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ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺪﺍء
ﲪﺰﻩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺭﺿﯽ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ :ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﻣﺒﺮة اﻵل و اﻻﺻﺤﺎب
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ دری :اﺳﺪاﷲ ﺣﻨﻴﻒ ﺑﻠﺨﯽ

2

رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم
ﻓرﻤودﻩ اﻨد :ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب
ﺴﻴد ﺸﻬداء اﺴت).(1
F0

) (1ﺒﻪ رواﻴت :ﺤـﺎﮐم در اﻟﻤﺴﺘدرک219/3 ،؛ طﺒراﻨﯽ در اﻟﻤﻌﺠم اﻟﻜﺒﻴر،
151/3؛ طﺒراﻨﯽ در اﻟﻤﻌﺠم اﻻوﺴط238/4 ،؛ ﻤﺠﻠﺴﯽ در ﺒﺤﺎر اﻻﻨوار،
275/22؛ ﺴﻴوطﯽ در اﻟﺠﺎﻤﻊ اﻟﻜﺒﻴر75/2 ،؛ اﻟﺒﺎﻨﯽ در ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻻﺤﺎدﻴث
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ص .374
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4
ﺘﺄﺴﻴس ﻨﻬﺎد »ﻤﺒرة آﻝ اﻟﺒﻴت و اﻻﺼﺤﺎب« و اﻫداف آن

ﻨﻬﺎد »ﻤﺒرة آﻝ اﻟﺒﻴت و اﻻﺼﺤﺎب« طﺒق ﻗواﻨﻴن ﻨﺎﻓدۀ
دوﻟت ﮐوﻴت در راﺒطﻪ ﺒﻪ ﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤدﻨﯽ ،ﺘﺄﺴﻴس
ﺸدﻩ و ﻤﻘر آن ﺸﻬر ﮐوﻴت اﺴت.
ﺒﻪ ﻤوﺠب ﺤﻜم ﺸﻤﺎرﻩ  2005/28م وزارت ﮐﺎر و اﻤور
اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮔردﻴدﻩ و در ادارۀ ﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﺨﻴرﻴﻪ دوﻟت
ﮐوﻴت ﺒﻪ ﺸﻤﺎرﻩ  23ﺜﺒت ﺸدﻩ اﺴت.

5
اﻫداف ﻨﻬﺎد ﻤﺒرة آﻝ اﻟﺒﻴت و اﻻﺼﺤﺎب

 - 1ﮐﺎر در راﺴﺘﺎی اﻴﺠﺎد و ﺘﻌﻤﻴق ﻤﺤﺒت آﻝ ﺒﻴت و
اﺼﺤﺎب در ﻤﻴﺎن ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن.
 - 2ﻨﺸر و ﭙﺨش ﻋﻠوم ﺸرﻋﯽ در ﻤﻴﺎن اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ
ﺒﺨﺼوص در راﺒطﻪ ﺒﻪ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﻋﺒﺎدات و ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻪ
ﻤﻴراث آﻝ و اﺼﺤﺎب ارﺘﺒﺎط ﻤﯽ ﮔﻴرد.
 - 3آﮔﺎﻫﯽ از ﻨﻘش آﻝ و اﺼﺤﺎب و زﻤﻴﻨﻪ ﺨدﻤﺎت
ﻋﺎﻟﯽ ای ﮐﻪ در راﺴﺘﺎی ﻨﺼرت اﺴﻼم ،دﻓﺎع از ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن
و ﺘﺤﻘق ﻫداﻴﺎت ﻗرآن ﮐرﻴم و ﺴﻨت ﻨﺒوی ﺸرﻴف اﻨﺠﺎم دادﻩ
اﻨد.
 - 4ﺘﻘوﻴت وﺤدت ﻤﻠﯽ و اﻴﺠﺎد زﻤﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺘﻘﺎرب و
ﻨزدﻴﻜﯽ طﻴف ﻫﺎی ﻤﺨﺘﻠف ﺠﺎﻤﻌﻪ از ﺨﻼﻝ روﺸن ﺴﺎﺨﺘن
اذﻫﺎن از ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻨﺎدرﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻨزد ﺒرﺨﯽ از ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن
ﻨﺴﺒت ﺒﻪ اﻫﻝ ﺒﻴت ﭙﻴﺎﻤﺒر و ﺼﺤﺎﺒﻪ ﮐرام اﻴﺠﺎد ﺸدﻩ اﺴت.

6
اﻴن ﮐﺘﺎب

ﻨﺨﺴﺘﻴن ﮐﺘﺎﺒﯽ اﺴت ﮐﻪ ﻤﺒرة آﻝ اﻟﺒﻴت و اﻻﺼﺤﺎب ﺒﻪ
ﻨﺸر آن اﻗدام ﻨﻤودﻩ و در آن ﺴﻴرت ﺸﺨﺼﻴﺘﯽ ار ﮔرد
آوری ﮐردﻩ اﺴت ﮐﻪ اﺴم ﻨﻬﺎد »اﻵﻝ و اﻻﺼﺤﺎب« ﺒر آن
ﻤﻨطﺒق ﻤﯽ ﺒﺎﺸد ،زﻴ ار ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺸرف ﻨﺴﺒت و
ﺼﺤﺒت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار داﺸت و آن ار
درﻴﺎﻓﺘﻪ ﺒود.
اﻴن ﮐﺘﺎب از ﭙدﻴدﻩ ﻫﺎی ﻨﻴﻜوﻴﯽ و ﭙرﻫﻴزﮔﺎرﻴﯽ اﺴت ﮐﻪ
ﺨداوﻨد در ﻗرآن ﮐرﻴم در راﺴﺘﺎی ﻫﻤﻜﺎری ،ﻤﺎ ار ﺒدان
دﺴﺘور دادﻩ اﺴت.
ﻨﮕﺎرش و ﭽﺎپ اﻴن ﮐﺘﺎب ﭙدﻴدﻩ ﻴﯽ از ﭙدﻴدﻩ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدت
ذات اﻟﻬﯽ از ﺨﻼﻝ ﺴﺘﺎﻴش و ﻤﺤﺒت آﻝ و اﺼﺤﺎب
ﭙﻴﺎﻤﺒر اﺴت.
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اﻴن ﮐﺘﺎب ﺤﻘﺎﻴق و اﻨدرز ﻫﺎﻴﯽ ار ﻋرﻀﻪ ﻤﯽ ﮐﻨد ،ﮐﻪ
ﺸﺎﻴد ﺒرﺨﯽ ﻨﺨﺴﺘﻴن ﺒﺎر اﺴت ﮐﻪ آن ار ﻤطﺎﻟﻌﻪ ﻤﯽ ﻨﻤﺎﻴﻨد
ﺘﺎ ﺒﻬﺘرﻴن ﺘوﺸﻪ ار از اﻓﻀﻝ اﻟﻘرون اﻟﮕو ﺒرداری ﻨﻤﺎﻴﻨد.

8
ﻓﻬرﺴت ﻋﻨﺎوﻴن

-1

ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ.

-2

ﺸﻴر ﺨدا و ﺸﻴر ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم.

-3

ﭙﻴداﻴش و اﺴﻼم آوردن وی.

-4

ﻫﻤﺴران و ﻓرزﻨداﻨش.

-5

اﺜر ﮔذاری ﻤﺸرف ﺸدن ﺤﻤزﻩ ﺒر دﻴن اﺴﻼم.

-6

در ﻤدﻴﻨﻪ ﻤﻨورﻩ.

-7

ﻨﺨﺴﺘﻴن ﭙرﭽم در اﺴﻼم.

-8

ﻏزوۀ ﺒدر ،ﺸﻴر در ﻟﺒﺎس ﺠﻨﮓ.

-9

ﻗﻬرﻤﺎﻨﯽ ﺤﻤزﻩ و ﺒرادراﻨش رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم.

- 10

ﻏزوۀ اﺤد و ﺸﻬﺎدت ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ.

- 11

وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺒر ﺤﻤزﻩ ﮔرﻴﺎن ﻨﻤﯽ ﮐﻨد ...؟!

- 12

ﻤرﺜﻴﻪ ﻫﺎی اﺼﺤﺎب ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم

در ﻤورد ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ.
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- 13

ﻤرﺜﻴﻪ ﻋﻠﯽ ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.

- 14

ﻤرﺜﻴﻪ ﺤﺴﺎن ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.

- 15

ﻤرﺜﻴﻪ ﮐﻌب ﺒن ﻤﺎﻟﮏ ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.

- 16

آﻨﭽﻪ در ﻤورد ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ در ﻗرآن،

ﺤدﻴث ﭙﻴﺎﻤﺒر و اﻗواﻝ ﺼﺤﺎﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺸدﻩ اﺴت.
- 17

اوﻝ :آﻨﭽﻪ در ﻗرآن ﮐرﻴم آﻤدﻩ اﺴت.

- 18

دوم :در ﺤدﻴث ﺸرﻴف ﺘذﮐر ﻴﺎﻓﺘﻪ اﺴت.

- 19

ﺴوم :اﻗواﻝ ﺼﺤﺎﺒﻪ ﮐرام در ﻤورد ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ

ﻋﻨﻪ.
- 20

ﺒﺎز ﺘﺎب آﻤوزﺸﯽ.

- 21

ﺒﺨش ﭙﺎﻴﺎﻨﯽ.

- 22

ﻓﻬرﺴت ﻤراﺠﻊ.
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ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ

رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ و ﺴﻠم ﻓرﻤودﻩ اﻨد :ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒد
اﻟﻤطﻠب ﺴﻴد ﺸﻬداء اﺴت

) (2
F1

.

ﻤﻠت ﻫﺎ از ﮔذﺸﺘﻪ ﻫﺎی دور ﺒدﻴﻨﺴو در زواﻴﺎی ﺘﺎرﻴﺦ
ﺨوﻴش ﺠﺴﺘﺠو ﮔر ﻤردان و زﻨﺎﻨﯽ از ﺘﺒﺎر ﺨوﻴش اﻨد ﺘﺎ
ﻤﻴرات ﺘﻤدﻨﯽ ار آب و رﻨﮓ دﻫﻨد و اﻗواﻤﯽ ﺒدان اﻓﺘﺨﺎر
ﻨﻤﺎﻴﻨد ،و آﻨﺎن ار اﻟﮕو و ﭽﻬرﻩ ﻫﺎی درﺨﺸﺎﻨﯽ ﺒرای
ﻓرزﻨدان و ﻨﺴﻝ ﻫﺎی آﻴﻨدﻩ ﺒﺴﺎزﻨد .اﻤت ﻤﺤﻤد ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم در اﻴن زﻤﻴﻨﻪ ﮔوی ﺴﺒﻘت ار رﺒودﻩ اﺴت ،زﻴ ار
ﺒرای ﺒﺸرﻴت ﻨﻤوﻨﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕو ﻫﺎﻴﯽ از ﻓدا ﮐﺎری ار ﮐﻪ
ﭙروردۀ اﻴﻤﺎن و ﺤب ﻟﻘﺎی اﻟﻬﯽ اﻨد ،ﺘﻘدﻴم داﺸﺘﻪ ،و ﭽﻨﻴن

) (2ﺴﻠﺴﺔ اﻻﺤﺎدﻴث اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ 374؛ و ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻤﻊ
اﻟﺼﻐﻴر ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ .3158

11
اﻟﮕو ﻫﺎﻴﯽ اﻋم از ﻤردان و زﻨﺎن ،ﭙس از ﭙﻴﺎﻤﺒران و
رﺴوﻻن ﺒ ارزﻨدﮔﺎن اﻴن اﻤت اﻨد ،آﻨﺎن ﻤﻬﺎﺠران و اﻨﺼﺎر
ﻨﺨﺴﺘﻴن اﻨد ﮐﻪ ﺨداوﻨد در ﻤورد ﺸﺎن ﻓرﻤودﻩ اﺴت:
ون ِﻤ َن ا ْﻟﻤ َﻬ ِ
ﺼِ
ﻴن
) َواﻟ ﱠ
ﺎر َواﻟﱠِذ َ
ﺎﺠ ِر َ
ون ْاﻷ ﱠَوﻟُ َ
ﺴﺎ ِﺒﻘُ َ
ﻴن َو ْاﻷَ ْﻨ َ
ُ
ﺎن ر ِ
َﻋ ﱠد ﻟَ ُﻬ ْم
اﺘﱠَﺒ ُﻌ ُ
ﻀ َﻲ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْم َوَر ُ
ﻀوا َﻋ ْﻨ ُﻪ َوأ َ
وﻫ ْم ِﺒِﺈ ْﺤ َ
ﺴٍ َ
ﺎت ﺘَ ْﺠ ِري ﺘَ ْﺤﺘَﻬﺎ ْاﻷَ ْﻨﻬﺎر َﺨ ِﺎﻟ ِد َ ِ
ﺠ ﱠﻨ ٍ
ﻴﻬﺎ أ ََﺒ ًدا َذِﻟ َك ا ْﻟﻔَ ْوُز
َ
ﻴن ﻓ َ
َ
َُ
ِ
ﻴم ( ) .(3
ا ْﻟ َﻌظ ُ
F2

» و ﭙﻴﺸﮕﺎﻤﺎن ﻨﺨﺴﺘﻴن از ﻤﻬﺎﺠران و اﻨﺼﺎر و ﻛﺴﺎﻨﻰ
ﻛﻪ ﺒﺎ ﻨﻴﻛوﻛﺎرى از آﻨﺎن ﭙﻴروى ﻛردﻨد ﺨدا از اﻴﺸﺎن ﺨﺸﻨود
و آﻨﺎن ]ﻨﻴز[ از او ﺨﺸﻨودﻨد و ﺒراى آﻨﺎن ﺒﺎﻏﻬﺎﻴﻰ آﻤﺎدﻩ
ﻛردﻩ ﻛﻪ از زﻴر ]درﺨﺘﺎن[ آن ﻨﻬرﻫﺎ روان اﺴت ﻫﻤﻴﺸﻪ در
آن ﺠﺎوداﻨﻪ اﻨد .اﻴن اﺴت ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻤﻴﺎﺒﻰ ﺒزرگ«.

) (3ﺴورﻩ ﺘوﺒﺔ .100 :

12
اﺼﻝ و اﺴﺎس ﺴرﻤﺸق ﻗرار دادن و داﺸﺘن رﻫﻨﻤﺎ ،ﭙﻴروی
از اﺼﻝ ﻗرآﻨﯽ و دﺴﺘور اﻟﻬﯽ اﺴت ﮐﻪ ﭙﻴﺎﻤﺒرش ار ﺒﻪ
ﻗرار دادن اﻨﺒﻴﺎ و رﺴﻝ ﻗﺒﻝ از وی ﺒﺤﻴث ﻗدوﻩ و رﻫﻨﻤﺎ
اﻫ ُم
ﻴن َﻫ َدى اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻓَ ِﺒ ُﻬ َد ُ
دﺴﺘور دادﻩ ،ﻤﯽ ﻓرﻤﺎﻴد ) :أُوﻟَ ِﺌ َك اﻟﱠِذ َ
ِ
َﺠــــــــ ًار إِ ْن ُﻫ َو إِﱠﻻ ِذ ْﻛ َرى
َﺴﺄَﻟُ ُﻛ ْم َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ أ ْ
ا ْﻗﺘَد ْﻩ ُﻗ ْﻝ َﻻ أ ْ
ﻴن () .(4
ِﻟـ ْﻠــ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َ
F3

» اﻴﻨﺎن ﻛﺴﺎﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨد ﻛﻪ ﺨدا ﻫداﻴﺘﺸﺎن ﻛردﻩ اﺴت ،ﭙس
ﺒﻪ ﻫداﻴت آﻨﺎن اﻗﺘدا ﻛن .ﺒﮕو ﻤن از ﺸﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﻤزدى ﺒر
اﻴن ]رﺴﺎﻟت[ ﻨﻤﻰطﻠﺒم .اﻴن ]ﻗرآن[ ﺠز ﺘذﻛرى ﺒراى
ﺠﻬﺎﻨﻴﺎن ﻨﻴﺴت «.
اﻤروز ﮐﻪ اﻤت اﺴﻼﻤﯽ ﺨﻴﻠﯽ ﻨﺎﺘوان ﺸدﻩ و در ﺒراﺒر
اﻋدای اﻟﻬﯽ ﻗرار دارد ،ﻨﻴﺎزﻤﻨد اﻟﻬﺎم از اﻟﮕوﻫﺎی ﭙﻴﺸﻴن و
رﻓﺘن ﺒر ﮔﺎم ﻫﺎی آن ﻤوﻤﻨﺎن ﻨﺨﺴﺘﻴن و ﺼﺎدق اﺴت ،ﺘﺎ

) (4ﺴورﻩ اﻨﻌﺎم .90 :
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ﻫر ﺸﺨص ﺒداﻨد ﮐﻪ دارای ﺘﻤدن ﺘﺎرﻴﺨﯽ و ﺒﺸری ﻋرﻴق و
درﺨﺸﺎﻨﯽ اﺴت ،و ﺨود ار در ﺒراﺒر دﺸﻤﻨﺎن ﺨدا و ﭙﻴﺎﻤﺒر،
ﮐم و ﻨﺎﺘوان اﺤﺴﺎس ﻨﻜﻨد ،ﺒﻠﻜﻪ در ﺒراﺒر آﻨﺎن ﺒﺎﻴﺴﺘد و ﺒﺎ
ﺼدای ﺒﻠﻨد ﻨﻌرﻩ ﺴر دﻫد ﮐﻪ ﻤن از ﻨﺴﻝ ﺼﺤﺎﺒﻪ ام ،ﻤن
ﻨوادۀ ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﯽ ﺒﺎﺸم.
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ﺸﻴر ﺨدا و ﺸﻴر ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم

ﻫر ﮔﺎﻩ ﻤﺎ اﺼﺤﺎب ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار ﺒر
ﺤﺴب ﻗداﻤت اﺴﻼم ﺸﺎن ﺘﻘﺴﻴم ﮐﻨﻴم ،در ﻤﯽ ﻴﺎﺒﻴم ﮐﻪ
ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ﻨﺨﺴﺘﻴن ،ﻤردم ﻤﻜﻪ و ﻗﺒﻝ از ﻫﺠرت ،در ﻤﻘدﻤﻪ
اﻴن ﻓﻬرﺴت ﻗرار ﻤﯽ ﮔﻴرﻨد .در ﻫﻤﻴن طﺒﻘﻪ اوﻝ ﺒﻪ زﻨدﮔﯽ
ﻤردی ﺒر ﻤﯽ ﺨورﻴم ﮐﻪ اﮔر در ﻤﻴراث ﺒﺎﺴﺘﺎﻨﯽ ﺴﺎﻴر اﻗوام
ﻏﻴر ﻤﺴﻠﻤﺎن ﻤﯽ ﺒود .ﺴﻴرت ،ﺴﻴر زﻨدﮔﯽ و ﮐﺎر ﻨﺎﻤﻪ
ﻫﺎی وی ﺒﻪ اﺴطورﻩ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻤﯽ ﺒود ﺘﺎ ﺒﻪ واﻗﻌﻴت و
ﺤﻘﻴﻘت.
آن ﻤرد ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﺒن ﻫﺎﺸم ﺒن ﻋﺒدﻤﻨﺎف ﺒن
ﻗﺼﯽ ﺒن ﮐﻼب ﺒن ﻤرة اﺴت ﮐﻪ ﮐﻨﻴﻪ اش اﺒو ﻋﻤﺎرﻩ ﻤﯽ
ﺒﺎﺸد ،ﻤﺎدرش ﻫﺎﻟﻪ ﺒﻨت وﻫﻴب دﺨﺘر ﮐﺎﮐﺎی آﻤﻨﻪ ﺒﻨت
وﻫب )ﻤﺎدر ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم( اﺴت .ﺤﻤزﻩ
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ﺒرادر ﺼﻔﻴﻪ ﺒﻨت ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ،ﻤﺎدر زﺒﻴر اﺴت .او ﮐﺎﮐﺎ و
ﺒرادر رﻀﺎﻋﯽ ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم اﺴت ﮐﻪ ﻫر
دو ار ﺜوﻴﺒﻪ ﮐﻨﻴز اﺒوﻟﻬب ﺸﻴر دادﻩ ﺒود و وی ﻨﺴﺒت ﺒﻪ
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم دو ﺴﺎﻝ ﺒزرﮔﺘر ﺒود) .(5
F4

ﺒﻪ دﻟﻴﻝ ﻫﻤﻴن ﭙﻴوﻨد و ﻗ ارﺒت ﺨﺎﻨوادﮔﯽ ،ﺘﻘﺎرب ﺴن و ﺴﺎﻝ
ﺒﺎ ﭙﻴﺎﻤﺒر و ﺘرﺒﻴﻪ ﻫر دو در ﻴﮏ ﺨﺎﻨﻪ ﺒود ﮐﻪ ﺤﻤزﻩ ﻨﺴﺒت
ﺒﻪ دﻴﮕر ﮐﺎﮐﺎ ﻫﺎی ﭙﻴﺎﻤﺒر ﻤﺤﺒوب ﺘر ﺒود ،ﺤﺘﯽ ﻗﺒﻝ از
ﻓرود آﻤدن وﺤﯽ ﺒﻪ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺤﻤزﻩ
ﺒﻪ ﻤﻨزﻝ ﺨوﻴﻠد ﺒن اﺴد ﻤﯽ رود ﺘﺎ دﺨﺘر او ﻴﻌﻨﯽ ﺨدﻴﺠﻪ
ار ﺒﻪ ﺒرادر زادﻩ اش ﻴﻌﻨﯽ ﻤﺤﻤد ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم
ﺨواﺴﺘﮕﺎری ﮐﻨد) .(6
F5

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

ﺘﺎرﻴﺦ از ﻨﺸﺄت و ﭙﻴداﻴش ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺤﻜﺎﻴﺘﯽ
ﻨﻜردﻩ اﺴت ﮐﻪ ﺒدان اﻋﺘﻤﺎد ﺸود ،و در ﻤورد او ﻏﻴر از
آﻨﭽﻪ در ﺒﺎرۀ ﺤﻜﺎﻴت اﺴﻼم آوردﻨش آﻤدﻩ ﺒﻴﺸﺘر ﭽﻴزی
ﻨﻤﻴداﻨﻴم ،او ﻤردی ﺒود ﺸﺠﺎع ،ﺒﻪ اﺴپ ﺴواری و ﺸﻜﺎر
ﺨﻴﻠﯽ زﻴﺎد ﻋﻼﻗﻪ داﺸت ،و ﺤﻀور وی در ﻤﻴﺎن ﺒزرﮔﺎن و
اﺸراف ﻗرﻴش ﻤطﻠﺒﯽ اﺴت ﮐﻪ ﻨﻤﻴﺘوان از آن ﭽﺸم ﭙوﺸﯽ
ﮐرد.
ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ در ﺴﺎﻝ ﺸﺸم ﺒﻌﺜت ﻨﺒوی ﺒﻪ دﻴن
اﺴﻼم ﻤﺸرف ﺸد .رواﻴت اﺴت ﮐﻪ اﺒوﺠﻬﻝ ﺒن ﻫﺸﺎم از
ﻨزد رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﮐﻪ در ﺼﻔﺎ ﻨﺸﺴﺘﻪ
ﺒود ﮔذﺸت؛ ﭙﻴﺎﻤﺒر ار دﺸﻨﺎم داد و ﺒﺎ ﻨﺎﺘوان ﺸﻤردن وی
ﻋﻴوﺒﯽ ار ﺒر دﻴن اﺴﻼم ﺒرﭽﺴپ زد ،وﻟﯽ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ
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اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻪ او ﭽﻴزی ﻨﮕﻔت .ﮐﻨﻴز ﻋﺒداﷲ ﺒن
ﺠدﻋﺎن ﺘﻴﻤﯽ ﮐﻪ در ﺒﺎﻻی ﮐوﻩ ﺼﻔﺎ ﻤﺴﻜن داﺸت ،اﻴن
ﺤرف ﻫﺎ ار ﻤﯽ ﺸﻨﻴد .او از آﻨﺠﺎ ﺒرﮔﺸت و اﺒوﺠﻬﻝ ﻨﻴز
ﺒﻪ اﻨﺠﻤن ﻗرﻴش رﻓت و ﺒﺎ آﻨﺎن ﻨﺸﺴت .اﻨدﮐﯽ ﺒﻌد ﺤﻤزﻩ
ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﮐﻪ ﺒﺎ ﺘﻴر و ﮐﻤﺎن آراﺴﺘﻪ ﺒود از ﺸﻜﺎر
ﺒرﮔﺸت ،او ﺸﻜﺎری ﻤﺎﻫری ﺒود و ﺒﻪ ﻫﻤﻴن ﻤﻨظور ﺒﻪ
ﺼﺤ ار ﻤﯽ رﻓت ،وﻗﺘﯽ از ﺸﻜﺎر ﺒر ﻤﯽ ﮔﺸت ،ﻗﺒﻝ از
آﻨﻜﻪ ﻨزد ﺨﺎﻨوادﻩ اش ﺒرود ﮐﻌﺒﻪ ار طواف ﻤﯽ ﮐرد و ﭙس
از آن در اﺠﺘﻤﺎع ﻗرﻴش ﻤﯽ اﻴﺴﺘﺎد و ﺴﻼم ﻤﯽ داد و ﺒﺎ
اﻴﺸﺎن ﺼﺤﺒت ﻤﯽ ﮐرد .او ﻨزد ﻗرﻴش ﻋزﻴز و ﻤﺤﺘرم ﺒود.
ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ از ﻨزد آن ﮐﻨﻴزک ﻤﯽ
ﮔذﺸت ،رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻪ ﻤﻨزﻝ ﺨود
ﺒرﮔﺸﺘﻪ ﺒود؛ و آن ﮐﻨﻴزک ﮔﻔت :ای اﺒوﻋﻤﺎرﻩ! اﮔر ﻤﯽ
دﻴدی ﺒرادر زادﻩ ات ﻤﺤﻤد ﺒﺎ ﭽﻪ ﺤرف ﻫﺎﻴﯽ رو ﺒﻪ رو
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ﺸد؟ ﻗﺒﻝ از آﻤدﻨت ،اﺒواﻟﺤﻜم)  (7ﺒن ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤد ار ﮐﻪ در
F6

اﻴﻨﺠﺎ ﻨﺸﺴﺘﻪ ﺒود ،دﻴد .او ار دﺸﻨﺎم داد و اذﻴت رﺴﺎﻨﻴد،
ﺴﭙس از ﻨزد او ﺒرﮔﺸت و ﻤﺤﻤد ﺒﻪ او ﭽﻴزی ﻨﮕﻔت .وﻗﺘﯽ
ﺨداوﻨد ﻋزت و ﮐراﻤت او ار ارادﻩ ﻨﻤود ،ﺤﻤزﻩ ﻗﻬر ﺸد و
ﺒدون آﻨﻜﻪ درﻨﮕﯽ ﻨﻤﺎﻴد ﺒﻪ ﺴرﻋت رﻓت و آﻤﺎدۀ ﻤﻘﺎﺒﻝ
ﺸدن ﺒﺎ اﺒوﺠﻬﻝ ﮔردﻴد ﺘﺎ ﺒﻪ ﺤﺴﺎب وی ﺒرﺴد .وﻗﺘﯽ ﺒﻪ
ﻤﺴﺠد داﺨﻝ ﺸد ،ﺒﻪ ﺴوی اﺒوﺠﻬﻝ دﻴد ﮐﻪ در ﻤﻴﺎن ﻗوﻤش
ﻨﺸﺴﺘﻪ ﺒود .ﺒﻪ طرف او رﻓت و ﺒﺎﻻی ﺴرش اﻴﺴﺘﺎد و ﺒﺎ
ﮐﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ در دﺴت داﺸت او ار زد و ﺸدﻴدا زﺨﻤﯽ ﺴﺎﺨت
و ﮔﻔت :آﻴﺎ او ار دﺸﻨﺎم ﻤﯽ دﻫﯽ در ﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻤن در
دﻴن او ﻫﺴﺘم و آﻨﭽﻪ او ﻤﯽ ﮔوﻴد ،ﻤن آن ار ﺘﺄﻴﻴد ﻤﯽ
ﮐﻨم .اﮔر ﻤﯽ ﺘواﻨﯽ ﭙﺎﺴﺨم ار ﺒدﻩ! اﻓرادی از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺒﻨﯽ

) (7اﺒو اﻟﺤﻜم ﮐﻨﻴﻪ اﺒوﺠﻬﻝ در ﺠﺎﻫﻠﻴت ﺒود ،و وی ار رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻪ اﺒوﺠﻬﻝ ﮐﻨﻴﻪ ﻨﻤودﻨد.
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ﻤﺨزوم)  (8ﻏرض ﮐﻤﮏ و طرﻓداری اﺒوﺠﻬﻝ در ﺒراﺒر ﺤﻤزﻩ
F7

از ﺠﺎ ﺒرﺨﺎﺴﺘﻨد .اﺒوﺠﻬﻝ ﮔﻔت :اﺒو ﻋﻤﺎرﻩ ار ﺒﮕذارﻴد!
ﺴوﮔﻨد ﺒﻪ ﺨدا ﮐﻪ ﻤن ﺒ اردر زادﻩ اش ار ﺴﺨت دﺸﻨﺎم دادﻩ
ام.
وﻗﺘﯽ ﺤﻤزﻩ ﺒﻪ دﻴن اﺴﻼم ﻤﺸرف ﺸد ،ﻗرﻴش ﻤﺘوﺠﻪ ﺸد ﮐﻪ
ﻋزت و ﺸﺄن رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻴﺸﺘر ﺸدﻩ
آزر و
و ﺤﻤزﻩ از وی دﻓﺎع ﻤﯽ ﮐﻨد ،و ﭙس از آن ،از ا
اذﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻪ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ و ﺴﻠم ﻤﯽ رﺴﺎﻨﻴدﻨد ،ﺨود
داری ﮐردﻨد) .(9
F8

ﭙس از اﻴن واﻗﻌﻪ ،ﺸﻴطﺎن ﻨزد ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ آﻤد و
ﺒراﻴش ﮔﻔت :ﺘو ﺴردار ﻗرﻴش ﻫﺴﺘﯽ ،دﻴن ﭙدراﻨت ار ﺘرک
ﮐردی و از او ﭙﻴروی ﻨﻤودی ،از آﻨﭽﻪ اﻨﺠﺎم دادی ﻤرگ

) (8ﺒﺨﺎطری ﮐﻪ اﺒوﺠﻬﻝ از ﺒﻨﯽ ﻤﺨزوم ﺒود.
) (9ﺘﺎرﻴﺦ طﺒری.334/2 ،
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ﺒراﻴت ﺒﻬﺘر اﺴت! ﺤﻤزﻩ ﺒﻪ ﮐردار ﺨود اﻨدﻴﺸﻴد و ﮔﻔت:
ﻤن ﭽﻪ ﮐﺎری ﮐردم؟ ﺨداﻴﺎ! اﮔر رﻫﻴﺎب ﺸدﻩ ﺒﺎﺸم ،او ار
در دﻝ ﻤن ﺘﺼدﻴق ﻨﻤﺎ و در ﻏﻴر آن ،از آﻨﭽﻪ ﻤن در آن
ﻗرار ﮔرﻓﺘﻪ ام ،راﻩ ﺒرون رﻓﺘﯽ ار ﺒراﻴم ﻓراﻫم ﻓرﻤﺎ! ﺤﻤزﻩ
ﻫﻤﺎن ﺸب ار ﺒﺎ وﺴوﺴﻪ ﻫﺎی ﺸﻴطﺎن ﺼﺒﺢ ﮐرد ،و ﻨزد
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم رﻓت و ﮔﻔت :ای ﺒرادر
زادﻩ ،ﻤن در ﻤوﻀوﻋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ راﻩ ﺒرون رﻓت
آن ار ﻨﻤﻴداﻨم؛ ﻤطﻠﺒﯽ ار ﮐﻪ ﻨﻤﻴداﻨم ﺒﺎ آن ﭽﮕوﻨﻪ ﺒرﺨورد
ﻨﻤﺎﻴم؟ آﻴﺎ رﻫﻴﺎب ﺸدﻩ ام ﻴﺎ ﺴﺨت در ﮔﻤراﻫﯽ ام؟ ﺴﺨﻨﯽ
ﺒراﻴم ﺒﮕو ،ﺨﻴﻠﯽ ﻤﺸﺘﺎﻗم ﺘﺎ ﺒراﻴم ﺴﺨﻨﯽ ﺒﮕوﻴﯽ .رﺴوﻝ اﷲ
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻪ ﺘوﺼﻴﻪ و ﻨﺼﻴﺤت و ﺘﺨوﻴف و
ﺘﺒﺸﻴر او آﻏﺎز ﮐرد و ﺨداوﻨد در دﻝ وی ﺤب اﻴﻤﺎن ار
ﻗرار داد .ﺤﻤزﻩ ﮔﻔت :ﮔواﻫﯽ ﻤﻴدﻫم ﮐﻪ ﺘو ﺼﺎدق اﺴﺘﯽ،
ای ﺒرادر زادﻩ دﻴﻨت ار آﺸﻜﺎ ار ﻨﻤﺎ! ﺴوﮔﻨد ﺒﻪ ﺨدا ،دوﺴت
ﻨدارم ﮐﻪ در زﻴر آﺴﻤﺎن زﻨدﮔﯽ ﮐﻨم و در دﻴن اوﻟﯽ ام
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ﺒﺎﺸم .ﺤﻤزﻩ از اﺸﺨﺎﺼﯽ ﺒود ﮐﻪ ﺨداوﻨد دﻴن ار ﺒﻪ وﺴﻴﻠﻪ
او ﻋزت ﺒﺨﺸﻴد) .(10
F9

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

ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﭙﻨﺞ ﻓرزﻨد داﺸت ﮐﻪ ﺴﻪ ﺘن ﭙﺴر و
دو دﺨﺘر ﺒودﻨد ،ﮐﻪ در زﻴر ﺘوﻀﻴﺢ ﻓرزﻨدان و ﻫﻤﺴران او
ار ﻤﯽ ﺨواﻨﻴد.
 - 1ﻴﻌﻠﯽ ،ﺒﻪ اﻴن اﺴم ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﮐﻨﻴﻪ ﻤﯽ
ﺸد ،ﮐﻪ ﻤﺎدرش اﻨﺼﺎرﻴﺎ ﺒﻨت اﻟﻤﻠﺔ ﺒن ﻤﺎﻟﮏ ﺒن ﻋﺒﺎدﻩ از
ﻗﺒﻴﻠﻪ اوس ﺒود ،ﻴﻌﻠﯽ ﭙﻨﺞ ﻓرزﻨد ﺒﻪ ﻨﺎم ﻫﺎی ﻋﻤﺎرﻩ ،ﻓﻀﻝ،
زﺒﻴر ،ﻋﻘﻴﻝ و ﻤﺤﻤد ﺒﻪ دﻨﻴﺎ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺨرد ﺴﺎﻟﯽ
وﻓﺎت ﻨﻤودﻨد ،و ﺨود ﻴﻌﻠﯽ ،ﺼﺤﺒت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار درﻴﺎﻓﺘﻪ ﺒود) . (11
F10

) (11ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ در ﺴﺎﻝ ﺴوم ﻫﺠری در واﻗﻌﻪ ﻏزوۀ اﺤد

ﺸﻬﻴد ﺸد و ﻓرزﻨدان وی از ﺠﻤﻠﻪ ﺨرد ﺴﺎﻻن اﺼﺤﺎب ﭙﻴﺎﻤﺒر
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒودﻨد .اﺨﺘﻼف ﻤﻴﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﻨﺴﺎب در ذﮐر
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 - 2ﻋﺎﻤر ،از او ﻨﺴﻠﯽ ﺒﺎﻗﯽ ﻨﻤﺎﻨدﻩ و ﺒﻪ ﺼﺒﺤت
ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻨرﺴﻴدﻩ ﺒود .او ﺒرادر ﻫم ﺘﻨﯽ
ﻴﻌﻠﯽ ﺒود و در ﺨرد ﺴﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻨﻤودﻩ اﺴت.
 - 3ﻋﻤﺎرﻩ ،ﻤﺎدرش ﺨوﻟﻪ ﺒﻨت ﻗﻴس ﺒن ﻓﻬد ﺒن ﻤﺎﻟﮏ
ﺒن ﻨﺠﺎر اﻨﺼﺎری ﺨزرﺠﯽ اﺴت ،ﺼﺤﺒت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار درﻴﺎﻓﺘﻪ ،و ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﻪ اﻴن اﺴم
ﻨﻴز ﮐﻨﻴﻪ ﻤﯽ ﺸد.
 - 4اﻤﺎﻤﻪ ،ﻤﺎدرش ﺴﻠﻤﯽ ﺒﻨت ﻋﻤﻴس ﺨﺜﻌﻤﯽ اﺴت.
در اﺴم وی اﺨﺘﻼف ﺒودﻩ و آﻨﭽﻪ ﺘذﮐر دادﻴم درﺴت اﺴت
و او از ﺠﻤﻠﻪ ﺼﺤﺎﺒﻴﺎت اﺴت.
 - 5ﻓﺎطﻤﻪ ،ﻤﺎدرش اﻨﺼﺎرﻴﺎ ﺒﻨت اﻟﻤﻠﺔ و ﺨواﻫر ﻫم
ﺘﻨﯽ ﻋﺎﻤر و ﻴﺤﻴﯽ اﺴت .ﮐﻨﻴﻪ وی ام اﻟﻔﻀﻝ ﺒودﻩ و
ﺼﺤﺒت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار درﻴﺎﻓﺘﻪ اﺴت .در

ﺒرﺨﯽ از ﻓرزﻨدان ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ و ﻴﺎدآوری ﻨﻜردن ﺒرﺨﯽ
دﻴﮕر اﺴت.
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اﺴم وی اﺨﺘﻼف وﺠود داﺸﺘﻪ و از او ﻨﺴﻠﯽ ﺒﺎﻗﯽ ﻨﻤﺎﻨدﻩ
اﺴت.
او ﺤدﻴث ار ﻨﻴز رواﻴت ﻨﻤودﻩ اﺴت ،ﺒﻘﯽ ﺒن ﻤﺨﻠد و اﺒن
ﺤزم ﻴﮏ ﺤدﻴث ار از او رواﻴت ﻨﻤودﻩ اﻨد .در »اﻟﻜﺎﺸف«
ﺘﺄﻟﻴف ذﻫﺒﯽ و »اﻟﺘﻬذﻴب« ﺘﺄﻟﻴف ﻤزی از او ﺘذﮐر رﻓﺘﻪ
اﺴت .دو ﮐﺘﺎب ﻴﺎد ﺸدﻩ از ﺘﺄﻟﻴﻔﺎت ﻤﺸﻬور در ﻤورد
زﻨدﮔﻴﻨﺎﻤﻪ ﻫﺎی اروﻴﺎن ﺤدﻴث ﻨﺒوی ﺸرﻴف اﺴت.
از ﻨﺴﻝ ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓرزﻨدان ذﮐور و اﻨﺎث ﺒﺎﻗﯽ
ﻨﻤﺎﻨدﻩ وﻟﯽ ﻴﺎد و ﮐﺎر ﻨﺎﻤﻪ ﻫﺎی او ،در ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﻼﻤﯽ
زﻨدﻩ و ﺠﺎوﻴد اﺴت .ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﺨودش ﻨزد ذات اﻟﻬﯽ زﻨدﻩ و
ﺠﺎوﻴدان اﺴت ) :وَﻻ ﺘَ ْﺤﺴﺒ ﱠن اﻟﱠِذ َ ِ ِ
ﺴ ِﺒ ِ
ﻴﻝ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ََ
ﻴن ﻗُﺘﻠُوا ﻓﻲ َ
َ
ون () .(12
ﺎء ِﻋ ْﻨ َد َرﱢﺒ ِﻬ ْم ُﻴ ْرَزﻗُ َ
أ َْﻤ َواﺘًﺎ َﺒ ْﻝ أ ْ
َﺤ َﻴ ٌ
F1

) (12ﺴورﻩ آﻝ ﻋﻤران .169 :
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» ﻫرﮔز ﻛﺴﺎﻨﻰ ار ﻛﻪ در راﻩ ﺨدا ﻛﺸﺘﻪ ﺸدﻩاﻨد ،ﻤردﻩ
ﻤﭙﻨدار ﺒﻠﻛﻪ زﻨدﻩ اﻨد ﻛﻪ ﻨزد ﭙروردﮔﺎرﺸﺎن روزى دادﻩ
ﻤﻰﺸوﻨد «.
ﺠدوﻝ زﻴر ﺒﻴﺎﻨﮕر ﻫﻤﺴران و ﻓرزﻨدان ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ
و اﺤواﻝ اﻴﺸﺎن اﺴت ﮐﻪ آﻴﺎ ﺼﺤﺒت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
و ﺴﻠم ار درﻴﺎﻓﺘﻪ اﻨد ﻴﺎ ﺨﻴر ،و آﻴﺎ اﺤﺎدﻴﺜﯽ ار رواﻴت ﮐردﻩ
اﻨد و ﻴﺎ ﺨﻴر) . (13
F12

) (13در ذﮐر ﻓرزﻨدان ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ،از ﻤراﺠﻊ زﻴر اﺴﺘﻔﺎدﻩ
ﺒﻌﻤﻝ آﻤدﻩ اﺴت؛ أﻨﺴﺎب اﻷﺸراف ،ﺘﺄﻟﻴف اﺤﻤد ﺒن ﻴﺤﻴﯽ ﺒن ﺠﺎﺒر
اﻟﺒﻼذری381/4 ،؛ اﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﯽ ﺘﻤﻴﻴز اﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺘﺄﻟﻴف اﺤﻤد ﺒن
ﻋﻠﯽ ﺒن ﺤﺠر ﻋﺴﻘﻼﻨﯽ ،زﻨدﮔﻴﻨﺎﻤﻪ ﺸﻤﺎرﻩ ) (2070؛ إﺴﺘﺠﻼب

اﻟﻐرف ﺒﺤب أﻗرﺒﺎء اﻟرﺴوﻝ و ذوی اﻟﺸرف ،ﺘﺄﻟﻴف ﺸﻤس اﻟدﻴن
اﻟﺴﺨﺎوی 228/1 ،؛ ﻤﻌﺎﻟﯽ اﻟرﺘب ﻟﻤن ﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺸرﻓﯽ اﻟﺼﺤﺒﺔ و

اﻟﻨﺴب  ،ﺘﺄﻟﻴف ﻤﺴﺎﻋد ﺴﺎﻟم اﻟﻌﺒداﻟﺠﺎدر ،ص  119؛ ﺠﻤﻬرة
اﻨﺴﺎب اﻟﻌرب ،ﺘﺄﻟﻴف اﺒن ﺤزم اﻻﻨدﻟﺴﯽ ،ص.17
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ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺸرف ﺸدن ﺤﻤزﻩ ﺒﻪ دﻴن اﺴﻼم

اﻋﻼن ﻤﺸرف ﺸدن ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﻪ دﻴن اﺴﻼم
ﺘﺎﺜﻴر ﺒزرﮔﯽ ﺒر ﻗرﻴش ﮔذاﺸت ،و اﻴن اﺜر ﮔذاری ﺒﺎ
ﻤﺴﻠﻤﺎن ﺸدن ﻋﻤر ﺒن ﺨطﺎب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ دو ﭽﻨدان
ﮔردﻴد و ﺒدﻴن ﺘرﺘﻴب ،رﺴﺎﻟت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم
در ﻤﻴﺎن ﻋﺎﻤﻪ ﻤردم آﺸﻜﺎ ار ﺸد.
ﭙﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻗرﻴش ﺒرای ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
ﺴﻠم ﻋرﻀﻪ ﻤﯽ ﺸد .ﻋﺘﺒﻪ ﺒن رﺒﻴﻌﻪ ،ﺸﺨص ﺤﻠﻴم و
ﺴردار ﻗوﻤش ﺒود .روزی او در ﻤﻴﺎن اﺠﺘﻤﺎع ﻗرﻴش ﻨﺸﺴﺘﻪ
ﺒود و رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم در ﮔوﺸﻪ ﻤﺴﺠد
ﻨﺸﺴﺘﻪ ﺒودﻨد .ﻋﺘﺒﻪ ﮔﻔت :ای ﮔروﻩ ﻗرﻴش آﻴﺎ ﺒﺎ اﻴن ﻤرد
ﺴﺨن ﻨﮕوﻴم و اﻤوری ار ﺒر او ﭙﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨم ،ﺸﺎﻴد او ﺒرﺨﯽ
از اﻴن اﻤور ار ﺒﭙذﻴرد و از ﻤﺎ دﺴت ﺒردار ﺸود؟! ﻤردم
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ﮔﻔﺘﻨد :ﺒﻠﯽ ،ای اﺒواﻟوﻟﻴد! ﺒرو و ﺒﺎ او ﺴﺨن ﺒﮕو .ﻋﺘﺒﻪ
رﻓت و ﻨزد رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻨﺸﺴت و ﮔﻔت:
ای ﺒرادر زادﻩ ،ﺘو در ﻤﻴﺎن ﻤﺎ از ﻤﻨزﻟت و ﻤﻘﺎم ﺒزرﮔﯽ
ﺒرﺨوردار اﺴﺘﯽ ،ﺘو ﻤطﻠب ﻤﻬﻤﯽ ار در ﻤﻴﺎن ﻗوﻤت ﻋﻨوان
ﮐردی ﮐﻪ ﺒﺎ آن اﺘﺤﺎد آﻨﺎن ار ﭙراﮐﻨدﻩ ﻨﻤودی .آرزوﻫﺎی
ﺸﺎن ار ﺒﻪ ﻴﺄس و ﻨﺎ اﻤﻴدی ﻤﺒدﻝ ﺴﺎﺨﺘﯽ ،آﻟﻬﻪ و دﻴن
ﺸﺎن ار اﻨﺘﻘﺎد و اﺠداد ﮔذﺸﺘﻪ ﺸﺎن ار ﺘﻜﻔﻴر ﻨﻤودی،
ﻤطﺎﻟﺒﯽ ار ﺒراﻴت ﭙﻴﺸﻨﻬﺎد ﻤﯽ ﮐﻨم ،ﺒﺸﻨو و در ﻤورد آن
ﺒﻴﻨدﻴش ،ﺸﺎﻴد ﺒرﺨﯽ از آن ﻫﺎ ار ﺒﭙذﻴری .رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ
اﷲ و ﺴﻠم ﮔﻔت :ای اﺒواﻟوﻟﻴد! ﺒﮕو ،ﻤﯽ ﺸﻨوم .اﺒواﻟوﻟﻴد
ﮔﻔت :ای ﺒرادر زادﻩ! اﮔر ﺸرف و ﻋزت ﻤﯽ ﺨواﻫﯽ،
ﺒراﻴت ﻋزت و ﻤﻨزﻟت ﻤﻴدﻫﻴم ،و ﻫﻴﭻ ﻤطﻠﺒﯽ ار ﺒدون
ﻤﺸورﻩ ﺘو اﻨﺠﺎم ﻨﻤﻴدﻫﻴم؛ اﮔر ﻤﻠﮏ و ﭙﺎدﺸﺎﻫﯽ ﻤﯽ
ﺨواﻫﯽ ،ﺘ ار ﭙﺎدﺸﺎﻩ ﺨود ﻤﯽ ﮔرداﻨﻴم؛ اﮔر آﻨﭽﻪ ﻤﯽ ﮔوﻴﯽ
ﻤطﺎﻟﺒﯽ ﺒﺎﺸد ﮐﻪ ﺘو اﺨﺘﻴﺎر و ﺘوان رد ﮐردن آن ار از ﺨود
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ﻨداری ،ﺘو ار ﺘداوی ﻨﻤودﻩ و داراﻴﯽ ﻤﺼرف ﻤﯽ ﮐﻨﻴم ،ﺘﺎ
ﺸﻔﺎ ﻴﺎﺒﯽ و ﺼﺤﺘﻤﻨد ﺸوی ،زﻴ ار اﻏﻠب ﺠن در ﻫﻤﭽو
اﻤوری ﻏﻠﺒﻪ ﻤﯽ ﮐﻨد ﺘﺎ آﻨﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻤداوا ﺸود ،ﻴﺎ ﺸﺎﻴد ﺸﻌر
ﺒﺎﺸد ﮐﻪ ﺴﻴﻨﻪ ات ﺒدان ﺘﻨﮓ ﺸدﻩ اﺴت ،ﺴوﮔﻨد ﮐﻪ ﺸﻤﺎ
ﺒﻨﯽ ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﺘواﻨﺎﻴﯽ ﺘﺴﻠط ﺒر آن ار دارﻴد! او اداﻤﻪ
داد ،و رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻤﯽ ﺸﻨﻴد ،ﺘﺎ آﻨﮕﺎﻩ
ﮐﻪ در ﭙﺎﻴﺎن ﺼﺤﺒﺘش ﺴﻜوت ﮐرد .رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﮔﻔت :ای اﺒواﻟوﻟﻴد! ﺼﺤﺒﺘت ﺘﻤﺎم ﺸد؟ ﮔﻔت:
ﺒﻠﯽ .ﭙﻴﺎﻤﺒر ﮔﻔت :از ﻤن ﺒﺸﻨو ،ﮔﻔت :ﺒﮕو ،رﺴوﻝ اﷲ
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﮔﻔت :ﺒﺴم اﷲ اﻟرﺤﻤن اﻟرﺤﻴم ) ﺤم
اﻟر ْﺤﻤ ِن ﱠ ِ ِ
ِ
آﻴﺎﺘُ ُﻪ ﻗُْرآ ًﻨﺎ َﻋ َرِﺒ �ﻴﺎ
ﺎب ﻓُ ﱢ
اﻟرﺤﻴِم ﻛﺘَ ٌ
ﺼﻠَ ْت َ
ﺘَْﻨ ِزﻴ ٌﻝ ﻤ َن ﱠ َ
ون ( ) . (14
ِﻟﻘَ ْوٍم َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
F13

) (14ﺴورﻩ ﻓﺼﻠت .3 -1 :
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» ﺴوﮔﻨد ﺒﻪ ﺼف ﺒﺴﺘﮕﺎن ﻛﻪ ﺼﻔﻰ ]ﺒﺎ ﺸﻛوﻩ[ ﺒﺴﺘﻪاﻨد و
ﺒﻪ زﺠرﻛﻨﻨدﮔﺎن ﻛﻪ ﺒﻪ ﺴﺨﺘﻰ زﺠر ﻤﻰﻛﻨﻨد و ﺒﻪ
ﺘﻼوتﻛﻨﻨدﮔﺎن ]آﻴﺎت اﻟﻬﻰ[ «.
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺘﻼوت ار اداﻤﻪ داد .وﻗﺘﯽ
ﻋﺘﺒﻪ آن ار ﺸﻨﻴد ،ﮔوش ﻓ ار داد و ﺒﺎ دﺴﺘﺎﻨش ﺒﻪ ﻋﻘب
ﺘﻜﻴﻪ ﮐرد و ﮔوش ﻤﻴداد ﺘﺎ آﻨﻜﻪ رﺴوﻝ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻪ
ﺴﺠدﻩ رﺴﻴد و ﺴﺠدﻩ ﮐرد ،ﺴﭙس ﮔﻔت :ای اﺒواﻟوﻟﻴد!
ﺸﻨﻴدی ،ﺘو و اﻴن آﻴﺎت) .(15
F14

ﻗرﻴش ﮐوﺸش دﻴﮕری ﻨﻴز در راﺴﺘﺎی ﻤﻨﺼرف ﺴﺎﺨﺘن
ﭙﻴﺎﻤﺒر از ﺘﺼﻤﻴﻤش اﻨﺠﺎم داد .اﺒوﺠﻬﻝ ،ﻋﺘﺒﻪ و ﺸﻴﺒﻪ
ﺴﻌﻴد و اﻤﻴﻪ ﺒن ﺨﻠف ﮔﻔﺘﻨد:
ﻓرزﻨدان رﺒﻴﻌﻪ ،ﻋﺎص ﺒن ّ
ای ﮔروﻩ ﻗرﻴش ،اﻴن ﻤطﻠب ﻫر روز ﺘوﺴﻌﻪ ﻤﯽ ﻴﺎﺒد،

) (15اﻟﺒداﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﺒﺎب ﻤﺠﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺒﯽ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم و اﻗﺎﻤﺔ اﻟﺤﺠﺔ

اﻟداﻤﻐﺔ ﻋﻠﻴﻬم.
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اﺒوطﺎﻟب ﮐﻪ ﺸﺨص ﻤﺤﺘرم ،ﺒزرﮔﺴﺎﻝ و ﺒر دﻴن ﺸﻤﺎﺴت،
اﻤروز در ﺒﺴﺘر ﺒﻴﻤﺎری اﻓﺘﺎدﻩ اﺴت ،ﻨزد او ﺒروﻴد ،ﺤﻜم
ﻋداﻟت ار در ﻤورد ﺒرادر زادﻩ اش در دﺴت وی ﻗرار دﻫﻴد،
اﮔر ﺒﺎ ﻋﻤر ﺒن ﺨطﺎب و ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﮐﻪ ﺒﺎ دﻴن
ﺸﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔت ﮐردﻨد ،ﻤوﻀوع ار در ﻤﻴﺎن ﮔذارﻴد ،ﻤﻴﺎن ﺸﻤﺎ
و ﻗوم ﺸﻤﺎ ﺠﻨﮓ و ﻋداوت ﺒﻪ وﻗوع ﺨواﻫد ﭙﻴوﺴت .اﻴﺸﺎن
ﻨزد اﺒوطﺎﻟب رﻓﺘﻨد و ﮔﻔﺘﻨد :ﺘو ﺴردار ﻤﺎﻴﯽ ،ﻤﺎ ﺘو ار در
ﻤﻴﺎن ﺨود ﺤﻜم و ﻤﻨﺼف ﻗرار دادﻩ اﻴم ،آﻨﭽﻪ ار اﻓراد
ﻨﺎدان ﺒﺎ ﺒرادر زادﻩ ات ﻴﻜﺠﺎ اﻨﺠﺎم دادﻨد ،دﻴدی .اﻴﺸﺎن
آﻟﻬﻪ ﻤﺎ ار ﺘرک ﻨﻤودﻩ و در دﻴن ﻤﺎ طﻌﻨﻪ زدﻩ اﻨد ،و
ﻤﺤﻤد ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم در ﻤﻴﺎن ﻤﺎ ﺘﻔرﻗﻪ اﻴﺠﺎد ﮐردﻩ
و آﻟﻬﻪ ﻤﺎ ار ﺘﻜﻔﻴر ﻨﻤودﻩ و اﺠداد ﻤﺎ ار دﺸﻨﺎم دادﻩ اﺴت،
) (16

ﺤﻀور او ﮐﺴﯽ ار ﺒﻔرﺴت.

F15

اﻴن ﮔروﻩ وﻗﺘﯽ دﻴدﻨد

ﺘرﻓﻨدﻫﺎی ﺸﺎن ﺒﻪ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﮐﺎرﮔر
) (16ﺘﺎرﻴﺦ دﻤﺸق.320/66 ،
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ﻨﻴﺎﻓﺘﺎد و آرزو ﻫﺎی ﺸﺎن ﺒر آوردﻩ ﻨﮕردﻴد ،زﻫر ﺨﺸم و
ﻏﻀب ﺸﺎن ار ﺒر ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ﻤﺴﺘﻀﻌف رﻴﺨﺘﻨد و ظﻠم و
ﺴﺘم روا داﺸﺘﻨد .ﻫﻤﺎن ﺒود ﮐﻪ ذات اﻟﻬﯽ ﺒﻪ ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن
اﺠﺎزﻩ داد ﺘﺎ از ﻤﻜﻪ ﺒﻪ ﻤدﻴﻨﻪ ﻫﺠرت ﻨﻤﺎﻴﻨد ،ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ
اﷲ ﻋﻨﻪ از ﺠﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻨﯽ ﺒود ﮐﻪ ﺒﻪ ﻤدﻴﻨﻪ ﻫﺠرت ﮐرد و
در آﻨﺠﺎ ﺸﻴر ﺨدا آزﻤون ﺒزرﮔﯽ داد ﮐﻪ اﻟﮕو و ﭽ ارﻏﯽ ﺒر
ﻓراز راﻩ ﮐﺴﺎﻨﯽ ﮔردﻴد ﮐﻪ ﺒﺨواﻫﻨد از او ﭙﻴروی ﻨﻤﺎﻴﻨد.
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در ﻤدﻴﻨﻪ ﻤﻨورﻩ

رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﭙس از ﻤواﺼﻠت ﺒﻪ ﻤدﻴﻨﻪ
ﻤﻨورﻩ ﺒﻪ اﻴﺠﺎد ﭙﻴوﻨد ﺒرادری ﻤﻴﺎن ﻤﻬﺎﺠران و اﻨﺼﺎر آﻏﺎز
ﮐردﻨد؛ ﭙﻴوﻨد ﺒرادری ﺘواﻨﻤﻨد ﺒﺎ ﻨﻴﺎزﻤﻨد ،ﺘﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻤﻴﺎن ﺠﺎﻤﻌﻪ اﺴﻼﻤﯽ ﺒوﺠود آﻴد .ﺒﻪ ﻫﻤﻴن
ﺴﻠﺴﻠﻪ ،ﭙﻴوﻨد ﺒرادری ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ار ﺒﺎ ﻤﺤﺒوب
ﺘرﻴن ﻤردم ﻨزد ﭙﻴﺎﻤﺒر ﻴﻌﻨﯽ زﻴد ﺒن ﺤﺎرﺜﻪ ﮐﻪ زﻴد ﺒن ﻤﺤﻤد
ﻨﻴز ﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨد ،اﻴﺠﺎد ﻨﻤودﻨد)  .(17در ﻤورد ﭙﺴر ﺨواﻨدﻩ ﻫﺎ
F16

ﻓرﻤودﻩ اﻟﻬﯽ ﻓرود آﻤدﻩ ﮐﻪْ ) :ادﻋ ُ ِ ِ
ﺴطُ
ُ
وﻫ ْم ﻵ َﺒﺎﺌ ِﻬ ْم ُﻫ َو أَ ْﻗ َ
ِﻋ ْﻨ َد اﻟﻠﱠ ِﻪ ( ) .(18
F17

) (17اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ . 395/1 ،
) (18ﺴورﻩ اﺤزاب . 5 :
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» آﻨﺎن ار ﺒﻪ ]ﻨﺎم[ ﭙدراﻨﺸﺎن ﺒﺨواﻨﻴد ﻛﻪ اﻴن ﻨزد ﺨدا
ﻋﺎدﻻﻨﻪﺘر اﺴت «.
ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ در ﻤدﻴﻨﻪ ﻤﻨورﻩ ﺒﺎ ﺨوﻟﻪ ﺒﻨت ﻗﻴس
اﻨﺼﺎری از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺒﻨﯽ ﻨﺠﺎر ازدواج ﮐرد.
ﺨوﻟﻪ ﺒﻨت ﻗﻴس ﺘذﮐر دادﻩ ﮐﻪ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
ﺴﻠم ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺒﻪ دﻴدن ﮐﺎﮐﺎﻴش ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﯽ
آﻤد و ﻫر دو اﻤور دﻨﻴﺎﻴﯽ ار ﺒﺎ ﻫم ﻴﺎد ﻤﯽ ﮐردﻨد.
از ﺨوﻟﻪ ﺒﻨت ﻗﻴس ﻫﻤﺴر ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب رواﻴت ﺸدﻩ
ﮐﻪ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻨزد ﺤﻤزﻩ آﻤد ،اﻤور
دﻨﻴﺎﻴﯽ ار ﺒﺎ ﻫم ﻴﺎد ﮐردﻨد .رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم
ﻓرﻤودﻨد :دﻨﻴﺎ ﺴﺒز و ﺸﻴرﻴن اﺴت ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ار از راﻩ
درﺴت و ﺤق ﮐﺴب ﻨﻤﺎﻴد ،در آﻨﭽﻪ ﮐﺴب ﮐردﻩ اﺴت
ﺒرﮐت دادﻩ ﻤﯽ ﺸود ،و ﺒﺴﻴﺎر اﻨد آﻨﺎﻨﯽ ﮐﻪ در داراﻴﯽ ﺨدا

34
و ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﻓرو ﻤﯽ روﻨد ،ﮐﻪ ﺒراﻴﺸﺎن در روزی ﮐﻪ ﺒﺎ
ذات اﻟﻬﯽ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺸوﻨد ،آﺘش اﺴت ) .(19
F18

) (19ﻤﺴﻨد اﻤﺎم اﺤﻤد )  ،( 27099ﺸﻌﻴب اﻻرﻨﺎؤوط اﻴن رواﻴت ار ﺼﺤﻴﺢ

داﻨﺴﺘﻪ اﺴت ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻟﺒﺎﻨﯽ در ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘرﻏﻴب و اﻟﺘرﻫﻴب ﻨﻴز آن ار

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

ﻫﻔت ﻤﺎﻩ ﭙس از ﻫﺠرت رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم
و ﭙس از آﻨﻜﻪ ﺨداوﻨد ﺒرای ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﺠﻨﮓ ﺒﺎ ﻤﺸرﮐﻴن ار
اﺠﺎزﻩ داد ،رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒرای ﺤﻤزﻩ ﺒن
ﻋﺒداﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻨﺨﺴﺘﻴن ﭙرﭽم اﺴﻼم ار ﺴﭙردﻨد.
ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ در رأس ﺴﯽ ﺘن از ﻤردان ﻤﻬﺎﺠر
ﻏرض ﻤﻤﺎﻨﻌت ﮐﺎروان ﻗرﻴش ﮐﻪ از ﺸﺎم ﻋﺎزم ﻤﻜﻪ ﺒود،
ﺒر آﻤدﻨد .در اﻴن ﮐﺎروان اﺒوﺠﻬﻝ ﺒن ﻫﺸﺎم ﺒﺎ ﺴﻪ ﺼد ﺘن
ﺤﻀور داﺸﺘﻨد .آﻨﺎن در ﺴﺎﺤﻝ ﺒﺤر از ﻤﻨطﻘﻪ
»ﻋﻴص«

) (20
F19

ﻤﯽ ﮔذﺸﺘﻨد ،ﮐﻪ ﻫر دو ﮔروﻩ ﺒﺎ ﻫم ﻤﻘﺎﺒﻝ

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

اﻟﺒﻠدان161/2 ،؛ اﻟرﺤﻴق اﻟﻤﺨﺘوم ،ص 197؛ اﻟﺒداﻴﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،وﻗﺎﻴﻊ
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ﺸدﻨد و ﺒﻪ ﻤﻨظور ﻤﻘﺎﺘﻠﻪ و ﺠﻨﮓ ﺼف ﮐﺸﻴدﻨد .ﺸﺨﺼﯽ
ﺒﻪ اﺴم ﻤﺠدی ﺒن ﻋﻤرو ﺠﻬﻨﯽ ﮐﻪ ﻫم ﭙﻴﻤﺎن ﻫر دو ﮔروﻩ
ﺒود ،ﻨزد ﻫر دو طرف ﻤراﺠﻌﻪ ﻨﻤودﻩ ،ﻤﺎﻨﻊ اﻴن در ﮔﻴری
ﺸد .اﺒوﺠﻬﻝ و ﻴﺎران و ﮐﺎرواﻨش ﺒﻪ ﺴوی ﻤﻜﻪ رﻓﺘﻨد ،و
ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب و ﻴﺎراﻨش ﺒﻪ ﺴوی ﻤدﻴﻨﻪ ﺒرﮔﺸﺘﻨد.
اﻨدﮐﯽ ﺒﻌد در ﻤﺎﻩ ﺼﻔر ،دوازدﻩ ﻤﺎﻩ ﭙس از ﻫﺠرت ،ﻏزوﻩ
اﺒواء ﺒﻪ وﻗوع ﭙﻴوﺴت ،درﻴن ﻏزوﻩ ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب
رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﭙرﭽم ار ﺒﻪ دﺴت داﺸت.
ﺴﭙس در ﻏزای ذا اﻟﻌﺸﻴرة ﮐﻪ در ﻤﺎﻩ ﺠﻤﺎدی اﻵﺨر ﻴﻌﻨﯽ
ﺸﺎﻨزدﻩ ﻤﺎﻩ ﭙس از ﻫﺠرت ﺒﻪ وﻗوع ﭙﻴوﺴت ،ﺤﺎﻤﻝ ﻟوای
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب

ﺴﺎﻝ اوﻝ ﻫﺠری؛ اﻟﺴﻴرة اﻟﻨﺒوﻴﻪ ،ﺘﺄﻟﻴف ذﻫﺒﯽ ﺒﻪ ﻨﻘﻝ از طﺒری از واﻗدی؛

ﺴﻴرة اﺒن ﻫﺸﺎم.140/3 ،

37
رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒود)  ،(21ﮐﻪ ﻏزوات و ارﺴﺎﻝ ﻟﺸﻜر ﻫﺎی
F20

ﻴﺎد ﺸدﻩ ،ﻤﻘدﻤﻪ ﻏزوﻩ ﺒدر ﺒود.

) (21اﻟﻤﺴﺘدرک 207/3 ،؛ اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری. 9-6/ 2 ،
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ﻏزوﻩ ﺒدر ،ﺸﻴری در ﻟﺒﺎس ﺠﻨﮓ

ﺴطور زﻴرﻴن ﺒﻪ ﻫﻴﭻ وﺠﻪ ﺒﻴﺎﻨﮕر ﮐﻠﻴﻪ وﻗﺎﻴﻊ ﻏزوﻩ ﺒدر
ﻨﻴﺴت؛ زﻴ ار واﻗﻌﻪ ﻴﯽ اﺴت ﮐﻪ ﻤﯽ ﺒﺎﻴﺴت در راﺒطﻪ ﺒﻪ آن
ﭽﻨد ﺠﻠد ﮐﺘﺎب ﻨوﺸت ،و اﻤﻜﺎن ﻨدارد در اﻴن ﻨظر ﮔذ ار
ﺤق آن ار ادا ﮐرد ،و ﻴﺎ ﺒﻪ ﻓواﺌد ،دروس و اﻨدرز ﻫﺎﻴﯽ
اﺸﺎرﻩ ﮐرد ﮐﻪ از آن آﻤوﺨﺘﻪ ﻤﯽ ﺸود .ﺒﻠﻜﻪ ﻗﺼد ﻤﺎ درﻴن
ﺠﺎ ﺘذﮐری از ﻤوﻀﻌﮕﻴری ﻫﺎی ﺠﺎودان ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ
ﻋﻨﻪ در اوﻟﻴن و ﻤﻬﻤﺘرﻴن ﺠﻨﮓ ﻤﻴﺎن ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن و ﻤﺸرﮐﺎن
اﺴت؛ ﺠﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺨداوﻨد آن ار ﺒﻪ ﻤﻨظور اﻫﻤﻴت و
ﻋظﻤﺘشَ ) :ﻴ ْوَم ا ْﻟﻔُْرﻗَ ِ
ﺎن (
ﺒﺎطﻝ[ ،ﻨﺎﻤﻴدﻩ اﺴت.

) (22ﺴورﻩ اﻨﻔﺎﻝ. 41 :

) (22
F21

ﻴﻌﻨﯽ :روز ﺠداﻴﻰ ]ﺤق از

39
ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن در اﻴن ﻏزوﻩ ،ﭽﺎﻩ ﻫﺎی ﺒدر ار در ﺘﺼرف ﺨود
داﺸﺘﻨد ،و آن ﭽﺎﻩ ﻫﺎ ار ﺒﻪ ﺸﻜﻝ ﺤوض ﺴﺎﺨﺘﻪ ﺒودﻨد .در
ﻤﻴﺎن ﻟﺸﻜر ﻗرﻴش اﺴود ﺒن ﻋﺒداﻻﺴد ﻤﺨزوﻤﯽ ﻴﻜﺘن از
ﺒزرﮔﺎن ﻤﺸرﮐﺎن ﻗرار داﺸت ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺒﻪ ﺤوض آب
ﻨزدﻴﮏ ﺸد ﺴوﮔﻨد ﻴﺎد ﮐرد ﮐﻪ از آن ﻤﯽ ﻨوﺸم ﻴﺎ آن ار
ﺘﺨرﻴب ﻤﯽ ﻨﻤﺎﻴم و ﻴﺎ در ﺒراﺒر آن ﻤﯽ ﻤﻴرم .وﻗﺘﯽ آن
ﻤﺸرک ﺒﻪ ﺤوض ﻨزدﻴﮏ ﺸد ،ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب رﻀﯽ
اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﺎ وی ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺸدﻩ ،ﭙﺎﻴش ار ﻗطﻊ ﮐرد .اﺴود ﺨود ار
ﺒﻪ ﺠﺎﻨب ﺤوض ﮐﺸﺎﻨﻴد و در آن اﻓﺘﺎد و ﺒﺎ ﭙﺎی دﻴﮕرش
آن ار ﺘﺨرﻴب ﮐرد و از آن ﻨوﺸﻴد .ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ او
ار ﺘﻌﻘﻴب ﻨﻤودﻩ و در ﻫﻤﺎن ﺤوض ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴد) .(23
F2

) (23ﺴﻨن ﺒﻴﻬﻘﯽ131/9 ،؛ اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری ،17/2 ،از رواﻴت دﻴﮕری ﮐﻪ
در ﺠﻠد دوم ﺼﻔﺤﻪ  23اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری آﻤدﻩ اﺴت روﺸن ﻤﯽ ﺸود ﮐﻪ
ﻨﺨﺴﺘﻴن ﮐﺴﯽ از ﺴﻪ ﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺒﻪ ﻤﻴدان ﺒرآﻤدﻨد ،ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ

اﺴت ﮐﻪ ﻋﻤوی ﻋﻠﯽ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﯽ ﺒﺎﺸد .ﮐﺘب ﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻴﺎن ﻨﻨﻤودﻩ
ﮐﻪ ﮐدام ﻴﮏ اوﻝ ﺒﻪ ﻤﺒﺎرزﻩ ﺒر آﻤد ،ﺒﻪ ﻫر ﺼورت ﻫر ﻴﮏ اﻓﺘﺤﺎر
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ﭙس از اﻴن واﻗﻌﻪ ﺸﻴﺒﻪ و ﻋﺘﺒﻪ ﻓرزﻨدان رﺒﻴﻌﻪ و وﻟﻴد ﺒن
ﻋﺘﺒﻪ ﻏرض ﻤﺒﺎرز ﺨواﻫﯽ از ﺠﺎ ﺒﻠﻨد ﺸدﻨد ﮐﻪ در ﺒراﺒر
آﻨﺎن ،ﺴﻪ ﺘن :ﻤﻌﺎذ ،ﻤﻌوذ و ﻋوف ﻓرزﻨدان ﺤﺎرث از
ﺠﻤﻠﻪ اﻨﺼﺎرﻴﺎن ﺒﻪ ﻤﺒﺎرزﻩ ﺒرآﻤدﻨد .رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم دوﺴت ﻨداﺸت در اوﻟﻴن درﮔﻴری ﺒﺎ ﻤﺸرﮐﺎن،
اﻨﺼﺎر ﺒﻪ ﻤﺒﺎرزﻩ ﺒر آﻴﻨد و ﺒﻬﺘر ﻤﻴداﻨﺴت ﺘﺎ ﻫرﮔﺎﻩ
ﻀرری ﻤﺘوﺠﻪ ﺸود ،ﺒﻪ ﻋﻤو ازدﻩ ﻫﺎ و ﻗوم ﺨودش ﻤﺘوﺠﻪ
ﺒﺎﺸد .ﺒﻪ ﻓرزﻨدان ﺤﺎرث دﺴﺘور داد ﺘﺎ ﺒﻪ ﺼﻔوف ﺸﺎن
ﺒرﮔردﻨد ،و ﺒﻪ آﻨﺎن دﻋﺎی ﺨﻴر ﮐرد.

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

ﻤﺸرﮐﻴن ار ﺘوﺴط آن دو ﺘن رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ آﻏﺎز ﮐردﻨد.
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ﻗﻬرﻤﺎﻨﯽ ﺤﻤزﻩ و ﺒرادراﻨش رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم

از ﺠﺎﻨب ﻤﺸرﮐﺎن ﺼدا ﺸد» :ای ﻤﺤﻤد! ﻫﻤﺘﺎﻴﺎﻨﯽ از ﻗوم
ﻤﺎ ار ﺒﻪ ﺠﻨﮓ ﻤﺎ ﺒﻔرﺴت« .رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
ﺴﻠم ﮔﻔت :ای ﺒﻨﯽ ﻫﺎﺸم ،ﺒﻪ طرﻓداری از ﺤﻘﯽ ﺒرﺨﻴزﻴد،
ﮐﻪ ﺨداوﻨد ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺸﻤﺎ ار ﺒدان ﻓرﺴﺘﺎدﻩ اﺴت ،آﻨﺎن آﻤدﻩ اﻨد
ﺘﺎ ﺒﺎ ادﻋﺎی ﺒﺎطﻝ ﺸﺎن ﻨور اﻟﻬﯽ ار ﺨﺎﻤوش ﺴﺎزﻨد .ﺤﻤزﻩ
ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ،ﻋﻠﯽ ﺒن اﺒﯽ طﺎﻟب ،ﻋﺒﻴدﻩ ﺒن ﺤﺎرث ﺒن
ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﺒن ﻋﺒد ﻤﻨﺎف رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم ﺒﻪ ﺴوی ﮐﻔﺎر
ﺤرﮐت ﮐردﻨد .ﻋﺘﺒﻪ ﮔﻔت :ﺴﺨن ﺒﮕوﻴﻴد ﺘﺎ ﻤﺎ ﺸﻤﺎ ار
ﺒﺸﻨﺎﺴﻴم .ﺤﻤزﻩ ﮔﻔت :ﻤن ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﻫﺴﺘم؛ ﺸﻴر
ﺨدا و ﭙﻴﺎﻤﺒرش .ﻋﺘﺒﻪ ﮔﻔت :ﻫﻤﺘﺎی ﺨوﺒﯽ اﺴت ،و ﻤن
ﺸﻴر ﻫم ﭙﻴﻤﺎﻨﺎﻨم ،آن دو ﺘن ﻫﻤ ارﻫﺎﻨت ﮐﻴﺎﻨﻨد؟ ﮔﻔت :ﻋﻠﯽ
ﺒن اﺒﯽ طﺎﻟب و ﻋﺒﻴدﻩ ﺒن ﺤﺎرث .ﮔﻔت :ﻫﻤﺘﺎﻴﺎن ﺨوﺒﯽ
اﻨد .ﺴﭙس ﺒرای ﻓرزﻨدش ﮔﻔت :ای وﻟﻴد ﺒرﺨﻴز ،ﻋﻠﯽ ﺒن
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اﺒﯽ طﺎﻟب در ﺒراﺒر او از ﺠﺎ ﺒﻠﻨد ﺸد و ﺒﺎ ﺘﺒﺎدﻟﻪ دو
ﻀرﺒﻪ ،ﻋﻠﯽ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ او ار ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴد .ﺴﭙس
ﻋﺘﺒﻪ از ﺠﺎ ﺒﻠﻨد ﺸد .و در ﺒراﺒر او ﺤﻤزﻩ ﺒﻠﻨد ﺸد و ﺒﺎ
ﺘﺒﺎدﻟﻪ دو ﻀرﺒﻪ او ار ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴد .ﭙس از اﻴن دو ﺘن،
ﺸﻴﺒﻪ وارد ﻤﻴدان ﺸد و در ﺒراﺒر او ﻋﺒﻴدﻩ ﺒن ﺤﺎرث ﮐﻪ
ﻤﺴن ﺘرﻴن اﺼﺤﺎب ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒود،
داﺨﻝ ﮐﺎرزار ﺸد و ﺸﻴﺒﻪ ﺒﺎ ﻀرﺒﻪ ﮐﺎری ﺸﻤﺸﻴرش ﺒﻪ ﺴﺎق
ﭙﺎی ﻋﺒﻴدﻩ زد و او ار ﻤﺠروح ﺴﺎﺨت .در اﻴن ﺤﺎﻝ ،ﺤﻤزﻩ
و ﻋﻠﯽ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎ ﻴﮏ ﺤﻤﻠﻪ ﺸﻴﺒﻪ ار ﺒﻪ ﻗﺘﻝ
رﺴﺎﻨﻴدﻨد) .(24
F23

) (24ﺴﻨن ﺒﻴﻬﻘﯽ131/9 ،؛ اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری ،17/2 ،دررواﻴت دﻴﮕری ﮐﻪ در

ﺼﻔﺤﻪ  23ﺠﻠد دوم اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری وارد ﺸدﻩ اﺴت واﻀﺢ ﻤﯽ ﺴﺎزد ﮐﻪ
ﻨﺨﺴﺘﻴن ﻤﺒﺎرز از اﻴن ﺴﻪ ﺘن ﺤﻤزﻩ ﮐﺎﮐﺎی ﻋﻠﯽ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺒود.

اﮐﺜر ﮐﺘب ﺘﺎرﻴﺦ از اﻴن ﮐﻪ ﮐدام ﻴﮏ ﻨﺨﺴت ﺒﻪ ﻤﺒﺎرزﻩ ﺒرﺨﺎﺴت،

ﺘوﻀﻴﺢ ﻨدادﻩ اﻨد ،وﻟﯽ ﺒﻪ ﻫر ﺼورت آن دو ﺘن اﻤﺘﻴﺎز اوﻟﻴن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻤﺸرﮐﯽ ار در ﻏزوﻩ ﺒدر ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴدﻩ ﺒدﺴت آوردﻩ اﻨد ،وﻫر دو از
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ﻗﻴس ﺒن ﻋﺒﺎد در اﻴن ﺒﺎرﻩ ﻤﯽ ﮔوﻴد :از اﺒوذر رﻀﯽ اﷲ
ﻋﻨﻪ ﺸﻨﻴدم ﺴوﮔﻨد ﻴﺎد ﻤﯽ ﮐرد و ﻤﯽ ﮔﻔت :آﻴت ) َﻫ َذ ِ
ان

ﺼ َﻤ ِ
ﺼ ُﻤوا ِﻓﻲ َرﱢﺒ ِﻬ ْم (
ﺎن ْ
َﺨ ْ
اﺨﺘَ َ

) (25
F24

» اﻴن دو ]ﮔروﻩ[ دﺸﻤﻨﺎن ﻴﻛدﻴﮕرﻨد ﻛﻪ در ﺒﺎرﻩ
ﭙروردﮔﺎرﺸﺎن ﺒﺎ ﻫم ﺴﺘﻴزﻩ ﻤﻰﻛردﻨد«.
در ﻤورد ﺤﻤزﻩ ،ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﻴدﻩ ﺒن ﺤﺎرث از ﻴﮏ ﺠﺎﻨب ،و
ﻋﺘﺒﻪ و ﺸﻴﺒﻪ ﻓرزﻨدان رﺒﻴﻌﻪ و وﻟﻴد ﺒن ﻋﺘﺒﻪ اﺸﺨﺎﺼﯽ ﮐﻪ
در روز ﻏزوۀ ﺒدر ﻤﺒﺎرزﻩ ﮐردﻨد ،ﻨﺎزﻝ ﺸدﻩ اﺴت) .(26
F25

ﺒﺎ ﭙﺎﻴﺎن ﻴﺎﻓﺘن ﻤﺒﺎرزۀ اﺸﺨﺎص ﻴﺎد ﺸدﻩ ،ﻫر دو ﻟﺸﻜر ﺒﺎ
ﻫم درﮔﻴر ﺸدﻨد .ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ از ﺨود ﺸﻬﺎﻤت
ﻋﺎﻟﯽ ﻴﯽ ﻨﺸﺎن داد و ﺴرﮐردﮔﺎن ﻤﺸرﮐﺎن :ﺸﻴﺒﻪ ﺒن رﺒﻴﻌﻪ
ﺨﺎﻨوادﻩ ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺒودﻨد ،و ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم در روﻴﺎروﻴﯽ
ﻤﺸرﮐﺎن از آﻨﺎن آﻏﺎز ﮐرد.

) (25ﺴورﻩ ﺤﺞ.19 :

) (26ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزی ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ . 3969
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ﺒن ﻋﺒد ﺸﻤس ،طﻌﻴﻤﻪ ﺒن ﻋدی ﺒن ﻨوﻓﻝ و اﺴود ﺒن
ﻋﺒداﻻﺴد ار ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴد ،ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ در ﻗﺘﻝ ﻋﺘﺒﻪ ﺒن رﺒﻴﻌﻪ
ﺒﺎ ﻋﻠﯽ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﺎرﮐت داﺸت)  ،(27ﺤﺘﯽ اﻤﻴﻪ ﺒن
F26

ﺨﻠف ﮐﻪ در ﺠﻤﻠﻪ اﺴﻴران ﺒود ،از ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن ﻋوف
رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﭙرﺴﻴد ،آن ﺸﺨص ﮐﻪ ﭙر ﺸﺘر ﻤرغ ار در
ﺴﻴﻨﻪ اش داﺸت ،ﮐﯽ ﺒود؟ ﮔﻔﺘم :او ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب
ﺒود .اﻤﻴﻪ ﮔﻔت :او در ﻤورد ﻤﺎ ﭽﻨﻴن و ﭽﻨﺎن ﮐرد ) .(28
F27

رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم از ﻏزوۀ ﺒدر ﺒﻪ ﺴوی
ﻤدﻴﻨﻪ ﺒرﮔﺸت ﺘﺎ ﻏزوۀ دﻴﮕری ار ﻋﻠﻴﻪ ﻏداران و ﺨﺎﺌﻨﺎن
ﻴﻬود آﻏﺎز ﻨﻤﺎﻴد .روز ﺸﻨﺒﻪ ،ﻨﻴﻤﻪ ﻤﺎﻩ ﺸواﻝ ،درﺴت در
ﺒﻴﺴﺘﻤﻴن ﻤﺎﻩ ﻫﺠرت ﭙﻴﺎﻤﺒر ،ﮔروﻫﯽ از ﻗوم ﻴﻬود ﮐﻪ ﻫم
ﭙﻴﻤﺎن ﻋﺒداﷲ ﺒن اﺒﯽ ﺒن ﺴﻠوﻝ و از ﺸﺠﺎع ﺘرﻴن ﻴﻬود
ﺒودﻩ و ﺸﻐﻝ زرﮔری داﺸﺘﻨد ،ﺒﺎ ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
) (27اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ. 282/1 ،

) (28ﺴﻨن ﺒﻴﻬﻘﯽ276/3 ،؛ اﻟﻤﺴﺘدرک. 128/2 ،
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ﺴﻠم ﻋﻬد و ﭙﻴﻤﺎن ﺒﺴﺘﻨد .اﻴﻨﺎن در ﻏزوۀ ﺒدر ﺘﺠﺎوز و
ﺤﺴد ﺨوﻴش ار ﻨﺸﺎن دادﻩ ،ﻋﻬد و ﭙﻴﻤﺎن ار ﺸﻜﺴﺘﻨد .اﷲ
ﺘﺒﺎرک و ﺘﻌﺎﻟﯽ ﺒﻪ ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم آﻴت
زﻴر ار ﻨﺎزﻝ ﮐردٕ َ ) :وِا ﱠﻤﺎ ﺘَ َﺨﺎﻓَ ﱠن ِﻤ ْن ﻗَ ْوٍم ِﺨ َﻴﺎ َﻨ ًﺔ ﻓَﺎ ْﻨ ِﺒ ْذ إِﻟَ ْﻴ ِﻬ ْم
) (29
ﻋﻠَﻰ ﺴو ٍ
ﻴن (
اء إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ َﻻ ُﻴ ِﺤ ﱡ
ب ا ْﻟ َﺨ ِﺎﺌ ِﻨ َ
َ
ََ
F28

» و اﮔر از ﮔروﻫﻰ ﺒﻴم ﺨﻴﺎﻨت دارى ]ﭙﻴﻤﺎﻨﺸﺎن ار[ ﺒﻪ
ﺴوﻴﺸﺎن ﺒﻴﻨداز ]ﺘﺎ طرﻓﻴن[ ﺒﻪ طور ﻴﻛﺴﺎن ]ﺒداﻨﻨد ﻛﻪ
ﭙﻴﻤﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺴت[ زﻴ ار ﺨدا ﺨﺎﺌﻨﺎن ار دوﺴت ﻨﻤﻰدارد «.
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻓرﻤودﻨد :ﻤن از ﺒﻨﯽ
ﻗﻴﻨﻘﺎع در ﻫراﺴم و ﺒﺎ آﻴت ﻤﺘذﮐرﻩ ﺒﻪ ﺴوی آﻨﺎن ﺤرﮐت
ﮐرد ،ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﭙرﭽم ﭙﻴﺎﻤﺒر
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار ﺤﻤﻝ ﻤﯽ ﮐرد) .(30
F29

) (29ﺴورﻩ اﻨﻔﺎﻝ.58 :

) (30اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری. 28/2 ،
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ﻏزوﻩ اﺤد و ﺸﻬﺎدت ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ

ﭙس از آﻨﻜﻪ در روز ﻏزوۀ ﺒدر ،ﺸﻤﺸﻴر ﺒران رﻫروان راﻩ
ﺤق ،ﻤﺸرﮐﺎن ار ﺒﻪ ﻨﺎﺒودی ﺴﭙرد ،ﻗرﻴش در ﻴﮏ ﻓﻀﺎی
ﺨﺸم و ﻗﻬر و ظﻠﻤت ﺒﻪ ﺴر ﻤﯽ ﺒردﻨد و ﺴران ﻗرﻴش
ﺘﻼش ﻤﯽ ﮐردﻨد ﺘﺎ از ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن اﻨﺘﻘﺎم ﺒﮕﻴرﻨد .از ﺠﻤﻠﻪ
ﺒزرﮔﺎن ﻗرﻴش ﻴﻜﯽ ﻫم ﺠﺒﻴر ﺒن ﻤطﻌم ﺒرادر زادۀ طﻌﻴﻤﻪ
ﺒن ﻋدی ﺒود ﮐﻪ او ار ﺤﻤزﻩ ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴدﻩ ﺒود ،ﮐﻪ ﻏﻼم
ﺤﺒﺸﯽ ای ار ﮐﻪ اﺴم وی وﺤﺸﯽ ﺒود ،ﻏرض اﻨﺘﻘﺎم
ﮐﺎﮐﺎﻴش از ﺤﻤزﻩ ،آﻤﺎدﻩ ﻨﻤودﻩ ﺒود.
در ﺴﯽ و دوﻤﻴن ﻤﺎﻩ ﻫﺠرت ﭙﻴﺎﻤﺒر ،ﻟﺸﻜر ﻗرﻴش ﻏرض
ﻤﺼﺎف و ﺠﻨﮓ ﺒﺎ ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ،ﺴﻪ ﻫزار ﻤرد ﺠﻨﮕﯽ ار ﺒﻪ
ﺼوب ﻤدﻴﻨﻪ ﺤرﮐت دادﻨد .و ﺒﺎ ﻴﮏ ﻫزار ﺘن از
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ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن در ﻨزدﻴﮏ ﮐوﻩ اﺤد و در ﺨﺎرج از ﺸﻬر ﻤدﻴﻨﻪ
ﺒﺎ ﻫم ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺸدﻨد.
در روز ﺸﻨﺒﻪ ﻨﻴﻤﻪ ﻤﺎﻩ ﺸواﻝ ﻫر دو ﻟﺸﻜر در ﺠﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﺸدﻴد ﺘر از ﺠﻨﮓ ﺒدر ﺒود ،ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺸدﻨد .در ﺠﻤﻠﻪ ﻟﺸﻜر
ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ،ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒود ،ﮐﻪ ﺒﻪ
ﺠز رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ،ﺒﺎرزﺘرﻴن ﺠﻨﮕﺠوی
ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ﺒﻪ ﺸﻤﺎر ﻤﯽ رﻓت .ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﺎﻨﻨد
ﻋﺎدﺘﯽ ﮐﻪ داﺸت ﺒﺎ دو ﺸﻤﺸﻴر ﻤﯽ ﺠﻨﮕﻴد و ﻤﯽ ﮔﻔت:
ﻤن ﺸﻴر ﺨدا و ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﻫﺴﺘم) .(31
F30

ﻫر ﮐﺴﯽ از ﻤﺸرﮐﺎن ﮐﻪ در ﻤﻘﺎﺒﻠش ﻤﯽ آﻤد ،او ار از ﭙﺎ
در آورد و ﻤردم از ﺸﻤﺸﻴر وی ﭽﻨﺎن ﻟزرﻩ ﺒر اﻨدام داﺸﺘﻨد
ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﭽﻴز در ﺒراﺒر او اﻴﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻨﻤﻴﺘواﻨﺴت .در آن
روز ،ﺤﻤزﻩ آﺨرﻴن اﺼﺤﺎب ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺒود ﮐﻪ ﻤﻴﺎن رﺴوﻝ اﷲ

) (31ﻤﺼﻨف ﺒن اﺒﯽ ﺸﻴﺒﻪ.382/6 ،
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ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم و دﺸﻤﻨﺎﻨش ﻗرار داﺸت)  .(32ﺤﻤزﻩ
F31

ﺒﺎ ﺴﺒﺎع ﺒن ﻋﺒداﻟﻌزی ﺨ ازﻋﯽ ﻤﺼﺎف داد و ﺒﺎ رد و ﺒدﻝ
ﮐردن دو ﻀرﺒﻪ ،دﺸﻤن ار ﺒر زﻤﻴن اﻨداﺨت .او در ﺤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭽﻨﻴن درﮔﻴری داﺸت ،ﻨﺎﮔﻬﺎن ﺒر زﻤﻴن اﻓﺘﺎد و ذرﻩ از
ﺸﻜﻤش دور ﺸد؛ او ار وﺤﺸﯽ ﺤﺒﺸﯽ ﺒﺎ ﺤرﺒﻪ ﻴﯽ ﮐﻪ در
دﺴت داﺸت ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴد)  ،(33درﻴن ﺠﺎ ﺘﻔﺼﻴﻝ واﻗﻌﻪ
F32

ﺸﻬﺎدت ﺴﻴد اﻟﺸﻬداء ﺤﻤزﻩ ار از وﺤﺸﯽ ﻤﯽ ﺸﻨوﻴم.
وﺤﺸﯽ ﮔﻔت :ﺒردﻩ ﺠﺒﻴر ﺒن ﻤطﻌم ﺒن ﻋدی ﺒن ﻨوﻓﻝ ﺒودم.
طﻌﻴﻤﻪ ﺒن ﻋدی ﮐﺎﮐﺎی ﺠﺒﻴر در روز ﻏزوۀ ﺒدر ﮐﺸﺘﻪ
ﺸدﻩ ﺒود و وﻗﺘﯽ ﻗرﻴش ﺒﻪ ﺼوب اﺤد ﺤرﮐت ﻤﯽ ﮐرد،
ﺠﺒﻴر ﺒن ﻤطﻌم ﺒراﻴم ﮔﻔت :اﮔر ﺤﻤزﻩ ﮐﺎﮐﺎی ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار در ﺒراﺒر ﮐﺎﮐﺎﻴم طﻌﻴﻤﻪ ﺒﻪ ﻗﺘﻝ
رﺴﺎﻨﻴدی ،ﺘو آ ازد ﻫﺴﺘﯽ .وﺤﺸﯽ ﮔﻔت :ﻤن از ﻤردم ﺤﺒﺸﻪ
) (32ﻤﺴﻨد اﻟﺸﺎﻤﻴﻴن.196/2 ،
) (33اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ. 282/1 ،

49
ﺒودم ،از ﺤرﺒﻪ و ﺴﻼح ﻤﺎﻨﻨد ﻤردم ﺤﺒﺸﻪ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻤﯽ ﮐردم
و ﺒﺎ آن ﻫدف ﻤﯽ ﮔرﻓﺘم و ﮐﻤﺘر اﺘﻔﺎق ﻤﯽ اﻓﺘﺎد اﺸﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨم
و ﻴﺎ ﺤرﺒﻪ ام ﺒﻪ ﻫدف اﺼﺎﺒت ﻨﻜﻨد .وﻗﺘﯽ ﻤردم ﺒﺎ ﻫم
درﮔﻴر ﺸدﻨد ،رﻓﺘم در ﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺤﻤزﻩ ار ﻤﯽ ﺠﺴﺘم ﺘﺎ آﻨﮕﺎﻩ
ﮐﻪ او ار ﭽون اﺸﺘر ﺨﺎﮐﺴﺘری در ﭙﻴﺸﺎﭙﻴش ﻤردم دﻴدم ﮐﻪ
ﻤردم ار ﺒﺎ ﺸﻤﺸﻴرش ﻗطﻊ ﻤﯽ ﮐرد و ﻫﻴﭻ ﭽﻴز در ﺒراﺒر
او ﻤﻘﺎوﻤت ﻨﻤﯽ ﺘواﻨﺴت .ﺴوﮔﻨد ﺒﻪ ﺨدا ﻤن ﺒرای ﻗﺘﻝ او
آﻤﺎدﮔﯽ ﻤﯽ ﮔرﻓﺘم ،و ﻫﻤزﻤﺎن از روی ﻨﺎﺘواﻨﯽ درﻨﮓ ﻤﯽ
ﮐردم ،ﻗﺒﻝ از ﻤن ﺴﺒﺎع ﺒن ﻋﺒداﻟﻌزی ﺒﺎ وی ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺸد و
وﻗﺘﯽ ﺤﻤزﻩ او ار دﻴد ﮔﻔت :ﭙﻴش ﺒﻴﺎ ای ﻓرزﻨد ﺨﺘﻨﻪ ﮐﻨﻨدﻩ
دﺨﺘران!! وﺤﺸﯽ ﮔﻔت :ﭙس ﻀرﺒﻪ ﻴﯽ ﺒﻪ او ﺤواﻟﻪ ﮐرد ﮐﻪ
ﺴوﮔﻨد ﺒﻪ ﺨدا ﺴرش ار ﭙراﻨد .وﺤﺸﯽ ﮔﻔت :ﺤرﺒﻪ ام ار
ﭽﻨﺎن ﺘﻜﺎن دادم ﮐﻪ اﺤﺴﺎس آﻤﺎدﮔﯽ ﮐردم ،آن ار ﺒﻪ ﺴوی
او اﻨداﺨﺘم ﮐﻪ در ﭙﺎﻴﺎن ﻨﺎﻓش اﺼﺎﺒت ﮐرد و از ﻤﻴﺎن دو
ﭙﺎﻴش ﺒرآﻤد .رﻓت ﺘﺎ ﺒﻪ ﺴوی ﻤن ﺤﻤﻠﻪ ﻨﻤﺎﻴد ،وﻟﯽ ﻤﻐﻠوب
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ﺸدﻩ ﺒود .او ار ﺒﻪ ﺤﺎﻟش ﮔذاﺸﺘم ﺘﺎ ﺒﻤﻴرد و ﭙس از ﻓوت
وی ﻨزدش رﻓﺘم و ﺤرﺒﻪ ام ار ﮔرﻓﺘم و ﺴﭙس ﺒﻪ ﺴوی ﻤردم
ﺒرﮔﺸﺘم و در ﻗرارﮔﺎﻩ ﻨﺸﺴﺘم؛ زﻴ ار ﭙس از آن ﻨﻴﺎزی ﺒراﻴم
ﺒﺎﻗﯽ ﻨﻤﺎﻨدﻩ ﺒود .او ار ﮐﺸﺘم ﺘﺎ آزاد ﺸوم ،وﻗﺘﯽ ﺒﻪ ﻤﻜﻪ
ﺒرﮔﺸﺘم آزاد ﺸدم) .(34
F3

وﺤﺸﯽ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﺎ آﻨﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘن ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ
اﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﺸرک و ﮐﺎﻓر ﺒود وﻟﯽ از آﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻤﺸرف ﺸدن
ﺒﻪ دﻴن اﺴﻼم اﻋﻤﺎﻝ ﮔذﺸﺘﻪ ار ﻤﺤو و ﻨﺎﺒود ﻤﯽ ﮐﻨد ،او
ﺒﺎ اﺤﺴﺎس ﻨداﻤت ﺸدﻴد و ﭙﺸﻴﻤﺎﻨﯽ ﻴﯽ ﮐﻪ از ﻗﺘﻝ ﺤﻤزﻩ
رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ داﺸت ،ﺒﺨﺼوص وﻗﺘﯽ از ﺤزن و اﻨدوﻩ
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم در زﻤﻴﻨﻪ ﺒﺎﺨﺒر ﺸدﻩ ﺒود،
ﺒﻌد ﻫﺎ زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ ﻤﺴﻴﻠﻤﻪ ﮐذاب ﺒروز ﮐرد ﺒدون آﻨﻜﻪ ﮐﺴﯽ

) (34ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺨﺎری 1494/4 ،؛ ﺼﺤﻴﺢ اﺒن ﺠﺒﺎن. 479/15 ،
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از او ﺒﺨواﻫد ﻓدا ﮐﺎری ﻴﯽ ﺒﻜﻨد ،او ﺨود ﺒﻪ ﻗﺘﻝ ﻤﺴﻴﻠﻤﻪ
ﮐذاب اﻗدام ﮐرد و او ار ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﺎﻨﻴد.
در ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺨﺎری رواﻴت ﺸدﻩ اﺴت) :ﺤﻜﺎﻴت ﮐﻨﻨدﻩ
وﺤﺸﯽ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ اﺴت( وﻗﺘﯽ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم وﻓﺎت ﻨﻤودﻨد و ﻤﺴﻴﻠﻤﻪ ﺒروز ﮐرد ،ﮔﻔﺘم ،ﺤﺘﻤﺎ
ﺒﻪ ﻗﺼد او ﻤﻴروم .ﺘﺎ ﺸﺎﻴد او ار در ﺠﺒران ﻗﺘﻝ ﺤﻤزﻩ ﺒﻪ
ﻗﺘﻝ ﺒرﺴﺎﻨم .ﺒﺎ ﻤردم ﻴﻜﺠﺎ رﻓﺘم و دﻴدم ﻤردی ﺴر ﻟﭻ
ﻨزدﻴﮏ دﻴواری ﭽون اﺸﺘر ﺨﺎﮐﺴﺘری اﻴﺴﺘﺎدﻩ اﺴت .ﺒﺎ
ﺤرﺒﻪ ﻴﯽ ﮐﻪ در دﺴت داﺸﺘم در ﻤﻴﺎن دو ﺸﺎﻨﻪ اش زدم و
ﻤردی از ﺠﻤﻠﻪ اﻨﺼﺎر ﺤﻤﻠﻪ ﮐرد و ﺒﺎ ﺸﻤﺸﻴر ﺒر ﮔردﻨش
زد)  ،(35اﻴن ﺤﻜﺎﻴت ﺒﻴﺎﻨﮕر ﻨداﻤت ﺸدﻴد او ﺒﻪ ﻗﺘﻝ ﺴﻴد
F34

اﻟﺸﻬداء ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ اﺴت.

) (35ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺨﺎری. 128،129/5 ،
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ﺒدﻴن ﮔوﻨﻪ ﻤﺤﺒوب ﺘرﻴن ﻤردم ﻨزد رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ،ﺸﻴر ﺨدا و ﭙﻴﺎﻤﺒرش ،ﺴﻴد ﺸﻬداء ﺤﻤزﻩ ﺒن
ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ،ﺸﻬﻴد ﺸد .ﺨداوﻨد ﺒﻪ دﺴت ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ
ﻋﻨﻪ ﺴﯽ و ﻴﮏ ﺘن ﻤﺸرﮐﺎن ار از ﺒﻴن ﺒرد .ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ
) (36

اﷲ ﻋﻨﻪ ﭙﻨﺠﺎﻩ و ﻫﻔت ﺴﺎﻝ داﺸت

F35

و ﺨداوﻨد در ﻤورد

س
وی ﻨﺎزﻝ ﻓرﻤودﻩ اﺴتَ ) :ﻴـــــﺎ أَﱠﻴﺘُـــ َﻬــــﺎ اﻟ ﱠﻨ ْﻔـ ُ
ا ْﻟ ُﻤ ْط َﻤــﺌــِــ ﱠﻨــــــ ُﺔ () .(38 ) (37
F36

F37

» اى ﻨﻔس ﻤطﻤﺌﻨﻪ «.
ﭙس از آﻨﻜﻪ ﮔرد و ﻏﺒﺎر ﺠﻨﮓ ﻓرو ﻨﺸﺴت و ﻟﺸﻜر
ﻗرﻴش از ﺴﺎﺤﻪ ﺠﻨﮓ ﺒرﮔﺸﺘﻨد ،ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ﻏرض دﻴدن
ﺸﻬدای ﺸﺎن در ﺴﺎﺤﻪ ﺠﻨﮓ رﻓﺘﻨد و رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻪ ﻤﺸﺎﻫدﻩ ﺠﺴد ﮐﺎﮐﺎﻴش اﻴﺴﺘﺎد و آن ﺼﺤﻨﻪ
) (36ﻤﺴﻨد اﻟﺸﺎﻤﻴﻴن196/2 ،؛ اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ.282/1 ،
) (37ﺴورﻩ ﻓﺠر. 27 :

) (38ﺘﺎرﻴﺦ اﺒن ﻤﻌﻴن از رواﻴت دوری484/3 ،؛ ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﮐﺜﻴر. 657/4 ،
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ﭽﻨﺎن ﻗﻠب ﭙﻴﺎﻤﺒر ار ﻤﺘﺄﻟم و ﻤﺘﺄﺜر ﺴﺎﺨت ﮐﻪ ﻤﺎﻨﻨد آن
ﺘﺄﺜر و ﺘﺄﻟﻤﯽ ار ﺒﻪ ﺨﺎطر ﻨداﺸت ،ﺒﻪ ﺴوی ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ
اﷲ ﻋﻨﻪ دﻴد ﮐﻪ ﻤﺸرﮐﺎن ﺒﻴﻨﯽ و دو ﮔوﺸش ار ﺒرﻴدﻩ و
ﺸﻜﻤش ار درﻴدﻩ ﺒودﻨد .رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم
ﮔﻔت :ای ﮐﺎﮐﺎ! ﺨداوﻨد ﺒر ﺘو رﺤم ﮐﻨد ،ﺘو ﭙﻴوﻨدﻫﺎی رﺤم
ار ﺒﺴﻴﺎر ﭙﻴوﺴﺘﻪ ﻤﯽ داﺸﺘﯽ ،اﻋﻤﺎﻝ ﺨﻴرﻴﻪ و ﻨﻴﻜو ار
ﺒﺴﻴﺎر اﻨﺠﺎم ﻤﯽ دادی ،اﮔر اﻨدوﻩ ﺒﺎزﻤﺎﻨدﮔﺎﻨت ﻨﻤﯽ ﺒود
ﺨرﺴﻨد ﻤﯽ ﺸدم ﺒﮕذارﻤت ﺘﺎ از دﻫن ﻫﺎی ﻤﺨﺘﻠﻔﯽ ﺤﺸر
ﻤﯽ ﺸدی)  ،(39ﺴﭙس در ﻤﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻴﺴﺘﺎدﻩ ﺒود ﺴوﮔﻨد ﻴﺎد
F38

ﮐرد و ﮔﻔت :ﺴوﮔﻨد ﺒﻪ ﺨدا ﻫﻔﺘﺎد ﺘن از اﻴﺸﺎن ار در
ﻫﻤﻴن ﺠﺎ ﻤﺜﻠﻪ ﺨواﻫم ﮐرد ،در ﻫﻤﺎن ﻤﺤﻠﯽ ﮐﻪ رﺴوﻝ اﷲ
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم اﻴﺴﺘﺎدﻩ ﺒود .ﻗرآن ﻨﺎزﻝ ﺸدٕ َ ) :وِا ْن

) (39در ﺼﻔﺤﻪ ﺒﻌدی در ﺤدﻴث دﻴﮕری ﻤﻔﻬوم اﻴن رواﻴت ﺘوﻀﻴﺢ ﻴﺎﻓﺘﻪ

اﺴت.
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ِ ِ
ِ
ِ
ﺼ َﺒ ْرﺘُ ْم ﻟَ ُﻬ َو َﺨ ْﻴٌر
َﻋﺎﻗَ ْﺒﺘُ ْم ﻓَ َﻌﺎﻗ ُﺒوا ِﺒﻤ ْﺜ ِﻝ َﻤﺎ ُﻋوِﻗ ْﺒﺘُ ْم ِﺒﻪ َوﻟَﺌ ْن َ
ﻴن () .(40
ِﻟﻠ ﱠ
ﺼﺎ ِﺒ ِر َ
F39

» و اﮔر ﻋﻘوﺒت ﻛردﻴد ﻫﻤﺎن ﮔوﻨﻪ ﻛﻪ ﻤورد ﻋﻘوﺒت ﻗرار
ﮔرﻓﺘﻪاﻴد ]ﻤﺘﺠﺎوز ار[ ﺒﻪ ﻋﻘوﺒت رﺴﺎﻨﻴد و اﮔر ﺼﺒر ﻛﻨﻴد
اﻟﺒﺘﻪ آن ﺒراى ﺸﻛﻴﺒﺎﻴﺎن ﺒﻬﺘر اﺴت «.
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺼﺒر ﮐرد و از آﻨﭽﻪ
ﻗﺼد ﮐردﻩ ﺒود ﺨودداری ﻨﻤود و در ﻋوض ﺴوﮔﻨد ﺨوﻴش
ﮐﻔﺎرﻩ داد) .(41
F40

ﺼﻔﻴﻪ ﺒﻨت ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﺨواﻫر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ آﻤد و
ﻤﯽ ﺨواﺴت او ار ﺒﺒﻴﻨد و از ﺤﺎدﺜﻪ ﺸﻬﺎدت ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ
اﷲ ﻋﻨﻪ اطﻼﻋﯽ ﻨداﺸت ،ﺒﺎ ﻋﻠﯽ و زﺒﻴر رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

) (40ﺴورﻩ ﻨﺤﻝ. 126 :

) (41ﺸﻌب اﻻﻴﻤﺎن120/7 ،؛ اﻻﺼﺎﺒﺔ ﻓﯽ ﺘﻤﻴﻴز اﻟﺼﺤﺎﺒﺔ122/2 ،؛ اﺴد

اﻟﻐﺎﺒﺔ283/1 ،؛ اﻟﻤﺴﺘدرک.218/3 ،
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رو ﺒﻪ رو ﺸد ،ﻋﻠﯽ ﺒرای زﺒﻴر ﮔﻔت :ﺒرای ﻤﺎدرت از
واﻗﻌﻪ ﺸﻬﺎدت ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﮕو ،زﺒﻴر ﮔﻔت :ﻨﻪ،
ﺘو ﺒرای ﻋﻤﻪ ات ﺒﮕو .ﺼﻔﻴﻪ ﮔﻔت :ﺤﻤزﻩ ار ﭽﻪ ﺸدﻩ
اﺴت؟ ﻫر دو ﺒرای ﺼﻔﻴﻪ طوری ﻨﺸﺎن دادﻨد ﮐﻪ در ﻤورد
ﺤﻤزﻩ ﭽﻴزی ﻨﻤﻴداﻨﻨد .در اﻴن ﻫﻨﮕﺎم ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
و ﺴﻠم آﻤد و ﮔﻔت) :ﻤﯽ ﺘرﺴم دﻴواﻨﻪ ﻨﺸود( و دﺴت ﺨود
ار ﺒر ﺴﻴﻨﻪ ﺼﻔﻴﻪ ﮔذاﺸت و ﺒراﻴش دﻋﺎ ﮐرد .ﺼﻔﻴﻪ رﻀﯽ
اﷲ ﻋﻨﻬﺎ اﻨﺎ ﷲ و إﻨﺎ اﻟﻴﻪ راﺠﻌون ﮔﻔت و ﮔرﻴﺎن ﮐرد.
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻨزدﻴﮏ ﺠﺴد ﺤﻤزﻩ ﮐﻪ
ﻤﺜﻠﻪ ﺸدﻩ ﺒود ،آﻤد و اﻴﺴﺘﺎد ،ﮔﻔت :اﮔر ﮔرﻴﺎن و ﻨﺎ آراﻤﯽ
زﻨﺎن ﻨﻤﯽ ﺒود او ار ﻤﯽ ﮔذاﺸﺘم ﺘﺎ از ﭽﻴﻨﻪ دان ﭙرﻨدﮔﺎن و
ﺸﻜم درﻨدﮔﺎن ﺤﺸر ﻤﯽ ﺸد) .(42
F41

) (42ﻤﺼﻨف اﺒن اﺒﯽ ﺸﻴﺒﺔ. 372/7 ،
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وﻟﯽ ﺤﻤزﻩ ،زﻨﺎن ﮔرﻴﺎن ﮐﻨﻨدﻩ ﺒراﻴش ﻨدارد

ﭙس از آن رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒر ﮐﺎﮐﺎﻴش
ﺤﻤزﻩ ﻨﻤﺎز ﺠﻨﺎزﻩ ادا ﮐرد .او و ﺴﺎﻴر ﺸﻬدا ار ﻏﺴﻝ ﻨداد و
ﮔﻔت :ﺒﺎ ﺨون ﻫﺎ و ﺠراﺤت ﻫﺎی ﺸﺎن ﺒﭙﻴﭽﺎﻨﻴد ،ﻤن ﮔواﻩ
آﻨﺎن ﻫﺴﺘم ،آﻨﺎن ار ﺒﮕذارﻴد .ﺤﻤزﻩ اوﻟﻴن ﮐﺴﯽ ﺒود ﮐﻪ
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒر وی ﭽﻬﺎر ﺘﻜﺒﻴر ﮔﻔت،
ﺴﭙس ﺴﺎﻴر ﺸﻬدا ار آوردﻨد ،ﺸﻬدا ار ﻴﮏ ﻴﮏ ﭙﻬﻠوی ﺤﻤزﻩ
ﻤﯽ ﮔذاﺸﺘﻨد و ﺒر ﺤﻤزﻩ و آن ﺸﻬﻴد ﻨﻤﺎز ﻤﯽ ﮔزارد ،ﻴﻌﻨﯽ
ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻤرﺘﺒﻪ ﻨﻤﺎز ﮔزارد ،ﺴﭙس او
ار ﺒﺎ ﺒردی )ﻗطﻴﻔﻪ ﻴﯽ( ﮐﻔن ﮐرد ﮐﻪ ﻫرﮔﺎﻩ ﺴرش ار ﺒﺎ آن
ﻤﯽ ﭙوﺸﺎﻨﻴدﻨد ،ﭙﺎﻫﺎﻴش ﺒرﻫﻨﻪ ﻤﯽ ﺸد و ﻫرﮔﺎﻩ ﭙﺎﻫﺎﻴش ار
ﻤﯽ ﭙوﺸﺎﻨﻴدﻨد ﺴرش ﺒرﻫﻨﻪ ﻤﯽ ﺸد ،ﺴرش ار ﭙوﺸﺎﻨﻴدﻨد و
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ﺒر ﭙﺎﻫﺎﻴش ﮔﻴﺎﻩ »ﺤرﻤﻝ«

) (43
F42

ﮔذاردﻨد ،ﺴﭙس رﺴوﻝ اﷲ

ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم دﺴﺘور دادﻨد ﺘﺎ ﺸﻬدا ار ﻫر دو ﻴﺎ
ﺴﻪ ﻨﻔر ار در ﻴﮏ ﻗﺒر ﺒﮕذارﻨد و ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ار
ﺒﺎ ﺨواﻫر زادﻩ اش ﻋﺒداﷲ ﺒن ﺠﺤش

) (44
F43

دﻓن ﮐردﻨد .ﻫﻨﮕﺎم

ﮔذاﺸﺘن ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ در ﻗﺒر ،اﺒوﺒﻜر ﺼدﻴق،
ﻋﻤر ﺒن ﺨطﺎب ،ﻋﻠﯽ ﺒن اﺒﯽ طﺎﻟب و زﺒﻴر ﺒن اﻟﻌوام
رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم در ﻗﺒر ﭙﺎﺌﻴن ﺸدﻨد و رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒر ﻫﻤﺎن ﺤﻔرﻩ ﻗﺒر ﻨﺸﺴﺘﻪ ﺒود .رﺴوﻝ اﷲ
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻓرﻤود :ﻓرﺸﺘﮕﺎن ار دﻴدم ﮐﻪ ﺤﻤزﻩ ار
ﻏﺴﻝ ﻤﯽ دادﻨد) .(45
F4

) (43ﺤرﻤﻝ :ﮔﻴﺎﻫﯽ اﺴت ﺒری و ﻤﺸﻬور ﮐﻪ داﻨﻪ ﻫﺎی ﺴﻴﺎﻫﯽ ﺒﻪ اﻨدازﻩ داﻨﻪ

ﻋدس دارد.

) (44ﻤﺎدر ﻋﺒداﷲ ﺒن ﺠﺤش ﻤﻴﻤوﻨﻪ ﺒﻨت ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﺒود.
) (45اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری.26/3 ،10/3 ،
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زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒﻪ ﺴوی ﻤدﻴﻨﺔ ﺒر
ﻤﯽ ﮔﺸت ،ﮔرﻴﺎن ﻤردﻤﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺒﻨﯽ ﻋﺒداﻻﺸﻬﻝ ار ﺸﻨﻴد ﮐﻪ
ﺒر ﺸﻬدای ﺸﺎن ﮔرﻴﺎن ﻤﯽ ﮐردﻨد ،و ﮔﻔت :وﻟﯽ ﺤﻤزﻩ،
زﻨﺎن ﮔرﻴﺎن ﮐﻨﻨدﻩ ﺒراﻴش ﻨدارد) .(46
F45

ﺤرف ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ار ﺴﻌد ﺒن ﻤﻌﺎذ رﻀﯽ
اﷲ ﻋﻨﻪ ﺸﻨﻴد و ﻨزد زﻨﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺒﻨﯽ ﻋﺒداﻻﺸﻬﻝ رﻓت و از
آﻨﺎن ﺘﻘﺎﻀﺎ ﮐرد ﺘﺎ ﺒر ﺤﻤزﻩ ﻨﻴز ﮔرﻴﺎن ﮐﻨﻨد .آﻨﺎن در
ﻤﺼﻴﺒت ﺨود ﺤﻤزﻩ ار ﻴﺎد ﻨﻤودﻩ ،ﮔرﻴﺎن ﮐردﻨد .رﺴوﻝ اﷲ
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﮔرﻴﻪ آﻨﺎن ار ﺸﻨﻴدﻩ ﺒر آﻨﺎن دﻋﺎ ﮐرد
و ﺒرﮔﺸت .از آن زﻤﺎن ﺘﺎ اﻤروز ﻫرﮔﺎﻩ زﻨﺎن اﻨﺼﺎر ﺒر
ﻤردﻩ ﻴﯽ ﮔرﻴﻪ ﮐﻨﻨد ،ﻨﺨﺴت ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ و
ﺴﭙس ﺒر ﻤردﻩ ﺨود ﮔرﻴﻪ ﻤﯽ ﮐﻨﻨد) .(47
F46

) (46ﺒﻪ رواﻴت اﻤﺎم اﺤﻤد در اﻟﻤﺴﻨد ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ  ، 5666ﺸﻌﻴب ارﻨﺎؤوط

اﺴﻨﺎد آن ار ﺤﺴن داﻨﺴﺘﻪ اﺴت.

) (47اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری10/3 ،؛ اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ. 283/1 ،
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ﻤرﺜﻴﻪ ﻫﺎی اﺼﺤﺎب ﭙﻴﺎﻤﺒر رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم در ﻤورد
ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ

ﻗﺘﻝ ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻗﻌﻪ اﻟﻤﻨﺎﮐﯽ ﺒود ﮐﻪ ﺒر روﺤﻴﻪ
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم و ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ﺘﺎﺜﻴر ﻨﺎﮔواری
ﮔذاﺸت ،و اﻴن ﻤطﻠب ﻗرﻴﺤﻪ ﺸﻌری و اﺤﺴﺎﺴﺎت ﺸﻌ ار ار
ﺒراﻨﮕﻴﺨت و ﺼﺤﺎﺒﻪ ﮐرام رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم اﺒﻴﺎﺘﯽ ﺴرودﻨد
ﮐﻪ در زﻴر ﺘرﺠﻤﻪ آن ار ﻤﯽ ﺨواﻨﻴد.

ﻤرﺜﻴﻪ ﻋﻠﯽ ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

ﺨداوﻨد ذات ﺤﯽ ،ﻗدﻴم ،ﻗﺎدر و ﺼﻤد اﺴت؛ ﮐﻪ در ﻤﻠﮏ
و ﭙﺎدﺸﺎﻫﯽ و ﻗدرت او ﮐﺴﯽ ﺸرﻴﮏ ﻨﻴﺴت.

60
ﺨداوﻨد ذاﺘﯽ اﺴت ﮐﻪ ﻤﻨزﻝ و ﻤﻘﺎم ﮐﻔﺎر ار ﺘﻌﻴﻴن ﮐردﻩ
اﺴت .و ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ار ﺒﻪ آﻨﭽﻪ وﻋدﻩ ﮐردﻩ اﺴت ﭙﺎداش ﻤﯽ
دﻫد.
اﮔر ﺒﺎ اﻓﺘﺨﺎر در ﻤورد ﺒراد ارن ﻤﺎ ﮐﻪ ﻟﺤد آﻨﺎن ار ﺒﻪ
آﻏوش ﮔرﻓﺘﻪ ،ﺤرف زﻨﻴد و ﺼﺤﺒت ﮐﻨﻴد ﺒﺎﮐﯽ ﻨدارد.
طﻠﺤﻪ

) (48
F47

ار در ﺤﺎﻟﯽ ﺘرک ﮐردﻴم ،ﮐﻪ ﺒر زﻤﻴن اﻓﺘﺎدﻩ ﺒود.

در ﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺘش ﭽﻜﺎﭽﮏ ﺸﻤﺸﻴر ﻫﺎ در ﻤﻴﺎن ﻤﺎ ﻓروزان
ﺒود.
ﻋﺜﻤﺎن

) (49
F48

ﮐﺴﯽ اﺴت ﮐﻪ ﻨﻴزﻩ ﻫﺎی ﻤﺎ او ار ﻫﻼک

ﺴﺎﺨت .و اﮔر ﺒﻪ ﻫﻤﺴرش اطﻼع دادﻩ ﺸود ،ﮔرﻴﺒﺎن ﭙﺎرﻩ
ﻤﯽ ﮐﻨد.

) (48طﻠﺤﻪ ﺒن اﺒﯽ طﻠﺤﻪ.

) (49ﻋﺜﻤﺎن ﺒن اﺒﯽ طﻠﺤﻪ.
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در ﻤﻴﺎن ﻨﻪ ﻨﻔری ﮐﻪ ﭙرﭽم ار ﺤﻤﻝ ﻤﯽ ﮐردﻨد ،و از دﺨوﻝ
در ﺤﻔرﻩ ﻫﺎی ﻤرگ؛ آﻨﮕﺎﻩ ﮐﻪ در آن وارد ﺸدﻨد ،ﻋﻘب
ﻨﺸﻴﻨﯽ ﻨﻜردﻨد.
اﺤﻤد ﻨﻴﻜو ﺴﻴر )ﺸﺎﻴد ﻤرادش ﻤﺼﻌب اﻟﺨﻴر ﺒﺎﺸد( ﺒﻪ
ﻋﺠﻠﻪ ﺒﻪ ﺸﻬﺎدت رﺴﻴد .ﻏرورﻤﻨداﻨﻪ ،در ﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺴﻌﯽ و
ﺘﻼش ﺨوﻴش ار ﺒﻪ ﮐﺎرﺒﺴت.
آﻨﺎﻨﯽ ار ﮐﻪ از ﻤﺎ ﮐﺸﺘﻴد ،ﻫرﭽﻨد ﺒرای ﻤﺎ ﺸﮕﻔت آور ﺒود.
وﻟﯽ آﻨﺎن ﺨود ﺴﻌﺎدت و ﻨﻴﮏ ﺒﺨﺘﯽ ار درﻴﺎﻓﺘﻨد.
ﺒرای آﻨﺎن ﺒﻬﺸت ﻫﺎی ﭙﺎﮐﻴزﻩ ای در ﻓردوس ﺒرﻴن آﻤﺎدﻩ
ﺸدﻩ اﺴت .ﮐﻪ در آن ،آﻨﺎن ار ﮔرﻤﯽ و ﺴردی ﻨﺎراﺤت
ﻨﻤﯽ ﺴﺎزد ) .(50
F49

) (50ﻨﻪ ﻨﻔری ﮐﻪ ﭙرﭽم ﻤﺸرﮐﺎن ار ﺒﺎ ﺨود ﺤﻤﻝ ﻤﯽ ﮐردﻨد ﻋﺒﺎرت ﺒودﻨد از:
طﻠﺤﻪ ﺒن اﺒﯽ طﻠﺤﻪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺒن اﺒﯽ طﻠﺤﻪ ،ﻤﺴﺎﻓﻊ ،ﮐﻼب ،ﺤﺎرث و
ﺠﻼس ﻓرزﻨدان طﻠﺤﻪ ،ﺴﻌد ﺒن اﺒﯽ طﻠﺤﻪ ،ارطﺎة ﺒن ﺸرﺤﺒﻴﻝ و ﺸرﻴﺢ
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ﺨداوﻨد ﺒر آﻨﺎن درود ﻓرﺴﺘﺎدﻩ اﺴت ،در ﻫر ﻟﺤظﻪ ای ﮐﻪ
ﻴﺎد ﮐردﻩ ﺸوﻨد ﮐﻪ آﻨﺎن ﭽﻪ ﺒﺴﺎ در ﺼﺤﻨﻪ ﻫﺎی رزم
آزﻤﺎﻴﯽ ﺼﺎدﻗﺎﻨﻪ ﺤﻀور ﻴﺎﻓﺘﻪ ﺒودﻨد.
آﻨﺎن ﮔروﻫﯽ ﺒودﻨد ﮐﻪ ﺒﻪ ﻋﻬد و ﭙﻴﻤﺎن ﺒﺎ ﺨداوﻨد وﻓﺎدار
ﻤﺎﻨدﻨد در ﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫدف ﺸﺎن ﻓﻘط رﻀﺎی ﺨداوﻨد ﺒود .و
ﻨﺘﻴﺠﻪ آن ار درﻴﺎﻓﺘﻨد .آﻨﺎن ﺒﺎ ﺴرﺒﻠﻨدی زﻴﺴﺘﻨد .ﮐﻪ از ﺠﻤﻠﻪ
آﻨﺎن ﺸﻴر ﺨدا ﺤﻤزﻩ ﺒود.

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

)اﺤد( ﭙرﭽم و ﻟوای ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ار ﺒﻪ ﻤﺼﻌب ﺒن ﻋﻤﻴر رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﮐﻪ
او ﻨﻴز از ﺒﻨﯽ ﻋﺒداﻟدار اﺴت ﺴﭙردﻩ ﺒود ،رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
ﺴﻠم در ﺘوظﻴف ﺤﻤﻝ ﭙرﭽم ﭽﻪ ﺤﻜﻤت ﺒزرﮔﯽ ار رﻋﺎﻴت ﮐردﻩ ﺒودﻨد،
ﻨﻜﺘﻪ ﺒﺎرز اﻴن ﺤﻜﻤت ﭙﻴﺎﻤﺒر اﻴﻨﻜﻪ ﺒﻨﯽ ﻋﺒداﻟدار در ﻤﻴﺎن ﻗرﻴش ﭙرﭽم

دار ﺒود ﮐﻪ در اﺴﻼم ﻨﻴز اﻴن ﺸرف و ﻤﻘﺎم و ﻤﻨزﻟت ار ﺒدﺴت آوردﻨد،

ﻤﺼﻌب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻨﻴز در اﻴن ﻏزوﻩ ﺒﻪ ﺸﻬﺎدت رﺴﻴد.
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ﻤﺼﻌب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻨﻴز ﻓروﺘر از او ﺸﻴر ﺨﺸﻤﻨﺎﮐﯽ
ﺒود ﮐﻪ روﺒﺎﻩ ﻤرگ ﭙﻴﻜر او ار ﻓ ار ﮔرﻓت.

ﻤرﺜﻴﻪ ﺤﺴﺎن ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

آن ﺸﻜﺎری ﺒزرگ ﺒﻨو ﻫﺎﺸم ار ﺒﻪ ﻴﺎد آوردم .و ﻤن ﺒﻪ
دروﻏﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﺒر ﺤق ﻨﻴﺴﺘم.
آﻴﺎ ﺘﻌﺠب ﻤﯽ ﮐﻨﯽ اﮔر ﺤﻤزﻩ ار از ﻤﻴﺎن آﻨﺎن ﻗﺼد ﮐردﻩ
ﺒﺎﺸم .ﻤرد ﻨﺠﻴب و ﺒزرگ زادﻩ ای ﮐﻪ او ار ﻨﺠﻴب ﻨﺎﻤﻴدﻩ
ام.
آﻴﺎ آﻨﺎن ﻋﻤرو )اﺒوﺠﻬﻝ( و ﻋﺘﺒﻪ و ﻓرزﻨدش و ﺸﻴﺒﻪ و
ﺤﺠﺎج و اﺒن ﺤﺒﻴب ار ﻨﻜﺸﺘﻨد؟!!
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آن ﺼﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﺎص ﻋﻠﯽ ار ﺒﻪ ﻤﺒﺎرزﻩ طﻠﺒﻴد و ﺤﻤزﻩ
او ار ﺒﺎ ﻀرﺒﻪ ای ﮐوﺒﻨدﻩ ای ﮐﻪ ﺨوﻨش ار رﻴﺨت ،ﻤورد
ﺤﻤﻠﻪ ﻗرار داد.

ﻤرﺜﻴﻪ ﮐﻌب ﺒن ﻤﺎﻟﮏ ﺒر ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

دﻴدﻩ ام اﺸﻜرﻴز اﺴت و ﺤق دارد اﺸﮏ ﺒرﻴزد .ﻫرﭽﻨد
اﺸﮏ رﻴﺨﺘن و ﺴر و ﺼدا و واوﻴﻼ ﭽﺎرﻩ ﺴﺎز ﻨﻴﺴت.
اﺸﮏ رﻴﺨﺘن ﺒر ﺸﻴر ﺨدا ﺼﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻤورد ﺤﻤزﻩ
ﮔﻔﺘﻨد :اﻴن ﻫﻤﺎن ﻤردی اﺴت ﮐﻪ ﺒﻪ ﻗﺘﻝ رﺴﻴدﻩ اﺴت.
آﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن ﺒﻪ درد و اﻨدوﻩ او ﮔرﻓﺘﺎر ﺸدﻨد .رﺴوﻝ
اﷲ ﻨﻴز ﺒﻪ آن ﻤﺼﻴﺒت ﮔرﻓﺘﺎر ﺸد.
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اﺒوﻴﻌﻠﯽ! ﺒرای ﺘو ﺴﺘون ﻫﺎ ﻟرزﻴد!! و ﺘو ﺒزرﮔﻤرد ﻨﻴﻜو
ﮐﺎری ﺒودی ﮐﻪ ﭙﻴوﻨد رﺤم ار ﺒﺴﻴﺎر ﭙﻴوﺴﺘﻪ ﻤﯽ داﺸﺘﯽ.
ﺴﻼم ﭙروردﮔﺎرت در ﺒﻬﺸﺘﯽ ﺒر ﺘو ﺒﺎد .ﮐﻪ در آن
ﻨﻌﻤﺘﻬﺎﻴﯽ اﺴت ﮐﻪ از ﻤﻴﺎن ﻨﻤﯽ رود و ﭙﺎﻴﺎن ﻨدارد.
ای ﺒرﮔزﻴدﮔﺎن ﺒﻨﯽ ﻫﺎﺸم ﺼﺒر ﮐﻨﻴد ،زﻴ ار ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی
ﺸﻤﺎ ﻨﻴﻜو و زﻴﺒﺎ اﺴت.
رﺴوﻝ اﷲ ﺸﺨص ﮐرﻴم و ﺼﺎﺒر اﺴت .وﻗﺘﯽ ﺤرﻓﯽ ﺒر
زﺒﺎن ﻤﯽ آورد ،ﺒﻪ ﻓرﻤﺎن ﺨداوﻨد اﺴت.
ﻫﺎن! آﻴﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴت ﮐﻪ از ﻤن اﻴن ﺴﺨن ار ﺒﻪ ﻟؤی
ﺒرﺴﺎﻨد ﮐﻪ ﭙس از اﻤروز ،ﺠﻨﮓ دﺴت ﺒﻪ دﺴت ﻤﯽ ﮔردد.
ﭙﻴش از اﻤروز آﻨﭽﻪ ﺸﻨﺎﺨﺘﻪ و ﭽﺸﻴدﻩ ﺒودﻨد از ﺤوادث
ﻤﺎ ،ﻋطش ﺘﺸﻨﮕﺎن ار ﻓرو ﻤﯽ ﻨﺸﺎﻨد.
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آﻴﺎ ﻀرﺒﻪ ﻤﺎ ار در ﻗﻠﻴب )ﭽﺎﻩ( ﺒدر ﻓراﻤوش ﮐردﻴد .در آن
ﺼﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﻤرگ ﺒﻪ ﺴرﻋت ﺒﻪ ﺴراغ ﺸﻤﺎ آﻤد.
ﺼﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺒوﺠﻬﻝ ﮐﺸﺘﻪ ﺒﻪ ﻤﻴدان اﻓﺘﺎد .در ﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻤرﻏﺎن ﮔوﺸﺘﺨوار در اطراف او دور ﻤﯽ زدﻨد.
ﻋﺘﺒﻪ و ﭙﺴرش ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺸدﻨد .و ﻟﺒﻪ ﺸﻤﺸﻴر آب دﻴدﻩ ﺒﻪ
ﺸﻴﺒﻪ رﺴﻴدﻩ ﺒود.
ای ﻫﻨد! در ﻤرگ ﺤﻤزﻩ ﺸﺎدﻤﺎﻨﯽ از ﺨود ﻨﺸﺎن ﻤدﻩ ،ﮐﻪ
ﻋزﻴز و ﻤﺤﺘرم ﺸﻤﺎ ار ذﻟﻴﻝ ﺴﺎﺨت.
ای ﻫﻨد! ﮔرﻴﺎن ﮐن و از آن ﺨﺴﺘﻪ ﻤﺸو ،زﻴ ار ﺘو ﭙﺴر
ﻤردﻩ ای ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺴرﮔﺸﺘﻪ ای و ﮐﺎر ﺒر ﺘو دﺸوار
آﻤدﻩ!!!
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آﻨﭽﻪ در ﻤورد ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ در ﻗرآن ،ﺤدﻴث
ﭙﻴﺎﻤﺒر و اﻗواﻝ ﺼﺤﺎﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺸدﻩ اﺴت

اوﻝ :آﻨﭽﻪ در ﻗرآن ﮐرﻴم آﻤدﻩ اﺴت.
ﺒر اﺴﺎس ﺘﺴﻠﺴﻝ و ارﺘﺒﺎط ﻨﮕﺎرش ،ﻨﺨﺴت در راﺒطﻪ ﺒﻪ
ﺸﻬﺎدت ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻤرﺜﻴﻪ ﻫﺎﻴﯽ ار ﮐﻪ در ﻤورد
اﻴﺸﺎن ﺴرودﻩ ﺸدﻩ ﺒود ﺘذﮐر دادﻴم ،اﮐﻨون ﻴﮏ ﺒﺎر دﻴﮕر
ﻓﻀﺎﻴﻝ و ﻤﻨﺎﻗب ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ار ﻴﺎد آور ﻤﯽ
ﺸوﻴم ،ﭽﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﯽ ﺒزرﮔﺘر و ﺒﻬﺘر از آن ﺒودﻩ ﻤﯽ ﺘواﻨد
ﮐﻪ ﻗرآن ﮐرﻴم ﺒﻪ ﺨﺎطر و ﻴﺎ در ﻤورد وی ﻓرود آﻴد ،و
ﮐدام ﻓﻀﻴﻠﺘﯽ ﺒزرﮔﺘر و ﺒرﺘر از ورود اﺤﺎدﻴث ﻨﺒوی ﺼﻠﯽ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم در ﻤورد وی ﺒودﻩ ﻤﯽ ﺘواﻨد.
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 ) - 1أَﻓَ َﻤ ْن َﻴ ْﻌﻠَ ُم أَﱠﻨ َﻤﺎ أُْﻨ ِز َﻝ إِﻟَ ْﻴ َك ِﻤ ْن َرﱢﺒ َك ا ْﻟ َﺤ ﱡ
ق َﻛ َﻤ ْن
َﻋﻤﻰ إِ ﱠﻨﻤﺎ َﻴﺘَ َذ ﱠﻛر أُوﻟُو ْاﻷَ ْﻟ َﺒ ِ
ﺎب () .(51
ُ
َ
ُﻫ َو أ ْ َ
F50

» ﭙس آﻴﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻤﻰداﻨد آﻨﭽﻪ از ﺠﺎﻨب ﭙروردﮔﺎرت ﺒﻪ
ﺘو ﻨﺎزﻝ ﺸدﻩ ﺤﻘﻴﻘت دارد ﻤﺎﻨﻨد ﻛﺴﻰ اﺴت ﻛﻪ ﻛوردﻝ اﺴت
ﺘﻨﻬﺎ ﺨردﻤﻨداﻨﻨد ﻛﻪ ﻋﺒرت ﻤﻰﮔﻴرﻨد «.
ﮔوﻴﻨد آﻴﻪ ﻤﺘذﮐرﻩ در ﻤورد ﺤﻤزﻩ و اﺒوﺠﻬﻝ ﺸرف ﻨزوﻝ
ﻴﺎﻓﺘﻪ اﺴت) . (52
F51

َﺤ ُد ُﻫ َﻤﺎ أ َْﺒ َﻛ ُم َﻻ َﻴ ْﻘ ِد ُر
َ ) - 2و َ
ﻀ َر َب اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻤﺜًَﻼ َر ُﺠﻠَ ْﻴ ِن أ َ
ﺸﻲ ٍء و ُﻫو َﻛ ﱞﻝ ﻋﻠَﻰ ﻤوَﻻﻩ أ َْﻴ َﻨﻤﺎ ﻴو ﱢﺠﻬ ُﻪ َﻻ ﻴﺄ ِ
ْت ِﺒ َﺨ ْﻴ ٍر
َ
َ َ ْ ُ َ َُ ْ
َﻋﻠَﻰ َ ْ َ َ
ِ
ﺼر ٍ
ِ
اط
َﻫ ْﻝ َﻴ ْ
ْﻤ ُر ِﺒﺎ ْﻟ َﻌ ْدﻝ َو ُﻫ َو َﻋﻠَﻰ َ
ﺴﺘَ ِوي ُﻫــ َو َو َﻤ ْن َﻴﺄ ُ
ﺴﺘَ ِﻘ ٍﻴم () .(53
ُﻤ ْ
F52

) (51ﺴورﻩ رﻋد.19 :

) (52ﺘﻔﺴﻴر ﻗرطﺒﯽ. 307 /9 ،
) (53اﻟﻨﺤﻝ.76 :
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» و ﺨدا ﻤﺜﻠﻰ ]دﻴﮕر[ ﻤﻰزﻨد دو ﻤردﻨد ﻛﻪ ﻴﻛﻰ از آﻨﻬﺎ
ﻻﻝ اﺴت و ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى از او ﺒرﻨﻤﻰآﻴد و او ﺴرﺒﺎر
ﺨداوﻨدﮔﺎرش ﻤﻰﺒﺎﺸد ﻫر ﺠﺎ ﻛﻪ او ار ﻤﻰﻓرﺴﺘد ﺨﻴرى ﺒﻪ
ﻫﻤراﻩ ﻨﻤﻰآورد آﻴﺎ او ﺒﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺒﻪ ﻋداﻟت ﻓرﻤﺎن ﻤﻰدﻫد
و ﺨود ﺒر راﻩ راﺴت اﺴت ،ﻴﻛﺴﺎن اﺴت «.
ْﻤ ُر ِﺒﺎ ْﻟ َﻌ ْد ِﻝ( ﻴﻌﻨﯽ آﻨﺎﻨﯽ ﮐﻪ ﺒﻪ ﻋدﻝ و داد
ﮔوﻴﻨدَ ) :و َﻤ ْن َﻴﺄ ُ
دﺴﺘور ﻤﻴدﻫﻨد ،ﻋﺒﺎرت از ﺤﻤزﻩ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻋﻔﺎن و

ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻤظﻌون رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم اﻨد) .(54
F53

ﺼ َﻤ ِ
َ ) - 3ﻫ َذ ِ
ﻴن َﻛﻔَُروا
ﺎن ْ
ﺼ ُﻤوا ِﻓﻲ َرﱢﺒ ِﻬ ْم ﻓَﺎﻟﱠِذ َ
ان َﺨ ْ
اﺨﺘَ َ
ق رء ِ
ﺎر ﻴﺼ ﱡ ِ
ِ
ِ
ﻗُ ﱢ
وﺴــ ِﻬ ُم
ط َﻌ ْت ﻟَ ُﻬ ْم ﺜ َﻴ ٌ
ب ﻤ ْن ﻓَــــ ْو ِ ُ ُ
ﺎب ﻤ ْن َﻨ ٍ ُ َ
ِ
ﻴم ( ) .(55
ا ْﻟ َﺤﻤ ُ
F54

) (54ﺘﻔﺴﻴر ﺒﻐوی ،ﺴورﻩ ﻨﺤﻝ ،آﻴﺔ. 76 :
) (55ﺴورﻩ ﺤﺞ.19 :
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» اﻴن دو ]ﮔروﻩ[ دﺸﻤﻨﺎن ﻴﻛدﻴﮕرﻨد ﻛﻪ در ﺒﺎرﻩ
ﭙروردﮔﺎرﺸﺎن ﺒﺎ ﻫم ﺴﺘﻴزﻩ ﻤﻰﻛﻨﻨد و ﻛﺴﺎﻨﻰ ﻛﻪ ﻛﻔر
ورزﻴدﻨد ﺠﺎﻤﻪﻫﺎﻴﻰ از آﺘش ﺒراﻴﺸﺎن ﺒرﻴدﻩ ﺸدﻩ اﺴت ]و[ از
ﺒﺎﻻى ﺴرﺸﺎن آب ﺠوﺸﺎن رﻴﺨﺘﻪ ﻤﻰﺸود «.
در ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺨﺎری و ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم ﺒﻪ ﺜﺒوت رﺴﻴدﻩ اﺴت
ﮐﻪ اﺒوذر رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺴوﮔﻨد ﻴﺎد ﻤﯽ ﮐرد ﮐﻪ آﻴت ﻴﺎد
ﺸدﻩ در ﻤورد ﺤﻤزﻩ و دو رﻓﻴق وی ،و ﻋﺘﺒﻪ و دو رﻓﻴق
وی ﻨﺎزﻝ ﺸدﻩ اﺴت) .(56
F5

ﺴ ًﻨﺎ
 ) - 4أَﻓَ َﻤ ْن َو َﻋ ْد َﻨﺎﻩُ َو ْﻋ ًدا َﺤ َ
ﺎع ا ْﻟﺤﻴــ ِ
ﺎة اﻟ ﱡد ْﻨ َﻴﺎ ﺜُﱠم ُﻫـــــ َو
َﻤﺘَ َ َ َ
ﻴن () .(57
ﻀ ِر َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ َ

ِ ِ
ﻓَ ُﻬ َو َﻻﻗﻴﻪ َﻛ َﻤ ْن َﻤﺘﱠ ْﻌ َﻨﺎﻩُ
ِ
ﺎﻤــــــ ِﺔ ِﻤ َن
َﻴــــ ْوَم ا ْﻟﻘ َﻴــ َ

F56

» آﻴﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﻋدﻩ ﻨﻴﻛو ﺒﻪ او دادﻩاﻴم و او ﺒﻪ آن ﺨواﻫد
رﺴﻴد ﻤﺎﻨﻨد ﻛﺴﻰ اﺴت ﻛﻪ از ﻛﺎﻻى زﻨدﮔﻰ دﻨﻴﺎ ﺒﻬرﻩﻤﻨدش

) (56ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﮐﺜﻴر ،ﺴورﻩ ﺤﺞ. 19 ،
) (57ﺴورﻩ ﻗﺼص.61 :
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ﮔرداﻨﻴدﻩاﻴم ]وﻟﻰ[ او روز ﻗﻴﺎﻤت از ]ﺠﻤﻠﻪ[ اﺤﻀﺎرﺸدﮔﺎن
]در آﺘش[ اﺴت «.
واﺤدی در اﺴﺒﺎب اﻟﻨزوﻝ از اﺒن ﻋﺒﺎس رواﻴت ﻤﯽ ﮐﻨد ﮐﻪ
ﮔﻔت :آﻴت ﻤﺘذﮐرﻩ در ﻤورد ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب و
اﺒوﺠﻬﻝ ﺒن ﻫﺸﺎم ﻓرود آﻤدﻩ اﺴت) .(58
F57

- 5

ﺎﻫ ُدوا اﻟﻠﱠ َﻪ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ
ﺼ َدﻗُوا َﻤﺎ َﻋ َ
) ِﻤ َن ا ْﻟ ُﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨ َ
ﻴن ِر َﺠﺎ ٌﻝ َ
ﻀﻰ َﻨ ْﺤ َﺒــــ ُﻪ َو ِﻤ ْﻨﻬــــُ ْم َﻤــ ْن َﻴ ْﻨﺘَ ِظ ُر َو َﻤﺎ َﺒ ﱠدﻟُوا
َﻤ ْن ﻗَ َ

ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْم
ﻴﻼ () .(59
ﺘَْﺒ ِد ً
F58

» از ﻤﻴﺎن ﻤؤﻤﻨﺎن ﻤرداﻨﻰاﻨد ﻛﻪ ﺒﻪ آﻨﭽﻪ ﺒﺎ ﺨدا ﻋﻬد
ﺒﺴﺘﻨد ﺼﺎدﻗﺎﻨﻪ وﻓﺎ ﻛردﻨد ﺒرﺨﻰ از آﻨﺎن ﺒﻪ ﺸﻬﺎدت رﺴﻴدﻨد
و ﺒرﺨﻰ از آﻨﻬﺎ در ]ﻫﻤﻴن[ اﻨﺘظﺎرﻨد و ]ﻫرﮔز ﻋﻘﻴدﻩ ﺨود
ار[ ﺘﺒدﻴﻝ ﻨﻛردﻨد «.

) (58ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘرطﺒﯽ ،ﺴورﻩ ﻗﺼص. 61 :
) (59ﺴورﻩ اﺤزاب.23 :
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ﮔوﻴﻨد آﻨﺎن ﺤﻤزﻩ ،ﻤﺼﻌب و اﻨس رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم اﻨد) .(60
F59

اﺒن ﺠوزی

ِ
ﺴِﻠ ِﻪ
در ﻤورد آﻴﻪَ ) :واﻟﱠِذ َ
آﻤ ُﻨوا ِﺒﺎﻟﻠﱠﻪ َوُر ُ
ﻴن َ
ون َواﻟ ﱡ
َﺠ ُرُﻫ ْم
اﻟ ﱢ
ﺼدﱢﻴﻘُ َ
اء ِﻋ ْﻨ َد َرﱢﺒ ِﻬ ْم ﻟَ ُﻬ ْم أ ْ
ﺸ َﻬ َد ُ

أُوﻟَ ِﺌ َك ُﻫ ُم
ِ
ﻴن َﻛﻔَروا و َﻛ ﱠذﺒوا ِﺒ ِ
ِ
ﺎب
َ
ورُﻫ ْم َواﻟﱠذ َ ُ َ ُ
َﺼ َﺤـــ ُ
ﺂﻴﺎﺘ َﻨﺎ أُوﻟَﺌ َك أ ْ
َوُﻨــــــ ُ
ا ْﻟ َﺠ ِﺤ ِﻴم () .(61
F60

» و ﻛﺴﺎﻨﻰ ﻛﻪ ﺒﻪ ﺨدا و ﭙﻴﺎﻤﺒران وى اﻴﻤﺎن آوردﻩاﻨد آﻨﺎن
ﻫﻤﺎن راﺴﺘﻴﻨﺎﻨﻨد و ﭙﻴش ﭙروردﮔﺎرﺸﺎن ﮔواﻩ ﺨواﻫﻨد ﺒود ]و[
اﻴﺸﺎن راﺴت اﺠر و ﻨورﺸﺎن و ﻛﺴﺎﻨﻰ ﻛﻪ ﻛﻔر ورزﻴدﻩ و
آﻴﺎت ﻤﺎ ار ﺘﻛذﻴب ﻛردﻩاﻨد ،آﻨﺎن ﻫﻤدﻤﺎن آﺘﺸﻨد «.

) (60ﺘﻔﺴﻴر ﻗرطﺒﯽ ،ﺴورﻩ اﺤزاب ، 23 :ﻤراد از اﻨس درﻴﻨﺠﺎ اﻨس ﺒن اﻟﻨﻀر

اﺴت ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻏزوﻩ اﺤد ﺸﻬﻴد ﺸد و او ار ﻤﺜﻠﻪ ﮐردﻩ ﺒودﻨد.

) (61ﺴورﻩ ﺤدﻴد.19 :
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ﻀﺤﺎک ﮔﻔﺘﻪ اﺴت :آﻨﺎن ﭽﻨد ﺘن از ﺠﻤﻠﻪ :اﺒوﺒﻜر ،ﻋﻠﯽ،
زﻴد ،ﻋﺜﻤﺎن ،طﻠﺤﻪ ،زﺒﻴر ،ﺴﻌد و ﺤﻤزﻩ و ﻨﻬم ﺸﺎن ﻋﻤر
ﺒود ،رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬم) .(62
F61

) (62ﺘﻔﺴﻴر ﻗرطﺒﯽ ،ﺴورﻩ ﺤدﻴد. 19 :
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دوم :آﻨﭽﻪ در ﺤدﻴث ﺸرﻴف ﺘذﮐر ﻴﺎﻓﺘﻪ اﺴت.
 - 1ﺴﻴد اﻟﺸﻬدا ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ از
رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم رواﻴت ﮐردﻩ اﺴت) .(63
F62

 - 2اﺒن اﻻﺜﻴر در اﺴداﻟﻐﺎﺒﺔ ﺘذﮐر دادﻩ اﺴت ﮐﻪ :از
اﺒن ﻋﺒﺎس رواﻴت ﺸدﻩ ﮐﻪ ﮔﻔت :رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
و ﺴﻠم ﺒر ﺤﻤزﻩ ﻨﻤﺎز ﮔزارد ،ﻫﻔت ﺘﻜﺒﻴ ـر ﮔﻔت)  ،(64ﺴﭙس
F63

ﻫر ﮐﺸﺘﻪ ﻴﯽ )ﺸﻬﻴدی( ار ﮐﻪ آوردﻨد ﺒﺎ آن ﺒر ﺤﻤزﻩ ﻨﻴز
ﻨﻤﺎز ﮔزارد ،ﺘﺎ اﻴﻨﻜﻪ ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻤرﺘﺒﻪ ﺒر او ﻨﻤﺎز

) (63ﺒﻪ رواﻴت ﺤﺎﮐم در اﻟﻤﺴﺘدرک ، 219/3 ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ  4900؛
طﺒراﻨﯽ در اﻟﻤﻌﺠم اﻟﻜﺒﻴر 151/3 ،؛ و اﻟﻤﻌﺠم اﻻوﺴط 238/4 ،؛ و
ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﺤﺎدﻴث اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ص  374؛ و ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻤﻊ اﻟﺼﻐﻴر،

.3158

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

ﻨزد ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم داﺸت ،ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم

در ﻤورد ﺒرﺨﯽ از ﺼﺤﺎﺒﻪ ﮐرام ﭽﻨﻴن ﻋﻤﻝ ﮐردﻩ اﻨد.
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ﮔزارد)  ،(65ﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻤﯽ ﺘواﻨد ﻓﻀﻠﻴت ﻫﻔﺘﺎد ﺒﺎر ﻨﻤﺎز ار
F64

از ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم درﻴﺎﺒد.
 - 3اﺒن ﻫﺸﺎم در »اﻟﺴﻴرة اﻟﻨﺒوﻴﺔ« ﺘذﮐر دادﻩ اﺴت:
زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﺒر ﺠﻨﺎزﻩ ﺤﻤزﻩ
اﻴﺴﺘﺎد ،ﮔﻔت :ﻫرﮔز ﺒﻪ ﻤﺼﻴﺒﺘﯽ ﺒزرﮔﺘر از ﻤﺼﻴﺒت ﺘو
ﻤواﺠﻪ ﻨﺨواﻫم ﺸد و ﺒﻪ ﻫﻴﭻ ﻤوﻗﻔﯽ ﻨﻪ اﻴﺴﺘﺎدﻩ ام ﮐﻪ از
اﻴن ﻤوﻗف ﺒراﻴم ﺨﺸم آور ﺘر ﺒودﻩ ﺒﺎﺸد .ﺴﭙس ﮔﻔت:
ﺠﺒرﻴﻝ آﻤد و اطﻼع داد ﮐﻪ ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب در زﻤرﻩ
ﻤردﻤﺎن ﻫﻔت آﺴﻤﺎن ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﺸﻴر ﺨدا و
ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﻨوﺸﺘﻪ ﺸدﻩ اﺴت ،و ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺴوﮔﻨد ﻴﺎد ﮐرد ﮐﻪ
ﻫﻔﺘﺎد ﺘن از آﻨﺎن ار ﻤﺜﻠﻪ ﺨواﻫد ﮐرد ،وﻟﯽ ﺨداوﻨد او ار از

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

ﮐﻨد ،ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ در ﺴﻴر اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء 180/1 ،ﺘذﮐر ﻴﺎﻓﺘﻪ اﺴت.
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ﭽﻨﻴن ﻋﻤﻠﯽ ﻨﻬﯽ ﮐرد و ﻓرﻤودٕ ) :وِا ْن ﻋﺎﻗَ ْﺒﺘُم ﻓَﻌ ِ
ﺎﻗ ُﺒوا ِﺒ ِﻤ ْﺜ ِﻝ
َ َ ْ َ
ِ ِ
ﻴن () .(66
ﺼ َﺒ ْرﺘُ ْم ﻟَ ُﻬ َو َﺨ ْﻴٌر ِﻟﻠ ﱠ
ﺼﺎ ِﺒ ِر َ
َﻤﺎ ُﻋوِﻗ ْﺒﺘُ ْم ِﺒﻪ َوﻟَﺌ ْن َ
F65

» و اﮔر ﻋﻘوﺒت ﻛردﻴد ،ﻫﻤﺎن ﮔوﻨﻪ ﻛﻪ ﻤورد ﻋﻘوﺒت ﻗرار
ﮔرﻓﺘﻪاﻴد] ،ﻤﺘﺠﺎوز ار [ ﺒﻪ ﻋﻘوﺒت رﺴﺎﻨﻴد و اﮔر ﺼﺒر ﻛﻨﻴد
اﻟﺒﺘﻪ آن ﺒراى ﺸﻛﻴﺒﺎﻴﺎن ﺒﻬﺘر اﺴت «.

 - 4ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ اﺒن اﻻﺜﻴر در »اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ« ﺘذﮐر دادﻩ
اﺴت ﮐﻪ ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم در ﻤﻴﺎن ﻤردان
ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎی اﺤد ﻫر دو ﺘن ار ﻴﻜﺠﺎ ﻤﯽ ﮐرد ،و ﮔﻔت :ﻤن
در روز ﻗﻴﺎﻤت ﺒر اﻴﺸﺎن ﮔواﻫم) .(67
F6

 - 5ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ در ﻤوارد زﻴﺎدی در ﮐﺘب ﺤدﻴث و ﺴﻴرت
از ﺠﻤﻠﻪ در »اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ« ﺘذﮐر ﻴﺎﻓﺘﻪ اﺴت ﮐﻪ :از ﺠﺎﺒر
رواﻴت اﺴت ﮐﻪ ﮔﻔت :ﺒر ﮐﺸﺘﻪ ﺸدﮔﺎن ﻤﺎن در روز ﻏزوﻩ
اﺤد ﺨواﺴﺘﻴم ﭽﻴﻎ ﺒزﻨﻴم؛ روزی ﮐﻪ ﻤﻌﺎوﻴﺔ ﭽﺸﻤﻪ ار ﺤﻔر

) (66ﺴورﻩ ﻨﺤﻝ.126 :

) (67ﺒﻪ رواﻴت ﺒﺨﺎری ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ .1278
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ﮐرد و ﮐﺸﺘﻪ ﺸدﮔﺎن ار ﺘﺎزﻩ ﻴﺎﻓﺘﻴم ﮐﻪ ﺨﻴرﻩ ﻤﯽ ﺸدﻨد.
ﻋﺒداﻟرﺤﻤن اﻓزودﻩ ﮐﻪ اﻴن ﻋﻤﻝ ﭙس از ﭽﻬﻝ ﺴﺎﻝ )از
ﺸﻬﺎدت ﺸﺎن( ﺒود.
اﺒن ﺴﻌد ﺒﻪ اﺴﻨﺎدش از ﺠﺎﺒر ﺒن ﻋﺒداﷲ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
رواﻴت ﮐردﻩ ﮐﻪ ﮔﻔت :زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ ﻤﻌﺎوﻴﻪ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﺨواﺴت ﭽﺸﻤﻪ ﻤﻠﻜﻴت وی در اﺤد ﺠرﻴﺎن ﻴﺎﺒد ،ﺒﻪ او
ﻨوﺸﺘﻨد ﻤﺎ ﻨﻤﯽ ﺘواﻨﻴم آن ار ﺠﺎری ﺴﺎزﻴم ﻤﮕر اﻴﻨﻜﻪ ﺒر
ﻗﺒور ﺸﻬدا ﺒﮕذرد ،ﺘﺎ آﻨﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺠﺎﺒر ﮔﻔت :ﺒﻴﻝ ﺒﻪ ﭙﺎی
ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ اﺼﺎﺒت ﮐرد و از آن
ﺨون ﺠﺎری ﺸد)  ،(68ﻤﻌﺎوﻴﻪ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺨواﺴت ﺘﺎ
F67

ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﺎن از ﭽﺸﻤﻪ ﻫﻤﺠوار اﺤد اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨد و در ﻋﻴن
زﻤﺎن ﻗﺒور ﺸﻬدای اﺤد اﺤﺘرام ﺸدﻩ و در ﻤﺴﻴر آن ﻗرار
ﻨﮕﻴرد ،ﭽﻨﺎﻨﻜﻪ در ﺤدﻴث ﻴﺎد ﺸدﻩ ﺘذﮐر ﻴﺎﻓت ﮐﻪ اﻴن

) (68اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری.11/3 ،
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ﺤﺎدﺜﻪ ﭽﻬﻝ ﺴﺎﻝ ﺒﻌد از واﻗﻌﻪ ﻏزوﻩ اﺤد ﺒﻪ وﻗوع ﭙﻴوﺴﺘﻪ
اﺴت ،ﺤﺎدﺜﻪ ای ﮐﻪ ﺼداﻗت رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
ﺴﻠم و اﻋﺠﺎز اﺴﻼم ار ﺘﺄﻴﻴد ﻤﯽ ﮐﻨد.
از ﺒزرﮔﺘرﻴن ﻤﻨﺎﻗب و ﺼﻔﺎت ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻴن
اﺴت ﮐﻪ وی از اﻫﻝ ﺒدر ﺒود .رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
ﺴﻠم ﻓرﻤودﻩ اﻨد :ﭽﻪ ﻤﻴداﻨﯽ ذات اﻟﻬﯽ ﺒر ﺤﺎﻝ اﻫﻝ ﺒدر
واﻗف ﺒود ﮐﻪ در ﻤورد آﻨﺎن ﮔﻔت :آﻨﭽﻪ ﻤﯽ ﺨواﻫﻴد ،اﻨﺠﺎم
دﻫﻴد ،ﮐﻪ ﻤن ﺸﻤﺎ ار ﺒﺨﺸﻴدﻩ ام) .(69
F68

) (69ﺒﻪ رواﻴت :ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺨﺎری ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ  2915؛ و ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم،

ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ . 2494
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ﺴوم :آﻨﭽﻪ از ﺼﺤﺎﺒﻪ ﮐرام در ﻤورد ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ
آﻤدﻩ اﺴت:
 - 1ﺒرای ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن ﻋوف وﻗﺘﯽ روزﻩ ﺒود ،ﻏذاﻴﯽ
آوردﻩ ﺸد ،او ﮔﻔت :ﻤﺼﻌب ﺒن ﻋﻤﻴر ﮐﻪ ﺒﻬﺘر از ﻤن ﺒود
ﺒﻪ ﺸﻬﺎدت رﺴﻴد و در ﻴﮏ ﻗطﻴﻔﻪ ارﻫدار ﺘﻜﻔﻴن ﺸد ،ﮐﻪ
اﮔر ﺴرش ﺒدان ﭙوﺸﺎﻨﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸد ﭙﺎﻴﻬﺎﻴش ﺒرﻫﻨﻪ ﻤﯽ
ﮔردﻴد ،و ﻫرﮔﺎﻩ ﭙﺎﻴﻬﺎﻴش ار ﻤﯽ ﭙوﺸﺎﻨﻴدﻨد ،ﺴرش ﺒرﻫﻨﻪ ﻤﯽ
ﺸد ،و ﺤﻤزﻩ از ﻤن ﺒﻬﺘر ﺒود ﺒﻪ ﺸﻬﺎدت رﺴﻴد در ﺤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ از ﻤن ﺒﻬﺘر ﺒود .ﺴﭙس در دﻨﻴﺎ ﻨﻌﻤت ﻫﺎﻴﯽ ﺒرای ﻤﺎ
ﻓراﻫم ﺸد ﮐﻪ ﻤﺸﺎﻫدﻩ ﻤﯽ ﮐﻨﻴد ،ﺴﭙس ﮔرﻴﺎن ﮐرد و ﻏذا ار
ﺘرک ﻨﻤود )از ﺸدت ﺘﺄﺜر از آن ﻏذا اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻜرد() .(70
F69

 - 2از ﺴﻌد ﺒن اﺒﯽ وﻗﺎص رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ رواﻴت ﺸدﻩ
ﮐﻪ ﮔﻔت :ﺤﻤزﻩ ﺒن ﻋﺒداﻟﻤطﻠب ﭙﻴش روی رﺴوﻝ اﷲ ـ ـ

) (70ﺒﻪ رواﻴت ﺒﺨﺎری ،ﺤدﻴث ﺸﻤﺎرﻩ .1275
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ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ ـ ﺒﺎ دو ﺸﻤﺸﻴر ﻤﯽ ﺠﻨﮕﻴد و ﻤﯽ
ﮔﻔت :اﻨﺎ اﺴداﷲ ،ﻴﻌﻨﯽ ﻤن ﺸﻴر ﻴزداﻨم) .(71
F70

) (71اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری. 6 / 3 ،
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ﺒﺎزﺘﺎب ﻫﺎی ﺘرﺒﻴﺘﯽ

ﺒﺎﻴﺴﺘﯽ ﭙﻴش از ﭙﺎﻴﺎن ﺒﺤث در ﻤورد ﺴﻴرت ﺴﻴداﻟﺸﻬدا
ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﭙﻴراﻤون اﻴن ﺒﺎزﺘﺎب ﻫﺎی ﺘرﺒﻴﺘﯽ
ﺘﺄﻤﻝ ﮐرد.
ﻫرﮔﺎﻩ ﺒﻪ ﮐﺎر ﻨﺎﻤﻪ و زﻨدﮔﯽ ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﺘوﺠﻪ
ﺸوﻴم ﺘﻔﺎﻋﻝ و ﻋﻜس اﻟﻌﻤﻝ ﻓوری او ار در اﻴن ﻤوﻗف و
ﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﺜﺒت او ار ﺒﺎ وﻗﺎﻴﻊ و ﺤوادث ﻤﻼﺤظﻪ ﻤﯽ ﮐﻨﻴم.
اﻴﺸﺎن ﺒﻪ ﺤرف آن زن ﮔوش داد و در راﺒطﻪ ﺒﻪ اﻴن
ﻤوﻀوع ﺠوﻴﺎی دﻟﻴﻝ ﻨﺸد؛ زﻴ ار از ﺸﺨﺼﻴت آن آﮔﺎﻩ ﺒود.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻨﻜﻪ ﺠدﻴت آن زن و ﺘﺄﺜر او ار ﻨﺴﺒت ﺒﻪ
ﻤوﻀﻌﮕﻴری ﺴﻠﺒﯽ آن ﻤﺸرک در ﻤﻘﺎﺒﻝ آن ﺤﻀرت ﺼﻠﯽ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻤﺸﺎﻫدﻩ ﮐرد ،ﭙس ﺨودش رﻓت ﺘﺎ ﭙﻴﺎم
آﺸﻜﺎری ار ﺒﻪ او ﺒﻠﻜﻪ ﺒﻪ ﺘﻤﺎم ﺠﻬﺎﻨﻴﺎن ﺒرﺴﺎﻨد ﮐﻪ
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اﺸﺨﺎﺼﯽ وﺠود دارﻨد ﮐﻪ از ﺤق دﻓﺎع ﻤﯽ ﮐﻨﻨد و در
ﺒراﺒر ﺸرارت ﻤﯽ اﻴﺴﺘﻨد و آن ار ﺴر ﺠﺎﻴش ﻤﯽ ﻨﺸﺎﻨﻨد .از
ﺴوی دﻴﮕر اﺼﻝ و ﻤﺒدأ طﻼﺌﻴﯽ ار در دﻓﺎع و ﺤﻤﺎﻴت از
ﺤق رﻗم زد و ﮔﻔت :آﻴﺎ ﻤﺤﻤد ار اذﻴت ﻤﯽ ﮐﻨﯽ در ﺤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻤن ﺒر دﻴن اوﻴم ،و ﻨﮕﻔت :آﻴﺎ ﻤﺤﻤد ار ﮐﻪ ﺒرادر زادﻩ
ﻤن اﺴت اذﻴت ﻤﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﻴﺎ ﺸﺨﺼﯽ از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻤن اﺴت.
او ﺤق ار ﻤﻘدم ﺸﻤرد و در ﺒراﺒر ﻤردم دﻟﻴﻠﯽ ار ﻋﻨوان ﮐرد
ﮐﻪ :ﻫﻤﺎﻨﺎ ارﺘﺒﺎط و ﭙﻴوﻨد دﻴﻨﯽ اﺴت ،ﻨﻪ ﺠﺎﻨﺒداری از
ﻋﺼﺒﻴت و ﻗوﻤﮕراﻴﯽ ﺠﺎﻫﻠﻴت ،ﻫر ﭽﻨد در آن ﻟﺤظﻪ
ﻫﻨوز ﺒﻪ دﻴن اﺴﻼم ﻤﺸرف ﻨﺸدﻩ ﺒود ،وﻟﯽ ﻗﺎﻋدﻩ ارﺠﻤﻨد و
ﻤﺒدأ ﺒزرﮔﯽ ار ﻋﻨوان ﮐرد.
ﺒﺎ اﻴن ﺒرﺨورد ﻤطﻠب دﻴﮕری ار ﻨﻴز ﻤﻼﺤظﻪ ﻤﯽ ﮐﻨﻴد و
آن ﻋﺒﺎرت از ﺒرﺨورد ﻤﻨﺎﺴب ﺒﻪ ﺸﺨﺼﻴت ﻋﺎﻟﯽ ﭙﻴﺎﻤﺒر
ﺼﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم اﺴت ،ﻤوﺼوف ﺒﻪ اﺨﻼق ﺤﻤﻴدﻩ
ای ﻤﺘﺼف ﺒود ﮐﻪ در آن وﻗت ﮐﺎﻓری ﻫﻤﭽون ﺤﻤزﻩ
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رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ وادار ﺒﻪ ﺤﻤﺎﻴت از ﺸﺨﺼﻴت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺼﻠﯽ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻨﻤود.
اﻟﮕو ﺒرداری از ﺸﺨﺼﻴت ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻴﺠﺎﻩ ﺒﻬﺘرﻴن و ﮐﺎﻤﻴﺎب
ﺘرﻴن روش ﺘرﺒﻴوی اﺴت ﮐﻪ ﺒﻴﺸﺘر ﺒﻪ ﺸﺨﺼﻴت اﻟﮕو
ﺒردار ﺘﺄﺜﻴر ﮔذار ﺒودﻩ ﺒوﻴژﻩ ﮐﻪ اﻟﮕو ،ﺸﺨﺼﻴت ﺒ ارزﻨدﻩ،
ﭙﺎک طﻴﻨت و ﻤؤﺜری ﭽون ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﺸد.

84
ﭙﻴﺸﮕﺎم در ﻫﻤﻪ اﻤور

دﻴدﻴم ﭽﮕوﻨﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻫﻤﻪ اﻤور ﭙﻴﺸﮕﺎم ﺒود ،ﺒﻪ ﮔوﻨﻪ
طﺒﻴﻌﯽ ﺘﻤﻴز و ﺒ ارزﻨدﮔﯽ داﺸت ،او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻨﺨﺴت و اوﻝ
ﺒود.
ﺸﺨص ﻤﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨد و ﻤﺸﺘﺎق اﺴت ﺘﺎ دﺴت
آورد ﻫﺎی ﺒزرﮔﯽ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ،وﻟﯽ ﺒﻪ ﻫﻤﻪ اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ
ﻓرﺼت ﺒ ارزﻨدﮔﯽ ﻤﻴﺴر ﻨﻤﯽ ﺸود ،ﺒ ارزﻨدﻩ ﺸدن ﻨﻴﺎزﻤﻨد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺘواﻨﺎﻴﯽ ﻫﺎی ﺒﯽ ﺸﻤﺎری اﺴت ﺘﺎ ﺒ ارزﻨدﮔﯽ اش ار
ﺘﺒﺎرز دﻫد ،ﭽﻨﻴن ﺸﺨﺼﯽ ﺒرای ﺒدﺴت آوردن ﻤﻘﺼد و
ﻫدﻓش ﻨﻴﺎزﻤﻨد ﺴﻌﯽ و ﺘﻼش ﺒﻴﺸﺘر اﺴت ،ﮐﺴب ﭽﻨﻴن
ﺒ ارزﻨدﮔﯽ ﺒر ﺸﻴر ﺨدا و ﭙﻴﺎﻤﺒرش ﺴﻬﻝ و آﺴﺎن ﻨﺒودﻩ ،او
ارزش ﻫﺎی ﺒ ارزﻨدﮔﯽ زﻴر ار در وﺠودش ﮔرد آوردﻩ ﺒود؛
-

اﻋﺘﻤﺎد ﺒﻪ ﺨود،
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-

دﻴد روﺸن،

-

ﺸﺨﺼﻴت ﺘواﻨﺎ و ﻗوی،

-

ﺘواﻨﺎﻴﯽ اﺘﺨﺎد ﺘﺼﺎﻤﻴم،

-

ﺸﺠﺎﻋت ﻤؤدﺒﺎﻨﻪ در ﺘﺤﻘق واﻗﻌﯽ ﺘﺼﺎﻤﻴم،

-

ﺒﺎور ﺒﻪ ﺴﻼﻤت و ﻫدﻓﻤﻨدی ﻤﺒﺎدی ،و ﺴﺎﻴر

ﺼﻔﺎت اﺸﺨﺎص ﺒ ارزﻨدﻩ.
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ﺒﺨش ﭙﺎﻴﺎﻨﯽ

ﺒﺎ ﺘذﮐر ﺴﻴرت ﻤﻌطر ﺸﻴر ﺨدا ﮐﻪ اﺴم وی ﺒرای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺒﺎ
ﺨط زرﻴن و ﻤﺎﻨدﮔﺎر در دﻝ ﺘﺎرﻴﺦ ﺜﺒت و ﺤﮏ ﺸدﻩ
اﺴت ،ﭽراﻏﯽ و ﻤﺸﻌﻠﯽ ﺒر ﻓراز راﻩ ﻨﺴﻝ ﻫﺎی آﻴﻨدﻩ ﺨواﻫد
ﺒود ،اﻴن اﻓﺘﺨﺎر ﺒرای ﺤﻤزﻩ رﻀﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﮐﻔﺎﻴت ﻤﯽ ﮐﻨد
ﮐﻪ او ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺠﻤﻠﻪ ﭙﻴﺸﮕﺎﻤﺎن و ﭙﻴﺸﺘﺎزان ﺒودﻩ اﺴت،
او ﻓﻀﻴﻠت ﻨﺨﺴﺘﻴن ﭙرﭽم دار اﺴﻼم ار دارد ،ﻓرﻤﺎﻨدﻩ اوﻟﻴن
ﮔروپ ﻨظﺎﻤﯽ ،ﻨﺨﺴﺘﻴن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺠرﻗﻪ ﺠﻨﮓ ار ﺸﻌﻠﻪ ور
ﺴﺎﺨت ،اوﻟﻴن ﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻤﺸرﮐﯽ ار در ﻏزوﻩ ﺒدر ﺒﻪ ﻗﺘﻝ
رﺴﺎﻨﻴد ،از ذات اﻟﻬﯽ ﻤﺴﺌﻠت ﻤﯽ ﻨﻤﺎﺌﻴم ﺘﺎ ﭙﻴروی ﮔﻔﺘﺎر و
ﮐردار او و ﻴﺎراﻨش ار ﮐﻪ ﻫﻤﺼﺤﺒت ﭙﻴﺎﻤﺒر ﺒودﻨد ﺒﻪ ﻤﺎ
ﻋﻨﺎﻴت ﻓرﻤﺎﻴد ،ﺸﺨﺼﻴت ﻫﺎﻴﯽ ﮐﻪ طرﻴق و راﻩ ﻫداﻴت و
ﮐﺎﻤﻴﺎﺒﯽ ار ﺒﻪ ﻤﺎ رﻫﻤﻨﻤون ﺸدﻨد ،ﺨداوﻨد از آﻨﺎن راﻀﯽ
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ﺒﺎد و ﻤﺎ ار در ﺒﻬﺸت ﺒرﻴن ﺒﻪ اﻴﺸﺎن ﻤﻠﺤق ﮔرداﻨﺎد،
آﻤﻴ ــن.
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ﻓﻬرﺴت ﻤراﺠﻊ

 - 1اﺴد اﻟﻐﺎﺒﺔ ﻓﯽ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒن اﻻﺜﻴر،
ﭽﺎپ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرﻩ  2003م.
 - 2اﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﯽ ﺘﻤﻴﻴز اﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒن ﺤﺠر
ﻋﺴﻘﻼﻨﯽ ،دار اﻟﻜﺘب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴروت ،ﭽﺎپ اوﻝ1995 ،
م.
 - 3اﻟﺒداﻴﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒن ﮐﺜﻴر ،ﭽﺎپ ﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺒﻴروت 1999 ،م.
 - 4ﺘﺎرﻴﺦ دﻤﺸق ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒن ﻋﺴﺎﮐر ،ﭽﺎپ اوﻝ ،دار
اﺤﻴﺎء اﻟﺘراث اﻟﻌرﺒﯽ ،ﺒﻴروت 2001 ،م.
 - 5ﺘﺎرﻴﺦ ﻴﺤﻴﯽ ﺒن ﻤﻌﻴن ،رواﻴت دوری ،ﭽﺎپ اوﻝ،
ﭽﺎپ داﻨﺸﮕﺎﻩ ﻤﻠﮏ ﻋﺒداﻟﻌزﻴز ،ﺠدﻩ 1979 ،م.
 - 6ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﻴم )ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﮐﺜﻴر( ،دار اﺤﻴﺎء
اﻟﺘرث اﻟﻌرﺒﯽ ،ﺒﻴروت ،ﺘﺎرﻴﺦ ]ﺒدون[.
ا
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 - 7اﻟﺠﺎﻤﻊ ﻻﺤﻜﺎم اﻟﻘرآن )ﺘﻔﺴﻴر ﻗرطﺒﯽ( ،ﺘﺎﻟﻴف
ﻗرطﺒﯽ ،دار اﻟﻜﺘب اﻟﻤﺼرﻴﺔ ،ﭽﺎپ دوم 1959 ،م.
 - 8اﻟﺠﺎﻤﻊ اﻟﻜﺒﻴر ،ﺘﺎﻟﻴف ﺠﻼﻝ اﻟدﻴن ﺴﻴوطﯽ ،ﭽﺎپ
دار اﻟﻜﺘب اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒری ،ﻗﺎﻫرﻩ ،ﺘﺎرﻴﺦ ]ﺒدون[.
 - 9ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻻﺤﺎدﻴث اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﺘﺎﻟﻴف ﻨﺎﺼر اﻟدﻴن
اﻟﺒﺎﻨﯽ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﻴﻊ ،رﻴﺎض1995 ،
م.
 - 10ﺴﻨن اﺒن ﻤﺎﺠﻪ ،دار اﻟﻜﺘب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴروت ،ﺘﺎرﻴﺦ،
]ﺒدون[.
 - 11ﺴﻨن اﻟﺘرﻤذی ،ﺘﺎﻟﻴف ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﯽ ﺒن ﺴورة
ﺘرﻤذی ،ﭽﺎپ ﭽﺎﭙﺨﺎﻨﻪ ﻤﺼطﻔﯽ اﻟﺒﺎﺒﯽ اﻟﺤﻠﺒﯽ ،ﻤﺼر
 1937م.
 - 12ﺴﻴر أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،ﺘﺎﻟﻴف ذﻫﺒﯽ ،ﭽﺎپ ﭽﺎﭙﺨﺎﻨﻪ
اﻟرﺴﺎﻟﺔ ،ﭽﺎپ ﻴﺎزدﻫم ،ﺒﻴروت 2001 ،م.
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 - 13ﺴﻴرة اﺒن اﺴﺤﺎق ،ﺘﺎﻟﻴف ﻤﺤﻤد ﺒن اﺴﺤﺎق ،دار
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،ﺒﻴروت.
 - 14اﻟﺴﻴرة اﻟﻨﺒوﻴﺔ ،ﺘﺎﻟﻴـف اﺒن ﻫـﺸﺎم ،اﻟﻤﻜـﺘﺒﺔ اﻟﻌـﻠﻤـﻴﺔ،
ﺒـﻴروت ،ﺘـﺎرﻴـﺦ ]ﺒدون[.
 - 15ﺸﻌب اﻻﻴﻤﺎن ،ﺘﺎﻟﻴف ﺒﻴﻬﻘﯽ ،دار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،ﺒﻤﺒﯽ،
ﻫﻨد.
 - 16ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎری ،ﺘﺎﻟﻴف ﻤﺤﻤد ﺒن اﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ﺒﺨﺎری،
دار اﺒن ﮐﺜﻴر ،دﻤﺸق ـ ـ ﺒﻴروت ،ﭽﺎپ ﺴوم 1987 ،م،
دار اﻟﺴﻼم ،ﭽﺎپ دوم ،رﻴﺎض 2000 ،م.
 - 17ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘرﻏﻴب و اﻟﺘرﻫﻴب ،ﺘﺎﻟﻴف اﻟﺒﺎﻨﯽ ،ﭽﺎپ
اﻟﻤﻌﺎرف ،رﻴﺎض ،ﺘﺎرﻴﺦ ]ﺒدون[.
 - 18ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻤﻊ اﻟﺼﻐﻴر و اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻜﺒﻴر ،ﺘﺎﻟﻴف
ﻨﺎﺼر اﻟدﻴن اﻟﺒﺎﻨﯽ ،ﭽﺎپ اﻟﻤﻜﺘب اﻻﺴﻼﻤﯽ ،ﺒﻴروت،
ﭽﺎپ ﺴوم 1988 ،م.
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 - 19ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم ،ﭽﺎپ دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر،
ﺒـﻴروت ،ﺘـﺎرﻴﺦ ]ﺒدون[ ،دار اﻟﺴﻼم ،ﭽﺎپ دوم ،رﻴﺎض،
 2000م.
 - 20اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒری ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒن ﺴﻌد ،ﭽﺎپ دار اﺤﻴﺎء
اﻟﺘراث اﻟﻌرﺒﯽ ،ﺒﻴروت ،ﭽﺎپ اوﻝ 1996 ،م.
 - 21اﻟﻤﺴﺘدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴن ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒوﻋﺒداﷲ ﺤﺎﮐم،
ﭽﺎپ دار اﻟﻜﺘب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴروت ،ﭽﺎپ اوﻝ 1990 ،م.
 - 22ﻤﺴﻨد اﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒﻝ ،ﭽﺎپ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ،ﺘﺤﻘﻴق
ﺸﻌﻴب اﻻرﻨﺎؤوط ،ﺒﻴروت ،ﺘﺎرﻴﺦ ]ﺒدون[.
 - 23ﻤﺴﻨد اﻟﺸﺎﻤﻴﻴن ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒﯽ اﻟﻘﺎﺴم طﺒراﻨﯽ ،ﭽﺎپ
ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ،ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻤدی اﻟﺴﻠﻔﯽ ،ﺒﻴروت ،ﺘﺎرﻴﺦ
]ﺒدون[.
 - 24اﻟﻤﺼﻨف ﻓﯽ اﻻﺤﺎدﻴث و اﻵﺜﺎر ،ﺘﺎﻟﻴف اﺒن اﺒﯽ
ﺸﻴﺒﺔ ،ﭽﺎپ دار اﻟﻔﻜر ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﻴﻊ،
ﺒﻴروت ،ﭽﺎپ اوﻝ 1989 ،م.

