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سلم  رسول اهللا صلی اهللا عليه و

عبدالمطلب حمزه بن : فرموده اند

(سيد شهداء است
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 اهداف آنو » مبرة آل البيت و االصحاب«تأسيس نهاد 

 

 ۀطبق قوانين نافد» االصحاب البيت و مبرة آل«نهاد 

دولت کويت در رابطه به نهاد های جامعه مدنی، تأسيس 

 .شده و مقر آن شهر کويت است

کار و امور  وزارت م 28/2005به موجب حكم شماره 

 دولت يهنهاد های خير  ۀدر ادار ه واجتماعی اعالم گرديد

 .ثبت شده است  23کويت به شماره 
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 اف نهاد مبرة آل البيت و االصحاباهد

 

کار در راستای ايجاد و تعميق محبت آل بيت و  -1

 . اصحاب در ميان مسلمانان

خش علوم شرعی در ميان افراد جامعه نشر و پ -2

ل عبادات و معامالتی که به ئمسا رابطه بهبخصوص در 

 .آل و اصحاب ارتباط می گيرد راثمي

خدمات  نهآگاهی از نقش آل و اصحاب و زمي -3

ن ناکه در راستای نصرت اسالم، دفاع از مسلما ای عالی

ق هدايات قرآن کريم و سنت نبوی شريف انجام داده تحقو 

 .اند

 تقويت وحدت ملی و ايجاد زمينه های تقارب و -4

جامعه از خالل روشن ساختن  نزديكی طيف های مختلف

فاهيم نادرستی که نزد برخی از مسلمانان اذهان از م

 .کرام ايجاد شده است بهصحا نسبت به اهل بيت پيامبر و
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 اين کتاب

 

نخستين کتابی است که مبرة آل البيت و االصحاب به 

را گرد نشر آن اقدام نموده و در آن سيرت شخصيتی 

بر آن » االصحاب اآلل و«نهاد  کرده است که اسمآوری 

شرف نسبت و  عنه زيرا حمزه رضی اهللا ،می باشدمنطبق 

آن را سلم را داشت و  صحبت پيامبر صلی اهللا عليه و

 .دريافته بود

که  ی استياب از پديده های نيكويی و پرهيزگار اين کت

بدان  ، ما راهمكاری ن کريم در راستایآخداوند در قر 

 .ر داده استدستو 

از پديده های عبادت چاپ اين کتاب پديده يی  ارش وگن

اصحاب  الل ستايش و محبت آل وذات الهی از خ

 .پيامبر است



 
 

 
 

7 

 که ،را عرضه می کندی ياندرز ها اين کتاب حقايق و

می نمايند  شايد برخی نخستين بار است که آن را مطالعه

 .نمايند اریداز افضل القرون الگو بر  تا بهترين توشه را
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 فهرست عناوين

 

 .حمزه بن عبد المطلب رضی اهللا عنه -1

 .سلم شير خدا و شير پيامبرش صلی اهللا عليه و -2

 .پيدايش و اسالم آوردن وی -3

 .فرزندانش همسران و -4

 .دين اسالم راثر گذاری مشرف شدن حمزه ب -5

 .منوره نهدر مدي -6

 .نخستين پرچم در اسالم -7

 .نگجبدر، شير در لباس  ۀغزو -8

 .قهرمانی حمزه و برادرانش  رضی اهللا عنهم -9

 .شهادت حمزه رضی اهللا عنه احد و ۀغزو -10

 !؟... بر حمزه گريان نمی کند یولی کس -11

عليه وسلم رثيه های اصحاب پيامبر صلی اهللا م -12

 .در مورد حمزه رضی اهللا عنه
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 .مرثيه علی بر حمزه رضی اهللا عنهما -13

 .مرثيه حسان بر حمزه رضی اهللا عنهما -14

 .کعب بن مالک بر حمزه رضی اهللا عنهمامرثيه  -15

مورد حمزه رضی اهللا عنه در قرآن،  آنچه در -16

 .فته شده استاقوال صحابه گ حديث پيامبر و

  .آنچه در قرآن کريم آمده است: اول -17

 .در حديث شريف تذکر يافته است: دوم -18

اقوال صحابه کرام در مورد حمزه رضی اهللا : سوم -19

  .عنه

 .باز تاب آموزشی -20

 .پايانیبخش  -21

 .فهرست مراجع -22

 

 



 
 

 
 

10 

 حمزه بن عبد المطلب رضی اهللا عنه

 

حمزه بن عبد : سلم فرموده اند رسول اهللا صلی اهللا و

(المطلب سيد شهداء است 
1F

2(   . 

از گذشته های دور بدينسو در زوايای تاريخ  ها لتم

 زنانی از تبار خويش اند تا مردان و خويش جستجو گر

رنگ دهند و اقوامی بدان افتخار  ميرات تمدنی را آب و

هره های درخشانی برای چ آنان را الگو و ، ونمايند

مت محمد صلی اهللا ا .فرزندان و نسل های آينده بسازند

زيرا  بوده است،ر را زمينه گوی سبقت  اين سلم در عليه و

برای بشريت نمونه ها و الگو هايی از فدا کاری را که 

چنين  تقديم داشته، و ،ندالهی اقای ب لح ايمان و ۀپرورد

                                     

؛ و صحيح الجامع 374سلسة االحاديث الصحيحة، حديث شماره ) 2(
 .3158ر، حديث شماره  الصغي
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 پس از پيامبران و ،زنان م از مردان وعاالگو هايی 

انصار  امت اند، آنان مهاجران و نرسوالن برازندگان اي

      : نخستين اند که خداوند در مورد شان فرموده است

ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوالَّذِ (  يَن َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّ

اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم 

َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز 

 .)2F3( ) اْلَعِظيمُ 

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى « 

آنان پيروى كردند خدا از ايشان خشنود كه با نيكوكارى از 

از او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده ] نيز[و آنان 

آن نهرها روان است هميشه در ] درختان[كرده كه از زير 

 .»اين است همان كاميابى بزرگ .اند  آن جاودانه

                                     

 .100: توبة سوره ) 3(
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 رویشق قرار دادن و داشتن رهنما، پيماساس سر  اصل و

هی است که پيامبرش را به دستور ال از اصل قرآنی و

رهنما  رسل قبل از وی بحيث قدوه و يا وبقرار دادن ان

ُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم (  :می فرمايد ،دستور داده

ِإالَّ ِذْكَرى  ًرا ِإْن ُهوَ ــــــــُكْم َعَلْيِه َأجْ اْقَتِدْه ُقْل َال َأْسَألُ 

 .)3F4() َعاَلِمينَ ــلـْ لِ 

پس  ،اينان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده است« 

بگو من از شما هيچ مزدى بر  .به هدايت آنان اقتدا كن

جز تذكرى براى ] قرآن[اين  .طلبم نمى] رسالت[اين 

 .» جهانيان نيست

در برابر  ت اسالمی خيلی ناتوان شده وامروز که ام

 پيشين وای الهی قرار دارد، نيازمند الهام از الگوهای داع

 تا ،ستصادق ا وگام های آن مومنان نخستين  فتن برر 

                                     

 . 90: سوره انعام ) 4(
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 بشری عريق و هر شخص بداند که دارای تمدن تاريخی و

 ،پيامبر ان خدا ونخود را در برابر دشم و ،درخشانی است

با  کم و ناتوان احساس نكند، بلكه در برابر آنان بايستد و

من صدای بلند نعره سر دهد که من از نسل صحابه ام، 

 .می باشم حمزه بن عبد المطلب رضی اهللا عنه ۀنواد
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 سلم برش صلی اهللا عليه ومشير پيا شير خدا و

 

سلم را بر  صلی اهللا عليه و اه ما اصحاب پيامبرگ هر

در می يابيم که  ،تقسيم کنيم شانحسب قدامت اسالم 

ر مقدمه د ،قبل از هجرت مردم مكه و ،مسلمانان نخستين

در همين طبقه اول به زندگی  .می گيرنداين فهرست قرار 

اقوام  ی سايرنر در ميراث باستاگيم که ار مردی بر می خو 

کار نامه  وسيرت، سير زندگی  .ن می بودغير مسلما

و به واقعيت  اتهای وی به اسطوره مشابه می بود 

 .حقيقت

عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن بن آن مرد حمزه 

 میابو عماره  کنيه اشبن کالب بن مرة است که  یقص

کاکای آمنه بنت  مادرش هاله بنت وهيب دختر، شدبا

حمزه  .است) سلم مادر پيامبر صلی اهللا عليه و( وهب
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 او کاکا و .مادر زبير است ،بنت عبدالمطلببرادر صفيه 

سلم است که هر  برادر رضاعی پيامبر صلی اهللا عليه و

وی نسبت به  و بولهب شير داده بوددو را ثويبه کنيز ا

(تر بودگسلم دو سال بزر  رسول اهللا صلی اهللا عليه و
4F

5(. 

سال  ن وسبت خانوادگی، تقارب قرا پيوند وبه دليل همين 

حمزه نسبت  بود که يک خانه هر دو درتربيه  با پيامبر و

ر کاکا های پيامبر محبوب تر بود، حتی قبل از گبه دي

سلم حمزه  رسول اهللا صلی اهللا عليه وفرود آمدن وحی به 

به منزل خويلد بن اسد می رود تا دختر او يعنی خديجه 

سلم  را به برادر زاده اش يعنی محمد صلی اهللا عليه و

(اری کندگخواست
5F

6(. 

  

                                     

 ).با اندک تصرف(، 2/36الغابة،  اسد) 5(
 . 1/59سيرة ابن اسحاق، ) 6(
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 اسالم آوردن وی و يشپيدا

 

يتی حكا عنه تاريخ از نشأت و پيدايش حمزه رضی اهللا

 غير از او در مورد و ،نكرده است که بدان اعتماد شود

 چيزی بيشتر آمده حكايت اسالم آوردنش ۀآنچه در بار

شكار  ، به اسپ سواری و، او مردی بود شجاعنميدانيم

 ان وگحضور وی در ميان بزر  خيلی زياد عالقه داشت، و

 یاشراف قريش مطلبی است که نميتوان از آن چشم پوش

 .کرد

ی به دين حمزه رضی اهللا عنه در سال ششم بعثت نبو 

روايت است که ابوجهل بن هشام از  .اسالم مشرف شد

ته سسلم که در صفا نش و هنزد رسول اهللا صلی اهللا علي

مردن وی شتوان ناا ب پيامبر را دشنام داد و ؛بود گذشت

رسول اهللا صلی  ولی ،دين اسالم برچسپ زد عيوبی را بر
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کنيز عبداهللا بن  .فتچيزی نگسلم به او  اهللا عليه و

اين  ،جدعان تيمی که در باالی کوه صفا مسكن داشت

نيز جهل ابو  و او از آنجا برگشت .را می شنيد حرف ها

اندکی بعد حمزه  .با آنان نشست ن قريش رفت وبه انجم

کمان آراسته بود از شكار  تير و بن عبدالمطلب که با

ور به ظبه همين من شكاری ماهری بود و وبرگشت، ا

قبل از  ،می گشت ی رفت، وقتی از شكار برم حراص

پس  و طواف می کرد آنكه نزد خانواده اش برود کعبه را

م می داد و با سال ور اجتماع قريش می ايستاد داز آن 

 .محترم بود او نزد قريش عزيز و .ايشان صحبت می کرد

حمزه رضی اهللا عنه زمانی که از نزد آن کنيزک می 

سلم به منزل خود  گذشت، رسول اهللا صلی اهللا عليه و

اگر می ! ای ابوعماره: ک گفتآن کنيز  ؛ وبرگشته بود

 به رو چه حرف هايی رو ديدی برادر زاده ات محمد با
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(ابوالحكم ،شد؟ قبل از آمدنت
6F

بن هشام محمد را که در ) 7

، اذيت رسانيد او را دشنام داد و .ديد ،ودته بساينجا نش

وقتی  .فتگمحمد به او چيزی ن شت ورگسپس از نزد او ب

 کرامت او را اراده نمود، حمزه قهر شد و خداوند عزت و

مقابل  ۀآماد و بدون آنكه درنگی نمايد به سرعت رفت

وقتی به  .به حساب وی برسد ابوجهل گرديد تا اشدن ب

به سوی ابوجهل ديد که در ميان قومش  ،مسجد داخل شد

 با باالی سرش ايستاد و به طرف او رفت و .ته بودسنش

شديدا زخمی ساخت  کمانی که در دست داشت او را زد و

من در  در حالی کهدشنام می دهی آيا او را : گفت و

ييد می أمن آن را ت ،آنچه او می گويد و هستم دين او

 یافرادی از قبيله بن !دهرا ب ماگر می توانی پاسخ .کنم

                                     

ابو الحكم کنيه ابوجهل در جاهليت بود، و وی را رسول اهللا صلی ) 7(
 .اهللا عليه و سلم به ابوجهل کنيه نمودند
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(مخزوم
7F

ابوجهل در برابر حمزه  طرفداری غرض کمک و) 8

 !ابو عماره را بگذاريد: ابوجهل گفت .برخاستند از جا

در زاده اش را سخت دشنام داده که من براخدا سوگند به 

 .ام

قريش متوجه شد که  ،وقتی حمزه به دين اسالم مشرف شد

سلم بيشتر شده  عليه وشأن رسول اهللا صلی اهللا  عزت و

 و رااز آز  ،پس از آن حمزه از وی دفاع می کند، و و

خود  ،ندسانيدر سلم می  اذيتی که به رسول اهللا صلی اهللا و

(داری کردند
8F

9(. 

 شيطان نزد حمزه رضی اهللا عنه آمد و ،ين واقعها پس از

ستی، دين پدرانت را ترک هتو سردار قريش : برايش گفت

ادی مرگ از آنچه انجام دپيروی نمودی،  از او ی وکرد

                                     

 .بنی مخزوم بودبخاطری که ابوجهل از ) 8(

 .2/334تاريخ طبری، ) 9(
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: گفت يشيد ودردار خود انکحمزه به  !برايت بهتر است

او را  ،باشماگر رهياب شده  !من چه کاری کردم؟ خدايا

آن در از آنچه من  ،در غير آن و در دل من تصديق نما

 حمزه! برايم فراهم فرماراه برون رفتی را  ،ام قرار گرفته

نزد  سه های شيطان صبح کرد، وبا وسو را همان شب 

ای برادر  :گفت سلم رفت و رسول اهللا صلی اهللا عليه و

زاده، من در موضوعی قرار گرفته ام که راه برون رفت 

خورد را که نميدانم با آن چگونه بر  یمطلب ؛آن را نميدانم

راهی ام؟ سخنی مآيا رهياب شده ام يا سخت در گ نمايم؟

رسول اهللا  .برايم سخنی بگويی خيلی مشتاقم تابرايم بگو، 

 تخويف و حت وينص يه وصسلم به تو  صلی اهللا عليه و

خداوند در دل وی حب ايمان را  و کرد آغازتبشير او 

گواهی ميدهم که تو صادق استی، : حمزه گفت .قرار داد

 ، دوستسوگند به خدا !ای برادر زاده دينت را آشكارا نما

م و در دين اولی ام آسمان زندگی کن زيرکه در ندارم 
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به وسيله  را بود که خداوند دين یحمزه از اشخاص .باشم

(او عزت بخشيد
9F

10(  . 

  

                                     

 .3/33البداية و النهاية، ) 10(
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 حمزه همسران و فرزندان

 

تن پسر و سه حمزه رضی اهللا عنه پنج فرزند داشت که 

 او در زير توضيح فرزندان و همسرانکه دو دختر بودند، 

 .را می خوانيد

يه می ناهللا عنه کيعلی، به اين اسم حمزه رضی   -1

از  هبن عباد کيا بنت الملة بن مالمادرش انصار که ، شد

، فضل، هپنج فرزند به نام های عمار قبيله اوس بود، يعلی 

در خرد سالی  مهمحمد به دنيا آورد که ه زبير، عقيل و

صحبت پيامبر صلی اهللا  ،يعلیو خود وفات نمودند، 

(يافته بودسلم را در  عليه و
10F

11 (. 

                                     

احد  ۀحمزه رضی اهللا عنه در سال سوم هجری در واقعه غزو) 11(
ب پيامبر فرزندان وی از جمله خرد ساالن اصحا و شهيد شد

 در ذکر اختالف ميان علمای انساب. بودندصلی اهللا عليه و سلم 
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به صبحت  و ماندهن او نسلی باقی عامر، از -2

برادر هم تنی  او .نرسيده بود صلی اهللا عليه و سلم پيامبر

 .در خرد سالی وفات نموده است يعلی بود و

، مادرش خوله بنت قيس بن فهد بن مالک عماره -3

اری خزرجی است، صحبت پيامبر صلی اهللا انصبن نجار 

به اين اسم حمزه رضی اهللا عنه  سلم را دريافته، و عليه و

 .نيز کنيه می شد

 .امامه، مادرش سلمی بنت عميس خثعمی است -4

 است درستآنچه تذکر داديم  بوده و تالفدر اسم وی اخ

 .او از جمله صحابيات است و

خواهر هم  اريا بنت الملة وصفاطمه، مادرش ان -5

 وی ام الفضل بوده وکنيه  .تنی عامر و يحيی است

در  .سلم را دريافته است صحبت پيامبر صلی اهللا عليه و

                                                                         

و يادآوری نكردن برخی ی اهللا عنه فرزندان حمزه رضاز برخی 
 .استديگر 
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از او نسلی باقی نمانده  وجود داشته واسم وی اختالف 

 .است

ن با بقی بن مخلد و است، او حديث را نيز روايت نموده

» الكاشف«در  .روايت نموده انداز او حزم يک حديث را 

فته ر ليف مزی از او تذکر أت» التهذيب«ليف ذهبی و أت

 مشهور در مورد اتليفأشده از تدو کتاب ياد  .است

 . حديث نبوی شريف استان يو زندگينامه های را

اناث باقی  از نسل حمزه رضی اهللا عنه فرزندان ذکور و

در تاريخ اسالمی  او،کار نامه های  نمانده ولی ياد و

 چنانچه خودش نزد ذات الهی زنده و .زنده و جاويد است

ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن  : (جاويدان است

  .)11F12() َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقونَ 

                                     

 
 .169: سوره آل عمران ) 12(
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مرده  ،اند هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده« 

اند كه نزد پروردگارشان روزى داده   مپندار بلكه زنده

 .» شوند مى

جدول زير بيانگر همسران و فرزندان حمزه رضی اهللا عنه 

پيامبر صلی اهللا عليه احوال ايشان است که آيا صحبت  و

سلم را دريافته اند يا خير، و آيا احاديثی را روايت کرده  و

(خيريا  اند و
12F

13 (. 

  

                                     

از مراجع زير استفاده  ،ذکر فرزندان حمزه رضی اهللا عنهدر ) 13(
حيی بن جابر احمد بن يتأليف شراف، نساب األأبعمل آمده است؛ 

احمد بن  تأليف صابة فی تمييز الصحابة،إل؛ ا4/381البالذری، 
ستجالب إ؛ ) 2070(اره علی بن حجر عسقالنی، زندگينامه شم

شمس الدين تأليف قرباء الرسول و ذوی الشرف، أالغرف بحب 
؛ معالی الرتب لمن جمع بين شرفی الصحبة و  1/228السخاوی، 
 ة؛ جمهر  119مساعد سالم العبدالجادر، ص تأليف النسب ، 

 . 17ابن حزم االندلسی، صتأليف انساب العرب، 
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 مزه به دين اسالمحشدن  مشرف تأثير

 

مزه رضی اهللا عنه به دين اسالم شدن حاعالن مشرف 

 اين اثر گذاری با قريش گذاشت، و تاثير بزرگی بر

ب رضی اهللا عنه دو چندان مسلمان شدن عمر بن خطا

سلم  رسالت پيامبر صلی اهللا عليه و ،ترتيببدين  و دگردي

 .در ميان عامه مردم آشكارا شد

 های جامعه قريش برای پيامبر صلی اهللا عليه و دپيشنها

 شخص حليم و ،عتبه بن ربيعه .ی شدمسلم عرضه 

ته ساع قريش نشاو در ميان اجتم یروز  .سردار قومش بود

رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم در گوشه مسجد  بود و

روه قريش آيا با اين مرد گای : گفت عتبه .ته بودندسنش

هاد کنم، شايد او برخی پيشناموری را بر او  سخن نگويم و

مردم  !؟دست بردار شود از ما يرد وذر را بپو ين اما از
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عتبه  .او سخن بگو با برو و !وليدالبلی، ای ابو : گفتند

: گفت ت وسرفت و نزد رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم نش

از منزلت و مقام بزرگی  ما در ميان ای برادر زاده، تو

ت عنوان مبرخوردار استی، تو مطلب مهمی را در ميان قو 

آرزوهای  .ده نمودینکردی که با آن اتحاد آنان را پراک

دين  لهه وآ ،نا اميدی مبدل ساختی شان را به يأس و

اجداد گذشته شان را تكفير نمودی،  شان را انتقاد و

آن در مورد  نو وشنهاد می کنم، بطالبی را برايت پيشم

رسول اهللا صلی  .ذيریشايد برخی از آن ها را بپ ،نديشيب

د وليالابو  .بگو، می شنوم !وليدالای ابو : سلم گفت اهللا و

عزت می خواهی،  اگر شرف و !های برادر زاد: گفت

هيچ مطلبی را بدون  و منزلت ميدهيم، وبرايت عزت 

پادشاهی می  اگر ملک و ؛ه تو انجام نميدهيمر شو م

اگر آنچه می گويی  ؛، ترا پادشاه خود می گردانيمخواهی

توان رد کردن آن را از خود  مطالبی باشد که تو اختيار و
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تا  ،و دارايی مصرف می کنيم نمودهتو را تداوی  ،نداری

، زيرا اغلب جن در همچو د شوینصحتم بی وشفا يا

ا شايد شعر ، يوری غلبه می کند تا آنگاه که مداوا شودام

باشد که سينه ات بدان تنگ شده است، سوگند که شما 

او ادامه  !طلب توانايی تسلط بر آن را داريدبنی عبدالم

سلم می شنيد، تا آنگاه  رسول اهللا صلی اهللا عليه و داد، و

رسول اهللا صلی اهللا  .در پايان صحبتش سكوت کردکه 

: صحبتت تمام شد؟ گفت !وليدالابو  ای: سلم گفت عليه و

بگو، رسول اهللا : از من بشنو، گفت: پيامبر گفت .بلی

حم (  بسم اهللا الرحمن الرحيم: سلم گفت صلی اهللا عليه و

َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَرِبي�ا َتْنِزيٌل ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّحي ِم ِكَتاٌب ُفصِّ

 . )13F14( ) ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ 

                                     

 . 3 -1: سوره فصلت ) 14(
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اند و  بسته] با شكوه[سوگند به صف بستگان كه صفى « 

كنند و به  به زجركنندگان كه به سختى زجر مى

 . » ]آيات الهى[كنندگان  تالوت

وقتی  .وت را ادامه دادالسلم ت رسول اهللا صلی اهللا عليه و

ستانش به عقب د عتبه آن را شنيد، گوش فرا داد و با

سلم به  گوش ميداد تا آنكه رسول اهللا عليه و تكيه کرد و

 !وليدالای ابو : سجده رسيد و سجده کرد، سپس گفت

(اين آيات شنيدی، تو و
14F

15( . 

نيز در راستای منصرف ساختن  یريش کوشش ديگر ق

شيبه  عتبه وابوجهل،  .پيامبر از تصميمش انجام داد

: د و اميه بن خلف گفتندفرزندان ربيعه، عاص بن سعيّ 

ای گروه قريش، اين مطلب هر روز توسعه می يابد، 

                                     

 ةلی اهللا عليه و سلم و اقامة الحجوالنهاية، باب مجادلة النبی ص ةالبداي) 15(
 . الدامغة عليهم
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و بر دين شماست،  لاس، بزرگطالب که شخص محترمابو 

امروز در بستر بيماری افتاده است، نزد او برويد، حكم 

ست وی قرار دهيد، دعدالت را در مورد برادر زاده اش در 

المطلب که با دين حمزه بن عبد اگر با عمر بن خطاب و

ميان شما  ،موضوع را در ميان گذاريد ،شما مخالفت کردند

ايشان  .عداوت به وقوع خواهد پيوست قوم شما جنگ و و

تو را در ما ی، يما تو سردار: گفتند نزد ابوطالب رفتند و

افراد را نچه آمنصف قرار داده ايم،  ميان خود حكم و

ايشان  .ر زاده ات يكجا انجام دادند، ديدیان با برادناد

ما طعنه زده اند، و   در دين را ترک نموده و آلهه ما

تفرقه ايجاد کرده سلم در ميان ما  محمد صلی اهللا عليه و

، ما را دشنام داده است اجداد ير نموده وفكو آلهه ما را ت

ين گروه وقتی ديدند ا) 15F16(.را بفرست یحضور او کس

سلم کارگر  صلی اهللا عليه و اهللا ندهای شان به رسولفتر 

                                     

 . 66/320تاريخ دمشق، ) 16(
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و  خشم، زهر آرزو های شان بر آورده نگرديد نيافتاد و

 ظلم و ن مستضعف ريختند وناغضب شان را بر مسلما

ن ناات الهی به مسلماذهمان بود که  .دتنم روا داشتس

مزه رضی حتا از مكه به مدينه هجرت نمايند،  اجازه داد

جمله کسانی بود که به مدينه هجرت کرد و اهللا عنه از 

ی بر غراچکه الگو و  شير خدا آزمون بزرگی داد آنجا در

 .کسانی گرديد که بخواهند از او پيروی نمايند فراز راه
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 در مدينه منوره

 

مواصلت به مدينه  سلم پس از رسول اهللا صلی اهللا عليه و

انصار آغاز  ومنوره به ايجاد پيوند برادری ميان مهاجران 

همبستگی  تا ،مند با نيازمندپيوند برادری توان ؛کردند

به همين  .ميان جامعه اسالمی بوجود آيد در اجتماعی

پيوند برادری حمزه رضی اهللا عنه را با محبوب  ،سلسله

ن محمد ب ه زيدترين مردم نزد پيامبر يعنی زيد بن حارثه ک

(ايجاد نمودند ،نيز می گفتند
16F

در مورد پسر خوانده ها  .)17

اْدُعوُهْم ِآلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط (  :که ود آمدهر فرموده الهی ف

 . )17F18( ) ِعْنَد اللَّهِ 

                                     

 .  1/395اسد الغابة ، ) 17(

 .  5: حزاب سوره ا) 18(
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پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا ] نام[آنان را به  «

 . » تر است عادالنه

ه منوره با خوله بنت قيس نيحمزه رضی اهللا عنه در مد

 .نجار ازدواج کرد نیب قبيله از یانصار 

 خوله بنت قيس تذکر داده که رسول اهللا صلی اهللا عليه و

می عنه سلم گاه گاهی به ديدن کاکايش حمزه رضی اهللا 

 .هم ياد می کردند آمد و هر دو امور دنيايی را با

از خوله بنت قيس همسر حمزه بن عبدالمطلب روايت شده 

آمد، امور  مزهحسلم نزد  که رسول اهللا صلی اهللا عليه و

سلم  رسول اهللا صلی اهللا عليه و .با هم ياد کردنددنيايی را 

آن را از راه ، کسی که شيرين است دنيا سبز و: فرمودند

ه کسب کرده است ، در آنچنمايد حق کسب درست و

نانی که در دارايی خدا آبسيار اند  ، وبرکت داده می شود
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که با در روزی  انبرايشکه روند،  می پيامبرش فرو و

(، آتش است دنمقابل شو ذات الهی 
18F

19(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

اين روايت را صحيح ، شعيب االرناؤوط ) 27099( مسند امام احمد ) 19(
دانسته است، و همچنان البانی در صحيح الترغيب و الترهيب نيز آن را 

 . ) 3218( صحيح دانسته است، 
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 نخستين پرچم در اسالم

 

سلم  هفت ماه پس از هجرت رسول اهللا صلی اهللا عليه و

را  داوند برای پيامبرش جنگ با مشرکيننكه خپس از آ و

ه بن ز محسلم برای  اجازه داد، رسول اهللا صلی اهللا عليه و

 .اسالم را سپردند پرچمعبدالمطلب رضی اهللا عنه نخستين 

تن از مردان مهاجر  سی در رأسعنه حمزه رضی اهللا 

 ،غرض ممانعت کاروان قريش که از شام عازم مكه بود

تن  صده ين کاروان ابوجهل بن هشام با سا در .آمدند بر

 ساحل بحر از منطقهدر آنان  .حضور داشتند

هم مقابل  هر دو گروه باکه ، دمی گذشتن) 19F20(»عيص«

                                     

 منطقه يی است در کنار بحر احمر و از آنجا تا مدينه يک: عيص) 20(
معجم . شبه راه فاصله است، و در ميان منطقه ينبع و مروه قرار دارد

؛ البداية و النهاية، وقايع 197المختوم، ص  ؛ الرحيق2/161البلدان، 
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ی شخص .له و جنگ صف کشيدندتقامشدند و به منظور 

و جهنی که هم پيمان هر دو گروه به اسم مجدی بن عمر 

مانع اين در گيری  ،راجعه نمودهطرف م دو نزد هر ،بود

و  ،سوی مكه رفتندش به ياران و کاروان و جهلابو  .شد

 .ش به سوی مدينه برگشتندو ياران حمزه بن عبدالمطلب

غزوه  ،دوازده ماه پس از هجرت ،بعد در ماه صفراندکی 

زوه حمزه بن عبدالمطلب غدرين  ،ابواء به وقوع پيوست

 .را به دست داشت رضی اهللا عنه پرچم

 يعنی رة که در ماه جمادی اآلخريالعش اسپس در غزای ذ

حامل لوای  ،شانزده ماه پس از هجرت به وقوع پيوست

حمزه بن عبدالمطلب سلم  رسول اهللا صلی اهللا عليه و

                                                                         

سال اول هجری؛ السيرة النبويه، تأليف ذهبی به نقل از طبری از واقدی؛ 
 . 3/140سيرة ابن هشام، 
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(رضی اهللا عنه بود
20F

های ارسال لشكر  غزوات وکه ، )21

 .مقدمه غزوه بدر بود ،ياد شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 .  9-6/ 2؛ الطبقات الكبری،  3/207المستدرک، ) 21(
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 جنگدر لباس  یغزوه بدر، شير 

 

بيانگر کليه وقايع غزوه بدر سطور زيرين به هيچ وجه 

ر رابطه به آن يست دعه يی است که می بازيرا واق ؛نيست

امكان ندارد در اين نظر گذرا  ، وچند جلد کتاب نوشت

 و اندرز هايی دروس ،فوائدو يا به حق آن را ادا کرد، 

ما درين  بلكه قصد .کرد که از آن آموخته می شود هاشار 

يری های جاودان حمزه رضی اهللا گجا تذکری از موضع

مسلمانان و مشرکان نگ ميان جمهمترين  عنه در اولين و

 نظور اهميت وی که خداوند آن را به مجنگ ؛است

حق از [روز جدايى : يعنی )21F22() َيْوَم اْلُفْرَقانِ (  :شتمعظ

 .ناميده است، ]باطل

                                     

 .  41: سوره انفال) 22(
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چاه های بدر را در تصرف خود  ،ين غزوها مسلمانان در

در  .آن چاه ها را به شكل حوض ساخته بودند ، وداشتند

ومی يكتن از ز ميان لشكر قريش اسود بن عبداالسد مخ

وقتی به حوض آب  که داشتگان مشرکان قرار بزر 

نزديک شد سوگند ياد کرد که از آن می نوشم يا آن را 

ن وقتی آ .ميرم مايم و يا در برابر آن مین تخريب می

مشرک به حوض نزديک شد، حمزه بن عبدالمطلب رضی 

اسود خود را  .پايش را قطع کرد ،با وی مقابل شدهاهللا عنه 

پای ديگرش  با و آن افتاد در به جانب حوض کشانيد و

حمزه رضی اهللا عنه او  .ديشآن را تخريب کرد و از آن نو 

(را تعقيب نموده و در همان حوض به قتل رسانيد
22F

23( . 

                                     

گری که روايت دي از، 2/17؛ الطبقات الكبری، 9/131سنن بيهقی، ) 23(
روشن می شود که الطبقات الكبری آمده است  23در جلد دوم صفحه 

نخستين کسی از سه تنی که به ميدان برآمدند، حمزه رضی اهللا عنه 
کتب تاريخ بيان ننموده  .است که عموی علی رضی اهللا عنه می باشد

که کدام يک اول به مبارزه بر آمد، به هر صورت هر يک افتحار 
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 وليد بن فرزندان ربيعه وو عتبه شيبه  واقعه ينا پس از

در برابر  که به غرض مبارز خواهی از جا بلند شدندتع

ث از عوف فرزندان حار  معاذ، معوذ و :سه تن ،آنان

رسول اهللا صلی اهللا  .آمدندجمله انصاريان به مبارزه بر 

 ،سلم دوست نداشت در اولين درگيری با مشرکان عليه و

اه گبهتر ميدانست تا هر  انصار به مبارزه بر آيند و

قوم خودش متوجه  ه ها ودزا به عمو ،ی متوجه شودر ر ض

دستور داد تا به صفوف شان  ان حارثدبه فرزن .باشد

 .به آنان دعای خير کرد ردند، وگر ب

 

 

                                                                         

در غزوه بدر را دارند، و هر دو از خانواده نبوت و  اولين قتل مشرک
آل بيت پيامبر بودند، و مصطفی صلی اهللا عليه و سلم رويارويی با 

 . توسط آن دو تن رضی اهللا عنهما آغاز کردند را مشرکين
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 برادرانش رضی اهللا عنهم قهرمانی حمزه و

 

از قوم  یهمتايان !ای محمد« :از جانب مشرکان صدا شد

 رسول اهللا صلی اهللا عليه و .»بفرستما ما را به جنگ 

برخيزيد،  یقحای بنی هاشم، به طرفداری از : سلم گفت

، آنان آمده اند استخداوند پيامبر شما را بدان فرستاده ه ک

 هحمز  .تا با ادعای باطل شان نور الهی را خاموش سازند

بن عبدالمطلب، علی بن ابی طالب، عبيده بن حارث بن 

ه سوی کفار عبدالمطلب بن عبد مناف رضی اهللا عنهم ب

سخن بگوييد تا ما شما را : عتبه گفت .حرکت کردند

 شير ؛المطلب هستممن حمزه بن عبد: حمزه گفت .ناسيمبش

من  همتای خوبی است، و: عتبه گفت .پيامبرش خدا و

علی : ؟ گفتانندت کيانهتن همرا هم پيمانانم، آن دو شير

همتايان خوبی  :گفت .عبيده بن حارث بن ابی طالب و

ای وليد برخيز، علی بن : سپس برای فرزندش گفت .اند
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با تبادله دو  و ابی طالب در برابر او از جا بلند شد

سپس  .علی رضی اهللا عنه او را به قتل رسانيد ،ضربه

با  و در برابر او حمزه بلند شد و .عتبه از جا بلند شد

 ،تن ين دوا پس از .تبادله دو ضربه او را به قتل رسانيد

حارث که در برابر او عبيده بن  شيبه وارد ميدان شد و

 ،سلم بود صلی اهللا عليه و مسن ترين اصحاب پيامبر

شيبه با ضربه کاری شمشيرش به ساق  و شد داخل کارزار

حمزه  ،ين حالا در .مجروح ساختاو را  د وز پای عبيده 

يک حمله شيبه را به قتل  علی رضی اهللا عنهما با و

(رسانيدند
23F

24(. 

                                     

، درروايت ديگری که در 2/17؛ الطبقات الكبری، 9/131سنن بيهقی، ) 24(
که  دوارد شده است واضح می ساز  جلد دوم الطبقات الكبری 23صفحه 

 .زه کاکای علی رضی اهللا عنهما بودين سه تن حما نخستين مبارز از
 ،ين که کدام يک نخست به مبارزه برخاستا اکثر کتب تاريخ از

توضيح نداده اند، ولی به هر صورت آن دو تن امتياز اولين کسی که 
ند، وهر دو از بدست آورده ا همشرکی را در غزوه بدر به قتل رسانيد
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رضی اهللا  ابوذراز : ين باره می گويدا قيس بن عباد در

َهَذاِن (  آيت: می گفت عنه شنيدم سوگند ياد می کرد و

 ) 24F25() َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِِّهمْ 

دشمنان يكديگرند كه در باره ] گروه[اين دو  «

 . »نددر ك پروردگارشان با هم ستيزه مى

 حارث از يک جانب، وبن عبيده و مورد حمزه، علی  در

که  یوليد بن عتبه اشخاص فرزندان ربيعه و  شيبه و عتبه

(نازل شده است ،کردند مبارزهبدر  ۀدر روز غزو
25F

26(. 

 هر دو لشكر با ،ياد شده صاخاش ۀبا پايان يافتن مبارز

حمزه رضی اهللا عنه از خود شهامت  .گير شدندر هم د

شيبه بن ربيعه  :سرکردگان مشرکان و عالی يی نشان داد

                                                                         

خانواده پيامبر بودند، و پيامبر صلی اهللا عليه و سلم در رويارويی 
  .مشرکان از آنان آغاز کرد

 . 19: سوره حج) 25(

 .  3969صحيح بخاری، کتاب المغازی، حديث شماره  ) 26(
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بن عبد شمس، طعيمه بن عدی بن نوفل و اسود بن 

االسد را به قتل رسانيد، چنانچه در قتل عتبه بن ربيعه عبد

(با علی رضی اهللا عنه مشارکت داشت
26F

حتی اميه بن  ،)27

از عبدالرحمن بن عوف  ،خلف که در جمله اسيران بود

ر شتر مرغ را در پرضی اهللا عنه پرسيد، آن شخص که 

المطلب او حمزه بن عبد: مکی بود؟ گفت ،سينه اش داشت

( چنان کرد چنين و او در مورد ما: گفت هامي .بود
27F

28(. 

بدر به سوی  ۀسلم از غزو رسول اهللا صلی اهللا عليه و

خائنان  داران وديگری را عليه غ ۀغزو مدينه برگشت تا

درست در  ،نيمه ماه شوال ،روز شنبه .يهود آغاز نمايد

قوم يهود که هم  ، گروهی ازستمين ماه هجرت پيامبربي

از شجاع ترين يهود  بن سلول وی بپيمان عبداهللا بن ا

 پيامبر صلی اهللا عليه و شغل زرگری داشتند، باه و بود
                                     

 .  1/282اسد الغابة، ) 27(

 .  2/128؛ المستدرک، 3/276سنن بيهقی، ) 28(
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تجاوز و بدر  ۀدر غزو اينان. پيمان بستند سلم عهد و

اهللا  .تندسپيمان را شك عهد و حسد خويش را نشان داده،

سلم آيت  برش صلی اهللا عليه ومتعالی به پيا تبارک و

َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َوإِمَّا (  :زير را نازل کرد

  )28F29() َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلَخاِئِنينَ 

به  ]پيمانشان را[و اگر از گروهى بيم خيانت دارى  «

 بدانند كه[به طور يكسان ] تا طرفين[سويشان بينداز 

 .» دارد نمىزيرا خدا خائنان را دوست ] پيمان گسسته است

من از بنی : سلم فرمودند رسول اهللا صلی اهللا عليه و

با آيت متذکره به سوی آنان حرکت  و قينقاع در هراسم

کرد، حمزه بن عبدالمطلب رضی اهللا عنه پرچم پيامبر 

(سلم را حمل می کرد صلی اهللا عليه و
29F

30(   . 

                                     

 . 58: سوره انفال) 29(

 .  2/28الطبقات الكبری، ) 30(
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 وه احد و شهادت حمزه رضی اهللا عنهغز 

 

مشير بران رهروان راه ش ،بدر ۀپس از آنكه در روز غزو

مشرکان را به نابودی سپرد، قريش در يک فضای  ،حق

سران قريش  و می بردند سر به ظلمت خشم و قهر و

از جمله  .ش می کردند تا از مسلمانان انتقام بگيرندتال

طعيمه  ۀبزرگان قريش يكی هم جبير بن مطعم برادر زاد

غالم  که ،يده بودکه او را حمزه به قتل رسان بود بن عدی

غرض انتقام  ،که اسم وی وحشی بود ای را حبشی

 .آماده نموده بود ،کاکايش از حمزه

در سی و دومين ماه هجرت پيامبر، لشكر قريش غرض 

به سه هزار مرد جنگی را  ،با مسلمانان گنجو مصاف 

 از و با يک هزار تن .صوب مدينه حرکت دادند
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شهر مدينه از خارج و در احد  کوهمسلمانان در نزديک 

 .هم مقابل شدند با

 که در روز شنبه نيمه ماه شوال هر دو لشكر در جنگی

جمله لشكر  در .مقابل شدند ،شديد تر از جنگ بدر بود

ه بکه المطلب رضی اهللا عنه بود، حمزه بن عبد ،مسلمانان

گجوی جن بارزترين ،سلم جز رسول اهللا صلی اهللا عليه و

 حمزه رضی اهللا عنه مانند .رفتمسلمانان به شمار می 

: فتگمی  می جنگيد و شمشير عادتی که داشت با دو

(پيامبرش هستم خدا و من شير
30F

31(.  

پا  او را از ،ن که در مقابلش می آمداکسی از مشرک هر

وی چنان لزره بر اندام داشتند  مردم از شمشير و وردآ در

در آن  .که هيچ چيز در برابر او ايستادگی نميتوانست

حمزه آخرين اصحاب پيامبر بود که ميان رسول اهللا  ،روز

                                     

 . 6/382مصنف بن ابی شيبه، ) 31(
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(انش قرار داشتندشم سلم و صلی اهللا عليه و
31F

حمزه  .)32

بدل  با رد و و عی مصاف دادسباع بن عبدالعزی خزا با

در حالی  او .ين انداختمز  دشمن را بر ،کردن دو ضربه

ذره از  وافتاد  ، ناگهان بر زمينگيری داشتکه چنين در 

در که با حربه يی حبشی او را وحشی  ؛شكمش دور شد

(ست داشت به قتل رسانيدد
32F

درين جا تفصيل واقعه ، )33

 .نويمششهادت سيد الشهداء حمزه را از وحشی می 

 .ن مطعم بن عدی بن نوفل بودمب برده جبير: وحشی گفت

بدر کشته  ۀروز غزو در طعيمه بن عدی کاکای جبير

 ،وقتی قريش به صوب احد حرکت می کرد و شده بود

اگر حمزه کاکای پيامبر صلی : بن مطعم برايم گفت جبير

سلم را در برابر کاکايم طعيمه به قتل  اهللا عليه و

من از مردم حبشه : فتگوحشی  .ستیه درسانيدی، تو آزا
                                     

 . 2/196مسند الشاميين، ) 32(

 .  1/282، ةاسد الغاب) 33(
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شه استفاده می کردم بسالح مانند مردم ح بودم، از حربه و

کمتر اتفاق می افتاد اشتباه کنم  و با آن هدف می گرفتم و

هم  وقتی مردم با .و يا حربه ام به هدف اصابت نكند

اه م تا آنگجستحمزه را می  در حالی کهرفتم  ،ر شدنديگدر 

 که تری در پيشاپيش مردم ديدمسکه او را چون اشتر خاک

در برابر  چيزهيچ  و کرد می مردم را با شمشيرش قطع

گند به خدا من برای قتل او سو  .او مقاومت نمی توانست

می  روی ناتوانی درنگاز  همزمان آمادگی می گرفتم، و

 و شداع بن عبدالعزی با وی مقابل بن سم قبل از ،کردم

ختنه کننده پيش بيا ای فرزند : ديد گفتحمزه او را وقتی 

 که ی به او حواله کردپس ضربه ي: فتگوحشی  !!دختران

حربه ام را : وحشی گفت .پراندسوگند به خدا سرش را 

را به سوی  آنم که احساس آمادگی کردم، دكان داتچنان 

 ميان دواز  ودر پايان نافش اصابت کرد که او انداختم 

رفت تا به سوی من حمله نمايد، ولی مغلوب  .ايش برآمدپ
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فوت از پس  و و را به حالش گذاشتم تا بميردا .شده بود

سپس به سوی مردم  و رفتمگوی نزدش رفتم و حربه ام را 

يازی برايم نپس از آن  ؛ زيراتمساه نشگقرار در  و برگشتم

، وقتی به مكه شتم تا آزاد شومکاو را  .باقی نمانده بود

(شتم آزاد شدمبرگ
33F

34( . 

ام کشتن حمزه رضی گوحشی رضی اهللا عنه با آنكه هن

کافر بود ولی از آنجا که مشرف شدن  اهللا عنه مشرک و

نابود می کند، او  و اعمال گذشته را محوبه دين اسالم 

با احساس ندامت شديد و پشيمانی يی که از قتل حمزه 

اندوه  رضی اهللا عنه داشت، بخصوص وقتی از حزن و

سلم در زمينه باخبر شده بود،  رسول اهللا صلی اهللا عليه و

آنكه کسی ه کذاب بروز کرد بدون مها زمانی که مسيل بعد

                                     

 .  15/479؛ صحيح ابن جبان،  4/1494صحيح بخاری، ) 34(
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ه می يی بكند، او خود به قتل مسيلخواهد فدا کار از او ب

 .او را به قتل رسانيد کذاب اقدام کرد و

حكايت کننده : (در صحيح بخاری روايت شده است

وقتی رسول اهللا صلی اهللا ) وحشی رضی اهللا عنه است

ه بروز کرد، گفتم، حتما مو مسيل ندسلم وفات نمود عليه و

حمزه به در جبران قتل شايد او را  تا. به قصد او ميروم

چ ل ديدم مردی سر و مردم يكجا رفتم با .قتل برسانم

با  .ستاده استينزديک ديواری چون اشتر خاکستری ا

و  حربه يی که در دست داشتم در ميان دو شانه اش زدم

نش گرد شمشير بربا و حمله کرد  مردی از جمله انصار

(زد
34F

، اين حكايت بيانگر ندامت شديد او به قتل سيد )35

 .حمزه رضی اهللا عنه استالشهداء 

                                     

 .  5/128،129صحيح بخاری، ) 35(
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بدين گونه محبوب ترين مردم نزد رسول اهللا صلی اهللا 

سيد شهداء حمزه بن  ،پيامبرش سلم، شير خدا و عليه و

خداوند به دست حمزه رضی اهللا  .شهيد شد ،لبالمطعبد

حمزه رضی  .يک تن مشرکان را از بين برد عنه سی و

(و هفت سال داشت پنجاهاهللا عنه 
35F

در مورد  اوندخدو  )36

ُس ـا النَّفْ ــــهَ ـــا َأيَّتُ ـــــيَ (  :وی نازل فرموده است

 .)36F37( )37F38() ةُ ــــــنَّ ــِــ ئــاْلُمْطمَ 

 . » اى نفس مطمئنه« 

لشكر  نشست و گ فروجنغبار  و پس از آنكه گرد

برگشتند، مسلمانان غرض ديدن  قريش از ساحه جنگ

رسول اهللا صلی اهللا  و شان در ساحه جنگ رفتند شهدای

ه نستاد و آن صحيد کاکايش اسسلم به مشاهده ج عليه و
                                     

 . 1/282؛ اسد الغابة، 2/196ين، يمسند الشام) 36(

 .  27: فجر هسور ) 37(

 .  4/657؛ تفسير ابن کثير، 3/484روايت دوری،  ازتاريخ ابن معين ) 38(
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مانند آن  که ان قلب پيامبر را متألم و متأثر ساختچن

سوی حمزه رضی ه نداشت، ب به خاطرثر و تألمی را أت

 يده ور نی و دو گوشش را بياهللا عنه ديد که مشرکان ب

سلم  ليه ورسول اهللا صلی اهللا ع .يده بودندر شكمش را د

ی رحم تو رحم کند، تو پيوندهابر خداوند  !ای کاکا: گفت

را شتی، اعمال خيريه و نيكو دارا بسيار پيوسته می 

ماندگانت نمی بود انجام می دادی، اگر اندوه باز بسيار 

از دهن های مختلفی حشر  تا تارمبگذ خرسند می شدم

(می شدی
38F

 ند يادگستاده بود سو يسپس در محلی که ا، )39

ايشان را در از تن  ند به خدا هفتادگسو : فتگ د وکر 

هم کرد، در همان محلی که رسول اهللا او خ همين جا مثله

َوإِْن (  :قرآن نازل شد .ستاده بوديسلم ا  عليه وصلی اهللا

                                     

در صفحه بعدی در حديث ديگری مفهوم اين روايت توضيح يافته ) 39(
 . است
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َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر 

اِبِرينَ    .)39F40() ِللصَّ

عقوبت قرار و اگر عقوبت كرديد همان گونه كه مورد  «

به عقوبت رسانيد و اگر صبر كنيد ] متجاوز را[ايد  گرفته

 .» البته آن براى شكيبايان بهتر است

از آنچه  سلم صبر کرد و رسول اهللا صلی اهللا عليه و

سوگند خويش عوض  در و داری نمودخودقصد کرده بود 

(کفاره داد
40F

41(. 

المطلب خواهر حمزه رضی اهللا عنه آمد و صفيه بنت عبد

می خواست او را ببيند و از حادثه شهادت حمزه رضی 

زبير رضی اهللا عنهما  عی نداشت، با علی والاهللا عنه اط

                                     

 .  126: حلن هسور ) 40(
؛ اسد 2/122؛ االصابة فی تمييز الصحابة، 7/120شعب االيمان، ) 41(

 . 3/218؛ المستدرک، 1/283الغابة، 
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برای مادرت از : رو به رو شد، علی برای زبير گفت

نه، : واقعه شهادت حمزه رضی اهللا عنه بگو، زبير گفت

حمزه را چه شده : صفيه گفت .ت بگوتو برای عمه ا

در مورد  کهطوری نشان دادند صفيه است؟ هر دو برای 

پيامبر صلی اهللا عليه  هنگامين ا در .حمزه چيزی نميدانند

ست خود د و )می ترسم ديوانه نشود: (گفت سلم آمد و و

صفيه رضی  .کردبرايش دعا  را بر سينه صفيه گذاشت و

 .گريان کرد ليه راجعون گفت واهللا عنها انا هللا و إنا ا

د حمزه که سسلم نزديک ج رسول اهللا صلی اهللا عليه و

اگر گريان و نا آرامی : گفت ،ستاديا آمد و ،مثله شده بود

 پرندگان و چينه دانزنان نمی بود او را می گذاشتم تا از 

(می شد شرحندگان شكم در 
41F

42(. 

  

                                     

 .  7/372ف ابن ابی شيبة، مصن) 42(
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 کننده برايش نداردگريان  ، زنانولی حمزه

 

کاکايش  از آن رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم برپس 

را غسل نداد و  ساير شهدا او و .کرد حمزه نماز جنازه ادا

يچانيد، من گواه پجراحت های شان ب خون ها و با: گفت

حمزه اولين کسی بود که  .آنان هستم، آنان را بگذاريد

تكبير گفت،  روی چها سلم بر رسول اهللا صلی اهللا عليه و

وی حمزه لسپس ساير شهدا را آوردند، شهدا را يک يک په

يعنی  ،هيد نماز می گزاردآن ش بر حمزه و و می گذاشتند

، سپس او بر حمزه رضی اهللا عنه هفتاد مرتبه نماز گزارد

کفن کرد که هرگاه سرش را با آن  )يیقطيفه ( یبردرا با 

ه پاهايش را گاش برهنه می شد و هر پاهاي ،وشانيدندپی م

 انيدند وشهنه می شد، سرش را پو می پوشانيدند سرش بر 
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سپس رسول اهللا  ،گذاردند )42F43(»حرمل«بر پاهايش گياه 

 سلم دستور دادند تا شهدا را هر دو يا صلی اهللا عليه و

حمزه رضی اهللا عنه را  و يک قبر بگذارنددر سه نفر را 

(هر زاده اش عبداهللا بن جحشابا خو 
43F

ام گهن. دفن کردند )44

بكر صديق، ن حمزه رضی اهللا عنه در قبر، ابو گذاشت

بن العوام  زبير ی طالب وبعمر بن خطاب، علی بن ا

شدند و رسول اهللا صلی اهللا رضی اهللا عنهم در قبر پائين 

رسول اهللا  .ان حفره قبر نشسته بودمه سلم بر عليه و

حمزه را ه يدم کان را دشتگفر : فرمودسلم  صلی اهللا عليه و

(غسل می دادند
44F

45( .  

                                     

به اندازه دانه  یدانه های سياه که گياهی است بری و مشهور: حرمل) 43(
 . عدس دارد

 . مادر عبداهللا بن جحش ميمونه بنت عبدالمطلب بود) 44(
 .3/26، 3/10الطبقات الكبری، ) 45(
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 سلم به سوی مدينة بر صلی اهللا عليه و زمانی که پيامبر

ی عبداالشهل را شنيد که نگريان مردمان قبيله ب ،گشتمی 

، ولی حمزه: بر شهدای شان گريان می کردند، و گفت

(کننده برايش نداردگريان  زنان
45F

46(. 

معاذ رضی ا سعد بن سلم ر  حرف پيامبر صلی اهللا عليه و

از  نزد زنان قبيله بنی عبداالشهل رفت و و اهللا عنه شنيد

 در آنان .نيز گريان کنندحمزه  آنان تقاضا کرد تا بر

رسول اهللا  .گريان کردند ،خود حمزه را ياد نموده مصيبت

دعا کرد را شنيده بر آنان سلم گريه آنان  صلی اهللا عليه و

از آن زمان تا امروز هرگاه زنان انصار بر  .برگشت و

 و نخست بر حمزه رضی اهللا عنه ،مرده يی گريه کنند

(مرده خود گريه می کنند سپس بر
46F

47(.  

                                     

، شعيب ارناؤوط  5666به روايت امام احمد در المسند، حديث شماره ) 46(
 . ن را حسن دانسته استاسناد آ

 .  1/283؛ اسد الغابة، 3/10الطبقات الكبری، ) 47(
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عنهم در مورد مرثيه های اصحاب پيامبر رضی اهللا 

 حمزه رضی اهللا عنه

 

قتل حمزه رضی اهللا عنه واقعه المناکی بود که بر روحيه 

مسلمانان تاثير ناگواری  سلم و عليه و رسول اهللا صلی اهللا

احساسات شعرا را  ريحه شعری واين مطلب ق گذاشت، و

صحابه کرام رضی اهللا عنهم ابياتی سرودند  برانگيخت و

 .که در زير ترجمه آن را می خوانيد

 

 رثيه علی بر حمزه رضی اهللا عنهمام

 

در ملک که صمد است؛  خداوند ذات حی، قديم، قادر و

 . کسی شريک نيست قدرت او پادشاهی و و
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ين کرده يمقام کفار را تع و خداوند ذاتی است که منزل

مسلمانان را به آنچه وعده کرده است پاداش می  و. است

 . دهد

که لحد آنان را به  ما نبرادرابا افتخار در مورد  اگر

 .ندارد باکیيد و صحبت کنيد زنحرف  آغوش گرفته،

(حهطل
47F

. که بر زمين افتاده بود ،در حالی ترک کرديم را )48

در حالی که آتش چكاچک شمشير ها در ميان ما فروزان 

  .بود

(عثمان
48F

کسی است که نيزه های ما او را هالک  )49

گريبان پاره  ،اگر به همسرش اطالع داده شود و .ساخت

  .می کند

                                     

 . طلحه بن ابی طلحه) 48(

 . عثمان بن ابی طلحه) 49(
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از دخول و  ،حمل می کردند چم راپر  در ميان نه نفری که

؛ آنگاه که در آن وارد شدند، عقب گهای مر  در حفره

  .نشينی نكردند

به  )شايد مرادش مصعب الخير باشد( احمد نيكو سير

 ودر حالی که سعی  غرورمندانه، .به شهادت رسيدعجله 

  .خويش را به کاربستش تال

 .آنانی را که از ما کشتيد، هرچند برای ما شگفت آور بود

  .ی را دريافتندبختنيک  سعادت و خود آنانولی 

آماده  بهشت های پاکيزه ای در فردوس برين برای آنان

ردی ناراحت آنان را گرمی و سکه در آن، . شده است

( نمی سازد
49F

50(.  

                                     

: نه نفری که پرچم مشرکان را با خود حمل می کردند عبارت بودند از) 50(
طلحه بن ابی طلحه، عثمان بن ابی طلحه، مسافع، کالب، حارث و 

طلحه، سعد بن ابی طلحه، ارطاة بن شرحبيل و شريح جالس فرزندان 
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در هر لحظه ای که  خداوند بر آنان درود فرستاده است،

ياد کرده شوند که آنان چه بسا در صحنه های رزم 

  .حضور يافته بودند آزمايی صادقانه

خداوند وفادار  پيمان با گروهی بودند که به عهد وآنان 

 و .در حالی که هدف شان فقط رضای خداوند بود ماندند

 از جمله که. آنان با سربلندی زيستند .يافتندنتيجه آن را در 

 .شير خدا حمزه بود آنان

                                                                         

بن قارظ که همه از بنی عبدالدار و حامالن پرچم قريش در جنگ ها 
بودند، بسيار جالب است که پيامبرصلی اهللا عليه و سلم در اين غزوه 

پرچم و لوای مسلمانان را به مصعب بن عمير رضی اهللا عنه که ) احد(
ت سپرده بود، رسول اهللا صلی اهللا عليه و او نيز از بنی عبدالدار اس

سلم در توظيف حمل پرچم چه حكمت بزرگی را رعايت کرده بودند، 
نكته بارز اين حكمت پيامبر اينكه بنی عبدالدار در ميان قريش پرچم 
دار بود که در اسالم نيز اين شرف و مقام و منزلت را بدست آوردند، 

 . به شهادت رسيدمصعب رضی اهللا عنه نيز در اين غزوه 
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نيز فروتر از او شير خشمناکی مصعب رضی اهللا عنه 

 .فرا گرفتبود که روباه مرگ پيكر او را 

 

 مرثيه حسان بر حمزه رضی اهللا عنهما

 

و من به  .آن شكاری بزرگ بنو هاشم را به ياد آوردم

  .دروغی که گفته ام، بر حق نيستم

آيا تعجب می کنی اگر حمزه را از ميان آنان قصد کرده 

مرد نجيب و بزرگ زاده ای که او را نجيب ناميده  .باشم

  .ام

عتبه و فرزندش و شيبه و  و) ابوجهل(آيا آنان عمرو 

  !!حجاج و ابن حبيب را نكشتند؟
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آن صبحگاهی که عاص علی را به مبارزه طلبيد و حمزه 

او را با ضربه ای کوبنده ای که خونش را ريخت، مورد 

 .حمله قرار داد

 

 مرثيه کعب بن مالک بر حمزه رضی اهللا عنهما

 

هرچند . اشكريز است و حق دارد اشک بريزد ديده ام

 .يستن چاره ساز الصدا و واوي و اشک ريختن و سر

مورد حمزه  در صبحگاهی کهاشک ريختن بر شير خدا 

 . به قتل رسيده است ی است کهمردهمان اين : گفتند

رسول . اندوه او گرفتار شدند و ن به دردناهمه مسلماآنجا 

 . اهللا نيز به آن مصيبت گرفتار شد
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نيكو  ردمتو بزرگو  !!برای تو ستون ها لرزيد! ابويعلی

 .پيوند رحم را بسيار پيوسته می داشتیکه  بودی یکار 

 که در آن. بر تو باد یت در بهشتسالم پروردگار 

 . پايان ندارد رود و ی است که از ميان نمیيهاعمتن

کار های همه زيرا ، ی هاشم صبر کنيدنب گانزيدای برگ

 . است زيبا شما نيكو و

ی بر وقتی حرف. است صابر رسول اهللا شخص کريم و

  .زبان می آورد، به فرمان خداوند است

از من اين سخن را به لؤی  هست که کسی آيا! هان

 .که پس از امروز، جنگ دست به دست می گردد رساندب

پيش از امروز آنچه شناخته و چشيده بودند از حوادث 

  .ما، عطش تشنگان را فرو می نشاند
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در آن . بدر فراموش کرديد) چاه(را در قليب  آيا ضربه ما

 . حی که مرگ به سرعت به سراغ شما آمدبص

در حالی که  .ميدان افتادبه کشته ی که ابوجهل گاهحبص

  .دور می زدند مرغان گوشتخوار در اطراف او

و لبه شمشير آب ديده به . شدند کشتهپسرش همه  عتبه و

  .ه رسيده بودبيش

مده، که  شانشادمانی از خود نحمزه  در مرگ! ای هند

  .يل ساختلمحترم شما را ذ عزيز و

پسر تو زيرا شو، ماز آن خسته  گريان کن و !ای هند

مرده ای هستی که سرگشته ای و کار بر تو دشوار 

 !!!آمده
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حديث  آنچه در مورد حمزه رضی اهللا عنه در قرآن،

 پيامبر و اقوال صحابه گفته شده است

 

 .آنچه در قرآن کريم آمده است: اول

به نخست در رابطه  ،ارتباط نگارش اساس تسلسل و بر

مرثيه هايی را که در مورد  ،شهادت حمزه رضی اهللا عنه

ر گتذکر داديم، اکنون يک بار ديايشان سروده شده بود 

می  فضايل و مناقب حمزه رضی اهللا عنه را ياد آور

بهتر از آن  بوده می تواند  تر وبزرگ يلتیشويم، چه فض

 مورد وی فرود آيد، و کريم به خاطر و يا درکه قرآن 

برتر از ورود احاديث نبوی صلی  تر وکدام فضيلتی بزرگ

 .سلم در مورد وی بوده می تواند اهللا عليه و
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َأَفَمْن َيْعَلُم َأنََّما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن (  -1

  .)50F51() َبابِ ُهَو َأْعَمى ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اْألَلْ 

داند آنچه از جانب پروردگارت به  پس آيا كسى كه مى« 

تو نازل شده حقيقت دارد مانند كسى است كه كوردل است 

  .» گيرند تنها خردمندانند كه عبرت مى

نزول شرف متذکره در مورد حمزه و ابوجهل  هگويند آي

(يافته است
51F

52( . 

َأَحُدُهَما َأْبَكُم َال َيْقِدُر َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال َرُجَلْيِن (  -2

ْهُه َال َيْأِت ِبَخْيٍر  َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوَالُه َأْيَنَما ُيَوجِّ

َو َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ــَهْل َيْسَتِوي هُ 

  .)52F53() ُمْسَتِقيمٍ 

                                     

 . 19: رعدسوره ) 51(

 .  307/ 9تفسير قرطبی، ) 52(

 . 76: النحل) 53(
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آنها زند دو مردند كه يكى از  مى] ديگر[و خدا مثلى « 

آيد و او سربار  الل است و هيچ كارى از او برنمى

فرستد خيرى به  باشد هر جا كه او را مى خداوندگارش مى

دهد  آورد آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى همراه نمى

 .» يكسان است  ،و خود بر راه راست است

داد  يعنی آنانی که به عدل و) َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعْدلِ (: گويند

 از حمزه، عثمان بن عفان ودستور ميدهند، عبارت 

(اند معون رضی اهللا عنهظعثمان بن م
53F

54(. 

َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِِّهْم َفالَِّذيَن َكَفُروا (  -3

ِهُم ــْوِق ُرُءوسِ ــــُقطَِّعْت َلُهْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر ُيَصبُّ ِمْن فَ 

 . )54F55( ) اْلَحِميمُ 

                                     

 .  76: تفسير بغوی، سوره نحل، آية) 54(

 . 19: حجسوره ) 55(
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دشمنان يكديگرند كه در باره ] گروه[اين دو  «

كنند و كسانى كه كفر  پروردگارشان با هم ستيزه مى

از ] و[هايى از آتش برايشان بريده شده است  ورزيدند جامه

 .» شود باالى سرشان آب جوشان ريخته مى

صحيح مسلم به ثبوت رسيده است  در صحيح بخاری و

می کرد که آيت ياد که ابوذر رضی اهللا عنه سوگند ياد 

دو رفيق  عتبه وو  ،شده در مورد حمزه و دو رفيق وی

(وی نازل شده است
55F

56(. 

َوْعًدا َحَسًنا َفُهَو َالِقيِه َكَمْن َمتَّْعَناُه  َوَعْدَناهُ َأَفَمْن (  -4

ِة ِمَن ــــــامَ ــْوَم اْلِقيَ ــــَو يَ ـــــاِة الدُّْنَيا ثُمَّ هُ ــَمَتاَع اْلَحيَ 

 . )56F57() اْلُمْحَضِرينَ 

ايم و او به آن خواهد  آيا كسى كه وعده نيكو به او داده «

مندش  رسيد مانند كسى است كه از كاالى زندگى دنيا بهره

                                     

 .  19تفسير ابن کثير، سوره حج، ) 56(

 . 61: قصصسوره ) 57(
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احضارشدگان ] جمله[او روز قيامت از ] ولى[ايم  گردانيده

 .» است] در آتش[

که واحدی در اسباب النزول از ابن عباس روايت می کند 

 در مورد حمزه بن عبدالمطلب و همتذکر آيت : گفت

(مده استآد و ابوجهل بن هشام فر 
57F

58(. 

ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه (  -5

ْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا ــْم مَ ـُـــ ُه َوِمْنهــــَفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحبَ 

 . )58F59() َتْبِديًال 

اند كه به آنچه با خدا عهد  از ميان مؤمنان مردانى «

بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند 

هرگز عقيده خود [انتظارند و ] همين[و برخى از آنها در 

 . » تبديل نكردند] را

                                     

 .  61: تفسير القرطبی، سوره قصص) 58(

 . 23: حزابسوره ا) 59(
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(س رضی اهللا عنهم اندان گويند آنان حمزه، مصعب و
59F

60(. 

يَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوالَّذِ  : (هابن جوزی در مورد آي

دِّيُقوَن َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم َلُهْم َأْجُرُهْم  ُأوَلِئَك ُهُم الصِّ

اُب ـــوُرُهْم َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَنا ُأوَلِئَك َأْصحَ ــــــَونُ 

  .)60F61() اْلَجِحيمِ 

اند آنان  و كسانى كه به خدا و پيامبران وى ايمان آورده «

] و[همان راستينانند و پيش پروردگارشان گواه خواهند بود 

ايشان راست اجر و نورشان و كسانى كه كفر ورزيده و 

 .» آنان همدمان آتشند ،اند آيات ما را تكذيب كرده

                                     

، مراد از انس درينجا انس بن النضر  23: قرطبی، سوره احزابتفسير ) 60(
 . است، کسی که در غزوه احد شهيد شد و او را مثله کرده بودند

 . 19: حديدسوره ) 61(
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ابوبكر، علی،  :از جمله تن آنان چند: ضحاک گفته است

نهم شان عمر  حمزه و و، سعد زيد، عثمان، طلحه، زبير

(بود، رضی اهللا عنهم
61F

62(. 

                                     

 .  19: تفسير قرطبی، سوره حديد) 62(
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 .در حديث شريف تذکر يافته استآنچه : دوم

سيد الشهدا حمزه بن عبدالمطلب رضی اهللا عنه از  -1

(روايت کرده استسلم  رسول اهللا صلی اهللا عليه و
62F

63(. 

از : است کهابن االثير در اسدالغابة تذکر داده  -2

رسول اهللا صلی اهللا عليه : ابن عباس روايت شده که گفت

(ر گفتيــهفت تكب ،سلم بر حمزه نماز گزارد و
63F

، سپس )64

را که آوردند با آن بر حمزه نيز  )شهيدی( یي هر کشته

نماز  او بر مرتبه و دواد نماز گزارد، تا اينكه هفت

                                     

؛  4900، حديث شماره  3/219به روايت حاکم در المستدرک، ) 63(
؛ و  4/238؛ و المعجم االوسط،  3/151طبرانی در المعجم الكبير، 

؛ و صحيح الجامع الصغير،  374سلسلة األحاديث الصحيحة، ص 
3158 . 

دانشمندان ازدياد شمار تكبيرات نماز جنازه را در همچو حالت که ) 64(
اصال پنج تكبير است به معنی فضيلت و منزلتی است که همين ميت 

صلی اهللا عليه و سلم نزد پيامبر صلی اهللا عليه و سلم داشت، پيامبر 
 . در مورد برخی از صحابه کرام چنين عمل کرده اند
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(گزارد
64F

ز را می تواند فضليت هفتاد بار نما کسی ، چه)65

 .سلم دريابد از پيامبر صلی اهللا عليه و

: تذکر داده است »السيرة النبوية«ابن هشام در  -3

سلم بر جنازه حمزه  زمانی که رسول اهللا صلی اهللا عليه و

 مصيبتی بزرگتر از مصيبت توهرگز به : گفت ،ايستاد

نه ايستاده ام که از هيچ موقفی  خواهم شد و بهمواجه ن

: سپس گفت .آور تر بوده باشد اين موقف برايم خشم

المطلب در زمره آمد و اطالع داد که حمزه بن عبد جبريل

و خدا  مردمان هفت آسمان حمزه بن عبدالمطلب شير

پيامبر سوگند ياد کرد که  پيامبرش نوشته شده است، و

مثله خواهد کرد، ولی خداوند او را از  هفتاد تن از آنان را

                                     

ابن ماجه به گونه مختصر در کتاب الجنائز روايت کرده است، شعيب ) 65(
اين روايت طرق ديگری دارد که آن را تقويت می : ارناؤوط گفته است

 . تذکر يافته است 1/180کند، چنانچه در سير اعالم النبالء، 
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َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل ( : فرمود چنين عملی نهی کرد و

اِبِرينَ   . )65F66() َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّ

همان گونه كه مورد عقوبت قرار  ،و اگر عقوبت كرديد «

به عقوبت رسانيد و اگر صبر كنيد ] متجاوز را [ ،ايد گرفته

 .» البته آن براى شكيبايان بهتر است

تذکر داده  »اسد الغابة«چنانچه ابن االثير در  -4

ميان مردان  سلم در است که پيامبر صلی اهللا عليه و

من : گفت کشته های احد هر دو تن را يكجا می کرد، و

(در روز قيامت بر ايشان گواهم
66F

67(. 

سيرت  کتب حديث و دررد زيادی اچنانچه در مو  -5

از جابر : که تذکر يافته است »اسد الغابة«له در از جم

در روز غزوه  نبر کشته شدگان ما: روايت است که گفت

حفر  ار  هاوية چشمکه معروزی  ؛غ بزنيمم چيياحد خواست

                                     

 . 126: نحله سور ) 66(

 . 1278به روايت بخاری، حديث شماره ) 67(
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 .خيره می شدند کشته شدگان را تازه يافتيم کهو کرد 

از ( ده که اين عمل پس از چهل سالعبدالرحمن افزو 

 .بود )شهادت شان

ضی اهللا عنهما عبداهللا ر ن ب از جابر شاسناد هابن سعد ب

ويه رضی اهللا عنه ازمانی که مع: روايت کرده که گفت

يت وی در احد جريان يابد، به او خواست چشمه ملك

نكه بر يا نوشتند ما نمی توانيم آن را جاری سازيم مگر

به پای  بيل: تا آنگاه که جابر گفتبگذرد،  قبور شهدا

د و از آن المطلب رضی اهللا عنه اصابت کر حمزه بن عبد

(خون جاری شد
67F

، معاويه رضی اهللا عنه خواست تا )68

احد استفاده کنند و در عين همجوار  همسلمانان از چشم

ير آن قرار مس در احد احترام شده و زمان قبور شهدای

که اين شده تذکر يافت  ه در حديث يادكناننگيرد، چ

                                     

 . 3/11الطبقات الكبری،  )68(
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يوسته حادثه چهل سال بعد از واقعه غزوه احد به وقوع پ

 ی که صداقت رسول اهللا صلی اهللا عليه وااست، حادثه 

 .ييد می کندأاعجاز اسالم را ت سلم و

صفات حمزه رضی اهللا عنه اين  مناقب و از بزرگترين

 رسول اهللا صلی اهللا عليه و .است که وی از اهل بدر بود

ال اهل بدر چه ميدانی ذات الهی بر ح: سلم فرموده اند

آنچه می خواهيد، انجام : رد آنان گفتدر مو  د کهو بواقف 

(بخشيده امرا من شما که ، دهيد
68F

69(. 

  

                                     

؛ و صحيح مسلم،  2915صحيح بخاری، حديث شماره : به روايت) 69(
 .  2494حديث شماره 
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 مورد حمزه رضی اهللا عنه صحابه کرام در آنچه از: سوم

  :آمده است

غذايی  ،روزه بودالرحمن بن عوف وقتی برای عبد -1

من بود  مصعب بن عمير که بهتر از: آورده شد، او گفت

که هدار تكفين شد، در يک قطيفه را رسيد و شهادتبه 

هايش برهنه می ين پوشانيده می شد پادااگر سرش ب

ی سرش برهنه م ،دنديپوشانمی هايش را يهرگاه پا و ،دگردي

شهادت رسيد در حالی د به من بهتر بو  حمزه از و ،شد

 هايی برای ما نعمتسپس در دنيا  .که از من بهتر بود

غذا را  ، سپس گريان کرد وفراهم شد که مشاهده می کنيد

 .)69F70()از شدت تأثر از آن غذا استفاده نكرد( ترک نمود

ص رضی اهللا عنه روايت شده سعد بن ابی وقا از -2

بن عبدالمطلب پيش روی رسول اهللا ــــ حمزه : که گفت

                                     

 . 1275به روايت بخاری، حديث شماره  ) 70(
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می  يد ودو شمشير می جنگ با صلی اهللا عليه وسلم ــــ

(يعنی من شير يزدانم ،انا اسداهللا: گفت
70F

71(.   

  

                                     

 .  6/  3الطبقات الكبری، ) 71(
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 تربيتیهای بازتاب 

 

از پايان بحث در مورد سيرت سيدالشهدا  پيشيستی با

ی تربيتتاب های باز  اين پيرامون ،حمزه رضی اهللا عنه

 .مل کردأت

حمزه رضی اهللا عنه متوجه زندگی  هرگاه به کار نامه و

تفاعل و عكس العمل فوری او را در اين موقف و شويم 

 .کنيمه می حظحوادث مال با وقايع و او را مثبت تعامل

اين  در رابطه به به حرف آن زن گوش داد وايشان 

. آگاه بودشخصيت آن  زيرا از ؛موضوع جويای دليل نشد

همچنانكه جديت آن زن و تأثر او را نسبت به 

صلی  آن حضرتمقابل در يری سلبی آن مشرک موضعگ

ا پيام خودش رفت تپس کرد،  مشاهدهسلم  اهللا عليه و

برساند که  يانام جهانتمآشكاری را به او بلكه به 
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در  از حق دفاع می کنند و که ندوجود دار  یاشخاص

از  .می نشانندجايش  ت می ايستند و آن را سربرابر شرار 

از  حمايت يی را در دفاع وئمبدأ طال اصل و سوی ديگر

در حالی آيا محمد را اذيت می کنی : گفت حق رقم زد و

که برادر زاده  آيا محمد را: نگفت ، ودين اويم من بر که

. است نشخصی از قبيله م است اذيت می کنی؟ يا نم

ن کرد مرد و در برابر مردم دليلی را عنوامقدم شرا حق او 

 ازپيوند دينی است، نه جانبداری  ارتباط و اهمان :که

 حظه، هر چند در آن لقومگرايی جاهليت عصبيت و

 و ارجمند ولی قاعده ،شده بودنهنوز به دين اسالم مشرف 

 .مبدأ بزرگی را عنوان کرد

 ه می کنيد وحظری را نيز مالاين برخورد مطلب ديگ با

عبارت از برخورد مناسب به شخصيت عالی پيامبر آن 

 موصوف به اخالق حميده ،سلم است صلی اهللا عليه و

حمزه  ای متصف بود که در آن وقت کافری همچون
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به حمايت از شخصيت پيامبر صلی  اردوارضی اهللا عنه 

 .سلم نمود اهللا عليه و

کامياب  برداری از شخصيت های عاليجاه بهترين و الگو

ت الگو ترين روش تربيوی است که بيشتر به شخصي

يت برازنده، شخص ،ه که الگوثير گذار بوده بويژ أبردار ت

 .مؤثری چون حمزه رضی اهللا عنه باشد پاک طينت و
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 امور پيشگام در همه

 

، به گونه بود گامهميشه در همه امور پيش ديديم چگونه و

اول  هميشه نخست و ، اواشتطبيعی تميز و برازندگی د

 .بود

شخص مسلمان هميشه عالقمند و مشتاق است تا دست 

عه به همه افراد جامآورد های بزرگی داشته باشد، ولی 

ر نمی شود، برازنده شدن نيازمند يسفرصت برازندگی م

شماری است تا برازندگی اش را  هماهنگی توانايی های بی

تبارز دهد، چنين شخصی برای بدست آوردن مقصد و 

تالش بيشتر است، کسب چنين  هدفش نيازمند سعی و

آسان نبوده، او  پيامبرش سهل و برازندگی بر شير خدا و

 ارزش های برازندگی زير را در وجودش گرد آورده بود؛ 

 ،تماد به خودعا -
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  ،يد روشند -

  ،قوی و اشخصيت توان -

  ،توانايی اتخاد تصاميم -

 ، شجاعت مؤدبانه در تحقق واقعی تصاميم -

ساير هدفمندی مبادی، و  باور به سالمت و -

  .صفات اشخاص برازنده
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 بخش پايانی

 

با تذکر سيرت معطر شير خدا که اسم وی برای هميشه با 

اريخ ثبت و حک شده خط زرين و ماندگار در دل ت

فراز راه نسل های آينده خواهد  علی براست، چراغی و مش

 کفايت می کندبود، اين افتخار برای حمزه رضی اهللا عنه 

 له پيشگامان و پيشتازان بوده است،که او هميشه از جم

را دارد، فرمانده اولين فضيلت نخستين پرچم دار اسالم  او

ر گروپ نظامی، نخستين کسی که جرقه جنگ را شعله و 

بدر به قتل  غزوه اولين شخصی که مشرکی را درت، ساخ

 رسانيد، از ذات الهی مسئلت می نمائيم تا پيروی گفتار و

ند به ما يارانش را که همصحبت پيامبر بود او و کردار

 ی که طريق و راه هدايت وعنايت فرمايد، شخصيت هاي

رهمنمون شدند، خداوند از آنان راضی  کاميابی را به ما



 
 

 
 

87 

، گردانادرا در بهشت برين به ايشان ملحق  ما باد و

 .آميـــن
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