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 ��م اهللا ا����ن ا����م
 بفهرست مطال

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

 ٣١ ....................... ینفسان خواهشات از صحابه آمدن بیرون: نهم باب

 یبرا جاھلیت یپیوندھا قطع: را ینفسان خواھشات صحابه کردن ترك باب
 ٣١ ................................................................ اسالم یپیوندھا استحکام

 ٣١ ....................................... بدر روز در پدرش کشتن و س جراح بن دهیابوعب

 ٣٢ ......................................................... شانپدران با صحابه از تن دو قصه

ه پسر خواستن اجازه  ٣٢ .................................... پدرش کشتن در ابی بن عبداللَّ

 ٣٣ ..................... افتاد اتفاق بدر روز در عبدالرحمن پسرش و س ابوبکر انیم آنچه

 ٣٤ ................. شد واقع وی پدر کشتن در ب العاص بن دیسع و عمر انیم آنچه

 ٣٤ ...... شد می دهیکش بدر روز در چاه طرف به دید را پدرش که ھنگامی فهیابوحذ حالت

 ٣٥ ................. بود شده ریاس بدر روز در که برادرش آن با س ریُعَم  بن ُمْصَعب قصه

 ٣٦ .............. افتاد اتفاق ب بهیحب ام نیالمؤمن ام دخترش و انیابوسف انیم آنچه

 ٣٦ .............................................. پرستو و پسرانش درباره س مسعود ابن قول

 ٣٧ ............................................................. بدر رانیاس درباره س عمر قول

 ٣٧ .................................................. اصحابش میان در ص پیامبر محبت

 ٣٧ ..................................................... ص امبریپ محبت و س معاذ سعدبن

 ٣٨ ..................... باره نیا در ای هیآ نزول و ص امبریپ محبت در صحابی کی قصه

 ٣٩ .......... بود ساخته آماده امتیق برای را او رسول و خدا محبت که ای صحابی قصه

 ٤٠ ......................... داری دوست که ھستی کسی با تو ابوذر، ای: ÷ امبریپ قول

 ٤٠ ........................ بود شده مبتال فقر به که حالی در ص امبریپ با س علی قصه

 ٤١ ............................................................ باره نیا در ُعْجره بن کعب قصه

 ٤٢ ........................................................ ص امبریپ محبت و براء بن طلحه

ه  ٤٤ .................................................... ص امبریپ محبت و ُحذافه بن عبداللَّ
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ه جنازه که وقتی ص امبریپ قول  ٤٤ ................. شد حمل نیالِبَجاَد  ذی بن عبداللَّ

 ٤٤ ......... ص امبریپ محبت در ش عدی بن بیُخبَ  و َدِثنه دبنیز عمر، ابن ھای قصه

 ٤٥ ............................ خودشان محبت بر ص پیامبر محبت ترجیح و اصحاب

 ٤٥ .... ابوطالب آوردن اسالم به وی عالقمندی و پدرش عتیب وقت در ابوبکر نمودن هیگر

 ٤٦ ................................... افتاد اتفاق باره نیا در ب عباس و عمر انیم آنچه

 ٤٧ ...................... نمود می وفات نهیمد در که کسی باره در ُخدری دیابوسع ثیحد

 وی با ص امبریپ که محبتی خاطر به ص امبریپ دختر فاطمه به س عمر محبت
 ٤٨ .......................................................................................... داشت

 ٤٨ ............................................................. ص پیامبر تعظیم و احترام

 ٤٨ ................................. ص امبریپ طرف به کردنشان نگاه در ش اصحاب ادب

 ٤٩ ....................................... وی اطراف در ص امبریپ ارانی نشستن چگونگی

 ٤٩ ......................................................... عازب بن براء بر ص امبریپ بتیھ

 ٤٩ ............................... ص امبریپ نییب آب و وضو آب به برکت طلب و اصحاب

 ٥٠ .................. ش اصحاب طرف از ص امبریپ میتعظ درباره مسعود بن عروه قول

 امبریپ وضوی آب به ش اصحاب تبرک طلب درباره حارث بن عبدالرحمن ثیحد
 ٥٠ ............................................................................................ ص

 ٥١ ...................................................... ص امبریپ خون دنینوش و ریزب ابن

 ٥٢ ........................................................ ص امبریپ خون دنینوش و نهیسف

 ٥٢ .............. گفت وی درباره آنچه و احد روز در سنان بن مالک با ص امبریپ قصه

 ٥٣ .............................. ص امبریپ بول دنینوش در َمهیُامَ  بنت مهیحک ام ثیحد

 ٥٣ ........................................... ص امبریپ احترام و میتعظ در وبیابوا ثیحد

 ٥٥ ............................ شد واقع ناودان گذاشتن در ب عباس و عمر انیم آنچه

 ٥٦ .................... اصحاب و ب عمر ابن توسط ص امبریپ منبر میتعظ و احترام

 ٥٦ ................................................................. ص پیامبر بدن بوسیدن

 ٥٦ ............................................................. باره نیا در ریُحَض  دبنیُاَس  قصه

 ٥٦ ................................... بدر روز در ص امبریپ شکم دنیبوس و هیُغزَ  سوادبن

 ٥٧ ...................................... ص امبریپ شکم دنیبوس در گریید صحابی قصه

 ٥٧ ....................................... ص امبریپ شکم دنیبوس در عمرو بن سواد قصه
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 ٥٨ ................................................. ص امبریپ قدم دنیبوس و براء بن طلحه

 از آنچه و شد بلند ص پیامبر شدن کشته شایعه که وقتی اصحاب نمودن گریه
 ٥٩ .................................................... گردید صادر وی نگھداری در ایشان

 ٥٩ ..... دیرس او به احد روز در ص امبریپ شدن کشته خبر که وقتی انصاری زن قصه

 ٦٠ .............. دیگرد ظاھر ص امبریپ دوستی و محبت در احد روز ابوطلحه از آنچه

 ٦٠ ..................................................... ص امبریپ دوستی در قتاده شجاعت

 ٦١ ....................... ص پیامبر جدایی آوردن یاد به ھنگام اصحاب نمودن گریه

 ٦١ ................................................................................ س ابوبکر هیگر

 ٦١ .................................................................... ل فاطمه نمودن هیگر

 ٦٢ ......................................................................... س معاذ نمودن هیگر

 ٦٣ .................................... ص پیامبر مرگ از خوف در اصحاب نمودن گریه

 ٦٣ ............................................................... باره نیا در عباس ابن ثیحد

 ٦٣ ..................................................... ص امبریپ وفات ھنگام فضل ام قول

 ٦٤ .......................................................... ص پیامبر خداحافظی و وداع

 ٦٤ ... زھایچ ریسا و وی بر نماز و غسل ن،یتکف درباره وفات از قبل ص امبریپ تیوص

 ٦٦ ............................................................ ص پیامبر وفات و درگذشت

 ٦٦ .......................... گفتند ب ابوبکر و عمر آنچه و ص امبریپ درگذشت قصه

 ٦٨ .............................................................. ص پیامبر تکفین و تجھیز

 ٦٨ .................................................................. باره نیا در س علی ثیحد

 ٦٩ ........................................................ باره نیا در ب عباس ابن ثیحد

 ٧٠ ................................................... ص پیامبر بر نماز برگزاری چگونگی

 ٧٠ ........................................................ باره نیا در ب عباس ابن ثیحد

 ٧٠ ........................................................... باره نیا در سعد بن سھل ثیحد

 ٧١ .................................................................. باره نیا در س علی ثیحد

 ٧١ .......... وی جدایی و فراق بر شان گریه و ص پیامبر وفات ھنگام صحابه حالت

 ٧١ .............................................................. اش سخنرانی و س ابوبکر هیگر

 ٧٢ ...................................................................... س عثمان اندوه و حزن
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 ٧٣ ......................................................................... س علی اندوه و حزن

 ٧٣ .................................................................. ل سلمه ام نمودن هیگر

 ٧٤ .............................................................. نهیمد اھل هیگر و ادیفر ضجه،

 ٧٤ ......دیرس آنان به ص امبریپ درگذشت خبر که ھنگامی مکه در ش اصحاب حالت

 ٧٥ ........................................................................... ل فاطمه حالت

 ٧٥ ............................................................ وحی فقدان درباره منیا ام قول

 ٧٦ ............................................................................ عدی بن معن قول

 ٧٧ ............................................................... ص امبریپ دختر فاطمه قول

 ٧٧ ................................................................ ص امبریپ عمه هیصف اشعار

 ٧٩ .............................. ص پیامبر آوردن یاد به وقت در اصحاب نمودن گریه

 ٧٩ ..................................... افتاد اتفاق باره نیا در رزنییپ و س عمر انیم آنچه

 ٨٠ .......... ص امبریپ آوردن ادی به وقت در ب انس و عمر ابن تیوضع چگونگی

 ٨٠ .............................................. ص پیامبر دھنده دشنام زدن و اصحاب

 ٨٠ ........................ افتاد اتفاق باره نیا در عاص عمروبن و کندی َغَرفه انیم آنچه

 ٨١ ................................................ ص پیامبر فرمان آوردن جا به و پیروی

 ٨١ ........................................... نخله هیسر در وی فرمان آوردن جا به و روییپ

 ٨٤ .................... ظهیقر بنی طرف به رفتن در ص امبریپ امر آوردن جا به و روییپ

 ٨٥ ...................................... نیُحنَ  روز در ص امبریپ امر آوردن جا به و روییپ

 ٨٦ ...................... افتاد اتفاق هیبیحد صلح نقض در انیابوسف و اصحاب انیم آنچه

 ٨٨ .............................................................. بدر رانیاس با اصحاب عملکرد

 ٨٨ ............ ص امبریپ امر آوردن جای به و فرمانبری سرعت در س رواحه ابن قصه

ه  ٨٩ ................... ص امبریپ امر آوردن جای به و روییپ و ب مسعود بن عبداللَّ

 ٨٩ .............. آن به نسبت ص امبریپ تیکراھ خاطر به بلندی گنبد ساختن منھدم

 ٩٠ ............................... ص امبریپ تیکراھ خاطر به رنگ سرخ چادر زدن آتش

 ٩٠ ............................ ازارش نمودن بلند و شیھا زلف نمودن کوتاه در میُخَر  قصه

 ٩١ ....... ص امبریپ امر آوردن جا به و روییپ جھت طال صندلی از کنانی آمدن نییپا

 ٩١ .................................... ص امبریپ از فرمانبرداری در جیخد بن رافع ثیحد

 ٩١ ................. ص امبریپ امر آوردن جای به و فرمانبرداری در اسلم محمدبن قصه
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 ٩٢ ....................................... ص امبریپ از فرمانبرداری در انصاری دختر قصه

 ٩٣ ..... خدمتکاران معامله در ص امبریپ امر آوردن جای به و فرمانبرداری و س ابوذر

 ٩٣ ......... باشد نموده مخالفت ص پیامبر امر از که کسی بر تشدد و گیری سخت

 ٩٣ ...................... افتاد اتفاق شمیابر دنیپوش در ب عوف ابن و عمر انیم آنچه

 ٩٤ ............... ب دیسع بن خالد) پالتوی( جّبه و دیول خالدبن راھنیپ نمودن پاره

 ٩٥ ...................................... راھنیپ شمییابر ھای دکمه نمودن قطع و س عمر

 ٩٥ ................................. کند پاره را آن تا القاری دیسع قبای دنیکش و س علی

 ٩٦ ................... او والی توسط حفصه ییدا ُقدامه زدن شالق مورد در س عمر قصه

 ٩٨ ................................ دیخند ای جنازه در که کسی بر مسعود ابن گرفتن رادیا

 ٩٨ ........... ایشان از ص پیامبر امر مخالف اعمالی صدور ھنگام ش اصحاب خوف

 ٩٨ ........................................... بود گفته بدر در که ای کلمه از فهیابوحذ خوف

 ٩٩ .......................... اش توبه قصه و ص امبریپ برابر در انتشیخ از ابولبابه خوف

 ١٠٠ ....................................... وی به ص امبریپ بشارت و سیق بن ثابت خوف

 ١٠٢ ...................................................................... ص پیامبر پیروی

 ١٠٢ ....................................... ص امبریپ نماز از روییپ در مردم خواندن نماز

 را خود انگشتر ص امبریپ که خاطری به شان انگشترھای انداختن در مردم قصه
 ١٠٢ ....................................................................................... انداخت

 ١٠٣ ........................ نمودن طواف و دنیپوش ازار در ص امبریپ از عثمان روییپ

 ١٠٤ ..................... افتاد اتفاق قرآن آوری جمع در ش دیز و عمر ابوبکر، انیم آنچه

 ١٠٦ ..................................................... اسامه ارتش دادن سوق و س ابوبکر

 ١٠٧ ........... افتاد اتفاق طعام و لباس درباره ب حفصه دخترش و عمر انیم آنچه

 ١٠٧ .......................... شد آورده شیبرا دییجد راھنیپ که ھنگامی س عمر قصه

 ١٠٨ ........... غربی دوگانه ھای رکن و االسود حجر بر دنیکش دست در اصحاب اقوال

 ١١٠ .............. شد واقع ذینب شربت درباره اعرابی کی و ب عباس ابن انیم آنچه

 ١١٠ ................................... ص امبریپ آثار گرییپ در ب عمر ابن ھای قصه

ه بن هیمعاو  ١١٣ .................... ص امبریپ از روییپ به شیھا دکمه بازگذاشتن و ُقرَّ

داشت امتش و اقارب بیت، اھل اصحاب، با ص محمد سیدنا که نسبتی رعایت
 ............................................................................................. ١١٣ 
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 ١١٣ .................. شانیا از دشییتأ و ص امبریپ درباره اصحاب از گروھی مخاصمه

 ١١٤ خالد تیاذ از مردم نمودن منع و بدر اھل تیاذ از خالد نمودن منع و ص امبریپ

 ١١٥ ........................ است دهیبرگز انیعالم بر را اصحابم خداوند: ص امبریپ قول

 ١١٦ ................................ انصار و نیمھاجر درباره ص امبریپ تیوص و سفارش

 ١١٦ ...................................... اصحابش دادن دشنام از ص امبریپ نمودن منع

 ١١٧ ............................. بدی به اصحاب نمودن ادی از ب عباس ابن دادن میب

 ١١٧ ........................................ تشیب اھل درباره ص امبریپ سفارش و تیوص

 ١١٩ ...................... ص امبریپ نسب به وندشیپ خاطر به س عمر سرور و خوشی

 ١١٩ ............................................................................... شیقر لتیفض

 ١٢٠ ........................................................ عرب و انصار ھاشم، بنی دنید بد

 ١٢١ ................................. ونددیپ می ص امبریپ به تر عیسر مردم ھمه از شیقر

 ١٢١ ................................ ندیآ می وی از بعد که کسانی برای ص امبریپ بشارت

 ١٢٣ ....................................... دید می را برادرانش کاش که ص امبریپ تمنای

 ١٢٤ .................................................................... ص امبریپ امت لیفضا

 ١٢٤ ......................................................... است قتل ایدن در امت نیا عذاب

 ١٢٥ ........................................................ مسلمانان اموال و خون حرمت

 ١٢٥ ................................................... مسلمان کی قتل دیوع درباره ثیاداح

 کلمه که کسی کشتن خاطر به اصحابش بعضی و اسامه بر ص امبریپ گرفتن رادیا
 ١٢٦ ..................................................................... آورد زبان بر را شھادت

 ١٢٧ ....................................................... حارثه بکربن بر ص امبریپ اعراض

 ١٢٧ ............................................... مؤمن قاتل از ص امبریپ دنیگردان روی

بود آورده زبان به شھادت کلمه که مقداد دست به مردی شدن کشته درباره هیآ نزول
 ................................................................................................ ١٢٨ 

م دست به اضبط عامربن شدن کشته  ١٢٩ ....... محلم برای آن امدیپ و َجّثامه بن ُمَحلِّ

 ١٣١ .......................... بود کشته را مؤمنی که را مردی نیزم انداختن رونیب قصه

 ١٣١ .......................................................... مهیَجذِ  بنی با دیول خالدبن قصه

 ١٣٣ .................................... افتاد اتفاق احمسی صخر و ص امبریپ انیم آنچه

 ١٣٤ ......................... پادشاھی بر جنگ کراھیت و مسلمانان کشتن از اجتناب
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 شھادت ص امبریپ رسالت و خدا تیوحدان به که کسی کشتن از ص امبریپ نھی
 ١٣٤ .......................................................................................... بدھد

 ١٣٥ ......................... منزلش در شدن محاصره روز در جنگ از س عثمان امتناع

 سه از کیی به جز مسلمان شخص خون: ص امبریپ قول نیا به س عثمان استشھاد
 ١٣٦ ........................................................................ شود نمی حالل زیچ

آنان قتال از امتناعش و بودند نموده محاصره را وی که کسانی برای س عثمان هیانیب
 ................................................................................................ ١٣٧ 

 ١٣٨ ............................. افتاد اتفاق الدار ومی در ب رهیمغ و عثمان انیم آنچه

 ١٣٨ .................................. الدار ومی در قتال از اصحاب بعضی نھی و س عثمان

 ١٤٠ ................................................... جنگ از س وقاص ابی سعدبن امتناع

 ١٤٠ ....... افتاد اتفاق جنگ از امتناع در مردی و ب سعد انیم و اسامه انیم آنچه

 ١٤١ .......................... ریزب ابن فتنه در جنگ از امتناع در ب عمر ابن سخنان

 ١٤٣ .... ش ریزب ابن با عتیب از امتناعش درباره صفوان ابن و ریزب ابن برای عمر ابن سخن

 ١٤٣ ....................... کنند عتیب او با مردم تا آمدن رونیب از ب عمر ابن امتناع

 ١٤٤ ............................................. اجتماع و تفرق درباره ب عمر ابن گفته

 با اش مصالحه و پادشاھی طلب در نیمؤمن کشتن دنینپسند و ب علی بن حسن
 ١٤٥ ........................................................................................ هیمعاو

 ١٤٦ ...................................... خالفت درباره ریُنفَ  ربنیُجبَ  برای س حسن گفته

 ١٤٧ ................ افتاد اتفاق شان انیم در آنچه و مروان با قتال از اسدی منیا امتناع

 ١٤٧ ....................................................... ب علی به عمرو بن حکم گفته

ه امتناع  ١٤٨ .......................................... دیزی با قتال از س اوفی ابی بن عبداللَّ

 ١٤٨ .... ایدن خاطر به دنیجنگ درباره ص امبریپ تیوص به مسلمه محمدبن عملکرد

 ١٤٩ ............................................................ ھم با جنگ درباره فهیحذ قول

 ١٤٩ ............................افتاد اتفاق مورد نیا در ُحْجر بن وائل و هیمعاو انیم آنچه

 ١٥٢ ............................... قراء و ریزب ابن و مروان قتال درباره اسلمی ابوبرزه قول

 ١٥٣ ..................................................................... قتل درباره فهیحذ قول

 ١٥٣ ................................................. مسلمان مرد ساختن عیضا از یخوددار

 ١٥٣ ....................................................... کفار دست از مسلمان دادن نجات

 ١٥٣ ....................................................................... مسلمان ترسانیدن



 حیات صحابه    ٨

 

 ١٥٣ ...................... مسلمان دنیترسان از ص امبریپ نھی درباره ابوالحسن ثیحد

 ١٥٤ ....................................................... باره نیا در اصحاب بعضی ثیاحاد

 ١٥٥ ............................................... مسلمان دانستن حقیر و شمردن سبك

 ١٥٥ .................................. ش دیز بن اسامه درباره عروه و عطاء و شهیعا ثیحد

 ١٥٦ ................................................................... باره نیا در س عمر قول

 ١٥٧ ............................................. مسلمان آوردن خشم به و نمودن غضب

افتاد اتفاق انیابوسف با ارتباط در ش بالل و بیصھ سلمان، انیم و ابوبکر انیم آنچه
 ................................................................................................ ١٥٧ 

 ١٥٨ ................................................................... مسلمان نمودن لعنت

 ١٥٨ ................. خمر شارب نمودن لعنت از ص امبریپ نھی درباره س عمر ثیحد

 ١٥٨ ...................... باره نیا در ش اکوع بن سلمه و ره،یابوھر اسلم، دبنیز ثیاحاد

 ١٦٠ ................................................................... مسلمان دادن دشنام

 ١٦٠ ................ داد می دشنام را خود ھای غالم که مردی درباره لشهیعا ثیحد

 ١٦٠ . افتاد اتفاق ابوبکر به مردی دادن دشنام وقت در ابوبکر و ص امبریپ انیم آنچه

 ١٦١ ..................... مقداد دشنام خاطر به فرزندش زبان قطع نمودن نذر و س عمر

 ١٦٢ ........................ باره نیا در مردی بر ص امبریپ رادیا مسلمان کی ییبگویع

 ١٦٢ ............................................ شد واقع باره نیا در سعد و خالد انیم آنچه

 ١٦٢ ........................................................................... مسلمان غیبت

 جاری سنگسار حد وی بر که نمود را مردی بتیغ که کسی بر ص امبریپ اعتراض
 ١٦٢ ...................................................................................... بود شده

 ١٦٣ ..................... گریید زن و هیصف درباره اسلم بن دیز و شهیعا حضرت ثیحد

 ١٦٥ .......... گشودند بتیغ به زبان که وقتی خود اصحاب بعضی بر ص امبریپ انکار

 ١٦٦ .................... نمودند افطار بتیغ به و گرفتند روزه طعام از که دختر دو قصه

 ١٦٧ ........................نمود می را ھا آن خدمت که مردی با ب عمر و ابوبکر قصه

 ١٦٨ ................................................ مسلمان دهیپوش امور و ھا عورت تجسس

 ١٦٨ ............................................ ھا آن ترک و شرابخواران از س عمر برگشتن

 ١٦٨ .......................................... باره نیا در گروھی با و مردی با س عمر قصه

 ١٦٩ ........................ اش خانه در وارید باالی از ای خواننده بر س عمر شدن داخل



 ٩  فهرست مطالب

 

 ١٧٠ .................................................. باره نیا در سالی بزرگ مرد با وی قصه

 ١٧١ ................................................................ ثقفی ابومحجن با وی قصه

 ١٧١ ............................................................. مسلمان پوشی پرده و ستر

 ١٧١ ...................................... باره نیا در دختری خانواده به س عمر ییماراھن

 ١٧٢ ...................................................... زن چھار و کوچک طفل و وی قصه

 ١٧٢ .............................................. زنی داشتن دهیپوش و ستر درباره انس امر

 ١٧٣ ........................دندینوش می شراب که گروھی با س کاتب عامر بن عقبه قصه

 ١٧٣ .................. افتاد اتفاق دمشق فاسقان کار درباره پسرش و ابودرداء انیم آنچه

 ١٧٤ ............................................ شد واقع باره نیا در عمر و ریجر انیم آنچه

 ١٧٤ .............................. بلتعه ابی بن حاطب نامه قصه مسلمان از عفو و گذشت

 ١٧٥ ................................................................... دزد کی با س علی قصه

 ١٧٦ ..................................................... مست باره در س مسعود ابن دستور

 ١٧٨ .................. او سویبه س عمر نامه و خمر شارب زدن شالق در ابوموسی قصه

 ١٧٩ ................. رهینو بن مالک و دیول خالدبن قصه مسلمان عملکرد هیتوج و لیتأو

 ١٧٩ .............................................................. گنھکار نه و گناه دیدن بد

 ١٧٩ ............................ گنھکار دادن دشنام از مسعود ابن و ابودرداء نمودن منع

 ١٨٠ ............................................... حسد و کینه از سینه صفای و سالمت

ه قصه  ١٨٠ .......... داد بشارت جنت به را وی ص امبریپ که مردی و عمرو بن عبداللَّ

 ١٨١ ................................... اش ضییمر در ابودجانه روی درخشش و نورافشانی

ه خوشی مسلمانان حال بھتری به خرسندی و خوشی  خوشی به عباس بن عبداللَّ
 ١٨٢ .................................................................................... مسلمانان

 ١٨٢ ................................................................ مردم با مالطفت و مدارا

 ١٨٢ ............................................... دهیناپسند مرد کی با ص امبریپ مدارای

 ١٨٣ ................................................. ش اصحاب مدارای درباره ابودرداء قول

 ١٨٤ ................................................................. مسلمان ساختن راضی

 ابا از عمر مانییپش و بود گفته عمر به آنچه از وی ندامت و ابوبکر خواستن بخشش
 ١٨٤ ..................................................................................... دنشیورز

ه رضی( سلمه ام و شهیعا برای وفاتش وقت در بهیحب ام خواستن مغفرت )عنھن اللَّ
 ................................................................................................ ١٨٥ 



 حیات صحابه    ١٠

 

 ١٨٥ .................................... وی ساختن راضی و ب فاطمه نزد ابوبکر آمدن

 ١٨٦ ............................... دید می بد را وی که مردی از س عمر خواستن مغفرت

ه خواستن معذرت  ١٨٦ ............................... ش علی بن حسن از عمرو بن عبداللَّ

ه خواستن معذرت  ١٨٧ ......................................... ش نیازحس عمرو بن عبداللَّ

 ١٨٨ ........................................................ مسلمان ازمندیین ساختن مرفوع

 ١٨٩ ................................................ مسلمان ضرورت و نیاز برای ایستادن

 ١٨٩ ..................... داشت نگه را او که رزنییپ برای س عمر نیرالمؤمنیام ستادنیا

 ١٨٩ ..................................................... مسلمان نیازمندی در رفتن پیاده

 ١٨٩ ............. مسلمان کار و ازمندیین خاطر به اعتکافش از عباس ابن آمدن رونیب

 ١٩٠ ........................... انصار ارتیز در ادتیز و ص امبریپ مسلمان نمودن ارتیز

 ١٩١ ........................................................... گریکدی نمودن ارتیز و اصحاب

 ١٩١ ........................................................... کنندگان زیارت اکرام و عزت

 ١٩١ ...................................................... عمر ابن نمودن عزت و ص امبریپ

 ١٩٢ .................................... عیرب سعدبن دختر نمودن عزت و س قیصد ابوبکر

 ١٩٢ .................................................. گریکدی برای ب سلمان و عمر عزت

ه  ١٩٣ .................................... طینش بن میابراھ نمودن عزت و حارث بن عبداللَّ

 ١٩٣ .............................. ص امبریپ نمودن عزت و ساعدی دیابواس مھمان عزت

 ١٩٤ ................................................ مھمان عزت درباره دییزب جزء ابن قول

 ١٩٤ ............................................. قوم عزتمند و بزرگ نمودن اکرام و عزت

ه ربنیجر برای چادرش انداختن و ص امبریپ  ١٩٤ .............. ندیبنش آن بر تا عبداللَّ

 ١٩٥ ....................................... بالشت بر حصن بن نهییع نشاندن و ص امبریپ

 ١٩٥ .................................... حاتم بن عدی برای بالشتی انداختن و ص امبریپ

 ١٩٦ ....................................................... ابوراشد نمودن عزت و ص امبریپ

 ١٩٦ ....................................................................... قوم رئیس تشویق

 ١٩٦ ................................................ قومی بزرگ نمودن قیتشو و ص امبریپ

 ١٩٧ ......................................................... ص خدا پیامبر بیت آل عزت

 ١٩٧ ............................................... تشیب اھل درباره ص خدا رسول تیوص

 ١٩٨ .......................................... س عباس شیعمو نمودن عزت و ص امبریپ



 ١١  فهرست مطالب

 

 ٢٠٠ ...........................................ب عباس برای شیجا از ابوبکر شدن بلند

 ٢٠٠ .................................................... عباس دوستی به ص امبریپ قیتشو

 خاطر به عمر برای ص امبریپ دعای و افتاد اتفاق ب عباس و عمر انیم آنچه
 ٢٠١ ......................................................................... عباس نمودن عزت

 ٢٠٢ .............................. بود داده دشنام را پدرش که مردی زدن لییس و عباس

 ٢٠٢ ...................... شان خالفت در عباس برای ب عمر و ابوبکر احترام و عزت

 ٢٠٢ ......................بود نموده استخفاف و ریتحق را عباس که مردی زدن و عثمان

 ٢٠٣ ......................... او برای شیجا کردن واگذار و علی نمودن عزت و س ابوبکر

 ٢٠٣ ........................................... ما موالی ای: علی برای انصار از گروھی قول

 ٢٠٤ ....................... اوست ولی علی ھستم اش ولی من که کسی: ص امبریپ قول

 ٢٠٤ ..................است نموده تیاذ مرا کند تیاذ را علی که کسی: ص امبریپ قول

 ٢٠٥ ................ داد دشنام علی به که وقتی ص امبریپ غضب از سعد خواستن پناه

 ٢٠٥ ........................................... گفت ناسزا را علی که مردی بر عمر اعتراض

 ٢٠٥ .... داد نخواھم دشنام را او ھرگز شود گذاشته سرم فرق بر ھم اره اگر: سعد قول

 ٢٠٦ .......................................... آن از سعد امتناع و علی به هیمعاو ییناسزاگو

 ٢٠٧ ...................................... دھد دشنام علی به که کسی بر سلمه ام اعتراض

 ٢٠٨ ................................................. نشید و حسب درباره علی حضرت قول

 ٢٠٨ ............................................................... حسن نمودن عزت و ابوبکر

 ٢٠٨ ................................................................ نیحس نمودن عزت و عمر

 ٢٠٩ ............................................................... حسن نمودن عزت و ابوبکر

 ٢١٠ ........................................................... حسن شکم دنیبوس و رهیابوھر

 ٢١٠ ................................... »من آقای ای« دییس ای: حسن برای رهیابوھر قول

 ٢١١ .................. افتاد اتفاق نیحس و حسن محبت در مروان و رهیابوھر انیم آنچه

 ٢١٢ .............................................. فضل اھل و بزرگان و علما نمودن عزت

 ٢١٢ ..................... عباس ابن به دیز احترام و ثابت، دبنیز برای عباس ابن احترام

 ٢١٢ ........................................................ س دهیابوعب نمودن عزت و امبریپ

 ٢١٣ ........................... صحبت برای بزرگتر دادن فرصت بر مبنی ص امبریپ امر

 ٢١٣ ......................................................... حجر بن وائل عزت و ص امبریپ

 ٢١٤ ................................ وفاتش ھنگام معاذ سعدبن نمودن عزت و ص امبریپ



 حیات صحابه    ١٢

 

 ٢١٥ .............................................ص امبریپ اری بیقیمع نمودن عزت و عمر

 ٢١٦ ....................................................... لیطف عمروبن نمودن عزت و عمر

 ٢١٦ ............................... فضل اھل نمودن مقدم در ابوموسی برای س عمر نامه

 ٢١٦ .............................................. بزرگ و رئیس صفت به بزرگان برگزیدن

 ٢١٦ ..................................................... فرزندانش به عاصم بن سیق تیوص

 ٢١٧ ......................................... عمل و رأی اختالف وجود با عزت و احترام

 ٢١٧ .......................................... جمل روز در مردم به س علی ارشاد و دستور

 ٢١٨ ................................................................ جمل اھل درباره علی قول

 ٢١٩ ... ریزب و طلحه با خودش درباره شیگفتارھا و طلحه پسر به علی ییآمدگو خوش

 ٢٢٠ .............. شهیعا درباره قولش و گفت ناسزا شهیعا به که کسی بر عمار اعتراض

 ٢٢١ .................................. رأی اختالف وجود با بزرگان از پیروی به سفارش

 ٢٢١ ...................... وی درباره گفتارش و عمر نمودن روییپ به مسعود ابن دستور

 ٢٢١ ................................................................... بزرگان خاطر به خشم

 ٢٢١ ......................................... گفت ناسزا ابودرداء به که مردی بر عمر خشم

مورد نیا در دشیتھد و بود داده لتیفض ابوبکر بر را او که کسی بر عمر گرفتن رادیا
 ................................................................................................ ٢٢٢ 

 ٢٢٣ .............................. داد لتیفض ابوبکر بر را او که کسی بر علی گرفتن رادیا

 خشم خاطر به ابوبکر خشم و شد واقع گریید مرد انیم و رهیمغ و ابوبکر انیم آنچه
 ٢٢٣ ......................................................................................... رهیمغ

 ٢٢٤ ................................................. مسعود ابن خاطر به مرد دو زدن و عمر

 ٢٢٤ ..................................................... سلمه ام خاطر به مردی زدن و عمر

 ٢٢٥ ... نیخیش بر او طرف از وی دادن حیترج خاطر به سبأ ابن کشتن برای علی میتصم

 ٢٢٥ ................................... داد حیترج نیخیش بر را او که کسی با علی برخورد

 ٢٢٦ ...................................... نیخیش لتیفض انیب در س علی از بزرگی هیانیب

 ٢٢٧ ......................................افتاد اتفاق عثمان درباره مردی و علی انیم آنچه

 ٢٢٨ ............................. نمود ادی بدی به را عثمان که مردی درباره عمر ابن قول

 ٢٢٨ ........... داد دشنام را ریزب و طلحه علی، که کسی بر سعد دعای شدن مستجاب

 ٢٢٩ ..................................... داد دشنام را علی که کسی بر دیز بن دیسع خشم

 ٢٣١ ..................................................................... بزرگان مرگ بر گریه

 ٢٣١ ................................ عمر خوردن خنجر وقت در حفصه قول و بیصھ هیگر



 ١٣  فهرست مطالب

 

 ٢٣١ ............................... ش عمر مرگ بر مسعود ابن و دیز دبنیسع نمودن هیگر

 ٢٣٢ ............................................... مقرن بن نعمان مرگ بر عمر نمودن هیگر

 ٢٣٢ ............. ش عثمان شدن کشته بر دیابوحم و رهیابوھر د،یز ثمامه، نمودن هیگر

 ٢٣٣ .............................................. بزرگان مرگ بر دگرگونی و ناخوشایندی

 ٢٣٣ ... ص امبریپ وفات بر دگرگونی و ندییناخوشا در انس و ابی د،یابوسع ھای گفته

 ٢٣٣ ............................................................ عمر مرگ درباره ابوطلحه قول

 ٢٣٤ .............................. مسلمین فقرای و ضعفا داشتن گرامی و نمودن عزت

 ٢٣٤ ............................................. نیمسلم فقرای نمودن عزت و ص امبریپ

 ٢٣٥ ........ وی مورد در شدنش عتاب از پس مکتوم ام ابن نمودن عزت و ص امبریپ

 ٢٣٦ ................. باشد نیمسلم فقرای با که نیا بر مبنی ص امبریپ برای امر نزول

 ٢٣٨ ........... باره نیا در ص امبریپ خطبه و شد واقع معاذ و هیمطاط ابن انیم آنچه

 ٢٣٨ ................................................................... والدین احترام و عزت

 ٢٣٨ .................. دیپرس مادرش شکر ادای از را او که مردی برای ص امبریپ گفته

 ٢٣٩ ........................................... پدرش درباره مردی برای ص امبریپ تیوص

 ٢٣٩ ............................................ پدرش درباره ابوغسان برای رهیابوھر تیوص

 ٢٣٩ . بود آمده وی نزد جھاد خاطر به که کسی به نیوالد کیین به ص امبریپ دستور

 ٢٤١ .................. مادرش خاطر به بریخ جنگ از رهیابوھر نمودن منع و صامبریپ

 ٢٤١ ........ جھاد ترک و شان نیوالد کیین به خود اصحاب بعضی برای ص امبریپ امر

 ٢٤٣ ... افتاد اتفاق وی دختر از عمر خواستگاری ھنگام فرزندش دو و علی انیم آنچه

 ٢٤٣ ............................................ مادرش به خرما درخت روغن دادن و اسامه

 ٢٤٤ ................................. ھا آن میان در تساوی و اوالد بر رحمت و مھربانی

 ٢٤٤ ....................................... نیحس خاطر به منبر از ص امبریپ آمدن نییپا

 به سجده نمودن دراز و نماز در ص امبریپ پشت بر ب نیحس و حسن شدن سوار
 ٢٤٤ .................................................................................... خاطر نیا

 ٢٤٦ .................................... بود اش شانه بر امامه که حالی در ص امبریپ نماز

 ٢٤٦ .... ھا آن درباره گفتارش و اش شانه بر نیحس و حسن نمودن حمل و ص امبریپ

 ٢٤٦ ......................................................... حسن زبان دنیمک و ص امبریپ

 ٢٤٦ ................... افتاد اتفاق حسن دنیبوس وقت در اقرع و ص امبریپ انیم آنچه



 حیات صحابه    ١٤

 

 ٢٤٧ ........................ میابراھ فرزندش از وی ارتیز و اوالد درباره ص امبریپ قول

 مساوات در وی درخواست و کند رحم خود اوالد بر که کسی به ص امبریپ بشارت
 ٢٤٧ .................................................................................... اوالد انیم

 ٢٤٨ .................................................................. ھمسایه احترام و عزت

 ٢٤٨ .................................. است آمده فیشر ثیحد در که چنان هیھمسا حقوق

ه قصه  ٢٤٩ ........................ نمود می تیاذ را وی که اش هیھمسا با سالم بن عبداللَّ

 از کیی در اش ھمراھی از باشد نموده تیاذ را خود هیھمسا که را کسی ص امبریپ
 ٢٤٩ ........................................................................دینما می نھی غزوات

 ٢٥٠ ................................ وی از نمودن دزدی و هیھمسا زن با زنا حرمت شدت

 ٢٥٠ .......... ندیب می بد را تن سه و دارد می دوست را تن سه خداوند: که ابوذر ثیحد

 ٢٥١ ......................................................................... صالح رفیق عزت

 ٢٥١ .....................عیرب بن رباح عزت درباره صحابه از تن دو به ص امبریپ هیتوص

 ٢٥٢ ......................................................... شانیجاھا در مردم دادن قرار

 ٢٥٢ ......................................................... باره نیا در ل شهیعا عملکرد

 ٢٥٣ ..................................... باره نیا در س ابوبکر قصه مسلمان بر دادن سالم

 ٢٥٤ .......................... آن در اصحاب چگونگی و باره نیا در ابوامامه وعظ و غیتبل

 ٢٥٥ ........................................................ باره نیا در لیطف با عمر ابن قصه

 ٢٥٥ ............................................................... باره نیا در ابوامامه عملکرد

 ٢٥٦ ............................................................................... سالم جواب

 ٢٥٦ ...................................................... اصحابش بعضی با ص امبریپ قصه

 ٢٥٧ ........................................... ھماالسالمیعل لیجبرئ و امبریپ با شهیعا قصه

 ٢٥٧ ......................................................... عباده سعدبن با ص امبریپ قصه

 ٢٥٨ .................................................................. ب عثمان با عمر قصه

 ٢٥٩ ........................................ ب عثمان حضرت با وقاص ابی نسعدب قصه

 ٢٦١ ........................................................................... فرستادن سالم

ه ربنیجر و سیق بن اشعث با س یفارس سلمان قصه  ٢٦١ ......................... عبداللَّ

 ٢٦٢ ...................................................... کشیدن آغوش به و پرسی احوال

 ٢٦٢ .......... پرسی احوال در ص امبریپ روش درباره رهیابوھر و ابوذر جندب، ثیحد

 ٢٦٢ شدن خم از وی نھی و روبوسی در ص امبریپ روش درباره شهیعا و انس ثیحد



 ١٥  فهرست مطالب

 

 ٢٦٣ ............................................... معانقه و پرسی احوال در ش صحابه روش

 ٢٦٤ .... طالب ابی بن جعفر دنیبوس و ص امبریپ مسلمان سر و پای دست، دنیبوس

 ٢٦٤ .........................................ص امبریپ پاھای و ھا دست دنیبوس و صحابه

 ٢٦٥ ........................... عمر دست دنیبوس و دهیابوعب و ابوبکر سر دنیبوس و عمر

 با دست آن به عتشیب خاطر به آن به جستن تبرک و اسقع بن واثله دست دنیبوس
 ٢٦٦ .................................................................................. ص امبریپ

 ٢٦٧ .......................................... عباس و انس و اکوع بن سلمه دست دنیبوس

 ٢٦٧ ............................................................ مسلمان یك برای برخاستن

 ٢٦٧ ..................... ازوی فاطمه استقبال و فاطمه دخترش از ص امبریپ استقبال

 ٢٦٨ ...................................................... ص امبریپ برای اصحاب برخاستن

 ٢٦٨ ................................. شیبرا برخاستن از اصحاب نمودن نھی و ص امبریپ

 ٢٦٩ .................................................................. باره نیا در اصحاب حالت

 ٢٧٠ ........................................... مسلمان برای خود جای از نمودن حرکت

 ٢٧٠ .............. شد مسجد داخل که مسلمانی مرد برای شیجا از ص امبریپ حرکت

 ٢٧٠ ................................. باره نیا در ش اصحاب اقوال نیھمنش احترام و عزت

 ٢٧١ ............................................. مرد دو با س علی قصه مسلمان اعزاز قبول

 ٢٧١ ........................................................................ مسلمان راز حفظ

 ٢٧١ .......... حفصه با ص امبریپ ازدواج مسئله در ص امبریپ راز حفظ و س ابوبکر

 ٢٧٢ .............................................................. ص امبریپ سر حفظ و انس

 ٢٧٢ ....................................................................... یتیم اکرام و عزت

 ٢٧٢ ..... آنان ھای دل سختی ازاله جھت خود اصحاب از بعضی با ص امبریپ مشورت

 ٢٧٣ ........................................................ ص امبریپ با عقربه ربنیبش قصه

 ٢٧٣ ................................................................ پدر رفیق احترام و عزت

ه  ٢٧٣ .................... بود عمر قیرف پدرش که ییاعراب نمودن عزت و عمر بن عبداللَّ

 ٢٧٤ ...................................................... ھا آن درگذشت از پس نیوالد کیین

 ٢٧٤ .................................................................... مسلمان دعوت قبول

 ٢٧٤ ............................................. ایدر در جنگی روھایین با س وبیابوا قصه

 ٢٧٥ ............................................................... باره نیا در ش صحابه اقوال



 حیات صحابه    ١٦

 

 ٢٧٥ ....................................................... مسلمان راه از اذیت نمودن ردو

 ٢٧٥ ........................................................ قره بن هیمعاو با مزنی معقل قصه

 ٢٧٦ ..................................................................... کننده عطسه جواب

 ٢٧٦ .............................................................. امر نیا در ص امبریپ روش

 ٢٧٧ ................. نگفت را خدا حمد که ای کننده عطسه جواب از ص امبریپ امتناع

 ٢٧٨ ......................................................... ھمسرش و پسر با ابوموسی قصه

 ٢٧٨ ........................................... باره نیا در ش عباس ابن و عمر ابن عملکرد

 ٢٧٩ ....................................... شود می گفته وی برای آنچه و مریض عیادت

 ٢٧٩ ................................. وقاص ابی سعدبن و ارقم دبنیز ادتیع و ص امبریپ

 ٢٨٠ ................................................................. جابر ادتیع و ص امبریپ

 ٢٨٠ ...................................................... عباده سعدبن ادتیع و ص امبریپ

 ٢٨١ .......................................................... اعرابی کی ادتیع و ص امبریپ

 ٢٨٢ ............................. نهیمد به شان قدوم ابتدای در بالل و ابوبکر شدن ضیمر

 ٢٨٢ .................................... س قیصد ابوبکر وجود در ریخ ھای ژگییو اجتماع

 ٢٨٣ ......................................................... علی بن حسن ادتیع و ابوموسی

 ٢٨٤ ................................................. علی بن حسن ادتیع و ثیحر عمروبن

 ٢٨٤ ....................................................... کنده در ضیمر کی به سلمان قول

 ٢٨٥ ................ ضیمر نزد مردی برای مسعود ابن قول و ضیمر برای عمر ابن قول

 ٢٨٥ ................................ داد می انجام و گفت می ضانیمر نزد ص امبریپ آنچه

 ٢٨٧ ........................................................................... خواستن اجازه

 ٢٨٧ .................................. ص امبریپ دادن سالم مرتبه سه درباره انس ثیحد

 ٢٨٨ ......................................................... عباده سعدبن با ص امبریپ قصه

 ٢٨٨ ................ نداد سالم و گرفت اجازه ص امبریپ نزد ورود برای که مردی قصه

 ٢٨٩ ..................... ص امبریپ نزد ورود برای علی و رهیابوھر عمر، خواستن اجازه

 اجازه وقت در دروازه روبروی ستادنیا از عباده سعدبن نمودن نھی و ص امبریپ
 ٢٩٠ ...................................................................................... خواستن

 ٢٩٠ .. نمود نگاه وی ھای خانه داخل به اجازه از قبل که کسی دنید ناپسند و ص امبریپ

 اجازه او به و خواست اجازه مرتبه سه وی از که ھنگامی عمر با اشعری ابوموسی قصه
 ٢٩٠ ..................................................................................... نشد داده



 ١٧  فهرست مطالب

 

 ٢٩٢ .................................. خواستن اجازه درباره ش اصحاب ھای قصه از بعضی

 ٢٩٥ ........ مسعود ابن و عمار با وی دوستی و زگار،یپرھ داشتن دوست و ص امبریپ

 دوست ادتریز را خود تیب اھل از کی کدام که ص امبریپ از عباس و علی سئوال
 ٢٩٥ ........................................................................................... دارد

 ٢٩٦ ............................................ ابوبکر و شهیعا داشتن دوست و ص امبریپ

 او به را آن تا دارد می دوست خدا برای را کسی که کسی از ص امبریپ درخواست
 ٢٩٦ .................................................................................... بدھد خبر

 ٢٩٧ ................................ خدا نسبت شان محبت در اصحاب یھا قصه از بعضی

 ٢٩٨ .......................................................... مسلمان جدایی و رابطه قطع

 ٢٩٨ ...................................................................... ریزب ابن با شهیعا قصه

 ٣٠٠ ................................................................... مردم میان در اصالح

 ٣٠٠ ............................ شان انیم در ص امبریپ اصالح و قبا اھل خصومت قصه

ه ارتیز وقت در نیمتخاصم انیم در ص امبریپ اصالح  ٣٠٠ ............. ابی بن عبداللَّ

 ٣٠١ ............................................... خزرج و اوس انیم در ص امبریپ اصالح

 ٣٠٢ .............................................................. مسلمان برای وعده وفای

 او به را وی که مردی برای دخترش نکاح بر مبنی وفات، وقت در عمرو ابن تیوص
 ٣٠٢ ............................................................................... بود داده وعده

 ٣٠٢ .................................. مسلمان به نسبت بد گمان از داری خود و احتراز

 ٣٠٢ ... ص امبریپ نزد داوری خاطر به شان آمدن و باره نیا در اصحاب از تن دو قصه

 ٣٠٣ ............................. است مکروه که ستایشی و مسلمان یك ستودن و مدح

 ٣٠٣ ................................ افتاد اتفاق ثیل بنی از مردی و ص امبریپ انیم آنچه

 ٣٠٣ ..................................................... سائب بن خالد مدح و دیز بن اسامه

 ٣٠٤ ................................ نمود مبالغه وی مدح در که کسی به ص امبریپ قول

باره نیا در وی روش و نمود، مدح مقابلش در را مردی که کسی به ص امبریپ قول
 ................................................................................................ ٣٠٤ 

 ٣٠٥ ........................................................... باره نیا در اسلمی محجن قصه

 ٣٠٦ ............................................... مسلمان شیستا و مدح در س عمر خشم

 ٣٠٦ ...................................................................... جارود با س عمر قصه

 ٣٠٧ .................................. مداحان روی بر خاک و زهیر سنگ انداختن و مقداد



 حیات صحابه    ١٨

 

 ٣٠٧ .......................................... باره نیا در گفتارش و ب عمر ابن عملکرد

 ٣٠٨ ..................................................................... آن قطع و رحم صله

 ٣٠٨ ................................................. باره نیا در ابوطالب با ص امبریپ قصه

 ٣٠٩ ........................................ باره نیا در فاطمه و هیریجو با ص امبریپ قصه

 خود به نسبت شاوندانشیخو رفتار بدی از نزدش که کسی به ص امبریپ قول
 ٣٠٩ ................................................................................... برد تیشکا

 ٣١٠ ..................................................... رحم کننده قطع با س رهیابوھر قصه

زدیبرخ دیبا که خواست رحم کننده قطع از کند دعا خواست که وقتی مسعود ابن
 ................................................................................................ ٣١١ 

 ٣١٣ ......................................... اصحاب صفات و اخالق: دهم باب

 ٣١٣ ........................................................ ش اصحاب صفات و اخالق باب

 ٣١٣ ..................... ص امبریپ اخالق درباره ل شهیعا اقوال ص امبریپ اخالق

 ٣١٥ ............................................................... باره نیا در ثابت دبنیز قول

 ٣١٥ ...................................................................... باره نیا در هیصف قول

 ٣١٥ ...................................................................... باره نیا در انس اقوال

 ٣١٧ ................ اصحابش با ص امبریپ مصافحه درباره ب انس و رهیابوھر اقوال

 ٣١٨ ........................... خدا برای انتقامش و کار نیتر آسان دنیبرگز و ص امبریپ

 ھم نه و داد می دشنام نه کرد، می بلند را شیصدا نه گفت می ناسزا نه ص امبریپ
 ٣١٩ ................................................................................. داد می لعنت

 ٣١٩ ............................................... انس خادمش با ص امبریپ اخالق حسن

 ٣٢١ ............................................................. ص پیامبر اصحاب اخالق

 ٣٢١ .............................. ش دهیابوعب و عثمان ابوبکر، درباره ب عمر ابن قول

 ٣٢١ .................................... س دهیابوعب اخالق ییکوین به ص امبریپ شھادت

 ٣٢٢ ..... است من به اخالق در اصحابم تری هیشب وی: عثمان درباره ص امبریپ قول

 ٣٢٢ ...................... ش جعفر پسر و علی د،یز جعفر، اخالق درباره ص امبریپ قول

 ٣٢٣ .......................................................................س عمر اخالق حسن

ه و مصعب اخالق حسن  ٣٢٥ ....................................... ب مسعود بن عبداللَّ

 ٣٢٥ ............................................... ش جبل بن معاذ و عمر ابن اخالق حسن



 ١٩  فهرست مطالب

 

 ٣٢٦ .............................................. ص پیامبر بردباری: گذشت و بردباری

 نیحن روز در او توسط میغنا میتقس درباره که کسی مقابل در ص امبریپ بردباری
 ٣٢٦ ............................................................................. نمود وارد طعن

 ٣٢٦ ........................................... صرهیالخو ذی مقابل در ص امبریپ بردباری

ه مرگ در س عمر مقابل در ص امبریپ بردباری  ٣٢٧ ...................... ابی بن عبداللَّ

 ٣٢٩ ................... بود نموده جادو را وی که ییھودی مقابل در ص امبریپ بردباری

 خورانده را شده مسموم گوسفند او به که ییھودی زن مقابل در ص امبریپ بردباری
 ٣٣٠ ............................................................................................ بود

 ٣٣٢ .................... رساند قتل به را او خواست که مردی بر ص پیامبر بردباری

 رنگین خواستند هیبیحد روز در که شیقر از گروھی مقابل در ص امبریپ بردباری
 ٣٣٢ .........................................................................................ندینما

 ٣٣٣ ...................................................... دوس لهیقب بر ص امبریپ بردباری

 ٣٣٣ ................................................... ص امبریپ اصحاب گذشت و بردباری

 ٣٣٤ .................................................. ص پیامبر شفقت رحمت و شفقت

 ٣٣٤ ... شفقت در مردی با وی قصه و اطفال هیگر خاطر به نماز فیتخف و ص امبریپ

 ٣٣٤ .................... گفت درشت و سخت سخن او به که ییاعراب با ص امبریپ قصه

 ٣٣٦ ................................................................ ص امبریپ اصحاب شفقت

 ٣٣٦ ....................................................................... ص پیامبر حیای

 ٣٣٦ .......................................... ص امبریپ اییح درباره ریخد دیابوسع قول

 ندیناخوشا شان برای که طوری به اصحابش با نمودن برخورد از ص امبریپ اییح
 ٣٣٦ .......................................................................................... باشد

 ٣٣٧ .................................. اھلش از ص امبریپ بودن ستر در ل شهیعا قول

 ٣٣٧ ............................................................. ص پیامبر اصحاب حیای

 ٣٣٧ ................................................ س عثمان اییح درباره ص برامیپ قول

 ٣٣٩ ...................................... ب ابوبکر و عثمان اییح درباره حسن ثیحد

 ٣٣٩ .............................................................. س مظعون بن عثمان اییح

 ٣٤٠ ................................................................ س اشعری ابوموسی اییح

 ٣٤٠ ............................................................. س سیعبدالق بن اشج اییح



 حیات صحابه    ٢٠

 

 ٣٤٠ ............................................................... ص پیامبر تواضع عتواض

 ٣٤١ ...............................................گریید فرشته و لیجبرئ با ص وی قصه

 ٣٤١ ........................................... ص امبریپ اییح درباره باھلی ابوامامه قول

 ٣٤٢ ....................................................................... باره نیا در انس قول

 ٣٤٢ ............................................ باره نیا در انس و عباس ابن ابوموسی، قول

 ٣٤٣ ..................................................... باره نیا در س الخطاب بن عمر قول

 ٣٤٣ .................................................................... زنی با ص امبریپ قصه

 ٣٤٣ .................................... دیلرز شیرو شیپ در که مردی به ص امبریپ قول

 ٣٤٤ ................................... اصحابش از بودن زیمتم نکردن قبول و ص امبریپ

 ٣٤٥ ................................. اش خانه در ص امبریپ کار درباره ل شهیعا اقوال

 ٣٤٥ .............. ص امبریپ متواضعانه ھای حالت بعضی درباره جابر و عباس ابن قول

 ٣٤٦ ......................... فتح سال در مکه به شدنش داخل ھنگام ص امبریپ تواضع

 از ای فروشنده بازداشتن و متاعش، حمل از رهیابوھر نمودن منع و ص امبریپ
 ٣٤٧ ............................................................................. دستش دنیبوس

 ٣٤٨ .... شام سوی به سفرش در شدن شتر سوار و س عمر ص امبریپ اصحاب تواضع

 ٣٤٨ .................................. زنان برای کاچی ساختن طرز دادن میتعل و س عمر

 ٣٤٨ ................ سخنرانی در خود شمردن کم و مسجد به س عمر رفتن برھنه پای

 ٣٤٩ .......................................... خر بر پسری سر پشت در س عمر شدن سوار

 ٣٤٩ ................................. دینما تیحما پسران از را او تا پسری با س عمر رفتن

 ٣٥٠ ................................... سرشان پشت در مردم نمودن سوار و عثمان و عمر

 ٣٥٠ ............................................................................ س عثمان تواضع

 ٣٥١ ............................................................................ س ابوبکر تواضع

 ٣٥٢ ............................................. س علی نیرالمؤمنیام تواضع از ییھا صورت

 ٣٥٤ ........................................................... ب سلمه ام و فاطمه تواضع

 ٣٥٤ .................................................. س فارسی سلمان تواضع از ییھا نمونه

 ٣٥٧ ................................................................. س مانی بن فهیحذ تواضع

ه ربنیجر تواضع ه و عبداللَّ  ٣٥٨ ....................................... ب سالم بن عبداللَّ

 ٣٥٨ .............................................اند تواضع رأس که زاندیچ سه: س علی قول



 ٢١  فهرست مطالب

 

 ٣٥٩ ...................................................... زنانش از بعضی با ص امبریپ مزاح

 ٣٥٩ ............................................................... ریابوعم با ص امبریپ مزاح

 ٣٦٠ ................................................................. مردی با ص امبریپ مزاح

 ٣٦٠ ............................................................... س انس با ص امبریپ مزاح

 ٣٦١ ................................................................... زاھر با ص امبریپ مزاح

 ٣٦١ ........................................... ھمسرانش ریسا و شهیعا با ص امبریپ مزاح

 ٣٦٣ ................................................................ رزنییپ با ص امبریپ مزاح

 ٣٦٣ ............................................................... ص پیامبر اصحاب مزاح

 ٣٦٣ ............................................. ص امبریپ با اشجعی مالک بن عوف مزاح

 ٣٦٣ ................................................... ص امبریپ با انیابوسف و شهیعا مزاح

 ٣٦٤ .................. آنان مزاح درباره نیریس ابن قول و گریکدی به تربوز زدن و اصحاب

 ٣٦٥ ............................................................. ب بطیسو با مانینع مزاح

 ٣٦٥ ................................................................. اعرابی کی با مانینع مزاح

 ٣٦٦ ........................................................... نوفل بن مخرمه با مانینع مزاح

 ٣٦٧ ............................. ص خدا رسول محمد سیدنا سخاوت کرم و سخاوت

 ٣٦٧ ................................................. ص وی سخات در صحابه بعضی اقوال

 ٣٦٨ ................................ سنبله ام و معّوذ بنت عیرب نمودن عزت و ص امبریپ

 ٣٦٨ .............................................................. ص امبریپ اصحاب سخاوت

 ٣٦٩ ........................................................................................... ثاریا

 ٣٦٩ ............................................................... امراض ھمه بر صبر: صبر

 ٣٦٩ ........................................ تب شدت بر ص خدا رسول محمد دنایس صبر

 ٣٧٠ ...................................................... امراض بر ص نبی اصحاب صبر

 ٣٧٠ ................................................................ تب بر انصار و قبا اھل رصب

 ٣٧٢ ................................................................. تب بر اصحاب از کیی صبر

 ٣٧٢ ............................................................... ب ابودرداء و ابوبکر صبر

 ٣٧٣ ........................................................ طاعون بر اش خانواده و معاذ صبر

 ٣٧٤ ............................................... طاعون بر مسلمانان گرید و دهیابوعب صبر

 ٣٧٥ .......................................................... عمواس طاعون درباره معاذ قول



 حیات صحابه    ٢٢

 

 ٣٧٦ ............................................................ طاعون به دهیابوعب خوشحالی

 ٣٧٦ .......................................................................شدن نابینا بر صبر

 ٣٧٦ ..... شدنش نایناب بر س ارقم دبنیز صبر: شدن نایناب بر ص امبریپ اصحاب صبر

 ٣٧٧ ....................................................... شدن نایناب بر اصحاب از کیی صبر

 ٣٧٨ ................................................... دوستان و اقارب اوالد، مرگ بر صبر

 ٣٧٨ ........................... میابراھ پسرش مرگ بر ص خدا رسول محمد دنایس صبر

 ٣٧٩ ...................................... دخترانش از کیی فرزند مرگ بر ص امبریپ صبر

 ٣٧٩ ................................................. حمزه شیعمو مرگ بر ص امبریپ صبر

 ٣٨٠ ......................................................... حارثه دبنیز بر ص امبریپ اندوه

 ٣٨١ .................................................. مظعون بن عثمان بر ص امبریپ اندوه

 ٣٨١ ...................................................... مرگ بر ص پیامبر اصحاب صبر

 ٣٨١ ............................................................. پسرش مرگ بر حارثه ام صبر

 ٣٨٢ ................................................................... فرزندش بر خالد ام رصب

 ٣٨٣ ............................................. فرزندشان موت بر میسل ام و ابوطلحه صبر

ه فرزندش مرگ بر س قیصد ابوبکر صبر  ٣٨٥ ........................................ عبداللَّ

 ٣٨٦ ....................................................باره نیا در ب ابوذر و عثمان صبر

 ٣٨٦ ........................................................ دیز برادرش مرگ بر س عمر صبر

 ٣٨٧ ................................................... حمزه برادرش مرگ بر س هیصف صبر

 ٣٨٨ ........................................................... شوھرش مرگ بر سلمه ام صبر

 ٣٨٩ ................................................... ھمسرش مرگ بر ریحض بن دیاس صبر

 ٣٩٠ ................................................... عتبه برادرش مرگ بر مسعود ابن صبر

 ٣٩١ ...................................... نبیز خواھرش وفات بر جحش بن ابواحمد صبر

 ٣٩١ .................................................. الخطاب عمربن مرگ بر مسلمانان صبر

 ٣٩٢ ........................................ اقارب موت بر صبر به مردم به علی و ابوبکر امر

 ٣٩٢ .................................................................. ھا مصیبت ھمه بر صبر

 ٣٩٢ ...................................................... صرع مرض بر انصاری زن کی صبر

 ٣٩٣ ........................................ بود زناکار تیجاھل در که زنی با مردی تیحکا

است بتیمص ھمان ندیب می بد را آن او و رسد می مؤمن به که زییھرچ: عمر قول
 ................................................................................................ ٣٩٤ 



 ٢٣  فهرست مطالب

 

 قتل به مظلومانه که نیا تا عثمان صبر و دشمن، بر صبر به دهیابوعب نمودن امر و عمر
 ٣٩٤ ......................................................................................... دیرس

 ٣٩٥ ....................................................................................... شکر

 برای سجده نمودن طوالنی و ص امبریپ: ص خدا امبریپ محّمد دنایس شکر
 ٣٩٥ ..................................................................... أل خداوند شکرگزاری

 ٣٩٦ ....................................... زده آفت مرد کی دنید ھنگام ص امبریپ شکر

 ٣٩٧ .... دیبرگردان سالم شیبرا ای هیسر از را اھلش خداوند که نیا بر ص امبریپ شکر

 ٣٩٧ .................................................................. ص نبی اصحاب شکر

 ٣٩٧ .................................... داد ییخرما او به ص امبریپ که یمرد شکرگزاری

صبر و شکر درباره قولش و خداوند طرف از منزلتش بلندی خاطر به عمر شکرگزاری
 ................................................................................................ ٣٩٨ 

 ٣٩٨ ........... مورد نیا در گرید مرد مورد در و] امراض به[ مبتال مرد درباره عمر قول

 اھل درباره گفتارش و ابوموسی برای وی نامه و داد، سالم او به که مردی به عمر قول
 ٣٩٩ .......................................................................................... شکر

 ٣٩٩ ................ نمودند می زشتی کار که قومی با نشدن روبرو در عثمان شکرگزاری

 ٤٠٠ ............................................................. شکر و نعمت درباره علی قول

 ٤٠٠ ................................................ شکر درباره اسماء و شهیعا ابودرداء، قول

 ٤٠١ .............................................................................. پاداش و اجر

 ٤٠١ .............................................. ص خدا رسول محمد دنایس وپاداش اجر

 ٤٠٢ ........................................................ ص نبی اصحاب پاداش و اجر

 ٤٠٢ ........................... ثواب آوردن بدست برای نماز در ستادنیا در صحابه تکلف

 ٤٠٢ ......................... ثواب به وی حرص درباره ص امبریپ با کعب بن عهیرب قصه

 ٤٠٤ ......................... ص امبریپ با صحبتش از ثواب طلب و حارث بن عبدالجبار

 ٤٠٤ ...................... باره نیا در عمرو قول و تغلب عمروبن درباره ص امبریپ قول

 ٤٠٥ ................................. داد می طواف را مادرش که مردی با عمر و علی قصه

 به ازدواجش و خدا برای آن چراننده و خود شتر از ب عمر ابن دنیکش دست
 ٤٠٦ ................................................................................... ثواب خاطر

 ٤٠٧ ......................................... نیصفّ  سوی به حرکتش حال در س عمار قول

 ٤٠٧ .......................................... ص امبریپ از بعد عملش درباره عمر ابن قول



 حیات صحابه    ٢٤

 

 ٤٠٧ ........... ص خدا امبریپ محمد دنایس کوشش و سعی عبادت در کوشش و سعی

 ٤٠٨ .................................................. ص پیامبر اصحاب کوشش و سعی

ه و عثمان کوشش و سعی  ٤٠٨ ................................... عبادت در ریزب بن عبداللَّ

 ٤٠٨ ................................................................................... شجاعت

 شجاعت درباره علی و انس قول: اصحابش و ص خدا رامبیپ محمد دنایس شجاعت
 ٤٠٩ .................................................................................. ص امبریپ

 ٤٠٩ ............................ باره نیا در براء قول و نیحن روز در ص امبریپ شجاعت

 ٤١٠ ...................................................................... پرھیزگاری و تقوی

 ٤١٠ ................................... ص خدا امبریپ محمد دنایس ییپارسا و زگارییپرھ

 ٤١١ ........................................... ص پیامبر اصحاب پارسایی و پرھیزگاری

 ٤١١ ............................................................... س قیصد ابوبکر زگارییپرھ

 ٤١٢ ................................................. ب علی و عمر ییپارسا و زگارییپرھ

 ٤١٣ ............................................. ش عباس ابن و معاذ ییپارسا و زگارییپرھ

 ٤١٣ ............................................ ص خدا پیامبر محمد سیدنا توکل توکل

 ٤١٣ ................. برساند قتل به خوابش در را او خواست که نیصحرانش با وی قصه

 ٤١٥ ................................................................. ص نبی اصحاب توکل

 ٤١٥ ............................................................... س علی نیرالمؤمنیام توکل

ه توکل  ٤١٦ ................................................................ سمسعود بن عبداللَّ

 ٤١٦ ............................................................................... قضا به رضا

 ٤١٦ ........................................ باره نیا در مسعود ابن و علی ،ابوذر عمر، اقوال

 ٤١٧ ...................................................................................... تقوی

 ٤١٧ ............................. تقوی درباره وی قول و قبور اھل با س علی گفتن سخن

 ٤١٨ ............................... تقوی درباره کعب بن ابی و ابودرداء مسعود، ابن اقوال

 ٤١٩ ...................................................................................... خوف

 ٤١٩ ...................................................... ص خدا رسول محمد دنایس خوف

 ٤٢٠ .............................................................. ص پیامبر اصحاب خوف

 ٤٢٠ ................................................................. انصار از جوانی خوف قصه

 ٤٢١ ............................................. رجا و خوف درباره ب ابوبکر و عمر قول



 ٢٥  فهرست مطالب

 

 ٤٢١ .............................. خوف درباره نیحص بن عمران و دهیابوعب عثمان، اقوال

 ٤٢٢ ............................................................................ مسعود ابن خوف

 ٤٢٢ ........................................................... عمر ابن و ابودرداء ابوذر، خوف

 ٤٢٣ ....................................................................... عمر ابن و معاذ خوف

 ٤٢٤ .............................................................. انصاری اوس بن شداد خوف

 ٤٢٤ .................................................................. شهیعا نیالمؤمن ام خوف

 ٤٢٤ ....................................................................................... گریه

 ٤٢٤ ....................................................... ص خدا رسول محمد دنایس هیگر

 ٤٢٥ ............................................................... ص پیامبر اصحاب گریه

 ٤٢٥ ..................................................... ای هیآ نزول وقت در صفه اھل هیگر

نمود تالوت را ای هیآ که ھنگامی ص امبریپ روی شیپ در حبشی مرد نمودن هیگر
 ................................................................................................ ٤٢٦ 

 ٤٢٦ ................................................................... ب عمر و ابوبکر هیگر

 ٤٢٧ ............................................................................. س عثمان هیگر

 ٤٢٨ ................................................................................ س معاذ هیگر

 ٤٢٩ ........................................................................ ب عمر ابن هیگر

 ٤٣٠ ................................................... ش صامت بن عباده و عباس ابن هیگر

 ٤٣١ .......................................... ص خدا پیامبر محمد سیدنا سخن سخن

 ٤٣١ ................................................ ص امبریپ گفتن سخن از صحابه وصف

 ٤٣٢ ............ ص امبریپ از سؤالش کثرت سبب به عاص عمروبن ندامت و مانییپش

 ٤٣٣ .............................................................................خنده و تبسم

 ٤٣٣ ...................... ص امبریپ تبسم: ص خدا امبریپ محمد دنایس خنده و تبسم

 ٤٣٤ ........................... اش خانه در ص امبریپ تیوضع از شهیعا دنیپرس و عمره

 ٤٣٤ ........................................................................... ص امبریپ خنده

 ٤٣٥ .......................................................... خندق روز در ص امبریپ خنده

 ٤٣٥ ................................... رمضان در رییفق مرد عملکرد از ص امبریپ خنده

 ٤٣٦ .................................... ص امبریپ خنده درباره مسعود ابن و ابوذر ثیحد

 ٤٣٦ .......................................................................... بزرگواری و وقار



 حیات صحابه    ٢٦

 

 ٤٣٧ ............................................................................. ص امبریپ وقار

 ٤٣٧ ...................................................................... س جبل بن معاذ وقار

 ٤٣٧ ............................................................................. خشم بردن فرو

 ٤٣٨ ...................................................................................... غیرت

 ٤٣٨ ..................................................................... س کعب بن ابی رتیغ

 ٤٣٨ ................................................................... س عباده نب سعد رتیغ

 ٤٣٩ ................................................................ل شهیعا رشک و رتیغ

 ٤٤٠ ................................................ دیاین رتیغ به که کسی به س علی انکار

 ٤٤٠ ........................................................... منکر از نھی و معروف به امر

 نمودند منکر از نھی و معروف به امر ما از قبل که کسانی مورد در ص امبریپ ثیحد
 ٤٤٠ ................................................................................ شدند تیاذ و

 ٤٤١ ....... دینما ترک را منکر از نھی و معروف به امر که کسی داشتن حذر بر و امبریپ

 ٤٤٢ ...... کند می منکر از نھی و معروف به امر ایدن در که امتیق روز در کسی منزلت

 ٤٤٢ .......................کند می ترک را منکر از نھی و معروف به امر امت نیا وقت چه

 ٤٤٣ .......................... َاْنُفَسکْم  کْم یَعلَ : هیآ نیا معنای درباره منبر بر ابوبکر حیتوض

 ٤٤٤ ................... منکر از نھی و معروف به امر در مسلمانان برای عثمان و عمر امر

 ٤٤٥ .................. منکر از نھی ترک از وی دادن میب و معروف به امر در علی بیترغ

ه اقوال  ٤٤٥ ....................... منکر از نھی و معروف به امر باره در مسعود بن عبداللَّ

 ٤٤٧ ....................................... منکر از نھی و معروف به امر درباره فهیحذ اقوال

 ٤٤٨ .......................................................... باره نیا در ابودرداء و عدی قول

 قولش و داشت می باز آن از را مردم که منکری از اش خانواده نمودن نھی و عمر
 ٤٤٨ ..................................................................... میحک بن ھشام درباره

 ٤٤٨ ......................................................... پسرش به بیحب ربنیعم تیوص

 منکر از نھی و معروف به امر آن در که دینما درک را زمانی که نیا از ابوبکره ترس
 ٤٤٩ ......................................................................................... نباشد

 ٤٤٩ ..... تیاذ ترس از منکر از حجاج نھی از عمر ابن و انس اعراض و دنیگردان روی

 ٤٥٠ ............................................................................. نشینی گوشه

 ٤٥٠ ........................................................ نیینش گوشه درباره س عمر قول



 ٢٧  فهرست مطالب

 

مورد نیا در فرزندش به و مردی به تشیوص و نیینش گوشه درباره مسعود ابن قول
 ................................................................................................ ٤٥١ 

 ٤٥٢ ...... نیینش گوشه در ابودرداء و ابوالجھم عباس، ابن فه،یحذ عالقمندی و رغبت

 ٤٥٢ ............................................................ س حبل معاذبن نیینش گوشه

 ٤٥٣ ..................................................................................... قناعت

 ٤٥٣ .................................................................. قناعت به س عمر بیترغ

 ٤٥٣ ........................................ قناعت به سعد تیوص و تشیوص و علی قناعت

 ٤٥٤ ..................................... نکاح و ازدواج در اصحابش و ص پیامبر روش

 ٤٥٤ ...................................................... ل جهیخد با ص امبریپ ازدواج

 ٤٥٦ .............................................. ب سوده و شهیعا با ص امبریپ ازدواج

 ٤٥٩ ............................................ ب عمر بنت باحفصه ص امبریپ ازدواج

 ٤٦٠ ..................................... ل هیام ابی بنت سلمه ام با ص امبریپ ازدواج

 ٤٦٢ ....................................... ب انیسف ابی بنت بهیحب ام با امبریپ ازدواج

 ٤٦٤ .......................................... ل جحش بنت نبیز با ص امبریپ ازدواج

 ٤٦٧ ............................... ل اخطب بن ییح بنت هیصف با ص امبریپ ازدواج

 ٤٧٠ ................................ ل خزاعی حارث بنت هیریجو با ص امبریپ ازدواج

 ٤٧٢ ................................. ل ھاللی حارث بنت مونهیم با ص امبریپ ازدواج

 ٤٧٢ ............. ب طالب ابی بن علی به فاطمه دخترش دادن شوھر و ص امبریپ

 ٤٧٧ .................................................................... س اسلمی عهیرب ازدواج

 ٤٨٠ ......................................................................... س بیبیجل ازدواج

 ٤٨١ .................................................................. س فارسی سلمان ازدواج

 ٤٨٣ ......................................................................... س ابودرداء ازدواج

 ٤٨٤ ............... مسلمانان ضعفای از مردی به درداء دخترش دادن شوھر و ابودرداء

 ٤٨٤ ......... ش الخطاب عمربن به کلثوم ام دخترش دادن شوھر و طالب ابی بن علی

 ٤٨٥ ......................... ش ثیحر عمروبن به دخترش دادن شوھر و حاتم بن عدی

 ٤٨٥ .............................................................. ب برادرش و بالل ازدواج

 ٤٨٦ ................................. دینما مشابھت کفار با نکاح در که کسی بر با برخورد
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 :باب نهم
 یبیرون آمدن صحابه از خواهشات نفسان

، از پدران، پسران، برادران، زنان، یاز خواھشات نفسان شچگونه اصحاب 
و  أرون آمدند و به محبت خداوند یھا ب نکھا و مس شاوندان، اموال، تجارتیخو

منسوب ساخته  صامبر یه خود را به خدا و پک یو به محبت مسلمانان صامبرش یپ
 رام و عزت نمودند.که به محمد نسبت و تعلق داشت اکرا  یسکدند، و یبودند، گرو

 یجاهلیت برا یقطع پیوندها: را یباب ترك کردن صحابه خواهشات نفسان
  اسالم یاستحکام پیوندها

 روز بدرشتن پدرش در کو  س ده بن جراحیابوعب
ده بن جراح در روز بدر به یه گفت: پدر ابوعبکت نموده، یاز ابن َشوَذب روا ١میابونع

د، چون یگردان یم یرو یاز و سده یشد، و ابوعب یمتعرض م سده یپسرش ابوعب
ده به طرفش برگشت و او را به قتل یمبالغه نمود، ابوعب ن عمل خود]یپدرش [در ا

 ه را نازل نمود:ین آید ایه پدرش را به قتل رسانک یھنگام یدرباره و أد. و خداوند یرسان

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َ�ِدُ  �َّ ﴿ ِ ٱب ٓ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ا
 ٓ وۡ  َءُهمۡ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َ�ُهمۡ َ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ُ
 ﴾نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكَتَب  �َِك أ

 .٢]۲۲[لمجادلة: 
ه با دشمنان خدا و ک یابی یمان دارند، نمیه به خدا و روز آخرت اکرا  یچ قومیھ«: ترجمه

ھا  شاوندان آنیا خویا برادران یا فرزندان یه آنان پدران کنند، ھر چند ک یرسولش دوست

 .١»نوشته استیشان ھا مان را بر صفحه قلبیخداوند اه کھستند  یسانکباشند، آنھا 

                                           
 .)۱۰۱/۱الحلیه ( -١
 ).۱۰۱/ ۱) ابونعیم در الحلیة (۲۶۵/ ۳. حاکم (ضعیف -٢



 حیات صحابه    ٣٢

 

 شان قصه دو تن از صحابه با پدران
ت نموده، یروا -نموده بود  کز دریت را نیه جاھلک - سر یبن عم کاز مال ٢یھقیب

آمد و گفت: من با دشمن روبرو شدم، و با پدرم در  صامبر ینزد پ یه گفت: مردک
نم و کگر نتوانستم صبر یدم، دیرا شن یدرباره تو سخن بد یان آنان برخوردم، و از ویم

ت شد. بعد از آن، کدر مقابل او سا صامبر یشتم، پکا گفت: او را ی -زه زدم یاو را با ن
ر از من یردم، و او را رھا نمودم، و خواستم غکآمد و گفت: من با پدرم برخورد  یگرید

د: یگو یم یھقیب .٣ار نمودیت اختوکز سیدر مقابل او ن صامبر یبه حسابش برسد، پ
 د است.یث، مرسل جین حدیا

ه بن ابی در   شتن پدرشکاجازه خواستن پسر عبداللَّ
ه بن  یروز صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سره یبزار از ابوھر از نزد عبداللَّ

بر بشه ک یگفت: ابن اب ینشسته بود، اب یا ه قلعهیه در ساکعبور نمود،  یدر حال ٤یاب
ه یما غبار راه را ر ه بن عبداللَّ  صامبر خدا یپ یگفت: ا سخت. آن گاه پسرش عبداللَّ

آورم؟  یت میسرش را برا یه به تو عزت داده است، اگر خواسته باشک یسوگند به ذات
ن را ید: ایگو یم ٦یثمیھ .٥»و دار!!یکن، و صحبتش را نک یکیبا پدرت ن ینه، ول«گفت: 

ه روا یاند. و نزد طبران رجال آن ثقهت نموده، و یبزار روا ه بن عبداللَّ ت است یاز عبداللَّ
فرمود:  صامبر خدا یپ یاجازه قتل پدرش را خواست، ول صامبر خدا یه او از پک
 ».شکپدرت را ن«

ه بن کت است یو نزد ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده روا ه بن عبداللَّ ه: عبداللَّ
ه کامبر خدا، من خبر شدم یپ یآمدوگفت: ا صخدا  امبرینزد پ سبن سلول  یاب

                                                                                                       
ه بن شوذب به مانند آن روای) ا۲۶۵/۳م (ک) و حا۲۷/۹( یھقیب -١  یھقیاند. ب ت نمودهین را از عبداللَّ

د از ابن شوذب به مانند آن، ین را به سند جیز این یمنقطع است. و طبرانت ین رواید: ایگو یم
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۵۳/۲ه در اإلصابه (کچنان 

 .)۲۷/۹( یھقیب -٢
 ) مرسل است.۲۷/ ۹. بیھقی (ضعیف -٣
ه ابن ابیا -٤  ابن سلول منافق مشھور است. م. ین ھمان عبداللَّ
 ).۳۱۸/ ۹مع () نگا: المج۲۷۰۸. بزار (صحیح -٥
 .)۳۱۸/۹( یثمیھ -٦



 ٣٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ه بن اب یخواھ یم ده است، به قتل یبه تو رس یه از وک ییزھایرا نظر به چ یعبداللَّ
اورم. به یت بی، به من دستور بده تا سرش را برایدھ یار را انجام مکن ی. اگر ایرسان

باشد، و اگر به  یمن نموتر از یکبه پدرش ن یسکه در آن کداند  یخدا سوگند، خزرج م
و او را به قتل برساند، در آن صورت  یرا دستور بدھ یسکر از من یغ یشتن وکخاطر 
ه بن ابکن اجازه ندھد یه نفسم مرا به اکترسم  ین میمن از ا و رفت و  یه به قاتل عبداللَّ

را  ین صورت مؤمنیشم، و در اکن لحاظ او را بینم، و به اکان مردم نظاره یآمد او در م
 یه بر وکبل«فرمود:  صامبر خدا یشته باشم، و داخل آتش شوم. پک یافرکدر بدل 

ز مراعات یاست حسن صحبتش را ن یه با ما باقک یم و تا وقتیینما یم یرحم و مھربان
 .٢-١»مینک یم

 صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا بد یاز اسامه بن ز یو طبران
ه بن اب یاز بن ام یر را بر پدرش از نیبرخاست و شمش س یمصطلق بازگشت، پسر عبداللَّ

: محمد ییه بگوکاندازم،  یام نمین را در نیبرآورده گفت: به خدا سوگند، تا آن وقت ا
ن خبر یل ھستم. ایبر تو، محمد عزتمند و من ذل یل ھستم! گفت: وایعزتمند، و من ذل

 .٤-٣ر نمودکبه خاطر آن تش یآمد، و از ود و خوشش یرس صامبر خدا یبه پ

 و پسرش عبدالرحمن در روز بدر اتفاق افتاد س رکان ابوبیآنچه م
به  بر کب یه گفت: عبدالرحمن بن ابکت نموده، یوب روایبه از ایش یابن اب

من  یگفت: ول سر کدم. ابوبیگردان یدم و از تو رویر گفت: من تو را در روز احد دکابوب
 .١-٥دمیگردان ینم یدم، از تو روید یاگر تو را م

                                           
 ) آمده است.۱۵۸/۴ه (ین در البداین چنیا -١
) بیھقی در الدالئل ۷۶/ ۲۸) طبری در تفسیر (۱۱۸/ ۳. ابن اسحاق در سیره ابن ھشام (مرسل -٢

 ) که اسناد آن تا عاصم صحیح است.۲۲/ ۴(
باشد. و ابن  یف میآمده و ضعث محمدبن حسن بن زباله ین حدید: در ایگو ی) م۳۱۸/۹( یثمیھ -٣

ه  یه گفت: حنظله بن ابکت نموده، ین به اسناد حسن از عروه روایشاھ ه بن عبداللَّ عامر و عبداللَّ
 صامبر یپ یاجازه خواستند، ول صامبر خدا یاز پشان  شتن پدرانکدر  ببن سلول  یبن اب

 آمده است.) ۳۶۱/۱ن در اإلصابه (ین چنین عمل منع نمود. ایآنھا را از ا
 ) گفته است.۳۱۸/ ۹. چنانکه ھیثمی (ضعیف -٤
ت نموده. و یوب به مانند آن رواین را از ای) ا۴۷۵/۳م (ک) آمده، و حا۲۷۴/۵نز (کن در الین چنیا -٥

 سر که: عبدالرحمن در روز بدر مبارز خواست، و پدرش ابوبکت نموده یروا یم به اسناد واقدکحا



 حیات صحابه    ٣٤

 

 شتن پدر وی واقع شدکدر  بد بن العاص یان عمر و سعیآنچه م
ه: عمربن کر شده کمتذ یاز اھل علم در مغاز یر ویده و غیابن ھشام از ابوعب

گفت: تو را آن چنان  -ش گذشت یه از پھلوک - بدبن العاص یخطاب به سع
ام،  شتهکمن پدرت را  ینک ینم، گمان مک یر مکباشد. ف یزیه در نفست چکنم، یب یم

ام  ییمن دا یخواستم، ول یمعذرت نم یشتن و قتل وکشته بودم، از کرا  یاگر من و
ن یه زمکگذشتم،  یدر حال یشتم. اما پدرت، من ازنزد وکره را یعاص بن ھاشم ابن مغ

 یدست از و، آن گاه ٢دیخراش یخراشد، م ین را با شاخ خود میه زمکرا، مثل گاو 
 .٣دیقصدجان او را نمود و به قتلش رسان یش علیدم، و پسر عمویشک

 شد ده مییشکد به طرف چاه در روز بدر یه پدرش را دکفه ھنگامی یحالت ابوحذ
فرمان داد، تا  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا لشه یر از عایابن جر

آن انداخته شوند، آن گاه خودش ده شوند.و در یشکچاه سوی  بهدر روز بدر  ٤ھا مرده
ا آنچه را پروردگارتان به شما وعده یاھل چاه، آ یا«ستاد و گفت: یسر آنان ا یباال

ه پروردگارم به من وعده نموده بود حق کد؟ اما من آنچه را یافتینموده بود، حق 
؟! فرمود: ینک یاند صحبت م ه مردهک یبا قوم صرسول خدا  ی، گفتند: ا»افتمی

 ».وعده نموده بود حق استشان  یه آنچه پروردگارشان براکآنان دانستند، «
شود،  یده میشکد به طرف چاه یپدرش را د سفه بن عتبه یه ابوحذک یھنگام

ه کا یفه، گویابوحذ یا«رد و گفت: کاحساس  یت را در چھره ویراھک صامبر خدا یپ
د یبود، ام یفیر خدا، پدرم مرد با وقار و شرامبیپ یگفت: ا» بدت آمد؟ یدیتو آنچه را د

ن جا افتاد مرا یه در اک یند، و ھنگامکت یه پروردگارش او را به اسالم ھداکداشتم 

                                                                                                       
ما «ر گفت: کبه ابوب صامبر خدا یه: پکر شده کد. و ذیو مقابله نمابرخاست، تا با ا یدر مقابل و

 )از واقدی ذکر نموده است.۱۸۶/۸این چنین این را بیھقی (». را به [موجودیت] خودت نفع رسان
 اند. ) که وی و ذھبی در مورد آن سکوت کرده۴۷۵/ ۳) حاکم (۴۹۴/ ۸ابن ابی شیبة در مصنف خود ( -١
 زد. م. ین دست و پا میشده بود و بر زم یزخم یعنی -٢
دبن العاص یعاب و اإلصابه افزوده است: سعی) آمده است. و در االست۲۹۰/۳ه (ین در البداین چنیا -٣

 را خوش آمد. سبرایش گفت: اگر وی رامی کشتی تو بر حق بودی، و او بر باطل، و این گفته وی عمر 
 ن.کیشته شده گان مشرک یعنی -٤
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 .١ر نمودیخ یفه دعایابوحذ یبرا صامبر خدا یگاه پ خوار و خون جگر ساخت. آن
 لشه ین را از عای) ا۲۲۴/۳م (ک) آمده است، و حا۲۶۹/۵نز (کن در الین چنیا

و  یبخار یح است، ولیت نموده، و گفته است: به شرط مسلم صحیھمانند آن روا
موافقت نموده است، و ابن اسحاق مانند  یبا و یاند، و ذھب ت ننمودهیمسلم آن را روا

 ر شده است.ک) آمده، متذ۲۹۴/۳ه (یه در البداکن را بدون اسناد، چنان یا

 ر شده بودیه در روز بدر اسکبا آن برادرش  س ریقصه ُمْصَعب بن ُعمَ 
 صامبر خدا یه: پکت نموده یعبدالدار روا یه بن وھب مربوط بنیابن اسحاق از نب

با آنان به «م نموده گفت: یاران خود تقسیان یران برگشت، آنان را در میه با اسک یوقت
 - سر یمصعب بن عم یبرادر اصل -زبن ھاشم ید: و ابوعزیگو ی، م»دینکرفتار  یکین
ه کاز نزدم گذشت،  ید: برادرم مصعب در حالیگو یز میران بود. ابوعزیز در جمله اسین

د ساز چون مادرش یدش را شدیگفت: ق یگرفت. و یر میاز انصار مرا اس یمرد
د: من یافزا یز میه از نزدت آزاد سازد!! ابوعزید او را در بدل فدیثروتمند است، و شا

شان  ظھر و شب یغذا یاز انصار بودم، و آنان، وقت یھنگام بازگرداندنم از بدر با گروھ
شان در قبال ما، نان را به من یبرا صامبر خدا یه پینمودند، نظر به توص یرا حاضر م

آمد، آن  یم یه نانکه تشان ک یکخوردند و به دست ھر  یدادند، و خودشان خرما م یم
او بدون  ینمودم، ول یا نموده آن را دوباره مسترد میانداخت، و من ح یرا به من م

سر یابو یه برادرش مصعب براک ید. ھنگامیگردان یدست زدن به آن، آن را به من باز م
ز به او گفت: یآنچه را گذشت گفت: ابوعز -ر نموده بود یرا اس یه وکبود  یسکاو  -
ن برادرم است، نه تو. بعد ین است؟! مصعب به او گفت: ایبرادر، سفارشت به من ھم یا

د، به او گفته یبه آن آزاد شده است پرس یشیقر یکه ک یا هین فدیتر از گران مادرش
 .٣-٢ردکله آن آزاد یشد: چھارھزار درھم، سپس چھارھزار درھم را فرستاد و او را به وس

ه ک -ر یز بن عمیه گفت: در آن روز ابوعزکند ک یت میوب بن نعمان روایاز ا یواقد
ر شد، و به دست ُمْحِرزبن یدستگ -بود  سر یمصعب بن عم یو مادر یبرادر پدر

                                           
) و آن را به شرط مسلم صحیح دانسته و ۳/۲۲۴) حاکم (۱۹۴/ ۲ابن ھشام در سیره (. صحیح -١

 ).۱۱۵/ ۲ذھبی نیز آن را تایید نموده: تلخیص الحبیر (
 ) آمده است.۳۰۷/۳ه (ین در البداین چنیا -٢
 ).۱۹۷/ ۲. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (مرسل -٣
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ه دارد، کدر م یمادر ید ساز، چون ویدش را شدیافتاد، مصعب به محرز گفت: ق ١نضله
ن یبرادر، سفارشت به من ھم یز به او گفت: ایبرخوردار است. ابوعز یادیه از مال زک

چھار  یو ییاست؟ گفت: محرز برادرم است، نه تو. بعد از آن مادرش در مقابل رھا
 .٣-٢ھزار فرستاد

 اتفاق افتاد ببه یحب ن امیالمؤمن ان و دخترش امیان ابوسفیآنچه م
ان بن حرب وارد یه ابوسفک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا یاز زھر ٤ابن سعد

ان یه بجنگد. ابوسفکقصد داشت با اھل م صامبر یه پکبود  ینه شد، زمانیمد
 یند، ولکد یه را تمدیبیمدت آتش بس و صلح حدد، تا یخواست با او صحبت نما یم
 لبه یحب برخاست و نزد دخترش ام ید و به او توجه ننمود. ویاو را ند صامبر خدا یپ

رد [و کبه آن فرش را جمع یند، ام حبیبنش صامبر یه خواست بر فرش پک یرفت وقت
ه فرش را کنیا ای یدین فرش ندیق ایا مرا الیم آکدختر یان گفت: ایبرداشت]، ابوسف

نجس و  یاست، و تو شخص صامبر خدا یه آن فرش پک؟ گفت: بلیدیق من ندیال
 .٦-٥ده استیرس یدخترم، بعد از من به تو شر ی. گفت: ایھست کمشر

 درباره پسرانش و پرستو س قول ابن مسعود
داخل  یدر حال سه گفت: نزد ابن مسعود کت نموده، یاز ابواالحوص روا ٧میابونع

م و به آنان یحضور داشتند. آن گاه شروع نمود ٨ناریسه پسر چون د ینزد وه کم یشد

                                           
 باشد. یف میه تصحکآمده، » فضله«در اصل  -١
 ) آمده است.۴۰۳/۳( یلعیه نوشته زین در نصب الراین چنیا -٢
 . در سند آن واقدی متروک است.بسیار ضعیف -٣
 .)۷۰/۸ابن سعد ( -٤
ر شده، و افزوده ک) آمده، متذ۲۸۰/۴ه (یه در البداکن را ابن اسحاق بدون اسناد، چنان یمانند ا -٥

 .ینیبنش یه بر فرش وکاست: و من نخواستم 
 ).۱۵۴/ ۲) طبری در تاریخ (۳۰/ ۴) ابن اسحاق (۸/۷۰. ابن سعد (مرسل -٦
 .)۱۳۳/۱ه (یالحل -٧
 درخشان چون طال داشتند. م. یھا چھره یعنی -٨
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 ١نان به من غبطهیا به خاطر اینمود و گفت: گو کن را از ما دریم، او اینمود ینگاه م
شود؟  یرده مکھم غبطه  یزیگر چیھا به د نیا با مرد جز به مانند ایم: آید؟ گفتینک یم

انه ساخته بود بلند یه پرستو در آن آشکاتاق خود وتاه کآن گاه سر خود را به سقف 
ندتر یم خوشایان بدھم براکت ھایشانقبر کخود را از خا یھا ه دستکنینمود و گفت: ا

ت یروا سند. و از ابوعثمان از ابن مسعود کفتد و بشین پرستو بیه تخم اکن است، یاز ا
او در صفه خود نشسته ه ک یدر حال یمجالست داشت، روز یوفه با وکه: او در کاست 

قرار داشت، و از آنان  -دو زن صاحب جاه و جمال  -بود، و در عقدش فالنه و فالنه 
نمود، و  ٢ریرجیسرش ج یباال کیبا و مقبول، ناگھان گنجشیز یلیداشت خ یپسر

فضله خود را انداخت، آن گاه او آن را به دست خود دور نمود و گفت: مرگ ھمه آل 
ه و بعد ا  است. کن گنجشیندتر از مرگ ایم خوشایز آن مرگ خودم به دنبال شان، براعبداللَّ

 ران بدریدرباره اس س قول عمر
 یگذشت: به خدا سوگند، من نظر و رأ یدر مشورت نمودن با اھل رأ سقول عمر 

شاوندان عمر یاز خو - یه فالن را به دست من بدھکه بر آن ھستم، کر را ندارم، بلکابوب
تا گردنش را بزند، و حمزه را بر  یبسپار یل را به دست علیبزنم، عق تا گردنش را -

ما  یھا ه در قلبکه گردنش را بزند، تا خداوند بداند ک یاجازه دھ -برادرش  -فالن 
انصار در  یھا ن وجود ندارد. و ھمچنان قصهکیمشر یبرا ییومدارا یو مھربان ینرم

 ت گذشت.یجاھل یوندھایقطع نمودن پ

  در میان اصحابش ص برمحبت پیام

 ص امبریو محبت پ س سعدبن معاذ
ه بن اب  سه سعدبن معاذ کت نموده، یروا ٣رکب یابن اسحاق با استناد به عبداللَّ

ت را یسوار ی، و شترھایه در آن با شکم ینکبرپا ن یت چادریا برایخدا، آ ینب یگفت: ا
به ما  أم. اگر خداوند یروبرو شومان  م، و بعد از آن با دشمنینکت آماده یدر آنجا برا

                                           
از آن برخوردار است، البته  یگریه مرد دکد یرا نما یزیچ یتمنا یه مردکن است، یغبطه چن -١

 بدون حسد.
 .ردکآواز  -٢
 ند.ک یت میروا یه ابن اسحاق از وکاست  یانیاز راو یکی یو -٣
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م، و اگر یه دوستش دارکاست  یزین ھمان چید، ایروز گردانیعزت داد، و بر دشمن پ
ه در پشت ک یوندیو به آن عده از اقوام بپ ینیخود بنش ین واقع شد، بر شترھایر ایغ

 ادتر ازمحبت آنانیه محبت ما با تو زکاند،  در عقب مانده یسر ھستند. چون اقوام
ھرگز از تو تخلف  یشو یروبرو م یه تو با جنگکنمودند  یست، و اگر گمان مین

تو  یرخواھیند، و آنان خک یت میاز تو به واسطه آنان حما أدند، و خداوند یورزینم
 نند.ک یند و با تو جھاد مینما یرام

 یر نمود، و بعد از آن برایخ یش دعایرا ستود و برا یو صامبر خدا یآن گاه پ
 .٢-١برپا شد و در آن قرار گرفت یبان هیسا صامبر خدایپ

 ن بارهیای در ا هیو نزول آ ص امبریصحابی در محبت پ یکقصه 
آمد و گفت:  صامبر ینزد پ یه گفت: مردکت نموده، یروا لشه یاز عا یطبران

. من یتر م محبوبی، و تو از فرزندم برایتر م محبوبیامبر خدا، تو از جانم برایپ یا
ت نگاه یم و به سویایآورم، آن گاه تا ن یاد میباشم و تو را به  یام م ه در خانهک یوقت

دانم  یآورم، م یادم میه مرگ خود و مرگ تو را به ک ینم صبر و تحمل ندارم، و وقتکن
به جنت داخل  ی، و من وقتیشو یا محشور می، با انبیتو به جنت داخل شو یه وقتک

 ÷ل یه جبرئکنینداد، تا ا یبه او جواب صامبر ی. آن گاه پنمیه تو را نبکترسم  یشدم، م
 ه نازل شد:ین آیبا ا

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ  .]۶۹[النساء:  ﴾لِِح�َ ل�َّ
ه کاند  یسانکن جماعت ھمراه یند، اکه از خدا و رسول اطاعت کو ھر «: ترجمه

 .٣»دان و صالحانیقان و شھیغمبران و صدیرده است، از پکخداوند به آنان انعام 

                                           
 ) آمده است.۲۶۸/۳ه (ین در البداین چنیا -١
) بصورت مرسل از ابوبکر. اما داستان ۱۸۱/ ۲. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (مرسل -٢

 ) از حدیث ابن عباس ثابت شده است.۴۸۷۷سایه بان صحیح است و در صحیح بخاری (
ت نموده، و رجال آن رجال یر واألوسط روایدر الصغ ین را طبرانید: ایگو ی) م۷/۷( یثمیھ -٣

ه بن عمران عابدیغ اند، حیصح ) از ۲۴۰/۴ه (یم در الحلین را ابونعیباشد، و ا یه ثقه مک یر عبداللَّ
ث به ین حدیت نموده، و گفته است: این اسناد به مانند آن روایاق و به این سیبه ا لشه یعا



 ٣٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

آمد و  صامبر ینزد پ یه: مردکت است یروا باز ابن عباس  یو نزد طبران
م یایآورم، اگر ن یادم میتو را به  یوقت یامبر خدا من تو را دوست دارم. حتیپ یگفت: ا

ه اگر به جنت کآورم  یاد میشود. آن گاه به  یرون مینم جانم بک ینم، گمان میو و تو را نب
شود، و دوست دارم  یم گران تمام مین برایباشم، و ا یتر از تو م نییداخل شوم، در منزلت پا

 نازل فرمود: ألبه او نداد، و خداوند  یجواب صامبر خدا یه در درجه تو باشم. پک

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

 .]۶۹[النساء: 
 .٢-١ش تالوت نمودین را برایرا خواست، و ا یو صامبر یآن گاه پ

 امت آماده ساخته بودیاو را برای قه محبت خدا و رسول کای  قصه صحابی
د: یپرس صامبر خدا یاز پ یه: مردکاند  ت نمودهیروا سو مسلم از انس  یبخار

ز، یچ چیگفت: ھ» ؟یا دهید کآن چه تدار یبرا«فرمود:  یامت چه وقت است؟ ویق
 یھست یسکتو با «فرمود:  صامبر یدارم. پ یه خدا و رسول او را دوست مکنیمگر ا

ن گفته یمان به ا یز به اندازه خوشیچ چید: ما به ھیگو یانس م». یداره دوست ک
م. انس گفت: یخوشحال نشد» یه دوست دارک یھست یسکتو با «ه: ک صامبر یپ

ه به ک یدوارم نظر به محبتیرا دوست دارم، و ام بر و عمر کو ابوب صامبر یمن پ
 .٣شان دارم با آنان باشمیا

 یآمد و گفت: ا صامبر یه نزد پیاز اھل باد یه: مردکآمده  یاز بخار یتیو در روا
 کآن چه تدار یبر تو، برا یوا«است؟ گفت:  یامت چه وقت برپا شدنیرسول خدا ق

ه من خدا و رسول او را کنیام، مگر ا دهیند کتدار یزیآن چ یگفت: برا» ؟یا دهید

                                                                                                       
به  یاز و یت نموده، و عابدیروا یین را فضل به تنھایب است، و ایم غریبراھت منصور و ایروا

 رده است.کت یروا ییتنھا
ه مختلط کت نموده، و در آن عطاء بن سائب آمده، یروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۷/۷( یثمیھ -١

 شده بود.
اختالط شده اما حدیث ) در آن عطاء بن سائب است که دچار ۲۵۵۹/ ۱۲. طبرانی (حسن لغیره -٢

 عایشه که گذشت شاھد آن است.
 ).۲۶۳۹) مسلم (۶۱۷۱بخاری ( -٣
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و ما ھم  ١ گفت:». یه او را دوست دارک یھست یسکتو با «دارم. گفت:  یدوست م
خوشحال و خرسند  یلیبعد ما در آن روز خ» یآر«گفت:  صامبر یم؟ پین ھستیچن
 یرا بار صامبر خدا یاران پیه: گفت: من کآمده است  یاز و یو نزد ترمذ .٢میشد

ه کبود  ین به خاطریده بودم، و ایگر ھرگز آنطور ندیه دکدم یچنان خوش و مسرور د
را بخاطر عمل  یمرد یسکامبر خدا، یپ یگفت: اد و یپرس صاز رسول خدا  یمرد

 صامبر یند، پک یخود عمل به آن نم یدارد، ول یدھد دوست م یه انجام مک یریخ
 .٣»ه او را دوست داردکاست  یسکمرد با «گفت: 

 ه دوست داریکسی ھستی ک: ای ابوذر، تو با ÷امبر یقول پ
را  یقوم یرسول خدا مرد یگفت: ا یه وکت است یروا سنزد ابوداود از ابوذر 

 یسکابوذر با  یتو ا«ند؟ فرمود: کھا عمل  تواند به عمل آن ینم یدارد، ول یدوست م
ن یبنابرا«، گفت: من خدا و رسول او را دوست دارم. فرمود: »یه دوست دارک یھست
 صامبر خدا ید: و ابوذر آن را اعاده نمود، و پیگو یم». یه دوست دارک یھست یسکتو با 

 .٥-٤ردکز آن را اعاده ین

 ه به فقر مبتال شده بودکدر حالی  ص امبریبا پ س قصه علی
با فقر و  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا بر از ابن عباس کابن عسا

ه ک یدا نمودن عملیپ یبرا ید، ویرس س ین خبر به علیمواجه شد، و ا یتنگدست
وارد شد، و  ییھودیرون رفت. آن گاه به باغ ید بینما صامبر یپ یازمندین یبرا یا چاره

را درگرفتن  یو یھودیخرما، و  یکد، و ھر سطل در بدل یشکاو ھفده سطل آب  یبرا
آورد،  صامبر یرا گرفت و آنھا را نزد پ ٦عجوه یداد، و او ھفده خرما یاریش اختیخرما

                                           
م یه دوست دارکم یباش یم یسکا ما ھم با یگفت: آ صامبر یاست، به پ سه انس ک، یالبته راو -١

 ن سائل است. م.یھم یم خاص براکن حیا ای
 ).۶۱۶۷بخاری ( -٢
 ).۲۳۸۷) (۲۳۸۵. ترمذی (صحیح -٣
 ) آمده است.۴۲۹/۴ ۴۳۱ ۴۳۳ب (ین در الترغین چنیا -٤
 ) صحیح دانسته است.۷۲۷۴) آلبانی آن را در صحیح ابوداوود (۵۱۲۶. ابوداوود (صحیح -٥
 نه است.یمد یاز خرماھا ینوع -٦
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 ینب یت: اگف» ؟یجا به دست آوردکھا را از  نیابوالحسن ا یا«فرمود:  صامبر یپ
دا نمودن یپ ین براید حالتان شده بود خبر شدم، بنابرایه عاک یا یخدا من از تنگدست

خدا و  یدوست«رون رفتم. فرمود: یاورم بیبه دست ب یتان طعام یه ازآن براک یارک
ھر «فرمود:  صامبر یخدا. پ ینب ی، ایپاسخ داد: آر» ن واداشت؟یرسول او تو را به ا

 یل به طرف ویامبرش را دوست داشته باشد، فقر مثل سرعت سیپه خدا و ک یا بنده
در مقابل  ١یا هید وقایه خدا و رسول او را دوست دارد، باکس کند، و ھرک یشتاب م

 .٣-٢»ستیافکنقدر یالت آماده سازد، اکو مش یسخت

 ن بارهیعب بن ُعْجره در اکقصه 
آمدم، و او را  صامبر یه گفت: نزد پکت نموده، یروا سعب بن عجره کاز  یطبران
ه کسه روز است «نمت؟ گفت: یب یت، چرا دگرگون میافتم وگفتم: پدرم فدایدگرگون 

د: یگو ی، م»شود، داخل نشده است یداخل م یجگر م صاحبکمم آنچه در شکدر ش
 یکدھد، و در مقابل ھر سطل  یخود را آب م یشترھا ییھودیه کدم یآن گاه رفتم و د

 صامبر یپ یجمع نمودم، و آن را برا ییش آب دادم، و خرماھایبرا خرما. [آن شترھا را]
 صامبر یت نمودم، پیاکش حیبرا» ؟یجا نمودکن را از یعب اک یا«آوردم، فرمود: 

فقر به طرف «، فرمود: یت، آریگفتم: پدرم فدا» عب؟ک ی، ایا مرا دوست داریآ«گفت: 
به تو  یبتیزش است، و مصکل به طرف مریعتر، از سیدارد سر یه مرا دوست مک یسک
 ،٤او را مفقود نمود صامبر ید: پیگو ی، م»آن آماده ساز یبرا ین حفاظیرسد، بنابرا یم

ه نزد کنیرون رفت تا ایاده بیض است، آن گاه پیگفتند: مر» عب چه شد؟ک«و گفت: 
 کت مباریعب جنت براک ی، مادرش گفت: ا»عبک یمژده باد بر تو ا«آمد، و گفت:  یو

رسول  ین مادرم است، ایگفتم: ا» ست؟کیقسم خور بر خدا،  ینا«گفت:  صامبر یپباد! 

                                           
باشد، و برگستوان روپوش  یا برگستوان میه یوقا یه به معناکاستعمال شده، » تجفاف«ث یدر حد -١

اسب  یا رویردند و ک یم الزمان در ھنگام جنگ آن را برتن میدر قد هکاست  یو زره مخصوص
 انداختند. م. یم

 ن َحَنش آمده است.ی) آمده، و گفته است: در ا۳۲۱/۳نزالعمال (کن در ین چنیا -٢
. در سند آن حنش که ھمان حسین بن قبیس رحبی واسطی است وجود دارد که بسیار ضعیف -٣

 ).۱۷۸/ ۱متروک است: التقریب (
 د شد. م.یناپد صامبر یاز نزد پ یعنی -٤
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گاه مکمادر  یا«خدا، گفت:  ه کگفته باشد،  یزیعب چکن است کند؟ ممک یعب چه تو را آ
 .٢-١»ش ضرورت نداشتیه براکرا منع نموده باشد،  یزینرساند، و چ یبه او نفع

 ص امبریطلحه بن براء و محبت پ
 یھنگام به: طلحه بن براء کت نموده یروا ین بن َوْحَوح انصاریاز ُحَص  یطبران

 ید. گفت: ایرا بوسھایش  روبرو شد، خود را به او چسباند و قدم صامبر یه با پک
ن عمل ینم. اک ینم ین، از فرمانت نافرمانکامر  یامبر خدا، مرا به آنچه دوست داریپ
را به شگفت انداخت و از آن خوشش  صامبر یم سن و سال بود، پکه ک یدر حال یو

ار کن یرون آمد تا ایاو برگشت و ب». شکبرو و پدرت را ب«ن موقع به او گفت: یآمد، در ا
برگرد چون من «را دوباره خواست و به او گفت:  یو صامبر یرا انجام دھد، آن گاه پ

 ».ام قطع رحم مبعوث نشده یبرا
آمد.  یادت ویسرد، به ع یر زمستان در ھواامبر دیض شد، پیبعد از آن طلحه مر

نم مرگ به سراغ طلحه ک یگمان م«گفت:  یه بازگشت، به اھل خانواده وک یھنگام
حاضر شوم، و بر سرش نماز بخوانم و عجله  ید، تا بر وینکآمده است، مرا خبر 

درگذشت و شب  یه وکده بود، یسالم بن عوف نرس یھنوز به بن صامبر یپ». دیینما
د، ینکه: مرا دفن کن بود یه ابوطلحه گفته بود اک ییزھایشد. و از جمله چ یکبر او تار

از  ید، چون من بر وینکرا دعوت ن صامبر خدا ید، و پیملحق ساز ألو به پروردگارم 
 نرسد. یبیترسم، تا به خاطر من به او آس یھود می

ستاد، و یآمد و بر قبرش ا یوه صبح شد خبر داده شد، ک یوقت صامبر یو به پ
ا، با یبار خدا«خود را بلند نموده گفت:  یھا مردم با او صف بستند، بعد از آن دست

 .٢-١»و او به طرف تو بخندد یبخند یه به وکروبرو شو،  یطلحه در حال

                                           
ن ید است. و ایت نموده، و اسناد آن جیدر األوسط روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۱۴/۱۰( یثمیھ -١

ر مانند کخ خود حافظ ابوالحسن گفته است. و ابن عسای) به نقل از ش۱۵۳/۵ب (ین در الترغیچن
ن کمم«آمده:  یت ویت نموده است، مگر در روایروا ) آمده،۳۲۰/۳نز (که در الکن را، چنان یا

ه کمنع نموده باشد،  یزیارتباط نداشته باشد، و از چ یه به وکرا گفته باشد،  یزیعب چکاست 
 ».ش ضرورت نداشتیبرا

 ).۳۲۷۱) و صحیح الترغیب (۳۰۰۳) نگا: الصحیحة (۷۱۷۵. طبرانی در االوسط (حسن -٢
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ت نموده یروا سن از طلحه بن براء کیاز طلحه بن مس ین را ھمچنان طبرانیو ا
نم، کعت یه با تو بک -دستت را  یعنی -ن کآمد و گفت: باز  صامبر ینزد پ یه: وک
ر، باز یگفتم: نخ» نم؟کنت امر بیو اگرچه تو را به قطع روابط والد«گفت:  صامبر یپ

نم، گفت: کعت یه با تو بکن کمراجعه نمودم و گفتم: دستت را باز  یدوباره نزد و
» نم؟کنت امر یقطع روابط والدو اگرچه تو را به «گفتم: بر اسالم، فرمود: » برچه؟«

ه از ھمه مردم کداشت،  یمادر یو -بار سوم مراجعه نمودم  یر، و باز برایگفتم: نخ
طلحه، در  یا«به او گفت:  صامبر یآن گاه پ -تر و خدمتگزارتر بود  نندهک یکیبه او ن

 بعد اسالم». نباشد کین تو شیخواستم در د ین ما قطع صله رحم وجود ندارد، ولید
ادتش نمود، یع صامبر یض شد و پی، بعد از آن مر٣و و درست شدیکآورد، و اسالمش ن

ن شبش ینم، طلحه در ھمک یگمان م«گفت:  صامبر یافت، آن گاه پیھوش یو او را ب
، طلحه در دل شب به »دیرا نزد من بفرست یسکند، و اگر به ھوش آمد ک یوفات م

[آمده بود]، و او را از آنچه  یگفتند: بلادتم ننمود؟ یع صامبر یھوش آمد و گفت: پ
ارسال  یرا نزد و یسکن ساعت یگفت: در ا یردند. وکگفته بود خبر  صامبر یپ
به او نرسد، و اگر درگذشتم، از طرف من به او  یزیا چیرا نگزد  یو یا د، تا خزندهینکن

 صامبر یپه ک یم مغفرت بخواھد. ھنگامید برایه باکد یید، و به او بگویسالم برسان
د: یگو ی]میرا از مرگ و گفته او خبر دادند. [راو ید، ویپرس ینماز صبح را خواند از و

مالقات  یدر حال یا، با ویبار خدا«رد وگفت: ک[دست خود را] بلند  صامبر یآن گاه پ
 .١-٤»یه به طرف تو بخندد، و تو به طرف او بخندکن، ک

                                                                                                       
) آمده، و بغوی، ابن ابی خیثمه، ابن ابی عاصم، ابن شاھین و ابن السکن ۵۰/۷این چنین در الکنز ( -١

گوید: ابوداود  ) می۳۶۵/۹اند. ھیثمی ( ) آمده، روایت نموده۲۲۷/۲این را، چنان که در اإلصابه (
ه حسن قسمتی از این حدیث را روایت کرده، و بر آن سکوت نموده است. لذا این حدیث ان شاء اللَّ

 .است. [اینگونه نیست که ھرآنچه ابوداوود در موردش سکوت کرده است حسن باشد] (محقق)
) نگا: ضعیف الجامع ۳۱۵۹) و ابوداوود (قسمتی از آن) (۲۸/ ۴. طبرانی در االوسط (ضعیف -٢

)۲۰۹۹.( 
 مان و اسالمش مخلصانه بود. م.یا یعنی -٣
ت نموده، و عبدربه بن صالح را یل مرسل رواکبه ش یانن را طبرید: ایگو ی) م۳۶۵/۹( یثمیھ -٤

ه در االصابه کن را، چنانین مانند اکاند. ابن الس ثقه دانسته شده یه رجال ویبق ینشناختم، ول
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۲۷/۲(
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ه بن ُحذافه و محبت پ  ص امبریعبداللَّ
ه بن حذافه کت نموده، یروا یر از زھرکعساابن   صامبر یبه پ سه گفت: از عبداللَّ

او  یرا برایدش، زیبگذار«صاحب مزاح و باطل است، گفت:  یه وکت برده شد، یاکش
 .٤-٣»دارد یامبرش را دوست میه خدا و پک ٢است یمکش

ه بن ذی الِبَجاَد کوقتی  ص امبریقول پ  ن حمل شدیه جنازه عبداللَّ
 یه گفت: شبکاند،  ت نمودهیروا سم از ادرع ی، ابن منده و ابونعیماجه، بغو ابن
با آواز بلند قرائت  یه شخصکم، متوجه شدم یحراست نما صامبر یه از پکآمدم 

ار است، کاین شخص ریرسول خدا، ا یرون رفت، گفتم: ایب صامبر یند، آن گاه پک یم
ه بن ذیا«فرمود:  ن یفکنه درگذشت، و از تیدر مد یبعد و». استن یالبجاد ین عبداللَّ

 یبه و«گفت:  صامبر یزش فارغ شدند، و جسدش را حمل نمودند، آن گاه پیو تجھ
، »داشت یند، او خدا و رسولش را دوست مک یرحم و مھربان ید، خداوند به وینک ینرم

 یبعض، »دیوسعت نما ید، خداوند بر ویع سازیش وسیبرا«و بر قبر حاضر شد و گفت: 
او خدا و رسولش را «؟ گفت: ین شدیغمگ یرسول خدا، بر و یگفتند: ا یاصحاب و
 .٦-٥»داشت یدوست م

 ص امبریدر محبت پ شب بن عدی یدبن َدِثنه و ُخبَ یھای ابن عمر، ز قصه
 به گفت: من نزد ابن عمر کت نموده، یاز عبدالرحمن بن سعد روا ٧ابن سعد

ت را چه شده است؟ گفت: یابوعبدالرحمن پا یش خواب رفت، گفتم: ایه پاکبودم 

                                                                                                       
 ).۳۶۵/ ۹) نگا: المجمع (۸/ ۶۳) شماره (۳۷۲/ ۸. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١
 نز آمده است.کاصل والمنتخب والن در ین چنیا -٢
 ) آمده است.۲۲۳/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣
 . منقطع است.ضعیف -٤
آمده و  یده ربذیبن ُعبَ  یموس ی) آمده، و گفته است: در سند و۲۲۴/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٥

 باشد. یف میضع
ف دانسته است. در آن ) ضعی۳۴۲) آلبانی آن را در ضعیف ابن ماجه (۱۵۵۹. ابن ماجه (ضعیف -٦

 ).۲۸۶/ ۲موسی بن عبیده الربذی است که ضعیف است: التقریب (
 .)۱۵۴/۴ابن سعد ( -٧
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ن. کخودت صدا  ین مردم را برایتر نجا جمع شده است. گفتم: محبوبیعصبش از ا
 .١بلند گفت یا محمد، و آن را با صدایگفت: 

د یز یشته شدنش به او گفت: اکان ھنگام یه ابوسفک یوقت سدبن دثنه یو قول ز
تو نزد ما باشد و  ینون محمد به جاکه اک یدارا دوست یدھم، آ یتو را به خدا سوگند م

؟ پاسخ داد: به خدا سوگند، من دوست ندارم یم و تو در اھل خود باشیگردنش را بزن
د، و من در یتش نمایه اذکبرسد  یه در آن ھست خارکش ینون محمد را در ھمانجاکا

ه کرا چنان یسکه کدم یس از مردم را ندکچیان گفت: ھیاھل خود نشسته باشم!! ابوسف
ه او را ک یوقت سب یاصحاب محمد، محمد را دوست دارند، دوست داشته باشد. و قول خب

ر، یتو باشد؟ گفت: نخ یه محمد در جاک یا دوست داریردند و سوگندش دادند: آکصدا 
ه در قدمش بخالند آزاد ک یه مرا به عوض خارکسوگند به خداوند بزرگ!! من دوست ندارم 

 شته شدن در راه خدا گذشت.کصحابه به مرگ و یرغبت و عالقمندد... در بخش ینما

  بر محبت خودشان ص اصحاب و ترجیح محبت پیامبر

 عت پدرش و عالقمندی وی به اسالم آوردن ابوطالبیر در وقت بکه نمودن ابوبیگر
در قصه اسالم آوردن  سه در فوائد خود از انس یو ابوِبْشر سمو یعلیعمربن َشّبه، ابو

عت نمودن با یب یه دست خود را براک یه گفت: ھنگامکاند  ت نمودهیروا سابوقحافه 
گفت: » اند؟یگر یچه تو را م«د: یپرس صامبر یست، پیگر سر کدراز نمود، ابوب یو

آورد و خداوند چشمت را  یبود و اسالم م یم یدست و یت به جایاگر دست عمو
 .٢بود یتر م دهین باشد پسندیه اکنیاز ام ینمود برا یروشن م

ه کدر فتح م سر که گفت: ابوبکت است یروا بو بزار از ابن عمر  یو نزد طبران
آورد،  صامبر خدا ینا بود دستش را گرفت و نزد پیناب یرمردیه پکپدرش ابوقحافه را 

» م؟ییایه ما نزدش بک یاش نگذاشت خ را در خانهیچرا ش«به او گفت:  صامبر خدا یپ
ند، و من به اسالم آوردن ابوطالب، از کگفت: خواستم خداوند به او اجر و پاداش عطا 

                                           
 .در صحت این روایت از نظر درایت و صحت معنای آن شک است. (محقق) -١
ن یخیت نموده، و گفته است: به شرط شین وجه رواین را ازیم اکح است. و حاین صحیسند ا -٢

 ) آمده است.۱۱۶/۴ن در اإلصابه (یچنن یح است. ایصح
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امبر خدا، چشم یپ ین عمل، ایبودم، و به ا یار خوشنود میاسالم آوردن پدرم بس
 .٢-١»یراست گفت«فرمود:  صامبر خدا ینم. پک یتو را التماس م یروشن

 فاق افتادن باره اتیدر ا بان عمر و عباس یآنچه م
ه در روز ک یه گفت: ھنگامکاند  ت نمودهیروا بم از ابن عمر که و حایابن مردو

ر یاز انصار اس یران بود، و او را مردیدر جمله اس سر شدند، عباس یران دستگیبدر اس
ن خبر به یرسانند. و ا یه به قتلش مکم داده بودند ید: انصار او را بیگو ینموده بود. م

ام، انصار  م عباس خواب نرفتهیمن امشب به خاطر عمو«و فرمود: د یرس صامبر یپ
، آن گاه »یآر«شان بروم؟ گفت: یا نزد ایگفت: آ سعمر ». شتن او را دارندکال یخ

ر، به خدا ید، گفتند: نه خینکنزد انصار آمد، و به آنان گفت: عباس را آزاد  سعمر 
 صامبر یپ یار رضاکن یدر ام. عمر به آنان گفت: اگر چه ینک یسوگند، آزادش نم

او را گرفت  سر، و عمر یباشد او را بگ صامبر یپ یار رضاکن یباشد؟ گفتند: اگر در ا
اور، به یعباس اسالم ب یبه او گفت: ا سقرار گرفت، عمر  یه در دست وک یھنگام

ن یتر است، و ا دهیم از اسالم آوردن خطاب پسندی، برایاوریخدا سوگند، اگر اسالم ب
اسالم آوردن تو خوشحال  ه ازکدم یرا د صه رسول خدا کبدان خاطر است 

 .٣شود یم
به عباس گفت:  سه گفت: عمر کند ک یت میروا بر از ابن عباس کابن عسا

تر  دهیمان آوردن خطاب پسندیم از ایبرا یاوریاور، به خدا سوگند، اگر اسالم بیاسالم ب
تو  یدارد برا یه دوست مک دمیرا د صامبر یه پکن بدان خاطر است یاست، و ا

 .٤باشد یسبقت
اصرار نمود و  سنزد عمر  یارک یکدر  سه: عباس کت است یروا ٥یاز شعب

مسلمان شده نزدت  ÷ یموس ین، اگر عمویرالمؤمنیام ید، و به او گفت: ایوشک

                                           
 باشد. یف میده آمده و ضعیبن عب ین موسید: در ایگو ی) م۱۷۴/۶( یثمیھ -١
 ) در سند آن موسی بن عبیدة ضعیف است.۱۸۲۳. بزار (ضعیف -٢
 ) آمده است.۲۹۸/۳ه (ین در البداین چنیا -٣
 ) آمده است.۶۹/۷نزالعمال (کن در ین چنیا -٤
 ).۲۰/۴ابن سعد ( -٥
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نمودم. گفت: و من  یم یکی؟ گفت: به خدا سوگند، با او نیردک یچه م یآمد، با و یم
ست؟ به خدا یابوالفضل، نظر تو چ یھستم. عمر گفت: ا ص یمحمد نب یعمو

ه، م محبوبیسوگند، پدرت از پدرم برا ه! [عمر  تر است. عباس گفت:اللَّ د] یگو یم ساللَّ
تر بود، ومن دوست داشتن  محبوب صامبر یپ یه او از پدرم براکدانستم،  یچون م

 .٢-١دھم یح میرا بر دوست داشتن خود ترج صامبر یپ
آمد و به  سنزد عمر  سه: عباس کت است یروا یھمچنان از ابوجعفرمحمدبن عل

داند؟ عباس  ین را میا کید: ین را به من داده است، پرسیبحر صامبر یاو گفت: پ
امارت  سد: عمر یگو یاو شھادت داد. م یره بن شعبه. آن گاه او را آورد و برایگفت: مغ

 بن عباس بر عمر یرد، بنابراکشھادت او را قبول ن یینداد، و گو یآن را به و
ه دست پدرت را بگ یگفت: ا سو غلظت نمود، آن گاه عمر  یدرشت ان یر. و سفیعبداللَّ

ابوالفضل، من  یفرمود: به خدا سوگند، ا سه گفت: عمر کت نموده، یر عمرو روایاز غ
تر بودم، البته به  خوش آورد، یبه اسالم آوردن تو از اسالم آوردن خطاب، اگر اسالم م

 .صرسول خدا  یخاطر رضا

 نمود نه وفات مییه در مدکسی کد ُخدری در باره یث ابوسعیحد
امبر یل آمدن پیه گفت: در اواکت نموده، یروا س ید خدریاز ابوسع ٣ابن سعد

م یآمد یم صامبر ید، نزد پیرس یاز ما فرا م یکینه اگر مرگ به سراغ یبه مد صخدا 
خواست، و  یش مغفرت میشد و برا یحاضر م یم، و او بر سر وینمود یخبر مو او را 

تا دفن  ینمودند، و گاھ یو ھمراھانش بازگشت م صامبر یرد پک یه وفات مک یھنگام
 یشد. ھنگام یم یطوالن صامبر خدا یپ ین انتظار برایا ینشست، و گاھ یم یشدن و

قوم با خود گفتند: به خدا سوگند، م، یدیترس صامبر یف و مشقت آن بر پیلکه از تک
ه ک یم بھتر است. وقتینکتا درگذشتش خبر ن یسکرا از مرگ  صامبر یاگر پ

باشد و نه انتظار و توقف.  یم ین نه مشقت بر ویم، و در اییدرگذشت آن گاه خبرش نما
ت خبر ید: بعد از آن او را پس از درگذشت میافزا یم. مین را انجام دادید: ما ایگو یم

                                           
 ).۱۴/۴ابن سعد ( -١
 ) سندش منقطع است.۲۰/ ۴ابن سعد ( -٢
 ).۲۵۷/۱ھمان منبع ( -٣
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ش طلب مغفرت یخواند، و برا یآمده بر سرش نماز م یوسوی  بهم، و او ینمود یم
ت توقف یھم تا دفن شدن م یرد، و گاھک یار بازگشت مکن یبا ھم ینمود، و گاھ یم
م. بعد از آن یداد یل انجام مکن شیبه ا )ھمچنان(ار را کن یا ینمود، و ما مدت یم

 یت را نزد ویم، و مینشو صامبر خدا ین پگفتند: به خدا سوگند، اگر ما باعث آمد
ن ینماز بخواند، ا یاش بر و خانه یکم تا نزدیرا به دنبال او بفرست یسکم و بعد یببر
م. ینطور نمودید: بعد ما ھمیگو یف خواھد بود. میلکتر و بدون ت آسان صامبر یپ یبرا

ده شد، چون یھا نام جنازه یان، جاکن علت آن مید: و به ھمیگو یمحمد بن عمر م
 ھایشان ه جنازهکرد کدا ین عمل مردم ادامه پیشدند. بعد ا یآن برده مسوی  بهھا  جنازه

 گذارند. یبرند و بر آن در ھمان جا نماز م یرا تا امروز بدانجا م

با وی  ص امبریپ هکبه خاطر محبتی  ص امبریبه فاطمه دختر پ س محبت عمر
 داشت

 صامبر خدا ینزد فاطمه دختر پ سه: عمر بن خطاب کت نموده یم از اسلم رواکو حا
 صامبر خدا یپ یتر برا س را از تو محبوبکچیفاطمه، به خدا سوگند، ھ یرفت و گفت: ا

 .١ستیتر از تو ن م محبوبیاز مردم برا یکچ یدم، و به خدا سوگند، بعد از پدرت ھیند

 ص احترام و تعظیم پیامبر

 ص امبریطرف پردنشان به کدر نگاه  شادب اصحاب 
ن و یاران خود از مھاجرینزد  صامبر خدا یه: پکت نموده یروا ساز انس  یترمذ

ز در ین بر و عمر که آنان نشسته بودند، و ابوبکآمد،  یرون میب یانصار در حال
ر کرد، جز ابوبک یبلند نم یس از آنان چشم خود را به طرف وکچیبودند، و ھشان  انیم

رد، و به ک یشان نگاه میز به این صامبر ینمودند، و پ ینگاه م یبه وھردو  هکو عمر، 
 .٣-٢ردک یشان تبسم میز به طرف اینمودند و او ن یتبسم م یطرف و

 
 

                                           
 ) آمده است.۱۱۱/۷نز العمال (کن در ین چنیا -١
 ) آمده است.۲۳/۲اض (یع ین در الشفا نوشته قاضین چنیا -٢
 سته است.) ضعیف دان۷۵۴) آلبانی آن را در ضعیف الترمذی (۳۶۶۸. ترمذی (ضعیف -٣
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 در اطراف وی ص امبریاران پیچگونگی نشستن 
ه کاند  ت نمودهیروا س یکح خود از اسامه بن شریو ابن حبان در صح یطبران

مان پرنده باشد،  یبر سرھا ییه گوکم، یآن چنان نشسته بود صامبر یگفت: ما نزد پ
ن یتر نزدش آمدند و گفتند: محبوب یه ناگھان مردمکزد،  یاز ما حرف نم یسکچ یو ھ

 .٢-١»ن اخالق آنانیصاحب بھتر«ست؟ گفت: کی یبندگان خداوند نزد خداوند تعال
(و ترمذی اند  روایت کردهنسائی و ابوداوود و ترمذی و ابن ماجه از اسامه بن شریک 

آمدم در حالی که اصحابش  صآن را صحیح دانسته است) که گفت: به نزد پیامبر 
اینچنین در ترجمان السنه  .٣دور و بر او بودند گو اینکه بر سرشان پرنده نشسته است

 ).۳۶۷/ ۱آمده است (

 بر براء بن عازب ص امبریبت پیھ
ه گفت: من کت نموده، یروا سبراء بن عازب  از -ح دانسته یه آن را صحک - یعلیابو

 .٤ر افتادیدو سال به تأخ یبت ویاز ھ یبپرسم ول صامبر خدا یرا از پ یخواستم سؤال یم

 ص امبرینی پیت به آب وضو و آب بکاصحاب و طلب بر
ه مورد اعتماد من کرا  یسکه گفت: از انصار کت نموده، یروا یاز زھر یھقیو ب

 ینیا آب بینمود  یچون وضو م صامبر خدا یه: پکان داشت یث بیم حدیاست، برا
داشتند، و آن را به صورتھا و  یرا به شتاب بر م یو ینیانداخت، آب ب یخود را م

» د؟ینک یار را مکن یچرا ا«گفت:  صامبر خدا یدند، پیمال یخود را م یھا پوست
خواھد او  یه مک یسک«فرمود:  صامبر خدا یم. پیینما یت مکن التماس بریگفتند: با ا

                                           
ت شده یح روایدر صح یان طبرانی) آمده، و گفته است: از راو۱۸۷/۴ب (ین در الترغین چنیا -١

ح دانسته، یآن را صح یاند، و ترمذ ت نمودهیرواس یکن را ائمه چھارگانه از اسامه بن شریاست. ا
بر  ییه گوکچنان قرار داشتند،  یارانش در اطراف ویآمدم، و  صامبر یگفت: نزد پ یه وک

 ) آمده است.۳۶۷/۱ن در ترجمان السنه (ین چنیپرنده است. اھایشان سر
) آلبانی آن را در صحیح الترغیب ۴۸۶) ابن حبان (۴۷۱) شماره (۱۸۱/ ۱. طبرانی (صحیح -٢

 ) صحیح دانسته است.۲۶۵۰(
 .) آلبانی آن را صحیح دانسته است۳۴۳۶) ابن ماجه (۲۰۳۸) ترمذی (۳۸۵۵. ابوداوود (صحیح -٣
 ) آمده است.۳۷۰/۱ن در ترجمان السنة (ین چنیا ٤
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د و به ید، امانت را ادا نماید سخن راست بگویرا، خدا و رسول او دوست داشته باشند، با
 .٢-١»اش آزار نرساند هیھمسا

 شاز طرف اصحاب  ص امبریم پیقول عروه بن مسعود درباره تعظ
از ِمْسَوربن َمخرمه و مروان گذشت  یر ویو غ ینزد بخار ٣هیبیث صلح حدیدر حد

ھا را با چشمانش  شد، و آن صامبر یه: بعد از آن عروه به دقت متوجه اصحاب پک
 رد. ک ینظاره م

ه به کنیانداخت، مگر ا یرا نم ینیآب ب صامبر ید: به خدا سوگند، پیگو یعروه م
شان را ید، و اگر ایمال یافتاد، و او آن را به صورت و پوستش م یھا م از آن یدست مرد

بود بر آب  یم یکرد، نزدک یدند، و چون وضو میورز یآن مبادرت منمود، بر  یامر م
ن یپائ یخود را نزد و ینمود، صداھا یبا ھم بجنگند، و چون صحبت م یو یوضو

نمودند. عروه به  ینگاه نم یم و احترامش به نظر تند به ویآوردند به خاطر تعظ یم
نزد  ییدر وفدھاقوم، به خدا سوگند، من  یاران خود برگشت و گفت: ایطرف 

ام، به خدا  رفته شان] یشورھاک[در  یو نجاش یسرکصر و یام، و نزد ق پادشاھان رفته
ند، یم نمایه اصحابش او را چنان احترام و تعظکدم، یرا ھرگز ند یچ پادشاھیسوگند ھ

 .نندک یم و احترام میه اصحاب محمد، محمد را تعظک

به آب وضوی  شاصحاب  کث عبدالرحمن بن حارث درباره طلب تبریحد
 ص امبریپ

ه گفت: کت نموده، یروا س یمرداس ُسَلم یاز عبدالرحمن بن حارث بن اب یطبران
رد، که آب وضو خواست، و دست خود را داخل نمود و وضو کم، یبود صامبر یما نزد پ

ز شما یچه چ«فرمود:  صامبر یم. آن گاه پیدیاش را نوش بعد ما آنچه مانده بود و ھمه
اگر دوست «خدا و رسولش. افزود:  یم: دوستیگفت» د واداشت؟یبه آنچه انجام دادرا 
ه به شما سپرده ک یه خدا و رسولش شما را دوست داشته باشند، امانت را وقتکد، یدار

                                           
 ) آمده است.۲۲۸/۸نز (کن در الین چنیا -١
 اند. که نام برده نشدهاند  ) در سند آن شخص یا اشخاصی۹۵۵۱. بیھقی در شعب (ضعیف -٢
 ).۲۲۰/۱( یھقیب -٣
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تان را  یگیه ھمساک یسکد، و با یید راست بگویه سخن گفتک ید، و وقتینکشد ادا 
 .٢-١»دینکرفتار  یو خوب یار نمود به درستیاخت

 ص امبریدن خون پیر و نوشیابن زب
ه بن زب یھقیو ب یعلیابو ه کت نموده، یروا بر یدر الدالئل از عامربن عبداللَّ

نمود، و  یه حجامت مک آمد یدر حال صامبر یه اونزد پکان نمود، یب یو یپدرش برا
ه، ا یا«ه فارغ شد گفت: ک یھنگام ه کز یببر و بر یین خون را گرفته و به جایعبداللَّ

 ید. و وقتیجدا شد، آن خون را نوش صامبر یه از پک یھنگام ی، و»ندیتو را نب یسک
ه خون را چه  یا«گفت:  صامبر یه باز گشت، پک گفت: آن را در » ؟یردکعبداللَّ

د تو آن یشا«ماند. فرمود:  یده میه دانستم از مردم پوشکقرار دادم،  یانکن میتر یمخف
از تو  ی؟ شریدیچرا خون را نوش«گفت:  صامبر ی، پیگفت: آر» ؟یده باشیرا نوش

ھا بر  د: ابوعاصم گفت: و آنیگو یم یابوموس» رسد!! یاز مردم به تو م یبه مردم و شر
 .٤-٣است از ھمان خون است یه در وک ییه قوت و تواناکده بودند، ین عقیا

ه بن زب یسان موالکیاز ٥میو نزد ابونع  سه گفت: سلمان ک(ت است یروا بر یعبداللَّ
ه بن زبکد یوارد شد، و د صامبر خدا ینزد پ است، و آنچه  یر طشتیه به دست عبداللَّ

ه نزد رسول خدا  یرا در آن است م  صامبر یوارد شد، و پ صنوشد، بعد از آن عبداللَّ
رسول خدا آن چه بود؟  ید: ایپرس س. سلمان یگفت: آر» ؟یفارغ شد«به او گفت: 

                                           
 باشد. یف میآمده، و ضع یسیدبن واقد قیث عبین حدید: در ایگو ی) م۲۷۱/۸( یثمیھ -١
) در سند آن عبید بن واقد القیس است که ضعیف است: ۶۵۱۷. طبرانی در االوسط (ضعیف ٢

 ).۵۴۶/ ۱التقریب (
ت یبه مانند آن روا ی) و طبران۵۵۴/۳م (کن را حای) آمده است. و ا۲۱۰/۲ن در اإلصابه (ین چنیا -٣

اند، و رجال  ت نمودهیر رواو بزار به اختصا ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۷۰/۸( یثمیاند. ھ نموده
ر به مانند کن را ھمچنان ابن عسایباشد. و ا ید بن قاسم و او ثقه میر ھنیاند، غ حیبزار رجال صح

آمده  یتیت نموده است. و در روایر قول ابوعاصم رواک) آمده، با ذ۵۷/۷نز (که در الکآن، چنان 
بود، از قوت خون  بر یدر ابن زبه یی که قوت و تواناکن باورند یه: ابوسلمه گفت: و بر اک
 بود. صامبر خدا یپ

) در سند آن جنید بن القاسم است که جز ابن حبان ۳۳۰ – ۳۲۹/ ۱. ابونعیم در الحلیة (حسن -٤
 ).۲۷۰/ ۸کسی وی را ثقه ندانسته است. نگا: المجمع (

 ).۳۳۰/۱ه (یالحل -٥
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سلمان ». زدیدادم تا آنچه را در آن است بر یاسه خون حجامتم را به وک«فرمود: 
 صامبر ید، پیآن را نوش یه تو را به حق مبعوث نموده است، وک یگفت: سوگند به ذات

ه کپاسخ داد: دوست داشتم » چرا؟«د: ی، پرسیگفت: آر» ؟یدیآن را نوش«گفت: 
ر زد و یست خود را بر سر ابن زبد صامبر یمم باشد، آن گاه پکامبر خدا در شیخون پ
رسد، آتش تو را جز در ھمان  یاز تو به مردم م یاز مردم به تو و شر یشر«گفت: 

 .٣-٢»ندک یمس نم ١یسوگند الھ

 ص امبریدن خون پینه و نوشیسف
 )و بعد از آن(نمود  ٥حجامت صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا ٤نهیاز سف یطبران

، آن »ان، پرندگان و مردم دفن نمایدور از چھارپا ییو در جان خون را بردار، یا«گفت: 
ر شدم و او کش متذیدم، بعد از آن برایشدم، و آن را نوش یرفتم و مخف یا گاه به گوشه

 .٦اند ھمه ثقه ید: رجال طبرانیگو ی) م۲۷۰/۸( یثمیھ د.یخند

 بن سنان در روز احد و آنچه درباره وی گفت کبا مال ص امبریقصه پ
بن سنان  که پدرش مالکت نموده، یروا س ید خدریدر األوسط از ابوسع یطبران

را  صامبر ید، خون پیزخم رس صامبر یپ که بر صورت مبارک یدر روز احد، ھنگام

                                           
 ].هاوان منكم اال واردند: [ک یت اشاره مین آیبه ا صامبر یپ -١
ن در ین چنیاند. ا ت نموده، و رجال آن ثقهین را از سلمان به مانند آن مختصرًا روایر اکو ابن عسا -٢

 ) آمده است.۵۶/۷نز (کال
) در سند آن سعد ابوعاصم موالی سلیمان بن علی است که جز ۳۳۰/ ۱. ابونعیم در حلیة (ضعیف -٣

حاتم وی را لین دانسته است. نگا: لسان ابن حبان کسی وی را ثقه ندانسته است. ابن ابی 
 ) برای کیسان موالی عبدالله نیز ترجمه و معرفی نیافتم.۱۵/ ۳المیزان (

 است. صامبر یپ یموال یو -٤
از پوست بدن را  کیوچکه قسمت کق ین طریدن، به اکیغ زدن و میخون گرفتن از بدن با ت -٥

دا یپ یند تا برآمدگکم یل شاخ مکبه ش یا شهیا آلت شیبا شاخ » تفکان دو یشتر در پشت و میب«
دن باشاخ خارج کیله میخون به وس یدھند و آن گاه مقدار یغ میند. بعد چند خراش با تک
 د. م.ینند. به نقل از فرھنگ عمک یم

) در سند آن بریة بن عمر بن سفینة (و گفته شده ۶۴۳۴) (۹۴/ ۷. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٦
 دارقطنی وی را ضعیف دانسته است.ابراھیم) است که 
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، خون ی؟ پاسخ داد: آرینوش یا خون را مید و آن را فرو برد، به او گفته شد: آکیم
خلط شده  یخون من با خون و«فرمود:  صنوشم، رسول خدا  یرا م صامبر خدا یپ

را  یسک ید: در اسناد ویگوی) م۲۷۰/۸( یثمیھ .١»رسد ین آتش به او نمیاست، بنابرا
 اجماع شده باشد. یف بودن ویه بر ضعکدم یند

 ص امبریدن بول پیَمه در نوشیمه بنت ُامَ کیث ام حیحد
 صامبر یه گفت: پکت نموده، یمه، و او از مادرش روایمه بنت امکیاز ح یطبران

 یگذاشت، بار یر تخت خود مینمود و آن را ز یه در آن بول مکاز چوب داشت  یا اسهک
گفتند: آن » جاست؟کاسه ک«د: یافتش، آن گاه پرسین یبرخاست و آن را طلب نمود، ول

 صامبر ید، پینوش -آمده بود  ین حبشه با ویه از سرزمکخادم ام سلمه  -را سّره 
 .٣-٢»پناه برد یوارید از آتش به«گفت: 

 ص امبریم و احترام پیوب در تعظیث ابوایحد
ف ینه تشریبه مد صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سوب یاز ابوا یطبران

وب ین آمد و ابواییدر منزل اول پا صامبر خدا ین آمد. پییوب پایآورد، و در منزل ابوا
اد یوب به یبه خواب رفت ابواد و یه شب فرارسک یگرفت، ھنگام یدر منزل دوم جا

در  ین آن قرار دارد، و وییدر پا صه رسول خدا کدر طبقه باال است  یه وکآورد، 
ن در یوب را خواب نبرد، و از این ابوایقرار گرفته است!! بنابرا یو وح صامبر یان پیم

د. یات نمیرا اذ یغبار اندازد، و و صامبر یخود بر سر پ که مبادا با تحرکھراس افتاد 
رسول خدا، من وام  یآمد و گفت: ا صامبر یه صبح نمود، بامدادان نزد پک یھنگام

ادم آوردم یوب؟! پاسخ داد به یابوا یچه ا یم، گفت: و آن برایشب چشم نبستیوب دیا

                                           
) در سند آن عباس بن ابی شمة است که جز ابن حبان کسی ۹۹۸. طبرانی در االوسط (ضعیف -١

 وی را ثقه ندانسته است.
ه بنیغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۷۱/۸( یثمیھ -٢ مه کیاحمد بن حنبل و ح ر عبداللَّ

 باشند. یثقه مشان  یدوکه ھر
) در سند آن حکیمة بنت امیمة است که جز ابن حبان ۱۸۹/ ۲۴. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٣

) و در سخن ۵۸۷/ ۱کسی وی را ثقه ندانسته و جز با این حدیث ناخته نشده است: المیزان (
 گوید: (حکیمه... ثقه است). می ) که۲۷۱/ ۸ھیثمی (
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نم و بر سرت ک یتکد حری، و شایتر از من ھست نییه تو پاکھستم  یا خانه یه من باالک
گفت:  صامبر یھستم. پ یان تو و وحیند، و من در مکتت یتم اذکزد، و حریغبار بر

ه اگر آنھا را ده مرتبه در کاد ندھم ی یلماتکا به تو ین. آکار را مکن یوب، ایابوا یا«
ت داده شود و ده گناه از ی، در بدل آنھا ده حسنه براییبامداد، و ده مرتبه در شب بگو

ردن کت به مقدار رھا یامت برایھا در ق ، و آنیگردد، و ده درجه به آن بلند گرد کتو پا

جز  ییخدا«، »له كيوله احلمد ال رش كملـ له الاهللا الإله إال «: ییگو یده غالم باشند؟ م
 .٢-١»ندارد یکیش او راست و به خود شریو ستا یست، پادشاھیخدا ن یک

 صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکند ک یت میوب روایھمچنان از ابوا یطبران
ه در طبقه باال باشم، و تو کدانم  یت، من مناسب نمینزدم آمد، گفتم: پدر و مادرم فدا

مان  یاد مردم برایم به خاطر آمدن زین باشییه در پاکنیا«. گفت: ین من باشییدر پا
ست، و آبش که شکدم یم دیه داشتکرا  یا وزهکد] و یوب گوی[ابوا». آسان و بھتر است

م با یھم نداشت یر از آن لحافیه غک یا م و ملحفهیوب برخاستیخت، آن گاه من و ام ایر
 صامبر خدا یاز طرف ما به پ یزیه مبادا چکنیم، از ترس اینمود یم کآن آب را خش

مانده آن را به ما پس یه باقک یم، و وقتیردک یه مید. ما غذا تھیتش نمایبرسد و اذ
از آن جاھا به خاطر بدست م، و یبود یم یخوردن و یافت جایداد، در صدد در یم

م آن یر انداخته بودیاز و سیه ما در آن پکاز شبھا  یکیم. در یخورد یت مکآوردن بر
ه [در کرا  یارکم. و من یدیرا ند یو یھا د و در آن اثر انگشتیطعام را دوباره برگردان

دن ه از رد نمودن طعام و نخورکم، و آنچه را یداد یمانده طعام] انجام میخوردن باق
را احساس  ین سبزیا یمن در آن غذا بو«گفت:  ص یردم وکدم به او عرض ید یو
ن نخواستم یند، بنابرایگو یبا من سخن م یه مردم در گوشکھستم  یردم، و من مردک
 .٤-٣»دیرده شود، اما شما آن را بخورکآن از من احساس  یبو

                                           
 ) آمده است.۲۹۴/۱نز (کن در الین چنیا -١
 ) این داستان از طرق صحیح بسیاری روایت شده است.۱۵۴/ ۴طبرانی ( -٢
ت نموده، مگر ی) روا۴۶۱/۳م (کن را حاین این چنی) آمده است. و ا۵۰/۸نز (کن در الین چنیا -٣

ث به شرط ین حدیم... تا به آخرش، و گفته است: ایساخت یر نشده: ما طعام مکمتذ یه وکنیا
 اند، و ذھبی با او موافقت نموده است. روایت ننمودهمسلم صحیح است، ولی بخاری و مسلم آن را 

) به مانند آن ۴۰۵/ ۱) آمده. نگا: االصابة (۹۵/ ۲. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (صحیح ٤
 ).۲۵۳) و مسلم (۸۵۵در بخاری (
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ه در کنیاند، مگر ا نمودهت یروا یاق طبرانیر به گونه سکم و ابن عساین را ابونعیو ا
ست باالتر از تو باشم، به باال یرسول خدا، مناسب ن یھا آمده است: گفتم: ا ت آنیروا

به انتقال متاع خود دستور داد، و انتقال داده شد،  صامبر خدا یف ببر. و پیخانه تشر
 .١بود کو متاعش اند

 در گذاشتن ناودان واقع شد بان عمر و عباس یآنچه م
ه ابن عباس کاحمد و ابن عسا ،٢ابن سعد ه کاند  ت نمودهیروا ٣بر از عبداللَّ

خود  یھا در روز جمعه لباس سداشت، عمر  سدر راه عمر  یناودان سگفت: عباس 
د، یر ناودان رسیه به زک یعباس دو جوجه ذبح شده بود، و ھنگام ید و برایرا پوش

به  سخت، آن گاه عمر یر سعمر  یخته شد، و بر رویخون آن دو جوجه در آن ر
گر یخود را در آورد و لباس د یھا رد. دوباره باز گشت و لباسکدرآوردن آن ناودان امر 

نزدش آمد و گفت:  سمردم نماز گزارد، آن گاه عباس  ید و بعد از آن آمد و برایرا پوش
به  سآن را گذاشته بود. عمر  صامبر خدا یه پکاست  یین ھمان جایبه خدا سوگند، ا

 ییدوشم باال برو و آن را در ھمان جا یه بر روکدھم  یگفت: تو را سوگند م ساس عب
 .٤چنان نمود سگذاشته بود!! و عباس  صامبر خدا یه پکبگذار 

 
 

                                           
عاصم از  ین ابیبه و ایش ین را ابن ابین این چنی) آمده است. و ا۵۰/۸نز (کن در الین چنیا -١

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۴۰۵/۱ه در اإلصابه (کوب، چنانیبواا
٢- ۱۲/۴. 
ه بن عباس یدر الطبقات آمده است: عب ٣  .بداللَّ
د به یعقوب بن زین را از ی) ھمچنان ا۱۳/۴) آمده است، و ابن سعد (۶۶/۷نز (کن در الین چنیا -٤

را بر دوش خود باال برد،و او  بد: عمر عباس یگو یت نموده، و افزوده است: میمانند آن روا
د و در ھمان یبرگرداناش  یقبل یعمر گذاشت، و ناودان را در ھمان جا یھا خود را بر شانه یپاھا
ه بن عباس ی) از عب۲۰۶/۴در المجمع ( یثمین را ھیش گذاشت. ایجا ر شده، کز متذین بداللَّ

ف ین است تصحکه ممکاست،  [ناودان] آمده» زابیم«، به عوض »راثیم« یت و نقل ویو در روا
ه ھشام ابن سعد از کنیاند، مگر ا ت نموده، و رجال آن ثقهین را احمد روایباشد، و گفته است: ا

ه نشنیعب  ده است.یداللَّ
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 و اصحاب بتوسط ابن عمر  ص امبریم منبر پیاحترام و تعظ
ابن  یه: وکت نموده یروا یم بن عبدالرحمن بن عبدالقاریاز ابراھ ١ابن سعد

در منبر گذاشت، و بعدًا  صامبر ینشستن پ یه دست خود را بر جاکد یدرا  بعمر
ه بن ُقَس یزیھمچنان از  یخود گذاشت. و نزد و یآن را بر رو ت یط روایدبن عبداللَّ

شد، از  یه چون مسجد خلوت مکدم یرا د صامبر یاران پیاز  یه گفت: گروھکاست 
گرفتند، و بعد  یراست خود م یاھ قبر است با دست یکه نزدکن بلند منبر یشاھ

 نمودند. یستادند و دعا میا یقبله م یروبرو

  ص بوسیدن بدن پیامبر

 ن بارهیر در ایدبن ُحَض یقصه ُاَس 
 سر یدبن حضیه گفت: اسکت نموده: یاز پدرش روا یلیل یاز عبدالرحمن بن اب ٢مکحا

بود، و با  صامبر خدا ینزد پ یه روزیکبود، و در حال کرو و با نم صالح، خنده یمرد
گفت:  یزد، و یمر وکبه  صامبر خدا ید، پیخندان ینمود و آنھا را م یقوم صحبت م

امبر خدا، بر تن تو یپ ی، گفت: ا»ریقصاص بگ«فرمود:  صامبر ی، پیردکناراحتم 
راھن خود را برداشت، یپ صامبر خدا ید: پیگو یراھن نداشتم، میراھن است، و من پیپ

دن را شروع نمود و گفت: پدر و مادرم یش بوسیبغل نموده و از پھلورا  ید ویو اس
 .٣خواستم ین را میرسول خدا، من ا یت ایفدا

 در روز بدر ص امبریم پکدن شیه و بوسیسوادبن ُغزَ 
 صامبر خدا یه: پکت نموده یابن اسحاق از حّبان بن واسع و او از بزرگان قوم خود روا

ه قوم را به آن کبود  یریصفوف اصحاب خود را در روز بدر برابر نمود، و در دستش ت
ه از صف کبن نجار،  یعد یف بنیحل - سه ینمود، آن گاه از نزد سوادبن غز یبرابر م

                                           
 ).۲۵۴/۱ابن سعد ( -١
 ).۲۸۸/۳م (کحا -٢
و  اند، ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار یح االسناد است، ولیث صحین حدید: ایگو یم مکحا -٣

به  س یلین را از ابولیر اکح است. و ابن عساید: صحیگو ین قول با او موافقت نموده میدر ا یذھب
دبن ین را از اسیمانند ا یت نموده است، و طبرانی) آمده، روا۳۰۱/۷نز (کمانند آن، چنان در ال

 رده است.کت ی) آمده، روا۴۳/۴نز (که در الکر، چنانیحض
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، »سواد یبرابر باش، ا«زد و گفت:  یم وکر به شیعبور نمود، با ت -ستاده بود یجلوتر ا
، و خداوند تو را به حق و عدل مبعوث نموده است، ینمود تمیاذ صرسول خدا یگفت: ا

قصاص خود را «م خود را برھنه ساخت و گفت: کش صامبر خدا یقصاصم را بده، آن گاه پ
د: یپرس صامبر ید، پیمش را بوسکرا در آغوش گرفت و ش صامبر ید: او پیگو ی، م»ریبگ
 ینیب یه مکرا  یزین چیخدا، ارسول  یگفت: ا» ار واداشت؟کن یسواد چه تو را به ا یا«

ن لحظات بودنم با تو، پوستم با پوستت تماس ین خواستم در آخریبنابرا ،١ده استیفرا رس
 .٣-٢ر گفتیر نمود، و به او خیخ یش دعایبرا صامبر خدا یند، آن گاه پکحاصل 

 ص امبریم پکدن شیگری در بوسیقصه صحابی د
 یه خود را با رنگ زردک یبا مرد صامبر یه: پکت نموده یعبدالرزاق از حسن روا

از خرما بود،  یا شاخه صد و در دست رسول خدا یرنگ نموده بود، روبرو گرد
م آن مرد زد و گفت: کو با آن شاخه خرما به ش» نکرا دور  ٤َوْرس«گفت:  صامبریپ

مرد ن شد، آن گاه آن یمش خونکدر اثر آن ضربه ش» رده بودم؟کن منع نیا تو را از ایآ«
؟ یریگ یامبر خدا قصاص میا از پیامبر خدا، مردم گفتند: آیپ یگفت: قصاصم را بده، ا

م خود را کش صامبر یلت ندارد. آن گاه پیس بر پوست من فضکچیگفت: پوست ھ
د و یرا بوس صامبر یم پکن موقع آن مرد شیدر ا» ریقصاص بگ«برھنه نمود و گفت: 

 .٦-٥ینکم شفاعت یامت برایروز قگذارم تا در  یت مین را برایگفت: ا

  ص امبریم پکدن شیقصه سواد بن عمرو در بوس
ن صورت یسوادبن عمرو را به ا صامبر خدا یه: پکت نموده یاز حسن روا ٧ابن سعد

ورس ورس، بعد از  ١و گفت: خط خط -ده در چادر یچیل گفته است: پیاسماع -د ید

                                           
 ده است. م.یمن فرارسجنگ و مقابله با دش یعنی -١
 ) آمده است.۲۷۱/۳ه (ین در البداین چنیا -٢
 اند. ) در اسناد آن کسانی ھستند که نام برده نشده۸۴/ ۲. ابن اسحاق در سیره ابن ھشام (ضعیف -٣
 ر. م.ییتغ که سرخرنگ باشد. به نقل از فرھنگ الروس با اندکاست  یورس لباس -٤
 آمده است.) ۳۰۲/۷نز (کن در الین چنیا -٥
 ). از حسن بصورت مرسل.۱۸۰۳۸. مرسل است. عبدالرزاق در مصنف خود (ضعیف -٦
 ).۷۲/۳ابن سعد ( -٧
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مش کاصابت نمود و در ش یم وکزد، و آن به ش یم وکبه ش کیا مسوای، یآن با چوب
 .٢ر شده استکاثر گذاشت... و مانند آن را متذ

ه به او کاز انصار  یه گفت: مردکت نموده، یاز حسن روا ،٣و عبدالرزاق ھمچنان
داد، و خود را آن  ینت میاز زعفران ز یبکشد خود را با مر یگفته م ٤سواده بن عمرو

د، ید یرا م یو صامبر یه پک یخه درخت است، و ھنگامشا ییه گوکساخت  یچنان م
ه کت صامبر ین نموده بود، پییه تزکآمد  یدر حال یداد، روز یت مکاو حر یسر خود را برا

 صامبر یاو انداخت و مجروحش ساخت، و او به پسوی  بهه در دست داشت کرا  یچوب
 صامبر یبر تن پ -داد ه چوب را به او کت صامبر یرسول خدا قصاص بده، پ یگفت: ا

د و زجر نمودند یرا تھد یھا شروع نمود، مردم و و به بلند نمودن آن -راھن بود یدو پ
راھنش] ی[در باال نمودن پ صه رسول خدا کنیدست بازداشت تا ا صامبر یو او از پ

را مجروح ساخته بود، آن گاه شاخه را انداخت، و خود را  یه وکد، یرس ییبه ھمان جا
گذارم، تا در  یت میخدا، آن را برا ینب یدش، و گفت: ایبوس یزان نمود و میآو یبر و

 .٦-٥ینکامت مرا در بدل آن شفاعت یروز ق

 ص امبریدن قدم پیطلحه بن براء و بوس
ه: طلحه بن کن بن َوْحَوح گذشت یان اصحابش از ُحصَ یدر م صامبر یدر محبت پ

د، و یچسبان یشد، خود را به او م یروبرو م صامبر یه با پک یھنگام ببراء 
، یپس از وفات و صامبر یپ یشانیاز پ سر کدن ابوبید. و بوسیبوس یرا مھایش  قدم

 خواھد آمد.

                                                                                                       
ن دور کدور «ه ک، »حط حط«ف باشد از ین تصحید ایو شا» خط خط«ن در اصل آمده ین چنیا -١

 م.». نکن ورس را از خود دور کورس را ازخود دور « یعنیند، ک یرا افاده م» نک
 ) در طبقات از حسن بصورت مرسل.۷۲/ ۳. مرسل است. ابن سعد (ضعیف -٢
 ).۳۰۲/۷نز (کال -٣
شود،  یرا سواده و سواد گفته م یگذشت و و یث ویه حدکن ھمان سوادبن عمرو است، یا -٤

 ه حافظ در اإلصابه گفته است.کچنان
 ت نموده است.ی) آمده، روا۹۶/۲ه در اإلصابه (ک، چنانین را بغویا -٥
 ). از حسن.۱۸۰۳۹. مرسل است. عبدالرزاق در مصنف خود (ضعیف -٦
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بلند شد و آنچه از  ص گریه نمودن اصحاب وقتی که شایعه کشته شدن پیامبر
  ایشان در نگهداری وی صادر گردید

 دیدر روز احد به او رس ص رامبیشته شدن پکه خبر کقصه زن انصاری وقتی 
نه برگشته یه گفت: در روز احد اھل مدکت نموده، یروا س کاز انس بن مال یطبران

ه یادھا در ناحیه صداھا و فرکنیشته شده است، تا اک ردند و گفتند: محمدکو فرار 
] پدر، پسر، یھا رون آمد، و با [جنازهیاز انصار ب یا نه بلند شد، آن گاه زن محرمهیمد

ه ک ید، ھنگامیدامش اول روبرو گردکه با کدانم  ید، و نمیشوھر و برادرش روبرو گرد
گفتند: پدرت، برادرت، شوھرت،  یست؟ مکین یگفت: ا یگذشت م یاز آنان م یکیبه ھر 

ت است، یش رویگفتند: پ یچه شد؟ م صامبر خدا ید: پیپرس یپسرت، و [در ھر بار] م
را گرفت، و گفت: پدر  ید، و گوشه لباس ویخود را رسان صامبر خدا یش پیه پکنیتا ا

ه کرا  یسک یگر پرواید یا ه تو سالمت ماندهک یرسول خدا، وقت یت ایو مادرم فدا
 .٢-١شده است ندارم! کھال

نه یدر مد صامبر یه گفت: در روز احد نزد پکت است یروا سر یو نزد بزار از زب
نماند، و  یباق -نه یدر مد یعنی - صامبر یس از اصحاب پکچ یم، و ھیجمع شد

ه نمودند، یھا گر شته شد، آن گاه زنک صاد نمود: محمدیفر یسکاد شد، و یھا ز شتهک
امبر یرون آمد و به راه افتاد و جز پیب ینم. وید تا ببینکه عجله نیگفت: به گر یو زن

ت ین رواید: در ایگو یم .٣نداشت یرکگر غم و فید یو جستجو از حال و صخدا 
 سوقاص  یباشد. و نزد ابن اسحاق از سعدبن اب یعمربن صفوان آمده، و مجھول م

ه شوھر، برادر، و پدرش کنار، ید یاز بن ینار زنک صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا
ه ک یده بودند عبور نمود، ھنگامیبه شھادت رس صدر روز احد ھمراه رسول خدا 

 یر است ایچه شد؟ گفتند: به خ صامبر خدا یخبر دادند، گفت: پ یمرگ آنان را به و
ه چنان است  د، تا ی، گفت: او را به من نشان دھیه دوست دارکام فالن، او به حمداللَّ

                                           
ت نموده، یب روایخ خود محمدبن شعیدر األوسط از ش ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۱۵/۶( یثمیھ -١

 اند. ثقه یه رجال ویبق یرا نشناختم، ول یو و
 ).۱۱۵/ ۶) در سند آن جھالت است. نگا: المجمع (۷۴۹۹. طبرانی در االوسط (ضعیف -٢
 ).۱۱۵/۶( یثمیھ -٣
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را  یه وک ینشان داده شد، و وقت یبا اشاره به و صامبر ید: آن گاه پیگو ینمش، میبب
 .٢-١بعد از تو آسان است! یبتید گفت: ھر مصید

 دیظاھر گرد ص امبریروز احد در محبت و دوستی پآنچه از ابوطلحه 
در روز  صامبر یپ یش رویدر پ سه: ابوطلحه کت نموده یروا ساحمد از انس 

و  -نمود،  یاستفاده م یبه عنوان سپر از پشت و صامبر یرد، و پک یم یراندازیاحد ت
ه کند یتا بب نمود، یخود را بلند م صامبر یانداخت، پ یر میو چون ت -رانداز بود یاو ت

نطور یگفت: ا ینمود و م ینه خود را بلند میند، و ابوطلحه سک یجا اصابت مکرش به یت
 یام [در دفاعت] جلو نهیبه تو نرسد، س یریامبر خدا، تیپ یا -ت یپدر و مادرم فدا -
ش یبه نما صامبر یپ یش رویش را در پیخو یینه تو باشد، و ابوطلحه قوت و توانایس
مرا  یضرور یارھاک یھستم، برا یامبر خدا، من قویپ یگفت: ا یگذاشت و م یم

 .٣مرا دستور فرما یخواھیبفرست، و به آنچه م

 ص امبریشجاعت قتاده در دوستی پ
 صامبر خدا یبه پ یمانکه گفت: کت نموده، یروا ساز قتاده بن نعمان  یطبران

 یش رویآن را در روز احد به من داد، و با آن تا آن وقت در پ صه شد، و رسول خدا یھد
در  صامبر یپ یست، و بعد از آن در مقابل روکش شکه دو نوکر زدم، یت صامبر خدا یپ

نمودم، و ھرگاه  یخود استقبال م یرھا را به رویم ثابت قدم و پابرجا ماندم، و تیجا
شد، سر خود را به  یمنحرف م صامبر خدا یپ یمن به طرف رو یاز مقابل رو یریت

ر یه تکبود  ین در حالیم، و ایرا محافظت نما صامبر یبردم، تا صورت پ یطرف آن م
 ر شده است.کگذشت متذ سه در شجاعت قتاده کث را چنانیانداختم، و حد ینم

 

                                           
 ) آمده است.۴۷/۴ه (ین در البداین چنیا -١
). مشکل ۵۳۲/ ۲) آمده. طبری در تاریخ (۴۲/ ۳. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -٢

 آن نیز انقطاع بین اسماعیل بن محمد و پدربزرگش سعد بن ابی وقاص است.
ت یبه مانند آن روا سن را از انس ی) ا۶۵/۳و ابن سعد () آمده است. ۲۷/۴ه (ین در البداین چنیا -٣

 نموده است.
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  ص گریه نمودن اصحاب هنگام به یاد آوردن جدایی پیامبر

 س رکه ابوبیگر
در  یروز صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سد یابوسعبه از یش یابن اب
سر  یا م و با پارچهیه ما در مسجد بودک یه در آن درگذشت، در حالکاش  یضیھمان مر

آورد و بر آن قرار داشت، ما  یرون آمد، و به طرف منبر رویخود را بسته بود، نزد ما ب
ه جانم در دست اوست، من ک یسوگند به ذات«م، آن گاه گفت: یرا دنبال نمود یو
 ینت آن به او عرضه شد ولیا و زیدن یا بنده«، و گفت: »ام ستادهینون بر حوض خود اکا

پر ھایش  ندانست و چشم یسکگر ید سر کن را جز ابوبیو ا». او آخرت را انتخاب نمود
ه پدران، مادران، جانھا و اموال کت، بلیه نموده گفت: پدر و مادرم فدایشد و گر کاش

نون بر آن کگر تاین آمد و دییپا صامبر یم، بعد از آن پیدھ یه میخود را در بدل تو فد
 .٢-١ستادینه ا

 له نمودن فاطمه یگر

ٓ  إَِذا﴿ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا باز ابن عباس  یطبران ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا َّ� 
خبر مرگم به من «را خواست و گفت:  لفاطمه  صامبر ینازل شد، پ ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ 

ن یاولن چون تو که میگر«به او گفت:  صامبر یه نمود، آن گاه پیفاطمه گر». داده شد
 یو صامبر یاز زنان پ یکید، ی، و فاطمه خند»یوندیپ یه از اھلم به من مک یھست یسک

داد: ، پاسخ یدیو خند یه نمودیه گرکدم ید و گفت: من تو را دین حالت دیرا در ا
ه نمودم، بعد از آن ین گری، بنابرا»خبر مرگم به من داده شد«به من گفت:  صامبر یپ

ن یو به ا» یوندیپ یه به من مک یاز اھلم ھست یسکن ین چون تو اولکه میگر«گفت: 
 .١-٣دمیلحاظ خند

                                           
د ین را از ابوسعی) به مانند ا۲۳۰/۲) آمده است، و ابن سعد (۵۸/۴نزالعمال (کن در ین چنیا -١

 ت نموده است.یروا
) در سند آن ابویحیی سمعان االسلمی است که ۲۷/ ۴۱۳/ ۷. ابن ابی شیبة در مصنف (ضعیف -٢

 ) یعنی در صورت متابعه مگر نه مورد قبول نیست.۴۸۹/ ۲است: التقریب (مقبول 
باشد، و در  یه ثقه مکر ھالل بن خباب یغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۳/۹( یثمیھ -٣

 ز ھست.یضعف ن کیاند یو
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ه کدر ھمان دردش  صه: رسول خدا کت نموده یروا لشه یاز عا ٢دو ابن سع
در گوشش گفت، و او  یمخف یزیفاطمه را خواست، و چدر آن درگذشت دخترش 

د. یدر گوشش گفت: و او خند یزیه نمود. بعد از آن او را دوباره خواست و چیگر
به من خبر داد،  صامبر خدا یدم، گفت: پین پرسید: من او را از ایگو یم لشه یعا
ه نمودم، بعد از آن به من خبر داد، ین گریند، بنابراک ین درد خود وفات میه او در اک
ن یدم. این سبب خندیوندم، و به ایپ یه به او مکھستم،  یاز اھل و یسکن یه من اولک

ن را از ام سلمه به یت نموده، و ھمچنان ایتر از آن روا یطوالن یاز و یگریرا به اسناد د
اش  خنده ه ویرا از گر لآمده: من فاطمه  یت ویرده. در رواکت یمانند آن روا

رد، و دوباره به من اطالع یم یم یه وکبه من خبر داد،  صامبر یدم، پاسخ داد: پیپرس
ن ید زنان اھل جنت ھستم، بنابرایھماالسالم سیم بنت عمران علیه من بعد از مرکداد، 
 دم.یخند

د، فاطمه یفرارس صامبر یه: چون مرگ پکت نموده یروا ساز عالء  ٣و ابن سعد
من درگذشتم بگو:  ین، وقتکه میدخترم گر«به او گفت:  صامبر یه نمود، پیگر ل

ه و انا انا  یبت عوضیھر انسان به واسطه آن از ھر مص یه راجعون، چون برایال للَّ
 ».و از من ھم«رسول خدا؟ گفت:  یفاطمه گفت: و از شما ھم ا». است

 س ه نمودن معاذیگر
او را  صامبر خدا یه پک یھنگامه گفت: کت نموده، یروا ساحمد از معاذبن جبل 

ه ک یرون آمد و ھمراھش در حالیاش ب هیجھت توص صمن فرستاد، رسول خدا یبه 
ه ک ینمود ھنگام یت مکاده حریپ یو یسوار یدر پھلو صامبر یمعاذ سوار بود و پ
ن ک، و ممینکن است تو مرا پس از امسال مالقات نکمعاذ، مم یا«فارغ شد گفت: 

امبر یپ یی، آن گاه معاذ به خاطر اندوه از جدا»ینکسجدم و قبرم مرور ن میاست تو به ا
د ینه گردانیخود را به طرف مد یملتفت شد و رو صامبر یه نمود، بعد پیگر صخدا 

                                                                                                       
 ).۱۶۷/ ۷) بیھقی در الدالئل (۸۸۳) االوسط (۳۳۰/ ۱۱. طبرانی در الکبیر (حسن -١
 ).۲۴۷/۲عد (ابن س -٢
 ).۳۱۲/۲ھمان منبع ( -٣
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ه که باشند، و ھر جا کس کان ھستند، ھر ین مردم به من متقیتریکنزد«و گفت: 
 .٢-١»باشند

  ص گریه نمودن اصحاب در خوف از مرگ پیامبر

 ن بارهیث ابن عباس در ایحد
آمد و به او  صامبر ینزد پ یسکه گفت: کت نموده، یروا ببزار از ابن عباس 

ھا را  چه آن«نند، گفت: ک یه میدر مسجد گرشان  ه مردان و زنانکن انصاراند یگفت: ا
رون یب صامبر ید: آن گاه پیافزا ی. مینکه وفات کترسند،  یپاسخ داد: م» اند؟یگر یم

ده بود، و دو طرف آن یچیخود را پ یه در لباسکبر منبر خود نشست،  یآمد، و در حال
پس از حمد و  یبسته بود، و یخود انداخته بود، و سر خود را با دستار یھا را به شانه

 خداوند گفت:  یثنا
 که چون نمک یگردند، حت یم مکشوند، و انصار  یاد میمردم: مردم ز یاما بعد: ا«

د از یاز امرشان را به دست گرفت، با یزیچ یسکن اگر یباشند، بنابرا یدر طعام م
 .٤-٣»ارشان درگذردکد، و از گنھیارشان قبول نماکویکمحسن و ن

 ص امبریقول ام فضل ھنگام وفات پ
 صامبر یپ یضیه گفت: ھنگام مرکت نموده، یاحمد از ام فضل بنت حارث روا

چه «آن گاه سر خود را بلند نمود و گفت:  ردم،که نمودن ینزدش آمدم، و شروع به گر
رسول  یه پس از تو، اکم یدان یم، و نمیا دهیام فضل گفت: بر تو رس» اند؟یگر یتو را م

                                           
از آنھا از عاصم بن  یکیت نموده، و در ین را احمد به دو اسناد رواید: ایگو ی) م۲۲/۹( یثمیھ -١

ه از ین، گرکه میمعاذ گر یا«ه فرمود: که معاذ گفت، و در آن آمده است، کت نموده، ید روایحم
 اند. غیرراشد بن سعد و عاصم بن ُحَمید که ھردو ثقهاند،  سندھا صحیحھردو  و رجال». شیطان است

 ).۵۱۲) نگا: صحیح الجامع (۲۳۵/ ۵احمد ( -٢
نون کت نموده، و ایروا یرامه از ابوموسکن را بزار از ابن ید: ایگو ی) م۳۷/۱۰در المجمع ( یثمیھ -٣

ن یاولش تا اح، بدون یاند، و در صح حیه رجال آن رجال صحیبق یدانم، ول یشان را نمیا یاسما
ه خود به نقل از ابن حجر گفته است: یرون شد و نشست، آمده است. و در حاشیقول: آن گاه ب

ه است، و یرامه، و ابن موسکرامه محمدبن عثمان بن کابن  از رجال شان  ھردوی عبداللَّ
 ت نموده است.ی) از ابن عباس به مانند آن روا۲۵۲/۲ن را ابن سعد (یو ا اند. حیصح

 ).۲۲/ ۹) نگا: المجمع (۲۷۸۹( بزار -٤
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ن یشما پس از من مستضعف«فرمود:  صامبر یم؟ پینیب یخدا از مردم چه م
 .٢-١»دیباش یم

  ص وداع و خداحافظی پیامبر

 زھایر چین، غسل و نماز بر وی و سایفکتقبل از وفات درباره  ص امبریت پیوص
ه بن مسعود  ما، پدر و  یب ما و نبیه گفت: مرگ حبکت نموده، یروا سبزار از عبداللَّ

 ییه فراق و جداک یش، شش شب قبل از مرگش به ما خبر داده شد. ھنگامیجانم فدا
و  ردکجمع نمود و به طرف ما را نگاه  لشه یشد، ما در خانه مادرمان عا یکنزد

د، خداوند شما را زنده نگه یخوش آمد«خت، و بعد از آن گفت: یر کاشھایش  چشم
بدھد، و  یدارد، و خداوند شما را در محافظت خود نگه دارد، و خداوند شما را جا

د، یت نمایند، و خداوند شما را ھداکد، و خداوند بلندتان یفرماتان  بیخداوند نصرت نص
د، و خداوند یت فرمایق عنایخداوند شما را توف ند، وکتان  بیو خداوند رزق نص

ه یو ترس خداوند توص ید، من شما را به تقوینماتان  بدارد، و خداوند قبولتان  سالمت
فه یم، و او را بر شما خلینما ینم، و خداوند را در ارتباط به شما سفارش مک یم
مورد بندگانش و ه بر خداوند در کار ھستم، کترساننده آشتان  یگذارم. من برا یم

 د، چون خداوند به من و شما گفته است:ینکن یبر و خودخواھکش تیشھرھا

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ  َوَ�  ِض �ۡ�

 .]۸۳[القصص:  ﴾٨٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
بر و فساد کن تیه در زمکم ینک یمقرر م یآنان یآخرت را برا یسرا«: ترجمه

 .»زگاران استیپرھ و از آنیکخواھند و عاقبت ن ینم
 و فرموده است:

ِ�نَ ّلِلۡ  ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِ� ﴿  .]۶۰[الزمر:  ﴾ُمَتَكّ�ِ
 .»ست؟یبران نکمت یبرا یگاھیا دوزخ جایآ«: ترجمه

                                           
 اند. ف دانستهیرا ضع یو یاد آمده، و گروھیز یدبن ابیزیت ین رواید: در ایگوی) م۳۴/۹( یثمیھ -١
/ ۲) در سند آن ابن ابی زیاد القرشی است که ضعیف است. نگا: التقریب (۳۳۹/ ۶. احمد (ضعیف -٢

 ).۳۴/ ۹) و المجمع (۳۶۵
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سوی  بهخداست، و سوی  بهشده است، و بازگشت  یکاجل نزد«بعد از آن گفت: 
را  یو -» یق اعلی، و جام پرگشته و رفیجنت المأوسوی  بهاست، و  یسدرةالمنتھ

مردان «دھد؟ گفت:  یغسل م کیرسول خدا، تو را  یم: ایگفت -ه گفت کپندارم  یم
اگر «م گفت: ینکن یفکتو را ت یزیگفتم: در چه چ». بتر شانیبتر و قریتم، قریاھل ب

، »١د مضریا در [پارچه] سفی یمنیا در جامه یم، ین لباس ھایدر ھم د،یخواسته باش
ه یز گرین یم، ویه نمودیاز ما بر تو نماز بخواند؟ و آنگاه گر یکدام کم: ید: گفتیگو یم

تان یتان، برا یند، و از طرف نبکمغفرت تان  یلحظه، خداوند برا یک«نمود و گفت: 
قبرم  یام در پھلو ن خانهیو بر تختم در ھم د،یه مرا غسل دادک ید، وقتیر عطا نمایخ

خواند  یه بر من نماز مک یسکن ید، چون اولیرون رویاز نزدم ب ید، ساعتیگذاشت
 کل، بعد از آن ملیائل، بعد اسرافیکل است، بعد از آن مینم جبرئیدوست و ھمنش

، و ندکرحمت شان  ، و خداوند بر ھمهکر خود. و بعد از آن ھمه مالئکالموت با عسا
د و درود و سالم ید وبر من نماز بخوانیبعد از آن شما بر من فوج فوج داخل شو

غ یو ج یا نندهکاد یو فر -ه گفت کپندارم  یرا م یو - یا نندهکه ید، و مرا با گریفرست
تم بر سرم نماز گزارند، و بعد از آن شما، ید اول مردان اھل بید، و باینکت نیاذ یا زننده

ب باشد از یه غاکاز برادرانم  یسک ید، و براییاز طرف من سالم بگوتان  یھا و بر نفس
داخل تان  نیه بعد از من به دک یسکد، و ھمچنان [سالم مرا]به یطرف من سالم برسان

را  یو -ه من سالم خود را، کرم یگ ید]، من شما را گواه میم داریشود [تقد یم
امت ینم از امروز تا روز قیه مرا در دک یسانک، و به ھمه یبرو -ه گفت کپندارم  یم

از ما تو را به قبرت  یسکرسول خدا چه  یم: ایگفت». نمک یم مینند تقدک یمتابعت م
نند، و شما آنان یب یه شما را مک، یادیز کتم، با مالئیمردان اھل ب«ند؟ گفت: کداخل 

 .١-٢»دینیب یرا نم

                                           
 آمده، و آن بھتر است. یدر نزد ابن سعد: مصر -١
ل بن سمره احمسی یر محمدبن اسماعیاند، غ حید: رجال وی رجال صحیگو ) می۲۵/۹ثمی (یھ -٢

ه وی گفته است: کنیت نموده، مگر این را طبرانی در األوسط به مانند آن روایه ثقه است. و اک
ھا اشعث بن  جمله آنه از کر شده کف را در اسناد خود متذیماه قبل از مرگ وی، و چند ضع یک

 باشد. ح نمییث وی صحید: حدیگو طابق است، ازدی می
تر با فرق اندکی روایت نموده، و بعد از آن گفته  و ابونعیم از ابن مسعود س به مانند آن طوالنی

ه، ایاست، البته به روا است: این حدیث غریب ث را متصل االسناد جز ین حدیت مره از عبداللَّ
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  ص درگذشت و وفات پیامبر

 گفتند بر کآنچه عمر و ابوبو  ص امبریقصه درگذشت پ
از ھمراھانم نزد  یکیه گفت: من با کت نموده، یدبن بابنوس روایزیاحمد از 

را انداخت و  یما بالشت یبرا یاجازه ورود خواستم، و یرفتم، و از و لشهیعا
چه  کن، درباره عرایام المؤمن ید، ھمراھم گفت: ایشکخود سوی  بهحجاب را 

گفت:  لشه یق خود زدم. عایست؟ من بر شانه رفیچ کد: عرای؟ پرسییگو یم
ض آنچه را یض؟ درباره حیست؟ حیچ کد: عرای، باز پرسیت نمودین، برادرت را اذکم

بودم  یض میه حک یمرا در حال صامبر ید، بعد از آن افزود پییخداوند گفته است بگو
بود، بعد از  یان من و او لباس مینمود و در م یگرفت و از سرم استفاده م یدر آغوش م

ه کگفت،  یرا م یا لمهک یگذشت، گاھ یبر درب منزلم م صامبر یه پک یآن گفت: وقت
نگفت، باز  یزیگذشت و چ یروز ص ید. ویرسان یخداوند توسط آن به من نفع م

در  یز، بالشتینک یا سه مرتبه، آن گاه گفتم: اینگفت، دو مرتبه،  یزیگذشت و چ
شه یعا یا«از نزدم گذشت و گفت:  صامبر یا بستم. باز پم بگذار، و سرم ریدروازه برا

ند! بعد از ک یند، گفت: سر من ھم درد مک یگفتم: سرم درد م» تو را چه شده است؟
بار شده آورده شد، و نزد من داخل  یا ه در جامهکرده بود، کدرنگ ن کیآن رفت، و اند
ان یتوانم در م یدارم، و نمت یاکش یضیه زنان فرستاد و گفت: من از مریشد، و نزد بق

 شه باشم.ید تا نزد عاین به من اجازه بدھیتان بگردم. بنابرا ھمه
 یننموده بودم، از و یرا پرستار یسکچیه قبل از او ھک یبعد از آن من در حال

ام بود، ناگھان سر خود را به  ه سرش در شانهک یدر حال ینمودم، و روز یم یپرستار
خواھد، آن گاه از دھنش آب  یم یزیاز سرم چ یه وکردم کطرف سرم دور داد، گمان 

 یه وکردم کد، و گمان یه پوستم از آن لرزکام افتاد،  نهیرون شد و بر سیب یسرد
ره بن یانداختم. آن وقت عمر و مغ یرا بر و ین لحاظ لباسیھوش شده است، بدیب

آمدند، و اجازه خواستند، و من به آنان اجازه دادم، و حجابم را بر خود  بشعبه

                                                                                                       
ن را یت ننموده است. و ایروا یسکگر یباشد د یم یه فرزند اصبھانکالرحمن بن عبد کعبدالمل

 تر روایت نموده، و در اسناد وی واقدی آمده است. ) از ابن مسعود به مانند آن، طویل۲۵۶/۲ابن سعد (
 ).۸۴۷بزار (. حسن -١



 ٦٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 صامبر خدا یھوش شده، پیب ینگاه نمود و گفت: وا یوسوی  بهدم، آن گاه عمر یشک
 یکه به دروازه نزدک یھوش شده است!! بعد از آن برخاستند و ھنگامید بیچقدر شد
تو  ی: دروغ گفت١موده است، گفتموفات ن صامبر خدا یعمر پ یره گفت: ایشدند مغ

رد. یم یند نمکن را نابود نیه خداوند منافقکنیتا ا صامبر خدا ی، پیمرد فتنه جو ھست
 یآمد، و من حجاب را برداشتم، و او به و سر کد: بعد از آن ابوبیگو یم لشه یعا

درگذشته است، بعد از آن،  صپبامبر خدا  »ه راجعون!ياناال واناهللا«نگاه نمود و گفت: 

د و گفت: و یرا بوس صامبر یپ یشانین نموده پییآمد و دھن خود را پا یاز طرف سر و
را  یو یشانین نمودن دھن خود پییرا بلند نمود و با پا یاه! بعد از آن دوباره سر ویانب

 یانشین نمودن دھن خود پییرا بلند نمود و با پا یاه! باز سر وید و گفت: واصفیبوس
 درگذشته است. صامبر خدا یاله! [و گفت:] پید و گفت: واخلیرا بوس یو

داد و صحبت نموده  یه میانیمردم ب یبرا سه عمر کرون شد، یو به طرف مسجد ب
ند. آن ک ید، وفات نمین را نابود ننمایه خداوند منافقکنیتا ا صامبر خدا یگفت: پ یم

 د:یفرما یم أخداوند گفت: خداوند  یصحبت نمود، و بعد از حمد و ثنا سر کگاه ابوب

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ
 .»ز خواھند مردیشان نی، و ایریم یمحمد] تو م ی[ا«: ترجمه

 ه فارغ شد،یه از آکنیتا ا

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  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾هِ َعقَِبيۡ  َ�َ

ا یرد یا اگر بمیاند، آ امبران گذشتهیپ یامبر است، قبل از ویو محمد فقط پ«: ترجمه

 .»ت برگردد...یبه عصر جاھل کید، و ھر یگرد یت بر میشته شود به دوره جاھلک
نمود،  یه خداوند را عبادت مک یسکه را تمام نمود، بعد از آن گفت: ھر یه آکنیتا ا

نمود، محمد درگذشته  یه محمد را عبادت مکس کرد، و ھر یم یخدا زنده است و نم
مردم  یافزود: ا ستاب خداست؟ بعد عمر کن در یا ایگفت: آ ساست. آن گاه عمر 

                                           
ست: [عمر] ) از احمد نقل شده، آمده ا۳۲/۹ن در اصل آمده. و در آنچه در المجمع (ین چنیا -١

 ، و در نزد ابن سعد آمده: پس عمر گفت.یگفت دروغ گفت
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 ین با ویبرخوردار است، بنابرا ١یان مسلمانان از سابقه داریه در مکر است کن ابوبیا
 .٣-٢دینکعت یب

  ص تجهیز و تکفین پیامبر

 ن بارهیدر ا س ث علییحد
ز یه به تجھک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا سطالب  یابن اب یاز عل ٤ابن سعد

م، آن گاه انصار صدا یھمه مردم بست یم دروازه را به رویشروع نمود صامبر خدا یپ
ش یداست! و قریز ھویمان در اسالم ن گاهیم. و جایھست یو یھا ییه: ما داکنمودند 

گروه مسلمانان، ھر  یاد برآورد: ایفر سر کم، ابوبیھست یو ٥ه: ما عصبهکصدا نمودند 
ه کدھم [ یتراند. من شما را به خداوند سوگند م ر خود مستحقیقوم به جنازه خود از غ

د، به خدا یساز یرا، از او دور م ید، قوم خود وید]: چون اگر شما داخل شوینشو داخل
بن  یشود. و از عل یداخل نم یسکگر ید ،٦شود یه فراخوانده مک یسکسوگند، جز 

م، چون او یدار یه: ما حقکاد نمودند یه گفت: انصار فرکت است یروا بن یحس
مراجعه  سر کداست، و نزد ابوبیھو زیگاه مان در اسالم نیفرزند خواھر ماست و جا

د، ینکمراجعه  بو عباس  یتراند، به عل یاول یگفت: قوم خودش به و ینمودند، و
 .٧اجازه ندارد وارد شود یگریس دکھا بخواھند  ه آنک یسکچون 

                                           
دھد، و در  یم یمعن» ه غواص برآورده باشدکرا  یدیر، و مرواریزن اس«ه کآمده » هیسب«در اصل  -١

) آمده ۲۴۲/۵ه (یه البدایه در حاشکن صورت درست آن چنانکآمده، و مم» ذواشبه«ه یموریالت
لمه در ترجمه مراعات شده است، و در نزد ابن سعد کن یھم یه معناکباشد، » هیذو اسبق«
با  یند. با استفاده از پاورقک یرا افاده م یدیسف یو مو یه بزرگ سالکآمده » بهیذوش) «۲۶۸/۲(

 ادت. م.یز کاند
اند. و  د: رجال احمد ثقهیگو ی) م۳۳/۹( یثمی) آمده است. و ھ۲۴۱/۵ه (ین در البداین چنیا -٢

) ۲۶۷/۲ت نموده است. و ابن سعد (یف روایبه اسناد ضع یادتین با زیبه مانند ا آن را یعلیابو
 رده است.کت یدبن بابنوس مختصرًا روایزین را از یمانند ا

 ).۳۳/ ۹) نگا: المجمع (۲۶۹/ ۶. احمد (صحیح -٣
 ).۶۱/۲ابن سعد ( -٤
 ند. م.یشاوندان مرد از طرف پدر را گویعصبه خو -٥
 ت.یاز آل ب یعنی -٦
 ) که مرسل است.۲۷۸/ ۲. ابن سعد در طبقات (ضعیف -٧



 ٦٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 ن بارهیدر ا بث ابن عباس یحد
د شد، و در یشد صامبر یپ یماریه: بکت نموده یروا باز ابن عباس  یطبران

ه ک یداخل شد، ھنگام س یحضور داشتند، عل بشه و حفصه یه نزدش عاک یحال
 یکشو، به من نزد یکبه من نزد«د سر خود را بلند نمود و گفت: یرا د یو صامبر یپ

ه در ک ین طور نزد او بود. و وقتیه نمود، و تا ھنگام وفات ھمکیت ی، و به و»شو
عبدالمطلب آمدند و بر  یبا بن سبرخاست و در را بست. سپس عباس  س یگذشت عل

زه و خوشبو کیپا یت، در زندگیگفت: پدرم فدا یشروع نمود م س یستادند، و علیدر ا
بلند و پخش شد،  ییخوش و گوارا ی!! و بویزه و خوشبو ھستکیز پای، و در مرگ نیبود

 ن، بهکم ١هیگفت: خاموش باش، و مثل زن گر سده بودند!! عباس ییه مانند آن را نبوک
د، یاوریگفت: فضل بن عباس را به نزد من ب ید. علیصاحب خود متوجه شو

 صامبر خدا یه سھم ما را نسبت به پکم یدھ یانصارگفتند: شما را به خدا سوگند م
شد، و در  یگفته م ٢یه به او اوس ابن خولکاز آنان را،  ین مردید؟ بنابراینکفراموش ن

را در خانه  ییداخل نمودند. آن گاه صدا زینمود ن یرا حمل م یا وزهکدست خود  یک
راھن خود است یه در پکد، و او را چنان ینکرا برھنه ن صامبر خدا یه: پکدند یشن

نمود و  یراھن داخل میر پیدست خود را ز یاو را غسل داد، و س ید. بعد علییبشو
بر داد، و  یآب را انتقال م یگرفت و انصار یم مکرا بلند نموده مح یفضل لباس و
 .٤-٣قرار داشت یا رد پارچهک یداخل م صامبر یراھن پیر پیه زک س یھمان دست عل

 
 

                                           
 تر است. نییه به آواز بلند پاید، و از گرینی برآیه صدا از بکه است یآمده، آن نوع از گر» نیخن«در نص  -١
 ، حول آمده است.یثمی) به نقل از البطقات واإلصابه. و در المجمع ھ۱-۰۷
در ضمن ضعفش حسن  یه وکاد آمده، یز یدبن ابیزیت ین رواید: در ایگو ی) م۳۶/۹( یثمیھ -٢

ت نموده است. و ابن سعد ین را روایاند. ابن ماجه بعض ا ه رجال آن ثقهیباشد، و بق یث میالحد
ه بن حارث رواین روایا ی) به معنا۶۳/۲(  رده است.کت یت را از عبداللَّ

 .»یماسه ما را بشناسد و ما او را بشنکنیتا ا«و درنزد ابن سعد آمده:  -٣
) در سند آن یزید بن ابی زیاد است که ضعیف است: التقریب ۲۹۰۸. طبرانی در االوسط (ضعیف -٤

)۲ /۳۶۵.( 
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  ص چگونگی برگزاری نماز بر پیامبر

 ن بارهیدر ا بث ابن عباس یحد
 صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا بابن اسحاق از ابن عباس 

ه فارغ کنیبدون امام گروه گروه نماز خواندند، تا ا یدرگذشت مردھا داخل شدند و بر و
 ینماز خواندند، سپس اطفال داخل شدند و بر و یشدند، بعد زنان داخل شدند و بر و

س بر کچیگروه گروه نماز خواندند و ھ یھا داخل شدند و بر و نماز گزاردند و بعد غالم
 ننمود.شان  امامت صامبر خدا یپ

 بارهن یث سھل بن سعد در ایحد
در  صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز سھل بن سعد روا یو واقد

ناره قبرش قرار داده شد، و بعد از آن کده شد، بر تخت گذاشته شد، و بعد بر یفن پوشک
 ینمود. واقد ینمشان  امامت یسکشدند، و  یداخل م یمردم دسته دسته بر و

را  یا ه گفت: من نامهکان نموده یث بیم حدیم برایبن محمدبن ابراھ ید: موسیگو یم
ن شد و بر یفکت صامبر خدا یه پک یه در آن آمده بود: ھنگامکافتم یبه خط پدرم 

ه خانه کن و انصار یاز مھاجر یبا گروھ بر و عمر کتختش گذاشته شد، ابوب

اهللا ه رمحالنبى و السالم عليك اهيا«گفتند: ھردو  را داشت داخل شدند، وشان  شیگنجا

ن و انصار ی، مھاجر»ینب یبر تو باد ا یات وکو رحمت خداو و بر یسالمت«، »بركاتهو
شان  س امامتکچیر و عمر سالم دادند. بعد از آن صف بستند و ھکز چون ابوبین

قرار  صامبر خدا یپ یدر صف اول روبروھردو  هک -ر و عمر کنمود. و ابوب ینم
ش نازل شده بود یآنچه را برا یه وکم، یدھ یم یا، ما گواھیگفتند: بار خدا -داشتند 

ه خداوند کنیرد، تا اکحت نمود، و در راه خدا جھاد یامت خود نص یرد، و براکابالغ 
او  یبرا یکیه شرکخداوند  یگانگید، و به یامش تمام گردید، و پینش را عزت بخشید
قول نازل شده بر ه کبگردان  یسانکپروردگارا پس ما را از  .١مان آورده شدیست این
 یه او را به ما معرفکنیجا جمع نما، تا ایک ینند، و ما را بر وک یم یرویرا اطاعت و پ یو

                                           
) و ابن ۲۵۴/ ۷) و ھیثمی در الدالئل (۲۱۶/ ۴. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -١

 دانسته است.) ضعیف ۳۵۹) آمده است. آلبانی آن را در ضعیف ابن ماجه (۱۶۲۸ماجه (



 ٧١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 یمان به ویبر مؤمنان دلسوز و مھربان بود. در عوض ا یچون و ،١و ما را به او ینک
ن، یگفتند: آم یم، و مردم میفروش یابدًا م یمتیم، و نه آن را به قیخواھ ینم یلیھرگز بد

ه مردان نماز خواندند، بعد از کنیدند، تا ایگرد یگران داخل میشدند، و د یرون میو ب
 .٣-٢نماز گزاردند] یبر و یگریپس د یکیآنان زنان، و بعد ھم اطفال [

 ن بارهیدر ا س ث علییحد
ه بن محمدبن عمر بن عل ٤و ابن سعد طالب از پدرش و او  یبن اب یھمچنان از عبداللَّ

بر تخت  صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س یاز جدش و او از عل
است، تان  و بعد از مرگ امام یند. او در زندگکاو امامت ن یس براکچیگذاشته شد، گفت: ھ

خواندند، و  ینماز م یشدند، و صف صف بر و یداخل م یآن گاه مردم دسته دسته نزد و
ستاده یا صامبر خدا یپ یروبرو یگفتند، و عل یر میبکنداشتند و ھمه ت یامام خود یبرا

 یا، ما گواھی. بار خدایات وکامبر و رحمت خدا و بریپ یباد بر تو ا یگفت: سالمت یبود و م
رد، و کحت یامت خود نص یآنچه را بر او نازل شده بود ابالغ نمود، و برا یه وکم یدھ یم

د. بار یاش تمام گرد لمهکد، و ینش را عزت بخشیه خداوند دکنینمود، تا ادر راه خدا جھاد 
ما  ینند، و بعد از وک یم یروینازل شده پ یه از آنچه بر وکبگردان،  یسانکا، ما را از یخدا

 یه مردان بر وکنین، تا ایگفتند: آم یجا جمع نما، و مردم میک یرا ثابت بگردان، و ما را با و
 .٥نماز گزاردند] یبر و یگرید یپ یکیعد ز آن زنان، و بعد ھم اطفال [نماز خواندند، ب

  بر فراق و جدایی ویشان  و گریه ص حالت صحابه هنگام وفات پیامبر

 اش و سخنرانی س رکه ابوبیگر
 سر کدرگذشت، و ابوب صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سابن خسرو از انس 

دارند، آن گاه غالم خود را  یرا] پنھان م یزی[چد یه مردم را دکرد کصبح  یدر حال

                                           
 یاز موس ی) از واقد۶۹/۲ن را ھمچنان ابن سعد (ی) آمده است. و ا۲۶۵/۵ه (ین در البداین چنیا -١

 ت نموده است.ین روایبه مانند ا یمیم بن حارث تیبن محمدبن ابراھ
 ).۷۰/۲ابن سعد ( -٢
 . در سند آن واقعی متھم به دروغ است.بسیار ضعیف -٣
 ) آمده است.۵۵/۴(نز کن در الین چنیا -٤
 ) آمده است.۴۸/۴نز (کن در الین چنیا -٥



 حیات صحابه    ٧٢

 

ند: یگو یه مکدم یشان شنیگفت: من از ا یدستور داد تا بشنود و به او خبر بدھد. و
ست، و به مسجد کمرم شک یگفت: وا ید و میر دوکمرده است، آن گاه ابوب صمحمد 

 .١تواند برسد ینم یه گمان نمودند وکده بود، ینرس
شان یر ایو ابن حبان و غ یبه و احمد و بخاریش یسعد و ابن اب و عبدالرزاق و ابن

در  صامبر خدا یھنگام وفات پ سر که: ابوبکاند  ت نمودهیروا باز ابن عباس 
عمر،  ین ایگفت: بنش ینمود، و یمردم صحبت م یبرا سه عمر کرون آمد، یب یحال

ه محمد را عبادت کاز شما  یسکبعد شھادت را به زبان آورد و گفت: اما بعد: ھر 
نمود، خداوند  یاز شما خدا را عبادت م یسکنمود، محمد درگذشته است، و ھر  یم

 گفته است: یرد، چون خداوند تعالیم یزنده است و نم یتعال

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
 .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾بُِ�مۡ َ�ٰ أ

رد یا اگر بمیاند، آ امبران گذشتهیپ یامبر خداست، قبل از ویو محمد فقط پ«: ترجمه

 .»؟دیگرد یت بر میشته شود، شما به دوره جاھلکا ی
ه را نازل نموده ین آیه خداوند اکدانستند  ی: به خدا سوگند، انگار مردم نمدیگو یم

فرا گرفتند، و ھر  یآن را تالوت نمود و ھمه مردم آن را از و سر کابوبه کنیبود، تا ا
گفت: به  سنمود، و عمربن خطاب  ین را تالوت میا یدیشن یه مکاز مردم را  یسک

 یت بازماندم، حتکه آن را تالوت نمود، از حرکدم یر شنکاز ابوب یخدا سوگند، وقت
ن را تالوت یا یدم ویه شنک یافتادم، و ھنگامن یم توان حملم را نداشتند، و بر زمیپاھا

 .٣-٢درگذشته است صامبر خدا یه پکنمود، دانستم 

 س حزن و اندوه عثمان
 صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز عثمان بن عفان  ٤ابن سعد

بود  یکنزد یناراحت و دلتنگ شدند، حت یاز اصحابش بر مرگ و یدرگذشت، و مردان

                                           
 ) آمده است.۴۸/۴نز (کن در الین چنیا -١
 .) آمده است۴۸/۴نز (کن در الین چنیا -٢
 ).۴۴۵۴بخاری ( -٣
 ).۸۴/۲ابن سعد ( -٤
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دلتنگ و  یه بر درگذشت وکبودم  یسانکخلط شود، و من از شان  یصحبت بعض
و با  -نه نشسته بودم یمد ١یھا از برج یکیه در ک ین شده بودند، و در حالیغمگ
ه ک یبه خاطر اندوھ ینارم گذشت، ولکاز  سعمر  -عت صورت گرفته بود یب سر کابوب

 ید: ایگو یخل شده مدا سر کند و نزد ابوبک یت مکحر سام، عمر  چ ندانستهیداشتم ھ
عثمان گذشتم و به او سالم  یندازم! من از پھلویا تو را به شگفت نیامبر خدا آیفه پیخل

ه در سالم دادن کث را به طول آن، چنان یجواب سالم مرا نداد... و حد یدادم، ول
 ر شده است.کخواھد آمد، متذ

 س حزن و اندوه علی
 یعل یه گفت: روزکت نموده، یروا سربوع یدبن یاز عبدالرحمن بن سع ٢ابن سعد

ن و ناراحت بود، یده بود، و اندوھگیه سر خود را پوشانکآمد  یدر حال سطالب  یبن اب
ناراحت و  یزیپاسخ داد: مرا چ ینم، علیب ین و ناراحت میگفت: تو را اندوھگ سر کابوب

شما را به د! یگو ید، چه میر گفت: بشنوکه تو را نساخته است! ابوبکن ساخته، یغمگ
امبر یدرگذشت پ یشتر از من برایه بکد ینیب یرا م یسکچ یا ھیدھم، آ یخدا سوگند م

 .ن بوده باشد؟!یغمگ صخدا 

 له نمودن ام سلمه یگر
ه یم وگریه ما جمع بودک یه گفت: در حالکت نموده، یروا لاز ام سلمه  یواقد

مان بود، و با مشاھده  یھا در خانه صامبر خدا یم، و پیم و خواب نرفته بودینمود یم
م، ام سلمه یدیھا را شن لنگک یه ناگھان صداکم، یداد یم یبر تخت، خود را تسل یو
صدا  یکنه به یاد برآوردند، و مدیز فریم، و اھل مسجد نیدیشکاد ید: آن گاه فریگو یم

به آواز بلند  ٣ردکر کرا ذ صامبر یه پک ینماز فجر اذان داد، ھنگام ید، و بالل برایلرز
 یداخل شدن نزد قبر و ین عمل به غم و اندوه ما افزود، و مردم برایست، و ایگر

                                           
باشد، و  یه از سنگ ساخته شده مک کیوشکایه ھدف از آن: دژکاستعمال شده » اطم«در نص  -١

 یه براکرا  یشود، و ھمچنان ساختمان بلند و برج یھر خانه چھارگوش ھمواره گفته مز به ین
 ند. م.یگو یم» اطم«ن ساخته شده باشد یمع ییاز جا یده بانیدفاع و د

 ).۸۴/۲ابن سعد ( -٢
 گفت. م.» اهللا اشهد ان حممدا رسول«ه ک یوقت یعنی -٣
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ه ک یبتیبود! و ھر مص یبتیبسته شد. آه، چه مصشان  یدرب به رو یتالش نمودند، ول
 یبرا صامبر یبت از دست دادن پیاد آوردن مصیده است، با به یبعد از آن به ما رس

 .٢-١ز شده است!!یمان ناچ

 نهیه اھل مدیاد و گریضجه، فر
نه یه گفت: وارد مدکاند،  ت نمودهیروا یب ھذلیر از ابوذؤکو ابن منده و ابن عسا

ل یه ھمه در حالت احرام تھلک یاد حجاج وقتیشدم و اھل آن ھمانند ضجه و فر
 صامبر خدا یه داشتند گفتم: چه شده است؟! گفتند: پیاد و گریند، ضجه، فریبگو

 .٣درگذشته است

 دیبه آنان رس ص امبریه خبر درگذشت پکه ھنگامی کدر م شحالت اصحاب 
ه بن عمیر از عبکف و ابن عسایس ه گفت: در وقت کاند،  ت نمودهیروا سر یداللَّ

ه ک یبود. ھنگام سد یار دار آن َعتاب بن اسکه و کم یوال صامبر خدا یدرگذشت پ
اد برآوردند، و عتاب یاھل مسجد ضجه و فرد، یرس یبه و صامبر یخبر درگذشت پ

نزدش آمد  سل بن عمرو یه رفت. آن گاه سھکم یھا از دره یکیسوی  بهرون آمد و یب
 صامبر خدا ین، پاسخ داد: با درگذشت پکز و صحبت یان مردم برخیو گفت: در م

ھردو  نم. آن گاهک یا من از طرفت صحبت میتوان حرف زدن را ندارم! گفت: با من ب
ستاد، و پس از یا یسخنران یل برایرون آمدند، و به مسجد الحرام وارد شدند، سھیب

از آن  یزیه چکنیبدون ا سر کابوب یھمانند سخنران یا یخداوند سخنران یحمد و ثنا
ل یه سھک یوقت - سبه عمر بن خطاب  صراد نمود. ورسول خدا یم نموده باشد اک

ه کخواند یچه تو را فرا م«گفته بود:  -بود ران یدر روز بدر از جمله اس سبن عمرو 
ه کقرار دھد،  یرا در مقام ین است خداوند وکبگذار آن را، مم ٤؟یشکرا ب یو یایثنا

                                           
 ت نموده است.ین را به اختصار روای) ا۱۲۱/۴() آمده، و ابن سعد ۲۷۱/۵ه (ین در البداین چنیا -١
 . در سند آن واقعی متھم به دروغ است.بسیار ضعیف -٢
ه در آنچه اصحاب کن را به طولش، چنانی) آمده است، و ابن اسحاق ا۵۸/۴نز (کن در الین چنیا -٣

 ت نموده است.یم نمود، روایر خواھکگفتند، ذ صامبر یدرباره وفات پ
نمود،  یب میھا را تخر رد، و آنک یم یفر خود بر ضد اسالم و مسلمانان سخنرانک موصوف در زمان -٤

به او اجازه بدھد  صامبر یدرخواست نمود تا پ سدر بدر عمر  یو یرین در وقت دستگیبنابرا



 ٧٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ن صورت یگفته بود، به ا صامبر یه پکبود  ین ھمان مقامیو ا» تو را خوشنود سازد!
 .١دیم و مضبوط گردکمح یار عتاب و ماحول وک

 لحالت فاطمه 
را پس از درگذشت  له گفت: فاطمه کت نموده، یروا ساز ابوجعفر  ٢ابن سعد

طرف دھنش  یکخنده در  یه گاھکنیدم، مگر ایگر خندان ندید صامبر خدا یپ
 شد. یظاھر م کیاند

را از دست  یر: امروز وحکقول ابوب گفتند صامبر یآنچه اصحاب درباره وفات پ 
 .میداد

ت نموده یاز محمدبن اسحاق از پدرش رواد یدر دالئل التوح یل ھرویابواسماع 
را  ألو سخن خداوند  یگفت: امروز وح صامبر یھنگام درگذشت پ سق یر صدکه: ابوبک

 .٣میاز دست داد

 من درباره فقدان وحییقول ام ا
وفات  صامبر خدا یه پک یھنگام لمن یه: ام اک ت نمودهیاحمد از انس روا

شود؟ گفت:  یم صامبر یه تو بر پیباعث گرز یه نمود، به او گفته شد: چه چیرد گرک
ه از ما برداشته شد ک یبر وح یند، ولک یوفات م صه رسول خدا کدانستم  یمن م

 .٤نمک یه میگر
به  صامبر یپس از درگذشت پ سر که: ابوبکت است یروا ساز انس  یھقیو نزد ب

ه یم گریدیرسه نزدش ک یم. ھنگامینکارتش یم و زیمن برویا نزد ام ایگفت: ب سعمر 
امبرش بھتر است، یپ یاند؟ آنچه نزد خداست، برایگر ینمود، به او گفتند: چه تو را م
 یه ندانم آنچه نزد خداست براکنم ک یه نمین لحاظ گریگفت: به خدا سوگند، من به ا

                                                                                                       
 یردن بر ضد اسالم و مسلمانان باز ماند، ولک یشد، تا او از سخنرانکرا ب ین ویشیپ یھا ه دندانک

 آن را قبول ننمود و پاسخ فوق را ارائه داشت. م. صرسول خدا 
 ) آمده است.۴۶/۷نز (کن در الین چنیا -١
 ).۸۴/۲ابن سعد ( -٢
 ) آمده است.۵۰/۴نز (کن در الین چنیا -٣
 ).۲۱۲/ ۱. احمد (صحیح -٤
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از آسمان قطع شده است،  یه وحکنم ک یه مین گریبه خاطر ا یامبرش بھتر است، ولیپ
ه ین درالبداین چنیا .١ه نمودندیگرھردو  ه آورد، ویز به گریآن دو را ن ین حرف ویا
و ابوعوانه از انس  یعلی، مسلم، ابو٢بهیش ین را ھمچنان ابن ابی) آمده است. ا۲۷۴/۵(

) از ۱۶۴/۸اند، و ابن سعد ( ت نمودهی) آمده، روا۴۸/۴نز (که در الکن، چنانیبه مانند ا
ه کت است یروا سبه از طارق یش یاست. و در نزد ابن ابرده کت ین را روایانس مانند ا

ام  یه نمود، به او گفته شد: ایگر سمن یدرگذشت ام ا صامبر یه پک یگفت: ھنگام
ن یه از ما قطع شد. اکنم ک یه می؟ پاسخ داد: بر خبر آسمان گرینک یه میمن چرا گریا

ح ی) به سند صح۱۶۴/۸ن را ھمچنان ابن سعد (ی) آمده است. ا۶۰/۴نز (کن در الیچن
ه گفت: کت است یبن عقبه روا یت نموده است. و نزد موسیاز طارق به مانند آن روا

آمد، و  یمان م ید برایه ھر روز و شب تازه و جدکنم ک یه میمن بر خبر آسمان گر
 ینم. و مردم از قول وک یه مینون قطع شده و برداشته شده است، من بر آن گرکا

 .) آمده است۲۷۴/۵ه (ین در البدایچنن یتعجب نمودند. ا
ھمچنین ابن ابی شیبه و مسلم و ابویعلی و ابوعوانه از انس به مانند این حدیث را 

) از انس به مانند آن ۱۶۴/ ۸) و ابن سعد (۴۸/ ۴، چنانکه در الکنز (اند روایت کرده
 .آمده است

 قول معن بن عدی
 یھنگام صامبر خدا یمردم بر په گفت: کت نموده، یروا باز ابن عمر  کو مال

 یه قبل از وکم یه نمودند و گفتند: به خدا سوگند، دوست داشتیه وفات نمود گرک
من  یگفت: ول یم. معن بن عدیفتیدر فتنه ب یه پس از وکم یترس یم، چون میمرد یم

اش  یه در زندگکنم، تا او را چنانکوفات  یبه خدا سوگند، دوست ندارم قبل از و
) آمده ۳۳۹/۶ه (ین در البداین چنیا .٣نمکق یز تصدینمودم، بعد از مرگش نق یتصد

ت یبه مانند آن روا کق مالی) از طر۴۴۶/۳عاب (ین را ابن عبدالبر در االستیاست. و ا
 - کث از مالیحد یراو -دبن ھاشم ید: و سعیگو ی) م۴۵۰/۳نموده است. در اإلصابه (

                                           
 ).۲۴۵۴مسلم ( -١
 ).۵۶۶/ ۸در مصنف ( -٢
) ۴۴۶/ ۳ن عبدالبر آن را در االستیعاب (بود نیافتم. اب می . آن را در موطا جایی که بایدضعیف -٣

 ذکر کرده است.
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ن را از عروه ی) مانند ا۴۶۵/۳ابن سعد (ف است، و محفوظ، مرسل عروه است. یضع
 رده است.کت یروا

 ص امبریقول فاطمه دختر پ
د یشد صامبر یپ یضیه مرک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ساز انس  یبخار

ل پدرم! کو مش یاز سخت یگفت: وا لگرفت، فاطمه  یو شدت او را م یشد، سخت
، و »ستین یلکو مش یسخت چیبعد از امروز بر پدرت ھ«به او گفت:  صامبر یپ

ه طلبت ک یرا پاسخ داد یپدرم، پروردگار یدرگذشت، گفت: ا صامبر یه پک یھنگام
ل یپدرم، خبر مرگت را به جرئ یت است. ایپدرم، جنت الفردوس جا ینموده بود. ا

ا یانس آ یگفت: ا لدفن شد، فاطمه  صامبر یه پک یم، و ھنگامیرسان یم
 .١د؟!یانداز کخا صامبر خدا یپ یرو ه برکد، یپسندتان  یھا نفس

د یتان پسند یھا ا نفسیانس، آ یگفت: ا له فاطمه کت است یو نزد احمد روا
 یوقت ٢د: ثابتیگو ید؟! حماد مید و برگشتیدفن نمود کرا در خا صامبر خدا یه پک
 .٣خورد یش بھم میه پھلوھاکرد، ک یه مینمود، آنقدر گر یان میث را بین حدیا

 ص امبریه عمه پیاشعار صف
در رثاء  له بنت عبدالمطلب یه گفت: صفکت نموده، یاز عروه روا یو طبران

 گفت: صامبر خدا یپ

فَ نفسى وبِتُّ كالـلَ   مسلوبـهْ
 

 محروبـاَرقُبُ الليل فعلة ال 
 

 حرسة ارقتنىموم وـمن ه
 

قيتها بشعوب   ليت انى سُ
 

 حني قالوا ان الرسول قد امسى
 

 مكتوبـوافقته منية ال 
 

 حني جئنا الل بيت حممد
 

 فاشاب القذال ا مشيب 
 

                                           
 ).۴۴۶۲بخاری ( -١
 و شاگرد انس است. یتابع یثابت بنان یو -٢
از انس به مانند  یعلیر و ابوکن را ھمچنان ابن عسای) آمده است. و ا۲۷۳/۵ه (ین در البداین چنیا -٣

 ین را از وی) ا۸۳/۲اند. و ابن سعد ( نمودهت ی) آمده، روا۵۷/۴نز (که در الک، چنانیث بخاریحد
 رده است.کت یبه مانند آن روا
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 حني رأينا بيوته موحشات
 

 ليس فيهن بعد عيش غريب 
 

 فعرانى لذاك حزن طويل
 

 مرعوبـخالط القلب فهو كال 
 

 و ھمچنان گفته است،

  كنت رخاء نااهللا اال يا رسول
 

 مل تك جافياكنت بنابرا وو 
 

 ا نبيناـوكان بنابرا رحيم
 

 لبيك عليك اليوم من كان باكيا 
 

 موتهـلعمر ما ابكى النبى ل
 

 هوجٍ كان بعدك آتياـولكن ل 
 

 كان عىل قلبى لفقد حممد
 

 ومن حبه من بعد ذاك املكاويا 
 

  رب حممداهللا افاطِمَ صىل
 

ثٍ امسى بيثرب ثاويا  دَ  عىل جَ
 

 ار حسنا ايتمته و تركته
 

 يبكى و يدعوجده اليوم نائيا 
 

  امى وخالتىاهللا فد لرسول
 

 عيالياقرصه و وعمى ونفيس 
 

 صربتَ و بلغت الرسالة صادقا
 

 ومُتَّ صليب الدين ابلج صافيا 
 

 فلوان رب العرش ابقاك بيننا
 

 سعدنا ولكن امره كان ماضيا 
 

  السالم حتيةاهللا عليك من
 

 ١وادخلت جنات من العدن راضيا 
 

ت نموده، و اسناد آن حسن است. و نزد یروا یطبرانن را ید: ایگو یم ٢یثمیھ
 صه رسول خدا ک یه گفت: ھنگامکت است ین روایبن حس یاز محمدبن عل یطبران

 گفت: ینمود و م یه به چادر خود اشاره مکرون شد یب یدر حال له یوفت نمود، صف

نْبَثَةقدكان بعدك انباء و  ٣هَ
 

 خطبـلوكنت شاهدها مل تكثرال 
 

ننموده  که را دری، مگر محمد، صفاند حیرجال صح ید: رجال ویگو یم ٤یثمیھ

                                           
 ).۳۹۲۹) نگا: المجمع (۳۲۰/ ۲۴. طبرانی (حسن -١
 )۳۹/۹( یثمیھ -٢
) محمد بن علی بن الحسین صفیه را درک نکرده است: ۳۲۱/ ۲۴. طبرانی (ضعیف منقطع -٣

 ).۳۹/ ۹ھیثمی (
 ).۳۹/۹ھمان منبع ( -٤
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را  یلماتکه گفت: از پدرم کاند،  ت نمودهیس روایم بن قیاز ُغنَ  یو بغو یاست. و بخار
 :١ن استیوفات نمود گفت و آن چن صامبر یه پک یھا را ھنگام ه آنکدم یشن

 االىل الويل عىل حممد
 

 حياته بمقعد قدكنت يف 
 

 ليىل آمنا اىل الغد ابيت
 

  ص گریه نمودن اصحاب در وقت به یاد آوردن پیامبر

 ن باره اتفاق افتادیرزنی در ایو پ س ان عمریآنچه م
 سه گفت: عمر بن خطاب کاند  ت نمودهیدبن اسلم روایر از زکو ابن عسا کابن المبار

ه کد یشد و د یکد، به آن نزدید یا را در خانه یرون شد، و چراغیحراست ب یبرا یشب
 د: یگو یسد، و میزند، تا آن را بر یرا چوب م ییمو یرزنیپ

 عىل حممد صالة االبرار
 

ون االخيارـصىل عليك ال   مصطَفَ
 

 قدكنتَ قواما بَكِىَّ االسحار
 

 منايااطوارـيا ليت شعر وال 
 

نى وحبيبى الدار عُ مَ ْ  هل جتَ
 

ست یگر یه نمود، و مدتینشست و گر ساست، آن گاه عمر  صامبر یھدفش پ
ست؟ پاسخ داد، عمربن خطاب، گفت: مرا به عمر چه کید: یسپس در را زد، آن زن پرس

ند، کن، خدا رحمتت کآورد؟ گفت: باز  ینجا مین ساعت ایز در ایار؟ و عمر را چه چک
باز نمود، و او داخل شد، و گفت: ھمان  یو یست، آن گاه در را براین کیبر تو با

 یرار نمود. ھنگامکش تین، و او آنھا را براکرار کم تیبرا یقبل گفت کیه اندکرا  یلماتک
، ینکشامل  ٢ز با خودتانیه مرا نکخواھم  ید، عمر گفت: از تو میه به آخر آن رسک

، بعد »ن او را مغفرت نماینده ھمچنیبخشا یعمر را، ا«، )ا غفاریو عمر، فاغفرله (گفت: 
 .٣شد و برگشت یراض سعمر 

                                           
 یثمیرده است. ھکت ین را به مانند آن روای) آمده است. و بزار ا۲۶۴/۳در اإلصابه (ن ین چنیا -١

) ۸۹/۷باشد، و ابن سعد ( یه ثقه مکر ِبشربن آدم یغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگوی) م۳۹/۹(
 ت نموده است.یآن روا ین را به معنایا

 . م.صامبر یبا خودت و پ یعنی -٢
 ) آمده است.۳۸۱/۴( نزکن در منتخب الین چنیا -٣
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 ص امبریاد آوردن پیدر وقت به  بت ابن عمر و انس یچگونگی وضع
ه از که گفت: ھر وقت کت نموده، یاز عاصم بن محمد و او از پدرش روا ١و ابن سعد

ر یسراز کاشھایش  نمود، از چشم یاد میرا  صامبر خدا یدم پیشن یم بابن عمر
ه گفت: از کت نموده، ید الذارع روایبن سع یاز مثن ٢ست. و ابن سعدیگر ینموده، م

نم، و بعد از آن یب یگفت: ھر شب من دوست خود را م یه مکدم یشن س کانس بن مال
 نمود. یه میگر

 ص اصحاب و زدن دشنام دهنده پیامبر

 ن باره اتفاق افتادیندی و عمروبن عاص در اکان َغَرفه یآنچه م
ه: غرفه بن حارث کت نموده یعب بن علقمه رواکاز حرمله بن عمران از  کابن المبار

را دشنام  صامبر یه پکد یرا شن یینصران -صحبت داشت  صامبر یه با پک - س یندک
 سبه عمروبن عاص  یافت، وکاش را ش ینیدھد، آن گاه او را مورد ضرب قرار داد، و ب یم
ه یا شان عھده دادهیگفت: ما به ا یده شد، و او به ویشانک ه ما کم، غرفه به او گفت: معاذاللَّ

ن عھده یشان به اینند! ما به اکار کرا آش صامبر یه دشنام پکم یبدھ یشان عھدیبه ا
ند و بر یخواھند در آن بگو یم، آنچه را میآزاد بگذار ھایشانسایلکه آنان را در کم، یا سپرده

به آنان حمله ور  یاگر دشمنم، و یگذار یآن را ندارند نم ییه تواناکرا  یزیعھده آنان چ
ه به کنیم، مگر ایشان آزاد بگذار امکاح یشان را در اجرایم، و ایشان بجنگیشود در دفاع از ا

م کبه حشان  انیه در آن صورت در مکام ما را بخواھند، کند و احیایت خود نزد ما بیرضا
عت ی[به شرم، و اگر به ما مراجعه ننمودند، و ینک یم مکح صو رسولش  ألخداوند 

 .٣یم. عمرو گفت: راست گفتیشو یتفا نمودند]، به آنان متعرض نمکخودشان ا
رمه کصحبت داشت و با عِ  صامبر یه با پک - سن را از غرفه بن حارث یا یطبران

بر  یه: وکت نموده یروا -ت داشت کن شریه مرتدیمن در جنگ علیجھل در  یبن اب

                                           
 ).۱۶۸/۴ابن سعد ( -١
 ).۲۰/۷ھمان منبع ( -٢
م بن حماد از یخ خود از ُنعَ ین را در تاریا ی) آمده است. و بخار۱۹۳/۳عاب (ین در االستین چنیا -٣

ه بن مبار ح یصح یت نموده، و اسناد وین روایاز حرمله به اسناد خود، به مانند ا کعبداللَّ
 ) آمده است.۱۹۵/۳اإلصابه (ه در کباشد، چنان یم
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شد عبور نمود، و او را به اسالم دعوت  یگفته مه به او مندقون کاز اھل مصر  یینصران
ن موضوع به گوش یاد نمود، و غرفه او را زد، ای یرا به بد صامبر یپ یرد، آن نصرانک

شان عھد یرا نزد غرفه فرستاد و گفت: ما به ا یسک ید. ویرس سعمروبن عاص 
 .٢-١ر شده استکم... و مانند آن را متذیا داده

 - س یندکه: غرغه بن حارث کت است یبن علقمه روا عبکر از کو نزد ابن عسا
رد، و او را به اسالم کاز اھل ذمه عبور  یاز نزد مرد -صحبت داشت  صامبر یه با پک

د. آنگاه عمروبن یرا دشنام داد، و غرفه به قتلش رسان صامبر یپ یدعوت نمود، و
د، گفت: ما با نینما ینان میبه او گفت: آنھا فقط به خاطر عھد به ما اطم سعاص 

ر شده کث را متذینند... و حدکت یم تا درخدا و رسولش ما را اذیا شان عھد نبستهیا
 است.

  ص آوردن فرمان پیامبرجا  بهپیروی و 

 ه نخلهیآوردن فرمان وی در سرجا  بهروی و یپ
ت نموده، یروا بر یدبن رومان از عروه بن زبیزیق ابن اسحاق از یاز طر ٣یھقیب

ه بن جحش  صامبر خدا یه گفت: پک در «را به نخله فرستاد و به او گفت:  سعبداللَّ
ن یرده بود، اک، و به قتال امرش ن»یاوریما ب یش را برایاز اخبار قر یآنجا باش تا خبر

رود  یجا مکه به کند که او را خبر کنیقبل از ا یو یت در ماه حرام بود، و براکحر
ات را  ، نامهیر نمودید، و چون دو روز سیرون شویارانت بیتو و «نوشت و گفت:  یا نامه

ارانت را به یس از کچیش برو، و ھیام بسو ن و به آنچه امرت نمودهکبگشا، و به آن نگاه 
 ».نکرفتن با خود مجبور م

تا به نخله «ه در آن نوشته شده است: کمود، نامه را گشود یه دو روز راه پک یھنگام
 یان را گزارش بده، وقتیما، جر یر و برایر نظر بگیرا ز شیش رو، و از آنجا اخبار قریپ

                                           
ه بن صالح ین رواید: در ایگو ی) م۱۳/۶( یثمیھ -١  کد: عبدالملیافزا یث آمده، و میاتب لکت عبداللَّ

اند. و  ه رجال آن ثقهیاند، و بق ف دانستهیرا ضع یو یث ثقه مأمون است، و گروھید بن لیبن سع
 ت نموده است.ین را روای) به مانند ا۲۰۰/۹( یھقیب

 ) در سند آن عبدالله بن صالح ضعیف است.۲۰۰/ ۹) بیھقی (۲۶۱/ ۱۸. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٢
 ).۵۸/۹( یھقیب -٣
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ه کاز شما  یسکنم، ک یشنوم و اطاعت م یاران خود گفت: میه نامه را خواند به ک
 صامر رسول خدا سوی  بهند، چون من کت کد با من حریرغبت شھادت را داشته باشد با

مرا  صامبر خدا یبرگردد، چون پد ید بایاین را خوش نیه اکاز شما  یسکرونده ھستم، و 
ه به کنیرفتند تا ا یاز شما را مجبور سازم منع نموده است. آنان با و یکیه کنیاز ا

ه کرا  یشتر بوقاص و عتبه بن غزوان  یدند. آن گاه سعدبن ابیرس ١بحران
دا نمودن آن عقب ماندند، و یپ یردند، و براکشدند، گم  یداشتند و به نوبت سوارش م

سان، کیم بن ک، حیدند. آن گاه عمروبن حضرمیه به نخله رسکنیوم رفتند تا اه قیبق
ه از نزد ایعثمان و مغ ب از کمر یشان گذر نمودند، و [اموال] تجارتیره پسران عبداللَّ

 یه آن را از طائف آورده بودند، ھنگامکشمش با خود ھمراه داشتند، کو  ییمواد غذا
ه یھا را د ه مسلمانان آنک ده بود به طرف یه سر خود را تراشک سدند، واقد بن عبداللَّ

عمره  یه به اداکھستند  یسانکدند، گفتند: یده دیآنان او را سر تراش یآنان رفت، وقت
 صامبر خدا یاصحاب پ یعنی -ست، و قوم یمتوجه شما ن یاند، و از طرف آنان خطر آمده

د، یشکشان را بیاختند، گفتند: اگر ان روز رجب به مشورت پردیدر آخر -درباره آنان 
د امشب داخل حرم شده، یشان را واگذارید و اگر ایا دهیآنان را در ماه حرام به قتل رسان

ھا اتفاق نمودند، آن گاه  شتن آنکن ھمه به یشوند، بنابرا یو از طرف شما در امان م
ه تم درآورد، و عثمان  یپار زد و او را از یرا به ت یعمروبن حضرم یمیواقد بن عبداللَّ

ه و ح  یشیره فرار نمود و از آنان پیردند، و مغکم یسان خود را تسلکیم بن کبن عبداللَّ
 صت دادند و نزد رسول خدا کاروان را حرکرند، بعد یگرفت و نتوانستند او را بگ

به خدا سوگند، من شما را به جنگ در ماه حرام امر «شان گفت: یبه ا یآوردند، و
ر و قافله را متوقف ساخت، و از آن یآن دو اس صامبر خدا ین پی، بنابرا»م!رده بودکن

 نگرفت. یزیچ
رده خود نادم و کآن قول خود را به آنان گفت، به شدت از  صامبر خدا یپ یوقت

ز بر آنان ینشان  اند، و برادران مسلمان دهیگرد که ھالکمان شدند، و گمان نمودند یپش
د گفتند: محمد در ماه یش رسینان به قریه خبر اک ینمودند، و ھنگام ییو ترشرو یتند

ر نموده و ماه حرام را حالل یخته، در ماه حرام مال گرفته، مردان را اسیحرام خون ر
 ن باره نازل فرمود:یدانسته است!! آن گاه خداوند در ا

                                           
 ه فرع در حجاز.یاست در ناح ییجا -١
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هۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَصدٌّ  َكبِ�ٞۚ  �ِيهِ  قَِتالٞ  قُۡل  �ِيهِ�  قَِتالٖ  َرامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ َّ� 
ۢ َوُ�فۡ  ۡ ٱوَ  ۦبِهِ  ُر هۡ  َراجُ �خۡ  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

َ
�ۡ  هُ ِمنۡ  ۦلِهِ أ

َ
ِۚ ٱ ِعندَ  َ�ُ أ �ۡ  َنةُ فِتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

َ
 َ�ُ أ

 .]۲۱۷[البقرة:  ﴾لِ َقتۡ لۡ ٱ ِمنَ 
است، و  یگناه بزرگپرسند؟ بگو جنگ در آن  یتو را از جنگ در ماه حرام م«: ترجمه

ردن اھل کرون یفر به خدا، و باز داشتن از مسجد حرام، و بکبازداشتن از راه خدا، و 

 .»تر از قتل است بزرگ )کشر(جاد فتنه یاست نزد خدا، و ا یمسجد از آن گناه بزرگتر
 صامبر خدا ین نازل شد، پیه اک یفر به خداوند از قتل بزرگتر است. ھنگامکد: یگو یم
ا یه رھا نمود، آن گاه مسلمانان گفتند: آیر را در بدل فدیرا گرفت، و دو اس قافله

 شان نازل فرمود:یبود؟ پس خداوند درباره ا یا ما غزوه ین برایه اک یپندار یم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ�  ْ ْوَ�ٰٓ ﴿ تا به قول خداوند ﴾َهاَجُروا
ُ
 َت رَۡ�َ  ُجونَ يَرۡ  �َِك أ

ِ ٱ  ه.یتا آخر آ ].۲۱۸[البقرة:  ﴾�َّ
دوار یاند... آن گروه ام ردهکه ھجرت ک یسانکاند و  مان آوردهیه اک یسانک«: ترجمه

 .١»ندیرحمت خدا
ه یھمچنان ا ٢یھقیب امبر یه گفت: پکت نموده، یروا سن را از ُجْنُدب بن عبداللَّ
 ینمود. ھنگامر مقرر یرا بر آنان ام سده بن حارث یرا فرستاد، و عب یگروھ صخدا 

 صامبر یه نمود، سپس پیگر صامبر خدا یپسوی  به یفتگیت نمود تا برود به شکحر
ه بن جحش کرا  یگریمرد د یبه عوض و شد، فرستاد و به او  یگفته م سه به او عبداللَّ

از  یکچ یھ«ان نخواھد: کنوشت، و امرش نمود تا آن را جز در فالن و فالن م یا نامه
د، نامه را یان رسکه به آن مک یھنگام». نکرفتن ھمراھت مجبور ماران خود را به ی

برم.  یشنوم و فرمان م یم یخوانده گفت: از خدا و رسول و ٣رد و استرجاعکقرائت 
 یه با او رفتند، و با ابن حضرمیبرگشتند، و بق ید: دو تن از ھمراھان ویافزا یم

                                           
ه بن جحش ینھا ھشت تن بودند، و امیا -١ ن قصه را یم این نفرشان بود. و ابونعینھم سرشان عبداللَّ

ن ین، این چنیت نموده است. ایتر روا یطوالن برمه از ابن عباس کد بقال از عیق ابوسعیاز طر
 رده است.کت ی) آمده، روا۲۲۸/۳ه در اإلصابه (ک، چنانیق اسباط ابن نصر از سّد یاز طر یرا طبر

 ).۱۱/۹( یھقیب -٢
 . م.»اناليه راجعوناناهللا و«گفت:  یعنی -٣



 حیات صحابه    ٨٤

 

االخر. پس  یا جمادین واقعه در رجب بود یه اکشتند، و معلوم نشد کبرخوردند و او را 
 ه نازل شد:ین آیدند، آن گاه ایھا را در ماه حرام به قتل رسان نین گفتند: اکیمشر

هۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ن قول یتا به ا ﴾َكبِ�ٞ  �ِيهِ  قَِتالٞ  ُقۡل  �ِيهِ�  قَِتالٖ  َرامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ

�ۡ  َنةُ فِتۡ لۡ ٱوَ ﴿ خداوند
َ
 ].۲۱۷[البقرة:  ﴾لِ َقتۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ُ أ

 یبه دست آورده باشند پاداش ١یریاز مسلمانان گفتند: اگر خ ید: بعضیگو یم
 ه نازل شد:ین آیندارند، آن وقت ا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ�  ْ ْ َوَ�ٰ  َهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
 َت رَۡ�َ  ُجونَ يَرۡ  �َِك أ

ِۚ ٱ ُ ٱوَ  �َّ  .]۲۱۸[البقرة:  ﴾٢١٨ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
اند، و در راه خدا  ه مھاجرت نمودهک یسانکاند، و  مان آوردهیه اک یسانک«: ترجمه
د رحمت پروردگار را دارند، و خداوند آمرزنده و مھربان یاند، آنھا ام ردهکجھاد 

 .٢»است

 ظهیدر رفتن به طرف بنی قر ص امبریآوردن امر پجا  بهروی و یپ
در روز احزاب  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا باز ابن عمر  یبخار
نماز عصر را در راه  یبعض». ظه بگزارندیقر ید [نماز] عصر را در بنیھمه با«فرمود: 

م [نماز]عصر را یا دهیظه نرسیقر یشان گفتند: تا به بنیاز ا ینمودند، آن گاه برخ کدر
ن را از ما نخواسته یا صامبر یم، پیخوان یه مکبل گر گفتند:ید یا م. و عدهیخوان ینم

خ و مالمت یشان را توبیاز ا یکچ یگفته شد، و او ھ صامبر ین امر به پیاست. بعد ا
 ت نموده است.ین را مسلم رواین این چنی. ا٣ننمود

از غزوه  یھنگام صامبر خدا یه: پکت نموده یروا س کعب بن مالکاز  یو طبران

                                           
 . م.یمال یعنی -١
ه به مانند آن، چنان ین را ابن ابیا -٢ ت ی) آمده، روا۲۵۱/۳ه (یه در البداکحاتم از جندب بن عبداللَّ

 نموده است.
 ) نزد مسلم بجای عصر، ظھر آمده است.۱۷۷۰) مسلم (۴۱۱۹بخاری ( -٣



 ٨٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

رد. کخوش خود را معطر  یو به بو ١دیاحزاب عودت نمود، برگشت و زره خود را پوش
 فرمود: صث خود افزوده است: رسول خدا یم در حدیُدَح 

ا تو را یست؟ آیجنگ چ کنازل شد و گفت: عذرت در تر ÷ل یآن گاه جبرئ
ن موقع یدر ا» م!یا ه ما آن را نگذاشتهک ی، در حالیا ه سالح خود را گذاشتهکنم یب ینم

به سرعت و خوف زده برخاست و به مردم دستور داد تا [نماز] عصر را  صامبر خدا یپ
رون شدند، و تا ھنوز به یظه بخوانند، آن گاه ھمه سالح بر تن نمودند و بیقر یدر بن

ه آفتاب غروب نمود. و مردم درباره نماز عصر مخاصمه کده بودند، یظه نرسیقر یبن
ه کن نبود یا صامبر خدا ید چون ھدف پیگفتند: [نماز را] بخوانشان  یبعضنمودند، 

ظه یقر یه تا به بنکنموده است،  یگران گفتند: به ما امر جدید. و دینک کنماز را تر
ن بر ما یم، بنابرایھست صامبر خدا ید پکم، و ما در امر مویم نماز را نخوانیا دهینرس

د ثواب از خداوند ادا نمودند، یمان و امیعصر را با ا [نماز] یست. آن گاه گروھین یگناھ
ن نشدند نخواندند، آن ییظ پایقر یه بعد از غروب آفتاب در بنکنینماز را تا ا یو گروھ

از دو  یکچ یھ صامبر یآوردند. و پ ید ثواب از خداوند به جایمان و امیگاه آن را به ا
 .٣-٢خ و مالمت ننمودیگروه را توب

 نیدر روز ُحنَ  ص امبریآوردن امر پجا  بهروی و یپ
ه حالت مردم را در روز ک یوقت صامبر خدا یه: پکت نموده یروا ساز جابر  یھقیب
و آنھا به  »٤اصحاب شجره یگروه انصار، ا ین: اکاد یعباس، فر یا«د گفت: ین دیحن

ا خود یشد، و کنمود تا شتر خود را ب یس تالش مک. و ھر یک، لبیکاو پاسخ دادند: لب
ر یانداخت و شمش یشد، آنگاه زره خود را بر گردنش م یبدان قادر نم یداشته باشد، ول

                                           
دھد.  یم یند. و گفته شده سالح را معنک یه: زره را افاده مکاستعمال شده » الالمه«در نص:  -١

ن در یقبل از ا یتیه در رواکا سالح خود را گذاشت، چنانیه: و زره کد ن باشین درست چنکمم
 المجمع آمده است.

باشد. و  یل و او ثقه میھذ یر ابن ابیغ اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۴۰/۶( یثمیھ -٢
ه بن ین را به مانند آن از عبیا یھقیب ن را ی، ابشه یت نموده و از عایروا کعب بن مالکداللَّ

 رده است.کت ی) آمده، روا۱۱۷/۴ه (یه در البداکتر از آن، چنان یطوالن
 ).۸۰، ۷۹/ ۱۹. طبرانی در الکبیر (صحیح -٣
 ه است. م.یبیعت رضوان در روز حدیاشاره به ب -٤



 حیات صحابه    ٨٦

 

ه صد تن آنان نزد رسول کنینمود، تا ا یت مکگرفت و به طرف صدا حر یو سپرش را م
انصار  یاول برا ١دند. فراخواندنیجمع شدند، و با ھوازن روبرو شدند و جنگ صخدا 

امبر یبا بودند، و پکیج فراخوانده شد، و آنان در وقت جنگ پر صبر و شبود، و بعدًا خزر

االن «دان جنگ قوم نظر انداخت و گفت: یخود بلند شد و به م یھا ابکبر ر صخدا 

طِيسُ  ِىَ الوَ د: به خدا سوگند، تا ھنوز مردم یافزا یم». نون تنور جنگ برافروختکا« ٢»محَ

دست بسته جمع  صران دشمن نزد رسول خدا یه اسک ،٣جمع نشده بودند ینزد و
ست داد، و کرا ھم ش یا د، و عدهیاز آنھا را به قتل رسان یسانکشدند، و خداوند  یآور

و نزد ابن وھب از  .٤دیمت گردانیغن صرسول خدا  یرا براشان  اموال و فرزندان
 یا« گفت: صامبر خدا یر شده، و در آن آمده: پکآمده... آن را متذ سث عباس یحد

 یھا صدا ه آنک ید: به خدا سوگند، ھنگامیگو ی، م»نکعباس، اصحاب سمره را صدا 
مثل برگشت و جمع شدن گاوھا بر اوالدشان شان  دند، برگشت و جمع شدنیمرا شن

 .٦ت نموده استین را مسلم از ابن وھب روایا ٥!یکالبی، یکا لبیبود، و گفتند: 

 ه اتفاق افتادیبیصلح حدان در نقض یان اصحاب و ابوسفیآنچه م
با اھل  صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا سرمه کبه از عیش یابن اب

بود، و  صامبر خدا یمان پیت ھم پیله] ُخزاعه در جاھلیه داخل معاھده صلح شد، [قبکم

                                           
رد و بعدًا خاص کاد یرد، اوال انصار را عمومًا فرک یصدا م سه به واسطه عباس ک صامبر یپ یعنی -١

 نمود. م.اد یخزرج را فر
ن بار یلمه را نخستکن یه اکشود  یه از شدت امر و شعله ور شدن جنگ است. و گفته میناک -٢

در آن روز وقتی که جنگ و مشکالت شدید گردید گفت: و قبل از آن شنیده نشده  صپیامبر خدا 
 باشد. می» تنور«چنانکه ذکر شد » وطیس«باشد. و اصل  است، و این جمله از بھترین استعارات می

ست خورده بودند برنگشته که در ابتدا شک یسانکبه خدا سوگند، تا ھنوز «و در ابن ھشام آمده:  -٣
 تر است. ن درستیو ا». بودند

 ) آمده است.۳۲۹/۴ه (ین در البداین چنیا -٤
) و احمد و ابن اسحاق از عباس و حاکم آن را از جابر و طبرانی از ۱۶۷ -۱۶۶/ ۵. مسلم (صحیح -٥

 ) و فقه السیره غزالی به تحقیق آلبانی.۵۷۵۲روایت کرده است. نگا: صحیح الجامع (شیبة 
اش  یث عباس را به درازی) حد۱۱/۴) آمده است، و ابن سعد (۳۳۱/۴ه (ین در البداین چنیا -٦

 ر شده است.کن را متذیت نموده... و مانند ایروا



 ٨٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ر کب یداخل شد، و بن صن خزاعه در صلح رسول خدا یش، بنابرایمان قریر ھم پکب یبن
ن یو [در ا ،١ر و خزاعه جنگ در گرفتکب یان بنید، و در میش داخل گردیصلح قردر 

آورد، به  یآنان روسوی  بهنمود و  یارکر را با دادن سالح و طعام ھمکب یش بنیجنگ] قر
افتند، و چند تن از آنان را به قتل ین جنگ] بر خزاعه غلبه یر [در اکب ین علت بنیھم

ان یمان را نقض نموده باشند در ھراس افتادند، و به ابوسفیه پکنیھا از ا یشیدند، و قریرسان
 ان مردم صلح نما.یم نموده نافذ گردان، و در مکیگفتند: نزد محمد رو و صلح را تح

ان یابوسف«گفت:  صنه آمد، رسول خدا یان به راه افتاد، و به مدیآنگاه ابوسف
 یو». زگشت خواھد نمودبا یچ دست آوردیو بدون ھ یراض ینزدتان آمده است، ول

ان مردم صلح یر مفاد صلح را برقرار دانسته و در مکابوب یآمد و گفت: ا سر کنزد ابوب
امبر اوست. بعد یار به دست خدا و پکن یندارم، ا یتیر پاسخ داد: من صالحکنما، ابوب

رار کر گفته بود تکه به ابوبکرا  ییزھایز مانند چیاو ن یآمد، و برا سنزد عمربن خطاب 
د ینم، جدکستن معاھده وساطت کا در ارتباط به درھم شیبه او گفت: آ سنمود، عمر 

خداوند قطع  -دار آن را یا گفت: ثابت و پای -د آن را یھنه گرداند و شدکآن را خداوند 
دم، یشاوندانش ندیخو یبرا یان گفت: چون امروز دشمنیند. ابوسفکنموده درھم ش

ه ک یانجام دھ یارک یل داریا میفاطمه آ یو گفت: اآمد  لبعد از آن نزد فاطمه 
ر را کخود به ابوب یھا ؟ بعد از آن مثل ھمان گفتهیبه سبب آن سردار زنان قومت گرد

ار به دست خدا و کار ندارم، کن یدر ا یتیرار نمود، فاطمه گفت: من صالحکش تیبرا
 سر کخود به ابوب یاھ ھمانند گفته یآمد، و به و س یرسول اوست. بعد از آن نزد عل

د یدم، تو رھبر و سیند یبه او گفت: مانند امروز مرد گمراھ س یرار نمود، علکرا ت
 ین، آن گاه وکان مردم صلح برپا ی، خودت معاھده را نافذ گردان و میمردم ھست

نان یگرشان اطمید یکگر زد و گفت من مردم را از طرف یدست خود را به دست د
گاه که آمد، و آنان را از عملکنزد اھل م نمودت کبعد حر ،٢دھم یم رد، آنان کرد خود آ

                                           
 یش بنیقر یکنه داشتند، بر اثر تحرکیله با ھم در گذشته عداوت و ین دو قبیه اکنیدر ضمن ا -١

 یارین حمله یمان خود را در ای، ھم پیکش در ضمن تحریر با خزاعه داخل نبرد شدند، و قرکب
رت در بخش یتب سکتوان به  یم ن موضوعیل ایتفص کدر ینمود، و برا یکیو لوژست ینظام

 نمود. م. ه مراجعهکفتح م یبرا یآمادگ یه و ابتدایبینقض صلح حد یھا زهیانگ
 دم.یرا ند یسکشاوندان یله و خویبا قب یعمر مثل تو در عداوت و دشمن ی: ایعنی -٢



 حیات صحابه    ٨٨

 

ما  یم، به خدا سوگند، نه برایدیرا ند ینده قومیگفتند: به خدا سوگند، مثل امروز نما
تا در  یا ما آورده یم، و نه ھم خبر صلح را برایار باشیتا ھش یا خبر جنگ را آورده

ر ک) آمده، ذ۱۶۲/۴نزالعمال (که در منتخب که، چنانکث را در فتح میحد .١میامان باش
 .٢نموده است

 ران بدریرد اصحاب با اسکعمل
ت یروا بر یر برادر ُمْصَعب بن عمیز بن ُعَم یر از ابوعزیر و الصغیبکدر ال یطبران
با «فرمود:  صامبر خدا یران بودم، پیه گفت: من روز بدر در جمله اسکنموده، 

ظھر  یه آنان غذاک یاز انصار بودم، وقت ی، من با گروھ»دینکمعامله  ییویکران به نیاس
ه رسول یخوردند و به من به خاطر توص ینمودند، خود خرما م یو شب خود را حاضر م

 د: اسناد آن حسن است.یگو ی) م۸۶/۶( یثمیھ .٣دادند ی[نان] گندم م صخدا 

 ص امبریآوردن امر پجای  به در سرعت فرمانبری و س قصه ابن رواحه
ه بن رواحه کت نموده یروا یلیل یر از عبدالرحمن بن ابکو ابن عسا  سه: عبداللَّ

ه کد یشن صامبر یرد، و از پک یموعظه م یه وکآمد،  صامبر ینزد پ یدر حال یروز
 صامبر یه پکنیرون از مسجد نشست، تا ایخود ب یدر جا ی، آنگاه و»دینیبنش«د: یگو یم

خداوند در «به او گفت:  ید، ویرس صامبر یبه پن خبر یاز خطبه خود فارغ شد، و ا
 .٤»دیفزایحرصت به طاعت خداوند، و طاعت رسولش ب

روز  صه: رسول خدا کت نموده یروا لشه ین گونه از عایر ھمکو ابن عسا
ه بن رواحه »دینیبنش«جمعه بر منبر نشست و گفت:  را  صامبر یقول پ س، و عبداللَّ

                                           
 است. مرسل) که ۵۱/ ۸ابن ابی شیبة در مصنف ( -١
 یا ش وعدهیبرا صامبر یآورد، و پ ین سفرش به دست نمیرا در ا یتیه موفقکنیان بعد از ایابوسف -٢

ش آتش بس اعالن یاز قر یندگیجانبه از طرف خودش، به نما یکدھد، به طور  ینه نمیدر زم
 ماند. م. یم ینامه صلح وفادار باق ه به مفاد قطعکد، ینما ید مکیند، و تاک یم

) ۸۳۲) آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۱۴۶/ ۱) و الصغیر (۳۹۱/ ۲۲. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٣
 سته است.ضعیف دانسته است. نگا: ھیثمی آن را حسن دان

ح، ین را به مانند آن از عبدالرحمن به سند صحیا یھقی) آمده است. و ب۵۲/۷نز (کن در الین چنیا -٤
 ت نموده است.ی) آمده، روا۳۰۶/۲ه در اإلصابه (کچنان
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ه بن  یغنم نشست، گفته شد: ا ید و در بنیشن -» دینیبنش« - رسول خدا، عبداللَّ
 .١خود نشست ید، و در جاینی: بنشیگفت یمردم م یه براکد یتو شن رواحه از

در األوسط، و  ین را طبرانی) آمده است. و ھمچنان ا۵۱/۷نز (کن در الین چنیا
ن ید: در ایگو ی) م۳۱۶/۹( یثمیاند. ھ ت نمودهی، روالشه یت عایبه روا یھقیب

باشد، و در اإلصابه  یف میل بن مجمع آمده، و او ضعیم بن اسماعیت ابراھیروا
 تر است.  ن درستید: مرسل بودن ایگو ی) م۳۰۶/۲(

ه بن مسعود   ص امبریآوردن امر پجای  به روی ویو پ بعبداللَّ
نمود، و به  یموعظه م صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا سبه از عطاء یش یابن اب

ه بن مسعود »دینیبنش«مردم گفت:  د یرا شن یه بر دروازه قرار داشت [قول]وک، عبداللَّ
ه داخل شو یا«] گفت: صامبر یو نشست، [پ  .٢»عبداللَّ

ه رسول خدا روز یکه گفت: ھنگامکت نموده یروا سر از جابر کن را ابن عسایو ا
دروازه د، و نزد ین حرف را ابن مسعود شنید. اینیجمعه بر منبر جا گرفت گفت بنش

ه بن مسعود ب یا«د و گفت: یرا د یو صامبر ینشست، پ  .٣»ایعبداللَّ

 نسبت به آن ص امبریت پیراھکمنھدم ساختن گنبد بلندی به خاطر 
ه ما ک یدر حال صامبر خدا یپ یه: روزکت نموده یروا سابوداود از انس 

 یارانش به ویست؟ ین چیو گفت: ا ٤دیرا د یرون شد و گنبد بلندیم بیھمراھش بود
وت نمود، و آن کس صامبر ید: پیگو یاست، م -از انصار  یمرد -ن از فالن یگفتند: ا

ان یآمد، و در م صه صاحب آن نزد رسول خدا کنیرا در نفس خود نگه داشت، تا ا
رار کن مرتبه تین را چندید، و ایگردان یاز او رو صامبر یپ یسالم داد، ول یمردم به و
ن یرا نسبت به خود دانست، و از ا صامبر یمرد خشم و اعراض پ ه آنکنینمود، تا ا

ر یرا دگرگون و متغ صامبر خدا یت برد و گفت: من پیاکش یبابت به اصحاب و

                                           
) در سند آن ابراھیم بن اسماعیل بن جمیع است ۹۱۲۸. طبرانی در االوسط (سند آن ضعیف است -١

 ) اما حدیث مرسل قبل از آن شاھد آن است.۳۱۶/ ۹) و المجمع (۳۲/ ۱(که ضعیف است: التقریب 
 ) آمده است.۵۶/۷نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۵۵/۷نز (کن در الین چنیا -٣
 ه سقف آن گرد و برآمده باشد. م.ک ییبنا -٤
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د: آنگاه آن مرد به طرف گنبد یگو ید. میرون آمد، و گنبد تو را دیب ینم، گفتند: ویب یم
 یروز صن ھموارش نمود. رسول خدا یخود برگشت و آن را منھدم ساخت، و با زم

از  یگفتند: صاحب و» گنبد را چه شده است؟«د: ید و پرسیرون شد و آن را ندیب
گاه یرد، و ما او را از قضکت یاکاعراض تو نسبت به خودش به ما ش ن یم، بنابرایردکه آ

بر صاحبش وبال است،  ییھر بنا«فرمود:  صامبر یاو آن را منھدم ساخت. آن گاه پ
. و ابن -١ستین یریه از آن گزکجز آنچه  یعنی -» و الزم است یه ضرورک ییر بنامگ

بعدھا از  صامبر یآمده است: پ یت ویت نموده، و در رواین را مختصرًا روایماجه ا
 یوقت یه وکد، آن گاه به او خبر داده شد، ید، و از آن پرسیآنجا گذشت، و آن را ند

ند، خدا رحمتش کخدا رحمتش «د آن را منھدم نمود، آن گاه فرمود: یه را شنیقض
 .٢»ندک

 ص امبریت پیراھکآتش زدن چادر سرخ رنگ به خاطر 
ه گفت: من کت نموده، یروا سب از پدرش و او از جدش یاز عمروبن شع ٣یدوالب

امبر یچادر سرخ رنگ بر تن داشتم، پ یکرفتم، و  ٤به عقبه اذاخر صامبر خدا یبا پ
را  صامبر یت پیراھکمن » ن چه لباس است؟یا«به من متوجه شد و گفت:  صخدا 

افروختند و در تنور  یه آنھا تنور را مکنمودم آنگاه به خانه خود آمدم  کنسبت به آن در
گفتم: آن » ؟یردکآن چادر را چه «آمدم، گفت:  صامبر یانداختمش، بعد از آن نزد پ
 .٥»؟یات نداد خانواده یاز اعضا یکیچرا آن را به «را در تنور انداختم. گفت: 

 و بلند نمودن ازارشش یھا وتاه نمودن زلفکم در یقصه ُخرَ 
ت یروا س یه عبشمیر از سھل ابن حنظلکخ و ابن عسایدر التار یاحمد بخار

و ھایش  زلف یاگر دراز یم اسدیخر«به من گفت:  صامبر یه گفت: پکاند،  نموده

                                           
به نقل از  دارد. یو درندگان و مانند آن نگه م یو گرم یه انسان را از سردکجز آنچه  یعنی -١

 .یالمنذر
اسدی مقبول است. ی  ) که در سند آن ابوسلمه۴۱۶۱) ابن ماجه (۵۲۳۷. ابوداوود (ضعیف -٢

 ).۴۴۰/ ۲) ضعیف دانسته است. نگا: التقریب (۱۷۶آلبانی آن را در ضعیف ابوداوود و الضعیفة (
 ).۴۴/۲( ینّ کال -٣
 نه.یه و مدکان میم یموضع -٤
 ).۱۳۸/ ۱) نگا: زاد المعاد (۱۹۶/ ۲) احمد (۳۶۰۳) ابن ماجه (۴۰۶۶اوود (. به مانند آن ابودصحیح -٥
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را  یغیت ید، آن گاه ویم رسین خبر به خریا«است! یمرد خوب اسبال ازارش نباشد
رد، و ازارش را تا نصف کوتاه کھایش  خود را تا نصف گوش یھا برداشت و زلف

 .٢-١ش بلند نمودیھا ساق

 ص امبریآوردن امر پجا  بهروی و ینانی از صندلی طال جھت پکن آمدن ییپا
ه به او َجّثامه بن ُمَساِحق بن کِھَرْقل، سوی  به بفرستاده عمر  یَنانکم از یابونع

ر یه زکه گفت: نشستم و ندانستم کت نموده، یشد، روا یگفته م ینانکس یع بن قیرب
ن ییدم پایآن را د یطال است! ھنگام یم صندلیر پایه زکست، بعد متوجه شدم یم چیپا

ن ییم پاینموده ما تو را به آن اعزاز ک یزید و به من گفت: چرا از چیخند یآمدم، و
 .٣ردک یمنع م یزین چیه از چنکدم یشن ص؟ گفتم: من از رسول خدا یآمد

 ص امبریج در فرمانبرداری از پیث رافع بن خدیحد
ش من یام پ ییدا یه گفت: روزکت نموده، یروا سج یاز رافع بن خد ٤عبدالرزاق
نموده.  یشما نفع داشت، نھ یه براک یارکامروز ما را از  صامبر خدا یآمد و گفت: پ

ن، یث را در اجاره زمیما و شما سودمندتر است، وحد یطاعت خدا و رسولش برا یول
 ر نموده است.کآمده، ذ ٥نزالعمالکه در کچنان

 ص امبریآوردن امر پجای  به قصه محمدبن اسلم در فرمانبرداری و
ه بن ابیان و ابونعیحسن بن سف ر بن محمد بن عمروبن کب یم در المعرفة از عبداللَّ

بود  یه مرد بزرگسالک سحارث بن خزرج  یحزم از محمدبن اسلم بن بجره مربوط بن
شد، و  ینه میداخل مد یان نموده گفت: ویث بیه: خودش حدکاند  ت نمودهیروا

                                           
 ) آمده است.۵۹/۸نز (کن در الین چنیا -١
) از طریق ھشام از سعد بن بشر؛ ۱۸۳/ ۴) حاکم (۱۸۰/ ۴) احمد (۴۰۸۹. ابوداوود (ضعیف -٢

یس بن مبشر از حاکم آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافقت نموده اما در این سند ق
 اند. ناشناختهھردو  پدرش روایت کرده که

ه در اإلصابه کن را به مانند آن، چنانی) آمده است. و ابن منده ا۱۵/۷نز (کن در الین چنیا -٣
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۲۷/۱(

 ).۱۴۴۶۴در مصنف ( -٤
 ).۷۳/۸نزالعمال (ک -٥
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گشت،  یآن به خانواده خود بر م ساخت، بعد از یخود را در بازار برآورده م یازھاین
نماز  صامبر خدا یه در مسجد پکآورد  یاد میگذاشت، به  یرا مه چادر خود ک یوقت

عت کدو ر صگفت: به خدا سوگند، در مسجد رسول خدا  ینخوانده است، آن گاه م
ه وارد شود، تا در ین قریه به اکاز شما  یکھر «نخواندم، و او به ما گفته است:  [نماز]

، و چادر خود را »د برنگرددعت نماز نخوانده است، به خانواده خوکن مسجد دو ریا
 یعت نماز به جاکدو ر صامبر یگشت، و در مسجد پ ینه بر میگرفت و به مدیم
 .١آورد یم

 ص امبریقصه دختر انصاری در فرمانبرداری از پ
ه گفت: من کاند  ت نمودهیروا سره بن شعبه یدبن منصور و ابن نجار از مغیسع

ر شدم، به من فرمود: کمتذ صامبر یرا به پن ینمودم، و ا یرا خواستگار یدختر انصار
ن در استمرار محبت و ین چون اکنگاه  یبه و«ر، گفت: یگفتم: نخ» ؟یا دهیرا د یو«

ن را به پدر و مادرش یآن گاه من نزدش آمدم و ا». ارگر استکمؤثر و تان  انیاتفاق م
ن موقع یرفتم، در ارون یگر نگاه نمودند. من برخاستم و بیدیکر شدم، و آنان به کمتذ

ستاد و گفت: اگر یخود ا ٢طرف پرده یکد، و در یاورین مرد را نزد من بیدختر گفت: ا
ر آن صورت ین، در غکنگاه  ینکه به من نگاه کبه تو دستور داده باشد  صامبر خدا یپ

نگاه نمودم و  یوسوی  به. آن گاه ینکه به من نگاه کدانم  یت ممنوع مین را برایمن ا
از آنان  یکچ یز ازدواج نمودم اما ھیگر نیردم، گرچه من با ھفتاد زن دکازدواج  با او

 .٤-٣ز نبوده استیم محبوب و عزیھرگز مثل او برا

                                           
ب است، یت نموده، و گفته: غرین را روایمنده ا) آمده است، و ابن ۳۴۶/۳نز (کن در الین چنیا -١

ه در اإلصابه کده، چنانین مرد را مسلم بن اسلم نامیه او اکنیت نموده، مگر این را روایز این یطبران
 ) آمده است.۴۱۴/۳(

 یاز خانه برا یا هیه در ناحکباشد  یم یا استعمال شده، و ھدف از آن پرده» خدر«در نص  -٢
 شد. یدختران جوان زده م

 است. ) آمده۲۸۸/۸نز (کن در الین چنیا -٣
) دارمی ۲۰۲/ ۱) ترمذی (۷۳/ ۲) نسائی (۵۱۸ – ۵۱۵. سعید بن منصور در سنن خود (صحیح -٤

/ ۲۴۵ – ۱۴۴/ ۴) احمد (۸۴/ ۷) بیھقی (۲/ ۲۴/ ۱۷) ابن عساکر (۱۸۶۶) ابن ماجه (۱۳۴/ ۲(
 ).۸۵۹) و صحیح الجامع (۹۶) نگا: الصحیحة (۲۴۶



 ٩٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 ارانکدر معامله خدمت صامبر یآوردن امر پجای  به و فرمانبرداری و س ابوذر
ه کدم ید ١را در َرَبَذه سه گفت: من ابوذر کت نموده، ید روایابوداود از معرور بن ُسوَ 

د: آن گاه قوم یگو یز مانند آن را بر تن داشت. میبر تن داشت و غالمش ن یظیچادر غل
 یکت ی، براییجا نمایکن یو با ا یریابوذر، اگر آنچه را بر تن غالمت است بگ یگفتند: ا

 د: ابوذریگو ین بده، میر از ایغ یغالمت لباس یشود، و برا یدرست م ٢املکلباس 
را به مادرش طعنه زدم،  یبود، و و یه مادرش عجمکرا ناسزا گفتم،  ٣یگفت: من مرد

ابوذر، تو  یا«فرمود:  صت برد، رسول خدا یاکش صامبر خدا یو او از من به پ
ند، یبرادران شما ٤ھا نیا«، و افزود: »ت استیه در تو عادت جاھلک یھست یشخص

و توافق  یھا با شما سازگار ه از آنک یسکلت داده است، یشان فضیخداوند شما را بر ا
 .٥»دینکب نید، و خلق خدا را تعذیننمود به فروشش برسان

آنھا «شان آمده است: یاند، و نزد ا ت نمودهیروا یو مسلم و ترمذ ین را بخاریا
ه کرا  یسکن یر دست شما قرار داده است، بنابرایبرادران شمااند، خداوند آنان را ز

خورد،  یه خود مکد به او از آنچه طعام بدھد ید، بایر دستش گردانیرا زخداوند برادرش 
لف که توان آن را ندارد مک یارکرا به  یپوشد، و و یه خود مکو از آنچه به او بپوشاند 

 کمکدر آن  ید با ویلف ساخت، باکه توانش را ندارد مک یارکرا به  ینسازد، و اگر و
 .٧-٦»ندک

  مخالفت نموده باشد ص که از امر پیامبرگیری و تشدد بر کسی  سخت

 شم اتفاق افتادیدن ابریدر پوش بان عمر و ابن عوف یآنچه م

                                           
 باشد. یدر آن م سه قبر ابوذر کنه یمد یکاست نزد یا هیربذه قر -١
را  یا باشد. و ھمچنان جامه یآمده و ھدف از آن جامه و ازار ورداء با ھم م» حلة«در نص  -٢

 ه ھمه تن را بپوشاند.کند یگو یم
 بود. س یبالل حبش یو -٣
 ھا. م. غالم یعنی -٤
 ).۷۸۲۲ابوداوود () نگا: صحیح ۵/ ۵۷. ابوداوود (صحیح -٥
ت ین را از معرور به مانند آن روای) ا۷/۸( یھقی) آمده است. و ب۴۹۵/۳ب (ین در الترغین چنیا -٦

ه به اختصار روای) ا۲۳۷/۴نموده، و ابن سعد (  رده است.کت ین را از عون بن عبداللَّ
 ).۱۶۱۱) مسلم (۳۰بخاری ( -٧
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ه گفت: کاند،  ت نمودهیع از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایو ابن َمنِ  ١ابن سعد
امبر یپ یت برد و گفت: ایاکش صادت شپش به رسول خدا یاز ز سعبدالرحمن بن عوف 

به  صامبر ید: پیگو ینم؟ مکشم بر تن یاز ابر یراھنیه پک، یدھ یاجازه ما به من یخدا، آ
[به  سدر گذشتند، و عمر  سر کو ابوب صامبر خدا یه پک یاجازه داد. ھنگام یو

بر تن داشت آمد.  یشمیراھن ابریه پکد، عبدالرحمن با پسرش ابوسلمه یخالفت] رس
راھن انداخته آن را یبان پیدر گر ست؟ و بعد از آن دست خود راین چید: ایپرس سعمر 
 صامبر خدا یه پک یدان یا نمینش پاره نمود، آن گاه عبدالرحمن به او گفت: آییتا پا

ه کده بود، یحالل گردان یده است؟ گفت: آن را به تو به خاطریآنرا به من حالل گردان
 ر از تو نه.یغ ی، اما برایت بردیاکش یاز شپش به و

ه کت است یر از ابوسلمه روایو نزد مسدد و ابن جر یجامع ونه در ییو نزد ابن عُ 
داخل شد، و پسرش محمد با او، بود و  بگفت: عبدالرحمن بن عوف نزد عمر 

گرفته  یبان ویبرخاست و از گر سشم بر تن داشت، آن گاه عمر یاز ابر یراھنیپ
، و قلبش یدند! طفل را ترسانکاش نمود، عبدالرحمن گفت: خداوند تو را مغفرت  پاره

شم ی؟ پاسخ داد: من ابریپوشان یشم میھا ابر نی! عمر گفت: به ایحه دار ساختیرا جر
 .٢ھا ھم مانند تواند؟! نیپوشم. عمر گفت: ا یم

 بد یخالد بن سع )پالتوی(د و جّبه یراھن خالدبن ولیپاره نمودن پ
 سنزد عمر  یدر حال سد یه: خالدبن ولکت نموده ین روایریر از ابن سکابن عسا

ست؟ پاسخ ین چیخالد ا یبه او گفت: ا سبر تن داشت، عمر  یشمیراھن ابریه پکآمد، 
پوشد؟ گفت: تو  ین را نمیا ابن عوف این؟ آیرالمؤمنیام ین را چه شده است ایداد: ا

 یسانکه به ابن عوف است؟ کاست  یزیت مثل ھمان چی؟ و برایمثل ابن عوف ھست
شان یرد، ایش است بگیکه نزدکرا  یبخش یکه ھر کدھم  یماند سوگند  ه در خانهکرا 

 .٣نماند یاز آن باق یزیچ چیآن را پاره نمودند، و ھ

                                           
 )۹۲/۳ابن سعد ( -١
 آمده است. )۵۷/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۵۷/۸نز العمال (کن در ین چنیا -٣



 ٩٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ه در کث صخر گذشت، یدر خالفت، حد سر کدر بخش اصحاب و مقدم ساختن ابوب
و  -د یخالد بن سع یعنی -آمد  صامبر یماه از وفات پ یکآن آمده بود: و بعد از 

روبرو  بطالب  یبن اب یبر تن داشت، و با عمربن خطاب و عل یشمیابر یپالتو
ه بر تن کش را ید: پالتویشکاد یش قرار داشتند، فریکه نزدک یسانکد، عمر بر سر یگرد

دن] آن در حالت صلح یه [پوشک یند، در حالک یشم را بر تن میا او ابرید، آینکدارد پاره 
و  ین را طبریش را پاره نمودند. ایالتوان مردان ما ممنوع و مھجور است؟! پس پیدر م

 اند. ت نمودهیر رواکف و ابن عسایس

 راھنیشمی پیھای ابر مهکو قطع نمودن د سعمر 
ه عمربن کده یه گفت: به من خبر رسکت نموده، یلبابه روا یر از عبده بن ابیابن جر

بر تن  ییخواند و عبا یستاده بود و نماز میا یبه مسجد وارد شد، و مرد سخطاب 
ستاد و گفت: یش ایشم ساخته شده بود. عمر در پھلویاز ابرھایش  مهکه دک ،١داشت
روم.  ینم ین، چون من تا منصرف نشوک یطوالن [نمازت را] یخواھ یه مکآنقدر 
د به طرفش برگشت، عمر گفت: لباست را به من ین حالت را دیه آن مرد اک یھنگام

ه بر آن بود قطع نمود و گفت: حاال کرا  یشمیابر یھا مهکنشان بده، آن را گرفت و د
 .٢ریلباست را بگ

 ندکد القاری تا آن را پاره یدن قبای سعیشکو  س علی
ه گفت: برادرم در گذشت، و کت نموده، یروا یان القاریدبن سفیاز سع ٣رکابن عسا

 یرده مکنزد عثمان بن عفان رفتم،  یت نمود، من در حالینار در راه خدا وصیبه صدد
ار شده بود. کشم یش ابریھا بان و گوشهیه گرکبر تن داشتم  یینزدش نشسته بود، و قبا

 ید. وقتیاش نما د تا پارهیشکم را یمن آمد و قباسوی  بهد یه آن مرد مرا دک یھنگام
ن مرد را بگذار، و او مرا رھا نمود و گفت: عجله ید گفت: ایآن حالت را د سعثمان 

ن، برادرم درگذشته، و به یرالمؤمنیام یدم و گفتم: ایپرس سد! از عثمان ینمود

                                           
اندازند، و معموًال  یه به دوش مکل جامه گشاد و بلند کاست، به ش یاز لباس عجم یلسان نوعیط -١

 اند. م. ردهک یخ آن را بر تن میان و خواص و مشایه زردشتکداشته باشد،  یرنگ سبز م
 ت.) آمده اس۵۷/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 ).۵۳/۱ر (کابن عسا -٣
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ا از ی؟ گفت: آییفرما یت نموده است، به من چه دستور مینار در راه خدا وصیصدد
خواسته  یقبل از من ھم فتو یکینه، گفت: اگر از : ؟ گفتمیا دهیقبل از من پرس یسک

نم. ک یداده باشد، گردنت را قطع م یدھم فتو یه من به تو مک ییر از فتوای، و غیباش
ن ما مسلمان یم، بنابرایت داد و ھمه ما اسالم آوردیخداوند ما را به اسالم آوردن ھدا

نه مھاجر ین ما اھل مدیم، بنابرایم، و ما را به ھجرت دستور داد و ھجرت نمودیھست
مجاھد م، شما اھل شام یم، بعد از آن ما را به جھاد امر نمود و جھاد نمودیھست

ه در اطرافت ھستند نفقه ک یازمندانیات و بر ن د، آن را بر خود، و بر خانوادهیباش یم
، و آن را ینک یداریو به آن گوشت خر یرون شویدرھم ب یکن، چون تو اگر با ک

شود. آن  یھفتصد درھم نوشته م تو به مقدار [ثواب] ید، برایات بخور خودت و خانواده
 یدم، گفته شد: وید پرسیشکه مرا ک یرفتم، و از آن مرد رونیب یگاه من از نزد و

؟ یدیبه منزلش آمدم و گفتم: از من چه د یاست، بعد نزد و سطالب  یبن اب یعل
 یھا ه امت من فرجکاست  یکنزد«گفت:  یه مکدم یشن صپاسخ داد: از رسول خدا 

از  یکیه آن را بر کاست،  یشمین ابرین اولیو ا». شم را حالل بدانندیزنان و ابر
 .٢-١رون آمدم و آن را فروختمیب یدم. بعد از نزد ویمسلمانان د

دامه دا س قصه عمر
ُ
 ی حفصه توسط والی اویدر مورد شالق زدن ق
ه بن عامربن رب قدامه بن  سه: عمربن خطاب کت نموده یعه روایعبدالرزاق از عبداللَّ

ه فرزندان عمر  ییدا ین مقرر نمود، ویبحر یمظعون را وال باشد،  یم شحفصه و عبداللَّ
ن، قدامه یرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا سن نزد عمر یس از بحریبزرگ عبدالق سجارود 

ه کدم و آن را بر خود حق دانستم یرا د یاز حدود الھ ید و مست شد، و من حدینوش
بعد او  ره،یدھد؟ پاسخ داد: ابوھر یبا تو شھادت م یسکبه شما برسانم. گفت: چه 

ه کدم یرا ند ی؟ گفت: من ویدھ یره را خواست و گفت: به چه شھادت میابوھر
گفت: در شھادت  سنمود. عمر  یه استفراغ مکدم یاو را مست د یده باشد، ولینوش

 !یق شدیخوب عم
م کد و او آمد، جارود گفت: حیایب ین نزد ویقدامه نوشت، تا از بحر یبعد از آن برا

ا شاھد؟ گفت: شاھد، عمر ی ین عمر گفت: تو خصم ھستکاجرا  یتاب خدا را بر وک
                                           

 ) آمده است.۵۷/۸نز (کن در الین چنیا -١
 ) ضعیف دانسته است.۲۱۱۷) از علی. آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۵۳۸. ابن عساکر (ضعیف -٢
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د: جارود خاموش شد، و باز صبحگاھان نزد یگو ی. میافزود: تو شھادت خود را ادا نمود
را یپندارم ز ین، عمر گفت: تو را خصم مک ین جاریآمد و گفت: حد خدا را بر ا سعمر 

عمر تو را به خدا سوگند  یفت: انداده است، جارود گ یبا تو گواھ یسکتن  یکر از یغ
ن حق یعمر، ا ینم، گفت: اک یه میا تو را تنبیر، یا زبان خود را بگیدھم، عمر گفت:  یم
 یره گفت: ای؟ ابوھرینکه یت شراب بنوشد و تو مرا تنبیه پسرعموکست ین

را بفرست، و از  یسکد یدختر ولسوی  به، ید دارین، اگر در شھادت ما تردیرالمؤمنیام
د فرستاد و یرا نزد ھند دختر ول یسک سھمسر قدامه بود. آن گاه عمر  یبپرس، و یو

به قدامه گفت: من حد را  سداد. آن گاه عمر  یاو را سوگند داد، و او بر شوھرش گواھ
ن حق شما یده باشم، اینوش ییگو یه تو مکگفت: اگر چنان  ینم، وک یم یبر تو جار

 گفته است: ألد: چرا؟ قدامه گفت: خداوند یپرس د، عمرینک یه بر من حد جارکست ین

ِينَ ٱ َ�َ  َس لَيۡ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َطعُِموٓ  �ِيَما ُجَناحٞ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  .]۹۳[المائدة:  ﴾ا
در آنچه خوردند  یردند گناھکسته یمان آوردند و عمل شایه اک یسانکبر «: ترجمه

 .»ستین
از آنچه خدا  یدیترس ی، تو اگر از خدا میرفت ل خود به خطایگفت: در تأو سعمر 

رد و گفت: کبه مردم نگاه  س، بعد از آن عمر یدیورز یحرام نموده است اجتناب م
ض است، ما بر آن یه او مرک ید؟ گفتند: مادامینک یر مکدرباره شالق زدن قدامه چه ف

ار نمود، بعد یوت اختکن عمر چند روز بر آن سی. بنابرایرا شالق بزن یه وکم یستین
ر کم شالق زدنش را گرفت و گفت: درباره شالق زدن قدامه چه فیتصم یرزو

. یرا شالق بزن یه وکم یستیه او دردمند است، ما بر آن نک ید؟ گفتند: مادامینک یم
تر از آن است  م محبوبیند، براکھا مالقات  انهیر تازیخداوند را ز یه وکنیعمر گفت: ا

د، آن گاه امر یاوریامل بکانه یم تازیبرا ،١ن بر گردنم باشدینم و اکمالقات  یه من با وک
 نمود و او شالق زده شد.

عمر حج  جدا شد، سپس ینار زده از وکبر قدامه خشم گرفت، و او را  سبعد عمر 
ه از حج خود ک یرد. ھنگامکبا او قھر بود، حج  سه عمر ک یز، در حالینمود، و قدامه ن

                                           
ه (تازیاگر او در ز یعنی -١ ه بھتر کن یشود نزدم بھتر است از ا یرد و به خداوند مالقیانه) بمیر ُدرَّ

رده باشم و کن یش جاریه حدرا باالک یشوم در حال یرم و به خداوند مالقیمن بمه کنیاست از ا
 مانده باشد. م. یآن بر گردنم باق
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ه از خواب خود ک ید. ھنگامیفرود آمد و خواب ١ایدر سق سبازگشت نمودند، عمر 
آمد و به من گفت:  یسکد، به خدا سوگند، در خوابم یاوریبرخاست گفت: زود قدامه را ب

نزد قدامه  ید، وقتیاوریبرادر توست، او را زود نزدم ب ین، چون وک یبا قدامه آشت
اورند، بعد یرا به نزدش ب یداد تا ود، عمر دستور یاز آمدن نزد عمر] ابا ورز یآمدند، [و

ت نموده ین رواکابن الس ین را ابوعلیا .٢او مغفرت خواست یصحبت نمود و برا یبا و
 .٣است

 دیای خند ه در جنازهکسی کراد گرفتن ابن مسعود بر یا
ه از بعضید بن عبیزیاز  یھقیب ه بن کت نموده، یروا یاصحاب و یداللَّ ه گفت: عبداللَّ

ه با جنازه ک یا تو در حالیخندد، گفت: آ یه مکد ید یا را در جنازه یمسعود مرد
 .٤نمک ی؟ به خدا سوگند، ابدًا با تو صحبت نمیخند یم یھست

  از ایشان ص هنگام صدور اعمالی مخالف امر پیامبر شخوف اصحاب 

 ه در بدر گفته بودکای  لمهکفه از یخوف ابوحذ
روز بدر  -در آن روز  صامبر یه: پک ت نمودهیروا بابن اسحاق از ابن عباس 

شان به زور و یر ایھاشم و غ یاز بن یه مردانکمن دانستم «به اصحاب خود گفت:  -
ه با کاز شما  یکبه قتال ما ندارند، پس ھر  یھا رغبت اند، و آن رون شدهیب یلیم یب
بن ھشام  یه با ابوالبخترکاز شما  یکشد، و ھر کھاشم روبرو شد او را ن یاز بن یسک

ه با عباس بن عبدالمطلب ک از شما یکشد، و ھر کبن حارث بن اسد روبرو شد او را ن
». رون شده استیب یلیم بی به زور و یشد چون وکرسول خدا روبرو شد او را ن یعمو

م، و یشکا ما پدران، پسران و برادران مان را بیآ«گفت:  سعه یفه بن عتبه بن ربیابوحذ
رم را در گوشتش فرو یروبرو شوم شمش یبه خدا سوگند، اگر با وم؟ ینکعباس را رھا 

عمر  -ابو حفص  یا«گفت:  سد، و او به عمر یرس صامبر خدا ین خبر به پیبرم، ا یم
مرا در آن روز با  صه رسول خدا کبود  ین روزید: به خدا سوگند، آن نخستیگو یم

                                           
 نه.یه و مدکان میاست در م یینام جا -١
 ).۱۷۷۶. عبدالرزاق در مصنف خود (صحیح -٢
 ) آمده است.۲۲۹/۳ن در اإلصابه (ین چنیا -٣
 است.) آمده ۱۱۶/۸نز (کن در الین چنیا -٤
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عمر » شود؟ یر زده میمشامبر خدا به شیپ یعمو یا رویآ -ه ابوحفص فراخواند ینک
 یر بزنم، به خدا سوگند، ویبا شمش ١رسول خدا، مرا بگذار تا گردنش را یگفت: ا

ه در آن روز گفتم: در امان کلمه کد: من از آن یگو یفه میمنافق شده است، ابوحذ
 یه شھادت آن را از من برطرف سازد، بعد وکنیترسم، مگر ا یستم و ھمواره از آن مین

 .٣-٢دیمامه به شھادت رسیدر روز 

 اش و قصه توبه ص امبریانتش در برابر پیخوف ابولبابه از خ
ست یظه را بیقر یه گفت: بنکت نموده، یعب رواکابن اسحاق از پدرش از معبد بن 

الت انداخت، کآنان را به مش یه محاصره و قلعه بندکنیو پنج شب محاصره نمودند، تا ا
عب بن اسد شان ک سیب و خوف انداخت، و رئرعھایشان  در قلب ٤خداوند)(و 
ا زنان و پسران خود را یاورند، یمان بیه اکنیا ایرا] به آنان عرضه داشت:  یشنھاداتی[پ
خون زنند. آنان یا در شب شنبه بر مسلمانان شبیرون شوند و یقتال ب یشند و براکب

پس از  یم، زندگیگردان یم، نه ھم شب شنبه را حالل میآور یمان میپاسخ دادند: نه ا
ه ک سابولبابه بن عبدالمنذر سوی  بهدارد؟ بعد  یما چه ارزش یپسران و زنان مان برا

 صامبر یم پکن آمدن به حییدرباره پا یرا فرستادند و از و یسک ،٥بودند یمان ویھم پ
بعد از آن  -ذبح شدن  یعنی -مشورت خواستند، و ابولبابه به حلق خود اشاره نمود 

آورد، و خود را به آن بست تا  یرو صامبر ینادم شد، و به طرف مسجد پمان و یپش
ر شده، و در کبن عقبه متذ یاز موس ١هیو در البدا .٧-٦رفتیاش را پذ ه خداوند توبهکنیا

                                           
 فه را.یگردن ابوحذ -١
ن را از ابن ی) ا۲۲۳/۳م (ک) و حا۵/۴) آمده است. و ابن سعد (۲۸۴/۳ه (ین در البداین چنیا -٢

و  یبخار یح است، ولید: به شرط مسلم صحیگو یم مکاند. حا ت نمودهیعباس به مانند آن روا
 اند. ت ننمودهیمسلم آن را روا

 ) آمده است. در سند آن جھالت وجود دارد.۱۸۶/ ۲ابن ھشام ( . ابن اسحاق چنانکه در سیرتضعیف -٣
 به نقل از ابن ھشام. -٤
 مان بود. م.یشان ھم پیابولبابه قبل از مسلمان شدن با ا -٥
 ) آمده است.۲۹۱/۷( ین در فتح البارین چنیا -٦
سند آن ) که مرسل است و ھمچنین در ۱۴۲/ ۳. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (ضعیف -٧

گویم: البته این  می ) یعنی اگر متابعه شود.۲۶۲/ ۲مفید بن کعب است که مقبول است: التقریب (
 .۳۳۵طرق دیگری نیز دارد. آلبانی در مورد آن در تحقیق فقه السیره غزالی سکوت کرده است: ص 
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ز ما را دستور یو به چه چ ینیکر مکابولبابه چه ف یآمده است: گفتند: ا یاق ویس
گاه ابولبابه به دست خود طرف حلق خود  آنم. ی، چون ما توان جنگ را نداریدھیم

خواھند  یه مکداد  یاشاره نمود، و انگشتان خود را بر آن گذاشت و به آنان نشان م
ه کمان شد، و دانست یه ابولبابه برگشت، به شدت پشک یشان را به قتل برسانند. ھنگامیا

 صامبر خدا یپ یشده است، و گفت: به خدا سوگند، تا آن وقت به رو یدچار فتنه بزرگ
نم و خداوند آن را از نفس من نداند. آن کخداوند توبه خالص ن یه براکنم، ک ینگاه نم

مسجد بست، گمان  یاز ستونھا ینه برگشت، و دست خود را به ستونیگاه به مد
ه ک یوقت صامبر خدا یجا بسته بود، و پ ست شب در آنیبًا بیتقر یه وکنند، ک یم

در آن » خود فارغ نشده است؟ یا ابولبابه از حلفایآ«شد گفت:  دیناپد یابولبابه از و
 یا را فتنه یبعد از من و«فرمود:  یخبر داده شد، و صامبر یبه پ یموقع عمل و

ار را نموده است، کن یخواستم، چون ا یش مغفرت میآمد برا یده است، اگر نزدم میرس
ت کش حریرا از جا خواھد، من او یه مک یآن طور یم خداوند درباره وکتا ح

ت یعه از ابواالسود از عروه رواین را ابن لھین این چنید: ایگو یر میثکابن ». دھم ینم
 ر شده است.کخود متذ ین را محمدبن اسحاق در مغازین این چنینموده، و ا

 به وی ص امبریس و بشارت پیخوف ثابت بن ق
س را جستجو یثابت بن ق صامبر یه: پکت نموده یروا س کاز انس بن مال یبخار

آمد و او  یآورم، بعد نزد و یت میرا برا یرسول خدا، من خبر و یگفت: ا ینمود، مرد
نده بود. گفت: تو را چه که سر خود را فروافکافت ینشسته  یاش در حال را در خانه

بلند  صامبر یپ یخود را بر صدا یده است! صدایشده است؟ ثابت گفت: شر رس
 )صامبریپ(ام. آن مرد نزد  دهیعملم باطل شده، و از اھل آتش گرد نینمودم، بنابرا

د: در مرتبه یگو یبن انس م یگفت. موس نطورینطور، و ایه او اکآمد و به او خبر داد، 
رفته به او بگو: تو از  ینزد و«گفت:  صامبر یبرگشت. پ ینزد و یآخر با بشارت بزرگ

 .٢!»یه از اھل جنت ھستک، بلیستیاھل آتش ن

                                                                                                       
 ).۱۱۹/۴ه (یالبدا -١
 ).۳۶۱۳بخاری ( -٢
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ت یروا بس بن شماس یازدختر ثابت بن ق یخراسان یاز عطا یو نزد طبران
 صامبر خدا یپ یه براین آیه اک یگفت: ھنگام یه مکدم یه گفت: از پدرم شنکاست، 

 نازل شد:

َ ٱ إِنَّ ﴿  .]۱۸[لقمان:  ﴾َفُخورٖ  َتالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ
 .»نداردبر مغرور را دوست کچ متیخداوند ھ«: ترجمه

ستن نمود. یخود بست و شروع به گر یه بر ثابت گران تمام شد، و در را به روین آیا
د، و ثابت یفرستاد، و او را پرس یرا نزد و یسکگاه  خبر داده شد، آن صامبر خدا یبه پ

ه کھستم  یگران تمام شده بود خبر داد و گفت: من مرد یه بر ویرا از آنچه از آ یو
تو از «فرمود:  صامبر ینم، پک یم یدارم، و قومم را رھبر یو جمال را دوست م ییبایز

، و خداوند تو را به یینما یر وفات می، و به خینک یم یر زندگیه به خک، بلیستیآنان ن
امبر خود نازل یپ یه را براین آیه خداوند اک ید: و ھنگامیگو یم». ندک یجنت داخل م

 نمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  ۥَ�ُ  َهُروا

 ِ  .]۲[الحجرات:  ﴾لِ َقوۡ لۡ ٱب
د، و ینکامبر نیپ یخود را فراتر از صدا ید صدایا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه

 .»دییدر برابر او سخن بلند مگو
 یسکخبر داده شد، و او  صامبر یپ یبرا ین عمل وینمود. و ارار کن عمل را تیع

ه کنیاو گران تمام شده بود خبر داد، و آن ا یه براکفرستاد، و ثابت آنچه را  یرا نزد و
ده است. یه عملش باطل گردکباشد  یسانکترسد از  یاست، و م ییانسان بلند صدا یو
، و خداوند تو یرس یبه شھادت م، و ینک یم یستودن یه زندگکبل«فرمود:  صامبر یپ

 .٢ر شدهکث را متذی، و حد١»ندک یرا داخل جنت م

                                           
 ).۷۰/ ۲. طبرانی (ضعیف -١
 اند. حیرجال صح یه رجال ویس را نشناختم، و بقید: دختر ثابت به قیگو ی) م۳۲۲/۹( یثمیھ -٢

دم. و یگفته است: از پدرم شن یاست، چون و یس صحابیه، دختر ثابت بن قکن است یظاھر ا
 ت نموده است.یس به مانند آن به اختصار رواین را از عطا از دختر ثابت بن قی) ا۲۳۵/۳م (کحا
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رسول خدا،  یگفت: ا سس یه: ثابت بن قکت است یروا یو از محمدبن ثابت انصار
پاسخ داد: خداوند ما را » چرا؟«گفت:  صامبر خدا یشده باشم، پ که ھالکدم، یترس
م، و یم ستوده شویا ردهکه نک یارکم به یه دوست داشته باشکن منع نموده است، یاز ا

بر منع نموده کو ت ینیدارم، و ما را از خودب یه ستوده شدن را دوست مکمن چنانم 
 یت نھیدارم، و ما را از بلند نمودن صدا باالتر از صدا یرا دوست م ییبایاست، و من ز

 یا راضیثابت آ یا«فرمود:  صامبر خدا یم بلند است. پیفرموده است، و من صدا
» ؟یو داخل جنت شو ی، و به شھادت برسیداشته باش یستودن یه زندگک، یشو ینم

نمود، و در روز [جنگ  یزندگ ید: او به خوبیگو یامبر خدا، میپ ی، ایگفت: آر
ح یو مسلم صح ید: به شرط بخاریگو یم مکد. حایّذاب به شھادت رسکلمه یه]مسیعل

 با او موافقت نموده است. یاند، و ذھب ت ننمودهیروااق ین سین را به ایآنان ا یاست، ول

  ص پیروی پیامبر

 ص امبریروی از نماز پیمردم در پ خواندننماز 
 ییایبور صامبر خدا یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا لشه یو مسلم از عا یبخار
خواند، و  ینمود و در آن نماز م یه ھنگام شب از آن به عنوان اطاق استفاده مکداشت، 

 صامبر ینشست. مردم شروع نموده نزد پ یرد و بر آن مک یدر روز آن را پھن م
اد شدند، آن گاه یه زک یحت ١خواندند یآمدند، و به نمازش [اقتدا نموده با او]نماز م یم
ه توان کد یمردم، از اعمال آنچه را بردار یا«د و گفت: یگردان یاز آنان رو صامبر یپ

شود،  ید، خداوند خسته و مانده نمیشما مانده و خسته نشو د، چون تایآن را داشته باش
 یتیو در روا». باشد کن آنھا است، اگرچه اندیتر ھا نزد خداوند با دوام ن عملیو بھتر

 .٣-٢ردندک یدادند، بر آن مداومت م یرا انجام م یآمده است: و آل محمد چون عمل

انگشتر خود  ص امبریه پکشان به خاطری  قصه مردم در انداختن انگشترھای
 را انداخت

                                           
 فرض. م. یتھجد بود نه در نمازھا ینفل و نمازھا ینمازھان در یالبته ا -١
 ) آمده است.۸۹/۵ب (ین در الترغین چنیا -٢
 ).۷۸۲) مسلم (۱۱۵۱بخاری ( -٣
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 یکفقط  صامبر یدر دست پ یه: وکت نموده یروا س کابوداود از انس بن مال
 صامبر یدند، بعد پید، آن گاه مردم ھمه انگشتر ساختند و پوشیانگشتر نقره را د یکروز 

ت یروان را به مانند آن یا یبخار .١خود را] انداختند یز [انگشترھایآن را انداخت، و مردم ن
 صه گفت: رسول خدا کت است یروا بن از ابن عمر یحینموده است، و در صح

، »پوشم ین را نمیابدًا ا«رد بعد از آن را انداخت و گفت: ک یبه انگشت م ییانگشتر طال
 .٣-٢خود را انداختند یز انگشترھایو مردم ن

 دن و طواف نمودنیدر ازار پوش ص امبریروی عثمان از پیپ
ش خارجه یه گفت: قرکت نموده، یاس بن سلمه و او از پدرش روایبه از ایش یابن اب

نزد مسلمانان فرستادند، و او با  یبه دست آوردن خبر و جاسوس یرز را براکبن 
ھا را  ه سالحک، یھست یاعراب یک[از مسلمانان]برگشت، گفتند: تو  ییش و خوبگویستا
 یا چه به تو گفته شد، و خود گفتهده است، و آنیاند، و قلبت ترس ان دادهکت تیبرا

ن یمحمد ا یرا فرستادند، او آمد و گفت: ا س. بعد از آن عروه بن مسعود یا ندانسته
ن مردم یقومت با اسوی  به، و باز ینک یذات خداوند دعوت مسوی  بهست؟ یسخن چ
 یشاوندی، تا روابط خویا آمده یشناس یه نمک یسانکو  یشناس یه مک یسانکاوباش، 

 صامبر ی؟ پیحالل بگردانشان  شان را با خون و مالی، و حرم اینکشان را قطع یا
ن و ییام، خداوند آ امدهیشان نیا یھا قومم جز جھت وصل رحمسوی  بهمن «گفت: 

شان،  یاز زندگ یبھتر ید، و زندگینما یل میتبدشان  نیاز د ین بھتریرا به دشان  نید
 برگشت. ییش و خوبگویز با ستاین ی، آن گاه و»گرداند یب میبه آنان نص

ر افتاده بودند تنگ و ین گکیه در دست مشرک ید: و عرصه بر مسلمانیگو یسلمه م
ا یعمر آ یا«را خواست و به او گفت:  سعمر  صامبر خدا ید شده بود، آن گاه پیشد

 امبر خدا، به خدایپ یگفت: نه ا» ؟یرسان یراند میه اسکام مرا به برادران مسلمانت یپ
 یادیاقارب ز گران]یر از من، [دیندارم، غ یکشاوندان نزدیه خوکسوگند، من در م

 یبا سوار سشان فرستاد، و عثمان یاسوی  بهرا خواست و  سدارند. آن گاه عثمان 
ن آمد، و آنان او را مسخره نمودند و به او کیه به قرارگاه مشرکنیرد، تا اکت کخود حر

                                           
 ) صحیح دانسته است.۳۵۵۵) آلبانی آن را در صحیح ابوداوود (۴۲۲۱. ابوداوود (صحیح -١
 ) آمده است.۳/۶ه (ین در البداین چنیا -٢
 ).۲۰۹۱سلم () م۶۶۵۱بخاری ( -٣
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پناه داد، و  یش به ویدبن عاص پسر عمویگفتند، بعد از آن ابان بن سع یسخنان زشت
پسرعمو، چرا من  ید گفت: ایه رسک ین در پشت سر خود سوار نمود. ھنگامیاو را بر ز

 -بود ھایش  تا نصف ساق یازار و -ن کنم؟ ازارت را دراز یب ینقدر فروتن میتو را ا
ه آنچه را کنطور است. و او در میھم دن صاحب مایبه او گفت: ازار پوش سعثمان 

 د.یران مسلمان رسانیگفته بود، به ھمه اس صرسول خدا 
اد یفر صامبر خدا یپ یم، منادیه ما آرام گرفته بودک ید: در حالیگو یسلمه م

د، روح القدس نازل شده یعت بشتابید، به طرف بیعت بشتابیمردم، به طرف ب ینمود: ا
قرار  ١ر درخت طلحیدر ز یه وکم، یرفت صما به طرف رسول خدا  یاست، در حال

 ن ھمان قول خداوند است:یم. و ایعت نمودیداشت، و با او ب

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  .]۱۸[الفتح:  ﴾لشَّ
و  یردند راضکعت یتو بر آن درخت با یه در زک یخداوند از مؤمنان«: ترجمه

 .»خوشنود شد
دست خود را بر  یکعت نمود، و یخود از طرف عثمان ب صامبر ید: و پیافزا یم

ه  یگرش گذاشت، و مردم گفتند: خوشید ه در خانه [خدا]طواف کبادا به ابوعبداللَّ
ن و چند سال ھم یچند یاگر و«فرمود:  صامبر خدا یم! پینجا ھستیند، و ما اک یم

اس ین را از ای) ا۲۰۸و ابن سعد( .٣-٢»ندک ینم، طواف نمکند، تا من طواف نکدرنگ 
 یآمده: گفت: ا یت ویرده، و در رواکت یل مختصر رواکبن سلمه از پدرش به ش

ند ک یه قومت دراز مکنم! ازارت را چنان یب یار متواضع و فروتن میپسرعمو، تو را بس
ند، گفت: ک یخود ازار بر تن م یھا نطور تا نصف ساقین، گفت: دوست ما ھمکدراز 

ه دوست مان انجام ندھد و ما کنیرا تا ا یزین، گفت: ما چکپسرعمو، به خانه طواف  یا
 م.یدھ یم انجام نمینکن یروینقش قدم او را پ

 در جمع آوری قرآن اتفاق افتاد شد یر، عمر و زکان ابوبیآنچه م

                                           
 شود. یز گفته میالن نیالن و مغیگستان، ام غیاست در ر یدرخت بزرگ و خاردار -١
اس بن سلمه یر از اکو ابن عسا یعلیو ابو یانین را روی) آمده است. و ا۸۴/۱نز (کن در الین چنیا -٢

 ) آمده است.۵۶/۸نز (که در الکاند، چنان ت نمودهیاز پدرش به اختصار روا
 ).۵۱۱/ ۸ابن ابی شیبة ( -٣
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دبن یشان از زیر ایابن حبان و غ ،ی، نسائی، ترمذیاحمد، بخار ،١، ابن سعدیالسیط
ه عمر ک یمامه، در حالیھنگام جنگ اھل  سر که گفت: ابوبکاند  ت نمودهیروا سثابت 

ه قتل در کن نزدم آمده به من خبر داد یف داشت مرا خواست و گفت: اینزدش تشر س
ترسم  یده است، و من میان قرآن گردیر قاریدامن گ -مامه یروز  یعنی -ن رزمگاه یا
ان قرآن شود، و قرآن از دست برود، و یر قاریز دامن گیگر نید یھا ه قتل در رزمگاهک

گفتم:  -به عمربن خطاب  یعنی -، آن گاه به او ینکه آن را جمع کمن بر آن شدم 
ن به یآن را ننموده است؟ عمر به من گفت: ا صامبر خدا یه پکم ینکرا ب یارکچگونه 

ه کد نمود، کیق و تایار تشوکن یر تا آن وقت مرا در است، و عمیر و خوبیخدا سوگند، خ
ن یز در ایرا بدان گشوده بود گشود، و من ن ینه ویه سکام را به آنچه  نهیخداوند س

نشسته  ید: عمر نزد ویگو ید میبر آن بود. ز سه عمر کدم یرس یمورد به ھمان نظر
 یم، و وحینک یمتھمت نمه ک، یھست یر گفت: تو جوان عاقلکزد. ابوب یبود و حرف نم

د: به خدا یگو ید مین. زک، پس قرآن را جمع ینوشت یم صامبر خدا یپ یرا برا
م یقرآن برا ینمودند، از امرش به جمع آور یھا امر م وهکاز یوھکسوگند، اگر مرا به نقل 

آن را  صامبر خدا یه پکد ینک یرا م یارکبود. گفتم: چگونه  یلتر و گرانتر نمیثق
ھا را  ن حرفیر تا آن وقت به من اکر است، و ابوبین خیننمود؟ گفت: به خدا سوگند، ا

را گشوده  بر و عمر کابوب یھا نهیه سکام را به آنچه  نهیه خداوند سکرار نمود، کت
ه آن دو بر آن بودند، و شروع کمتقاعد شدم،  ین مورد به ھمان نظریبود گشود، و در ا

 یھا شانه، شاخه یھا ، استخوان٢ھا ھا، سنگ قرآن از ورقه یآورو جمع  یریگیبه پ
 س یمه بن ثابت انصاریمردان نمودم، و آخر سوره برائت را نزد خز یھا نهیخرما و س

 افتمش:ین یر از ویغ یسکچیه با ھکافتم، ی

ٓ  لََقدۡ ﴿ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا
َ
 .]۱۲۸[التوبة:  ﴾َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ

. تا »شما بر او سخت است یه رنجھاکآمد تان  سوی بهاز خود شما  یرسول«: ترجمه
 .هبه خاتمه سوره براء

                                           
 ).۴۶۱/۱ابن سعد ( -١
 د.یو سف کناز یھا البته سنگ -٢
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بودند،  ینزد و سر کابوب یھا جمع شده بود در زندگ ه قرآن در آنک ییفه ھایو صح
بودند، و  ینزد و سعمر  یرا قبض نمود، بعد از آن در زندگ یه خداوند وک یتا زمان

 .٢-١بودند بپس از درگذشت او نزد حفصه بنت عمر 

 و سوق دادن ارتش اسامه س رکابوب
ه از آسمان کنیه جانم در دست اوست، اک یگذشت: سوگند به ذات سر کو گفته ابوب

به  صه رسول خدا کم ینما که آنچه را ترکن است، یتر و بھتر از ا م محبوبیفتم، برایب
د تا یھا جنگ ه من ھم به خاطر آن بجنگم، پس با عربکنیمگر ا ده است،یخاطر آن جنگ

 ت نموده است.یروا ساز عمر  ین را عدنیه به اسالم برگشتند. اکنیا
ر کث را متذیت است... حدیره روایو مسلم] و احمد از ابوھر ین [بخاریخیو نزد ش

ان نماز و یمه در ک یسکگفت: به خدا سوگند، با  سر کشده، و در آن آمده است: ابوب
ات حق مال است، به خدا کد، چون زیل شود خواھم جنگیند و فرق قاکاف ییات جداکز

نمودند، به من ندھند و از  یادا م صرسول خدا  یه براکرا  یسمانیسوگند، اگر آنھا ر
گذشت:  سر کن قول ابوبید. و ایسمان با آنان خواھم جنگیمن بازدارند، بخاطر ھمان ر

را  صازواج رسول خدا  یھا پاھا ست، اگر سگین یر از ویغ ییخدا هک یسوگند به ذات
گردانم، و  یسوق داده است، بر نم صه رسول خدا کرا  یشند، در آن صورت ھم ارتشکب

رد. کآن را بسته است، و اسامه را اعزام  صه رسول خدا کنم ک یراباز م یرقینه ھم ب
ر که ابوبکت است یف از عروه رواینزد ست نموده است. و یره روایاز ابوھر یھقین را بیا

ه درندگان مرا کنم کر در دست اوست، اگر گمان که جان ابوبک یگفت: سوگند به ذات س
به آن امر نموده اعزام  صه رسول خدا کر اسامه را چنان کند به آن ھم لشیربا یم
 دھم. یت مکنماند، باز ھم آن را حر یباق یسکر از من یھا غ هینم، و اگر در قرک یم

ه رسول کرا  یا من ارتشیگفت: آ سر که ابوبکت است، یر از عروه رواکو نزد ابن عسا
ام!! سوگند  جرأت نموده یار بزرگکن صورت به یت داده است، نگه دارم؟! در اکحر صخدا 

تر  م محبوبیھا بر من حمله آورند، برا ه تمام عربکنیه جانم در دست اوست، اک یبه ذات
اسامه با  یت داده است!! اکآن را حر صه رسول خدا کرا نگه دارم  یارتشه کن یاست از ا

                                           
 ) آمده است.۲۷۹/۱نز العمال (کن در ین چنیا -١
 ).۳۱۰۳) ترمذی (۱۰/ ۱) احمد (۴۹۸۶بخاری ( -٢
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ه ک یین، و بعد از آن به ھمان جاکت کحر یا ه به آن مأمور شدهک یارتشت به ھمان طرف
ن و بر اھل مؤته دستور داده است بجنگ، چون یه فلسطیبه تو در ناح صرسول خدا 

ر که ابوبکت است یف از حسن رواینمود. و نزد ست خواھد یفاک یگذار یخداوند آنچه را م
را  یسکابن خطاب!  یند، اکش عمر را گرفته، گفت: مادرت تو را از دست بدھد، و گمت یر
 اند. گذشته یل طوالنکھا به ش تین رواینم؟! و اکن ییتع صر رسول خدا یر از امیغ

 درباره لباس و طعام اتفاق افتاد بان عمر و دخترش حفصه یآنچه م
ه گفت: حفصه دختر عمر به کت نموده، یروا سوقاص  یاز سعدبن اب ١میابونع

و  یتر باشد بپوش ن لباست نرمیه از اکرا  ین اگر لباسیرالمؤمنیام یگفت: ا بعمر
در رزق  ألبھتر است، چون خداوند  ین طعامت بھتر باشد بخوریه از اکرا  یطعام

من با تو نزد نفس خودت دعوا  ر را افزون نموده است! گفت:یوسعت آورده، و خ
، یاد ندارید به ید یم یاز زندگ صامبر خدا یه پکو شدت را  یا آن سختی، آ٢نمک یم

ه آورد، و به یه حفصه را به گرکنیرد تا اک یر مکاو ذ یآن گاه به دنبال ھم حوادث را برا
 یدر ھمان زندگ ٣، به خدا سوگند، اگر بتوانم با آنانیاو گفت: اگرچه تو آن را گفت

 .٤مینما کشان را در سعادتمندانه یگردم، تا باشد با آنان زندگ یم میدشان سھیشد

 ش آورده شدیدی برایراھن جدیه پکھنگامی  س قصه عمر
ان یدر م سه عمربن خطاب ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا سَھّناد از ابوُامامه 

د، و یآورده شد، و او آن را پوش یا پنبه راھنیش پیاران خود قرار داشت، برایاز  یا عده
ه کراست،  یش خدایه گفت: ستاکاش نگذشته بود،  ترقوه یھا تا ھنوز از استخوان

ام خود را به آن آراسته  یپوشانم، و در زندگ یه عورتم را به آن مکداد  یم لباسیبرا
لمات را کن یه من اکد یدان یا میآورد و گفت: آ یسازم. بعد از آن به طرف قوم رو یم

را  صرسول خدا  ی، گفت: من روزیه به ما خبر بدھکنیچرا گفتم؟ گفتند: نه، مگر ا

                                           
 .)۴۸/۱ه (یالحل -١
 گذارم. م. یش قضاوت را به نفس خودت میخو یدر دعوا یعنی -٢
 . م.سر کو ابوب صرسول خدا  -٣
 یطوالن یھا تیت نموده است. و روای) از مصعب بن سعد به مانند آن روا۱۹۹/۳ن را ابن سعد (یا -٤

 گذشت. سعمر  یین باره در زھد و پارسایو مجمل در ا
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د و بعد از یاز خودش آورده شد، و او آن را پوش یدیش لباس جدیه براکمشاھده نمودم 

ِ «آن گفت: 
َّ

ِ اذل َْمُد ِ�َّ
ْ
َوارِى بِِه َعْوَرِ�  َكَساِ�  ياحل

ُ
ُل بِِه يِف  َما أ َمَّ جتَ

َ
: ترجمه »َحيَايِت  َوأ

ام  یپوشانم، و در زندگ یه عورتم را به آن مکداد  یه به من لباسکراست  ییش خدایستا«

ه مرا به حق مبعوث ک یسوگند به ذات«، بعد گفت: »سازم یخود را به آن آراسته م
بدھد، و او به لباس  یدیه خداوند به او لباس جدک یده است، ھر بنده مسلمانیگردان

خدا به او نپوشاند،  یبپوشاند، و آن را جز برا ینکیرا به بنده مسلمان و مس ھنه خودک
تار از آن لباس  یکه کباشد  یتا آن وقت در پناه خدا، و در امان خدا و در ضمانت خدا م

راھن خود یپ سد: بعد از آن عمر یگو یم». باشد یاش باق بر آن شخص در مرده و زنده
ه گفت: ا١دیاز انگشتانش را د ادتریرا دراز نمود، و درآن ز غ را یپسرم ت ی، و به عبداللَّ

راھنش را در دستش اندازه نمود، و ین پیغ را آورد، و عمر آستیبرخاست و ت یاور، ویب
ا ین، آیرالمؤمنیام یم: ایادتر از انگشتانش متوجه شده، آن را قطع نمود. گفتیبه ز

دم ید: عمر را بعد از آن دیگو یبوامامه من را بدوزد؟ گفت: نه، ایه اکم یاوریرا ن یاطیخ
 .٢دوخت ینده و منتشر بود، و او آن را نمکراھن در انگشتانش پرایآن پ یھا ه رشتهک

د، و بعد از آن یرا پوش یدیراھن جدی: عمر پ٣ه گفتکت است یروا باز ابن عمر 
به سر ش، و دست خود را کراھنم را بین پیپسرم آست یخواست و گفت: ا یغیمرا با ت

ھا را قطع  نیطرف آستھردو  ن، آن گاه منکآن را قطع  یادیانگشتانم بچسبان، و ز
و نابرابر بودند. به او  یر موازیه با ھم غکقطع شدند،  یلکھا به ش نینمودم، و دھن آست

امبر ین پین چنیپسرم بگذارش، ا ینم، گفت: اکبرابر  یچین را با قیگفتم: پدر، اگر ا
تارھا  یراھن تا پاره شدنش بر تن عمر بود، و گاھینمود، و آن پ یم هکدم یرا د صخدا 
 افتادند. یش میه بر پاھاکدم ید یرا م

 ھای دوگانه غربی نکدن بر حجر االسود و ریشکاقوال اصحاب در دست 
گفت: به خدا سوگند،  ٤نکبه ر سه عمربن خطاب کت نموده، یاز اسلم روا یبخار

را  صامبر خدا یو نه نفع، اگر من پ یرسان ینه ضرر م هک یھست یدانم تو سنگ یمن م

                                           
 افت. م.یرا از انگشتانش درازتر ھایش  نی: آستیعنی -١
 ) آمده است.۵۵/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 ).۴۵/۱ه (یالحل -٣
 حجراالسود. یعنی -٤
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دم. آن گاه بر آن دست یشک یشد من ھم بر تو دست نمک یه بر تو دست مکدم ید ینم
انجام  یعبه] چه، آن را به خاطرکز دور نمودن [در اطراف ید و گفت: ما را به تیشک

ت کشان را به ھالیو خداوند حاال ا ،١مین نشان دھکیم، تا قوت خود را به مشریداد
آن را انجام داده است،  صامبر خدا یه پکاست  یزیده است، بعد از آن گفت: چیرسان

 .٣-٢مینکش که ترکم یو دوست ندار
اند  ت نمودهیروا یبن طلحه از مرد یسیدر العلل از ع یبه و دار قطنیش یو ابن اب

من «د: یگو یستاده است و میاالسود اه نزد حجر کد ید یرا در حال صامبر یپ یه: وک
دش. سپس ی، و بعد بوس»و نه نفع یرسان یه نه ضرر مک یھست یدانم تو سنگ یم

ه ک یھست یدانم، تو سنگ یستاد و گفت: من میحج نمود، و نزد حجراالسود ا سر کابوب
د یبوس یه تو را مکدم ید یرا نم صو نه نفع، و اگر رسول خدا  یرسان ینه ضرر م

 .٤دمتیبوس ینم
طواف نمودم، و  سه گفت: با عثمان کت نموده، یروا سه یبن ام یعلیاز  ٥و احمد

ه به ک یخانه بودم، ھنگام یکد: من به طرف نزدیگو یم یعلیم، یدیشکن دست کبر ر
ردم تا [بر کرا دراز  یم دست ویدیحجر االسود قرار دارد رس یکه نزدک ٦ین غربکر

؟ یشک یا دست نمی؟ گفتم: آیخواھ یگفت: چه م ند.کشد و استالم کآن] دست ب
ا ی: [طواف نمودم]، گفت: آی؟ گفتم: بلیطواف ننمود صامبر خدا یا با پیپاسخ داد: آ

ت در او یا برایشد؟ گفتم: نه، افزود: آکدست ب ین غربکن دو ریه به اک یدیرا د یو
 .٧ن را بگذاری، گفت: پس ایست؟ گفتم: آرین یکن ییالگو

                                           
ه در ک یه در عمره القضاء ھنگامکند ک یاشاره م صامبر ین گفته خود به آن قول پیبه ا سعمر  -١

از  یه امروز قوتکند، کرا رحم  یخداوند مرد«نمودند، گفت:  ین طواف مکیدگان مشریمقابل د
 ».نشان دھدشان  ینفس خود برا

 ) آمده است.۱۵۳/۵ه (ین در البداین چنیا -٢
 ).۱۶۰۵بخاری ( -٣
 ) آمده است.۳۴/۳نزالعمال (کن در ین چنیا -٤
 ).۷۰/۱احمد ( -٥
 باشد. ین عراقکر ین ھدف وکمم -٦
 ) در سند آن یک مجھول است. شیخ احمد شاکر آن را ضعیف دانسته است.۷۰/ ۱. احمد (ضعیف -٧



 حیات صحابه    ١١٠

 

 ذ واقع شدیاعرابی درباره شربت نب یکو  بان ابن عباس یآنچه م
ه رواکاحمد از ب گفت: چرا آل  ببه ابن عباس  ییه اعرابکت نموده، یر بن عبداللَّ

 ١ذیدھند، و شما شربت نب یر میدھند، و آل فالن ش یه شربت، آب و عسل میمعاو
عباس پاسخ داد: نه ما  د؟ ابنیدار یازمندیا نیاست، تان  ن بر اثر بخلیا اید؟ آیدھ یم

د یه اسامه بن زک یروز صامبر خدا یپ یم، ولیدار یازمندیم، و نه ھم نیل ھستیبخ
به او  -ذ یشربت نب یعنی -ن یخواست و ما از ا یدنیز در عقبش سوار بود، آمد و نوشین

 .٢»د!ینطور بسازید، ایردکخوب «د و گفت: یم، و او از آن نوشیداد
آمد و گفت:  بنزد ابن عباس  یه گفت: مردکت است، یتمام روا ٣از جعفربن

است،  ین سنتیا ای؟ آینک یر مکد چه فیدھ یمردم م یه براکشمش کن آب یدرباره ا
د؟ ابن ینیب یر و عسل بر خود آسانتر مین را از شیه اکنیا اید، ینک یم یرویه از آن پک

 یدنیبه مردم نوش یه وکآمد  ینزد عباس در حال صامبر خدا یعباس گفت: پ
ذ را یاز نب یبزرگ یھا اسهکبده، آن گاه عباس  یدنیبه من نوش«داد، و گفت:  یم

خوب «د، و گفت: یداد و او نوش صرسول خدا  یھا را برا از آن یا اسهکخواست، و 
ذ ین شربت نبیه اکد یآ ین خوشم نمید: بنابرایگو یابن عباس م» د!ینطور بسازید، ایردک

خوب «، صل شود، البته به خاطر قول رسول خدا یر تبدیعسل و ش م به شربتیبرا
 ».دینطور بسازید ایردک

 ص امبریگری آثار پیدر پ بھای ابن عمر  قصه
در عرفات بودم،  به گفت: من با ابن عمر کت نموده، ین روایریاحمد از ابن س

نماز ظھر و عصر را به  یز با او رفتم و نزد امام آمد و با ویرفت من ن یه وک یھنگام
ت که امام حرکنیم، تا ایز توقف نمودیستاد، من و ھمراھانم نیآورد، بعد از آن ا یجا
، و شتر خود را ٤دین رسیه به تنگه مأزمکنیم تا ایردکت کحر یز با ویرد. و ما نک

خواند.  ینماز م یه وکم ینمود یر مکم، فیدیش را خوابانیخو یز شترھاید و ما نیخوابان
ه کاد آورد یبه  یخواند، و ینماز نم یگرفت گفت: و یم مکرا مح یه شتر وکغالمش 

                                           
 شمش.کا ین شده توسط خرما یریآب ش -١
 ).۱۳۱/ ۲. احمد (صحیح -٢
 ).۱۶/۴ابن سعد ( -٣
 ن مزدلفه و عرفات.یست در بییتنگا -٤



 ١١١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ز یه او نکدوست دارد  یحاجت نمود، و ید قضایان رسکن میبه ا صامبر یپ یھنگام
 .١دیحاجت نما یان قضاکن میدر ا
 یه: روکت نموده یروا باز ابن عمر  ٢ستین کیه در آن باک یو بزار به اسناد 

گفت:  یرد و مک یر آن استراحت میآمد و ز ینه میه و مدکان میم یدرختسوی  به
 .٤-٣نمودند ین مین چنیا صامبریپ

را  صآثار رسول خدا  به: ابن عمر کت نموده یر از نافع رواکو ابن عسا 
 صامبر یه پک یخواند. حت یه نماز خوانده بود نماز مک یینمود، و در ھر جا یم یریگیپ
ش آب یرفت و در پا یر آن درخت میشه زیھم برفته بود، و ابن عمر  یر درختیز
 .٦-٥نگردد کخت تا خشیر یم

با ابن  یه گفت: در سفرکاند  ت نمودهید از مجاھد روایو احمد و بزار به اسناد ج
ه کده شد یعبور نمود، و از آن منحرف شد، بعد پرس یانکبر م یم، ویبود بعمر 

ز چنان ینطور نمود و من نیه اکدم یرا د صامبر خدا یگفت، پ؟ یار را چرا نمودکن یا
 ) آمده است.۴۶/۱ب (ین در الترغین چنیا .٧نمودم

در  یه: وکت است یروا ب) از نافع از ابن عمر ۳۱۰/۱ه (یم در الحلیو نزد ابونع
گفت:  ید و میگردان یم نسو و آنسو]یخود را گرفته [ا یه بود و زمام سوارکق میطر
 صامبر یب پک] قدم مریب خودش به جاک[قدم مر یعنی -قدم بخورد  یبه جا د قدمیشا
در وقت  به گفت: اگر به ابن عمر کت است یم ھمچنان از نافع روای. و نزد ابونع-
) به ۵۶۱/۳م (کن را حایوانه است! این دی: ایگفت ی، میدید یم صامبر یاثر پ یریگیپ

                                           
ت ی] روایح [بخاریان آن در صحیت نموده، و از راوین را احمد رواید: ایگو ی) م۴۷/۱ب (یدر الترغ -١

 رده شده است.کھا اعتماد  نقل شده و به آن
 و اسناد البأس به. م. -٢
 د: رجال آن موثق ھستند.یگو ی) م۱۷۵/۱( یثمی) آمده است. و ھ۴۶/۱ب (ین در الترغین چنیا -٣
 ) صحیح دانسته است.۴۸) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۱۳۱/ ۲. احمد (صحیح -٤
 ) آمده است.۵۹/۷نزالعمال (کن در ین چنیا -٥
محمد بن عباد الھنائی است که صدوق است و بقیه رجال آن « ) در آ۱۲۹/ ۸۱/ ۱. بزار (حسن -٦

 ) حسن دانسته است.۴۷آلبانی آن را در صحیح الترغیب (رجال شیخین ھستند. 
 ).۱۵۹/ ۱۳. ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق (صحیح -٧



 حیات صحابه    ١١٢

 

ت یروا لشه ی) از عا۱۰۷/۴ابن سعد ( ت نموده است. و نزدیمانند آن از نافع روا
چ ینمود ھ یم یریگیه ابن عمر پکرا چنان  صامبر یپ یگردھایه گفت: آثار و پکاست 

 یه به وک یسک) از عاصم احول از ۳۱۰/۱م (یرد. و نزد ابونعک ینم یریگیپ یسک
آثار  یریگیدر پ یسکرا  به گفت: اگر ابن عمر کت است یان نموده، روایث بیحد

ت است یده است. و از اسلم روایرس یرا آفت یه وکرد ک ید گمان مید یم صامبر یپ
اثر آن نسبت  یریگینمود، در پ یگم م یابانین بیاش را در زم بچه یه گفت: اگر شترک

 بود. یتر نم نندهکتر و تالش  یجد باثر عمربن خطاب  یریگیبه ابن عمر در پ
ه رواه بن یو عبدالرزاق از عبدالرحمن به ام  بن عمر یبه ا یه: وکت نموده یعبداللَّ

م؟ ابن یابی ینماز مسافر را نم یم، ولیابی یگفت: نماز خوف و نماز اقامت را در قرآن م
ن مردم یتر که ما خشکمبعوث نمود  یاش را در حال یعمر پاسخ داد: خداوند نب

ر از یو نزد ابن جر .١عمل نمود صه رسول خدا کم ینک ین چنان عمل میم، بنابرایبود
ه بن خالدبن اسیام ه بن عمر  یه: وکت است ید روایه بن عبداللَّ گفت:  ببه عبداللَّ

م؟ یابی یم و قصر نماز سفر را نمیابی یقصر نماز خوف را م ألتاب خداوند کما در 
ه پاسخ داد: ما نب داد و بدان عمل  یرا انجام م یه عملکم یافتیرا در صمان  یعبداللَّ

 م.یینما یم
در  ببا ابن عمر  یه: وکت است یعاصم روا یھمچنان از وارد بن اب ینزد و

ه ک ید: در حالیعت، پرسکگفت: دو ر ید، ویروبرو شد و او را از نماز در سفر پرس یمن
فرا گرفت و گفت:  یرا دلتنگ ی؟ آن گاه وینک یر مکم چه فیھست ینجا در منیما ا

ام! فرمود:  مان آوردهیا ی، و به وی؟ گفتم: آریا دهیشن صا از رسول خدا یبر تو! آ یوا
 یگزارد، اگر خواسته باش یعت نماز مکشد، دو ر یرون میه بک یوقت صرسول خدا 

 ا بگذار.یبخوان 
 به گفت: به ابن عمر کت است یروا یب ُجَرِش یھمچنان از ابوُمنِ  یو نزد و 

 ن است:یگفته شد: قول خداوند چن

�ۡ  �َذا﴿  ٱ ِ�  ُتمۡ َ�َ
َ
 .]۱۰۱[النساء:  ﴾ُجَناحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ  ِض �ۡ�

 .»ست...ین ید بر شما گناھیردکن سفر یه در زمک یو وقت«: ترجمه

                                           
 ).۴۲۷۶عبدالرزاق در مصنف خود ( -١



 ١١٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 صامبر خدا یم؟ فرمود: پیا نماز را قصر بخوانیم آیترس یم و نمیو حاال در امن ھست
 .١است یکین یشما الگو یبرا

ه گفت: ابن کاند  ت نمودهیدبن اسلم روایاز ز یھقیح خود و بیمه در صحیابن خز
 یگزارد، سببش را از و یخود را باز نموده نماز م یھا مهکه دکدم یرا د بعمر 

 .٣-٢نمود ین میه چنکدم یرا د صدم، فرمود: رسول خدا یپرس
 

ه و بازگذاشتن دیمعاو رَّ
ُ
 ص امبریروی از پیبه پش یھا مهکه بن ق

ه بن  -است  یلفظ از و -ح خود یابن ماجه و ابن حبان در صح از عروه بن عبداللَّ
ان نموده، یث بیم حدیبرا سه بن قره از پدرش یه گفت: معاوکاند  ت نمودهیروا یریقش

م و یعت نمودیآمدم. و با او ب صنه نزد رسول خدا یاز مز یه گفت: در گروھک
را  ٤خاتم داخل نمودم و یراھن ویبان پیباز بودند، آن گاه دستم را در گرھایش  مهکد

ه کدم یدر زمستان و تابستان ند )ھرگز(ه و فرزندش را یردم. عروه گفت: معاوکلمس 
 .٦-٥بود یباز مشان  ھردوی یھا مهکبسته باشد. و در نزد ابن ماجه آمده: دھایشان  مهکد

  اهل بیت، اقارب و امتش داشت با اصحاب، ص محمد سیدنا که نسبتی رعایت

 شانیدش از اییو تأ ص امبریدرباره پمخاصمه گروھی از اصحاب 
رسول  یش رویدر پ یه گفت: روزکت نموده، یروا سعب بن ُعْجره کاز  یطبران

ھاشم  یاز بن ین و گروھیاز مھاجر یھا، گروھ یاز ما انصار یدر مسجد گروھ صخدا 
ش محبوب یتر و برا یاول یدام مان به وکه ک صم، و در مورد رسول خدا ینشسته بود

                                           
 ) آمده است.۲۴۰/۴نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۴۶/۱ب (ین در الترغین چنیا -٢
 ) ضعیف دانسته است.۳۴آن را در ضعیف الترغیب ( ) آلبانی۱۴/ ۱۰. ابن خزیمه و ابویعلی (ضعیف -٣
 مھر نبوت را. -٤
ه در اإلصابه کن، چنانکن را ھمچنان بغوی و ابن سی) آمده است. ا۴۵/۱ب (ین در الترغین چنیا -٥

 ت نموده است.ین را روای) مانند ا۴۶۰/۱اند. و ابن سعد ( ردهکت ی) آمده، روا۲۳۳/۳(
) و ابوداوود و ابن سعد و ترمذی در الشمائل. آلبانی ۵۴۵۲حبان () ابن ۳۵۷۸. ابن ماجه (صحیح -٦

 آن را در صحیح ابن ماجه صحیح دانسته است.



 حیات صحابه    ١١٤

 

م، یا مان آوردهیا یم، به ویم: ما گروه انصاریم؟ گفتیمخاصمه و جنجال نمودم یتر
م. یدر قلب دشمنش ھست یان ویم و فدائیا دهیم، به ھمراه او جنگیا اش را نموده یرویپ

 یسانکم، و برادران مھاجرمان گفتند: ما یش محبوبتریتر و برا یاول ین ما به ویبنابرا
م، و یگفت کم، و اقارب و اھل و اموال را تریھجرت نمودامبرش یه با خدا و پکم یھست
ن ما ید، بنابراید شاھد بودیم و در آنچه شاھد بودید حاضر شدیه حاضر شدک یزیدر چ

مان گفتند: ما  یھاشم یم. و برادران بنیش محبوب تریتر و برا یاول صبه رسول خدا 
م، و در آنچه شاھد ید حاضر بودیم، و در آنچه حاضر بودیھست صاقارب رسول خدا 

م. آن یش محبوب تریتر و برا یاول صن ما به رسول خدا ی، بنابرا١میم شاھد بودیبود
 یھا ؟ آن گاه گفته»دییگو یشما چه م«به طرف ما آمد و گفت:  صگاه رسول خدا 

ن را بر شما رد یا یسکد، چه یراست گفت«به انصار گفت:  یم، ویمان را بازگو نمود
اند، چه  راست گفته«م، فرمود: یرا از گفته برادران مھاجرمان خبر داد، و او »ند!ک یم
راست «م، گفت: یھاشم خبر داد یو او را از گفته بن» ند!ک ین را بر آنان رد میا یسک

ان شما یا در میآ«، بعد از آن گفت: »ند!ک یشان رد مین را برایا یسکاند، چه  گفته
 یاما شما، ا«رسول خدا، فرمود:  یت این فدا، پدر ومادرمایم: آریگفت» نم؟کقضاوت ن

ه ا»گروه انصار، من برادرتان ھستم را  یعبه سوگند، وکبر، به پروردگار ک، گفتند:اللَّ
ه ا»ن، من از شما ھستمیگروه مھاجر یاما شما، ا«م! و یبرد بر، به پروردگار ک، گفتند:اللَّ

، »دیمن ھستسوی  بهھاشم، شما از من و  یو اما شما بن«م!، یرا برد یعبه سوگند، وک
 .٣-٢میشادمان بود صرسول خدا  یو از سو یم، و ھمه مان راضیبعد برخاست

ت یت اھل بدر و منع نمودن مردم از اذیو منع نمودن خالد از اذ صامبر یپ
 خالد

ه بن اب یطبران ه گفت: عبدالرحمن بن عوف از کت نموده، یروا س یاوف یاز عبداللَّ
خالد  یا«فرمود:  صامبر یت نمود. پیاکش صبه رسول خدا  بد یول خالدبن

را  یعمل و ینکوه احد طال انفاق کن، اگر به مانند کت میرا از اھل بدر اذ یچ مردیھ

                                           
 م. م.یز حضورداشتید ما نیه شما حضور داشتک ییھا و جنگ ھا هکارھا و معرک: در یعنی -١
 یه وکآمده  ین انصارکیت نموده، و در آن ابومسیروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۴/۱۰( یثمیھ -٢

 اختالف است.شان  اند و در بعض ه رجال آن ثقهیرا نشناختم، و بق
 ).۲۴/ ۱۰) در سند آن یک مجھول است. نگا: المجمع (۱۳۳/ ۱۹. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٣



 ١١٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

دھم.  یند و من به آنان پاسخ میگو ی، گفت: آنان به من ناسزا م»یانجام دھ یتوان ینم
ه خداوند کخداست  یرھایاز شمش یریشمش ید، چون وینکت میخالد را اذ«فرمود: 

 .١»فار برآورده استکرا بر  یو
ان عبدالرحمن بن عوف و یه گفت: در مکت است یر از حسن رواکو نزد ابن عسا

ا دو یروز  یکه کنیابن عوف از ا یواقع شد، خالد گفت: ا یا مجادله بد یخالدبن ول
د، فرمود: یرس صامبر ین خبر به پین، اکبر من فخر م یا روز از من سبقت جسته

از شما به  یکیه جانم در دست اوست، اگر ک ید، سوگند به ذاتیم بگذاریاصحابم را برا«
ان یبعد از آن در م». ابدی یمه ُمّد آنان را نمید نیوه احد طال انفاق نماکمانند 

خدا، مرا از عبدالرحمن  ینب ین واقع شد، آن گاه خالد گفت: ایر چنیعبدالرحمن و زب
گر یدیکآنان اھل بدراند و به «دھد، فرمود:  یرا دشنام م یر وی، و زبینمود ینھ

د و یان خالد بن ولیه گفت: در مکت است یروا سره یو نزد بزار از ابوھر .٢»مستحق تراند
 صباشد واقع شد، رسول خدا  یان مردم میه در مک یزھایچ بعبدالرحمن بن عوف 

ند کوه احد طال انفاق کاز شما اگر به مانند  یکی د، چونیم بگذاریاصحابم را برا«گفت: 
 .٤-٣»رسد و نه به نصفش یشان نمیاز ا یکیبه مد 

 ده استیان برگزیخداوند اصحابم را بر عالم :ص امبریقول پ
ه  خداوند «فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سبزار از جابربن عبداللَّ

 یا و رسوالن، و از اصحابم چھارتن را برایانب یسواده است، یان برگزیاصحابم را بر عالم
ده یاصحابم گردان ، و آنان راالله رحمھم یعلر، عمر، عثمان و کده است: ابوبیمن برگز

                                           
ت یر به اختصار، و بزار به مانند آن روایبکر والیدر الصغ ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۴۹/۹( یثمیھ -١

نز که در الکن را، چنانیھمچنان ا یعلیر و ابوکاند. و ابن عسا ثقه یاند، و رجال طبران نموده
ه بن اب۴۰۹/۱عاب (یاند، و ابن عبدالبر در االست ردهکت ی) آمده، روا۱۳۸/۷(  س یاوف ی) از عبداللَّ

 ت نموده است.ین را روایمثل ا
ت یبه مانند آن به اختصار روا سن را از انس ی) آمده است. و احمد ا۱۳۸/۷نز (کن در الین چنیا -٢

 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۵/۱۰( یثمیرده است. ھک
 اند، غیرعاصم بن ابی نجود که ثقه دانسته شده. گوید: رجال آن، رجال صحیح ) می۱۵/۱۰ھیثمی ( -٣
 ).۳۳۸۶) از حدیث انس. نگا: صحیح الجامع (۵۴، ۱۱/ ۱۳. احمد (صحیح -٤



 حیات صحابه    ١١٦

 

ده، و یگر امتھا برگزیاست. و امتم را بر د یکیر و نیدر ھمه اصحابم خ«، و گفت: »است
 .٢-١»و چھارم ده است: قرن اول، دوم، سومیاز امتم چھار قرن را برگز

 ن و انصاریدرباره مھاجر ص امبریت پیسفارش و وص
ه وفات ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ساز عبدالرحمن بن عوف  یطبران

شما را درباره «ن. فرمود: که مان یرسول خدا توص ید، گفتند: ایفرارس صمبریپ
نم، اگر آن ک یه میتوص بعد از آنانشان  ن و درباره فرزندانیل از مھاجریسابقه داران اوا

) ۱۷/۱۰( یثمیھ ».یا هیشود و نه فد یقبول م ید از شما نه عوضیرا انجام ندھ
شما «ه بزار گفته: کن یاند، مگر ا ردهکت یدر األوسط و بزار روا ین را طبرانید: ایگو یم

 هیشان و به پسران آنان توصیل و به فرزندان آنان بعد از ایرا درباره سابقه داران اوا
 یت نموده: ھنگامیدبن سعد از پدرش روایاز ز یو طبران اند. ، و رجال آن ثقه٣»نمک یم
اش را بر خود  ھنهک یھا ه لباسک یبه او خبر داده شد، در حال صامبر یه مرگ پک
 ین اثنا مردم و اھل بازار از وید، و بر منبر نشست، در ایرون گردیده بود بیچیپ

مردم، مرا  یا«خداوند گفت:  یپس از حمد و ثنا یودند و به مسجد حاضر شدند، یشن
ه در آن کمن ھستند  کنان محل خورد و خوراید، چون اینکله انصار حفظ ین قبیدر ا

شان  ارکد، و از خطاینکارشان قبول کویکخورم و محل اسرار من ھستند، از ن یم
 .٥-٤»دیدرگذر

 از دشنام دادن اصحابش ص امبریمنع نمودن پ
اد ی صامبر ینزد پ سبن ُذْخُشن  که گفت: مالکت نموده، یروا سبزار از انس 

 صامبر ی. پ-٦شد ین گفته میرأس منافق یبه و -ناسزا گفتند  ید، و آنان به ویگرد
د: یگو ی) م۲۱/۱۰( یثمیھ .٧»دید، اصحابم را دشنام ندھیاصحابم را بگذار«فرمود: 

                                           
 اختالف است.شان  یاند و در بعض د: رجال آن ثقهیگو ی) م۱۶/۱۰( یثمیھ -١
 ).۱۶/ ۱۰) نگا: المجمع (۲۷۶۳بزار ( -٢
 ).۷۸۴. طبرانی در االوسط (صحیح -٣
 اند. ه رجال آن رجال ثقهیرا نشناختم و بق ید اشھلیدبن سعدبن زید: زیگو ی) م۳۶/۱۰( یثمیھ -٤
 ) از انس.۳۸۰، ۳۷۹۹بخاری ( -٥
 آمده است. یثمین در اصل و ھین چنیا -٦
 ).۲۷۷۹. بزار (صحیح -٧



 ١١٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ه گفت: رسول کت است یروا ساز ابن عباس  ی. و نزد طبراناند حیرجال آن رجال صح
 یو مردم ھمه و هکه اصحابم را دشنام بدھد، خداوند، مالئک یسک«فرمود:  صخدا 

ه بن خراش آمده و ین رواید: در ایگو ی) م۲۱/۱۰( یثمی، ھ١»نندک یرا لعنت م ت عبداللَّ
 ف است.یو ضع

فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت است یروا لشه یاز عا یو نزد طبران
 .٢»دیه اصحابم را دشنام دھد لعنت نماکرا  یسکد، خداوند یاصحابم را دشنام ندھ«
 باشد. یه ثقه مکبن سھل  یر علی، غاند حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۱/۱۰( یثمیھ

گفت:  صامبر یه پکت نموده، یروا سل یدبن عمروبن نفیدبن زیاز سع یو طبران
ه خداوند بر آنان رحمت نازل فرموده، و کد؟! بلینک یمرا به دشنام دادن اصحابم امر م«

 .٣»ده استیبخششان  یبرا

 اد نمودن اصحاب به بدییاز  بم دادن ابن عباس یب
آمد و  بنزد ابن عباس  یه گفت: مردکت نموده، یر روایدبن ُجبَ یاز سع یطبران

ه کنم، و زنھار ک یه میرا به ترس از خداوند توصن، فرمود: تو کحت یگفت: مرا نص
آنان چه سبقت  یه براک یدان ی، چون تو نمینکاد ی یرا به بد صاصحاب رسول خدا 

 .٤نموده است

 تشیدرباره اھل ب ص امبریت و سفارش پیوص
ه ک ین حرفیه گفت: آخرکت نموده، یروا بدر األوسط از ابن عمر  یطبران 

 .٦ -٥»دینم شویام جانش در خانواده«بود: ن یگفت ا صرسول خدا 

                                           
) حسن دانسته است. ھمچنین ۶۲۸۵سند آن ضعیف است. آلبانی آن را در صحیح الجامع ( -١

 ).۱۴۲/ ۱۰طبرانی در الکبیر (
 ).۴۷۷۱. طبرانی در االوسط (حسن -٢
 اند. حیو رجال آن رجال صحت نموده، ین را روایدر األوسط ا ید: طبرانیگو ی) م۲۱/۱۰( یثمیھ -٣
ه ثقفید: در ایگو ی) م۲۲/۱۰( یثمیھ -٤  باشد. یف میآمده، و ضع ین عمربن عبداللَّ
ه آمده و ضعین عاصم بن عبید: در ایگو ی) م۱۶۳/۹( یثمیھ -٥  باشد. یف میداللَّ
 ).۲۴۴) نگا: ضعیف الجامع (۳۸۶۰. طبرانی در االوسط (ضعیف -٦



 حیات صحابه    ١١٨

 

دختر رسول  له گفت: فاطمه کت نموده، یروا لاز ام سلمه  یعلیو ابو
را بر دو طرف  بن یه حسن و حسکآمد،  صنزد رسول خدا  یدر حال صخدا

ه در آن طعام گرم وجود کاز حسن بود  یگینمود، و در دستش د یبغلش حمل م
 صامبر یپ یش رویگ را پیه آن دک یآورد. ھنگام صامبر یداشت، و آن را نزد پ

را طلب  یپاسخ داد: در خانه، پس و» جاست؟کابوالحسن «گفت:  صامبر یگذاشت، پ
ن نشستند و شروع به خوردن ی، فاطمه، حسن و حسی، علصامبر ینمود. آن گاه پ

ھرگاه مرا بدان فرانخواند، و قبل از آن روز  صامبر ید: و پیگو ینمودند. ام سلمه م
ه فارغ ک یخواند. ھنگام یبودم مرا بر آن فرا م یخورد و من نزدش حاضر م یم یطعام

ند ک یه با آنان دشمنک یسکا، با یبار خدا«د و گفت: یچانیشد، جامه خود را بر آنان پ
 .٢-١»نما یند دوستک یه با آنان دوستک یسکنما، و با  یدشمن

 یا«فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا باز ابن عباس  یطبران
ستاده شما را ثابت یه اکنیخواستم: اتان  یز برایعبدالمطلب، من از خداوند سه چ یبن

گاه سازد و گمراهتان  گرداند، جاھل خواستم تا شما را  یند، و از وکت یرا ھداتان  را آ
گزارد و روزه ستد و نماز ین و مقام باکان ریدر م یسخاوتمند و مھربان گرداند. اگر مرد

 .٤-٣»شود یت محمد را بد ببرد داخل آتش میه اھل بکرد یبم یرد، بعد در حالیبگ
فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سدر األوسط از عثمان  یو طبران

ش یا عوض آن را برایند، و او در دنکاز فرزندان عبدالمطلب احسان  یکیه به ک یسک«
 .٦-٥»ه با من روبرو شد بر من باشدک یا، وقتفرد یافات وکانجام ندھد، م

                                           
 د است.یاسناد آن ج د:یگو ی) م۱۶۷/۹( یثمیھ -١
 ).۶۹۵۱. ابویعلی (حسن -٢
ت نموده، و او یروا یَغالبِ  یایرکخ خود محمد بن زیاز ش ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۷۱/۹( یثمیھ -٣

 یوقت یث ویر نموده، و گفته است: به حدکھا ذ را در جمله ثقه یباشد، و ابن حبان و یف میضع
شود، چون در روایت وی از اشخاص مجھول بعض منکرھا  میھا روایت کند اعتبار کرده  که از ثقه

 اند. گویم [مؤلف]: این را از سفیان ثوری روایت کرده، و بقیه رجال آن رجال صحیح وجود دارد. می
 ).۱۷۷/ ۱۱. طبرانی (ضعیف -٤
 باشد. یف میالزناد آمده، و ضع ین عبدالرحمن بن ابید: در ایگو ی) م۱۷۳/۹( یثمیھ -٥
 ).۵۶۷/ ۱) نگا: ضعیف الجامع (۱۴۴۶برانی در االوسط (. طضعیف -٦



 ١١٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 ص امبریوندش به نسب پیبه خاطر پ س خوشی و سرور عمر
ه ھنگام کد یشن ساز عمربن خطاب  یه: وکت نموده یروا ساز جابر  یطبران

د؟ از رسول ییگو یت نمیو تھن یکم تبریا برایگفت: آ یم س یازدواجش با دختر عل
امت ھر سبب و نسب جز سبب و نسب من قطع یق روز«گفت:  یه مکدم یشن صخدا

 .٢-١»گردد یم

 شیلت قریفض
به  س یه: قتاده بن نعمان ظفرکت نموده یروا یمیم تیاحمد از محمدبن ابراھ

فرمود:  صآنان را دشنام داد، آن گاه رسول خدا  یه وک ییش ناسزا گفت، گویقر
ه ک ینیاز آنان را بب ین است مردانکش را دشنام مده، چون تو ممیقتاده، قر یا«

ز شمرده شود، و یر و ناچیشان حقیشان و فعلت در برابر فعل ایعملت در مقابل اعمال ا
شان ینمود، ا ینم یشکش نخوت و سری، اگر قریبه آنان غبطه ورز ینیآنان را بب یوقت

 .٤-٣»دادم یاست خبر مشان  یرا به آنچه نزد خداوند برا
ش یقر«دانم گفت:  یه مک یطور صامبر یه: پکت نموده یروا س یاز عل یطبران

 یشکش نخوت و سرید. اگر قرید و خود را از آنان برتر ندانیرام نمائکرا عزت و ا
و نزد  .٦-٥»دادم یش است خبر میبرا ألرا از آنچه نزد خداوند  ینمود حتمًا و ینم

ش یاگر قر«آمد و گفت:  ینزد و صامبر یه پکت است یروا لشه یاحمد از عا
 .١-٧»دادم یش است خبر میرا به آنچه نزد خداوند برا ینمود، و ینم یشکوت و سرنخ

                                           
رده، و رجال آن کت یر به اختصار روایبکدر األوسط وال ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۷۳/۹( یثمیھ -١

 ه ثقه است.کر حسن بن سھل یاند غ حیدو، رجال صح
 ).۴۵۵۷. طبرانی نگا: صحیح الجامع (صحیح -٢
ت نموده، و لفظ مسند را بر مرسل یرا احمد مرسل و مسند روان ید: ایگو ی) م۲۳/۱۰( یثمیھ -٣

اند، و رجال بزار در  ردهکت یآن را مسند روا یده است، و ھمچنان بزار، و طبرانیمحول گردان
ه بن اسلم در مسند احمد یاند، غ حیمسند رجال صح ه ثقه است، و درباره بعض کر جعفربن عبداللَّ

 اختالف است. یرجال طبران
 ).۳۸۴/ ۶. احمد (یحصح -٤
 ثش حسن است.ین ابومعشر آمده، و حدید: در ایگو ی) م۲۵/۱۰( یثمیھ -٥
 ).۲۵/ ۱۰) و المجمع (۴۳۸۴، ۴۳۸۲. طبرانی. نگا: صحیح الجامع (صحیح -٦
 اند. حید، رجال صحیگو ی) م۲۵/۱۰( یثمیه ھکو رجال آن، چنان -٧
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امانت را در «فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سره یاز ابوھر یو طبران
ش یر قرین غیش بر امین قری، چون ام -د ییا گفت: جستجو نمای -د ینکش طلب یقر

 .٣-٢»لت داردیشان دو فضیر ایغ یش از قویقر یلت دارد، و قویفض
فرمود:  سبه عمر  صه: رسول خدا کت نموده یروا سبزار از رفاعه بن رافع 

جمع نمود، و  صخانه رسول خدا  یک، آن گاه عمر آنان را »نکم جمع یقومت را برا«
ا به یم، یرسول خدا، آنان را نزدت داخل نما یوارد شد و گفت: ا صامبر ینزد پ

د: بعد یافزا یم». شوم یرون میبشان  یه به سوکبل«؟ فرمود: یشو یرون میبشان  یسو
ان ی، در میگفتند: بل» رتان ھست؟یاز غ یسکان شما یا در میآ«نزد آنان آمد و گفت: 

 یھا و غالم ٤مان حضور دارند یھا ان ما خواھرزادهیمانان مان ھستند، و در میما ھم پ
مان از  یھا ند، خواھرزادهیاز مامانان مان یھم پ«مان ھمراه ما ھستند. فرمود: 

اند، اگر از  انید؟ دوستان خدا فقط متقیشنو یا نمیمان از مااند و شما آ یھا ند،غالمیما
امت اعمال یه مردم در روز قکد، نشود یشیندیر آن بید، در غیید، دوستان خدایآنان باش

 یم و روییه در آن صورت از شما اعراض نماکد یاوریاورند و شما گناھان را بیب
ش اھل یمردم، قر یا«خود را بلند نمود و گفت:  یھا ، بعد از آن دست»میگردان
اش  ینیرا بر ب یآنان باشد خداوند و یھا ب و لغزشیه در طلب عک یسکاند،  امانت

 .٦-٥ن را سه مرتبه گفتی، ا»سازد یسرنگون م

 دن بنی ھاشم، انصار و عربیبد د

                                                                                                       
 ).۱۵۸/ ۶. احمد (صحیح -١
اند، و اسناد آن حسن  گوید: این را طبرانی در األوسط و ابویعلی روایت نموده ) می۲۶/۱۰ھیثمی ( -٢

 است.
) در سند آن علی بن زید بن جدعان و مومل ۶۴۶۹) ابویعلی (۲۶۹۲. طبرانی در االوسط (ضعیف -٣

 اند. ضعیفھردو  بن اسماعیل ھستند که
م، آنھم البته یر نمودکه ما ذکصواب ھمانست  یه، ولآمد» مان یھا برادرزاده« یثمیدر اصل و ھ -٤

 .»خواھرزاده قوم از آنان است«، »اين اخت القوم منهم«: صامبر ین قول پیبا استناد به ا
ن را به اختصار یاست، و احمد ا یت نموده و لفظ از وین را بزار رواید: ایگو ی) م۲۶/۱۰( یثمیھ -٥

آن را به مثل بزار  ی، و طبران»ش در آتش اندازدیرا بر رو یخداوند و«رده، و گفته است: کت یروا
 اند. ثقه یت نموده، و رجال احمد و بزار و اسناد طبرانیروا

 ).۲۷۸۰) بزار (۳۴۰/ ۴. احمد (صحیح -٦
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بغض «فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا باز ابن عباس  یطبران
 .٢-١»دن عرب نفاقیفر است، و بغض و بد دکھاشم و انصار  یدن بنیو بد د

 ونددیپ می ص امبریتر به پ عیش از ھمه مردم سریقر
نزدم وارد  یدر حال صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا لشه یاحمد از عا

د: یگو یم». ونددیپ یتر م عیامتم به من سرشه قومت از ھمه یعا یا«گفت:  یه مکشد 
و  یت گرداند، داخل شدیرسول خدا، خداوند مرا فدا یه نشست گفتم: اک یھنگام
قومم  یپندار یگفتم: م» دام است؟کو آن «. گفت: یدیه مرا ترسانک یگفت یم یسخن

مرگ : «ن چرا؟ فرمودیدم: ای، پرس»یآر«وندد! گفت: یپ یتر به تو م عیسر )امتت(از ھمه 
د: گفتم: مردم بعد از یگو ی. م٣»نندک یبر آنان غلبه مشان  ند، و امتک یآنان را درو م

آن  یھا یه قوکباشند  یم کوچک یھا ملخ«باشند؟ گفت:  یا در آن ھنگام چطور میآن 
استعمال شده] و » یدب«[در نص  .٤»امت برپا شودیه قکنیخورد، تا ا یرا مھایش  فیضع
 ده باشند.یشکه تا حال بال نکاست  کیوچک یھا ھدف از آن ملخد: یگو یم یراو

، »شود قوم توست یم که از مردم ھالک یسکن یشه، اولیعا یا«آمده:  یتیو در روا
ش را یله قریقب ینه، ول«ا از زھر؟ گفت: یت گرداند، آید: گفتم: خداوند مرا فدایگو یم

 کن مردم در ھالیو نخستند، ینما یند، و مردم بر آنان غلبه مک یمرگ درو م
اند،  آنان پشت مردم«شان چطور است؟ گفت: یمردم بعد از ا ی. گفتم: بقا٥»اند شدن

 .٧-٦»اند شده کشوند مردم ھال که ھالک یوقت

 ندیآ ه بعد از وی میکسانی کبرای  ص امبریبشارت پ
                                           

 اند. ت نموده، و رجال آن ثقهیروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۷/۱۰( یثمیھ -١
) در سند آن چند ناشناخته ھست. آلبانی در ضعیف ۱۴۶/ ۱۱. طبرانی در الکبیر (بسیار ضعیف -٢

 گوید: بسیار ضعیف است. می )۲۳۴۰الجامع (
 ند.یب ی: آنان را اھل خالفت نمیعنی -٣
 ).۹۰/ ۶. احمد (صحیح -٤
 آمده. یثمین در اصل و ھین چنیا -٥
رده است، و کت یآن را روا یت نموده و بزار بعضین را رواید: احمد ایگو ی) م۲۸/۱۰( یثمیھ -٦

ح یت اول نزد احمد از رجال صحیت نموده، و اسناد روایآن را روا یز بعضیدر األوسط ن یطبران
 ھا سخن است. تیه روایبرخوردار است، و در بق

 ).۴۵۴/ ۱) در سند آن عبدالله بن مومل است که ضعیف است: التقریب (۷۴/ ۶. احمد (ضعیف -٧
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ه کنشسته بودم  صامبر یه گفت: با پک ت نموده،یروا ساز عمربن خطاب  یعلیابو
رسول خدا،  یگفتند: ا» د؟یخبر دھ یمان داریمان در این اھل ایمرا از بھتر«گفت: 

دارد،  ین باز میسزد، و چه آنان را از ا یمشان  ینطوراند، و برایآنان ھم«، گفت: یکمال
» ر آنان؟یه غکشان را در ھمان منزلت بلند قرار داده است؟ بلیه خداوند اک یدر حال

شان را به رسالت خود و نبوت عزت یه خداوند اک یا آنانیبرسول خدا، ان یگفتند: ا
دارد، در  یسزد، و چه آنان را باز م یمشان  ینطوراند، و برایآنان ھم«داده است، گفت: 

رسول خدا،  یگفتند: ا» شان را در ھمان منزلت قرار داده است؟یه خداوند اک یحال
سزد، و  یمشان  ینطوراند، و برایآنان ھم«د شدند، گفت: یا شھیه با انبک یشھدا آنان

ده است؟ یه خداوند آنان را به شھادت عزت بخشک یدارد، در حال یشان را باز میچه ا
ه در ک یاقوام«رسول خدا؟ فرمود:  یا یسکگفتند: پس چه » ر آنان؟یه غکبل

اند، و  دهیآورند و مرا ند یمان میند و به من ایآ یو بعد از من ماند  مردان یھا پشت
ابند و به آنچه در آن است عمل ی یرا م ١اند، ورق معلق دهینند و مرا ندک یقم میتصد

 یعلین را ابوید: ایگو یم ٣یثمیھ .٢»اند مانیمان در این اھل اینان بھتریند. اینما یم
مرا از «فرمود:  صامبر یه پکت نموده یروا سن را از عمر یت نموده، و بزار ایروا

گفتند: » د؟یامت خبر بدھیان مردم نزد خداوند در روز قین صاحب منزلت در میبزرگتر
ه کدارد؟ بل ین باز میبه پروردگارشان از اشان  یکیشان را، با نزدیو چه ا«، گفت: کمالئ

 یه وحک یدارد، در حال یشان را باز میو چه ا«ا، فرمود: یگفتند: انب» شان؟یر ایغ
رسول خدا ما را خبر بده،  یپس اگفتند: » شان؟یر ایه غکگردد؟ بل یشان نازل م یبرا

اند، ورق معلق  دهیآورند و مرا ند یمان میند، به من ایآ یه بعد از شما مک یقوم«گفت: 
ن منزلت یامت نزد خداوند از بزرگترینان در روز قیآورند، ا یمان میابند و به آن ای یرا م

ن یگفته: صواب او بزار  .٤»ان خلق برخوردارندیدر م -مان ین ایا [گفت] بزرگتری -
 از دو اسناد مرفوع بزار حسن است. یکیدبن اسلم مرسل است، و یت از زین روایه اکاست 

نھار را صرف  صه گفت: با رسول خدا کت است یروا سو نزد احمد از ابوجمعه 
از ما  یسکا یرسول خدا آ یھمراه مان بود، گفت: ا سده بن جراح یم و ابوعبینمود

                                           
 م است.یرکھدف قرآن  -١
 ).۱۶۰ابویعلی (. ضعیف -٢
 ).۶۵/۱۰( یثمیھ -٣
 ) بصورت مرسل.۲۸۳۹بزار ( -٤
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، یبل«م. فرمود: یردکم و ھمراھت جھاد یبھتر و افضل است؟ ھمراھت اسالم آورد
 .٢-١»اند دهیآورند و مرا ند یمان میباشند، به من ا یه بعد از من مک یقوم

خوشا به حال «فرمود:  صه رسول خدا کت است یروا سو نزد احمد از ابوامامه 
مان آورده و یه به من اک یسکمان آورده، و خوشا به حال ید و به من ایه مرا دک یسک

 .٤-٣ھفت مرتبه» ده استیمرا ند

 دید اش برادرانش را میکه ک ص امبریتمنای پ
بعد از  یقوم«فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سره یبزار از ابوھر

ه یدن من فدید یدارد تا اھل و مالش را برا یاز آنان دوست م یکیه ھر کند یآ یمن م
ثش یزناد آمده، و حد یت عبدالرحمن بن ابین رواید: در ایگو یم ٦یثمیھ .٥»بدھد

 ساند. و نزد احمد از انس  ه رجال آن ثقهیبق یباشد، ول یضعف م یحسن است، و در و
ه به من کدوست داشتم برادرانم را «فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت است یروا

ت یروا یعلین را احمد و ابوید: ایگو یم ٨یثمیھ .٧»نمیاند بب دهیاند و مرا ند مان آوردهیا
ه کبل«فرمود: » نم؟ک یچه وقت با برادرانم مالقات م«ن است: یاند، و لفظ آن چن ردهک

 .١-٩»اند دهیاند و مرا ند مان آوردهیه به من اکاند  ید، و برادرانم آنانیشما اصحابم ھست

                                           
اند، و  ردهکت ین اسناد روایبه چند یو طبران یعلین را احمد، ابوید: ایگو ی) م۶۶/۱۰( یثمیھ -١

 اند. احمد ثقه یاز اسنادھا یکیرجال 
بن زائده ) در سند آن صالح بن محمد ۱۵۵۹) ابویعلی (۱۰۶/ ۴. احمد (سند آن ضعیف است -٢

البته حدیثی که احمد از خالد بن دریک از ابی محیرز از ابی اند  است که وی را ضعیف دانسته
 ) که سند آن صحیح است.۱۶۹۱۴کند ( می ) آن را قوی۱۰۶/ ۴جمعه روایت کرده است (

اند. و رجال آن رجال  ردهکت ین را به اسناد روایا ید: احمد و طبرانیگو ی) م۶۷/۱۰( یثمیھ -٣
 ه ثقه است.ک یاشعر کمن بن مالیر ایغ اند، حیحص

 ).۶۷/ ۱۰) و المجمع (۳۹۲۴) نگا: صحیح الجامع (۲۴۸/ ۵. احمد (صحیح -٤
 ).۴۷۹/ ۱) در سند آن عبدالرحمن بن ابی الزناد ضعیف است. نگا: التقریب (۲۸۴۱. بزار (ضعیف -٥
٦- ۶۶/۱۰. 
 ).۷۱۰۸) نگا: صحیح الجامع (۱۲۵/ ۷. احمد (صحیح -٧
  ).۶۶/۱۰ھمان منبع ( -٨
فش دانسته، یضع یرا ثقه دانسته و ابن عد یمحتسب ابوعائذ آمده، ابن حبان و یعلیدر رجال ابو -٩

و در اسناد احمد جسر  اند. حیه ثقه است، رجال صحکر فضل بن صباح ی، غیعلیه رجال ابویو بق
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 صامبر یل امت پیفضا
 صه گفت: رسول خدا کت است یروا ساسر یاز عماربن  یبزار و طبراننزد احمد، 

ا یر است، یه اول آن خکشود  یمثال امتم مانند باران است، دانسته نم«فرمود: 
 .٣-٢»آخرش

ه بن مسعود   یاحیس کخداوند مالئ«ه گفت: کت نموده، یروا سو بزار از عبداللَّ
ام  یفرمود: زندگ صد: و رسول خدا یگو ی، م٤رسانند یم میه سالم امتم را براکدارد 

تان  ی، و وفاتم برا٥شود یتان صحبت م یو برا دینک یه صحبت مکبھتر است تان  یبرا
 یم، و وقتیستا ینم خدا را میر ببیخ یشود، وقت یم عرضه میه اعمالتان براکبھتر است 

 .٧-٦»خواھم یمغفرت متان  ینم از خداوند برایشر را بب

 ا قتل استیدر دنن امت یعذاب ا
ه بن یه گفت: نزد ابن زکت نموده، یاز ابوبرده روا یھقیب اد نشسته بودم و عبداللَّ

دند یگذران یرا م یسر یشد، و وقت یخوارج آورده م یه سرھاکھم نزدش بود،  سد یزی
 صن، چون من از رسول خداکنطور میبرادرزاده ا یگفتم: به آتش. به من گفت: ا یم

                                                                                                       
رمحتسب، ینموده، و رجال آن، غت ین را در األوسط روایھم ا یباشد، و طبران یف میه ضعکآمده 

  اند. حیرجال صح
 ).۳۳۹. احمد وابویعلی (صحیح -١
مان یدبن سلیر حسن بن َقْزَعه و عبیاند، غ حید: رجال بزار، رجال صحیگو ی) م۶۸/۱۰( یثمیھ -٢

ن را از عمران یا یر ویه ضرر ندارد. و بزار و غکاست  ید اختالفیاند، و درباره عب ثقهھردو  هکَاَغر
) ۶۸/۱۰ه در المجمع (کرده، چنان کت یروا بن را از ابن عمر یا یاند، و طبران ت نمودهیوار

ه آن را به درجه کدارد  یث حسن است، و طرقین حدید: ایگو یآمده است. و ابن حجر در الفتح م
  ) گفته است.۵۱۷/۵( ین را مناویرساند، ا یصحت م

 ).۵۸۵۴() نگا: صحیح الجامع ۳۱۹/ ۴. احمد (صحیح -٣
) نگا: ۹۱۴) ابن حبان (۴۴۱، ۳۸۷/ ۱) احمد (۴۳/ ۳. البته به جز قسمت آخر آن. نسائی (صحیح -٤

 ).۲۱۷۴صحیح الجامع (
 دھد. یپاسخ مشان  یپرسند و برا یام مکرا از اح ی: آنان ویعنی -٥
 اند. حیت نموده، و رجال آن رجال صحین را بزار رواید: ایگو ی) م۲۴/۹( یثمیھ -٦
) و ابن عساکر ۲۰۵/ ۲) و ابونعیم در اخبار االصبھان (۲/ ۸۱/ ۳. بزار و طبرانی در الکبیر (ضعیف -٧

وارد ) در سند آن عبدالمجید بن عبدالعزیز است که از جھت حفظش بر او اشکال ۲/ ۱۸۹۱۹(
 ).۲۷۴۷) و (۲۷۴۶) و ضعیف الجامع (۹۷۵اند گرچه او از رجال مسلم است. نگا: الضعیفة ( کرده



 ١٢٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

) ۸۵/۳نز (کن در الین چنیا ».باشد یا مین امت در دنیعذاب ا«گفت:  یه مکدم یشن
رده، و کت ی) از ابوبرده به مانند آن روا۳۰۸/۸ه (ین را در الحلیم ایآمده است. و ابونع

ده یا، قتل گردانین امت را در دنیخداوند عذاب ا«ن است: یلفظ آن در مرفوع چن
ت نموده، و ھمچنان در یر به اختصار روایر والصغیبکن را در الیا یو طبران .١»است

اند. و نزد  حید: رجال صحیگو ی) م۲۲۵/۷( یثمیه ھکر، چنانیبکاألوسط، و رجال ال
ه بن زیه گفت: از نزد عبکت است یروا ساز ابوبرده  یطبران رون شدم و او را یاد بیداللَّ

نشستم،  صامبر یاز اصحاب پ یند، آن گاه نزد مردک یب میتعذ یه به سختکدم ید
 یثمیھ .٢»ر استین امت با شمشیعقوبت ا«فرمود:  صگفت: رسول خدا  یو
 .اند حید، رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۲۵/۷(

  حرمت خون و اموال مسلمانان

 مسلمان یکد قتل یث درباره وعیاحاد
 صدر زمان رسول خدا  یسکه گفت: کت نموده، یروا باز ابن عباس  یطبران

 یا«به منبر خود بلند شد و گفت:  صامبر یمعلوم نبود، پس پشته شد، و قاتلش ک
شود، و قاتلش معلوم  یشته مک یسکھستم تان  انیه من در مک یا در حالیمردم، آ

 شان رایجمع شوند خداوند ا ین بر قتل مسلمانیباشد؟! اگر اھل آسمان و زم ینم
 .٤-٣»حساب جزا خواھد داد بی عدد و بی

به  صدر زمان رسول خدا  یسکه گفت: کت است یروا سد یو نزد بزار از ابوسع
ن یا یسکد چه یدان یا نمیآ«راد خطبه بلند شد و گفت: یا یبرا صامبر ید، پیقتل رس

، گفتند: به خدا سوگند، نه، -سه بار  -» ده است؟یان شما به قتل رسانیمقتول را در م
ن بر یھا و زم آسمانه جان محمد در دست اوست، اگر اھل ک یسوگند به ذات«گفت: 

                                           
 ).۱۷۳۸(. نگا: صحیح الجامع صحیح -١
 ).۴۰۱۷. نگا: صحیح الجامع (صحیح -٢
 یه ابن حبان وکمسلم  یر عطاء ابن ابیغ اند، حید: رجال آن، رجال صحیگو ی) م۲۹۷/۷( یثمیھ -٣

 اند. فش دانستهیضع یرا ثقه دانسته و گروھ
ف است که ضعیف است: ) در سند آن عطاء بن مسلم خفا۱۳۳/ ۱۲. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٤

 ).۲۲/ ۲) تقریب (۷۶/ ۳میزان االعتدال (



 حیات صحابه    ١٢٦

 

ت یه اھل بک یسکند، و ک یرا داخل جھنم مشان  جمع شوند، خداوند ھمه یقتل مؤمن
 .٢-١»اندازد یرا به آتش م یند خداوند وک ییما را بدگو

ه کسی کشتن کبر اسامه و بعضی اصحابش به خاطر  ص امبریراد گرفتن پیا
 لمه شھادت را بر زبان آوردک

سوی  بهما را  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا بد یاحمد از اسامه بن ز
م، و از جمله آنان ید: صبحگاھان بر آنان ھجوم آوردیگو ینه فرستاد. میجھ ٣ُحرقه

 یرو یشان بر ما بود، ووقتین ایدترینمودند از شد یه چون حمله مکبود  یمرد
را  یاز انصار و ید: پس من و مردیگو یشان بود. میبان ایو پشت یدند حامیگردان یم

، آن »ال إله إال اهللا«م، گفت: یم و به دست آوردیرا فراگرفت یه وک یم، ھنگامیفرا گرفت

 صن مسئله به رسول خدا یشتم. و اکمن او را  یدست برداشت ول یاز و یگاه انصار
؟! یدیگفت به قتل رسان »ال إله إال اهللا«ه کنیرا بعد از ا یا ویاسامه آ یا«د، فرمود: یرس

آن را  ید:ویافزا یگرفت، م یشته شدن پناه مکرسول خدا، فقط از  ید: گفتم: ایگو یم
 .٤اورده بودمیاش جز در آن روز اسالم نکردم ک یه آرزو مکرار نمود، کت یبر من به حد

ه نزد ک یاند. و نزد ابن اسحاق آمده: ھنگام ردهکت یز روایو مسلم ن ین را بخاریا

چه  »ال إله إال اهللا«اسامه، در مقابل  یا«م، گفت: یخبر دادم به او یآمد صرسول خدا 
حفاظت از قتل گفت.  یرسول خدا، آن را برا ی؟ گفتم: ا٥ندک یت میفاکتو را  یسک

ه او را ک یسوگند به ذات» ؟یرا دار یسکچه  ال إله إال اهللاسامه در مقابل  یا«فرمود: 
در  یا نمودم، سابقه یه تمنکنمود، رار کبه حق مبعوث نموده، آن قدر آن را بر من ت

دم، آن گاه یرسان یآوردم و او را به قتل نم یداشتم و در ھمان روز اسالم م یاسالم نم

                                           
 اند. فان آمدهیاز ضع یروید و غیت داودبن عبدالحمین رواید: در ایگو ی) م۲۹۶/۷( یثمیھ -١
 ).۳۳۴۸. بزار (ضعیف -٢
 نه.یاست از جھ یا لهیقب -٣
 ).۹۶) مسلم (۴۲۶۹بخاری ( -٤
 .یب نشویآن تعذ ه به سببکند ک یفالت مکتو را  کی: یعنی -٥



 ١٢٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

د ابدًا به قتل یگو یم ال إله إال اهللاه کرا  یچ مردیه ھکبندم،  یگفتم: با خداوند عھد م
 .١، گفتم: بعد از تو»اسامه یبعد از من ا«نرسانم، فرمود: 

 یکه گفت: مرداس بن نھکت نموده، یروا بد ین را از اسامه بن زیر اکعساابن 

شهد أ«م گفت: یدیشک یر را بر ویه شمشک یم، ھنگامیافتیاز انصار در یرا من و مرد

م... یه آمدک یم. ھنگامیش ننمودیمش رھایدیه به قتل نرسانکنی، و تا ا»اهللا الإله إ ن الأ
وعوانه، با، ی، طحاوین را ھمچنان ابوداود، نسائیشده. ا رکث ابن اسحاق را متذیمانند حدو 

فرمود:  صامبر یشان آمده: پیث ایاند، و در حد ت نمودهیشان روایر ایم و غکابن حبان، حا

رسول خدا، آن را فقط به  یگفتم: ا» ؟!یگفت و تو او را به قتل رساند ال إله إال اهللا«
ه به خاطر آن ک یتا بدان یرا پاره نمودا قلبش یآ«خاطر خوف از سالح گفت، فرمود: 

و آنقدر آن را بر » ؟!یرا دار یسکامت چه یروز ق اهللاله اال الر؟ در مقابل یا خیگفته 
 .٣-٢آوردم یردم در آن روز اسالم مکه آرزو کرار نمود، کمن ت

 ربن حارثهکبر ب ص امبریاعراض پ
ه گفت: در کاند  ت نمودهیروا سربن حارثه کم از بی، ابن منده و ابونعیدوالب

ر ین با ھم درگکیآن را فرستاده بود، پس ما و مشر صه رسول خدا کبودم  یا هیسر
ن حمله نمودم و او به نام اسالم از من پناه خواست، کیاز مشر یم، و بر مردیجنگ شد

ن شد و از من قصاص یخشمگ ید، ویرس صامبر ین خبر به پیشتمش. و اکمن  یول
 فرستاد: یاو وحسوی  بهداوند خواست. آن گاه خ

ن ِمنٍ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
 .]۹۲[انساء:  ﴾ا ٔٗ َخَ�  إِ�َّ  ِمًناُمؤۡ  ُتَل َ�قۡ  أ

 .»شد مگر بدون قصد...کرا ب یه مسلمانکسزد  ینم یمسلمان یو برا«: ترجمه
 .٤ساخت یکشد و مرا به خود نزد یآن گاه از من راض

 از قاتل مؤمن ص امبریدن پیروی گردان

                                           
 ) آمده است.۲۲۲/۴ه (ین در البداین چنیا -١
 رده است.کت ین را روای) ا۱۹۲/۸ھم ( یھقی) آمده است. و ب۷۸/۱نزالعمال (کن در ین چنیا -٢
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۷۵۱) ابن حبان (۲۶۴۳. ابوداوود (صحیح -٣
 ) آمده است.۳۱۶/۷نز (کن در الین چنیا -٤
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 یا هیسر صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا س یثیاز عقبه بن خالد ل یعلیابو
ه که یاز سر ید و مردیاز قوم دو یھجوم آورد، پس مرد یرا فرستاد، و آن گروه بر قوم

ه از قوم بود ک یرا دنبال نمود. آن گاه مرد یرده بود وکرون یام بیرش را از نیشمش
رد و او را کن یبه آنچه او گفت توجھ یھستم، وگفت: من مسلمان ھستم من مسلمان 

حرف  ید، و درباره ویرس صن سخن به رسول خداید: ایگو ید. میزد و به قتل رسان
 صه رسول خدا ک ید: در حالیافزا ید. میگفت: و آن گفته به قاتل رس یتند

ه رسول خدا، به خدا سوگند، او آن را فقط ب یرد، ناگھان قاتل گفت: اک یم یسخنران
 یه در طرف وک یو از مردم یاز و صافتن از قتل گفت، رسول خدا یخاطر نجات 

رسول  یبرگشت و گفت: ا ید: باز ویگو ید و به سخنش ادامه داد. میگردان یبودند رو
و از  یاز و صافتن از قتل گفت: باز رسول خدا یخدا، او آن را فقط به خاطر نجات 

 یآن شخص صبر ننمود و سخنش را برا ید، ولیگردان یبودند رو یه در طرف وک یمردم
دا بود به طرف یش پیمایاز س یه ناراحتک یدر حال صبار سوم گفت، آن گاه رسول خدا 

 .٢-١-سه مرتبه  -» شمکرا ب یه مؤمنکمرا بازداشته  ألخداوند «رد و گفت: کنگاه  یو

زبان لمه شھادت به که ک شته شدن مردی به دست مقدادکه درباره ینزول آ
 آورده بود

را  یا هیسر صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا ببزار از ابن عباس 
ه آنان کدند یافتند، دیه قوم را درک یز در آن بود، ھنگامین سفرستاد، و مقدادبن اسود 

گفت  ینرفته بود. و ییبود و جا یداشت باق یادیه مال زک یاند، و مرد نده شدهکپرا

 ید. و مردیحمله نمود و به قتلش رسان یوسوی  بهمقداد  ی، ول»ال إله إال اهللاشهدان «
جز  یدھد معبود یه شھادت مک یدیرا به قتل رسان یا مردیگفت: آ یارانش به ویاز 

                                           
ه احمد به کنیاند، مگر ا ردهکت یو احمد به اختصار روا یعلین را ابوید: ایگو ی) م۲۹۳/۷( یثمیھ -١

ت نموده، و یآن را به طولش روا یر نموده و طبرانکرا ذ کعوض عقبه بن خالد، عقبه بن مال
و  ی، بغوین را ھمچنان نسائیا اند. حیه ثقه است، رجال صحک یثیر بشربن عاصم لی، غیرجال و

ب آن را یاند، و خط ردهکت ی) آمده، روا۴۹۱/۲ه در اإلصابه (ک، چنان کحبان از عقبه بن مال ابن
ت نموده، یبه مانند آن روا ک) آمده، از عقبه بن مال۷۹/۱نز (که در الکدر المتفق والمفترق، چنان 

 اند. ردهکت یمثل آن را روا ک) از عقبه بن مال۴۸/۷) و ابن سعد (۱۱۶/۹( یھقیو ب
 ).۵۹۷۲) ابن حبان (۶۸۲۹. ابویعلی (صحیح -٢



 ١٢٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 صامبر یه نزد پک ینم. ھنگامک یعرض م صامبر ین را حتمًا به پیست؟! ایخدا ن
ست و مقداد یجز خداوند ن ییه خداکشھادت داد  یرسول خدا، مرد یآمدند، گفتند: ا

ال إله ه کرا  یمقداد آن مرد ین، اکم صدا یمقداد را برا«د. فرمود: یرا به قتل رسان یو

د: آن یگو یم». ؟یرا دار یسکچه  ال إله إال اهللا؟! فردا در مقابل یشتکگفت  یم إال اهللا
 نازل فرمود: یو تعال کگاه خداوند تبار

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ �ۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ�  ْ ْ  َوَ�  َ�َتبَيَُّنوا لۡ  لَِمنۡ  َ�ُقولُوا

َ
� ٰٓ�َ 

َ�ٰ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ تَبۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ ِ ٱ َفعِندَ  َيا�ُّ ٞۚ  َمَغانِمُ  �َّ  َكثَِ�ة
 .]۹۴[النساء:  ﴾ُل َ�بۡ  ّمِن ُكنُتم لَِك َكَ�ٰ 

د ینکق ید، تحقینک یسفر م )جھاد یبرا(ه در راه خدا ک یمؤمنان ھنگام یا«: ترجمه
ا را یدن ی، متاع زندگانیستید مسلمان نییه به شما سالم داد، نگوک یسک یو برا

 .»د...ین بودیش از این پیار است، ھم چنیبس یھا متید، و نزد خدا غنیطلب یم
مانش را یافر اکان قوم یدر م یمرد مومن«به مقداد گفت:  صپس رسول خدا 

نطور تو ی! و ھمیدیار نمود و تو به قتلش رسانکمانش را آشینمود، بعد ا یپنھان م
 .٢-١»یداشت یه پنھان مکن در میمانت را قبل از ایا

م بن َجّثامه و پک  امد آن برای محلمیشته شدن عامربن اضبط به دست ُمَحلِّ
ه بن ابابن اسحاق ا ما  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سَحْدَرد  یز عبداللَّ

و محلم بن  یه از جمله آنان: ابوقتاده، حارث بن ربعکچند از مسلمانان،  یرا با تن
م، آن گاه یدیاضم رس یکه به نزدکنیِإَضم فرستاد، تا اسوی  بهس بودند، یجثامه بن ق

با خود داشت از  یریش کو توشه و مش ه بر شترش سوار بودک یعامربن اضبط اشجع
دست  ین ما از ویرد، بنابراکما ھمانند سالم اسالم سالم  یما عبور نمود، و برا یپھلو

ت] یه [در جاھلک یزیحمله نمود و به خاطر چ یمحلم بن جثامه بر و یم، ولیبازداشت
نزد رسول ه ک یاش را گرفت. ھنگام د و شتر و توشهیو او بود به قتلش رسان یان ویم

 د:یم، و قرآن درباره ما نازل گردیه را به او خبر دادیم، قضیآمد صخدا 

                                           
ن یاش گفته: ا هیداست: و در حاشیت نموده، و اسناد آن جین را بزار رواید: ایگو ی) م۹/۷( یثمیھ -١

 اند. ردهکت یدر االفراد روا یر و دار قطنیبکدر ال یرا ھمچنان طبران
 ).۲۲۰۲. بزار (صحیح -٢



 حیات صحابه    ١٣٠

 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ �ۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ�  ْ ْ  َوَ�  َ�َتبَيَُّنوا لۡ  لَِمنۡ  َ�ُقولُوا

َ
� ٰٓ�َ 

َ�ٰ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ تَبۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ ِ ٱ َفعِندَ  َيا�ُّ ٞۚ  َمَغانِمُ  �َّ  َكثَِ�ة
ُ ٱ َ�َمنَّ  ُل َ�بۡ  ّمِن ُكنُتم لَِك َكَ�ٰ  ْۚ َ�َتبَيَُّنوٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َ�نَ  �َّ

 .]۹۴[النساء:  ﴾٩٤�َخبِ�ٗ 
د، ینکق ید، تحقینک یسفر م )جھاد یبرا(ه در راه خدا ک یمؤمنان ھنگام یا«: ترجمه

ا را یدن ی، متاع زندگانیستید مسلمان نییه به شما سالم داد، نگوک یسک یو برا
د، و خدا بر ین بودیش از این پیار است، ھمچنیبس یھا متید، و نزد خدا غنیطلب یم

گاه استینک ید، چون خدا به آنچه مینکق ین تحقیرد، بنابراکشما انعام   .٢-١»د آ
ه گفت: کت است یروا بق ابن اسحاق از نافع از ابن عمر یطر ر ازیو نزد ابن جر

فرستاد، و عامربن اضبط با آنان روبرو  یا هیمحلم بن جثامه را در سر صرسول خدا 
بود،  یا نهکیت یان آنان در جاھلیرد، و در مکد، به آنان ھمانند سالم اسالم سالم یگرد

د، یرس صد. و خبر به رسول خدا یزد و به قتلش رسان یریرا به ت ین محلم ویبنابرا
رسول خدا امروز  یصحبت نمود، اقرع گفت: ا بنه و اقرع یین مورد با عیو در ا

 یه زنان وکنینه گفت: نه، به خدا سوگند، تا اییر بده. عیینما و در گذر فردا تغ یکین
ه دو چادر بر تن کاند بچشند. بعد محلم  دهیبت چشیه زنانم از مصکرا  یھمان درد

ش مغفرت بخواھد، رسول ینشست تا برا صرسول خدا  یش رویداشت آمد و در پ
را باد و ھایش  که اشک یدر حال ی، آن گاه و»امرزدیخداوند تو را ن«فرمود:  صخدا 

ه درگذشت، بعد کنشده بود  یسپر ینمود برخاست. و روز ھفتم از و یم کچادرش پا
ر کش متذیآمدند و آن را برا صبر امیرون انداختش، نزد پین بیدفنش نمودند و زم

ن یکند، ولک یبدتر ھم باشد قبول متان  ن ھمراهیه از اکرا  یسکن یزم«شدند، گفت: 

                                           
) ۲۲۴/۴ه (ین در البداین چنیرده است. اکت یاق رواق ابن اسحین را احمد از طرین این چنیا -١

 یھقیاند، ب د: رجال آن ثقهیگو ی) م۸/۷( یثمیت نموده. ھین را روایھمچنان ا یآمده، و طبران
 اند. ردهکت ین را به مثل آن روایز ای) ن۲۸۲/۴) و ابن سعد (۱۱۵/۹(

 ).۲۲۲/ ۵) ابن جریر طبری (۱۱/ ۶. احمد (صحیح -٢



 ١٣١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

وه ک یھا نارهکرا در  ی، بعد و١»ندک یادآوریخداوند خواست تا حرمت شما را به شما 
 ه نازل شد:ین آیش سنگ انداختند، و ایندند و باالکاف

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ �ۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ�  ْ  .٣-٢]۹۴[النساء:  ﴾َ�َتبَيَُّنوا

 شته بودکه مؤمنی را کن مردی را یرون انداختن زمیقصه ب
از  یه گفت: مردکاند  ت نمودهیروا سب یصه بن ذؤیر از قبکعبدالرزاق و ابن عسا

از  یبودند حمله نمود، و مردست خورده که شک یبر گروھ صاصحاب رسول خدا 
ر یرا با شمش یه خواست وک یرد، ھنگامکر یست خورده بود دستگکه شکن را کیمشر

د دست باز یرا به قتل نرسان یه وکنیاو تا ا ی، ولاهللا اله اال البزند، آن مرد گفت: 

 صامبر یپ یاش را برا احساس نمود، و قصه یزیچ ینداشت. بعد در نفس خود از قتل و
چرا «فرمود:  صامبر یافتن گفت: پیلمه را فقط به خاطر نجات کاد نمود و گفت: ی

درنگ  کیو جز اند». شود یم ی؟! از قلب فقط با زبان ترجمانیقلبش را پاره ننمود
ن قرار گرفت، آنگاه یزم ید بر رویه ھمان مرد قاتل وفات نمود، و دفن گردکننمودند 
، باز دفن »دینکدفنش «گفتند، فرمود:  صامبر یاش آمدند و موضوع را با پ خانواده

را خبر  صامبر یاش پ گر خانوادهین قرار دارد. بار دیزم یه روکدند ید و باز دیگرد
از  ین او را در غارید، بنابرایابا ورز ین از قبول نمودن ویزم«فرمود:  صامبر یداد، پ

 .٥-٤»دیندازیغارھا ب

 مهید با بنی َجذِ یقصه خالدبن ول
 صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا س یاسحاق از ابوجعفر محمدبن علابن 

ه را فتح نمود به خاطر دعوت فرستاد نه به خاطر که مک یرا وقت سد یخالدبن ول

                                           
امده، و بھتر است حذف شود، در ین» راتان  حرمت«لمه کر یاصل آمده، و در ابن جر ن درین چنیا -١

 تان پند و عبرت دھد. ین خداوند خواست برایکشود: ول ین مین صورت چنیا
 ) آمده است.۲۲۵/۴ه (ین در البداین چنیا -٢
ق نیز ) در آن وکیع ضعیف است. ابن اسحا۲۲۲/ ۵. ابن جریر طبری در تفسیر خود (ضعیف -٣

 (از) روایت کرده است.» عن«ی  مدلس است و با صیغه
 ) آمده است.۳۱۶/۷نز (کن در الین چنیا -٤
 ).۱۸۷۲۰عبدالرزاق در مصنف خود ( -٥



 حیات صحابه    ١٣٢

 

هیاز عرب و سل یلیجنگ و ھمراھش قبا نان به یبودند. ا ١م بن منصور و ُمدِلج بن ُمرَّ
دند، یرا د یه قوم وک یاشتند، ھنگامنانه قدم گذکمه بن عامربن عبدمنات بن یجذ یبن

 یاند. وقت را مردم اسالم آوردهید، زیسالح به دست گرفتند. خالد گفت: سالح را بگذار
شان از پشت بسته شد، و بعد آنان را به  یھا ه سالح را گذاشتند خالد امر نمود و دستک

 صه خبر به رسول خدا ک یشت. ھنگامکشان را یاز ا یا ر عرضه نمود و عدهیشمش
ام  یزاریا، من بیبار خدا«خود را به طرف آسمان بلند نمود و گفت:  یھا د، دستیرس

 یعل ص، بعد از آن رسول خدا »دارم ید انجام داده به تو ابراز میرا از آنچه خالدبن ول
ارشان کن قوم برو، و به یاسوی  به یعل یا«طلب نمود و سگفت: طالب یبن اب

 یرفت، و با مال س یآن گاه عل». ت بگردانیقدم ھا ریت را زیو امر جاھل نما، یدگیرس
ھا و اموال از دست رفته  ه خونید، و دیفرستاده بود نزد آنان رس صه رسول خدا ک

 یپرداخت، و وقت یخورد م یه سگ در آن آب مکرا  یه ظرفید یآنان را پرداخت. حت
از مال نزدش اضافه  ینماند، مقدار یباق یزیگر چیه خون و مال را پرداخت و دید

از شما  یا خون و مالید به آنان گفت: آیشان فارغ گردیه از اک یھنگام س یماند. عل
اط از یه مال را به خاطر احتین بقیر، گفت: من ایمانده؟ گفتند: نخ یه باقیبدون د

 یودھم.  ید به شما میدان یداند و شما ھم نم یدر بدل آنچه نم صطرف رسول خدا 
 صامبر یه را به او خبر داد. پیبرگشت و قض صرسول خدا سوی  بهن نمود و بعد یچن

 یبرخاست و رو ص، بعد از آن رسول خدا »یو نمودیکو ن یدیبه حق رس«فرمود: 
ر یه زک یرا بلند نموده بود، حتھایش  ه دستکقبله نمود سوی  به یخود را در حال

د یام را به تو از آنچه خالدبن ول یزاریا، من بیبار خدا«شد، و گفت:  یده میدھایش  بغل
ت است یرا روا بث ابن عمر یو نزد احمد از حد .٢سه بار» دارم یانجام داد ابراز م

مه ینم گفت: جذک یگمان م - یبنسوی  بهسد یخالدبن ول صه گفت: رسول خدا ک
ش روش یاسالم خواسالم دعوت نمود، و آنان در ابراز سوی  بهشان را یفرستاد، و او ا -
ن ید بی گفتند: یه شروع نموده مکم، بلیند اسالم آوردیه بگوکار نبردند کدر  ییویکن

ھر  ید: و برایگو یشت. مک ینمود و م یر میم، و خالد آنان را اسین شدید بی میشد

                                           
 اند. لهیدو قب -١
/ ۳. به علت مرسل بودن. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام آمده است (سند آن ضعیف است -٢

 ).۶۸ – ۶۷/ ۳() و طبری در تاریخ خود ۴۶-۴۷



 ١٣٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

رش را به قتل یه اسکاز ما را امر نمود  یکھر  یداد، و خالد روز یریاز ما اس یمرد
شم، و نه ھم ک یرم را نمید: گفتم: به خدا سوگند، اسیگو یم ببرساند. ابن عمر 

رد کآمدند و عمل صامبر ید: بعد نزد پیافزا یشد، مک یرش را میاز اصحابم اس یکچ یھ
بار «خود را بلند نموده بود گفت:  یھا ه دستک صامبر یر شدند، پکخالد را متذ

 یو نسائ یبخار .١دوبار» دارم یرد خالد ابراز مکا به تو از عملام ر یزاریا، من بیخدا
د: در آنچه یگو یاند. ابن اسحاق م ت نمودهیت عبدالرزاق به مانند آن رواین را به روایا

در آن مورد اتفاق  یجنجال بان خالد و عبدالرحمن بن عوف یده: در میبه من رس
، پاسخ داد: انتقام یت عمل نمودیافتاد، عبدالرحمن به او گفت: در اسالم به امر جاھل

ن انتقام یکشتم، ولک، من قاتل پدرم را یعبدالرحمن گفت: دروغ گفت پدرت را گرفتم.
ن خبر به یوست، و ایبه وقوع پشان  انیدر م ی، و شریره را گرفتیه بن مغکت فایعمو

خالد خاموش باش، اصحابم را بگذار، سوگند به خدا،  یا«د، فرمود: یرس صرسول 
 یک، ینکطال باشد و آن را در راه خدا انفاق  )تیبرا(احد  وه]کاگر به مقدار [

 .٢»یابی یاز اصحابم را نم یصبحگاھان رفتن و شبانگاه رفتن مرد
 

 و صخر احمسی اتفاق افتاد ص امبریان پیآنچه م
د، یف جنگیبا قوم ثق صه: رسول خدا کت نموده یروا س یَصْخراحمسابوداود از 

 صامبر یپ یارکاز اسب سواران به مدد و ھم ید، با گروھین را شنیه َصْخر اک یھنگام
ه برگشته و فتح ننموده بود، آن گاه کافت یدر یرا در حال صامبر یرون رفت، و پیب

نند رھا که نیتخل صامبر یم پکرا تا به ح ٣ن قصریه: من اکمان سپرد یصخر تعھد و پ
ردند رھا ننمود. و صخر کن کتر صم رسول خدا که به حکنینم. و آنان را تا اک ینم
اند، و  ه شدهیرسول خدا تخل یم تو اکف به حینوشت: اما بعد: ثق صرسول خدا  یبرا

 صشان در جمع سواران من ھستند. رسول خدا یمن با آنان در حال آمدن ھستم و ا

                                           
 ).۵۸ – ۵۷/ ۸) نگا فتح الباری (۲۳۷/ ۸) نسائی (۴۳۳۹) بخاری (۱۵۱، ۱۵۰/ ۲. احمد (صحیح -١
 ) آمده است.۳۱۳/۴ه (ین در البداین چنیا -٢
 قلعه طائف را. یعنی -٣



 حیات صحابه    ١٣٤

 

بار «احمس ده بار دعا نمود:  یو برا ١ه)جامع هالصلو(رده شود: که ندا کامر نمود 
ره بن شعبه یبعد قوم آمدند و مغ». ت اندازکاحمس در اسبان و مردانش بر یا، برایخدا
ه داخل در آنچ یام را گرفته، و و رسول خدا، صخر عمه یصحبت نموده گفت: ا س

 یا«را طلب نمود و گفت:  یو صامبر یاند، پ ه مسلمانان در آن داخل شدهکشده، 
اند، لذا عمه  دهیش را در امان گردانیھا و اموال خو اورند، خونیقوم اسالم ب یصخر وقت

ه کرا  یآب صرا به او سپرد، و از رسول خدا  ین او ویبنابرا». ره را به او بسپاریمغ
رده بودند، ک کشان از اسالم فرار نموده، و آن آب را تریبود و ا میسل یمربوط به بن

، و »یآر«ن گردان، فرمود: کرسول خدا، مرا و قومم را آنجا سا یطلب نمود و گفت: ا
ھا اسالم آوردند و نزد صخر آمدند و از  ید، بعد از آن سلمین گردانکرا در آنجا سا یو
 صد، بعد نزد رسول خدا یابا ورز یو یه آب را به آنان بسپارد، ولکخواستند  یو

مان را به ما بدھد،  م تا آبیم نزد صخر آمدیرسول خدا، اسالم آورد یآمدند و گفتند: ا
ه مردم اسالم ک یصخر وقت یفرمود: ا صامبر ید. پیاز دادن آن به ما ابا ورز یول
». نان بسپارشان را به آ اند، آب دهیشان را در امان گردان یھا اورند، اموال و خونیب

ا یه در آن ھنگام از فرط حکدم یرا د صرسول خدا  یخدا، و رو ینب ی، ایگفت: آر
 .٤-٣را گرفت و ھم آب را ٢زینکه ھم کرا ید، زیر نمود و سرخ گردییتغ

  اجتناب از کشتن مسلمانان و کراهیت جنگ بر پادشاهی

 ص امبریت خدا و رسالت پیه به وحدانکسی کشتن کاز  ص امبرینھی پ
 شھادت بدھد

                                           
 رفت. م. یار مکه به خاطر جمع نمودن مردم به کبود  یین ندایا -١
 ره را.یعمه مغ -٢
ه ین در البداین چنیت نموده، و در اسناد آن اختالف است. ایروا ییابوداود به تنھان را یا -٣

، یبه و طبرانیش یه، بزار، ابن ابی، ابن راھوین را ھمچنان احمد، دارمی) آمده است. و ا۳۵۱/۴(
و ابن  ین را در مسندش و بغویا یابیاند، و فر ردهکت ی) آمده، روا۴۱۲/۳ه (یه در نصب الراکچنان
ن را در سنن خود یا یھقیاند، و ب ت نمودهی) آمده، روا۱۸۰/۲ه در اإلصابه (کن، چنانیشاھ

 رده است.کت ی) روا۱۱۴/۹(
) ضعیف دانسته ۶۷۰) آلبانی آن را در ضعیف ابوداوود (۳۱۰/ ۴) احمد (۳۰۶۷. ابوداوود (ضعیف -٤

 است.



 ١٣٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ه کاند  ت نمودهیروا س یاز اوس بن اوس ثقف یالسیو ط ی، طحاویاحمد، دارم
نه قرار یدر مسجد مد یا ه در قبهکد، ینزد ما وارد گرد یدر حال صگفت: رسول خدا 

ه چه کم یدان یبه او گفت: نم ینھان یزینزدش آمد و چ یم. آن گاه مردیداشت
را طلب نمود و گفت:  یبعد و». شندکبگو: او را ببرو به آنان «گفت. فرمود:  یم
، »ست و من رسول خدا ھستمیجز خدا ن یه: معبودکشھادت بدھد  ین است وکمم«

ام با مردم تا  نند، چون من مأمور شدهکش یبرو به آنان بگو: رھا«، فرمود: یگفت: آر
و  ست، و من رسول خدا ھستم،یجز خدا ن یه شھادت بدھند معبودکبجنگم  یوقت
ده است، مگر به حق آن، و یبر من حرام گردھایشان  ھا و مال آن را گفتند خون یوقت

 .١»بر خداوند استشان  حساب
ه بن عدیو نزد عبدالرزاق و حسن بن سف ه: کت است یروا س یانصار یان از عبداللَّ

اجازه  ینزدش آمد، و از و یان مردم نشسته بود، مردیه در مک یدر حال صرسول خدا 
 صرسول خدا  ید، ولیبگو یزیچ ین به او پنھانیاز منافق یخواست تا در قتل مرد یم

ست؟ گفت: یجز خدا ن یه معبودکدھد  یا شھادت نمیآ«خود را بلند نمود و گفت:  یصدا
» ه من رسول خدا ھستم؟کدھد  یا شھادت نمیست. گفت آیش نیبرا یشھادت ی. ولیبل

 ی، ولی، گفت: بل»گزارد؟ یا نماز نمیآ«گفت: ست. یش نیبرا یشھادت ی، ولیگفت: بل
 .٣-٢»ام شان بازداشته شدهیه من از ااند ک یینان ھمان ھایا«ست، فرمود: یش نیبرا ینماز

 از جنگ در روز محاصره شدن در منزلش س امتناع عثمان
از  یکی«فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا لشه یاحمد از عا

، »رینخ«، گفتم: عمر؟ گفت: »رینخ«ر؟ گفت: ک، گفتم: ابوب»دیفراخوانم یاصحابم را برا
، »یبل«د: گفتم: عثمان؟ گفت: یگو ی، م»رینخ«؟ گفت: یت علیگفتم: پسر عمو

گفت  یبه او م یرا پنھان یزینار برو، و چک[به من] گفت:  صامبر یه آمد، پک یھنگام
د، یش آمد، و در آن محاصره گردیوم الدار پیه ک ینمود. ھنگام یر مییو رنگ عثمان تغ

                                           
 ).۸/ ۴. احمد (صحیح -١
 ) آمده است.۷۸/۱نزالعمال (کن در ین چنیا -٢
 ).۴۴۸۱) مشکاة (۲۵۰۶) نگا: صحیح الجامع (۱۶۸۸۸. عبدالرزاق در مصنف خود (صحیح -٣



 حیات صحابه    ١٣٦

 

 یعھد صر، رسول خدا ی؟. پاسخ داد: نخینک یا جنگ نمین آیرالمؤمنیام یم: ایگفت
 .٢-١نمک یبه من سپرده و من با نفسم بر آن صبر م

ی از یکخون شخص مسلمان جز به  :ص امبرین قول پیبه ا س استشھاد عثمان
 شود ز حالل نمییسه چ

ه در محاصره قرار داشت ک یدر حال سه: عثمان کت نموده یاحمد از ابن عمر روا
ه کدم یشن صامبر ید؟ من از پیشک یچه مرا م یبا اصحاب خود روبرو شد و گفت: برا

ه ک یشود: مرد ین سه حالل نمیاز ا یکیمسلمان] جز به خون شخص [«گفت:  یم
ا یقصاص است،  یشد بر وکا به قصد بیسنگسار است،  یند بر وکپس از ازدواج زنا ب

ت ی، به خدا سوگند من نه در جاھل»قتل است یه بر وکبعد از اسالم خود مرتد شود 
به قصاص  یام تا نفسم را در بدل و شتهکرا  یسکام و نه در اسالم، و نه ھم  زنا نموده

 یه معبودکدھم  یام. شھادت م ام مرتد شده ه اسالم آوردهک ییبسپارم و نه ھم از ابتدا
 .٤-٣ست و محمد بنده و رسول اوستیجز خدا ن

ه محاصره ک یوقت سه گفت: با عثمان کت است یروا س ٥و نزد احمد از ابوامامه
ه ک یسانکم، از آنجا سخن یشد یداخل م ییبه جا ید: گاھیگو یبود در منزل بودم. م

ه داشت به آنجا ک یضرورت یعثمان برا ید: روزیافزا یشد. م یده میبودند شن ٦در بالط
مرا  ه رنگش دگرگون شده بود، گفت: آنان حاالکد یرون گردینزد ما ب یرفت، و در حال

ت یفاکن، خداوند از طرف تو یرالمؤمنیام یم: اید: گفتیگو ینمودند. م ید به قتل میتھد
دم یشن صه من از رسول خدا ک یشند؟! در حالک یند، گفت: چرا مرا مک یآنان را م

 یشود: مرد یز حالل نمین سه چیاز ا یکیخون شخص مسلمان جز به «گفت:  یه مک

                                           
) آمده است. و ابن سعد ۱۸۱/۷ه (ین در البداین چنیت نموده، ایروا یین را به تنھایاحمد ا -١

ابوسھله رده، و افزوده است: کت یتر از آن روا لیآن و طو ین را از ابوسھله به معنای) ا۴۶/۳(
 ه آن ھمان روز بود.کن باور بودند یگفت: و به ا

) ۹۱) آلبانی آن را در صحیح ابن ماجه (۱۱۳) و ابن ماجه به مانند آن(۵۲/ ۶. احمد (صحیح -٢
 صحیح دانسته است.

 ) آمده است.۱۷۹/۷ه (ین در البداین چنیت نموده، و این را روایھم ا ینسائ -٣
 ) صحیح دانسته است.۷۶۴۱) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۶۳/ ۱() احمد ۱۰۳/ ۷. نسائی (صحیح -٤
 است. یف بن وھب انصاریابن سھل بن حن یو -٥
 نه.یاست در مد یموضع معروف -٦



 ١٣٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

را به  یا نفسید، یا بعد از متزوج شدنش زنا نمایافر شود، که پس از اسالمش ک
زنا  )ھرگز(ت و نه در اسالم یبه خدا سوگند، من نه در جاھل». به قتل رساند یرنفسیغ

 یت نموده تمنیه خداوند مرا بدان ھداک یوقتنم از ید یرا برا یلیام، و نه ھم بد ننموده
 .٢-١شند؟ک یچه مرا م یام، پس برا شتهکرا  یام، ونه ھم نفس ردهک

ه وی را محاصره نموده بودند و امتناعش از قتال کسانی کبرای  س ه عثمانیانیب
 آنان

ه که گفت: حاضر و شاھد بودم کت نموده، یروا یندک یلیھمچنان از ابول ٣ابن سعد
 ار شد و گفت: کآش کیوچکه محاصره بود، از پنجره ک یدر حال سعثمان 

ال مياً ابداً، وـالتصلون ج لئن قتلتموين اهللا، فوواستتيبوين الناس التقتلوين هاـيا اي«

ثم قال: يا  -شبك بني اصابعه و -جتاهدون عدوا مجيعاً ابداً، ولتختلفن حتى تصريوا هكذا 

ما وم نوح اوقوم هود او قوم صالح، وان يصيبكم مثل ما اصاب ق يقوم الجير منكم شقاق

 .»قوم لوط منكم ببعيد
د یشکبه خدا سوگند، اگر مرا ب .٤دیام را بخواھ د و توبهیشکمردم مرا ن یا: «ترجمه

د، و حتمًا یینما یجھاد نم یبا دشمن یجایکد، و ابدًا یگزار یبا ھم نماز نم یجایکابدًا 
گر ید یکان یو انگشتان خود را در م -د یگرد ینطور میه اک یحتد، ینک یاختالف م

ه کنشود  یمن شما را باعث به عمل یقوم دشمن ی، و بعد از آن گفت: ا -داخل نمود 
ده یا به قوم صالح، رسیا به قوم ھود یه به قوم نوح کآنچه برسد تان  یبه سبب آن برا

 ».ستیبود، و قوم لوط از شما دور ن
ه بن سالم و نزد عبدال ؟ گفت: دست یدھ یفرستاد و گفت: چه نظر م سلَّ

 و و بھتر است.یکت نیل براین در حجت و دلیبازداشتن، دست بازداشتن، چون ا

                                           
ه ین در البداین چنیگفته: حسن است. ا یاند. و ترمذ ت نمودهین را صاحبان سنن چھارگانه روایا -١

 ت نموده است.ین را روایابوامامه مثل ا) از ۴۶/۳) آمده، و ابن سعد (۱۷۹/۷(
) آلبانی آن را ۶۲، ۶۱/ ۱) احمد (۲۵۳۳) ابن ماجه (۲۰/ ۵۸) ترمذی (۴۵۰۲. ابوداوود (صحیح -٢

 ) و صحیح ترمذی صحیح دانسته است.۲۱۹۶در االرواء (
 ).۴۹/۳ابن سعد ( -٣
 نم. م.کد توبه یه شما ادعا دارک ید تا از آن جرمیمرا بگذار یعنی -٤



 حیات صحابه    ١٣٨

 

 وم الدار اتفاق افتادیدر  بره یان عثمان و مغیآنچه م
ه ک یدر حال سنزد عثمان  یه: وکت نموده یروا سره بن شعبه یاحمد از مغ

ه ک، و بر تو آنچه آمده است ید و گفت: تو امام عامه ھستیگردمحاصره بود داخل 
رون شو یا بین: کھا را انتخاب  از آن یکینم، ک یشنھاد می. من سه امر را به تو پینیب یم

ا یو آنان بر باطل.  یو با آنان بجنگ، چون تو را تعداد و قّوت ھست و تو بر حق
ن و یخود بنش یو بر سوار یھستند بگشاه آنان بر آن کر آن دروازه ی، به غیا دروازه

ه به تو دست نخواھند که برسان، چون آنان ھرگز در صورت بودنت در مکخود را به م
است. عثمان شان  انیه ھم در میو معاواند  شان اھل شامیوند، چون ایا به شام بپیبرد. 

ه کنخواھم بود  یسکن یرون شوم و بجنگم، من ھرگز نخستیه بکنیگفت: اما ا
سوی  بهه کنید، و اما ایمبّدل نما یزیرا در امتش به خون ر صرسول خدا  ینیجانش

دم یشن صه بروم، و آنان را در آنجا به من دست نخواھند برد، من از رسول خدا کم
 یند و نصف عذاب عالم بر وک یم یجروکه کش در میاز قر یمرد«گفت:  یه مک
اند و  وندم، چون اھل شامیه به شام بپکنیا ن ھرگز من نخواھم بود. و امای، و ا»باشد یم

جدا  صرسول خدا  یگیه است، من ھرگز از دار ھجرتم و ھمسایمعاوشان  انیدر م
 .٢-١نخواھم شد

 وم الداریو نھی بعضی اصحاب از قتال در  سعثمان 
وم الدار نزد یه گفت: در کاند  ت نمودهیروا سره یر از ابوھرکو ابن عسا ٣ابن سعد

ره یابوھر ین قتال حالل شده است! گفت: ایرالمؤمنیام یوارد شدم و گفتم: اعثمان 
ر، گفت: به خدا ی؟ گفتم: نخیشکه ھمه مردم را و مرا بکسازد  یا تو را خوشحال میآ

. آن گاه یشته باشکه ھمه مردم را کن است یمثل ا یشکمرد را ب یکسوگند، تو اگر 
ه بن زباز عبدا ١و ابن سعد .٤دمیبرگشتم و نجنگ ه گفت: به کت نموده، یروا بر یللَّ

                                           
ت نموده، ین را احمد رواید: ایگو ی) م۲۳۰/۷( یثمی) آمده است. ھ۲۱۱/۷ه (ین در البداین چنیا -١

 اند. افتم، ثقهیره نیاز مغ یو یبرا یه سماعکبن مروان  کو رجال آن، جز محمد بن عبدالمل
) که در این سند میان محمد بن عبدالملک بن مروان و مغیره منقطع ۶۷/ ۱. احمد (ضعیف -٢

 شیخ احمد شاکر آن را ضعیف دانسته است. است.
٣- ۴۸/۳. 
 ) آمده است.۲۵/۵نز (کن در منتخب الین چنیا -٤



 ١٣٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

گروه مظفر ھست و خداوند  یکن، در منزل ھمراھت یرالمؤمنیام یگفتم: ا سعثمان 
ن به من اجازه بده تا بجنگم. گفت: تو را یدھد، بنابرا یمتر از آنان ھم نصرت مکتوسط 

ه کنم، ک یم یادآوری یمرد یا گفت: خداوند را برای، ٢دھم یسوگند م یدرباره مرد
زاند. و نزد ابن سعد ھمچنان یرا بر یا به سبب من خونیزد، یخونش را به سبب من بر

شان بجنگ، چون به یگفتم: با ا سوم الدار به عثمان یه گفت: در کت است یروا یاز و
ر، به خدا یده است، گفت: نخیت حالل گردانیشان را برایخدا سوگند، خداوند قتال ا

ه بن  ٣ھمچنان یر شده. وکث را متذیجنگم... و حد یان نمشیسوگند، ابدًا با ا از عبداللَّ
ن مدافع شما یوم الدار گفت: بزرگتریدر  سه گفت: عثمان کت نموده، یروا بعامر 

ن یریھمچنان از ابن س یش را باز دارد. ویه دست و سالح خوکاست  یاز من شخص
ه کنان انصاراند یآمد و گفت: ا بدبن ثابت نزد عثمان یه گفت: زکت نموده، یروا

م. یباش یانصار خدا م ٤، دوبارهیند: اگر خواسته باشیگو ینزد دروازه قرار دارند وم
ت نموده، ین روایریھمچنان از ابن س ٦یو .٥رید: عثمان فرمود: اما جنگ، نخیگو یم
گذاشت  یه گفت: در آن روز با عثمان در منزل ھفتصدتن بودند، و اگر آنان را مک
ه میا راندند، از جمله آنان ابن  یمشان  رونینه بیمد یزدند و از نواح یشان را ان شاءاللَّ

ه بن زب یعمر، حسن بن عل  .٧بودند شر یو عبداللَّ
ه بن ساعده  ٨یو دبن عاص نزد یه گفت: سعکت نموده، یروا سھمچنان از عبداللَّ

م کما را مح یھا ن، تا چه وقت دستیرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا بعثمان 
ما را به سنگ زد  یسکر زد، یاز آنان ما را به ت یسکن قوم ما را خوردند، یا ؟!یریگ یم

ام برآورده و بلند نموده است، پس ما را به آنچه الزم یرش را از نیشمش یسکو 
م. چون ما نزد ینما یدستور بده. عثمان گفت: من به خداوند محول م ینیب یم

                                                                                                       
١- ۴۹/۳. 
 ».دھم یرا به خدا سوگند م یمرد«ن باشد: ین است درست چنکمم -٢
 ).۴۸/۳ابن سعد ( -٣
 و نصرت تو. م. یاریو بار دوم در  صرسول خدا  یاریبار اول در  یعنی -٤
 مرسل است.. ضعیف -٥
 ).۴۹/۳ابن سعد ( -٦
 سند آن ضعیف مرسل است. -٧
 ).۲۳/۵ھمان منبع ( -٨



 حیات صحابه    ١٤٠

 

شان را یشد. اما درباره جنگ به خدا سوگند، جنگ با ا میپروردگارمان جمع خواھ
 یابم، ولیشان نجات یه از اکدوار بودم یخواستم ام یشان را میخواھم، و اگر جنگ ا ینم

ز به یشان را بر من جمع نموده نیه اکرا  یسکسازم، و  یمن آنان را به خداوند محول م
د گفت: به خدا سوگند، ابدًا در ینم. آن گاه سعک یخدا سوگند، تو را به جنگ امر نم

در  یه زخم مرگبارکنید تا ایرون شد و جنگیم و بینک یاز تو سئوال نم یسکمورد 
 سرش خورد.

 از جنگ س امتناع سعدبن ابی وقاص
آمد و گفت:  یه: پسرش عامر نزد وکت نموده یاحمد از عمربن سعد از پدرش روا

ا مرا امر یپسرم، آ ی؟! گفت: ایجا ھستنیجنگند، و تو ا یم) ایبر دن(پدرم، مردم  یا
ه کزم یخ یبر نم یر، به خدا سوگند، تا وقتیه در فتنه سرآمد باشم؟! نخک ینک یم

را  یافرکبرگردد و اگر  یرا به آن زدم از و یه اگر مؤمنکم داده شده یبرا یریشمش
پنھان و خداوند توانگر «گفت:  یه مکدم یشن صشد. از رسول خدا کبدان زدم آن را ب

 .٢-١دارد یزگار را دوست میپرھ
 یسعد بن اب یه براک یه گفت: ھنگامکت است ین روایریاز ابن س یو در نزد طبران

ن امر یگران به ای، و تو از دیھست ی، تو از اھل شوریجنگ یا نمیگفته شد: آ سوقاص 
ه دو چشم، و زبان و دو لب کاورند ین یریم شمشیه براکنی؟ گفت: تا ایتر مستحق

ام و جھاد را  جنگم. من جھاد نموده یافر را از مؤمن بشناسد نمکداشته باشد و 
 .٤-٣شناسم یم

 در امتناع از جنگ اتفاق افتاد و مردی بان سعد یان اسامه و میآنچه م

                                           
) از عمربن سعد از پدرش ۹۴/۱ه (ین را در الحلیم ای) آمده. و ابونع۲۸۳/۷ه (ین در البداین چنیا -١

ه در فتنه... و مانند آن را ک ینک یا مرا امر میم، آکپسر یبه من گفت: ا یه وکت نموده، یروا
 ر شده.کمتذ

 ) به مانند آن.۲۶۹۵) مسلم (۱۷۰/ ۱احمد ( -٢
م در یاند. و ابونع حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۹۹/۷( یثمیھ -٣

ن به یری) از ابن س۱۰۱/۳رده، و ابن سعد (کت ین را رواین مثل ایری) از ابن س۹۴/۱ه (یالحل
 است.ت نموده ین را روایا یمعنا

 است. مرسل -٤



 ١٤١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

د یه گفت: اسامه بن زکت نموده، یاز پدرش روا یمیم تیاز ابراھ ١ابن سعد

 س کجنگم، بعد ابن مال ید ابدًا نمیبگو »اهللا الإله إ ال«ه ک یگفت: با مرد سذوالبطن 

جنگم. آن گاه  ید: ابدًا نمیبگو ال إله إال اهللاه ک یگفت: من ھم به خدا سوگند، با مرد
 ا خداوند نگفته است:یبه آنان گفت: آ یمرد

﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَ� ِ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ  .]۳۹[االنفال:  ﴾ِ�َّ
اش از آن خدا  ن ھمهینماند، و د یباق یا ه فتنهکنیشان تا اید با ایو بجنگ«: ترجمه

 .»باشد
اش از آن خدا  ن ھمهینماند، و د یباق یا ه فتنهکنیم تا ایدیپاسخ دادند: ما جنگ

 .٢بود

 ریدر امتناع از جنگ در فتنه ابن زب بسخنان ابن عمر 
 بر یه: دو مرد در فتنه ابن زبکت نموده یروا باز نافع از ابن عمر  ٣یبخار

 صامبر یار پیع و نابود شدند، و تو پسر عمر و یآمدند و گفتند: مردم ضا ینزد و
ه کدارد  ین باز می؟! پاسخ داد: مرا ایرون شویه بکدارد  ی، تو را چه باز میھست

ٰ ﴿ا خداوند نگفته است: یگفتند: آده است. یخداوند خون برادرم را حرام گردان  تِلُوُهمۡ َوَ�
 ٰ اش از  ن ھمهیو د ،٤نماند یباق یا ه فتنهکنیم تا ایدی؟ گفت: جنگ﴾َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ

ر خدا باشد. و یغ ین براید تا فتنه باشد، و دیه بجنگکد یخواھ یخدا بود، و شما م
ه از کیق بُ یعثمان بن صالح از طر ه: کت نموده، و افزوده است ینافع رواربن عبداللَّ

ن واداشته یز بر ایابوعبدالرحمن، تو را چه چ یآمد و گفت: ا بنزد ابن عمر  یمرد
؟! و یینما کرا تر( أل )ھم عمره، و جھاد در راه خداوند یو سال ینکحج  یه: سالک

ام، اسالم بر پنج بنا  برادرزاده ی؟! گفت: ایدان یرا ھم به آن م یب خداوندیخودت ترغ

                                           
١- ۴۸/۴. 
) آمده، ۳۰۹/۲ر (یثکر ابن یه در تفسکاز پدرش به مانند آن را، چنان  یمیم تیه ازابراھیابن مردو -٢

 ت نموده است.یروا
 ).۶۴۸ص  -٣
 از قسطالئی.، به نقل کیشر یعنی -٤



 حیات صحابه    ١٤٢

 

ات و کز یپنجگانه، روزه رمضان، ادا یمان به خدا و رسولش، نمازھایاستوار شده است: ا
 :یشنو یر نموده نمکتابش ذکا آنچه را خداوند در یابوعبدالرحمن، آ یحج خانه. گفت: ا

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ  .١تا امر خداوند - ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 .»د...ینکاصالح شان  انیدند، در مین با ھم جنگیاگر دو گروه از مؤمن«: ترجمه

﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَ�  .]۳۹[االنفال: ؟ ﴾َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ
 .»نباشد یا ه فتنهکشان تا آنید با ایو بجنگ«: ترجمه

بود و مرد در  که اسالم اندکم، یانجام دادن را یا صپاسخ داد: در عھد رسول خدا 
ه کنینمودند، تا ا یبش میا تعذیدند، یرسان یا به قتلش میشد  ینش به فتنه انداخته مید

چه  بو عثمان  ینماند. گفت: درباره عل یباق یا افت و فتنهیادت یاسالم ز
شما  یبرا ی، ول٢ده و عفو نموده بودی؟ پاسخ داد عثمان را خداوند بخشییگو یم

و  صرسول خدا  یپسر عمو ی، وید. اما علیرا عفو نما یه خدا وکند است یناخوشا
و نزد  .٤-٣دینیب یه مکاش  ن خانهیدامادش است، و به دست خود اشاره نموده گفت: ا

نزدش آمد، و  یه مردکت است یروا بق نافع از ابن عمر یھمچنان از طر یبخار
 :یشنو یر نموده نمکتابش ذکخداوند در ا آنچه را یابوعبدالرحمن، آ یگفت: ا

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ].۹الحجرات: [ ﴾َتَتلُوا
؟ فرمود: یاد نموده بجنگیتابش که خداوند در که چنانکدارد  یپس چه تو را باز م

ن است، یم محبوبتر از ایت سرزنش شوم و نجنگم براین آیه به اکنیام، ا برادر زاده یا
 د:یگو یم أله خداوند کت سرزنش شوم ین آیه به اک

َتَعّمِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل َ�قۡ  َوَمن﴿  .تیتا آخر آ ]۹۳النساء: [ ﴾امُّ
 .»شد...کرا به قصد ب یمسلمان کیو ھر «: ترجمه

                                           
ٰ ﴿: ألن قول خداوند یتا ا یعنی -١ مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِ ٱ رِ أ  ].۹[الحجرات:  ﴾�َّ

 شان نازل فرمود: ه خداوند دربارهکگری یو آن در ھنگام فرارش در روز احد با تعداد د -٢

 .»ھر آینه خداوند برای شما عفو نمود«: ترجمه ].۱۵۲[آل عمران:  ﴾َعنُ�مۡ  َ�َفا َولََقدۡ ﴿
م در ین را ابونعین ایرده است. و ھم چنکت یق نافع به مثل آن روای) از طر۱۹۲/۸( یھقین را بیا -٣

 ت نموده.ی) از نافع روا۲۹۲/۱ه (یالحل
 ).۴۵، ۴۵/ ۴بخاری ( -٤



 ١٤٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 د:یگو یم یگفت: خداوند تعال

﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَ�  .]۱۹۳[البقرة:  ﴾َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ
 ر شده.ک... و مانند آنچه را گذشت متذ١مین را انجام دادیعمر گفت: ما اابن 

ه فتنه ک یدان یا میه گفت: آکت است یر روایدبن جبیق سعیھچنان از طر یو نزد و
د، و داخل شدن بر آنان فتنه بود، و آن مثل یجنگ یان مکبا مشر صمد حست؟ میچ

 .٣-٢ستین یجنگ شما بر پادشاھ

 شر یعت با ابن زبیر و ابن صفوان درباره امتناعش از بیابن زبسخن ابن عمر برای 
ه بن زبکت است یبراء روا ٤هیاز ابوالعال ه بن صفوان یه: عبداللَّ در  یروز شر و عبداللَّ

عبور شان  ینمود از پھلو یه در خانه طواف مک بحجر نشسته بودند، و ابن عمر 
 یباق یبھتر از و یسک، چه ینیب یرا م یا ویگفت: آ یگریاز آنان به د یکیرد. آن گاه ک

ش خوان. یه طوافش را تمام نمود فراک یگفت: وقت یمرد یمانده است؟ بعد از آن برا
عت نماز گزارد، فرستاده آن دو نزدش آمد و که طوافش را تمام نمود و دو رک یھنگام

ه بن زب ه بن صفوان تو را فرا م ر ویگفت: عبداللَّ نزد آن دو آمد و  یخوانند. و یعبداللَّ
ه بن صفوان گفت: ا ن یرالمؤمنیه با امکدارد  یابوعبدالرحمن، چه تو را باز م یعبداللَّ

ثر اھل کمن، اھل عراق و اینه، یه، مدک، چون اھل م -ر یبا ابن زب یعنی -؟ ینکعت یب
را تان  یرھایه شمشک یاند. گفت: به خدا سوگند با شما، در حال عت نمودهیب یشام با و

عت ید بکچ یمتان  یھا مسلمانان از دست یھا و خون د،یا ختهیتان آو یھا ر شانهب
 نم.ک ینم

 نندکعت یرون آمدن تا مردم با او بیاز ب بامتناع ابن عمر 
د نزد یه امر مردم دچار فتنه گردک یه گفت: ھنگامک ٥ت استیروا ساز حسن 

ه بن عمر  ، و مردم به یدشان ھستیسد مردم و پسر یآمدند و گفتند: تو س بعبداللَّ

                                           
 ).۴۶۵بخاری ( -١
 ) آمده است.۳۰۸/۲ر (یثکر ابن ین درتفسین چنیا -٢
 ).۴۶۵۱بخاری ( -٣
 ).۱۹۲/۸( یھقیب -٤
 ).۲۹۳/۱ه (یم در الحلیابونع -٥



 حیات صحابه    ١٤٤

 

ه ک یم. پاسخ داد: نه، به خدا سوگند، تا وقتینکعت یا تا با تو بیرون بیاند، ب یتو راض
خته نخواھد شد. یروح در بدنم است، به مقدار حجامت ھم به خاطر من خون ر

ا ی، یشو یرون میا بیردند، و به او گفته شد: کد ید: باز نزدش آمدند و او را تھدیافزا یم
د: به یگو یباز مثل گفته اولش را گفت. حسن م ی! ویشو یدر بستر به قتل رسانده م

نتوانستند انجام  یدر مقابل و یزیوست چیپ یه به خداوند تعالکنیخدا سوگند، تا ا
 .١اوردندیبه دست ن یاز و یزیدھند و چ

 درباره تفرق و اجتماع بگفته ابن عمر 
گفته شد:  بابن عمر  یه گفت: براکت است یر روایاز خالدبن ُسَم  ٢ھمچنان

 یبھتر خواھد شد، چون ھمه مردم به تو راض ینکاستوار شان  یار مردم را براکاگر 
ند؟! کدر مشرق مخالفت  ید، اگر مردینک یر مکبه آنان گفت: چه ف یاند. و شده

دارد؟!  یدر صالح امت چه ارزش یشود، و قتل مرد یشته مکگفتند: اگر مخالفت نمود 
 یرند، و من از انتھایبگ یا زهیاز دسته ن صپاسخ داد: به خدا سوگند، اگر امت محمد 

ا و آنچه در اوست ین عمل در عوض دنیشته شود، اکاز مسلمانان  یو مرد ٣رمیآن بگ
نزد  یه گفت: مردکت است یھمچنان از َقَطن روا .٤ست!یده نیم محبوب و پسندیبرا

ست! گفت: ین صامت محمد  یشرتر از تو برا یسکچ یآمد و گفت: ھ بابن عمر 
نده کرا پراشان  ام، نه جماعت ختهیرا رھایشان  چرا؟ به خدا سوگند، من نه خون

دو تن  یام. گفت: تو اگر خواسته باش اختالف انداختهشان  ان گروهیام و نه در م ساخته
 یبه دستم برسد و مرد ٥نه آکنند، پاسخ داد: دوست ندارم ک یھم در تو اختالف نم

 .ید: بلیبگو یگرید: نه، و دیبگو

                                           
 است.ت نموده ین را روای) از حسن مانند ا۱۱۱/۴ابن سعد ( -١
 ).۱۱۱/۴ابن سعد ( -٢
از مسلمانان  یان مردیدر آن م یدست و متحد شوند ولیکبا من  ص: اگر چه امت محمد یعنی -٣

 ستم. م.ین یشته شود، من بر آن راضکبه خاطر مخالفتش 
 ).۱۱۱/۴ابن سعد ( -٤
 خالفت. یعنی -٥



 ١٤٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 ٢در فتنه اول به: آنان به ابن عمر کت است یروا ١از قاسم بن عبدالرحمن
ن و کن ریھا در ب ه بتکدم یجنگ ی؟ گفت: در وقتیه بجنگک یرو یرون نمیا بیگفتند: آ

نابود نمود، و من ن عرب یآن را از سرزم أله خداوند کنیقرار داشت، تا ا ٣دروازه

د! گفتند: به خدا سوگند، نظرت یگو یم ال إله إال اهللاه کبجنگم  یسکنم با یب یناپسند م

نند، تا کگر را نابود یدیک صه اصحاب رسول خدا ک یخواھ یتو م یست، ولین نیچن
ه بن عمر به عنوان  یباق یسکر از تو یه غکنیا نماند، بعد گفته شود: با عبداللَّ

د یگفت ین وقتیکست، ولین در من نید. گفت: به خدا سوگند، اینکعت ین بیرالمؤمنیام
 ی، و وقت٤دھم ی، به پاسخ میابیامکا به طرف یدھم، ب یا به طرف نماز پاسخ میب

 شوم.  ید از شما جدا نمیجمع شد یشوم، و وقت ید با شما ھمراه نمینده شدکپرا
، و زمان بر یدر زمان ابن زب به گفت: به ابن عمر کت است یو از نافع روا
ه ک یو با آنان ھم در حال یگزار ینان ھم نماز میا با ایگفته شد: آ ٥هیخوارج و خشب

نماز به او پاسخ سوی  بها ید: بیه بگوک یسکشند؟ گفت: ک می گر راید یبرخشان  بعض
دھم، و  ی. او پاسخ [مثبت]میابیامکسوی  بها ید: بیه بگوک یسکدھم، و  یم [مثبت]

 .٦ریم: نخیگو یا به قتل برادر مسلمانت و گرفتن مالش، مید: بیه بگوک یسک

ن در طلب پادشاھی و یشتن مؤمنکدن یو نپسند بحسن بن علی 
 هیاش با معاو مصالحه

 ب یش حسن بن علیه گفت: در مقدمةالجکت نموده، یروا ٨فیاز ابوالغر ٧مکحا
د، و یدرخش یبر قتال اھل شام م یزیمان از ت یرھایه شمشکم، یدوازده ھزار تن بود

 شه یو معاو یه خبر صلح حسن بن علک یمان به دست ابوعمرطه بود. ھنگام یفرماندھ

                                           
 ).۲۹۴/۱ه (یم در الحلیابونع -١
 .سه یو معاو یعل در فتنه -٢
 عبه قرار داشت. م.کھا در  بت یعنی -٣
 آیم. م. دھم و به طرف نماز می یعنی وقتی حی علی الصاله، حی علی الفالح گفتید پاسخ مثبت می -٤
 شود. ید را گرفته میعب یرامون مختار ابن ابیه پیخشب -٥
 ت نموده است.ین را از نافع به مثل آن روای) ا۱۲۵/۴ابن سعد ( -٦
٧- ۱۷۵/۳. 
 م.یر نمودکه ذکآمده، و درست آن است » فیالعر«در اصل  -٨



 حیات صحابه    ١٤٦

 

به  یحسن بن عل یست. وقتکما از غضب و خشم ش یمرھاکه کد، انگار یبه ما رس
شد بلند شد و گفت:  یه داده مینک ١لیان بن اللیه ابوعامر سفکاز ما  یوفه آمد، مردک

، حسن گفت: »ننده مؤمنانکل یذل یسالم بر تو ا«، »مؤمننيـالسالم عليك يا مذل ال«
دم آنان را در طلب یه نپسندکام، بل ل نساختهین را مگو، مؤمنان را ذلیابوعامر ا یا

 .٢شمکب یپادشاھ
و  یلان حسن بن عیه در مک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا یاز شعب ٣ابن عبدالبر

ن، و کراد یمردم ا یبرا یا ز و خطابهیه به او گفت: برخیصلح برقرار شد، معاو شه یمعاو
 راد نموده گفت: یا یا هیانیر شو، آن گاه حسن برخاست و بکمتذ یآنچه را در آن بود

آخرتان را  یھا ت نمود، و خونیرا ھداتان  ه توسط ما اولکراست  ییش خدایستا
گاه باشختن یتوسط ما از ر ن عجز یاست، و بدتر یتقو کیرین زیه بھترکد یبازداشت، آ

ا او در آن از من یم، یه در آن اختالف نمودیه من و معاوک ین امریفجور است، و ا
صالح امت  یخدا و برا یه حق من بود، به ھرحال ما آن را براکنیا ایتر بود،  مستحق
 م.ینمود کترھایشان  ختن خونیاز ر یریو جلوگ صمحمد 

 ه برگشت و گفت: یمعاوسوی  بهد: بعد از آن یگو یم

 .]۱۱۱[االنبیاء:  ﴾ِح�ٖ  إَِ�ٰ  عٌ َوَمَ�ٰ  لَُّ�مۡ  َنةٞ فِتۡ  ۥلََعلَّهُ ﴿
 .»یتا مدت یریگ شما و بھره یباشد برا یشین آزماید ایدانم شا یو نم«: ترجمه

 .٤.٥نخواسته بودمن را یه گفت: جز این آمد، آن گاه عمرو به معاوییبعد از آن پا

 ر درباره خالفتیربن ُنفَ یبرای ُجبَ  س گفته حسن
گفتم:  ب یه گفت: به حسن بن علکت است یروا سر یربن نفیاز جب ١ھمچنان

، گفت: سادات عرب در دست من بودند، یخالفت ھست ه تو خواھانکند یگو یمردم م

                                           
 آمده.» یلیل یابن اب«عاب: یدر االست -١
ب یرده است، و ھمچنان خطکت ی) به مانند آن روا۳۷۲/۱عاب (ین را ابن عبدالبر در االستیا -٢

 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۹/۸ه (یه در البداکن را، چنانیا یبغداد
 ).۳۷۴/۱(عاب یاالست -٣
ه مشورت داده یمعاو یه براکبود  یسکه تنازل خود را اعالن نمود، و عمرو کن قولش ی: ھمیعنی -٤

 ند.کمردم صحبت  یه حسن براکبود، 
 اند. ت نمودهیبه مانند آن روا ی) از شعب۱۷۳/۸( یھقی)، و ب۱۷۵/۳م (کن را ھمچنان حایا -٥



 ١٤٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

آن  یردند، ولک یمنمودم صلح  یصلح م یسکدند، و با یجنگ یدم میجنگ یه مک یسکبا 
نمودم،  کتر صامت محمد  یھا ختن خونیاز ر یریخدا و جلوگ یرا به خاطر رضا

ن اسناد به شرط ید: ایگو یم مکرم؟! حایدن اھل حجاز بگیبعد آن را به قھر و ترسان
با او موافقت  یاند، و ذھب ردهکت نین را روایآن دو ا یح است، ولیو مسلم صح یبخار

 نموده است.

 اتفاق افتادشان  انیمن اسدی از قتال با مروان و آنچه در میا امتناع
بن  که مروان با ضحاک ی: ھنگام٢ه گفتکت نموده، یروا یاز عامر شعب یعلیابو

ه با کم یفرستاد و گفت: ما دوست دار س یم اسدیمن بن ُخَر یاسوی  بهد، یس جنگیق
ت یر بودند، و به من وصم در بدر حاضی. گفت: پدر و عمویما [در مقابل دشمن] بجنگ

از  یست نجنگم، اگر برائتیجز خدا ن یدھد معبود یه شھادت مک یسکه با کاند،  نموده
جنگم. گفت: برو، و به او ناسزا گفت و دشنامش  یبه ھمراه تو م یا م آوردهیآتش برا
 گفت: یمن شروع نموده میداد، و ا

 لست مقاتال رجال يصىل
 

 عىل سلطان آخر من قريش 
 

 ء اً ىف غري شىـأقاتل مسلم
 

 فليس بنافعى ماعشت عيشى 
 

 عىل اثمىله سلطان و
 

 ٣ من جهل و طيشاهللا معاذ 
 

 بم بن عمرو به علی کگفته ح
ث یم حدیه گفت: جدم براکت نموده، یروا یم بن عمر و غفارکاز ابن ح یطبران

 سم بن عمرو کنزد ح سطالب  یبن اب یه فرستاده علک یان نموده گفت: ھنگامیب
ن یه ما را در اک یھست یسکن یتر گفت: تومستحق یآمد من نزدش نشسته بودم. و

                                                                                                       
 ).۱۷۰/۳م (کحا -١
 ).۹۴۷. ابویعلی (صحیح -٢
ه در کنیاند، مگر ا ت نمودهیبه مانند آن روا یو طبران یعلین را ابوید: ایگو ی) م۲۹۶/۷( یثمیھ -٣

ه من فشل و ط )(و گفته:، یصلیو لست اقاتل رجال  گفت:) یو یت طبرانیروا و ( شیمعاذاللَّ
 ه ثقهکه یرحمو یایحیابن یرکر زی، غیعلیشم. و رجال ابوکب یرا بدون جرم یا مسلمانیگفته: آ

به مانند آن،  یحازم و شعب یس بن ابین را از قی) ا۱۹۳/۸( یھقیب اند. حیباشد، رجال صح یم
 ت نموده است.یروا



 حیات صحابه    ١٤٨

 

ه ک یوقت«گفت:  یه مکدم یشن صت ی. گفت: از دوستم پسر عمویرسان یاریامر 
 .٢-١ام از چوب گرفته یری، و من شمش»ریاز چوب بگ یرین، شمشیا مثل اینطور شد، یا

ه بن ابی اوفی  دیزیاز قتال با  س امتناع عبداللَّ
ه بن یدبن معاویزیه گفت: کت نموده، یروا یبزار از ابواالشعث صنعان ه مرا نزد عبداللَّ

، گفتم: ٣بودند صاز اصحاب رسول خدا  یفرستاد، و ھمراھم تعداد س یاوف یاب
از  یزیه اگر چکه نموده، یمرا توص صد؟ گفت: ابوالقاسم ینک یمردم را به چه امر م

نم، اگر یام بنش نم و در خانهکرم را بشیآورم و شمش یاحد روسوی  بهافتم، ین را دریا
ن، اگر آنجا ھم بر تو وارد یات بنش در پسخانه«بر من وارد شد، گفت:  یسکام  در خانه

ر، و از اصحاب ین و بگو: گناه من و گناه خودت را به دوش بگیت بنشیشد، بر زانوھا
ام بر من  ام، اگر در خانه ستهکرم را شیشمش». اران استکستم ین جزایآتش باش، و ا

م یام بر من وارد شد، بر زانوھا در پسخانه یشوم، و وقت یام م داخل شود، داخل پسخانه
 .٥-٤به گفتن آن امرم نموده است صه رسول خدا کم، یگو ینم، و آنچه را مینش یم

 ایدندن به خاطر یدرباره جنگ ص امبریت پیرد محمدبن مسلمه به وصکعمل
فرمود:  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا ساز محمدبن مسلمه  یطبران

ن سنگ در یبزرگترسوی  بهرت یجنگند، با شمش یا میبر دن یدیه مردم را دک یوقت«
ه کنین تا ایند، بعد از آن در خانه ات بنشکاور و آن را به آن بزن تا بشیب یحره رو

 صامبر خدا ی، و من آنچه را پ»یمرگ مقّدر اید، یایت بیبه سو یار و مجرمکدست خطا
 .٧-٦نمودم یبدان امرم نموده بود عمل

                                           
 گوید: این را طبرانی روایت نموده، و در آن کسی است که من او را نشناختم. ) می۳۰۱/۷ھیثمی ( -١
 ).۳۰۱/ ۷) در سند آن جھالت است: المجمع (۲۱۰/ ۳. طبرانی (ضعیف -٢
 باشد.» ھمراھش«د درست: یشا -٣
 شناسم. یه آنان را نمکاست  یسانکت نموده، و در آن ین را بزار رواید: ایگو ی) م۳۰۰/۷( یثمیھ -٤
 ) که در آن جھالت وجود دارد.۳۳۵۷. بزار (ضعیف -٥
 اند. د: رجال آن ثقهیگو ی) م۳۰۱/۷( یثمیھ -٦
 ).۱۶۱رجال آن ثقه ھستند. طبرانی در الصغیر ( -٧



 ١٤٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

را به من  یریشمش صه گفت: رسول خدا ک ١ت استیروا ساز محمدبن مسلمه 
دو گروه  ین، و وقتکر در راه خدا جھاد ین شمشیمحمدبن مسلمه با ا یا«داد و گفت: 

ند، بعد از آن زبان و کرا به سنگ بزن تا بشن یجنگند، ا یبا ھم م یدیاز مسلمانان را د
ار و کا دست خطاید، یایبه سراغت ب یا ه مرگ تمام شدهکنیدستت را نگه دار، تا ا

 یش آمد، ویار مردم آن وضع پکشته شد، و در ک سه عثمان ک ی، ھنگام»یمجرم
ه کنیرش زد تا ایرون رفت، و سنگ را با شمشیاش ب خانه یدر جلو یسنگسوی  به

 ست.کرش را شیشمش

 فه درباره جنگ با ھمیقول حذ
دم یشن سفه یع جنازه حذییدر تش یه گفت: از مردکت نموده، یروا یاحمد از ِرْبع

گر یدم دیشن صگفت: به سبب آنچه از رسول خدا  ین تخت میگفت: صاحب ا یه مک
وارد شد،  یسکشوم، و اگر نزدم  یام م د داخل خانهیدیندارم، اگر با ھم جنگ کیبا
 .٣-٢ریر، گناه من و گناه خودت را به دوش بگیم: بگیگو یم

 ن مورد اتفاق افتادیه و وائل بن ُحْجر در ایان معاویآنچه م
ه [خبر]ظھور رسول ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ساز وائل بن حجر  یطبران

نه آمدم یمدرون آمدم، و به یقوم ب یندگیأت نماید، من به ھمراه ھیبه ما رس صخدا 
و با اصحابش قبل از مالقات خودش روبرو شدم، گفتند: سه روز قبل از قدومت نزد ما، 

وائل بن حجر نزدتان «ما را به [ آمدن] تو بشارت داده، و گفته بود:  صرسول خدا 
با من مالقات نمود و به من خوش آمد گفت، و  ÷بعد از آن رسول خدا ». دیآ یم

م پھن نمود و مرا بر آن نشاند، بعد از یخت، و چادرش را براسا یکنشستنم را نزد یجا
ش جمع شدند، آن گاه بر منبر رفت و مرا با خودش یآن مردم را طلب نمود و به سو

 تر بودم، و خداوند را ستود و گفت: نییپا یبلند نمود، و من از و

                                           
 ).۲۰/۳ابن سعد ( -١
ر ھمان مرد مبھم، رجال یت نموده، و رجال آن، غین را احمد رواید: ایگو ی) م۳۰۱/۷( یثمیھ -٢

 اند. حیصح
) به مانند آن از حدیث ۴۲۶۱) در سند آن یک مجھول است. ابوداوود (۳۸۹/ ۵. احمد (صحیح -٣

 ابوذر روایت نموده که سندش صحیح است.



 حیات صحابه    ١٥٠

 

نزدتان آمده است، از  یدور یھا نیه از سرزمکن وائل بن حجر است یمردم، ا یا«
 یحضرموت، داوطلبانه و بدون اجبار، بازمانده پسران پادشاھان است، ا یھا نیسرزم

 ».ت اندازدکحجر خداوند در تو و در فرزندانت بر
 یه بن ابین نمود، و معاویگزینه جایدور از مد ین آمد، و مرا در منزلییبعد از آن پا

رون یرون آمدم و او با من بین بید. بنابرایقر نماان را امر نمود تا مرا در آنجا مستیسف
ن یسوزان زم یوائل شدت گرما یه گفت: اکم یاز راه قرار داشت ید، و در قسمتیگرد

ورزم،  ین شتر با تو بخل نمین، گفتم: بر اکم را سوزاند، مرا در عقبت سوار یف پاھاک
ب یمورد سرزنش و عه به سبب تو کت دارم یراھک، و یستین کتو از پسران ملو یول

] خود را یه به آن از حرارت آفتاب [پاکنداز یم بیفشت را براکرم. گفت: یقرار گ ییجو
ه ک یستین یسانکن از یکنم، ولک ینم یلین دو پوست با تو بخینگه دارم. گفتم: بر ا

رم... و یقرار گ ییب جویه به خاطر تو مورد عکدانم  یپوشند و بد م یرا م کلباس ملو
 ر شده و در آن آمده:کا متذث ریحد

ارطات گفته  یه ُبْسربن ابکش یرا از قر یه پادشاه شد، مردیه معاوک یو ھنگام
ام، پس تو با  دهیه را به خود ملحق گردانین ناحیشد فرستاد، و به او گفت: من ا یم

ار کرت را به یشمش یشام را پشت سر گذاشت یه نواحک یرون شو، و وقتیرت بکلش
، بعد از آن ینه برسیه به مدکنید به قتلش برسان، تا ایعتم ابا ورزیاز ب یسکانداز و ھر 

د به قتلش برسان، و اگر وائل بن حجر را یعتم ابا ورزیس از بکنه شو و ھر یداخل مد
چنان نمود، و وائل بن حجر را زنده به  یاور. ویم بی، او را برایزنده به دست آورد

استقبال شود، و  یه امر نمود تا از ویاضر نمود، و معاوه حیدست آورد، و او را نزد معاو
ن تختم بھتر یا ایه به او گفت: آیبه او اجازه داد و با خود بر تخت نشاند. آن گاه معاو

 یکفر نزدکت و ین، زمانم آن گاه به جاھلیرالمؤمنیام یا پشت شترت؟ گفتم: ایاست 
ت فرمود، و اسالم آنچه را یه ما عنات بود، بعد خداوند اسالم را بیبود، و آن روش جاھل

ه عثمان تو ک یو نصرت ما چه بازداشت در حال یارکد. گفت: تو را از ھمینمودم پوشان
به  یه وک یدیجنگ ید؟ گفتم: تو با مردیرا ثقه و مورد اعتماد شمرد و داماد گردان

در  باشد، یتر م تر است! گفت: چگونه از من به عثمان مستحق عثمان از تو مستحق
و عثمان  یان علیدر م صامبر یترم؟ گفتم: پ یکه من به عثمان در نسب نزدک یحال

ن یه با مھاجرکستم ین یسکاست، و من  یبسته بود، و برادر از پسرعمو اول یعقد برادر
ل یم؟ و دلیا نار نگرفتهکتان  ھردوی ا ازیم؟ گفتم: آیستین نیا ما مھاجریبجنگم. گفت: آ



 ١٥١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

مشرق بلند نموده سوی  بهه سر خود را کحاضر شدم  صل خدا ه: نزد رسوکنیگر اید
سوی  بهنزدش حاضر شده بودند، بعد از آن چشمش را دوباره  یریثکبود، و جمع 
د یآمد، و آن را شدتان  سوی به یکھا چون پاره شب تار د و گفت: فتنهیخودش گردان

قوم من به او گفتم: ان یع خواند و زشتش گفت. از میز سریف نمود، و آمدنش را نیتوص
ر در اسالم یه دو شمشک یوائل وقت یا«ست؟ گفت: یھا چ رسول خدا، فتنه یا

 یر، ولیو گفتم: نخ ١؟یا عه شدهیگفت: تو ش». ریناره بگشان ک ھردوی اختالف نمود از
دم و یشن ین را میه گفت: اگر ایام. آن گاه معاو ننده مسلمانان شدهکحت یمن نص

شته کا آنچه را محمدبن مسلمه در وقت یآوردم! گفتم: آ یجا نمنیدانستم تو را ا یم
ه کنیبرد و بر آن زد تا ا یرش را نزد سنگی؟ شمشیدیشدن عثمان انجام داد ند

رد. گفتم: پس به قول کتوان تحمل  یشان میه از اکاند  یست. گفت: آنان قومکش
من آنان را  یه انصار را دوست دارد، به دوستک یسک«م: ینکچه  صرسول خدا 

گفت: ». شان را بد برد، به بد بردن من آنان را بد برده استیه اک یسکدوست دارد، و 
. یگرد ین، چون تو به حضرموت بر نمکانتخاب  یخواھ یه مکھا را  نیاز سرزم یکھر 

ات را  از اھل خانواده یوفه. گفت: مردکام در  اند، و خانواده شاوندانم در شامیگفتم: خو
 یشاوندانت بھتر است. گفتم: به دلخواه خود حضرموت به برنگشتم، و برایخو ده تن از

. گفت: علتت یه از آن ھجرت نموده، مگر به علتکبرگردد  ییسزد به جا یمھاجر نم
د از شما یه اختالف نمودک یھا، وقت درباره فتنه صست؟ گفتم: قول رسول خدا یچ
ن علت است. گفت: من تو را یم. اید نزدتان آمدیه جمع شدک یم، ووقتیناره گرفتک

چ یھ یبرا صامبر ین. گفتم: بعد از پکت کوفه مقرر نمودم، بدان طرف حرک یوال
مرا  سدم. و عمر یابا ورز یمرا خواست ول سر که ابوبک یدیا ندیشوم، آ ینم یس والک

را شان  عتیدم، و بیابا ورز یز مرا خواست ولین سدم، و عثمان یابا ورز یخواست ول
ه ما مرتد شده بودند، آن گاه در یه اھل ناحکآمد،  یم وقتیر براکننمودم. نامه ابوب کتر
ه کنید، البته بدون ایاسالم برگردانسوی  بهه خداوند آنان را کنیبرخاستم، تا اشان  انیم

ه کن، کت کم را خواست و گفت: حرکه عبدالرحمن بن ام حیشده باشم. بعد معاو یوال
جش را برآورده ین و حواکوائل را با خود ببر و عزتش  مقرر نمودم، ووفه ک یتو را وال

! مرا به عزت ین، درباره من گمان بد نمودیرالمؤمنیام یساز. عبدالرحمن گفت: ا

                                           
 آمده است. یثمین در اصل و ھین چنیا -١
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ه کدم یرا د شر و عمر و عثمان کو ابوب صه رسول خدا ک ینک یامر م یسکنمودن 
 ین سخنش از ویه به ایوز. و معاینمودند، و خودت را ن یرام مکرا عزت و ا یو

درنگ ننموده بود  کیوفه آمدم. و جز اندکبه  ید. بعد من با ویخوشنود و مسرور گرد
 .٢-١ه درگذشتک

 ر و قراءیقول ابوبرزه اسلمی درباره قتال مروان و ابن زب
اخراج شد، مروان  ٤ادیه ابن زک یه گفت: زمانکت نموده، یاز ابوالمنھال روا ٣یھقیب

شدند در بصره  یه قراء گفته مک یام نمود، و آنانیه قکر در مید رشام برخاست، و ابن زب
ت نباشد ین شد، و گفت: پدر برایناراحت و غمگ یلید: پدرم خیگو یام نمودند. میق

 . س یابوبرزه اسلمسوی  بهن، کت کحر صاران رسول خدا ین مرد از یاسوی  به
ه ک یا هیم، و او در سایدیردم و به منزلش وارد گردکت کحر یگاه با ود: آن یافزا یم
 یایجو یم، و پدرم از ویگرم نشسته بود. نزدش نشست یلیداشت در روز خ یاز ن

به  یه وک یزین چید: اولیگو ی؟ مینیب یا نمی؟ آینیب یا نمیابوبرزه آ یسخن شد و گفت: ا
ھستم نزد  کش خشمنایل قریه، بر ھمه قباکنیه گفت: من در اکن بود یآن صحبت نمود، ا

 ییدر قلت و ذلت و گمراھتان  تید ثواب دارم، شما گروه عربھا، در جاھلیخداوند ام
 صشما را توسط اسالم و محمد  ألد، و خداوند یدان یه خودتان مکد، یقرار داشت

ه در کاست ین دنید، و حاال اینیب یه مکد یرسان ییه شما را به جاکنیتا ابلند نمود، 
، به خدا  -مروان  یعنی -ه در شام است ک یسکجاد نموده است. یفساد اتان  انیم

 یه است به خدا سوگند، جز براکه در مکس کجنگد، و آن  یا نمیدن یسوگند، جز برا
د، به یخوان یان میه در اطراف شما ھستند، و آنان را قارک یین ھایجنگد، و ا یا نمیدن

س را نگذاشت، کچیه ھک ید: ھنگامیافزا یجنگند، م یا نمیدن یخدا سوگند، جز برا
ن مردمان را ی؟ پاسخ داد: من امروز بھتریدھ یپدرم به او گفت: پس به ما چه دستور م

                                           
ت نموده، و در آن محمدبن یر روایبکر و الیدر الصغ ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۷۶/۹( یثمیھ -١

 باشد. یف میحجر آمده، و ضع
) در سند آن محمد بن حجر است ۴۳/ ۲) و الصغیر (۴۹ -۴۶/ ۲۲. طبرانی در الکبیر ((ضعیف -٢

 که ضعیف است.
٣- ۱۹۳/۸. 
ه فرزند یعب یو -٤  د اخراج نمودند.یزیباشد، و اھل بصره او را پس از وفات  یاد فرزند پدرش میزداللَّ
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از اموال  یم خالکو ش -و به دست خود اشاره نمود  -ن یده بر زمیھمان گروه چسب
 .١نمیب یآنان را م یھا از خون کمردم و پشت سب

 فه درباره قتلیقول حذ
ا یگفت: آ یبه مرد سفه یه گفت: حذکت نموده، یه روایاز شمربن عط ٢میابونع

فه فرمود: آن ی، حذی؟ گفت: آرین مردم را به قتل رسانیه فاجرترک یشو یخوشحال م
 .یباش یفاجرتر م یگاه تو از و

 ع ساختن مرد مسلمانیخودداری از ضا
د: یپرس یاز و سه: عمربن خطاب ک ت نمودهیروا س کاز انس بن مال ٣یھقیب
م، یفرست یرا به شھر م ید؟ پاسخ داد: مردینک ید چه میه شھر را محاصره نمودک یوقت
اگر به سنگ زده شود؟  ینک یر مکم. گفت: چه فیساز یش میاز پوست برا ییه ھاکو ت

 ید، سوگند به ذاتینکار را نکن یفرمود: ا سشود. عمر  یشته مکن صورت یگفت: در ا
ه چھار ھزار جنگجو در کرا  یسازد شھر یه جانم در دست اوست، مرا خوشحال نمک

 .٤دینکمسلمان فتح  یکع ساختن یآن باشد با ضا

 فارکنجات دادن مسلمان از دست 
از مسلمانان را از  یه مردکنیه گفت: اکت نموده، یروا سبه از عمر یش یابن اب

 .٥تر است محبوبم یره عرب برایفار نجات بدھم از جزکدست 

  ترسانیدن مسلمان

 دن مسلمانیاز ترسان ص امبریث ابوالحسن درباره نھی پیحد

                                           
ه در کخ خود از ابوالمنھال به مانند آن، چنانیان در تاریعقوب بن سفیو  یلی، اسماعین را بخاریا -١

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۵۷/۱۳( یفتح البار
 ).۲۸۰/۱ه (یالحل -٢
٣- ۴۲/۹. 
[به  یت نموده است، مگر نزد وی) آمده، روا۱۶۵/۳نز (که در الکنند آن، چنانن را به مایا یشافع -٤

 ، آمده است.»ئًا من جلودیھ»] «از پوست ییه ھاکت«، »دھنة من جلود« یجا
 ) آمده است.۳۱۲/۲نزالعمال (کن در ین چنیا -٥
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ه گفت: با کت نموده، یروا -ه از اھل عقبه و بدر بود ک - ساز ابوالحسن  یطبران
خود را فراموش نمود،  یھا فشکبرخاست و  یه مردکم، ینشسته بود صرسول خدا 
] خود گذاشت. آن مرد برگشت و گفت: یر [پایھا را گرفت و در ز آن یآن گاه مرد

فرمود:  صامبر ینجاست، پیم. بعد گفت: ایدیھا را ند م، قوم گفتند: ما آنیفش ھاک
 یامبر، آن را به شوخیپ یگفت: ا» د؟!یشو یدن مسلمان خوشحال میچگونه با ترسان«

ا سه یدو بار  -» د؟یشو یحال مدن مسلمان خوشیچگونه با ترسان«انجام دادم، گفت: 
 سعه یخ از عامربن ربیتاب التوبکخ بن حبان در یو ابوالش یو نزد بزار، طبران .٢-١-بار 
ن عمل خود یرا گرفت و پنھان نمود، و با ا یگریفش مرد دک یه: مردکت است یروا

فرمود:  صامبر یشد، پ یادآوری صرسول خدا  یه براین قضینمود، ا یمزاح م
 .٤-٣»دن مسلمان ظلم بزرگ استید، چون ترسانیمسلمان را مترسان«

 ن بارهیث بعضی اصحاب در ایاحاد
ه کت نموده، یروا سر یاز نعمان بن بش -اند  انش ثقهیه راوک -ر یبکدر ال یطبران

را بر شترش خواب برد، آنگاه  یم، و مردیبود صبا رسول خدا  یریگفت: در مس
 صد، رسول خدا یدار شد و ترسیگرفت، آن مرد ب یردان ویرا از ت یریت یمرد

 .٥»را بتراسند یه مسلمانکست یحالل ن یمرد یبرا«فرمود: 
 صاران محمد یه گفت: کت است یروا یلیل یو نزد ابوداود از عبدالرحمن بن اب

از  یمودند، و مردیپ یرا م یریمس صامبر یه آنان با پکان داشتند، یث بیما حد یبرا

                                           
ت یروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۵۳/۶( یثمی) آمده است. ھ۲۶۳/۴ب (ین در الترغین چنیا -١

ه بن عبینموده، و در آن حس ه ھاشمین بن عبداللَّ ن را ھمچنان یباشد. و ا یف میآمده، و ضع یداللَّ
 ت نموده است.ی) آمده، روا۴۳/۴ه در اإلصابه (کن، به مثل آن چنانکابن الس

) در سند آن حسین بن عبدالله الھاشمی است که چنانکه در التقریب ۳۹۴/ ۲۲. طبرانی (ضعیف -٢
 ).۱۶۶۲) آمده است ضعیف است. نگا: ضعیف الترغیب (۱۷۶ /۱(

ن عاصم بن ید: در ایگو ی) م۲۵۳/۶( یثمی) آمده است، و ھ۲۶۳/۴ب (ین در الترغین چنیا -٣
ه آمده، و ضعیعب  باشد. یف میداللَّ

و منذری به شعف آن اشاره کرده »کتاب التوبیخ«. بزار و طبراین و ابوالشیخ بن حیان در ضعیف -٤
آن را ضعیف  )۲۵۳/ ۶) و ھیثمی در المجمع (۱۶۶۱لبانی آن را در ضعیف الترغیب (و آ

 مشکل آن عاصم بن عبیدالله است که ضعیف است. اند. دانسته
 ) صحیح دانسته است.۲۸۰۶. طبرانی در الکبیر و آلبانی آن را در صحیح الترغیب (صحیح -٥
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بود رفت و آن را گرفت، و  یه با وک یسمانیرسوی  بهھا  از آن یسکآنان خواب نمود، و 
را  یه مسلمانکست یحالل ن یمسلمان یبرا«فرمود:  صد، آن گاه رسول خدا یاو ترس

 .٢-١»بترساند
نماز  صبا رسول خدا  ییه: اعرابکت نموده یروا سمان بن صرد یاز سل یو طبران

 صامبر یه پک یاز قوم آن را گرفت، ھنگام یسکداشت،  ٣یردانیخواند، و با خود ت
 صامبر یدند. آن گاه پیمردم خند یه بعضک ییردان، گویگفت: ت ید، اعرابیسالم گردان

را  ید مسلمانیمان داشته باشد، بایامت ایس به خدا و به روز قکھر «فرمود: 
 .٥-٤»نترساند

 دانستن مسلمانسبك شمردن و حقیر 

 شد یشه و عطاء و عروه درباره اسامه بن زیث عایحد
ا در آستانه یدر پله در  سه گفت: اسامه کت نموده، یروا لشه یاز عا ٦ابن سعد

شه خون یعا یا«گفت:  صامبر یست، پکاش ش یشانید و به صورت افتاد، و پیدر لغز
 صد: آن گاه رسول خدا یگو یند دانستم، میمن آن را ناخوشا ی، ول»نک کپا یرا از و

اگر اسامه «گفت:  یخته میرون رید، و از دھان خود بکیم یرا م یشروع نمود و زخم و
دم و او را یپوشان یورات میدم، به او زیپوشان یخوب م یھا بود، به او لباس یدختر م
 .٨-٧»دادم یشوھر م

                                           
 ) آمده است.۲۶۲/۴ب (ین در الترغین چنیا -١
 ).۲۸۰۵) و صحیح ترغیب (۴۱۸۴) آلبانی آن را در صحیح ابوداوود (۵۰۰۴. ابوداوود (صحیح -٢
ر یشود و درآن ت یرده مکه شق کاست از پوست  یردانیاستعمال شده است، و آن ت» قزن«در نص  ٣

 ه.یشود. به نقل از النھا یگذاشته م
اسماعیل بن مسلم روایت نموده، و اگر  گوید: این را طبرانی از روایت ابن عیینه از ) می۲۵۴/۶ھیثمی ( -٤

 اند. وی عبدی باشد، از جمله رجال صحیح است، و اگر مکی باشد ضعیف است، و بقیه رجال آن ثقه
) ضعیف دانسته است. نگا: ۵۸۰۴) آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۹۹/ ۷. طبرانی (ضعیف -٥

 ).۲۵۴/ ۶المجمع (
٦- ۴۳/۴. 
 رده است.کت ی) آمده، روا۱۳۵/۵ه در المنتخب (کرا، چنانن یبه مانند ایش یابن اب -٧
 ) صحیح دانسته است.۵۲۷۹) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۳۱۷/ ۶. احمد (صحیح -٨
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اسامه بن  ه گفت:کت است یروا سسار یر از عطاء بن کو ابن عسا یو نزد واقد
ه آب کبود  یطفل ینه آبله گرفت، وین مرحله آمدنش به مدیرا در اول بدیز
ره کند و مستیرا ناخوشا یو لشه ین علت عایخت، به ایر یاش به دھنش م ینیب

دنش نمود. یش و بوسیداخل شد، و شروع به شستن رو صد، آن گاه رسول خدا ید
 .٢-١نمک یدًا او را دور نمن ابیگفت: ما به خدا سوند، بعد از ا لشه یعا

ت نمودن کحر صه: رسول خدا کت نموده یروا سھمچنان از عروه  ٣و ابن سعد
ق انداخت، ید، به تعویشک یه انتظارش را مک بد یاز عرفه را به خاطر اسامه بن ز

نجا ین در ایمن گفتند: ما را به خاطر ایبود، اھل  ینیاه و پھن بیه بچه سکآمد  یبعد و
د: یگو یافر شدند، ابن سعد مکمن ین خاطر اھل ید: و به ھمیگو یداشت؟! م منتظر نگه

افر شدند، کمن ین خاطر اھل یه و به ھمکن گفته خود، ید بن ھارون گفتم: به ایز یبرا
مرتد شدند، فقط به  سر که در زمان ابوبک یشان، وقتیدارد؟ گفت: ارتداد ا یچه ھدف

ر از عروه به کن را ابن عسایبود. اشان  از طرف صامبر یدانستن امر پ کخاطر سب
 صامبر یمن پس از وفات پیه عروه گفت: اھل کت نموده، و در آن آمده یمانند آن روا

 .٥-٤افر شدندکفقط به خاطر اسامه 

 ن بارهیدر ا س قول عمر

                                           
 ) آمده است.۱۳۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا -١
. در سند آن واقدی متھم به دروغ است. ھمچنین این رواست مرسل است. بسیار ضعیف -٢

) ۱۱۳۱/ ۳) و ابویعلی (۴۳/ ۴) و ابن سعد (۲۲۲، ۱۳۹/ ۶) و احمد (۱۹۷۶اجه (ھمچنین ابن م
که این نیز ضعیف است: به علت شریک بن عبدالله اند  ) آن را روایت کرده۲/۳۴۶و ابن عساکر (

القلضی که به علت اشتباه بسیار ضعیف است و ھمچنین در سند آن انقطاع وجود دارد. اما این 
) و صحیح الجامع ۱۰۱۹است که به خاطر آن آلبانی آن را در الصحیحة ( حدیث دارای شواھدی

 ) صحیح دانسته است.۵۲۷۶(
٣- ۴۴/۴. 
 ) آمده است.۱۳۵/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٤
) سند آن مرسل است. ھمچنین در اسناد آن واقدی متروک ۴۳/ ۴. ابن سعد در طبقات (ضعیف -٥

 است.



 ١٥٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 یگروھ یبرا یآمدند، و س ینزد ابوموس یه: قومکت نموده ید از حسن روایابوعب
به او  سنداد. آن گاه عمر  یزیر عربھا را چیغ یبودند بخشش نمود، وله عرب ک

 یافک ین قدر شر و بدیشخص ھم ی؟! برایشان مساوات ننمودیان اینوشت: چرا در م
 .١دیر نمایه برادر مسلمان خود را تحقکاست، 

  غضب نمودن و به خشم آوردن مسلمان

ان اتفاق یدر ارتباط با ابوسف شب و بالل یان سلمان، صھیر و مکان ابوبیآنچه م
 افتاد

چند از نزد سلمان،  یان با تنیه: ابوسفکت نموده یاز عائذ بن عمرو روا ٢مسلم
دشمن  یخود را در گلو یخدا جا یرھایگذشت، آنھا گفتند: شمش شب و بالل یصھ

شان ید ایش و سیخ قریش ین را برایا ایگفت: آ سر کد: ابوبیگو یخدا نگرفتند. م
ر کابوب یا«فرمود:  صامبر یآمد و به او خبر داد، پ صامبر ید؟ بعد نزد پییگو یم

به  یشان را به خشم آورده باشی؟! اگر ایشان را به خشم آورده باشین است اکمم
ھا آمد و گفت:  نزد آن سر ک، آن گاه ابوب»یا ه پروردگارت را به خشم آوردهک یدرست

 یند اکت مغفرت ی؟ گفتند: نه، خداوند براا من شما را به خشم آوردمیبرادرانم، آ یا
 .٤-٣برادر

 یه داشت و براک یریبا اس سر که: ابوبکت نموده یروا سب یر از صھکو ابن عسا
ب در مسجد نشسته یه صھکگذشت  یخواست، در حال یامان م صاز رسول خدا  یو

ه کن کیر من از مشریست؟ گفت: اسکیه با توست کن یگفت: ا سر کب به ابوبیبود، صھ
ر یشمش ین جایب گفت: در گردن ایخواھم. صھ یش امان میبرا صامبر خدا یاز پ

                                           
 یه گفت: براکت است، یروا س) آمده. و نزد احمد در الزھد از عمر ۳۱۹/۲نز (کن در الین چنیا -١

ن در ین چنید. ایر نمایه برادر مسلمان خود را تحقکاست،  یافک یقدر شر و بد نیشخص ھم یک
 ) آمده است.۱۷۲/۲نز (کال

٢- ۳۰۴/۲. 
از عائذبن عمرو به مانند  )۱۸۱/۲عاب (یو ابن عبدالبر در االست ۳۴۶/۱ه (یم در الحلین را ابونعیا -٣

 اند. ت نمودهیآن روا
 ).۲۵۰۴مسلم ( -٤



 حیات صحابه    ١٥٨

 

 کچرا غضبنا«د و گفت: یرا د یو صامبر ین شد. آن گاه پیخشمگ سر ک، و ابوب١دبو
 ین جایب گذشتم، و گفت: در گردن ایرم از نزد صھین اسیگفت: با ا» نمت؟یب یم

ر، یگفت: نخ» ؟یت نموده باشیرا اذ ین است وکمم«گفت:  صامبر یر بود، پیشمش
امبرش را ی، خدا و پیت نموده باشیرا اذ یاگر و«افزود:  صامبر یبه خدا سوگند، پ

 .٢»یا ت نمودهیاذ

  لعنت نمودن مسلمان

 از لعنت نمودن شارب خمر ص امبریدرباره نھی پ س ث عمریحد
 صامبر یزمان په: در کاند  ت نمودهیروا ساز عمر  یھقیر و بی، ابن جریبخار

ه، و به او  یمرد را  صامبر خدا یپ یشد، و یلقب داده م» خر«بود، به نام عبداللَّ
را  یو یشالق زده بود. روز یرا در شراب نوش یو صد، و رسول خدا یخندان یم

ن، کا لعنتش یاز قوم گفت: خدا یآوردند و طبق دستور شالق زده شد، آن گاه مرد
 ییتا جا -د، به خدا سوگند ینکلعنتش ن«گفت:  صامبر یشود، پ یاد آورده میچقدر ز

دبن ی، سعیعلیو نزد ابو .٣»دارد یاو خدا و رسولش را دوست م -دانم  یه من مک
از  کیشد، مش یلقب داده م» خر«ه ک یت است: مردیروا یشان از ویر ایمنصور و غ

آمد و  ین مه صاحب آک ینمود، وقت یاھدا م صامبر یاز عسل را به پ کیروغن و مش
امبر خدا یپ یگفت: ا یآورده م صامبر یرد، او را نزد پک یتقاضا م یمت] آن را از وی[ق
مت یداد، و آن ق یدستور م یفقط با تبسم صامبر یرا بده. و پ یمت متاع ویق

ده یه شراب نوشکآورده شد،  صامبر خدا ینزد پ یدر حال یو یشد. روز یپرداخته م
 .٥-٤ر شده استکگفت:... و مانند آن را متذ یبود، آن گاه مرد

 ن بارهیدر ا شوع کره، و سلمه بن ایدبن اسلم، ابوھریث زیاحاد

                                           
 رفت. م. ین میشد و از ب یر در گردنش زده میه با شمشکن بود یقابل ا یعنی -١
 ) آمده است.۴۹/۷نزالعمال (کن در ین چنیا -٢
 ).۲۷۸۰بخاری. ( -٣
 ) آمده است.۱۰۷/۳نز (کن در الین چنیا -٤
 ).۱۷۶. ابویعلی (حسن -٥



 ١٥٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 صامبر ینزد پ سه گفت: ابن نعمان کت نموده، یدبن اسلم روایعبدالرزاق از ز
ن بار او را شالق زد، چھار مرتبه، یآورده شد و چند یآورده شد و او را شالق زد، باز و

نوشد! و  یاد شراب مین، چقدر زکا، لعنتش یگفت: بار خدا یگاه مرد مرتبه. آن ا پنجی
ن، چون او خدا و کرا لعنت م یو«فرمود:  صامبر یشود! پ یاد شالق زده میچقدر ز

 .٢-١»دارد یامبرش را دوست میپ
 صامبر یآورده شد، و پ یه: شرابخوارکت نموده یروا سره یر از ابوھریو ابن جر

فش خود زد، و کرا به  یشان ویاز ا یسکرا زدند،  یھا و اصحاب خود را امر نمود، و آن
د، بعد ینکھم به لباس خود زد. بعد از آن گفت: بس  یسکبه دست خود و  یسک
 صا از رسول خدا یشان را دستور داد و او را سرزنش و مالمت نمودند و گفتند: آیا

 یه روک یرا رھا ساخت. ھنگام ی؟ بعد ویینما یار را مکن یه اک ینک یا نمیح
 یا ندهیگفتند، گو ینمودند، و به او ناسزا م یدعا م ید، قوم شروع نموده بر ضد ویگردان

گفت:  صامبر خدا یا لعنتش نما. آن گاه پین، بار خداکش ی، رسوایگفت: بار خدا یم
ش یا، براید: بار خداییبگو ید، ولیطان نباشیار با شکھم د، و بر برادرتانیین طور مگویا«

 یارکطان را ھمید، شیینطور مگویا«آمده:  ی، و در لفظ»نکتش یا، ھدایببخش، بار خدا
 .٤-٣»ندکد: خدا تو را رحمت ییبگو ید، ولینکن

 یه گفت: ما وقتکت نموده، یروا سوع کد از سلمه بن ایبه اسناد ج یو طبران
 یا به دروازه یه وکم، ین باور بودیا ند، برک یه برادرش را لعنت مکم یدید یرا م یمرد

 .٦-٥ره داخل شده استیبکگناھان  یھا از دروازه

                                           
ه کت است یدبن اسلم روای) از ز۵۶/۳) آمده است. و نزد ابن سعد (۱۰۸/۳نز (کن در الین چنیا -١

 ر شده است.کآورده شد... و مانند آن را متذ صامبر یمان نزد پیا ابن نعیمان، یگفت: نع
است. اما حدیث قبل  مرسل) از زید بن اسلم و سند آن ۱۳۵۵۲عبدالرزاق در مصنف خویش ( -٢

 است.شاھد آن 
 ) آمده است.۱۰۵/۳نزالعمال (کن در ین چنیا -٣
 ) از ابوھریره.۶۷۷۷بخاری به مانند آن ( -٤
 ) آمده.۲۵۱/۴ب (ین در الترغین چنیا -٥
. طبرانی. منذری در الترغیب اسناد آن را خوب (جید) دانسته است. آلبانی آن را در صحیح -٦

 ).۷۳/ ۸مع () صحیح دانسته است. نگا: المج۲۷۹۱صحیح الترغیب (



 حیات صحابه    ١٦٠

 

  دشنام دادن مسلمان

 داد ھای خود را دشنام می غالم هکدرباره مردی  لشهیث عایحد
 یش رویآمد و در پ یه گفت: مردکاند  ت نمودهیروا لشه یاز عا یاحمد و ترمذ

ند، به من یگو یه به من دروغ مکنشست و گفت: من دو غالم دارم،  صرسول خدا 
زنم،  یدھم و م یشان را دشنام میند، و من اینما یم ینند و از من نافرمانک یانت میخ

امت یروز ق یوقت«فرمود:  صشان چطور است؟ رسول خدا یپس روش من در مقابل ا
ب یشود، و ھمچنان تعذ یو حساب مھا در مقابل ت و دروغ آن یانت، نافرمانیفرا رسد، خ

ن یباشد در اشان  به قدر گناھان )ھا ب تو بر آنیاگر تعذ(شود،  یھا حساب م تو بر آن
ھا  ب تو بر آنی، اگر تعذ١باشد و نه ھم بر تو یتو م یباشد، نه برا یفاف و برابر مکصورت 

ھا از تو قصاص گرفته  آن یبرا یادتیافزون باشد به اندازه ھمان زشان  از گناھان
به  صامبر خدا یرد. پکه ید و گریشکاد یرفت، و فر یا آن گاه آن مرد به گوشه .٢»شود یم

 :یخوان یا قول خداوند را نمیآ«او گفت: 

ۡ ٱ َونََضعُ ﴿ ٰ ل ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َفَ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ�  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ  �ن ا
تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ 

َ
ۗ  َنا�  .]۴۷[االنبیاء:  ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

ن یمترکس کچ یم، لذا به ھینک یامت نصب میعدل را در روز ق یما ترازوھا«: ترجمه
ما آن  )باشد یو بد یکار نک(دانه خردل یک ینیشود، و اگر به مقدار سنگ ینم یستم

 .»میننده باشکه ما حساب کاست  یافکم، و ینک یرا حاضر م
ھا  آن ییجز جدا یریخودم و آنان خ یرسول خدا، برا یآن گاه آن مرد گفت: ا

 .٣ھا آزاد ھستند ه ھمه آنکن تو شاھد باش یابم، بنابرای یگر نمید یزیچ

 ر اتفاق افتادکر در وقت دشنام دادن مردی به ابوبکو ابوب ص امبریان پیآنچه م
ه ک یرا در حال سر کابوب یه: مردکاند  ت نمودهیروا سره یاز ابوھر یاحمد و طبران

                                           
 گردد. م. یصله میانه فیل مساوکه به شیه قضکباشد و نه به ضررت، بل ی: نه به نفعت میعنی -١
) آلبانی آن را در صحیح ترمذی و صحیح الجامع ۵۸۰/ ۶) احمد (۳۱۶۵. ترمذی (صحیح -٢

 ) و صحیح الترغیب صحیح دانسته است.۸۰۳۹(
متصل است،  ید: اسناد احمد و ترمذیگو ی) م۴۶۴/۵) آمده، و در ۴۹۹/۳ب (ین در الترغین چنیا -٣

 اند. ثقهشان  انیو راو



 ١٦١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

از آن صحنه به شگفت آمده، و تبسم  صامبر ینشسته بود دشنام داد، پ صامبر یپ
 یھا از گفته یبعض سر کادت نمود، ابوبیدر دشنام خود ز یه وک ینمود. ھنگام یم
به دنبالش  سر کبرخاست، ابوبن شد و یخشمگ صامبر یگاه پ را پاسخ داد. آن یو

ه ک ی، ھنگامیداد و تو نشسته بود یمرا دشنام م یامبر خدا، ویپ یبرخاست و گفت: ا
 کیبا تو مل«؟ فرمود: یو برخاست ین شدیرا رد نمودم خشمگ یو یھا از گفته یبعض

طان یش یرا پاسخ داد یو یھا از گفته یبعض یداد، ھنگام یه از طرفت پاسخ مکبود، 
 یا«بعد از آن گفت: ». نمینش یطان نمیه با شکاست  یعیان آمد، و من طبیدر م

روا داشته شود و  یظلم یه بر وک یا اند: ھر بنده حقشان  ه ھمهکزاند یر، سه چکابوب
 یاز آن چشم بپوشد، خداوند به خاطر آن نصرت او را قو ألاو به خاطر خداوند 

د، خداوند به خاطر یبگشا یر صله رحمه دروازه عطا را به خاطک یسازد، و ھر مرد یم
د یادت بگشایه دروازه سئوال را به ھدف زکآورد، و ھر شخص  یم یش افزونیآن برا

 .٢-١»دیافزا یش در قلت میخداوند به سبب آن برا

 و نذر نمودن قطع زبان فرزندش به خاطر دشنام مقداد س عمر
 یر از بھکخود و ابن عسا یو ابوالقاسم بن بشران در امال هدر السن یائکاحمد والل

ه بن عمر کاند  ت نمودهیروا گفت: اگر  سرا دشنام داد، عمر  سمقداد  به: عبداللَّ
خواھان گذشت  یصحبت نمودند، و از و ینم بر من نذر باشد! بعد با وکزبانت را قطع ن

از  یسکچ ین ھیتا بعد از ا نم،که زبانش را قطع کد یگفت: مرا بگذار سشدند. عمر 
 را دشنام ندھد. صاصحاب رسول خدا 

ه بن عمر و مقداد یه گفت: در مکت است یروا یر از بھکو نزد ابن عسا  شان عبداللَّ
ه  یزیچ را به پدرش برد،  یت ویاکرا دشنام داد، و مقداد ش یو سواقع شد، عبداللَّ

ه ھنگامد. یرا قطع نما ینذر نمود تا زبان و سعمر  ن عمل از یا یه از اجراک یعبداللَّ
د تا یرا جھت شفاعت نزد پدرش فرستاد، عمر گفت: مرا بگذار ی، مردان٣دیپدرش ترس

                                           
 یت نموده، ولین را ابوداود روایاند، و ا حید: رجال احمد رجال صحیگو ی) م۱۹۰/۸( یثمیھ -١

 ر.کابوب یه: بعد از آن گفت: اکر نشده است کمتذ
صحیح دانسته است. نگا: ) ۵۶۴۶) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۴۳۶/ ۲. احمد (صحیح -٢

 ).۱۹۰/ ۸المجمع (
 ند. م.ک یه پدرش زبانش را قطع مکد یترس ی: وقیعنی -٣



 حیات صحابه    ١٦٢

 

دا یپ یه پس از من به آن عمل شود، و اگر مردکباشد  ین سنتینم، و اکزبانش را قطع 
 ن درین چنیا را دشنام دھد، زبانش قطع گردد. صه اصحاب رسول خدا کشود 

 ) آمده است.۴۲۴/۴نز العمال (کمنتخب 

 ن بارهیبر مردی در ا ص امبریراد پیا مسلمان یکی یبگویع
 صامبر ینزد پ یه گفت: مردکت نموده، یروا س کم از انس بن مالیابونع

ز، شھادت تو قابل قبول یبرخ«به او گفت:  صامبر یرا نمود، پ یمرد یریگ بیع
 یچنان شد«نم. فرمود: ک یرار نمکن عمل را تیرسول خدا، دوباره ا یگفت: ا» ستین
اورده یمان نیه محارم قرآن را حالل بداند، به آن اک یسک؟! ینک یه به قرآن استھزا مک

 .١) آمده است۲۳۱/۱نز (کن در الین چنیا ».است

 ن باره واقع شدیان خالد و سعد در ایآنچه م
 یسخن بان خالد و سعد یه گفت: مکت نموده، یاز طارق بن شھاب روا ٢میابونع

ان ماست یست، آنچه در میخالد را نمود، سعد گفت: باز ا ییبگوینزد سعد ع یبود. و مرد
 .٣ت نموده استین را به مانند آن از طارق روایا یده است!!. طبرانین مان نرسیبه د

  غیبت مسلمان

ه بر وی حد سنگسار کبت مردی را نمود یه غکسی کبر  ص امبریاعتراض پ
 شده بود جاری

 صامبر ینزد پ ٤یه گفت: اسلمکاند  ت نمودهیروا سره یعبدالرزاق و ابوداود از ابوھر
زنا نموده است. و در ھر  یبا زن یه وکآمد، و چھار مرتبه بر نفس خود شھادت داد، 

ر شده، و در آن آمده: پس کث را متذید... و حدیگردان یم یرو یاز و صامبر یمرتبه پ

                                           
اورده است) شاھدی از یمان نیه محارم قرآن را حالل بداند، به آن اک یسکقسمت آخر حدیث ( -١

) از طریق محمد بن اسماعیل الواسطی دارد.. آلبانی آن را در ضعیف ۲۹۱۸روایت ترمذی (
) ضعیف ضعیف دانسته است. اما این حدیث، ۲۲۰۳) و مشکاة (۴۹۷۵ترمذی و ضعیف الجامع (ال

 رساند و الله اعلم. می حسنی  کند و به درجه می حدیث انس را قوی
 ).۹۴/۱ه (یالحل -٢
 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۲۳/۷( یثمیھ -٣
 نامش ماعز است. -٤



 ١٦٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

دو تن از اصحاب خود  صامبر ید. آن گاه پیدستور داد، و او سنگسار گرد صامبر یپ
 ین، خداوند [گناھش را] بر وکن مردنگاه یگفت: به ا یم یگریبه د یکیه کد یرا شن

 صامبر یه چون سگ سنگسار شد، و پکنینفسش او را نگذاشت، تا ا یپوشانده بود، ول
 یه به مرده خرکنیمود، تا ایراه پ یساعتوت نمود، و بعد از آن کھا س در مقابل آن

» جااند؟کفالن و فالن «. و گفت: ١ش بلند شده استیه به پشت افتاده و پاھاکگذشت 
ن خر ید و از مرده ایاده شویپ«رسول خدا، گفت:  یم اینجا ھستیآن دو گفتند: ما ا

خورد؟  ین میاز ا کی -ند کت مغفرت یخدا برا -خدا  ینب یآن دو گفتند: ا» دیبخور
دتر [و ید، از خوردن خود مرده شدیتر گفت شیبرادرتان پ یآنچه در باره آبرو«فرمود: 

جنت است  ینون در نھرھاکا یه جانم در دست اوست، وک یبدتر] است، سوگند به ذات
 .٣-٢»زند یو در آنھا غوطه م

را رجم نمود، آن گاه  یزن صامبر یه: پکت نموده یدر رواکو عبدالرزاق از ابن المن
فاره کن یه اکبل«فرمود:  صامبر ین باطل شد، پیاز مسلمانان گفتند: عمل ا یبعض

 .٥-٤»یشو ین عمل خود محاسبه میتو به ا یه عمل نموده بود، ولکآنچه است 

 گرییه و زن دید بن اسلم درباره صفیشه و زیث حضرت عایحد
 صامبر یه گفت: به پکاند  ت نمودهیروا لشه یاز عا یھقیو ب یابوداود، ترمذ

وتاه کاند: ھدفش  ان گفتهیراو یبعض -ست یافکت ینقدر براینقدر و ایه ایگفتم: از صف
ا مخلوط یه اگر با آب درک یگفت یا لمهکھمانا «فرمود:  صامبر یپ -است  یبودن و

ش گرفتم، یرا برا ٦ید: و ساز انسانیافزا یم لشه ی، عا»سازد یشود، آن را آلوده م

                                           
 ش بلند شده بود. م.یرده بود پاھاکم ده بود و وریه گندکاز بس  یعنی -١
ره به مانند آن، یح خود از ابوھرین را در صحی) آمده، و ابن حبان ا۹۳/۳نز (کن در الین چنیا -٢

) به ۱۰۸ن را در األدب (ص یا یرده است و بخارکت ی) آمده، روا۲۸۸/۴ب (یه در الترغکچنان 
) ۳۶۱/۱۰ه حافظ در الفتح (کحبان آن را، چناناست، و ابن  ت نمودهیبه اختصار روا یمانند آن ول
 ح دانسته است.یگفته، صح

) ضعیف دانسته است. در اسناد ۱۳۳۳) آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۴۴۲۸. ابوداوود (ضعیف -٣
 آن یک ناشناخاته است.

 ) آمده است.۹۳/۳نز (کن در الین چنیا -٤
 مرسل است.) که ۱۳۳۴/ ۹. عبدالرزاق در مصنف خویش (ضعیف -٥
 انجام داد. م. ید از ویمشابه با تقل یاتکحر یعنی -٦



 حیات صحابه    ١٦٤

 

 .١»نقدر بودینقدر و ایم ایو برا یریم بگیرا برا یه ساز انسانکدوست ندارم، «گفت: 
ت یروا یح است. و نزد ابوداود ھمچنان از ویث حسن و صحید: حدیگو یم یترمذ

شتر اضافه وجود داشت،  بنب یض شد، و نزد زیمر ییه بنت حیه: شتر صفکاست 
دھم؟  یم یھودیآن  ی، گفت: من برا»بده یبه و یشتر«نب گفت: یبه ز صامبر یپ

از صفر  یالحجه، محرم و مدت یذ یھا ن شد، و در ماهیخمشگ صآن گاه رسول خدا 
ن را ابن ی) آمده است. و ا۲۸۴/۴ب (ین در الترغین چنیار نمود. ایاخت ییجدا ]ی[از و

را  یو صآمده: رسول خدا  یث ویت نموده، و در حدی) به مانند آن روا۱۲۷/۸سعد (
نب یآمد. ز ینمود، و نزدش نم کا سه ماه تریالحجه و محرم دو ماه  یذ یھا در ماه

 د شدم.یناام یه از وک ید: حتیگو یم
ه ک یدر حال یبار به زنیکه گفت: من کت است یروا یا از ویالدن یو در نزد ابن اب 

من  ، و»ندازینداز، بیب«ن دامن دراز است، گفت: یبودم گفتم: ا صامبر ینزد پ
 .٢) آمده است۲۸۴/۴ب (ین در الترغین چنیاز گوشت را انداختم. ا یا پارچه

 یضیدر ھمان مر صخدا  یه: زنان نبکت نموده یدبن اسلم روایاز ز ٣و ابن سعد
گفت: من به خدا  ییه بنت حیه در آن درگذشت، به اطرافش جمع شدند، و صفک

 صامبر ی، آن گاه زنان پ٤بود یم خدا، دوست دارم آنچه بر توست به من ینب یسوگند، ا
د و یھا را د آن صردند، و رسول خدا کاشاره  یش به طرف ویبا چشمان و ابروان خو

خدا، گفت:  ینب یز، ای، گفتند: از چه چ»دییش را به آب بشویخو یھا دھن«فرمود: 
راستگو و صادق  یبه طرف ھمصبحت تان، به خدا سوگند، وتان  از چشم و ابرو زدن«

 .٦-٥»است!

                                           
) ۴۰/ ۱۰) آلبانی آن را در صحیح ابوداوود (۴۷۸۸) ابوداوود (۲۵۰۳) و (۲۵۰۲. ترمذی (صحیح -١

 ) صحیح دانسته است.۲۰۳۴و صحیح ترمذی (
 است. ) ضعیف دانسته۹۹۹) آلبانی آن را در ضعیف ابی داوود (۴۶۰۲. ابوداوود (ضعیف -٢
٣- ۱۲۸/۸. 
 . م.یتو در جان من باشد و تو خوب باش یضیه مرکدوست دارم  یعنی -٤
ن را ی) ھمچنان ا۳۱۳/۲باشد. و ابن سعد ( ی) آمده، حسن م۳۴۸/۴ه در اإلصابه (کن، چنانیسند ا -٥

 ت نموده است.یآن روا یسار به معنایق عطاء بن یاز طر
ر اسناد آن غبطة بنت خالد و ھنید بن القاسم ھستند که . ابن ابی الدنیا در ذم الغیبة دضعیف -٦

 ) ضعیف دانسته است.۱۶۸۰آلبانی آن را در ضعیف الترغیب ( اند. ناشناخته



 ١٦٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 بت گشودندیه زبان به غکبر بعضی اصحاب خود وقتی  ص امبریار پکان
 صامبریه نزد پک یه گفت: در حالکاند،  ت نمودهیروا سره یاز ابوھر یو طبران یعلیابو

ا گفتند: یامبر خدا، چقدر عاجز و ناتوان است! یپ یبرخاست، گفتند: ا یم، مردیبود
د، و یبت نمودیش را غیھمصحبت خو«فرمود:  صامبر یاست! پف یفالن چقدر ضع

 صامبر یاز نزد پ یه: مردکن است یچن یو لفظ طبران». دیگوشتش را خورد
دند و گفتند: فالن چقدر ناتوان و عاجز یرا د ییناتوان یبرخاست، و در برخاستن و

 .٢-١»دیبتش نمودی، و غیدبرادرتان را خورد«فرمود:  صاست! رسول خدا 
ت نموده، و در آن یاق اول روایس یبه معنا سن را از معادبن جبل یا یو طبران

را  یزیاگر چ«م، فرمود: یبود گفت یرسول خدا، آنچه را در و یافزوده است: گفتند: ا
 .٤-٣»دیا بھتان بسته ید، بر ویست گفته باشین یه در وک

ت یپدربزرگش رواب از پدرش و او از یبه اسناد حسن از عمروبن شع یو اصبھان
طعام داده  یر شدند و گفتند: تا به وکمتذ صامبر یرا نزد پ یھا مرد ه: آنکنموده 

گفت:  صامبر یند. آن گاه پک ینگردد سفر نم ٥نیبش زکخورد، و تا مر ینشود نم
ان یاست، ب یه در وکرا  یزیرسول خدا، ھمان چ ی، گفتند: ا»دیبت نمودیرا غ یو«

 .٧-٦»ینکاد یاست  یه برادرت را به آنچه در وکست یافکت یان بریھم«م، گفت: ینمود
ح یان صحیز راوین یان ویاست و راو یلفظ از طبران - یبه و طبرانیش یو ابن اب

م، یبود صامبر یه گفت: ما نزد پکاند  ت نمودهیروا ساز ابن مسعود  -باشند  یم
فرمود:  صامبر یگفت: پ یز بدیدرباره او چ یبعد از و یگریبرخاست، و مرد د یمرد

                                           
ت ین دو رواید: در اسناد ایگو ی) م۹۴/۸( یثمیھ ) آمده است۲۸۵/۴ب (ین در الترغین چنیا -١

 ف است.یضع یلیشود، و خ یحماد گفته م یو ید آمده، و برایحم یمحمد بن اب
جز «) سپس گفته است: ۴۶۱/ ۲۸۴_ ۲۸۳/ ۱) طبرانی در اوسط (۶۱۵۱. ابویعلی (بسیار ضعیف -٢

گوید بسیار  می )۹۴/ ۸و چنانکه ھیثمی (» /. حماد بن ابی حمید کسی آن را روایت نکرده است.
 ) ضعیف دانسته است.۱۶۸۱ضعیف است. آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (

 ف است.یبن عاصم آمده، و ضع ین علید: در ایگو ی) م۹۴/۸( یثمیھ -٣
 کند. می ) در سند آن علی بن عاصم، صدوقی است که اشتباه۲۹/ ۲۰. طبرانی (ضعیف -٤
 ه پاالن نگردد. م.کنیا ای -٥
 ) آمده است.۲۸۵/۴ب (ین در الترغین چنیا -٦
 ).۲۸۳۶. نگا: صحیح الترغیب (حسن لغیره -٧



 حیات صحابه    ١٦٦

 

تو «گفت:  صامبر یخود را حالل بگردانم؟ پ یگفت: از چ »١خود را حالل بگردان«
 .٣-٢!»یگوشت برادرت را خورد

 بت افطار نمودندیه از طعام روزه گرفتند و به غکقصه دو دختر 
ت یروا س کاز انس بن مال یھقیبت و بیا در ذم غیالدن ی، ابن ابیالسیابوداود، ط

چ یھ«روز روزه گرفتن امر نمود و گفت:  یکمردم را به  صامبر یه گفت: پکاند  نموده
ه غروب کنی، مردم روزه گرفتند، تا ا»ندکام افطار ن از شما تا به او اجازه نداده یک

امبر خدا من روزه گرفتم به من اجازه یپ یگفت: ا یآمد و م یم یردند، آن گاه مردک
 یه مردکنینفر آمدند تا ا یکنفر  یکبه او اجازه داد و  صامبر ینم، و پکبده تا افطار 

ا یاند، و از آمدن نزدت ح امبر خدا، دو دختر از اھل تو روزه گرفتهیپ یآمد و گفت: ا
د، باز دوباره یگردان یرو یاز و صامبر ینند. پکاجازه بده تا افطار شان  ینند، براک یم

د. یگردان یرو یآمد، و او از و ید، باز نزد ویگردان یرو یآمد، و از و صامبر ینزد پ
 یسکاند، چگونه  آن دو روزه نگرفته«د وگفت: یبرگردان یرو یآمد و او از و یباز نزد و

ھا را امر  نموده روز گرفته است؟! برو و آن یه امروز را در خوردن گوشت مردم سپرک
ھا  به طرف آن ی، بعد وندیاستفراغ نماشان  د ھر دویاند، با ن، اگر روزه دار بودهک

از خون را  یا بسته یکیاستفراغ نمودند، و ھر ھردو  برگشت، و آنان را خبر داد، و
فرمود:  صامبر یبازگشت و او را خبر داد. پ صامبر یاستفراغ نمود. باز به طرف پ

ماند،  یم یباقھایشان  مکھا در ش ه جانم در دست اوست، اگر آنک یسوگند به ذات«
ت یاز روا یھقیا، و بیالدن ین را احمد، ابن ابیا .٤»خورد یرا آتش مشان  ھردوی حتما

                                           
 ن. م.کتوبه  یردکه کبت ین غیاز ا یعنی -١
خالل «) نقل نموده آمده: ۹۴/۸( یثمی) آمده است. و در آنچه ھ۲۸۵/۴ب (ین در الترغین چنیا -٢

 ام؟!. امبر خدا، من گوشت نخوردهیپ ینم اکخالل  خود را] یھا [دندان یگفت: از چ» نک
یبة و طبرانی گوید: این حدیثی است غریب که ابوبکر بن ش می . منذری در ترغیبصحیح لغیره -٣

اند. آلبانی آن را بر اساس شاھد آن  اند و لفظ آن از طبرانی است و راویان آن راویان صحیح روایت کرده
 ).۲۸۳۷) و صحیح الترغیب (۲۶۰۸از حدیث انس صحیح لغیره دانسته است. الصحیحة (

/ ۱۶الصمت ( ) و۵۵/۳۱-۵۲» (الغیبة«. ابوداوود الطیالسی و ابن ابی الدنیا در بسیار ضعیف -٤
) در سند آن یزید بن ابان الرقاشی متروک است. ھمچنین به مانند او کسی که از او روایت ۱۷۰

 ).۱۶۱۲کرده است یعنی ربیع بن بدر. نگا: ضعیف الترغیب (
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ت یبه مانند آن روا صرسول خدا  ید موالیه نام برده نشده است از عبک یمرد
م و ی، و او ر»نکاستفراغ «ھا گفت:  از آن یکی یه احمد گفته است: براکاند، مگر  نموده

 یاسه را پر ساخت، بعد براکه نصف کنیا یخون و زرد آب و گوشت استفراغ نمود، حت
ر آن یم و خون و زرد آب و گوشت تازه و غیز ریو او ن» نکاستفراغ «گرش گفت: ید

شان  ین دو از آنچه خداوند برایا«اسه پر شد، بعد از آن فرمود: کاستفراغ نمود، و 
ه بود افطار حرام نمودشان  یحالل نموده بود روزه گرفتند، و به آنچه خداوند آن را برا

 .٢-١»گر نشستند، و شروع به خوردن گوشت مردم نمودندیدیکردند، با ک

 نمود ھا را می ه خدمت آنکبا مردی  بر و عمر کقصه ابوب
ه گفت: کت نموده، یروا س کاز انس بن مال هتاب المختارکدر  یاء مقدسیحافظ ض

ه کبود  یمرد بر و عمر کنمودند، و با ابوب یگر را خدمت میدیکھا در سفرھا  عرب
رده کآماده ن یطعامشان  یدند و برخاستند، و او برایرد، آن دو خوابک یرا مشان  خدمت

 صدارش نمودند، و به او گفتند: نزد رسول خدا یاست، و ب ین آدم پر خوابیبود. گفتند: ا
دارند، و از تو نان خورش  یم میت سالم تقدیر و عمر براکبرو و به او بگو: ابوب

ر و عمر آمدند و ک، ابوب»اند آن دو نانخورش خورده«گفت:  صامبر یخواھند. پ یم
از گوشت برادرتان! سوگند «م؟ گفت: یا امبر خدا، از چه نانخورش خوردهیپ یگفتند: ا

شما  یایثنا یان دندانھایرا در م یه جانم در دست اوست، من گوشت وک یبه ذات
ما مغفرت بخواه، گفت:  یبرا صر خدا امبیپ یگفتند: ا بپس آن دو » نمیب یم
 .٤-٣»مغفرت بخواھدتان  ید تا براینکخواھش  یاز و«

 
 

                                           
 ) آمده است.۲۸۶/۴ب (ین در الترغین چنیا -١
ضعیف الترغیب  ) در سند آن یک ناشناخته است. آلبانی آن را در۴۳۱/ ۵. احمد (ضعیف -٢

 ) ضعیف دانسته است.۱۶۸۳(
 ) آمده است.۲۱۶/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا -٣
) آن را به ضیاء المقدسی در المختارة ارجاع داده است. رجال ۲۱۶/ ۴ابن کثیر در تفسیر خود ( -٤

 آن ثقه ھستند ولی بقیه سند آن را ذکر نکرده است.
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 ١ده مسلمانیھا و امور پوش تجسس عورت

 ھا آن کاز شرابخواران و تر س عمر برگشتن
از مسوربن مخرمه از عبدالرحمن بن عوف  ید و خرائطیدبن حمیعبدالرزاق عب

 ینه گردش نمودند، و در حالیدر مد یشب شبا عمربن خطاب  یه: وکاند  ت نمودهیروا
شان روشن معلوم شد، و به طرف آن در  یبرا یا در خانه یرفتند، چراغ یھا م ه آنک

دند دروازه بسته است، و در خانه یشدند، د یکه به آن نزدک یردند، ھنگامکت کحر
ده یه فھمکند یگو یم یزیشود قرار دارند، و چ یبلند م ھایشانه آوازک یگروھ

ه ک یدان یا میرا گرفته بود گفت: آ ه دست عبدالرحمنک یدر حال سشود. عمر  ینم
نون شراب کھا ا ه بن خلف است، و آنیعه بن امین خانه ربیست؟ گفت: اکین خانه یا
ه کم یرا انجام داد یه ما عملک؟ گفت: من بر آن ھستم ینک یر مکنوشند، چه ف یم

 نموده است،: خداوند گفته است: یخداوند از آن نھ

ْ  َ�  وَ ﴿ ُسوا  .]۱۲[الحجرات:  ﴾َ�َسَّ
 .»دینکو تجسس ن«: ترجمه

 .٢ردکھا برگشت و آنان را به ھمان حال رھا  از آن سم، بعد عمر یو ما تجسس نمود

 ن بارهیبا مردی و با گروھی در ا س قصه عمر
 یمرد سه: عمربن خطاب کاند  ت نمودهیروا یدبن منصور از شعبیابن منذر و سع

م و یا تا منزل فالن برویگفت: ب سگاه عمر به ابن عوف  افت، آنیاران خود را نیاز 
افتند، و خودش نشسته بود، و یآمدند، و دروازه او را باز  یبه منزل وھردو  م، بعدینیبب

ش گذاشت، آن یرو یخت، و آن را به جلویر یم یو یرادر ظرف برا یزیھمسرش چ
ده یرا از ما مشغول گردان یه وکاست،  یزین ھمان چیبه ابن عوف گفت: اگاه عمر 

ا یست؟ عمر گفت: آیه در ظرف چک یدان یاست، ابن عوف به عمر گفت: چه م
ن ین تجسس است. عمر فرمود: توبه ایه اکن تجسس باشد؟ گفت: بلیه اک یترس یم

                                           
 انسان آن را بپوشاند و از آشکار شدنش شرم داشته باشد. م.ھدف تجسس امور و کارھایی است که  -١
 ).۱۸۹۴۳عبدالرزاق در مصنف خویش ( -٢
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گاه مساز، و  یدیه در آن دک یزیست؟ گفت: او را از چیعمل چ در نفست در ارتباط آ
 .١برگشتندھردو  ر نباشد، آن گاهیجز خ یبه و

و  یجھت نگھبان سه: عمربن خطاب کت نموده یو عبدالرزاق از طاووس روا
وقت  یکرون شد، و در یب ینه منزل گرفته بودند شبیه مدیه در ناحک یاروانکحراست 

ا یآنان را صدا نمود، آدند، و ینوش یشراب م یه در آن گروھکگذشت،  یا شب بر خانه
ار کن یھا گفتند: تو را خداوند از ا آن ید؟! آن گاه بعضینک یا فسق مید؟! آینک یفسق م

 .٢نمود کھا را تر نموده است! بعد عمر برگشت، و آن ینھ

 اش وار در خانهیای از باالی د بر خواننده س داخل شدن عمر
نه یشب ھنگام در مد سه: عمربن خطاب کت نموده یروا یندکاز ثور  یخرائط

از راه  یخواند، و یه شعر مکد یشن یا را در خانه یمرد ینمود، آن گاه صدا یگشت م
ه خداوند تو را در ک یا گمان نمودیدشمن خدا، آ یداخل شد و گفت: ا یوار بر وید

ن، بر من عجله یرالمؤمنیام یدارد، گفت: و تو، ا یده میت محفوظ و پوشیگناه و معص
 یت نموده باشم، تو در سه مورد خدا را نافرمانیمورد خدا را معص یکن در ن، اگر مکم

 ! خداوند گفته است:یا نموده

ْ  َ�  وَ ﴿ ُسوا  .]۱۲[الحجرات:  ﴾َ�َسَّ
 .»دینکو تجسس ن«: ترجمه

 . و گفته است:یتو تجسس نمود

﴿ 
ۡ
ْ َو� بۡ  ِمنۡ  ُيوَت ۡ�ُ ٱ تُوا

َ
� ٰ  .]۱۸۹[البقرة:  ﴾بَِهاَ�

 .»دییآن در آ یھا ھا از دروازه خانهو در «: ترجمه
 ی! و خداوند تعالی، و بدون اجازه بر من وارد شدیوار بر من داخل شدیتو از د
 گفته است:

ْ تَدۡ  َ� ﴿ ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ
ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا ٰٓ  َو�َُسّلُِموا هۡ  َ�َ

َ
 .]۲۷[النور:  ﴾لَِهاأ

د و بر اھل آن یریه اجازه نگکشماست تا آن یھا ر خانهیغ هک ییبه خانه ھا«: ترجمه

 .»دید، داخل نشوینکسالم ن

                                           
 ) آمده است.۱۶۷/۲نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۱۴۱/۲نز (کن در الین چنیا -٢
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، آن گاه او یدر تو سراغ است؟ گفت: آر یرینم خکا اگر تو را عفو یگفت: آ سعمر 
 .١ش نمودکرون شده تریرا معاف نمود و ب

 ن بارهیقصه وی با مرد بزرگ سالی در ا
 یرون آمد، و در حالیب سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، یروا یخ از سدیابوالش

ه بن مسعود ک را دنبال  ید، و آن روشنیرا د یآتش یھمراھش بود روشن سه عبداللَّ
افروخته شده است، داخل  یا در خانه یه چراغکد یشد و د یه داخل منزلکنینمود، تا ا

شسته است، ن یھن سالکه مرد کن واقعه در دل شب بود، و متوجه شد یآن خانه شد، ا
خواند،  یش میدر جلو یز آوازخوانینکگذاشته شده است، و  یش شرابیش رویو در پ

ھجوم آورد و گفت: مثل امشب  یبر و سه مطلع شود، عمر کنیھن سال بدون اکمرد 
ه انتظار اجل خود را دارد!! آن گاه ک یرمردیدم، آن ھم از پیند یتر گر منظر زشتید
ن، آنچه را تو انجام یرالمؤمنیام ی، ایسر خود را به طرف او بلند نموده گفت: آر یو

و بدون  ٢شده یه از تجسس نھک یتجسس نمود یا در حالیتر است! آ زشت یداد
راھن یه پک ی، و بعد از آن در حالیگفت: راست گفت س؟ عمر یاجازه وارد منزل شد

گفت: عمر را مادرش گم  یرون آمد، و مینمود ب یه میخود را دندان گرفته بود و گر
ار را از اھل کن یه اکد ید ین مرد را در حالیند، اکند، اگر پروردگارش او را مغفرت نک

در  یدھد و پ ید، و به آن ادامه مید مرا عمر دیگو یحاال م ینمود، ول یخود ھم پنھان م
نمود، و بعد از  کتر یمدت یرا برا سرمرد مجلس عمر یدھد. بعد آن پ یانجامش م یپ

مردم  یانه آمد، و در آخرھایه عمر نشسته بود، به صورت مخفک یدر حال یآن روز
نزدش  یسکد، آن گاه یاوریخ را نزد من بین شید و گفت: ایرا د یو سنشست، عمر 

 یزیبه خاطر چ سه عمر کنمود  یر مکبرخاست، و ف ی، و٣آمد و به او گفت: جواب بگو
شو، و او را آنقدر به  یکرد، عمر گفت: به من نزدکه خواھد یتنبده، او را ید یه از وک

ن، آن گاه ک یکش نشاند و گفت: گوشت را به من نزدیساخت تا در پھلو یکخود نزد
امبر یرا به حق پ صه محمد ک یدھان خود را به گوشش برده گفت: سوگند به ذات

ام، و نه به ابن  از مردم خبر نداده یسکچ یدم به ھیمبعوث نمود، است، آنچه را از تو د
                                           

 ) آمده است.۱۶۷/۲کنز (ن در الین چنیا -١
 شده است. یآن نھه از ک یدر حال ین باشد: تجسس نمودین درست چنکمم -٢
 م. م.یز و بروین پاسخ بگو و برخیرالمؤمنی: به امر امیعنی -٣
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ن، ک یکن گوشت را به من نزدیرالمؤمنیام یرمرد گفت: ایه ھمراھم بود، پکمسعود 
ه محمد را به ک یآن گاه دھن خود را به گوشش برده گفت: و من ھم، سوگند به ذات

م، ا م نشستم، به آن بازنگشتهین جایه در ھمکنون کامبر مبعوث نموده است، تا ایحق پ
ر یبکه از چه تکدانستند  یر گفت، و مردم نمیبکخود را بلند نموده ت یآن گاه عمر صدا

 .١دیگو یم

 قصه وی با ابومحجن ثقفی
 یه: ابومحجن ثقفکاطالع داده شد  سه به عمر کت نموده، یاز ابوقالبه روا یطبران

د یوارد شد، و د یبه راه افتاد و نزد و سنوشد، عمر  یارانش شراب میدر خانه خود با 
ن ین، ایرالمؤمنیام یباشد، پس ابومحجن گفت: ا ینزدش نم یسکگر یتن د یکه جز ک
ن یگفت: ا سنموده است، عمر  یست، چون خداوند تو را از تجسس نھیز نیار تو جاک

ن یرالمؤمنیام یبه او گفتند: ا بدبن ثابت و عبدالرحمن بن ارقم ید؟ زیگو یچه م
 .٣-٢رون آمد و او را رھا نمودیب ساز تجسس است، آن گاه عمر  نید: ایگو یاو راست م

  ستر و پرده پوشی مسلمان

 ن بارهیبه خانواده دختری در ا س ی عمریراھنما
آمد و  سنزد عمربن خطاب  یه: مردکاند  ت نمودهیروا یھناد و حارث از شعب

او را قبل  یول ت زنده به گور نموده بودم،یرا در جاھل یه وکدارم،  یگفت: من دختر
ه ک ینمود و اسالم آورد، ھنگام کم، و او اسالم را با ما دریرون نمودیرد بیه بمکن یاز ا

را گرفت تا خود را  یغیالزم شد، بعد ت یبر و یاز حدود خداوند تعال یاسالم آورد حد
 ده بود،یخود را بر یگلو یھا از رگ یله آن بعضیم، اما به وسیما او را گرفت یشد، ولکب

نمود،  ییویکه تندرست و سالم شد، و بعد از آن توبه نکن یم تا ایاش نمود یو تداو
گاه  یه ویشان را از قضیا من اینند، آک یم یرا خواستگار یو ینون قومکا  سنم؟ عمر کآ

؟ به خدا سوگند، یار سازکده است، آشیه خداوند پوشانکرا  یزیچ یخواھ یا میگفت: آ

                                           
 ) آمده است.۱۴۱/۲نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۱۴۱/۲نز (کن در الین چنیا -٢
) این روایت مرسل ابوقالبه است که احادیثش از عمر و حذیفه مرسل ۱۹۸۴۴. عبدالرزاق (ضعیف -٣

 است.
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ه او را کگردانم، بل یاھل شھرھا م یبرا یتو را عبرت یخبر بدھ یرا از امر و یاگر احد
 .١نکاح کف مسلمان نی[دختر] عف یکمثل 

 یزنا نمود، و بر و یه: دخترکت است یروا یاز شعب یھقیدبن منصور و بیو نزد سع
و و استوار یکاش ن ھا مھاجر شدند، و دختر توبه نمود و توبه شد، سپس آن یحد جار

گذشته بود  یاو بدون خبر دادن آنچه بر و یشد، ول یم یش خواستگاریبود، و از عمو
ه آن را افشا سازد، آن کد ید ین حال خوب نمیاح بدھد، و در عکخواست او را به ن ینم

ه دختران کرا چنان یر نمود، عمر گفت: وکذ سرا به عمربن خطاب  یگاه موضوع و
 .٢دید، به ازدواج بدھیدھ یصالح خود را به ازدواج م

 و چھار زن کوچکقصه وی و طفل 
 یآمد و گفت: ا سنزد عمر  یه گفت: زنکت نموده، یروا یاز شعب یھقیب

افتم، و او را گرفتم و ینار بود یه در آن صد دک ٣یا را با پارچه ین من طفلیرالمؤمنیام
و بوسند،  یند و او را میآ یم یرا به اجاره گرفتم، حاال چھار زن نزد و یا هیش دایبرا
ھا نزدت آمدند  آن یاند؟ عمر به او گفت: وقت یھا مادر و از آن یکدام که کدانم  ینم

ن یاز شما مادر ا یکدام کھا گفت:  از آن ین نمود، آن گاه به زنیمرا خبر بده، و او چن
 ییویکار خوب و نکعمر به خدا سوگند،  یاز آنان پاسخ داد: ا یکید؟ یطفل ھست

، عمر یسترش را بدر یخواھ یده است، میرا پوشان ید امر وه خداونکرا  ی! زنیننمود
شان را از یھا نزدت آمدند، ا ه آنک ی، بعد از آن به آن زن گفت: وقتیگفت: راست گفت

 .٤نما، و بعد از آن برگشت یکینشان  ن، و به طفلکسئوال م یزیچ

 ده داشتن زنییامر انس درباره ستر و پوش
ب زنا شده که مرتکز خود را ینک یه: وکت نموده یرز رواکعبدالرزاق از صالح بن 

ه من نشسته بودم ناگھان انس بن ک ید: در حالیگو یوب آورد. میم بن اکبود، نزد ح
زم ینکست؟ گفتم: کیز ھمراھت ینکن یصالح ا یآمد و نشست، و گفت: ا س کمال

ازد، گفت: س یجار یرا به امام بسپارم، تا حد را بر و یاست، و زنا نموده، خواستم و

                                           
 ) آمده است.۱۵۰/۲نز (کر الن دین چنیا -١
 ) آمده است.۲۹۶/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 د.یرنگ سف یدارا یپارچه مصر -٣
 ) آمده است.۳۲۹/۷نز (کن در الین چنیا -٤
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بپوشان، گفتم:  ین را بر ویز خود را برگردان، و از خدا بترس، و اینکن، کار را مکن یا
ن، و از من اطاعت نما، و تا آن قدر بر من کنطور مینم، گفت: اک یار را نمکن ینه، من ا

 .١دمیه او را برگردانکد یاصرار ورز

 دندینوش ه شراب میکبا گروھی  س اتبکقصه عقبه بن عامر 
ه کاند  ت نمودهیروا ساتب کثم عقبه بن عامر یر ابوالھیاز دخ یابوداود و نسائ

نوشند، و من  یه شراب مکم یدار ییه ھایگفت: به عقبه بن عامر گفتم: ما ھمسا
ن، به کار را مکن یند، گفت: ایر نمایشان را دستگینم، تا اک یھا خبر م پاسبانان را بر آن

از  ینمودم، ول یشان را نھین، پاسخ داد: من اکدشان یتھدحت نما و یآنان وعظ و نص
ند، آن گاه یرشان نمایخوانم تا دستگ یھا فرا م اند، من پاسبانان را بر آن آن باز نمانده

ه کدم یشن صن، چون من از رسول خدا کار را مکن یبر تو، ا یعقبه گفت: وا
را از قبرش  یا گور شدهدختر زنده به  ییرا بپوشاند، گو یه عورتک یسک«گفت:  یم

 .٣-٢»زنده نموده باشد

 ار فاسقان دمشق اتفاق افتادکان ابودرداء و پسرش درباره یآنچه م
نوشت:  سبه ابودرداء  سه یه: معاوکت نموده یروا یاز بالل بن سعد اشعر ٤یبخار

ن دمشق چه یس، ابودرداء گفت: مرا به فاسقیمن بنو ین دمشق را برای[فھرست] فاسق
سم، بعد اسم آنان را ینو یھا را م جا آنان بشناسم؟ پسرش بالل گفت: من آنکار، و از ک

 ینباششان  ه از جملهکنیھا را تا ا ؟ آنیجا دانستکنوشت. ابودرداء گفت: از 
 ھا را نفرستاد. آن یھا ن، و نامکن از خودت شروع ی، بنابرااند ه فاسقک یشناس ینم

                                           
 ) آمده است.۹۴/۳نز (کن در الین چنیا -١
بدون آن  ر قصه، وکبا ذ ین را ابوداود و نسائی) آمده، و گفته است: ا۱۷/۴ب (ین در الترغین چنیا -٢

م کت نموده، و حایباشد، روا یم یه لفظ از وکح خود یاند، و ابن حبان آن را در صح ت نمودهیروا
شان یا یگفته است: رجال سندھا یح االسناد است. و منذرید: صحیگو یرده مکت یھم آن را روا

 شده است. یادیط اختالف زیم بن نشیدر آن بر ابراھ یاند، ول ثقه
) و ۱۲۶۵) آلبانی آن را در الضعیفة (۳۸۴/ ۴) حاکم (۹۱۷) ابن حبان (۴۸۹۲ابوداوود (. ضعیف -٣

) ضعیف دانسته است. مدار این حدیث بر ابی الھیثم است و وی مجھول ۱۴۰۰ضعیف الترغیب (
 است و کسی جز عجلی وی را ثقه ندانسته است. ابن حجر وی را مقبول دانسته است.

 ).۱۸۸األدب ( -٤
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 باره واقع شدن یر و عمر در ایان جریآنچه م
ر بن یبود، و جر یا در خانه سه: عمربن خطاب کت نموده یروا یابن سعد از شعب

ه با او بود، عمر  را سوگند  ین بویرا استشمام نمود و گفت: من صاحب ا ییبو سعبداللَّ
ه ھمه کنیا این، یرالمؤمنیام یر گفت: ایند، آن گاه جرکرون شود و وضو یه بکدھم  یم

 یت ھم سردار خوبیند، در جاھلکگفت: خدا تو را رحمت  س؟ عمر ندیقوم وضو نما
 .١!یھست ی! و در اسالم ھم سردار خوبیبود

 قصه نامه حاطب بن ابی بلتعه گذشت و عفو از مسلمان
 شر و مقداد یمرا با زب صامبر خدا یگفت: پ یه مکت نموده، یروا س یاز عل یبخار

در داخل ھودج  ید، در آنجا زنیبرس ٢خاخد تا به روضه ینکت کحر«فرستاد و گفت: 
م، و یت نمودکآن گاه ما حر». دیریبا خود دارد، و آن را از دستش بگ یا ه نامهکاست 
م، و آن زن داخل ھودج را یدیم تا به روضه رسیخود را به شتاب تاخت یھا اسب

ا نامه را یم: یست، گفتیاور، گفت: با من نیرون بیم: نامه را بیگفت )به او(م و یافتیدر
 یسوھایر گید: بعد آن را از زیگو یم؟ میشک یھا را [از تنت] م ا لباسی، یآور یرون میب

م، و در آن از طرف حاطب یآورد صرسول خدا سوی  بهرون آورد، و ما آن را یخود ب
 یھا را از بعض ه [نوشته شده] بود، و آنکن مکیاز مشر یمردم یبلتعه برا یبن اب

ن یحاطب ا یا«گفت:  صامبر یداد، آن گاه پ یخبر م صرسول خدا  یارھاک
ش بودم یده در قرین، من شخص چسبکامبر خدا، بر من عجله میپ یگفت: ا» ست؟یچ
نجا با تو ھستند، یه اک ینیھا نبودم، مھاجر و از خود آن -مان بودم ی: ھم پیعنی -

را شان  امواله توسط آن خانواده و کدارند،  یکینزد یھا ش قرابتیبا قرشان  یبعض
محروم ھستم، خواستم از شان  انیدر م یه از قرابت نسبکنینند، من از اک یت میحما

شاودانم یه به خاطر آن از خوکداشته باشم  یھا احسان نم تا نزد آنکن راه استفاده یا
ام و نه ھم به خاطر  ن خود ننمودهیار را به خاطر ارتداد از دکن ینند، و اکت یحما
به شما  یقت ویدر حق«: فرمود صبعد از اسالم، آن گاه رسول خدا  فرکت به یرضا

 ن منافق را بزنم، فرمود:یامبر خدا، اجازه بده تا گردن ایپ ی، عمر گفت: ا»راست گفت

                                           
 ) آمده است.۱۵۱/۲نز (کن در الین چنیا -١
 نه.یه و مدکان میاست در م یانکاسم م -٢
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گاه مکدر بدر شر یو« ت کشر ند، خداوند بر [احوال]ک یت نموده بود، و تو را چه آ
گاه شده، و گفته است: آنچه مک تان  یه من براکد، ینکد بیخواھ ینندگان بدر آ

 را نازل نمود: یا آن گاه خداوند سوره .١»ام دهیبخش

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ن قول یتا به ا ﴾ءَ ِ�َا

ٓ  َضلَّ  َ�َقدۡ ﴿خداوند  بِيلِ ٱ ءَ َسَوا  .]۱[الممتحنة:  ﴾لسَّ
ه از ک ید... به درستیریمؤمنان دشمن مرا و دشمن خود را دوست مگ یا«: ترجمه

 .٢»راه راست منحرف شده است
ه کر شده، و در آن آمده، کث را متذیآمده... و حد سث جابر یو نزد احمد از حد

ام، من  و نفاق انجام نداده صانت به رسول خدا یار را به خاطر خکن یگفت: من ا
ند، ک یاو تمام م یرا برا یدھد، و امر و یخود را نصرت مامبر یه خداوند پکدانستم 

ار خواستم کن یگانه بودم، و مادرم نزد آن ھاست، و با ایھا ب ان آنیه من در مکن یمگر ا
 صامبر ین را نزنم؟ پیا سر ایگفت: آ ٣به او سھا داشته باشم، عمر  بر آن یاحسان

گاه یشک یاز اھل بدر را م یا مردیآ«گفت:  گاه ک؟ چه تو را آ رد، خداوند بر اھل بدر آ
 .٥-٤»د!ید انجام دھیخواھ یچه م گفته است: آن بوده، و

 دزد یکبا  س قصه علی
نزدش آورده  یه مردکدم، یرا د س یه گفت: علکت نموده، یاز ابومطر روا یعلیابو

نم تو ک یگفت: گمان نم س ینموده است، عل یرا دزد ین مرد شتریشد، گفتند: ا

                                           
 ).۲۴۹۴) مسلم (۳۰۰۷بخاری ( -١
ح یگفته است: حسن و صح یاند، و ترمذ ت نمودهین را جز ابن ماجه روایز این نیه محدثیو بق -٢

 ) آمده است.۲۸۴/۴ه (ین در البداین چنیاست. ا
 . م.صرسول خدا  یبرا -٣
ن یبر شرط مسلم است. ا یت نموده، و اسناد ویق فقط امام احمد رواین طریث را از ایحدن یا -٤

ت یروا یعلین را احمد و ابوید: ایگو ی) م۳۰۳/۹( یثمی) آمده، و ھ۲۸۴/۴ه (ین در البدایچن
) ۱۳۷/۷نز (که در الکم، چنانکن را ھمچنان حایاند. و ا حیاند، و رجال احمد رجال صح نموده

اند. و  ت نمودهیروا سز از عمر ین یو بزار و طبران یعلین را ابویرده است. و اکت یآمده، روا
 باز ابن عمر  یعلیاند. و احمد و ابو حیھا رجال صح د: رجال آنیگو ی) م۳۰۴/۹( یثمیھ

 اند. حی) گفته، رجال صح۳۰۳/۹( یثمیه ھکاند، و رجال احمد، چنان  ت نمودهیروا
 ).۳۵۰/ ۳احمد ( .صحیح -٥
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ن است آن را کگفت: مم س یام، عل نموده یه دزدک؟ گفت: نه بلینموده باش یدزد
قنبر، او را ببر و  ینمودم، گفت: ا یه دزدکت مشتبه شده باشد؟ گفت: نه، بلیبرا

د، و بعد از آن تا ین تا قطع نماکفروز و قصاب را صدا یانگشتش را ببند، و آتش را ب
؟ گفت: نه، و او را ینمود یا دزدیه آمد به او گفت: آک یآمدن من منتظر باش. ھنگام

ت اقرار یه او براک یدر حال ینمود کرا تر ین، چرا ویرالمؤمنیام یرھا نمود، گفتند: ا
گفت:  س ینم، بعد از آن علک یرم، و به قولش رھا میگ ینمود؟ گفت: او را به قولش م

 یرد و دست وکامر  یو ه سرقت نموده بود،کآورده شد،  صرسول خدا  یبرا یمرد
؟ گفت: ینک یه میه نمود، به او گفتم: چرا گریگر صامبر یقطع شد، بعد از آن پ

امبر خدا چرا او را یپ یگفتند: ا» شود یان شما قطع مینم؟ امتم در مکه نیچگونه گر«
ان خود یدر م ید، ولیه از حدود گذشت نماکم بد است کآن حا«؟ گفت: یدینبخش

 .٢-١»دینکحدود را بخشش 

 در باره مست س دستور ابن مسعود
 یاز ابوماجد حنف یھقیم و بک، حایحاتم، طبران یا، ابن ابیالدن یعبدالرزاق، ابن اب

 سه مست بود نزد ابن مسعود ک یبرادر زاده خود را در حال یه: مردکاند  ت نمودهیروا
انش کسخت تد، یتش بدھکافتم، ابن مسعود گفت: حرین را مست یآورد و گفت: من ا

انش دادند، و دھنش کت دادند، و سخت تکد، پس او را حرینک ٣د، و دھنش را بویبدھ
ه بن مسعود دستور داد تا او یشراب را  یبو ینمودند، و از و ٤را بو افتند، آن گاه عبداللَّ

دستور داد، و سر  یا انهیرون نمود، و به آوردن تازیرا ب یرا به زندان ببرند، و باز فردا و
ده شد، بعد از آن به جالد گفت: بزنش، و دستت را یوبکانه تا نرم شدنش یآن تاز

ه او را بدون مشقت زد، و  ار کبرگردان، و به ھر عضو حقش را بده، آن گاه عبداللَّ
ست؟ یرد. به ابوماجد گفته شد: زدن مشقت آور چکز مراعات یدن دست را نیبرگردان

دھد؟  یم یه: دست خود را برگردان چه معنک ین گفته ویته شد: اگفت: زدن امرا، گف
در  ید: و حد را بر ویگو یده نشود، میر بغلش دیند و زکاد بلند نیگفت: دست خود را ز

                                           
 ) آمده است.۱۱۷/۳نز (کن در الین چنیا -١
 ) در اسناد آن اوبمطر است که مجھول است.۳۲۸. ابویعلی (ضعیف -٢
 ه از المجمع نقل شده است.ک یبا اصالح از پاورق -٣
 ه از المجمع نقل شده است.ک یبا اصالح از پاورق -٤
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ن بد یرد، و بعد از آن گفت: به خدا سوگند، اکه قبا و ازار بر تن داشت برپا ک یحال
. یدیرا پوشان یی، و نه ھم رسوایمودب نیتأد یم، نه به درستیتی یسرپرست است برا

ه گفت: خداوند بخشا  یدارد، برا ینده را دوست مینده است، و بخشایبعد از آن عبداللَّ
ان نمودن یش آورده شود، و او آن را برپا ندارد، بعد به بیبرا یه حدکسزد  ینم یوال یک
از  یمردد شد، یه از مسلمانان قطع ک ین مردیث شروع نمود و گفت: نخستیحد

ستر کخا صامبر خدا یپ یبر رو ییآورده شد و گو صانصار بود، او نزد رسول خدا 
 صامبر یت گران تمام شده باشد؟ پین انگار برایرسول خدا، ا ینده شد، گفتند: اکپرا

د، یطان ھستیار شکھمتان  قین رفیه شما بر اک یدارد، در حال یچه مرا باز م«فرمود: 
 یه حدکسزد  ینم یوال یک یدارد، و برا یو عفو را دوست منده است، یخداوند بخشا

 و بعد از آن خواند:». ش آورده شود، و او آن را برپا نداردیبرا

ْ عۡ َوۡ�َ ﴿ ْ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا  .]۲۲[النور:  ﴾ا
 .١»نند و درگذرندکه عفو کد یو با«: ترجمه

ه در ک یحد نیه گفت: نخستکت است یروا سب یو نزد عبدالرزاق از عمروبن شع
شھادت داده  یآورده شد، و بر و صه نزد رسول خدا کبود  یاسالم برپا شد بر مرد

شد،  یه حد بر آن مرد جارک ید گردد، ھنگامیدستور داد تا قطع  صشد، رسول خدا 
 یده شده باشد، گفتند: ایستر پاشکه بر آن خاک ییده شد، گوید صامبر یپ یبه رو

دارد،  یچه مرا باز م«ت گران تمام شده باشد؟ گفت: ید براین قطع یا ییامبر خدا، گویپ
چرا «ن، فرمود: کگفتند: او را رھا » دیطان ھستیار شکه شما بر برادرتان ھمک یدر حال

آورده  یحد یامام وقت ید، چون براین را انجام ندادید ایآورد یه نزد من مکنیقبل از ا
 .٣-٢»دیه آن را معطل نماکسزد  یش نمیشود، برا

                                           
) حاکم ۳۳۱/ ۸ی () بیھق۴۳۸/ ۱) احمد (۱۳۵۱۹. عبدالرزاق در مصنف خویش (حسن لغیره -١

) و آن را صحیح االسناد دانسته است و ذھبی در مورد آن سکوت کرده است. ۳۸۲-۳۸۳/ ۴(
گوید: این کار خوبی نیست زیرا أبوماجدة در  می ) در این باره۱۸۲/ ۴آلبانی در الصحیحة (

اش  گفته شده است: شناخته شده نیست. و نسائی دربارهاش  المیزان ذکرش رفته است و درباره
گوید: ضعیف است. اما این حدیث نزد من حسن  می گوید: منکر الحدیث است و بخاری نیز می

 است زیرا بیشتر آن بصورت متفرق (در احادیث دیگر) به صحت رسیده است.
 ) آمده است.۸۳/۳ ۸۹نز (کن در الین چنیا -٢
 ).۱۳۳۱۸عبدالرزاق در مصنف خویش ( -٣



 حیات صحابه    ١٧٨

 

 سوی او به س قصه ابوموسی در شالق زدن شارب خمر و نامه عمر
 سا عمره با عمر یه گفت: من در حج کت نموده، یروا باز ابن عمر  یھقیب

ن در طلب ینم اک یگفت: گمان م سم، عمر یبرخورد یارکه ناگھان با سوارکبودم، 
اگر قرض دار ه نمود، عمر گفت: تو را چه شده است؟ یماست، بعد آن مرد آمد و گر

ه کنیم، مگر ایدھ یت میبه تو امن یم، اگر در ھراس باشینک یم یارک، با تو ھمیباش
را  یقوم یگیو اگر ھمسا یشو یده می، و در مقابل آن به قتل رسانیشته باشکرا  ینفس

م، گفت: من شراب یدھ یانتقال م یگرید یھا به جا ، تو را از نزد آنیده باشیبد د
مرا شالق زد و سرم را  یم ھستم، و ابوموسیت یاز افراد بن یکیدم، و خودم ینوش
نشست و  ید و گفت: نه با ویان مردم گردانیاه نمود و مرا در میم را سید، و رویتراش

ز ین سه چیاز ا یکی ین من با خود اجراید، بنابرایغذا بخور ید و نه با وینکبرخاست 
م و یایا نزد تو بیرا بزنم،  یبه آن ابوموس رم ویرا بگ یریه شمشکنیا ایام:  ردهکرا عھد 

وندم و با یه به دشمن بپکنیا ایشناسند  یھا مرا نم ، چون آنیمرا به شام منتقل ساز
ه کسازد  یه نمود و گفت: مرا خوش قامت نمیگر سھا بخورم و بنوشم. آن گاه عمر  آن
ت از ی، و من در جاھلیداد یعمر انجام م ینقدر براینقدر و این را در بدل بودن ایتو ا

 نوشت: یست، و به ابوموسین چون زنا نیدم، اینوش یشتر شراب میھمه مردم ب

ان  اين اهللا ايمبكذا وكذا، و : فان فالن بن فالن التيمى أخربينسالم عليك. أما بعد«

لك فعد  الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول والطوفن بك يف عدت ألسودن وجهك

 .»يواكلوه، فإن تاب فاقبلو شهادتهفأمر الناس أن جيالسوه و
زھا را به من خبر داد، ین چیا یمیسالم بر تو باد، اما بعد: فالن بن فالن ت: «ترجمه

ان مردم ینم و در مک یاه میت را سیرو ینطور نمودیبه خدا سوگند، اگر دوباره ا
، برگرد و مردم را امر یم بدانیگو یه تو محق آنچه را من ب یخواھ یگردانمت، اگر م یم
نند و ھمراھش بخورند، و اگر توبه نمود شھادتش را کنشست و برخاست  ین، تا با وک

 .٢-١»دینکقبول 
 

                                           
 ) آمده است.۱۰۷/۳نز (کن در الین چنیست درھم پرداخت. ایداد و دو یبه او سوار سو عمر  -١
 ).۲۱۴/ ۱۰بیھقی در سنن ( -٢



 ١٧٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 رهیبن نو کد و مالیقصه خالدبن ول رد مسلمانکه عملیل و توجیتأو
ه کشد  یمدع سد یه: خالدبن ولکت نموده یروا یر ویعون و غ یابن سعد از ابن اب

آن را  کده مرتد شده است، و مالیبه من رس یه از وک یالمکره نظر به یبن نو کمال
ام، و  نموده یلیام، و نه تبد ر خوردهییار نمود و گفت: من بر اسالم ھستم نه تغکان

را حاضر نمود، و ضرار  یشھادت دادند، خالد و ید وییز به تأین شابوقتاده و ابن عمر 
ام متّمم را بدست  یرا امر نمود و او گردنش را زد، و خالد ھمسر و س یبن ازور اسد

به  یره و ازدواج خالد با ھمسر ویبن نو کشتن مالکرد. بعد خبر کآورد، و با او ازدواج 
ن، کزنا نموده است، سنگسارش  یگفت: و سر کبه ابوب ید، ویعمربن خطاب رس

است، عمر  ١ردهکنموده، و خطا ل یتأو ینم. وک یرا سنگسار نم یر گفت: من وکابوب
ل یشم، تأوک یر گفت: من او را نمکش، ابوبکشته است، او را بکرا  یگفت: او مسلمان

ر پاسخ کن، ابوبکرده است. عمر گفت: پس او را برطرف کار خطا کن ینموده، و در ا
 .٢نمک یده است ابدًا داخل غالف نمیشکھا  ه خداوند بر آنکرا  یریداد: من شمش

  دیدن گناه و نه گنهکاربد 

 ارکمنع نمودن ابودرداء و ابن مسعود از دشنام دادن گنھ
ب که مرتکگذشت  یبر مرد سه: ابودرداء کت نموده یر از ابوقالبه رواکابن عسا

 ید اگر او را در چاھینک یر مکدادند، گفت: چه ف یشده بود و آنان او را دشنام م یگناھ
، فرمود: پس برادرتان را دشنام ید؟ گفتند: بلیآور یرون نمیرا ب یا وید، آیافتی یم

 یا ویت فرموده است. گفتند: آیت عنایه به شما عافکد ینکش یرا ستا یید، و خدایندھ
ند، او برادر من ک کآن را تر ینم، وقتیب یرا بد م ی؟ گفت: من عمل وینیب یرا بد نم

 یه گفت: وقتکموده، ت نیروا س) از ابن مسعود ۲۰۵/۴ن را ھمچنان (یو ا .٣است
ه کد، یطان نباشیاران شکاز ھم یب شد، بر وکرا مرت یه گناھکد یدیبرادرتان را د

د، یت بخواھیاز خداوند عاف یا لعنتش نما، ولین، بار خداکش ی، رسواید: بار خداییگو

                                           
 ش خطا نموده است. م.یل خویدر تأو یعنی -١
 ) آمده است.۱۳۲/۳نز (کن در الین چنیا -٢
) از ابوقالبه به مانند آن ۲۲۵/۱ه (یم در الحلین را ابونعی) آمده، و ا۱۷۴/۲نز (کن در الین چنیا -٣

 رده.کت یروا



 حیات صحابه    ١٨٠

 

رد یم یم بر چه میدانست یه نمکنیس، تا اکچیدرباره ھ صچون ما اصحاب محمد 
را به  یریخ یه وکم یدانست یبود، م یر میبه خ یو اگر خاتمه وم، یگفت ینم یزیچ

 میدیترس یم یبود، بر و یاش به شر م دست آورده است، و اگر خاتمه

  و حسد ١سالمت و صفای سینه از کینه

ه بن عمرو و مردی   وی را به جنت بشارت داد ص امبریه پکقصه عبداللَّ
ه گفت: ما با کاند  ت نمودهیروا س کاز اسن بن مال یاحمد به اسناد حسن و نسائ

از اھل جنت بر شما ظاھر  ینون مردکا«ه گفت: کم ینشسته بود صامبر خدا یپ
د، کیچ یشش میش از ریه قطرات آب وضوکار شد کاز انصار آش ی، آن گاه مرد»شود یم

 صامبر یآن روز شد، پ یخود را با دست چپ خود گرفته بود، چون فردا یھا فشکو 
رار نمود، و باز آن مرد مثل مرتبه اول ظاھر شد، و چون روز سوم فرا کرا ت ن گفتهیع

ھمچنان مثل گفته خود را گفت و باز آن مرد چون ھمان حالت  صامبر ید پیرس
ه بن عمرو  صامبر یه پک یاولش ظاھر شد، ھنگام  ب )بن العاص(برخاست عبداللَّ

ه تا کاد نمودم ینمودم، و سوگند را دنبال نموده به او گفت: من با پدرم مخاصمه  یو
ن یا یبدھ ین مدت جایان ایه مرا تا پاک ییسه روز نزدش داخل نشوم، اگر لطف نما

هیگو ی، انس مین، گفت: آرکار را بک با او ھمان  یه: وکنمود  یان میث بیحد د: عبداللَّ
در شب  یه وقتکنیزد، مگر ایه ھنگام شب برخکد ینمود، و او را ند یسه شب را سپر

گفت،  یر میبکنمود و ت یاد میرا  ألد خداوند یشک یشد و بر بستر خود دراز م یدار میب
ه گفت: مگر ا ینماز فجر بر م یه براکنیبود] تا ا یطور می[و ھمن ه من کنیخاست، عبداللَّ

ه کبود  یکه آن سه شب گذشت، و نزدک یدم. ھنگامیر نشنیدر گفتارش جز خ یاز و
 ییچ خشم و جدایان من و پدرم ھیبنده خدا در م یم، گفتم: ار بشمریعملش را حق

از  ینون مردکا«گفت:  یه سه مرتبه به تو مکدم یشن صن از رسول خدا یکنبود، ول
ن خواستم ی، بنابرای، و در ھر سه مرتبه تو ظاھر شد»شود یاھل جنت بر شما ظاھر م

                                           
ل را در بر یذ یشود، و معان یاستعمال مھردو  سر و فتحکه به کاستعمال شده، » غش«در نص  -١

زبان زدن به  یت برایسوء ن یاز رو یباز کرنی، نییدل، ترشرو یاھیانت، سینه، خکیرد: یگ یم
ن یھمه اه در عموم نص کشود  یم و مینه را انتخاب نمودکی، و ما از جمله یاله بردارکو  یسک

 را در نظر گرفت. م. یمعان



 ١٨١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ه کدم یتو را ند ینم، ولکست و به آن اقتدا یه عملت چکنم یرم، و ببیبگ یتا نزد تو جا
 یگفت؟ و صامبر خدا یه پک دهی، تو را چه به آن رسانیانجام داده باش یعمل بزرگ

ه برگشتم مرا ک یست و ھنگامین یگریز دیچ یدیه دک یزیگفت: عملم جز چ
ه من در کنیست، مگر این یگریز دیچ یدیه دک یزیفراخواند، و گفت: عملم جز چ

ه ک یریس بر خکچیابم و با ھی یاز مسلمانان نم یاحد یبرا یا نهکینفس خود 
ه گفت: اک یخداوند آن را به او داده است حسد نم  یزین ھمان چینم، آن گاه عبداللَّ

ت ین روایو بزار به مانند ا یعلین را ابویده است. ایه تو را به آن منزلت رسانکاست 
ده است، و در آخر آن گفته: سعد گفت: یرد مبھم را سعد نامن میاند، و بزار ا نموده

نه کیه من کنیست، مگر این یزیگر چی، دیدیه دک یزیام، عملم جز ھمان چ برادرزاده
ات یاز روا یتیدر روا ی. و نسائ -ن یمانند ا یا لمهکا ی -ام  دهینخواب یبه دل بر مسلمان

ه گفت: ا افزوده یو اصبھان یھقیخود و ب ه تو کاست  یزین ھمان چیاند: آن گاه عبداللَّ
ن ین چنیا م.یآن را ندار ییه ما تواناکاست  یزین چیده است، و ایرا به آن منزلت رسان

د: رجال احمد رجال یگو ی) م۷۹/۸( یثمی) آمده است. ھ۳۲۸/۴ب (یدر الترغ
عه یث از ابن لھیاق حدیسه کنیبزار، مگر ا یاز اسنادھا یکی، و ھمچنان اند حیصح

ن اسناد یث احمد گفته است: ای) درباره حد۳۳۸/۴ر خود (یر در تفسیثکاست. و ابن 
ت نموده، و یر رواکن را ھمچنان ابن عسایو مسلم است. و ا یح و به شرط بخاریصح

ده است، و در آخر آن یوقاص نام یو آن مرد را سعدبن اب اند، حیرجال صح یرجال و
را در نفس خود در  یه من بدکنیست، مگر این یدیجز آنچه د یزیعملم چآمده گفت: 

ه گفت: ایگو یابم و نه آن را می یاز مسلمانان نم یکیقبال   یزین ھمان چیم، عبداللَّ
آن  ییه من تواناکاست  یزین ھمان چیده است، و ایه تو را به آن منزلت رسانکاست 

 .١است ) آمده۴۳/۷نز (کن در الین چنیرا ندارم. ا

 اش ضیینورافشانی و درخشش روی ابودجانه در مر
ه ک یدر حال سش ابودجانه یه گفت: پکت نموده، یروا سدبن اسلم یاز ز ٢ابن سعد

ند، پس به او گفته شد: ک یم یش درخشش و نورافشانیه روکض بود داخل شدند، یمر
ز نزدم معتمدتر یچ چیند؟ پاسخ داد: در عملم ھک یو درخشش م یت نورافشانیچرا رو

                                           
 ).۸۶۳) و نسائی در الیوم و اللیلة (۱۶۶/ ۳. احمد (ضعیف -١
٢- ۱۰۲/۳. 



 حیات صحابه    ١٨٢

 

داشت صحبت  یده نمیم ارتباط و فایه براک یزیه در چکنیا یکیست: یز نیاز دو چ
 بود. کمسلمانان سالم و پا یه قلبم براکنیگر اینمودم، و د ینم

ه بن عباس به  خوشی و خرسندی به بھتری حال مسلمانان خوشی عبداللَّ
 خوشی مسلمانان

 ببه ابن عباس  یگفت: مرد یه وکت نموده، یروا یده اسلمیاز ابن بر یطبران
ه در من سه ک یدھ یدشنام م یگفت: تو مرا در حال بدشنام داد، ابن عباس 

ه ھمه مسلمانان کرسم، و دوست دارم  یتاب خدا مکدر  یا هیخصلت است: من بر آ
م که در حکشنوم  یام مسلمانان مکاز ح یمکدانم بدانند، و من از حا یآنچه را من م

 ین است من ابدًا نزد وکه ممک یشوم، در حال یند، و بر آن خوش مک یعدالت م خود
 یاز شھرھا یه باران در شھرکشنوم  یرا نبرم، و من م یا هی، قضیدادخواھ یبرا

از من در آنجا  یا ه چرندهک یشوم، در حال یده است و خوشوقت میمسلمانان بار
 .٢-١ستین

  مدارا و مالطفت با مردم

 دهیمرد ناپسند یکبا  ص امبریمدارای پ
 صورود نزد رسول خدا  یبرا یه گفت: مردکت نموده، یروا لشه یاحمد از عا

داخل  یه وک ی، ھنگام»٣له استیاو فرزند بد آن قب«گفت:  صامبر یاجازه خواست، پ
رون ید، بعد از آن او بیدا گردیھو یدر و یخوشش آمد، و انبساط صامبر خدا یشد، پ

له یقب یکن فرزند نیا«فرمود:  صامبر خدا یاجازه خواست، پ یگریرفت، و مرد د
منبسط و خوشحال شده  یه به آمدن مرد قبلکه داخل شد، آن چنان ک یھنگام» است

امبر خدا، یپ یرون رفت گفتم: ایب یو یمنبسط و خوش حال نشد، وقت یو یبود، برا
 ی، و برایو منبسط شدش خوش ی، و بعد برایفالن اجازه خواست و به او آنچنان گفت

                                           
ن را یاند. و ا حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۸۴/۹( یثمیھ -١

) به ۳۲۲/۱ه (یالحلم آن را در یرده، و ابونعکت ی) آمده، روا۳۳۴/۲ه در اإلصابه (ک، چنانیھقیب
 ت نموده است.یمانند آن، روا

 ).۵۸۴/ ۹) نگا: المجمع (۲۹۶/ ۱۰طبرانی در الکبیر ( -٢
 ن آن ھاست. م.یبدتر یعنی -٣
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در مقابل  یه آنچه را در مقابل اول انجام دادکدم یتو را ند ی، ولیفالن آن چنان گفت
ه به خاطر کاست  یسکن مردم یرتریشه، شریعا یا«؟ گفت: یانجام داده باش یو

١»ده شودیو ترس یریگ نارهک یاش از و ییو زشت خو یبدزبان
) ۱۷/۸( یثمیھ 

ح بعض آن یاند، و در صح حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروان را احمد ید: ایگو یم
از  ٢میت نموده..و ابونعین را به اختصار روای) ا۱۹۰ص (در األدب  یآمده است. و بخار
م، آن گاه یبود صامبر یما با پ یه گفت: در سفرکت نموده، یروا سصفوان بن عّسال 

ن بد برادر قوم یا«رد، گفت: کبه او نگاه  صامبر خدا یه پک یاز جلو آمد، ھنگام یمرد
 یخود نشاند، ھنگام یکرا نزد یشد، و یکنزد صامبر یبه پ ی، وقت»ستیو بد مرد

ن بد برادر قوم و ی: ایگفت یدیرا د یو یرسول خدا، وقت یبرخاست و رفت، گفتند: ا
منافق  یو«گفت:  صامبر خدا ی؟! پیخود نشاند یکست، و بعد او رانزدیبد مرد

را درباره من به  یگرید یه وکترسم  ینم، و مک یمدارا م یست، و به خاطر نفاقش با وا
 ب است.یث غرین حدید: ایگو یم میابونع». شاندکفساد ب

 صامبر خدا یه گفت: ما نزد پکت نموده، یروا سده یدر األوسط از بر یو طبران
و  یکاو را به خود نزد صامبر خدا یآمد، و پ یش رویش از پیاز قر یه مردکم، یبود
گفتم: » ؟یشناس ین را میا ایده آیبر یا«ه برخاست گفت: ک ید، ھنگامیب گردانیقر
ثروتمندتر است شان  برخوردار است، و از ھمه یش از حسب متوسطیان قری، در میآر
تو را نسبت به  یرسول خدا، من نظر به عملم درباره و ی، بعد گفتم: ا -سه مرتبه  -

گاه  ه خداوند در کاست  یسانکن از جمله یا«، فرمود: یردم، و تو خودت داناترکاو آ
 .٣»باشد یل نمیقا یتیاھمشان  یامت برایروز ق

 شقول ابودرداء درباره مدارای اصحاب 
 یدر حال یاقوام یگفت: ما در رو یه وکت نموده، یروا ساز ابودرداء  ٤میابونع

 .١ندک یما آنان لعنت م یھا دله ک، ٥مینک یار مکخود را آش یھا دندان

                                           
 ).۱۵۸/ ۶) احمد (۲۵۶۱) مسلم (۱۳۱۱) و ھمچنین در ادب المفرد (۶۰۵۴. بخاری (صحیح -١
 ).۱۹۱/۴ه (یالحل -٢
 باشد. یف میعون بن عماره آمده، و ضعن ید: در ایگو ی) م۱۷/۸( یثمیھ -٣
 ).۲۲۲/۱ه (یالحل -٤
 دن است.یھدف خند -٥
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  راضی ساختن مسلمان

مانی عمر از یر و ندامت وی از آنچه به عمر گفته بود و پشکبخشش خواستن ابوب
 دنشیابا ورز

ه کنشسته بودم  صامبر یه گفت: نزد پکت نموده، یروا ساز ابورداء  یبخار
ار کش را آشیزانوھاه ک یطرف لباس خود گرفته آمد، حت یکاز  سر کناگھان ابوب

سالم  ی، بعد و»مخاصمه نموده استتان  قیرف«گفت:  صامبر ینموده بود، آن گاه پ
نمودم، و بعد از  یزیت یبود، و من بر و یزیان من و ابن خطاب چیداد و گفت: در م

ن به ید، بنابرایاو امتناع ورز یخواستم تا مرا ببخشد، ول یمان شدم، و از ویآن پش
سه  -» ندکر خداوند تو را مغفرت کابوب یا«فرمود:  صامبر یردم، پآو یطرف تو رو

 سر کا ابوبیآمد و گفت: آ سر کمان شد و به منزل ابوبیپش س، بعد از آن عمر  -مرتبه 
 صامبر یپ ی، و رو)و سالم داد(آمد  صامبر یدر خانه است؟ گفتند: نه، آن گاه نزد پ

خود نشست  یزانوھردو  ید، و رویترسر که ابوبک یشروع به دگرگون شدن نمود، حت
امبر یآن گاه پ -دو مرتبه  -تر بودم  رسول خدا، به خدا سوگند، من ظالم یو گفت: ا

ر ک، و ابوبیدروغ گفت: دیشما فرستاد، شما گفتسوی  بهخداوند مرا «فرمود:  صخدا 
ا شما دوست ینمود، پس آ یگفت: راست گفته است، و با جان و مالش با من ھمدرد

 .٣رده نشدکت یاذ سر کگر ابوبیو پس از آن د -دو مرتبه  - ٢»دیگذار یمرا م
ناسزا گفت،  سبه عمر  سر که: ابوبکت است یروا باز ابن عمر  یو نزد طبران

آن را  سر کن شد، و ابوبیخشمگ سم مغفرت بخواه، و عمر یبرادر برا یبعد گفت: ا
شد،  یادآوری صامبر یپ ین برایگاه ان شد، آن یرار نمود، و عمر خشمگکن بار تیچند

برادرت از تو «گفت:  صامبر خدا یآمدند و نشستند، پ صز نزد رسول خدا یو آنھا ن
ه تو را به ک یگفت: سوگند به ذات» ؟ینک ی، و تو نمیاو مغفرت بخواھ یخواھد تا برا یم

                                                                                                       
ت یدر المجالسه از ابودرداء روا ینوریث و دیب الحدیدر غر یم حربیا و ابراھیالدن ین را ابن ابیا -١

م. یخند یشان میر شده، و افزوده است: و به طرف اکبه مانند آن را متذ ینوریاند، و د نموده
) ۱۶۲/۲نز (که در الکر، چنانکن را ابن عسای) آمده، و ھمچنان ا۴۰۳/۱( یه در فتح البارکچنان

 رده است.کت یآمده، روا
 ).۳۶۶۱بخاری ( -٢
 ) آمده است.۹۲/۱ن در صفه الصفوه (ین چنیا -٣
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و  خواستم، یش مغفرت میخواست برا یه از من مک یده است، ھر باریبرگز یحق نب
ز یمن ن یر گفت: و براکست. ابوبیتر از او ن م محبوبیچ خلق خدا بعد از تو برایھ

تر از  م محبوبیس بعد از تو براکچ یه ھکه تو را به حق فرستاده است، ک یسوگند به ذات
 ألد، چون خداوند ینکت نیدرباره دوستم مرا اذ«گفت:  صامبر خدا یست. آنگاه پیاو ن

ر گفت: راست ک، و ابوبیم: دروغ گفتیمبعوث نمود، گفتن حق یت و دیمرا به ھدا
گرفتم،  یل خود مینھاد، حتمًا او را خل یاو را صاحب من نام نم أل: و اگر خداوند یگفت

گاه باشیخدا برادر ینون براکا یول قحافه  یچه ابن ابیھا را جز در چهید، تمام دریم، آ
ت نموده، ورجال آن رجال یروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۴۵/۹( یثمیھ .١»دیببند
 باشند. یح میصح

ه  رضی(شه و ام سلمه یبرای عا به در وقت وفاتشیمغفرت خواستن ام حب اللَّ
 )عنھن

 صامبر یھمسر پ لبه یه گفت: ام حبکت نموده، یروا لشه یاز عا ٢ابن سعد
 انیه در مکبود  یآنچه م یان ما و شما گاھیھنگام وفاتش مرا خواست و گفت: در م

د، گفتم: خداوند یل بود ببخشایمن و تو آنچه را از آن قب یباشد، خداوند برا یھمتاھا م
ت ببخشد، و در گذرد و تو را از آن حالل سازد، آن گاه گفت: مرا یھمه آن را برا

را نزد ام سلمه فرستاد، و به او  یسک، خداوند خوشحالت سازد و یخوشحال ساخت
 ن را گفت.یمانند ا

 و راضی ساختن وی بنزد فاطمه  رکآمدن ابوب
ض شد یمر له فاطمه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا یاز شعب ٣یھقیب
فاطمه،  یگفت: ا س یاجازه ورود خواست، عل ینزدش آمد، و از و سق یر صدکابوب
اجازه بدھم؟ گفت:  یه به وک یخواھد، فاطمه گفت: دوست دار یر اجازه ورود مکابوب
خواست  یداخل شد و م ینزد و سر کبه او اجازه داد، و ابوب ل، آن گاه فاطمه یآر
شاوندانم را یل و خویسازد، به او گفت: به خدا سوگند، من منزل، مال، فام یرا راض یو

                                           
 ).۳۷۱، ۳۷۲/ ۱۲. طبرانی در الکبیر (صحیح -١
٢- ۱۰۰/۸. 
٣- ۳۰۱/۶. 
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ننمودم،  کت تریشما اھل ب یتمندیرسول او و رضا یخدا و رضا یجز به خاطر رضا
ن به ید: ایگو یم یھقیب .١شد یه راضکنیرا طلب نمود تا ا یو یت و خوشنودیبعد رضا

به مانند ( یشعب) ) از عامر۲۷/۸ن را ابن سعد (یح مرسل حسن است. و ایاسناد صح
 ت نموده است.ین و به اختصار روایا

 دید ه وی را بد میکاز مردی  س مغفرت خواستن عمر
گفت: من فالن را بد  سه: عمربن خطاب کت نموده یروا یابن منذر از شعب

ه مردم در ک یند، ھنگامیب یگاه به آن مرد گفته شد: چرا عمر تو را بد منم، آن یب یم
ام؟  ان آوردهیبه م یا ا من در اسالم رخنهیعمر، آ یآمد و گفت: ا یاد شدند ویمنزل ز

د یرا پد یا بدعتیام؟ گفت: نه، گفت: آ ب شدهکرا مرت یتیا جنایگفت: نه، گفت: آ
 ه خداوند گفته است:ک ی؟ در حالینیب یچه بد م یام، گفت: نه، گفت: پس مرا برا آورده

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبواْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
بِينٗ  امٗ �ثۡ   .]۵۸[االحزاب:  ﴾٥٨ امُّ

اند آزار  انجام ندادهه ک یارکمان را به خاطر یه مردان و زنان با اکو آنھا «: ترجمه

 .»اند شده یارکدھند متحمل بھتان و گناه آش یم
گفت: راست گفت، به خدا سوگند،  س، خدا تو را نبخشد، عمر یت نمودیو تو مرا اذ

 یبه وجود آورده، و نه، مرا ببخش، و آن قدر بر و یا اف و رخنهکنه در اسالم ش یو
 ) آمده است.۲۶۰/۱نز (کلن در این چنیا .٢دیه او را بخشکد یاصرار ورز

ه بن عمرو از حسن بن علی   شمعذرت خواستن عبداللَّ
 صامبر ینه در مسجد پیه گفت: من در مدکت نموده، یعه روایبزار از رجاء بن رب

ه بن عمرو یه در آن ابوسعک یا در حلقه بودند نشسته بودم، در آن  بد و عبداللَّ
ه  یرا جواب دادند، ول یگذشت و سالم داد، و قوم سالم و یحال حسن بن عل عبداللَّ

 یکرا دنبال نمود و گفت: و عل یار نمود، و بعد [با چشم خود] ویوت اختکبن عمرو س
ه، و افزود: ا اھل آسمان است، به خدا  ین براین اھل زمیتر ن محبوبیالسالم و رحمةاللَّ

ا ید گفت: آیام، ابوسع طرف صحبت ننموده نین به ایصفّ  یھا از شب یسوگند، من با و

                                           
 ه فاطمه و نه ابوبکر را درک نکرده است.) شعبی ن۳۰۱/ ۶. بیھقی (مرسل -١
 . شعبی عمر را درک نکرده است.مرسل است -٢
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د یابوسعد: آن گاه برخاست و یگو ی، می؟ گفت: آریخواھ یرفته از او معذرت نم ینزد و
ه بن عمر  یاجازه داد، و بعد برا یداخل شد و اجازه خواست، و او به و اجازه  بعبداللَّ

ه بن عمرویز داخل شد، آن گاه ابوسعیخواست و او ن گفت: آنچه را ھنگام  د به عبداللَّ
 یه وکم، یگو یمتان  ی، من براینون بگو، گفت: آرکا یما گفت یعبور حسن برا

 ید: حسن به او گفت: وقتیافزا یاھل آسمان است، م ین براین اھل زمیتر محبوب
ن باما یاھل آسمان ھستم چرا در روز صف ین براین اھل زمیتر ه من محبوبک یدانست
 یرکلش یاھی؟ گفت: من به خدا سوگند نه سیاد نمودیا را زھ آن یرویا نی، یدیجنگ
ا ی -ن من با پدرم حاضر شدم یکر زدم، ولیشان شمشیاد نمودم، و نه ھم با ایرا ز

ت و یه طاعت مخلوق در معصک یا ندانستی. حسن گفت: آ-ن یمانند ا یا لمهک
 یدر پ یپ صامبر خدا یمن در زمان پ ی، ولیخالق جواز ندارد؟ گفت: آر ینافرمان
امبر خدا، یپ یت نمود و گفت: ایاکش صگرفتم، و پدرم از من به رسول خدا  یروزه م

ه بن عمرو روز را روزه م فرمود:  صامبر ید! پینما یام میرد و شب را قیگ یعبداللَّ
خوانم و خواب  یرا من نماز مین، و نماز بخوان و خواب نما، زکر و افطار یروزه بگ«
ه، از پدرت اطاعت  یا«به من گفت: ». مینما یرم و افطار میگ ینم، و روزه مک یم عبداللَّ
د: یگو ی) م۱۷۷/۹( یثمیھ .١رون شدمیرون شد، و من با او بین بیبعد او در روز صف». نک
 ه ثقه است.کد یر ھاشم بن بریاند غ حیت نموده و رجال آن، رجال صحین را بزار روایا

ه بن عمرو   شن یازحسمعذرت خواستن عبداللَّ
 صامبر یه گفت: در مسجد پکت نموده، یعه رواین را از رجاء بن ربیا یطبران

را  یگذشت و سالم داد، و قوم جواب سالم و ب ین بن علیه حسکنشسته بودم 
ه بن عمرو  یدادند ول ه مردم خاموش ک یت ماند، بعد ابن عمرو وقتکسا بعبداللَّ

ه و بر یکخود را بلند نمود و گفت: و عل یشدند صدا  یاته، و روکالسالم و رحمةاللَّ
اھل  ین براین اھل زمیتر ا شما را از محبوبیآ: د و گفتیقوم گردانسوی  بهخود را 

ن پشت گرداننده است، و به خدا سوگند، ی، گفت: او ھمیآسمان خبر ندھم؟ گفتم: آر
، و به خدا میا صحبت ننموده یا لمهکن سو ین بدیصف یھا ، و او با من از شبیمن با و

تر  م محبوبیه مانند احد به من باشد، براکنیگردد، از ا یاز من راض یه وکنیسوگند، ا

                                           
 ).۲۶۳۲. بزار (صحیح -١
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روم]،  ی، [می؟ گفت: آریرو ینم یا فردا نزد ویبه او گفت: آ سد یاست! آن گاه ابوسع
د اجازه یز با آنان رفتم، ابوسعیبروند، و من ن یپس با ھم وعده گذاشتند تا فردا نزد و

ابن عمرو اجازه خواست، و تا آن  یم، و بعد برایاو اجازه داد و ما داخل شد خواست و
د او را یه ابوسعک ین به او اجازه داد، و او داخل شد، ھنگامیه حسکد یوقت اصرار ورز

ن یحس یدور شد، ول یو یخود برا ین نشسته بود از جایحس ید وخود در پھلوید
ه ک یستاد و ننشست، ھنگامین عمرو اد، آن گاه ابیشکد را به طرف خود یابوسع

نمود و  یخال یابن عمرو جا ید را رھا نمود، و او براید ابوسعین حالت را دین ایحس
ابن  ین گفت: اید قصه را بازگو نمود، حسیان آن دو نشست، و ابوسعیابن عمرو در م

اھل آسمان  ین براین اھل زمیتر ه من محبوبک یدان یا مین است؟ آین چنیا ایعمرو، آ
اھل  ین براین اھل زمیتر ه تو محبوبکعبه، ک، سوگند به پروردگار یھستم؟ گفت: آر

؟ به یدین جنگیه با من وپدرم در روز صفّ ک. گفت: پس چه تو را واداشت یآسمان ھست
 صامبر خدا یپدرم عمرو از من به پ ی، ولیخدا سوگند، پدرم از من بھتر است، گفت: آر

ه روز را روزه مت برد و گفت: یاکش امبر ید، و پینما یام میرد، و ھنگام شب قیگ یعبداللَّ
ر و افطار نما، و از عمرو اطاعت ین، و روز بگکنماز بخوان و خواب «گفت:  صخدا 

را شان  د، مرا سوگند داد. به خدا سوگند، نه گروهین فرا رسیروز صف یو ھنگام». نک
ن یر انداختم. حسیزه زدم و نه تیبه ن دم، نهیشکر یشمششان  یاد نمودم، نه برایز

، یت خالق جواز ندارد؟ گفت: آریه طاعت مخلوق در معصک یا ندانستیگفت: آ
 .١رفتیاز او پذ یو یید: گویگو ی]می[راو

 ازمندی مسلمانیمرفوع ساختن ن
ن دو نعمت بر من یاز ا یکدام کدانم  یه گفت: نمکت نموده، یروا س یاز عل ینرس

آورد، و مرا محل رفع  یم یامل به من روکه با اخالص ک یبزرگترند، مرددر احسان 
ه آن را کنیا اید، ینما یصله و اجرا میاز را فیآن ن یداند، و خداوند ادا یخود م یازمندین

م یرا برآورده سازم، برا یحاجت یمرد مسلمان یند، و اگر من براک یبر دست من آسان م
 .٢ندتر استیشاا خویدن یاز طال و نقره به پر

                                           
ابن سعد بن  یت نموده، و در آن علیدر األوسط روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۸۷/۹( یثمیھ -١

 اند. ثقه یه رجال ویبق یباشد، ول یث است، و حافظ مین الحدیل یر آمده، ویبش
 ) آمده است.۳۱۷/۳نز (کن در الین چنیا -٢
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  ایستادن برای نیاز و ضرورت مسلمان

 ه او را نگه داشتکرزنی یبرای پ س ن عمریرالمؤمنیستادن امیا
 سه گفت: عمربن خطاب کاند  ت نمودهید روایاز ابوز یھقیو ب یحاتم، دارم یابن اب

شد،  یگفته م له به او خوله کروبرو شد  یت بود با زنکه با مردم در حرک یدر حال
 یشد و سرش را برا یکنزد یستاد، و به ویش ایستد، و او برایاز عمر خواست تا با یو
ه آن زن ضرورت خود را کنیگذاشت، تا اھایش  را بر شانهھایش  خم نمود و دست یو

ش را به ین مردان قریرالمؤمنیام یبه او گفت: ا یرفع نمود و بازگشت. آن گاه مرد
ست؟ گفت: کین یه اک یدان یا میبر تو! آ یوا ؟ گفت:یرزن متوقف ساختین پیخاطر ا

ن ید!! ایھفت آسمان شن یرا از باال یت ویاکه خداوند شکاست  ین زنینه، عمر گفت: ا
 یشد من تا وقت یخوله بنت ثعلبه است، به خدا سوگند، اگر او تا شب از من منصرف نم

 گشتم. یساخت بر نم یخود را مرفوع نم یازمندیه او حاجت و نک
ه کت است، یروا سه از ثمامه بن حزن یخش و ابن مردویدر تار ١یزد بخارو ن

روبرو  یبا و یت بود ،زنکسوار بر خر خود در حر سه عمربن خطاب ک یگفت: در حال
نمود، آن گاه  یش در سخن درشتیستاد و او برایا یست، ویعمر با یشد و گفت: ا

ام، گفت: چه مرا از گوش فرا  دهیندن را حالت تا امروز ین ایرالمؤمنیام یگفت: ا یمرد
او گوش فرا داد، و  یه خداوند براکاست  یسکن ھمان یدارد!! ا یباز م یدادن به و

 اش آنچه را نازل فرمود: درباره

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿  .]۱[المجادلة:  ﴾ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ
ه سخن آن زن را «: ترجمه ن یا .»دیرد شنک یدرباره شوھرش گفتگو مه با تو کاللَّ

 ) آمده است.۲۶۸/۱نز (کن در الیچن

 پیاده رفتن در نیازمندی مسلمان

 ار مسلمانکازمندی و یافش به خاطر نکرون آمدن ابن عباس از اعتیب
ح برخوردار یه گفته: از اسناد صحک -م کو حا -است  یلفظ از و - یھقی، بیطبران

 صدر مسجد رسول خدا  یه: وکاند  ت نمودهیروا ب، از ابن عباس -است مختصرًا 

                                           
 ).۲۴۵/ ۷به روایت بخاری در تاریخ کبیر ( اثر صحیح -١
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نزدش آمد و به او سالم داد، و بعد از آن نشست، ابن عباس به  یاف بود، مردکدر اعت
 یپسر عمو ی، اینم ،گفت: آریب ین میشان و غمگیفالن من تو را پر یاو گفت: ا

ه من بر کن قبر یبه حرمت صاحب ا یفالن بر من حق مواالت دارد، ول صرسول خدا 
نم؟ گفت: اگر کدرباره تو صحبت ن یا با ویستم. ابن عباس گفت: آیآن قادر ن یادا

د و یخود را پوش یھا فشکد: آن گاه ابن عباس یگو ین. مکار را بکن یا یخواسته باش
 ؟یفراموش نمود یا آنچه را در آن بودیرون رفت، ھمان مرد به او گفت: آیاز مسجد ب

و  -دم یشن ١است یکنزد یه زمانه به وکن قبر، یمن از صاحب ا یگفت: نه، ول یو
مسلمان  یکاز و حاجت یه به خاطر نک یسک«گفت:  یه مک -خت یر کاشھایش  چشم

 یکه ک یسکش بھتر است، ویاف ده سال براکاده برود، و به رفع آن قادر گردد، از اعتیپ
ان او و آتش سه خندق به یخداوند در م د،یاف نماکخدا اعت یسب رضاک یروز برا

) ۲۷۲/۲ب (ین در الترغین چنیا .٣گرداند یم ٢نیناره آسمان و زمکفاصله دورتر از دو 
 آمده است.

 ارت انصاریادت در زیو ز ص امبریپ ارت نمودن مسلمانیز
ه بن ق ل کانصار را به ش صامبر خدا یه: پکت نموده یروا سس یاحمد از عبداللَّ

نمود به  یارت میرا به صورت خاص ز یسکنمود، و اگر  یارت میار زیبس خاص و عام
 یثمیھ .٤آمد ینمود، به مسجد م یارت میز یل عمومکآمد، و اگر به ش یم یمنزل و

نام برده  یه از وکست، ییت نموده، و در آن راوین را احمد رواید: ایگو ی) م۱۷۳/۸(
از انس  )۵۲(ص  ٥در (ادب) یبخاراند. و  حیرجال صح یه رجال وینشده است، و بق

                                           
 نگذشته است. م. یریاز وفاتش د یعنی -١
 ان مشرق و مغرب.یو گفته شده: فاصله م -٢
) ۹۲/ ۸() ھیثمی اسناد آن را در المجمع ۳۹۶۵. طبرانی در االوسط و بیھقی در الشعب (ضعیف -٣

گوبد: طبرانی آن را در االوسط و بیھقی نیز با لفظ  می خوب دانسته است. منذری در الترغیب
و ھمچینن حاکم بصورت مختصر و گفته است: اسنادش ھمانطورکه گفته  اند. وی روایت کرده

) ضعیف دانسته ۵۳۴۵) و الضعیفة (۶۶۲است صحیح است.) /. آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (
است. ھمچنین در این داستان سوگند به غیر خدا وجود دارد که خود دلیلی بر ضعف این 

 .)۱۵۷۳داستان است. نگا: ضعیف الترغیب (
 ).۱۷۳/ ۸) در سند آن یک مجھول است. نگا: المجمع (۳۹۸/ ۴. احمد (ضعیف -٤
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۴۷. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٥
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ارت نمود، و نزد یاز انصار را ز یتیاھل ب صه رسول خدا کت نموده یروا س کبن مال
ش بر یاز خانه برا ییرون شد، امر نمود و جایه بک یھا طعام صرف نمود، ھنگام آن

 دعا نمود.شان  یآورد و برا ید، و بر آن نماز به جایگرد یآب پاش یبساط

 گریدیکارت نمودن یاصحاب و ز
ان دو نفر دو نفر یدر م صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز انس  یعلیابو

دن برادرش یھا در ند از آن یکیشب بر  یکبست، و  یم یمان برادریاران خود پیاز 
گفت: پس از من  ید و میگرد یبه لطف و محبت روبرو م یداد، و بعد از آن با و یطول م

ھا سه روز بدون  از آن یکیه بر کما به صورت عموم چنان بودند ؟ و ایچطور بود
ن عمران بن ید: در ایگو ی) م۱۷۴/۸( یثمیھ .١گذشت یدانستن احوال برادرش نم

 باشد. یف میآمده و ضع یخالد خزاع
ه کت نموده، یاز عون روا یو طبران ه بن مسعود  یعنی -ه گفت: عبداللَّ  - سعبداللَّ

د؟ گفتند: آن را ینینش یا با ھم میآمدند گفت: آ یه نزد وک یھنگاماران خود ی یبرا
ابوعبدالرحمن،  ی، اید؟ گفتند: آرینک یارت میگر را زیدیکا یم، گفت: آینک ینم کتر

مالقات  یرود تا با و یاده میوفه پکابد، آن گاه تا آخر ی یاز ما برادرش را نم یمرد
ث ین حدیا .٢دیباش یر و سالمت مید بخیبدھار را انجام کن یه اکنید، گفت: تا اینما

) از ام ۵۲ص(در األدب  ی) آمده. و بخار۱۴۴/۴ب (ین در الترغین چنیمنقطع است، ا
ه یکاده در حالیپ یاز مدائن تا به شام پا سه گفت: سلمان کت نموده، یروا لدرداء 

 ارت ما آمد.یبر تن داشت به ز -وتاه کشلوار پاچه  یعنید: یگو یراو -لباس اندروزد 

 عزت و اکرام زیارت کنندگان 

 و عزت نمودن ابن عمر ص امبریپ
داخل شدم، و  صامبر خدا یه: نزد پکت نموده یروا باحمد از ابن عمر 

من بر آن  یه از پوست درخت خرما پر شده بود، ولکگذاشت  یم بالشتیبرا صامبریپ

                                           
 ).۱۷۴/ ۸) و نگا: المجمع (۳۳۳۸. ابویعلی (ضعیف -١
انی در ضعیف ) با سندی منقطع و ھمچنین نزد منذری. آلب۲۰۰/ ۹. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٢

 گوید: ضعیف موقوف است. می )۱۵۳۱الترغیب (
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 ید: رجال ویگو ی) م۱۷۴/۸( یثمیھ .١ماند یان من و او باقیننشستم، و بالشت در م
 اند. حیرجال صح

 عیو عزت نمودن دختر سعدبن رب س قیر صدکابوب
 سق یر صدکنزد ابوب یه: وکت نموده یروا بع یاز ام سعد دختر سعدبن رب یطبران

 سگاه عمر  بر آن نشست، آن یاو انداخت و و یداخل شد، و او جامه خود را برا
ه از من و تو بھتر کاست،  یسکن دختر یگفت: ا ید، ویپرس سر کداخل شد و از ابوب
ه در زمان کاست،  یست؟ گفت: مردکیاو  صامبر خدا یفه پیخل یاست، عمر گفت: ا

 یافته است، و من و تو باقیگاه خود را در جنت دریدرگذشته، و جا صرسول خدا 
ن ید: ایگو ی) م۳۱۰/۹( یثمی) آمده است. و ھ۲۷/۲ن در اإلصابه (ین چنیا .٢میا مانده

ف ید آمده، و او ضعیس بن سعد بن زیل بن قیت نموده، و در آن اسماعیروا یرا طبران
 یحش دانسته است، و ذھبیت نموده، و صحیز روای) ن۶۰۷/۳م (کن را حایباشد. ا یم
 اند. ف دانستهیل را ضعیه اسماعکد: بلیگو یم

 گریدیکبرای  بعزت عمر و سلمان 
 سنزد عمربن خطاب  سه گفت: سلمان کت نموده، یروا س کاز انس بن مال ٣مکحا

سلمان انداخت،  یآن را برا یه زده بود، وکیت یه او بر بالشتکوارد شد،  یدر حال
ه برا یامبرش راست گفتند، عمر گفت: ایسلمان گفت: خدا و پ ث را یحد میابوعبداللَّ

ه زده بود، کیت یه بر بالشتکوارد شدم  یدر حال صامبر خدا ین، گفت: نزد پکان یب
ه نزد کسلمان ھر مسلمان  یا«من انداخت و بعد از آن به من گفت:  یآن را برا یو

ش اندازد، خداوند یرام او براکعزت و ا یرا برا یبرادر مسلمان خود وارد شد، و او بالشت
 .٤»بخشد یاو را م

 یدر حال به گفت: سلمان نزد عمر کت نموده، ین را از انس روایز این یطبران
من انداخت، و  یه نموده بود، سلمان گفت: آن را براکیت یبر بالشت یه وکوارد شد 

                                           
 ).۹۶/ ۲. احمد (صحیح -١
 ) در آن اسماعیل بن قیس ضعیف است.۶۷/ ۳) و حاکم (۲۵/ ۶. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٢
٣- ۵۹۹/۳. 
 ) در آن عمران به خالد الخزاعی ضعیف است.۵۹۹/ ۳. حاکم (ضعیف -٤
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ه نزد برادر مسلمان خود وارد شود، و او کسلمان ھر مسلمان  یبعد از آن گفت: ا
 یثمیھ .١بخشد یرامش اندازد خداوند او را مکعزت و ا یبرا یوسوی  بهرا  یبالشت

باشد. و در  یف میآمده، و او ضع یخالد خزاعن عمران بن ید: در ایگو ی) م۱۷۴/۸(
 ن عمران است.یز ھمیم نکاسناد حا

ه گفت: عمر نزد سلمان کت نموده، یروا س کر از انس بن مالیدر الصغ یو طبران
ه  یرا انداخت، عمر گفت: ا یاو بالشت یوارد شد، و سلمان برا ب یفارس ابوعبداللَّ

ھر «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یپاسخ داد: از پ یست؟ سلمان فارسین چیا
ش یاو برا یرام و اعزاکه نزد برادر مسلمان خود وارد شود، و او جھت اکمسلمان 

 یز عمران بن خالد خزاعین نیدر ا .٢»ندک یرا اندازد، خداوند او را مغفرت م یبالشت
 باشد. یف میه ضعکآمده، 

ه بن حارث و عزت نمودن ابراھ  طیم بن نشیعبداللَّ
ه بن حارث بن جزء  یه: وکت نموده یط روایثم بن نشیاز ابوھ یطبران نزد عبداللَّ

ش انداخت و گفت: یخود داشت برا یرپایه زکرا  یوارد شد، و او بالشت س یدیالزب
و  هھماالصالیعل(م یند نه از احمد است، و نه از ابراھکن خود را عزت نیه ھمنشک یسک

ل کبه ش ین را طبرانی) آمده، و گفته است: ا۱۴۶/۴(ب ین در الترغین چنیا .٣)السالم
 اند. ثقه یت نموده، و رجال ویموقوف روا

 ص امبرید ساعدی و عزت نمودن پیابواس عزت مھمان
را به  صامبر یپ س ید ساعدیه: ابواسکت نموده یروا ساز سھل بن سعد  ٤یبخار

شان  یآن روز براه عروس بود، در ک یدر حال یخود دعوت نمود، و ھمسر و یعروس
تر نموده  چه صامبر خدا یپ [نوشابه] یه براکد یدان یا میار بود، و گفت: آکخدمت

 تر نموده بودم. یش چند دانه خرما را از سر شب در ظرفیبودم؟ برا

                                           
 ) در آن عمران الخزاعی ضعیف است.۲۲۷/ ۶. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١
 ) در آن عمران الخزاعی ضعیف است.۴۷۸. طبرانی در الصغیر (ضعیف -٢
گوید: راویان آن ثقه ھستند. آلبانی در ضعیف الترغیب  می . طبرانی. منذریضعیف موقوف -٣

ن میان نام ) میگوید: ابوحاتم آن را به علت انقطاع میان ابراھیم و عبدالله (شخصی در ای۱۵۳۵(
 ).۲۷۷/ ۲برده نشده است) معلول دانسته است. نگا: العلل (

 ).۱۱۰األدب (ص -٤



 حیات صحابه    ١٩٤

 

 دی درباره عزت مھمانیقول ابن جزء زب
ه ه گفت: دو مرد نزد کت نموده، یروا یبان از مردیم بن شیر از ابراھیابن جر عبداللَّ

ه نموده بود کیه بر آن تکرا  یوارد شدند، و او بالشت س یدیبن حارث بن جزء الزب
 یه به خاطرکم بلیخواھ ین را نمیآنان انداخت، آن دو گفتند: ما ا ید، و برایشک

ه مھمان خود را عزت ک یسکم، گفت: یم و از آن نفع ببریرا بشنو یزیه چکم، یا آمده
ه عل یم صلینه از ابراھ ند نه از محمد است وکن  یا بنده یباد برا یھما و سلم، خوشیاللَّ
ه کد و با تیه زمام اسبش را به دست داشته باشد غروب نماک یه در راه خدا، در حالک

رنگارنگ را چون گاو  یھا ه طعامک یآنان یند، و عذاب باد براکافطار  ینان و آب سرد
را  ألو در آن حال خداوند  ١ غالم بگذار! یغالم بردار، و ا یند]ایگویخورند، [و م یم
 ) آمده است.۶۶/۵نز (کن در الین چنیا .٢نندک یاد نمی

  عزت و اکرام نمودن بزرگ و عزتمند قوم

ه تا بر آن بنشیو انداختن چادرش برای جر ص امبریپ  ندیربن عبداللَّ
ه بجلیر واألوسط از جریدر الصغ یطبران ه: او در کت نموده یروا س یربن عبداللَّ

ستاد، آن یقرار داشت، و بر دروازه ا یدر خانه شلوغ یه وکآمد،  صامبر ینزد پ یحال
 صامبر ین پید، بنابرایند یشیگنجا یبه طرف راست و چپ متوجه شد ول صامبر یگاه پ

، و »نین بنشیا یرو«انداخت و گفت:  یچادر خود را گرفت و جمع نمود و به طرف و
برگرداند و  صامبر ید و دوباره به پینه خود] چسباند و بوسی[سر آن را گرفت و به یجر

امبر یند، و پک، تو را عزت یه مرا عزت نمودکرسول خدا، خداوند آن چنان  یگفت: ا
 ٤یثمیھ .٣»دینکنزدتان آمد او را عزت  یم قومیرکبزرگ و  یوقت«فرمود:  صخدا 

در  یباشد. و نزد طبران یف میآمده، و ضع یسین عون بن عمرو قید: در ایگو یم
ه یه: جرکت است یروا سره یاألوسط از ابوھر داخل خانه شد  یدر حال سربن عبداللَّ

                                           
 دھند. یھا و خدمه خود دستور م غالم ی: برایعنی -١
 . نگا: حدیث قبلی.ضعیف -٢
/ ۸) در سند آن عون القیسی است که ضعیف است: المجمع (۵۲۶۱. طبرانی در االوسط (ضعیف -٣

۱۰۵.( 
٤- ۱۵/۸. 



 ١٩٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ا چادر یلنگ و  صامبر خدا یافت، آن گاه پینشستن ن یبرا ییه خانه پر بود، و جاک
د و به ی، و او آن را گرفت و بوس»نین بنشیا یرو«انداخت و گفت:  یو یخود را برا
تو را عزت  یه مرا عزت نمودکرسول خدا، خداوند، آن چنان  یند و گفت: اخود چسبا

نزدتان آمد او را عزت  یم قومیرکبزرگ و  یوقت«فرمود:  صامبر خدا یند، و پک
 .١»دینک

 نه بن حصن بر بالشتییو نشاندن ع ص امبریپ
 یدر حال سنه بن حصن ییه گفت: عکت نموده، یروا باز ابن عباس  یطبران

ن یبودند، و ھمه بر زم ینزد و بر و عمر که ابوبکداخل شد  صامبر ینزد پ
خواست، و او را بر آن نشاند و  ینه بالشتییع یبرا صامبر ینشسته بودند، آن گاه پ

) ۱۶/۸( یثمیھ .٢»دینکنزدتان آمد او را عزت  یم قومیرکبزرگ و  یوقت«گفت: 
 شان. ه من نشناختمکاند  یسانکت نموده، و در آن یروا ین را طبرانید: ایگو یم

 و انداختن بالشتی برای عدی بن حاتم صامبر یپ
نزد  یو یه: وقتکاند  ت نمودهیروا سبن حاتم  یر از عدکو ابن عسا یرکعس

ن نشسته، و گفت: شھادت یاو بر زم یرا انداخت، ول یش بالشتیآمد، او برا صامبر یپ
 ینب ی، و اسالم آورد، گفتند: ایستیو فساد ن ین در تالش بلندیه تو در زمکدھم  یم

م، فرمود: یده بودیند یسکچیھ یه آن را از خودت براکم یدیرا د یخدا، ما از تو عمل
نزدتان آمد، او را عزت  یم قومیرکبزرگ و  یاست، و وقت یم قومیرکن بزرگ و ی، ایآر«

 ) آمده است.۵۵/۵نز (کن در الین چنیا .٣»دینکرام کو ا
 

                                           
 ).۱۶/ ۸) در سند آن مجھوالنی وجود دارند: المجمع (۵۴۶۱. طبرانی در االوسط (ضعیف -١
 ).۱۶/ ۸) در سند آن مجھوالنی وجود دارند: المجمع (۵۵۸۲. طبرانی در االوسط (ضعیف -٢
/ ۱۰) و ابن عساکر از طریق او در تاریخ دمشق (۳۱۲» (الکنی«. دوالبی در اسناد آن ضعیف است -٣

گوید: ان سندی است بسیار تاریک که ھیچ  می )۲۰۸/ ۳) آلبانی در الصحیحة (۱ /۲۲ – ۲/ ۲۱
به جز ابی راشد که از وی در صحابه نام اند  کدام از رجال آن شناخته نیتسند و معرفی نشده

دیگری که وارد شده است در الصحیحة ھای  / البته آلبانی متن آن را بر اساس راهاند. برده
 ) حسن دانسته است.۲۶۹مع () و صحیح الجا۱۲۰۵(



 حیات صحابه    ١٩٦

 

 نمودن ابوراشدو عزت  ص امبریپ
ه گفت: با صد تن از قومم کت نموده، یروا ساز ابوراشد بن عبدالرحمن  ١یدوالب

م و به من یستادیم ایشد یکنزد صامبر یه به پک یم، ھنگامیآمد صامبر ینزد پ
ا تا ھمه یه خوشت آمد، نزد ما بک یدیرا د یزیش برو، اگر چیه تو پیابومعاو یگفتند: ا

، به طرف ما برگرد، تا یدیرا ند یزید چیآ یه خوشت مکم و اگر از آنچه یرو ینزد و
ر ین قوم بودم، و گفتم: صبح بخیآمدم، و خردتر صامبر یم، آن گاه نزد پیھمه برگرد

، به او گفتم: »ستیگر نیدیک ین سالم مسلمانان برایا«فرمود:  صامبر یمحمد، پ یا
: ییگو یم یاز مسلمانان آمد ینزد قوم یوقت«امبر خدا؟ گفت: یپ یچگونه است ا

، گفت: »اتهكبراهللا وه رمحاهللا و ا رسولي كيالسالم عل«، گفتم: »اهللا رمحةالسالم عليكم و

ست، یچنامت «به من گفت:  صامبر ی، بعد از آن پ»بركاتهو اهللاه رمحوعليك السالم و«

به من  صامبر خدا یھستم. پ یه بن عبدالالت و العزیگفتم: من ابومعاو» ؟یستکیو تو 
خود  ی، و مرا عزت نمود و در پھلو»یه تو ابوراشدبن عبدالرحمن ھستکبل«گفت: 

خود را به من  یرا به من داد، و عصاھایش  فشکد، و ینشاند، و چادرش را به من پوشان
امبر یپ یبه او گفت: ا یسک صامبر ینان پید و اسالم آوردم، آن گاه از ھمنشیبخش

ف ین شریا«به آنان گفت:  صامبر ی، پین مرد را عزت نمودیه اکنم یب یخدا تو را م
ر کث را متذیو حد»... دینکنزدتان آمد، او را عزت  یف قومیشر یقوم خود است، و وقت

 .٢شده است

  تشویق رئیس قوم

 ق نمودن بزرگ قومییو تشو ص امبریپ
ل را یجع«به او گفت:  صامبر خدا یه: پکت نموده یروا ساز ابوذر  ٣میابونع

فالن را چگونه «است از جمله مردمان، گفت:  ینکیگفتم: مرد مس» ؟ینیب یچگونه م

                                           
 ).۳۱/۱( ینکال -١
ه کن را، چنانین اکت نموده است، و ھمچنان ابن سیق به اختصار رواین طرین را ابن منده از ایا -٢

نز که در منتخب الک، چنان یلین را عقیرده است، و ھمچنان اکت ی) آمده، روا۴۰۹/۲در اإلصابه (
 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۱۶/۵(

٣- ۳۵۳/۱. 



 ١٩٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ن مرد به یل در مقابل ایجع«از سادات مردم است، گفت:  یدیگفتم: س» ؟ینیب یم
ن طور است چگونه یه فالن اک یرسول خدا، در حال یگفتم: ا». ن بھتر استیزم یپر

س قوم خود است، یاو رئ«؟ فرمود: ینک یو میکن عمل و روش نین چنیا یخودت با و
ن را ی) آمده است. و ا۳۲۰/۳نز (کن در الین چنیا .١»نمک یق میشان را تشویو من ا

اند، و اسناد آن  ت نمودهیم در فتوح مصر رواکدر مسند خود و ابن عبدالح یانیرو
 باشد. یح میصح

ل نام نبرده یاز جع یت نموده، ولیاز ابوذر روا یگریق دین را از طریو ابن حبان ا
ل یابوذر و جع یت نموده، ولیث سھل بن سعد روایت حدین را به روایا یاست. و بخار

ت یروا یمیم تیاز محمدبن ابراھ یرا مبھم گذاشته است. و ابن اسحاق در المغاز
حابس صد  نه بن حصن و اقرع بنییع یرسول خدا، برا یه گفت: گفته شد: اکنموده، 

ه جانم در دست ک یسوگند به ذات«؟ گفت: یل را گذاشتی، و جعیتا صدتا [شتر]داد
من آن دو  ینه و اقرع بھتر است، ولیین از مثل عیزم یل بن سراقه به پریاوست، جع

 .٢»سازم یمانش محول میل را به اینم، و جعک یق میرا تشو

  ص عزت آل بیت پیامبر خدا

 تشیاھل ب درباره ص ت رسول خدایوص
ن بن سبره و عمروبن یه گفت: من، حصکت نموده، یان روایدبن حیزیمسلم از 
 ین به او گفت: ایم، حصیه نزدش نشستک یم، ھنگامیرفت سدبن ارقم یمسلم نزد ز

، یدیرا شن ی، صحبت ویدیرا د ص! رسول خدا یرا بدست آورد یادیز یرھاید خیز
را  یادیر زید خیز ی، ایو در پشت سرش نماز خواند یجھاد نمود یبه ھمراه و
 ین. گفت: اکان یما ب یبرا یدیشن صامبر خدا ید آنچه را از پیز ی! ایبدست آورد

 ینون بعضکھنه شده است، و اکام، به خدا سوگند، سنم بزرگ شده و زمانم  برادر زاده
ن آنچه را ی، بنابراام اد داشتم فراموش نمودهیبه  صامبر خدا یه از پکرا  ییزھایچ

                                           
) ۲۸۵) ابن وھب در الجامع و ابن عبدالجکم در فتوح مصر (۳۵۳/ ۱. ابونعیم در الحلیة (صحیح -١

 ).۱۰۳۷از وجھی دیگر از ابن وھب. اساد آن به شرط مسلم صحیح است. نگا: الصحیحة (
م در ین را ابونعی) آمده است. و ا۲۳۹/۱ن در اإلصابه (ین چنیت مرسل حسن است. این روایا -٢

 رده است.کت ین روایم به مانند ای) از محمدبن ابراھ۳۵۳/۱ه (یالحل



 حیات صحابه    ١٩٨

 

د. بعد از آن گفت: ید، و آنچه را نگفتم به آن مجبورم نسازینکگفتم، قبول تان  یبرا
 یشود برا یه به آن خم گفته مکنه یه و مدکان میدر م ینزد آب یروز صامبر خدا یپ
خداوند، وعظ نمود و پند داد، و  یستاد، و پس از حمد و ثنایان ما ایراد خطبه در میا

 بعد از آن گفت: 
گاه باش« ه فرستاده کاست  یکھستم، و نزد یمردم من ھم بشر ید ایاما بعد: آ

گذارم: اول  یمتان  انین را در میز سنگینم، و من دو چکد ومن اجابت یایپروردگارم ب
د و به ینکعمل تاب خدا کن به یت و نور است، بنابرایه در آن ھداکتاب خداست، کآن 

تم، یو اھل ب«رد. و بعد از آن گفت: کب یق و ترغیتاب خدا تشوک، و به »دیآن چنگ زن
 ».آورم یادتان میتم خدا را به یآورم، درباره اھل ب یادتان میتم خدا را به یدرباره اھل ب

ت یا ھمسرانش از اھل بیست؟ آکی یت وید اھل بیز ین به او گفت: ایحص آن گاه
ه از ک، اند یسانک یت ویاھل ب یاند، ول یت ویگفت: ھمسرانش از اھل ب ستند؟ین یو

، آل یھا آل عل اند؟ پاسخ داد: آن کیھا  اند. گفت: آن محروم شده یصدقه، بعد از و
اند؟ گفت:  ھا از صدقه محروم شده نیاند، گفت: ھمه ا ل، آل جعفر و آل عباسیعق
ه کر، چنان ین را ھمچنان ابن جریو ا ن آمده است.یاض الصالحین در رین چنیا .١یآر

ت یروا باز ابن عمر  یت نموده است. و بخاری) آمده، روا۹۵/۵نز (کدر منتخب ال
ن یا .٢»دییتش احترام نمایرا در اھل ب صگفت: محمد  سر که گفت: ابوبکنموده، 

 ) آمده است.۹۴/۵نز (کن در منتخب الیچن

 سش عباس یو عزت نمودن عمو ص امبریپ
اران یبا  صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا لشه ین عایر از ام المؤمنکعساابن 

 سن وقت عباس یقرار داشتند، در ا بر و عمر کش ابوبیخود نشسته بود، و در پھلو
 سر کو ابوب صامبر یان پیگشود، و او در م یاو جا یبرا سر کف آورد، ابوبیتشر

لت اھل فضل را، اھل فضل یھمانا فض«گفت:  سر کبه ابوب صامبر ینشست، آن گاه پ
 صامبر یصحبت نمود، و پ یرد و باوکرو  صامبر یبعد از آن عباس به پ». داند یم

 صامبر خدا یپ یگفت: برا بر به عمر کن نمود، ابوبییپا یلیخود را خ یصدا

                                           
 ).۳۰/ ۷) و (۱۴۸/ ۲) بیھقی (۳۶۷/ ۴) احمد (۲۴۰۸مسلم ( -١
 ).۲۰۵) مسلم در کتاب االیمان (۳۷۱۳بخاری ( -٢



 ١٩٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 صامبر یتا آن وقت نزد پ سه قلبم را مشغول ساخت، و عباس کش آمده یپ یعلت
رسول خدا در آن  یر گفت: اکد و برگشت. آن گاه ابوبیار خود فارغ گردکه از کبود، 

 یه صداکدم یر افزود: من تو را دکابوب». رینخ«دآمد؟ گفت: یپد یت علتیساعت برا
 یعباس آمد صدا یه وقتکل مرا امر نمود یجبرئ«. گفت: ین نمودییپا یلیخود را خ
 .١»دین آورییرا نزد من پاتان  یود تا صداھاه شما را امر نمکن آورم، چنانییخود را پا

 ) آمده است.۶۸/۷نز (کن در الین چنیا
 صامبر ینزد پ سر که گفت: ابوبکت است یروا باز ابن عباس  ٢یو نزد طبران

خاست، و آن عمل رسول  یبر نم سعباس  یه از آن جز براکداشت،  ینشستن یجا
خود را  یجا سر کآورد، و ابوبف یعباس تشر یساخت، روز یرا خوشنود م صخدا 
امبر یپ یگفت: ا]» یت بلند شدیچرا [از جا«به او گفت:  صامبر خدا یداد، و پ یبه و

ه ک یرد، و در حالکبه طرف عباس نگاه  صگاه رسول خدا  د، آنیآ یت میخدا، عمو
 یعباس در حال«د و گفت: یگردان سر کخود را به ابوب یبر لب داشت رو یتبسم

د، و یاه خواھند پوشیس یپسرانش پس از و ید بر تن دارد، ولیلباس سفه کد یآ یم
رسول  یه عباس آمد، گفت: اک یھنگام». رسند یم یھا به پادشاھ دوازده تن از آن

گفت: راست ». نگفتم؟ یزیر چیجز خ«؟ گفت: ی] گفتیزیر [چکابوب یخدا، برا
 یم عباس در حالیفتم: عمو. فرمود: گییگو یر نمیت، تو جز خی، پدر و مادرم فدایگفت

د، و یاه خواھند پوشیس یپسرانش پس از و ید بر تن دارد، ولیه لباس سفکد یآ یم
 ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۷۰/۹( یثمیھ ».رسند یم یھا به پادشاھ دوازده تن از آن

شان یه من اکاست،  یت نموده، و در سند آن گروھیر به اختصار روایبکدر األوسط و ال
نز که در منتخب الکر از ابن عباس به اختصار، چنان کن را ابن عساینشناختم. و ارا 

اش  ه دربارهکدم یرا ند یسک یت نموده، و گفته است: در سند وی) آمده، روا۲۱۱/۵(
 گفته شده باشد. یزیچ

 

                                           
) و قضاعی در مسند خود ۱۷۱ -۱۷۰/ ۱۹) طبرانر در الکبیر (۲۴۲/ ۷. ابن عساکر (موضوع -١

) و ۱۶۴) و تذکرة الموضوعات (۱۸۸/ ۱تاریخ بغداد. نگا: الآللی المصنوعة ( ) خطیب در۱۱۶۴(
 ) سخاوی میگوید: با این وجود معنای آن صحیح است.۳۲۲۷) و الضعیفة (۲۰۶۸ضعیف الجامع (

 ).۲۰۷/ ۹المجمع (: ) در سند آن چند ناشناخته وجود دارد۳۴۶/ ۱۰. طبرانی (ضعیف ٢
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 بش برای عباس یر از جاکبلند شدن ابوب
ه کت است یروا شھمچنان از جعفربن محمد از پدرش و ازجدش  ١رکنزد ابن عسا

 سنشست، و عمر  یدر سمت راستش م سر کنشست ابوب یم صامبر یپ یگفت: وقت
بود.  صاتب سر رسول خدا کش، و او یرو یدر جلو سدر سمت چپش، و عثمان 

شد و  یخود بلند م یاز جا سر کآمد، ابوب یم سه عباس بن عبدالمطلب ک یوقت
 ) آمده است.۲۱۴/۵نز (کن در منتخب الین چنیا نشست. یش میدر جا ساس عب

 به دوستی عباس ص امبریق پیتشو
امبر ینزد پ یدر حال سه گفت: عباس کت نموده، یعه روایم ازمطلب بن ربکحا

 یگفت: ا» تو را چه شده است؟«گفت:  صامبر ین بود، پیه خشمگکآمد  صخدا
شان یان تو و ایم«گفت:  صامبر یست؟ پیش چیان ما و قریرسول خدا، در م

با ما روبرو  یگردند و وقت یباز روبرو م یگر با روھایھا با ھمد گفت: آن» ست؟یچ
ن یخشمگ صامبر خدا ید: پیگو یشوند. م یدگرگون روبرو م یھا گردند، با چھره یم

ه خشمش ک ید: ھنگامیگو ید، میچشمش بلند گردھردو  انیرگ م یه حتکشد 
مان در قلب یه جان محمد در دست اوست، اک یسوگند به ذات«د، گفت: رکش کفرو

دوست نداشته  یه شما را به خاطر خدا و رسول وکگردد  یمردم تا آن وقت داخل نم
نند؟ ک یت میمرا درباره عباس اذ یچرا مردان«د: و بعد از آن گفت: یافزا یم». باشد
ه کت است یروا ساز عباس بن عبدالمطلب  ٣ھمچنان .٢»مرد مثل پدر اوست یعمو

نند با چھره بشاش و ک یگر مالقات میدیکش با یقر یامبر خدا وقتیپ یگفت: گفتم: ا
ر روبرو یدگرگون و متغ یھا با ما روبرو گردند، با چھره یشوند، و وقت یخوب روبرو م

 یاتسوگند به ذ«ن شد و گفت: یبه شدت خشمگ صامبر خدا ید: پیگو یشوند. م یم
ه شما کشود،  یمان در قلب مرد تا آن وقت داخل نمیه جان محمد در دست اوست، اک

                                           
 ).۲۴۴/ ۷ابن عساکر در تاریخ دمشق ( -١
گوید:  می ) آلبانی۲۳۶/ ۷) و گفته است: حسن صحیح است. ابن عساکر (۳۷۵۸. ترمذی (ضعیف -٢

) صحیح الجامع ۸۰۶ضعیف است. نگا: الصحیحة ( آن به جز گفته اش: عموی شخص ...ی  ھمه
)۲۱۱۳ ،۴۱۰.( 

 ).۳۳۳/۳م (کحا -٣
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ت یاز عصمه روا یو نزد طبران .١»دوست نداشته باشد یرا به خاطر خدا و رسول و
ت را در یراھکداخل مسجد شد، و  یروز سه گفت: عباس بن عبدالمطلب کاست 
اش برگشت و گفت:  به خانه صامبر خدا یآن مشاھده نمود، آن گاه نزد پ یھا چھره

را در  یندیت و ناخوشایراھکشوم  یبه مسجد داخل م یامبر خدا، چرا من وقتیپ یا
 یا«آمد، و داخل مسجد شد و گفت:  صامبر خدا ینم؟ بعد پیب یمردم م یھا چھره

د، و مؤمن یا اوردهیمان نید ایه عباس را دوست نداشته باشکنیگروه مردم تا ا
ف یضع ین فضل بن مختار آمده، و وید: در ایگو ی) م۲۶۹/۹( یثمیھ .٢»دیشبا ینم
 .باشد یم

برای عمر به خاطر  ص امبریاتفاق افتاد و دعای پ بان عمر و عباس یآنچه م
 عزت نمودن عباس

عمربن  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سر از ابن مسعود کابن عسا
رد عباس بن کبرخورد  یه با وک یسکن یصدقه فرستاد، اول یجمع آور یخطاب را برا
اور، عباس به او یابوالفضل، صدقه مالت را ب یبود، عمر به او گفت: ا سعبدالمطلب 
به او گفت: به  سرد. عمر ک یدر سخن درشت ی، و با ویبود یو م یبود یگفت: اگر م

عوض آنچه از تو صادر شد، بود، در  ینم صامبر یخدا سوگند، اگر خدا و منزلتت نزد پ
رفت. آن گاه عمر آمد و نزد  یبه راھ یکدادم، بعد از ھم جدا شدند، و ھر  یجوابت را م

 بدست عمر را  ینمود، عل یادآوری یو یداخل شد و آن را برا سطالب  یبن اب یعل
جمع  یامبر خدا، مرا برایپ یداخل شدند، عمر گفت: ا صنزد رسول خدا ھردو  گرفت، و

 یت عباس بود، گفتم: ایه برخوردم عموک یسکن ی، و با اولیصدقه فرستاد یآور
رد و به کن گفت، و بر من قھر یبه من چنان و چن یاور. ویابوالفضل، صدقه مالت را ب

 صامبر یبا من سخن گفت. و من گفتم: به خدا سوگند، اگر خدا و منزلتت نزد پ یدرشت
را  یو«فرمود:  صامبر خدا یدادم. پ یوابت را مبود در عوض آنچه از تو صادر شد، ج ینم

مرد مثل پدر اوست؟ به عباس  یه عموک یدان یا نمیند، آکخدا عزتت  یا عزت نموده

                                           
 ).۶۱۲() ترمذی و احمد. نگا: ضعیف الجامع ۳۳۳/ ۳. حاکم (ضعیف -١
 ).۲۶۹/ ۹) در سند آن فضل بن مختار است که ضعیف است: (المجمع) (۱۸۵/ ۱۷. طبرانی (ضعیف -٢



 حیات صحابه    ٢٠٢

 

نز کن در منتخب الین چنیا .١»میا گرفته ینگو، چون ما صدقه دو سال را قبًال از و یزیچ
 ت نموده است.یقتاده روا) به اختصار از ۲۷/۴ن را ابن سعد (ی) آمده است. و ا۲۱۴/۵(

 ه پدرش را دشنام داده بودکلی زدن مردی یعباس و س
اد نمود، و به او یپدر عباس را  یه: مردکت نموده یروا باز ابن عباس  ٢مکحا

ن جمع شدند و گفتند: به خدا یزد. بنابرا یلیس یدشنام داد، آن گاه عباس به و
 صامبر خدا ین خبر به پیم. ایزن یم یلیزده است، س یلیه سکسوگند، عباس را چنان

 یگفتند: تو ا» ست؟کین مردم نزد خدا یبھتر«راد نمود و گفت: یا یا خطبه ید، ویرس
ما  یھا ھستم، مرده یه عباس از من است و من از وک یبه درست«امبر خدا، فرمود: یپ

 .٣»دینک یت میھا را اذ ه به آن زندهکد، یرادشنام ندھ

 برای عباس در خالفت شان بعمر ر و کعزت و احترام ابوب
شان  یکھر  بر و عمر که گفت: ابوبکت نموده، یر از ابن شھاب رواکابن عسا

ب کشد و مر یاده میبود، پ یشد، و سوار م یبا عباس روبرو م یھنگام خالفت خود وقت
اده یا مجلسش پیبه منزلش و  یدن وینمود، و با عباس تا رسان یش مکشیخود را پ

 .٤شد یجدا م یسپس از ورفت، و  یم

 ر و استخفاف نموده بودیه عباس را تحقکعثمان و زدن مردی 
ه ک ییزھایه گفت: از چکاند  ت نمودهیر از قاسم بن محمد رواکف و ابن عسایس

ه در آن ک یا را در منازعه یه: او مردکن بود یرفته شد ایپذ یو از و ٥د آوردیعثمان پد

                                           
 ).۲۷/ ۴) ابن سعد (۲۳۸/ ۷ابن عساکر ( -١
٢- ۳۲۹/۳. 
اند،  ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار یح االسناد است، ولیث صحین حدید: ایگو یم مکحا -٣

ت نموده، و افزوده ین را به مانند آن از ابن عباس روایر اکعساح است. و ابن ید: صحیگو یم یذھب
مان مغفرت بخواه، و او  یم، برایبر یامبر خدا، از غضب تو به خدا پناه میپ یاست: گفتند: ا

) ۲۴/۴ن را ابن سعد (ی) آمده، و ا۲۱۱/۵نز (کن در منتخب الین چنیمغفرت خواست. اشان  یبرا
 رده است.کت یر رواکبن عسات ایاز ابن عباس به مانند روا

 ) آمده است.۶۹/۷نز (کن در الین چنیا -٤
 سن را عثمان ین بار این عمل را انجام نداده بود، و نخستیا یقبل از و یسکه ک ین معنیبد -٥

 انجام داد. م.
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پاسخ  ی، و١نموده بود زد، به او گفته شد یاحترام یو ب کیبه عباس بن عبدالمطلب سب
 یبه و یاحترام یو ب کیبدارد و من به سب یش را گرامیعمو صامبر خدا یا پیداد: آ

مخالفت  صامبر خدا یت نشان دھد با پین عمل رضایه به اک یسکاجازه بدھم؟! ھر 
نز کمنتخب الن در ین چنیا رفته شد.ین عمل از عثمان پذین اینموده است، بنابرا

 ) آمده است.۲۱۳/۵(

 ش برای اویردن جاکو عزت نمودن علی و واگذار  س رکابوب
در مسجد نشسته  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز انس  یابن األعراب

آمد و سالم داد، بعد از  س یه ناگھان علکنشسته بودند،  یارانش در اطراف ویبود، و 
 یھا یدر رو صند، آن گاه رسول خدا یه در آن بنشکنمود نگاه  ییستاد، و به جایآن ا

ر در طرف راست کد، و ابوبیگشا یم یجا یو یبراشان  دامکه کاصحابش نگاه نمود 
 ینجا ایخود برخاست و گفت: ا یر از جاکنشسته بود، آن گاه ابوب صامبر خدا یپ

را در  یو خوشر نشست، و ما سرور کو ابوب صامبر خدا یان پیابوالحسن. و او در م
 یا«د و گفت: یگردان یر روکم، بعد از آن به ابوبیمشاھده نمود صچھره رسول خدا 

ن در ین چنیا .٣»داند یم ٢ ]لت [اھل فضلیاھل فض یلت را برایر، ھمانا فضکابوب
 ) آمده است.۳۵۹/۷ه (یالبدا

 قول گروھی از انصار برای علی: ای موالی ما
نزد  ٤در رحبه یه گفت: گروھکاند  ت نمودهیاز رباح بن حارث روا یاحمد و طبران

شما  یما، گفت: من چگونه موال یموال یا یکآمدند و گفتند: السالم عل س یعل
در روز  صامبر خدا ید؟ گفتند: از پیه شما قوم عرب ھستک یتوانم باشم، در حال یم

ش یز موالین نیا ش ھستمیه من موالکرا  یسک«گفت:  یه مکم یدیر خم شنیغد

                                           
 اعتراض صورت گرفت. م. ی: در مورد عملش بر ویعنی -١
 ن عبارت باشد.یادت این است درست زکمم -٢
) و ۳۸۱/ ۱) و الموضوعات ابن جوزی (۳۷۱(دروغین). نگا: الفوائد المجموعة شوکانی ( موضوع -٣

 ).۲۰۶۸) و ضعیف الجامع (۳۵۹/ ۱تنزیه الشریعة (
 وفه.کاست در  یمحل -٤



 حیات صحابه    ٢٠٤

 

ھا  نینمودم، و گفتم: اشان  بیه آنھا رفتند، من تعقک ید: ھنگامیگو یرباح م .١»است
 یثمیھ است.شان  انیز در مین یوب انصاریه ابواکاز انصار  یستند؟ گفتند: گروھکی
 اند. د: رجال احمد ثقهیگو ی) م۱۰۴/۹(

 اش ھستم علی ولی اوست ه من ولیکسی ک :صامبر یقول پ
فرستاد،  یا هیما را در سر صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سده یبزار از بر

تان را چگونه  دوست«د: یم، پرسیه آمدک یر مقرر نمود، ھنگامیرا بر ما ام س یو عل
د: آن گاه سر یگو یت نمود. میاکش یر من از ویا غیت نمودم، یاکش یمن از و» د؟یافتی

ناگھان  -نمودم  ین نگاه میشه به زمیه ھمکبودم  یو من مرد -خود را بلند نمود 
اش  یه من ولکرا  یسک«د: یگو یده و میسرخ گرد صامبر یه صورت پکمتوجه شدم 

 یثمیھ .٢رسانم ینم یت بدیھرگز برا یگفتم: در مورد و». اوست یول یھستم، عل
 اند. حیرجال صح یت نموده و رجال وین را بزار رواید: ایگو ی) م۱۰۸/۹(

 ت نموده استیند مرا اذکت یه علی را اذکسی ک :ص امبریپقول 
ت یروا -ه بود یبیه از اصحاب حدک - س یابن اسحاق از عمروبن شاس اسلم

او را در آن  صامبر خدا یه پکھمراه سوارانش بودم  س یه گفت: من با علکنموده، 
 ینسبت به وه در نفس خود کبر من ستم روا داشت،  کیاند یمن فرستاده بود، علیبه 

ه با او مالقات ک یسکنه و نزد ینه آمدم، در مجالس مدیه به مدک یخشم گرفتم. ھنگام
در  صامبر خدا یه پکآمدم  یدر حال یردم، بعد روزکت یاکش یردم از دست وک

نم، به من نگاه نمود، ک ینگاه مھایش  د به چشمیه مرا دک یمسجد نشسته بود، ھنگام
عمرو مرا  یبه خدا سوگند، ا«ه نزدش نشستم گفت: ک ینشستم. وقت یه نزد وکنیتا ا
ه و انال»یت نمودیاذ امبر خدا را یه پکنیه راجعون! به خدا و اسالم از ای، گفتم: انااللَّ
 .٣»ت نموده استیند، مرا اذکت یرا اذ یه علک یسک«برم! گفت:  ینم پناه مکت یاذ

                                           
اند  داسته ص) شیعه این حدیث را نصی بر جانشینی علی بعد از پیامبر ۳۷۰/ ۴. احمد (صحیح -١

 ).۱۷۵۰الضعیفه (که این دروغ است. نگا: 
 ).۶۵۲۴) نگا: صحیح الجامع (۱۸۵/ ۵) طبرانی (۳۵۸/ ۵. احمد (صحیح -٢
بخاری ) ۳۹۵/ ۵) بیھقی (در الدالئل ۲۲۰۲) ابن حبان (۱۲۲/ ۳) حاکم (۴۸۳/ ۳. احمد (صحیح -٣

 ) صحیح دانسته است.۵۹۲۴) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۲۵۶۱) بزار (۳۰۷/ ۶در تاریخ (



 ٢٠٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ن ین چنیر شده است. اکنموده، و آن را متذت ین را امام احمد از عمروبن شاس روایا
به  ین را احمد، و طبرانید: ایگو ی) م۱۲۹/۹( یثمی) آمده است. و ھ۳۴۷/۷ه (یدر البدا

 اند. اند، و رجال احمد ثقه ت نمودهیروا یاختصار، و بزار مختصرتر از و

 ه به علی دشنام دادکوقتی  ص امبریپ پناه خواستن سعد از غضب
گر در مسجد یه گفت: من با دو تن دکت نموده، یروا سوقاص  یاز سعدبن اب یعلیابو

ه کآورد  یرو یدر حال صامبر خدا یم آن گاه پیرا دشنام داد س ینشسته بودم، و عل
ان من و یم«گفت:  یبه خدا پناه بردم، و یان بود، و من از غضب ویاش نما خشم در چھره

ه ین در البداین چنیا .١»ت نموده است!یرا اذند، مکت یاذ را یه علک یسکست؟ یشما چ
ت ی، و بزار به اختصار روایعلین را ابوید: ایگو ی) م۱۲۹/۹ یثمی) آمده است. و ھ۳۴۷/۷(

 اند. ه آن دو ثقهکر محمودبن خداش و قنان یاند، غ حیرجال صح یعلیاند، و رجال ابو نموده

 ه علی را ناسزا گفتکاعتراض عمر بر مردی 
ناسزا  س یبه عل سدر حضور عمر  یه: مردکت نموده یروا سر از عروه کابن عسا

ه بن عبدالمطلب، و یشناس ین قبر را میگفت. عمرفرمود: صاحب ا ، محمدبن عبداللَّ
ن، چون اگر تو کاد میر یو خ یرا جز به خوب یعل ،٢طالب بن عبدالمطلب یبن اب یعل
 .٣یا ردهکت ین را در قبرش اذی، اینکت یرا اذ یو

 گذاشته شود ھرگز او را دشنام نخواھم داد قول سعد: اگر اره ھم بر فرق سرم
 س کنزد سعد بن مال یه: وکت نموده یر بن خالد بن عرفطه رواکاز ابوب یعلیابو

ا تو ھم ید، آیردک یاقدام م س یوفه به دشنام دادن علکه شما در کدم یآمد و گفت: شن
ه جان سعد در دست ک یبرم! سوگند به ذات یم؟ گفت: به خدا پناه یرا دشنام داد یو

ه اگر اره ھم بر کگفت،  یم یزیچ یه درباره علکدم یشن صامبر خدا یاوست، از پ
د: یگو ی) م۱۳۰/۹( یثمیھ .٤دھم یرا دشنان نم یفرق سرم گذاشته شود ھرگز و

 اسناد آن حسن است.

                                           
 ).۱۳۰/ ۹) نگا: المجمع (۶۹۳۵) و (۳۴۲۴) و (۷۷۰بویعلی (. احسن -١
 شوند. م. یجا میکه عبدالمطلب است، با ھم کدر پدر دوم،  صامبر یو پ س ی: علیعنی -٢
 ) آمده است.۴۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣
 ).۱۳۰/ ۹) و المجمع (۳۹۶۷) نگا: المطالب العالیه (۷۷۰. ابویعلی (حسن -٤



 حیات صحابه    ٢٠٦

 

 ه به علی و امتناع سعد از آنیی معاویناسزاگو
اند  ت نمودهیوقاص و او از پدرش روا یاز عامربن سعد بن اب یترمذاحمد و مسلم و 

را امر نمود و گفت: چه تو را باز  شان سعد یسف یه بن ابیگفت: معاو یه: پدرش به وک
ه کاد آوردم، یز را به ی؟ گفت: ھان من سه چیرا دشنام بدھ ١ه ابوترابکدارد  یم
من باشد، از  یھا برا از آن یکیاگر گفته بود، و  یعل یھا را برا آن صامبر خدا یپ

 یه علک یاز غزوات و یکیدر  صامبر خدا یم بھتر است. از پیسرخ رنگ برا یشترھا
ا مرا با زنان و اطفال وا یرسول خدا، آ یبه او گفت: ا یه علکدم، یرا گذاشته بود شن

من به منزلت ھارون  یه براک یشو ینم یا راضیآ«گفت: صامبر خدا ی؟ پیگذار یم
ه کدم یبر شنی، و از او در روز خ»ستین ییه پس از من نبکن ی، مگر ایباش یبه موس

دارد، و خدا  یه خدا و رسولش را دوست مکدھم  یم یرق را به دست مردیب«گفت:  یم
 صامبر یگاه پ افزود: من ھم منتظر آن بودم، آن». دارند یو رسولش او را دوست م

رد، ک یامبر آورده شد، و چشمش درد می، و او نزد پ»دیم فراخوانیرارا ب یعل«گفت: 
سپرد، و  ید، و پرچم را به ویمال یو یھا آب دھنش را بر چشم صامبر یسپس پ

 ه نازل شد:ین آیه اک یب او فرمود، و ھنگامیز فتح را نصیخداوند ن

ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل ﴿ �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
 ﴾َوأ

 .]۶۱[آل عمران: 
 یھا د فرزندان خود و فرزندان شما و زنان خود و زنان شما و ذاتییایبگو: ب«: ترجمه

 .»میشما را فراخوان یھا خود و ذات
بار «را خواست، بعد از آن گفت:  شن ی، فاطمه، حسن و حسیعل صامبر یو پ

 .٣-٢»اند ھا اھل من نیا ا،یخدا
ه بن اب یقمشو نزد ابوزرعه د ه گفت: کت است یح از پدرش رواینج یاز عبداللَّ

 یگرفت و گفت: ا بوقاص را  یه حج نمود، دست سعدبن ابیه معاوک یھنگام

                                           
 نموده بود. یه مسمینکن یرا به ا یو صامبر یه پکاست،  س یعل هینکابوتراب  -١
) تحت ۲۰۸/۱به آن اشاره نموده است در ( سه سعد کت و صورت مباھله یاکن حیل ایتفص -٢

شتر یافت شرح بیدر یتوان برا یه مکگذشت، » به اھل نجران صامبر خدا ینامه پ«عنوان 
 موضوع به آن مراجعه نمود. م.

 ).۱۲۱) ابن ماجه (۵۲/ ۴) احمد (۳۷۲۴) ترمذی (۲۴۰۶) مسلم (۳۷۰۱بخاری ( -٣



 ٢٠٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ه کاست  یکنزد ین جنگ ما را از حج بازداشت، حتیه اکم، یھست یابواسحاق ما قو
ه ما چون طواف تو طواف کن، کم، پس طواف ینکآن را فراموش  یھا سنت یبعض
ه فارغ شد سعد را با خود داخل دارالندوه ساخت، و او را با ک ید: ھنگامیگو یم. میینما

نمود و به او بد گفت.  یادآوریطالب را  یبن اب یخود بر تختش نشاند، و بعد از آن عل
و دشنام  یی، و بعد به بدگویتت نشاند، و بر تخیسعد گفت: مرا به منزلت داخل نمود

سه گانه او در من  یھا یژگیاز و یکی؟ به خدا سوگند، اگر یشروع نمود یدادن عل
تر  م باشد، نزدم بھتر و محبوبیه آنچه آفتاب بر آن طلوع نموده است براکنیباشد، از ا

رفت به او  که به غزوه تبوک یدر وقت صامبر یه پکم آنچه باشد یاست، و اگر برا
ه کنی، مگر ایباش یمن به منزله ھارون به موس یه براک یشو ینم یا راضیآ«گفت: 

 ه آفتاب بر آن طلوع نموده است، بھتر وکم از آنچه ی، برا»ستین ییپس از من نب
 یپرچم را به مرد«بر به او گفت: یه روز خکم آنچه باشد یتر است، و اگر برا محبوب

داند، و  یدارد، و خدا و رسولش او را دوست م یا دوست مه خدا و رسولش رکدھم  یم
م از آنچه آفتاب بر آن ی، برا»ستیننده نکگرداند، و فرار  یم یب ویخداوند فتح را نص

 یم از ویبر دخترش باشم، و برا یتر است، و اگر داماد و طلوع نموده است، بھتر و محبوب
م باشد، یآفتاب بر آن طلوع نموده است براه آنچه کنیاوست، از ا یه براکباشد  یفرزندان

شوم، سپس  ینزدت داخل نم یچ منزلیتر است، بعد از امروز در ھ نزدم بھتر و محبوب
 ) آمده است.۳۴۱۰۳۴۰/۷ه ین در البداین چنیا .١رون آمدیان داد و بکچادر خود را ت

 ه به علی دشنام دھدکسی کبر  اعتراض ام سلمه
ه جدل وارد شدم، و  له گفت: نزد ام سلمه کت نموده، یروا ٢یاحمد از ابوعبداللَّ

ه،  یان شما دشنام داده میدر م صا رسول خدا یاو به من گفت: آ شود؟ گفتم: معاذاللَّ
ه،  ا سبحانی ھر «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یمانند آن، گفت: از پ یا لمهکا یاللَّ
د: رجال یگو ی) م۱۳۰/۹( یثمیھ .٣»را دشنام دھد، مرا دشنام داده است یه علکس ک

                                           
 ).۲۸۵/ ۱) احمد (۳۷۲۴) ترمذی (۲۴۰۴مسلم ( -١
 باشد. یف میه تصحکآمده، » یخدل«در اصل:  -٢
) و ۵۶۸۱) ضعیف الجامع (۲۸۸/ ۳) نگا: الصحیحة (۱۲۱/ ۳) حاکم (۳۲۳/ ۶. احمد (ضعیف -٣

الضعیفه گفته است: منکر است /. ھمچنین در آن ابواسحاق السبیعی ) و در ۲۳۱۰الضعیفة (
 مختلط است. در سند آن نیز اضطراب وجود دارد.



 حیات صحابه    ٢٠٨

 

ه جدلی، غیو  .اند حیباشد، رجال صح یه ثقه مک یر از ابوعبداللَّ
ه جدل یعلیو ابو یو نزد طبران به  له گفت: ام سلمه کت است یروا یاز ابوعبداللَّ

ه، آ یمن گفت: ا شود؟ گفتم:  یان شما دشنام داده میدر م صامبر خدا یا پیابوعبداللَّ
ه او را دوست ک یسانکو  یا علیشود؟ گفت: آ یدشنام داده م صا رسول خدا یآ
 .١داشت! یاو را دوست م صامبر یه پک یشوند، در حال یدارند دشنام داده نم یم

 نشیقول حضرت علی درباره حسب و د
 س یه گفت: علکاند  ت نمودهیر از ابوصادق رواکب در المتفق و ابن عسایخط

س کن ھر ین اوست، بنابراینم دیاست و د صامبر خدا یفرمود: حسب من، حسب پ
 .٢ناسزا گفته است صامبر خدا ید، به پیه به من ناسزا بگوک

 ر و عزت نمودن حسنکابوب
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا یدر جزء خود از عبدالرحمن بن اصبھان یم و جابریابونع

قرار داشت،  صامبر خدا یبر منبر پ یه وکآمد،  شر کنزد ابوب یدر حال یحسن بن عل
 ین جای، ایر گفت: راست گفتک، ابوب٣این بیینشستن پدرم پا یحسن گفت: از جا

گفت: به خدا  س یست. علینشستن پدرت است، و او را در بغل خود نشاند و گر
، به خدا سوگند، من تو را یر گفت: راست گفتکست. ابوبین از فرمان من نیسوگند، ا
نمود،  یم یسخنران یر روزکه: ابوبکت است یوه روانم. نزد ابن سعد از عرک یمتھم نم

 یا، آن گاه علین بییبر منبر باال رفت و گفت: از منبر پدرم پا یو حسن آمد و نزد و
 .٤ار بدون مشورت ماستکن یگفت: ا

 نیعمر و عزت نمودن حس
بر منبر  سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، یروا یر از ابوالبخترکابن عسا

ش برخاست و گفت: از منبر پدرم یبه سو ب ین بن علیه حسکرد، ک یم یسخنران

                                           
ه ی، غید: رجال طبرانیگو یم یثمیھ -١ ن را ابن یو ااند. حیباشد، رجال صح یه ثقه مکر از ابوعبداللَّ

ه به مانند آن، چنان یش یاب  ت نموده است.ی) آمده، روا۴۶/۵ه در المنتخب (کبه از ابوعبداللَّ
 ) آمده است.۴۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٢
 باشد. یم صامبر یش پینجا بابایھدف از پدر ا -٣
 ) آمده است.۱۳۲/۲نز (کن در الین چنیا -٤



 ٢٠٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ن امر نمود؟ یبه ا کی، منبر پدرت است، نه منبر پدر من، تو را یا، عمر گفت: آرین بییپا
ن امر ننموده است! [بعد از آن یرا به ا یس وکچیبرخاست و گفت: ھ س یآن گاه عل

گفت:  سخواھم نمود! عمر ه یپررو تنب یگفت] اما تو را ا سن یبه حس س یعل
 .١راست گفت منبر پدرش است یام را مزن، و برادرزاده

ه کت است یروا ب ین بن علیب از حسیه و خطیو نزد ابن سعد و ابن راھو
ا و به ین بییبر منبر باال رفتم، و به او گفتم: از منبر پدرم پا سگفت: نزد عمربن خطاب 

ن آمد، ییه پاک یمرا با خود نشاند. ھنگام نداشت، ومنبر پدرت باال برو، گفت: پدرم منبر 
ن را یس اکچ ین را به تو آموخت؟ گفتم: ھیا کیم، کپسر یبه منزل خود رفت و گفت: ا

 یاوریف بیو نزدمان تشر ییایارت ما بیم اگر به زکپسر یاموخته است، گفت: ایبه من ن
ته است، و ابن عمر در دروازه ه تنھا نشسیه او با معاوکآمدم  یبھتر خواھد بود، بعد روز

م کپسر ید و گفت: ایقرار دارد، و به او اجازه داده نشده است، و برگشتم. بعدھا مرا د
، و ابن عمر یردک یصحبت م ییه به تنھای؟ گفتم: آمدم و تو با معاوییآ یچرا نزد ما نم

ه بن عمر ز برگشتم. گفت: تو به اجازه از ین من نیه برگشت، بنابراکدم، یرا د عبداللَّ
و دست  ،٢ده است و بعد شمایانیخداوند رو ینیب یما م ی، آنچه را در سرھایتر مستحق

 .٣خود را بر سرش گذاشت

 ر و عزت نمودن حسنکابوب
ه گفت: کاند  ت نمودهیم از عقبه بن حارث رواکو حا ی، نسائیابن سعد، احمد، بخار

در  س یرون رفتم، و علیاز نماز عصر ب صامبر خدا یر چند شب پس از وفات پکبا ابوب
 یه با اطفال بازکگذشت  یدر حال یر بر حسن بن علکرفت. و ابوب یش راه میپھلو

 :گفت ینمود، آن گاه او حسن را بر گردن خود برداشت و م یم

 يبأبى شبيه بالنب
 

 ليس شبيهاً بعىل 
 

 .٤»یه است، و نه به علیامبر شبیبه پ یه وکبه پدرم، «ترجمه: 

                                           
 ) آمده است.۱۰۵/۷نز (کن در الین چنیف است. اید: سند آن ضعیگو یر میثکابن  -١
بوده  صه در سر ما جا گرفته است، از جانب خداوند اما توسط جد بزرگوار شما ک یمانی: ایعنی -٢

 است. م.
 ح است.ید: سند آن صحیگو ی) م۳۳۳/۱) آمده است. و در اإلصابه (۱۰۵/۷نز (کن در الین چنیا -٣
 ).۱۶۸/ ۱) حاکم (۸/ ۱) احمد (۳۷۵۰بخاری ( -٤



 حیات صحابه    ٢١٠

 

 .١دیخند یم س یو عل

 م حسنکدن شیره و بوسیابوھر
ه با حسن کدم یرا د سره یه گفت: ابوھرکت نموده، یربن اسحاق روایاحمد از عم

 صامبر خدا یه پکم خود را کش یگفت: ھمان جا )به او(روبرو شد، و  ب یبن عل
ره آن را یم خود را برھنه نمود، و ابوھرکش ین، وکد برھنه یبوس یدم از آن میرا د
ن ید: ایگو ی) م۱۷۷/۹( یثمیھ .٢دیرا بوس یه: ناف وکآمده است  یتید. و در روایبوس

م خود را کگفته است: او ش یه طبرانکنیاند، مگر ا ت نمودهیروا یرا احمد و طبران
ر یھا غ آن ھردوی گذاشت. و رجال یره دست خود را بر ناف ویبرھنه نمود، و ابوھر

ه کر، چنان ین را ابن نجار از عمی. و ااند حیباشد، رجال صح یه ثقه مکربن اسحاق یعم
گاه دھن خود را بر  ت نموده، و در آن آمده است: آنی) آمده است، روا۱۰۴/۷نز (کدر ال

 گذاشت. یناف و

 »ای آقای من«دی یا سیره برای حسن: یقول ابوھر
 ب یبن عل ه حسنکم یره بودیه گفت: با ابوھرکت نموده، یروا یاز مقبر یطبران

ه با ما بود کنیره در ضمن ایرا دادند، و ابوھر یآمد و سالم داد، و قوم جواب سالم و
دھد، در حال او به حسن  یسالم م یگفته شد: حسن بن عل یمتوجه نشد، به و

من، گفت:  یآقا ی: اییگو یمن، به او گفته شد: م یآقا یا یکوست و گفت: علیپ
) ۱۷۸/۹( یثمیھ .٣»د استیس یو«گفت:  صامبر خدا یه پکدھم  یم یگواھ

به  ید مقبریر از سعکو ابن عسا یعلین را ھمچنان ابویاند. و ا ثقه ید: رجال ویگو یم
) آن را ۱۶۹/۳م (کاند. و حا ت نمودهی) آمده، روا۱۰۴/۷نز (که در الکمانند آن، چنان 

 ح دانسته است.یت نموده، و صحیروا
 

                                           
 ) آمده است.۱۰۳/۷نز (کن در الین چنیا -١
 ) شیخ احمد شاکر آن را صحیح دانسته است.۴۹۳، ۲۵۵/ ۲احمد (. صحیح -٢
) ۳۷۴۶) اصل آن در بخاری (۱۶۹/ ۳) حاکم (۵۶۶۱) ابویعلی (۲۳، ۲۲، ۲۱/ ۳. طبرانی (صحیح -٣

او بین دو ی  این فرزند من سید (آقا و سرور) است باشد که خداوند بوسیله«به این صورت است: 
 ».گروه اصالح نماید



 ٢١١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 ن اتفاق افتادیمحبت حسن و حسدر  ره و مروانیان ابوھریآنچه م
ه در آن درگذشت ک یضیه: در ھمان مرکت نموده یروا سره یاز ابوھر یطبران

ه با ھم ھمراه ک یره گفت: من نسبت به تو از وقتیمروان نزدش آمد. مروان به ابوھر
 سره ید: ابوھریگو یام. م ن نشدهیت با حسن و حسن خشمگیم جز درباره دوستیشد

رون یب صامبر خدا یه با پکدھم،  یم یده نشست و گفت: گواھخود را جمع نمو
ه کد ین را شنیحسن وحس صم، رسول خدا یدیاز راه رس ییه در جاکنیم، تا ایرفت
به سرعت به راه افتاد ونزد آن دو  ینند، و آن دو با مادرشان بودند، بعد وک یه میگر

فاطمه گفت: تشنه » است؟فرزندانم را چه شده «گفت:  یه مکم یدیآمد، و از او شن
دا نمودن یبه خاطر پ یا ھنهک کبه طرف مش صامبر خدا ید: سپس پیگو یاند، م شده

 یسکا با یم بود، پس صدا نمود، آکاد مردم یآب رفت، و آن وقت آب با توجه به آمدن ز
 کدست به مش صامبر یپ یدن صدایدم با شنیبا شن یسکاز شما آب ھست؟ و ھر 

 صامبر خدا یافت، آن گاه پیآب ھم ن یا س قطرهکچ یھ یابد، ولیخود برد تا آب ب
داد، و من  یمه به ویر خی، و فاطمه او را از ز»ھا را به من بده از آن یکی«گفت: 

 یاو را رو صامبر یدم، بعد پید صامبر یرا ھنگام دادن او به پ یو یبازوھا یدیسف
 صامبر خدا یشد، آن گاه پ ید، و خاموش نمیشک یاد میاو فر ینه خود گذاشت، ولیس

د، یه آرام شد و خاموش گردکنیدن آن نمود، تا اکیرد، و او شروع به مکزبان خود را باز 
شد، بعد از  ینمود، و خاموش نم یه میھمچنان گر یدم، و دومیرا نشن یه ویگر گریو د
 یبا و صامبر یرا به او داد، و پ ی، و او و»را به من بده یگرید«گفت:  صامبر یآن پ

دم. سپس یرا نشنشان  یگر صدایخاموش شدند، و دشان  ھردوی ز چنان نمود، بعدین
 یه در وسعت و فراخکنیم، تا ای، و راست وچپ از شترھا گذشت»دینکت کحر«گفت: 
ھا  ، باز ھم من آنصامبر خدا ین حالت از پیدن ایم، حاال با دیردکبرخورد  یراه با و

ت نموده، و یروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۸۱/۹( یثمیھ ١را دوست نداشته باشم؟!
 اند. رجال آن ثقه

 
 

                                           
 ).۱۹۰/ ۸) نگا: المجمع (۲۱۱/ ۴) ابن عساکر (۵۱، ۵۰/ ۳۰رانی (. طبصحیح -١



 حیات صحابه    ٢١٢

 

  عزت نمودن علما و بزرگان و اهل فضل

 د به ابن عباسیدبن ثابت، و احترام زیاحترام ابن عباس برای ز
سوار شد، و  یروز سدبن ثابت یه: زکت نموده یعمار روا یر از عماربن ابکابن عسا
نار برو، ابن ک صامبر خدا یپ یپسر عمو یگرفت، او گفت: اابش را کر سابن عباس 

د گفت: یم، زینکنطور رفتار یه با علما و بزرگان خود ھمکم یا عباس گفت: مأمور شده
د و ید دست او را بوسیرون آورد، و زیدستت را به من نشان بده، بعد او دست خود را ب

 .١مینکرفتار  نطوریمان ا یت نبیه با اھل بکم، یا گفت: مامور شده
 سدبن ثابت یه گفت: زکت است یروا یح از شعبیان به اسناد صحیعقوب بن سفیو نزد 

امبر یپ یپسرعمو ید گفت: ایابش را گرفت، زکر برفت تا سوار شود، و ابن عباس 
 .٢مینک ین رفتار مین چنینار برو، ابن عباس گفت: نه، با علما و بزرگان اک صخدا 

 س دهیابوعبامبر و عزت نمودن یپ
با  صامبر خدا یه پک یه گفت: در حالکت نموده، یروا ساز ابوامامه  یطبران

 یا اسهکقرار داشت، ناگاه  شاز اصحاب خود  یا ده ابن جراح و عدهیر، عمر، ابوعبکابوب
 ینب یده گفت: ایده داد. ابوعبیآن را به ابوعب صآورده شد، رسول خدا  ییدنیبا نوش
اسه را کده ی، و ابوعب»ریبگ«گفت:  صامبر یشماست. پت با یحق اولو صخدا 

گفت:  صامبر خدا یخدا، پ ینب یر ایه بنوشد به او گفت: بگکنیقبل از ا یگرفت. ول
ند، و بزرگ ما را کما رحم ن کوچکه بر ک یسکت با بزرگان ماست، کبنوش، چون بر«

                                           
 ) آمده است.۳۷/۷نز (کن در الین چنیا -١
ت نموده، و یبه مانند آن روا یاز شعب ین را طبرانی) آمده است. و ا۵۶۱/۱ن در اإلصابه (ین چنیا -٢

) گفته ۳۴۵/۹( یثمیه ھکباشد، چنان  یه ثقه مک ین رمانیر از رزیغ اند. حیرجال صح یرجال و
ن را ی) از ابوسلمه ا۴۲۳/۳م (کرده است. و حاکت ین را روای) به مانند ا۱۷۵/۴است، و ابن سعد (

مانند  یان از شعبیعقوب بن سفیحش دانسته، و یت نموده، و به شرط مسلم صحیبه مثل آن روا
ست. و نزد ابن نجار رده اکت ی) آمده، روا۳۳۲/۲ه در اإلصابه (کعمار را، چنان یث عماربن ابیحد

دبن ثابت را گرفت، و بعد از آن گفت: ما مأمور یاب زکر یه: وکت است یروا باز ابن عباس 
 ) آمده است.۳۸/۷نز (کن در الین چنیم. ایرین و بزرگان خود را بگیاب معلمکه رکم یا شده



 ٢١٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

آمده،  ید الھانیزیبن  ین علید: در ایگو ی) م۱۵/۸( یثمیھ .١»ستید از ما نیاعزاز ننما
 باشد. یف میضع یو و

 مبنی بر فرصت دادن بزرگتر برای صحبت ص امبریامر پ
ه بن سھل کت نموده یحثمه روا )یاب(ج و سھل بن یاز رافع بن خد یبخار ه: عبداللَّ

خرما از ھم جدا شدند، و  یھا ان درختیبر آمدند، ودرمیبه خ شصه بن مسعود یو مح
ه بن سھل به قتل رس صه فرزندان یصه و محید. عبدالرحمن به سھل و حویعبداللَّ

صحبت نمودند، و شان  ه جدا شدنیآمدند، و درباره قض صامبر یمسعود نزد پ
بزرگ را بزرگ «فرمود:  صامبر ین قوم بود شروع نمود، پیه خردترکعبدالرحمن 

ش یه دوست خویبعد در قض -ند کد بزرگتر صحبت یبا یعنید: یگو یم ییحی -» گردان
ه گفت: کنیا ای -خون مقتول خود را  یا«گفت:  صامبر یصحبت نمودند و پ

 صامبر خدا یپ یگفتند: ا» د؟یآور یبه دست متان  به سوگند پنجاه تن -را تان  صاحب
شان از شما یھود با سوگند پنجاه تن از ایپس «م، فرمود: یا دهیه ما ندکاست  یارک

 صامبر خدا ین پیافراند! بنابراکھا قوم  آن صامبر خدا یپ یگفتند: ا». ابندی یبرائت م
 .٢پرداختشان  یرا از طرف خود برا یه وید

 و عزت وائل بن حجر ص امبریپ
به ما  صه گفت: خبر ظھور رسول خدا کت نموده، یروا سبزار از وائل بن حجر 

شد، آن گاه من آن را رھا  یم، و از ما اطاعت میقرار داشت یبزرگ ید، و ما در پادشاھیرس
ه نزد ک یم، ھنگامیرون آمدیامبرش بیو رغبت به خدا و پ ینمودم، و به خاطر عالقمند

ه نزدش آمدم، ک یدم، او آنان را از قدوم من بشارت داده بود. وقتیرس صامبر خدا یپ
رد و مرا بر آن نشاند، کم پھن یبرا و به او سالم دادم، جواب سالمم را داد و چادرش را

خود را بلند نمود،  یھا نار خود نشاند، آن گاه دستکبعد از آن به منبر خود رفت ومرا 
جمع  یوسوی  بها درود فرستاد، و مردم یآورد و بر انب یخداوند را به جا یو حمد وثنا

                                           
/ ۲لتقریب () در سند آن األلھانی است که ضعیف است: ا۲۲۷/ ۳) و (۲۷۱/ ۸. طبرانی (ضعیف -١

 ).۱۵/ ۸) و المجمع (۴۶
) و ابن ماجه ۸-۵/ ۸) نسائی (۱۴۲۲) ترمذی (۳۰۲۴) احمد (۱۶۶۹) مسلم (۶۱۴۲بخاری ( -٢

)۲۶۷۷.( 



 حیات صحابه    ٢١٤

 

از  ین دوریمه از سرزکن وائل بن حجر است، یمردم، ا یا«شدند و او به آنان گفت: 
و رغبت به خدا و  یراه، به خاطر عالقمندکخود بدون ا یتمندیحضرموت، به رضا

 )۳۷۳/۹(یثمیھ .١یوائل گفت: راست گفت». نجا آمده استین او ایرسولش و د
 ساز وائل بن حجر  یباشد. و نزد طبران یف مین محمدبن حجر آمده، و ضعید: در ایگو یم

ن وائل بن حجر است، یا«آمدم، و او گفت:  صامبر یه گفت: من نزد پکت است یروا
ه به خاطر کامده است، بلیچ طمع و ترس نزدتان نیه نزدتان آمده است، به خاطر ھک

پھن نمود، و او را در  یو یو چادر خود را برا». خدا و رسول نزدتان آمده است یدوست
مردم  یمود، و براد، و به منبر بلندش نیشکخود نشاند، و او را به طرف خود  یپھلو

» ب استیقر یمرانکبه ح یرا زمان وید، زینک ینرم یبا و«راد نموده گفت: یه ایانیب
من آن را به «گفت:  صامبر یوائل گفت: اھلم، آنچه را از خود داشتم از من گرفتند، پ

 یثمیھ .٢ر شده استکث را متذیو حد». دھم یدھم، و دو برابر آن را به تو م یتو م
اش  عمهمونه بنت حجر بن عبدالجبار از یق میاز طر ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۷۴/۹(

 اند. ثقه یه رجال ویرا نشناختم و بق یت نموده، و ویبنت عبدالجبار روا ییحیام 

 و عزت نمودن سعدبن معاذ ھنگام وفاتش صامبر یپ
 سه زخم دست سعد ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا باز ابن عباس  ٣ابن سعد

برخاست و او را در آغوش خود  یوسوی  به صامبر ید، پیگرد یپاره شد و خون جار
ه کس کنمود، و ھر  یفواره م صش رسول خدا یگرفت، و خون به صورت و ر

خود را به سعد  صامبر خدا یرا از خون نگه دارد، پ صامبر خدا یخواست پ یم
 درگذشت. یه وکنینمود، تا ا یترم یکنزد

 یم خود را درباره بنکه سعد حک یه گفت: ھنگامکت است یاز انصار روا یو از مرد
 صامبر ین خبر به پیباز شد. و ا یظه صادر نمود، دوباره برگشت و جراحت ویقر
 یدینزد سعد آمد و سر او را گرفته در آغوش خود گذاشت، و او با لباس سف ید، ویرس

د و یشدند، و او مرد سف یش برھنه میشد پاھا یده میشکش یه اگر بر روکده شد، یپوشان

                                           
) ۵۱۱/ ۳اش در المیزان () در سند آن محمد بن حجر است که ذھبی درباره۲۴۷۵. بزار (ضعیف -١

 آن یک مجھول است.) و در ۱۹/ ۲۲گوید: دارای مناکیر است. و طبرانی (می
 ).۳۷۳/ ۹) نگا: المجمع (۸۰/ ۲/ ۱) ابن سعد (۱۷۵/ ۸. بخاری (ضعیف -٢
٣- ۴۲۶/۳. 
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ا، سعد در راه تو جھاد یبارخدا«فرمود:  صامبر خدا یبود، بعد از آن پ یلیکھ یقو
ن یبود انجام داد، پس روح او را به بھتر یرد، و آنچه را بر وکق ینمود، و رسولت را تصد

د، یرا شن صامبر خدا یالم پکسعد  یوقت». ریبپذ یریپذ یروح را م یکه ک یوجھ
ه. من ھم گواھ ا رسولی یکچشمان خود را باز نمود و گفت: السالم عل ه کدھم  یم یاللَّ

سر او را در آغوش  صامبر خدا یدند پیه اھل سعد دک ی. ھنگامیامبر خدا ھستیتو پ
د، یگرد یادآوری صامبر خدا یپ یخود گذاشته است، از آن به وحشت افتادند، و برا

از آن به  یا را در آغوش خود گذاشته یدند سر ویه تو را دک یه اھل سعد ھنگامک
 یھا د فرشتهیه در خانه ھستکبه تعداد شما «گفت:  صامبر یوحشت افتادند. پ

د: و مادرش یگو یم». خداوند از خداوند اجازه خواستند تا در وفات سعد حاضر شوند
 گفت: ینمود و م یه میگر

لُ اُمك سعدا يْ  وَ
 

اً   دَّ زامة وجِ  حَ
 

 صامبر خدا ی؟ آن گاه پییگو یا بر سعد شعر میدر آن موقع به مادرش گفته شد، آ
 .١»دروغگوترند یگر شعرا از ویدش، دیبگذار«فرمود: 

 ص امبریار پیب یقیعمر و عزت نمودن مع
شام ھمراه مردم  سعمر  یه: براکت نموده ید روایاز خارجه بن ز ٢ابن سعد

ب بن یقیرون رفت و به معیب ینمودند، آن گاه و یجا صرف میکگذاشته شد، و شام را 
گفت:  -ن حبشه بود یو مھاجر صامبر یه از اصحاب پک - س یفاطمه الدوس یاب

از اندازه  ،٣یه تو دارکداشت  ین را میر تو این، به خدا سوگند، اگر غیشو و بنش یکنزد
 نشست. یتر نم یکزه به من نزدین یک

آن را  سه: عمربن الخطاب کت است یاز او روا یگریق دیھمچنان از طر یو نزد و
ه مبتال به کبود  سب یقیمعشان  انیو در م -دند یبه نھار خود فراخواند، و آنان ترس

ش خودت، و از یھا خورد، و عمر گفت: از پ ب با آنیقیآن گاه مع -مرض جذام بود 

                                           
 .)۷/ ۲/ ۳ابن سعد ( -١
٢- ۸۷/۴. 
 مبتال به مرض جذام بود. یو -٣
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ان یورد، و در مخ یاسه با من غذا نمک یکبود، در  یر از تو میر، اگر غیطرف خودت بگ
 بود. یزه فاصله مین یکمن و او اندازه 

 لیعمر و عزت نمودن عمروبن طف
ل یاند و گفت: طف ت نمودهیروا یر از عبدالواحد بن عون الدوسکابن سعد و ابن عسا

نه بود. یبا او در مد یبرگشت، و تا ھنگام درگذشت و صامبر خدا ینزد پ سبن عمرو 
ن به طرف یل با مسلمیبا فرزندش عمروبن طف یشدند، وھا مرتد  ه عربک یھنگام

ل با او مجروح شد، ید، و پسرش عمروبن طفیمامه به شھادت رسیل در یمامه رفت، و طفی
آورده  یبود، ناگاه طعام سنزد عمربن خطاب  یه وک ید، و در حالیو دستش قطع گرد

به خاطر  )ن استکمم( ]ینطور نمودیگفت: چرا [ا سناره گرفت، عمر کشد، و او از آن 
ن را با دست یه اکنی، عمر گفت: نه، به خدا سوگند، تا ای؟ گفت: آریناره گرفتکدستت 

از  یا هکه تکست یس نکچیر از تو ھیچشم، به خدا سوگند، در قوم غ ینم یخود به ھم نزن
 .١دیرون رفت و به شھادت رسیبا مسلمانان ب کرمویبدنش در جنت باشد. بعد او در سال 

 برای ابوموسی در مقدم نمودن اھل فضل س نامه عمر
 ب یاشعر یابوموسا یه گفت: عمربن خطاب براکت نموده، یاز حسن روا ینورید

اد اجازه یه مردم را [جھت داخل شدن نزدت] به تعداد زکده ینوشت: به من خبر رس
شناخته  یھا د، از اھل فضل و شرف و چھرهیام به تو رس ن نامهیه اک ی، وقتیدھ یم

 .٢خود را گرفتند، آن گاه به مردم اجازه بده یھا جاھا ه آنک ین، و وقتکشده شروع 

  برگزیدن بزرگان به صفت رئیس و بزرگ

 س بن عاصم به فرزندانشیت قیوص
ه: پدرش ھنگام وفات خود کت نموده یس بن عاصم روایم بن قکیاز ح ٣یبخار

 ت نموده گفت: یپسرانش را وص
بزرگ خود را  ید، چون قوم وقتیتر خود را سرور خود بگردان و بزرگ د،یاز خدا بترس

م سن و ساالن را ک یاند، و وقت و مقام پدرشان راگرفته یس خود سازند جایسرور و رئ
                                           

 ) آمده است.۷۸/۷نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۵۵/۵نز (کن در الین چنیا -٢
 ).۵۴األدب (ص -٣
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خواھد بود. به شان  آنھا در برابر امثال یبرا یبینند نقص و عیس خود برگزیرھبر و رئ
است، و به واسطه آن از  یبرنده ارزشمندد، چون مال باال ینکمال و رشد آن توجه 

د، یزیمردم جدًا بپرھسوی  به یازمندیشود، و از درخواست ن یدا میپ یازین بی لیبخ
د، ینکن ییه مردم بر من نوحه سراک یمرد است، و وقت یکسب کن ین آخریچون ا

دفن  ینیه مردم مرا به زمک ینشده بود، و وقت یینوحه سرا صامبر خدا یچون بر پ
گاھکله بیه قبکد، ینک ت بر آنان یابند، چون من در جاھلین یر بن وائل بر مدفنم آ
 .١بردم یرانه میغافلگ یھا ورشی

  احترام و عزت با وجود اختالف رأی و عمل

 به مردم در روز جمل س دستور و ارشاد علی
ت نموده، گه گفت: چون در روز جمل یش رواید از عمویبن سع ییحیاز  ٢یھقیب

ما را درست نمود، در  یھا ه صفک یوقت س یم، علیدر مقابل ھم قرار گرفت ر]ک[دو لش
ر نزند و شما یزه نزند، به شمشیندازد، به نیر نیت یچ مردید: ھیشکاد یان مردم فریم

نم ک ید، و گمان مینکالم صحبت کن یتر شان با نرمید، و با اینکجنگ را با قوم آغاز ن
امت یاب شود، در روز قیامکدر آن  یسکه کاست،  ین مقامیرا ایگفت: ز یه وک
 یدند: ایشکاد یه روز بلند شد، و ھمه قوم فرکنیم، تا ایستادیاب شده است. و ما ایامک

ما قرار داشت و  یش رویه در پک -ه را یمحمدبن حنف س ین عثمان، آن گاه علیقاتل
ه یند؟ محمدبن حنفیگو یه چه میابن حنف یصدا نمود و گفت: ا -پرچم ھمراھش بود 

 س ین عثمان، آن گاه علیقاتل یند:] ایگو ین: [میرالمؤمنیام یبه طرف ما آمد و گفت: ا
 ن!!.کاف ھایشانن عثمان را بر رویا، امروز قاتلیخود را بلند نمود و گفت: بار خدا یھا دست

ه کنیتا ا س یه گفت: علک ٣ت استیروا سطالب  یبن اب یاز محمدبن عمربن عل
د، حسن، ید، و چون روز سوم فرارسیاھل جمل را دعوت ننمود با آنان نجنگ سه روز

ه بن جعفر یحس از ما را مجروح  یادیآمدند و گفتند: تعداد ز ینزد و شن و عبداللَّ

                                           
ن را یت نموده است. و ای) آمده، روا۲۵۳/۳ه در اإلصابه (کن را به مانند آن، چنانیاز یاحمد ن -١

 رده است.کت ی) به مانند آن روا۳۶/۷ھمچنان ابن سعد (
٢- ۱۸۰/۸. 
 ).۱۸۱/۸( یھقیب -٣
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اطالع  یدھند ب یه آنان انجام مک ییارھاکام، من از  برادر زاده یاند. گفت: ا ردهک
خته شد، و او با آن وضو گرفت و دو یش آب ریاد، و بریزیم آب بریستم. و گفت: براین
خود را بلند نمود و پروردگارش را  یھا ه فارغ شد دستک یعت نماز گزارد، و ھنگامکر

د، و ینکد، پشت گرداننده را دنبال نیافتیرد، و به آنھا گفت: اگر بر قوم غلبه کدعا 
 یآن برا یما سواد، و یریآورده شده در جنگ را بگ ید، و آالت جنگیشکمجروح را م

 س یه علکح آن است، ین منقطع است، و صحید: ایگو یم یھقیباشد. ب یم یورثه و
 یاز عل ٢یو ھمچنان نزد و .١دیرا برندار یزیھم چ یز را نگرفت، و از مقتولیچ چیھ

تر  میرکگفت: از پدرت  یم رفتم، وکه گفت: نزد مروان بن حکت است ین روایبن حس
 یو یم، منادیدیه پشت گردانک یا در روز جمل ھمان لحظهدم، یدر وقت غلبه ند

 ده شود.یشته نشود، و مجروح به قتل رسانکد یاد نمود: پشت گرداننده بایفر

 قول علی درباره اھل جمل
درباره اھل جمل  س یه گفت: علکت است یر روایھمچنان از عبد خ ٣یھقینزد ب

م، و یدیھا جنگ بغاوت نمودند و ما با آنه بر ما کده شد، گفت: برادران ما ھستند یپرس
 م.یم خدا] برگشتند و ما از آنھا قبول نمودکبعد [به ح

در روز  س یه گفت: علکت است یروا شطالب  یبن اب یو از محمدبن عمربن عل 

و  ٤مینک ی، احسان مال إله إال اهللابه شان  ھا به خاطر شھادت دادن جمل گفت: ما بر آن
ه کت نموده، یروا یھمچنان از ابوالبختر ٥یم. ویدھ یپدران مراث پسران را به یم

ھا از  اند؟ گفت: آن کھا مشر ا آنیه آکده شد، یدرباره اھل جمل پرس س یگفت: از عل
اد ی کن خدارا جز اندی؟ گفت: منافقاند ھا منافق ا آنیاند. گفته شد: آ فرار نموده کشر
 اند. ه بر ما بغاوت نمودهکاند؟ گفت: برادران مان،  ھا چه نند. گفته شد: پس آنک ینم

 
 

                                           
 شته شدگان در جنگ را ھم نگرفت. م.کزات یوسائل و تجھ یعنی -١
 ).۱۸۱/۸( یھقیب -٢
 ).۱۸۲/۸ھمان منبع ( -٣
 م. م.یشک یم و نمیینما یرا رھا مشان  رانید اسیلمه توحکبه شان  به خاطر شھادت دادن یعنی -٤
 ).۱۷۳/۸( یھقیب -٥
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 ریش درباره خودش با طلحه و زبیو گفتارھا ی علی به پسر طلحهیخوش آمدگو
ه گفت: من با عمران کت نموده، یروا سطلحه  یبه موالیاز ابوحب ١ھمچنان یو

او را  ید: ویگو یاز اصحاب جمل وارد شدم، م یپس از فراغت و س یبن طلحه نزد عل
ه خداوند مرا و پدرت کش نموده گفت: من آرزومندم یکخوش آمد گفت: و به خود نزد

 گفته است:شان  درباره أله خداوند کبگرداند  یسانکرا از 

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ  .]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧ بِلِ�َ مُّ
ه ھمه ک یم، و در حالیشکرون یآنان ب یھا نهینه را از سکیو ھر گونه «: ترجمه

 .»گر قرار دارندیدیک یرھا روبرویبر سراند  برادر
 ]ید: [حتیگو یام فالنه چطور است؟ و فالنه چطور است؟ م برادر زاده یبعد گفت: ا

ن ین شما را در ایاز آن گفت: زمد: و بعد یافزا ید، میپدرش پرس ٢یزھاینکاو را از 
نزد  یفالن با و یم، ایا نند قبض نمودهکه مردم آن را چپاول کنیھا فقط از ترس ا سال

ن او را به او مسترد یھا را بدھد، و زم ن سالیت بده تا غله ایابن قرظه برو و او را ھدا
ھا حارث اعور بود،  از آن یکینشسته بودند، و  یا هیه در ناحکد: و دو مرد یگو ید، مینما

م، و در جنت برادران یھا را به قتل برسان ه ما آنکتر است،  ن عادلیگفتند: خداوند از ا
 ٣د، اگر آنین بروین نقطه زمین و دورتریدترید، و به بعیزیگفت: برخ س یما باشند، عل

 ا.یب ش آمد نزد مایت پیبرا یام، اگر ضرورت برادر زاده یست، اکیم، پس یمن و طلحه نباش
آن  یبن حراش به معنان یبه به مانند آن، و از ربعین را از ابوحبیا ٤و ابن سعد

بود  یکه نزدکد یشک یادیفر یآمده است: آن گاه عل یث ویت نموده، و در حدیروا
ھمچنان از  ٥یست؟ و نزد وکیم پس آن یھا نباش قصر فرو افتد، و گفت: اگر ما و آن

اجازه  س یداخل شدن نزد عل یآمد و برا ٦جرموز ه گفت: ابنکت است یم روایابراھ

                                           
 .)۱۷۳/۸ھمان منبع ( -١
خود  یه از موالک یزینکآورده باشند، و ھر  یفرزند یه آنھا از وکاست  ییزھاینکنجا یھدف در ا -٢

 شود. م. یگفته م» اوالدمادر «ا یفرزند آورد آن را (ام ولد) 
 ر نمود. م.کذ س یه علکت یمصداق آن آ یعنی -٣
 .)۲۲۴/۳ابن سعد ( -٤
 ).۱۱۳/۳ھمان منبع ( -٥
 ده است.یر را به قتل رسانیه زبکاست  یسکعمرو است، و او ھمان  یاسم و -٦
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د اجازه یرا راه نداد. ابن جرموز گفت: جنگ آوران [را با یو س یعل یخواست، ول یم
، از  - ش -ر یه من، طلحه و زبکدر دھنت! من آرزومندم  کگفت: خا یعل ١ !]یبدھ

 گفته است:شان  ه خداوند در حقکم یباش یسانک

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ  .]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧ بِلِ�َ مُّ
فرمود: آرزومندم من،  س یه گفت: علکت است یو از جعفربن محمد از پدرش روا

 ر شد.که را متذیگفته است: و آشان  ه خداوند در حقکم یباش یسانکر از یطلحه و زب

 شهیناسزا گفت و قولش درباره عا شهیبه عا هکسی کاعتراض عمار بر 
 یاز مرد ساسر یه گفت: عماربن کت نموده، یر از عمروبن غالب رواکابن عسا

د و دشنام یپل یگفت: عمار به او گفت: ا یناسزا م لشه ین عایام المؤمن ه بهکد یشن
 در جنت است. صامبر خدا یھمسر پ یه وکدھم  یم یت باش، گواھکداده شده سا

ت ی) به مانند آن روا۶۵/۸ن را ابن سعد (ی) آمده است. ا۱۱۶/۷نز (کالن در ین چنیا
ا ید دور شو، آیپل یآمده است: ا یث ویرده، و در حدکت یز رواین ٢ینموده، و ترمذ

 ) آمده است.۳۶۰/۴ن در اإلصابه (ین چنی؟!. اینک یت میرا اذ صامبر خدا یمحبوبه پ
 لشه یه گفت: مادرمان عاکاست  تیروا ساز عمار  یعلیر و ابوکو نزد ابن عسا

است،  صامبر یا و آخرت ھمسر پیدر دن یه وکم یدان یمود، و ما میر خود را پیمس
ا یم ینک یه او را اطاعت مکش نموده است، تا بداند یآزما یخداوند ما را توسط و یول
 سن را از ابووائل یا) ۱۷۴/۸( یھقی) آمده است. و ب۱۱۶/۷نز (کن در الین چنیا شه را.یعا

وفه کرا به  ش یاسر و حسن بن علیعماربن  یه علک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا
راد نمود و یا یفراخواند عمار سخنران ج شدن [به جنگ]یھا را به بس فرستاد تا آن

خداوند  یاست، ول صا و آخرت ھمسر رسول خدا یدر دن یه وکدانم  یگفت: من م
شه را. یا عاید ینک یه او را اطاعت مکند ینموده است تا بب شیآزما یشما را توسط و

 .٣ت نموده استیح روایدر صح ین را بخارید: ایگو یم یھقیب
 

                                           
 ھا بود. دند، و ابن جرموز از جمله آنیه در جنگ خوب جنگک یسانک یعنی -١
 ) و گفته: حسن است.۳۸۸۸ترمذی ( -٢
 ).۲۶۵/ ۴) احمد (۳۷۷۲. بخاری (صحیح -٣
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  سفارش به پیروی از بزرگان با وجود اختالف رأی

 روی نمودن عمر و گفتارش درباره وییدستور ابن مسعود به پ
آمدم،  سه گفت: نزد ابن مسعود کت نموده، یدبن وھب روایاز ز )۳۷۱/۳( ابن سعد

ن و آن چنان ین چنیم ایخواستم، و او آن را برا یاز قرآن را م یا هیقرائت آ یو از و
ه  -نطور خواند ینطور و ایم ایآن را برا سقرائت نمود، گفتم: عمر  خالف آنچه عبداللَّ

ان یرا در مھایش  که اشک یه نمود به حدید: آن گاه او گریگو ی. م -قرائت نموده بود 
ت قرائت نموده یه عمر براکن کدم، و بعد از آن گفت: آن طور قرائت یھا د زهیسنگر

م کاسالم قلعه مح یتر است، عمر برا روشن ١نیلحین از راه سیاست، به خدا سوگند، ا
ه ک یشد، و ھنگام یرون نمید و از آن بیگرد یه اسالم در آن داخل مکبود  یو استوار

شود، و در آن  یرون میه اسالم از آن بکدا شد یر آن قلعه رخنه پد دیعمر به قتل رس
 گردد. یداخل نم

  خشم به خاطر بزرگان

 ه به ابودرداء ناسزا گفتکخشم عمر بر مردی 
گروه  یگفت: ا سبه ابودرداء  یه مردکت نموده، ید روایح بن عبیاز شر ٢میابونع

د، یباش یلتر و ترسوتر میاز شما سئوال شود از ما بخ یان، شما را چه شده است وقتیقار
 یزید و چیگردان یرو یباشد!! ابودرداء از و یبزرگتر متان  یھا د لقمهیبخور یوقت یول

د، ین پرسید، و او ابودرداء را از این خبر به عمربن خطاب رسیبه او جواب نداد. بعد ا
م به آن یدیشان شنیه از اکا ا ھرچه ریا مغفرت فرما، آیابودرداء گفت: بار خدا

ن سخن را به ابودرداء گفته یه اک یم؟! بعد عمر به طرف ھمان مردینشان ک مواخذه
ده و یشک صامبر یرد، و او را به طرف پکرا گرفته او را خفه  یبود رفت، و لباس و

 یبه نب یم، آن گاه خداوند تعالینمود یم یو باز یآورد، آن مرد گفت: ما فقط شوخ
 فرستاد: یخود وح

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
 .]۶۵[التوبة:  ﴾َعُب َونَلۡ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�ََّما َ�َُقولُنَّ  ُهمۡ َس�

 .»میردک یم یو باز یند ما فقط شوخیگو ی، میو اگر از منافقان بپرس«: ترجمه

                                           
 است. یانکاسم م -١
 ).۲۱۰/۱ه (یالحل -٢
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ن یدش در ایلت داده بود و تھدیفض رکه او را بر ابوبکسی کراد گرفتن عمر بر یا
 مورد

به عمربن  یه: گروھکت نموده یر روایربن نفیاز جب هم در فضائل الصحابیابونع
تر،  نندهکم کبه عدل ح ین سوگند به خدا، ما مردیرالمؤمنیام یگفتند: ا سخطاب 

ن یبھتر صامبر خدا ین تو بعد از پیم! بنابرایدین از تو ندیدتر بر منافقیحق گوتر و شد
د، ما بھتر از یگفت: به خدا سوگند، دروغ گفت س ک، آن گاه عوف بن مالیمردم ھست

ر، کست؟ پاسخ داد: ابوبکیعوف او  یم، گفت: ایا دهید صامبر یرا پس از پ یو
 کمش یر از بوکد، به خدا سوگند، ابوبیعمرگفت: عوف راست گفت، و شما دروغ گفت
 .٢ ١تر بودم خوشبوتر و بھتر بود، و من از شتر اھلم گمراه

 یسانکان مردم یدر م سه گفت: عمر کت است یاز حسن روا یبن موس ٣و نزد اسد
 یه قومکآمدند و به او خبر دادند  یھا نزد و نند. آنک یم یآور ه اخبار را جمعکداشت 

ھا  آنسوی  بهن شد، و یخشمگ یلت دادند، ویفض سر کگرد ھم آمده و او را بر ابوب
نندگان کفاسد  یر! و ایله شریقب یار! یقوم شر یفرستاد و آنان حاضر شدند، گفت: ا

؟ ما چه ییگو ین سخن را به ما مین، چرا ایرالمؤمنیام یمصون! گفتند: ا یزھایچ
ان من و یرار نمود، و بعد از آن گفت: چرا در مکتشان  یم؟ او آن را سه مرتبه برایا ردهک

دوست ه جانم در دست اوست، من ک ید؟ سوگند به ذاتیق تفرقه انداختیر صدکابوب
و نزد  .٤نمید چشم ببیر را در آن به اندازه دکه ابوبکباشم  ییدارم در جنت در جا

ر کابوب صامبرش ین امت پس از پین ایه گفت: بھترکت است یروا ساز عمر  یائکألل
ننده است، و بر کافترا  ید، وین سخن من بگوین را پس از ایر از ایه غک یسکاست، و 

ثمه در فضائل یو نزد خ .٥باشد یننده مکافترا  یک ه برک] است یھمان [عقاب یو
د: عمر یگو یه مکد یرا د یمرد سه گفت: عمر کت است یادبن عالقه روایاز ز هالصحاب

                                           
 بودم. که مشرک یالبته وقت -١
 ) آمده است.۳۵۰/۴گوید: اسناد این حدیث صحیح است. این چنین در منتخب الکنز ( ابن کثیر می -٢
 اشد.ب یف میه تصحکد آمده، یدر اصل: اس -٣
 یعنی مرتبه من اگر از وی در جنت به قدر یک چشم رس ھم پایین باشد خوش و راضی ھستم. م. -٤
 بندد، و عقابش ھشتاد دره است. یدامن تھمت م که بر زنان پاکاست  یسکھدف  -٥
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او را به دره زد و گفت: بدبخت دروغ گفت!  سن امت است، عمر یمان بھتر یپس از نب
 .١ر از من و از پدرم، و از تو و از پدرت بھتر است!!کابوب

 لت دادیر فضکرا بر ابوباو ه کسی کراد گرفتن علی بر یا
گفت:  س یبه عل یه گفت: مردکاند  ت نمودهیر از ابوزناد رواکثمه و ابن عسایخ

ل تو بر یه فضاک یر را مقدم نمودند در حالکن و انصار ابوبین چرا مھاجریرالمؤمنیام یا
؟ گفت: یسابقه دارتر ھست ، و نسبت به اویا اسالم آورده یاد است، و قبل از ویز یو

فرمود: اگر مؤمن در  ی، علی، گفت: آریباش ٢نم از عائذهک ی، گمان میباش یشیاگر قر
از من به سراغت خواھد  یریماندم ترس فراگ یشتمت، و اگر باقک یبود م یپناه خدا نم

ش شدن به یپ ،٣در امامت یز از من سبقت داشت: ویر در چھار چکبر تو! ابوب یآمد، وا
بر تو،  یغار و اظھار اسالم از من سبقت داشت، واسوی  بهمامت، ھجرت و رفتن ا

 ر را ستوده و گفته است:کخداوند ھمه مردم را ذم نموده، و ابوب

وهُ  إِ�َّ ﴿ هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ  .]۴۰[التوبة:  ﴾�َّ
 .٤»نمود یارید، خداوند او را ینکن یاریاگر او را «: ترجمه

ر به خاطر کگری واقع شد و خشم ابوبید ان مردیره و میر و مغکابوبان یآنچه م
 رهیخشم مغ
 یه اسبکبودم  سر که گفت: نزد ابوبکت نموده، یروا سره بن شعبه یاز مغ یطبران

تجربه  بی بچه یکن، گفت: سوار نمودن کن سوار یگفت: مرا بر ا یبه او داده شد، مرد
تر است، آن گاه آن مرد  م محبوبیآن براردن تو بر کن اسب نسبت به سوار یبر ا

 یبھتر ھستم! وقت یارکناراحت شد و گفت: به خدا سوگند، من از تو و پدرت در سوار

                                           
 ) آمده است.۳۵۰/۴نز (کن در منتخب الین چنیا -١
 ش است.یاز قر یا لهیقب -٢
 باشد.» مانیا«ف از ین است تصحکمم -٣
 شود، و آن چنین است: یت دانسته مینجا مقصود است از باقی آیه اک سر کالبته مدح ابوب -٤

خۡ  إِذۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا  ﴾َمَعَنا �َّ

 ].۴۰[التوبة: 
آن ھنگام که کافران او را از (مکه) بیرون کردند، در حالی که دومین نفر بود، در آن «: ترجمه

 .»گفت: غم مخور خدا با ماست -ھنگام که آن دو در غار بودند و او به ھمراه خود (ابوبکر صدیق) 
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ش برخاستم یگفت: من به خشم آمدم، و به سو صامبر خدا یفه پین را به خلیه او اک
انصار اش خون به شدت فواره نمود،  ینیدم، و از بیشکاش را  و او را گرفته و پوزه

از  یا د، گفت: عدهیرس سر کن خبر به ابوبیرند، و ایرا بگ یخواستند از من قصاص و
رون نمودن یرم، بیگ یره بن شعبه میشان را از مغیه من قصاص اکنند ک یمردم گمان م

 یسانکاز شان  یقصاص گرفتن برا ین و متصور است، ولکم ممیارشان برایھا از د آن
 .١ستین و متصور نکم ممیدارند، برا یبد باز م یارھاکرا از  اند و بندگان خدا ه مصلحک

 عمر و زدن دو مرد به خاطر ابن مسعود
ه آزار خود را کد یرا د یمرد سه: ابن مسعود کت نموده یر از ابووائل رواکابن عسا

ابن مسعود ازارت را باال  یدراز نموده بود، گفت: ازارت را باال ببر، پاسخ داد: و خودت ا
ه به او گفت: من چون تو ن مردم امامت  یاست و برا یکم باریھا ستم ساقیببر، عبداللَّ

ا یگفت: آ یزد و م یشروع نموده آن مرد را م ید، ویرس سن خبر به عمر ینم. ایکم
 .٢؟ینک یسخن ابن مسعود را رد م

اند  ت نمودهیش روایخو یھا خیر از عالء و او از شکان و ابن عسایعقوب بن سفیو 
نه قرار داشت و به یدر مد ببر فراز خانه ابن مسعود  یه گفت: عمر بارک

ن خانه ین ایرالمؤمنیام یش گفت: ایاز قر ینمود. آن گاه مرد یساختمانش نگاه م
ا مرا بر یرا برداشت و با آن زد و گفت: آ یخشت سق و مناسب است، عمر یتو ال یبرا

ه ترج  .٣ ؟!یدھ یم حیعبداللَّ

 عمر و زدن مردی به خاطر ام سلمه
ه: کاند  ت نمودهیاز ابووائل روا یائکنه و أللییان بن عیب و سفید در الغریابوعب

 سن خاطر عمریرا سوگند داد، به ا یداشت ، بنا بر آن و یحق ببر ام سلمه  یمرد
ساخت و  یمتورم مه پوست را کد] یشد یھا انهیانه زد [البته چنان تازیتاز یاو را س

 .٤ساخت یم ینمود و خون را جار یاش م پاره

                                           
 اند. حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۶۱/۹( یثمیھ -١
 ) آمده است.۵۵/۷نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۵۵/۷نز (کن در الین چنیا -٣
 ) آمده است.۱۲۰/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٤
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 نیخیح دادن وی از طرف او بر شیابن سبأ به خاطر ترج شتنکم علی برای یتصم
 یه ابن سبأ وکد یخبر رس س یه گفت: به علکت نموده، یروا یاز ام موس ١میابونع

را  یم قتل ویتصم یدھد، آن گاه عل یلت میح و فضیترج بر و عمر کرا بر ابوب
لت یداشته و فض یه تو را گرامک یرسان یرا به قتل م یا مردیگرفت، به او گفته شد: آ

 ونت نداشته باشد.که من در آن ھستم سک یگر با من در شھرید او دیداده است؟ گفت: با
ه کد یخبر رس س یه گفت: به علکاند  ت نمودهیم روایاز ابراھ یائکو ألل یو عشار

ه بن ا د، آن گاه ینما یم یریگ و خرده ییب جویرا ع بر و عمر کسود ابوبعبداللَّ
صحبت  س یبا عل یرا گرفت، بعد درباره و یم قتل ویرا خواست و تصم یریشمش

ونت نداشته باشد، و او را به شام که من در آن ھستم با من سک یشد، او گفت: در شھر
 .٢د نمودیتبع

 ح دادیترجن یخیه او را بر شکسی کبرخورد علی با 
 س ینزد عل یه گفت: مردکت نموده، یر و او از پدرش روایثکاز حسن بن  یعشار

؟ گفت: یدیرا د صامبر خدا یا پیگفت: آ ی، علین مردمان ھستیآمد و گفت: تو بھتر
 صامبر یه پک: یگفت یفرمود: اگر تو م س ی؟ گفت: نه، علیدیر را ھم ندکنه، گفت: ابوب

 یجار ٣دم بر تو حدیر و عمر را دکه ابوبک یگفت یم شتمت، و اگرک یدم میرا د
 نمودم. یم

اند  ت نمودهیر از علقمه رواکو ابن عسا یاصبھان یائکن، أللیعاصم ابن شاھ یابن اب
خداوند گفت: به  یراد نمود، و پس از حمد و ثنایما ا یبرا یا هیانیب س یه گفت: علک

ن یدھند، اگر ا یلت میر و عمر فضکاز مردم مرا بر ابوب یه گروھکده است یمن خبر رس
را  یقبل از نھ یمن جزا یدادم، ول ین مورد حتمًا جزا مینموده بودم، در ا یرا قبًال نھ
ھا  ن گونه سخنیاز ا یزیام چ هیانین خطبه و بیپس از ا یسکنم، و اگر یب یخوب نم

باشد.  یننده مکه بر افترا کاست  ییھمان سزا یننده است، و بر وکافترا  ید ویبگو

                                           
 .)۲۵۳/۸ه (یالحل -١
 ) آمده است.۴۴۷/۴ن در المنتخب (ین چنیا -٢
 ر داده شد. م.که قبًال از آن تذکننده کحد افترا  -٣
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 یھا حوادث ر است، بعد از آن عمر، و پس از آنکابوب صامبر خداین مردم پس از پیبھتر
 ند.ک یصله میه بخواھد فک یه خداوند در مورد آن طورکم، یا د آوردهیرا پد

 نیخیلت شیان فضیدر ب س ه بزرگی از علییانیب
د یر از سوک، ابن منده و ابن عسایرازی، شی، ابوالحسن بغدادیائکثمه ، أللینزد خ

اد یرا  بر و عمر که ابوبکگذشتم  یه گفت: بر قومکت است یبن غفله روا
آمدم و  س ینمودند. آن گاه نزد عل یم یاحترام بی و ییبجویھا را ع نمودند، و آن یم
دل ھا در  درباره آن ییویکو ن یه جز خوبکس کر شدم، فرمود: ھر کن را به او متذیا

 یران وی، و وزصھا دو برادر رسول خدا  ند، آنکپنھان نموده باشد خدا لعنتش 
 راد نموده گفت: یا یغیبودند! بعد از آن به منبر باال رفت و خطبه بل

ه من از کنند ک یاد می ییزھاین را به چیش و دو پدر مسلمید قریدو س یچرا اقوام
ام؟  ند سزا دھندهیگو یزارم، و بر آنچه میند بیگو یھستم و از آنچه م کآن پا [گفتن]

ه آن دو را مؤمن کد، و نطفه را از عدم به وجود آورد، یانیه دانه را روک یسوگند به ذات
را به صدق و وفا  صامبر خدا یند، پیب یدارد، و انسان پست بد م یدوست م یمتق

آنچه انجام  ردند، درک یه مینمودند، و تنب یم یردند و نھک ینمودند، امر م یاری
را  ییچ رأیھ صامبر خدا ینمودند، و پ یتجاوز نم صرسول خدا  یدادند از رأ یم

داشت، رسول خدا  یچ دوست را مثل آن دو دوست نمید، و ھید یھا نم آن یچون رأ
 یبودند، بعد از آن [در زندگ یه او و مردم از آن دو راضکدرگذشت  یدر حال ص

خود را قبض  یه خداوند نبک یعھده گرفت، و ھنگامر نماز را به کابوب ]صامبر یپ
 -ھا  او روانه ساختند چون آنسوی  بهات را کدند، و زیبرگز ١نمود، مسلمانان او را بر آن

ه کعبدالمطلب بودم  یاز بن یسکن یاند، و من اول به ھم متصل -ات] ک[نماز و ز
از  یکیداشت تا  یوست مخواست، و د یاو آن را نم یبرد، ول ینام م یو یخالفت را برا

ه کبود  یسانکن یرد، و او به خدا سوگند، از بھتریآن را به دوش بگ یما به عوض و
از ھمه دلسوزتر و در  یتر، در دلسوز از ھمه مھربان یمانده بودند، و در مھربان یباق
 صامبر خدا یگران اسالم آورده بود، او را پیاز ھمه خردمندتر بود، و قبل از د یزگاریپرھ

م یه نموده بود، و در عفو و وقار او را به ابراھیل تشبیائیکبه م یو دلسوز یدر مھربان

                                           
 دند. م.یامامت در نماز برگز یرا برا یو یعنینماز باشد، سوی  بهن اشاره کمم -١
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ت نمود، که درگذشت حرکنیتا ا صامبر خدا یرت پیرده بود، و او طبق سکه یتشب
 بادا. یرحمت خدا بر و

ار بامردم مشورت کن یت را عمربن خطاب به عھده گرفت، و در ایمسؤول یو بعد از و
 یه راضکبودم  یسانکد، و من از یھم بد د یسکت نشان داد، و یاز آن رضا یسکشد، 

 یز به وین نیه بدبکننموده بود  کا را تریشده بودند، به خدا سوگند، تا ھنوز عمر دن
قش برپا داشت، و آثار آن دو را یو رف صامبر یر پیار را بر خط سکد. و او یگرد یراض

ند. و او، به خداوند سوگند، ک یب میه بچه شتر اثر مادرش را تعقکنمود  یب میچنان تعق
ق و مھربان بود وناصر مظلوم بر ظالم. یمانده بودند، رف یه باقکبود  یسانکن یبھتر

ه فرشته به زبان او صحبت کم یپنداشت یم ید، حتیگردان یخداوند حق را بر زبان او جار
ن ید، و ھجرت او را قوام دیعزت بخش یاسالم آوردن وند، و خداوند اسالم را به ک یم

ن ترس از یداد، و در قلوب منافق یاو را جا ین دوستید، و خداوند در قلوب مؤمنیگردان
ه داده یل تشبیو غلظت بر دشمنان به جبرئ یرا در تند یو صامبر خدا یند، پکاو را اف

شما مثل آن دو  یبرا کی. پس ه داده بودیافران به نوح تشبکبود، و در قھر و خشم بر 
ن ھر ید، بنابرایتوان رس یاثارشان نم یرویشان، و پیھا جز با محبت ا گاه آنیاست؟ به جا

ه آن دو را ک یسکه آن دو را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته است، و ھر ک یسک
قبًال خبر داده بودم زار ھستم. اگر درباره امر آنھا یب یده است، و من از ویند، مرا بد دیبد بب

ام  ن خطابهیبعد از ا یسکنمودم، و اگر  یب مین صورت مؤاخذه و تعذیدترینون به شدکا
گاه باش یننده مکه بر افترا کاست  ییھمان جزا ینزدم آورده شود، بر و ن ید، بھتریباشد. آ

در ر یه خکداند  یر و عمر است، بعد از آن خداوند بھتر مکاش ابوب ین امت پس ازنبیا
 .١دیمن و شما مغفرت نما یم، و خداوند برایخواستم بگو ین بود آنچه میجاست. اک

 ان علی و مردی درباره عثمان اتفاق افتادیآنچه م
 سطالب  یبن اب یبه عل یه گفت: مردکت نموده، یر از ابواسحاق رواکابن عسا

 یزھایچ ی؟ پاسخ داد: چون ویجا دانستکگفت: از  یگفت: عثمان در آتش است. عل
او را بدون مشورت به ازدواج  یداشت یا اگر دختر میبه او گفت: آ ید آورد، علیرا پد ینو
دو دخترش  یبرا صامبر خدا یپ یتو از رأ یا رأیافزود: آ ی؟ گفت: نه، علیدادیم

از خداوند  یا در وقت اراده امریه آکبه من بگو  صامبر یبھتر است؟ و درباره پ
                                           

 ) آمده است.۴۴۶/۴نز (کن در منتخب الین چنیا -١
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 ینمود، عل یه از خداوند استخاره مکنمود؟ گفت: بل یستخاره نما اینمود  یاستخاره م
ار یش اختیه براکا نه؟ گفت: بلینمود  یار میبھتر را اخت یو یا خداوند برایگفت: آ

ا خداوند در ازدواج یه آکبه من خبر بده،  صامبر خدا ینمود، گفت: پس درباره پ یم
ار ننموده یش اختیا برایار نموده بود، یر را اختیش خیدادن [دخترانش] به عثمان برا

ن را یخداوند ا یتو خود را فارغ ساختم تا گردنت را بزنم، ول یبود؟ بعد از آن گفت: برا
 .١نمودم یگردنت را قطع م یگفت ین را میر اینخواست، اما به خدا سوگند، اگر غ

 اد نمودیه عثمان را به بدی کقول ابن عمر درباره مردی 
 صامبر یاز اصحاب پ یه گفت: مردکت نموده، یاز سالم و او از پدرش روا ٢میابونع

شد با من روبرو شد و  ینت داشت، و صحبتش درست معلوم نمکه در زبان خود لک
ه گفت: من گفتم: به خدا سوگند، نمیرا  سعثمان  ه چه کدانم  یاد نمود، عبداللَّ

ه ما در زمان کد یدان یم، صجماعت اصحاب محمد  یه، شما اکنی، مگر اییگو یم
ن مال مطرح شده یگر ایر و عمر و عثمان، و حاال دکم: ابوبیگفت یم صامبر خدا یپ

 شود. یر آن نمیشد و در غ یحاصل م یتمندیه اگر داد رضاکاست، 

 ر را دشنام دادیه علی، طلحه و زبکسی ک مستجاب شدن دعای سعد بر
در راه  سه سعد ک یگفت: در حاله کت نموده، یروا ساز عامربن سعد  یطبران

داد، سعد به او  یرا دشنام م شر ی، طلحه و زبیه علکعبور نمود  یرفت، بر مرد یم
سبقت  یادیز یرھایشان خیا یه از خداوند براک یدھ یرا دشنام م یگفت: تو اقوام

بر  أله به خداوند کنیا ای، یستیا یھا باز م ا از دشنام دادن آنینموده است، به خدا سوگند، 
ا، اگر یباشد! سعد گفت: بار خدا ینب ییه گوکترساند  ینم، گفت: مرا چنان مکتو دعا 

سبقت نموده است  یادیز یرھایخشان  یه از طرف تو براکدھد  یرا دشنام م یاقوام
آن گشودند و  یآمد، و مردم راه را برا یا برگردان! آن گاه شتر ماده یامروز او را عبرت

 یگفتند: ا یه سعد را دنبال نموده مکدم یمال نمود، بعد من مردم را د یرا پا آن مرد
 ساز مصعب بن سعد از سعد  ١مکو نزد حا .٣ت را قبول نمودیابواسحاق خداوند دعا

                                           
 ) آمده است.۱۸/۵ن درالمنتخب (ین چنیا -١
 ).۲۳۵/۹ه (یالحل -٢
 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۵۴/۹( یثمیھ -٣
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دعا نمود، آن گاه  یبر و کدشنام داد، و سعدبن مال س یبه عل یه: مردکت است یروا
را آزاد نمود، و  یزینکا ید، و سعد غالم، یآمد و او را به قتل رسان یا شتر نریشتر ماده 

 ند.کدعا ن یسکچیگر بر ھیه دکرد کاد یسوگند 
نه بودم، و در یه گفت: در مدکت است یحازم روا یس بن ابیھمچنان از ق یو نزد و

ه در کدم یرا د یدم، و گروھیرس ٢تیزدم، به احجار ز یه در بازار آن گشت مک یحال
را  سطالب  یبن اب یاند، و او عل سوار بود گرد آمده یوانیه بر حک یارکاطراف سوار

وقاص آمد و نزد  ین اثنا سعدبن ابیاند، در ا ستادهیدھد، و مردم در اطرافش ا یدشنام م
طالب را دشنام  یبن اب یه علکاست  یست؟ گفتند: مردیستاد و گفت: چیھا ا آن

 یستاد و گفت: ایا یدند و نزد وواو گش یو راه را براش آمد، یدھد، آن گاه سعد پ یم
ه اسالم ک نبود یسکن یا او نخستی؟ آیدھ یطالب را دشنام م یبن اب یمرد، چرا عل

ن یزگارتریا او پرھینماز گزارد؟ آ صامبر خدا یه با پکنبود  یسکن یا او نخستیآورد؟ آ
ه کنینمود تا ا یان میرا ب نطور اوصافشین مردم نبود؟ و ھمیتر ا عالمیمردم نبود؟ آ

در  صامبر خدا یرق پیا صاحب بیبر دخترش نبود؟ آ صا داماد رسول خدا یگفت: آ
خود گفت:  یھا ستاد و با بلند نمودن دستیقبله ا یغزوات او نبود؟ بعد از آن روبرو

ن تو قبل از متفرق یدھد، بنابرا یتو را دشنام م یایاز اول یین [مرد]، ولیا، ایبار خدا
د: به خدا سوگند، قبل یگو یس مین جماعت قدرت خود را به آنان نشان بده. قیشدن ا

ن فرو رفت و او را به فرق بر سر آن یاسبش به زم یم، پاھایه ما متفرق شوکنیاز ا
 .٣ست و بر اثر آن جان دادکھا انداخت، و دماغش ش سنگ

 ه علی را دشنام دادکسی کد بر ید بن زیخشم سع
در مسجد بزرگ بود، و نزد  سره یه: مغکت نموده یاز رباح بن حارث روا ٤میابونع

د گفته ید بن زیه سعک یوفه در چپ و راستش حاضر بودند، آن گاه مردکاھل  یو

                                                                                                       
١- ۴۹۹/۳. 
 نه.یاست در مد یینام جا -٢
و مسلم  یث به شرط بخارین حدید: ایگو یموافق است، م یو ز باین یه ذھبک)، ۵۰۰/۳م (کحا -٣

ب ی) از ابن المس۲۰۶م در الدالئل (صیاند. و ابونع ت ننمودهین را روایھا ا آن یح است، ولیصح
 ت نموده است.یاق اول رواین را به مانند سیا

 ).۹۵/۱ه (یالحل -٤
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خود نشاند، بعد  یپاھا یکره او را خوش آمد گفت، و بر تخت نزدیشد آمد: ومغ یم
 ید گفت: ایره دشنام داد، سعیغوفه آمد، و با قرار گرفتن در مقابل مکاز اھل  یمرد

طالب را دشنام داد، گفت:  یبن اب یدھد؟ پاسخ داد: عل یرا دشنام م کین یره، ایمغ
نزد تو  صامبر یه اصحاب پکشنوم  یا من میآ -سه مرتبه  -ره بن شعبه یمغ یا

! و من بر یدھ یر میی، و نه ھم تغینک یشوند، و تو نه آن را منع م یدشنام داده م
د، و قلبم فرا گرفت یشن صامبر خدا یم از پیه گوش ھاکآنچه  صرسول خدا 

از  یه در وقت مالقاتم با وکنم، ک یت نمیدروغ روا یچون من از و -دھم  یشھادت م
ر در جنت است، عمر در جنت است، عثمان در جنت کابوب«گفت:  یه وک -من بپرسد 

عبدالرحمن در (ر در جنت است، یست، زبدر جنت است، طلحه در جنت ا یاست، عل
ن در جنت است، و اگر یو نھم مؤمن» در جنت است کو سعد بن مال )جنت است

دند و او را سوگند ید: پس اھل مسجد شوریگو یبرم، م ینام ببرم نام م یه از وکبخواھم 
، و یست؟ گفت: مرا به خدا سوگند دادکیامبر خدا نھم یصاحب پ یه: اکدادند  یم

 یامبر خدا دھم. بعد از آن در پین ھستم، و پیبزرگ است، من نھم مؤمن یلیخداوند خ
 صامبر خدا یبا پ یه مردکه کمعر یکاد نموده گفت: در یگر ھم یسوگند د یکآن 

از شما اگر  یکیغبارآلود نموده است، از عمل  صامبر خدا یش را با پیحاضر بوده و رو
 .١بھتر استرده باشد کبه اندازه نوح ھم عمر 

ه بن ظالم مازن ٢یو و ه ک یگفت: ھنگام یه مکند ک یت میروا یھمچنان از عبداللَّ
 ید: آن گاه ویگو یرد، مکآنجا  یره بن شعبه را والیرون رفت، مغیوفه بکاز  سه یمعاو
د قرار یدبن زیسع یگفتند، و من در پھلو یناسزا م یه به علکرد کرا بلند  یبانیخط

ز به پشت یپس او به خشم آمد و برخاست و دست مرا گرفت، و من ند: یگو یداشتم. م
ه به لعنت ک ینیب ین مرد ظالم بر نفس خود نمیا به ایردم، و گفت: آکت کسرش حر
اند، و  ه اھل جنتکدھم  یم یند! من بر نه تن گواھک یاز اھل جنت امر م یگفتن مرد

 .٣شوم یار نمکگناھ بدھم یاگر بر دھم ھم گواھ

                                           
) ۱/۱۸۷) احمد (۱۳۴ابن ماجه () ۳۷۴۸) ترمذی (۴۶۵۰، ۴۶۴۹. به مانند آن ابوداوود (صحیح -١

 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۹۱۹ابویعلی (
 ).۹۶/۱م (یابونع -٢
اند،  ت نمودهیر از رباح به مانند آنچه گذشت رواکعسا م در المعرفة و ابنین را احمد و ابونعیا -٣

 ) آمده است.۷۹/۵نز (که در منتخب الکچنان
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 بر مرگ بزرگانگریه 

 ب و قول حفصه در وقت خنجر خوردن عمریه صھیگر
با  سه عمربن خطاب ک یه گفت: وقتکت نموده، ین روایریاز ابن س ١ابن سعد

 سب ید، آن گاه صھیرون گردیب یآورده شد، و آن از جراحت و یدنیخنجر زده شد، نوش
ست یبه او گفت: باز ا سما است! عمر  یبرا کیبرادرم! پس از تو  یعمر! و ا یگفت: وا

شود.  یرده مکاد شود عذاب یه و فریبه آواز گر یه بر وک یسک یدان یا نمیبرادرم! آ یا
با خنجر زده شد،  سه عمر ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یو ابوبرده از پدرش روا

]؟ ینک یه میا بر من [گریه نمود، آن گاه عمر گفت: آیبلند گر یب آمد و با صدایصھ
ه یه گرک یسکبر «گفته است:  صامبر خدا یه پک یدان یا نمی، عمر گفت: آیگفت: آر

 یه گفت: ھنگامکت است یروا سرب یکو از مقدام بن معد .٢»گردد یب میشود، تعذ
ار ی یداخل شد و گفت: ا ینزد و بمورد اصابت قرار گرفت، حفصه  سه عمر ک
 بن، آنگاه عمر به ابن عمر یرالمؤمنیام یامبر خدا و ایپدر زن پ یامبر خدا، ایپ

ه مرا بنشان، بر آنچه م یگفت: ا ه او را به کتوانم صبر  یشنوم نم یعبداللَّ نم، عبداللَّ
ه بر تو دارم، به تو دستور ک یه داد، و او به حفصه گفت: من نظر به حقکینه خود تیس
من ت ی، اما در مورد چشم ھاینکف نین مجلست مدح و توصیه مرا پس از اکدھم  یم

آن را  کف گردد مالئیست توصین یبه آنچه در و یتیستم، چون اگر میآن ن کمال
 سند.ینو یم

 شو ابن مسعود بر مرگ عمر  دیدبن زیه نمودن سعیگر
 سد یدبن زیه گفت: سعکت نموده، ید و او از پدرش روایبن ز کاز عبدالمل ٣ابن سعد

ه یاند؟ پاسخ داد: بر اسالم گریگر یابو اعور چه تو را م یبه او گفت: ا یسکه نمود، یگر
اف به وجود آورده است، رخنه و کدر اسالم رخنه و ش سنم، چون مرگ عمر ک یم
ه کت است یامت بسته نخواھد شد. و از ابووائل روایه تا روز قک یافکش ه گفت: عبداللَّ

را چون  یچ روزیگر ھیرا به ما خبر داد، من د سبن مسعود نزد ما آمد و مرگ عمر

                                           
 ).۳۶۲/۳ابن سعد ( -١
 ).۳۶۵۲/ ۳ابونعیم در حلیة ( -٢
٣- ۳۷۲/۳. 
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ه عمر کدم، بعد از آن گفت: به خدا سوگند، اگر بدانم یدر آن روز ند یه و اندوه ویگر
نم ک یدارم، و به خدا سوگند، گمان م یداشت، آن را حتمًا دوست م یرا دوست م یسگ

 را احساس نموده است. سھم فقدان عمر  ١ه درخت عضاهک

 ه نمودن عمر بر مرگ نعمان بن مقرنیگر
خبر  یه وقتکدم یرا د سه گفت: عمر کت نموده، یبوعثمان رواا از ایالدن یابن اب

 .٣ستن نمودید، دست خود را بر سرش گذاشت و شروع به گریبه او رس ٢مرگ نعمان

 ششته شدن عثمان کد بر یره و ابوحمید، ابوھریه نمودن ثمامه، زیگر
ه به او کبود،  یریه گفت: بر صنعا امکت نموده، یروا یم از ابواالشعث صنعانیابونع

خبر مرگ  ی، ھنگام -از جمله اصحاب بود  یو -شد  یگفته م س یثمامه بن عد
ه خالفت نبوت به کاست  ین ھمان وقتیه نمود و گفت: ایگر ید ویرس سعثمان 

د یغلبه نما یزیه بر چک یسکو استبداد داد،  یخود را به پادشاھ ید، و جایان رسیپا
 .٤خورد یآن را م

ه منزل ک یدر روز سدبن ثابت یه: زکت نموده یروا یدبن علیاز ز ٥و ابن سعد
ه گفت: کت است ینمود. و از ابوصالح روا یه میگر یمحاصره شده بود بر و سعثمان 

ه یآورد گر یاد میدن حضرت عثمان را به یحادثه به شھادت رس یوقت سره یابوھر
آه، آه، و به آواز بلند د: یگو یه مکشنوم  یره میمن از ابوھر یینمود، افزود: گو یم
به قتل  سه عثمان ک یه گفت: ھنگامکت است ید روایبن سع ییحید. و از یگر یم

ا، از یگفت: بار خدا -ن در بدر بود یه از جمله حاضرک - س ید ساعدید ابوحمیرس
نم، و تا تو را مالقات کنم و آن طور نکنطور نیگر ایه دکجانب تو بر من الزم باشد 

 .خندمگر نیم دیننما
 

                                           
 است. م.» عضاھه«ھر درخت بزرگ خاردار، واحدش  -١
 د.یه نھاوند به شھادت رسکه در معرکنعمان بن مقرن است  یو -٢
 ) آمده است.۱۱۷/۸نز (کن در الین چنیا -٣
 ) این را به مانند آن روایت نموده است.۸۰/۳) آمده. و ابن سعد (۲۷/۵این چنین در منتخب الکنز ( -٤
٥- ۸۱/۳. 



 ٢٣٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

  ناخوشایندی و دگرگونی بر مرگ بزرگان

 ص امبریندی و دگرگونی بر وفات پیدر ناخوشا د، ابی و انسیھای ابوسع گفته
را دفن  صه رسول خدا کن یه گفت: ھمکت نموده، یروا سد یبزار از ابوسع

د: رجال آن یگو ی) م۳۸/۹( یثمیھ .١میافتیر یما را دگرگون و متغ یھا م قلبینمود
 اند. حیصح رجال

امبر یما با پ یه گفت: تا وقتکت است یروا سعب کبن  یاز اب ٢میو نزد ابونع
ه از ما جدا شد به طرف راست و چپ با ک یم، ھنگامیم با ھم متفق بودیبود صخدا

 یه گفت: با نبکم آمده، ینزد ابونع یاز و یگریت دیم، و در روایردکدا یھم اختالف پ
نطور ینطور و ایوفات نمود ا یه وک یبود، و ھنگام کییمان  یم و روھایبود صمان 

 م.ینگاه نمود
ه روز وفات ک یه گفت: ھنگامکت است یروا س کاز انس بن مال ٣و نزد ابن سعد

مان را ھنوز از  یھا شده بود، و دست یکنه تاریز در مدید، ھمه چیفرارس صامبر یپ
ھمچنان از  ٤یم. و نزد ویافتیمان را دگرگون  یھا ه قلبکم یده بودیانکنت یدفن و

نه یدر روز ورودش به مد یه گفت: من شاھد وکت است یث ھجرت روایانس در حد
نه وارد یه نزد ما به مدک یتر از روز وتر و روشنیکرا ھرگز ن یچ روزینزد ما بودم، و ھ

تر از یکرا ھرگز بدتر و تار یه در گذشت، و روزکبودم،  یدر روز یدم، و شاھد ویشد ند
 دم.یگر ندیه درگذشت دک یروز

 قول ابوطلحه درباره مرگ عمر
جمع شدند  یه: اصحاب شورکت نموده یروا س کاز انس بن مال ٥ابن سعد

ادتر ین زید گفت: من از ایردشان را دکھا را و عمل آن سه ابوطلحه ک یھنگام
به  یبراه آنان کنینند، تا اکگر واگذار ید یکار خالفت را به کھا  ه آنکدم یترس یم

                                           
 ).۸۵۳بزار ( -١
 ).۲۵۴/۱ه (یالحل -٢
٣- ۲۷۴/۲. 
٤- ۲۳۴/۱. 
٥- ۳۷۴/۳. 
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از مسلمانان با  یا دست آوردن آن با ھم مسابقه دھند، به خدا سوگند، در ھر خانواده
 دا شده است.یپشان  یاین و دنیدر د ینقص سمرگ عمر 

  گرامی داشتن ضعفا و فقرای مسلمین عزت نمودن و

 نیو عزت نمودن فقرای مسلم ص امبریپ
م، یبود صامبر خدا یه گفت: با پکت نموده، یروا سوقاص  یاز سعدبن اب ١میابونع

ھا  نیھا را از خود بران، چون ا نین گفتند: اکید، مشریرس یو تعدادمان به شش تن م
ل و بالل، و دو مرد یاز ھذ ید: من بودم، ابن مسعود بود، مردیگو ینطور و آنطوراند! میا

د: و درباره آن با خودش صحبت یافزا یام، م را فراموش نمودهھایشان  ه نامک یگرید
 نازل نمود: ألنمود، آن گاه خداوند 

ِينَ ٱ ُردِ َ�طۡ  َوَ� ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  .]۵۲[االنغام:  ﴾َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
ندارند، از خود  یاو نظر یخوانند و جز رضایه صبح و شام خدا را مکھا را  آن«: ترجمه

 .٢»نکدور م
و  یت نموده، و گفته است: به شرط بخاریاز سعد به اختصار روا ٣مکن را حایا

 اند. ت ننمودهین را روایھا ا آن یح است، ولیمسلم صح
ش در یاز بزرگان قر یه گفت: گروھکت نموده، یروا ساز ابن مسعود  ٤میو ابونع

و  شب، بالل، خباب، عمار یصھ یه نزد وکعبور نمودند،  صامبر خدا یاز نزد پ یحال
 ،٥امبر خدایپ ین حضور داشتند، آنان گفتند: ایمسلم یاز ضعفا یھا و گروھ مانند آن

ھا  نیا ایم؟ آیباش یھا م نیر دست ایا ما زی؟ و آیا شده یھا در عوض قومت راض نیا به ایآ
ن کمم ھا را از خود بران، نیه خداوند بر آنھا منت گذاشته است؟ ااند ک یسانکھمان 

 نازل نمود: ألد: آن گاه خداوند یگو یم، مینک یرویاز تو پ یھا را بران نیاست اگر تو ا

                                           
 ).۳۴۶/۱ه (یالحل -١
 ).۴۱۳. و به مانند آن بشماره (صحیح -٢
٣- ۳۱۹/۳. 
 ).۳۴۶/۱ه (یالحل -٤
اقرار  صامبر ین به نبوت پکید، چون مشرینما یتر م ن درستیا محمد، و ایآمده است:  یثمیدر ھ -٥

 امبر خدا خطاب نموده باشند.یپ یا ینداشتند، تا به و
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نِذرۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن َ�َافُونَ  �َّ

َ
وٓ ُ�ۡ  أ ُ�َ ْ  َ�َتُكونَ ﴿ ن قول خداوندیتا به ا ١﴾َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ا

ٰ ٱ ِمنَ   .]۵۲-۵۱[االنعام:  ﴾لِِم�َ ل�َّ
ترسند،  یه از حشر شدن نزد پروردگارشان مکرا  یسانکتاب کن یله ایبه وس: «ترجمه

 .٢»بود یم ده... در آن صورت تو از ستمگران خواھیب

 توم پس از عتاب شدنش در مورد ویکابن ام م و عزت نمودن ص امبریپ
ه ابن ام کت نموده ی] رواین قول خداوند: [عبس و تولیدرباره ا ساز انس  یعلیابو

نمود، و  یبن خلف صحبت م یه او با ابکآمد  صامبر ینزد پ یدر حال ستوم کم
 نازل فرمود: ألاعراض نمود، آن گاه خداوند  یاز و صامبر یپ

ٰٓ  َعبََس ﴿ ن ١ َوتََو�َّ
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
 .]۲-۱[عبس:  ﴾٢ َ�ٰ �ۡ ۡ�

 .»نزد او آمد یینایه نابکنیرد، به سبب اکترش نمود و اعراض  یرو«: ترجمه
و  یعلیو در نزد ابو .٣نمود یداشت و عزت م یم یرا گرام یو صامبر یبعد از آن پ

ٰٓ  َعبََس ﴿ه گفت: کت است یروا لشه یر از عایابن جر درباره ابن ام  ﴾١ َوتََو�َّ
گفت: مرا  یآمد، و شروع نموده م صامبر خدا یور نازل شده است، او نزد پکتوم کم

ن کیاز بزرگان مشر یمرد صامبر خدا ید: و نزد پیافزا یم لشه ین، عاکت یھدا
د و به طرف آن یگردان یم یخود را از و یرو صامبر ین خاطر پید: به ھمیگو یبود، م

و او » ؟ینیب یرا م ییم بدیگو یا در آنچه من میآ«گفت:  یرد و مک یتوجه م یگرید

ٰٓ  َعبََس ﴿باره نازل شد:  نیگفت: نه، پس در ا یم ث را ین حدیا یو ترمذ .٤﴾١ َوتََو�َّ
 ) آمده است.۴۷۰/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیت نموده. ایآن روا مانند
 
 

                                           
 ) شیخ احمد شاکر آن را صحیح دانسته است.۴۲۰/ ۱) احمد (۳۴۶/ ۱. ابونعیم (صحیح -١
د: رجال احمد رجال یگو ی) م۲۱/۷( یثمیاند، و ھ نمودهت یبه مانند آن روا ین را احمد و طبرانیا -٢

 ه ثقه است.کردوس کر از یاند، غ حیصح
 ).۳۲۲۳. ابویعلی (صحیح -٣
 ).۴۸۴۸) به مانند آن و ابویعلی (۳۳۳۱. ترمذی (صحیح -٤



 حیات صحابه    ٢٣٦

 

 ن باشدیه با فقرای مسلمکن یمبنی بر ا ص امبرینزول امر برای پ
و  یمیه گفت: اقرع بن حابس تمکت نموده، یروا ساز خباب بن ارت  ١میابونع

 شب، بالل و خباب بن حارت یرا با عمار، صھ صامبر یآمدند، و پ ینه بن حصن فزارییع
دند آنان را یھا را د ه آنک یافتند، ھنگامین نشسته یمؤمن یاز ضعفا یان گروھیدر م

ند، و ما یآ یعرب نزد تو م یخلوت نموده گفتند: وفدھا صامبر یر شمردند، و با پیحق
 یوقت نیم، بنابراینک یا و شرم مینند حیھا نشسته بب ن غالمیھا ما را با ا ه عربکنیاز ا

، آنان »یآر«گفت:  صن، رسول خدا کھا را از نزد ما بلند  م آنیه ما نزد تو آمدک
را  س یفه را خواست و علیس، آن گاه صحیبنو یا ما نامه ین باره برایگفتند: در ا

 ÷ل یه ناگھان جبرئک -م ینشسته بود یا هیو ما در ناح -سد یطلب نمود تا آن را بنو
 نازل شد و گفت: 

ِينَ ٱ ُردِ َ�طۡ  َوَ� ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  ِمنۡ  َك َعلَيۡ  َما ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 ِمنَ  َ�َتُكونَ  ُرَدُهمۡ َ�َتطۡ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  ِحَسابَِك  ِمنۡ  َوَما ءٖ َ�ۡ  ّمِن ِحَسابِِهم

ٰ ٱ َُقولُوٓ  ٖض بَِبعۡ  َضُهمَ�عۡ  َ�َتنَّا لَِك َوَ�َ�ٰ  ٥٢ لِِم�َ ل�َّ ِ�ّ ْ َ�ٰٓ  ا
َ
ُ ٱ َمنَّ  ءِ ُؤَ�ٓ أ  ّمِنۢ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

ۗ بَيۡ  ٓ لَيۡ  نَِنا
َ
ُ ٱ َس � عۡ  �َّ

َ
ِ  لَمَ بِأ ٰ ٱب ٓ  �َذا ٥٣ ِكرِ�نَ ل�َّ ِينَ ٱ َءكَ َجا  ﴾تَِناَ�ٰ � ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ

 .]۵۴-۵۲[االنعام: 
طلبند،  یاو را م یخوانند، و رضا یه صبح و شام پروردگارشان را مکآنان را «: ترجمه

ن، نه حساب آنان بر توست و نه حساب تو بر آنان، اگر آنان را کاز خود مران و دور م
م، یگر آزمودیاز آنان را با بعض د ین بعضین چنی. و ایباش یاز ستمگران م ینکطرد 
ا خداوند یان ما بر آنان منت گذارده، آیه خداوند از مکنان ھستند یا ایند: آیتا بگو

 .»ند...یمان دارند نزد تو آیات ما ایه به آک یسانکشناسد؟! ھرگاه  یرا بھتر نم رانکشا
م و یفه را انداخت و ما را فراخواند و نزدش آمدیصح صامبر خدا یآن گاه پ

ش یش را به زانویخو یه زانوھاک یم حتیشد یکنزد ی، و به و»میکسالم عل«گفت  یم
زد بر یخواست بر خ یه مک یوقتنشست، و  یبا ما م صم، و رسول خدا یگذاشت

 نازل فرمود: ینمود، پس خداوند تعال یم کخاست و ما را تر یم

                                           
 ).۱۴۶/۱ه (یالحل -١



 ٢٣٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 .]۲۸[الکھف:  ﴾ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ 

او را  یخوانند، و رضا یه پروردگار خود را صبح و شام مکباش  یسانکبا «: ترجمه

 .»ریھا بر مگ ا از آنیدن یھا نتیخود را، به خاطر ز یھا طلبند، و ھرگز چشم یم
 یم، و چون به ھمان ساعتینشست یم صامبر ید: و بعد از آن ما با پیگو یم

م، وگرنه، ابدًا یگذاشت یم و او را وا میخاست یخاست، بر م یه او در آن بر مکم یدیرس یم
ن را ابن ماجه از خباب ھمانند آن، یا .١نمود یخواست و صبر م یتا برخاستن ما بر نم

به از اقرع بن یش ین را ابن ابیت نموده است. و ای) آمده، روا۵۶/۶ه (یه در البداکچنان
ت یروا) آمده، ۲۴۵/۱نز (که در الکه، چنانینه بن حصن ھمانند آن تا آخر آییحابس و ع

 ر نشده است.کنموده، و ما بعد آن را متذ
ه تازه به اسالم ک ییھا ه گفت: آنکند ک یت میروا سھمچنان از سلمان  ٢میو ابونع

 صامبر خدا یھا نزد پ نه بن حصن، اقرع بن حابس و امثال آنییع ٣ده بودند:یگرو
 یرا با بوھا  نیو ا ینیرسول خدا، اگر خودت در صدر مسجد نش یآمدند و گفتند: ا

باشد،  یم شن یمسلم یشان ابوذر، سلمان و فقرا ھدف - ینکشان از ما دور یپالتوھا
م ینینش ینزدت م -ر از آن نزدشان نبود یغ یزیبر تن داشتند، و چ یپشم یه پالتوھاک

ه را ین آیا ألم، آن گاه خداوند یآموز یم ام]کم و از تو [علم و احیشو یو از مخلصان تو م
 نازل نمود:

ٓ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ وِ�َ  َما
ُ
َل  َ�  َرّ�َِكۖ  كَِتابِ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ۦُدونِهِ  ِمن َ�ِدَ  َولَن ۦتِهِ لَِ�َِ�ٰ  ُمَبّدِ

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ  ٢٧ اَتَحدٗ ُملۡ  ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
َحاَط  نَاًرا﴿ دینجا رسیه به اکنیتا ا ﴾َههُ وَجۡ 

َ
اِدُ�َها بِِهمۡ  أ  .]۲۹-۲۷[الکھف:  ﴾ُ�َ

سخنان او  یزیچ چین، ھکشده تالوت  یتاب پروردگار وحکآنچه را به تو از «: ترجمه
ه کباش  یسانک. با یابی یجز او نم یو ھرگز ملجأ و پناھگاھ سازد، یرا دگرگون نم

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۱۲۷) ابن ماجه (۱۴۶/ ۱. ابونعیم (صحیح -١
٢- ۳۴۵/۱. 
 : مؤلفه القلوب. م.یعنی -٣



 حیات صحابه    ٢٣٨

 

ه احاطه ک یآتش طلبند... یاو را م یخوانند، و رضا یپروردگار خود را صبح و شام م

 .»آن یھا شان را سراپردهیند اک
فقرا برخاست، تا  یدر جستجو صخدا  یرد، آن گاه نبکد یھا را به آتش تھد و آن

گفت:  صنند، رسول خدا ک یاد میه خداوند راکافت یه آنان را در آخر مسجد درکنیا
از امتم نفس  یه قبل از وفات دادنم مرا امر نمود تا با گروھکراست،  ییش خدایستا«

 .١»با شماست و مرگ با شماست ینم، زندگکخود را حبس 

 ن بارهیدر ا ص امبریواقع شد و خطبه پ ه و معاذیان ابن مطاطیآنچه م
س یه گفت: قکت نموده، یاز ابوسلمه بن عبدالرحمن روا یاز زھر کر از مالکابن عسا

 ش یو بالل حبش یب رومی، صھیه در آن سلمان فارسکآمد  یا ه به حلقهیبن مطاط
ن مرد یه به نصرت اکھا ھستند  یھا و خزرج ینان اوسیف داشتند، و گفت: ایتشر

را گرفت و او را  یبان ویبرخاست و گر ساند؟ آن گاه معاذ  ارهکنان چه یبرخاستند، اما ا
گاه نمود، پ یآورد و او را از قول و صامبر ینزد پ ه ک یبا خشم در حال صامبر خدا یآ

 هالصلو(د برخاست و داخل مسجد شد، و بعد از آن صدا برخاست: یشک یرا مچادر خود 
مردم، پروردگار، پروردگار  یا«خداوند گفت:  ی، و رسول خدا پس از حمد و ثناه)جامع

گاه باشین دیواحد است، و پدر پدر واحد است، و د پدر و مادر  ید، عربین واحد است، آ
د او عرب یلم نماکصحبت و ت یه به عربک یسکزبان است،  یکفقط  یست، عربیشما ن
ن یامبر خدا درباره ایپ یگرفته بود گفت: ا یبان ویه از گرک یدر حال سو معاذ ». است

ه کبود  یسانکد: بعد او از جمله یگو یم». را به آتش بگذار یو«؟ گفت: ییگویمنافق چه م
 ) آمده است.۴۶/۷نز (کلن در این چنیا .٢دیان افراد مرتد به قتل رسیمرتد شدند، و در م

  عزت و احترام والدین

 دیر مادرش پرسکه او را از ادای شکبرای مردی  ص امبریگفته پ
 یآمد و گفت: ا صامبر ینزد پ یه مردکت نموده: یده روایر از بریدر الصغ یطبران

ه اگر ک یگستان گرم و سوزانیامبر خدا، من مادرم را بر گردن خود دو فرسخ راه در ریپ

                                           
 ).۳۴۵/ ۱) ابونعیم (۱۹۹/ ۶) ابن عساکر (۱۵/۱۵۶ابن جریر در تفسیر خود ( -١
 ).۹۲۶) نگا: الضعیفة (۴۵۲/ ۶. ابن عساکر (بسیار ضعیف -٢



 ٢٣٩  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

را ادا  یر وکا شیپخت حمل نمودم، آ یانداختم م یاز گوشت را در آن م یا پاره
 یثمیھ .١»باشد یافک یو یھا از احسان یکی ین براین است اکمم«ام؟ گفت:  نموده

باشد، و نه دروغگو،  یف میضع ین حسن بن ابوجعفر آمده، وید: در ایگو ی) م۱۳۷/۸(
 م مدلس است.یث بن ابوسلیو ل

 برای مردی درباره پدرش ص امبریت پیوص
 یرمردیه پک یه گفت: مردکت نموده، یروا لشه یدر األوسط از عا یطبران

ه کس کن یفالن، ا یا«به او گفت:  صامبر یآمد، پ صامبر خدا یھمراھش بود نزد پ
راه مرو، قبل از  یو یش رویدر پ«فرمود:  صامبر یگفت: پدرم، پ» ست؟کیبا توست 

 یثمیھ .٢»را در معرض دشنام قرار مده ین ووکبه اسمش صدا من، او را یمنش یو
ث ین الحدیه لکآمده  یخ طبرانیر شیدبن بشیبن سع ین علید: در ایگو ی) م۱۳۷/۸(
ثقه دانسته شده است. ومحمدبن عروه  یه وکد نقل نموده، یق العیباشد، و ابن دق یم

 اند. حیرجال صح یه رجال ویبق یبن البرند را نشناختم، ول

 ره برای ابوغسان درباره پدرشیت ابوھریوص
رون آمدم و با پدرم یه گفت: بکت نموده، یروا یاز ابوغسان ضبّ  در األوسط یطبران

ست؟ کین یبا من روبرو شد و به من گفت: ا سره یه ابوھرکرفتم  یدر پشت حره راه م
ش راه برو، یھلوا در پی یاز عقب و یپدرت راه مرو، ول یش رویپدرم، گفت: پ گفتم:

ه او کمرو  پدرت راه سقف یباال ل واقع گردد،یحا یان تو و ویه در مکرا مگذار  یسک
ن که پدرت به طرف آن نگاه نموده است نخور، ممکرا  یو استخوان ینک یر میرا تحق
د: ابوغسان و ابوغنم یگو ی) م۱۳۷/۸( یثمیآن را نموده باشد. ھ یه او اشتھاکاست 

 اند. ثقه یه رجال ویرا نشناختم، و بق یاز و یراو

 ه به خاطر جھاد نزد وی آمده بودکسی کبه  نیی والدیکبه ن ص امبریدستور پ
ه بن عمروبن عاص یشش گانه، غ یھا امام ت یروا بر ابن ماجه، از عبداللَّ

[رفتن به] جھاد اجازه  یبرا یآمد و از و صامبر ینزد پ یه گفت: مردکاند،  نموده

                                           
) در سند آن حسن بن ابی جعفر و لیث بن ابی سلیم مدلس ۹۳/ ۱. طبرانی در الصغیر (ضعیف -١

 ).۱۳۷/ ۸جمع (ھستند. نگا: الم
 ).۱۳۷/ ۸) نگا: المجمع (۴۱۵۹. طبرانی در اوسط (ضعیف -٢



 حیات صحابه    ٢٤٠

 

 صامبر ی، پیگفت: آر» ا پدر و مادرت زنده ھستند؟یآ«گفت:  صامبر یخواست، پ
 یه گفت: مردکنزد مسلم آمده  یتیو در روا .١»نکھا جھاد  ن در آنیبنابرا«فرمود: 

نم، و ک یعت میآورد و گفت: من با تو به ھجرت و جھاد ب یرو صرسول خدا سوی  به
گفت: » اند؟ نت زندهیاز والد یکیا یآ«فرمود:  صامبر یخواھم، پ یپاداش را از خدا م

و اجر و پاداش را از خدا «فرمود:  صامبر یاند، پ زندهشان  ھردوی هک، بلیآر
با  ینین به طرف پدر و مادرت برگرد و ھمنشیبنابرا«، فرمود: یگفت: بل» یخواھ یم
جرت ام تا با تو بر ھ ه گفت: آمدهکاز ابوداود آمده  یتیو در روا .٢»وداریکشان را نیا
ھا  نزد آن«ردند، فرمود: ک یه میه گرکنمودم  کتر ینم، و پدر و مادرم را در حالکعت یب

 سد یت از ابوسعیھمچنان به روا ینزد و .٣»بخندان یاندیه گرکھا را چنان برگرد و آن
به او  صامبر یھجرت نمود، پ صامبر خدا یپسوی  بهمن یاز اھل  یه: مردکت است یروا

ھا به  آن«پاسخ داد: پدر و مادرم ھستند. فرمود: » ؟یمن نداریرا در  یسکا تو یآ«گفت: 
شان اجازه یھا برگرد، و از ا آنسوی  به«فرمود:  صامبر یر، پیگفت: نخ» تو اجازه دادند؟

 یو طبران یعلیو نزد ابو .٤»نما یکیھا ن ن، و گرنه به آنکبخواه، اگر به تو اجازه دادند جھاد 
آمد و گفت:  صامبر خدا ینزد پ یه گفت: مردکت است یروا سد از انس یبه اسناد ج

نت یاز والد یکیا یآ«گفت:  صامبر یستم، پیبر آن قادر ن یمن جھاد را دوست دارم ول
، با خدا یبه و یکیدر حال ن«فرمود:  صامبر یگفت: مادرم ھست، پ» ھست؟ یباق

 .٥»یننده و مجاھد ھستک، عمره ی، تو حاجین را انجام دادیه اک یروبرو شو، و وقت
 ) آمده است.۹۳/۴ب (ین در الترغین چنیا

 
 

                                           
) ۱۰/ ۶) و نسائی (۱۶۷۱) و ترمذی (۲۵۲۹) ابوداوود (۲۵۴۹) مسلم (۳۰۰۴. بخاری (صحیح -١

 ).۱۸۸، ۱۶۵/ ۲احمد (
 ).۲۵۴۹مسلم ( -٢
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۲۵۲۸. ابوداوود (صحیح -٣
 .)۲۵۱۰( . ابوداوودصحیح -٤
) ۱۴۷۵) آلیانی آن را در ضعیف الترغیب (۱۰/ ۱) و طبرانی در الصغیر (۲۷۶۰. ابویعلی (ضعیف -٥

 ) ضعیف دانسته است.۳۱۹۵و الضعیفة (



 ٢٤١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 بر به خاطر مادرشیره از جنگ خیو منع نمودن ابوھر صامبریپ
ن یاسوی  به«فرمود:  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز ابوامامه  یطبران

ه آن را یه اھل آن ستمگرند آماده شوکه یقر شما  یبراد، چون خداوند إن شاءاللَّ
ف یا ضعیش باشد، کو سر یه شترش عاصک یسک، و  -بر است یھدف خ -د یگشا یم

ن، کنزد مادرش رفت و گفت: اسباب مرا آماده  سره ید، ابوھریایرون نیباشد با من ب
دستور داده است، مادرش گفت:  )جنگ یبرا( ١به جھاد صامبر خدا یچون پ

 صامبر خدا یشوم! گفت: من از پ یداخل نمه من بدون تو ک یدان ی، و خودت میرو یم
 یریره را به شیرون آورد و ابوھریخود را ب یھا نم، آن گاه مادرش پستانک یتخلف نم

ه را به یآمد، و قض صانه نزد رسول خدا یده بود سوگند داد، بعد مخفکیه از آن مک
ره یابوھربعد از آن ». رده شدکلت حل کبرو مش«گفت:  صامبر ینمود، پ یادآوری یو

دنت یگردان یامبر خدا، من رویپ یروگردان شد، گفت: ا یاز و صامبر خدا یآمد، و پ
ست، گفت: یاز من به تو ن یزیدن چین بدون رسینم، و اک یرا نسبت به خود احساس م

رون آورد، و به یخود را ب یھا ه مادرت تو را سوگند داد، و پستانک یھست یسکتو «
ه اگر نزد کن باور است، یاز شما بر ا یکیا یسوگندت داد! آ یده بودکیه از آن مک یریش

ند، و ک یکیبه آنھا ن یه او وقتکست؟ بلیھا باشد در راه خدا ن از آن یکیا یپدر و مادر، 
د: بعد از آن من دو سال یگو یم سره یابوھر». د در راه خداستیرا ادا نماشان  حق

ث را یو حد ٢ه او درگذشت...کنیماندم، تا ا یدر غزوات باق یریگ ت و سھمکبدون شر
 .٣ر شدهکمتذ

 جھاد کو ترشان  نیی والدیکاصحاب خود به ن برای بعضی ص امبریامر پ
قرار  ٤هیدر سقا صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا باز ابن عباس  یطبران
جنگ  خواھد به ین پسرم میآمد و گفت: ا یفرزند خود را گرفته نزد و یه زنکداشت، 

ه به تو اجازه نداده، ک یاز مادرت تا وقت«فرمود:  صامبر یگذارم، پ یبرود، ومن او را نم

                                           
 ند.ک یجنگ را افاده م یبرا» یآمادگ«ه کباشد » جھاز«ن است درست کمم -١
 ).۱۴۷/ ۶)، (۳۲۳/ ۵) نگا: المجمع (۲۸۲/ ۸. طبرانی (ضعیف -٢
 باشد. یف میآمده، و ضع ید الھانیزیبن  ین علید: در ایگو ی) م۳۲۳/۵( یثمیھ -٣
 ه.کاست در م یانکم -٤



 حیات صحابه    ٢٤٢

 

و نزد  .١»ن عمل پاداشت بزرگتر استیرا نبرده است دور مشو، چون در ا یا مرگ وی
آمدند، آن  صامبر یبا مادرش نزد پ یه گفت: مردکت است یھمچنان از او روا یو

نزد «فرمود:  صامبر یگذاشت، پ یبود، و مادرش او را نم مرد خواھان رفتن به جھاد
ت در یه براکھمانقدر پاداش و اجر است  یتو در بودن نزد و یمادرت باش، چون برا

ف یب آمده، و ضعیرکن بن یاسناد رشدھردو  و در یثمیه ھکچنان .٢»باشد یجھاد م
ه کت است، یروا س یه سلمیھمچنان از طلحه بن معاو یباشد. گفته است. ونزد و یم

خواھم در راه خدا جھاد  یامبر خدا، من میپ یآمدم و گفتم: ا صامبر یگفت: نزد پ
م کرا مح یو یپا«فرمود:  صامبر ی، پیگفتم: بل» مادرت زنده است؟«نم، گفت: ک

از ابن  ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۳۸/۸( یثمیھ .٣»یابی یه آنجا جنت را مکر، یبگ
 یه وکرده کت یباشد، و او از محمدبن طلحه روا یمدلس م یو ت نموده، ویاسحاق روا

 اند. حیرجال صح یه رجال ویرا نشناختم، و بق
ه گفت: نزد کت است یروا سه بن جاھمه از پدرش یھمچنان از معاو یو نزد و

ا پدر و یآ«گفت:  صامبر یمشورت خواستن در جھاد آمدم، پ یبرا صامبر خدا یپ
ر یه جنت زکن، کھا را  مالزمت آن«فرمود:  صامبر ی، پیآر پاسخ دادم:» ؟یمادر دار

) ۱۷/۴( و ابن سعد اند. ثقه ید: رجال ویگو ی) م۱۳۸/۸( یثمیھ .٤»آنان است یھا قدم
آمد و گفت:  صامبر یه: جاھمه نزد پکت نموده یروا یه بن جاھمه سلمین را از معاویا
ن مورد مشورت بخواھم، یتو در اامبر خدا، خواستم به جنگ بروم، و آمدم تا از یپ یا

 یر پایه جنت زکن، کرا یمالزمت و«، فرمود: یگفت: آر» ؟یا مادر داریآ«گفت: 
 ن قول.یمختلف و ھمانند ا ین بار و در جاھاین و سومیدوم ی، باز برا»اوست

به  به گفت: ابن عمر کت نموده، یروا لام سلمه  یم موالیاز نع یعلیو ابو
برخورد و آن  ید به درختینه رسیه و مدکان میدر م یآمد، وقترون یحج ب یخاطر ادا

ن درخت یر ایرا در ز صامبر خدا یرش نشست، بعد از آن گفت: پیرا شناخت و در ز

                                           
) ۲۵۱/ ۱) در سند آن رشدین بن کریب است که چنانکه در التقریب (۴۱۱/ ۱۱. طبرانی (ضعیف -١

 آمده ضعیف است.
 ) در سند آن رشدین است.۴۱۰/ ۱۱. طبرانی (ضعیف -٢
 ).۱۱۹۹) نگا: االرواء (۳۱۱/ ۸بر اساس شواھد آن. طبرانی ( صحیح -٣
 ).۱۱۹۹) نگا: االرواء (۴۲۹/ ۳) احمد (۲۸۹/ ۲بر اساس شواھد آن. طبرانی ( صحیح -٤



 ٢٤٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

 یستاد و گفت: ایا صامبر خدا یل برد آمد و نزد پین سیاز ا یدم، آن گاه مرد جوانید
خدا و دار  یله رضاین وسیو به ا نم،کام تا با تو در راه خدا جھاد  رسول خدا، من آمده

، یگفت: آر» زنده ھستند؟ھردو  پدر و مادرت«فرمود:  صامبر یطلبم، پ یآخرت را م
ه آمده بود، به ھمان ک ییو او از ھمان جا» نک یکیھا ن ن برگرد، و به آنیبنابرا«فرمود: 

ه مدلس ثقه کث ابن اسحاق ین حدید: در ایگو ی) م۱۳۸/۸( یثمیھ .١جا برگشت
ام سلمه ناعم باشد، و  یاند، اگر موال حیرجال صح یه رجال ویباشد آمده، و بق یم

 شناسم. یرا نم یم باشد ویاگر نع یناعم است]درست است، ول یه وکن [یھم

 ھنگام خواستگاری عمر از دختر وی اتفاق افتاد ان علی و دو فرزندشیآنچه م
لثوم را که: عمربن خطاب ام کت نموده یاز حسن بن حسن و او از پدرش روا یھقیب

امبر یگفت: از پ ساست، عمر  کوچک یبه او گفت: و س ینمود، عل یخواستگار
امت جز سبب و نسب من یھر سبب و نسب در روز ق«گفت:  یه مکدم یشن صخدا

باشد، آن  یسبب و نسب صم از رسول خدا ی، و من دوست دارم، تا برا»شود یقطع م
د، یاح دھکتان [خواھر خود را] به نیعمو یگفت: برا شن یبه حسن و حس س یگاه عل

ند. آن گاه ک یخود انتخاب م یرا برا یسکاست از جمله زنان و  ین زنیآن دو گفتند: ا
من تحمل  پدرم یرا گرفت و گفت: ا یراھن ویبا خشم برخاست، و حسن پ س یعل

ن در ین چنیا .٢درآوردند ساح عمر کھا [او را] به ن د: پس آنیگو یتو را ندارم، م یدور
 ) آمده است.۲۹۶/۸نز (کال

 اسامه و دادن روغن درخت خرما به مادرش
ه گفت: درخت خرما در زمان کت نموده، ین روایریاز محمدبن س )۹۴/۴( ابن سعد

رفت و آن  ییبه طرف درخت خرما سد: اسامه یگو ید، میبه ھزار درھم رس سعثمان 
د، به او گفتند: چه تو را یآورد، و آن را به مادرش خورانرون یافت و روغنش را بکرا ش
ده است؟ یدرخت خرما به ھزار درھم رس ینیب یه مک یدارد در حال یار وا مکن یبه ا

                                           
) نگا: صحیح الجامع ۳۴/ ۲) ابونعیم (۱۱۴/ ۷) بیھقی (۳۶/ ۳) طبرانی (۱۴۲/ ۳. حاکم (صحیح -١

)۴۶۲۷.( 
 ناشناختگی (جھالت) است. ) در آن۳۴/ ۳. طبرانی (ضعیف -٢



 حیات صحابه    ٢٤٤

 

ه از من بخواھد و من بر آن قادر کرا  یزین را از من خواست، او ھر چیگفت: مادرم ا
 دھم. یش انجام میباشم، آن را برا

 اوالد و تساوی در میان آن ها مهربانی و رحمت بر 

 نیاز منبر به خاطر حس ص امبرین آمدن پییپا
ه بن عمرو  یطبران را بر  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا باز عبداللَّ

در  ب ین بن علین موقع حسینمود، در ا یمردم صحبت م یه براکدم یمنبر د
رد و به کر یدر آن گ ید، ویشک یبر گردنش بود و آن را م یا ه پارچهکرون آمد یب یحال

 یه مردم وک ین آمد، ھنگامییپا یاز منبر به قصد گرفتن و صامبر یصورت افتاد، و پ
او را گرفت و با خود برداشت و  صامبر یش آوردند، پیدند، طفل را گرفته برایرا د

م یبرا یه وکنیشد! ھر فرزند فتنه است، به خدا سوگند، تا اکطان را بیخداوند ش«گفت: 
 .١»ام ن شدهییه از منبر پاکآورده نشد، من ندانستم 

در نماز و دراز نمودن  ص امبریپ بر پشت بن یسوار شدن حسن و حس
 ن خاطریسجده به ا

 صامبر خدا ینزد پ یدر حال سه گفت: حسن کت نموده، یروا سد یبزار از ابوسع
او را با دست خود  صامبر خدا ید، پیدر سجده بود، و بر پشتش سوار گرد یه وکآمد 
ه برخاست ک یستاد، ھنگامیوع نمود و حسن بر پشتش اکستاد، و باز ریم گرفت و اکمح

ت نموده و در ین را بزار رواید: ایگو ی) م۱۷۵/۹( یثمیھ .٢را رھا نمود و او رفت یو
 اسناد آن اختالف است.

دم، یرا در سجده د صه گفت: رسول خدا کت است یروا سر یاز زب یو نزد طبران
را تا  یو صامبر یسوار شد، و پ یآمد و بر پشت و ب ین اثنا حسن بن علیدر ا

گشاده  یو یخود را برا یپاھا صامبر ین ننمود، و پیین نشد پاییه خودش پاکنیا
 یثمیھ .٣دیگرد یرون میگر بیشد و از طرف د یطرف داخل م یکنمود، و او از  یم

                                           
گوید: این را طبرانی از شیخ خود حسن روایت نموده، و او را [به پدرش] نسبت  ) می۱۵۵/۸ھیثمی ( -١

ه بن علی جارودی روایت کرده، و من آن دو را نشناختم، و بقیه رجال وی ثقه  اند. نداده و او از عبداللَّ
 ).۱۷۵/ ۹) نگا: المجمع (۲۶۳۸. بزار (ضعیف -٢
 گوید.) می۱۷۵/ ۹. چنانکه ھیثمی (ضعیف -٣



 ٢٤٥  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

باشد. و نزد بزار از  یف میبن عابس آمده، و ضع ین حال علیگفته است: در ا) ۱۷۵/۹(
ه بن زبکت است یروا یبھ ن مردم به یتر هیگفتم: مرا از شب بر یه گفت: به عبداللَّ
 صامبر خدا ین مردم به پیتر هیشب ب یخبر بده، گفت: حسن بن عل صامبر خدا یپ

بود، و بر پشت  یدر سجده م صامبر یآمد و پ یم یبود، و یھا نزد و ن آنیتر و محبوب
ر یآمد و در ز یخاست، وم یبر نم یاوردن وین نیتا پا صامبر یشد، و پ یسوار م یو
رون ینمود تا ب یخود را به او گشاده م یپاھا صامبر یشد، و پ یداخل م یم وکش

 باشد. یف میبن عابس آمده، و ضع ین علید: در ایگو ی) م۱۷۶/۹( یثمیھ .١شود
ه بن مسعود  یعلیو در نزد ابو  صه گفت: رسول خدا کت است یروا ساز عبداللَّ

 یبر پشت و بن یرفت، حسن و حس یه به سجده مک یخواند، و وقت ینماز م
ه آن کنمود  یھا اشاره م آنسوی  بهند، یھا را منع نما خواستند آن یم یدند، و وقتیپر یم

خود گذاشته  یرا بر زانوھا  نمود آن یه نماز را تمام مک ید، و ھنگامیدو را بگذار
 یثمیھ .٢»ن دو را دوست داشته باشدید ایه مرا دوست دارد، باک یسک«گرفت:  یم
ه ک یاند، و بزار گفته است: وقت ت نمودهیو بزار روا یعلین را ابوید: ایگو ی) م۱۷۹/۹(

ن را به اختصار یا یگرفت. و طبران یھا را در آغوش خود م نمود، آن ینماز را تمام م
 اختالف است.شان  یاند، و در بعض ثقه یعلیت نموده، و رجال ابویارو

نمود، و  یسجده م صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا ساز انس  یعلیو نزد ابو
 یشد و او سجده را طوالن یسوار م یو بر پشت و ٣آمد یم بن یا حسیحسن 

پسرم مرا «گفت:  ی؟ مینمود یخدا، سجده را طوالن ینب یشد: ا ینمود، گفته م یم
د: در یگو ی) م۱۸۱/۹( یثمیھ .٤»نمکه او را به عجله دور کدم یسوار شده بود و نپسند

اند،  فش دانستهیضع یر ویرا ابن حبان ثقه دانسته، و غ یوان آمده، وکن محمدبن ذیا
 .اند حیه رجال آن رجال صحیو بق
 

                                           
 ).۱۷۶/ ۹) در سند آن علی بن عابس ضعیف است. نگا: المجمع (۲۶۳۷. بزار (ضعیف -١
 ).۵۳۶۸، ۵۰۱۷. ابویعلی (حسن -٢
 ن آمده است.ینطور باشد، و در اصل حسن حسید درست ھمیشا -٣
است اما حدیث قبل و بعد  ) در سند آن محمد بن ذکوان ضعیف۳۴۲۸. ابویعلی (حسن لغیره -٤

 ).۳۹۹۸شاھد آن است. نگا: المطالب العالیة (



 حیات صحابه    ٢٤٦

 

 اش بود ه امامه بر شانهکدر حالی  ص امبرینماز پ
رون ینزد ما ب یدر حال صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا ساز ابوقتاده  ١یبخار

وع کر یاش بود، بعد نماز گزارد، وقت بر شانه بعاص  یه امامه بنت ابکشد، 
) ۳۹/۸و ابن سعد ( .٢نمود یشد او را بلند م یبلند م یگذاشت، و وقت ینمود او را م یم

 ت نموده است.ین را روایاز ابوقتاده مانند ا

 ھا اش و گفتارش درباره آن ن بر شانهیو حسن و حمل نمودن حس ص امبریپ
ه کنزد ما آمد  یدر حال صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا سره یاحمد از ابوھر

 یگریو د یشانه و یکھا بر  از آن یکیھماالسالم ھمراھش بودند، ین علیحسن و حس
ه نزد ما کنیآن را، تا ا ید و گاھیبوس می ن رایا یقرار داشتند، گاھ یگر ویبر شانه د

ن یه اک یسک«! فرمود: یدار ین دو را دوست میامبر خدا، تو ایپ یگفت: ا ید، مردیرس
ند، مرا ین دو را بد ببیه اک یسکدو را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته است، و 

 یرجال وت نموده، و ین را احمد رواید: ایگو ی) م۱۷۹/۹( یثمیھ .٣»ده استیبد د
ن یرده، و ابن مجاه اکت ین را روایھا اختالف است، و بزار ھم ا یدرباره بعض یاند، ول ثقه

 ت نموده است.یرا به اختصار روا

 دن زبان حسنکیو م ص امبریپ
ه زبان حسن بن کدم یرا د صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سه یاحمد از معاو

 صامبر خدا یه پکرا  ییا لبھاید، و ھرگز زبان یبوس یم -ا گفت لبش را ی -را  ب یعل
اند  حیرجال صح ید: رجال ویگو ی) م۱۷۷/۹( یثمیھ .٤رسد یده باشد عذاب نمیبوس

 باشد. یه ثقه مکعوف  یر عبدالرحمن بن ابیغ

 دن حسن اتفاق افتادیو اقرع در وقت بوس ص امبریان پیآنچه م
د، و یرا بوس سحسن  صامبر یه: پکت نموده یروا سد یزیاز سائب بن  یطبران

ھا را  از آن یکی یا آمده است، ولیمن ده پسر به دن یبه او گفت: برا ساقرع بن حابس 

                                           
١- ۸۸۷/۲. 
 ).۵۴۳) مسلم (۵۱۶بخاری ( -٢
 ).۴۰/ ۳) و طبرانی (۱۶۶/ ۳) حاکم (۴۴۰، ۲۸۸/ ۲. احمد (صحیح -٣
 ).۹۳/ ۴. احمد (صحیح -٤
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 یند، خداوند بر وک یه بر مردم رحم نمک یسک«فرمود:  صامبر یام، پ دهیھم نبوس
ن ی) ا۸۸۷/۲( یو بخار .١اند ثقه ید رجال ویگو ی) م۱۵۶/۸( یثمیھ ».دینما یرحم نم

 ت نموده است.یبه مانند آن روا سره یاز ابوھررا 

 میارت وی از فرزندش ابراھیاوالد و زه دربار ص امبریقول پ
حسن را گرفت و  یه: وکت است یروا صامبر یاز پ سنزد بزار از اسود بن خلف 

 .٢»و ترس است ی، نادانیلیه بخیفرزند ما«رد وگفت: کھا پشت  د، بعد از آن به آنیبوس
ت یروا ساز انس  ٣یاند. و بخار د: ثقهیگو ی) م۱۵۵/۸( یثمیه ھکرجال آن، چنان 

داشت و  ٤یال خود بود، و پسریع ین مردم برایتر مھربان صامبر یه گفت: پکنموده، 
نه داده بود، شوھر آن زن آھنگر بود، و ما یاز مد یا در گوشه یا ر دھندهیش یآن را برا

پسرش را  صامبر یبود، بعد پ ٥اش پر از دود خانهم، یآمد یم ینزد و یھرگاھ
 ت نموده است.یروا سن را از انس ی) مانند ا۸۷/۱ابن سعد ( .٦نمود یش مید، و بویبوس یم

ند و درخواست وی در کخود رحم  ه بر اوالدکسی کبه  ص امبریبشارت پ
 ان اوالدیمساوات م

رفت، و دو دخترش  ل شهینزد عا یه: زنکت نموده یروا س بزار از انس
از  یکبه اوسه دانه خرما داد، و آن زن به ھر  ل شهید: و عایگو یھمراھش بودند، م

گر را گرفت تا در دھن ید یدانه خرما یکدانه خرما را داد، و بعد آن  یکدو دخترش 
آن خرما  ید: آن گاه ویافزا ینگاه نمودند، م ید: اطفال به طرف ویگو یخود بگذارد، م

 ص امبر خدایرون رفت، بعد پیھا نصف آن را داد و ب از آن یکرا دو شق نموده، و به ھر 
ن یبه ا یو«فرمود:  ص امبریش بازگو نمود، پیرد آن زن را براکشه عملیوارد شد و عا

 .٧»عمل داخل جنت شد
                                           

 کرده است.) روایت ۱۶/ ۷) از حدیث ابی ھریره. طبرانی آن را از سائب (۵۹۹۷بخاری ( -١
 ) صحیح دانسته است.۱۹۹۰) آلیانی آن را در صحیح الجامع (۱۱۹۱. بزار (صحیح -٢
 ).۵۶األدب (ص -٣
 م است.یابراھ یو -٤
 مطبوع دارد. یه بوک یاھیاذخر: گ -٥
 ) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۷۶. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٦
 ).۱۵۸/ ۸جھالت وجود دارد نگا: المجمع () در سند آن مشکل ۱۸۹۰. بزار (ضعیف -٧
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 یه گفت: زنکت است یروا ب یر از حسن بن علیبکر و الیالصغدر  یونزد طبران
به او سه  صامبر یخواست، پ یزیچ یآمد، و از و صامبر خدا یبا دو فرزندش نزد پ

خرما داد،  یکھا  از آن یکھر  یخرما، بعد آن زن برا شان یک یکدانه خرما داد، به ھر 
 یکردند، و مادرشان آن کش نگاه یو آن دو حق خود را خوردند و به طرف مادر خو

ھا  از آن یکز دو شق نمود، و به ھر یمانده بود] ن یه حق خودش بود و باقکخرما را [
 یرا به خاطر رحمت و یخداوند و«گفت:  صامبر خدا ینصف خرما را داد، آن گاه پ

ه یج بن معاوین خدید: در ایگو ی) م۱۵۸/۸( یثمیھ .١»بر دو فرزندانش رحم نمود
 باشد. یف میآمده و ضع یجعف

 صامبر ینزد پ یدر حال یگفت: مرد هکت نموده، یروا سره یاز ابوھر ٢یو بخار
 یا بر ویآ«گفت:  صامبر ید، پیشک یھمراھش بود، و او را در آغوش م یه طفلکآمد 

تر از  خداوند بر تو مھربان«فرمود:  صامبر ی، پیگفت: آر» ؟ینک یو رحمت م یمھربان
 .٣»ن مھربانان استیتر ن است، و او مھربانیتو بر ا

از فرزندانش  یکیبود، و  صامبر ینزد پ یه: مردکت نموده یروا سو بزار از انس 
ز نزدش آمد، و ین یخود نشاند، بعد دختر و یپا ید و بر رویرا بوس ینزدش آمد، او و

مساوات شان  انیچرا در م«فرمود:  صامبر یخود نشاند، پ یش رویرا در پ یاو و
از  ینموده، و گفته است: بعضت ین را بزار رواید: ایگو ی) م۱۵۶/۸( یثمیھ .٤»؟یننمود

 .اند ثقه یه رجال وینام نبرده است، و بق یان نمودند، و از ویث بیما حد یاصحاب ما برا

  زت و احترام همسایهع

 ف آمده استیث شریه در حدکه چنان یحقوق ھمسا
امبر خدا حق یپ یه گفت: گفتم: اکت نموده، یروا سده یه بن حیاز معاو یطبران

ع یی، اگر درگذشت در تشینکادت یع یض شد از ویاگر مر«ست؟ فرمود: یام چ هیھمسا

                                           
) در سند آن خدیج بن معاویة ضعیف است: ۸۳۶) و الصغیر (۷۸/ ۳. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١

 ).۱۵۸/ ۸المجمع (
 ).۵۶األدب (ص -٢
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۷۷. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٣
 ).۱۵۶/ ۸المجمع (: است. نگا ) در سند آن جھالت۱۸۹۳. بزار (ضعیف -٤
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ر شد و ی، اگر فقی، اگر از تو قرض خواست به او قرض بدھیم گردیسھ یجنازه و
، اگر یبفرست یکیاو تبر ید برایرس یبه و یری، اگر خید او را بپوشانیحالتش بد گرد

ه ک یبلندتر نساز یاز منزل و ، منزل خود راییت بگوید به او تعزیرس یبه و یبتیمص
او  یه از آن براکنیمگر ا ینکت نیگت اذید یو او را به بو یاو ببندسوی  بهباد را 
باشد. و  یف میآمده و ضع یر ھذلکن ابوبید: در ایگو ی) م۱۶۵/۸( یثمیھ .١»یبفرست

ت یت نموده، مگر در روایبه مانند آن روا سه یمان از معاویدر شعب اال یھقین را بیا
 ) آمده است.۴۴/۵نز (که در الک، چنان »یرا بپوشان یو اگر برھنه شد و«آمده است:  یو

ه بن سالم با ھمسا  نمود ت مییه وی را اذکاش  هیقصه عبداللَّ
ه بن سالم  هم در المعرفیابونع نزد  یه: وکت نموده یروا ساز محمد بن عبداللَّ

صبر «گفت:  صامبر ینموده است، پت یام مرا اذ هیآمد و گفت: ھمسا صامبر خدا یپ
 صامبر یرده است، پکت یام مرا اذ هیآمد و گفت: ھمسا ین بار نزد ویدوم ی، باز برا»نک

ت نموده است، یام مرا اذ هیبار سوم آمد و گفت: ھمسا ی، باز برا»نکصبر «گفت: 
 یسک ینداز، و وقتیوچه بکخود رفته و آن را در  ٢متاعسوی  به«فرمود:  صامبر یپ

متحقق  ین صورت لعنت بر ویت نموده است، به ایام مرا اذ هینزدت آمد بگو: ھمسا
ند، و که خود را عزت ید ھمسایمان دارد، بایه به خدا و روز آخرت اک یسکگردد.  یم
ه به ک یسکد، و ید مھمان خود را عزت نمایمان دارد، بایه به خدا و روز آخرت اک یسک

 .٣»ا خاموش باشدید، یر بگویسخن خمان دارد، یخدا و روز آخرت ا

ی یکاش در  نموده باشد از ھمراھی تیه خود را اذیه ھمساکسی را ک ص امبریپ
 دینما از غزوات نھی می

ه بن عمر  یطبران  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا بدر األوسط از عبداللَّ
ت نموده باشد ما یه خود را اذیه ھمساک یسکامروز «رون رفت و گفت: یب یا غزوه یبرا

ام بول نمودم،  هینار بوستان ھمساکاز قوم گفت: من در  ی، مرد»ندکن یرا ھمراھ
                                           

 ).۱۶۵/ ۸) و المجمع (۲۷۲۸) ضعیف الجامع (۴۱۹/ ۱۹. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١
مردم، و توجه  یعموم یت رأیم اھمیتوانیث مین حدیل و اسباب منزل است، و از ھمیھدف وسا -٢

ت به یاز اھم ینونکه در جھان ک یم، موضوعینک کدر یرا به آن به درست صامبر یت پیو عنا
 برخوردار است. م. ییسزا

 ) آمده است.۴۴/۵نز (کن در الین چنیا -٣
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بن  ییحین ید: در ایگو ی) م۱۷۰/۸( یثمیھ .١»نکم یامروز ما را ھمراھ«گفت: 
 باشد. یف میآمده و ضع ید حّمانیعبدالحم

 ه و دزدی نمودن از وییشدت حرمت زنا با زن ھمسا
به  صه گفت: رسول خدا کاند  ت نمودهیروا سازمقداد بن اسود  یاحمد و طبران

گفتند: حرام است، خدا و رسولش آن » د؟ییگو یدرباره زنا چه م«اصحاب خود گفت: 
به  صامبر خدا ید: آن گاه پیگو یامت حرام است. میاند، و تا روز ق دهیراحرام گردان

 یاش بر و هیزنا به زن ھمسا ند، ازکاگر انسان با ده زن زنا «اصحاب خود فرمود: 
» د؟ییگو یدرباره سرقت چه م«بعد از آن گفت:  صامبر ید: پیگو یم ،٢»آسانتر است

اگر انسان «ن آن حرام است، گفت: یاند، بنابرا گفتند: خدا و رسولش آن را حرام نموده
 یثمیھ .٣»آسانتر است یه بر وید، از سرقت نمودن از ھمسایاز ده خانه سرقت نما

اند، و رجال  ت نمودهیر و األوسط روایبکدر ال ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۱۶۸/۸(
 اند. آن ثقه

 ندیب دارد و سه تن را بد می تن را دوست می ه: خداوند سهکث ابوذر یحد
ه  یه لفظ از طبرانک یاحمد و طبران اند  ت نمودهیروا ساست از مطرب بن عبداللَّ

نم، بعد کرا مالقات  یمند بودم تا و د، و عالقهیرس یبه من م یثیه گفت: از ابوذر حدک
د و عالقمند بودم تا تو را یرس یثت به من میابوذر، حد یمالقات نمودم و گفتم: ا یبا و

ان بگذار. یآن را در م یه مرا مالقات نمودک! حاال  ٤نم، گفت: آه، چقدر خوبکمالقات 
 ألخداوند «ت گفته است: یآن را برا صه رسول خدا کده، یبه من رس یثیگفتم: حد

ه کنم ک یر نمک، گفت: درباره خود ف»ندیب یدارد، و سه تن را بد م یسه تن را دوست م

                                           
) در سند آن یحیی بن عبدالحمید الحمانی ضعیف است ۱۴۷۹. طبرانی در االوسط (ضعیف -١

 گوید.) می۱۷۰/ ۸چنانکه ھیثمی (
 دتر است. م.ین شدادتر، و عذاب آیگر زیه از زنا نمودن با ده زن دیگناه زنا با زن ھمسا یعنی -٢
) و آلبانی آن را صحیح ۵۴/ ۸) و تاریخ کبیر (۱۰۳) بخاری در ادب المفرد (۸/ ۶. احمد (صحیح -٣

 ).۶۵) و الضعیفة (۵۰۴۳دانسته است. نگا: صحیح الجامع (
 یکف و تعجب از یه در وقت توصکاست  یالمکن یآمده و ا!»  تبارک و تعالی ابوکهللا«در نص:  -٤

ن است: چقدر یه مرادش چنکباشد بل یآن مراد نم یتحت اللفظ یشود و معنا یشخص گفته م
 . م.یشخص خوب و انسان خوب ھست
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ھا را  آن أله خداوند کن سه تن ید: گفتم: ایگو یم. میدروغ بگو صامبر خدا یبر پ
تا د، یت ثواب جنگیه در راه خدا با صبر و نک یمرد«اند؟ گفت:  کیدارد  یدوست م

د، بعد از آن یابی یم ألتاب خداوند کن را شما نزدتان در ی، و ا»دیه به قتل رسکنیا
 تالوت نمود:

َ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ �َُّهم اَصفّٗ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  �َّ
َ
رۡ  نٞ َ�ٰ ُ�نۡ  َك�  ﴾٤ ُصوٞص مَّ

 .]۴[الصف: 
ار یکن پیان آھنیھمچون بن ه در راه اوکدارد،  یرا دوست م یسانکخداوند «: ترجمه

 .»نندک یم
د، و او ینما یت میدارد، و او را اذ یه بدیه ھمساک یمرد«؟ گفت: کیگر یگفتم: و د

با مرگ  یرا از طرف او به زندگ یه خداوند چاره وکنیند تا اک یصبر م یت ویبر اذ
از  یکیو  ید: اسناد طبرانیگو ی) م۱۷۱/۸( یثمیھ .١ر شدهکث را متذیو حد»... دینما

ر کبدون ذ یر ویو غ ین را نسائی، و ااند حیرجال صحشان  احمد رجال یاسنادھا
و عبدالرزاق از  یب، خرائطید در الغری، ابوعبکاند. ابن المبار ت نمودهیه روایھمسا

از نزد  یر در حالکه: ابوبکاند  ت نمودهیاو از پدرش روا عبدالرحمن بن قاسم و
ز یخود در ست یھا هیاز ھمسا یکیبا  یه وکعبور نمود،  بر کب یعبدالرحمن بن اب

ماند و  یم ین باقین، چون اکه ات مخاصمه میر گفت: با ھمساکو مخاصمه بود، ابوب
 ) آمده است.۴۴/۵نز (کن در الین چنیروند. ا یمردم م

  عزت رفیق صالح

 عیبه دو تن از صحابه درباره عزت رباح بن رب ص امبریه پیتوص
و  -م یغزا نمود صامبر یه گفت: با پکت نموده، یروا سع یاز رباح بن رب یطبران

آن  یشد، و سوم یه در صحراھا دو تن بر آن سوار مکشتر بود،  یکھر سه نفر ما  یبرا
 یاز پھلو یدر حال صامبر خدا یو پ -م یشد ین مییھا پا وهکد، و در یشک یرا از جلو م

، گفتم: »نمیب یاده میرباح تو را پ یا«من گفت: رفتم، به  یاده راه میه پکمن گذشت 
من گذشت،  یھا قیاند، او از نزد رف قم سوار شدهین دو رفیاده شدم، و این ساعت پیھم

                                           
) آلبانی آن را در صحیح الترغیب ۸۹/ ۲) حاکم (۱۶۱/ ۲) طبرانی (۱۵۳/ ۵. احمد (صحیح -١

 ) صحیح دانسته است.۶۵) و الصحیحة (۲۵۶۹) و (۱۷۹۱(
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دم یھا رس ه من به آنک ین آمدند، ھنگامییدند، و از آن پایو آن دو شتر خود را خوابان
باش، و من و ھمراھم به نوبت ن شتر سوار شو، و تا بازگشت بر آن سوار یا یگفتند: جلو

ق یشما دو تن رف«فرمود:  صامبر خدا یم، گفتم: چرا؟ آن دو گفتند: پیشو یسوار م
نز کن در الین چنیا .١»دیو داریکرا ن یو صحبت و ین ھمراھید، بنابرایدار یصالح

 ) آمده است.۴۲/۵(

  هایشانقرار دادن مردم در جا

 ن بارهیدر ا لشه یرد عاکعمل
 لشه ینار عاکه گفت: از کت نموده، یالمتفق از عمرو بن مخراق رواب در یخط

در حال خوردن بود، آن مرد را فراخواند و او با  لشه یگذشت، و عا یمرد با وقار
ن باره] به او گفته شد، یرا داد، [در ا یه نانکگذشت و به او ت یگرینشست، و د یو

 ھایشان گاهیا مردم را در جاما را دستور داده است ت صامبر خدا یپاسخ داد: پ
ن را ھمچنان ابوداود در یو ا ) آمده است.۱۴۲/۲نز (کن در الین چنیا .٢میقراردھ

در  یھقیم در المستخرج، بیعل، ابونعیح خود، بزار، ابویمه در صحیالسنن، ابن خز
ه گفت: کاند  ت نمودهیب روایشب یمون بن ابیق میدر األمثال از طر یرکاألدب و عس

آمد و  یامر نمود، و مرد با وقار یبه دادن قرص نان یآمد، و او به و لشه ینزد عا یریفق
ما  ]صامبر خدا ی؟ گفت: [پیار را نمودکن یرا با خود نشاند، به او گفته شد: چرا ا یاو و

ن است یچن ٣هیم در الحلیر شده، و لفظ ابونعکث را متذیرا دستور داده است... و حد
ظھر را داد، آن  یش دستور غذایاز قر یگروھ یبود، و برا یدر سفر لشه یه: عاک

ن آمد و یید، و آن مرد پایرا فراخوان یگفت: و لشه یآمد، عا یو باوقار یگاه مرد غن
داده  یقرص نان یدستور داد تا به و لشه یآمد، و عا یخورد و رفت، و بعد سائل

 ین مسائل اعطایا یم، و برایرا فراخوان ین غنیتا ا یشود به او گفتند: ما را امر نمود

                                           
) ۹۸) آلبانی آن را در ضعیف نسائی (۲۰۷/ ۳) نسائی (۱۵۱/ ۱) احمد (۷۲/ ۵. طبرانی (ضعیف -١

 ).۱۴۲/ ۹ضعیف دانسته است. نگا: المجمع (
) ضعیف ۱۳۴۴) آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۴۸۲۶) ابویعلی (۴۸۴۲. ابوداوود (ضعیف -٢

 دانسته است که به علت انقطاع است.
٣- ۳۷۹/۴. 
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بنده و مناسب ھمان یما ز یبرا ین غنیا ! گفت: [در مقابل]یرا امر نمود یقرص نان
 یه وکر سئوال نمود، و من به او به آنچه ین فقیم و اما ایانجام داد یه آن را با وکبود 

ث یده است... و حدما را دستور دا صامبر خدا یردم، و پک ییسازد راھنما یم یرا راض
ح دانسته، و ھمچنان یث، صحیث را معرفة علوم الحدین حدیم اکو حا ر شده.کرامتذ

آن در مرفوع  یبر راو به سبب منقطع بودن، و اختالف یح ویتصح ی، ولیر از ویغ
 لشه یث عاید: بالجمله حدیگو یم یث مردود شمرده شده، سخاوتینمودن حد

) آمده است، و در ما قبل ۲۶۵/۵( یدیاء زبین در شرح اإلحین چنیحسن است. ا
نار داد، به او گفته شد، پاسخ داد: از یو صد د یا مردم جامه یبرا س یه: علکگذشت 

ن ید، و ایقرار دھھایشان  گاهیمردم را در جا«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یپ
 .١»ن مرد نزد من استیمنزلت ا

 ن بارهیدر ا س رکقصه ابوب سالم دادن بر مسلمان
ح مورد اعتبار یر در صحیبکال یاز اسنادھا یکیان یه راوک -ر واألوسط یبکدر ال یطبران

به  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا -نه یاغر مز -از غر  -اند  و قابل حجت آورده
آن معطل  یمرا در اعطا یاز انصار بود، و یه نزد مردکمانه خرما امر نمود یپ یکمن 

ر کابوب یا«صحبت نمودم،  صامبر خدا یبا پ یساخت، و من در ارتباط با و
بعد از نماز  [حاضر بودن] سر ک، و ابوب»ریش بگیرا برا یو یصبحگاھان برو و خرما

ه مرا وعده نموده کافتم ی ییصبح در مسجد را با من وعده گذاشت، و او را در ھمان جا
د به او سالم ید یاز دور م یر را مردکه ابوبک یو ھر گاھم، یبه راه افتادھردو  بود، و

ه قوم به سبب سالم دادن بر تو به دست کرا  یلیا فضایر گفت: آکرد، آنگاه ابوبک یم
ند. بعد از آن کس در سالم دادن بر تو سبقت نکچ ین ھی، بعد از اینیب یآورند نمیم

، به او سالم کند ما سالمه او به کنیشد، قبل از ا یار مکاز دور آش یمرد یوقت
در  ین را ھمچنان بخاری) آمده است. و ا۲۰۶/۴ب (ین در الترغین چنیا .٢میداد یم

                                           
سند آن اصبع بن نباته است که متروک و متھم به  ) در۱/ ۲۰۰/ ۱۲. ابن عساکر (بسیار ضعیف -١

) مسلم آن را در ۱۸۹۴دروغ است. سالمه الکندی ھم گو اینکه مجھول باشد. نگا: الضعیفة (
 صحیح خود بطور معلق روایت کرده و به ضعف آن اشاره کرده است.

ن در در صحیح ) و آلبانی آ۹۸۴) و بخاری در ادب المفرد (۳۰۰/ ۱. طبرانی در الکبیر (حسن -٢
 ) حسن دانسته است.۲۷۰۲) و صحیح الترغیب (۷۵۵االدب (



 حیات صحابه    ٢٥٤

 

ت ی) آمده، روا۵۲/۵نز (که الک، چنانیم و خرائطیر و ابونعی) و ابن جر۱۴۵األدب (ص
 اند. نموده

ه گفت: من پشت سر کت است یروا سصه یبه از زھره بن خمیش یو نزد ابن اب
م، یداد یھا سالم م م و بر آنیگذشت یم ینار گروھکاز  یسوار بودم، ووقت سر کابوب
امروز مردم بر  یگفت: از ابتدا سر کدادند، ابوب یشتر از سالم ما به ما جواب میھا ب آن

ب یرا نص یادیر زیآمده است: امروز مردم نسبت به ما خ یاند، و در لفظ ما غالب بوده
 شدند.

 سر که گفت: من در عقب ابوبکت است یروا سدر األدب از عمر  یو نزد بخار
گفتند: السالم  یم، میکگفت: السالم عل یگذشت و م یم یسوار بودم، و او بر گروھ

ه و بره م و رحمیکعل ب یرا نص یادیر زیر گفت: امروز مردم نسبت به ما خکاته، ابوبکاللَّ
 ) آمده است.۵۲/۵ ۵۳نز (کن در الین چنیا .١شدند

 ن باره و چگونگی اصحاب در آنیغ و وعظ ابوامامه در ایتبل
 ییزھاید در چیوعظ نموده گفت: با یه: وکت نموده یروا سر از ابوامامه کابن عسا

ا ین خصلت است، دنید، چون صبر بھترینکشه ید صبر پینیب یا بد مید یه دوست دارک
فرو انداخته است، و  شما یخود را برا یھا شما را در شگفت انداخته است، ودامن

 یھا اط خانهیح یدر جلو صاران محمد یرده است، کنت خود را بر تن یھا و ز لباس
ن یا .٢م، به ما سالم داده شودیم تا سالم بدھینینش یگفتند: م ینشستند، و م یخود م

 ) آمده است.۱۵۶/۲نز (کن در الیچن
ه ما ک یه گفت: وقتکت نموده، یروا س کبه اسناد حسن از انس بن مال یو طبران

دوباره  یند، ھنگامکاف یم ییان ما جدایدر م یم، و درختیبود یم صامبر خدا یبا پ
 .٣میداد یگر سالم میدیکم به یشد یروبرو م

 

                                           
 ) صحیح دانسته است.۷۵۸) و آلبانی آن را در صحیح االدب (۹۸۷. بخاری در ادب المفرد (صحیح -١
) ۲۷۰۶) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۱۰۱۰. طبرانی و بخاری در ادب المفرد (صحیح -٢

 حسن صحیح است.صحیح دانسته و گفته است: 
) به مانند آن ۱۴۸ن را در األدب (صیا ی) آمده است. و بخار۲۰۷۶/۴ب (ین در الترغین چنیا -٣

 ت نموده است.یروا
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 ن بارهیل در ایقصه ابن عمر با طف
ه بن عمر  یه: وکت نموده، یعب رواکبن  یل بن ابیاز طف ١میابونع  بنزد عبداللَّ

ه به طرف بازار ک ید: و وقتیگو یرفت، م یصبحگاھان به بازار م یآمد و با و یم
ه بن عمر یرفت یم ه ک ین و بر ھر شخصکیبر ھر سوداگر و تاجر ومس بم، عبداللَّ
ه بن عمر  ید: روزیگو یل میطف(داد،  یسالم م یگذشت، به و یم  بنزد عبداللَّ

ه تو ک ی، در حالینک یگفتم: در بازار چه م ٢آمدم، و او مرا با خود به طرف بازار برد)
ا یمت آن را جوی، و قیپرس ینم یفروش یزھای، و از چیستیا ید و فروش نمیخر یبرا
ن با ینجا بنشید: به او گفتم: ایگو یم - ینینش ینم )بازار( یھا و در مجلس یشو ینم

ه به من گفت: ا -م ینک یھم صحبت م  -داشت  یبزرگم کل شیطف -ابوبطن  یعبداللَّ
ن یا کمال .٣به او سالم بده یه روبرو شدکس کم، با ھر یرو یما فقط به خاطر سالم م

آمده: ما فقط  یتیت نموده است. و در روایعب به مانند آن رواکبن  یل بن ابیرا از طف
ه در کم. چنان یدھ یه با ما روبرو شد سالم مک یسک یم، برایرو یبه خاطر سالم م

 یل بن ابی) از طف۱۴۸ن را در األدب (صیا ی) آمده است. و بخار۱۴۱/۲جمع الفوائد (
 ت نموده است.یبه مانند آن روا

 ن بارهیرد ابوامامه در اکعمل
روبرو  یه با وک یسکبه ھر  یه: وکت نموده یروا س یاز ابوامامه باھل یطبران

سبقت  یبر وه در سالم دادن کرا سراغ ندارم  یسکد، من یگو یداد، م یشد سالم م یم
نمود و  یمخف یو یخود را برا یدر پشت ستون یه بارکرا  ییھودینموده باشد، جز 

، چه تو یھودی یبر تو ا یگفت: وا یھودیرون آمد و به او سالم داد. ابوامامه به آن یب
ن ی، بنابرایدھ یار سالم میه بسکافتم ی یار واداشت؟ گفت: تو را مردکن یرا به ا

 ینم، ابوامامه به او گفت: واکلت است، و خواستم به آن عمل یفض یکن یه اکدانستم 
امت  یت برایخداوند سالم را تح«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یبر تو، من از پ

                                           
 ).۳۱۰/۱ه (یالحل -١
 به نقل از األدب المفرد. -٢
) آلبانی آن را در صحیح ۱۰۰۶) بخاری در ادب المفرد (۹۶۱/ ۲. مالک در موطا (صحیح موقوف -٣

 ) صحیح دانسته است.۷۵۳االدب (
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 ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۳/۸( یثمیھ .١»ده استیاھل ذمه ما گردان یما، و امان برا
 یر ویف دانسته و غیرا ضع یو ینسائت نموده، یروا یاطیربن سھل دمکخ خود بیاز ش

 ث است.یاند، مقارب الحد گفته
ه ابوامامه به طرف خانه خود ک یه گفت: من وقتکت است یروا ٢ادیاز محمدبن ز

ه ک ی، خرد و بزرگیبر ھر مسلمان، نصران یگشت را دستش گرفته بودم، و یبرم
د به یازه منزل رسه به دروک یم، و وقتیکم، سالم علیکگفت: سالم عل یگذشت م یم

ما را امر نموده است، تا سالم  ÷ما  یام، نب برادر زاده یطرف ما ملتفت شد و گفت: ا
چ یه گفت: ھکت است یسار روایربن یاز بش ٣یم. نزد بخاریار سازکان خود آشیرادر م

 توانست جلو بزند. یدر سالم دادن نم بس از ابن عمر ک

  جواب سالم

 اصحابشبا بعضی  ص امبریقصه پ
آمد و  صامبر خدا ینزد پ یه گفت: مردکت نموده، یروا ساز سلمان  یطبران

. بعد از »بركاتهو اهللاه مـرحالسالم وعليك و«، فرمود: »اهللا السالم عليك يا رسول«گفت 

السالم «، پاسخ داد: »اهللاه مـرح واهللا ا رسولي كيالسالم عل«آمد و گفت:  یگریآن د

 السالم عليك يا رسول«آمد و گفت  یگریمرد د ی. بعد از و»بركاتهو اهللاه مـرحعليك و

رسول خدا، و رحمت خدا باد بر تو و  یباد بر تو ا یسالمت« »بركاتهو اهللاه مـرحو اهللا

امبر یپ ی، آن مرد گفت: ا»و بر تو« »كيعلو«به او گفت:  صامبر خدا ی، پ»شیھا تکبر

 ص، رسول خدا یت گفتیھا بھتر از من تح آن یخدا، فالن و فالن نزدت آمدند، و برا
 گفته است: أل، خداوند ٤»ینگذاشت یرا باق یزیچ چیتو ھ«فرمود: 

                                           
) ضعیف ۳۰۶۴) و الضعیفة (۱۵۸۷) آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۱۲۹/ ۱۸. طبرانی (ضعیف -١

 ).۱۵۵/ ۲) و الآللی (۳۳/ ۸دانسته است. نگا: (
 ).۱۱۲/۶ه (یالحل -٢
 ).۱۴۵األدب (ص -٣
ھا آن را  سالم آن یاز سالم را ناقص گذاشتند ومن در جواب خود برا یزیآن دو تن چ یعنی -٤

ز ھمان باشد یه گفتم: بر تو نکاست  یافکنقدر ی، ھمیامًال آن را گفتکه کتو  یل نمودم، ولیمکت
 . م.یه بر من نثار نمودک



 ٢٥٧  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ  .]۸۶[النساء:  ﴾ُردُّوَها

ا ھمان ید، یبدھ، شما به بھتر از آن سالم ید به سالمیت داده شویتح یو وقت«: ترجمه

 .»دیلمه را باز گردانک
 .١»دمیت را به تو بازگردانیو من ھمان تح

 ھماالسالمیل علیامبر و جبرئیشه با پیقصه عا
به او گفت:  صامبر خدا یه: پکت نموده یروا لشه یدر األوسط از عا یطبران

، و »بركاتهو اهللاه مـرحوعليك السالم و«، »دیگو یل است، به تو سالم مین جبرئیا«

، و »افته استین جا سالم اختتام یتا ھم«گفت:  صامبر ید، پیاد نمایخواست از آن ز

بر شما اھل  یات وکرحمت خدا و بر«، »بركاته عليكم اهل البيتو اهللاه رمح«ل گفت: یجبرئ
را  یو یت ھشام بن الحق آمده، نسائین رواید: در ایگو ی) م۳۳/۸( یثمیھ .٢»ت باشدیب

 اند. حیرجال صح یه رجال وینموده است، و بق کثش را تریدانسته، و احمد حد یقو

 با سعدبن عباده ص امبریقصه پ
ه: کت نموده یروا صامبر یاز پ یر ویا از غی سو او از انس  یاحمد از ثابت بنان

السالم «اجازه خواست و گفت:  سداخل شدن نزد سعدبن عباده  یبرا صامبر یپ

را  صامبر یپ ی، ول»اهللاه مـرحوعليك السالم و«، سعد گفت: »اهللاه مـرحم ويكعل

و سعد در ھر سه مرتبه جواب  -سه مرتبه سالم داد  صامبر یه پکنیتا ا -د ینشنوان
برگشت، و سعد او را  صامبر ید آنگاه پیرا نشنوان صامبر یپ یسالمش را داد، ول

به گوشم  یه دادک یھر سالمت، یامبر خدا، پدر و مادرم فدایپ یدنبال نموده گفت: ا
 یادیز یھا دم، و خواستم سالمیتو را نشنوان یز به تو گفتم، ولید، و جواب آن را نیرس

تون یرا داخل خانه نمود و به او روغن ز صامبر یت از تو بشنوم، بعد از آن پکتوأم با بر

َ�َل َطعَ «ه فارغ شد گفت: ک یاز آن خورد، ھنگام صامبر یم نمود، و پیتقد
َ
اَمُ�ُم أ

                                           
) آلبانی آن را در صحیح االدب ۹۸۲) بخاری در ادب المفرد (۱۱۲۶. ابونعیم در حلیه (صحیح -١

 ) صحیح دانسته است.۷۵۳(
/ ۸) نگا: المجمع (۱۹۰/ ۵) ابن جریر (۲۴۷، ۲۴۶/ ۶سیوطی آن را حسن دانسته است. طبرانی ( -٢

 ) حسن دانسته است.۶۰۵/ ۲) سیوطی اسناد آن را در الدر المنثور (۳۳
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ائُِمونَ  ْ�َطَر ِعنَْدُ�ُم الصَّ
َ
َمَالئَِ�ُة َوأ

ْ
بَْراُر وََصلَّْت َعلَيُْ�ُم ال

َ
تان  ان طعامیکن«: ترجمه ،»األ

ابوداود  .١»ندیدرود بفرستند، و روزه داران نزدتان افطار نماتان  یبرا کرا بخورند، و مالئ
 ت نموده است.ین را روایا ی ازبعض

ارت یانصار را ز صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سن را بزار از انس یو ا
آمدند، و او  یم یآمد، اطفال انصار به دور و می ه به منازل انصارک ینمود، و وقت یم

 یداد، بار ید و به آنھا سالم میشک یرا دست م ھایشاننمود، و سر یھا دعا م آن یبرا

ه مـرحالسالم عليكم و«به دروازه سعد آمد و به آنان سالم داد و گفت:  صامبر یپ

سه مرتبه سالم  صامبر یه پکنید، تا ایرا نشنوان صامبر یپ ی، سعد جواب داد، ول»اهللا

شد  یش اجازه داده میداد، اگر برا یادتر سالم نمیاز سه مرتبه ز صامبر یداد، و پ
 یثمیھ .٢ر شدهکشد... و مانند آن را متذگشت، آن گاه منصرف  یخوب، واال بر م

. اند حیرجال صح یت نموده، و رجال ویدر األوسط روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۳/۸(
 ح به اختصار آمده است.یو در صح

 بقصه عمر با عثمان 
گذشت، و به  ساز نزد عثمان  سه: عمر کت نموده یر روایاز محمدبن جب یعلیابو

ت یاکن بابت شیرفت و از ا بر کاسخش را نداد، عمر نزد ابوباو سالم داد اما او پ
؟ گفت: به خدا سوگند، یه پاسخ برادرت را بدھکر گفت: چه تو را بازداشت کنمود، ابوب
ر گفت: درباره چه با خودت صحبت کزدم، ابوب یدم، من با خودم حرف میمن نشن

ه کند، کاف یرا م ییزھایطان، او در نفس من چی؟ گفت: بر خالف شیردک یم
طان آن یه شک یم آن را به زبان آورم، وقتین برایزم یخواھم در بدل بودن ھمه رو ینم

ه چه ما را کدم یپرس یم صامبر یاش من از پک یرا در نفسم انداخت با خود گفتم، ا
گفت: به  سر کدھد، ابوب یاندازد نجات م یمان م یھا طان در نفسیه شک یاز سخن

 یه: ما را از سخنک دمیپرس یت بردم و از ویاکش صامبر خدا یخدا سوگند، من به پ
شما «گفت:  صدھد؟ رسول خدا  یاندازد چه نجات م یما م یھا طان در نفسیه شک

                                           
) از حدیث عائشه بطور ۳۸۸) ترمذی (۷۰/ ۷) نسائی (۲۴۴۷) مسلم (۶۲۵۳. بخاری (صحیح -١

 مختصر.
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۸۵۴) ابوداوود (۱۳۸/ ۳) احمد (۱۷۴۷. ابن ماجه (صحیح -٢
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او  یم را در وقت مرگ امر نمودم، ولیه من عموکدھد  ینجات م یزیرا از آن ھمان چ
در زوائد  یریگفته است: بوص) آمده، و ۷۴/۱نز (کن در الین چنیا .١»آن را انجام نداد

 د: سند آن حسن است.یگو یالعشره م
آمده  یث ویت نموده، و در حدین روایتر از ا لیطو سن را از عثمان یا ٢و ابن سعد

فه رسول خدا یخل یرفت و گفت: ا سر کبه راه افتاد و نزد ابوب ساست: آن گاه عمر 
سالمم را  یو به او سالم دادم، ولندازم!! از نزد عثمان گذشتم، یا تو را به شگفت نیآ

نزد شان  ھردوی را گرفت، و سبرخاست و دست عمر  سر کجواب نداد؟ آن گاه ابوب
ه از نزد کند ک یعثمان برادرت نزدم آمد، و ادعا م یبه من گفت: ا سر کمن آمدند. ابوب

ن یه اتو را ب یا زهی، چه انگیرا نداد یتو گذشت و به تو سالم داد و تو جواب سالم و
به خدا  یام، عمر گفت: آر ار را ننمودهکن یفه رسول خدا، من ایخل یواداشت؟ گفتم: ا

بر شماست! گفتم: به خدا سوگند، کن از یه ایام یبن ین ایک]، ولیا ردهکن را یسوگند [ا
، یر گفت: راست گفتک!! ابوبیا و سالم داده یا نارم گذشتهکه تو از کام  من ندانسته

با خودت از جواب سالم مشغول نموده  یزینم تو را گفتن چک یگمان مقسم به خدا، 
او  یدرگذشت ول صامبر خدا ی، گفت: آن چه بود؟ گفتم: پید: گفتم: آریگو یباشد، م

نمودم، و  ین باره با خود صحبت میست، و در ایه در چکدم ین امت نپرسیرا از نجات ا
دم، و او یرا از آن پرس یگفت: من و سر کنمودم، ابوب ین امر تعجب میرم در ایاز تقص

دم و گفتم: یپرس یر گفت: از وکست؟ ابوبیآن را به من خبر داد، عثمان گفت: آن چ
ه کرا  یا لمهکه از من ھمان ک یسک«ست؟ گفت: ین امت در چیامبر خدا نجات ایپ یا

و ». ش نجات استیرد، ھمان برایردم، و او آن را به من رد نمود بپذکم عرض یبه عمو
ه: معبود بر کن بود یدادن به ا یش عرضه نموده بود، گواھیعمو یه براکرا  یا لمهک

ه وجود ندارد، و محمد فرستاده خداوند است یحق  .٣جزاللَّ

 بقصه سعدبن ابی وقاص با حضرت عثمان 
نار عثمان بن که گفت: در مسجد از کت نموده، یروا سوقاص  یاحمد از سعدبن اب

 یبه من خوب متوجه شد ولھایش  ردم، و او با چشمکگذشتم، و به او سالم  سعفان 
                                           

 ).۳۴/ ۸) نگا: المجمع (۲۰۰۷. بزار (صحیح -١
٢- ۳۱۲/۲. 
 ).۸-۷/ ۱) سند آن منقطع است. احمد برخی از آن را روایت کرده است (۱۳۳. ابویعلی (ضعیف -٣
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 یآمدم و گفتم: ا سن عمربن خطاب یرالمؤمنیجواب سالم مرا نداد، آن گاه نزد ام
گفت: و آن  -دو مرتبه  -دا شده است؟ یپ ییز نویا در اسالم چین، آیرالمؤمنیام
نار عثمان عبور نمودم، و به او سالم کن لحظه در مسجد از یست؟ گفتم: نه، من ھمیچ
د: یگو یجواب سالم مرا نگفت، م یخوب به من متوجه شد، ولھایش  ردم، و او با چشمک

را دنبال عثمان فرستاد و او را طلب نمود و گفت: چه تو را بازداشت  یسکآن گاه عمر 
ه کفتم: بلام، گ ار را ننمودهکن ی؟ عثمان گفت: من ایه سالم برادرت را جواب نگفتک

د: بعد از آن عثمان یگو یه سوگند خورد و سوگند خوردم، مکن ید: تا ایگو ی، مینمود
نم، تو ک یاو توبه مسوی  بهخواھم، و  ی، از خداوند مغفرت میاد آورد و گفت: بلیبه 
ده یشن صامبر خدا یه از پک یا لمهک، و من با خود درباره ینارم گذشتکقبل از  کیاند

و  یینایآورم، ب یاد میه من آن را به کنمودم، به خدا سوگند، ھر وقت  یبودم صحبت م
 صامبر خدا یدھم: پ یرد، سعد گفت: من آن را به تو خبر میگ یفرا م یا قلبم را پرده

نزدش آمد، و او را مشغول  ییر شد، بعد از آن اعرابکما متذ ین دعوت را برایاول
دم یترس یبعد من به دنبالش رفتم و وقت برخاست، صامبر خدا یه پکنید، تا ایگردان

 صخود زدم، و رسول خدا  ین را با پاھایه قبل از من به منزل خود داخل گردد، زمک
چه «امبر خدا، گفت: یپ ی، ایگفتم: آر» ست، ابواسحاق است؟کی«متوجه شد و گفت: 

، یر شدکن دعوت را متذیما اول یگفتم: نه، قسم به خدا، تو برا» ش آمده؟یپ یا واقعه
النون  ی، دعوت ذیآر«نزدت آمد و تو را مشغول ساخت، گفت:  ین اعرابیبعد از آن ا

الِِم�َ « قرار داشت: یم ماھکه در شک یوقت نَْت ُسبَْحانََك إِ�ِّ ُكنُْت ِمَن الظَّ
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
، »َال إهِل

، »ران بودماک، و من از ستمیھست کب پایجز تو وجود ندارد، و تو از ھر ع یمعبود بر حق«
ش مستجاب یند، دعاکدعا  یزین دعا پروردگارش رادر چیبه ا یھر مسلمان

رجال  یت نموده، و رجال وین را احمد رواید: ایگو ی) م۶۸/۷( یثمیھ .١»گردد یم
 یباشد، و ترمذ یه ثقه مکوقاص  یم بن محمدبن سعد بن ابیر ابراھی، غاند حیصح

ت یدر دعا روا یو طبران یعلین را ابویھمچنان ات نموده است. و ین را روایبخش آخر ا
نز که در الکح ثابت شده، چنانیوقاص صح ین از سعدبن ابیاند و مانند ا نموده

 ) آمده است.۲۹۸/۱(

                                           
 ).۱۴/ ۱) نگا: المجمع (۱۰۱) ابویعلی (۶/ ۱. احمد (ضعیف -١
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  سالم فرستادن

هیس و جریبا اشعث بن ق س قصه سلمان فارسی  ربن عبداللَّ
ه یجرس و یه گفت: اشعث بن قکت نموده، یروا یاز ابوالبختر یطبران ر بن عبداللَّ

داخل  یاز مدائن نزد و یا هیدر ناح یا آمدند، و در قلعه س ینزد سلمان فارس یبجل
؟ یھست یردند، بعد از آن گفتند: تو سلمان فارسکآمدند و به او سالم  یکشدند، نزد

دانم، آن دو در  ی؟ گفت: نمیھست صامبر خدا یپ یار و صحابی، گفتند: تو یگفت: بل
ن نباشد، سلمان به آن دو یم ایخواھ یه ما مک یسکن است کو گفتند: مم افتادند، کش

 یدم و با ویرا د صامبر خدا ید، من پیخواھ یه شما مکھستم  یسکگفت: من ھمان 
ارتان که با او داخل جنت شده است! کاست  یسک یار و صاحب وی ینشستم، ول

ست؟ گفتند: کی یگفت: و م،یا از برادرانت از شام آمده یکیست؟ گفتند: از نزد یچ
جاست؟ گفتند: به دست که آن را به دست شما داده است ک یه ویگفت: ھد ١ابودرداء

د، چون ھر ینکد، و امانت را ادا ینفرستاده است، سلمان افزود: از خدا بترس یا هیما ھد
ن از یبا خود آورده است، آن دو گفتند: ا یا هینزد من آمده، ھد یه از نزد وک یسک

ر. سلمان یاز آن بگ یخواھ یم و ھر چه میدار یما با خود اموال ،٢ما پخش نشودطرف 
ه او آن را توسط کخواھم  یرا م یا هیھمان ھد یار ندارم، ولکگفت: من به مال شما 

نفرستاده است، مگر  یزیبه دست ما چ یشما فرستاده است، گفتند: به خدا سوگند، و
با او خلوت  صامبر خدا یه چون پکاست،  یمردان شما یبه ما گفت: در م یه وکنیا
د، از طرف من به او یرفت ینزد و یرفت، وقتیپذ یر از او را نمیغ یسکگر ینمود د یم

خواستم؟ و چه  یرا از شما م یا هین چه ھدیر از اید. سلمان گفت: غییسالم بگو
 .٣جانب خدازه از کیت و پاکاست با بر یتیرا سالم تحیاز سالم بھتر است، ز یا هیھد

بن  ییحیر از یغ یت نموده، و رجال ویروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۴۰/۸( یثمیھ
ه ین را در الحلیم ای. و ابونعاند حیباشد، رجال صح یه ثقه مک یم مسعودیابراھ

 ت نموده است.یبه مانند آن روا ی) از ابوالبختر۲۰۱/۱(

                                           
 بسته بود. یان سلمان وابودرداء عقد مواخات و برادریدر م صامبر یپ -١
 م. م.ین بدنام و مشھور نشوید ما به نام خایبا یعنی -٢
 ).۱۷۰/ ۱. احمد (صحیح -٣
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  احوال پرسی و به آغوش کشیدن

 در احوال پرسی ص امبریره درباره روش پیابوھرث جندب، ابوذر و یحد
با اصحاب خود  یوقت صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز جندب  یطبران
) ۳۶/۸( یثمیھ .١نمود ینم یھا احوالپرس داد، با آن یسالم نم یشد، تا وقت یروبرو م

 شناسم. یه من نماند ک یسانکت نموده، و در آن یروا ین را طبرانید: ایگو یم
خواھم تو را  یگفته شد: م یه: به وکاند  ت نمودهیروا ساز ابوذر  یانیو احمد و رو

نباشد آن را به تو  ینم، گفت: اگر سرکسئوال  صامبر یث پیاز احاد یثیاز حد
 ید با شما احوالپرسیشد یروبرو م یه با وک یوقت صامبر خدا یا پیم، گفت: آیگو یم
 .٢نموده است یام، با من احوال پرس روبرو شده یه با وک ینمود؟ گفت: من ھر زمان یم
 ) آمده است.۵۴/۵نز (کن در الین چنیا

روبرو شد، و  سفه یبا حذ صامبر یه: پکت نموده یروا سره یو بزار از ابوھر
د و گفت: من جنب یشک ینارکفه خود را به یحذ یند، ولک یخواست با او احوال پرس

 ند گناھانک یبا برادر خود احوال پرس یمسلمان وقت یک«فرمود:  صامبر یبودم، پ
د: در یگو ی) م۳۷/۸( یثمیھ .٣»افتد یه برگ درخت مکزد، چنان یر یھا م آن ھردوی

 اند. فش دانستهیرا ثقه دانسته و جمھور ضع ین مصعب بن ثابت آمده، ابن حبان ویا

 خم شدندر روبوسی و نھی وی از  ص امبریپ شه درباره روشیث انس و عایحد
امبر یپ یم: ایه گفت: ما گفتکاند  ت نمودهیروا سبه از انس یش یو ابن اب یدار قطن

م؟ یینما یگر روبروسیدیکا با یم: آی، گفت»نه«م؟ گفت: یگر خم شویدیک یا برایخدا، آ
ن در ین چنیا .٤»یآر«م؟ گفت: ینک یپرس گر احوالیدیکا با یم: آی، گفت»نه«گفت: 

 است.) آمده ۵۴/۵نز (کال

                                           
 ).۴۰/ ۸المجمع ( :) نگا۲۱۹/ ۶طبرانی ( -١
) و ۴۴۴۸الجامع () در آن چند ناشناخته وجود دارد. نگا: ضعیف ۱۶۸/ ۲. طبرانی (بسیار ضعیف -٢

 ).۴۲۱۱الضعیفة (
) در سند آن جھالت راوی از ابی ذر وجود دارد. آلبانی آن را در ضعیف ۱۸۶/ ۵. احمد (ضعیف -٣

 ) ضعیف دانسته است.۱۶۳۰الترغیب (
) محمد بن ثابت ضعیف است و آلبانی در صحیح ۳۷/ ۸) نگا: المجمع (۲۰۰۵. بزار (ضعیف -٤

حیح لغیره است. ھمچنان برای این حدیث شاھدی از حدیث گوید: ص) ومی۲۷۲۱الترغیب (



 ٢٦٣  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

از ما با برادر  یامبر خدا، مردیپ ید: ایپرس یه گفت: مردکت است یروا س ١از انس
، آن مرد »نه«ند؟ گفت: کخم  یا خود را در مقابل ویشود، آ یق خود روبرو میا رفی

 یا از دست وید: آی، پرس»نه«شد و ببوسدش؟ گفت: کرا در آغوش ب یا ویگفت: آ
ث حسن ین حدید: ایگو یم یترمذ .٢»یآر«گفت: ند؟ ک یرد و با او احوال پرسیبگ

ه از سفر کنینه، مگر ا«ه: و ببوسدش، افزوده است: گفت: کن بعد از قولش یاست، و رز
 ) آمده است.۱۴۲/۲ه در جمع الفوائد (ک، چنان»دیایب

نه آمد، و یبه مد سدبن حارثه یه گفت: زکت نموده، یروا لشه یاز عا ٣یو ترمذ
ه ک یدر حال ٤برھنه صامبر یدر خانه من بود، او آمد و در را زد، پ صامبر خدا یپ
و به خداوند سوگند، من او را  -برخاست،  ید به طرف ویشک یراھن خود را به تن میپ

 .٥دید و بوسیشکو او را در آغوش  -دم یان ندیقبل از آن و بعد از آن آن چنان عر
 ب است.یث حسن غرین حدید: ایگو یم یترمذ

 در احوال پرسی و معانقه شصحابه روش 
با ھم روبرو  یوقت صامبر یه گفت: اصحاب پکت نموده، یروا ساز انس  یطبران

 یآمدند، با ھم روبوس یم یاز سفر ینمودند، و وقت یم یگر احوال پرسیدیکشدند با  یم
ت نموده، و رجال یدر األوسط روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۶/۸( یثمیھ .٦نمودند یم
 .اند حیرجال صح یو

 یسکدر ھنگام شب  یوقت سه گفت: عمر کت نموده، یروا ساز حسن  یو محامل
نماز فرض را  یامشب! و وقت یاز دراز یگفت: وا ینمود، م یاد میاز برادرانش را 

                                                                                                       
ام. نگا: کتاب من (محقق) با ) تخریج کرده۵۲۶حذیفه با سند خوب یافتم که آن را در الصحیحة (

 ».االدلة الرشعية علی حرمة مصافحة األجنبية«عنوان 
 ).۹۷/۲( یترمذ -١
 ).۹۹۸/ ۳دانسته است. احمد ( ) آلبانی آن را حسن۲۷۰۳) ابن ماجه (۲۷۲۸. ترمذی (حسن -٢
٣- ۹۷/۲. 
 بود. از ناف تا زانوھا دیگر جاھایش عریانر یبه غ -٤
) ضعیف ۱۶) و نقد الکتانی (۵۱۶) و آلبانی آن را در ضعیف الترمذی (۲۷۳۲. ترمذی (ضعیف -٥

 دانسته است.
 دانسته است.) حسن ۲۷۱۹) و آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۹۷. طبرانی در االوسط (حسن -٦
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ا ینمود  یم یشد با او روبوس یروبرو م یه با وک یرفت، و ھنگام یخواند به سرعت م یم
 ) آمده است.۴۲/۵نز (کن در الین چنیا .١گرفت یاو را در آغوشش م

ف یبه شام تشر سه عمر ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ساز عروه  ٢میو ابونع 
و استقبال نمودند، عمر گفت: برادرم  ییرایپذ ین از ویزم یآورد، مردم و بزرگان رو

 یه وک ید، ھنگامیآ ینون نزدت مکده، گفتند: ای؟ گفت: ابوعبکیجاست؟ گفتند: ک
ر شده که خواھد آمد متذکث را چنانینمود... و حد یروبوس ین آمد و با وییآمد، پا

 .است

 دن جعفر بن ابی طالبیو بوس ص امبریپ دن دست، پای و سر مسلمانیبوس
بر یاز خ صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا یاز شعب ٣ابن سعد

را در آغوش  یو ص امبر خدایروبرو شد، پ یبا و سطالب  یبرگشت، جعفربن اب
ن دو من خوشحال یدام اکدانم به  ینم«د و گفت: یچشمش بوسھردو  انید و از میشک

را به  یافزوده است: و یاز و یگریت دیو در روا ٤»ا به آمدن جعفر!یبر یترم، به فتح خ
 .٥نمود ید وبا او روبوسیشکطرف خود 

 ص امبریھا و پاھای پ دن دستیصحابه و بوس
ن دستم با یه گفت: با ھمکت نموده، یروا سوع کدر األوسط از سلمه بن ا یطبران

 ٦یثمید. ھیاو آن را بد ند یم ولیدیرا بوسھایش  عت نمودم، و دستیب صامبر یپ
از  یعلیر شده است. و ابوکعت ذیفقط ب یح از ویاند، و در صح ثقه ید: رجال ویگو یم

 ٧یثمیده است. ھیرا بوس صامبر یدست پ یه: وکت نموده یروا بابن عمر 
رجال  یه رجال ویباشد، و بق یث مین الحدیل یاد آمده، و ویز ید ابن ابین زید: در ایگو یم

                                           
 . زیرا حسن از عمر نشنیده است.منقطع است -١
 ).۱۰۱/۱ه (یالحل -٢
٣- ۳۴/۴. 
ن سال ین موقع بعد از چندیرده بودند رفته بود، و در اکه به حبشه ھجرت کن یبا مھاجر یرا ویز -٤

 از آنجا بازگشت نموده بود. م.
 ).۶۲۴/ ۲) و حاکم (۱۰۷/ ۲طبرانی () که سند آن مرسل است. ھمچنین ۳۴/ ۴. ابن سعد (ضعیف -٥
٦- ۴۲/۸. 
٧- ۴۲/۸. 
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را  صامبر یپ یه: وکر شده است، کذ ساز عمر  ١اند. و در جمع الفوائد حیصح
از ابن عمر  ٢ن را ابوداودین است. و ایه: لکگفته است  یده است، و درباره موصلیبوس

عب بن کاز  یت نموده است. و طبرانید، روایگو یم ٣یه عراقکسند حسن، چنانبه  ب
آمد و دست  صامبر ینزد پ ٤نازل شد یه عذر وک یه: ھنگامکت نموده یروا س کمال
د یبن عبدالحم ییحین ید: در ایگو ی) م۴۲/۸( یثمیھ .٥دیرا گرفت و آن را بوس یو

تاب الرخصة در کدر  یر بن المقرکن را ابوبیباشد، ا یف میضع یآمده، و و یحمان
 ت نموده است.یف رواید، به سند ضعیگو ی) م۱۸۱/۲( یه عراقکدن دست، چنانیبوس

 سه: جدش وازع بن عامر کت نموده یاز ام ابان دختر وازع و او از جدش روا ٦یو بخار
م و یگرفت ش رایامبر خداست، و ما دست و پاھایم و گفته شد: آن پیگفت: آمد

اده یپ سه گفت: اشج کت است یروا س یده عبدیاز مز ٧ھمچنان یم. نزد ویدیبوس
در تو دو خصلت «به او گفت:  صامبر ید، پیرا گرفت و بوس صامبر یآمد، و دست پ

ه من کاست  ی، گفت: خصلت»دارند یه خدا و رسولش آن را دوست مکاست  یو اخالق
 یه خصلت و اخالقکنه، بل«اند؟ گفت:  دا شدهیمن په با کنیا ایام،  با آن عادت گرفته

ه مرا کراست  ییش خدای، اشج گفت: ثنا و ستا»یا دا و خلق شدهیه تو بر آن پکاست 
 .٨دارند یه خدا و رسولش آن را دوست مکخلق نموده  یبر خصلت

 دن دست عمریده و بوسیر و ابوعبکدن سر ابوبیعمر و بوس
ه کدم ینه آمدم و دیه گفت: به مدکت نموده، یروا یر از ابورجاء عطاردکابن عسا
د: من یگو یبوسد و م یرا م یه سر مردکاست  یمردشان  انی، و درماند مردم جمع

رده کست؟ و بوسه کیننده کم، گفتم: بوسه یشد یم کھال یبود یت! اگر تو نمیفدا

                                           
١- ۱۴۳/۲. 
 .)۵۲۲۳عیف دانسته است. ابوداوود () ض۱۱۷ابوداوود ( ضعیفآلبانی آن را در  -٢
٣- ۱۸۱/۲. 
 .ی: قبول توبه ویعنی -٤
) در مورد الحمانی ابن حجر گفته است: حافظ است اما به سرقت ۹۵/ ۱۹. طبرانی (ضعیف -٥

 ).۳۵۲/ ۲شده است: التقریب ( حدیث متھم
 ).۱۴۴األدب (ص  -٦
 ).۸۶األدب (ص -٧
 ) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.۵۸۴. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٨



 حیات صحابه    ٢٦٦

 

 را به خاطر قتال سر که سر ابوبکاست،  سست؟ گفت: آن عمربن خطاب کیشده 
 .١دیبوس یدند، میات ابا ورزکه از دادن زک ییمرتدھا، آن ھا

ت یم بن سلمه روایر از تمکو ابن عسا یھقیارم اإلخالق، بکدر م یعبدالرزاق، خرائط
 یاز و سده بن جراح یبه شام آمد، ابوعب سه عمر ک یه گفت: ھنگامکاند  نموده

 ینارکبه ھردو  د، بعد از آنینموده دستش را بوس یاستقبال نمود، و با او احوال پرس
ن در ین چنیا .٢دن دست سنت استیگفت: بوس یم مینمودند، تم یه میرفتند و گر

 ) آمده است.۵۴/۵نز (کال

عتش به آن دست یجستن به آن به خاطر ب کردن دست واثله بن اسقع و تبیبوس
 ص امبریبا پ

 سه گفت: با واثله بن اسقع کت نموده، یروا یبن حارث ذمار ییحیاز  یطبران
، ی؟ گفت: بلیعت نمودیب صامبر خدا ین دستت با پیروبرو شدم و گفتم: با ھم

 .٣دمیدستش را به من داد، و آن را بوس یگفتم: دستت را به من بده تا ببوسم، و
ه رجال یرا نشناختم، و بق یآمده، و و یقار کن عبدالملید: در ایگو ی) م۴۲/۸( یثمیھ
ادت نزد یه گفت: جھت عکت است یسره روایونس بن میاز  ٤میاند. و نزد ابونع ثقه یو
ه به طرف ک ید، ھنگامیز نزدش وارد گردیم، و واثله بن اسقع نیدبن اسود داخل شدیزی
نه خود را یو س یرا گرفت و با آن رو ینگاه نمود، دستش را دراز نمود و دست و یو

د گمانت یزی یعت نموده بود، و به او گفت: ایب ص امبر خدایبا پ یمسح نمود، چون و
وست، واثله گفت: مژده باد تو را، چون من از یکدرباره پروردگارت چطور است؟ گفت: ن

ام به  د: من نزد گمان بندهیگو یخداوند متعال م«گفت:  یه مکدم یشن صرسول خدا 
 .٥»ر است، و اگر شر باشد، شریر باشد خیمن ھستم، اگر خ

                                           
 ) آمده است.۳۵۰/۴ن در المنتخب (ین چنیا -١
/ ۸) ھیثمی آن را در (المجمع) (۸۵۶) به شماره (۲۷۸به روایت الخرائطی در (المکارم) (ص  -٢

 ) به بزار و طبرانی ارجاع داده است.۳۷
 ).۴۲/ ۸) در سند آن جھالت وجود دارد نگا: المجمع (۹۴/ ۲۲. طبرانی (ضعیف -٣
 ).۳۰۶/۹ه (یالحل -٤
) و صحیح الجامع ۱۶۶۳ی آن را در الصحیحة () آلبان۳۰۶/ ۹) ابونعیم (۱۰۶/ ۴. احمد (صحیح -٥

 ) صحیح دانسته است.۴۳۱۶(
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 وع و انس و عباسکدست سلمه بن ادن یبوس
م، و به یه گفت: بر ربذه عبور نمودکت نموده، ین روایاز عبدالرحمن بن رز ١یبخار

سالم  یو ینجاست، آن گاه نزدش آمدم، و برایدر ا سوع کما گفته شد: سلمه بن ا
عت یب صخدا  ین دو با نبیرون آورد و گفت: با ایخود را ب یھا م، او دستیردک

رون آورد، و ما یشتر بزرگ بود ب یف پاکه چون کف دست خود را ک ینمودم، و
د ین را از عبدالرحمن بن زی) ا۳۹/۴ابن سعد ( .٢میدیم و آن را بوسیآن برخاستسوی  به

ه کت نموده، یاز ابن جدعان روا ٣ھمچنان یت نموده است. و بخاریمانند آن روا یعراق
؟ گفت: یا را با دست خود لمس نموده صامبر یا پیگفت: آ سانس  یگفت: ثابت برا

را  س یه گفت: علکت نموده، یب روایاز صھ ٤ھمچنان ید. بخاری: و او آن را بوسیآر
 د.یبوس یرا م سعباس  یه دست و پاھاکدم ید

 برخاستن برای یك مسلمان

 از دخترش فاطمه و استقبال فاطمه ازوی ص امبریاستقبال پ
س از مردم را در سخن، صحبت کچیه گفت: ھکت نموده، یروا لشه یاز عا ٥یبخار

 صامبر ید: چون پیگو یدم، میند صامبر یتر به پ مشابه لو نشستن از فاطمه 
خاست، و او را  یش بر میگفت، و به سو ید، به او خوش آمد میآ یه مکد ید یرام یو
 یز وقتینشاند، و او ن یخود م یاو را آورده در جا را گرفته، ید، و دست ویبوس یم
 صامبر یخاست و پ یش بر میگفت: به سو یآمد، به او خوش آمد م ینزدش م صامبر یپ

ه در آن درگذشت، نزدش وارد شد و ک صامبر یپ یضیدر ھمان مر ید، ویبوس یرا م
انه به او یرا مخف یزید، و بعد از آن چیرا خوش آمد گفت: و او را بوس یو صامبر یپ

د، آن گاه یانه به او گفت و او خندیمخف یگریز دیه نمود، بعد از آن چیگفت، و او گر
از دارد، اما ناگاه یلت و امتین زن بر زنان فضیه اکن باور بودم یزنان گفتم: من بر ا یبرا

                                           
 ).۱۴۴األدب المفرد (ص -١
 ).۹۷۳. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٢
 ).۱۴۴األدب (ص  -٣
 ).۱۴۴األدب (ص -٤
 ).۱۳۸األدب (ص -٥
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 ید و گاھیگر یم یھا] است، گاھ گر زنان [و مثل آنیاز جمله د یه وکد یمعلوم گرد
ننده کم فاش یت بگویرا برا نیت چه گفت؟ گفت: اگر ایدم: برایپرس یخندد!! از و یم

انه به من گفت: یمخف صامبر یگفت: پ یدرگذشت، و صامبر یه پک یرازم، ھنگام
ن یتو اول«انه به من گفت: یه نمودم، بعد از آن مخفین گری، بنابرا»نمک یمن وفات م«
 .١، آن گاه بدان مسرور شدم، و آن خوشم آمد»یوندیپ یه به من مک یاز اھلم ھست یسک

 ص امبریبرخاستن اصحاب برای پ
رون یب صامبر یپ یه: وقتکت نموده یبزار از محمدبن ھالل و او از پدرش روا

د: در یگو یم ٢یثمیم. ھیماند یستاده میش ایشد برا یاش م ه داخل خانهکنیآمد، تا ا یم
ن از محمدبن ھالل از پدرش از کافتم، و ممین طور ین را ھمیام ا آنچه من جمع نموده

ا یثقه است،  ینطور است، چون ھالل تابعیت باشد، و ظاھر ھم ھمیروا سره یابوھر
د ین بعیت است، و ایھالل از پدرش و از جدش روا یه از محمدبن ھالل بن ابکنیا

 اند. است، و رجال بزار ثقه

 شیو نھی نمودن اصحاب از برخاستن برا ص امبریپ
ه بر ک یدر حال صامبر خدا یگفت: په کت نموده، یروا سر از ابوامامه یابن جر

ه کچنان «م، فرمود: یش برخاستیرون آمد، و ما براینمود نزد ما ب یه مکیخود ت یعصا
نز کن در الین چنیا .٣»دیزینند، بر نخک یم میگر را تعظیدیکزند، و یخ یھا بر م عجم

) ۱۴۳/۲(ه در جمع الفوائد کن را به مانند آن، چنانی) آمده است، و ابوداود ا۵۵/۵(
 ت نموده است.یآمده، روا

نزد ما  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سو احمد از عباده بن صامت 
ه گفت: برخ ر رحمهکرون آمد، آن گاه ابوبیب  صامبر خدا یپ ین منافق براید از ایزیاللَّ

برخاسته  یو تعال کخداوند تبار یفقط برا«فرمود:  صم، رسول خدا ینکت یاکش
                                           

 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است. ھمچنین بخاری در۹۴۷. بخاری در ادب المفرد (صحیح -١
) و ابن ماجه ۲۸۲/ ۶) و احمد (۹۹) و مسلم در کتاب الفاضائل (۳۷۱۵، ۳۶۲۳صحیح خود (

 ). ۳۳۰/ ۱۱) و طبرانی (۱۶۲۱(
٢- ۴۰/۸. 
) آلبانی آن را ضعیف دانسته است. اما نھی از این کار ۵۲۳۰) ابوداوود (۲۵۳/ ۵. احمد (ضعیف -٣

 ).۳۸۳۶ثال: مسلم و ابن ماجه (دادند در احادیث صحیح آمده است. م که پارس ھا انجام می
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ن ید: در ایگو ی) م۴۰/۸( یثمیھ .١»شود یبرخاسته نم یگریس دک یو براشود،  یم
 اند. عه آمدهینام برده نشده، و ابن لھ یه از وک ییراو

 ن بارهیحالت اصحاب در ا
 صامبر یدن پیاز د یچ شخصیدن ھیه گفت: دکت نموده، یروا ساز انس  ٢یبخار

 یدانستند و یه مک یبه خاطردند ید یرا م یو یتر نبود، و ھنگام محبوبشان  یبرا
ح یت نموده و صحیروا ین را ترمذیا .٣هخاستند یش بر نمیند، برایب یستادن را بد میا

ن را، یز ایابوداود ن اء گفته، و امام احمد، ویج اإلحیدر تخر یه عراقکدانسته است، چنان
 باز نافع و او از ابن عمر  ٤یاند. و بخار ت نمودهی) آمده، روا۵۷/۶ه (یه در البداکچنان
زاند یرا از مجلس برخ یگریمرد د )یمرد(ه کنیاز ا صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا

 یش از جایبرا یاگر مرد بنموده است، و ابن عمر  یند نھیش بنشیو بعد در جا
) از نافع از ابن ۱۲۰/۴و ابن سعد ( .٥نشست یخاست در آنجا نم ینشستن خود بر م

 ت نموده است.یرا روا برد ابن عمر کفقط عمل سعمر 
در  سطالب  یبن اب یه گفت: علکت نموده، یروا یاز ابو خالد والب ٦و ابن سعد

م گفت: چرا یشک یم و انتظار میا ستادهیاش ا یف آوریتشر یه براکنزد ما آمد،  یحال
 سه یگفت: معاوه کت نموده، یاز ابومجلز روا ٧ینم؟! و بخاریب یستاده میمن شما را ا

ه بن زبکرون آمد، یب یدر حال ه بن عامر و عبداللَّ گاه  نشسته بودند، آن شر یه عبداللَّ
ماند، و  یخود نشسته باق یتر آنھا بود در جا نیه سنگکر یعامر برخاست، و ابن زب ابن

 یھا ه دوست داشته باشد، بندهک یسک«گفته است:  صامبر یگفت: پ سه یمعاو
 .٨»دیخود آماده ببن یرا از آتش برا یا د خانهیستند، بایبا یو یخداوند برا

                                           
 ) در سند آن جھالت وجود دارد ھمچنین ابن لھیعة ضعیف است.۳۱۷/ ۵. احمد (ضعیف -١
 ).۱۳۸األدب (ص  -٢
/ ۳) و آن را صحیح دانسته است. احمد (۴/۷) ترمذی (۱۳۸. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٣

 ).۳۵۸) نگا: الصحیحة (۱۳۲
 ).۱۶۹األدب (ص  -٤
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۱۵۳بخاری در ادب المفرد (. صحیح -٥
٦- ۲۸/۶. 
 ).۱۴۴األدب (ص -٧
 ).۱۰۰، ۹۳/ ۴) آلبانی آن را صحیح دانسته است. احمد (۹۷۷. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٨
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  حرکت نمودن از جای خود برای مسلمان

 ه داخل مسجد شدکش برای مرد مسلمانی یاز جا ص امبریت پکحر
 یه گفت: مردکاند  ت نمودهیروا س یشیر از واثله بن خطاب قرکو ابن عسا یھقیب

 یآن مرد خود را از جا یتنھا آنجا بود، و برا صامبر یه پکداخل مسجد شد،  یدر حال
 یبه و صامبر یع است، پیرسول خدا، جا وس یت داد، به او گفته شد: اکخود حر

 یاو خود را از جا ید، برایراد یبرادرش و یه وقتکمؤمن حق است  یک یبرا«گفت: 
 -از واثله  یو نزد طبران ) آمده است.۵۵/۵نز (کن در الین چنیا .١»ت دھدکخود حر

تنھا در  صامبر یداخل مسجد شد و پ یه گفت: مردکت است یروا -ابن اسقع  یعنی
 یت داد، آن مرد گفت: اکخود حر یخود را از جا یو یمسجد قرار داشت، و برا

 .٢»مسلمان حق است یک یبرا«فرمود:  صامبر یع است، پیامبر خدا، جا وسیپ
بن  یسیر عیابوعم یه من براکنیاند، مگر ا ثقه ید: رجال ویگو ی) م۴۰/۸( یثمیھ

ه اعلم. و در عزت و احترام اھل بیاز ابواسود ن یمحمدبن نحاس، سماع ت یافتم، واللَّ
ابوالحسن  یگشود، و گفت: ا یجا سطالب  یبن اب یعل یبرا سر که: ابوبکگذشت 

 نشست. سر کو ابوب صامبر خدا یان پینجا، و او در میا

 ن بارهیدر ا شاقوال اصحاب  نیمنشعزت و احترام ھ
روز جمعه داخل مسجد شدم، و : ه گفتکت نموده، یربن مره روایثکاز  ٣یبخار

ش یخود را پ یه پاھاکافتم ینشسته  یا را در مسجد در حلقه یاشجع کعوف بن مال
خود را جمع نمود به من گفت:  ید پاھایه مرا دک یخوددراز نموده بود، ھنگام یرو
 و از .٤ندید و بنشیایب یم را دراز نموده بودم؟ تا مرد صالحیچه پاھا یبرا هک یدان یم

ن یتر یفرمود: گرام به گفت: ابن عباس کت است یمحمدبن عبادبن جعفر روا
ت است یروا به از ابن عباس یکمل یو از ابن اب .٥نم استیمن ھمنش یمردم برا

                                           
) ضعیف دانسته است. ۱۹۶۷» (ضعیف الجامع«. بیھقی در شعب. آلبانی آن را در ضعیف -١

 ).۴۷۰۶اة (ھمچینن المشک
 ).۴۰/ ۸) سند آن منقطع است. نگا: المجمع (۹۵/ ۲۲. طبرانی (ضعیف -٢
 ).۱۶۷األدب (ص -٣
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۱۱۴۷. بخاری در ادب المفرد (حسن -٤
 ).۱۱۴۵در ادب المفرد ( . بخاریصحیح -٥
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 یھا ازگردن یخواھم و ینم است، و میمن ھمنش ین مردم برایتر یه گفت: گرامک
 ند.یم بنشیمردم بگذرد تا در پھلو

 با دو مرد س قصه علی قبول اعزاز مسلمان
 س یه گفت: دو مرد نزد علکاند  ت نمودهیبه و عبدالرزاق از ابوجعفر روایش یابن اب

ن یبر زم یگریھا بر باشت و د از آن یکیشان بالشت انداخت، یداخل شدند، و او برا
ز و بر بالشت ین نشسته بود گفت: برخیه بر زمک یسکبه ھمان  س ینشستند، عل

ن مقطع ید: ایگو یزند. عبدالرزاق م یم و اعزاز جز نادان سرباز نمیرکن، چون از تیبنش
 .١است

  حفظ راز مسلمان

 با حفصه ص امبریدر مسئله ازدواج پ ص امبریو حفظ راز پ س رکابوب
س بن حذافه ینخه گفت: حفصه بنت عمر از کت نموده، یروا ساز عمر  ٢میابونع

ه کبود  یسانک، و از صامبر خدا یاران پیس از جمله یخن -ماند  یوه باقیب س یسھم
روبرو شدم و  سر کنه درگذشت، و من با ابوبیت نموده بودند و در مدکدر جنگ بدر شر

 یاو بر من پاسخ یاحت در آورم، ولکحفصه بنت عمر را به ن یگفتم: اگر خواسته باش
نمود،  یرا خواستگار یو صامبر خدا یث نمودم و پکن صورت چند شب مینداد، به ا

ن است کبا من روبرو شد و گفت: مم سر کدر آوردم، بعد از آن ابوب یاح وکو او را به ن
ن یپاسخ ندادم خشمگ یزی، و من به تو چیه حفصه را به من عرضه نمودک یوقت

از ارائه  یه او را بر من عرضه داشتک ی، گفت: وقتیفتم: آرد: گیگو ی؟ میگشته باش
نمود، و  یاد میرا  یه وکدم یشن صه از رسول خدا کن مرا بازداشت، یپاسخ فقط ھم

گذاشت، من  یحفصه را م ینم، اگر وکرا فاش  صه راز رسول خدا کمن بر آن نبودم 
 یعلیو ابو یھقی، بی، نسائیبخارن را ھمچنان احمد، ابن سعد، یا .٣نمودم یاح مکاو را ن

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۱۲۰/۵ه در المنتخب (ک، چنانیادتیو ابن حبان با ز

                                           
 ) آمده است.۵۵/۵نز (کن در الین چنیا -١
 ).۳۶۱/۱ه (یدر الحل -٢
 ).۴۰۳۹) ابن حبان (۷، ۶) ابویعلی (۸۳/ ۶) نسائی (۲۷، ۲)، (۱۲/ ۱) احمد (۴۰۰۵بخاری ( -٣
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 ص امبریانس و حفظ سر پ
را  صامبر خدا یخدمت پ یه گفت: روزکت نموده، یروا ساز انس  ١یبخار

 ،٢خوابد ینون مکا صامبر یدم از خدمتش فارغ شدم، گفتم: پیه دک ینمودم، و وقت
ستادم ینند، آن گاه اک یم یباز یه اطفالکدم] یرون آمدم، ناگاه [دیب ین از نزد ویبنابرا

د و به آنان سالم یه نزدشان رسکنیآمد تا ا صامبر یآنان نگاه نمودم، و پ یو به باز
در دھن من  ٣ارکه آن ک ییفرستاد، گو یارکداد، و بعد از آن مرا خواست و دنبال 

موقع نزد مادرم رفتم گفت: چه تو را نگه  یدوباره نزدش آمدم، وله کنیاست، تا ا
ار؟ گفتم: آن راز کد: چه یفرستاده بود، پرس یارکمرا دنبال  صامبر یداشت؟ گفتم: پ

چ یار را به ھکن، و من آن کش حفظ یرا برا صامبر یاست، گفت: راز پ صامبر یپ
ن را در یا یبخار .٤گفتم یتو م یرابودم آن را ب ینده میام، و اگر گو س از خلق نگفتهک

ه کن را از انس به اختصار، چنان یت نموده است، و مسلم مانند ایز روایح خود نیصح
 رده است.کت ی) آمده، روا۱۴۸/۲در جمع الفوائد (

  عزت و اکرام یتیم

 ھای آنان با بعضی از اصحاب خود جھت ازاله سختی دل ص امبریمشورت پ
خود  یاز سخت دل صامبر ینزد پ یه: مردکت نموده یروا سره یاحمد از ابوھر

 .٥»ن طعام بدهکیش، و به مسکم دست بیتیبر سر «گفت:  صامبر یت برد، پیاکش
 ساز ابودرداء  یو نزد طبران .اند حیرجال صح ید: رجال ویگو ی) م۱۶۰/۸( یثمیھ

ت یاکآمد و از قسوت قلب خود به او ش صامبر ینزد پ یه گفت: مردکت است یروا

                                           
 ).۱۶۹األدب (ص  -١
 استعمال شده است. م.» لولهیق«البته ھدف خواب چاشت است، چون در نصر  -٢
 باشد. یم صامبر یھدف راز پ -٣
 ).۲۴۸۲) مسلم (۷۵۴بخاری در ادب المفرد ( -٤
) شیخ احمد شاکر آن را ضعیف دانسته است. اما آلبانی در صحیح ۲۶۳/ ۲. احمد (ضعیف -٥

) آن را حسن لغیره دانسته است. در ھمین معنا حدیث ابی درداء است که ۲۵۴۵التغریب (
و شیخ آلبانی آن را  آورده است که در آن نیز یک ناشناخته است» بقیه«طبرانی آن را از روایت 

 ن لغیره دانسته است.حس -بعدی حدیث  –) ۲۵۴۴در صحیح الترغیب (
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؟بر یقلبت نرم شود، و به ھدف خود برس یا دوست داریآ«گفت:  صامبر ینمود، پ
ش و از طعام خود به او طعام بده، آن گاه قلبت نرم کن، بر سرش دست بکم رحم یتی
) گفته، ۱۶۰/۸( یثمیه ھکو در اسناد آن، چنان .١»یرس یشود، و به ھدف خود م یم
 ه مدلس است.ینام برده نشده است، و بق یه از وکاست  یسک

 ص امبریربن عقربه با پیقصه بش
 صامبر خدا یه گفت: روز احد با پکت نموده، یروا س یبن عقربه جھن ٢ریبزار از بش

، من »باد ید شد، رحمت خداوند بر ویشھ«برخوردم و گفتم: پدرم چه شد؟ گفت: 
 یا راضیآ«د، و با خود برد و گفت: یشکسرم دست  ه نمودم، آن گاه مرا گرفت و بریگر
د: در یگوی) م۱۶۱/۸( یثمیھ ٣»شه مادرت باشد؟یه من پدرت باشم و عاک یشو ینم

ربن عقربه به یخ خود از بشین را در تاریا یشود. و بخار یه شناخته نمکاست  یسکن یا
ابن منده و ابن ) آمده است، و ۱۵۳/۱ه در اإلصابه (کت نموده، چنان یمانند آن روا

 اند. ردهکت ی) آمده، روا۱۴۶/۵ه در المنتخب (کلتر از آن، چنان ین را طویر اکعسا

  عزت و احترام رفیق پدر

ه بن عمر و عزت نمودن اعراب  ق عمر بودیه پدرش رفکی یعبداللَّ
ه کداشت  یخر یه: وکاند  ت نمودهیروا بو مسلم از ابن عمر  یابوداود، ترمذ

بر آن سوار  یراحت یشد، برا یشتر خسته م یشد، و از سوار یه مکم یچون راھ
ه بر ھمان ک یدر حال یبست، روز یه آن را به سر خود مکداشت  ید، و دستاریگرد یم

ا تو فالن بن فالن یگفت: آ بش گذشت، ابن عمر یاز پھلو ییخر سوار بود، اعراب
سوار شو، و دستار را به او ن را یداد و گفت: ا ی، آن گاه خر را به ویبل: ؟ گفتیستین

به او گفتند: خدا مغفرتت  یو یھا قیاز رف ین را بر سر خود ببند، بعضیداد و گفت: ا
ه بر سر کرا  ی، و دستاریشد یسوار م یه خودت بر آن بخاطر راحتکرا  یند! خرک

                                           
گوید: حسن لغیره است. نگا:  ) آلبانی می۲۱۴/ ۱) و طبرانی و ابونعیم (۳۸۴/ ۱. حاکم (ضعیف -١

 ).۸۵۴حدیث قبلی. الصحیحة (
 ح بشر است.ید: صحیگو یحافظ در اإلصابه م -٢
سند آن یک  ) در۳۸۹، ۲۶۹/ ۳) ابن عساکر در تاریخ دمشق (۷۸/ ۲. بخاری در تاریخ (ضعیف -٣

 مجھول است.
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از «گفت:  یه مکدم یشن صامبر ی؟! گفت: من از پیداد ین اعرابیبه ا یبست یم
ن دوست ی، و پدر ا»ھا ارتباط مرد با دوستان پدرش بعد از مرگ اوست یکین نیبھتر
در األدب  ی) آمده است، و آن را بخار۱۶۹/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .١بود سعمر 

ه ک یسانکاز  یآمده: بعض یث ویت نموده، و در حدین مختصرًا روای) به مانند ا۹ص (
گفته است:  صامبر یند؟! گفت: پک یت نمیفاکا دو درھم او را یبودندگفتند: آ یبا و

 .٢»ندک یه خداوند نورت را خاموش مکن، کپدرت را نگاه دار، و آن را قطع م یدوست«

 ھا ن پس از درگذشت آنیی والدیکن
ا یامبر خدا آیپ یگفت: ا یه مردکت است یروا س ید ساعدینزد ابوداود از ابواس

نم؟ کشان آن را ادا یمانده است، تا پس از مرگ ا یم باقیاز پدر و مادرم برا یو حق یکین
پس از شان  تیوص یذ و اجرایشان، تنف یھا، طلب مغفرت برا آن ی، دعا برایبل«گفت: 

 .٣»شان یشود و عزت رفقا یوند داده میھا پ ه فقط به واسطه آنک یھا، صله رحم آن

  قبول دعوت مسلمان

 ایروھای جنگی در دریبا ن س وبیقصه ابوا
 یروھاین سه یھا در زمان معاو ه: آنکت نموده یروا یقیادبن انعم افریاز ز ٤یربخا

وست، یپ س یوب انصاریب ابواکب ما به مرکند:] مریگو یا بودند، [میدر در یجنگ
م و او نزد ما آمد و گفت: مرا یفرستاد یرا دنبال و یسکه نھار ما حاضر شد، ک یھنگام
جز قبول دعوت شما نداشتم،  یا ھستم، اما چارهه روزه دار کد یدعوت نمود یدر حال

مسلمان شش حق واجب بر برادر  یک«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یچون از پ
نموده  کند، حق واجب برادرش را ترک کاز آن را تر یزیه اگر چکمسلمان خود دارد، 

را دعوت نمود، دعوتش را  یو یدھد، وقت یروبرو شد به او سالم م یبا و یاست: وقت
ادت یرا ع یض شد، ویمر یدھد، وقت یرا م یعطسه زد جواب و یند، وقتک یاجابت م

                                           
 ).۱۹۰۳) ترمذی (۵۱۴۳) ابوداوود (۲۵۵۲مسلم ( -١
 ) ضعیف دانسته است.۲۳) آلبانی آن را در ضعیف االدب (ص ۴۰. بخاری در ادب المفرد (ضعیف -٢
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۱۵۵/ ۴) حاکم (۳۶۶۰) ابن ماجه (۵۱۴۲. ابوداوود (ضعیف -٣
 ).۱۳۴األدب (ص  -٤
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طالب  یه از وک یشود و وقت یحاضر م یه وفات نمود بر جنازه وک ید، وقتینما یم
 .١ر شدهکث را متذیو حد»... ندک یحت میحت شد، به او نصینص

 ن بارهیدر ا شاقوال صحابه 
ه: عمربن خطاب کاند  ت نمودهیم رواید بن نعیو احمد در الزھد از حم کمبارابن ال

رون یه بک یدعوت شدند و اجابت نمودند، ھنگام یطعام یبرا بو عثمان بن عفان 
ه دوست داشتم بر آن حاضر کحاضر شدم،  یگفت: بر طعام بشدند عمر به عثمان 

و احمد در  .٢مباھات و فخر باشده کدم ین چرا؟ پاسخ داد: ترسیشدم، گفت: ا ینم
 یدر حال -ازدواج نمود و او را  سره بن شعبه یه مغکت نموده یروا سالزھد از عثمان 

ف آورد گفت: من روزه دار یتشر یه وک یفراخواند، ھنگام -ن بود یرالمؤمنیه امک
ان و عبدالرزاق از سلم .٣میت دعا نماکنم و به برکخواستم دعوت را اجابت  یھستم، ول

شاوند یا خوی، یداشت ٤ارمندکه یا ھمسایق یه گفت: اگر رفکت نموده، یروا س یفارس
دعوت نمود، آن را قبول  یا تو را بر طعامیاھدا نمود،  یا هیت ھدیو او برا یارمند داشتک
 .٥یتوست و گناھش بر خود و یآن برا یین، چون گواراک

  دور نمودن اذیت از راه مسلمان

 ه بن قرهیمعاو قصه معقل مزنی با
 ٧یتیه اذکبودم  یه گفت: من با معقل مزنکت نموده، یه بن قّره روایاز معاو ٦یبخار

ام چه تو را  برادر زاده یدم و دور نمودم، گفت: ایرا د یزیز چیرا از راه دور نمود، من ن
ز آن ی، من نیرا نمود یارکه کدم یواداشت؟ پاسخ داد: تو را د یه نمودک یارکن یبه ا

                                           
) در آن االفریقی است که ضعیف است و آلبانی آن را ضعیف ۹۲۲ادب المفرد ( . بخاری درضعیف -١

گانه در احادیث صحیح ثابت شده است به جز این گفته:  ششھای  دانسته است. البته این خصلت
 اگر چیز از آن ترک گوید آن را ترک گفته است.

 ) آمده است.۶۶/۵نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۶۶/۵نز (کن در الیچنن یا -٣
 ارمند و مأمور دولت. م.ک یعنی -٤
 ) آمده است.۶۶/۵نز (کن در الین چنیا -٥
 ).۸۷األدب (ص -٦
 ره.یغین گردد مانند سنگ چوب وت و آزار عابریه در راه باشد و باعث اذک یزیھر چ -٧
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ه کدم یشن صامبر ی، از پینمود یار خوبکام  برادرزاده یانجام دادم، گفت: ا را
شود، و  ینوشته م یکیاو ن یند، براکرا از راه مسلمانان دور  یتیه اذک یسک«گفت:  یم

 .١»شود یقبول گردد، داخل جنت م یکین یکه ک یسکاز 

  جواب عطسه کننده

 ن امریدر ا ص امبریروش پ
ه کم ینشسته بود صامبر یه گفت: نزد پکت نموده، یروا باز ابن عمر  یطبران

فرمود:  صامبر خدا ی، پ»ندکخدا تو را رحم «، »اهللاك مـرحي«عطسه نمود، گفتند 

د و حالتان را اصالح یت نمایخداوند شما را ھدا«، »مكصلح بالياهللا و ميكهدـي«
را نشناختم،  یه وکن اسباط بن عزره آمده، ید: در ایگو ی) م۵۷/۸( یثمیھ .٢»گرداند

ه کاند  ت نمودهیروا لشه یاز عا یعلی. و احمد و ابواند حیرجال صح یه رجال ویو بق
م؟ گفت: یرسول خدا چه بگو یعطسه نمود و گفت: ا صامبر خدا ینزد پ یگفت: مرد

ه« ، »اهللاك رمحيد: ییبگو«م؟ گفت: یین] گفتند: ما به او چه بگوی، [حاضر»بگو: الحمدللَّ

دِ ـيشان بگو: یبه ا«م؟ گفت: یامبر خدا من به آنان چه بگویپ یآن مرد گفت: ا اهللا  مُ يكهْ

الُ يو لِحْ بَ ث ین الحدیه لَ کح آمده، ین ابومعشر نجید: در ایگو ی) م۵۷/۸( یثمیھ .٣»مْ كصْ

به مانند آن  لشه ین را از عایا یھقیر و بیاند. ابن جر ثقه یه رجال ویباشد، و بق یم
 ) آمده است.۵۶/۵نزالعمال (که در کاند، چنان  ت نمودهیروا

م یبه ما تعل صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز ابن مسعود  یو طبران
ه کاسناد آن، چنان  .٤مییاز ما عطسه نمود به او جواب بگو یسک یه وقتکداد،  یم
ه گفت: کت است یھمچنان از او روا ید است. و نزد وید، جیگو ی) م۵۷/۸( یثمیھ
-د: ید بگویاز شما عطسه نمود با یکی یوقت«ه: کآموخت  یبه ما م صامبر خدا یپ

                                           
 ) حسن دانسته است.۲۳۰۵() آلبانی آن را در الصحیحة ۵۹۳. بخاری در ادب المفرد (حسن -١
 ).۵۷/ ۸) در سند آن جھالت است. نگا: المجمع (۴۱۱/ ۱۲. طبرانی (ضعیف -٢
/ ۶) از ابی موسی و ھمچنین احمد (۲۷۳۹) ترمذی (۴۰۰/ ۴) احمد (۵۰۳۸. ابوداوود (ضعیف -٣

 ) از عایشه با سند ضعیف.۴۹۴۶) ابویعلی (۷۹
 ).۵۷/ ۸) نگا: المجمع (۱۶۲/ ۱۰. طبرانی (صحیح -٤
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ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ھست  یه نزد وک یسکد ین را گرفت، بایا یو ی، وقت﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

 يغفر«د: ید بگویننده] باکن را گفت، [عطسه یه او اک ی، و وقت»اهللاَّك مـرحي«د: یبگو

ن عطا بن سائب ید: در ایگو یم یثمیھ .١»خداوند من و شما را ببخشد« »ولكم يل  اهللا

 یسکه گفت: کت نموده، یروا لر از ام سلمه یه مختلط شده است و ابن جرکآمده 

فرمود:  صامبر ی، پ»هللا احلمد«عطسه نمود و گفت:  صامبر یخانه پ یدر پھلو

ِ «خانه عطسه زد و گفت:  یدر پھلو یگریس دک، باز »اهللا يرمحك« َْمُد ِ�َّ
ْ
رب احل

ان است، یه پروردگار جھانکراست  ییش خدایستا«، »مَحًْدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يهِ العالـم� 

 .٢»ن بر آن نوزده درجه بلند شدیا«فرمود:  صامبر ی، پ»تکش فراوان، خوب و با بریستا

 ه حمد خدا را نگفتکای  نندهکعطسه  از جواب ص امبریامتناع پ
ه گفت: دو مرد نزد کاند  ت نمودهیروا ساز انس  ی، مسلم، ابوداود و ترمذیبخار

نگفت، به  یزیچ یو به دوم ،٣ھا پاسخ داد از آن یکیعطسه نمودند، او به  صامبر یپ
ن یا .٤»ن حمد خدا را گفت، و آن حمد خدا را نگفتیا«فرمود:  ه چرا؟]کاو گفته شد [

 ) آمده است.۱۴۵/۲ن در جمع الفوائد (یچن
 صامبر یه گفت: دو نفر نزد پکت است یروا سره یاز ابوھر یو نزد احمد و طبران

ف عطسه نمود و حمد خدا را یتر بود، شر فیشر یگریاز د یکیه کعطسه نمودند، 
عطسه نمود و حمد خدا را گفت، و  یبه او پاسخ نداد، و دوم صامبر ینگفت، و پ

 یف گفت: من نزدت عطسه نمودم ولید شریگو یز جوابش را گفت، مین صامبر یپ
 صامبر ید: پیگو ی؟ مین نزدت عطسه نمود و جوابش را گفتی، و ایجوابم را نگفت

، و من یادش نمودم، و تو خدا را فراموش نمودیز یاد نمود، من نین خدا را یا«فرمود: 
ر ی، غاند حید: رجال احمد رجال صحیگو ی) م۵۸/۸( یثمیھ .٥»ردمکز فراموشت ین

                                           
 ) در سند آن عطاء بن سائب است که صدوق است و دچار اختالط گردید.۱۶۲/ ۱۰. طبرانی (ضعیف -١
 ست.ین یالک) آمده، و گفته است: در سند آن اش۵۶/۵نز (کن در الین چنیا -٢
ه. م. کرحمیگفت:  -٣  اللَّ
 ).۲۹۹۱) مسلم (۶۲۲۱بخاری ( -٤
 آلبانی آن را حسن دانسته است. )۳۲۸/ ۲() و احمد ۹۳۲. بخاری در ادب المفرد (حسن -٥
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، یھقی)، ب۱۳۶در األدب (ص ین را بخاریباشد. ا یه ثقه و مأمون مکم یبن ابراھ یربع
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۵۷/۵نز (که در الکن، چنانیابن نجار و ابن شاھ

 قصه ابوموسی با پسر و ھمسرش
داخل شدم،  یدر حال س یه گفت: نزد ابوموسکت نموده، یاز ابوبرده روا ١یو بخار

جوابم را  یبود، عطسه نمودم ول ش[دختر فضل] بن عباس  ٢ام الفضل در خانه یه وک
 ینگفت، آن گاه ام الفضل عطسه نمود و او جوابش را داد، من به مادرم خبر دادم، ھنگام

نزدش آمد، مادرم به او ناسزا گفت، و افزود: فرزندم عطسه زد جوابش را  یه ابوموسک
 صامبر یبه او گفت: من از پ ی؟! ابوموسیعطسه زد جوابش را داد ٣، و اوینگفت

از شما عطسه زد و حمد خدا را گفت، جوابش را  یکی یوقت«گفت:  یه مکدم یشن
حمد خدا  ی، فرزندم عطسه زد ول»دیید و اگر حمد خدا را نگفت، جوابش را نگوییبگو

آورد، و  یرا نگفت، و من ھم جوابش را نگفتم، ام الفضل عطسه زد و حمد خدا را به جا
 .٤یردکز جوابش را گفتم، [مادرم] گفت: خوب یمن ن

 ن بارهیدر ا شرد ابن عمر و ابن عباس کعمل
بودم،  بابن عمر  یه گفت: در پھلوکت نموده، یروا یحول ازدکاز م ٥یو بخار

إن كنت  اهللا مكـيرح«گفت:  باز گوشه مسجد عطسه زد، ابن عمر  یه مردک

 ساز نافع  یھقی، و ب٦»ندک، خدا تو را رحمت یاگر حمد خدا را گفته باش«، »اهللا مدتـح
شد:  یزد، و به او گفته م یه عطسه مک یوقت به: ابن عمر کت نموده یروا

خداوند ما و شما را رحم «، »لكموم وغفرلنا كاياو اهللا مناـيرح«گفت:  ی، م»اهللا مكـيرح«
و ) آمده است. ۵۷/۵نز (کن در الین چنیا .٧»دیما و شما مغفرت نما یند، و براک

                                           
 ).۱۳۷األدب (ص  -١
 باشد. یم یاز ھمسران ابوموس یکیبنت الفضل بن عباس  یو -٢
 است. م. یالفضل ھمسر ابوموس ام اشاره به -٣
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۹۴۱. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٤
 .)۱۳۶الألدب (ص  -٥
) در سند آن عمارة بن زاذان است که ضعیف است. آلبانی ۹۳۶دب المفرد (. بخاری در اضعیف -٦

 آن را موقوف ضعیف دانسته است.
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۹۳۳. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٧
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ت یروا ساز نافع  یھقیت نموده است. و بین را روای) مانند ا۱۳۶در األدب (ص یبخار
عطسه نمود و حمد خدا را گفت: ابن عمر به او  بنزد ابن عمر  یه گفت: مردکنموده، 

. و یز درود نگفتین صامبر یپ یخدا، برا ی، چرا در وقت حمدت برایدیگفت: بخل ورز
عطسه  بنزد ابن عمر  یه گفت: مردکت است یروا یرکشیس یبن ق کاز ضحا

ه رب العالم(نمود و گفت:  ه گفت: اگر آن را به ا)نیالحمدللَّ والسالم ( ن گفته:ی، عبداللَّ
ه رسول یعل ) آمده است. و ۵۷/۵نز (کن در الین چنیا بھتر بود. ینمود ی، تمام م)اللَّ

 به گفت: از ابن عباس کت نموده، ی) از ابوجمره روا۱۳۵در األدب (ص  یبخار
واياكم من  اهللا عافانا«گفت:  یه مکدم یشد، شن یجواب عطسه گفته مه به او ک یوقت

تان  خداوند ما و شما را از آتش در امان داشته باشد، خداوند رحم«، »اهللا النار، يرحكم
 .١»ندک

  شود عیادت مریض و آنچه برای وی گفته می

 دبن ارقم و سعدبن ابی وقاصیادت زیو ع ص امبریپ
مرا به خاطر  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سد بن ارقم یابوداود از ز

ن در جمع الفوائد ین چنیا .٢ادت نمودیعه در چشمم داشتم ک یفیلکو ت یضیمر
و امامان چھارگانه از  ٤مسلم -است  یلفظ از بخار - ٣ی) آمده است. بخار۱۲۴/۱(

 صامبر خدا یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا سوقاص و او از پدرش  یعامربن سعد بن اب
نمود،  یادت مید حالم شده بود مرا عیه عاک یدیشد یضیدر سال حجه الوداع در مر

ه ک یدختر یکدار ھستم، و جز  هید شده است، و من سرمایشد یلیام خ یضیگفتم: مر
نم؟ گفت: کا دو ثلث مال خود را صدقه ین آیبرد، بنابرا یاز من ارث نم یسکگر یدارم د

ن، و کسوم آن را صدقه  یک«، بعد از آن فرمود: »نه«، گفتم: نصف آن را؟ گفت: »نه«
 ی، اگر تو ورثه خود را پس از خودت غن -اد است یا زی -سوم ھم ھنگفت است  یک

                                           
) ھمچنین ابن ۷۱۰) آلبانی آن را صحیح دانسته است (۹۲۹. بخاری در ادب المفرد (صحیح -١

 ).۶۰۹/ ۱۰ی (حجر در فتح البار
 ) حسن دانسته است.۲۶۵۹) آلبانی آن را در الصحیحه (۳۱۰۲. ابوداوود (حسن -٢
٣- ۱۷۳/۱. 
٤- ۳۹/۲. 
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مردم دراز سوی  بهو دست سئوال  یر بگذاریشان را فقیه اکن یبھتر است، از ا یبگذار
شود،  ی، بر آن پاداش داده مینک یخدا م یه به خاطر رضاکرا  یا نند، و تو ھر نفقهک

اران خود یامبر خدا پس از یپ ی، گفتم: ا»یگذار یآنچه را بر دھن خانم خود م یحت
، بر آن یو عمل صالح انجام بدھ یھا پس بمان ه تو از آنکنیا«مانم؟ گفت:  یم یباق

از  یتا اقوام یبمان ین است تو باقکن، ممی، و گذشته از اینک یحاصل م یدرجه و بلند
و نافذ اران مرا قبول یا، ھجرت ینند بار خدایاز تو ضرر بب یگریتو نفع بردارند و اقوام د

دست سعد بن خوله یش و تھین درویکبر مگردان، ولھایشان  ھا را بر پاشنه فرما، و آن
ند و تأسف ک یم یه درگذشته بود سوگوارکم ه درکنیش از ایبرا صامبر یپ» است!

 .١خورد یم

 ادت جابریو ع ص امبریپ
ه  ٢یبخار مبتال شدم،  یضیه گفت: من به مرکت نموده، یروا باز جابربن عبداللَّ
 صامبر یافتند، پیھوش یادتم آمدند: مرا بیاده به عیپ سر کو ابوب صامبر یآن گاه پ

ه کدم یخود را بر من انداخت، و به ھوش آمدم و د یوضو نمود و بعد از آن آب وضو
نم، درباره مالم چگونه کامبر خدا درباره مال خود چه یپ یاست،: گفتم: ا صامبر یپ
ن یمانند ا .٣دیراث نازل گردیه میه آکنیبه من جواب نداد، تا ا یزیچ یم؟ ویصله نمایف

 ت نموده است.یز رواین ٤را

 ادت سعدبن عبادهیو ع ص امبریپ
 یه بر روک یبر خر ص امبریه: پکت نموده یروا بد یاز اسامه بن ز ٥یبخار

بود سوار شد، و اسامه را در پشت سر خود سوار نمود، و  کیپاالن آن چادر فد
 ین قبل از وقوع واقعه بدر بود وید. ایادت نمایرا ع سخواست سعدبن عباده  یم

ه بن ابکگذشت  یت نمود وبر مجلسکحر ن قبل از یو ا -بن سلول در آن بود  یه عبداللَّ

                                           
ابن ماجه » الوصایا«) نسائی در ۲۱۱۶) ترمذی (۲۸۶۴) ابوداوود (۱۶۲۸) مسلم (۱۲۹۹بخاری ( -١

 ).۷۶۳) مالک (۱۶۸/ ۱) احمد (۳۹۰۷(
 ).۸۴۳/۲ح خود (یصح -٢
 ).۵۶۵۱بخاری ( -٣
 ).۷۵األدب (ص  -٤
٥- ۸۴۵/۲. 
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ه بود  ١اسالم آوردن ل مختلط ازمسلمانان، کبه ش یو در مجلس افراد -عبداللَّ
ه بن رواحه ین، بت پرستان و کیمشر ز در مجلس ین سھود وجود داشتند، و عبداللَّ

ه بن ابکو غبار مر که گردوخاک یحضور داشت، ھنگام  یب، مجلس را فراگرفت، عبداللَّ
سالم داد،  صامبر ید. پیزید و گفت: بر ما گردوغبار نریخود را پوشان ینیبا چادرش ب

قرآن تالوت شان  یراخواند و براھا را به طرف خداوند ف د، و آنین گردییستاد و پایو ا
ه بن اب گر ی، اگر حق باشد، دییگو یه مک یزیمرد، از چ یبه او گفت: ا ینمود، عبداللَّ

ن، و به طرف اقامتگاه کت میمان اذ یھا ست، توسط آن ما را در مجلسیبھتر ن یزیچ
 یاه، کر، بلین. ابن رواحه گفت: نخکقصه  یو یه نزدت آمد براک یسکخود برگرد، و 

م. یدار ین را دوست میمان بگو، چون ما ا یمان برا یھا ن را در مجلسیامبر خدا، ایپ
بود به  یکگر را ناسزا گفتند، و نزدیدیکدند و یھود شورین و کیآن گاه مسلمانان، مشر

ه خاموش کھا را در آن وقت به آرامش دعوت نمود،  آن صامبر ینند، و پکگر حمله یدیک
 یا«ب خود را سوار شد و نزد سعدبن عباده آمد، و به او گفت: کمر صامبر یشدند، بعد پ

ه بن اب -» ؟یدیا آنچه را ابوحباب گفت: نشنیسعد، آ ، سعد گفت: -است  یھدفش عبداللَّ
تو در نظر داشته  یدرگذر، چون خداوند آنچه را برا یامبر خدا، او را معاف نما و از ویپ یا

تاج نھند و او را به  ین جمع شده بودند، تا بر سر وین سرزمیاست به تو داده است، اھل ا
ه خداوند به تو داد رد شد، او ک یبه حق ین تاج گذاریه اک ینند، ھنگامکاست انتخاب یر

 ز به ھمان علت است.ین یدید یه از وکرا  یارکن ین شد، و ایار غمگکن یبه ا

 اعرابی یکادت یو ع ص امبریپ
 یینزد اعراب صامبر یه: پکت نموده یروا باز ابن عباس ) ۸۴۴/۲( یبخار
ادتش داخل یجھت ع یضیبر مر صامبر یپ ید: و وقتیگو یادت داخل شد، میجھت ع

ه پا یالکاش«گفت:  یشد، به او م یم الم کن یا ی[و وقت» ننده استک کندارد، إن شاءاللَّ
ن یه اکننده است؟! نه ھرگز، بلک کپا یدر جواب گفت: گفت یگفت]، و یرا نزد اعراب

رساند،  یرا به قبرھا م یو و -ند ک یا فواره می -جوشد  یم یرمردیه بر پکاست  یتب
 .٢»یپس آر«فرمود:  صامبر یآن گاه پ

                                           
ه بن ابیردن اسالم است، زکنجا ظاھر یمراد از اسالم آوردن در ا -١ ه ھمان منافق ک یرا عبداللَّ

 فر و نفاق خود درگذشت. م.که بر ھمان کاورد، بلیقت ھرگز اسالم نیمشھور است در حق
 ).۳۴۲/ ۱۱) طبرانی (۵۶۶۳بخاری ( -٢
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 نهیبه مدشان  و بالل در ابتدای قدوم رکض شدن ابوبیمر
امبر یه پک یگفت: ھنگام یه وکت نموده، یروا لشه یاز عا )۸۴۴/۲( یو بخار

د: پس من یگو ید فرا گرفت، میرا تب شد بر و بالل کشد، ابوبنه یوارد مد صخدا 
د: و یافزا ی؟ میبالل چه حال دار ی؟ و ایپدرم چه حال دار یھا رفتم، گفتم: ا نزد آن

 گفت: یگرفت، م یتب م یرا وقت سر کابوب

بِّح ىف أهله كل امر صَ  ء مُ
 

اك نعلهـوال   موتُ أدنى من رشِ
 

ش از بند نعلش یشود و مرگ برا یر گفته میاح الخھر شخص در اھلش صب«ترجمه: 
 ».تر است یکھم نزد

 گفت: یشد م یم و چون از بالل تب دور

ر هل أبيتَن ليلةً  عْ  أال ليت شِ
 

 بوادٍ و حوىل إذخرُ و جليلُ  
 

َنَّةو دَنْ يوماً مياه جمَ  هل أرِ
 

نْ يل شامةٌ و طفيلُ و  وَ بْدُ  هل يَ
 

م، ینما یم یسپر یا را در دره یگر ھم] شبیا [دیآه کدانستم  یاش مک یا«ترجمه: 
ا [بار یشوم، و آ یمجنه وارد م یھم بر آبھا یا روزیل باشد، و آیه در اطرافم اذخر و جلک
 ».شوند یم ظاھر میل برایھم] شامه و طف یگرید

بار «آمدم و خبرش دادم، گفت:  صامبر خدا ید: آنگاه نزد پیگو یم لشه یعا
ا، و آن را یشتر از آن محبوب بگردان، بار خدایا بیه کما چون م یبرانه را یا، مدیخدا
 .٢»ت انداز، و تب آن را به جحفه انتقال بدهکما بر یو صاع آن برا ١ح بگردان، و در مّد یصح

 س قیر صدکر در وجود ابوبیھای خ ژگییاجتماع و
از  یکدامک«فرمود:  صامبر یپ: ه گفتکت نموده، یروا سره یاز ابوھر ٣یبخار

از شما  یکدام کگفت:  صامبر یگفت: من، پ سر کابوب» د؟یشما امروز روزه دار ھست
 یکدام ک«گفت:  صامبر یر گفت: من، پکابوب» ادت نموده است؟یرا ع یضیامروز مر

گفت:  صامبر یگفت: من، پ سر کابوب» حاضر شده است؟ یا از شما امروز بر جنازه

                                           
 شود. یصاع م یکچھار مد  یعنیچھارم حصه صاع  یاست مساو یمّد وزن -١
 ).۸۹۱) مالک (۸۹) احمد (۴۸۰) مسلم (۵۶۷۷بخاری ( -٢
 ).۷۵األدب والمفرد (ص -٣
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گفت: من. مروان  سر کابوب» را طعام داده است؟ ینکیاز شما امروز مس یکدام ک«
 یکھا در  یژگین ویتجمع ا«گفت:  صامبر یه پکده است، ید: به من خبر رسیگو یم

 .١»شوند یبه جنت م ی، باعث داخل شدن ویروز در مرد

 ادت حسن بن علییابوموسی و ع
ه بن نافع روا یھقیر و بیابن جر حسن بن  یابوموسه گفت: کاند  ت نمودهیاز عبداللَّ

ند، کادت یض را عیمر یکه ک یگفت: ھر مسلمان س یادت نمود، علیرا ع ش یعل
خواھند، اگر از ھنگام صبح  یاو مغفرت م یگردند، و برا یبر م یبا و کھفتاد ھزار مل

باشد، و  یدر جنت م یبستان یو ین عمل ادامه دارد]، و براید [ایه شب نماکنیباشد تا ا
 یو یبراشان  شوند و ھمه یرون میب یو یبرا کشد، ھفتاد ھزار ملاگر ھنگام شب با

) ۵۰/۵نز (کن در الین چنیا .٢باشد یدر جنت م یبستان یو یخواھند، و برا یمغفرت م
ل کبه ش ست اصحاب شعبه یثرکن را این این چنید: ایگو یم یھقیآمده است، و ب

ت یل مرفوع رواکبه ش س یاز عل یادیق زیاند، و ھمچنان از طر ت نمودهیموقوف روا
ه بن کن را با تو داوود به مانند آن، به شین این چنیشده است. و ا ل موقوف از عبداللَّ

ن وجه یاز چند صامبر یاز پ س یق] علین از [طریت نموده، و گفته است: اینافع روا
ه بن نافع روا۱۲۱/۱ن را احمد (ین این چنیت شده است، و ایح روایصح ت ی) از عبداللَّ

ادت نمود، و یرا ع شطالب  یبن اب یحسن بن عل یاشعر یه گفت: ابوموساکنموده، 
 یه براکادت؟ گفت: نه، بلیع یا برای، یا ارت آمدهیز یا برایبه او گفت: آ س یعل
 ر شده است.کو مانند آن را متذ ٣...یگفت: ھر مسلمان س یام، عل ادت آمدهیع

را  ش یحسن بن عل یاشعر یفت: ابوموساه گکت نموده، یاز ابوفاخته روا ٤و احمد
ادت یع یا برایآ یابوموس یداخل شده گفت: ا س ید: آن گاه علیگو یادت نمود، میع

ام، آن گاه  ادت آمدهیع یه براکن، نه، بلیرالمؤمنیام یارت؟ گفت: ایز یا برای، یا آمده
 یکه ک یھر مسلمان«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یگفت: من از پ س یعل

                                           
 ) به مانند آن.۱۰۲۸) و مسلم (۵۱۵. بخاری در ادب (صحیح-١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۰۹۸. ابوداوود (صحیح موقوف -٢
 باشد. می صحیح) و ۱۲۱، ۱۲۰/ ۱احمد ( -٣
٤- ۹۱/۱. 



 حیات صحابه    ٢٨٤

 

از وقت برخاستن او از صبح تا غروب درود  یبر و کند، ھفتاد ھزار ملکادت یمسلمان را ع
 یم: اید: گفتیگو یم» گرداند یم یفیدر جنت خر یو یو خداوند متعال برا ،١فرستند یم
 .٢ندک یم یاریه درختان خرما را آبک یا ست؟ گفت: آب دھندهیف، چین، خریرالمؤمنیام

 حسن بن علیادت یث و عیعمروبن حر
ه بن  ٣احمد ھمچنان ث حسن بن یه: عمروبن حرکت نموده یسار روایاز عبداللَّ

 یادت حسن در حالیع یا برایبه او گفت: آ س یادت نمود، و علیرا ع ب یعل
ه قلبم ک یستیعمرو به او گفت: تو پروردگارم ن ٤ز است؟یه در نفست ھمان چک ییآ یم

دن ین ما را از رسانیگفت: به ھر صورت ا س ی، علیبگردان یه خواستک ییرا ھر سو
 یھر مسلمان«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یدارد، از پ یتو باز نم یحت براینص
فرستد، و  یرا م کھفتاد ھزار مل یو یند، خداوند براکادت یه برادر مسلمانش را عک

ه کند، و از ھر ساعت شب که غروب کنیه باشد تا اکاز ھر ساعت روز  یو یآنان برا
 یثمیھ ت نموده است.ین را بزار روایو ا .٥فرستند ید درود میه صبح نماکنیباشد تا ا

 اند. د: رجال احمد ثقهیگو ی) م۳۱/۳(

 ندهکض در یمر یکقول سلمان به 
 سه گفت: با سلمان کت نموده، ید و او از پدرش روایاز عبدالرحمن بن سع ٦یبخار

آمد، گفت: بشارت باد،  یه نزد وک یادت نمود، ھنگامیع ٧ندهکرا در  یضیه مرکبودم 
گرداند و اگر فاجر  یم یفاره و سبب خوشنودک یو یچون خداوند مرض مؤمن را برا

ش نمودند و او یاند، و باز رھا ه اھلش آن را بستهکاست  یض شود مثل شتریمر
ت است ید بن وھب روایاز سع ١میونزد ابونع .٨ه چرا بسته شد، و چرا رھا شدکداند  ینم

                                           
 نند. م.ک یطلب رحمت و مغفرت م -١
 گوید: بسیار ضعیف است. ) شیخ احمد شاکر می۱۶۹/ ۶) ابن عساکر (۹۱/ ۱. احمد (بسیار ضعیف -٢
٣- ۹۷/۱. 
 وجود دارد. م. ینی: در دلت بد بیعنی -٤
 ).۹۷/ ۱. احمد (صحیح -٥
 ).۷۲األدب (ص -٦
 ن شده بود.یینده پاکله یه در آن قبکوفه کاست در  یا اسم محله -٧
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۹۳. بخاری در ادب (صحیح -٨
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ادتش ینده بود و سلمان عکه از ک یو یاز رفقا یکینزد  سه گفت: با سلمان ک
ش ینمود داخل شدم، سلمان به او گفت: خداوند بنده مومن خود را به بال آزما یم
ه یگذشته، و ما یبرا یا فارهکن یبخشد، و ا یت میرا عاف یند، و بعد از آن وک یم

ه اسمش با عزت است، بنده فاجر خود را به بال کباشد. و خداوند،  یده منیآ یخوشنود
ه اھلش آن را کباشد  یم یدھد، و او چون شتر یت میند، و بعد او را عافک یش میآزما

او را بستند، به خاطر چه بستند، و  یه وقتکداند،  یش نمودند، و او نمیبستند و باز رھا
 چه رھانمودند. ینمودن، برا ه او را در وقت رھاکداند  یھم نم

 ضیو قول ابن مسعود برای مردی نزد مر ضیقول ابن عمر برای مر
 یضینزد مر یوقت به گفت: ابن عمر کت نموده، یروا ساز نافع  ٢یبخار

خاست  یبر م یه از نزد وک یه چطور است؟ و وقتکد یپرس یم یرفت، از و یم
از  ٤ھمچنان یو بخار .٣افزود یر آن نمار نموده است، و بیت اختیگفت: خداوند برا یم

ه بن اب ه بن مسعود نزد مرکت نموده، یل روایھذ یعبداللَّ جھت  یضیه گفت: عبداللَّ
از قوم به طرف آن زن  یبود، و مرد یبودند و در خانه زن یادتش رفت، و با او گروھیع

ه به او گفت: اگر چشمت  ینگاه م  .٥بھتر بود!ت یشد، برا یده میشکنمود، عبداللَّ

 داد گفت و انجام می ضان میینزد مر ص امبریآنچه پ
را  یضیمر یوقت صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا باز ابن عباس  ٦یبخار

ُل «گفت:  یم -ھفت مرتبه  -نشست، بعد از آن  یم ینمود، نزد سر و یادت میع
َ
أْسأ

از خداوند بزرگ، پروردگار عرش بزرگ «، »اَهللا الَعظيَم رَبَّ الَعْرِش الَعظيِم أْن �َْشِفيََك 

ف و دردش یلکبود، از ت یم یریتاخ ی، و اگر در اجل و»خواھم تا تو را شفا بدھد یم

                                                                                                       
 ).۲۰۶/۱ه (یالحل -١
 ).۷۸األدب (ص -٢
به علت جھالت قرشی ضعیف  )۷۸) آلبانی آن را در ضعیف (۵۲۷. بخاری در ادب (ضعیف. -٣

 دانسته است.
 ).۷۸ص -٤
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۵۳۱. بخاری در ادب (حیحص -٥
 ).۷۹األدب (ص  -٦
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 صامبر خدا یپ یه: وقتکت نموده یروا س یبه از علیش یو ابن اب .١افتی یت میعاف
َس رَبَّ انلَّاِس ، «گفت:  یشد، م یض داخل مینزد مر

ْ
َأ

ْ
ْذِهِب ابل

َ
اىِف أ نَْت الشَّ

َ
َواْشِف أ

ت فرما، چون تو یو رنج را ببر، و شفا عنا یپروردگار مردم، ناخوشنود یا« ،»َشايف إِال أنتالَ 

 یوتر مذ - ین را احمد، ترمذیا .٢»ستیجز تو ن یا ، و شفا دھندهیشفا دھنده ھست
آن را، به  ریاند، و ابن جر ت نمودهیر روایو ابن جر ی، دورق -ب است یگفته: حسن و غر

 ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يُغاِدُر َسَقًما«ح دانسته: ین لفظ صحیا
َّ
تو  یجز شفا ییشفا« »َال ِشَفاَء إِال

حداد در  یه و ابوعلیو نزد ابن مردو .٣»گذارد ینم یرا باق ییماریه بک ییست، شفاین
ادت یرا ع یضیمر یوقت صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا س یمعجمش از عل

َس «گفت:  یگذاشت و م یم ینمود، دست راست خود را بر رخسار راست و یم
ْ
، ال بَأ

َس رَبَّ انلَّاِس 
ْ
َأ

ْ
ْذِهِب ابل

َ
ايِف، ال أ نَْت الشَّ

َ
ندارد،  یالکاش«، »ي�شف الرض إال أنت، اْشِف أ

، و بد یت فرما، چون تو شفا دھنده ھستیو رنج را ببر، شفا عنا یپروردگار مردم ناخوشنود یا

ه: کت است یروا سبه از انس یش ی. و نزد ابن اب»ندک یدور نم یسکرا جز تو  یحال

َاَس رَبَّ انلَّاِس «گفت:  یرفت، م یم یضینزد مر یوقت صامبر خدا یپ
ْ

ْذِهِب ابل
َ
َواْشِف  أ

ايِف  نَْت الشَّ
َ
 ِشَفاًء َال ُ�َغاِدُر َسَقًما َشايِف الَ  أ

َّ
و رنج را ببر،  یپروردگار مردم، ناخوشنود یا«، »إِال

ه ک ییست، شفایجز تو ن یا ، و شفا دھندهیت فرما، چون تو شفا دھنده ھستیو شفا عنا

 ) آمده است.۵۱/۵نز (کن در الین چنیا .٤»گذارد ینم یرا باق ییماریب
 ادتیرا ع یضیمر ص امبر خدایپ یه گفت: وقتکت نموده، یروا ل شهیاز عا یعلیو ابو

 اهللا  بسم«گفت:  یگذاشت و م ینمود م یه درد مک یانکھمان منمود، دست خود را بر  یم

 .اند موثق ید: رجال ویگو ی) م۲۹۹/۲( یثمیھ .٥»ستین یفیلکبه نام خدا ت«، »بأسال

جھت  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سر از سلمان یبکدر ال یو طبران
سلمان، خداوند  یرون گردد، گفت: ایه خواست بک یادتم نزدم وارد شد، ھنگامیع

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۵۳۶. بخاری در ادب (صحیح -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۵۶۵) ترمذی (۲۵۹/ ۴. احمد (صحیح -٢
 ) آمده است.۵۰/۵نز (کن در الین چنیا -٣
 ).۷۹/ ۷(. ابن ابی شیبة صحیح -٤
 ).۴۴۵۹. ابویعلی (ضعیف -٥
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ت ین و تنت تا مرگت عافیند، گناھت را ببخشد و در دکرا دور  یا یف و ناخوشیلکت
) ۲۹۹/۲( یثمیه ھکآمده و او، چنان یشین عمروبن خالد قریدر ا .١»دیت فرمایعنا

 باشد. یف مید، ضعیگو یم
 یضینزد مر صامبر خدا یپ یه: وقتکت نموده یروا لشه یاز عا ٢یو بخار

ْذِهِب «گفت:  یه الصاله والسالم میعل یشد، و یش آورده میبرا یضیا مریآمد، و  یم
َ
أ

 ِشَفاُؤَك 
َّ
اىِف َال ِشَفاَء إِال نَْت الشَّ

َ
َاَس رَبَّ انلَّاِس َواْشِف أ

ْ
 یا«، »َال ُ�َغاِدُر َسَقًما )ِشَفاءً (ابل

تو  یجز شفا یی، شفایتو رنج را ببر، شفا بده و تو شفادھنده ھس یپروردگار مردم، ناخوشنود

ت یروا لشه ین را از عایا ٤ابن سعد .٣»گذارد ینم یرا باق ییماریه بک )ییشفا(ست، ین
... و مانند آن را ٥خواست یلمات پناه مکن یبا ا صامبر خدا یه گفت: پکنموده، 

در ھمان  صامبر خدا یه پک یشه گفت: ھنگامیه عاکر شده، و در آن آمده، کمتذ
دمش و یمال یم ٦ن حال شد دستش را گرفت، و با آنیدرگذشت سنگ ه در آنکمرضش 

] دست خود را ید: [باریگو یدادمش، م ینمودم و در پناه خدا قرار م ین او را دعا میبا ا

ِ�يِق «د و گفت: یشکاز من  ِْقِ� بِالرَّ
ْ
حل

َ
ق یپروردگارم مرا ببخش، و به رف«، »اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل َوأ

 دم.یشن یه از سخن وکبود  یزین چین آخرید: و ایگو یم، »وستم گردانیپ

  اجازه خواستن

 ص امبریث انس درباره سه مرتبه سالم دادن پیحد
داد، سه مرتبه  یسالم م یوقت صامبر خدا یه: پکت نموده یروا ساز انس  ٧یبخار
 .٢نمود یرار مکگفت ، آن را سه مرتبه ت یم یسخن یو وقت ١داد یسالم م

                                           
 ).۲۹/ ۲) در آن عمرو بن خالد قرشی متروک است: المجمع (۹۴/ ۶. طبرانی (بسیار ضعیف -١
 ).۸۴۷/۲ح خود (یصح -٢
 ).۴۹-۴۶) و مسلم در کتاب السالم (۵۶۷۵بخاری ( -٣
٤- ۱۴/۲. 
 نمود. م. یاز امراض را طلب م یخواند و به سبب آنھا از خداوند سالمت یلمات را مکن یا یعنی -٥
 صامبر یرا توسط دست خود پ صامبر خدا یرا گرفته بود، و پ صامبر ی: دست پیعنی -٦

 د. م.یمال یم
 ).۹۲۳/۲ح خود (یصح -٧
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 با سعدبن عباده ص امبریقصه پ
ما را در  صامبر یه گفت: پکت است یروا بس بن سعد ینزد ابوداود از ق

گفت،  یا ، پدرم جواب آھسته»اهللاه مـرحوالسالم عليكم «ارت نمود و گفت: یمان ز منزل

اد یمان ز ی؟ گفت: بگذارش، تا برایدھ یاجازه نم صرسول خدا  یا برایگفتم: آ

، باز سعد جواب آھسته داد، »اهللاه مـرحالسالم عليكم و«گفت:  صامبر یسالم بدھد، پ

و بعد از آن برگشت آنگاه سعد  »اهللا مةـرحالسالم عليكم و«گفت:  صامبر یبعد از آن پ
دم، و آھسته جواب یشن یامبر خدا، من سالمت را میپ یرفت و گفت: ا یبه دنبال و

 یبازگشت و سعد برا یبا و صامبر ی، آن گاه پیشتر سالم بدھیما ب یگفتم،: تا برا یم
ه رنگ کرا  یا او به فراھم نمودن آب غسل دستور داد، و او غسل نمود، بعد از آن جامه

د، سپس یچیخود را به آن پ صامبر یاورس بود به او داد، و پیشده با زعفران و 

، »سعد )آل( ىلع كرمحتو كا�َّ اجعل صلوات«گفت:  یخود را بلند نموده م یھا دست
، بعد طعام را صرف نمود، و »ت فرمایسعد عنا )آل(ا، درود و رحمت خود را بر یار خداب«

 یش انداخته شده بود برایبر رو یه چادرکرا  یه خواست برگردد، سعد خرک یھنگام
اش  ین، ومن ھمراھک یرا ھمراھ صامبر خدا یس پیق یآورد، سعد گفت: ا یکاو نزد

ا ی، یشو یا سوار می«دم، گفت: ی، ومن ابا ورز»شوبا من سوار «نمودم، به من گفت: 
 ) آمده است.۱۴۳/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٣، و برگشتم»یگرد یه بر مکنیا

 اجازه گرفت و سالم نداد ص امبریه برای ورود نزد پکقصه مردی 
م یعامر برا یاز بن یه گفت: مردکت نموده یروا سبن حراش  یاز ربع ٤یبخار

به  صامبر یا داخل شوم؟ پیآمد و گفت: آ صامبر ینزد پ یه وکان نمود یث بیحد
 یا داخل شوم؟ چون ویم، آیکد: السالم علیه بگوکرون شو و به او بگو: یب«: ز گفتینک

                                                                                                       
ھم در وقت خروج از  یذان و اجازه خواستن و دوم در وقت دخول و سومیاست یاول آنھا برا -١

 بود. م. یمجلس م
 ).۶۲۴۴بخاری ( -٢
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته.۵۱۸۵) ابوداوود (۴۲۱/ ۳. احمد (ضعیف -٣
 ).۱۵۸األدب المفرد (ص -٤
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رون یز نزدم بینکه کنیرا قبل از ا ١د: و من آنیگو ی، م»و انجام ندادیکاجازه گرفتن را ن
و  ٢»...داخل شو یکو عل«ا داخل شوم؟ گفت: یم آیکدم، و گفتم: السالم علید شنیایب

) ۱۴۳/۲ه در جمع الفوائد (کن را ھمچنان ابوداود، چنانیا ر شده است.کث را متذیحد
 رده است.کت یآمده، روا

 ص امبریره و علی برای ورود نزد پیاجازه خواستن عمر، ابوھر
 صامبر ینزد پ یدر حال سه گفت: عمر کت نموده، یروا باحمد از ابن عباس 

، »، السالم عليكماهللا السالم عليك يا رسول«در باالخانه خود بود، و گفت:  یه وکآمد، 
ن را ی. ااند حیرجال صح ید: رجال ویگو ی) م۴۴/۸( یثمیھ .٣ا عمر داخل شود؟یآ

ت یب روایاند، و ھمچنان خط ت نمودهین روایھمانند ا ساز عمر  یابوداود و نسائ

بركاته، السالم و اهللا رمحةالنبي و هاـالسالم عليك اي«ن است: یچن یه لفظ وکرده، ک

نز کن در الین چنیت نموده است. این را روایز این یا عمر داخل شود؟، ترمذی، آ»عليكم

ه گفت: سه مرتبه جھت دخول کت نموده، یروا ساز عمر  یھقی) آمده است. و ب۵۱/۵(
ن ید: [ایگو یم یھقیاجازه خواستم، و او به من اجازه داد. ب صامبر خدا ینزد پ

از  یعلی) آمده است. و ابو۵۱/۵نز (کن در الین چنیب است. ایحسن و غر ث]یحد
ما فرستاد، و ما سوی  بهرا  یسک صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سره یابوھر

رجال  یرجال ود: یگو ی) م۴۵/۸( یثمیھ .٤میم و اجازه خواستیآمد ینزد و
ت یروا سنه یاز سف یباشد. و طبران یه ثقه مکل یاسرائ یر اسحاق بن ابی، غاند حیصح

در را  یآمد، و اجازه خواست، و س یه علکبودم  صامبر یه گفت: من نزد پکنموده، 
د: در یگو ی) م۴۵/۸( یثمیھ .٥»نکباز  یو یبرا«گفت:  صامبر یزد، و پ یبه آھستگ

 باشد. یف میه، و ضعن ضراربن صرد آمدیا

                                           
ه  الم رسولک یعنی -١  را. م. صاللَّ
) آلبانی آن را صحیح ۲۰۷/ ۲) حاکم (۵۱۷۷) ابوداوود (۱۰۸۴. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٢

 ).۸۱۸دانسته است. نگا: الصحیحة (
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۲۶۹۱) ترمذی (۵۲۰۱) ابوداوود (۳۰۳/ ۱. احمد (صحیح -٣
 ) و به مانند آن.۶۱۲۹. ابویعلی (صحیح -٤
 ).۴۵/ ۸) نگا: المجمع (۲۸/ ۷. طبرانی (ضعیف -٥
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ستادن روبروی دروازه در وقت یاز ا و نھی نمودن سعدبن عباده ص امبریپ
 اجازه خواستن

ه در مقابل دروازه ک یدر حال یه: وکت نموده یروا ساز سعدبن عباده  یطبران
ستاده یدر مقابل دروازه ا«به او گفت:  صامبر یستاده بود اجازه خواست، آن گاه پیا

بود و در  یا آمدم، و او در خانه صامبر یگفته است: نزد پ یتی، و در روا»مخواهاجازه 
ه دور کبه طرف من اشاره نمود  یستادم و اجازه خواستم، آن گاه ویمقابل دروازه ا

از نظر  یریجلوگ یاجازه خواستن فقط برا«شو، و باز آمدم و اجازه خواستم، فرمود: 
 .اند حید، رجال صحیگو ی) م۴۴/۸( یثمیه ھکت دوم، چنان یرجال روا .١»نمودن است

 ھای وی نگاه نمود ه قبل از اجازه به داخل خانهکسی کدن یو ناپسند د صامبر یپ
 صامبر یپ یھا از خانه یکیبه  یه: مردک ت نمودهیروا س کاز انس بن مال ٢یبخار

من به  ییبرخاست، گو یوسوی  به ییرھایا تیر یبا ت صامبر ینظر نمود، آن گاه پ
 .٣ر نموده بزندیرا غافلگ یخواھد و یه مکنم ک ینگاه م یطرف و

اف کاز ش یه: مردکت است یروا س یاز سھل بن سعد ساعد ٤ھمچنان یو نزد و
ه سر خود را با کبود  یشاخ صنگاه نمود، و با رسول خدا  صامبر خدا یدر خانه پ

ه تو به کدانستم  یاگر م«د، گفت: یرا د یو صامبر خدا یه پک ید، ھنگامیخار یآن م
اجازه «فرمود:  صامبر خدا ی، و پ»زدم ی، با آن به چشمت مینک یطرف من نگاه م

 .٥»ده شده استیخواستن فقط به خاطر چشم [الزم] گردان

از وی سه مرتبه اجازه خواست و به او  هکقصه ابوموسی اشعری با عمر ھنگامی 
 اجازه داده نشد

از مجالس انصار  یه گفت: من در مجلسکت نموده، یروا ید خدریاز ابوسع ٦یبخار

                                           
 ).۲۸/ ۶. طبرانی (حسن -١
٢- ۹۲۲/۲. 
 ).۶۲۴۲بخاری ( -٣
٤- ۱۰۲۰/۲. 
 ).۶۹۰۱بخاری ( -٥
٦- ۹۲۳/۲. 
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باشد، و گفت: سه  کوحشت زده و خوفنا یو ییآمد، گو س یه ناگھان ابوموسکبودم، 
به من اجازه داده نشد و  یاجازه خواستم، ول سداخل شدن نزد عمر  یمرتبه برا

رتبه اجازه خواستم به من گفت: چه تو را بازداشت؟ گفتم: سه م سبرگشتم، عمر 
از شما سه  یکیاگر «گفته است:  صامبر خدا ین برگشتم، و پیاجازه داده نشد، بنابرا

عمر گفت: به خدا سوگند، ». د برگرددیمرتبه اجازه خواست و به او اجازه داده نشد با
 یده است؟ ابیشن صامبر ین را از پیاز شما ا یکچ یا ھی، آیاوریآن شاھد ب ید برایبا

 یث را نزد وین حدیرود [و ا ین ما با تو میترکوچکبه خدا سوگند، : گفت سعب کبن 
خبر دادم،  سبرخاستم و به عمر  ین قوم بودم، با ویتر کوچکه کدارد]، و من  یان میب
ه کر آمده، یدبن عمیق عبیھمچنان از طر ٢یو نزد و .١آن را گفته است صامبر یه پک

دوفروش یده مانده، مرا خریبر من پوش ن [مسئله]یا صامبر یگفت: از امر پ سعمر 
 .٣رده بودکدر بازارھا، به خود مشغول 

داخل  یه گفت: سه مرتبه براکت است یروا س یاز ابوموس ٤یو ھمچنان نزد و
گاه  ن برگشتم، آنیبه من اجازه داده نشد بنابرا یاجازه خواستم، ول سشدن نزد عمر 

ه، ا یرا نزدم فرستاد و گفت: ا یسک ت گران یستادن در پشت دروازه من برایعبداللَّ
ستادن بر دروازه تو سخت تمام ینطور ایز ھمیمردم ن یه براکتمام شد؟! بدان، 

به من اجازه داده نشد  یورود نزد تو اجازه خواستم، ول یشود، گفتم: سه مرتبه برا یم
دم، یشن صامبر یپن را از ی؟ گفتم: ایدیشن کین را از ین برگشتم، گفت: ایبنابرا

م یبرا ین گواھیم؟ اگر بر ایا دهیه ما نشنک یا دهیرا شن یزیچ صامبر یا از پیگفت: آ
ه در کاز انصار آمدم  یرون شدم و نزد گروھیرد، بعد بکه خواھم یتو را تنب یاورین

ھا را  ند؟ آنک یم کن شیدر ا یسکا یدم، گفتند: آیھا پرس مسجد نشسته بودند و از آن
گاه گردان از گفته د یآن گاه ابوسع ،٥رود ین ما ھمراھت میدم، گفتند: خردتریعمر آ

در  صامبر یعمر برخاست و گفت: با پسوی  بهبا من  - با ابومسعود ی - یخدر

                                           
 ).۶۲۴۵بخاری ( -١
٢- ۱۰۹۲/۲. 
 ).۷۳۵۳بخاری ( -٣
 ).۱۵۷األدب المفرد (ص -٤
 ده است چه رسد به بزرگان. م.ین ما شنیخردتر یث را حتین حدی: ایعنی -٥
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ه نزدش آمدو ک یبرود، ھنگام سخواست نزد سعدبن عباده  یه مکم یرون شدیب یحال
به او اجازه داده  یوم بار سالم داد، ولس دوم یسالم داد، به او اجازه داده نشد، باز برا

ن ی، و بعد از آن برگشت، در ا»میآنچه بر ما بود، آن را انجام داد«نشد، آن گاه فرمود: 
ه تو را به حق ک یرسول خدا، سوگند به ذات یده گفت: ایرسان یموقع سعد خود را به و

ز یدم، و جوابش را نیشن ی، من آن را میداد یه سالم مکده، ھر مرتبه یمبعوث گردان
 ی، آن گاه ابوموسیار سالم بدھیتم بسیخواستم تا بر من و اھل ب یم یدادم، ول یم

 ی، ولین بودم! عمر گفت: آریام صامبر خدا یث پیگفت: به خدا سوگند، من بر حد
 .١میاوش نماکق و ین مورد خوب تحقیخواستم در ا

 درباره اجازه خواستن شھای اصحاب  بعضی از قصه
ه روا یھقیب ر یدختر زب یرده شده وکآزاد  ٢زینک یکه: ک ت نمودهیاز عامربن عبداللَّ

برگشت، و عمر  یبرد وگفت: داخل شوم؟ عمر گفت: نه، و سرا نزد عمربن خطاب 
ن ین چنید ایرا طلب نمودند به او گفت]، با یو ید، [ھنگامینکرا طلب  یگفت: و

 .٣م، داخل شوم؟یک: السالم علییبگو
اسلم دروازه  یبه من گفت: ا سه گفت: عمر کت نموده، یسعد از اسلم رواو ابن 

د و یرا بر تنم د یدیجامه جد یروز یر، ویرا مگ یزیس چکچ ین، و از ھکمرا حفاظت 
ه بن عمر ین را عبی؟ گفتم: ایجا آوردکن را از یگفت: ا به من داده است، ( ب۰داللَّ

ه بگیگفت: از عب ر آمد و من بر ید: زبیگو یر. اسلم میرا مگ یزیچ یر ویاز غ یر، ولیداللَّ
ار دارد، ک ین ساعتیرالمؤمنیدروازه بودم، و از من خواست تا داخل گردد. گفتم: ام

م را درآورد، یه صداکزد  یا گوشم ضربهھردو  گاه دست خود را بلند نموده در پشت آن
گاه  یه ویاز قضر مرا زد، و ینزد عمر داخل شدم، گفت: تو را چه شد؟ گفتم: زب او را آ

ن، و من کرا داخل  ینم، بعد گفت: ویب یر، به خدا سوگند، میگفت: زب یساختم، عمر م
گمان  یر گفت: وی؟ زبین غالم را چرا زدیاو را نزد عمل داخل نمودم، عمر گفت: ا

ا تو را ھرگز از دروازه یدارد، عمر گفت: آ یه ما را از داخل شدن نزد تو باز مکند ک یم
ه کن کصبر  یده است؟ گفت: نه، عمر گفت: اگر به تو گفت: ساعتیمن برگردان

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح لغیره دانسته است.۱۰۷۳. بخاری در ادب المفرد (صحیح -١
 ند. م.ک یز افاده میز را نینکه مطلق کآمده » مواله«ث یدر لفظ حد -٢
 ) آمده است.۵۱/۵نز (کن در الین چنیا -٣
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ن ی؟ به خدا سوگند، به جز این مشغول است، به آن ھم مرا معذور ندانستیرالمؤمنیام
ن در ین چنیا .١خورند یھا آن را م ند و آنک یار مکدرندگان ش یه درنده براکست ین
 ) آمده است.۵۱/۵نز (کال

 ینزد و یروز سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، یدبن ثابت روایاز ز ٢یو بخار
ه سرش در دست کاجازه داد،  یش در حالیاجازه ورود خواست، و او برا یآمد، و از و

 سد، و عمر یشک ید سر خود را از دست ویگاه ز نمود، آن یزش بود و آن را شانه مینک یک
را  یسکن، اگر یرالمؤمنیام ید گفت: ایند، زکرا بگذار تا سرت را شانه  یبه او گفت: و

 یو طبران .٣ار دارم [نه تو]کآمدم، عمر گفت: من  یمن نزدت م یفرستاد یدنبال من م
ه بن مسعود  یه گفت: بعد از نماز صبح براکت نموده، یروا یاز مرد  سورود نزد عبداللَّ

ھمسر خود انداخت و گفت:  یرا رو یم، و او به ما اجازه داد و چادریاجازه خواست
د: آن مرد را نشناختم و یگو ی) م۴۶/۸( یثمیھ .٤ه شما را منتظر نگه دارمکدم ینپسند

ه کت نموده، یروا سبن طلحه  یاز موس ٥یاند. و بخار حیرجال صح یه رجال ویبق
م، پدرم وارد شد و من دنبالش نمودم، آن گاه یگفت: با پدرم نزد مادرم داخل شد

ا بدون اجازه ید، و بعد از آن گفت: آیم نشانیام زد و مرا بر جا نهیدر س ملتفت شد و
 ح دانسته است.ی) صح۲۰/۱۱ن را در الفتح (یحافظ سند ا ٦؟!یشو یداخل م

ورود نزد  یبرا یه گفت: مردکت نموده، یر روایاز مسلم بن نذ ٧ھمچنان یو
فه گفت: چشمت ینظر نموده گفت: داخل شوم؟ حذ یاجازه خواست، و به و سفه یحذ

ورود نزد مادرم ھم  یا برایگفت: آ یبدنت داخل نشده است! و مرد یداخل شده، ول

                                           
 ).۳۰۹/ ۳. ابن سعد در طبقات (صحیح -١
 ).۱۸۹األدب المفرد (ص  -٢
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۱۳۰۲. بخاری در ادب المفرد (حسن -٣
 ).۴۶/ ۸» (المجمع« :در سند آن جھالت است )۱۵۹/ ۹. طبرانی (ضعیف -٤
 ).۱۵۵األدب (ص  -٥
گوید: موقوف و ضعیف االسناد است و در آن  ) آلبانی می۱۰۶۱ی (ادب المفرد) (. بخارصحیح -٦

 لیث، ضعیف است.
 ).۱۵۹ص  -٧
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ه خوشت ک ینیب یرا م یزی، چیفه] گفت: اگر اجازه نخواھیاجازه بخواھم؟ [حذ
 ه گفت:کت نموده، یروا ید عبدیو احمد از ابوسو .١دیآ ینم

م تا به ما اجازه داده شود، ینشست یم، و بر دروازه ویآمد بنزد ابن عمر 
ستادم و یاف دروازه اکنار شکر نمود، آن گاه من ید: او در اجازه دادن به ما تأخیگو یم

گاه شد، ھنگامکن یبه طرف داخل نگاه نمودم، و او از ا ه به ما اجازه داد و ک یارم آ
قبل به منزلم نگاه نمود؟ گفتم: من، گفت: به  کیاز شما اند یکدام کم، گفت: ینشست
ر شد، ی؟ گفتم: در اجازه دادن تأخینکه به منزلم نگاه ک ین را حالل دانستیز ایچه چ
 ییزھاید: بعد از آن او را از چیگو ین را عمدًا ننمودم، مین من نگاه نمودم، و ایبنابرا
ند کس جھاد ک، گفت: ھر ییگو یابوعبدالرحمن، درباره جھاد چه م یدند، گفتم: ایپرس
را  یمیتم یعلیه بن کد: ابواالسود و بریگو ی) م۴۴/۸( یثمیھ .٢ندک یخود جھاد م یبرا

 نشناختم.
ن یاز استوارتر صامبر یسئوال پ أخدا  یمسلمان برا یکدوست داشتن 

 اسالم و جوابش یھا حلقه
نشسته  صامبر یه گفت: نزد پکت نموده، یروا باحمد از براء بن عازب  
گفتند: نماز، گفت: ». اسالم استوارتر است؟ یھا از حلقه یکدام ک«ه گفت: کم، یبود

ن آن یا یخوب است، ول«گفتند: روزه رمضان، گفت: » ستین آن نیا یخوب است، ول«
ن یفرمود: استوارتر» ستین آن نیا یخوب است، ول«گفتند: جھاد، گفت: » ستین

خدا دوست  ی، و برایخدا دوست داشته باش یه براکن است، یمان ایا یھا حلقه
ف یرا ضع یت ویثرکه اکم آمده است، یسل یث بن ابین لیدر ا .٣»ینداشته باش

نزد  صامبر خدا یپ: ه گفتکت است یروا سھمچنان از ابوذر  یاند. و نزد و دانسته
» تر است؟ از اعمال نزد خداوند محبوب یکدام که کد یدان یا میآ«ما آمد و گفت: 

                                           
) شیخ آلبانی آن را نه در صحیح االدب و نه در ضعیف ۱۰۹۰. بخاری (ادب المفرد) (صحیح -١

 االدب ذکر نکرده است.
) شیخ احمد شاکر آن را ۴۴/ ۸) در سند آن جھالت است: المجمع (۹۳، ۹۲/ ۲. احمد (ضعیف -٢

 ضعیف دانسته است.
) و ۲۰۰۹) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۲۱۵/ ۱۱) طبرانی (۲۸۶/ ۴(احمد ( حسن لغیره. -٣

گویم در سند آن لیث بن سعد بن ابی سلیم است که  ) من (محقق) می۳۰۳۰صحیح الترغیب (
 ضعیف است. اما حدیث شواھدی دارد.
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فرمود:  صامبر یگفت: جھاد، پ یگرینده دیات، و گوکگفت: نماز و ز یا ندهیوگ
 یدن برایخدا و بد د یدوست داشتن برا ألن اعمال نزد خداوند یتر محبوب«

از  ینزد ابوداود بخش نام برده نشده است. و یه از وکاست  ین مردیدر ا .١»خداست
 ) آمده است.۹۰/۱الزوائد (ن در مجمع ین چنیت شده است. ایث رواین حدیا

 زگار، و دوستی وی با عمار و ابن مسعودیپرھ و دوست داشتن ص امبریپ
زگار را یو پرھ یجز متق صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا لشه یاز عا یعلیابو

 د، حسن است.یگو ی) م۲۷۴/۱۰( یثمیه ھکن، چنان یاسناد ا .٢داشت یدوست نم
ه که گفت: آن دو مرد کت نموده، یروا سالعاص  یابر از عثمان بن کو ابن عسا

ه بن مسعود و عمار  یشان را دوست میه اکدرگذشت  یدر حال صامبر یپ داشت، عبداللَّ
 صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا سھمچنان از حسن  یو نزد و اند. شاسر یبن 

در آن ارتش فرستاد ، و عموم اصحابش  یعمروبن عاص را به عنوان فرمانده ارتش م
نمود، و  یتو را فرمانده مقرر م صامبر خدا یداشتند، به عمرو گفته شد: پ یت مکشر

مرا فرمانده مقرر  یداشت، گفت: و ینمود و دوستت م یم یکتو را به خود نزد
ا ینمود،  یردن من مکب ین را به خاطر الفت دادن و ترغیه اکدانم  ینم ینمود، ول یم
 صامبر خدا یه پکنم ک یشما را به آن دو مرد داللت م ی، ولداشت یه مرا دوست مکنیا

ه بن مسعود و عماربن  یھا را دوست م ه آنکدرگذشت  یدر حال  .٣شاسر یداشت: عبداللَّ

ادتر یت خود را زیاز اھل ب یکدام که ک ص امبریسئوال علی و عباس از پ
 دوست دارد

م از کو حا ی، طبرانیبغو ،یانی، رو -ح دانسته یه آن را صحک - ی، ترمذیالسیط
و  یه ناگھان علکه گفت: من نشسته بودم کاند  ت نمودهیروا بد یاسامه بن ز

مان  یبرا صامبر خدا یاسامه از پ یآمدند و اجازه خواستند، گفتند: ا بعباس 

                                           
 ).۹۰/ ۱) در سند آن جھالت است: المجمع (۱۶۴/ ۵. احمد (ضعیف -١
 ) در سند آن ابن لھیعة ضعیف است.۴۵۵۲) ابویعلی (۶۹/ ۶. احمد (ضعیف -٢
ت ین را از حسن روای) مانند ا۱۸۸/۳) آمده است. و ابن سعد (۲۳۸/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣

ن یرا در روز صف یشما وه، به خدا سوگند، کاست  یسکھمان  ینموده، و افزوده است: گفتند: و
 م.یرا به قتل رساند ید: به خدا قسم، ما وید، گفت: راست گفتیبه قتل رساند
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ا یآ«خواھند، گفت:  یو عباس اجازه ورود م یامبر خدا علیپ یاجازه بخواه، گفتم: ا
دانم،  یمن م یول«فرمود:  صامبر یگفتم: نه، پ» ھا را آورده است؟ آنه چه ک یدانیم

م تا یا نزدت آمده صامبر یپ یھا داخل شدند و گفتند: ا ، آن»ھا اجازه بده به آن
، »فاطمه بنت محمد را«؟ گفت: یادتر دوست داریتت را زیاز اھل ب یکدام که کم یبپرس

 یسکم ین مردم برایتر محبوب«م، گفت: ینکوال م تا تو را از اھلت سئیا امدهیگفتند: ما ن
 .١»دیام، اسامه بن ز نعمت نموده ینعمت نموده است، ومن بر و یه خداوند بر وکاست 

 ی، عباس گفت: ا»طالب یبن اب یبعد از آن عل«ست؟ گفت: کیگفتند: بعد از آن 
ھجرت نموده ش از تو یپ یعل«، گفت: یشان قرار دادیت را در آخر ایامبر خدا، عمویپ

 ) آمده است.۱۳۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا .٢»بود

 رکشه و ابوبیو دوست داشتن عا ص امبریپ
امبر خدا یپ یه گفت: گفته شد: اکت است یروا سر از عمروبن عاص کنزد ابن عسا

گفتند: و از مردان؟ پاسخ » شهیعا«تر است؟ گفت:  از مردم نزدت محبوب یکدام ک
 .٣»دهیبعد از آن ابوعب«؟ فرمود: کی، گفتند: بعد »رکابوب«داد: 

ن مردم یتر امبر خدا محبوبیپ یه گفت: اکت است یروا ساز عمرو  ٤و نزد ابن سعد
گفت:  صامبر یگفت: ھدفم از مردان است، پ ی، و»شهیعا«ست؟ گفت: کیت یبرا
 ».پدرش«

آن را به دارد تا  سی را برای خدا دوست میک هکسی کاز  ص امبریدرخواست پ
 او خبر بدھد

 یگریبود، و مرد د صامبر ینزد پ یه: مردکت نموده یروا سابوداود از انس 
به او گفت:  صامبر یدارم، پ ین را دوست میرسول خدا من ا یگفت: ا یگذشت، و

                                           
ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿درست زیدبن حارثه پدر اسامه است، نه اسامه. در قرآن کریم آمده است:  -١ �ۡ  لِ�َّ

َ
ُ ٱ َعمَ � َّ� 

�ۡ  هِ َعلَيۡ 
َ
مۡ  هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َو�

َ
و (یاد کن) چون گفتی مر «: ترجمه ].۳۷[االحزاب:  ﴾َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ

 .»ای تو بر وی که نگه دار نزد خود زن خود را کسی را که احسان کرده خدا بر وی و احسان کرده
 ) ضعیف دانسته است.۸۰۰» (ضعیف الترمذی«) آلبانی آن را در ۳۸۱۹. ترمذی (ضعیف -٢
 ) آمده است.۳۵۱/۴ن در المنتخب (ین چنیا -٣
٤- ۶۷/۸. 
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گاه خود را به  ، آن»به او بفھمان«فرمود:  صامبر یگفت: نه، پ» یا دهیا به او فھمانیآ«
ه مرا ک ییپاسخ داد: ھمان خدا یخدا دوست دارم، و یرساند و گفت: من تو را برا یو

) آمده ۱۴۷/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .١دوستت بدارد یدوست دار یبه خاطر و
م از حارث به مانند آن، چنان ی، و ابونعسر وابن نجار از انس کن را ابن عسایاست. و ا

 اند. نموده تی) آمده، روا۴۲/۵نز (که در الک
 صامبر یه من نزد پک یه گفت: در حالکت است یروا باز ابن عمر  یو نزد طبران

 یبرگشت، گفتم: ا ینزدش آمد و سالم داد و از نزد و ینشسته بودم، ناگھان مرد
گفتم: نه، گفت: » ؟یا دهیا او را فھمانیآ«دارم، گفت:  ین را دوست میامبر خدا، من ایپ

ھایش  گاه نزدش آمدم و به او سالم دادم و از شانه ، آن»بفھمانن را به برادرات یا«
ز تو یگفت: من ن یدارم، و یخدا دوست م یگرفتم و گفتم: به خدا سوگند، من تو را برا

ار را کن ینمود، ا یبه من امر نم صامبر یدارم، گفتم: اگر پ یخدا دوست م یرا برا
ت یر واألوسط روایبکدر ال یطبرانن را ید: ایگو ی) م۲۸۲/۱۰( یثمیھ .٢ردمک ینم

م یو حسان بن ابراھ یر از رق بن علیغ اند، حیھا رجال صح آن ھردوی نموده، و رجال
 اند. ثقهشان  ھردوی هک

 نسبت خداشان  اصحاب در محبت یبعضی از قصه ھا
ه بن سرجس  یھمچنان نزد طبران  یبرا: ه گفتکت است یروا ساز عبداللَّ

 ین را به ویا ایآ«دارم، گفت:  یرا دوست م سگفتم: من ابوذر  صامبر یپ
، بعد با ابوذر روبرو شده گفتم: من تو را » او را بفھمان«گفتم: نه، گفت: » ؟یا دهیفھمان

دوست  یاو دوست دار یه مرا براک یخدا دوست دارم، گفت: تو را ھمان ذات یبرا
 ین برایا«ه باخبر ساختم، فرمود: یز قضبرگشتم و او را ا صامبر یبدارد. آن گاه نزد پ

د: در یگو ی) م۲۸۲/۱۰( یثمیھ .٣»د باعث اجر و پاداش استیاد نمایه آن را ک یسک
ه گفت: کت نموده، یاز مجاھد روا یعلیو ابو ھا را نشناختم. ه من آنکاست  یسانکن یا

دارد، گفتند:  ین مرا دوست میگفت: ا یگذشت، و بابن عباس  یاز پھلو یمرد

                                           
 ) حسن دانسته است.۴۲۷۴) آلبانی آن را در (صحیح ابوداوود) (۵۱۲۵. ابوداوود (حسن -١
 ).۴۱۷) نگا: الصحیحة (۳۶۶/ ۱۲. طبرانی (حسن -٢
 ) آمده است جھالت وجود دارد.۲۸۲/ ۱۰. در سند آن ھمانگونه که در المجمع (ضعیف -٣
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ه کچنان ١دارم یرا دوست م یه من وک ی، گفت: به خاطریدان یابوعباس تو چه م یا
را  یآمده، و جمھور و یعلیخ ابوین محمدبن قدامه شید: در ایگو ی) م۲۷۵/۱۰( یثمیھ

 اند. ثقه یه رجال ویاند، بق او را ثقه دانسته یر ویابن حبان و غ یف دانسته ، ولیضع
با من  صامبر یاز اصحاب پ یه گفت: مردکت نموده، یاز مجاھد روا ٢یو بخار

دارم،  یم را گرفت و گفت: من تو را دوست میروبرو شد، و از پشت سرم شانه ھا
دوست بدارد، و گفت:  یاو دوست دار یه مرا براک ید: گفتم: تو را ھمان ذاتیگو یم

 ید به ویدوست گرفت، بارا  یمرد یوقت یه مردک«نگفته بود:  صامبر خدا یاگر پ
د: بعد از آن مسئله یگو یدادم، م ی، به تو خبر نم»دارد یه او را دوست مکخبر بدھد 
ور ک یچشم و یک یاست، ول یرا به من عرضه نمود و گفت: نزد ما دختر یخواستگار

به  به گفت: ابن عمر کت نموده، یروا باز مجاھد از ابن عمر  یو طبران .٣است
ن، و ک یخدا دوست ین، برایخدا بد بب یخدا دوست داشته باش، و برا یمن گفت: برا

 ید، و مردیآ یق به دست نمین طریخدا جز از ا ینما، چون دوست یخدا دشمن یبرا
نطور نباشد، در یه اکنیاد گردد، تا ایز یمان را، اگرچه نماز و روزه ویلذت و طعم ا

م یسل یث بن ابین لیدر ا .٤ده استیردا گیمردم به خاطر دن یابد و [امروز]برادری ینم
 ) گفته است.۱/۹۰( یثمیه ھکاند، چنان ف دانستهیرا ضع یت ویثرکآمده، و ا

  قطع رابطه و جدایی مسلمان

 ریشه با ابن زبیقصه عا
از طرف  صامبر یھمسر پ لشه یه برادزاده عاک ٦لیاز عوف بن طف ٥یبخار

ه بن زبکشه خبر داده شد یه: به عاکت نموده یباشد روا یمادرش م در  بر یه: عبداللَّ
ن یشه از ایا عایشه آن را داده بود، گفته است: به خدا سوگند، یه عاک ییا عطایفروش و 

                                           
ف استز نطا: المطالب العالیة یة جوھری ضع) در سند آن محمد بن قدام۷۲۰۸( یعلی. ابوضعیف -١

 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۵۴۳) در (االدب المفرد (۲۷۳۲(
 ).۸۰األدب المفرد (ص  -٢
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۵۴۳. بخاری در ادب (صحیح -٣
 ).۱/۹۰المجمع () در آن لیث بن ابی شبیة است که ضعیف است. نگا: ۴۱۷/ ۱۲. طبرانی (ضعیف -٤
٥- ۸۹۷/۲. 
 آمده است. یه در بخارکباشد، چنان یل میابن حارث بن طف یو -٦
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 لشه یدارم، عا یه او را از تصرف [در مالش] باز مکنیا ایستد، یا یعمل خود باز م
ه ابدًا با کر من نذر باشد، خدا ب ی، گفت: براین را گفته است؟! گفتند: آریا او ایگفت: آ
را نزد  یر شفاعت خواھانیشد، ابن زب یطوالن ییه جداک یر حرف نزنم، ھنگامیابن زب

نم، و نه ک یقبول نم یگفت: نه، به خدا سوگند، شفاعت را در مورد و یفرستاد، و یو
شد، با  یر طوالنیابن زب ین برایه اک یگردانم، ھنگام یھم خود را در نذر خود حانث م

 -زھره بودند  یه از بنک - بغوث یمسوربن مخرمه و عبدالرحمن بن اسود بن عبد
د، یشه ببریدھم، مرا نزد عا یھا گفت: شما را به خدا سوگند م صحبت نمود، و به آن

ند، آن گاه مسور و کمرا بر خود نذر  ییه جداکجواز ندارد،  یو ین برایچون ا
ورود  یده بودند آمدند، و برایخود پوشان یچادرھارا در  یه وک یعبدالرحمن در حال

م؟ یا داخل شویآ بركاتهو اهللاه مـرحالسالم عليك وشه اجازه خواستند و گفتند: ینزد عا

 -د، یداخل شو تان ، ھمهید، گفتند: ھمه مان؟ گفت: آریگفت: داخل شو لشه یعا
ر داخل یشدند، ابن زب ه داخلک ی، ھنگام -ھا است  ز با آنیر نیه ابن زبکدانست  یو نم

ه نمودن یو گر یشه انداخت، و به سوگند دادن ویحجاب شد و خود را در آغوش عا
ر یردند، تا با ابن زبکشروع  یز به سوگند دادن ویشروع نمود، و مسور و عبدالرحمن ن

از  یدان یه خودت مکچنان  صامبر یگفتند: پ ید، میقبول نما یصحبت نموده از و
ادتر از سه شب یه زکمسلمان جواز ندارد،  یک ینموده است، و برا یھن یو دور ییجدا

ز را به یشه آن ھمه چیه به عاک یند. ھنگامکار یاخت ییاز برادر مسلمان خود جدا
آن دو شروع نمود  یاد حرفھایبه  یتنگ نمودند، و یر دادند و مجال را بر وکثرت تذک

د است، و آن دو تا آن وقت بر یشد یلیخ ام، و نذر گفت: من نذر نموده یه نموده میو گر
ر صحبت نمود، و در ھمان نذر خود چھل غالم را آزاد یه با ابن زبکاصرار نمودند،  یو

ھایش  که اشک ینمود حت یه میآورد، و گر یاد مید، و بعد از آن نذر خود را به یگردان
حارث بن  ) از عوف بن۵۹ص (در األدب المفرد  یو بخار .١نمود یتر م چادرش را

 ت نموده است.ین را روایل مانند ایطف
ه بن زبکت نموده، یروا بر یھمچنان از عروه بن زب یو ر بعد از یه گفت: عبداللَّ

 یکیز نیبود، و او ن لشه ین بشر نزد عایتر محبوب سر کو ابوب صامبر یپ
آمد بدون  یش میھر چه از رزق خداوند برا لشه یعا بود، و ین مردم به ویتر نندهک

                                           
 ).۶۰۷۵، ۶۰۷۳. بخاری (صحیح -١
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گرفته  یو یھا د دستیر گفت: باینمود، ابن زب یاز آن را نگه دارد صدقه م یزیه چکنیا
نم بر کصحبت  یگر با ویشود؟ اگر بار د یمن گرفته م یھا ا دستیشه گفت: آیشود، عا

را  صامبر خدا یپ یھا ییژه دایش را به ویاز قر یر مردانیمن نذر الزم باشد، آن گاه ابن زب
 یھا ییھا، دا یرفت. آن گاه زھریاو نپذ یفرستاد، ول ینزد و یشفاعت خواھ یبرا

به ابن  بغوث و مسوربن مخرمه یاز جمله عبدالرحمن بن اسود بن عبد صامبر یپ
 ین نمود، و برایم، داخل حجاب شو، و او چنیه ما اجازه گرفتک یر گفتند: وقتیزب
 یزاد نمود، و تا آن وقت به آزادسازھا را آ ده غالم ارسال نمود، و او آن لشه یعا

 یاش در وقت سوگند خوردنم عملکدند، و گفت: یه به چھل تن رسکغالمان ادامه داد 
 )۴۹۷/۱ح (یصح .١شدم یه با انجام دادنش از نذر فارغ مکنمودم،  یرا مشخص م

  اصالح در میان مردم

 ان شانیدر م ص امبریقصه خصومت اھل قبا و اصالح پ
ان خود جنگ نمودند، یه: اھل قبا در مکت نموده یروا ساز سھل بن سعد  ٢یبخار

 صامبر یخبر داده شد، پ صامبر خدا ین به پیگر را با سنگ زدند و اید یکه ک یحت
ت یاز سھل روا ٣ھمچنان یو نزد و». مینکصلح شان  انیم در مید بروییایب«فرمود: 

 صامبر یواقع شد، آن گاه پ یزیعمرو بن عوف چ یاز بن یان گروھیه: در مکند ک یم
ث یرد، و حدکت کحرشان  یھا به سو ان آنیاز اصحاب خود جھت صلح در م یبا گروھ
 .٤ر شده استکرا متذ

ه بن ابیین در وقت زیان متخاصمیدر م ص امبریاصالح پ  ارت عبداللَّ
گفته شد: اگر نزد  صامبر یه گفت: به پکت نموده، یروا ساز انس  ٥یبخار

ه ابن اب  یبه طرف و یبا سوار شدن خر صامبر یشود]، پ ی[بھتر م ییایب یعبداللَّ
ه ک یبود، ھنگام ین شوره زاریت نمودند، و آن زمکاده حریپ یرفت، و مسلمانان با و

                                           
 ).۳۰۲۵بخاری ( -١
٢- ۳۷۱/۱. 
 ).۳۷۰ص -٣
 ).۲۶۹۳بخاری ( -٤
٥- ۳۷۰/۱. 
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ه بن ابصامبر یپ بن سلول گفت: از من دور شو، به خدا سوگند،  ینزدش آمد، عبداللَّ
ھا به او گفت: به خدا  ان آنیاز انصار از م یت نمود! آن گاه مردیخرت مرا اذ ییبدبو

ه بن طرفدار یاز تو خوشبوتر است! ومرد صامبر خدا یسوگند، خر پ  یاز قوم عبداللَّ
به شان  ھردوی یھا قیگر را دشنام دادند، آن گاه رفیدیکردند، و کت کحر یو

خرما  یبا شاخھا ین دو گروه زد و خوردان آیت نمودند، و در مکآن دو حر یطرفدار
 ه نازل شد:ین آیه اکده است، یفش صورت گرفت. و به ما خبر رسکو با دست و 

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ  .]۹[الحجرات:  ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 .١»دینکاصالح شان  انینند مکو اگر دو گروه از مؤمنان با ھم جنگ «: ترجمه
ت نموده گذشت، و در آن یآن را روا یه بخارک سث اسامه یض حدیادت مریو در ع

 یکگر را ناسزا گفتند، و نزدیدیکدند و یھود شورین و کیآمده: آن گاه مسلمانان، مشر
ھا را تا آن وقت به آرامش دعوت  آن صامبر ینند، و پکگر حمله یدیکبود به جان 

 ه خاموش شدند.کنمود، 

 ان اوس و خزرجیدر م ص امبریاصالح پ
له از انصار یه گفت: اوس و خزرج دو قبکت نموده، یروا س کاز انس بن مال یرانبط

امبر یه پک یوجود داشت، ھنگام یشان عداوت و دشمن انیت در میبودند، و در جاھل
 را بهھایشان  ن رفت، و خداوند قلبیاز ب یھا آمد، آن عداوت و دشمن نزد آن صخدا 

ش نشسته بودند، ناگھان یاز مجالس خو یکیھا در  ه آنک ید، در حالیگردان یکھم نزد
را مثال  یتیاز خزرج ب یه در آن ھجو خزرج بود، و مردکرا مثال زد  یتیاز اوس ب یمرد
ل یرا تمث یتیب یگریل آورد، و دیرا تمث یتینطور او بیه در آن ھجو اوس بود، و ھمکزد، 

 یش را گرفتند، و برایخو یھا حمله نمودند و سالح یگریبر جان د یکیه کنیآورد، تا ا
نازل شد، و او با سرعت در  ٢ید، و وحیرس صامبر خدا ین خبر به پیت نمودند، اکنبرد حر

 ادشان نمود:ید، فریھا را د ه آنک یھا آمد، و ھنگام برھنه بود نزد آنھایش  ه ساقک یحال

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا نُتم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  َوَ�  ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ

َ
سۡ  َوأ  ﴾١٠٢ لُِمونَ مُّ

 .]۱۰۲[آل عمران: 

                                           
 ).۲۶۹۱بخاری ( -١
 است.» یوح«ظاھر  یآمده ول» یالح«در اصل:  -٢
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 .»دیرید، و جز مسلمان نمیبترس یدن از ویمؤمنان از خدا به حق ترس یا«: ترجمه
ردند، و کخود را از خود دور  یھا ھا صالح گاه آن ھا فارغ شد، آن هیه از آکنیتا ا

د: یگو ی) م۸۰/۸( یثمیھ .١نمودند در آغوش گرفتند یه میه گرک یگر را در حالیدیک
 باشد. یف میع آمده، و ضعیت نموده، و در آن غسان بن ربیر روایدر الصغ ین را طبرانیا

  وفای وعده برای مسلمان

ه وی را به کاح دخترش برای مردی کت ابن عمرو در وقت وفات، مبنی بر نیوص
 وعده داده بود او

ه بن ک یه: ھنگامکت نموده یر از ھارون بن رباب رواکابن عسا ه مرگ عبداللَّ
ھمانند  ید ، چون من به او درباره دخترم قولینید، گفت: فالن را ببیفرارس بعمرو

ن دوست ندارم، با خداوند به ثلث نفاق روبرو شوم، و شما یشبه وعده داده بودم، بنابرا
 .٢اح او درآوردمکرا به ن یه من وکرم یگ یرا گواه م

  احتراز و خود داری از گمان بد نسبت به مسلمان

 ص امبریبه خاطر داوری نزد پشان  ن باره و آمدنیقصه دو تن از اصحاب در ا
 یبر مجلس صامبر خدا یدر عھد پ یه: مردکت نموده یروا سر از انس کابن عسا

ھا  از آن یکیه از آن مجلس گذشت ک یگذشت و سالم داد، و به او جواب دادند، ھنگام
ار باخبر کن یرا از ا یست، به خدا سوگند، ما وینم، گفتند: بایب ین را بدمیگفت: من ا

 صامبر ین، آن گاه آن مرد نزد پکفالن برو و او را از آنچه به او گفته با خبر  یم. اینک یم
گاه  را  یرسول خدا و یرد، آن مرد گفت: اکرفت، و او را از واقعه و گفته آن مرد آ

را  یچرا و«به او گفت:  صامبر خدا یند؟ پیب یه چرا مرا بد مکن، و بپرسش کطلب 
ھستم، و من از او باخبرم، او را  یه ویامبر خدا من ھمسایپ یگفت: ا» ؟ینیب یبد م

 یخواند، نماز یار و فاجر مکویکه آن را ھر نک یازن [پنج وقت] نمیه جز ھمکدم یند
آن نماز را  یا وضویبپرس، آ یامبر خدا، از ویپ یخوانده باشد، آن مرد به او گفت: ا

: ام؟ گفت: نه، بعد از آن گفت ر انداختهیه آن را از وقتش به تأخکنیا ایام،  خراب نموده

                                           
 ).۸۰/ ۸) در سند آن غسان بن الربیع ضعیف است: (المجمع) (۵۹۳الصغیر (. طبرانی در ضعیف -١
 ) آمده است.۱۵۹/۲نزالعمال (کن در ین چنیا -٢
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ه ھر کرا  یاتکن زیھستم، و از او باخبرم، جز ھم یه ویامبر خدا من ھمسایپ یا
را طعام داده باشد، گفت:  ینکیه مسکام  دهیرا ھرگز ند یپردازد، و یار و فاجر مکویکن
ننده نداده باشم؟ کطلب  یه آن را براکده است یا مرا دیبپرس، آ یرسول خدا از و یا
ھستم و  یه وی، من ھمساامبر خدایپ ید، و او گفت: نه گفت: ایپرس یاز و صامبر یپ

ه کرا  یروزه گرفته باشد، جز ھمان ماھ یه روزکدم یرا ھرگز ند یاز او باخبرم، من و
ا یبپرس آ یامبر خدا، از ویپ یرد، آن مرد گفت: ایگ یار و فاجر در آن روزه مکویکھر ن

ا یه در آن در سفر و ک یاز آن را خورده باشم، جز رو یه ھرگز روزکده است یمرا د
به او  صد: گفت: نه، آن گاه رسول خدا یاو را از آن پرس صامبر یام؟ پ ض بودهیمر

نز العمال کن در ین چنیا .١»ن است او از تو بھتر باشدکدانم، مم یمن نم«گفت: 
 ) آمده است.۱۷۰/۲(

  مدح و ستودن یك مسلمان و ستایشی که مکروه است

 افتادث اتفاق یو مردی از بنی ل ص امبریان پیآنچه م
ث نزد یل یاز بن یه گفت: مردکت نموده، یروا ساز عباده بن صامت  یطبران

ن را سه مرتبه گفت: یا -خوانم  یت شعر میامبر خدا، برایپ یآمد و گفت: ا صامبر یپ
 صامبر خدا یش خواند، پیسروده بود برا یه در مدح وکرا  یو در مرتبه چھارم شعر

) ۱۱۹/۸( یثمیھ .٢»الم تو از آن استکد، یب بگوالم خوکاز شعرا ھم  یکیاگر «گفت: 
نام برده نشده، و عطاء بن سائب مختلط شده  یه از وکاست،  یین راوید: در ایگو یم

 است.

 د و مدح خالد بن سائبیاسامه بن ز
د داخل شدم، یه گفت: نزد اسامه بن زکت نموده، یروا ساز خالد بن سائب  یطبران

ه از کن واداشت، یت ایگفت: مرا به مدح نمودن روبروم مرا مدح نمود و یدر رو یو
مان در یرده شود، اکش مدح یمؤمن چون در رو«: گفت یه مکدم یشن صامبر خدا یپ

                                           
) ۲۹۱/ ۱) و طبرانی در الکبیر از حدیث ابی الطفیل. ھیثمی در المجمع (۴۵۶/ ۵. احمد (صحیح -١

 ھستند.گوید: به روایت احمد و طبرانی در الکبیر و رجال احمد ثفه  می
در سند آن یک مجھول و ھمچنین عطاء بن سائب است که دچار  )۶۰/ ۵. طبرانی (ضعیف -٢

 ).۱۱۹/ ۸اختالط گردید: المجمع (
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ه یعه آمده، و بقین ابن لھید: در ایگو ی) م۱۱۹/۸( یثمیھ .١»ابدی یش میقلبش افزا
 اند. ثقه دانسته شده یرجال و

 مبالغه نموده در مدح وی کسی کبه  ص امبریقول پ
 صامبر یعامر نزد پ یه گفت: پدرم فرمود: در وفد بنکت نموده، یابوداود از مطرف روا

م: از ھمه مان بھتر، یگفت» د خداوند استیس«، گفت: ید ما ھستیم: تو سیرفتم و گفت
طان ید، و شییرا بگوتان  از گفته یا بعضیتان را،  گفته«، گفت: یو سخاوتمندتر ھست

ت نموده، و در آخر آن یروا سن را از انس ین مانند ایو رز».نده خود نسازدیشما را نما
ه خداوند متعال مرا در آن کد یقرار دھ یخواھم مرا باالتر از منزلت یمن نم«افزوده است: 

ه، بنده و رسول او ھستم ن در جمع الفوائد ین چنیا .٢»قرار داده است، من محمدبن عبداللَّ
 صامبر یبه پ یه: مردکت است یروا سزد ابن نجار از انس ) آمده است. و ن۱۵۰/۲(

فرمود:  صامبر ید ما، پید ما و فرزند سیفرزند بھتر از ما، و س یبھتر از ما، ا یگفت: ا
شاند و کراھه نیطان شما را به بید، و شییم، ھمان را بگویگو یآنچه من به شما م«

خداوند در آن مرا قرار داده است، ه کد، یقرار دھ ییندھد، مرا در ھمان جاتان  بیفر
ن را ی) آمده است. و ا۱۸۲/۲نز (کن در الین چنیا .٣»ھستم یمن بنده خدا و رسول و

 ت نموده است.ی) آمده، روا۴۴/۶ه (یه در البداکاحمد از انس به مانند آن، چنان 

ن یمردی را در مقابلش مدح نمود، و روش وی در ا هکسی کبه  ص امبریقول پ
 باره

 صامبر یپ یش رویدر پ یه گفت: مردکاند  ت نمودهیروا سره کابوداود از ابوبو 
! یقت را قطع نمودیبر تو، گردن رف یوا«فرمود:  صامبر یرا ستود، پ یگریمرد د

ق خود یاز شما رف یکیاگر «سه مرتبه، بعد از آن گفت: » یقت را قطع نمودیگردن رف
و  -ننده اوست کو خداوند حساب  -نم، ک یمد: فالن را گمان یند، بگوکش ید ستایرا با

نم، اگر ک ین و آن چنان گمان مین چنید:] ایند، [و بگوکه نکیس را بر خدا تزکچید ھیبا

                                           
 ).۶۹۵) نگا: ضعیف الجامع (۵۹۱/ ۳) حاکم (۱۳۵/ ۱. طبرانی (ضعیف -١
 ).۴۵۵/ ۲) و الصحیحة (۴۰۲۱) نگا: صحیح ابوداوود (۲۴/ ۴) احمد (۴۸۰۶. ابوداوود (صحیح -٢
 ).۲۵، ۲۴/ ۴. احمد (صحیح -٣
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 ی) آمده است. و نزد بخار۱۵۰/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا .١»دانست ین را از او میا
ه مرد کد یشن یاز مرد صامبر یه گفت: پکت است، یروا س یھمچنان از ابوموس

ن مرد را یمر اکا ید، یگرد کھال«رد، گفت: کش نمود، و در مدح او مبالغه یرا ستا یگرید
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۸۲/۲نز (که در الکن را، چنان یر مانند ایابن جر .٢»دیستکش

 ن بارهیقصه محجن اسلمی در ا
 یرجا گفت: روزه کت نموده، یروا س یرجا از محجن اسلم یاز رجا بن اب ٣یبخار

ه کم یدیرا د س یده اسلمیم، و بریدیم و به مسجد اھل بصره رسیردکت کبا محجن حر
ه به او کبود،  ید، و در مسجد مردیگو یمسجد نشسته است، م یھا از دروازه یکیدر 

ه به دروازه مسجد ک ینمود، ھنگام یم یطوالن یلیشد، و نماز را خ یبه گفته مکس
 یبود گفت: ا یه آدم شوخکده یبر تن داشت، بر ینیرنگم، و محجن چادر یدیرس

د: یافزا ینگفت و برگشت، م ی؟ محجن به او جوابیگزار یبه نماز مکا چون سیمحجن آ
وه ک یه باالکنیم تا ایت نمودکاده حریدستم را گرفت و پ صامبر خدا یمحجن گفت: پ

آه از «آن گفت: سوی  به ید با نگاھیدار گردیش پدینه برایمد یم ، وقتیاحد رفت
ند، و دجال به ک یم کاش تر ین آبادانیتر ه اھلش آن را در حال خوبک یا هیمادرش، قر

، »شود یابد، و به آن داخل نمی یرا م کیملھایش  از دروازه یا د، و بر ھر دروازهیآ یآن م
ه نماز کد یرا د یمرد صامبر خدا یم، و پین آمد و به مسجد آمدییبعد از آن پا

ن یا«به من گفت:  صنمود، آن گاه رسول خدا  یوع مکرد و رک یخواند، سجده م یم
ن ین فالن است، و ایرسول خدا، ا یشروع نموده گفتم: ا یش ویمن به ستا» ست؟کی

د: بعد رفت، یگو یم». ینک یش مکه ھالکرا نشنوان  ین، وکبس «فالن است، فرمود: 
ن شما یبھتر د«ان داده گفت: کد را تخو یھا د و دستیخود رس یھا اطاق یکو نزد

 .٤، سه مرتبه»آسانتر آن است )نیعمل د(
ه در کنیت نموده، مگر این را از رجا به طولش به مانند آن روا) ای۳۲/۵( و امام احمد

رسول  ید: گفتم: ایگو یش او شروع نمودم، میه گفت: من به ستاکآمده،  یت ویروا

                                           
 ).۳۷۴۴) ابن ماجه (۴۸۰۵) ابوداوود (۳۰۰۰) مسلم (۶۰۶۱بخاری ( -١
 ).۶۰۶۰بخاری ( -٢
 ).۵۱األدب المفرد (ص -٣
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۳۴۱. بخاری در ادب المفرد (حسن -٤
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ه کرا نشنوان  یخاموش باش، و«آنست، فرمود، نست و ین فالن است، و ایخدا، ا
م، و یدیش رسیھا ه نزد حجرهکنیت نمود، تا اکد: بعد از آن حریگو ی، م»ینک یش مکھال

ن شما آسانتر آن ین شما آسانتر آن است، بھتر دیبھتر د«دست مرا رھا نمود و گفت: 
ن را ھمچنان یا .١»ن شما آسانتر آن استین شما آسانتر آن است، بھتر دیاست، بھتر د
ه بن شقیاحمد از طر آمده،  یت ویت نموده و در روایروا سق از محجن یق عبداللَّ

نه ین نمازگزاران اھل مدین از بھترین فالن است، و ایخدا، ا ینب ید: گفتم: ایگو یم
فرمود:  صامبر ی، پ -گزارد  یشتر نماز مینه بیه گفت: از ھمه اھل مدکنیا ای -است 

ه کد یھست یشما امت -ا سه مرتبه یدو مرتبه،  - ینک یش مکه ھالکرا نشنوان  یو«
ه در کبه اختصار، چنان  یر و طبرانین را ابن جریا .٢»اراده شده است یآسانتان  یبرا
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۱۸۲/۲نزالعمال (ک

 ش مسلمانیدر مدح و ستا س عمر خشم
ه کاند  ت نمودهیو او از پدرش روا یمیم تیدر األدب از ابراھ یبه و بخاریش یابن اب

رد، آن کنزدش آمد، و به او سالم  یه مردکم، ینشسته بود سگفت: نزد عمربن خطاب 
، یمرد را قطع ساخت یگفت: پا سش ستود، عمر یش رویاز قوم او را در پ یگاه مرد

نز کن در الین چنیا .٣ینک یش مینش ستایش در دیند، او را روبروکت را قطع یخدا پا
ه: کت است یا در الصمت از حسن روایالدن ی) آمده است. و در نزد ابن اب۱۸۲/۲(

ن در ین چنی!!. ایساز یم کرا ستود، عمر گفت: مرا و خودت را ھال سعمر  یمرد
 ) آمده است.۱۶۷/۲نز (کال

 با جارود س قصه عمر
ه ک یدر حال سه گفت: عمر کت نموده، یا در الصمت از حسن روایالدن یابن اب

ن ھنگام یشالق را با خود داشت نشسته بود، و مردم در اطرافش جمع بودند، در ا
 یو مردم سن سخن را عمر یعه است، و ایس ربین رئیگفت: ا یآمد، مرد سجارود 

                                           
 ).۳۱۰/ ۳) نگا: المجمع (۳۲/ ۵. احمد (صحیح -١
 ).۳۲/ ۵. احمد (صحیح -٢
) آلبانی آن ۳۳۵) بخاری در ادب المفرد (۷۵۷/ ۳دانسته است. ابن عساکر ( حسنآلبانی آن را  -٣

 ).۲۵۵» (صحیح االدب«را در 
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شد  یکه جارود به عمر نزدک یدند، ھنگامین جارود شنیه در اطرافش بودند و ھمچنک
ست؟ گفت: در یان من و تو چین در میرالمؤمنیام ی، جارود گفت: ارا با شالق زد یو
دم، چه شد؟ گفت: ی، گفت: شنیدیتو آن را شن یست؟ ولین یزیان من و تو چیم

 .١نمکن خواستم، آن را از تو دفع یند، بنابراکفیب یزیدم آن در قلب تو چیترس

 بر روی مداحان کزه و خایمقداد و انداختن سنگ ر
ه: کاند  ت نمودهیاز ھمام بن حارث روا ٣و ابوداود -است  یلفظ از و - ٢مسلم

خود نشست  یزانوھردو  رفت و بر سنمود، مقداد  سش عثمان یشروع به ستا یمرد
نمود، عثمان به او  یو یزه بر رویو شروع به انداختن سنگر -بود  یمیمرد ضخ یو -

د بر یدیه مداحان را دک یوقت«گفته است:  صامبر خدا ی؟ گفت: پینک یگفت: چه م
 در ادب المفرد یو بخار ٥ین را ھمچنان مسلم، ترمذیا .٤»دیبپاش کشان خایچھره ھا

از  یکیبرخاست و به مدح نمودن  یه گفت: مردکاند  ت نمودهیق ابومعمر روایاز طر
 صامبر خدا یپرداخت و گفت: پ یبر و کبه انداختن خا سامرا شروع نمود، مقداد 

 .٦میبپاش کن خایمداح یما را امر نموده است تا بر رو

 ن بارهیو گفتارش در ا برد ابن عمر کعمل
 یگریمرد د یه: مردک ت نمودهیرباح روا ی).از عطاء بن اب۵۱األدب (صدر  یبخار

به طرف  کبه انداختن خا بش نمود، ابن عمر یمدح و ستا برا نزد ابن عمر 
د بر یدیه مداحان را دک یوقت«گفته است:  صامبر خدا یپرداخت و گفت: پ یدھن و

ه کت است یرباح روا یاز عطا بن اب یو نزد احمد و طبران .٧»دیندازیب کخاشان  یرو
انداخت، و  یو یبر رو کرا مدح نمود، و ابن عمر خا بابن عمر  یگفت: مرد
شان  یبر رود، یدیه مداحان را دک یوقت«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یگفت: از پ

                                           
 ) آمده است.۱۶۷/۲نز (کن در الین چنیا -١
٢- ۴۱۴/۲. 
٣- ۲۴۱/۵ 
 ).۵/ ۶) احمد (۳۰۰۲مسلم ( -٤
٥- ۶۲/۲ 
 ).۲۳۹۳) ترمذی (۳۳۹) بخاری در ادب المفرد (۳۰۰۲مسلم ( -٦
 ).۹۴/ ۲. احمد (صحیح- ٧
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ر و یبکدر ال ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۱۱۷/۸( یثمیھ .١»دیندازیب کخا
 اند. حیاند، و رجال آن رجال صح ت نمودهیاألوسط روا

گفت:  ببه ابن عمر  یه، مردکت است یگران روایو د ساز نافع  ٢میو نزد ابونع
ن مردم یگفت: من نه بھتر، ابن عمر  -ن مردم یفرزند بھتر یا ای -ن مردم یبھتر یا

از بندگان خدا ھستم، و به خداوند  یا بنده ین مردم، ولیھستم، ونه ھم فرزند بھتر
مرد  یکترسم، به خدا سوگند، شما تا آن وقت دنبال  یدوارم و از او میمتعال ام

 د. ینکش که ھالکد یباش یم
هیگو یه مکت نموده، یاز طارق به شھاب روا یو طبران رون یگفت: انسان ب د: عبداللَّ

باشد، نزد  یاز آن ھمراھش نم یزیگردد، و چ یباشد، و باز م یم ینش با ویرود، و د یم
باشد و  یم یضرر و نفع کنفس خودش مال یاو و نه ھم برا یه نه براکد یآ یم یمرد
از  یزیه چکگردد،  یبر م یه: تو، و تو! و درحالکخورد  یاو به خداوند سوگند م یبرا

) ۱۱۸/۸( یثمیھ ن شده است.یخشمگ یار او حل نشده، و خداوند بر وکضرورت و 
 اند. حیھا صح از آن یکیت نموده، و رجال یروا یین را به سندھایا ید: طبرانیگو یم

  صله رحم و قطع آن

 ن بارهیبا ابوطالب در ا ص امبریقصه پ
چنان بحران و ش را آن یه گفت: قرکت نموده، یروا ببزار از ابن عباس 

ش از یس از قرکچ یده را خوردند، و ھیپوس یھا ه استخوانکفرا گرفت،  یالتکمش
 صثروتمندتر نبود، آن گاه رسول خدا  سو عباس بن عبدالمطلب  صامبر خدا یپ

ش را ی، و قریدان یرا م یال ویثرت عکعمو، برادرت ابوطالب و  یا«به عباس گفت: 
با  یاز فرزندانش را از نزد و یم و بعضیبرو یا نزد وی، بینیب یه مکده است یآنچه رس
ابوطالب تو خود  یت نمودند وگفتند: اکحر یبه طرف وھردو  نیبنابرا». میخود ببر

م تا یا ، ما آمدهیھا ھست از آن یه تو ھم مردکم یدان یو ما م ینیب یحالت قومت را م
گر ھر ید، دیمن بگذار یا برال ریم، ابوطالب گفت: عقیاز فرزندانت را با خود ببر یبعض

را با خود  سرا گرفت، و عباس جعفر  س یعل صامبر خدا ید، پینکد بیخواھ یچه م

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۳۹. بخاری در ادب المفرد (صحیح -١
 ).۳۰۷/۱ه (یالحل -٢
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د: جعفر تا یگو یمان بن داود میھا بودند، سل شان با آن شدن یبرداشت، و آن دو تا غن
است  یسانکن ید: در ایگو ی) م۱۵۳/۸( یثمیھ .١مھاجرت به طرف حبشه با عباس بود

 شناسم. یآنھا را نم ه منکاست 

 ن بارهیه و فاطمه در ایریبا جو ص امبریقصه پ
خواھم  یگفت: من م صامبر یبه پ له یریه: جوکت نموده یروا سبزار از جابر 

نان است یه نشیه با بادکات  ییرا به دا یو«فرمود:  صامبر ینم، پکن غالم را آزاد یا
رجال آن،  .٢»دارد یت در پیبرا ین پاداش بزرگیند، چون اک یاو چوپان یبده تا برا

 اند. حید، رجال صحیگو ی) م۱۵۳/۸( یثمیه ھکچنان
ه ک یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا سد یخ خود و ابن نجار از ابوسعیم در تارکحا

 نازل شد: 

هُ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذا َوَءاتِ ﴿  .]۲۶[االسراء:  ﴾َحقَّ
 .»و به صاحب قرابت حقش را بده«: ترجمه

م بن ید: ابراھیگو یم مکحا .٣»تو باشد یبرا کفاطمه فد یا«گفت:  صامبر یپ
 .٤ت نموده استیبن عابس روا یاز عل یین را به تنھایمون ایمحمدبن م

شاوندانش نسبت به خود یرفتار خو ه نزدش از بدیکسی کبه  ص امبریقول پ
 ت بردیاکش

 ییخدا، من اقرباامبر یپ یگفت: ا یه مردکت نموده، یروا سره یاز ابوھر ٥مسلم
 یکینشان  یرند، من برایگ یھا با من ارتباط نم رم، و آنیگ یھا ارتباط م ه با آنکدارم 

نم، و آنھا در ارتباط ک یم یھا بردبار نند، من در برابر آنک یم یم بدیھا برا نم، و آنیکم

                                           
 ).۱۵۳/ ۸) در سند آن یک مجھول است. نگا: المجمع (۱۸۷۸بزار (ضعیف.  -١
 ).۱۵۳/ ۸جمع () نگا: الم۱۸۸۱. بزار (صحیح- ٢
ی علی بن  ) در ترجمه۵۵/ ۴. باطل است. حاکم در تاریخ خود. ذھبی آن را المیزان (ضعیف -٣

گوید: این حدیثی است منکر که از  عباس آورده و گفته است: باطل است. ابن کثیر می
 ھای روافض است. ساخته

 ) آمده است.۱۵۸/۲نز (کن در الین چنیا -٤
٥- ۳۱۵/۲. 
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ه ک یاگر آن چنان باش«فرمود:  صامبر ینند، پک یبا من از راه جھالت برخورد م
، از ین حالت باشیه به اک ی، و تا وقتیپاش یستر گرم مکه بر آن خاک یی، گویفتگ

ره یاز ابوھر ٢ین را بخاریو ا .١»باشد یھا م بر آن یارکن و مددیطرف خداوند با تو مع
ه بن عمرو یبه مانند آن روا ه کت است یروا بت نموده است. و نزد احمد از عبداللَّ

ه با کدارم  یرسول خدا، من اقوام یآمد و گفت: ا صامبر خدا ینزد پ یگفت: مرد
نم، و آنھا بر ک ینند، گذشت و عفو مک یرم و آنھا با من قطع رابطه میگ یآنھا ارتباط م

ز در یا من نیرسانند، آ یم یھا به من بد نم، و آنک یم یکینشان  ینند، براک یمن ظلم م
 یکیو  کھمه مشتر ینکن یچن اگر«شان ھمان رفتار را انجام دھم؟ فرمود: یمقابل ا

ه بر ک ین، چون تا وقتکھا ارتباط برقرار  ن، و با آنکشه یلت را پین فضیکد، ولیباش یم
 ».باشد یار ھمراھت مکبه عنوان ھم ألاز جانب خداوند  کی، ملیار استوار باشکن یا

 اند، حیت نموده، و رجال آن رجال صحیروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۵۱/۸( یثمیھ
 .٣ننموده است که اعمش ابن مسعود را درکنیمگر ا

 ننده رحمکبا قطع  س رهیقصه ابوھر
ه گفت: کت نموده، یروا سعثمان بن عفان  یمان موالیوب سلیاز ابوا ٤یبخار

 یننده رحمکره غروب پنجشنبه و شب جمعه نزد ما آمد و گفت: من به ھر قطع یابوھر
ه آن را سه مرتبه کنیس برنخاست، تا اکچ یھ یزد، ولیه از نزد ما برخکدھم  یقسم م

قطع  یدو سال با و یه از ابتداک آمدھایش  از عمه یکینزد  یرار نمود، آن گاه جوانکت
ام، چه تو را آورده  برادر زاده یاش گفت: ا د، عمهیرابطه نموده بود، و نزدش داخل گرد

 یاش افزود: نزد و عمهگفت،  ینطور مینطور و ایه اکدم یره شنیاست؟ گفت: از ابوھر
ه کدم یشن صامبر یره گفت: از پیه چرا آن را گفت؟ ابوھرکبپرس  یبرگرد و از و

و  کخداوند تبار یآدم غروب ھر پنجشنبه و شب جمعه برا یاعمال بن«گفت:  یم

                                           
 ).۴۸۴، ۴۱۲، ۳۰۰/ ۲) احمد (۲۵۵۸مسلم ( -١
 ).۱۱األدب (ص -٢
) شیخ احمد شاکر با وجود آنچه ۱۸۱/ ۲شیخ احمد شاکر آن را صحیح دانسته است. احمد ( -٣

 گفته شد آن را صحیح دانسته است.
 ).۱۲األدب (ص -٤



 ٣١١  باب نهم: بیرون آمدن صحابه ازخواهشات نفسانی

 

ه کچنان .١»ندک یننده رحم را قبول نمکگردد، وخداوند عمل قطع  یعرضه م یتعال
 یه رجال ویباشد، و بق ین ابن ارطات آمده، و مدلس میدر ا د،یگو ی) م۱۵۴/۸( یثمیھ

 اند. ثقه

د یه باکننده رحم خواست کاز قطع  ندکه خواست دعا کابن مسعود وقتی 
 زدیبرخ

بعد از صبح  یا حلقه در سه گفت: ابن مسعود کت نموده، یاز اعمش روا یطبران
زد، چون یان ما برخیاز م هکدھم  ینند رحم را سوگند مکنشسته بود، و گفت: ھر قطع 

ننده رحم کقطع  یآسمان برا یھا م، و دروازهینکم پروردگارمان را دعا یخواھ یما م
  .٢بسته است

                                           
) و ۱۹۹۵ع () آلبانی آن را ضعیف دانسته است: ضعیف الجام۶۱. بخاری در ادب المفرد (ضعیف -١

 ).۱۲) و ضعیف االدب (۹۴۹ارواء الغلیل (
 . سند آن منقطع است.ضعیف -٢





 

 

 

 

 :باب دهم
 اخالق و صفات اصحاب

شان، و یو اصحاب وی، و صفات ا صامبر یچگونگی اخالق پت و یفکیست، در یباب
 ردند.ک چگونه با ھم زندگی می هکن یا

  شباب اخالق و صفات اصحاب 

 ص امبریدرباره اخالق پ لشه یاقوال عا ص امبریاخالق پ
دم یپرس لشه ین عایالمؤمن ه گفت: از امکت نموده، یمسلم از سعدبن ھشام روا

 ی؟ گفتم: بلیخوان یا قرآن نمیخبر بده، گفت: آ صامبر خدا یو گفتم: مرا از اخالق پ
ر و از حسن یربن نفین را از جبیاحمد ا .١قرآن بود یخوانم]، گفت: اخالق و ی[م

ت ی) آمده، روا۳۵/۶ه (یه در البداک، چنان٢به مانند آن لشه یھا از عا و آن یبصر
ت یبه مانند آن روا لشه یان را از سعدبن ھشام از عی) ا۹۰/۱اند، و ابن سعد ( نموده

مردم آورده است. و  ین اخالق را برایگفت: قرآن بھتر سرده، و افزوده است: قتاده ک
، به مانند آن لشه یر از عایربن نفی) از جب۵۶(ص هم در دالئل النبوین را ابونعیا

 رده است.کت ین را از مسروق روای) مانند ا۹۰/۱ت نموده است. و ابن سعد (یروا
را از  لشه یه گفت: عاکت است، یروا سان از ابودرداء یعقوب بن سفیو نزد 

، و به یآن راض یقرآن بود، به رضا یدم، گفت: اخالق ویپرس صاخالق رسول خدا 
ه گفت: به کت نموده، یدبن بابنوس روایاز ز یھقین را بیشد. ا ین میخشم آن خشمگ

چگونه بود؟ و آن را  صامبر خدا ین، اخالق پیام المؤمن یم: ایگفت لشه یعا
ا سوره یگفت: آ لشه یه: بعد از آن عاکآمده است  یث ویر شده. و در حدکمتذ

 ؟ بخوان:یخوان یالمؤمنون را م

                                           
 ).۷۴۶مسلم ( -١
 ).۱۹۳، ۱۹۱/ ۶. احمد (صحیح -٢



 حیات صحابه    ٣١٤

 

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ  .]۱[المؤمنون:  ﴾١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
 .»مؤمنان رستگار شدند«: ترجمه

 .١نطور بودیا صامبر خدا یه] دھم، افزود: اخالق پیتا [آ
امبر یاز پ یسکچ یه گفت: ھکت نموده، یروا لشه یاز عروه و او از عا ٢میو ابونع

مگر  اند، ردهکاو را صدا ن از اصحابش و اھلش یکچ یوتر نداشت، ھیکاخالق ن صخدا 
 نازل فرمود: أله خداوند کن سبب بود ی، و به ھمیکه گفته است: لبکنیا

 .]۴[القلم:  ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  َلَعَ�ٰ  �نََّك ﴿
 .»یو تو از اخالق بزرگ برخوردار ھست«: ترجمه

ه گفت: کت است یسرات روا یاز بن یس بن وھب از مردیبه از قیش یو نزد ابن اب
: یخوان یا قرآن نمیبه من خبر بده، گفت: آ صامبر یگفتم: از اخالق پ لشه یبه عا

با اصحاب خود بود، و من  صامبر خدا ی، و افزود: پ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك ﴿
آماده نمود و حفصه بر  یش طعامیز براین لآماده نمودم و حفصه  یش طعامیبرا

ه حفصه ک یھنگام ،٣نکرا چپه  یاسه وکز گفتم: برو ینکمن سبقت جست، آن گاه به 
اسه کرد و کرا چپه  یبگذارد، او و صامبر یپ یش رویاسه را پکخود را خم نمود تا 

ن بود یزم یآن را و آنچه را از طعام در رو صامبر ید، پینده گردکپرا منقلب شد و غذا
آن را  صامبر یاسه خود را فرستادم، و پکجمع نمود و آن را خوردند، بعد از آن من 

د، و آنچه را در آن است یریتان بگ ن ظرف را به عوض ظرفیا« به حفصه داد وگفت:
 .٤دمیند صامبر خدا یپ یرا در رو آن د: و من [اثر غضب شدن از]یگو یم». دیبخور

 ) آمده است.۴۴/۴نز (کن در الین چنیا
 
 

                                           
 ت نموده است.ی) آمده، روا۳۵/۶ه (یه در البداک، چنانین را نسائیو ا -١
 ).۵۷الدالئل (ص -٢
 منقلب گردان. -٣
) ۵۱۲) آلبانی آن را در ضعیف ابن ماجه (۲۱۴/ ۱۴به () ابن ابی شی۲۳۳۳. ابن ماجه (ضعیف -٤

 ضعیف دانسته است.



 ٣١٥  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 ن بارهیدبن ثابت در ایقول ز
وارد  سدبن ثابت ینزد پدرش ز یه: گروھکت نموده ید روایاز خارجه بن ز ١میابونع

بودم،  یه وین، گفت: من ھمساکما صحبت  یبرا صامبر یشدند و گفتند: از اخالق پ
آمدم و  یفرستاد، و نزدش م یرا دنبالم م یسکشد،  یاو نازل م یبرا یه وحک یوقت
 ینمود، و وقت یادمیز آن را ین یم، وینمود یاد میا را یدن ینوشتم، ما وقت یرا م یوح

م، ینمود یاد میطعام را  ینمود، و وقت یاد میز آن را با ما یم، او نینمود یاد میآخرت را 
 .٢نمک ینقل متان  یبرا یھا را از و نیود، و ھمه انم یاد میز آن را با ما یاو ن

 ن بارهیه در ایقول صف
چ یھ صامبر خدا یه گفت: از پکت نموده، یروا ل ییه بنت حیاز صف یطبران

م مرا در عقب شتر یآمد یبر میه از خکھا  از شب یکیدم، در یتر ند اخالق یکس را نک
دن یشکبا دست  یجاوه خورد، وکخود سوار نموده بود، مرا خواب برد و سرم به چوب 

د گفت: یرس ٣به صھباء ی، وقت»ییدختر ح یا زن آھسته، آھسته یا«به من گفت: 
نطور یھا به من ا خواھم، آن یه از آنچه من به قومت نمودم از تو معذرت میصف یا«

در األوسط و  ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۵/۹( یثمیھ .٤»گفتندنطور یگفتند، و ا
ع برادرزاده یه ربکنیاند، مگر ا ھا ثقه اند، و رجال آن ت نمودهیبه اختصار روا یعلیابو
 را نشناختم. ییه بنت حیصف

 ن بارهیاقوال انس در ا
بود، ن مردم یتر با لطف صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز انس  ٥میابونع

آورد  یش آب میه در صبحگاھان سرد براک یز، و طفلینکچ غالم، یبه خدا سوگند، از ھ

                                           
 ).۵۷الدالئل (ص -١
) ۴۲/۶ه (یه در البداک، چنانیھقیت نموده، و ھمچنان بین را به مانند آن رای) ا۲۵(ص یترمذ -٢

اسناد رده، و گفته است: کت ی) آمده، روا۱۷/۷ه در المجمع (کن را، چنانیا یآمده است، و طبران
ه در کر آن را، چنان کو ابن عسا یانیو رو یعلیداود در المصاحف و ابو یآن حسن است، و ابن اب

 ) نیز این را به مثل آن روایت کرده است.۹۰/۱اند، و ابن سعد ( ) آمده، روایت نموده۸۵/۵المنتخب (
 بر.یاست در خ یموضع -٣
 ).۴۱۵۸) نگا: المطالب العالیه (۷۱۲۰. ابویعلی (ضعیف -٤
 ).۵۷الدالئل (ص -٥



 حیات صحابه    ٣١٦

 

از  یا نندهکو ھرگاه سئوال  ١دیورز ید امتناع نمیش را تا آرنج بشویھا و دست یتا رو
ه ھمان کنیگشت، تا ا یبر نم ینمود، و از و یخم م یو ید، گوشش را برایپرس یم یو

 یگرفت، آن را به و یه دستش را مک یسکشد، و ھر  یمنصرف م یننده خود از وکسوال 
ه او خودش دست خود را از [دست] کنید، تا ایشک ینم ]یداد، و دستش را [از دست و یم
 یوقت صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا کاز انس بن مال ٢د. و نزد مسلمیشک یم یو
بود  یه در آن آب مکخود  یھا ظرفنه با یمد یھا خواند، خادم یه نماز بامداد را مک
نمود، و بسا  یدست خود را در آن داخل م یشد، و یه آورده مک یآمدند، و ھر ظرف یم

 .٣نمود یآمد، و او دست خود را در آن داخل م یاو م یاوقات آب در بامداد سرد برا
با  یوقت صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا سان از انس یعقوب بن سفیو نزد  
 یرد، دست خود را تا وقتک یبا او مصافحه م یا مردینمود،  یمصافحه م یمرد

شد  یروبرو م ید، و اگر با ویشک ینم یه آن مرد دست خود را از دست وکد، یشک ینم
شد، و  یمنصرف نم یه آن مرد خود از وکد، یگردان یبر نم یاز و یش را تا وقتیرو

و ابن  ین را ترمذیا .٤شد یده نمیده دیشکنش دراز یھمنش یش رویش در پیزانوھا
) مثل آن را ۹۹/۱اند، و ابن سعد ( ت نمودهی) آمده روا۳۹/۶ه (یه در البداکماجه، چنان

ه کدم یرا ند یه گفت: ھرگز مردکت است یروا یرده است. و نزد ابوداود از وکت یروا
ه کنیرده باشد، تا اکصحبت نموده باشد، و او سر خود را دور  صامبر یدر گوش پ

 یه مردکدم یرا ھرگز ند صامبر خدا ینمود، و پ یھمان مرد خودش سر خود را دور م
ه ھمان مرد خودش کنیرا رھا نموده باشد، تا ا یدستش را گرفته باشد، و او دست و

) آمده، ۳۹/۶ه (یه در البداک، چنانیین را ابوداود به تنھایا .٥نمود یرا رھا م یدست و
 ت نموده است.یروا

 

                                           
 جستند. یم کتبر یو ید و از آب وضویآوردند تا وضو نما یآب م صامبر یپ یبرا -١
٢- ۲۵۶/۲. 
 ).۲۳۲۴مسلم ( -٣
ی مصافحه که ثابت  ی آن صعیف است جز جمله گوید: ھمه ) آلبانی می۳۷۱۶. ابن ماجه (ضعیف -٤

 ).۸۱۳است: ضعیف ابن ماجه (
 آلبانی آن را حسن دانسته است.) ۴۷۹۴. ابوداوود (حسن -٥



 ٣١٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 با اصحابش صامبر یدرباره مصافحه پ بره و انس یابوھراقوال 
 صامبر خدا یه دست پک یسکت است: ھر یروا سره یاز ابوھر ینزد بزار و طبران

نمود،  یه آن مرد آن را رھا نمکد یشک ینم یگرفت، او دست خود را تا وقت یرا م
احوال  یبا و یسکشد، ھر  یده نمیرون دینش بیھمنش یش از زانویا زانویش یوزانوھا

ه از صحبتش فارغ کنید، و تا ایگردان یم یخود را به طرف و ینمود، رو یم یپرس
 .١دیگردان یبر نم یش را از ویشد رو ینم

نه یان اھل مدکودکاز  کیودکه گفت: اگر کت است یروا سونزد احمد از انس 
د، یشک ینم یگرفت، او دست خود را از دست و یرا م صامبر خدا یآمد، و دست پ یم

ت ین را ابن ماجه ھم روایا .٢برد یرا م صامبر یخواست پ یه مک ییھر جا کودکو آن 
نه دست یاز اھل مد یزینک یه گفت: حتکت است یروا ینموده است. و نزد احمد از و

 ین را بخاریبرد. ا یار و حاجت خود مکگرفت و او را به طرف  یرا م صامبر خدا یپ
ت نموده یآمده، روا ٤هیه در البداکچنان ،٣ل معلقکبه ش ح خودیتاب األدب در صحکدر 

ه عقلش متأثر و دجار نقص ک یت نموده: زنیاز انس روا ٥ح خودیاست، و مسلم در صح
ه کوچه کمادر فالن، در ھر  یا«ار دارم، گفت: کرسول خدا، من تو را  یبود گفت: ا

ھا خود را تنھا  از راه ی، آن گاه با آن زن در بعض٦»دھم یارت را انجام مک یخواھ یم
ت نموده، و ین را روایاز انس مانند ا ٧میار خود فارغ شد. و ابونعکه او از کنینمود، تا ا

 صامبر خدا یو پ آمدم یه گفت: از سفرکت نموده، یروا ساز محمدبن مسلمه  یطبران
 .٨ردکدستم را رھا ن یه من دستش را رھا ننمودم، وکنیدستم را گرفت، و تا ا

                                           
 د، حسن است.یگو ی) م۱۵/۹( یثمیه ھک، چنانیاسناد طبران -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۱۷۷) ابن ماجه (۱۷۴/ ۳. احمد (صحیح -٢
) البته این روایت نزد احمد ۶۰۷۲بخاری آن را در صحیح خود بصورت معلق روایت نموده است: ( -٣

 ت شده است.بصورت موصول روای
٤- ۳۹/۶. 
٥- ۲۵۶/۲. 
 .)۲۳۲۶مسلم ( -٦
 ).۵۷دالئل النبوه (ص -٧
 باشد. یف میوب آمده، و ضعید، جلدبن ایگو ی) م۱۷/۹( یثمیه ھکن، چنانیدر ا -٨
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 ار و انتقامش برای خدا کن یتر دن آسانیو برگز ص امبریپ
ن دو یدر ب صامبر خدا یپ یه گفت: ھر بارکت نموده، یروا لشه یاز عا کمال

رده که گناه نبوده، انتخاب ک ین آن دو را، در صورتیده شده، آسانتریار مختار گردانک
خود انتقام  یبرا یاست، و اگر گناه بوده از ھمه مردم از آن دورتر بوده است، و

خدا از  یشد، و برا یسته مکاز حرمات خداوند ش یکیه ک یگرفت، مگر در صورت ینم
ت ی) آمده، روا۳۶/۶ه (یه در البداکو مسلم، چنان ین را بخاریا .١گرفت یآن انتقام م

ت ی) آمده، روا۴۷/۴نز (که در الکو احمد، چنان ین را ابوداود، نسائیاند، و ا نموده
 ت نموده است.ی) روا۵۷م آن را در الدالئل (صیو ابونعاند،  ردهک

ھرگز با دست  صه گفت: رسول خدا کت است یروا لشه یو نزد احمد از عا
را، مگر در جھاد در راه  یگریز دیرا و نه ھم چ یرا زده است و نه زن یخود نه خادم

ن آن دو، در یتر ه آسانکنیده نشده، مگر ایز مختار گردانیان دو چیخدا، و ھرگز در م
بود از ھمه مردم  یه گناه مک یتر بوده، و وقت ش محبوبیه گناه نبود، براک یصورت

ه حرمات ک یآمد تا وقت یش میش پیه براک یزینسبت به گناه دورتر بود، و از چ
 یاو برا حرمات خداوند] کگرفت، و [در صورت ھت یشد، انتقام نم ینم کخداوند ھت

ن را مسلم ی) آمده است. و ا۳۶/۶ه (ین در البداین چنیا .٢گرفت یانتقام م ألخداوند 
ث یم به مانند حدکدو حایم در الدالئل به اختصار، عبدالرزاق، عبد بن حمی)، ابونع۲۵۶/۲(

 لشه یاز عا ٣یاند. و نزد ترمذ ت نمودهی) آمده، روا۴۷/۴نز (که در الکاحمد، چنان
شد، از  ینم کخداوند ھت ه محارمک یدر صورت صه گفت: رسول خدا کاست  تیروا

از  یزیه چک یگرفت، و وقت یشد ھرگز انتقام نم یه بر خودش روا داشته مک یظلم
بود، و  یتر م کدر آن مورد خشمناشان  شد، از ھمه یم کمحارم خداوند متعال ھت

ه گناه ک یه آسان آن دو را، در صورتکنیار نشده، مگر ایز صاحب اختیان دو چیدرم
) آمده، ۴۷/۴نز (که در الکم، چنانکو حا یعلین را ابویا .٤نموده استار ینبوده، اخت

 اند. ت نمودهیروا

                                           
 ).۲) مالک در موطا (در حسن خلق) به شماره (۲۳۲۷) مسلم (۳۵۶۰بخاری ( -١
 ).۲۳۲/ ۶) احمد (۲۳۲۸مسلم ( -٢
 ).۲۵الشمائل (ص  -٣
 ).۳۳۴) ترمذی در الشمائل (۲۳۲۷) مسلم (۴۴۵۲. ابویعلی (صحیح -٤
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داد و نه  رد، نه دشنام میک را بلند می شیگفت نه صدا نه ناسزا می ص امبریپ
 داد ھم لعنت می
ه، جدل یالسیابوداود ط را از اخالق  لشه یعا ه گفت:کت نموده، یروا یاز ابوعبداللَّ

ار بود و نه بد زبان و نه در کنه بد  یه گفت: وکدم یشن یدم، از ویپرس صامبر خدا یپ
ه عفو و گذشت کداد، بل یجزا م یرا به بد یرد، و نه ھم بدک یش را بلند میبازارھا صدا

 ین را ترمذیا .١ -نموده است  کنمود، ابوداود ش یا گفت: عفو و بخشش می -نمود  یم
) آمده است. ۳۶/۶ه (ین در البداین چنیح است، ایصحت نموده و گفته است: حسن و یروا

ه و او از عای) ا۹۰/۱و ابن سعد ( ت نموده، و یبه مانند آن روا لشه ین را از ابوعبداللَّ
 اند. ت نمودهی) آمده روا۴۷/۴نز (که در الکن را به مانند آن، چنان یم ھم اکاحمد و حا

 سره یه گفت: ابوھرکت است یتوأمه روا یان از صالح موالیعقوب بن سفینزد  و در
د، و به یگردان یم یرو یبارگیکبه  ینمود، و گفت: و یف میرا توص صامبر خدا یپ

ار بود و نه بد زبان، و نه ھم کنه بد  -ش یپدر و مادرم فدا -د، یگردان یپشت م یبارگیک
 یو بعد از و یورا قبل از  یننده. آدم افزوده است: من مانند وکدر بازارھا صدا بلند 

نه دشنام دھنده بود،  صامبر یه گفت: پکت است یروا سدم. و نزد احمد از انس یند
او را «: گفت یاز ما م یکیدر وقت عتاب به  ینده، ویننده و نه ھم فحش گوکنه لعنت 

ھمچنان  یت نموده و نزد بخاریھم روا ین را بخاری، ا٢»کاش در خا یشانیست، پیچ
ه بن عمرو  ار بود و نه بد زبان، کنه بد صامبر یه گفت: پکت است یروا باز عبداللَّ

ت نموده، ین را مسلم ھم روایا .٣»اخالق ترتان است یکن شما، نیبھتر«گفت:  یوم
 ) آمده است.۳۶/۶ه (ین در البداین چنیا

 با خادمش انس  ص امبریحسن اخالق پ
نه یبه مد صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ساز انس  ٤سلمم
 یبرد و گفت: ا صدستم را گرفت، و مرا نزد رسول خدا  سف آورد، ابوطلحه یتشر

                                           
) و آن را حسن دانسته است. آلبانی آن را در صحیح الترمذی خود ۲۰۱۶. ترمذی (صحیح -١

 ) صحیح دانسته است.۱۶۴۰(
 ).۲۳۲۱) مسلم (۶۰۲۹بخاری ( -٢
 ).۲۳۰۹مسلم ( -٣
٤- ۲۵۳/۲. 
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د: پس یگو یند. مکد به تو خدمت یاست، و با یاریرسول خدا، انس بچه عاقل و ھوش
من آن  هک یزیم در چیمن خدمت او را در سفر، و اقامت نمودم، و به خدا سوگند، او برا

ه آن را انجام ندادم: ک یزی؟ و نه در چینطور نمودین را چرا ایرا انجام دادم نگفت: ا
ه گفت: کت است، یروا سھمچنان از انس  یو نزد و .١؟ینطور انجام ندادین را ایچرا ا

فرستاد، گفتم: به خدا  یارکدنبال  ین مردم بود، مرا روزیتر اخالق یکن صامبر خدا یپ
تم داده یبه آن ھدا صامبر خدا یه دنبال آنچه پکن بود یروم، و در دلم ا یسوگند، نم

نمودند، ناگاه  یم یه در بازار بازکردم کبرخورد  یرون شدم و بر اطفالیبروم، آن گاه ب
د، یخند یه مکدم ید ید: به طرف ویگو یاز پشت سرم عقبم را گرفتم، م صامبر خدا یپ

امبر خدا یپ ی، اید: گفتم: آریگو یم» ؟ینمودم رفت ه امرتک ییس به جایان یا«و گفت: 
اد یبه  یرا نمودم، و از و ید: به خدا سوگند، نه سال من خدمت ویگو ی، انس م٢روم یم

ا ی؟ و ینطور نمودینطور و ایه من آن را انجام دادم گفته باشد: چرا اکرا  یزیندارم چ
ت یھمچنان از او روا یو نزد و ؟ینطور ننمودینطور و اینمودم: چرا ا که ترکرا  یزیچ

را نمودم، به خدا سوگند، ھرگز به من اف  صه گفت: ده سال خدمت رسول خدا کاست 
ع ی؟ ابوربینطور ننمودی؟ و چرا اینطور نمودیگفت: چرا ا یزیم در چینگفت، و نه ھم برا

را: به  ین گفته وید خادم آن را انجام دھد، و ایه نباک یارکافزوده است: در ارتباط به 
ت نموده است. و ین را از انس به مانند آن روایا یو بخار .٣ر ننموده استکخدا سوگند، ذ

ده سال خدمت نمودم، او مرا  صامبر یپ یه گفت: براکت است، ینزد احمد از انس روا
رده باشم، و او مرا کع یا آن را ضاینموده باشم  یه در آن سستکامر ننموده  یارکبه 

دش، یبگذار«گفت:  ینمود،م یلش مرا مالمت میاز فام یسکمالمت نموده باشد، و اگر 
 .٤»شد ینطور باشد میه اک -صله شده بود یگفت: ف یا می -ن رفته بود یر بر ایاگر تقد

 صامبر خدا یبه پ ییه گفت: من سالھاکت است یروا ساز انس  ٥میو نزد ابونع
م ترش رو ینزد، زجر ننمود، در رو یا نداد، ضربه یخدمت نمودم، و او ھرگز مرا دشنام
                                           

 ).۲۳۱۰مسلم ( -١
 ).۲۳۰۹لم (مس -٢
 ).۲۳۱/ ۳. احمد (صحیح -٣
ت ی) از انس به مانند آن روا۱۱/۷ن را ابن سعد (ی) آمده است. و ا۳۷/۶ه (ین در البداین چنیا -٤

 نموده است.
 ).۵۷الدالئل (ص -٥
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نموده باشم و او مرا در آن عتاب  یه من در آن سستکامر نمود  یارکنشد و نه مرا به 
دش، اگر یبگذار«گفت:  ینمود، م یازاھلش مرا بر آن عتاب م یکیفرموده باشد اگر 

ه کت است یروا سر از انس کو نزد ابن عسا». شود یممقدر شده باشد حتمًا  یزیچ
 ینه شد من ھشت سال داشتم، مادرم مرا نزد ویه وارد مدک یوقت صامبر خدا یگفت: پ

م داشتند، یت تحفه تقدیگر مردان و زنان انصار برایر من دیامبر خدا، به غیپ یبرد وگفت: ا
ن او را از من قبول یافتم، بنابراین فرزندم نینم جز اکم یت تقدیه براک یا و من تحفه

 صامبر خدا ید، و من ده سال خدمت پیت خدمت نمایبرا یخواھ یه مک ین، تا وقتک
 .١م ترش رو نشدیھرگز مرا نزد، دشنامم نداد، و در رو یرا نمودم، و

  ص اخالق اصحاب پیامبر

 شده یر، عثمان و ابوعبکدرباره ابوب بقول ابن عمر 
ه بن عمر  ٢میابونع ان یش در میه گفت: سه تن از قرکت نموده، یروا باز عبداللَّ

ت یا برخوردارند، اگر براین حیتر ن اخالق و ثابتیھا، بھتر ن صورتیوتریکمردم از ن
نند: ک یب نمیذک، تو راتینکصحبت شان  یند، و اگر برایگو یند، دروغ نمیسخن بگو

ه بن  ی. و نزد طبرانشده بن جراح یق، عثمان بن عفان و ابوعبیر صدکابوب از عبداللَّ
وتر، یکن یھا ش، از ھمه مردم صورتیه گفت: سه تن از قرکت است یروا بعمر 

 .٣دهیر عثمان و ابوعبکفزونتر دارند: ابوب یایاخالق بھتر و ح

 س دهیی اخالق ابوعبیویکبه ن ص امبریشھادت پ
در اخالق ھر «فرمود:  صامبر یه پکت نموده، یروا سان از حسن یعقوب بن سفی
 .٤»ده بن جراحیم، به جز ابوعبیریتوانم بگ یم یرادیاز اصحابم اگر خواسته باشم ا یک

اند،  ن مرسل است، و رجال آن ثقهی) آمده، و گفته است: ا۲۵۳/۲ن در اإلصابه (ین چنیا
رسل ن میت نموده، و گفته است: این را از حسن به مانند آن روای) ا۲۶۶/۲م (کو حا

 اند. ان آن ثقهیب است، و راویغر

                                           
 ) آمده است.۹/۷نز (کن در الین چنیا -١
 ).۵۶/۱ه (یالحل -٢
 عه آمده.یلھ یدر سند آن اب ) آمده، و گفته است:۲۵۳/۲ن در اإلصابه (ین چنیا -٣
 ).۵۱۳۷) که مرسل است. نگا: ضعیف الجامع (۲۶۶/ ۳. حاکم (ضعیف -٤
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 تری اصحابم در اخالق به من است هیوی شب درباره عثمان: صامبر یقول پ
در  ص امبر خدایه: پکت نموده یروا س یشیاز عبدالرحمن بن عثمان قر یطبران

م، کدختر یا«شست، گفت:  یرا م سسر عثمان  یه وکنزد دخترش وارد شد،  یحال
ه نبه   ٢یثمیھ .١»ن اصحابم در اخالق به من استیتر هیشب ین، چون وک یکیابوعبداللَّ

ه گفت: نزد کت است، یروا سره یھمچنان از ابوھر یاند. و نزد و ثقه ید: رجال ویگو یم
در دست داشت، و  یا ه شانهکوارد شدم،  بھمسر عثمان  صامبر خدا یه دختر پیرق

ه سرش را شانه نمودم، و گفت: کرون رفت، یاز نزدم ب صامبر خدا ینون پکن ایگفت: ھم
ه را چطور م«  ین، چون وکرا عزت و احترام  یو«ر، گفت: یگفتم: به خ» ؟یابی یابوعبداللَّ

ن محمدبن ید: در ایگو ی) م۸۱/۹( یثمیھ .٣»ن اصحابم در اخالق به من استیتر هیشب
ه آمده،  اند. و  ثقه یه رجال ویو بقند، و من او را نشناختم، ک یت میه از مطلب رواکعبداللَّ

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۴/۵ه در المنتخب (کر، چنانکم و ابن عساکن را حایا

 شد، علی و پسر جعفر یجعفر، ز درباره اخالق ص امبریقول پ
ه بن اسلم موال   صامبر خدا یه: پکت نموده یروا صامبر خدا یپ یاحمد از عبداللَّ

ه کن، چنانیاسناد ا .٤»یتو در خلقت و اخالق مشابه من ھست«گفت:  سبه جعفر 
 س یاز عل یھقیو ب یعلیبه و ابویش ید، حسن است. و نزد ابن ابیگو ی) م۲۷۲/۹( یثمیھ

تو «د گفت: یبه ز یم، ویآمد صامبر ید نزد پیه گفت: من، جعفر و زکت است یروا
تو در خلقت «بعد از آن به جعفر گفت:  ،٥د برجستی، ز»یرده ما ھستکبرادر و آزاد 

د برجست، بعد از آن به من گفت: یبر جستن ز ی، و اودر پ»یواخالق مشابه من ھست
ن ین چنیا .٦برجستن جعفر برجستم ی، ومن در پ»، و من از تو ھستمیتو از من ھست«

                                           
 ).۷۶/ ۱. طبرانی (حسن -١
٢- ۸۱/۹. 
 ).۴۸/ ۴) در سند آن یک ناشناخته است. ھمچنین حاکم (۷۶/ ۱. طبرانی در الکبیر (ضعیف -٣
 ) از طریق ابن لھیعه که ضعیف است.۳۴۲/ ۴. احمد (ضعیف -٤
ی ا رویز بزند، یخ یگر خود از خوشید یند، و به پاکخود را بلند  یپا یکه کن است یمراد از آن ا -٥

 پا جست زند.ھردو 
) شیخ احمد شاکر آن را ۴۰۵) و ابویعلی (۸۵۷) بشماره (۱۵۸/ ۱) احمد (۵/ ۸. بیھقی (ضعیف -٦

بخش (و من در پی  گویم: این سخن به جز در مورد این صحیح دانسته است. من (محقق) می
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ت است یروا بد یاز اسامه بن ز ی) آمده است. و نزد طبران۱۳۰/۵در المنتخب (
ش خلفت تو یدایاخالق تو چون اخالق من است، و پ«به جعفر گفت:  صامبر یپ ه:ک

و پدر  یاز من ھست یعل ی، و تو ھم این تو از من ھستیمشابه خلقت من است، بنابرا
خ خود احمدبن یاز ش ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۷۲/۹( یثمیھ .١»یفرزندم ھست

ر از کو ابن عسا یلیباشد. و عق یف میضع یت نموده، و ویعبدالرحمن بن عفال روا
ه بن جعفر  ه کدم، یرا شن یا لمهک صامبر یه گفت: از پکاند  ت نمودهیروا بعبداللَّ

ه کدم یشن صسرخ باشد، از رسول خدا  یم شترھایخواھم در عوض آن برا ینم
ه مشابه یجعفر در خلقت و اخالق مشابه من است، و تو ا«گفت،  یم ن خلق یتر عبداللَّ

 ) آمده است.۲۲۲/۵ن در المنتخب (ین چنیا .٢»یپدرت ھست خدا به

 س حسن اخالق عمر
ه کرا،  یا اسهک سم خداش یه گفت: عموکت نموده، یه روایاز بحر ٣ابن سعد

بخشش  صامبر خدا یخورد، از پ یاسه [طعام] مکده بود در آن یرا د صامبر یپ
د، و ما آن یرون آوریمن ب یگفت: آن را برا یم ساسه نزد ما بود، عمر کخواست، و آن 

خود  ید، و بر سر و روینوش یم، و او از آن میآورد یش میرا پر از آب زمزم نموده برا
از ما به سرقت برد،  یگریبر ما تجاوز نمود و آن را با متاع د یخت، بعد از آن دزدیر یم

ش یرا برا ه آن به سرقت برده شد، نزد ما آمد و از ما خواست تا آنکنیبعد از ا سعمر 
: از ما به سرقت برده شد، گفت ین، ھمراه با متاعیرالمؤمنیام یم: ایم، گفتیرون آوریب

                                                                                                       
برجستن جعفر برجستم) صحیح است. زیرا این بخش نزد بیھقی روایت شده و در آن ھانی بن 

گیود: ھانی بن ھانی بسیار معروف نیست. من  ھانی از علی روایت نموده است. بیھقی می
گویم: ھمچنین در سند آن ابواسحاق سبیعی است که مدلس است و در این مورد به  (محقق) می

نیدن (سماع) تصریح نکرده است. برخی اھل تصوف بر اساس این حدیث به جایز بودن بدعت ش
 اند. رقص استناد جسته

) در سند آن احمد بن عبدالرحمن بن عقال ۱۶۰/ ۱) طبرانی در الکبیر (۲۰۴/ ۵. احمد (ضعیف -١
 ).۲۷۲/ ۹ضعیف است. نگا: المجمع (

 لی در الضعفاء.) و ھمچنین عقی۳۲۹/ ۷. ابن عساکر (ضعیف -٢
٣- ۵۷/۷. 
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د: به خدا سوگند، یگو ید؟! میرا دزد صامبر خدا یاسه پکند، کخدا پدرش را رحمت 
 .١را دشنام داد و نه لعنتش نمود ینه و

ت یروا باز ابن عباس  یھقیه و بیحاتم، ابن مردو ی، ابن منذر، ابن ابیبخار
اش حربن  نزد برادرزاده سبن بدر  )فهیبن حذ(نه بن حصن ییه گفت: عکاند  نموده

 یکھا را به خود نزد آن سه عمر کبود،  یسانکاز جمله  یو -آمد.  سس یق
نه به ییع -بودند  یر چه جوان اھل مجلس و مشورت ویان چه پید، و قاریگردان یم

م اجازه ین برای، بنابرایدار یر روین امیام، تو نزد ا ادرزادهبر یا: اش گفت برادرزاده
ه داخل ک یبه او اجازه داد، ھنگام )عمر(ش اجازه خواست، یر، و او برایورود نزدش بگ

ان ی، و نه در میدھ یاد میابن خطاب، به خدا سوگند، نه به ما ز یا ،٢ید گفت: ھیگرد
 یزشت یزیخواست به او چ ین شد، حتیخشمگ س! عمر ینک یم مکما به عدل ح

  گفته است: صامبر خود ین، خداوند متعال به پیرالمومنیام ید، آن گاه حر گفت، ایبگو

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 .]۱۹۹[االعراف:  ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 .»اعراض نما ن و از نادانانکده امر یار پسندکر، به یعفو نمودن را عادت گ«: ترجمه
ن را یس]ایه [حربن قک یوقت سن از جاھالن است!!. به خدا سوگند، عمر یو ا

ن یا .٣شد یمتوقف م ألتاب خداوند کش تالوت نمود از آن تجاوز ننمود، و او نزد یبرا
 ) آمده است. ۴۱۶/۴ن در المنتخب (یچن

ه کدم یه گفت: عمر را ھرگز ندکت است، یروا بو نزد ابن سعد از ابن عمر 
ده شده باشد و یا از او ترسانیر شده باشد، کذ یو ین شده باشد، و خداوند برایخشمگ

ه او از ھمان خواست خود کنیاز قرآن را خوانده باشد، مگر ا یا هینزدش آ یا انسانی
 رده است.کوت کس

د؟ گفتم: یابی یاسلم عمر را چگونه م یفرمود: ا سه گفت: بالل کو نزد اسلم آمده 
است، بالل گفت: اگر ھنگام خشم نزد  یار بزرگکشود،  یه عصبانک یوقت یولخوب، 

ت یدار روا کند. و از مالیخواندم، تا غضبش فرو نش یش میبودم قرآن را برا یم یو

                                           
 ) آمده، روایت نموده است.۴۰۰/۴این را ھمچنان ابن بشران در أمالی خود، چنانکه در المنتخب ( -١
 د.یتھد یاست برا یا لمهک -٢
 ).۴۶۴۲بخاری ( -٣
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د، و شالق را بر من بلند نمود تا بزند، یشکاد یبر من فر یروز سه گفت: عمر کاست 
 .١یادم آوردیرا به  یبزرگ انداخت و گفت: [ذات]آن را  یآورم، و یاد میگفتم: خدا را به 

ه بن مسعود   بحسن اخالق مصعب و عبداللَّ
 یاز روز سر یه گفت: مصعب بن عمکت نموده، یروا سعه یاز عامربن رب ٢ابن سعد

ار من یق و یند، رفکدنش در احد خداوند رحمتش یه اسالم آورده بود، تا به قتل رسک
ق من بود یان قوم رفیاز م ین حبشه آمد، ویبا ما به سرزمجا یکھجرت ھردو  بود، و در

ن یجواز حبه بن  ٣دم. و ابن سعدیند یتر از و م اختالفکتر و  را ھرگز با اخالق ی، ومرد
ه  یم، و بعضیبود س یه گفت: نزد علکت نموده، یروا را  س )بن مسعود(قول عبداللَّ

تر و  اخالق یکن ین، ما مردیرالمؤمنیام یرا ستودند، و گفتند: ا یم، قوم ویر شدکمتذ
ه بن مسعود  یتر و متق مجلس یکتر، ن م سودمند و مھربانیاز نگاه تعل تر از عبداللَّ

ن را از صدق یا ایدھم، آ یگفت: شما را به خدا سوگند م س یم!! آن گاه علیدیند
ا، یبار خدارم، یگ یا، من تو را شاھد می، گفت: بار خداید؟ گفتند: آریگفتتان  یھا قلب

 یاز و یگریت دیم، و در روایگو یا بھتر از آن را میھا،  نیا یھا مثل گفته یمن درباره و
ه یقرآن راخواند، و حالل آن را حالل دانست و حرامش را حرام، فق یافزوده است: و

 لم به سنت.ن بود و عایدر د

 شحسن اخالق ابن عمر و معاذ بن جبل 
 یھرگز خادم به گفت: ابن عمر کت نموده، یو او از سالم روا یاز زھر ٤میابونع

 بد: ابن عمر یگو یم یز آزاد نمود و زھریه او را نکتن  یکرده، جز کرا لعنت ن
تا ھنوز آن » ا لعیبار خدا«، »اللهم الع«ند، آن گاه گفت: کخواست تا خادمش را لعنت 

ث یم. و حدیوست ندارم آن را بگوه دکاست  یا لمهکن یه گفت: اکرا تمام ننموده بود، 
در  سگفت: معاذبن جبل  یه وکصحابه به انفاق گذشت،  یجابر در رغبت و عالقمند

                                           
 ) امده است.۴۱۳/۴ن در المنتخب (ین چنیا -١
٢- ۸۲/۳. 
٣- ۱۱۰/۳. 
 ).۳۰۷/۱ه (یالحل -٤
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ث یادتر برخوردار بود... و حدیز یوتر و سخاوتمندیکباتر، اخالق نیز یان مردم از رویم
 ت نموده است.ین را به طولش روایم اکر شد. حاکرا متذ

  ص بردباری پیامبر :بردباری و گذشت

م توسط او در روز یم غنایه درباره تقسکسی کدر مقابل  ص امبریبردباری پ
 ن طعن وارد نمودیحن

ه  یبخار از  یا عده صامبر ین پیه گفت: در روز حنکت نموده، یروا ساز عبداللَّ
مانند آن را، و  سنه ییصد شتر داد، و به ع سح داد، به اقرع بن حابس یمردم را ترج

خدا نبوده است، گفتم:  یم رضاین تقسیگفت: ھدف از ا یز داد، مردین یگریه عده دب
را  یخداوند موس«را خبر نمودم. فرمود:  ینم، و وک یرا حتمًا خبر م صامبر یپ

ه کآمده،  ینزد بخار یتی، و در روا١»ت شد، و صبر نمودیادتر اذین زیند، از اکرحمت 
ه عدالت در آن مراعات نشده است، و کاست  یمین تقسیآن مرد گفت: قسم به خدا ا

را خبر  صامبر خدا یخدا بوده است، گفتم: به خدا سوگند، پ ینه ھم ھدف از آن رضا
امبرش عدالت یاگر خدا و پ«آمدم و به او خبر دادم، گفت:  ینم، سپس نزد وک یم
ت یذادتر این زیند، از اکرا رحمت  یند؟! خدا موسک یعدالت م یسکنند، پس چه کن

 .٢»شد، و صبر نمود

 صرهیدر مقابل ذی الخو ص امبریبردباری پ
ه گفت: کت است یروا سد یت از ابوسعیبه روا -و مسلم]  ی[بخار -ن یحیدر صح

نمود، ناگھان  یم میرا تقس یم، و او مالیبود صامبر خدا یه ما نزد پک یدر حال
ن، کرسول خدا، عدالت  ینزدش آمد و گفت: ا -م یتم یاز بن یمرد -صره یذوالخو

ند!! ک یعدالت م یسکنم چه کبر تو، اگر من عدالت ن یوا«فرمود:  صامبر خدا یپ
عمربن ». ند؟!ک یعدالت م یسکنم، چه کمن عدالت ن یار شدم!! وقتکان ید و زینوم

 صامبر خدا یاجازه بده تا گردنش را بزنم، پ یامبر خدا در مورد ویپ یگفت: ا سخطاب 
سه با نماز یاز شما نماز خود را درمقا یکیه ھر کدارد،  یھمراھان یبگذارش، و«فرمود: 

                                           
 ).۴۳۳۶بخاری ( -١
 ).۳۱۵۰بخاری ( -٢
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قرآن را  ،١شمارد یز میو ناچ کھا اند سه با روزه آنیھا، و روزه خود را در مقا آن
ر از یه تکشوند چنان یرون میو از اسالم ب ٢ندک یتجاوز نم ھایشاناز گلو یخوانند ول یم

دا یره] پیدر آن [از اثر خون و غ یزیشود و چ یآن نگاه م کبه نو شود، یرون میھدف ب
گردد، بعد از آن یافت نمیدر آن در یزیشود و چ یگردد، بعد از آن به ته آن نظر م ینم

آن نظر  یگردد و بعد از آن به پرھا یدا نمیپ یزینگرند و در آن چ یبه چوب آن م
ن و خون سبقت نموده یر] از سرگیگردد، و [ت یافت نمیدر یزیشود و در آن چ یم

ه کا مثل تیاز بازوانش چون پستان زن،  یکیه کاست،  یاھیھا مرد س نینشانه ا ،٣است
د یابوسع». نندک یھا در وقت اختالف مردم بروز م نیجنبد، و ا یگوشت است و م

ه کدھم  یم یدم، و گواھیشن صن را از رسول خدا یه اکدھم  یم ید: من گواھیگو یم
ومن ھمراھش بودم، و دستور داد تا آن مرد  ٤دیبا آنان جنگ سطالب  یبن اب یعل

ه ک بود یھمان صفت یدارا یش نگاه نمودم وید و آورده شد، و من به سویجستجو گرد
 ) آمده است.۳۶۲/۴ه (ین در البداین چنیا .٥ف نموده بودیتوص صرسول خدا 

ه بن ابیدر مرگ  س عمر در مقابل ص امبریبردباری پ   عبداللَّ
ه بن عمر  یبخار ه بن ک یاند: ھنگام ت نمودهیروا بو مسلم از عبداللَّ ه عبداللَّ

راھنت را به من بده تا او را در یآمد و گفت: پ صامبر یوفات نمود، پسرش نزد پ یاب
راھن خود را یپ صامبر یش مغفرت بخواه، پینماز بخوان و برا ینم، و بر وکفن کآن 

را خبر نمود،  صامبر ی، و او پ»نماز بخوانم ین تا بر وکمرا خبر «داد و گفت: 
ا خداوند تو را ید و گفت: آیشک ییرا به سو یو سه خواست نماز بخواند عمر ک یھنگام

ار قرار یان دو اختیمن در م«رده است؟ گفت: کن ینھ ین نماز بخوانیه بر منافقکنیاز ا
 دارم، گفته است:

                                           
 ن طور بودند.یثرت نماز و روزه آن ھاست، و خوارج ھمکه از یناک -١
 ند.ک ینم ھا را خداوند بلند ننموده و قبول قرائت آن -٢
گر یند، و از طرف دک یر اصابت میه به شدت و سرعت به ھدف چون آھو و غک یری: مثل تیعنی -٣

ده شود یره در آن پس از اصابت دیچون خون و غاز آن ھدف  یه اثرکنیبدون ا یزیآن به ھمان ت
 شوند. م. ھا نیز به ھمان سرعت از اسالم بدون اینکه آن را درک کنند خارج می شود، این بیرون می

 د.یشان جنگیدر روز نھروان با ا س یه علکھدف خوارج است،  -٤
 ).۱۰۲۳) ابن ماجه (۳۷/ ۴) نسائی (۳۰۹۸) ترمذی (۱۶۴) مسلم (۶۱۶۳بخاری ( -٥
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وۡ  لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿
َ
 ].۸۰[التوبة:  ﴾لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ �َسۡ  َ�  أ

 .»شانیا یبرا ینکا آمرزش طلب نیشان یا یبرا ینکآمرزش طلب «: ترجمه
 ه نازل شد:ین آینماز گزارد، و ا یآن گاه بر و

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ َحدٖ  َ�َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
 .]۶۴[التوبة:  ﴾ا�

 .١»رد ھرگز نماز مگزاریه بمکشان یاز ا یکچ یو بر ھ«: ترجمه
ه بن ابک یه گفت: ھنگامکت است یروا سو نزد احمد از عمر  وفات  یه عبداللَّ

 یوسوی  بهفراخوانده شد، و او  ینماز گزاردن بر و یبرا صنمود، رسول خدا 
اش  نهیستاد، رفتم و در مقابل سیبه خاطر خواندن نماز ا یه بر وک یبرخاست، ھنگام

ه بن ابیامبر خدا! آیپ یستادم و گفتم: ایا ه در روز فالن، ک یا بر دشمن خدا عبداللَّ
د: و یگو ی]میگزار ی[نماز م -شمرد  یرا م یو یروزھا -ن گفت یفالن و فالن چن

عمر از من  یا«نمودم گفت:  یاده رویبر او ز ینمود، وقت یتبسم م صامبر خدا یپ
ده شدم و انتخاب نمودم، به من گفته شده است: یگردانر، من مختار یناره بگک

شود،  یده میش بخشینم براکه از ھفتاد اضافه ک، اگر بدانم )هیاآل( ﴾لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿
اده رفت، و بر ینماز خواند، و ھمراھش پ ید: بعد از آن بر ویگو ی، م»نمک یاد میحتمًا ز
 صامبر خدا ید: ومن از جرأت خود بر پیافزا یفارغ شد، م یه از وکنیستاد، تا ایقبرش ا

نگذشته  کیند: سوگند به خداوند، جز اندیگو یتعجب نمودم، خدا و رسولش داناترند! م
 ه نازل شدند:ین دو آیه اکبود، 

َحدٖ ﴿
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
 .)هیاآل( ﴾ا�

نماز  یقبضش نمود، نه بر منافق أله خداوند کنیتا ا صامبر خدا یبعد از آن پ
ه گفته کت نموده، یروا ین را ترمذین این چنیا .٢ستادیخواند، و نه ھم بر قبرش ا

رده است. و نزد احمد از کت ین را روایمانند ا یح است، و بخاریاست: حسن و صح
ه بن ابک یه گفت: ھنگامکت است یروا سجابر  وفات نمود، پسرش نزد  یه عبداللَّ

ن یشه به ایھم ی، براییاین ی، اگر تو بر سر ورسول خدا یآمد و گفت: ا صامبر یپ
ه درون کافت یدر ینزدش آمد، و او را در حال صامبر یم، آن گاه پیشو یطعنه داده م

                                           
 ).۲۴۰) مسلم (۴۶۷۰بخاری ( -١
 ).۱۶/ ۱) احمد (۴۶۷۱بخاری ( -٢
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د [مرا خبر ینکرا داخل  یه وکنیچرا قبل از ا«قبرش داخل شده بود، و گفت: 
از سر تا  آب دھن خود را صامبر یرون آورده شد، و پی، بعد او از قبرش ب»د]یننمود

 یت نموده، و نزد بخاریھم روا ین را نسائید. ایراھن خود را بر او پوشانیقدمش زد، و پ
ه ابن ابکنیبعد از ا صامبر یه گفت: پکت است، یروا یاز و در قبرش داخل  یه عبداللَّ

ش گذاشته یرون آورده شد، و بر زانوھایآمد، و دستور داد و او ب یرده شده بود نزد وک
ن در ین چنیا .١دیراھن خود را به او پوشانیانداخت، و پ یآب دھن خود بر وشد، و از 

 ) آمده است.۳۷۸/۲ر (یثکر ابن یتفس

 وی را جادو نموده بود هکی یھودیدر مقابل  ص امبریبردباری پ
را جادو  صامبر یھود پیاز  یه گفت: مردکت نموده، یروا سدبن ارقم یاحمد از ز

 ÷ل ید: آن گاه جبرئیگو یض به سر برد، مین سبب مریرا به ا ییروزھا ینمود، و
ت در چاه فالن و یرا برا یھود تو را جادو نموده است، و گرھیاز  ینزدش آمد و گفت: مرد

 یعل صامبر خدا یاورد. پیت بیآن بفرست تا آن را براسوی  بهرا  یسکفالن بسته است، 
ه تعال یرض( آورد و آن را باز  صامبر ید و نزد پیشکرون یرا فرستاد، و او آن را ب )عنه یاللَّ

 صامبر یرھا شد، و پ یسمانیاز ر ییبرخاست، و گو صامبر خدا ید: بعد پیگو ینمود، م
تا  صامبر یپ یآن را در رو یھودیر نشد، و نه ھم آن کمتذ یھودیآن  یآن را برا

 ت نموده است.یھم روا ین را نسائی: ا٢دید یدرگذشت و
جادو شده بود،  صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا سشه یاز عا یو نزد بخار

د: یگو یم ٣انیسف -آمد  یه نزدشان نمک ید و در صورتیآ یھا م ه نزد زنکد ید یم یحت
ا یشه آیعا یا«گفت:  ص یو -ن انواع جادو است یدترین از شدینطور باشد، ایا یوقت

م به من فتوا داد، دو مرد نزدم فتوا خواسته بود یه خداوند در آنچه از وک یدانست
ه نزد سرم بود، به کس کم نشستند، آن ینزد پاھا یگریھا نزد سرم و د از آن یکیآمدند، 

را  یو کید: ین مرد را چه شده است؟ گفت: جادو شده است، پرسیگفت: ا یگرید
ھود و یمان یه ھم پکق یزر یاز بن یمرد -دبن اعصم یجادو نموده است؟ گفت: لب

                                           
 ) صحیح دانسته است.۳۸۰۲) آلبانی آن را در الصحیحة (۳۷۱/ ۳. احمد (صحیح -١
 ).۱۱۲/ ۷) نسائی (۳۶۷/ ۴. احمد (صحیح -٢
 ان.یاز راو یکی -٣
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د، یخته بر اثر شانه، پرسیفرور ی، گفت: در چه؟ پاسخ داد: در شانه، و مو -بود منافق 
ر تخت یر آن، و در زکوه نورس خرما البته مذیوفه و مکش یجا؟ گفت: در الکدر 
د و گفت: یشکرون ید: آن گاه به آن چاه آمد و آن را بیگو یم .٢»در چاه ذروان ١یسنگ

آبش مخلوط با حنا است، و  ییاده شد، و گوه به من نشان دکاست  ین ھمان چاھیا
ار کرون آورد، گفتم چرا آن را آشید: آن را بیگو یھا. م طانیش یش سرھایدرختان خرما

از مردم شر را  یکینم بر یب ید، و خوب نمیخداوند مرا شفا بخش«؟ گفت: ینساخت
 لشه یھمچنان از عااند. و نزد احمد  ت نمودهیز رواین را مسلم و احمد نی، ا٣»زمیبرانگ

 ید ولیآ یه مک پنداشت یشش ماه درنگ نمود و م صامبر یه گفت: پکت است یروا
 .٤ر شده استکث رامتذینزدش آمدند... و حد کآمد، سپس دو مل ینم

ه به او گوسفند مسموم شده را کی یھودیدر مقابل زن  ص امبریبردباری پ
 خورانده بود

 صامبر خدا یپ یبرا ییھودیه: زن کاند  ت نمودهیروا س کن از انس بن مالیخیش
 صامبر یاز آن خورد، بعد آن زن را نزد پ صامبر یرا آورد، و پ یا گوسفند مسموم شده
خداوند تو را «فرمود:  صامبر یشم، پکد، گفت: خواستم تو را بیآوردند و او از آن پرس

؟ فرمود: یشک یرا نم یوا ی، گفتند: آ»-ار کن یا گفت: بر ای -ند ک یبر من مسلط نم
 صامبر خدا یپ کوچکشه در زبان ید: من اثر آن لقمه زھرآلود را ھمیگو ی، انس م٥»نه«
 دانستم. یم

 صامبر خدا یپ یھود برایاز  یه: زنکت است یروا سره یاز ابوھر یھقیو نزد ب
ه کد ینخور«به اصحاب خود فرمود:  صرا آورد، رسول خدا  یا گوسفند مسموم شده

گفت: » واداشت؟ یچه تو را به آنچه انجام داد«، به آن زن گفت: »مسموم است

                                           
ل بارز و برجسته در آنجا کگذارند تا به ش یان آن میه آن را بعد از حفر چاه درپاک یتحته سنگ -١

ه بر سر کاست  یند. و گفته شده: تخته سنگیننده بر آن بنشک که اگر خواستند چاه را پاکباشد، 
 ستد.یآن با یش بر روکباشد تا آب یچاه م

 نه.یق در مدیزر یاز بن یچاھ -٢
 ).۵۷/ ۶) احمد (۲۱۸۹) مسلم (۵۷۶۶بخاری ( -٣
 ) آمده است.۵۷۴/۴ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا -٤
 ).۲۱۹۰) مسلم (۴۵۰۸) ابوداوود (۲۱۸/ ۳) احمد (۲۶۱۷بخاری ( -٥
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گاه م یباش یه اگر نبکخواستم بدانم،   یاذب باشکند، و اگر ک یخداوند تو را بر آن آ
معترض نشد. و  یبه و صامبر خدا یگر پید: دیگو ینم، مکمردم را از تو راحت 

لتر از آن یره طوین را از ابوھریا ید و بخارت نموده، و احمین را روایابوداود مانند ا
آن  یھقیه بک سره یث ابوھریمانند حد باند. و نزد احمد از ابن عباس  ردهکت یروا

از آن احساس درد  صامبر خدا یه پک یت نموده، آمده و افزوده: گفت: ھر وقتیرا روا
ه احرام ک یمرتبه مسافرت نمود، ھنگام یکد: یگو یرد. مک ینمود، و حجامت م یم

ت نموده و اسناد ین را تنھا روایرد. احمد اکبست از آن احساس درد نمود، و حجامت 
 آن حسن است.

باب کبر گوسفند یاز اھل خ ییھودیه: زن کت است یروا سو نزد ابوداود از جابر 
 صامبر خدا یاھدا نمود، پ صرسول خدا  یرا مسموم نمود، و بعد آن را برا یا شده
خوردند، بعد از آن  یز با ویارانش نیاز  یرفت و از آن خورد، و گروھآن را گ یبازو

را  یسک صو رسول خدا ». دیخود را بردار یھا دست«به آنان گفت:  صامبر یپ
» ؟یا ن گوسفند را مسموم نمودهیا ایآ«دنبال زن فرستاد و او را خواست و به او گفت: 

ه در دستم است به من ک یزیچ نیھم«تو را خبر داد؟ گفت:  کیگفت:  یھودیآن زن 
ن چه ھدف یاز ا«فرمود:  صامبر ی، پی، گفت: بل -و آن بازو بود  -». خبر داد

 یرساند، و اگر نب یبه تو نم ین ھرگز ضرری، ایباش یگفت: گفتم: اگر نب» ؟یداشت
رد، و کگذشت نمود، و عقابش ن یاز و صامبر خدا یم، پیشو یاز تو راحت م ینباش
در  صامبر یوفات نمودند، و پ از گوسفند خورده بودند یه با وکنش ارایاز  یبعض

ه ک سعقب شانه خود به خاطر ھمان خوردنش از گوسفند حجامت نمود، و ابوھند 
ن را ابوداود از یا .١را حجامت نمود یغ ویاضه از انصار بود با شاخ و تیب یبن یموال

ه گفت: بشربن کآمده،  یث ویحدت نموده، و در یث جابر روایبه مانند حد سابوسلمه 
 صامبر خدا یر شده، و در آن آمده: پکث را متذیدرگذشت... و حد ببراء بن معرور 

 یو نزد ابن اسحاق از مروان بن عثمان بن اب .٢ده شدیدستور داد و آن زن به قتل رسان
ه در آن کدر ھمان مرضش  صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا س ید بن معلیسع

                                           
 ) ضعیف دانسته است.۹۷۳) آلبانی آن را در الضعیفه (۴۵۱۲) (۴۵۱۰. ابوداوود (ضعیف -١
 ی آن را صحیح دانسته است.) آلبان۴۵۸۱. ابوداوود (صحیح -٢
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گفت:  -ه خواھر بشربن براء بن معرور نزدش داخل شده بود ک یدر حال -درگذشت 
ه با برادرت در کنون قطع شدن شاھرگ قلبم را بر اثر ھمان خوردن کمادر بشر، ا یا«
ه کن است، ید: و مسلمانان را اعتقاد بر ایگو ی، م٢»١نمودم کبر خورده بودم دریخ
ن موسه بن عقبه ین چنیاست. ا د درگذشتهیدر ضمن شرف نبوت شھ صامبر خدا یپ

 .٣ر شده استکاز جابر متذ یاز زھر

 بر مردی که خواست او را به قتل رساند ص بردباری پیامبر
 صامبر یه گفت: از پکت نموده، یروا س یاحمد از جعده بن خالد بن صمه جشم

اشاره  یم وکده بود و با دست خود به شیرا د یه مرد چاقک یالبته در حال -دم یشن
د: و یگو یم» ت بھتر بود!یبود برا ین میر این در غیاگر ا«گفت:  یه مک -نمود  یم

ه تو را به قتل برساند، کخواست  ین میآورده شد، و گفته شد: ا صامبر ینزد پ یمرد
ھم، خداوند تو را بر من تسلط  یخواست ینترس، اگر آن را م«فرمود:  صامبر یپ

ت یح روایبه سند صح ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۲۵/۲( یخفاج .٤»داد ینم
 اند. نموده

ه خواستند یبیه در روز حدکش یاز قر در مقابل گروھی ص امبریبردباری پ
 ندیرنگ نماین

ه با که ھشتاد تن از اھل میبیه گفت: در روز حدکت نموده، یروا ساحمد از انس 
و  صامبر یر ساختن پیبه خاطر غافلگ صم بر رسول خدا یوه تنعکسالح از طرف 

 ٥عفان -ھا دعا نمود، و ھمه گرفتار شدند،  بر آن صامبر یاصحابش فرود آمدند، پ
 ه نازل شد:ین آیھا را معارف نمود، و ا آن صامبر یو پ د:یگو یم

                                           
 د: ابھر ھمان رگ معلق به قلب است.یگو یآمده است. و ابن ھشام م» یانقطاع ابھر«ث یدر حد -١
 است. مرسل) آمده و سند آن ۲۱۸/ ۳ابن اسحاق. چنانکه در سیره ابن ھشام ( -٢
 ) به اختصار.۲۰۸/۴ه (یبه نقل از البدا -٣
طریق وی: نسائی در عمل الیوم واللیلة چنانچه در تحفة ) ھمچنین از ۴۷۱/ ۴. احمد (ضعیف -٤

). در سند آن ابواسرائیل است که غیر از شعبه کسی از وی روایت نکرده است و تنھا ۴۳۶/ ۳االشراف (
مقبول است. یعنی در صورت «گوید:  ی وی می ابن حبان وی را ثقه دانسته است. ابن حجر درباره

 ) ضعیف دانسته است.۴۷۵۸) و ضعیف الجامع (۴۳۳۵در الضعیفة ( آلبانی آن را» متابعه و اال نه
 ان است.یاز راو یکی -٥
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ِيٱ وَُهوَ ﴿ يۡ  َكفَّ  �َّ
َ
يۡ  َعنُ�مۡ  ِدَ�ُهمۡ �

َ
ةَ  نِ بَِبطۡ  ُهمَ�نۡ  ِديَُ�مۡ َو� نۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َمكَّ

َ
 أ

ظۡ 
َ
 .]۲۴[الفتح:  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َفَرُ�مۡ أ

شما را از آنان در دل  یھا افران را از شماو دستک یھا ه دستکو اوست آن«: ترجمه

 .١»روز ساخت، بازداشتیه شما را بر آنان پکنیه، بعد اکم
ھمچنان  یاند، و احمد و نسائ ت نمودهیز رواین ینسائ ،ین را مسلم، ابوداود، ترمذیا

ه بن مغفل یآن را به روا اند، و در آن آمده است: در  ت نمودهیتر روا لیطو ست از عبداللَّ
ما سوی  بهه مسلح بودند کجوان  یم، ناگھان سیه ما در آن حالت قرار داشتک یحال

 ییبر آنھا دعا نمود، و خداوند قدرت شنوا صامبر خدا یآمدند، و بر ما حمله آوردند، پ
 صامبر خدا یم، و پیم و گرفتارشان نمودیآنھا برخاستسوی  بهھا را گرفت، بعد ما  آن

گفتند: نه، » -تان امان داده است؟ یبرا یسکا ی -د؟ یا آمده یسکا در ذمه یآ«فرمود: 

ِيٱ وَُهوَ ﴿ھا را آزاد نمود، و خداوند متعال نازل نمود:  گاه آن آن ن یا .٢هیاآل﴾َكفَّ  �َّ
 ) آمده است.۱۹۲/۴ر (یثکر ابن ین در تفسیچن

 له دوسیبر قب ص امبریبردباری پ
نزد  س یل بن عمرو دوسیه گفت: طفکاند  ت نمودهیروا سره ین از ابوھریخیش

ن، کھا دعا  ن بر ضد آنید، بنابراینمود، و ابا ورز یآمد و گفت: دوس نافرمان صامبر یپ
خود را بلند  یھا د و دستیخود را به طرف قبله گردان یرو صامبر خدا یآن گاه پ

ن، کت یا، دوس را ھدایبار خدا«فرمود:  صامبر یشدند، پ ک، و مردم گفتند: ھالنمود
ت یا دوس را ھدایاور، بارخدایھا را ب ن، و آنکت یا، دوس را ھدایاور، بار خدایھا را ب و آن

 .٣»اوریھا را ب ن و آنک

 ص امبریبردباری و گذشت اصحاب پ
گفت:  یه وکت نموده یروا سال از ابوزعراء کضاح اإلشید در إیبن سع یعبدالغن

ن یتر کوچک یام در بردبار ان خانوادهیکگفت: من وزنان و ن یطالب م یبن اب یعل

                                           
 ).۳۲۶۴) ترمذی (۲۶۸۸) ابوداوود (۸۷۴) احمد (۱۸۰۸مسلم ( -١
 ).۱۴۵/ ۶) نگا: المجمع (۳۱۹/ ۶) بیھقی (۸۷/ ۴. احمد (صحیح -٢
 ).۴۴۸، ۲۴۳/ ۲) احمد (۲۵۲۴) مسلم (۴۳۹۲بخاری ( -٣
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ند، و ک یذب را نابود مکتوسط ما  أھا، خداوند  ن آنیتر م، و در علم بزرگیمردم ھست
خداوند سازد، و توسط ما  ین مک شهیو ر لب را نابودکبه واسطه ما مرض ذئب ال

توسط  أشد، خداوند ک یرون میتان ب ھا را از گردن سازد، و رسن یرا رھا متان  رانیاس
 .١بخشد یند و توسط ما خاتمه مک یما فتح م

 صشفقت و رحمت شفقت پیامبر 

 ه اطفال و قصه وی با مردی در شفقتیف نماز به خاطر گریو تخف ص امبریپ
شوم و  یمن وارد نماز م«گفت:  صامبر یه پکاند  ت نمودهیروا سن از انس یخیش

شنوم و نماز را به خاطر  یرا م یه طفلیه گرک ینم، در صورتک یخواھم آن را طوالنیم
ن در صفه ین چنیا .٢»نمک یوتاه مک یه ویو حزن مادرش از گر یعلمم از شدت خفگ

 ) آمده است.۶۶الصفوه (ص
گفت: پدرم در  صامبر یبه پ یه گفت: مردکت نموده، یروا سو مسلم از انس 

حالت او را مشاھده نمود، گفت:  یو یه در روک ی، ھنگام»در آتش«جاست؟ گفت: ک
ن ین چنیت نموده است. ایروا یین را مسلم به تنھایا .٣»پدر من و پدر تو در آتش اند«

 ) آمده است.۶۶/۱در صفه الصفوه (

 ه به او سخن سخت و درشت گفتکی یبا اعراب ص امبریقصه پ
رمه کع - یزیبه خاطر استعانت در چ ییه: اعرابکت نموده یروا سره یبزار از ابوھر

 صآمد، و رسول خدا  صامبر خدا ینزد پ - ٤یه گفت در خونک پندارم ید: او را میگو یم
، یھم ننمود ییویکگفت: نه، ن یاعراب» نمودم؟ یبر تو خوب«به او داد و گفت:  یزیچ

 یزند، ولیبر خ ین شدند، و خواستند به طرف ویاز مسلمانان خشمگ یآن گاه بعض

                                           
چ یه: ھکگذشت  سوقاص  ی) آمده است، و قول سعدبن اب۵۰/۵نز (کمنتخب ال ن درین چنیا -١

ن را ابن یدم. ایند بتر و بردبارتر از ابن عباس  تر، و عقلمندتر، عالم کریتر، ز راحاضر فھم یسک
 ت نموده است.یروا ی) در مشورت اھل رأ۴۰۰/۱سعد (

 دو از ابی قتاده.) ھر۷۸۰) و ابوداوود (۷۸۹). ابن ماجه (۴۷۰) مسلم (۷۱۰، ۷۰۹بخاری ( -٢
) خالف آنچه ابن جوزی در صفة الصفوة ۹۶۸، ۱۱۹/ ۳) احمد (۴۷۱۸) ابوداوود (۲۰۳مسلم ( -٣

 گفته است مسلم به تنھایی آن را روایت نکرده است.
 به مقتول. -٤
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امبر یه پک ید، و ھنگامیه دست بازدارکشان اشاره نمود یبه طرف ا صامبر خدا یپ
تو نزد «را به خانه خواست و گفت:  ید آن اعرابیبرخاست و به منزل خود رس صخدا 

امبر ی، پ»یت را گفتین حرف ھام، و تو آی، بعد ما به تو دادیخواست یزیو چ یما آمد
، یگفت: بل ی، اعراب»نمودم؟ یکیبه تو ن«اضافه نمود و گفت:  یزیش چیبرا صخدا 

تو نزد «فرمود:  صامبر یر بدھد. پیشاوندان به تو پاداش خیخداوند از طرف اھل و خو
، و در درون یت را گفتیم، بعد آن حرف ھایت دادی، و برای، و از ما خواستیما آمد

ش یپ یمن گفت یش رویآنچه را پ یه آمدک یھست، وقت یزیاصحابم از آن بر تو چ
آمد،  یه آن اعرابک ی، ھنگامی، گفت: بل»برودھایشان  نهیز بگو، تا آن از سیھا ن آن یرو

م، و او ینزد ما آمده بود، و از ما خواست و ما به او دادتان  قیرف«گفت:  صامبر خدا یپ
م، حاال گمان ی، و ما او را [دوباره] طلب نموده به او دادرا پس گرفتھایش  آن حرف

، یگفت: بل یاعراب» ن طور است؟یا ھمیآ یاعراب یشده است، ا یه راضکند ک یم
مثال من و «: فرمود صامبر یر بدھد، پیشاوندان به تو پاداش خیخداوند از اھل و خو

خت، مردم آن را یداشت، و از نزدش گر یه شترکاست،  یمثل مرد ین اعرابیمثال ا
فزودند، صاحب شتر به آنان گفت: مرا با ین یز و فرار ویجز به گر یدنبال نمودند، ول

ارش داناترم، آن گاه به طرف آن کتر ھستم و ب مھربان ید چون من به ویشترم بگذار
ند، و آن را برداشت و آن را فراخوا یزین چیافتاده در زم یوه خرمایشتر رفت و از م

و اگر  ١رفت، و او پاالنش را بر آن بست و بر آن سوار شدیشتر آمد، و درخواست او را پذ
بزار  .٢»شد یداخل آتش م ینمودم، و یه او آنچه را گفت من از شما اطاعت مک یوقت

م یگو یت شود، میه رواکم یدان ینم یگریق دیق از طرین طرین را جز از ھمید: ایگو یم
ن در ین چنیف است. ایم بن ابان ضعکم بن حیبه خاطر [ضعف] ابراھن ی[مؤلف]: ا

ح خود و ین را ھمچنان ابن حبان در صحی) آمده است، و ا۴۰۴/۲ر (یثکر ابن یتفس
 اند. ت نمودهی) گفته است، روا۷۸/۲( یه خفاجکدر الوفاء، چنان یخ و ابن الجوزیابوالش
 
 

                                           
 .یثمیاز ھ -١
) مشکل آن ابراھیم بن حکم بن ابان است که متروک است. ابن کثیر ۲۴۷۶(. بزار بسیار ضعیف -٢

 به این علت این روایت را در تفسیرش ضعیف دانسته است.
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 ص امبریشفقت اصحاب پ
 سه گفت: مردم به عبدالرحمن بن عوف کت نموده، یروا یاز اصمع ینورید

 ید، چون حتینما یشان نرمیه با اکد، یصحبت نما سشنھاد نمودند، تا با عمربن خطاب یپ
صحبت نمود،  یاند، عبدالرحمن با و دهیخود ترس ١یھا ره در پشت پردهکبا یدخترھا

، یھا مھربان ، اگر آنابم: به خدا سوگندی ینمشان  یرا برا یگفت: من جز مھربان سعمر 
 .٢زنند!! یبان لباسم را چنگ میشان نزد من است بدانند، گر یه براکرا  یرحمت و شفقت

  ص حیای پیامبر

 ص امبریای پید خدری درباره حیقول ابوسع
اتر از دختر یبا ح صامبر یپ: ه گفتکت نموده، یروا س ید خدریاز ابوسع یبخار

د، آن از ید یرا بد م یزیه چک یافزوده است: وقت یتین بود، و در روایره پرده نشکبا
) ۳۶/۶ه (ین در البداین چنیت نموده، این را مسلم ھم روایا .٣شد یش دانسته میا چھره

اند، و  ردهکت ی) روا۹۲/۱) و ابن سعد (۲۶آن را در الشمائل (ص یآمده، و ترمذ
) ۱۷/۹( یثمیھ ت نموده است،ین به مانند آن رواین را از عمران بن حصیا یطبران

ھا رجال  از آن یکیت نموده، و رجال یبه دو اسناد روا ین را طبرانید: ایگو یم
 صامبر خدا یت نموده، و افزوده است: پیروا سو بزار مانند آن را از انس  اند. حیصح

 اند، حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۱۷/۹( یثمیھ». ر استیاش خ ا ھمهیح«فرمود: 
 باشد. یه ثقه مک یعمرالمقدمر محمدبن یغ

شان  ه برایکاز برخورد نمودن با اصحابش به طوری  ص امبریای پیح
 ند باشدیناخوشا

د و ید یرا بر مرد ییزرد صامبر یه: پکت نموده یروا س کاحمد از انس بن مال
 ییرا راھنما یاگر و«گفت:  صامبر یبرخاست، پ ید: وقتیگو ی] میبدش آمد، [راو

ه در کد بود یبع یلید: و خیگو ی، م»شود ید بھتر میرا از خود بشو یزردن ید تا اینک
                                           

بر آن زده  یا ه پردهکاست در گوشه اطاق  ییه ھدف از آن جاکاستعمال شده، » خدر«در نص  -١
 بودند. م. یره در آنجا مکشد، و دختران با یم

 ) آمده است.۴۱۶/۴نز (کال ر منتخبن دین چنیا -٢
 ).۲۳۲۰) مسلم (۳۵۶۲بخاری ( -٣
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در  ین را ابوداود، ترمذیا .١شدکشد ب یند تمام میش ناخوشایآنچه را برا یسک یرو
 اند. ت نمودهیز روایلة نیوم واللیدر ال یالشمائل و نسائ

از  صامبر یپ یه براک یه گفت: وقتکت است یروا لشه یو نزد ابوداود از عا
چرا «گفت:  یه مکد؟ بلیگو ینطور میگفت: چرا فالن ا ید، نمیرس یم یزیچ یمرد
 ) آمده است.۳۸/۶ه (ین در البداین چنیا ٢»ند؟یگو ینطور مینطور، و ایا یاقوام

 از اھلش ص امبریدر ستر بودن پ لشه یقول عا
ه بن  یاز موس ٣یترمذ ت یروا لشه یعا یو او از موال ید خطمیزیبن عبداللَّ
ا ینگاه ننمودم،  صامبر خدا یگفت: من ھرگز به فرج پ لشه یه گفت: عاکنموده، 

 .٤دمیرا ھرگز ند صامبر یه گفت: فرج پکنیا

  ص حیای اصحاب پیامبر

 س ای عثمانیدرباره ح ص امبریقول پ
و  صامبر یھمسر پ لشه یه: عاکت نموده یروا سدبن عاص یاحمد و سع

 صامبر یورود نزد پ یبرا سر که: ابوبکان نمودند یث بیحد یو یبرا سعثمان 
ده، و بر یرا پوش لشه یعا ٥چادر صامبر یه پکبود  ین در حالیاجازه خواست، و ا

ه قرار داشت اجازه داد، ک یر در ھمان حالتکبه ابوب یده بود، ویبستر خود بر پھلو خواب
 ست، آن گاه عمر رد، و بعد از آن برگشکعرضه  صامبر یل خود را به پکو او مش

 یه قرار داشت اجازه داد، و او با اجراک یز در ھمان حالیاو ن یاجازه خواست، برا
اجازه ورود  ید: بعد از آن من از ویگو یم سبرگشت، عثمان  صامبر یارش از نزد پک

، »نکت را بر خود جمع یلباس ھا«] گفت: لشه یخواستم، آن گاه نشست [و به عا

                                           
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۴۱۸۲) ابوداوود (۱۶۰/ ۳. احمد (ضعیف -١
 آلبانی آن را صحیح دانسته است. )۴۷۸۸) ابوداوود (۶۰/ ۶. نسائی (صحیح -٢
 ).۲۶الشمائل (ص -٣
) آلبانی آن را ضعیف دانسته است. نگا: االرواء ۶۶۲() ابن ماجه ۳۴۴. ترمذی در شمائل (ضعیف -٤

)۱۸۱۲.( 
ه دور خود کند، ک یرا افاده م یتانکا ی یشمیا ابری یه پارچه پشمکاستعمال شده، » مرط«در نص  -٥

 ا ھر پارچه نادوخته را. م.ینند، کا زنان بر سر افیچند، و یپ
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امبر خدا چرا یپ یگفت: ا لشه یفارغ شدم و برگشتم، عا ینزد وار خود کبعد من از 
 صامبر خدا ی؟ پیر و عمر مضطرب نشدکابوب یبرا یعثمان مضطرب شد یه براکچنان 
به ھمان  یو یه اگر براکدم یاست، و من ترس یا و محجوبیعثمان مرد با ح«گفت: 

از مردم  ی: و گروھدیگو یث میل». تواند برسد یار خود نمکحالت اجازه بدھم به 
ا یح یاز و که مالئک یسکا از یآ«گفت:  لشه یبه عا صامبر خدا یاند: پ گفته

اند، و احمد  ت نمودهیروا لشه یھم از عا یعلین را مسلم و ابوی، ا»نمکا نینند حک یم
ت نموده است، و احمد و حسن بن یمانند آن روا لشه یاز عا یگریق دین را از طریا

 .١اند ردهکت یرا روا لشه یث عایمثل حد لعرفه از حفصه 
 صه رسول خدا ک یه گفت: در حالکت است یروا باز ابن عمر  یو نزد طبران

اجازه  سر کدر پشت سرش قرار داشت، ناگھان ابوب لشه ینشسته بود، و عا
اجازه خواست و داخل شد، و بعد از آن سعدبن  سخواست و داخل شد، بعد از آن عمر 

 صامبر خدا یه پک ید، بعد از آن، در حالیاجازه خواست و داخل گرد س کمال
اجازه خواست و داخل شد،  سرد، عثمان بن عفان ک یش برھنه بود و صحبت میزانوھا
خود انداخت و به  یلباسش را بر زانو صامبر یه عثمان اجازه خواست پک یھنگام

 لشه یرون آمدند، عایب صحبت نمودند و یبعد از آن ساعت». دور شو«ھمسرش گفت: 
ت درست یش وارد شدند و تو نه لباست را بر زانویخدا، پدرم و رفقا ینب یگفت: ا

از  که مالئک یا از مردیآ«فرمود:  صامبر ی! پیو نه ھم مرا از خود دور ساخت ینمود
از عثمان  که جانم در دست اوست، مالئک ینم، سوگند به ذاتکا نینند، حک یا میح یو
شد و تو به  ینند، و اگر او داخل مک یا میح یه از خدا و رسول وکند، چنان ینما یا میح

رون شدن سر خود را بلند ینمود، و نه ھم تا ب ی، نه صحبت میبود یم یکمن نزد
ث ماقبل است، و در یادت بر حدیب است و در آن زیق غرین طریث از این حدیا .٢»ردک یم

 لث حفصه ی) آمده، و حد۲۰۴و۲۰۳/۷ه (یالبدان در ین چنیباشد. ا یسندش ضعف م
آن را به  یعلیت نموده، و ابویتر روا لیر واألوسط طویبکدر ال یرا ھمچنان طبران

د: حسن یگو ی) م۱۲/۹( یثمیه ھکرده است، و اسناد آن، چنانکت یاد روایاختصار ز

                                           
 ).۲۴۰۱مسلم ( -١
 است.؛ چنانکه مولف نقل نموده ضعیف است -٢



 ٣٣٩  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

در آن ت نموده، و یبه مانند آن روا یعلیرا ھمچنان ابو لث ابن عمر یاست، و حد
 ف است.ید، ضعیگو ی) م۸۲/۹( یثمیه ھکم بن عمربن ابان آمده، و او، چنانیابراھ

 بر کای عثمان و ابوبیث حسن درباره حیحد
ر کرا متذ یو یایو شدت ح سعثمان  یه وکت نموده، یروا ساز حسن  ١احمد

لباس بود، به آن ھم  یبسته م یبود، و دروازه ھم بر و یاو در خانه م یشده، گفت: گاھ
ا او را از راست نمودن یزد، و حیگذاشت، تا آب بر سر خود بر یرا از جان خود نم

ت نموده، و رجال آن ین را احمد رواید: ایگو ی) م۸۲/۹( یثمیھ .٢داشت یمرش باز مک
ان از یرده است. و سفکت ین را به مانند آن روای) ا۵۶/۱ه (یم در الحلیاند. و ابونع ثقه
د، من ینکا یفرمود: از خدا ح سق یر صدکه گفت: ابوبک، ت نمودهیروا لشه یعا

ن یپوشانم. ا یم ألا از خداوند یشوم سر خود را به خاطر ح یداخل توالت م یوقت
 ) آمده است.۱۴۴/۲نز (کن در الیچن

 س ای عثمان بن مظعونیح
ه: عثمان کت نموده یروا یحصبیو عماره بن غراب  ساز سعدبن مسعود  ٣ابن سعد
امبر خدا، من دوست ندارم ھمسرم یپ یآمد و گفت: ا صامبر ینزد پ سبن مظعون 
پسندم،  ینم و نمک یا میگفت: از آن ح» چرا؟«فرمود:  صند، رسول خدا یعورتم را بب

ده یاو لباس گردان یده و تو را برایتو لباس گردان یخداوند او را برا«گفت:  صامبر یپ
رسول  ی، گفت: ا»نمیب یھا را م عورت آنز یننند، و من نیب یاست، اھلم عورت مرا م

 یه روک یھنگام ٤ست؟کیگر پس از تو ی، گفت: د»یبل«؟ گفت: ینک ین را میخدا، تو ا
 .٥»ا و با ستر استیبا ح یلیابن مظعون خ«گفت:  صامبر خداید، پیگردان

                                           
١- ۷۴/۱. 
 ).۷۴، ۷۳/ ۱. احمد (صحیح -٢
٣- ۲۸۷/۳. 
ه من ھم بعد از که آن را انجام ندھد، بلکاست  یسکگر ی، دیدھ ین را انجام میتو ا ی: وقتیعنی -٤

ه اعلم. م. ین حرف تو، آن را انجام میدن ایشن  دھم. واللَّ
بن انعم االفریقی است که  ) در سند آن عبدالرحمن بن زیاد۲۹۴۳. ابن سعد در طبقات (ضعیف -٥

 گوید: این منقطع است. ) می۱۰/ ۳» (سیر اعالم النبال«اند. ذھبی در  وی را ضعیف دانسته



 حیات صحابه    ٣٤٠

 

 س ای ابوموسی اشعرییح
 یکفرمود: من در خانه تار س یه گفت: ابوموسکت نموده، یاز ابومجلز روا ١میابونع
مرم را راست ک ألا از پروردگارم یدن لباسم به سبب حینم، و تا پوشک یغسل م

 یت نموده و نزد وین مثل آن را روایریاز ابومجلز و ابن س ٢نم. و ابن سعدک ینم
 یکیه در خانه تارک یوقت س یه گفت: ابوموسکت است یروا سھمچنان از قتاده 

رد ک یمرش را خم مکنمود، و  یدن لباسش خود را جمع میپوشنمود تا وقت  یغسل م
 یه گفت: ابوموسکت است یروا سھمچنان از انس  ٣یستاد. و نزد ویا یو راست نم

د چند لباس را در ھنگام خواب از ترس برھنه شدن یخواب یه مک یوقت س یاشعر
 یابوموس ه گفت:کت نموده، یروا یاز عباده بن نس ٤ھمچنان ید. ویپوش یعورتش م

رم، و باز حشر شوم، باز یه بمکنیستند، گفت: ایا یه بدون ازار در آب مکد یرا د یقوم
م ین برایرم وباز حشر شوم، از انجام دادن مثل ایرم و باز حشر شوم، باز بمیبم

 تر است!!. محبوب

 س سیای اشج بن عبدالقیح
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا - سس یاشجع عبدالق -م از اشج یبه و ابونعیش یابن اب

، »دارد یھا را دوست م ه خداوند آنکاست  یدر تو دو خو«فرمود:  صامبر خدا یپ
ا یھا از قبل در من بودند،  نی، گفتم: ا»ایو ح یبردبار«دام اند؟ گفت: کگفتم: آن دو 

ه کراست،  ییش خدای، گفتم: ستا»اند م بودهیه از قدکنه، بل«اند؟ گفت:  دا شدهید پیجد
نز کن در منتخب الین چنیا .٥دارد یھا را دوست م ه آنکده، یآفر یبا دو خوبمرا 

 ) آمده است.۱۴۰/۵(

  ص تواضع تواضع پیامبر

                                           
 ).۲۶۰/۱ه (یالحل -١
٢- ۸۴/۴. 
٣- ۸۲/۴. 
٤- ۸۴/۴. 
) آلبانی در ۵۸۴) بخاری در ادب المفرد (۲۰۲/ ۱۲)، (۲۳۳۴/ ۸. ابن ابی شیبه (صحیح -٥

 دانسته است. ) آن را صحیح۴۵۴الصحیحه (



 ٣٤١  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 گرییل و فرشته دیبا جبرئ ص قصه وی
نشست،  صامبر ینزد پ ÷ل یه گفت: جبرئکت نموده، یروا سره یاحمد از ابوھر

ن فرشته از یل گفت: اید، جبرئیآ یفرود م یا ه فرشتهکد یرد دکآسمان نگاه سوی  بهو 
ن آمد گفت: یه پائک یامده است، ھنگامین ساعت فرود نیدا شده، قبل از ایه پک یوقت

ا یبگردانم،  یا تو را پادشاه و نبیه آکتو فرستاده است، سوی  بهمحمد پروردگارت مرا  یا
ه بنده کبل«گفت: ن. کپروردگارت تواضع  یمحمد برا یل گفت: ایبنده و رسول؟ جبرئ

اند، و  ت نمودهیروا یعلین را احمد، بزار و ابوید: ایگو ی) م۱۹/۹( یثمیھ .١»و رسول
د، یگو یم یثمیه ھکبه اسناد حسن، چنان یعلین را ابویاند، و ا حیرجال دو تن اول صح

رده، و در آخرش افزوده کت یدر اول آن روا یادتیآن و با ز یبه معنا لشه یاز عا
ه بنده کچنان«گفت:  یخورد، و م ینان نمکه کیت صامبر خدا یبعد از آن پ است: گفت:

 بث ابن عباس یو حد .٢»نمینش یند، مینش یه بنده مکخورم، و چنان یخورد، م یم
 گذشت. یر ویو غ ین در بخش رد مال نزد طبرانیا یبه معنا

 ص امبریپ ٣اییقول ابوامامه باھلی درباره ح
را  یثیما حد یگفتم: برا سه گفت: به ابوامامه کت نموده، یاز ابوغالب روا یالسیط

اد یقرآن بود، ز صث رسول خدا ین، گفت: حدکنقل  یا دهیشن صامبر خدا یه از پک
ه با کنیگزارد و از ا یم یرد، نماز را طوالنک یراد میوتاه اکنمود، خطبه را  یر مکذ

 .٤دیورز یبر نمکگردد ابا و تار و حاجت خود فارغ کاز  یبرود، تا و یفین و ضعکیمس
ن را از یا یو نسائ یھقید، حسن است. و بیگو ی) م۲۰/۹( یثمیه ھکاسناد آن، چنان

ه بن اب  اند. ت نمودهی) آمده، روا۴۵/۶ه (یه در البداکبه مانند آن، چنان س یاوف یعبداللَّ
 

                                           
 ).۲۱۳۷) ابن حبان (۲۳۱/ ۲. احمد (صحیح -١
 ).۱۹/ ۹). نگا: المجمع (۱۹۷) از طریق وی ابوشیخ در اخالق النبی (ص ۴۹۲۰. ابویعلی (ضعیف -٢
ه از ما قبل و ھمچنان از کباشد چنان » تواضع«د درست یو شا» اءیح«تاب آمده کن در ین چنیا -٣

ر شده داللت به تواضع کن عنوان ھر چه ذیرا بعد از ایشود، ز یور در باب معلوم مکث مذیاحاد
 ند. م.ک یم

) از عبدالله بن ابی اوفی . و ھمچنین بیھقی در ۱۰۹/ ۳) نسائی (۲۸۷/ ۸. طبرانی (صحیح -٤
 ) صحیح دانسته است.۵۰۵) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۲۲۹/ ۱الدالئل (



 حیات صحابه    ٣٤٢

 

 ن بارهیقول انس در ا
نمود،  یر مکار ذیبس صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز انس  یسیطبال

رفت یپذ ید، دعوت غالم را میپوش یرا م یشد، لباس پشم یگفت، بر خر سوار م یلغو نم
 .١ه رسن آن از پوست خرما بود!!کبر خر سوار بود  یدید یبر میو اگر او را در روز خ

 ن بارهیقول ابوموسی، ابن عباس و انس در ا
شد،  یخر را سوار م صامبر خدا یه گفت: پکت نموده یروا س یاز ابوموس یھقیب

ن وجه ین از ایا .٢نمود ید و مھمان را احترام میدوش ید و گوسفند را میپوش یپشم را م
ن در ین چنید است، ایاند، و اسنادش ج ت ننمودهین را روایه]ایب است، و [بقیغر

ت نموده، و یابه مثل آن رو ین را از ابوموسیا ی) آمده است. و طبران۴۵/۶ه (یالبدا
از ابن  یو نزد طبران اند. حید: رجال صحیگو ی) م۲۰/۹( یثمیه ھکرجال آن، چنان

ن ینشست، بر زم ین میبر زم ]صه گفت: [رسول خدا کت است، یروابعباس 
ن، یرفت. اسناد ایپذ ید و دعوت غالم را بر نان جو میدوش یخورد، گوسفند را م یم

 بھمچنان از ابن عباس  یو نزد و حسن است.د، یگو ی) م۲۰/۹( یثمیه ھکچنان 
را در نصف شب  صامبر خدا یپ ٣یاز اھل عوال یاگر مرد یه گفت: حتکت است یروا

) ۲۰/۹( یثمیه ھکرجال آن، چنان .٤نمود یرد، او آن را اجابت مک یبر نان جو دعوت م
بر  صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا ساز انس  ٥یو نزد ترمذ اند. د، ثقهیگو یم

نزد  یاز و ینمود، و زرھ یشد، و آن را اجابت م یدعوت م یبدبو ٦ینان جو و چرب

                                           
) آمده است، ۴۵/۶ه (ین در البداین چنیت است. ایانس روان از یا یو ابن ماجه بعض یو در ترمذ -١

شد.  ینمود و در جنازه حاضر م یادت میض را عیاز انس افزوده است: مر یم [مؤلف]: ترمذیگو یم
 ت نموده است.یروا سن را به طولش از انس ی) ا۹۵/۱و ابن سعد (

 ).۲۰/ ۲) و المجمع (۲۳۰، ۲۲۶/ ۱. بیھقی در دالئل (حسن -٢
ن یتر یکت دارد، و نزدیه به طرف جنوب شرق موقعکنه، یمد یباال یھا نیاست در زم ینکاام -٣

 ساحه آن به مدینه چھار میل فاصله دارد، و دورترین ساحه آن از طرف نجد ھشت میل فاصله دارد.
 ) صحیح دانسته است.۴۹/ ۵) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۷۷/ ۱۲. طبرانی در الکبیر (صحیح -٤
 ).۲۳الشمائل (ص -٥
ند، و ھمچنان ھر ک یت گداخته شده را افاده میازی یه چربکاستعمال شده، » اھاله«در نص:  -٦

 ه نانخورش باشد.کروغن را 



 ٣٤٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 .١افتیآن تا مرگش ن یخالص یبرا یزیبود، و چ [گرو] ییھودی

 ن بارهیدر ا س قول عمر بن الخطاب
را صدا  صامبر یسه مرتبه پ یه: مردکت نموده یروا ساز عمربن خطاب  یعلیابو

) ۲۰/۹( یثمیھ .٢»یک، لبیکلب«داد،  یبه او جواب م صامبر ینمود، و در ھر مرتبه پ
ر یت نموده، ابن نمیخ خود جباره بن مغّلس روایر از شیبکدر ال یعلین را ابوید: ایگو یم
ه رجال آن ثقه و رجال یاند، و بق فش دانستهیرا ثقه دانسته، و جمھور ضع یو

نز که در الکب، چنان یو خطه، تّمام یم در الحلین را ھمچنان ابونعیا اند. حیصح
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۴۵/۴(

 با زنی ص امبریقصه پ
 یه با مردان بدزبانکبود  یه گفت: زنکت نموده، یروا ساز ابوامامه  یطبران

در  صامبر یه پکعبور نمود،  یدر حال صامبر یاز نزد پ یداد، و ینمود و فحش م یم
د، چون ینکخورد، آن زن گفت: به او نگاه  یرا م ٣ینشسته بود، و آبگوشت یان بلندکم

تر  دام بنده از من بندهک«گفت:  صامبر یخورد، پ یند و چون بنده مینش یبنده م
، آن زن »بخور«فرمود:  صامبر یدھد، پ یمن نم یخورد و برا یگفت: خود م» است؟!

ھنت است، به او داد، گفت: از آنچه در د صامبر یگفت: به دست خودت به من بده، پ
چ یا بر او غالب شد، و بعد از آن ھیبه او داد، و او خورد و ح صامبر یبه من بخوران، پ

د، یگو ی) م۲۱/۹( یثمیه ھکاسناد آن، چنان .٤ز بد و زشت نگفتیرا تا وفاتش چ یسک
 ف است.یضع

 دیش لرزیش رویه در پکبه مردی  ص امبریقول پ
اش  آمد، و لرزه صامبر یاز روبرو نزد پ یه: مردکت نموده یروا سر یاز جر یطبران
نداشته باش، چون من پادشاه  کر و بایبر خود سخت مگ«گفت:  صامبر یگرفت، پ

                                           
) صحیح دانسته است. ۴۹۳۹) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۳۱۸. ترمذی در شمائل (صحیح -١

 ) است.۲۰۶۹اصل آن در صحیح بخاری (
 ).۲۰/ ۹) نگا: المجمع (۳۰۸/ ۱م در حلیه (. ابونعیضعیف -٢
 ه شوربا. م.یشب یا نان ترشده -٣
 ).۲۱/ ۹) نگا: المجمع (۲۰۰/ ۸. طبرانی (ضعیف -٤



 حیات صحابه    ٣٤٤

 

 یثمیھ .١»خورد یرا م که گوشت خشکش ھستم یاز قر یه من فرزند زنکستم، بلین
از ابن  یھقین را بیه من نشناختم شان. و ااند ک یسانکن ید: در ایگو ی) م۲۰/۹(

صحبت نمود، و  صدر روز فتح با رسول خدا  یه: مردکت نموده یروا سمسعود 
و  ) آمده است.۲۹۳/۴ه (یه در البداکر شده، چنانکن را متذیاش گرفت... و مانند ا لرزه

رون یبه طرف مسجد ب صامبر یه گفت: با پکت نموده، یروا سعه یبزار از عامربن رب
نم، او آن را از کفشش را گرفتم، تا آن را درست کفشش قطع شد، من کرفتم، بند 

را دوست  ییجو یاست، و من برتر ییجو ین برتریا«دست من گرفت و گفت: 
 شناسم. یرا نم یه من وکاست  یسکن ید: در ایگو ی) م۲۱/۹( یثمیھ .٢»ندارم

 ز بودن از اصحابشیردن متمکو قبول ن ص امبریپ
ه بن جب یطبران در  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا س یر خزاعیاز عبداللَّ

ه یه ساک یپرده گرفته شد، ھنگام یا با جامه یرفت، و یاده راه میاز اصحاب خود پ یجمع
به  صامبر یپ ،٣ه با جامه پرده گرفته شده استکد ید، سر خود را بلند نمود، و دیآن را د

من ھم چون شما بشر «و جامه را گرفت و گذاشتش، و فرمود: » ست!!یباز ا«او گفت: 
گفت: گفتم: سه گفت: عباس کت نموده، یروا بو بزار از ابن عباس  .٤»ھستم

امبر خدا، یپ یان ما چقدر است، بعد گفتم: ایدر م صامبر خدا یپ یدانم مدت بقا ینم
شان  انینطور در میھم«شود، گفت:  یند بھتر مکه یت سای، تا برایریبگ یه بانیاگر سا

ه خداوند کنیشند، تا اکخود بسوی  بهنند، و چادرم را که عقبم را لگدمال کباشم،  یم
د، رجال یگو ی) م۲۱/۹( یثمیه ھکرجال آن، چنان .٥شان راحت سازدیمرا از ا

فرمود: من سه گفت: عباس کت نموده، یروا سرمه کاز ع ٦ین را دارمیو ا اند. حیصح
ان ما چقدر است، یدر م صرسول خدا  یه مدت زمان بقاکمعلوم خواھم نمود 

                                           
) نگا: الصحیحه ۲۷۷/ ۶) خطیب (۳۳۱۲) ابن ماجه (۱۲۷۰. طبرانی در االوسط (صحیح -١

 ).۷۰۵۲) و صحیح الجامع (۱۸۷۶(
 ).۲۱/ ۹است. نگا: المجمع ( ) در آن یک مجھول۴۶۸. بزار (ضعیف -٢
 سرش گرفته شده بود. م. یه بان باالیل ساکبه ش -٣
 اند. حید، رجال صحیگو ی) م۲۱/۹( یثمیه ھکرجال آن، چنان  -٤
 ).۲۱/ ۹المجمع ( :) نگا۲۴۶۶) بزار (۲۵۷/ ۱۳. ابن ابی شیبه (صحیح -٥
 ).۳۶، ۳۵/ ۱دارمی ( -٦
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ند، و غبارشان ینما یت میھا تو را اذ ه آنکنم، یب یرسول خدا، من م یا: ن گفتیبنابرا
بھتر  ینکشان صحبت یه از فراز آن با اک یریبگ یند، اگر تختک یت میھم تو را اذ

ر شده، و افزوده کث را به مانند آن متذیو حد»... باشم ینطور میھم«شود، گفت:  یم
 .١است کان ما اندیدر م صامبر یپ یه بقاکآن گاه دانستم  است:

  اش در خانه ص امبریار پکدرباره  لشه یاقوال عا
ه ک یوقت صامبر یگفتم: پ لشه یه گفت: به عاکت نموده، یاحمد از اسود روا

ه نماز ک یبود، و وقت یرد؟ گفت: در خدمت اھل خود مک یشد چه م یاش م وارد خانه
ن ی) ھم مانند ا۹۱/۱و ابن سعد ( یبخار .٢گزارد یشد و نماز م یرون مید بیرس یفرا م
 اند. ردهکت یرا روا
ا ید: آیپرس لشه یاز عا یه گفت: مردکت است یروا ساز عروه  یھقیو نزد ب 

دوخت،  یفش خود را مک، ینمود؟ گفت: آر یار مکاش  در خانه صامبر خدا یپ
از  یھقیند. و نزد بک یار مکاز شما در خانه خود  یکیه کدوخت، چنان یلباسش را م

ار کاش چه  در خانه صگفتم: رسول خدا  لشه یه گفت: به عاکت است یعمره روا
گرفت، گوسفندش  یفرد از بشر بود، حشرات لباسش را م صامبر خدا ینمود؟ گفت: پ یم

 .٣ت نمودهین را در الشمائل روایا ینمود. ترمذ یخود خدمت م ید و برایدوش یرا م

 ص امبریھای متواضعانه پ قول ابن عباس و جابر درباره بعضی حالت
 صامبر یه گفت: پکت است یروا بف از ابن عباس یت ضعیبه روا ینینزد قزو

ه صدقه کرا  یا سپرد، و نه ھم صدقه ینم یسکخود را به  ی[آماده ساختن]آب وضو
 .٤گرفت یرا به دوش م اش هیه خود تأدکرد بلک یگران واگذار میرد به دک یم

ادت من یبه ع یدر حال صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا ساز جابر  یو بخار
ن در صفه الصفوه ین چنیا .١یه نه بر قاطر سوار بود، و نه ھم بر اسب تاتارکآمد، 

                                           
رمه بن مانند آن، کن را از عی) ا۱۹۳/۲آمده، و ابن سعد () ۱۸۰/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا -١

 ت نموده است.یروا
 ).۲۰۶/ ۶) احمد (۶۷۶بخاری ( -٢
 ) آمده است.۴۴/۶ه (ین در البداین چنیا -٣
 ) آمده است.۱۸۰/۲ن در جمع الفوائد (ین چنیا -٤
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بر  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز انس  ٢یو ترمذ ) آمده است.۶۵/۱(
ه چھار درھم ارزش نداشت بر دوشت داشت، و ک یحج نمود، و چادر یا پاالن فرسوده

 .٣»ا و شھرت در آن نباشدیه رکبگردان،  ین را حجیا، ایبار خدا«گفت: 

 ه در سال فتحکھنگام داخل شدنش به م ص امبریتواضع پ
ه کوارد م صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ساز انس  یعلیابو

او برآمدند، و او سر خود را از خشوع به پاالن  یبلند به تماشا یجاھاشد، مردم از 
روز  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، ین را از انس روایا یھقیو ب .٤شترش گذاشت

و ابن  .٥اش گذاشته بود یاش را از خشوع بر سوار ه چانهکه شد کوارد م یفتح در حال
ه بن ابیگو یاسحاق م  ص امبر خدایه: پکان نمود یث بیم حدیبرا ٦رکب ید: عبداللَّ

ه چادر سرخ رنگ کت یکه کستاد یا ید، بر شتر خود درحالیرس یطو یه به ذک یھنگام
 صامبر خدا یش بسته بود، و پیاش را بر رو گوشه یکده، و یچانیرا بر سر خود پ یمنی

آنقدر از د، سر خود را یبش نموده بود دیه خداوند با فتح نصکرا  یعزت و شرف یھنگام
ن در ین چنیا .٧ش پاالن بخوردیشش به پیبود ر یکه نزدکن آورد، ییتواضع به خدا پا

 ) آمده است.۲۹۳/۴ه (یالبدا
 
 

                                                                                                       
 ).۳۷۳/ ۳) ترمذی و احمد (۳۰۹۶) ابوداوود (۵۶۶۴بخاری . ( -١
 ).۲۴الشمائل (ص -٢
) در آن یزید بن ابان ۲۸۹۰) و ابن ماجه (۳۲۵، ۳۱۹. ترمذی در الشمائل (سند آن ضعیف است -٣

رقاشی، ضعیف است. اما ان حدیث شواھدی از حدیث بشر بن قدامه و ابن عباس و ابن عمر دارد 
 که بر این اساس آلبانی آن را صحصح دانسته است.

ه بن ابیر اد: دیگو ی) م۱۶۹/۶( یثمیھ -٤  باشد. یف میآمده، و ضع یر المقدمکب ین عبداللَّ
 ) آمده ضعیف است.۱۶۹/ ۶» (المجمع«) سند پیشین ھمانگونه که در ۳۳۹۳. ابویعلی (ضعیف -٥
ه بن اب یھا خیاز ش یکی یو -٦  ق.یر الصدکب یابن اسحاق است، نه عبداللَّ
) آمده و به مانند آن نزد حاکم از حدیث ۲۹/ ۴. ابن اسحاق چنانکه در سیره ابن ھشام (صحیح -٧

 ) وی به شرط مسلم آن را صحیح دانسته است.۴۷/ ۳انس (
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ای از  ره از حمل متاعش، و بازداشتن فروشندهیو منع نمودن ابوھر صامبر یپ
 دن دستشیبوس

با  یگفت: روز یه وکاند  ت نمودهیروا سره یاز ابوھر یعلیدر األوسط و ابو یطبران
د، یرا به چھار درھم خر ینشست و شلوار ١رسول خدا داخل بازار شدم، او نزد بزازھا

ن و کوزن «به او گفت:  صامبر یخود داشتند، و پ یبرا یا نندهکاھل بازار وزن 
شلوار را گرفت، و من رفتم تا آن را از  صامبر ی، پ»ادت را به طرف فروشنده بگردانیز
تر است،  ز خود مستحقیز به حمل ھمان چیصاحب چ«نم، گفت: کرم و حمل یبگ یو

را  ین صورت برادر مسلمانش وید، و در ایف باشد، و از حمل آن عاجز آیه ضعکنیمگر ا
، در سفر و یبل«؟ گفت: یپوش یامبر خدا، تو شلوار میپ یگفتم: ا». ندک یم یارکھم

 ٢»افتمین نیبا سترتر از ا یزیچام، و  اقامت، در شب و روز، چون من به ستر مأمور شده
رده، و در سند کت ین را روایز ایت نموده، و احمد نیروا یاد واسطیق ابن زین را از طریا

) ۱۰۵/۲اض (یم الرین در نسین چنیا اند، فیضعھردو  خشیاد آمده، و او و شیآن ابن ز
شود  یم .ن دانستهیره شده است، و از ایبه متابعتش جب یآمده، و گفته است: ضعف و

 ندارد. یم اساسیه خطا دانستن ابن قک
 صامبر خدا یر نموده، و افزوده است: پکره به مانند آن ذیث را از ابوھریحد ٣یثمیو ھ

ن یننده گفت: اکوزن » ادت را به طرف فروشنده بگردانین و زکوزن «به او گفت: 
د: من به او یگو یم سره یام، ابوھر ندهیس نشکچ یه من آن را از ھکاست  یا لمهک

! آن یخود را نشناس یه نبکاست،  یافکت ینت برایقدر جھل و جفا در د نیگفتم: ھم
خواست آن را  یرفت، و م صامبر خدا یدست پسوی  بهترازو را انداخت، و  یگاه و

 یارکن یست! این چیا«د و گفت: یشک یدست خود را از و صببوسد، رسول خدا
از  یه مردکستم، بلینند، من پادشاه نک ین خود مپادشاھا یھا آن را برا ه عجمکاست 

آن را  صامبر ید، و پیادت را به طرف فروشنده گردانی، بعد وزن نمود و ز»شما ھستم

                                           
 ھا. رخت فروش -١
) و مجروحین ابن حبان ۳۴۶۰) نگا: ضعیف الجامع (۶۱۶۲) ابویعلی (۳۲۵/ ۴. احمد (موضوع -٢

) ۳۸۸/ ۲/ ۴یر (اش در تاریخ کب ) در سند آن یوسف بن زیاد بصری است که بخاری درباره۵۱/ ۲(
 ).۸۹گوید: منکر الحدیث است. نگا: الضعیفه ( می

 ).۱۲۱/۵المجمع ( -٣
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در األوسط  یو طبران یعلین ابوید: ایگو یم یثمیر شده، ھکو مانند آن را متذ ...١گرفت
 باشد. یف میاد آمده، و ضعیوسف بن زیاند، و در آن  ت نمودهیروا

 و سوار شتر شدن در سفرش به سوی شام س عمر ص امبریتواضع اصحاب پ
وارد شام شد، و  یبر شتر سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، یر از اسلم رواکابن عسا

ھا به  نیا یھا گفت: چشم سان خود شروع به صحبت نمودند، عمر یھا در م آن
 .٣ت نمودهیھم روا کن را ابن المباریا .٢ندارد یا ه بھرهک شود، یبلند م یسک یھا یسوار

 برای زنان ٤اچیکم دادن طرز ساختن یو تعل س عمر
 سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، یابن سعد از حزام بن ھشام و او از پدرش روا

 ینمود، و یپخته م یاچکخود  یه آن زن براکگذشت  یدر حال یه از نزد زنکدم یرا د
نطور نما، و به یشود، بعد از آن مالقه را گرفت و گفت: ا یپخته نم یاچکنطور یگفت: ا

دم یشن سه گفت: از عمربن خطاب کت است ینشان داد. و از ھشام بن خالد روا یو
ه آب گرم نشده است، بعد آن را کندازد، یتا آن وقت ن ٥از شما یکیگفت: آرد را  یه مک
ادت آن موثر یو ز یدر فزون نیاش آن را بھم بزند، چون ا ندازد، و با مالقهیم بکم ک

 .٦دینما یم یریتله شدن جلوگکاست، و از گلوله و 

 م شمردن خود در سخنرانیکبه مسجد و  س پای برھنه رفتن عمر
 یه پاکدم یرا د سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، ین از زر روایدیدر الع یمروز

ت یو او از پدرش روا یاز محمدبن عمر مخزوم ینوریو د .٧رفت یدگاه میبرھنه به ع
ه مردم جمع ک یھنگام ،٨»هجامع هالصلو«صدا زد:  سه گفت: عمربن خطاب کنموده، 

                                           
 ).۸۹) نگا: الضعیفة (۶۱۶۲. ابویعلی (بسیار ضعیف -١
 فار روم است.کندارد، و ھدف  یبیدر آخرت حصه و نص یعنی -٢
 ) آمده است.۴۱۷/۴ن در المنتخب (ین چنیا -٣
 غذاست. ینوع -٤
 زنان است. م. یخطاب برا -٥
 ) آمده است.۴۱۷/۴نز (کن در منتخب الین چنیا -٦
 ) آمده است.۴۱۸/۴ن در المنتخب (ین چنیا -٧
 رفت. م. یار مکردن مردم به که در وقت جمع کاست  ین آوازیا -٨
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ه سزاوار کخداوند، آن طور  یدند، بر منبر باال رفت و پس از حمد و ثنایاد گردیشدند و ز
دم ید یم یمردم، من خود را [سابق] در حال یگفت: ا صامبرش یاوست و درود بر پ

مشت خرما  یکھا به من  دم، و آنیچران یان]میمخزوم [چھارپا یم از بنیھا خاله یه براک
ن یی! و بعد از آن پاینمودم، و چه روز یم یدادند، و روز خود را به آن سپر یشمش مکو 

 یعنی -ن، جز خوار شمردن نفس خود یرالمؤمنیام یآمد، عبدالرحمن بن عوف گفت: ا
ابن عوف! من خلوت نمودم، و  یبر تو ا یفرمود: و ا ،ینگفت یزیگر چید -آن  یریگ بیع

ن یاز تو بھتر است!! بنابرا کی، و ین ھستیرالمؤمنینفسم با من صحبت نموده گفت: تو ام
 یر از مردیر حارث بن عمیاز ابوعم ٢ن را ابن سعدیو ا .١خواستم اصل آن را به او بشناسانم

 یمردم من خود را در حال یآمده است: ا یت ویت نموده، و در رواین روایا یبه معنا
مخزوم داشتم، و  یاز بن ییخوردند نداشتم، و خاله ھا یه مردم مکرا  کیه خوراکافتم یدر
دادند، و در آخر آن آمده:  یشمش مکآورم و به من چند مشت  ین میریھا آب ش آن یبرا

 اورم.ین بییه قدر آن را پاکن خواستم یافتم، بنابرایرا در یزیمن در نفسم چ

 در پشت سر پسری بر خر س سوار شدن عمر
 ی، در حالیدر روز گرم سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، یاز حسن روا ینورید

 یو یخر از پھلو یکبر  یرون آمد، و پسریه چادر خود را بر سر خود گذاشته بود بک
و گفت:  ن جستیین، پسر از خر پاکپسر مرا با خود سوار  یعبور نمود، عمر گفت: ا

شوم،  ین سوار شو، گفت نه، تو سوار شو، و من در عقبت سوار میرالمومنیام یا
، بعد در یخشن سوار شو یو خودت بر جا ینکان نرم سوار کمرا به آن م یخواھ یم

در عقبش بود، و مردم به  سه عمر کنه شد، یداخل مد یعقب پسر سوار شد، و در حال
 .٣نمودند یطرفش نگاه م

 دیت نمایبا پسری تا او را از پسران حما س رفتن عمر
رون رفتم، یه گفت: با پسران بکت نموده، یروا یاز سنان بن سلمه ھذل ٤ابن سعد

م، ناگھان عمربن یدیچ یخرما] م یر درختھاینارس را [از ز یم و خرماھاینه بودیدر مد

                                           
 ) آمده است.۴۱۷/۴ن در المنتخب (ین چنیا -١
٢- ۲۹۳/۳. 
 ) آمده است.۴۱۷/۴ن در المنتخب (ین چنیا -٣
 ) آمده است.۱۴۳/۲نز (کن در الین چنیا -٤
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دند در یرا د یھا و ه بچهک یدا شد، ھنگامیه شالق با او بود پک یدر حال سخطاب 
ده بودم در ازارم بود، یستادم، و آنچه چید: و من ایگو یان نخلستان متفرق شدند، میم

د: او به طرف یگو یاندازد، م یه باد آن را مکاست،  یزین چین ایرالمؤمنیام یگفتم: ا
م یش روینون در پکھا ا ن بچهیرالمؤمنیام یآن در ازارم نگاه نمود و مرا نزد، گفتم: ا

د: و تا یافزا یآنچه را من با خود دارم خواھند گرفت، گفت: نه، ھرگز، برو، مھستند و 
 خانه ما ھمراھم آمد.

 عمر و عثمان و سوار نمودن مردم در پشت سرشان
 بعمر و عثمان  یه: وکت نموده یش و او از پدرش روایو او از عمو کاز مال یھقیب
شدند  یه سوار مک یآمدند، و وقت یمن ییآمدند، در معرس پا یه مکاز م یه وقتکد، یرا د

نمودند، و داخل  یرا در پشت سر خود سوار م یغالم یکنه شوند، ھر یتا داخل مد
نمودند،  یز در پشت سر خود سوار مین بد: عمر و عثمان یگو یشدند. م ینه میمد

تالش  ی، و با التماس در حمل نمودن مردیبه او گفتم: به خاطر تواضع؟ گفت: آر
ل سوار یمردم را، از قب یھا یگر پادشاھان نباشند، بعد از آن نو آوریند تا مثل دنمود یم

ب یھا ع ن را بر آنیر نمود، و اکش، ذیاده گذاشتن غالمان در عقب خویشدن خود و پ
 .١گرفت

 س تواضع عثمان
ه کبه من خبر داد،  یه گفت: ھمدانکت نموده، یمون بن مھران روایاز م ٢میابونع

د، و در پشت سرش یسوار د یفه بود بر قاطریه خلک یعثمان بن عفان را در وقت یو
ه رومکنائل سوار بود. ابن سعد و احمد در الزھد و ابن عسا یغالم و ت یروا یر از عبداللَّ
نمود، به او گفته شد:  یشب را خودش آماده م یآب وضو سه گفت: عثمان کاند  نموده

شود،  یتو انجام دھند بھتر م یار را براکن یتا ا یدھھا را دستور ب خادم یاگر بعض
شود: گفت: نه،  ین مین چنیرند. ایه در آن راحت گکآن ھاست،  یگفت: نه، شب برا

ربن یدر الزھد از زب کو نزد ابن المبار .٣رندیه در آن راحت گکآن ھاست،  یشب برا

                                           
١- ۹۰/۷. 
 ).۶۰/۱ه (یالحل -٢
 ) آمده است.۴۸/۵نز (کن در الین چنیا -٣
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ه روا بود به او خبر داد و گفت:  سه خادم عثمان که: مادربزرگش کت است یعبداللَّ
دار یرا ب ینمود، و اگر و یدار نمیبود ب یه خواب مکس از اھلش را کچ یھ سعثمان 

 .١گرفت یشه روزه میش را بدھد، و ھمینمود تا به او آب وضو یش میافت صدای یم

 س رکتواضع ابوب
نزد ه گوسفندان خود را یه گفت: دختران قرکت نموده، یسه روایابن سعد از ان

دن یچون دوشتان  یه براکد، یا دوست داریگفت: آ یآوردند، و او به آنان م یم سر کابوب
ر یب و غیشه، ابن عمر ابن مسیت از عایرت خلفا به روایو در س .٣بدوشم؟ ٢ابن عفراء

 یمرد تاجر یشان آمده: ویث ایه در حدکگذشت،  یر وینزد ابن سعد و غ ششان یا
رمه  ینمود، و ید و فروش میرفت و خر یه بازار مبود، و ھر روز صبحگاھان ب

رفت، و  یرون میخود با آن ب یآمد، و گاھ یم یه غروب نزد وکداشت،  یگوسفند
 ید، ویچران یاو م یداد، و برا یانجام م یآن عمل را به عوض و یگرید یگاھ

 عت صورت گرفت،یخالفت ب یه براک ید، ھنگامیدوش یمشان  یه را برایگوسفندان قر
ن را یشوند، و ا یده نمیما دوش یمنزل ما، برا یھا ردهینون شکه گفت: ایدر قر یدختر

شما خواھم  یست، به جانم سوگند، آنھا را براین نین چنید و گفت: نه، ایشن سر کابوب
ر ندھد، ییه داشتم تغک یام، از اخالق دوارم مرا آنچه به آن داخل شدهید، من امیدوش

دختر چگونه دوست  یگفت: ا یه میاز قر یبه دختر ی، و گاھدیدوش یآنھا م یپس برا
ق یگفت: به طر یم یگاھ ٤»ح؟یتصر«ق یا به طریبدوشم » ارغاء«ق یت به طری، برایدار

 یگفت و یه [آن دختر] مکدام را کح، ھر یق تصریگفت: به طر یم یارغاء بدوش، و گاھ
 داد. یانجام م

 

                                           
ه کت نموده، ی) از حسن روا۶۰/۱ه (یم الحلی) آمده است. و ابونع۴۶۳/۲ن در اإلصابه (ین چنیا -١

دم، و یخواب د یچادر ین بود در مسجد رویرالمؤمنیه امک یرا در وقت سگفت: عثمان 
 س در اطرافش نبود.کچیھ

 است از انصار. یابن عفراء مرد -٢
 ) آمده است.۳۶۱/۴ن در المنتخب (ین چنیا -٣
ندارد، البته در نوع اول  ینام خاص یه در فارسکدن است یر دوشیدو نوع ش» حیتصر«و » ارغاء -٤

 شود. یشود و در نوع دوم نم یف مکر پر از یسرش
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 س ن علییرالمؤمنیاز تواضع امی یھا صورت
 س یه گفت: علکت نموده، یاز صالح لباس فروش و او از مادر بزرگش روا ١یبخار

ا ی -د، و آن را در چادر خود حمل نمود، به او گفتم یدرھم خرما خر یکه به کدم یرا د
نم، گفت: نه، ک ین را حمل مین، ایرالمؤمنیام یمن به عوض تو، ا: -به او گفت  یمرد

) ۵۶/۵ه در المنتخب (کر، چنانکن را ابن عسایا .٢استتر  ال به حمل مستحقیپدر ع
) آمده، از صالح به مانند آن ۵/۸ه (یه در البداکآن را، چنان یآمده، و ابوالقاسم بغو

 اند. ردهکت یروا
 ییت خود به تنھایھنگام وال یه: وکت نموده یروا س یر از زاذان از علکو ابن عسا 

رد، با ک ینمود، از گمشده جستجو م یم ییراھنمارده را کگشت، راه گم  یدر بازارھا م
باز نموده  ینمود و قرآن را بر و ینمود، بر فروشنده و بقال گذر م یم کمکف یضع

 خواند: یم

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُِر�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 ﴾افََسادٗ  َوَ�  ِض �ۡ�

 .]۸۳[القصص: 
بر و فساد را کن یه در زمکم یگردان یم یآنان یآخرت را برا یآن سرا«: ترجمه

 .»خواھند ینم
ر مردمان یھا و اھل قدرت بر سا یه درباره اھل عدل و تواضع از والین آیگفت: ا یو م

 .٣نازل شده است
رون یه از قصر بکدم یرا د س یه گفت: علکت نموده، یاز جرموز روا ٤و ابن سعد 

 یتا نصف ساق، و چادر بلند ی: ازار٥سرخ رنگ بر تن داشت یقطرآمد، و دو لباس 

                                           
 ).۸۱األدب (ص -١
) ضعیف دانسته و گفته ۸۴) آلبانی آن را در ضعیف االدب (۵۵۱بخاری در ادب المفرد ( .ضعیف -٢

اند. البته در معنای این حدیث، حدیثی مرفوع وجود دارد که  است: صالح و مادربزرگش ناشناخته
 ).۸۹موضوع و دروغین است: الضعیفة (

ه یه در البداکن را، چنانیانند ام ی) آمده است. و ابوالقاسم بغو۵۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣
 رده است.کت ی) آمده، روا۵/۸(

٤- ۱۸/۳. 
 یدارد، و تا حد یسرخ رنگ است، و نقش و نگار یاز چادرھا یه: نوعکآمده » تانیقطر«در نص  -٥

 یشود. و ازھر ین آورده میه از طرف بحرکاست  یخوب یھا باشد، و گفته شده: لباس یخشن م
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ھا را به ترس خدا، و  گشت، و آن یه با آن در بازار مکبود  یا انهیبه آن، و با او تاز یکنزد
گفت:  ید، و مینکمانه و ترازو را ادا یگفت: حق پ ینمود و م یو امر میکفروش خوب و ن

 .١دینکگوشت را پف و پرباد ن
ف یو ضع -ر کو ابن عسا یھقی، بیعلید، ابویه، احمد در الزھد، عبدبن حمیھوابن را

رون شدم، ناگھان یه گفت: از مسجد بکاند  ت نمودهیاز ابومطر روا -دانسته شده 
 کیتر، و در پا یکنزد یرا آن به تقوین، زکاز پشت سرم صدا نمود: ازارت را بلند  یمرد

 س یه علکن، متوجه شدم کم ک یسرت را اگر مسلمان باش یلباست بھتر است، و مو
د و سوگند یبه بازار شترھا رفت و گفت: بفروش یھمراھش است، و یا انهیاست، و تاز

ند. بعد از آن نزد ک یت را محو مکرساند، و بر ید، چون سوگند مال را به فروش میمخور
د: تو را چه شده است؟ یند، پرسک یه میگر ٢یه خادمکصاحب خرما آمد، و متوجه شد 

م از قبول آن سرباز یدرھم به من فروخته است، و موال یکرا به  یین خرمایپاسخ داد: ا
صاحب امر و  یدرھم به او بده، چون و یکر و یگفت: خرما را بگ س یزد، عل
ورزد،  یابا م ن سخن]یه خرمافروش [از قبول اکشد  یست، چنان معلوم مین یتیصالح

 ین، آن گاه او خرمایرالمؤمنیام یست؟ گفت: نه، گفتم: علکین یا یدان یا نمیگفتم: آ
 یدرھم به او داد و گفت: ا یکخت و یش ]ریگر خرماھایان دیخود را [در م

 یردکادا نشان  یه آن را براکنیگفت: تا ا یشو ین دوست دارم از من راضیرالمؤمنیام
 نساخت. یمرا راض

تان  سبکد، ینان طعام بدھکیمس یگفت: برابعد از آن به صاحبان خرما گذشت و 
د و گفت: در بازار ما یرس یه به صاحبان ماھکنیرد. بعد از آن رفت تا ایگ یرونق م

رباس بود، و کآمد، و آن بازار  یبزاز یفروخته نشود. بعد از آن به سرا ٣یطاف یماھ
آن مرد  هک ین، ھنگامک ییویکبه سه درھم به من ن یراھنیخ در فروش پیش یگفت: ا

را  یه او وک یآمد، و ھنگام یگرید، بعد از آن نزد دینخر یزیچ یرا شناخت، از و یو

                                                                                                       
ھا به  نم لباسک یشود، و گمان م یه به آن قطر گفته مکاست  یا هین قریبحر ید: در نواحیگو یم

 آن منسوب باشد.
 ت نموده است.ی) روا۴۸/۳عاب (ین را ابن عبدالبر در االستیا -١
 ز است. م.ینکنجا یمراد از خادم در ا -٢
آب ظاھر  یرد وبر رویم ی] میدام عامل خارجکه در آب [بدون کاست  یھدف ھمان ماھ -٣

 شود. یخورده نم یشود و در مذھب حنف یخورده م یه در مذھب شافعکگردد،  یم
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به  یرا از و یراھنیآمد و پ ید، بعد از آن نزد پسر جوانینخر یزیز چیشناخت، از او ن
ش بود، آن گاه یپاھا کھا و قوز راھن تا بند دستید، و آن پید و پوشیسه درھم خر

ن به سه درھم یرالمؤمنیرا به ام یراھنیگفته شد: فرزندت پ راھن آمد، ویصاحب پ
آورده،  س یعل یدرھم را گرفت و برا یک؟ و یفروخت، گفت: چرا از او دو درھم نگرفت

راھن دو درھم بود، و یمت پیست؟ گفت: قین چیر، گفت: چرا، این درھم را بگیگفت: ا
من به من فروخت، و من با  تیپسرم به سه درھم به تو فروخته است، گفت: او با رضا

 .١او را گرفتم یت ویرضا

 بتواضع فاطمه و ام سلمه 
 صدختر رسول خدا  لفاطمه  یه گفت: وقتکت نموده، یاز عطا روا ٢میابونع

از مطلب بن  ٤و ابن سعد .٣اسه برسدکشد به  یم یکش نزدیسوینمود گ یر میخم
ه روا ن داخل ید مسلمیعروس نزد س وه عرب در اول شبیه گفت: بکت نموده، یعبداللَّ

 است. لشد و در آخر شب به آرد نمودن برخاست، ھدف ام سلمه 

 س ی از تواضع سلمان فارسییھا نمونه
ه به او کاز خواھر زادگانم،  یکیه گفت: کت نموده، یروا یاز سالمه عجل ٥میابونع

ه  یرض( یفارسه آمد و به من گفت: دوست دارم، با سلمان یشد، از باد یقدامه گفته م اللَّ
م، و او را یرون رفتیب یوسوی  بهنم، و به او سالم بدھم، آن گاه کمالقات  )عنه یتعال

م یافتی یم بود، و ما او را بر تختکست ھزار تن حایبر ب یم، در آن روز ویافتیدر مدائن 
ه ا یم، گفتم: ایبافت، و به او سالم داد یخرما را م یھا و برگ ھرزاده ن خوایابوعبداللَّ

وعليه السالم «ه نزدم آمده است، و خواست تا بر تو سالم بدھد، گفت: یمن است و از باد

 دارد، گفت: خدا دوستش داشته باشد. ید: تو را دوست میگو ی، گفتم: او م»اهللاه مـرحو

                                           
 ) آمده است.۵۷/۵ن در المنتخب (ین چنیا -١
 ).۳۱۲/۳ه (یالحل -٢
، یبر و غرورکچ یبود، خود بدون داشتن ھ صامبر یه دختر پکنیبا ا یه وکن است یھدف ا -٣

 نمود. م. یار مکمتواضعانه 
٤- ۶۴/۸. 
 ).۱۹۷/۱(ه یالحل -٥
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 سه گفت: در مدائن نزد سلمان کت نموده، یره روایر از حارث بن عمکو ابن عسا
د، یمال یف دست خود مکرا با  یه پوستکافتم، ی یآمدم، و او را در حال چرم باف

م. گفتم: به خدا یایش تو بیخود باش، تا پ یه به او سالم دادم گفت: در جاک یھنگام
ه تو را کنیه روحم روحت را قبل از اک، گفت: نه، بلینم مرا بشناسک یسوگند گمان نم

ه ک یین روح ھایج شده ھستند، بنابرایبس یرھاکا لشھ بشناسم شناخته بود، چون روح
گر را یدیکشوند و  یم یجایکگر یدیکخدا با ھم شناخت داشته باشند، با  یبرا
 یجایکگر یدیکخدا با ھم شناخت نداشته باشند، با  یه براک ییھا شناسند، و روح یم

 .١شناسند یگر را نمیدیکشوند و  ینم
ه کوارد شد،  یدر حال سنزد سلمان  یه: مردکت نموده یاز ابوقالبه روا ٢میو ابونع

 - یا گفت: شغلی - یارکست؟ گفت: خادم را دنبال ین چینمود، گفت: ا یر میخم یو
، بعد از  -ا گفت: دو شغل را ی -م ینکاجرا  یار را بر وکم دو یدیم و خوب ندیا فرستاده

؟ گفت: فالن و فالن یآمدد، سلمان گفت: چه وقت یگو یآن گفت: فالن به تو سالم م
ه آن را ادا کبود  ی، امانتینمود ین را ادا نمید، سلمان گفت: اگر تو ایافزا یوقت، م

 .٣رده بودکن
ه گفت: پدر خواھرش را به کت نموده، یروا یندکقره  یاز عمروبن اب ٤میو ابونع

ز آزاد ینکد، و با یاو ابا ورز یاح او درآورد، ولکرا به ن یسلمان عرضه داشت، تا و
ان یه در مکد، یشد ازدواج نمود، به ابوقره خبر رس یره گفته میه به او بقک یا شده
ه کا شد یآمد و از او جو ین نزد ویاتفاق افتاده، بنابرا یزیچ بفه و سلمان یحذ

رفت، و با او در  یزارش است، بعد به طرف و ه او در ترهکجاست، به او خبر داده شد، ک
خود را در دسته  یبا خود داشت، و در آن تره بود، و عصا یسبد هکروبرو شد،  یحال

ه به کنیم تا ایت نمودکسبد داخل نموده، و آن را سر شانه خود گذاشته بود، بعد حر
ابوقره  یم، بعد از آن برایکداخل منزل شد و گفت: السالم عل یم، ویمنزل سلمان آمد

                                           
) از حارث ۱۹۸/۱ه (یم در الحلین را ابونعی) آمده است، و ا۱۹۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا -١

 ده است.یر نموده، آن را مرفوع گردانکت نموده، و آنچه را سلمان ذیتر روا لیطو
 ).۲۰۱/۱ه (یالحل -٢
از ابوقالبه به مانند آن ) آمده، ۲۱۸/۱ه در صفه الصفوه (ک) و احمد، چنان ۶۴/۴ن را ابن سعد (یا -٣

 اند. ت نمودهیروا
 ).۱۹۸/۱ه (یالحل -٤
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دم یاست، و د ییخشت ھا یسرور یفرش است، در ز یه نمدکاجازه داد، متوجه شدم 
ز در آنجا قرار دارد، سلمان گفت: بر بستر یشود ن ین اسب گذاشته میر زیه آنچه زک

 ن.یرده است بنشکخود پھن  یه براکرده شده است کآزاد 
ه کت نموده، یس روایعبدالق یاز بن یمون بن مھران و او از مردیاز م ١میو ابونع

 یسوار بود، و شلوار یه بر خرکدم یر آن بود دیه امک یا هیگفت: سلمان را در سر
ر آمد، سلمان گفت: یگفتند: ام یان مینمود، و سپاھ یت مکحرھایش  ده بود و ساقیپوش

ه کت است یس روایاز عبدالق یاز مرد ٢ر و شر بعد از امروز است. و نزد ابن سعدیخ
 )جوانان(از  یانانبود، و از نزد جو یا هیر سریبودم، و او ام یگفت: با سلمان فارس

ه آ یرتان است، گفتم: این امیدند و گفتند: ایھا خند عبور نمود، و آن یسپاھ ا یابوعبداللَّ
ر و شر در ما بعد امروز یند؟ گفت: بگذارشان، چون خیگو یچه م ینیب یھا را نم نیا

 یر مباش و از دعایبر دو تن ام یاز آن بخور، ول یبخور کاز خا یاست، و اگر توانست
ھمچنان از ثابت  یو نزد و .٣شود یرده نمکمنع  یو یمظلوم و ناچار بترس، چون دعا

و  ٤یوتاھکمردم با داشتن شلوار سوی  بهر بود، و یه: سلمان در مدائن امکت است یروا
!! سلمان دآم کرکآمد،  کرکگفتند:  یدند، مید یرا م یه وک یآمد، وقت یرون میب ییعبا

نند، ک یه میشان] تشب یھا ی[از باز ییگفتند: تو را به بازند؟ یگو یگفت: چه م یم
ت یم روایر پس از امروز است. و از ھریست، چون خین کیھا با گفت: بر آن یسلمان م

وتاه ک ٥یراھن سنبالنیه پکدم یسوار د یا را بر خر برھنه یه گفت: سلمان فارسکاست 
راھنش بلند یبود، و پ یرمومرد دراز ساق، پ یش تنگ بود بر تن داشت، ویه انتھاک

 یه از دنبال وکدم ید: و اطفال را دیگو یده بود، میش رسیزانوھا یکشده بود و به نزد
ر و شر پس از ید؟ گفت: بگذارشان، چون خیشو یر دور نمیا از امیدند، گفتم: آیدو یم

 امروز است.

                                           
 ).۱۹۹/۱ه (یالحل -١
٢- ۶۳/۴. 
رسد و  یه به دربار خداوند مکشود بل یز مانع قبول نمیچ چیمظلوم و محتاج را ھ یدعا یعنی -٣

 شود. م. یرده مکقبول 
 ه تا زانو را بپوشاند. م.کاست  یوتاھک یه ھدف از آن تنبان عجمکآمده، » اندرورد«در نص:  -٤
 شود.یار مکه در آن کاست  ییمنسوب به ھمان جا -٥
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از  یبود، مردر یبر مدائن ام سه گفت: سلمان کت نموده، یاز ثابت روا ١و ابن سعد
ه  میت یاھل شام از بن وتاه و کر با خود داشت آمد، و سلمان شلوار یاز انج یه بارکاللَّ

 -شناخت  یاو سلمان را نم -ن را بردار یا ایبه سلمان گفت: ب یبر تن داشت، و ییعبا
ر ین امیده شناختند و گفتند: ایسلمان آن را بر پشت خود حمل نمود، مردم او را د

ن را یه به منزلت برسانم. اکنی: تو را نشناختم، سلمان به او گفت: نه، تا ااست، گفت
ن یت نموده، و افزوده است: گفت: من در این روایبه مانند ا یگریق دیھمچنان از طر

ه بن  ٢میگذارم. و ابونع یه به خانه ات نرسانم نمکنیام، و آن را تا ا نموده یتین از عبداللَّ
به  یزیه چک ینمود، و وقت یار مکبه دست خود  سه: سلمان کت نموده یروا سده یبر

را  ٣ان به جذامید، و بعد از آن مبتالیخر یم - یا ماھی -آورد به آن گوشت  یدست م
 خوردند. یم یخواند و با و یفرا م

 س مانیفه بن یتواضع حذ
ه ک یوقت سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، ین روایریابن سعد از محمدبن س

ه بر شما عدالت ک یتا وقت ینوشت: از و یاش م فرستاد، در اجازه نامه یرا م ییفرمانروا
را بر مدائن مقرر نمود، در اجازه  سفه یه حذک ید، ھنگامینکد و اطاعت ینمود، بشنو

ه از شما خواست به او کد و ھر چه را ینکد، و اطاعت یبشنو ینوشت: از و ینامه و
ز بر یه توشه راھش نک یا سوار بر خر پاالن شده بمر فه از نزد عید. پس حذیبدھ

ن و سرداران قوم از یه وارد مدائن شد، اھل آن سرزمک یرون آمد، و وقتیھمان خر بود ب
 یگوشت قرار داشت و بر خر یا هکنان و ت یقرص یاستقبال نمودند، و در دست و یو

از ما  یخواھ یآنان خواند، گفتند: آنچه م یپاالن سوار بود، بعد عھدنامه خود را برا یرو
ه در ک ین خرم را تا وقتیه آن را بخورم، و علف اکخواھم  یم یبخواه، گفت: از شما طعام

 سد، سپس عمر یه خدا خواست اقامت گزک یان آنان تا وقتیان شما ھستم. بعد در میم
در راه در  یو ید، برایرس سبه عمر  یه خبر قدوم وک یا، ھنگامیه بکبه او نوشت 

ه از کد، ید یاو را به ھمان حالت سه عمر ک یند، وقتیاو را نب یه وکرد کن یمک ییجا
رون رفته بود، نزدش آمده، او را در آغوش خود گرفت و گفت: تو برادرم یب ینزد و

                                           
١- ۶۳/۴. 
 ).۲۰۰/۱ه (یالحل -٢
 ند. م.یگو یز میله و خوره نکه به آن داء االسد، آکاست،  کخطرنا یھا یضیاز مر یجذام نوع -٣
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ه گفت: کت است ین روایریاز ابن س ٢میو نزد ابونع ١، و من برادر تو ھستم!!یھست
سوار بود، و در  یپاالن یرو یف آورد، بر خریه به مدائن تشرک یھنگام سفه یابوحذ

خورد. و طلحه  یخر بود م یه روک یقرار داشت، و آن را در حال یه گوشتکدستش نان و ت
 زان نموده بود.یطرف آو یکخود را از  یپاھردو  ت خود افزوده است: ویبن مصرف در روا

ه بن سالم یتواضع جر ه و عبداللَّ  بربن عبداللَّ
ر بن ی] دروازه جریکه گفت: در [نزدکت نموده، یل روایم ابوھذیاز سل یطبران
ه  شد، و غالم خود  یرا سوار م یرفت و قاطر یرون میب یو ،٣لباس دوز بودم سعبداللَّ

ه بن سال یو طبران .٤نمود یرا در پشت سر خود سوار م  سم به اسناد حسن از عبداللَّ
از چوب بر پشتش بود، به او  یه بارکگذشت  یاز بازار در حال یه: وکت نموده یروا

ده یازت گردانین بی نیه خداوند از اک یدارد، در حال ین وا میگفته شد: چه تو را به ا
ه کدم یشن صامبر خدا یم، از پیوب نماکبر را دفع و سرکاست؟ گفت: خواستم 

بر باشد داخل جنت کخردل  یا مقدار دانهه در قلبش به ک یسک«گفت:  یم
 یا گفته است: مثقال ذره یه وکنیت نموده، مگر ایز رواین ین را اصبھانیا .٥»شود ینم
 ) آمده است.۳۴۵/۴ب (ین در الترغین چنیبر. اکاز 

 اند ه رأس تواضعکزاند یسه چ: س قول علی
ه کنیتواضع اند: اه رأس اند ک زیه گفت: سه چکت نموده، یروا س یاز عل یرکعس

 یمجلس به عوض صدر آن راض ید، در انتھایروبرو شد به سالم ابتدا نما یسکانسان با 
 .٦ا و شھرت را بد ببردیگردد و ر

                                           
 ) آمده است.۲۳/۷نز (کن در الین چنیا -١
 ).۲۷۷/۱ه (یالحل -٢
ه رد آن به کاست،  یا پارچه به طوریو سوراخ جامه  یارش دوختن پارگکنمود، رفوگر  یم یرفوگر -٣

 معلوم نشود. م. یآسان
 اند. ثقه یه رجال ویرا نشناختم، و بق یلبکد: سلمه و محمد بن منصور یگو ی) م۳۷۳/۹( یثمیھ -٤
) صحیح دانسته ۷۶۷۴() آلبانی آن را در صحیح الجامع ۹۲/ ۱۰» (الکبیر«. طبرانی در صحیح -٥

) و ابن ۱۹۹۹) و (۱۹۹۸) و ترمذی (۴۰۹۱) و ابی داوود (۹۱است. البته اصل آن از مسلم (
 ) است.۴۵۱، ۳۹۹/ ۱) و احمد (۴۱۷۳ماجه (

 ) آمده است.۱۴۳/۲نز (کن در الین چنیا -٦
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نمود و جز حق را  یمزاح م صامبر یچگونه پ صامبر خدا یمزاح پ یمزاح و شوخ 
 .گفت ینم

رسول خدا، تو با ما  یه گفت: گفتند: اکت نموده، یروا سره یاز ابوھر ١یترمذ 
) مانند ۴۱در األدب (ص یبخار .٢»میگو یمن جز حق را نم«، گفت: ینک یم یشوخ

 ت نموده است.ین را روایا

 با بعضی از زنانش ص امبریمزاح پ
ه کت نموده، یروا باز ابن عباس  -ف دانسته یه آن را ضعک -ر کابن عسا

، آن گاه ینمود؟ گفت: آر یمزاح م صامبر خدا یا پید و گفت: آیپرس یاز و یمرد
از زنان خود  یکیبه  صامبر یگفت: مزاحش چه بود؟ ابن عباس پاسخ داد: پ یمرد

، و دامنت را چون ین را بپوش، و حمد خدا را بگویا«د و گفت: یپوشان یلباس گشاد
 ) آمده است.۴۳/۴نز (کن در الین چنیا .٣»شکدامن عروس ب

 ریبا ابوعم ص امبریمزاح پ
ن مردم بود، یتر با اخالق صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساحمد از انس 

نم گفت: از ک ید: گمان میگو یم -شد  یر گفته میه به او ابوعمکداشتم  یمن برادر
د، ید یآمد و او را م یم صه رسول خدا ک ید: وقتیافزا یم -ر گرفته شده بود یش
 ییقنار ید: ویگو یم» چه شد؟ یر قناریابوعم«، »ریر مافعل النغیأبوعم«گفت:  یم

د، یرس یبود، و نماز فرا م یدر خانه ما م یگاھ: دیافزا ینمود، م یم یه با آن بازکداشت 
 یپاش شد، بعد از آن آب یش جاروب میر پایداد و ھمان بساط ز یآن گاه دستور م

ما نماز  یم و برایستادیا یستاد، و ما در عقبش میا یم صامبر خدا ید، و پیگرد یم
ن را صاحبان صحاح سته جز یا .٤از شاخه درخت خرما بودشان  د: فرشیگو یداد، م یم

) ۳۸۶ه (ین در البداین چنیاند. ا ردهکت یق از انس به مانند آن روایابوداود به چند طر

                                           
 ).۱۷الشمائل (ص -١
آلیانی آن را صحیح ) ۱۹۹۰) ترمذی (۳۶۰/ ۲) احمد (۵۰۳. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٢

 ).۱۷۲۶دانسته است. نگا: الصحیحة (
 ).۱۸۶۴۶) نگا: کنزالعمال (۴۴۰/ ۷. ابن عساکر (ضعیف -٣
 ).۲۱۵۰) مسلم (۶۲۰۳بخاری ( -٤



 حیات صحابه    ٣٦٠

 

با ما رفت و آمد داشت،  صامبر یت نموده: پین لفظ روایبه ا ١آن را یو بخار آمده.

چه  یر، قناریابوعم یا«، »فعل النغري يا أبا عمري ما«گفت:  یم مکوچکبه برادر  یحت
ت است یروا کاز انس بن مال ٣و نزد ابن سعد نطور است.یز ھمین یلفظ ترمذ ٢»شد؟

ر یه به ا ابوعمکرا  یاز فرزندان و یکیوارد شد، و  سنزد ابوطلحه  صامبر یه: پک
د با او مزاح ید یه او را مک یوقت صامبر ید: و پیگو ید، مین دیشد غمگ یه داده مینک
گفتند: » نم؟یب ین میر را غمگیچرا من ابوعم«گفت:  صامبر ید: پیافزا ینمود، م یم
 صامبر ید: آن گاه پیگو ینمود، مرده است، م یم یه با او بازک یو یرسول خدا قنار یا

 .»چه شده؟ یقنارر یابوعم«، »فعل النغري ابا عمري ما«گفت:  یشروع نموده م

 با مردی ص امبریمزاح پ
 ییآمد، و سوار صامبر ینزد پ یه: مردکت نموده یروا س کاحمد از انس بن مال

، گفت: »مینک یسوار م ٤ما تو را بر بچه ناقه«فرمود،  صامبر خدا یخواست، پ یاز و
ھا  ناقها شترھا را جز یآ«فرمود:  صنم؟ رسول خدا کامبر خدا، با بچه ناقه چه یپ یا
ب یح و غریگفته: صح یاند، و ترمذ ت نمودهیروا ین را ابوداود و ترمذیا .٥»ندیزا یم

) از انس ۴۱در األدب المفرد (ص ی) آمده. و بخار۴۶/۶ه (ین در البداین چنیاست، ا
به  سس ین را از محمدبن قی) ا۲۲۴/۸رده است، و ابن سعد (کت ین را روایمانند ا

 را قرار داده است لمن یام ا نندهکسئوال  یه وکنیمگر ات نموده، یآن روا یمعنا

 س با انس ص امبریمزاح پ
دو  یا«به من گفت:  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سابوداود از انس 

ت نموده، و یروا ١ین را ترمذیو ا ) آمده است.۴۶/۶ه (ین در البداین چنیا .٦»گوش
 .٢ندک یمزاح م یگفته است: ابواسامه گفت: با و

                                           
 ).۴۲در األدب (ص -١
 ).۱۹۸۹) ترمذی (۲۱۵۰) مسلم (۶۱۲۹بخاری ( -٢
٣- ۵۰۶/۳. 
 .شتر ماده. م -٤
 ).۴۱۲۸) نگا: صحیح الجامع (۱۹۹۱) ترمذی (۴۹۹۸) ابوداوود (۲۶۷/ ۳. احمد (صحیح -٥
 ) صحیح دانسته است.۴۱۸۲) آلبانی آن را در الصحیحة (۵۰۰۲. ابوداوود (صحیح -٦



 ٣٦١  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 با زاھر ص امبریمزاح پ
ه یه اسمش زاھر بود، واز بادیاز اھل باد یه: مردکت نموده یروا ساحمد از انس 

خواست برود اسبابش را  یه او مک یوقت صامبر یآورد، و پ یه میھد صامبر یپ یبرا
ن ماست و ما شھر یه نشیزاھر باد«: فرمود صامبر خدا یساخت، پ یا میش مھیبرا
 ]یداشت، و [بار یدوستش م صامبر خدا یبود، پ یحیه مرد قبکنیاو با ا ،»ن اوینش

فروخت، و از پشت سرش  یمتاع خود رام یه وکنزدش آمد،  یدرحال صرسول خدا 
ست؟ آن گاه کین، کم ید، گفت: رھاید یرا نم صه رسول خدا کرا بغل نمود، او  یو

وشش کگر یرا شناخت د صامبر یپ یرا شناخت، وقت صامبر یملتفت شد و پ
گفت:  یم صامبر خدا یخوب بچسباند، و پ صامبر ینه پیه پشتش را به سکرد ک یم
رونق  بی امبر خدا، به خدا سوگند، مرا تنبل ویپ یگفت: ا» خرد؟ یه مکن غالم را یا«
ا گفت: ی - یستیرونق ن بی نزد خداوند تنبل و یول«فرمود:  ص، رسول خدا یابی یم
ه ھمه رجال آن به شرط کاست،  ین اسنادیا .٣»-یمت ھستید گرانقنزد خداون یول

ت ننموده، یروا یگریدر الشمائل [از ائمه سته]د ین را جز ترمذیاند، و ا ن ثقهیحیصح
) آمده ۴۶/۶ه (ین در البداین چنیرده است. اکت یح خود روایو ابن حبان آن را در صح

د: رجال احمد یگو یم یثمیاند، ھ نمودهت یو بزار روا یعلین را ھمچنان ابویاست. ا
ه به او کاز اشجع  یجعد از مرد یاز سالم بن اب ین را بزار و طبرانیو ا اند، حیرجال صح

 شهیبود و ھم یمرد دھات یه: وکاند  ت نمودهیشد روا یگفته م یازھر بن حرام اشجع
شده است.  رکآن متذ یآورد و به معنا یم صامبر یپ یرا برا یا هیا ھدیخبر خوش 

 اند. موثق یاند، و رجال طبران ت نمودهیروا ین را بزار و طبرانید: ایگو ی) م۳۶۹/۹( یثمیھ

 ر ھمسرانشیشه و سایبا عا ص امبریمزاح پ
ورود نزد  یبرا سر که گفت: ابوبکت نموده، یروا سر یابوداود از نعمان بن بش

 ید، ھنگامیبلند شن صامبر خدا یشه را بر پیعا یاجازه خواست، و صدا صامبر یپ

                                                                                                       
 ).۱۶الشمائل (ص  -١
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۱۴۲/۵ه در المنتخب (کن را، چنانیر اکم و ابن عسایو ابونع -٢
) ۵۷۹۰) ابن حبان (۲۳۱ترمذی در الشمائل () ۱۹۶/ ۶) بیھقی (۱۶۱/ ۳. احمد (صحیح -٣

 ) آلبانی آن را در مختصر الشمائل صحیح دانسته است.۱۹۶۸۸عبدالرزاق (



 حیات صحابه    ٣٦٢

 

امبر خدا بلند یت را بر پیا صدایبزند، و گفت: آ یلیرا گرفت تا او را س یه داخل شد، وک
 یرون آمد، وقتین بیر خشمگکر را بازداشت، و ابوبکابوب صامبر ی؟! آن گاه پینک یم
ن مرد یه چگونه از دست اک یدید«گفت:  صامبر خدا یرون آمد، پیب سر که ابوبک

 صامبر خدا یورود نزد پ یدرنگ نمود، وباز برا ییروزھا سر ک، بعد ابوب»ادمنجاتت د
ه در کاند، به آنان گفت: مرا چنان ه صلح نمودهکافت یاجازه خواست، و آن دو را در

م، ینمود«فرمود:  صامبر خدا ید، پینکز داخل ینتان  د، در صلحیداخل نمودتان  جنگ
 ) آمده است.۴۶/۶(ه ین در البداین چنیا .١»مینمود

 صامبر یپ یاز سفرھا یکیه گفت: در کت نموده، یروا لشه یو احمد از عا
به مردم گفت:  یاد چاق نبودم، ویه زکبودم  یرون رفتم، آن وقت دختریھمراھش ب

، و من »میه با ھم مسابقه بدھکا یب«ھا جلو رفتند، بعد به من گفت:  ، و آن»دیجلو برو«
ه کنیار نمود، تا ایاخت یدر مقابلم خاموش یگرفتم، و یشیپ یاز وبا او مسابقه دادم، و 

 یرون رفتم، ویش بیاز سفرھا یکیدر  یچاق شدم، و آن را فراموش نمودم، و باز با و
ه با ھم کا یب«ش رفتند، بعد به من گفت: یھا پ ، و آن»دیجلو برو«به مردم گفت: 

دن شروع نمود یجست، و به خند مسابقه دادم، و از من سبقت ی، با و»میمسابقه بدھ
 ) آمده است.۶۸/۱ن در صفه الصفوه (ین چنیا .٢»ن به آنیا«و گفت: 

قرار  یریدر مس صامبر یه: پکت نموده یروا ب کو احمد از انس بن مال
خواند،  یزنانش رجز و شعر م یع ساختن شترھایسر یبرا - یا ساربانی - یداشت، و حد

فرمود:  صرفتند، آن گاه رسول خدا  یم یو یرو یدر جلو صامبر ید: و زنان پیگو یم
ن از انس، ین مانند ایحیو در صح .٣»نکھا رحم  شهیبر تو، بر ش یانجشه وا یا«

ه کت است یاز انس روا ٤یو نزد بخار ت است.ی) آمده روا۴۷/۶ه (یه در البداکچنان
ز ین لم یام سل هکآمد  یاز زنان خود در حال ینزد بعض صامبر یگفت: پ

د: یگو ی، ابوقالبه م»شه ھااندیاروانت شکانجشه آھسته،  یا«بود، و گفت: شان  ھمراه

                                           
 ) ضعیف دانسته است.۱۰۶۳) آلبانی آن را در ضعیف ابی داوود (۴۹۹۹. ابوداوود (صحیح -١
 ).۷۰۷) صحیح الجامع (۵۵۷۸) ابوداوود (۱۷/ ۱۰) بیھقی (۱۶۴/ ۶. احمد (صحیح -٢
 ).۱۱/ ۳) احمد (۲۳۲۳) مسلم (۶۱۴۹بخاری ( -٣
 ).۴۱األدب (ص  -٤



 ٣٦٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 یگفت، حتمًا آن را بر و یاز شما آن را م یکیه اگر کرا فرمود،  یا لمهک صامبر یپ
 .١»ندیشه ھایاروانت شک«د: یگرفت یب میع

 رزنییبا پ ص امبریمزاح پ
آمد و گفت:  صامبر ینزد پ یرزنیگفت: په کت نموده، یروا ساز حسن  ٢یزمذت

رزن یام فالن، پ یا«رسول خدا از خداوند بخواه تا مرا داخل جنت بگرداند، فرمود:  یا
فرمود:  صامبر ینان برگشت، پکه ید: سپس او گریگو ی] می، [راو»شود یداخل جنت نم

 د:یگ یم یشود، خداوند متعال یخود داخل جنت نم یریبا پ یه وکد، یبه او خبر دھ«

﴿ ٓ ا   إِ�َّ
ۡ
�َشأ

َ
ٓ  ُهنَّ َ�ٰ أ بۡ  ُهنَّ َ�ٰ فََجَعلۡ  ٣٥ ءٗ إِ�َشا

َ
 .]۳۶-۳۵[الواقعة: ﴾٣٦ َ�اًرا�

 .٣»میا ر قرار دادهکم. و ھمه را بیدیبخش ینینش نویما آنھا را آفر«: ترجمه

  ص مزاح اصحاب پیامبر

 ص امبریاشجعی با پ کمزاح عوف بن مال
در  که گفت: در غزوه تبوکت نموده، یروا س یاشجع کابوداود از عوف بن مال

ف داشت، به او سالم یاز پوست تشر یا ه در قبهکآمدم،  صنزد رسول خدا  یحال
رسول خدا؟ گفت:  یام ا گفتم: ھمه». داخل شو«ردم، سالمم را پاسخ داده گفت: ک
 ین به خاطر خردید: ایگو یه میالعال یدبن عثمان بن ابی، داخل شدم. ول»ھمه ات«
 ) آمده است.۴۶/۶ه (ین در البداین چنیا ٤ام داخل شوم؟ ه بود و گفت: ھمهقب

 ص امبریان با پیشه و ابوسفیمزاح عا
 صنزد رسول خدا  لشه یه گفت: عاکت نموده، یروا سه یکمل یاز ابن اب ٥یبخار

نانه کله از ین قبیا یھا یاز شوخ یبعض صرسول خدا  یمزاح نمود، مادرش گفت: ا

                                           
 ) آلبانی آن را در الصحیحة صحیح دانسته است.۲۶۴. بخاری در ادب المفرد (صحیح -١
 ).۱۷الشمائل (ص -٢
) سند آن مرسل است. در ضمن مبارک بن فضاله ۲۳۲. ترمذی در شمائل (سند آن ضعیف است -٣

 است.مدلس است و عنعنه کرده 
 ).۲۲/ ۶) احمد (۴۰۴۲) ابن ماجه (۵۰۰۰. ابوداوود (صحیح -٤
 ).۴۱األدب (ص -٥



 حیات صحابه    ٣٦٤

 

 .١»له ماستین قبیھم یھا مزاح ین مزاح بعضیه اکبل«فرمود:  صامبر یاست، پ
ه کاند  ت نمودهیخبر داده، روا یه به وک یسکثم از یر از ابوالھکار و ابن عساکربن بیزب
 لبه یحب در خانه دخترش ام صامبر یه: با پکد یشن سان بن حرب یاز ابوسف یو

ت کعرب ھم تر :٢ت نمودمکه من ترک یمزاح نمود و گفت: به خدا سوگند، ھنگام
شاخ است نه شاخ  بی :٣صورت نگرفت، و گفتند یات شاخ جنگ درباره گر]ینمودند و [د

 .٤»ابوحنظله ی، اییگو ین را میو تو ا«گفت:  ید و میخند یم صدار، و رسول خدا 

 ن درباره مزاح آنانیریگر و قول ابن سیدیکتربوز به  اصحاب و زدن
ه رواربن کاز ب ٥یبخار گر را به یدیک صامبر یه گفت: اصحاب پکت نموده، یعبداللَّ
ر شده، کاز قره متذ ٧یثمی، ھ٦بودند یآمد مرد م یق میه حقاک یوقت یزدند، ول یتربوز م

نمودند؟ گفت: آنان ھم مثل  یھا با ھم مزاج م ا آنین گفتم: آیریابن س یه گفت: براک
 سرود: ینمود و م یمزاح م ب نبودند، ابن عمر یگریز دیمردم بودند، و چ

 خمر من مالِ النَّدامىـحيب ال
 

 ويكره أن تفارقه الفلوس 
 

دارد، و دوست ندارد پول از او  یشراب را از مال شراب نوشان دوست م«ترجمه: 
 .٨»جدا گردد

ز افتاده یر مخرجش نکر نموده، و ذکبدون اسناد، ذ یثمین را ھین صورت ایبه ا
 است.

                                           
) از ابی ملیکه تابعی و بر این اساس این روایت مرسل است. ۲۶۷. بخاری در ادب المفرد (ضعیف -١

 ) ضعیف دانسته است.۴۴آلبانی آن را در ضعیف االدب (
 جنگت را. یعنی -٢
 گر درباره ات نهین آمده: و دیر چنی) به نقل از زب۱۷۹/۲در اإلصابه ( ن در اصل آمده، وین چنیا -٣

 گرشان را به شاخ زدند و نه ھم شاخداران.یدیکھا  شاخ بی
 ) آمده است.۴۳/۴نز (کن در الین چنیا -٤
 ).۴۱األدب (ص -٥
 ) صحیح دانسته است.۲۰۱) آلبانی آن را در الصحیحة (۲۶۶۱. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٦
٧- ۸۹/۷. 
دارد از مال غیر خودمصرف کند و نه از مال  این است که: بخیل دوست می بھدف ابن عمر  -٨

 خودش.



 ٣٦٥  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 ببط یسو مان بایمزاح نع
بصره سوی  بهتجارت  یبرا سر که: ابوبکت نموده یروا لاحمد از ام سلمه 

اند  یبدرھردو  نانیا -ھم با او بودند  ببط بن حرمله یمان و سویرون رفت، و نعیب
ه کنیمان به او گفت: به من طعام بده، گفت: تا ایبط بود، نعی، و توشه راه ھمراه سو -

 یرا برا یواناتیه حک یننده بود، نزد مردمانکه پرخنده و مزاح کمان ید، نعیایر بکابوب
، ید، گفتند: بلیرا از من بخر یقو یغالم عرب یکفروش آورده بودند، رفت و گفت: 

من آزاد ھستم، اگر او را به  یید بگویاست، شا یم]، گفت: او [آدم] زبان داریخر ی[م
را  یه وکد، گفتند: بلینکمن خراب ند و او را بر ید، مرا بگذارینک ین سبب رھا میا
ت داد و کدند، و او آنھا را حریخر یم، آن گاه او را به ده شتر ماده جوان از ویخور یم

د، من مرد آزاد ھستم! گفتند: یگو یبط گفت: دروغ میدش، سویرین است، بگیگفت: او ا
و او را با خود  انداختند یسمان را بر گردن ویه تو ما را با خبر نموده است، و ریاز قض

ھا رفتند و  آمد و به او خبر داده شد، آن گاه او اصحابش نزد آن سر کبردند، بعد ابوب
خبر دادند، و او و اصحابش  صامبر یشترھا را بازگرداندند و او راگرفتند، و آن را به پ

و  اند، ت نمودهیروا یانیو رو یالسین را ابواود، طیا .١دندیخند یسال م یکه ین قضیاز ا
ننده را ک یده، شوخیآن را منقلب گردان یت نموده، ولین را روایھمچنان ابن ماجه ا

ن قصه را یاھة اکتاب الفکار در کبر بن بیمان و زیبط قرار داده، و فروخته شده را نعیسو
ط بن حرمله یرا سل یه وکن یت نموده، مگر ایروا لاز ام سلمه  یگریق دیاز طر

ن سخن یز این یر ویپندارم، و ابن عبدالبر و غ یف میتصحن را یده است، و من اینام
) آمده است، و ابن عبدالبر در ۹۸/۲ن در اإلصابه (ین چنیاند. ا را نادرست دانسته یو

 ت نموده است.یق روایث ام سلمه را از چند طری) حد۱۲۶/۲ ۵۷۳/۳عاب (یاالست

 اعرابی یکمان با یمزاح نع
امبر ینزد پ ییه گفت: اعرابکت نموده، یروا سعه بن عثمان یاز رب ٢ابن عبدالبر

امبر یاصحاب پ ید، و شتر خود را در صحن آن خواباند، بعضیآمد و داخل مسجد گرد ص
گفتند: اگر  -شد  یمان گفته میه به او النعک - س یمان بن عمرو انصارینع یبرا ص

                                           
) اما نزد او شوخی کننده سویط و به فروش رفته ۳۷۱۹) ابن ماجه (۳۱۶/ ۶. احمد (ضعیف -١

 ) ضعیف دانسته است.۸۱۵نعیمان است! آلبانی آن را در ضعیف ابن ماجه (
 ).۵۷۵/۳(عاب یاالست -٢



 حیات صحابه    ٣٦٦

 

دا یپاد اشتھا یز یلیشود، چون به گوشت خ یم خوب میو بخور ینکن را ذبح یا
مان آن را ذبح نمود، ید: آن گاه نعیگو یپردازد، م یمت آن را میق صامبر یپم، و یا ردهک

محمد، ذبحش  ید: ایشکاد ید و فریرون آمد و شتر خود را دیب یبعد آن اعراب
» ار را نموده است؟کن یا کی«رون آمد و گفت: یب صامبر یاند! آن گاه پ نموده

ه او کنید، تا ایپرس یرون رفت، و از او میب یبه دنبال و صامبر یمان، و پیگفتند: نع
شده است،  یمخف یا ه در حفرهکافت، ی سر بن عبدالمطلب یرا در خانه ضباعه بنت زب

اشاره  یبه طرف و یخرما را بر سر خود انداخته است، آن گاه مرد یھا و برگھا و شاخه
دم، و به انگشت یرا ند ین ورسول خدا، م یخود را بلند نموده گفت: ا ینمود و صدا

رون یرا ب یو صامبر خدا یه او در آن بود، آن گاه پکاشاره نمود  ییخود به ھمان جا
رده بود، و به او کر ییش افتاده بود تغیه باالک ییخرما یھا ش با شاخهید، و رویشک

به ه مرا ک یامبر خدا، آنانیپ یگفت: ا» واداشت؟ یچه تو را به آنچه انجام داد«گفت: 
 کرا پا یو یرو صد: و رسول خدا یگو یھا امرم نمودند، م تو نشان دادند، ھمان

 .١تاوان آن را پرداخت صامبر خدا ید: بعد از آن پیافزا ید، میخند ینمود و م یم

 مان با مخرمه بن نوفلیمزاح نع
ه بن مصعب روایر از عمویزب ه و او از جدش عبداللَّ ت نموده، یش مصعب بن عبداللَّ

نه بود، و یدر مد یورکسال و  رمرد بزرگیپ یب زھریگفت: مخرمه بن نوفل بن اھ هک
خواست  یدر مسجد برخاست و م یروز یده بود، ویصدوپانزده سال رسیکعمرش به 

مان بن عمرو بن رفاعه بن حارث یدند، آن گاه نعیشکاد ید مردم بر سر او فریادرار نما
ن، ینجا بنشیاز مسجد برد و گفت: ا یا گوشه نزدش آمد، و او را به س یبن سواد نجار

شاب نمود، و مردم بر سر او یپ یش نمود، ویند و در ھمانجا رھاکو او را نشاند تا ادرار 
نجا آورد؟ به او یمرا به ا کیبر شما،  یه فارغ شد گفت: واک یدند، ھنگامیشکداد 

ند، بر من کور ن طور و آن طیا یمان بن عمرو، گفت: خداوند در حق ویگفتند: نع
 یا م او را آن چنان ضربهین عصایافتم با ایدست  یه اگر بر وکخدا نذر باشد  یبرا

ه ک یه خدا خواست درنگ نمود، به حدک ید! بعد او تا مدتیایه خوب دردش بکبزنم، 
از  یا در گوشه سه عثمان کنزدش آمد،  یدر حال یمخرمه آن را فراموش نمود، روز

                                           
 رده است.کر کعه بن عثمان ذیار و او از ربکربن بی) از زب۵۷۰/۳ن را در اإلصابه (ین این چنیا -١



 ٣٦٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

،  -شد  یخواند، ملتفت نم ینماز م یعثمان وقت -خواند  ینماز مستاده بود و یمسجد ا
جاست، مرا ک ی، وی؟ گفت: بلیخواھ یمان را میا نعیمخرمه گفت: آ یمان براینع

مان ین نعیر ایقرار داد و گفت: بگ سه نزد عثمان کنینزدش برسان، بعد او را آورد تا ا
را مورد  سد نمود و عثمان ش را بلنیدست خود عصاھردو  است، آن گاه مخرمه با

، یرا زد سن عثمان یرالمؤمنیاند، به او گفته شد: تو امکضرب قرار داد، و سرش را ش
مان را یگفت: نع سدند و به سبب آن جمع شدند، و عثمان یزھره شن ین را بنیا

 .١ند، در بدر ھم حاضر بوده استکمان را لعنت ید، خدا نعیبگذار

  ص محمد رسول خداسخاوت و کرم سخاوت سیدنا 

 ص اقوال بعضی صحابه در سخات وی
امبر یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا باز ابن عباس  -و مسلم]  ی[بخار -ن یخیش
 ÷ل یه با جبرئک یبود، و در ماه رمضان وقت( ریبه خ) ن مردمیسخاوتمندتر صخدا 

 یرمضان با ول در ھر شب یبود، جبر یھا سخاوتمندتر م نمود از ھمه وقت یمالقات م
ر از باد یدر خ صد: رسول خدا یگو یرد، مک یرار مکش تینمود و قرآن را برا یمالقات م

) آمده است، و ابن سعد ۶۹/۱ن در صفه الصفوه (ین چنیا .٢روان ھم سخاوتمندتربود
 ت نموده است.یبه مانند آن روا ین را از وی) ا۱۹۵/۲(

ه  -و مسلم] ی[بخار -ن یخیش ه گفت: از کاند  ت نمودهیروا لاز جابربن عبداللَّ
ن ین چنیا .٣گفته باشد: نه یه وکھرگز سؤال نشده است،  یزیچ چیھ صامبر خدا یپ

 ) آمده است.۴۲/۶ه (یدر البدا
ه بن ابیطو یثیو نزد احمد در حد  سد یه: ابواسکت است یر رواکب یل از عبداللَّ

 ٤یثمینمود. ھ یشد منعش نم یه سوال مک یزیھر چ صامبر خدا یگفت: از پ یم
ه بن ابکنیاند؛ مگر ا ثقه ید: رجال ویگو یم ده است. و نزد ید نشنیر از ابواسکب یه عبداللَّ

                                           
ر کار ذک) از ب۵۷۰/۳ن آن را در اإلصابه (ین چنی) آمده، و ا۵۷۷/۳عاب (ین در االستین چنیا -١

 نموده است.
 ).۲۳۰۸) مسلم (۱۵۵۴، ۳۲۲۰، ۱۹۰۲بخاری ( -٢
 ).۲۳۱۱مسلم () ۶۰۳۴بخاری (- ٣
٤- ۱۳/۹. 
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 صامبریه گفت: از پکت است یروا س یل از علیطو یثیدر األوسط در حد یطبران
، و یگفت: بل یبدھد، مخواست آن را انجام  یشد، و او م یخواسته م یزیه چک یوقت
ر یز نخیچ چیھ ید، و برایگرد یخواست آن را انجام ندھد، خاموش م یه مک یوقت
 .١گفت ینم

 ع بنت معّوذ و ام سنبلهیو عزت نمودن رب ص امبریپ
ه گفت: معوذبن عفراء کت نموده، یروا بع بنت معوذ بن عفراء یاز رب یطبران

قرار داشت  کوچکخرد، و  یھا بر آن با درنگه کتازه و نورس  یمانه خرمایپ یکمرا با 
ھم  یوراتیداشت، و ز یبا درنگ را دوست مصامبر یفرستاد، و پ صنزد رسول خدا 

 یتیدست خود را از آن پر نمود و به من داد، و در روا صن آمده بود، و او یاز بحر
ت نموده، و یا طال داد. و احمد مانند آن را روایورات یف دستم به من زک یآمده: به پر

 ھردوی د: اسنادیگو ی) م۱۳/۹( یثمیھ .٢»یاراین بیخود را به ا«افزوده است: گفت: 
) آمده، ۵۶/۶ه (یه در البداکع به اختصار، چنانین را از ربیا یھا حسن است. و ترمذ نیا

 یه: وکت نموده یروا لدر األوسط از ام سنبله  یو طبران رده است.کت یروا
دند و یورز ییھمسرانش از قبول آن خوددار یآورد، ول صامبر یپ یرا برا یا هیھد

و  صامبر یھا را امر نمود و آن را گرفتند، و پ آن صامبر یم، بعد پیریگ یگفتند: ما نم
ه بن جحش از حسن بن عل یش به صورت قطعیرا برا ییاد  ش یداد، و آن را عبداللَّ

ه یرا نشناختم، و بق یو و آمده یظین عمروبن قید: در ایگو ی) م۱۴/۹( یثمیھ .٣دیخر
 در بخش انفاق اموال گذشت. ص یو یسخاوتمند یھا اند. و قصه ثقه یرجال و

  ص امبریسخاوت اصحاب پ
نزد  یه گفت: زنکاند  ت نمودهیروا بر از ابن عمر کار و ابن عساکر بن بیزب

عرب ن یتر ین لباس را به سخیه اکام  ت نمودهیآمد و گفت: من ن صامبر خدا یپ
ستاده یو او ا - سدبن عاص یسع یعنی -» ن پسر بدهیبه ا«فرمود:  صامبر یبدھم. پ

                                           
 باشد. یف میآمده، و ضع یوفکر یثکن محمدبن ید: در ایگو ی) م۱۳/۹( یثمیھ -١
) آلبانی آن را در ۲۷۴/ ۲۴) طبرانی در الکبیر (۱۹۵) ترمذی در شمائل (۳۵۹/ ۶. احمد (ضعیف -٢

 ) ضعیف دانسته است.۱۷۳مختصر شمائل (
 عمرو بن قیظی مجھول است.) در آن ۱۷۳. طبرانی در االوسط (ضعیف -٣
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ن در المنتخب ین چنیا .١ه نام گذاشته شدیدیھا سع ن سبب به آن لباسیبود، و به ھم
 رم صحابه در بخش انفاق اموال گذشت.کسخاوت و  یھا ) آمده است. و قصه۱۸۹/۵(

 ثاریا
 یکچ یه ھکآمده بود،  یه گفت: بر ما زمانکت نموده، یروا باز ابن عمر  یطبران

د، و حاال ما در ید یتر نم نار و درھم مستحقیاز ما خود را از برادر مسلمان خود به د
تر است... و  ما محبوب ینار و درھم از برادر مسلمان مان برایه دکم، یھست یزمان
 .٢ر نمودهکث را ذیحد

 صبر بر همه امراض  :صبر

 بر شدت تب ص دنا محمد رسول خدایصبر س 
م است، و گفته: به شرط مسلم کلفظ از حا -م کا و حایالدن یابن ماجه، ابن اب

ه: در کاند  ت نمودهیروا سد یاز ابوسع -ھم دارد  یادیباشد، و شواھد ز یح میصح
د نزدش یبر سرش قرار داشت، ابوسع یتب داشت و چادر صامبر خدا یه پک یحال

د یرسول خدا، چقدر تب شد یچادر گذاشت و گفت: ا یرا باال آمد و دست خود
شود، و اجر  ید میالت بر ما تشدکو مش یم، سختینطور ھستیما ھم«؟! پاسخ داد: یدار
دام گروه مردم به کامبر خدا، یپ ی، بعد از آن گفت: ا»گردد یمان مضاعف م یبرا

، »علما«؟ گفت: کید: بعد از آنان ی، پرس»ایانب«شوند؟ گفت:  یش میآزما یسخت
شان به شپش مبتال یاز ا یکی] یصالحان، و [گاھ«؟ گفت: کید: بعد از آنان یپرس

ه جز ک ید، حتیگرد یشان به فقر گرفتار میاز ا یکیشت، و ک یرا م یه وک یشد، حت یم
شما به عطا،  ی، از خوشیآنان به ھمان سخت یافت، ولی یدن نمیپوش یرا برا ییعبا
، یھقین را بی) آمده است، و ا۲۴۳/۵ب (ین در الترغین چنیا .٣»بودند یتر م وشحالخ

                                           
 ).۱۳۴/ ۶ابن عساکر ( -١
ھا حسن است. و  گوید: این را طبرانی به چند اسناد روایت نموده، و بعض آن ) می۲۸۵/۱۰ھیثمی ( -٢

 ھای انصار و در انفاق در ضمن نیازمندی گذشت. ھای ایثار در شدت تشنگی، قلت لباس، در قصه قصه
) صحیح الترغیب ۹۴/ ۳) احمد (۱۴۴) نگا: الصحیحة (۳۰۷/ ۴() حاکم ۴۲۴. ابن ماجه (صحیح -٣

)۳۴۰۳.( 
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) مانند آن را ۳۷۰/۱ه (یم در الحلیرده، و ابونعکت ی) آمده، روا۱۵۴/۲نز (که در الکچنان
 ت نموده است.یروا

ه کت نموده، یروا لاش فاطمه  و او از عمه س ١فهیده بن حذیاز ابوعب یھقیو ب
م، یه تب او را گرفته بود آمدک صامبر خدا یادت پیع یاز زنان برا یگفت: در جمع

د و از آن یر آن بر پھلو خوابیزان شد، و بعد زیآو یبر درخت یآب ٢کدستور داد و مش یو
ار را به خاطر شدت تبش نموده بود. کن یا ید، وکیچ یقطره قطره آب م ٣بر سرش
ند، [بھتر کن را از تو دور ی، تا اینکخداوند دعا  یرسول خدا، اگر برا یگفتم: ا

آنھا  یه در پک یااند، بعد آنانیبت انبیو مص ین مردم در سختیدتریشد«شود]، گفت:  یم
 .٤»ھا قرار دارند آن یه در پک یھا قرار دارند و بعد آنان آن یه در پک یقرار دارند، بعد آنان
را  صامبر خدا یه: پکاند  ت نمودهیروا لشه یاز عا یھقیم و بکابن سعد، حا

به او گفت:  لشه یت و پھلو زدن در بستر نمود، عایاکگرفت، و از آن شروع به ش یدرد
ن یبر مؤمن«فرمود:  صامبر ی! پیگرفت یخشم م ینمود بر و ین میاز ما چن یکیاگر 

برسد، خداوند به سبب آن  یا دردی یه رنج خارکرا  یشود، و ھر مؤمن یم یشدت و سخت
) آمده، ۱۵۴/۲نز (کن در الین چنیا .٥»ندک یدرجه بلندش م یکرا محو، و  یو یخطا یک

 اند. د: رجال آن ثقهیگو ی) م۲۹۲/۲( یثمیت نموده، ھین را روایو احمد مانند ا

  بر امراض ص صبر اصحاب نبی

 صبر اھل قبا و انصار بر تب
اجازه خواست،  صامبر یورود نزد پ یه گفت: تب براکت نموده، یروا ساحمد از جابر 

اھل سوی  بهآن را  صامبر یپ ،٦پاسخ داد: ام ملد» ست؟کین یا«گفت:  صرسول خدا 

                                           
 مان.یفه بن یحذ -١
گر نھند یا نوشابه دیه در آن آب ک، دلو و ھر آنچه را که مشکاستعمال شده، » سقا«در نص:  -٢

 دھد. م. یم یمعن
 . م.یبا اصالح از پاورق -٣
) آلبانی آن را در صحیح الجامع ۲۴۵ /۲۴) طبرانی (۴۰۴/ ۴) حاکم (۳۶۹/ ۶. احمد (صحیح -٤

 ) صحیح دانسته است.۱۱۶۵) و الصحیحة (۹۹۶(
 ).۲۹۳۵) ابن حبان (۱۸۹۲) ابویعلی (۳۱۶/ ۳. احمد (صحیح -٥
 ه تب است.ینکام ملدم  -٦
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آمدند و از  صامبر یداند، بعد نزد پ یه خدا مکدند یرا د یزیچ یقبا امر نمود، و آنان از و
د، خداوند را دعا ید؟ اگر خواسته باشیخواھ یچه م«ت بردند، گفت: یاکش یآن به و

، »ننده باشدک کپاتان  ید برایند،و اگر خواسته باشک یآن را از شما دور منم، و ک یم
ب یدر الترغ .٢، گفتند: پس بگذارش»یبل«گفت:  ١ند؟ک یار را مکن یا ایگفتند: آ

و ابن حبان در  یعلیو ابو -اند  حیصح یان ویه راوک -ن را احمد ید: ایگو ی) م۲۶۰/۵(
 اند. ت نمودهیحش روایصح

امبر یداخل شدن نزد پ یه گفت: تب براکت است یروا ساز سلمان  یو نزد طبران
گفت: من تب ھستم، » ؟یستکیتو «به من گفت:  صامبر یاجازه خواست، پ صخدا 

، و تب نزد آنان »اھل قبا بروسوی  به«م، فرمود: کم یزانم و خون را میر یگوشت را م
زرد شده بود، از  ھایشانه روک یآمدند، و در حال صامبر خدا ینزد پ رفت، بعد اھل قبا

د، ید؟ اگر خواسته باشیخواھ یچه م«ت بردند، گفت: یاکش صتب به رسول خدا 
دش تا ید بگذاریند، و اگر خواسته باشکه آن را از شما دفع کنم، ک یخداوند را دعا م

 یثمیھ .٣امبر خدا، بگذارشیپ ی، ای، گفتند: آر»دیرا ساقط نماتان  ه گناھانیبق
را ثقه دانسته و احمد و  یو ین ھشام بن الحق آمده، و نسائید: در ایگو ی) م۳۰۶/۲(

ه یه در البداکن را از سلمان، چنانیمانند ا یھقیاند. و ب فش دانستهیابن حبان ضع
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۶۰/۶(

آمد و  صه گفت: تب نزد رسول خدا کت نموده، یروا سره یاز ابوھر یھقیو ب
 -ن اصحابت یتر ا محبوبی -ن قومت یتر محبوبسوی  بهدا، مرا رسول خ یگفت: ا

ھا رفت و  آنسوی  بهآن گاه » انصار بروسوی  به«بفرست، فرمود:  -نموده  کابوقره ش
رسول خدا تب  یآمدند و گفتند: ا صامبر خدا ید، آنان نزد پیرا خوابانشان  ھمه

ن ید، بنابرایت فرمایما شفا عنا ین تا براکر ما شده است، خداوند را دعا یدامنگ
آمد و  یبه دنبال و ید: آن گاه زنیگو ید،میشان دور گردیدعا نمود، و تب از اشان  یبرا

                                           
 باشد؟ م. یننده مک کما پا یا برای: آیعنی -١
) صحیح ۱۹۳۵) صحیح الجامع (۱۵۶/ ۶) بیھقی در دالئل النبوة (۳۴۶/ ۱. حاکم (صحیح -٢

 ). ۳۴۴۲الترغیب (
) آلبانی آن را در صحیح ۲۴۶/ ۶. آلبانی آن را صحیح دانسته است. طبرانی در الکبیر (صحیح -٣

 )، صحیح دانسته است.۳۴۱۳الترغیب (
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ن، چون من ھم از انصار ھستم، کز دعا یخداوند به من ن یامبر خدا، برایپ یگفت: ا
ن دو را یدام اک«ن، گفت: کمن ھم دعا  یبرا یھا دعا نمود آن یه به خداوند براکچنان

و جنت  ینکه صبر کنیا اینم و آن از تو دور گردد، کت دعا یه براکن ی: ایدوست دار
سه  -نم ک یه صبر مکبل امبر خدا،یپ یگفت: نه، به خدا سوگند، ا» ت واجب گردد؟یبرا

ه ین در البداین چنیا ٢!١گردانم ینم یعوض یجنت و یبه خدا سوگند برا -مرتبه 
 رده است.کت یآن روا یبه معنا سره ی) از ابوھر۷۳در األدب (ص ی) آمده، و بخار۱۶۰/۶(

 ی از اصحاب بر تبیکصبر 
 صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا لشه یر و األوسط از عایدر الصغ یطبران

گفتند: او را » ابم؟ی یچرا فالن را نم«افت، گفت: یداشت ن ینیه با او ھمنشکرا  یمرد
، گفت:  -دند ینام یم» اعتباط«را » تب«، »کوع«در آن زمان  -تب گرفته است 

 صامبر یست، پیآمدند آن بچه گر یه نزد وک ی، ھنگام»مینکادتش ید، تا عیزیبرخ«
ه تب سھم امتم از دوزخ کل به من خبر داده است، ین، چون جبرکه میگر«به او گفت: 

 یو عجل اند، ف دانستهیضع یر ویرا احمد و غ ین عمربن راشد آمده، ویدر ا .٣»است
 ) آمده است.۳۰۶/۲ه در المجمع (کاو را ثقه دانسته است، چنان

 بر و ابودرداء کصبر ابوب
ت یو ھناد از ابوسفر روا ٥میبه، احمد در الزھد، ابونعیش یابن اب ،٤ابن سعد

وارد  یادش نزد ویع یبرا سر کابوب یضیاز مردم در مر یا ه گفت: عدهکاند،  نموده
ند؟ گفت: مرا یم تا تو را ببیرا فرا نخوان یبیا طبیامبر خدا آیفه پیخل یشدند و گفتند: ا

و  .٦»نمک یمن ھرچه بخواھم م«د، گفتند: به تو چه گفت؟ پاسخ داد: او گفت: ید

                                           
ارزش و وزن باشد،  یه داراک یجمله جز در موردن یآمده، و ا» وال اجعل واهللا جلنته خطرا«در نص  -١

 شود. یگفته نم یگریرد مناسبت د
 ) صحیح دانسته است.۳۸۷) آلبانی آن را در الصحیحة (۵۰۲. بخاری در ادب المفرد (صحیح -٢
 ) در آن عمر بن راشد است که ضعیف است.۳۳۱۸) و االوسط (۱۱۴/ ۱. طبرانی در الصغیر (ضعیف -٣
٤- ۱۴۱/۳. 
 ).۳۴/۱ه (یالحل -٥
 ) آمده است.۱۵۳/۳نز (کن در الین چنیا -٦



 ٣٧٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 یارانش برایض شده و یمر سه: ابودرداء کت نموده یه بن قره روایاز معاو ١میابونع
؟ گفت: از یت داریاکاز چه ش ابودرداء ینزدش وارد شدند و گفتند: ا یادت ویع

ا ی؟ گفت: جنت را اشتھا دارم، گفتند: آیت دارم، گفتند: چه اشتھا داریاکگناھانم ش
ن ی) مثل ا۱۱۸/۷ده است. (یم؟ گفت: او خود مرا بر پھلو خوابانینخواھ یبیتو طب یبرا

 رده است.کت یه روایرا از معاو

 اش بر طاعون صبر معاذ و خانواده
ه گفت: در شام کاند  ت نمودهیر از عبدالرحمن بن غنم رواکابن عسامه و یابن خز

ن یو عذاب است بنابرا یدییپل یکن طاعون یگفت: ا سطاعون افتاد، و عمروبن عاص 
 ید، ویرس سل بن حسنه ین خبر به شرحبید، اینکھا فرار  یھا و واد از آن به دره

 صامبر خدا یز ھمصحبت پین شد و گفت: عمروبن عاص دروغ گفته است، من نیخشمگ
ه کن طاعون رحمت پروردگارتان است یتر است، ا بودم، عمرو از شتر اھلش گمراه

ن قبل از یز آن سبب وفات صالحیده، و نیب شما گردینص صپبامبرتان  یتوسط دعا
ب و سھم آل یا، نصیگفت: بار خدا ید، ویرس سن خبر به معاذ یشما بوده است. بعد ا

وافر بگردان، و دو دخترش درگذشتند، و پسرش عبدالرحمن به طاعون معاذ را خوب و 
نندگان ک کن از جمله شید و گفت: حق از جانب پروردگارت است، بنابرایمبتال گرد

ه از صابران خواھ .٢مباش ز در پشت دستش یافت. و معاذ نی یمعاذ گفت: مرا ان شاءاللَّ
تر است، و  م محبوبیخ رنگ براسر ین از شترھاید و گفت: ایبه طاعون مبتال گرد

ه از ک ی؟ گفت: بر علمینک یه میند، گفت: چرا گرک یه میه نزدش گرکد یرا د یمرد
چ ین بود ھیدر زم یالسالم وقت هیم علین، ابراھکه میآوردم، گفت: گر یتو به دست م

ه من ُمردم علم را از نزد ک یدر آن وجود نداشت، و خداوند به او علم داد، وقت یعالم
ه بن سالم، سلمان و ابودرداء کچھار تن طلب  ه بن مسعود، عبداللَّ ن یا .٣شن: عبداللَّ

ن را از عبدالرحمن بن غنم به اختصار، ی) آمده است، و احمد ا۳۲۵/۲نز (کن در الیچن
ن را از ی) آمده است، و احمد ا۳۲۵/۲( یمیه ھثک، چنانیو بزار به طولش از و

                                           
 ).۲۱۸/۱ه (یالحل -١
 ن. م.یونن من الممترکفالن ت کالحق من رب -٢
 ).۲۴۸/ ۵) و (۱۹۶، ۱۹۵/ ۳احمد در مسند ( -٣



 حیات صحابه    ٣٧٤

 

) ۳۱۲/۲( یثمیه ھکچنان یلرحمن بن غنم به اختصار، و بزار به طولش از وعبدا
 اند. حیحیاحمد حسن و ص یگفته: اسنادھا یثمیاند، و ھ ت نمودهیر شده، رواکمتذ

م یاند،: و لفظ ابونع ت نمودهین را از عبدالرحمن به اختصار روایا ٢میو ابونع ١مکحا
 یکدر  ش یاشعر کبن حسن و ابومالل یده، شرحبین است: گفت، معاذ، ابوعبیچن

ه توسط کاست،  ألن رحمت پروردگارتان یروز به طاعون مبتال شدند، معاذ گفت: ا
ن قبل از شما بوده یز سبب وفات صالحیده و نیب شما گردینص صتان  ینب یدعا

رده کن رحمت به وفور عطا فرما، و ھنوز غروب نیا، سھم آل معاذ را از ایاست، بار خدا
ن یتر شد، و محبوب یه داده مینکه به آن کن پسر جوانش عبدالرحمن، ینخست هکبود 

ل و کاز مسجد برگشت او را دچار مش ید، ویش بود به طاعون مبتال گردیمخلوق برا
 ی؟ به او جواب دادم و گفت: ایعبدالرحمن چطور ھست ید: ایافت، پرسی یسخت

نندگان مباش، معاذ گفت: ک کش ن از جملهیپدرم، حق از جانب پروردگار است، بنابرا
ه از صابران خواھ آن  یافت، بعد ھمان شب او را نگه داشت، و فردای یمرا ان شاءاللَّ

جان  یه نزع و سختک یز به طاعون مبتال شد، ھنگامیدفنش نمود، و معاذ خود ن
ندن است، و آنقدر سخت جان داد کن جان یگفت: البته ا یشد م ید میندن بر او شدک
آمد، چشم  یمرگ به ھوش م یجان نداده بود، و ھرگاه از سخت یبه آن سخت یسکه ک

اور، به عزتت یب یگفت: پروردگارم، بر من خوب شدت و سخت یخود را باز نموده م
 .٣داد!! یه قلبم تو را دوست مک یدان یسوگند، م

 گر مسلمانان بر طاعونیده و دیصبر ابوعب
ه کت نموده، یروا -از قومش  یمرد -به ابن اسحاق از شھربن حوشب و او از را 

راد خطبه یا یان مردم برایدر م سده یع شد، ابوعبیه مرض شاک یگفت: ھنگام
تان  ینب یتان رحمت است، و توسط دعا ین مرض برایمردم، ا یبرخاست و گفت: ا

ده از خداوند ین قبل از شما بوده است، و ابوعبیده و وفات صالحیشما رس یبرا
به طاعون مبتال شد و  یده سھمش را بدھد، بعد از آن ویابوعب یه براکخواھد،  یم

                                           
١- ۲۷۶/۱. 
 ).۲۴۰/۱ه (یالحل -٢
) گفته، ۳۱۱/۲( یثمیه ھکت نموده، و رجال آن، چنان یب به اختصار رواین را از ابومنیاحمد ا -٣

 اند! و سندش متصل است. ثقه
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ز بعد ین نمود، او نیین تعیرا پس از خود بر مردم بر جانش سدرگذشت و معاذ بن جبل 
تان رحمت است، و  ین مرض برایمردم، ا یراد خطبه برخاست و گفت: ایا یبرا یاز و

ن قبل ازشما بوده است، و معاذ یصالحده و مرگ یتان به شما رس ینب یبه سبب دعا
گاه فرزندش  را بدھد، آنشان  ه به آل معاذ سھمکخواھد  یازخداوند متعال م

نفس خود دعا  یعبدالرحمن به طاعون مبتال شد و درگذشت، بعد از آن برخاست و برا
نمود، و  یه به طرف آن نگاه مکدم یرا د یف دستش طاعون برآمد، من وکنمود، و در 

گفت: دوست ندارم به عوض آنچه در  ید و میگردان یازآن پشت دست خود را مبعد 
را  سدرگذشت عمروبن عاص  یه وک یم باشد، ھنگامیا برایاز دن یزیتوست چ

ستاد و گفت: یاشان  انیراد خطبه در میا یبرا ین نمود، ویین خود بر مردم تعیجانش
ن از آن به یگردد، بنابرا یل مه واقع شود، چون آتش مشتعک ین مرض وقتیمردم، ا یا
، من به خدا سوگند، یگفت: دروغ گفت س یگاه او واثله ھذل د، آنیھا پناه ببر وهک

!! گفت: به خدا سوگند، یرترین خرم شریبودم، و تو از ا صامبر خدا یھمصحبت پ
 ،١مینک ینجا ھم توقف نمینم، و به خدا سوگند، اک یت رد نمی، براییگویآنچه را م

دند، و خداوند آن یرون شدند و متفرق گردیز بیرون شد، و مرد نید: بعد از آن بیگو یم
 ید، و از رأیرس سن خبر به عمربن خطاب ید: ایافزا یشان دفع نمود، میمرض را از ا

 .٢دینظر و عمروبن العاس خبر شد، و به خداوند سوگند، آن را بد ند

 قول معاذ درباره طاعون عمواس
گاه عمروبن عاص کت نموده یروااحمد از ابوقالبه   سه: در شام طاعون واقع شد آ

د، یھا متفرق شو یھا و واد ن از آن در درهیه واقع شده، بنابراکاست  ین عذابیگفت: ا
ه کد: و گفت: بلیگو یق ننمود، میاش تصد ن گفتهیاو را در ا ید، ولیرس سن خبر به معاذ یا

ا، سھم معاذ و اھلش را از یست، بار خداا صتان  ینب یآن شھادت و رحمت است، و دعا
 یه دعاکندانستم  یمدم، ولید: من شھادت رحمت را فھیگو یرحمت خود بده. ابوقالبه م

ه ک یدر حال یشب صامبر خدا یه: پکه به من خبر داده شد کنیمان چطور است، تا ا ینب
 ی، ھنگام٣ -مرتبه سه  -» ا طاعونیپس تب «خود گفت:  یخواند، ناگھان در دعا ینماز م

                                           
 م.یمان ینم یمان باق یدر جاھا یعنی -١
 ) آمده است.۷۸/۷ه (ین در البداین چنیا -٢
 ) سند آن منقطع است زیرا ابوقالبه معاذ را درک نکرده است.۲۴۸/ ۵. احمد (ضعیف -٣
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ه به کدم یشب تو را شنیرسول خدا، د یلش به او گفت: ایاز فام یه صبح نمود، انسانک
من از «، فرمود: یپاسخ داد: بل» ؟یدیآن را شن«، گفت: ینمود یدعا م ییدعا

رفت و از ین را از من پذینسازد، و او ا کھال یخواستم تا امتم را توسط قحط أل پروردگارم
و از خداوند  ھا را نابود سازد ه آنکشان مسلط نگرداند، یرا بر ا یه دشمنکخداوند خواستم 

از  یند، و به قتل برسانند، ولیب نمایگر را تعذیدیکھا را متفرق نگرداند، تا  ه آنکخواستم 
 .١، سه مرتبه»ا طاعون باشدیگفتم: پس تب  -ا گفت: بازداشته شدم ی -رفت یمن نپذ

 ده به طاعونیشحالی ابوعبخو
اش از  ده بن جراح و خانوادهیه: ابوعبکت نموده یروا سر یر از عروه بن زبکابن عسا

 )ابو(ب و حصه ات در آل یا، نصیبار خدا: گفت یت بودند، ویمرض عمواس در عاف
به طرف آن نگاه  یبرآمد، و و یا ده آبلهیابوعب ٢ز عطا فرما، آن گاه در خنصریده را نیعب
ت که خداوند در آن برکدوارم یام ست، فرمود: منین یزین چینمود، گفته شد: ا یم

ھمچنان از  یگردد. و نزد و یاد میت اندازد زکبر کز اندیدر چ یوقت یاندازد، چون و
 سده بن جراح یرانزد ابوعب یو سه: معاذ بن جبل کت است یروا یره حارثیحارث بن عم

پرسد  به یف دستش برآمده بود نشان داد، تا از وکه در کرا  یده طاعونیفرستاد، ابوعب
ت آن ی، و وضع -به طاعون مبتال شده بود  یه وکبود  ین در حالیا -ه چطور است؟ ک

د، ید ترسیه آن طاعون را دک یمعلوم شد، و زمان کخطرنا یلیدر نفس حارث خ
 .٣سرخ باشد یم شترھایه: دوست ندارم، در عوض آن براکاد نمود یده سوگند یابوعب

 صبر بر نابینا شدن 

 نا شدنشیبر ناب س دبن ارقمیصبر ز :نا شدنیبر ناب ص امبریصبر اصحاب پ
 صامبر یگفت: چشمم درد گرفت، و پ یه مکت نموده، یروا سدبن ارقم یاز ز ٤یبخار

» ؟یردک یرفت چه م ین مید، اگر چشمت از بیز یا«ادتم نمود، بعد از آن گفت: یع
د، اگر یز یا«خواستم، فرمود:  ینمودم، و ثواب آن را از خدا م یصبر مپاسخ دادم: 

                                           
 ننموده است. کالبه معاذ را درت نموده. و ابوقین را احمد رواید: ایگو ی) م۳۱۱/۲( یثمیھ -١
 .کوچکانگشت  -٢
 ) آمده است.۷۴/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣
 ).۷۸األدب (ص -٤



 ٣٧٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

، ثواب ی، و ثواب آن را از خداوند خواستین رفت، و بعد از آن صبر نمودیچشمت از ب
ادت یع یبرا صامبر یه گفت: با پکت است یروا سو نزد احمد از انس  .١»جّنت است

به او گفت:  صامبر یت داشت. پیاکشخود  یھا د بن ارقم وارد شدم، و او از چشمیز
 یو اجر آن را از خداوند خواست ین رفت، و صبر نمودیات از ب ییناید، اگر بیز یا«

 یثمیھ .٢»باشد ینم یه بر تو گناھک ینک یمالقات م یدر حال ألحتمًا با خداوند 
و  یثور یاست، ول یادیسخن ز یآمده، و درباره و ین جعفید: در ایگو ی) م۳۰۸/۲(

 اند. شعبه او را ثقه دانسته
 یبرا صامبر یه: پکت است یروا سدبن ارقم یر از زکو ابن عسا یعلیو نزد ابو

ات  یضین مریاز ا«ده بود وارد شد و گفت: یه عائد حالش گردک یضیدر مر یادت ویع
 یچگونه خواھ یور شوکو  یاگر پس از من زنده بمان یست، ولین کیچ بایبر تو ھ

بدون «خواھم، فرمود:  ینم و اجر آن را از خدا مک یگفت: در آن صورت ، صبر م» بود؟
به  یھقیب .٣ور شدک صامبر ی، و او پس از درگذشت پیشو یحساب داخل جنت م

ن یا یت نموده است، و طبرانی) آمده، روا۱۵۷/۲نز (که در الکد، چنانین را از زیا یمعنا
 صامبر یت نموده، و افزود است: پس از درگذشت پیآن رواد به مانند یر از زیبکرا در ال

اعاده نمود، و بعد از آن درگذشت،  یاشت را به و یینایب ألور شد، و باز خداوند ک
ر یه نباته بنت برکافتم یرا ن یسکد: یگو ی) م۳۰۹/۲( یثمیناد. ھکخداوند رحمتش 

 ر نموده باشد.کبن حمار را ذ

 شدننا یی از اصحاب بر نابیکصبر 
 یینایب صاز اصحاب محمد  یه: مردکت نموده یاز قاسم بن محمد روا ٤یبخار

 یادت نمودند، گفت: صحت چشمانم را به خاطریرا ع یخود را از دست داد، و

                                           
 ).۲۱۵/ ۵) و طبرانی (۵۳۲. بخاری در ادب المفرد (ضعیف -١
) در آن جابر جعفی است که رافضی و ضعیف است. وخیثمة بن ابی ۱۵۶/ ۳. احمد (ضعیف -٢

 خیاصة لین الحدیث است.
گوید: نباتة بنت برید ذکرش  ) می۳۰۹/ ۲) ھیثمی (۴۷۹/ ۶) بیھقی (۲۱۱/ ۵. طبرانی (ضعیف -٣

 در کتب رجال نرفته است.
 ).۷۸األدب (ص  -٤
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ه او درگذشته است، دوست ک ینم و وقتکنگاه  صامبر یپسوی  بهه کخواستم  یم
 .٢باشد ١تباله یاز آھوھا ییچشمم به آھوھردو  یمارین بیه اکندارم 

  صبر بر مرگ اوالد، اقارب و دوستان

 میبر مرگ پسرش ابراھ ص دنا محمد رسول خدایصبر س
ش یه در پکدم یم را دیه گفت: ابراھکت نموده، یروا س کاز انس بن مال ٣ابن سعد

امبر یخت، پیر یم کاش صرسول خدا  یھا داد، و چشم یجان م صامبر خدایپ یرو
گردد، و جز آنچه  ین میزد، و قلب اندوھگیر یم کچشم اش«فرمود:  صخدا 

م، ما به یابراھ یم، به خدا سوگند، اییگو یر آن را نمیند، غیکم یپروردگارمان را راض
 ».مین ھستیخاطر تو اندوھگ

ه ک یدر حال صه گفت: رسول خدا کت است یحول رواکھمچنان از م ٤یو نزد و
ه در گذشت ک یداد، ھنگام یم جان میراھاب ه نموده بود داخل شد وکیبر عبدالرحمن ت

ن یامبر خدا، ایپ یخت، عبدالرحمن به او گفت: ایر کاش صامبر خدا یپ یھا چشم
ه یه گرکنند یمسلمانان تو را بب ی، وقتینک یم یه مردم را از آن نھکاست،  یزیچ
ن یا«شد، گفت:  کش خشکه اشک ید: ھنگامینند!! گوک یه میز گریھا ن ، آنینک یم

 ینھ یشود، مردم را از نوحه خوان یند رحم نمکه رحم نک یسکاست و  یمھربان
، بعد از آن فرمود: »ستین یه در وکف شود یبه آنچه توص یه مردکنیم، و از اینک یم
بود، و آخر ما به اول مان  ینم یمودنیجا شدن، و راه پ یکاگر وعده با ھم «

م، ین ھستیغمگ یم، ما بر ویداشت یمن اندوه یر از ایغ یاندوھ یوست، بر ویپ ینم
گرداند،  یشود، و آنچه پروردگارمان را ناراض ین میزد، قلب اندوھگیر یم کچشم اش
 .٥»باشد یدر جنت م یو یرخوارگیدوره ش یم، باقییگو یآن را نم

 

                                           
 من.یاست در  یتباله: شھر -١
 ت نموده است.ین را از قاسم روای) مانند ا۸۵/۲و ابن سعد ( -٢
٣- ۹۰/۱. 
٤- ۸۸/۱. 
 تر از آن، و به معنای آن روایت کرده است. بدالرحمن بن عوف طویل) ھمچنان از ع۸۹/۱این را وی ( -٥
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 ی از دخترانشیکبر مرگ فرزند  ص امبریپ صبر
 سد یو ابن حبان از اسامه بن ز ، ابن ماجه، ابوعوانهی، احمد، ابوداود، ترمذیالسیط

 یرا نزد و یسکاز دخترانش  یکیه کم، یبود صامبر یه گفت: نزد پکاند  ت نمودهیروا
در حال مرگ است،  یاز و یه طفلکداد ینمود، به او خبر م یفرستاد، و او را طلب م

ه خداوند آنچه کبرگرد، و به او خبر بده،  یبه طرف و«س گفت: کبه ھمان  صامبر یپ
 یک یدارا یز نزد ویز از آن اوست، و ھر چیدھد ن یرد مال اوست و آنچه را میگ یرا م

فرستاده ». ند، و ثواب آن رااز خدا بخواھدکن تا صبر کرا امر  ین است، ویوقت مع
برخاست، و  صامبر ی، آن گاه پییاید نزدش بیه باکسوگند داد،  یبرگشت و گفت: و

با او  یگریو مردان د شدبن ثابت یعب و زکبن  یسعدبن عباده، معاذبن جبل، اب
ت داده کحر صامبر خدا یپسوی  بهردم، طفل کت کشان حریز با ایبرخاستند، من ن

 یھا باشد، چشم کیه در مشک یید، گویجنب ینمود و م یت مکه نفسش حرکشد، 
ن یا«ست؟ گفت: ین چیامبر خدا، ایپ یزد، و سعد به او گفت: ا کاش صامبر یپ

بندگان خود قرار داده است، و خداوند  یھا ه خداوند آن را در قلبکاست  یرحمت
 .) آمده است۱۱۸/۸نز (کن در الین چنیا .١»ندک یبندگان با رحم را رحم م

 ش حمزهیبر مرگ عمو ص امبریپ صبر
ه حمزه ک یوقت صامبر خدا یه: پکاند  ت نمودهیروا سره یاز ابوھر یبزار و طبران

را  یچ منظریه ھکد یرا د یستاد و منظریا ید بر سر ویشھادت رسبن عبدالمطلب به 
رحمت خدا بر تو باد، «ه شده است، و گفت: که تکه تکد یده بود، و دیتر از آن ندکدردنا
، به خدا یر بودیخ یارھاکننده رحم و انجام دھنده کدانم تو وصل  یه من مک ییتا جا

ه تو کبود، دوست داشتم  یوست بر تو نمه بعد از تک یسک ینیسوگند، اگر اندوه و غمگ
ند. به کحشرت  -مانند آن  یا لمهکا ی -درندگان  یھا مکرا بگذارم، تا خداوند از ش

آن ». ه خواھم نمودکه تکن عمل ھفتاد تن را چون مرده تو تیخدا سوگند، در مقابل ا
 نازل شد و خواند: صن سوره بر محمد یالسالم با ا هیل علیگاه جبرئ

ْ  ُتمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿  ت.یتا به آخر آ ]۱۲۶[النحل:  ﴾بِهِ  ُتمُعوقِبۡ  َما لِ بِِمثۡ  َ�َعاقُِبوا
 .»دیفر دھکیشده  یه به شما تعدک ید، تنھا به مقدارینکد مجازات یاگر خواست«: ترجمه

                                           
 ).۲۰۴/ ۵) احمد (۱۵۸۸) ابن ماجه (۳۱۲۵) ابوداوود (۹۲۳) مسلم (۱۲۸۴بخاری ( -١



 حیات صحابه    ٣٨٠

 

ن عمل اجتناب یا یفاره داده و از اجراکش یقسم خو یبرا صامبر خدا یآن گاه پ
د، یگو ی) م۱۹/۶( یثمیه ھک، چنانیآمده و و یمر یریصالح بن بشن یدر ا .١دیورز
 ت نموده است.ین اسناد به مانند آن رواین را به ای) ا۱۹۷/۳م (کباشد، و حا یف میضع

 صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت است یروا باز ابن عباس  یو نزد طبران
انجام داده شده بود نگاه نمود: گفت:  یآنچه بر وسوی  بهستاد، و یا سمقابل حمزه 

گذاشتم تا در  یرا م ینمودم، و و یرا دفن نم یشدند و ین نمیاگر زنان ما غمگ«
». زدیپرندگان باشد، و خداوند او را از آن جا برانگ یھا نه دانیدرندگان و چ یھا مکش
روز شدم، یپھا  اگر بر آن«نش ساخت و گفت: ید، اندوھگید ید: و آن چه را در ویگو یم
 ن باره نازل فرمود:یدر ا ألگاه خداوند  ، آن»ه خواھم نمودکه تکمرد آنھا را ت یس

ْ  ُتمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿ ٰ  َخۡ�ٞ  لَُهوَ  ُ�مۡ َصَ�ۡ  َولَ�ِن ۦۖ بِهِ  ُتمُعوقِبۡ  َما لِ بِِمثۡ  َ�َعاقُِبوا  ِ�ِ�نَ ّلِل�َّ
 .﴾ُكُرونَ َ�مۡ ﴿ن قول خداوند یتابه ا .]۱۲۶[النحل:  ﴾١٢٦

فر کیشده  یه به شما تعدک ید، تنھا به مقدارینکد مجازات یو اگر خواست«: ترجمه
ر کله و میان بھتر است... و حیباکیش یار براکن ید، اینکشه یپ ییباکید، و اگر شیدھ

 .»نندک یم
ر گفت، یبکت یبعد از آن دستور داد و او به طرف قبله نھاده شد، بعد نه مرتبه بر و

 یو یشد، در پھلو یآورده م یدیجمع نمود، و ھرگاه شھ ینار وکو سپس شھدا را 
 صامبر خدا یو شھدا ھفتاد قرآن نازل شد، پ یبر و صامبر یشد، و پ یگذاشته م

ف یوب بن راشد آمده، و ضعین احمدبن ایدر ا .٢ردهک کردن را ترکعفو نمود و مثله 
 ) گفته است.۱۲۰/۶( یثمین را ھیباشد. ا یم

 دبن حارثهیبر ز ص امبریاندوه پ
دبن منصور از یدر األفراد و سع ی، دارقطنیع، بزار، باوردیبه، ابن منیش یابن اب

 صامبر یشته شد، نزد پکه پدرم ک یه گفت: ھنگامکاند  ت نمودهیروا سد یاسامه بن ز
آمدم،  یز نزد ویآن ن یخت، و به فردایر کش اشیھا د چشمیه مرا دک یآمدم، وقت

                                           
) به ۱۹۷/ ۳) در سند آن صالح بن بشیر المری است که ضعیف است. حاکم (۱۷۹۵. بزار (ضعیف -١

 مانند آن.
 ).۱۲۰/ ۶) نگا: مجمع (۶۳، ۶۲/ ۱۲. طبرانی (ضعیف -٢
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ن در ین چنیا .١»دمیروز از تو دیه دکنم یب یرا م یزیدن تو چیاز دز یامروز ن«گفت: 
ه گفت: کت است یر روایاز خالدبن شم ٢و نزد ابن سعد ) آمده است.۱۳۶/۵المنتخب (

گاه  د: آنیافزا ینزدشان آمد، م صامبر ید، پیدبن حارثه به شھادت رسیه زک یھنگام
 صد، و رسول خدا یان دویبا اضطراب و گر صامبر خدا ید به طرف پیدختر ز

ست؟ ین چیرسول خدا، ا یگفت: ا سد، سعدبن عباده یست، و آوازش بلند گردیگر
 .٣»ن شوق دوست به دوستش استیا«پاسخ داد: 

 بر عثمان بن مظعون ص امبریپ اندوه
عثمان بن مظعون را در  صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا لشه یاز عا یترمذ

ن یا .٤ختیر یم کاشھایش  نمود، و چشم یه مید، و گریبوس یه درگذشته بود مک یحال
مانند آن را  لشه ی) از عا۲۸۸/۳) آمده است، و ابن سعد (۴۶۴/۲ن در اإلصابه (یچن
دم یرا د صامبر یپ یھا که گفت: من اشکآمده،  یت ویرده است، و در رواکت یروا

 بود. یه بر رخسار عثمان بن مظعون جارک

  بر مرگ ص صبر اصحاب پیامبر

 صبر ام حارثه بر مرگ پسرش
در روز بدر به  سه: حارثه بن سراقه کاند  ت نمودهیروا سو مسلم از انس  یبخار
د و یرس یر نامعلومیو او را ت ،٥نندگان جنگ بودکد، موصوف در جمله نظاره یقتل رس

رسول خدا، مرا از حارثه خبر بده، اگر  یگاه مادرش آمد و گفت: ا د، آنیبه قتلش رسان
نوحه و  یعنی -نم ک یار مکه چه کد ینم، وگرنه، خدا خواھد دک یدر جنت باشد صبر م

به او گفت:  صامبر خدا ی، پ -اد تا آن وقت حرام نشده بود یشم، و نوحه و فرک یاد میفر
پسر تو فردوس  ؟! آن ھشت جنت است، بهیا ا عقل خود را از دست دادهیبر تو، آ یوا«

                                           
 .)۵۳۲/ ۷) ابن ابی شیبة (۲۶۷۵بزار ( -١
٢- ۳۲/۳. 
 ).۴۶۲/ ۵ابن عساکر در تاریخ دمشق ( -٣
) وی گفته است: حسن صحیح است. آلبانی نیز آن را در صحیح الترمذی، ۹۸۹. ترمذی (صحیح -٤

 ) صحیح دانسته است.۷۸۸(
 ند.ینما یت نمکدر آن شر نند، و خودک یه قتال را تماشا مک یسانکاز  -٥
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از انس به  ٢یھقین را بیو ا ) آمده.۲۷۴/۳ه (ین در البداین چنیا .١»ده استیرس یاعل
ر آن ینم، و اگر غک یآمده: اگر در جنت باشد صبر م یتیت نموده، و در روایمانند آن روا

ن جنت در جنت است، و یام حارثه، چند یا«نم، گفت: ک یه میگر یبه سخت یباشد بر و
 یاز حصن بن عوف خثعم ،٤آن را یو طبران .٣»ده استیرس یتو فردوس اعل به فرزند

 یکام حارثه آن  یا«ه گفت: کآمده،  یث ویرده، و در حدکت یآن روا یبه معنا س
، گفت: پس صبر »است یاست، و او در فردوس اعل یادیز یھا ه جنتکست، بلیجنت ن

 یث ویت نموده است، و در حدیروا ،٥لیل طوکن را از انس به شینم. و ابن نجار اک یم
ن ینم، و نه اندوھگک یه میامبر خدا، اگر در جنت باشد، نه گریپ یآمده: ام حارثه گفت: ا

 -ام حارث  یا«نم، گفت: ک یه میا زنده ھستم، گریشوم، و اگر در آتش باشد، تا در دن یم
 یوس اعله جنت در جنت ھاست، و حارث در فردکست، بلیجنت ن یکآن  -ا حارثه ی

 حارث!!. یگفت: به به، ا ید و میخند یه مکبرگشت  یآن گاه او در حال». است

 صبر ام خالد بر فرزندش
 یظه مردیه گفت: در روز قرک سس بن شماس یاز محمدبن ثابت بن ق ٦ابن سعد

نزد مادرش آمد،  یسکد: یگو ید، میشد، به قتل رس یگفته م سه به او خالد کاز انصار 
دن نقاب یبا پوش ید: ویافزا ید است، میمادرخالد! خالد به قتل رس یو به او گفت: ا

! گفت: اگر خالد را از یده، و تو نقابدار ھستیآمد، و به او گفته شد: خالد به قتل رس
خبر داده شد،  صامبر ین سخن به پیدھم، ا یخود را از دست نم یایام، ح دست داده

رسول خدا؟ پاسخ  ین چرا اید گفته شد: ایگو ی، م»د استیاو اجر دو شھ یبرا«فرمود: 
س یر بن قیم از عبدالخین را ابونعیا .٧»اند دهیتاب به قتل رسانکچون او را اھل «داد: 

                                           
 ).۲۷۲، ۲۶۴، ۲۶/ ۳) احمد (۳۱۷۴۱) تزمذی (۳۹۸۲بخاری ( -١
٢- ۲۷۳/۹. 
) از ۶۸/۳سعد ( )، و ابن۲۰۸/۳م (ک) آمده، و حا۲۷۳/۵نز (که در الکبه، چنانیش ین را ابن ابیا -٣

 اند. ت نمودهیآن روا ین به معنایا
 ) آمده.۲۷۵/۵نز (که در الکچنان -٤
 ) آمده.۲۶/۷نز (کال ه درکچنان -٥
٦- ۸۳/۳. 
) ۵۳۵) آلبانی آن را در ضعیف ابوداوود (۲۴۸۸) ابوداوود (۲۴۸۸) و (۱۵۹۱. ابویعلی (ضعیف -٧

 ضعیف دانسته است.
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ت نموده، و ی) آمده، روا۱۵۷/۲نز (که در الکش، چنانیبن شماس از پدرش و از بابا
س بن شماس از یس بن ثابت بن قیر بن قیق عبدالخیاز طر یعلیرا ابو نیھمچنان ا

رده، و گفته: کت ی) آمده، روا۴۵۴/۱ه در اإلصابه (کش به مانند آن، چنانیپدرش از بابا
 م.یشناس یق نمین طرین را جز از ایب است، و ما ایث غرین حدید: ایگو یابن منده م

 م بر موت فرزندشانیصبر ابوطلحه و ام سل
 یم نزد ابوانس آمد و گفت: امروز برایه گفت: ام سلکت نموده، یروا سبزار از انس 

ه ک ییآ یم ییزھایبه چ ین اعرابیش ایشه از پی، گفت: ھمیبر یه بد مکام  آمده یزیچ
ارش نمود، و او ید، و اختیرا برگز یخداوند و یبود ول ییم گفت: اعرابیبرم، ام سل یبد م
م گفت: شراب حرام شده ی؟ ام سلیا د: چه با خود آوردهیپرسده است، یگردان یرا نب

 سدر گذشت، بعد ابوطلحه  کمشر یان من و توست، ویم یین جدایاست، ابوانس گفت: ا
ازدواج  یباش که مشرک یم به او گفت: من با تو در حالیم آمد، و ام سلینزد ام سل

پس ھدفم : م گفتیسل ست، امین ھدفت نینم، ابوطلحه گفت: به خدا سوگند، اک ینم
را  صخدا  یم گفت: من تو را و نبیست؟ گفت: ھدفت طال و نقره است، ام سلیچ

شوم، گفت: چه  یاز تو به سبب اسالم راض یه اگر اسالم آوردکرم، یگ یشاھد و گواه م
ت برو، یز و با عمویانس برخ یم گفت: ایباشد؟ ام سل یار ھمراه مکن یبا من در ا یسک
م یدست خود را بر شانه من گذاشت، و به راه افتاد ید:] ویافزا یبرخاست، [انس م یو

ن ابوطلحه یا«د و گفت: یالم ما را شنکم، او یدیرس صامبر خدا یپ یکه نزدکنیتا ا
 صامبر خدا ی، آن گاه به پ»شود یده میعزت اسالم دھایش  ان چشمیه در مکاست، 

ْن ال «سالم داد و گفت: 
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ أ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ َ إِال ا�َّ

َ
ه کدھم  یم یگواھ«. »إهِل

 صامبر خدا ی، و پ»خدا وجود ندارد، و محمد بنده و رسول اوست یکجز  یمعبود بر حق
ا یبه دن یاو طفل یم برایاح او بنابر اسالم آوردنش درآورد، ام سلکم را به عقد نیام سل

 د، بعد از آنیده و خوشحال گردیگرو یلیخ یرو شد، و پدرش به وآورد و آن بچه راه 
م پسرم یآن طفل را قبض نمود، بعد ابوطلحه آمد و گفت: ام سل یو تعال کخداوند تبار

 ی، امروز غذایخور یا غذا نمیم گفت: آیچه حال دارد؟ گفت: خوب است، ام سل
م داشتم، و بعد یتقد یبه و ظھرش را ید: غذایافزا یم میر نمودم؟ ام سلیظھرت را تأخ

ه خداوند ک یت تا مدتیت گرفتند، و آن عاریبه عار یرا قوم یتیعار ابوطلحه یگفتم: ا
ت خود فرستادند، و یت دنبال عاریماند، بعد صاحبان عار یم نموده بود نزدشان باقکح
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گفت: ند؟ ینما ییباکیو ناش یقرار بی هکنھا حق دارند یا ایت خود را پس گرفتند، آیعار
جاست؟ پاسخ داد: آنجا در کگفته است، گفت: در  کا را تریم گفت: پسرت دنینه، ام سل

و  ،١برداشت و استرجاع خواند یداخل شد، و پرده را از و یخلوت خانه است، پس و
گاه یرفت، و او را از قول ام سل صامبر خدا یبعد از آن نزد پ  صامبریرد، پکم آ

به خاطر  یرا در رحم و یده، خداوند پسریبه حق برگز ه مراک یسوگند به ذات«فرمود، 
م آن طفل را وضع نمود، و ید: بعد ام سلیافزا ی، م»صبرش بر فرزندش انداخته است

ه ناف پسرت را ک یانس نزد مادرت برو و به او بگو: وقت یا«گفت:  صامبر خدا یپ
او را بر دستان من  د:یگو ی، م»یمن بفرستسوی  بهو او را  یبه او نچشان یزی، چیدیبر

سه دانه «گذاشتم، فرمود:  یو یرو یآوردنش، و در جلو صامبر یگذاشت و نزد پ
را انداخت، و بعد ھایشان  ھا را آوردم، او دانه د: آنیافزا یم ٢»اوریم بیخوب برا یخرما

د و حل نمود، و سپس دھن بچه را باز نمود و آن را یآن را در دھن خود انداخت و جو
د، یگردان یانداخت، و طفل شروع نمود و زبان خود را در دھان خود م یدر دھن و

نزد مادرت «، و افزود: »دارد یاست خرما را دوست م یچون انصار«فرمود:  صامبر یپ
 ٤یثمیھ .٣»بگرداند یار و متقکویکت بدھد و او را نکت برین برایبرو و بگو: خداوند در ا

ر احمد بن منصور یغ اند، حیرجال آن رجال صح ت نموده، وین را بزار رواید: ایگو یم
 ٥یم به ویه: ام سلکدر نزد بزار ھمچنان آمده  یتیباشد، و در روا یه ثقه مک یالرماد
ه فالن غالمم آن را ک، ینک یرا عبادت م یه چوبکنم، کازدواج  یبا تو در حال: گفت

 .٦ر شده استکث را متذیشد و حدک یم
ض بود، یه مرکداشت  یپسر سه گفت: ابوطلحه کت است یروا س ٧از انس
د: پسرم یه ابوطلحه برگشت، پرسک یرون شد و آن طفل در گذشت، ھنگامیابوطلحه ب

                                           
 .»إنا إليه راجعونإناهللا و«گفت:  -١
 نه. م.یو و خوب مدیکن یخرما یا ، گونه»عجوه« یخرما -٢
 ).۲۶۱/ ۹) نگا: المجمع (۲۶۶۹. بزار (صحیح -٣
٤- ۲۶۱/۹. 
 ابوطلحه. -٥
ر قصه اسالم ک) از انس بدون ذ۳۱۶/۸ن را ابن سعد (یباشند. و ا یح میو رجال آن رجال صح -٦

 ت نموده است.یآوردن ابوطلحه روا
 ).۸۲۲/۲( یبخار -٧
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 یو یشب را برا ین حالت قرار دارد، آن گاه غذایدر بھتر یم گفت: ویچه شد؟ ام سل
ه ک یگامھمبستر شد، ھن یشب را صرف نمود، و بعد از آن با و یم نمود، و او غذایتقد

ه صبح شد ابوطلحه نزد ک یاند، وقت م گفت: طفل را دفن نمودهید، ام سلیفارغ گرد
شب با ھم ھمبستر ید«فرمود:  صامبر یآمد، و او را خبر داد، پ صامبر خدا یپ

ا آورد، یبه دن یا ، و او بچه»ت بدهکبرشان  یا، برایبار خدا«، فرمود: یگفت: آر ١»د؟یشد
ن او را نزد ی، بنابرایاوریب صامبر ین تا نزد پکرا نگاه  یابوطلحه به من گفت: و

طفل را گرفت و  صامبر یفرستاد، و پ یبا و ییخرماھا آورد، و [مادرش] صامبر یپ
آن  صامبر یھست، بعد پ یی، خرماھایگفتند: آر» ھست؟ یبا و یزیا چیآ«گفت: 

ذاشت، و با آن د، و سپس از دھن خود گرفت و در دھن طفل گیخرماھا را گرفت و جو
ه گذاشتیامش را مالک  صامبر خدا یآمده: پ ٣یگریت دیو در روا .٢د و نامش را عبداللَّ

د: یگو یان می، سف»ت بدھدکبرشان  آن دو در شب ین است خداوند براکمم«: گفت
 .٥-٤قرآن بودند یه ھمه قارکدم ینه اوالد د )آن دو( یاز انصار گفت: من برا یمرد

ه س قیر صدکصبر ابوب  بر مرگ فرزندش عبداللَّ
ه بن ابکت نموده، یاز قاسم بن محمد روا ٦مکحا در روز  بر کب یه گفت: عبداللَّ

زخمش تازه  صامبر خدا یقرار گرفت، و چھل شب پس از درگذشت پ یریطائف ھدف ت
دخترم، به خدا سوگند،  یرفت و گفت: ا بشه یر نزد عاکد و درگذشت، بعد ابوبیگرد
ش یشه گفت: ستایرده شد. عاکرون یگرفته شده، و از منزل ما ب یسفنداز گوش گو ییگو

رشد استوار سوی  بهات را  م و ارادهیرومند، و تصمیه دل تو را نکه کرا است  ییخدا
ا یدخترم: آ ید و گفت: ایرون آمد، و باز دوباره داخل گردیب سر کده است، بعد ابوبیگردان

ه را کد، یترس ین میاز ا ، »اليه راجعون إناإناهللا و«د؟ پاسخ داد: یزنده دفن نموده باشه عبداللَّ

                                           
 م.». أعرستم الليلة«ن است: یچن صامبر یقول پ -١
 ).۵۵۱۰، ۵۵۰۹) مسلم (۵۴۷۰بخاری ( -٢
٣ -۱۷۴/۱. 
ه نه پسر دیه براکن است، یدرست ا -٤  دم.ی، عبداللَّ
 ).۱۳۰۱بخاری ( -٥
٦- ۴۷۷/۳. 
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 یبرم، ا یطان رانده شده پناه میشنوا و دانا از ش یز به خدایر گفت: من نکپدرم، ابوب یا
طان، یاز ش یا ، وسوسهکاز مل یباشد: الھام یم یا الھام و وسوسه یسکھر  یدخترم برا

ر تا آن وقت نزدش بود، و آن را یآمد، و آن ت یف نزد وید: بعد وفد ثقیگو ی] می[راو
د برادر یشناسد؟ سعد بن عب یر را مین تیاز شما ا یکیچ یا ھیرون آورد و گفت آیبشان  یبرا
ده بودم، نخ داده بودم، بر آن زه یه من آن را تراشکاست  یرین تیعجالن گفت: ا یبن
ه کاست  یرین ھمان تیگفت: ا سر کده بودم و خودم آن را پرتاب نموده بودم، ابوبیچیپ

ه بن اب ه او را به دست تو کراست  ییش خدایده است، ستایر را به قتل رسانکب یعبداللَّ
 .١ع استیره حفاظت او وسید، و دایل نگردانیذل ید، و تو را به دست ویعزت بخش

 ن بارهیدر ا بصبر عثمان و ابوذر 
 سعثمان  یه براک یوقته گفت: کت نموده، یروا سد یابن سعد از عمروبن سع

نمود،  یش میخواست، و بو یبود م یم یا هکه در تک یشد، آن را در حال یتولد م یفرزند
برسد،  یزیرا چ یه اگر وک؟ گفت: دوست دارم، ینک یار را چرا مکن یبه او گفته شد: ا

نز کن در الین چنیا .یمحبت و دوست یعنی -واقع شده باشد،  یزیدر قلبم چ یاز و
 یگفته شد: تو مرد یه به وکت نموده، یروا سم ازابوذر ی) آمده است، و ابونع۱۵۷/۲(

ھا را از دار  ه آنکراست،  ییش خدایماند، گفت: ستا ینم یت باقیبرا یا ه بچهک یھست
 ) آمده است.۱۵۷/۲نز (کن در الین چنیا .٢ندک یمشان  رهیرد، و در دار بقا ذخیگ یفنا م

 دیبرادرش زبر مرگ  س صبر عمر
 یه گفت: وقتکت نموده، یروا سد بن خطاب یاز عمربن عبدالرحمن بن ز ٣مکحا

د و یدبن خطاب به من رسیبت زیگفت: مص ید، میرس یم یبتیمص سعمر  یه براک
بر تو، آن چنان برادرم  ید، و به او گفت: واید را دیقاتل برادرش ز سصبر نمودم، عمر 

 .٤نمک یاد میرا  یوزد من و یمه ھرگاه باد شرق ک، یا شتهکرا 

                                           
ل یآمده: و تو را به دست او ذل یت ویت نموده، و در رواین را به مانند آن روای) ا۹۸/۹( یھقیو ب -١

 تر است. عیوستان  ی ھردوید، و او را براینگردان
 ).۱/۱۶۱» (الحلیة«ابونعیم در  -٢
٣- ۲۲۷/۳. 
 رده است.کت ین را رواید مانند ای) از عبدالرحمن بن ز۹۸/۹( یھقیو ب -٤
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 بر مرگ برادرش حمزه س هیصبر صف
به قتل  سه حمزه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا باز ابن عباس  ١مکحا

رده ک یارکچه  یه وکدانست  یرون رفت، و نمیب یدر طلب و له ید، صفیرس
مادرت  یر گفت: برایبه زب یبرخورد نمود، عل بر یو زب ین راستا با علیاست، در ا

ش یھا برا د: حمزه چه شد؟ آنیات بگو. پرس گفت: نه، تو به عمه یر به علیبگو، و زب
من بر «آمد، و او فرمود:  صامبر یدانند، سپس نزد پ یه نمکچنان وانمود ساختند 

ه یگذاشت و دعا نمود، آن گاه صف ینه وی، و دست خود را بر س»ترسم یم یعقل و
د یستاد و دیا یسر و یآمد و باال صامبر ی، بعد از آن په نمودیو گر ٢استرجاع خواند

نه یگذاشتم، تا از چ یبود، او را م یزنان نم ییباکیاگر ناش«ه مثله شده است، و گفت: ک
ن دستور یبعد از آن درباره مقتول ،٣»شد یم یآور م درندگان جمعکدان پرندگان و ش

ھا  گذاشت و بر آن یرا م شھا نماز خواندن را شروع نمود، و نه تن و حمزه  داد، و بر آن
ماند، و باز نه تن را  یم یشدند، و حمزه باق یگفت، بعد آنھا برداشته م یر میبکھفت ت

ماند، و باز  یشدند، و حمزه باق یگفت، و برداشته م یر میبکھا ھفت ت آوردند و بر آن یم
ن را یا .٤ه از آنان فارغ شدکنیگفت، تا ا یر میبکھا ھفت ت آوردند و آن ین را منه ت

ه در المنتخب ک، چنانببه مانند آن از ابن عباس  یبه و طبرانیش یھمچنان ابن اب
) آمده، ۱۱۸/۶ه در المجمع (کن را، چنانیاند، و بزار ا ت نمودهی) آمده، روا۱۷۰/۵(

اد یز ید بن ابیزی یگفته است: در اسناد بزار و طبرانت نموده و [صاحب المجمع] یروا
 باشد. یف میآمده، و ضع

به  یه: در روز احد زنکت است یروا سر بن عوام یاز زب یعلیو نزد بزار، احمد و ابو
مناسب ندانست  صامبر ید: و پیگو ین برسد، میبود به متقول یکآمد، و نزد یشتاب م

ه او مادرم کد: من شناختم یگو یر میزب». زن، زن«فت: ن گیند، بنابرایھا را بب ه او آنک
د: و قبل از یگو یرون آمدم، میب یوسوی  بهآن گاه به شتاب : دیافزا یه است، میصف

مرا  -بود  یدیو شد یه زن قوک -د: او یافزا یدم، میشدگان برسد به او رس شتهکه به کنیا

                                           
١- ۱۹۷/۳. 
 .»إنا إليه راجعونإناهللا و«گفت:  -٢
 شد. یدر المنتخب والمجمع آمده: حشر م -٣
 ).۱۸۱/ ۶) نگا: المجمع (۶۳، ۶۲/ ۱۱) طبرانی (۱۹۷/ ۳. حاکم (ضعیف -٤
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 صامبر خدا یست، گفتم: پیاز تو نن یزد و گفت: از من دور شو، زم یلیام به س نهیدر س
رون یه با خود داشت بکستاد و دو جامه را ید: آن گاه ایافزا یتو را سوگند داده است، م

به من  یشته شدن وکام، خبر  برادرم حمزه آورده ین دو جامه را براینمود و گفت: ا
م، تا حمزه یآوردد: آن دو جامه را یگو ید، مینکفن کن دو جامه یده است، او را در ایرس

از انصار قرار دارد، و  یمرد مقتول یو یه پھلوکم یم، متوجه شدییفن نماکھا  را در آن
د: یافزا یه به حمزه انجام گرفته است، مکانجام گرفته  یز ھمان عملین )یبه و(

فن کبدون  یفن شود، و انصارکه حمزه در دو جامه کم ینمود یاستکا و یاحساس ح
ھا را با ھم  ، و آنیانصار یبرا یگریحمزه باشد، و د یجامه برا یکم: یباشد، گفت

 یکم، و ھر یان آنھا قرعه انداختیبزرگتر بود، بعد در م یگریاز د یکیه کم، یاندازه نمود
د: یگو ی) م۱۱۸/۶( یثمیھ .١ه به نام او بر آمده بودکم یفن نمودک یا را در ھمان جامه

 را ثقه دانسته است. یو یباشد، و بعض یف میزناد آمده، و ضع ین عبدالرحمن بن ابیدر ا
و  ییحیو عاصم بن عمر بن قتاده و محمدبن  یرت از زھریو نزد ابن اسحاق در س

ه بنت عبدالمطلب آمد تا یه گفتند: صفکاست  تیشان درباره قتل حمزه روایر ایغ
 صامبر خدا یمادرم، پ یروبرو شد و گفت: ا یبا و سر یند، زبکبرادرش نگاه سوی  به

ن یه برادرم مثله شده است؟ و اکدم ی، گفت: چرا، من شنیند تا برگردک یتو را امر م
ه صبر خواھم نمود، و ثواب و ینباش ین راضیخداست، و چرا ما به ا یبرا م؟! إن شاءاللَّ

خبر داد، و  صامبر یر آمد و به پیاجر آن را از خداوند خواھم خواست، آن گاه زب
ش مغفرت ینزد حمزه آمد، و برا ی، بعد و»نکراھش را باز «فرمود:  صبر امیپ

 .٢دیشد و او دفن گرد خواست، بعد از آن دستور داده

 صبر ام سلمه بر مرگ شوھرش
 صامبر یاز نزد پ یروز سه گفت: ابوسلمه کت نموده، یروا لاحمد از ام سلمه 

دم، گفت: یبه آن خوشحال گرده کدم یشن یقول صامبر خدا ینزدم آمد و گفت: [از] پ

                                           
) شیخ احمد ۱۶۵/ ۳) نگا: االرواء (۶۸۶یعلی () ابو۴۰۱/ ۳) بیھقی (۱۶۵/ ۱. احمد (صحیح -١

گوید: این سندی است حسن که  ) می۷۱۱شاکر آن را صحیح دانسته است و آلبانی در ارواء (
اند. البته یحی بن ذکریا بر او متابعه  ی رجال آن جز ابن ابی الزناد که حفظش تغییر کرد ثقه ھمه

 .) که سند آن صحیح است۴۰۱/ ۳کرده است: بیھقی (
 ) آمده است.۳۴۹/۴آن ھمان در اإلصابه ( -٢
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و بعد  ،١بت خود استرجاع بخواندیبرسد، و او در وقت مص یبتیه مصکرا  یھر مسلمان«

ُجْرِ� «د: یبگو
ْ
ْخِلْف يِل  ُمِصيبيَِت  يِف  اللَُّهمَّ أ

َ
بتم پاداش یا، مرا در مصیبار خدا« »َخْ�ًا ِمنَْها َوأ

ن رااز ید: ایگو ی. ام سلمه م»شود یھمانطور م ت فرمایم عوض عنایرا برا یبده، و از آن بھتر
ا، یبار خدا: ه ابوسلمه وفات نمود، استرجاع خوانده گفتمک یحفظ نمودم، و ھنگام یو

ت فرما. بعد از آن به یم عوض عنایرا برا یبتم به من پاداش بده، و از آن بھتریدر مص
ه ک یخواھد شد؟! ھنگامدا یم بھتر پیجا براکنفس خود برگشتم و گفتم: از ابوسلمه 

داخل شدن نزدم اجازه خواست، و من در آن وقت  یبرا صامبر یشد، پ یام سپر عده
شستم، و به او  یخود را از مواد دباغ یھا نمودم، آن گاه دست یم یرا دباغ یپوست

ه از پوست درخت خرما بود پر شده بود گذاشتم و او کرا  یاجازه دادم، و بالشت پوست
ه از گفته خود فارغ شد به ک ینمود، ھنگام یخود خواستگار یو مرا برا بر آن نشست،

ھستم  یمن زن یه به تو رغبت نداشته باشم، ولکست ینطورنیامبر خدا، ایپ یاو گفتم: ا
ه خداوند مرا به سبب آن ک، ینیبب یزیترسم از من چ یدارم، و م یدیشد که رشک

اد ی کآنچه از رش«ال، فرمود: یع یھستم سالخورده و دارا ید، و من زنیب نمایتعذ
ز مثل آنچه تو ی، مرا نیاد نمودی، آن را خداوند از تو خواھد برد، و آنچه از سن ینمود

، »ال من استیال تو عی، عیر شدکال متذیده است، و آنچه درباره عیده، رسیرا رس
از د: و خداوند یافزا یسپردم، ام سلمه م صامبر خدا یپس خود را به پ: دیگو یم

، ابن ماجه ین رانسائیا .٢است به من عطا فرمود صامبر خدا یه پکرا  یابوسلمه بھتر
ه ین در البداین چنیب است. اید: حسن و غریگو یم یاند، و ترمذ ت نمودهیروا یو ترمذ

 رده است.کت ین را روای) ا۶۳/۸ ۶۴) آمده، و ابن سعد ھم (۹۱/۴(

 ر بر مرگ ھمسرشید بن حضیصبر اس
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا لشه یر از عاک، و ابن عسایبه، احمد، شاشیش یابن اب
انصار در ھمان  یھا م، و بچهیفه استقبال شدیالحل یم، و در ذیا عمره برگشتیاز حج و 

روبرو شدند و او را از مرگ  سر یدبن حضیشدند، با اس یجا با اھل خود روبرو م
گاه نمودند، آن گاه و ه نمودن ید و به گریپوشان یا جامه سر خود را با یھمسرش آ

                                           
 . م.»إليه راجعون إناإناهللا و«د: یبگو -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۴۴۷) ابن ماجه (۲۸/ ۴) احمد (۳۵۱۱. ترمذی (صحیح -٢
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، و از سابقه و یھست صامبر خدا یار پیند، تو کرد، به او گفتم: خدا مغفرتت کشروع 
د: سر خود را از یگو ی؟ مینک یه میگر یه بر زنک، تو را چه شده یقدمت برخوردار

از  س بعدکچ یه بر ھکسزد  ی، میرون نمود و گفت: به جانم سوگند، راست گفتیجامه ب
اش  ز آن گفته خود را دربارهین صامبر خدا یه پک ینم، مردکه نیسعدبن معاذ گر

گفت:  صامبر یچه گفت؟ پاسخ داد: پ یدرباره و صگفت!! گفتم: رسول خدا 
 صامبر خدا یان من و پید: و او در میگو یشه می، عا»د!!یعرش به وفات سعدبن معاذ لرز«

م ک) و حا۱۲/۳) آمده است، و ابن سعد (۴۲/۷(نز کن در الین چنیا .١نمود یت مکحر
ند: به شرط یگو یم مکاند، حا ت نمودهیبه مانند آن روا لشه ین را از عای) ا۲۸۹/۳(

د: یگو یم یاند، و ذھب ت ننمودهین را روایو مسلم ا یبخار یح است، ولیمسلم صح
نز کدر اله ک، چنانلشه یم از عاین را ھمچنان به مانند آن ابونعیح است، و ایصح

سزد  یمن م یا برایه گفت: آکآمده،  یت نموده است، مگر نزد وی) آمده، روا۱۱۸/۸(
عرش به  یھا هیپا«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یه از پک ینم، در حالکه نیه گرک

) آمده، ۳۰۹/۹ه در المجمع (ک، چنانیو نزد طبران». دیخاطر مرگ سعد بن معاذ لرز
دم... و آن را یشن صامبر یه از پک ینم، در حالکه نیگره گفت: چرا کت است یروا

 آن حسن است. یر شده، و صاحب المجمع گفته است: اسنادھاکمتذ

 صبر ابن مسعود بر مرگ برادرش عتبه
ه ابن مسعود ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز عون روا ٢میابونع خبر  سه به عبداللَّ

؟ گفت: او ینک یه میا گریاو گفته شد: آه نمود، به ید، گریرس سوفات برادرش عتبه 
ه کن حال دوست ندارم یبا ا یبود ول صامبر خدا یام بود، و ھمراھم با پ یبرادر نسب

خدا  یرد و من به خاطر اجر و ثواب و طلب رضایه او بمکنیا ،٣بودم یم یمن قبل از و
 یطلب رضارم و او بر من به خاطر یه من بمکنیتر است از ا م محبوبینم، براکصبر 

 ه بهک یه گفت: ھنگامکت است یروا سثمه یاز خ ٤د. و نزد ابن سعدیخدا صبر نما
                                           

/ ۵) اصل آن در بخاری (۴۵/ ۳) ابن عساکر (۲۰۷/ ۳) ابن سعد و حاکم (۳۵۲/ ۴. احمد (صحیح -١
 باشد. ) از حدیث جابر موجود می۲۴۶۶مسلم () و ۴۴

 ).۲۵۳/۴ه (یالحل -٢
 مردم. یم ی: قبل از ویعنی -٣
٤- ۹۴/۴. 
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ه خبر مرگ برادرش عتبه  ن یخت و گفت: ایر کاشھایش  د، چشمیرس بعبداللَّ
 ست.یآن ن کده است. و ابن آدم مالیه خداوند آن را آفرکاست،  یرحمت و مھربان

 نبیصبر ابواحمد بن جحش بر وفات خواھرش ز
ه بن اب ١ابن سعد ه گفت: ابواحمد بن جحش کت نموده، یروا سط یسل یاز عبداللَّ

ه ینمود و گر یور بود حمل مکه خود ک ینب بنت جحش را در حالیه تخت زکدم یرا د
نار برو تا مردم کابواحمد، از تخت  یگفت: ا یه مکد یشن ساز عمر  یرد، و وک یم

عمر به سبب  یازدحام نموده بودند، ابواحمد پاسخ داد: ا ینند، و بر تخت وکتت نیاذ
 یه حرارت و گرمکه است ین گریبه دست آوردم و ھم یادیز یرھایه خکن بود یھم

 .٢گفت: باش، باش سند، عمر ک یابم سرد می یآنچه را من م

 صبر مسلمانان بر مرگ عمربن الخطاب
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا سس یر از احنف بن قکع و ابن عسایابن من ،٣ابن سعد

ھا  از آن یکاند، ھر  ش سرداران مردمیقر: گفت یه مکدم یشن ساز عمربن خطاب 
ن قول یر ایگردند. من تعب یدر آن داخل م یاز مردم با و یشود، گروھ یا داخل دروازه

ب دستور ید به صھیه مرگش فرارسک یارد زده شد، و ھنگامکه به کنیاو را ندانستم، تا ا
مردم طعام ساخته شود، و  یه براکمردم نماز بدھد، و دستور داد  یتا سه روز برا داد

ه آنان از جنازه برگشتند، ک یند، وقتین نماییفه تعیرا خل یطعام داده شوند تا انسان
ه در آن قرار ک یمردم از خوردن به سبب اندوھ یھا پھن شد، ول طعام آورده شد، سفره

 صامبر خدا یمردم پ یگفت: ا ساه عباس بن عبدالمطلب ستادند، آن گیداشتند باز ا
ھم  یر درگذشت، بعد از وکم، و ابوبیدیم، و ھم نوشیھم خورد یو ما بعد از و درگذشت

د، سپس ین طعام بخوریست، پس از این یریم، و از خوردن گزیدیم و ھم نوشیخورد
خود را بلند نمودند و  یھا ز دستیدست خود را دراز نمود و خورد، و مردم ن سعباس 

                                           
١- ۸۰/۸. 
 ن.که یا گریت باش یم یکنزد -٢
٣- ۱۹/۴. 
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ن در ین چنیا .١اند ھا سرداران مردم ه آنکرا دانستم  سخوردند، آن گاه قول عمر 
د: یگو ی) م۱۹۶/۵( یثمیت نموده، و ھین را روایمانند ا ی) آمده، و طبران۶۷/۷نز (کال

 اند. حیرجال صح یه رجال ویحسن است، و بق یث وید آمده، و حدیبن ز ین علیدر ا

 ر و علی به مردم به صبر بر موت اقاربکابوبامر 
اند  ت نمودهیروا سنه ییر از ابوعکو ابن عسا هدر المجالس ینوریثمه، دیخ یابن اب

 ییباکیگفت: ھمراه صبر و ش یداد، م یت میرا تعز یمرد یوقت سر که گفت: ابوبک
ا بعد آن ست. ما قبل مرگ آسان است، و مین یا دهیفا ییباکیست، و با ناشین یبتیمص

گردد، خداوند  یم کوچکتان  بتید، مصیاوریاد بیرا به  صامبر خدا یدشوار، وفات پ
 یبن اب یه گفت: علکت نموده، یان روایر از سفکو ابن عسا .٢اجرتان را بزرگ گرداند

، ین شویت داد و گفت: اگر اندوھگیرا بر فرزندش تعز بس یطالب اشعث بن ق
ت ی، نزد خداوند در بدل پسرت براینکحق است، و اگر صبر تان  ن به خاطر رحمیا

 ییباکی، و اگر ناشیشده، و مأجور ھست یقدر بر تو جار ینکاست، اگر تو صبر  یعوض
 .٣یارکده و گنھیگرد یز بر تو جارین یینما

  ها صبر بر همه مصیبت

 ٤زن انصاری بر مرض صرع یکصبر 
 ییه بود، زن انصارکدر م صامبر یپ ه گفت:کت نموده، یروا ببزار از ابن عباس 
به او  صامبر یبر من غلبه نموده است، پ ١ثین خبیامبر خدا، ایپ ینزدش آمد و گفت: ا

                                           
) در سند آن علی بن زید است که بر اساسسخن ابن حجر در ۱۹/ ۴. ابن سعد در طبقات (ضعیف -١

 ) ضعیف است.۴۰۱التقریب (ص
 ) آمده است.۱۲۲/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۱۲۲/۸نز (کن در الین چنیا -٣
ه غالبًا با حالت اختالج و تشنج و احساس درد و کماری عصبی است ی، بEpilepsieا یصرع  -٤

افتد و دندانھا را به ین میض ناگھان بر زمیشود، و مر خفگی و سستی در اعضای بدن شروع می
قه ین حالت چند دقیشود، و ا بود و گاھی بدنش مانند چوب میکاش  چھره دھد و ھم فشار می

شود و آن  دا مییاش پ ند، و انقباضاتی در عضالت چھرهک شد، سپس شروع به تنفس میک طول می
ھای مختلف از جمله عارضه  ماری به علتین بیرود، ا گاه با حالت ضعف و سستی به خواب می

 د. م.یالجه است. به نقل از فرھنگ عمند، و قابل معک مغزی بروز می
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 یامت در حالی، روز قینکصبر  یه در آن قرار دارک ین حالتیاگر تو بر ھم«گفت: 
مبعوث ه تو را به حق ک ی، گفت: سوگند به ذات»ستین یه بر تو گناه و حسابک ییآ یم

ه مرا کترسم  یث مین خبینم. و گفت: من از اک ینموده، من تا مالقات خداوند صبر م
ث یه از آمدن آن خبک یاو دعا نمود، و وقت یبرا صامبر یگاه پ برھنه سازد، آن

گفت:  ینمود، و به آن م یزان میآمد، و خود را به آن آو یعبه مک یھا د، به پردهیترس یم
ت یروا سرفت. و نزد احمد از عطاء  یم یث از ویو حقارت، و آن خب یدور شو به خوار

ازاھل جنت را به تو نشان ندھم؟  یا زنیبه من گفت: آ به گفت: ابن عباس کاست 
آمد و گفت: من به مرض  صامبر خدا یاه، نزد پین سی، [نشان بده]گفت: ایگفتم: بل

ن، فرمود: کام به خداوند دعا  سازم، درباره یشوم، و خود را برھنه م یصرع گرفتار م
خداوند را دعا  یت جنت است، و اگر خواسته باشین و براکصبر  یاگر خواسته باش«
ن تا کاو دعا  ینم، به خداوند براک یه صبر مک، گفت: نه، بل»ت بدھدینم تاتو را عافک یم

او دعا  یبرا صامبر ید: آن گاه پیگو یم .٢خود را برھنه نسازم، و از من دور نشود
به نقل از عطاء گفته  یاند، و بعد بخار ت نمودهیو مسلم روا ین را بخارین این چنیا .٣نمود

 .٤دیعبه دکبود در پرده  یاھیاست و زن دراز و س لام زفر  هکن زن را یھم یاست: و

 ار بودکت زنایه در جاھلکت مردی با زنی یاکح
ه بن مغفل  یھقیب  یار بود، مردکت زنایدر جاھل یزن: هکت نموده یروا ساز عبداللَّ
ا آن زن بر آن مرد عبور نمود، آن گاه آن مرد دست خود را به طرف یگذشت،  یبر و

را برده و اسالم را آورده است،  کست، خداوند شریرد، آن زن گفت: باز اکدراز  یو
ش به یه روکنینمود، تا ا ینمود و برگشت، و به طرفش نگاه م کن آن مرد او را تریبنابرا

 صامبر یر شد، پکش متذین را برایآمد و ا صامبر یاصابت نمود، بعد نزد پ یوارید
ه خداوند به ک یر را اراده نموده، و وقتیه خداوند به تو خک یھست یا تو بنده«گفت: 

 یا ه به بندهک یدھد، و وقت یگناھش را زود به او م ید، جزایر را اراده نمایخ یا بنده

                                                                                                       
 شد. یه در آن داخل مکاست  یطانیث: ھمان شیخب -١
 امده است.ین یدر بخار» و از من دور نشود«ن لفظ یا -٢
 ).۳۴۷، ۳۴۶/ ۱) احمد (۲۵۷۶) مسلم (۵۶۵۲بخاری ( -٣
 ) آمده است.۱۶۰/۶ه (ین در البداین چنیا -٤
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امل سزا کامت یدارد، تا او را در روز ق یش نگه میگناھش را برا د،یشر را اراده نما
 ) آمده است.۱۵۵/۲نز (کن در الین چنیا .١»بدھد

بت یند ھمان مصیب رسد و او آن را بد می ه به مؤمن میکزی یچقول عمر: ھر
 است

ه بن خل یھقید، ابن المنذر و بیبه، عبد بن حمیش یابن سعد، ابن اب فه یاز عبداللَّ
 یفشش قطع شد، وکبودم، بند  سبا عمر  یا ه گفت: در جنازهکاند  ت نمودهیروا

ت یند تمام شود، ھمان برایت ناخوشایه براک یزیاسترجاع خواند و گفت: ھر چ
ان انگشت یه گفت: بند مکت است یب روایدبن مسیاز سع یبت است. و نزد مروزیمص

ا ین، آیرالمؤمنیام ی، گفتند: ا»إليه راجعون إناإناهللا و«قطع شد، و گفت:  سفش عمر ک
رسد، و او آن را  یمومن م یکه به ک یزی؟ گفت: ھر چییگو یفشت استرجاع مکبر بند 

 .٢بت استیند ھمان مصیب یبد م

ه مظلومانه کن یده به صبر بر دشمن، و صبر عثمان تا ایعمر و امر نمودن ابوعب
 دیبه قتل رس

ت یاز اسلم روا یھقیم و بکر، حاین جرا، ابیالدن یبه، ابن ابیش ی، ابن ابکمال
روم و  یروھایدرباره جمع شدن ن سبه عمربن خطاب  سده یه گفت: ابوعبکاند  نموده

بنده مؤمن  یک یبه او نوشت: اما بعد، ھر گاه برا سھراس خود از آنھا نوشت، عمر 
 یآسانل ھرگز بر دو کمش یکآورد، و  یم یشینازل گردد، خداوند بعد از آن گشا یشدت

 د:یگو یتاب خود مکگردد، خداوند متعال در  یغالب نم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمنُوا وا ُ�ِ  ْ ْ  وََصابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطوا َ ٱ �َُّقوا  ﴾٢٠٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 .]۲۰۰[آل عمران: 

                                           
) رجال آن ثقه ھستند ۲۷/ ۴) احمد (۲۴۵۵( ) ابن حبان۹۸۱۷بیھقی در شعب ( صحیح لغیره. -١

گویم: این حدیث بدون داستانش  جز اینکه حسن بصری عنعنه کرده است و مدلس است. من می
) از انس بصورت مرفوع. ۱۵۴۵) بیھقی در اسماء (۱۷۴) ابن عدی (۶۴/ ۲شاھد دارد: ترمذی (

و در سند آن سنان بن سعد است که صدوق است.. نگا: گوید: حسن غریب است  ترمذی می
 ).۳۰۸) صحیح الجامع (۱۲۲۰الصحیحة (

 ) آمده است.۱۵۴/۲نز (کن در الین چنیا -٢
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د و از خدا ید و خود را آماده سازید و ثابت قدم باشینکمومنان صبر  یا«: ترجمه

 .١»دید تا رستگار شویبترس

 شکر

سجده برای  و طوالنی نمودن صامبر یپ: ص امبر خدایدنا محّمد پیر سکش
 ألرگزاری خداوند کش

رون یب صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساحمد از عبدالرحمن بن عوف 
خود را به طرف قبله  ید، و رویاطاق خود رفت و [در آن] داخل گردسوی  بهد، و یگرد

 أله گمان نمودم خداوند ک ینمود، حت یده و به سجده افتاد و سجده را طوالنیگردان
، بعد سر خود را )نشستم(شدم و  یکرا در آن قبض نمود، سپس به او نزد یجان و

گفتم: » ؟یار دارکچه «گفتم: عبدالرحمن، گفت: » ست؟کین یا«بلند نمود و گفت: 
دم خداوند جانت را در آن قبض نموده یه ترسک یچنان سجده نمودامبر خدا، آن یپ یا

س کد: ھر یگو یم ألل نزدم آمد و به من بشارت داده گفت: خداوند یباشد، گفت: جبر
سالم  یس بر تو سالم بدھد، بر وکبارم، و ھر  یرحمت فرو م ید، بر ویبر تو درود بگو

) ۲۸۷/۲( یثمیھ .٢»ودمر نمکسجده ش )أل(خداوند  ین من برایدھم، بنابرا یم
 اند. ت نموده، و رجال آن ثقهین را احمد رواید: ایگو یم

رفتم ،  صامبر خدا یه گفت: نزد پکت نموده، یروا ساز معاذ بن جبل  یو طبران
ھمانطور تا صبح  یخواند، و یستاده است و نماز میا صه رسول خدا کمتوجه شدم 

گمان نمودم جانش در آن قبض شده باشد، ه کگاه آنچنان سجده نمود  ستاد، آنیا یم
ا چھار بار یگفتم: خدا و رسولش داناتراند، و آن را سه » ن چرا؟یا یدان یم«بعد گفت: 

رده بود نماز خواندم، و که پروردگارم بر من فرض کآنقدر «: رار نمود، و فرمودکم تیبرا
پروردگارم  یگفتم: انم؟ کو در آخر آن به من گفت: با امتت چه  ٣پروردگارم نزدم آمد

                                           
ت یروا ی) از عبدالرحمن بن مھد۵۸/۱ه (یم در الحلی) آمده، و ابونع۱۵۴/۲نز (کن در الین چنیا -١

 یھا نبود، صبر و مانند آن سر و عمر کابوب ه درکز بود، یدو چ سد: در عثمان یگو یه مکنموده، 
 د، و جمع نمودن مردم بر قرآن.یه مظلومانه به قتل رسکنیبر نفسش تا ا

 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۸۵۸) ابویعلی (۱۹۰/ ۱۰) بیھقی (۱۹۱. احمد (حسن -٢
 : فرستاده پروردگار.یعنی -٣
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رد و در آخرش به من گفت: من با امتت کرار کم تیا چھاربار برای، و آن را سه بار یتو داناتر
سازم، آن  ین نمیپروردگارا، گفت: من تو را در امتت اندوھگ یا ینم؟ گفتم: تو داناترکچه 

 .١»داد یم ران را دوستکر است و شاکپروردگارم سجده نمودم، و پروردگارم شا یگاه برا
و او از  کیسکر از حجاج بن عثمان سیبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۸۸/۲( یثمیھ

ن یرده است، و ابن حبان او را در اتباع تابعکن کاو معاذ را در یت نموده، ولیمعاذ روا
 رده است.کت یه آمده، و او آن را به صورت عنعنه روایق بقیث از طرین حدیر شده، و اکمتذ

امبر خدا یارت پیبه ز: ه گفتکت نموده، یروا بر کب یاز عبدالرحمن بن اب یطبرانو 
 لشه یتمام شد، به عا یه نزول وحک یشود، ھنگام ینازل م یش وحیه براکدم یآمدم، د
 یکد، و در آنجا جز یرون رفت و داخل مسجد گردی، بعد ب»چادرم را به من بده«گفت: 

وجود نداشت، آن گاه در  یسکگر یمشغول بودند] دفه خاص یه به وظکگروه مردم [
ر خود را تمام نمود، کننده ذکر که ذکنیدور از مردم نشست [و منتظر ماند] تا ا یا گوشه

ل دور بود، یه دو مک یسک ینمود، حت یل سجده را خواند، و سجده را طوالنیبعد سوره تنز
سوی  بهرا  یسک سشه یاه عاگ دند و مسجد از مردم پر شد، آنیشن یو مردم از سجده و

ه کدم یرا د یزیچ ید، چون من از وییایب صامبر خدا یه نزد پکخانواده خود فرستاد، 
امبر خدا سجده را یپ یبه او گفت: ا سر کده بودم، بعد سر خود را بلند نمود، و ابوبیند

از ه کپروردگارم سجده نمودم، به خاطر آنچه  یرگزارکش یبرا«؟ گفت: ینمود یطوالن
امبر یپ یا: ر گفتک، ابوب»شوند یامتم به من داد، ھفتاد ھزار بدون حساب داخل جنت م

نطور گفت: یا سه مرتبه ایاد بخواه، دو یھا را ز ن آنیتر است، بنابرا ادتر و خوبیخدا امتت ز
در  .٢یت، بخشش امتت را خواستیامبر خدا ، پدر و مادرم فدایپ یگفت: ا سآن گاه عمر 

 باشد. یف میده آمده، و ضعیبن عب یر شده، موسک) ذ۲۸۹/۲ه در المجمع (کن، چنانیا

 مرد آفت زده یکدن یھنگام د ص امبریر پکش
عبور نمود،  یمرد صامبر یپ یه: از پھلوکت نموده یروا باز ابن عمر  یطبران

 یاز نزد و سر کن آمد و سجده نمود، بعد ابوبییپا صامبر یداشت، پ یمیه مرض داک
 .٣ن آمد و سجده نمودییگذشت و پا ین آمد و سجده نمود، و عمر از نزد وییپاگذشت و 

                                           
 ).۲۸۸/ ۲) نگا: المجمع (۱۰۲/ ۲۰. طبرانی (ضعیف -١
 ).۲۸۹/ ۲گوید ( : چنانکه ھیثمی میضعیف -٢
ه آمده، و چنانیزبن عبین عبدالعزیدر ا -٣  باشد. یف می) آمده، ضع۲۸۹/۲ه در المجمع (کداللَّ
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 دیش سالم برگردانیای برا هیه خداوند اھلش را از سرکن یبر ا ص امبریر پکش
را از اھل خود  یا هیسر صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا س یاز عل یھقیب

، تو یدیشان را سالم برگردانیه اگر اکا، از تو بر من نذر باشد یبار خدا«فرستاد و گفت: 
ه کننموده بودند  یسپر کی، جز اند»میر نماکسته و حقت است شیه شاکرا آن چنان 

 یخداوند است، به خاطر فراخ یش برایستا«: فرمود صامبر خدا یسالم برگشتند، و پ
شان را برگرداند، یاگر خداوند ا هک یا نگفتیرسول خدا، آ ی، گفتم: ا»خداوند یھا نعمت

 .١»ردم؟کا نیآ«م؟ گفت: ینما یر مکاست ش یرگزارکه سزاوار حق شکاو را آن چنان 
 ) آمده است.۱۵۱/۲نز (کن در الین چنیا

 صشکر اصحاب نبی 

 ی دادیبه او خرما صامبر یه پکرگزاری مردی کش
 یک صآمد، و او  صامبر ینزد پ ییه گفت: گداکت نموده، یروا ساز انس  یھقیب

 یکز یبه او ن صامبر ینزدش آمد، و پ یگریداد، گدا آن را انداخت، د یدانه خرما به و
ه، خرما دانه خرما داد، گدا گفت: سبحان امبر یآن گاه پ صامبر خدا یاز جانب پ ییاللَّ

را  ین تا ھمان چھل درھمکرا امر  ینزد ام سلمه برو، و و«ز گفت: ینکبه  صخدا 
 ییه گداکت است یروا سھمچنان از حسن  یو نزد و». بدھد یھست به وه نزدش ک

ه،  دانه خرما داد، آن مرد گفت: سبحان یکبه او  صامبر یآمد، و پ صامبر ینزد پ اللَّ
ه در ک یدان یا نمیآ«به او گفت:  صامبر یند؟! پک یخرما را صدقه م یکا، یاز انب یینب

 صامبر یسئوال نمود، و پ یآمد و از و یگریبعد د» ار ھست؟یبس یھا آن مثقال ذره
ن یھستم ا یباق یا!! تا وقتیاز انب ییاز نب ییگفت: خرما یدانه خرما داد، و یکبه او 

ت آن خواھم بود. آن گاه کشه تا ابد خواھان بریخرما از من جدا نخواھد شد، و ھم
ه کدرنگ ننمود  کیبدھند و آن مرد جز اند یبه و یز خوبیدستور داد چ صامبر یپ

 .٢ثروتمند شد

                                           
 ).۴۳۹۰بیھقی در الشعب ( -١
 ) آمده است.۴۲/۴نز (کن در الین چنیا -٢



 حیات صحابه    ٣٩٨

 

ر و کرگزاری عمر به خاطر بلندی منزلتش از طرف خداوند و قولش درباره شکش
 صبر

 سه گفت: عمربن خطاب کاند  ت نمودهیسار روایمان بن یر از سلکابن سعد و ابن عسا
 یان براکن میه در اکدم ید یم یعبور نمود و گفت: من خود را در حال ١بر ضجنان

و سخت  یدانم درشتخویه من مک ییدم، و او به خدا سوگند، تا جایچران یخطاب م
 ن گفت:یل چنیتمث یشدم، سپس برا صبود، و بعد از آن عھده دار امر امت محمد 

 تر اال بشاشته اـء فيماليش
 

 ال والولدـمـيود اليبقى اإلله و 
 

ه  ست،ین یزیش چیشادمانجز  ینیب یه مک یزیدر چ«ترجمه:  ماند و  یم یباقاللَّ
 .٢»شوند یم کمال و فرزند ھال

 .٣بعد از آن به شتر خود گفت: حوب
ب به من داده شوند: که گفت: اگر دومرکت نموده، یروا سر از عمر کو ابن عسا

 ٤را سوار شومشان  دامکه کندارم  کیب صبر، باکر و مرکب شکمر

 ن موردیدر ا گریقول عمر درباره مرد مبتال [به امراض] و در مورد مرد د
مرد  یاز پھلو سه گفت: عمربن خطاب کت نموده، یروا سرمه کد از عیعبدبن حم

ا یھمراه بودند گفت: آ یه با وک یسانکر و گنگ عبور نمود، و به کور، کمبتال به جذام، 
ه کد ینیب یا نمید؟ گفتند: نه، گفت: آینیب یرا م یزین مرد چیخداوند در ا یھا از نعمت

رون یب ٥یاز و یشابش به آسانیه پکچد، بلیپ یشود، نم یند، و بند نمک یشاب میپ
ه کت نموده، یم روایه از ابراھیم در الحلیو ابونع .٦از خداست ین نعمتیشود، ا یم

ا، من مال و نفس خود را در راه تو یگفت: بار خدا یه مکد یشن یاز مردسگفت: عمر 

                                           
 ه.کم یکاست نزد یوھک -١
 یزیچ ینیب یدر آنچه م«، »بشاشته یتبق یماتریفء  یالش«ن است: ین چنین بند ایمحفوظ ا -٢

 ».بماند یه بشاشتش باقکست ین
 ) آمده است.۴۱۷/۴نز (کن در منتخب الین چنیا -٣
 ) آمده است.۴۱۷/۴ن در المنتخب (ین چنیا -٤
 .یبه اصالح از پاورق -٥
 ) آمده است.۱۵۴/۲نز (کن در الین چنیا -٦



 ٣٩٩  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

ش شد یند، اگر آزماک یار نمیاخت وتکاز شما س یکینم، عمر گفت: چرا ک یانفاق م
 .١دینما یرگزارکت داده شد شیند، و اگر عافکصبر 

ه به او سالم داد، و نامه وی برای ابوموسی و گفتارش درباره کقول عمر به مردی 
 رکاھل ش
 ساز عمربن خطاب  یه: وکاند  ت نمودهیروا ساز انس  یھقیو ب ک، ابن المبارکمال

 یاز و سرا پاسخ داد، بعد از آن عمر  یبه او سالم داد، و او سالم و یه مردکد، یشن
ن ھمان ینم، عمر گفت: اک یش می؟ گفت: خداوند را ستاید: تو چطور ھستیپرس

ه کت نموده، یروا یحاتم از حسن بصر یو ابن اب .٢خواستم یه از تو مکاست،  یزیچ
ن، کا قناعت ینوشت: به رزقت از دن ب یاشعر یگفت: عمربن خطاب به ابوموس

ن یلت داده است، و ایگر در رزق فضید یبندگانش را بر بعض یچون رحمان بعض
ش یش داده به گشایه گشاکرا  یسکند، ک یه ھمه را به آن امتحان مکاست  یشیآزما

 یبه خداوند ادا یو یرگزارکچگونه است، و ش یو یرگزارکه شکند، ک یامتحان م
ده یدر آنچه به او رزق داده و عطا نموده فرض گردان یه بر وکاست  یھمان حق

از طرف خداوند  یادتیر زکه گفت: اھل شکت نموده، یروا ساز عمر  ینوریو د .٣است
 د:یگو ید، خداوند میادت را بخواھین آن زیدارند، بنابرا

زِ�َدنَُّ�مۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ ﴿
َ
 .]۷[ابراھیم:  ﴾َ�

 .٤»مییافزا یتان م ید برایینما یرگزارکاگر ش«: ترجمه

 نمودند ار زشتی میکه کنشدن با قومی  رگزاری عثمان در روبروکش
 یقومسوی  به سه: عثمان بن عفان کت نموده یروا یمان بن موسیاز سل ٥میابونع

د، و یرون گردیھا ب به طرف آن یمشغول بودند فراخوانده شد، و یه بر امر زشت و بدک
ده بود خدا یه با آنھا روبرو نگردکنید، و از ایرا د یاند و اثر زشت شدهه متفرق کافت یدر

 را رھا ساخت. یزینکا یرا ستود، و غالم، 
                                           

 است.) آمده ۱۵۴/۲نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۱۵۱/۲نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده.۱۵۱/۲نز (کن در الین چنیا -٣
 ) آمده است.۱۵۱/۲نز (کن در الین چنیا -٤
 ).۶۰/۱ه (یالحل -٥



 حیات صحابه    ٤٠٠

 

 رکقول علی درباره نعمت و ش
ر کر است، و شکوسته به شیه گفت: نعمت پکت نموده، یروا س یاز عل یھقیب

ر از که شکنیاند، و تا ا با ھم بسته یسمانیآنھا در ر ھردوی ادت است، ویوابسته به ز
شود. ونزد ابن ماجه و  یادت از خداوند ھرگز قطع نمیو ز یبنده قطع نگردد، افزون

فرمود:  سطالب  یبن اب یه گفت: علکت است یروا یعب قرظکاز محمدبن  یرکعس
را ببندد، و خداوند چنان  یادت و فزونید، و در زیر بگشاکه در شکست یخداوند چنان ن

ه در توبه را کست ید، و در اجابت را ببندد، و خداوند چنان نیه در دعا را بگشاکست ین
خوانم.  یمتان  یبرا یتاب خداوند تعالکد و در مغفرت و بخشش را ببنددو از یبگشا

 خداوند گفته است:

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿
َ
 .]۶۰[غافر:  ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 .»نمک ید خواست شما را قبول میمرا فراخوان«: ترجمه
 و گفته است:

زِ�َدنَُّ�مۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ ﴿
َ
 .]۷[ابراھیم:  ﴾َ�

 .»میافزا یمتان  ید برایینما یرگزارکاگر ش«: ترجمه
 و گفته است،

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱ﴿
َ
 .]۱۵۲[البقرة:  ﴾ُ�مۡ ُكرۡ أ

 .»نمک یاد مید شما را ینکاد یمرا «: ترجمه
 و فرموده است:

وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿
َ
َ ٱ فِرِ َتغۡ �َسۡ  ُ�مَّ  ۥَسهُ َ�فۡ  لِمۡ َ�ظۡ  أ َ ٱ َ�ِدِ  �َّ  ﴾١١٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

 .]۱۱۰[النساء: 
د، از خدا آمرزش طلبد، خدا را آمرزگار یا بر خود ستم نمایند که گناه کو ھر «: ترجمه

 .١»ابدی یو مھربان م

 رکشه و اسماء درباره شیقول ابودرداء، عا
ه داخل ک یه گفت: در ھر شب و روزکت نموده، یروا سر از ابودرداء کابن عسا

از طرف خدا  یاند، آن را نعمت بزرگ را در آن به من نسبت نداده ییام، و مردم بال شده
                                           

 ) آمده است.۱۵۱/۲نز (کن در الین چنیا -١



 ٤٠١  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

ه نعمت ک یسکه گفت: کت است یھمچنان از ابودرداء روا یام. و نزد و دهیبر خود د
ده یم و عذابش فرارسکند، فھمش یدن بر خود نبیخداوند را جز در خوردن و نوش

 .١است
ه ک یا ه گفت: ھر بندهکاند  ت نمودهیروا لشه یر از عاکا و ابن عسایالدن یابن اب

ر بر کت خارج گردد، شیت داخل شود، و بدون اذیآب صفا را بنوشد، و آن آب بدون اذ
نموده: ت یروا بر کب یر از اسماء بنت ابیبکدر ال یو طبران .٢واجب شده است یو

آن را در  صامبر یه پکبود  یزید، نزد اسماء چیبه قتل رس بر یه ابن زبک یھنگام
ه آن را ک یش پرداخت، ھنگامیرده و به جستجوکبه او داده بود، و او آن را گم  یسبد

 .٣رد به سجده افتادکدا یپ

  اجر و پاداش

 ص دنا محمد رسول خدایاجر وپاداش س
ه بن مسعود  سوار شدن  یه گفت: در روز بدر براکت نموده، یروا ساحمد از عبداللَّ

 صامبر خدا یھمراھان پ ب یده بود، و ابولبابه و علیشتر رس یکھر سه تن 
اده یبود، آن دو گفتند: ما به عوض تو پ صامبر یاده رفتن پید: نوبت پیگو یبودند، م

 .٤»ستمیازتر نین بی د، و من در اجر از شمایستیتر ن یشما ازمن قو«م، فرمود: یرو یم
ن را ی) آمده، و بزار ا۲۶۱/۳ه (ین در البداین چنیت نموده است. ایھم روا ین را نسائیا

د، آن یفرا رس صامبر خدا یاده رفتن پیه نوبت پک یت نموده، و گفته است: وقتیروا
ه در کمانند آن است، چنان یم... و باقیاده برویدو گفتند: سوار شو، تا ما به عوض تو پ

حسن است،  یث وین عاصم بن بھدله آمده، و حدی) آمده، و گفته: در ا۶۹/۶المجمع (
 .اند حیه رجال احمد رجال صحیو بق
 

                                           
ی به را از و) مانند آن ۲۲۰/۱ ۲۱۰ة (یم در العلی) آمده است. و ابونع۱۵۲/۲نز (کن در الین چنیا -١

 ت نموده است.یدو وجه رواھر
 ) آمده است.۱۵۲/۲نز (کن در الین چنیا -٢
 رجال آن سخن است. ید: اسناد آن حسن است، و درباره بعضیگو ی) م۲۹۰/۲( یثمیھ -٣
 ).۲۲۴/ ۶) و ابونعیم (۱۶۸۸) ابن حبان (۴۱۸، ۴۱۱/ ۱. احمد (صحیح -٤



 حیات صحابه    ٤٠٢

 

  ص اجر و پاداش اصحاب نبی

 ستادن در نماز برای بدست آوردن ثوابیلف صحابه در اکت
 صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سوداعه  یر از مطلب بن ابیبکدر ال یطبران

ستاده ینماز نشسته نصف نماز ا«خواند، فرمود:  یه نشسته نماز مکد یرا د یمرد
ن صالح ید: در ایگو ی)م۱۵۰/۲( یثمیھ .٢لف نمودندکام تیآن گاه مردم به ق ،١»است
ث یاند، و احمد گفته است: از حد ف دانستهیرا ضع یاالخضر آمده، جمھور و یبن اب

ه کت است یروا سو نزد احمد از ابن شھاب از انس  شود. یدر اعتبار استفاده م یو
نه تب وجود داشت، و مردم به یه در مدکنه شد،یوارد مد یدر حال صامبر یگفت: پ

خواندند، گفت:  یداخل مسجد شد، و مردم نشسته نماز م صامبر یتب مبتال شدند، پ
) ۳۹۵/۳(ه حافظ در الفتح ک، چنانیرجال و .٣»ستاده استینماز نشسته نصف نماز ا«
ه  یت از ابن اسحاق گفته است، ابن شھاب زھریاد به روایو ز اند. د: ثقهیگو یم از عبداللَّ

و اصحابش وارد  صامبر خدا یه پک یر شده: ھنگامکمتذ ببن عمروبن عاص 
ف افتادند، و یلکض شدند و به تیه آنان را فرا گرفت و ھمه مرینه شدند، تب مدنیمد

خواندند،  یه ھمه نشسته نماز مک یرده بود، بطورکخود دور  یخداوند آن را از نب
خوانند،  یھا ھمانطور در نماز م ه آنکدم] یرون آمد، [ و دیب صامبر خدا ید: پیگو یم

، بعد مسلمانان »ستاده استیه نماز نشسته نصف نماز اکد یبدان«آن گاه به آنان گفت: 
ام یه داشتند به قک ییضیمر رغم ضعف و یبه خاطر بدست آوردن اجر و پاداش عل

 .٤لف نمودندکت

 درباره حرص وی به ثواب صامبر یعب با پکعه بن یقصه رب
را  صه گفت: تمام روز خدمت رسول خدا کت نموده، یروا سعب کعه بن یاحمد از رب

شد، بر  یاش داخل م ه به خانهک یخواند، بعد وقت یه نماز عشاء را مکنیردم تا اک یم

                                           
 البته در اجر و پاداش. -١
) صحیح ۳۸۲۸) آلبانی آن را در صحیح الجامع (۲۹۱/ ۲۰طبرانی در الکبیر (. صحیح لغیره -٢

 دانسته است.
) صحیح ۱۰۱۵) آلبانی آن را در صحیح ابن ماجه (۴۲۵/ ۳) احمد (۱۲۳۰. ابن ماجه (صحیح -٣

 دانسته است.
 ) آمده است.۲۲۴/۳ه (ین در البداین چنیا -٤



 ٤٠٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 یضرورت صامبر خدا یپ ین است براکگفتم: مم ینشستم، و [با خود] م یاش م دروازه

اهللا  سبحان«گفت:  یه مکدم یشن یم صاز رسول خدا  یدر پ ید، و پیش آیپ

نمودند و  یم بر من غلبه میھا ا چشمیگشتم،  یشدم و بر م یه خسته مکنی، تا ا»بحمدهو
 یا«ش گفت: یاو و خدمتم برام با در نظر گرفتن حقم بر یبرا یرفتم، روز یخواب م

باره  نیامبر خدا، در ایپ ید: گفتم: ایگو ی، م»عب از من بخواه تا به تو بدھمکعه بن یرب
ه کر نمودم، و دانستم کد: با خود فیافزا یرسانم. م ینم و بعد آن را به عرض مک یر مکف

ت یفاکد و یآ یه مکم ھست یبرا یاست، و در آن رزق یل شدنیو زا یا قطع شدنیدن
نم، چون ک یامبر خدا درباره آخرتم سؤال مین گفتم: از پید: بنابرایگو یخواھد نمود. م

د: بعد یافزا یباشد، م یق اوست برخوردار میه الک ]ینزد خداوند از منزلت [بلند یو
امبر خدا، از تو یپ ی، اید: گفتم: بلیگو یم» ؟یردکعه چه یرب یا«نزدش آمدم و گفت: 

د: یگو ی، و او مرا از آتش رھا سازد، مینکپروردگارت مرا شفاعت  خواھم تا نزد یم
د: گفتم: نه، یگو یم» ن امر نمود؟یتو را به ا یسکعه چه یرب یا«د: یپرس صامبر یپ

رده است، کن امر نیس مرا به اکچ یه تو را به حق مبعوث نموده، ھک یسوگند به ذات
دھم، و نزد خداوند از منزلت  ین به تو مک، از من سؤال یه تو گفتک یھنگام یول

ه کر نمودم، و دانستم کار خود فک، در یق آن ھستیه تو الک ی]برخوردار بودی[بلند
م خواھد آمد، یه براکدارم  یاست، و من در آن رزق یل شدنیو زا یا قطع شدنیدن

 صامبر خدا ید: آن گاه پیگو ینم، مک یآخرتم سئوال م یامبر خدا براین گفتم: از پیبنابرا
مرا بر  ینم، ولک یار را مکن یمن ا«خاموش شد، و بعد از آن به من گفت:  یمدت طوالن
ن را ی) آمده است، و ا۳۳۵/۵ه (ین در البداین چنیا .١»نک یاریثرت سجده کنفست به 

ابوداود آن رده، و مسلم و کت یت ابن اسحاق به مانند آن روایاز روا ٢ریبکدر ال یطبران
شب را  صامبر خدا یه گفت: با پکو در لفظ مسلم آمده،  اند. ت نمودهیار روارا به اختص

از «] به من گفت: یآوردم، [بار یش میرا برا ینمودم، و آب وضو و ضرورت و یم یسپر
ر از یا غیآ«گفت: خواھم،  یات را در جنت م ی، گفتم: از تو رفاقت و ھمراھ»من بخواه

                                           
 ).۱۳۲۰) ابوداوود (۵۹/ ۴) احمد (۴۸۹مسلم ( -١
 ).۴۲۹/ ۲) نگا: مجمع الزوائد (۵۲/ ۵طبرانی ( -٢



 حیات صحابه    ٤٠٤

 

 یاریثرت سجده بر نفست کپس مرا به «ه گفتم: فرمود: کگفتم: ھمان است  ؟»نیا
 .١»نک

 ص امبریعبدالجبار بن حارث و طلب ثواب از صحبتش با پ
از عبدالجبار بن حارث بن  -ب است یث غریو گفته: حد -ر کابن منده و ابن عسا

نزد  ین سرات در وفدیه گفت: از سرزمکاند  ت نمودهیروا س یمنار ٢یبن حرش کمال
ت داده، یت عرب تحیدم او را به تحیه نزدش رسک یآمدم، ھنگام صامبر خدا یپ

ت یه، تحین تحیر ایمحمد و امتش را به غ ألخداوند «ر، فرمود: یبختان  گفتم: صبح

 السالم عليك يا رسول«آن گاه گفتم: ». یبر بعضشان  یداده است، به سالم دادن بعض

گفتم: جبار » ست؟یاسمت چ«، بعد از آن فرمود:  »عليك السالمو«، به من گفت: »اهللا
گفتم: من عبدالجبار بن حارث » یتو عبدالجبار بن حارث ھست«بن حارث، گفت: 

عت نمودم، به او یه بک یعت نمودم، ھنگامیب صامبر یھستم، و اسالم آوردم و با پ
به  صامبر خدا یاران قومش است، آن گاه پکاز سوار یارکسوار ین مناریگفته شد: ا

ردم و ھمراھش [بر ضد دشمنان] جنگ کاقامت  صداد، و نزد رسول خدا  یمن اسب
چرا «د: ید، پرسیه به من داده بود نشنکرا  یھه اسبیش صامبر خدا یردم، بعد پک یم

ه از کد، یامبر خدا به من خبر رسیپ ی، گفتم: ا»شنوم یرا نم یھه اسب حرشیمن ش
از اخته  صامبر خدا یاخته نمودم. آن گاه پن آن را ی، بنابرایت شدیھه آن اذیش
، یخواست یم یا نامه صامبر یردن اسبھا منع نمود، و به من گفته شد: اگر از پک

عاجل  یبود]، گفتم: ازو یت بھتر میخواست [برا یاز و یم داریت تمیه پسر عموکچنان
ام،  شدهعاجل خواست، گفتم: من از عاجل منصرف  یه از وکا آجل؟ گفتند: بلیخواست 

 .٣برسد ألخداوند  یش رویادم در پیه فردا به فرکخواھم  یم صامبر خدا یاز پ یول

 ن بارهیدرباره عمروبن تغلب و قول عمرو در ا ص امبریپ قول

                                           
 ) آمده است.۲۱۳/۱ب (ین در الترغین چنیا -١
 از لخم. یا است، منسوب به حدس، به دو فتحه، شاخه یدرست حدس -٢
 ) آمده است.۲۱۵/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣



 ٤٠٥  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

داد،  یبه مردم صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز عمروبن تغلب  یبخار
را به  یمن قوم«فرمود:  صامبر یخشم گرفتند، پ یھا بر و آن ییگران نداد، گویو به د

را به آنچه خداوند  یگریترسم، و قوم د یھا م و جزع آن ییباکیه از ناشکدھم  یم یسبب
ھا عمروبن  گذارم ،از جمله آن یده است وا میگردانھایشان  در قلب یازین یر و بیاز خ

] نیسرخ رنگ در بدل [ا یه شترھاکد: من دوست ندارم یگو ی، عمرو م»تغلب است
ن را ی) آمده است، و ا۳۶۱/۴ه (ین در البداین چنیا .١م باشدیبرا صامبر خدا یلمه پک

ق از عمرو بن تغلب به مانند آن ین طری) از چند۵۱۸/۲عاب (یابن عبدالبر در االست
 .ترده اسکت یروا

 داد ه مادرش را طواف میکقصه علی و عمر با مردی 
ان نموده یث بیما حد یبرا یگفت: مرده کت نموده، یاز عمرو بن حماد روا یھقیب

ه کبرخوردند،  ییرون شدند، و ناگھان به اعرابیاز طواف ب بو عمر  یگفت: عل
 گفت:  یخوانده م ٢نمود، و رجز یبود، و او را بر پشت خود حمل م یمادرش با و

لبيك  *اكثر يوارضعتن يملتنـوما ح *إذا الركاب ذعرت الاذعرو *مطيتها النفرانا «

 .»اللهم لبيك
بترسند  یه شتران سوارک ینم و وقتک یھستم و فرار نم یو یمن سوار: «ترجمه

ا، به خدمت یادتر است بار خدایم زیبرا یردادن ویترسم، دوره حمل و ش ینم
 ».ام ستادهیا

ن است رحمت نازل شود و کم، ممیا داخل طواف شویابوحفص ب یگفت: ا یعل
 گفت: یداخل شد و مادرش را طواف داده م یاعرابرد، و یبرگ ھمه ما را در

رو *أنامطيتها الأنفر« عرت ال أذعْ تِنـوما حَ  *إذا الركاب زُ لْ لبيك  *أكثر يوأرضعتن يمَ

 .»اللهم لبيك
 گفت: یم یو عل

 إن تربها فاهللا أشكر
 

 ١جزيك بالقليل االكثرـي 
 

                                           
 ).۳۱۴۵بخاری ( -١
 خوانده شود. م. یکتحر یا در جنگ برایمفاخرت،  یه براک یشعر -٢



 حیات صحابه    ٤٠٦

 

ت یبرا کز اندیچرگزارتر است، و با ک، خداوند شینک یکین یاگر با و: «ترجمه
 .٢»دھد یادتر میپاداش ز

از شتر خود و چراننده آن برای خدا و ازدواجش  بدن ابن عمر یشکدست 
 به خاطر ثواب

 یبر شتر ٤یاران نجده حروریه گفت: کت نموده، یمون بن مھران روایاز م ٣میابونع
ه بن عمر  یشتر عبور نمودند، و آن را با خود بردند، چراننده آن آمد و  باز عبداللَّ

ش، کت ثواب و پاداش از طرف خداوند دست بیابوعبدالرحمن از شتر به ن یگفت: ا
اران نجده بر آن عبور نمودند و آن را با خود ید: آن را چه شده است؟ پاسخ داد: یپرس

ز با آن برده بودند، ی: مرا ند: چگونه شتر را بردند و تو را گذاشتند؟ گفتیبردند، پرس
 ینمود کھا را تر ه آنکتو را واداشت  یا زهید: چه انگیاز نزدشان فرار نمودم، پرس یول

ه جز او ک یی، گفت: تو را به خدایم محبوبتریھا برا ؟ پاسخ داد: تو از آنیو نزد من آمد
 یو یاو براد: و یگو یم ]یت محبوبترم؟ [راویھا برا ست، من از آنین یگر معبودید

ت ثواب و پاداش از یبه ن یز با ویگفت: من از تو ن باد نمود، ابن عمر یسوگند 
 یسکه کدرنگ نموده بود  یگاه آزادش نمود، بعد مدت شم، آنک یطرف خداوند دست م

نون کھم ا -ش برد یو نام آن را برا -؟ یخواھ ینزدش آمد و گفت: فالن شترت را م
ه چادر را بر ک یود، گفت: چادرم را به من بده، ھنگامش یآنجا در بازار فروخته م

ستاد، دوباره نشست و چادرش را گذاشت، بعد از آن گفت: یخود گذاشت و ا یھا شانه
ده بودم پس چرا طلبش یشکت ثواب و پاداش از طرف خداوند دست یمن از آن به ن

 .٥م؟!ینما

                                                                                                       
) در سند آن جھالت کسی که از عمرو بن حماد روایت کرده ۷۹۲۵. بیھقی در الشعب (ضعیف -١

 است وجود دارد.
 ) آمده است.۳۱۰/۸نز (کن در الین جنیا -٢
 ).۳۰۰/۱ه (یالحل -٣
 خوارج. یاز زعما یکی -٤
ق یم آن را از طریرده، و ابونعکت یخ خود رواین را سراج در تارید: ایگو ی) م۳۴۸/۲در اإلصابه ( -٥

) از ۱۲۵/۴ر شده است. و ابن سعد (کت نموده و آن را متذیمون روایح از میبه سند صح یو
 لند، حفصه کخواست تا ازدواج ن به گفت: ابن عمر کت نموده، یروا سنار یعمرو بن د



 ٤٠٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 نیتش به سوی صفّ کدر حال حر س قول عمار
در  یه: وکت نموده یروا شاسر یو او از عماربن  یاز عبدالرحمن بن ابز ١ابن سعد

ن از من یه اکا، اگر بدانم یناره فرات گفت: بار خداکن در یصفسوی  بهتش کحال حر
 یشتر راضیت بیه خود را از من براکننده و قابل پسند است ک یشتر راضیت بیبرا
ار را کن یفروزم و خود را در آن اندازم ارا بر ا یه آتش بزرگکننده و قابل پسند است، ک
ننده و قابل پسند است ک یشتر راضیت بین از من برایه اکا، اگر بدانم ینم. بار خداک یم
تو  ینم، من جز به خاطر رضاک یار را مکن ینم، اکن آب اندازم و غرق یه خود را در اک

 .٢ید نگردانیناام خواھم، یتو را م یه رضاک یدوارم مرا، در حالیجنگم، و ام ینم

 ص امبریقول ابن عمر درباره عملش بعد از پ
ه بن عمروبن عاص  ٣میابونع ه کرا  یریه گفت: خکت نموده، یروا باز عبداللَّ

تر  م محبوبیدادم برا یانجام م صامبر خدا یه با پک یدھم از دو برابر یامروز انجام م
امًال آخرت به خود کر و توجه ما را کم، فیبود ص] ما با رسول خدا یاست، چون [وقت

 .٤آورده است یا به ما رویامروز دن یا، ولیرده بود نه دنکجلب 

 ص امبر خدایدنا محمد پیوشش سکوشش در عبادت سعی و کسعی و 
ا یدم: آیپرس لشه یه گفت: از عاکاند  ت نمودهیو مسلم از علقمه روا یبخار

بود، و  یمیدا یداد؟ گفت: نه، عمل و یاز روزھا را اختصاص م یزیچ صامبر خدا یپ
ن در صفه ین چنیا ٥داشت! صامبر خدا یه پکد یآنچه را دار ییاز شما توانا یکدام ک

اند  ت نمودهیروا سره بن شعبه یو مسلم از مغ یو بخار ) آمده است.۷۴الصفوه (ص
خداوند ا یش ورم نمود، به او گفته شد: آیه پاھاکن یستاد تا ایا صامبر خدا یه: پک

                                                                                                       
 یماندند، برا یباق ، و اگریشو یھا پاداش و اجر داده م ن، اگر مردند بر آنکبه او گفت: ازدواج 

 نند.ک یخداوند تو را دعا م
١- ۲۵۸/۳. 
ت یآن به اختصار روا از عمار به مانند ین را از عبدالرحمن بن ابزی) ا۱۴۳/۱ه (یم در الحلیابونع -٢

 نموده است.
 ).۲۸۷/۱ه (یالحل -٣
ه مانند این را روایت نموده، و ھیثمی ( -٤  اند. گوید: رجال آن رجال صحیح ) می۳۵۴/۹طبرانی از عبداللَّ
 ).۱۷۴، ۵۵، ۴۳/ ۶) احمد (۷۸۳) مسلم (۶۴۶۶) و (۱۹۸۷بخاری ( -٥



 حیات صحابه    ٤٠٨

 

ن یا .١»ر نباشم؟!کا بنده شایآ«ده است؟ گفت: یات را نبخش یو بعد یگناھان قبل
ت یره رواین را از مغی) به مانند ا۳۸۴/۱) آمده، و ابن سعد (۵۸/۶ه (ین در البدایچن

 ن موضوع در بخش نماز خواھد آمد.یل اینموده است، و تفص

 ص سعی و کوشش اصحاب پیامبر

ه بن زبوشش عثمان و عکسعی و   ر در عبادتیبداللَّ
ه از مادر بزرگش یاز زب ٢میابونع ت یشد روا یمه گفته میزھ یه به وکربن عبداللَّ
از اولش،  کیگرفت، و شب را، به جز اند یشه روزه میھم سه گفت: عثمان کنموده، 

در  بر یه گفت: ابن زبکت نموده، یر از مجاھد رواکو ابن عسا .٣نمود یام میق
آمد و مردم را از طواف  یلیده بود، سیبه آن نرس یسکه کده بود، یرس یعبادت به حد

 .٤ان آب طواف نمودیھفته در م یکر آمد و یبازداشت، آن گاه ابن زب
ه روایو ابن جر ھفت روز  بر یه گفت: ابن زبکت نموده، یر از قطن بن عبداللَّ

ھمچنان از  یو نزد و .٦دیگرد کش خشیھا ه رودهک یگرفت، حت یم ٥روزه وصال
ه بن زبکت است یھشام بن عروه روا گرفت، و  یر ھفت روز روزه وصال میه گفت: عبداللَّ

 .٧دیمسن شد، آن را سه روز گردان یلیه خک یھنگام

 شجاعت

                                           
/ ۳) نسائی (۱۴۳۱) ابن ماجه (۴۱۲) ترمذی (۲۸۹۱) مسلم (۶۴۷۱، ۴۱۳۶) و (۱۱۳۰بخاری ( -١

۲۱۹.( 
 ).۵۶/۱(ه یالحل -٢
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۰/۵ه در المنتخب (کن را، چنانیبه مانند ایش یابن اب -٣
 ) آمده است.۲۲۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٤
 ند.کرد و افطار نیه شب و روز روزه گکروزه وصال آن است  -٥
ژه ین وی، و اه: روزه وصال حرام استکن است یاست، و آنچه فقھا بر آن ھستند ا ین روش ویا -٦

 بود. صامبر یپ
شان از صحابه در بخش نماز یر ای) آمده است، و قصه آن دو و غ۲۲۶/۵ن در المنتخب (ین چنیا- ٧

 خواھد بود.
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قول انس و علی درباره  :و اصحابش ص امبر خدایدنا محمد پیشجاعت س
 ص امبریشجاعت پ

امبر یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا س از انس -لفظ از مسلم است  -و مسلم  یبخار
 ینه شبین مردم بود، اھل مدیتر ن مردم و شجاعین مردم، جوانمردتریوتریکن صخدا 
سوی  بهھا  ه قبل از آنک صامبر خدا یبه طرف صدا رفتند، و پ یدند، و گروھیترس

ه برھنه بود سوار کاز ابوطلحه  یھا روبرو شد، و بر اسب صدا رفته بود، در بازگشت با آن
بحر  ١ن رایا«، و افزود: »دید، نترسینترس«گفت:  یر بر گردنش بود و میبود و شمش

و  .٢شد ینسبت داده م یه به سستکبود  ید: و آن اسبیگو ی، م»ن بحر استیا ایافتم ی
 صامبر خدا یش آمد، پیپ ینه ترسیه گفت: در مدکت است یروا ینزد مسلم از و

ت گرفت، و آن را سوار شد و یشد به عار یبه او مندوب گفته مه کاسب ابوطلحه را 
و  یه دشوارک ید: وقتیگو ی، انس م»میافتین را بحر یدم، و ایاز ترس ند یاثر«گفت: 

بن  یاز عل یھقیو نزد احمد و ب .٣میبرد یپناه م صامبر خدا یشد به پ ید میه شدکمعر
پناه  صامبر خدا ین به پکیمشره گفت: در روز بدر از کت است یروا سطالب  یاب

 .٤ن مردم بودیتر م، و او شجاعیبرد

 ن بارهین و قول براء در ایدر روز حن صامبر یشجاعت پ
د، البته در یشن باز براءبن عازب  یه وکت نموده، یاز ابواسحاق روا یبخار

ن فرار یدر روزحن صامبر ی] پیا از [ھمراھید: آیرا پرس یس ویاز ق یه مردک یوقت
رانداز بودند، یت یلیفرار ننمود. مردم ھوازن خ صامبر خدا یپ ید؟ او گفت: ولینمود

م یغنا یست خوردند، و ما مشغول جمع آورکم، شیھا حمله نمود ه ما بر آنک یھنگام
دش یرا بر قاطر سف صامبر خدا یرھا قرار دادند، و پیھا ما را مورد ھدف ت م، و آنیشد

، »أنا النبي ال كذب«گفت  یاطر را گرفته بود، و او مق یجلو س ٥انیه ابوسفکدم ید

                                           
 است. م. کچاال یلین اسب خیه اکنست یاسب را، مراد ا یعنی -١
 ).۲۷۷۲) ابن ماجه (۱۶۸۷) ترمذی (۲۳۰۷) مسلم (۳۰۴۰) و (۲۸۲۰بخاری ( -٢
 ).۲۳۰۷مسلم ( -٣
 ) آمده است.۳۷/۶ه (ین در البداین چنیا -٤
 ان بن حارث بن عبدالمطلب است.یاو ابوسف -٥
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من «ه گفت: کآمده است  یاز بخار یتی، و در روا١»امبر ھستمیمن بدون دروغ پ«
من بدون «ه گفت: کآمده است  یاز بخار یتی، و در روا»امبر ھستمیبدون دروغ پ

ه کآمده  ینزد و یگریت دی، و در روا٢»امبر ھستم. من ابن عبدالمطلب ھستمیدروغ پ
اند، و نزد  ت نمودهیز رواین ین را مسلم و نسائیا .٣اده شدیبعد از آن از قاطر خود پ

أنا ابن  *أنا النبي الكذب «گفت:  یه گفت: بعد از مکت است یمسلم از براء روا

ل نرصك* مطلب ـعبدال ھستم، من ابن عبدالمطلب  یمن بدون دروغ نب« .»اللهم نزَّ
شد  ید میشد یجنگ و سخت ید: وقتیگو یبراء م». نکا نصرتت رانازل یھستم، بار خدا
پناه برده  یه به وکاست  یسکم، و شجاع ھمان یبرد یپناه م صبه رسول خدا 

ر، سعد، حمزه، عباس، ی، طلحه، زبیر و عمر، علکشجاعت ابوب یھا و قصه .٤شود یم
د، یوع، ابوحداد، خالدبن ولکمعاذ بن عمرو، معاذبن عفوا، ابودجانه، قتاده، سلمه بن ا

ه بن زبیکاسر، عمروبن معدی، ابومحجن، عماربن کبراء بن مال را در  شر یرب و عبداللَّ
 شجاعت اصحاب در جھاد قبًال گذشت.

  تقوی و پرهیزگاری

 ص امبر خدایدنا محمد پیی سیزگاری و پارسایپرھ
 صامبر خدا یپ ه:کت نموده یب و او از پدرش و از جدش روایاحمد از عمروبن شع

افت و آن را خورد، و آن شب نتوانست بخوابد، یش یر پھلویرا در ز ییشب ھنگام خرما
من «، گفت: ینمود یسپر یداریرسول خدا، شب را به ب یاز ھمسرانش گفت: ا یکی
 یاز خرماھا ییخرماھا افتم و آن را خوردم، و نزد مایدانه خرما  یکم یر پھلویدر ز

ت نموده، و یروا یین را به تنھایاحمد ا .٥»ه از آن باشدکدم یترسن یصدقه بود، بنابرا
) آمده ۵۹/۶ه (ین در البداین چنیو از رجال مسلم است. ا یثید ھمان لیاسامه بن ز

 .است

                                           
 ).۱۷۷۶) مسلم (۲۸۶۴بخاری ( -١
 ).۲۸۷۴بخاری ( -٢
 ).۴۳۱۷بخاری ( -٣
 ) آمده است.۳۲۸/۴ه (ین در البداین چنیا -٤
 اند. دانسته ) احمد شاکر و آلبانی آن را صحیح۱۹۳، ۱۸۳/ ۲. احمد (صحیح -٥
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  ص پرهیزگاری و پارسایی اصحاب پیامبر

 س قیر صدکزگاری ابوبیپرھ
 سر کرا جز ابوب یسکچ یه گفت: ھکت نموده، ین روایریاحمد در الزھد از محمدبن س

آورده  یطعام یو یه طعام خورده خود را قصدًا استفراغ نموده باشد، براکشناسم  ینم
آورده است، گفت: مرا  سشد، و او آن را خورد، بعد از آن به او گفته شد: آن را نعمان 

 از عبدالرحمن بن ید، و بعد استفراغ نمود. و نزد بغویابن نعمان طعام داد ١ییاز فالگو
ل روشن کش یبود، و دارا صامبر یه از جمله اصحاب پک، سمان یا از ابن نعیالدن یاب

 یبرا یزیا نزد تو چینزدش آمدند و گفتند،: آ یه: قومکت است یبود، روا یو درخشان
 ست؟ گفت: ی، گفتند: چیشود ھست؟ گفت: بل یه باردار نمک یزن

. صه يا أيتها« حترم من العروق. ياليتها يف الرحم لدنيا لداها وفقو، و الرحم العقوقِ

لق أو تُفيق  .٢»العقوق. لعلها تَعْ

آورد و او از  سر کابوب یآن را برا یگوسفند و روغن داد، و او مقدار یآن گاه به و
نمود، و بعد از آن  ٣برخاست و استفراغ سر کرد ابوبکه تمام ک یآن خورد، ھنگام

جا که آن را از کسازد  یما آورد، و ما را با خبر نم یرا برا یزیاز شما چ یکیگفت: 
 .٤[آورده] است؟

 یغالم سق یر صدکه گفت: ابوبکت نموده، یروا سد بن ارقم یاز ز ٥میو ابونع
آورد، و  یطعام یو یبرا ینمود، آن غالم شب ین مییتع یا هیمال یه بر وکداشت 

و امشب  یدیپرس یشب مرا م از آن خورد غالم به او گفت: چرا ھر یا لقمه سر کابوب
ت ی؟ گفت: در جاھلیجا آوردکن را از یمرا به آن واداشت، ا ی؟ گفت: گرسنگیدینپرس

ه ک یھا به من وعده دادند، ھنگام و آن ،٦ردمک یریھا فالگ آن یگذشتم و برا یبر قوم
را به ن یداشتند و ا یه در آنجا عروسکدم یھا عبور نمودم، ناگاه د د بر آنیآن روز فرارس

                                           
 ھانت. م.ک -١
 م اند. لمات غامض و نامفھومکن یا -٢
 باشد.» دادند«د درست: یشا -٣
 )آمده است.۳۶۰/۴ن در المنتخب (ین چنید و حسن است. اید: اسناد آن جیگو یر میثکابن  -٤
 ).۳۱/۱ه (یالحل -٥
 ه نمودم.یرق -٦
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آن گاه دست خود را در حلق خود فرو  .١ینک کبود مرا ھال یکمن دادند، گفت: نزد
آمد، به او گفته  یرون نمیرد، و آنچه را خورده بود بکبرد و به استفراغ نمودن شروع 

د، در ھمان حال تشت آب را خواست و از آن یآ یرون نمیب له آبین جز به وسیشد: ا
رون انداخت، به او گفته شد: خدا یه آن را بکنیود تا انم ید و استفراغ مینوش یم

رون ین لقمه بود، گفت: اگر جز با جانم بیھا به خاطر ھم نیشه ایند، ھمکرحمتت 
 یھر جسد«د: یگو یه مکدم یشن صامبر خدا یدم، از پیشیکرونش میشد باز ھم ب ینم
از  یزیه چکدم یترسن یبنابرا ٢»ه از حرام نمو نموده است آتش به آن سزاوار استک

 .٣ندکن لقمه نمو یبدنم از ا

 بی عمر و علی یزگاری و پارسایپرھ
د و یرا نوش یریش سه گفت: عمر کاند  ت نمودهیدبن اسلم روایاز ز یھقیو ب کمال

جا کر را از ین شید: ایر را به او داده بود پرسیه شک یسکخوشش آمد، سپس از 
وانات صدقه آب یاز ح یرفت، و در آنجا تعداد ینار آبکه کشان گفت یبه ا ی؟ ویآورد

ن ظرف آب یدند، و من آن را در ایما دوش یھا برا آن یرھایدند، و آنان از شینوش یم
ن در ین چنیا .٤ردکرا استفراغ  انگشت خود را داخل دھان نمود و آن سختم، عمر یر

ه کت نموده، یروا ساز مسوربن مخرمه  ٥و ابن سعد ) آمده است.۴۱۸/۴المنتخب (
م. و ابن یآموخت یم یزگاریم و از او پرھینمود یعمربن خطاب را م ینیگفت: ما ھم نش

رون رفت، و یوفه بکدر یطالب روز یبن اب یه گفت: علکت نموده، یروا یر از شعبکعسا

                                           
 .»ینک کبود مرا ھال یکبر تو: نزد یوا«نز آمده است: کو در ال -١
) از ابوبکر. ھمچنین احمد و دارمی د ابن حبان و ۳۱/ ۱و ابونعیم در الحلیة ( طبرانی در االوسط -٢

) مشکل دار دانسته است. آلبانی آن را در ۲۲/ ۵حاکم از جابر. مناوی آن را در فیض القدیر (
 ) صحیح دانسته است.۴۵۱۹صحیح الجامع (

ت نموده، و یبه مانند آن روا لشه یعبدالرحمن بن قاسم از پدرش از عان را ید: ایگو یم میابونع -٣
 یرده است. و ابن جوزکت یمانند آن را روا سدر از پدرش از جابر کدربن محمد بن منکذا منکھ

ن یاز ا یبخش لشه یت از عایاز افراد خود به روا ید: بخاریگو ی) م۹۵/۱در صفه الصفوه (
مانند  سد بن ارقم یدر المجالسه از ز ینوریان و دین بن سفت نموده است. حسیث را روایحد

 اند. ردهکت ی) آمده، روا۳۶۰/۴ه در المنتخب (کن را، چنانیا
 ).۵۷۷۱) بیھقی در شعب (۲۲۷/ ۱مالک ( -٤
٥- ۲۹۰/۳. 
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رون آمد، یب یو دستمال یا با آفتابه یگاه دختر ستاد و آب خواست، آنیا یا بر دروازه
گفت:  یست؟ گفت: از فالن قسطال، وکین منزل از یدختر: ا یگفت: ابه او  س یعل

ه ینه از چاه قسطال آب بنوش، و نه ھم در سا«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یاز پ
 .٢نیبنش ١رندهیعشر گ

 شی معاذ و ابن عباس یزگاری و پارسایپرھ
دو زن داشت، و  سه: معاذ بن جبل کت نموده ید روایبن سع ییحیاز  ٣میابونع

 گرفت، بعد از آن یگرش وضو نمیبود از خانه د یھا م از آن یکیه روز [نوبت] ک یوقت
ردند، و مردم در آن کد وفات یگردشان  د حالیه در شام عاک ییضیدر مرشان  ھردوی

قرعه شان  انید، و او در میحفره دفن گرد یکدر ھردو  نیفرصت مشغول بودند، بنابرا
 کق مالیھمچنان از طر یاول در قبر گذاشته شود. و نزد وشان  دامکه کنمود،  یانداز

از آنان  یکیه نزد ک یه گفت: معاذبن جبل دو زن داشت، و وقتکت است یروا ییحیاز 
ه کت نموده، ید. و ابن سعد از طاووس رواینوش یآب ھم نم یگریبود، از خانه د یم

ه کدھم  یگفت: شھادت م یمه کدم یشن به از ابن عباس کدھم  یم یگفت: گواھ
به  یم، آن گاه مردیستاده بودیا ٤گفت، و ما در موقف یل میه تھلکدم یشن ساز عمر 

پاسخ داد:  سابن عباس  ٥؟یدین شدنش دییرا در وقت پا یا ویابن عباس گفت: آ
 .٦ابن عباس تعجب نمودند ییو پارسا یزگاریدانم، و مردم از پرھ ینم

  ص امبر خداتوکل توکل سیدنا محمد پی

 ه خواست او را در خوابش به قتل برساندکن یقصه وی با صحرانش

                                           
 رد.یگ یم ات تجارت رایه مالکاست  یسکا عشار یرنده یعشرگ -١
اش سخن  ه دربارهکدم یراند یسک) آمده، و گفته است: در رجال آن ۱۶۵/۲نز (کن در الین چنیا -٢

 گفته شده باشد.
 ).۲۳۴/۱ه (یالحل -٣
 عرفات. -٤
 ن شدنش از عرفات.ییالبته پا -٥
 ) امده است.۲۲۹/۵ن در المنتخب (ین چنیا ٦
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در جنگ  صامبر خدا یبا پ یه: وکاند  ت نمودهیروا سو مسلم از جابر  یبخار
ه پر از ک یا برگشت، او را در دره صه رسول خدا ک ینجد به جھاد رفته بود. ھنگام

ھا به خاطر قرار  ه درختیبود خواب چاشت فرا گرفت، و مردم در سا ١درخت عضاء
ر خود را یبود، و شمش یه درختیر سایز صامبر خدا یو پ ه متفرق شدندیگرفتن در سا

امبر یه ناگھان پکم، یخواب نموده بود کید: اندیگو یزان نموده بود، جابر میدر آن آوا
 یابانگردیه بکم یم، و متوجه شدیپاسخ دادز به او یما را فراخواند، و ما ن صخدا 

د و من یشکام یرم را از نین شمشیا«فرمود:  صامبر خدا ینزدش نشسته است، پ
ر برھنه در دستش است و گفت: تو را چه یه شمشکدم یدار شدم دیخواب بودم و ب

ه، گفت یاز من باز م یسک  دارد؟ گفتم:یاز من باز م یسکتو را چه  :٢دارد؟ گفتم:اللَّ
ه، آن گاه شمش ار که آن کنیاو را با ا صامبر یو پ .٣»ام انداخت و نشستیر را در نیاللَّ

 رد.کب نیرا نمود مواخذه و تعذ
با محارب و غطفان  صه گفت: رسول خدا کت است یروا ساز جابر  یھقیو نزد ب

ه به کشان یاز ا ین اثنا مردیدند، در ایرااز مسلمانان د یھا غفلت د، و آنیجنگ ٤در نخل
ستاد و گفت: یر ایبا شمش صامبر خدا یشد آمد، و بر سر پ یاو غورث بن حارث گفته م

ه«دارد؟ گفت:  یاز من باز م یسکتو را چه  افتاد، و  یر از دست ویآن گاه شمش» اللَّ
گفت: » دارد؟یاز من باز م یسکتو را چه «ر را گرفت و گفت: یشمش صامبر خدا یپ

خدا  یکجز  یه معبودک یدھ یم یگواھ«فرمود:  صامبر یو باش، پیکر نیرگیاس
ه با تو ک یه با تو نجنگم، و با قومکبندم  یبا تو عھد م یگفت: نه، ول» ست؟ین
اران خود آمد و یش ساخت، بعد غورث نزد یرھا صامبر ین پیجنگند نباشم، بنابرا یم

ن یا .٥شده است رکن مردم نزدتان آمدم، و بعد نماز خوف را متذیگفت: از نزد بھتر
 ) آمده است.۸۴/۴ه (ین در البدایچن

                                           
 است. یدرخت بزرگ و خاردار -١
 بار دوم. -٢
 ).۸۴۳) مسلم (۲۹۱۰بخاری ( -٣
 است در نجد. یانکم -٤
 ).۱۶۹، ۱۶۸/ ۳. بیھقی در الدالئل (صحیح -٥
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  ص توکل اصحاب نبی

 س ن علییرالمؤمنیل امکتو
 س یه گفت: علکاند  ت نمودهیبن مره روا ییحیر از کابوداود در القدر و ابن عسا

 یما برا ]یخواند، [بار یرفت، و نماز نفل م یرون میمسجد بسوی  بهشب ھنگام 
ده ینجا نشانیه فارغ شد نزد ما آمد و گفت: چه شما را اک یم، ھنگامیآمد یحراست و
ا از اھل ید ینک یم، گفت: از اھل آسمان حراست مینک یم: از تو حراست میاست؟ گفت

به  یزین چیم نشود در زمکن، گفت: تا در آسمان حیه از اھل زمکم: بلین؟ گفتیزم
نند و ک یدفاع م یاند، از و موظف شده کس دو ملکھر  یوندد، و برایپ یوقوع نم

ه قدرش آمد او را با قدرش وا ک ید، وقتیایب یه قدر وکنیند، تا اینما یحراست م
د یایاجلم ب یاست، اما وقت یمکمح یه و سپریگذارند، و بر من از طرف خداوند و قا یم

ن ید و بر اه ندانکچشد  ینم یمان را تا وقتیطعم و ذائقه ا یسکشود، و  یاز من دور م
ده، به او ینرس ینبود، و آنچه به و یخطا شدن ید، از ویه آنچه به او رسکباور نباشد 

 نبوده است. یدنیرس
 س یه بر علک ین شبیه گفت: آخرکت است یروا سو نزد آن دو ھمچنان از قتاده 

 یسر یگریبا د یکیاش متردد شدند، و  درباره یگرفت، خانواده و یآمد در آن آرام نم
دو  یا دند و او را سوگند دادند، گفت: ھمراه ھر بندهیه جمع گردکنیدر تماس شدند تا ا

ا گفت: ینند. ک ینرفته باشد دفاع م یزیر بر چیه تقدک یدر صورت یه ازوکاست  کمل
گذارند، بعد از آن  یر آمد او و قدر را با ھم وا میه تقدک ی، وقت -د یایر نیه تقدکنیتاا
ر از ابومجلز کد. و نزد ابن سعد و ابن عسایرون رفت و به قتل رسیمسجد بسوی  به

در مسجد نماز  یه وکآمد،  ینزد عل یدر حال )از مراد( یه گفت: مردکت است یروا
خواھند تو را  یاز مراد م یخواند، و گفت: از خود حراست و حفاظت نما، چون گروھ یم

ست حفاظت یرا از آنچه مقدر ن یه وکاست  کبه قتل برسانند، گفت: با ھر فرد دو مل
 .١است یمکه محیگذارند، و اجل و قا یقدر آمد، او را با قدر وا م یند، و وقتینما یم

                                           
 ر ویثک یبن اب ییحی) از ۷۵/۱ه (یم در الحلی) آمده است، و نزد ابونع۸۸/۱نز (کن در الین چنیا -١

 یگفت: از مرد اجل و یم؟ وینکا از تو حراست نیگفته شد: آ س یه گفت: به علکآمده،  یر ویغ
 ند.ک یحراست م
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ه گفت: دو مرد به خاطر کت نموده، یاز جعفربن محمد و او از پدرش روا ١میو ابونع
 یگفت: ا ینشست، مرد یوارینج دکآمدند، و او در  یش علیپ یخصومت

ان یفرمود: برو خداوند خود نگھبان است، و در م س یافتد، عل یوار مید ن،یرالمؤمنیام
 وار افتاد.یم نمود و برخاست، و بعد از آن دکآن دو ح

ه بن مسعودکتو  سل عبداللَّ
ه مرکت نموده، یه روایر از ابوظبکابن عسا ض شد، البته در ھمان یه گفت: عبداللَّ

ادت نمود و گفت: از چه یرا ع یو سه در آن وفات نمود، عثمان بن عفان ک یمرض
؟ گفت: رحمت پروردگارم را، ید: چه اشتھا داری؟ گفت: از گناھانم، پرسیت داریاکش

ض نموده است، یمرا مر ٢بیت دستور ندھم؟ گفت: خود طبیبرا یبیا به طبید: آیپرس
 یندارم، گفت: بعد از تو برا ینم؟ گفت: به آن ضرورتکت امر نیبرا ییا عطایگفت: آ

ه کام  ؟! من دخترانم را امر نمودهیترس یا بر دخترانم از فقر میدخترانت باشد، گفت: آ
ه ک یسک«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یھر شب سوره واقعه را بخوانند، من از پ

ر ابن ین در تفسین چنیا .٣»رسد ینم یا سوره واقعه را ھر شب بخواند، ابدًا او را فاقه
در صبر بر  بر و ابودرداء کابوب ین قصه برایت. و مانند ا) آمده اس۲۸۱/۴ر (یثک

 ر سوره واقعه گذشت.کھمه امراض بدون ذ

  رضا به قضا

 ن بارهیاقوال عمر، ابوذر، علی و ابن مسعود در ا
ت یروا سدر المواعظ از عمر  یرکا در الفرج و عسیالدن ی، ابن ابکابن المبار

دارم، و  یه دوست مک یندارم، در حالت کیباه باشم ک یه گفت: در ھر حالکاند  نموده
ا یدارم ھست،  یر در آنچه دوست میه خکدانم  یبرم، چون من نم یه بد مک یدر حالت

                                           
 ).۲۱۱الدالئل (ص -١
 است. م. یقیب حقیه طبکخداوند جل شانه  یعنی -٢
) در عمل البوم و اللیلة و دیگران. این حدیث از ۶۷۴) ابن سنی (۳۴۶۱/ ۱. ابن عسساکر (ضعیف -٣

چند جھت اشکال دارد: انقطاع و منکر بودن متن آن و ضعیف بودن راویان آن و اضطراب و 
طیبة. احمد و ابوحاتم و دارقطنی و بیھقی و مناوی و آلبانی بر ھمچنین ناشناخته بودن ابی 

 ).۲۸۹ضعف آن اجماع دارند. نگا: الضعیفة (
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 یه به وکت نموده یروا ب یاز عل ٢ر از حسنکو ابن عسا .١نمیب یدر آنچه بد م
م یاز صحت برا یضیتر است، و مر م محبوبید: فقر از غنا برایگو یم سگفته شد: ابوذر 

ه به حسن ک یسکم: یگو یند، اما من مکتر است! گفت: خداوند ابوذر را رحم  محبوب
 یند، وکش انتخاب یه خداوند براکرا  ید، آن گاه ھر حالتیل نماکانتخاب خداوند تو

قت دانستن رضا بر ین حقیر آن قرار داشته باشم، و ایاش در غکه: کد ینما یآرزو نم
 یه به قضاک یسکه گفت: کت نموده، یروا س یر از علکابن عسا و .٣تصرف قضا است

باشد، و  یش اجر میگردد و برا یم یجار یگردد، قضا بر و یخداوند تن در دھد و راض
گردد. و عملش نابود  یم یجار ینگردد، قضا بر و یخداوند راض یه به قضاک یسک
ه بن مسعود  ٥میو ابونع .٤شود یم س در روز که گفت: ھر کت نموده، یروا ساز عبداللَّ
خورد، صبح نمودن و شب  یفاف مکا طعام یاش] در دنکه [کند، ک یامت آرزو میق
ه در نفس اندوه و کنیرساند، مگر ا یه باشد شما را ضرر نمک یا بر ھر حالتیردن در دنک
تا رد یرا به دندان بگ یا از شما آتش پاره یکیه کنیاز آن حالت باشد، و ا یقرار یب

صله نموده، یه خداوند آن را فک یه به امرکن است یش بھتر از ایخاموش گردد، برا
 بود!!. ین نمیاش اک ید: ایبگو

  تقوی

 با اھل قبور و قول وی درباره تقوی س سخن گفتن علی
 سطالب  یبن اب یه گفت: با علکاند  ت نمودهیاد روایل بن زیمکر از کو ابن عسا ینورید

اھل قبور،  یرد و گفت: اکد، به طرف قبرستان رو یه به صحرا رسک یھنگامرون رفتم، یب
ست؟ خبر نزد ما یاھل وحشت، خبر نزد شما چ یھنه شدن، اکسار شدن و کاھل خا یا
ن خبر نزد یافتند، ایر ییدند، و شوھرھا تغیم گردیتیم شدندو اوالد یه اموال تقسکن است یا

آنان به  یل اگر برایمک یرد و گفت: اکبه من رو ست؟ بعد از آن یماست، خبر نزد شما چ
ه نمود و گفت: یاست. بعد گر ین توشه تقویند: بھتریگو یجواب دادن اجازه داده شود م

                                           
 ) آمده است.۱۴۵/۲نز (کن در الین چنیا -١
 .یاز حسن بن عل -٢
 ) آمده است.۱۴۵/۲نز (کن در الین چنیا -٣
 ) آمده است.۱۴۵/۲نز (کن در الین چنیا -٤
 ).۱۳۷/۱ه (یالحل -٥
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م در یو ابونع .١شود یت معلوم میل، قبر صندوق عمل است، و ھنگام مرگ برایمک یا
د یگفت: با س یگفت: عله کاند  ت نمودهیحازم روا یس بن ابیر از قکه و ابن عسایالحل

ه ک یباشد، چون عمل یتان به تقو ادتر از توجهیز تان به قبول شدن عمل [نزد خدا] توجه
م گردد؟! و نزد که قبول شده باشد چگونه کگردد، و عمل  یم نمکباشد ھرگز  یتوأم با تقو

فرمود:  س یه گفت: علکت است یروا سریا از عبد خیالدن یه و ابن ابیم در الحلیابونع
 .٢م گردد؟کشود چگونه  یه قبول مک یزیگردد، و چ یم نمک یبا تقو یعمل

 عب درباره تقویکاقوال ابن مسعود، ابودرداء و ابی بن 
ه کنیه گفت: اکاند  ت نمودهیروا سر از ابن مسعود کان و ابن عسایعقوب بن سفی

م یم طال باشد نزدیبران یزم یه به پرکنیند، از اک یرا از من قبول م یبدانم خداوند عمل
وست، یکه گفت: چقدر نکت نموده، یروا ساز ابودرداء  ٤میو ابونع .٣تر است دهیپسند

رند، یگ یب میاحمقان و روزه آنان ع یدار خوابیان و افطار آنان!! چگونه بر بکریخواب ز
ھا  وهکه به اندازه کن از عبادت مغروران یقیو  یصاحب تقو یکیاز ن یا و مثقال ذره

ه کت است یحاتم از ابودرداء روا یتر است. و نزد ابن اب تر و راجح اشد بزرگتر، افضلب
ا و آنچه در ینمازم را قبول نموده است، از دن یکه خداوند که با تقوا گردم کنیگفت: ا

 د:یگو یتر است، خداوند م م محبوبیآن است برا

ُ ٱ َ�َتَقبَُّل ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  .]۲۷[المائدة:  ﴾ُمتَّقِ�َ ل
ه فقط از پرھ«: ترجمه  .»ندک یزگاران قبول میاللَّ

ت یروا سعب کبن  یر از ابکآمده است و ابن عسا ٥ریثکر ابن یه در تفسکچنان
ند، خداوند بھتر ک ک]خدا تر ی[رضا یرا برا یزیه چکاز شما  یکه گفت: ھر کنموده، 

به دست  ییاز جا دھد، و اگر آن را یند به او مک یگمان نم یه وک یقیاز آن را از طر

                                           
 ) آمده است.۱۴۲/۲نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۱۴۲/۲نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۱۴۲/۲ز (کن در الین چنیا -٣
 ).۲۱۱/۱ه یالحل -٤
٥- ۴۳/۲. 
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ز ینداشته باشد، خداوند چ ییداند، و [بر حالل و حرام بودنش] پروا یه نمکآورد  یم
 .١نمود یه گمانش را نمکآورد  یم ییدتر از آن بر سر او از جایشد

  خوف

 ص دنا محمد رسول خدایخوف س
ه کت نموده، یروا بر که گفت: ابوبکت نموده، یروا باز ابن عباس  یھقیب

] ھود، یمرا [سوره ھا«؟ فرمود: یا ر شدهیه پکنم یب یامبر خدا، تو را میپ یاگفت: 
َرْت پکتساءلون و اذا المشس یالواقعه، والمرسالت، عمَّ  ت یو در روا» اند!! ر نمودهیوِّ

به  یریامبر خدا پیپ ید: ایپرس سه گفت: عمربن خطاب کد آمده، ینزد ابوسع یگرید

تساءلون و اذاالشمس یالواقعه، عمَّ : ھود و امثالش مرا«ع آمد؟! فرمود: یت سریسو
َرْت پک  ) آمده است.۵۹/۶ه (ین در البداین چنیا .٢»اند ر نمودهیوِّ

چگونه خوش «ه گفت: کت نموده، یروا صامبر یو او از پ سد یاحمد از ابوسع
خود را خم نموده، و  یشانیشاخ را در دھن برده، و پ ،٣ه صاحب شاخک یباشم، در حال

مسلمانان » شود؟! یرده مکه چه وقت امر کشد ک یگوشش را متوجه نموده انتظار م

َوِ�يُل ىلَعَ «»: دییبگو«م؟ فرمود، ییامبر خدا، پس چه بگویپ یگفتند: ا
ْ
ُ َونِْعَم ال َحْسبُنَا ا�َّ

نَا
ْ ِ تََو�َّ ل کو بر خدا تو نگھبان است، یکاست، و ن یافکما  یخداوند برا«، »ا�َّ

و ابن نجار از  .٥ت نموده، و گفته است: حسن استیھم روا ین را ترمذیا .٤»مینمود
 خواند: یه مکد یشن یییاز قار صامبر خدا یه: پکت نموده یروا بابن عمر 

�ۡ  إِنَّ ﴿ َ�َ ٓ نَ�اٗ�  َنا
َ
 .]۱۲[المزمل:  ﴾١٢ اوََجِحيمٗ  أ

 .»گران و آتش افروخته شده است یدھاینزد ما ق«: ترجمه
 ) آمده است.۴۳/۴نز (کن در الین چنید. ایھوش گردیدن آن بیو با شن

                                           
 ).۱۴۲/۲نز (کن در الین چنیا -١
 ).۹۵۵) و الصحیحة (۲۶۲۷) نگا: صحیح الترمذی (۳۲۹۷. ترمذی (صحیح -٢
 باشد. یم ÷ل یه صاحب آن اسرافکشاخ: ھمان صور است،  -٣
 ) و الصحیحة.۱۰۷۱) نگا: صحیح الجامع (۲۵۶۹) ابن حبان (۷۴/ ۳) احمد (۲۴۳۱. ترمذی (صحیح -٤
 ) آمده.۵۶/۶ه (ین در البداین چنیا -٥
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 ص خوف اصحاب پیامبر

 قصه خوف جوانی از انصار
از سھل  یق ویاز طر یھقیو ب -ح برخوردار است یو گفته: از اسناد صح -م کحا

ان ترس خداوند فرا گرفت، از انصار را آن چن یه: جوانکاند  ت نمودهیروا سبن سعد 
ن مسئله او را در خانه حبس یه اک ینمود، حت یه میه در وقت نام بردن آتش گرک

ه ک یشد، و او در خانه نزدش آمد. ھنگام یادآوری صامبر خدا ینمود، و موضوع به پ
د، و او در حال جان داد و یشکداخل شد، او را در آغوش خود  ینزد و صامبر یپ

چون خوف جگرش را قطع  ،١دینکتان را آماده  قیرف«فرمود:  صامبر یپگاه  افتاد، آن
ت ین را روایا ھم ایالدن ی) آمده است، و ابن اب۲۲۳/۵ب (ین در الترغین چنیا .٢»نمود

ر شده و در کت نموده، و مانند آن را متذیروا سفه یز از حذینموده است. و ابن قدامه ن
نگاه  یه جوان به طرف وک ینزدش آمد، ھنگام صامبر یآمده است: پ یث ویحد

فرمود:  صامبر ینمود، و جان داد و افتاد، آن گاه پ یرد، برخاست و با او روبروسک
د، چون ترس آتش جگرش را قطع نموده است، سوگند به ینکرا آماده تان  صاحب«

آرزو  را یزیه چک یسکه جانم در دست اوست، خداوند او را از آتش پناه داد، ک یذات
ن یا .٣»زدیگر یترسد، از آن م یم یزیه از چک یسکند، و ک ید آن را طلب مینما یم

 ) آمده است.۱۴۴/۲نز (کن در الیچن
ه گفت: کت نموده، یروا باز ابن عباس  -ح دانسته یه آن را صحک -م کو حا

 امبر خود نازل نمود: یه را بر پین آیا أله خداوند ک یھنگام

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 ﴾َجاَرةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها �نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

 .]۶[التحریم: 

                                           
 د. م.ینکرا آماده  ین ویفکز و تیتجھ -١
آلبانی آن را در  ) حاکم آن را صحیح دانسته .۱۸۲/ ۴) ابن عساکر (۴۹۴/ ۲. حاکم (ضعیف -٢

 ) ضعیف دانسته است.۱۹۶۶ضعیف الترغیب (
) از طریق ۴۸۴، ۲۲۷/ ۱ھمچنین در الترغیب (» کتاب الخائفین«. ابن ابی دنیا در بسیار ضعیف -٣

 ) ضعیف دانسته است.۱۹۶۷االصبھانی . آلیانی آن را در ضعیف الترغیب (



 ٤٢١  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

زم آن یه ھک یش را از آتشید! خود و خانواده خویا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه

 .»دیھا و سنگ ھاست نگه دار انسان
ھوش به یب یاصحاب خود تالوت نمود، و جوان یآن را برا یروز صامبر خدا یپ

ه قلبش کد یگذاشت، و د ینه ویدست خود را بر س صامبر ین افتاد، آن گاه پیزم

او  صامبر ی، و او آن را گرفت، و پ»ال إله إال اهللاجوان بگو:  یا«ند، فرمود: ک یت مکحر
 ین فقط برایما اان یا از میامبر خدا، آیپ یرا به جنت بشارت داد، اصحابش گفتند: ا

 د:یا دهیا قول خداوند متعال را نشنیآ«گفت:  ١اوست؟

﴿ ٰ  .]۱۴[ابراھیم:  »؟﴾وَِ�يدِ  وََخاَف  َمَقاِ�  َخاَف  لَِمنۡ  لَِك َ�
 .»باشد کمنایه از مقام من بترسد، و از وعده عذاب بکاست  یسک ین برایا«: ترجمه

 .٢) آمده است۱۹۴/۵ب (ین در الترغین چنیا

 درباره خوف و رجا بر کابوبقول عمر و 
ض شد، و یمر سه: عمربن خطاب کت نموده یروا سب ید بن مسیاز سع یھقیب

» ؟یعمر چه حال دار یا«داخل شد و گفت:  یادتش نزد ویجھت ع صامبر یپ
ه رجا و خوف ک یدر قلب مؤمن«فرمود:  صامبر خدا یترسم، پ یدوارم و میگفت: ام

ن یا .٣»دارد یدھد و از خوف در امانش م یم یو یجمع شوند، خداوند رجا را برا
ر که: ابوبکت نموده یروا سخ از حسن یو ابوالش ) آمده است.۱۴۵/۲نز (کن در الیچن
ه شدت یه شدت و آیآ یش را در پھلویه آسایه خداوند آک ینیب یا نمیفرمود: آ سق یصد

ر ی، و از خدا غر نموده است، تا مؤمن در رجا و ترس باشدکش ذیه آسایآ یرا در پھلو
 .٤ندازد؟یت نکند، و خود را به دست خود به ھالکحق را آرزو ن

 ن درباره خوفیده و عمران بن حصیاقوال عثمان، ابوعب

                                           
 اوست. ین بشارت فقط برایا یعنی -١
 ) ضعیف دانسته است.۱۹۴۰) و آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (۳۵۱ /۲. حاکم (ضعیف -٢
. به علت انقطاع زیرا سعید بن مسیب از عمر نشینده است. نگا: کنز العمال سند آن ضعیف است -٣

)۸۵۲۷.( 
 در خوف خلفا گذشت. بھای خوف ابوبکر و عمر  ) آمده است. و قصه۱۴۴/۲این چنین در الکنز ( -٤



 حیات صحابه    ٤٢٢

 

ه بن الروم ١میابونع  سه عثمان کده یه گفت: به من خبر رسکت نموده، یروا یاز عبداللَّ
شان درباره من امر داده  دامکه به کباشم و ندانم  ان جنت و دوزخیگفت: اگر من در م

ھا  از آن یکیرم به طرف یه قبل از دانستن مسکنم ک ین را انتخاب میشود، ا یم
 سجراح  ده بنیه گفت: ابوعبکت نموده، یر از قتاده رواکو ابن عسا .٢ستر باشمکخا

شتند و گوشتم را ک یام مرا م بودم و خانواده یم یه گوسفندکفرمود: دوست دارم 
گفت: دوست  بن ید: عمران بن حصیگو یدند. میآشام یو آبگوشتم را م خوردند یم

 .٣ساخت ینده مکپرا یروز طوفان یکاد مرا در یبودم، و  یم یا بر تپه یسترکه خاکدارم 

 خوف ابن مسعود
ه  یه گفت: مردکت نموده، یاز عامربن مسروق روا ٤میابونع گفت:  سنزد عبداللَّ

تر است.  م محبوبین باشم برایه از مقربکنیباشم، ان یمیدوست ندارم از اصحاب 
ه گفت: لیگو یم گر یمرد د یه دوست دارد وقتکھست  ینجا مردین ایکد: عبداللَّ

ه کت است یھمچنان از حسن روا ی. و نزد و-ھدف خودش است  -برانگخته نشود 
ه بن مسعود  ستم و به من گفته یان جنت و دوزخ بایفرمود: اگر در م سگفت: عبداللَّ

تر است، از  دهیت پسندیه براشان ک دامکم، ھر یساز ین، تو را مختار مکشود: انتخاب 
ستر باش، کخا یخواھ یه] و اگر مکن حال به من گفته شود، یاھل ھمان باش، [و در ع

 ستر باشم.که خاکمن دوست دارم 

 خوف ابوذر، ابودرداء و ابن عمر
دانم  یه گفت: به خدا سوگند، اگر آنچه را من مکت نموده، یروا ساز ابوذر  ٥میابونع

د، به خدا یریگ یتان آرام نم ید، و بر بسترھایشو ینم یکنزدتان  یھا د به زنیبدان

                                           
 ).۶/۱ه (یالحل -١
 ) آمده، روایت کرده است.۱/۵احمد ھمچنان مانند این را از عثمان در الزھد، چنانکه در المنتخب ( -٢
ده ین را از قتاده و او از ابوعبی) ا۴۱۳/۳) آمده است، و ابن سعد (۷۴/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣

ه گفت: ک ت استیروا) ھمچنان از قتاده ۲۶/۴سعد ( ت نموده است. و نزد ابنین روایبه مانند ا
ه بادھا مرا کبودم  یم یسترکن گفت: دوست دارم خایه عمران بن حصکده، یبه من خبر رس

 رد.ک یام م ندهکبردندو پرا یم
 ).۱۳۳/۱ه (یالحل -٤
 ).۱۶۴/۱ه (یالحل -٥



 ٤٢٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

شد و  یه قطع مکد یآفر یم ید درختیه آفرک یمرا روز ألسوگند، دوست دارم خداوند 
ه گفت: کت نموده، یروا مکیاز حزام بن ح ١میشد!!. و ابونع یش خورده میھا وهیم

را به اشتھا  ید، طعامینیب یم( شما چه) ه پس از مرگکد یگفت: اگر بدان سابودرداء 
ه یپناه بردن به سا یبرا یا د، و داخل خانهینوش یرا به اشتھا نم یدنید، و نوشیخور ینم

بر  د، ویزن یخود م یھا نهید، و بر سیرو یرون میھاب د، و حتمًا به دشتیشو یداخل نم
شد و بعد  یه قطع مکبودم  یم ید، و من دوست دارم درختینک یه میخود گر یھا نفس

ه گفت: دوست دارم کت است یروا ،٢سر از ابودرداء کشد. و نزد ابن عسا یخورده م
 یھا رد، و آنھا به رگک یھا گذر م بر آن یبودم، و مھمان یاھل خود م یبرا یگوسفند
 .٣دندیخوران یگران میخوردند و به د یو مرا م دندیگذران یم ارد را]کگردنم [

 خوف معاذ و ابن عمر
ن ما وارد یبه سرزم سه گفت: معاذبن جبل کت نموده، یاز طاووس روا ٤میابونع
م، و یت گردآوریو چوب برا ن سنگیاز ا یما به او گفتند: اگر دستور بدھ یھا خیشد، ش
لف حمل آن بر پشت کامت میروز قه در کترسم  یم، گفت: من مینکت بنا یبرا یمسجد

ه شد، و کوارد م به گفت: ابن عمر کت نموده، یاز نافع روا ٦میو ابونع .٥خود شوم
شدن با  یکه از شرک یدان یگفت: م یه مکدم یه در سجده بود شنک یدر حال یاز و

 ٨ھمچنان یو نزد و .٧دارد یمرا باز نم ]یزیگر چیا جز تو خوف تو [دین دنیش بر ایقر
ه کاز اھل عراق گذشت  یبر مرد به گفت: ابن عمر کت است یروا ساز ابوحازم 

                                           
 ).۲۱۶/۱ه (یالحل -١
 ) آمده.۱۴۵/۲نز (که در الکچنان -٢
ه بن عمر ۱۲/۴ابن سعد ( -٣ ن ستون یه من اکه گفت: دوست دارم کت نموده، یروا ش) از عبداللَّ

 بودم. یم
 ).۲۳۶/۱ه (یالحل -٤
منقطع. طاووس از معاذ حدیث نشنیده است وبلکه از او ارسال کرده است. نگا: التھذیب  ضعیف -٥

)۳ /۹.( 
 ).۲۹۲/۱ه (یالحل -٦
 د و بس. م.دار یا فقط خوف تو مرا باز میدن یھا شدن با آنھادر لذت یکاز شر یعنی -٧
٨- ۳۱۲/۱. 



 حیات صحابه    ٤٢٤

 

ن یتالوت شود ا یه قرآن نزد وک یرا چه شده است؟ گفتند: وقت یافتاده بود، گفت: و
 م.یافت ینم یم ولیترس یگفت: ما از خدا م برسد، ابن عمر  یز به او میچ

 خوف شداد بن اوس انصاری
داخل بستر  یوقت یه: وکت نموده یروا س یاز شدادبن اوس انصار ١میابونع

ا، آتش یگفت: بارخدا یآمد، آن گاه م یخورد، و خوابش نم یشد، در بستر خود پھلو م یم
 خواند. یخاست وتا صبح نماز م یخواب را از من ربوده است، و بر م

 شهین عایخوف ام المؤمن
گفت: به خدا سوگند،  لشه یه: عاکه ت نمودیروا ساز عمروبن سلمه  ٢ابن سعد

بودم، به خدا  یم یلوخکبودم، به خدا سوگند، دوست دارم  یم یدوست دارم درخت
 یھمچنان از ابن اب ید. و نزد ویآفر ینم یزیچ چیسوگند، دوست دارم خداوند مرا ھ

رفت و او را  ینزد و لشه یقبل از وفات عا به: ابن عباس کت است، یه روایکمل
رد، و کاح نکرا ن یا رهکه جز از تو باکامبر خدا، یھمسر پ یستودو گفت: بشارت باد، ا

 لشه یرفت، و عا ینزد و بر یابن زب یبرائتت ار آسمان نازل شد!! بعد از و
ه بن عباس  دم یشن یم یسکمرا ستود، و دوست نداشتم امروز از  بگفت: عبداللَّ

 بودم. یرم من فراموش شده مد! دوست دایستا یه مرا مک

 گریه

 ص دنا محمد رسول خدایه سیگر
ه یبخار م یبرا«فرمود:  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا س ٣از عبداللَّ

من دوست «ه بر تو نازل شده است؟! گفت: ک یتو بخوانم، در حال ی، گفتم: برا»بخوان
ه م»ر خود بشنومیه قرآن را از غکدارم  د: آن گاه سوره نساء را خواندم، تا یگو ی، عبداللَّ

 دم:ینجا رسیه به اکنیا

                                           
 ).۲۶۴/۱ه (یالحل -١
٢- ۷۴/۸. 
ه بن مسعود. -٣  عبداللَّ
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ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ  ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

 .]۴۱[النساء: 
ھا گواه  م، و تو را بر آنیاوریب ییه از ھرامت گواھکآن گاه چگونه خواھد بود، «: ترجمه

 .»میاوریب
 کاشھایش  ه چشمکبس است، آن گاه ملتفت شدم، «فرمود:  صامبر یپ

در نماز  یو یھا ) آمده است، و بعض قصه۵۹/۶ه (ین در البداین چنیا .١زندیر یم
 خواھد بود.

 ص گریه اصحاب پیامبر

 ه اییه اھل صفه در وقت نزول آیگر
 ه نازل شد: ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا سره یاز ابوھر یھقیب

فَِمنۡ ﴿
َ
 .]۶۰-۵۹[النجم:  ﴾٦٠ ُكونَ َ�بۡ  َوَ�  َحُكونَ َوتَۡض  ٥٩ َجبُونَ َ�عۡ  ِديثِ �َۡ ٱ َذاَ�ٰ  أ
 .»دینک یه نمید و گریخند ید و مینک ین سخن تعجب میا از ایآ«: ترجمه

 یشان جار یھا بر گونهھایشان  که اشک یه نمودند، حتیگاه اصحاب صفه گر آن
ه نمود، و ما به ید با آنھا گریرا شنشان  هیگر یصدا صامبر خدا یه پک یشد، ھنگام

ند داخل که یه از ترس خدا گرک یسک«: فرمود صامبر خدا یم، پیه نمودیگر یه ویگر
گردد، و اگر گناه  یند داخل جنت نمکه بر گناه مداومت ک یسکشود، و یآتش نم

ن یا .٢»دیبخش یآنھا را مردند، و یکه گناه مکآورد  یرا م ید خداوند قومیردک ینم
 ) آمده است.۱۹۰/۵ب (ین در الترغیچن

                                           
 ).۸۰۰) مسلم (۴۵۸۲بخاری ( -١
) ضعیف دانسته است ۱۹۳۲) آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (۳۶۴/ ۱۴. بیھقی و بغوی (ضعیف -٢

باشد. ھمچینن  میی پایانی از حدیث ابوھریرة بصورت مرفوع دارای اصل  و گفته است: اما جمله
) تخریج شده است./ پایان سخن آلبانی. ۹۶۸در صحیح مسلم و غیره و ھمچینن در الصحیحة (

ی اول دارای شواھدی از حدیث ابوھریرة نزد ترمذی و نسائی و  گویم: ھمینطور جمله من می
» صحیح الترغیب«حاکم موجود است و بر اساس این شواھد صحیح لغیره است چنانکه در 

ماند که شاھدی برای آن  ی میانی می ) آمده است. تنھا جمله۷۷۷۸) و صحیح الجامع (۳۳۲۴(
 نیافتم.



 حیات صحابه    ٤٢٦

 

ای را تالوت  هیه آکھنگامی  ص امبریش روی پیه نمودن مرد حبشی در پیگر
 نمود
ه را ین آیا صامبر خدا یه گفت: پکاند،  ت نمودهیروا ساز انس  یو اصبھان یھقیب

 تالوت نمود:

 .]۲۴[البقرة:  ﴾َجاَرةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها﴿
 .»زم آن مردم و سنگ ھاستیو ھ«: ترجمه
د، و ھزار سال یه سرخ گردکنیھزار سال در آن آتش برافروخته شد تا ا«و افزود: 

 یکاه و تارید، و حاال سیاه گردیه سکنیگر تا اید، و ھزار سال دید گردیه سفکنیگر تا اید
مرد  صامبر خدا یپ یرو شید: در پیگو ی، انس م»گردد یاش خاموش نم است و شعله

نازل شد و  یبر و ÷ل یست، آن گاه جبرئیقرار داشت، و به آواز بلند گر یاھیس
است از  یمرد«گفت:  صامبر یست؟ پکیت یش رویننده در پکه ین گریگفت: ا
به عزت جالل و «د: یگو یم ألل] گفت: خداوند یستود [جبر یکی، و او را به ن»حبشه

د، خنده او را در یا از خوفم بگریه در دنک یا چشم ھر بنده عرشم سوگند، یم باالیبلند
 ) آمده است.۱۹۴/۵ب (ین در الترغین چنیا .١»گردانم یاد میجنت ز

 بر و عمر که ابوبیگر
 صامبر خدا یه گفت: نزد پکت نموده، یروا سم زحا یس بن ابیعبدالرزاق از ق

 یلیگفت، وخ یخداوند را به خوب یثنا یستاده بود، ویش ایدر جا سر کآمدم، و ابوب
ه: عمربن کت نموده یطالب روا یبن اب یاز حسن بن محمدبن عل یو شافع .٢ستیگر

 خواند ین میدر خطبه خود در روز جمعه ا سخطاب 

مۡ ٱ إَِذا﴿  .]۱[التکویر:  ﴾١ ُكّوَِرۡت  ُس لشَّ
 .»ده شودیچیه آفتاب پک یوقت«: ترجمه

                                           
گوید: حدیث ابوھریره در این باره  ) ترمذی می۵۸۷/ ۲) ابن ماجه (۳۴۶/ ۳. ترمذی (ضعیف -١

کنم کسی جز یحیی بن ابی بکر از شریک آن را مرفوع روایت  نمی موقوف صحیح تر است و گمان
اشد./ پایان سخن ترمذی. برخی از آن بصورت موقوف به صحت رسیده است. مالک در کرده ب
 ).۲۱۳۲) ضعیف الترغیب (۱۸۸/ ۱۰) مجمع الزوائد (۱۳۰۵) نگا الضعیفة (۱۵۶/ ۳موطا (

 ) آمده است.۲۶۰/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٢



 ٤٢٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 د:ینجا رسیه به اکنیتا ا

ٓ  ٞس َ�فۡ  َعلَِمۡت ﴿ ا حۡ  مَّ
َ
 .]۱۴[التکویر:  ﴾١٤ َ�َۡت أ

 .»داند یرده مکھر نفس آن چه را آماده «: ترجمه
ه گفت: کت است ید از حسن رواینمود. و نزد ابوعب یو بعد از آن سوره را قطع م

 ن را خواند.یا سعمر بن خطاب 

ٰ  َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ ﴿ ا ٧ قِعٞ لََ�  .]۸-۷[الطور:  ﴾٨ َدافِعٖ  ِمن ۥَ�ُ  مَّ
 .»ستین یا چ بازدارندهیآن ھ یاست. برا یعذاب پروردگارت واقع شدن«: ترجمه

رفتند.  یادتش میست روز مردم به عیه بکرد کشه و ترس] آن چنان ورم یو از [اند
نماز فجر را  سه گفت: عمربن خطاب کت است یروا سر ید بن عمید از عبیو نزد ابوعب

ه به کنیوسف را شروع نمود و آن را خواند، تا ایما امامت نمود، و در آن سوره  یبرا
 د:ینجا رسیا

ۡت �ۡ ٱوَ ﴿  .]۸۳[یوسف:  ﴾َكِظيمٞ  َ�ُهوَ  نِ زۡ �ُۡ ٱ ِمنَ  َناهُ َ�يۡ  َيضَّ
ه پر از ک ید، و غم خود را در حالید گردیچشم او به سبب اندوه سفھردو  و«: ترجمه

 .»خورد یبود فرو م یغم م
) و نزد عبدالرزاق ۱۳۰۸وع نمود.(که قرائتش قطع شد و رکنیه نمود تا ایگرو 

ه بن شداد بن یھقیبه و بیش یدبن منصور، ابن سعد، ابن ابیسع ت یھاد روا از عبداللَّ
ه در آخر صفوف در نماز ک یه در حالینه عمر را توأم با گریس یه گفت: صداکاست 

 د:ینجا رسیه به اکنیخواند، تا ا یوسف را میدم، و او سوره یصبح بودم شن

﴿ ٓ َما شۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ِ ٱ إَِ�  ِ�ٓ وَُحزۡ  َ�ّ�ِ  ُكوا  .١]۸۶[یوسف:  ﴾�َّ
 .»نمک یان میت و بیاکمن فقط غم سخت و اندوه خود را به خدا ش«: ترجمه

نمود  یرار مکه را تیآ سه گفت: عمر کت نموده، یاز ھشام بن حسن روا ٢میو ابونع
بود، تا  یافتاد، بعد از آن در خانه خود م یه مکنینمود تا ا یه میگرگرفت، و  یش میگلو

 ض است.یه مرکنمودند  یشد، و او را گمان م یادت میه عکنیا

 س ه عثمانیگر
                                           

 ) آمده است.۴۰۱/۴نز (کن در منتخب الین چنیا -١
 ) آمده است.۳۸۷/۴ب (ن در المنتخین چنیا -٢



 حیات صحابه    ٤٢٨

 

ت یروا سعثمان بن عفان  یء موال یاز ھان -ه آن را حسن دانسته ک - یترمذ
تر  ششیه رکست یگر یستاد، آن قدر میا یم یبر قبر یوقت سه گفت: عثمان کنموده، 

اد ی، و قبر را یینما یه نمیگر یول ینک یاد میشد، به او گفته شد: جنت و دوزخ را  یم
ن یقبر اول«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا ی؟! گفت: من از پینک یه میو گر ینک یم

 )از آن(ند، ما بعد آن کدا یمنزل از منازل آخرت است، اگر [انسان] از آن نجات پ
د: و از رسول یافزا یم .١»دتر استیابد، ما بعد آن شدیتر است و اگر از آن نجات ن آسان
و و ». تر استکدم قبر از آن وحشتایه دکرا  یگفت: ھر منظر یه مکدم یشن صخدا 

 سرود: یم یه بر قبرکدم یگفت: از عثمان شن یه: ھانکن افزوده است ین در ایرز

 فان تنج منها تنج من ذ عظيمة
 

 واال فانى ال اخالك ناجيا 
 

ر کاب فیامک، و اال من تو را یا افتهینجات  یبزرگ ییاز جا یابیاگر از قبر نجات «
 .٢»نمک ینم

 سه معاذ یگر
ه کاند  ت نمودهیروا باز ابن عمر  ٤میو ابونع -است  یه لفظ از وک - ٣مکحا

تو را  نمود، گفت: چه یه میه گرکگذشت  بگفت: عمر از نزد معاذبن جبل 
است،  کا شرین ریمترک«دم: یشن صامبر خدا یه از پک یثیاند؟ پاسخ داد: حدیگر یم

ه اگر غالب شدند، ک یھستند، آنان یاران مخفکزین بندگان نزد خداوند پرھیتر و محبوب
ت و یھا امامان ھدا نیه حاضر شوند، شناخته نشوند، اک یجستجو نشود، و وقت

و  یبخار یح برخوردار است، ولید: از اسناد صحیگو یم مکحا .٥»علم اند یھا چراغ

                                           
) صحیح الجامع ۱۸۷۸) نگا: صحیح ترمذی آلبانی (۴۲۶۷) ابن ماجه (۲۳۰۸. ترمذی (حسن -١

 ).۳۳۰/ ۴تحقیق من چاپ دارالغد الجدید) و حاکم ( ۱۰۱قرطبی (ص » التذکرة«) و ۱۶۸۴(
 ).۵۱/۱ه (یالحل -٢
به اختصار  ین را از ھانی) ا۶۱/۱ه (یم در الحلی) آمده، و ابونع۳۲۲/۵ب (ین در الترغین چنیا -٣

 رده است.کت یروا
٤- ۲۷۰/۳. 
) ۲۴۹۰/ ۷) ابن عدی (۲۶۴/ ۱» (المجروحین«) ابن حبان در ۲۷۰/ ۳. حاکم (بسیار ضعیف -٥

) حاکم آن را صحیح دانسته است. ذھبی نیز آن را به ھمین ۵۳ -۳۶/ ۲۰» (الکبیر«طبرانی در 
 ).۱۳۷۹) و ضعیف الجامع (۲۹۷۵نگا: الضعیفة (سخن حاکم نقل نموده و چیزی نگفته است. 



 ٤٢٩  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

]، ابوحاتم گفته ید: درباره ابوقحذم [راویگو یم یاند. ذھب ت ننمودهیمسلم آن را روا
 ست.یگفته: ثقه ن یشود، و نسائ یثش نوشته نمیاست: حد

 به ابن عمر یگر
 بن عمر یه از اک یسکه گفت: کت نموده، یبزه روا یاز قاسم بن اب ١میابونع

 ن را خواند:یا یه: وکان نمود ید بیث جدیم حدیده بود برایشن

 ﴾٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿د ین جا رسیتا به ا ﴾١ ُمَطّفِفِ�َ ّلِلۡ  لٞ َو�ۡ ﴿
 .٢]۶-۱[المطففین: 

شوند مردم به حضور پروردگار  یستاده میه اک ینندگان... روزک مکبر  یوا«: ترجمه

 .»انیعالم
ه افتاد، و از خواندن ما بعد آن عاجز ک یه نمود حتیگر بافزود: آن گاه ابن عمر 

ھمچنان از نافع شان  ھردوی ت نموده است، و نزدیروا ،٤ن رایو احمد مانند ا .٣آمد
ه یه آخر سوره بقره را خوانده، گرین دو آیھر گاه ا به گفت: ابن عمر کت است یروا

 نموده است:

ْ ُ�بۡ  �ن﴿ نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا
َ
وۡ  أ

َ
ُ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ  .٥]۲۸۴[البقرة:  ﴾�َّ

د، خداوند شما را ینکا پنھان ید ینکار کاست آشتان  یھا و اگر آنچه را در دل«: ترجمه

 .»ندک یبه آن حساب م
از نافع  ٦م ھمچنانید است. و نزد ابونعیھا شد یلین حساب خیگفت: ا یبعد از آن م

 خواند، یه مک یوقت به گفت: ابن عمر کت است یروا

لَمۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  .]۱۶[الحدید:  ﴾�َّ

                                           
 ).۱۵/۱ه (یالحل -١
 ).۳۰۵/۱ه (یالحل -٢
) در سند آن جھالت کسی که از ابن عمر شنیده مشکل ایجاد ۳۰۵/ ۱. ابونعیم در حلیة (ضعیف -٣

 کرده است.
 ).۱-۶المطففون -٤
 ) آمده.۲۳۴/۱ه در صفه الصفوه (کچنان -٥
 ).۲۸۴ه: البقره:یاآل -٦



 حیات صحابه    ٤٣٠

 

ه بترسد ردنکاد یاز  ھایشانه دلکده یا مؤمنان را وقت آن نرسیآ«: ترجمه  .»اللَّ
ت یروا کوسف بن ماھیاز  ٢و ابن سعد .١افتی یغلبه م یه بر وینمود، و گر یه میگر

اران خود ی یرفتم، او برا سر ید بن عمینزد عب به گفت: با ابن عمر کنموده، 
و  .٣زندیر یم کش اشیھا ه چشمکردم کنگاه  بنمود، به طرف ابن عمر  یت میاکح

 تالوت نمود: یه: وکت است یر روایدبن عمیاز عب ٤نزد ابن سعد

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
 .]۴۱[النساء:  ﴾�َِشِهيدٖ  أ

 .»میاوریب یه از ھر امت گواھکآن گاه چگونه خواھد بود «: ترجمه
بانش از یش و گریه رکست ین آنقدر گریه را ختم نمود، و ابن عمر بر اثر ایه آکنیتا ا

ه مکاش ث یم حدیبود برا بابن عمر  یه در پھلوک یسکد: یگو یش تر شد، عبداللَّ
وتاه کم: بس است یر بروم و به او بگویدبن عمیعبسوی  بهان نموده گفت: خواستم تا یب
 .یت نمودیخ را اذین شین، چون اک

 شه ابن عباس و عباده بن صامت یگر
ه بن اب ٥میابونع ه کرا از م به گفت: ابن عباس کت نموده، یه روایکمل یاز عبداللَّ

 ،٦نمود یام میاز شب را ق یآمد بخش یفرود م یوقت ینمودم، و ینه ھمراھیتا مد
 خواند: یه قرائتش چگونه بود؟ گفت: وکد یپرس یوب ازوید: ایگو یم

﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل ٰ  ّقِ� �َۡ ٱب  .]۱۹[ق:  ﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�
 یختیگر یه از آن مکاست  یزین ھمان چید، ایرات مرگ فرارسکسرانجام س«: ترجمه

 .»یگرفت یناره مکو 
 یشد. و نزد و یه افزون میاش توأم با گر نهیس یخواند، و صدا یل مین را به ترتیو ا

 -ش کاش یمجرا -ابن عباس  ین جایه گفت: اکت است یروا ساز ابورجاء  ٧ھمچنان
                                           

 ).۱۶د:یلحدا -١
 ) آمده، روایت نموده است.۳۴۹/۲ابوالعباس این را در تاریخ خود به سند جید، چنانکه در اإلصابه ( -٢
٣- ۱۶۲/۴. 
 رده است.کت یروا کوسف بن ماھی) به اختصار از ۳۰۵/۱ه (ین را در الحلیم ایو ابونع -٤
 ).۴۱النسا: -٥
 ).۳۲۷/۱ه (یالحل -٦
 ).۱۹ق: -٧
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ه گفت: عباده کت نموده، یسوده روا یاز عثمان بن اب ١میھنه بود. و ابونعکفش کچون بند 
ه کدم ید -جھنم است  یه مشرف بر وادکوار مسجد ید -وار ین دیرا بر ا سبن صامت 

اند؟ گفت: یگر ید چه تو را میابوول ینمود، گفتم: ا یه مینه خود را بر آن گذاشته و گریس
 ده است.یه جھنم را در آن دکبه ما خبر داد  صامبر خدا یه پکاست  یانکن ھمان میا

 ص سخن سخن سیدنا محمد پیامبر خدا

 ص امبریوصف صحابه از سخن گفتن پ
ه کگفت،  یچنان سخن م صامبر خدا یه: پکت نموده یروا لشه یاز عا یبخار

ھمچنان از  یو نزد و .٢توانست آن را بشمرد یشمرد، م یآن را م یاگر شمارش گر
 یابوفالن آمد و در پھلوندازم، یا تو را در شگفت نیه گفت: آکت است یروا لشه یعا

د، و یشنوان یرد، و آن را به من مک یصحبت م صامبر خدا یحجره من نشست، و از پ
را در  ینم برخاست، و اگر وکه نماز خود را تمام کن یقبل از ا یگزاردم، ول یمن نماز م

 .٣گفت یچون شما شتابزده سخن نم صامبر خدا یه پکنمودم  یرد م یافتم، بر وی یم
ا تو را یشان آمده است: آیت ایاند، و در روا ت نمودهیز روایرا احمد، مسلم و ابوداود نن یا

ر شده است. و نزد احمد از کندازم... و مانند آن را متذیدر تعجب ن سره یدر مورد ابوھر
س آن را کواضح و روشن بود، و ھر صامبر یه گفت: سخن پکت است یروا لشه یعا
 یعلیرده است. و نزد ابوکت ین را ابوداود ھم روایا .٤زد ینمد، و به شتاب حرف یفھم یم

ا آرامش وجود یون کس صامبر یالم پکه گفت: در کت است یروا شا ابن عمر یاز جابر 
گفت  یسخن م صامبرخدا یپ یه: وقتکت است یروا سو نزد احمد از انس  .٦-٥داشت

 .٧داد یھا سالم م سه مرتبه بر آن آمد، یم ینزد قوم ینمود، و وقت یرار مکآن را سه مرتبه ت

                                           
١- ۳۲۹/۱. 
 ).۳۶۵۴) ابوداوود (۳۵۶۷بخاری ( -٢
 ).۲۴۹۳) مسلم (۳۵۶۸بخاری ( -٣
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۶۵۵) ابوداوود (۱۳۸/ ۶. احمد (صحیح -٤
رد، و در مجموع یگ یرا در بر م یعیوس یه معانکاستعمال شده، » لیل أوترسیترت«در نص  -٥

 گفت. م. یبا و ساده میز لف،کار، بدون تکتوان گفت: سخن را آراسته، آش یم
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۴۸۳۸. ابوداوود (حسن -٦
 ).۹۵) بخاری (۲۱۳/ ۳احمد ( -٧



 حیات صحابه    ٤٣٢

 

ه: انس کت است یت نموده است. و نزد احمد از ثمامه بن انس روایز رواین ین را بخاریا
 یوقت صامبر یه پکد یگرد یر مکگفت، و متذ یگفت، آن را سه مرتبه م یسخن م یوقت

از  یترمذخواست. و نزد  یگفت، و سه بار اجازه م یگفت، آن را سه مرتبه م یسخن م
لمه را سه کگفت، ھمان  یسخن م یوقت صامبر یه: پکت است یروا سثمامه از انس 

ح و یگفته است: حسن، صح یبعد از آن ترمذ .١دانسته شود ینمود، تا از و یرار مکمرتبه ت
دم یشن صامبر خدا یه گفت: از پکت است یروا سره یب است. و نزد احمد از ابوھریغر
ه در ک یمبعوث شدم، و به رعب نصرت داده شدم، و در حال الم جامعکبا «گفت:  یه مک

 .٢»من آورده شد، و در دستم گذاشته شد ین برایزم یھا خزانه یدھایلکخواب بودم 
ه بن سالم یروا ین را بخارین این چنیا  ست نموده است. و نزد ابن اسحاق از عبداللَّ
نمود و  یصحبت ماد ینشست ز یه مک یوقت صه گفت: رسول خدا کت است یروا

تاب األدب کن را ابوداود در ین این چنیا .٣ردک یچشم خود را به طرف آسمان بلند نم
 ) آمده است.۴۱و  ۴۰/۶ه (ین در البداین چنیت نموده است. ایث ابن اسحاق روایاز حد

 صامبر یثرت سؤالش از پکمانی و ندامت عمروبن عاص به سبب یپش
در وقت  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سعاص  از عمروبن ٤یترمذ

در وقت  ید، ویگرد یمتوجه م ین قوم به خاطر جلب ویرتریشرسوی  بهصحبت خود 
ن یه من بھترکگمان نمودم  ]ی[بار یشد، حت یز متوجه میمن نسوی  بهصحبت خود 

، گفتم: »رکابوب«ر؟ گفت: کا ابوبیامبر خدا من بھتر ھستم یپ یقوم ھستم، و گفتم: ا
امبر خدا من بھتر یپ ی، گفتم: ا»عمر«ا عمر؟ گفت: یامبر خدا من بھتر ھستم یپ یا

سؤال نمودم به من  صامبر خدا یه از پک ی، و ھنگام»عثمان«ا عثمان؟ گفت: یھستم 
ن را یبه مانند ا یاز و یطبران .١دمیپرس ینم یه از وکو دوست داشتم  ،٥راست گفت

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۶۴۰. ترمذی (صحیح -١
 ).۲۹۷۷) بخاری (۴۵۵، ۲۶۴/ ۲. احمد (صحیح -٢
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۴۸۳۷. ابوداوود (ضعیف -٣
 ).۲۵الشمائل (ص -٤
 یاز من رو«، »یفصّدعن«، و در المجمع آمده: »م راست گفتیبرا«، »یفصدقن«در نص آمده:  -٥

ر و عمر... که ابوبکن است: سخن حق را یصورت اول چن ین درست است. و معنای، و ا»دیگردان
 م گفت. م.یبرا اند، از من بھتر



 ٤٣٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

ح ی) گفته، حسن است، و در صح۱۵/۹( یثمیھه کت نموده، و اسناد آن، چنان یروا
 ر شده است.کمتذ یاق ویآن را بدون س یبعض

 تبسم و خنده

 ص امبریتبسم پ: ص امبر خدایدنا محمد پیتبسم و خنده س
را ھرگز  صامبر خدا یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا لشه یو مسلم از عا یبخار

و  .٢نمود یباشم، فقط تبسم م دهیش را دکوچکه زبان کدم یآن چنان در حال خنده ند
ه بن حارث بن جزء  ینزد ترمذ امبر یس را از پکچ یه گفت: ھکت است یروا ساز عبداللَّ

ه بن حارث روا یو نزد و .٣دمیتر ند پرتبسم صخدا  ه کت است یھمچنان از عبداللَّ
ح است. و نزد یگفته: صح ی، و ترمذ٤فقط تبسم بود صامبر خدا یگفت: خنده پ

امبر یا با پیگفتم: آ سجابر بن سمره  یه: براکت است یبن حرب روا کسمامسلم از 
ه نماز صبح را ک یھنگام یاد، ویز یلی، خی؟ گفت: بلیداشت ینیھمنش صخدا 

طلوع  ه [آفتاب]ک یو وقت(خاست،  ینمازش بر نم یخواند تا طلوع آفتاب از جا یم
ت بحث یجاھل یارھاکنمودند و درباره  یھا صحبت م خاست، و آن یبر م )نمود یم
 کاز سما یالسیو نزد ط .٥نمود یتبسم م صامبر خدا یدند، و پیخند یردند و مک یم

 ینیھمنش صامبر خدا یا با پیجابربن سمره گفتم: آ یه گفت: براکت است یروا
اصحابش  ید، و گاھیخند یم کو اند ٦بود یخاموش م کاند ی، وی؟ گفت: بلیداشت

                                                                                                       
بن اسحاق است که مدلس است و اینجا به  ) در سند آن محمد۳۲۹. ترمذی در شمائل (ضعیف -١

 .روایت کرده است) –از  –شنیدن (سماع) تصریح نکرده است. (با صیغه عن 
 ).۱۸۹۹) مسلم (۶۰۹۲بخاری ( -٢
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۶۴۱. ترمذی (صحیح -٣
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۶۴۲. ترمذی (صحیح -٤
 ).۲۳۲۲مسلم ( -٥
بود.  یخاموش م ھا یلیخ یه: وکت است ینز از جابر رواکه آمده است، و در الین در البداین چنیا -٦

 .یت طبرانیبه نقل از روا



 حیات صحابه    ٤٣٤

 

دند، یخند یھا م گفت و آن یشان میارھاکرا از  یزیچ یخواندند، و گاھ یشعر م ینزد و
 .١نمود یتبسم م یو گاھ

امبر یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا س یلبکد یزین بن یر از حصکم و ابن عسایو ابونع
سنگ را از  صامبر یپ یبود، و گاھ یدم، فقط متبسم میرا در حال خنده ند صخدا 

 .٢بست یخود مم کبر ش یگرسنگ

 اش در خانه ص امبریت پیشه از وضعیدن عایعمره و پرس
 یدم: وقتیپرس لشه یه گفت: از عاکاند  ت نمودهیم از عمره رواکو حا یخرائط

از  یبود؟ گفت: چون مرد یرد چگونه مک یبا زنان خود خلوت م صامبر خدا یه پک
ن مردم و پرخنده و متبسم یتر نرمن مردم و یتر میرک یه وکنیبود، مگر ا یمردان شما م

ر از عمره مانند آن را، چنان ک) آمده است، و ابن عسا۴۷/۴نز (کن در الین چنیا .٣بود
آن را  ی) به معنا۹۱/۱ت نموده است، و ابن سعد (ی) آمده، روا۴۴/۶ه (یه در البداک

 رده است.کت یروا

 ص امبریخنده پ
ا ی ییوح صرسول خدا  یه براک یه گفت: وقتکت نموده، یروا سبزار از جابر 

عذاب آمده است، و شان  یه براکاست،  یم دھنده قومی: بیگفت یآمد، م یم یوعظ
تر، و  تر، خندان گشاده یرفت، نسبت به ھمه مردم رو یم یه آن حالت از وک یوقت

از ابواسامه  ید: اسناد آن حسن است. و نزد طبرانیگو یم ٥یثمیھ .٤بود یتر م بشاش

                                           
ت ین را روایمانند ا ک) از سما۳۷۲/۱) آمده است، و ابن سعد (۴۱/۶ ۴۲ه (ین در البداین چنیا -١

 رده است.ک
ن را یت نموده، و این رواین را از حصیع مانند ا) آمده است، و ابن قان۴۲/۴نز (کن در الین چنیا -٢

 ) آمده است.۳۴۰/۱سنگ را... الی آخر آن، چنانکه در اإلصابه ( صمتذکر نشده که: و گاھی پیامبر 
) در سند آن حارثة بن ابی الرجال است ۶۴/ ۲) ابن عدی (۱۱. ابن سعد و الخرائطی (صضعیف -٣

 ) ضعیف دانسته است.۴۱۸۵(که ضعیف است. آلبانی آن را در الضعیفة 
 ).۱۷/ ۹) نگا: المجمع (۲۴۷۷. بزار (حسن -٤
٥- ۱۷/۹. 



 ٤٣٥  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 .١ھا بود ن آنیتر ن مردم، و خوش طبعیتر پرخنده صامبر یه گفت: پکاست ت یروا س
ف ید، ضعیگو ی) م۱۷/۹( یثمیه ھکآمده، و موصوف، چنان  ید الھانیزیبن  ین علیدر ا

 باشد. یم

 در روز خندق ص امبریپ خنده
 صامبر خدا یگفته است: پ سه گفت: سعد کت نموده، یاز عامربن سعد روا ٢یترمذ

د: یگو ید، میار گردکآش ٣نشیپس یھا ه داندانک ید حتیه خندکدم یرا در روز خندق د
رانداز یداشت، و سعد ت یبا خود سپر یچه بود؟ گفت: مرد )اش سبب خنده(گفتم: 

د، یپوشان یخود را م یشانیرد، و پک ین طور مین طور و ایماھر بود، و [آن مرد] با سپر ا
 -ر از آن یه سرش را بلند نمود او را زد، و تک یھنگام د، ویشک یو یر را برایسعد ت

ش را بلند نمود، و یخطا نرفت، و آن مرد را انداخت و پاھا -آن مرد  یشانیپ یعنی
د؟ یار شد، گفتم: از چه خندکنش آشیپس یھا ه دندانک ید حتیخند صامبر خدا یپ

 .٤به آن مرد یگفت: از عمل و

 ری در رمضانیرد مرد فقکاز عمل ص امبریپ خنده
آمد و گفت:  صامبر ینزد پ یه گفت: مردکت نموده، یروا سره یاز ابوھر ٥یبخار

را آزاد  یغالم«فرمود:  صامبر یشدم! با ھمسرم در رمضان ھمبستر شدم، پ کھال
م، یتوان ی، پاسخ داد: نم»ریدو ماه به دنبال ھم روزه بگ«، پاسخ داد: ندارم، فرمود: »نک

 ینم، بعد براکدا یتوانم پ ین را نمی، پاسخ داد: ا»را طعام بدهن کیشصت مس«فرمود: 
ن را یجاست؟ اکسائل «گفت:  یه در آن خرما بود، آورده شد وک ٦یسبد صامبر یپ

چ یھ ٧نهیان دو البه مدیرتر؟ به خدا سوگند، می، آن مرد گفت: از خود فق»نکصدقه 

                                           
) ضعیف ۹/۱۷) و المجمع (۴۴۸۷) آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۲۰۸/ ۸. طبرانی (ضعیف -١

 دانسته است.
 ).۱۶الشمائل (ص -٢
 اب. م.یچھار دندان آس -٣
 دانسته است. ) آلبانی آن را ضعیف۲۲۶. ترمذی در شمائل (ضعیف -٤
 ).۸۹۹/۲ح خود (یصح -٥
 باشد. یسبد م» عرق«د: ھدف از یگو یم میاستعمال شده، و ابراھ» العرق«در نص:  -٦
 باشد. یاه میس یھا ھا سنگ ه در آنکنه، یاست در دو طرف مد ینیدو زم -٧



 حیات صحابه    ٤٣٦

 

نش یپس یھا ه دندانک یحت د،یخند صامبر یست، آن گاه پیرتر از ما نیفق یتیاھل ب
 .١»شما باشد یپس برا«د و گفت: یار گردکآش

 ص امبریث ابوذر و ابن مسعود درباره خنده پیحد
ن یمن اول«فرمود:  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز ابوذر  ٢یترمذ

دانم،  یشود م یرون میه از آتش بکرا  ین مردیشود، و آخر یه وارد جنت مکرا  یمرد
را به او عرضه  یره ویشود: گناھان صغ یشود و گفته م یامت آورده میدر روز ق یمرد

شود: در فالن روز،  یشود، و به او گفته م یرده مکپنھان  یآن از و یھا رهیبکد، و ینک
آن در  یھا رهیبکد، و از ینما یار نمکند و انک ی، و او اقرار مین عمل نمودین و چنیچن

د: یگو ید، آن گاه میبدھ یکین یکبه او  یشود: در بدل ھر بد یخوف است، بعد گفته م
دم یرا د صامبر خدا ید: پیگو یابوذر م». نمشیب یجا نم نیه در اکدارم  یمن گناھان

 .٣دیار گردکنش آشیپس یھا ه دندانک ید حتیه خندک
ه بن مسعود  یو نزد و  صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا سھمچنان از عبداللَّ

ه از کاست  یشناسم، مرد یشود م یرون میه از آتش بکرا  یسکن یمن آخر«فرمود: 
شود به او گفته  یرون میب -ت نمودن طفل] ک[مثل حر -دست و پا  یآتش باال

رود تا داخل جنت شود، و  یم یو«افزود:  صامبر ی، پ»شود: برو و داخل جنت شو یم
پروردگارم،  ید: ایگو یگردد و م یآن گاه بر ماند،  ھا را گرفته ه منزلکابد ی یمردم را م

اد یبه  یه در آن بودکرا  یا زمانیشود: آ یاند، به او گفته م ھا را گرفته مردم منزل
ند، و به او گفته ک ین، آن گاه او آرزو مکشود: آرزو  ی، به او گفته مید: بلیگو ی؟ میدار

ا به ید: آیگو یم یا، ویبرابر دن ، و دهیه آرزو نمودکاست  یزیتو ھمان چ یشود: برا یم
ه بن مسعود !»ینک یمسخره م یه تو پادشاه ھستک یمن در حال د: یگو یم س، عبداللَّ

 .٤دیار گردکنش آشیپس یھا ه دندانک یخندد، حت یه مکدم یرا د صامبر خدا یمن پ

  وقار و بزرگواری

                                           
 ).۱۹۳۶بخاری ( -١
 ).۱۶الشمائل (ص -٢
 ).۲۵۹۶) ترمذی (۱۹۰مسلم ( -٣
 ).۱۸۶) مسلم (۷۵۱۱بخاری ( -٤



 ٤٣٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 ص امبریوقار پ
در  صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا سد یاض در الشفاء از خارجه بن زیع یقاض

رموزون یل غکش به شیاز دست و پا یزین مردم بود، و چینشستن خود با وقارتر
 یه در شرح الشفاء از خفاجکل، چنان ین را ابوداود در المراسیا .١شد یرون نمیب
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۱۷/۲(

 س وقار معاذ بن جبل
 یوقت صامبر خدا یه گفت: اصحاب پکت نموده، یاز شھر بن حوشب روا ٢میابونع

ه ک یبتیبود، نظر به ھ یمشان  انیدر م سنمودند، و معاذبن جبل  یه صحبت مک
ت یروا یھمچنان از ابومسلم خوالن ینمودند. و در نزد و یداشت به طرفش نگاه م

 یه در آن تعداد سکه گفت: داخل مسجد حمص شدم و ناگھان متوجه شدم کاست 
اه یاست، س یجوانشان  انیقرار دارند، و در م صامبر یتن از بزرگ ساالن اصحاب پ

نمودند  یم کش یزیه قوم در چک یدرخشان، و خاموش وقت یھا دندان یچشم، دارا
ست؟ کین ینانم گفتم: ایاز ھم نش یکیدند، به یپرس یآورده از او م یرو یبه طرف و

ه متفرق کن یگرفت، و تا ا یقلبم جا در ی، آن گاه محبت وسگفت: معاذبن جبل 
با  یروز یه: وکت است یھمچنان از ابومسلم روا یبودم. و نزد وشان  شدند ھمراه

 سخالفت عمربن الخطاب  یداخل مسجد شد، البته در ابتدا صامبر خدا یاصحاب پ
نشستم  ید: در مجلسیگو یادتر حاضر بودند، میه اصحاب از ھمه وقت زک یو در وقت

ر کمتذ صامبر خدا یرا از پ یثیحدشان  حاضر بودند، و ھمه یتن و اند یآن سه در ک
ن منطق و درخشان قرار داشت، و از یریجوان گندمگون، ش یکشدند، و در حلقه  یم

مشتبه شان  یبرا یزیث قوم چیه از احادک یتر بود، و وقت ھمه قوم در سن جوان
نمود، و تا  یشان صحبت میاش برا رهنمودند، و او دربا یمحول م یشد، آن را به و یم
ه تو  ینمود، گفتم: ا یصحبت نمشان  یردند، براک یسؤال نم یه از وکن یا عبداللَّ

 ؟ گفت: من معاذبن جبل ھستم.یستکی

 فرو بردن خشم

                                           
 ) در آن عمربن عبدالعزیز بن وھیب است که مجھول است.۵۰۵. ابوداوود در مراسیل خود (ضعیف -١
 ).۲۳۱/۱ه (یالحل -٢
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شان از یر ایدبن منصور و غی، سعیعلی، ابوی، ابوداود، ترمذیدی، احمد، حمیالسیط
غلظت  سق یر صدکدر مقابل ابوب یه گفت: مردکاند،  ت نمودهیروا س یابوبرزه اسلم

ن یاو را بازداشت گفت: ا سر کا گردنش را نزنم؟ ابوبینمود، ابوبرزه گفت: آ یو درشت
) ۱۶۱/۲نز (کن در الین چنیا .١ستین صامبر خدا یبعد از پ یسکچ یھ یحق برا

 یا جرعه یا چ بندهیھ ه گفت:کت نموده، یروا سآمده است. و احمد در الزھد از عمر 
نز کن در الین چنیدن جرعه خشم باشد. ایه بھتر از نوشکده، یا عسل را ننوشیر یاز ش

 آمده است.

  غیرت

 س عبکرت ابی بن یغ
آمد و  صامبر ینزد پ یه گفت: مردکت نموده، یروا سعب کبن  یر از ابکابن عسا
ر یبودم او را به شمش یگفت: اگر من م یرود، اب یبه منزل زن پدرش م یگفت: فالن

رت ترم، و ی! من از تو باغیرت ھستیچقدر با غ«د و گفت: یخند صامبر یزدم، پ یم
 .٢»تر است رتیخداوند از من باغ

 س رت سعد بن عبادهیغ
 یه گفت: سعدبن عباده گفت: اگر مردکاند  ت نمودهیره روایو مسلم از مغ یبخار

د، و یرس صامبر خدا ین خبر به پیزنم، ا یر میز شمشیدم، او را با لبه تیرا با زنم د
تر ھستم،  رتیبا غ ید؟ به خدا سوگند، من از وینک یرت سعد تعجب میا از غیآ«فرمود: 

ار و پنھان را کرتش خداوند فواحش آشیتر است، و به سبب غ رتیو خداوند از من با غ
ن خاطر یه ھمتر است، و ب دهیشتر از ھمه نزد خدا پسندیده است، عذر بیحرام گردان

شتر از یش بیم دھندگان و بشارت دھندگان را فرستاده است، و مدح و ستایه بکاست 
ه خداوند جنت را وعده نموده کن خاطر است یتر است، و به ھم دهیھمه نزد خدا پسند

 .٣»است

                                           
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۱۰/ ۷) نسائی (۹/ ۱. احمد (صحیح -١
 ) آمده است.۱۳۲/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٢
 ).۱۴۹۹لم در کتاب اللعان () مس۷۴۱۶بخاری ( -٣
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را  یسکه گفت: سعدبن عباده گفت: اگر کت است یروا سره یو نزد مسلم از ابوھر
 صامبر خدا ینم؟! پکا او را مجازات نیاورم آیه چھار شاھد نکنیتا اافتم یبا اھل خود 

ه تو را به حق مبعوث ک ی، سعد گفت: ھرگز، سوگند به ذات»[مجازات] یبل«فرمود: 
دتان یبه آنچه س«فرمود:  صامبر یسازم! پ یر میارش را با شمشکنموده قبل از آن 

رت ترم، و خداوند از من با یباغ یور است، و من از ویغ ید! وید: گوش فرادھیگو یم
ن را از ابن یا یعلی) آمده است، و ابو۲۷۸ص( هوکن در مشین چنیا .١»تر است رتیغ

امبر خدا، او را یپ یآمده: گفتند: ا یث ویت نموده است، و در حدیلتر روایعباس طو
 یگریره با دکاست، به خدا سوگند، جز با زن با یوریمرد غ ین، چون وکمالمت م

با  یرت ویاز ما نظر به شدت غ یسکه طالق داده کرا  یازدواج ننموده است، و ھر زن
، من )به خدا سوگند(امبر خدا یپ یرده است، سعد گفت: اکاو جرأت ازدواج را ن

ه اگر کن تعجب نمودم یاز ا ین از نزد خداوند است، ولیحق است، و ا ٢نیه اکدانم  یم
ه کن ینشسته باشد، و من تا اھایش  ان رانیدر م یمرد هکابم یب یه را در حالیآن فروما

ت بدھم!! به کا حریان بدھم و کرا ت یه وکن حق را نداشته باشم یاورم ایچھار شاھد ن
 .٣ندک یار خود را تمام مکخدا سوگند، و تا آمدن من 

 لشه یعا کرت و رشیغ
رون یب یاز نزد و یشب صامبر خدا یه: پکت نموده یروا لشه یمسلم از عا

د، یدادم د ینمودم، بعد آمد و آنچه را من انجام م کرش ید: من بر ویگو یرفت، م
گفتم: چرا مثل » ؟یا آمده کرت و رشیا به غیشه تو را چه شده است، آیعا یا«گفت: 

طان تو نزدت آمده یش«فرمود:  صامبر خدا ید؟! پیننما کرت و رشیمن بر مثل تو غ
پاسخ  صطان است؟ رسول خدا یا با من شیا، آرسول خد ید: ایشه پرسی، عا»است
 یارکخداوند مرا مدد و ھم ی، ولیبل«امبر خدا؟ گفت: یپ ی، گفتم: و با تو ا»یبل«داد: 

از  ١و ابن سعد ) آمده است.۲۸۰اه (صکن در مشین چنیا .٤»نمود، و او اسالم آورد

                                           
 ).۱۲/ ۵) نگا: المجمع (۲۷۴۰. ابویعلی (ضعیف -١
 مسئله چھار شاھد. -٢
ز به اختصار یاست، و احمد ن یاق از ویت نموده و سیروا یعلین را ابوید: ایگو ی) م۱۲/۵( یثمیھ -٣

 باشد. یف میرده است، و مدار آن بر عّبادبن منصور است و او ضعکت یروا یاز و
 ).۲۸۱۵مسلم در صفة القیامة ( -٤
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 لبا ام سلمه  صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا لشه یعا
ن یر شدند، به شدت اندوھگکمان متذ یبرا یو ییبایازدواج نمود، به سبب آنچه از ز

ن را ید: و ایافزا یدم، میوشش نمودم و دکنش یبه د ید: بعد به طرق مخفیگو یشدم، م
ر، به ی، حفصه گفت: نخ-دست بودند  یکو آن دو با ھم  -ردم ک یادآوریحفصه  یبرا

ست، بعد یند نیگو یه مکاست، ام سلمه آن چنان  کرت و رشین غیخدا سوگند، ا
دم، به خدا ید، و گفت: او را دیدن او جست، و او را دید یبرا یا لهیز حیحفصه ن

به آن ھم  یبه آن، ول یکست، ونه ھم نزدین ییگو یه تو مکسوگند، او آن چنان 
ه کچنان بود  یدم، به عمرم سوگند، وید: بعد او را دیگو یم لشه یباست، عایز

 بودم. کرت و رشیمن در حال غ یحفصه گفته بود، ول

 دیایرت نیه به غکسی کبه  س ار علیکان
ده یشما خبر نرس یھا ا به من از زنیه گفت: آکت نموده، یروا س یرسته از عل

ه ک یسکد؟ ییآ یرت نمیا به غینند، آک یافر را در بازار مزاحمت مک یھا ه عجمکاست 
ه گفت: کت است یروا س یھمچنان از عل یست. و نزد ویر نیدر او خد یایرت نیبه غ

ند، و ک یه مرد به آن اھل خود را اصالح مکو یکرت به دو قسم است: خوب و نیغ
 .٢دینما یرا داخل آتش م یه وک یرتیغ

  امر به معروف و نهی از منکر

ر کمنما امر به معروف و نھی از  ه قبل ازکسانی کدر مورد  ص امبریث پیحد
 ت شدندینمودند و اذ

داخل شد و  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساز ابن مسعود  یطبران
، و  -سه مرتبه آن را گفت  -امبر خدا یپ ی، ایک، گفتم: لب»ابن مسعود یا«گفت: 
گفتم: خدا و رسولش داناترند، فرمود: » از مردم بھتر است؟ یکدام ک یدان یم«افزود: 

، »ن خود را بفھمندیه دک یه عمل بھتر دارند، البته وقتکاند  ییآن ھان مردم یبھتر«
دام ک یدان یم«امبر خدا، فرمود: یپ ی، ایک، گفتم: لب»ابن مسعود یا«بعد از آن گفت: 

ن مردم یتر عالم«امبرش داناتراند؟ فرمود: یگفتم: خدا و پ» تر است؟ از مردم عالم یک

                                                                                                       
١- ۹۴/۸. 
 ) آمده است.۱۶۱/۲نز (کن در الین چنیا -٢
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وتاه باشد، و کردم است، اگر چه در عمل مقصر و ھا در وقت اختالف م ن آنین تریحق ب
ه قبل از من بودند به ھفتاد و دو ک یسانکراه رود.  ین خود به آھستگیاگرچه به سر

در  یدند. گروھیگرد که ھالیافت و بقیھا نجات  م شدند، و سه گروه آنیفرقه تقس
م یبن مر یسین عین خود و دیه آنھا به خاطر دیام نمودند علیمقابل پادشاھان ق

نمودند، و شان  ھا قطع دند، و با ارهین آنان را گرفتند و به قتل رسانیدند، بنابرایجنگ
ان یه در مکن را یقدرت مقابله با پادشاھان را نداشتند، و نه ھم قدرت ا یگریگروه د

ن سبب یم فرا خوانند، به ایبن مر یسین عیخدا و دسوی  بهنند و آنان را کھا اقامت  آن
و «افزود:  صامبر ی، پ»ار نمودندیاخت ١تینده شدند، و رھبانکن پرایدر زمھا  نیا

 گفته است:شان  ه خداوند دربارهکھا ھستند  نیھم

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿ ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ�  .]۲۷[الحدید:  ﴾�َّ
م، یده بودیشان فرض نگردانیرده بودند، آن را براکدا یپه آنھا نو کا را یدن کتر«: ترجمه

ه اختراع  یطلب خوشنود ین آن را برایکل  .»ردندکاللَّ
نند و از من کق یاورند، مرا تصدیمان بیه به من اک یسانک«گفت:  صامبر یبعد پ

نند، کن یرویه از من پک یسانکاند، و  ت نمودهیرعا یبه درست ٢ند، آن راینما یرویپ
نزد پادشاھان و جباران  یو گروھ«آمده است:  یتیو در روا». اند شوندگان کھال ھا آن

ھا به  ن گرفتار شدند و با ارهیم فراخواندند، بنابرایبن مر یسین عیدسوی  بهرفتند و 
ه به خدا کن یده شدند، و صبر نمودند تا ایده شدند، و به آتش سوزانیقتل رسان

 .٣-است  یقبل ثیه به مانند حدیو بق -» وستندیپ

 دینما کر را ترکه امر به معروف و نھی از منکسی کامبر و بر حذر داشتن یپ
ه کنیتا ا«فرمود:  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سبزار از معاذبن جبل 

 ید: مستیباش یاز جانب پروردگارتان م یتیظاھر نگردد بر ھدا یان شما دو مستیدرم
شما امر به معروف  ده]ین دو پدی، و [در نبودن ایدوست داشتن زندگ یجھل، و مست

                                           
ف بر نفس چون یلکدر عبادت، و تحمل مشقت و ت یاده رویت عبارت است، از غلو و زیرھبان -١

 ھا. وهکو عبادت در  ینیدن، و گوشه نشیامتناع از ازدواج، خوردن، نوش
 ت را.یرھبان -٢
ھا، رجال  از آن یکیت نموده، و رجال یبه دو اسناد روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۶۰/۷( یثمیھ -٣

 ضعف است. یاند و در و او را ثقه دانسته یر ویه احمد و غکربن معروف کیر از بیغ اند. حیصح
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ا یدن یه دوستک ید، و وقتینک ید و در راه خدا جھاد میینما یر مکاز من ید، نھینک یم
د، و نه یینما یم یر نھکد، و نه ھم از منینک ید، نه به معروف امر میار گردکدر شما آش

ن و یتاب و سنت در آن روز چون مھاجرکندگان به ید. گوینک یھم در راه خدا جھاد م
 .١»اند نین و اولیانصار سابق

 ندک ر میکا امر به معروف و نھی از منیه در دنکامت یسی در روز قکمنزلت 
 ساز انس  ید رقاشیزی، نقاش در معجم خود و ابن نجار از واقد بن سالمه از یھقیب
ا یه نه انبکخبر ندھم  یشما را از اقوام ایآ«گفت:  صامبر خدا یه پکاند  ت نمودهیروا

امت بر منزلت آنھا نزد خداوند غبطه یا و شھدا در روز قیانب یھستند و نه ھم شھدا، ول
امبر یپ ی، گفتند: ا»شوند یاز نور قرار دارند و شناخته م ییخورند، آنان بر منبرھا یم

ه بندگان خداوند را دوست خداوند، و خداوند را ک یآنان«ستند؟ گفت: کیخدا، آنان 
ن یم: ای، گفت»گردند یحت مین به خاطر نصیزم یسازند، و در رو یدوست بندگان او م

چگونه بندگان خداوند را دوست  یار است، ولکسازد آش یه خدا را دوست بندگان او مک
نند، و ک یرد امر مدا یھا را به آنچه خدا دوست م آن«فرمود:  صامبر یسازند؟ پ یاو م

 ألھا اطاعت نمودند خداوند  ه از آنک یند، و وقتینما یمشان  یند نھیب یاز آنچه خدا بد م
 .٢»دارد یشان را دوست میا

 ندک می کر را ترکمعروف و نھی از من ن امت امر بهیچه وقت ا
 یم: ایگفت صامبر یه گفت: به پکت نموده، یروا سفه یدر األوسط از حذ یطبران

ن دو عمل یه اک یشود، در حال یم کر چه وقت ترکاز من یرسول خدا، امر به معروف و نھ
 یه بنکشما را آنچه برسد  یوقت«فرمود:  صامبر یاند؟ پ ارانکویکد و سردار اعمال نیس

ده بود؟ گفت: یل را چه رسیاسرائ یامبر خدا، بنیپ ی، گفتم: ا»ده بودیل را رسیاسرائ
 یینند، و فھم و داناکرا بتان  یفاجرھا یدگان شما چاپلوسیبرگزھا و  ه خوبک یوقت«

ه کن وقت است یفتد، در ایبتان  به دست خردان یگردد، و پادشاھتان  یرھایب شرینص
ن یدر ا .١»گردد یم یش رویپتان  و به طرف ،٣دیرو یش میرد، به پیگ یفتنه شما را فرا م

                                           
او را ثقه  یر ویه ابوحاتم و غکن حسن بن بشر آمده است ید: در ایگو ی) م۲۷۱/۷( یثمیھ -١

 ضعف است. یاند، و در و هدانست
 ) آمده است.۱۳۹/۲نز (کن در الین چنیا اند، فیضعھردو  دیزیو واقد و  -٢
 دشمن.سوی  به -٣



 ٤٤٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

فش یضع یاند، و گروھ او را ثقه دانسته یر ویو غ یه عجلکف آمده، یعماربن س
 یثمیه ھکاختالف است، چنان شان  اند، و در بعض ه رجال آن ثقهیاند، و بق دانسته

اند، و ابن  ردهکت یروا سر و ابن نجار از انس کن را ھمچنان ابن عسای) گفته، و ا۲۸۶/۷(
 ت نموده است.یآمده، روا) ۱۳۹/۲نز (که در الکآن را، چنان  یشه به معنایا از عایالدن یاب

 ْم کْم َاْنُفَس یکه: َعلَ ین آیر بر منبر درباره معنای اکح ابوبیتوض
و  - ی، ابوداود، ترمذیدیع، حمی، ابن منید، عدنیبه، احمد، عبدبن حمیش یابن اب

م در المعرفة، دار ی، ابونعیعلی، ابن ماجه، ابوی، نسائ-ح است یگفته: حسن و صح
شان یر ایدبن منصور و غی، سعیھقی، ب -اند  ان آن ثقهیه: ھمه راوو گفت -العلل در  یقطن
ده یبه خالفت برگز سر که ابوبک یه گفت: ھنگامکاند  ت نمودهیحازم روا یس بن ابیاز ق

 د:یخوان یه را مین آیمردم، ا یشد، به منبر باال رفت و بعد از حمد خداوند گفت: شما ا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمُنوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ  ﴾ُتمۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ

 .]۱۰۵[المائدة: 
د یافتیت یشما ھدا ید، ھنگامید مراقب خود باشیا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه

 .»رساند ینم یانیاند به شما ز ه گمراه شدهک یسانک یگمراھ
ه کدم یشن صامبر خدا یمن از پ ،٢دینک یش وضع میر جاھاین را در غیو شما ا

ه کباشد  یم یکر ندادند، نزدییدند، و آن را تغیر را دکه منک یمردم وقت«گفت:  یم
 .٣»دیھا را به عذاب گرفتار نما خداوند تمام آن

ه به ک یروز سر که گفت: ابوبکت است یروا به از ابن عباس یو نزد ابن مردو
نشست، و خداوند را  صد بر منبر رسول خدا یگرد یمسم صامبر خدا یفه پیخل

خود را  یھا درود فرستاد، بعد از آن دست صامبر یستوده بر او ثنا گفت، و بر پ
ه ک یبر منبر گذاشت و گفت: از دوست در حال صامبر ینشستن پ یرد، و بر جاکباز

 نمود: یر میه را تفسین آیه اکدم ین جا نشسته بود شنیدر ھم

                                                                                                       
 ).۲۸۶/ ۷» (المجمع«) نگا: ۱۴۴» (االوسط«. طبرانی در ضعیف -١
 د. م.ینک یر استدالل مکاز من یاز آن به عدم لزوم امر به معروف و نھ یعنی -٢
) آلبانی آن را ۹، ۷، ۵، ۲/ ۱) احمد (۴۰۰۵) ابن ماجه (۲۱۶۸) ترمذی (۴۳۸۸( . ابوداوودصحیح -٣

 صحیح دانسته است.



 حیات صحابه    ٤٤٤

 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ � ْ  ينَ �َّ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمُنوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ  ،﴾ُتمۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ

ه ک ی، ھر قومیآر«ه گفت: کن بود یما ا یبرا یر ویر نمود، و تفسیبعد آن را تفس
ھا نه آن را  رد، و آنیفساد صورت پذشان  انیانجام شود، و در م یھا عمل بد ان آنیدر م

ھا را ھمه به عذاب  گردد تا آن ینند، بر خداوند حق مکار کو نه ھم به آن ان ر دھندییتغ
، بعد انگشتان خود را داخل »دیرا قبول ننماشان  یند، و بعد از آن دعاکمبتال 
و  .١ر شوندکن دو یده باشم، این را از دوست نشنینمود و گفت: اگر اھایش  گوش

فساد  یگریان قوم دیدر م یه قومک یوقته گفت: کت نموده، یروا سر کاز ابوب یھقیب
ھا را از  رغم آن باز ھم دست آن یعل یتر باشند، ول یاز قوم اول قو یند و قوم ثانینما

 .٢سازد یشان دور نمیند، و بعد آن را از اک یرا نازل م ییفساد باز ندارند، خداوند بر آنان بال

 رکنھی از منامر عمر و عثمان برای مسلمانان در امر به معروف و 
ت یروا سا در الصمت از عمر یالدن یب و ابن ابیده در الغریبه، ابوعبیش یابن اب

مردم  یھا د ناموسیدیرا د یخرد ی بیه وقتکدارد  یه گفت: شما را چه بازمکاند  نموده
م، یترس یم ید؟ گفتند: از زبان وینکاقدام  یار بر عمل وکارا در رد و انکدرد، آش یرا م

  .٣دیه گواه باشکتر از آن است  نیین پای: اگفت سعمر 
تان  یرھایه شرکن یه گفت: قبل از اکت نموده، یروا ساز عثمان  ٤بهیش یو ابن اب 

قبول شان  ینند و دعاکھا دعا  بر آنتان  یھا دهیھا و برگز بر شما مسلط شوند، وخوب
 .٥ندیر نماکاز من ینشود، امر به معروف و نھ

                                           
 ) آمده است.۱۳۸/۲نز العمال (کن در ین چنیا -١
 ) آمده است.۱۳۸/۲نز (کن در الین چنیا -٢

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿د: یگو یه مکاست  یِه قرآنیاشاره به ھمان آ -٣ مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  َ�َ  ءَ ُشَهَدا

و ھم چنین (که شما را «: ترجمه ].۱۴۳[البقرة:  ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ
ھدایت دادیم) شما را امتی معتدل (مختار) گردانیدیم تا بر مردم (در قیامت) گواه باشید و 

اران که از زبان بدتان ک ن عملیه: اکن است یا سعمر  . ھدف»پیغمبر بر شما گواه باشد
ه شما کد، از مقام گواه بودن، ینک یم کر را ترکاز من ید و به سبب آن امر به معروف و نھیترس یم

 ن است. م.ییپا یلید، خیدر آن قرار دار
 ) آمده است.۱۳۹/۲نز (کن در الین چنیا -٤
 ) آمده است.۱۳۹/۲نز (کن در الین چنیا -٥



 ٤٤٥  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 رکنھی از من کم دادن وی از تریمعروف و ب ب علی در امر بهیترغ
ر کد، و از منینکد به معروف امر یه گفت: باکت نموده، یروا س یبه از علیش یابن اب

بر شما غالب خواھند  یر آن قومید، در غیوشا باشکو  ید، و در امر خدا جدیینما ینھ
ه کد. و نزد حارث آمده، یب نمایھا را تعذ نند، و خداوند آنکب یه شما را تعذکشد 

بر شما تان  یرھایر آن شرید در غیینما یر نھکد، و از منینکد به معروف امر یگفت: با
شود. و  یقبول نمشان  ینند و دعاک یدعا متان  یھا شوند، بعد از آن خوب یمسلط م

 یسانکمردم،  یه: در خطبه خود گفت: اکت است یروا س یحاتم از عل ینزد ابن اب
ھا را  شدند، و آن کبر گناھان ھالشان  از شما بودند، به سبب سوار شدنه قبل ک

رفتند، و  یفرو م یه در گناھان و معاصک یننمودند، و ھر بار ینھ ١ون و احباریربان
ن ین قبل از ایگرفت، بنابرا یردند، عذاب آنان را فرا مک ینم یھا را نھ ون احبار آنیربان

 یر نھکد، از منینکبر شما نازل گردد به معروف امر ھا نازل شد  ه مثل آنچه بر آنک
ند، و اجل را ک یرا قطع نم یر رزقکاز من یه امر به معروف و نھکد ید، و بدانیینما
 .٢سازد ینم یکنزد

ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س یاز عل -ح دانسته یه آن را صحک - یھقیمسدد و ب
ه ک ین جھادیو جھاد به قلب، اول جھاد سه گونه است: جھاد به دست، جھاد به زبان

شود] جھاد با دست است، بعد از آن جھاد زبان، بعد  ین برده میو از بگردد [ یمغلوب م
ند، واژگون یر را بد نبکه قلب معروف را نشناسد، و منک یاز آن جھاد قلب و وقت

لحجة م و نصر در ایبه و ابونعیش یده شده است. و نزد ابن ابیوس گردانکده، و معیگرد
د، جھاد با یدھ یه ازدست مکرا  ین جھادیه گفت: اولکت است یروا س یاز عل
ه معروف را ک یاست، و ھر قلبتان  یھا است، بعد از آن جھاد به قلبتان  یھا دست

ه توشه دان کده است، چنان یوس و واژگون گردکند، معیر را بد نبکنشناسد، و من
 .٣زدیر یگردد و آنچه در آن است فرو م یواژگون م

ه بن مسعود در باره امر به معروف و نھی از من  رکاقوال عبداللَّ

                                           
 ھوداند.ی یاحبار ھمان علماون و یربان -١
 ) آمده است.۱۳۹/۲نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۱۳۹/۲نز (کن در الین چنیا -٣



 حیات صحابه    ٤٤٦

 

نزد  یبانیس بن عرقوب شیه گفت: عترکت نموده، یاز طارق بن شھاب روا یطبران
ه  شده است،  کند ھالکر نکاز من یه امر به معروف و نھک یسکآمد و گفت:  سعبداللَّ

ه گفت: بل ده یگرد کند ھالیر را بد نبکقلبش معروف را نشناسد، و من یسکه کعبداللَّ
ه بن مسعود  یو طبران .١است اند، و  ه گفت: مردم سه گروهکت نموده، یروا ساز عبداللَّ
ند، و [ھمراه ک ید در راه خدا جھاد میرا د یه گروھک یست: مردین یرینھا خیر ایدر غ

رد، و امر به که با زبان خود جھاد ک یشان] با نفس و مال خود جھاد نمود، و مرد
 ٢یثمیه حق را به قلب خود شناخت. ھک یر نمود، و مردکاز من یمعروف و نھ

 سر از ابن مسعود کرا نشناختم. و ابن عسا یه من وکاست  یسکن ید: در ایگو یم
 یید، و اگر جز ترشرویخود بجنگ یھا ن با دستیه گفت: بر ضد منافقکت نموده یروا

 .٣دینک ییترش رو ھایشاند، در روینتوانست یگر عملیدان ش در مقابل
ه ک یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا سم از ابن مسعود یبه و نعیش یو ابن اب

ه خداوند کاست  یافکت ینقدر برای، ھمیر بدھییآن را تغ ی، و نتوانستیدیرا د یرکمن
ت یمسعود ھمچنان روااز ابن شان  ھردوی و نزد .٤یبر یبداند تو آن را در قلبت بد م

ند و آن را بد ک یشود مشاھده م یه انجام مکرا  یه گناھک یه گفت: انسانکاست 
باشد، و از آن  یب میب است، و اگر از آن غایه از آن غاکباشد  یم یسکبرد مانند  یم

 ه در آن حاضر بوده است.کباشد  یم یسکدھد، مانند  یت نشان میرضا
اتفاق خواھد  یه گفت: امورکت است یروا سم و ابن نجار از ابن مسعود یو نزد نع

ه در کاست  یسکت نشان دھد مانند یب باشد، و بر آن رضایاز آن غا یسکه اگر کافتاد 

                                           
ه یم در الحلین را ھمچنان ابونعیو ا اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۷۵/۷( یثمیھ -١

م در الفتن از ابن مسعود به یبه و نعیش یت نموده، و ابن ابی) از طارق به مانند آن روا۳۵/۱(
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۱۴۰/۲نز (که در الکمانند آن را، چنان 

٢- ۲۷۶/۷. 
ت نموده است. یآن روا یبه معنا ین را از ویا ی) آمده است. و طبران۱۴۰/۲نز (کن در الین چنیا -٣

آمده،  یکاز آنھا شر کییت نموده، و در یبه دو اسناد روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۷۶/۷( یثمیھ
 اند. حیه رجال آن رجال صحیث است، و بقیو موصوف حسن الحد

 ) آمده است.۱۴۰/۲نز (کن در الین چنیا -٤



 ٤٤٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

است  یسکده مانند یه در آن حاضر بوده، و آن را بد دک یسکآن حاضر بوده است، و 
 .١ب بوده استیه از آن غاک

 رکدرباره امر به معروف و نھی از منفه یاقوال حذ
بودم  یه پسر خردسالکخود  یه گفت: با موالکت نموده، یاز ابورّقاد روا ٢میابونع

انسان  صامبر خدا یگفت: اگر در زمان پ یه مکبر خوردم  سفه یرون آمدم، و با حذیب
را از ھر  لمهکنون آن کد، و من ایگرد یآورد به آن منافق م یلمه [نفاق] را بر زبان مک

 یر نھکد، از منینکد به معروف امر یشنوم، با ینشستن چھار بار م یکاز شما در  یک
ن کشه یرا خداوند به عذاب رتان  ر آن ھمهید، در غینکق یر تشوید به خید، و بایینما

ھا و  سازد، و بعد از آن خوب یرا بر شما مسلط متان  یرھایه شرکن یا ایسازد،  یم
 .٣شود یقبول نمشان  ینند، و دعاک یدعا متان  یھا دهیبرگز

ست خدا یه از ما نکرا  یسکه گفت: کت است یروا سفه یاز حذ ٤میو نزد ابونع
ان یه در مکن یا اید ینک یر مکاز من یا امر به معروف و نھیند، به خدا سوگند، کلعنت 
شند ک یشوند، و آنان را م یمسلط متان  یھا بر خوبتان  یرھاید، و شریجنگ یخود م

د، بعد از آن یر نماکاز من یماند، تا امر به معروف و نھ ینم یس باقکچیه ھک یحت
نه و غضبش بر شما قبول کیشما را به خاطر  ید، و او دعاینک یرا دعا م ألخداوند 

خواھد  یه گفت: بر شما زمانکت است یروا سفه یھمچنان از حذ ٥یند. و نزد وک ینم
 .٦دیننما ینھ یرکند، و از منکامر ن یه به معروفکباشد  یسکه بھترتان در آن کآمد، 

                                           
ت یروا س) از ابن مسعود ۱۳۵/۱ه یم در الحلی) آمده است. و ابونع۱۴۰/۲نز (کن در الین چنیا -١

ه ک یسکو  کرند، و اھل شیگ یمان قرار ینیشیروند و در زمره پ یه گفت: صالحان مکنموده، 
ت نموده، ین را روایمانند ا یماند. و طبران یم یند باقیب یرا بد نم یرکشناسد و من یرا نم یمعروف

 اند. حی) گفته، رجال صح۲۸۰/۷( یثمیه ھکو رجال آن، چنان 
 ).۲۷۹/۱ه (یالحل -٢
 ت نموده است.یروا) آمده، ۱۴۰/۲نز (که در الکن را، چنان یبه مانند ایش یابن اب -٣
 ).۲۷۹/۱ه (یالحل -٤
٥- ۲۸۰/۱. 
ت نموده است. و ی) آمده، روا۱۴۰/۲نز (که در الکبه مانند آن، چنان  ین را از ویبه ایش یابن اب -٦

به مانند  س ید خدریر از ابوسعکعن المن یتاب األمر بالمعروف و النھکا در یالدن ین را ابن ابیا
 رده است.کت یآمده، روا )۱۴۰/۲نز (که در الکآن، چنان 
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 ن بارهیقول عدی و ابودرداء در ا
ده یه گفت: معروف و عمل پسندکت نموده، یروا سبن حاتم  یر از عدکابن عسا

ه کاست  یر شما امروز معروف زمانکه گذشت، و منکبوده  یر و ناپسند زمانکشما من
تان  د، و معروفیرتان را معروف ندانکه منکد یباش یم رید، و شما تا آن وقت به خیآ یم

دن صحبت یگرد کتان بدون استھزا شدن و سب انیدر متان  د، و عالمیر ندانکرا من
نم، ک یه گفت: من به معروف امر مکت نموده، یروا سر از ابودرداء کو ابن عسا .١دینما

 .٢پاداش داده شوم ه بر آنکاز خداوند آرزومندم  یدھم، ول یو آن را انجام نم
 

داشت و قولش  ه مردم را از آن باز میکری کاش از من عمر و نھی نمودن خانواده
 مکیدرباره ھشام بن ح

ه ک یوقت سه گفت: عمر کاند  ت نمودهیروا بر از ابن عمر کابن سعد و ابن عسا
باز  ھا را نمود و آن ید، اول از اھل خود شروع میمنع نما یزیخواست مردم را از چ یم
ام، و  نموده یه من از آن نھکواقع شود  یزیرا ندانم در چ یسک: )گفت یم(داشت،  یم

اند  ت نمودهیو ابن سعد از ابن شھاب روا کو مال .٣نمک یر آن دو برابر عذابش میدر غ
ھمراه بودند امر به  یه با وک یان مردانیدر م سم بن حزام کیه گفت: ھشام بن حک

ه من و ھشام ک یگفت: تا وقت یم سنمود، و عمربن الخطاب  یر مکاز من یمعروف و نھ
 .٤.٥ن نخواھد بودیم ایزنده باش

 ب به پسرشیربن حبیت عمیوص
ب بن یربن حبیه جدش عمکت نموده، یروا یدر األوسط از ابوجعفر خطم یطبران
ه یبه پسرش توص -نموده بود  کرا در وقت بلوغش در صامبر یه پک - سخماشه 

 ینیدارم، چون ھمنش یخردان برحذر م بی پسرم، تو را از مجالست یا نمود و گفت:

                                           
 ) آمده است.۱۴۱/۲نز (کن در الین چنیا -١
به مانند آن  ین را از وی) ا۲۱۳/۱ه (یم در الحلی) آمده است. و ابونع۱۴۰/۲نز (کن در الین چنیا -٢

 ت نموده است.یروا
 ) آمده است.۱۴۱/۲نز (کن در الین چنیا -٣
 .یر شرعیر و امور غکمن -٤
 ) آمده است.۱۴۱/۲(نز کن در الین چنیا -٥
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گردد، و  ید خوشحال میخرد در گذرد و عفو نما بی ه ازک یسکاست،  یماریھا ب آن
آورد  یخرد م بی هک کیز اندیه به چک یسکشود،  یمان میه به او پاسخ دھد پشک یسک

از شما خواست به معروف امر  یکیه ک یو وقت ،١گردد یم یاد راضینشود به ز یراض
ت آماده سازد، و به ثواب از ید نفس خود را به صبر بر اذید، باینما یر نھکا از منیند، ک

 أله به ثواب از طرف خداوند ک یسکجانب خداوند متعال اعتماد داشته باشد، چون 
 .٢ندک یوارد نم یت به او ضرریدن اذید، رسیاعتماد نما

ه در آن امر به معروف و نھی از کد ینما کزمانی را دره کن یره از اکترس ابوب
 ر نباشدکمن

غدانه  یاز بن یبا زن سره که: ابوبکت نموده یره رواکب یزبن ابیدر عبدالعز یطبران
ن یرا به قبرستان انتقال داد، در ا یو سره کرد، و ابوبکازدواج نمود، و آن زن فوت 

ھا  ره به آنکنماز بگزارد مانع شدند، ابوب یره بر وکه ابوبکنیموقع برادران آن زن از ا
ار رسول ید، چون من از شما به نماز گزاردن مستحق ترم، گفتند: ینکار را نکن یگفت: ا

ره داخل قبر شد، آن گاه او کنماز گزارد، و ابوب ید: آن گاه بر ویگو یراست، م صخدا 
اھلش انتقال سوی  بهد د، بعیھوش گردیرا به شدت دفع نمودند و راندند، و افتاد و ب

 -دند یشکاد یفر یست تن از پسران و دخترانش بر ویداده شد، و در آن روز ب
بار به ھوش آمد و یک یشان بودم، وین اید: من در آن روز خردتریگو یز میعبدالعز

تر  ره محبوبکم از جان ابوبیبرا یچ جانیرون شدن ھید، چون بیشکاد نیگفت: بر من فر
ترسم  ین میپدرمان؟ گفت: من از ا یقوم به وحشت افتاده گفتند: چرا است، آن گاه ین
نم، و در آن روز کر کاز من یه نتوانم در آن امر به معروف و نھکم ینما کرا در یه زمانک
 .٣ستین یریخ

 تیر از ترس اذکدن و اعراض انس و ابن عمر از نھی حجاج از منیروی گردان

                                           
ه از کشود  ید منجر بر آن میخردان را متحمل نشود و مقابله نما ک بیه سخن اندک یسک یعنی -١

 ادتر بشنود. م.یز یآنان سخن ناسزا
تاب کم و احمد در ین را ھمچنان ابونعیاند. و ا د: ثقهیگو ی) م۲۶۶/۷( یثمیه ھکرجال آن، چنان  -٢

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۳۰/۳(ه در اإلصابه کالزھد، چنان 
 اند. د، ثقهیگو ی) م۲۸۰/۷( یثمیه ھک، چنان یرجال و -٣
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ه گفت: در قصر با حجاج بودم، و او مردم را که، ت نمودید روایبن ز یاز عل یطبران
 یکآمد، و نزد س کن اثنا انس بن مالیدر ا ،١نمود یب میبه خاطر ابن االشعث ترغ

و (طالب،  یبن اب یبا عل یگردنده در فتنه، بار یث، ایخب یشد، حجاج گفت: بگو، ا
ه جانم در دست اوست، تو را چنان ک یبا اشعث، سوگند به ذات یو بار )ریبا ابن زب یبار
رده که سوسمار پوست کنم، و تو را چنان ک یشه میشود از ر ین مکشه یر ٢ه صمغک
ست؟ کی -ند کخداوند اصالحش  -ر ینم، انس گفت: ھدف امک یشود پوست م یم

ند، انس استرجاع خواند و کر کخداوند گوشت را  - یحجاج گفت: تو ھدفم ھست

رون رفت و گفت: اگر من اوالدم را به یب یو بعد نزد و »إليه راجعونإنا اناهللا و«گفت: 
ه بعد از کگفتم  یم یدم، در ھمانجا به او سخنیترس یبر آنھا نم یآوردم و از و یاد نمی

ه گفت: از حجاج کت نموده، یروا بو بزار از ابن عمر  .٣گذاشت یآن را ابدًا زنده نم
ر دانستم و که من آن را منکر شد، کا متذر یالمکرد، و ک یم یه سخنرانکدم یشن

مؤمن سزاوار  یبرا«اد آوردم: یرا به  صقول رسول خدا  یر بدھم، ولییخواستم تغ
رسول خدا، چگونه نفس خود  ید: گفتم: ایگو ی، م»ل بسازدیه نفس خود را ذلکست ین

 .٤»ه توان آن را نداردکشود  یگرفتار م ییبه بال«سازد؟ گفت:  یل میرا ذل

 گوشه نشینی

  نییدرباره گوشه نش س قول عمر
اند  ت نمودهیروا ساز عمر  ها در العزلیالدن یبه، احمد در الزھد و ابن ابیش یابن اب

است از اختالط بدھا. و نزد احمد در الزھد،نزد ابن  یراحت ینیه گفت: گوشه نشک
گفت: سھم خود ه کت است یروا سدر المواعظ از عمر  یرکحبان در الروضة و نزد عس

                                           
 ند.یا توبه نماینند کا قتل را قبول یه کنمود،  یش میھا را پ آن -١
 اه. م.یگ یانگم، شلم، نوع -٢
 ]ثقه دانسته شده.یف است، و [از طرف بعضید ضعیبن ز ید: علیگو ی) م۲۷۴/۷( یثمیھ -٣
اند، و  ت نمودهیر به اختصار روایبکدر األوسط وال ین را بزار و طبرانید: ایگو ی) م۲۷۴/۷( یثمیھ -٤

وب یبن ا ییحیابن یرکر زیغ اند، حید است، و رجال آن رجال صحیر جیبکدر ال یاسناد طبران
و  اند، ت نمودهیروا یاز و یت نموده، و گروھیروا یاز گروھ یگفته: و یب درباره ویه خطکر یضر

 اش صحبت ننموده است. س دربارهکچیھ
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 ،٢تاب الرقائق از عمر به مانند آنکن را در یا کو ابن المبار .١دیریبگ ینیرا از گوشه نش
ه: عمربن الخطاب از کت نموده یبن عمران روا یاز معاف ینوریرده است، و دکت یروا

ب یاز حدود] خدا گرفته شده بود تعق یه در [حدکرا  یه مردکعبور نمود،  ینزد قوم
 .٣شوند یده نمیھا جز در شر د ین رویمبادا به ا ی، آن گاه گفت: خوشنمودند یم

ن یتش به مردی و به فرزندش در ایو وص نییقول ابن مسعود درباره گوشه نش
 مورد

ه  ٤ه گفت: در سرفکت نموده، یروا یاز عدسه طائ یطبران نزد ما  سبودم، و عبداللَّ
 یه در شترچرانکاز ما  ییفرستاد، و بچه ھا ینزد و ییزھایآمد، آن گاه اھلم مرا با چ

ه آن ک یبردم، ھنگام یرا آوردند، و من آن را نزد و یا بودند از فاصله، چھار شب پرنده
از  یید: گفتم: بچه ھایگو ی؟ میجا آوردکن پرنده را از ید: ایرا نزدش بردم، از من پرس

ه گفت: دوست دارم در اند، عب ر چھار شب آوردهیبودند از مس یه در شترچرانکما  داللَّ
نم، و با کصحبت ن یزیس در مورد چکچ یار شده، و با ھکن پرنده شیه اکباشم  ییجا

ت است یاز قاسم روا ٦میو نزد ابونع .٥وندمیبپ أله به خداوند کنیند، تا اکمن صحبت ن
ه گفت:  یه گفت: مردک ات  ن، گفت: در خانهکام  هیتوص )ابوعبدالرحمن یا(به عبداللَّ

 یل بن ابیاز اسماع ین. و نزد طبرانکه یاد گناھت گرین، زبانت را نگه دار، و بر یبنش
 یه نمود: ایلمه توصکده را به سه یه گفت: ابن مسعود پسرش ابوعبکت است یخالد روا

اد گناھت یبدھد و بر  ید خانه ات تو را جاینم، باک یه میپسرم، تو را به ترس خدا توص
 .٧نکه یگر

                                           
 ) آمده است.۱۵۹/۲نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده.۲۶۲/۱۱( یچنان درفتح البار -٢
 ) آمده است.۱۵۹/۲نز (کن در الین چنیا -٣
 ه.کم یکیاست در نزد ییاسم جا -٤
باشد، و ابن  یه ثقه مک یرعدسه طائیاند، غ حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۳۰۴/۱۰( یثمیھ -٥

ت ی) آمده، روا۱۵۹/۲نز (که در الکآن به اختصار از ابن مسعود، چنان  ین را به معنایر اکعسا
 نموده است.

 ).۱۳۵/۱ه (یالحل -٦
ھا رجال  از آن یکیت نموده، و رجال یبه دو اسناد روا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۹۹/۱۰( یثمیھ -٧

 اند. حیصح
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 نییفه، ابن عباس، ابوالجھم و ابودرداء در گوشه نشیعالقمندی حذرغبت و 
ه به کداشتم  یم یسکه گفت: دوست دارم کت نموده، یروا سفه یم از حذکحا

چ یه ھکبستم،  یوستنم به خدا مینمود، و خودم درم را تا پ یم یدگیمن رس یارھاک
ا یالدن یو ابن اب .١شدم یرون نمیھا ب آنسوی  بهشد، و من ھم  یبر من داخل نم یسک

ه گفت: اگر ترس کت نموده، یروا باز ابن عباس  یاز مرد کاز مال هدر العزل
م یبرا یشدم و دوست یه در آن شناخته نمکرفتم  یم یبود، به شھر یوسواس نم

 کاز مال ها در العزلیالدن یو ابن اب .٢ندک یبود، چون مردم را فقط مردم فاسد م ینم
حارث بن  )بن(ه گفت: ابوالجھم کدم ید شنیبن سع ییحیگفت: از  هکت نموده، یروا

گفت:  یشد، م یر مکش ذیبرا ییه تنھاک یبا انصار مجالست نداشت، و وقت سصمه 
ه کت نموده، یروا سر از ابوالدرداء کو ابن عسا .٣بدتر است ییاختالط با مردم از تنھا

آن نفسش، چشمش و فرجش اش است، در  ن صومعه مرد مسلمان خانهیوتریکگفت: ن
د، چون نشستن در بازار در لھو و لغو ینیه شما در بازار بنشکدارد، و زنھار  یرا نگه م

 .٤اندازد یم

 س نی معاذبن حبلیگوشه نش
ه بن عمرو  یطبران  سنار معاذ بن جبل کاز  یه: وکت نموده یروا باز عبداللَّ

نمود،  یبود و به دستش اشاره مستاده یاش ا بر دروازه یه وکعبور نمود،  یدر حال
ه بن عمرو به او گفت: اک یه با خودش صحبت مک ییگو ابوعبدالرحمن تو  یند، عبداللَّ

 ٥دشمن خدا یام، ول نشده یزی؟ گفت: چینک یه با خود صحبت مکرا چه شده 
ھمه عمرت در  :٦دم بازگرداند؟ گفتیشن صخواھد مرا از آنچه از رسول خدا  یم

 ص؟ و من از رسول خدا یشو یرون نمیمجلس بسوی  بها ی؟! آیشک یات رنج م خانه

                                           
ن را یبه مانند ا ی) از و۲۷۸/۱ه (یم در الحلی) آمده است، و ابونع۱۵۹/۲(نز کن در الین چنیا -١

 رده است.کت یروا
 ) آمده است.۱۵۹/۲نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۱۵۹/۲نز (کن در الین چنیا -٣
 ) آمده است.۱۵۹/۲نز (کن در الین چنیا -٤
 طان است.یھدف از دشمن خدا ش -٥
 طان.یش -٦
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باشد، و  یت خداوند میرون رود در حمایه در راه خدا بک یسک«گفت:  یه مکدم یشن
ا یه بامداد ک یسکباشد، و  یم ألت خداوند ید در حمایادت نمایرا ع یضیه مرک یسک

به خاطر  ینزد امام هک یسکباشد، و  یم ألغروب به مسجد برود، در ذمه خداوند 
اش  ه در خانهک یسکباشد، و  یم ألبرود، در ذمه خداوند  یت و عزت نمودن ویتقو
، دشمن خدا »باشد یم ألند، در ذمه خداوند کبت نیغ یس را به بدکچ یند و ھیبنش

ن ید: ایگو ی) م۳۰۴/۱۰( یثمیھ .١ندکرون یمجلس بسوی  بهام  خواھد مرا از خانه یم
ت یت نموده، و بزار ھم روایر به مانند آن به اختصار روایبکدر األوسط و ال یرا طبران

ثش در ضمن ضعفش یه حدکعه یر ابن لھیاند، غ حیرده، و رجال احمد رجال صحک
 حسن است.

 

  قناعت

 به قناعت س ب عمریترغ
ه بن عب کابن المبار بر تن  سه گفت: عمربن الخطاب کت نموده، ید روایاز عبداللَّ

ن ی؟ گفت: ایراھنت را به چند نگرفتین پیاحنف ا ید و گفت: ایرا د یراھنیپ ساحنف 
 ی، و باقیبر تو چرا به شش درھم گرفت یگفت: و ا سرا به دوازده درھم گرفتم، عمر 

ه کت نموده، یروا یحاتم از حسن بصر یو ابن اب .٢؟یدان یه مکبود  یآن در آنچه م
ا قناعت یدر دن ٣نوشت: به رزقت س یاشعر یبه ابوموسا سگفت: عمربن الخطاب 

ه به کلت داده است، بلیدر رزق فض یاز بندگان خود را بر بعض ین، چون رحمان بعضک
ه کد یآزما یش آورده میش گشایه براکرا  یسکند، ک یش میرا آزما یکیآن ھر 

ه کخداوند ادا نمودن آنچه است،  یبرا یر وکدر آن چگونه است، و ش یو یرگزارکش
 .٤ده استیش رزق داده و عطا نموده فرض گردانیدر آنچه برا یخداوند بر و

 ت سعد به قناعتیتش و وصیقناعت علی و وص

                                           
 ) در آن ابن لھیعه است که ضعیف است.۳۴۸/ ۶) ابن عساکر (۱۵۰/ ۸( . طبرانیضعیف -١
 ) آمده است.۱۶۱/۲نز (کن در الین چنیا -٢
 آمده است. م.» روحت«، چون در اصل یبا اصالح از پاورق -٣
 ) آمده است.۱۶۱/۲نزکن در الین چنیا -٤
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 کناسره و خش یاز خرما س یه گفت: علکت نموده، یاز ابوجعفر روا یرکعس
او را داخل آتش مش که شک یسکم خود زد و گفت: کد، و بر شیخورد، بعد آب نوش

 ل آورد.ین تمثیسازد. خداوند او را دور راند، بعد چن

 اتعط بطنك سؤلهـفإنك مهم
 

م أمجعا   وفرجك ناال منتهى الذّ
 

 ھردوی ،یو بدھ یم و فرجت را برآورده سازکه خواھش شک یتو ھر گاھ«ترجمه: 
ه گفت: کت است یروا یاز شعب ینوریو نزد د .١»اند ب شدهیرا نص یپست یھا انتھا آن
ر امروز مقدم مساز، اگر کفردا را بر ف ٢رکفرزند آدم، ف یطالب فرمود: ا یبن اب یعل

ه اگر مال را اضافه از مصرفت جمع کد، و بدان یآ یامده باشد، رزقت در فردا میاجلت ن
ت یروا سر از سعد کو ابن عسا .٣یینما یره میرت ذخیغ ی، آن را براینکسب کو 

، به قناعت یرا طلب نمود یفرزندم، اگر توانگر یفرزندش گفت: ا یبرا یه وکنموده، 
 .٤سازد یاش نم یمند نباشد، مال غن ه از قناعت بھرهک یسکن، چون کطلبش 

  و اصحابش در ازدواج و نکاح ص روش پیامبر

 لجه یبا خد ص امبریازدواج پ
ت نموده، یروا - صامبر یاز اصحاب پ یا از مردی - ساز جابربن سمره  یطبران

نمود و به  کرا تر ید، بعد گوسفند چرانیچران یگوسفند م صامبر یه گفت: پک
جه یبودند، خواھر خد یش در شترچرانیکه او و شرک یپرداخت، و در حال یشترچران

خواھر  یه سفر را تمام نمودند، از طرف آنھا براک یه گرفت، ھنگامیراکآنان را به 
ن ید یجه رفت و آمد داشت، و از ویش نزد خواھر خدیکماند، و شر یباق یزیجه چیخد

تو برو، «فرمود:  یم صگفت: برو، محّمد  یم صنمود، و به محمد  یخود را طلب م
]نزدشان آمده بود، صامبر یپ یکه [شرکجه، یخواھر خد ی، بار»نمک یاء میمن ح

د، خواھر ینما یا میه حکد یگو یم یجاست؟ پاسخ داد: به او گفتم، وکگفت: محمد 
ن در قلب خواھرش یدم، و ایتر و... و... ند فیاتر، و عفیرا با ح یجه گفت: مردیخد

                                           
 ) آمده است.۱۶۱/۲نز (کن در الین چنیا -١
 و چه خواھد نمودم. م. طور خواھد شد ه فردا چهکنیر اکف یعنی -٢
 ) آمده است.۱۶۱/۲نز (کن در الین چنیا -٣
 ) آمده است.۱۶۱/۲نز (کن در الین چنیا -٤
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فرستاد و گفت: نزد پدرم برو و مرا  صرا نزد محمد  یسکجه افتاد، و یخد
پدرت مرد «فرمود:  جه]ین درخواست خدی[در پاسخ به ا صامبر ین، پک یخواستگار

ن و با او صحبت کجه گفت: برو مالقاتش ی، خد»ندک یرا نمار کن یثروتمند است و او ا
ن یچن صامبر یا، پیھستم، و ھنگام مست بودنش نزدش ب یافکنما، من از طرف تو 
ه صبح ک یدر آورد، ھنگام یاح وکجه را به نیجه بود، و او خدینمود، و نزد پدر خد

، یرا زن داد ه محمدک ینمود ییویکار نکنمود در مجلس نشست، به او گفته شد: 
جه آمد و گفت: مردم یبرخاست و نزد خد ی، ویام؟ گفتند: بل ار را نمودهکن یا ایگفت: آ

مورد ندان،  بی خود را غلط و ی، و رأیام، گفت: بل ند: من محمد را زن دادهیگو یم
د، بعد یگرد یه راضکد یاصرار ورز ین و چنان است، و آن اندازه بر ویچون محمد چن

ه یفرستاد و گفت: لباس بخر و به من ھد صمحمد  یا طال برایه نقره یاز آن دو اوق
) ۲۲۲/۹( یثمیھ .١چنان نمود صامبر یز را، و پیز و آن چین چین و قوچ بخر و اک
ه ک یر ابوخالد والبی، غیاند، و رجال طبران ت نمودهیو بزار روا ین را طبرانید: ایگو یم

 یخ ویاند، مگر ش حیمچنان رجال صحاند، و رجال بزار ھ حیثقه است، رجال صح
مگر  اند، حیه ثقه است، و از رجال بزار ھمچنان رجال صحک یصوف یایحیاحمدبن 

باشد، و در آن  یح نمیه ثقه است، و از رجال صحک یصوف یایحیاحمدبن  یخ ویش
اش، و درباره  یا، در بدل: در وقت مستیراه بکبدون ا یجه گفت: نزد ویگفته: خد

 .ن، در بدل به منکاھدا  یلباس گفته است: آن را به و
ت است یروا -پندازد  یه حماد مک یطور - ساز ابن عباس  یو نزد احمد و طبران 

ابا  یاح دادن وکنمود، و پدرش از ن یجه خواستگاریاز خد صه: رسول خدا ک
چند از  یرا آماده ساخت و پدرش را با تن یدنیجه طعام و نوشید، آن گاه خدیورز یم

جه گفت،: یدند، و مست شدند، آن گاه خدیش دعوت نمود، و آنھا خوردند و نوشیقر
ه از من خواستگار درآور، پدرش او را به  یاح وکند، مرا به نک یم یمحمدبن عبداللَّ

نطور ین ھمو با پدرا -د یدر آورد، بعد پدرش را عطر زد و به او لباس پوشان یاح وکن
زده  ییه خوشبوکد، متوجه شد یدور گرد یاش از و یه مستک یھنگام -نمودند  یم

اح کست: گفت: مرا به نین چیام؟ ا نموده یارکشده و لباس بر تنش است، گفت: چه 
ه درآورد دھم؟! نه، سوگند به  یم ابوطالب را زن میتی، گفت: من یمحمدبن عبداللَّ

                                           
 ).۲۶۷) بزار (۲۰۹/ ۲» (الکبیر«طبرانی در  -١
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خرد  بی ه ویش سفیخودت را نزد قر یخواھ ی؟ مینک یا نمیا حیجه گفت: آیجانم! خد
اصرار  ی؟ و تا آن اندازه بر ویه تو مست بودک یدھد ی، مردم را خبر میجلوه دھ

 .١دیگرد یه راضکد یورز
ار، یلد زن ھوشیجه بنت خویه گفت: خدکت است یسه روایاز نف ٢و نزد ابن سعد

او اراده نموده  یر برایرامت و خکف بود، البته در ضمن آنچه خداوند از یرومند و شرین
 یشان شرافت بزرگ داشت، و بر ھمه یش نسب بھتریبود، و در آن روز از ھمه قر

اح کص و آرزومند به نیاز قومش حر یکدارتر بود، و ھر  هیشان سرما داشت، و از ھمه
ش ینموده بودند، و برا یند، او را خواستگارردک یدا میپ ییبود، البته اگر بر آن توانا یو

بعد از  صنزد محمد  ٣نندهکمرا به عنوان تجسس  یرده بودند، وکھا مصرف  مال
محمد، چه تو را از ازدواج باز  یگفتم: ا )اش از شام برگشت فرستاد، ر قافلهه دکنیا
ن از طرف تو ی، گفتم: اگر ا»ستینم نکدر دستم آنچه بدان ازدواج «دارد؟ گفت:  یم

ا قبول یآ یدعوت شو یو برابر ییو مال و شرف و ھمتا ییبایزسوی  بهپرداخته شود و 
من چگونه مقدور  ین برایا«جه، گفت: یگفتم: خد» ست؟کین یا«د: ی؟ پرسینک ینم

، بعد »نمک یار را مکن یمن ا«ن بر من باشد، فرمود: ید: گفتم، ایگو یسه مینف» است؟
ه در فالن و فالن ساعت کفرستاد  یجه نزد ویداده، آن گاه خد جه را خبریرفتم و خد

اح درآورد، عمرو حاضر شد کرا به ن یش عمروبن اسد ھم فرستاد تا ویا، و نزد عمویب
اح داد، و عمروبن کرا به ن یاز آنھا و یکید، و یش وارد گردیز با عموین صرسول خدا 
ست و پنج یه بک یدر حال صخدا امبر یپ ٤شود! یده نمیوبکن نر یا ینیاسد گفت: ب

جه یازدواج نمود، و خد یجه در آن روز چھل سال عمر داشت با ویسال داشت و خد
 ا آمده بود.یل به دنیالف پانزده سال قبل از [عام]

 بشه و سوده یبا عا ص امبریپ ازدواج
وفات  لجه یه خدک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا لشه یاز عا یطبران 

 -ه کالبته در م سھمسر عثمان بن مظعون  - لم بن اوقص کینمود، خوله بنت ح

                                           
 اند. حید، رجال صحیگو ی) م۲۲۰/۹( یثمیه ھکرجال آن دو، ھمچنان  -١
٢- ۱۳۱/۱. 
 انه انجام دھد.یفه را مخفین وظینند، و او اکروان  یخبره دنبال آوردن کرا  یسک -٣
 شود. یاحش رد نمکفو است و نک یو یعنی -٤



 ٤٥٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

پاسخ داد: اگر » را؟ یسکچه «؟ گفت: ینک یا ازدواج نمیرسول خدا آ یگفت: ا
پاسخ داد: » ست؟کیره کبا«وه، فرمود: یب یره و اگر خواسته باشکبا یخواسته باش

پاسخ » ست؟کیوه یب«د: یر، پرسکدختر ابوبشه ین خلق خدا نزدت، عایتر دختر محبوب
برو «نموده، فرمود:  یروینت پیمان آورده، و تو را در دیه به تو اکداد: سوده بنت زمعه، 

ر شد، و ام کن خوله آمد و داخل خانه ابوبی، بنابرا»نک یمن خواستگار یو او را برا
را خداوند  یتکبرر و یام رومان، چه خ یافت و گفت: ایرا در بشه یرومان مادر عا

ش یشه را برایفرستاده است، و عا صبر شما داخل نموده است؟! مرا رسول خدا 
ر باش کدوست دارم، منتظر ابوب ن را]ینم، ام رومان پاسخ داد: [من اک یم یخواستگار

را خداوند بر شما  یتکر و بریر چه خکابوب یر آمد، و خوله گفت: اکد، بعد ابوبیآ یه مک
 یش خواستگاریشه را برایه عاکمرا فرستاده،  صداخل نموده است؟! رسول خدا 

دختر برادرش است، آن گاه نزد  یمناسب است؟ و یو یا او برایر گفت: آکنم، ابوبک
برگرد، و به او  ینزد و«ر شدم، فرمود: کش متذیبرگشتم، و آن را برا صرسول خدا 

 ی، و»ز استیم جایرت ھستم، و دختر تو برا، و من برادیبگو: تو در اسالم برادرم ھست
 صم فراخوان، بعد رسول خدا یرا برا صر گفت: رسول خدا کر آمد، ابوبکدوباره نزد ابوب

، رجال ید: رجال ویگوی) م۲۲۵/۹( یثمیھ .١درآورد یاح وکآمد، و او را به ن
ن را از ابوسلمه و یو احمد ا باشد. یث میه حسن الحدکر محمدبن علقمه یاند، غ حیصح

جه یه خدک یگفتند: ھنگامھردو  هکت نموده، یبن عبدالرحمن بن حاطب روا ییحی
 صامبر یه پکر شده، و در آخر آن افزوده، کآن متذ یث را به معنایوفات نمود... و حد

، و دخترت یبرگرد و به او بگو: من برادر تو در اسالم ھستم و تو برادر من ھست«گفت: 
ر گفت: منتظر کر شدم، ابوبکمتذ یو یگاه برگشتم، و آن را برا ، آن»استز یم جایبرا

 )ریجب(پسرش  یشه را برایعا یرون شد، ام رومان گفت: مطعم بن عدیباش، و ب
ر ھرگز ک، به خدا سوگند، ابوب)رده بودکش وعده یر براکو ابوب(درخواست نموده بود، 

 یر نزد مطعم بن عدکن ابوبیباشد، بنابراده یه از آن خالف ورزک ننموده بود یا وعده
ه کر چنان صحبت نمود کو نزد مطعم زنش، مادر ھمان پسرش بود، و با ابوب رفت)
ر به او گفت: درباره امر که ابوبک یان رفت، چون مطعم، وقتیمطعم از م یاش برا وعده

ره چه ن باید، و به او گفت: در ایگردان یھمسرش روسوی  به؟ ییگو ین دختر چه میا

                                           
 ) نگا: سخن ھیثمی در این باره.۲۱۱/ ۶) احمد (۲۳/ ۲۳طبرانی ( -١
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ن جوان ین است اگر ما اکد و به او گفت: ممیگردان یر روکبه طرف ابوب ی؟ وییگو یم
، ینک، داخلش یه در آن قرار دارکنت، یو به د یاوریرا به دست ب یم، توویرا زن بدھ
؟ پاسخ ییگو ید و به او گفت: تو چه میخود را به طرف مطعم گردان یر روکآن گاه ابوب

ه کد، یرون گردیب یدر حال یآن گاه از نزد و ،١یشنو یه مکد یگو یآنچه را م یداد: و
خوله گفت: رسول  یرون نموده بود، و برایاش را از نفسش ب خداوند اثر ھمان وعده

ه در آن روز کرا،  لشه یر عاکرا فراخواند، و ابوب یم فراخوان، و او ویرا برا صخدا 
 درآورد.  یاح وکشش سال داشت به ن

د و گفت: خداوند ید، و نزد سوده بنت زمعه داخل گردیرون گردیخوله ببعد از آن 
ست؟ پاسخ داد: رسول ید: و آن چیرا بر تو داخل نموده است؟ پرس یتکر و بریچه خ
نم، سوده گفت: من دوست ک یش خواستگاریه تو را براکمرا فرستاده است،  صخدا 

خ یش یپدر و -ر شو کمتذ یو ین را برایھستم، نزد پدرم وارد شو، و ا یدارم و راض
د، و او را به یوارد گرد یگاه نزد و ، آن -ده بود یه از حج تخلف ورزکبود  یبزرگ سال

ارت کم، گفت: کیست؟ پاسخ داد: خوله بنت حکین ید: ایت سالم داد، پرسیروش جاھل
ه مرا فرستاده است، تا سوده را برایچ  یش خواستگاریست؟ پاسخ داد: محمد بن عبداللَّ
ن را ید؟ گفت: ایگو یاست، دوستت سوده چه م یعزتمند یفو و ھمتاکنم، گفت: ک

آمد و زمعه سوده  ینزد و صامبر ینزد من فراخوان، و پ ٢دارد، گفت: او را یدوست م
 کداد، آن گاه برادر سوده عبدبن زمعه از حج آمد، و شروع به خا یاح وکرا به ن

ه ک یه اسالم آورد گفت: سوگند به جانم، روزکن یانداختن بر سرش نمود، و او بعد از ا
با سوده دختر زمعه ازدواج نموده  صه رسول خدا کانداختم  یرا م کمن بر سرم خا

 ه بودم!!.یخرد و سف بی است
حاضر  ٣حارث بن خزرج در سنح یم، و در بنینه آمدید: بعد به مدیگو یشه میعا

نزدم آمد  یما شد، و مادرم در حال آمد و داخل خانه صد: رسول خدا یافزا یم، میشد

                                           
الم چندان که بدون آن کاند،  نقل شده» هیرت حلبیس«قوس از  یھا ادتیه زیادت و بقین زیا -١

 د.ینما یدرست نم
 را. صرسول خدا  -٢
نه یمد یھا یاست در بلند ییون نون، موضع و جاکم و نون، و گفته شدن، به سیسنح: به ضم م -٣

 حارث بن خزرج قرار داشت. یه در آن منازل بنک
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برد و  یان دو درخت خرما در ھوا میقرار داشتم، و مرا در م ١)تاب(چ یه در بادپک
آن را به دو طرف  یداشتم، و ییسوین نمود، و من گییمرا از آن پا یآورد، و یم

نمود، بعد دستم را گرفته با خود برد و نزد دروازه  کخت، و با آب صورتم را پایفروآو
ه نفسم آرام شد، بعد از آن مرا داخل نمود کنیزدم، تا ا ینفس م ستاد، و من نفسیا

در خانه ما نشسته است، و نزدش مردان و  یبر تخت صه رسول خدا کمتوجه شدم 
ھا اھل تواند،  نینگه داشت و گفت: ا یاز انصاراند، بعد [مادرم] مرا در اطاق یزنان

گاه مردان و زنان  د، آنیت فرمایت عناکھا در تو بر آن یھا، و برا تو در آن یخداوند برا
م یمان با من زفاف نمود، نه برا در خانه صرون رفتند، و رسول خدا یبرخاستند و ب

اسه کھمان  سه سعدبن عباده کد، بلیم گوسفند ذبح گردیشته شد و نه براکشتر 
فرستاد آورد. و  یدر وقت گردشش نزد ھمسرانش م صامبر خدا یپ یبراه کبزرگ را 

 .٣بودم ٢من در آن روز دختر ھفت ساله

 بباحفصه بنت عمر  ص امبریپ ازدواج
حفصه از  یھنگام سه: عمر کاند  ت نمودهیروا باز ابن عمر  یو نسائ یبخار

وه یب -افت ینه وفات یرده بود و در مدکت که در بدر شرک - یس بن حذافه سھمیخن
احت کحفصه را به ن ید و گفت: اگر خواسته باشیروبرو گرد سماند، با عثمان  یباق

درنگ نمود و  ییر خواھم نمود، بعد شب ھاکار فکن یدرآورم، پاسخ داد: در مورد ا
گفتم: اگر  سر کد: بعد به ابوبیگو ینم، عمر مکه ازدواج نکدم یجه رسین نتیگفت: به ا
نسبت  یماند، و من بر و یاحت درآورم، و او خاموش باقکحفصه را به ن یشخواسته با

را  یو صامبر یدرنگ نمود، و پ ییتر بودم، بعد شب ھا نیبه خشمم بر عثمان خشمگ
ر با من کن معامله ابوبیدرآوردم، بعد از ا صامبر یاح پکنمود، و او را به ن یخواستگار

                                           
ند و روند. و یان آن نشسته در ھوا آیان در مکودکبلند ببندند و  ییآن را بر جا یه دو سوک یطناب -١

ھوا به جلو و عقب  ینند و در روینند و در آن بنشکزان یآو ییه از جاک یسمانیگر ریبه عبارت د
 نیز میگویند. به نقل از الروس و فرھنگ عمید. م.» گاز«و » باد«حرکت کنند، در لھجه عامی آن را 

) از احمد نقل نموده، آمده است: من ۱۵۹/۷ن در اصل آمده، ودر آنچه حافظ در الفتح (ین چنیا -٢
 یر ویو غ یمتعدد بخار یھا تیه در رواکن درست است، چنانیوز دختر نه ساله بودم، و ادر آن ر

 آمده است.
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۹۳۵) ابوداوود (۶/۲۱۱. احمد (صحیح -٣
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و من به تو  یه را به من عرضه داشته حفصک ین است وقتکروبرو شد و گفت: مم
ت فقط ی، گفت: مرا از پاسخ برای، گفتم: آرین شده باشیپاسخ ندادم، بر من خشمگ

را  یاد نمود، و نخواستم راز ویرا  یه وکدم یشن صامبر یه از پکن بازداشت یھم
ن در جمع الفوائد ین چنیا .١ردمک ینمود من قبولش م یش مکتر ینم، و اگر وکافشا 

 ) آمده است.۲۱۴/۱(
اند، و ابن  ت نمودهیو ابن حبابن روا یعلیو ابو یھقین را ھمچنان احمد و بیو ا 

ت نمودم، رسول یاکش صحبان افزوده است: عمر گفت: من از عثمان به رسول خدا 
 یسکد، و عثمان با ینما یبھتر از عثمان ازدواج م یسکحفصه با «فرمود:  صخدا 

ن یا .٢درآورد یاح وکدخترش را به ن صامبر ی، بعد پ»ندک یبھتر از حفصه ازدواج م
 ) آمده است.۱۲۰/۵نز (کن در منتخب الیچن

 له یبا ام سلمه بنت ابی ام ص امبریپ ازدواج
ه عده ام سلمه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یح از ام سلمه روایبه سند صح ینسائ

با او ازدواج ننمود، بعد  یو ینمود، ول یرا خواستگار یو سر کد، ابوبیگرد یسپر
د، ام سلمه گفت: ینما یش خواستگاریرا برا یه وکرا فرستاد  )یسک( صامبر یپ

ه اطفال کھستم  یھستم، و زن ٣رتمندیه من زن غکرا خبر بده،  صرسول خدا 
 ست. یم حاضر نیایس از اولکچ یدارم، و ھ یادیز

، خداوند را دعا یرتمند ھستیه: غکبه او بگو: قولت «فرمود:  صرسول خدا 
ه کھستم  یه: من زنکان خواھد رفت، و قولت یاز م کرت و رشیخواھم نمود، و غ

س از کچ یه: ھک، و قولت ٤شوند یت میفاکدارم، اطفالت از طرف تو  یادیاطفال ز
، »ن را بد بردیه اکست یب چنان نیا غایت حاضر یایاز اول یکچ یست، ھیم حاضر نیایاول

 ین و او براکاح کن صرسول خدا  یز و برایگفت: برخ سآن گاه به پسرش عمر 

                                           
 ).۴۰۰۵بخاری ( -١
 ).۶) ابویعلی (۷۸ – ۷۷/ ۶) نسائی (۱۷، ۱۲/ ۱) احمد (۵۱۲۲بخاری ( -٢
س که باعث بروز عک یآمدن و داشتن احساسات قو کبودن، زود به خشم و رش رتمندیھدف از غ -٣

 باشد. م. یگردد م یو فور یالعمل آن
ھا را به صفت  ت آنیباشد، و از طرف تو من مسئول یھا به دوش تو نم ت آنیگر مسئولی: دیعنی -٤

 .رم. میگ یرا به دوش مشان  رم، و نفقه و مصرفیگ یل خود به عھده میجزء فام
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) ۲۱۴/۱) و جمع الفوائد (۴۵۹/۴ن در اإلصابه (ین چنیا .١.٢اح نمودکن صامبر یپ
 آمده است.

ھا  نه آمد، به آنیبه مد یه وک یت است: ھنگامیر از ام سلمه رواکو نزد ابن عسا
 یا ه عدهکن یبش نمودند، تا ایذکت یره است، ولیه بن مغیام یر ابدخت یه وکخبر داد 

اش]  خانواده ی[برا یو ،٣سیات بنو خانواده یحج شدند، و گفتند: برا یاز آنان راھ
نمودند، بنابر آن  یق میه آن را تصدکبرگشتند  ینه در حالیھا نوشت، و به مد توسط آن

 ٤ا آوردمینب را به دنیه زک ید: ھنگامیافزا ید. میھا افزون گرد عزت و احترامش نزد آن
گر یدر من د ٥شود؟ یاح مکنمود، گفتم: مثل من ن یآمد و مرا خواستگار صامبر یپ

رت را یمن از تو بزرگترم، غ«ال دار ھستم، فرمود: یور و عیو من غ ،٦ستیفرزند ن
با  ص، آن گاه رسول خدا »اند یگر به دوش خدا و رسول ویال، دیبرد، و ع یخداوند م

، بعد عمار »جاستکنب یز«، )ن زنابیأ(گفت:  یآمد و م یازدواج نمود، و نزدش م یو
ام  -دارد  یرا [از حاجتش] باز م صن رسول خدا یآمد و او را با خود برد و گفت: ا

» جاست؟کنب یز«آمد و گفت:  ص، بعد رسول خدا  -داد  یر میرا ش یسلمه و
اسر یگفت: او را ابن  -ه در ھمان موقع نزد خواھرش بود ک -ه یام یاببنت  ٧بهیقر

ن سفره خود را گذاشتم، ی، بنابرا»میآ یمن امشب نزدتان م«فرمود:  صامبر یگرفت، پ
ش یخته و برایرا در آن آم یردم، و روغنکرون یام بود ب وزهکه در کازجو را  ییو دانه ھا

تو «ه صبح نمود گفت: ک یرد، ھنگامکنمود و صبح  یساختم، بعد شب را سپر ییغذا

                                           
 درآورد. م. صاح رسول خدا ک: مادرش را به عقد نیعنی -١
 .)۸۲ – ۸۱/ ۶) نسائی (۳۱۷، ۳۱۳/ ۶. احمد (صحیح -٢
 د.ینما یتر م ن درستی، و ایسینو یلت نامه میفام یا برایدر اإلصابه و ابن سعد آمده: آ -٣
 البته بعد از درگذشت ام سلمه. -٤
 د.ینما یتر م ن درستیشود، وا یاح نمکدر اإلصابه و ابن سعد آمده: من من ن -٥
 م.یزا یگر نمیه دکام  دهیرس یبه سن یعنی -٦
 به خواھر ام سلمه است.یقر -٧
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ھفت شب نزدت  ی، اگر خواسته باشیبرخوردار ھست یرامتکنزد خانواده خود از 
 .١»مینما یز ھفت شب میم، نزد زنانم نیمانم، و اگر نزدت ھفت شب نما یم

 بان یبه بنت ابی سفیامبر با ام حبیازدواج پ
 بان یبه دختر ابوسفیه: ام حبکت نموده یال بن عمرو رویار از اسماعکربن بیزب

ه به کبود،  یزینک یو - یه ناگاه فرستاده نجاشکن حبشه بودم، یگفت: من در سرزم
 یآمد و برا -نمود  یمشغول م یار لباس و روغن نجاشکشد، و به  یاو ابرھه گفته م

 صد: رسول خدا یگو یورود نزدم اجازه خواست، به او اجازه دادم، گفت: پادشاه به تو م
ر بشارت یدرآورم، گفتم: خداوند تو را به خ یاح وکه تو را به نکبه من نوشته است 

اح دھد، ام که تو را به نکل بگردان کیرا و یسکد: یگو یدھد، گفت: پادشاه به تو م
دم، یل گردانکیفرستادم و او را و سدبن عاص ید: آن گاه نزد خالدبن سعیگو یبه میحب

از  ییه بر تن داشتم، و انگشترھاکرا  یا ، و ھمچنان دو خلخال نقرهیا نقرهو دو حلقه 
ه ابرھه به من داده ک یاز بشارت یم بودند، به خاطر خوشیه در ھر انگشت پاھاکنقره را 
را  یسانکو  سطالب  یجعفربن اب ید نجاشیه غروب فرارسک یدادم، ھنگام یبود به و

ه داد و گفت: یانیب ینمود تا حاضر شوند، بعد نجاش ه در آنجا بودند امرکاز مسلمانان 
ه کدھم  یز و جبار است، و شھادت میه پادشاه، منزه، مؤمن، عزکراست  ییش خدایستا

ه کاست  یسکست، و محمد بنده و رسول خداست، و او ھمان یخدا ن یکجز  یمعبود
درخواست  صبشارت داده بود. اما بعد: رسول خدا  یم [مردم را] به ویبن مر یسیع

ن یاح بدھم، و من به اکبه ن یو یان را برایبه دختر ابوسفیام حب هکنموده است، 
و  ٢نار مھر داده استیچھار صد د یو یپاسخ دادم، و برا صدرخواست رسول خدا 

ش ید صحبت نمود و گفت: ستایخت، بعد خالدبن سعیقوم ر یش روینارھا را در پید
ه کدھم  یطلبم، و شھادت م یمغفرت م یاز ونم و ک یش میرا ستا یخدا راست و

را  یه محمد بنده و رسول اوست، وکدھم  یست و شھادت میخدا ن یکجز  یمعبود
ان غالب گرداند، اگر چه ین حق فرستاده است، تا آن را بر ھمه ادیت و دیبه ھدا

                                           
ح از ام سلمه به مانند آن، ین را به سند صحیا ی) آمده است. و نسائ۱۱۷/۷نز (کن در الین چنیا -١

ن ی) از ام سلمه مانند ا۹۳/۸رده است. و ابن سعد (کت ی) آمده، روا۴۵۹/۴ه در اإلصابه (کچنان 
 ت نموده است.یرا روا

 ... مھر دادم.یو یدر ابن سعد آمده: و برا -٢
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طلب نموده است قبول نمودم، و ام  صن بد برند، اما بعد: آنچه را رسول خدا کیمشر
ت کبر صرسول خدا  یدرآوردم، و خداوند برا یاح وکان را در نیسف یبه بنت ابیحب

د پرداخت، و او آن را قبض نمود، بعد ینارھا را به خالدبن سعید یبدھد، و نجاش
 یه وقتکا است، ین از سنت انبید چون اینیگفت: بنش یزند، نجاشیه برخکخواستند 

را طلب نمود و  ین طعامیدر ازدواج خورده شود، بنابرا ید طعامیازدواج نمودند با
 .١نده شدندکھا خوردند و بعد از آن پرا آن

ه گفت: ام کت نموده یدبن عاص روایل بن عمروبن سعین را از اسماعیا ٢مکو حا
ه بن جحش در بدتریه شوھرم عبکدم یبه فرمود: در خواب دیحب ن یتر حین و قبیداللَّ

دگرگون شده است،  یدم و گفتم: به خدا سوگند، حال ویگاه ترسصورت قرار دارد، آن 
چ یر نمودم، و ھکن فیبه، من درباره دیحب ام یه صبح نمود گفت: اک یوقت یناگھان و

ن یو بعد از آن در د ،٣ده بودمیدم، در ماقبل به آن گرویت ندیرا بھتر از نصران ینید
ت بھتر یم، گفتم: به خدا سوگند براا ت برگشتهیمحمد داخل شدم، و حاال باز به نصران

 ییبه آن توجه و پروا یده بودم خبر دادم ولیش دیه براک یو او را از خواب ٤ست!ین
د و یآ یم یسکه کدم یه درگذشت، و من در خواب دکنیآورد، تا ا یرد، و به شراب روکن

با  صه رسول خدا کل نمودم ین تأویدم و آن را چنین، ترسیام المؤمن ید: ایگو یبه من م
شد، و  یام سپر ه زمان عدهکنگذشته بود  کید: و جز اندیافزا یند، مک یمن ازدواج م

ر شده است، و در آخر آن بعد کث را به مانند آن متذیآمد... و حد یناگاه فرستاده نجاش
ه مال ک یبه گفت: ھنگامینده شدند، افزود: ام حبکھا خوردند و پرا ن قولش و آنیاز ا

ه به من بشارت داده بود فرستادم به او گفتم: من درآن روز کد، نزد ابرھه یتم رسبه دس
ر و از یرا بگ ٥ن پنجاه مثقالیدر دستم نبود، حاال ا یزھا را دادم، و مالیبه تو ھمان چ

ه من به به او داده کرا به من داد، و در آن ھمه آنچه بود  یعطردان ین، وکآن استفاده 
چ یه ھکم مسترد نمود و گفت: پادشاه به من دستور داده است، یبودم، و آن را برا

ن یمشغول، و د یه به لباس و روغن وکھستم  یسکنم، و من کم نکرا از تو  یزیچ

                                           
 ) آمده است.۱۴۳/۴ه (ین در البداین چنیا -١
٢- ۲۰/۴. 
 ده بود.ین گروین دیبه ا یت ویالبته در جاھل -٣
 ست.یت بھتر نین برایدر ابن سعد آمده: به خدا سوگند، ا -٤
 پنجاه مثقال طال. م. -٥
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ام، و پادشاه زنان خود را  مان آوردهیام، و به خدا ا نموده یرویرا پ صرسول خدا 
ه ک یبفرستند. ھنگامتو  یه نزدشان ھست براکرا  یه ھمه عطرکدستور داده است، 

 صآورد، و با ھمه آن نزد رسول خدا  یادیز ١م عود، ورس، عنبر و زبادیبرا یفردا شد، و
نمود، بعد از آن ابرھه  یار نمکد و انید یبد نم ید، ولید یآن را بر من و نزدم م یآمدم، و
به ، و ییرا از طرف من سالم بگو صه رسول خدا کنست یاز من به تو ایار و نکگفت: 
د: بعد از آن به من توجه نمود، و او یافزا یام، م نموده یرویپ ین ویه من از دک ییاو بگو
ارم کگفت:  یشد م یه نزدم داخل مک یه مرا آماده ساخت، و ھر وقتکبود  یسکھمان 

 صه نزد رسول خدا ک ید: ھنگامیافزا یبه می. ام حبینکرا به خودت فراموش ن
 صرد، رسول خدا کچگونه بود، و ابرھه با من چه  یخواستگاره کم، به او خبر دادم یآمد

 .٢»بركاتهو اهللاه رمحوعليهاالسالم و«دم، فرمود: یتبسم نمود، و سالم ابرھه را به او رسان

 لنب بنت جحش یبا ز ص امبریپ ازدواج
شد،  یسپر سنب یه عده زک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ساحمد از انس 

به راه افتاد، و  ی، و»نک یمن خواستگار یرا برا یبرو و«گفت:  سد یبه ز صامبر یپ
دم، یرا د یه وک ید: ھنگامیگو یرد، مک یرش را آماده میه خمکنزدش آمد،  یدر حال
ه ک ینم، به خاطرکش نگاه یتوانستم به سو ینم یام بزرگ جلوه نمود، حت نهیدر س

دم، و یگردان یوسوی  بهن پشت خود را یاد نموده بود بنابرایرا  یو صرسول خدا 
فرستاده است، و تو  صت، مرا رسول خدا ینب بشارت بادا برایز یعقب رفتم وگفتم: ا

 یارکنم کمشورت ن أله با پروردگارم کن ینب گفت: من تا ایند، زک یم یرا خواستگار
 صد، و رسول خدا یمسجد خود برخاست، و قرآن نازل گردسوی  بهنم، بعد از آن ک یرا نم

 یه وقتکم، یافتی ید: و ما خود را در حالیگو یداخل شد، انس م یآمد و بدون اجازه نزد و
رون شدند و یمان نان و گوشت داد، و مردم ب ید، برایداخل گرد ینزد و صرسول خدا 

 صنمودند، بعد رسول خدا  یه در خانه بعد از طعام صحبت مکماندند  یباق یمردان
 یگریبعد از د یکیھمسرانش  یھا به حجره یو من دنبالش نمودم، ورون شد، یب

                                           
است. به نقل » ادةیز«شود، و واحد آن  یبه نام گربه زباد گرفته م یه از جانورک یخوش بو ینوع -١

 از الروس. م.
 رده است.کت یآن روا یبه معنا ید امویل بن عمروبن سعی) از اسماع۹۷/۸ن را ابن سعد (یا -٢
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رسول خدا، اھلت را چگونه  یگفتند: ا یداد، و آنان م یھا سالم م آمد، و بر آن یم
ه خبر داده کن یا ای -اند  رون شدهیه قوم بک -ه من به او خبر دادم کدانم  ی؟ نمیافتی

ه با او داخل شوم، کد: آن گاه به راه افتاد، و داخل خانه شد، و من رفتم یگو یشد، م
د، و قوم به آن پند یم حجاب نازل گردکان من و خودش انداخت، و حیپرده را در م یول

 داده شدند:

ْ تَدۡ  َ� ﴿ ٓ  �َِّ�ِّ ٱ ُ�ُيوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ
َ
 .]۵۳[االحزاب:  ﴾لَُ�مۡ  َذنَ يُؤۡ  أ

 .١»اجازه داده شودتان  یه براکد، مگر آن یامبر داخل نشویپ یھا به خانه«: ترجمه
 اند. ت نمودهیروا ین را مسلم و نسائین این چنیا

نب بنت جحش یبا ز صامبر یه: در ازدواج پکت است یروا ساز انس  یو نزد بخار
آمدند  یم یدعوت مردم به طعام فرستاده شدم، قوم ینان و گوشت داده شد، و من برا

شدند، و  یرون میخوردند و ب یآمدند و م یم یشدند، و باز قوم یرون میخوردند و ب یو م
 ینب یم، آن گاه گفتم: ایه دعوتش نماکافتم یرا ن یسکه کنیمن دعوت نمودم، تا ا

ه ک، و سه نفر »دینکرا جمع تان  طعام«ه فراخوانمش، گفت: کابم یس را نمکچیخدا، ھ
سوی  بهرون شد و یب صامبر یماندند، آن گاه پ یاقنمودند ب یدر خانه با ھم صحبت م

، »بركاتهو اهللاه رمحالسالم عليكم أهل البيت و«به راه افتاد و گفت:  لشه یحجره عا

؟ خداوند به تو یافتی، اھلت را چگونه »بركاتهو اهللاه رمحو عليك السالم و«شه گفت: یعا

 یگریبعد از د یکیھمه ھمسرانش را  یھا حجره صامبر یت بدھد، بعد از آن پکبر
چنان  یز به ویشه گفته بود، و آنان نیه به عاکگفت  یدنبال نمود، و به آنان چنان م

ه سه نفر در خانه کد] یبرگشت، [و د صامبر یشه گفته بود، بعد از پیه عاکگفتند،  یم
رون یبشه یبه طرف حجره عا -ا بود یباح یلیخ صامبر یو پ -نند ک یبا ھم صحبت م

اند،  رون شدهیه قوم بکا به او خبر داده شد یه من به او خبر دادم، کدانم  ید، نمیگرد
] یگذاشته بود، و [پا )در داخل(ش را از چھارچوب به یپا یآن گاه برگشت، و وقت

 .٢دیه حجاب نازل گردیان من و خودش فروھشت و آیرون بود، پرده را در میگرش بید

                                           
 ).۱۹۵/ ۳) احمد (۲۴۲۸مسلم ( -١
 ).۴۷۹۳بخاری ( -٢
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از  یکیبا  صه گفت: رسول خدا کت است یروا سانس حاتم از  یو نزد ابن اب
ساخت و بعد آن را در  ٢سیش حیبرا لم یو ام سل ،١نمود یزنانش ازدواج و عروس

ن از طرف ما یه اکبرو، و به او بگو  صانداخت و گفت: نزد رسول خدا  کیوچکظرف 
قرار داشتند  ید: مردم در آن روز در سختیگو یانس م -ز است یتحفه ناچ یکش یبرا
ت یبرا یت فرستاده است، ویم براین را ام سلیرسول خدا، ا ی، من آن را آوردم و گفتم: ا -

 صامبر یز است، پیتحفه ناچ یکش ین از طرف ما براید: ایگو یم نموده میسالم تقد
برو، «، بعد از آن گفت: »آن را در گوشه خانه بگذار«آن نگاه نمود و گفت: سوی  به

را از  یسکو ھر «را نام گرفت و گفت:  یادی، و مردان ز»م فراخوانیفالن را برافالن و 
م گفته بود، و یه براکرا  یسانک، آن گاه »[فراخوان] یه با او روبرو شدکمسلمانان 

ه خانه و صفه و که با او روبرو شدم دعوت نمودم، بعد آمدم کرا از مسلمانان  یسک
ابوعثمان: چه تعداد بودند؟  یدم: اید] پرسیگو ی[راو -اند  حجره از مردم پر شده

ظرف «به من گفت:  صد: رسول خدا یگو ی. انس م -صد تن یگفت: در حدود س
آن گذاشت و دعا  یدست خود را رو یش آوردم، وی، و من آن را برا»اوریطعام را ب

شوند،  د ده نفر ده نفر حلقهیبا«نمود، و آنچه خدا خواسته بود گفت، بعد از آن فرمود: 
ه بگو د بسمیو با ه  ، سپس بسم»ش است بخوردیکد ھر انسان از آنچه نزدیند، و بایاللَّ اللَّ

خوردند [و از آن فارغ شدند] شان  ه ھمهک یگفتند و شروع به خوردن نمودند، و وقت
اسه را گرفتم، و به کد: آمدم و یگو ی، م»نکآن را بلند «به من گفت:  صرسول خدا 

ه ک یا ھنگامیادتر بود یه گذاشتمش زک یه آن ھنگامکدانم  یو نمآن نگاه نمودم، 
 جمع نمودم!!.

صحبت  صماندند و با ھم در خانه رسول خدا  یباق ید: و مردانیافزا یم
بود، و شان  ازدواج نموده بود، ھمراه یه با وک صنمودند، و ھمسر رسول خدا  یم

نمودند، و بر رسول  یت را طوالنھا صحب ده بود، آنیوار گردانیخود را به طرف د یرو
ن مردم بود، و اگر یاتریبا ح صامبر یف و مشقت شدند، و پیلکباعث ت صخدا 

                                           
 است. یالبته ھدف شب اول عروس -١
د و یرون آیشده تا ھسته آن ب یده میه شورانکر ترش، یب از خرما با روغن و پنکبوده مر یطعام -٢

 د شود.یھمچون تر
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ھا  برخاست و بر حجره صآن گاه رسول خدا  ،١بود یشان گران میدانستند، آن برا یم
 یگران یه بر وکدند آمد، گمان نمودند یرا د یه وک یو ھمسرانش سالم داد، و ھنگام

ف یتشر صرون شدند، و رسول خدا یآوردند و ب ین به طرف در رویاند، بنابرا نموده
ه من درحجره بودم، آن گاه کن نمود ییپا یحال آورد و داخل خانه شد، و پرده را در

 صامبر یرد، و پکاش درنگ نمود، و خداوند قرآن نازل  در خانه کیاند صرسول خدا 
 خواند: یمه را ین آیه اکرون شد یب یدر حال

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  �َِّ�ِّ ٱ ُ�ُيوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ

َ
تا به  ﴾َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  َلُ�مۡ  َذنَ يُؤۡ  أ

ْ ُ�بۡ  إِن﴿ن قول خداوند یا وۡ  ا ًٔ َشۡ�  ُدوا
َ
َ ٱ فَإِنَّ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ  ﴾٥٤اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  َ�نَ  �َّ

 ].۵۴-۵۳[االحزاب: 
ه کنید، مگر ایامبر داخل نشویپ یھا د! در خانهیا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه

د، یا پنھان دارید ینکار کرا آش یزیصرف غذا به شما اجازه داده شود... اگر چ یبرا

 .»ز داناستیخداوند به ھمه چ
ھا از  ھا را قبل از مردم بر من تالوت نمود، و زمان من به آن د: پس آنیگو یانس م

 یاند، و ترمذ ت نمودهیز رواین یو ترمذ ین را مسلم، نسائیا .٢تر است ھمه مردم اول
ن ین چنیاند. ا ردهکت ین را روایز ایر نیو ابن جر یح است، و بخاریگفته: حسن و صح

ق از انس ین را از چند طری) ا۱۰۴/۸) آمده است. و ابن اسعد (۱۴۶/۴ه (یدر البدا
 ت نموده است.یروا

 لی بن اخطب یه بنت حیبا صف ص امبریپ ازدواج
البته در  -رده شدند کران جمع یه گفت: اسکت نموده، یروا سابوداود از انس 

به من بده، گفت:  یزینکران یرسول خدا از اس یآمد و گفت: ا سه ی، و دح -بر یخ
نزد  یرا گرفت، آن گاه مرد ییه دختر حیرفت و صف ی، و»ریرا بگ یزینکبرو و «

ظه و ید قریس ییه دختر حیه صفیدح یخدا، برا ینب یآمد و گفت: ا صرسول خدا 

                                           
ن عمل را یشود ا یم صامبر یت پیسبب اذشان  ه نشستن و صحبتکدانستند  یاگر م یعنی -١

 شد. م. یند و گران تمام میناخوشا شان یباال صامبر یت پیدادند، و اذ یانجام نم
 ).۳۲۱۸) ترمذی (۱۳۶/ ۶) نسائی (۲۴۲۸) مسلم (۴۷۹۳بخاری ( -٢
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ه را یصف«فرمود:  صامبر یپ ،١ستیتو مناسب ن یو او جز برا یر را دادینض
ر از یرا غ یزینک«نگاه نمود، گفت:  یوسوی  به صامبر یه پک ی، ھنگام»دیفراخوان

ن را یا ،٢ردکرا آزاد نمود و با او ازدواج  یو ص، و رسول خدا »ریران بگیاز اس یو
 اند. ت نمودهیز روایو مسلم ن یبخار

خداوند (ه ک یم، و ھنگامیبر آمدیه گفت: به خکت است یاز انس روا یو نزد بخار
بن اخطب به او  ییه دختر حیصف ییبایقلعه را فتح نمود، جمال و ز )صامبر یپ یبرا
ده بود، و او خودش عروس یبه قتل رس یشوھر وه کبود  ین در حالیر داده شد، اکتذ

ه ک یرون نمود، وقتید، و او را با خود بیخود برگز یرا برا یو صامبر یبود، آن گاه پ
ھمبستر شد،  یبا و صو رسول خدا  ،٤دیحالل گرد ید، ویرس ٣به سد صھباء یبا و

ه در کرا  یسانک«آماده ساخت، به من گفت:  کیوچکپوست  یرا رو ٥یسیبعد از آن ح
نه یه بود، بعد از آن به طرف مدیصف یبرا یمه وی، و ھمان ول»نکاطرافت ھستند خبر 

د، بعد از یچیپ یم ییبا عبا یو یه عقبش را براکدم یرا د صامبر یم، و پیرون شدیب
 یو یش را بر زانویه پایگذاشت و صف یخود را م ینشست و زانو یآن نزد شتر خود م

 .٦شد یگذاشت و سوار م یم
سه شب در  صه گفت: رسول خدا کت است یروا سھمچنان از انس  یو نزد و

رد، و من مسلمانان را به ک یه عروسینه اقامت نمود، و در آن با صفیبر و مدیان خیم
ن بود یگوشت، و در آن فقط ھم )و نه(ه در آن نه نان بود کدعوت نمودم  یمه ویول
ر و روغن را انداخت، ید، و بر آن خرما، پنیش نماھا را فر ه بالل را امر نمود تا پوستک

حجاب  یزش؟ گفتند: اگر بر وینکا ین است، یاز امھات المؤمن یکیمسلمانان گفتند: 
زش است، ینکند کفیحجاب ن ین است، و اگر بر ویاز امھات المؤمن یکی یند، وکاف

                                           
 د. م.یعقوب نام دارد، آمده بود، و بنا به عدم ضرورت حذف گردیه کان یاز راو یکینجا نام یا -١
 ).۲۹۹۸) ابوداوود (۱۳۶۵) مسلم (۳۷۱. بخاری (صحیح -٢
 بر.ین خییاست در پا یموضع -٣
 د.یحالل گرد یو یض برایشدن از ح کبا پا یعنی -٤
 ) گذشت. م.۴۳۴در صفحه ( یش شرحیدر مورد ح -٥
 بخاری. -٦



 ٤٦٩  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 یآماده ساخت و حجاب را بر و یدر عقبش جا یو یت نمود، براکه حرک یھنگام
 ) آمده است.۱۹۶/۴ه (ین در البداین چنیا .١دیشک

ه   ییه دختر حیه صفک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا بو احمد از جابربن عبداللَّ
از مردم حاضر  ید، تعدادیدر خرگاھش داخل گرد صنزد رسول خدا  لبن اخطب 

 صم باشد، رسول خدا یبرا یا آن بھره شان حاضر شدم، تا دریز با ایدند، و من نیگرد
م، ید حاضر شدیه غروب فرارسک ی، ھنگام»دیزیاز نزد مادرتان برخ«رون شد و گفت: یب

و  یکد، و در گوشه چادرش به اندازه یرون گردیمان ب یبه سو صآن گاه رسول خدا 
) ۲۵۱/۹( یثمیھ ،٣»دیمه مادرتان بخوردیاز ول«عجوه بود، و گفت:  یخرما ٢م مدین
) ۱۲۴/۸اند، و ابن سعد ( حیت نموده، و رجال آن رجال صحین را احمد رواید: ایگو یم

ه گفت: در کت نموده، یروا باز ابن عمر  یو طبران رده است.کت یمانند آن را روا
در  ین سبزیا«به او گفت:  صامبر یوجود داشت، پ ٤یه سبزیصف یھا چشم
 ییه گوکدم، یھرم گفتم: من در خواب دشو یپاسخ داد: برا» ست؟یت چیھا چشم
را  ٥ثربیا پادشاه یزد و گفت: آ یلیدر آغوشم افتاد، آن گاه مرا به س یمھتاب

تر نبود، پدرم و  نزدم مبغوض یسک صه افزود: از رسول خدا ی؟. صفیخواھ یم
 یا«به دنبال ھم از من معذرت خواست و گفت:  یده بود، ولیشوھرم را به قتل رسان

ه آن کن ی، تا ا»ن و آن چنان نمودین چنیپدرت عرب را بر من جمع نمود و اه، یصف
و  اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۲۵۱/۹( یثمیھ .٦عداوت از نفسم رفت بغض و

ه یبا صف صه رسول خدا ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا سره یاز ابوھر ٧مکحا

                                           
 ).۵۰۸۵بخاری ( -١
 یسوم رطل، و برخ یکرطل و  یکاست، در عراق برابر با دو رطل و در حجاز برابر با  یا مانهیپ -٢

، گرام. به نقل از الروس و  ۷۵۰معادل اس یاند. مق ف انسان دانستهکدو  یآن را به اندازه پر
 د. م.یفرھنگ عم

 ).۱۲۴/ ۸) ابن سعد (۳۳۳/ ۳. احمد (حسن -٣
در  یو یھا ه در چشمک ین معنینند، بدک یاطالق م یاھیرا بر س یھا سبز ، و عربیاھی: سیعنی -٤

 و با تصرف. م. یوجود داشت. از پاور یاه گشتگیاثر ضربه س
 نه منوره. م.یمد -٥
 ).۶۷/ ۲۴. طبرانی (یحصح -٦
٧- ۲۸/۴. 



 حیات صحابه    ٤٧٠

 

ه صبح ک ینمود، و ھنگام یشب را سپر صامبر یبر دروازه پ سوب یھمبستر شد، ابوا
 یر بود، و گفت: ایوب شمشیر گفت، و ھمراه ابوایبکد تیرا د صنمود و رسول خدا 

رده بود، و تو پدر و برادر و شوھرش را ک یه نوعروسکبود  یدختر یرسول خدا، و
د، و یخند صبر تو مطمئن نبودم، رسول خدا  ی، از آن رو از طرف ویشته بودک

ح برخوردار است، یث از اسناد صحین حدید: ایگو یم مکحا .١و گفتیکن نش سخیبرا
ح است. و ابن ید: صحیگو یز] می[ن یاند، و ذھب ردهکت نیو مسلم آن را روا یبخار یول

) آمده، ۱۱۹/۷نز (که در الکتر از آن، چنان لیآن، و طو ین را از عروه به معنایر اکعسا
تر از آن  لیطو بن را از ابن عباس ی) ا۱۱۶/۲(ت نموده است. و ابن سعد یروا
 باشم. یکت نمود به تو نزدکآمده: گفتم: اگر حر یت ویرده است، و در رواکت یروا

بر آمد، یه از خیه صفک یه گفت: ھنگامکت نموده، یسار روایو ابن سعد از عطاء بن 
دند و آمدند و به ین آمد، و زنان انصار شنییپا سمربوط به حارثه بن نعمان  یا در خانه

داشت آمد، و  یه نقاب بر روک یدر حال لشه ینگاه نمودند، و عا یو ییبایجمال و ز
شه یعا یا«رون آمد و گفت: یز به دنبالش بین صامبر یرون آمد، پیه بک یھنگام

اسالم  ین را مگو، ویفرمود: ا صامبر یدم!! پیرا د یھودی یکگفت: » ؟یدیچگونه د
ح یب به سند صحیدبن مسیو از سع .٢»ده استیو گردیکن آورده است، و اسالمش

 لبرگ طال بود، و آن را به فاطمه  یکه آمد و در گوشش یه گفت: صفکت است یروا
 ) آمده است.۳۴۷/۴ن در اإلصابه (ین چنید. ایبودند بخش یه باوک یو زنان

 له بنت حارث خزاعی یریبا جو ص امبریپ ازدواج
 صه رسول خدا ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا لشه یابن اسحاق از عا

 یم برایدر تقس له بنت حارث یریم نمود، جویمصطلق را تقس یر شده بنیزنان اس
 یه خود را از ویرید، و جویش رسیاز پسرعموھا یکیا به یس بن شماس یثابت بن ق

د در قلبش اثر ید یرا م یه وک یسکن بود، ھر کیبا و نمیو او زن ز ،٣اتب ساختکم
تابت خود استعانت ک ]یدر [ادا یآمد، تا از و صنزد رسول خدا  یگذاشت، و یم

                                           
 ).۲۸/ ۴. حاکم (صحیح -١
 ) از عطاء بصورت مرسل.۱۳۶/ ۸. ابن سعد در طبقات (ضعیف -٢
 د. م.یرا رھا نما یو یمبلغ یه در بدل اعطاکتابت آن است کعقد  -٣



 ٤٧١  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

دم از یام د را بر در حجره یه وک یا د: به خدا سوگند، ھمان لحظهیگو یشه مید، عایبجو
دم، آن گاه یه من دکد یخواھد د یرا از و یزیچ صامبر یه پکاو بدم آمد، و دانستم 

د یضرا رس یه دختر حارث بن ابیریرسول خدا، من جو یوارد شد و گفت: ا ینزد و
م به ثابت یست، و در تقسیده نیه بر تو پوشکده است یرس یبتیقومش ھستم، و مرا مص

ام و از تو  اتب نمودم، حاال نزد تو آمدهکخود را م یدم، و از ویس بن شماس رسیبن ق
» ؟یخواھ ین را میز اا بھتر ایآ«م، گفت: یجو یو استعانت م کمکتابتم ک ]یدر [ادا

نم و با ک یتابتت را از طرف تو ادا مکبدل «رسول خدا؟ فرمود:  یست ایگفت: و آن چ
د: یافزا یشه میار را نمودم. عاکن یرسول خدا، ا ی، ای، پاسخ داد: بل»مینما یتو ازدواج م

ه دختر حارث یریبا جو صه رسول خدا کد یان مردم پخش گردین خبر در میو ا
 یرانیشدند، و اس ص] پدر ھمسر رسول خدا ینموده است، مردم گفتند: [قوم وازدواج 

 یبا و صامبر ید: و با ازدواج پیگو یشه میھا در دست داشتند رھا نمودند، عا ه از آنکرا 
قومش  یبرا یتر از و تکرا پر بر یچ زنیدند، و ھیمصطلق آزاد گرد یت از بنیصد اھل ب

) به سند ۱۱۶/۸) آمده است. و ابن سعد (۱۵۹/۵ه (یالبدان در ین چنیا .١دانم ینم
ده، ینام کشوھرش را صفوان بن مال یت نموده، ولیشه به مانند آن را روایعا از یواقد

 ت نموده است.یروا یق واقدی) از طر۲۶/۴م (کن را حاین این چنیو ا
ل از ه بنت حارث گفت: سه شب قبیریه گفت: جوکت نموده، یاز عروه روا یو واقد

رد و در آغوشم کت کثرب حریمھتاب از  ییه گوکدم، ی[در خواب] د صامبر یقدوم پ
 صنم، بعد از آن رسول خدا کس از مردم رااز آن خبر کچیه ھکدم یخوب ند یافتاد، ول

 صد: و رسول خدا یگو یھمان خواب را نمودم، م یم، آرزویر شدیه اسک یآمد، و ھنگام
صحبت ننمودم،  یرد، به خدا سوگند، درباره قومم با وکمرا آزاد نمود، و با من ازدواج 

ه کدانستم،  ین موضوع تا آن وقت نمیه مسلمانان خودشان آنھا را رھا نمودند، و از اکبل
 .٢را ستودم یم خبر داد، و بر آن خداوند تعالیم آمد و آن را برایاز دختران عمو یکی

از  یق واقدین را از طری) ا۲۷/۴م (ک) آمده است. و حا۱۵۹/۴ه (یالبدان در ین چنیا
 رده است.کت یحزام بن ھشام از پدرش به مانند آن روا

                                           
 ) به مانند آن. آلبانی آن را حسن دانسته است.۳۹۳۱) ابوداوود (۲۷۷/ ۶. احمد (حسن -١
 ) در سند آن واقدی متروک است.۲۷/ ۴. حاکم (ضعیف -٢



 حیات صحابه    ٤٧٢

 

 لمونه بنت حارث ھاللی یبا م ص امبریپ ازدواج
سال بعد از صلح  یک صه گفت: رسول خدا کت نموده، یاز ابن شھاب روا ١مکحا

 ین ھمان ماھیرون شد، و ایالقعده سال ھفتم ب یعمره در ماه ذ یادا یه برایبیحد
ه با ک یرا [در سال گذشته] از مسجد حرام بازداشته بودند، وقت ین وکیه مشرکبود 

مونه دختر حارث بن حزن یش از خود نزد میطالب را پ ید، جعفربن ابیأجج رسی
به عباس  ار خود راکمونه ینمود، و م یخواستگار یو یه فرستاد، جعفر او را برایعامر

ام افضل به دست عباس بود، آن گاه  ید، و خواھر ویمحول گردان سبن عبدالمطلب 
 یمدت یبرا ٢در سرف صدر آورد، و رسول خدا  صاح رسول خدا کعباس او را به ن

 یو ھمبستر یعروس یدر سرف با و صمونه آمد، و رسول خدا یه مکنید، تا ایاقامت گز
 یک لمونه دختر حارث یه مرگ مکچنان مقدر نموده بود،  ینمود. و خداوند تعال

زفاف  یبا و صه رسول خدا کدرگذشت  ییمدت بعد از آن باشد، و او در ھمان جا
 نموده بود.

با  صه: رسول خدا کت است یروا بھمچنان از ابن عباس  یو در نزد و 
طب یگاه حو د، آنیه اقامت گزکازدواج نمود، و سه روز در م لمونه دختر حارث یم

ش در روز سوم نزدش آمدند و به او گفتند: مدتت تمام یچند از قر یبا تن یبن عبدالعز
د و یشود، اگر مرا بگذار یشما را چه م«رون شو، فرمود: ین از نزد ما بیشده است، بنابرا

گفتند: ما به » د؟یطعام بسازم و به آن حاضر شوتان  ینم، و براکان شما ازدواج یدر م
 لمونه دختر حارث یرون شو، آن گاه با میم، از نزد ما بیندار یو ضرورتطعام ت

ھمراھش موافقه نموده،  یه ذھبکم کحا .٣نمود یعروس یرون آمد، و در سرف با ویب
ت یو مسلم آن را روا یبخار یح است ولیث به شرط مسلم صحین حدیگفته است: ا

 اند. ننموده

 بو شوھر دادن دخترش فاطمه به علی بن ابی طالب  ص امبریپ

                                           
١- ۳۰/۴. 
 ه.کب میاست قر یانکم -٢
 ).۳۱/ ۴. حاکم (صحیح -٣



 ٤٧٣  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 صه گفت: فاطمه از رسول خدا کت نموده، یروا یدر الدالئل از عل یھقیب
ه فاطمه از نزد رسول ک یا خبر شدیم به من گفت: آیزھاینکاز  یکیشد، و  یخواستگار

شده، و تو را چه باز  یر، گفت: خواستگاریشده؟ گفتم: نخ یخواستگار صخدا 
اح تو درآورد، گفتم: کرا به ن یو صامبر یو پ یبرو صه نزد رسول خدا کدارد  یم
 صم؟ گفت: تو اگر نزد رسول خدا یه به آن ازدواج نماکھست  یزیا نزد من چیآ

د: سوگند به خدا تا آن قدر مرا یافزا یم س یآورد، عل یاح تو در مکاو را به ن یبرو
ش یش رویه در پک یوارد شدم، ھنگام صه نزد رسول خدا کنمود،  یکق و تحریتشو

بت نتوانستم حرف بزنم، آن گاه یو ھ ینشستم خاموش ماندم، و به خدا سوگند از بزرگ
، من خاموش ماندم، فرمود: »؟یدار یارکا یچه تو را آورده، آ«فرمود:  صرسول خدا 

د: ی، پرسیپاسخ دادم: بل» ؟ینک یه فاطمه را خواستگارک ین است آمده باشکمم«
ر، به خدا یگفتم: نخ» ؟یخود حالل ساز یرا توسط آن برا یه وکھست  یزیا نزدت چیآ«

 یسوگند به ذات» ه تو را بدان مسلح ساختم چه شد؟کزره «رسول خدا، فرمود:  یسوگند، ا
د، یرس ینم ٢متش به چھاردھمیبود و ق ١هیدر دست اوست، آن زره حطم یه جان علک

ش بفرست، و توسط یاح تو درآوردم، و آن را براکاو را به ن«پاسخ دادم: نزدم ھست، فرمود: 
ن یا .٣بود صن مھر فاطمه دختر رسول خدا ی، و ا»خود حالل گردان یآن او را برا

 ،)ة الطاھرةیالذر(در  ین را ھمچنان الدوالبی) آمده است. و ا۳۴۶/۷ه (ین در البدایچن
 رده است.کت ی) آمده، روا۱۱۳۷نزالعمال (که در کچنان

گفتند:  س یچند از انصار به عل یه گفت: تنکت نموده، یروا سده یرا بر یو طبران
پسر «فرمود:  صامبر یآمد، و پ صنزد رسول خدا  یآن گاه عل ،٤نزدت فاطمه ھست
را  صامبر خدا یرسول خدا، فاطمه دختر پ یپاسخ داد: ا» ابوطالب چه دارد؟

                                           
ه که ھمانست یه آمده: خطمیآمده، و در النھا» ةیلحطم«نز کآمده، و در ال» هیلخطم«در اصل  -١

ن زره منسوب ین است، و گفته شده: ایند، و گفته شده نوع زره پھن و سنگکش یرھا را میشمش
ساختند، و  یشد، و زره م یحطمة بن محارب گفته مشان  یه براکس است یاز عبدالق یا به شاخه

 ن اقوال به درست بودن است.یتر یکن نزدیا
 نز آمده.که در الکدرست چھارصد درھم است، چنان  -٢
 ).۱۶۰/ ۳» (الدالئل«. بیھقی در صحیح -٣
 ن.ک یخواستگار صرا از رسول خدا  ی: ویعنی -٤
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 یبن اب یفزود، بعد از آن علیو بر آن ن ،١»أهالً مرحباً و«نم، فرمود: ک یم یخواستگار
دند: ید، آنان پرسیرون گردیدند بیشک یرا م یه انتظار وکھمان گروه سوی  بهطالب 

از  یکی، گفتند: )مرحبا و اھال(ه او به من گفت: کن یدانم، مگر ا ی؟ گفت: نمیردکچه 
را داده است، و  یت اھل و خوشیند، او براک یت میفاک یبرا صھا از رسول خدا  آن

 یمه ضروریعروس ول یبرا یعل یا«درآورد، فرمود:  یاح وکه فاطمه را به نکنیبعد از ا
چند صاع  یو یاز انصار برا ٢)یگروھ(است و  یگفت: نزد من قوچ س، سعد »است
گفت:  صامبر ید، پیفرارس یه شب زفاف و ھمبسترک یجمع نمودند، ھنگام یجوار

را طلب، و  یرا آب صگاه رسول خدا  ، آن»نکم یارک یا ننمودهه مرا مالقات کنیتا ا«
ت عطا کشان بر یا، برایبارخدا«خت و گفت: یر )یعل( یاز آن وضو نمود، و آن را برا

 ین را طبرانید: ایگو یم ٣یثمی، ھ»ت فرمایت عناکبرشان  ییجا یکشان در  ین، و براک
چند از انصار به  یگفته است: تن یوه کن یاند، مگر ا ردهکت یو بزار به مانند آن روا

ن آن گفته: یشود، و در آخر یبھتر م ینک یگفتند: اگر فاطمه را خواستگار یعل
و  .٤»ت بدهکبرھایشان  ر بچهیدر ششان  ین، و براکت عطا کبرشان  یا، برایبارخدا«

ا، یبارخدا«شان آمده: یت ایاند، و در روا ردهکت یرا، روا ٥نیر مانند اکو ابن عسا یانیرو
ت کبرشان  ییجایکدر شان  یت نازل فرما، و براکن، و بر آنان برکت عطا کبرشان  یبرا

 .٦»ب فرمایت نصکبرشان  در نسلشان  یت بده، و براکبرشان  در نسلشان  یبده، و برا
ه فاطمه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ل ٧سیاز اسماء بنت عم یو طبران

 یک، یا فرش شده یایبور یکجز  ید، در خانه ویاح گردکطالب ن یبن اب یعل یبرا

                                           
 م.». دیخوش آمد -١
 نز و ابن سعد.کبه نقل از ال -٢
٣- ۲۰۹/۹. 
 اند، غیر عبدالکریم بن سلیط که ابن حبان وی را ثقه دانسته است. ھا رجال صحیح و رجال ھردوی آن -٤
 ) آمده.۱۱۳/۷نز (که در الکچنان  -٥
ت نموده است. و در ی) آمده، روا۳۴۲/۷(ه یه در البداکبه مانند آن، چنان ین را ھمچنان نسائیا -٦

ن را از ی) ا۲۱/۸و ابن سعد (». ت بدهکدر جمع شدنشان برشان  یا، برایبار خدا«آمده:  یتیروا
 رده است.کت یده به مانند آن روایبر

ازدواج نمود،  سق یر صدکبا ابوب یه بعد از درگذشت وکاست،  سطالب  یھمسر جعفربن اب یو -٧
 . م.س یلبا ع یو بعد از و
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م، یافتین یزیگر چیوزه دک یکسبو و  یکه از پوست درخت خرما پر شده بود، کبالشت 
ا گفت: ی - ینکن یارکام  امدهیه من نزدت نکنیتا ا«را فرستاد:  یسک صرسول خدا 
ام » نجا ھست؟یا ا برادرمیآ«آمد و گفت:  صامبر ی، بعد پ»- ینشو یکبا اھلت نزد

گفت:  -بود  یو زن صالح یاست، حبش بد یمادر اسامه بن ز یو - لمن یا
 صامبر یپ -؟ یا احش درآوردهکن برادرت است، و تو دخترت را به نیرسول خدا، ا یا

 یو خودش عقد برادر یان علیبسته بود، و درم یان اصحاب خود عقد برادریدر م
ه در آن آب کرا  ید: آن گاه ظرفیگو ی، م»باشد ین میمن ایام ا یا«، گفت:  -بسته بود 

ش را مسح نمود، یو رو ینه علیه خدا خواسته بود گفت، و سکرا  یزیطلب نمود، و چ
ا در یه از حکبرخاست  یوسوی  به یو سپس فاطمه را طلب نمود، و فاطمه در حال

را  یزیبه او چد، و یپاش یاز آن آب بر و صد، رسول خدا یلغز ید و میچیپ یچادرش م
ن یتر اح محبوبکه تو را به نکنیمن، در ا«ه خدا خواسته بود گفت: بعد به او گفت: ک

ا از پشت دروازه یرا از پشت پرده  یسک، بعد از آن »ننمودم یریم درآورم تقصیاھلم برا
، گفت: »س؟یاسماء دختر عم«پاسخ داد: اسماء، فرمود: » ست؟کین یا«د و گفت: ید
پاسخ داد: » ؟یا احترام و عزت رسول خدا آمده یبرا«خدا، فرمود: رسول  ی، ایآر
ش یش پیبرا یار و ضرورتکه اگر کش باشد، یکنزد ید زنی، در شب زفاف دختر بایآر

ن یتر مکه آن دعا محکنمود،  ییم دعاید: آن گاه برایافزا ید، میبگو یآمد آن را به و
خود را  ی، و رو»اھلت را مسلط شو«گفت:  یباشد، و بعد از آن به عل یعملم نزدم م

ھا دعا  آن یخود پنھان شد برا یھا ه در حجرهکن یرون رفت، و تا ایده بیگردان
 .١نمود یم

ه گفت: من در زفاف کس آمده، یھمچنان از اسماء بنت عم یگریت دیو در روا
 صامبر یصبح نمود، پ یه وک یحضور داشتم، ھنگام صفاطمه دختر سول خدا 

 صامبر یش گشود، پیبرخاست و در را برا یوسوی  بهمن یو دق الباب نمود، و ام اآمد 
او برادرت است، و «من گفت: ی، ام ا»نکم صدا یمن برادرم را برایام ا یا«گفت: 

، آن گاه زنان »نکش یم صدایمن برایام ا یا«فرمود: » ؟یدھ یاحش مکدخترت را به ن
در  صامبر یردند، و پکت کده حریخود جنب یدند و از جایرا شن صامبر یپ یصدا

د، و بعد از آن یش دعا نمود، و بر او آب پاشیآمد و او برا ینشست، بعد عل یا گوشه

                                           
 ).۲۱۰/ ۹) نگا: المجمع: (۱۳۷/ ۲۴» (الکبیر«طبرانی در  -١
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ا یرده بود، کا عرقش یه از حکآمد  ی، و فاطمه در حال»نکم صدا یفاطمه را برا«گفت: 
ن یتر محبوب یآرام باش، من تو را برا«فرمود:  صامبر یه گرفته و مشمئز بود، پکنیا

 .٢ر شدهک... و مانند آن را متذ١»ام اح دادهکاھلم نزدم به ن
ه فاطمه را به شوھر داد، ک یوقت صامبر یه: پکت نموده یروا یر از علکو ابن عسا

با خود داخل نمود  ٣را یخت، و بعد از آن ویرا طلب نمود، و آب دھنش را در آن ر یآب
ه احد و یپاشھایش  ان شانهیو در م یبان وین را در گرو آ د، و او را به قل ھواللَّ

اند  ت نمودهیدبن منصور از علباء بن احمر روایو سع یعلیابو .٥به خدا سپرد ٤نیمعوذت
 یخواستگار یرا از و صامبر یطالب فرمود: من فاطمه دختر پ یبن اب یه گفت: علک

گر از متاعش فروخت، و در ید یزھایچ یاش را با بعض زره ید: علیگو ی]مینمودم، [راو
ه دو کامر نمود  صامبر ید: و پیافزا یمجموع پول آن چھارصدوھشتاد درھم شد، م

از آب،  یا وزهکسوم آن را در لباس، و در  یکند، و کمصرف  ییسوم آن را در خوشبو
به فاطمه دستور داد ند، و یه به آن غسل نماکخت، و امرشان نمود یآب دھن خود را ر

ر ین را شیحس یاو قبل از اطالع و یر ندھد، ولیبه فرزندش ش یه قبل از آمدن وک
شود آن چه بود، و به  یه دانسته نمکانجام داد  یزیچ صامبر یداد، و در حسن پ

) آمده است. و ابن ۱۱۲/۷نز (کن در الین چنیا .٦ن دو بودین سبب او عالمتر ایھم
 رده است.کت یو لباس را روا ییعلباء قصه خوشبو) از ۲۱/۸سعد (

حاضر  بو فاطمه  یعل یه گفت: در عروسکت نموده، یروا سو بزار از جابر  
البته با پوست درخت  -م یم، فرش را پر نمودیدیرا بھتر از آن ند یچ عروسیم، و ھیشد

 م، و فرش فاطمه در شبیشمش آورده شد و خوردکمان خرما و  یو برا - ٧خرما

                                           
 ).۱۶۳/ ۲۴طبرانی. ( -١
 اند. گوید: ھمه این را طبرانی روایت نموده، و رجال روایت اولی رجال صحیح ) می۲۱۰/۹ھیثمی ( -٢
 را. س یعل -٣
 فلق و الناس. یھا سوره -٤
 ) آمده است.۱۱۳/۷نز (کن در الین چنیا -٥
 ).۳۵۳. ابویعلی (صحیح -٦
 . م.یبا اصالح از پاورق -٧
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ه بن مید: در ایگو ی) م۲۰۹/۹( یثمیھ .١بود یاش پوست قوچ یعروس مون ین عبداللَّ
 باشد. یف میقداح آمده و ضع

فاطمه  یبرا صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا یدر الدالئل از عل یھقیو ب
ن یا .٣پر شده بود جھاز داد ٢ه از اذخرک یبالشت پوست یکو  کمش یکچادر و  یک
ه بن عمرو  یو نزد طبران ) آمده است.۱۱۳/۷(نز کن در الیچن ت یروا باز عبداللَّ

آماده ساخت، با  ب یعل یفاطمه را برا صه رسول خدا ک یه گفت: ھنگامکاست 
از  ی، بالشت -فه یست؟ پاسخ داده شد: قطیل چید: خمیپرس یعطاء م -ل یخم یکاو 

 بو فاطمه  یاد، علفرست کیه از پوست درخت خرما و اذخر پر شده بود و مشکپوست 
 .٤ردندک یل لحاف استفاده مکنمودند، و از نصف آن به ش یفه را فرش میقط

 س عه اسلمییازدواج رب
 صامبر یپ یه گفت: من براکاند  ت نمودهیروا یعه اسلمیاز رب یاحمد و طبران

پاسخ دادم: نه، به » ؟ینک یا ازدواج نمیعه آیرب یا«به من گفت:  ینمودم، و یخدمت م
ه زن را کست ین یزینم، و نزدم چکخواھم ازدواج  یرسول خدا، نم یخدا سوگند، ا

از تو مرا مشغول سازد!! آن گاه  یزیند، و دوست ندارم چینگه دارد و او با من اقامت گز
» ؟ینک یا ازدواج نمیعه آیرب یا«د، و باز به من بار دوم گفت: یگردان یاز من رو یو

ه زن را نگه دارد و او با من اقامت کست ین یزینم، نزدم چکخواھم ازدواج  یگفتم: نم
د، آن گاه یگردان یاز تو مرا مشغول سازد. باز از من رو یزیند، و دوست ندارم چیگز

از من به آنچه مرا  صمن به نفس خود برگشتم و گفتم: به خدا سوگند، رسول خدا 
ا ید، اگر به من گفت: آتر است، به خدا سوگن سازد عالم یا و آخرت اصالح میدر دن

 ین، وکامرم  یخواھ یرسول خدا، بدانچه م ی، ایم: بلیگو ی؟ به او مینک یازدواج نم
ن، کامرم  یخواھ ی، بدانچه میگفتم: بل» ؟ینک یا ازدواج نمیعه آیرب یا«به من فرمود: 

 برو، و -آمدند  یم صمتر نزد رسول خدا که کله از انصار یقب -نزد آل فالن «فرمود: 
ند تا فالنه را به ک یبه آنان بگو: رسول خدا مرا نزد شما فرستاده است، و امرتان م

                                           
 ).۴۵۵/ ۱) عبدالله بن میمون منکر متروک الحدیث است: (النقریب) (۱۴۰۸. بزار (منکر -١
 نسبتًا مطبوع است. الروس. م. ییبو یه داراکان یره گندمیاست از ت یاھیگ -٢
 ).۱۶۱/ ۳بیھقی در دالئل النبوة ( -٣
 ه مختلط شده است.کن عطاء بن سائب آمده، ید: و در ایگو ی) م۲۱۰/۹( یثمیھ -٤
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و به  ١شان رفتمی، آن گاه نزد ا -ھا را نام گرفت  از آن یزن یعنی -» دیاحم در آورکن
ه به من زن کند ک یمرا نزد شما فرستاده است، و امرتان م صآنان گفتم: رسول خدا 

، به خدا سوگند، صرسول خدا، و به فرستاده رسول خدا  د، گفتند: مرحبا بهیبدھ
گردد، آن  یجز با [برآورده شدن] حاجت و ضرورتش بر نم صامبر خدا یفرستاده پ

و از من شاھد نخواستند. بعد  ٢نمودند یگاه به من زن دادند، و با من لطف و مھربان
 یرتمندیم غرسول خدا، نزد قو ین برگشتم و گفتم: ایاندوھگ صنزد رسول خدا 

ردند و از من شاھد نخواستند، و نزدم ک یرفتم، به من زن دادند و با من لطف و مھربان
ھسته خرما طال جمع  یکبه وزن  یو یبرا ٣یده اسلمیبر یا«ست، فرمود: یمھر ن

م یردند، و آن چه را براکھسته خرما طال جمع  یکم به وزن ید: برایگو ی، م٤»دینک
ن را گرفته نزدشان برو، و یا«آمدم، فرمود:  صامبر یو نزد پ جمع نموده بودند گرفتم

است، و آن را  ین مھر وی، بعد نزدشان آمدم و گفتم: ا»است ین مھر ویبه آنان بگو: ا
د: باز یافزا یاد و خوب است. میت نشان داده گفتند: زیقبول نمودند و از آن رضا

ن یه اندوھگکه تو را چه شده عیرب یا«برگشتم، فرمود:  صن نزد رسول خدا یاندوھگ
دم، یتر ند تر و بخشنده میرکرا از آنھا  یچ قومیرسول خدا، ھ یپاسخ دادم: ا» ؟یھست

اد و خوب است، و ینمودند و گفتند: ز یکیشدند، و ن یدادم راضشان  یبه آنچه برا
گوسفند جمع  یک یو یده برایبر یا«مه بدھم، فرمود: یه ولکست ین یزینزدم چ

قوچ بزرگ و چاق را جمع نمودند، و رسول خدا  یکم یگاه برا د: آنیگو یم ،٥»دینک
امرم نموده بود به او گفتم،  صشه آمدم و به آنچه رسول خدا ینزد عا«گفت:  ص

باشد، نه، به خدا سوگند، نه، به خدا  یه در آن ھفت صاع جو مکاست، ن سبد یگفت: ا
 صامبر ید: آن را گرفتم، و بدان نزد پیگو یم ر.یم، آن را بگیندار یر آن ما طعامیسوگند، غ

شان برو، به آنان ین را گرفته نزد ایا«شه گفت خبر دادم، گفت: یآمدم، و او را از آنچه عا

                                           
 ».آن گاه رفت«) و در مجمع الزوائد آمده: ۵۸/۴به نقل از مسند امام احمد ( -١
 م داشتند.یش تقدیبرا ییایھدا -٢
 له است.یم قبیزع یب اسلمیده بن حصیبر یو -٣
 ).۵۸/ ۴از مسند امام احمد ( -٤
 گوسفند را. یکمت ی: قیعنی -٥
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قوچ را شما  یم، ولیپز یگفتند: نان را ما م». دیبپز ١ن راید، و این را فردانان بسازیبگو: ا
م و یردکم، و پوستش یم و ذبح نمودیاسلم گرفتله یاز قب ید، آن گاه قوچ را من و تعدادیبپز

را  صامبر یمه دادم و پید، و من ولیم، آن گاه نزدمان نان و گوشت آماده گردیآن را پخت
 ردم.کدعوت 

 ینیز زمین سر کداد، و به ابوب ینیبه من زم صد: بعد از آن رسول خدا یافزا یم
م، یبا ھم اختالف نمود ییدرخت خرمار بر سر کآورد، و من با ابوب یا به ما رویداد. و دن

ان من ین در سھم من است، و در میر گفت: اکن در سھم من است، و ابوبیمن گفتم: ا
مان یبه من گفت، بعد پش یندیر سخن ناخوشاکردوبدل شد، و ابوب یر سخنانکو ابوب

 نیه قصاص باشد، گفتم: اکن یعه مثل آن را به من بگو، تا ایرب یشد و به من گفت: ا
را برخالف تو به  صه رسول خدا کنیا ای، ییگو یا میر گفت: کنم، ابوبک یار را نمک
نمود  کن را تریر زمکد: ابوبیافزا ینم، مک یار را نمکن یخوانم، گفتم: من ا یفرا م کمک

نمودم، آن گاه  یریگیاو را پ یز از عقب ویبه راه افتاد، و من ن صامبر یو به طرف پ
ز رسول یند، در چه چکر را رحم کاسلم آمدند و گفتند: خداوند ابوبله یاز قب یتعداد
ز را به تو یه آن چکن او بود یه اک یخواند، در حال یفرا م یادرسیرا به فر صخدا 

ق است!! و دوم دو تن است!! و یر صدکابوب یست؟ وکی ید ویدان یا میگفت؟ گفتم: آ
 یه مرا بر ضد وکند یشما را نبه ملتفت نشود و کبزرگسال مسلمانان است!! زنھار 

به  صد، و رسول خدا یایب صرد، و نزد رسول خدا یگاه غضب گ د آنیدھ ینصرت م
ن شود، و یبه خاطر غضب آن دو خشمگ ألرد، و خداوند یغضب گ یخاطر غضب و

ر کد، و ابوبی؟ پاسخ دادم: برگردیدھ یپس ما را چه دستور م ٢گردد!! گفت: کعه ھالیرب
ه ه رحم ن یخود دنبالش نمودم، تا ا ییرفت، و من به تنھا صه نزد رسول خدا یعلاللَّ

 صش نقل نمود، آن گاه رسول خدا یه بود براکآمد و سخن را چنان  صامبر یه نزد پک
». ار است؟کق چه یعه تو را با صدیرب یا«من بلند نمود و گفت: سوی  بهسر خود را 

گفت، بعد به من  یندیلمه ناخوشاکنطور بود، و به من ینطور و ایرسول خدا ا یگفتم: ا
دم، آن گاه یمن ابا ورز یه به توگفتم تا قصاص باشد، ولکگفت: به من آن طور بگو 

ند کبگو: خداوند تو را مغفرت  یبه او آنطور پاسخ مده، ول یآر«فرمود  صرسول خدا 

                                           
 گوسفند را. -١
 .»گفتند« ) آمده:۴۵/۹در المجمع ( -٢
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ه در حا ر رحمهکد: آن گاه ابوبیگو یحسن م». رکابوب یا ه یه گرکد یگردان یرو یلاللَّ
اند، و در آن  ت نمودهیروا ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۲۵۷/۴( یثمیھ .١نمود یم

ه رجال احمد رجال یباشد، و بق یحسن م یث ویبن فضاله آمده، و حد کمبار
) ۳۳۶/۵ه (یه در البداکعه به طول آن، چنان ین را از ربیبه مانند ا یعلیاند، و ابو حیصح

) ۳۶/۷نز (که در الکاح را، چنان کقصه ن یر ویم و غکت نموده است، و حایروا آمده،
 ت نموده است.یر رواکرا با ابوب ی) قصه و۴۴/۳سعد ( اند، و ابن ردهکت یآمده، روا

 س بیبیازدواج جل
ه نزد زنان کبود  یشخص سب یبیه: جلکت نموده یروا س یاحمد از ابوبرزه اسلم

ب را یبینمود، من به ھمسرم گفتم: جل یم یگذشت و با آنان باز یھا م رفت، بر آن یم
د: و اگر یگو ینطور و آنطور خواھم نمود، مید، اگر نزدتان وارد شد، اینکنزد خود داخل ن

به  صا رسول خدا یدانست آ یه نمکنیبود، تا ا یشوھر م بی ھا زن یاز انصار یکینزد 
از انصار  یبه مرد صامبر یداد، پ یاح نمکا نه، او را به نیدارد  یضرورت و حاجت یو

ن یرسول خدا به چشم و ا ی، اید: پاسخ داد آریگو ی، م»دخترت را به من بده«گفت: 
شخص خودم  یمن او را برا«فرمود:  صامبر یاست از طرف تو. پ یرامتک

 ی، انصار»بیبیجل یبرا«رسول خدا؟ فرمود:  ی، اکی ید: پس برای، پرس»خواھم ینم
 صبه ھمسرش گفت: رسول خدا  ینم، بعد وک ی: با مادرش مشورت مردکعرض 

 یرا برا یافزود: او و ی، به چشم، انصاریند، گفت: آرک یم یدخترت را خواستگار
د، ینما یم یب خواستگاریبیجل یرا برا یه وکند، بلک ینم یخودش خواستگار

او دختر  ب نه، به خدا سوگند، بهیبیجل یب نه! برایبیجل یھمسرش گفت: برا
د، و او را از گفته مادر یایب صامبر یزد، تا نزد پیه خواست برخک یم! ھنگامیدھ ینم

نموده است؟ مادرش به او  یمرا از شما خواستگار کیدخترش خبر بدھد، دختر گفت: 
 ید! مرا به وینک یرد م یرا بر و صا امر رسول خدا یخبر داد، آن دختر گفت: آ

 صرسول خدا سوی  به یع نخواھد ساخت، آن گاه پدر ویضا د، چون او مرا ھرگزیبسپار
اح کاو را به ن صامبر یو آن دختر، و پ یدان یبه راه افتاد، و به او خبر داده گفت: تو م

د، یرون گردیاز غزواتش ب یکیدر  صد: بعد رسول خدا یگو یب درآورد. میبیجل

                                           
 ) مبارک بن فضالة ضعیف است و حجت نیست.۵۹/ ۵) و طبرانی (۸۵/ ۴. احمد (ضعیف -١
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را  یسکا یآ«نمود، گفت: بش یمت [و فتح] را نصیغن أله خداوند ک ید: ھنگامیگو یم
او را «، گفت: »ام ب را مفقود نمودهیبیمن جل«ر، گفت: یگفتند: نخ» د؟یا مفقود نموده

ه آنان را به قتل کافتند، یدر افران]کنار ھفت تن [از ک، بعد او را در »دینکجستجو 
 ینجا او در پھلویرسول خدا، ا یشته بودند، گفتند: اکده بود، و بعد خودش را یرسان

 صامبر یاند، بعد پ شتهکده و بعد خودش را یھا را به قتل رسان ه آنکھفت تن است، 
ن از من است و یاند!! ا شتهکرا  یشته، و بعد از آن وکھفت تن را «نزدش آمد و گفت: 

دست خود ھردو  را بر یو ص، بعد از آن رسول خدا  -ا سه بار یدو بار  -» یمن از و
نداشت، بعد او را  صامبر یپ یھا جز دست یشد و تختنده کقبر  یو یگذاشت و برا

 چ زنید: و در انصار ھیگو یرا غسل داد، ثابت م یه وکرده کر نکدر قبر گذاشت، و ذ
ه بن اب یاز و ١تر مرغوب یشوھر بی ثابت گفته  یطلحه برا ینبود. و اسحاق بن عبداللَّ

اللَُّهمَّ ُصبَّ «آن دختر چه دعا نمود؟ گفت:  یبرا صه رسول خدا ک یدان یا میاست: آ
ا ا َكدًّ َْعْل َعيَْشَها َكدًّ

َ
َْ�َ صبًّا َوَال جت

ْ
ز به فرو یفرو ر یر را بر ویا، خیبار خدا«: ترجمه، »َعلَيَْها اخل

 یشوھر یچ زن بید: و در انصار ھیگو ی. م»ف مگردانیلکاش را مشقت و ت ی، و زندگیختنیر
ت نموده، و رجال آن ین را احمد رواید: ایگو ی) م۳۶۸/۹( یثمیھ .٢نبود یتر از و مرغوب

 و زن دادن آمده است. یر خواستگارکح بودن ذیث در صحین حدیاند. و ا حیرجال صح

 س زدواج سلمان فارسیا
نده کاز  یبا زن یه: وکت نموده یروا ساز سلمان  یاز ابوعبدالرحمن سلم ٣میابونع

د، یه شب زفاف فرارسک ینمود، ھنگام یعروس ٤اش در خانه یازدواج نمود، و با و
د گفت: یبه خانه رس ید، ھنگامیه به خانه زنش رسکنیرفتند تا ا یارانش به وی

ه کھا را نزد ھمسرش داخل ننمود، چنان  د، خداوند به شما پاداش دھد و آنیبرگرد
ا یشده بود، گفت: آن یه به خانه نگاه نمود، و خانه مزک یاند، وقت خردان نموده یب

                                           
 ند. م.کازدواج  یخواست با و یس مکھر  یعنی -١
) در کتاب فضائل و ابن ۲۴۷۲) و مسلم به مانند آن بصورت مختصر (۴۲۲/ ۴. رواه احمد (صحیح -٢

 ).۲۲۶۹( حبان
 ).۱۸۵/۱ه (یالحل -٣
 در خانه خود ھمان زن. م. -٤
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ان نموده است؟ گفتند: نه خانه ما تب کر میینده تغکعبه در کا ی ١تب داردتان  خانه
خانه،  یھا ه ھمه پردهکنین ایتا ا یان نموده است، وکر میینده تغکعبه به کدارد، و نه 

ه داخل شد متاع و ک ید، و ھنگامیده نشد داخل خانه نگردیشکبه جز پرده دروازه، 
ست؟ گفتند: متاع تو و متاع ھمسرت است، کین از آن ید، گفت: ایرا د یادیمال ز

ه که نموده است، یلم مرا توصیه ننموده است!! خلین توصیمرا به ا صلم یگفتم: خل
ن ید، گفت: ایرا د یارانکار باشد. و خدمتکسوار یکا فقط به اندازه توشه یمتاعم از دن

مرا به  صخدمه ھمسرت، گفت: دوستم ست؟ گفتند: خدمه تو و کیاران از کخدمت
ه کرا  ییه جز آن ھاکه نموده است، یمرا توص صه ننموده است! دوستم ین توصیا

نم، کرا نگاه ن یگریدھم د یاح مکگران به نید یا براینم ک یم یھمبسترشان  ھمراه
 یزیچشان  ه از گناھانکنیھا بدون ا ند، گناھان آنیھا زنا نما نم، و آنکار را بکن یاگر ا

ا شما یه نزد ھمسرش بودند گفت: آک یزنان یباشد، بعد از آن برا یاسته شود بر من مک
ھا  ، آن گاه آنید؟ گفتند: آریگذار ید، و مرا با ھمسرم تنھا میشو یرون میاز نزد من ب

ن انداخت، بعد از آن آمد و نزد ییرون رفتند، و سلمان رفت و در را بست و پرده را پایب
ا در یرد، و به او گفت: آکت دعا کد و به بریشکدست  یو یشانینشست، و به پھمسرش 

 یسک؟ گفت: در مجلس یینما ینم از من اطاعت مک یه تو را به آن امر مک یزیچ
ه نموده یمرا توص صشود، سلمان گفت: دوستم  یرده مکاطاعت  یه از وکام  نشسته
ھردو  نیشوم، بنابرا یجایک ألشدم، به طاعت خداوند  یجایکبا اھلم  یه وقتکاست 

رون یخواستند نماز گزاردند، بعد از آن بھردو  هکمسجد برخاستند و آن قدر سوی  به
ه صبح ک یدھد انجام داد، ھنگام یمرد با ھمسرش انجام م یکه کرا  یارکشدند، و او 

د، یگردان یھا رو او از آن؟ و یافتیارانش نزدش آمدند و گفتند: اھلت را چگونه ینمود، 
د، باز آن را اعاده نمودند و او یگردان یشان رویرار نمودند، و او از اکباز آن حرف را ت

 یھا را به خاطر ھا، چادرھا و دروازه پرده یاعراض نمود، بعداز آن گفت: خداوند تعال
نقدر یھر فرد شما ھم یھاست پنھان بماند. برا ه آنچه در پشت آنکخلق نموده، 

 ید و از آنچه از ویار شده است سئوال نماکش ظاھر و آشیه از آنچه براکست یافک

                                           
وجود داشت، و  یادیز یایھا و اش ه در آن پردهکه نموده است، یتشب یاو را به تب دار به خاطر -١

 پوشانند. یھا م ر لحافیز یز گاھیتب دار را ن
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 ١ننده از آنکصحبت «د: یگو یه مکدم یشن صد بپرسد. از رسول خدا یپنھان شده، نبا
 بھمچنان از ابن عباس  یو نزد و». نندک یه در راه جماع مکمانند دو خر است 

استقبال  یاز و سبت آمد، و عمر یمدت غ یکه گفت: سلمان پس از کت است یروا
د: یگو یھستم، گفت: پس به من زن بده، م یات به خداوند راض ینمود و گفت: از بندگ

ت بخش یخداوند رضا یمرا برا یخاموش ماند، سلمان گفت: بندگ یعمر در مقابل و
ه صبح نمود، قوم عمر نزدش ک ی؟ ھنگامینک یخودت پسندم نم ی، و برایدان یم

شود،  ید، اجرا میار دارک، سلمان گفت: چه ید؟ گفتند: بلیدار یارکند، گفت: آمد
، گفت: به خدا  -از عمر بود  یو یھدفشان خواستگار -ار منصرف شو کن یگفتند: از ا

 یگفتم: مرد صالح یوانداشته است، ول ین اقدام امارت و سلطان ویسوگند، مرا به ا
د: بعد از آن در یگو ید، میرون نمایب یل صالحن است خداوند از من و او نسکاست، مم

 .٣ر شدهکث را به مثل آن متذی، و حد٢نده ازدواج نمودک

 س ازدواج ابودرداء
 سھمراه سلمان  سه: ابودرداء کت نموده است یروا یاز ثابت بن بنان ٤میابونع

لت سلمان و یداخل شد فض ید، وقتینما یش خواستگاریث برایل یرا از بن یرفت تا زن
ھا  ه فالن دخترشان را از آنکد یادآور گردیادآور شد، و یرا در اسالم  یو یدار سابقه

م، آن گاه یدھ یبه تو زن م یم، ولیدھ یند، گفتند: به سلمان زن نمک یم یخواستگار
ه من از کاتفاق افتاد،  یزید و گفت: چیرون گردیازدواج نمود، و بعد از آن ب یاو با و

ه را به او خبر داد، ید: چه اتفاق افتاد؟ ابودرداء قضینم، پرسک یا میت حیبرار آن کذ
او را  یه خداوند تعالک یرا در حالیم، زیا نمایه از تو حکسلمان گفت: من مستحق ترم 

رده کت ین را روایمثل ا یطبران .٥ش نمودمیصله نموده بود من خواستگاریتو ف یبرا

                                           
 . م.ییاز امور زناشو -١
) ۲۹۱/ ۴فروخ است که چنانکه ھیثمی () در سند آن حجاج بن ۱۸۵/ ۱. ابونعیم (ضعیف -٢

 گوید ضعیف است. می
ت حجاج بن یرواھردو  رده است، و در اسنادکت یاز ابن عباس به اختصار روا ین را طبرانیو ا -٣

 ) گفته است.۲۹۱/۴( یثمیه ھکف است، چنان یفروخ آمده، و ضع
 ).۲۰۰/۱ه (یالحل -٤
 . سند آن منقطع است.)۲۱۶/ ۶) و طبرانی (۲۰۰/ ۱. ابونعیم (ضعیف -٥
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ده یه ثابت نه از سلمان شنکنیاند، مگر ا جال آن ثقهد: ریگو ی) م۲۷۵/۴( یثمیاست، ھ
 است و نه از ابودرداء.

 ابودرداء و شوھر دادن دخترش درداء به مردی از ضعفای مسلمانان
 سه از ابودرداء ید بن معاویزیه گفت: کت نموده، یروا یاز ثابت بنان ١میابونع

نان یاز ھمنش یاو آن را رد نمود، آن گاه مرد ینمود، ول یدخترش درداء را خواستگار
د یزینم؟ کازدواج  یتا با و یدھ یند، به من اجازه مکد گفت: خداوند اصالحت یزی

[به  یند، گفت: بلکبر تو! گفت: به من اجازه بده، خداوند اصالحت  یگفت: دور شو وا
اح آن مرد کاو را به ن نمود، و ابودرداء یرا خواستگار ید: او ویافزا یتو اجازه دادم]، م

 ید از ابودرداء خواستگاریزیه کد یان مردم پخش گردین درمی: و ا)دیافزا یم(درآورد، 
نمود، و او  یخواستگار یمسلمانان از و یاز ضعفا یرد، و مردکنمود و او رد 

د: ابودرداء گفت: من به مصلحت درداء نظر یگو یدرآورد، م یاح وک[دخترش را] به ن
ستد!! یبا یشده و بر سر و یخدمه خص یه وقتکست، یدرباره درداء چتان  گماننمودم، 

 .٢جا خواھد بود؟!کدر آن روز  ین ویبدرخشد، دھایش  ه چشمکند یرا بب ییو خانه ھا

 شلثوم به عمربن الخطاب کعلی بن ابی طالب و شوھر دادن دخترش ام 
 س یاز عل سه گفت: عمر کت نموده، یروا سدبن منصور از ابوجعفر یعبدالرزاق و سع

به  یاست، و به عمر گفته شد: و کوچک یگفت: و ینمود، عل یدخترش را خواستگار
را  یگفت: و ین با او صحبت نمود، علید، بنابراینما ین سخن ندادن او را اراده میا

را نزد عمر فرستاد، و عمر  یزنت است، بعد و یو یشد یفرستم، اگر راض ینزدت م
در  یبود ین نمیرالمؤمنین، اگر امکگفت: رھا  یش] را برھنه نمود، و او به وی[پاساق 

 ی) آمده است. و ابن عمر مقدس۲۹۱/۸نز (کن در الین چنیا .٣زده بودم یلیچشمت س
رده است. و کت ی) آمده، روا۴۹۲/۴ه در اإلصابه (کن را، چنان یمانند ا یاز محمدبن عل

خواستگار نمود،  یرا از عل بلثوم که: عمر ام کت است ینزد ابن سعد از محمد روا
را به  یام. عمر گفت: و پسران جعفر نگه داشته یگفت: من دختران خود را برا یعل

 یرامت و عزت وکه کست ین یچ مردین ھیزم یاح من درآور، به خدا سوگند، در روکن
                                           

 ).۲۵۱/۱ه (یالحل -١
 رده است.کت ی) آمده، روا۲۶۰/۱ه در صفھالصفوه (کن را، چنان یز مثل ایامام احمد ن -٢
 ).۱۰۳۵۲عبدالرزاق در مصنف خویش ( -٣



 ٤٨٥  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

نمودم، آن گاه عمر ار را کن ینم. گفت: اک یمن حفظ م هکند کرا به آن اندازه حفظ 
باد گفتند و کش مباریھا برا ، و آنییباد بگوکن آمد و گفت: به من مبارینزد مھاجر

ھر «گفته است:  صامبر ی، پی؟ گفت: با دختر علیا ازدواج نموده کیدند: با یپرس
 ی، من پدرخانم و»امت قطع خواھد شد، مگر نسب و سبب منینسب و سبب در روز ق

 یه: عمر به وکت است یروا یخراسان یق عطایو از طر .١واستمز خین را نیبودم و ا
 .ن در اإلصابه آمده استین چنیچھل ھزار مھر داد. ا

 شث یعدی بن حاتم و شوھر دادن دخترش به عمروبن حر
 سبن حاتم  یاز عد سث یه: عمروبن حرک ت نمودهیروا یر از شعبکابن عسا

نم، ک یاح نمکت نیخودم او را برام کگفت: من جز به ح ینمود، عد یخواستگار
بود، و من  )ویکن ییالگو(شما  یبرا صست؟ گفت: در رسول خدا یمت چکد: حیپرس

ھمچنان از  یم نمودم، چھارصدوھشتاد درھم. و نزد وکشه حیبر سر تو به مھر عا
 یبن حاتم خواستگار یث از عدیه گفت: عمروبن حرکت است یدبن ھالل روایحم

ه بر من کرا  یمکدھم، گفت: ح یم خودم به تو زن نمکگفت: جزء به ح ینمود، و عد
ه من به چھارصدوھشتاد کفرستاد  یرا نزد و یسکبه من نشان بده؟ آن گاه  یا نموده
 .٢م نمودمکاست ح صه سنت رسول خدا کدرھم 

 

 بازدواج بالل و برادرش 
من یاز  یتیو برادرش از اھل ب سه گفت: بالل کت نموده، یروا یاز شعب ٣ابن سعد

ن برادرم است، دو بنده از حبشه یگفت: من بالل ھستم و ا ینمودند، و یخواستگار
م و خداوند آزادمان ساخت، یرد، غالم بودکت یم و خداوند ما را ھدایم، گمراه بودیھست

د باز ھم خدا بزرگ یدھ یش خدا راست، و اگر به ما نمید، ستایدھ یاگر به ما زن م
از برادران بالل خود را به  یکیه: کت است یمون از پدرش روایاست. و از عمروبن م

                                           
) و ابن سعد در ۵۲۱ -۵۲۰. سعید بن منصور در سنن خود (با مجموع طرق آن صحیح است -١

 ).۲۰۳/ ۱) نگا: الصحیحة (۱۴۲/ ۳) و حاکم (۴۶۳/ ۸طبقات (
 ) آمده است.۲۹۹/۸نز (کن در الین چنیا -٢
٣- ۲۳۷/۳. 
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از عرب را  یزن یاز آن ھاست، و یه وک نمود یداد، و ادعا م یعرب نسبت م
د: بالل حاضر یگو یم، میدھ ینمود، گفتند: اگر بالل حاضر شود به تو زن م یخواستگار

او در  ین برادرم است، ولیبن رباح ھستم، و او گفت: من بالل  ١شد و شھادت را خواند
د، و اگر خواسته ید به او زن بدھیست، اگر خواسته باشین ین شخص خوبیاخالق و د

م، یدھ یبه او زن م یه تو برادرش باشکرا  یسکد، گفتند: یدش، بگذاریه بگذارکد یباش
 و به او زن دادند.

 دینمافار مشابھت کاح با که در نکسی کبرخورد با بر 
ه بن قرط ثمالکت نموده یم روایاح از عروه بن زوکتاب النکخ در یابوالش  س یه: عبداللَّ

 یاز پھلو ی، آن گاه عروس -بود  سعمر  یوال یو -نمود  یدر حمص گشت م یشب
افروختند، او آنان را با شالق خود زد، تا  یآتش م یو یش رویه در پکعبور نمود،  یو
ه صبح شد، بر منبر خود نشست، و ک ینده شدند، و ھنگامکپراشان  یه از عروسکن یا

 یادیاو طعام ز یاح نمود، و براکامامه را ن ٢خداوند گفت: ابوجندله یپس از حمد و ثنا
د، و خداوند یند، و بر امامه رحمت نازل فرماکرد، خداوند ابوجندله را رحم کدرست 

فار مشابھت نمودند و خداوند کو با ھا را افروختند  ند! آتشکتان را لعنت  شبیعروس د
ه بن قرط از اصحاب پیگو یننده نور آن ھاست. مکخاموش   صامبر ید: و عبداللَّ

 .٣است

 مهر

 ص مھر رسول
ه یدوازده اوق صه گفت: مھر رسول خدا کت نموده، یروا لشه یاز عا ٤ابن سعد

[درھم]است و ه چھل ید: اوقیگو یشه میشود، عا یه پانصد درھم مک ،١و نصف آن بود
 ست [درھم].ینصفش ب

                                           
شود و مشتمل بر  یه در اول صحبت خوانده مکاست  یتشھد حاجت را خواند و آن تشھد یعنی -١

 ن است. م.یحمد و شھادت
 از اصحاب است. یکی -٢
 ) آمده است.۳۸/۴ن در اإلصابه (ین چنیا -٣
٤- ۱۶۱/۸. 
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 ن بارهیادت در مھرھا و اعتراض زنی بر وی در اینھی عمر از ز
به  سه گفت: عمر کاند  ت نمودهیاز مسروق روا یو محامل یعلید بن منصور، ابویسع

ه رسول ک یند، در زمانکش از چھارصد درھم یمھر را ب یسکد یمنبر رفت و گفت: نبا
متر از آن بود، و اگر کھا چھارصد درھم و  ان آنیمھر در مارانش بودند یو  صخدا 

ن یید، و بعد از آن پاینمود یھا بر آن سبقت نم بود، از آن یم یا عزتی یادت در آن تقویز
ا مردم را از ین، آیرالمؤمنیام یاعتراض نمود و گفت: ا یش بر ویاز قر یآمد، آن گاه زن

ا ی، آن زن گفت: آینند؟ گفت: بلکچھارصد ش از یشان را ب یه مھرھاک ینمود ین نھیا
 د:یگو یه در قرآن مک یدیقول خداوند را نشن

ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ ﴿  .]۲۰[النساء:  ﴾�قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ
 .»دیداده باش یاریآنھا مال بس یکی یو برا«: ترجمه

بعد تراند،  هیخواھم، ھمه مردم از عمر فق یا، مغفرت میگفت: بار خدا سآن گاه عمر 
آنان بر  یه در مھرھاکنیمردم، من شما را، از ا یاز آن برگشت، و به منبر رفت گفت: ا

س آنچه کم:] ھر یگو ینموده بودم اما [حاال به شما م ید نھینکچھارصد اضافه 
دبن منصور و ین را سعیو ا .٢است بدھد یه به دادن آن راضک یخواھد و ھر قدر مال یم
راد نمود، و پس یا یا ه گفت: عمربن الخطاب خطبهکاند  ت نمودهیروا یاز شعب یھقیب

گاه باش یاز حمد و ثنا به من  یسکد، و اگر از یریاد نگید، مھر زنان را زیخداوند گفت: آ
ش داده شده یا برایداده بود، داده است،  صادتر از آنچه رسول خدا یه زکد یخبر رس
از  ین آمد، آن گاه زنییبعد از آن پاگردانم، و  یت المال بر میآن را به ب یادیاست، ز

تر و سزاوارتر  تاب خدا مستحقکن، یرالمؤمنیام یمعترض شده گفت: ا یش به ویقر
دام است؟ پاسخ داد: کتاب خدا، و آن کا قول تو؟ پاسخ داد: یشود  یرویه پکاست 

                                                                                                       
ن برابر با چھل درھم بود و یش از ایار پین معیششم اقه است، ا یکوزن برابر  یبرا یاریه معیاوق -١

ه در کن نص چنانیبعدًا برابر با شصت درھم شد و در اصطالح زرگران دوازده درھم است، و درا
استعمال شده » نش«ه یشود، ھدف ھمان چھل درھم است، و در مابعد اوق یدنباله آن معلوم م

 ه است. م.یه ھدف از آن نصف اوقک
ر یبکدر ال یعلین را ابوید: ایگو ی) م۲۸۴/۴( یثمی) آمده است. ھ۲۹۸/۸نز (کن در الین چنیا -٢

] ثقه دانسته یضعف است، و [از طرف بعض ید آمده، و در ویت نموده، و در آن مجالد بن سعیروا
 رده است.کت یمختصرتر از آن روا یخراسان یق عطای) از طر۱۶۱/۸ن را ابن سعد (یشده. و ا
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تاب ک، و خداوند متعال در ینمود یدر مھر زنان نھ یریادگیقبل مردم را از ز کیاند
 د:یگو یخود م

ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ ﴿   َفَ�  �قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ
ۡ
ْ تَأ  .]۲۰[النساء:  ﴾ا ًٔ َشۡ�  هُ ِمنۡ  ُخُذوا

 .»دیرینگ یزید، با آن ھم از آن مال چیداده باش یاریآنھا مال بس یکی یو برا«ترجمه: 
به ، بعد از آن  -دو بار با سه بار  -تر است  هیاز عمر فق یکآن گاه عمر گفت: ھر 

نموده بودم،  یمھر زنان نھ ادت دریمردم گفت: من شما را از ز یمنبر برگشت و برا
از  یداند بدھد. و نزد ابوعمربن فضاله در امال یس آنچه در مالش مناسب مکحاال ھر 
بود، دختران و  یو رفعت در آخرت م یه بلندیه گفت: اگر مھر ماکت است یعمر روا

 .١بودند یم تر به آن مستحق صامبر یزنان پ

 رد عمر، عثمان، ابن عمر و حسن بن علی درمورد مھرکعمل
زن دو  یه براکاجازه داد  سه: عمر کت نموده ین روایریبه از ابن سیش یبن ابا

ت یبه از نافع روایش یو ابن اب .٢ھزار مھر داده شود، و عثمان به چھارھزار اجازه داد
ه ی، صف٣به چھارصد در ھم ازدواج نمود له یبا صف به گفت: ابن عمر کنموده، 

ش یست برایند، آن گاه او دوک یت نمیفاکما  ین برایه اکفرستاد  یرا نزد و یسک
ن یریاز ابن س ی) آمده است. طبران۲۹۸/۸نز (کن در الین چنیا .٤ده از عمر افزودیپوش
ز ینکش صد یازدواج نمود، و برا یبا زن ب یه گفت: حسن بن علکت نموده، یروا

رجال  ید: رجال ویگو ی) م۲۸۴/۴( یثمیھ .٥ز ھزار درھم بودینکفرستاد، و ھمراه ھر 
 .اند حیصح

 معاشرت زنان و مردان و اطفال

 گریدیکبا  بشه و سوده یمعاشرت عا

                                           
 ) آمده است.۲۹۸/۸نزالعمال (کن در ین چنیا -١
 ) آمده است.۲۹۸/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 ).۳۲/ ۳ابن ابی شیبة ( -٣
 ).۳۱۸/ ۳ابن ابی شیبة ( -٤
 ).۲۸، ۲۷/ ۳طبرانی ( -٥
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 صامبر یپ یه براکرا  ١ییه گفت: حلواکت نموده، یروا لشه یاز عا یعلیابو
 -ان من و او قرار داشت یدر م صامبر یه پک -پخته بودم نزدش آوردم، و به سوده 

سازم، باز ھم  یت را آلوده میه روکنیا ای یخور یا مید، گفتم: یابا ورز یگفتم: بخور، ول
 صامبر یدم، و پیش را مالیرو ٢)به آن(د، آنگاه دستم را در حلوا گذاشتم، و یابا ورز

ش را آلوده یرو« سوده گذاشت، و به او گفت: ید، و با دست خود [حلوا را] برایخند
عبور  سد، آن گاه عمر یش خندیبرا صامبر ی، و پ)م را آلوده ساختیپس او رو(، »ساز

ه، ا ینمود، و گفت: ا ه یعبداللَّ داخل  یه وکگمان نمود  )صامبر یپ(و  ،٣عبداللَّ
د: من به خاطر یگو یشه میعا». دییرا بشوتان  ید، و روھایزیخواھد شد، لذا گفت: برخ

) ۳۶۱/۴( یثمیھ .٤ام مرعوب بوده یشه از ویاز عمر ھم صم رسول خدا یرعب و ب
 یث ویه حدکبدون محمدبن عمروبن علقمه  اند، حید: رجال آن رجال صحیگو یم

ه در المنتخب کرده است، چنانکت ین را روایر مانند اکحسن است. و ابن عسا
ت نموده ی) آمده، روا۳۰۲/۷( نزکه در الکن را، چنانی) آمده است. و ابن نجار مانند ا۳۱۶/۴(

رد، ین نمود تا از من قصاص بگییپا یو یخود را برا یآمده: آن گاه زانو یتیاست. و در روا
 د.یخند یم صد و رسول خدا یمن مال یرا گرفت و در رو یزیاسه چکو او از 

 هیمانیشه و حفصه با سوده یمعاشرت عا
 یمانیه: سوده کت نموده یروا - صز رسول خدا ینک - لنه یاز رز یعلیابو

بود، و سوده در  ینزد و به حفصه دختر عمر کآمد  یشه در حالیارت عایز یبرا
بر سر داشت،  یبر تن داشت، و ھمانطور چادر یمنیآمد، لباس  ییویکل و حالت نکش

 ٦لهیعل -در گوشه چشمش وجود داشت  ٥و دو نقطه از زعفران و صبر مانند دو فرسه
شه ی، آن گاه حفصه به عا-نمودند  ینت میه به آن زکافتم یرا درد: من زنان یگو یم

درخشد، ام  یان ما مین در مید، و ایآ یم صن رسول خدا یام المؤمن یگفت: ا

                                           
 شود. م. یر پخته میه از آرد و شک یقیرق یحلوا -١
 اند. داخل قوس را المنتخب نقل شده یھا ادتیه زیادت و بقین زیا -٢
ه بود صدا نمود.کرا  یشخص -٣  ه اسمش عبداللَّ
 ).۴۴۷۶. ابویعلی (حسن -٤
 د. به نقل از الروس. م.یرون آیه در گردن بک یفرسه: زخم -٥
 ان.یاز راو یکی -٦
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را برسرش خراب خواھم  ینت ویحفصه از خدا بترس، گفت: ز ین گفت: ایالمؤمن
حفصه به او  -ف بود یضع ییدر شنوا یگوش و -د؟ ییگو ینمود، سوده گفت: چه م

دن و ید و به جنبی، و به شدت ترسیرون شده است، گفت: آریب ١سوده اعور یگفت: ا
 -مه برسان یجا پنھان شوم؟ حفصه گفت: خود را به خکاضطراب پرداخت، و گفت: 

درخت خرما درست شده بود و در آن  یھا ھا بود و از شاخه ه مربوط آنک یا مهیخ
و  یمه آلودگید، و در آن خیگرد یت و در آن مخفرف ی، آن گاه و -شدند  یپنھان م

دند و از خنده یخند یآمد و آنان م صبوت وجود داشت، بعد رسول خدا کعن یھا بافته
 یھا سه بار، و آن دو با دست» ست؟یخنده از چ«د: یتوانستند حرف بزنند، پرس ینم

لرزد،  یمه سوده کرفت و متوجه شد  صامبر یمه اشاره نمودند، پیخسوی  بهش یخو
رون یرسول خدا اعور ب ی، پاسخ داد: ا»سوده، تو را چه شده است؟ یا«به او گفت: 

رون یرون نشده است و بیرون خواھد شد، بیرون نشده است و بیب«شده است! فرمود: 
 .٢دیانکت یم یبوت را از وکعن یھا رون نمود، و غبار و بافتهیرا ب یو و» خواھد شد

 یه طبرانکنیاند، مگر ا ت نمودهیروا یو طبران یعلین را ابویاد: یگو ی) م۳۱۶/۴( یثمیھ
شود، و ما دو  ینزد ما وارد م صشه گفت: رسول خدا یگفته است: آن گاه حفصه به عا

 شان. ه من نشناختمکاند  یسانکن یمان بدرخشد. در ا انین در میم و ایتن خراب باش

 شهیبا عا ص امبریپ معاشرت
نشسته بود  صامبر یه: پکاند  ت نمودهیروا لشه یعا ر ازکو ابن عسا یابن عد

رقص  ییه زن حبشکد، ناگھان متوجه شد یمردم و اطفال را شن یو صدا و غوغا
ام را  ، آن گاه گونه»نیا و ببیشه بیعا یا«ند، و مردم در اطرافش قرار دارند، گفت: ک یم

گفت:  یم ص ینمودم، و یان شانه و سرش نگاه میگذاشتم، و از م یو یھا بر شانه
ه در کدم ینم، و او را دیر، تا منزلتم را نزدش ببیگفتم: نخ یم» ؟یر نشدیشه سیعا یا«
نده و کنمود، آن گاه عمر ظاھر شد، و مردم و اطفال پرا یم یش دم راستیھا ان قدمیم

ه از عمر فرار کدم یانس و جن را د یھا طانیش«فرمود:  صمتفرق شدند، رسول خدا 

                                           
 د مراد از اعور دجال باشد.یشا -١
) که در آن چند ناشناخته ھستند. نگا: ۷۰۶( ) و طبرانی در الکبیر۷۱۶۰. ابویعلی (ضعیف -٢

 ).۳۱۶/ ۴) و المجمع (۲۸۱۸المطالب العالیة (
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و نزد  ) آمده است.۳۹۳/۴ه در المنتخب (کچنان  .١ر شدهکث را متذیو حد»... دنمودن
ه کدم یرا د صامبر یشه گفت: سوگند به خدا، پیه عاکت است یروا ،٢و مسلم یبخار

نمودند، و رسول  یم یھا در مسجد باز ھا با حربه یستاد و حبشیا یام م بر دروازه حجره
ھا نگاه  آن یبه باز یان گوش و گردن ویتا از م دیپوشان یمرا با چادر خود م صخدا 

ه منصرف کبودم  ین من میه اک یستاد، به حدیا ینم، بعد از آن به خاطر من مک
 یص به بازیدختر نوسن و حر یکستادن] یشدم، حاال شما خودتان اندازه و مقدار [ا یم

 .٣دینک یریگ را اندازه

 ان خودشانیو در م ص امبریپ با ص امبریپ معاشرت زنان
 لنب دختر جحش ینزد ز صه: رسول خدا کت نموده یشه روایاز عا یبخار

م ید، آن گاه من و حفصه توافق نمودینوش یعسل م ینمود، و نزد و یتوقف و درنگ م
را  ٤ریمغاف ید: من ازتو بوید به او بگویدام مان داخل شد، باکنزد ھر  صامبر یه پک

ش یآن دو آمد، و او برا یکینزد صامبر یبعد پ ،یا ر خوردهینم، مغافک یاستشمام م
نب بنت جحش عسل یه نزد زکر، بلینخ«فرمود:  صامبر یھمان سخن را گفت، پ

 د:یه نازل گردین آی، آن گاه ا»٥دم، و ھرگز به آن برنخواھم گشتینوش

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ  إِن﴿ن قول خداوند یبه ا تا .]۱[التحریم:  ﴾لََك  �َّ

 ٓ ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوَ�ا شه و حفصه، یعا ی، برا.]۱۰۴[التحریم:  ﴾قُلُوُ�ُ�َما َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ

َ�َّ  �ذۡ ﴿
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
ن قولش، یبه خاطر ا، ]۳[التحریم:  ﴾اَحِديثٗ  ۦِجهِ َ�ٰ أ

 ».دمیه عسل نوشکبل«
ده است حرام یت حالل گردانیه خدا براکرا  یزیامبر چرا چیپ یا«: ترجمه

چون  )به نفع شماست(د، ینکخدا توبه سوی  بهشما  ھردوی ... اگریگردان یم

                                           
) صحیح دانسته. ذھبی آن را ۲۹۱۴» (صحیح الترمذی«) آلبانی آن را در ۳۶۹۱. ترمذی (صحیح -١

اش  ) ذکر کرده و گفته است: خارج ابن عبدالله، ابن عدی درباره۳۶۷/ ۲» (سیر اعالم النبالء«در 
 ).۹۲۱/ ۳گفته است: البأس به (ایرادی ندارد) /. نگا: الکامل (

 ) آمده.۲۷۲وه (صکه در المشکچنان  -٢
 ).۸۹۲) در کتاب النکاح و مسلم در العیدین (۹۰۹۰بخاری ( -٣
 ند. م.ک یه از درخت عرفط تراوش و ترشح مکاست  ین و بدبویریش یصمغ -٤
 د. م.یگر ھرگز آن عسل را نخواھم نوشی: دیعنی -٥
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را پنھان  یازواج خود سخن یامبر به بعضیه پکج شده است... و آنگاه کشما  یھا قلب

 .»گفت...
ن یفته بود اپنھان گ صامبر یت از ھشام گفته: [آنچه پیبه روا یم بن موسیو ابراھ

 .١»س خبر مدهکچ یھ ین را برایگردم، سوگند خوردم و ا یھرگز به آن بر نم« بود:]
 رده است.کت ین را به مثل آن روایمسلم ا

و  ینیریش صه گفت: رسول خدا کت است یشه روایھمچنان از عا یو نزد بخار
خود داخل نمود، نزد زنان  یاز نماز عصر عودت م یداشت، و وقت یعسل را دوست م

ادتر از ینزد حفصه دختر عمر داخل شد، و ز یبرد، و یف میتشرشان  یکشد و نزد یم
دم، به من گفته شد: یم آمد و از آن پرسکرد، آن گاه رشکنمود توقف  یه توقف مک یمدت

 صپبامبر  یاز عسل اھدا نموده است، و از آن برا ٢کیمش یو یاز قومش برا یزن
 یم ساخت، آن گاه برایخواھ یو یبرا یا لهیخدا سوگند، حده است، گفتم: به ینوشان

 یکه به تو نزدک یخواھد شد، وقت یکبه تو نزد صسوده بنت زمعه گفتم: رسول خدا 
ه کرا  یین بویر، به او بگو، ای؟ او به تو خواھد گفت: نخیا ر خوردهید بگو: مغافیگرد

ده است، ین عسل نوشاناو به تو خواھد گفت: حفصه به م ٣ست؟ینم چک یاستشمام م
ز یه نیصف یخورده است، و من ھم آن را خواھم گفت، و تو ا ٤بگو: زنبور عسل عرفط

نشده  یسپر کید: سوده گفت: به خدا سوگند، جز اندیگو یشه میش بگو، عایآن را برا
 یستاد، و من خواستم او را به آنچه مرا امر نموده بودیبر دروازه ا صامبر یه پکبود، 

شد،  یکنزد یبه و صامبر یه پک ینم، ھنگامکشدن] صدا  یکاز ترس تو [بدون نزد
ن ی، گفت: پس ا»رینخ«؟ گفت: یا ر خوردهیرسول خدا، مغاف یسوده به او گفت: ا

عسل  یحفصه به من مقدار«ست؟ گفت: ینم چک یه از تو احساس مکرا  ییبو
ه نزد من آمد، ک ینگام، گفت: زنبور عسل عرفط خورده است، و ھ»ده استینوشان

ه ک یه رفت مانند آن را به او گفت، و ھنگامیه نزد صفک یمانند آن را گفتم، و ھنگام

                                           
 ).۱۴۷۴) و مسلم (۴۹۲۱بخاری ( -١
 . م.یکیخ -٢
 شد. یگران تمام م  یلیخ یبر و صامبر یبد از پ یاستشمام بو -٣
زنبور  یه وقتکشود  یر گفته میاش را مغاف دارد، و ھمان صمغه یه صمغه بد بوکاست  یدرخت -٤

 ابد.ی یآن به عسلش انتقال م یعسل آن را بخورد بو
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من به آن «ا از آن تو را ننوشانم؟ گفت: یرسول خدا، آ ینزد حفصه رفت، به او گفت: ا
م. به ید: سوده گفت: به خدا سوگند، آن را حرام نمودیگو یشه میعا». ندارم؟ یضرورت

ر یثکر ابن ین در تفسین چنیت نموده، ایز رواین را مسلم نیا .١گفتم: خاموش باش او
ت ی) آمده، روا۲۲۹/۱ه در جمع الفوائد (کن را، چنان ی) آمده است، و ابوداود ا۳۸۷/۴(
 ت نموده است.ی) ھم آن را روا۸۵/۸رده، و ابن سعد (ک

 نمود ھا را ه اراده طالق آنکبا ھمسرانش ھنگامی  ص امبریپ قصه
 سه از عمر کص بودم یشه حریه گفت: ھمکت نموده، یروا باحمد از ابن عباس 

شان  ه خداوند متعال دربارهکم یسئوال نما صامبر یاز ھمان دو زن از ھمسران پ
 گفته است: 

ٓ  إِن﴿ ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوَ�ا  .]۴[التحریم:  ﴾قُلُوُ�ُ�َما َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ
 یھا چون قلب )به نفع شماست(د ینکخدا توبه سوی  بهشما  ھردوی اگر«: ترجمه

 .»ج شده استکشما 
م یدیاز راه رس ییه به جاک یز با او حج نمودم، ھنگامیه عمر حج نمود و من نکنیتا ا

حاجت نمود و بعد از آن  یقضا یآب رفتم، و کرفت و من ھم با مش ینارکعمر به 
ن، آن دو زن یرالمؤمنیام ینمود، گفتم: اختم و وضو یآب رھایش  نزدم آمد، و بر دست

 گفته:شان  ه خداوندمتعال دربارهک صامبر یاز ھمسران پ

ٓ  إِن﴿ ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوَ�ا  .﴾قُلُوُ�ُ�َما َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ
د: به خدا سوگند، یگو یم یزھر -ابن عباس  یدامھااند؟ عمر گفت: شگفتا به تو اک

گفت: آن دو حفصه و  -د ینپوشان یآن را از و ید بدش آمد، ولیرا پرس یاز آنچه و
م یبود یش قومید: بعد از آن به صحبت ادامه داد و گفت: ما گروه قریافزا یاند، م شهیعا
بر شان  ه زنانکم یافتیرا در یم قومینه آمدیه به مدک یم، و ھنگامیه بر زنان غالب بودک

ه یام یآموختند، گفت: و منزل من در بنشان یآن گاه زنان ما از زنان ا اند، ھا غالب آن
ه به کن شدم، ناگھان متوجه شدم یبر زنم خشمگ یبود، افزود: روز ید در عوالیبن ز

ه تو را پاسخ کنیدم، گفت: چرا ایرا بد د ین پاسخ دادن ویدھد، و ا یمن جواب پس م
] ی، و [گاھدھند یرا پاسخ م یز وین صامبر ی، به خدا سوگند، ازواج پیبر یدھم بد م یم

                                           
 ).۱۴۷۴) (مسلم (۵۲۶۸بخاری ( -١
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 سزند]. عمر  ید [و با او حرف نمیگو یم کرا از روز تا شب تر صامبر یاز آنان پ یکی
 صا در مقابل رسول خدا ید: آن گاه به راه افتادم و نزد حفصه آمدم گفتم: آیگو یم

را  یاز شما و یکی] ی، گفتم: و [گاھی؟ گفت: بلیدھ یو به او جواب م ینک یم ییپررو
ار کن یه از شما اک یسک، گفتم: یزند]؟ گفت: بل یند [و با او حرف نمک یم کتا شب تر

ترسد]  ین نمیباشد [و از ا یاز شما در امن م یکیا یانمند شده است! آید و زیند ناامکرا ب
 ین صورت ویه در اکن شود؟ یبه خاطر غضب رسولش خشمگ یه خداوند بر وک

 یزیچ یبه او پاسخ مده، و از و ن وکم ییشده است! در مقابل رسول خدا پررو کھال
باتر، و یات ز هیه ھمساکب ندھد ین فریاز من بخواه، و تو را ا یخواھ یمخواه، و ھرچه م

افزود: من  س. عمر  -شه است یھدفش عا -تر است  از تو محبوب صنزد رسول خدا 
روز او  یکم، یرفت یم صاز انصار داشتم، و به نوبت نزد رسول خدا  یا هیھمسا

ش یآورد، و مثل آن را من برا یم میر آن را برایو غ یروز من، و خبر وح یکرفت و  یم
تا  ١ندک یھا را نعل م ه غسان اسبکم ین داشتیآوردم، افزود: و ما با ھم صحبت از ا یم

ام را زد، و مرا صدا نمود و  قم رفت، و غروب نزدم آمد و دروازهیرف یبا ما بجنگد، روز
ا یدم: چه شده است؟ آیاتفاق افتاده است! پرس یار بزرگکرون رفتم، گفت: ینزدش ب

زنان خود را طالق  صارتر از آن، رسول که بزرگتر و آشکر، بلیغسان آمده؟ گفت: نخ
 یپنداشتم، و وقت یم ین را واقع شدنیار شد! اکان ید و زیداده است، گفتم: حفصه ناام

نزد حفصه داخل  ین آمدم، و در حالییده و پایم را پوشینماز صبح را خواندم لباس ھا
شما را طالق داده است؟ گفت:  صا رسول خدا ینمود، گفتم: آ یه میه گرکشدم 

اه یار نموده، آن گاه نزد غالم سیاخت ینیآنجا در آن باالخانه گوشه نش یدانم، و ینم
ن آمد و گفت: رویم بیر، غالم داخل شد و باز به سویعمر اجازه بگ یآمدم گفتم: برا یو

ار نمود، آن گاه برگشتم و نزد منبر آمدم، یاخت یخاموش یاد نمودم، ولی یتو را نزد و
 کینند، بعد اندک یه میگر یاند و بعض آنجا نشسته یه گروھکناگھان متوجه شدم 

ردم بر من غلبه نمود، و دوباره نزد غالم آمدم گفتم: ک ینشستم، باز آنچه را احساس م
اد ی یرون آمد و گفت: تو را نزد ویم بیداخل شد و باز به سو یر، ویعمر اجازه بگ یبرا

گر آنچه یرون آمدم و نزد منبر نشستم، و بار دیار نمود، باز بیاخت یخاموش ینمودم، ول
 یر، ویعمر اجازه بگ یردم بر من غلبه نمود، و نزد غالم آمدم وگفتم: براک یاحساس م

                                           
 شود. یآماده جنگ م -١
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 یخاموش یاد نمودم، ولی یرون آمد و گفت: تو را نزد ویبم یداخل شد و باز به سو
ه غالم کده بازگشتم، ناگھان متوجه شدم یخود را برگردان یار نمود، آن گاه رویاخت
ه به تو اجازه داد، آن گاه داخل شدم و به رسول خدا کند، گفت: داخل شو ک یم میصدا
احمد  -نموده است ه کیت ییایبر فرش بور یه وکسالم دادم، متوجه شدم  ص

 یا بر پھلویبور یھا ه: و نقشکمان گفته است  یث صالح برایعقوب در حدید: یگو یم
سر  ی؟ ویا ا زنان خود را طالق دادهیرسول خدا، آ یگفتم: ا -اثر گذاشته بود  یو

ه ا»رینخ«م بلند نمود و گفت: یخود را به سو رسول خدا، اگر ما را  یبر! اک، گفتم:اللَّ
ه به ک یھنگام یم، ولیه بر زنان غالب بودکم یبود یش قومیما گروه قر ،یدید یم

و زنان ما ھم از زنان  اند، ھا غالب بر آنشان  ه زنانکم یافتیرا در یم قومینه آمدیمد
نمود  ییبر من پررو یه وکدم ین شدم، دیمن بر ھمسرم خشمگ یھا آموختند، روز آن

و پاسخ دادنم را  ییرا ناپسند دانستم، گفت: رو در رو یو ییو پاسخم داد، و پاسخگو
دھند، و  یپاسخ م یز به وین ص، به خداسوگند زنان رسول خدا ینیب یچرا ناپسند م

زند]، گفتم:  یند [و با او حرف نمک یم کاز آنان او را از روز تا شب تر یکی] ی[گاھ
از آنان در امان  یکیا یاست، آ ار شدهکان ید و زیند ناامکار را بکن یھا ا ه از آنک یسک
ن یبه خاطر غضب رسولش خشمگ یه خداوند بر وکترسد]  ین نمیباشد [و از ا یم

تبسم نمود،  صده است، آن گاه رسول خدا یگرد کھال ین صورت ویشود؟ و در ا
ه کب ندھد ین تو را فریرسول خدا بعد از آن نزد حفصه وارد شدم و گفتم: ا یگفتم: ا

 صتر است، آن گاه رسول خدا  از تو محبوب صباتر و نزد رسول خدا یات ز هیھمسا
، آن گاه نشستم و »یآر«نم؟ گفت: یا بنشیرسول خدا آ یگر تبسم نمود، گفتم: ایبار د

ه نگاھم را به خود کدم یدر آن ند یزیسرم را در خانه بلند نمودم، به خدا سوگند، چ
خدا، از خداوند بخواه تا بر امتت  رسول ید، مگر سه دانه پوست، گفتم: ایجلب نما

ه ک یش آورده، در حالیو گشا یاورد، چون بر فارس و روم فراخیش بیو گشا یفراخ
رده نشست و بعد از آن گفت: کنند، آن گاه خودش را جمع ک یھا خدا را عبادت نم آن
ا یدن یدر زندگ ھایشان یه خوبکاند  ی؟ آنان قومیھست کا تو در شیابن خطاب آ یا«
م مغفرت بخواه، و از فرط یرسول خدا، برا ی، گفتم: ا»ل شده استیتعجشان  یراب

ه خداوند کنیماه نزد آنان داخل نشود، تا ا یکه کھا سوگند خورده بود  خشم خود بر آن
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ن ی) چن۷۸۲/۲( ین در اصل آمده، و در بخارین چنیا .١را عتاب نمود یغزوجل و
 ی، و عبارت بخار»را عتاب نمود یه خدا وک یوقت« یعنی، »الله ن عاتبهیح«آمده: 

 اند. ت نمودهیھم روا یو نسائ ی، مسلم، ترمذین را بخاریا .درست است
م یه گفت: عمربن خطاب براکت است یو نزد مسلم ھمچنان از ابن عباس روا

نمود،  یریگ از زنان خود گوشه صامبر یه پک یان نمود و گفت: ھنگامیث بیحد
ند: رسول یگو یزنند و م ین میھا را به زم زهیه مردم سنگرکدم یداخل مسجد شدم، و د

ه به حجاب امر شود، کن قبل از آن بود یزنان خود را طالق داده است، و ا صخدا 
شه و یث را در مورد داخل شدنش نزد عاین را امروز خواھم دانست... و حدیگفتم: ا

ن گاه داخل شدم، و ه گفت: آکنیر شده، تا اکآن دو متذ یحتش برایحفصه و نص
 یه رسول خدا در آستانه دروازه باالخانه قرار دارد، و صدا نموده گفتم: اکمتوجه شدم 

ث را به مانند آنچه یاجازه بخواه... و حد صم جھت ورود نزد رسول خدا یرباح، برا
ار زنان بر تو گران کرسول خدا، چه از  یه گفت: گفتم: اکنیر شده، تا اکگذشت متذ

، یو ک، خداوند با توست، و ھمچنان مالئیھا را طالق بدھ شود، اگر آن یتمام م
 یالمکه کاتفاق افتاده  کم، و اندیر و مسلمانان با تو ھستکل و من و ابوبیایکل، میجبر

ن عمل] ی[و بر ا -د یق نمایام خداوند قولم را تصد نموده یه تمنکنیرا گفته باشم، مگر ا
 ه انتخاب نمودن:ید، آیه نازل گردین آیگاه ا ، آن -آورم  یمجا  بهش خدا را یستا

ن َطلََّقُ�نَّ  إِن ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿
َ
زۡ  ۥٓ ِدَ�ُ ُ�بۡ  أ

َ
 .]۵[التحریم:  ﴾ّمِنُ�نَّ  �َخۡ�ٗ  ًجاَ�ٰ أ

بھتر  یشما ھمسران یق اگر او شما را طالق بدھد، پرودرگارش به جایبه تحق«: ترجمه

 .»دھد یاو م یبرا

َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن﴿ ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  هُ لَٮ ۡ ٱوَ  ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل  دَ َ�عۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
 ٰ  .]۴[التحریم:  ﴾َظِه�ٌ  لَِك َ�

را ی، ز)د بردیش نخواھیاز پ یارک(د یو اگر بر ضد او دست به دست ھم دھ«: ترجمه
صالح، و فرشتگان بعد از آنان ل و مؤمنان ین جبرئیاور اوست، و ھمچنیخداوند 

 .»بان او ھستندیپشت

                                           
 ).۳۷/ ۱) احمد (۱۴۷۹) مسلم (۵۱۹۱بخاری ( -١
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ستادم و ی، آن گاه بر دورازه مسجد ا»رینخ«؟ گفت: یا ا آنان را طالق دادهیگفتم: آ
 د:یه نازل گردین آیبه آواز بلندم صدا نمودم: زنان خود را طالق نداده است، و ا

ٓ  �َذا﴿ مۡ  َءُهمۡ َجا
َ
 ٱ ّمِنَ  رٞ أ

َ
وِ  نِ مۡ ۡ�

َ
ْ  ِف وۡ �َۡ ٱ أ َذاُعوا

َ
وهُ  َولَوۡ  ۦۖ بِهِ  أ  �َ�ٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إَِ�  َردُّ

ْوِ� 
ُ
 ٱ أ

َ
 .]۸۳[النساء:  ﴾ُهمۡ ِمنۡ  رِ مۡ ۡ�

) ھا برسد، به آن( ستکا شی یروزیپ) ا خوفیاز امن  یه خبرک یو ھنگام«: ترجمه
األمر  یان و اولیشوایامبر و پیسازند، و اگر آن را به پ یع میآن را شا( قیبدون تحق

 .»نندک یل میدانند و تحل یم ینندگان آنان، آن را به درستکنند، استنباط کارجاع 
ر ابن ین در تقسین چنیا .١رون نمودمیه آن امر را استنباط و بکبودم  یسکو من 

ث را ھمچنان عبدالرزاق، ابن سعد، ابن حبان، ی) آمده است. و حد۳۸۹/۴ر (یثک
) آمده ۲۶۹/۱نز (که در الکشان، چنانیر ایه و غیمردو ر، ابن منذر، ابنی، ابن جریھقیب

 یدر حال سر که گفت: ابوبکت نموده، یروا سو احمد از جابر  اند. ت نمودهیاست، روا
اش نشسته  ه مردم بر دروازهکاجازه گرفت،  صورود نزد رسول خدا  یآمد و برا
آمد  سعد از آن عمر به او اجازه داده نشد، ب یھم نشسته بود، ول صامبر یبودند، و پ

ر و عمر اجازه داد، و آن دو کابوب یبه او اجازه داده نشد، بعد برا یو اجازه خواست، ول
نشسته بود، و زنانش در اطرافش قرار داشتند، و  صامبر یه پکداخل شدند،  یدر حال

صحبت خواھم نمود،  صامبر یخاموش بود، آن گاه عمر گفت: با پ صخودش 
ھمسر  -د یاش دختر زکرسول خدا،  ین عمر گفت: ای، بنابرابخندد ین است وکمم

قبل از من نفقه خواست و من در گردنش زدم، آن گاه  کیه اندک، یدید یرا م -عمر 
ه کھا ھم  نیا«د، و گفت: یار گردکنش آشیپس یھا ه دندانک ید حتیخند صامبر یپ

شه برخاست تا یعاسوی  بهر ک، آنگاه ابوب»خواھند یاند از من نفقه م در اطراف من
 صامبر یا از پیگفتند: آ یمشان  ھردوی حفصه برخاست، وسوی  بهبزندش، و عمر 

آن دو را منع نمود، و زنان  صد، و رسول خدا یخواھ یست میه نزدش نکرا  یزیچ
ه نزدش نباشد کرا  یزیگر چین مجلس دیگفتند: به خدا سوگند، از رسول خدا بعد از ا

شه یاز عا صامبر یار را نازل نمود، و پیانتخاب و اخت أل: و خداوند م، گفتیخواھ ینم
ه قبل از کشوم، دوست ندارم  یادآور میت یرا برا یمن امر«شروع نمود و گفت: 

                                           
 ).۴۱۸۷) ابن حبان (۱۴۷۹مسلم ( -١
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ش ید: برایگو یست؟ مید: آن چی، پرس»ینکمشورت پدر و مادرت در آن مورد عجله 
 تالوت نمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
 .]۲۸[االحزاب:  ﴾...ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

 .»زنان خود بگو.... یامبر! برایپ یا«: ترجمه
ه خداوند متعال و کنم؟ بلکا درباره تو با پدرومادرم مشورت یشه پاسخ داد: آیعا

از زنانت آنچه  یچ زنیھ یه براکخواھم  ینم، و از تو مک یار و انتخاب میرسولش را اخت
ر یمرا سخت گ یخداوند تعال«فرمود:  صامبر یپ، یادآور نشویام  ار نمودهیرا من اخت

از آنان اگر از آنچه  یننده فرستاده است، ھر زنکه مرا معلم و آسان کنفرستاده است، بل
ت یز رواین ین را مسلم و نسائیا .١»دھم یبپرسند، به او خبر م یا تو انتخاب نموده

شه فرمود: یگفت: عاه کت است یروا بحاتم از ابن عباس  یاند. و نزد ابن اب ردهک
د، و از من از جمله زنانش از ھمه اول شروع یار و انتخاب نمودن نازل گردیه اختیآ

شوم، اگر در آن تا مشورت نمودن پدر و  یادآور میرا  یت امریمن برا«نمود و گفت: 
ه پدر و مادرم مرا به کدانست  ید: و میگو ی، م»ستین کیبر تو با ینکمادرت عجله ن

گفته  یو تعال کد، بعد از آن گفت: خداوند تباریگو یدھند م یستور نمد یو ییجدا
 است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
 ت.یآھردو  ﴾ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

نم؟ من خدا، کن باره با پدر و مادرم مشورت یا در اید: پس گفتم: آیافرا یشه میعا
ار داد و یاخت خواھم، بعد از آن ھمه ھمسرانش را یو روز آخرت را م یرسول و

ن را یشه به مانند ایو مسلم ھم از عا یبخار .٢شه را گفتندیمثل گفته عاشان  ھمه
ت یشه روایاز عا -و لفظ از احمد است  -اند. و ھمچنان نزد آن دو و احمد  ت نمودهیروا

 یاریم، و اختیار داد، و ما او را انتخاب نمودیما را اخت صه گفت: رسول خدا کاست 
 ) آمده است.۴۸۱/۳ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٣.١ز نشمردیچ چینمودن را ھ

                                           
 ).۱۴۷۷) مسلم (۴۷۸۵بخاری ( -١
) ترمذی ۲۲۰۳) ابوداوود (۴۸-۴۵/ ۶) احمد (۱۴۷۷) مسلم در کتاب الطالق (۴۷۸۶بخاری ( -٢

 ).۲۰۵۲ابن ماجه () و ۵۶/ ۶) نسائی (۱۱۷۶(
ه کن فقھاء خالف است ین مسئله بیه در اکار دادن را در جمله طالق نشمرد، چنانیآن اخت یعنی -٣

 ا نه.یار دادن طالق است یا اختیآ
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 مونهیشه و میبا عا ص امبریپ معاشرت
به من  صه گفت: رسول خدا کاند  ت نمودهیروا لشه یو مسلم از عا یبخار

 ین ھم باشیه بر من خشمگک یدانم، و وقت یم یباش یه از من راضک یمن وقت«گفت: 
 یباش یه از من راضک یوقت«؟ گفت: یدان یجا مکن را از یدم: ای، پرس»دانم یم
 ین باشیه بر من خشمگک یر، سوگند به پروردگار محمد، و وقتی: نخییگو یم
رسول  ی، به خدا سوگند، ای، گفتم: آر»میر، سوگند به پروردگار ابراھی: نخییگو یم

 است.) آمده ۲۷۲وه (صکن در المشین چنیا .٢نمک ینم کخدا، جز اسمت را تر
د یگو یبود، م صبا رسول خدا  یدر سفر یه: وکت نموده یشه روایو ابوداود از عا

ه چاق شدم باز با او مسابقه دادم ک یسبقت جستم، ھنگام یبا او مسابقه نمودم، و از و
وه کن در المشین چنیا .٣»ن به عوض آن سبقتیا«و او از من سبقت جست، فرمود: 

ه گفت: نزد کت نموده، یروا بو ابن نجار از ابن عباس  ) آمده است.۲۷۳(ص
را آورد، و باز  یلباس یو ،٤خواند یمھمان شدم، و اودر آن شب نماز نم لمونه یم

د و یبستر انداخت، و بعد از آن بر پھلو خواب یرا آورد، و آن را طرف باال یگریلباس د
ز سرم یپھن نمود، و من ن من یش برایرا در پھلو یزید، و چیشکخود  یجامه را بر رو
ه نماز خفتن را گزارده بود آمد و ک یدر حال صامبر یگذاشتم، بعد پ یرا بر بالشت و

بستر گرفت، و آن را لنگ بست و  یرا از طرف باال یا د، آن گاه پارچهیبه بستر رس
در لحافش داخل  یزان نمود، بعد از آن با ویھا را آو د و آنیشکراھن و تنبان خود را یپ

زان بود یه آوک یآب کمشسوی  به صامبر ید، پیآخر شب فرارس ید. و وقتیگرد
آب  یزم و بر ویه برخکم گرفتم یرد، من تصمکبرخاست و آن را باز نمود، و از آن وضو 

بستر آمد و سوی  بهام، بعد  دار بودهیه بکند یه مرا ببکناپسند دانستم  یزم، ولیبر
مسجد برخاست و به نماز گزاردن سوی  بهد، و یشکرفت و پارچه را خود را گ یھا لباس

ستادم، یا یپرداخت، آن گاه من برخاستم و وضو نمودم، و آمدم و در طرف چپ و

                                                                                                       
 ).۲۴۳۹) و مسلم (۵۲۸۸بخاری ( -١
 ) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.۲۵۷۸. ابوداوود (صحیح -٢
) حسن دانسته. ۲۰۵۶. آلبانی آن را در صحیح الجامع ()۹۱۲۲» (الشعب«. بیھقی در حسن -٣

 ) که آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافقت نموده.۱۶، ۱۹/ ۱ھمچنین حاکم (
 ض قرار داشت. م.یام حی: در ایعنی -٤
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مرا به دست خود از پشت سرش گرفت و به طرف راستش آورد، آن گاه  صامبر یپ
ز در ینشست و من ن ز با او نماز گزاردم، بعد از آنیعت نماز گزارد و من نکزده ریس

ه بر اثر کنفسش را،  یام خم نمود و صدا اش را به طرف گونه ش نشستم، و گونهیپھلو
رسول خدا، و او  یآمد و گفت: نماز ا سبعد از آن بالل  ،١دمیآمد، شن یرون میخواب ب

عت نماز پرداخت، و بالل به اقامت گفتن کمسجد برخاست و به گزاردن دو رسوی  به
 .٢پرداخت

 رزنیپ یکبا  ص امبریحسن معاشرت پ
 صامبر ینزد پ یرزنیه گفت: پکاند  ت نمودهیروا لشه یو ابن نجار از عا یھقیب

ه تو کبل«، فرمود: ی، پاسخ داد: جّثامه مزن»یستکیتو «به او گفت:  صامبر یآمد، پ
، »د؟ید؟ حالتان چگونه است؟ بعد از ما چطور بودیشما چطور ،٣یھست یحسانه مزن

 یرون رفت گفتم: ایه بک یرسول خدا، و وقت یت ایر، پدر و مادرم فدایداد: به خ پاسخ
در زمان  یشه ویعا یا«؟! گفت: ییگو ینقدر خوش آمد میر این زن پیرسول خدا، به ا

 یھمچنان از و یھقیو نزد ب». مان استیاز ا ییآمد، و مراعات آشنا یجه نزد ما میخد
د یگرد یخوش حال م یآمد، و او به و یم صامبر ینزد پ یرزنیه گفت: پکت است یروا

 یدھ یانجام م یزیرزن چین پیا یت، تو براینمود، گفتم: پدر و مادرم فدا یو عزتش م
ا یآمد، آ یجه نزدمان میدر زمان خد یو«!! گفت: یدھ یس انجام نمکچ یھ یه براک

) آمده ۱۱۵/۷نز (کن در الین چنیا .٤»مان استیاز ا یرم در دوستکه ک یدان ینم
دم یرا در جعرانه د صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا سل یاز ابوطف ٥یو بخار است.

عضو شتر را  یکه کبودم  یا نمود، و من در آن روز بچه یم میرا تقس یه گوشتک

                                           
 ل شد و به خواب رفت. م.یمن ما یروسوی  بهش یبر اثر خواب رو یعنی -١
 آمده است.) ۱۱۹/۵نز (کن در الین چنیا -٢
ند، و ک یھمت را افاده م بی ند خاطر و خواب آلود وکد و ید، و پلیآ یمبالغه م یبرا» چثامه -٣

 ند. م.یار را گوکویکار نیبس» حسانه«
) ضعیف دانسته ۲۱۱» (ضعیف االدب«) و آلبانی آن را در ۱۲۹۵» (االدب المفرد«بخاری در  -٤

 ).۶۱۸/ ۳) و حاکم (۵۱۴۴است. ھمچنین ابوداوود (
 ).۱۸۸األدب (ص -٥
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پھن نمود،  یو یچادرش را برا صامبر ینزدش آمد و پ یتوانستم ببرم، آن گاه زن یم
 .١ر داده استیرا ش یه وکست؟ پاسخ داد: مادرش کین یگفتم: ا

 غالم حبشی و ابن مسعود یکبا  ص امبریمعاشرت پ
ه کاند  ت نمودهیروا سدبن منصور از عمر یم و سعی، ابونعی، بزار، ابن السنّ یطبران

فشرد،  یپشتش را م یو یه غالم حبشکوارد شدم،  یدر حال صامبر یگفت: نزد پ
. ٢»شب مرا شتر انداختید«؟ گفت: یت داریاکش یزیاز چ ایرسول خدا، آ یگفتم: ا

ت یاز قاسم بن عبدالرحمن روا ٣و ابن سعد ) آمده است.۴۴/۴نز (کن در الین چنیا
هکنموده،  د، یپوشان یرا م صرسول خدا  یھا فشک س( بن مسعود) ه گفت: عبداللَّ

آمد،  ینشستن خود م یبه جا یرفت، و وقت یبا عصا م یو یش رویبعد از آن پ
داد، و  ینمود و عصا را به او م یھا را در بازوان خود داخل م د و آنیشک یرا م یو یھا فشک

نمود، و با  یش میرا در پا یو یھا فشکزد یخواست برخ یم صه رسول خدا ک یوقت
شد.  یداخل حجره م صنمود، و قبل از رسول خدا  یت مکحر یو یرو شیعصا در پ

غسل  صه رسول خدا ک یه گفت: وقتکت است یح روایھمچنان از ابومل یونزد و
ه برا یم رد، و ک یدارش مینمود ب یه خواب مک یگرفت، و وقت یش پرده مینمود عبداللَّ

 رفت. یھمراھش م یرفت فقط و یم ییجا یوقت

 با انس ص امبریمعاشرت پ
 صگفت: رسول خدا  یه مکاند  ت نمودهیروا سم از انس یبه و ابونعیش یابن اب

ست ساله بودم، و یه درگذشت بک ینه آمد من ده سال داشتم، و ھنگامیه به مدک یزمان
ر از کنمودند. و نزد ابن سعد و ابن عسا یق میب و تشویترغ یم مرا به خدمت ویمادرھا

؟ گفت: از بدر یا در بدر حاضر بودیه گفت: به انس گفته شد: آکت است یثمامه روا
ه انصاریومادر ش بی بودم، یب میجا غاک  کد: انس بن مالیگو یم ی!! محمد بن عبداللَّ

                                           
) که آن را به ۹۶/ ۵) نگا: مجمع الزوائد (۲۱۱/ ۶) و خطیب (۸۳/ ۱» (الصغیر«طبرانی در  -١

به جز عبدالله بن اند  گوید: رجال آن رجال صحیح می طبرانی در االوسط ارجاع داده است. بزار
 اند. ش دانستهزید بن اسلم که ابوحاتم او را ثقه دانسته و ابن معین و دیگران ضعیف

 ).۲۴۴۵. بزار (ضعیف -٢
٣- ۱۵۳/۳. 
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ه بچه بود ک رون شدیب یرد، در حالکت کبدر حرسوی  بهه ک یھنگام صبا رسول خدا 
 .١نمود یرا م صامبر یو خدمت پ

 ص امبریخدمت جوانان انصار و بعض اصحاب پ
 یارھاکست تن از جوانان انصار به خاطر یه گفت: بکت نموده، یبزار از انس روا

 یارکه ک یبودند]، و وقت ینمودند، [و ھمراھش م یرا مالزمت م یو صرسول خدا 
) گفته: در آن ۲۲/۹( یثمیھ .٢فرستاد یھا را دنبال آن م آمد آن یش میش پیبرا
ت یروا سھمچنان از عبدالرحمن بن عوف  یو نزد و ه من نشناختم شان.کاند  یسانک

ا چھارتن از اصحابش یرا پنج تن  صامبر یا دروازه پیرا  صامبر یه گفت: پکاست 
ه کباشد، چنان یف میآمده و ضع یده ربذیبن عب ین موسیدر ا .٣نمودند ینم کتر
ه گفت: ما، به خاطر کت است یروا سد یھمچنان از ابوسع ید. و نزد ویگو یم یثمیھ
 یارکفرستادن دنبال  یا براید و یآ شیپ یحاجت صرسول خدا  ید برایه شاکنیا

ھا  یدر ضمن نوبت یا ن راستا عدهیم و در اینمود یضرورت افتد، در بودن نزدش نوبت م
نزد  یدر حال صرسول خدا  یروز ،٤شد یاد میآمدند و تعداد ز یت اجر و ثواب میبه ن
ا شما را از ین چه راز است؟ آیا«م، گفت: ینمود یاد میه ما دجال را کد، یرون گردیما ب

اند و در  گفته، ثقه یثمیه ھکرجال آن، چنان ٥»منع ننموده بودم؟ یراز و سرگوش
 اختالف است.شان  بعض

ا از ی ساز ابودرداء  یه: وکت است یان روایھمچنان از عاصم بن سف یو نزد و
اش شب را  اجازه خواستم تا بر دروازه صه گفت: از رسول خدا کد یشن سابوذر 

 یرا سپر یند، و او به من اجازه داد و شبکدار یضرورت خود ب یو مرا برا مینما یسپر

                                           
 ) آمده است.۱۴۱/۵ن در المنتخب (ین چنیا -١
 ).۲۴۴۶. بزار (ضعیف -٢
) شیخ ۱۷۸۱» (مشکل اآلثار«) و طحاوی در ۲۴۴۷) بزار (۳۰/ ۳: احمد (احتماال حسن باشد -٣

 ).۳۱۵/ ۱گوید: احتماال حسن است. نگا: مجمع الزوائد ( ارناووط می
ن سبب یبود، و به ا یمشان  ھم نوبت یآمدند و اشخاص یبه خاطر ثواب بدون نوبت م یسانک یعنی -٤

 شد. م. یاد میافراد حاضر ز
٥-  
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 سفه یر ازحذکاند. و ابن عسا د، ثقهیگو ی) م۲۲/۹( یثمیه ھکرجال آن، چنان .١نمودم
غسل  یبرا یدر ماه رمضان نماز گزاردم، و صه گفت: با رسول کت نموده، یروا

ماند، فرمود:  یدر ظرف اضاف یاز و یش پرده گرفتم، و آبینمودن برخاست و من برا
رسول  یگفتم: ا ،٢»زیبر آن بر ین، و اگر خواسته باشکآن را بلند  یاگر خواسته باش«

تر است، آن گاه به آن  دهیم پسندیختن آب تازه بر آن برایمانده از رین آب باقیخدا، ا
ه کنه، تو را چنان«ر، فرمود: یم پرده مگیم پرده گرفت، گفتم: برایغسل نمودم و او برا

 .٣»نمک یپرده م یمرا پرده نمود

 تشیم و با اطفال اھل بیبا پسرش ابراھ ص امبریمعاشرت پ
ه از رسول کدم یرا ند یسکچیه گفت: ھکت نموده، یروا س کاز انس بن مال ٤مسلم

بود،  یا ردھندهینه شیمد یم در عوالیابراھ یتر باشد. برا ال مھربانیبر ع صخدا 
شد  یافتاد و داخل خانه م یم به راه میبود یه ما ھمراھش مک یدر حال صامبر یپ

گرفت و  یم را میآھنگر بود، و ابراھ یردھنده ویوخانه پر از دود بود، چون شوھر ش
م وفات نمود یه ابراھک ید: ھنگامیگو ینمود، عمرو م ید، و دوباره عودت میبوس یم

دو  یو یدرگذشت، برا یرخوارگیر شم پسرم است، و دیابراھ«فرمود:  صرسول خدا 
ن را، یو احمد ا .٥»نندک یل میمکرا در جنت ت یه مدت رضاعت وکرده است یش

ه بن حارث  ت نموده است.ی) آمده، روا۴۵/۶ه (یه در البداکچنان  سو احمد از عبداللَّ
ه، عب صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا ه و یعبداللَّ را در  شربن عباس یثکداللَّ
 یو یمن سبقت جست براسوی  بهس کھر «گفت:  یصف قرار داد، و بعد از آن م یک
 ینه ویدند و بر پشت و سیدو یم یوسوی  بهد: آن گاه یگو یم». ن و چنان استیچن

                                           
 ).۲۴۴۸بزار ( -١
 ز. م.یگر آب بریآن د ی: باالیعنی -٢
 ) آمده است.۱۶۴/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣
٤- ۲۵۴/۲. 
 ).۱۲/ ۳) و احمد (۲۳۱۶مسلم ( -٥
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ن ید: ایگو ی) م۱۷/۹( یثمیھ .١دیشک ید و در آغوش میبوس یافتادند، و او آنان را م یم
 است. ت نموده، و اسناد آن حسنیرا احمد روا

ه بن جعفر  ٢رکو ابن عسا ه رسول ک یه گفت: وقتکت نموده، یروا باز عبداللَّ
از  یروز یشد، و یاش استقبال م آمد، با بردن اطفال خانواده یم یاز سفر صخدا 
خود سوار  یش رویشتر نزدش برده شدم، و او مرا در پیآمد، و من از ھمه پ یسفر

آورده شد، و او را در پشت سر  شن یا حسیاز فرزندان فاطمه حسن  یکینمود، آن گاه 
چنان از  ھم یم. و نزد وینه شدیداخل مد یسوار یک یرد، و ما سه تن براکخود سوار 

 یه با اطفال بازکاز نزدم گذشت  یدر حال صه گفت: رسول خدا کت است یروا یو
خود سوار نمود، و سه تن  یسواررا از پسران عباس بر  یا نمودم، آن گاه مرا و بچه یم

ه یعبه گفت: من، قثم و کت است یھمچنان از او روا یم. و نزد ویبود یسوار یکبر  داللَّ
بر  صم، ناگھان رسول خدا یردک یم یم و بازیه بچه بودک یفرزندان عباس در حال

ش ی، آن گاه مرا در پ»دینکم بلند ین را برایا«از نزدمان عبور نمود و گفت:  ییسوار
، و او را در عقب خود سوار »دینکم بلند ین را برایا«خود سوار نمود، و گفت:  یرو

ه براینمود، و عب ه کنیش از ایاز عمو صامبر یپ یتر بود، ول عباس از قثم محبوب یداللَّ
د: بعد از آن سه بار بر سرم دست یگو یا ننمود، میرد حک کقثم را سوار نمود و او را تر

ن جعفر در یا، خودت جانشیبار خدا«گفت:  ید میشک یه دست مک ید، و ھر باریشک
 .٣»فرزندانش باش

را بر  بن یه گفت: حسن وحسکت نموده، یروا ساز عمربن خطاب  یعلیو ابو
 صامبر یاست، پتان  یر پایز یدم و گفتم: چه خوب اسبید صامبر یپ یھا شانه

) و المجمع ۱۰۶/۷نز (کال ن درین چنیا .٤»ن دویاند ا یارانکسوار یکو ن«فرمود: 
ن را یه در المجمع آمده، و گفته: اکچنان  اند. حی) آمده، و رجال آن رجال صح۱۸۲/۹(

نز آمده که در الکن را، چنانین ایرده است، و ابن شاھکت یف روایبزار به اسناد ضع

                                           
) که مرسل است و شیخ احمد شاکر آن ۱۸۸/ ۱۹) طبرانی (در الکبیر) (۲۱۴/ ۱احمد ( .ضعیف -١

 را ضعیف دانسته است.
 ت نموده است.یروا« ص یت النبیفضائل اھل ب«ز در باب ین را مسلم نیا -٢
 ) آمده است.۲۲۲/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٣
 ).۷۲/ ۴لعالیة () و المطالب ا۱۸۲/ ۶) نگا: المجمع (۲۶۲۱. بزار (ضعیف -٤
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امبر یه گفت: پکت است یروا بر از ابن عباس کت نموده است. و نزد ابن عسایروا
به او  یرون آمد، مردینمود ب یرا بر شانه خود حمل م سه حسن ک یدر حال ص

 یارکسوار  یکو ن«فرمود:  صامبر ی، پیا را سوار شده ییسوار یکبچه، ن یگفت: ا
 صه گفت: رسول خدا کت است یروا باز براء بن عازب  یو نزد طبران .١»نیاست ا
د، یسوار گرد یآمد، و بر پشت و باز آنھا  یکیا ین یخواند، و حسن و حس ینماز م

م کرا محشان  ھردوی ایرا  ینمود، با دست خود و یسر خود را بلند م یوقت یو
 سھمچنان از جابر  یو نزد و .٢»تان یاست سوار ییسوار یکن«گرفت، و گفت:  یم

راه ھایش  ه بر پاھا و دستکداخل شدم  صنزد رسول  یه گفت: در حالکت است یروا
ست شترتان یشتر یکن«گفت:  یبر پشتش بودند، و م بن یو حسرفت و حسن  یم

ن مسروح ابوشھاب ید: در ایگو ی) م۱۸۲/۹( یثمیھ .٣»د شمایھست یانیھمتا یکو ن
 باشد. یف میآمده، و ضع

 ه گم شدندکن ھنگامی یقصه وی با حسن و حس
قرار  صه گفت: ما در اطراف رسول خدا کت نموده، یروا ساز سلمان  یطبران

اند،  ن گم شدهیرسول خدا، حسن و حس یآمد و گفت: ا لمن یا ه امکم یداشت
د یزیبرخ«فرمود:  صامبر ین حادثه در وقت ظھر اتفاق افتاده بود، آن گاه پید: ایگو یم

ت افتاد، و که متوجه بود به حرک یس به ھمان طرفک، و ھر »دینکو فرزندانم را جستجو 
 یوھکه به دامنه کنیبه راه خود ادامه داد تا ا یبه راه افتادم، و صامبر یمن به طرف پ

ستاده یبر دمش ا یاند، و مار دهیگر چسبیدیکن به یه حسن و حسکد ید، و ناگھان دیرس
رفت  یبه سرعت طرف و صشود، آن گاه رسول خدا  یرون میو از دھنش شرر آتش ب

رد و کت کد و به شتاب حرخطاب نمو صبه رسول خدا  یزیو آن مار متوجه شد و چ
گر یدیکن آمد، و آنان را از ینزد حسن و حس صامبر یھا داخل شد، و پ سنگ یدر بعض

تان، چقدر نزد  یپدر و مادرم فدا«د و گفت: یشکجدا نمود، و بر صورتشان دست 
را بر شانه چپش  یگریرا بر شانه راستش و دشان  یکی، بعد »دیخداوند عّزتمند ھست

                                           
 ) آمده است.۱۰۴/۷نز (کن در الین چنیا -١
 د: اسناد آن حسن است.یگو ی) م۱۸۲/۹( یثمیھ -٢
 ).۱۸۲/ ۹) نگا: المجمع (۵۲/ ۳. طبرانی (ضعیف -٣
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 صتان، رسول خدا  ییاست سوار یسوار یکفتم: خوشا به حالتان، چه نسوار نمود، گ
) ۱۸۲/۹( یثمیھ .١»نان بھتر استین دو، و پدرشان از ایاند ا یارانکسوار یکن«فرمود: 

 یعلیاز  ین را طبرانیباشد. و ا یف میضع یآمده، و ین احمدبن راشد ھاللید: در ایگو یم
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۰۷/۷(نز که در الکبن مره به مثل آن، چنان

 یم، و به طعامیبود صه گفت: با رسول خدا کت نموده، یروا ساز جابر  یو طبران
ند، آن گاه ک یم یدر راه با اطفال باز سن یه حسکم یم، ناگھان متوجه شدیدعوت شد

نجا و ین ایقوم رفت و دست خود را باز نمود، و حس یش رویبه شتاب پ صامبر یپ
دست  یکه گرفتش و کنید تا ایخند یم یبا و صنمود، و رسول خدا  یفرار مآنجا 

را در  یش، بعد ویان سروگوش ھایرا در م یگریگذاشت، و د یخود را در چانه و
را  یسکن از من است و من از او، خداوند یحس«د، و سپس گفت: ید و بوسیشکآغوش 

ن یا .٢»ھااند نواده از نوادهن دو یدارد دوست بدارد، حسن و حس یرا دوست م یه وک
 ) آمده است.۱۰۷/۷نز (کن در الیچن

 ص معاشرت اصحاب پیامبر

 و داردیکاز عثمان بن مظعون تا معاشرت ھمسرش را ن ص امبریدرخواست پ
 به گفت: ھمسر عثمان بن مظعون کت نموده، یروا یعیاز ابواسحاق سب ٣میابونع

وارد شد، به او  صامبر یاش نزد زنان پ ھنهک یھا ل و صورت نامناسب و با لباسکدر ش
و در طول روز  ،٤ستاده استیگفتند: تو را چه شده؟ پاسخ داد: عثمان در طول شب ا

با عثمان بن مظعون روبرو  یخبر داده شد، و صامبر یبه پ یروزه دار، آن گاه قول و
، یتھس یپاسخ داد: بل» ستم؟یت نیشوایا من پیآ«د و مالمتش نموده گفت: یگرد

و و با داشتن یکل و حالت نکدر ش یت بگرداند، و بعد از آن ھمسر ویخداوند مرا فدا
 آمد و ھنگام مرگش سرود: ییخوشبو

                                           
 ).۱۸۲/ ۹) نگا: المجمع (۶۵/ ۳. طبرانی (ضعیف -١
آلبانی آن را در صحیح ) ۱۴۴) ابن ماجه (۳۷۷۵) ترمذی (۳۶۴. بخاری در ادب المفرد (حسن -٢

 ) حسن دانسته است.۱۲۲۷) و الصحیحة (۲۷۹) و صحیح االدب (۳۱۴۶الجامع (
 ).۱۰۶/۱ه یالحل -٣
 گزارد. م. ینماز م -٤
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 منونـيا عنيُ جود بدمع غري م
 

زية عثم   ان بن مظعونِ ـعىل رَ
 

ء بات يف رضوان خالقه عىل امر 
 

 طوبى له من فقيد الشخص مدفونِ  
 

 غرقدهطاب البقيع له سكنى و
 

 أرشقت أرضه من بعد تفتنيو 
 

 اورث القلبَ حزناً الانقطاع لهو
 

 ا ترقى له شوينـات فمـممـحتى ال 
 

رده، و عبدالرزاق از عروه به کت ین را روایا یبه معنا س) از ابوبرده ۳۹۴/۳و ابن سعد (
ر کمتذ اشعار راشان  ھردوی ت نموده، وی) آمده، روا۳۰۵/۸نز (که در الکمانند آن، چنان

 لشه ینزد عا یه وکر شده کده، و متذیم نامکیرا خوله دختر ح یاند، و عروه ھمسر و نشده
ت بر ما فرض یعثمان رھبان یا«فرمود:  صامبر یآمده: پ یث ویوارد شد، و در حد

ستم؟ به خدا سوگند، من از یده نیو و پسندیکن یشوایت پیا من برایده نشده است، آیگردان
 .١»مینما یشتر حدود خداوند را حفاظت میرم و از شما بھمه شما پرخوف ت

ه بن عمرو تا معاشرت ھمسرش را ن ص امبریپ درخواست  و داردیکاز عبداللَّ
ه بن عمرو  ٢میابونع ش به یرا از قر یه گفت: پدرم زنکت نموده، یروا باز عبداللَّ

عبادت در روزه و  یه براک یه نزدم وارد شد، به سبب قوتک یاحم درآورد، ھنگامکن
عاص نزد ھمسرم آمد و به او  شدم. آن گاه عمروبن ینم یکنزد ینماز داشتم به و

 ی، مرد -ن شوھر یا بھتری -ن مردان ی؟ پاسخ داد: بھتریافتیگفت: شوھرت را چگونه 
ده است، آن گاه [پدرم] یگرد یکه نه ستر و پرده ما را نظر نموده و نه به بستر ما نزدک

آورد و سرزنشم نمود و دشنامم داد، و با زبانش مورد عتابم قرار داده گفت:  یبه من رو
احت درآوردم، و تو بر او کت و شرف برخوردار است به نیثیه از حکش یرا از قر یزن

به راه  صامبر یپسوی  به! بعد از آن ین نمودیو چن ٣یو او را بازداشت یتنگ گرفت
دنبال من فرستاد و نزدش آمدم، به  صامبر یت نمود، آن گاه پیاکد و از من شیافتاد

ام یو شب را ھم ق«، گفت: یپاسخ دادم: بل» ؟یریگ یا روز را روزه میآ«من گفت: 

                                           
 ).۲۶/ ۹) و طبرانی (۲۰۱۵) نگا: االرواء (۲۲۶/ ۶. احمد (صحیح -١
 ).۲۸۵/۱ه (یالحل -٢
، و خودش را یداشته باشند انجام نداد یقع مه ھمسران از شوھران توکرا  یا معامله ی: با ویعنی -٣

و  یا را تحت فشار قرار داده یتو و یین سبب گویند، به اکب یارکبه دلخواه خود  یھم نگذاشت
 .یا با برآورده نساختن خواھشاتش او را بازداشته
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نم، نماز ک یرم، و افطار میگ یمن روزه م یول«، فرمود: یپاسخ دادم: بل» ؟ینک یم
از سنتم  هک یسکن یشوم، بنابرا یم یجایکز یشوم، و با زنان ن یگزارم، و خواب م یم

ن یگفتم خود را از ا .١»قرآن را در ھر ماه بخوان«، و گفت: »ستیگرداند از من ن یرو
تر  ین قوی، گفتم خود را از ا»پس آن را در ھر ده روز بخوان«ابم، فرمود: ی یتر م یقو
از ھر ماه سه روز روزه «و افزود: » ن آن را در ھر سه روز بخوانیبنابرا«ابم، فرمود: ی یم

 یک«ه گفت: کم بلند نموده رفت یترم، و تا آن وقت برا ی، گفتم: من از آن قو»ریبگ
 ÷ن روزه برادرم داود ین روزه ھاست، و این بھتریروز بخور، چون ا یکر و یروز روزه بگ

ھر عابد  یبرا«فرمود:  صامبر ید: بعد از آن پیگو یث خود مین در حدی، حص»است
سوی  بها یاست،  یستگکو ش یط و رغبت سستھر نشا یاست، و برا ینشاط و رغبت

ت یسنت باشد ھداسوی  بهاش  یستگکو ش یه سستک یسکبدعت، سوی  بها یسنت 
». ده استیگرد کر آن باشد ھالیغسوی  بهاش  یستگکو ش یه سستک یسکشده، و 
ه بن عمرو وقتیگو یمجاھد م ف و بزرگ سال ھم شده بود، ھمان یه ضعک ید: عبداللَّ
گرفت، و بعد از آن  یرا متصل روزه م یچند یگرفت، روزھا یھمچنان روزه مروزھا را 

ز تالوت یفه خود را در قرآن نید: و وظیافزا یگردد، م ینمود تا قو یرا افطار م ییروزھا
د، یرسان ینش به سر میآن را در وقت مع یم، ولک ینمود و گاھ یاد میز ینمود، گاھ یم
را  صگفت: اگر رخصت رسول خدا  یبعد از آن م ا در سه روز، ویا در ھفت روز ی
جدا  یاز او در حال یتر بود، ول دهیم از آنچه او به آن امرم نمود پسندیرفتم برایپذ یم

ر آن یم و به غینما کن را تریه اکپسندم  ینمودم، و حاال نم ین امر عمل میه به اکشدم 
) ۲۷۱/۱ه در صفه الصفوه (کخود، چنان  ییبه تنھا ین را ھمچنان بخاریا .٢نمکعمل 

 رده است.کت یل، روایل طوکآمده، به مانند آن به ش

 ن باره اتفاق افتادیان سلمان و ابودرداء در ایآنچه م
ان سلمان و یم صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سفه یاز ابوجح ٣یبخار

را  لارت ابودرداء رفت، و ام درداء یبست، سلمان به ز یعقد برادر بابودرداء 
د، به او گفت: تو را چه شده است؟ پاسخ داد: ید یھنه و حالت خرابک یھا در لباس

                                           
 ن. م.کبار قرآن را ختم یکدر ھر ماه  -١
 ).۲۴۵۳) ترمذی (۱۵۸/ ۲) احمد (۱۸۵۹) مسلم (۵۰۵۲بخاری ( -٢
٣- ۲۶۴/۱. 



 ٥٠٩  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

ساخت و  یسلمان طعام یندارد، بعد ابودرداء آمد و برا یارکا یبرادرت ابودرداء به دن
خورم،  یمن نم یه تو نخورکنیگفت: بخور، من روزه دار ھستم، سلمان گفت: تا ا

زد، ینماز] برخ ید، ابودرداء رفت تا [برایه شب فرارسک ین او ھم خورد. ھنگامیبنابرا
ز، سلمان گفت: بخواب، و یه برخکت نمود کد، باز حریسلمان گفت: بخواب، و او خواب

نماز ھردو  ز، و آن گاهینون برخکد، سلمان گفت: ایه آخر شب فرارسک یھنگام
خودت بر تو حق دارد گزاردند، بعد سلمان به او گفت: پروردگارت بر تو حق دارد، نفس 

ھر صاحب حق حقش را بده. آن گاه نزد  ین برایو ھمسرت بر تو حق دارد، بنابرا
سلمان راست گفته «فرمود:  صامبر یادآور شد، پیآمد، و آن را به او  صامبر یپ

 ییادت ھایفه به مانند آن با زی) از ابوجح۱۸۸/۱ه (یم ھم در الحلین را ابونعیا .١»است
ت نموده، و ی) آمده، روا۱۳۷/۱نز (که در الکآن را، چنان  یعلیت، و ابورده اسکت یروا

ه در کن را، چنان یو ابن حبابن ا یو طبران یمه و دار قطنیو بزار و ابن خز یترمذ
ت ین را به الفاظ مختلف روای) ا۸۵/۴اند، و ابن سعد ( ردهکت ی) آمده، روا۱۵۱/۴الفتح (

 نموده است.

 نزد ھمسرش اسماءربن عوام یرت زبیشدت غ
با من  سر یه گفت: زبکت نموده، یروا بر کاز اسماء دختر ابوب ٢ابن سعد

و نه  یداشت و نه مال ین جز اسبش نه غالمیزم یازدواج نمود، و در آن وقت در رو
به دوش  یف آن را از طرف ویلکدادم، و ت ید: من اسبش را علف میگو ی، میگریز دیچ
دم و یوبک یخرما را م یھا شش ھستهکشتر آب یم، و براردک یتش میدم، و تربیشک یم

 ینمودم، ول یر میدوختم و خم یدادم، و دلو بزرگش را م یدادم، و به او آب م یآن را علف م
پختند، و آنان  یم نان میانصارم برا یھا هین سبب ھمسایتوانستم بپزم، به ا ینان را خوب نم

به او داده بود  صه رسول خدا کر ین زبیخرما را از زم یھا بودند، و ھسته یزنان صادق
ه کآمدم  یدر حال ید: روزیگو یدادم، م یل انتقال میسرم از فاصله دو م یرو

 یچند از اصحابش با و یه تنک صسرم بود و با رسول خدا  یخرما رو یھا ھسته
د، یتا مرا در عقبش سوار نما ،٣»اخ اخ«مرا طلب نمود و گفت:  یبودند روبرو شدم، و

                                           
 ).۲۴۱۳) و ترمذی (۱۹۶۸بخاری ( -١
٢- ۲۵۰/۸. 
 شود تا بخوابد. یشتر گفته م یاست برا یا لمهک -٣



 حیات صحابه    ٥١٠

 

د: یگو یم -اد آوردم یرتش را به یر و غیا نمودم، و زبیه با مردان بروم حکنیمن از ا یول
ا یه من حکدانست  صد: رسول خدا یافزا ی، م-ن مردم بود یتر رتیر از با غیو زب

و ھمراھم روبر یر آمده گفتم: رسول خدا در حالیت نمود، بعد نزد زبکنمودم، و حر
چند از اصحابش ھمراھش بودند، آن گاه  یخرما بر سرم بود، و تن یھا ه ھستهکد یگرد

اد آوردم، گفت: به یرت تو را به یا نمودم و غیح ید تا سوار شوم، ولیشتر خود را خوابان
دتر و یشد یخرما بر من از سوار شدنت با و یھا خدا سوگند، حمل نمودن ھسته

ت یفرستاد و او ترب یم خادمیر براکه بعد از آن ابوبکنیتا اد: یگو یتر تمام شد. م گران
 یو نزد و .١ه او مرا آزاد نموده باشدکاسب را از طرف من به عھده گرفت، و انگار 

بربن عوام بود، و او یر به دست زکه اسماء دختر ابوبکت است یرمه رواکاز ع ٢ھمچنان
نزد او  یپدرش آمد، و از شدت واسماء نزد  ین روزیداشت، بنابرا یشدت روا م یبر و

ه شوھر صالح ک ین، زن وقتکشه یم، صبر پکدختر یر گفت: اکت نمود، ابوبیاکش
شان  ھردوی ند،کد، و او پس از شوھر خود ازدواج نیداشته باشد و شوھرش وفات نما

 شوند. یجا جمع میکدر جنت 

 ت نمودیاکه از شوھرش به عمر شکقصه زنی 
اند  ت نمودهیروا یھمس ھاللکاز  ینکم در الکخ خود و حایدر تار ی، بخاریالسیط

آمد و  یم، ناگھان زنیه ما نزدش نشسته بودیکبودم، و در حال سه گفت: نزد عمر ک
م، به او کرش یاد شده، و خین، شوھرم شرش زیرالمؤمنیام ینزدش نشست، و گفت: ا

له اصحاب، و است از جم یمرد یست؟ پاسخ داد: ابوسلمه، گفت: وکیگفت: شوھرت 
نطور یا ایه نزدش نشسته بود گفت: آک یمرد یاست صادق، بعد از آن عمر برا یمرد

 یم، بعد به مردیشناس ینم ین، او را جز بدانچه گفتیرالمؤمنیام یست؟ گفت: این
دنبال شوھرش فرستاد  ه [عمر]ک ین، زن ھنگامکش یز، و او را صدایگفت: برخ

آمدند، شان  ھردوی هکنشده بود  یسپر کیاند برخاست و در عقب عمر نشست، و جز
ه در عقبم نشسته است ک یسکن یعمر نشست، عمر گفت: ا یش رویو ابوسلمه در پ

د: ین ھمسرت است، پرسیست؟ گفت: اکین ین، ایرالمؤمنیام ید: اید؟ پرسیگو یچه م
 یاد، گفت: ایم شده و شرت زکر تو یه خکند ک ید؟ پاسخ داد: ادعا میگو یچه م

                                           
 چاپ مکتبة العلم.» مسئولیت زن مسلمان«. نگا: کتاب من صحیح -١
٢- ۲۵۱/۸. 
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از زنان خوب و صالح خاندان  یگفته است! و ینادرست و بد یزین چیرالمؤمنیام
 یتر قرار دارد، ول شان در خانه مرفه ادتر دارد، و از ھمهیلباس زشان  است،از ھمه
؟ پاسخ داد: راست ییگو یر شده است، عمر به زن گفت: چه میھنه و پک ی[جفت] نر و

 یا شالق مورد ضرب قرار داده، گفت: ابرخاست و مرا ب یگفت، بعد عمر به طرف و
، بعد شروع به خبر دادن یاش را به فنا داد ی، جوانیدشمن جانت! مالش را خورد

ن، به خدا کعجله م ن، شتاب ویرالمؤمنیام یست. گفت: این یه در وک ینمود یزیچ
اد سه جامه را د یش امر اعطاینم، بعد براینش یگر بار نمین مجلس دیسوگند، ابدًا در ا

ت یاکخ شین شیگر از ایه دکر، و زنھار ین را در بدل آنچه به تو انجام دادم بگیو گفت: ا
 سھا برخاست، آن گاه عمر  ه با لباسکنم ک یش نگاه میمن به سو یی. افزود: گویینما

ه در مقابلش انجام دادم تو را ک یدیده گفت: آنچه مرا دیگردان یبه طرف شوھرش رو
ھردو  د: بعدیگو ینم. مک یار را نمکن ی، گفت: ایبرسان یش بدیبراه کبه آن واندارد 

ه کاست  یامتم ھمان قرن«د: یگو یه مکدم یشن صرفتند، و عمر گفت: از رسول خدا 
قبل از  ھایشانه سوگندکشود  یدا میپ یھا ھستم، باز دوم و سوم، سپس قوم من از آن

دھند، و  یم یخواسته شود گواھ یگواھه از آنان کنیباشد، و بدون ا یمھایشان  شھادت
 .١»دارند ییھا آوازھا و بانگ ھایشاندر بازار

 قصه زن دیگری و شوهرش با عمر
نزد عمربن خطاب آمد و گفت: از  یه گفت: زنکت نموده، یروا یابن سعد از شعب

سبقت جسته  یبه عمل یه از وک ینم، مگر مردک یت میاکا نزدت شین اھل دنیبھتر
د، و روز تا غروب روزه ینما یام میرده باشد، شب تا صبح قکعمل  یل عمل وا مثیباشد 

ن، گفت: کن معافم یرالمؤمنیام یغالب شد و گفت: ا یا بر ویرد، بعد از آن حیگ یم
ه برگشت، ک ی، تو را معاف نمودم، ھنگامیستود یکو دھد، نیکخداوند به تو پاداش ن

د، ین مرحله رسیتو به آخر یت برایاکش ن، او دریرالمؤمنیام یعب بن سور گفت: اک
و (د، ینکت نمود؟ پاسخ داد: از شوھرش، فرمود: زن را نزدم حاضر یاکد: چه شیپرس

قضاوت شان  انیعب گفت: در مک یپس برا ،٢)را دنبال شوھرش فرستاد و او آمد یسک

                                           
ن را ی) آمده است، و ا۳۰۳/۸نز (کن در الین چنیاست. ا ید: اسناد آن قویگو یابن حجر م -١

 رده است.کت ی) آمده، روا۹۳/۴ه در اإلصابه (ک) عاصم، چنان یربن (ابکھمچنان ابوب
 عاب.یبه نقل از االست -٢



 حیات صحابه    ٥١٢

 

ه من بدان ک یبرد یپ یزینم! گفت: تو به چکو من قضاوت  ین، گفت: تو حاضر باشک
 د: یگو ینبردم، گفت: خداوند متعال م یپ

ْ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا  .]۳[النساء:  ﴾عَ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�
 .»دینکاح کد، دو زن، سه زن و چھار زن نیآتان  ه خوشکرا  ین زنانیبنابرا«: ترجمه

 ینزد و ین و شبکام یافطار نما، سه شب ق یروز را نزد و یکر، و یسه روز روزه بگ
و او را به  ،١تر است م شگفت آورتر و مقبولین نسبت به اول برایبخواب. عمر گفت: ا

آن و  یبه معنا ین را از شعبیا یرکشیمردم بصره فرستاد.  یبرا یعنوان قاض
بگو، در  رده است، و در آن آمده: عمر به او گفت: به من راستکت یتر از آن روا یطوالن

ن، من زن ھستم، و آنچه را زنان اشتھا یرالمؤمنیام یست، آن زن گفت: این کیحق با
 یه گفت: زنکت است یم. و نزد عبدالرزاق از قتاده رواینما یز اشتھاء مینند، من نک یم

ا مرا امر یرد، گفت: آیگ یند و روز روزه مک یام مینزد عمر آمد و گفت: شوھرم شب ق
ت نمود، و بازگشت کام شب و روزه روز بازدارم؟ آن گاه آن زن حریرا از ق، تا او ینک یم

عب کپاسخ داد، آن گاه  یعمر مثل آن را گفت، و عمر چون قول نخستش به و یو برا
ست؟ ید: حقش چیاست، پرس یحق ٢یو ین، برایرالمومنیام یبن سور به او گفت: ا

از آن چھار  یکین او را یست، بنابراده ایحالل گردان یو یگفت: خداوند چھار زن را برا
روز، آن  یکشب حق است، و از ھر چھار روز  یکدر ھر چھارشب  یو یبرا ،٣بگردان

 یشب با و یکه از ھر چھارشب کگاه عمر شوھرش را طلب نمود، و دستورش داد 
 .٤روز را بخورد یکبخوابد، و از ھر چھار روز 

 قصه ابوغرزه و ھمسرش نزد عمر
را گرفت، و او را  سدست ابن ارقم  یه: وکت نموده یروا سر از ابو غرزه یابن جر

ابوغرزه  ی، ابن ارقم برای؟ پاسخ داد: بلینیب یا مرا بد میآ :٥نزد ھمسرش برد و گفت
                                           

 ت زن از شوھرش است. م.یاکاشاره به فھم او از ش -١
 ن زن. م.یا یبرا -٢
 . م.یبا اصالح از پاورق -٣
ربن ین و زبیریق ابن سیبه از طریش ین را ابن ابی) آمده است. ا۳۰۷/۸ ۳۰۸نز (کدر الن ین چنیا -٤

از  یار المنثوره از ابوحاتم سجستانید در األخیق محمدبن معن و ابن دریات از طریار در الموفقکب
 ) آمده است.۳۱۵/۳ن در اإلصابه (ین چنیز دارد. این یگریاند، و طرق د ت نمودهیده روایابوعب

 ھمسرش. م. یبرا -٥
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اد شده است، بعد ابن یم زین عملت واداشت؟ گفت: سخن مردم برایگفت: چه تو را به ا
را نزد ابوغرزه فرستاد  یسکخبر داد، آن گاه او آمد و به او  سارقم نزد عمربن خطاب 

اد شده یو به او گفت: چه تو را به آن عملت واداشت؟ پاسخ داد: سخن مردم بر سرم ز
اش ھم با او  ز نزد عمر آمد، عمهیرا دنبال ھمسرش فرستاد و او ن یسکاست، آن گاه 

د: یبه ھمسر ابوغرزه گفت: اگر تو را عمر پرس یشناخت، و یرا نم یو یسکه کبود، 
گفت: تو را به  یم، عمر به ویه دروغ بگوکدم ین بد دیبگو: او مرا سوگند داد، بنابرا

ه دروغ کدم ین ناپسند دیمرا سوگند داد، بنابرا یچه واداشت؟ گفت: و یآنچه گفت
د، چون ھمه یمان ید، و خوش خلقیاز شما دروغ بگو یکید ی، بایم، عمر گفت: آریبگو

د معاشرت یھا و اسالم با بر اساس شرافت یباشند، ول یھا بر محبت استوار نم خانه
 .١داشت

 دبن عمرویه دختر زکقصه عات
ه دختر که گفت: عاتکت نموده، یع از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف رواکیو

ه پسر ابوب لل یدبن عمروبن نفیز ه  بق یر صدکدر دست عبداللَّ بود، و عبداللَّ
را به او داد البته مشروط  یا ن سبب باغچهیداشت، و به ا یاد دوست میز یلیرا خ یو

ه در روز طائف مورد ھدف تکازدواج ن یه پس از وکن یبه ا قرار  یریند، بعد عبداللَّ
زخمش پاره شد و درگذشت، آن گاه  صگرفت، و چھل شب بعد از وفات رسول خدا 

 ه گفت:ین مرثیچن یه درباره وکعات

 آليت التنفك عينى سخينةو
 

 الينفك جلد أغرياعليك و 
 

 امة أيكةٍ ـمـمد الدهر ماغنت ح
 

راـذ الصباح ال ما طردالليلو   منوَّ
 

شه گرم باشد، و پوستم یه چشمم بر فراق تو ھمکام،  اد نمودهیسوگند «ترجمه: 
 یه بخواند، وتا وقتک یبوترکه ک یشه غبارآلود باشد، البته در طول زمان، و تا وقتیھم

 ».دیه شب صبح روشن را طرد نماک
ه به من کنمود، عات یرا خواستگار یو سبعد عمربن خطاب  ه گفت: عبداللَّ

 یبن اب ین او از علینم، عمر گفت: فتوا بخواه، بنابراکازدواج ن )تا(داده است  یا باغچه
لش برگردان، و ازدواج نما، آن گاه یگفت: باغچه را به فام یفتوا خواست، عل سطالب 

                                           
 ) آمده است.۳۰۳/۸نز (کن در الین چنیا -١



 حیات صحابه    ٥١٤

 

اش  یرا در مجلس عروس صاز اصحاب رسول خدا  یازدواج نمود، و تعداد یعمر با و
ز حاضر بود، و او از جمله اصحاب یطالب ن یبن اب یھا عل ه در جمله آنکخبر نمود، 

ه صامبر یپ به عمر  یرفت، عل یبه حساب م شر کب یاب بی از دوستان خاص عبداللَّ
 یگفت: ا ین. علکنم، گفت: با او صحبت کت: به من اجازه بده، تا با او صحبت گف
 ه:کعات

 آليتُ التنفك عينى سخينةو
 

 الينفك جلد أغرباعليك و 
 

، عمر گفت: خدا تو را ببخشد، اھلم را با من ناسازگار )ستیگر یآن گاه و( 
 .١مگردان

 ن بارهیمونه در ایاش م قصه ابن عباس و ھمسرش و قول خاله
مونه فرستاده یه گفت: مرا مکت نموده، یروا لمونه یز مینک ٢عبدالرزاق از ندبه

اش دو بستر پھن بود، آن گاه  ه در خانهکدم یداخل شدم، د سبود و نزد ابن عباس 
 یگفته و با و کنم ابن عباس ھمسرش را ترک یمونه برگشتم و گفتم: گمان مینزد م

 یھمسر ابن عباس فرستاد و از و یندکرا نزد دختر سرج  یسکمونه یقھر است، بعد م
من در حال  یست، ولیو قھر ن ییان من و او جدایگفت: در م یمسئله شد، و یایجو
 صا از سنت رسول خدا یه آکمونه نزد ابن عباس فرستاد یض ھستم، آن گاه میح

 یدر حالبود  یض میح یه در حالکاز زنانش  یکیبا  ص؟! رسول خدا ینک یاعراض م
 .٣.٤داشت یتا زانو و نصف رانش بر تن م یا ه پارچهکشد،  یم یکنزد

 زیینکش با یی از پسرعموھایکقصه ابن عباس و 
 یگرید یبراشان  یکیدام کدانم  یه گفت: نمکت نموده، یرمه رواکاز ع ٥یبخار

شان  یش رویز در پینکه ک یش؟ و در حالیا پسر عمویطعام ساخته بود، ابن عباس 
                                           

بن عبدالرحمن  ییحین را به سند حسن از ی) آمده است. و ابن سعد ا۳۰۲/۸نز (کن در الین چنیا -١
 رده است.کت ی) آمده، روا۳۵۶/۴ه در اإلصابه (کبن حاطب به اختصار، چنان

 آمده است.» رهیقر) «۱۱۵/۴ون األخبار (یدر ع -٢
نمود، و  یبستر خواب م یکبودند، در  یه حائض مکبا ھمسران خود  ص: رسول خدا یعنی -٣

 ندارد. م. ین امر در شرع ممانعتینمود، و ا یو مزاح م ی، شوخیبه جز از مقاربت جنسشان  ھمراه
 ) آمده است.۱۳۸/۵نز (کن در الین چنیا -٤
 ).۴۹األدب (ص  -٥



 ٥١٥  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

ست، اگر یگفت: باز ا یار! دومکزنا یگفت: ا یو یاز آنان برا یکینمود، ناگھان  یار مک
نطور باشد چه نظر یھم یزند، گفت: اگر و یا تو را حد نزند، در آخرت حد میدر دن

ه: کن قول ینده ایدارد. گو یرا دوست نم ییگفت: خداوند فاحش و بذله گو ١؟یدار
 ، ابن عباس است.٢دارد یرا دوست نم یخداوند فاحش و بذله گو

 زشینک یکقصه ھمسر عمروبن العاص ھمراه 
ه ھمسر ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا ینیر از ابوعمران فلسطکابن عسا

زانش را صدا ینکاز  یکینمود، ناگھان  یم کسر عمرو را از شپش پا سعمروبن العاص 
را  یار، عمرو گفت: وکزنا یگفت: ار نمود، آن گاه ینمود، و او در آمدن نزدش تأخ

امت یر، فرمود: به خدا سوگند، به سبب آن روز قیرده باشد؟ گفت: خکه زنا ک یا دهید
خواھش نمود  یز خود گفت، و از وینک ین را برایا یشد! و یانه زده خواھیھشتاد تاز

 یند، وکت عفو نیبرا یش گفت: چرا وید، آن گاه عمرو برایه او را ببخشد، و او بخشک
 .٣دین بسنده آن ھست؟ عمرو پاسخ داد: شایا این، گفت: آکر دست تو است، آزادش یز

 درباره معاشره شھای اصحاب  بعضی قصه
ه کداشت  یز زنگینک یک سره یه: ابوھرکت نموده یل رواکاز ابوالمتو ٤میابونع

بلند نمود و  یوانه را بر یره تازیابوھر ین ساخته بود، روزیھا را به عمل خود اندوھگ آن
متت یه قکفروشمت  یم یسک یبرا یزدم، ول ین میبود تو را به ا یگفت: اگر قصاص نم

ه بن کده و ابن عسای. و ابوعبیخدا ھست یدھد، برو تو برا یامل مکم یرا برا ر از عبداللَّ
 سه از عمر کبودم،  یسانکه گفت: من در جمله کاند  ت نمودهیس روایق یا ابن ابیس یق

استقبال نمودند، و در  یاز و س ٥دهیاش به شام، ھمراه ابوعب یف آوریھنگام تشر
از  ٧از اھل اذرعات ٦و گل)(ر یگران با شمشینمود ناگھان باز یت مکه عمر حرک یحال

                                           
 م. م.یار نگوکش زنایباشد باز ھم برا ارکز واقعًا زناینکن یاگر ا یعنی -١
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۳۳۱» (ادب المفرد«. بخاری در حسن -٢
 ) آمده است.۴۸/۵نز (کن در الین چنیا -٣
 ).۳۸۴/۱ه (یالحل -٤
 ف است.یده آمده، و آن تصحیدر اصل ابوبر -٥
 ».ھا زهیو ن«نز آمده: کتاب االموال، و در اصل والکبه نقل از  -٦
 شود. گفته می» درعا«سرزمینی است در اطراف شام، مجاور سرزمین بلقاء و عمان، که امروز برایش  -٧
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ه  یرض(ده ید. ابوعبینکد آنان را منع ید، برگردانیستیاستقبال نمودند. گفت: باز ا یو اللَّ
، ینشان ک ن رواج عجم ھاست اگر تو از آن منعین ایرالمؤمنیام یگفت: ا )عنه یتعال

دشان ینھفته است، عمر فرمود: بگذارشان  مانیه در نفس تو نقض عھد و پکپندارند  یم
ه: کت نموده یروا باز ابن عمر  یو محامل .١اند دهیدر طاعت ابوعب )عمر و آل عمر(

سبقت جست و گفت: سوگند به پروردگار  یر از ویمسابقه نمود، و زب بر یعمر با زب
 یگر ھمراھش مسابقه نمود و از ویعبه، از تو سبقت جستم، بعد از آن عمر بار دک

به و یش یابن اب ٢عبه، از تو سبقت جستم!کسبقت جست و گفت: سوگند به پروردگار 
 سعب کبن  یه گفت: نزد ابکاند  ت نمودهیم بن حنظله روایب در الجامع از سلیخط

م و یز ھمراھش برخاستیه برخاست، ما نک یم، ھنگامینکم تا ھمراھش صحبت یدآم
ن را یا ایده گفت: آیرسان یخود را به و سم، آن گاه عمر یت نمودکحر یاده با ویپ

ت یروا یاز ابوالبختر ٤میو ابونع .٣؟ینیب یرو نمیپ یبرا یمتبوع و ذلت یبرا یا فتنه
وست، یکردار مردم امروز چقدر نکآمد و گفت:  سنزد سلمان  یه گفت: مردکنموده، 

پنداشتم نزد  یشدم، م یھا حاضر م از آن یکینزد  یمسافرت نمودم، به خدا سوگند، وقت
رد و کن حسن عملید: بعد از آن افزود: ایگو یم یام! ابوالبختر فرزند پدرم حاضر شده

ند یده خوشاین پدیام ا برادرزاده یدھد. سلمان گفت: ا یرا نشان مشان  یلطف و مھربان
ه بارش بر آن بار شود، با آن به ک ی، وقتیا دهیرا ند ییا چھارپایمان است، آیامد ایپ

 ند.ک یم یر و سستیگردد تأخ یرش طوالنیمس یند، و وقتک یت مکسرعت حر
در  یه گفت: مردکاند  ت نمودهیه روایه دخترابوحیاز ح یمسدد، ابن منبع و دارم

؟ پاسخ داد: من و یار دارکبنده خدا چه  یوقت چاشت نزدم وارد شد، گفتم: ا
ه داخل یجستجو رفته و من در سا یم، ھمراھم برایا ھمراھم در طلب شترمان آمده

ر ترش یشسوی  بهد: من یگو یبنوشم، م یدنیرم و از نوشیشدم، تا خود را در پناه آن بگ
ش به دقت نگاه نموده یدم، و به سویاو را نوشانه داشتم برخاستم و از آن ک یا شده

 یھمان صار رسول خدا یر کر، گفتم: ابوبک؟ گفت: ابوبیستکیبنده خدا تو  یگفتم: ا

                                           
 ) آمده است.۳۳۴/۷نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۳۳۴/۷نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۶۱/۸نز (کن در الین چنیا -٣
 ).۲۰۳/۱ه (یالحل -٤



 ٥١٧  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

ه خثعم، یت علی، آن گاه جنگ مان را در جاھلیام؟ پاسخ داد: آر دهیرا شن یو ه [نام]ک
خداوند آورده ه کرا  یگرمان و اتحاد و ھمبستگید یرا برخالف برخ یو جنگ بعض

ه تا چه وقت امر مردم ا یادآور شدم و گفتم: ایش یبرا باشد؟ گفت: تا  ینطور میعبداللَّ
گفت:  )ست؟یدم: امامان چیپرس(استوار و برابر باشند،  -[رھبران] -ه امامان ک یوقت

نند و اطاعت ک یمتابعت م یباشد، و از و یله میه در قبک یا دهیس [قوم] را ندیا رئیآ
 .١ه استوار و برراه باشندک ین ھااند، البته تا وقتیند؟ امامان ھمینما یم

 یه: وکاند  ت نمودهیه روایر از حارث بن معاوکو ابن عسا یھقیان، بیعقوب بن سفی
؟ یش گفت: اھل شام را چگونه پشت سر گذاشتیآمد و عمر برا سنزد عمربن خطاب 

ن است شما با کبعد از آن گفت: ممخبر داد، عمر خدا را ستود و شان  او را از حال یو
ن! فرمود: شما اگر یرالمؤمنیام یر، اید؟ پاسخ داد: نخیداشته باش ینیھمنش کاھل شر

د به ین را انجام ندھیه اک ید، و تا وقتینوش ید ومیخور یمشان  د ھمراهینیھا بنش با آن
اض یحاتم از ع یو ابن اب ) آمده.۳۰۰/۲نز (کن در الین چنیا .٢دیباش یت میر و عافیخ

ت داد، تا آنچه را گرفته و داده در یھدا یاشعر یبه ابوموس سه عمر کت نموده یروا
عمر  یداشت، و آن را برا ییاتب نصرانک یو ابوموس ،٣دیم نمایش تقدیپوست برا یک
ننده است، کن و حفاظت یام یلین خیم نمود، عمر از آن به شگفت آمد و گفت: ایتقد

 یش گفت: ویبرا ی؟ ابوموسیخوان یما آمده در مسجد نم یاز شام براه کرا  یا ا نامهیآ
ه کر، بلیجنب است؟ پاسخ داد: نخ یا وید: آیتواند [داخل مسجد شود]، عمر پرس ینم
د! ینکوھش نمود و بر رانم زده گفت: اخراجش کد: آن گاه مرا نیگو یاست، م یرانینص

 و تالوت نمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ  .]۵۱[المائدة:  ﴾ءَ ِ�َا

 .٤»دیریھود و نصارا را دوست مگید! یا مان آوردهیه اک یسانک یا«: ترجمه
 

                                           
 ) آمده است.۱۶۲/۳نز (کن در الین چنید است. ایاسناد آن حسن وجد: یگو یر میثکابن  -١
 ».المقدمه«. دارمی در حسن -٢
اغذ در کند، و در آن وقت به خاطر نبودن کم یمحاسبه تقد ی: صورت حساب خود را، برایعنی -٣

 نوشتند. م. یپوست م
 ) آمده است.۶۸/۲ر (یثکر ابن ین در تفسین چنیا -٤
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  و اصحابش در خوردن و نوشیدن ص روش پیامبر

 دنیدر طعام خوردن و نوش ص امبریروش پ
 صه گفت: ھرگز رسول خدا کاند  ت نمودهیروا سره یو مسلم از ابوھر یبخار

ش کر آن تریخورد، در غ یداشت م یآن را م یب نگرفته است، اگر اشتھایرا ع یطعام
ت یروا س یر از علکو ابن عسا ) آمده است.۴۰/۶ه (ین در البداین چنیا .١نمود یم

و  .٣بود ٢شیبازو صرسول خدا  یز از گوسفند براین چیتر دهیه گفت: پسندکنموده، 
 صامبر یه گفت: پکت است یروا س) از ابن مسعود ۱۲ص(در الشمائل  ینزد ترمذ

ھود یه کن باور بود ید: و در بازو زھر داده شد، و بر ایگو یداشت، م یبازو را دوست م
ه  یو نزد و .٤ش زھر داده استیبرا ه کت است یروا بھمچنان از جابربن عبداللَّ

م، فرمود: یذبح نمود یش گوسفندیف آورد، و برایبه منزل ما تشر صامبر یگفت: پ
ث ید: و در حدیگو یم ی، ترمذ٥»میدار یه ما گوشت را دوست مکاند  انگار آنان دانسته«

دو خوش که گفت: از کت است یروا سھمچنان از انس  یھست. و نزد و یا قصه
د، پس من یدعوت گرد یاما به طعیآورده شد،  یش طعامیبرا یآمد، بار یم صامبر یپ

ه ک یگذاشتم، به خاطر یش میش روینمودم پ یم یریگ یشروع نموده آن را پ
ه کت است یروا سھمچنان از انس  یو نزد و .٦دارد ین را دوست میدانستم او ا یم

 .٧دیسیل یخورد، سه انگشتش را م یه طعام مک یوقت صامبر یگفت: پ
ن یزم یرو صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا بابن نجار از ابن عباس 

ر کو ابن عسا .٨ردک ید و دعوت غالم را به نان جو اجابت میدوش یخورد، گوسفند م یم

                                           
 ).۱۰۰/ ۳) احمد (۵۴۰۹بخاری ( -١
 اش. م. پاچه یباشد ماسوا یگوسفند، و آن عبارت از دست گوسفند م ی: بازویعنی -٢
 ) آمده است.۳۷/۴۰نز (کن در الین چنیا -٣
) ذھبی آن را صحیح دانسته ۸/ ۶) احمد (۳۷۸۱) ابوداوود (۱۶۱» (الشمائل«. ترمذی در صحیح -٤

 است.
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۷۲» (ائلالشم«. ترمذی در صحیح -٥
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۵۳» (الشمائل«. ترمذی در صحیح -٦
 ).۳۹۰/ ۳) و احمد (۱۸۰۳) و در سنن (۷۶» (الشمائل«) ترمذی در ۲۰۴۳. مسلم (صحیح -٧
 ) آمده است.۴۴/۴نز (کن در الین چنیا -٨



 ٥١٩  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

 ١دیاسه ثرک یکھر روز  سه گفت: سعدبن عباده کت نموده، یر روایثک یبن اب ییحیاز 
اسه کبود، آن  یه مکاز ھمسرانش  یکھر  یفرستاد، و جا یم صرسول خدا  یبرا

 یه گفت: گوسفندکت نموده، یروا سر از انس یو ابن جر .٢دیرس یش میھمانجا برا
را گرفت و  ید، و بعد از آن آبیر آن نوشیده شد، و او از شیدوش صرسول خدا  یبرا

 ) آمده است.۳۷/۴نز (کن در الین چنیا .٣»دارد ین چربیا«مضمضه نموده گفت: 
 یدر منزل صه گفت: رسول خدا کت است یروا سق یر صدکاز ابوب یعلیو نزد ابو

آن را  صامبر یفرستاد، پ یو یگوسفند را به دست فرزندش برا یک یفرود آمد، و زن
ر کابوب ید و برایآن را دوش صامبر ی، و پ»مادرت ببر ین را برایا«د و گفت: یدوش

ن یا .٤دید و خودش نوشیآن را دوش صامبر یرا آورد، و پ یگرید، بعد گوسفند دینوشان
ه کت نموده، یروا سم یدبن منصور از ابراھیو سع ) آمده است.۴۴/۴نز (کن در الیچن

ش و مانند آن ی، به وضویدنیدست راستش را به طعام، به نوش صگفت: رسول خدا 
نمودن و مانند آن فارغ  کپا ینیب یاستنجاء و برا یداد، و دست چپش را برا یاختصاص م

ه بن حم از یو ابونع .٥نمود یم  سم که گفت: حکت نموده، یم بن رافع رواکجعفربن عبداللَّ
طان یه شک یبچه، طور یم گفت: ایخورم، برا ینجا و آنجا میه از اکد یه طفل بودم دکمرا 

 .٦نمود یش تجاوز نمیش رویخورد انگشتانش از پ یه مک یوقت صامبر یخورد نخور!! پ یم

ه در  برای اصحابش و گفتن بسمم دادن آداب طعام خوردن یو تعل ص امبریپ اللَّ
 اول آن

 صبا رسول خدا  یه گفت: روزکت نموده، یروا بسلمه  یابن نجار از عمروبن اب
از نزد «فرمود:  صداشتم، رسول خدا  یاسه گوشت برمکطعام خوردم، و از اطراف 

                                           
 یھا ن طعامیز در آن باشد، و از بھتریگوشت ن یھا ه پارچهکرده در آبگوشت کاز نان خرد  یطعام -١

 شده. م. یآن زمان محسوب م
 ) آمده است.۳۷/۴نز (کن در الین چنیا -٢
 ).۱۳۶۱» (الصحیحة«). نگا: ۱۶۰/ ۱) و بیھقی (۲۲۷، ۲۲۳/ ۱. احمد (صحیح -٣
یده است. نگا: ) عبدالرحمن بن أبی لیلی از ابوبکر نشن۱۰۳. منقطع است. ابویعلی (ضعیف -٤

 ).۵۸/ ۶» (المجمع«
 ) آمده است.۴۵/۸نز (کن در الین چنیا -٥
 ف است.ید: سند آن ضعیگو ی) م۳۴۴/۱) آمده، و در اإلصابه (۴۶/۸نز (کن در الین چنیا -٦
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ابن قانع،  یاحمد، ابوداود، نسائ ) آمده است.۴۶/۸نز (کن در الین چنیا .١»خودت بخور
 صامبر یه: پکاند  ت نمودهیروا س یه بن مخشیشان از امیر ایم و غک، حایطبران

ه نگفته بود، و وقت خورد و بسم یه مکد یرا د یمرد  یلقمه از طعامش ماند، و یک یاللَّ
ه در اول و آخرش، پ آن را به دھن خود بلند نمود و گفت: بسم د یخند صامبر یاللَّ

ه گفت ه بسمکن یخورد، تا ا یھم ھمراھت میطان پید، شبه خدا سوگن«وگفت:  ، آن یاللَّ
ه نام ک یوقت«آمده:  ی، و در لفظ»مش بود استفراغ نمودکه در شکرا  یزیگاه ھمه چ

) ۴۵/۸نز (کن در الین چنیا .٢»مش بود استفراغ نمودک، آنچه در شیاد نمودیخدا را 
 آمده است.

 صه ما نزد رسول خدا ک یگفت: در حاله کت نموده، یروا سفه یاز حذ ینسائ
دست خود را  صآورده شد و گذاشته شد، رسول خدا  یا اسهکم، ناگھان یقرار داشت

خورد  یه او نمکنیو ما تا ا -م یمان را گرفت یھا ز دستیاز آن گرفت، و ما ن
اسه کسوی  بهشود، و  یش رانده میه به پکآمد انگار  یی، آن گاه اعراب -م یخورد ینم

ه کآمد، انگار  یزینکاز دستش گرفت، بعد  صامبر یپ یه از آن بخورد، ولکدست برد 
از  صرسول خدا  یشود، و رفت تا دست خود را در طعام بگذارد، ول یش رانده میبه پ

اد یه نام خدا را بر آن ک یطان طعام قوم را وقتیش«گرفت، و بعد از آن گفت:  یدست و
ز ینکن یا(م، یا د دست از آن گرفتهیه ما را دک ی، ھنگامخورد ینند حالل شمرده مکن

من از دست  یول(خود] حالل سازد،  ی[طعام را برا ینزدمان آورد، تا به واسطه و )را
خود] حالل  ی[طعام را برا یتا به واسطه و ٣را آورد ین اعرابیگرفتم، آن گاه ا یو

ست، ین یجز و یه معبودک ییسوگند به خدا ،٤ز گرفتم)ین یمن از دست و یسازد ول
) آمده است. ۴۶/۸نز (کن در الین چنیا .٥»آنان در دستم است یھا با دست یدست و

با شش تن طعام  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا لشه یو ابن نجار از عا
                                           

 ).۲۰۲۲) مسلم (۵۳۷۷بخاری ( -١
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۳۷۶۸) ابوداوود (۳۳۶/ ۴. احمد (ضعیف -٢
آمد،  یه اول اعرابکر شد کرا در باال ذیر وجود دارد، زیم و تأخیتقد یت قدریه در رواکد دانست یبا -٣

 . م.یز آمد و بعدًا اعرابینکه اول کد یگو یز آمد، اما حاال مینک یو بعد از و
 م.یافزود یت نسائیح بر روایتوض یت مسلم و ابوداود براین را از روایا -٤
آلبانی آن را صحیح » الليلةعمل اليوم و«) و نسائی در ۳۷۶۸ابوداوود () ۳۳۶/ ۴. احمد (صحیح -٥

 دانسته است.



 ٥٢١  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

بود با دو لقمه خورد، شان  یش رویداخل شد، و آنچه را در پ ییخورد، ناگاه اعراب یم
ن یرد، بنابراک یت میفاشان ک ینمود برا یاد میاگر نام خدا را «فرمود:  صرسول خدا 

ند، و کاد یرا  ید نام خداوند تعالیبخورد، با یاز شما خواست طعام یکیه ھر ک یوقت

ُ َوآِخَرهُ «د: ید بگویاد آورد بایاگر فراموش نمود و باز به 
َ

هل وَّ
َ
ِ أ به نام خدا در اول «، »� ا�َّ

 ) آمده است.۴۷/۸نز (کن در الین چنیا .١»»و آخرش

 نزد اصحابش ص امبریافت پیض
ه بن بسر یبه و ابونعیش یابن اب  صامبر یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا سم از عبداللَّ

آن را خورد، بعد  صامبر یآورد، و پ ٢ق و حلوایش سویف آورد، پدرم براینزد پدرم تشر
ه در طرف راستش قرار داشت ک یسک یرا براد، و آن یآورد و او نوش یدنیش نوشیبرا

و با انگشتش به  -انداخت  ین مین چنیخورد، ھسته را ا یرا م ییه خرماک یداد، و وقت
سوار شد، پدرم برخاست و  صامبر یه پک ی، ھنگام -طرف پشت انگشت اشاره نمود 
 فرمود:ن، کمان دعا  یرسول خدا، به خداوند برا یلجام قاطرش را گرفت و گفت: ا

در شان  یا، برایبار خدا«: ترجمه، »اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهْم ِ�يَما َرَزْ�تَُهْم َواْغِفْر لَُهْم َوارمَْحُْهمْ «

م ک. و نزد حا»نکمغفرت نما، و بر آنان رحم شان  یت عطا فرما، و براکبر یا آنچه رزق داده
 یطعام صرسول خدا  یمادرم گفت: برا یه گفت: پدرم براکت است یروا یاز و

 صامبر یرا دعوت نمود، پ صامبر یآماده نمود، و پدرم رفت و پ یدیتر یبساز، آن گاه و
آن  ی، و از نواح»د به نام خداوندیریبگ«آن گذاشت و گفت:  یدست خود را باال

َوَ�ارِْك لَُهْم  اغفرلـهم، وارمحهم، ا�َ «فرمود:  صامبر یه خوردند پک یگرفتند، ھنگام
شان  در رزقشان  ین، و براشان ک ببخشا، و رحمشان  یا، برایبارخدا«: ترجمه، »ورزقهم يِف 

 ) آمده است.۴۷/۸نز (کن در الین چنیا .٣»ت بدهکبر
 

                                           
) آلبانی آن را صحیح دانسته است: ۳۲۶۴) ابن ماجه (۱۸۵۸) ترمذی (۳۷۶۷. ابوداوود (صحیح -١

 ).۱۹۶۵االرواء (
وت آماده ه از خرما، روغن و قرکاست  ییر رفته، حلواکذ» سیح«ه از آن در نص به نام کحلوا،  -٢

 شده. م. یم
 .) و ابوداوود۳۵۷۶) ترمذی (۲۰۴۲( ) مسلم۱۸۸/ ۴) احمد (۴۴۵/ ۱۰. ابن ابی شیبة (صحیح -٣



 حیات صحابه    ٥٢٢

 

 دنیدر طعام خوردن و نوش بروش علی و عمر 
د یاز ابن اغ یھقیه و بیم در الحلیا در الدعاء، ابونعیالدن یبه، ابن ابیش یابن اب

ه حق طعام ک یدان یا مید آیابن اغ یفرمود: ا س یه گفت: علکاند  ت نمودهیروا

َا ِ�يَما َرَزْ�تَنَا«: ییگو یست؟ گفت: میست؟ گفتم: حق آن چیچ
َ

ِ اللَُّهمَّ بَارِْك نل  ،»� ا�َّ
 .»ت عطا فرماکبر یا داده یمان روز یا، در آنچه برایبه نام خدا، بار خدا«: ترجمه

ر کدم: شیست؟ پرسیچ یفارغ شد یر آن وقتکه شک یدان یا میگفت: آ و بعد از آن

ْطَعَمنَا وََسَقانَا«: ییگو یست؟ گفت: میآن چ
َ
ى أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 ییش خدایستا«: ترجمه، »احل

 .١»دمانیمان طعام داد و نوشان یه براکراست، 
و  یم از خوردنکردن شکه گفت: زنھار از پر کت نموده، یروا سم از عمر یو ابونع

 یننده در اداکو تنبل  یضیننده جسد، بارآورنده مرکن عمل فاسد ی، چون ایدنینوش
ن یه اک ید، به خاطریریش گیدر پ یانه رویدن مید در خوردن و نوشینماز است، و با

برد،  یعالم چاق را بد م یتر و از اسراف دورتر است، و خداوند تعال جسد خوب یار براک
و ابن  .٢گردد ینم کح ندھد ھالینش ترجیه خواھشاتش را بر دکنیتا ا و انسان ھرگز

ه کنشسته بودم  سخطاب  ه گفت: نزد عمربنکت نموده، یروا سر از ابومحذوره کعسا
عمر گذاشت، آن گاه عمر مردمان  یش رویرا آورد و در پ یا اسهکه یصفوان بن ام

فراخواند، و آنان ھمراھش  ه در اطرافش حاضر بودندکمردم را  یھا ن و غالمکیمس
را  یا خداوند قومی -ند کن و چنان یرا چن یخوردند، در آن موقع گفت: خداوند قوم

ند!! صفوان گفت: به ینما یبا خود اعراض مھایشان  ه از خوردن غالمک -د یسرزنش نما
طعام  یم، ولیدھ یح میه آنان را ترجکم، بلینک یشان اعراض نمیخدا سوگند، از ا

 .٣میآنان بخوران یم و برایه خود بخورکم یابی ینم ییویکن

 دنیروش ابن عمرو ابن عباس در طعام خوردن و نوش
ه ابن کم خبر داده شد یه گفت: براک ت نموده،یبن انس روا کاز مال ٤میابونع

خباز خود گفت: طعامت را  یز برایرکدر جحفه حاضر شد، و ابن عامربن  بعمر 
                                           

 ) آمده است.۴۶/۸نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۴۷/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 ) آمده است.۴۸/۵نز (کن در الین چنیا -٣
 ).۳۰۱/۱ه (یالحل -٤
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را آورد، و  یگریرا آورد، ابن عمر گفت: بگذارش، باز د یا اسهک یابن عمر ببر، و و یبرا
خواھم بردارم،  ی؟ پاسخ داد: مینک یرا بردارد، ابن عمر گفت: چه م یخواست اول

آورد،  یش میرا برا یا اسهکه کد: و ھرگاه یگو یز، میش برین را رویگفت: آن را بگذار، ا
ن مرد یالم نزد ابن عامر رفت و گفت: اد: آن گاه غیافزا یخت، میر یم یگریآن را بر د

ابن عمر  یدت است، ویآقا و س یش گفت: ویاست، ابن عامر برا کخش یاعراب یک
ه: ابن عباس کت نموده، یدبن جعفر و او از پدرش روایاز عبدالحم ١میاست!!. و ابونع

را ار کن یابن عباس چرا ا یش گفته شد: ایخورد، برا یگرفت و م یدانه انار را م ب
ه بارور شود، به ک ین ھر اناریه در زمکده، یم خبر رسی؟ گفت: برایدھ یانجام م

 ن باشد.ین آن ھمکشود، و مم یجنت بارور م یھا از دانه یا دانه

 دنیره و علی در طعام خوردن و نوشیروش سلمان، ابوھر
ن دبیم زیه گفت: ھمراه موالکت نموده، یدبن صوحان روایاز سالم غالم ز ٢میابونع

طعام  ٣وسق یکمان عبور نمود، و  یاز پھلو سه سلمان کصوحان در بازار بودم، 
ه، تو در حال یش گفت: اید برایده بود. زیخر  یھست صار رسول خدا یه ک یابوعبداللَّ

اورد مطمئن یه رزق خود را به دست بک یپاسخ داد: نفس وقت ٤؟ینک یار را مکن یا
گردد. و نزد  ید میناام یننده از وکگردد، و وسوسه  یعبادت فارغ م یشود، و برا یم
گفت: من دوست دارم از  یه سلمان فارسکت است یروا یاز ابوعثمان نھد ٥یو

ه گفت: من پانزده کت نموده، یروا سره یاز ابوھر ٦میزحمت خودم بخورم. و ابونع
نمودم و پنج  یگرش سحریخرما داشتم، به پنج دانه آن افطار نمودم، به پنج دانه د

 یبن اب یعل یاز قاسم بن مسلم موال ٧افطارم نگه داشتم. و ابن سعد یدانه آن را برا
ش یطلب نمود، و من برا یدنینوش س یه گفت: علکت نموده، یطالب و او از پدرش روا

                                           
 ).۳۲۳/۱ه (یالحل -١
 ).۲۰۷/۱ه (یالحل =-٢
 وسق معادل شصت صاع است. م. یک -٣
 انتقاد گرفت. یاد را بر ویره نمودن زیذخ -٤
٥- ۲۰۰/۱. 
 ).۳۸۴/۱ه (یالحل -٦
٧- ۲۳۷/۶. 
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ده یدنش ابا ورزیآن را مسترد نمود و از نوش یو ،١دمیجام آب آوردم و در آن دم یک
 نوش.گفت: تو آن را ب

  و اصحابش در لباس پوشیدن ص پیامبر روش

 دنیدر لباس پوش ص امبریروش پ
 سعمربن خطاب  ه گفت: باک ت نموده،یروا یلیل یابن سعد از عبدالرحمن بن اب

و ابن  .٣ن تنگ بر تن داشتیآست ٢یه جبه شامکدم یرا د صبودم، فرمود: ابوالقاسم 
 یأتیھ یوقت صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا سث کیاز جندب بن م ٤سعد

ز به ینمود، و بزرگان اصحابش را ن یرا بر تن مھایش  ن لباسیوتریکن و نیآمد، بھتر یم
ه لباس کدم ینده دکرا در روز آمدن وفد  صن امر نموده بود، و من رسول خدا یا
به و یش یابن اب .٦مثل آن را بر تن داشتند بر و عمر کبر تن داشت، و ابوب ٥یمنی

 سه گفت: عثمان بن عفان کاند  ت نمودهیروا سوع کدر الشمائل از سلمه بن ا یترمذ
 صدوستم  ین لنگ پوشین چنیگفت: ا یبست وم یمھایش  لنگش را تا نصف ساق

ت یم روایاز اشعث بن سل ٨ی) آمده است. و نزد ترمذ۵۵/۸نز (کن در الین چنیا .٧بود
گفت: در  یه وکنمود،  یان میث بیحد شیه از عموکدم یام شن ه گفت: از عمهکاست 

ازارت را بلند «گفت:  یرفتم، ناگھان از پشت سرم انسان یاده راه مینه پیه در مدک یحال
ه ک، ملتفت شدم، »تر است بادوام لباس] یتر و [برا دهیپسند ین از نگاه تقوین، چون اک
ت. فرمود: چادر خط دار اس یکن یرسول خدا، ا یاست، و گفتم: ا صرسول خدا  یو

                                           
 پف نمودم. م. -١
 ھا پوشند. م. لباس یه بر روک یلباس گشاد -٢
 ح است.ی) آمده، و گفته: سند آن صح۳۷/۴نز (کن در الین چنیا -٣
٤- ۳۴۶/۴. 
 ه ھمه تن را بپوشاند. الروس. م.ک یا ا جامهیحله: جامه و ازار ورداء با ھم،  -٥
 ) آن را به بغوی از جندب بن مکیث نسبت داده است.۴۴۴۴۴. آلبانی در ضعیف الجامع (ضعیف -٦
) و آلبانی آن را صحیح دانسته است: الصحیحة ۱۱۵: ترمذی در شمائل (صحیح بر اساس شواھد -٧

)۱۴۴۱.( 
 ).۹در الشمائل (ص  -٨
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ھایش  ه ازارش تا نصف ساقکدم یآن گاه د» ستم؟یشوا و مقتدا نیت پیا من برایآ«
 .١است

 ص امبریوصف اصحاب از لباس پ
ن، یجامه پشم یک لشه یه گفت: عاکت است یھمچنان از ابوبرده روا یو نزد و

ن دو وفات یدر ا صده گفت: رسول خدا یشکرون یما ب یازار درشت را برا یکو 
ن یتر ه گفت: محبوبکت است یروا لھمچنان از ام سلمه  یو نزد و .٢نمود
ه کت است یروا لد یزیراھن بود. و از اسماء دختر یپ صھا نزد رسول خدا  لباس

ه کت است یروا سو از جابر  .٣تا بند دست بود صراھن رسول خدا ین پیگفت: آست
و  .٤اه بر سر داشتیدستار سه که شد کوارد م یروز فتح در حال صگفت: رسول خدا 

ه داد و بر سرش یانیمردم ب یبرا صامبر یه پکند ک یت میروا سث یاز عمرو بن حر
 یبرا یدر حال صامبر یه: پکت است یروا بو از ابن عباس  .٥اه بودیدستار س

ه کت است یروا سو نافع از ابن عمر  .٦اه بودیه بر سرش دستار سکه داد یانیمردم ب
ش فرو یھا ان شانهیاش را در م بست، عمامه یعمامه م یوقت صامبر یگفت: پ

ه م یز ھمانطور مید: ابن عمر نیگو یخت، نافع میآو یم د: قاسم بن یگو ینمود، عبداللَّ
 ) آمده است.۹ن در الشمائل (ص ین چنیا .٧نمودند یه ھمانطور مکدم یمحمد و سالم را د

 ص امبریبستر و رختخواب پ
 صاز بستر رسول خدا  یه: وکاند  ت نمودهیروا لشه یو مسلم از عا یبخار

ابن سعد  .٨ده شد، پاسخ داد: از پوست بود، و از پوست درخت خرما پر شده بودیپرس
                                           

 ).۲۷۵/ ۷» (الدالئل«در  یھقی) و ب۲۰۸۰) و مسلم (۵۸۱۸( یبخار -١
 ) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.۱۷۶۲) و ترمذی (۴۰۲۵. ابوداوود (صحیح -٢
) آلبانی آن را ضعیف ۴۰۲۷) و ابوداوود (۱۷۶۵) و در سنن (۵۶» (الشمائل«. ترمذی در ضعیف -٣

 دانسته است.
 ).۴۰۷۶) و ابوداوود (۱۳۵۸. مسلم (حصحی -٤
 ).۱۱» (الشمائل«) و ترمذی در ۱۳۵۹. مسلم (صحیح -٥
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۲۳۳/ ۱) احمد (۱۱۳» (الشمائل «. ترمذی در صحیح -٦
 ).۱۱۲. در الشمائل (صحیح بر اساس شواھد -٧
 ).۲۰۸۲) و مسلم (۶۴۵۴. بخاری (صحیح -٨
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ت یروا لشه یت نموده است. و نزد حسن بن عرفه از عاین را روای) مانند ا۴۶۴/۱(
 یه عباکد یرا د صاز انصار نزدم وارد شد، و بستر رسول خدا  یه گفت: زنکاست 

ه از پشم پر شده بود، بعد کم فرستاد یرا برا یدوال شده است، آن گاه رفت و رختخواب
 ید: گفتم: ایگو یم» ست؟ین چیشه ایعا یا«نزدم وارد شد و گفت:  صرسول خدا 

ن را ید، بعد رفت و اینزدم وارد شد، و رختخواب تو را د یامبر خدا، فالن زن انصاریپ
ه در کد: من آن را برنگرداندم، و خوشم آمد یگو ی، م»باز گردان«فرمود:  م فرستاد،یبرا

شه باز گردان، به یعا یا«د: فرمود: یافزا یه آن را سه مرتبه گفت، مکنیام باشد، تا ا خانه
ت در کطال و نقره را با من به حر یھا وهکخواستم خداوند  یخدا سوگند اگر م

 ت نموده است.ین را روایشه مانند ای) از عا۴۶۵/۱ابن سعد ( .١»آورد یم
 لشهیه گفت: عاکت است یدر الشمائل از جعفربن محمد از پدرش روا یو نزد ترمذ

ات چه بود؟ گفت: از پوست بود، و از  در خانه صه بستر رسول خدا کده شد، یپرس
چه  صه: بستر رسول خدا کده شد یپرس لپوست خرما پر شده بود، و حفصه 

گفتم: اگر  ید، شبیخواب یم، و او بر آن مینمود یش میه دوالک یبود؟ گفت: جامه درشت
ش چھارال ین آن را برایتر خواھد بود، بنابرا ش نرمتر و راحتیم برایآن را چھارال نما

د: یگو یم» د؟یم چه فرش نمودیشب براید«ه صبح نمود گفت: ک یم، ھنگامینمود
ت یم: آن برایم، و گفتیه ما آن را چھار ال نمودکنیمگر ام: ھمان رختخواب است، یگفت
آن  ید، چون نرمیاش برگردان یآن را به ھمان حالت قبل«تر است، فرمود:  تر و راحت نرم

) آمده. و ابن سعد ۵۳/۶ه (ین در البداین چنیا .٢»شبم بازداشتیمرا از نماز د
 رده است.کت یشه رواین را از عای) ا۴۶۵/۱(

 دن لباس نویھنگام پوش ص امبریپ قول
ه کاند  ت نمودهیروا سشان از عمر یر ایو غ یھقیم، بک، حای، طبرانکابن المبار

ه ک ید، ھنگامیرا خواست و پوش یدیجد یھا ه لباسکدم یرا د صگفت: رسول خدا 

ُل بِِه ىِف «د گفت: یرسھایش  به ترقوه َمَّ جتَ
َ
َوارِى بِِه َعْوَرِ� َوأ

ُ
ى َكَساِ� َما أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

                                           
) [با تحقیق من (محقق) چاپ دارالغد ۷۶» (زھد«) امام احمد در ۴۶۵/ ۱(. ابن سعد صحیح -١

 ).۱۴/ ۱» (زھد«] و اببن ابی العاصم در ۴۱الجدید ص 
) در سند آن عبدالله بن میمون متروک است. آلبانی آن را ۳۱۴. ترمذی در شمائل (بسیار ضعیف -٢

 ضعیف دانسته است.
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ه بدان عورتم را کد یپوشان یا م جامهیه براکراست  ییش خدایستا«: ترجمه، »َحيَاىِت 

ه ک یسوگند به ذات«، بعد از آن فرمود: »مینما یام بدان تجمل م یپوشانم، و در زندگ یم
بپوشد، و آنچه را من گفتم  یدیه لباس جدکاوست، بنده مسلمان  جانم در دست

انسان و  یک یآورد، و آن را برا یه گذاشته است روکاش  ھنهکلباس سوی  بهد، و یبگو
است، در پناه  یباق یاز آن بر و یه تارکنیخدا بپوشاند، تا ا یر فقط به رضایمسلمان فق

ا مرده، خواه زنده باشد، یباشد، خواه زنده باشد،  یدر ضمانت خدا در امان خدا م ،١خدا
ست و ابن حجر ین ید: اسناد آن قویگو یم یثمیھ .٢»ا مردهیا مرده، خواه زنده باشد ی

 ) آمده است.۵۵/۸نز (کن در الین چنیخود حسن دانسته است، ا یآن را در أمال

 و ستودن شلوار ص امبریپ
ع در یه گفت: در بقکاند  ت نمودهیروا س یعلشان از یر ایو غ ی، ابن عدیلیبزار، عق

ه یراکه ک یسوار بر خر یه زنکنشسته بودم،  صنزد رسول خدا  یروز باران یک
ن گذر نمود و افتاد، آن گاه یزم یبیاز سراش یھمراه بود عبور نمود، و یز با ویدارش ن

ر تن شلوار ب یرسول خدا، و ید، گفتند: ایگردان یاش را از و یرو صرسول خدا 
مردم شلوار بر تن  یا، به زنان شلوار دار امتم مغفرت فرما، ایبارخدا«دارد، فرمود: 

ه ک یوقتتان  یھا است، و آن را به زنتان یھا ن لباسید، چون شلوار از با سترترینک
به  یث موضوع آورده، ولین را در جمله احادیا یابن الجوز .٣»دیرون شدند بپوشانیب

ن در ین چنین طرق دارد، ایث چندیست، و حدیحرفش درست نن یده و ایصواب نرس
 ) آمده است.۵۵/۸نز (کال

 

 ه و اسامه درباره لباسیبا دح ص امبریپ قصه

                                           
 کند که به درون آن دسترسی نباشد. م. استعمال شده، و آن جای استواری را افاده می» حرز«در نص  -١
) در سند آن عبیدالله بن زحر از علی ۲۴۱/ ۲» (الشعب«) بیھقی در ۳۵۵۷. ابن ماجه (ضعیف -٢

 ) و۴۶۴۹» (الضعیفه«بن یزید از قاسم بن عبدالرحمن روایت کرده است که ھمه ضعیفند. نگا: 
 ).۵۸۲۷ضعیف الجامع (

) و ابن جوزی ۲/ ۳۸۰/ ۲) ابن عساکر (۴/۱) ابن عدی (۱۸(دروغین) است. عقیلی (ص موضوع -٣
 ).۶۰۱) متھم آن ابراھیم بن زکریا است. نگا: الضعیفة (۴۵/ ۳» (الموضوعات«در 
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ه: رسول کاند  ت نمودهیروا س یلبکفه یه بن خلیر از دحکابن منده و ابن عسا
ش پارچه یبرا صامبر خدا یه برگشت پک یرا نزد ھرقل فرستاد، ھنگام یو صخدا
ھمسرت بده تا  یگرش را برایراھن بساز و نصف دینصف آن را پ«داد و گفت:  ١ییقبط

 یزیر آن چین تا زکامرش «ه برگشت، طلبش نموده گفت: ک ی، ھنگام»چادر بسازد
 یابن اب ) آمده است.۶۱/۸نز (کن در الین چنیا .٢»ه بدنش معلوم نشودکبگرداند 

دبن منصور از اسامه بن یو سع یھقی، بیطبران، ی، باوردیانیبه، ابن سعد، احمد، رویش
، از جنس آن یستبر یپارچه قبط صه گفت: رسول خدا کاند  ت نمودهیروا بد یز

ھمسرم  یز داد، و من آن را برایه نموده بود، به من نیھد یلبکه یدح یه براکپارچه 
رسول خدا،  ید؟! گفتم: ایپوش یرا نم یچرا پارچه قبط«د: یپرس صدادم، رسول خدا 

ند، چون کبر تن  یر پوشیر آن زین، تا زکامرش «دم، فرمود: یآن را به ھمسرم پوشان
 ) آمده است.۶۲/۸نز (کن در الین چنیا .٣»معلوم شودھایش  ه استخوانکترسم  یمن م

 دی بر تن نمود و از آن خوشش آمدیه لباس جدکشه با پدرش ھنگامی یقصه عا
ه گفت: لباس کاند  ت نمودهیروا لشه یه از عایالحلم در یو ابونع کابن المبار

گشتم به لباس و  یه در خانه مک ینمودم، و در حال یدم، و به دامنم نگاه میم را پوشیھا
 یدان یا نمیشه آیعا ینزدم وارد شد و گفت: ا سر کشدم، آن گاه ابوب یدامنم ملتفت م

ت است یشه روایه از عایدر الحل میند؟ و نزد ابونعک یت نگاه نمیه خداوند حاال به سوک
آمد،  یستم و خوشم مینگر یدم را بر تن نمودم، و بدان میراھن جدیپ یه گفت: بارک

نگرد، گفتم: به خاطر چه؟ گفت:  یتو نمسوی  به؟ خداوند ینگر یر گفت: به چه مکابوب
ا داخل شود، ینت دنیدر بنده به خاطر ز ینیه عجب و خودبک ی، وقتیدان یا نمیآ

د: آن گاه من یگو ید. مینگو کنت را تریه آن زکند، یب یبد م یرا تا وقت یپروردگارش و
فاره واقع کت ین براین اکر گفت: ممکاش دادم، و ابوب آن را از تنم در آوردم و صدقه

                                           
 باشد. یم کد و نازیه سفکاست  یلباس مصر -١
ن را صحیح دانسته و ذھبی گفته است در آن انقطاع ) حاکم آ۴۱۱۶) ابوداوود (۱۸۷/ ۴حاکم ( -٢

ضعیف دانسته اما احادیث » الثمر المستطاب«و » ضعیف ابی داوود«وجود دارد. آلبانی آن را در 
 بعدی شاھد آن است.

) ۲۳۴/ ۲) بیھقی (۲۱۶۸۳) و احمد (۴۴۱/ ۱. ضیاء المقدسی در (االحادیث المختاره) (حسن -٣
 ) حسن دانسته است.۶۰مرأة (ص آلبانی آن را در حجاب ال



 ٥٢٩  باب دهم: اخالق و صفات اصحاب

 

م مرفوع کث در حین حدید: ایگو ی) آمده است، و م۵۴/۸نز (کن در الین چنیا .١شود
 است.

 دنیدر لباس پوش بروش عمرو انس 
راھن ین پیه گفت: آستکت نموده، یروا یله انصاریجم یزبن ابیابن سعد از عبدالعز

ه گفت: کت است یسره روایل بن مینمود. و از بد یدستش تجاوز نم یاز بندھا سعمر 
بر تن  یراھن گندمگونیه پکرون شد یجمعه بسوی  به یدر حال یعمربن خطاب روز

راھن مرا نگه داشت، و ین پیگفت: ا ینمود و م یم میداشت و به مردم معذرت تقد
گشت. و از  یانگشتانش بر م ینمود، باال یش میه رھاک یرد، وقتک یش مکنش را یآست

بست. و از  یناف ازار م یه باالکدم یه گفت: عمر را دکت است یھاشم بن خالد روا
دم، یپرس ٢یشمیرا از پارچه ابر سه گفت: انس ک ت استیروا یده باھلیعامربن عب

آن را، به  صامبر یاز اصحاب پ یکد، ھر یآفر یه خداوند آن را نمکگفت: دوست دارم 
ا در قصر االمل از مسروق یالدن یھناد و ابن اب .٣ده استیعمر و ابن عمر پوش یاستثنا

بر تن  یا ه لباس پنبهکرون شد ینزد ما ب یدر حال یه گفت: عمر روزکاند  ت نمودهیروا
 نگاه نمودند، عمر گفت:  یوسوی  به یزیداشت، و مردم به ت

 اتر تبقى بشاشتهـء فيم الشى
 

 ال والولدـمـيبقى االله و يود ال 
 

 یماند، فقط خدا باق ینم یباق یزیچ چیھ ی، تروتازگینیب یدر آنچه م«ترجمه: 
 ».روند ین میماند و مال و فرزند از ب یم

 .٤دن خرگوش استیا در مقابل آخرت فقط مانند رمیخدا سوگند، دنبه 

 دنیدر لباس پوش س عثمان روش
ه موال ٥مکحا ه گفت: عثمان بن عفان کت نموده، یشدادبن ھاد روا یاز ابوعبداللَّ

مت آن چھار یبر تن داشت، و ق یدرشت یه ازار عدنکدم یرا روز جمعه بر منبر د س

                                           
 ).۳۷/ ۱ابونعیم در الحلیة ( -١
 ه با پشم بافته شده باشد. م.کاست  یشمیھدف ابر -٢
 ح است.ین صحی) آمده است. و ا۴۱۹/۴نز (کن در منتخب الین چنیا -٣
 ) آمده است.۴۰۵/۴نز (کن در منتخب الین چنیا -٤
٥- ۹۶/۳. 
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شش یم، رکسرخ رنگ بر تنش بود، گوشتش  یوفکا پنج درھم بود، و لباس یدرھم 
 .١و بودیکرسا و صورتش ن

ه گفت: عثمان روز جمعه بر کت است یبن طلحه روا یھمچنان ازموس یو نزد و
دو جامه زردرنگ بر تن داشت: ازار و  ین مردم بود، ویباترینمود، و ز یه مکیعصا ت

ت نموده، یم ابوعامر روایاز سل ٣ابن سعد .٢نشست یر آن مآمد، و ب یچادر، و به منبر م
 یمت داشت. و نزد ویه صد درھم قکدم یرا د ییمانیه گفت: بر تن عثمان چادر ک

 صه گفت: اصحاب رسول خدا کت است یعه بن حارث روایاز محمدبن رب ٤ھمچنان
گرفت، به  یو تجمل صورت م ییبایشد و به آن ز یه توسط آن ستر حاصل مکرا  یلباس
ه کدم یرا د ٥ینمودند، بعد از آن گفت: بر تن عثمان جامه خز یاد فراھم میزشان  زنان

مت داشت، و گفت: یآن نقش و نگار دوخته شده بود، و دو صد درھم ق یھا نارهکبر 
 پوشم تا به آن خوشش سازم. یام، و من آن را م ش آماده ساختهیه براکاست  ٦ن از نائلهیا

 دنیلباس پوش در س علی روش
 س یاز اھل بصره نزد عل یه گفت: جماعتکت نموده، یدبن وھب روایاز ز ٧میابونع

 یعل یشد، و یه به او جعدبن نعجه گفته مکاز خوارج بود  یان آنان مردیآمد، و در م
دنم چه؟ یگفت: تو را به لباس پوش یدنش مورد عتاب قرار داد، علیرا در لباس پوش س

ند. و از که مسلمان به من اقتدا کر دورتر است، و سزاوار آن است بکدنم از یلباس پوش
راھنت ین، چرا پیرالمؤمنیام یگفته شد: ا یه گفت: به علکت است یس روایعمروبن ق

گردد، و مؤمن به آن اقتدا  یخاشع و متواضع م )بدان(؟ گفت: قلب ینک یوند میرا پ

                                           
ه بن شداد بن ھاد به مانند آن روا ین را ھمچنان طبرانیا -١ ه کت نموده، و اسناد آن، چنانیاز عبداللَّ

 ) گفته، حسن است.۸۰/۹( یثمیھ
ف یرده و او ضعکت یخ خود مقدام بن داود روایاز ش ین را طبرانید: ایگو ی) م۸۰/۹( یثمیھ -٢

 باشد. یم
٣- ۵۸/۳. 
٤- ۵۸/۳. 
ن جا یا یشم خالص ولیا از ابریشم بافته شده باشد و یه از پشم و ابرکند یرا گو یا خز پارچه -٥

 ست. م.یز نیمردان جا یشم خالص برایدن ابریرا پوشیاول مراد است ز یمعنا
 ھمسر عثمان است. یو -٦
 ).۸۲/۱ه (یالحل -٧
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به و ھناد از یش یرده است. و ابن ابکت یاز عمرو مانند آن را روا ٢و ابن سعد .١ندک یم
ھا  رباسکن یاز ا یا راھن ناشستهیپ یه گفت: بر تن علکاند  ت نمودهیعطاء ابومحمد روا

ه بن ابکبود. و نزد ھناد و ابن عسا  یه گفت: بر تن علکت است یل روایالھذ یر از عبداللَّ
رد، به اطراف ک ینش را باز میآست یه وقتکدم، یرا د ٣ییراھن رازیطالب پ یبن اب

ابن  .٤گشت ینمود، به نصف ساعد بر م یش میه رھاک ید، و وقتیرس یانگشتانش م
ر از کو ابن عسا یھقیدبن منصور، بیدر المواعظ، سع یرکنه در جامع خود، عسییع

رد، و تا به ک ینش را باز مید، و آستیپوش یراھن را میپ یه: وکاند  ت نمودهیروا س یعل
ھا دراز  ھا از دست نیگفت: آست یگذاشت و اضافه از آن را قطع نموده م یانگشتان را م

 .٥شد یاده نمیو ز
ه کت است یروا -از امامان ازد بود  یامام یو - ید ازدیاز ابوسع ٦میو نزد ابونع

ه سه درھم کدارد  یراھنیپ یسکه به بازار آمد و گفت: چه کدم یرا د س یگفت: عل
گفت:  یاز آن خوشش آمد، عل یگفت: نزد من است، و عل یارزش داشته باشد؟ مرد

د: آن یگو یمت آن است، میر، سه درھم قین بھتر از آن باشد، گفت: نخین است اکمم
ه در آن بسته بود گشود، و به آن مرد کاش  ھا را از جامه ه درھمکدم یرا د یگاه عل

ازتر است، آن گاه امر انگشتانش در که از نوکد، و متوجه شد یپرداخت و لباس را پوش
ن یابوغص ید. و احمد در الزھد از موالیانگشتانش قطع گرد کنمود و اضافه آن را از نو

رباس فروشان کاز  یرون شد، و نزد مردیه بکدم یرا د س یه گفت: علکت نموده، یروا
رون یش بیرا برا یراھنیرا پ ید: ویگو ی؟ میراھن گندمگون داریش گفت: پیآمد و برا

رسد، آن گاه از  یمھایش  ه به نصف ساقکد ید و متوجه گردیآن را پوش یو عل نمود،
ن به چند است؟ گفت: ینم ایب یو میکن را نید و گفت: اندازه ایطرف راست و چپش د

                                           
 ت نموده است.ی) آمده روا۵۷/۵ه در المنتخب (کس به مانند آن، چنانین را از عمروبن قیھناد ا -١
٢- ۲۸/۳. 
 است. م. یو آن نام شھر» یر«منسوب به طرف  -٣
 ) آمده است.۵۷/۵ن در المنتخب (ین چنیا -٤
 ) آمده است.۵۵/۸نز (کن در الین چنیا -٥
 ).۸۳/۱ه (یالحل -٦
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 یآن چھار درھم را از ازارش گشود و برا ید: ویگو ین، میرالمؤمنیام یبه چھار درھم ا
 .١آن مرد پرداخت و رفت

 دنیدر لباس پوش شمن بن عوف، ابن عمر و ابن عباس روش عبدالرح
چادر  سه گفت: عبدالرحمن بن عوف کت نموده، یم روایاز سعدبن ابراھ ٢ابن سعد

از قرعه  ٣میداشت. و ابونع یمت میا چھارصد درھم قیه پانصد کد یپوش یرا م یا لباسی
دم، به او یرا د یجامه درشت و سخت به گفت: بر تن ابن عمر کت نموده، یروا

شود،  یه در خراسان ساخته مکام،  آورده یتو جامه نرم یعبدالرحمن من برا یگفتم: ا
شود، چون بر تن تو جامه درشت و  یم روشن مینم چشم ھایاگر آن را بر تن تو بب

د: آن را با دست خود یگو ینمش. میم نشان بده تا ببیاست، گفت: آن را برا یسخت
ن از پنبه است، گفت: از یر، ایشم است؟ گفتم: نخیابرن یا ایلمس نمود و گفت: آ

بر فخر کچ متیننده باشم، و خداوند ھکبر فخرکه متکترسم  یترسم، م یدن آن میپوش
ه بن حب یدارد. و نزد و یرا دوست نم یا نندهک ه کت است یش روایھمچنان از عبداللَّ

 .٥نصف ساق بودراھنش تا یه پکدم، ید ٤یگفت: بر تن ابن عمر دو لباس معافر
 یاز و یه مردک یه گفت: از ابن عمر در حالکت است یاز وقدان روا ٦میو نزد ابونع

خردان تو را  بی عقالن و بی هکرا  یه گفت: لباسکدم یدام لباس را بپوشم، شنکد یپرس
دام لباس کنند، گفت: آن کر و خوار نشمرند، و دانشمندان به آن عتابت نیدر آن حق

ه کت نموده، یاز ابواسحاق روا ٧میست درھم. و ابونعیب ین پنج الیماب است؟ پاسخ داد:
ھمچنان از او  ید. و نزد ویپوش یش ازار میھا ه تا نصف ساقکدم یگفت: ابن عمر را د

 )دبنیز(د، یاسامه بن ز صچند از اصحاب رسول خدا  یه گفت: تنکت است یروا
دند. و یپوش یازار مشان  ساق یھا نصفه تا کدم یرا د شارقم، براء بن عازب و ابن عمر 

                                           
 ) آمده است.۳/۸ه (ین در البداین چنیا -١
٢- ۱۳۱/۳. 
 ).۳۰۲/۱ه (یالحل -٣
 من است.یه از کله معافر یمنسوب به قب -٤
ه بن حنش به مانند آن روا۱۷۵/۴ابن سعد (ن را یا -٥  رده است.کت ی) از عبداللَّ
٦- ۳۰۲/۱. 
 ).۳۴۱/۴ه (یالحل -٧
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لباس را ھزار  یک به: ابن عباس کت نموده یمان روایسل یاز عثمان بن اب ١میابونع
 د.ید و پوشیدرھم خر

 دنیدر لباس پوش بشه و اسماء یروش عا
داخل  لن یالمؤمن شه امیه گفت: نزد عاکت نموده، ید روایربن عبیثکاز  ٢یبخار

 یم گرفتم و گفتم: اکتا لباسم را بدوزم، آن گاه محر یم بگکشدم، گفت: مح
پندارند، گفت:  ین را از تو بخل میرون شوم و آنان را خبر بدھم، این، اگر بیالمؤمن ام

د یاز ابوسع ٤و ابن سعد .٣ابدی یھنه را نپوشد لذت نو را نمکه ک یسکن، یحالتت را بب
دوخت، گفت:  یلباسش را م یوه کشه وارد شد ینزد عا یدر حال یسکه کت نموده یروا

ھنه که ک یسکاد ننموده است؟! گفت: ما را بگذار، یر را زیا خداوند خین، آیالمؤمن ام یا
ه: ک ت نمودهیاز ھاشم بن عروه روا ٥داند. و ابن سعد ید را نمیرا نپوشد قدر جد

ش یھا ه چشمکنیبعد از ا بر کاسماء دختر ابوب یر از عراق آمد، و برایمنذربن زب
خوب بودند  یلیو خ که نازک ٦یو قوھ یمرو یھا از جامه ییور شده بود لباس ھاک

را ھایش  د: اسماء آن را با دست خود لمس نمود و گفت: اف!! لباسیگو یفرستاد، م
ن یمادرم، ا یار بر منذر گران تمام شد و گفت: اکن ید: ایگو ید! مینکاو مسترد  یبرا

ار کجسم را آش یست، ولیو شفاف ن کن اگر چه نازیست، گفت: این کآنقدر شفاف و ناز
رفت ید، و او آن را پذیخر یگرید یو قوھ یش لباس مروید: آن گاه برایگو یسازد، م یم

 .٧م لباس بسازین را برایو گفت: مثل ا

 درباره لباس س عمر ردکعمل
 یآمده گفت: ا سنزد عمربن خطاب  یه: زنکت نموده یروا ساز انس  یھقیب

 ی، ولیام؟ پاسخ داد: آر ا به تو لباس ندادهین چادرم پاره شده است، گفت: آیرالمؤمنیام

                                           
 ).۳۲۱/۱ه (یالحل -١
 ).۶۸األدب (ص -٢
 آن را صحیح دانسته است. )۳۶۷) آلبانی در صحیح األدب (۴۷۱. بخاری در ادب المفرد (حسن -٣
٤- ۷۳/۸. 
٥- ۲۵۲/۸. 
 خراسان است. یاز شھرھا یکیز یمنسوب به مرو است، و قوه ن -٦
 .۵۷) نگا: (حجاب المرأة) آلبانی ص ۲۵۲/ ۸. ابن سعد (صحیح -٧
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 -ن را یخواست و به او گفت: ا یلفتکو و یکاو چادر ن یآن پاره شده است، آن گاه برا
ه فارغ ک ین را وقتیبپوش، و ا یگ بار نمودیو د ینان پخت یوقت -ھنه را ک یعنی

 .١داند ید را نمیپوشد قدر جد یرا نمھنه که ک یسکبپوش، چون  یشد
ه گفت: عمر بن کت نموده، ینه در جامع خود ار خرشه بن حر رواییان بن عیو سف
نارش عبور نمود و شلوارش را رھا نموده کاز  یه جوانکدم، ید یرا در حال سخطاب 

؟ یض ھستیا تو حایرا طلب نمود و به او گفت: آ یشد، او و یده میشکن یبود، برزم
ه ازارات را از قدم کشود؟ گفت: تو را چه شده  یض میا مرد حاین آیرالمؤمنیام یت: اگف
تر  نییازارش را جمع نمود، و پا یرا طلب نمود و انتھا یغی؟ آن گاه تیا ت بلندتر نمودهیھا

 .٢نمک ینگاه مھایش  من به تارھا بر پاشنه یید: گویگو یرد، خرشه مکھا را قطع کاز قوز
 یه گفت: در حالکاند  ت نمودهیروا یاز ابوعثمان نھد یھقیدر الجامع و ب یابوذر ھرو

ما آمد، اما بعد:  یم، نامه عمربن خطاب برایجان با عتبه بن فرقد قرار داشتیه در آذرباک
د، شلوارھا را یندازیھا را ب فشکد، ین بپوشید، نعلیید، چادر بر تن نماینکازار بر تن 

د و لباس عجم یه در تنعم به سر برکد، زنھار یل چنگ زنیاسماع د و به لباس پدرتانیبگذار
 ،٣دید چون آفتاب حمام عرب است، خود را به معد مشابه سازیستید در آفتاب باید، بایبپوش

از  ،٥دیاھداف را بزن ،٤دینکھا را قطع  ابکد، ریھنه بپوشکد، لباس ییلباس خشن بر تن نما
نموده است، مگر به  یشم نھیدن ابریاز پوش صد، رسول خدا ین بر اسب جست زنیزم

 ) آمده است.۵۸/۸نز (کن در الین چنیا .٦-ش اشاره نمود یو به انگشت وسطا -ن مقدار یا

 ص امبریھای ھمسران پ خانه
ث یم حدیه گفت: معاذبن محمد انصاری براکت نموده، یاز واقدی روا ٧ابن سعد

ه در آن عمران بن ابی انس بود و او کان نموده گفت: از عطای خراسانی در مجلسی یب

                                           
 ) آمده است.۵۵/۸نز (کن در الین چنیا -١
 ) آمده است.۵۹/۸نز (کن در الین چنیا -٢
 بودند. یآنان اھل غلظت و سخت -٣
 د.یاب اسب را سوار شوکبدون ر یعنی -٤
 د.ینکن یر مشق و تمریرا با ھدف زدن توسط ت یراندازیت -٥
). این اثر را بخاری در کتاب ۹۷اثر شیخ اإلسالم ابن تیمیه (ص » اقتضاء الصراط المستقیم«نگا:  -٦

 اند. ) روایت نموده۲۵، ۱، ۱۲/ ۲و مسلم در کتاب اللباس ( ۲۵اللباس باب 
٧- ۱۶۷/۸. 
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 صھای ھمسران رسول خدا  گفت: حجره ه میکدم ین قبر و منبر قرار داشت شنیدرماب
ھای آنھا  ھای درخت خرما ساخته شده بودند، و بر دروازه ه از شاخهکافتم یرا در
 هکھم حاضر شدم  کدبن عبدالملیدن نامه ولیاه بود، و در وقت رسیی از موی سی پرده

در مسجد رسول  صامبر یھای ھمسران پ شد و به داخل نمودن حجره خوانده می
دم، عطا گفت: از یتر از آن روز ند هیچ روزی را پر گرینمود، و من ھ امر می صخدا 

ھا  ه آنکگفت: به خدا سوگند، دوست داشتم  ه در آن روز میکدم یب شنیدبن مسیسع
سی از اطراف و کشدند، و  نه بزرگ مییمد نمودند، تا نوزادان می کترشان  را به حال

د، ید تفا نموده بود میکدر زندگی اش به آن ا صآمد، و آنچه را رسول خدا  ناف میکا
ا بی رغبت و بی یاثر و تفاخر دنکه مردم را در تکبود  ی مییزھایھا از جمله چ ن خانهیو ا
ه عطای خراسانی از صحبت خود فارغ شد، کد: ھنگامی یگو ساخت. معاذ می ل مییم

ھای  ھا از شاخه اط آنیه حکعمران بن ابی انس گفت: چھار خانه آن از خشت خام بود 
ھای خرما و گل ساخته شده بودند و  خرما ساخته شده بود، و پنج خانه آن از شاخه

اندازه  ی بود، پرده رایھای مو ھا پرده ھای آن ش روی نداشتند، و بر دروازهیاط پیح
افتم، اما آنچه از یتر از استخوان  مکا یاستخوان  یکگز، و  یکنمودم، و آن را سه گز در 

ه در آن تعدادی از پسران کافتم یاد نمودی، من خود را در مجلسی یه یثرت گرک
بودند، از جمله ابوسلمه بن عبدالرحمن، ابوامامه بن سھل بن  صاصحاب رسول خدا 

تر نمود، و  دهیرا آب دشان یھا شیه رکستند یو آنان آنقدر گرد، یف و خارجه بن زیحن
د، تا یگرد شد و منھدم نمی ھا گذاشته می ن خانهیاش اکابوامامه در آن روز گفت: ای 

دھای یلکه که خداوند درحالی کدند ید نمودند، و می مردم از منزل سازی خودداری می
 چه اندازه راضی شده بود.اش به  ا در دست وی است، برای نبییھای دن خزانه
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