از قرآن یو یبرا ص امبریس از جنگ، قول پیق اجازه خواستن جدبن
 دیاش نازل گرد درباره

 یه وکت نموده یر بن حزم رواکب یبن اب اللهق ابن اسحاق از عبدیاز طر یھقیب
رفت، چنان وانمود  یرون میه بک یخود به ھر طرف یھا در غزوه ص گفت: رسول خدا

گفت:  یه وک کاست، به جز غزوه تبو یگرید یجای به خواھان رفتن یه وکساخت  یم
گاه ساخت، و ا»مردم، من در طلب قوم روم ھستم یا« ن در ی، و آنھا را از ھدف آ

شور بود، و در کر یدامن گ یگرما و قحط ، شّدتیه سختکاتفاق افتاده بود  یزمان
خود  یھا هیھا وسا وهیونت در مکده بودند. مردم ماندن و سیھا رس وهیه مکبود  یفرصت

 ص ه رسول خداک یدند، در حالید یند میردن از آن را ناخوشاکوچ کرا دوست داشتند، و 
در  یخواھ یا میجد، آ یا«س گفت: یار قرار داشت، به جد بن قکن یا یدر آمادگ یروز

رسول خدا، به من اجازه برده و مرا در فتنه  یگفت: ا» ؟ینکت کاصفر شر یجنگ بن
ه آن زنان کترسم  یست، و من میتر ن فتهیزنان ش یازمن برا یسکه کداند ینداز، قومم مین

رسول خدا، به من اجازه بده، و  ین اینم، آنھا مرا در فتنه اندازند، بنابرایاصفر را بب یبن
  نازل فرمود: یپس خداوند تعال». به تو اجازه دادم«ده گفت: یگردان یرو یاز و ص امبریپ

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ � َ�فۡ  َوَ�  ّ�ِ  َذنئۡ ٱ َ�ُقوُل  مَّ ٓ َ�  تِّ�ِ
َ
ْ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ِ�  �  .]۴۹التوبة: [ ﴾َسَقُطوا

نداز، ید مرا اجازه ده و مرا در فتنه نیگو یه مکاست  یسکشان یاز ا یو بعض«: ترجمه

گاه باش   .»اند ه در فتنه افتادهکآ
ح دادن نفس یبه ترج ص با تخلفش از رسول خدا یه وک یا د: در فتنهیگو یم

ه موصوف از افتادن در آن توسط ک(بزرگتر) از آن بود  دیامبر واقع گردینفط پخود از 
 د:یھراس یاصفر م یزنان بن

ِ  لَُمِحيَط� َجَهنَّمَ  �نَّ ﴿ ٰ لۡ ٱب  .]۴۹التوبة: [ ﴾ِفِر�نَ َ�
 .»افران استکننده کجھنم احاطه  کش یب و«: ترجمه

ن است: در یاز جمله منافق یقرار دارد. و مرد یه دنبال وکد یگو یم یسک یبرا
 نازل فرمود:  ید، پس خداوند تعالیج نشوید و بسینرو یگروھ

َشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  قُۡل ﴿
َ
ْ  لَّوۡ  �ۚ َحرّٗ  أ  .]۸۱التوبة: [ ﴾َقُهونَ َ�فۡ  َ�نُوا

 .»ن ھم گرمتر است اگر بفمندیبگو: آتش دوزخ از ا«: ترجمه
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د، و مردم را به جھاد یگرد یدر سفر خود جد ص د: بعد از آن رسول خدایگو یم
 یامر نمود، توانگران را به نفقه و حمل نمودن مردم در راه خدا (توسط آماده ساز

ه حمل یاز اھل غناءو سرما ین مردانیب نمود. بنابرایق و ترغیره) تشویاسب، شتر و غ
ه کنمود،  یبزرگ کمکن غزوه مصرف و یدر ا س ردند، و عثمانک یکینمودند، و ن

ن) را انتقال یمجاھد یروھایست شتر (نیرده بود، و بر دوکبزرگتر از آن انفاق ن یسک
 )۳۳/۹(ر یدرالس یھقین را بیآمده، و ا )۱۰۸/۱(ر کخ ابن عساین در تارین چنیا .١داد

ن را از ابن اسحاق از یا )۳/۵( هیرده است. و در البداکت یبه اختصار روا س از عروه
 ر نموده.کر و عاصم بن عمر به مانند آن،ذکب یبن اب اللهبن رومان و عبدد یزیو  یزھر

ه به رسول ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ن را از ابن عباسیا یو طبران
اصغر  یدرباره جھاد بن«س گفت: یبرود، به جد بن ق کخواست به غزوه تبو ص خدا

زنان  یتم، و ھر گاھدوست ھس زن یرسول خدا، من مرد یگفت: ا» ؟ییگو یچه م
، و مرا در فتنه یدھ یا به من اجازه نشستن میافتم، آ ینم در فتنه میاصفر را بب یبن
 ن را نازل فرمود: ی؟ پس خداوند اینداز ینم

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ � َ�فۡ  َوَ�  ّ�ِ  َذنئۡ ٱ َ�ُقوُل  مَّ ٓ َ�  تِّ�ِ
َ
ْ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ِ�  �  یثمی. ھ].٤٩التوبة: [ ﴾َسَقُطوا

)۳۰/۷(٢. 
 باشد. یف میآمده، و ضع یحمان یایحین ی: در ادیگو یم

ج نمودن آنھا در یه جھت بسکل و میقبا یسو بهو فرستادن صحابه  ص امبریپ
 راه خدا

ه کل و میقبا یسو به ص ه: رسول خداکده یر گردکمتذ )۱۱۰/۱(ر کابن عسا
ن یدر افرستاد، شان  دشمن یسو بهج نمودن آنھا یاز اصحاب را) جھت بس یا (عده

 برسد، ٣اسلم فرستاد و دستورش را داد تا به فرع یسو بهرا  س بیده بن حصیراستا بر
ن یقومش فرستاد، و امرش نمود تا آنھا را در سرزم یسو بهرا  س یابورھم غفار

                                           
 ) از عروه بطور مرسل.۳/۱۰۲:۱۰) و طبری (۹/۳۳) و بیھقی (۱/۱۰۸. ابن عساکر (ضعیف مرسل -١
) ۷/۳۰) و در آن حمانی چنانکه ھیثمی (۱۲/۱۲۲» (الکبیر«. طبرانی در سند آن ضعیف است -٢

 گوید ضعف است. می
 .ین مکه و مدینه. به نقل از نھایهاست در ب یمعروف یجا -٣



 ٢٠٧   جهادباب ششم: باب 

 

به  س یبه طرف قوم خود رفت، و ابوجعد ضمر س یثید، و ابوواقد لیشان طلب نمایھا
را  ب ثیکث و جندبن میبکساحل خارج شد، و رافع بن م یسو بهطرف خود 

عب ک یبن یسو بهرا  یا اشجع و عده یسو بهرا  س م بن مسعودینه و نعیجھ یسو به
و  ش انیل بن ورقاء، عمروبن سالم و بشر بن سفیه عبارت بودند از: بدکبن عمرو فرستاد، 

 بود. س عباس بن مرداسه از جمله آنھا کم اعزام داشت، یه طرف شلکرا  یا عده

 کو انفاق نمودن مال در غزوه تبو نصحابھ
ب نمود، به صدقه دادن یق و ترغیمسلمانان را به جھاد تشو ص رسول خدا

ه صدقه داد، ک یسکن یم داشتند،و اولیتقد یدستورشان داد، و آنان صدقات فراوان
 ص (بود)، رسول خداه) چھارھزار درھم که ھمه مالش را آورد، (کبود  س قیر صدکابوب

امبرش یپاسخ داد: خدا و پ» ؟یگذاشت یباق یزیاھلت چ یا برایآ«گفت:  یبه و
 یا برایآ«گفت:  ص امبر خدایبانصف مال خود آمد، پ س بعد از آن عمر .١داناترند
ر کو خبر آنچه ابوب ٢، نصف آنچه را آوردمیپاسخ داد: بل» ؟یگذاشت یباق یزیاھلت چ

م، یھرگز باھم مسابقه ننمود یریج خید: پس گفت: در ھیعمر رسق آورده بود به یصد
و عباس بن عبدالمطلب و طلحه بن  .٣ار سبقت گرفتکه او از من در آن کن یمگر ا

 س م نمودند، و عبدالرحمن بن عوفیتقد ص را به رسول خدا یمال ب اللهدیعب
ن یآورد و ھمچنش یرا برا یھم مال س ش آورد، و سعد بن عبادهیه برایست اوقیدو

نود وسق خرما صدقه نمود، و عثمان  س یآورد، و عاصم بن عد س محّمد بن مسلمه
ادتر انفاق نموده بود، یر را آماده ساخت، و او از ھمه آنان زکثلث آن لش س بن عفان

گر یشد،د یه گفته مک یثلث آن ساز و برگ برآورده ساخت، تا حد یازمندین یحت
آماده شان  یز رایرا ن ھایشان ه سوزنک ینمانده است، حت یباق یاز و حاجتینشان  یبرا

ن یدر آن روز گفت: عثمان را بعد از ا ص ه رسول خداکشود  ینموده بود، و گفته م
 .»!!رساند یصاحبان) ضرر نم یند، (آن عمل به وکب یھر عمل

                                           
 ص در پاسخ به رسول خدا س رکابوب :اصل آمده، ولی محفوظ چنین است کهن در ین چنیا -١

 امبرش را.یگفت: خدا و پ
 ن باشد: نصف مالم را.ید درست چنین در اصل آمده، و شاین چنیا -٢
 ).۱/۴۳۷مسند احمد ( -٣
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ا در ر رین عمل، خیب نمود، و آنھا در ایر و معروف ترغیه را در خیمال و سرما یو
ز یتر بودند، ن فیشان ضعیه از اک یسانکر آنھا یردند، و غکت ینظر گرفته و به آن ن

آورد و  یو دو مرد م کی یراس شتر را برا کیاز آنھا  یه مردک یھمت گماشتند، حت
را با خود  یا نفقه ید، و مردین شما باشد و آن را به نوبت سوار شوین شتر در بیگفت: ا یم

زنان ھم با تمام قدرت بر  یداد، حت یشدند، م یه خارج مک یسانک یبعض یآورده آن را برا
 ل یردند. ام سنان اسلمک یو معاونت م کمکن راستا یداشتند، د را ییآنچه توانا

در خانه عائشه فرش شده  ص امبریپ یش رویه در پکدم یرا د یا د: من جامهیگو یم
قرار داشت،  ییھا و انگشترھا گوشواره ١ھا یبرنج یھا، دست بندھا، پا بود، در آن: حلقه

ده یفرستاده بودند پر گردشان  یآمادگ ین برایم و اعانت مسلمکو از آنچه زنان جھت 
ھا  هیده بود، و سایھا رس وهیه مکبود  ید قرار داشتند، ھنگامیشد یبود، و مردم در سخت

ردن از کوچ کونت را دوست داشتند و کماندن و س یدلپسند ومرغوب بود،و مردم باق
دند. و ید یند میه در آن قرار داشتند، بد و ناخوشاک یآن را در ھمان حالت و زمان

 ص امبر خدایش گرفت و پیت را در پیار سرعت و جّد کن یدر ا ص رسول خدا
ل که ثبت نام آنھا مشکاد بودند یالوداع برپا داشت، و مردم ز هیاردوگاه خود را در ثن

ار بر کن ینمود، ا یه گمان مکن یمگر ا ،د شودیواست ناپدخ یه مکبود  یم مردکبود، 
ده و یاز طرف خداوند نازل نشود، پوش یاش وح ه دربارهکدر صورت  ص رسول خدا

 پنھان خواھد ماند.
سباع بن  ،ت را گرفتکم حرید، و تصمیآماده سفر گرد ص ه رسول خداک یھنگام

ن ینه جانشیرا بر مد -ب شود، محّمد بن مسلمه یو گفته م- یعرفطه غفار
فش ک ید، چون مرد ھنگامیادبگریھا را ز فشک«فرمود:  ص امبر خدایگماشت، و پ

ت نمود، ابن کحر ص امبر خدایه پک یو وقت». باشد یشه سوار میداشته باشد، ھم
 ید، گفت: محّمد با بدیتخلف ورز یه تخلف نموده بودند از وک ینیاز جمله منافق ٢یاب

آن را  ییه طاقت و تواناک یارکجنگد،  یاصفر م ید با بنین بعیحالت، گرما و سرزم
قرار داشت  یه با وک یسکاست؟! و  یباز ٣اصغر یند قتال بنک یندارد!! محّمد گمان م

                                           
 خلخان. م. -١
 ن است.یس منافقیرئ یبن سلول خزرج یبن اب اللهھمان عبد یو -٢
 .م روم. -٣



 ٢٠٩   جهادباب ششم: باب 

 

ه من ک ییگفت: به خدا سوگند، گو یمنافقت نمود. بعد از آن ابن اب یز مثل نظر وین
جاد یالبته به خاطر ا -اند  بستهھا  سمانیه فردا در رکنم ک ینگاه م یدر اصحاب ول

 ص امبر خدایه پک یو ھنگام .-ارانش یو  ص اضطراب و رعب در قبال رسول خدا
بزرگتر  یھا را بلند نمود، لوا رق و پرچمیت نمود، و بکحر کتبو یسو بهالوداع  هیاز ثن

د یاس یبرار داد، و پرچم اوس را یسپرد، و پرچم بزرگ خود را به زب س رکابوب یخود را برا
شود: به حبابن  یل داد، و گفته میخزرج را به ابودجانه تحو یر اعطا نمود، و لوایبن حض

ھزار بود، و  یس ص ن. و شمار مردم با رسول خدایھم الجمعیعل الله رضوانمنذر دارد 
رق یاز انصار دستور داد تا لواء و ب یا ھر شاخه یده ھزار اسب با خود ھمراه داشتند، و برا

 .کا حذف اندباختتام  .١رق و پرچمھا وجود داشتیز بیل عرب نیرد، و در قبایرا بگ خود

در فرستادن اسامه در بیماری وفاتش، و شدت توجه  ص کوشش و اهتمام پیامبر
 در این مسئله در اول خالفتش س ابوبکر

بر  ص امبریار پکه در آن و انین و اولیفرستادن اسامه، احضار مسلمانان نخست
 ر انتقاد نمودیبه عنوان ام ین اسامه از طرف وییه در مورد تعک یسک

ت یروا ب دیاز عروه و او از اسامه بن ز یق زھریاز طر )۱۲۰/۱(ر کابن عسا
اورد یصبحگاھان ھجوم ب ٢یدستور داد تا بر اھل ابن یبه و ص ه: رسول خداکنموده 

با  ی، و»نکت کدا حربه نام خ«به اسامه گفت:  ص و آتش بزند. بعد از آن رسول خدا
 یب اسلمیده بن حصیبر ید، و آن را برایرون گردیبسته شده خود ب یبلند نمودن لوا

اسامه را  ص رون شد. ورسول خدایخانه اسامه ب یسو بهل داد، و او با آن پرچم یتحو
مان یه سلیاردوگاه گرفت، و اردوگاھش را در موضع سقا ٣امر نمود، و او در جرف

رون رفتن نمودند، و ھر یرون رفتن شروع به بیساخت. و مردم به ب یبر پا یامروز
ار و که ک یسکد، و یگرد یرون میاردوگاه خود ب یسو بهشد  یارش فارغ مکه از کس ک

ل ین اوایاز مھاجر یسکھنوزوقت داشت. و  یحاجت خود را برآورده نساخته بود و

                                           
) در استاد آن واقدی است که بر اساس آنچه ۱/۱۱۰. ابن عساکر در تاریخ دمشق (بسیار ضعیف -١

 ).۲/۱۹۴در تقریب آمده متروک است. (
 ان عسقالن و رمله.ین در میاست در فلسط ییاسم جا -٢
 نه.یمد یکاست نزد یینام جا -٣
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 یده، سعدبن ابیالخطاب، ابوعبه در ن غزوه احضار نشده باشد: عمربن کنبود  یباق
ن از آن یاز مھاجر یگریل و شمار مردان دید بن عمروبن نفید بن زیوقاص، ابواعور سع

 .ش شیبودند: قتاده بن نعمان و سلمه بن اسلم بن حر یجمله بودند، و از انصار تعداد
ه عیرب یاش بن ابیدر گفتار عشان  نیدترین ارتباط شدیه دراک-ن یاز مھاجر یمردان

ن یشود!! و گفتار و انتقاد در ا یل امر گماشته مین اواین بچه بر مھاجریگفتند: ا -بود
ه ک یسکد، و آن را بر ین قول را شنیا یبعض س د. عمربن خطابیاد گردیارتباط ز

ه گفته بود، حبر ک یسکرا ز قول  یآمد و ص گفته بود رد نمود، و نزد رسول خدا
 یا ه بر سر خود پارچهک ی، و درحال-دین گردیبه شّدت خشمگ ص داد، رسول خدا
خداوند  یبر منبر رفت، و پس از حمد و ثنا -بر دوش داشت  یا فهیبسته بود، و قط

ن نموده ییاز شما درباره تع یه بعضکاست  ین چه سختیمردم: ا یاما بعد، ا«گفت: 
خصوص  ده است؟ به خدا سوگند، اگر دریر از طرف من به من رسیاسامه به عنوان ام

د، یو اعتراض نموده باش یر طعنه زنین نمودن اسامه از طرف من به عنوان امییتع
و اعتراض  یز طعنه زنیاز طرف من ن ین نمودن پدرش قبل از ویید در تعیبدون ترد
 یز بعد از ویسته و سزاوار بود، و پسرش نید. به خدا سوگند، و به امارت شاینموده بود

ن ھم از ین مردم نزدم بود، و ایتر است. و او از محبوب سته و سزاواریبه امارت شا
ر ین به اراده خی، بنابرااند ریآنھامصدر ھر خ ین مردم نزدم است، و ھر دویتر مجبوب

د و من آییپا ص بعد از آن رسول خدا». دگان شماستید، چون او از زبدگان و گزیینما
 ع االول گذشته بود.یشب از ربه ده کار در روز شنبه بود، کنید ایداخل خانه خود گرد

 یخداحافظ ص شدند، آمدند و با رسول خدا یخارج م س ه با اسامهک یو مسلمانان
 ص ز قرار داشت، و رسول خداین س ان آنھا عمربن الخطابیه درمکنمودند،  یم
رسول  یده گفت: ایداخل گرد ل منیام ا». دیت بدھکر اسامه را حرکگفت: (لش یم

ند (بھتر خواھد بود)، کات اقامت  یابیو تا شفا یخدا، اگر اسامه را در اردوگاھش بگذار
رسول آنگاه نخواھد بود.  یرون رود از نفس خود نفعین حالش بیچون اگر اسامه به ا

مردم به اردوگاه رفتند، و شب ». دیت بدھکر اسامه را حرکلش«فرمود:  ص خدا
ه کرون رفت یب یشنبه در حال کینمودند، و اسامه روز  یشنبه را در آنجا سپرکی

ه در آن به او کبود  ینداشت و آن ھمان روز یض بود و حال خوشیمر ص رسول خدا
ش یھا ه از چشمک ید، در حالیداخل گرد ص نزد رسول خدا یداودر داده بودند، و
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خود را بر  خت. و عباس نزدش بود و زنان در اطرافش قرار داشتند، اسامهیر یم کاش
شروع  ص امبریپآنگاه زد،  یحرف نم ص و رسول خدا -دش یانداخت و بوس یو

د. اسامه یمال ینمود و آنھا رابر اسامه م یآسمان بلند م یسو بهخود را  یھا نموده دست
د: من به اردوگاھم یافزا ینمود. اسامه م یم دعا میبرا یه وکدانستم  ید: من میگو یم

 ص ه رسول خداکگر رفت،یاز اردوگاه خود بار د یدوشنبه شد وبرگشتم،. چون روز 
ت خدا کصبحگاھان به بر«به او گفت:  ص امبریاسامه نزدش آمد، پ ،افته بودیبھبود 

امبر ینمود، زنان پ یه سالمت بود خداحافظک یو اسامه ھمراھش در حال». نکت کحر
ن وقت ینمودند، در ا یه مشان ) خود رای(موھا یاز راحت و یبه خاطر خوش ص خدا
ه  یده گفت: ایداخل گرد س رکابوب د، امروز روز یه سالمت ھستکرسول خدا، الحمدللَّ

 ٢اجازه داد، و او به سنح یز به وین ص امبریاست، به من اجازه بده و پ ١دختر خارجه
وستن به یپ یز برایاران خود را نیاردوگاه خود سوار شد، و  یسو بهز یرفت. و اسامه ن

ان یه روز به پاک ید و مردم را در حالیبه اردوگاه خود رس یاردوگاه صدا نمود، و
 ت نمود.کرفت امر به حر یم

 نهیو داخل شدن صحابه به مد ص وفات رسول خدا
 یو- ل منیفرستاده ام ا ،خواست از جرف سوار شود یاسامه م یدر حال
وفات  ص ه رسول خداکد ین خبر را به او رسانید: ایرس یبه و -باشد یمادرش م

نه ینمودند، به طرف مد یم یرا ھمراھ یده، ویه عمر و ابوعبک یاسامه درحالآنگاه ند، ک یم
 ص امبر خداینمود، و پ یه وفات مکدند یرس یدر حال ص آورد، نزد رسول خدا یرو

االول گذشته بود  عیه دوازده شب از ربکه آفتاب غروب نمود در روز دوشنبه، ک یھنگام
نه شدند، و یه در جرف اردوگاه گرفته بودند، داخل مدک ینمود و مسلمانرحلت 

د، و آن را یه بسته شده بود، داخل گردک یبا لواس اسامه در حال س بیبن حص دهیُبَر 
عت یب س رکه با ابوبک یآورد و در آنجا نصبش نمود. و وقت ص نزد دروازه رسول خدا

ه کن یرا به خانه اسامه ببرد، و آن را ابدًا، تا ارق یتا ب ،ده دستور دادیصورت گرفت، به بر
ن یرون آمدم، تا ایرق بیمن با ب: دیگو یده مید. بریبه جنگ نرفته نگشاشان  اسامه ھمراه

                                           
 .س رکاز ھمرسان ابوب یکیدختر خارجه  -١
 در آن قرار داشت. خزرج یحارث بن یه منازل بنکنه یمد یاست در حوال ییجا -٢
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ه بسته شده بود ک یدم، بعد از آن ھمراه آن با اسامه در حالیه به خانه اسامه رسک
رق در خانه یم و آن بیاسامه برگشترون آمدم، و بعد از آن، با آن به خانه یشام ب یسو به
 ه وفات نمود بسته شده بود. کن یتا ا یو

 ص امبریق امر پیر اسامه جھت تطبکدر فرستادن لش س رکاصرار ابوب
شان از اسالم مرتد یاز ا یا د، عدهیبه عرب رس ص امبر خدایخبر وفات پ یھنگام

سوق  ص امبر خدایپ ه تو راک یبه اسامه گفت: (به ھمان طرف س رکدند، ابوبیگرد
ن) و مردم شروع به خارج شدن نمودند،و در ھمان موضع نخست کت کداده بود، حر

ه به ھمان اردوگاه کن یرون رفت تا ایده با لواء بیردند و برکش اردوگاه برپا یخو
ل سخت تمام شد، و عمر، ین اوایبار مھاجرکن عمل بر بزرگان و ید. و ایرسشان  اول

 یر رفته گفتند: اکنزد ابوب ش دیدبن زیوقاص و سع یسعد بن ابده، یعثمان، ابوعب
ام نموده، و تو با متفرق ساختن یفه رسول خدا،عرب از ھر طرف بر تو خروج و قیخل

ه توسط کن، ک، آنھا را آماده بر ضد اھل ارتداد ینکب یارک، یتوان ینده نمکن ارتش پرایا
ه اوالد و کنه یه: ما بر اھل مدکن یا گری، و دیآنھا را ھدف قرار دھ یھا نهیشان سیا

م، اگر جنگ یستیرد، در امان نیبر آن صورت بگ یه ھجومکن یزنان در آن ھستند،ازا
رون یند و اھل ارتداد به آنچه از آن بکدا یه اسالم استقرار و ثبات پک یروم را تا وقت

، و بعد از آن یاندازر یشان را نابود سازد، به تأخیر ایه شمشکن یا ایاند، بر گردند،  شده
 م.یشتن در امان ھستی، بھتر خواھد شد، چون امروز ما از حمله روم بر خویاسامه را بفرست

 یزیخواھد چ یاز شمام یسکا ید، گفت: آیشان را شنیسخن ا س رکه ابوبک یوقت
ه جانم در ک ی. سپس فرمود: سوگند به ذاتیدیر، سخن ما را شنید؟ گفتند: خیبگو

ر را کن لشیخورند، باز ھم ا ینه میه درندگان را در مدکم یگمان نما دست اوست، اگر
ت یبه مأمور س اسامه یعنیه از آن بازگردد (کن یست مگر این یریفرستم، و گز یم

ه ک یه من آن را متوقف سازم)، در حالکان دارد (ک، چگونه ام)١ش برود و بازگردد؟یخو
ر اسامه را کلش«گفت:  یشد، م یش نازل میبرا یه از آسمان وحک ص رسول خدا

نم، ک یه ھمراه اسامه در آن مورد صحبت مکار است ک کیفقط درباره »!! دیت بدھکحر
 ینزد ما ضرور یبماند، چون وجود و یه نزد ما باقکنم، ک یدرباره عمر صحبت م یبا و

                                           
 د.ینما یتر م ن را درستینم. و اک یشروع نم یزی: و اّول جز به آن به چو در الکنز آمده -١
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خدا ر، به یا خیند ک یار را مکن یا اسامه ایه آکدانم  یاست، و به خدا سوگند، من نم
ر کر بر ارسال لشکه ابوبکسازم. قوم دانستند  ید،مجبورش نمیابا ورز یسوگند، اگر و

 م گرفته است.یتصم یاسامه به صورت جد
رفت، و با او صحبت نمود تا عمر را بگذارد، و او  یاسامه درخانه و نزد س رکو ابوب

ه نفست خوش و ک یاجازه داد یا در حالیگفت: آ یم یبه و س رکابوب ،ار را نمودکن یا
خود را  یرون رفت، و منادیب س رکد: ابوبیافزا ی) می. (راویبود؟ اسامه گفت: بل یراض

 ص رسول خدا یه در زندگک یسکد یبا ،دھم یه ندا در دھد: من سوگند مکامر نمود 
ه کس برخوردم کر اسامه تخلف نورزد، چون من به ھر کرون رفته بود، از لشیبا اسامه ب

دنبال آن تعداد  یفرستم. و یم یوستن به ویاده جھت پیتخلف نموده باشد، او را پ یاز و
رد، کگفته بودند فرستاد، و بر آنھا شّدت و غلظت  یزیه درباره امارت اسامه چکن یاز مھاجر

 د.یانسان ھم تخلف نورز کین صورت یرون رفتن مأمور نمود، وبه ایشان را به بیو ا
ه اسامه ازجرف ک یرون آمد، و ھنگامین بیسامه و مسلمعت ایجھت مشا س رکوابوب

در  یساعت س رکسوار شد، ابوب ،ار مرد بودند، و ھزار اسب داشتنده سه ھزکارانش یبا 
نت، امانتت و فرجام عملت را به یت نمود، و بعد از آن گفت: (دکاسامه حر یپھلو

 ص امر رسول خدات نموده است، و تو یتو را وص ص سپارم، رسول خدا یخداوند م
ننده کدارم، فقط من اجراء  ینم و نه از آن بازمک یآر، و من تو را نه امر م جای به را

رون یبه سرعت ب یبه آن دستور داده است). و ص ه رسول خداکھستم،  یامر
از  یر وینه و غیه از اسالم مرتد نشده بودند، مانند جھکرا  یھای نید، و سرزمیگرد

را از طرف  ید، جاسوسیقرا رس ییه به وادک ینمود. و وقت یقضاعه، به صورت آرام ط
 یبر پشت سوار یش فرستاد، ویشد، پ یث گفته میعذره بود، به او حر یه از بنکخود، 
ادامه داد، تا  ت خودکذ امر با سرعت به حرید، و با تنفیخارج گرد یش ویشاپیخود پ

ر داده به سرعت یید، و راه را تغینچه را در آنجا بود دآ ید، ویرس یه به ابنکن یا
 ید، و به ویبا اسامه روبرو گرد یر دو شب راه دورتر از ابنیه در مسکن یبرگشت، تا ا

د قبل از جمع یه باکندارند، و به اسامه گفت  ی، و تجّمعاند ه مردم در غفلتکخبر داد، 
ن در ین چنیا .١رداویآنھا ناگھان ھجوم بد، و بر یفزایشدن و تجّمع آنھا بر سرعت خود ب

                                           
اسناد آن واقدی است که متروک ) و در ۲/۴۷» (تاریخ دمشق«. ابن عساکر در بسیار ضعیف -١

 ) آمده ضعیف است.۱/۳۹۸) و صالح بن ابی االخضر نیز چنانکه در التقریب (۲/۱۹۴است: التقریب (
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 یواقدق یر از طرکاز ابن عسا )۳۱۲/۵(نزالعمال کن را در یر آمده. و اکمختصر ابن عسا
 رده است.کبه آن اشاره  )۱۰۷/۸( یر نموده، و حافظ در فتح البارکذ س از اسامه

با  یر، و قّصه وکنه، عدم قبول ابوبیبرگشت به مد یاجازه خواستن اسامه برا
 ن بابیدر ا ب عمر

 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ١الحسن ین از حسن بن ابیر ھمچنکابن عسا
ه عمربن کنه و اطراف آنھا آماده ساخت، یرا از اھل مد یرکقبل از وفات خود لش

ر گماشت، تا یشان امیرا بر ا س دیوجود داشت، و اسامه بن زشان  انیز در مین س الخطاب
ن اسامه مردم یدرگذشت. بنابرا ص ه رسول خداکشان از خندق نگذشته بود یھنوز آخر ا
 یبرگرد، و از و ص فه رسول خدایگفت: نزد خل س رد، و بعد از آن به عمرکرا متوّقف 

شناخته شده، و  یھا د برگردند، چون چھرهیه به من اجازه بدھد، و مردم باکاجازه بخواه، 
امبر خدا و یشاوند پیفه رسول خدا، خویمن بر خل ، واند شان ھمراه منیقوت و شوگت ا

ابا  یستم. و انصار گفتند: اگر وین در امان نیکن از ھجوم و تجاوز مشریمسلم یھا لیفام
ه امارت ما را به کد داشت، در آن صورت از طرف ما به او بگو، یکد، و بر رفتن ما تأیورز
آمد،  س رکرد، و نزد ابوبکت کامه حربه امر اس س تر از اسامه بسپارد. عمر بزرگ سن یمرد

ند، یھا بربا ھا و گرگ گفت: اگر مرا سگ س رکو او را از آنچه اسامه گفته بود، خبر داد. ابوب
 س نم. عمرک یبه آن امر نموده است، مسترد نم ص امبر خدایه پکرا  یمکباز ھم ح

را به شان  خواھند، تا امارت یه آنھا از تو مکه به تو برسانم کگفت: انصار مرا امر نمودند 
خود  یاز جا -ه نشسته بود ک یدر حال -ر ک، ابوبیتر از اسامه بسپار بزرگ سن یمرد

را رسول  یابن خطاب! و یند، اکش عمر را گرفته گفت: مادرت تو را گم یجست، و ر
 یسو بهنم؟! بعد عمر کنار کرا بر یتا و ینک یر مقرر نموده است، و مرا امر میام ص خدا

نند، امروز کتان شما را گم ید، مادرھای؟ گفت: برویردکگفتند: چه  یمردم آمد، و آنھا به و
 .دم!!یفه رسول خدا آن حالت را دیبه سبب شما از خل

 س ر اسامهکعت لشیر و مشاکابوب
عت یرده، و مشاکع یشان را تشجیخارج شد، و نزدشان آمد، و ا س رکبعد از آن ابوب

مود و اسامه سوار بود، و عبدالرحمن بن یپ یاده راه میپ یه وکبود  ین در حالینمود، ا
                                           

 .یحسن بصر یعنی -١
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ا یفه رسول خدا، یخل یگفت: ا یرد. اسامه به وک یش مکرا جلو س رکعوف اسب ابوب
، یشو ین نمییر گفت: به خدا سوگند، تو پاکم، ابوبیآ ین مییه من پاکن یا ایسوار شو و 

 یه ساعتکست ین یچ حرجیرمن ھو به خدا سوگند من ھم سوار نخواھم شد و ب
ه ک یبه ھر قدم یغاز یم، چون برایخود را در راه خدا غبارآلود نما یھا قدم

گردد، و  یش بلند میشود و ھفت صد درجه برا ینوشته م یکید، ھفت صد نیمایپ یم
 یه وکند ک یدا میادامه پ ین حالت تا وقتیشود، و ا یمحو م یھفت صد گناه از و

عمر بن الخطاب  یه مرا با ابقاک یاگر خواسته باش: به اسامه گفت س رکبرسد. ابوب
ن در مختصر ابن ین چنیا .١اجازه داد ین، و اسامه به وکار را بکن ی، اینکمساعدت 

ف از یاز س )۳۰۵/۶( هین را در البدایآمده. و ا )۳۱۴/۵(نزالعمال کو  )۱۱۷/۱(ر کعسا
 ر نموده.کحسن به اختصار ذ

ر کلش یدر خصوص نگھدار یه با وک ین و انصار، وقتیمھاجرر بر کار ابوبکان
 اسامه صحبت نمودند

عت فارغ یه از بک یه گفت: ھنگامکت نموده، ین از عروه روایر ھمچنکابن عسا
ه تو را رسول ک یر به اسامه گفت: (به ھمان طرفکدند، ابوبیشدند، و مردم مطمئن گرد

 ین و انصار با ویاز مھاجر یمردانن). کت کت داده است، حرکسوق و حر ص خدا
ه ک یھا وقت م عربیترس یرش را نگه دار، چون ما مکصحبت نموده گفتند: اسامه و لش

تر  تر و قاطع مصمم هک- س رکرا بشنوند، به ما حمله آورند. ابوب ص وفات رسول خدا
ن یفرستاده نگه دارم؟! در ا ص ه رسول خداکرا  یرکگفت: من لش -ھمه آنان بود

ه کن یه جانم در دست اوست، اک یام!! سوگند به ذات جرأت نموده یبزرگکار  به رتصو
آن  ص ه رسول خداکرا نگه دارم  یه ارتشکعربھا بر من حمله آورند بھتر از آن است، 

 یا ه به آن مأمور شدهک یر خود به ھمان طرفکاسامه با لش یرا فرستاده است!! ا
ن و بر اھل یه فلسطیدر ناح ص ه رسول خداک یین، و بعد از آن در ھمان جاکت کحر

ت خواھد نمود، یفاک یگذار یمؤته به تو دستور داده است بجنگ، چون خداوند آنچه را م
مشورت و اعانت  ی، تا من از ویه به عمر بن الخطاب اجازه بدھک یفقط اگر خواسته باش

ن، کار را بکن یاست، اننده اسالم کحت یبوده و نص یرأ یدارا یه وکن یم، به خاطر ایجو

                                           
) و طبری در تاریخش ۲/۵۰۴۹(سند آن ضعیف مرسل است. ابن عساکر در تاریخ دمشق  -١

 ) این روایت از مرسالت حسن بصری است.۳/۲۲۵،۲۲۶(
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ن خود برگشتند، و عامه اھل مشرق و غطفان و یار را نمود. و عامه عرب از دکن یو اسامه ا
 ماند. یباق کء به اسالم متّس  یله) طین برگشتند، و (قبیبنو اسد، و عامه اشجع از د

گفتند: اسامه و ارتشش را نگه دار، و آنھا را به طرف  ص امبر خدایاصحاب پ عموم
ن یاز ا س رکابوب یاند سوق بده. ول ر عرب مرتد شدهیه از سالم، از غطفان و ساک یسانک
ھا و  از سفارش یکیه کد یدان ید و گفت: ھمه میه اسامه و ارتشش را نگه دارد ابا ورزک

از  یه در آن سّنتکبود  یزیشما مشورت نمودن در چ یبرا ص رسول خدا یعھدھا
تان نازل نشده باشد، شما یبرا یزیدر آن باره از قرآن چوجود نداشته باشد، و تان  ینب

د، و درباره ینیدھم، بھتر آن را بب یمتان  ید و من ھم نظر خود را برایمشورت خود را داد
 یند، سوگند به ذاتک یجمع نم ید، چون خداوند شما را ھرگز به گمراھییآن مشورت نما

را  یسمانیه رک یسکرا در نفس خود بھتر از جھاد با  یارکه جانم در دست اوست، من ک
ر را کنم، و مسلمانان نظر ابوبیب یگرفت نم یآن را م ص ه رسول خداکاز ما منع نموده، 

ر در آن کشان بھتر است. ابوبیا یاز را یه نظر وکدند یرفتند و به آن سرنھادند، و دیپذ
ده بود، یرا مأمور گردان یو ص ه رسول خداک ید را به ھمان جھتیفرصت اسامه بن ز

عمل درست و بزرگ را انجام داد،  کیدر آن غزوه با فرستادن اسامه  یاعزام داشت، و و
شان یب فرمود: و ایمت نصیو ارتشش غن یو یو خداوند اسامه را سالم نگه داشت، و برا

اسامه  هک ین و انصار، ھنگامیان مھاجریدر م س رکو ابوب ،١دیرا صالح و سالمت برگردان
رون آمد و اعراب با اوالد خود فرار نمودند. چون خبر فرار نمودن اعراب با یخارج شد، ب

نه نزد اوالد یر صحبت نموده گفتند: تو به مدکد، با ابوبیزنان و اوالدشان به مسلمانان رس
 یو ین، و عھده و امرت را براکر مقرر یرا از اصحابت بر ارتش ام یو زنان برگرد، و مرد

 س دیبرگشت، و خالدبن ول یه وکن یر اصرار نمودند، تا اکبر ابوب یاپیبسپار، مسلمانان پ
ات را پرداختند، که اسالم آوردند و زک یر مقرر بود و به او گفت: ھنگامیرا بر ارتش ام

 .٢نه برگشتیر به مدکتواند برگردد، و ابوب یخواست برگردد، م یه مکاز شما  یسکآنگاه 
 ر نموده.کذ )۳۱۴/۵(نز کآمده. و آن را ال )۱۱۸/۱(ر کمختصر ابن عسان در ین چنیا

                                           
 ترجمه شده است. م. یه با استفاده از اصالح پاورقکوجود داشت  یالکاش کنجا در عبارت اندیا -١
) و در سند آن ولید بن مسلم است که ۵۳، ۵۲/ ۲. ابن عساکر در تاریخ دمشق (بسیار ضعیف -٢

اینجا نیز عنعنه کرده است (با لفظ عن روایت کرده است) و ابن لھیعه نیز  مدلس است و در
 ضعیف و بدحفظ است. در ضمن این حدیث از مرسالت عروة بن الزبیر است.
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 ب ف بن عمر از ھشام بن عروه از پدرشیاز س )۳۰۴/۶( هین را در البدایو ا
 یعت صورت گرفت، و انصار در امریب س رکه با ابوبک یه گفت: ھنگامکده، یر گردکمتذ

د فرستاده شود و یاسامه بار کر گفت: لشکه اختالف نموده بودند جمع شدند، ابوبک
مرتد شده بودند، و نفاق  یا لهیا به صورت خاص در ھر قبیا به صورت عام و یھا  عرب

ت گردن بلند نموده بودند، و مسلمانان به خاطر یت و نصرانیھودیده، و یظاھر گرد
ه در شب کبودند  یچون گوسفندانشان  ثرت دشمنکو قلت خود و شان  امبریفقدان پ

 سردتر شده باشند. و یباران
ھا بر تو  عرب ینیب یه مک، و چنان اند ت مسلمانانیثرکنھا ایگفتند: ا یمردم به و

ن را از اطراف خود یه جماعت مسلمکست یو بر تو الزم ن اند، ام و خروج نمودهیق
ر در دست اوست، اگر که جان ابوبک یگفت: (سوگند به ذات س رک. ابوبینده سازکپرا

 ص ه رسول خداکر اسامه را چنان کن ھمه لشیند با ایربا یدرندگان مرا مه کنم کگمان 
نماند، باز ھم آن را  یباق یسکر از من یھا غ هینم، و اگر در قرک یبه آن امر نموده روانه م

 ل ث از ھشام بن عروه از پدرش از عائشهین حدید: ایگو یر میثکدھم!!). ابن  یت مکحر
ه ک یھنگام: ه گفتکت است) ی(روا ل عمره از عائشهت شده. و از قاسم و یروا

د، و نفاق سر برافراشت، به خدا یمرتد گرد ١رحلت فرمود، قاطبه عرب ص رسول خدا
د، آنھا یگرد یثابت و استوار نازل م یھا وهکه اگر بر کد، یسوگند، بر پدرم آنچه نازل گرد

باران  یبزھا ییه گوکدند، یآن چنان گرد ص ست و اصحاب محّمدکش یرا م
ن پر از درندگان قرار دارند، به خدا یو در زم ی، در شب بارانیه در نخلستانک اند یا زده

و  یری، جلوگیم سازیه پدرم به عقکن یاختالف ننمودند مگر ا یا سوگند، در نقطه
ت ین روایبه مانند ا ل ھم از عائشه ین را طبرانیصله آن به سرعت اقدام نمود. ایف

ه رجال کت نموده، یروا ین را از طرقیا ید: طبرانیگو یم )۵۰/۹( یثمیھ .٢نموده است
 اند.  از آن ثقه یکی

ه جز او معبود ک ییه گفت: سوگند به خداکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر یھقیو ب
گر خداوند ید، دیگرد یفه انتخاب نمیخل س رکست، اگر ابوبیبر حق و قابل عبادت ن

                                           
ل یقبا یه بعضکده بود بلیه قاطبه عرب مرتد نگردکدرست آن است  ین در اصل آمده، ولین چنیا -١

 بودند.ده یل مختلف مرتد گردیاز قبا یو افراد
 ).۹/۵۰» (مجمع الزوائد«. از مرسالت عروه است. نگا: ضعیف مرسل -٢
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 ین بار گفت. به ویسوم یبار دوم گفت، و سپس برا یرا بران یشد!! بعد ا یعبادت نم
اسامه را در رأس ھفت صد تن  ص ره. گفت: رسول خدایابوھر یست ایگفته شد: باز ا

درگذشت،  ص د، رسول خدایخشب رس یبه ذ یه وک یشام سوق داد، و وقت یسو به
 س رکد ابوبنز ص اصحاب رسول خداآنگاه دند. ینه مرتد گردیو عربھا در اطراف مد

به طرف روم روانه  ینان را در حالیا ،ھا را برگردان نیر اکابوب یا: ده گفتندیجمع گرد
 یگفت: سوگند به ذات س رکاند؟! ابوب دهینه مرتد گردیھا در اطراف مد ه عربک ینک یم
شند، در کرا ب ص ازواج رسول خدا یھا پاھا ست، اگر سگین یر از ویغ یه معبودک

 یرقیگردانم، و نه ب یسوق داده است، بر نم ص ه رسول خداکرا  یارتشآن صورت ھم 
ن اسامه را سوق داد، و یآن را بسته است. بنابرا ص ه رسول خداکنم ک یباز م را ھم

نھا قوت و یگفتند: اگر ا یگذشت م یه خواھان مرتد شدن بودند، مک یا لهیبر ھر قب یو
م تا با روم یگذار یشان را میآمد، حاال ما ا یبرنمنھا از نزدشان یداشتند، مثل ا یقدرت نم

شان  ست دادند، و به قتلکھا را ش یدند، و رومیروبرو شوند، آنھا با روم روبرو گرد
 .٢ت در اسالم ثابت و استوار ماندندن صوریبه ا ١دند، و به سالمت برگشتند، و آنھایرسان

ه کن، چنان یدر المائت یصابونن ین را ھمچیآمده. و ا )۳۰۵/۶( هین در البداین چنیا
ه در المختصر کر، چنان کت نموده است، و ابن عسایآمده، روا )۱۲۹/۳(نز کدر ال

د: عباد یگو یر میثکرده است. ابن کت یره به مانند آن را روایآمده، از ابوھر )۱۲۴/۱(
 یاز و یابیرا فریباشد، ز یکنم برمک یگمان م -ه در اسناد آن استک-ررا یثکبن 
 کمترو یثقف یبصر یباشد، ول یث میمتقارب الحد یکند و برمک یت میروا

 باشد. یحسن م -رهیث ابوھریحد یعنی-نزالعمال گفته: و سد آن کاست. و در  ثیالحد

 ھنگام وفاتش س عمر یر براکقول ابوب
پس از خارج  س رکه: ابوبکت نموده یف روایق سیاز طر )۴۳/۴( یر طبریابن جر

ه در آن در خالل چند ماه در ک یضیض شد ھمان مریشام مر یسو بهشدن خالد 
 کیدر آن وقت به مرگ نزد س رکه ابوبکف آورد، یتشر یدر حال س یگذشت. و مثن

                                           
ماندن در اسالم مسترد بودند، و  یه درمرتد شدن و باقکباشد  یلیره ھمان قباید ھدف ابوھریشا -١

 دند. م.یشک یانتظار جنگ اسامه با روم را م
کثیر بر آن در البدایة والنھایة ) و نگا: توضیح ابن ۲/۶۰. ابن عساکر در تاریخ دمشق (ضعیف -٢

)۶/۳۰۰۵.( 



 ٢١٩   جهادباب ششم: باب 

 

د. یرسان یر را به ویخ یت نموده بود، و مثنیعمر وص یشده بود، و خالفت را برا
عمر آنچه را  یآمد، و او به عمر گفت: ا س د. عمریاوریگفت: عمر را نزدم ب س رکابوب

و روز -ن روزم یدوارم در ھمین، من امکم، بشنو، و بعد به آن عمل یگو یبه تو م
 یمردم را جمع و با مثن ینکگاه یه بکن یرم، اگر من مردم، قبل از ایبم -دوشنبه بود

دم را با د مریبا ینکه صبح کن یماندم، قبل از ا یبه جنگ بفرست، و اگر تا شب باق
و تان  نیشما را، اگر چه بزرگ باشد، از امر د یبتیچ مصیبه جنگ بفرست، و ھ یمثن

و آنچه  یدید ص سفارش پروردگارتان مشغول نسازد،و مرا در وقت وفات رسول خدا
اند، و به خدا  بت دچار نشدهیمانند آن مص یتی، و خلق به مصبیدیرا انجام دادم، ھم د

ردم، حتمًا خداوند ما را با خذالن ک یم یوتاھک یخدا و روسل وسوگند، اگر من از امر 
 گرفت. ینه را آتش فرا میداد، و مد یمان را م یخود مواجه ساخت، و جزا

 در قتال اهل ارتداد و مانعین زکات س کوشش و اهتمام ابوبکر صّدیق

 ن بارهیاش در ا ن و انصار در خصوص قتال، و خطبهیر با مھاجرکمشورت ابوب
امبر یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب از ابن عمر کمال ب در رواهیخط

د ینه سربرافراشت، و عرب و عجم مرتد شدند، و تھدیوفات نمود، نفاق در مد ص خدا
ھا  ه عربک ین مردیه در نھاوند جمع شوند، و گفتند: اکنمودند و با ھم وعده سپردند 

ن و انصار را جمع یمھاجر س رکابوبآنگاه افتند: مرده است. ی ینصرت م یتوسط و
شان  نیاند، و از د ه گوسفند و شتر خود را باز داشتهکن عرب ھااند ینمود، و گفت: ا

اند،تا به قتال شما  ه در نھاوند با ھم وعده گذاشتهک اند ھا ن ھم عجمیاند، و ا برگشته
د، مرده است، یافتی ینصرت م یه توسط وک ین مردیاند، ا جمع شوند، و گمان نموده

بت ین مصیاز شما ھستم، و از ھمه شما در ا ید، چون من ھم مردیبه من مشورت دھ
 س ار نمودند، بعد از آن عمربن الخطابیوت اختکس یلیگران بارترم، آنھا مدت طو

ه کن است ینظر من ا فه رسول خدا،یخل یا -به خدا سوگند-صحبت نموده گفت: 
ت ی، چون آنان به زمان جاھلیات را به آنھا بگذارکز ، وینکنمار را از عرب قبول 

ا یر برگرداند، یشان را به خیه خداوند اکن یاند، تاا و به اسالم عادت نگرفته اند کینزد
م، یابی ییشان قدرت و توانایه خداوند اسالم را عزت بخشد، و ما به قتال و جنگ اکن یا

جنگ با قاطبه عرب و عجم را ندارند.  یین و انصار توانایه مھاجریه بقکن یبه خاطر ا
ھم مثل آن را  س یمثل آن را گرفت، و عل ید، ویمتوجه گرد س بعد به طرف عثمان
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د، و ینمودند. بعد از آن به انصار متوجه گرد یرویشان پین ھم از ایابراز داشت و مھاجر
 رفت، و بعد از د بر منبر باالین را دیه اک یھنگام یردند. وک یروین پیز از مھاجریآنھا ن

 خداوند، فرمود: یحمد وثنا
و آواره بود، و اسالم ناآشنا و  کاما بعد: خداوند محّمد را مبعوث نمود، و حق اند

شان یم شده بود، و خداوند اکده بود و اھلش یف گردیسمانش ضعیرانده شده بود، و ر
خدا سوگند، د، به یو وسط گردان یجمع نمود، و آنھا را امت باق ص را توسط محّمد

ه خداوند کم، ینما ینم، و در راه خدا جھاد مک یام میمن تا آن وقت به امر خداوند ق
شته که از ما ک یسکما به سر رساند،  ید، و عھدش را برایما وفا نما یاش را) برا (وعده

ضله نموده است، خداوند یباشد. خداوند حق را ف ید است و در جنت میشود، شھ یم
 فرموده است: -ستین یولش خالفه در قک- یتعال

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ َليَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 ِض �ۡ�

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما  .١]۵۵النور: [ ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
اند  انجام دادهاند و اعمال صالح  مان آوردهیه از شما اک یسانکخداوند به «: ترجمه
بان یه پشتکرد، ھمان گونه کن خواھد یزم یفه رویه آنھا را قطعًا خلکدھد  یوعده م

 .»دین بخشیزم یرا خالفت رو
دادند، به من  یم ص ه به رسول خداکرا ھم از آنچه  یسمانیبه خدا سوگند، اگر ر

گردند، من  یجاکیشان  لوخ و جن و انسان ھمه ھمراهکندھند، و بعد از آن درخت و 
ات فرق کن نماز و زیودندد!! خداوند بیجنگم، تا روحم به خدا بپ یمشان  باز ھم ھمراه

و فرمود: به خدا : ر گفتیبکت س عمرآنگاه ند. پس ک یکیه باز آنھا را کنگذاشته است، 
من دانستم  -د یر گردانکشان را عزم و اراده ابوبیه قتال با اک یخداوند وقت -سوگند 

 آمده است. )۱۴۲/۳(نزالعمال کن در ین چنیرف حق است. ان حیه اک
-حادثه ارتداد  یوقت ه گفت:کت نموده، یسان رایکر از صالح بن کعسا و ابن

خداوند، فرمود:  یبرخاست، و پس از حمد و ثنا س رکرخ داد، ابوب -ن)ی(برگشت از د
ساخت،  یرد، و اعطا نمود و غنکت یفاکت نمود، و یه ھداکراست  ییش خدایستا

د، و اسالم ناآشنا و (رانده شده) یرا آواره و در به در مبعوث گردان ص خداوند محّمد
                                           

منقطع است. و نگا: توضیح ابن کثیر بر آن  س سند آن بین صالح بن کیسان و ابی بکر ضعیف. -١
 که مولف نقل کرده است.



 ٢٢١   جهادباب ششم: باب 

 

بود، و اھلش از آن گمراه  ھنه شدهکده بود، و در دورانش یف گردیسمانش ضعیبود، ر
شان نفرت داشت، و یده بود و از ایتاب را سخت بد دکده بودند،و خداوند اھل یگرد

را ھم از آنھا  ینزدشان، به آنھا نداده است، و شر یریت خیرا به خاطر موجود یریخ
ر ییتاب خود را تغکنھا یسازد، چون ا یه نزدشان ھست منصرف نمک یبه خاطر شر

 یام یھا و عرب ست،یه در آن نکاند.  وند و اضافه نمودهیرا پ یزیاند، و به آن چ داده
خواندند،  یو نه ھم او را فرا مردند، ک یرا عبادت م یھم در قبال خدا صفر بودند. نه و

تر بود، و  از ھمه گمراهشان  نیداشتند، و د یتر دشوارتر و سخت یو از ھمه، زندگ
ه ھمراھش گروه صحابه بود (ظھور نمود)، ک ین سخت و درشتی) در زمص امبری(پ

د، خداوند آنان یھا را امت وسط گردان جمع نمود، و آن ص خداوند آنھا راتوسط محّمد
رشان یداد، و آنھا را بر غ یروزینمودند، نصرت و پ یرویشان پیه از اک یسانکسط را تو

شان یاز ا یا و نصرت داد. بعد عده یروزیخود را قبض نمود، پ یه خداوند نبک یتا وقت
ه خداوند از آن اخراجش نموده بود سوار کاش،  یسوار یطان در ھمان جایرا ش
 برآمد:شان  تکدرصدد ھالگرفت، و  ھایشان د، و از دستیگرد

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  َفلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيَوَسَيجۡ  ا َّ� 
ٰ ٱ  .]۱۴۴آل عمران: [ ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ

 یا اگر ویاند، آ امبران گذشتهیھم پ یش از ویامبر خداست، پیمحّمد فقط پ«: ترجمه
ش ییه بر پاشنه ھاک یسکگردد، و ھر  یبر عقب متان  یھا شته شود بر پاشنهکا یرد یبم

 یرگزاران را به زودکو خداوند ش رساند، ینم یعقب برگردد، ھرگز به خداوند ضررر

 .»پاداش خواھد داد
ات آنھا را کاند (و ز ه گوسفند و شتر خود را باز داشتهک اند ییدر اطراف شما عرب ھا

تر  رغبت یب از امروزشان -اند اگرچه به آن برگشته-ن خود ینھا در دیدھند)، و ا ینم
تر  یاز امروزتان قوتان  یت نبکرغم از دست دادن بر یعلتان  نینبودند، و شما در د

 یه وک یننده اول سپرده است، ذاتکت یفاکشما را به ھمان  ص د، رسول خداینبود
ش ساخت، و شمار یو غن، افتیر و نادار یتش نمود، و فقیافت، و ھدایرا گمراه 

داد، به خدا سوگند، تا آن وقت قتال بر تان  د، و از آن نجاتیاز آتش قرار داشت یا نارهکبر
ما  یوند وعده خود را بر ما آورده سازد، و عھدش را براه خداکگذارم،  یامر خدا را نم
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ه از ما ک یسکدان است و یشود اھل جنت و شھ یشته مکه از ما ک یسکد، یوفا نما
صله نموده، یباشد، خداوند حق را ف ینش میدر زم یفه خدا و وارث ویماند: خل یم یباق

ُ ٱ وََعدَ ﴿: - باشد ینم یه در آن خالفکاست،  ین قول ویو ا ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا
 ْ ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

َ
د: یگو یر میثکن آمد. ابن یی. بعد از آن پا﴾ِض �ۡ�

ث بر نفس خود به صحت یحد یانقطاع است، ول س قیسان و صدیکان صالح بن یدرم
ش یه براک یثرت شواھدکدھد، البته به خاطر قوت و فضاحت الفاظ و  یشھادت م

از ابن  )۳۱۱/۶( هین را در البدایآمده. و ا )۱۴۲/۳(نز کن در الین چنیوجود دارد. ا
 ادآور شده است.یر مانند آن را کعسا

ا خواسته در آن سھل یستاد، یه از جنگ باز اک یسکبر  س رکار ورد ابوبکان
 دینما یانگار

ه من ھم در ک -ن یه نظر مھاجرک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س از عمر یعدن
فه رسول خدا، مردم را یخل یم: اید، گفتیشان بودم در وقت ارتداد عربھا، متفق گردیان ایم

داخل  ھایشان مان به قلبیا یشان وقتیرا اینند، زکات را ادا نکبگذار نماز را بخوانند، و ز
ه کن یدر دست اوست، ا ه جانمک یگفت: سوگند به ذات س رکرند. ابوبیپذ ید، آن را میگرد

 ص ه رسول خداکم ینما که آنچه ترکن است، یم محبوبتر و بھتر از ایفتم، برایاز آسمان ب
 یھا ن با عربیه من ھم به خاطر آن بجنگم. بنابراکن یده است، مگر ایبه خاطر آن جنگ

 ه جانم در دستک یافزود: سوگند به ذات س ه به اسالم برگشتند، عمرکن ید، تا ایجنگ
 آمده. )۱۴۱/۳(نز کن در الین چنیاوست، ھمه روز از آل عمر بھتر است. ا

وفات  ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکت است یروا س از عمر یلیو نزد اسماع
م. من یدھ یات نمکم و زیخوان یدند، و گفتند: نماز میاز عرب مرتد گرد یا نمود، عده

جاد یان مردم الفت و وحدت ایدر مفه رسول خدا، یخل یآمده گفتم: ا س رکنزد ابوب
 س رکر، چون آنھا به منزله وحوش ھستند. ابوبیشان رحم نموده آسان بگین، و براک

ات نزدم  یاریو  یارکات را داشتم، و تو به عدم ھم یارید نصرت و یگفت: مرا ام
شان یا یخواھ یف؟! به چه می، و در اسالم ضعیش بودکت جبار و سری!! در جاھلیآمد
ن ین چنیدروغ؟! ا یا به جادویب، یع و غرینم؟! با شعر بدک یجاکیساخته  کینزدرا 

ده، به خدا یقطع گرد یرفته است، و وح ص ین نخواھد بود!! نبین چنینخواھد بود، ا
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را ھم از من منع  یسمانیر در دستم قرار دارد، اگر ریه شمشک یه آنھا تا وقتیسوگند، عل
تر  تر و مصمم شین امر ازخود پیرا در ا ید: من ویگو یم س نم. عمرک یند، جھاد مینما

ه من ک یالت آنان وقتکاز مش یاریه بسکبرابر ساخت،  یمردم را بر بسا امور یافتم، وی
 آمده. )۳۰۰/۳(نز کن در الین چنید. ایم آسان گردیرا به دوش گرفتم، براشان  تیمسؤول

در الدالئل،  یھقیفوائد خود، و ب، و ابوالحسن بن بشران در در المجالسه ینوریو د
ه بن محصن عنز در السنه یائکوالل ه گفت: به عمربن کاند  ت نمودهیروا ١یاز منبَّ

ه نموده گفت: به خدا سوگند، یگر ی؟ ویر بھتر ھستکگفتم: تو از ابوب س الخطاب
تو را از  یا دوست داریآ .٢، از عمر و آل عمر بھتر استیاز و یر و روزکاز ابوب یشب

 یھنگام ین. گفت: شب ویرالمؤمنیام ی، ایھمان شب و روزش خبر دھم؟ گفتم: بل
را دنبال نمود... و  یر وکد، و ابوبینان خارج گردکه فرار کاز م ص امبر خدایه پک

                                           
 باشد. یه خطا مکآمده  یدر اصل غنو -١
اتفاق افتاده  ین ضبه عنزیو ھم س ان عمربن الخطابین مضمون در میه بدکھست  یا قّصه -٢

 س آن از طرف، عمربن الخطاب ین است: ضبه در بصره اقامت داشت، و والیاست، و خالصه آن چن
معترض  ینمود، و ضبه به و یدعا م س عمر یبراھایش  در خطبه یبود، ابوموس یاشعر یابوموس

؟ بعد آن یدھ یح میر ترجک، عمر را بر ابوبینیکر دعا نمکقش ابوبیرف یگفت: چرا برا یده میگرد
را فراخواند تا  یدنبال ضبه و یسکبا ارسال  س ت نمود، و عمریاکش س از ضبه به عمر یابوموس
د: تو یسالم داد، عمر پرس س نه آمد و بر عمر بن الخطابینه حاضر شود، موصوف به مدیبه مد

ونه  تیباشد برا ینه فراخ«وال اھال،  ک، عمر به او گفت: المرحبا بی؟ گفت: ضبه عنزیستکی
عمر چرامرا  ینه مال. ا از طرف خداست، و اما اھل نه اھل دارم و ی، ضبه پاسخ داد: فراخ»اھل

= فرماندارم در بصره از تو  پاسخ داد س ؟ عمریطلب نمود یدام گناھکاب کاز شھرم بدون ارت
گفت: تو از  یبازگو نمود، و به و س عمر یبرا یضبه قّصه خود را با ابوموسآنگاه ت دارد. یاکش

ر از کاز ابوب یو روز یبه خدا سوگند شب«ه شد و گفت: ی؟ عمر ناگھان به گریر بھتر ھستکابوب
، خدا تو یبخش یا تو گناھم را میآ ضبه گفت: یبرا س بعد از آن عمر» عمر و آل عمر بھتر است

را به بصره  یو س عمرآنگاه ن خداوند تو را ببخشد. یرالمؤمنیام یراببخشد؟ ضبه پاسخ داد: ا
ن قّصه دانسته یاز» ةالرياض النرض«رادر موضوع عتاب نمود. به نقل از  یفرستاد، و ابوموس

ه: کن بود یداد، و آنچه اتفاق افتاده، ا یح میر ترجکرا بر ابوب س عمر یه ابوموسکشود  ینم
 رکه در گذشته بود ذکرا  س رکرد، و ابوبک یبود دعا م س ه عمرکفه یخل یبرا یابوموس

ت یاکش س از دستش به عمر ین سبب ابوموسید. و بدیگردیمتعرض م ینمود، لذا ضبه به و ینم
 و باتصرف. م. ینمود. به نقل از پاورق
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: یر نموده، افزود: و اما روز وکگذشت ذ )۹۸ه در ھجرت (صکث را چنان یحد
شان یاز ا یدند، بعضیھا مرتد گرد عربوفات نمود،و  ص ه رسول خداک یھنگام

م و یخوان یگرشان گفتند: نه نماز مید یم، و برخیدھ یات نمکم زیخوان یگفتند: نماز م
فه یخل یگفتم: ا -نمودم یغ نمیحت دریه از نصک-م. من نزدش آمدم یدھ یات مکنه ز

ه در کن... و به مانند آن را، چنان کجاد یان مردم الفت و وحدت ایرسول خدا، در م
 ر نموده است.کآمده، ذ )۳۴۸/۴(نزالعمال کمنتخب 

ه گفت: کت است یروا س رهیازابوھر -و مسلم) ی(بخار-ن یخیو نزد امام احمد و ش
 خالفت را به دوش گرفت، س رکابوب یوفات نمود، و بعد ازو ص ه رسول خداک یھنگام
ر، چگونه با کابوب یگفت: ا س دند، عمریافر گردکافر شدند، که از عرب ک ییو آنھا

ام با مردم بجنگم،  من مأمور شده«ه رسول خدا گفته است: ک ی، در حالیجنگ یمردم م

گفت: او مال و نفس خود را از  »اهللاالاله اال«ه ک یسک، »اهللاالاله اال«ند یه بگوکن یتا ا

 س رکابوب .١»بر خداوند است یمن نگه داشته است، مگر به حق اسالم، و حساب و
ل شود، خواھم یو فرق قا ییات جداکان نمار و زیه درمک یسکگفت: به خدا سوگند، با 

رسول  یه براکرا  یسمانیات حق مال است. به خدا سوگند، اگر آنھا رکد، چون زیجنگ
خواھم شان  نمودند، به من ندھند و ازمن بازدارند، ھمان ھمراه یادا م ص خدا
نه یدم، خداوند سیه دکنگذاشته بود  یکد: به خدا سوگند، اندیگو یعمر م د!!یجنگ
 یھا حق است و امام یه حرف وکده است، و دانستم یر را به قتال باز گردانکابوب

، چنان یھقیو ابن حبان و ب اند ردهکت ین ماجه، روایث را به جز این حدیز ایچھارگانه ن
 اند. ت نمودهیرا روان یز ایآمده، ن )۳۰۱/۳(نز که در الک

در ارسال لشکرها در راه خدا، ترغیب نمودنش به  س اهتمام و توجه ابوبکر صّدیق
  جهاد و مشورت اش با صحابه در جهاد علیه روم

 شیھا از خطبه ییکب نمودن به جھاد در راه خدا در یو ترغ س رکابوب
ده، یر گردکرا متذث یت نموده... و حدیاز قاسم بن محّمد روا )۱۳۳/۱(ر کابن عسا

ان مردم برخاست، و پس از یدر م یا راد خطبهیا یبرا س رکو در آن آمده: و ابوب

                                           
) و ۲۶۰۷) و ترمذی (۱۵۵۶) و ابو داوود (۲/۵۲۸) و احمد (۱۲۴) و مسلم (۱۳۹۹بخاری ( -١

 ).۴/۱۴نسائی (
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دارد،  یخود جوامع یبرا یگفت: ھر امر ص ش خداوند، و درود بر رسول خدایستا
ند، کار ک ألخداوند  یه براک یسکاست، و  یافکش یه به آن رسد، ھمان براک یسک

است.  یافکوشش و اراده الزم است، چون اراده کند. بر شما ک یتش میفاکخداوند 
گاه باش  یت پاداش ندارد، اجریه نک یسکن ندارد، و یمان ندارد، دیه اک یسکد، یآ

گاه باشیه نک یسکست، و یش نیبرا  یبرا یتاب خدا ثوابکد، در یت ندارد، عمل ندارد. آ
دوست داشته باشد به آن سزد تا  یمسلمان م یه براکر شده، کجھاد در راه خدا ذ

ه خداوند به آن داللت نموده، و توسط آن از کاست  ١ین نجاتیده شود، ایخاص گردان
ده یوست و ملحق گردانیا و آخرت به آن پیرامت را در دنکده، و ینجات بخش ییرسوا

ر شده. و ابن کمثل آن را متذ )۲۰۷/۸(نز کن در المختصر آمده. و در الین چنیاست. ا
 ت نموده است.یاز قاسم بن محّمد مثل آن را روا )۳۰/۴( یر طبریجر

 الله لیسب یدر جھاد ف یه از اصحاب با وک یسانکو  ب ر به خالدکنامه ابوب
 قرار داشتند

 س دیسار، در قّصه خالد بن ولیاز ابن اسحاق بن  )۱۷۹/۹(در سنن خود  یھقیب
خالد  یبرا س قیر صّد کابوبه گفت: کت نموده، ید، روایمامه فارغ گردیه از ک یھنگام
 ن نوشت:یچن -مامه قرار داشت یه در ک -د یبن ول

يِب «
َ
ِ أ ِ  ِمْن َ�بِْد ا�َّ يَن َمَعُه ِمَن  ص بَْ�ٍر َخِليَفِة رَُسوِل ا�َّ ِ

َّ
َويِلِد َواذل

ْ
 َخادِلِ بِْن ال

َ
إِىل

نَْصاِر َواتلَّابِِعَ� بِإِْحَسانٍ 
َ
ُمَهاِجِر�َن َواأل

ْ
مْحَ  يُْ�ْم فَإِ�ِّ َسَالٌم َعلَ  ال

َ
ِ أ

َّ
َ اذل ُْ�ُم ا�َّ

َ
َ  يُد إِيل

َ
َال إِهل

ا �َ  مَّ
َ
 ُهَو أ

َّ
ِ إِال

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
َذلَّ َعُدوَُّه وََغلََب  يْعُد فَاحل

َ
َعزَّ َويِلَُّه َوأ

َ
ََز وَْعَدُه َونرََصَ َ�بَْدُه َوأ

ْ
�

َ
أ

 َ
َ

ى َال إهِل ِ
َّ

َ اذل إِنَّ ا�َّ
ْحَزاَب فََرًدا فَ

َ
ُ ٱ وََعدَ ﴿ُهَو قَاَل  األ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا

ٰ ٱ  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لََيسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ�  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

ِيٱ دِيَنُهمُ  ُ  ].٥٥[النور:  ﴾لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ
َ

َف هل
ْ
 اآليََة وَْعًدا ِمنُْه َال ُخل

َ
َوَ�تََب اآليََة لُكََّها َوقََرأ

ُمْؤِمِنَ� َ�َقاَل 
ْ
َهاَد ىلَعَ ال ِ

ْ
ٞ ُكرۡ  وَُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿َوَمَقاًال َال َر�َْب ِ�يِه َوفََرَض اجل  ه

 ِمَن اآليَاِت فَاْستَتِ  ].٢١٦[البقرة:  ﴾لَُّ�مۡ 
َ
ِطيُعوُه ِ�يَما َحىتَّ فََرغ

َ
ِ إِيَّاُ�ْم َوأ وا َموِْعَد ا�َّ مُّ

ِز�َُّة َوَ�عُ  ِت الرَّ َمُؤونَُة َواْشتَدَّ
ْ
ُة َوفُِجْعتُْم يِف فََرَض َعلَيُْ�ْم َو�ِْن َ�ُظَمْت ِ�يِه ال قَّ َذلَِك  َدِت الشُّ

                                           
 .در الطبری آمده: تجارتی -١
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 ْ�
َ
ْمَواِل َواأل

َ
إِنَّ َذلَِك �َِسٌ� يِف بِاأل

ِ  ُفِس فَ ُ يِف فَاْغُزوا رَ  َعِظيِم ثََواِب ا�َّ ِ َسِبيِل ا مِحَُ�ُم ا�َّ
َّ

هل
ْ َوَ�ٰ  َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ ﴿ مۡ  ِهُدوا

َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
َمْرُت  ].٤١[التوبة:  ﴾َوأ

َ
َال َوقَْد أ

َ
َكتََب اآليََة أ

ِ�يَ 
ْ
ِعَراِق فََال َ�رْبَْحَها َحىتَّ يَأ

ْ
 ال

َ
َمِسِ� إِىل

ْ
َويِلِد بِال

ْ
ْمرِ ُه َخادِلَ ْ�َن ال

َ
فَِسُ�وا َمَعُه َوَال تَتَثَاقَلُوا  يأ

ْجَر لَِمْن َحُسنَْت 
َ
ُ ِ�يِه األ ُم ا�َّ إِنَُّه َسِبيٌل ُ�َعظِّ

إَِذا  ِ�يِه نِيَّتُُه َوَ�ُظَمْت يِف  َ�نُْه فَ
َْ�ِ َرْ�بَتُُه فَ

ْ
اخل

ِعَراَق فَُكونُوا بِ 
ْ
ْمرِ َوَ�ْعتُُم ال

َ
ِ�يَُ�ْم أ

ْ
ُ  يَها َحىتَّ يَأ ْ�يَا َواآلِخَرِة َكَفانَا ا�َّ اِت ادلُّ  َو�ِيَّاُ�ْم ُمِهمَّ

ِ َوَ�َرَ�تُهُ  َالُم َعلَيُْ�ْم َورمَْحَُة ا�َّ به  ص فه رسول خدایر خلکاز طرف بنده خدا ابوب« .»َوالسَّ
: سالم یبا و یکینندگان به نک یروین و انصار و پیه از مھاجرک یسانکد، و یخالد بن ول

جز  یه معبودکنم، ک یش میرا ستا ییشما خدا یسو بهن نامه) یفرستادن ام. من (با کیعل
اش را  ساخت، و بنده یاش را عمل ه وعدهکراست  ییش خدایست. اما بعد: حمد و ستاین یو

ھا و احزاب را به  د، و گروهیل گردانید، و دشمنش را ذلینصرت داد، و دوستش را عزت بخش
خداوند به «ست، گفته است: ین یمعبود یه جز وک ییش مغلوب ساخت. ھمان خداییتنھا

ه آنھا را قطعًا کدھد  یاند وعده م اند و اعمال صالح انجام داده مان آوردهیه از شما اک یسانک
ن ید. و دین بخشیزم یان را خالفت روینیشیه پکرد، ھمان گونه کن خواھد یزم یفه رویخل
ه را نوشت و آن را یو ھمه آ» دار خواھد ساختشه یده پابرجا و ریآنھا پسند یه براکرا  ینیو آ

ه در آن کاست  یا ست، و گفتهین یه در آن خالفک یاست از طرف و یا ن وعدهیا -خواند 
جھاد بر شما فرض «د و گفت: ین فرض گردانیوجود ندارد. و جھاد را بر مؤمن یکد و شیترد

، -دیات فارغ گردیه از آکن یتا ا-» ند استیناخوشاتان  یآن برا یده شده است، ولیگردان
در آنچه بر شما فرض  ید، و از ویینمود اتمام نما یعملتان  یه براکن وعده خداوند را یبنابرا
د شود، و یبت شدیدر آن بزرگ گردد، و مص یو سخت ید، اگرچه دشوارینکده اطاعت یگردان

ھا مبتال  نفسبت از دست دادن اموال و یشد، و در آن به مصکبه درازا  یمشّقت و خوار
ز و آسان است. در راه خدا ی، ناچکد، چون آن در مقابل پاداش و ثواب بزرگ خداوند اندیگرد

ن بار، در راه خدا و اموال و یبار و سنگکسب« -دنکخداوند به شما رحم -د یبجنگ
گاه باش-ه را نوشتیآ-» دینکو جھاد تان  یھا نفس ت کد را امر حرید، من خالد بن ولی، آ

ت کحر یامده خارج نشود، شما با ویش نیه امر من براکن یاز آنجا تا ا یعراق دادم، و یسو به
و کیتش نیه نکرا  یسکن عمل اجر ید، چون خداوند در اییننما یتخلف و سست ید، و از وینک

دند، در یبه عراق رس ید. وقتینما یاد باشد، بزرگتر میر زیو رغبتش به خ یباشد، و عالقمند
ا و آخرت ما و یسخت و دشوار دن یارھاکد. خداوند ید باشیایبتان  یه امر من براکن یآنجا تا ا

 . »خدا بر شما باد یھا تکو رحمت و بر یشما را برآورده سازد. و سالمت
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ه روم و خطبه موصوف یبا بزرگان صحابه در جنگ عل س رکمشورت نمودن ابوب
 ن بابیدر ا

ه کت نموده، یروا س یخزاع یاوفا یبن اب اللهاز عبد یاز زھر )۱۲۶/۱(ر کابن عسا
، عمر، عثمان، عبدالرحمن یخواست با روم بجنگد، عل س رکه ابوبک یگفت: ھنگام یو

شناخته  یھا چھره ش ده بن جراحید، ابوعبید بن زیوقاص، سع یبن عوف، سعد بن اب
داخل  یشان، طلب نمود، و آنھا نزد ویر این و انصار را، از اھل بدر و غیشده مھاجر

 س رکابوبآنگاه  -د: من ھم در جمله آنھا بودم یگو یم یاوف یبن اب اللهعبد -دند یگرد
د، یتواند برسان یرا ن شود، و اعمال پاداش آن یشمرده نم ألخداوند  یھا گفت: نعمت
صلح برقرار ساخت، تان  انیرا جمع نمود، و در متان  لمهکه کش او راست، یحمد و ستا

ن یطان طمع ایگر شید، و دیطان را از شما دور گردانیفرمود: و شتان  تیو به اسالم ھدا
 یر از ویغ ییه خداکن را دارد) ید، (و نه ھم طمع ایاوریب کیشر یه به وکرا ندارد 
ه کدم ین صالح دیمادر و پدراند. و من چن کیھا امروز فرزندان  د، پس عربییاتخاذ نما

د، و ید نماییم، تا خداوند مسلمانان را تأینماج یمسلمانان را به جھاد روم در شام بس
ن عمل یمسلمانان در ا یه براکن یلمه خود را بلند گرداند، البته با در نظر داشت اک

ده و یت برسد، به شھادت رسکه از آنھا به ھالک یسکاست، چون  یب وافریسھم و نص
 یشان زندگیاه از ک یسکان بھتر است، و کین ید است، و آنچه نزد خداست، برایشھ
ن از طرف ین، و مستوجب ثواب مجاھدیه مدافع دکند ک یم یزندگ ید، درحالینما

از شما نظرش  یکیدم، پس ھر یه آن را مناسب دکن نظر من است، یباشد. ا یخداوند م
 را به من بدھد.

 درباره جھاد س رکد نظر ابوبییو تأ سخطبه عمر
را از  یسکه کراست  ییخداش یبرخاست و گفت: ستا س بعد عمربن الخطاب

از  یزیچ یسو بهدھد، به خدا سوگند، ما ھرگز  یر اختصاص میخلقش بخواھد به خ
ه ک، و آن فضل خداست، یه تو از ما به آن سبقت جستکن یم مگر ایر سبقت نجستیخ

به خدا -م و بزرگ است. یفضل عظ یدھد، و خداوند دارا یبخواھد آن را م یسکبه 
، یه خودت آن را ابراز داشتکنم کنظر مالقات  یخواستم تو را درباره از یمن ن -سوگند

ت یده ایه به صواب رسک ی، به دستیر شدکه تو آن را متذکو تا حال انجام نگرفته بود 
 یگرید یپ یکی، قطعات سواره را -دیت فرمایت راه رشد و صواب را عنایخداوند برا-



 حیات صحابه    ٢٢٨

 

 یگرید یاز پ یکیر را کدان بفرست، و عسامر یبه طرف آنھا بفرست، و مردان را در پ
 ن خود، و عزت دھنده اسالم و اھل آن است.یسوق بده، چون خداوند ناصر د

 ت رومیت جھاد با توجه به نوعیدرباره نوع سو نظر عبدالرحمن بن عوف یرأ
نھا یفه رسول خدا، ایخل یبرخاست و گفت: ا س بعد از آن عبدالرحمن بن عوف

ه بر آنھا کستم ی. من بر آن ناند یمکن و پناگاه مستحیل آھنیه حاکروم و بنو اصفراند!! 
دور دست  یھا م، تا در نقطهیفرست یاسب سواران را م یم، ولینکحمله  یبارگکیبه 

ه یرار علکار را به تکن یتو برگردند، و چون ا یسو بهھجوم آورند، و پس شان  نیسرزم
مت به دست یغنشان  کین نزدیرسانند، و اززم یبه آنھا ضرر مآنھا انجام بدھند، 

من ی یھا نیند، بعد از آن به سرزمیتفا نماکن اندازه از دشمن خود ایآورند، و به ھم یم
عه و مضر بفرست، بعد ھمه آنھا را نزد خود فرا خوان. بعد از آن یو نقاط دور دست رب

شان بفرست، بعد یبه جنگ ا یخواست شان به جنگ برو، و اگریخودت با ا یاگر خواست
 دند.یخاموش شد، و مردم ھم خاموش گرد

 ه صحابه با نظر عثمانیو موافقت بق سرکد نظر ابوبییدر تأ سو نظر عثمان یرأ
پاسخ داد: من  س د؟ عثمان بن عّفانیر به آنھا گفت: چه نظر دارکبعد از آن ابوب

 یو ھنگام یآنھا مشفق و مھربان ھست ی، و براینین دیه خودت ناصح اھل اکبرآنم 
ساختن آن  ی، بر جارینیب یشان میه آن را به صالح عامه اک یرا اتخاد نمود ینظر
د، و یدبن زیده، سعیر، سعد، ابوعبی. بعد طلحه، زبیستیرا تو متھم نیر، زیم بگیتصم

 در آن مجلس حضور داشتند، گفتند: عثمان راست ش ن و انصاریه از مھاجرک یسانک
م و ینک ینما، و ما مخالفت تو را نم ی، آن را جاریه اتخاذ نمودکرا  یگفت، نظر
ان قوم یھم در م س یدند، علیر گردکن را متذین را و مشابه ایم، و ایینما یمتھمت م

 نزد. یحرف یحضور داشت، ول

، و خطبه یر به گفته علکر، و خوش شدن ابوبکابوب یبرا یبشارت دادن عل
 نمودن اصحاب جیر در بسکابوب

ه ک؟ گفت: من بر آن ھستم یدار یابوالحسن تو چه نظر یگفت: ا س رکابوبآنگاه 
، یرا بفرست یگریشان دیه به طرف اکن یا ای، و ینکت کشان حریاگر خودت به طرف ا

ر بشارت یر گفت: خداوند تو را به خکشد. ابوب یشان نصرت داده خواھیبر ا اللهان شاء
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ن ین دیا«گفت:  یه مکدم یشن ص امبر خدای؟ گفت: از پیدانستجا کن را از یدھد!! ا
ن و اھل آن غالب یه دکباشد، تا آن  یروز میند، غالب و پکه مخالفتش را ک یسکبر ھر 

ن مسرور ی! مرا به اییوکیث نی، چقدر حدالله ر گفت: سبحانکابوب». روز گردندیو پ
ان مردم برخاست، و خداوند را یدر م س رک، خداوند مسرورت سازد. سپس ابوبیساخت

 یدرود فرستاد، و بعد از آن گفت: ا یو یاد نمود، و بر نبیبه آنچه اھل آن است، 
د، و شما را یمردم! خداوند با اسالم بر شما نعمت فرمود، و به جھاد شما را عزت بخش

در جنگ روم  یبندگان خدا، برا ین ایلت داد، بنابراین فضین بر (اھل) ھر دین دیبه ا
بندم،  یم یھای شما پرچم یگمارم، و برا یرا م یرانید، و من بر شما امیشام آماده شو

و  یدنی، نوشتان تید نید، و باینکمخالفت نتان  ید، و از امراینکپروردگارتان را اطاعت 
اند، و  شه نمودهیه تقوا پکاست  یسانکرا خداوند با یو و خوب شود، زکینتان  طعام

 ارند.کوکین

برادرش  ید اّتفاق افتاد، و گفتار خالد برایان عمر و عمروبن سعیآنچه م تیاکح
 س رکد فرموده ابوبییدر تا
 س عمرآنگاه ندادند.  یت و خاموش شدند، به خدا سوگند جوابکد: مردم سایگو یم

جواب  ص فه رسول خدایه به خلکن، شما را چه شده است یگروه مسلم یگفت: ا
ند؟ ک یه شما را زنده مکطلب نموده  یزیچ یسو بهه شما را ک ید، در حالیدھ ینم
بود، ھمه به طرف آن مبادرت  یم کیا سفر، نزدیب، و ین تجارت قری، اگر ایآر
 برخاست و گفت: س دیدند. عمرو بن سعیورز یم

تو را  یزین؟! چه چیمنافق یھا ، مثالیزن یما م یھا را برا ا مثالیابن الخطاب، آ یا
 س ؟! عمرینک، خودت به آن شروع یب ما را در آن گرفتیدر آنچه عه کباز داشت 

دھم، و اگر مرا به  یپاسخ مثبت م یند، به وکه اگر مرا طلب کداند،  یم یگفت: و
 یم، برایما اگر بجنگ یگفت: ول س دیعمرو بن سعآنگاه جنگم.  یجنگ فرا خواند، م

اد: خداوند تو را موفق دارد، م. عمر پاسخ دیجنگ یخدا م یه براکم، بلیجنگ یشما نم
ھدف عمر از آنچه  -ند کخدا رحمت  -ن یر به عمرو گفت: بنشک!! ابوبیگفت کین

خاست تا سھل  یدیبه آنچه شن ینبود، و یخ ویمسلمان و توب کیت یاذ یدیشن
 شاند.کجھاد ب یسو بهزه داده و ین را انگیزم یسو بهنندگان کل یانگاران و م
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برادرم  یفه رسول خدا راست گفت، ایبرخاست و گفت: خل س دیخالدبن سعآنگاه 
ست، ین یمعبود یه جز وکراست  ییش خداین و او نشست. و خالد گفت: ستایبنش
ان ید، تا آن را بر ھمه ادین حق مبعوث گردانیت و دیرا به ھدا ص ه محّمدک یذات
 ییخدا یش برایدانند، ستا یار را بد مکن ین ایکاب و غالب گرداند، اگر چه مشریامک

ننده دشمن خود ک کننده وعده خود، و ھالکننده وعده خود، و ظاھر که وفا کاست، 
، یننده و مشفق ھستکحت ینص ییم، و نه مختلف، و تو والیاست، و ما نه مخالف ھست

و از تو  ینکم، چون امرمان یشو یج می، بسییج شدن را نمایر و بسیچون از ما طلب نف
 یبرادر و ا ید، و به او گفت: ایخوشحال گرد یاز گفته و س رکم. ابوبینکاطاعت 

د ثواب ی، و به امیو دھد، تو به رغبت اسالم آورده بودکیدوست، خداوند به تو پاداش ن
 یامبرش را راضی، تا خدا و پیرده بودکنت فرار یفار با دک، و از یھجرت نموده بود

ن، خداوند رحمتت کت ک، حریھستر مردم ی، تو امیرا بلند گردان یلمه وک، و یگردان
 ن آمد.ییند. و بعد از آن پاک

ر بالل را امر نمود، و او در کد، و ابوبیبرگشت، و خود را آماده گردان س دیو خالد بن سع
دانستند و  ید، و مردم میمردم به جھاد روم در شام خارج شو یان مردم اعالم نمود: ایم

قبل از ھمه به اردوگاه رفته بود،  یرشان است، و وید امیه خالد بن سعکنداشتند  یدیترد
تن، چھل تن، پنجاه تن و صد تن به اردوگاه  یست تن، سیبعد ازآن مردم ھر روز ده تن، ب

از  ید، و مردانیرون گردیب س رکابوب یجمع شدند. روز یادیه مردم زکن یخود رفتند، تا ا
آن  ید، ولیرا د یخوب ید، و آمادگیه به اردوگاه آنھا رسکن یاصحاب ھمراھش بودند، تا ا

نھا اگر به یاران خود گفت: درباره ای یش قناعت بخش نبود، و برایه روم برایعل یآمادگ
ن گروه در مقابل یگفت: من به ا س د؟ عمریدار ین تعداد به شام بفرستم چه نظریھم

گفتند: ما ست؟ یاران خود گفت: نظر شما چیبه آنگاه ستم. ین یاصفر راض یبن یھا گروه
ه آنان را توسط کسم، یمن ننویاھل  یبرا یا ا نامهیر گفت: آکم، ابوبیھمان نظر عمر را دار

اران ین نظر را ھمه یم؟ اینکشان  بیم، و در ثوابش ترغینکآن نامه به طرف جھاد دعوت 
 ن نوشت:ین، بنابراکار را بکن ی، ایرا اتخاذ نمود یدند، و گفتند: نظر خوبیپسند یو

 الله لیسب یجھاد ف یمن برایبه اھل  س رکابوبنامه 

مؤمنني ـاىل من قر عليه تابى هذا من ال اهللا رسول هفخليالرمحن الرحيم. من  اهللا بسم«

ال اله اال هو، اما بعد:  ياهللا الذ مد اليكمـاح  من اهل اليمن. سالم عليكم. فاينمسلمنيـوال
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هم ـجياهدوا باموالوامرهم ان ينفروا خفافاً وثقاالً ومومنني اجلهاد، ـتعاىل كتب عىل ال اهللا فان

 قد استنفرناعظيم. و اهللا، والثواب عندفروضهماهللا، واجلهاد فريضه  سبيل وانفسهم يف

مسلمني اىل جهاد الروم بالشام، وقد سارعوا اىل ذلك وقد حسنت بذلك نيتهم، وعظمت ـال

 يلتحسن نيتكم فيه؛ فانكم اىل احداىل ما سارعوا اليه، وا اهللا؛ فسارعوا عبادحسبتهم

يرض لعباده بالقول دون  تعاىل ملاهللا تبارك و ، فاناما الفتح والغنيمهاحلسنيني: اما الشهاده، و

 اهللاحفظيقروا حلكم الكتاب. هل عداوته حتى يدينوا بدين احلق، وال يزال اجلهاد الالعمل، و

 .١»مجاهدين الصابرينـاجر الرزقكم الكم، وـزكى اعملكم دينكم، وهد قلوبكم، و
آن عده از  یفه رسول خدا، براینده مھربان. از طرف خلیبخشا یبه نام خدا«
م. من کیشود. سالم عل یش خوانده میام برا ن نامهیه اکمن ین و مسلمانان اھل یمؤمن

 یست، اما بعد: خداوند تعالین یجز و یه معبودکنم، ک یش میرا ستا ییشما خدا یبرا
ن یبار و سنگکه سبکشان را امر نموده، یده است، و این فرض گردانیجھاد را بر مؤمن

 یا ضهیند، و جھاد فریدر راه خدا جھاد نما ھایشان د و با اموال و نفسیرون رویبار ب
جھاد روم در شام  یم، و ثواب نزد خداوند بزرگ است. ما مسلمانان را براکاست مح

در ارتباط  ھایشان تیار سبقت و شتاب نمودند، و نکن یا م، و آنھا به طرفیج نمودیبس
 یسو بهبندگان خدا،  یده، پس شما ایبه ثواب بزرگ گردشان  ید و تمنایوست، و امکین

و گردد، چون کیار نکن یدر اتان  یھا تید نید، و باینکآنچه آنھا شتاب نمودند، شتاب 
و  کمت و خداوند تباریفتح و غنا یا شھادت، ید: یھست یکیاز دو ن یکی یسو بهشما 

ه اھل عداوت یده است، و جھاد علینگرد یاز بندگان خود به قول بدون عمل راض یتعال
تاب اقرار ورزند. کم کن حق داخل شوند، و به حیه به دکاست  یتا آن وقت جار یو

ا د، و اعمالتان ریت نمایتان را ھدایتان حفظ دارد، و قلب ھا یرا براتان  نیخداوند د
 ».ب بگرداندین صابر را نصیتان اجر مجاھد یند، و براکه یکتز

و  )۱۲۶/۲(ن در المختصر ین چنیفرستاد. ا س کن نامه را توسط انس بن مالیو ا
 آمده است. )۱۴۳/۳(نز کال

                                           
ه به جنگ ھایی ک ثر ارتشکن صورت ایرا قبول نمودند، و به ا س قیر صدکبوبمن دعوت ایاھل  -١

 اھل شام رفتند از آنھا بودند.
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 شام یسو بهشان یت اکھنگام حر س رکخطبه ابوب
را  ١(ارتش) س رکه ابوبک یت نموده: ھنگامیر روایر از عبدالرحمن بن جبکابن عسا

شان یثنا گفت، و سپس ا یشان برخاست، خداوند را ستود، و بر ویان ایت داد، درمکحر
شام دستور داد، و آنان را به فتح نمودن آن از طرف خداوند  یسو بهت کرا به حر

ه کن برداشت نشود یند، و چنی، بشارت و مژده داد، تا در آن مسجدھا بنا نماشان یبرا
ه در آنجا طعام کر یاست س یید، شام جایرو یم یو سرگرم یباز یاشما آنجا فقط بر

خواھم. اما سوگند به پروردگار  یبر پناه مکو  یشود، ومن از سرمست یاد میزتان  یبرا
ه و سفارش یلمه توصکد، و من شما را به ده ینک یبر مکو  یعبه، شما سرمستک
ه کث را، چنان ید... و حدیرا به قتل نرسان یخ فانید: شیه آنھا را حفظ دارکنم، ک یم

 ده.یر گردکآمده، متذ )۱۴۳/۳(نز کدر ال
ج شدن در راه خداوند، مشورت ینمودن به جھاد و بس کیو تحر س عمربن الخطاب

نمودن به جھاد و  کیو تحر س (عمربن الخطاب ش آمدیش پیاش با صحابه در آنچه برا
 .د)یحاضر گرد ه اول به جھادک یسکر مقّرر نمودن یام

بن حارثه  یه گفت: مثنکت نموده، یاز قاسم بن محّمد روا )۶۱/۴( یر طبریابن جر
ن یچون ما زم ،٢ندکبزرگ جلوه نتان  ین طرف برایمردم! ا یصحبت نمود و گفت: ا

م، و از دو بخش عراق بر بخش بھتر آن ما بر آنھا غلبه یا مزروعه فارس را تصّرف نموده
ه ک یسکم، ویا شان به دست آوردهیم و از ایا و عراق را با آنھا نصف نموده ،٣میرده اک

ن طور خواھد یھم اللهاند، و ما بعد آن ھم ان شاء شان جرات گرفتهیطرف ما بود برا
 یشما جز به صورت چراگاھ یان مردم برخاست و گفت: حجاز برایدر م س بود. و عمر

ه ک ینیتوانند، مھاجر یاز آن نم یا گر استفادهین دیر از اینان آن غکست، و سایمنزل ن
تاب که خداوند در ک ینیزم یجااند؟ سوکن وعده خدا ینون در اکشدند، ا یدان میوارد م

 د، چون گفته است:ینکت کراث دھد، حریبه متان  یه آن را براکوعده داده است تان  یبرا

                                           
 باشد. یه غلط مکدر اصل حبشه آمده  -١
ت آنھا و کھا بود، البته به خاطر قدرت و شو ن طرفین و گرانتریاز بدترشان  یطرف فارس برا -٢

ن طرف یسه روز آنھا را بد س . و عمربن الخطابیاز طبرھا، به نقل  بر ملتشان  طره و غلبهیس
 س جواب نداد، و در روز چھارم پاسخ مثبت دادند.کچ یدعوت نمود و ھ

م، و جانب نه چندان یا افتهی، ما بر نصف بھتر و خوب آن دست ینکم ی: اگر عراق را دو نیعنی -٣
 خوب آن تحت تصّرف آنھاست. م.
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 .]۲۸الفتح: [ ﴾ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿
 .»ن غالب گرداندیتا آن را بر ھر د« :ترجمه

نش، غزت دھنده ناصر خود است، و اھل خود را بر یروز گرداننده دیو خداوند پ
 جااند؟کگرداند، بندگان صالح خدا  یم یھا مستول امت یھا راثیم

دبن مسعود بود، بعد از آن ید ابوعبیه به جنگ حاضر گردک یسکن ی: نخستآن گاه
ر جمع که آن لشک یبود،ھنگام ش -سیط بن قیا سلی-د یعبس سعدبن کن یدوم
ر مقرر ین و انصار را امیاز سابقه داران مھاجر ید، به عمر گفته شد: بر آنھا مردیگرد

نم، خداوند شما را به خاطر سبقت و ک ین نمین. عمر گفت: نه، به خدا سوگند، چنک
و روبرو شدن (با  دیدیه ترسک یدشمن بلند نموده است، وقت یسو بهتان  سرعت

ه به پاسخ کاست  یاز شما اول یسکاست ین صورت به رید در ایدشمن) را سخت دانست
جھاد سبقت نموده، و به دعوت جواب مثبت داده است. به خدا سوگند،  یسو بهدادن 

ر مقرر یشان امیرا بر ا یگریه به جنگ حاضر شده بود، دکشان را ین ایجز نخست
 یط و سعد را خواست و گفت: اگر شما دو تن از وید، سلیعبنم، بعد از آن ابوک ینم

ش را با آن انتصاب یخو ییشواینمودم، و پ یار مکن یا ید، شما را متولّ ینمود یسبقت م
گفت: از اصحاب  یر مقرر نمود، و به وید را بر ارتش امیابوعبآنگاه د، ینمود یم کدر

سب که درست معلومات کن یساز، و تا ا کیبشنو، و آنھا را در امر شر ص امبریپ
جنگ جز مرد  ین جنگ است، و براین، چون اکبه سرعت و عجله تالش ن یا ردهکن

در  یگریداند، د یاز آن را م یه فرصت رفتن به جنگ و خوددارکن و با آرامش، یمت
ت نموده، و یروا یق شعبیاز طر )۶۱/۴( ین طبرین را ھمچنیست. و ایسته نیار و شاک

مند  ه از صحبت رسول خدا بھرهکرا  یسکگفته شد:  س عمر یآمده: برا یث ویحددر 
 یسو بهشان ین. عمر گفت: فضل صحابه فقط در سرعت اکّرر کر میباشد، بر آنھا ام

) یگریشان را قوم (دیگردانان است، و چون عمل ا یدن در مقابل رویدشمن و جنگ
رون یبار و گرانبار بکه سبک یسانکورت نند، در آن صک یانجام دھد، و آنان سھل انگار

ن یشان جز نخست یرا برا یسکن (امارت) بھتراند، به ھدا سوگند، یشوند، از آنھا برا یم
ر مقرر نمود، و ید را امین ابوعبیفرستم، بنابرا ینشان داد نم یه به جنگ آمادگکشان یا

 رد.که یرش توصکاو را در خصوص عس
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 فارس یسو بهبا اصحاب درباره خروج  سمشورت عمر
ه خبر ک یه گفت: وقتکت نموده، یز روایاز عمربن عبدالعز )۸۳/۴( ین طبریھمچن

 یسرکاز آل  یدبن مسعود و توافق و گرد آمدن اھل فارس بر مردیشته شدن ابوعبک
 ١ه به صرارکن یرون رفت، تا ایاد نمود، و بین و انصار فریان مھاجرید، در میبه عمر رس

ش فرستاد تا خود را به اعوص برساند، و به طرف راست خود ید. و طلحه را پیرس
را  س یرا، و عل ش ر بن عوامین نمود، و به طرف چپش زبییعبدالرحمن بن عوف را تع

مشورت  ینه گذاشت، و از مردم مشورت خواست، و ھمه آنھا به وین خود در مدیجانش
رده کت را قبل از رفتن صرار و و عودت طلحه نن مشوریرفتن به فارس را دادند، و او ا

مشورت نمود، طلحه از  ینجا رفت و طلحه عودت نمود) با اصحاب رأیبه ا یبود، (و وقت
را  یه وکبود  یسانکه از مردم متابعت نمود، و عبدالرحمن بن عوف از کبود  یسانک

س بعد از کچ یھ ینمود. عبدالرحمن گفت: من پدر و مادرم را برا یبازداشت و نھ
ت، یرده بودم. گفتم: پدر و مادرم فداکامبر، قبل از آن روز و نه ھم بعد از آن، فدا نیپ

ر را بفرست، و تو خودت قضا و کخودت باش و عسا ،٢ن را به من واگذاریا یعجز و ناتوان
ست ک، چون اگر ارتشت شیا دهیرت در قبل و بعد دکصله خداوند را درباره عسایف

ست کا شی یشته شوکامر  یاگر تو در ابتدا یست، ولیست تو نکبخورد، مانند ش
ندھند،  یگر ابدًا شھادت و گواھیند، و دیر نگویبکگر تیه مسلمانان دکترسم  ی، میبخور

ه کنمود، نامه سعد  یرا جستجو م یه مردک یدر حال یست، ویجز خدا ن یه معبودک
د. عمر ی، مواصلت ورزانش ان مشورتیصدقات در نجد بود، در جر یمسؤول جمع آور

ست؟ گفت: یکد: یافتم. پرسیرا  ید. عبدالرحمن گفت: وینکدا یم پیرا برا یگفت: مرد
 ھمراھش موافقت نمودند. یو اھل رأ ،٣کر چنگال، سعدبن مالیش

 ب نمودن به جھادیوترغ س عثمان بن عّفان
ه گفت: از کت نموده، یروا س عثمان بن عفاان یاز ابوصالح موال )۶۵/۱(امام احمد 

 ص ه از رسول خداکرا  یثیمردم، من از شما حد یگفت: ا یه بر منبر مکدم یعثمان شن
از نزدم، بعد از آن تان  یندگکپرا یندیده بودم پنھان نمودم، البته به خاطر ناخوشایشن

                                           
 نه.یب مدیاست قر یچاھ -١
 عبدالرحمن است. ین رأین عاجز آمد، به آنھا بگو: ایرالمؤمنیام عنی اگر مردم گفتند:ی -٢
 باشد. یوقاص م یل القدر و مشھور به سعد بن ابیجل یھمان صحاب کسعدبن مال -٣
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رسد  یمرش کس آنچه را به فکنم، تا ھر کان یبتان  یه آن را براکد یرم رسکن به فیچن
روز  کی«گفت:  یه مکدم یشن ص ار نماد. از رسول خدایخود انتخاب و اخت یبرا

 .١»آن از منازل بھتر است یاز ھزار روز در ما سوا یدر راه خداوند تعال یداریاستقامت و پا
 س ریبن زب اللهاز مصعب بن ثابت بن عبد )۶۱/۱(ن را ھمچنان امام احمد یو ا 
ران یه بر منبر خود خطبه اک یدر حال- س ه گفت: عثمان بن عفانکت نموده، یروا

 ص ث را از رسول خدایه آن حدکنم، ک یان میرا ب یثیحدتان  یفرمود: من برا -نمود یم
 یگریز دیشما به من چ کیض بودنم به نزدیمرا جز حرتان  یان آن برایدم، و از بیشن

در راه  یشب نگھبان کی«گفت:  یه مکدم یشن ص داشت، من از رسول خدا یباز نم
 .٢»روزش روزه گرفته شود، بھتر است ام شود ویه شب آن قک، یاز ھزار شب یخداوند تعال

 به جھاد س طالب یبن اب یب نمودن علیترغ
ان مردم برخاست و یدر م س یه: علکت نموده یدبن وھب روایاز ز )۹/۴( یطبران

و  یجاکید دوباره یند و نقض نماکه آنچه را بشکراست،  ییش خدایگفت: حمد و ستا
توانند آن را  ین نمینندگان و ناقضکم نسازد، شکو مح یجاکیم نشود، و آنچه را کمح

رده بودند، و نه کند، اگر خواسته بود، دو تن ھم از خلقش با ھم اختالف نینقض نما
لت صاحب فضل یرده بود، و نه مفضول از فضکتنازع  یاز امر و یزیامت ھم در چ

 یجاکیان با ھم کن میده، در ایشکنجا یرھا به این قوم را تقدیما را و ا ده بود.یار ورزکان
بخواھد  یم، اگر ویپروردگارمان قرار دار ییدگاه و شنواین ما در دیمان نموده، بنابرا

گردد، تا ظالم را  یدار میپد یاز جانب و یریید، و تغینما یع و زود میانتقام را سر

                                           
) ذکر ۱۳۶۱» (صحیح ترمذی«) آلبانی نیز آن را در ۱۶۶۷) و ترمذی (۱/۶۵. احمد (صحیح -١

) حسن لغیره دانسته است. نسائی و حاکم ۱۲۲۴» (ترغیب و ترھیبصحیح «کرده و آن را در 
شاکر نیز آن  گوید: به شرط بخاری صحیح است. شیخ احمد اند و حاک می نیز آن را روایت کرده

 .)۴۷۰( را صحیح دانسته است
) در سند آن مصعب بن ثابت ضعیف است. احمد و ابن معبن و دیگران وی ۱/۶۱. احمد (ضعیف -٢

 ۷۳یا  ۷۱) در سن ۱۵۷اند و در ضمن منقطع نیز ھست زیرا مصعب به سال ( دانسته را ضعیف
سال پس از شھادت عثمان بوده است و عجیب است که  ۵۰سالگی وفات یافته و والدت او نیز 

) این حدیث را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافقت کرده است. شیخ احمد شاکر ۲/۸۱حاکم (
 ».ضعیف الترغیب«) و ۲۷۰۴» (ضعیف الجامع«نسته و ھمچنین آلبانی در ) آن را ضعیف دا۴۳۳(
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ا را دار اعمال یدن یو یجاست، ولکه کرش را بشناساند یحق مص ید، و برایب نمایذکت
 ده است:یساخته، و آخرت را نزدش دار قرار گردان

ِينَ ٱ زِيَ ِ�َجۡ ﴿ َّ�  ٰٓ�َ
َ
ْ ـُٔ أ ْ  بَِما وا ِينَ ٱ زِيَ َوَ�جۡ  َعِملُوا حۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  َسُنوا  .]۳۱النجم: [ ﴾َ� سۡ �ُۡ ٱب

اران را در برابر کوکیبدھد، و نفر یکاران را به خاطر اعمال بدشان کتا بد«: ترجمه

 .»پاداش دھدشان  کیاعمال ن
گاه باش د، و ینک یام را طوالنید، پس امشب قیشو یه شما فردا با قوم روبرو مکد، یآ

ت و یشان با جدید، و با اینصر و صبر بخواھ ألد، و از خداوند ینکاد یتالوت قرآن را ز
 و بعد از آن منصرف شد.د. یار و صادق باشکد، و راستیروبرو شو یاستوار

 نیدر روز صف س یق نمودن علیو تشو یکتحر
در  س یه: علکت نموده یروا یر ویو غ یاز ابوعمره انصار )۱۱/۴(ن یھمچن یو

 یشما را به تجارت ألزه داده گفت: خداوند ینمود، و انگ کین مردم را تحریروز صف
 ییر راھنمایخ یسو بهدھد، و  ینجات م که شما را از عذاب دردناکداللت نموده، 

و  یرش عالکه ذک، و جھاد در راه خدا، یو به رسول و ألمان به خداوند یند: اک یم
ونت خوب در جنات عدن کس یبلند است، و خداوند ثواب آن را مغفرت گناه، و جاھا

ه کدارد  یرا دوست م یسانک یه وکقرار داده است، بعد از آن شما را خبر داده است، 
ن یم و استوار است، بنابراکوار محیچون د ییه گوکجنگند  یم یصفدر راه او در 

د، بدون زره را در عقب ینکش ید، و روزه دار را پینکم برابر کوار محیرا چون دتان  یھا صف
 ده.یر گردکد... و خطبه را به طول آن متذیریم بگکن را محیپس یھا د، و دندانیقرار دھ

 نمودن به قتال خوارج یکو تحر س یعل
در  س یه علک یت نموده: ھنگامیروا یھمدان کاز ابوالودا )۵۷/۴(ن یھمچن یو

خداوند گفت: اما  ید، برخاست، و پس از حمد و ثناید گردیله آمد، و از خوارج ناامینخ
از  یا نارهکند، در ک ید، و در امر آن سستینما که جھاد در راه خدا را ترک یسکبعد: 

نموده به حالش برسد،  کرا به نعمت در یخداوند وه کن یت قرار دارد، مگر اکھال
نور خدا  یند، و در خاموش سازک یه با خدا دشمنک یسکد، و با ین از خدا بترسیبنابرا

ه نه خوانندگان ک یسانکاران گمراه و ظالم و مجرم، کد، و با خطا ید بجنگیتالش نما
ل، و نه ھم نظر به سابقه اسالم اھل یدر تأو ی، و نه علمااند نی، و نه فقھاء در داند قرآن
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شوند، در خصوص شما  ید) به خدا سوگند، اگر بر شما مستولییار نماکین امراند، (پیا
تان  دشمن اھل مغرب یسو بهت کحر یدھند. برا یو ھرقل را انجام م یسرکاعمال 

شما  م تا نزدید، و ما دنبال برادران اھل بصره شما را فرستادینکت کدا وحریپ یآمادگ
م، و قوت به ینک یت مکحر اللهد، ان شاءیند، و چون نزد شما آمدند و جمع شدیایب

 ست.یّسر نیق خداوند میبرگشت از گناه جز به توف یارایطاعت و 

 رون رفتن به جھادیآنھا در ب یدرباره سست س یخطبه عل
 س یه: علکت نموده یدبن وھب روایق ابومخنف از زیازطر) ۶۷/۴(ن یھمچن یو

مردم،  یه به آنھا بعد از حادثه نھر گفت اکبود  یالمکن ین اولیو ا -به مردم گفت: 
 یسو به یکینزد یه در جھاد با وک ید، دشمنیدشمن آماده شو یسو بهت کحر یبرا

تاب کران، از یه در حق حک یاست، دشمن یله نزد ویخداست، و به دست آوردن وس
واژگون است، در  یو در گودال گمراھان سرگردان ین منحرف، در طفی، از دکخش

ل کد، و بر خداوند توینکد، آماده یتوان یمقابل آنھا آنچه را از قوت و اسبان بسته م
 است، و خدا به عنوان نصرت دھنده بسنده است. یافکل یکد، و خدا به عنوان ویینما

بر آنھا  یچند ید: نه آنھا به جھاد رفتند و نه آماده شدند، روزھایگو ی) می(راو
 یھا د، بعد رؤسا و چھرهیوس گردیشان مأیار توسط اکه از انجام آن ک ییگذاشت، تا جا
ه چه کا شد ین جویشان را طلب نمود، و از ایات ایرا خواست، و نظرشان  شناخته شده

 کین را یھم ا یسکرا بھانه آورد، و  یضیاز آنھا مر یسکند، کاف یر میز آنھا را به تأخیچ
در  س یعلآنگاه داشت،  یه نشاطکاز آنھا بود  یمکرد، و کو بد قلمداد  یعمل اجبار

 ستاد و گفت: یراد خطبه ایا یشان برایان ایم
ن یزم یسو بهرون شدن به جھاد امر نمودم، یب یشما را برا یبندگان خدا! چرا وقت

؟! و به ذلت و یشد یا در عوض آخرت راضیدن یا به زندگید؟! آینمود یو سست یاھلک
ه شما را به جھاد دعوت نمودم، ک یا ھر وقتی؟! آیبه عوض عزت تن داد یخوار

ه ک یید، و گویرات موت باشکدر حال س ییه گوکد یچرخ یچنان متان  یھا چشم
ور کتان شب یه چشم ھاک یید، و گویدان یتان آشفته است، و شما بر اثر آن نمیھا قلب

 یدر وقت راحت، و وروباھا ١یشر یرھاید، به خدا سوگند، شما جز شینیب یاست، شما نم
 یگریز دید چیرده شوکو شدت دعوت  یه به سختک یله گر، در وقتیزنگ باز وو حین

                                           
 شود. یه به آن مثل زده مکنار فرات کاست در  ییاسم جا -١
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ه به شما کد یستین یستند، و شما گروھیمن قابل اعتماد و ثقه ن ید، و شما ابدًا برایستین
سوگند، شما  ه به آن پناه برده شود، به خداکد یھست یرده شود، و نه صاحب عزتکحمله 

د و یافت یر مکله و میگران در دام حید، شما از طرف دین شعله زنندگان جنگ ھستیبدتر
د یتوان یرود و خود را نم یم شده مکد. از اطراف شما یسنج ینم یا لهیر و حیخود تدب

د، برادر و یغافل یشما در غفلت یخوابد، ول ی) از مراقبت شما نمتان د و (دشمنینجات دھ
رفته، به ذلت تن داده یه صلح را پذک یسکباشد،  یعقل م یدار و دارایجنگ ب یھمنوا

 اند، و مغلوب مقھور و مسلوب است. نندگان مغلوب شدهکنندگان و مجادله کاست، و جنجال 
د، حق شما یدار یدارم، و شما بر من حق یبعد از آن گفت: اما بعد: من بر شما حق

ه ھمصحبت شما ھستم، و فراھم ساختن و کت اس یشما، تا وقت یحت برایبر من نص
د و ینمان یتان است تا جاھل باق میان شماست و ھمچنان تعلیمتتان در میم غنیتقس
حت به یعت است، و نصید و حق من بر شما وفا به بید تا بدانید دادن است تا بدانیتعد

خوانم، و طاعت در  یه شما را فرا مکاست  یم در وقتیارا، و پاسخ براکمن در خفا و آش
ن یر نموده باشد: در ایتان اراده خینم، اگر خداوند براک یه شما را امر مکاست  یوقت

 د.یینما یم کد، درینک ید و آنچه را آرزو میآور ید، به دست مینک یصورت آنچه را طلب م

 یبه و ین و جواب علیدر روز صف یخطاب به عل یریاد حوشب حمیفر
ه گفت: کت نموده، یروا یاز عبدالواحد دشمق )۳۱۵/۱(عاب یابن عبدالبر در االست

طالب! از ما  یابن اب یرا صدا نمود، و گفت: ا س ین علیدر روز صف یریحوشب حم
م، و تو را یدھ یمان و خونت به خدا سوگند م یھا منصرف شو، و ما تو را در خصوص خون

ن را نگه دار. یمسلم یھا و خونم، و تو ما را با شام مان واگذار، یگذار یبا عراقت وا م
ه سھل کار دور است، به خدا سوگند، اگر بدانم ین بسیم! ایابن ام ظل یگفت: ا س یعل

بر  ینینمودم، و در سنگ یار را مکن یش دارد این خدا گنجایم در دیمت برایو مال یانگار
ه از ک یوقتمت اھل قرآن، در یو مال یوت و سھل انگارکخداوند به س یول من آسانتر بود،
ن خداوند یه دکن یشود، و آنھا قدرت دفاع و جھاد را داشته باشند، تا ا یم یخداوند نافرمان

 ت نموده.یروا )۸۵/۱( هین را در الحلیم مثل اینشده است. و ابونع یاب نگردد، راضیامک

 هیه سعد در روز قادسیانیب ب به جھادیو ترغ س وقاص یسعدبن اب
اد به اسناد آنھا، یف از محّمد و طلحه و زیق سیاز طر )۴۴/۴( یر طبریابن جر

پس از حمد  یراد فرمود، ویا یا هیانیب -هیدر روز قادس-ه گفتد: سعد کت نموده، یروا
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ست، و ین یدر پادشاھ یکیشر یو ین فرمود: خداوند حق است، و برایخداوند، چن یو ثنا
 بزرگ و با عظمت است گفته:ش یه ثناکوجود دارد، خداوند  یخالف ینه ھم درقول و

ُ�ورِ ٱ ِ�  َناَكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿ نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
ٰ ٱ ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�  لُِحونَ ل�َّ

 .]۱۰۵االنبیاء: [ ﴾١٠٥
ن یه بندگان صالح من وارث زمکم،یا ر (تورات) نوشتهکما در زبور بعد از ذ«: ترجمه

 .»خواھند شد
ه آن را مدت سه سال است در خدمت کراث شما و وعده پروردگارتان است، ین میا

د، و یخور ید، و از آن میآور یشما قرار داده است، و شما تا امروز از آن طعام به دست م
د، یساز یزشان مینکد، و غالم و یریگ یات میشان مالید و از ایرسان یاھل آن را به قتل م

ن ینون اکو ا ،١ان به دست آوردندشیروزگار شما، ازاه اصحاب کالبته به خاطر آنچه 
عرب و  یھا شما آمده است، و شما شناخته شده یسو بهشان یاز طرف ا ٢رکگروه و لش

ه در پشت سر شما قرار دارند، اگر کد یھست یسانکله و عزت یان آنھا و بھتر ھر قبیاع
ا و آخرت را یدنتان  ید براد، خداونییآورده رغبت نما ید و به آخرت روینکا دل بریاز دن

ام کاگر نا یسازد، ول ینم کیس را به اجل و مرگش نزدکچ ین قتال ھید، و اینما یجمع م
 د.یساز یرا برباد متان  رود و آخرت یاز دست متان  د، قوتیف گردید، و سست و ضعیشو

 هیخطبه عاصم بن عمرو در روز قادس
ه خداوند اھل آن را کاست  ینین سرزمیبرخاسته گفت: ا س عاصم بن عمرو

را به دست  ییزھایه شما ازآنھا چکن سه سال است یده است، و ایتان حالل گردانیبرا
د و با ینکد و اگر صبر یآورند، و شما بلند ھست یه آنھا از شما به دست نمکد، یآور یم

نان، د خداوند با شماست، و اموال، زیزه بزنیر و نیشان را با شمشیا یارکصداقت و راست
 ه خداوندک-د یام شدکف و نایاگر ضع یشماست، ول ین آنھا برایپسران و سرزم

ن ینخواھد ماند، البته از ترس ا یباقتان  ن تجّمعیا -نگھدارنده و حافظ شما از آن است
اد یگذشته را  ی، روزھاالله ،الله د.یساختن آنھا برنگرد کگر به خاطر ھالیه بار دک
ه کد ینیب یا نمید، آیاد آوریده به یتان در آن بخشیخداوند براه کرا  ییزھاید، و چینک

                                           
از عراق به دست خالدبن  یعیوس یھا ه در آن بخشکه است، یقبل از جنگ قادس یھدف روزھا -١

 ده بود.ید فتح گردیول
 زدگرد پادشاه فارس است.ی یست ھزار نفریر دوکھدف ھمان لش -٢
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از علف و مردم است، و در آن جنگل و  یاه، و خالیآب و گ یب ن در پشت سرتانیزم
رد؟ توّجه و یآن پناه برده شود، و توسط آن دفاع صورت گ یسو بهه کست ین یپناھگاھ

 د.یھّمت خود را مبذول آخرت بگردان

  أ به جهاد و بیرون رفتن در راه خداوند ن هرغبت و شوق صحاب

 ابوامامه به جھاد یرغبت و عالقمند
 ٢)هک یه گفت: (ھنگامکت نموده، یروا( س ١از ابوامامه )۳۷/۹( هیم در الحلیابونع

 یم خروج با ویز تصمیبدر را گرفت. او ن یسو بهرون رفتن یم بیتصم ص رسول خدا
گفت: نزد مادرت باش. ابوامامه به او گفت:  یبه و اریاش) ابوبرده بن ن ییرا گرفت، (دا

د، او یر گردکمتذ ص ه را به رسول خداین قضیا یه تو نزد خواھرت باش. وکبل
 ص د، و رسول خدایرون گردیبودن (نزد مادرش) دستور داد. و ابوبرده ب یابوامامه را برا

 .٣نماز گزارد یوفات نموده بود، و بر و یه مادر وکبرگشت  یدر حال

ه: جھاد از حج ک ین قول ویر در راه خدا و ایدر س سعمر یرغبت و عالقمند
 افضل است

ت یروا س شان از عمریر ایبه و غیش ید بن منصور، ابن ابیامام احمد در الزھد، سع
وستم، اگر در یپ یه به خدا مکبود دوست داشتم  یز نمیه گفت: اگر سه چکاند  نموده

به سجده  کخدا در خا یام را برا یشانیا پینمودم،  یت نمکر و حریراه خدا س
 یه خرماھاکنند یچ یو را چنان مکین یھا ه سخنکنشستم  ینم یا با قومینھادم و  ینم

 نز آمده.کن در الین چنیشود. ا یده میو چکین
د چون حج عمل یید حج نمایه گفت: باکت نموده، یروا س به از عمریش یو ابن اب
نز کن در الین چنیبه آن امر نموده، اما جھاد از آن افضل است. ا ه خداوندکصالح است 

 آمده. )۲۸۸/۲(
 

                                           
 .یار است، نه ابوامامه باھلیاس بن ثعلبه خواھرزاده ابوبرده بن نیا یو -١
 اند. عاب نقل شدهیواالست از االصابه کمانکلمات داخل که ین و بقیا -٢
 ).۹/۳۷. ابونعیم در حلیة (حسن -٣
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 به جھاد ب ابن عمر یرغبت و عالقمند
ه گفت: من در روز بدر به رسول کت نموده، یروا ب ر از ابن عمرکابن عسا

، یداریمثل آن در ب یرد، و شبکدانست و قبولم ن کوچکمرا  یعرضه شدم، و صخدا
امده است، چون یگر ھرگز بر من نیرد، دکقبولم ن ص ه رسول خداکن یه از ایاندوه وگر

عرضه شدم، و او مرا قبول نمود، و من به خاطر آن خدا  ید، من به وینده فرا رسیسال آ
، ١ه دو گروه با ھم روبرو شدندک یابو عبدالرحمن، در روز یگفت: ا یرا ستودم. مرد

ش و یه ستاکھمه مان درگذشت و عفومان نمود،  خداوند از یدند، گفت، ولیگردان یرو
 آمده است. )۲۳۱/۵(نز کن در منتخب الین چنیمرا وراست. ا یادیحمد ز

 ه اراده جھاد را نموده بودک یمرد با س قّصه عمر
 یآمده گفت: ا س نزد عمر یه گفت: مردکت نموده، یروا س ھناد از انس

 یبه مرد س ام. عمر جھاد را نمودهه اراده کب به من بده، کمر کین، یرالمؤمنیام
 یرد. ویخواھد بگ ین، تا ھر چه را مکت المال یر. و او را داخل بیگفت: دستش را بگ

نھا یست؟ من به این چید: ایه در آن طال و نقره است، پرسکد ید، و دیداخل گرد
و آوردند، و ا س را دوباره نزد عمر یو توشه بود. و یندارم، خواست من سوار یضرورت

داد، و  یرا به و یامر توشه و سوار س عمرآنگاه را از آنچه گفته بود خبر دادند، 
ه آن مرد سوار شد، دستش ک یرد، و ھنگامکرا آماده  یو یخودش به دست خود سوار

انجام داد و به  یه به خداوند به وک یارکخداوند را نظر به  یرا بلند نمود، و حمد و ثنا
رفت، و تمّنا  یاده میپ ین حالت عمر از دنبال ویآورد، در اجای  به اعطا نمود یو
ا، و عمر ید، گفت: بار خدایه آن مرد فارغ گردک ید. ھنگامیش دعا نمایه براکنمود  یم

 آمده. )۲۸۸/۲(نز کن در الین چنیو ده. اکیرا جزا و پاداش ن

 دینما یم یرود و در راه خدا نگھبانیرون میه بک یسکلت یدر فض س قول عمر
نان خود گفت: یبه ھمنش س ه عمرکت نموده، یر از ارطاه بن منذر رواکابن عسا

اد یروزه و نماز را  یو یاز مردم اجر بزرگتر دارد؟ آنھا شروع نموده برا کیدام ک
 یسکا شما را از ین. عمر گفت: آیرالمؤمنیگفتند: فالن و فالن بعد از ام یردند، و مک یم
تر دارد، خبر ندھم؟  ن ھم اجر بزرگیرالمؤمنید، و از امینموداد یشما  یسانکه از ھمه ک

                                           
 در روز احد. یعنی -١
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ز که در شام است و از لجام اسب خود گرفته و از مرک ی. گفت: مردیگفتند: بل
را  یو یا ا گزندهیدرد، و  یرا م یو یا ه درندهکداند  یند، و نمک یمسلمانان دفاع م

د، و از یاد نمودیه ک یانسکن از یند؟ اک یر میرا گ یو یا دشمنیزند، و  یش مین
 آمده. )۲۸۹/۲(نزالعمال کن در ین چنیتر دارد. ا ن ھم اجر بزرگیرالمومنیام

 س رکرون رفتن (در راه خدا) با ابوبیقّصه عمرومعاذ بن جبل درباره ب
ه گفت: عمر بن کت نموده، یروا س کعب بن مالکاز  یق واقدیابن سعد از طر

نه و اھل یبه مد یرون رفتن ویرون رفت، و بیبگفت: معاذ به طرف شام  یالخطاب م
 الله ر رحمهکداد خلل وارد نمود، ومن با ابوب یمشان  یبرا یه وک ییآن در فقه و فتوا

ن را از یاو ا ینگه دارد، ول یمردم به و یازمندیه او را به خاطر نکبودم  صحبت نموده
ن یطلبد، بنابرا یرا انتخاب نموده، و شھادت را م یطرف یرد و گفت: مردکمن قبول ن

 ی) شھادت در حالیمرد (گاھ یدارم. گفتم: به خدا سوگند، برا یرا نگه نم یمن و
ه در بستر خود و در خانه خود قرار داشته باشد، و در شھر خود از کگردد،  یب مینص

نه در یم در مدمرد ید: و معاذ بن جبل برایگو یم کعب بن مالکتر باشد.  یھمه غن
 آمده است. )۸۷/۷(نز کن در الین چنیا .١داد یر فتوا مکو ابوب ص امبر خدایات پیح

 قوم در مجلس ین بر رؤسایح دادن مھاجران نخستیو ترج سعمر
ل بن یه گفت: حارث بن ھشام و سھکت نموده، یر از نوفل بن عماره رواکابن عسا

قرار شان  یان ھر دوینشستند، و عمر در م یعمرو نزد عمربن الخطاب آمدند، و نزد و
ن شروع به آمدن نزد عمر نمودند، و عمر ین حالت مھاجران نخستیداشت، در ا

طرف  کی) ھایشاننجا، و آن دو را (از جایحارث ا ینجا، وایل ایسھ یگفت: ا یم
نمود. بعد انصار شروع به آمدن نزد عمر نمودند، و او آن دو را ھمان طور (از  یم

ه از نزد ک یه در آخر مردم قرار گرفتند. و وقتکن ینمود، تا ا یطرف م کی) ھایشانجا
 ه با ما چهک یدیا ندیل بن عمرو گفت: آیحارث بن ھشام به سھ، رون رفتندیعمر ب

ه مالمت را متوجه کسزد  یست، و مین یمالمت یمرد، بر و یل به او گفت: ایرد؟ سھک
م و یعوت شدند و شتاب نمودند، و ما دعوت شدن قوم دیم، ایخود مان ساز یھا نفس
ن و انصار از نزد عمر برخاستد، آن دو یه مھاجرک یم. ھنگامیر نمودیو تأخ یسست

                                           
 است که متروک است.. در این سند واقدی سند آن بسیار ضعیف است -١
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م یم، و دانستیدید ین، آنچه را امروز نمودیرالمؤمنیام یگفتند: ا ینزدش آمده به و
توسط آن ه کھست  یزیا چیم، آیا خودمان آورده یھا نفس ١ه آن را ما از (طرف)ک

به آن دو گفت: جز  س م؟ عمریینا کآنچه را (از فضل از ما فوت شده است) دوباره در
مرز روم اشاره نمود. بعد آن  یسو بهدانم، و  یار نمکن یا یرا برا یزیگر چین وجه دیا

نزالعمال کن در ین چنیردند، و در ھمان جا فوت نمودند. اکت کشام حر یسو بهدو 
ش مصعب از نوفل بن عماره به مانند یر از عموین زبیرا ھمچن نیآمده. و ا )۱۳۶/۷(

 ت نموده است.یر نموده، رواکذ )۱۱۱/۲(عاب یه ابن عبدالبر در االستکآن، چنان 

شان مقّدم یا ن را بریمھاجر س ه عمرک ییھمان رؤسا یل بن عمرو برایقول سھ
 داشت
ه کت نموده یروا ٢ر بن حازم از حسنیاز جر کق ابن مباریاز طر )۲۸۲/۳(م کحا

ل بن یشان: سھیان ایه درمکدند، یبر دروازه عمر حضور به ھم رسان یگفت: مردمان یم
ن اثنا اجازه یحضور داشتند. در ا ش شیاز قر یان بن حرب و بزرگانیعمرو، ابوسف
به اجازه دادن  ش ب، بالل و عماریاھل بدر چون صھ ید، و برایرون گردیدھنده عمر ب
ھا را  بود، و آن یبه خدا سوگند بدر ید: ویگو ی) مهیعل یتعال /حسن (-شروع نمود 

ان یابوسفآنگاه ، -ت ھم نموده بودیشان سفارش و وصیداشت، و درباره ا یدوست م
نجا یدھد، و ما در ا ین غالمان اجازه میبه ا یدم! ویگفت: چون امروز ھرگز ند

 -٣بود یاریمرد عاقل و ھوشه ک-ل یند. سھک ینم یم و به طرف ما التفاتیا نشسته
نم، اگر یب یھست متان  ی، من آنچه را در روھا-به خدا سوگند-قوم،  یگفت: ا
ن قوم ھم دعوت شدند، و ید، این شویخودتان خشمگ یھا د، بر نفسین باشیخشمگ

د، به خدا یر نمودیو تاخ ید، آنھا شتاب نمودند، و شما سستیشما ھم دعوت شد
اند،  پندارند از شما سبقت جسته یه مک یه آنھا، طورک یھای لتیسوگند، در فض

دتر است، ید، به مراتب شدینک یه بر آن رقابت مکتان  ن دروازهیبر شما، از اشان  فوت
 -و به خدا سوگند-اند،  د از شما سبقت جستهینیب ین قوم به آنچه میبعد از آن گفت: ا

ن یا یسو بهن ید، بنابرایاند ندار جستهنھا از شما در آن سبقت یآنچه ا یبرا یشما راھ

                                           
 اند. عاب نقل شدهیداخل پرانتز از االست یلمه بعدکن و یا -١
 .یتعال /است  یحسن بصر یو -٢
 است. ین جمله معترضه از سخن حسن بصریا -٣
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 أله خداوند کد است ید، امیید و بدان مالزمت نماینکد، و آن را رھا نیجھاد متوجه شو
ان داد، و برخاسته، خود را کند، بعد از آن جامه خود را تکتان  بیجھاد و شھادت را نص

 یا داوند بندهراست گفته است، خ ید: به خدا سوگند، ویگو ید. حسن میبه شام رسان
ند، ک یسست یو یسو بهه از شتاب ک یا او بشتابد، چون بنده یسو بهه کرا 
ز به ین یر نموده، و طبرانکذ )۱۱۰/۲(عاب ین را در االستین این چنیو ا .١گرداند ینم

د: یگو یم )۴۶/۸( یثمیت نموده است. ھیروا یل طوالنکآن را از حسن به ش یمعنا
 ده.یه حسن از عمر نشنکنیمگر ا، اند حیرجال صح یرجال و

د از حسن به یق حمیاز طر یرده، و باوردکت یخ خود رواین را در تاریا یبخار و
 ت نموده است.یآمده، روا ٢)۹۴/۲( ه در االصابهکآن را به اختصار، چنان  یمعنا

 ل و اقامتش در راه خدا تا وقت مرگیرون رفتن سھیب
ت نموده، یروا -مند بود ه از صحبت بھرهک-از ابوسعد بن فضاله  )۳۳۵/۵(ابن سعد 

گفت: از  یه مکدم یشن یم، از ویل بن عمرو تا به شام ھمراه شدیه گفت: من و سھک
از  یاز شما در راه خدا، در ساعت یکیستادن یا«فرمود:  یه مکدم یشن ص رسول خدا

ن من تا یل گفت: بنابرایسھ». اش، بھتر است عمرش، از عمل ھمه عمرش در خانواده
ن صورت او در شام ید: به ایافزا یم یگردم. و یه بر نمکباشم، و به م یمرگم در سنگر م

آمده.  )۹۴/۲( ن در االصابهین چنیه در طاعون عمواس درگذشت. اکن یم بود، تا ایمق
 ت نموده است.یمانند آن، روا س دیز ابوسعا )۲۸۲/۳(م کن را حایو ا

اھل  یتابیو ب یرغم ناله و زار یجھاد عل یسو بهرون رفتن حارث بن ھشام یب
 یه بر وکم

ه گفت: کت نموده، یعقرب روا یبان از ابونوفل بن ابیاز اسودبن ش کابن المبار
 یتابیو ب ییبایکناش یه در رفتن وکرون رفت، اھل میه بکاز م س حارث بن ھشام

 یعت از ویه قدرت طعام خوردن را داشت در مشاک یسکنمودند، و ھر  یدیشد
ه خداوند خواسته ک ییا جایبطحاء، و  ییه به نقطه باالکن یرون آمد، تا ایھمراھش ب

                                           
) در سند آن بین حسن بصری و عمر بن الخطاب انقطاع وجود دارد و ۳/۲۸۲. حاکم (ضعیف -١

 حسن از عمر نشنیده است.
) آمده ۱/۲۷۰» (التقریب«) در سند آن زید بن مینا است که چنانکه در ۳/۲۸۲اکم (. حضعیف -٢

 مقبول است.
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 یردند. ھنگامک یه میستاده و گریز در اطرافش ایتوّقف نمود، و مردم نآنگاه د، یبود رس
من به  -به خدا سوگند-مردم:  ید گفت: ایمردم را د یتابیو ب ییبایکناش یه وک

ام، و نه ھم به خاطر  رون نشدهیشما ب یھا ح نفسم از نفسیو ترج یخاطر عالقمند
ش یاز قر یش آمد، و در آن مردانیپ ١ن امریچون ا یبر شھر شما، ول یدن شھریگز

آنگاه  یھا ز خانداننه آنھا از سران قوم بودند، و نه ھم ا -به خدا سوگند-رون رفتند یب
ه طال بگردد، و آنھا را در کم یھا وهکه اگر کم، یدیآن چنان گرد -به خدا سوگند-ما 

م، به خدا یم آوردیتوان یرا به دست نم ھایشاناز روز یم، باز ھم روزینکراه خدا انفاق 
 کیشرشان  م تا در آخرت ھمراهینک یا از ما بردند، تالش مین را در دنیسوگند، اگر ا

ار را انجام داده است. و بعد به طرف کن یه اکده یترس ین از خدا شخصیم، بنابرایباش
د خدا یت نمود، و به شھادت رسکاز دنبالش حر یآورد، و متاع و حشم و یشام رو

از  )۲۷۸/۳(م کن را حایآمده. و ا )۳۱۰/۱(عاب ین در االستین چنیند. اکرحمتش 
 نموده است.ت یبه مانند آن، روا کق ابن مباریطر

 به جھاد و طلب مرگ در راه خدا سدیخالد بن ول یعالقمند رغبت و
در وقت مرگ خود  س ه گفت: خالدکت نموده، یآل خالد روا یاد موالیابن سعد از ز

خبندان بود، و یه سرد و کم محبوبتر از آن شب نبود، یبرا ین شبیزم یفرمود: در رو
آوردم،  یبا آنھا صبحگاھان بر دشمن ھجوم من قرار داشتم، و یاز مھاجر یا هیدر سر

ن یآمده است و ا )۴۱۴/۱( ن در االصابهین چنینم. اک ید میکشما را به جھاد نمودن تأ
گفت:  س دید: خالد بن ولیگو یه مکت نموده، یحازم روا یس بن ابیاز ق یعلیرا ابو

داشته باشم، و  را دوست یام اھداء شود، من و در خانه یم عروسیه در آن براکرا  یشب
 یخبندانیتر از شب سرد و  م محبوبیبشارت داده شوم، برا یه در آن به فرزندکن یا ای
ن قرار داشته باشم، و توسط آن صبحگاھان بر دشمن ھجوم یمھاجر یا هیه در سرکست ین

 اند. حیرجال صح یآمده، و افزوده است: رجال و )۳۵۰/۹(ن در المجمع ین چنیآورم. ا
 س دیه گفت: خالدبن ولکت نموده، یحازم روا یس بن ابیھمچنان از ق یعلیو ابو

د: یگو یم )۳۵۰/۹( یثمیمرا از قرائت باز داشت. ھ ادیز یلیفرمود: جھاد در راه خدا، خ
ر کذ س از خالد یعلیاز ابو )۴۱۴/۱( ن را در االصابهیو ا اند. حیرجال صح یرجال و
 از قرآن مشغول داشت. یادیه: جھاد مرا از فرا گرفتن زکنموده 

                                           
 اسالم. -١
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ه گفت: کت نموده، یتاب الجھاد از عاصم بن بھدله از ابوائل رواکدر  کو ابن المبار
ش طلب نموده بودم، ید، گفت: من مرگ را در جاھایفرارس س ه وفات خالدک یھنگام

از  کیچ یه در بستر خود جان دھم. و ھکم نرفته بود، و چنان شد یر آن برایتقد یول

ه در آن در پوشش کست ین یتر از شب نندهکدوار یام، »اهللاالاله اال«عملم نزدم بعد از 
فار که بر کن ید، تا ایبار ینمودم، و آسمان به شّدت بر سرم تا صبح م یسپر شب را سپر

د، و آن را ینکه من مردم به سالح و اسبم نگاه ک یم. بعد از آن گفت: وقتیحمله نمود
رون آمد و یب یبه خاطر جنازه و س ه وفات نمود، عمرک ید. وقتیداندر راه خدا بگر

 یبان را ندرند و صدایه گرک یزند، مادامیبر کد، اگر بر خالد اشیگفت: بر زنان آل ول
د: یگو )۴۱۵/۱(آمده، و در  ن در االصابهین چنیست. این یکنند، باک یخود را بلند نم

ه ک اند ت بر آنیثرکا یوفات نموده است، ولنه یدر مد یه وکند ک ین داللت بدان میا
از ابووائل به مانند آن به  ین طبرانین را ھمچنیموصوف در حمص درگذشته است. و ا

 د: اسناد آن حسن است.یگو یم )۳۵۰/۹( یثمیرده. و ھکت یاختصار روا

 رون رفتن در راه خدایبالل به ب یرغبت و عالقمند
بن محّمد و عمر و عمار پسران حفص و آنھا از پدران واجدادشان  اللهاز عبد یطبران

فه رسول خدا، یخل یآمده گفت: ا ش رکش ابوبیه آنھا گفتند: بالل پکاند  ت نمودهیروا
ن جھاد در راه ین عمل مؤمنیبھتر«گفت:  یه مکدم یشن ص من از رسول خدا

رم. یه بمکنم و باشم ک یداریو خواستم تا آن وقت در راه خدا استقامت و پا». خداست
دھم، سنم  یبالل من تو را به خدا و حرمت و حق خودم سوگند م یگفت: ا س رکابوب

 ین بالل با ویشده است، بنابرا کیده و اجلم نزدیف گردیاد شده است، قوتم ضعیز
آمد، و او ھمان سخنان  س ر وفات نمود، نزد عمرکه ابوبک یاقامت نمود، و ھنگام

بالل! پس  یرفت. عمر گفت: اینپذ یدو از ویبالل ابا ورز یرا به او گفت، ول س رکابوب
 ص در قباء در عھد رسول خدا یسعد، چون و یگفت: برا ١)؟یگذاری(وام یک) ی(برا

 یثمیھ ٢.١دیه و سعد محول گردانین صورت عمر اذان را به عقیاذان داده است. به ا

                                           
 ھدفش اذان است. -١
) در سند آن عبدالرحمن بن سھیل بن عمار است که چنانکه ۳/۱۶۸. طبرانی و ابن سعد (ضعیف -٢

 ) آمده ضعیف است.۵/۲۷۴» (المجمع«در 



 ٢٤٧   جهادباب ششم: باب 

 

ن را یباشد. و ا یف میبن عمار آمده ضع لیسھبن  ن عبدالرحمنید: در ایگو یم )۲۷۴/۵(
 ت نموده.ین اسناد و به مانند آن روایز به این )۱۶۸/۳(ابن سعد 

ه گفت: کت نموده، یو او از پدرش روا یمیم تیبن محّمد بن ابراھ یو از موس
ه ھنوز رسول کاذان داد  یدر حال س وفات نمود، بالل ص ه رسول خداک یھنگام

، مردم در »اهللا اشهد ان حممدا رسول«گفت:  یم یبود، ھنگام دهیدفن نگرد ص خدا

 س رکد، ابوبیدفن گرد ص ه رسول خداک ید: ھنگامیافزا ینمودند. م یه میمسجد گر
ن را به خاطر آن یتا با تو باشم ا یا ردهکبه او گفت: اذان بده. او گفت: اگر مرا آزاد 

 یا ش رھا نمودهیه براک یسکرا با ، میا خدا آزاد نموده یاگر مرا برا ینم، ولک یم
ش رھا یه براک یسکام، مرا با  ردهکخدا آزاد ن یر گفت: من تو را جز براکواگذار. ابوب

ام. بالل گفت: من  ردهکخدا ازاد ن یر گفت: من تو را جز براکواگذار. ابوب یا نموده
به  ن مربوطیر گفت: اکدھم. ابوب یاذان نم ص بعد از رسول خدا یسکچ یھ یبرا

د، و یرون گردیشام ب یرھاکه لشکن یدرنگ نمود، تا ا ید: ویگو ی) میتوست. (راو
ه ک یت است: ھنگامیب رواید بن مسید. و از سعیت نمود و آنجا رسکھمراه آنھا حر

. کیر، گفت: لبکابوب یگفت: ا یدر روز جمعه بر منبر نشست، بالل به و س رکابوب
خدا. بالل  ینفس خودت؟ گفت: برا یا برایو  یا خدا آزاد نموده یبالل گفت: مرا برا

گفت: پس به من اجازه بده تا در راه خدا بجنگم، و او اجازه داد. بعد به طرف شام 
د به یاز سع )۱۵۰/۱( هیم در الحلین را ابونعیرون رفت و در ھمانجا درگذشت. و ایب

 ت نموده است.یمانند آن، روا

 ه خروجیمقداد از نشستن از جھاد به خاطر آت یار و عدم رضاکان
وب و یه گفت: ابواکت نموده، یروا یکد میزیاز ابو )۴۷/۹( هیم در الحلینعواب

ل یه را دلین آیم، و ایرون رویه درھر حال بکم یا گفتند: ما مأمور شده یم بمقداد
 آوردند: یم

ْ ٱ﴿  .]۴۱التوبة: [ ﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا
 .»دیرون رویبار و گرانبار بکجھاد سب یبرا«: ترجمه

                                                                                                       
 یو یآمده و در ابن سعد آمده: آن گه عمر سعد را طلب نمود، و اذان را برا یثمین در ھین چنیا -١

 د.یبه بازماندگانش محول گردان یسپرد و بعد از و
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ه گفت: با مقدادبن کت نموده، یروا یاز ابوراشد حبران )۱۷۶/۱( هیم در الحلیو ابونع
 یھا از صندوق یه بر صندوقکبرخوردم،  یدر حال ص ار رسول خداکسوار  س اسود
به  یرد، وک یھا در حمص نشسته بود، و از آن نظر به ضخامت جسمش اضافه م یصراف

ما سوره  یرفت، به او گفتم: خداوند تو را معذور داشته است. گفت: برا یجنگ م

ْ ٱ﴿رون رفتن آمده است: یب از ابوراشد به مانند  ین را طبرانی. و ا﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا
ضعف  ید آمده، و در ویه بن ولین بقید: در ایگو یم )۳۰/۷( یثمیت نموده، ھیآن روا

م و کن را حایاند. و ا ه رجالش ثقهی) ثقه دانسته شده، و بقیجانب بعض باشد، و (از یم
د: یگو یم )۳۴۹/۳(م کاند. و حا ردهکت یاز ابوراشد به مانند آن روا )۱۱۵/۳(ابن سعد 

 یھقیاند. و ب ردهکتش نیو مسلم روا یبخار یباشد، ول یح االسناد میث صحین حدیا
در  س ه گفت: نزد مقداد ابن اسودکت نموده، یر روایر بن نفیآن را از جب )۲۱/۹(

 یخال یو جا ینشسته بود، و در صندوق اضاف یه بر صندوقکم ینشست یدمشق در حال
بھتر بود.  ینشست یبه او گفت: اگر امسال از جنگ م ینمانده بود. مرد یباق یاز و

وده است: فرم یو تعال کما آمده است، سوره توبه، خداوند تبار یگفت: سوره خروج برا

ْ ٱ﴿  ابم.ی یبار مک. و من خود را سب﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا

 ن بابیقّصه ابوطلحه در ا
د یبن ز یو عل یاز حمادبن سلمه از ثابت بنان )۵۵۰/۱(عاب یابن عبدالبر در االست

ن قول یرا قرائت نمود، و به ا سوره براءه س ه گفت: ابوطلحهکت نموده، یاز انس روا

ْ ٱ﴿آمد:  یتعالخداوند  ه پروردگارمان ک پندارم ی. و گفت: چنان م﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا
د، مرا ینکپسرانم، مرا آماده  یخواند، ا یج شدن فرا میر به بسیما را چه جوان و چه پ

تا  یدیجنگ ص ند! تو ھمراه با رسول خداکد. آنھا گفتند: خداوند رحمت ینکآماده 
 س ه فوت نمود، و ھمراه با عمرکن یتا ا یدیجنگ س رکھمراه با ابوبه درگذشت، و کن یا

ر، مرا یم. گفت: خیه درگذشت، حال ما را بگذار تا از طرف تو بجنگکتا آن  یدیجنگ
، تا یا رهیش جزید، و در آن فوت نمود، و برایت ورزکا شری، و در جنگ دریآماده ساز

رده بود. کر نییردند، و تغکدر آن دفنش نند، و بعد که در آن دفنش کافتند یھفت روز ن
 یل طوالنکاز انس، به مانند آن و به ش یق ثابت و علیاز طر )۶۶/۳(ن را ابن سعد یو ا
از انس  یق حماد از ثابت و علیاز طر )۳۵۳/۳(م کو حا )۲۱/۹( یھقیت نموده. و بیروا

ث به شرط مسلم ین حدید: ایگو یم مکاند، حا ت نمودهیآن را به اختصار روا یبه معنا
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ه در ک، چنان یعلین ابویاند. و آن را ھمچن ردهکتش نیو مسلم روا یبخار یح است، ولیصح
 اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو یت نموده، و میآمده، به اختصار روا )۳۱۲/۹(المجمع 

 ن بابیوب در ایقّصه ابوا
بدر با رسول  وب دریه گفت: ابواکت نموده، ین روایریاز محمدبن س )۴۵۸/۳(م کحا

سال، تخّلف  کیبه جز ( ١مسلمانان یھا حاضر شد، بعد از آن، از جنگ ص خدا
از  یسال بازنشستن و کید)، و یت ورزکآنان شر یھا گر در ھمه جنگید (و دینورز

بر ارتش بود، او در آن سال نشست، پس از آن  ین مرد جوانییجنگ ھم، به خاطر تع
-ن شده (یی(بر من) تع یسکه چه کگفت: به من چه،  ی(سال) آه و حسرت خورده م

د یزید، و در رأس سپاه یض گردیوب مرید): بعد ابوایگو یم -رار نمودکن را تیسه بار ا
 یازید و گفت: چه نینزدش داخل گرد یادت وید جھت عیزیه قرار داشت. یبن معاو

 کآن داخل خان و بعد از کمردم، مرا بار  یه وقتکن است یاز من ای؟ گفت،نیدار
گر راه یه دک یم مرا با خود ببر، و وقتیش رفته توانستیه پک ییدشمن نما، و تا آنجا

درگذشت، بارش نمود، و  یه وک یدفنم نما، و بعد از آن برگرد. (ھنگام یافتیشرفت نیپ
را دفن نمود و  یافت، بعد از آن وین یشرفتیتش داد، و راه پکن دشمن حریدر سرزم

ْ ٱ﴿ فرموده است: ألگفت: خداوند  یم س وبید: ابوایگو یم )یبرگشت). (راو  نفُِروا
 ابم.ی ین بار نمیا سنگیبار و کمن خود را جز سب ﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ 

 ه در االصابهکاز محمد، به مانند آن، چنان  )۴۹/۳(ن ابن سعد ین را ھمچنیو ا
ت یاز محّمد روا یفزارن را ابن اسحاق ید: ایگو یت نموده، و میآمده، روا )۴۰۵/۱(
 ده است.یبن مروان نام کرده، و آن جوان را عبدالملک

 س وبیاز ابواش یھا خیان از شیاز ابوظب )۴۰۴/۱(عاب یو ابن عبدالبر در االست
ض شد. یرون رفت و مریب س هیبه خاطر جنگ در زمان معاو یه: وکت نموده یروا

ه من مردم مرا بار ک یگفت: وقتاران خود یافت به یاش شّدت  یضیه مرک یھنگام
د، و آنھا ییتان دفن نمایھا ر قدمید، مرا در زیدر مقابل دشمن صف بست ید، و ھنگامینک
 ر شده.کث را متذیار را نمودند... و تمام حدکن یا

                                           
 اند. لمات داخل قوس از ابن سعد نقل شدهک -١
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ه کت نموده یان روایآمده، از ابوظب( ۵۹/۸ ه)یه در البداکن را امام احمد، چنان یا
ه من مردم ک ید: گفت: وقتیگو یه به جنگ رفت. میبن معاود یزیبا  س وبیگفت: ابوا
ه با ک ییتان، در جایر قدم ھاید، و مرا در زیین دشمن داخل نمایو زم کمرا به خا

 ص د: بعد از آن گفت: از رسول خدایافزا ید. مینکد، دفن یشو یدشمن روبرو م
آورد، داخل  ینم کیرا شر یزیه، به خدا چکرد یبم یدر حال یسک«گفت:  یه مکدم یشن

 رده است.کت یاق ابن عبدالبر، روایبه مثل س )۴۹/۳(ن را ابن سعد یا».شود یجنت م

 رون رفتن در راه خدایا و بینمودن نعمت دن کثمه در تریقّصه ابوخ
 ییروزھا ص ه رسول خداکن یبعد از ا -ثمه یه ابوخکده یر گردکابن اسحاق متذ

ه یروز گرم به اھل خود برگشت، و دو ھمسر خود را در سا کیدر  - ١مودیراه پ
نموده و  یرا آب پاش ه بانشیاز آنھا سا کیه ھر کافت، ی، در بستانش درھایشان بان
رده بود. کش آمده یرا در آن برا یرا در آن سرد نموده، و طعام یآب ٢ثمه)ی(ابوخ یبرا

ھمسرش و ھردو  و به طرف ستاد،یه بان اید بر دروازه سایداخل گرد یه وکیھنگام
در تابش آفتاب و  ص گفت: رسول خداآنگاه ساخته بودند نگاه نمود.  یو یآنچه برا

م) در یبا و (مقیه سرد و طعام آمده شده و زن زیثمه در سایباد و گرما باشد، و ابوخ
 ص ه به رسول خداکن یست!! (بعد از آن گفت): به خدا سوگند، تا این انصاف نیمنزلش، ا

د، و آن دو ینکم) توشه آماده یشوم، (برا یاز شما داخل نم یکیه بان یوندم به ساینپ
 ص نطور نمودند. بعد از آن شتر خود را آورد، و پاالنش نمود، و بعد در طلب رسول خدایا
ثمه یافت، ابوخیده بود درین رسییپا که به تبوک یرا وقت یه وکن یرون رفت، تا ایب

ھردو  بود، برخورد و ص ه در طلب رسول خداک یب جمحربن وھیدرخالل راه با عم
ثمه به ین موقع ابوخیشدند. در ا کینزد که به تبوکن یت نمودند تا اکحر یجاکیبا ھم 

 ص تا نزد رسول خدا یاز من عقب باش کدارم، اگر اند یربن وھب گفت: من گناھیعم
 ی(در حال ص به رسول خدا یه وکن یار را نمود، تا اکن یشد، او ا یم خفه نخواھیایب
د. یآ ین سوار در راه مید، مردم گفتند: ایگرد کیده بود) نزدین رسییپا کدر تبو یه وک

 -به خدا سوگند- یرسول خدا، و یگفتند: ا». ثمه باشیابوخ«گفت:  ص رسول خدا

                                           
 .کالبته در غزوه تبو -١
 باشد. یبه نقل از ابن ھشام م کمانکداخل  یھا سخن -٢



 ٢٥١   جهادباب ششم: باب 

 

سالم (رسول خدا  یآورد، و برا ید) رویه (شترش را خوابانک یثمه است!! ھنگامیابوخ
، بعد از »یشد کیت نزدکثمه به ھالیابوخ یا«) به او گفت: ص امبر خدای(پ داد. و

ر ی) به او گفت: خص بازگو نمود، و (رسول خدا ص رسول خدا یآن قّصه خود را برا
ثمه را یبن عقبه قّصه ابوخ یر و موسیعروه بن زب .١ر دعا نمودیش به خیباشد، و برا

رون رفتن یه: بکگفته شده  اند، ر نمودهکاق ابن اسحاق و مبسوطتر از آن ذیمانند س
 آمده است. )۷/۵( هین در البداین چنیدر وقت خزان بود. ا کتبو یسو به یو

ت نموده، یروا س ثمهیآمده، از سعدبن خ )۱۹۲/۶(ه در المجمع ک، چنان یو طبران
ه کدم یرا د یه بانیدم، و داخل بستان شدم، سایتخّلف ورز ص ه گفت: از رسول خداک

 ص ه رسول خداکست، ین انصاف نیگفتم: اآنگاه دم، یشده بود، و ھمسرم را د یپاشآب 
ه و نعمت!! و به طرف شتر برخاستم یدر باد گرم و سوزان و آب گرم باشد، و من در سا

 یاد زد: ایرا توشه گرفتم، ھمسرم فر یینم را بر آن، جابه جا نمودم، و خرماھایو، خرج
از راه  یدم، و در بخشیخارج گرد ص طرف رسول خدا؟ و به یرو یجا مکثمه یابوخ

، و من یھست یرده، گفتم: تو مرد با جرأتکربن وھب را مالقات یه عمکقرار داشتم 
ن از من یھستم، بنابرا یارکمن شخص گناھ ی، ولیا آمده ص امبریه نزد پکدانم  یم

ستاد. یعقب ار از من یبروم، و عم ص ه تنھا نزد رسول خداکن یتر باش، تا ا عقب
فرمود:  ص دند، و رسول خدایار شدم مردم مرا دکه به اردوگاه آشک یھنگام

ام  رسول خدا!! و قّصه یشوم، ا کبود ھال کیمن آمدم، و گفتم: نزد». ثمه باشیابوخ«
 .٢م دعا نمودیر باشد. و برایبه من گفت: خ ص ان نمودم. بعد رسول خدایش بیرا برا

 باشد. یف میآمده، و ضع یعقوب بن محّمد زھریت ین روایدر اد: یگو یم )۱۹۳/۶( یثمیھ
 
 

                                           
) آمده ۴/۱۰۹،۱۱۰» (سیره این ھشام«. ابن اسحاق چنانکه در سند آن ضعیف (مرسل) است -١

) آن را از حدیث ابی بن کعب در داستان طوالنی توبه اش به ۹۰» (الکبیر«ھمچنین طبری در 
 سند صحیح وصل نموده است و اصل داستان صحیح است و در بخاری و مسلم روایت شده است.

) ۶/۱۹۳» (المجمع«زھری است که چنانکه در . طبرانی. در سند آن یعقوب بن محمد ضعیف -٢
 آمده، ضعیف است.
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بر عدم قدرت و توانایی برای بیرون رفتن و انفاق در راه  ن حزن و اندوه اصحاب
 أ خداوند

 بن مغّفل) اللهو عبد یلیت ابولیاک(ح
 اللهو عبد یلیبا ابول ین نضریامیه، ابن کده ید: به من خبر رسیگو یابن اسحاق م

 یزید: چه چینمودند. پرس یه میآنھا گر یه ھر دوکد، یروبروگرد یدر حال ش بن مغّفل
نزدش  ید، ولیم، تا ما را حمل نمایآمد ص اند؟ گفتند: نزد رسول خدایگر یشما را م

ه کست ین یزیم، و نزد خودمان ھم چیافتیه ما را بر آن انتقال دھد، نکرا  یزیچ
شتر خود را به آن دو داد،  کین یامیم. ابن یرون برویب ص امبریم با پیتوسط آن بتوان

 ص خرما ھم به آنھا توشه داد، و با رسول خدا یو دو آن را پاالن نمودند، و مقدار
خارج آنگاه شب س دیر از ابن اسحاق افزوده: علبه بن زیکونس بن بیدند. یھمراه گرد

ست و گفت: بار یاز آن گره خدا خواست نماز گزارد و بعدکد، و در آن شب، آنقدر یگرد
ه کست ین یزی، بعد نزدم چیا ب فرمودهی، و به آن ترغیا ا، تو به جھاد امر نمودهیخدا

ه کھست  یزینم، و نه ھم به دست رسولت چکدا ی(به جھاد) پ ییبتوانم توسط آن توانا
، ١در حقم (روا داشته است) یه ظلمکھر مسلمان،  ید، من برایمرا بر آن حمل نما
ان مردم یو بعد در م ٢م،ینما یا آبرو، آن ظلم را صدقه میا جسد و یخواه در مال باشد، 

س کچ ی، ھ»جاست؟کننده امشب کصدقه «د: یپرس ص صبح نمود. رسول خدا
 یسو بهاو آنگاه » زدید برخیجاست، باکننده امشب کصدقه «برنخاست، باز گفت: 

، »بر تو بشارت باد«فرمود:  ص برخاست و به او خبر داد. رسول خدا ص امبریپ
 .٣»ات قبول شده نوشته شدکه جانم در دست اوست، آن در جمله زک یسوگند به ذات

ث را ید: ابن اسحاق حدیگو یم )۵۰۰/۲( آمده. در االصابه )۵/۵( هین در البداین چنیا
، هیاز مجمع بن جار ث با اسناد و موصول به نقلین حدکده، ولیر گردکر اسناد متذیبه غ

                                           
 .به نقل از االصابه -١
 نم. م.ک یش معاف و بخشش میرا در حق خودم برا یا شده از طرف وھمان ظلم رو یعنی -٢
) بدون سند آمده است. بیھقی نیز در ۴/۱۰۸،۱۰۷ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام ( -٣

» االصابة«او روایت کرده است. این روایت چنانکه حافظ ابن حجر در  ) از۵/۲۱۸» (الدالئل«
 گوید بطور موصول روایت شده است. ) و در حدیث بعد آن می۲/۵۰۰(
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ده یبه وارد گردید و قتیو نقل از عمروبن عوف و ابوعبس بن جبر و به نقل از علبه بن ز
 ت نموده است.یه ھم از مجمع بن حارثه رواین را ابن مردویاست. و ا

 س دیقّصه علبه بن ز
 س د بن حارثهیه گفت: علبه بن زکت نموده، یابن منده از ابوعبس بن جبر روا

ب و یبه صدقه ترغ ص ه رسول خداک یبود. ھنگام ص امبریاز اصحاب پ یمرد
از آنھا به اندازه توان خود، آنچه را نزد خود داشت آورد. علبه  یق نمود، ھر مردیتشو
ه آن را صدقه بدھم، وجود ندارد. خداوندا: من ک یزیا، نزد من چید گفت: بار خدایبه ز

نم، رسول ک ینموده باشد، صدقه م که آن را ھتکاز مخلوقت  یسک یآبرو و عّزتم را برا
خود را صدقه  یشب آبرویه دک یسک«رد: کاد یرا امر نمود، و او فر ییمناد ص خدا

 ».صدقه ات قبول شد«فرمود:  ص علبه برخاست، و رسول خداآنگاه » جاست؟کنمود 
به صدقه  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س دیو بزار از خود علبه بن ز

ن علبه شخص ید: ایگو یر شده. بزار مکث را متذیب نمود... و حدیترغق و یدادن تشو
ا یالدن یم. و ابن ابیدانینم یرا از و یگریث دین حدیر از ایاز انصار است، و غ یمشھور

بن عمرو بن عوف از پدرش از جدش به مانند آن  اللهربن عبدیثکق ین از طریو ابن شاھ
نز که، در کد، به اختصار چنان یر از علبه به زن را ابن نجایاند. و ا ت نمودهیرا روا

 ت نموده است.یآمده، روا )۸۰/۷(العمال 

 تأخیر نماید أ انکار بر کسی که بیرون رفتن در راه خدا

 ابن رواحه یبرا ص امبریار پکان
را به مؤته  یرکلش ص ه: رسول خداکت نموده یروا ب امام احمد از ابن عباس

شته شد امارت به جعفر برسد، و اگر جعفر ھم ک یرد، اگر وکر آن ید را امیفرستاد، و ز
امبر یشته شد امارت به ابن رواحه برسد، ابن رواحه درنگ نمود، و نماز جمعه را با پک

» چه باعث تخلفت شد؟«د و گفت: یرا د یو ص آورد، رسول خداجای  به ص خدا
ا یصبح و  کی«د: فرمو ص امبریه جمعه را ھمراھت بخوانم. پکن یگفت: به خاطر ا

ن در ین چنیا .١»ا و آنچه در آن است، بھتر استیگاه بر آمدن در راه خدا، از دنیب کی

                                           
 ).۱/۲۵۷. احمد (صحیح -١
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ه کبه از ابن عباس مانند آن چنان یش ین ابن ابین را ھمچنیآمده. و ا )۲۴۲/۴( هیالبدا
 رده است.کت یآمده، روا )۳۰۹/۵(نز کدر ال

 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب ن از ابن عباسیامام احمد ھمچن
) یفرستاد، و آن روز مصادف با روز جمعه بود. (راو یا هیبن رواحه را به سر اللهعبد

 ص باشم و با رسول خدا یش فرستاد، و گفت: من میاران خود را پید: ابن رواحه یگو یم
ه ک یھنگام د:یافزا ی) میوندم. (راویپ یخوانم، و بعد از آن، به آنھا م ینماز جمعه را م

ه صبحگاه کز تو را بازداشت یچه چ«د، و فرمود: یرا د ینماز خواند، و ص رسول خدا
شان یگفت: خواستم جمعه را ھمراه تو بخوانم، و بعد به ا» ؟یاران خود خارج شویبا 
، یین است، انفاق نمایزم یاگر ھمه آنچه را در رو«گفت:  ص ودم. رسول خدایبپ

ت یروا یث را ترمذین حدیو ا .١»نمود ینخواھ کرا درشان  ھمان خارج شدن صبحگاه
ت نموده معلول دانسته، موصوف گفته یاکنموده، و بعد از آن او را به آنچه از شعبه ح

ث از جمله آنھا ین حدیده است، و ایگر نشنیث دیم از مقّسم جز پنج حدکاست: ح
 آمده. )۲۴۲/۴( هین در البداین چنیست. این

 ر نموده بودیرون رفتن تأخیه در بکارانش یاز  ییکبر  ص امبریار پکان
ه: کت نموده یروا ص و او از رسول خدا س ن از معاذ بن انسیامام احمد ھمچن

باشم، تا با رسول  یبه اھل خود گفت: من م یاران خود را به جنگ دستور داد. مردی یو
م یم، و او برایوداع گوو ھمراھش  سالم بدھم، ینماز بخوانم، بعد از آن به و ص خدا
نماز  ص ه رسول خداک یش من قرار داشته باشد. ھنگامیامت در پیه روز قکند، ک ییدعا

به  ص آور. رسول خدا یداد به طرف او رو یسالم م یه به وکیخواند،آن مرد در حال 
ن ی، فقط ھمیگفت: بل» اند؟ ارانت چقدر از تو سبقت نمودهیه ک یدان یا میآ«او گفت: 

گفت:  ص امبریپ» رون شدنشان در وقت صبح ازمن سبقت نموده؟یرا به خاطر بروز 
ن و یان مشرقیلت به فاصله دورتر از میه جانم دردست اوست،آنھا در فضک یسوگند به ذات

                                           
گوید: این حدیثی است غریب که جز از این وجه  ) او می۵۲۷) و ترمذی (۱/۲۲۴. احمد (ضعیف -١

گویند: حکم از مقسم  گوید: یحیی بت سعید و شعبه می مدینی میآن را نمی شناسیم. علی بن ال
حدیث را شمرد و این حدیث جزو آنھا نبود.  ۵حدیث روایت نکرده است سپس شعبه آن  ۵جز 

 ) ضعیف دانسته است.۲۸۱» (ضعیف الترمذی«آلبانی نیز آن را در 
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 ین زّبان بن فائد آمده، وید: در ایگو یم )۲۸۴/۵( یثمیھ .١»اند ن از تو سبقت جستهیمغرب
 اند.  ثقه گفته یه رجال ویاند، و بق فش دانستهیضع یرا ابوحاتم ثقه دانسته، و گروھ

 ه در شبیدستور خروج سر و ص امبریپ
را  یا هیسر ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر )۱۵۸/۹( یھقیب

توّقف ا یم، و یرون رویا در شب بیرسول خدا، آ یه خارج شود، گفتند: اکدستور داد 
از  ٢یا ه باغچهکد یا دوست نداریآ«م؟ فرمود: ینکت کم تا صبحگاھان حریینما

ت یمانند آن روا س رهیاز ابوھر ین طبرانین را ھمچنیا ٣»د؟یجنت بخواب یھا باغچه
 یاست، ذھب یاطیر بن سھل دمکب یخ وید: شیگو یم )۲۷۶/۵( یثمینموده است. و ھ

ف است، و در آن ابن ید: ضعیگو یم یونسائباشد،  یث میگفته: موصوف مقارب الحد
 ز آمده است.یعه نیلھ

 در خروج یر ویار عمر برمعاذبن جبل به خاطر تأخکان
ه گفت: عمربن کاند  ت نمودهیر روایعمر بن جر از ابوزرعه بن یھقیه و بیابن راھو

 یان آن سپاه بود، ھنگامیز در مین س ه معاذ بن جبلکرا فرستاد  یرکلش س الخطاب
ز تو را نگه داشت؟ گفت: خواستم ید، گفت: چه چیت نمودند، معاذ را دکه آنھا حرک

ه ک یدینشن ص ا از رسول خدایگفت: آ س جمعه را بخوانم و بعد بروم. عمر
 ٤»ا و آنچه در آن است، بھتر است؟!یگاه در راه خدا، از دنیصبح رفتن و ب«گفت:  یم
 آمده. )۲۸۷/۲(نزالعمال کن در ین چنیا

 
 

                                           
: نگااند.  ضعیفھردو  که) در سند آن ابن لھیعه و زبان بن فائد است ۳/۴۳۸. احمد (ضعیف -١

 ).۵/۲۸۴» (مجمع الزوائد«
ترجمه نموده است، و به » باغچه«، »قهیحد«استعمال شده، ودر متن آن را » فیخر«ث یدر حد -٢

 م. م.یاش در متن منصرف شد ر دوبارهکنبودن آن، از ذ یخاطر ضرور
 ).۵/۲۷۶» (مجمع الزوائد«) و نگا: ۹/۱۵۸. بیھقی (ضعیف -٣
چنین این حدیث را به این صورت بخاری و مسلم و ترمذی از حدیث انس چنانکه در . ھمصحیح -٤

اند. ھمچنین ابنحبان به مانند آن را از  ) آمده است روایت کرده۱/۳۷۶» (صحیح الترغیب«
 ) آمده است.۳۷۶۷حدیث ابی ھریره روایت کرده است چنانکه در صحیح الترغیب و الترھیب (
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 عتاب بر کسی که از راه خدا تخّلف ورزیده و در آن کوتاهی نموده است

 یانصار کعب بن مالکداستان 
چ یدر ھ ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا س کعب بن مالکاز  یبخار

ه در غزوه بدر ھم کن یر ای، غکدم، جز در غزوه تبویرده، تخّلف نورزکه غزا ک یا غزوه
ده بود،مورد عتاب قرار نگرفت، یه از آن تخّلف ورزکس کچ یھ یتخّلف نموده بودم، ول

شان و یخداوند ا یرون رفته بود، ولیش بیاروان قرکدر طلب  ص چون رسول خدا
در شب عقبه  ص با ھم روبرو نمود. و من با رسول خدا یعادیرا بدون مشان  دشمن

بدل آن حضور بدر  ه درکم، حاضر بودم، و دوست ندارم یمان بستیه به اسالم پک یوقت
ن بود: من یام چن ان مردم مشھورتر از آن است. و قّصهیاگرچه بدر در م ،١م باشدیبرا

تر و دارنده  یه ھرگز چون آن وقت قوکدم یتخّلف ورز یاز و ٢از آن غزوه یدر حال
نزدم جمع نشده بود، اما در آن  یترنبودم، به خدا سوگند، قبل از آن ھرگز دو سوار

خواست، آن را به نام  یه مکرا  یا ھر غزوه ص غزوه جمع نموده بودم، و رسول خدا
آن را در  ص د، ورسول خداین غزوه فرا رسیه اکن یداشت، تا ا یده میپوش یگرید

 یاد رویآب و علف و دشمن ز یب ابانید، و به سفر دور و بید به سر رسانیشد یگرما
ار نمود، تا ساز و برگ جنگ را آماده کارشان را آشکمسلمانان  ین برایبنابرا آورد.

ه خواھان آن بودند با خبر ساخت. مسلمانان ھمراه با رسول ک یشان را از طرفیاسازند، و 
شان را جمع یا -وان استیھدفش د- یا تاب نگھدارندهکه کاد بودند، یز ص خدا

پنداشت،  ین میب شود چنیخواست غا یه مک ید: پس ھر مردیگو یعب مکرد. ک ینم
 ده خواھد ماد.یامبر پوشیاش نازل نشود، بر پ خداوند درباره یه اگر وحک

ھا دلپسند  هیھا و سا وهیه مکد، یبه سر رسان یآن غزوه رادر حال ص و رسول خدا
ه کنمودم  یھمراه با مسلمانان آماده شدند. من صبح تالش م ص بود، رسول خدا

گشتم، با خود  یانجام داده باشم، بر م یارکه کن یبدون ا یآماده شوم، ولشان  ھمراه
وشش و که کن ین طور ادامه داشت، تا این وضع ھمین قادر ھستم، ایگفتم: من بر ا یم

ت نمود، و من کبا مردم حر ص د، و صبحگاھان رسول خدایمردم به آخر رس یسع

                                           
 بودم. م. یبودم و در آن حاضر نم یر بدر حاضر مه دکدوست ندارم  یعنی -١
 .م.کغزوه تبو -٢
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ا دو روز آماده یروز  کیگفتم: بعد از ه آماده نساخته بودم، کاز لوازم سفرم را  یزیچ
 یه فاصله گرفتند، رفتم تا آمادگکن یوندم، صبح پس از ایپ یشان میشوم، و بعد به ا یم
 یزیه چکن یانجام ندادم. باز صبح رفتم، و بدون ا یزیبرگشتم و چ ینم، ولکدا یپ

شتاب نمودند، و ه آنھا کبود،  ین حالت تا آن وقت بر من مستولیانجام دھم، برگشتم. ا
اش آن کو -ابم یشان را درینم و اکه سفر کم گرفتم یوقت غزوه از دست رفت، و تصم

در  ص بعد از خروج رسول خدا یم مقدور نشد. و وقتیآن ھم برا یول -ردمک یرا م
ه کساخت  ین میزدم، مرا اندوھگ یشان گشت م انیرفتم، و در م یرون میان مردم بیم

را  یسکگر یه خداوند معذورش داشته دکاز ضعفا  یا مردی، جز مرد مّتھم به نفاق
در حال - یرد. وکاد نید مرا یرس که به تبوک یتا وقت ص دم. و رسول خداید ینم

سلمه  یاز بن یمرد» رد؟کعب چه ک«گفت:  -ان قوم نشسته بودیدر م که در تبوکی
نگه داشت، معاذ  ١را دو چادرش، و نگاه نمودن به دو جانبش یرسول خدا، و یگفت: ا

جز  یرسول خدا، ما در مورد و ی، به خدا سوگند، ایگفت یبد یزیبن جبل گفت: چ
 ت شد.کسا ص رسول خداآنگاه م، یدان یر نمیخ

 یشانید، اندوه و پریبه من رس یه خبر برگشت وک ید: ھنگامیگو یم کعب بن مالک
ز فردااز خشم و قھر یچگفتم: به چه  یافتن دروغ نمودم، و میام آغاز شد، و شروع به 

ه گفته ک یاھلم استعانت جستم. ھنگام ین باب از ھر صاحب رأیرون شوم؟ در ایب یو
نار رفت، و کشده و در حال آمدن است، باطل از من  کینزد ص شد: رسول خدا

م یافت، لذا تصمینخواھم  یخالص یه در آن دروغ باشد، ابدًا از وک یزیدانستم بھچ
ن عادت یبر ا یف آورد، ویتشر ص گرفتم. صبح رسول خدا شیراست گرفتن را برا

جای  به عت نماز در آنکنمود، و دو ر یآمد، از مسجد شروع م یم یه چون از سفرکبود 
-نندگان کن عمل را انجام داد، تخّلف یه اک ینشست. وقت یآورد، و بعد با مردم م یم
نمودند، و  یمعذرت به و مینزدش آمدند، و شروع به تقد -ه ھشتاد و چند تن بودندک

رفت، و ھمراشان یشان پذیارشان رااکآش ص خوردند، رسول خدا یش سوگند میبرا
ول کمو ألرا به خداوند شان  دهیمغفرت خواست، و پوششان  یعت نمود، و برایب

ه کنمود،  یسالم دادم، چنان تبّسم یبه و یمن نزدش آمدم، ھنگامآنگاه ساخت. 
ش یش رویمن آرام آرام آمدم و در پ». ایب«از آن گفت: ند، بعد ک یم کشخص غضبنا

                                           
 بر است. م.که از غرور و تیناک -١
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رده کن یداریش را خریخو یا سواریچه باعث تخّلفت شد؟ آ«نشستم. به من گفت: 
ا یر تو از اھل دنیمن اگر نزد غ -به خدا سوگند-ده بودم) ی، (خریگفتم: آر» ؟یبود

م قدرت ین برام، چویایرون بیه از خشم و قھرش با عذر بکنشستم، باور داشتم  یم
ه امروز به تو دروغ کبه خدا سوگند، من دانستم  -بحث و جدل داده شده است، اما 

ن فرصت خداوند تو را بر من ی، به زودتریشو یم، و توسط آن از من راضیبگو
ن یم، در آن بر خشمگیاگر سخن راست به تو بگو ین خواھد ساخت، ولیخشمگ

نداشتم، و به  یدارم، نه، به خدا سوگند، عذر دی، ومن در آن عفو خداوند را امیشو یم
تر نبودم.  تر و دارندهیه ھرگز آن طور قوکاز تو تخّلف نمودم،  یخدا سوگند، در حال

 یز تا خداوند درباره ات داورین راست گفت، برخیاما ا«فرمود:  ص رسول خدا
ده، به من سلمه ھم برخاستند و مرا دنبال نمو یاز بن یمن برخاست، ومردان». دینما

؟ و از یب شده باشکرا مرت ین گناھیه قبل از اکم یاد نداریگفتند: به خدا سوگند، ما به 
نندگان معذرت خواستند، کبه آنچه تخّلف  ص ه نزد رسول خداک ین عاجز آمدیا

بود. به خدا  یافکگناھت  یبرا ص ، و طلب مغفرت رسول خدایخواست یمعذر م
ب یذکم گرفتم برگردم، و خود را تیه تصمکمت نمودند، خ و مالیسوگند، آن قدر مرا توب

) با من ھمسان شده است؟ گفتند: یین (راستگویدر ا یسکا یم، بعد به آنھا گفتم: آینما
آن دو ھم  یتو گفته شد، برا یگفتند، و مثل آنچه برا ی، دو مرد. آنھا مثل آنچه تو گفتیبل

، به یه واقفیو ھالل بن ام یع عمریبن ربستند؟ گفتند: مراره یکدم: آنھا یگفته شد. پرس
ه در بدر حضور داشتند، و در آنھا اسوه بود کم نام بردند، یرا برا ین صورت دو مرد صالحیا

 ت نموده رفتم.کادآور شدند، حریه آن دو را ک یشان اقتدا نمود)، وقتیه به اکشد  ی(و م
 یه از وک یسانکان یمسلمانان را از صحبت با ما سه تن، از م ص رسول خدا

ن مردم خود را از ما گرفتند، و خود را در برابر ما یده بودند، منع نمود، بنابرایتخّلف ورز
 هکنبود  ینیگر آن زمین دیگانه و ناآشنا شد، و ایم بین برایه زمک ییر دادند، تا جاییتغ

 یو فروتن یم، آن دو ھمراھم سستین صورت پنجاه شب را سپر نمودیشناختم، به ا می
ن یتر ین قوم، و قویه جوانترکمن  ینان نشستند، ولکه یگر ھایشان نمودند، و در خانه

دم، ودر بازارھا گشت و یگردیرون رفتم، در نماز با مسلمانان حاضر میشان بودم، بیا
آمدم، و  یم ص زد، و نزد رسول خدا یس با من حرف نمکچ یھ ینمودم، ول یگذار م

ا یگفتم: آ یدادم، و با خود م یبعد از نماز بود، سالم مش یه در جاک یدر حال یو یبرا
خواندم، و  یش نماز مکیر؟ بعد نزدیا خیت داد و کش را به رد سالم بر من حریلبھا
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 یشدم، به طرفم رو یه متوّجه نمازم مک ینمودم، و وقت ینگاه م یبه و یپنھان
ن روش یا یود. وقتنم یشدم، از من اعراض م یش ملتفت مید، و چون به سویگردان یم

ه ک-وار بستان ابوقتاده ید، رفتم و از دیگرد یم طوالنینظر به غلظت و شّدت مردم برا
باال رفتم، و به او سالم دادم، به خدا سوگند،  -ن مردم نزدم بودیم و محبوبتریپسر عمو

 یدانیا میدھم، آیابوقتاده، تو را به خدا سوگند م یگفتم: اآنگاه جواب سالمم را نداد، 
رار نمودم و سوگندش کش تیخاموش ماند. برا یه خدا و رسولش را دوست دارم؟ وک

رار نمودم و سوگندش دادم، گفت: خدا و کش تیخاموش ماند. باز برا یدادم، ول
 وار گذشتم.یخت و برگشتم و از دیر کم اشیھا چشمآنگاه  اند. امبرش داناتریپ

اھل شام، از  یھا از دھقان یشتم، دھقانگ ینه میمن در بازار مد ید: در حالیگو یم
مرا نزد  یسکگفت: چه  یفروخت م ینه میرا با خود آورده و در مد یه طعامک یسانک
ن یردند، تا اکاو شروع به اشاره نمودن  یند؟ مردم براک یم یراھنما کعب بن مالک
م یبود) به من تقد ١شمیاز ابر یا ه در پارهکرا از پادشاه غسان ( یا ه نزدم آمد و نامهک

 ن آمده بود:ینمود، و در آن چن

نَّ َصاِحبََك قَْد َجَفاكَ « :اما بعد
َ
إِنَُّه قَْد بَلََغِ� أ

ُ بِ ، فَ َك ا�َّ
ْ
َداِر َهَواٍن َوَال َولَْم َ�َْعل

َْق بِنَا نَُواِسَك َمْضيََعةٍ 
ْ
ه دوستت در حقت جفا نموده کده، یاما بعد: به من خبر رس«. »، فَاحل

وند ھمراھت مواسات یده است، به ما بپیع شدن نگردانیاست، و خداوند تو را در دار ذّلت و ضا

 .»مینک یم یو ھمدرد
ش است، و با آن به طرف ین ھم امتحان و آزمایه آن را خواندم، گفتم: اک یھنگام

 آوردم، و آن را در تنور انداخته و سوزاندم. یتنور رو
شد،  یه چھل شب، از پنجاه (شب) سپرکن ی)، تا امین صورت اقامت نمودی(ما به ا

به تو دستور  ص نزدم آمده گفت: رسول خدا ص ن موقع فرستاده رسول خدایدر ا
نم؟ گفت: کارکا چه یرا طالق دھم،  یدم وی. پرسیرینار بگکدھد، تا از ھمسرت یم
را  یسکقم ینًا نزد آن دو رفیو ع». نشو کیر، و به او نزدیناره بگک یه از وکر، بلیخ«

ن امر یوند، و نزد آنھا باش، تا خداوند دباره ایفرستاد. من به ھمسرم گفتم: به اھلت بپ
 یآمده گفت: ا ص ه نزد رسول خداید: ھمسر ھالل بن امیگو یعب مکد. یم نماکح

ا یار رفته، و خادم ھم ندارد، آکاست) سالخورده و از  یه (مردیرسول خدا، ھالل بن ام

                                           
 ه آمده.ین نزد ابن مردویدرباره آن گفته است: ا یست، و عسقالنین یت بخارین جمله در روایا -١
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». ندکھمراھت مقاربت  یر، ولیخ«؟ گفت: ینیب ینم آن را بد مکمت اگر من به او خد
از  یندارد، به خدا سوگند، و یزیچ یسو به یتکحر یو -به خدا سوگند-آن زن گفت: 

از اھلم  یند. بعضک یه مین روزش گریش آمده تا ھمیش پیار براکن یه اک یھمان روز
ه اجازه یه ھالل بن امکدرباره زنت، چنان  ص به من گفتند: اگر تو ھم از رسول خدا

شود). گفتم: به خدا سوگند، درباره  ی(بھتر م ید، اجازه بخواھیخواست، تا خدمتش را نما
 یوقت ص ه رسول خداکفھماند  یز مرا میخواھم، چه چ یاجازه نم ص امبر خدایاز پ یو
 .١من مرد جوان ھستم؟!ه ک ید، در حالیگو یدرباره ھمسرم اجازه بخواھم چه م یه از وک

ه ک یما از ھمان وقت ید: بعد از آن ده شب درنگ نمودم، و پنجاه شب برایگو یم
ه نماز فجر را صبح ک یرده بود، گذشت. ھنگامک یاز صحبت با ما نھ ص رسول خدا

ه من به ک یمان قرار داشتم، در حال یھا از خانه یا شب پنجاھم خواندم، بر پشت خانه
ن به یه نفسم بر من تنگ آمده بود، و زمکاد نموده، ی أله خداوند ک یھمان حالت
ه بر کدم یننده را شنکاد یفر یم تنگ شده بود، نشسته بود، صدایش برایھمان فراخ

به آنگاه عب، بشارت باد، ک یگفت: ا یبلند خود م یوه سلع باال رفته بود، و با صداک
مردم را از  ص ت. و رسول خداده اسیفرا رس یشیه گشاکسجده افتادم، و دانستم 

آورد با خبر جای  به ه نماز فجر راک یرفته است، وقتیه خداوند توبه ما را پذکن یا
ز یرون آمدند، و به طرف آن دو دوستم نیما ب ید. و مردم به بشارت دادن برایگردان

از اسلم  یا نندهکد، و تالش یرا به طرفم دوان یاسب یرفتند، و مرد یمژده دھندگان
ه ک یسکھمان  یزتر بود. ھنگامید، صدااز اسب تیوه بلند گردکتالش نمود، و بر 

دم، و یشکش یم را برایداد نزد آمد، لباس ھا یم بشارت میده بودم، و برایش را شنیصدا
ر آن یدم، و به خدا سوگند، در آن روز غیآن دو را به خاطر مژده و بشارتش، بر او پوشان

دم، و به طرف یت گرفته پوشیگر را عارینبودم، و دو لباس د یلباس کلگر مایدو لباس د
ردم، و مردم گروه گروه از من استقبال نمودند، و مرا به کت کحر ص رسول خدا

گفتند: قبول توبه ات از طرف خداوند  یدادند، و م ی(قبول شدن) توبه بشارت و مژده م
ه رسول کدم یمسجد داخل شدم، و ده به کن ید: تا ایگو یعب مکباشد.  کت مباریبرا

به  اللهدینشسته است، و مردم در اطرافش قرار دارند، آن گه طلحه بن عب ص خدا
گفت، به خدا  یکید و با من مصافحه نمود، و به من تبریطرف من برخاست، و دو

                                           
 م. م.یتوانم برآ یار مکخود از عھده  یعنید: یگو یم یح بخاریشرح صح یرالقاریسیدر ت -١
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فراموش  ١طلحه یامد، و من آن را برایم نیبه سو یر از وین غیاز مھاجر یسوگند، مرد
 ص سالم دادم، رسول خدا ص ه به رسول خداک ید: ھنگامیگو یعب مک. نمک ینم

 ین روزیبشارت باد بر تو، به بھتر«گفت:  -د یدرخش یم یش از خوشیه روک یدر حال
ا (قبول توبه و عفو) از طرف ید: گفتم: آیگو ی، م»ه از زمان والدت بر تو گذشته استک

 ص ، و رسول خدا»ه از طرف خداکبلنه، «ا اطرف خدا؟ گفت: یرسول خدا،  یتوست ا
از مھتاب باشد و  یا قطعه یید، گویگرد یش روشن میشد، رو یچون خوش و مسرور م

رسول  یش نشستم، گفتم: ایش رویه در پک یم. ھنگامیدیفھم یم ین را از ویما ا
امبرش دست یخدا و پ یه از مالم به عنوان صدقه براکن است یخدا، از توبه من ا

ت یه آن براکخود نگه دار،  یاز مالت را برا یفرمود: بعض ص رسول خداشم. ک یم
رسول  یدارم، افزودم: ا یبر است، نگه میه در خکبھتر است. گفت: من ھمان سھم را 

ھستم جز  یه، تا باقکن است یام ا د، و از توبهیخدا، خداوند مرا به صدق نجات بخش
را در  یه خداوند وکشناسم  ینان را نماز مسلما یکیم، به خدا سوگند، من یراست نگو

اد نمودم، از من بھتر آزموده ی ص رسول خدا یه آن را براک یا ، از لحظهییراستگو
را  ین روز، دروغیر نمودم تا ھمکذ ص رسول خدا یه آن را براک ییباشد، و از ابتدا

د. و یما ز) حفظیمانم (ن یم یه خداوند مرا در آنچه باقکدوارم یام، و ام ردهکقصد ن
 رسول خود نازل فرمود:  یخداوند برا

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ْ ﴿ن قولش یتا به ا ﴾نَصارِ ۡ�  َمعَ  َوُ�ونُوا

ٰ ٱ  .]۱۱۹-۱۱۷التوبة: [ ﴾ِد�ِ�َ ل�َّ
و  ن و انصار نمود...یامبر، مھاجریخداوند توبه و رحمت خود را شامل حال پ«: ترجمه

 .»دیبا صادقان باش
 یگر نعمتیرده است، دکت یه خداوند مرا به اسالم ھداکن یبه خدا سوگند! بعد از ا

و دروغ  ص رسول خدا یه در نفسم از راست گفتنم براکننموده  یم ارزانیرا ھرگز برا
ه دروغ گفتند و کش بزرگتر باشد، چون (اگر دروغ گفته بودم) مثل آنان ینگفتنم برا

ه دروغ کآنان  یبرا یه خداوند تعالکن یشدم، به خاطر ا یم کد، ھالشدن کھال

                                           
 بسته بود. یعب عقد مواخات و برادرکان او و یدرم ص امبریپ -١
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د گفت، یبگو یسک یه براکرا  یزین چیرا نازل فرمود: بدتر یه وحک یگفتند، ھنگام
 فرمود:  یخداوند تعال

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ  یو ن قولیتا به ا ﴾ُهمۡ َ�نۡ  رُِضوا

َ ٱ فَإِنَّ ﴿  .]۹۶-۹۵التوبة: [ ﴾ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ
ه از کنند، ک یاد میشما سوگند  ید، برایآنان باز گرد یسو بهه ک یھنگام«: ترجمه

 .»نخواھد شد یت فاسقان راضید... خداوند از جمعینکآنان اعراض 
ه ک یشان ھنگامیاز ا ص رسول خداه ک ییاز امر آنھا -سه تن-د: و ما یعب گوک

مغفرت خواست شان  یرد، و براکعت یشان بیش سوگند خوردند، قبول نمود، و با ایبرا
ه خداوند درباره کن یر انداخت، تا ایامر ما را به تأخ ص امبریو پ ،١یمعقب گذاشته شد

 ن خداوند فرمود: ینمود. بنابرا یآن داور

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ َّ�  ْ  .]۱۱۸التوبة: [ ﴾ُخّلُِفوا
ه پس از گذاشته شدند (خداوند مشمول کن) آن سه نفر را یو (ھمچن«: ترجمه

 .»)دیرحمت گردان
م، در ارتباط با عقب گذاشته یه ما عقب گذاشته شدکاد نمودن خداوند یو ھدف از 

 یسکار ما از کر انداختن یه عقب گذاشتن ما، و به تاخکست، بلیشدن مان از جنگ ن
قبول  ٢شانیم نمود، و او از ایش معذرت تقدیسوگند خورد، و برا یو یه براک است

اند. و امام احمد آن را با  ت نمودهین را مسلم، و ابن اسحاق رواین این چنیا .٣ردک
ن ین را ھمچنیآمده. و ا )۲۳/۵( هین در البداین چنیرده. اکت یروا یکاند یھا ادتیز

 یاند. و ترمذ ردهکت یبه مانند آن به قسمت متفرق و مختصر روا یابوداود و نسائ
ن یادآور شده. ایث را یو بعد از آن گفته:... و حد ت نموده،یاز اول آن را روا یبخش

 رده است.کت یآن را به طولش روا )۳۳/۹( یھقیآمده. و ب )۳۶۶/۴(ب ین در الترغیچن
 

                                           
عقب گذاشته «، »خلفنا«ر نمودم کآنچه من ذ یآمده، ول» میردکتخلف «، »ختلّفنا: «در اصل -١

 است. یر قرآنین تعبیبھتر است، چون ا» میشد
 آمده است.» یاز و«، »عنه« یدر بخار -٢
 ).۲۷۶۹() و مسلم ۴۴۱۸بخاری ( -٣
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  جهاد را ترك نموده باشدتهدید کسی که در اهل و مال اقامت نموده و 

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ هین آیدرباره ھدف ا س وبیابوا توضیح( يۡ  ُقوا
َ
 ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

م، و یه بودیگفت: ما در قسطنطن هکت نموده، یروا س از ابوعمران )۴۵/۹( یھقیب
 ب -د استیھدفش فضاله بن عب- یبر اھل مصر عقبه بن عامر، و بر اھل شام مرد

م، یصف بستشان  یز برایرون آمد، و ما نیھا ب یاز روم یر بودند، و از شھر صف بزرگیم
د، یان آنھا داخل گردیھا حمله نمود و در م یاز مسلمانان بر روم ین موقع) مردی(در ا

ان آنھا یھا حمله نمود و در م یرون آمد، مردم از مسلمانان بر رومیو باز به طرف ما ب
ده گفتند: سبحان یشکاد یرون آمد،مردم به طرفش فریطرف ما ب د، و باز بهیداخل گرد

 -ص ار رسول خدای- س یوب انصاریت انداخت. ابواک! خود را به دست خود به ھالالله
ه ین آیه اک ید، در حالینک یل مینطور تأویه را این آیمردم، شما ا یبرخاست و گفت: ا

 د، وین خود را عّزت بخشیخداوند ده ک یدرباره ما گروه انصار نازل شده است، ما وقت
 -ص دن از رسول خدایگر پوشیدکیش، با یان خویدر م- د،یاد گردینصرت دھندگان آن ز

 -ص ده از رسول خدایگر پوشیدکیش، با یان خویدر م- د،یع گردیم: اموال مان ضایگفت
ع شده آن را درست یم، و ضاینید، اگر در آن اقامت گزیع گردیم: اموال مان ضایگفت

نازل  -مودن یم ما را بر ما مسترد میه تصمک- ألخداوند آنگاه م، بھتر خواھد شد. ینک
 فرمود و گفت: 

﴿ ْ نفُِقوا
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ْ تُلۡ  َوَ�  �َّ يۡ  ُقوا

َ
 .]۱۹۵البقرة: [ ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

انفاق و جھاد) خود را به دست خود به  کا ترید: (و ینکو در راه خدا انفاق «: ترجمه

 .»دینکفیت نکھال
ه در اموالمان کم، یه ما آن را اراده نموده بودکبود  یت در اقامتکن صورت ھالیبه ا
تا آن وقت  س وبیما را به غزا دستور داد، و ابوا م، و اوییآن را اصالح نما م،ینکاقامت 

 .١قبضش فرمود أله خداوند کدر راه خدا در غزا بود، 

                                           
) ۲/۲۰۴) طبری (۲/۲۷۵) حاکم (۲۹۷۲) ترمذی (۲۵۱۲) ابوداوود (۹/۴۵. بیھقی (صحیح -١

گوید: حسن صحیح و غریب است. حاکم نیز آن را بر اساس شرط شیخین (بخاری و  ترمذی می
 مسلم) صحیح دانسته است.
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ت نموده، یروا س ، از ابوعمرانیگریق دیاز طر )۹۹/۶( یھقین بین را ھمچنیو ا
م، و عبدالرحمن بن خالد بن یدیجنگ -ه استیھدفش قسطنطن-ل شھر ه گفت: با اھک
آنگاه ده بودند. یوار شھر چسبانیخود را بر د یھا ھا پشت یر گروه بود، ورومید امیول

، خود را به دست اللهن، ال اله االکن، نکبر دشمن حمله نمود، ومردم گفتند: ن یمرد
ه درباره ما گروه انصار نازل شده ین آیگفت: ا س وبیاندازد. ابوا یت مکخود به ھال
م ید. گفتیباب گردانیاکخود را نصرت داد، و اسالم را  یه خداوند نبک یاست، ھنگام

 یخداوند تعالآنگاه م. یینما یم و آن را اصالح مینکیش اقامت میخو یھا د در مالییایب

ْ ﴿نازل فرموود:  نفُِقوا
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ْ تُلۡ  َوَ�  �َّ يۡ  ُقوا

َ
ن ی، و به ا﴾ُلَكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

ش اقامت یه در اموال خوکن است، یمان ا یھا ت انداختن با دستکصورت به ھال
شه یوب ھمید: و ابوایگو یم. ابوعمران میجھاد را بگذار م،و با پرداختن به اصالح آنینک

 .١دیه دفن گردیه در قسطنطنکن ینمود،تا ا یدر راه خدا جھاد م
از  یه گفت: مردکاند  ت نمودهیروا س از ابوعمران یو نسائ یابوداود، ترمذ

وب یست، و ابواکرد، و آن را درھم شکه بر صف دشمن حمله ین در قسطنطنیمھاجر
ت کگفتند: به دست خود، خود را به ھال یگروھآنگاه ھم ھمراه مان بود.  س یانصار

ن درباره ما نازل شده است. ما یم، چون ایه عالمترین آیوب گفت: ما به ایند. ابواکاف
اش  یاریم، و یه ھا ھمراھش حاضر شدکم، و در معرینمود یرا ھمراھ ص رسول خدا

ل کاب شد، ما گروه انصار به شیامکافت و یه اسالم گسترش ک یم، بعد ھنگامیدیرسان
 یو نصرت و ص خود یم: خداوند ما را به صحبت نبیو گفت ،٢میجمع شد یمخف

ادشد و ما او را بر اھل و اموال ید و اھلش زیج گردیه اسالم راکن ید تا ایمفتخر گردان
ه کت گر جنگ سالح خود را گذاشته است، و وقت آن اسیم، و حاال دیح دادیواوالد ترج

د: یدرباره ما نازل گردآنگاه م، ینیم، و در آنھا اقامت گزیبه اھل و اوالد خود برگرد

﴿ ْ نفُِقوا
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ْ تُلۡ  َوَ�  �َّ يۡ  ُقوا

َ
ت در اقامت در که ھالک، ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

 یخود، ابن ابر ید در تفسین عبد بن حمین را ھمچنیا .٣جھاد بود کاھل و مال و تر

                                           
 ).۹/۹۹. بیھقی (صحیح -١
انتخاب  ینقل از پاورقه ما آن را در ترجمه به کباشد» ختفياً «ن درست کآمده، و مم» حتبباً «در اصل  -٢

 م. م.ینمود
 ).۲۱۹۳) و نگا: دو حدیث قبل از این و ھمچنین صحیح ابی داوود (۱/۳۳۰. ابن ابی حاتم (صحیح -٣



 ٢٦٥   جهادباب ششم: باب 

 

م کحش و حایدر مسند خود، ابن حبان در صح یعلیه، ابویر، ابن مردویحاتم، ابن جر
ب است. و یح و غرید: حسن و صحیگو یم یاند. ترمذ ت نمودهیخود روا کدر مستدر

ن ین چنیاند. ا ردهکتش نیآن دو را یباشد، ول یو مسلم م ید: به شرط بخاریو یم مکحا
 آمده است. )۲۲۸/۱(ر یثکر ابن یدر تفس

  تهدید و ترسانیدن کسی که به زراعت اشتغال ورزد و جهاد را ترك نماید

 یعنس اللهار عمر بر عبدکان
 س ه گفت: به عمربن الخطابکت نموده، یب روایحب ید بن ابیزیاز  یابن عائذ در المغاز

است،  ن شام زراعت نمودهیرا در سرزم ینیزم س یبن حر عنس اللهه: عبدکد یخبر رس
است  ١فارکه در گردن ک یرا به غارت داد، و گفت: به طرف ذّلت و خوار یعمر زراعت و

 آمده است. )۸۸/۳( ن در االصابهین چنی. ای، و آن را در گردن خود انداختیرفت

 نموده بود که جھاد را ترک یبن عمروبن العاص بر مرد اللهار عبدکان
ه گفت: کت نموده، یروا یبانیعمرو ش یبن اب ییحیاز )۲۹۱/۱( هیم در الحلیابونع

عبور نمودند، و به او گفتند:  س بن عمروبن العاص اللهمن از نزد عبدیاز اھل  یا عّده
و بود، کیو بود، ھجرت نمود، و ھجرتش نکیه اسالم آورد، و اسالمش نک یدرباره مرد

من برگشت، و یپدر و مادر خود به  یسو بهو بود، و بعد از آن کیو جھادش ن جھاد نمود،
د؟ گفتند: ییگو یگفت: شما چه م الله؟ عبدییگو یو شفقت نمود، چه م یکیبه آنھا ن

در جنت  یه وکگفت: بل اللهخود به عقب برگشته است. عبد یھا م: بر پاشنهییگو یم
خود به عقب برگشته است، خبر  یھا ه بر پاشنهک یسکن من شما را از کیاست، ول

و بود، ھجرت نمود و ھجرتش خوب بود کیآورد، و اسالمش نه اسالم ک یدھم: مرد یم
توأم با  یاز و آورد، و آن را یرو ین دھقانیو بود به زمکیو جھاد نمود و جھادش ن

د، و جھاد خود را یاش توّجه خود را مبذول گردان یه و خراجش گرفت، به آبادانیجز
 برگشته است.خود به عقب  یھا ه بر پاشنهکاست  یسکن ھمان ینمود، ا کتر

 

                                           
اصالح  یآن را از رو باشد، و ما» الکفار«درست آن د یه شاکآمده است، » بارکال« در اصل واالصابه -١

 م. م.یل نقل نمودکن شیبه ھم در ترجمه یپاورق



 حیات صحابه    ٢٦٦

 

 شتاب ورزیدن در خروج در راه خدا به خاطر ریشه کن کردن فتنه

 عیسیت غزوه مریاکح
-م، یبود یا ه گفت: ما در غزوهکت نموده، یروا س اللهاز جابربن عبد یبخار

از انصار زد،  ین به مقعد مردیاز مھاجر ی، مرد-یگفت: در سپاھ یبار ١انیسف
د، ین را شنیا ص و رسول خدا .٢نیمھاجر یانصار، و مھاجر گفت: ا یگفت: ا یانصار

ن یاز مھاجر یرسول خدا، مرد یگفتند: ا» شود؟ یت چرا بلند میآواز جاھل«و گفت: 
. ٣»است یه بد بوکد، ین را بگذاریا«فرمود:  ص امبریاز انصار را زده است، پ یمرد

به خدا -اند؟!  ردهکار را کن ین) ای(مھاجرا ید، و گفت: آیشن یبن اب اللهن را عبدیبعد ا
ن یرون خواھد نمود، ایتر را از آن ب لیم، عّزتمندتر، ذلینه برگشتیاگر به مد -سوگند

رسول خدا، مرا  یبرخاست و گفت: ا س عمرآنگاه د، یرس ص سخن به رسول خدا
ه کند یبگذارش، تا مردم نگو«فرمود:  ص امبرین منافق را بزنم. پیه گردن اکبگذار 
نه آمده بودند، یه به مدک ین ھنگامیتعداد انصار از مھاجر». شدک یاران خود را میمحّمد 

از  یھقین مسلم، امام احمد، و بین را ھمچنیا .٤اد شدندین زیبعد مھاجر یادتر بود،ولیز
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۳۷۰/۴(ر یثکر ابن یه در تفسکبه مانند آن، چنان  س جابر

ه: رسول کت نموده یروا یر و عمروبن ثابت انصاریحاتم از عروه بن زب یابن اب
 ص ه رسول خداکاست  یا ین ھمان غزویو ا-ع را انجام داد یسیغزوه مر صخدا

 -ان بحر قرار داشت، منھدم نمودیو م ٥ان عقب مشللیه مکه را یدر آن منات طاغ
و دو تن در ھمان  ست،کرا فرستادو او منات را ش س دیخالدبن ول ص رسول خدا

-از بھز بود  یگرین، و دیاز مھاجر یکیه کدند،یبا ھم جنگ ص غزوه رسول خدا
د، یره گردیچ ین بود، بر بھزیه از مھاجرک ی، آن مرد-مانان انصار بودندیھا ھم پ یبھز
 یدادند. و آن مھاجر گفت: ا یاریاز انصار  یگروه انصار! و او را مردان یگفت: ا یبھز

                                           
 ان.یاز راو یکی -١
 .دو تن قوم خود را به مدد و دفاع فرا خواندهھر -٢
گر برادران یه دیمسلمان خود عل یھا ت و به مدد طلب نمودن قومیدعوت به طرف قوم -٣

 ..مشان  مسلمان
 ).۳/۳۹۲) احمد (۶۳۶۴( ) مسلم۴۹۰۵بخاری ( -٤
 وه است.کنام  -٥



 ٢٦٧   جهادباب ششم: باب 

 

ان آن مردان یدند، و در میرسان یارین یاز مھاجر یرا مردان ین! و ویگروه مھاجر
ا یرده شدند، و ھر منافق و کش آمد، بعد خالص یپ یمختصر ین و انصار دعوایمھاجر

بن سلول رفت. وگفت: از  یبن اب اللهه در قلبش مرض وجود داشت، نزد عبدک یمرد
و  یرسان یم یه نه ضررک یا چنان شدهنون کا ی، ولینمود یرفت، و دفاع م ید میتو ام

ه نو کرا  یسکآنھا ھر -نمودند  یاریه ما یگر خود را علید کیت ی، و جالبینه نفع
گفت: به خدا  -دشمن خدا- یبن اب الله، عبد-دندینام یت مینمود جالب یھجرت م

 کمالرون خواھد نمود. یتر را از آنجا ب لیم، عزتمندتر، ذلینه برگشتیسوگند، اگر به مد
ه نزد رسول ک یسکا به شما نگفته بودم، به یگفت: آ -ن بودیه از منافقک-بن ذخشن 

ت نمود و کد، حریشن س ن را عمربن الخطابینده شوند؟ اکد، تا پراینکخداست، نفقه ن
ه مردم را در فتنه کن مرد یرسول خدا، درباره ا یآمد و گفت: ا ص نزد رسول خدا

، -است یبن اب اللهعبد س ھدف عمر-گردنش را بزنم ه کانداخته بھمن اجازه بده، 
» ؟یشک ینم، او را مکامر  یشتن وکا اگر تو را به یا«به عمر گفت:  ص رسول خدا

، گردنش را خواھم زد. یامر ن یشتن وکاگر مرا به  -به خدا سوگند-، یعمر گفت: بل
از انصار و از  یکیه ک س ریدبن حضین. بعد از آن اسیگفت: بنش ص امبر خدایپآنگاه 

رسول خدا،  یآمد و گفت: ا ص آورد، و نزد رسول خدا یعبداالشھل بودرو یبن
ه گردنش را بزنم. که مردم را در فتنه انداخته به من اجازه بده، کن مرد یدرباره ا

 یگفت: بل» ؟یشک ینم، او را مکامر  یشتن وکا اگر تو را به یآ«گفت:  ص رسول خدا
ھردو  ر حلقهیر در زی، با شمشینکامر  یشتن وکاگر مرا به  -به خدا سوگند-

 ص ، بعد از آن رسول خدا»نیبنش«گفت:  ص امبر خدایزنم. پ یرا م ١گوشش
آن  یت نمود، وکبا مردم حر یو در وقت شّدت گرم». دینکردن کوچ کاعالن «فرمود: 

ن ییبعد از آن پا ر نمود،یاز روز س یادیآن را تا گذشتن مقدار ز یروز و شبش و فردا
ه روز سوم را پس از کن یت نمود، تا اکحر یگرما با مردم مثل آن روز قبلآمد، باز در وقت 

را  یسکد، ینه رسیبه مد ص ه رسول خداک یت از پشت مشلل صبح نمود، ھنگامکحر
عمر، اگر تو را به  یا«فرمود:  ص را طلب نمود، رسول خدا یدنبال عمر فرستاد، و و

به «فرمود:  ص . رسول خدایعمر گفت: بل» ؟یشتک ینمودم، او را م یامر م یشتن وک

                                           
 در گردنش. م. یعنی -١



 حیات صحابه    ٢٦٨

 

 ،١یدیمال یم کرا خا یمردان یھا ینی، بیدیرسان یرا آن روز به قتل م یخدا سوگند، اگر و
ند من به یگو یمردم مآنگاه شند، ک ینم او را مکامر یشتن وکشان را امروز به یه اگر اک

 نازل فرمود: أل، و خداوند »مکش یده میشکام، و آنھا را در بند  اران خود افتادهیجان 

ِينَ ٱ ُهمُ ﴿ ْ  َ�  َ�ُقولُونَ  �َّ ٰ  تُنفُِقوا ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  َمنۡ  َ�َ َّ�  ٰ ْ  َح�َّ وا ن یتا به ا ﴾يَنَفضُّ

ٓ رََّجعۡ  لَ�ِن َ�ُقولُونَ ﴿ یقول خداوند تعال ۡ ٱ إَِ�  َنا  ٱ رَِجنَّ َ�ُخۡ  َمِديَنةِ ل
َ
 َهاِمنۡ  َعزُّ ۡ�

 ٱ
َ
 .]۸-۷المنافقون: [ ﴾َذلَّ ۡ�

ه نزد رسول خدا ھستند انفاق ک یند: به افرادیگو یه مکھستند  یسانکآنھا «: ترجمه
الن را از آن یزان، ذلیم عزینه برگردیند: اگر به مدیگو ینده شوند... مکد تا پراینکن

 .»نند...ک یرون میب
در آن  یب است، ولیاق غرین سید: ایگو یم )۳۷۲/۴(ر خود یدر تفس ٢ریثکابن 

شود. و ابن حجر در فتح  یدا نمیت) پین (روایه جز در خود ھمکھست،  یسینف یایاش
 ص آمده: بعد از آن رسول خدا یاق ویر نموده، و در سکآمده، ذ )۴۵۸/۸( یالبار

رد، و کصبح  یگاه نمود، و شب را ھم حتیه بکن یمود تا ایھمان روز را با مردم راه پ
رد، و بعد از آن با مردم فرود کشان  تیه آفتاب اذکن یت نمود، تااکروز بعد را ھم حر

) احساس نمودند، و ین (از فرط خستگیزم یه روکدرنگ ننموده بودند،  یکآمد، و اند
ه مردم را کن خاطر انجام داد، ین عمل را به ایا ص ھمه به خواب رفتند، رسول خدا

 سر زده بود مشغول سازد. یبن اب اللهروز از عبدیآنچه د از صحبت درباره

 ل ننموده استیمکه چھل روز را در راه خدا تک یسکار بر کان
 س ابطنزد عمربن الخ یه گفت: مردکت نموده، یب روایحب ید بن ابیعبدالرزاق از ز

 ید: چقدر وقت در جبھه سپری؟ گفت: در جبھه بودم، پرسیجا بودکد، یآمد، عمر پرس
ن در ین چنیا ،٣یل ننمودیمکروز. عمر گفت: چرا چھل را ت ی؟ گفت: سینمود

                                           
 . م.یساخت ین میآنھا را خشمگ -١
. ابن کثیر در تفسیرش آن را به ابن ابی حاتم ارجاع داده است و این روایت سند آن ضعیف است -٢

 ) آمده است.۸/۴۵۸مرسل خوبی است چنانکه در فتح الباری (
مرسل است و ثانیا ) که این روایت ۹۶۱۵. عبدالرزاق در مصنف خود (سند آن ضعیف مرسل است -٣

در آن ابن مکمل است که ابن ابی حاتم در مورد او نه جرح و نه تعدیل کرده است. در ضمن 
 استدالل جماعت تبلیغ به این حدیث برای خروج چھل روز نیز ضعیف است.



 ٢٦٩   جهادباب ششم: باب 

 

 آمده. )۲۸۸/۲(نزالعمال ک

م عمر کو ح یزن و داور یکت یاکح رون رفتن به مدت چھار ماه در راه خدایب
 درباره خروج در راه خدا

نم، به ک یق میرا تصد یه وک یسکه گفت: کت نموده، یج روایعبدالرزاق از ابن جر
 د:یگو یه مکد یرا شن یزد، زن یگشت م س ه عمرک یمن خبر داد: در حال

 تطاول هذالليل واسود جانبه
 

قنى ان ال حبيب االعبه   و ارّ
 

 ء مثله فلوال حذاراهللا ال شى
 

 لزعزع من هذالرسرس جوانبه 
 

 یه دوستکن ید، و مرا از ایاه گردیش سید، و فضایشکن شب به درازا یا: «ترجمه
ه چون ک یی، اگر ترس و ھراس خدایبرد، آر ینم، خواب نمک یتا ھمراھش بازست ین

 ».آمد یت مکحر ن تخت بهیا یھا نارهکبود، حتمًا  یست نمین یزیاو چ
ه از کن ماه است، ین چندیگفت: تو را چه شده است؟ گفت: شوھرم را، ا س عمر

را  یار بدکمر گفت: دم. عیش مشتاق گردی، و من برایا ار غربت دور نمودهیومن در د
را به طرف  کیه من پک؟ گفت: پناه بر خدا! عمر افزود: نفس خود را نگه دار، یخواست

د و یداخل گرد ب ش فرستاد، بعد از آن نزد حفصهیرا به سو کیفرستم، و پ یم یو
، در یمن بگشا یپرسم، آن را برا یشانم ساخته است، میه پرک یارکگفت: من تو را از 

 یینیشود؟ حفصه سر خود را پا یشوھر خود مشتاق و عالقمند م بهزن  یچه مّدت
ند. حفصه به دست خود ک یا نمیا نمود. عمر گفت: اما خداوند از حق حیانداخت، و ح

ادتر از چھارماه یه سربازان زکنوشت  س عمرآنگاه اشاره نمود، سه ماه، وگرنه چھارماه. 
از  )۲۹/۹( یھقین را بیآمده. و ا )۳۰۸/۸(نز کن در الین چنیا .١نگه داشته نشوند

 س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، ینار از ابن عمر روایبن د اللهاز عبد کق مالیطر
 د:یگو یه مکد یرا شن یرون آمد، و زنیبآنگاه شب

 اسود جانبهتطاول هذالليل و
 

قنى ان ال حبيب االعبه   وارّ
 

ه زن ک ین مّدتیشترتریگفت: ب ب عمربن الخطاب به حفصه بنت عمرآنگاه 
ا چھارماه. یند، چقدر است؟ گفت: شش و ک) از شوھرش صبر یتواند (در دور یم

                                           
) و در سند آن یک مجھول است که ۱۲۵۹۳سند آن ضعیف است. عبدالرزاق در مصنف خود ( -١

 جریج از او روایت کرده است. ھمانی است که ابن



 حیات صحابه    ٢٧٠

 

 .١دارم ین نگه نمیشتر از این عمر گفت: سربازان را بیبنابرا

 در تحمل غبار در راه خدا ش رغبت و عالقمندی اصحاب

 خدا راھت داشتن از غبار در راهکدن و یدر بد د ص امبریار پکان
راست  ص ه رسول خداک یه گفت: در حالکت نموده، ید روایع بن زیاز رب یطبران

طرف  کیگذاشته و به  ٢) ه (راه راکد، یش را دیاز قر ینمود، جوان یت مکم حریو مستق
. فرمود: یگفتند: بل» ست؟ین فالن نیا ایآ«گفت:  ص امبریند. پک یت مکگر آن حرید
ه کتو را چه شده است، «به او گفت:  ص و رسول خدا، او آمد، »دییرا طلب نما یو«

ه ک یراه را مگذار، سوگند به ذات«دم. فرمود: یگفت: غبار را بد د» ؟یا نار گرفتهکاز راه 
د: یگو یم )۲۸۷/۵( یثمیھ .٣»جنت است یین غبار خوشبویجانم در دست اوست، ا

 اند. ثقه یت نموده، و رجال ویروا ین را طبرانیا

 ن بابیدر ا اللهعبد قّصه جابربن
ه ما ک یه گفت: در حالکت نموده یروا یح خود از ابومصّبح مقرائیابن حّبان در صح

ت کر بود، حریبر آن ام یخثع اللهبن عبد که مالک ین روم، در گروھیدر سرزم
عبور نمود، و جابر قاطر خود را جلو  ب اللهجابربن عبد یاز پھلو کم، مالینمود یم
داده  یبک، سوار شو، چون خداوند به تو مراللهابوعبد یگفت: ا یبه و کبرد، مال یم

 ص م، از رسول خدایپروا یب دھم، و از قوم خود یم یم را دم راستیاست. جابر گفت: سوار
را از  یدر راه خدا غبار آلود شود، خداوند وش یھا ه قدمک یسک«گفت:  یه مکدم یشن

د، یرس یجای به هکن یبه راه خود ادامه داد، تا اجابر آنگاه ». ده استیآتش حرام گردان
 اللهابوعبد یاد نمود: ایبلند خود فر یبه صدا کمالآنگاه د، یرس یه صدا به گوشش مک

را دانست، و گفت:  یداده است، جابر ھدف و یسوار شو، چون خداوند به تو سوار
ه کدم یشن ص دام، و از رسول خیپروا یب دھم، واز قوم خود یم یم را دم راستیسوار

                                           
 و سند آن صحیح است.» الکبری«. بیھقی در صحیح -١
 ب.یبه نقل از الترغ -٢
) و ابوداوود در مراسیل ۵/۳۰۵) و ابن ابی شیبه (۴۶۰۸)، (۵/۶۹۷» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٣

است اما ) رجال طبرانی را ثقه دانسته ۵/۲۸۷) در سند آن سویده است. گرچه ھیثمی (۳۰۵(
 این به معنای صحیح دانستن حدیث نیست.



 ٢٧١   جهادباب ششم: باب 

 

را از آتش حرام  یدر راه خدا غبار آلود شود، خداوند وش یھا ه قدمک یسک«گفت:  یم
 یگریچ روز دین آمدند، و در ھییان خود پاین مردم از چھارپایبنابرا». ده استیگردان

ت ید روایبه اسناد خوب و ج یعلین را ابویدم. ایاده رونده ندیاد اشخاص پیآنقدر ز
ه ما ک یه گفت: در حالک یمان بن موسیگفته است: از سل یه وکن ینموده، جز ا

 ص ر شده، و در آن گفته: از رسول خداکم... و مانند آن را متذینمود یت مکحر
ه راه خدا غبارآلود شده، خداوند بر آنھا آتش ک یا بنده یھا قدم«گفت:  یه مکدم یشن

اده به راه افتادند، و یشدند، و پن ییو مردم پا کمالآنگاه ، »ده استیرا حرام گردان
ب ین در الترغین چنیا .١ده نشدهیشده باشد د یاده رویشتر از آن پیه بک یگر، روزید
 یت نموده، و رجال ویروا یعلین را ابوید: ایگو یم )۲۸۶/۵( یثمیآمده. ھ )۳۹۶/۲(

در مسند  یالسیث را ابوداود طین حدیگفته است: و ا )۱۲۶/۳( اند. و در االصابه ثقه
ه کت نموده، و در آن گفته: یروا -از ابوالمصبح  یعنیورش (کبه ھمان سند مذ ٢خود
ت نموده، یتاب الجھاد رواکدر  کن را ابن المبارین این چنیعبور نمود. ا اللهبن عبد ٣جابر
ت یروا کق ابن المباریح ابن حبان از طریث در مسند امام احمد، و صحین حدیو ھم

 کق ابن المباریح ابن حبان از طری، و صح٤ث در مسند امام احمدیحدن ینموده، و ھم
 ت نموده است.یق ابوالمصبح، مانند آن رواین را از طریا )۱۶۲/۹( یھقیوجود دارد. و ب

 الله خدمت در جهاد فی سبیل

 روزه داران در راه خدا یخدمت روزه خوران برا
در سفر  ص رسول خداه گفت: با کت نموده، یروا س از انس )۳۵۶/۱(مسلم  
ار یدر روز بس ید: در منزلیگو یھم روزه خور. م یسکاز ما روزه دار بود، و  یسکم، یبود

                                           
) و در سند آن حصین بن ۹/۱۶۲) و بیھقی (۴۶۰۴) و ابن حبان (۳/۳۶۷. احمد (صحیح لغیره -١

حرمله است که جز ابن حبان کسی او را ثقه ندانسته است. و عتبه بن ابی حکیم نیز صدوق 
صحیح الترغیب و «) آلبانی در ۱/۲۶۹کند. و ھمچنین ابویعلی ( است که بسیار اشتباه می

 گوید: صحیح لغیره است. ) می۱۲۷۳» (الترھیب
 ).۱۷۷۲طیالسی ( -٢
 اللهبن عبد کدر شرح احوال مال ه در االصابهکجابر است، چنان  حیدر اصل عامر آمده، و صح -٣

 آمده. یخثعم
 ).۲۲۵: ۲۳۶/ ۵احمد ( -٤



 حیات صحابه    ٢٧٢

 

ه خود را کھم بود  یسکن ما صاحب جامه بود، و از ما یه دارتریه ساکم، یاده شدیگرم پ
ن روزه داران افتادند، و روزه خواراآنگاه د: یافزا ید. میپوشان یبه دستش از آفتاب م

فرمود:  ص ھا را آب دادند. رسول خدا یھا را نصب نمودند، و سوار مهیبرخاستند وخ
ه گفت: با کت نموده، یروا س از انس ین را بخاریا». روزه خوران امروز اجر را بردند«

نمود،  یه میاش سا ه توسط جامهکبود،  یسکن ما یه دارتریم و سایبود ص رسول خدا
رده که روزه را افطار ک یسانک یردند، ولکن یارکچ یبودند، ھه روزه گرفته ک یسانکو 

ردند. و رسول خدا کار کھا را (به چرا) فرستادند، خدمت نمودند، و  یبودند، سوار
 .١»روزه خواران امروز اجر را بردند«فرمود:

 داشت یه به قرآن و نماز اشتغال مک یمرد یخدمت اصحاب برا
از اصحاب  یا ه: عدهکت نموده یروا س خود از ابوقالبه یھا ابوداود در مرسل

نمودند. گفتند: چون فالن را  یاد می یکیاران خود به نیاز  یکیآمدند، از  صامبریپ
م، در یشد ین مییه پاک یرد، و در ھر منزلک یه بود قرائت مک یم، در ھر راھیدیھرگز ند

ه کن یتا ا -را انجام داد  یو یارھاک یسکچه «فرمود:  ص نماز بود. رسول خدا
پس «گفتند: ما. فرمود: » داد؟ یش را علف میا چارپای یشتر و یسکچه  -ر شد کمتذ

 آمده است. )۱۷۲/۴(ب ین در الترغین چنیا .٢»دیبھتر یھمه شما از و

 و حمل نمودن متاع اصحاب ص رده رسول خداکآزاد  یشتک
نه را از یه گفت: سفکت نموده، یرواد بن جمھان یاز سع )۳۶۹/۱( هیم در الحلیابونع

، »نهیسف«مرا  ص دھم: رسول خدا یدم. گفت: اسمم را به تو خبر مینامش پرس
 یده است؟ گفت: وینام» یشتک«، »نهیسف«دم: چرا تو را یده است. پرسینام» یشتک«

نمود.  یگرانشان  یبراشان  رون آمد، و بار و متاعیبودند، ب یارانش با ویه ک یدر حال
 یو من آن را ھموار نمودم، و». نکجامه خود را ھموار «گفت:  ص رسول خداآنگاه 

ن، تو کپشت «شان را در آن گذاشت و بعد آن را بر من بار نمود و گفت: یبار و متاع ا

                                           
 ).۱۱۱۹) مسلم (۲۸۹بخاری ( -١
: نگا) و ۲۹۱۹) و سعید بن منصور در سنن خود (۳۰۶» (مراسیل«. ابوداوود در ضعیف مرسل -٢

 ).۸۴» (السلسلة الضعیفة«) و ۱۵۷۸» (ضعیف ترغیب«



 ٢٧٣   جهادباب ششم: باب 

 

ا شش شتر را یا پنج و یا دو شتر، یشتر،  کید: اگر در آن روز بار یگو». یھست یشتک
 .١نمود ینم ینمودم، بر من گران یھم پشت م

 اّم سلمه و مجاھد با ابن عمر یت احمر موالیاکح
ت یروا ب اّم سلمه یم از احمر، موالیو ابونع ینیان، ابن منده، مالیحسن بن سف

م، و یگذر نمود ییم، و از وادیبود ص غزوه با رسول خدا کیه گفت: در کاند  نموده
ن روز یدر ا«به من گفت:  ص رسول خداآنگاه دادم.  یمن مردم را از آن عبور م

 )۲۸۵/۳( هیم در الحلیآمده. و ابونع )۱۹۴/۵(ن در المنتخب ین چنیا». یبود یشتک
خواستم  یم یه گفت: در سفر ھم صحبت ابن عمر بودم، وقتکت نموده، یاز مجاھد روا

م را یشدم، لباسھا یه سوار مک یگرفت، و وقت یم مکابم را محکسوار شوم، نزدم آمده ر
ناپسند داشتم.  ٢من آن را یینزدم آمد، و گو ید: باریگو یساخت. مجاھد م یمبرابر 

 .یدار یمجاھد خلق تنگ یفرمود: تو ا

 روزه گرفتن در راه خدا

 غم شّدت گرما یو اصحاب در راه خدا عل ص امبریروزه گرفتن پ
 ه گفت: ابودرداء فرمود: خود را باکت نموده، یاز اّم الدرداء روا )۳۵۷/۱(مسلم 
 یم و به حّد یافتیھا گرم در یلیروز خ کیش در یاز سفرھا یدر بعض ص رسول خدا
ان ما یگذاشت، و در م یبه سر خود م یه انسان دست خود را از شّدت گرمک(گرم بود) 

 یگریت دیروزه دار نبود. و در روا یسکگر یبن رواحه، د اللهو عبد ص جز رسول خدا
ه (ابودرداء) گفت: در ماه رمضان در کآمده،  ب از اّم درداء از ابودرداء ینزد و

ر شده. و کث را متذی... وحد٣میرون رفتیب ص د با رسول خدایھا شد یلیخ یگرم
ه گفت: ما در رمضان ک ت نمودهیروا س ید خدریاز ابوسع )۳۵۶/۱(ن یمسلم ھمچن

ھم  یا عدهبود، و  یاز ما روزه دار م یا م، و عّدهیرفت یبه غزا م ص ھمراه با رسول خدا
ن باور یشد، و روزه خور بر روزه دار، بر ا یروزه خور، و روزه دار بر روزه خور غضب نم

                                           
 ).۱/۳۶۹» (الحلیة«. ابونعیم در حسن -١
 خودم. م. یرا برا ب عمر خدمت ابن -٢
 ).۱۱۲۲مسلم ( -٣



 حیات صحابه    ٢٧٤

 

ه کده بودند، ین عقیداشت، و روزه گرفت، بھتر است، و بر ا ییتوانا یسکه کبودند 
 .١عف نمود، و خورد، آن ھم بھتر استاحساس ض یسک

 مامهیبن مخرمه در روز  اللهروزه عبد
ه گفت: روز کت نموده، یروا ب از ابن عمر )۳۱۶/۲(عاب یعبدالبر در االستابن 

ستادم. گفت: یه افتاده بود، و بر او اکآمدم  س بن مخرمه اللهنزد عبد یمامه در حالی
ن سپر ی. گفت: پس در ایا روزه دار افطار نموده است؟ گفتم: بلیبن عمر، آ اللهعبد یا

د: من به حوض آمدم، و حوض پر از آب بود، یگو یم. مینمانداز. تا من به آن افطار یآب ب
ه با خود داشتم در حوض انداختم و از آن با دست خود در سپر آب کرا  یسپر چرم

ن را یگفته است. ا کیاجل را لب یه داعکافتم یش آوردم، و دریختم، و آن را برایر
ت یآمده، روا )۳۶۶/۲( هه، در االصابکخ چنان یدر التار یبه و بخاریش ین ابن ابیھمچن

 یگریق دیدر الجھاد از طر کن را ابن المبارید: ایگو ی) مصاحب االصابهواند، ( نموده
 ت نموده است.ین رایل تمامتر از اکاز ابن عمر به ش

 یه و قول عمر درباره ویح یروزه عوف بن اب
بن  کحازم از مدر یس بن ابیح از قیبه در مصّنف خود به سند صحیش یابن اب

بودم، فرستاده  س ه من نزد عمرک یه گفت: در حالکت نموده، یروا یعوف احمس
 یآن عده از مسلمانان ید. ویدرباره مردم پرس ینعمان بن مقّرن نزدش آمد، عمر از و

اند،  شته شدهکد و گفت: فالن و فالن یادآور گردیه مورد اصابت قرار گرفته بودند، کرا 
شناسد.  یشان را میخداوند ا یم، عمر گفت: ولیشناس ینمشان را یه اکھم  یگرانیو د

 یه احمسیح یل عوف بن ابیشان ابوشب ھدف-د یه نفس خود را خرک یگفتند: و مرد
من است، مردم  یین به خدا سوگند، او دایرالمؤمنیام یبن عوف گفت: ا کمدر -بود

گفت: آنھا دروغ  س انداخت. عمر کخود را به دست خود به ھال یه وکپندارند  یم
مورد اصابت قرار گرفت  یدر حال ید: ویگو ید.میا خریاو آخرت را به دن یاند، ول گفته

دن تا یبود، و از نوش یباق یدر و یه رمقکانتقال داده شد  یه روزه دار بود، و در حالک
 آمده است. )۱۲۲/۳( ن در االصابهین چنید... ایه در گذشت ابا ورزکن یا

 

                                           
 ).۱۱۶مسلم ( -١



 ٢٧٥   جهادباب ششم: باب 

 

 یانصارروزه ابوعمرو 
 یه وکگذشت، » یتحمل شّدت تشنگ«فه در یث محّمد بن حنیحد )۸۲و در (ص

ه از کدم ید -و روزه دار بود ی، احدی، عقبیه بدرک-را  س یگفت: ابوعمرو انصار
ر، یبر تو، سپر را بر من بگ یگفت: وا ید، و به غالم خود میچیپ ی، به خود میتشنگ

ث را یرون آورد... و حدیرا به ضعف ب یریاو تغالم او را در پوشش سپر قرار داد، و 
م کو حا ین را طبرانید. ایر شده، و در آن آمده: و قبل از غروب آفتاب به قتل رسکمتذ
 اند. ت نمودهیروا

 در روز بدر ص امبرینماز پ نماز در راه خدا
ان ما یه گفت: در روز بدر، اسب سوار در مکت نموده، یروا س یمه از علیابن خز

م، به جز رسول یه ھمه در خواب ھستکردم کنبود، و من احساس  یسکر از مقداد یغ
ن یه صبح شد. اکن یرد، تا اک یه میخواند، و گر ینماز م یر درختیه در زک ص خدا
 آمده است. )۳۱۶/۴(ب ین در الترغیچن

 در عسفان ص امبرینماز پ
 ص ھمراه رسول خداه گفت: ما کت نموده، یروا س ی عیاش الزرقیامام احمد از اب

د به عھده یرا خالدبن ولشان  ن با ما روبرو شدند، و امارتیکه مشرکم، یدر عسفان بود
ما گزارد،  ینماز ظھر را برا ص ان ما و قبله قرار داشتند، رسول خدایداشت، در م

بر آنان حمله شان  د در ھمان غفلتیه باکقرار داشتند  ین گفتند: آنھا در حالتیمشرگ
ه از فرزندان و کد، یآ یمشان  یبرا ینون نمازکم، بعد از آن گفتند: اینمود یم

ات در ین آی، با ا÷ لیجبرئآنگاه د: یگو یتر است. م محبوبشان  ی، براھایشان نفس
 د:یان ظھر و عصر نازل گردیم

َ�مۡ  �ِيِهمۡ  ُكنَت  �َذا﴿
َ
لَوٰ ٱ لَُهمُ  َت فَأ  .]۱۰۲النساء: [ ﴾ةَ لصَّ

 .»ینکنماز برپا شان  یو برا یان آنھا باشیدر م هک یو ھنگام«: ترجمه
ه آنھا کآمده  س ت از جابریو نزد مسلم به روا .١یدر گردکو نماز خوف را متذ

                                           
ابی عیاش الزرقی ھمچینین در تفسیر ابن کثیر )از ۱۶۵۳۳) (۵۹،۶۰/ ۴. احمد (صحیح -١

ھای حیات صحابه اشتباھا از ابن عباس آمده است که اشتباه است و من  ) در نسخه۱/۵۴۸(



 حیات صحابه    ٢٧٦

 

ن یا .١آنھا محبوبتر است یاز اوالد برا هکخواھد آمد شان  یبرا ینماز یگفتند: به زود
 آمده.  )۸۱/۴( هین در البدایچن

 در راه خدا ینماز عباد بن بشر انصار
در غزوه  ص ه گفت: با رسول خداکت نموده، یروا س ابن اسحاق از جابر

ن را به قتل یکاز مشر ی، زن مردیم، مردیرون رفتیب ٢ه نخلیالرقاع، در ناح ذات
نه) برگشت، شوھر آن زن یدوباره (به طرف مد ص ه رسول خداک ید. ھنگامیرسان
ه تا در اصحاب کاد نمود، یداده شد، سوگند ن خبر به او یه اک یوقت -ب بودیو غا-آمد 

د، یرون گردیب ص ب رسول خداین در تعقید. بنابرایزاند، توقف ننمایمحّمد خون نر
امشب از ما حراست  )٣دام (مردک«اده شد و گفت: یپ یدر منزل ص امبر خدایپ
رسول  یاز انصار حاضر شدند، و گفتند: ما، ا ین و مردیاز مھاجر یمرد» د؟ینما یم

اسر ی، و آن دو تن: عمار بن »دین دره باشیدر دھانه گردنه ا«فرمود:  ص امبریخدا. پ
ن یاز مھاجر یکیاز انصار به  یکیه به دھانه گردنه رفتند، ک یو عبادبن بشر بودند. وقت

ا آخرش را؟ ینم، اولش را ک یه من نگھبانک یدام بخش شب را دوست دارکگفت: 
 ید، و انصاریآن مھاجر پھلو زد و خوابآنگاه بده،  یم نگھبانیبراه اول آن را کگفت: بل

 یه وکد ین مرد را دیه اک ید: آن مرد آمد، و ھنگامیگو ینماز خواندن برخاست. م یبرا
ر را از یت یاصابت نمود، انصار یرش به جان ویانداخت، و آن ت یریجاسوس قوم است، و ت

 یگریر دید: باز تیگو یستاده ماند. میاش ثابت ید و گذاشتش و در جایشکجان خود 
د و گذاشتش، و ثابت یشکر را یفرو رفت، و ت یز به جان انصاریرش نیانداخت، و آن ت

فرو برد،  یز به ویبرگشت، و آن را ن یر سوم به طرف وید: باز به تیگو یستاده ماند. میا
ق خود را یرف بعد از آنرد، کوع نمود و سجده کد و گذاشتش، بعد از آن ریشکآن را  یانصار

گر قدرت بلند شدن را ندارم. یر خوردم) و دیه من (تکن یدار ساخت و گفت: بنشیب
اند، و  برده یپ یه آنھا به وکد، دانست یآن دو را د ید: آن مرد بلند شد، و ھنگامیگو یم

                                                                                                       
) و نسائی ۱/۳۳۷) و حاکم (۱۲۶۳(محقق) آن را اینگونه اصالح کرده ام. ھمچین ابوداوود (

)۳/۱۷۶.( 
 الخوف. ةباب صال» صالة المسافرین«) در کتاب ۸۴۰مسلم ( -١
 ان است.کاسم م -٢
 ه .یاز البدا -٣



 ٢٧٧   جهادباب ششم: باب 

 

مرا  ! چراالله د گفت: سبحانیرا د یانصار یھا ه آن مھاجر خونک ید: وقتیگو یرد. مکفرار 
بودم و آن را قرائت  یا ؟ گفت: در سورهیدار ننمودیه تو را زد بک یا ن دفعهیدر نخست

ه ک ینم. ھنگامکم، قطع یه تمامش نماکن یه آن را قبل از اکنمودم، و دوست نداشتم  یم
ردم، و به خدا سوگند، اگر کوع نمودم، و تو را خبر کر قرار داد ریمرا ھدف ت یل متوالکبه ش
رون شدن جانم یشد، ب یع نمیمرا به حفظ آن امر نموده بود ضا ص رسول خداه ک یمرز

 یق ویاز طر )۲۹/۱(ن را ابوداود یا .١م محبوبتر بودیردن آن، قبل از اتمامش براکاز قطع 
ن ابن حبان در ین را ھمچنیآمده است. و ا )۸۵/۴( هین در البداین چنیت نموده، ایروا

در  یھقیو ب یو دار قطن -ح دانستهیه آن را صحک- کم در المستدرکح خود، حایصح
 هیه، در نصب الراکح خود چنان یآن را در صح یاند، و بخار ردهکت یخود روا یھا سنن

رده، و در کت یروا در دالئل النبوه یھقین را بیر نموده. و اکل معلق ذکآمده، به ش )۴۳/۱(
برخاست، و به نماز  ب د، و عبادبن بشریاسر خوابیعماربن آنگاه آن گفته است: 

 م.یه آن را قطع نماکخواندم، و نخواستم  یھف را در نماز مکپرداخت، و گفت: من سوره 

 س در راه خدایبن ان اللهنماز عبد
مرا  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س سیبن ان اللهامام احمد از عبد

 ی، مردم را برایھذلح یان بن نبیه خالدبن سفکد، یبه من خبر رس«طلب نموده گفت: 
است،نزدش رفته و به قتلش  ٢در عرنه یند، تا ھمراھم بجنگند، وک یمن جمع م

ن، تا بشناسمش، گفت: کف یم توصیرا برا یرسول خدا، و ید: گفتم: ایگو یم». رسان
ه ک ید: در حالیگو». ینک یرا در وجودش احساس م یا ، لرزهیدیرا د یه وک یوقت«

دم، و او در عرنه یرس یه به وکن یرون رفتم، تا ایخته بودم، بیرم را به گردن آویشمش
نمود، در ھمان فرصت وقت نماز عصر  یمنزل جستجو مشان  یبود برا یھمراه زنان
ف نموده بود یم توصیاز لرزه برا ص دم، آنچه را رسول خدایرا د یه وک یبود، ھنگام

رخ  یریان من و او درگیدر مد یه شاکدم یآوردم، و ترس یبه طرفش روآنگاه افتم، یدر

                                           
احسان) و ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام  – ۱۰۹۷) و ابن حبان (۱۹۸. ابوداوود (حسن -١

) که در ۳/۳۴۳،۳۴۴) از وھب بن کیسان از جابر آمده است و ھمچنین احمد (۲/۱۲۳،۱۲۴(
موثق ندانسته است و آلبانی نیز آن را اسناد آن عقیل بن جابر است که کسی جز ابن حبان او را 

 ).۴/۱۶۵)، (۴/۲۷۹» (دالئل النبوة«) صحیح دانسته است. نگا: ۱۸۲» (صحیح ابوداوود«در 
 عرفات. یکاست نزد یا دره -٢



 حیات صحابه    ٢٧٨

 

رفتم نماز  یم یه به طرف وک ین در حالیبدھد، و مرا از نماز مشغول سازد، بنابرا
دم، گفت: یرس یه به وک ینمودم ھنگام یوع و سجده اشاره مکخواندم و با سرم به ر

ده، و ین مرد شنیات، بر ضد ا یآور از عرب، از تو و جمع یست؟ گفتم: مردیکن مرد یا
 ار ھستم. کن ی، من در ایخاطر آن نزدت آمده. گفت: بلبه 

ر را بر یم مساعد شد، شمشیه زمان براکن یراه رفتم، تا ا یبا و یکد: من اندیگو یم
پشت سر  یرون رفتم و زنانش را در حالیدم، بعد از آن بیزدم، و به قتلش رسان یو

آمدم، مرا  ص خدا ه نزد رسولک یافتاده بودند. ھنگام یبه رو یه بر وکگذاشتم 
را  یرسول خدا، و یردم: اکد: عرض یگو ی، م»دیاب گردیامک یرو«ده گفت: ید
با من برخاست، و  ص د: بعد از آن رسول خدایگو یم». یراست گفت«شتم. فرمود: ک

ن را نزد یس ایبن ان اللهعبد یا«عصا به من داد و گفت:  کیداخل خانه خود شد، و 
عصا  یان مردم خارج شدم، گفتند: ایمن با آن در مه آنگاد: یگو». ه دارکخود ن

ه آن را نگه کبه من داده، و مرا امر نموده است  ص ن را رسول خدایست؟ گفتم: ایچ
؟ یار را بپرسکن یا یه از وک، یگرد یبر نم ص ا نزد رسول خدایدارم. گفتند: آ

 یعصا را بران یرسول خدا، چرا ا یبرگشتم، و گفتم: ا ص د: نزد رسول خدایگو یم
امت باشد، چون عصا داران در آن یان من و تو روز قیدر م یا نشاه«؟ گفت: یمن داد

 یجا کیر خود بست (و یآن را با شمش اللهد: عبدیافزا یم یراو». اند ن مردمیمترکروز 
 یفن وکمه یدرگذشت امر نمود، و آن ضم ینمود)، و تا ھنگام مرگ ھمراھش بود، و وقت

 آمده است. )۱۴۰/۴( هین در البداین چنیا .١دندیجا دفن گردکیشان  ید، و ھر دویگرد

 ل در راه خدایام لیق
ر در روز که دو لشک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س از عروه )۶۱۰/۲( یطبر

ر شده، و کث را متذیرا فرستاد... و حد ییمرد عرب ٢شدند، قبقالر کیبه ھم نزد کرموی
 اران روز.کگفت: رھبانان شب، و سوار ٣ست؟یگفت: در عقبت چ یدر آن آمده: قبقالر به و

ادآور شده، و در یث را یت نموده... و حدیاز ابواسحاق روا یکو احمد بن مروان مال
از  یخید؟ شیخور یست مکه شکآن آمده: ھرقل گفت: شما را چه شده است 

                                           
 ).۳/۴۹۶. احمد (صحیح -١
 .یفرمانده روم -٢
 . م.یافتیو آنھا را چگونه  یآورد یچه خبر -٣



 ٢٧٩   جهادباب ششم: باب 

 

رند. یگ یرا روزه منند، و روز ک یام میه آنھا شب را قکن یبزرگانشان گفت: به خاطر ا
 ت نموده.یاز ابن اسحاق روا )۱۴۳/۱(ر کن را ابن عسایا

ث ھند یحد )۳۵۴/۱(خواھد آمد. و در » یدات الھییاسباب تأ«ث در ین احادیو ا
خواھم با  یه ھند گفت: من مکگذشت، » عت زنانیب«بنت عتبه نزد ابن منده در 

. ھند یدیورز یفر مکو  یار داشتکه انکدم یان گفت: تو را دینم. ابوسفکعت یمحّمد ب
گر ین شب دی) به خدا سوگند من قبل از این بود)، (ولیه چنکبه خدا ( یگفت: آر

ن مسجد عبادت شده باشد، یسته اوست در ایه شاک یا ه خداوند به گونهکده بودم یند
 نمودند. یوع و سجده سپرکام، ریبه خدا سوگند، آنھا شب را در نمازگزاران، ق

  اه خداذکر در ر

 ر صحابه در شب فتحکذ
ه مردم که گفت: در ھمان شب فتح کت نموده، یب رواید بن مسیاز سع یھقیب

ه صبح کن یت مشغول بودند، تا ایل و طواف بیر و تھلیبکدر ت یاپیه شدند: پکداخل م
، ین از جانب خداست؟ گفت: آریه اک ین باوریا بر ایان به ھند گفت: آینمودند. ابوسف

ان صبح نمود، و صبحگاھان نزد ید: بعد از آن ابوسفیگو یجانب خداست. من از یا
ه ک ین باوریا بر ای: آیتو به ھند گفت«گفت:  ص رفت، رسول خدا ص رسول خدا

ان گفت: شھادت یابوسف». ن از جانب خداستی، این از جانب خداست؟ گفت: آریا
به آن  ١ان)یه (ابوسفک ی، سوگند به ذاتیھست یه تو بنده خدا و رسول وکدھم  یم

ن در ین چنیا .٢ده بودیر از ھند نشنیغ یچ انسانین قول مرا ھیند، اک یاد میسوگند 
نز که در الکد به مثل آن، چنان یر از سعکن را ابن عسایآمده. و ا )۳۰۴/۴( هیالبدا

 ح است.یت نموده، و گفته است: سند آن صحیآمده، روا )۲۹۷/۵(

 بریدر غزوه خ ییوادر صحابه در وقت صعود به کذ
به  ص ه رسول خداک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س یاشعر یاز ابوموسا یبخار

 یبر رویبه طرف خ ص ه رسول خداک یه گفت: وقتکن یا ای-بر رفت یجنگ خ

اكرب،  اهللا«ر بلند نمودند: یبکش را به تیخو یفراز شدند، و صداھا ییمردم به واد -آورد

                                           
 نز.کاز ال -١
 ) بصورت مرسل از سعید.۵/۱۰۳» (الدالئل«مرسل است. بیھقی در سند آن ضعیف  -٢



 حیات صحابه    ٢٨٠

 

ب را یر و غاکد، شما ینکخود رحم  یھا بر نفس«فرمود:  ص خدا ، رسول»اهللاالاله اال
و من در پشت ». دیخوان یاست فرا متان  ه ھمراهکب را یقر ید، شما شنوایخوان یفرا نم

. »اهللاال ب ال قوهال حول و«گفتم: یه مکد یمرا شن یبودم، و ص رسول خدا یسوار
 یا ملهکا تو را به یآ«رسول خدا، گفت:  یا کیگفتم: لب ١»سیبن ق اللهعبد یا«گفت: 

 ت. فرمود:یرسول خدا، پدر و مادرم فدا ی، ایگفتم: بل». نمکاز گنج بھشت داللت ن

ن است یاند. و درست ا ردهکت یز روایه جماعت نین را بقیا .٢»اهللاال ب ال قوهال حول و«
بر یبعد از فتح خ یبر اتفاق افتاده است، چون ابوموسیشان از خین در بازگشت ایه اک

 آمده است. )۲۱۳/۴( هین در البداین چنیآمده بود. ا

 ن آمدنییح صحابه در وقت باال رفتن و پایر و تسبیبکت
ر یبکم تیشد یه بلند مک یه گفت: ما وقتکت نموده، یروا س از جابر یبخار

، یو ینزد یگریت دیم. و در روایگفت یح میم تسبیآمد ین مییه پاک یم، و وقتیگفت یم
ه فرود ک یم، و وقتی گفت یر میبکم، تیشد یه بلند مک یه گفت: ما وقتکاز جابر آمده 

از جابر به ماند  لهیوم واللیدر ال ین نسائین را ھمچنیو ا .٣میگفت یح میم تسبیآمد یم
 ت نموده است.یآمده، روا )۳۶/۷( ینیه در العکآن، چنان 

 استه جنگ به دو قسم کن یقول ابن عمر درباره ا
ه گفت: مردم در جنگ به دو بخش کت نموده، یروا ب ر از ابن عمرکابن عسا

ر خدا را توأم با متوّجه کاند و ذ رون شدهیه بک، اند یسانکاز آنھا  یاند: بخش میتقس
ق یورزند، و با رف یت اجتناب مکند، و از فساد در حریگو یاد میگران به آن زیساختن د

نند، و آنھا به آنچه ک یخوب خود را انفاق م یھا ند، و مالینما یو تعاون م یارکخود ھم
 یایه از دنک تر از آنچه ھستند اند، خوشحال ش انفاق و مصرف نمودهیه از اموال خوک

رند، از خداوند در آن یقتال قرار گ یاند، و چون در جاھا سب نمودهکش استفاده و یخو
 یاریا عدم نصرت و ی، و ھایشان قلبدر  یکه مبادا به شکند، ینما یا مین حیموقع از ا

شان  ھا و اعمال مت) قادر شوند، قلبی(از مال غن یببرد، و چون به دزد یمسلمانان پ

                                           
 است. یاشعر یس نام ابوموسایبن ق اللهعبد -١
 ).۴۲۰۵بخاری ( -٢
 ).۲۹۹۴، ۲۹۹۳بخاری ( -٣
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ا یشان را در فتنه اندازد و یه اکطان نتوانسته است یند، و شینما یم کرا از آن پا
 بخشد، و ین خود را عزت میه خداوند دکنھاست یند، توسط اکصحبت  ھایشان قلب

خدا  یاند، ول ه خارج شدهک اند یسانکسازد. اما بخش دوم:  یل میدشمنش را خوار و ذل
 یاند، و از فساد خود دار گران را به آن متوجه نساختهیاند و د اد ننمودهیثرت کرا به 

اند، و آنچه را از  انفاق ننموده یراھت و دلتنگکش را، جز به یخو یھا اند، و مال ننموده
طان به ین را شیاند، و ا اند، آن را خسارت پنداشته ردهکفاق و مصرف ش انیاموال خو

را  یسکه ک یسکقتال باشند، ھمراه آخر آخر، و  یآنھا گفته است، و چون در جاھا
ند، ک یه مردم چه مکنند یب یم گرفته، مکھا را مح وهکباشند، و سر  یرساند، م ینم یاری

در صحبت در  یین افراد در دروغگویدتریب فرمود، از شدیو چون خداوند فتح را نص
مت) قادر شوند، در آن بر خداوند ی(در مال غن یباشند، و چون به دزد یان ھم میم

 یشان را فراخیمت است، و اگر این غنید: ایگو یطان به آنھا مینند، و شک یجرأت م
با  طان آنھا رایرسد ش یو سخت یشان تنگیند، و اگر اینما یم یشکرسد، گردن  یزندگ

ست، ین نیھم از اجر و پاداش مؤمن یزیآنھا چ یاندازد، برا یا) در فتنه میمتاع و عرض (دن
 یت آنھا، ولکبا حرشان  تکن است، و حریمومن یھا ه اجسادشان، با جسمکن یر از ایغ
ند، کامت جمع یشان رادر روز قیه خداوند اکن ی، تا ااند شان از ھم مختلفیھا و اعمال ا تین

 آمده است. )۲۹۰/۲(نز کن در الین چنیاندازد. ا یم ییجداشان  انیم و سپس در

  اهتمام و توجه به دعاها در جهاد در راه خدا دعا در وقت بیرون رفتن از قریه

 ه در وقت ھجرتکھنگام خارج شدن از م ص امبریپ یدعا
 ه گفت: بهکت نموده، یم بن سعد از محّمد بن اسحاق روایق ابراھیم از طریابونع

خدا و به  یسو بهنان که ھجرت که از مک یھنگام ص ه رسول خداکد، یمن خبر رس
 ن گفت: ید، چنیرون گردینه بیھدف مد

ىلع هول ادلنيا، و�وائق ادلهر،  ا� اع� لم اك شيئاً.و خلق� ياحلمد�َّ ذل«
ا ـ�ارك ىل فيم، واه� يف ، واخلف�يسفر يف ومصائب اللياىل وااليام. ا� صحب�

اىل انلاس فال ، و، وايلك رب فحبب�فقو م� ، وىلع صالح خليقرزقت�، ولك فذلل�
اوات ـ، اعوذ بوجهك الكر�م اذلى ارشقت هل السممستضعف� وانت ر�ـت�ل�. رب ال

 يب ت�له امر االول� ان حتل ىلع غضبك وصلح عليات، وـ�شفت به الظلمواالرض و
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يع سخطك. لك مجنقمتك، وحتول اعفيتك و جاءهطك. اعوذبك من زوال نعمتك، وفسخ
 .»اال بك ال قوهخ� ما استطعت، وال حول و يالعتىب عند
ا، و یم دنیا، مرا بر بینبودم. بار خدا یزید و چیه مرا آفرکراست  ییش خدایستا«: ترجمه

 ا، در سفرم ھمراھم باش، ویفرما. بار خدا یاریھا و روزھا  شب یھا بتیروزگار و مص یسخت
ل یخودت مرا ذل یت ده. و براکبه من بر یا نم گرد، و در آنچه به من رزق دادهیدر اھلم جانش

خودت، پروردگارا، مرا دوست بگردان، و به  یسو بهم مرا استوار ساز، و یوکیگردان، و بر خلق ن
ھا و  ه آسمانکمت یرک ی، من به روین، تو پروردگار منیمردم نسپارم. پروردگار مستضعف

ان بر آن صالح ینیشیھا به آن زدوده شده است، و امر پ یکیده، و تاریبه آن روشن گرد نیزم
، و قھر و خشمت را بر من نازل یه غضبت را بر من روا دارکن یبرم، از ا یافته، پناه می

ع قھرت یتت، و جمیعاف یت، و بر دگرگونی. من به تو از زوال نعمتت، و انتقام ناگھانیگردان
چ یتوانم، ھ یه مکر و بھتر، آنچه است یشود، و نزد من خ یتو خواسته م یخشنود برم. یپناه م

 .١»ستیتو برخوردار ن یاریجز به  یو قّوت یرویاز ن یسک
 آمده است. )۱۷۸/۳( هین در البداین چنیا

 دعای هنگام نمودار شدن به قریه

 بریدر وقت نمودار شدن در خ ص امبریپ یدعا
ه گفت: با کت نموده، یو او از پدرش و پدربزرگش روا یاز ابومروان اسلم یھقیب

ش یم، و برایدیآن رس کیه نزدکن یم، تا ایرون رفتیبر بیخ یسو به ص رسول خدا
ردند، کمردم توّقف ». دییتوّقف نما«به مردم گفت:  ص م، رسول خدایدینمودار گرد

 :فرمود ص رسول خداآنگاه 

َماَواِت « يَاِطِ� اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ َن، َورَبَّ الشَّ
ْ
قْلَل

َ
بِْع َوَما أ رَِضَ� السَّ

َ
َن، َورَبَّ األ

ْ
ْظلَل

َ
بِْع َوَما أ السَّ

�َاِح َوَما َذَر�ْنَ  َن، َورَبَّ الرِّ
ْ
ْضلَل

َ
ْهِلَها،ف، ٢َوَما أ

َ
َقْر�َِة، وََخْ�َ أ

ْ
لَُك َخْ�َ َهِذهِ ال

َ
 وََخْ�َ َماِ�يْها، إِنَّا �َْسأ

َقْر�ه رَشِّ  َوَ�ُعوُذ بَِك ِمنْ 
ْ
ْهِلَهاَهذه اَل

َ
. »َورِشِّ َماِ�يَْها. اَقَْدموا �سم اهللا الرمحن الرحيم ، َورَشِّ أ

 یھا نیاند، و پروردگار زم ه نمودهیچه را ساھفت گانه و آن یھا ا، پروردگار آسمانیبار خدا«: ترجمه
اند، (پروردگار بادھا و  ه نمودهھا و آنچه را گمرا طانیاند، و پروردگار ش ھفتگانه و آنچه را برداشته

                                           
 . در اسناد آن یک مجھول است که ھمانی است که از ابن عباس ابالغ کرده است.ضعیف -١
 به نقل از ابن ھشام. -٢
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ه کر آنچه را یر اھل آن را، و خیه، و خین قریر ایاند) ما از تو خ نده نمودهکآنچه در را برداشته و پرا
ه، و شر اھل آن، و شر آنچه در آه ھست به تو پناه ین قریم، و از شر اینک یدر آن ھست، طلب م

ق ابومروان از ین را ابن اسحاق از طریا .١»مھرباننده یبخشا ید به نام خدایش رویم. پیبر یم
آن را از  یت نموده است. و طبرانیآمده، روا )۱۸۳/۴( هیه، در البداکابومعّتب چنان 

ه ک یا هیرده، و در آخرش افزوده: و در ھر قرکت یابومعتب بن عمرو مانند آن روا
 ین راوید: در ایگو یم )۱۳۵/۱۰( یثمیخواند. ھ ین دعا را میخواست داخل گردد، ھم یم

 اند. ه رجالش ثقهینام برده نشده است، و بق یه از وکاست 

  دعای در وقت آغاز نمودن جهاد

 در واقعه بدر ص امبریپ یدعا
به طرف  ص ه گفت: در روز بدر رسول خداکت نموده، یروا س امام احمد از عمر

ه آنان از کن نظر نمود یکصد و چند تن بودند، و به طرف مشریه سکد یاصحاب خود د
ه عبا و شلوار را بر تن داشت، خود را ک یدر حال ص ھزار ھم افزون بودند، رسول خدا

 گفت: به طرف قبله برابر نمود و بعد از آن

هل االسالم فال تعبد بعد من ا ة. ا� ان تهلك هذه العصابما وعدت� ا� ا�ز�«
اى برآورده ساز. بار  بار خدايا، آ�ه را به من وعده نموده«: ترجمه .»االرض ابدا يف

 .»شوى اگر اين گروه از اهل اسالم را هال گردا�، ديگر در زم� ابداً عبادت ن�، خدايا
ش یه عباکن یش نمود، تا ایخواند، و دعا یاد رسیپروردگارش را به فر یاپیپآنگاه 

ش گذاشت، جای به ش را گرفته، دوبارهینزدش آمد، و عبا س رکن موقع ابوبیافتاد. در ا
ن قدر درخواستت از یرسول خدا، ھم ینار گرفته گفت: اکرا از پشت در  یبعد از آن و

ت وعده نموده، برآورده خواھد ساخت. یاست، و او آنچه را برا یافکت یپروردگارت برا
 ه خداوند نازل فرمود: کن بود یھم

ّ�ِ  لَُ�مۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ  َر�َُّ�مۡ  َتِغيُثونَ �َسۡ  إِذۡ ﴿
َ
ُ�م � لۡ  ُمِمدُّ

َ
ۡ ٱ ّمِنَ  ٖف بِ�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

 .]۹االنفال: [ ﴾٩ دِ�ِ�َ ُمرۡ 

                                           
) و در سند آن ابراھیم بن مجمع است که ضعیف است. ۴/۲۰۴» (الدالئل«بیھقی در حسن لغیره.  -١

الفتوحات «) و ابن حجر در ۱۰/۱۳۴ولی این حدیث شواھدی دارد که بر اساس آن ھیثمی (
 اند. ) آن را حسن دانسته۲۵۶۵) و آلبانی در تعلیق خود بر ابن خزیمه (۵/۱۵۴» (الربانیة
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دان بدر) از یدرم یه از شّدت ناراحتکرا ( ید) زمانیاوری(به خاطر ب«: ترجمه
رفت (و گفت) من یشما را پذ ید، و او تقاضایردک یم مک یتقاضاتان  پروردگار

 .»نمک یم یاریند، یآ یه پشت سر ھم فرود مکھزار از فرشتگان  کیشما را با 
ر یر و غی، ابن جریابوداود، ترمذ ،٢مسلمن را یا .١ر شدهکث را متذیام حدمو ت

ن ین چنیاند. ا ح دانستهیصح یو ترمذ ینیبن مد یاند، و آن را عل ت نمودهیشان روایا
به، ابوعوانه، ابن حّبان، یش ین ابن ابین را ھمچنیآمده. و ا )۲۷۵/۳( هیدر البدا

نز که در الک، چنان یھقیه و بیخ، ابن مردویحاتم، ابوالش یم، ابن المنذر، ابن ابیابونع
 اند. ردهکت یآمده، روا )۲۶۶/۵(

با  ص ه: رسول خداکت نموده یروا ب بن عمروبن العاص اللهابوداود از عبد
 د گفت:یه به بدر رسک ید، ھنگامیارانش در روز بدر خارج گردیصد و پانزده تن از یس

ْشِبْعُهمْ  ٣اللَُّهمَّ إِ�َُّهْم ُحَفاةٌ «
َ
ُسُهُم اللَُّهمَّ إِ�َُّهْم ِجيَاٌع فَأ

ْ
ُهْم ُعَراٌة فَاك ُهُم اللَُّهمَّ إِ�َّ

ْ
ل  .»فَامْحِ

. بار شان اند. بپوشان نھا برھنهیا، این. بار خداکاند، سوارشان  نھا پا برھنهیا، ایبار خدا«: ترجمه

 .»رشان نمایاند، س نھا گرسنهیا، ایخدا
 یه با ھر مردکبرگشتند  یرد، و در حالکشان  بیپس خداوند در روز بدر فتح را نص

ن یا .٤ر ھم شده بودندیده بودند، و سیشتر بود، لباس ھم پوش ا دویشتر و  کیشان یاز ا
ت نموده، و ابن ین را مثل آن روایا )۵۷/۹( یھقیآمده. و ب )۳۸/۲(ن در جمع الفوائد یچن

ه گفت: کت نموده، یروا س از ابن مسعود یرده. و نسائکت یمانند آن را روا )۱۳/۲(سعد 
 ص ه از سوگند و درخواست، محّمدکدم، یرا ند یا نندهکچ سوگند دھنده و درخواست یھ

 :گفت یشروع نموده، م ید، ویبدھد و درخواست نما دتر سوگندیدر روز بدر شد

�ُْشُدَك َ�ْهَدَك َووَْعَدكَ «
َ
ِعَصابَةُ  ، اللَُّهمَّ إِنْ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
 َ�ْعبُد َ�ْهلََك َهِذهِ ال

َ
: ترجمه .»ال

 کن گروه را ھالیا، اگر ایدھم. بار خدا یا، من تو را به عھد و وعده ات سوگندمیبار خدا«

 .»یشو یرده نمکعبادت  یبرگردان

                                           
 ).۳/۵۱،۵۲» (الدالئل«) و بیھقی در ۳۰۸۱ذی () و ترم۱/۳۰. احمد (حسن -١
 ).۳۰۸۱) و ترمذی (۱/۳۰) و احمد (۲۶۹۰) و ابوداوود (۱۷۶۳مسلم ( -٢
 ند.ک یفش را افاده مکاده بدون موزه و ی، و پاست یجمع حاف حفاه -٣
 ).۲۳۸۶حسن دانسته است. (» صحیح ابوداوود«) و آلبانی آن را در ۲۷۴۷. ابوداوود (حسن -٤
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ه ک ییگو«ش مھتاب است، و گفت: یطرف رو کی یید، و گویگردان یبعد از آن رو
آمده.  )۲۷۶/۳( هین در البداین چنیا». نمک یگاه نگاه میقوم در ب یھا شتارگاهکمن به 
ن یاند، جز ا ثقه ید: رجال ویگو یم )۸۲/۶( یثمیت نموده، ھیمانند آن را روا یو طبران

 ده است.یده از پدرش نشنیابوعبه ک

 احد و خندق یھا در غزوه ص امبریپ یدعا
 گفت: یدر روز احد م ص ه رسول خداکت نموده یروا س امام احمد از انس

رِْض «
َ
 ال ُ�ْعبَْد يِف األ

ْ
َك إِْن �ََشأ

ن یزم ی، در رویا، اگر بخواھیبار خدا«: ترجمه .»اللَُّهمَّ إِنَّ

 آمده. )۲۸/۴( هین در البداین چنیت نموده. ایمسلم ھم روان را یا .١»یشو یعبادت نم
 یم: ایه گفت: روز خندق گفتکت نموده، یروا س ید خدریامام احمد از ابوسع

 ،یده است؟ گفت: بلیھا رس ھا به حلقوم م، چون قلبییه بگوکھست  یزیا چیرسول خدا، آ

ما را بپوش، و خوف  یھا ا، عورتیبار خدا«: ترجمه .»اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْوَراتِنَا َوآِمْن َرواَْعتِنَا«

 .»و ترس مان را به امن مبّدل فرما
حاتم  ین را ابن ابیا .٣زد ٢)دشمنان خود را (به باد یخداوند روھاآنگاه د: یگو یم

 ت نموده.یھم روا
به مسجد احزاب آمد،  ص ه: رسول خداکت نموده یروا س امام احمد از جابر

رد، و بر آنان کل دعا) بلند کخود را (به ش یھا خود را گذاشت، برخاست ودست یعبا
د: باز آمد، و بر آنھا دعا فرمود، ونماز خواند. در یگو ینماز نخواند. م ینمود، ول یدعا م

بر احزاب  ص ه گفت: رسول خداکثابت شده  س یاوف یبن اب اللهن از عبدیحیصح
 :ود، گفتدعا فرم

ِكتَاِب اللَُّهمَّ «
ْ
َل ال َِساِب ُمْ�ِ

ْ
�َع احل ْحَزاَب ، رَسِ

َ
ُهمْ ، اْهِزِم األ

ْ
ِزل

ْ
بار «: ترجمه .»، اْهِزْمُهْم َوَزل

شان یا، ایست بده. بار خداکھا را ش ننده، گروهکع حساب یتاب، سرکننده کا، نازل یخدا
 .٤»سازشان  ست بده، و متزلزلکرا ش

                                           
 ).۱۷۴۳) و مسلم (۳/۱۵۲احمد ( -١
 .از البدایه -٢
 ).۳/۳احمد ( صحیح. -٣
 ).۱۷۴۲) و مسلم (۴۴۱۵بخاری ( -٤
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شان  ستکا، شیبار خدا«: ترجمه .»عليهما� اهزمهم وانرصنا « آمده: یتیو در روا
 .١»شان نصرت فرمایبده، و ما را بر ا
 :گفت یم ص ه رسول خداکت است یروا س رهیاز ابوھر یو نزد بخار

َء َ�ْعَدهُ « ْحَزاَب وَْحَدُه فََال ىَشْ
َ
َعزَّ ُجنَْدُه َونرََصَ َ�بَْدُه وََغلََب األ

َ
ُ وَْحَدُه أ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 .»َال إهِل

اش را  د، و بندهیر خود را عّزت بخشکست، لشیواحد ن یجز خدا یمعبود«: ترجمه
 .٢»ستین یبعد از و یزید، چیمغلوب گردان یینصرت داد، و احزاب را به تنھا

 آمده. )۱۱۱/۴( هین درالبدین چنیا

  دعای در وقت جهاد

 به قتالشان  در غزوه بدر ھنگام اشتغال ص امبریپ یدعا
دم، بعد از آن به یجنگ یکه گفت: در روز بدر اندکت نموده، یروا س یاز عل یھقیب

 یه وکافتم ید: آمدم و دریگو یرد. مکه چه کنم یرا بب ص سرعت آمدم تا رسول خدا

ند. ک یاد نمیز یزی)، و بر آن چيا قيوم ييا قيوم، يا ح ييا حد،: (یگو یدر سجده است و م
د. باز به یگو یدر سجده است و ھمچنان آن را م یه وکباز به جنگ برگشتم، باز آمدم 

ه خداوند به کن یگفت، تا ا یدر سجده بود، و ھمان را م یه وکجنگ رفتم، باز آمدم 
ن ین چنیت نموده. ایروا لهیوم واللیدر ال ین را نسائیا .٣ب فرمودیفتح نص یدست و
م به مانند آن، کو حا یبای، فریعلین را بزار، ابوین ایآمده. و ھمچن )۲۷۵/۳( هیدر البدا
 اند. ردهکت یآمده، روا )۲۶۷/۵(نزالعمال که در کچنان 

 
 
 

                                           
 ).۱۷۴۲مسلم ( -١
 ).۴۱۱۴بخاری ( -٢
) از طریق عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب و ۳/۴۰» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -٣

مده مقبول است یعنی اگر متابعه شود و اال ضعیف ) آ۱/۴۴۸» (التقریب«این عبدالله چنانکه در 
) به بزار ارجاع داده است و گفته: سند آن حسن ۱۰/۱۴۷» (المجمع«(لین) است.. ھیثمی در 

 است. ھمچنین ابویعلی آن را اینچنین روایت کرده است.
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 دعای در شب

 در شب بدر ص امبریپ یدعا
 ص ه گفت: رسول خداکاند  ت نمودهیروا س یدبن منصور از علیه و سعیابن مردو

ِعَصابَُة َال اللَُّهمَّ إِْن َ�ْهِلْك «گفت  یخواند، در شب بدر، و م یدر آن شب نماز م
ْ
َهِذهِ ال

. و آن شب بر »یشو ی، عبادت نمیگردان کن گروه را ھالیا، اگر ایبار خدا«: ترجمه. »ُ�ْعبَدْ 
ه گفت: چون رسول کت است یروا یو ابن حّبان از و یعلیو نزد ابو .١دیآنان باران بار

امًال زنده که مسافر بود ک یدر بدر روز دوم را صبح نمود، شب آن را در حال ص خدا
 آمده است. )۲۶۷/۵(نزالعمال کن در ین چنیداشت. ا

 دعا پس از فراغت (از جنگ)

 دیه از غزوه احد فارغ گردک یھنگام ص امبریپ یدعا
ه ک یه گفت: در روز احد، ھنگامکت نموده، یروا س یامام احمد از رفاعه زرق

 ألد، تا خداوند یریقرار گنار ھم کد، یبرابر شو« ٢فرود: ص ن برگشتند، رسول خدایکمشر
 گفت: ص امبریدرست نمودند. و پ یھای صف یآنان در پشت سر و». مینکش یرا ستا

َْمُد لُكُُّه، اللَُّهمَّ َال قَابَِض لَِما �ََسْطَت، َوَال بَاِسَط لِمَ «
ْ
ا َ�بَْضَت، َوَال َهاِدَى اللَُّهمَّ لََك احل

ْ�َطيَْت، َوَال  نلِمَ 
َ
َت، َوَال ُمِضلَّ لَِمْن َهَديَْت، َوَال ُمْعِطَى لَِما َمنَْعَت، َوَال َمانَِع لَِما أ

ْ
ْضلَل

َ
أ

�َْت، اللَُّهمَّ ا�ُْسْط َعلَيْنَا ِمْن بََرَ�تَِك َورمَْحَِتَك َوفَْضِلَك َب لَِما بَاَعْدَت، َوَال ُمبعُمَقرِّ  َد لَِما قَرَّ
لَُك انلَِّعيَم َوِرْزقَِك، اللَّ 

َ
ْسأ

َ
ى َال َ�ُوُل َوَال يَُزوُل، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ ِ

َّ
ُمِقيَم اذل

ْ
لَُك انلَِّعيَم ال

َ
ْسأ

َ
ُهمَّ إِ�ِّ أ

ْ�َطيْتََنا، َورَشِّ َما َمنَ 
َ
َوِْف، اللَُّهمَّ إِ�ِّ اَعئٌِذ بَِك ِمْن رَشِّ َما أ

ْ
ْمَن يَْوَم اخل

َ
َعيْلَِة، َواأل

ْ
، اْعتَ يَْوَم ال

ِعْصيَاَن وَ ا
ْ
ُفُسوَق َوال

ْ
ُ�ْفَر َوال

ْ
ْنَا ال

َ
هْ إِيل ْنَا اإليَماَن َوَز�ِّنُْه ىِف قُلُو�ِنَا، َوَ�رِّ

َ
َنا للَُّهمَّ َحبِّْب إِيل

ْ
اْجَعل

احِلَِ� َ�ْ�َ َخزَ  ِْقنَا بِالصَّ
ْ
حل

َ
ْحِينَا ُمْسِلِمَ�، َوأ

َ
نَا ُمْسِلِمَ� َوأ اِشِديَن، اللَُّهمَّ تََو�َّ ايَا َوَال ِمَن الرَّ

وَن َ�ْن َسِبيِلَك، َواْجَعْل  بُوَن رُُسلََك َوَ�ُصدُّ يَن يَُ�ذِّ ِ
َّ

َ�َفَرَة اذل
ْ
َمْفتُوِ�َ�، اللَُّهمَّ قَاتِِل ال

                                           
ن در ) از حدیث عمر و قسمتی از آ۵/۱۵۷،۱۵۶) و مسلم (۲۲۱، ۲۰۸. احمد به مانند آن (صحیح -١

 ) از حدیث ابن عباس است.۸/۲۳۱بخاری (
 ».مینکش ید، تا خداوند عز وجل را ستایرینار ھم قرار گک -٢
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َقِّ 
ْ
َ احل

َ
ِكتَاَب إهِل

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
َ�َفَرَة اذل

ْ
بار «: ترجمه .»َعلَيِْهْم رِْجَزَك وََعَذابََك، اللَُّهمَّ قَاتِِل ال

آنچه تو  یبرا یا نندهکاش از آن توست، خداوندا، تنگ  ش ھمهی، حمد و ستاایخدا
ه کآن  یبرا یا نندهکت ی، ھدایا آنچه تو تنگ نموده یبرا یا ، گسترش دھندهیا دهیگستران

آنچه را تو  یا ، دھندهیا ت نمودهیه تو ھداک یسک یبرا یا نندهک، گمراه یا تو گمراه نموده
و دور  یا آنچه را تو دور نموده یا نندهک کی، نزدیا آنچه، را تو داده یا بازدارنده، یا بازداشته

اتت و رحمتت و کست و وجود ندارد. خداوندا، از بری، نیا نموده کیآن چه را تو نزد یا نندهک
ات بر ما بگستران. خداوندا، من از تو نعمت را در روز فقر، و امن را در روز خوف  یفضلت روز

به  یا ه از ما بازداشتهکو از شر آنچه  یا مان داده یه براکم. خداوندا، من از شر آنچه طلب یم
نت یمان ز یھا محبوب بگردان، و آن را در قلب یسو بهمان را یبرم. خداوندا، ا یتو پناه م
افتگان بگردان. یند بنما، و ما را از راه یمان ناخوشا یان را برایفر و فسوق و عصکبخش، و 

و فرو  یین بدون رسوایران، و مسلمان زنده بگردان، و به صالحیدا، ما را مسلمان بمخداون
نند، و از راھت باز ک یب میذکه رسوالنت را تکرا  یفارکرفتن در فتنه ملحق ساز. خداوندا، 

ه کرا  یافرانکدارند به قتل رسان، و بر آنھا عقوبت و عذاب خود را بگردان. خداوندا، آن  یم

 .»اله حق، به قتل رسان یاند، ا شده تاب دادهک
 آمده است. )۳۸/۴( هین در البداین چنیت نموده. ایروا لهیوم واللیدر ال ین را نسائیا
، هیم در الحلی، ابونعی، باوردی، بغوی، طبران١در االدب ین بخارین را ھمچنیا

 ٢اسنادشث توأم با نظافت ین حدید: ایگو یم یاند. ذھب ت نمودهیروا یھقیم و بکحا
آمده. و  )۲۷۶/۵(نزالعمال کن در ین چنیباشد. ا یه موضوعکترسم  یر است مکمن
ن را امام احمد و بزار ید: ایگو یر شده، مکث را متذیه حدکن یبعد از ا )۱۲۲/۶( یثمیھ

پس  ص امبریپ یدعا )۲۵و در (ص اند. حیاند، و رجال احمد رجال صح ت نمودهیروا
و تحمل  ص امبر خدایپ«نمودن دعوت بر اھل طائف، در ش کشیاز فارغ شدنش از پ

 گذشت.» أ خداوند یسو بهھا در راه دعوت  تیھا و اذیسخت
 

                                           
) ۲۸۳) آلبانی این حدیث را در تحقیق فقه السیره غزالی (۷۰۰» (االدب المفرد«بخاری در  -١

در صحیح دانسته است و گفته است: از اشتباھات ذھبی یکی این است که یک جا با حاکم 
صحیح دانستن این حدیث موافقت کرده است و در جای دیگر گفته است: این حدیث با صحت 

 گوید و من برای صحت قول او وجھی نمی بینم. اسناد آن منکر است. او اینجنین می
 ننده و دروغگو وجود ندارد.کدر آن وضع  یعنی -٢
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 اهتمام و توجه به تعلیم در جهاد در راه خدا

 )افهکنفروا یان المؤمنون لکه: (و ما ین آیا یقول ابن عباس درباره معنا
 یو تعال کگفت: خداوند تباره کت نموده،یروا ب از ابن عباس )۴۷/۹( یھقیب

 فرموده است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ْ ٱفَ  َرُ�مۡ ِحذۡ  ُخُذوا وِ  �ُبَاٍت  نفُِروا

َ
ْ ٱ أ  .]۷۱[النساء:  ﴾٧١ اَ�ِيعٗ  نفُِروا

 .»دیرون شویجا بکیا ھمه ید و گروه گروه، یریسالح خود را برگ«: ترجمه
 و گفته است:

ْ ٱ﴿  .]۴۱التوبة: [ ﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا
 .»دیبار و گران بار خارج شو کجھاد) سب ی(برا«: ترجمه

 و فرموده است: 

ْ  إِ�َّ ﴿ بۡ  تَنفُِروا ِ�مٗ  َعَذابًا ُ�مۡ ُ�َعّذِ
َ
 .]۴۹التوبة: [ ﴾اأ

 .»ندک یب میتعذ یا د شما را به عذاب درد دھندهیرون نشویاگر ب«: ترجمه
 ات را منسوخ نمود و گفت: ین آیبعداز آن، ا

ۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ ْ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل  .]۱۲۲التوبة: [ ﴾فَّةٗ َكآ ِ�َنفُِروا
 .»ندید ھمه مؤمنان (به جھاد و طلب علم) برایونبا«: ترجمه

 یرفت و گروھ یبه غزا م ص ھمراه با رسول خدا ید: بعد گروھیگو یابن عباس م
ه علم و ک اند یسانک، ص با رسول خدانندگان کد: و توقف یگو یماند. م یم یباق

گاھ م یش را چون از غزا به طرف آنھا برگشتند، بیرند، و قوم خویگ ین را فرا میدر د یآ
یض و حدودش نازل تاب خود از فراکه خداوند در کدھند، تا باشد آنھا از آنچه  یم

 .١فرموده بترسند

 نیدر د یامرا جھت آگاھ یبرا س نامه عمر
ه کت نموده، یروا یر عبسیم بن عمیکاس در العلم از احوص بن حیا یآدم بن اب

د، چون ینکن تفقه حاصل یر نوشت: در دکران عسایام یبرا س گفت: عمربن الخطاب

                                           
ست که آنگونه که در تقریب ) و در سند آن عثمان بن عطاء خراسانی ا۹/۴۷. بیھقی (ضعیف -١

 ) آمده است ضعیف است.۳/۱۲(
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شود، و نه ھم به  یند، معذور شناخته نمیب یه آن را حق مکباطل،  یرویس در پکچ یھ
 آمده است. )۲۲۸/۵(نزالعمال کن در ین چنیند. ایب یه آن را باطل مکحق  کتر

 ھا در سفر نشستن صحابه به صورت حلقه
 یه گفت: ما با ابوموسکت نموده، یروا یرقاش اللهاز حّطان بن عبد ١عبدالرزاق

ظھر  یبرا یو ید، منادیه نماز فرا رسکم، ینار دجله بودکدر  یدر سپاھ س یاشعر
نماز شان  یبرا رد وکز وضو ین یاد نمود، و مردم مشغول وضو گرفتن بودند، ویفر

اد یعصر فر ید، منادیه عصر رسک یھا نشستند. وقت خواند، و بعد از آن به صورت حلقه
ه: وضو جز کخود را امر نمود  یمناد یوضو برخاستند. و ین براینمود، و مردم ھمچن

ه علم برود، و جھل کاست  کیست. وگفت: نزدیوضو شده باشد، الزم ن یب هک یسکبر 
نز کن در الین چنیر زند. ایه مرد مادرش را از جھل به شمشک ییاار گردد، تا جکآش
 رده.کت یبه اختصار روا )۲۷/۱(االثار  یآن را در شرح معان یآمده. و طحاو )۱۱۴/۵(

 اصحاب در راه خدا) ی(انفاق برخ الله لیسب یانفاق در جھاد ف
شتر مھار  یه گفت: مردکت نموده، یرا س یاز ابومسعود انصار )۳۷/۲(مسلم 

تو در بدل  یبرا«فرمود:  ص ن در راه خدا باشد. رسول خدایرا آورد و گفت: ا یا شده
ن ین را ھمچنیا .٢»اند ه ھمه مھار شدهکامت ھفت صد شتر است، ین در روز قیا

 ت نموده است.یآمده، روا )۳/۲(ه در جمع الفوائد ک، چنان ینسائ
ه کت نموده، یبن صامت روا اللهعبداز  -اند حیه رجالش رجال صحک-امام احمد  

د: یگو ی) میزش ھمراھش بود، (راوینکه معاشش بر آمد و کبودم  س گفت: با ابوذر
پرداخت، و ھفت (درھم) ھمراھش اضافه ماند،  یو یھا ل نمودن ضرورتیمکز به تینک

 د:یگو یبن صامت م اللهد، عبدینما یداریخر ٣یه مسکرا امر نمود تا به آن س یابوذر و
بھتر بود،  یداشت ید نگاه میه نزدت فرود آک یا مھمانی یضرورت یگفتم: اگر آن را برا

                                           
 ).۱۵۹عبدالرزاق در مصنف خویش ( -١
 ).۶/۴۹) و نسائی (۱۸۹۲مسلم ( -٢
ن دو را حرام یره نمودن ھمیه قرآن ھم ذخیآا نقره بود اضافه ماند، و یه از طال و کھفت درھم  -٣

ه در آن زمان از مس بوده، کند، و به پول یب ینگه داشتن آنھا را با خود صالح نم یداند، لذا و یم
 ند.ک یمشان  لیتبد
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ه بر آن ک یا ھر نوع طال و نقره«ه: کبه من عھد سپرده است  ١ل و دوستمیگفت: خل
 یخال أله آن را در راه خداوند کن یاست بر صاحبش، تا ا یبند بسته شود، طوق

ه بر طال و ک یسک«آمده:  -است یلفظ از طبران- یطبرانن نزد احمد و یو ھمچن». دینما
ن یآتش یامت آن گرزیا نقره بند بر بست و آن را در راه خدا انفاق ننمود، در روز قی
 آمده است. )۱۷۸/۲(ب ین در الترغین چنیا .٢»شود یرده مکه توسط آن داغ کباشد،  یم

 یه برادرانش از وکت نموده، یروا س یس بن سلع انصاریدر االوسط از ق یطبران
اده یند، و در آن زک یت نموده، گفتند: او مال خود را اسراف میاکش ص به رسول خدا

رم، و آن رادر راه یگ یام را از خرما م هیرسول خدا من سھم ید. گفتم: اینما یم یرو
 یو ی نهیبر س ص م. رسول خداینما یند، انفاق مک یم میه ھمراھک یسکخدا و بر 

سه مرتبه. و بعد آن، در راه خدا ». دینما ین، خداوند بر تو انفاق مکنفقه «و گفت: زد 
ل خود، و داراتر آن یالدارتر فامیبود، اما امروز من ع یبکرون رفتم و ھمراھم فقط مریب

رده. و کت ین ابن منده رواین را ھمچنیآمده. و ا )۱۷۳/۲(ب ین در الترغین چنیا .٣ھستم
 ر است، به اختصار آمده.کذ )۲۵۰/۳( ه در االصابهکق، چنان یطرن یاز ا ینزد بخار

 ثواب انفاق درجھاد
فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س از معاذبن جبل یطبران

د، یثرت نماکر خداوند متعال را به که در جھاد در راه خدا، ذک یسک یباد برا یخوش«
آن ده برابر است،  یکیه ھر نکاو ھست،  یبرا یکیلمه ھفتاد ھزار نکچون در برابر ھر 

رسول  یگفته شد: ا». وجود دارد یو یه نزد خداوند براک یادتیالبته توأم با ھمان ز
 ید: برایگو یعبدالرحمن م». نفقه ھم به مقدار ھمان است«خدا، نفقه چطور؟ گفت: 

ر م شده! آن دکگفتم: ثواب نفقه ھفت صد برابر است. معاذ گفت: فھمت  س معاذ
م باشند، ودر یان اھل خود مقیه در مکنند، کنفقه  یه آنھا آن را در حالکاست  یصورت

ن رحمت خود یند، خداوند از خزایه به غزا روند، و انفاق نماک یجھاد نباشند. ھنگام
شود، و  یاز آن قطع مشان  ه علم بندگان و وصفکد ینما یرا پنھان م یزیآنھا چ یبرا

                                           
 است. ص نجا رسول خدایل ودوستش در ایش از خلفھد -١
 ).۵/۱۵۶. مسلم (صحیح -٢
گوید: این حدیث از قیس بن سلع تنھا به این سند  ) و می۸۵۳۶» (االوسط«. طبرانی در ضعیف -٣

 ).۳/۱۲۸» (مجمع الزوائد«روایت کرده است. نگا: شود و تنھا سعد بن عاصم آن را  روایت می
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ن ید: در ایگو یم )۲۸۲/۵( یثمیھ .١تروز اسیخدا غالب و پ ند، و حزبیآنھا حزب خدا
 نام برده نشده. یه از وکاست،  یمرد

ه در جمع کمجھول در اسنادش، و مرسل، چنان  یبا وجود راو ینین را قزویو ا
ره و ابوامامه و ابن عمروبن یو ابودرداء، و ابوھر یآمده، از حسن از عل )۳/۲(الفوائد 

ت نموده: یاند، روا دهیه آن را مرفوع گردانک ش نیبن حص انالعاص و جابر و عمر
ش در مقابل یند، برایرا در راه خدا بفرستد، و در خانه خود اقامت گز یا ه نفقهک یسک«

د، و در یه در راه خدا به نفس خود غزا نماک یسکھر درھم، ھفتصد درھم است. و 
، بعد »درمقابل ھر درھم، ھفتصد ھزار درھم است یو ید، برایھمان جھتش انفاق نما

 ه را تالوت نمود:ین آیاز آن ا

ُ ٱوَ ﴿ ٓ  لَِمن ِعُف يَُ�ٰ  �َّ  .]۲۶۱البقرة: [ ﴾ءُ �ََشا
 .»ندک یه بخواھد مضاعف مک یسک یبرا اللهو«: ترجمه
ر، عمر، عثمان، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، عباس، کآنچه ابوب )۱۹۳و در (ص

ن یھم اجمعیعل یتعال الله رضوان یمحمدبن مسلمه و عاصم بن عدسعدبن عباده، 
جھاد و انفاق  یبرا ص امبر خدایب پیو ترغ کیتحر«نفقه نموده بودند، در بخش 

 ش باصحا یھا نفقه«، در بخش کر ذلیھا و غ ل درباره آن قّصهیگذشت. و تفص» اموال
 خواھد آمد. »نیاجمع

ا و شھرت است، یه در طلب دنک یسک ی(برا ت در جھاد در راه خدایاخالص ن
 ست)ین یپاداش و ثواب

 -ح دانستهیه آن را صحک-م به اختصار کح خود، و حایابوداود، ابن حّبان در صح
خواھد جھاد  یم یرسول خدا، مرد یگفت: ا یه مردکاند،  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر

ش اجر یبرا«گفت:  ص است، رسول خدایھدفش (از جھاد) حصول متاع دن یند، ولک
برگرد،  ص ن را بزرگ دانستند و به آن مرد گفتند: نزد رسول خدایمردم ا». ستین

خواھد  یه مکاست  یرسول خدا، مرد ی. آن مرد گفت: ایمده باشید تو آن را نفھیشا
ش اجر یبرا«فرمود:  )٢ص است. (رسول خدایھدفش حصول متاع دن یند، ولکجھاد 

                                           
 گوید در سند آن یک مجھول وجود دارد. ) می۵/۲۸۲» (المجمع«. چنانکه ھیثمی در ضعیف -١
 .بیبه نقل از الترغ -٢
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برگرد. و او را به  ص دانستند، و گفتند: باز نزد رسول خدا ن را بزرگیمردم ا». ستین
 ید، ولیجھاد نما ١خواھد (در راه خدا) یه مکاست  ین بار گفت: مردیسوم یبرا یو

ب ین در الترغین چنیا .٢»ستیش اجر نیبرا«است. گفت: یاز دن یھدفش حصول متاع
 آمده.) ۴۱۹/۲(

 ص نزد رسول خدا یه گفت: مردکت است یروا س از ابوامامه یو نزد ابوداود ونسائ
ه ک یاست چه نظر دار ینام کید، وھدفش اجر و نیه جنگک یآمده گفت: درباره مرد

ن را سه یآن (مرد) ا». ستین یزیش چیبرا«فرمود:  ص ست؟ رسول خدایش چیبرا
، بعد از آن فرمود: »ستین یزیش چیبرا«گفت:  یم ص رار نود، رسول خداکمرتبه ت

طلب شده باشد، قبول  یو یعمل فقط آنچه را خالص باشد، و به آن رضا خداوند از«
 آمده است. )۴۲۱/۲(ب ین در الترغین چنیا .٣»ند و بسک یم

 قّصه قزمان
ان ما مرد یه گفت: در مکت نموده، یروا س ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده

شد، رسول  یگفته م» قزمان«ست، به او یک یه وکشد  یبود، و دانسته نم یا گانهیب
 ید: ھنگامیگو یم». او از اھل آتش است«گفت:  یشد، م یاد می یه وک یوقت صخدا

ا ھفت یاش ھشت و  یید، و به تنھایجنگ یبه شّدت و سخت ید، ویه روز احد فرا رسک
 یجا بر یجراحت یر بود، ولیار جنگجو و دلید، و بسین را به قتل رسانیکتن از مشر

از مسلمانان  ید: مردانیافزا ی) میظفر انتقال داده شد، (راو یانداختش، و به دار بن
 یدیخوب و درست جنگ یلیقزمان خ یگفتند: به خدا سوگند، ا یشروع نموده م

م. گفت: به چه خوش باشم؟ به خدا سوگند، من یدھ یخوش باش و ما به تو بشارت م
) یدم. (راویجنگ ین مسئله نبود، نمیگر ادم، و ایقومم جنگ یفقط به خاطر نام آور

                                           
 ب.یبه نقل از الترغ -١
) در ۲۹۰، ۲/۳۶۶) احمد (۲/۸۵احسان) حاکم (-۴۶۳۷) ابن حبان (۲۵۲۶. ابوداوود (ضعیف -٢

) حسن ۱۳۲۹» (صحیح الترغیب«ابن مکرز است که مجھول است. آلبانی آن را در سند آن 
 لغیره دانسته است.

» صحیح الترغیب«) و ۱۸۵۶» (صحیح الجامع«) و آلبانی آن در ۵/۲۵. ابوداوود و نسائی (حسن -٣
 ) حسن دانسته است.۱۳۳۱(
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ردان خود یرا از ت یریت نمود، تیاذ یرا به سخت یه جراحتش وک ید: ھنگامیگو یم
 آمده. )۳۶/۴( هین در البداین چنیا .١دیگرفت، و توسط آن خود را به قتل رسان

 رمیقّصه اص
د یخبر دھ یگفت: مرا از مرد یم یه وکت نموده یروا س رهیابن اسحاق از ابوھر

شناختند، از  یه مرد او را مک یه داخل جنت شده، و ھرگز نماز نخواند است، وقتک
عبداالشھل: عمروبن ثابت  یگفت: اصبرم بن یست؟ میک یه وکدند یپرس یخودش م

رم چطور بود؟ گفت: ید: به محّمد بن اسد گفتم: داستان اصیگو ین میبن وقش. حص
در  یزید، چیروز احد فرارس یداشت. و ھنگام ارکاز اسالم آوردن قوم خود ان یو
ت نمود، و کر خود را گرفت، و صبحگاھان حریرش آمد و اسالم آورد، بعد از آن شمشکف

) یانداختش. (راو یبرجا یه جراحت براکن ید، تا ایان مردم داخل شد و جنگیدر م
ه جستجو کشته شدگان خود را در معرکاالشھل  یاز بن یه مردانک ید: در حالیگو یم
نجا یرم است، چه او را این اصیبرخوردند و گفتند: به خدا سوگند، ا یردند به وک یم

 یاز و .٢ن سخن استیر اکم، و او منیرا گذاشته بود یه ما وک یآورده است؟! در صورت
ا رغبت یبر قومت  یعمرو، چه تو را آورده است؟ ترّحم و مھربان یدند و گفتند: ایپرس

مان آوردم و مسلمان یه رغبت به اسالم، من به خدا و رسولش اکبلبه اسالم؟ گفت: 
دم، یرون گردیب ص ر خود را برداشتم، و صبحگاه با رسول خدایشدم، بعد از آن شمش

درنگ نزد آنھا  یکد. و بعد از اندیده است، رسیه آنچه به من رسکن یدم، تا ایو جنگ
ن یا .٣»از اھل جنت است یو«د: ردند، فرموکاد ی ص رسول خدا یجان داد. او را برا

ن اسناد حسن است، ید: ایگو یم )۵۲۶/۲( آمده. و در االصابه )۳۷/۴( هین در البدایچن
م در ین ابونعین را ھمچنیاند. و ا ت نمودهیق ابن اسحاق روایاز طر یو آن را گروھ

رده، و امام احمد مانند آن را، کت یآمده، روا )۸/۷(نز که در الکمثل آن، چنان  المعرفه
 اند. ثقه یت نموده، گفته: رجال ویآمده، روا )۳۶۲/۹(ه در المجمع کچنان 

                                           
 اده بطور مرسل.) از قت۳۰/۳۴. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف مرسل -١
 ر اسالم بود.کمن -٢
) و در سند آن حصین بن عبدالرحمن ۳/۳۵. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -٣

) آمده است مقبول است. یعنی ضعیف (لین) است مگر ۱/۱۸۲» (التقریب«است که چنانکه در 
 آنکه متابعه شود.
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ه: عمروبن کاند  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر یگریق دیم از طرکن را ابوداود و حایا
ه قبل از گرفتن آن کخود سود داشت، و مصحلت ندانست  یت برایش در جاھلیاق

ند؟ گفتند: در احد. یجاکم یروز احد آمد و گفت: پسرعموھا ١بعد (در) اورد،یاسالم ب
سالح خود را بر تن نمود، و اسبش را سوار شد، و بعد از آن به آنگاه گفت: در احد، 

عمرو، از ما  یدند، گفتند: ایرا د یه مسلمانان وک ید. ھنگامیطرف آنان متوجه گرد
ه زخم برداشت، و کن ید، تا ایت جنگام: و به شّد  مان آوردهیدور شو، گفت: من ا

نزدش آمد، و به برادرش  س سعد بن معاذآنگاه مجروح به اھل خود انتقال داده شد. 
ه به خاطر غضب کن یا ایار را نموده، کن یسلمه گفت: به خاطر تعّصب و دفاع قومش ا

 ن صورتیخدا و رسولش. به ا یه به خاطر غضب براکامبرش؟ گفت: بلیخدا و پ یبرا
 در االصابه .٢ھم نخواند یخداوند نماز یت شد، و برانموصوف درگذشت و داخل ج

اق، به ین سین را به ایا )۱۶۷/۹( یھقین اسناد حسن است. و بیگفته است: ا )۵۲۶/۲(
 ت نموده است.یمانند آن، روا

 نانیه نشیاز باد یقّصه مرد
 ص نان نزد رسول خدایه نشیاز باد یه: مردکت نموده یاز شداد بن ھاد روا یھقیب

نم، رسول ک ینمود و گفت: من با تو ھجرت م یرویمان آورد و از او پیا یآمد به و
ه و سفارش نمود. چون غزوه یاصحاب خود را توص ی، برخیدر ارتباط با و صخدا

 یم نمود، و برایمت به دست آورد و آن را تقسیغن ص بر اتفاق افتاد، رسول خدایخ
ارانش داد، و آن مرد یاو را به  یاص داد، و سھم اختصاصاختص یا هیز سھمین یو

ن ید: ایم نمودند، پرسیه آمد، آن را به او تقدک ید. ھنگامیچران یرا م ھایشانشتر
آن را به تو اختصاص داده است.  ص ه رسول خداکاست  ییست؟ گفتند: سھم ایچ

نجا یام، تا در ا متابعت نموده یه به خاطرکام، بل ردهکن یروین پیگفت: من تو را به خاطر ا
 ص امبریرم و داخل جنت شوم. پیو بم و به حلق خود اشاره نمود -ر زده شوم یبه ت

بعد از آن به قتال ». گرداند ی، سخنت را راست مییاگر به خدا راست بگو«فرمود: 
ه کآوردند  ص نزد رسول خدا ینان در حالکدشمن برخاستند. و آن مرد را حمل 

                                           
 .از االصابه -١
) حسن دانسته است. ۲۲۱۲» (صحیح ابی داوود«آن را در ) آلبانی ۲۵۳۷. ابوداوود (حسن -٢

 ).۲/۵۲۶» (االصابة«ھمیچنین ابن در 
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ن یا«گفت:  ص امبر خدایرده بود، پکاش اصابت  اشاره یدر ھمانجا یبه و یریت
آنگاه ، »قش نمودیبا خدا راست گفت، و او ھم تصد«. فرمود: یگفتند: بل» ھمانست؟

شش نمود و بر او نماز یفن نمود، و بعد از آن پکخود  یرا در عبا یو ص امبریپ

هذا عبدك خرج مهاجرا ىف سبيلك، ا� « ن بود:یده شد ایش شنیخواند، و آنچه از دعا
ه به عنوان مھاجر در کن بنده ات است، یخداوندا، ا«. »قتل شهيدا، و انا عليه شهيد

ت یھمانند آن روا ین را نسائیو ا .١»د شد و من گواه او ھستمیرون رفت و شھیراھت ب
ن را مانند آ )۴۹۵/۳(م کآمده است و حا )۵۹۱/۴( هین در البداین چنینموده است. و ا

 رده است.کت یروا

 اهیس یقّصه مرد
 یآمد و گفت: ا ص رسول خدا ینزد یه مردکت نموده یروا س از انس یھقیب

ه آنھا یا اگر علیاه رنگ، و زشت چھره ھستم، مال ھم ندارم، آیرسول خدا، من مرد س
د تا یش رفت و جنگیپآنگاه ». یبل«شوم؟ گفت:  یشته شوم داخل جنت مکبجنگم تا 

شته شده بود. فرمود: که کنزد او آمد  یدر حال ص شته شد. و رسول خداکه کن یا
من دو «و افزود: ». ادیت را خوشبو، و مالت را زیده، و بویو گردانکیت را نیخداوند رو«

نمودند، تا در  یه بر خود دارد، نزاع مکاش  بهجه بر کدم، ین دیرا از حورالع یھمسر و
م کآمده. و حا )۱۹۱/۴( هین در البداین چنیا .٢»داخل شوند یان پوست و جبه ویم
ت نموده، و یآمده، روا )۴۴۷/۲(ب یه، در الترغکمانند آن، چنان  -ن ین را ھمچنیا

 ح است.یگفته است: به شرط مسلم صح

 قّصه عمروبن العاص
ه گفت: رسول ک ت نموده،یروا س از عمروبن العاص -به سند حسن-امام احمد 

ر و بعد نزدم یلباس و سالحت را بگ«من فرستاد و گفت:  یسو بهرا  یسک ص خدا
بفرستم، و خداوند تو را  یرکخواھم تو را به لش یم«من نزدش آمدم، فرمود: ». ایب

                                           
 ».الدالئل) «۴/۲۲. بیھقی (صحیح -١
) در سند آن مؤمل بن اسماعیل است که صدوق و بدحفظ است ۴/۲۹۱» (الدالئل«بیھقی در  -٢

روایت کرده و گفته: صحیح ) آمده. ھمچنین حاکم به مانند را ۲/۱۹۷» (التقریب«چنانکه در 
 است به شرط مسلم.
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ت مال صالح را دوست یگرداند، و من برا یب میتو نص یمت را برایسالمت داشته، و غن
ه به خاطر رغبت و کام، بل اوردهیرسول خدا، من به خاطر مال، اسالم ن یگفتم: ا». دارم

شخص صالح  یعمرو، مال صالح برا یا«ام. فرمود:  اسالم، اسالم آورده یعالقمند
 آمده است. )۳/۳( ن در االصابهین چنیا .١»و استکیچقدر ن
ن به خاطر کت نموده، و در آن گفته: ولیر روایبکدر االوسط و ال ین را طبرانیو ا

، و مال یآر«باشم. فرمود:  یم ص ام، و با رسول خدا رغبت به اسالم، اسالم آورده
آمده، و  )۳۵۳/۹(ن در المجمع ین چنیا». وستکیشخص صالح چقدر ن یصالح برا

 اند. حیرجال صح یعلیگفته است: رجال احمد و ابو

 اقوال عمر درباره شھدا
ابوالمختار وفه با کاز مردم در  یه: گروھکت نموده یروا یطائ یحارث از ابوالبختر

د: آنھا یگو ی. م-دید به قتل رسیه در پل ابوعبکد یعب یپدر مختار بن اب یعنی-بودند 
ش بر دشمن حمله یخو یرھایه با شمشکنفرشان،  -دند به جز دو یھمه به قتل رس

افتند، و به ینجات  -ا سه تن یو  -ھردو  گشود، وشان  ینمودند، و دشمن راه را برا
شته ک ه آنھا نشسته بودند، و ھمانکرون رفت، یب یدر حال س نه آمدند. عمریمد

مغفرت  شان ید؟ گفتند: برایردند، عمر گفت: درباره آنھا چه گفتک یاد میشدگان را 
م ید، برایشان گفتیا آنچه را درباره ایم. عمر گفت: یدعا نمودشان  یم، و برایخواست

م، آنھا ید. گفتند: ما گفتید دیخواھ یه از من شّدت و سختکن یا اید، و ینک یان میب
 یست، و سوگند به ذاتین یجز و ییه خداک یداند. عمر گفت: سوگند، به ذاتیشھ

چ نفس یشود، ھ یبرپا نم یامت جز به اجازه وید، و قیحق مبعوث گردان محّمد را به
ه خداوند کخدا،  یست، به جز نبینفس مرده نزد خداوند چ یه براکداند،  ینم یا زنده

جز  ییه خداک یده است. و سوگند به ذاتیش بخشیگناھان گذشته و ما بعدش را برا
امت جز ید و قیت مبعوث گردانیھدا ه محّمد را به حقک یست، و سوگند به ذاتین یو

جنگد، و به خاطر ننگ و عار  یا میبه خاطر ر یه مردکگردد،  یبرپا نم یبه اجازه و
 یجنگد، برا یجنگد، و به خاطر مال م یا میجنگد، و به خاطر به دست آوردن دن یم
 ١ .٢ستین یزیگر چیاست د ھایشان جنگند نزد خدا جز آنچه در نفس یه مک یسانک

                                           
 ).۲/۲۶) و حاکم (۴/۱۹۷. احمد (حسن -١
 شود. م. یاش پاداش داده م ت و اردهی: ھر شخص طبق نیعنی -٢
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د: رجال یگو یآمده، و گفته است: حافظ ابن حجر م )۲۹۲/۲(نزالعمال کن در ین چنیا
 ه آن منقطع است.کن یاند، جز ا ثقه یو

ان خود از یه گفت: ما در مکت نموده، یروا س بن اوس بن حدثان کتّمام از مال
از  یا ندهین رفته بود. گویدر راه خدا از ب س ه در زمان عمرکم، یصحبت نمود یا هیسر

از ما گفت:  یا ندهیارگران خدا، در راه خدا، اجرشان بر خداوند است. و گوکما گفت: 
سوگند  - یعمر گفت: آر گرداند. یده بود، زنده میرانیشان را بر آنچه بر آن میخداوند ا

ده بود، زنده یرانیشان را بر آنچه بر آن میخداوند ا -ه جانم در دست اوست ک یبه ذات
از  یسکجنگد، و  یم ینام کیا و نیه به خاطر رکاز مردم است  یسکخواھد نمود، 

ه جنگ او را در بر کشان است یاز ا یسکجنگد، و  یا میت دنیه به نکشان است یا
ت اجر و یه به صبر و نکاست  یسکشان یابد. و از ای ینم یریاز آن گزرد، و یگ یم

شود وبا شما  یدانم، با من چه م یه من نمکن ی، با ااند نھا شھداءیجنگد، و ا یپاداش م
گناه  -ص رسول خدا یعنی-ن قبر یدانم، صاحب ا یه مکن یر از ایشود، غ یچه م

 ده شده است.یش بخشیاش برا گذشته
 س ه گفت: شھدا در نزد عمربن الخطابکت است یبه از مسروق رواین شو در نزد اب

 ید؟ قوم گفت: ایپندار ید میرا شھ یسانکاد شدند، عمر به قوم گفت: چه ی
گفت: پس آنگاه شوند.  یشته مکن غزوات یه در اک اند یسانکن، آنھا یرالمؤمنیام

اند در مردم،  یزیترس غرادھم: شجاعت و  یاداند، من شما را از آن خبر میتان ز یشھدا
ش یشاپیه پکاست)  یسکن شجاع (یگذارد، بنابرا یبخواھد م ییه خداوند آن را جاک
ه (در کاست)  یسکبرگشت به خانواده خود را ندارد. و ترسو ( یجنگد، و پروا یم

ه ھدفش کاست،  یسکد ید. و شھینما یند و فرار مک ی) ھمسر خود را رھا میسخت
نار کنموده  یه آنچه را خداوند از آن نھکاست  یسکپروردگار باشد، و مھاجر  یرضا

ن یدر امان باشند. ا یه مسلمانان از زبان و دست وکاست  یسکگذارد، و مسلمان 
 آمده است. )۲۹۲/۲(نزالعمال کن در یچن

 ر و مادرشیبن زب اللهقّصه عبد
را نزد  یسک س ریبن زب اللهعبده: کت نموده یم بن حّماد درالفتن از ضمام رواینع

مرا  -(جانب مقابل)  -اند، و آنھا  نده شدهکه مردم از اطراف من پراکمادرش فرستاد، 

                                                                                                       
 منقطع. ضعیف -١
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 یتاب خدا و سنت نبک یایاح یاند. مادرش گفت: اگر برا به امان خواستن فراخوانده
در  ، در تو،یا رون شدهیا بیاگر در طلب دن یر، ولی، پس بر حق بمیا رون رفتهیاش ب
 آمده است. )۵۷/۷(نز کن در الین چنیست. این یریو در مرگ خ یزندگ

 جا آوردن امر امیر در جهاد و بسیج شدن در راه خدا به

 یرفت و گفتارش با ویه امرش را نپذک یبر مرد یاشعر یار ابوموسکان
ما را به  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا یاشعر کر از ابومالکابن عسا

ه در کن یم تا ایت نمودکرمان نمود. حریرا ام س وقاص یفرستاد، و سعد بن اب یا هیسر
جا اراده کن نمود، به او گفتم: یب خود را زکبرخاست و مر یم، مردین آمدییپا یمنزل
ه دوست مان را کن یار را تا اکن یروم، به او گفتم: ا ی؟ گفت: دنبال علف میدار

م، گفت: یر شدکم، و آن را به او متذیآمد ١یاشعر ینزد ابوموسآنگاه ن، کم، نیا دهینپرس
، ییگو یه چه مکن یگفت: بب یر، ابوموسی، گفت: خید به خانواده ات برگردیبه او شا
ناوقت نمود،  یلیبراه افتاد، و شب خ یر. ویگفت: برو بخ یابوموسآنگاه ر، یگفت: خ

گفت:  یر، ابوموسیگفت: خ. ید خانه رفته باشیبه او گفت: شا یبعد از آن آمد، ابوموس
 یسو بهبه او گفت: تو در آتش  ی(رفته بودم)، ابوموس ی: گفت: بلییگو یه چه مکن یبب

ه کن ک ی، و حاال عملیآورد ی، و به طرف آتش روی، در آتش نشستیخانواده ات رفت
 ده.مآ )۱۶۹/۳(نز کن در الین چنیّفاره گناھت شود. اک

 همدیگر در بیرون رفتن و جهاد در راه خداشان با  منسجم بودن و نزدیکی

ھا و  یھا و واد و تفّرق در جھت یندگکبر پرا ص ار و خشم رسول خداک(ان
 ھا) ارش بر تنگ ساختن فرودگاهکان

بودند  یه گفت: مردم طورکاند  ت نمودهیروا س یاز ابوثعلبه خشن یابوداود و نسائ
فرمود:  ص شدند. رسول خدا ینده مکپراھا  یھا و واد آمدند، در دره یفرود م یه وقتک
 ی، بعد از آن درھر منزل»طان استیھا از طرف ش یھا و واد نده شدن شما در درهکپرا«
ن در ین چنیا .٢ساختند یو منسجم م کیگر نزدیآمدند، خود را با ھمد ین مییه پاک

                                           
 از ارتش را به عھده داشته است. یبخش یھدفرمان ید ابوموسیشا -١
) و ۲۲۸۸» (صحیح ابی داوود«را در  ) آلبانی آن۹/۱۵۲) بیھقی (۲۶۲۸. ابوداوود (صحیح -٢

 ) صحیح دانسته است.۳۱۲۵» (صحیح ترغیب وترھیب«
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و افزوده ت نموده، یبه مانند آن، روا )۱۵۲/۹( یھقین را بیآمده. و ا )۴۰/۵(ب یالترغ
گرفت.  یرا فرا مشان  د، ھمهیگرد یبر آنھا پھن م یا شد: اگر جامه یگفته م یاست: حت

ت نموده، و لفظ یآمده، روا )۳۴۱/۳(نز که در الکر، چنان کن را ابن عساین این چنیا
 د.یگنجان یشان را در خود میشد، ا یشان پھن میبر ا یا اگر جامه ین است: حتیچن یو

ت یروا س و ا از پدرش یاز سھل بن معاذ جھن )۱۵۲/۹( یھقین بین را ھمچنیو ا 
دم، مردم یورز کدر غزوه فالن و فالن اشترا ص ه گفت: من با رسول خداکنموده، 
را فرستاد،  ییمناد ص رسول خداآنگاه ردند. کھا را تنگ نمودند، و راه را بند  فرودگاه

را  یه راھکن یا اید، و یرا تنگ نما یه فرودگاھک یسک«د: یاد نمایان مردم فریه در مک
 وهکه در مشکن را، چنان یز مثل ای. و ابوداود ن١»ستیش جھاد نیند، براک یسپر
 رده است.کت یآمده، روا )۳۳۲(ص

 حراست و نگهبانی در راه خدا
 مرثد یانس بن اب یحراست و نگھبان

 ص با رسول خدان یه: آنھا در روز حنکت نموده یروا س هیابوداود از سھل بن حنظل
د، و من در یفرارس ٢گاه (غروب)یه بکن یردند، تا اک یت نمودند، و سفر را طوالنکحر

 ص رسول خدا یسوار آمد و گفت: ا یحاضر شدم. مرد ص رسول خدا ٣نماز (ظھر با)
به آنگاه وه فالن و فالن بلند شدم، و کردم و (به) کت کشما حر یش رویمن در پ

ن تجّمع یدر حنشان  وانات و گوسفندانیآنان با زنان، ح ه ھمهکھوازن متوجه شدم 
مت مسلمانان ی، فردا غناللهآنھا ان شاء«تبّسم نموده گفت:  ص اند. رسول خدا نموده

انس » آورد؟ یامشب ازما حراست به عمل م یسکچه «، (و بعد از آن) گفت: »باشند یم
، »شوپس سوار «فرمود:  ص امبریرسول خدا، پ یگفت: من ا س ی) مرثد غنویبن (اب

به او  ص رسول خداآنگاه آمد.  ص د و نزد رسول خدایه داشت سوار گردکرا  یاسب یو
ر ی، و از طرف تو امشب غافلگیآن برس یه به باالکن یش رو، تا این دره به پیدر ا«گفت: 

                                           
) صحیح دانسته. ۲۲۸۹) آلبانی نیز آن را در صحیح ابی داوود (۲۶۲۹. ابی داوود (صحیح -١

 ) آن را روایت نموده.۹/۱۵۲ھمچنین بیھقی (
جاھا به  یه در بعضکاستعمال شده » عشیه«بعد از زوال است، و در نص  ن جایگاه در ایمراد از ب -٢

 باشد. م. یم ین معنیھم
 اند. ب نقل شدهیلمات داخل قوس، از الترغکه ین و بقیا -٣
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 عتکبه نمازگاه خود رفت و دو ر ص م، رسول خدایه صبح نمودک یھنگام». مینشو
ما  ،ص رسول خدا ی، گفتند: ا»د؟یدیارتان را دکا سوار یآ«آورد، بعد از آن گفت: جای  به
ه نماز ک یدر حال- ص نماز اقامه گفته شد، و رسول خدا یم. برایا دهیرا تا حال ند یو
) نمازش را تمام نمود، و ص ه (رسول خداک یرد، وقتک یدره نظر م یسو به -خاند یم

دن دره از خالل یما به د». آمدتان  ارتان نزدکه سوار کد، یخوش باش«سالم داد. گفت: 
توقف نمود، و سالم داده  ص آمد و نزد رسول خدا یم، ناگاه ویھا پرداخت درخت

امرم  ص ه رسول خداک یین دره، جایا یه به باالکن یت نمودم، تا اکگفت: من حر
س کچ یھ یدم، ولیدره بلند شده دھردو  ردم، بهکه صبح ک یدم. ھنگامینموده بود رس

گفت: » ؟یردکت کا در شب حریآ«گفت:  یبه و ص به چشمم نخورد. رسول خدا
واجب «گفت:  یبه و ص حاجت. رسول خدا یا قضاینماز، و  یر، جز برایخ

 یھقین بیو ھمچن ٢»ستین یزیبر تو چ ینکاگر بعد از آن عمل ھم ن ،١یدیگردان
ه، که مانند آن را چنان یسھل بن حنظل م ازیت نموده. و ابونعیمثل آن را روا )۱۴۹/۹(

 رده است.کت یآمده، روا )۱۴۳/۵(در المنتخب 

 ن بابیدر ا یمرد یحراست و نگھبان
گفته  ینشست، و به و ص ه: رسول خداکت نموده یروا س هیاز ابوعط یطبران

از اعمال  یاز شما بر عمل کیچ یرا ھ یا ویآ«وفات نموده است، فرود:  یه مردکشد 
 یدر راه خدا حراست و نگھبان یشب با و کی، من یگفت: بل یمرد» ده است؟یر دیخ

 ص امبریه ھمراھش بودند برخاستند و پک یسانکو  ص رسول خداآنگاه ام.  نموده
به دست خود  ص ه در قبر گذاشته شد، رسول خداک ینماز گزارد. ھنگام یبر و

، و من شھادت یتو از اھل آتشه کپندارند  یارانت می«انداخت، و بعد از آن گفت:  کخا
گفت:  س به عمربن الخطاب ص امبر خدای، بعد پ»یه تو از اھل جنتکدھم  یم
م بن ید: ابراھیگو یم )۲۸۸/۵( یثمیھ .٣»فطرت بپرس، از یازاعمال مردم بپرس«

                                           
 .یه وسط آن سزاوار دخول بھشت شدک یرا انجام داد یعمل یعنی -١
) صحیح دانسته است. ۲۱۸۳» (صحیح ابی داوود«) و آلبانی آن را در ۲۵۰۱. ابی داوود (صحیح -٢

 ).۹/۱۴۹: بیھقی (نگا
) در سند آن ابراھیم بن محمد الحمصی است که ۹۴۵) (۲۲/۳۷۸» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٣

 گوید: از شیوخ طبرانی است که قابل اعتماد نیست. ی او می ) درباره۱/۶۳» (المیزان«ذھبی در 
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 ف دانسته.یضع یاست، ذھب یخ طبرانیه شکرا  یمحّمد بن عرق حمص
در زمان رسول  یه: مردکت نموده یروا س هیابوعطر از کن ابن عساین را ھمچنیو ا

نماز نگزار. رسول  یبر و ص رسول خدا یازآنھا گفتند: ا یوفات نمود، برخ ص خدا
نز که، در الکث را چنان یوحد»... ده؟یرا د یاز شما) و یسکا (یآ«فرمود:  ص خدا

ت یروا س عائذاز ابن » مانیشعب اال«در  یھقین را بیر شده. و اکآمده، متذ )۲۹۱/۲(
ه گذاشته ک ید، ھنگامیخارج گرد یبر جنازه مرد ص ه گفت: رسول خداکنموده، 

ست. یمرد فاجر ینماز نگزار، چون و یگفت: از رسول خدا، بر و س شد، عمربن الخطاب
و »... ده؟یرا د یاز شما) و یسکا (یآ«به طرف مردم ملتفت شده فرمود:  ص رسول خدا

 ده است.یر گردکآمده، متذ )۳۲۸(ص وهکه، در المشکث را به مثل آن چنان یحد

 ش حانه، عمار و عّبادیابور یحراست و نگھبان
ه در آن آمده بود: کگذشت، » تحمل شّدت سرما«حانه در یث ابوریحد )۸۲در (ص
 ییش دعایند، من براک یم یامشب از ما حراست و نگھبان یک«فرمود:  ص رسول خدا

از انصار برخاست و گفت: من،  یمردآنگاه ، »آورد یمه فضل آن را به دست کنم ک یم
 کینزد ی، و»شو کینزد«گفت: فالن. فرمود: » یستیکتو «رسول خدا، فرمود:  یا

دم، یه شنک یرا گرفت، و دعا را آغاز نمود. ھنگام یلباس و ص د، و رسول خدایگرد
د: یافزا یمحانه. یگفت: ابور» یستیکتو «ار) ھستم. گفت: کن یگفتم: من ھم مرد (ا

ه در راه خدا ک یبر چشم«تر از دوستم نمود، و بعد از آن گفت:  نیپا ییم دعایبراآنگاه 
، ین را امام احمد، نسائیا .١»ده شده استیحراست نموده باشد، آتش حرام گردان

ه در بخش نماز در راه خدا ک س ث جابریاند. و در حد ت نمودهیروا یھقیو ب یطبران
از  یمردآنگاه » د؟ینما یاز ما امشب حراست م یک«فرمود:  ص امبریگذشت آمده: پ

ن دره یدر دھانه گردنه ا«فرمود:  ص امبریاز انصار حاضر شدند، پ ین و مردیمھاجر
ر کث را به طول آن متذیاسر و عبادبن بشر بودند... و حدی، و آن دو تن: عماربن »دیباش

 ند.ا ت نمودهیروا یر وین را ابن اسحاق و غیا .٢شده

                                           
 تخریج حدیث قبال گذشت. -١
 تخریج حدیث قبال گذشت. -٢



 ٣٠٣   جهادباب ششم: باب 

 

 تحمل امراض درجهاد و بیرون رفتن در راه خدا

 تحمل تب یش برایعب و دعاکبن  یقّصه اب
ه گفت: کت نموده، یروا ص و او از رسول خدا س دیر از ابوسعکابن عسا

محو  یمؤمن در جسدش برسد، خداوند توسط آن، از گناھان و یه براک یزیچھر«
ه تا مالقاتت تب کخواھم  یگفت: خداوندا، من از تو م س عبکبن  یاب». دینما یم

عب باشد، و او را از نماز، روزه، حج، عمره و جھاد کبن  یبا جسد اب یشه در پھلوانیھم
جدا نشد.  ید، و تا مرگ از ویش تب سوار گردیرا در ھمانجا یند. وکدر راه تو منع ن

 نمود، عمره یحج م، گرفت یشد، روزه م یموصوف در ھمان حالت به نماز حاضر م
 .١ردک یآورد و غزا م یمجای  به

ه فرمود: کت است یروا س دیاز ابوسع یعلیو امام احمد و ابو ین نزد ویو ھمچن
ما در  ی، برایا دهیرسد د یه به ما مکرا  ین امراضیا ایرسول خدا، آ یگفت: ا یمرد

م باشد؟ فرمود: کبه او گفت: اگرچه  ی، اب»اند نندهکّفاره و محو ک«ست؟ فرمود: یآنھا چ
بر نفس خود دعا نمود،  ید: آن گه ابیگو ی) می(راو». و مافوق آن ھم باشد یاگر خار«
 لیسب یرا از حج، عمره، جھاد ف یه وکن یتا نمرده است، جدا نشود، و ا یه تب از وک

در گذشت اگر  هکن یدر جماعت مشغول ننموده و باز ندارد. او را تا ا یو نماز فرض الله
 )۱۵۳/۲(نز کن در الین چنیا .٢ردک یاش را احساس م ینمود، گرم یلمس م یانسان

ت یا روایالدن یو ابن اب یعلین را امام احمد، ابوید: ایگو یم )۲۰/۱( آمده. در االصابه
عب به کبن  یآن را به نقل از اب یح دانسته، و طبرانیاند، و ابن حبان آن را صح نموده

نز که در الکر، چنان کن را ابن عسایت نموده، و اسنادش حسن است. و ایآن روا یمعنا
 یعب به معناکبن  یاز اب )۲۵۵/۱( هیم در الحلیت نموده است، و ابونعیآمده روا )۲/۷(

 رده است.کت یآن را روا
 
 

                                           
مرفوع و صحیح که معنای آن در صحیحین نیز آمده است. به مانند آن نیز از این حدیثی است  -١

اند. این  ابی بردة روایت شده است. ابن ابی الدنیا و احمد و حاکم و طبرانی آن را روایت کرده
 ) آمده است صحیح است.۳۴۱۲)، (۳۴۱۱» (صحیح الترغیب«حدیث چنانکه در 

 ).۹۹۵) و ابویعلی (۳/۳۲. احمد (حسن -٢
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 نیزه خوردن و جراحت برداشتن در جهاد در راه خدا

 ص امبر خدایجراحت پ
ه رسول ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س انیاز جندب بن سف )۹۸(ص یبخار

 د و افتاد، و بر اثر آن انگشتش مجروح شد.یبه او رس یرفت، سنگ یراه م ص خدا
 آنگه فرمود:

 تیھل انت اال اصبع دم
 

 تیما لق الله لیسب يفو 
 

مواجه زد، و آنچه را با آن یر یه از تو خون مک یھست یتو فقط انگشت: «ترجمه
 ».در راه خدا بود یشد

 س ث انسیدر حد» تیھا و اذ یو تحمل سخت ص امبر خدایپ«ر کدر ذ )۲۷و در (ص
ست و سرش زخم برداشت... کدر روز احد ش ص رسول خدا یه: دندان رباعکگذشت 

 اند. ت نمودهیشان روایر ایو مسلم و غ ین را بخاریر شده. اکث را متذیحد

 و عبدالرحمن بن عوف اللهدیجراحت طلحه بن عب
 س رکگفت: ابوب یه وکگذشت،  یالسینزد ط ل ث عائشهیدر حد )۲۷و در (ص

طلحه است، بعد از  یاش برا ه ھمهکاست  یگفت: آن روز یشد، م یاد میچون روز احد 
به رسول آنگاه ر شده، و در آن آمده: کث را متذینمود... و حد یآن شروع به صحبت م

ش زخم برداشته بود، و یسته بود، و در روکاش ش یرباع ه دندانکم یدیرس ص خدا
به «فرمود:  ص ده بود، رسول خدایزره داخل گرد یھا اش دو حلقه ازحلقه درگونه

... و -رده بودکع یه خون ضاکبود  س ھدفش طلحه-» دیبرستان  حساب دوست
م، و یآمد ھا ر شده، و در آن آمده: بعد از آن نزد طلحه در بعض آن حفرهکث را متذیحد

ر) خورده است، و یشمش یارکر و ضربه (یزه، تیه ھفتاد و چند نکم یمتوجه شد
 م.ینمود یدگیارش رسکده است، و به یانگشتش قطع گرد

ه کد یه گفت: به من خبر رسکت نموده، یم بن سعد روایم از ابراھیابونع
ش ھم یزخم برداشته بود، و در پا کیست و یدر روز احد ب س عبدالرحمن بن عوف

 آمده است. )۷۷/۵(ن در المنتخب ین چنید. ایلنگ یه بر اثر آن مکزخم خورده بود 
 
 



 ٣٠٥   جهادباب ششم: باب 

 

 جراحت انس بن نضر
اند  ت نمودهیروا س کاز انس بن مال ی، مسلم و نسائ-است یه لفظ از وک- یبخار

رسول خدا،  ین گفت: ایم انس بن نضر در جنگ بدر حاضر نبود، بنابرایه گفت: عموک
ن مرا یکب بودم، اگر خداوند در قتال مشری، غاین نمودیکه با مشرک یجنگن یاز نخست

د، و یروز احد فرا رس ینم؟! ھنگامک یه چه مکد یحاضر نمود، خداوند خواھد د
 -ارانشی یعنی-گفت: خداوندا، از آنچه آنھا  یمسلمانان صحنه را رھا نمودند، و

نمودند،  -نیکمشر یعنی-نھا یجا انم، و از آنک یم میت تقدینمودن، معذرت خود را برا
ش رفت، و سعد بن معاذ ھمراھش روبرو یم، بعد از آن پینما یخود را به اعالن م یزاریب

آن را  یجنت، سوگند به پروردگار نضر من بو یسعدبن معاذ، واه از بو ید، گفت: ایگرد
انجام داد من  یرسول خدا، آنچه را و یابم. سعد گفت: ای یطرف احد در م ١(از)

ا جراحت یر یھشتاد و چند ضربه شمش ید: ما در ویگو ی) مکنتوانستم. انس (بن مال
ن یکده بود، و مشریه به قتل رسکمش یافتیدر یم، و در حالیافتیر را دریا اصابت تیزه ین
ه او را از کرا نشناخت جز خواھرش  یس وکچ یرا مثله نموده بودند، و ھ یو

ن یه اکم، ینمود یا گمان میم، ین باور بودید: ما بر ایگو یم س انگشتانش شناخت. انس
 ده است:یو امثالش نازل گرد یه درباره ویآ

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  .]۲۳االحزاب: [ه. یتا به آخر آ ﴾هِ َعلَيۡ  �َّ
اند صادقانه  با خدا بستهه ک یه بر سر عھدکھستند  یان مؤمنان مردانیدر م«: ترجمه

 .٢»ستادندیا
از  ین امام احمد و ترمذین را ھمچنیآمده. و ا )۴۳۶/۲(ب ین در الترغین چنیا
 اند. ت نمودهیبه مانند آن روا س انس

م یه گفت: عموکت است یروا س از انس یگریق دین از طریو نزد امام احمد ھمچن
ن ید: ایگو یحاضر نبود. م ص رسول خداده شدم، در بدر ھمراه ینام یه من به نام وک
حاضر شد، من  ص ه رسول خداکرا  یا ن غزوهیش گران تمام شد، و گفت: اولیار براک

به من نشان  ص را در ما بعد ھمراه رسول خدا یب بودم، و اگر خداوند جنگیاز آن غا
ر آن را یه غک یاز ا ید: ویگو ید!! میدھم، خواھد د یداد، خداوند آنچه را من انجام م

                                           
 .یبه نقل از بخار -١
 ).۳۲۰) و ترمذی (۳/۱۹۴)، احمد (۱۹۰۱)، مسلم (۲۸۰۵)، (۴۷۸۳بخاری ( -٢
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د: با سعد بن یافزا یحاضر شد. م ص ز نمود، و در روز احد با رسول خداید پرھیبگو
)؟ شگفتا چه خوش یرویجا (مکابوعمرو  یگفت: ا ید، و انس به ویمعاذ روبرو گرد

د تا یشان جنگیبا اآنگاه د: یگو ینم. مک یجنت!! من آن را در احد احساس م یاست بو
زه و یر)، جراحت نیدش ھشتاد و چند ضربه (با شمششته شد، و در جسکه کن یا

ع بنت نضر گفت: من برادرم یام رب د: خواھرش، عمهیگو یافت شد. انس میر یاصابت ت
 د:یه نازل گردین آیرا فقط از انگشتانش شناختم. و ا

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ  ُهمَوِمنۡ  ۥَبهُ َ�ۡ  َقَ�ٰ  مَّ
ن ۖ  مَّ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا  .]۲۳االحزاب: [ ﴾٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  بَدَّ

اند صادقانه  ه با خدا بستهک یه بر سر عھدکھستند  یان مؤمنان مردانیدر م«: ترجمه
گر در انتظاراند، و ھرگز ید یاند، وبعض مان خود را به آخر بردهیپ یاند، بعض ستادهیا

 .»اند مان خود ندادهیدر عھد و پ یلیتبدر و ییتغ
ده یارانش نازل گردیودرباره  یه درباره ویه آن آکن باور بودند ید: بر ایگو یانس م

ح است. یگفته: حسن صح یاند، و ترمذ ت نمودهیروا یو نسائ ین را ترمذیو ا .١است
به، یش یابن اب، ابن سعد، یالسین طین را ھمچنیآمده و ا )۳۲/۴( هین در البداین چنیا

آمده،  )۱۵/۷(نز که در الکه، چنان یحاتم و ابن مردو یر، ابن المنذر، ابن ابیحارث، ابن جر
  اند. ردهکت یز آن را رواین )۴۴/۹( یھقیو ب )۱۲۱/۱( هیم در الحلیاند. و ابونع ت نمودهیروا

 طالب یجراحت جعفر بن اب
د یدر غزوه موته ز ص خداه گفت: رسول کت نموده، یروا ل از ابن عمر یبخار

شته شد، جعفر کد یاگر ز«فرمود:  ص امبر خدایر مقّرر نمود، و پیرا ام س بن حارثه
د: یگو یم اللهعبد». ر) باشدیبن رواحه (ام اللهشته شد، عبدکر) باشد، اگر جعفر ی(ام

م، و او را در یطالب را جستجو نمود یشان بودم، جعفر بن ابیمن ھم در آن غزوه با ا
م. و یافتیر یت ر) ویم، و در جسدش نود و چند ضربه (با شمشیافتیشته شدگان کان یم

ن ین چنیا .٢از آن ھم در طرف پشتش نبود یزیافزوده: و چ یاز و یگریت دیدر روا
ه در کاز ابن عمر مانند آن، چنان  ین طبرانین را ھمچنیآمده،و ا )۲۴۵/۴( هیدر البدا
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و ابن  )۱۱۷/۱( هیم آن را در الحلیرده است. و ابونعکت یآمده، روا )۲۳۸/۱( االصابه
 اند. ردهکت یز رواین )۲۶/۴(سعد 

 جراحت سعدبن معاذ
ه سعدبن ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س لیبه از عمروبن شرحبیش یابن اب

آنگاه نمود.  ص امبریختن بر پیر خورد، خونش شروع به ریدر روز خندق ت س معاذ
 یست ایباز ا«فرمود:  ص ست، رسول خداکمرم شک، یگفت: وا یآمد، و م س رکابوب

ِ  إِنَّا﴿آمد، و گفت:  س عمرآنگاه ، »رکابوب َّ�ِ  ٓ ا م یخدا ھست یما برا«، ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
 آمده. )۱۲۲/۸(نز کن در الین چنیا». میگرد یبرم یو یسو بهو 

 ان در روز طائفیمورد اصابت قرار گرفتن چشم ابوسف
 س ان بن حربیه گفت: ابوسفکت نموده، یروا س ید ثقفید بن عبیر از سعکابن عسا

ر او را یبا تآنگاه خورد،  ینشسته بود و م یعلیه در بستان ابوکدم، یرا در روز طائف د
ن یرسول خدا، ا یآمده گفت: ا ص امبریزدم، و بر چشمش اصابت نمود. بعد او نزد پ

اگر خواسته «فرمود:  ص قرار گرفته. رسول خداچشمم در راه خدا مورد اصابت 
 یگردد، و اگر خواسته باش یت بر مینم، وآن دوباره براک یخداوند را دعا م یباش

نز کن در الین چنیگفت: جنت درست است. ا». ت) جنت استین طور باشد و برای(ھم
نز که در الکار به مانند آن، چنان کر بن بین زبین را ھمچنیآمده. و ا )۳۰۷/۵(
 رده است.کت یآمده، روا )۱۷۸/۲(

 ھدف قرار گرفتن چشم قتاده بن نعمان و رفاعه بن رافع در روز بدر
ت یروا س از عاصم بن عمر بن قتاده،و او از قتاده بن نعمان یعلیو ابو یبغو
اش افتاد،  آن بر گونه یاھیدر روز بدر ھدف قرار گرفت، و س یه: چشم وکاند  نموده

دات ییباب تأ«ه در کادآور شده، یث را یند... و حدیرا قطع نماه آن کخواستند 
 خواھد آمد.» اصحاب یبرا یبیغ یومددھا

ه گفت: در روز بدر مردم بر کاند  ت نمودهیروا س از رفاعه بن رافع یبزار و طبران
از زره  یا م. من پارچهیآورد یما به طرفش روآنگاه ه بن خلف تجّمع نموده بودند، یام
ر زدم، و یش او را به شمشیده بود، و در ھمانجایر قولش قطع گردیه از زکدم یرا د یو

در آن آب دھن خود  ص نده شد، رسول خداکر زده شدم، و چشمم یدر روز بدر به ت
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 )۸۲/۶( یثمیت ننمود. ھیچ اذیگر مرا ھیم دعا فرمود، و دیاش برا را انداخت، درباره
 باشد. یف میآمده، و ضعز بن عمران ید: در آن عبدالعزیگو یم

 عبداالشھل یج و دو مرد از بنیقّصه رافع بن خد
نه رافع بن یه: در سکاش گذشت  یب یب د ازیبن عبدالحم ییحیث یحد )۹۰در (ص

» ھا و امراض تحمل زخم«در  س ث ابوسائبین حدیرزده شد. و ھمچنیبه ت س جیخد
عبداالشھل گفت: من و برادرم در احد حاضر  یاز بن یه: مردکگذشت  )۸۹در (ص

ر شده، و در آن آمده: به خدا کث را متذیم... و حدیما مجروح برگشت یم، و ھر دویبود
م. یمان به شّدت مجروح بود کیم، و ھر یه سوار شوکم یھم نداشت یبکسوگند، ما مر

د، چون متر بوک یم، و زخم من از ویدیرون گردیب ص ما با رسول خدا یپس ھر دو
ن یرفت، تا ا یاده راه میرا ھم پ ینمودم، و نوبت ینوبت پشتش م کیافتاد،  یاز پا م یو
 ده بودند.یه مسلمانان به آنجا رسکم یدیرس ییه به ھمانجاک

 شیھا وانو رفتن گوشت استخ کجراحت براء بن مال
بر  یعنی-خود را بر آنھا انداخت  س ه گفت: براءکت نموده، یروا س فه از انسیخل

ه دروازه را باز نمود،و ھشتاد و کن ید تا ای، و با آنھا جنگ-لمهیاھل باغ در روز قتال مس
ر برداشت. بعد از آن به اقامتگاھش جھت یر و ضربه شمشیچند جراحت از پرتاب ت

بن  ین بقین را ھمچنید. ایاقامت گز یماه بر و کی س انتقال داده شد، و خالد یتداو
 )۱۴۳/۱( ه در االصابهکبه مثل آن، چنان  یفه به اسناد ویمخلد در مسند خود از خل

 ت نموده است.یآمده، روا
 یه گفت: در حالکت نموده، یروا س طلحه یبن اب اللهاز اسحاق بن عبد یو طبران 

ق در یدشمن، در (موضع) حر یھا از قلعه یا و برادرش نزد قلعه که اسن بن مالک
ه در کانداختند  یداغ شده م یرھایرا در زنج یھای کر داشتند، دشمنان چنگعراق قرا

ار را به جان انس کن ینمودند، آنان ا یشد، و او را به طرف خود بلند م یانسان بند م
ر را به دست خود یوار باال رفت، بعد از آن زنجیت نمود، و بر دکبراء حرآنگاه نمودند. 

ه کد، یه قطع ننمود، نگذاشت. بعد به دست خود دکن یسمان را تا ایگرفت و آن ر
ه بر آن قرار داشت رفته است. و خداوند ک یشود، و گوشت یآن معلوم م یھا استخوان

 آمده است. )۱۴۳/۱( ن در االصابهین چنینجات داد. ا یله ویرا به وس کانس بن مال
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ھا به  کاز آن چنگ یر نموده، و در آن آمده: بعضکذ ین را از طبرانیودر المجمع ا 
ردند، کن بلندش یه از زمکن یرا بلند نمودند، تا ا یبند شد، و و س کانس بن مال

با  یه وکبود  ین درحالیا-د، و به او گفت: به برادرت برس نزد برادرش براء آم یسک
ر را به دست یز زد، و زنجیوار خیبه سرعت آمد و به دآنگاه ، -دیجنگ یمرد (دشمن) م

ه کداد،  یدود مش یھا ش نمود، و دستکد و آنھا را تا آن وقت یچرخ خود گرفت و
 یثمیده، ھیر گردکد... و آن را متذیخود د یھا سمان را قطع نمود بعد به دستیر
 د: اسناد آن حسن است.یگو یم )۳۲۵/۹(

 آرزوی شهادت و دعا برای آن

 شته شدن در راه خداک یو آرزو ص امبریپ
ه کدم یشن ص ه گفت: از رسول خداکت نموده، یروا س رهیار ابوھر یبخار

 یمردان یھا نفس یندیه جانم در دست اوست، اگر ناخوشاک یسوگند به ذات«گفت:  یم
چ یبود، از ھ یشان را بر آن انتقال دھم، نمیافتن آنچه این در تخّلف از من، و نیاز مؤمن

ه جانم در ک یسوگند به ذاتدم. یورز یرود تخّلف نم یه در راه خدا به غذا مک یا هیرس
شته کده شوم، باز یشته شوم، باز زنده گردانکه من در راه خدا کدست اوست، دوست دارم 

 .١»شته شومکو باز  ده شومیشته شوم، باز زنده گردانکده شوم، باز یشوم، باز زنده گردان
فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر )۱۳۳/۲(مسلم 

رون برود و او را فقط یب یه در راه وک یسک ین نموده است، البته برایخداوند تضم«
رون نموده باشد او از طرف من یق رسوالنم بیمان به من و تصدیجھاد در راه من، ا

ه کنش کرا به ھمان مس یه وکن یا این شده است، تا او را داخل جنت گردانم، یتضم
ه ک یمت به دست آورده برگردانم. سوگند به ذاتیاز اجر و غن رون شده، با آنچهیاز آن ب

، روز به انسان برسد یه در راه خداوند تعالک یجان محّمد در دست اوست، ھر زخم
د، رنگش رنگ یآ یه اصابت نموده بود مک ینیئت خود حیل و ھکامت به ھمان شیق

ر دست اوست، اگر ه جان محّمد دک ی. سوگند به ذاتکمش یش بویباشد، و بو یخون م
رود ابدًا  یه در راه خدا به غزوه مک یا هیچ سریاورم، از ھیو مشقت ن یبر مسلمانان گران
 یابم تا آنان را انتقال دھم، و آنان ھم فراخی ینم یفراخ ینم، ولینش یتخّلف ننموده نم

                                           
 ).۲۷۹۷بخاری ( -١
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سوگند به شود.  یشان گران تمام م یه از من تخّلف ورزند براکن یابند،و ای ینم ییو توانا
شته کنم و که در راه خدا غزا که جان محّمد در دست اوست، دوست دارم ک یذات

ن امام یث را ھمچنیو حد .١»شته شومکنم و کشته شوم، باز غذا ک نم وکشوم، باز غزا 
 اند. ت نمودهیآمده روا )۲۵۵/۲(نزالعمال که در ک، چنان یاحمد و نسائ

 شھادت یو آرزو س عمر
ه گفت: عمربن کاند  ت نمودهیحازم روا یس بن ابیر از قکو ابن عسا یطبران
 یھا ه خود گفت: در جنتیانیراد نمود، و در بیا یا هیانیمردم ب یبرا یروز س الخطاب

ن است، و در یه پانصد دروازه دارد، و بر ھر دروازه پنج ھزار حورعکاست،  یعدن قصر
 کملتفت شده گفت: مبار ص امبر خدایر پشود. بعد از آن به قب یداخل نم یآن جز نب

 س رکق، بعد از آن به قبر ابوبیا صّد یقبر. سپس گفت:  ٢ن)یصاحب (ا یبادا به تو ا
د، و به طرف یا شھیر. بعد از آن گفت: کابوب یبادا به تو ا کملتفت شده گفت: مبار

گفت: د؟ بعد از آن یعمر شھادت چگونه به تو خواھد رس ینفس خود برگشته گفت: ا
ه شھادت را ھم به کد، قادراست ینه خارج گردانیه به ھجرت مدکمرا از م یھمان ذات

 )۵۵/۹(آمده. و در مجمع الزوائد  )۲۷۵/۷(نزالعمال کن در ین چنیم سوق دھد. ایسو
ن یبه دست بدتر یگفت: خداوند آن را به طرف و س افزوده: ابن مسعود یاز طبران

، اند حیرجال صح ید: رجال ویگو یم یثمیسوق داد. ھره یخلق خود، غالم و برده مغ
 اش اختالف وجود دارد. ه ثقه است، و دربارهک ینخع کیر از شریغ

گفت): خداوندا! شھادت را  یم س ه عمرکت نموده (یروا س از اسلم از عمر یبخار
 یلین را اسماعیا .٣بگردان ص نه رسولتیب فرما، و مرگم را در مدیم نصیدر راھت برا

گفت: خداوندا! از تو  یه مکدم یشن س ه گفت: از عمرکت نموده، یروا ل از حفصه
د: یگو یات را مسئلت دارم. حفصه م یشته شدن در راھت، و وفات در شھر نبک

ن یآورد. ا یه بخواھد آن را مک ین است؟ گفت: خداوند وقتکن چگونه ممیدم: ایپرس
 آمده. )۷۱/۴( ین در فتح الباریچن

                                           
 ).۲/۳۹۹) و احمد (۱۸۷۶مسلم ( -١
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 شھادت یبن جحش و آرزو اللهعبد
در روز احد  ب جحش اللهه عبدکت نموده، یوقاص روا یاز سعد بن اب یطبران

خلوت شدند، و سعد  یا هیدر ناحھردو  آنگاه؟ ینک یا خداوند را دعا نمیبه او گفت: آ
ار جنگجو و یه با دشمن روبرو شدم، مرد بسک یدعا نموده گفت: پروردگارا! وقت

 یابیامکه با او بجنگم و ھمراھم بجنگد، بعد از آن کبرو گردان، را بر من رو کخشمنا
بن  اللهرم، و عبدیرا بگ ١زاتشیب گردان، تا به قتل رسانمش و تجھیم نصیرا برا یبر و

ار ین و بسیار خشمگیا! مرد بسیفرمود: بار خدا اللهن گفت. بعد از آن عبدیجحش آم
بجنگم و با من بجنگد، و بعد از آن مرا  ه با او به خاطر توکبم بگردان، یجنگجو را نص

و  ینیب یک: یید، و چون فردا با تو روبرو شدم، بگویو گوشم را قطع نما ینیرد و بیبگ
: راست یین شده است. و تو بگویم: در راه تو و رسولت چنیده است؟ بگویگوشت را بر

 ید، چون وتو بھتر بو یبن جحش از دعا اللهعبد یفرزندم، دعا ی. سعد گفت: ایگفت
د: یگو یم )۳۰۱/۹( یثمیزان بودند. ھیآو یو گوشش در تار ینیه بکدم یآخر روز درا در 

آمده،  )۲۸۷/۲( ه در االصابهک، چنان ین را بغوین این چنیو ا اند. حیرجال صح یرجال و
 )۲۰۷/۶( یھقیاند، و ب ت نمودهیآمده، روا )۲۷۴/۲(عاب یه در االستکو ابن وھب، چنان 

ت یروا )۱۰۹/۱( هیم در الحلین را ابونعین این چنیرده است. و اکت یرا روامثل آن 
 تفا نموده است.ک اللهعبد یرده، و به دعاکر نکسعد را ذ یدعا یه وکن ینموده، جز ا

بن  اللهه گفت: عبدکت نموده یب رواید بن مسیاز سع )۲۰۰/۳(م کن را حایا
ه فردا با دشمن روبرو شوم، کنم، ک یاد میا! من به تو سوگند یگفت: بار خدا س جحش

و گوشم را ببرند، بعد از آن از  ینیند و بیمم را پاره نماکشند و بعد از آن شکو آنھا مرا ب
دوارم، ید: من امیگو یب مید بن مسیم: در راه تو. سعین چرا؟ بگویه اک یمن بپرس

د: یگو یم مکحاد. یه اول سوگندش وفا نمود، وفا نماکرا چنان  یخداوند آخر سوگند و
د: یگو یم یح بود. ذھبیو مسلم صح یبود به شرط بخار ینم ٢ث اگر ارسالین حدیدر ا

ه در کدر الجھاد، چنان  کن، و ابن المبارین را ابن شاھین این چنیح است. ایمرسل صح
 اند. ت نمودهیروا )۶۳/۳(و ابن سعد  )۱۰۹/۱( هیم در الحلیآمده، و ابونع )۲۸۷/۲( االصابه

 

                                           
 شد. م. یز مین یسکشتر  شامل گرفتن جامه، سالحه کت سلب استعمال شده است، یدر روا -١
 مرسل بودن. م. -٢



 حیات صحابه    ٣١٢

 

 شھادت یو آرزو کبن مال براء
بسا صاحب دو «فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س م از انسیابونع

رد، اگر بر خداوند قسم خورد، یگ یصورت نم ییتوجه واعتنا یه به وکھنه ک ١جامه
در روز تستر ». است کند، از جمله آنھا براء بن مالک یمجای  به خداوند سوگندش را

ن. گفت: کاد یبراء، بر پروردگارت قسم  یست خوردند گفتند: اکه مردم شک یوقت
، و یندازیبسته به دست ما ب یھا ه آنھا را دستک، )٢اد نمودمی(پروردگارا، بر تو سوگند 

ن ین چنیا .٣دیبه شھادت رس ید: و ویگو ی) می، (راویخود ملحق بگردان یمرا به نب
آمده،  )۱۴۴/۱( ه در االصابهکن را، چنان یمانند ا یآمده. و ترمذ )۱۱/۷(نز کدر ال

 رده است.کت یروا
فرمود:  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س آن را از انس )۲۹۱/۳(م کحا

ه اگر به خدا قسم بخورد، خداوند کھنه، کدو جامه  یف مستضعف دارایچه بسا ضع«
ن یکاز مشر ی، براء با گروھ»است کد، از جمله آنھا براء بن مالینما یسوگندش را وفا م

و  -ن بر مسلمانان ضربه وارد نموده بودند یکه مشرکبود  ین در حالیا -د، یروبرو گرد
اد یاگر تو بر خداوند سوگند «گفته است:  ص براء، رسول خدا یمسلمانان گفتند: ا

گفت:  یاد نما. وین بر پروردگارت سوگند یبنابرا». ندک ی، قسمت را وفا مینک
، و بعد از آن یب ما بگردانیه آنھا را دست بسته نصکاد نمودم، یروردگارا! بر تو سوگند پ

 یبر قنطره سوس با ھم روبرو شدند، و بر مسلمانان ضربه وارد نمودند. مسلمانان به و
اد نمودم، ین. گفت: پروردگارا" بر تو سوگند کاد یبراء بر پروردگارت سوگند  یگفتند: ا

، یخود ملحق گردان ی، و مرا به نبیندازیبسته، به دست ما ب یھا دسته آنھا را ک
 )۲۹۲/۳(م کحا .٤دیشان افتادند، و براء به شھادت رسیه آنھا به دست اکن بود یھم

 یاند. ذھب تش ننمودهیمسلم روا یح االسناد است،و بخاریث صحین حدید: ایگو یم
 رده است.کت یبه مانند آن روا )۷/۱( هین را در الحلیم ایح است. ابونعید صحیگو یم

                                           
 شد. م. یچادر استعمال م یکازار و  یکل که در آن زمان به شکراھن و تنبان است، یھدف پ -١
 نقل شده است. داخل قوس از االصابه یلمه بعدکن و یا -٢
 ).۱/۵۳۰» (الحلیة«. ابونعیم در صحیح -٣
) وی آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافقت کرده است. ۲۹۲، ۳/۲۹۲. حاکم (صحیح -٤

 ).۴۵۷۱» (صحیح الجامع: «نگا



 ٣١٣   جهادباب ششم: باب 

 

 شھادت یحممه و آرزو
د بن عبدالرحمن یق حمیاز طر کبه و ابن المباریش یابوداود، مسّدد، حارث، ابن اب

شد،  یه به او حممه گفته مک ص امبریاز اصحاب پ یه: مردکاند  ت نمودهیروا یریحم
ه لقائ تو کپندارد  یما! حممه یبه جنگ اصبھان رفت، و گفت: بار خدا س در زمان عمر

اش را ثابت  ییصادق باشد، صدق و راست گو یا! اگر ویرا دوست دارد. بار خدا
ث، و در آن یند، به آن برسان... الحدیرا اگرچه بد ب یبگردان، و اگر دروغگو باشد و

 ن در االصابهین چنید است. ایشھ یگفت: و ید، و ابوموسیبه شھادت رس یآمده: و
 آمده است. )۳۵۵/۱(

 ین باشد، بر ویت نموده، و افزوده است: اگر بد بین امام احمد رواین را ھمچنیو ا
ن سفر خود برنگردد، یا! حممه از ایند. بار خداین، اگرچه بد بک یجار ھمان عزمش را

و در  -م درد شدکش یمرتبه گفت: و کی ١عّفان-ه مرگ به سراغش آمد کن بود یھم
مردم! به خدا سوگند،  یبرخاست و گفت: ا س یابوموسآنگاه د: یگو یاصبھان مرد. م

ه ما ک ییام، و تا جا دهیشن ص تان یمان، از نب یھا یدگیه آنچه ما، در شنینظر
، اند حیرجال صح ید: رجال ویگو یم )۴۰۰/۹( یثمید است. ھیم، حممه شھیدان یم
ن ین را ھمچنیباشد. ا یاش اختالف م ه ثقه است و دربارهک، یاود اللهر داود بن عبدیغ

 ت نموده است.یآمده، روا )۱۷۰/۵(ه در المنتخب کم به مانند آن، چنان یابونع

 شھادت ینعمان بن مقّرن و آرزو
با ھرمزان  س ه عمربن الخطابکت نموده یسار روایاز معقل بن  )۲۴۹/۴( یطبر

ا از یجان، یا از آذرباینم، ک، از فارس شروع یمشورت نمود و گفت: چه نظر دار
بال را  کی، و اصبھان سر است، اگر اند جان: دو بالیگفت: فارس و آذربا یاصبھان؟ و

ن یافتد، بنابرا یبال مھردو  ،ییاگر سر را قطع نما یزد، ولیخ یگر بر می، بال دینکقطع 
 س ه نعمان بن مقرنکد، یداخل مسجد گرد یدر حال س عمرآنگاه ن. کاز سر شروع 

نماز خود را تمام نمود، عمر  یه وک یش نشست. ھنگامیپھلوخواند و در  ینماز م
ننده صدقات مقرر کجمع  ٢نم. پاسخ داد: (به عنوان)کخواھم تو را مقرر  یگفت: من م

قبول دارم، عمر گفت: تو به غزا  یینما یغزا مقررم یقبول ندارم، و اگر برا ینکیم

                                           
 ان است.یاز روا یکی یو -١
 .یثمیم و ھکبه نقل از حا -٢



 حیات صحابه    ٣١٤

 

ر شده، و کث را متذیو حد داشت...ه او را به طرف اصبھان اعزام کن بود ی. ھمیرو یم
مسلمانان  یسو بهر باران یناد،تکنعمان گفت: خداوند رحمتت  یره برایدر آن آمده: مغ

ل و مناقب ین. گفت: به خدا سوگند، تو صاحب فضاکده است، حمله ید گردیشد
د، یجنگ یدر اول روز نم یوقت یدر جنگ حاضر بودم، و ص ، من با رسول خدایھست

ه بادھا بوزد، و نصرت نازل گردد. کن یانداخت، تا ا یر میزوال آفتاب به تأخ جنگ را تا
دھم: در  یان مکش را سه مرتبه تیرق خوید: بعد از آن گفت: من بیگو ی) می(راو
ت دوم: ھر مرد کد، در حریت اول: ھر مرد حاجت خود را مرفوع ساخت و وضو نماکحر

د، ینکد، و در مرتبه سوم: حمله یرا درست نما ند و آنکبه سالح و بند و ابزار خود نگاه 
توقف  یبر و یسکشته شد کند، و اگر نعمان ھم کتوّقف ن یسکچ یھ یس براکچ یو ھ

آن  یه براکدھم  یشما را سوگند م کینم، و ھر ک یم ییدعا ألد، من به خداوند یننما
ب گردان، و ینعمان شھادت را با نصرت مسلمانان نص یا! امروز براید، بار خداین بگویآم
ان داد، باز کان داد، باز بار دوم تکرق خود را بار اول تیب ین. وکب یآنھا فتح نص یبرا

ن یرد، و نخستکرون آورد و حمله یان داد،و بعد زره خود را از تن بکبار سوم آن را ت
گفتارش را به آنگاه سر او آمدم،  ید: من رویگو ین افتاد. معقل میه به زمکبود  یسک
ارانش را یم، یشتک یرا م یو ما چون مرد-گذاشتم و رفتم  یا و بر او نشانه ١اد آوردمی

از قاطر خود افتاد،  ٢نین موقع ذوالحاجبی، در ا-ساخت یاز طرف ما، به خود مشغول م
مدم ھمراھم ست داد. بعد از آن نزد نعمان آکد، و خداوند آنان را شیمش پاره گردکو ش
ش شستم. یرا از رو کبود و در آن آب وجود داشت، و توسط آن خا یکوچک کمش
ردند؟ گفتم: خداوند کار کسار. گفت: مردم چه ی؟ گفتم: معقل بن یستیکد: تو یپرس

ه. اشان  بیفتح را نص ن ید و جان به جان آفریسیعمر بنو ین را براینمود. گفت: الحمدللَّ
ت است... و یروا س ر از پدرشیاد بن جبین از زیھمچن )۲۳۵/۴( یرد. و نزد طبرکم یتسل
به  یوقت ص ر شده، و در آن آمده: رسول خداکث را به طول آن در واقعه نھاوند متذیحد

د، و یوز یشد، و بادھا نم یه نماز حاضر نمکن ید، تا ایجنگ یرفت، و در اول روز نم یجنگ م
ا! ین امر بازداشته است. بار خدایز ھمیرد، مرا نک ید، عجله نمیگرد یجنگ نمودن گوارا نم

ه در آن عّزت اسالم باشد، و ک یروشن بگردان یخواھم چشمم را امروز به فتح یمن از تو م

                                           
 ند.کتوقف ن یبر و یسکشته شد که اگر نعمان ھم ک -١
 است. یفرمانده فارس یو -٢



 ٣١٥   جهادباب ششم: باب 

 

خود  یسو بهب نمودن شھادت یل گردند، و بعد از آن مرابا نصیّفار بدان ذلکه ک یبه ذّلت
 م.یستیم و گریفتن گیو ما آم -ندکتان  خدا رحمت-د، یین بگویببر، آم

ت نموده، یروا یه طبرک یرا به طول آن، مثل س ساریث معقل بن یحد یو طبران 
ر از علقمه یغ اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو یم )۲۱۷/۶( یثمیرده است. ھکت یروا

از معقل به طول آن  )۲۹۳/۳(م کن حاین را ھمچنیه ثقه است، و اک یمزن اللهبن عبد
 ت نموده است.یروا

  رغبت و عالقمندی صحابه به مرگ و کشته شدن در راه خدا در روز بدر

 خروج یبراشان  یشکثمه و پسرش سعد درباره قرعه یقّصه خ
به  ص ه رسول خداک یت نموده: ھنگامیروا س مان بن باللیاز سل )۱۸۹/۳(م کحا

ن یرون روند، ایب یخواستند با وھردو  ثمه و پدرشیرون رفت، سعدبن خیطرف بدر ب
 نیرون روند، بنابرایاز آنھا ب یکیه کدستور داد  یگفته شد، و ص موضوع به رسول خدا

د یاز ما با یکیگفت: البد  ب ثمه بن حارث به پسرش سعدینمودند، خ یشکقرعه ھردو 
، تو را در آن یثارگریبود، حتمًا با ا یر از جنت میبماند، تو با زنانت باش، سعد گفت: اگر غ

آنھا  یه ھر دوکن بود ین باره خواھان شھادت ھستم، ھمیاما من در ا دادم، یح میترج
رون یبه طرف بدر ب ص ردند، و قرعه به نام سعد افتاد و او با رسول خداک یشکقرعه 

مان و یاز سل کن ابن مبارین را ھمچنیا .١دیرفت، و عمروبن عبدود او را به قتل رسان
 اند.  ت نمودهیآمده، روا )۲۵/۲( االصابهه در ک، چنان یبن عقبه از زھر یموس

 ده بن حارثیقّصه شھادت عب
ه گفت: در روز بدر، عتبه کت نموده، ین روایبن حس یر از محّمد بن علکابن عسا

د بن عتبه برخاست، و با ھم برابر یطالب در مقابل ول یبن اب یعلآنگاه مبارز خواست، 
ن زد و به ینمود، و پشت او را بر زم ن طورینوجوان بودند، و به دست خود اھردو  و

برخاست، و  یبه طرف و س عه برخاست، و حمزهیبه بن ربید. بعد از آن شیقتلش رسان
شت. پس از آن کآنھا با ھم (برابر و مشابه بودند)، و به دست خود اشاره نمود، و او را 

آنھا  یبه پا شد،و ھر دو س ده بن حارثیعب یعه برخاست، و به طرف ویعتبه بن رب
ضربه زد  کیرا  یده ویردند، عبکن دو ستون بودند، و دو ضربه به ھم رد و بدل یمثل ا

                                           
 گوید: مرسل است و اسناد آن نیز ضعیف است. بی می) ذھ۳/۱۸۹. حاکم (ضعیف مرسل -١



 حیات صحابه    ٣١٦

 

شد و آن  کیده، نزدیابوعب ینمود، و عتبه به پا یو طرف چپ گردنش را به شّدت زخم
به طرف عتبه  ب ین موقع حمزه و علیر زد و ساقش را قطع نمود، در ایرا با شمش

 ص را نزد رسول خدا س دهیدند، و عبیبود به قتل رسان یزخم هک یبرگشتند، و او در حال
ش را ید، و پایاو را خوابان ص بردند، رسول خدا یش انتقال دادند، و نزد ویدر عر

به -ده گفت: یش پرداخت. عبینمودن غبار از رو کبالشت قرار داد، و به پا یو یبرا
ه من به قولش از کدانست  یم ١د)ید یرسول خدا، اگر ابوطالب (مرا م یا -خدا سوگند
 د:یگو یه مکترم،  او مستحق

 ونسلمه حتى نرصع حوله
 

 حالئلـالونذهل عن ابنائنا و 
 

م، و فرزندان و زنان یه ھمه در اطرافش به قتل نرسک یما محّمد را تا وقت: «ترجمه
 ص امبریستم؟ پید نیا شھیآ» مینک یم نمیتسل یسکم به ینکش را فراموش نیخو

 ص ، بعد از آن درگذشت. رسول خدا»، و من بر تو شاھدمیھست یبل«فرمود: 
 یر از ویغ یگرین آمد و در قبر دییدفن نمود، و در قبرش پا ٢موصوف را در صفراء

 آمده. )۲۷۲/۵(نزالعمال کن در ین چنیا .٣امده استین نییپا
دو  س دهیه گفت: عتبه و عبکت نموده، یروا یاز زھر )۱۸۸/۳(م کن را حایو ا

ن ینمود (و بر زم یھمراه خود را زخم کیان ھم رد و بدل نمودند، و ھر یضربه را در م
دند، و یبر عتبه حمله نمودند، و او را به قتل رسان ب یحمزه و علآنگاه ند)، کاف

ش یه پاکآوردند،  ص نزد رسول خدا یرا انتقال دادند، و در حال س دهیدوست خود عب
آوردند، گفت:  ص ده را نزد رسول خدایه عبک یبود، ھنام یآن جارقطع شده بود، و مغز 

ده گفت: اگر ابوطالب زنده یعب». یھست یبل«ستم؟ گفت: ید نیا شھیآ ص رسول خدا یا
 د:یگو یه مک ییه من از او، به آنچه گفته به حقم، جاکدانست  یبود: حتمًا م یم

 ونسلمه حتى نرصع حوله
 

 ٤نذهل عن ابنائنا واحلالئلو 
 

                                           
 وتر از آن است.یکآمده ن هیآمده، و آنچه در البدا» دید یتو را م«و در اصل  ،هیبه نقل از البدا -١
 نه و بدر.یان مدیاست در م یینام واد -٢
 اند چنانکه ابوزرعه و . محمدبن علی بن الحسین و پدرش علی را درک نکردهضعیف مرسل -٣

 اند. ترمذی و دیگران گفته
 ) از زھری بصورت مرسل.۳/۱۸۸. حاکم (ضعیف مرسل -٤



 ٣١٧   جهادباب ششم: باب 

 

 روز احد

 سب شھادتکنار گذاشتن زره به خاطر کد، در یقّصه عمر و برادرش ز
برادرم،  یروز احد به برادرش گفت: ا س ه عمرکت نموده یاز ابن عمر روا یطبران

خواھم، و ھر  یز می، من نیخواھ یه تو شھادت را مکر. پاسخ داد: آن چنان یام را بگ زره
و  اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو یم )۲۹۸/۵( یثمینمودند. ھ کآنھا آن را تر یدو

 اند. ت نمودهیمثل آن، روا )۳۶۷/۱( هیم در الحلیو ابونع )۲۷۵/۳(ن را ابن سعد یا

 شته شدن در راه خداک یطالب برا یبن اب یقّصه حمله عل
ه کاند  ت نمودهیروا س ید بن منصور از علیو سع یعاصم، بورق ی، ابن ابیعلیابو

شته کان ینار رفتند، من در مکدر روز احد  ص ه مردم از رسول خداک یگفت: ھنگام
 یسکگفتم: به خدا سوگند، او آنگاه دم، یرا ند ص رسول خدا یشدگان نگاه نمودم، ول

ه خداوند کپندارم  ینمش، چنان میب یشته شدگان ھم نمکان یند، و در مکه فرار کست ین
 ین (برایخود را بلند نموده است، بنابرا ینبده، و یم، غضب گردیردکبر ما نظر به آنچه 

ستم و بر کر را شیشته شوم، بعد غالف شمشکه بجنگم، تا کست ین نیجز ا یریخ ١من)
ان آنھا یم در ص م گشودند، و ناگھان با رسول خدایقوم حمله نمودم، و آنھا راه را برا

ن را ید: ایگو یم )۱۱۲/۶( یثمیآمده. ھ )۲۷۴/۵(نزالعمال کن در ین چنیا ٢برخوردم
را ثقه  یآمده، ابوداود و ابن حبان و یلیت نموده، و در آن محّمد بن مروان عقیروا یعلیابو

  اند. حیرجال صح یه رجال ویاند، و بق فش دانستهیضع یر ویاند، و ابوزرعه و غ دانسته

 قّصه انس بن نضر
ت یبن نجار بود روا یعد یه از بنکابن اسحاق از قاسم بن عبدالرحمن بن رافع 

نزد عمر بن الخطاب و طلحه بن  کانس بن مال یه گفت: انس بن نضر عموکنموده، 
دست نھاده،  یه دست روک-د یرس ش ن و انصاریاز مھاجر یان مردانیدر م اللهدیعب

شته شده ک ص د؟ گفتند: رسول خدایا گفت: چرا نشسته -ر نشته) بودندی(متح
 ص د و بر آنچه رسول خدایزید، بر خینک یچه م یاز وبعد  یاست. گفت: پس با زندگ

                                           
 آمده.» در من«، و در اصل یثمیبه نقل از ھ -١
قیلی است که حافظ ابن حجر ) در آن محمد بن مروان الع۵۴۶. به روایت ابویعلی (حسن -٢

 ).۶/۱۱۲» (زوائدمجمع ال«گوید: صدوق است که دارای اوھام است. نگا:  اش می درباره



 حیات صحابه    ٣١٨

 

ن یشته شد. اکه کن ید تا ایآورد، و جنگ ید. سپس به طرف قوم رویریمرده است، بم
 آمده است. )۳۴/۴( هین در البدایچن

 قّصه ثابت بن دحداحه
روز  س ه گفت: ثابت بن دحداحهکت نموده، یروا یبن عمار خطم اللهاز عبد یواقد

اد یشروع به فرآنگاه رت بودند، ینده، و در حکه مسلمانان پراکآورد،  یرو یاحد در حال
د. من ثابت بن دحداحه ییاید، به طرف من بییایانصار! به طرف من ب یرد: اکنمودن 

رد، در دفاع از یم یشته شده باشد، خداوند زنده است و نمک ص ھستم، اگر محّمد
از انصار  ین موقع تعدادیروز گرداننده و ناصر شماست. در اید په خداونکد، یبجنگتان  نید

ه از مسلمانان ھمراھش بودند، شروع به ک یسانکبرخاستند، و او با ھمان  یبه طرف و
، دین چون خالد بن ولیکمشر یه در آن رؤساکستاد یا ییحمله نمود، در مقابلش گروه قو

شان آغاز  هیجھل و ضراربن خطاب بودند، و به جنگ عل یرمه بن ابکعمروبن العاص، ع
زه مورد اصابت قرار داد یحمله نمود،و او را با ن ید بر ویان خالدبن ولین میه در اکردند، ک

ه ک ین) افتاد، و آنانی(به زم ١ه (درگذشته بود)ک یو او در حال، زه را به جانش فرود بردیو ن
بودند  یسانکن ینھا آخریشود: ا یدند. گفته میقتل رسز به یھمراه بودند،ن یاز انصار با و

 آمده است. )۱۹۵/۱(عاب ین در االستین چنیا .٢دندی(در آن روز) از مسلمانان به قتل رس هک

 شیبرا یت وین و وصیاز مھاجر یاز انصار با مرد یقّصه مرد
گفت: ه کت نموده، یروا س ح از پدرشینج یق ابن ابیاز طر در دالئل النبوه یھقیب
ه او در خون کعبور نمود  یاز انصار در حال ین روز احد از نزد مردیاز مھاجر یمرد

شته شده است؟ ک ص ه محّمدک یدان یا میفالن، آ ید، و به او گفت: ایغلت یخود م
شته شده باشد، رسالت را ابالغ نموده است، ک ص در جواب گفت: اگر محّمد یانصار

 د.ینازل گردآنگاه . دیبجنگتان  نیشما در دفاع از د

دٌ  َوَما﴿  .]۱۴۴آل عمران: [ ﴾رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
 آمده است. )۳۱/۴( هین در البداین چنیا .٣»امبر استیو محّمد فقط پ«: ترجمه

                                           
 آمده.» دیدر آن افت«تاب: کاند، و در اصل  عاب نقل شدهیداخل پرانتز از االست یلمه بعدکن و یا -١
 ) از طریق واقدی که متروک است.۱/۱۹۵» (االستیعاب«. ابن عبدالبر آن را در بسیار ضعیف -٢
 ).۳/۲۴۸» (الدالئل«بیھقی در  -٣



 ٣١٩   جهادباب ششم: باب 

 

 عیقّصه سعدبن رب
مرا روز  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س د بن ثابتیاز ز )۲۰۱/۳(م کحا

از طرف  یدیراد یاگر و«فرستاد، و به من گفت:  س عیسعد بن رب یاحد در جستجو
د: خود را در چه حالت یگو یبگو: رسول خدا م یمن به او سالم برسان، و به و

افتمش ی یشته شدگان به گشت پرداختم، و در حالکان ید: من در میگو یم» ؟یابی یم
زه، ضربه یبود، و مورد اصابت ھفتاد ضربه، آن ھم ضربه ن یباق ین رمق در ویه آخرک

به تو سالم  ص سعد، رسول خدا یر قرار گرفته بود. به او گفتم: ایر و اصابت تیشمش
» ؟یابی یه خود را در چه حالت مکم خبر بده یبرا«د: یفرما یند، و در مورد تو مک یم

 یمن خود را در حالت رسول خدا، یو بر تو ھم سالم، بگو: ا ص گفت: بر رسول خدا
(از دشمن)  یسکنم، و به قومم انصار بگو: اگر ک یجنت را احساس م یه بوکابم ی یم

عذر  ند، نزد خداوندکت که حرکباشد  یا برساند، و در شما مژه ص خود را به رسول خدا
د: یگو یم مک. حا-ندکخداوند رحمتش  -١د: و جان دادیگو ی) مید. (راویندار یو معذرت

 یاند. و ذھب ردهکتش نیو مسلم روا یبخار یح برخوردار است، ولیث از اسناد صحین حدیا
بن  اللهه عبدکت نموده یق ابن اسحاق روایم از طرکح است. باز حاید: صحیگو یم

ه رسول کان نمود، یث بیحد یو یت از پدرش برایصعصعه به روا یعبدالرحمن بن اب
و » رده است؟کع چه یه سعد بن ربکآورد  یمن خبر م یبرا یسکچه «فرمود:  ص خدا
خبر  ص رسول خدا یر شده، و گفته است: سعد گفت: براکمتذ یث را مانند آن از ویحد

د: یگو یبگو: سعد م یسالم برسان، و به و یھا ھستم، و به و ان مردهیه من در مکبده 
ث ین حدید: ایگو یم یذھب .٢ر دھدیت جزا و پاداش خیخداوند از طرف ما و تمام امت برا

ر شده است. و کمل ذکت ابن اسحاق به صورت میروا )۳۹/۴( هیمرسل است. و در البدا
ت نموده. یآن، به اختصار روا ید به معنایبن سع ییحیاز  )۱۷۵آن را در الموطأ (ص کمال

 رده است.کت یبه اختصار روا ییحیاز  کاز معن از مال )۵۲۳/۳(ن را ابن سعد ین این چنیا

 دندیرسه در روز احد به شھادت کقّصه ھفت تن از انصار 
را در روز  ص امبر خداین، پیکمشر یه وقتکت نموده، یروا س امام احمد از انس

 -ش قرار داشتیتن از قر کیان ھفت تن از انصار و یدر م یو-نمودند  احد احاطه
                                           

 صحیح دانسته و ذھبی نیز آن را تایید کرده است.) وی آن را ۳/۲۰۱. حاکم (صحیح -١
 ).۳/۲۰۱. حاکم (ضعیف مرسل -٢



 حیات صحابه    ٣٢٠

 

آنگاه ، »قم در جنت باشدیگرداند، تا رف یشان را از ما برمیا یک«فرمود:  ص امبریپ
را احاطه نمودند،  یه باز وک یشته شد. ھنگامکن یا د تایاز انصار آمد، و جنگ یمرد

ه آن ھفت ک یی، تا جا»قم در جنت باشدیگرداند، تا رف یشان را از ما بر میا یک«گفت: 
 .١»میاران ما انصاف ننمودیدرباره «فرمود:  ص امبر خدایپآنگاه شته شدند. کتن ھمه 

 ت نموده است.ین مسلم رواین را ھمچنیا
ه گفت: در روز احد مردم از اطراف رسول کت است یروا س از جابر یھقیو نزد ب

ماند،  ی، باقاللهدیازده تن از انصار و طلحه بن عبی یست خوردند، و با وکش ص خدا
 ص امبریدند. پیشان رسین به ایکن حالت مشریرفت، در ا می وه بلند باالکبر  یو

 ص امبریرسول خدا، پ یطلحه گفت: من ا» ست؟ینھا نیا یبرا یسکا یآ«فرمود: 
رسول خدا،  یاز انصار گفت: من ھستم ا ی، بعد مرد»ت باشیطلحه در جا یا«فرمود: 

بودند بلند شد،  یباق یه با وکبا ھمراھانش  ص د و رسول خدایجنگ یو در دفاع از و
ا یآ«دند. گفت: یرس ص د، و آنھا باز به رسول خدایبه قتل رس یآن انصار یو پس از مّدت

 ص رار نمود. و رسول خداکخود را ت یطلحه چون گفته قبل» ست؟ینھا نیا یبرا یمرد
 یرسول خدا، و یاز انصار گفت: من ھستم ا یچون ھمان قول خود را گفت. بعد مرد

 ص شته شد، و آنھا به رسول خداکشدند، بعد او ھم  ید، و ھمراھانش بلند میجنگ
نمود، و طلحه  یرار مکاومًا تچون قول اول خود را مد ص دند، و رسول خدایرس

 یاز انصار برا یداشت، و مرد یاو را نگه م ص امبریرسول خدا، و پ یگفت: من ا یم
ه قبل از ک یسکداد، و او چون  یاجازه م یخواست، و او به و یاجازه م یدن از ویجنگ

ن آن دو را فرا یکنماند، و مشر یباق یسک یه جز طلحه با وکن ید، تا ایجنگ یبود م یو
طلحه جواب داد: من، و » ست؟یکنھا یا یبرا«گفت:  ص رسول خداآنگاه گرفتند، 

مورد اصابت قرار گرفت و ش یھا د، و پنجهیبودند جنگ یه قبل از وک یسانکمانند ھمه 
ه ک یتو را در حال ک، مالئیگفت یم الله اگر بسم«فرمود:  ص گفت: آه. رسول خدا
د یآسمان ناپد یردند، و تو را در فضاک یستند، بلند مینگر یمردم به طرفت م

                                           
 ) باب غزوه احد.۱۷۸۹) و مسلم (۱۳۹۸۹احمد ( -١



 ٣٢١   جهادباب ششم: باب 

 

ه کاصحاب خود بلند شد،  یسو به یدر حال ص ، بعد از آن رسول خدا»نمودند یم
 آمده است. )۲۶/۴( هین در البداین چنیا .١جمع شده بودند

 مان و ثابت بن وقشیقّصه شھادت 
ه رسول ک یھنگامه گفت: کت نموده، ید روایاز محمود بن لب )۲۰۲/۳(م کحا

فه و ثابت بن وقش بن یمان بن جابر پدر حذید، یرون گردیاحد ب یوس به صخدا
ه ک ی، در حالیگریاز آنھا به د یکیرده شدند، کھا با زنان و اطفال بلند  زععورا در قلعه

م؟ به یشک یت نباشد، انتظار چه را میر و بزرگ سن بودند، گفت: پدر برایپشان  یھر دو
مانده. ما  یاز ما، فقط به اندازه تشنه شدن خر، ازعمرش باق یکیھر  یبرا خدا سوگند،
 ص م؟ و بعد به رسول خدایمان را بنگر یرھایا شمشیم، آیریم یا فردا) میفقط امروز (

شان خبر یه مسلمانان از اکداخل مسلمانان شدند،  یدر حالھردو  آنگاهم؟ یوندینپ
 یرھایفه شمشیبر پدر حذ یدند، ولیقتل رسانن به یکنداشتند. ثابت بن وقش را مشر

دند. یه بشناسند، به قتل رسانکن یفرود آمد، و او را بدون ا یگرید یپ یکیمسلمانان 
م، و راست ھم یرا نشناخت یفه گفت: پدرم، پدرم! گفتند: به خدا سوگند، ما ویحذآنگاه 

ربانان است، رسول ن مھیند، او مھربانترکفه گفت: خداوند شما را مغفرت یگفتند. حذ
د و صدقه یفه آن را به مسلمانان بخشیحذ یت بدھد، ولیش دیخواست برا ص خدا

ث به ین حدید: ایگو یم مکحا .٢افزود ص نزد رسول خدا ین به منزلت وینمود، و ا
 اند. ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار یح است، ولیشرط مسلم صح

ت یآمده، روا) ۱۶۷/۵(ه در المنتخب کم از محمود به مانند آن، چنان ین را ابونعیوا
د خداوند شھادت یم، شایوندیپ یم ص نموده، و افزوده است: بعد از آن به رسول خدا

 یخود را گرفتند، و در حال یرھایشمشآنگاه ب ما بگرداند، ینص ص را با رسول خدا
ن در یدانست. و در آخر آن آمده: و ا یاز آنھا نم یسکه کان مردم داخل شدند، یم

 افزود. ص نزد رسول خدا یو یمنزلت و بھتر

 

                                           
 ).۲۳۶، ۳/۲۳۷» (الدالئل«. بیھقی در حسن -١
 ).۳/۲۰۲. حاکم (صحیح -٢



 حیات صحابه    ٣٢٢

 

 ١روز رجیع

 شانیاران ایب و یشته شدن عاصم، خبکقّصه 
را جھت  یا هیسر ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر یبخار

بر  ٢ -ه جد عاصم بن عمربن الخطاب استک-را  س تجّسس فرستاد، و عاصم بن ثابت
دند، از آنھا یه رسکن عسفان و میه در بکن یت نمودند تا اکنان حریر نمود، ایشان امیا

شد، خبر داده شد، پس در حدود صد  یان گفته میلح یه بنکل یاز ھذ یا لهیبه قب
به شان  )یھا ب نمودند، و با دنبال نمودن آثار (و نشانهیرانداز آنھا مسلمانان را تعقیت

افتند، یخرما را  یھا در آن (سپاه اسالم) مستقر بود، و در آنجا ھسته هکآمدند  یمنزل
نه است، و یمد ین خرماینه توشه گرفته بودند. و گفتند: ایه) آن را از مدیه (افراد سرک

ارانش یه عاصم و ک یدند. ھنگامیشان رسیه به اکن یردند، تا اکآنھا را دنبال  یپا یجا
شان را محاصره نموده گفتند: یپناه بردند، آنان آمده ا یبلندجای  به ت باز ماندندکاز حر

تن از شما را ھم به  کیه کم، یدھ یمان مید، عھد و پیین آییه نزد ما پاک یدر صورت
م. خداوندا! از ما رسولت یآ ین نمییافر پاکم. عاصم گفت: من در ّذمه و عھد یقتل نرسان

گاه ساز، و با ا ر به یگر به ضرب تیه عاصم را با ھفت تن دکن یدند، تا ایشان جنگیرا آ
فار به آنھا عھد و کماندند، و  یباق ش ٣گریمرد د کید و یب و زیدند. و خبیقتل رسان

 ین آمدند، وقتییمان دادند، آنھا نزدشان پایعھد و پشان  یه براک یمان دادند، ھنگامیپ
شان را بدان یا خود را باز نمودند یھا مانک یھا افتند، زهیفار به آنھا دست که ک

انت است، و از ین اول غدر و خیه ھمراه آن دو بود گفت: اک یمرد سومآنگاه بستند. 
ند، ک یشان را ھمراھیردند تا اکشاندند و تالش کاو را آنگاه د، یشان ابا ورزیا یھمراھ
 دند.یار را ننمود و به قتلش رسانکن یاما او ا
ه فروختند، کشان رادر مید را بردند، و ایب و زیعاصم در وقت و خب یھا تی(ب

ب حارث بن عامر را در یخب-نمودند  یداریب را پسران حارث بن عامر بن نوفل خریخب

                                           
 ع در آنجا اتفاق افتاده بود.یه غزوه رجکل است یله ھذیع اسم آب قبیرج -١
له دختر یشود، و نه جدش، چون مادر عاصم بن عمر، جم یپدر بزرگش م یه وکن است یدرست ا -٢

 یشرح فارس یرالقاریسیتاب و تکه یباشد. به نقل از از حاش یم یثابت است، و عاصم برادر و
 ع.م.یباب غزوه الرج یح بخاریصح

 . م.یح بخاریصح یشرح فارس یرالقاریسیبن طارق است. به نقل از ت اللهعبد یو -٣
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م یشتنش تصمکه به کن یماند، تا ا یر باقی، او نزدشان اس-ده بودیروز بدر به قتل رسان
خود به  یھا دن و اصالح سنتیث جھت تراشاز دختران حار یکیرا از  یغیگرفتند، او ت

ه ک ید: از طفلیگو یت داد. (آن زن) میبه عار یت طلب نمود، و آن زن به ویعار
ه ک یب او را بر رانش گذاشت، ھنگامیب رفت، خبیداشتم غافل شدم. و طفل نزد خب

ه ک ین حالت مرا در حالیدم و ھراسان شدم، و او ایدم، به شّدت ترسیرا د یمن و
 اللهان شاء-شم؟ کرا ب یه وک یترس ین میا از اینمود. گفت: آ کغ بود دریدستش ت

را ھرگز بھتر از  یریچ اسیگفت: ھ یستم. آن زن میار نکن یمن درصدد انجام ا -یتعال
وه نبود، و او یه مکخورد، و در آن روز درم یدم از خوشه انگور میدم، او را دیب ندیخب

ه او را از ک یداده بود. در حال یه خداوند به وکبود  یرزق خود در آھن بسته بود، و آن
عت نماز بگزارم، بعد از آن به کد تا دو ریشتن خارج نمودند گفت: مرا بگذارکحرم به خاطر 

اد نماز یدم، حتمًا زیه من از مرگ ترسکد یبود ین گمان نمیطرف آنھا برگشته گفت: اگر به ا
شته کعت را در وقت که خواندن دو رکبود  یسکن ین صورت او نخستیگزاردم، به ا یم

گذاشت، و بعد از آن گفت: خداوندا! جای  به قهیروش و طر کیشدن از خود به عنوان 
 نماند، و سپس افزود:  یھم باق یاحدشان  ه از جملهکو بر باد ساز  کافران را چنان ھالک

 اً ـوما ان اباىل حني اقتل مسلم
 

 یعىل ا شقّ كان هللا مرصع 
 

 ذات االله وان يشأ وذلك يف
 

عـأوصال شلو م يبارك عل   مزّ
 

دام پھلو در که بر کندارم،  یکشوم، پروا و با یشته مکه مسلمان ک یوقت: «ترجمه
 یشته شدن من در راه خدا و به خاطر رضاکن مرگ و یرسم، ا یراه خدا به قتل م

». دھد یت مکاست بر رده شدهکه پاره ک،یجسم یوندھایبخواھد به پ یخداست، اگر و
 د.یش برخاست، و او را به قتل رسانیعقبه بن حارث به سوآنگاه 
اورند و یرا با خود ب یاز جسد و یزیرا به طرف عاصم فرستادند تا چ یسانکش یقر
ه عاصم کن یشته شده است)، به خاطر اکه کنند کدا ین پیقیند (و یاش نما ییشناسا

خداوند زنبورھا را مثل  یده بود، ولیبه قتل رسان را در روز بدرشان  ١از بزرگان یکی
ت نمودند، و آنھا قادر نشدند یش حمایفرستاد، و او را از فرستادگان قر یبر و یابر
ت یبه مانند آن روا س رهیاز ابوھر )۱۴۵/۹( یھقین را بیا .٢ببرند یرا از و یزیچ

                                           
 ط است. م.یمع یعقبه بن اب یو -١
 ).۴۳۰۴۵بخاری ( -٢
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عاب یه در االستک، چنان س رهین را عبدالرزاق از ابوھرین این چنینموده است. و ا
ث یحد ین اسنادھاید: بھتریگو یعاب میت نموده، و صاحب االستیآمده، روا )۱۳۲/۳(
ر کث) رامتذیر نموده... و (حدکه عبدالرزاق آن را ذکن مورد ھمان است یدر ا یو

 ت نموده است.ین را روایمانند ا )۱۱۲/۱( هیم در الحلیشده. و ابونع
از  یه گفت: پس از احد گروھکت نموده، یعمر بن قتاده رواابن اسحاق از عاصم بن 

ان ما اسالم یدر م ص رسول خدا یآمده گفتند: ا ص عضل و قاره نزد رسول خدا
ن را به ما یه دکچند از اصحاب خود را بفرست،  یظاھر شده است، ھمراه ما تن

ن رسول ید دھند. بنابراایع اسالم را به ما یم دھند، و شرایاموزاند، و قرآن را به ما تعلیب
ر شده. بعد آنھا ھمراه کشان را متذیشش تن از اصحاب خود را فرستاد... و ا ص خدا

ه یل در ناحیس است از ھذیع آبیرج دند،یع رسیه به رجکن یرون شدند تا ایقوم ب
اد یل را بر آنان فریشان غدر نمودند، و ھذیقوم در مقابل اآنگاه  - ١ھدأه یحجاز باال

ه که غافل بودند و در اقامتگاه خود قرار داشتند، متوجه شدند کردند، مسلمانان ک
خود را  یرھایشمشآنگاه اند،  رھا به دست، آنھا را فراگرفتهیل) شمشیمردان (ھذ

م شما را یخواھ یما نم -به خدا سوگند-آنھا گفتند:  یھا بجنگند، ول گرفتند تا با آن
شما  یم، و برایاوریبه دست ب یزیه چکاز اھل مم توسط شما یخواھ یم یم، ولیکبش

 ش ر و عاصم ابن ثابتیکم، مرثدوخالد ابن بیشکه شما را نکمان خداست یعھد و پ
 را. یمانیم و نه ھم پینک یرا قبول م ینه عھد کگفتند: به خدا سوگند، ما ابدًا از مشر

 نیکاز مشر یشته شدنش و محفوظ ماندن جسد وکعاصم در وقت  یھا تیب
 وعاصم بن ثابت گفت:

 ما علّتى وانا جلد نابل
 

 والقوس فيها وتر عنابل 
 

 معابلـها ال تزل عن صفحت
 

 موت حق واحلياه باطلـال 
 

 وكل ما حم االله نازل
 

 مرء واملرء اليه آيلـبال 
 

ى هابلـان ل  م اقاتلكم فامّ
 

 :و ھمچنین گفت
 موقدـمثل اجلحيم اله ضالو  مقعدـريش الان وـابوسليم

                                           
 ه.کان عسفان و میاست در م ییجا -١
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 م ارعدـاذا النواجى افرتشت ل
 

 جمنأ من جلد ثور اجردو 
 

 ا عىل حممدـمن بمو
 

 و ھمچنین گفت:
 يان ومثيل رامـابوسليم

 

 معرشاً كراما يوكان قوم 
 

شته کز یشخص ھمراھش نھردو  شته شد، وکه کن ید تا ای: بعد از آن جنگدیگو یم
 رند و به سالفهیھا خواستند سرش را بگ یلید، ھذیه عاصم به قتل رسک یشدند. ھنگام

شته که پسرش در روز احد توسط عاصم ک یبفروشند، و اوھنگام ١د)یبنت سعد بن (شھ
 ید، ولیاسه آن شراب خواھد نوشکه اگر سر عاصم به دستش افتد در کرد کشد، نذر 
شان یان ایمه زنبورھا در ک یار شدند)، و ھنگامکن یت نمودند (و مانع ایرا حما یزنبورھا و

بروند، و بعد از  یگاه شود، و (زنبورھا) از نزد ویدش تا بیل واقع شدند، گفتند: بگذاریو اوحا
خداوند در دره آب را فرستاد و عاصم را برداشت و با خود برد. عاصم آنگاه م، یریآن او را بگ

ند، و او کد بودنش لمس نیرا به خاطر پل یو یکه ھرگز مشرکبه خداوند عھده سپرده بود 
ه: زنبورھا از کد ین خبر به او رسیا یوقت - س د، و عمربن الخطابیرا لمس نما یکھم مشر

دارد، عاصم نذر نموده بود یگفت: خداوند بنده مؤمن را نگه م یم -اند  ت نمودهیحما یو
د، پس یرا لمس نما یکخود مشر یند، و نه ھم او ابدًا در زندگکرا لمس ن یو یکه مشرک

ده بود، ین عمل اجتناب ورزیاش از ا یه او در زندگکو را پس از مرگش چنان خداوند ا
 .فتد بازداشتش)ین بیکه به دست مشرکن یرد. (و از اکت یحما

 گفت ص امبریپ یدر دوست یه وکد بن دثنه و آنچه یقّصه ز
نرم شدند، از خود رّقت نشان دادند،  ش بن طارق اللهد بن دثنه و عبدیب، زیاما خب

ر یشان را اسیم نمودند، و آنان ایدند وخود را به دست خود تسلیعالقمند گرد یبه زندگ
شان  ردند، و در آنجا به فروشکرون یه بکگرفتند. بعد آنھا را با خود به طرف م

رون یب سمانیبن طارق دست خود را از ر اللهعبد دند،یرس ٢به ظھران یدند، وقتیرسان
عقب داشتند و او را با سنگ  یمردم خود را از وآنگاه رش را گرفت، ید و شمشیشک

                                           
 م.یر نمودکه ذکح ھمان است یدرست و صح یل) آمده، ولیدر اصل (سھ -١
، یشود، و با اضافت آن به واد یش گفته میه براکاست  ییه ایه، و نزد آن قرکب میاست قر یواد -٢

 ند.یگو یم» مرظھران«ش یبرا
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د بن یو ز یعد ب بنیخب یباشد. ول یدند، و قبرش در ظھران میزدند و به قتلش رسان
ه بود، کل در میه از ھذک یریش در بدل دو اسیه آوردند، و به قرکدثنه را به م
ه، ید بن دثنه را صفوان بن امید. و زیخر یمیاھاب تم یربن ابیب را حجیفروختند، خب

ه به او کش یاز موالھا یکیرا در بدل پدرش به قتل برساند، صفوان او را با  یتا و
رد تا به قتلش رساند. کم فرستاد، و از حرم او را اخراج یشد، به تنع ینسطاس گفته م

ز حضور یحرب ن ان بنیابوسفشان  انیه در مکدند یش جمع گردیاز قر یگروھ
 یگفت: ا -رده شد کش یشته شدن پک یه براک یھنگام - یو یان برایداشت،ابوسف

تو نزد ما جای  به نون محّمدکه اک یا دوست داریدھم، آ ید! تو را به خدا سوگند میز
؟ پاسخ داد: به خدا سوگند، من یم و تو درخانواده خود باشیباشد وگردنش را بزن

تش یبرسد و اذ یه در آن ھست خارکش یمحّمد را در ھمان جانون کدوست ندارم ا
چ یگفت: ھ یان مید: ابوسفیگو ی) میام نشسته باشم!! (راو د، و من در خانوادهینما

ه اصحاب محمد، محّمد را دوست دارند، دوست کرا، چنان  یسکه کدم، یرا ند یمردم
 د.یه قتل رساند: بعد از آن نسطاس او را بیافزا ی) میداشته باشند. (راو

 شته شدنکمازش در وقت نت یاکه و حکب در میقّصه حبس خب
ه کان نمود، یم بیح براینج یبن اب الله، عبدیب بن عدید: درباره خبیگو ی) می(راو

ده، یش نقل گردیبرا -ه اسالم آورده بودک-اھاب  یر بن ابیرده حجکز آزاد ینکه یاز ماو
ه در دستش خوشه کدم، یرا د یو یبود، روزام حبس  ب نزد من در خانهیه گفت: خبک

 ین خدا انگوریه در زمکدانستم  یخورد، و نم یمثل سر انسان بود، و از آن م یانگور
 .باشد و خورده شود!!

ان یم بیح براینج یبن اب اللهد: عاصم بن عمر بن قتاده و عبدیگو یابن اسحاق م
د، به من گفت: یگرد کینزدب یشته شدن خبکه ک ینموده گفتند: آن زن گفت: ھنگام

د: من یگو یسازم. م کشته شدن پاک یبفرست، تا توسط آن، خود را برا یغیمن ت یبرا
ن خانه داخل شو. ین مرد در ایغ) نزد این (تیغ دادم و گفتم: با ایاز محّله ت یبه پسر

گفتم: چه آنگاه رفت،  یغ به طرف ویه آن پسر با آن تکنگذشت  یکد: اندیگو یم
ن یشد، به اک ین پسر را میمرد انتقام را خود را گرفت، ا -به خدا سوگند-ردم؟ ک

 یغ را به او داد، آن را از دست ویه تک یباشد. ھنگام یم یدر بدل مرد یصورت مرد
م یغ به سوین تیه تو را با اک یا مادرت از غدر من وقتیگرفت و گفت: سوگند به جانت، آ
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د: یگو ینگفت)، ابن ھاشم م یزیگذاشت (به او چد؟! بعد راھش را باز یفرستاد نترس
 ه آن پسر، بچه آن زن بود.کشود،  یگفته م

م یرون آوردند و به تنعیرا ب س بید: عاصم گفت: بعد از آن خبیگو یابن اسحاق م
د دو یه مرا بگذارکد یب به آنھا گفت: اگر خواسته باشیآوردند، تا به دارش بزنند، خب

عت نماز گزارد، و آن دو کدو رآنگاه د، گفتند: بگزار. ینکار را بکن یعت نماز بگزارم، اکر
 یآن را ادا نمود، بعد از آن به طرف قوم رو ییوکیو ن یرد و به درستکرا تمام 

ه به خاطر ترس از مرگ کد، یردک ینطور گمان نمیده گفت: به خدا سوگند، اگر ایگردان
ن ید: به ایگو ی) میگزاردم. (راو یادتر نماز مینمودم، حتمًا ز یشته شدن طوالنکو 

شته شدن کعت (نماز) را در وقت که آن دو رکبود  یسکن ینخست س بیصورت خب
ه ک یبلند نمودند، ھنگام یرا بر چوب ید: بعد ویافزا یمسلمانان سنت گذاشت. م یبرا

 یو ین پگاه برایم، ایردند گفت: خداوندا! ما رسالت رسولت را ابالغ نمودکاش  بسته
شان را به عدد یشود برسان. و بعد از آن ادامه داد: خداوندا! ا یآنچه را بر ما انجام م
شان را زنده نگذار. بعد او یاز ا کیچ ینده به قتلشان رسان، و ھکبشمار، و به صورت پرا

شته شدن کز در یگفت: در آن روز من ن یان میسف یه بن ابیدند. معاویرا به قتل رسان
ان یان حاضر شده بودم، من ابوسفیدر آن حاضر شده بودند، با ابوسفه ک یسانکبا  یو

 یگفتند: بر مرد یانداخت، آنھا م ین میب به زمیخب یه مرا از ترس دعاکدم یرا د
 .١شود یرد م ین بخوابد، دعا از ویش به زمیچون دعا شود، و او بر پھلو

روز به قتل  کیدر  ب د بن دثنهیب و زیه: خبکبن عقبه آمده  یموس یو درمغاز
گفت  یه مکده شد یشته شدند، شنکه آن دو ک یدر روز ص دند، و از رسول خدایرس

ه کو آمده است ». دیش به قتل رسانیب را قریسالم برسد. خب -ا بر تو ی -بر شما دو «
نش در فتنه یرش زدند، تا او را در دیدند، به تیشکد بن دثنه را به دار یز یآنھا وقت

 ب بن عقبه یفزود. و عروه و موسین یم ویمان وتسلیآن عمل جز به ا یلاندازند، و
ه ک یرا در حال یردند، وکب را بر چوب بلند یخب یه: آنھا وقتکاند  ر نمودهکذ

تو باشد؟ پاسخ داد:  یه محّمد در جاک یا دوست داریدادند، ندا دادند: آ یسوگندش م
ه در قدمش ک یه او مرا به خارکر، سوگند به خداوند بزرگ!! من دوست ندارم یخ

                                           
 ).۹۵ – ۱/۹۸» (سیره ابن ھشام«. به روایت ابن اسحاق چنانکه در سند آن ضعیف مرسل است -١
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د بن دثنه ین را ابن اسحاق در قّصه زیدند. ایخند یو آنھا بر و ،١دیبخالند آزاد نما
 آمده است. )۶۳/۴( هین در البداین چنی. ااعلم اللهور شده است. کمتذ

 شته شدنکو اشعارش ھنگام  ص امبریپ یب در دوستیگفتار خب
ت نموده، و در آن آمده: پسران یطول آن روار را به یث عروه بن زبیحد یطبران

دند. یرا به قتل رسان س بیشته شده بودند، خبکه در روز بدر ک ینیکھمان مشر
ردند و کادش یگذاشتند، و او بر دار زده شده بود فر یه سالح را در جان وک یھنگام

ر، سوگند به یتو باشد؟ گفت: خ یمحّمد در جا یا دوست داریسوگندش دادند: آ
د، یه در قدمش فرود رود، آزاد نماک یه او مرا به خارکخداوند بزرگ!! من دوست ندارم 

 را به چوبه (دار) بلند نمودند گفت: س بیه خبک یدند. ھنگامیو آنھا خند

 والبّوا مع احلزاب حويلـلقد ج
 

 قبايلهم واستجمعوا كل جممع 
 

 هموقد مجّعوا ابناهم ونساء
 

بت من و   منعـجذع طويل مقرّ
 

 يثم كربت ياهللا اشكو غربت اىل
 

 يعند مرصع وما ارصد االحزاب يل 
 

ين  عىل ما يراد يب فذا العرش صربّ
 

عوا ل   يوقدبان مطمع يحمـفقد بضّ
 

 ان يشأذات االله و وذلك يف
 

عـيبارك عىل اوصال شلو م   مزّ
 

 اً ـما احفل اذا مت مسلم يلعمر
 

 يمضجععىل ا حال كان هللا  
 

عه آمده، و یت نموده، در آن ابن لھیروا ین را طبرانید: ایگو یم )۲۰۰/۶( یثمیھ
ات را ابن اسحاق ھم، چنان یوجود دارد. و اب یثش حسن است، و ضعف ھم در ویحد

 ت اول افزوده است.یر نموده، و بعد از بکآمده، ذ )۶۷/۴( هیه در البداک
 جاھد العداوه يلھم مبدوک

 

 یعثاق بمضو يف یالن یعل 
 

 ت پنجم افزوده است:یببعد از  و

 موت دونهـالكفر وال وقد خريوين
 

 ملت عينا من غري جمزعـقد هو 
 

 ميتـل موت اينـحذار ال يب ماو
 

ع يولكن حذار   جحم نار ملفّ
 

                                           
در  یام، خار هیمن، به عنوان فد ییرھا یبرا ص ه رسول خداکستم ین ین راضی: من به ایعنی -١

 من باشد. م.جای  به ه اوکن یقدمش فرو رود، چه رسد به ا



 ٣٢٩   جهادباب ششم: باب 

 

 اً ـما ارجو اذا مت مسلم اهللافو
 

 ياهللا مضجع عىل اّ جنب كان يف 
 

اً  بدٍ للعدوّ ختشعّ  فسلت بُمْ
 

 ياهللا مرجع اىل وال جزعاً اينّ  
 

 روز بئر معونه

 م)۲(قّصه اصحاب بئر معونه 
ر بن محّمد بن عمرو بن کب یبن اب ١اللهعبد ره بن عبدالرحمن ویابن اسحاق از مغ

بن جعفر  که گفتند: ابوبراء عامربن مالکت نموده، ین دو از اھل علم روایر ایحزم و غ
عرضه  یاسالم را به و ص نه آمد. رسول خدایبه مد ص زه باز نزد رسول خداین

د، و یگز ینه اسالم آورد، و نه (از اسالم) دور ینمود، و او را به طرف آن فراخواند، و
شان را ی، و آنھا ایاھل نجد بفرست یسو بهاز اصحابت را  یمحمد، اگر مردان یگفت: ا

 ص نند. رسول خداکرا اجابت ه دعوت تو کد آن را دارم ینند، امکامر تو دعوت  یسو به
دھم، (پس  یابوبراء گفت: من آنھا را امان م». ترسم یاھل نجد م من بر آنھا از«فرمود: 

 شان را بفرست تا مردم را به امر تو فراخوانند).یا
را  ٢-مرگ یسو بهننده کشتاب - یساعد یمنذربن عمروبن ص رسول خداآنگاه 

 یمسلمانان: حارث بن صمه، حرام بن ملحان از بنن یاران خود از بھتریتن از  ٣با چھل
و  یل بن ورقاء خزاعی، نافع بن بدیبن نجار، عروه بن اسماء بن صلت سلم یعد

ن مسلمانان فرستاد. یاز بھتر یو با مردان -نیاجمع ش -ر کب یاب یره موالیعامربن فھ
م یسل یگزار بنیعامر و ر ین بنیان زمیه در مک-ت نمودند و در بئر معونه کھا حر نیا

را با نامه  س ن آمدند حرام بن ملحانییه در آنجا پاک یمستقر شدند، ھنگام -قرار دارد
ه کن یه او نزدش آمد بدون اک یل فرستادند، وقتیعامربن طف یسو به ص رسول خدا

عامر  ید، و بعد از آن بنیحمله نمود و به قتلش رسان یرده باشد، بر وکنگاه  یبه نامه و
شان را (به طرف آن) یآنھا از اجابت آنچه او ا یاد نمود، ولیفر ص اران رسول خدایرا بر 

                                           
رت ابن ھشام آمده، و ابن یه در سکاست، چنان  اللهدرست عبد یدر اصل عبدالرحمن آمده، ول -١

 م.یا ح نمودهیآن تصح ینصر را از رو
دوازده گانه است پس از شھادتش اعطا شده بود، و اصل  یاز انقبا یکیه ک یو ین لقب برایا -٢

 است.است، و معنق اسم فاعل از اعنق » ليموت معنقـال«آن:  یعرب
 ن آمده، ھفتاد تن بودند.یحیه در صحکه آنھا، چنان کن است یح ایصح -٣
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ه به آنھا بسته و به آنھا کمان ابوبراء را یدند، و گفتند: ما ھرگز عھد و پیفراخوانده بود ابا ورز
وان را بر آنھا به استمداد که، رعل و ذیم: عصیسل یاز بن یلیقباآنگاه م، ینکش یپناه داده نم

اران رسول خدا را ین صورت خارج شدند و یردند. به اکواستند، و آنھا دعوتش را اجابت خ
آنھا را  ص امبریاران پیه ک یمحاصره نمودند، وقت ھایشانفرا گرفتند، و آنھا را در جا

-شته شدند کن فردشان یدند، و تا آخریش را گرفتند و جنگیخو یرھایدند، شمشید
ه ک یه با داشتن رمقکنار ابن نجار ید ید از بنیعب بن زک، به جز -ندکشان  خداوند رحمت
ان یه به شّدت زخم برداشته بود از مکن یمانده بود، و او خود را باوجود ا یدر وجودش باق

 د.یه در روز خندق به قتل رسکن ید، و زنده بود تا ایشکرون یشته شدگان بک
و  ١عمرو بن عوف بود یاز انصار از بن یو مرد یه ضمریقوم عمروبن ام یو در ماش

گاه  یش آمده بود، فقط پرندگانیقوم پ یه براکن حادثه یآنھا را از ا ه بر فراز کرد کآ
ش یاست، و پ یشان را ین پرندگانیزدند. آن دو گفتند: به خدا سوگند، ا یاردوگاه چرخ م

ر دارند، و ھمان ش قرایخو یھا ان خونیه قوم در مکنند، متوّجه شدند یآمدند تا بب
ه گفت: چه یبه عمروبن ام یاند. انصار ستادهیاند، ا ن بال را بر آنھا آوردهیه اک یسواران

خبر ن یم، و ایبرسان ص ه خود را به رسول خداک؟ گفت: من بر آن ھستم ینظر دار
ستم تا نفس خود را از یو عالقمند ن یمن راض یگفت: ول یم. انصاریبدھ یرا به و

ه مردان از آن به کخواھم  ینم، و نمکرون یشته شده، بکه منذربن عمرو در آن ک ییجا
 یر گرفتند. ھنگامیشته شد، و عمرو را اسکه کن ید تا ایبا قوم جنگآنگاه  ،٢دھند خبر من

ش سرش را یپ یل آزادش نمود، و مویه او از مضر است، عامربن طفکبه آنھا خبر داد  یو
را رھا سازد  یبه گردن گرفته بود، تا غالم یمادرش به گمان و د، و او را در بدل آنچهیبر

ن یق ایاز طر ین طبرانین را ھمچنیآمده. و ا )۷۳/۴( هین در البداین چنیا .٣آزاد نمود
 اند. تا به ابن اسحاق ثقه ید: رجال ویگو یم )۱۲۹/۶( یثمیرده. ھکت یاسحاق روا

 
 

                                           
 گّله و رمه مسلمانان را به دوش داشتند. ین دو شبانیا یعنی -١
 ند که او کشته شده است.یم صحبت نموده بگویبرا یخواھم زنده باشم، تا مردم درباره و ینم یعنی -٢
) آمده ۱۰۸ – ۳/۱۰۶سند آن ضعیف مرسل است. ابن اسحاق بر اساس آنچه در سیره ابن ھشام ( -٣

 ).۶/۱۲۹» (مجمع الزوائد«است و ھمچنین طبرانی. نگا: 



 ٣٣١   جهادباب ششم: باب 

 

 یقاتلش بر اثر گفتار وو اسالم آوردن  شته شدنکقول حرام ھنگام 
ه برادر ک-را  ١حرام ص ه رسول خداکت نموده یروا س کاز انس بن مال یبخار

را  ص ل رسول خداین عامر بن طفیکس مشریبا ھفتاد سوار فرستاد، و رئ -م استیاّم سل
من اھل شھر  یه، و برایتو اھل باد یرده و گفته بود: براکان سه خصلت مختار یدر م

جنگم. و  یا با دو ھزار تن ازاھل غطفان ھمراھت مینت باشم، و یه جانشکن یا ایباشد، 
در  ٢است چون غده شتر یا د و گفت: غدهیعامر در خانه اّم فالن، به طاعون مبتال گرد

-حرام آنگاه د، و در پشت اسب خود مرد. یاوریم بیاز آل فالن، اسب را برا یخانه زن
فالن ھمراھش بود و  یاز بن یو مرد ٣مرد لنگ کیت نمود، و کحر -میبرادر اّم سل
شان بروم، اگر به من امان دادند شما ید، تا من نزد ایباش کینزدھردو  گفت: شما

ا به من ید. حرام گفت: آیبرگردتان  ارانیشتند، شما نزد کو اگر مرا  ٤دیھست کینزد
ه صحبت با نم؟ و شروع بکتان ابالغ یرا برا ص د تا رسالت رسول خدایدھ یامان م

زه زد یاشاره نمودند، و او از طرف عقبش آمده او را به ن یآنھا نمود، آنھا به طرف مرد
) ین حال (ویدر ا -فرو برد یزه را در جان ویه نکنم ک ید: گمان میگو یم ٥ھمام-

عبه، کخدا بزرگتر است، سوگند به پروردگار «)، رب الكعبهاكرب! فزت و اهللاگفت: (
ر از ھمان ین) ھمه آنھا را غیکو (مشر ،٦وستین پیکآن مرد به مشر، و »اب شدمیامک

ن را بر یا یخداوند تعالآنگاه ، -قرار داشت یوھکبر سر  یو و-دند یلنگ به قتل رسان
                                           

د در یآمده، و شا» ییدا«، »خاله«ه اسم موصوف است، کت به عوض حرام ین روایدر ا یدر بخار -١
 نقل شده باشد. م.» حرام«، »خاله«تابت به عوض کاثر سھو در 

 طاعون شتر. یعنی -٢
و  یرالقاریسی، تی، فتح الباریح بخاریھست، و ما با مراجعه به اصل صح ین مورد اختالفیدر ا -٣

م، و اسم یدیح و درست آن را در ترجمه گنجانی، ھمان صورت صح»حیاه الصحابه«کتاب ه یحاش
ر کرا منذر بن محّمد بن عقبه ذفالن  یاز بن ید، و اسم مردیعب بن زکھمان مرد لنگ را 

 یو فتح البار )۶۶جلد چھارم (ص یرالقاریسیشتر موضوع به تیفھم ب یتوان برا یاند، و م نموده
 مراجعه نمود. م. )۳۸۷جلد ھفتم (ص  ینوشته ابن حجر عسقالن یح البخاریشرح صح

 ترجمه نموده است. م. دیرا، ثابت باش» باً ینتم قرک« یرالقاریسیدر ت -٤
 ان است.یاز راو یکی یو -٥
م، یترجمه نمود یاز احتماالت فتح البار یکیه ما آن را با اقتباس از ک» فلحق الرجل«درباره  -٦

 )۷۷۳جلد ھفتم (ص یشتر آن به فتح الباریفھم ب یشود برا یه مکھست  یاختالفات و احتماالت
 مراجعه نمود. م. )۴۷جلد چھارم (ص یرالقاریسیو ت
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ما با . «»ارضاناانا لقد لقينا ربنا فرىض عنا و«د: یما نازل فرمود، و بعد از آن منسوخ گرد
و رسول ». ساخت ید، و ما را راضیگرد یاز ما راض یم، و ویپروردگار مان روبرو شد

خداوند  یه نافرمانک یسانکان و عصّبه، یلح یوان و بنکصبح بر رعل و ذ یس ص خدا
ت است یروا س ن از انسیھمچن یو نزد بخار ١امبرش را نموده بودند دعا فرمود.یو پ
زه ین» معونهبئر «در روز  -اش بود ییه داک-ه حرام بن ملحان ک یه گفت: ھنگامک

د، و بعد یو سر خود پاش ین طور (از زخم خود) گرفت، و آن را بر رویخورد، خون را ا
 یه وک یسکآمده:  یو نزد واقد ٢اب شدم.یامکعبه، کاز آن گفت: سوگند به پروردگار 

زه زد، یرا به ن یه وک ید: وقتیگو یبود. م یالبک ید، جبار بن سلمایرا به قتل رسان
 ین قول وید، ایاب شدم! بعد از آن جبار پرسیاکعبه ک(او) گفت: سوگند به پروردگار 

جبار گفت: ». اب شدمیامک«به جنت  یعنیگفتند: ». اب شدمیامک«دھد:  یم یچه معن
ن در ین چنیا .٣از آن جبار بر اثر آن اسالم آوردبه خدا سوگند، راست گفته است! و بعد 

 آمده است. )۷۱/۴( هیالبدا

 روز مؤته

 در طلب شھادت یات ویه نمودن ابن رواحه ھنگام خروج ابیگر
را  یرکلش ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ریابن اسحاق از عروه بن زب

ر یشان امید بن حارثه را بر ایاالول سال ھشتم فرستاد، و ز یبه طرف موته در جماد
مردم است، و اگر  ر)یطالب (ام یجعفر بن ابشته شد، کد یاگر ز«مقرر نمود و گفت: 

، مردم خود را مجّھز ساختند، »ر) مردم استیبن رواحه (ام اللهشته شد، عبدکجعفر 
فرا ه خروج آنھا ک یت آماده شدند، و تعدادشان سه ھزار بود. ھنگامکحر یبعد از آن برا

ه با ک یند، وقتوداع گفتند، و بر آنھا سالم داد ص رسول خدا یمردم با امرا، دیرس
؟ اندیگر یابورواحه چه تو را م یه نمود، گفتند: ایردند، گرک یبن رواحه خداحافظ اللهعبد

من از رسول  یبه شما، ول یفتگیاست و نه ھم شینه درمن حب دن -به خدا سوگند-گفت: 
 ند:ک یاد میخواند، آتش را در آن  یتاب خدا را مکاز  یا هیه آکدم یشن ص خدا

                                           
 ).۴۰۹۱( بخاری -١
 ).۴۰۹۲بخاری ( -٢
 . در سند آن واقدی است که متروک الحدیث است.بسیار ضعیف -٣



 ٣٣٣   جهادباب ششم: باب 

 

ۚ  إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿ ٰ  َ�نَ  َوارُِدَها قۡ  امٗ َحتۡ  َرّ�َِك  َ�َ  .]۷۱مریم: [ ﴾٧١ اِضيّٗ مَّ
و  یاست حتم ین امرید، ایشو یو ھمه شما (بدون استثناء وارد جھّنم م«: ترجمه

 .»از پروردگارتان یاست قطع یفرمان
گفتند: ه بازگشتم بعد از ورود چگونه خواھد بود؟! مسلمانان کدانم  یو من نم

د، و دوباره شما را صالح به طرف ما یت نمایخداوند ھمراه شما باشد، و از شما حما
 گفت: س بن رواحه اللهعبدآنگاه برگرداد. 

 هاسال الرمحن مغفر يلكنن
 

بداه رضبو   ذات فرغ تقذف الزّ
 

ان جمهز يه بيداو طعن  هحرّ
 

 ه تنفذ االحشاء والكبدابحري 
 

 ييقال اذا مروا عىل جدث یحت
 

 قد رشدااهللا من غاز و  ارشده 
 

 ص نزد رسول خدا س بن رواحه اللهدند، و عبدیخروج آماده گرد یبعد از آن قوم برا
 وداع نموده و گفت: یآمده و با و

 ما آتاك حسن اهللا فثبت
 

 نرصوا يتثبيت موسى ونرصاً كالذ 
 

 هتفرست فيك اخلري نافل اينّ 
 

 ثابت البرص اين اهللا يعلم 
 

 انت الرسول فمن حيرم نوافله
 

 به القدر يوالوجه منه فقد ازر 
 

رون آمد، و با یشان بیعت ایجھت مشا ص رون رفتند، و رسول خدایسپس آنان ب
 گفت:  س بن رواحه اللهآنان وداع گفت و برگشت. عبد

 ودّعته يخلف السالم عىل امر
 

 خليلالنّخل خري مشيّع و يف 
 

 تشجيع مردم به شهادترواحه وابن 
 

دند، و به مردم ین شام رسی، از سرزم»معان«ه به کن یت نمودند تا اکبعد از آن حر
ده یھا مستقر گرد ین بلقاء با صد ھزار از رومیدر سرزم» مآب«ه ھرقل در کد یخبر رس

 یمرداند، و  وستهیپ یبه و ١ین، بھراء و بلیگر از لخم، جذام، قیاست، و صدھزار تن د
ر آنھاست. یشود، ام یبن زافله گفته م که به او مالکمتعّلق به قوم اراشه  یاز بل

جھت تبادل نظر و » معان«د، دو شب در یمسلمانان رس ن خبر بهیه اک یھنگام

                                           
 .اند عرب یل پنجگانه از نصاراین قبایا -١



 حیات صحابه    ٣٣٤

 

م، و او را از یسینو یم ص ار خود اقامت نمودند و گفتند: به رسول خداکمشورت در 
ن یا ایند، ک یم کمک یگریما را با مردان د یا ویم، یساز یشمار دشمن مان با خبر م

بن  اللهعبدآنگاه م. ینک ید، و ما طبق آن عمل میفرما یت میما عنا یبرا یتیه ھداک
نون که اکرا  یزیچ -به خدا سوگند  -قوم  یع نموده گفت: ایمردم را تشج س رواحه

د: شھادت. ما با مردم به یا ه در طلب آن خارج شدهکاست  یزید ھمان چیدان یبد م
ه خداوند ما را به کم یجنگ ین مین دیم، ما با آنھا فقط با ایجنگ یثرت نمکعدد، قّوت و 

ا یست: ین یکین دو نیاز ا یکیه جز کد، ینکت کن حریده است، بنابرایآن عّزت بخش
 د .یگو یابن رواحه راست م -به خدا سوگند-ا شھادت، مردم گفتند: ی یابیامک

ه کن جا بود یدند، و در ھمیه به سر حد بلقاء رسکن یت نمودند تا اکمردم حرآنگاه 
ه بدان کبلقاء  یھا هیاز قر یا هیشان در قریب) از روم و عرب با اکھرقل (مر یروھاین

د، و مسلمانان به یگرد کید، بعد از آن دشمن نزدیشد روبرو گرد یگفته م» مشارف«
شد، جابجا شدند، و مردم در آنجا با ھم روبرو  یگفته م» مؤته«ه به آن ک یا هیقر

ر خود ک(مقابله با) آنھا آماده شدند، و به طرف راست لش یدند. مسلمانان برایگرد
شد، گماشتند، و به طرف  یگفته م س ه به او قطبه بن قتادهکعذره را  یاز بن یمرد

ّرر نمودند، بعد شد، مق یگفته م س که بن مالیه عباکاز انصار را  یر خود مردکچپ لش
 ص رق رسول خدایبا ب س د بن حارثهیدند، و زیدند و جنگیاز آن دو طرف روبرو گرد

گرفت، و  س رق را جعفریقوم جان داد، بعد از آن ب یھا زهیه بر اثر نکن ید تا ایجنگ
ه در اسالم کاز مسلمانان بود  یسکن یشته شد، و جعفر نخستکه کن ید تا ایجنگ
 آمده است. )۲۴۱/۴( هین در البداین چنیا .١ردکب خود را قطع کمر یپاھا

ت نموده، و در آن آمده: بعد یبه مثل آن روا ب رین را از عروه بن زبیا یو طبران
آنگاه اش ساخت،  چارهیه جنگ بکن ید تا ایگرفت، و با آن جنگ س رق را جعفریاز آن ب

ر قطع نمود، و با یآن را با شمش یند، و پاھاکن افییخود پا ٢خود را از اسب سرخ رنگ

                                           
) از عروه بطور مرسل آمده ۱۰ – ۶/ ۴. ابن اسحاق، چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف مرسل -١

 است.
سرخ «و اسلوب ترجمه  کرابه خاطر مراعات سبه ترجمه آن کآمده، » شقراء«لمه کت یدر روا -٢

را » ل به زردیسرخ ما«است، » شقراء«ه مونث آن ک» أشقر«لمه کم، وگرنه یدرج نمود» رنگ
 ند. م.ک یافاده م
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ه در کاز مسلمان بود  ین مردینخست س شته شد، و جعفرکه کن ید تا ایقوم جنگ
ت یروا ین را طبرانید: ایگو یم )۱۵۷/۶( یثمیھ .١اسب خود را قطع نمود یاسالم پاھا

به  س از عروه )۱۱۸/۱( هیم در الحلین را ابونعیاند. ا تا عروه ثقه ینموده، و رجال و
 رده است.کت یاختصار روا

 به شھادت یرش درباره عالقمندیات ابن رواحه در مسیاب
ر یم بودم، و زیتیه گفت: من کت نموده، یروا س د بن ارقمیابن اسحاق از ز

بردم، او مرا در آن سفر پشت سر خود بر  یبه سر م س بن رواحه اللهعبد یسرپرست
ه ک یدر ھمان شب، در حال یسوگند از ورون نمود، به خدا یاش ب ین سواریخورج

 نمود: ین زمزمه میات خود را چنیه ابکدم یمود، شنیپ یر خود را میمس

 ملت رحىلـحو ياذا أدنيتن
 

 حساءـاربع بعد اله مسري 
 

 فشانك انعم وخالك ذم
 

 وال ارجع اىل اهىل ورائى 
 

 مسلمون وغادروينـال جاءو
 

 تنهى الثواءبارض الشام مس 
 

 نسب قريب يكل ذ وردّك
 

 اىل الرمحن منقطع االخاء 
 

 هنالك الاباىل طلع بعل
 

 وال نخل اسافلها رواء 
 

ه نمودم، واو مرا با دره زد و گفت: یدم گریشن یھا را از و ه آنک ی: ھنگامدیافزا یم
بم گرداند؟! و تو در یشود اگر خداوند شھادت را نص یل بدبخت، تو را چه میبخ یا
ن را یو ا .٢آمده )۲۴۳/۴( هین در البداین چنی. ایطرف پاالن برگردھردو  انیم

ق ابن اسحاق یآن را از طر یرده، و طبرانکت یروا )۱۱۹/۱( هیم در الحلین ابونعیھمچن
 ت نموده است.یآمده، روا )۱۵۸/۶(ه در المجمع کد، چنان یاز ز

 ات ابن رواحه ھنگام قتالیاب
ام  یه گفت: پدر رضاعکت نموده، یروا ب ریبن زب اللهابن اسحاق از عّباد بن عبد

شته ک س ه جعفرک یان نموده گفت: ھنگامیم بیبرا -مره بن عوف بود یه از بنک-

                                           
) ھمچنینن ابونعیم در ۶/۱۵۷» (مجمع الزوائد«. طبرانی از عروه بطور مرسل چنانکه در ضعیف -١

 ).۱۱۸/ ۱» (الحلیة«
 ) آمده است.۴/۹مجھوالنی ھستند. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام ( . در آنضعیف -٢
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ه بر اسب خود سوار بود ک یپرچم را گرفت، و با آن در حال س بن رواحه اللهشد، عبد
 گفت: یو م تردد راه داد یکردن نمود، و به خود اندکشروع به توقف  یش رفت، ولیپ

 اقسمت يا نفس لتنز لنّه
 

 لتنزلن او لتكرهنه 
 

نّ ان اجلب الناس و وا الرّ  هشدّ
 

 ه؟اراك تكرهني اجلنّ  مايل 
 

 هقد طال ما قد كنت مطمئن
 

 هشنّ  ه يفهل انت اال نطف 
 

 ھمچنین گفت:  و

 مويتـت ال تقتيليا نفس ان 
 

 موت قد صليتـام الـمـهذا ح 
 

 اعطيتمنّيت فقد ـوما ت
 

 ا هديتـفعلهم ـان تفعل 
 

ه ک ید. ھنگامین گردیی، بعد از آن پااند ب جعفر د ویھدفش دو ھمراھش، ز
ن پشتت را یرا آورد و گفت: با ا یش استخوان گوشت داریش براین آمد، پسر عموییپا

. او آن را از دستش گرفت، و از یا دهید یسخت یلین روزھا خیم دار، چون تو در اکمح
د. و (خطاب به یت را دیرا از جمع یازدحامآنگاه را برداشت،  یکدھان خود اند آن با

رش ی؟! سپس آن را از دست خود انداخت، و شمشیا ھستیخود) گفت: تو مشغول دن
 )۲۴۵/۴( هین در البداین چنیا .١شته شدکه کن ید تا ایرا گرفت و جلو رفت و جنگ

 ین طبرانیت نموده، و ھمچنیروا )۱۲۰/۱( هیم در الحلین ابونعین را ھمچنیآمده. و ا
 اند. د، ثقهیگو یم )۱۶۰/۶( یثمیه ھک، چنان یت نموده، و رجال ویروا

 شته شدن سرودکه ھنگام کرا  یاسبش، و اشعار یجعفر و قطع نمودن پاھا
ام  یه گفت: پدر رضاعکت نموده، یروا ب ریبن زب اللهابن اسحاق از عّباد بن عبد

م نقل یت داشت، براکشر -غزوه مؤته-و در آن غزوه  -مره بن عوف بود یاو از بن-
ه ک ینم، ھنگامک ینگاه م س جعفر -من به طرف ییگو-گفت: به خدا سوگند  نموده

ه کن ید تا ایا قوم جنگیآن را قطع نمود، و  ین آمد، و پاھاییاز اسب سرخ رنگ خود پا
 گفت: یشته شد، و مک

 هاـواقرتابه يا حبّذا اجلن
 

 هاـه و بارد رشابطيب 
 

                                           
» الحلیة«) آمده است ھمچنین ابونعیم در ۴/۱۱. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (حسن -١

 ).۶/۱۶۰» (مجمع الزوائد«). نگا: ۱/۱۲۰(
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 هاـوالروم روم قد دنا عذاب
 

 هاـه انساببعيده كافر 
 

 ١هاـعىل اذ ال قيتها رضاب
 

 ه در االصابهکن وجه، چنان ین را ابوداود از ایآمده. و ا )۲۴۴/۴( هین در البداین چنیا
 نموده است.ت یروا )۱۱۸/۱( هیم آن را در الحلیرده. و ابونعکت یآمده، روا )۲۳۸/۱(

 روز یمامه

 س دنشیارانش به ثبات و به شھادت رسیع ید بن خطاب و تشجیز
باشد، از  ید بن خطاب میه از پسران زکاز عمربن عبدالرحمن،  )۲۲۷/۳(م کحا
مامه پرچم مسلمانان را ید بن خطاب در روز یه گفت: زکت نموده، یروا س پدرش

اده نظام غالب یفه بر پیه حنک ییست خوردند: تا جاکنمود، مسلمانان ش یحمل م
اده نظام ید، پیخود برنگرد یگفت: به طرف جاھا ید بن خطاب میزآنگاه د، یگرد

د: خداوندا! من معذرت یشک یاد میبلند خود فر یست خوردند، بعد از آن با صداکش
لمه و یام را از آنچه مس یزارینم، و بک یم حضورت میارانم تقدیخود را به خاطر فرار 

نه دشمن یدارم، و با پرچم به شتاب در س یت ابراز میاند به سو آورده ٢لیم بن طفکمح
شته شد، رحمت خدا که کن یرد تا اکر خود حمله یرد، و با شمشک یشرویشروع به پ

گرفت، و مسلمانان  س فهیابوحذ یآن را سالم موالآنگاه باد، و پرچم افتاد،  یبر و
ست از طرف تو به ما برسد! گفت: اگر از طرف من که شکم یترس یسالم ما م یگفتند: ا

ن حامل قرآن خواھم بود!! به یه من بدترکاست  ین معنید، بدیایبتان  به سراغ یستکش
ن را ابن سعد یشته شد. اکد بن خطاب در سال دوازدھم ھجرت ین صورت زیا
 ت نموده است.یبه مثل آن روا س از عبدالرحمن )۲۷۴/۳(

 شان نمودن سنگر جھت ثبات در جنگ و شھادتثابت و سالم و حفر 
ر کث را متذیت نموده... و حدیروا س س بن شماسیاز دختر ثابت بن ق یطبران

قتال اھل ارتداد به طرف  یمسلمانان را برا س رکه ابوبک یشده، و در آن آمده: ھنگام

                                           
) آمده است. ۲۵۷۳ابوداوود () و از طریق او ۴/۱۰. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (حسن -١

 اند. ابن حجر و آلبانی آن را حسن دانسته
 د.یبه قتل رس که در آن جنگ به دست براء بن مالکلمه بود یفرمانده ارتش مس یو -٢
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طرف ه بدان کبود  یسانکاز جمله  س سیّذاب فراخواند، ثابت بن قکلمه یمامه و مسی
فه روبرو شدند، آنھا مسلمانان را سه بار یحن یلمه و بنیه با مسک یت نمودند. وقتکحر
اب کن طور در ریگفتند: ما ا ش فهیابوحذ یثابت و سالم موالآنگاه ست دادند. کش

ساختند و در آن داخل شدند، و  یخود سنگر یم، و برایدیجنگ ینم ص رسول خدا
س ید: دختر ثابت بن قیگو یم )۳۲۲/۹( یثمیشدند. ھشته کھردو  هکن یدند تا ایجنگ

س یه دختر ثابت بن قکن است یظاھر ا اند. حیرجال صح یه رجال ویرا نشناختم، و بق
عاب ین را ابن عبدالبر در االستیدم. ایاست، چون گفته است: از پدرم شن یصحاب

ه، در کن اسناد چنان ین را به ایز این یت نموده. و بغویبه مانند آن روا )۱۹۴/۱(
 رده است.کت یآمده، روا )۱۹۶/۱( االصابه

ه گفت: کت نموده، یروا س س بن شّماسیاز محّمد بن ثابت بن ق )۸۸/۳(ابن سعد 
 ب فهیابوحذ یست خوردند، سالم موالکمامه شیه مسلمانان در روز ک یھنگام

حفر  یخود سنگر یبراآنگاه م، یردک ین طور نمیا ص اب رسول خداکگفت: ما در ر
ه کن ید تا این در آن روز ھمراھش بود، و جنگیرق مھاجریستاد، و بینمود، و در آن ا

مامه، سال دوازدھم در ین حادثه در روز ید، ایل گردیشته شد و به درجه شھادت ناک
 ند.کخداوند رحمتش  -وست یبه وقوع پ س رکزمان خالفت ابوب

 ھنگام شھادتاد عّبادبن بشر بر انصار در جنگ یفر
ه گفت: از عّبادبن کت نموده، یروا س ید خدریاز ابوسع )۴۴۱/۳(ن یھمچن یو
م یآسمان برا ییه گوکدم ید، امشب چنان دیابوسع یگفت: ا یه مکدم یشن س بشر

د: یگو یشھادت است. م -اللهان شاء-ن ید، و ایگشوده شد، و باز بر من بسته گرد
نگاه  یمامه به طرف وید من در روز یافزا ی. میا دهیر را دیخ -به خدا سوگند  -گفتم: 

د، و از مردم جدا ینکرھا را بشید: غالف شمشیشک یاد میه بر انصار فرکردم، ک یم
چھارصد تن از انصار آنگاه د. یگران جدا شوید، از دیگران جدا شویگفت: از د ید، میشو

 ش کابودجانه و براء بن مالنبود جدا شدند، و عّباد بن بشر،شان  گر ھمراهیس دکچ یه ھک
دند، یدند، و به شّدت جنگیرس ١ه به دروازه باغکن یقرار داشتند، تا اشان  یش رویدر پ

                                           
 لمه.یباغ مس -١



 ٣٣٩   جهادباب ششم: باب 

 

 یادیز یھا ضربه یو ید، و من در رویند، به قتل رسکخداوند رحمتش ، و عبادبن بشر
 ه بر بدنش بود.کشناختم  یا دم، و او را فقط از نشانهیرا د

 انصار در جنگ ھنگام شھادتل بر یاد ابوعقیفر
ه کت نموده، یروا س یبن اسلم ھمدان اللهاز جعفربن عبد )۴۷۴/۳(ن یھمچن یو

ه کبود،  س یفیل انید ابوعقیه از مردم مجروح گردک یسکن یمامه نخستیگفت: در روز 
اصابتش  یه و قلبش اصابت نمود، و جاشان ان ھر دویر درمیقرار گرفت، و آن ت یریھدف ت

چپش از  یبر اثر اصابت آن پھلو یرون آورده شد ولیر بیافت اما باعث مرگ نبود، و تکرا ش
روز اتفاق افتاده بود، و او به طرف اقامتگاه  ین امر در ابتداید، ایار افتاد و سست گردک
 یھا ست خوردند و از اقامتگاهکد و مسلمانان شیه جنگ گرم گردک یوقت یده شد، ولیشک

 س یف بود، معن بن عدیه بر اثر زخمش سست و ضعکل یخود ھم (عقب) رفتند، ابوعق
د، و معن سرعت ینکحمله تان  گر بر دشمنی، بار دالله، اللهزد: یاد میه بر انصار فرکد یرا شن

اد زدند: از یه انصار فرکبود  ین در وقتیش براند، و ایداد تا قوم را جرأت داده پ یبه خرج م
دند. یز گردیگران متماید. و فرد فرد جدا شده از دیگران جدا شوید، از دیجدا شوگران ید

وستن به قوم خود برخاست، گفتم: یپ یل برایابوعقآنگاه د: یگو یم ب بن عمر اللهعبد
اسمم را به آواز  ی؟! گفت: منادیجنگ را ندار ییگر توانای، تو دیخواھ یل چه میابوعق یا

د، و ھدفش یانصار جمع شو ید: ایگو یم ید: گفتم: ویافزا یبلند صدا زد. ابن عمر م
از انصار ھستم، و دعوت او را ولو به  یل گفت: من ھم مردیست!! ابوعقین نیمجروح

 یم خود را جدیل تصمید: ابوعقیگو ینم!! ابن عمر مک یردن ھم باشد اجابت مکبخشش 
دست راستش گرفت، و شروع ده شده بود، به یشکه از غالف ک یر را در حالینمود، و شمش

خداوند -آنھا آنگاه د، ینکن یچون روز حن یا گر حملهیانصار! بار د یردن نمود: اکاد یبه فر
امل به مسمانان بر دشمن کجا جمع شدند، و با شجاعت دادن  کیھمه  -ندکرحمتشان 

رھا در یورش بردند، و به درون باغ داخل شدند، و سپس با ھم مختلط شدند، و شمشی
 د.یان ما و آنھا رد و بدل گردیم

ن یه قطع شده به زمشان ه دست مجروحش ازکدم یل را دید: من ابوعقیگو یابن عمر م
و ، ١دام آنھا به حّد مرگ بودکه ھر کافتاده بود، و خودش چھارده جراحت بر تن داشت، 

 یل در حالید: خود را بر ابوعقیگو ید. ابن عمر میلمه به قتل رسیدشمن خدا مس

                                           
 توانست سبب مرگ شود. م. یه مکبود  یارکد و یدام آنھا آنقدر شدیعنی ھرک -١
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ل، گفت: یبود. گفتم: ابوعق ین رمق در وجودش باقیه افتاده بود، و آخرکنداختم ا
د: گفتم: یگو یست؟ میکست از آن ک، ش-ر روشن و گرفتهیبه زبان غ یول- کیلب

انگشت  یوآنگاه شته شده است، کخود را بلند نمودم: دشمن خدا  یبشارت باد، و صدا
خداوند  -ش خداوند بلند نمود و درگذشت یخود را به طرف آسمان جھت ستا

 یرا برا یه آمدم تمام قّصه وکن ید: بعد از ایگو یم ب . ابن عمر-ند کرحمتش 
شھادت  یشه در طلب و آرزویند، او ھمکعمر نقل نمودم. عمر گفت: خداوند رحمتش 

 م االسالم بود.یو قد ص مان یدانم از نخبان اصحاب نب یه من مک ییبود، و تا جا

 سیدن ثابت بن قیه شھادت رسب
ست کمامه شیه مردم در روز ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س از انس یطبران

ه بر کافتمش یدر ی؟ و در حالینیب یا نمیعمو آ یگفتم: ا س سیخوردند، به ثابت بن ق
ز یم، به چیدیجنگ ین طور نمیا ص اب رسول خداکزند. گفت: ما در ر یخود عطر م

خود را از  یزاریتو برائت و ب یسو بهد، خداوندا! من یا ش را عادت دادهیمقابل خو یبد
انجام دادند  -(مسلمانان)  -نھا یاند و از آنچه ا با خود آورده -ن) ی(مرتد -آنچه آنھا 

ه، در کث را چنان یشته شد. و حدکه کن ید تا ایم، و بعد از آن جنگینما یاعالن م
ت در ین روایه، و (صاحب االصابه ) گفته است: ار نمودکآمده، ذ )۱۹۵/۱( االصابه

ن را یو ا اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو یم )۳۲۳/۹( یثمیبه اختصار آمده. ھ یبخار
ح دانسته است. و در مرسل یت نموده، و به شرط مسلم صحیروا )۲۳۵/۳(م کحا
است، ر کذ )۴۰۵/۶( یه در فتح البارکح، چنان یرمه از ابن سعد به اسناد صحکع

بر آنھا و بر  یگفت: وا س ست خوردند. ثابتکمامه مسلمانان شین آمده: در روز یچن
ه کرا  ید: و مردیافزا یدھند. م ینھا و برآنچه انجام میبر ا ینند، و واک یآنچه عبادت م
ن یشته شد. اکز ید، و خود نیستاده بود به قتل رسانی(قلعه باغ) ا یستگکدر رخنه و ش

 ت نموده است.یآن روا یمعنا به س از انس )۴۴/۹( یھقیرا ب

  روز یرموك

 جھل با چھار صدتن از مسلمانان یرمه بن ابکشته شدن عک
رمه بن که: عکاند  ت نمودهیروا س یر از ثابت بنانکان و ابن عسایسف یعقوب بن ابی

ار کن یگفت: ا یبه و س دید، خالدبن ولیاده جنگیدر فالن و فالن روز پ س جھل یاب
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شود. گفت: مرا بگذار  ید تمام میشته شدن تو بر مسلمانان گران و شدکن، چون کرا ن
ن یدتریمن و پدرم از شد ی، ولیدار یا سابقه ص خالد، چون تو ھمراه رسول خدا یا

ن ین چنیشته شد. اکه کن یاده رفت تا این طور پیم، و ھمیبود ص مردم بر رسول خدا
 ت نموده است.یبه مانند آن روا س از ثابت )۴۴/۹( یھقین را بیآمده. و ا )۷۵/۷(نز کدر ال

رمه که گفت: عکت است یروا س از پدرش یف بن عمر از ابوعثمان غّسانیو نزد س
دم، و امروز یجنگ ص با رسول خدا ییگفت: در جاھا کرمویدر روز  س جھل یبن اب

آنگاه ند؟ ک یعت میبر مرگ ب یسکاد نمود: چه ینم؟! بعد از آن فرک یاز شما فرار م
شناخته شده و  یھا ش حارث بن ھشام و ضراربن ازور با چھارصد تن از چھرهیعمو

دند تا یجنگ س مه خالدیخ یش رویعت نمودند، و در پین ھمراھش بیار مسلمکسوار 
ه از کد، یشان به قتل رسیاز ا ین افتادند، و تعدادیبه زم یه ھمه مجروح و زخمکن یا

 آمده است. )۱۱/۷( هین در البداین چنیبود. ا ش جمله آنھا ضرار بن ازور
ت یبه مانند آن روا یف به اسناد ویب از سیاز شع یاز سر )۳۶/۴( ین را طبریو ا

شته شدند، از که تندرست ماند، ک یسکگفته است: و آنھا جز  یه وکن ینموده، جز ا
ه ک یدر حال س رمهکد: چون صبح نمودند عیگو یبود، م س جمله آنھا ضراربن ازور

ه کرا بر ران خود گذاشته بود،  یسر و س آورده شد، خالد س مجروح بود، نزد خالد
 ک) خود نھاد، و شروع به پایرا بر ساق (پا یرمه ھم آورده شد، و سر وکعمروبن ع

ست، ین طور نیگفت: نه ا ید، و میانکچیآب م ھایشان نمود، و در حلقشان  ردن صورتک
 م.یشو ید نمیه ما شھکمود ن یگمان م ١ابن حنتمه

شته شدن در راه کبه شان  و رغبت یعالقمند در باب ن صحابه یھا ه قّصهیبق
 خداوند

 شته شدنکاسر به یعمار بن  یرغبت و عالقمند
در  س اسریه: عماربن کاند  ت نمودهیسره روایو م یاز ابوالبختر یعلیو ابو یطبران

ن یرالمؤمنیام یگفت: ا یآمده م س یعلشد، و نزد  یشته نمکد و یجنگ ین میروز صف
ن را سه بار ید: او ایگو ین را بگذار. میگفت: ا یروز فالن و فالن امروز است؟ و به او م

 ص دش، بعد گفت: رسول خدایش آورده شد، و او نوشیبرا یریگفت، بعد از آن ش
                                           

 است. س حنتمه اسم مادر عمربن الخطاب -١
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د یو جنگنوشم، بعد برخاست  یا میه آن را از دنکاست  یدنین نوشین آخریگفته است: ا
 یبه اسناد یعلی، و ابوین را طبرانید: ایگو یم )۲۹۷/۹( یثمیھ .١شته شدکه کن یتا ا
ه یر نموده بود، و بقییتغ یه وکآنھا عطاءبن سائب آمده،  یاند، و بعض ردهکت یروا

 ف است.یه سندھا ضعیاند، اما بق رجالش ثقه
ه گفت: عماربن کت است یروا ص ار رسول خدای س یاز ابوسنان دؤل یونزد طبران

ش آورد، یر را برایاز ش یخواست، و او جام یا یدنیه از غالمش نوشکدم یرا د س اسری
اند، امروز با دوستان با  امبرش راست گفتهیدش، بعد از آن گفت: خدا و پیو عمار نوش

د: یگو یم )۲۹۸/۹( یثمیر شده. ھکث را متذینم.... و حدک یمحّمد و حزبش مالقات م
 آن حسن است. اسناد

ه گفت: از عماربن کت است یروا س م بن عبدالرحمن بن عوفیاز ابراھ یو نزد طبران
 ٢نمود: من با جبار یاد میه فرکدم یه در آن درگذشت، شنک ین روزیدر صف س اسری

ردم، امروز با دوستان، با محّمد و حزبش مالقات کن را ازدواج یمالقات نمودم، و حور ع
ر آبدار است. یا شین توشه ات از دنیه آخرکبه من خبر داده است  ص نم، رسول خداک یم
ت یدر االوسط، و امام احمد به اختصار روا ین را طبرانید: ایگو یم )۲۹۶/۹( یثمیھ

ف ین را به مانند آن به اسناد ضعیو بزار ا اند. حیرجال صحشان  یاند،و رجال ھر دو نموده
 د.یخند یر آورده شد ویش یه: وقتکنزد امام احمد آمده  یتیرده است. و در رواکت یروا

 در روز عقبه در فارس کدن براء بن مالیبه شھادت رس
 یدر حال که: نزد براء بن مالکت نموده یروا س از انس -حیبه اسناد صح- یبغو

را از آن به تو داده است،  یز بھتریگفتم: خداوند چ ٤(به او) ،٣خواند یه مکداخل شدم 
رم؟ نه، به خدا سوگند! (خداوند) چنان یه بر بسترم، بمک یترس ین میا از ایگفت: آ

ه ک یسانکر یام، به غ شتهک ییه مرا از آن محروم سازد، من صد تن را به تنھاکست ین
آن،  یبه معنا یآمده، و طبران )۱۴۳/۱( ن در االصابهین چنیام. ا در آن سھم داشته

ن ین را ھمچنیو ا اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو یم )۳۲۴/۹( یثمیت نموده. ھیروا

                                           
 ).۹/۲۹۷» (مجمع الزوائد«) و نگا: ۱۶۲۶. ابویعلی (ضعیف -١
 .یو تعال کبا خداوند تبار -٢
 خواند، البته ھدف سرودن است، و نه قرائت. م. یرا به آواز بلند م یتیا بیشعر و  -٣
 باشد. یم ، به نقل از االصابهکمانکداخل  یلمه بعدکلمه و کن یا -٤
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ن یخیث به شرط شین حدیت نموده، و گفته است: ایآن، روا یبه معنا )۲۹۱/۳(م کحا
به  )۳۵۰/۱( هین را در الحلیم ایاند. و ابونع تش ننمودهیآن دو روا یح است، ولیصح

ه گفت: در کت نموده، یروا س ن از انسیم ھمچنکحا رده است. وکت یمانند آن روا
 س براء -دان جنگ برگشته بودندیه مردم از مک یدر حال-روز عقبه در فارس 

 اران خودید، و به یشد، سوار گرد یه سوق داده مک یبرخاست و اسب خود را در حال
خداوند آنگاه د! و بر دشمن حمله نمود، یا داده یگفت: مقابل خود را بر خود عادت بد

 د.یدر آن روز به شھادت رس س د، و براءیب گردانین فتح را نصیمسلم یبرا

 شته نشدکه وفات نمود و ک یگمان عمر درباره عثمان بن مظعون وقت
ه کاند،  ت نمودهیروا س بن عتبه اللهدبن عبدیب از عبید در الغریابن سعد و ابوعب

 س ه عثمان بن مظعونک یگفت: ھنگام س ه: عمر بن الخطابکده یخبر رس یبه و
ن یافتاد، و گفتم: به طرف ا یا سابقه یب لکشته نشد، از دلم به شکوفات نمود و 

شته نشد، و عثمان که باز ھم مرد و کد یرد بود بنگریناره گکار یا بسیه از دنکشخص 
وفات نمود، گفتم:  ص ه رسول خداکن منزلت را تا آن وقت در نفس من داشت، یھم
وفات نمود، گفتم:  س رکرند! بعد از آن ابوبیم یمان م یھا ھا و نخبه نیبر تو، بھتر یوا
 یعثمان در دلم به ھمان منزلتآنگاه رند! یم یمان م یھا ھا و نخبه نیبر تو، بھتر یوا

 آمده است. )۲۴۰/۵(ن در المنتخب ین چنیه قبًال در آن قرار داشت. اکبرگشت 

 ش اصحابشجاعت 

 س قیر صدکشجاعت ابوب
ه کد یمردم، به من خبر بدھ یگفت: ا یه وکت نموده، یروا س یبزار از عل

ه مبارزه ک یسکن. گفت: من با ھر یرالمؤمنیام یست؟ گفتند: تو ایکن مردم یتر شجاع
ن مردم یتر مرا از شجاع یام، ول امل گرفتهکبه صورت  یام حقم را از و ار نمودهکیو پ

 یر. در روز بدر ما براکست؟ ابوبیکه) کدانم، (خودت بگو  ید، گفتند: نمیخبر دھ
چ یباشد، تا ھ یم ص با رسول خدا یکم: یم. گفتیساخت یه بانیسا ص رسول خدا

 کینزد یر به وکجز ابوب یسکچ ید؟ به خدا سوگند، ھیاین ین به طرف ویکس از مشرک
(حاضر به حراست  ص خدا امبریسر پ یش بر باالیر برھنه خوینشد، او با شمش

ن است یورش برد، ای یر بر وکرد ابوبکند، و اگر کبه طرفش حمله ن یسکد)، تا یگرد



 حیات صحابه    ٣٤٤

 

آمده  )۴۶/۹(ن در المجمع ین چنیر شده، اکث را متذی... و حد١ن مردمیتر شجاع
 است.

 س شجاعت عمربن الخطاب
دانم  یه مکرا  یسکه گفت: ھر کت نموده، یروا س طالب یبن اب یر از علکابن عسا

م گرفت یه تصمک یوقت یھجرت نموده است، جز عمربن الخطاب، چون و یمخف
 ییرھایه انداخت، و تشان مانش را برکخت، و یر خود را به گردن آوید، شمشیھجرت نما

 -اط آن بودند یش در حیه اشراف قرک -عبه کبه آنگاه د، و یشکرون یرا در دستش ب
آورد، و بعد به ھر جای  به عت نماز نزد مقامکز آن دو رآمد و ھفت بار طواف نمود، بعد ا

خواھد مادرش  یه مک یسکھا زشت شوند.  یشان آمد و گفت: رویا یھا از حلقه کی
 ین وادیوه شود، با من در پشت ایم گردد و ھمسرش بیتیند، پسرش کرا گم  یو

ن در منتخب ین چنیرا دنبال ننمود. ا یشان ویس از اکچ یھ یروبرو گردد، ول
 آمده است. )۳۸۷/۴(نزالعمال ک

 
 

                                           
 )۲۶، در جلد دوم، (صیرت ابن ھشام به زبان فارسی، مترجم سیدھاشم رسولیس یآقا -١

، در قبال ۱۳۶۸ابان پامنار، طبع سال یه خیتابخانه اسالمک، چاپ چھارم، انتشارات )۱(هیحاش
ن ابراز نظر نموده است: یش، در غزوه بدر چنیدر عر ص ر با رسول خداکھمراه بودن ابوب

دان جنگ یر مکه ابوبکن یبود و جھت ا یخطر بی امن و یر جاکچون ابوب یافراد یش برایعر«
ن یا». انداخته بود معلوم نشده ص نار رسول خداکامن  یرده بود و خود را در آن جاکرا رھا 

 سی به خاطر ارتباط آن با قول عل ص اران رسول خدایرا در قبال  ینه و حسد ویاز ک وگفتار ممل
ه کم یدان یم یته را ضرورکن نیر اکنند، و تذکم، تا خوانندگان خود در مورد قضاوت یر دادکتذ
از مراجع اھل سنت و  یکیه کرت مشھور ابن ھشام را یتاب معتمد و سکه کن ی، نه ایرسول یآقا

باشد، درست ترجمه ننموده، و امانت علمی را در ترجمه آن رعایت نکرده، و در اکثر  جماعت می
ھای فاحش شده، و کتاب را آن طوری که دلش خواسته ترجمه نموده، بلکه  غلط جاھا مرتکب

ای ھم در حواشی و ترجمه خود داشته است، که صحبت از ھمه آنھا در  ھای کشنده زھر پاشی
کشد، بر این اساس خوانندگان محترم آن کتاب به صورت جدی بر حذر  این مقام به درازا می

ته در منجالبی غرق شوند، که مترجم آن کتاب مقّدس غرق در آن باشند، تا نشود خدای ناخواس
 است. م.



 ٣٤٥   جهادباب ششم: باب 

 

 س شجاعت علی بن ابی طالب

 بعد از واقعه احد یشعر عل
 در روز احد آمد و گفت: ل نزد فاطمه یه گفت: علکت نموده، یروا س بزار از جابر

 افاطم هاك السيف غري ذميم
 

 ال بلئيمفلست بر عديد و 
 

 نرص امحد لقد ابليت يف يلعمر
 

 بالعباد عليمرب ه مرضاو 
 

ف و ی، سھل بن حنیو جنگ نموده باشکیاگر تو خوب و ن«فرمود:  ص رسول خدا
 ١یه معلکر شد کرا ھم متذ یگریو د-». اند و جنگ نمودهکیابن صمه (ھم) خوب ون

ه ک -محّمد تو را به پدرت  یگفت: ا ÷ لیجبرئآنگاه . -آن را فراموش نموده است
آنگاه ». ازمن است یل ویجبرئ یا«فرمود:  ص خدان (وقت) مواسات است. رسول یا

ن ید: در ایگو یم )۱۲۲/۶( یثمیھ .٢گفت: و من از شما دو نفر ھستم ÷ لیجبرئ
د ید: امیگو یم یف است. و ابن عدیه جدًا ضعکآمده،  یبن عبدالرحمن واسط یمعل

 نباشد. یکبا یه بر وکدارم 
در  س طالب یبن اب یعل ه گفت:کت است یروا ب از ابن عباس یو نزد طبران

ر. یست، بگیه خوار نکر را ین شمشید و گفت: ایداخل گرد ل روز احد نزد فاطمه
ف و ی، سھل بن حنیو جنگ نموده باشکیاگر خوب و ن«فرمود:  ص رسول خدا

 )۱۲۳/۶( یثمیھ .٣»اند و جنگ نمودهکیبن خرشه (ھم) خوب و ن کابودجانه سما
 اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو یم

 

                                           
 ان است.یاز راو یکی یو -١
گوید: در آن یعلی بن عبدالرحمن  ) می۶/۱۲۲۰؛ اگر موضوع نباشد. بزار، ھیثمی (بسیار ضعیف -٢

حجر گوید: امیدوارم در او اشکالی نباشد. ابن  واسطی است که بسیار ضعیف است. ابن عدی می
 گوید: او متھم به ساخت حدیث است. ) می۲/۲۶۵در تقریب (

) از عروه بن زبیر بطور مفصل، و در آن آمده است: اگر تو خوب ۲۸۳، ۲۸۲/ ۳» (الدالئل«بیھقی در  -٣
اند. ھمچنین  جنگیده ای پس عاصم بن ثابت و حارث بن صمه و سھل بن حنیف نیز خوب جنگیده

) از ابن عباس به مانند آن بطر مختصر روایت کرده است. ۲۸۴:۲۸۳/ ۳» (الدالئل«بیھقی در 
 ).۳/۱۳۵) و آن را بر اساس شرط بخاری صحیح دانسته است. و ابن اسحاق (۳/۲۴ھمچنین حاکم (
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 دن عمروبن عبدوّد یو به قتل رسان س یعل
 کعب بن مالکاز  اللهد بن رومان از عروه و عبدیزیق ابن اسحاق از یر از طریابن جر

 یه آن دو گفتند: در روز خندق، عمروبن عبدود با عالمتک ت نمودهیروا ب یانصار
 یستادند، علیو سوارانش ا یه وک یده شود، ھنگامیار زارش دکرون آمد، تا یمشخص ب

تو را به  یه اگر مردک، ینمود یش با خدا عھد میان قریعمرو! تو از م یبه او گفت: ا
گفت:  ی. علینمود. پاسخ داد: بل یرا قبول خواھ یکیند، کاز دو خصلت دعوت  یکی

 یازیخوانم. گفت: من بدان ن یاسالم فرا م یسو بهامبرش و یخدا و پ یسو بهمن تو را 
 ینم. عمرو گفت: چرا، اک یار دعوت مکیفرمود: پس تو را به مبارزه و پ یندارم، عل

به  -من  یگفت: ول س یشم. علکبرادر زاده؟ به خدا سوگند، من دوست ندارم تو را ب
 س یرت آمد و به طرف علیعمرو به عضب و غآنگاه شم. کخدا سوگند دوست دارم تو را ب

را به  یو س یگر حمله نمودند، و علیدکیاده شدند، و بر یپشان  یآورد، و ھر دو یرو
 آمده است. )۲۸۱/۵(نز کن در الین چنید. ایقتل رسان

 شتن عمروبن عبدوّد کدر وقت  س یاشعار عل
ر نموده و گفته است: کاز ابن اسحاق ذ یھقیق بیاز طر )۱۰۶/۴( هین را در البدایا

مبارزه و  یسکد، صدا زد: چه یگرده زره پوش بود، خارج ک یعمروبن عبدود در حال
) یخدا، من به جنگ (و ینب یبرخاسته گفت: ا س طالب یبن اب یند؟ علک یار مکیپ
 یا مردیباز عمرو صدا نمود: آ». ن، او عمرو استیبنش«گفت:  ص روم. رسول خدا یم
خ و سرزنش مسلمانان شروع ید؟ به توبیایدان بیار به مکیمبارزه و پ یه براکست ین

شته کاز شما  یسکد اگر ینک یه گمان مک یجاست، جّنتکدر تان  گفت: جّنت یم نمود
 س یعلآنگاه د؟ ینک یمبارزه با من خارج نم یرا برا یا مردیگردد؟ آ یشود، به آن داخل م

بار سوم  یباز برا». نیبنش«امبر خدا گفت: یرسول خدا، پ یبرخاست و گفت: من ا
برخاست و گفت:  س ید: علیگو ی) میر شده. (راوکمتذ ١را یصدا نمود و گفت: و شعر و

امبر یگفت: اگر چه عمرو باشد. و پ یعل». او عمرواست«امبر گفت: یرسول خدا، پ یمن ا
 گفت: ید، و میه نزدش رسکن یاجازه داد، و او به طرف عمرو رفت تا ا یبه و ص خدا

 ال تعلجن فقد اتاك
 

 جميب صوتك غري عاجز 
 

                                           
 شعر عمرو را. -١



 ٣٤٧   جهادباب ششم: باب 

 

 هو بصريه ني يف
 

 والصدق منجى كل فائز 
 

 الرجو ان اقيم اين
 

 جنائزـاله عليك نائح 
 

 ه نجالءمن رضب
 

 هزاهزـذكرها عندال يبيق 
 

پاسخ  ١ھستم، گفت: پسر عبدمناف؟ ی؟ گفت: من علیستیکعمرو به او گفت: تو 
ه ک یسکت یام، چرا از عمو برادر زاده یگفت: ا یطالب ھستم، و یبن اب یداد: من عل

به او گفت:  س یزم، علیامد، چون من دوست ندارم خون تو را بریتر است ن بزرگاز تو 
ن شد، و یزم. عمرو خشمگیه خون تو را برکنم یب یبد نم -به خدا سوگند-من  یول
از آتش است، بعداز آن با  یا شعله ییه گوکر خود را برھنه نمود ین آمد، و شمشییپا

استقبال نمود، عمرو بر  یاز و ٢با سپرش یآمد، و عل س یخشم و غضب به طرف عل
اصابت نموده  ید، و بر سر ویر در آن داخل گردیافت، و شمشکزد و آن را ش یسپر و

را در شاه رگ گردنش زد و او افتاد و غبار بلند شد  یز وین س یست. علکسرش را ش
 دهیرا به قتل رسان یو س یه علکم ید، و ما دانستیر را شنیبکت ص و رسول خدا

 در ھمانجا گفت: س یاست، و عل

 اعىل تفتحم الفوارس هكذا
 

 وعنهم اخروا اصحايب يعن 
 

 تيالفرار حفيظ ياليوم يمنعن
 

 الرأس ليس بنايب ومصمم يف 
 

 که گفت:ین تا ا

 ه رأيهمن سفاهه عبداحلجار
 

د بصوايب   وعبدت رب حممّ
 

 فصدرت حني تركته متجدال
 

 جذع بني دكادك وروايبـكال 
 

 يوعففت عن اثوابه ولوانن
 

 مقطر بزنى اثوايبـكنت ال 
 

 خاذل دينه اهللا والحتسبن
 

 نبيه يا معرش االحزابو 
 

ش یآورد، و رو یرو ص به طرف رسول خدا س ی: بعد از آن علدیگو یم
؟ چون عرب یدیشکاش را ن به او گفت: چرا زره س د، و عمربن الخطابیدرخش یم

                                           
 عبدمناف، اسم ابوطالب است. -١
 ه از پوست بود.ک یسپر -٢



 حیات صحابه    ٣٤٨

 

را زدم، و او خود را از من با شرمگاھش حفاظت  یبھتر از آن ندارد، گفت: من و یزرھ
 شم.که او را بکا نمودم یم حین من از پسرعموینمود، بنابرا

 بریاش در روز خ یو پھلوان یو قھرمان یھودیشتن مرحب کو  س یعل
و اند...  ت نمودهیروا س وعکاز سلمه بن ا -است یھقیلفظ از ب- یھقیمسلم و ب

ده یر گردکفزاره متذ یرا از غزوه بنشان  ر نموده، و در آن بازگشتکرا ذ یلیث طویحد
م. یبر خارج شدیه بعد از آن به طرف خکم، ید: فقط سه روز درنگ نموده بودیگو یم
 گفت: ید، و میرون گردیب س ١د: عامریافزا یم

 لوا انت ما اهتدينا اهللاو
 

قنا و   الصلّيناوال تصدّ
 

 فضلك ما استغنينانحن من و
 

 عليناه فانزلن سكين 
 

 وثبّت القدام ان ال قينا
 

گفتند: عامر. گفت » ست؟یکنده ین گویا«فرمود:  ص : رسول خدادیگو یم
ن دعا یه به اکرا  یسکھر  ص د: و رسول خدایگو یم». ندکپروردگارت تو را مغفرت «

 -قرار داشت یبر شتره ک- س عمرآنگاه د. یرس ید، به شھادت میگردان یمختص م
م، و یبر آمدید: به خیگو ی. مید نساختیگذاشتن) عامر ما را مستف یگفت: چرا به (باق

 گفت: یان داده مکرش را تیه شمشکرون آمد یب یدر آن جا مرحب در حال

 مرحب قد علمت خيرب اين
 

 شاكى السالح بطل جمرب 
 

ب  اذا احلروب اقبلت تلهّ
 

 گفت: یرون آمد، و میب یمبارزه با و ی: عامر برادیگو یم

 عامر قد علمت خيرب اين
 

 السالح بطل مغامر يشاك 
 

 س ر مرحب بر سپر عامرینھا دو ضربه به ھم رد و بدل نمودند، و شمشی: ادیگو یم
رش به یشمش یبزند، ول -(مرحب را)-را  خواست به سرعت او یوآنگاه اصابت نمود، 

را قطع نمود و در اثر آن  -(رگ ھفت اندامش)-حلش کجان خودش برگشت، رگ ا
 ص از اصحاب رسول خدا یا ه عّدهکرون آمدم ید: من بیگو یم س درگذشت. سلمه

                                           
 وع است.کسلمه بن ا یعامر، عمو -١



 ٣٤٩   جهادباب ششم: باب 

 

ه ک ید: در حالید. گویند: عمل عامر باطل شد، او خودش را به قتل رسانیگو یم
عرض نمودم: » تو را چه شده است؟«د: یآمدم، پرس ص ستم، نزد رسول خدایگر یم

» ن را گفته است؟یا یک«د: یده است، پرسی(آنھا) گفتند عامر عمل خود را باطل گردان
». دو بار اجر است یو یه براکاند، بل آنھا دروغ گفته«اصحابت، فرمود:  یگفتم: چند ا

را فرستاد، و او را  یسکه چشم درد داشت ک یدنبال عل ص د: رسول خدایگو یم
امبرش را یه خدا و پکدھم  یم یامروز به مردحتمًا پرچم را «طلب نمود و گفت: 

اش  ییه دستش را گرفته و رھنماک یرا در حال ید: من ویگو یم». دوست دارد
انداخت و او  یآب دھن خود را در چشم و ص د: رسول خدایافزا ینمودم آوردم، م یم

 گفت: یمبارزه حاضر شد، و م یمرحب براآنگاه داد.  ید، و پرچم را به ویتندرست گرد

 مرحب قد علمت خيرب اين
 

 السالح بطل جمرب يشاك 
 

ب  اذا احلروب اقبلت تلهّ
 

 گفت: یبرخاست و م یبه مبارزه با و س یعلآنگاه : دیگو یم

 هحيدر يسمتنى ام يانا الذ
 

 منظرهـكليث غابات كريه ال 
 

ندر  هاوفيهم بالصاع كيل السّ
 

د، و توأم با آن فتح یبه قتلش رسان: و مرحب را زد و سرش را شق نموده دیگو یم
را خدا  یھودیمرحب  س یه: علکاق آمده ین سین در این چنیا .١دیب گردینص

 ده است.یبه قتل رسان -ند کلعنتش 
ه مرحب ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س ین را امام احمد از علین این چنیو ا

ت یروا یبن عقبه از زھر یموس یآوردم. ول ص رسول خدا یشتم، سرش را براکرا 
ن را محّمد ین طور ایاست. و ا س شته، محّمد بن مسلمهکه مرحب را ک یسکنموده: 

ن در ین چنیا .٢اند ردهکت یاز سلف روا یر ویو غ س از جابر یبن اسحاق و واقد
 آمده. )۱۸۷/۴( هیالبدا

                                           
 ).۴۵۹۷مسلم ( -١
) و ابویعلی ۳/۲۸۵) آمده و احمد (۳/۲۱۴. ابن اسحاق چنانکه در سیرت ابن ھشام (ضعیف -٢

) و آن را بر اساس شرط مسلم صحیح دانسته است ۳/۴۳۶) و حاکم (۹/۱۳۱) و بیھقی (۱۸۶۱(
که البته در این اشکال وارد است زیرا نزد اینھا کسی که از جابر روایت کرده است، عبدالله بن 
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ت نموده، یروا ص رسول خدا یموال س اھل خود، از ابورافع یابن اسحاق از بعض
را با پرچم خود  یو ص م، رسول خدایبر خارج شدیخ یسو به س یه گفت: با علک

د، اھل آن به طرفش آمدند، و او با آنھا یگرد کیه او به قلعه نزدک یفرستاد. ھنگام
 س یرا زد و سپرش را از دستش انداخت، و عل یھا و یھودیاز ھمان  یمردآنگاه د، یجنگ

دفاع از خود استفاده نمود، و تا آن  یدروازه قلعه را گرفت، و از آن به عنوان سپر برا
بش نمود، و بعد آن را از یه خداوند فتح را نصکد یجنگ یوقت در دستش بود و او م

بودم شان  ه ھمراھم بودند و من ھشتمکدست خود انداخت، من خود را با ھفت تن 
ن خبرجھالت یدر ا .١مینتوانست یم، ولینار بزنکازه را م تا آن درویه تالش نمودکدم ید

ق ابوجعفر باقر از جابر یم از طرکو حا یھقین حافظ بکیو انقطاع ظاھر وجود دارد، ول
ه مسلمانان بر آن کن یبر دروازه را برداشت، تا ایدر روز خ س یه علکاند،  ت نمودهیروا
د و آن را چھل مرد نتوانستند یتجربه گردره شدند، و آن را فتح نمودند، و بعد از آن یچ

آمده:  س از جابر یفیت ضعیز ضعف وجود دارد. و در روایت نین رواینند، در اکحمل 
ه دروازه را (به کن بود یاشان  جه تالشیبعد از آن ھفتاد مرد بر آن جمع شدند، و نت

ه از جابربن بیش یآمده. و ابن اب )۱۸۹/۴( هین در البداین چنیش) برگرداندند. ایجا
بر برداشت، و مسلمانان بلند یدروازه را در روز خ ب یه، علکت نموده یسمره روا

د، و آن را جز چھل مرد نتوانستند یشدند، و آن را فتح نمودند، بعد از آن تجربه گرد
 د: حسن است.یگو یآمده، و م )۴۴/۵(نزالعمال کن در منتخب ین چنیبردارند. ا

 س اللهدیبن عب شجاعت طلحه
 ن شعر را رجز خواندم:یه گفت: در روز احد، اکت نموده، یروا س ر از طلحهکابن عسا

 مالكه غالب واـمـنحن ح
 

 مباركـنذب عن رسولنا ال 
 

 معاركـال نرضب عنه القوم يف
 

 مباركـال رضب صفاح الكوم يف 
 

                                                                                                       
مجھوالن است که جز ی  ه ثابت نشده از وی روایت کرده باشد. در ضمن او در زمرهسھل است ک

تر و ثابت تر است و  ابن حبان کسی وی را ثقه ندانسته است. بر این اساس روایت مسلم صحیح
 کسی که مرحب را کشت علی است نه محمد بن مسلمه.

ه و در سند آن جھالت و انقطاع ) آمد۲۱۶/ ۳. ابن اسحاق چنانکه در سیرت ابن ھشام (ضعیف -١
 ).۶/۱۲۵» (مجمع الزوائد«: است. نگاه
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در باره طلحه «گفت:  س ه به حسانکھنوز از احد برنگشته بود  ص و رسول خدا
 :١، (و او گفت)»بگو

 يوم الشعب آسى حممداً ه طلحو
 

 شقته ضاقت عليه وعىل ساع 
 

يه الرماح و  اسلمتيقيه بكفّ
 

 اشاجعه حتت السيوف فشلت 
 

 كان امام الناس اال حممداً و
 

 االسالم حتى استقلّت ياقام رح 
 

 گفت: س قیر صدکابوب و

 اخليل تتبعههد وـال يمى نبـح
 

 الدين عن يحتى اذا مالقوا حام 
 

 همـاتـمـصرباً عىل الطعن اذ ولت ح
 

 مفتونوالناس من بني مهد و 
 

 قد وجبت اهللابن عبيده يا طلح
 

 مهاالعنيـزوجت الجنان وـلك ال 
 

 فرمود: س و عمر

 هد بالسيف منصلتاً ـمى نبى الـح
 

 ميع الناس وانكشفواـج ا تويلـمـل 
 

نز کدر منتخب ال .٢»یعمر راست گفت یا«فرمود:  ص و رسول خدا دیگو یم
د: عامه یگو یم یاست. ابن عد یوب طلحیمان بن ایت سلین رواید: در ایگو یم )۶۸/۵(

ه در اللسان کھا، چنان  را در جمله ثقه یف است، و ابن حبان ویضع یث ویاحاد
 ر شد.کدر روز احد ذدن طلحه یجنگ )۳۰۷و در (ص ر نموده است.کآمده، ذ )۷۷/۳(

 س شجاعت زبیر بن عوام

 ه قبل از ھجرتکر برھنه در میر با شمشیخروج زب
ه در راه ک یسکن یه گفت: نخستکت نموده، یب رواید بن المسیر از سعکابن عسا

ه ک یبود، او در حال س عوام ر بنیام برآورد، زبیر را برھنه ساخت و از نیخدا شمش
شته شده است، ک ص ه: رسول خداکد یرا شن ییوقت ظھر در خواب بود، صدا یروز

                                           
 اق.یس یادت بر اصل طبق اقتضایز -١
) و در سند آن سلیمان بن ایوب ۱/۲۰۳» (مختصر تاریخ دمشق«. ابن عساکر چنانکه در ضعیف -٢

بیشتر  گوید: گوید: او صدوق است که دارای اشتباه است. ابن عدی می طلحی است. ابن حجر می
 احادیثش متابعه نمی شود. 
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از  ص رون آمد، و رسول خدایزد، بیه برق مکاش  ام برآوردهیر از نیدر حال با شمش
ه تو کدم یگفت: شن» ر تو را چه شده است؟یزب یا«ش ھمراھش سرخورد و گفت: یپ
 -سوگندبه خدا -گفت: » ؟ینکب یخواست یچه م«فرمود:  ص . رسول خدایا شته شدهک

او  یبرا ص امبر خدایپآنگاه شم، کرا ب یه روبرو شدم وکه کاز اھل م یسکخواستم با ھر 
 د:یگو یم ین باره اسدیر نمود، و در ایخ یدعا

 بغض هذاك اول سيف سل يف
 

 مرتىض انفاـ سيف الزبري الهللا 
 

 سبقت من فضل نجدتهه ميـح
 

 االوقامحبس ـقدحيبس النجدات ال 
 

ه کت است، یاز عروه روا )۸۹/۱( هیم در الحلیر و ابونعکن نزد ابن عسایو ھمچن
گرفته شد، البته بعد از  ص ه محّمدکد یطان شنیرا از ش ییصدا ب ر بن عوامیزب

رون آورد، یام بیر خود را از نیشمشآنگاه دوازده ساله بود،  یه نوجوانکاسالم آوردنش، 
ه کم یه در باالک-آمد  ص امبر خدایرون رفت، و نزد پیبوچه کو به شتاب به طرف 

گفت: » ؟یار دارکچه «به او گفت:  ص امبریر در دستش بود. پیو شمش -قرار داشت
ن یگفت: با ا» ؟یردک یتو چه م«فرمود:  ص امبر خدایپ یا ه تو گرفتار شدهکدم یشن

و  یو یبرا ص خدارسول آنگاه ه تو را گرفته بود. کزدم  یرا م یسکرم ھمان یشمش
ه در راه خدا از کبود  یرین شمشیو آن نخست». برگرد«رش دعا نمود و گفت: یشمش

ن را یآمده. و ا )۶۹/۵(نزالعمال کن در منتخب ین چنیرون آورده شده بود. ایام بین
م آن را در یرده. و ابونعکت یآمده، روا )۵۴۵/۱( ه در االصابهکار، چنان کر بن بیزب

 رده است.کت یآن روا یب، به معناید بن مسیاز سع )۲۲۶الدالئل (ص

 در روز احد یشتن طلحه عبدرکر و یزب
پرچم بردار  یطلحه عبدر یه طلحه بن ابکر شده، کونس از ابن اسحاق متذی
 یرون شدن در مقابلش خود داریمردم از ب ین در روز احد مبارز خواست، ولیکمشر

د، یبر شترش سوار گرد یز زد و با ویرفت، و خ یار وکیبه پ س ر بن عوامیزبآنگاه نمودن، 
ر خود ذبحش یندش، و ھمراه شمشکو از شتر اف ش نمود،کن یو بعد او را به طرف زم
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است،و ناصر من  ١یناصر یھر نب یبرا«را ستود و گفت:  یو ص رسول خداآنگاه نمود، 
آمدم، البته  یاش بر م مبارزهآمد، من به  یبه مبارزه او بر نم یاگر و«و گفت: ». ر استیزب

 آمده است. )۲۰/۴( هین در البداین چنیا .٢»دمید یمردم از و یبه آنچه از خود دار

 یگریشتن مرد دکدر  یو قّصه و یشتن نوف مخزومکر و یزب
بن مغیره مخزومی در  اللهیونس از ابن اسحاق متذکر شده که گفت: نوفل بن عبد

به طرف وی آمد، و او را  س روز خندق خارج شد و به مبارزه فراخواند. زبیر بن عوام
مورد ضرب قرار داد، و دو شقش نمود، تا جایی که شکستگیی در تیغ شمشیرش پدید 

 گفت: یه مکبرگشت  یآمد، و در حال

 احتمىو يامرو امح اين
 

 يى االممصطفـال يعن النب 
 

 ».نمک یت میدفاع و حما یده امیبرگز یه از خود و از نبکھستم  یمن شخص« :ترجمه
 آمده است. )۱۰۷/۴( هین در البداین چنیا

ه کن یکاز مشر یه گفت: مردکت نموده، یروا ب رکب یر از اسماء بنت ابیابن جر
 یسکن باال رفت و گفت: چه یاز زم یبلند یت نمود و در جاکسالح بر تن داشت حر

حمله  یا به طرف ویآ«از قوم گفت:  یبه مرد ص ند؟ رسول خداک یمبارزه م ار وکیپ
ر شروع یزبآنگاه رسول خدا.  یا یآن مرد به او پاسخ داد: اگر خواسته باش» ؟ینک یم

پسر  یا«رد و گفت: کبه طرفش نگاه  ص ردن خود نمود، و رسول خداکار کبه آش
 د، بعدیه ھمراھش برابر گردکن یتا ا) رفت، کر به طرف آن (مشریو زب». زیه برخیصف

خوردند. رسول  غلطھردو  گر خود گرفتند، ویدکیدند، و از گردن یقرار گرد یبھردو 
رسول آنگاه ». شود یشته مکن افتاد ھمان ییه اول پاکشان  دامکھر «فرمود:  ص خدا
بلند  اش نهیبر س س ریافر افتاد و زبکردند، و آن کدعا نمود، و مردم ھم دعا  ص خدا

 آمده است. )۶۹/۵(نز کن در منتخب الین چنید. ایشد، و به قتلش رسان

                                           
ز ین ÷ی سیه در قرآن از طرفداران حضرت عکاستعمال شده است، چنان » یحوار«ث یدر حد -١

نَصارِيٓ  َمنۡ  قَاَل ﴿فرماید:  است، جایی که خداوند مین عنوان نام برده شده یبد
َ
ِۖ ٱ إَِ�  أ  قَاَل  �َّ

نَصارُ  نُ َ�ۡ  َوارِ�ُّونَ �َۡ ٱ
َ
ِ ٱ أ  ].۵۱[آل عمران:  ﴾�َّ

) و ابن ۳۷۴۵) و ترمذی (۲۴۱۵) و مسلم (۳۷۱۹) از ابن زبیر و بخاری (۳/۳۶۲. حاکم (صحیح -٢
 ).۳/۳۰» (سیر اعالم النبالء«) از جابر. نگا: ۴۶۳۹) و احمد (۱۲۲ماجه (
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 کرمویر در روز خندق و روز یحمله زب
ه گفت: روز خندق با زنان و اطفال کت نموده، یروا ب ریبن زب اللهاز عبد یھقیب

زد، و من  یم کم پشتیبرا یسلمه ھمراھم بود، و یرده شدم، عمربن ابکدر قلعه جابجا 
به آنجا حمله  یه گاھکد: به پدرم نگاه نمودم، یگو یدم. مید یپشتش بلند شده مبر 

 یبرد. و وقت یورش مید به طرفش ید یه مکرا  یزیچنجا، و ھریبه ا ینمود، و گاھ یم
 یداد یپدرم، تو را امروز با آنچه انجام م یگاه شد، نزد ما در قلعه آمد، گفتم: ایه بک
ن در ین چنیت. ای. گفت: پدر و مادرم فدای؟ گفتم: بلیدیپسرم مرا د یدم. گفت: اید

 آمده است. )۱۰۷/۴( هیالبدا
در روز  س ریبه زب ص ه اصحاب رسول خداکت نموده یروا س از عروه یبخار

نم کم؟ گفت: اگر من حمله ینکتا ما ھمراھت حمله  ینک یا حمله نمیگفتند: آ کرموی
بر آنھا آنگاه م. ینک یار را نمکن یگفتند: اد). ینک ید (و حمله نمییگو یشما دروغ م

س ھم کچ یست، و از آنھا گذشت، و ھکشان را در ھم شیحمله نمود، و صف ھا
اش  هشان ھمراھش نبود، بعد دو باره برگشت، و آنھا لجامش را گرفتند، و دو ضربه بر

وارد آمده  یه در روز بدر، بر وکقرار داشت  یا ان آن دو ضربه، ضربهیه در مکزدند، 
ھا  بودم، انگشتان خود را بر آن ضربه کوچکه ک ید: من در حالیگو یم س بود. عروه

ز ین س ریبن زب اللهد: در آن روز عبدیافزا یم س ردم. عروهک یم یداخل نمودم، و باز
ش موّظف یرا برا یسوار نمود، و مرد یھمراھش بود، و ده سال داشت، او را بر اسب

ر نموده و افزوده است: بعد از آن کآن ذ یبه معنا )۱۱/۷( هیالبدا ن رادریا .١دیگردان
 رد.که در مرتبه اول عمل نموده بود، عمل کآمدند، و باز آن چنان  یز ویبار دوم ن

  س وقاص یشجاعت سعد بن اب
 ن موردیر انداخته است، و شعرش در ایه در راه خدا تکاست  یسکن یسعد نخست

ه سعدبن کرا،  یا هیسر ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا یر از زھرکابن عسا
شد فرستاد،  یه بدان رابغ گفته مکطرف حجاز  کیھم شامل آن بود، به  س وقاص یاب

به  س وقاص یآوردند، و در آن روز سعد بن اب ین به طرف مسلمانان رویکمشرآنگاه 

                                           
 ).۳۷۲۱بخاری ( -١
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ن قتال ین اولیانداخت، و ار یه در راه تکبود  یسکن یر انداخت، و او نخستیتشان  طرف
 رانداختن خود گفته است:یدر باره ت س در اسالم بود. سعد

 اهللا اين رسول اال هل ايت
 

 بصدور نبيل يميت صحابتـح 
 

 ها اوائلهم ذياداً ـاذود ب
 

 كل سهله وبكل حزون 
 

 عدو ا يعتد رام يفـفم
 

 اهللا قبيل بسهم يا رسول 
 

 ، آمده است.رکنقل از ابن عسا ، به)۷۲/۵(ن در المنتخب یچنن یا

 زبیر و کشتن سه تن با یك تیر در روز احد
ر سه یت کیدر روز احد با  س ه گفت: سعدکت نموده، یر از ابن شھاب رواکابن عسا

را)  یگر ویر بار دیر را به طرف آنھا پرتاب نمود، و آنھا با ھمان (تیشت، آن تکتن را 
شت، آنھا بار کرا  یسکبار دوم پرتابش نمود و  یباز آن را گرفت، و برا س زدند، سعد

بار سوم آن را پرتاب نمود و توسط آن،  یانداختند، و او برا یگر آن را به طرف وید
ر یگفت: آن ت یانجام داد تعّجب نمودند، و س مردم از آنچه سعدآنگاه شت، کرا  یسک

پدر و مادر خود  ص د: رسول خدایگو ی) میبه من داده بود. (راو ص را رسول خدا
 آمده است. )۷۲/۵(نز کن در منتخب الین چنیا .١جمع نمود یو یرا برا

 ص درروز بدر با رسول خدا س ه گفت: سعدکت نموده، یروا س و بزار از ابن مسعود
ن را بزار به دو سند ید: ایگو یم )۸۲/۶( یثمید. ھیجنگ یاده میپ یسوار و گاھ یگاھ
 اند. ثقهھردو  مرسل است، و رجال یگریآنھا مّتصل و د یکیه کت نموده، یروا

 س شجاعت حمزه بن عبدالمّطلب
 ن بارهیه بن خلف در ایدر روز بدر و قول ام یشجاعت و

در روز  س ه گفت: حمزه بن عبدالمّطلبکت نموده، یروا یمیاز حارث ت یطبران
ه با پر کن مرد یگفت: ان یکاز مشر یمشخص و نشانه دار بود، مرد یبدر، با پر شترمرغ

ست؟ گفته شد: حمزه بن عبدالمّطلب. گفت: او یکشترمرغ مشخص و نشانه دار شده 

                                           
ه کنمود  یافتخار من یبه ا س و سعد» تینداز پدر و مادرم فدایر بیسعد ت«: به او گفت: یعنی -١

 من جمع ننموده است. یپدر و مادرش را جز برا ص رسول خدا
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د: یگو یم )۸۱/۶( یثمیھ ١ارھا را انجام داد!!که در حق ما ھمه کاست  یسکھمان 
 اسناد آن منقطع است.

ه بن خلف به من یه گفت: امکت است یروا س و نزد بزار از عبدالرحمن بن عوف
اش مشخص بود  نهیه در روز بدر با پر شترمرغ در سک یھمان مرد ٢عبداالله یگفت: ا

است. گفت: او  س ، حمزه بن عبدالمّطلبص رسول خدا یست؟ گفتم: او عمویک
ن ید: ایگو یم )۸۱/۶( یثمیارھا را انجام داد. ھکه در حق ما ھمه کاست  یسکھمان 

 یسیرابکبن فضل  یعل یخ ویاز آنھا ش یکیت نموده، و در یق روایرا بزار از دو طر
 ف است.یگرش ضعیق دی، و طراند حیه رجال صحیبق یرا نشناختم، ول یآمده و و

 دیشته شده دکرا  یه وک یھنگام ص ه رسول خدایگر
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب اللهاز جابربن عبد )۱۹۹/۳(م کحا
 ید: مردیگو یبرگشتند گم نمود. م ه مردم از جنگک یرا در روز احد ھنگام س حمزه

 یر رسول ویر خدا و شیگفت: من ش یه مکدم یرا نزد آن درخت د یگفت: من و
 یسو بهاند  آورده -ارانشیان و یابوسف-نھا یه اکرا از آنچه  یزاریھستم، خداوندا، من ب

م یدتق -شان ستکش یعنی-نھا انجام دادند ینم، و معذرت ام را از آنچه اک یتو اعالم م
ه ک یت شد. ھنگامکدر حر یبه طرف و ص رسول خداآنگاه م، ینما یحضورت م

د شد، یاش شد هید گریه مثله شدنش را دک یه نمود، و ھنگامید گریاش را د یشانیپ
را انداخت.  یا از انصار برخاست و جامه ی، مرد»ست؟ین یفنکا یآ«بعد از آن گفت: 

د یس یامت نزد خداوند تعالیدر روز ق«فرمود:  ص د: رسول خدایگو یم س جابر
 یح برخوردار است، ولیث از اسناد صحین حدید: ایگو یم مکحا». شھداء حمزه است

 ح است.ید: صحیگو یم یاند. و ذھب ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار

                                           
 ) و حدیث بعدی شاھد آن است.۶/۸۱» (المجمع«) و نگا: ۳/۱۵» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -١
 ص ت عبد عمرو بود، رسول خدایدر جاھل یعبداالله، عبدالرحمن بن عوف است، اسم و -٢

ند ابا کن نام صدا یه او را به اکن یه بن خلف از ایام یاشت، ولموصوف را عبدالرحمن نام گذ
داد، بعد با ھم  ینمود، و عبدالرحمن به او پاسخ نم یاش صدا م یمید، و او را به ھمان نام قدیورز

ه عبدالرحمن کگفت  یه وقتین سخن را امیند. و اکه او را به نام عبداالله صدا کاتفاق نمودند 
 ر گرفته بود.یه بالل به قتلش برساند، اسکن یرا در روز بدر، قبل از ا یو
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 س داستان کشته شدن و مثله شدنش
 یه ضمریآمده، از جعفربن عمرو بن ام )۱۸/۴( هیه در البداک ابن اسحاق، چنان

رون یب س هیار در زمان معاویبن خ یبن عد اللهه گفت: من و عبدکت نموده، یروا
م ینشست - ینزد وحش یعنی - یه نزد وکن یده، تا ایر گردکث را متذیم،... و حدیشد

را  یه چگونه وک، ینکما صحبت  یبرا س شتن حمزهکم تا از یا م: نزدت آمدهیو گفت
ه کت خواھم نمود، یاکحتان  یبرا ین داستان را طوری؟ گفت: من ایدیبه قتل رسان

ر بن مطعم یان داشتم: من غالم جبیش بید برایاز من پرس ص امبریپ یآن را وقت
ش به طرف یه قرک یشته شده بود. وقتکدر روز بدر  یمه بن عدیش طعیبودم، و عمو

، یشتکم یمحمد، حمزه را در بدل عمو یعمور به من گفت: اگر یت نمود، جبکاحد حر
ه چون کبودم  ییبا مردم خارج شدم، و من مرد حبشآنگاه د: یگو ی. میتو آزاد ھست

شد.  یاز نزدم خطا م یزیانداختم، و به ندرت توسط آن چ یزه میگر اھل حبشه نید
ا دم، تیدن حمزه خارج گردیشدند، من در طلب و د یارویه مردم با ھم روک یھنگام

است و مردم را با  یسترکه شتر خاک ییدم و گویاز مرد د یا ه او را در گوشهکن یا
ستد، به خدا سوگند، یتوانست با یدر مقابلش نم یزینمود، و چ یر خود نابود میشمش

ا ینمودم، و از او در پشت درخت  یجھت زدنش آماده م یو یخود را برا یمندر حال
از من  ین اثنا سباع بن عبدالعزیه در اکگردد،  کیشدم، تا به من نزد یسنگ پنھان م

ا به طرف یننده زنان بکپسر ختنه  یدش گفت: اید س ه حمزهک یجلو افتاد. ھنگام
د: من یافزا یرد. مکپرت  ییه سرش را به سوکزد،  یا د: و او را چنان ضربهیگو یمن. م

ا به طرفش پرتاب شدم، آن ر یه از آن مطمئن و راضک یت دادم، وقتکزه خود را حرین
ت نمود کحر ید، ویرون گردیش بیان دو پایر نافش اصابت نمود، و از مینمودم، و بر ز

ه مرد، بعد نزدش کزه را در او تا آن وقت گذاشتم یافتاد، و ن ید ولیایتا به طرف من ب
 یر ویزه خود را گرفتم، و به طرف اردوگاه برگشتم و آنجا نشستم چون به غیآمدم و ن

ه آمدم که به مک یه آزاد شوم. ھنگامکشتم کن ینبود، و او را فقط به خاطر ا یارکمرا 
دم. بعد به یه را فتح نمود،اقامت گزکم ص ه رسول خداکن یرده شدم، و در آنجا تا اکآزاد 

 ص ه وفد طائف به طرف رسول خداک یردم، و آنجا درنگ نمودم. وقتکطائف فرار 
جا بروم)، که کر شدم یھا بر من بسته شد (و متح راهاورند، یت نمود تا اسالم بکحر

ن بروم، به خدا سوگند، من در ین سرزمیگر ایدام گوشه دکا به یمن یگفتم: به شام، 
 -به خدا سوگند-بر تو، او  یبه من گفت: وا یه مردکھمان اندوه خود قرار داشتم، 
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شد. ک یدھد نم ینش داخل شود و به شھادت حق گواھیه در دکس از مردم را کچ یھ
 ص نه نزد رسول خداین حرف را به من گفت، خارج شدم و در مدیه اک ید: ھنگامیگو یم

ستاده بودم، و شھادت حق را به زبان یسرش ا یه باالکد یآمدم، مرا فقط ھمان وقت د
 ی، ایگفتم: بل» ؟یھست یا تو وحشیآ«د به من گفت: یه مرا دک یآوردم. ھنگام یم

آنگاه گفت: » یشتکه حمزه را چگونه کن کان یم بین و برایبنش«رسول خدا، گفت 
ه از صحبت ک یان نمودم، وقتیان داشتم، بیشما ب یه براک ین طوریھم یو یبرا

». نمیگر نبیه تو را دکن، کت را از من پنھان یبر تو، رو یوا«خود فارغ شدم گفت: 
داشتم، تا  یبود، پنھان م یه مک ییھر جا ص ن من خود را از رسول خدایگفت: بنابرا

 یرا قبض نمود. ھنگام یو أله خداوند کن وضع تا آن وقت دوام داشت یند، و ایمرا نب
شان خارج یمامه رفتند، من ھم با ایالن کذاب، کلمه یه مسلمانان به طرف مسک

ه ک یھنگامشته بودم، با خود برداشتم، که حمزه را با آن کام را  زهیدم، و ھمان نیگرد
و -ستاده است یر در دستش ایه شمشکدم یلمه را دیشدند، مس یارویمردم به ھم رو

از انصار از سمت  یگریش آماده ساختم، و مرد دی، خود را برا-شناختم یاو را نم
د، من یش آماده گردانیز خود را برایلمه بود، نیمان مس یه ھدف ھر دوک، یگرید
پرتاب  یو یسو بهشدم، آن را  یآن مطمئن و راض از یت دادم، وقتکام را حر زهین

ر یحمله نمود، و او را با شمش یز بر وین ینمودم، و به جانش اصابت نمود، انصار
شته باشم، بدون کرا  یشت، اگر من وکرا  یدام ما وکه کداند  یپروردگارت م ،١(زد)
دم، یبه قتل رسان ص ن مردم را بعد از رسول خدایه بھترکن ید، در ضمن ایترد

 .٢دمین مردم را (ھم) به قتل رسانیبدتر
 یآمده: ھنگام یاق ویت نموده و در سین را از جعفربن عمرو روایمانند ا یو بخار

آنگاه ھست؟  یا مبارزیرون آمد و گفت: آیقتال صف بستند، سباع ب یه مردم براک
پسر اّم  یسباع! ا یاد و به او گفت: یرون گردیب یبه طرف و س حمزه بن عبدالمّطلب

حمله  ی؟ بعد از آن بر وینک یم یامبرش دشمنیا با خدا و پیننده زنھا!! آکانمار، ختنه 
 نمود، و او چون روز گذشته (نابود) شد.

 

                                           
 به نقل از ابن ھشام. -١
 ) آمده.۲۳ :۲۱/ ۳) و ابن اسحاق چنانکه در سیره این ھشام (۳/۵۰۱) و احمد (۴۰۷۲بخاری ( -٢
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 س شجاعت عباس بن عبدالمّطلب
 ن و قّصه شجاعتشکیعباس و ربودن حنظله از دست مشر

در روز طائف حنظله  ص خدا ه گفت: رسولکت نموده،یروا س ر ازجابرکابن عسا
را  یرا به طرف اھل طائف فرستاد، و او با آنھا صحبت نمود، اھل طائف و س عیبن رب

ست؟ تا یکنھا یا یبرا«گفت:  ص ند. رسول خدایبرداشتند تا داخل قلعه خود نما
جز عباس بن  یسکآنگاه ». ان ما باشدین جنگجویچون ا یش اجر و پاداشیبرا

ه او کبود  کیافت، و نزدیشان دریا یھا را در دست یاست،و او وبرنخ س عبدالمّطلب
و عباس مرد تنومند و -او را در بغل گرفت  س ند، در حال عباسیرا داخل قلعه نما

از قلعه سنگ باران  س ن ربود، و آنھا بر عباسیک، و او را از دست مشر-بود یا یقو
 ص امبرینزد پ یه باوکن یتا ا ش شروع نمود،یبه دعا نمودن برا ص نمودند. رسول خدا

 آمده است. )۳۰۷/۵(نز کن در الین چنید. ایرس

  ب شجاعت معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفرا
 شته شدن ابوجھل توسط آنھا در روز بدرکداستان 

ه گفت: روز بدر در کاند  ت نمودهیروا س و مسلم از عبدالرحمن بن عوف یبخار
ان دو یدم، و خود را در میبودم، به طرف راست و چپم دستاده یه من در صف اک یحال

ان دو یه در مکنمودم  یم و نونھال بود، و تمنک ھایشان ه سنکافتم، یپسربچه انصار 
م، یعمو یآنھا به طرف من اشاره نمود گفت: ا یکیآنگاه بودم،  یتر از آنھا م یشخص قو

؟ گفت: به من خبر داده شده، یدارار ک، با او چه ی؟ گفتم: بلیشناس یا ابوجھل را میآ
ه جانم در دست اوست، اگر ک یدھد، سوگند به ذات یرا دشنام م ص ه او رسول خداک
ب باشد نه مرده است جدا یه اجلش قرکما  کیه ھر کن یدم، بدنم از بدنش تا ایرا د یو

 ن مثلیرده، و ھمچنکھم به طرفم اشاره  ینخواھد شد، من بدان تعّجب نمودم. و دوم
ان مردم دور یه در مکه چشمم به ابوجھل افتاد، کننموده بودم  یآن را به من گفت، درنگ

 آنگاهد، یپرس یم یه شما مرا از وکاست  یسکن ھمان ید؟ اینیب یا نمینمود، گفتم: آ یم
دند، بعد از آن یبه قتلش رسان دند، و او را زدند،یرس یخود به جان و یرھایبا شمشھردو 

 یوتان  دامک«د: یپرس ص امبریبرگشتند، و او را خبر دادند. پ ص خداامبر یبه طرف پ
ا یآ«فرمود:  ص امبریشتمش، پکاز آن دو گفت: من  کیھر » شته است؟کرا

ر یبه شمش ص رسول خداآنگاه د: یگو یر. میگفتند: خ» د؟یا نموده کرا پاتان یرھایشمش
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 یمت شده ویزات غنی، و تجھ»دیا شتهکرا  یوتان  یدوھر«آنھا نگاه نمود و گفت:  یدوھر
ن یبود. ا ب معاذ بن عفراء یمعاذ بن عمروبن جموح اعطا نمود، و شخص دوم یرا برا
 اند. ت نمودهیبه مانند آن، روا س از عبدالرحمن )۳۰۵/۶( یھقیو ب )۴۲۵/۳(م کرا حا

گفت: روز بدر من در صف  س ه عبدالرحمنک ت استیروا ین نزد بخاریھمچن
 ییمتوّجه شدم در طرف راست و چپم دو جوان نونھال قراردارند، گو یقرار داشتم، وقت

نند) بر کا فرار نیشته نشوند و که کآنھا  یه من (از دشمن به خاطر خردسالک
عمو،  یده از ھمراه خود به من گفت: ایاز آنھا پوش یکیمطمئن نبودم، ناگاه  ھایشانجا

؟! گفت: با ینک یار مکچه  یام، باو برادر زاده یرا به من نشان بده، گفتم: اابوجھل 
گرش ید رم،یبم یه نزد وکن یا ایشمش، کنم بیرا بب یو یه وقتکام  خدا عھد بسته

ن موضوع مرا خوشحال ید: ایگو یده از ھمراه خود، مثل آن را گفت. میم پوشی(ھم) برا
آن دو  یبراآنگاه  ،١بودم یدو مرد به عوض آنھا م انید در میه باکرد، (تمنا نمودم) کن

حمله نمودند، و او را زدند  یچون دو چرخ بر وھردو  به طرف ابوجھل اشاره نمودم، و
 پسران عفرا بودند.شان  یو ھر دو

ه آن دو کت است یروا ش رکب یبن اب اللهونزد ابن اسحاق از ابن عباس و عبد
ه ابوجھل در ک یسلمه گفت: از قوم، درحال یگفتند: معاذبن عمروبن جموح از بن

شود،  یده نمیم رسکگفتند: به ابوالح یه مکدم یاز آن قرار داشت، شن یاملکمحاصره 
ت نمودم، کشتنش را به عھده گرفتم، و به طرفش حرکدم، یه من آن را شنک یھنگام

نصف  ه قدمش باکزدم،  یا حمله نمودم، و او را ضربه ی، بر وافتمیه فرصت ک یوقت
ه از کدن ھسته خرما، ید، به پریه پرک ید، به خدا سوگند، من آن را در وقتیساقش پر

د: و پسرش یگو یه نمودم. میپرد، تشب یسو م کیدن به یوبکر سنگ آن، در وقت یز
جنگ  یزان ماند، ولیم آویاز پھلو ید، و به پوستیام زد، ودستم قطع گرد هشان رمه برکع

 یدم. وقتیشک یدم، و آن را در پشت خود میمرا از آن غافل ساخت، و تمام روز را جنگ
م، و (آن را قطع نموده) دیشکطرف  کیتم نمود، با گذاشتن قدمم بر آن خود را یه اذک

 آمده است. )۲۸۷/۳( هین در البداین چنیا .٢انداختمش

                                           
ن یرابناب«ن باشد: یچن یه معنکن است یگر ایمبھم است،و احتمال د کیتاب اندکنجا عبارت یا -١

 م.». ان دو مرد باشمیه به عوض آن دو درمکمن دوست نداشتم 
 ) آمده.۲۰/۱۰۹. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (صحیح -٢



 ٣٦١   جهادباب ششم: باب 

 

 س یبن خرشه انصار کشجاعت ابودجانه سما
 حق آن در روز احد یو ادا ص امبریر پیدر گرفتن شمش یت ویاکح

را  یریدر روز احد شمش ص ه رسول خداکت نموده یروا س امام احمداز انس
متوجه آن شده، و شروع به  یقوم» رد؟یگ یر را مین شمشیا یک«گرفت و گفت: 

قوم از گرفتن آن » رد؟یگ یآن را به حقش م یک«گفت:  ص امبری، پ١دنش نمودندید
رم، و توسط آن سر یگ یگفت: من آن را با حقش م س کد، ابودجانه سمایاجتناب ورز

آمده،  )۱۵/۴( هین در البداین چنیت نموده. این را مسلم روایا .٢ن را قطع نمودیکمشر
 رده است.کت یآن موضوع را روا یبا معنا س از انس )۱۰۱/۳(و ابن سعد 

در روز احد  ص گفت: رسول خداه کت نموده، یروا س ر بن عوامیبزار از زب
ابودجانه » رد؟یگ یر را به حقش مین شمشیا یک«ش نمود و گفت: کشیرا پ یریشمش
رم، یگ یرسول خدا، من آن را با حقش م یبرخاست و گفت: ا س بن خرشه کسما

رون رفت و من دنبالش نمودم، و یداد. بعد او ب ید: آن را به ویگو یست؟ میحق آن چ
ه در دامنه کآمد  یدش، و نزد زنانیدر یگذشت آن را شق نموده و م یه مک یزیبه ھر چ

 گفت: یبود، و مشان  وه قرار داشتند، و ھند ھمراهک

 نحن بنات طارق
 

 ارقـعىل النم نميش 
 

 مفارقـال مسك يفـوال
 

 ان تقبلو انعانق 
 

 او تدبروا نفارق
 

 فراق غري وامق 
 

 یسک ید، ولیشکاد یحمله نمودم، و او به طرف صحرا فر ی: بر وابودجانه گفت
دم و یت را دیارھاکگفتم: ھمه  ید) به ویگو یبرگشتم. (راو یپاسخش نداد، و از و

به او  یسک ید، ولیشکاد یفر ی. گفت: ویشتکه تو آن زن را نکن یر از ایخوشم آمد، غ
ه از کرا بزنم  یزن ص ر رسول خدایه با شمشکپاسخ نداد، و من ھم خوب ندانستم 

 اند. د: رجال آن ثقهیگو یم )۱۰۹/۶( یثمیبرخوردار نبود. ھ یارکمدد
در روز احد  ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ریاز زب )۲۳۰/۳(م کحا
(من » رد؟یگ یر را به حقش مین شمشیا یک«ش نمود و گفت: کشیرا پ یریشمش

                                           
 ».گفت: من، من دستان خود را گشودند و ھر کدام می«در صحیح مسلم اینگونه آمده است:  -١
 ).۳/۱۲۳) و احمد (۲۴۷مسلم ( -٢
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 یک«گر گفت: ید، (بار دیگردان یرسول خدا، او از من رو یو گفتم: من ا ١برخاستم)
د) باز یگردان یرسول خدا، از من رو یگفتم: من ا» رد؟یگ یر را به حقش مین شمشیا

 س بن خرشه کابودجانه سماآنگاه » رد؟یگیر را به حقش مین شمشیا یک«گفت: 
ست؟ فرمود: یرم، حق آن چیگ یرسول خدا! من آن را به حقش م یبرخاست و گفت: ا

د: آن را به یگو یم». ینکفرار ن یافرک، و با آن از یشکرا ن یه توسط آن مسلمانکن یا«
نشانه دار  یخواست به جنگ برود، خود را با بستن دستار یداد، و ابودجانه چون م یو

ند؟ ک یه چه مکنم یب یرا م یگفتم: حتمًا امروز و: دیافزا یساخت. م یومشّخص م
نمود.... و  ید، و قطعش میدر یشد، آن را م یه در برابر او بلند مک یزید: ھر چیگو یم

 یح برخوردار است، ولید: از اسناد صحیگو یم مکر نموده است. حاکآن را ذ یبه معنا
 ح است.ید: صحیگو یم یاند. ذھب ردهکتش نیو مسلم روا یبخار

شتر از یگفت: ب هکت است یآمده، روا )۱۶/۴( هیه در البداکو نزد ابن ھشام، چنان 
گفت: در نفس خود،  س ر بن عوامیه زبکان نمودند، یث بیم حدیتن از اھل علم برا کی

من بازداشت، و به  ر را خواستم، و او آن را ازیشمش ص ه از رسول خداک یھنگام
ش ھستم، و یو از قر یه عمه وین شدم، و گفتم: من پسر صفیداد، خشمگ س ابودجانه

او آن را به ابودجانه داد، و  یخواستم، ول یر را از ویستادم و شمشیش قبل از او ایبرا
ن او را دنبال یند؟ بنابراک یچه م یه وکد یمرا گذاشت! به خدا سوگند، خواھم د

رون آورد، و با آن سرش را بست. انصار گفتند: یدستار سرخش را ب ینمودم. و
ن به او ین چنیبست ا یم آن را) ی(و وقت-رون آورد یابودجانه، دستار مرگ را ب

 گفت: یرون آمد و میپس ب -ند گفت یم

 خلييل عاهدين يانا الذ
 

 النخيل يونحن بالسفح لد 
 

 الكيول ان ال اقوم الدهر يف
 

 والرسول اهللا ارضب بسيف 
 

ه کبود  ین مردیکان مشریشت. در مک ید، او را میگرد یه روبرو مک یسکو با ھر 
حمله آورده به  ید بر وید یه مکرا  یگذاشت، ھر مجروح یرا نم یما) مجروح ی(برا

شدند، و من به  یم کی) آھسته آھسته، با ھم نزدیکید، آن دو تن (ھر یرسان یقتلش م
دند، و دو ضربه ید، آنان با ھم روبرو گردینما یجا کیه آن دو را کخداوند دعا نمودم، 

                                           
 اند. م نقل شدهکاز حا کمانکداخل  ین و جمله بعدیا -١
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اد، و او با سپرش دفاع نمود، و ، ابودجانه را مورد ضرب قرار دکرد و بدل نمودن، مشر
د. بعد از یرا زد و به قتلش رسان یابودجانه وآنگاه م گرفت، کر او را محیسپرش شمش

ر را از یر را بر فرق سر ھند بنت عتبه حواله نمود، و باز شمشیه شمشکدم یرا د یآن و
 .١٢امبرش داناترندید) گفتم: خدا و پیگو یر میطرف نمود، (زب کی یو

ه ک یت است: ھنگامیآمده، روا )۱۷/۴( هیه در البداکبن عقبه، چنان  یموسو نزد 
از  ص طلبش نمود، اما رسول خدا یاز و س آن را عرضه نمود، عمر ص رسول خدا

 یاز او ھم رو ص طلب نمود، و رسول خدا یاز و س رید. بعد آنرا زبیگردان یرو یو
 ین شدند. بعد، آن را برایخشمگن عمل یش از ایخو یھا و آن دو در نفس د،یگردان
داد، و او ھم حق  یطلبش نمود، و آن را به و س و ابودجانه ن بار عرضه نمود،یسوم

گفت: من از  کعب بن مالکه کنند ک ید: گمان میگو ی) میآورد. (راوجا  به ر رایشمش
شته کن را در یکمشر یھا ه مثلهک یه خارج شده بودند، ھنگامکبودم  یجمله مسلمانان
ن را یکاز مشر یناگاه مرد، دمیگردان کیدم، برخاستم و خود را نزدین دیشدگان مسلم

ه کد: آن چنان یگو یرده مکه صالح را جمع نموده از مسلمانان عبور کدم ید
د: ناگاه یافزا ید. میشو یجاکیشوند، جمع شده با ھم  یجمع م یگوسفندان قربان

ز بر تنش یشد، و سالحش نک یرا م یاز مسلمانان انتظار و یه مردکمتوجه شدم 
با چشمم به اندازه  دم، بعد از آن برخاستمیرس یه پشت سر وکن یرفتم تا اآنگاه است، 

زات و یو تجھ یدر آمادگ یافر از وکه کافر پرداختم، متوجه شدم کنمودن مسلمان و 
باھم روبرو ه کدم یشک د: تا آن وقت انتظار آنھا رایافزا یدارد. م یل برترکأت و شیھ

من یه به نشکزد  یا ر چنان ضربهیافر را بر رگ گردنش با شمشک، مسلمانآنگاه ، شدند
ار کد، بعد از آن مسلمان چھره خود را آشیم گردید، و به دو بخش تقسیرس یگاه و
 ؟ من ابودجانه ھستم.ینیب یعب، چگونه مک یگفت: ا نموده

 
 

                                           
 در سند آن مجھوالنی ھستند. )۳/۱۹. ابن ھشام (ضعیف -١
ند، و چه خبر به یارھا چگونه تصرف نماکه در کامبرش داناترند یه خدا و پکن اشاره بدان است یا -٢

ر را به او نداده یشمش ص ه رسول خداکن یدر قدم نخست از ا س ریبدھند، چون زب یسکچه 
 ناراحت شده بود. م. بود،
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 س شجاعت قتاده بن نعمان
 رھایبا چھره و صورتش در مقابل ت ص امبریدر روز احد از پ یو یحفاظت و نگھبان

 ص به رسول خدا یمانکه گفت: کت نموده، یروا س از قتاده بن نعمان یطبران
 ص امبر خدایپ یش روید، و او آن را در روز احد به من داد، و توسط آن در پیاھدا گرد

 یخود، در مقابل رو یل در جاکست، و من با ھمان شکش شکه نوکر زدم، یآنقدر ت
 یرینمودم، و ھرگاه ت یخود استقبال م یرھا را به رویماندم، و ت یباق ص رسول خدا

نمودم،  یگذشت، سر خود را به آن سو م یم ص امبر خدایپ یمن به طرف رو یاز رو
انداختم و آخر آن  ینم یریه تکبود  ین در حالیرا نگه دارم، ا ص امبر خدایپ یتا رو

ه در دستم کف دستم افتاد، و با آن، که بر اثر آن حدقه چشمم به کبود  یریرھا، تیت
 ص ه رسول خداک یرفتم. ھنگام ص نان به طرف رسول خداک یقرار داشت، سع

ت را با یخداوندا! قتاده نب«خت و گفت: یر کاشش یھا د چشمیف دستم دکآن را در 
، »تر آن دو بگردان نیزبیتو  ین را بھتر دو چشم وین ای، بنابرا١صورتش (نگه داشت)

د) و یرون شده بود تندرست گردیر بیه بر اثر تکن صورت (آن حدقه چشمش یبه ا
 یسکد: در آن یگو یم )۱۱۳/۶( یثمیھ .٢تر آنھا بود نیز بین دو چشمش، و تیبھتر

ه کت است یروا س ن از قتاده بن نعمانیھمچن یرا نشناختم. و نزد و یه وکاست 
م نگه یاو را با رو یقرار داشتم، و رو ص رسول خدا یمقابل روگفت: روز احد در 

را نگه  ص با پشت خود پشت رسول خدا س بن خرشه کداشتم، و ابودجانه سما یم
 یثمین در روز احد رخ داده بود. ھید، و ایرھا پر گردیه پشتش تک ییداشت، تا جا یم

 را نشناختم. یه وکاست  یسکد: در آن یگو

 س وعکشجاعت سلمه بن ا
 قرد یدر غزوه ذ یقّصه شجاعت و

ه با رسول یبیه گفت: در زمان حدکت نموده، یروا س وعکامام احمد از سلمه بن ا
 -ص با شتران رسول خدا- ص امبر خدایم، من و رباح غالم پینه آمدیبه مد ص خدا

خواستم آن را با  یز خارج نمودم، میرا ن اللهدیم، و من اسب طلحه بن عبیرون آمدیب

                                           
 آمده، که صحیح ھمان صورت ذکر شده به نقل از ھیثمی است.» اوجه«به نقل از ھیثمی و در اصل  -١
 ).۶/۱۱۳» (المجمع«) و در سند آن مجھوالنی ھستند. نگا: ۹/۸۱» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٢
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نه بر ییه عبدالرحمن بن عکبود،  کیشتران بچرانم. ھنوز صبح نشده بود و ھوا تار
 ید، و بعد او و مردمیھجوم آورد، و نگھبان آنھا را به قتل رسان ص شتران رسول خدا

رباح  یت دادن شتران پرداختند. من گفتم: اکه سوار بر اسب ھمراھش بودند، به حرک
ه بر شترانش کخبر بده  ص ، و به رسول خدااسب را سوار شو و به طلحه برسان

ام را به طرف  یستادم، و رویا یوھکد: خودم بر سر یگو یھجوم آورده شده است. م
ن را در یکد: بعد از آن مشریگو یا صباحاه. میاد نمودم: یدم، و سه مرتبه فرینه گردانیمد
بر آنھا  یراندازیردم، و شروع به تکب یرم ھمراھم بود، تعقیر و تیه شمشک یحال

ه کدادم  یانجام م ین عمل را وقتیدم، ایرسان یرا به قتل م ھایشان ینمودم، و سوار
ه به ک یر درختیگشت، در ز یبه طرفم بر م یارکسوار  یشد، وقت یاد میھا ز درخت

 یگشت، سوار یه به طرفم بر مک یارکزدم، و ھر سوار  یر مینشستم و با ت ین او میمک
 گفتم: ین میزدم، چن یر میه آنھا را به تک یندم، در حالکاف یم یاش را از پا

 االكوع انا ايب
 

ع  ضّ  واليوم يوم الرّ
 

 ».الن و پستان استیت رذکوع ھستم، و امروز روز ھالکمن فرزند ا: «ترجمه
خود بود،  یه بر سوارک یم، و او را در حالیاز آنھا خود را رساند ید: به مردیافزا یم
 اش اصابت نمود، و گفتم: هشان رم بهیت ر زدم ویبه ت

 انا ابن االكوعخذها و
 

ع  ضّ  واليوم يوم الرّ
 

الن و پستان یت رذکوع ھستم، و امروز روز ھالکر، من فرزند ایر را بگیت: «ترجمه
 ».است

ردم، و چون دره تنگ ک یرباران میان درختان بودم، آنھا را تیو چون در م
 انداختم. یرفتم، و بر آنھا سنگ م یوه مکد، برفراز یگرد یم

نمودم و رجز  یشان را دنبال میار من و وضع آنھا ادامه داشت، و اکن طور یھم
را از دست آنھا نجات دادم و پشت  ص رسول خدا یه ھمه شترھاکن یخواندم تا ا یم

ش از یبار خود ب یکه جھت سبکرباران نمودم یت یسر خود گذاشتم، و آنھا را به حّد 
انداختند، بر آن  یه مکاز آنھا را  کیجامه را انداختند، و ھر  یادتر از سیزه و زین یس

ه روز بلند کن ینمودم، تا ا یجمعش م ص گذاشتم، و بر راه رسول خدا یرا م یسنگ
قرار  یه در راه تنگکد، یآنان فرا رس کمکبه  یدر حال ینه بن بدر فزاریید، و عیگرد

ه کن را ینه گفت: اییآنھا قرار گرفتم، ع یو در باالوه رفتم، ک یداشتند، من باال



 حیات صحابه    ٣٦٦

 

م!! از وقت سحر تا حال ما را یدیھا د ھا و شدت ین سختیست؟ گفتند: از ایکنم، یب یم
ه در دست ما بود، گرفت و پشت سر خود گذاشت. کز را یننموده است، ھمه چ کتر
ھستند، حتمًا شما را  ینندگانکب یه در دنبالش تعقکد ید ین نمینه گفت: اگر اییع
چھار نفر از آنھا به آنگاه زند. یبرخ یچند از شما به طرف و ید تنینمود، با یم کتر

شان  ه آوازم بهکدند یرس ییدر جا یوه رفتند. وقتک یطرف من برخاستند، و باال
وع ھستم، ک؟ گفتم: من ابن ایستیکد؟ گفتند: تو یشناس یا مرا مید، گفتم: آیرس یم

از شما اگر مرا طلب  یده است، ھر مردیمحّمد را عّزت بخش یه روک یاتسوگند به ذ
 یرود. مرد ینم، از نزدم خطا نمکاگر من او را طلب  یتواند برسد، ول یند، به من نمک

ه کد: از ھمان جا نشستنم، دور نشده بودم، یگو ینم. مک یاز آنھا گفت: گمان نم
شان  شوند، و اول یان درختان معلوم میه از مکدم یرا د ص امبر خدایاران پکسوار

قرار داشت، و در  ص ار رسول خداکابوقتاده سوار  یبود، به دنبال و یاخرم اسد
ده برگشتند، من فورًا از ین پشت گردانیکمشرآنگاه بود،  یندکمقداد بن اسود  یعقب و

من از آن  اخرم، از قوم برحذر باش، ین آمدم، و جلو اسب او را گرفته، گفتم: اییوه پاک
 یو اصحابش برسند. گفت: ا ص ن تا رسولکند، صبر یه تو را قطع نماکترسم  یم

ه جنت حق است و آتش حق ک یدان ی، و میمان داریسلمه، اگر به خدا و روز آخرت ا
عنان اسبش را رھا آنگاه د: یافزا یل واقع نشو. میان من و شھادت حایاست، در م

برگشت و دو  یز به طرف ویوست، عبدالرحمن نیپ نهیینمودم، و به عبدالرحمن بن ع
د، و عبدالرحمن یضربه به ھم رد و بدل نمودند، اخرم اسب عبدالرحمن را به قتل رسان

ن ید، در ایعبدالرحمن بر اسب اخرم سوار گردآنگاه د، یزه زد و به قتل رسانیاو را با ن
ر ھم زدند، عبدالرحمن اسب گیدکید، و دو ضربه را بر یاثناء ابوقتاده به عبدالرحمن رس

 د.ید، و ابوقتاده بر اسب اخرم سوار گردیشت، و ابوقتاده او را به قتل رسانکابوقتاده را 
ه از غبار صحابه رسول کن یرون رفتم، تا ایب قوم به شتاب بیبعد من به دنبال و تعق

داشت، ه آب ک یا ن قبل از غروب آفتاب در درهیکدم، و مشرید یرا نم یزیچ ص خدا
دند یمرا دآنگاه ه از آن بنوشند، کشد، وارد شدند. و خواستند  یگفته م» ذوقرد«و بدان 

بئر رفتند، و آفتاب  یدوم، در حال از آنجا برگشته و برفراز تپه ذ یمشان  ه به دنبالک
 ر گفتم:یبا ت یدم، و با ھدف قرار دادن ویاز آنھا رس یغروب نمود، ومن به مرد

 الكوعانا ابن اخذها و
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 ».ت پستان استکوع ھستم، و امروز، روز ھالکر، من فرزند ایر را بگین تیا: «ترجمه
دشمن نفس خود  ی، ایوع در صبح! گفتم: بلکرده مادر اکگم  ید: گفت: ایگو یم

 یبه دنبال آن به و یگریر دیو ت -دمر زده بویه صبح او را با تکبود  یسکن ھمان یا-
گذاشتند، و جا  به زان ماندند، و آنھا دو اسب را از خودیآو یر در بدون ویتھردو  زدم، و

آوردم، و او (در آن فرصت) بر ھمان  ص ار گرفته نزد رسول خدایمن آنھا را در اخت
ه ک. متوّجه شدم -قرد یآب ذ-ن را از آن رانده بودم یکه من مشرکقرار داشت،  یآب

ه من در عقب کرا از ھمان شترھا  یپانصد تن ھمراه دارد، و بالل شتر ص رسول خدا
باب ک ص رسول خدا یوھان آن براکشته است، و از جگر و کخود گذاشته بودم 

رسول خدا، مرا بگذار تا صد تن  یآمده، گفتم: ا ص من نزد رسول خداآنگاه ند، ک یم
شان را به قتل  م و ھمهیه نماّفار حملکنم، و بعد از عشا بر کاز اصحاب را انتخاب 

ن را انجام یا ایسلمه آ یا«فرمود:  ص امبرینماند. پ یاز آنان باق یرسانم، تا مخبر
رسول آنگاه ده است. یه تو را عّزت بخشک ی، سوگند به ذاتید: گفتم: بلیگو» ؟یدھ یم

دم، بعد از آن ینش را دیپس ی(آتش) دندانھا یه در روشنک یید تا جایخند ص خدا
از غطفان آمد و  یبعد مرد». شود ین غطفان غذا داده میآنھا در سرزم ینون براکا«گفت: 

ه شروع به ک یشت، ھنگامک یشترشان  یعبور نمودند، و او برا یگفت: آنھا بر فالن غطفان
 نان خارج شدند.کدند، بالفاصله آن را رھا نموده فرار یرا د یندن آن نمودند، غبارکپوست 

اران ما ابوقتاده کسوار یبھتر«فرمود:  ص م، رسول خداینمود ه صبحک یھنگام
را اعطا ھردو  ادهیار و پکو به من سھم سوار ». ما سلمه یھا ادهین پیاست، و بھتر

 ینه سوار نمود. وقتیدر بازگشت به مد ١نمود، بعد از آن مرا در پشت سر خود بر عضباء
از  یان قوم مردیدر م -داشت  متر از چاشتگاه فاصله وجودکنه یان ما و مدیه مک

 یسکا یرد: آکاد نمودن یشروع به فر یو -شد  یسبقت گرفته نم یه از وکانصار بود، 
ن بار یآن را چند د؟ینه مسابقه نمایه تا مدکھست  یا مردید؟ آیه مسابقه نماکھست 

را  یا با عّزتیسوار بودم، و به آن مرد گفتم: آ ص رار نمود، من در عقب رسول خداکت
. ص ر از رسول خدایر، غی؟ گفت: خیدار ینم یرا گرام یفی، و شرینک یعّزت نم

ن مرد مسابقه یمرا بگذار تا با ا -تیپدر و مادرم فدا- ص رسول خدا ید: گفتم: ایگو

                                           
 است. ص نام شتر رسول خدا -١
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نم. ک یگفتم: من با تو مسابقه م». (مسابقه بده) یاگر خواسته باش«م. فرمود: ینما
ن آمدم، ییخود را چرخانده، از شتر پا یجست و من ھم پان ییخود پا یاو از سوارآنگاه 

خود را عقب نگه  یعنی-ستادم یعقب ا یدن از ویا دو دویدن و یدو کیبعد من 
اش با دست خود  هشان ان دویدم و در میرسان یدم و خود را به وی، سپس دو-داشتم

د یخند ید: ویگو ی. ممانند آن یا لمهکا یزدم و گفتم: به خدا سوگند، از تو جلو افتاده! 
ت نموده، و نزد ین را مسلم رواینطور ایا .١میدینه رسینم، تا به مدک یو گفت: گمان نم

م و بعد از آن به یدم، و سه روز درنگ نمودینه رسیبه مد یش از ویآمده: من پ یو
 آمده است. )۱۵۲/۴( هین در البداین چنیم. ایرون آمدیبر بیطرف خ

 س یحدرد اسلم یبن اب اللها عبدیشجاعت ابوحدود 
 اش بر آنھا یروزیبا دو تن و پ یدن ویجنگ

از قومم ازدواج  یه گفت: با زنکند، ک یت میروا س ابن اسحاق با استناد از ابوحدرد
 کمکجھت  ص د: نزد رسول خدایگو یه دادم، میست درھم به او مھرینمودم، و دو

ست درھم. گفت: یگفتم: دو ؟یچقدر مھر داد«فرمود:  یاحم آمدم. وکخواستن در ن
د! به خدا یردک یاد نمید، زیگرفت یھم م ی! به خدا سوگند، اگر آن را از وادالله سبحان«

درنگ نمودم، و  ییروزھاآنگاه ». نمک کمکه با آن تو را کست ینزدم ن یزیسوگند چ
 -رفاعه س بن یا قیو  -س یه به او رفاعه بن قکه یاز ُجَشْم بن معاو یبعد از آن مرد

ه یبود در غا یه با وک یسکاز جشم آمد و با قومش و  یبزرگ ٢شد، با شاخه یگفته م
د، و او یجمع نما ص س را به خاطر جنگ با رسول خدایخواست ق یو م ،٣ن آمدییپا

 ص رسول خداآنگاه د: یافزا یبرخوردار بود. م یان جشم از اسم و شرف بلندیدر م
 ید، تا از وین مرد برویبه طرف ا«مسلمانان را طلب نمود و گفت: گر از یمرا و دو مرد د

از ما بر آن سوار  یکیر و الغر را به ما داد، و یشتر پ کیو ». دیاوریخبر و معلومات ب
ه مردان آن را از پشتش با ک یستد، به حّد یشد، به خدا سوگند، از ضعف نتوانست با

 ص امبریزد، و پیه نتواند برخکبود  کینمودند و برخاست، و نزد کمکش یخو یھا دست
 ».دین بدانجا برسیسوار بر ا«گفت: 

                                           
 ).۵۴ – ۵۲/ ۴) و احمد (۱۸۹۷مسلم ( -١
 رفته است. م.کار  به لهیمتر از قبک یگروھ ینجا برایشاخه در ا -٢
 از شام. یا هینه در ناحیمد یکاست نزد ییغابه جا -٣
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دست داشته ما بود، توأم با  یرھایرھا و شمشیم، و سالح مان ھمان تیرون رفتیما ب
ن یمک یا هین آمده بود، و در ناحییه قوم پاکم یدیرس ییھمان جا کیغروب آفتاب نزد

گر قوم، یه دیتور دادم، و آنھا ھم در ناحه ھمراھم بودند، دسکگرفتم، و به آن دو 
د، و بر اردوگاه ییر بگویبکد تیدیمرا شن یه صداک ین گرفتند، به آن دو گفتم: وقتیمک

ن طور ید، به خدا سوگند، ما ھمینکد، و با من حمله ییر بگویبکحمله نمودم، شما ھم ت
شب ما را فرا گرفت، و  یکیه تارکنم، یرا بب یزیا چیم، تا غفلت یدیشک یانتظار م

دن یچران ین برایه در آن سرزمکداشتند  یخفتن گذشت، آنھا شبان یکین تارینخست
ده بودند. یترس یر نموده بود و آنھا بر ویتأخشان  در برگشت به طرف یرفته بود، ول

خت و یر خود را گرفته بر گردنش آویس برخاست، و شمشیس آنھا رفاعه بن قیرئآنگاه 
ن حاصل خواھم نمود، چون حتمًا به او یقیار شبان مان کگفت: به خدا سوگند، درباره 

ه مرو، ما کبودند گفتند: تو را به خدا  یه با وک یاز افراد یده است. تعدادیرس یشر
م. گفت: به یروم. گفتند: ما ھمراھت ھست یر، من حتمًا میم. گفت: خیرو یعوض تو م

رد، و از نزد من گذشت. کت کند، و خود حرکشما مرا دنبال نس از کچ یخدا سوگند، ھ
رم بر قلبش اصابت نمود، به خدا یزدم، و ت یریافتم، او را با تیدست  یه بر وک یوقت

دم، بعد از آن بر یبه طرفش جستم، و سرش را برآنگاه گر حرف نزد، یسوگند، د
ر یبکز حمله نمودند و تینم نر گفتم، و ھمراھایبکاز اردوگاه حمله نمودم، و ت یا هیناح

 یارکگر یز دیه در آن جا بودند، جز فرار و گرک ییگفتند، به خدا سوگند، ھمه آنھا
و آنان با زنان و پسران و آنچه از اموالشان،  ،١ریر، تو بگیم) تو بگیگفت یننمودند. (و ما م

ت کحر یادیرا با گوسفندان ز یادیردند)، و ما شتران زکبود (فرار  کسبشان  یبرا
م، وسرش را ھم با خود حمل نموده آوردم، و یآورد ص م، و آنھا را نزد رسول خدایداد

مود، و من با ھمسرم ازدواج زده شتر را از آن شترھا در مھرم اعطا نیس ص امبریپ
ر ین امام احمد و غین را ھمچنیآمده است. و ا )۲۲۳/۴( هین در البداین چنیا .٢نمودم

 اللهآمده، عبد )۲۹۵/۲( ه در االصابهک، چنان یه نزد وکن یاند، مگر ا نمودهت یروا یو
 آمده است. س حدرد یبن اب
 

                                           
 رود. یمکار  به ب دشمن و در ھراس انداختنیفر یه براکاست  یا لمهک -١
 ) و در آن یک مجھول است.۱۲، ۱۱/ ۶. احمد (ضعیف -٢
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 س دیشجاعت خالد بن ول
 ر در روز مؤتهیستن نه شمشکو ش س خالد
ر در یگفت: در روز مؤته نه شمش یه مکت نموده یروا س دیاز خالد بن ول یبخار
 ین را ابن ابیا .٢ماند یدر دستم باق ١یمانیر پھن یشمش کیست، و فقط کدستم ش

 )۲/۴(و ابن سعد  )۴۲/۳(م کآمده، و حا )۴۰۸/۱(عاب یه در االستکبه، چنان یش
 اند. ت نمودهیروا

 شتن ھرمزکخالد و 
س از کچ یه گفت: ھکت نموده، یروا س از اوس بن حارثه بن الم )۲۹۹/۳(م کحا
م، به یارانش فارغ شدیلمه و یاز مس ه ماک یعرب نبود، ھنگام یتر برا دشمن ٣ھرمز

بود  یبا و یبزرگ یرویه نک ٤اظمهکم، و با ھرمز در یآورد یاز بصره رو یا هیطرف ناح
ار شد، و ھرمز در مقابلش کیرون آمد و آماده پیخالد به مبارزه با او بآنگاه م. یبرخورد

 س قیر صدکابوب یبرا ن واقعه راید، و ایاو را به قتل رسان س دیرون آمد، و خالدبن ولیب
مت یصدھزار درھم ق یاله وکاعطا نمود، و  یھرمز را، به و ٥زاتینوشت، و او تجھ

د، (به یرس یبه عّزت و مقام واال م یسکه چون کن عادت اھل فارس بود، یداشت، و ا
 ساختند. یآماده م یاو) تاج صدھزار درھم

 ه نمودن خالد بر مرگش در بستریگر
ه ید، گریه مرگ خالد فرا رسک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز ابوزناد روا یواقد

ه در آن کست، ین ییه حاضر شدم، و در جسدم جاکنمود و گفت: در فالن و فالن معر
ر وجود نداشته باشد، و حاال من در بسترم، یا اصابت تیزه و یا ضربه نیر، یضربه شمش

                                           
ست، و ھمان کاورد و شیرھا در دستم تاب نیگر شمشید یمانیر پھن یجز ھمان شمش یعنی -١

 ماند. م. یه تاب آورد و باقکبود  یمانیر یشمش
 ).۳/۴۲) و حاکم (۴۲۶۵بخاری ( -٢
 فارس در طرف بالد عرب بود. یر مرزھای: امھرمز -٣
 شود. یان به نام آن شناخته مکه ھمان مکاست  یاست، و گفته شده چاھ ییاسم جا -٤
 اعطاء نمود. یو یرا برا یره وسائل ویسالح، لباس، اسب و غ یعنی -٥



 ٣٧١   جهادباب ششم: باب 

 

ن در ین چنیا .١درم، چشم ترسوھا نخوابیم یم یعیرد، به مرگ طبیم یه شتر مکچنان 
 آمده است. )۱۱۴/۷( هیالبدا

 س کشجاعت براء بن مال
 ر و قطع شدن آنیاش با شمش مامه، و ضربهیع نمودن مردم در روز یبراء و تشج

مامه به براء ید در روز یه: خالدبن ولکت نموده یخ خود از انس روایسراج در تار
 ید، و پس از حمد و ثنایاو اسب خود را سوار گرد د:یگو یز. میبراء برخ یگفت: ا

 یی، و فقط خداوند به تنھا٢ستینه نینه، امروز براش ما مدیاھل مد یخداوند گفت: ا
ردند، و کاش وجود دارد و جنت، بعد از آن حمله نمود، و مردم ھم ھمراھش حمله 

ر یرا با شمش یود، و یمامه روبرو گردی ٣مکبا مح س ست خوردند. و براءکمامه شیاھل 
 ر زد تا قطع شد.یمامه را گرفت، و با آن شمشیم کر محین انداخت، و شمشیزد و به زم

روبرو شدم  یلمه با مردیه گفت: در روز مسکت است یروا س از براء یو نزد بغو
ر یبود، و در دست خود شمش یمیمرد جس یشد، و یگفته م» مامهیخر «ه به او ک

ر زدم، و قطع نمودم و بر پشت افتاد، و من یرا با شمشش یپاھاآنگاه د داشت، یسف
با آن نزده  یا ر خود را در غالف داخل نمودم، و ضربهیرا گرفتم، و شمش یر ویشمش
 آمده است. ن در االصابهین چنید. ایه قطع گردکبودم 

 نیبا مرتد ییدنش به تنھایوار در باغ و جنگید یاز باال یداخل شدن و
ه گفت: کت است یاز ابن اسحاق روا )۱۳۸/۱(عاب یدر االستنزد ابن عبدالبّر 

ردند که آنھا را در باغ داخل ک ین حمله نمودند، طوریکبر مشر ٤مامه)یمسلمانان (در 
د، یگروه مسلمانان مرا نزد آنھا انداز یلمه در باغ بود. (براء) گفت: ایو دشمن خدا مس

شان یز زد، و در باغ با این خییاز آن پاد، و یوار بلند گردیرده شد و بر دکبلند آنگاه 
شان داخل یمسلمانان گشود، و مسلمانان بر ا یه (دروازه) آن را براکن ید تا ایجنگ
 د.یلمه را به قتل رسانیدند، و خداوند مسیگرد

                                           
 . در سند آن واقدی متروک است.ضعیف -١
 د.ینکر نکنه فید، و درباره برگشت به مدیر مرگ باشد بجنگکه در فک یسکچون  یعنی -٢
 لمه بود.یفرمانده ارتش مس یو -٣
 اند. شدهعاب نقل یداخل قوس از االست یلمه بعدکلمه و کن یا -٤



 حیات صحابه    ٣٧٢

 

 یه: مسلمانان به بستانکت نموده ین روایاز محّمد بن سر )۴۴/۹( یھقین را بیا
ن قرار داشتند. یکاز مشر یده بود، و در آن مردانیرداش بسته گ ه دروازهکدند، یرس

د، و به ینکش بلند یخو یھا زهینشست و گفت: مرا با ن یبر سپر س کبراء بن مالآنگاه 
وار) بستان یردند، و از پشت (دکش بلند یخو یھا زهیرا با ن ید. آنان ویندازیطرف آنھا ب

 ده بود.یاز آنان را به قتل رسانه ده تن کدند ینزدش رس یرا انداختند، و در حال یو
ت نموده، ین روایریآمده، از ابن س )۱۴۴/۵(نز که در منتخب الکو ابن سعد چنان 

الخطاب  ١مسلمانان یھا از ارتش یرا بر ارتش کنوشت: براءبن مال س ه گفت: عمربنک
 .٢شاند)ک یم کھال یسو بهشان را یه اکاست،  کاز (مھال یا هکمھل ید، چون وینگمار

 س یشجاعت ابومحجن ثقف
 است کمل یه گمان بردند وک یه طوریدنش در روز قادسیجنگ

به خاطر  س یه گفت: ابومحجن ثقفکت نموده، ین روایریعبدالرزاق از ابن س
را به  یاد نمود، ویرا  یه شراب نوشک یشد، ھنگام یشه دره زده میدن شراب ھمینوش

د یچنان د یجنگند، انگار و یه مکد یرا د ه آنھایروز قادس یندند و بستند. وکزندان اف
را  یسکا ھمسر سعد ینزد ام ولد سعد، آنگاه اند،  ره شدهین بر مسلمانان چیکه مشرک

، و او را بر یردکرا رھا  ید: اگر ویگو یگفت: ابومحجن به تو م یروان نمود، و به او م
ه به طرف کخواھد بود  یسکن ینخست ی، وی، و به او سالح دادین اسب سوار نمودیا

 :گفت یشته شود، و شروع نموده مکه کن یتو برگردد، مگر ا

 كفى خزناً ان تلتقى اخليل بالقنا
 

 ثاقياواترك مشدوداً عىل و 
 

 غلّقتاحلديد و اذا قمت عنّاين
 

 منادياـقد تصمّ ال مصارع دوين 
 

ه ک یگشود، و بر اسبش را یآن زن رفت، و آن را به ھمسر سعد گفت: او بندھاآنگاه 
رون آمد، و اسب یبه او داده شد. بعد از آن ب یرده شد، و سالحکدر منزل بود سوار 

نمود، و  یل مداوم بر ھر مرد حمله مکوست، و به شیه به قوم پکن ید، تا ایخود را دوان
رد، و از او به کنگاه  ی(سعد) به وآنگاه ست. کش یشت و ستون فقراتش را مک یاو را م

ه خداوند کدرنگ ننموده بودند،  یکست؟! اندیکار کن سوار یگفت: ا یشگفت افتاده م

                                           
 اند. نقل شده کعاب و المستدریداخل پرانتز از االس ین و جمله بعدیا -١
 ابن سعد از ابن سیرین بصورت بصورت مرسل. -٢



 ٣٧٣   جهادباب ششم: باب 

 

خود را  یبرگشت، و سالح را مسترد نمود، و پاھا س ست داد. و ابومحجنکّفار را شک
 ند.کالسابق دربند اف یما فک

چطور بود؟ سعد تان  گفت: جنگ یا اّم ولدش به ویآمد و ھمسرش  س سعدآنگاه 
ه کن یم، تا ایل) روبرو شدکبت و مشیگفت: (به مص ینمودن آن پرداخت، و مبه نقل 

ه اگر من ابومحجن را در بندھا نگذاشته کابلق فرستاد،  یاسب کیرا بر  یخداوند مرد
مشاھده  یصفات او در و یه ابومحجن است، چون بعضکبردم  یبودم، حتمًا گمان م

 یابومحجن است، و قّصه و یو ا ام ولدش) گفت: به خدا سوگند،یشد، (ھمسرش 
سعد ابومحجن را آنگاه سعد بازگو نمود.  ینطور بود، و داستان را براینطور و ایا

انه یش را گشود و گفت: به خدا سوگند، ابدًا تو را بر شراب تازیخواست، و بندھا
نوشم، من بد  یگفت: من ھم به خدا سوگند، ابدًا آن را نم س م. ابومحجنیزن ینم
گر ید: او پس از آن دیگو ی) میانه شما بگذارم. (راویه آن را به خاطر تازک دمید یم

ه در کآمده، و سند آن، چنان  )۱۸۴/۴(عاب ین در االستین چنید. ایشراب ننوش
 ح است.یآمده، صح )۱۷۴/۴(االصابه 

ت نموده، و در یاز محمدبن سعد به طول آن روا ١مکن ابواحمد حاین را ھمچنیا
نمود،  یه حمله مک یا هیت نمود و نزد مردم آمد، و بر ھر ناحکحر یآمده: و یث ویحد

(فرشته) است! و  کن ملیگفتند: ا یداد. مردم شروع نموده م یست مکآنھا را شخداوند 
دن ابلق است، و جستن جستن یدن جھیگفت: جھ ینمود و م یبدان منظر نگاه م س سعد

، ابومحجن ردست خوکه دشمن شک یھنگامد است!! یابومحجن در ق یابومحجن، ول
را به سعد خبر داد. سعد  ید انداخت. و بنت خصفه عمل ویخود را در ق یبرگشت، و پا

ن قدر ی) به مسلمانان ایه خداوند به (دست وک یگفت: به خدا سوگند، امروز بر مرد
 ابومحجن را رھا نمود. و ین وید: بنابرایگو ی) میسازم. (راو ینم ینعمت نمود، حد جار

 کشد، و از آن پا یم یه حد بر من جارکدم، ینوش یم یگفت: من آن را وقت س
ن را ینوشم. ا یبه خدا سوگند، (ابدًا) آن را نم ،٢یردکه مرا آزاد ک یدم، وقتیگرد یم

ه کاز مالئ یکرا مل یت نموده، و در آن آمده: آنھا وین سند روایبه به ایش یب ن ابنیھمچن
 ت نموده است.یروا )۱۸۷/۴(عاب یآن را ابن عبدالبر در االست یق ویطرپنداشتند. و از 

                                           
 .ک، صاحب المستدریشابوریم نکاست، و نه حا ینیم قزوکن ھمان حایا -١
 . م.ینمودن حد بر من منصرف شد یاز جار یعنی -٢



 حیات صحابه    ٣٧٤

 

ادآور شده، و در یآن  یل طوالنکر نموده، و قّصه را به شکف در الفتوح ذین را سیا
ر یبکنمود، و ت یجنگ سخت یز افزوده: ویدر قّصه ن را افزوده است، یگریات دیشعر اب

ستد و مردم را به یتوانست با یش نمیروش یس در پکچ یرد، و ھک یگفت و حمله م یم
بود  ین در حالیتعجب نمودند، و ا ین مردم از ویداد، بنابرا یشّدت مورد ضرب قرار م

 آمده است. ن در االصابهین چنیشناختند. ا یه او را نمک

 س اسریشجاعت عمار بن 
 یدن ویمامه و جنگیع مردم در روز یعمار و تشج

ز مثل آن ین )۱۸۱/۳(ت نموده، و ابن سعد یروا ب از ابن عمر )۳۸۵/۳(م کحا
ه بر آن باال رفته کدم، ید یا مامه بر صخرهیرا در روز  س اسریه گفت: عمار بن کرا، 

اسر ید؟! من عماربن ینک یا از جنت فرار مین! آیگروه مسلم ید: ایشک یاد میبود و فر
د. و من ییایطرف من باسر ھستم، به ید؟! من عماربن ینک یا از جنت فرار میھستم، آ

 د.یجنگ ید، و او به شّدت میجنب یه قطع شده بود، و مکدم ید یگوشش را م

 و شوقش به جّنت در وقت جنگ یعالقمند
ه گفت: در کت نموده، یروا س یاز ابوعبدالرحمن سلم )۳۹۴/۳(ن یھمچن یو

 یقوم در غفلت یردم. وقتکاو موّظف  یم، و دو مرد را برایحاضر شد س یعل ن بایصف
رد بر ک یرش را خون آلود نمیه شمشکن ینمود، و تا ا یبود، بر آنھا حمله م یم

ند نشد کرم یه شمشکن ید، به خدا سوگند، تا ایگفت: مرا معذور دارآنگاه گشت،  ینم
رفت  یان دو صف به شتاب میدر م س یه علک ید: در حالیگو ی) میبرنگشتم. (راو

ن، به خدا یھاشم، ا یگفت: ا س دم، پس عمارید را ب عمار و ھاشم بن عتبه
رش را تنھا خواھد گذاشت. بعد از آن کسوگند، از امر خود مخالفت خواھد نمود، و عس

نم: محّمد ک یامروز با دوستان مالقات م ،١ر درخشنده ھاستیھاشم، جنت ز یگفت: ا
 یدشوار ه وکه داخل معرک یچشم کی، در -چشم)  کی(-ھاشم اعور  یو حزبش. ا

 ت داد و گفت:کپرچم را حر س ھاشمآنگاه د: یگو یست. مین یرینشود خ

 حالً ـاهلد م ياعور بيغ
 

 ه حتى مالً حياـقد عالج ال 
 

 ال بد آن يفلّ او يفال

                                           
 درخشند. یدھند و م یان جنگ برق میدر جره کاست  ییرھایر شمشیز یعنی -١



 ٣٧٥   جهادباب ششم: باب 

 

 

آورد. ابوعبدالرحمن  ین رویصف یھا یاز واد یی: بعد از آن به واددیگو یم
 ییه گوکنمودند  یرا چنان دنبال م س دم عماریرا د ص اران محّمدید: من یافزا یم
 نشانه و علم باشد.شان  یبرا یو

رده، و کت یآمده، روا )۲۷۰/۷( هیه در البداکر، چنان ین ابن جرین را ھمچنیا
 یھا یاز واد ییبه ھر واد یه وقتکدم، یرا د س ه گفت: عمارکآمده  یث ویدرحد

را  یه آنجا بودند، وک ص افتاد، آن عده از اصحاب رسول خدا یه به راه مکن یصف
آمد و  -بود س یپرچمدار عل یو-ن عتبه ه نزد ھاشم بکدم یردند، و او را دک یدنبال م
ھا،  زهین کرھاست و مرگ در نویشمش یھا هیر سایش برو، جنت زیھاشم، پ یگفت: ا
اند، امروز با دوستا مالقات  نت نمودهین خود را زیاند و حور ع جنت باز شده یھا دروازه

-دند ینم، محّمد و حزبش. بعد از آن او و ھاشم حمله نمودند، و به قتل رسک یم
بر اھل شام چون  ش ارانشیو  یعلآنگاه د: یگو ی. م-ندکشان  رحمت یخداوند تعال

نشانه و علم  -ب عمار و ھاشم-ه آن دو ک ییردند، و گوکحمله  یبارگکینفر به  کی
به طول آن، و امام احمد به اختصار،  یعلیو ابو ین طبرانین را ھمچنیآنھا بودند. ا یبرا
 اند. ثقه یعلید: رجال احمد و ابویگو یم )۲۴۱/۷( یثمیاند. ھ ت نمودهیروا

 س یدیرب زبیکشجاعت عمروبن معد
 کرمویدر روز  یجنگ و

ه گفت: در کت نموده، یروا س یخثعم ١اللهبن عبد کاز مال یابن عائذ در المغاز
دم، مرد یرا) ند یسکگر یرون رفت (دیمبارزه ب یه براک یمرد تر از فی، شرکرمویروز 

(بر  یگریشت. باز دکرا یرون رفت، و او، ویب یّفار) به طرف وک(از  ییتنومند و قو
مه ینمود. سپس به خشان  بیست خوردند، و او تعقکّفار شکشت. بعد کآمد)، او را ھم 

ه در کرا  یسانکرا خواست، و بزرگ  یھا اسهکن آمد، و ییبزرگش برگشت، و در آن پا
 .س ربکیست؟ پاسخ داد: عمروبن معدیکن یدم: ایاطرافش بودند طلب نمود، پرس

 اش ییه به تنھایدر روز قادس یدن و حمله ویجنگ
به سند -شان یر ایو غ یف بن عمر، طبرانین، سکبه، ابن عائذ ابن سیش یابن اب

ه حاضر بودم، یگفت: در قاس هکاند  ت نمودهیروا س حازم یس بن ابیاز ق -حیصح

                                           
 آمده، و غلط است. اللهدیبن عب کدر اصل مال -١



 حیات صحابه    ٣٧٦

 

گروه  یا: گفت یھا دور زده م رب در صفکیر) مردم بود،و عمرو بن معدی(ام س سعد
د یزه خود را اندازد، ناامیه نک یوقت ید، چون فارسیر باشیدل یرھاین! شیمھاجر

ر در یر زد، و تیرا به ت یاز فرماندھان (فارس) و ١ین ھنگام فرماندھیگردد، در ا یم
زه زد وستون یو او را با ن حمله نمود، یعمرو بر وآنگاه مانش اصابت نمود، ک کنو

 زاتش را گرفت.ید، و تجھین گردییست، و بعد نزدش پاکفقراتش را ش
ت نموده، و در آخر آن آمده: یلتر از آن روایگر طویق دین را از طریر اکو ابن عسا 

ر حمله یبر صاحب آن ت ینمود، ونش اصابت یوھه زکش آمد، و در یبه سو یریناگھان ت
ان دو صف گذاشتش، بعد از یشود گرفت، و در م یز گرفته مینکه کنمود، و او را چنان 

 د.ینکنطور بیآن سرش را قطع نموده گفت: ا
در  س ربکیه گفت: عمروبن معدکت نموده، یاط روایخ یسایق عیاز طر یو واقد
ر زد، بعد مسلمانان در ین آنھا شمشایاش حمله نمود، و در م ییه به تنھایروز قادس

ر یشمششان  انیاش نموده بودند، و او در م ّفار محاصرهکه کوستند، یپ یبه و یحال
 راندند. یزد، و مسلمانان آنھا را از و یم

 ب سعد یه گفت: عمر براکت نموده، یروا س یاز محمدبن سّالم جمح یو طبران
 لد.یحه بن خویرب و طلکینوشت: من تو را با دو ھزارتن امداد نمودم: عمروبن معد

م بود کیست و یه گفت: در سال بکت نموده، یروا س هیاز ابوصالح بن وج یدوالب
شته شد، و بعد از آن مسلمانان که واقعه نھاوند اّتفاق افتاد، و نعمان بن مقّرن ک
ه فتح ک یید، تا جایدر آن روز آن قدر جنگ س ربکیست خوردند، عمروبن معدکش

ن یه روذه وفات نمود. این) انداخت، و در قرید، و جراحت او را (به زمیب گردینص
 آمده است. )۱۸/۳( ن در االصابهیچن

 ب ریبن زب اللهشجاعت عبد
 با حجاج و شھادتش یجنگ و

وفات  س هیه معاوک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ریاز عروه بن زب یطبران
ار کخود را آش ییه سرباز زد، و ناسزاگویدبن معاویزیاز طاعت  ب رینمود، ابن زب

ر بسته شد، آورده یر در زنجیخورد، اگر ابن زب سوگند ید وید رسیزین خبر به ینمود، ا
                                           

را  یراندازیشرو سواران، مرد ماھر و دانا در تیان، پیه: قائد فارسکاستعمال شده » اسوار«در نص  -١
 م. م.یاول آن را انتخاب نمود یند، و ما در ترجمه ھمان معناک یافاده م



 ٣٧٧   جهادباب ششم: باب 

 

از  ییرھایت زنجیا برایر گفته شد: آیر) خواھد فرستاد. به ابن زبکنشود، به طرفش (لش
ت ی، چون صلح برایرا راست ساز ی، و قسم ویبر آن جامه بپوش هکم، ینقره نساز

 ند، و بعد از آن افزود:کرا راست ن یوتر است. گفت: خداوند قسم وکین

 وال ألني لغرياحلقّ أسأله
 

 حجرـاضع الـمـحتى يلني لرضس ال 
 

با  یا م از ضربهیر در حال عزت، برایبا شمش یا : به خدا سوگند، ضربهبعد گفت
تر است، بعد از آن مردم را به طرف خود دعوت نمود، و  انه در حال ذّلت، محبوبیتاز

را  یه مسلم بن عقبه مّر یدبن معاویزیار ساخت. که را آشید بن معاویزیمخالفت خود با 
نه دستور داد، و (او را امر یبا ارتش اھل شام به طرفش فرستاد، و او را به قتال اھل مد

 د.یت نماکه حرکد، به طرف میگرده) از آن فارغ کنمود 
 ص ه اصحاب رسول خداید، در آن روز بقینه گردید: مسلم بن عقبه داخل مدیگو یم
شتن اسراف به خرج کنه به لھو و لعب پرداخت، و در یفرار نمودند، و او را در مد یاز و

را  یندکر ین بن نمین راه وفات نمود، و حصید. در بیرون گردیداد، و سپس از آن جا ب
ش بر یقر یھایارکھا و م لهیابن برذعه خر، از ح ین نمود و گفت: ایین خود تعیجانش

ن. کدن (سرھا) معامله نیراست، و بعد از آن با چ یرھایحذر باش، و با آنھا جز با ت
 ب ریبا ابن زب یید، و در آنجا روزھایه گردکه وارد مکن یت نمود، تا اکن حریحص
ر خبر ین بن نمیده، و در آن آمده: افزود: و به حصیگردر کث را متذید... و حدیجنگ

د بن یزیه ک یر فرار نمود. ھنگامین بن نمین حصید، بنابرایه رسیدبن معاویزیمرگ 
ر شده، و در کث را متذیم به طرف خود دعوت نمود... و حدکه مرد، مروان بن حیمعاو

ام یدعوت نمود، و قبه طرف خود  کآن آمده: بعد از آن مروان درگذشت، و عبدالمل
از  یکران نمود، و گفت: یا یا هیانیردو اھل شام به او پاسخ مثبت دادند، او بر منبر بک
 یر آماده است؟ حجاج گفت: من ایوب نمودن) ابن زبک(سر یان شما، برایم
د، باز یتش گردانکرار نمود و او ساکد، باز حجاج تیت گردانکرا سا ین! او ویرالمؤمنیام
را  یه جامه وکدم یدر خواب د ١ن! (چون من)یرالمؤمنیام ینموده گفت: من ارار کت

ه (سوقش) کرا مقرر نمود، و با ارتش به طرف م یو کعبدالملآنگاه دم. یدم و پوشیشک
به  ب رید. ابن زبیه جنگکدر م ید، و با ویوارد گرد ب ریه بر ابن زبکن یداد، تا ا

ابند، یه آنھا بر آن دو دست نک ید، شما، تا وقتینکوه را حفظ کن دو یه گفت: اکاھل م

                                           
 اند. داخل پرانتز از المجمع نقل شده یعدن و سخن بیا -١



 حیات صحابه    ٣٧٨

 

 یاب«ه حجاج و ھمراھانش بر کدرنگ ننموده بودند،  یکد، اندیباش یر و عّزت میدر خ
ر و یق را بر آن نصب نمودند، و توسط آن ابن زبیدند، و منجنیار گردکآش» سیقب

 را در مسجد ھدف قرار دادند. ش ھمراھانش
ر نزد مادرش ی، ابن زب-شته شدکر در آن یابن زبه ک یھمان صبح-چون صبح شد 

نه دندانش افتاده  یصد ساله بود، ول یرفت، اسماء در آن روز زن ب رکاب یاسماء بنت اب
، در جنگت چه اللهعبد یبه پسرش گفت: ا یاش را از دست داده بود، و ییناینه ب بود،

د و یخند ب ریحال ابن زباند. در ھمان  دهیان رسک؟ گفت: آنھا در فالن و فالن میردک
؟ ینک یمن آرزو م یا آن را برایپسرم، آ یگفت: در مرگ راحت است. اسماء گفت: ا

، و به آن یا پادشاه شویرم، ینم، دوست ندارم، بمین دو حالت تو را نبیاز ا یکیمن تا 
شه ید اجر و ثواب بر مرگت صبر پی، و به امیشته شوکا ی، و یچشمم را روشن گردان

پسرم، از تنازل نمودن  ید: بعد با مادرش وداع نمود، و اسماء به او گفت: ایگو ینم. مک
 شته شدن بر حذر باش.کن از ترس یاز امور د یدر امر

د، و داخل مسجد شد، و دو پله در را بر یرون گردیب یاز نزد و ب ریابن زب
ق حفاظت یدن منجنیه توسط آنھا، حجراالسود را از رسکحجراالسودقرار داده بود، 

نار حجراالسود نشسته بود، آمد و (به که ک یدرحال ب رینزد ابن زب یسکنمود،  یم
به طرفش  الله؟ عبدیه بر آن بلند شوکم، ینکت باز نیعبه را براکا دروازه یاو) گفت: آ

 یا برای، مگر از مرگش، و آینکحفظ  یتوان یز برادرت را مینگاه نمود و گفت: از ھر چ
 یھا ست؟ به خدا سوگند، اگر شما را در پردهیان نکن میا یه براکاست،  یعبه حرمتک
شان درباره یا با ایبه او گفته شد: آآنگاه رسانند.  یمتان  ابند، به قتلیزان دریعبه ھم آوک

ن وقت صلح است؟ به خدا سوگند، اگر شما را در یا ای؟ گفت: آینک یصلح صحبت نم
 ن شعر را خواند:یند، و اک یمابند، ھمه شما را ذبح یعبه ھم بک

 هبسبّ ه حياـلست بمبتاع الو
 

 اـموت سلّمـاله ال مرتق من خشيو 
 

 اً انه غري بارحـفس سهمانا
 

مـال يمالق   اـمنايا اّ حرف تيمّ
 

آورد و گفت: ھر  ینمود، رو یحت میشان را نصیه اک یر، در حالیبعد از آن به آل زب
د، یند، حفاظت نماک یش حفاظت میروه از کرش، چنان یشما از شمش یکی

د. به خدا سوگند، من یه با دستش از خود مانند زن دفاع نماکند، کرش) را نشی(شمش
ام، و من ھرگز از جراحت  ام، در صف اول بوده روبرو شده یر انبوھکه با ھر لشکھرگاه 



 ٣٧٩   جهادباب ششم: باب 

 

ه آنھا ک یحالد: در یگو ی) میام از دوا بوده است. (راو دهیھم د یام، اگر درد دهیدرد ند
د، و یجمح داخل گرد یاز دروازه بن شانی) براین حالت قرا رداشتند، ناگھان (قومیدر ا
بر آنھا آنگاه ستند؟ گفته شد: اھل حمص، یکنھا ید: ایاه بود. پرسیس کیشان  انیدر م

ه با او روبرو ک یسکن یر با خود داشت، حمله نمود، نخستیه دو شمشک یدر حال
 یاه به ویش را قطع نمود، آن سیر خود زد، و پایبود، او را با شمش اهید، ھمان سیگرد

ار کاسماء زنا ،١پسر حام یبه او گفت: خاموش ا ب ریار؟ ابن زبکبچه زنا  یگفت: آخ، ا
سھم داخل  یاز دروازه بن یرون نمود و برگشت. ناگھان قومیاست!؟ بعد آنھا را از مسجد ب

 گفت: یبر آنھا حمله نمود و مآنگاه ستند؟ گفته شد: اھل اردن، یکنھا یشدند، گفت: ا

يْله بغار ال عهد يل  مثل السَّ
 

 ال ينجىل غبارها حتى الليل 
 

آنھا را ھم از مسجد بیرون نمود، ناگھان قومی از باب بنی مخزوم داخل گردیدند، 
 گفت:  بر آنھا نیز حمله نمود و می

 »احداً كفيتهو لو كان قرين«
ه دشمن را به خشت کبود،  یسکبانانش یاران و پشتی: در بام مسجد از دی) گوی(راو

بر فرق سرش اصابت  یر بر آنھا حمله نمود، و خشتیبن زب اللهزد، پس عبد یر آن میو غ
 گفت: یستاد و مین حال او ایست، در اکنمود، و سرش را ش

 لسنا عىل االعقاب تدمى كلومناو
 

ماولكن عىل اقدامنا تقطر ال   دّ
 

شان  یره شدند، و ھر دویچ یرده او، بر وک: بعد از آن افتاد، و دو غالم آزاد دیگو یم
 ند: گفت یم

 يربّه وحيتم يالعبد حيم
 

د: یگو یم )۲۵۵/۷( یثمید. ھی: بعد به طرفش آمدند، و سرش قطع گرددیافزا یم
آمده، او را ابن  یبن عبدالرحمن ذمار کت نموده، و در آن عبدالملیروا ین را طبرانیا

ن را یاند. ا فش دانستهیضع یر ویاند، و ابوزرعه و غ ثقه دانسته یر ویحبان و غ
م یرده، و ابونعکت یروا یل طوالنکبه ش )۲۰۳/۲(عاب ین ابن عبدالبر در االستیھمچن

 کم در المستدرکت نموده، و حایمانند آن را به اختصار روا )۳۳۱/۱( هیدر الحل
 رده است.کت یاز اول آن را روا یبخش )۵۵۰/۳(

                                           
 نند.ک یمنسوب م ÷ اھان را به حام فرزند نوحین سیمورخ -١



 حیات صحابه    ٣٨٠

 

ه گفت: کاند  ت نمودهیاسحاق، روا یاب ١از (اسحاق بن) ین طبرانیم و ھمچنیابونع
شته شد حاضر بودم، که در مسجد الحرام ک یروز ب ریشته شدن ابن زبکمن در 

شد، او به  یوارد م یا از دروازه یشدند، و ھرگاه قوم یھا از دروازه مسجد داخل م ارتش
ن حالت یدر ا یه وک یساخت، در حال یمشان  رونینمود، و ب یبر آنھا حمله م ییتنھا

ن یمسجد بر سرش افتاد، و او را بر زم یھا نگرهکاز  یا نگرهکقرار داشت، ناگھان 
 خواند: یھا را م تین بیند، و او اکاف

 اء ان قتلت ال تبكينىـاسم
 

 دينىم يبقَ اال حسبى وـل 
 

 ييمينوصارم النت به 
 

ه ک، اند یت نموده، و در آن گروھیروا ین را طبرانید: ایگو یم )۲۵۶/۷( یثمیھ
 شان را نشناختم.یا

 ه از راه خدا فرار نموده استک یسکار صحابه بر کو ان یریگ بیع
 ار صحابه بر سلمه بن ھشامکو ان یریگ بیع

به ھمسر سلمه بن ھشام بن  یه روکت نموده یروا ل از اّم سلمه )۴۲/۳(م کحا
و مسلمانان حاضر  ص ه در نماز با رسول خداکنم یب یره گفت: چرا سلمه را نمیمغ

ه ک ید، ھر گاھیایرون بیتواند ب یشود؟ ھمسر سلمه پاسخ داد: به خدا سوگند، او نم
د؟! به یفرار نمود ألا از راه خداوند یھا، آ یفرار یزنند: ا یاد مید، مردم بر او فریرون آیب

 س دید، و اودر غزوه مؤته با خالدبن ولیآ یرون نمیه در خانه خود نشسته است، و بک یحد
ث به شرط مسلم ین حدید: ایگو یم -موافقت نموده یھم با و یه ذھبک-م کبود. حا

ن را به مثل آن، یاند. و ابن اسحاق، ا تش ننمودهیو مسلم روا یبخار یح است، ولیصح
 رده است.کت یآمده، روا )۲۴۹/۴( هیه در البداکچنان 

 رهیبر ابوھر یار مردکو ان یریگ بیع
ان من یه گفت: در مکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر یق واقدیاز طر )۴۲/۳(م کحا

آنگاه ادت ھست)؟ یا فرارت در روز مؤته (به یاتفاق افتاد، گفت: آ یم سخنیو پسر عمو
 .٢میه به او چه بگوکمن ندانستم 

                                           
 .یثمیبه نقل از ھ -١
 ) در سند آن واقدی متروک است.۴۲/ ۳. حاکم (بسیار ضعیف -٢



 ٣٨١   جهادباب ششم: باب 

 

 بیتابی از فرارپشیمانی و 

 ص امبریارانش به خاطر فرارشان در روز مؤته و قول پیابن عمر و  یمانیپش
 آنان یبرا

از  یا هیه گفت: من در سرکت نموده، یروا ل بن عمر اللهامام احمد از عبد
به قصد فرار زدند، من ھم از جمله  یبودم، مردم جوالن ص رسول خدا یھا هیسر

م، و یم، از مقابل دشمن فرار نمودینکم: چه بیگفتآنگاه ه جوالن زدند، کبودم  یسانک
م، و شب را آنجا ینه داخل شویم: اگر به مدیم؟! بعد از آن گفتیبه غضب گرفتار شد

رفته یم، اگر توبه ما پذینک یعرضه م ص م: خود را بر رسول خدایم. بعد گفتیبخواب
ن خاطر قبل از نماز صبح نزدش یم، بدیرو ین صورت (پس) میر ایشد خوب، در غ

م. ینندگان ھستکم: ما فرار یگفت» د؟یستیکشما «رون رفته گفت: یم، و او بیآمد
د، و من گروه شما ھستم، و من ینندگان ھستکه شما دوباره حمله کر، بلیخ«فرمود: 

 .١میدیم و دستش را بوسیشد کینزد یبه وآنگاه د: یگو یم». گروه مسلمانان ھستم
ما را به  ص خدا ه گفت: رسولکت است یروا ب از ابن عمر ینزد و نیو ھمچن

م، و یست خوردکم، در اول بامداد شیه با دشمن روبرو شدک یفرستاد. ھنگام یا هیسر
م: اگر نزد رسول یم، بعد از آن گفتیم و پنھان شدینه آمدیدر شب به مد یبا چند نفر

به طرفش رفته و با آنگاه م (بھتر خواھد شد) یمعذرت بخواھ یم،و از ویبرو ص خدا
ه کبل«م، فرمود: ینندگان ھستکرسول خدا، فرار  یم: ما، ایم و گفتیردکمالقات  یو

و من گروه «زوده: اسود اف». د، و من گروه شما ھستمیشما دوباره باز گردندگان ھست
 آمده است. )۲۴۸/۴( هین در البداین چنیا .٢»ھر مسلمان ھستم

ث یت نموده، و در حدیآن روا یبه معنا ب از ابن عمر )۷۷/۹( یھقیرا بن یو ا
ه شما دوباره کبل«م، فرمود: ینندگان ھستکرسول خدا، ما فرار  یا: میآمده: گفت یو

م، و راه بحر ینه داخل نشویم به مدیخدا، خواست ینب یم: ایگفت». دیبازگردندگان ھست
ن را یا». د، من گروه ھر مسلمان ھستمینکن طور نیا«م. فرمود: یریش گیرا در پ
آن را حسن دانسته است، و ابن  یاند، و ترمذ ت نمودهیروا ین ابوداود و ترمذیھمچن

                                           
 ).۷۰/ ۳. احمد (صحیح -١
 ).۱۱۱/ ۳. رواه احمد (صحیح -٢



 حیات صحابه    ٣٨٢

 

آمده،  )۲۹۴/۲(ر یثکر ابن یه در تفسکت امام احمد، چنان یماجه ھم آن را به مثل روا
 ت نموده است.یمانند آن را روا )۱۰۷/۴(رده، و ابن سعد کت یروا

 وم جسر و قول عمر به آنھاین و انصار به خاطر فرار در یھاجرم یتابیب
را  س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یروا ل از عائشه )۷۰/۴(ر یابن جر

د، چه خبر یبن ز اللهعبد یاد نمود: ایه فرکدم یشن س دیبن ز اللهھنگام قدم عبد
دروازه حجره  یاز پھلو اللهه خودش داخل مسجد بود، و عبدکبود  ین در حالیاست؟ ا
 یگفت: ا ی؟ وید، با خود چه داریبن ز اللهعبد یگذشت، گفت: ا یمن م

ش ید، خبر مردم را برایه نزدش رسک یت آمده است. ھنگامیبرا ین خبریرالمؤمنیام
ار کحاضر بوده باشد، و بعدًا از آن  یارکه در کدم ینشن یبازگو نمود، و من از مرد

ست خوردگان مردم که شک یتر باشد. ھنگام ان خبر ثابتیدر بد، و از او یصحبت نما
د، ین و انصار به خاطر فرار دیمسلمانان را، اعم از مھاجر یتاب یب اندوه و س آمدند، و عمر

 .١دیا وستهیبه من پ د، من گروه شما ھستم. شما فقطینکن یتابین بیگروه مسلم یگفت: ا

 شیاز فرار در روز جسر وقول عمر برا یمعاذ قار یتابیب
ت یروا یر وین و غیاز محّمد بن عبدالرحمن بن حص )۷۰/۴(ن یر ھمچنین جریا

ه در روز واقعه جسر کبود  یسانکاز جمله ، س یالنجار ی، بنیه: معاذ قارکنموده 
 رد:ک یه را قرائت مین آید حاضر بود، و در آن روز فرار نموده بود، و چون ایابوعب

وۡ  ّلِقَِتالٍ  اُمَتَحّرِفٗ  إِ�َّ  ۥٓ ُدبَُرهُ  َم�ِذٖ يَوۡ  يَُولِِّهمۡ  َوَمن﴿
َ
ا أ ً ٓ  َ�َقدۡ  فَِئةٖ  إَِ�ٰ  ُمَتَحّ�ِ  بَِغَضبٖ  ءَ بَا

ِ ٱ ّمِنَ  َّ�  
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  هُ َوٮ  .]۱۶االنفال: [ ﴾١٦ َمِص�ُ ل

ه ھدفش ک یصورتجز در  -ند کس در آن ھنگام به آنھا پشت کو ھر «: ترجمه
، گرفتار -باشد  یوستن به گروھیا به قصد پیحمله مجدد و  یدان برایاز م یریگ نارهک

 .»است؟ یگاھیاو جھنم است، چه بد جا یغضب پروردگار خواھد شد و ماوا
ن، من گروه تو ھستم، و که نیمعاذ، گر یگفت: ا یم یبه و س نمود. و عمر یه میگر

 .٢یا وستهیتو فقط به من پ

                                           
ضعیف دانسته » ضعیف ابی داوود«) آلبانی آن را در ۹/۷۷() و بیھقی ۲۶۴۷. ابوداوود (ضعیف -١

 است.
 . ضعیف مرسل -٢



 ٣٨٣   جهادباب ششم: باب 

 

ھمان  یسو بهسرزده بود  یردن آنچه از وک کپا یبرا ید القاریرفتن سعدبن عب
 رده بودکه از آن فرار ک ینیسرزم

ه گفت: عمربن کت نموده، یروا س یلیل یاز عبدالرحمن بن اب )۳۰۰/۳(ابن سعد 
 ص از اصحاب رسول خدا یکید موصوف یگو یم - ب دیالخطاب به سعدبن عب

س از کچیست خورده بود، و از ھکد، شید در آن به قتل رسیابوعبه ک یبود، و در روز
ا یگفت: آ -شد  ینامبرده نم» یالقار« به نام یر از ویبه غ ص امبر خدایاصحاب پ

اند، و دشمن بر آنھا جرأت  م شدهک؟ چون مسلمانان در آن یبه شام برو یخواھ یم
ر، من فقط به ھمان یگفت: خ .ییه و داغ فرار را از خود بشوکد تو لیافته است، و شای

ه آن عمل را در حق من ک یه از آن فرار نمودم، و به طرف ھمان دشمنانک ینیسرزم
 .١شته شدکه آمد و ید و به قادسیگو یروم. م یانجام دادند م

 شود کند و خارج می مجهز ساختن و کمك نمودن کسی که در راه خدا حرکت می

 رفت یه خود به جنگ نمک یھنگام یا علیو دادن سالحش به اسامه و  ص امبریپ
 یه: وقتکاند  ت نمودهیروا -س پسر حارثه یعنی-از جبله  یامام احمد و طبران

داد.  یم ب ا اسامهی یرفت، سالح خود را به عل ینم به جنگ ص امبر خدایپ
 اند. د: رجال احمد ثقهیگو یم )۲۸۳/۵( یثمیھ

 دیض گردیه خود مرک یھنگام یگریاش به مرد د از انصار و دادن توشه یمرد
 یله) اسلم گفت: ایاز (قب یه: جوانکت نموده یروا س کابوداود از انس بن مال

ه خود را بدان آماده سازم ک یزیچ یخواھم به جھاد بروم، ول یمن م ص رسول خدا
برو، چون او خود را آماده ساخت  ینزد فالن انصار«گفت:  ص امبریدر دست ندارم. پ

بگو: به آنچه  یفرستد، و به و ید، و به او بگو: رسول خدا به تو سالم میض گردیمر یول
امبر را یام پیآمد، و پ ینزد ھمان انصار او». آن را به من بده یخود را آماده نموده بود

، به یمن آماده ساخته بود یفالن، آنچه را برا یبه ھمسر خود گفت: ا یبه او داد. و
در  یاز آن را ھم نگه دار یزیرا نگه مدار، به خدا سوگند اگر چ یزیبده، و از آن چ یو

                                           
 مرسل است. -١



 حیات صحابه    ٣٨٤

 

از  )۲۸/۹( یھقین بی، و ھمچن)۱۳۷/۲(ن را مسلم یا .١شود یت داده نمکت بریآن برا
 .٢اند ت نمودهیبه مانند آن، روا س انس

 ندک یم کمکرون رونده در راه خدا را یه بک یسک یسو به ییداللت و رھنما
نزد رسول  یه گفت: مردکت نموده، یروا س یاز ابومسعود انصار )۱۳۷/۲(مسلم 

 ص امبریبده. پ یبکافتاده است، به من مر یمن از پا یآمد و گفت: سوار ص خدا
نم، ک یم ییراھنما یسک یسو بهرسول خدا، من او را  یگفت: ا یمرد». ندارم«گفت: 

د، یداللت نما یریخ ه بهک یسک«فرمود:  ص رسول خداآنگاه بدھد  یه به او سوارک
به  س از ابومسعود )۲۸/۹( یھقین را بیا .٣»مانند اجر انجام دھنده آن است یو یبرا

 ت نموده است.یمانند آن، روا

 رون روندگانیب یبرا کمکق نمودن صحابه جھت یو تشو ص امبریپ
 س اللهن عبدب، از جابر-ح دانستهیه آن را صحک- )۹۰/۲(م کو حا )۱۷۲/۹( یھقیب

خواست به غزا برود، گفت:  ص امبر خدایه: پکاند  ت نمودهیروا ص از رسول خدا
ه نه مال دارند، و نه اقارب، ک، اند یسانکتان  ن و انصار! از برادرانیگروه مھاجر یا«

 ی: برا٤د)یگو یم ی(راو». ندکا سه تن آنھا را تقّبل یاز شما، دو تن  یکین (ھر) یبنابرا
 یاز آنھا قابل دست رس یکی یفقط به مقدار نوبت سوار ٥از ما پشت (شترش) یکیھر 

 یا سه تن را با خود ھمراه نموده و نوبت سوارید: من ھم دو تن یافزا یبود و بس. م
 از آنھا بود. یکیمن، ھم چون نوبت 

 از انصار به واثله بن اسقع یمرد کمکو  یاری
 ص ه گفت: رسول خداکت نموه، یروا س از واثله بن اسقع )۲۸/۹(ن یھمچن یھقیب 

برگشتم،  یام رفتم، و دوباره وقت ندا نمود، من به طرف خانواده کغزوه تبو یبرا

                                           
 شود. م. یت داده نمکت در آن بریبرا ینگه دار یا دهید کاز آنچه تدار یزیاگر چ یعنی -١
 ).۵۷۸۰) و ابوداوود (۱۸۹۴مسلم ( -٢
 ).۱۸۹۳مسلم ( -٣
 ند.ک یاق آن را تقاضا میه سک یادتیز -٤
ه: صاحب شتر با کن است یبه نقل از مجمع الزوائد، و در اصل (شتر) آمده است، و مفھوم عبارت ا -٥

 سان بودند.یکو  یشترمساو یبودند، در سوار یه ھمراھش مک یگریافراد د



 ٣٨٥   جهادباب ششم: باب 

 

نه یدر مدآنگاه اند،  رون رفتهیب ص ه بخش نخست اصحاب رسول خداکافتم یدر
گاه باشیشکاد یشروع به فر افت سھمش یرا در بدل در یمرد یسکد! چه یدن نمودم: آ

ما  یبرا یاد نموده گفت: سھم ویاز انصار فر یخیشآنگاه ند؟ ک یمت سوار میاز غن
م، و طعامش ھم ھمراه ما باشد. ینک یه ما او را به نوبت سوار مکن یباشد، البّته بدل ا

ن ھمراه خارج یوترکین صورت من با نین. به اکت کت خدا حرک. گفت: به بریگفتم: بل
 یمن شتران جوان یب فرمود، و برایمت نصیمان غن یداوند براه خکن یشدم، تا ا

از  ینیرون رفت، و بر خرجیآوردم. او ب یت داده نزد وکد، و آنھا را حریرس
ت بده، بعد از آن گفت: به کشترش نشست و گفت: آنھا را از پشت حر یھا نیخرج

نم! واثله گفت: یب یو مکیار نیبده، و افزود: شتران جوانت را بسشان  تکحر یشرویطرف پ
ام، شتران جوانت را  ، پاسخ داد: برادر زادهیه شرط گذاشته بودکمت است ین ھمان غنیا

ن یا یشود، قصد و ین وانمود مید: چنیگو یم یھقیر از سھمت بود. بیر! ھدف ما غیبگ
 ثواب بود. در اجر و که اشتراکم، اجازه نبود، بلیه: ھدف ما از آنچه انجام دادکبوده 

 در راه خدا کمکدرباره  اللهار عبدگفت
ه کنیدر راه خدا از ا ١یا انهیه گفت: دادن تازکت نموده، یروا س اللهاز عبد یطبران

ن را ید: ایگو یم )۲۴۸/۵( یثمیم محبوبتراست. ھیم، برایحج نما یبعد از حج یاپیپ
 اند. ثقه یت نموده و رجال ویروا یطبران

 جهاد در بدل مزد و دریافت پول

 کبا عوف بن مال یت مردیاکح
 یا هیمرا سر ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س کاز عوف بن مال یطبران

مت را یاز غن یه سھمکن یم، البته مشروط بر ایآ یگفت: من ھمراھت م یفرستاد، مرد
مت به دست یا غنیدانم آ ی، بعد از آن گفت: به خدا سوگند، نمیبه من اختصاص دھ

نار را مشخص ساختم، یبه او سه دآنگاه ن. کن ییتع ینیم سھم معیبرار؟ یا خید یآور یم
دم. یه پرسین قضیرا از ا ص م. من رسول خدایمت به دست آوردیم و غنیدیبعد جنگ

ه کنار را ین سه دیا و آخرت جز ھمیاو در دن یمن برا«گفت:  ٢یبه و ص رسول خدا

                                           
 ه از آن نفع بردارد.کدر راه خدا بدھم  یمجاھد یرا برا یا انهیتاز یعنی -١
 باشد. یم» من یبرا«درست:  یآمده، ول یثمین در اصل و ھین چنیا -٢
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ه آمده، و به ین بقید: در ایگو یم )۳۲۳/۵( یثمیھ». ابمی ینم یزیچ یگریگرفته د
 ح نموده است.یسماع تصر

 هیبن من یعلیبا  یت مردیاکح
گفت:  س هیبن من یعلیه: کت نموده یروا یلمیبن د اللهاز عبد )۳۳۱/۶( یھقیب

بودم و خادم  یخ بزرگ سالیو من ش-رفتن به جنگ را اعالن نمود  ص رسول خدا
را  یرا به او بدھم، و مرد یسھم و هکرا جستجو نمودم،  یریاجآنگاه ، -ھم نداشتم

ست؟ و یدانم سھم چ یشد، نزدم آمده گفت: من نم کیت نزدکه حرک یافتم. ھنگامیدر
ا یه سھم باشد کن، برابر است کن ییرا تع یزیمن چ یرسد؟ برا یسھم من چقدر م

د، خواستم یمت حاضر گردیه غنک ین نمودم. ھنگامیینار را تعیش سه دینباشد، برا
آمدم و  ص اد آوردم، و نزد رسول خداینارھا را به یدآنگاه را به او بدھم،  یسھم و

-ا ین دنیاش، در ا ن غزوهیدر ا یو یبرا«ر شدم. فرمود: کش متذیرا برا یه ویقض
 .١»ابمی ینم یزیگر چین شده، دییه تعکش ینارھاین دیا -برم گفت: و آخرت یگمان م

 کند میدرباره کسی که توسط مال دیگری جهاد 

 ین باره و پاسخ ویدر ا ص امبریمونه بنت سعد از پیپرسش م
رسول خدا!  یگفت: ا یه وک ت نمودهیروا ب مونه بنت سعدیاز م یطبران

ه خود به غزا نرفته است، و مالش را داده و بر آن جھاد کبه ما فتوا بده،  یسکدرباره 
اجر  یو یبرا«رود؟ گفت:  یه مک یسک یا برایاست،  یو یا پاداش برایه آکشود،  یم

ن ید: در ایگو یم )۳۲۳/۵( یثمی. ھ٢»تش در آن موردیرونده اجر ن یمالش است، و برا
 ه آنھا را نشناختم.ک اند یسانک

 
 
 

                                           
) در سند آن بشیر بن طلحه است که جز ۱۴۶» (الکبیر«) و طبرانی در ۶/۳۳۱. بیھقی (ضعیف -١

 ابن حبان کسی وی را ثقه ندانسته است.
» المجمع«. طبرانی روایت کرده است و در آن مجھوالنی ھستند چنانکه ھیثمی در ضعیف -٢

 ) آورده است.۵/۳۲۳(



 ٣٨٧   جهادباب ششم: باب 

 

 عوض دادن در لشکر

 س یبا عل یت مردیاکح
 یه گفت: مردکاند  ت نمودهیروا س یعه اسدیرب یبن اب یاز عل یر ویو غ یھقیب

 س یر آورده بود، علکه پسرش را به عوض خود در لشکآمد،  س طالب یبن اب ینزد عل
ن یتر است. ا جوان محبوب کیمن از حاضر بودن  یبرا یخیش یفرمود: نظر و رأ

 آمده است. )۱۶۴/۳(نز کن در الیچن

 گیری و انکار بر کسی که از مردم برای خروج در راه خدا سئوال نماید عیب

 خارج شدن در راه خدا سئوال نمود یبرا مردمه از ک یار عمر بر جوانکان
د، و در یداخل مسجد گرد یقو یه گفت: جوانکت نموده، یاز نافع روا یھقیب

مرا در راه خدا  یسکگفت: چه  یوجود داشت، و م یضیپھن و عر یھا انکیدستش پ
 یسکگفت: چه آنگاه ش آورده شد. یرا طلب نمود، و او برا یو س ند؟ عمرک یم کمک
 یاز انصار گفت: من، ا یند؟ مردکار کنش یرد، تا در زمیگ یه میراکن رااز من به یا

ن قدر. ین قدر و ایگفت: به ا س ؟ عمریدھ یه میراکن، او را ماھانه به چند یرالمؤمنیام
 س ار نمود، بعد عمرک یھای ن آن مرد ماهیدر زم یر و با خود ببر. ویرا بگ یو افزود: و

 س ن. عمریرالمؤمنیام یرد؟ پاسخ داد: خوب است، اکما چه  ریبه آن مرد گفت: اج
از درھم را  یا سهیکاو آنگاه اور، یم بیه جمع شده، برایراکفرمود: او را و آنچه را از 

به جنگ برو، و اگر ھم  یر، حاال اگر خواسته باشین را بگیفرمود: ا س نزدش آورد. عمر
 آمده است. )۲۱۷/۲(نز کن در الین چنین. ایبنش یخواسته باش

 قرض گرفتن برای جهاد

 ین مورد و پاسخ ویدر ا ص پرسش اصحاب از رسول خدا
 یه گفت: مردکت نموده، یروا س (از) ابن مسعود اللهبن عبد اللهدیاز عب یعلیابو

، ید؟ گفت: بلیبگو یزیه درباره اسبان چک یدیشن ص ا از رسول خدایآمد و گفت: آ
امت یر تا روز قیاسبان، خ یشانیپ یدر موھا«گفت:  یه مکدم یشن ص خدا از رسول

رسول  یگفته شد: ا». دیریخدا قرض بگ ید، و برایخدا بخر یگره خورده است. برا
د، تا وقت به ییبگو«م؟ فرمود: یریخدا قرض بگ یم، و برایخدا بخر یخدا، چگونه برا
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د به یما) فتح نما یه خداوند (براک یما به ما قرض بده، و تا وقت یھا دست آوردن سھم
 ید، در آخر زمان قومیباش یر میشه به خیجھادتان تازه باشد، ھم یما بفروش، و تا وقت

د، و بعد از آن غزا ینکنند، شما در زمان آنھا جھاد ک یم که در جھاد شکخواھد بود، 
ن ید: در ایگو یم )۲۸۰/۵( یثمیھ .١»دن در آن روز تازه استد، چون غزا نموینک

 اند. ثقه یه رجال ویباشد، و بق یه آمده، و مدلس میت بقیروا

 الله مشایعت و خداحافظی مجاهد فی سبیل

 گفت یو آنچه را به آنھا م ص امبریپ یاده رویپ
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب از ابن عباس )۹۸/۲(م کحا
و بعد از آن گفت:  ،٢اده آمدیشان را سوق داد پیه اک یع غرقد ھنگامیتا بقشان  ھمراه

ِعنُْهمْ «
َ
، اللَُّهمَّ أ ِ  .٣»نکشان  کمکد، خداوندا! ینکت کبه نام خدا حر«، »اْ�َطِلُقوا ىلَعَ اْسِم ا�َّ

از محّمدبن عب  )۹۷/۲(ن یھمچن یح است.و وید: به شرط مسلم صحیگو یم مکحا
ه ک یھنگامد، یدعوت گرد ید به طعامیزیبن  اللهه گفت: عبدکت نموده، یروا س یقرظ

ْستَوِْدُع «گفت:  ینمود، م یم یخداحافظ یبا ارتش یوقت ص آمد، گفت: رسول خدا
َ
أ

ْ�َماِلُ�مْ 
َ
َماَ�تَُ�ْم وََخَواتَِم أ

َ
َ ِدينَُ�ْم َوأ ن، امانت و خاتمه اعمالتان را به خدا ید«، »ا�َّ

 .٤»سپارم یم

 عت سپاه اسامهیر و مشاکابوب
ر کث را در ارسال لشیت نموده... و حدیروا س ف از حسنیق سیر از طرکابن عسا

آمد، آنان شان  رون آمد و نزدیب س رکر نموده، و در آن آمده: بعد از آن ابوبکذ س اسامه

                                           
) و در آن یک انقطاع وجود دارد زیرا ثابت نشده است عبیدالله از پدرش ۵۳۹۶. ابویعلی (ضعیف -١

عبدالله بن مسعود حدیث شنیده باشد. در ضمن در سند آن بقیه بن ولید است که مدلس است و 
 عنعنه کرده است.

 یسوق داد، برا یھودیعب بن اشرف کقتل  یاران خود را برایچند از  یه تنکبود  ین در وقتیا -٢
 د.ییتاب مراجعه نماکن یھم) ۱۴۸ل موضوع لطفًا به (صیتفص

 ).۲/۹۸. حاکم (صحیح -٣
) ھمچنین ابوداوود آن را ۱۵) و الصحیحة (۴۷۹۵) نگا: صحیح الجامع (۲/۹۷. حاکم (صحیح -٤

 ).۲۶۰۱روایت کرده است: (
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مود و اسامه یپ یاده راه میپ یه وکبود  ین در حالینمود، اشان  عتیت داد و مشاکرا حر
 یرد. اسامه به وک یرا جلوگش م ش رکسوار بود، و عبدالرحمن بن عوف اسب ابوب

ر گفت: به خدا کم ابوبیآ ین مییه من پاکن یا یا سوار شو یفه رسول خدا یخل یگفت: ا
ه کست ین یچ حرجیشوم، و بر من ھ یو نه من سوار م ییآ ین مییسوگند، نه تو پا

ه ک یبه ھر قدم یغاز یم! چون برایخود را در راه خدا غبارآلود نما یھا قدم یساعت
شود، و یش نوشته میشود، و ھفت صد درجه برا ینوشته م یکیھفت صد ند، یمایپ یم

د به اسامه گفت: یان رسیعت به پایه مشاک یگردد. وقت یمحو م یھفت صد گناه از و
ن؟ و کار را بکن یا ینکعمربن الخطاب مساعدت  یقایه مرا با اک یاگر خواسته باش

 آمده است. )۳۱۴/۵(نزالعمال کن در ین چنیا .١اجازه داد یاسامه به و
را به طرف  ییرھاکلش س قیر صدکه: ابوبکت نموده ید روایبن سع ییحیاز  کو مال

ر ید امیزیرفت،  یاده راه میرون رفت و پیب س انیسف ید بن ابیشام فرستاد، و خود با ز
ا یا سوار شو، یر گفت: کد به ابوبیزیه کپندارند  یبخش چھارم آن سپاه چھارگانه بود، م

ن یشوم، من ا یا و نه من سوار مین بییگفت: نه تو پا س رکم، ابوبیآ ین مییپا هکن یا
از  یھقین را بیده. ایر گردکث را متذینم... و حدک یم را در راه خدا حساب میقدم ھا

 ت نموده است.یآمده، روا )۲۹۵/۲(نز که در الکسان به مانند آن، چنان یکصالح بن 
را  یارتش س قیر صدکه ابوبکت نموده یروا ینیاز جابر ع )۱۷۳/۹( یھقیو ب

ما  یھا ه قدمکراست  ییش خدایاده راه رفت وگفت: ستایپشان  عت نمود، و ھمراهیمشا
د، ما فقط آنھا یگفته شد: چگونه غبارآلود گرد ید!! به ویرا در راه خدا غبار آلود گردان

دعا شان  یم و براینمودشان  عتیم، مشایدیم؟ فرمود: ما آنھا را آماده گردانیعت نمودیرا مشا
ت نموده یآمده، روا )۲۸۸/۲(نز که در الکبه به مانند آن، چنان یش ین را ابن ابیم. ایردک

 رده است.کت یبه اختصار روا کث مالیس مانند حدین رااز قیبه ایش یاست. و ابن اب

 ان و آنچه به آنھا گفتیعت غازیابن عمر و مشا
 ب به عمر اللهه گفت: به غزا رفتم و عبدکت نموده، یاز مجاھد روا )۱۷۳/۹( یھقیب
ه کست ین یزیه خواست ازما جدا گردد، گفت: نزدم چک یعت مان نمود، ھنگامیمشا

به  یزیاگر چ«گفت:  یه مکدم یشن ص از رسول خدا یبه شما دو تن بدھم، ول

                                           
 سند آن مرسل است: حسن بصری ابوبکر را درک نکرده است. -١
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را به خدا ن، امانت و خاتمه اعمال شما یدارد، من د یخداوند سپرده شود، آن رانگه م
 .١»سپارم یم

 استقبال غازیان

 کنه ھنگام بازگشت صحابه از تبویرون رفتن مردم از مدیب
از  ص امبر خدایه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س دیزیابوداود از سائب بن 

را در  یھا و استقبال نموند، و من ھمراه بچه ینه برگشت، مردم از ویبه مد کغزوه تبو
 .٢قات نمودمه الوداع مالیثن

از  ص امبریه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س از سائب )۱۷۵/۹( یھقین را بیا 
ه بچه بودم با که الوداع رفتند. من ھم یبه ثن یبرگشت، مردم به خاطر استقبال و کتبو

 م.یاستقبال نمود یرون رفتم، و از ویمردم ب

 بیرون رفتن در راه خدا در رمضان

 هکدر ماه رمضان در غزوه بدر و فتح م ص امبریرون رفتن پیب
در رمضان، در روز  ص امبر خدایه گفت: با پکت نموده، یروا س از عمر یترمذ 

 آمده است. )۱۳۱/۴(ن در الفتح ین چنیث. ای... الحد٣میبدر و روز فتح غزا نمود
ه گفت: دو غزوه کاند  ت نمودهیروا س ن ابن سعد و امام احمد از عمرین را ھمچنیا

روزه را ھردو  م: روز بدر و روز فتح، و دریدر رمضان انجام داد ص را با رسول خدا
 آمده است. )۳۲۹/۴(نز کن در الین چنیث حسن است. این حدیا .٤میخورد

                                           
با سند » االوسط«) و ۸۲۸» (الدعاء«) و طبرانی در ۲۳۷۶» (صحیحة«. ابن حبان در صحیح -١

 گوید. ) چنین می۱/۵۰» (الصحیحة«صحیح چنانکه آلبانی در 
 ) صحیح داسنته است.۲۵۱۶» (صحیح ابوداوود«) آلبانی آن را در ۲۷۷۹. ابوداوود (صحیح -٢
جز به این وجه نمی شناسیم. من (محقق)  گوید: حدیث عمر را ) وی می۷۱۴. ترمذی (ضعیف -٣

 گویم در سند آن ابن لھیعه است که ضعیف است. می
روزه در سفر پرسید و او ی  ) از معمر که او از سعید بن مسیب درباره۱/۲۲) (۱۴۲. احمد (ضعیف -٤

 از عمر چنین روایت کرد...
گویم: ھمچنین  محقق) میگوید: اسناد آن به علت انقطاع ضعیف است. من ( شیخ احمد شاکر می

 در سند آن ابن لھیعه است که ضعیف است.
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زده یصد و سیه گفت: اھل بدر سکت است یروا ب و نزد امام احمد از ابن عباس
در ھفدھم  ١ست اھل بدرکبودند، و شن در روز بدر ھفتاد و شش تن یتن بودند، مھاجر

 آمده. )۲۶۹/۳( هین در البداین چنیا .٢در روز جمعه بودماه رمضان 
 یصد و ده تن و اندیه گفته است: سکن یت نموده، جز این بزار رواین را ھمچنیا

بد.  س ین با علیو شش تن بودند، و پرچم مھاجر یست و سی، و گفته: انصار دو٣بودند
ت نموده، و در آن حّجاج یروا ین طبرانینچنیث را این حدید: ایگو یم )۹۳/۶( یثمیھ

 ه مدّلس است.کبن ارطات آمده 
به  ص ه گفت: سپس رسول خداکت نموده، یروا ب ابن اسحاق از ابن عباس

را  س ین بن عتبه بن خلف غفاریلثوم بن حصکسفر خود آغاز نمود، و ابورھم 
د و روزه گرفت، مردم یرون گردیدھم رمضان ب در ینه گذاشت، وین خود در مدیجانش

د، و یرس -ن عسفان و امجیدر ب ٥است) ی(آب- ٤دیدک ه بهکن یھم بااو روزه گرفتند، تا ا
ن یبا ده ھزارتن از مسلم ٦ت نمود و در ّمرظھرانکدر آنجا افطار نمود، بعد از آن حر

 )۲۸۵/۴( هیدر البدان ین چنیا .٧ت نموده استیمانند آن را روا ید. بخاریمستقر گرد
 یثمیرده است. ھکت یل روایث طویحد کیبه مثل آن در  ین را طبرانیآمده. ا

 اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو یم )۱۶۷/۶(
ه گفت: رسول کاست  تیروا ب به از ابن عباسیش یو نزد عبدالرزاق و ابن اب

 گرفت. د روزهیدکدن به ید، و تا رسیسال فتح درماه رمضان خارج گرد ص خدا

                                           
 ن در روز بدر است.کیست مشرکھدفش ش -١
 ھمچنین .گوید: اسناد آن صحیح است ) شیخ احمد شاکر می۲۲۳۲) و به شماره (۲۴۸/ ۱احمد ( -٢

(محقق) من  نسبت داده است. ار) ھمچنین آن را به این معنا به بز۹۳/ ۶» (مجمع الزوائد«در 
گوید مدلس  ) می۶/۹۳گویم: ھمچنین در سند آن حاج بن آرطأة است که چنانکه ھیثمی ( می

 است و با این وجود این جدیث را به لفظ عن روایت کرده است.
 اد بودند. م.یز کیصد و ده تن اندیاز س یعنی -٣
 .نهیه و مدکان میاست درم ییجا -٤
 .یثمیبه نقل از ھ -٥
 ه.کم یکاست نزد ییجا -٦
 ).۱۹۴۴بخاری ( -٧
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سال فتح در  ص ه گفت: رسول خداکت است یروا یاز و نیو نزد عبدالرزاق ھمچن
ه کعبور نمود،  ١دیر راه از قدیه در مسکن یرون رفت، و روزه گرفت تا ایماه رمضان ب

 یردن گردنھاکبًا وقت چاشت بود، مردم تشنه شده بودند، و شروع به راست یتقر
 ص رسول خداآنگاه داد.  ینشان م یعالقمند به آب ھایشان ش نمودند، و نفسیخو

ه در آن آب بود طلب نمود، و آن را به دست خود گرفت، و مردم آن را کرا  یا اسهک
آمده  )۳۳۰/۴(نزالعمال کن در ین چنیا .٢دندید و مردم ھم نوشیدند، بعد آن را نوشید

، ب ابن عباساز  یھای از راه کو مال ی، نسائین مسلم، ترمذیث را ھمچنیاست. و حد
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۱۵۹/۱(ه در جمع الفوائد کچنان 

 نوشتن اسم کسی که در راه خدا خارج شود

 ن بابیدر ا یقّصه مرد
ه کد یشن ص از رسول خدا یه وکت موده، یروا ب از ابن عباس یبخار

آنگاه ». دید بدون محرم سفر ننمایبا یند، و زنکد خلوت نیبا یبا زن یمرد«گفت:  یم
ام،  رسول خدا، من (اسم) خود را در غزوه فالن و فالن نوشته یبرخاست و گفت: ا یمرد

 .٣»نکبرو و با ھمسرت حج «فرمود:  ص امبریحج خارج شده است. پ یو زنم برا

 نماز و طعام در وقت برگشت و رسیدن

 دنیدر وقت برگشت و رس ص امبرینماز پ
بر  یچاشتگاه از سفر ص رسول خدا یه: وقتکت نموده یروا س عبکاز  یبخار

و  .٤آورد یمجای  به عت نمازکند دو ریه بنشکنیشد، و قبل از ا یگشت، وارد مسجد م یم
 ص با رسول خدا یه گفت: در سفرکت نموده، یروا ب اللهن از جابربن عبدیھمچن

عت نماز کوارد مسجد شو و دو ر«م، به من گفت: ینه برگشتیمد ه درک یبودم، ھنگام
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 .١»بخوان

 خوردن مردم یشتن گاو ھنگام برگشتن براک
ه به ک یھنگام ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س ن از جابریھمچن یو

از  یه وکرا ذبح نمود. معاذ از شعبه از محارب افزوده،  یا گاویرا و  ینه آمد، شتریمد
 کیه و یرا از من به دو اوق یشتر ص ه: رسول خداکد یشن ب اللهجابربن عبد

شتند و از کرا  ید، امر نمود و گاویرس ٢ه به صرارک ید، ھنگامیا دو درھم خریدرھم و 
عت کم، و دو ریاید، مرا دستور داد تا به مسجد بینه رسیه به مدک یآن خوردند. ھنگام

 .٣م وزن نمودیمت شتر را براینماز بخوانم، و ق

 خارج شدن زنان در جهاد در راه خدا

 مصطلق یدر غزوه بنخارج شدن عائشه 
ه ک یزمان ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا ب ابن اسحاق از عائشه

ه کاز آنھا  یکینمود، سھم ھر  یم یشکان زنانش قرعه ید، میخواست سفر نما یم
ان زنان یمصطلق ھم م یبرد. در وقت غزوه بن یرون میرفت، او را با خود ب یرون میب

نمود، و سھم من از  یشکداد، قرعه  یار را انجام مکن یا ٤ه (در گذشته)کخود، چنان 
د: در یگو یرد. عائشه مکمرا با خود ھمراه  ص ان آنھا ھمراھش برآمد، و رسول خدایم

ل نبودند، چون شترم یم گوشت بودند و ثقکخوردند، و  یم یکآن وقت زنان (فقط) اند
پاالن  یه براک یافراد نشستم، بعد ھمان یشد، در ھودج خود م یرده مکم) پاالن ی(برا

گرفتند، و آن را بلند  ین ھودج میینمودند، از پا یآمدند و مرا حمل م یردند، مک یم
بستند، سپس از سر شتر  یش میسمانھایگذاشتند، و با ر یردند و بر پشت شتر مک یم
 افتادند. یگرفتند، و با آن به راه م یم

 ید، دوباره بازگشت، وقتیاز آن سفر فارغ گرد ص ه رسول خداک ید: ھنگامیگو یم
د، یاز شب را ھمانجا خواب ین آمد، و قسمتییپا ید، آنجا در منزلینه رسیمد کینزد
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ردند، و کوچ کردن را اعالن نمود، و مرد کوچ کان مردم یدر م یا نندهکسپس اعالن 
ه در آن کداشتم،  یرون رفتم، و در گردنم، گردن بندیحاجت خود ب یقضا یمن برا

افتاده، و من  یام، از گردنم به آھستگ دهیه فارغ گردک یبود. ھنگام ١مھره ظفار
و -افتم یآن را ن یه به اقامتگاه برگشتم، به گردنم دست بردم ولک یام. وقت ندانسته

ه بدانجا رفته بودم برگشتم، و کانم کبه ھمان مآنگاه ، -وچ بودندکمردم ھم در حال 
ه موظف من بودند، و ک یسانکردم، ھمان کدا یه آن را پکن یتا اردم کآن را جستجو 

اند، دنبال من  ه از پاالن نمودن آن فارغ شدهک ینمودند، وقت یم پاالن میشتر را برا
ن یه من اکه در داخل آن ھستم، چنان کن یاند، البته به گمان ا اند، و ھودج را برداشته آمده

 یدیت من در داخل آن تردیه در موجودکن یو بدون ا اند، نمودم و بارش نموده یار را مک
اند، و من  ت نمودهکاند. بعد از آن سرشتر را گرفته با آن حر نموده باشند، آن را بر شتر بسته

و مردم  ،٢ییبود و نه ھم پاسخگو یا ه در آن نه فراخوانندهکبه اردوگاه برگشتم،  یدر حال
دم، و یم بر پھول خوابیدم، و در ھمان جایچیلبابم پخود را در جآنگاه د: یگو یرفته بودند. م

 گردند. ید، مردم حتمًا به طرفم برمیم برآیه اگر در جستجوکدانستم 
ه من به پھلو خواب بودم، صفوان بن معّطل ک ید: به خدا سوگند، در حالیگو یم
خود عقب مانده بود،  یھا ضرورت یر به خاطر بعضکاز لش یم گذشت، ویاز پھلو یسلم

او مرا قبل  -ش آمد، و نزدم توّقف نمود ید و پیه مرا دیسا یده بود، ویو با مردم نخواب

ِ  إِنَّا﴿د، گفت: یه مرا دک یھنگام -د ید یه حجاب بر ما الزم گردد، مکن یاز ا َّ�ِ  ٓ ا َّ�� 
من  ص ھمسر رسول خدا، »میگرد یباز م یو یسو بهم و ییما از خدا« ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ 

 داشت؟جا  به ز تو رایچه چ -ندکخدا رحمتت -ده شده بودم. گفت: یچیدر لباسم پ
نمود و گفت:  کیم نزدید: من با او حرف نزدم، بعد از آن شتر را برایگو یعائشه م

 سوار شو و خودش از من دور شد.
دم به راه د: من سوار شدم، و او سر شتر را گرفت و به سرعت در طلب مریگو یم

ن یم، و نه از من جستجو به عمل آمد، تا اینمود کافتاد، به خدا سوگند، نه مردم را در
دند، یه مطمئن گردک یاده شده بودند، ھنگامیه صبح نمودم، در آن فرصت مردم پک
ھا  آن حرف کاھل افآنگاه د، ینمود ظاھر گرد یش مکه شترم را جلوک ین مرد در حالیا
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از آن خبر  یزیمن از چ ،د، به خدا سوگندیقرار و مضطرب گرد یب رکرا گفتند، و لش
 دانستم. ینداشتم ونم

ض یه به شّدت مرکدرنگ ننموده بودم،  یکم، و جز اندینه آمدیبعد از آن به مد
و به  ص ن خبر به رسول خدایا ید، ولیرس یبه من نم یزیچ ١ھا شدم، و از آن حرف

ه کن یردند، جز اک ینم یادآوریم یاز آن را برا یادیم و زکده بود، آنھا ھم ینم رسیوالد
ض یمن مر یدم، چون وقتید یخود نم یرا برا ص از لطف رسول خدا یمن برخ

م چنان ننمود، و یام، برا یضیدر آن مر ینمود، ول یو لطف م یشدم، بر من مھربان یم
ه مادرم کشد،  ی(نزد من) داخل م یچون وقت یدم. ویناپسند د ین عمل را از ویمن ا

اد یو بر آن ز» ن فرزندتان چطور است؟یا«گفت:  ینمود م یم ینزدم از من پرستار
البته -رسول خدا  ین شده گفتم: ایه در نفس خود خشمگکن ید: تا ایگو یرد. مک ینم

ه نزد مادرم انتقال ک یاگر به من اجازه بدھ -دمیش را در قبال خود دیه جفاک یھنگام
نزد آنگاه د: یگو» ستین یکبر تو با«شود. فرمود: یند، بھتر مک یپرستانم، و او از من ک

ست و چند یه پس از بکن ینداشتم، تا ا یمادرم رفتم، و از آنچه اتفاق افتاده بود، علم
 افته بودم.یام بھبود  یماریاز ب یشب، تا حد

ھا  جمه عکم، یساخت یھا را نم یین دستشویمان ایھا م، و در خانهیما قوم عرب بود
م، یدانست یم و آن را ناپسند و بد میداشت یسازند، و خود را از آن راحت م یخود م یبرا

رون یبشان  حاجت یقضا یم، و زنان در ھر شب براینه رفته بودیمد یو به صحرا
رون رفتم، و ھمراھم ام مسطح یش بیرفع حاجت خو یبرا یرفتند. من ھم شب یم

ه ناگھان کرفت  یبا من راه م ید: به خدا سوگند، ویگو یدختر ابو رھم بن مطلب بود. م
به خدا  -د: گفتم یگو یگردد، م کو گفت: مسطح ھال د و افتاد،یچیاش پ در جامه
!! گفت: یه در بدر ھم حاضر بود، گفتکن یاز مھاجر یمرد یبرا یحرف بد -سوگند 

او آنگاه ؟ ستید: گفتم: خبر چیگو یده است؟ میا خبر به تو نرسیر آکدختر ابوب یا
ن امر اتفاق افتاده است؟ یا ایرد. گفتم: آکت یاکم حی(تھمت) را برا کاھل اف یھا حرف

ن ید: به خدا سوگند، بر ایگو ین اتفاق افتاده است. میا -به خدا سوگند-، یگفت: بل
گمان  هکستم یم و برگشتم، و به خدا سوگند، آنقدر گریحاجت نما یه قضاکقادر نشدم 

امرزد! ید: و به مادرم گفتم: خداوند تو را بیافزا ید. میه جگرم را پاره نماید گریردم شاک
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 یگفت: ا ی؟ وییگو یاز آن را به من نم یزیھا را گفتند، و تو چ ن ھمه حرفیمردم ا
 ییبایه زن زکنادر است،  یلیر، به خدا سوگند، خیبگ کار را بر خود سبکن یدخترم، ا
ھم  یھای خود انباغ یباشد، و آن مرد او را دوست داشته باشد، و او برا ینزد مرد

 یزھایند، و مردم ھم چیگو یم یضد و یادیز یزھایه آنھا چکن یداشته باشد، جز ا
 ند.یگو یه او میعل یادیز

راد فرموده بود یا یا هیانیبشان  یبرخاسته بود، برا ص د: رسول خدایگو یعائشه م
مردم،  یا«خداوند، فرموده بود:  ی، و پس از حمد و ثنا-دانستم یو من از آن ھم نم-

ند، به خدا سوگند، یگو یر حق را مینند، و بر آنھا غک یت میمرا در اھلم اذ یچرا مردان
 -به خدا سوگند  -ه کند یگو یم یام، و آن را نسبت به مرد دهیر ندیمن از آنھا جز خ

شود  یم جز ھمراه من داخل نمیھا از خانه یا ام، و در خانه دهیر ندیجز خ یمن از و
بن سلول  یبن اب اللهھا) به عبد یھا و افتراپرداز ییادتر آن (افتراگوید و زیگو یم

گشت، البته در ضمن آنچه مسطح و حمنه دختر جحش گفته  یاز خزرج بر م یبامردان
 ص دانب دختر جحش نزد رسول خیه خواھر حمنه، زکن یبودند، و آن ھم به خاطر ا

رد. ک ینم یبا من برابر یر از وی، غص امبریاز زنانش در منزلت نزد پ یچ زنیبود، و ھ
ن حمنه در آن کینگفت، ول یزیر چینش نگاه داشت، و جز خینب را خداوند با دیز یول

نمود،  یمورد، آنچه را خواست اشاعه نمود، و در آن به خاطر خواھرش بامن مخالفت م
د بن یراد نمود، اسیآن خطبه را ا ص ه رسول خداک یھنگامد. یو بدان بدبخت گرد

م، ینک یار آنھا را مکرسول خدا! اگر از اوس باشند، ما از طرف شما  یگفت: ا س ریحض
ما باشند، پس ما را به امرت، دستور بده، چون به خدا  یاگر از برادران خزرج یول

ن حال سعدبن ید: در ایگوزده شود. عائشه شان یھا ه گردنکسوگند، آنھا اھل آنند 
به - یبرخاست و گفت: دروغ گفت -١شد یده مید یه قبل از آن مرد صالحک-عباده 

ن جھت ین مقاله را از ایشود، به خدا سوگند، ا یزده نم ھایشان ، گردن-خدا سوگند
دبن ی. اسیگفت ین را نمیبودند، ا ی، و اگر از قوم تو ماند آنھا از خزرج یه دانستک یگفت
ن دفاع یه از منافقک یتو منافق ھست ی، ولیگفت: به خدا سوگند، دروغ گفت س ریحض

                                           
یعنی این قولش گرچه ظاھرًا در دفاع از منافقین است اما این بدان جھت نبود که خود ازجمله  -١

 منافقین بوده باشد بلکه خودش شخص نیک و صالحی بود. م.
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بود در  کیبرخاستند، و نزد یگریدر مقابل د یکید: و مردم یگو ی. عائشه مینک یم
 واقع شود. یله اوس و خزرج شرین دو قبین ایب

طالب و اسامه بن  یبن اب ین آمد و نزد من داخل شد، و علییپا ص و رسول خدا
و  ،١گفت ییوکیز نیش نمود و چید را طلب نمود، و با آنھا مشورت نمود، اسامه ستایز

ن یم، و ایدان یر نمیو خ ییوکیشان جز نیاز ا ،اند رسول خدا، اھل تو یبعد از آن افزود: ا
اراند، و تو ی، زنان بسص رسول خدا یگفت: ا یعل یحرف دروغ و باطل است. ول

به تو راست خواھد گفت.  یز بپرس، وینکن ی، از ایریبگ یگریزن د یوجای  به یتوان یم
به طرف  س ید: علیپرسش طلب نمود. عائشه گو یره را برایبر ص رسول خداآنگاه 

راست بگو. عائشه  ص گفت: به رسول خدا یزد، و م یره برخاست و او را به سختیبر
را  یزیدانم، و بر عائشه چ یر نمیمن جز خگفت: به خدا سوگند،  یره مید: و بریافزا یم
ه آن را کدادم  ینمودم، و او را دستور م یر خود را میه من خمکن یگرفتم، مگر ا یب نمیع

 خورد!! یر را میرفت، و گوسفند آمده خم یاو در حفاظت از آن به خواب م ینگه دارد، ول
ه پدر و کد، ینزدم داخل گرد یدر حال ص د: بعد از آن رسول خدایگو یعائشه م
نشست، و بعد از حمد و  ی، و-ست، نزدم بودندیگر یه با من مکاز انصار  یمادرم، و زن

ن از خدا یده است، بنابرایمردم، به تو رس یھا عائشه، گفته یا«خداوند، گفت:  یثنا
، به طرف خدا توبه یشده باش کیند نزدیگو ی، از آنچه مردم مییبترس، و اگر به بد

د: به خدا سوگند، یگو یعائشه م». ندکین، چون خداوند توبه را از بندگان خود قبول مک
از  یزیگر چیه دک یخ زد، به حدیم یھا که آن حرف را به من گفت، اشکن یبه مجرد ا

ه از طرف من پاسخ رسول کدم، یشکردم، و انتظار پدر و مادرم را ک یآن را احساس نم
د: به خدا سوگند، من در نفس خود، یافزا ینزدند. م یآنھا حرف یبدھند، ول را ص خدا
ه قرائت کد، ینازل نما یه خداوند درباره من قرآنکتر از آن بودم،  کوچکرتر و یحق

را در  یزیچ ص ه رسول خداکتمّنا داشتم  یگردد، و به من نماز خوانده شود، ول
ب یذکشود)، از من ت یبه من نسبت داده مند، و خداوند توسط آن (آنچه را یخواب بب

 یاز آن خبر ص داند، و رسول خدایام م یکند، البته به خاطر آنچه از برائت و پاک
رتر یدرباره من نازل شود، به خدا سوگند، نفسم نزدم از آن حق یه قرآنک نیدھد، اما ا

ا پاسخ یگفتم: آزنند، به آن دو  یدم، پدر و مادرم حرف نمیه دک ید: ھنگامیگو یبود. م

                                           
 به خوبی یاد نمود، و او راستود. م. ل یعنی از عایشه -١
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 یچه پاسخ یه به وکم یدانید؟ گفتند: به خدا سوگند، نمیدھ یرا نم ص رسول خدا
ه که بر آنھا آنچه کشناسم  یرا نم یا د: به خدا سوگند، خانوادهیافزا یم. عائشه میبدھ

ه ک ید: ھنگامیگو یده بود وارد شده باشد. میداخل گرد س رکدر آن روزھا بر آل ابوب
ستم، و بعد از آن گفتم: به خدا یشد و گر یم جارکردند، اشکوت کس آن دو بر من

نم. به خدا سوگند، من ک یشگاه خداوند ابدًا توبه نمیدر پ یر شدکسوگند، از آنچه متذ
 کو پا یه من از آن برکداند  یو خدا م-نم کند اقرار یگو یدانم اگر به آنچه مردم م یم

نم، کار کند، انیگو یاگر از آنچه م نبوده است، هکم یگوی، در آن صورت آنچه را م-ھستم
 ی) را جستجو نمودم، ول÷ عقوب (ید: بعد از آن اسم یگو ید!! مینک یق نمیمرا تصد

 وسف گفته بود:یه پدر کم یگو یچنان م یگفتم: ولآنگاه امد. یادم نیبه 

ۖ  فََصۡ�ٞ ﴿ ُ ٱوَ  َ�ِيٞل ۡ ٱ �َّ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل  .]۱۸یوسف: [ ﴾تَِصُفونَ  َما َ�َ
دھنده  یارید ییگو ینم، و خداوند در برابر آنچه شما مک یل میمن صبر جم«: ترجمه

 .»است
ت کنشستن خود حر یھنوز از جا ص د: به خدا سوگند، رسول خدایافزا یم

اش  او را فرا گرفت، در حال با جامه یه از طرف خداوند حالت وحکننموده بود، 
ه من آن حالت را ک یر سرش گذاشته شد، ھنگامیاز پوست ز یپوشانده شد، و بالشت

 کو پا یه برکدانستم  ینمودم، چون م یکدم و نه ھم بایدم، به خدا سوگند، نه ترسید
ه جان ک یپدر و مادرم، سوگند به ذات یدارد. ول یھستم، و خداوند بر من ستم روا نم

ه گمان ک ده بود،تمام نش ص عائشه در دست اوست، ھنوز آن حالت رسول خدا
ه کد یایب یزیه، مبادا از جانب خدا چکن یبر خواھد آمد، از ترس ا ھایشان نمودم جان

نشست  ید، ویل گردیزا ص د: آن حالت از رسول خدایگو یند، مکد ییگفته مردم را تا
د، و شروع به یکچ یروز سرد م کید، در یش چون دانه مرواریعرق از رو یھا و قطره

برائت  ألعائشه، بشارت باد!! خداوند  یا«گفت:  یش نمود و مینمودن عرق از رو کپا
رون آمد، و یمردم ب یسو بهد گفتم: الحمدلله. و بعد از آن یگو یم». تو را نازل فرمود

از قرآن در آن باره نازل فرموده بود،  ألراد فرمود، و آنچه را خداوند یه ایانیبشان  یبرا
، حسان بن ثابت و بعد از آن دستور داد و بر مسطح بن اثاثهرد، کتالوت شان  یبرا

 -ردندک یار مکه فحشا را به زبان آشکبودند،  یسانکنھا از جمله یا-حمنه بنت جحش 
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اق ین سیت شده، اما در ایروا ین ھم از زھریحیث در صحین حدیا .١دیگرد یحد جار
 ت.آمده اس )۱۶۰/۴( هین در البداین چنیھست. ا یادیفوائد ز

آمده: عائشه  یاق ویت نموده، و در سین امام احمد به طول آن رواین را ھمچنیا
ش یز، گفتم: به خدا سوگند، برای، برخص امبریپ ید: مادرم به من گفت: برایگو
ه براءتم را نازل نموده کنم، چون اوست ک یش میرا ستا ألزم، و فقط خداوند یخ ینم

 نازل فرمود:  ألاست، و خداوند 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا  ].۱۱النور: [ ﴾ّمِنُ�مۡ  َبةٞ ُعۡص  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب
 .»از شمااند یاند گروھ ن تھمت بزرگ را آوردهیه اک یآنان«: ترجمه
ه بر ک -ر کن را در برائت من نازل فرمود، ابوبیه خداوند اک یه. ھنگامیھمه ده آ

خدا سوگند، ابدًا  گفت: به -نمود  یو فقرش انفاق م یمسطح به خاطر قرابتش به و
 خداوند نازل فرمود: آنگاه نم. ک یرا، بعد از آنچه به عائشه گفته است، انفاق نم یزیچ

  َوَ� ﴿
ۡ
ْ  تَلِ يَ� ْولُوا

ُ
َعةِ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  لِ َفۡض لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ تُوٓ يُؤۡ  أ ْوِ�  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ  ِك�َ َمَ�ٰ ل

ۡ ٱوَ  ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل ْ عۡ َوۡ�َ  �َّ ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا َ�  ا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ  لَُ�مۚۡ  �َّ

ُ ٱوَ   .]۲۲لنور: ا[ ﴾٢٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
ن مورد یدر ا ییان شما و صاحبان وسعت و دارایصاحبان درجه بزرگ از م«: ترجمه

شما را  الله هکد یدار یا دوست نمیندھند... آ یزیه به رشته داران چکسوگند نخورند 

 .»آمرزنده و مھربان است اللهامرزد؟ ویب
ند. و که خداوند مرا مغفرت کمن دوست دارم  -به خدا سوگند-، یر گفت: آرکابوب

نمود، دوباره برقرار ساخت و گفت: به خدا سوگند، ابدًا  یه بر مسطح مکرا  یھمان اتفاق
ر یثکر ابن ین در تفسین چنیدارم. ا ینم و باز نمک یقطع نم ین را از ویا
ه در المجمع ک، چنان یار طوالنیبس ین طبرانین را ھمچنیآمده. و ا(۲۷۰/۳)
 رده است.کت یآمده، روا )۲۳۲/۹(

 
 

                                           
) ۲۶۶۱) آمده است. و بخاری (۱۹۱ :۳/۱۸۷» (سیره ابن ھشام«اسحاق چنانکه در . ابن صحیح -١

 ) و دیگران.۳۱۸۰) و ترمذی (۶۱۱: ۵۹/ ۶) و احمد (۶۸۸۲و مسلم (
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 ص امبریغفار با پ یاز بن یخارج شدن زن
غفار نزد  یاز بن یه گفت: با زنانکت نموده، یغفار روا یاز بن یابن اسحاق از زن

م تا ھمراھت به یا م گرفتهیرسول خدا، ما تصم یم: ایآمدم، و گفت ص رسول خدا
م، و یین را مداوا نمایم، و مجروحیخارج شو -رفت یبر میبه طرف خ یو-ن طرف یھم

د: ما یگو یم». ت خداکبه بر«م. گفت: ینک یاریو  کمکم یمسلمانان را به آنچه توانست
مرا (بر)  ص بودم، و رسول خدا ید: من دختر نونھالیافزا یم. میبا او خارج شد

 ص د: به خدا سوگند، رسول خدایگو یش در پشت سر خود سوار نمود. مین سواریخورج
ن ییاش پا ین سوارید)، و من ھم از خرجین آورد، (و شتر را خوابانییصبح پا یبرا

ه کبود،  ین باریاز من در آن است، و آن نخست یه خونکدم ید: ناگھان دیافزا یآمدم. م
ه رسول ک یردم، ھنگامکا یدم و حید: خود را به شتر چسبانیگو یض شده بودم. میح

ض شده ید حیتو را چه شده است شا«د، گفت: ید، و خون را دیحالت مرا د ص خدا
از  ین، بعد از آن ظرفکوضح خودت را اصالح «. فرمود: ید: گفتم: بلیگو یم» ؟یباش

و  یده است بشویرسن یه به خرجکرا  ینداز، و سپس خونیب کر، و در آن نمیآب را بگ
 ».ب برگردکدوباره به طرف مر

مت به ما یاز غن یزیچ ص امبریبر را فتح نمود، پیه خداوند خک ید: ھنگامیگو یم
د، گرفت و آن را به من داد، و به ینیب یه در گردنم مکرا  ین گردن بندیز داد، و این

جدا نخواھد شد، ن ھرگز از من یخت، به خدا سوگند، ایدست خودش آن را در گردنم آو
ه ھمان گردن کت نمود یه در گذشت آن در گردنش بود، و بعد از آن وصک یو تا وقت

 کضش پایاز ح یه وقتکبود  ین عادت وید: ایگو ی) میبند ھمراھش دفن گردد. (راو
ه در آب که نمود یخت، و توصیر یم کنمود نم یم که با آن خود را پاک یشد، در آب یم

ن را امام احمد و ین این چنیا .١خته شودیر کگذشت، نمه درک یغسلش ھم وقت
ه بنت ین را به اسناد خود، از امیا یاند. واقد ت نمودهیابوداود به نقل از ابن اسحاق روا

 آمده است. )۲۰۴/۴( هین در البداین چنیرده، اکت یروا ل الّصلت یاب
 

                                           
) و ابوداوود ۳/۲۲۱) آمده. و احمد (۳/۲۲۱. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -١

تنھا با این حدیث شناخته شده است چنانکه  ) در سند آن امیة بنت ابی الصلت آمده و وی۳۱۳(
 ) آمده. آلبانی نیز آن را در ضعیف ابی داوود ضعیف دانسته است.۱/۲۷۶» (المیزان«در 
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 و قّصه بزش یرون شدن زنیب
ه راھش کبود از طفاوه،  یه گفت: مردک نموده،ت ید بن ھالل روایامام احمد از حم

 یا نمود. او گفت: من در قافله یآمد و با آنھا صحبت م یله میبه قب یق ما بود، ویاز طر
ن مرد یم، بعد از آن گفتم: نزد ایخود را فروخت یاالکنه آمدم، یاز خودمان به مد

خواھم آورد، خود را به رسول  اند ه پشت سر منک یسانکخواھم رفت، و خبرش را به 
 یا هین بود، به سریدر ا یزن«را به من نشان داده فرمود:  یا دم، او خانهیرسان ص خدا

 بافت از خود یه توسط آن مکاش  یاز مسلمانان رفت، و دوازده بز را با قالب بافندگ
قود اش را مف یرا از رمه گوسفندانش و قالب بافندگ یبز یگذاشت. افزود: وجای  به

رون شود، ضمانت یه در راھت بک یسک یگفت: پروردگارا، خودت برا ینمود. و
از رمه  ی، و من بزییو حفاظت نما ی(مالش را) نگھدار یو یه براک، یا نموده

ام را از تو  یام، و بز و قالب بافندگ ام را گم نموده یگوسفندانم و قالب بافندگ
شروع نموده شّدت خواھش او را از پروردگارش  ص د: رسول خدایگو یم». خواھم یم

ومثل آن، و  یبز وآنگاه «فرمود:  ص امبر خداینمود. پ یاد می یو یبرا یو تعال کتبار
دا شد، آن است او، نزدش برو، و اگر خواسته یش پیاش و مثل آن برا یقالب بافنددگ

 )۲۷۷/۵( یثمیھ .١نمک یق میه تو را تصدکد: گفتم: بلیگو یم». از آن بپرس یباش
 اند. حیت نموده، و رجال آن رجال صحین را امام احمد رواید: ایگو یم

 خارج شدن ام حرام بنت ملحان خاله انس
نزد بنت ملحان داخل  ص ه گفت: رسول خداکت نموده یروا س از انس یبخار

؟ یخند یرسول خدا! چرا م ید. بنت ملحان گفت: ایه نمود و خندیکد، و نزدش تیگرد
شوند، مثال آنھا چون مثال  یدر راه خدا سوار م ٢از امتم، در بحر سبز یگروھ«د: فرمو

ه مرا کن، کرسول خدا، به خداوند دعا  ی، بنت ملحان گفت: ا»رھاستیپادشاھان بر سر
نت د. بی، بعد دوباره خند»را از آنھا برگردان یا! ویبار خدا«از آنھا بگرداند. فرمود: 
مثل آن  ص امبریپ -؟یخند یه گفت: چرا مکن یا ای-گفت، ملحان مثل آن را به او 

تو از «ه مرا از آنھا بگرداند. فرمود: کن، کرا گفت. بنت ملحان گفت: به خداوند دعا 
گفت:  س د: انسیگو ی) می(راو». ھا نیھا و نه از آخر ی، نه از دومیھا ھست نینخست

                                           
 ).۵/۶۷. احمد (صحیح -١
 ترانه است.یمد یاین ھمان دریا -٢
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د. یوارد بحر گرد یشتکسوار بر  ١با عباده بن صامت ازدواج نمود، و با بنت قرظه یو
ه او بر آن سوار بود ک یاش در حال ید، و سواریخود را سوار گرد یبرگشت، سوار یوقت

 .٢٣د، و او از آن افتاد و درگذشتینمود و بلند پر یمست

 الله خدمت زنان در جهاد فی سبیل

 نیمجروح یضان و مداوایبه خاطر آب دادن مر ص امبریخارج شدن زنان با پ
رفت،  یبه جھاد م ص امبر خدایه گفت: پکت نموده، یروا ل میاز اّم سل یطبران

ن را مداوا یدادند، و مجروح یضان را آب میه مرکبودند،  یم یاز انصار با و یوزنان
 ین را مسلم و ترمذی، و ااند حید: رجال آن رجال صحیگو یم )۳۲۴/۵( یثمیھ .٤ردندک یم
به  ص رسول خدا یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا س ح دانسته، از انسیه آن را صحک

به جھاد  ص رسول خدا یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا س میرفت، اّم سل یجھاد م
برد، و  یبودند با خود م یاز انصار ھم ھمراھش م یه زنانکرا  ل میرفت، ام سل یم

 ردند.ک ین را مداوا میدادند ومجروح یآنھا را آب م

 عنھن) در جھاد الله ی(رض یغفار یالیه و لیمعّوذ و اّم عطع بنت یخدمت رب
م، یبود ص ه گفت: ما با رسول خداکت نموده، یروا ل ع بنت معّوذیاز رب یبخار

 یم. و نزد ویبرد یم و مردگان را عقب میردک ین را مداوا میم، مجروحیداد یآب م
م، به یرفت یبه جنگ م ص اب رسول خداکه گفت: ما در رکت است ین از او روایھمچن

نه ین را به مدیشته شدگان و مجروحکم و ینمود یرا مشان  م، خدمتیداد یقوم آب م
رده است. و کت یآمده، روا یه در المنتقکن امام احمد، چنان ین را ھمچنیم. ایبرد یم

ه گفت: در کاند  ت نمودهیروا ل یه انصاریامام احمد، مسلم و ابن ماجه از اّم عط
ماندم،  یم یباق ھایشانت نمودم، در اقامتگاکشر ص با رسول خداھفت جنگ 

ضان مداوم و مزمن ینمودم و بر مر یھا را مداوا م یساختم، زخم یطعام مشان  یبرا

                                           
 : ھمسر معاویه بن ابی سفیان است.بنت قرظه -١
 گردد. وی در قبرس دفن گردید، و قبرش در آنجا بنام قبر زن صالح یاد می -٢
 ).۲۸۷۷بخاری ( -٣
 ).۱۵۷۵) و ترمذی (۱۸۱۰مسلم ( -٤



 ٤٠٣   جهادباب ششم: باب 

 

 آمده است. ین در المنتقین چنیا .١ستادمیا یم
 ص ه گفت: من با رسول خداکت نموده، یروا ل یغفار یالیاز ل یو طبران

ن ید: در ایگو یم )۳۲۴/۵( یثمیھ .٢نمودم ین را مداوا میمجروحآمدم و  یرون میب
 باشد. یف میبه آمده و ضعیش یت قاسم بن محّمد ابن ابیروا

 عنھن) در روز احد الله ی(رضیط انصاریم و اّم سلیخدمت عائشه و اّم سل
 ص امبریه گفت: در روز احد مردم از اطراف پکت نموده، یروا س از انس یبخار

ه کدم یرا د ب میر و اّم سلکب ید: من عائشه بنت ابیگو یخوردند. مست کش
ھا را به  کدم، و مشید یرا م ھایشان ساق ٣یشان بر گرفته بود، و پابندھا یھا پارچه

 ھایشان ھا را بر پشت کگفته است: مش یر وینمودند. و غ یسرعت حمل م
گشتند و آنھا را پر  یرمختند. و بیر ینمودند، و بعد آن را در دھان قوم م یحمل م

ن مسلم و ین را ھمچنیا .٤ختندیر یآمدند و آنھا را در دھان قوم م یردند و باز مک یم
 اند. ت نمودهیبه مانند آن روا س از انس )۳۰/۹( یھقیب

 س ه: عمر بن الخطابکت نموده یروا س کمال یاز ثعلبه بن اب یو بخار
 یباق یم نمود، از جمله پارچه خوبینه تقسیاز زنان مد یا ان عدهیرا در م یھای پارچه
ن را به ین، ایرالمؤمنیام یبودند،به او گفتند: ا یه نزد وک یسانک یبعضآنگاه ماند، 

، -بود س یلثوم بنت علکشان ام  ھدف-ه نزدت ھست بده ک ص دختر رسول خدا
است  یسانکانصار، و از  ٥ط از (زنان )یام سل-تر است  ط مستحقیگفت: ام سل س عمر

ما  یگفت: او در روز احد برا س عمر -عت نموده بودندیب ص امبر خدایه با پک

                                           
 ).۲۸۱۲مسلم ( -١
آمده » المجمع«) در سند آن قاسم بن محمد است که چنانکه در ۲۹، ۲۵/۲۸. طبرانی (ضعیف -٢

 ).۳۲۴/ ۵ضعیف است: (
 خلخال یا پازیب. م. -٣
 ).۹/۳۰) و بیھقی (۱۸۱۱) مسلم (۲۸۸۰بخاری ( -٤
» تزفر«قل از بخاری، در پایان روایت قول دیگری ھم از ابوعبدالله بخاری برای توضیح کلمه نبه  -٥

نبودن ترجمه آن در متن  یدھد، نقل شده بود، اما به خاطر ضرور معنی می» دوخت می«که 
 فارسی حذف شد. م.



 حیات صحابه    ٤٠٤

 

 )۹۷/۷(نز که در الکد، چنان یم و ابوعبین ابونعین را ھمچنیا .١دوخت یھا را م کمش
 اند. ت نمودهیآمده، روا

 بریدر روز خ خدمت یخارج شدن زنان برا
ت نموده یروا ل -(مادر پدرش)-اش  یب یب اد ازیق حشرج بن زیابوداود از طر 

 ص خارج شدند، و در آن آمده: رسول خدا ٢بریدر خ ص امبر خدایه: آنھا با پک
م و یسیر یم یم، مویا رون آمدهید، آنان گفتند: ما بیشان را از سبب خارج شدن پرسیا

و  میرسان یرھا را میم، تیینما ین را مداوا میم، مجروحینک یم کمکبه آن در راه خدا 
 .٣مینوشان ی) میدنینوش یق (نوعیسو

حاضر  ص ھا با رسول خدا هکه گفت: زنان در معرکآمده  یو نزد عبدالرزاق از زھر
ن در ین چنیا .٤نمودند ین را مداوا میدادند و مجروح یشدند، به رزمندگان آب م یم

 آمده است. )۵۱/۶( یفتح البار

  جنگیدن و قتال زنان در جهاد در روز احد

 دن اّم عماره در روز احدیجنگ
ه: اّم سعد بنت سعد بن کر شده کمتذ س ید انصاریز ید بن ابیابن ھشام از سع

ات را  خاله! قّصه یداخل شدم، و به او گفتم: ا س ٥گفت: نزد اّم عماره یم ب عیرب
نند، و ک یه مردم چه مکنم یرون آمدم تا ببین؟ گفت: در اول روز بکم بازگو یبرا

ان یه در مکدم، یرس ص ه در آن آب بود، به رسول خداکداشتم  یکھمراھم مش
ه مسلمانان ک یو نصرت از آن مسلمانان بود. ھنگام یرگیاصحاب خود قرار داشت، و چ

دم، یورز کرفتم، و برخاسته در جنگ اشترا ص ست خوردند، به طرف رسول خداکش
ه به شّدت کن یانداختم، تا ا یر میمان تکنمودم، و با  یر دفاع میبا شمش یو از و

ه گود بود، و عمق کدم یرا د یجراحت ید: در گردن ویگو ی) میدم. (راویمجروح گرد

                                           
 ).۲۸۸۱بخاری ( -١
 ایم. در اصل حنین آمده، ولی درست ھمان است که ما ذکر نموده -٢
 ) و آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۲۷۲۹. ابوداوود (ضعیف -٣
 ) از زھری بطور مرسل روایت کرده است.۲۶۷۳سند آن مرسل است. عبدالرزاق آن را مصنف خود ( -٤
 وی نسیبه بنت کعب مازنی خزرجی است. -٥



 ٤٠٥   جهادباب ششم: باب 

 

د؟ گفت: پسر ین را به تو رسانیا یسکدر آن موجود بود، به او گفتم: چه  یو فرورفتگ
 یدند، رویگردان یرو ص ه مردم از رسول خداک یند. ھنگامکلش یقمئه، خداوند ذل

ام،  افتهیابد، من نجات نید، اگر نجات ینک ییگفت: مرا به طرف محّمد راھنما یم آورده
 یمانده بودند، جلو یپا بر جا ص ه با رسول خداک یا ر و عدهیمن و مصعب بن عمآنگاه 

وارد  یضربات ین ضربه را بر من وارد نمود، و من در بدل آن بر ویم، و او ایرا گرفت یو
ن را یآمده. و ا )۳۴/۴( هین در البداین چنیا .١بر آن دشمن خدا دو زره بود ینمودم، ول

، چنان ب عیصعصعه از ام سعد بنت سعد بن رب یق ابن ابیاز طر ین واقدیھمچن
 ت نموده است.یآمده، روا )۴۷۹/۴( ه در االصابهک

ه: اّم کت نموده یرسد، روا یم ب ه به عماره بن عربهک یگریبه سند د یواقد و
 س از عمر یگریق دیو از طر .٢دین را به قتل رسانیکاز مشر یارکعماره در آن روز سوار

در روز احد ھر گاه «گفت:  یه مکدم یشن ص رسول خدا یه گفت: اکت نموده، یروا
. ٤»جنگد یه در دفاع از من مکدم ید یم ٣را یشدم، و یبه طرف راست و چپ متوّجه م

 آمده است. )۴۷۹/۴( ن در االصابهین چنیا
 یه گفت براکت نموده، یروا س دیاز ضمره بن سع یق واقدیو ابن سعد از طر

خوب و بزرگ بود،  یا آورده شد، از جمله آنھا پارچه یھای پارچه س عمربن الخطاب
ھمسر  ینقدر است، اگر آن را براینقدر و این پارچه ایمت ایاز آنھا گفتند: ق یبرخ
 س با ابن عمر یو یوقت عروس یه ابتداک-د یعب یه بنت ابیبن عمر، صف اللهعبد
به  یه از وکفرستم،  یم یسک ین را برایبھتر خواھد شد، عمر گفت: ا یبفرست -بود

ه کدم یشن ص عب، از رسول خداکبه بنت یتر است، اّم عماره، نس آن مستحق
از ه در دفاع کدم ید یرا م یشدم، و یھرگاه به طرف راست و چپ متوّجه م«گفت:  یم

 آمده است. )۹۸/۷(نزالعمال کن در ین چنیا». جنگد یمن م
 

                                           
) ابن ھشام آن را بصورت معلق روایت نموده و ابن حجر در ۳/۳۰ت خود (ابن ھشام در سیر -١

 نیز از او بصورت معلق آورده است و من آن را بصورت موصول نیافتم.» االصابة«
 بسیار ضعیف. واقدی متروک الحدیث است. -٢
 یعنی ام عماره را. م. -٣
 واقدی متروک الحدیث است.. بسیار ضعیف -٤



 حیات صحابه    ٤٠٦

 

 ه در روز احد و روز خندقیدن صفیجنگ
آمد  یروز احد در حال ل هیه: صفکت نموده یابن سعد از ھشام و او از پدرش روا

زد.  یبود، و با آن بر صورتشان م یا زهیست خورده بودند، و در دستش نکه مردم شک
 ن در االصابهین چنیا». ن)کن زن (را بیر، (محافظت) ایزب یا«فرمود:  ص امبر خدایپ
 آمده. )۴۳۹/۴(

در بام  ل ه بنت عبدالمّطلبیه گفت: صفکت نموده، یابن اسحاق از عّباد روا
د: حسان در آن قلعه ھمراه زنان و اطفال با یگو یه میبود، صف س قلعه حسان بن ثابت

ن در ینمود، و به گشت زدن در اطراف قلعه پرداخت، ا ھود بر ما عبوریاز  یما بود، مرد
ان خود و رسول یمان موجود در میظه وارد جنگ شده بودند، و پیقر یه بنکبود  یحال

ه از ما دفاع کس ھم نبود کچ یشان ھیان ما و ایرده بودند، و در مکرا قطعه  ص خدا
توانستند  یو مسلمانان درمقابل دشمن خود قرار داشتند، و نم ص ند، و رسول خداک

 یھودین یحسان ا ینزد ما آمد، گفتم: ا یسکند، و ناگھان یایاز آنھا برگشته طرف ما ب
در  یاز و -به خدا سوگند-زند، و من  یدر اطراف قلعه گشت م -ینیب یه مکچنان -

ند، و ک ییه ھستند، راھنماکرا  یھای یھودیه بر ناموس ما از پشت سر کستم، یامان ن
برو او را به قتل برسان.  یو یسو بهاند،  و اصحابش ھمه مشغول شده ص رسول خدا

ه من اھل ک یدان یامرزد، به خدا سوگند، میدختر عبدالمّطلب، خدا تو را ب یگفت: ا
مر کدم، یند یزیچ ین را به من گفت، و نزد ویه اک ید: ھنگامیگو یستم. میار نکن یا

ن آمدم و او را با ییپا یو یسو بهرا برداشتم و از قلعه  یخود را بستم، و بعد ستون
حسان،  یفارغ شدم، به قلعه برگشتم و گفتم: ا یه از وک یشتمش. وقتکستون زدم و 

مرد بودنش  یزات ویر، چون مرا از گرفتن تجھیرا بگ یزات ویا، و تجھین بییپا
ن ین چنیندارم. ا یمن ضرورت یزات ویدختر عبدالمطلب، به تجھ یبازداشت. گفت: ا

 آمده است. )۱۰۸/۴( هیدر البدا
ر از یبن زب اللهبن عباد بن عبد ییحیق ابن اسحاق از یاز طر )۳۰۸/۶( یھقیو ب
ق ھشام بن یت نموده، و بعد از آن از طریت را به مانند آن رواین روایا ب پدرش

 یرده، و در آن افزوده است: گفت: وکت یمثل آن را روا، ش هیعروه، از پدرش از صف
 ین ابین این را ھمچنید. این را به قتل رسانیکاز مشر یه مردکاست،  ین زنینخست

اش  یب یر، از پدرش و او از بیثمه و ابن منده به نقل از ام عروه بنت جعفر بن زبیخ



 ٤٠٧   جهادباب ششم: باب 

 

ه در کز پدرش، چنان ق ھشام ایاند. و ابن سعد آن را از طر ت نمودهیروا ل هیصف
 رده است.کت یآمده، روا )۳۴۹/۴( االصابه

 )۹۹/۷(نز که در الکآن، چنان  یبه معنا ب ریه و زبین را از صفیر اکو ابن عسا
 س ریو بزار از زب یعلی، و ابو١(از عروه) ین طبرانین را ھمچنیت نموده است. ایآمده، روا

 اند. ت نمودهیآمده، روا )۱۳۳/۶(ه در مجمع الزوائد کف است)، چنان یضعھردو  ه اسنادک(

 نیحن زجنگ در رو یبرا یم و گرفتن خنجریام سل
ه ک ین در حالیه گفت: ابوطلحه در روز حنکت نموده، یبه از انس روایش یابن اب

ه کم را یا اّم سلیآ ص رسول خدا یآمد و گفت: ا ص ) رسول خدایسو بهد (یخند یم
م: با آن یاّم سل یا«م گفت: یبه اّم سل ص رسول خداھمراھش خنجر است؟! 

شود، با آن  کیاز آنھا به من نزد یکیه اگر کگفت: خواستم، » ؟ینکار کچه  یخواھ یم
ن ابن سعد به ین را ھمچنیآمده است. ا )۳۰۷/۵(نزالعمال کن در ین چنیا .٢او را بزنم
نموده است. و نزد مسلم از ت یآمده، روا )۴۶۱/۴( ه در االصابهکح، چنان یسند صح

را گرفت و ھمراھش بود،  یخنجر ینیروز حن س میه: اّم سلکت است یروا س انس
به  ص م خنجر است، رسول خدایرسول خدا، ھمراه اّم سل ید و گفت: ایابوطلحه آن را د

ن به من یکاز مشر یکیه اگر کام،  گفت: آن را گرفته» ست؟ین خنجر چیا«و گفت: 
 .٣از آن به خنده افتاد ص رسول خداآنگاه مش را با آن بدرم، کگردد، ش کینزد

 کرمویشتن نه تن در روز کد و یزیاسماء بنت 
معاذ  یدختر عمو ،٤نکد بن سیزیه: اسماء بنت کت نموده یاز مھاجر روا یطبران 

 .٥دیمه به قتل رسانیھا را با ستون خ ی، نه تن از رومکرمویدر روز  س بن جبل
 اند. ثقه ید: رجال ویگو یم )۲۶۰/۹( یثمیھ

                                           
 .اند این کلمه و کلمه بعدی داخل کمانک از مجمع الزوائد نقل شده -١
 ).۱۲۰، ۲۵/۱۱۹) و طبرانی (۴۲۵/ ۱) و ابن سعد (۲۸۶، ۱۹۸، ۱۹۰، ۳/۱۱۲) احمد (۱۸۰۹مسلم ( -٢
 مؤّلف این حدیث را به اختصار ذکر نموده بود، و ما آن را از صحیح مسلم نقل نمودیم. -٣
 شرکت نموده بود. ب عبک این خانم در بیعت عقبه نیز با نسیبه بنت -٤
الرد «) آلبانی آن را در ۱۵۷/۴۰۳/ ۲۴) و طبرانی (۳/۲/۳۰۷سعید بن منصور در سنن (. حسن -٥

 ) حسن دانسته است.۱۵۴» (المفحم
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 منع و انکار بر خروج زنان به جهاد

 بشهکو منع نمودن بر اّم  ص امبریار پکمنع و ان
ه کت نموده، یروا -قضاعه یاست از عذره، عذره بن یزن- ل بشهکاز اّم  یطبران

ر فالن و فالن وارد شوم. که در لشک یدھ یا به من اجازه میرسول خدا! آ یگفت: ا
خواھم  یه مکخواھم بجنگم، بل یرسول خدا، من نم یبشه گفت: اکاّم ». رینخ«گفت: 
اگر سّنت «ضان را آب بدھم. فرمود: یا مریم، یضان را مداوا نماین و مریمجروح

 .١»نیدادم، بنش یده به تو اجازه میرون گردیه: فالن بکشد  ید، و گفته نمیگرد ینم
ت نموده، و رجال آنھا یر واالوسط روایبکدر ال ین را طبرانید: ایگو یم )۳۲۳/۵( یثمیھ

 اند. حیرجال صح

 ه اطاعت شوھران و اعتراف به حق آنان معادل جھاد استکن یر اکذ
 یآمد و گفت: ا ص امبرینزد پ یه گفت: زنکت نموده، یروا س بزار از ابن عباس

مردان  ه خداوند برکرا  ین جھادیتو ھستم: ا یسو بهرسول خدا، من فرستاده زنان 
شته کشود، و اگر  یپاداش داده مشان  یروز شوند برایه اگر پکده است، یفرض گردان

ما گروه زنان،  یشود، برا یباشند، و به آنھا رزق داده م یشوند، نزد پروردگارشان زنده م
 ص د: رسول خدایگو ی) میست؟ (راویم، از آن چینک یشان را برآورده میاج ایه به احتک

ه: اطاعت شوھر و اعتراف کبه او برسان  یه مالقات نمودکاز زنان را  کیھر «فرمود: 
ن را بزار ین این چنیا». دھد یاز شما آن را انجام م یکمعادل آن است، و اند یبه حق و

 ت نموده است.یبه اختصار روا
ت نموده، و در آخر آن گفته است: بعد از آن یروا یثی(ھم) آن را در حد یو طبران

تو ھستم،  یسو بهگفت: من فرستاده زنان  آمد و یزن -ص امبرینزد پ یعنی- ینزد و
رون رفتنم یداند، آمدن و ب یا نمیت دانسته و یه خارج شدنم را به سوک یسکو از آنھا 

را به طرف تو را دوست دارد، خداوند پروردگار و معبود مردان و زنان است، و تو رسول 
ه کده است، یخداوند جھاد را بر مردان فرض گردان، یخدا به طرف مردان و زنان ھست

شوند، و اگر به شھادت رسند، نزد پروردگارشان زنده  یروز شدند، دولتمند میاگر پ
 ین عمل آنھا برابریدام طاعت با اکشود، پس  یباشند، و به آنھا رزق داده م یم

                                           
 ).۲۲۹» (االوسط«) و ۸/۳۰۸) و ابن سعد (۴۳۱» (الکبیر«طبرانی در  .صحیح -١



 ٤٠٩   جهادباب ششم: باب 

 

از  یکو اند، و شناختن حقوق آنھا، شان و اطاعت از شوھران یرویپ«ند؟ گفت: ک یم
 آمده است. )۳۳۶/۳(ب ین در الترغین چنیا .١»دھد ین را انجام میشما ا

 در جهادشان  خارج شدن اطفال و جنگیدن

 در روز احد و جراحتش یدن طفلیجنگ
ر را به پسرش داد، یدر روز احد، شمش یه: زنکت نموده یروا یبه از شعبیش یابن اب

 یبا تسمه چرم یر را در ساعد ویمادرش شمشآنگاه او نتوانست آن را بردارد،  یول
ه کن پسرم است یرسول خدا، ا یگفت: ا آورد و ص امبریبست، بعد از آن او را نزد پ

پسرم،  ین. اکنجا حمله یپسرم، ا یا«فرمود:  ص امبر خدایجنگد. پ یدر دفاع از تو م
آورده شد، رسول  ص شد و افتاد، و نزد رسول خدا یاو زخمآنگاه ». نکنجا حمله یا

ن یا .٢رسول خدا یگفت: نه، ا». یده باشید ترسیپسرم، شا یا«فرمود:  ص خدا
 آمده است. )۲۷۷/۵(نز العمال کن در یچن

 یوقاص و اجازه دادن به و یر بن ابیه نمودن عمیگر
 ص ه گفت: رسول خداکت نموده، یروا س وقاص یر از سعد بن ابکابن عسا

دانست.  کوچکد، و او را یبدر، برگردان یسو بهوقاص را از خارج شدن  یربن ابیعم
رش را ید: من غالف شمشیگو یم س اجازه داد. سعد یه نمود و به ویرگریعمآنگاه 

 یمو کیه در صورتم فقط کدم، یت ورزکشر یز) دربدر در حالیبستم، من (ن یو یبرا
آمده. و  )۲۷۰/۵(نز کن در الین چنینمودم. ا یوجود داشت آن را با دست خود لمس م

 اند. ت نمودهیآن روا یبه معنا یو بغو )۸۸/۳(م کن را حاین ایھمچن
 

                                           
) و در سند آن مندل بن علی است که ضعیف است. رشدین بن کریب نیز بر ۱۴۷۴بزار (. ضعیف -١

گوید: منکر الحدیث است. ابن حبان  ) می۱۶۳ضعفش اتفاق است و حتی بخاری در تاریخ صغیر (
). آلبانی آن ۳۰۶، ۴/۳۰۵» (المجمع«گوید: کثیر المناکیر است. نگا:  ) می۱/۳۰۲» (الضعفاء«در 

) ضعیف دانسته است. ۱۲۱۳» (ضعیف الترغیب«) و ۵۴۴-۵۴۸/ ۱۱) (۵۳۴۰» (الضعیف«را در 
 ).۳/۱۵۰/۱» (طبرانی«نگا: 

) از شعبی بطور مرسل. ھمچنین در آن ۸/۴۹۱ابن ابی شیبه در مصنف خود ( .ضعیف مرسل -٢
 عطاء بن سائب است. وی صدوق است که دچار اختالط گردید.
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 وقاص یر بن ابیشھادت عم
وقاص را  یربن ابیه گفت: برادرم عمکت نموده، یروا س ن را از سعدیابن سعد ا

گفتم: شد،  یه پنھان مکدم یند، دیما را در روز بدر بب ص ه رسول خداکن یقبل از ا
ند، و مرا یمرا بب ص ه رسول خداکترسم  یبرادرم، تو را چه شده است؟ گفت: م یا
د یه من خارج شدن را دوست دارم، چون شاک یدانسته، بازم دارد، در حال کوچک

او  ید، ولیعرضه گرد ص د: او به رسول خدایگو یبم گرداند. میخداوند شھادت را نص
ر یشمش یھا گفت: غالف یم س اجازه داد. سعد یو به وه نمود ید، اما او گریرا بازگردان

زده ساله شان یه پسرکشته شد ک یبستم، و او در حال یاش من م یکوچکرا از فرط  یو
، چنان یت نموده، و رجال ویآمده، و آن را بزار روا )۱۳۵/۳( هن در االصابین چنیبود. ا

 اند. آمده، ثقه )۶۹/۶(ه در المجمع ک
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