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ﺟﺞ

ﺑﺎب ﺳﻮم:

ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ س ﺳﺨﺘﯽھﺎ ،اذﯾﺖھﺎ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽھﺎ را ﺑﻪ
ّ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮایﺷﺎن در راه
ﺧﺎﻃﺮ اﻇﮫﺎر و ﻏﻠﺒﻪ دﯾﻦ ﻣﺘﯿﻦ
ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻼی ﮐﻠﻤﻪ وی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮد!!.
ﺑﺎب ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻘﺪاد س در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در آن ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪ
َُ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۵از ُﺟ َﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ ،و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

روزی ﻧﺰد ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد س ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺮدی از ﮐﻨﺎرش ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎد
ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﭼﺸﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ھﻢ
آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ دﯾﺪی ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدی و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدی ﻣﺎ ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ!! ﻣﻦ )ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی( ﮔﻮش ﻓﺮا دادم ،و )ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ( ﻣﺮا
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﮕﻔﺖ  .١ﺑﻌﺪ از آن )ﻣﻘﺪاد س( روﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف وی
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را واﻣﯽدارد ،ﮐﻪ آرزوی ﻣﺤﻀﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ او را از آن ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد؟! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻗﻮاﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ  -ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﭘﻮزھﺎیﺷﺎن ﺑﻪ دوزخ اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ و ﻧﻪ وی را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﺮدﻧﺪ!! آﯾﺎ ﺳﭙﺎس و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻤﯽآورﯾﺪ ﮐﻪ او ﻷ ﺷﻤﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ
ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻧﺒﯽﺗﺎن ÷ ﺑﺎ ﺧﻮد
آورده اﺳﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و آزﻣﻮنھﺎ و آزﻣﺎﯾﺶھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
)و آﻧﮫﺎ ﺑﺎر آن را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ(؟! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و
 -١ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﻔﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ.
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ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯿﯽ از اﻧﺒﯿﺎ در آن ﻣﺒﻌﻮث ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺑﻮد ،در زﻣﺎن
ﻓﺘﺮت  ١و ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ را ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
)در ھﻤﭽﻮن زﻣﺎﻧﯽ( ،ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ را آورد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ و آن دو را
ّ
از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪش ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮدی ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش
ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪش و ﯾﺎ ﺑﺮادرش ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻔﻞ ﻗﻠﺐ او را ﺑﺮای اﯾﻤﺎن ﺑﺎز
ً
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارد دوزخ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه ،و او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻧﺰدﯾﮑﺶ در آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺶ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮد و
اﯾﻦ ھﻤﺎن )ﻗﻀﯿﻪای( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ُ ّ َّ ٰ َ ُ َّ َ َ ۡ
ُ
�﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۷۴ :
﴿ر�نا هب �ا مِن أز� ِ
جنا وذرِ�تِنا قرة أ� ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ! ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﺨﺶ« .٢
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎ ﺳﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ
) (۶/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ آﻣﺪه ،ذھﺒﯽ وی را ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ،و درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﺎر ﺣﻀﺮت ﺣﺬﯾﻔﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ

ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪﯾﺪ و ھﻤﺮاھﯽ اش
ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،ای ﺑﺮادرزادهام .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا
ّ
ﻣﺸﻘﺖ را ّ
ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ( .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ )و رﻧﺞ و
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ وی را درک ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،او را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ راه ﺑﺮود ،ﺑﻠﮑﻪ او را
ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺑﺮادرزادهام
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﻨﺪق در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را
 -١زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ھﻨﻮز ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﺟﺎی
آن را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺪف در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺴﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻇﮫﻮر رﺳﯿﺪ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳ ،۲/۶و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۶۵۷) ،(۶۰۸و ﺑﺨﺎری در »اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد«
) .(۸۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد« ) (۶۴و »اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ) (۲۸۲ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎ» :ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺼﻤﺪ« ﺟﯿﻼﻧﯽ ).(۱۵۳ ،۱۵۲/۱

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺷﺪت ﺧﻮف و ّ
در ﺗﺤﻤﻞ ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺮدیﺷﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ:
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮدی؟! ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺷﺐ
اﺣﺰاب ،در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد و ﺳﺮدی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ  ...١و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ :ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را آرزو ﻧﮑﻨﯿﺪ ...و آن را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮف ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و اذﯾﺖﻫﺎ در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ أ

)ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎب(

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :در راه ﺧﺪا اذﯾﺖ
ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و در راه ﺧﺪا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﯽ روز و ﺷﺒﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﻼل آﻧﭽﻪ را ﺻﺎﺣﺐ
ﺟﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺒﻮد ،ﺟﺰ آن ﭼﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺑﻼل ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۴۷آﻣﺪه .و آن را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۵۹آﻣﺪه .و آن را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻋﻤﻮﯾﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ وی را در ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری
ﺧﻮد دﯾﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺰد اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ،ﺑﺮادر زادهات در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ و
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺎن آﻣﺪه ،ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪان اذﯾﺖ و آزار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ او را از ﻣﺎ ﺑﺎز داری اﯾﻦ را ﺑﮑﻦ .آﻧﮕﺎه اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای
ﻋﻘﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ .ﻣﻦ او را از ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدم ،و او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و در ﺟﺮﯾﺎن راه درﺻﺪد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ آن را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم« ) (۱۵۷ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۸۵ ،۱۲۰ /۳و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۷۲و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۵۱و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) – ۶۵۶۰ﭼﺎپ
اﺣﺴﺎن( و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (۱۲۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﻮدی) ،و ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ( ﻗﻮﻣﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ در
ﮐﻌﺒﻪﺷﺎن و در ﻣﺠﻠﺲﺷﺎن ﻣﯽآﯾﯽ و ﺑﺮایﺷﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را اذﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ!! اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﯽ ﺧﻮد را از آﻧﮫﺎ ﺑﺎز دار؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ
از اﯾﻦ آﻓﺘﺎب ﺷﻌﻠﻪای از آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوزد ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ آنﭼﻪ را ﺑﻪ آن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام،
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارم« .اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﺑﺮادر زادهام دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ!! ﺷﻤﺎ
راھﯿﺎب وراﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺪک
اﺧﺘﺼﺎری از ﻃﺮف اوﻟﺶ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﺑﺨﺎری آن
را در اﻟﺘﺎرﯾﺦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۴۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﻗﻮﻣﺖ
ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ﺧﻮدت رﺣﻢ ﮐﻦ ،و ﻣﺮا ﺑﻪ
ﮐﺎری وادار ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﻪ ﺗﻮ ،و از ﻗﻮﻣﺖ آﻧﭽﻪ را از
ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻧﮕﻪ دار .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ّ
ﻋﻤﻮﯾﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وی ﻧﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،و او دﯾﮕﺮ وی را ﯾﺎری ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻪ ﮐﻔﺎر
ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻗﯿﺎم ﺑﺎ وی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﻮﯾﻢ؟ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب در دﺳﺖ راﺳﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻣﺎه در دﺳﺖ ﭼﭙﻢ ،ﻣﻦ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﻠﺒﺶ
ھﻼ ک ﺷﻮم« .ﺑﻌﺪ از آن اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺣﻠﻘﻪ زد و ﮔﺮﯾﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﺮد و روان ﺷﺪ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ -ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد-
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪه ،و آنﭼﻪ را دوﺳﺖ دوﺳﺖ داری اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ
ً
اﺑﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۴۲آﻣﺪه.
 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۱۱) ،(۱۹۲ ،۱۷/۱۹۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۱۸۷ ،۲/۱۸۶و ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۶/۱۴
 -٢ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۱۸۷/۲و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم«
) (۱۶۵ ،۱۶۴/۱و ﺳﻨﺪ آن ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﻮاھﺪی

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٢٣

ّ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ
ذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﻮﯾﺶ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد ،ﺑﯽﻋﻘﻞ و ﺳﻔﯿﮫﯽ از ﺳﻒھﺎی ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ّ
ﻣﺘﻌﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ وی
ﺧﺎک اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﺶ آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎک را از روی )ﻣﺒﺎرک( وی ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮﮐﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﮫﺪار ﭘﺪرت اﺳﺖ« ،و در
ﻣﯿﺎن آن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﯾﺶ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮگ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۳۴آﻣﺪه.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۸/۳۰۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮرد زﺷﺖ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﻋﻤﻮ! ﭼﻘﺪر ﺑﻪ زودی ﻧﺒﻮدﻧﺖ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم!!« .٢
آزارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻗﺮﯾﺶ دﯾﺪ ،و ﭘﺎﺳﺦ وی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮔﺮوه

ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻨﮫﺎ ھﻤﺎن ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯽدﯾﻦ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﯾﻢ و درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و ﺑﻪ اﯾﻤﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ )دﻋﻮت( وی را رد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او
آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﻧﺼﻒ ﺷﺪ و ﻣﺮدم از وی دور ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﻨﻪاش آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺟﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﻣﺪ ،و آن را رﺳﻮل
ﺧﺪا ص از وی ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻮﺷﯿﺪ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد:
»ای دﺧﺘﺮﮐﻢ ،ﺳﯿﻨﻪ ات را ﺑﺎ ﭼﺎدرت ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و ﺑﺮ ﭘﺪرت ﻧﺘﺮس« .ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ آن را در »ﺗﺎرﯾﺦ« ).(۵۱) ،(۱/۴
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۳۵/۲ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ھﺸﺎم آن را در »ﺳﯿﺮت« ) (۵۸/۲از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوه ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎ» :ﻧﻘﺪ ﺑﻮﻃﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪی
ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ).(۲۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ) (۳۰۸ /۸و در ﺳﻨﺪ آن ﻓﺮات ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن ﮐﻪ آﺳﺎﻧﮕﯿﺮ اﺳﺖ او را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ اوﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﻨﺒﺖ ازدی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را در اﯾﺎم ﺟﺎھﻠﯿﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
ﯾﮏ ﺧﺪا رﺳﺘﮕﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ« .ﮐﺴﯽاز آﻧﮫﺎ ﺑﺮ روﯾﺶ آب دھﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ
ﺧﺎک را ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ دﺷﻨﺎﻣﺶ داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه
دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﺟﺎم ﺑﺰرﮔﯽ از آب آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص روی و دﺳﺖھﺎ ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و
ّ
ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮﮐﻢ ،ﺑﺮ ﭘﺪرت از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ذﻟﺖ ﻧﺘﺮس« .ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و او دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻨﺒﺖ ﺑﻦ ﻣﺪرک آﻣﺪه ،ﮐﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺨﺎری از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﭘﺮﺳﯿﺪم:
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،آن را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮده؟
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺠﺮ ﮐﻌﺒﻪ  ٣ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ ﺑﻪ
ﻃﺮف وی روی آورد ،و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن وی ﮔﺬاﺷﺖ ،و او را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﻔﮕﯽ اﻧﺪاﺧﺖ )در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪﺷﺎﻧﻪاش را ﮔﺮﻓﺖ و او را از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دور ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ُ
َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ً َ َ ُ َ َ ّ َ َّ ُ َ ۡ َ ٓ ُ
ۡ َ
﴿��قتلون رج� أن �قول ر ِ� ٱ
ت مِن َّر ّ�ِ� ۡم!؟﴾
� َوقد جا َء�م ب ِٱ�َ ّيِ�ٰ ِ
]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۲۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ

ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽھﺎی روﺷﻦ آورده اﺳﺖ« .٤
 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۳۳۷۳و ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۲۱/۶
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۸۰۵و ﺑﺨﺎری در »ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺒﯿﺮ« ) (۱۴) (۲/۴و در
ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺪرک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺠﺎھﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺎ» :ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ« اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺣﺎﺗﻢ ).(۳۹۳/۱/۴
 -٣ﺣﺠﺮ :دﯾﻮار ﮐﻌﺒﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ،اﻧﺪرون ﺣﻄﯿﻢ در ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻣﯿﻦ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ آن را ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮد ،و ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﺮ ھﺎﺟﺮ ﻣﺎدر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در آﻧﺠﺎﺳﺖ و آن را
ﺣﺠﺮاﻟﮑﻌﺒﻪ و ﺣﺠﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۳۶۷۸و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ).(۲۷۵ ،۲۷۴/۲

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﯾﺶ را ﮐﻪ اراده
ﮐﺸﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ در ﯾﮏ روز ،ﻧﺪﯾﺪم؛ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﻘﺎم )اﺑﺮاھﯿﻢ(
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آن ﮔﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭼﺎدرش را
در ﮔﺮدن وی اﻓﮑﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ
زاﻧﻮھﺎی ﺧﻮد اﻓﺘﺎد ،و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﺷﺘﺎب آﻣﺪ و ﺑﺎزوان رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ:
ََُُۡ َ َ ُ ً َ َُ َ
� ٱ َّ ُ
ول َر ّ َ
�﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ.[۱۸ :
﴿��قتلون رج� أن �ق
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟!«.
ﺑﻌﺪ از آن ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻤﺎزش را
ﺧﻮاﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،از ﻧﺰد آﻧﮫﺎ -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻌﺒﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ -ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ّ
ﻣﺤﻤﺪ
در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ذﺑﺢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام« ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی
ﺣﻠﻘﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﺎدان ﻧﺒﻮدی .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮ از آنھﺎ ھﺴﺘﯽ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۳۲۷آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻋﯿ ًﻨﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ
را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص (۶۷رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺘﻢ :از ﻗﺮﯾﺶ در اﻇﮫﺎر ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯿﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺪام
ﻋﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ را دﯾﺪهای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ- :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﺮاف آﻧﮫﺎ در ﺣﺠﺮ
)ﮐﻌﺒﻪ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ -ﻣﻦ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪم ،آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺒﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در »ﻣﺼﻨﻒ« ) (۱۱۴۱۰و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) – ۶۵۶۹اﺣﺴﺎن( و ﺑﺨﺎری ر آن را ذﯾﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ) (۳۸۵۶ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن را در »ﺧﻠﻖ اﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد« ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺼﻞ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۵۹و ﺑﯿﮫﻘﯽ در»اﻟﺪﻻﺋﻞ« )) (۲۷۷/۲و ﻋﻼﻣﻪ ارﻧﺎووط آن
را در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ!! ﻋﻘﻞھﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﭘﺪران ﻣﺎن را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ،دﯾﻦ
ﻣﺎن را ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎن دﺷﻨﺎم داد.
ً
واﻗﻌﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ!! -و ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ.-
ﻋﻤﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را در اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﮐﻦ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻃﻮاف
ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﮫﻠﻮی آﻧﮫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﮫﻠﻮیﺷﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪﺳﻮی او
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ( آن را در
روی وی داﻧﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن رﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دوم از ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ آن را در روﯾﺶ داﻧﺴﺘﻢ ،و او رﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر
ﺳﻮم از ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ،
ﺑﺮایﺗﺎن ذﺑﺢ و ﮐﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد آوردهام« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وی ﺑﺮ ﻗﻮم آن ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی
ّ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﭘﺮﻧﺪهی ﻗﺮار دارد ،ﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در
ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اذﯾﺖ و آزار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ دﻟﺪاری و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﺑﻪ رﺷﺪ و
ھﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺎدان ﻧﺒﻮدی .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻓﺮدای آن روز ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺣﺠﺮ )ﮐﻌﺒﻪ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ -و ﻣﻦ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻮدم -و ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ را از وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ رااز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﯾﺪ،
ﺣﺘﯽ وی ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ وی را
رھﺎ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﺮاف وی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ
ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟! -و آن ﭼﻪ را از ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی ﺧﺪاﯾﺎن و دﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ -ﻋﻤﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،ﻣﻦ
ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ« .ﻋﻤﺮو ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را ﮔﺮﻓﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای دﻓﺎع از وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد :ﻣﯽﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟! ﺑﻌﺪ
از آن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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وی اﻧﺠﺎم داد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻟﻌﺎص ب ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺪام ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ از ﻗﺮﯾﺶ را )در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ص(
ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ دﯾﺪی؟ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۴۶ذﮐﺮ ﺷﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ دﯾﺪی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﺪام
ﺑﻮد؟ اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و آﻧﭽﻪ را وی
درﺑﺎره ﺧﺪاﯾﺎنﺷﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و
ﻧﻌﺮهای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﺮس او را درﯾﺎب .او از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون
ََُُۡ َ َ ُ ً َ َُ َ
ول َر ّ َ
�
رﻓﺖ ،وی ﭼﮫﺎر ﮔﯿﺴﻮ داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ��﴿ :قتلون رج� أن �ق
ِ
ُ
َّ ُ َ ۡ َ ٓ ُ
ۡ َ
ٱ
ت مِن َّر ّ�ِ� ۡم!؟﴾ .آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻮی
� َوقد جا َء�م ب ِٱ�َ ّيِ�ٰ ِ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س روی آوردﻧﺪ .اﺳﻤﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی از ﮔﯿﺴﻮھﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﺮاه دﺳﺘﺶ )ﮐﻨﺪه ﺷﺪه( ﻣﯽآﻣﺪ ،و
َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ
اﻹﻛ َﺮامِ « ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ھﺴﺘﯽ ای ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﯽ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ�» :ﺒﺎر�ﺖ ﻳﺎ ذا اﺠﻟﻼ ِل و ِ
ّ
ﻋﺰت«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺪروس ﭘﺪرﺑﺰرگ اﺑﻮزﺑﯿﺮ آﻣﺪه ،وی را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۲۴۷از اﺑﻦ
ﻋﯿﯿﻨﻪ ،از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺪوس از اﺳﻤﺎء ل ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻗﺒﻞ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۱ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۸ /۲و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ).(۲۷۶ ،۲۷۵ /۲
 -٢اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و اوﺑﯿﻌﻠﯽ آن در در »ﻣﺴﻨﺪ« ﺧﻮد ) (۵۲رواﯾﺖ ﮐﺮده.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪروس ﺟﺪ اﺑﯽ زﺑﯿﺮ آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۱۷/۶آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﻤﯿﺪی ) (۱۵۵ /۱و ھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ) (۳۱ /۱ﻧﮕﺎ:
»اﻟـﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ« ) (۴۲۷۹اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را در »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری« ) (۱۱۷ /۷ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ .ﺑﻮﺻﯿﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻤﯿﺪی و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺑﻦ ﺗﺪروس از اﺳﻤﺎء ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ص را زدﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ََُُۡ َ َ ُ ً َ َُ َ
� ٱ َّ ُ
ول َر ّ َ
�!؟﴾.
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ��﴿ :قتلون رج� أن �ق
ِ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ دﯾﻮاﻧﻪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ س روی آوردﻧﺪ .و
رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ
) (۳/۶۷رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ

ﺑﺰار در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺮایﺷﺎن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم :ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .وی ﭘﺎﺳﺦ داد :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮدهام و
ﺣﻘﻢ از او ﮔﺮﻓﺘﻪام ،وﻟﮑﻦ او اﺑﻮﺑﮑﺮ س اﺳﺖ!! ،ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ،
و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ روی ﻧﯿﺎرود
و دﺳﺖ درازی ﻧﮑﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی
ﺳﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ!!.
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮ او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ را ﻣﯽﮐﺮد ،دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻣﯽداد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ :ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﺎن را ﯾﮏ ﺧﺪا
ﮐﺮدی؟! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪ ،او ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را
ﻣﯽزد ،ﺑﺎدﯾﮕﺮی ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،دﯾﮕﺮی را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،آﯾﺎ ﻣﺮدی را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟! ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ س ﻋﺒﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ،و آن ﻗﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﺶﺗﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن  ١ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ او؟ ﻣﺮدم
 -١ھﺪف از ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺳﯽ ÷ از

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ً
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ
ھﻤﻪ دﻧﯿﺎ از ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،آن ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ!!  ١ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻦ را ﺟﺰ از ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۱آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﺳﺮان ﻗﺮﯾﺶ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی از وی

ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم ،ﺷﯿﺒﻪ و ﻋﺘﺒﻪ ﭘﺴﺮان رﺑﯿﻌﻪ،
ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ ،اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ و دو ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
در ﺣﺠﺮ )ﮐﻌﺒﻪ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﻮد ،ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮد .اﺑﻮﺟﮫﻞ ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺷﺘﺮان ﺑﻨﯽ ﻓﻼن
ﻣﯽرود ،و ﺳﺮﮔﯿﻦ  ٢آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽاورد ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺪازﯾﻢ؟ ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ
ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ رﻓﺖ ،و آن را آورد،و ﺑﺮﺷﺎﻧﻪھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮد آن دﺳﯿﺴﻪ را ،در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎﻧﺶ را آﺷﮑﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ھﻢ زد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ أ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻦ آﯾﻪ  ۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ٰ َ ُ ٓ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ً َ َ ُ َ َ ّ َ َّ ُ َ
ۡ ٞ
ٓ ُ
� َوق ۡد َجا َء�م
﴿ َوقال َر ُجل ُّمؤم ِٞن ّم ِۡن َءا ِل ف ِرعون ي�تم إِي�نهۥ ��قتلون رج� أن �قول ر ِ� ٱ
ُ َّ
َ
َ َ
ٗ
ُ َ
ُ
ُ
ُ
ۡ َ
ت مِن َّر ّ�ِ� ۡمۖ �ن يَك � ٰذ ِٗبا � َعل ۡيهِ كذِبُ ُه ۖۥ �ن يَك َصادِقا يُ ِص ۡب�م َ� ۡعض ٱ�ِي
ب ِٱ�َ ّيِ�ٰ ِ
َ ُ ُ
� َ� َ� ۡهدِي َم ۡن ُه َو ُم ۡ� ٞف َك َّذ ٞ
� ۡم إ َّن ٱ َّ َ
اب ] ﴾٢٨ﻏﺎﻓﺮ .[۲۸ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻨﯽ از آل
يعِد ۖ ِ
ِ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ روﺷﻨﯽ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن آورده،
اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ دروﻏﺶ داﻣﻦ ﺧﻮد او را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺬابھﺎ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺳﺮاف ﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﮕﻮﺳﺖ
ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ
را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدن اﯾﻤﺎن روی ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎ از ﻣﻮﺳﯽ ÷ دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﻮد،
و ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﮐﻪ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺮاﺳﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﻓﺎع ﻧﻤﻮد،
اﺑﻮﺑﮑﺮ س را از وی ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .م.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۴۸۱در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۴۷/۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ھﺪف ﮐﺜﺎﻓﺖ و ﺳﺮﮔﯿﻦھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻤﺒﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﺠﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺪاﺧﺖ .اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ،
ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰدم و ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪ ،آﻣﺪ و آن را از ﮔﺮدن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ روی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﮫﺎ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪادﻧﺪ .و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدن ﺳﺠﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮدت ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮس -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ -و ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﺘﺒﻪ ،ﻋﻘﺒﻪ ،اﺑﻮﺟﮫﻞ و ﺷﯿﺒﻪ
ﺑﺮس« .ﺑﻌﺪ از آن از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﻪای ﮐﻪ درﮐﻤﺮ
داﺷﺖ ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪ ،ﭼﮫﺮهاش را دﮔﺮﮔﻮن
ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻣﻦ دور ﺷﻮ« .ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺗﻮ دور ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﭼﻮن ﺗﻮ
را ﭼﯿﺰی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﻧﺴﺖ از وی دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺟﮫﻞ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ« ،اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی آﻣﺪه داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
از آن اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی روی ﺧﻮد را ﺳﻮی اﺑﻮﺟﮫﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﺤﮑﻢ ،ﺗﻮ اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﺑﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ دادی ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺳﺮﮔﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
)اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی( ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻓﺮق اﺑﻮﺟﮫﻞ زد) .راوی( ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺮدان
ﯾﮑﯽ ﺑﻪﺟﺎن دﯾﮕﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺟﮫﻞ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد :وای ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ،اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮای اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ )ﻣﻌﺎﻓﺶ ﮐﺮدم(ّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ )ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ( در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ،و ﺧﻮد و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺟﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻨﺪی آﻣﺪه ،وی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮ
وی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص (۹۰ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﯿﺨﯿﻦ )ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(  ٢ﺗﺮﻣﺬی و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر ّ
ﻗﺼﻪ اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی
 -١ﺣﺴﻦ .ﺑﺰار ) .(۲۳۸۹اﺟﻠﺢ ﮐﻨﺪی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۴۹ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺪوق اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۲۴۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۹۴در ﮐﺘﺎب اﻟﺴﯿﺮ ،ﺑﺎب :آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
از اذﯾﺖ و آزار ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و در اﻟﻔﺎظ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه :آﻧﮫﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﻗﺪر
ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ از ّ
ﺷﺪت ﺧﻨﺪه ﯾﮑﯽ ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﺧﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ  ١آﻣﺪه:
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ در روز ﺑﺪر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﺮ اﺑﻮﺟﮫﻞ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ اﺧﻨﺲ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻖ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﯽ زھﺮه ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺟﮫﻞ در ﺻﻔﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ّ
ﻣﺘﻌﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،و او

را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد .و ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﻮد ،در ھﻤﺎن روز در ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ھﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﻤﺎره اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺑﺮادر زاده ات اﻧﺠﺎم داد -ھﺪﻓﺶ اﺑﻮﺟﮫﻞ
اﺳﺖ -ﻣﯽدﯾﺪی؟! ﺣﻤﺰه س ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻧﺶ را در ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺑﻮﺟﮫﻞ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد و ﺑﺎ وی ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد) ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﺖ( و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ُﺑﺮد و ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮ وی زد ،و ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺖ .آﻧﮕﺎه
ﻣﺮداﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻤﺰه س ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و او را ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻤﺰه س ﻓﺮﻣﻮد:
دﯾﻦ ﻣﻦ دﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ وی رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ راﺳﺘﮕﻮ و ﺻﺎدق ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺎز دارﯾﺪ!! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه س
اﺳﻼم آورد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ وی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻌﻀﯽ
ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻗﺮﯾﺶ )از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل( ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه س از
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :وی روزی از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،زﻧﯽ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮﻋﻤﺎره ،ﺑﺮادرزادهات از اﺑﻮﺟﮫﻞﺑﻦھﺸﺎم ﭼﻪ دﯾﺪ!! او وی را دﺷﻨﺎم داد ،ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮد!! ﺣﻤﺰه ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ او را ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ،

 -١اﺣﻤﺪ ،ﺑﺨﺎری ) (۳۸۵۴) ،(۳۱۸۵و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۹۴
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم وی را دﯾﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺣﻤﺰه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ درھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه رﺳﯿﺪ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﺑﻮﺟﮫﻞ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار دارد ،وی ﺑﺮ
ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن
ﭼﻨﺎن ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ھﺮدو دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ھﺮدو
ﮔﻮش اﺑﻮﺟﮫﻞ زد ،ﮐﻪ ھﺮدو ﻧﻮک ﮐﻤﺎن ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ) :اﯾﻦ ﺑﺎر( ﺑﺎ ﮐﻤﺎن
ﺑﮕﯿﺮش و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ وی رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،و او ﺑﻪ ﺣﻖ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻋﻤﺎره ،او ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ را دﺷﻨﺎم داده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﺗﻮ ھﻢ ﻣﯽﺑﻮدی -ﮐﻪ ﺗﻮ از وی اﻓﻀﻞ ھﺴﺘﯽ -اﯾﻦ را از ﺗﻮ ھﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﺎرت
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ -ای اﺑﻮﻋﻤﺎره -ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮ ﻧﺒﻮدی  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۱۹۲از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻣﺮدی
و او از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﺮای اذﯾﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﻮاﯾﯿﺶ از ﺳﻮی

ﺧﺪاوﻧﺪ أ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ّ
ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ اﺑﻮﺟﮫﻞ
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ را در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺮ
ّ
ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم ،ﻣﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدش
داﺧﻞ ﺷﺪم و او را از ﻗﻮل اﺑﻮﺟﮫﻞ آ ﮔﺎھﺎﻧﯿﺪم .او ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ از دروازه داﺧﻞ ﺷﻮد از دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه داﺧﻞ
)ﻣﺴﺠﺪ( ﮔﺮدﯾﺪ) .ﺑﺎ ﺧﻮد( ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺮوز ،روز ﺑﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻠﻮار ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺴﺘﻢ و دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد:
ۡ
ۡ َ ۡ ۡ َ ّ َ َّ
ََ
ك ٱ�ِي َخلَ َق َ ١خلَ َق ٱ ِ� َ ٰ
�� َن م ِۡن عل ٍق ] ﴾٢اﻟﻌﻠﻖ.[۲-۱ :
﴿ٱقرأ ب ِٱس ِم ر� ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﻪ اﻓﺮﯾﺪ ،آن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪای ﺧﻠﻖ ﮐﺮد«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺑﻮﺟﮫﻞ رﺳﯿﺪ:
َ
َ َّ ٓ َّ ۡ َ ٰ َ
�  ٦أن َّر َءاهُ ٱ ۡس َت ۡغ َ ٰٓ
�� َن �َ ۡط َ ٰٓ
� ] ﴾٧اﻟﻌﻠﻖ.[۷-۶ :
﴿� إِن ٱ ِ�
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۴۰ ،۱۳۹/۳و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در »ﺗﺎرﯾﺦ«
) (۳۳۴ ،۳۳۳/۲و ﺣﺎﮐﻢ ) .(۱۹۲/۳در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﺳﻞ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ّ ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«.
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﺤﮑﻢ ،اﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺟﮫﻞ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻓﻖ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آﺧﺮ ﺳﻮره رﺳﯿﺪ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۴۳آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻻوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۲۲۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮوه آﻣﺪه و او ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ
) (۳/۳۲۵ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ذھﺒﯽ آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺻﺎﻟﺢ آﻣﺪه ،و او ﻋﻤﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮوه آﻣﺪه و او ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎری ﻃﻠﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﺮای وی
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از واﻗﺪی ﺑﺎ ﺳﻨﺪی از وی ﺗﺎ ﺑﻪ ّﺑﺮه ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺗﺠﺮاه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺟﮫﻞ و ّ
ﻋﺪه ای ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ّ
ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪه او رااذﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻃﻠﯿﺐ ﺑﻦ

ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻮﺟﮫﻞ رو آورد و او را زده ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺖ ،آﻧﮫﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﺑﻮﻟﮫﺐ
ﺑﻪ ﯾﺎری وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اروی  ٢رﺳﯿﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزھﺎی وی روزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ را ﯾﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺑﻮﻟﮫﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اروی ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﻟﮫﺐ ﻧﺰد اروی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺘﺎب وی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،اروی ﮔﻔﺖ :در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ّ
)ﻣﺤﻤﺪ ص( ﺑﺮﺧﯿﺰ ،اﮔﺮ وی ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد در آن ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎر داری،
ﺑﺮادر زادهات
در ﻏﯿﺮ آن در ﻗﺒﺎل ﺑﺮادر زادهات ﻣﻌﺬور ﺑﻮدهای .اﺑﻮﻟﮫﺐ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ ھﻤﻪ ﻋﺮبھﺎ را
دارﯾﻢ؟! وی دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی را آورده اﺳﺖ!!  ٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۲۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۹۱ /۲و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۲۵ /۳و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« و
»اﻻوﺳﻂ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو ﻣﺸﮑﻞ دارد :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻓﺮوة ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و
ذھﺒﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۲۲۷ /۸
 -٢وی اروی ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻤﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ ّﺳﺖ .م.
 -٣ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﺻﺎﺑﺔ« ) (۲۲۷ /۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.

٣٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻋﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﮫﺐ ھﻨﮕﺎﻣﯽ وی را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و
داﺳﺘﺎن ھﻼ ﮐﺖ وی
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻗﺘﺎده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﮫﺐ ﺑﺎ ام

ﮐﻠﺜﻮم دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ازدواج ﻧﻤﻮد ،و رﻗﯿﻪ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ھﻤﺴﺮی ﺑﺮادرش ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﮫﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ھﻨﻮز ﺑﺎ وی ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ َّ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ َ
َّ
ب وتب ] ﴾١اﻟﻤﺴﺪ.[۱ :
﴿�بت يدا أ ِ� له ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﻼ ک ﺷﺪ ھﺮدو دﺳﺖ اﺑﻮﻟﮫﺐ«.
اﺑﻮﻟﮫﺐ ﺑﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﺘﺒﻪ و ﻋﺘﯿﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ دو ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﮔﺮ
َ َّ َ َ ۡ َ َ
ّ
ب﴾
دﺧﺘﺮان ﻣﺤﻤﺪ را ﻃﻼق ﻧﺪھﯿﺪ ،و ﻣﺎدرﺷﺎن دﺧﺘﺮ ﺣﺮب ﺑﻦ اﻣﯿﻪ -ﮐﻪ ﴿�الة ٱ�ط ِ
]اﻟﻤﺴﺪ .[٤ :ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺮدارﻧﺪه ھﯿﺰم« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮاﻧﻢ ،آن دو را ﻃﻼق ﺑﺪھﯿﺪ،
ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮدو را ﻃﻼق دادﻧﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺘﯿﺒﻪ ،ام ﮐﻠﺜﻮم
را ﻃﻼق داد ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در وﻗﺖ ﻣﻔﺎرﻗﺖ از وی آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﯾﻨﺖ ﮐﺎﻓﺮ
ﺷﺪم ،و دﺧﺘﺮت را رھﺎ ﻧﻤﻮدم ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺮاھﻦ وی را ﭘﺎره ﮐﺮد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺮای
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﺎ
ّ
ﺳﮕﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﺪ« .وی در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺟﺮاﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن »زرﻗﺎء« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ رﺳﯿﺪ ،از ﻃﺮف ﺷﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،در آن ﺷﺐ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ
اﻃﺮاف آﻧﮫﺎ ﮔﺸﺖ زد ،ﻋﺘﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﺎدرم ،اﯾﻦ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮا ھﻼ ک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﺒﺸﻪ اﺳﺖ  ،١و او در ﻣﮑﻪ و ﻣﻦ
در ﺷﺎم ھﺴﺘﻢ .آن ﺷﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن وی ﺣﻤﻠﻪ آورد ،و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎز
ﮔﺮﻓﺘﻦ )و ﻓﺸﺎر دادن( ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻼء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه از
ﭘﺪرش ﺑﺮای ﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :ﭼﻮن آن ﺷﺐ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ و دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،و ﻋﺘﯿﺒﻪ در وﺳﻂﺷﺎن ﺟﺎی داده ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه آن درﻧﺪه آﻣﺪه ﺑﺎ ﻋﺒﻮر

 -١ھﺪﻓﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﮫﺰاء و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
ﺷﻮھﺮ ﺑﯽﺑﯽ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯿﯽ اش ،ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺑﻮﮐﺒﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ ،او را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎم دادﻧﺪ .م.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٣٥

ّ
ﻧﻤﻮدن از ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺳﺮ ﻋﺘﯿﺒﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺷﮑﺎﻓﺖ ،و )ﺣﻀﺮت( ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
ﭘﺲ از رﻗﯿﻪ ﺑﺎ امﮐﻠﺜﻮم ب ازدواج ﻧﻤﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ زھﯿﺮﺑﻦ
ﻋﻼء آﻣﺪه و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اذﯾﺖ ﺷﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻃﺮف دو ھﻤﺴﺎﯾﻪاش :اﺑﻮﻟﮫﺐ و ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ دﯾﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ

ﻣﯽﺷﻨﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻗﺮﯾﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد!! ﻣﻦ )اﯾﻦ روﯾﺪاد را( ﺑﺎرھﺎ
دﯾﺪهام ،ﺧﺎﻧﻪ وی را در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺰل اﺑﻮﻟﮫﺐ و ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺳﻼی ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ،٢ﺧﻮنھﺎ و ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﺜﯿﻒ و ﭘﻠﯿﺪ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮدرش ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،او آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮک ﮐﻤﺎن ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﺳﺖ ،ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ!!«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ راﻓﻘﯽ آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺎﺋﻒ

ﺑﺨﺎری ) (۱/۴۵۸از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ روزی ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز اﺣﺪ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ را از ﻗﻮﻣﺖ دﯾﺪم ،دﯾﺪم ،و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ
دﯾﺪم در روز ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﺎﻟﯿﻞ ﺑﻦ ﮐﻼل ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﻮدم ،و او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاد ،و ﻣﻦ ﻏﻤﮕﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر
اﻧﺪوه ﺑﺮ ﭼﮫﺮهام اﺷﮑﺎر ﺑﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮن ﺛﻌﺎﻟﺐ  ٤ﻧﺮﺳﯿﺪم) ،از
دﺳﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ( ﺑﻪ ھﻮش ﻧﺒﻮدم ،آﻧﮕﺎه ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ اﺑﺮی ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،او ﻣﺮا ﺻﺪا
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻗﻮﻣﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ،و ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪ ،و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ آن زھﯿﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻼ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 ٢ﺳﻼ :ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم زاﯾﯿﺪن در ﻣﯿﺎن آن ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﻨﻒ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﮑﻪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﮏ ﮐﻮهھﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ وی را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن
اﻣﺮ ﮐﻨﯽ .آﻧﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﮐﻮهھﺎ ﻣﺮا ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺪاد و ﭘﺲ از آن ﮔﻔﺖ :ای
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﺸﺒﯿﻦ  ١را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮو
ﺑﺮﯾﺰم؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ آرزوﻣﻨﺪم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از ﻧﺴﻞھﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯿﺶ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺴﯽ را ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻪ او
ﻧﯿﺎورد«  .٢ﻣﺴﻠﻢ وﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ در اﻟﻤﻐﺎزی از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ در
ﮔﺬﺷﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺟﺎی
دھﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻪ ﺗﻦ از اھﻞ ﺛﻘﯿﻒ روی آورد ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ رؤﺳﺎی ﺛﻘﯿﻒ و )در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل( ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ :ﻋﺒﺪﯾﺎﻟﯿﻞ ،ﺣﺒﯿﺐ و ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﺮو ،و دﻋﻮت ﺧﻮد
را اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،و از ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ،وﻟﯽ
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻗﺒﯿﺤﯽ ﺑﻪ وی ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺪون
اﺳﻨﺎد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۶/۱۹۸ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص (۱۰۳از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ درﮔﺬﺷﺖ ،و آزار و اذﯾﺖ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ و ّ
ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و او ﺑﻪ
ھﺪف اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﻘﯿﻔﯽھﺎ ﺑﻪ وی ﭘﻨﺎه دھﻨﺪ و او را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﮫﺎ رﻓﺖ ،و ﺳﻪ ﺗﻦ
از آﻧﮫﺎ را ،ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺛﻘﯿﻒ و ﺑﺎھﻢ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ :ﻋﺒﺪﯾﺎﻟﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﺧﺒﯿﺐ  ٣ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو .و دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ،و از آزار واذﯾﺖ و
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد .آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺮغ ﮐﻌﺒﻪ را ﻣﯽدزدم .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ً
ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺴﺖ اﺑﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ھﻢ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ ،اﮔﺮ ﺗﻮ رﺳﻮل ﺑﺎﺷﯽ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ،در ﺷﺮف و ﺣﻖ ﺑﺰرگﺗﺮ از آﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪ؟! و آﻧﮫﺎ آﻧﭽﻪ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺛﻘﯿﻒ
ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺛﻘﻔﯽھﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪو ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺘﮫﺰاء و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
 -١اﺧﺸﺒﯿﻦ ،دو ﮐﻮه ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﻣﮑﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﻗﺒﯿﺲ و اﺣﻤﺮ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۳۲۳۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۹۵
ً
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺪﻻﺋﻞ آﻣﺪه ،و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ﺣﺒﯿﺐ آﻣﺪه ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن در اﻟﻔﺘﺢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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در راه وی دو ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﺳﻨﮓھﺎ را در دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ھﺮﮔﺎه ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ ،و در
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﮫﺰاء و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی از ھﺮدو ﺻﻒ اﯾﺸﺎن
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ  ،١در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﻮرھﺎی ﺑﺎغ آﻧﮫﺎ
روی آورد ،و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎک اﻧﮕﻮری ،اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و دردﻧﺎک در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ
ّ ً
ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در آن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و ﺷﯿﺒﻪ
ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن دو را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ از
ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه آن دو ﻏﻼم ﺧﻮد ﻋﺪاس را  -ﮐﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯽ و از اھﻞ
ﻧﯿﻨﻮا  ٢ﺑﻮد  -ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری اﻧﮕﻮر ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاس ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
َّ
آﻣﺪ ،اﻧﮕﻮر را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ �﴿ :ٱ�ِ﴾» ،ﺑﻪ ﻧﺎم
ّ
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺪاس ﺗﻮ از ﮐﺪام
ﺧﺪاوﻧﺪ« ،ﻋﺪاس
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اھﻞ ﻧﯿﻨﻮا ھﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :از اھﻞ ﺷﮫﺮ ﻣﺮد
ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺘﯽ؟« ﻋﺪاس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ آ ﮔﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺘﯽ
ﮐﯿﺴﺖ؟! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ او آ ﮔﺎھﯽ داد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد ،و رﺳﺎﻟﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﻪ وی
اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا درﺑﺎره ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ وﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ
داد ،او ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻗﺪمھﺎی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ھﺮدو ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ .وﻗﺘﯽ ﻋﺘﺒﻪ و ﺑﺮادرش ﺷﯿﺒﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻏﻼمﺷﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﻏﻼمﺷﺎن( ﻧﺰد آﻧﮫﺎ آﻣﺪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدی و ﻗﺪمھﺎﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪی ،و ﻣﺎ
ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ،
ﺑﺮاﯾﻢ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ درﺑﺎره رﺳﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ وی ﯾﻮﻧﺲ

 -١در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آﻣﺪه )از ﺑﯽﺧﺮدانﺷﺎن(.
 -٢ﻧﯿﻨﻮا :ﺑﻪ ﮐﺴﺮاول ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ از ﺷﮫﺮ وﺻﻞ در ﻋﺮاق.
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ﺑﻦ ﻣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ آن را داﻧﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ وی رﺳﻮل
ﺧﺪاﺳﺖ ،آن دو ﺧﻨﺪﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را از ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﺴﺎزد ﭼﻮن وی ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪه ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد .١
و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۳۶از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ در دو ﺻﻒ در
راه وی ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﺮدو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ وی را ﺳﻨﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮن آﻟﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و
در ﺣﺎﻟﯽ از )ﭼﻨﮓ( آﻧﮫﺎ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ .و در آﻧﭽﻪ اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻧﺰد آﻧﮫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺧﯿﺮ ﺛﻘﯿﻒ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ - ،و در آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه  -ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم
دادﯾﺪ ،دادﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ آن را ﭘﻮﺷﯿﺪه دارﯾﺪ« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،و آﻧﮫﺎ را در ﻗﺒﺎل وی ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺮأت ﺑﺒﺨﺸﺪ .وﻟﯽ آﻧﮫﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯽﻋﻘﻼن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ وی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ ،و آﻧﺎن وی را
دﺷﻨﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ و )ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ( ﺑﺮ وی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ،و او را ﺑﻪ ﭘﻨﺎه آوردن در ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻮد ،و
ھﺮدویﺷﺎن در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،وادار ﮐﺮدﻧﺪ )و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وارد ﺑﺎغ
ﮔﺮدﯾﺪ( ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﯽﺧﺮدان و ﺳﻔﮫﺎی ﻗﯿﻒ وی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎک اﻧﮕﻮری روی آورد ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺴﺮان رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻪﺳﻮی وی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را او از ﺑﯽﻋﻘﻼن ﻃﺎﺋﻒ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص  -در آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه  -زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﺟﻤﺢ را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﻮھﺮت ﭼﻪ )اذﯾﺖھﺎ( دﯾﺪﯾﻢ!«.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ﺻـ ) (۱۰۳و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮه اﺑﻦ
ھﺸﺎم« ) (۴۷ ،۴۶ /۲آﻣﺪه و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﺘﺎرﯾﺦ« ) (۳۴۷ :۳۴۴ /۲اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
ﺑﺨﺎری ) (۳۲۳۱و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۱اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺮوه ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ ان اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺋﻤﻪی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
از ھﺸﺎم از ﻋﺮوة از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ دﻋﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در »اﻟﺪﻋﺎء« ) (۱۲۲۶و اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۱۱۱ /۶ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺮس از ﻋﻨﻌﻨﻪ )رواﯾﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪی ﻋﻦ( اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ!.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﻃﺎﺋﻒ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و راﺣﺖ ﺷﺪ -در آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه -ﮔﻔﺖ» :ا�
اﻴﻟﻚ اﺷﻜﻮ ﺿﻌﻒ ﻗﻮ� ،وﻗﻠﻪ ﺣﻴﻠﻰﺘ ،وﻫﻮ ا� ﻰﻠﻋ اﻨﻟﺎس .ﻳﺎ ارﺣﻢ الﺮاﻤﺣ� ،اﻧﺖ رب
اﻟـﻤﺴﺘﻀﻌﻔ� ،واﻧﺖ ر� ،اﻰﻟ ﻣﻦ ﺗ�ﻠ�؟ اﻰﻟ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺘﺠﻬﻤ� ،ام اﻰﻟ ﻋﺪو مﻠﻜﺘﻪ امﺮي؟
ان لﻢ ﻳ�ﻦ ﺑﻚ ﻏﻀﺐ ﻰﻠﻋ ﻓﻼ اﺑﺎﻰﻟ ،وﻟ�ﻦ ﺎﻋﻓﻴﺘﻚ � اوﺳﻊ ﻲﻟ .اﻋﻮذ ﺑﻨﻮر وﺟﻬﻚ
اﺬﻟي اﺮﺷﻗﺖ ﻪﻟ اﻟﻈﻠﻤﺎت ،وﺻﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ امﺮاﺪﻟﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮه ،ﻣﻦ ان ﻳ�ل  ١ﻲﺑ ﻏﻀﺒﻚ ،أو
�ﻞ  ٢ﻰﻠﻋ ﺳﺨﻄﻚ .لﻚ اﻟﻌﺘﻰﺒ ﺣﻰﺘ ﺗﺮﻰﺿ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮه اﻻ ﺑﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
از ﺿﻌﻒ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ام ،و از ﮐﻤﯽ ﭼﺎرهام و از ﺳﺒﮑﯽام ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ای
ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺎن ،ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﯽ
ﻣﯽﺳﭙﺎری؟ ﺑﻪ دوری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮش روﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
او را ﺑﺮ ﻣﻦ ّﻗﻮت داده و ﭼﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪای؟ اﮔﺮ ﺧﺸﻤﯽ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎک ﻧﺪارم ،وﻟﯽ
)ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ( ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮر وﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺎت و ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ
ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ آن ،اﻣﻮر دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺻﻼح ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﺖ ﻧﺎزل ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﻗﮫﺮت ﻓﺮود آﯾﺪ .ﺧﺸﻮع و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺿﯽ

ﺷﻮی ،و ﺟﺰ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ«.
اﺳﻼم آوردن ﻋﺪاس  -ﮐﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮد  -و ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﺒﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان رﺑﯿﻌﻪ :ﻋﺘﺒﻪ و ﺷﯿﺒﻪ وی را و آﻧﭽﻪ را او دﯾﺪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎد ،و ﻏﻼم ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻋﺪاس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮﺷﻪای از اﯾﻦ اﻧﮕﻮر را ﺑﮕﯿﺮ ،و آن را
در اﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﮕﺬار ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺑﺒﺮ ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد .ﻋﺪاس اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮر ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آورد
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻢ اﷲ«» ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا« و ﺑﻌﺪ ﺧﻮرد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺪاس ﺑﻪ ﭼﮫﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺮی ) (۱/۲۳۰و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ» :ﺗﻨﺰل« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺮی ،و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ» :ﺗﺤﻞ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را اھﻞ اﯾﻦ دﯾﺎر ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ!! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
او ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺪاس ﺗﻮ از اھﻞ ﮐﺪام دﯾﺎر ھﺴﺘﯽ؟ و دﯾﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻧﺼﺮاﻧﯽ ،و ﻣﺮدی از اھﻞ ﻧﯿﻨﻮا ھﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :از ﻗﺮﯾﻪ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻮﻧﺲ
ﺑﻦ ﻣﺘﯽ؟« ﻋﺪاس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺘﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :او ﺑﺮادرام اﺳﺖ ،وی ﻧﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﯽ ھﺴﺘﻢ« .آن ﮔﻪ ﻋﺪاس
ﺧﻮد را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳﺮ ،دﺳﺘﺎن و ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺴﺮان رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻏﻼﻣﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ!! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﺪاس آﻣﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻋﺪاس ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮ ،دﺳﺘﺎن و
ﻗﺪمھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻣﯽﺑﻮﺳﯽ؟! ﻋﺪاس ﭘﺎﺳﺦ داد :ای آﻗﺎﯾﻢ ،در زﻣﯿﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ
از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وی ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﺒﯽ ،دﯾﮕﺮی آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .آن دو
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻋﺪاس!! او ﺗﻮ را از دﯾﻨﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن دﯾﻦ ﺗﻮ از دﯾﻦ
وی ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۳۵آﻣﺪه ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﯿﻤﯽ در ﺳﯿﺮت ﺧﻮد
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :وی ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل ﺧﺪا
ھﺴﺘﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۶۶آﻣﺪه ،و او را ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺛﻮر( رﻓﺘﯿﻢ ﻣﯽدﯾﺪی ،از ﻗﺪمھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﻗﺪﻣﮫﺎی ﻣﻦ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﺑﺮھﻨﻪ ﮔﺸﺘﻦ را ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۲۹آﻣﺪه.
اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ دﯾﺪ

ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :دﻧﺪان ﭼﮫﺎرم رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در روز اﺣﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮش زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ،وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن را از روی ﺧﻮد ﭘﺎک
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﺒﯽﺷﺎن را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و دﻧﺪان ﭼﮫﺎرم اش را
ﺑﺸﮑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او آﻧﮫﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!«
آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۴۱۶ :۴۱۴/۲اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻠﯽ اﺳﺖ
ﻗﻮی و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ آن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ) (۳۴۷ :۳۴۴ /۲رواﯾﺖ ﮐﺮده .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۳۵ /۶

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

َ
َۡ َ َ َ
ك م َِن ٱ ۡ� ۡمر َ ۡ
� ٌء﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۲۸ :
﴿ليس ل
ِ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﯿﭻ اﻣﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ« .١

و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در روز اﺣﺪ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻓﺖ ،و ﺟﺮاﺣﺖ وی را ﻣﮑﯿﺪ ،و
ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪش ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻢ
ﺑﺎ ﺧﻮن وی ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﭼﻮن روز اﺣﺪ ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪاش ﺑﺮای ﻃﻠﺤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
درآﻣﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ّاوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در روز اﺣﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ در
راه ﺧﺪا و در ﭘﯿﺶ روی وی )رﺳﻮل ﺧﺪا( ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻏﯿﺮت و
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻃﻠﺤﻪ ﺑﺎش ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻗﻮﻣﻢ  ٣ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ .و در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد
ﮐﻪ وی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از وی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮدم ،و او ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ
ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻃﻮر ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ،دﯾﺪم ﮐﻪ وی اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ
ﺟﺮاح اﺳﺖ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﻧﺪان ﭼﮫﺎرم اش ﺷﮑﺴﺘﻪ ،و
ﺻﻮرﺗﺶ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و در ﮔﻮﻧﻪاش دو ﺣﻠﻘﻪ از ﺣﻠﻘﻪھﺎی زره  ٤داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﺳﺖﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ«- .ھﺪﻓﺶ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮن ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد -وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ) ،اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﻓﺘﻢ ﺗﺎ آن را
 -١ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻠﻖ در »اﻟﻤﻐﺎزی« ﺑﺎب :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺷﯽء ) (۴۱۶ /۷رواﯾﺖ ﮐﺮده و
ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺻﻮل ) (۱۷۹۱در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﮫﺎد واﻟﺴﯿﺮ« ﺑﺎب :ﻏﺰوة أﺣﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) ،(۳۰۰۳ ،۳۰۰۲و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۴۰۲۷
 -٢ﺿﻌﺒﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۳۴/۶اﺑﻦ ھﺸﺎم آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻠﻖ در »ﺳﯿﺮت« ﺧﻮد )(۲۹ ،۲۸/۳
آورده اﺳﺖ.
 -٣ﻃﻠﺤﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮد.
 -٤در ﻧﺺ ﻟﻔﻆ ﻣﻐﻔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن زره و ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪھﺎی زره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮ آن را
زﯾﺮ ﮐﻼه ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺟﻤﻊ آن ﻣﻐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮھﻨﮓ اﻟﻤﻨﺠﺪ ،ﻻروس و ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از روﯾﺶ ﺑﮑﺸﻢ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﮕﺬار ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ّ
ﻣﻦ وی را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و او ﮐﺸﯿﺪن آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪ ،و آن را ﺑﺎ دھﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪھﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ،و
دﻧﺪان ﺛﻨﯿﻪاش ھﻤﺮاه آن ﺣﻠﻘﻪ اﻓﺘﺎد .ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ او ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﮕﺬار) .اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی آن ﭼﻨﺎن
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و دﻧﺪان ﺛﻨﯿﻪ دﯾﮕﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ اﻓﺘﺎد ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺪان ﺛﻨﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪﮐﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ در ﺑﻌﻀﯽ آن ﺳﻨﮕﺮھﺎ آﻣﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ وی ھﻔﺘﺎد
و ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺰه ،ﺗﯿﺮ و ﺿﺮﺑﻪ )ﺷﻤﺸﯿﺮ( ﺧﻮرده اﺳﺖ ،و اﻧﮕﺸﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻪ ﮐﺎرش
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۹آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) ،(۳/۲۹۸اﺑﻦ ﺳﻨﯽ ،ﺷﺎﺷﯽ ،ﺑﺰار ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ،اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن ،دار ﻗﻄﻨﯽ در اﻻﻓﺮاد،
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۷۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺻﺤﺎﺑﻦ و ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و اذﯾﺖ ﻫﺎ در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ أ
ّ
ﺻﺪﯾﻘﺲ و ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ

اﺻﺮار اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺷﺪن و ﺧﻄﺒﻪ وی در آن ﻣﻮﻗﻊ و اذﯾﺘﯽ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
در آن ھﻨﮕﺎم

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ص -ﮐﻪ ﺳﯽوھﺸﺖ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ -ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای
آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺎ ﮐﻢ ھﺴﺘﯿﻢ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺎﭘﯽ
اﺻﺮار ﻣﯽروزﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ،
ھﺮ ﻣﺮدی در ﻣﯿﺎن ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﯿﺐ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ در »ﻣﺴﻨﺪ« ﺧﻮد ) (۳و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۶۳ /۲و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲۹۸ /۳
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۲ /۶آن را ﺑﻪ ﺑﺰرا ارﺟﺎع داده و ﮔﻔﺘﻪ :در ﺳﻨﺪ آن اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) -۶۹۸۰اﺣﺴﺎن( آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ارﻧﺎووط آن را در ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت )از ﻃﺮف ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ( ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﺷﺪﻧﺪ،
و اﺑﻮﺑﮑﺮ زﯾﺮ ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ ،و ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻪ وی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،و او را ﺑﺎ دو دﺳﺘﺶ ﻣﯽزد ،و ﮐﻔﺶھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ روی وی ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ
ﺷﮑﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ روی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽاش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻨﻮﺗﯿﻢ  ١در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را از وی دور ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻮ ﺗﯿﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ را در
ﺟﺎﻣﻪای ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وی را داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻣﺮگ وی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﻮﺗﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻤﯿﺮد ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ را ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺸﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ و
ﺑﻨﻮ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاب داد ،وی در آﺧﺮ روز ﺑﻪ ﺣﺮف آﻣﺪه
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻪ ﮐﺮد؟ آﻧﮫﺎ وی را ھﺪف زﺑﺎنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده،
ﺳﺮزﻧﺸﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ام اﻟﺨﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺒﯿﻦ ،ﺑﻪ او ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ وی ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﺷﺎن ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ وی ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪ ،ﻣﺎدرش ﺑﺮ وی
ﺧﯿﻠﯽھﺎ اﺻﺮار ﻧﻤﻮد )ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ( وﻟﯽ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻪ
ﺷﺪ؟ ﻣﺎدرش ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ درﺑﺎره رﻓﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻢ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ام ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻨﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﺮو ،و از وی ﺑﭙﺮس ،ﻣﺎدرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎل ّ
ام ﺟﻤﯿﻞ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻮ را از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ام ﺟﻤﯿﻞ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧﺰد ﻓﺮزﻧﺪت ﺑﺮوم )ﻣﯽروم( .ﻣﺎدر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ام ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎ وی رﻓﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ را
اﻓﺘﺎده و رﻧﺠﻮر ﯾﺎﻓﺖ ،ام ﺟﻤﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻖ ﺗﻮ روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ اھﻞ ﻓﺴﻖ و ﮐﻔﺮاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻣﺘﻤﻨﯽ ام ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺘﻘﺎﻣﺖ را از آﻧﮫﺎ ﺑﮕﯿﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ام ﺟﻤﯿﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻣﺎدرت اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :از وی ﺧﻮد ھﺮاس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .ﮔﻔﺖ :او ﺳﺎﻟﻢ و
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :وی در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ام ﺟﻤﯿﻞ در داراﺑﻦ ارﻗﻢ  .٢اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺎﯾﻢ ﻧﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﻣﯽﭼﺸﻢ و ﻧﻪ ھﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽای
 -١ﻗﻮم اﺑﻮﺑﮑﺮ س.
 -٢ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ ارﻗﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻻرﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ .آن دو ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻢ ﺷﺪ و ﻣﺮدم آرام ﺷﺪﻧﺪ) ،ﺑﻌﺪ( ﺑﺎ
وی در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻮد و او را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
داﺧﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪش ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف وی روی آوردﻧﺪ ،و ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وی رﻗﺖ
ﺷﺪﯾﺪی ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ
آزاری ،ﺟﺰ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ھﻤﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﮐﻪ در روﯾﻢ زد ،ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺎدرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻧﯿﮏ و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ھﺴﺘﯽ ﭘﺲ او را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﻦ ،و
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره وی دﻋﺎ ﮐﻦ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت دھﺪ.
راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای وی دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و
او اﺳﻼم آورد .و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮏ ﻣﺎه در آن ﻣﻨﺰل اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ﺳﯽ و ﻧﻪ ﺗﻦ ﻣﺮد ﺑﻮد ،و ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س در ھﻤﺎن روزی اﺳﻼم آورد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻣﻀﺮوب ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و اﺳﻼم آوردن وی

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س  -ﯾﺎ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم(  -دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و
آن درﺑﺎره ﻋﻤﺮ س ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ١دﻋﺎ در روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد ،و ﻋﻤﺮ س در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
اﺳﻼم آورد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ،
اﺑﻮااﻻرﻗﻢ -ﮐﻪ ﮐﻮر و ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد -ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺴﺮم ﻋﺒﯿﺪاﻻرﻗﻢ را
ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺣﻖ ھﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا دﯾﻦ ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟ و آﻧﮫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ھﺴﺘﻨﺪ
دﯾﻦﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؟ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮ ،ﻣﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ،و دﯾﺪی ﮐﻪ
ﭼﻪ دﯾﺪﯾﻢ!!« ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ھﯿﭻ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ
در آن ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن را در آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﻗﺮﯾﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ّادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯽدﯾﻦ
 -١در اﺻﻞ »ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻋﻤﺮ« آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ آن ﺗﺼﺤﯿﻒ از »ﻓﺎﺻﺎب ﻋﻤﺮ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ھﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .م.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺷﺪهای؟ ﻋﻤﺮ )در ﭘﺎﺳﺦ( ﻓﺮﻣﻮد» :أﺷﻬﺪ أن ﻻ إِﻪﻟ إِﻻ ا� وﺣﺪه ﻻ ِ
َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ
ﻮﻪﻟ«» ،ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ« .ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او ﺑﺮ ﻋﺘﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،و او

را زﯾﺮ ﭘﺎی اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ زدن او ﮐﺮد و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﻓﺮود ﺑﺮد و
ﻋﺘﺒﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺮد ،و ﻣﺮدم دور ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺮﯾﻒ آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم از )اذﯾﺖ و آزار( وی ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪﻧﺪ .وی ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ دﯾﮕﺮی ھﻤﺎن ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ را
ﮐﻪ در آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را در آن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ از آن در
ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد .و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ،
اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن را در آن ﺑﺪون ﺧﻮف و ھﺮاﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدم ،آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﻤﺮ و ﺣﻤﺰه در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ را ﻃﻮاف
ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺳﻮی دار ارﻗﻢ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎزﮔﺸﺖ .١
ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ اﺳﻼم
ّ
آورد ،و اﯾﻦ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﻌﺜﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۳۰آﻣﺪه .و
ﺣﺎﻓﻆ اﯾﻦ را در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۴۷از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ و
ّ
ﺣﮑﺎﯾﺖ وی ﺑﺎ اﺑﻦ دﻏﻨﻪ

ﺑﺨﺎری )ص (۵۵۲از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و درک ﻧﻤﻮدم ھﺮدو ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ روزی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص در آن در دو ﻃﺮﻓﺶ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ :ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮرد
اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﺧﺎرج
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ) (۳۰ /۳آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ أﺑﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﯿﺜﻤﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪش ارﺟﺎع داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ وی را در »ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ« ) (۴۱۱ /۴ذﮐﺮ ﮐﺮده و وی را ﻧﻪ ﺟﺮح ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ.
ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺳﺎﻧﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮک اﻟﻐﻤﺎد  ١رﺳﯿﺪ) ،در آﻧﺠﺎ( اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺎره  ٢ﺑﻮد ﺑﻪ وی
رﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻗﻮﻣﻢ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده،
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﭘﺮوردﮔﺎرم را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ .اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ھﻢ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد!! ﺗﻮﻧﺎدار را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ
را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآوری) ،ﺗﮑﻠﯿﻒ( ﻋﯿﺎل )ﭼﻮن اﯾﺘﺎم و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ( را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮی )و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﺧﺮج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ( ،از ﻣﮫﻤﺎن ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و در ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎﮔﻮار ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﺮﮔﺮد و در دﯾﺎرت ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻋﺒﺎدت ﮐﻦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺶ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﺑﯿﮕﺎه در ﻣﯿﺎن اﺷﺮاف ﻗﺮﯾﺶ
ﮔﺸﺖ زد ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ھﻢ اﺧﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد ،آﯾﺎ
ﻣﺮدی را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎدار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻋﯿﺎل )ﭼﻮن اﯾﺘﺎم و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ( را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﻣﮫﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎﮔﻮار ،ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ذﻣﻪ و ﭘﻨﺎه دادن اﯾﻦ دﻏﻨﻪ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش را در ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،در آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺎ را اذﯾﺖ
ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﻪ ھﻢ آن را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را در ﻓﺘﻨﻪ
اﻧﺪازد ،و اﺑﻦ دﻏﻨﻪ آن ﺣﺮفھﺎ را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎل داد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،ﭘﺮوردﮔﺎرش را در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎی
ﻧﻤﯽآورد ،و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺗﻼوت ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪ،
و ﻣﺴﺠﺪی را در ﺻﺤﻦ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺗﻼوت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و زﻧﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﭘﺴﺮانﺷﺎن ﺑﺮ وی ازدﺣﺎم ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از وی
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻪ
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮕﻪ دارد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
اﺷﺮاف ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ ﻦ ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و او ﻧﺰدﺷﺎن
آﻣﺪ) ،ﺑﻪ او( ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﺎه ﺗﻮ ،ﭘﻨﺎه دادﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش را در ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺴﺠﺪی را در ﺻﺤﻦ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،و ﻧﻤﺎز و
ﻗﺮاﺋﺖ را در آن ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﻣﺎ را در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪازد ،ﻟﺬا
 -١اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻋﻘﺐ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺐ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
 -٢ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺸﮫﻮری از ﺑﻨﯽ ھﻮن اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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وی را ﺑﺎزدار ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و اﮔﺮ از اﯾﻦ اﺑﺎ ورزﯾﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮدن آن اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ،از وی ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ
ذﻣﻪات را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮ را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و
)در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل( آﺷﮑﺎر ﮐﺎری اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮ آن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻢ ،ﻣﯽداﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ
ھﻤﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ّ
ذﻣﻪام را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم
ﻋﺮبھﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﮫﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﭘﻨﺎھﺖ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن در ھﺠﺮت ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ﻣﮑﻪ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو روز را ﭘﯿﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻦ دﻏﻨﻪ
ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ  -او در آن روز رﺋﯿﺲ اﺣﺎﺑﯿﺶ  ١ﺑﻮد  -و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ای اﺑﻮﺑﮑﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﻗﻮﻣﻢ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اذﯾﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮕﯽ وﺿﯿﻘﯽ آوردﻧﺪ) .اﺑﻦ دﻏﻨﻪ(
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان را زﯾﻨﺖ ﻣﯽدھﯽ ،در ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎﮔﻮار
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮐﺎر ﻧﯿﮏ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ و ﺑﺮای ﻧﺎدار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﮔﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ
در ﭘﻨﺎه و ﺟﻮار ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و وارد ﻣﮑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻦ دﻏﻨﻪ در
ﮐﻨﺎرش اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ ،ﻣﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ را ﭘﻨﺎه دادم ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
وی ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ّ
ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﻮد) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از وی دﺳﺖ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،و در
آﺧﺮ آن آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﻨﺎه ﻧﺪادم ﺗﺎ ﻗﻮﻣﺖ را اذﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺣﺎﻻ آﻧﮫﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺖ را ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داری ﺑﺪ دﯾﺪه از ﺗﻮ اذﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮو و آﻧﭽﻪ را
دوﺳﺖ داری در آن اﻧﺠﺎم ﺑﺪه) .اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﻨﺎھﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﻨﻢ و ﺑﻪ ﭘﻨﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻢ؟ )اﺑﻦ دﻏﻨﻪ( ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﻨﺎھﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ) .اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﭘﺎﺳﺦ
داد :آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ اﺑﻦ دﻏﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه

 -١اﺣﺎﺑﯿﺶ :ﻣﺤﻠﻪھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﺎرهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ در ﺟﻨﮓﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و ﺗﺤﺒﯿﺶ:
ﺗﺠﻤﻊ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺶ در زﯾﺮ ﮐﻮھﯽ ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﺸﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺎﺑﯿﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺮﯾﺶ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ ﭘﻨﺎھﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐﺗﺎن  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وی -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س
در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺎه اﺑﻦ دﻏﻨﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ -ﺑﺎ ﺳﻔﯿﻪ و ﺑﯽﺧﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
وی راھﯽ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮد ،روﺑﺮو ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﺎک رﯾﺨﺖ ،در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه
 ﯾﺎ ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ  -از ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﺳﻔﯿﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ آن را ﺑﺮ ﺧﻮدت ﮐﺮدهای .و اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭼﻘﺪر ﺑﺮدﺑﺎر ھﺴﺘﯽ! ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭼﻘﺪر ﺑﺮدﺑﺎر ھﺴﺘﯽ!  ٢ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﭼﻘﺪر ﺑﺮدﺑﺎری! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۹۵آﻣﺪه.
و در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﺎء ل ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ )اﺳﻤﺎء( ﮔﻔﺖ :و ﺻﺪای
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﺮس و او را در ﯾﺎب .او از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭼﮫﺎر ﮔﯿﺴﻮ داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ:
ۡ
ُ
َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ً َ َ ُ َ َ ّ َ َّ ُ َ ۡ َ ٓ ُ
َ
ت مِن َّر ّ�ِ� ۡم؟!﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ.[۲۸ :
﴿��قتلون رج� أن �قول ر ِ� ٱ
� َوقد جا َء�م ب ِٱ�َ ّيِ�ٰ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻧﺸﺎنھﺎی روﺷﻦ آورده اﺳﺖ«.
آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ س روی آوردﻧﺪ .اﺳﻤﺎء ﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از ﮔﯿﺴﻮھﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺮد،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﺮاه دﺳﺘﺶ )ﮐﻨﺪه ﺷﺪه( ﻣﯽآﻣﺪ ،و او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺗﺒﺎر�ﺖ ﻳﺎ ذاﺠﻟﻼل واﻻﻛﺮام« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ھﺴﺘﯽ ای ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﯽ و ّ
ﻋﺰت« .٣

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم« ) (۱۷ ،۱۶ /۲از زھﺮی از ﻋﺮوه از ﻋﺎﺋﺸﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری ) (۳۹۰۵آن را در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻧﺼﺎر«،
ﺑﺎب :ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آورده اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ ).(۱۹۸ /۶
 -٢ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ ھﺸﺎم در ﺳﯿﺮت ) .(۱۷/۲ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪی ﺛﻘﺎت ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س اﺳﻼم
آورد ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻤﯿﻞ
ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺟﻤﺤﯽ ،ﻋﻤﺮ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰدی وی رﻓﺖ  -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪای ﺑﻮدم و ھﺮﭼﻪ را ﻣﯽدﯾﺪم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -و ﻧﺰدش رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻤﯿﻞ آﯾﺎ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻼم آوردم و ﺑﻪ
دﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص وارد ﺷﺪم؟ )اﺑﻦ ﻋﻤﺮ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺪھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ او
را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دروازه ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ:
ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ! -و آﻧﮫﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮد در اﻃﺮاف ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ -آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﻤﺮ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺖ،
ﻣﻦ اﺳﻼم آوردهام ،و ﮔﻮاھﯽ دادم ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ّ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ.
آﻧﮫﺎ ﺑﺮ وی ھﺠﻮم آوردﻧﺪ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ او ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻧﺸﺴﺖ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و او ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺳﯿﺼﺪ
ﻣﺮد ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﺨﯽ از ﻗﺮﯾﺶ
ﮐﻪ ﻗﺒﺎی ﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻂ دار ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ ،و ﻧﺰد آﻧﮫﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﮔﻔﺖ:
ﮐﺎرﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ! ﻣﺮدی ﺑﺮای ﺧﻮد
ﭼﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﺑﻨﯽ ﻋﺪی  ١را ﮐﻪ اﯾﻦ
دوﺳﺖﺷﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﺮد را واﮔﺬارﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﺟﺎﻣﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از وی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ) .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭘﺪرم -
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد  -ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪر ،آن ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ،ﻗﻮم را از ﺗﻮ،
روزی ﮐﻪ اﺳﻼم آوردی ،و آﻧﮫﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﮐﯽ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد- :ای

 -١ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﻗﻮم ﻋﻤﺮ س اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﺴﺮم -او ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﻮد  .١اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ و ﻗﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۸۲آﻣﺪه .و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ) (۱/۵۴۵از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ وی در ﺧﻮف و ھﺮاس در ﻣﻨﺰل ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ ﺳﮫﻤﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﺎی ﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ -ﻧﺰدشآﻣﺪ- ،وی از ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ -و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را
ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮﻣﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردهام
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ .ﻋﺎص ﮔﻔﺖ :راھﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ )ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر( ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
او اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم .آﻧﮕﺎه ﻋﺎص ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺮدم روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﮐﻪ
ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ .وی ﮔﻔﺖ :راھﯽ ﺑﻪ وی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .٢
ّ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۷از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س اﺳﻼم آورد ،ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ اﻣﯿﻪ وی را ﮔﺮﻓﺖ و
در رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدش و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﻣﻠﺖ )دﯾﻦ( ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ رو
ً
ﻣﯽآوری؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ را اﺑﺪا ﺗﺎ وﻗﺘﯽ رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﯽ
ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯽ .ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﺰم و ﭘﺎﯾﺪاری او را در دﯾﻨﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ،رھﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ .٣
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ

ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ از ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺧﺮاش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ در ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ؟
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) – ۲۱۹ ،۲۱۸ /۱اﯾﻤﺎن( .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق
آن را از ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از او )اﺑﻦ ﻋﻤﺮ( رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻧﺎﻓﻊ
ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ ھﺴﺖ اﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ او در ﺳﯿﺮت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ در »اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۳۸۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری.(۵۴۵ /۱) .
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »ﻃﺒﻘﺎت« ).(۳۷/۳

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪه ،و از زﻧﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻗﺮار
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و او را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺒﻌﻪ
ﺑﻨﺖ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﻣﺎدر وی .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۴۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۳۶۹از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :در ﺑﺎزار ﺑﺼﺮی  ١ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن راھﺒﯽ از ﺻﻮﻣﻌﻪ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :از اھﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﺣﺮم ھﺴﺖ؟
ﻃﻠﺤﻪ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﺣﻤﺪ ﻇﮫﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ .اﯾﻦ ﻣﺎھﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﻇﮫﻮرش از ﺣﺮم و ھﺠﺮﺗﺶ ﺑﻪ دﯾﺎری اﺳﺖ
دارای ﺧﺮﻣﺎ ،ﺳﻨﮓھﺎی ﺳﯿﺎه و زﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮره زار ،ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪﺳﻮی وی از ﺗﻮ
ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﻠﺤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ او ﮔﻔﺖ در ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و
ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪم :آﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ّاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻣﯿﻦ ،ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ از وی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ
و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهای؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﻧﺰد وی ﺑﺮو ،و ﺑﺮ
وی داﺧﻞ ﺷﻮ ،و از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن او ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻃﻠﺤﻪ آﻧﭽﻪ را
راھﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﺎ او ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪ ،و ﻃﻠﺤﻪ اﺳﻼم آورد و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﭽﻪ را راھﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﯾﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻃﻠﺤﻪ اﺳﻼم آوردﻧﺪ،
ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﺪوﯾﻪ آن دو را ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﺮدویﺷﺎن را در ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻨﯽ
ﺗﯿﻢ ھﻢ از آﻧﮫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،و ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﺪوﯾﻪ »ﺷﯿﺮ ﻗﺮﯾﺶ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻃﻠﺤﻪ )ﻗﺮﯾﻨﯿﻦ(» ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ھﻢ« ،ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را از ﺷﺮ اﺑﻦ ﻋﺪوﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ دار«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۹آﻣﺪه.
زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ
 -١ﺑﻪ ﺿﻢ ﺑﺎء ،ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺷﺎم از ﻧﻮاﺣﯽ دﻣﺸﻖ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۶۹/۳و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۱۶۷ :۱۶۵ /۲در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۹از اﺑﻮاﺳﻮد راﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اﺳﻼم آورد ،ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ھﺠﺪه ﺳﺎل داﺷﺖ،
ﻋﻤﻮی زﺑﯿﺮ وی را در ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ آوﯾﺰن ﻣﯿﮑﺮد ،و ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﺮ وی دود ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی
ً
ﮐﻔﺮ ﺑﺮﮔﺮد .زﺑﯿﺮ )در ﺟﻮاب( ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﺪا ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم  .١اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺰواﺋﺪ ) (۹/۱۵۱ﮔﻔﺘﻪ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۶۰ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از اﺑﻮاﺳﻮد از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺻﻞ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪه
ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س را در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎﯾﺶ ھﻤﺮاھﯽ
ﻧﻤﻮدم ،در ﯾﮏ ﺻﺤﺮای ﺟﺰﯾﺮه ﺟﻨﺐ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺮده ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﻦ ﺑﺮای او ﭘﺮده
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻧﻈﺮی از ﻣﻦ ﺑﻪ وی اﻓﺘﺎد ،و )ﺑﺪن( او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه دﯾﺪم .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﺗﻮ آﺛﺎری را دﯾﺪم ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهام .ﮔﻔﺖ :آن را دﯾﺪی؟
ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮ ﺟﺮاﺣﺘﯽ از آﻧﮫﺎ ،ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و در راه
ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ  .٢و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۶۰ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ
ﻣﻮﺻﻠﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺑﯿﺮ را دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ :در ﺳﯿﻨﻪاش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢھﺎ ،ﺟﺎی ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح ﻣﺆذن س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺳﻼم را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ھﻔﺖ ﺗﻦاﻧﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺎر و ﻣﺎدرش ﺳﻤﯿﻪ،
 -١ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »ﺣﻠﯿﺔ« ) (۸۹/۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۶۰ /۳ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در »ﻣﺠﻤﻊ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺳﻞاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة از ﭘﺪرش ﺑﺸﻤﺎره
) (۵۵۴۸رواﯾﺖ ﮐﺮده و او و ذھﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۶۰ /۳ﺑﺸﻤﺎره ) (۵۵۵۰و او و ذھﺒﯽ درﺑﺎرهی آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ
رواﯾﺖ »ﻣﻮﺻﻠﯽ« ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »ﺣﻠﯿﺔ« ) (۹۰ /۱از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ
آورده ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ـ ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺻﮫﯿﺐ ،ﺑﻼل و ﻣﻘﺪا ش .اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .و
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﻣﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ آﻧﮫﺎ را ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﺎن
زرهھﺎی آھﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و در آﻓﺘﺎب داغ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ از
آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻼل ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ در راه ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و
ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﯽﻗﺪر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﭽﻪھﺎ دادﻧﺪ) ،ﺑﭽﻪھﺎ(
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده او را در درهھﺎی ﻣﮑﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،و او ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺣﺪ ،اﺣﺪ »ﺧﺪا ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۸۴رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ آن دو )-ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ( -آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۱۴۹و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۴آﻣﺪه ،آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺴﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۱۴۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻼل س در راه ﺧﺪا دﯾﺪ
اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۰از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ

وی آﻣﺪه :اﻣﺎ دﯾﮕﺮان را زرهھﺎﯾﯽ از آھﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در آﻓﺘﺎب ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ،و
ّ
ﻣﺸﻘﺖ و رﻧﺞ آﻧﮫﺎ از ﺣﺮارت آھﻦ و آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﺷﺪ ،اﺑﻮﺟﮫﻞ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهاش را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻧﺰد آﻧﮫﺎ آﻣﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺠﺎھﺪ ﮔﻔﺘﻪ  -و در ّ
ّ
ﻗﺼﻪ ﺑﻼل
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ و ﺗﻮﺑﯿﺦ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮد .و اﺑﻦ
٢
اﻓﺰوده  -آﻧﮫﺎ وی را در ﻣﯿﺎن اﺧﺸﺒﯿﻦ ﻣﮑﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ در ﮔﺮدﻧﺶ ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۱۶۶از ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻼل از ﮐﻨﯿﺰی از ﺑﻨﯽ
ﺟﻤﺢ ﺑﻮد ،وی را در رﯾﮕﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﻣﮑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﺮ رﯾﮕﺴﺘﺎن
ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮک ﺑﯿﺎورد ،وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺣﺪ ،اﺣﺪ »ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ« ،ورﻗﻪ ﺑﺮ وی در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺣﺪ ،اﺣﺪ ای ﺑﻼل .ﺑﻪ

 -١ﺣﺴﻦ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) (۴۰۴/۱و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۵۰و ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۸۴/۳ﺣﺎﮐﻢ آن ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و
ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« ) (۱۲۲ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ھﺪف ﮐﻮه اﺑﻮﻗﺒﯿﺲ و اﺣﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ را در اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ.

٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ او را ﺟﺎی ﺗﺒﺮک ﻗﺮار ﺧﻮاھﻢ داد .١
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺸﮫﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ھﻢ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ورﻗﻪ در روزھﺎی
ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و اذﯾﺖھﺎ را درک ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺟﯿﺪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۶۳۴آﻣﺪه.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۸از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ورﻗﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ از ﻧﺰد ﺑﻼل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻼل
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺣﺪ ،اﺣﺪ »ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ« ،وی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺣﺪ ،اﺣﺪ ای
ﺑﻼل .ﺑﻌﺪ از آن ورﻗﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻪﺳﻮی اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﺑﻼل اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد ،روی آورده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ وی را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ً
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ﻣﺤﻞ او را ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻢ داد ،روزی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در
ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰد وی ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺧﺪا
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ او را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮدهای ،ﻟﺬا از
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪه .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﺰدم ﯾﮏ ﻏﻼم ﺳﯿﺎھﯿﺴﺖ
ﮐﻪ از وی ﻗﻮیﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ دﯾﻦ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺑﺪل وی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ .اﻣﯿﻪ
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدم .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :او ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﺎن ﻏﻼﻣﺶ را ﺑﻪ وی
داد ،و ﺑﻼل را ﮔﺮﻓﺘﻪ آزاد ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺮاه ﺑﺎ وی  -ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ھﺠﺮت
ﻧﻤﺎﯾﺪ  -ﺷﺶ ﻏﻼم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم آوردنﺷﺎن آزاد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻼل ھﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .٢
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۸از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :اﻣﯿﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭼﺎﺷﺖ روز ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ وی را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ در زﻣﯿﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه دار ﻣﮑﻪ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از آن اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﯿﻪاش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮی ،و
ﻻت و ﻋﺰی را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ .او -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﻋﺬاب ﺑﻮد -ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺣﺪ،

 -١در ﻣﺘﻦ ﺣﻨﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ،رزق و ﺑﺮﮐﺖ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﺪف وی
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ وی را ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ.
 -٢اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ ) (۱۹۹ ،۱۹۸/۱و اوﺑﻨﻌﯿﻢ در »ﺣﻠﯿﺔ«
) (۱۴۸/۱از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲۴۳/۱

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٥٥

اﺣﺪ» ،ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ«  .١ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ -ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺑﻼل و ﯾﺎراﻧﺶ ،و
آزﻣﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و آزاد ﺷﺪن وی ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﮐﻪ اﺳﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻋﺘﯿﻖ  ٢ﺑﻮد -ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﺰ اﷲ ﺧﲑ ﹰا ﻋﻦ ﺑﻼل وﺻﺤﺒﻪ

ﻋﺘﻴﻘ ﹰﺎ وأﺧﺰ ﻓﺎﻛﻬ ﹰﺎ وأﺑﺎ ﺟﻬﻞ

ﺑﺴﻮاه

وﻟـﻢ ﳛﺬرا ﻣﺎ ﳛﺬر اﻟـﻤﺮء ذواﻟﻌﻘﻞ

وﻗﻮﻟﻪ

ﺷﻬﺪت ﺑﺎن اﷲ رﰊ ﻋﲆ ﻣﻬﻞ

ﻓﺎن ﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻰ ﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻰ ﻓﻠﻢ اﻛﻦ

ﻻ ﴍك ﺑﺎﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﺧﻴﻔﻪ اﻟﻘﺘﻞ

ﻳﻮﻧﺲ

وﻣﻮﺳﻰ وﻋﻴﺴﻰ ﻧﺠﻨﻰ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺒﻞ

ﻟـﻤﻦ ﻇﻞ ﻳـﻬﻮ اﻟﻐﻰ ﻣﻦ آل ﻏﺎﻟﺐ

ﻋﲆ ﻏﲑ ﺑﺮ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ وﻻ ﻋﺪل

ﻋﺸﻴﻪ

ﻫـﻤـﹼﺎ

ﺑﺘﻮﺣﻴﺪه

رب
ﹼ

ﻓﻴﺎرب

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﰲ

ﺑﻼل
اﻻﻧﺎم
واﻟﻌﺒﺪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﻮی ﺑﻼل و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺘﯿﻖ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ و
ﻓﺎﮐﻪ  ٣و اﺑﻮﺟﮫﻞ را رﺳﻮا ﺳﺎزد .ﺑﯿﮕﺎھﯽ ﮐﻪ آن دو ﺑﻼل را ﺗﻌﺬﯾﺐ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از آﻧﭽﻪ
ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ و ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽھﺮاﺳﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .آری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم و اﯾﻦ
ﻗﻮﻟﺶ ،ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت دادم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﯾﻘﯿﻦ دارم .اﮔﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ،
ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮف و ھﺮاس ﻗﺘﻞ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﯿﺎورم .ای ﭘﺮوردﮔﺎر
اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺑﻨﺪه ات ﯾﻮﻧﺲ و ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،و ﺑﺎز ﻣﯿﺎزﻣﺎ .آن ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮐﺴﯽ از آل ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺳﺮﮔﺮم اﺳﺖ ،و ﻧﯿﮑﯽ و ﻋﺪﻟﯽ از وی ﺳﺮاغ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و اھﻞ ﺑﯿﺖ وی ش و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﺑﺸﺎرت رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﻤﺎر
و اھﻞ ﺑﯿﺖ وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را دﯾﺪ در راه ﺧﺪا ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
ﻧﺰد ﻋﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺬﯾﺐ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ:

 -١اﺑﻦ اﺳﺤﺎق آن را ﺑﺪون ﺳﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۹۸/۱ﺑﺎب» :ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻋﺪوان اﻟـﻤﴩﻛﲔ

ﻋﻠﯽ اﻟـﻤﺴﺘﻀﻌﻔﲔ ﻣـﻤﻦ أﺳﻠﻢ ﺑﺎﻷذی واﻟﻔﺘﻨﺔ« آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -٢ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮ وی از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« و ﻟﻘﺒﺶ »ﻋﺘﯿﻖ« اﺳﺖ.
 -٣وی ﻓﺎﮐﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﻋﻤﻮی اﺑﻮﺟﮫﻞ اﺳﺖ.

٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

»آل ﯾﺎﺳﺮ ،ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،ﻣﻮﻋﺪﺗﺎن ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ّ
ﻣﻘﻮم ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﮑﻨﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺎر ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در رﯾﮕﺰار )ﻣﮑﻪ( ﻣﯽرﻓﺘﻢ،
در آﻓﺘﺎب ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺪر ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ
ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ؟! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای آل ﯾﺎﺳﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ
آ ل ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺒﺨﺸﺎ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدهای«  .٢اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﺑﻐﻮی ،ﻋﻘﯿﻠﯽ،
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن از ﻋﺜﻤﺎن س ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۷/۷۲
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۷۷ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻤﯿﻪ ﻣﺎدر ﻋﻤﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ در اﺳﻼم

اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺣﺎﮐﻢ  ٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
ﻧﺰد ﯾﺎﺳﺮ ،ﻋﻤﺎر و ﻣﺎدر ﻋﻤﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ای آل ﯾﺎﺳﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ای آل ﯾﺎﺳﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﻋﺪ ﺷﻤﺎ
ّ
ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«  .٤و اﺑﻦ ﮐﻠﺒﯽ از اﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰودهﺳﺖ:
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰوده :اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه در ﺷﮑﻢ ﺳﻤﯿﻪ زد و او درﮔﺬﺷﺖ،
و ﯾﺎﺳﺮ ﻧﯿﺰ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب ﺟﺎن داد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺑﻪ ﺗﯿﺮ( زده ﺷﺪ و اﻓﺘﺎد  .٥اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۶۴۷آﻣﺪه .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ))۳۸۹ ،۳۸۸/۳و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﮫﻘﯽ در »دﻻﺋﻞ« ).(۲۸۲/۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۲/۱و اوﺑﻨﻌﯿﻢ در »ﺣﻠﯿﺔ« ) (۱۴۰/۱و »اﻻﺻﺎﺑﺔ« ) (۱۱۴/۸ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ
اﻧﻘﻄﺎع ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﻌﺪ و ﻋﺜﻤﺎن س اﺳﺖ زﯾﺮا وی او را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٣وی ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﭘﻮری ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪرک.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .در »ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل« ) (۷۲۸/۱ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ در »اﻟﮑﻨﯽ« ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و در »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ«
) (۲۹۳/۹ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۰۰ ،۱۹۹/۱آﻣﺪه آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺮﺳﻞ
اﺳﺖ.
 -٥ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را در »اﻻﺻﺎﺑﺔ« ) (۶۴۷/۳از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ اﺳﺖ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ).(۱۶۳/۲

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺷﮫﯿﺪی ﮐﻪ در اول اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﻣﺎدر ﻋﻤﺎر ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺰهای
در ﺷﮑﻤﺶ زده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۵۹آﻣﺪه.
ّ
ﺷﺪت آزار ﺑﺮ ﻋﻤﺎر ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﻗﻠﺒﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۰از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﻋﻤﺎر س را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﺷﻨﺎم ﻧﺪاد ،و ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻧﻨﻤﻮد رھﺎﯾﺶ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺧﺒﺮی داری؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺷﺮ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ رھﺎ ﻧﺸﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻧﮑﺮدم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻠﺒﺖ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻗﻠﺒﻢ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺗﻮ را در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ«  .١و اﯾﻦ را اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۷۸از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺎر روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،رﺳﻮل
ّ
ﺧﺪا ص ﭼﺸﻢھﺎی وی را ﭘﺎک ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﻔﺎر ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در آب ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ،
و ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﯽ ،اﮔﺮ آﻧﮫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﻮ آن را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺑﮕﻮ«  .٢وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۳/۱۷۷از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻧﺰد وی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ
و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای آﺗﺶ ،ﺑﺮای ﻋﻤﺎر ﺳﺮد و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاھﯿﻢ ÷ ﺑﻮدی ،ﺗﻮ را ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ« .٣
ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﺒﺎب ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ب

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۱۸۲/۱۴و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) .(۱۷۸/۳اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ
و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۱۷۸/۳و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۴۰/۱و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۵۷/۲ﻧﮕﺎ :ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻓﻘﻪ
اﻟﺴﯿﺮة ).(۱۱۱
 -٣اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۱۷۷/۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۱۷از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ب وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ س وی را ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :در روی زﻣﯿﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺗﻦ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺒﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ او ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻼل .ﺧﺒﺎب ﮔﻔﺖ :او از ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻼل
در ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺗﻮﺳﻂ او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ روزی آﻧﮫﺎ ﻣﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮاﯾﻢ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮا در آن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدی ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺮ روی
ﺳﯿﻨﻪام ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را  -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮدی زﻣﯿﻦ را  -ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻢ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدم ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮد داغھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۳۱آﻣﺪه.
ذﮐﺮ آزارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺒﺎب در راه ﺧﺪا دﯾﺪ

ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۴از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س از ﺑﻼل در
ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﺧﺒﺎب س ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻢ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺧﺒﺎب ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،و
آن را ﻓﻘﻂ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺸﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺖ!!  ٢و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۷۱آﻣﺪه ،از اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ّ
ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ ،ازﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮ از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺒﺎب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن آن آﺛﺎری در
ﭘﺸﺘﺶ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
و اﺣﻤﺪ از ﺧﺒﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آھﻨﮕﺮ  ٣ﺑﻮدم ،و ﺑﺮ ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ
ﻗﺮض داﺷﺘﻢ ،و ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی َدﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺰدش آﻣﺪم .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮی ﻗﺮﺿﺖ را ﻧﻤﯽدھﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮی و ﺑﺎز
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮی ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم .ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ُﻣﺮدم ،و ﺑﺎز ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪم،
ﻧﺰدم ﺑﯿﺎ آن وﻗﺖ ﻣﺎل و اوﻻد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱۱۷/۳از ﺷﻌﺒﯽ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺳﻞ.
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ ) (۱۴۴/۱ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
 -٣ﺧﺒﺎب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ...و ﺗﮏ و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۵۹آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۱۶از ﺧﺒﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری از ﺧﺒﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪم
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎرﭼﻪای در ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ّ
ﺷﺪت و
ﺳﺨﺘﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ وی -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺳﺮخ
ﺷﺪه ﺑﻮد -ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎﺷﺎﻧﻪھﺎی آھﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ و
رﺷﺘﻪاش ﮐﻪ در ﻣﺎﻓﻮق اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار داﺷﺖ،ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او را از دﯾﻨﺶ
ً
ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﺮد!! ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺳﻮار از ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺎ ﺣﻀﺮ
ﻣﻮت راه ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽھﺮاﺳﺪ - ،ﺑﯿﺎن اﻓﺰوده :و ازﮔﺮگ
ﺑﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪش  ،-وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«  .٢و اﯾﻦ را اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﻌﯿﻨﯽ ) (۷/۵۵۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۸۳ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ )اﺑﻮذر و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮادرش ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ(.
ﺑﺨﺎری ) (۱/۵۵۴از اﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﺑﻮذر رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ وادی )-ﻣﮑﻪ(-
ﺳﻮار ﺷﻮ ،و ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﮐﻪ ّادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ وی ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ،و از آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور ،از ﻗﻮل وی ﺑﺸﻨﻮ و ﭘﺲ از آن ﻧﺰدم ﺑﯿﺎ .ﺑﺮادرش ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و از ﻗﻮﻟﺶ ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد اﺑﻮذر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وی را دﯾﺪم،
ﺑﻪ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﺨﻨﯽ )ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۱۷/۴ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷۹۵اﺣﻤﺪ ) (۱۱۰/۵ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۱۶۲
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۲۶۱۲اﺑﻮداوود ) (۲۶۴۹ﺣﺎﮐﻢ ).(۳۸۳/۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻣﺪن اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ،اﺳﻼم آوردن وی و دﯾﺪن آزارھﺎ در راه ﺧﺪا
ﺑﻌﺪ وی ﺗﻮﺷﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺸﮑﯽ را ﮐﻪ در آن آب ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ،و

ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد ،و ﺧﻮب ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ از وی ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ آﻣﺪ ،و )در ﺟﺎﯾﯽ( اﺗﺮاق ﮐﺮد ،ﻋﻠﯽ س او
را دﯾﺪ ،و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮذر ﻋﻠﯽ ب را دﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮد ،و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﭼﯿﺰی ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ) ،ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن( ﺑﺎز ﻣﺸﮏ و
ﺗﻮﺷﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ ،آن روز را )ﻧﯿﺰ( ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﯿﮕﺎه ﮐﺮد ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎی ﺧﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎز از ﻧﺰد
وی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮد وﻗﺖ آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ؟ و وی
را از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ،و ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ از دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﺳﻮم ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،اﺑﻮذر س ﻋﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ را اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد.
آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدھﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورده اﺳﺖ؟
اﺑﻮذر ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﻠﯽ س ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ داد .ﻋﻠﯽ س ﻓﺮود :اﯾﻦ ﺣﻖ و درﺳﺖ
اﺳﺖ و او رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را دﯾﺪم
ﮐﻪ از آن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻢ ،اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮم ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آب ﻣﯽرﯾﺰم  ،١اﮔﺮ رﻓﺘﻢ ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﮐﻦ،
ﺗﺎ در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮم داﺧﻞ ﺷﻮی .وی ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﻤﻮد،و او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ س
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪ ،و او ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺶ داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪ و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ اﺳﻼم آورد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮم ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ« .اﺑﻮذر
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاھﻢ
َْ َْ َ
آورد ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ» :أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ
َ َ َّ
ﻻ َّ ُ
ا� َوأَ َّن ُ�َ َّﻤ ًﺪا َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ
ِإﻪﻟ ِإ
ﻮﻪﻟ«» .ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و
 -١ھﺪف از آب رﯾﺨﺘﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮل ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ از ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮل ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺗﻮ و ﻣﻦ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ .واﷲ اﻋﻠﻢ .م.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ّ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و او را زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد،
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ّ
ﻋﺒﺎس آﻣﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ او از
ﻏﻔﺎر  ١اﺳﺖ ،و راه ﺗﺎﺟﺮانﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﺎم )از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﺎﻧﮫﺎﺳﺖ(؟! و او را از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت داد.
ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻪ ﻓﺮدای آن روز ﻋﯿﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داد ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎز وی را زدﻧﺪ و ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ّ
ﻋﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺖ .٢
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ) (۱/۵۰۰ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای
َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ
ا� َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ َّن ُ�َ َّﻤ ًﺪا َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ َ َّ ْ ُ
ﻻ َّ ُ
ﻮﻪﻟ أﻣﺎ َ�ﻌﺪ«» ،ﻣﻦ
ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ! »أ� أﺷﻬﺪ أن ﻻ ِإﻪﻟ ِإ
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل

اوﺳﺖ« .آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و آن ﻃﻮر زده ﺷﺪم
ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ّ
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن روی ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،آﯾﺎ ﻣﺮدی از ﻏﻔﺎر را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت
و راه ﻋﺒﻮرﺗﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻔﺎر اﺳﺖ؟! و آﻧﮫﺎ از ﻣﻦ دور ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮدای آن روز ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ ،آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦ ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ،
و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎز ّ
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪ
و ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن دﯾﺮوزش را ﮔﻔﺖ .٣
اﺑﻮذر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺳﻼم ﺳﻼم داد

و اﯾﻦ را ) -ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ را(  -ﻣﺴﻠﻢ  ٤از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ از اﺑﻮذر ب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ّ
ﻗﺼﻪ اﺳﻼم وی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و در ﺣﺪﯾﺚ
وی آﻣﺪه :ﺑﺮادرم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻢ و ﻣﺮدی را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم او را ﺑﯽدﯾﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،و او ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ .اﺑﻮذر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪم و ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﺑﯽدﯾﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ وی
ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﯽدﯾﻦ ،ﺑﯽدﯾﻦ!! آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﻣﺮا آن ﻗﺪر زدﻧﺪ ﮐﻪ

 -١ھﺪﻓﺶ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر ﻗﻮم اﺑﻮذر س اﺳﺖ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۵۴۴/۱
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۳۵۲۲) (۵۰۰/۱
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۲۴۲در ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ،ﺑﺎب :ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺑﯽ ذر.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﻮن ﺳﻨﮓھﺎی ﺳﺮخ  ١ﮔﺮدﯾﺪم ،و در ﻣﯿﺎن ﮐﻌﺒﻪ و ﭘﺮدهھﺎﯾﺶ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪم ،و در آن ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺐ و روز درﻧﮓ ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺰ آب زﻣﺰم ﻧﺪاﺷﺘﻢ .وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ )ﮐﺴﯽ از( ﻣﺮدم ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ روش اﺳﻼم
ﺳﻼم داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ« .ﮔﻔﺖ» :وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ اﷲ،
ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ِﻏﻔﺎر .ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ و
ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ،وی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﮑﻪ ﺑﺮد ،و ﺑﺮاﯾﻢ
ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺖ ﮐﺸﻤﺶ آورد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﺑﺮادرم آﻣﺪم ،و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم ﮐﻪ
اﺳﻼم آوردهام .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،و ھﺮ دوی ﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎدرﻣﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،او
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﺰد ﻗﻮﻣﻢ آﻣﺪم و آﻧﮫﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮدم ،و
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮذر در ّ
ﻗﺼﻪ اﻋﻼم اﺳﻼﻣﺶ ،و آزارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ دﯾﺪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را )-ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ را( -ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۱۵۸از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل

ﺧﺪاص در ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدم و او اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ،و ﭼﯿﺰی از ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻧﺪم .ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دﯾﻦ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻢ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی« .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم .اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی در ﺑﺮاﺑﺮم ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ .آن ﮔﻪ آﻣﺪم  -ﮐﻪ
َْ
ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  -ﮔﻔﺘﻢ» :أﺷ َﻬ ُﺪ
َ ْ َ َ َ َّ
ﻻ َّ ُ
ا� َوأَ َّن ُ�َ َّﻤ ًﺪا َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ
ﻮﻪﻟ«» .ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و
أن ﻻ إِﻪﻟ إِ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ« .ﺣﻠﻘﻪھﺎ از ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮا آﻧﻘﺪر زدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺳﺮخ رھﺎﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ھﻮش

 -١وی در رواﯾﺖ »ﻧ ﹸﹸﺼ ﹸﺐ ﹸا ﹾﹶﲪ ﹸﹶﺮ« ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ھﺪف از آن ھﻤﺎن ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺖھﺎ اھﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﺳﻨﮓھﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎی ﺳﺮخ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺑﻮذر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ﻣﺮا آﻧﻘﺪر زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮﻧﮫﺎی ﺑﺪﻧﻢ ،ﭼﻮن
ھﻤﺎن ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎ ﺳﺮخ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪم .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮف .م.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٦٣

آﻣﺪه ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،او آن ﺣﺎﻟﺘﻢ را دﯾﺪه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم«،
ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آرزوﯾﯽ در دﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ھﻤﺮاه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪم ،وی ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ ،و ﭼﻮن آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
رﺳﯿﺪ ﻧﺰدم ﺑﯿﺎ« .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ از اﺑﻮذر ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪم و اھﻞ وادی ﺑﺎ ھﻤﻪ ﮐﻠﻮخ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮ ﺳﺮم رﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﺑﯿﮫﻮش ازﺧﻮد
اﻓﺘﺎدم ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪم و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺮﺧﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۱۵۹آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۳۸ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ و ھﻤﺴﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻋﻤﺮ ب و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ

ﺣﮑﺎﯾﺖ اذﯾﺖ ﺷﺪن ﺳﻌﯿﺪ و ھﻤﺴﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ،و ّ
ﻗﺼﻪ اﺳﻼم آوردن ﻋﻤﺮ

ﺑﻪ ﻓﻀﻞ دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ

ﺑﺨﺎری ) (۱/۵۴۵از ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ س
در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی
) (۱/۵۴۶از او آﻣﺪه ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪی ،ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﻼم ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ،ﻣﻦ و
ﺧﻮاھﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۱از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ زھﺮه ﺑﺎ وی
ﺑﺮﺧﻮرده ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای ﻋﻤﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﮑﺸﻢ .آن ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﮑﺸﯽ از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ زھﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪهای ،و دﯾﻨﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﯽ،
ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟! )آن ﻣﺮد( ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ؟
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاھﺮ و ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮت ھﺮدو ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و دﯾﻨﺖ را ﮐﻪ
ﺑﺮ آن ھﺴﺘﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ ﺧﺸﻤﻨﺎک و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و
ﻧﺰد آن دو آﻣﺪ ،و ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ  ١ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺮدﺷﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ
داﺷﺖ) ،راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺻﺪای ﻋﻤﺮ را ﺷﻨﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ً
 -١ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در زﻣﺮه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ ﻧﺰد آن دو داﺧﻞ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻧﺰدﺗﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﭼﯿﺴﺖ؟ )راوی( ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ )ﺳﻮره( »ﻃﻪ« را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻓﻘﻂ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد روی آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ) ،راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای
ﻋﻤﺮ ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﮔﺮ ﺣﻖ در ﻏﯿﺮ دﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن داﻣﺎدﺷﺎن اﻓﺘﺎد و او را
ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮاھﺮش آﻣﺪ و ﻋﻤﺮ را از ﺷﻮھﺮش دور ﻧﻤﻮد،
وﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ روی وی ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﻪ روﯾﺶ را ﺧﻮن ﻧﻤﻮد.
ﺧﻮاھﺮش  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻖ در ﻏﯿﺮ دﯾﻦ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ
ﻻ َّ ُ
ا� َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ َّن ُ�َ َّﻤ ًﺪا َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ
ﻮﻪﻟ«» ،ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﺖ!! »أﺷﻬﺪ أن ﻻ ِإﻪﻟ ِإ
ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدﺗﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ) .راوی(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ- :ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،-ﺧﻮاھﺮش ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﻠﯿﺪ ھﺴﺘﯽ و آن را ﻓﻘﻂ ﭘﺎﮐﺎن
ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻏﺴﻞ ﮐﻦ و ﯾﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺘﺎب را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ» :ﻃﻪ« ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪ:
َّ َ َ َّ ُ َ ٓ َ َ َّ ٓ َ َ ۠ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َّ َ ٰ َ ۡ
ٓ
﴿إِن ِ ٓ
� �نا ٱ� � إِ� ٰه إِ� �نا فٱ�بد ِ� وأق ِ ِم ٱلصلوة ِ�ِ�رِي ] ﴾١٤ﻃﻪ.[۱۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﯾﺎد

ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدار«.
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻧﺰد ّ
ﻣﺤﻤﺪ رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺎب ﻗﻮل
ﻋﻤﺮ را ﺷﻨﯿﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﻮ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ دﻋﺎی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد(» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ھﺸﺎم ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺶ«) .راوی( ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در داﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در دروازه ﺣﻤﺰه ،ﻃﻠﺤﻪ و ّ
ﻋﺪهای از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه ﺗﺮس ﻗﻮم را از ﻋﻤﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :آری ،اﯾﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اراده ﺧﯿﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﻼم
ﻣﯽآورد و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ آن را اراده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺘﻞ وی
ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ و

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺑﺮاﯾﺶ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ ،و ﮔﺮﯾﺒﺎن و ﺑﻨﺪھﺎی
ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ذﻟﺖ و ﻋﺬاب ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ
وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﺎزل ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﯽ؟ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺶ«) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ ،وی اﺳﻼم آورده ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﺎرج
ﺷﻮ  ٢ .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻌﯿﻨﯽ ) (۸/۶۸آﻣﺪه.و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
درازﺗﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۸۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺛﻮﺑﺎن س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺶ« ،و وی ﺧﻮاھﺮش را در ّاول ﺷﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ
ۡ ۡ
َ َّ
َ َ
)ﺳﻮره( را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ﴿ :ٱق َرأ ب ِٱ ۡس ِم َر ّ�ِك ٱ�ِي خل َق  ﴾١زده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد وی
را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن در وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺻﺪای وی را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ۡ ۡ
َ َّ
َ َ
﴿ٱق َرأ ب ِٱ ۡس ِم َر ّ�ِك ٱ�ِي خل َق  ،﴾١ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ھﻢ
ﮐﻼم ﺧﻔﯽ ﻏﯿﺮﻣﻔﮫﻮم ﺧﻮدش  .٣آﻧﮕﺎه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و ﺑﻼل را
ﺑﺮ دروازه ﯾﺎﻓﺖ ،و دروازه را ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺗﮑﺎن داد ،ﺑﻼل ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب .ﺑﻼل ﮔﻔﺖ) :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ( ﺗﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺖ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮم .ﺑﻼل ﻋﺮض
ﮐﺮد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮ دروازه اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
اراده ﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ دﯾﻦ داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« ،و ﺑﻪ ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز ﮐﻦ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از
ﺑﺎزوان وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﮑﺎن داده ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ و ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪهای؟« ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او
 -١در ﻣﺘﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺠﮫﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎرج ﺷﻮ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺪف از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم .واﻟﻠﻪاﻋﻠﻢ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۲۰ ،۲۱۹/۲و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۱۹۲ ،۱۹۱/۳اﺑﻦ اﺳﺤﺎق
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۴/۱آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﺳﻨﺎد اﺑﻦ ﺳﻌﺪو ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎدﯾﺜﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ...اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از
ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺲ و اﺳﻠﻢ ﻣﻮﻻی ﻋﻤﺮ و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﻤﺮ .ﻧﮕﺎ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) .(۴۷/۷اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
 -٣در ﻣﺘﻦ »ھﻤﮫﻤﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﮫﻤﻪ در اﺻﻞ:
ﺻﺪای ﮔﺎو را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﺑﻪﺳﻮی آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻦ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻮاھﯽ
ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،و ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ«.
ﻋﻤﺮ س در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ّ
ﻣﺸﺮف ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ﺧﺎرج ﺷﻮ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۶۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ آﻣﺪه و او ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮ وی ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﺰار از اﺳﻠﻢ ﻣﻮﻻی ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ آﻏﺎز اﺳﻼم آوردﻧﻢ را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ از
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﺳﻮزان
در ﯾﮑﯽ راهھﺎی ﻣﮑﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﮐﺠﺎ
ﻣﯽروی؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ .ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻨﺰﻟﺖ داﺧﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻮ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟! ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاھﺮت ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و دروازه را ﺑﺮ وی ﮐﻮﺑﯿﺪم -رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
ﻋﺎدت ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﻼم ﻣﯽآورد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،دو ﺗﻦ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد ،-ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :او دو
ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮم ﺳﭙﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دق اﻟﺒﺎب ﮐﺮدم  .١ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﮐﯿﺴﺖ! ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب -و آﻧﮫﺎ در آن وﻗﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ در
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،-ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و در
ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺘﺎب را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮم دروازه را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻢ:
ای دﺷﻤﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪهای؟! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭼﯿﺰی را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺰﻧﻢ،
آن زن ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ﻣﻦ
اﺳﻼم آوردهام .آﻧﮕﺎه رﻓﺖ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺻﺤﯿﻔﻪای را دﯾﺪم ﮐﻪ در وﺳﻂ دروازه
ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺎ را
ﺑﮕﺬار ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺳﺎزی ،و اﯾﻦ را ﻓﻘﻂ ﭘﺎﮐﺎن ﻟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام اﺻﺮار ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ...و ﺣﺪﯾﺚ را
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۴۲/۹در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ اﻟﺮﺣﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری
درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺰ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ .ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪـ
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎ :ﻣﯿﺰان ).(۴۲۲/۴

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ّ
ﺑﻪ ﻃﻮل آن در اﺳﻼم آوردن ﻋﻤﺮ س و آﻧﭽﻪ در ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﺑﺮاﯾﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۳از ﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن

ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س ﺣﺎﻟﺖ اﺻﺤﺎب را در ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد  -و ﺧﻮدش در
ﭘﻨﺎه وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه در اﻣﺎن ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد  -ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻦ در اﻣﺎن ،در ﭘﻨﺎه ﻣﺮدی از اھﻞ ﺷﺮک ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎران و اھﻞ دﯾﻨﻢ اذﯾﺖھﺎ و آزﻣﻮنھﺎﯾﯽ را از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا از آن ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺺ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻧﻔﺲ و رواﻧﻢ اﺳﺖ!! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰد وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه
رﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ،ذﻣﻪ و ﭘﻨﺎھﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﭘﻨﺎه و اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮدم .وی ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،ای ﺑﺮادر زادهام ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ از ﻗﻮﻣﻢ ﺗﻮ را آزار داده
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ راﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وی
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮم.ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮو ،و ﭘﻨﺎھﻢ را آﺷﮑﺎرا ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﭘﻨﺎھﺖ دادم ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،وﻟﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﻨﺎھﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ) .ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س( ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ وی را وﻓﺎدار و ﭘﻨﺎه دھﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻧﺒﺮم ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﻨﺎھﺶ را ﺑﻪ وی ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮدم.
ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺒﯿﺪﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﮐﻼب ﻗﯿﺴﯽ در
ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮایﺷﺎن ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن س ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺴﺖ.
ﻟﺒﯿﺪ -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺳﺮود -ﮔﻔﺖ:
اﻻ ﻛﻞ ﺷﯽء ﻣﺎ ﺧﻼ اﷲ ﺑﺎﻃﻞ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ھﻼ ک ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ« .ﻋﺜﻤﺎن
ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ) ،ﺑﻌﺪ از آن او( ﮔﻔﺖ:
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »دﻻﺋﻞ« ) (۲۱۶/۲ﺑﺰار ) (۲۴۹۳آﺟﺮی ) (۱۳۴۷و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ) (۱۳۷۶اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری آن را ﺑﻪ ﺑﺰار ارﺟﺎع داده اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ آن اﺳﺎﻣﻪ
ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۵۲/۲آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ھﯿﺜﻤﯽ
در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۶۴/۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

٦٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﻛﻞ

ﻧﻌﻴﻢ

ﻻ

ﳏﺎﻟﻪ

زاﺋﻞ

»و ھﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮاھﯽ ﻧﺨﻮاھﯽ زاﯾﻞ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ« ،ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻧﻌﻤﺖ
اھﻞ ّ
ﺟﻨﺖ زاﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻟﺒﯿﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ از ﭼﻪ وﻗﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﻣﺮدی از
ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻪ و ﺑﯽﺧﺮد ﺑﺎ ﺑﯽﺧﺮدان دﯾﮕﺮی ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺎ را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد از ﮔﻔﺘﻪ وی ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻦ ،ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪھﺎی
وی را رد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﺎن ﻣﺮد ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺶ ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﻪ آن را ﺳﯿﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﺑﺮادر
زادهام ،ﭼﺸﻤﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه در اﻣﺎن و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻮ در ﭘﻨﺎه ﻗﻮی و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻗﺮار داﺷﺘﯽ .ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﯿﻦ
ﭼﺸﻢ درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮش در راه ﺧﺪا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﺑﻮﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ﻣﻦ در ﭘﻨﺎه ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ او از ﺗﻮ ﺑﺎ ّ
ﻋﺰتﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ!! آﻧﮕﺎه
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻓﺎن ﹸ
ﺗﻚ ﻋﻴﻨﻲ ﰲ رﴈ اﻟﺮب ﻧﺎﻟـﻬﺎ

ﻳﺪا ﻣﻠﺤﺪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻬﺪ

ﻓﻘﺪ ﻋﻮض اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻮاﺑﻪ

وﻣﻦ ﻳﺮﺿﻪ اﻟﺮﲪﻦ ﻳﺎ ﻗﻮم ﻳﺴﻌﺪ

ﻓﺎﲏ  -وإن ﻗﻠﺘﻢ ﻏﻮ ﻣﻀﻠﻞ

ﺳﻔﻴﻪ  -ﻋﲆ دﻳﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﳏﻤﺪ

دﻳﻨﻨﺎ

ﻋﲆ رﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻐﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻳﻌﺘﺪي

ارﻳﺪ

ﺑﺬاك

اﷲ

واﳊﻖ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺤﺪ در دﯾﻦ و ﮔﻤﺮاه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر
زده ﺷﺪه اﺳﺖ) ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد( .ﭼﻮن رﺣﻤﺎن در ﻋﻮض آن ﺛﻮاب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ای
ﻗﻮم ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ رﺣﻤﺎن راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد ،ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ -ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ،ﻧﺎدان و ﺑﺮ ﺑﯿﺮاھﻪ ھﺴﺘﻢ -ﺑﺮ دﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .و ھﺪﻓﻢ از آن ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺣﻖ دﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺗﺠﺎوزو ّ
ﺗﻌﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س درﺑﺎره ھﻤﯿﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٦٩
ﻣﻜﺘﺌﺒ ﹰﺎ

اﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮ دﻫﺮ ﻏﲑ ﻣﺎﻣﻮن

اﺻﺒﺤﺖ

اﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮ اﻗﻮام ذوی ﺳﻔﻪ

ﻳﻐﺸﻮن ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ اﱃ اﻟﺪﻳﻦ

ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻮا

واﻟﻐﺪر ﻓﻴﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﺎﻣﻮن

اﻻ ﺗﺮون  -اﻗﻞ اﷲ ﺧﲑﻫﻢ -

اﻧﺎ

ﻟﻌﺜﻤـﺎن

ﺑﻦ

ﻣﻈﻌﻮن

اذ ﻳﻠﻄﻤﻮن -وﻻ ﳜﺸﻮن -ﻣﻘﻠﺘﻪ

ﻃﻌﻨﺎ

دراﻛﺎ

وﴐﺑ ﹰﺎ

ﻏﲑ

ﻣﺎﻓﻮن

ﻓﺴﻮف ﳚﺰﻳـﻬﻢ ان ﱂ ﻳﻤﺖ ﻋﺠ ﹰ
ﻼ

ﻛﻴ ﹰ
ﻼ

ﺑﻜﻴﻞ

ﺟﺰا ﹰء

ﻏﻀﺒﻨﺎ

ﺗﺒﻜﯽ

ﻏﲑ

ﻛﻤﺤﺰون

ﻣﻐﺒﻮن

١

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ از ﺗﺬﮐﺮ و ﯾﺎد روزﮔﺎر و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪهای و ﭼﻮن اﻧﺪوھﻨﺎک ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ .و ﯾﺎ از ﯾﺎد اﻗﻮام ﺑﯽﻋﻘﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻇﻠﻢ روا ﻣﯽدارﻧﺪ .اﯾﻨﮫﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از
ﻓﺤﺸﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،و ﻏﺪر و ﺧﯿﺎﻧﺖ درﻣﯿﺎنﺷﺎن راھﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل و ﻋﺎدی ،و از آن
اﻣﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ اﯾﺸﺎن را ﮐﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﯽزدﻧﺪ ،و از
ﭼﺸﻤﺶ -ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،-زدن ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ .زود اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را،
اﮔﺮ ﺑﻪ زودی ﻧﻤﯿﺮد ،ﺟﺰا ﺑﺪھﺪ ،ﺟﺰای ﺑﺮاﺑﺮ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺪون زﯾﺎن و ﻓﺮﯾﺐ«.
و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )ّ (۳/۹۳
ﻗﺼﻪ اﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن را از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺪون اﺳﻨﺎد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و
اﻓﺰوده اﺳﺖ :وﻟﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ -ای ﺑﺮادر زادهام -و دوﺑﺎره در ﭘﻨﺎھﺖ
ﺑﺮﮔﺮد .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ  .٢و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۳۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه.
ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س و ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۸۲از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪری و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ

ﻋﻤﯿﺮ در ﺟﻮاﻧﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻣﻮی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺟﻮان ﯾﮑﺘﺎی ﻣﮑﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش وی را

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ) .(۱۰۳/۱در اﺳﻨﺎد آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل وﺟﻮد دارد.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﯾﻦ ھﺸﺎم ) (۱۵ – ۱۴/۲آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ در
»اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۱۹۶/۲و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۸۲/۶از ﻣﺮﺳﻞ ﻋﺮوة ﺑﻦ زﯾﺒﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ از
ﺑﯽاﻻﺳﻮد از او ،و اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﯿﻠﯽھﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎدرش ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺎﻟﺪار ﺑﻮد ،ﺑﺮای وی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس و
ﻧﺎزکﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻣﮑﻪ از ھﻤﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﮐﻔﺶھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻀﺮﻣﻮت را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص او را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را در ﻣﮑﻪ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻣﻮی  ١ﺑﮫﺘﺮ ،ﻟﺒﺎس ﻧﺎزکﺗﺮ و ﺧﻮب
در ﻧﻌﻤﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﻪ ﻣﺼﻌﺐ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در دار ارﻗﻢ ﺑﻦ
اﺑﯽ اﻻرﻗﻢ ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺰدش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﻼم آورد ،و او را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد ،از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺳﻼم ﺧﻮد را از ﺗﺮس ﻣﺎدر و ﻗﻮﻣﺶ ﭘﻨﮫﺎن و
ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺖ .و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻃﻠﺤﻪ او رادﯾﺪﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﻗﻮﻣﺶ ﺧﺒﺮ داد .آﻧﮫﺎ وی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و
ﻣﺤﺒﻮﺳﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ در ھﺠﺮت اول
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
دﮔﺮﮔﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و )ﺑﺪن ﻧﺎزک و آﺳﻮدهاش( درﺷﺖ و -ﺧﺸﻦ -ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﻣﺎدرش از ﺳﺮزﻧﺶ وی دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ .٢
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺳﮫﻤﯽ س و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ

اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺎدﺷﺎه روم دﯾﺪ ،و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳﺮ وی ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ س
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮراﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﻪﺳﻮی
روم ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،روﻣﯽھﺎ وی را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺮده،
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ از اﺻﺤﺎب ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ .آن ﻃﺎﻏﯽ ﺳﺮﮔﺶ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻗﺪرﺗﻢ ﺷﺮﯾﮑﺖ ﺳﺎزم؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯿﺖ را و
ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﻋﺮبھﺎ ﻣﺎﻟﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭼﺸﻢ زدن از
دﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﮔﺮدم ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ) .ﭘﺎدﺷﺎه روم( ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﻟﻤﻪ « اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﺮاد ﻣﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺮﻣﻪھﺎی ﮔﻮش ﻗﺮار دارد ،و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن
را »ﺟﻤﻪ « ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸۲/۳در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﺳﯿﺮ اﻋﻼم
اﻟﻨﺒﻼء« ).(۹۲:۹۴/۳

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٧١

ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﻮد داﻧﯽ .آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر داد و او را ﺑﻪ دار ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ :ﺑﻪ او دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ وی ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﻮر داد او را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ دﯾﮕﯽ را
ﺧﻮاﺳﺖ ،و در آن آب رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن دو ﺗﻦ از اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
را ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ از آن دو را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد) ،و در ھﻤﺎن آب ﺟﻮش در دﯾﮓ( اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ او اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن
اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮدﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :وی ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :او
را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﻪ وی ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ اﻣﺎ او اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ،ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ در اﯾﻦ دﯾﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﯽروی ،وﻟﯽ ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ھﺮ ﻣﻮی
ﺑﺪﻧﻢ روح ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﻓﺪا ﻣﯽﺷﺪ .آن ﻃﺎﻏﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺳﺮم را ﻣﯽﺑﻮﺳﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ را رھﺎ ﮐﻨﻢ؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :و ھﻤﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را )ھﻢ رھﺎ ﻣﯽﺳﺎزی(؟ ﮔﻔﺖ:
ھﻤﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را )ﻧﯿﺰ رھﺎ ﻣﯽﺳﺎزم( .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺮ
دﺷﻤﻨﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ،و او ﻣﺮا و ھﻤﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را رھﺎ ﻣﯽﺳﺎزد،
ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺳﺮش را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،و او اﺳﯿﺮان را واﮔﺬار ﻧﻤﻮد.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،و ﻋﻤﺮ از ﻗﻀﯿﻪ وی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ را ﺑﺒﻮﺳﺪ ،و ﻣﻦ )ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر( آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺮ وی را ﺑﻮﺳﯿﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۶۲آﻣﺪه .در اﻻﺻﺎﺑﻪ )(۲/۲۹۷
 -١و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ« )(۱۰۶ ،۱۰۵ /۱۲
آﻣﺪه و ذھﺒﯽ آن را در »ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼ« ) (۳۵۸/۳ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .در ﺳﻨﺪ آن ﺿﺮار ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ در »اﻻرواء« ) (۱۵۷/۸ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮ
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﯿﺰان« ).(۳۲۸ /۲
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی دارد و آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ
اﻟﻘﺪاﻣﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻋﺠﻼن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ ﺳﻪ
ھﻤﻪﺷﺎن ﻣﺘﺮوﮐﻨﺪ و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آن را در ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﺔ در
»اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﺛﺒﻮت آن اﺳﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» .اﻻرواء« ) (۲۵/۵و
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ّ
ﻗﺼﻪ ﺷﺎھﺪی از اﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺻﻮل رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﻓﻮاﺋﺪ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﻣﺮﺳﻞ زھﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺣﮑﯿﻢ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎسب ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ّ
ّ
ﺣﺪی

ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﺗﺮک دﯾﻦﺷﺎن ﻣﻌﺬور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
آﻧﮫﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺷﺪت ﺿﺮری ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ ّ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ را از ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﻓﺘﻨﻪای را ﮐﻪ از وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽداد!! ﺣﺘﯽ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻻت و ﻋﺰی دو
ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ) ،ﺣﺘﯽ ﻗﻮﻧﻐﻮزک ھﻢ ﮐﻪ از ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ،
ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻮﻧﻐﻮزک ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ) ١اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ را( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رھﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕﺎل آﻧﮫﺎ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ّ
ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی روا
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ )ﻣﯽﮔﻔﺖ( .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۵۹آﻣﺪه.
ﺣﺎﻻت رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﺲ از ھﺠﺮت
اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﯽ

ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر اﯾﺸﺎن را ﺟﺎی دادﻧﺪ ،ﻋﺮبھﺎ آﻧﺎن را از ﯾﮏ ﮐﻤﺎن ھﺪف ﻗﺮار
دادﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺷﺐ و روز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻼح ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن در اﻣﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺧﺪا از ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه )اﯾﻦ آﯾﻪ( ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َۡ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ل َي ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض﴾
﴿وعد ٱ� ٱ�
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
]اﻟﻨﻮر.[۵۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
ً
وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ھﺸﺎم ،و از اﺻﻞ و اﻟﺒﺪاﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۵۹آﻣﺪه .و ﻟﻔﻆ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﺎی دادﻧﺪ ،ﻋﺮبھﺎ اﯾﺸﺎن را از ﯾﮏ ﮐﻤﺎن ھﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه )اﯾﻦ آﯾﻪ( ﻧﺎزل
َۡ
َ
ۡ َ
ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض﴾ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻏﺰوه ذات اﻟﺮﻗﺎع و آزار و اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ دﯾﺪﻧﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﯾﮏ ﻏﺰوه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺗﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ،و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺘﺮ
داﺷﺘﯿﻢ و آن را ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،و ﻗﺪمھﺎی ﻣﺎ ﺳﻮده و ﻧﺎزک ﺷﺪ) ،و
ﻗﺪمھﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻮده و ﻧﺎزک ﮔﺮدﯾﺪ  (١و ﻧﺎﺧﻦ ھﺎﯾﻢ اﻓﺘﺎد ،و ﻣﺎ در ﭘﺎھﺎی ﻣﺎن ﭘﺎرهھﺎﯾﯽ
از ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻏﺰوه ﺑﻪ »ذات اﻟﺮﻗﺎع« ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﭘﺎھﺎی ﻣﺎن ﭘﺎرهھﺎی ﻟﺒﺎس را ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ »ذات اﻟﺮﻗﺎع« ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۱۰آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۶۰ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :اﺑﻮﺑﺮده ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن،
آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم!! ﮔﻮﯾﯽ وی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و اﻓﺰود :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در راه دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا أ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص )رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ(

ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ھﻤﺎن ﻃﻌﺎم و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻧﺒﯽﺗﺎن ص را دﯾﺪم ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ را ھﻢ ﮐﻪ
ﺷﮑﻤﺶ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ!! و در رواﯾﺘﯽ در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ از ﻧﻌﻤﺎن س آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺮ س آﻧﭽﻪ را ﻣﺮدم از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را دﯾﺪم روز را در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ،و ﺧﺮﻣﺎی
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ را ھﻢ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۵/۱۵۴
 -١از اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۶۰
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۱۸۲ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۱۶و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪش ).(۷۳۰۴
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۳۱۶و ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۳۷۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ّ
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺣﺴﺎب )روز ﻗﯿﺎﻣﺖ( ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ّﻧﺠﺎر از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه!« ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ّ
ﺷﺪت ﺣﺴﺎب روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﻪ ،اﮔﺮ در دار دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب ﺻﺒﺮ
ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽرﺳﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻪ ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ

اﺣﻤﺪ -ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ -از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﺑﯿﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ش ران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را از ﻃﺮف ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﻦ )آن را( ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ
و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم) .-راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
در ﻧﺒﻮدن ﭼﺮاغ ﺑﻮد .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ام
ً
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻧﺰد ﭼﺮاغ )ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ(؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ روﻏﻦ ﻏﯿﺮ  ٢ﭼﺮاغ ﻣﯽﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ
آن را ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۵آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده .و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ آل رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎهھﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،وﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﭼﺮاﻏﯽ
روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و آﺗﺸﯽ ھﻢ در آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﮔﺮ روﻏﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »ﺣﻠﻴﺔ« ) (۱۰۹/۷و ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد« ) (۱۵۵/۳و در ﺳﻨﺪ آن
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﻟﺨﺸﺎب ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﯿﺰان« ) (۱۲۶/۱اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ
) (۲۳/۱و ﻧﮕﺎ» :ﻛﻨﺰاﻟﻌﻤـﺎل« ).(۱۸۶۲۸) ،(۱۸۶۲۶

 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »ﻏﯿﺮ« زاﺋﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۴۷۸ﻣﻨﺬری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ .ﻧﮕﺎ:
»ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ) (۳۲۵/۱۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۱۹۰۶ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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آن را ﺑﺮ )ﺳﺮ( ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،آن را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۴آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وی را دﺣﯿﻢ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اھﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺼﻒ ﻣﺎه
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎز ﻣﮫﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،وﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای
ﻧﺎن ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﻏﺬا .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭘﺲ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺎ دو ﺳﯿﺎه :ﺧﺮﻣﺎ و آب .و آﻧﮫﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎر داﺷﺘﻨﺪ  -ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن
را ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ دھﺪ ،-آﻧﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺷﺘﺮان ﺷﯿﺮ ﺧﻮارهای داﺷﺘﻨﺪ  ٢و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و
ﺑﺰار ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺮوه از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای
ﺧﻮاھﺮزادهام ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻼل ﻣﺎه را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻼل ﻣﺎه ﻧﻮ را
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺎز دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ھﻼل ﻧﻮ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﺳﻪ ﻣﮫﺘﺎب را در دو ﻣﺎه )ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ( ،و )اﯾﻦ
دو ﻣﺎه و اﻧﺪی ﻃﻮری ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ( در ﺧﺎﻧﻪھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺗﺸﯽ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم :ای ﺧﺎﻟﻪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮام زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻣﯽﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
دو ﺳﯿﺎه :ﺧﺮﻣﺎ و آب .ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎر داﺷﺖ ،و آﻧﮫﺎ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺷﺘﺮان ﺷﯿﺮﺧﻮارهای داﺷﺘﻨﺪ و از ﺷﯿﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و او آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۵آﻣﺪه .و
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺣﻤﺪ آن را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۰/۳۱۵آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۹۴/۶ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) (۲۴۵۱۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮھﯿﺐ« )(۳۲۷۶
آورده اﺳﺖ.
 -٢ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٣اﺣﻤﺪ ) (۲۴۴۴۲) ،(۲۴۳۰۱) ،(۹۲۲۱ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۶۴۵۹و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۹۷۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﮫﻞ )روز( درﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و در ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺗﺶ و ﻏﯿﺮ آن را
ﻧﻤﯽاﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دو ﺳﯿﺎه :ﺑﺎ
ﺧﺮﻣﺎ و آب ،آن را ھﻢ اﮔﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸آﻣﺪه .و ﺗﺮﻣﺬی از
ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رﻓﺘﻢ ،از ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎھﯽ ﺳﯿﺮ ﺷﻮم ،ﺑﻌﺪ از آن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﺮا؟
ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی از ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ دو ﺑﺎر در ﯾﮏ روز ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد!!  ١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۴۸آﻣﺪه .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از وی ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻪ
روز ﭘﯿﺎﭘﯽ از ﻧﺎن ﮔﻨﺪم از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ راھﺶ رﻓﺖ ،ﺳﯿﺮ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از وی س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ از ﻧﺎن ﺟﻮ دو
روز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
درﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ از دو ﺳﯿﺎه -ﺧﺮﻣﺎ و آب -ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪ .و در رواﯾﺘﯽ از ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪ،و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ وی
دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد  ٣ ٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۹آﻣﺪه.
ّ
آﻧﭽﻪ از ﺷﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﺣﺴﻦ س و ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﻣﺮدم ﻣﻮاﺳﺎت و ھﻤﺪردی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺷﻠﻮار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد ،و ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ و ﺷﺐ را ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺨﻮرد  .٥ ٤و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻦ
 -١ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۱۸۹۸آن را ﻣﻨﮑﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در ﺿﻤﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ،آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﻣﯽداد و اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد .م.
 -٣اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۱۸۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﮔﺮ ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﺎن ﺷﺐ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و اﮔﺮ ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ را
ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،در آن ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ذات ﺧﻮد ،ﻧﻮﻋﯽ از ﺻﺒﺮ،
ﻗﻨﺎﻋﺖ و ھﻤﺪردی ﺑﺎ ﻣﺮدم را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ.
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ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺮهای ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد ،وﻧﻪ ھﻢ ﻧﺎن ﻧﺎزک را ﺻﺮف ﻧﻤﻮد .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :و
ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺒﺎب ﺷﺪه را دﯾﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۳آﻣﺪه.
و ﺗﺮﻣﺬی -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ -از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺐھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﯽ در ﭘﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻃﻌﺎم ﺷﺐ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و اﮐﺜﺮ ﻧﺎنﺷﺎن ﺟﻮ ﺑﻮد  .٢و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی و ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی از ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ
در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺒﺎب ﺷﺪهای ﻗﺮار داﺷﺖ ،آﻧﮫﺎ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
وﻟﯽ او از ﺧﻮردن آن اﺑﺎ ورزﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،و از ﻧﺎن ﺟﻮ ﺳﯿﺮ
ﻧﺸﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۸ ۱۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺗﮑﻪای ﻧﺎن ﺟﻮ را ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص داد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻃﻌﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرت در ﻇﺮف ﺳﻪ
روز ﺧﻮرده اﺳﺖ«  .٤اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻢ و دﻟﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻪ را
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﺎوردم ،راﺣﺖ ﻧﮕﺮﻓﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد ...:و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه.
ھﯿﺜﻤﯽ ) - (۱۰/۳۱۲ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ را از اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آﻧﮫﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ آﻣﺪه .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد
ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﻌﺎم ﮔﺮﻣﯽ آورده
ﱠ
ﺷﺪ ،و او ﺧﻮرد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ،در ﺷﮑﻤﻢ ﻃﻌﺎم ﮔﺮم از
ﻓﻼن و ﻓﻼن وﻗﺖ ﺗﺎ ﺣﺎل داﺧﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد«  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۳۲۶اﺣﻤﺪ ) (۱۲۸/۱۰و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۳۹۲و ﺗﺮﻣﺬی ).(۱۷۸۸
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۶۰و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی« ) (۱۹۲۳و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۳۲۶۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۵۴۱۴و اﺣﻤﺪ ) (۱۲۸:۱۳۰/۳و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۳۳۹
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۳/۳و ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۳۱۲/۱۰
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۵۰ﺑﻮﺻﯿﺮی در »اﻟﺰواﺋﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد
"ﺳﻮﯾﺪ" اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﻴﻒ« اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﺑﺨﺎری از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪون ﺳﺒﻮس را از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره
روﺣﺶ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،ﻧﺪﯾﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻟﮏ داﺷﺘﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻟﮏ را از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺒﻌﻮﺛﺶ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻗﺒﻀﺶ
ﮐﺮد ،ﻧﺪﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺷﻤﺎ ﺟﻮ را اﻟﮏ ﻧﺎﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮردﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آن را آرد
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ ،ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ،
آن را ﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ  (۵/۱۵۳) ١آﻣﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ
از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺳﻔﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻢ و زﯾﺎدی از ﻧﺎن ﺟﻮ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه :ھﺮﮔﺰ ﺳﻔﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از ﻧﺰدش
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن زﯾﺎدﺗﯽ از ﻃﻌﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۵/۱۵۱
آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺰار ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎب ،و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﮑﻢھﺎﯾﺸﺎن در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ

ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﯾﻢ ،و ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺎن را از ﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢھﺎی ﻣﺎن ﮔﺬارده ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص )ﻟﺒﺎﺳﺶ را از( دوﺳﻨﮓ ﺑﺮداﺷﺖ )ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد(  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۶آﻣﺪه .و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﺑﻦ ﺑﺠﯿﺮ س  -ﮐﻪ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻨﮕﯽ رویآورد و آن را ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻧﮫﺎده ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺴﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﯿﺮ و آﺳﻮده در دﻧﯿﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ.
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺴﺎ ّ
ﻋﺰت ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺴﺶ ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺴﺎ ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه

 -١ھﻤﭽﻨﯿﻦ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ).(۳۲۷۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۳۲۶۹آﻣﺪه و ﻣﻨﺬری ﻧﯿﺰ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۳۱۳/۱
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۷۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻣﺬی« ) (۴۱۳و »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« )(۱۹۷
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ آن را ﻏﺮﯾﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺰاز اﯾﻦ وﺟﻪ آن را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺸﮑﻞ آن ﺳﯿﺎر ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق اﺳﺖ و دارای اوھﺎم اﺳﺖ.
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ﻧﻔﺴﺶ ّ
ﻋﺰت ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۲۲آﻣﺪه .و اﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن
ﺧﻄﯿﺐ و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ،در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۸۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﻋﺎﺋﺸﻪ ل درﺑﺎره ﺳﯿﺮی
ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮع » -ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ«  -از ﻋﺎﺋﺸﻪ

ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ آﻓﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺖ ﭘﺲ از ﻧﺒﯽاش ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺳﯿﺮی اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻢھﺎی ﻗﻮم ﺳﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺪنھﺎﺷﺎن ﭼﺎق ﺷﺪ ،و
ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺷﮫﻮتھﺎﯾﺸﺎن ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۴۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺑﻮاﯾﻮب ش
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎی ﻇﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ ،اﯾﻦ را ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻓﻘﻂ ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :و ﻣﺮا  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﻏﯿﺮ آن
ﺑﯿﺮون ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن دو در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ دو را در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢھﺎی ﻣﺎن اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻣﺮا -ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ -ﻏﯿﺮ آن ﺑﯿﺮون ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ« ،آﻧﮕﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﻪ دروازه ﻣﻨﺰل اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س آﻣﺪﻧﺪ ،و اﺑﻮاﯾﻮب ﻃﻌﺎم ﯾﺎ ﺷﯿﺮی را ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮای
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۴۲۳/۷و اﺑﻦ ﺟﻮزی در »ذم اﻟﮫﻮی« ) (۳۸و دﯾﻠﻤﯽ
) .(۳۴۳/۲/۱در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن »اﺑﻮﻣﮫﺮی اﻟﺤﻤﺺ« ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ و دارﻗﻄﻨﯽ و ﻏﯿﺮ او
وی را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ« ) (۲۳۶/و
»ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ).(۱۲۸۶
 -٢ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻮﻗﻮف .ﺑﺨﺎری در »ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء« و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در »ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻮف« .ﻧﮕﺎ» :ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ).(۱۲۹۳
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رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن روز ﻧﺎوﻗﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ وﻗﺖ
ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻮاﯾﻮب آن را ﺑﻪ اھﻞ ﺧﻮد داد ،و ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﺶ رﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دروازه رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ھﻤﺴﺮ اﺑﻮاﯾﻮب ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ
ﺧﺪا و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮاﯾﻮب ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« اﺑﻮاﯾﻮب  -در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮد  -ﺻﺪای رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ
ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ .ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺣﺎﻻ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در آن ﻣﯽآﻣﺪی ﻧﯿﺴﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ«) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻮاﯾﻮب رﻓﺖ ،و ﺷﺎﺧﻪای از ﺧﺮﻣﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در آن ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ ،ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺎزه و
ﻧﺎرﺳﯿﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ .ورﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﭼﺮا
ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﭽﯿﺪی؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ از
ً
ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه آن ،ﺧﺮﻣﺎی ﻧﻮرﺳﯿﺪه و ﻧﺎرﺳﯿﺪه آن ﺑﺨﻮری ،و ھﻤﺮاه اﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺮاﯾﺖ ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدی ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﯿﺮی را ذﺑﺢ
ﻧﮑﻦ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﺎده و ﯾﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻧﺮی راﮔﺮﻓﺘﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎن و ﺧﻤﯿﺮ ﮐﻦ ،و ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻧﺎن ﮐﺮدن داﻧﺎﺗﺮی .آﻧﮕﺎه اﺑﻮاﯾﻮب ﻧﺼﻒ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺨﺖ ،و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش را ﮐﺒﺎب ﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم آﻣﺎده ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺶ روی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ھﻤﺎن ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاری
ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را روی ﺗﮑﻪای ﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮاﯾﻮب :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎن،
ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ« .و اﺑﻮاﯾﻮب ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ
رﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺧﺮﻣﺎی
ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ،ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎرﺳﯿﺪه و ﻧﻮ رﺳﯿﺪ -و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ زد ،-ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻌﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب وی ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،در ﺣﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺴﻢ اﷲ "ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا" ،وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :اﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي ﻫﻮ اﺷﺒﻌﻨﺎ واﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺎﻓﻀﻞ«؛" »ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و آن را ﺑﮫﺘﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«" ،ﭼﻮن اﯾﻦ
)دﻋﺎ( ﺑﺮای اﯾﻦ )ﻧﻮع ﻃﻌﺎم( ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﻮاﯾﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا
ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ« ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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وی را ﭘﺎداش دھﺪ) ،راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﯾﻮب آن را ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺗﻮ را دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﯽ .ﻣﻮﺻﻮف ﻓﺮدا ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و او
ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ او داده ﮔﻔﺖ» :ای اﯾﻮب ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﺧﻮب ﻧﻤﺎ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﺎ ﺑﻮد ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ« وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ اﯾﻮب او را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﺳﻔﺎرش رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﺟﻪ ﺑﮫﺘﺮی ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ او را آزاد ﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،و آزادش
ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﺑﺰار ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻋﻘﯿﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س را در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﺮا ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ) .در اﯾﻦ وﻗﺖ( ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ
ﻧﺸﺴﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آن دو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺮایﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ از ﻃﻌﺎم و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟« و اﻓﺰود» :ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﮫﺎن
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﺼﻐﯿﺮ« ) (۱۸۵اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۵۲۱۶ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮان وی را ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﯾﻦ ﺳﻨﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪوق اﺳﺖ و دارای
اوھﺎم اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﺑﻦ ﻋﺪی در رواﯾﺖ او از ﻋﮑﺮﻣﻪ
اﺷﮑﺎل وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۸و ﺗﺮﻣﺬی و اﻻﻧﺼﺎری ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺺ ﻣﺒﮫﻢ در اﯾﻦ رواﯾﺖ »اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ ﺑﻦ اﻟﺘﯿﮫﺎن« اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﻣﻮﻃﺎ« و »ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی« ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﻃﺒﺮی ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ .ﻣﻨﺬری
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
رواﯾﺖھﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« )(۳۲۹۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ).(۱۳۰۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻧﺼﺎری ﺑﺮوﯾﺪ«  ...١و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۴۰آﻣﺪه،
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و از آن ﻣﺮد اﻧﺼﺎری ﻧﺎم
ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ )ﺑﻠﻐﻨﯽ( » ٢ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪ« ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺬری ) (۵/۱۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ّ
ﻗﺼﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ
اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺑﻮاﯾﻮب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ -از ﻓﺎﻃﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی
ﻧﺰدش آﻣﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺴﺮاﻧﻢ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟«  -ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ  -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :درﺣﺎﻟﯽ
ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﺸﻨﺪهای آن را ﺑﭽﺸﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺰدت ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﺰد ﻓﻼن ﯾﮫﻮدی رﻓﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و آن دو ﺗﻦ
را در ﺣﻮﺿﯽ  ٣درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهای از ﺧﺮﻣﺎ
ﻗﺮار داﺷﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻠﯽ! آﯾﺎ ﭘﺴﺮاﻧﻢ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﺷﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯽ؟« ﻋﻠﯽ س ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮد ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا! اﮔﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ ،و او ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ آن را در ﭘﺎرﭼﻪای ﻗﺮار داد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را
ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮﺷﺎن را و آن دو را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۷۱آﻣﺪه .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۲۵۰و ﺑﺰار ) (۳۶۸۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) .(۳۶۲/۱در ﺳﻨﺪھﺎی اﯾﺸﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۳۱۶/۱۰ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ را دارای اﺷﮑﺎل ﻣﯽداﻧﺪ.
 -٢اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪث ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،و ﺳﻨﺪ را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
 -٣در ﻧﺺ »ﺷﺮﺑﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت از ﺣﻮض ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺦ و اﻃﺮاف درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ آن ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .م.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) .(۳۴۰ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۳۱۶/۱۰آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮھﯿﺐ .اﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ را رد ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎد
آن ﻋﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺎدرش ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﺳﺘﻪ

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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و ھﻨﺎد از ﻋﻄﺎ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ:
روزھﺎی ﭼﻨﺪی ﭼﻨﺎن درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص،
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﻪ دﯾﻨﺎری ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ در راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،اﻧﺪﮐﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد
در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺮک آن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﺮﻓﺘﻢ .و آن را ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﺮدم و ﺑﺎ آن آرد ﺧﺮﯾﺪم ،و آن آرد را ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ آورده
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻤﯿﺮ ﮐﻦ و ﻧﺎن ﺑﭙﺰ .وی ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد  -و ﻣﻮی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش از
ّ
ﺷﺪت ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﺐ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﯽزد  -و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎن ﭘﺨﺖ .ﻣﻦ ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه او را ﺧﺒﺮ دادم .آن ﺣﻀﺮت ص ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮن آن
رزﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ را ﻋﺪﻧﯽ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۲۸آﻣﺪه .و اﯾﻦ را
اﺑﻮداود ) (۱/۲۴۰ھﻢ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده .٢
و اﺣﻤﺪ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻤﻢ ﺳﻨﮓ ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ ،و زﮐﺎت
ﻣﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﻣﯽرﺳﯿﺪ  -و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :و زﮐﺎﺗﻢ اﻣﺮوز ﭼﮫﻞ ھﺰار اﺳﺖ ،-٣
رﺟﺎل ھﺮدو رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺨﻌﯽ ،ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ درﺑﺎره ﺷﻨﯿﺪن ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ از ﻋﻠﯽ س اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و دﺳﺘﻮر دادن ﺑﻪ ام ﺳﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ام ﺳﻠﯿﻢ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ -
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -در آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ از اﺑﺘﺪای ھﻔﺖ )روز( ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،و در زﯾﺮ دﯾﮕﯽ از
اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻋﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
»ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ).(۱۹۲۲
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۱۷۱۶از ﺳﮫﻞ و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود« ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ).(۳۳۴/۶
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۹/۱ﺳﻨﺪ آن ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﻋﻠﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﺑﻮداوود ﺳﻤﺎع ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﮐﻌﺐ از ﻋﻠﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ« ) (۲۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
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آﻧﮫﺎ از اﺑﺘﺪای ﺳﻪ )روز( آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ً
ﺑﺨﻮاھﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮐﻮهھﺎی ﺗﮫﺎﻣﻪ را ﻃﻼ ﺑﮕﺮداﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۲آﻣﺪه.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س
)ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻌﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﻋﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ در راه
ﺧﺪا ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ(

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۳از ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ در
ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ّ
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن آﻣﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ آن ،ﺑﻪ آن ﻋﺎدت
ﻧﻤﻮده ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﮑﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در
وﻗﺖ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺑﻮل ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪم ،و ﺻﺪای ﺗﺮک ﺗﺮک ﭼﯿﺰی را در زﯾﺮ ادرار
ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪای از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺷﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ
از آن ،آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪم ،و در ﻣﯿﺎن دو ﺳﻨﮓ ﻗﺮار دادم )و آرد ﻧﻤﻮدم( ،ﺳﭙﺲ آن را
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺧﺸﮏ ﺑﻪ دھﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻓﺮو ﺑﺮدم ،و ﺑﺮ آن آب ﻧﻮﺷﯿﺪم ،و ﺳﻪ روز را ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﺧﻮردن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم.
ﺷﯿﺨﯿﻦ )ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ( از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﻋﺮب ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺗﯿﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻪام .و ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻏﺰا ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺟﺰ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺣﺒﻠﻪ و اﯾﻦ ﺳﻤﺮ  ٢ﻃﻌﺎم دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﻓﺮدی
از ﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )ﭘﺸﮑﻞ( ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻠﻂ
ﻧﻤﯽﺷﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۹آﻣﺪه .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) ،(۱/۱۸و
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۹۹ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد و دو ﺗﻦ از ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ش

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۲۹۵و در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻓﺮوخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢دو ﻧﻮع درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﯽروﯾﺪ .م.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۵۴۱۲و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۹۶۶

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۳از ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و دو
ﺗﻦ از ھﻤﺮاھﺎﻧﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎن از ّ
ﺷﺪت ﺳﺨﺘﯽ و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮایﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،آﻣﺪﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮد -آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص در آن وﻗﺖ ﺳﻪ رأس ﺑﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را
ﻣﯽدوﺷﯿﺪﻧﺪ .-و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﯿﺮ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ﺳﮫﻢ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﻣﯽﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ .وی ﻣﯽآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﯿﺪار را ﻣﯽﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ ،و ﺧﻮاب
رﻓﺘﻪ را ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﻋﻪ را )ﮐﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺳﺖ( ﺑﻨﻮﺷﯽ )ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ( ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد اﻧﺼﺎر ﻣﯽرود و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ او
ھﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﻧﻮﺷﯿﺪم .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن
را ﻧﻮﺷﯿﺪم ﭘﯿﺸﻤﺎﻧﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﮫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮی .آن دو ھﻤﺮاھﻢ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮا ﺧﻮاب ﻧﺒﺮد ،و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﯾﯽ از ﺧﻮدم ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن
را ﺑﺮ ﺳﺮم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻗﺪمھﺎﯾﻢ از آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺪم ھﺎﯾﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﺳﺮم ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،و آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،و در آن ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪ،
آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد) .ﺑﺎ ﺧﻮد( ﮔﻔﺘﻢ :اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻼ ک
ﻣﯽﺷﻮم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم داده ﻃﻌﺎم ﺑﺪه،
و آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻨﻮﺷﺎن« .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﮐﺎرد و ﻋﺒﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺰھﺎ
رﻓﺘﻢ ،آﻧﮫﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺪامﺷﺎن ﭼﺎق اﺳﺖ ،ﺗﺎ ھﻤﺎن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ذﺑﺢ
ﮐﻨﻢ .ﻧﺎﮔﺎه )دﯾﺪم( ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ھﻤﻪﺷﺎن ﭘﺮ از ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺎﺳﻪای را از آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در آن ﺑﺪوﺷﻨﺪ ،و در آن دوﺷﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،و او ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ داد و ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺑﺎز آن را ﺑﻪ وی
دادم و ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻨﺪﯾﺪم ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪهات اﺳﺖ ای ﻣﻘﺪاد« ،ﻣﻦ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم .رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ
رﺣﻤﺘﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده ،اﮔﺮ دو ھﻤﺮاھﺖ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮدی ،و از
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اﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ« .ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده،
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﻧﻮﺷﯿﺪی ،و ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﻧﻮﺷﯿﺪم ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﯽ را از
ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪام  .١وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺎرق از ﻣﻘﺪاد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺎ را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ده ده ﺗﻦ -ﯾﻌﻨﯽ در ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ-
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ھﻤﺎن ده ﺗﻨﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎ ﺟﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﯿﺮ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۴آﻣﺪه.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
)اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﮑﻤﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ(
اﺣﻤﺪ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ
ﺟﮕﺮم )-ﺷﮑﻤﻢ( -از ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﺳﻨﮓ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ
ﺷﮑﻤﻢ ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ .و روزی در راه آﻧﮫﺎ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺬﺷﺖ
و او را از آﯾﻪای از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،او را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﮑﺮد ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،و او را از آﯾﻪای ازﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،او را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد ،آﻧﮕﺎه
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ص ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و آﻧﭽﻪ را در روی و ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻮد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮھﺮﯾﺮه«،
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد)» :ﺑﻪ ﻣﻦ( ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ« ،ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ،
و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد ،و ﺷﯿﺮی را در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﯿﺮ را
از ﮐﺠﺎ آوردﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻼن -ﯾﺎ آل ﻓﻼن -آن را ﺑﻪ ﻣﺎ اھﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ:
»اﺑﺎھﺮ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد اھﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮو ،و آﻧﮫﺎ را ﻧﺰدم
ﻓﺮاﺧﻮان« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ - :و اھﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اھﻠﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺪﯾﻪای ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،و
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد  .-اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺮا ﺧﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ،

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اوﺑﻨﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ) (۱۷۴/۱۷۳/۱و ﻣﺴﻠﻢ در »اﻻﺷﺮﺑﺔ« ) (۲۲۵/۱۳و ﺗﺮﻣﺬی )(۳۵۷۶
و اﺣﻤﺪ ) (۱۸۸/۴و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ« ).(۲۹۱

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از آن ﺷﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻘﯿﻪ روز و ﺷﺒﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻢ .و )ﺑﺎﺧﻮد( ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده )رﺳﻮل ﺧﺪا( ھﺴﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻦ
ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽدھﻢ ،و ﮔﻔﺘﻢ :از اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ! وﻟﯽ از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا
و رﺳﻮﻟﺶ ﮔﺰﯾﺮی ﻧﺒﻮد .رﻓﺘﻢ و آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم ،آﻣﺪﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
اﺟﺎزه داد ،و ﺟﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»اﺑﺎھﺮ« ،ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪه« ،ﻣﻦ ﮐﺎﺳﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ دادن آن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮدم،
آﻧﮕﺎه ھﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﺳﻪ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎز ﮐﺎﺳﻪ را
ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪم ،و )ﮐﺎﺳﻪ را( ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دادم ،وی ﮐﺎﺳﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و آن را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و در آن ﭼﯿﺰی زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ّ
ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :اﺑﺎھﺮ«
ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ« .ﮔﻔﺘﻢ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﻨﻮش« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻮش« ،و
ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻮش« ،و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﺮای آن در ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ!! ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﺪه« ،ﻣﻦ ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﻪ او دادم ،و او از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻮﺷﯿﺪ  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۱آﻣﺪه .و
ﺣﺎﮐﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﺪ

اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ روز ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮردم ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﻔﻪ آﻣﺪم ،وﻟﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎدم .ﺑﭽﻪھﺎ )ﺑﺎ دﯾﺪن
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺪا ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ
ً
ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﻮاﻧﮕﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺳﺮ ﺧﻮردم ﮐﻪ دو ﮐﺎﺳﻪ ﻧﺎنﺗﺮ ﺷﺪه  ٢ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد .او اھﻞ ﺻﻔﻪ را ﺑﺮ
آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ از آن ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺻﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۴۵۲و اﺣﻤﺪ ).(۵۱۵/۲
 -٢در ﻧﺺ ﺛﺮﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺛﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺛﺮﯾﺪه ،ﺗﺮﯾﺪ ،ﺗﺮﯾﺖ ،ﻃﻌﺎﻣﯽ از ﻧﺎن ﺧﺮد ﮐﺮده در آﺑﮕﻮﺷﺖ ،ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آﺑﮕﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ اﺷﮑﻨﻪ ﺧﺮد وﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدھﺪ ،ﺛﺮاﺋﺪ و ﺛﺮود ﺟﻤﻊ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و در ﮐﺎﺳﻪ ﺟﺰ ﭼﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﺟﻮر ﺷﺪ ،آن را ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺨﻮر ،ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪا« ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺗﺎ آن وﻗﺖ از آن ﺧﻮردم ﮐﻪ
ﺳﯿﺮ ﺷﺪم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۶آﻣﺪه.
ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻮدﯾﻢ،
و ﺑﺮ ﺗﻦ وی دو ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﻗﺮار داﺷﺖ .وی ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﭘﺎک
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ،ﺑﻪ!! اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺘﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺣﺠﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﯿﮫﻮش ﻣﯽاﻓﺘﺎدم ﮐﺴﯽ
ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ  ،٢و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۳۹۷
آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۷۸و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۵۳ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد را در
ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻔﺎن و دﺧﺘﺮ ﻏﺰوان ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺷﮑﻤﻢ و ﭘﺎﭘﻮش ﭘﺎﯾﻢ اﺟﯿﺮ ﺑﻮدم،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺟﻠﻮﮐﺶﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن
ً
را ﻣﯽﮐﺮدم .روزی دﺧﺘﺮ ﻏﺰوان ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ آن را ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﻪ آب دادن ﻣﯽﺑﺮی ،و
اﯾﺴﺘﺎده ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮی .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻦ در آورد،
ً
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺘﻤﺎ آن را ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﻪ آب دادن ﻣﯽﺑﺮی ،و اﯾﺴﺘﺎده ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮی .و در
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﺎز ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ،ﻣﺴﮑﯿﻦ ھﺠﺮت
ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮای ﺑﺴﺮه ﺑﻨﺖ ﻏﺰوان ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺷﮑﻤﻢ و ﮐﻔﺶ ﭘﺎﯾﻢ اﺟﯿﺮ ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮐﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۶۵۳۳در ﺳﻨﺪ آن ﺣﯿﺎن ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ و ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ
او را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺰ اﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﮐﺴﯽ از او رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﯿﺰان« ).(۶۲۲/۱
 -٢در ﻣﯿﺎن ﻋﺮبھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﮔﺮدن دﯾﻮاﻧﻪ و ﺑﯿﮫﻮش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ھﻮش آﯾﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۷۳۲۴و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ) (۳۷۸/۱و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »اﻟﻄﺒﻘﺎت« ).(۵۳/۴

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٨٩

او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻦ درآورد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺷﺎﻟﻮده و اﺳﺎس
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮه را اﻣﺎم .١
اﺣﻤﺪ -ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﺶ راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ -از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﻘﯿﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدم .روزی -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ -ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭼﺎدرھﺎی ﺧﺸﻦ دﯾﮕﺮ
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،و روزھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺳﺘﻮار ﻧﮕﻪ دارد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺳﻨﮓ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﺮ ﺷﮑﻢ
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺸﺘﺶ را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﻪ دارد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۷آﻣﺪه .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و
ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﻌﺎم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﺧﺮﻣﺎ و آب ﺑﻮد و
ﺑﺲ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
و ﻟﺒﺎس ﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﻘﻂ ﭼﺎدرھﺎی اﻋﺮاب ﺑﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺑﺰار اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺑﺎر در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدم
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ و زﺑﯿﺮ داده ﺑﻮد ،و زﺑﯿﺮ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﻣﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪای ﯾﮫﻮدی داﺷﺘﯿﻢ ،او ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ذﺑﺢ
ﻧﻤﻮد و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻮی آن را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮدم ،آﻧﮕﺎه در ﻣﻦ ﭼﯿﺰی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﭼﯿﺰی ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدم ،و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ .روان ﺷﺪم و ﻧﺰد زن ﯾﮫﻮدی رﻓﺘﻢ ،و از وی آﺗﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ﺑﺪھﺪ ،و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی را اﺳﺘﺸﻤﺎم
ﻧﻤﻮدم ،و آن را دﯾﺪم ﺣﺮﺻﻢ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدم ،ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ
ﻃﻠﺐ آﺗﺶ آﻣﺪم ،و ﺑﺎز ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم ،و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم .آﻧﮕﺎه ﺷﻮھﺮ آن زن ﯾﮫﻮدی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد؟
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۵۳/۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف .اﺣﻤﺪ و ﻣﻨﺬری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۲۱/۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۳۳۰۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ً
زﻧﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد :آن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای آﺗﺶﮔﯿﺮی )داﺧﻞ ﺷﺪه( ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺑﺪا
ﻧﻤﯽﺧﻮرم ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮای وی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ او ﺑﺮاﯾﻢ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد ،و
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از آن ﺧﻮردﻧﯽ ،ﺑﺮاﯾﻢ در روی زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۲۸۴آﻣﺪه .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﺣﺪﯾﺚ وی ﺣﺴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻋﺎﻣﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ش
)ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐ ﺧﻨﺪق(

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻮﺟﮫﺎد س -وی از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪﯾﺪ ،و او را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﯾﺪ!! ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ وی را ﻣﯽدﯾﺪم اﯾﻦ ﻃﻮر و آن ﻃﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم .ﭘﺪرش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎش ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺧﻮد را در
ﺷﺐ ﺧﻨﺪق ﺑﺎ وی در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ ﻣﯽرود و ﺧﺒﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﯽآورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﻦ ﺑﮕﺮداﻧﺪ؟« وﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدم از
ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎرﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎر ﺳﻮم ﺻﺪا
زد :ای ﺣﺬﯾﻔﻪ  .٢اﯾﻦ را دوﻻﺑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۴/۳۵آﻣﺪه .و ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺬﯾﻔﻪ س در ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
و ﺑﺰار  -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ  -از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﺛﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را در روھﺎی اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد! ﺑﻪ ﺷﻤﺎ .ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﺎﺷﺖ ھﻢ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ در آن روز ﺧﻮب و ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از آن روز ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯿﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۲۲آﻣﺪه.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۰۴ ،۱۰۳/۲۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
»اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۱۶۶/۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را در »اﻻﺻﺎﺑﺔ« ) (۳۵/۴ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰار .ﻣﻨﺬری ﺳﻨﺪ آن را )ﺟﯿﺪ( ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۲۱۴۱آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎ(۳۳۰۸) :

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ  -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ  -از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮ ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻪ روز ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮرد ،و ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﮐﺒﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺧﻮرد ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ،
ﺳﻨﮕﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺮش را ﺑﺎ آن ﻣﯽﺑﺴﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۹آﻣﺪه.
اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎز از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ

ﺗﺮﻣﺬی -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ -و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮداﻧﯽ
ّ
ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ -اﯾﻨﮫﺎ اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ اﻋﺮاب  ٢ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﺎن دﯾﻮاﻧﮕﺎﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز را
ً
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ
دوﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪیﺗﺎن اﻓﺰون ﮔﺮدد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۷۶آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۹ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺻﺤﺎب و ﺧﻮردن ﺑﺮگ در راه ﺧﺪا أ و ﺑﻌﻀﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎﯾﺸﺎن در ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻔﺖ ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮏ
ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﮑﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮگھﺎی اﻓﺘﺎده را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪھﺎی دھﺎنﺷﺎن
زﺧﻤﯽ ﺷﺪ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺪ ﺑﻦ دﻋﻠﺞ آﻣﺪه و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ -از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ھﻔﺖ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
دﭼﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،ﺑﺮای ھﺮ
اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۱۷۸آﻣﺪه.

 -١ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻗﻮف .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در »ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮع« ﻣﺘﺬری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺧﻮب )ﺟﯿﺪ( اﺳﺖ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۳۳۱۰ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۶۸و اﺣﻤﺪ ) (۱۸/۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ و
ﺗﺮھﯿﺐ ،ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﯿﺪ ﺑﻦ دﻋﻠﺞ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۳۲۲/۱۰
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۴۳۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۳۵۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۲۹از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی از ﺧﺎﻧﻪام ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ ،و ﻓﻘﻂ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر .آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را آورده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﻣﺎ را ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ آورده اﺳﺖ!! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﺒﻘﯽ را ﮐﻪ در
آن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ دو ﺧﺮﻣﺎ داد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ دو ﺧﺮﻣﺎ را
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ دو ﺧﺮﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ را ﺧﻮردم و دﯾﮕﺮ آن را در ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻠﻮارم ﮔﺬاﺷﺘﻢ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص :ﮔﻔﺖ »اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :آن را ﺑﺮای ﻣﺎدرم
ﺑﺮداﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﺨﻮر ،ﻣﺎ ﺑﻪ او دو ﺧﺮﻣﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ داد« ،و ﺑﻪ او )-ﻣﺎدرم( -دو
ﺧﺮﻣﺎ داد .١
و ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻨﺪق ﺧﺎرج
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در ﯾﮏ ﺻﺒﺤﮕﺎه ﺳﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺮ )ﺧﻨﺪق(اﻧﺪ ،و
ﺑﺮدهھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
اﻟﻠﻬﻢ ان اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻴﺶ اﻻﺧﺮه

ﻓﺎﻏﻔﺮ

اﻻﻧﺼﺎر

واﻟـﻤﻬﺎﺟﺮه

ﻣﺎ

اﺑﺪ ﹰا

»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ اﻧﺼﺎر و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎ« .٢
آﻧﮫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ:

ﻧﺤﻦ

اﻟﺬﻳﻦ

ﺑﺎﻳﻌﻮا

ﳏﻤﺪ ﹰا

ﻋﲆ

اﻟـﺠﻬﺎد

ﺑﻘﻴﻨﺎ

»ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه و ﺑﺎﻗﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﺮ ﺟﮫﺎد ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ«.

و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺧﻨﺪق را در
اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﻧﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺎک را ﺑﺮ ﭘﺸﺖھﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ:
ﻧﺤﻦ

اﻟﺬﻳﻦ

ﺑﺎﻳﻌﻮا

ﳏﻤﺪ ﹰا

ﻋﲆ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »ﻃﺒﻘﺎت« ) (۳۲۹/۴ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۲۸۳۴

اﻻﺳﻼم

ﻣﺎ

ﺑﻘﻴﻨﺎ

أﺑﺪ ﹰا

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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»ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه و ﺑﺎﻗﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ«.
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

اﻟ ﹼﻠﻬﻢ اﻧﹼﻪ ﻻ ﺧﲑ اﻻ ﺧﲑ اﻻﺧﺮه

ﻓﺒﺎرك

ﰱ

اﻻﻧﺼﺎر

واﻟـﻤﻬﺎﺟﺮ

»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﯿﺮی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ آﺧﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﻧﺼﺎر و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه«.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭘﺮی ﮐﻒھﺎی دﺳﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ﺟﻮ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
روﻏﻦ )ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ( ﺑﺪﺑﻮی )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮ ﻧﻮﻋﯽ از ﻃﻌﺎم( ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،و در ﭘﯿﺶ ﻗﻮم
ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻗﻮم ﮔﺮﺳﻨﻪ ،و اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ھﻢ در دھﺎن ﺑﺪﻣﺰه ﺑﻮد ،و ھﻢ دارای ﺑﻮی
ﺑﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۹۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ روزی ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻨﺪق ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻣﯽاﯾﻢ« ،ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﻪ روز درﻧﮓ ﻧﻤﻮده و در آن ﭼﺸﯿﺪﻧﯽ
را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ  .٢و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۴/۹۷
آﻣﺪه .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪق را
ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﺷﮑﻢھﺎی ﺧﻮد از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۰آﻣﺪه ،و ھﺮدو را در »ﺑﺎب ﺗﺄﯾﯿﺪات و
ﻣﺪدھﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب« ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آﺧﺮ آن ﮔﻔﺘﻪ :و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﺸﺖ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۹از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺗﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ
ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮوﻟﺶ آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ،ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ) ،راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﮕﻮ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را از دﺳﺖ دادﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎج ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ  .٣اﯾﻦ را
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۱۰۰
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۱۰۱
 -٣اﺣﻤﺪ ) (۴۴۶/۳در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺴﻌﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﻣﺴﻌﻮدی آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺛﻘﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ و ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺳﻔﺮ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
را ﺑﺮ ﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ھﺪف ﻣﺎ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪای  ١از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد ،و ﺑﺮایﻣﺎن ﯾﮏ
ﮐﯿﺴﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻮﺷﻪ داد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ
ﻣﯽداد) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻃﻔﻞ
ﻣﯽﻣﮑﺪ ،ﻣﯽﻣﮑﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و ھﻤﺎن روز ﻣﺎن را ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ ﭼﻮبھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮگ را ﻣﯽزدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ آب ﺧﯿﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و
ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۷۶آﻣﺪه .و در
ﺑﺎب »ﺗﺄﯾﯿﺪات و ﻣﺪدھﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب« ﺧﻮاھﺪآﻣﺪ .و اﯾﻦ را ﻣﺎﻟﮏ ،ﺷﯿﺨﯿﻦ -
)ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(  -٢و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ آﻧﺎن آﻣﺪه :آﻧﮫﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در آن آﻣﺪه :آﻧﮫﺎ ﺷﺶ ﺻﺪ و ده ﺗﻦ و اﻧﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ زﻣﻌﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ آﻣﺪه و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺪان آن را در وﻗﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺶ درک ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎب ،و ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻏﺰوه ﺗﮫﺎﻣﻪ

ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ -ﮐﻪ رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ -از اﺑﻮﺣﺒﯿﺶ ﻏﻔﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی
در ﻏﺰوه ﺗﮫﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد) ،وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ( در ﺧﯿﻤﻪای ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ را رﻧﺞ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﻮاری را ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ« .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﻣﺮدم

 -١ھﺪف ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻟﺸﮑﺮی .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۲۴۸۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۹۳۵
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن زﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
»اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۳۲۲/۱۰

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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را دﺳﺘﻮر دادی ﺗﺎ ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﻮار را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﭼﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺗﻮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داری؟« ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ھﺴﺘﻢ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﺷﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و آن را در ﮐﺎﺳﻪای ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯽ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و
آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﺷﻪھﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺎﺳﻪای ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺮﺟﯿﻦھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ« .و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺧﺮﺟﯿﻦ ﺧﻮد را ﭘﺮﻧﻤﻮد ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص در
ﻏﺰوهای ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا دﺷﻤﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮫﺎ ﺳﯿﺮاﻧﺪ و ﻣﺮدم )ﻣﺎ(
ﮔﺮﺳﻨﻪاﻧﺪ ،اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺷﺘﺮھﺎی آﺑﮑﺶ ﻣﺎن را ﻧﮑﺸﯿﻢ ،و آن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻃﻌﺎم ﻧﺪھﯿﻢ؟
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻃﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺎورد« .آن
ﮔﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﯾﮏ ﻣﺸﺖ و ﯾﮏ ﺻﺎع و زﯾﺎد و ﮐﻢ آوردﻧﺪ ،و ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮ
ﺑﻮد ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺻﺎع  ١ﮔﺮدﯾﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭘﮫﻠﻮی آن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﺨﻮرﯾﺪ« .آﻧﮕﺎه ھﺮ ﻣﺮد در ﺗﻮﺷﻪ دان  ٢ﺧﻮد ،و در ﺟﻮال
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮﺟﯿﻦھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ
ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺴﺖ و آن را ﭘﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و )از ﮔﺮﻓﺘﻦ( ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻃﻌﺎم ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻦ
رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،ھﺮ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﺠﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ازﮔﺮﻣﯽ آﺗﺶ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮی آﻣﺪه ،او را ﻋﺠﻠﯽ
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب را در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﯽداد
ّ
 -١ﺻﺎع ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم از ﮐﻔﺎره و ﻓﻄﺮﯾﻪ ﺑﺮ آن ﺟﺎری اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺎدل ﭼﮫﺎر ﻣﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
 -٢در ﻧﺺ ﺟﺮاب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .و آن ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺪان ،ﺗﻮﺷﻪ
دان ﯾﺎ ﺧﺮﯾﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﮐﺸﻮرﻣﺎ در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻮال ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۲۳۰ذر ﺳﺘﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد و ﺷﯿﺨﺶ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮدو ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺨﺎری از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ در ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ
ﺧﻮد ﭼﻐﻨﺪر ﻣﯽﮐﺎﺷﺖ .ﭼﻮن روز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ رﯾﺸﻪھﺎی ﭼﻐﻨﺪر را ﻣﯽﭼﯿﺪ و آن را
در دﯾﮕﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﺘﯽ از ﺟﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ آرد ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﯿﺦھﺎی ﭼﻐﻨﺪر ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮﺷﺖ دار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﮫﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ
و ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻣﯽدادﯾﻢ ،و آن ﻏﺬا را ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎن ﻃﻌﺎم وی
روز ﺟﻤﻌﻪ را ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ  .١و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :در آن ﻧﻪ ﭼﺮب ﺑﻮد و ﻧﻪ روﻏﻦ دار و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۳آﻣﺪه.
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺧﻮردن ﻣﻠﺦ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﺎن ﮔﻨﺪم را ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۶از اﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻔﺖ ﻏﺰا ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺦ را ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۷/۲۴۲از
اﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ -ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﺶ راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ -از اﺑﻮﺑﺮزه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻏﺰوهای ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،و آﻧﮫﺎ را از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺮمﺷﺎن )ﮐﻪ
در آن ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﻋﻘﺐ راﻧﺪﯾﻢ .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن از آن
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﺎ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد ﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
٢
ﮐﻪ آن ﻧﺎن را ﺧﻮردﯾﻢ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮھﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﺎق ﺷﺪه؟!
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۷آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه:
ﻣﺎ در روز ﺧﯿﺒﺮ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و آﻧﮫﺎ را از ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺎک )و
ﺑﯽﺳﺒﻮس(ﺷﺎن ﻋﻘﺐ راﻧﺪﯾﻢ .ھﻤﻪ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۶/۳۰۷از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺒﺮ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،از ﻧﺰد ﮔﺮوھﯽ از ﯾﮫﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺮم ﻧﺎن ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ آﻧﮫﺎ را از آﻧﺠﺎ راﻧﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن )آن ﻧﺎنھﺎ را(
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﮑﻪای از آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺳﻮﺧﺘﻪ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۹۳۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻮف .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮھﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن رواﯾﺎن ﺻﺤﯿﺤﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ آن را در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۲۴۹/۱۲و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ) (۶۰/۹ھﺮدو از
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﻦ از اﺑﯽ ﺑﺮزة رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ

٩٧

ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﻪ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد ﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ آن را
ﺧﻮردم ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮھﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﺎق ﺷﺪهام؟!.
ّ

ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﮕﯽ در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا أ
ّ
اﺻﺤﺎب ش و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﮕﯽ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک

اﺑﻦ وھﺐ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺨﺘﯽ  ١ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪی
ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺒﻮک ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،و در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ داد ،ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮔﺮدنھﺎﯾﻤﺎن ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﺮدﻧﺶ
ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﭘﺎ روی آن را ﻣﯽﻓﺸﺮد و
آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻘﯿﻪ آن را ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ
ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻋﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎدت ﺧﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻦ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ آن را دوﺳﺖ داری؟« ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﯽ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﻮز آن را
ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺎران اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ،و ﺑﻌﺪ ﺧﻮب ﺑﺎرﯾﺪ  .٢آﻧﮫﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن رﻓﺘﯿﻢ )ﺗﺎ ﺑﺎران را( ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻗﺮارﮔﺎه
ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺧﺮاﺟﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۵/۹آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﻦ وھﺐ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۹۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺰار ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
اﻻوﺳﻂ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﺑﺰار ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

 -١اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن آﯾﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮک ﮐﻪ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل ﻧﮫﻢ
ھﺠﺮت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،از آن ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
ۡ
ِين ٱ َّ� َب ُعوهُ � َس َ
�ن َوٱ ۡ�َ َ
نصار ٱ َّ� َ
� َوٱل ۡ ُم َ� ٰجر َ
اعةِ ٱل ُع ۡ َ
َّ َ َّ َ َّ ُ َ َ َّ ّ
�ة ِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۱۷ :
ِ
ِ
ِ ِ
﴿لقد تاب ٱ� � ٱ� ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺴﺮت و
ﺗﻨﮕﯽ از وی ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻮد .«...م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۱۳۸۳و ﻃﺒﺮی ) (۵۵/۱۱و ﺑﺰار ) (۱۸۴۱و ﺣﺎﮐﻢ ).(۱۵۹/۱
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ﺣﺎرث ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ،ﻋﯿﺎش و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺸﻨﮕﯽ در روز ﯾﺮﻣﻮک

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﺎرث ﺑﻦ
ھﺸﺎم ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ و ﻋﯿﺎش ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ ش در روز ﯾﺮﻣﻮک ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آب
ﺑﻨﻮﺷﺪ ،در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪﺳﻮی او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﺣﺎرث ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻪ ﺑﺪه ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ آن را ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﯿﺎش ﺑﻪﺳﻮی آن ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ﻋﯿﺎش ﺑﺪه.
ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﯿﺎش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳﺪ،
ھﻤﻪ ﺟﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۳۱۰آﻣﺪه .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک
) (۳/۲۴۲ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده .و زﺑﯿﺮ آن را از ﻋﻤﻮﯾﺶ و او از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺼﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی در ﺑﺪل
ﻋﯿﺎش ،ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو را ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﯾﻦ را از ﺣﺒﯿﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳/۱۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﻋﻤﺮو اﻧﺼﺎری و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺸﻨﮕﯽ در راه ﺧﺪا
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﻤﺮو اﻧﺼﺎری را -ﮐﻪ

ﺑﺪری ،ﻋﻘﺒﯽ ،اﺣﺪی  ١و روزه دار ﺑﻮد -دﯾﺪم ،ﮐﻪ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ،و ﺑﻪ ﻏﻼم
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،،ﺳﭙﺮ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ ،ﻏﻼم او را در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﭙﺮ ﻗﺮار داد ،و او
ﺗﯿﺮی را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺳﻪ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺗﯿﺮی اﻧﺪازد ،ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﺳﺪ ،روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ آن ﺗﯿﺮ ﺑﺮای وی ﻧﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۴۰۴آﻣﺪه .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۹۵آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺮ ﻣﻦ آب ﺑﭙﺎش ،و ﻏﻼم ﺑﺮ او آب ﭘﺎﺷﯿﺪ .٢
ّ

ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪت ﺳﺮدی در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا أ
ّ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدن ﺣﻔﺮه در ﻏﺰوهای از ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ
 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﻏﺰوهھﺎی ﺑﺪر ،اﺣﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﺰرﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
»اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) .(۲۷۰/۵ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ).(۳۹۵/۳

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی در ﻏﺰوهای ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺷﺒﯽ در ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪی
ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮداﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺣﻔﺮهای را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در آن داﺧﻞ
ﺷﺪه ﺳﭙﺮش را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ را دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﯽ از ﻣﺎ اﻣﺸﺐ ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ آن را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد؟« .آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن .ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،وی ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻟﺒﺎس وی را ﮔﺮﻓﺖ و دﻋﺎ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺮد )اﯾﻦ
ﮐﺎر( ھﺴﺘﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ  :١اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
از دوﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ آﺗﺶ
ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«  .٢اﻟﺤﺪﯾﺚ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۵۶آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۵/۲۸۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۴۹ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده.
و در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ّ

ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻠﺖ ﻟﺒﺎس در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا أ
ﺗﮑﻔﯿﻦ ﺣﻤﺰه س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ّ
ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ )ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ﻣﻦ ﺣﻤﺰه را دﯾﺪم ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﮑﻔﯿﻨﺶ ﻏﯿﺮ از ﻋﺒﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ آن ﭘﺎﯾﺶ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﻢ
ﺳﺮش ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺳﺮش را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﺮش را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ اذﺧﺮ  ٣ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۷۰آﻣﺪه.
 -١اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﺺ »ﻗﺎل« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن »ﮔﻔﺖ« ﻣﯽﺷﻮد وﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »ﻗﻠﺖ«» ،ﮔﻔﺘﻢ«
ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳۴ ،۱۳۳/۴و ﺣﺎﮐﻢ ) (۸۳/۲ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده و آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۲۸۷/۵
 -٣اذﺧﺮ ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ،ﺑﺮﮔﮫﺎﯾﺶ رﯾﺰ و ﺳﺮخ رﻧﮓ ﯾﺎ زرد و ﺗﻨﺪ ﺑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی ﺳﻔﯿﺪ دارد ،و رﯾﺸﻪاش ﺳﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،و در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺎﻻی ﭼﻮب ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ و ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب .م.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ).(۳۶۸۱
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ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﺑﺎب
ّ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺷﻔﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻃﻠﺐ

ﻧﻤﻮدن )ﺻﺪﻗﻪ( ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ
ﻣﻼﻣﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدم .وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﻧﺰد دﺧﺘﺮم ،ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ
ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻢ و ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻤﺎز ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ
ھﺴﺘﯽ؟! و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :ای ﺧﺎﻟﻪ ،ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﯾﮏ
ﻟﺒﺎس داﺷﺘﻢ ،آن را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺶ ،ﻣﻦ او را از اﺑﺘﺪای اﻣﺮوز ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺶ اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ!! ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﮔﻔﺖ :آن ھﻢ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ وﺻﻠﻪاش زدهاﯾﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۹۶آﻣﺪه .و آن را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ وی اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ )(۴/۳۴۲
آﻣﺪه ،آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و )در اﻻﺻﺎﺑﻪ ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ
ﺿﺤﺎک آﻣﺪه ،ﮐﻪ واھﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۲۷۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺎﮐﻢ آن را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۴/۵۸رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﺖ ﻟﺒﺎس ،و ﺑﺸﺎرت ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﺑﺮای او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۷/۱۰۵از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س -ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ دوش داﺷﺖ و آن را ﺑﺎ ﺧﺎری
در ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ٢ -ﻧﺰدش ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺑﻪ وی ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا :ﭼﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮ دوش دارد ،و آن را ﺑﺎ ﺧﺎری در ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،او ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
آﯾﺎ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻓﻘﺮت از ﻣﻦ راﺿﯽ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س

 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۷۸۹،۷۹۵در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۲۴/۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ دو ﻃﺮف ﻋﺒﺎ را ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺑﺎ ﺧﺎری و ﯾﺎ ﺧﻼﻟﯽ ﺑﻪ ھﻢ وﺻﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ :اﯾﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ،
وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻓﻘﺮت راﺿﯽ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ؟« اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻏﻀﺐ ﺷﻮم؟! ﻣﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎرم راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎرم
راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ  .١و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮاﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﺘﺒﯽ ،و ﺷﯿﺦ او ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و ﮐﺴﯽ را
ھﻢ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ آن دو را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۳۵۳آﻣﺪه.
ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ب و ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻠﺖ ﻟﺒﺎس
ّ
ھﻨﺎد و دﯾﻨﻮری از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ازدواج ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ و او ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺐ ﺑﺮ آن

ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ ،و از ﻃﺮف روز ﺷﺘﺮ آﺑﮑﺶ ﻣﺎن را ﺑﺮ آن ﻋﻠﻒ ﻣﯽدادﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ،
و ﺟﺰ وی -ﻓﺎﻃﻤﻪ -دﯾﮕﺮ ﺧﺎدﻣﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردن ﺧﺮﻣﺎ و آب

اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ -و اﺑﻨﻤﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺮده س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ،ﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎرﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽدﯾﺪی ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدی ﺑﻮی ﻣﺎن ﺑﻮی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ .٣
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۹۴آﻣﺪه .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۸۰اﯾﻦ را از ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﺮده
و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س -ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ای
ﭘﺴﺮم ،اﮔﺮ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎرﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﯽدﯾﺪی ،از ﻣﺎ
ﺑﻮی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ ﻣﺎن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدی .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻟﺒﺎس ﻣﺎن ﭘﺸﻢ  ،٤و ﻃﻌﺎم ﻣﺎن دو ﺳﯿﺎه

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﻪ ) (۱۰۵/۷ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرهی او.
 -٢اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۳۵۶۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۳۲۵/۱۰
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۰۳۳و ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۴۷۹
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ).(۸۰/۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻮد :ﺧﺮﻣﺎ و آب  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و آن را
اﺑﻮداود ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ
اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻠﺖ ﻟﺒﺎس
ّ
ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ از اھﻞ ﺻﻔﻪ را دﯾﺪم ،ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد رداﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﺎ ﺷﻠﻮار ﯾﺎ ﺟﻤﻪای )ﺷﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪی( ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ
و آن را ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻗﮫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻌﺒﯿﻦ ،و او آن را از ﮐﺮاھﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﺶ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۹۷آﻣﺪه .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۳۴۱رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س رواﯾﺖ اﺳﺖ
ّ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﺑﻮدم ،و ھﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻋﺮق در
ﭘﻮﺳﺖھﺎی ﻣﺎن از ﭼﺮک و ﻏﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و ﺑﺨﺎری از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و ﮐﻨﯿﺰی از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻧﺰدش ﺑﻮد ،و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﭘﻨﺞ درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ب ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻤﺖ را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ،
و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺒﯿﻦ ،ﭼﻮن وی از ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ )ﻟﺒﺎس( در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد .و از
ھﻤﯿﻦھﺎ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ داﺷﺘﻢ ،و ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ زﯾﻨﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و آن را ﻋﺎرﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ٣ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ

ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪت ﺧﻮف در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا أ
ّ
٤
اﺻﺤﺎب و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪت ﺧﻮف ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎ در ﺷﺐ اﺣﺰاب
ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۴۸از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺮادر زاده ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻏﺰاھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ھﻢ ﻧﺸﯿﻨﺎن وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
 -١آب و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻠﺒﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ آب ،ﺑﻪ دو ﺳﯿﺎه ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۴۲
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۲۶۵۸
ّ
 -٤ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق را ﻏﺰوه اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼﻮن در آن ﻏﺰوه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﻔﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ّ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻃﻮر و آن ﻃﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را
ﺗﻤﻨﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺧﻮد را در ﺷﺐ اﺣﺰاب در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ،و ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ،و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﯾﮫﻮد ﻗﺮﯾﻈﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎ،
ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اھﻞ و ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،وھﯿﭻ ﺷﺒﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﺮﺑﺎد ﻗﺒﻞ از
آن ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .و در ﺻﺪاھﺎی ﺑﺎد آن ﭼﻮن ﺻﺎﻋﻘﻪھﺎ ﺑﻮد ،و آن ﭼﻨﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ :ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺒﻮد  ،١و ھﺮ
ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ از وی اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽداد ،و او ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽداد،
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﺧﻔﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ وﻗﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺟﺰ ﭘﺎرﭼﻪای از
ھﻤﺴﺮم ﮐﻪ آن ھﻢ از زاﻧﻮھﺎﯾﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ ﺳﭙﺮی از ﮔﺰﻧﺪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ
و ﻧﻪ از ﺳﺮدی .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدم آﻣﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ زاﻧﻮﯾﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺬﯾﻔﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺬﯾﻔﻪ« ،ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:
آری ،آری رﺳﻮل ﺧﺪا ص -اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮاھﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم -ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ
اﯾﺴﺘﺎدم اﯾﺴﺘﺎدم .وی ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺒﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ ﻗﻮم را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎور« .ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن وﻗﺖ ﻣﻦ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ھﺮاﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮدم و از ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدم .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،او را از ﭘﯿﺶ روﯾﺶ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ،و از ﻃﺮف راﺳﺘﺶ و از ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ،و از
ﺑﺎﻻﯾﺶ و از ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﻧﮕﻪ دار« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن ﺗﺮس و ھﺮاس و ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﮫﺎد ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﻪ از ﻧﮫﺎدم ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﭼﯿﺰی را در آن
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪم ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺣﺬﯾﻔﻪ ،درﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰدم ﻧﯿﺎﻣﺪهای ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯽ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﻗﻮم
 -١در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
ُ ُ َ
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َّ ُ ُ ۡ ّ ٞ
و� َنا َع ۡو َرة َ ٞو َما ِ َ
�دون إِ� ف َِر ٗار�﴾
� ب ِ َع ۡو َر�ٍ� إِن ي ِر
﴿...و�س�ٔذِن ف ِر�ق مِنهم ٱ� ِ� �قولون إِن �ي
]اﻻﺣﺰاب.[۱۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺸﺎن از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺟﺎزه ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺪفﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﻓﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ آﺗﺶ آﻧﮫﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮد ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن و
ﺳﺘﺒﺮی را دﯾﺪم ،ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آﺗﺶ ﮔﺮم ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ -و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .-آﻧﮕﺎه ﺗﯿﺮی
را از ﺗﯿﺮ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آوردم ،و آن را در ﮐﻤﺎﻧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ او را ﺑﻪ آن
در روﺷﻨﺎﯾﯽ آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ .آﻧﮕﺎه ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم» :در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰدم ﻧﯿﺎﻣﺪهای ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯽ« ،آﻧﮕﻪ دﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻢ ،و ﺗﯿﺮم را ﺑﻪ ﺗﯿﺮدان ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮد را ﻏﯿﺮت دادم و ﺑﻪ اردوﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﺪم ،و ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ از ھﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ای آل ﻋﺎﻣﺮ ،ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺟﺎ ،ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺎد در اردوﮔﺎهﺷﺎن در وزش ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﯾﮏ وﺟﺐ ھﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺻﺪای ﺳﻨﮓ را در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎ و ﻓﺮشھﺎی اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺎد آن را ﻣﯽزد ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﺷﺪم.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ راه ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺼﻒ -و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺷﺪ -ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮار ﮐﺎر -ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن-
ﺑﺮﺧﻮردم ،ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺟﺎﻧﺐ وی ﮐﻔﺎﯾﺖ آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﻮد .و ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را در ﻋﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ھﻤﺎن
ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،و ﻋﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ
اﯾﻦ ﻋﺎدت رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎری ﺑﺮ وی دﺷﻮار ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد -وّ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻗﻮم را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪم ،و ﺑﻪ او اﻃﻼع دادم ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم
ﮐﻪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ
َ
ۡ َ ٞ
ْ ۡ ُ ْ
َ َّ َ َ ُ ۡ ٓ ۡ ُ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ِين َء َام ُنوا ٱذك ُروا ن ِۡع َمة ٱ�ِ عل ۡي� ۡم إِذ َجا َءت� ۡم ُج ُنود فأ ۡر َسل َنا
َ َۡ ۡ ٗ َ ُ ُ ٗ
� ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ودا َّل ۡم تَ َر ۡو َها﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َو َ� َ� ٱ َّ ُ
ِ�
علي ِهم رِ�حا وجن
ٱ ۡلقِ َت َال ۚ َو َ� َن ٱ َّ ُ
� قَو ًّ�ا َعز ٗ
�ز�﴾ ]اﻻﺣﺰاب.[۲۵-۹ :
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،در آن
ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮھﺎی )ﻋﻈﯿﻤﯽ( ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﺪ ...و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﺆﻣﻨﺎن را از

ﺟﻨﮓ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﺪا ﻗﻮی و ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ«.

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ  (۴/۱۱۴) ١آﻣﺪه ،و اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق دﯾﮕﺮی ،آن را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ()۵/۲۷۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻣﺴﻠﻢ آن را از ﯾﺰﯾﺪ ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮدی
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را درک ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،در رﮐﺎب وی ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪم و از ﺧﻮد
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادم .ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ آن را ﻣﯽﻧﻤﻮدی؟! ﻣﺎ ﺧﻮد را در ﺷﺐ
اﺣﺰاب ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورد و در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و
در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﺧﻮردم ،و ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪم ،و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ دادم ،او ﻣﺮا ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی
ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﻮدم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد) :ﻗﻢ ﯾﺎﻧﻮﻣﺎن(» ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاب ﮐﻨﻨﺪه«  .٢اﯾﻦ را
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﭼﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدد؟«
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای وی ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ» ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ وی در
ﺷﺪت ﺧﻮفّ ،
ﺟﻨﺖ رﻓﯿﻘﻢ ﺑﺎﺷﺪ« .وﻟﯽ از ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎ ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ.
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدن زﺧﻢﻫﺎ و اﻣﺮاض در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا

ﺣﮑﺎﯾﺖ دو ﻣﺮد از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ در روز أﺣﺪ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ اﺳﻨﺎد از اﺑﻮﺳﺎﺋﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺑﺮادرم در اﺣﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ھﺮ دوی ﻣﺎ ﻣﺠﺮوح ،ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۴۴۹:۴۵۱/۳در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺪاﻣﻪ
ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﻨﺪی ﺻﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻈﺶ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۵۷/۳ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﻨﺪش ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۸۸اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﻧﮕﺎ :ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ »ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه« ﻏﺰاﻟﯽ
).(۲۲۹،۲۳۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺆذن رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻋﻼم ﺑﯿﺮون ﺷﺪن در ﻃﻠﺐ دﺷﻤﻦ را ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﮔﻔﺘﻢ -ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ  :-آﯾﺎ ﻏﺰوهای ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﺎﻓﻮت ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺮﮐﺒﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺸﻮﯾﻢ ،و ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدﯾﻢ.
و ھﺮ دوی ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و زﺧﻢ ﻣﻦ از وی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن از ﭘﺎ
ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ او را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﻧﻮﺑﺘﯽ را ھﻢ ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۴/۴۹آﻣﺪه .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱از واﻗﺪی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ و ﺑﺮادرش
راﻓﻊ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ب ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻤﺮاء اﻻﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
زﺧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ ھﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺮﮐﺒﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﻤﻮح و ﺷﮫﺎدﺗﺶ در روز اﺣﺪ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﯿﻮخ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﻤﻮح س ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻟﻨﮓ ،و ﻟﻨﮕﯽ اش ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد ،وی ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﯿﺮ )ﺷﺠﺎع( ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روز اﺣﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﻣﻌﺬور ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﻤﻮح ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮاﻧﻢ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮا از اﯾﻦ وﺟﻪ ،و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻮ در آن ﺑﺎزدارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ آرزو
ﻣﻨﺪم ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎی ﻟﻨﮓ ﺧﻮد در ﺟﻨﺖ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻌﺬور ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ« .و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ وی را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺎدت را ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮداﻧﺪ« .آﻧﮕﺎه او ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و در روز اﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۷آﻣﺪه .و اﺣﻤﺪ
از اﺑﻮﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :او در آن )ﺻﺤﻨﻪ( ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﺟﻤﻮح ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در راه ﺧﺪا
ﺑﺠﻨﮕﻢ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ در ﺟﻨﺖ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻢ؟ ﭘﺎی وی ﻟﻨﮓ ﺑﻮد
 رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ« .ﺑﻌﺪ او ،ﺑﺮادرزادهاش و ﺑﺮدهای از آﻧﮫﺎ را در روز اﺣﺪﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﮐﻨﺎر وی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ وی
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ در ﺟﻨﺖ راه ﻣﯽرود« .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص

ﺑﺎب ﺳﻮمّ :
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
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اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و آن دو ﺑﺎ ﻣﻮﻻیﺷﺎن در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ١ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۳۱۵
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﻏﯿﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻧﺼﺎری ،ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۴اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و او از ﺑﯽﺑﯽ اش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :در ﺳﯿﻨﻪ راﻓﻊ ﺑﻦ

ﺧﺪﯾﺞ س -ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻣﺮزوق  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو را ﮔﻔﺖ :روز اﺣﺪ ﯾﺎ
روز ﺣﻨﯿﻦ -ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زده ﺷﺪ .وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺗﯿﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺮون آور .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ای راﻓﻊ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﯿﺮ و ﭘﯿﮑﺎن ھﻤﻪ را ﻣﯽﮐﺸﻢ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﯿﺮ را
ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﭘﯿﮑﺎن را ﻣﯽﮔﺬارم ،و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﮫﯿﺪ
ھﺴﺘﯽ« .ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﯿﺮ را ﺑﮑﺶ و ﭘﯿﮑﺎن را ﺑﮕﺬار ،و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺷﮫﺎدت ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮫﯿﺪ ھﺴﺘﻢ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﺎ آن )ﭘﯿﮑﺎن( ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ س زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه زﺧﻤﺶ ﭘﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ درﮔﺬﺷﺖ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه .وﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ :وی ﭘﺲ از ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده
 -١اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﯾﻦ ھﺸﺎم ) (۳۶/۳آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد آن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺷﯿﻮﺧﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺣﻤﺪ ) (۲۹۹/۵اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از اﺑﯽ ﻗﺘﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﻤﻮح
ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﮕﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮدم آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻢ در
ﺑﮫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻢ راه ﺧﻮاھﻢ رﻓﺖ؟ و او ﻟﻨﮓ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آری« .ﭘﺲ او و ﭘﺴﺮش
و ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪهﺷﺎن در روز اﺣﺪ ھﺮ ﺳﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎرش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺖ در ﺣﺎل ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﮫﺸﺖ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﯽ«.
ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر داد آن ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و ﻣﻮﻻﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۵۳/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮة« ).(۲۸۱
 -٢در اﺻﻞ آورده :ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۴۶۳/۶ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۳۴۶/۹ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ
و ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ زن راﻓﻊ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ]ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ[ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻦ او را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ و
ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
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اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ آﻣﺪه .در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺪن زﺧﻢ و ﻣﺮگ ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وردی ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۷۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ آن را،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۹۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و اﺣﺎدﯾﺚ )در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع( در ﺑﺎب
ﺻﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﺟﺞ

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم:
ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺤﺎب وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاق وﻃﻦ ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎ ﺳﺨﺖ و
ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣﺮگ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ؟! و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ از دﻧﯿﺎ و ﻣﺘﺎع آن ﻣﺠﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد؟! و ﭼﮕﻮﻧﻪ
دﯾﻦ را ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ّ
ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﭘﺮوا ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﻨﺎﯾﺶ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟!
و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ دﯾﻦﺷﺎن از ﻓﺘﻨﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮای آﺧﺮت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻓﺮزﻧﺪان آن )آﺧﺮت( ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﻧﯿﺎ آن ﭼﻨﺎن
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ!!.
ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ّ
اﺗﻔﺎق و اﺗﺤﺎد اﻣﯿﺮان ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﮑﺮ و دﺳﯿﺴﻪ ﺳﺎزی ﻋﻠﯿﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺲ از
ﺣﺞ ﺑﻘﯿﻪ ذی اﻟﺤﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم و ﺳﻔﺮ  ١را درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ دﺳﯿﺴﻪ
ّ
و ﻣﮑﺮ ﺧﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای وی ﭘﻨﺎھﮕﺎه و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از وی دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﮫﯿﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺒﺮ اﺳﻼم آوردن اﻧﺼﺎر ،و آن ﻋﺪه از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﮫﺎ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ اش ﮐﻨﻨﺪ  -ﯾﺎ او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ،
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ در اﯾﻦ ﺷﮏ ﻧﻤﻮده  -ﯾﺎ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ او را از ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ داد .و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:

 -١اﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ﺑﻌﺜﺖ ﺟﻨﺎبﺷﺎن ص ،و اواﯾﻞ ﺳﺎل ﭼﮫﺎردھﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﻨﮕﺎﻣﯽ را )ﯾﺎد ﮐﻦ( ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان دﺳﯿﺴﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ

زﻧﺪان ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﯾﺎ )از ﻣﮑﻪ( ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺧﺪا ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺎﻧﺮوزی ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ از ﻃﺮف ﺷﺐ ﺑﺮ وی ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺮود ،ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻣﯽزﻧﻨﺪ(.
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪن آﻧﮫﺎ در
ﻏﺎر ﺛﻮر

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ او ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺎر ﺛﻮر  - ١اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻏﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آن را در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده  - ٢ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رﻓﺘﻪ
در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢھﺎ از وی ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
ﻗﺮﯾﺶ ،ﺷﺐ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﻮرت ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻣﯽزﻧﯿﻢ و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺻﺤﺒﺖﺷﺎن ﺑﻮد .و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻋﻠﯽ س از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و او را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ّ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و او ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ وی از او آ ﮔﺎھﯽ و اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد ،آﻧﮕﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
وی ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻃﻠﺐ وی ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮف ﺳﻮار ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ
آﺑﮫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ وﻋﺪه ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ّ
ھﻤﺎن ﻏﺎری آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺳﻌﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺪاھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﮕﺮان ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪوه و
َ َۡ
� َز ۡن إ َّن ٱ َّ َ
� َم َع َنا﴾
ﻏﻢ روی آورد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ�﴿ :
ِ

 -١ﺛﻮر ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﻦ ﻣﮑﻪ ،و ﻏﺎری ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻤﺎن ﮐﻮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
َۡ
َ َ َۡۡ ۡ ُ
� إِذ ه َما ِ� ٱلغارِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۰ :
 -٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ آن را در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ﴿ :ث ِ
ا� ٱثن ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ھﺮدو در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ«.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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]اﻟﺘﻮﺑﺔ .[٤٠ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ« .ﺑﻌﺪ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،و آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮﻧﯽ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ
﴿فأنزل ٱ� سكِينتهۥ عليهِ و�يدهۥ ِ�نو ٖ� لم تروها وجعل � ِمة ٱ�ِين �فروا
ٱ ُّ
� ٱ ۡل ُع ۡل َياۗ َوٱ َّ ُ
�ز َحك ٌ
� َعز ٌ
� � َو َ� َِم ُة ٱ َّ�ِ ِ َ
لس ۡف َ ٰ
ِيم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۰ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻠﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﻓﺮود آورد ،و او را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺎﻓﺮان را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار داد ،و ﺳﺨﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ،

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ«.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺘﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮارهای داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد وی و ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻣﮑﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه ﻣﻮﻻی ﺧﻮد را ﮐﻪ اﻣﯿﻦ و اﻣﺎﻧﺖ دار و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او
ﻣﺮدی را از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ او »اﺑﻦ اﻻﯾﻘﻂ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮﯾﺶ
در ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ ازﺑﻨﯽ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در آن روز ھﻤﺎن ﻋﺪوی -
)اﺑﻦ اﻟﯿﻘﻂ(  -ﻣﺸﺮک و راه دان ﺑﻮد  ١و آن ﺷﺐھﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﭼﻮن ﺑﯽﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪ ھﺮ ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽآورد ،و
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه ھﺮ ﺷﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،و آن دو ﻣﯽدوﺷﯿﺪﻧﺪ و ذﺑﺢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺻﺒﺢ را در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد ،و رازش داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺪاھﺎ از آﻧﮫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از آن دو )ﻣﺮدم در ﻣﮑﻪ( ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ھﺮ دوی اﯾﺸﺎن ) -رﺳﻮل
ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س(  -ﺑﺎ ﺷﺘﺮھﺎی ﺧﻮد ،ﻧﺰد ھﻤﺮاهﺷﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪوی( آﻣﺪﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ
در ﻏﺎر دو روز و دو ﺷﺐ درﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه را
ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن را ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﺮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ او را )ﮔﺎھﯽ( در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد و )ﮔﺎھﯽ( ﺑﺎ
وی در ﺳﻮار ﺷﺪن ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺮدم ﺑﺎ وی ﻏﯿﺮ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه و ﻏﯿﺮ
از ھﻤﺎن ﻋﺪوی ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۵۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ اﺑﻦ ﻟﻌﯿﮫﻪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ وی ﺣﺴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺪی ﻏﺎﻣﺾ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﻣﻤﮑﻦ ھﺪف ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ :اﺑﻦ
اﯾﻘﻂ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺮک ﺑﻮد ،و ﮐﺎر و وﻇﯿﻔﻪاش راه ﺑﻠﺪی ﺑﻮد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ھﺠﺮت آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮد

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪن را در ﯾﮏ
ﻃﺮف روز :ﯾﺎ ﺻﺒﺢ و ﯾﺎ ﺑﯽﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﺎن روزی ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد ص اﺟﺎزه ھﺠﺮت و ﺧﺎرج ﺷﺪن را از ﻣﮑﻪ و از
ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﮔﺮﻣﺎی روز ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ،در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در
آن ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ وی را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﺑﺮای اﻣﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ و ﺧﻮاھﺮم اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻧﺒﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﺖ از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ« .ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،اﯾﻦ دو
دﺧﺘﺮاﻧﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟! ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺟﺎزه ﺑﯿﺮون ﺷﺪن و ھﺠﺮت را داده اﺳﺖ« .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮدت )ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ( ای رﺳﻮل ﺧﺪا .ﮔﻔﺖ)» :ﺑﻠﯽ( ھﻤﺮاھﯽ« .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
آن روز ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮﺷﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن روز ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را
دﯾﺪم از ﺧﻮﺷﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،اﯾﻦ دو ﺷﺘﺮ را ﺑﺮای اﯾﻦ )ﮐﺎر(
آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،و آن دو ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﻗﻂ را ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ دﺋﻞ ﺑﻦ ﺑﮑﺮ ،و ﻣﺎدرش از
ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻮد  -و ﻣﺸﺮک ﺑﻮد  -ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ راه را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،و
ﺗﺸﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ ،و او آﻧﮫﺎ را ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻮﻋﺪﺷﺎن
ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ  .١و ﺑﻐﻮی ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاھﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺮاھﯽ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدم دو ﺷﺘﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻋﻠﻒ دادهام ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد»:ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﯽﺧﺮم« ،و آن را از وی ﺧﺮﯾﺪ و ھﺮدو ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻏﺎر رﻓﺘﻨﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۳۴آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۸۶ ،۸۵/۲آﻣﺪه و در آن ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۱۰۳/۲اﯾﻦ ﺷﯿﺦ را در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری و اﺣﻤﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ زھﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻟﺒﺎﻧﯽ
) (۱۷۳ﭼﺎپ دار اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ﻣﮑﻪ روزی دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،در روزی از آن روزھﺎ در وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ
آورد) ،اﺳﻤﺎء( ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ،اﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺶ ،ﮐﻪ او را
در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﮐﺎری ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ؟« اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﺮاھﯽ
)ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ( .ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺮاھﯽ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدم دو ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را در اﻧﺘﻈﺎر
اﯾﻦ روز از اﺑﺘﺪای ﻓﻼن و ﻓﻼن وﻗﺖ ﻋﻠﻒ دادهام ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ آن ای اﺑﻮﺑﮑﺮ« ،ﮔﻔﺖ - :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ  -ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
)اﺳﻤﺎء( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺷﻪ )ﺳﻔﺮ( را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،و )اﺳﻤﺎء( ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮد را
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ آن ،آن را ﺑﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ھﺮدو ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻏﺎر در ﮐﻮه ﺛﻮر
درﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻞ از وی داﺧﻞ ﻏﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،و در
ھﻤﻪ ﺳﻮراخھﺎ از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺣﺸﺮات ﻣﺆذی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را داﺧﻞ
ﻧﻤﻮد .ﻗﺮﯾﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن دو را ﻣﻔﻘﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﻃﻠﺐﺷﺎن ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای
)دﺳﺘﮕﯿﺮی( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺪ ﺷﺘﺮ )ﺟﺎﯾﺰه( ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و در ﮐﻮهھﺎی ﻣﮑﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﻪ ﮔﺸﺖ زدن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﻮھﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در آن ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ
 ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدی در روﺑﺮوی ﻏﺎر  -ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،رﺳﻮلﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ« .ﺳﭙﺲ آن
ﻣﺮد ﻧﺸﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺎر ﺑﻮل ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪاد« .و ﺳﻪ ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه ﻣﻮﻻی اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﯿﮕﺎه ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ از ﻧﺰد آن دو ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻧﺎن در ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻏﺮوب ھﻤﺮاه
آﻧﮫﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ،و در رﻓﺘﻦ آھﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف آن دو ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ ،و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ در ﻣﮑﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﺒﺮھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ از
ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺻﺒﺢ را در ﻣﮑﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد.

١١٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻏﺎر ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﻌﺪ از آن ،از ﻏﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،راه ﺳﺎﺣﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﭘﯿﺶ روی

وی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﺴﯽ از دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از دﻧﺒﺎل وی ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﯿﺮ وی ﺗﺎ آﺧﺮ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻌﺮوف درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وی روﺑﺮو وﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا رھﻨﻤﺎﯾﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 و ھﺪﻓﺶ ھﺪاﯾﺖ در دﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد  -وﻟﯽ دوﻣﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی رھﻨﻤﺎﺳﺖ ،ﺗﺎاﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻗﺪﯾﺪ  ١رﺳﯿﺪﻧﺪ  -و آن ﺧﺎﻧﻪھﺎ در راهﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ  -آﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻣﺪﻟﺞ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :دو ﺳﻮار را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ دﯾﺪم ،ﻣﻦ آن دو را ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ دو ﺳﻮار از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﻠﺐ ﻗﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻔﯿﻪ در ﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺖ ،و اﻣﺮش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺳﺐ وی را ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺑﻌﺪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ
آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺮون رود .ﺳﺮاﻗﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪم ٢ ...و ّ
ﻗﺼﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ
ﮐﺎﺳﺐ آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﻤﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ب ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪن ﺧﻮف و ھﺮاس اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪاص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎر رﻓﺘﻨﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮداﻧﯽ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ دادﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ از آل ﻋﻤﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ روز از اﺑﻮﺑﮑﺮ از آل ﻋﻤﺮ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎر رﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،وی
ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ھﻢ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮده ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻋﻘﺒﻢ و
ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﻣﯽروی؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ
 -١ﻗﺪﯾﺪ ،ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۲۸۴در اﺳﻨﺎد آن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﮐﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت

١١٥

ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم آﻧﮕﺎه از ﭘﺸﺖ ﺳﺮت راه ﻣﯽروم ،آﻧﮕﺎه در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽآورم و از ﭘﯿﺶ روﯾﺖ راه ﻣﯽروم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎر رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ - :ای رﺳﻮل ﺧﺪا -
در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎن ،ﺗﺎ ﻏﺎر را ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﻢ .آﻧﮕﺎه داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و آن را ﭘﺎک ﻧﻤﻮد،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ ﺳﻮراﺧﯽ را ﭘﺎک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ- :ای رﺳﻮل ﺧﺪا -در ﺟﺎﯾﺖ
ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و داﺧﻞ ﺷﺪ و ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ ،و او
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،آن ﺷﺐ از
آل ﻋﻤﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۸۰آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۳۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﺑﻐﻮی ﻧﯿﺰ
از اﺑﻦ ﻣﻠﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۳۵آﻣﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺧﻮف و ھﺮاس اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻏﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ(

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺎﺿﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪﺳﻮی ﻏﺎر رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻗﺮﯾﺶ در ﻃﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
دروازه ﻏﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻨﮑﺒﻮت را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻨﺠﺎ داﺧﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮫﺎ ﻗﻮﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﺎﻟﻢ،
وﻟﯽ از ﺗﺮس اﯾﻦ )ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ( ﮐﻪ درﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻧﺘﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ«  .١و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﺗﺨﻢ ﮐﺮدن ﮐﺒﻮﺗﺮان در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎره ) (۳۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آن را در اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) (۱۸۷،۱۸۸/۳و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
دز ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۱۸۸/۷ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮة« ) (۱۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺠﺰری ھﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ اﻟﺴﺎج اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ در »اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ« ) (۶۲/۱/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او اﺣﺘﺠﺎح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﻘﯿﻠﯽ
ﻣﯽﮔﻮﺑﺪ :ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ او ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در او
ﺿﻌﻒ اﺳﺖ...
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻏﺎر ﺑﻮدﯾﻢ -
ً
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﻣﺎ را در زﯾﺮ ﻗﺪمھﺎی ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﮔﻤﺎﻧﺖ درﺑﺎره دوﺗﻦ ﮐﻪ ﺳﻮم اﯾﺸﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﯿﺴﺖ؟«  ١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۸۱ ۱۸۲آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺨﯿﻦ ،ﺗﺮﻣﺬی،
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۲۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ھﺠﺮﺗﺶ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ّ
ﻗﺼﻪ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﺎ آن دو

اﺣﻤﺪ از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ،زﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺰده
درھﻢ از ﻋﺎزب ﺧﺮﯾﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﺎزب ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاء  ٢را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮدهای ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺗﻮ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدی ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،و ﯾﮏ
روز و ﯾﮏ ﺷﺐﻣﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺷﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﭼﺎﺷﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮداﻧﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪای را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه
ﺳﻨﮕﯽ را دﯾﺪم و ﺑﻪ ﻃﺮف آن روی آوردم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪاش ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،آن را
ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺎده ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺮ آن ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﯽ را ﻓﺮش ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺰن ،و او ﺗﮑﯿﻪ زد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻢ ﮐﺴﯽ را از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ
در ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺷﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرده ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﻏﻼم ﺗﻮ از ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ  -ﻧﺎم وی را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ -
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﯿﺮدار ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﯽدوﺷﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ .او را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را از آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن
ھﺪاﯾﺘﺶ دادم و ﭘﺴﺘﺎن آن را از ﻏﺒﺎر ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻒھﺎی
دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻏﺒﺎر ﭘﺎک ﺳﺎزد ،و ھﻤﺮاھﻢ ﻣﺸﮏ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ دھﻨﻪ آن ﭘﺎره از
ﻟﺒﺎس ﻗﺮار داﺷﺖ ،و او ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺷﯿﺮ دوﺷﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﺷﯿﺮ آب رﯾﺨﺘﻢ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﺳﺮد ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ )در ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎ ﺑﺮ در ﻏﺎر ﺗﺨﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۶۵۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۸۱
 -٢وی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺎزب اﺳﺖ .م.
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رﺳﯿﺪم ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻨﻮش ،و ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪم ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ آﻧﮕﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وﻗﻮم
ھﻢ در ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﻣﺎ را ﺑﺪون ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺟﻌﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺒﯽ از ﺧﻮدش ﺳﻮار ﺑﻮد درک ﻧﻨﻤﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﻮا ،اﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ« .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و او ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﯾﺎ دو ﻧﯿﺰه ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ  -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
دو ﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﯿﺰه  -ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،و ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻤﻮدم .ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
وﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ وی دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ وی را از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﮑﻦ« .آﻧﮕﺎه ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ ﺗﺎ ﺷﮑﻢ در زﻣﯿﻦ
ﺳﺨﺖ ﻓﺮو رﻓﺖ ،و او از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﺖ ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﻣﺮا از آﻧﭽﻪ در آن ھﺴﺘﻢ ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﻢ .و اﯾﻦ ﺗﯿﺮ داﻧﻢ اﺳﺖ ،از آن
ﺗﯿﺮی ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺗﻮ ﺑﺮ ﺷﺘﺮان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮاھﯽ ﮔﺬﺷﺖ و از آن
ﺿﺮورﺗﺖ را ﺑﮕﯿﺮ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارم« .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد و او آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﻣﻦ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻣﺮدم از وی
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در راهھﺎ ﺑﺮ ﺑﺎمھﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﺎدﻣﺎن و اﻃﻔﺎل در راه ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﻠﻪاﮐﺒﺮ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ!! ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص آﻣﺪ!! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻗﻮم ﺑﺎ ھﻢ
اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدد؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ّ
ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺸﺐ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﻢ«  .١و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎی رﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۸۷ ۱۸۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۸۰ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،و ﺑﺎ زﯾﺎدت
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۳۰آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۴۳۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۰۹و اﺣﻤﺪ ).(۲/۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ورود رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،اﻗﺎﻣﺖ وی در ﻗﺒﺎء و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺳﺮور اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺪوم اﯾﺸﺎن

ﺑﺨﺎری از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ در
ﻗﺎﻓﻠﻪای از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮرد  -اﯾﻨﺎن ﺗﺎﺟﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎم ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ  -زﺑﯿﺮ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد .و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺑﯿﺮون
ﺷﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از ﻣﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ّ
ﺣﺮه ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و اﻧﺘﻈﺎر وی را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭼﺎﺷﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آﻧﮫﺎ
روزی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدی از ﯾﮫﻮد ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪای از ﻗﻠﻌﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪن ﮐﺎری ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ را دور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ
دﯾﺪ ،آن ﯾﮫﻮدی ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ای
ﮔﺮوه ﻋﺮب ،اﯾﻦ ﻣﺠﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻼحھﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭘﺸﺖ ﺣﺮه اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪﺳﻮی راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و در ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و اﯾﻦ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای )ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﺎ( ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺴﺖ ،آﻧﮕﺎه آن ﻋﺪه از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻼم دادن ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﺎﯾﺶ
ﺑﺮ او ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،آن وﻗﺖ ﻣﺮدم رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ّ
ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف ده ﺷﺐ و اﻧﺪی ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﺠﺪی را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮی
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ودر آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎزﮔﺰارد ،ﭘﺲ از آن ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺳﻮار
ﺷﺪ ،و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﻧﺰد ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و در آﻧﺠﺎ در آن روز ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و آن ﻣﮑﺎن
ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺳﮫﯿﻞ و ﺳﮫﻞ دو ﺑﭽﻪ ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ّ
زراه س ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮش در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ  -اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ  -ﻣﻨﺰل اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن دو ﭘﺴﺮ
را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪن ھﻤﺎن ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎ
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ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت

آن را ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺎزد .آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را از آن دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ اﺑﺎ ورزﯾﺪ :و زﻣﯿﻦ را از آﻧﮫﺎ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد در آن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﻧﺘﻘﺎل دادن ﺧﺸﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در
ﻧﺒﯿﺎن ﻧﻤﻮدن آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد - ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﺖ را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽداد  -ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻫﺬاﻟـﺤﻤـﺎل ﻻ ﺣـﻤـﺎل ﺧﻴﱪ

ﻫﺬا

اﺑﺮ
ﹼ

رﺑﻨﺎ

وأﻃﻬﺮ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﻧﻪ ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺧﯿﺒﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و
ﭘﺎکﺗﺮ اﺳﺖ«.
و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻫﻢ ان اﻻﺟﺮ اﺟﺮ اﻻﺧﺮه
ﻻ ﹼ

ﻓﺎرﺣﻢ

اﻻﻧﺼﺎر

واﻟـﻤﻬﺎﺟﺮه

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺎداش ،ﭘﺎداش آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ«.

و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻌﺮ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺗﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮ از
اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،١اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﺨﺎرﯾﺴﺖ .و ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون
ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای آن ﺷﻮاھﺪی از ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۸۶آﻣﺪه.
و اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪھﺎ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ آﻣﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮدم وﻟﯽ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽدﯾﺪم .ﺑﺎز
ﻣﯽدوﯾﺪم ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪّ :
ﻣﺤﻤﺪ آﻣﺪ ،و ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ھﻤﺮاھﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺮاﺑﻪھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﻨﮫﺎن
ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﮫﺎ ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ را ﺑﺮای ﺧﺒﺮ دادن اﻧﺼﺎر از ﻗﺪوم ﺧﻮد
ً
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺻﺪ ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺰد آن دو
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﻣﻦ و اﻣﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ آﻣﺪ .و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪھﺎ او را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺪامﺷﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ؟
ﮐﺪامﺷﺎن او اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺻﺤﻨﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن را دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ وی را
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۹۰۶
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روزی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و روزی ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد دﯾﺪم ،و ھﯿﭻ دو روز دﯾﮕﺮ را
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن روز ﻧﺪﯾﺪم  .١و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۹۷آﻣﺪه.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ:
ﻃﻠﻊ

اﻟﺒﺪر

ﻋﻠﻴﻨﺎ

ﻣﻦ

وﺟﺐ

اﻟﺸﻜﺮ

ﻋﻠﻴﻨﺎ

ﻣﺎ

دﻋﺎ

ﺛﻨ ﹼﻴﺎت

اﻟﻮداع
اﷲ

داع

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﮫﺎردھﻢ از ﺛﻨﯿﺎت وداع ﺑﺮ ﻣﺎ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ
ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۹۷آﻣﺪه.
ﻫﺠﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

اﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ و اﺑﻦ ّام ﻣﮑﺘﻮم ب
ﺑﻮدﻧﺪ ،و آﻧﺎن آﻣﻮزش ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺎر ،ﺑﻼل و ﺳﻌﺪ ش آﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ش ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و ﻣﻦ
دﯾﮕﺮ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﭼﻮن ﺧﻮﺷﯽﺷﺎن ﺑﻪ وی ﻣﺴﺮور ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وی
َ َۡ َۡ
ھﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﴿ َس ّبِحِ ٱ ۡس َم َر ّ�ِك ٱ�� ] ﴾١اﻻﻋﻠﯽ .[١ :را ﺑﺎ ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ از ﺳﻮر
ّ
ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺑﺮاء از اﺑﻮﺑﮑﺮ ب در ھﺠﺮت آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮاء ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺪاری ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ آن اﺑﻦ ّام

 ١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۲۲/۳
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۵۰۷ ،۵۰۶ /۲و ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری«
).(۱۲۹/۸
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۷۰۰ ،۶۹۹/۸و اﺣﻤﺪ ).(۲۹۱ :۲۸۸ /۴

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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ﻣﮑﺘﻮم ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ س ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽ ﻓﮫﺮ ﺑﻮد ،آﻣﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮار
ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد .ﺑﺮاء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ھﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ را از ﺳﻮر ّ
ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم  .١اﯾﻦ را
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۸۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﺠﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و دو ﺗﻦ از ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و او از ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ و ﻋﯿﺎش ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ و ھﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺎ ھﻢ
در ﺗﻨﺎﺿﺐ  ٢در آﺑﮕﯿﺮ ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر در ﺑﺎﻻی ﺳﺮف وﻋﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ اﮔﺮ
ﺻﺒﺢ را ﻧﺰد آن ﻧﮑﻨﺪ )ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ( وی ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ دو ھﻤﺮاھﺶ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ و ﻋﯿﺎش در ﺗﻨﺎﺿﺐ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ھﺸﺎم از ﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد  .٣ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،در ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﻮف در ﻗﺒﺎ وارد ﺷﺪﯾﻢ .اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم و ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺎش -ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮ و ﺑﺮادر ﻣﺎدری اﯾﺸﺎن ﺑﻮد -ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮدو ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص در ﻣﮑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ ،آن دو ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎدرت ﻧﺬر
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺳﺮش راﺷﺎﻧﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﺪ از آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﻨﺎه
ﻧﺒﺮد ،ﻋﯿﺎش ﺑﺮ ﻣﺎدرش دل ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ھﺪف ﻗﻮﻣﺖ ﻓﻘﻂ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از دﯾﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،از آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎدرت را
ً
ً
ﺷﭙﺶ آزار و اذﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﮑﻪ ﺑﺮ وی ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدد ،ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﯿﺎش ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎدرم را وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و آﻧﺠﺎ ﻣﺎل ھﻢ
دارم آن را ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ھﻤﻪ ﻗﺮﯾﺶ
زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺎل دارم ،ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ،وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺮو .ﻋﻤﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :او ﺣﺮف ﻣﺮا
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ اﺻﺮار ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ:
ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪای ،و از آن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدی ،اﯾﻦ ﺷﺘﺮم را ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﻮن اﯾﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳،۲ /۱
 -٢ﻧﺎم وادی اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک اﺳﻼم ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺷﺪ ،او آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .م.
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ﺷﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺳﻮار ﺑﺎش ،اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ از ﻗﻮم ﺗﻮ را در ﺷﮏ
و ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺪاﺧﺖ )ﺳﻮار( ﺑﺮ آن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ده.
آﻧﮕﺎه او ﺳﻮار ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺷﺘﺮ ﺑﺎ آن دو ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از راه را ﺳﭙﺮی
ﮐﺮدﻧﺪ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرم -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -از اﯾﻦ ﺷﺘﺮم ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام ،آﯾﺎ
ﻣﺮا در ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺘﺮت ﺳﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .او ﺷﺘﺮش را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ،و
آن دو ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻋﯿﺎش ﺳﻮار ﮔﺮدد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،آن دو ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده او را در رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و وی را داﺧﻞ ﻣﮑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و او را در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  .١ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ او را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ  ٢ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ أ اﯾﻦ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
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نت ۡم � �ش ُع ُرون ] ﴾٥٥اﻟﺰﻣﺮ.[۵۵-۵۳ :
مِن �ب ِل أن يأ�ِي�م ٱلعذاب �غتة وأ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﮕﻮ :ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد اﺳﺮاف و ﺳﺘﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ! از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد ،و او ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ .و ﺑﻪ
درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻋﺬاب ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎز از ﺳﻮی ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﯾﺎری ﻧﺸﻮﯾﺪ .و از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻋﺬاب )اﻟﮫﯽ( ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ

ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ آﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺮای ھﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ھﺸﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ در "ذی ﻃﻮی" ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﻤﻮدم ،و آن را
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم وﻟﯽ آن را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻔﮫﻤﺎن ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﺒﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺑﺎره ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﺧﻮدﻣﺎن
 -١از وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﺮدد ،و او ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر آﻧﮫﺎ از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ .م.
 -٢ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .م.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت

١٢٣

ﻣﯽﮔﻔﺖﯾﻢ و آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺣﺎل ﺑﻪﺳﻮی
ﺷﺘﺮم ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﺳﻮار ﺑﺮ آن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۱۷۲آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وی
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۶۰۴ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و
ﺑﺰار اﯾﻦ را ﺑﻪ درازی اش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی
ً
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و آن را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) ،(۹/۱۳اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ،(۳/۱۹۴اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﺑﺰار از ﻋﻤﺮ س ﻣﺨﺘﺼﺮا،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۲۶۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و در وی ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده و رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ

ﻫﺠﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س
)ھﺠﺮت وی ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎاھﻞ ﺧﻮد
ﭘﺲ از ﻟﻮط ÷ در راه ﺧﺪا ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س اﺳﺖ .از ﻧﻀﺮﺑﻦ اﻧﺲ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ّ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺣﻤﺰه -ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺲ س -ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ھﻤﺮاه
ﺧﺎﻧﻤﺶ رﻗﯿﻪ ل دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و ﺧﺒﺮ
)رﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪن( آﻧﮫﺎ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ،در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن زﻧﯽ از
ﻗﺮﯾﺶ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،داﻣﺎدت را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﮫﺎ را در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﯾﺪی؟« ﮔﻔﺖ :او رادر ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﺑﺮ
ﺧﺮی از اﯾﻦ ﺧﺮھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اھﻞ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻟﻮط ) ÷( ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۳/۶۶
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۷۸:۸۰ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺳﻨﺪش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۹۷/۲ﻗﺘﺎده آن را ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ آن ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺨﻔﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۹۷/۱آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

١٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۴/۳۰۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :و ﺧﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺮﺳﯿﺪ )و ﻧﺎوﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪ( ،آﻧﮕﺎه
ﺧﻮدش ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،و اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ زﻧﯽ ﻧﺰدش
آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺮﺟﻤﯽ
آﻣﺪه ﮐﻪ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻫﺠﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺪﯾﻨﻪ در ھﺠﺮت ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ ﭘﺲ از وی اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و
اﻣﺎﻧﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدش وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﻪ روز اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدم) ،در ھﺮ روز( آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪم ،و
ﯾﮏ روز ھﻢ ﻏﺎﯾﺐ و ﭘﻨﮫﺎن ﻧﺸﺪم .ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪم ،و راه رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف آﻣﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص )در آﻧﺠﺎ(
ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد ،و ﻧﺰد ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻦ ھﺪم ،ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۳۵آﻣﺪه.
ﻫﺠﺮت ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ن ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

اﺟﺎزه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ھﺠﺮت ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ ،و ھﺠﺮت ﺣﺎﻃﺐ و
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ -ﮐﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ -از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ب رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را )ﺑﺮای ھﺠﺮت در ﺧﻮاب(
دﯾﺪم دارای ﺧﺮﻣﺎ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺮون روﯾﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺣﺎﻃﺐ و ﺟﻌﻔﺮ ب از راه درﯾﺎ
ّ
رﻓﺘﻨﺪّ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ در ھﻤﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۷آﻣﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار از ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺟﻌﻔﺮ س ﻋﺮض ﮐﺮد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ در آن
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۵۹/۴و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ).(۵۴۱

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ ،و از اﺣﺪی ﻧﺘﺮﺳﻢ )راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
وی اﺟﺎزه داد ،و او ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ آﻣﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ اﺳﺤﺎق را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ وی ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و در وی ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮری ﻧﺪارد ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻗﺮﯾﺶ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﮓ
ﮔﺮدﯾﺪ .و اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻓﺘﻨﻪای را ﮐﻪ در دﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ،و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻢ آن را از اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﭘﻨﺎه ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺪ ﻣﯽدﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﺑﻮد ﺑﻪ وی ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ» :در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وی ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﻓﺮﺟﯽ از آنﭼﻪ در آن ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آورد« ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎ
ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ و ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ،
و در ﻣﻨﺰل ﻧﯿﮑﻮ و ﻧﺰد ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﮫﺘﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ و در اﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ،
اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و در آﻧﺠﺎ از ﻇﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ
و در اﻣﻦ و اﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ،در ﻗﺒﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ )ﮐﺴﯽ را(
ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﻣﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و )او( ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﺎن ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﺣﺮﺑﺶ ھﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ھﺪﯾﻪای را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ھﺮ ارﮐﺎن ﺣﺮب ھﺪﯾﻪاش را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﮫﺎ -
)اﺻﺤﺎب( -ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ از آن ھﺪاﯾﺎی ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﺑﻪ وی ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺪارﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آﻧﮫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ آن دو ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ ھﺪﯾﻪاش را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﺰد اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯽﻋﻘﻼن ﺧﻮد آﻣﺪهاﯾﻢ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ اﻗﻮام ﺧﻮد را رھﺎ ﻧﻤﻮده و در دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﻢ وارد
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻗﻮم اﯾﺸﺎن ،ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺎن را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وی ﻣﺸﻮرت ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از آن ھﺪاﯾﺎی ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ وی ھﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ )دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه( ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺎی
ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﯽﻋﻘﻞاﻧﺪ ،و دﯾﻦ ﻗﻮم
ﺧﻮد را رھﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در دﯾﻦ ﺗﻮ ھﻢ وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی را آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آن
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺸﺎﯾﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺎ را ،ﭘﺪرانﺷﺎن ،ﻋﻤﻮھﺎ و
ﻗﻮمﺷﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﯽ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻨﺎﺗﺮاﻧﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ھﺮﮔﺰ
در دﯾﻦ ﺗﻮ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ ) -ﻧﺠﺎﺷﯽ( ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﮑﻨﻢ و ﻧﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﺮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ ،و ﭘﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﻨﺎه ﻏﯿﺮم ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،آری ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ -
)اھﻞ ﻣﮑﻪ(  -ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦھﺎ و آﻧﮫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻨﻤﻮده ،ﭼﺸﻤﯽ را روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزم.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﻗﻮل وی درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ب
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )اﺻﺤﺎب( ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ ،ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻧﺠﺎﺷﯽ
ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺗﺤﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮمﺗﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ
آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟! و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ و
دﯾﻦﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺎرا ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮫﻮد ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ دﯾﻦ ﻗﻮﻣﺘﺎن ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ دﯾﻦﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :اﺳﻼم .ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﯿﺰی را
ﺑﻪ وی ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽآورﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮایﺗﺎن آورده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ را ﻣﺮدی از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺒﺶ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ،ﺻﺪﻗﻪ ،وﻓﺎ و ادای اﻣﺎﻧﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و از ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ
ﺑﺎزداﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،و داﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﭽﻪ را او آورده اﺳﺖ از ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻗﻮم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﺻﺎدق ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻨﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و وی را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺖھﺎ را

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺧﻮنھﺎی ﻣﺎن از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻓﺮار
ﻧﻤﻮدﯾﻢ.ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ از ھﻤﻪ ﻃﺎﻗﭽﻪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﻮﺳﯽ از آن
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻌﻔﺮ س ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺤﯿﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ
ﺗﺤﯿﻪ اھﻞ ﺟﻨﺖ :ﺳﻼم اﺳﺖ ،و ﻣﺎ را ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﺳﻼم دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﻣﺎن را ﺑﻪ آن ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ .و اﻣﺎ درﺑﺎره
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ب :وی ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،و ﮐﻠﻤﻪ وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻢ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و روﺣﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا و ﭘﺴﺮ دوﺷﯿﺰه ﺑﺘﻮل )ﭘﺎرﺳﺎ( اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه
ً
)ﻧﺠﺎﺷﯽ( ﻋﻮدی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﺗﻮ را ﺣﺘﻤﺎ از
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ
اﻧﺪازه وزن اﯾﻦ ﻋﻮد ھﻢ زﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺒﺸﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،درﺑﺎره
ً
ﻋﯿﺴﯽ ÷ اﺑﺪا ﻏﯿﺮ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽام را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد از ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن از ﻣﺮدم در دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ!! از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ از ّام ﺳﻠﻤﻪ -ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص -ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و

در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪهّ :ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن دﻧﺒﺎل اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎد و
آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده وی ﻧﺰد اﺻﺤﺎب آﻣﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ
را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده و ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮرﻣﺎن داده اﺳﺖ ھﺮﭼﻪ ﮔﻪ در
آن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ
اﺳﻘﻒ ٢ھﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد را در اﻃﺮاف وی ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،-ﻧﺠﺎﺷﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﯾﻦ ﮐﻪ در آن از ﻗﻮﻣﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪهاﯾﺪ ،و ﺑﻪ
دﯾﻦ ﻣﻦ ھﻢ داﺧﻞ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ در دﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﺖھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ّام ﺳﻠﻤﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺎ
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ اھﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ﺑﺖھﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺧﻮد ﻣﺮده را ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ،
ﻓﻮاﺣﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ ،رﺣﻢھﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۲ :۲۰۹/آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﺳﻘﻒ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺰرگ ﻧﺼﺎرا را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺎروﻗﯽ ﺑﺎﺗﺼﺮف .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮی ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ رﺳﻮﻟﯽ را از ﻣﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ،ﺻﺪق ،اﻣﺎﻧﺖ و ﻋﻔﺎﻓﺶ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ .او ﻣﺎرا ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﻋﻮت
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ وی را واﺣﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻣﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،از
ﺳﻨﮓ وﺑﺖھﺎ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ .و ﻣﺎ را ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ در ﺳﺨﻦ ،ادای
اﻣﺎﻧﺖ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ،ﺣﺴﻦ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و دﺳﺖ داﺷﺘﻦ از ﻣﺤﺎرم و ﺧﻮنھﺎ دﺳﺘﻮر داد .و ﻣﺎ را
از ﻓﻮاﺣﺶ ،ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ دروغ ،ﺧﻮردن ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد.
وﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ وی ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎورﯾﻢ ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﺎ
دارﯾﻢ و زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازمّ - .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﻮر اﺳﻼم را ﺑﺮای وی ﺑﺮﺷﻤﺮد  -وﻣﺎ او
را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ،و او را در آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﯾﻢ،
وﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺘﺶ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ وی ﺷﺮﯾﮏ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
آن ﭼﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻼل
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺣﻼل ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار ﻣﺎن دادﻧﺪ
و ﻣﺎ را در دﯾﻦ ﻣﺎن در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را از ﺧﺒﺎﺋﺚ ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ دوﺑﺎره ﺣﻼل ﺑﺸﻤﺮﯾﻢ.
ّ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻇﻠﻢ روا داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﮕﯽ و ﻣﺸﻘﺖ آوردﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و
دﯾﻦ ﻣﺎن ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻏﯿﺮت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ،
و در ﭘﻨﺎه ﺗﻮ رﻏﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﻣﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ.
ّامﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ھﻤﺮاھﺖ از آﻧﭽﻪ او از ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ،ﭼﯿﺰی
ھﺴﺖ؟ ّام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺟﻌﻔﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽّ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺨﻮان .او اﺑﺘﺪای )ﮐﮫﯿﻌﺺ( را ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻧﺪّ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺠﺎﺷﯽ
ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﺶ )از اﺷﮏ(ﺗﺮ ﺷﺪ ،و اﺳﻘﻒھﺎی وی ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ،آﻧﭽﻪ را
ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻼوت ﺷﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺧﻮد را ﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،اﯾﻦ و آﻧﭽﻪ را ﻣﻮﺳﯽ آورده ﺑﻮد از ﯾﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ً
ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻨﮫﺎ را اﺑﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ّام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن دو ﺗﻦ از ﻧﺰد وی ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
ً
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﺮدا ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺰدﺷﺎن  ١ﻣﯽآﯾﻢ ،و آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد وی ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ً
 -١در اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه :ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺰدش ﻣﯿﺎﯾﻢ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت

١٢٩

آن ﭼﻨﺎن ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی ﮐﻪ رﯾﺸﻪﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﮑﻨﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ -ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ
اﯾﻦ دو ﺗﻦ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎ ﺑﻮد -ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن ھﻤﺮاه ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺮاﺑﺖ دارﻧﺪ .ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻓﺮدای
آن روز ﻧﺰد وی رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻨﮫﺎ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ اﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﻮل ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ و از اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ را درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﭙﺮس .ام ﺳﻠﻤﻪ
ﮔﻮﯾﺪ :او ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻤﭽﻮ
ﺣﺎﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻗﻮم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ
ﻣﺮﯾﻢ )وﻗﺘﯽ از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره وی ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ و آﻧﭽﻪ را ﻧﺒﯽ ﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ آورده اﺳﺖ ،ھﻤﺎن را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ،
ھﺮﭼﻪ در آن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ١ :آﻧﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره وی ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﺎن آن را آورده
اﺳﺖ :وی ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،رﺳﻮل وی ،روح او و ﮐﻠﻤﻪاش اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ دوﺷﯿﺰه و
ﺑﺘﻮل دﻣﯿﺪ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺠﺎﺷﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮده ﻋﻮدی را از آن ﺑﺮداﺷﺖ
و ﮔﻔﺖ) :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ( ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ھﻤﯿﻦ ﻋﻮد ھﻢ ﺗﺠﺎوز
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ!! ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻟﺸﮑﺮش ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺖ ،ﻏﺮﯾﺪﻧﺪ ) ،٢وی
ﮔﻔﺖ( :اﮔﺮﭼﻪ ﻏﺮﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ!! )ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺑﺮوﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ در
اﻣﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،ھﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎز )ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
دﺷﻨﺎم دھﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎز )ﮔﻔﺖ( :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺪک ﯾﮏ ﮐﻮه ﻃﻼ ھﻢ اذﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ھﺪاﯾﺎی اﯾﻦ دو را ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارم ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ام را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ از ﻣﻦ رﺷﻮه ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ در راه وی رﺷﻮه ﺑﮕﯿﺮم ،و درﺑﺎره
ﻣﻦ از ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮد ﺗﺎ درﺑﺎره وی از ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ .آن دو از ﻧﺰد وی ﺑﺎ
ﺧﻮاری و زﺷﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.

 -١اﯾﻦ و ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺎدتھﺎی داﺧﻞ ﻗﻮس در ﺣﺪﯾﺚ ام ﺳﻠﻤﻪ از اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

١٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻣﺎ ﻧﺰد وی در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰل و ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﺰﯾﻦ و
ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ای ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ داﺷﺘﯿﻢ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ از آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از ﺧﻮف اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﻮد آن )ﻣﺮد( ﺑﺮ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ،و ﻣﺮدی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺎ
را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻣﯽاﻓﺮاﯾﺪ :ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و )ﭘﯿﻤﺎن
ﺟﻨﮓ( در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﺑﻮد .ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯽ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻨﮓ ﻗﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن )ﺧﺒﺮ( را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد؟ ام ﺳﻠﻤﻪ
ﮔﻮﯾﺪ :زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ) .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ( .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :او از ھﻤﻪ ﻗﻮم ﮐﻢ ﺳﻦ و
ﺳﺎلﺗﺮ ﺑﻮد .ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای وی ﻣﺸﮑﯽ را ﻓﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او آن را در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد
ﻗﺮار داد ،و ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺎن ﺑﺮ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﻮم در آﻧﺠﺎ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻧﺰدﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ام ﺳﻠﻤﻪ
ﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺼﺮت و ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺶ ،و ﺳﯿﻄﺮه وی در
ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.،ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ و
اﻧﺘﻈﺎر وﻗﻮع آﻧﭽﻪ را اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن زﺑﯿﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،وی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﮋده و ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ،ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ
ّ
ﭘﯿﺮوز و ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺶ را ھﻼ ک ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را در ﮐﺸﻮرش ﺗﺴﻠﻂ و
ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﭼﻮن آن ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎن ،ﺧﻮﺷﯽ و
ﺳﺮوری را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارﯾﻢ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﺷﻤﻨﺶ را ھﻼ ک ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،و او را در ﮐﺸﻮرش ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد( ،و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ در ﺣﺒﺸﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﺎ در ﻣﻨﺰل ﺑﮫﺘﺮی ﻧﺰد وی ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ وی در ﻣﮑﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۶/۲۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل وی ،ﻏﯿﺮ از اﺳﺤﺎق ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﻤﻮده ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮﯾﻖ وی ﮔﺬﺷﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۱۱۵از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۰۳ :۲۰۱ /۱و ).(۲۹۲ :۲۹۰ /۵

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت

١٣١

) (۹/۹اﺑﺘﺪای ﺣﺪﯾﺚ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﯿﺎق وی ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ...:
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ را در اﻟﺴﯿﺮ ) (۹/۱۴۴ھﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را
ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﺣﺪود ھﺸﺘﺎد ﻣﺮد ﺑﻮدﯾﻢ  -ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﻄﻪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻨﮫﺎ ﻧﺰد
ﻧﺠﺎﺷﯽ آﻣﺪﻧﺪ .و ﻗﺮﯾﺶ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﻋﻤﺎره ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﺎ ھﺪﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن دو ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،واز راﺳﺖ و ﭼﭙﺶ ﺑﻪ
ﻃﺮف وی ﻧﯿﺰی و ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﺪادی از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎی ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ ،و از ﻣﺎ و از ﻣﻠﺖ )-دﯾﻦ( -ﻣﺎ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ .ﻧﺠﺎﺷﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ،
آﻧﮫﺎ در ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ ،و ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎلﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و او
ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺟﻌﻔﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺧﻄﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و آﻧﮫﺎ از وی
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﺳﻼم داد و ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺠﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
اﯾﻦ ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ رﺳﻮﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و او ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺳﺠﺪه ﻧﮑﻨﯿﻢ .و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ و ﻣﺎدرش ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
وی ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و روح وی اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را در ﻣﺮﯾﻢ دوﺷﯿﺰه و ﺑﺘﻮل ﮐﻪ ﻧﻪ وی را
ﺑﺸﺮی ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪی از وی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .راوی( ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺠﺎﺷﯽ
ﻋﻮدی را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﺣﺒﺸﻪ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺼﺎرا و رھﺒﺎﻧﺎن! ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ ﺳﻮای آن را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪهاﯾﺪ! ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ وی رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،و او ھﻤﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ او را در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،و وی ھﻤﺎن رﺳﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ وی ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮد .ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ
ً
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ )و ﺣﮑﻮﻣﺖ داری( ﻗﺮار ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪم و
ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ھﺪﯾﻪ آن دو
ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س )در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪر را
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درﯾﺎﻓﺖ  .١اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ ،ﻗﻮی و ﺳﯿﺎﻗﺶ ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد وی را ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۱۳۰ﻧﯿﮑﻮ و ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) - (۶/۲۴ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  -ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺣﺪﯾﺞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻣﺪه ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :در ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮ وی ،او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺮوﯾﻢ،
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﻋﻤﺎره ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ  ...و اﯾﻦ
را ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :اﮔﺮ ﻣﻦ در ﮐﺎر
ً
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮدم ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪم ﺗﺎ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻮﺳﻢ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ درﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ ،و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻃﻌﺎم و ﻟﺒﺎس ﺑﺪھﻨﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۱۴رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۷۱آﻣﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﯾﺶ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﻟﻌﺎص و ﻋﻤﺎره ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﺎ ھﺪﯾﻪای از اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .آﻧﮫﺎ -در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدش ﺑﻮدﯾﻢ -ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺪهای از ﺳﻔﮫﺎ و ﺑﯽﺧﺮدان ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ،
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪه .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻼمﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﻧﯽ
)ﮐﺴﯽ را( ﻧﺰد ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻨﮫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻨﮫﺎ ﻗﻮﻣﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺖھﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ رﺳﻮﻟﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﻢ و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻨﮫﺎ
ﻏﻼمھﺎی ﺷﻤﺎاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮض دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ.
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ راهﺷﺎن را ﺑﺎز ﮔﺬارﯾﺪ .ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ ﻣﺎ از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ از آن
ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ .ﻧﺠﺎﺷﯽ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل ﻣﺮا ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ
ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺑﺎﺑﺮاﯾﻦ )ﮐﺴﯽ را( دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و دﻋﻮت دوﻣﯽ از )دﻋﻮت( اول ﺑﺮ ﻣﺎ
 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ).(۴۶۱/۱

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪ :دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وی روح ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﮐﻠﻤﻪ وی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای دوﺷﯿﺰه ﺑﺘﻮل اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آﻧﮕﺎه )ﮐﺴﯽ را( ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﻼن راھﺐ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮان .و ﮔﺮوھﯽاز
آﻧﮫﺎ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ
ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ؟ ﻧﺠﺎﺷﯽ -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ -ﮔﻔﺖ :ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ھﻢ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .آﻧﮕﺎه ﻣﻨﺎدﯾﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻨﮫﺎ را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،وی را ﭼﮫﺎر درھﻢ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را دو ﭼﻨﺪان ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﺳﻼم آوردن ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻦ رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺑﺮای وی

)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،و در آﻧﺠﺎ
ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﯿﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺷﮑﺎرﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن ھﻤﺮاھﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﻮاھﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪﺳﻮی وی ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺮدان .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .و
ﺑﺮای ﻣﺎن ﻣﺮﮐﺐ و ﺗﻮﺷﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖﺗﺎن رااز آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺮدم
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ
ا� َوأﻧﻪ َر ُﺳ ْﻮل اﷲ«» ،ﺷﮫﺎدت
ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،و اﯾﻦ دوﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ» .أﺷﻬﺪ أن ﻻ إِﻪﻟ إِﻻ
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و او رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ« ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ ﮐﻪ :ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت

ﺑﺨﻮاھﺪ .ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ
ﺧﺮﺳﻨﺪﺗﺮم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪوم ﺟﻌﻔﺮ!« ،و رﺳﯿﺪن ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺴﺖ،
و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﺳﺖ ،از وی ﺑﭙﺮس ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﭼﻪ
ﮐﺮد؟ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وی ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮﮐﺐ وﺗﻮﺷﻪ ﻓﺮاھﻢ
ﻧﻤﻮد،و ﺷﮫﺎدت داد ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮ :ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﺑﺒﺨﺶ« .و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﯿﻦ .ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮو و دوﺳﺘﺖ را از آﻧﭽﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﯾﺪی
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺒﺮ ﺑﺪه  .١اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۷۱آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﻣﺠﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ھﺮ دویﺷﺎن
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۹ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﺠﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و او ازﻣﺎدرش ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻨﺖ
اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ
ﮐﻮچ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻋﺎﻣﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺪام ﺿﺮورت ﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮک
ﺑﻮد ،آﻣﺪ و ﻧﺰدم اﯾﺴﺘﺎد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎ از وی اذﯾﺖ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺪﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ّام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا ھﻤﺮاھﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ!! و از وی رﻗﺘﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺼﺮف
ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪھﺎ
ﻋﺎﻣﺮ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺿﺮورت داﺷﺘﯿﻢ آورد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﮐﺎش اﻧﺪﮐﯽ
ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮ را و رﻗﺖ و اﻧﺪوه و ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ اش را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽدﯾﺪی .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در اﺳﻼم آوردن
ّ
وی ﻃﻤﻊ ﻧﻤﻮدهای؟ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾﺪی ﺗﺎ ﺧﺮ ﺧﻄﺎب
اﺳﻼم ﻧﯿﺎورد ،اﺳﻼم ﻧﻤﯽآورد .ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی از وی ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ از ﻏﻠﻈﺖ
وﺳﺨﺘﯽ وﺧﺸﻮﻧﺖ وی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۷۹آﻣﺪه .و اﺳﻢ ﻣﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۰۰آﻣﺪه ،ﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻤﺎع  ٣ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺎء ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۴ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک )(۴/۵۸
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) .(۱۴۷۸در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .اﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺠﻠﯽ را ﺑﺨﺎری ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎورن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ دروغ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﯿﺮان« ) (۲۰۶/۱و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ).(۲۹/۶
 -٢ﺣﺴﻦ .رواه اﺑﻦ اﺳﺤﺎق .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۵/۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
»اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۴۷۱و ﺣﺎﮐﻢ ).(۵۹ ،۵۸/۴
 -٣ﯾﻌﻨﯽ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ »ﺳﻤﻌﺖ«» ،ﺷﻨﯿﺪم« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .م.
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ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻃﺮﯾﻖ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ از ﭘﺪرش از ﻣﺎدرش ّام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،و ﻇﺎھﺮ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه :آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی از وی ﮔﻔﺖ .و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ ازﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص -ﮐﻪ او و ﺑﺮادرش ﻋﻤﺮو ،از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮدﻧﺪ-
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ ،وی از آﻧﮫﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﺪر ﺑﻮد ،و آﻧﮫﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪر
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟
ﻣﺮدم ﯾﮏ ھﺠﺮت دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ دو ھﺠﺮت ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﯿﺪ ،ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن از ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﮐﻨﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ
آﻣﺪﯾﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﯾﻤﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ )ﺧﺒﺮ( ﺧﺮوج
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ و دو ﺑﺮادرم ،ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدم ﯾﮑﯽ
از آﻧﮫﺎ اﺑﻮ ﺑﺮده و دﯾﮕﺮی ھﻢ اﺑﻮ رھﻢ ﺑﻮد  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :در ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ و ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻣﺮد از ﻗﻮﻣﻢ  -ھﺠﺮت ﮐﻨﺎن ﺑﻪﺳﻮی وی رﻓﺘﯿﻢ ،و در ﮐﺸﺘﯽ
ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،و ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎن ﻣﺎ را ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺣﺒﺸﻪ اﻧﺪاﺧﺖ  ،١ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
ﺳﺮ ﺧﻮردﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ وی اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص در ﺣﺎل روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺎ -
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اھﻞ ﮐﺸﺘﯽ  -ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺷﻤﺎ در ھﺠﺮت ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﯿﻢ .اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﮫﺖ زﯾﺎرت ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و او در ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺠﺎﺷﯽ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ
ھﺠﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎء ﻧﺰدش ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﺳﻤﺎء را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺣﻔﺼﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺣﺒﺸﯽ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﺑﺤﺮی ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎاز ﺷﻤﺎ در
ھﺠﺮت ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮﯾﻢ .اﺳﻤﺎء
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﺪ ،ﮔﺮﺳﻨﻪﺗﺎن را ﻃﻌﺎم ﻣﯽداد ،و ﺟﺎھﻞﺗﺎن را وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ در
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ وزﯾﺪ و ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺠﺎﺷﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺮد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻨﺰﻟﯽ -ﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ -دور و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در ﺣﺒﺸﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،و آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﻮم ،و از وی ﻧﭙﺮﺳﻢ ،ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﻧﻤﯽﺧﻮرم و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻧﻪ ﮐﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﺑﺮ آن زﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺗﺸﺮﯾﻒ آورده ،اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﮔﻔﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وی ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای او وﯾﺎراﻧﺶ ﯾﮏ
ھﺠﺮت اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اھﻞ ﮐﺸﺘﯽ دو ھﺠﺮت« .اﺳﻤﺎء ﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و اھﻞ ﮐﺸﺘﯽ
را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه ﻧﺰدم ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .و از دﻧﯿﺎ
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آن ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ ،و در ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،از آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
از ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و اﺑﻮﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺻﺪاھﺎی رﻓﻘﺎی اﺷﻌﺮی را ﺑﻪ ﻗﺮآن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺐ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و ﻣﻨﺎزلﺷﺎن را از ﺻﺪاھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ،در ﺷﺐ
ﻣﯽداﻧﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎزل اﯾﺸﺎن را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در روز اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ،و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ
ﺣﮑﯿﻢ  ١اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدد -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺐ ﺳﻮاران -ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎراﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ« .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ
را ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﻟﺒﺪاﯾﻪ  ۴/۲۰۵آﻣﺪه .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦاﺳﻨﺎد
ﺻﺤﯿﺢ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲ ل ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﮫﺎﺟﺮان اواﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ دو ھﺠﺮت دارﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﺠﺮت ﮐﺮدﯾﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۳۴۱آﻣﺪه .و اﯾﻦ اﺛﺮ را
ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ درازﺗﺮ از آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۱۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ

 -١در اﺻﻞ آﻣﺪه :و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۲۳۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۰۳ ،۲۵۰۲
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ﻧﻤﻮد .و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۳۳ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ّ
ﻫﺠﺮت اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ب ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﺮوج ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺘﺮش را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺎﻻن ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از آن ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﺳﻮار
ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺴﺮم ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﻦ ،در آﻏﻮﺷﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و
ﺷﺘﺮش را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻨﯽ ﻣﻐﯿﺮه وی را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪی ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ دار ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ وی را در ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﮕﺮداﻧﯽ؟ ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎم ﺷﺘﺮ را از
دﺳﺘﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮا از وی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ ،ﻧﺰدﯾﮑﺎن و
ﻗﺒﯿﻠﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮﺗﺎن را از اﻓﺮاد
ﻣﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﭘﺴﺮﻣﺎن را ﻧﺰد وی ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺴﺮم ﺳﻠﻤﻪ را در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و وی را ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺧﻮدم را ﺑﻨﯽ ﻣﻐﯿﺮه ﻧﺰدﺷﺎن ﻗﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﺴﺮم اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮم و ﻣﯿﺎن ﺷﻮھﺮم ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ و در ﺳﯿﻠﮕﺎه ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ،و ﺗﺎ ﺑﯿﮕﺎه ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯿﻨﻤﻮدم ،ﯾﮏ ﺳﺎل و ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی از
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎﯾﻢ از ﺑﻨﯽ ﻣﻐﯿﺮه ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و آﻧﭽﻪ را داﻣﻨﮕﯿﺮم ﺑﻮد ،دﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﻦ
رﺣﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن وی و
ﺷﻮھﺮش و ﭘﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪهاﯾﺪ؟ ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮت ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺴﺮم را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺘﺮم را ﭘﺎﻻن ﻧﻤﻮدم ،ﭘﺴﺮم را ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﻏﻮﺷﻢ ﻧﮫﺎدم ،و ﺑﻌﺪ در
ﻃﻠﺐ ﺷﻮھﺮم راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ  ١رﺳﯿﺪم ،و درآﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺪاری
ﺑﺮﺧﻮردم .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای دﺧﺘﺮ اﺑﻮاﻣﯿﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم :در ﻃﻠﺐ ﺷﻮھﺮم راھﯽ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺴﺘﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ھﻤﺮاھﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا و اﯾﻦ ﭘﺴﺮﮐﻢ
 -١وادﯾﯽ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﮑﻪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،راھﯽ ﺑﺮای )ﺗﻨﮫﺎ(ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،و زﻣﺎم ﺷﺘﺮ
را ﮔﺮﻓﺖ ،وﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدی را از ﻋﺮب ھﻤﺮاھﯽ
ﻧﻨﻤﻮدم ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ از وی ﮐﺮﯾﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪم ،آﻧﮕﺎه ﺷﺘﺮم را ﺑﺮده و )ﺑﺎرش
را( از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد ،ﺑﻌﺪ از آن را ﺑﻪ درﺧﺖ ﻣﯽﺑﺴﺖ ،و ﺧﻮد ﺑﻪ درﺧﺘﯽ روی آورده،
و در زﯾﺮ آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺘﺮم ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،آن راﻧﺰدﯾﮏ آورده ﭘﺎﻻﻧﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز از ﻣﻦ دور ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻮار ﺷﻮ،
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﺮ آن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻣﯽآﻣﺪ و زﻣﺎم ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ آن وﻗﺖ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف را در ﻗﺒﺎء دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻮھﺮت در اﯾﻦ
ﻗﺮﯾﻪ اﺳﺖ -و اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد -ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا در آن وارد ﺷﻮ .و ﺧﻮدش
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺻﻞ ﺗﺒﯿﯽ را در اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺖ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ رﺳﯿﺪ ،رﺳﯿﺪه ﺑﺎش ،و ھﻤﺮاه و ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﮐﺮﯾﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم ١ .و ھﻤﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ
ﻋﺒﺪری ﭘﺲ ازﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﺳﻼم آورد ،و او و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ب ھﺮدو ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎ ھﻢ ھﺠﺮت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۶۹آﻣﺪه.
ﻫﺠﺮت ﺻﻬﯿﺐ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن س
ﺧﺮوج ﺻﮫﯿﺐ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺻﮫﯿﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :دار ھﺠﺮت
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﻮره زار در ﻣﯿﺎن دو دﺷﺖ ﺳﻨﮕﺰار ،ﯾﺎ ھﺠﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﯾﺜﺮب«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد،
و ﻣﻦ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺎ وی را داﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ،

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۷۶ ،۷۵/۲آﻣﺪه و در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ آﺳﺎﻧﮕﯿﺮ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺗﻘﺮﯾﺐ
درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ.(۲۸۹/۱) .

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﺷﺒﻢ را ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدم ،و ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ،آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ  -اﻣﺎ در واﻗﻊ )از ﺷﮑﻤﻢ( ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  -ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪم ،وﻟﯽ ّ
ﻋﺪهای از آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اوﻗﯿﻪ ھﺎﯾﯽ  ١از
ﻃﻼ ﺑﺪھﻢ ،راھﻢ را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ آﻧﺎن اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺎﯾﯿﻦ زﯾﺮ دری دروازه ﺣﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در آن
اوﻗﯿﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﺰد ﻓﻼن زن ﺑﺮوﯾﺪ و آن دو ﻟﺒﺎس را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻗﺒﺎء ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود ،آﻣﺪم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ ﻓﺮوش ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮد« .ﻋﺮض ﻧﻤﻮدم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ
از ﻣﻦ ﻧﺰدت ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺟﺰ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ÷ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۷۳آﻣﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۵۲رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺳﯿﺪن ﺻﮫﯿﺐ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻗﺒﺎء ،ﺑﺸﺎرت وی ﺑﻪ او و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎره ﺻﮫﯿﺐ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۶۲و ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ

از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺻﮫﯿﺐ س ھﺠﺮت ﮐﻨﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺮﯾﺶ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺗﯿﺮھﺎ را
از ﺗﯿﺮدان ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد
ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺗﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
 -١اوﻗﯿﻪ« ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای وزن ،ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ اﻗﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﮫﻞ درھﻢ ﺑﻮد
ً
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ درھﻢ ﺷﺪ ودر اﺻﻄﻼح زرﮔﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوازده درھﻢ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻊ آن اواﻗﯽ
اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻧﺺ ﭼﮫﻞ درھﻢ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس و ﺑﺎ ﺗﺼﺮف و زﯾﺎدت .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ ھﺸﺎم در ﺳﯿﺮه اش ) (۲۸۹/۱ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺮﺳﻞ از اﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﮫﯿﺐ ...و ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری آن را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺻﻮل رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
) (۳۹۸/۳از ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ و از ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻮب از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ .ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﺮط
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺻﮫﯿﺐ ﺷﺎھﺪ دارد .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »ﻣﺠﻤﻊ«
) (۶۰/۶و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺪاﯾﺔ« ) (۱۷۴ ،۱۷۳/۳آﻣﺪه .ﻧﮕﺎ» :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮة« ).(۱۶۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﯿﺮدان دارم ،ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ )ﭼﯿﺰی(  ١از
آن در دﺳﺘﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽزﻧﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﮐﺎرﺗﺎن .و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻢ در ﻣﮑﻪ رھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و راھﻢ را ﺑﺎز ﮔﺬارﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و او آﻧﺎن را رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﻮد ﻗﺮآن راﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َۡ
َّ
َۡ ُ ۡ َٓ َ َ
﴿ َوم َِن ٱ�َّ ِ
ات ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۰۷ :
�ي �ف َسه ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
اس من � ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻃﻠﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ«.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آﯾﻪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﮫﯿﺐ را دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻓﺮوش ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮد ای اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ!! ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮد ای اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ!!«  ٢و ﻗﺮآن را ﺑﺮ وی
ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۲۳۷آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در
اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۱۸۰از ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ در
اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۳۹۸از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب از ﺣﻤﺎدﺑﻦ زﯾﺪ از اﯾﻮب از ﻋﮑﺮﻣﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺻﮫﯿﺐ س ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ھﺠﺮت ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ
ﻧﻤﻮدن ،وی ﺗﯿﺮھﺎی ﺗﯿﺮدان ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ،و ﭼﮫﻞ ﺗﯿﺮ را از آن ﺑﯿﺮون آورد و
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮد ﺷﻤﺎ را ھﺪف اﺻﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﯿﺪ،
و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ روی ﻣﯽآورم ،و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ھﺴﺘﻢ ،در ﻣﮑﻪ دو ﮐﻨﯿﺰ
واﮔﺬاﺷﺘﻪام ،آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ س ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
َ َۡ
ﺑﺮای ﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪَ ﴿ :وم َِن ٱ�َّ ِ
�ي
اس من � ِ
َّ
َۡ ُ ۡ َٓ َ َ
ات ٱ�ِ﴾ اﻵﯾﻪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
�ف َسه ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
»اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮد«  .٣ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و آﯾﻪ را ﺑﺮ وی ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۹۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و )ﺣﺎﻓﻆ در اﻻﺻﺎﺑﻪ( اﻓﺰوده :اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﯿﺰ از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب.
 ٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ آن ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮐﻠﺒﯽ  ١اﯾﻦ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺮای آن ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی از ﺻﮫﯿﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪﺳﻮی
ﻧﺒﯽ ص ھﺠﺮت ﮐﻨﻢ ،ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺻﮫﯿﺐ ،اﯾﻨﺠﺎ ا ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪی و ﻣﺎل
ً
ﻧﺪاﺷﺘﯽ ،و ﺣﺎﻻ ﺗﻮ وﻣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﯾﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﺑﺪا اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻢ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .آن
ﮔﻪ ﻣﺎﻟﻢ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،و ﻣﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪم.
و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﮫﯿﺐ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮد ،ﺻﮫﯿﺐ ﻓﺎﯾﺪه
ﻧﻤﻮد« .دو ﻣﺮﺗﺒﻪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۱/۲۴۷آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۳/۱۶۲از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﺠﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۳از ﻋﻤﺮﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ و او و ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺰلﺷﺎن  -ﮐﻪ از آن ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮد راﻣﯽ ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و درآن ھﺮﮔﺰ ﻧﻨﺸﺴﺖ .و ﻧﺰد
ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺰھﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﺮ ﮔﺎه
ﮐﻪ از ﻧﺰد ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۳۴۹آﻣﺪه.
ھﺠﺮت ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ س ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺟﺤﺶ  ٣ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ )از ﻣﮑﻪ( ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺠﺮت را ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻤﺴﺮش دﺧﺘﺮ
 -١ﮐﻠﺒﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۲۶۳/۲آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ) (۲۴۷/۱و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱۶۲/۳و ﺷﻮاھﺪ
ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﻧﮕﺎ» :اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر« ).(۵۷۶ ،۵۷۵/۱
 -٣درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮادر وی
ً
اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﮐﻮر ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ در اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.

١٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

)اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ( ﺣﺮب ﺑﻦ اﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪ دﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽداد ﺗﺎ
ﻧﺰد ﻏﯿﺮ وی  ١ھﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ وی ﺑﺎ اھﻞ و ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎن از ﻗﺮﯾﺶ ھﺠﺮت
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻨﺰل
وی را در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم ،ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ،ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻦ
ّ
رﺑﯿﻌﻪ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﺣﻮﯾﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی از ﻧﺰد آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﭘﻮﺳﺖھﺎی ﺧﻮر داده ﻧﺸﺪه ،و ﮔﻨﺪﯾﺪه در آن وﺟﻮد داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺘﺒﻪ
اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﮫﺮ را ﻣﺜﺎل آورد:
و ﻛﻞ دار و ان ﻃﺎﻟﺖ ﺳﻼﻣﺖﻫﺎ

ﻳﻮﻣ ﹰﺎ

ﺳﺘﺪرﻛﻬﺎ

اﻟﻨﻜﺒﺎء

واﻟـﺤﻮب

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ را ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺪ ،روزی رﻧﺞ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
واﺑﻮﺟﮫﻞ  -ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺒﺎس روی ﮐﺮده  -ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ داﺧﻞ
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص روز ﻓﺘﺢ داﺧﻞ ﻣﮑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻮاﺣﻤﺪ اﯾﺴﺘﺎد و
ّ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﺮد ،و اﺑﻮاﺣﻤﺪ از ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﺣﻤﺪ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد در
روز ﻓﺘﺢ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺣﺒﺬا
ﺑـﻬﺎ

ﻣﻜﻪ

واد

ﺑـﻬﺎ

اﻣﺸﻰ

ﺑﻼﻫﺎد

ﻣﻦ

ﻳﻜﺜﺮﻋﻮاد

ﺑـﻬﺎ

ﺗﺮﻛﺰ

اوﺗﺎد

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ وادﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﮑﻪ ،در آن ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﺮدم ،در
ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺦ ھﺎﯾﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ« .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺒﯿﺐ آﻣﺪه،و او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺲ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و اھﻞ و ﺑﺮادرش را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ،ﻋﺒﺪ اﺑﻮاﺣﻤﺪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۱۴/۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٤٣

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت

ﺑﻮد .اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﮑﻪ را ﺑﺪون راھﻨﻤﺎ دور ﻣﯿﺰد ،ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد و
ﻓﺎرﻋﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،و ﻣﺎدرش اﻣﯿﻤﻪ  ١ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ
ھﺎﺷﻢ ﺑﻮد .و ﻣﻨﺰل ﭘﺴﺮان ﺟﺤﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﺠﺮت ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ آن از ﻋﺘﺒﻪ از ﻧﺰد
آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ...و ّ
ﻗﺼﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۳/۱۷۰
آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﺑﻮاﺣﻤﺪ در ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺘﺎد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺗﺼﺤﯿﻒ اﺳﺖ .ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ
ﺟﺤﺶ .و اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ اﯾﻦ )ﺷﻌﺮ( را درﺑﺎره ھﺠﺮتﺷﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۷۱از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﺮوده اﺳﺖ.
وﻟـﻤـ ﹰﺎ راﺗﻨﻰ ام اﲪﺪ ﻏﺪﻳ ﹰﺎ

ﺑﺬ ﹼﻣﻪ ﻣﻦ اﺧﺸﻰ ﺑﻐﻴﺐ وارﻫﺐ
وﻟﺘﻨﺄ

ﻳﺜﺮب

٢

ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ

ﻳﺮﻛﺐ

ﻻ

ﳜ ﹼﻴﺐ

ﺗﻘﻮل ﻓﺎ ﹼﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻻﺑﺪﹼ ﻓﺎﻋﻼ

)ﻓﻘﺖ ﻟـﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﺮب ﺑﻤﻈﻨﹼﻪ(

ﺑﻨﺎاﻟﺒﻠﺪان

ﻓﻴﻤﻢ
ﹼ

ﻳﺸﺄ

وﻣﺎ

اﱃ اﷲ وﺟﻬﻰ واﻟﺮﺳﻮل وﻣﻦ ﻳﻘﻢ

اﱃ

ﻓﻜﻢ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﲪﻴﻢ ﻣﻨﺎﺻﺢ

وﻧﺎﺻﺤﻪ

ﺗﺮ ان وﺗﺮا ﻧﺎﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻼدﻧﺎ

وﻧﺤﻦ ﻧﺮ ان اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﻧﻄﻠﺐ

دﻋﻮت ﺑﻨﻲ ﻏﻨﻢ ﳊﻘﻦ دﻣﺎﺋﻬﻢ

واﻟﻠﺤﻖ ﻟـﻤـﺎ ﻻح ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻠﺤﺐ

ﻟـﻤـﺎدﻋﺎﻫﻢ

ﻓﺎوﻋﺒﻮا

اﺟﺎﺑﻮا

ﺑﺤﻤﺪاﷲ

وﻛﻨﺎ واﺻﺤﺎﺑ ﹰﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﺎرﻗﻮا اﻟـﻬﺪ
ﻛﻔﺮﺟﲔ

اﻣﺎ

ﻣﻨﻬﻤـﺎ

اﱃ

اﷲ

اﻟﺮﲪﻦ
ﻳﻮﻣﺎ
ﺗﺒﻜﻰ

اﳊﻖ

اﻋﺎﻧﻮا

وﺟﻬﻪ

داع

ﻋﻠﻴﻨﺎ

ﺑﺪﻣﻊ

واﻟﻨﺠﺎح
ﺑﺎﻟﺴﻼح

وﺗﻨﺪب

واﺟﻠﺒﻮا

ﻓﻤﻮﻓﻖ

ﻋﲆ اﳊﻖ ﻣﻬﺪ وﻓﻮج ﻣﻌﺬب

ﻃﻐﻮا و ﺗـﻤﻨﻮا ﻛﺬﺑﻪ و ازﻟـﻬﻢ

ﻋﻦ اﻟـﺤﻖ اﺑﻠﻴﺲ ﻓﺨﺎﺑﻮا وﺧﻴﺒﻮا

ورﻋﻨﺎ اﱃ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻰ ﳏﻤﺪ

وﻃﻴﺒﻮا

ﻓﻄﺎب

وﻻه

اﳊﻖ

ﻣﻨﺎ

 -١وی ﻋﻤﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﺳﻼم آوردن ﻣﻮﺻﻮف اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،اﺑﻦ اﺳﺤﺎق آن را
ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺘﻪ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢در ﻧﺰد اﺑﻦ ھﺸﺎم ،در ﺑﺪل آن آﻣﺪه» :ﻓﻘﺖ ﳍﺎ ﺑﻞ ﻳﺜﺮب اﻟﻴﻮم و ﺟﻬﻨﺎ« .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ،:ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺜﺮب اﻣﺮوز
ﺟﮫﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎﺳﺖ«.

١٤٤
ﻧﻤﺖ

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺮﻳﺒﻪ

وﻻ ﻗﺮب ﺑﺎﻻرﺣﺎم اذ ﻻ ﺗﻘﺮب

ﺑﺎرﺣﺎم

اﻟﻴﻬﻢ

ﻓﺎ اﺑﻦ اﺧﺖ ﺑﻌﺪﻧﺎ ﻳﺎﻣﻨﻨﻜﻢ

واﻳﻪ

ﺗﺮﻗﺐ

ﺳﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ ا ﹼﻳﻨﺎ اذ ﺗﺰاﻳﻠﻮا

وز ﹼﻳﻞ

ھﺠﺮت ﺿﻤﺮه ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﯿﺺ و ﯾﺎ اﺑﻦ اﻟﻌﯿﺺ

ﺻﻬﺮ

ﺑﻨﺪ

اﻣﺮاﻟﻨﺎس

ﺻﻬﺮ
ﻟﻠﺤﻖ

اﺻﻮب

١

ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )اﯾﻦ آﯾﻪ( ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
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ۡ َٰ ُ َ
َّ
ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
� أُ ْ
ون � َ
ِ� َ� ۡ ُ
ب
س
د
ه
�
م
ل
ٱ
و
ر
ل�
ٱ
�
و
﴿� � َ ۡس َتوِي ٱل�عِد
يل ٱ�ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ ُ
بِأ ۡم َ� ٰل ِ ِه ۡم َوأنفسِ ِه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۹۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﮫﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎل و
ﺟﺎن ﺧﻮد ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.«...
ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﺧﺼﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ )اﯾﻦ آﯾﻪ(
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ
َّ
ۡ
َّ
َ َ َ َّ ٰ ُ ُ َ َ ٰٓ َ ُ َ ٓ ُ
س ِه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۹۷ :
ِ� أنف ِ
﴿إِن ٱ�ِين توفٮهم ٱلم��ِكة ظال ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن روح آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ )اﯾﻦ آﯾﻪ( ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َٗ َ
َ ّ َ ٓ َ ۡ ۡ َٰ َ َ ۡ َ ُ َ
َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ
يعون حِيلة َو�
لر َجا ِل وٱلنِساءِ وٱلوِل� ِن � �ست ِط
﴿إِ� ٱلمستضعفِ� مِن ٱ ِ
ٗ
َ
َ� ۡه َت ُدون َسبِي� ] ﴾٩٨اﻟﻨﺴﺎء.[۹۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﮕﺮ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﺎﺗﻮاناﻧﺪ ،ﻧﻪ ﭼﺎرهای
دارﻧﺪ و ﻧﻪ راھﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺿﻤﺮه ﺑﻦ ﻋﯿﺺ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻮر و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻏﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎل و
ﻏﻼم دارم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا ﺳﻮار ﮐﻨﯿﺪ و و ﺳﻮار ﮐﺮده ﺷﺪ .وی ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ راه
 -١دراﻻﺳﺘﯿﻌﺎب از ﻋﮑﻮﻣﻪ آﻣﺪه :اﺳﻢ ﻣﺮدﯾﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪه ﺿﻤﺮهﺑﻦ اﻟﻌﯿﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل اﺳﻤﺶ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.م

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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رﻓﺖ ،و ﻣﺮگ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺗﻨﻌﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻨﻌﯿﻢ ﻧﯿﺰ
دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص درﺑﺎره وی ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ َّ
ََ َُۡ ۡ
َۡ
َُ
ج ًرا إِ� ٱ�ِ َو َر ُس ِ
و�ِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۰۰ :
﴿ومن �رج ِم ۢن بيتِهِۦ مها ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﺑﯿﺮون رود«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻦ ﻣﻨﺪه از ھﺸﯿﻢ از ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه  ،١و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﺎﻟﻢ اﻓﻄﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ از اﺑﻮﺿﻤﺮه ﺑﻦ
ﻋﯿﺺ زرﻗﯽ س .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۱۲آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺿﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﺑﻪ اھﻞ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺳﻮار ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﺻﻮف ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﺳﺪ در ﺑﯿﻦ راه وﻓﺎت ﻧﻤﻮد .آﻧﮕﺎه
وﺣﯽ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ
ۡ
ۡ
َّ
ََ َُۡ ۡ
و�ِۦ ُ� َّم يُ ۡدر� ُه ٱل َم ۡو ُ
َۡ
َُ
ج ًرا إِ� ٱ�ِ َو َر ُس ِ
ت﴾ ﺗﺎاﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
﴿ومن �رج ِم ۢن بيتِهِۦ مها ِ
ِ
ور� َّرح ٗ
اﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﴿ َو َ� َن ٱ َّ ُ
� َ� ُف ٗ
ِيما﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۰۰ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﺑﯿﺮون رود،

ﺳﭙﺲ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﺪ ...و ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۷/۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ھﺠﺮت واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ
اراده اﺳﻼم آوردن ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ درآﺧﺮ ﺻﻔﻮف ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻢ و ﭼﻮن ﻧﻤﺎز اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﻣﻦ در آﺧﺮ ﺻﻔﻮف ﻗﺮار داﺷﺘﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺎرت
ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :اﺳﻼم .ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ھﺠﺮت ﻣﯽﮐﻨﯽ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ» :ھﺠﺮت ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ھﺠﺮت ﻗﻄﻌﯽ؟« ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﮐﺪام ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺠﺮت ﻗﻄﻌﯽ« ،اﻓﺰود» :و ھﺠﺮت ﻗﻄﻌﯽاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻤﺎﻧﯽ ،و ھﺠﺮت ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ آﻧﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدی« ،و اﻓﺰود» :و ﺑﺮ ﺗﻮ
 -١اول ﺳﻨﺪ را از ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺬف ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻃﺎﻋﺖ ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﮫﻮﻟﺘﺖ ،و ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده ﺷﻮد« .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺘﻢ را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮدم.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :در آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ«.
ﮔﻔﺘﻢ :در آنﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ .و ﺑﺮ دﺳﺘﻢ زد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۳۳آﻣﺪه.
ھﺠﺮت ﺑﻨﯽ اﺳﻠﻢ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﯾﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﻠﻢ درد و
وﺑﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای )ﺑﻨﯽ( اﺳﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﺮوﯾﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ( ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ روﯾﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺎ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦﺗﺎن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ ،دﻋﻮتﺗﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ دﻋﻮت ﻣﺎ را
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮ ھﺴﺘﯿﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۷/۱۴۲آﻣﺪه.
ھﺠﺮت ﺟﻨﺎده ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﺟﻨﺎده اﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ازدی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و درﺑﺎره ھﺠﺮت اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺠﺮت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﺰد
ُ َ
َ ََْ
ْ ْ ُ
رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺘﻢ و از او اﯾﻦ )ﻣﺴﺌﻠﻪ( را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﻓﺮﻣﻮد »ﻻ �ﻨﻘ ِﻄ ُﻊ ال ِﻬﺠ َﺮة َﻣﺎ ﻗﻮﺗِﻞ
ْ ُ
ﻜ َّﻔ ُ
ﺎر« »ھﺠﺮت ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻗﻄﻊ  ١ﻧﻤﯽﮔﺮدد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟ
 -١ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺠﺮت ،ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ھﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪن در رﮐﺎب وی درﺟﻨﮓ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻊ دﯾﻦ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﻻت را در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺠﺮت ﻧﻨﻤﻮد
ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺮدم از ھﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم رﮔﻮﯾﺪﻧﺪ ،ھﺠﺮت
ﻓﺮﺿﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن ھﺠﺮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻐﻮی در »ﺷﺮح اﻟﺴﻨﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب و ﻏﯿﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ» :ﻻ

ﻫﺠﺮه ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ«» ،ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ھﺠﺮت ﻧﯿﺴﺖ« .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ :ھﺠﺮت ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ دﯾﮕﺮ ﻻزم

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت
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اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۳۱آﻣﺪه .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪی س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﮔﺮوھﯽ از ﺑﻨﯽ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﮑﺮﮐﻪ ھﻔﺖ و ﯾﺎ ھﺸﺖ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ وﻣﻦ ﮐﻢ
ﺳﻦﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﻮدم ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ ،آﻧﮫﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎرھﺎی
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﻣﺮا ﻧﺰد ﺑﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺣﺎﺟﺘﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺣﺎﺟﺘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮداﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺠﺮت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ از ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﺑﺘﺮ داری  -ﯾﺎ
ﺣﺎﺟﺖ ﺗﻮ از ﺣﺎﺟﺖھﺎی آﻧﮫﺎ ﺧﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ  ،-ھﺠﺮت ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۳۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ،
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻮزرﻋﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ وﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
آن را راوﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺛﻘﻪ از وی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ و ﻏﯿﺮ وی درﺑﺎره ھﺠﺮت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ -ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻی ﻣﮑﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ -ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺠﺮت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،دﯾﻦ ﻧﺪارد .ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺮوم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ ﻧﺰد ﻋﺒﺎس ﺑﻦ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ رﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای
ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل وی ﮐﻪ »و ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد« ،ﯾﻌﻨﯽ ازدار ﮐﻔﺮ ،درﺑﺎره
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ،ﺑﻪ ﻃﺮف دار اﺳﻼم .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ دارد ،و آن
اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻗﻮل »و ھﺠﺮت ﻧﯿﺴﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﺪم رﺟﻮع و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ از آن ﺟﺰ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد و ﻗﻮل وی ﮐﻪ:
»ھﺠﺮت ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد« ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺠﺮت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ وﺻﻒ از ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن و اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن
ھﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ھﺪف از اﯾﻦ را در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ آن را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ :ھﺠﺮت ﭘﺲ
از ﻓﺘﺢ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﺠﺮت ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ دار ﮐﻔﺮ
ھﺴﺖ ،ھﺠﺮت از آن ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽآورد ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ در دﯾﻨﺶ در ﻓﺘﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻣﯽھﺮاﺳﺪ ،واﺟﺐ و ﻓﺮض اﺳﺖ ،و ﻣﻔﮫﻮم آن اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺪر ﺷﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ دار ﮐﻔﺮی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺠﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری()۷/۱۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۷۰/۵و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۴۶/۷و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )۴۸۶۶ـ ﭼﺎپ اﺣﺴﺎن(.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮوھﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ آورده اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﺠﺮت
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ دﯾﻦ ﻧﺪارد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮوھﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﮕﺎهھﺎی ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮد،
و در ﺟﺎھﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ھﺠﺮت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﮫﺎد و ﻧﯿﺖ
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۳۳۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۷ﺑﻪ ﻟﻔﻆ وی رواﯾﺖ ﮐﺮده .و ﻧﺰد
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻃﺎووس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ھﺠﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪه ،آﻧﮕﺎه وی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ً
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮاری ﺧﻮد را ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ را اﻓﺘﺎد ،و ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﻧﺰد
دروازه ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ھﺠﺮت ﻧﺪارد ،ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدت ﻧﯿﺎﯾﻢ ﺳﺮم را
ﻧﺸﻮﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﻔﻮان از اﺳﻼم ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ راﺿﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﺠﺮت ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ  ٢ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺟﮫﺎد و ﻧﯿﺖ  ٣ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﯾﺪ  .٢ «١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ) (۱۶،۱۷/۹و در ﺳﻨﺪ آن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﮑﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺠﺮت در اول اﺳﻼم ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽآورد
ﻓﺮض ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻠﺖ و ﮐﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ و اﺟﺘﻤﺎع،
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﻪ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم ﮔﺮوه ﮔﺮوه در دﯾﻦ ﺧﺪا داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﺮﺿﯿﺖ ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻓﺮﺿﯿﺖ ﺟﮫﺎد و ﻧﯿﺖ ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
دﺷﻤﻦ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ آورد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ در ﻓﺮﺿﯿﺖ
ھﺠﺮت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽآورد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ از اذﯾﺖ اﻗﺎرب ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮد ،در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﺳﻼم ﻣﯽآورد ﺗﻌﺬﯾﺐ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺣﮑﻢاﯾﻦ
ھﺠﺮت در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در داراﻟﮑﻔﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از آن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۶/۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻃﯿﺒﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ اﺳﺘﺪراک )اﺳﺘﻌﻤـﺎل ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻜﻦ( در ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ )ﻟﮑﻦ( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻗﺒﻞ آن اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ھﺠﺮﺗﯽ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ ﺟﺪاﯾﯽ و
ﻣﻔﺎرﻗﺖ وﻃﻦ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮض ﺑﻮد ،ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻔﺎرﻗﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﮫﺎد ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻔﺎرﻗﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺻﺎﻟﺢ ،ﭼﻮن ﻓﺮار از دار ﮐﻔﺮ،
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و ﺑﻐﻮی ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﻓﺪﯾﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻓﺪﯾﮏ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا صآﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻨﮫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺠﺮت ﻧﻨﻤﻮده ،ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻓﺪﯾﮏ،
ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ دار ،زﮐﺎت را ﺑﺪه ،و ﺑﺪی را ﮐﻨﺎر ﮔﺬار ،و در زﻣﯿﻦ ﻗﻮﻣﺖ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﻦ ﺗﻮ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۳۱آﻣﺪه .و اﯾﻦ
را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۷رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ﺑﺨﺎری از ﻋﻄﺎء اﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﺎﺋﺸﻪ ب را ﺑﺎ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻟﯿﺜﯽ زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدم ،و او را از ھﺠﺮت ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز
ھﺠﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ص از
ﺗﺮس در ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎدن در دﯾﻨﺶ ﻓﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد  ،٤اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺮوز
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و اﻣﺮوز ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺟﮫﺎد و ﻧﯿﺖ
)ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ(  .٥اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۷رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﯿﺮون ﺷﺪن در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ،و ﻓﺮار ﺑﻪ دﯾﻦ از ﻓﺘﻨﻪ ،و ﻧﯿﺖ در ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺎ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۶/۲۵آﻣﺪه.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در »ﻣﺼﻨﻒ« ).(۱۸۹۳۹
 -٢ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ھﻤﺎن ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻄﺎع ھﺠﺮت ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﮫﺎد وﻧﯿﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را اﻣﺎم ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۶/۲۵آﻣﺪه.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﮑﺒﺮی« ) (۱۷/۹در آن ﻓﺪﯾﮏ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ او را در
»اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۱۰۷/۲ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ھﺠﺮت اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺧﻮف ﻓﺘﻨﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ ،و ﻣﺘﻘﻀﺎی آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻗﺎدر ﺷﺪ ،ھﺠﺮت ﺑﺮ وی از آﻧﺠﺎ واﺟﺐ و ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻏﯿﺮ آن
ھﺠﺮت ﺑﺮ وی ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎوردی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﺸﻮری
و ﯾﺎ ﺷﮫﺮی از ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻔﺮ اﻇﮫﺎر و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس آن ﺷﮫﺮ ﺑﺮای وی داراﻻﺳﻼم
ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﻗﺎﻣﺖ در آن از ﺳﻔﺮ از آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﯿﺪ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻏﯿﺮ وی ﺑﻪ
اﺳﻼم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢاﻟﺒﺎری ) (۷/۱۶۲آﻣﺪه.
 -٥ﺑﺨﺎری ) (۳۹۰۰و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ).(۱۷/۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻫﺠﺮت زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل

ھﺠﺮت اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ش
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﺑﻦ
ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ﻣﺎ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﭼﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺣﺎرﺛﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻻﯾﺶ اﺑﻮراﻓﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دو ﺷﺘﺮ و ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آن
ﻣﺒﻠﻎ را آن دو از اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﺘﺮھﺎی ﻣﻮرد ﺿﺮورت را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﺮاه آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﯾﻘﻂ را ﺑﺎ دوﺷﺘﺮ و ﯾﺎ ﺳﻪ )ﺷﺘﺮ( ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﺮای
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺎدرم ام روﻣﺎن ،ﻣﻦ و ﺧﻮاھﺮم اﺳﻤﺎء ھﻤﺴﺮ زﺑﯿﺮ را ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻨﺎن در ﺻﺤﺒﺖ ھﻢ و ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪﯾﺪ  ١رﺳﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﺎ آن ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ﺳﻪ ﺷﺘﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ً
ھﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ داﺧﻞ ﻣﮑﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ھﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و زﯾﺪ و اﺑﻮراﻓﻊ ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ام ﮐﻠﺜﻮم
و ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و زﯾﺪ ام اﯾﻤﻦ و اﺳﺎﻣﻪ را ھﻢ اﻧﺘﻘﺎل داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺪاء رﺳﯿﺪﯾﻢ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺘﺮم رم ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ در ﮐﺠﺎوهای ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ھﻢ
ﺑﺎ ﻣﻦ در آن ﺑﻮد ،وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای دﺧﺘﺮم ،وای ﻋﺮوﺳﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺘﺮﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﭙﻪ ،ﺗﭙﻪ ھﺮﺷﯽ  ٢ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺤﻔﻮظ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ آل اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﺮاه
ﮔﺮدﯾﺪم ،و اھﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص )ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص( ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ ،و آن وﻗﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮد را و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ را در اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اھﻞ ﺧﻮد را در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ روزھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﮐﺮدﯾﻢ ..و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن در ازدواج ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۴/۴۵۰آﻣﺪه .و زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۴/۴۵۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده .و ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۹/۲۲۷اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده -
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮ رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه آن از ﻧﺰدش اﻓﺘﺎده -و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ
 -١ﻗﺪﯾﺪ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٢ﺗﭙﻪ ھﺮﺷﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺤﻔﻪ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۶۰و در آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ زﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۲۸۸/۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻦ زﺑﺎﻟﻪ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،و راه ﺧﻮد را در دره ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ،در آنﺟﺎ ﺷﺘﺮی ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب رم ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﻮل ﻣﺎدرم را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ )ﮐﻪ ﮔﻔﺖ( :ای ﻋﺮوس! و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ رم ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﻣﻦ از
ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻣﺶ را ﺑﯿﻨﺪاز ،و آن را اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺷﺘﺮ اﯾﺴﺘﺎد ،و
دور ﻣﯽﺧﻮرد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ  .١ﺑﻌﺪ از آن در )(۹/۲۲۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎدش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .وﺣﺎﮐﻢ آن را در
اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۴/۴ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﺠﺮت زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎره وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اذﯾﺖھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در راه ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از زﯾﻨﺐ ل دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪم ،ھﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﻪ ھﻤﺮاھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ،
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرت ﺑﭙﯿﻮﻧﺪی .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻧﺪارم .ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ ،ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﻦ ،اﮔﺮ ﺿﺮورت ﻣﺘﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻔﺮت ھﻤﺮاھﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻣﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺰد ﭘﺪرت ﺑﺮﺳﯽ،
ﺿﺮورﺗﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی را از ﻣﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان اﺳﺖ
در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﯾﻨﺐ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ وی اﯾﻦ ﺣﺮف را
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وﻟﯽ ﻣﻦ از وی ﺗﺮﺳﯿﺪم ،و از اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اراده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدم .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ اش ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮش ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ
ﺷﺘﺮی را ﺑﺮای وی آورد ،و زﯾﻨﺐ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮐﻨﺎﻧﻪ ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮدان ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ در روز ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ در ھﻮدج ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻨﺎﻧﻪ وی را ﺧﺎرج
ّ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻠﻮ ﺷﺘﺮ او را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و در
ﻃﻠﺐ زﯾﻨﺐ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او را در ذی ﻃﻮی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ھﺒﺎرﺑﻦ اﺳﻮد ﻓﮫﺮی ﺑﻮد ،ھﺒﺎر زﯾﻨﺐ را ﮐﻪ در ھﻮدج ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺰه
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و زﯾﻨﺐ  -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ  -ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ،و )ﺑﺮاﺛﺮ آن( ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺮد،
- ١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۲۹۶و ﺣﺎﮐﻢ ).(۴/۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮش ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را از ﺗﯿﺮدان ﺑﯿﺮون آورده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ھﺪف ﺗﯿﺮ ﻗﺮارش ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺮدم ازوی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن در ﺟﻤﻌﯽاز ﻗﺮﯾﺶ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ،ﺗﯿﺮت را از ﻣﺎ
ﺑﺎزدار ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه وی ﺗﯿﺮ را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی اﯾﺴﺘﺎده ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﻨﻤﻮدی ،ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ در ﭘﯿﺶ
روی ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﺷﺪی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﻣﺼﯿﺒﺖ و رﻧﺞ ﻣﺎ را ،آﻧﭽﻪ را از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ
داﺧﻞ ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﯽ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ّ
)ﭼﺸﻤﺎن( ﻣﺮدم و از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮی ،ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ذﻟﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،و )اﯾﻦ( ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ در ﺣﺒﺲ و
ﻧﮕﮫﺪاری وی )ﺑﻪ دور( از ﭘﺪرش ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ درﺻﺪد اﻧﺘﻘﺎم ھﺴﺘﯿﻢ،
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺑﺮﮔﺮد ،و ﭼﻮن ﺻﺪاھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ وی را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه وی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮی ﺑﯿﺮون ﮐﻦ و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮﺳﺎن .ﮔﻮﯾﺪ :و
او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۳۳۰آﻣﺪه.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی زﯾﻨﺐ ل دﺧﺘﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺣﺮﮐﺖ داد ،و دو ﻣﺮد از ﻗﺮﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ او
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،و درﺑﺎره زﯾﻨﺐ ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و زﯾﻨﺐ را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯽ اﻓﺘﺎد و
)ﻃﻔﻠﺶ را( اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﻮن وی رﯾﺨﺖ ،ﺑﻌﺪ او را ﻧﺰد اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،و زﻧﺎن ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ،و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن وی را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد .و ﭘﺲ از آن ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد و )ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ( آﻣﺪ،
وﻟﯽ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ھﻤﺎن درد وﻓﺎت ﮐﺮد .و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،و
رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﮑﻪ آﻣﺪ ،دﺧﺘﺮش زﯾﻨﺐ ل از ﻣﮑﻪ ﺑﺎ
ﮐﻨﺎﻧﻪ  -ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﺎﻧﻪ  -ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﻧﮫﺎ )-اھﻞ ﻣﮑﻪ( -در ﻃﻠﺒﺶ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و
ھﺒﺎرﺑﻦ اﺳﻮد وی را درﯾﺎﻓﺖ ،و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﺘﺮ وی را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺧﻮد زد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ او را
اﻧﺪاﺧﺖ و او آﻧﭽﻪ را در ﺷﮑﻢ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ،و ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻨﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ).(۲۰۳،۲۰۴/۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۴۳۳،۴۳۲/۲۲
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ھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ وی ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ وی ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺸﺎن اﺑﻮاﻟﻌﺎص
ﺑﻮد ،و زﯾﻨﺐ ﻧﺰد ھﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻮد ،وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺪرت اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﻓﺮﻣﻮد) :آﯾﺎ ﻧﻤﯽروی ﺗﺎ زﯾﻨﺐ را ﺑﯿﺎوری؟« ﮔﻔﺖ :آری،
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﻧﮕﺸﺘﺮم را ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﺑﻪ او ﺑﺪه« .زﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺗﺄﻧﯽ و ﺗﺪﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺑﺮای ﮐﯽ ﻣﯽﭼﺮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻮاﻟﻌﺎص .ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد :از زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ وی راه رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺪھﻢ و ﺗﻮ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪھﯽ ،و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ.
وی اﻧﮕﺸﺘﺮ را ﺑﻪ او داد ،و زﯾﻨﺐ آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ را ﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ داد؟ ﭼﻮﭘﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی .ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ :او را در ﮐﺠﺎ رھﺎ ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﮑﺎن .زﯾﻨﺐ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪﺳﻮی وی ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدش رﺳﯿﺪ ،زﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﺳﻮار ﺷﻮ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮش  .-زﯾﻨﺐ ﮔﻔﺖ:
ﺧﯿﺮ ،ﺗﻮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﻮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺪ ﺳﻮار ﺷﺪ ،و زﯾﻨﺐ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺳﻮار
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ( آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ اذﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ  ١ب
رﺳﯿﺪ ،وی ﻧﺰد ﻋﺮوه رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺪام ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه و ﺑﯿﺎﻧﺶ
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺣﻖ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺳﺎزی؟ ﻋﺮوه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ
ً
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﻘﯽ از ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻧﺎﻗﺺ ﺑﮕﺮداﻧﻢ ،آری ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑﺪا
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻻوﺳﻂ ﺑﻌﺾ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺰار ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ھﺠﺮت ّ
دره ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﻟﮫﺐ ل

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪّ :دره ﺑﻨﺖ

اﺑﯽ ﻟﮫﺐ ل ھﺠﺮت ﮐﻨﺎن آﻣﺪ ،و در ﻣﻨﺰل راﻓﻊ ﺑﻦ ﻣﻌﻼی زرﻗﯽ س وارد ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ

 -١وی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻟﻘﺐ داﺷﺖ.

١٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ زرﯾﻖ ﻧﺰد وی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ھﻤﺎن اﺑﻮﻟﮫﺒﯽ ھﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ:
َ
ُ
ٓ ۡ
﴿ َ� َّب ۡ
ت يَ َدا ٓ أَ� ل َ َهب َوتَ َّ
ا�ۥ َو َما َك َس َ
� َ� ۡن ُه َم ُ
ب َ ١ما أ� َ ٰ
ب ] ﴾٢اﻟﻤﺴﺪ.[۲-۱ :
ِ
ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﻼ ک ﺷﺪ ھﺮدو دﺳﺖ اﺑﻮﻟﮫﺐ و ھﻼ ک ﺷﺪه ﺧﻮد او .ﻣﺎل و ﺛﺮوت وی و
آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺠﺮﺗﺖ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻮ دور ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪه و از آﻧﭽﻪ آن زﻧﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را
ّ
دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮد و ﺗﺴﻠﯽ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺸﯿﻦ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﭼﺮا ﻣﻦ در اھﻠﻢ اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎ ،ﺣﮑﻢ ،ﺻﺪا و ﺳﮫﻠﺐ  ١اﺳﺖ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
ﺿﻌﯿﻒ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ھﺠﺮت ام ﺳﻠﻤﻪ در ھﺠﺮت اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ب ﮔﺬﺷﺖ ،و
ھﺠﺮت اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ،و ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ ب در ھﺠﺮت ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ب ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
ھﺠﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب و ﺑﻘﯿﻪ اﻃﻔﺎل

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﯿﺪن ﻣﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮت ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺮﯾﺶ در ﺳﺎل اﺣﺰاب  ٣ﻣﻦ و ﺑﺮادرم ﻓﻀﻞ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﯾﻢ ،و ﻏﻼم ﻣﺎن اﺑﻮراﻓﻊ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮج رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و در ﺧﻼل راه
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاریھﺎی ﻣﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن راه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺜﺠﺎﺛﻪ اداﻣﻪ دادﯾﻢ ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف وارد ﺷﺪﯾﻢ ،و داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را

 -١ﻧﺎمھﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮ
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﯿﺰان« ).(۵۵۰/۲
 -٣در ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق .م

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎب ﻫﺠﺮت

١٥٥

در ﺧﻨﺪق ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﻦ در آن روز ھﺸﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻢ ،و ﺑﺮادرم ﺳﯿﺰده ﺳﺎل .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺎره اﻧﺼﺎری از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﻧﻪ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻻوﺳﻂ« و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎره و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داوود ﺑﻦ
اﻟﺤﺼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺣﺮف اﺳﺖ.

ﺟﺞ

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری دﯾﻦ ﺣﻖ و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
ﺑﻮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ّ
ﻋﺰت دﻧﯿﺎﯾﯽ
ّ
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن از ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و
ﭘﯿﺮوی از آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪآﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺑﺎب ﻧﺼﺮت اﺑﺘﺪای ﮐﺎر اﻧﺼﺎر ن

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در اﯾﻦ ﺑﺎب

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
)دﻋﻮت( ﺧﻮد را ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از ﻋﺮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وی را ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺑﺮده و ﺟﺎی دھﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖھﺎی وی را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺟﻨﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻗﺒﻠﯿﻪای از ﻋﺮب ﺑﻪ وی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ
دﯾﻦ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را ﻧﺼﺮت دھﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ او وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺮ
آورده ﺳﺎزد ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎر ﺳﻮق داد ،و آﻧﮫﺎ
دﻋﻮت وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ ﺧﻮد دار ھﺠﺮﺗﯽ ﻗﺮار داد  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۶/۴۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻤﺮی آﻣﺪه ،وی را اﺣﻤﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎب و ﻗﻮل وی درﺑﺎره اﻧﺼﺎر

ﺑﺰار -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ -از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻻوﺳﻂ« و در آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ«
) (۴۳۵/۱و »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ) (۴۲/۶آﻣﺪه اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎر را
آورد ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد ،اﯾﻦ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﮫﺎ
ﺳﻮق داد ،و آﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺟﺎی دادﻧﺪ و ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری اش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻧﺒﯽﺷﺎن ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ دھﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۱۳۴آﻣﺪه .و
در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۳۰در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س اﻓﺰوده :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ آن ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ھﻤﺎن ﺗﻌﮫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮایﺷﺎن وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ اﻣﺮاء ھﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ وزراء و اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،ھﯿﭻ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﻧﺼﺎری ﻧﺰدم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺑﺰار اﺳﺖ و ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۶/۴۲از ﺑﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ وﻟﯽ در آن اﺑﯽ
ﺷﺒﯿﺐ اﺳﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎب

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻮﻗﻒ  ١ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮم
ﺧﻮد ﺑﺒﺮد؟ ﭼﻮن ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺮا از اﺑﻼغ ﮐﻼم ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی از
ھﻤﺪان ﻧﺰدش آﻣﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟« آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :از
ھﻤﺪان .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻗﻮﻣﺖ از ﻗﺪرت دﻓﺎع وﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ.
ﺑﻌﺪ ،آن ﻣﺮد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﻋﮫﺪ وی را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ و ﺧﺒﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز در )ﻣﻮﺳﻢ( ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او رﻓﺖ ،و وﻓﺪ اﻧﺼﺎر در )ﻣﺎه( رﺟﺐ آﻣﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺣﺎﻓﻆ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۷/۱۵۶اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺳﻨﻦ،
و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .و در ) (۱/۳۴۳در
»ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮ ﻧﺼﺮت« در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ده ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و ﻣﺮدم را در ﻣﻨﺰلھﺎﯾﺸﺎن :در ﻋﮑﺎظ و ﻣﺠﻨﻪ و ھﻨﮕﺎم
 -١در ﻣﻮﺳﻢھﺎی ﺣﺞ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۹۰/۳

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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ﻣﻮﺳﻢھﺎی )ﺣﺞ( ﭘﯿﮕﯿﺮی و دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ ،و
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻧﺼﺮت ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺮای وی ﺟﻨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ؟« .وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وی را ﺟﺎی دھﺪ ،و ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدی وﻗﺘﯽ از ﯾﻤﻦ ﯾﺎ از ﻣﻀﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻗﻮم و اﻗﺮﺑﺎﯾﺶ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
از ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﺗﻮ را در ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﻨﺪازد! و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎ را از ﯾﺜﺮب ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﺎ او را ﺟﺎی دادﯾﻢ و ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد ،و او ﻗﺮآن را ﺑﻪ وی ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ،
و آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و آﻧﮫﺎﺑﺎ اﺳﻼم آوردن وی اﺳﻼم
ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻧﺼﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از
آن ھﻤﻪ )اﻧﺼﺎر( ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در ﮐﻮهھﺎی ﻣﮑﻪ ﺑﮕﺮدد ،راﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﺘﺮﺳﺪ؟! آﻧﮕﺎه ھﻔﺘﺎد ﻣﺮد از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﻧﺰدش رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺎ وی در ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﻘﺒﻪ وﻋﺪه )ﻣﻼﻗﺎت(
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،و ﯾﮏ ﺗﻦ و دو ﺗﻦ ﮔﺮد آﻣﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ١ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ )(۲/۶۲۵
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺮوه س در اﯾﻦ ﺑﺎب

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ،ﺗﻌﺪادی از اﻧﺼﺎر ﺣﺞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﻔﺮاء و اﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره
از ﺑﻨﯽ ﻣﺎزن ﺑﻦ ﻧﺠﺎر ،و راﻓﻊ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ذﮐﻮان ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ از ﺑﻨﯽ زرﯾﻖ ،و اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ
ﺑﻦ ﺗﯿﮫﺎن از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ ،و ﻋﻮﯾﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪه از ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف رﺿﻮان اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی
را ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻗﺮآن را ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮل وی را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻋﻮت وی
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﭽﻪ را از اھﻞ ﮐﺘﺎب در ﺻﻔﺖ و درﺑﺎره دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۲۲/۳و ﺣﺎﮐﻢ ) (۶۲۵/۲و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،درک ﻧﻤﻮده و داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ،
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت از اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و اﺳﺒﺎب ﺧﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺧﻮدت ﺧﻮنھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اوس و ﺧﺰرج اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯽ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺗﻮ را ﺟﮫﺖ داده و ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ راﺿﯽ ﺑﻮده ،و آن را دوﺳﺖ دارﯾﻢ ،و
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و ﺗﻮ ،ﺑﺮای ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را درﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﻮم ﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ آﻧﮫﺎ را از ﮐﺎر ﺗﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎزﯾﻢ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش دﻋﻮتﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﻣﺎ اﻣﺮوز از ھﻢ دورﯾﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ
ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﻐﺾ دارﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﺮوه و
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه
ﻣﯽدھﯿﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را از ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ أ او را
ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،١ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪای از اﻧﺼﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻋﺪهای اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ) (۱/۲۶۷در »دﻋﻮت ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س» ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه و در وی ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
اﺷﻌﺎری از ﺻﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺣﺎﮐﻢ ) (۲/۶۲۶از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮه زاﻟﯽ از اﻧﺼﺎر را

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﺻﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻣﯽرﻓﺖ ،و اﯾﻦ
اﺑﯿﺎت را از وی ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ:
ﻟﻮ

اﻟﻔﻰ

ﺻﺪﻳﻘ ﹰﺎ

ﻣﻮاﺗﻴ ﹰﺎ

ﺛﻮي ﰲ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻀﻊ ﻋﴩه ﺣﺠﻪ

ﻳﺬﻛﹼﺮ

وﻳﻌﺮض ﰲ اﻫﻞ اﻟـﻤﻮاﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ

ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﻣﻦ ﻳﺆو وﱂ ﻳﺮ داﻋﻴ ﹰﺎ

 -١در ﻧﺺ )ودﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮآن( آﻣﺪه ،و در اﻟﺤﻠﯿﻪ )وﺗﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺮآن( آﻣﺪه ،ودر اﻟﺪﻻﺋﻞ )ودﻋﺎ ﻫﻢ اﻟﻴﻪ

ﺑﺎﻟﻘﺮآن( آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در اﻟﺤﻠﯿﻪ آﻣﺪه اﻧﺘﺨﺎب

ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﺻﻞ را ﮐﻪ اﻧﺪک اﺷﮑﺎل داﺷﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.
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ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت

واﺳﺘﻘﺮت ﺑﻪ اﻟﻨﻮي
ﻓﻠﻤـﺎ اﺗﺎ ﻧﺎ
ﹼ

واﺻﺒﺢ ﻣﺎ ﳜﺸﻰ ﻇﻼﻣﻪ ﻇﺎﻟـﻢ

واﺻﺒﺢ

ﻣﴪور ﹰا

ﺑﻄﻴﺒﻪ

راﺿﻴ ﹰﺎ

ﺑﻌﻴﺪ ،وﻣﺎ ﳜﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻏﻴ ﹰﺎ

ﺑﺬﻟﻨﺎ ﻟﻪ اﻻﻣﻮال ﻣﻦ ﹼ
ﺟﻞ ﻣﺎﻟﻨﺎ

واﻧﻔﺴﻨﺎ

ﻧﻌﺎدي اﻟﺬي ﻋﺎدي ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻛ ﹼﻠﻬﻢ

ﺑﺤﻖ وان ﻛﺎن اﳊﺒﻴﺐ اﻟـﻤﻮاﺗﻴﺎ

وﻧﻌﻠﻢ ان اﷲ ﻻ ﺷﻰء ﻏﲑه

ﻫﺎدﻳ ﹰﺎ

واﻧﻜﺘﺎب

ﻋﻨﺪاﻟﻮﻏﻰ
اﷲ

اﺻﺒﺢ

واﻟﺘﺂﺳﻴﺎ

ﻣﻮاﺧﺎت و ﺑﺮادری در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ش
ّ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺎ ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،و رﺳﻮل

ﺧﺪاص در ﻣﯿﺎن وی و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ اﻧﺼﺎری ب ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﺑﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرم ،ﻣﻦ از ھﻤﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ھﺴﺖ ،ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﻢ را ﺑﺒﯿﻦ و آن
را ﺑﮕﯿﺮ ،و دو زن دارم ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ،ﺗﺎ ﻃﻼﻗﺶ ﺑﺪھﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اھﻞ و ﻣﺎﻟﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزار راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،وی
را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،او رﻓﺖ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺎﯾﺪه ﮐﺮد ،و ﭼﯿﺰی از ﭘﻨﯿﺮ و
روﻏﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد ،ﺑﻌﺪ از ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ،وی درﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز
ﭼﻮن آﻣﺪ اﺛﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زﻋﻔﺮان از وی ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺎر و
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮدم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ او ﭼﻪ ﻣﮫﺮی دادی؟«
ﮔﻔﺖ :وزن ﯾﮏ ھﺴﺘﻪ ﻃﻼ .ﻓﺮﻣﻮد» :وﻟﯿﻤﻪ ﺑﮑﻦ وﻟﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ« .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻨﮕﯽ را ھﻢ ﻣﯽﺑﺮداﺷﺘﻢ ،اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آورم!!  ١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۲۸آﻣﺪه .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺨﯿﻦ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺨﺎری آن را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۶آﻣﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۸۹آن را از اﻧﺲ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۰۴۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۴۲۷و اﺣﻤﺪ ).(۱۹۷/۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر

ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮ از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺆاﺧﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺑﺪون ذوی اﻻرﺣﺎم وی ،ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )اﯾﻦ آﯾﻪ( ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ ُّ
ِ� َج َع ۡل َنا َم َ� ٰ ِ َ
�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۳ :
﴿ول ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺲ وارﺛﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ«.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن ھﻢ
ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﯿﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ از رواﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺦ ،ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
ُ ُ ْ َۡ
ُ َ َ
﴿ َوأ ْولوا ٱ� ۡر َح ِ
ام َ� ۡعض ُه ۡم أ ۡو ٰ� ب ِ َب ۡع ٖض﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل.[۷۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺰاوارﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ«.
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻧﺴﺦ دو ﺑﺎر واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎر اول آن وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯿﺶ ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ ﻋﺼﺒﻪ .و ﭼﻮن
ۡ
َ ُّ
ِ� َج َعل َنا ﴾...اﻻﯾﻪ  .ھﻤﻪ آﻧﮫﺎدر ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :ول ٖ
و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را آﯾﻪ اﺣﺰاب
ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻮد ،وﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن وﯾﮋه ﻋﺼﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮای ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺼﺮت ،ھﻤﮑﺎری و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ آﺛﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از
ﭘﺪرش و از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۱۹۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎی واﻗﺪی  ١ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،درﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﺑﺴﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ﻣﻮاﺳﺎت و ھﻤﺪردی ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری
ﺑﺴﺖ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮدﺗﻦ ﺑﻮد -و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .-ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )اﯾﻦ آﯾﻪ( ﻧﺎزل
َُُْ ْ ۡ َ
َ
ۡ
ِ
ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :وأولوا ٱ�رحام ﴾...ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﺑﺎﻃﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۷/۱۹۱آﻣﺪه.
ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﻤﻚ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
 -١واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ) .ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ اﺳﺖ(.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت

١٦٣

اﻧﺼﺎر و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﻮه و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮض در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﺑﺨﺎری ) (۱/۳۱۲از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺼﺎر ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺑﺮادران ﻣﺎ درﺧﺖھﺎی ﺧﺮﻣﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﯿﺮ« ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻋﻮض ﻣﺎ ،ﮐﺎر را ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ،و
ﻣﺎ در ﻣﯿﻮه ﺷﺮﯾﮏﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ
اﺳﻠﻢ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ اﻣﻮال و اوﻻد را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ« ،اﻧﺼﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﻮال ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ؟« ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :و آن ﭼﯿﺴﺖ ای رﺳﻮل
ﺧﺪا؟ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﮫﺎ ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،و
ﻣﯿﻮه را ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۲۸آﻣﺪه.
و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﯾﺰﯾﺪ از ﺣﻤﯿﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ در ﮐﻤﮏ از ﭼﯿﺰ ﮐﻢ ،و ﺑﮫﺘﺮ در
ﺑﺬل از ﭼﯿﺰ زﯾﺎد دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻨﮫﺎ در ﻋﻮض ﻣﺎ ﮐﺎر و ﻣﺤﻨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ را در آﻧﭽﻪ
ﺑﺪون رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ھﻤﻪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش را از
آن ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺮ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ«  .١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻼﺛﯽ اﻻﺳﻨﺎد ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺐ ﺳﺘﻪ اﯾﻦ را از اﯾﻦ وﺟﻪ اﺧﺮاج ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۲۸آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۱۳۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺼﺎر وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮش
ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺸﮏ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﻢﺗﺮ ،ﯾﮑﺠﺎی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ٢را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ آن دو را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﺷﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۱۲و اﺣﻤﺪ ) (۲۰۰۱ ،۲۰۰/۳ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ) .(۴۰۲۷ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۶۳/۲و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۸۷آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ھﺪف از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١٦٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ وﻓﺎ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲھﺎیﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن از ﺧﯿﺒﺮ ﺧﻮش ﮔﺮدد ،و ﻣﯿﻮهھﺎیﺗﺎن ھﻢ
)ﺑﺮاﯾﺘﺎن( ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ« .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﺮطھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،و از ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺷﺮﻃﯽ ،و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ را از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدی اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺷﺮط ﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎنﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ«  .١و
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار از دو ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ھﺮدو رواﯾﺖ وی
ﻣﺠﺎﻟﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در وی اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺼﺎر را ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﺪ .آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ
آن را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪھﯽ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ )ﮔﻔﺘﯿﺪ( ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ
روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ  ،٢ﭼﻮن ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ« .٣
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺼﺎر ش ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی اﺳﻼم
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﮐﺸﺘﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف ﯾﮫﻮدی

ﺑﺨﺎری از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﯽ
ﮐﺎر ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن وی ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده؟« ّ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ وی را ﺑﮑﺸﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﺑﻠﯽ«ّ .
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ  .٤ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ« .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﮐﻌﺐ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد  ٥از ﻣﺎ
ّ
ﺻﺪﻗﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،واو ﻣﺎ را در ﻣﺸﻘﺖ و رﻧﺞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮای ﻗﺮض
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۷۹۵در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺒﺘﻪ در آﺧﺮت.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۱۱۱۷ /۷در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻧﺼﺎر« ﺑﺎب :ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﮐﻪ »ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ
ﺣﻮض ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ وی راﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎزد ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﮔﻔﺘﻪام او را در
داماﻧﺪازم ،و ﺑﺮ آن ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﺸﻮم ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه داد .م.
 -٥رﺳﻮل ﺧﺪا ص .م.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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ً
ﺧﻮاﺳﺘﻦ آﻣﺪهام .ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ وی را ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ!! ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی وی را ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،وﻟﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،وی
را ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ .وﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ وﺳﻖ ﯾﺎ
دو وﺳﻖ  ١ﻗﺮض ﺑﺪھﯽ ،ﮐﻌﺐ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ )ﻣﯽدھﻢ ،وﻟﯽ( ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺮو ﺑﺪھﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :زﻧﺎنﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺮو ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن ﻣﺎن را
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﺮو ﺑﺪھﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮب ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪانﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺮو
ﺑﺪھﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﺮو ﺑﺪھﯿﻢ؟ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ دﺷﻨﺎم داده
ﺷﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﺮوی ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﻖ و ﯾﺎ دو وﺳﻖ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر اﺳﺖ!!
وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻻﻣﻪ -ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼح -را ﮔﺮوه ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ وی وﻋﺪه ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
آﻧﮕﺎه ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ از ﻃﺮف ﺷﺒﺂﻧﮕﺎه ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ اﺑﻮﻧﺎﺋﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ﮐﻌﺐ
ﺑﻮد ،ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،ﮐﻌﺐ آﻧﮫﺎ را داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﺰدﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮی؟! در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :وی ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ و
ﺑﺮادرام اﺑﻮﻧﺎﺋﻠﻪ اﺳﺖ  -و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺻﺪاﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
از آن ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﺪ .ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :وی ﺑﺮادرم ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ و ﺷﯿﺮ ﺷﺮﯾﮑﻢ اﺑﻮﻧﺎﺋﻠﻪ
ً
اﺳﺖ ،و آدم ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﺮوت اﮔﺮ در ﺷﺐ ﺑﺮای ﻧﯿﺰه زدن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ دو ﻣﺮد دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻮی وی را ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و آن را ﺑﻮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
ﭼﻮن ﻣﺮا دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ وی را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ) ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ( و او را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﻠﯽ  ٣ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ آﻣﺪ ،و ﺑﻮی ﺧﻮش و ﻋﻄﺮ از وی ﺑﻪ
ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪّ .
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺑﻮی )ﺧﻮش( اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪم!!  -ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮ
)از اﯾﻦ ﺑﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪهام(  -ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﻦ ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﺮب
 -١وﺳﻖ ،ﯾﮑﺒﺎر اﺷﺘﺮ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﺻﺎع .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس وﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری
ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری .م.
 -٢ﮐﻪ آﻧﮫﺎ :اﺑﻮﻋﺒﺲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ و ﺣﺎرث ﺑﻦ اوساﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ راوﯾﺎن ﺑﺮ آن دو ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺑﺸﺮ س را ھﻢ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٣ﺣﻤﺎﯾﻞ :ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪی اﺳﺖ و از آن ﻋﺮﯾﺾﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺎﻧﻪ و ﭘﮫﻠﻮ آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺟﻮاھﺮی
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .م.

١٦٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮب اﺳﺖ! ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﺳﺮت را
ﺑﻮی ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .وی و ﯾﺎراﻧﺶ آن را ﺑﻮﯾﯿﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و او ﻗﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯿﺪ )و
ﺑﺰﻧﯿﺪ( ،و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه وی را ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ .و در رواﯾﺖ ﻋﺮوه آﻣﺪه :و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و او ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را
ﺳﺘﻮد .و در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ اﯾﺸﺎن را
ﺷﻨﯿﺪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،وداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :رویھﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ« آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :و روی ﺗﻮ ھﻢ ای رﺳﻮل
ﺧﺪا .و ﺳﺮ وی را در ﭘﯿﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و او ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﻗﺘﻞ وی ﺳﺘﻮد.
و در ﻣﺮﺳﻞ ﻋﮑﺮﻣﻪ آﻣﺪه :ﯾﮫﻮد از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﯿﺪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺗﺶ را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد و اذﯾﺘﺶ را
در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻓﺰوده :ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۲۳۹آﻣﺪه.
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر اﺑﻦ اﺷﺮف
را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﮐﺎر
وی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ ،و ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺸﻤﺶ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﻪ ﺷﺐ و روز درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﻘﺎی
ﻧﻔﺴﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهای؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮﻟﯽ را ﮔﻔﺘﻢ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ
ﺗﻼش ﻻزم اﺳﺖ«  .١و در ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ  ٢ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۰/۳آﻣﺪه .در آن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
ﮐﻪ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺑﺎد ﺗﻼش«.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه ) (۱۱/۲آﻣﺪه .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻮر ﺑﻦ زﯾﺪ از
ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ...وﺳﭙﺲ رواﯾﺖ را ﻣﯽآورد .و اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری ) (۷/۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ ﭘﯿﺎده رﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺪان ﺳﻮ ﺣﺮﮐﺖ داد
و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮐﻤﮏﺷﺎن ﮐﻦ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۴/۷آﻣﺪه .و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۲۳۷آﻣﺪه.
ﮐﺸﺘﻦ اﺑﯽ راﻓﻊ ﺳﻼم ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﻘﯿﻖ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎر:
اوس و ﺧﺰرج در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاری ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻮن دو رﻗﯿﺐ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس ﺧﺪﻣﺘﯽ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺰرج ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ زﯾﺎده ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮد ،و ﺑﺪون درﻧﮓ ھﻤﭽﻮ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .و
ﭼﻮن ﺧﺰرج ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس ﻣﺜﻞ آن را ﻣﯽﮔﻔﺖ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اوس ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ اش ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ً
رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺰرج ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ را اﺑﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﯿﻠﺖ زﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ھﻢ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﯽ در ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﭼﻮن اﺑﻦ اﺷﺮف اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺒﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﻗﺒﻞ وی را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و او ﺑﺮایﺷﺎن اﺟﺎزه داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﺰرج از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺘﯿﮏ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ ،اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺣﺎرث ﺑﻦ رﺑﯿﻊ و ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﻦ اﺳﻮد
ﮐﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن از اﺳﻠﻢ ﺑﻮد ،-اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻋﺘﯿﮏ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد واز ﻗﺘﻞ ﻃﻔﻞ و زن ﻧﮫﯽﺷﺎن ﻧﻤﻮد.
اﯾﻨﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و از ﺷﺒﺂﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪﻧﺪ ،و ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﻨﺰل ﺑﺮ روی اھﻠﺶ ﺑﺴﺘﻨﺪ) .راوی( ﮔﻮﯾﺪ :او در ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮرا داﺷﺖ ،و آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪای )از درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ( داﺷﺖ.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دروازه وی اﯾﺴﺘﺎده ،و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ھﻤﺴﺮ وی ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﻢ و در
ﻃﻠﺐ ﻏﻠﻪ آﻣﺪهاﯾﻢ .ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐﺗﺎن ،ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن داﺧﻞ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪﯾﻢ اﺗﺎق را ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺑﺮ وی ﺑﺴﺘﯿﻢ ،از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و او ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد) .راوی( ﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺴﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و
از داﺧﻞ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻃﺮف وی -در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ -ﺷﺘﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻣﺎ را
ﺑﻪﺳﻮی وی ﺟﺰ ﺳﻔﯿﺪی ﺧﻮدش )دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی( راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ وی ﮐﺘﺎن
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﮫﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،ھﺮ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،و
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ ،و اﮔﺮ آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﮐﺎر وی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد زدﯾﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﮑﻢ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﺷﮑﻤﺶ ﻓﺮو ﺑﺮد ،و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ) :ﻗﻄﻨﯽ ﻗﻄﻨﯽ( -ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ) .-راوی(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ -و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﯿﮏ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد -از
درﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎ وی را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ در ﺟﺎی
داﺧﻞ ﺷﺪن آب  ١از ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و در آن داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ
آﺗﺶھﺎ را اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،و ھﺮ ﻃﺮف در ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و او را در ﺣﺎﻟﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺟﺎن ﻣﯽداد.
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدھﻢ ،وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ - :ھﻤﺴﺮ وی  -را و ﻣﺮدان ﯾﮫﻮد را ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،
درﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ھﻤﺴﺮ وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮف روی اﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺣﺮف زده ﻣﯽﮔﻔﺖ - :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﻣﻦ ﺻﺪای اﺑﻦ
ﻋﺘﯿﮏ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮد را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻦ ﻋﺘﯿﮏ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻮھﺮش روی آورد ،و در روی وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﮫﻮد
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮده اﺳﺖ!! .و ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪای را ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﻧﻔﺴﻢ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﻨﯿﺪم.
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ،و ﻣﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺎن را اﻧﺘﻘﺎل داده،
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،و او را از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﺷﻤﻦ ﺧﺪا آ ﮔﺎھﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،و ﻧﺰدش
 -١ھﺪف ﻣﺪﺧﻞ و ﻣﺠﺮای آب از ﺑﯿﺮون ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ درونآن اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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درﺑﺎره ﻗﺘﻞوی ﺑﻪ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ّ
ﻣﺪﻋﯽ آن ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎیﺗﺎن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ« ،ﻣﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎن را آوردﯾﻢ ،او ﺑﻪ ﻃﺮف
آﻧﮫﺎ دﯾﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ وی را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻃﻌﺎم را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۳۷و ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ) (۲/۱۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮراﻓﻊ
ﯾﮫﻮدی ﻣﺮداﻧﯽ از اﻧﺼﺎر را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﯿﮏ س را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺮ ﮔﻤﺎﺷﺖ،
اﺑﻮراﻓﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﻠﯿﻪ وی )ﻣﺮدم را( ﯾﺎری و ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و در
ﻗﻠﻌﻪای ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز داﺷﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( ﺑﻪ آن
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ -آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم ﺑﺎ رﻣﻪھﺎ و اﻻغھﺎی ﺧﻮد )ﺑﻪ داﺧﻞ
ﻗﻠﻌﻪ( رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دﺳﺘﻮر داد :در ﺟﺎھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم ،و ﺑﺮای
دروازه ﺑﺎن ﺣﻠﯿﻪای در ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪم ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮم ،وی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
دروازه ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ
ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دروازه ﺑﺎن ﺑﺮ وی ﺑﺎﻧﮏ زد :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮی داﺧﻞ ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دروازه را ﺑﺒﻨﺪم ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ
داﺧﻞ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،دروازه را ﺑﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ
ﮐﻠﯿﺪھﺎ را ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯽ آوﯾﺰان ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻠﯿﺪھﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،و آﻧﮫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
دروازه را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم .ﻧﺰد اﺑﻮراﻓﻊ ﻣﺮدم )ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ( ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و وی در ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد
ﻗﺮار داﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎن وی از ﻧﺰدش رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم ،و ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮدم ،ھﺮ دروازهای را ﮐﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم ،آن را از داﺧﻞ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻢ ،و ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻗﻮم از ﻣﻦ
ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی
رﺳﺎﻧﯿﺪم ،و او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ وی در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻮراﻓﻊ .ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪﺳﻮی ﺻﺪا رﻓﺘﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪھﻮش ﺑﻮدم ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ زدم ،وﻟﯽ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮدم ،وی ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،،و ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،و
اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮ راﻓﻊ اﯾﻦ ﺻﺪا
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﺎدرت!! ﻣﺮدی در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم _) (۱۷۲ ،۱۷۱/۳از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ »رﺛﻮی« از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ).(۴۹۷:۴۹۵ /۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی را ﺑﺎز ﺿﺮﺑﻪای زدم ،و او را ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﮔﺮداﻧﯿﺪم وﻟﯽ ﻧﮑﺸﺘﻤﺶ ،ﺑﻌﺪ
از آن ﻟﺒﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﺷﮑﻤﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺶ رﺳﯿﺪ ،و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ دروازهھﺎ را ﯾﮏ ﭘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم،
ﭘﺎﯾﻢ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪهام ،و در ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ )ﺑﻪ زﻣﯿﻦ(
ﺧﻮردم ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺳﺎق ﭘﺎﯾﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و آن را ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪای ﺑﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دروازه ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺸﺐ ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ وی را ﮐﺸﺘﻪام ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽﺷﻮم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮت ) -ﺟﻨﺎزه ﺧﺒﺮ(  -ﺑﺮ دﯾﻮار
)ﻗﻠﻌﻪ( اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ اﺑﻮراﻓﻊ ﺑﺎزرﮔﺎن اھﻞ ﺣﺠﺎز را ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .در ﺣﺎل ﻣﻦ
ﺑﻪﺳﻮی ﯾﺎراﻧﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮراﻓﻊ را
ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺧﻮد را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﺎﻧﯿﺪم و ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎﯾﺖ را دراز ﮐﻦ« ،ﻣﻦ ﭘﺎﯾﻢ را رﺳﺎ ﻧﻤﻮدم و او ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ از آن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  .١و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺳﯿﺎق دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻗﮫﺎ از ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﺘﺐ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ً
و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زھﺮی ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪا ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ
و وی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻓﻠﺤﺖ الﻮﺟﻮه«» ،ﭼﮫﺮهھﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ« ،آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دادﻧﺪ :روی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ای رﺳﻮل ﺧﺪا .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪه« ،آن را از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون آورد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻃﻌﺎم وی در ﻟﺒﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۳۷آﻣﺪه.
ﮐﺸﺘﻦ اﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ ﯾﮫﻮدی

٢

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺑﻨﺖ ﻣﺤﯿﺼﻪ و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﯾﮫﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،او را ﺑﮑﺸﯿﺪ« .ﻣﺤﯿﺼﻪ ﺑﺮ اﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ -ﮐﻪ
ﻣﺮدی از ﺗﺠﺎر ﯾﮫﻮد ﺑﻮد و ﺑﺮایﺷﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﯽآورد و ھﻤﺮاهﺷﺎن داد و ﺳﺘﺪ داﺷﺖ-
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺣﻮﯾﺼﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ زدن وی ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای
دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،او را ﮐﺸﺘﯽ؟! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺮﺑﯽ ازﻣﺎل وی در ﺷﮑﻤﺖ اﺳﺖ!! ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ھﻢ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﺪ ،ﮔﺮدﻧﺖ را ﻣﯽزﻧﻢ! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۰۲۳ ،۳۰۲۲
ّ
 -٢اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﮐﺸﺘﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف ،و ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن اﺑﻮراﻓﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت

١٧١

و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای اﺳﻼم آوردن ﺣﻮﯾﺼﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﻮﯾﺼﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ،اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮاھﯽ ﮐﺸﺖ؟! ﻣﺤﯿﺼﻪ ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ!! ﺣﻮﯾﺼﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪه ،دﯾﻦ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۹۰آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﻣﺤﯿﺼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ وی دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد،
ﮔﺮدﻧﺖ را ﻣﯽزدم!! و در آﺧﺮ آن اﻓﺰوده :و ﺣﻮﯾﺼﻪ اﺳﻼم آورد  .١و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻮداود از ﻃﺮﯾﻖ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل او اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده» :در
ﺷﮑﻤﺖ از ﻣﺎل وی اﺳﺖ«  ،٢و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه.
ّ
ﻏﺰوهﻫﺎی ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع ،ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ و ﻗﺮﯾﻈﻪ ،و آﻧﭽﻪ از اﻧﺼﺎر در اﯾﻦ ﻏﺰوهﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ

داﺳﺘﺎن ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻗﺮﯾﺶ در روز ﺑﺪر ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﮫﻮد را در ﺑﺎزار ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﮫﻮد ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺮﯾﺶ را در روز ﺑﺪر رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ
ً
اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﮫﺎ ﺟﻨﮓ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪی ،ﺣﺘﻤﺎ
ُ ّ َّ َ َ َ ُ ْ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮد ھﺴﺘﯿﻢ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد﴿ :قل ل ِ�ِين �فروا
ُّ
َۡ َ
َۡ َ
َس ُتغل ُبون﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ ِ� ْو ِ� ٱ�بۡ� ٰ ِر﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١٣-١٢ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ زودی ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ...ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﺶ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۳۳۴آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮداود ) (۴/۱۴۱از
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻣﺤﻤﺪ،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۳/۳از ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻟﯽ ﺑﻨﯽ ﺣﺎرﺛﻪ از ﻓﺮززﻧﺪش
ﻣﺤﯿﺼﻪ از ﭘﺪرش ﻣﺤﯿﺼﻪ و در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
 -٢آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮداوود ) (۳۰۰۲و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۰۰/۳و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
»اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۷۴۱و در ﺳﻨﺪش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ
اﺑﯽ داوود« ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

١٧٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮی ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻗﺮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﺎآزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ً
و ﺟﻨﮓ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪی .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم )ﺟﻨﮕﯽ( ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ روﺑﺮو ﻧﺸﺪهای!! .١
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۶۹آﻣﺪه ،از زھﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﺪر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﮫﻮدی ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روزی را ﭼﻮن روز ﺑﺪر ﺑﺎﻻﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎورد ،اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺻﯿﻒ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت و ﺑﺎزوی ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دوﺳﺘﺎن ﯾﮫﻮدی ﻣﻦ ﻧﻔﺲھﺎی ﻗﻮی و ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،از ﺳﻼح زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ ،و ازﺷﺎن وﺷﻮﮐﺖ ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻧﺪی ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را از
دوﺳﺘﯽ ﯾﮫﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﯿﭻ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺰ ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را از دوﺳﺘﯽ ﯾﮫﻮد اﻋﻼن
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدی ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از آﻧﮫﺎ ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ای اﺑﻮﺣﺒﺎب اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﯾﮫﻮد را ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯽ،
ھﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ« .اﺑﻦ اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻮل دارم  .٢ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ ُ َ َ َّ َ ٰ َ ٰٓ َ ٓ
خذوا ٱ�هود وٱ��ر
ى أ ۡو ِ�َا َء ۘ﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � �ت ِ
َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﴿ َوٱ َّ ُ
� َ� ۡع ِص ُمك م َِن ٱ�َّ ِ
اس﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۵۷-۵۱ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا را دوﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار

ﻧﺪھﯿﺪ ...و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد« .٣

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۵/۳اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ او اﺑﻮداوود
) (۳۰۰۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۷۳/۳و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﭽﮫﻮل اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ ﯾﮫﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ آن را ﻗﺒﻮل دارم .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۲۷۵/۶از زھﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر
در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ او را دروﻏﮕﻮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت

١٧٣

و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺑﻦ ﺳﻠﻮل در ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺒﺚ ﻧﻤﻮد ،و در دﻓﺎع از آﻧﮫﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س ﮐﻪ
از ﺑﻨﯽ ﻋﻮف ﺑﻮد ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آن ﭼﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را از
ﭘﯿﻤﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻋﻼن داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ و ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و از ﭘﯿﻤﺎن و دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮاﺋﺖ
ﺧﻮد را اﻋﻼن ﻣﯽدارم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و درﺑﺎره وی ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ اﯾﺎت از »اﻟﻤﺎﺋﺪه« ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ ُ َ َ َّ َ ٰ َ ٰٓ َ ۡ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ
ۡ
َ
ُ
ض
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � �ت ِ
خذوا ٱ�هود وٱ��رى أو ِ�اء ۘ �عضهم أو ِ�اء �ع ٖ �
َ
ۡ
َ ۡ َ َّ
َ َ َ َ َ َّ ُ ّ ُ
ل�ٰلِم َ
ِن� ۡم فَإنَّ ُهۥ م ِۡن ُه ۡم إ َّن ٱ َّ َ
�  ﴾٥١ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
� � َ� ۡهدِي ٱلقوم ٱ
ومن �تولهم م
ِ
ۗ ِ
ِ
َّ
َ
ْ
َّ
َ َّ
َّ ُ
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َو َمن َ� َت َول ٱ َّ َ
� َو َر ُس ُ
و�ۥ َوٱ� َ
ِين َء َام ُنوا فإِن ح ِۡز َب ٱ�ِ ه ُم
َ
َۡ
ٱل� ٰل ُِبون ] ﴾٥٦اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۵۶-۵۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا را دوﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺧﻮد

ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ ،آﻧﮫﺎ دوﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از آﻧﮫﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه و ﻗﻮم ﺳﺘﻤﮑﺎر را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ...و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و

ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ )ﭘﯿﺮوزاﻧﺪ( زﯾﺮا ﺣﺰب و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .١
داﺳﺘﺎن ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ
اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ
داد ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ و ﻏﯿﺮ وی ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺖھﺎ را
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺪر ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎی دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺑﻦ اﺑﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۶/۳و از ﻃﺮﯾﻖ او ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ
) (۴۸۰/۲و در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۲۷۵/۶و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »ﻃﺒﻘﺎت« ) (۲۹/۲و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ )،۱۱۵۵/۴
 (۵۶۰۶و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.

١٧٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺰد آﻧﮫﺎ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ» :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻓﺮﯾﺐ داده ،ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪاده
اﺳﺖ ،آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و ّ
ﺷﺪت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ﺑﺪر رخ داد،
ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﯾﮫﻮد ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ اھﻞ زره و ﻗﻠﻌﻪھﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺗﮫﺪﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﺪر و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﺳﻪ ﺗﻦ از
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻣﺎ از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و آن ﺳﻪ ﯾﮫﻮد ﺧﻨﺠﺮھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ از اﻧﺼﺎر و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد،
ﻓﺮﺳﺘﺎد و وی رااز ﮐﺎر و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ آ ﮔﺎھﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮادر وی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻗﺒﻞ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺧﺒﺮ داد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص دوﺑﺎره ﻋﻮدت ﻧﻤﻮد ،و ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن
ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺳﻮق داد ،و در ھﻤﺎن روز ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺎن ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از آن
ﺑﻪ ﻓﺮداﯾﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ رﻓﺖ ،و آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ وی ﺗﻌﮫﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ و
ﺟﻼی وﻃﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻼح ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺒﺮد ،آﻧﮫﺎ ﺣﺘﯽ دروازهھﺎی ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ،
و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻨﮫﺪم ﻧﻤﻮدن آن آﻧﭽﻪ را از
ﭼﻮﺑﺶ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ اﯾﺸﺎن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺧﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻟﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ّ
ﻗﺼﻪ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۲۳۲آﻣﺪه ،و اﯾﻦ
را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداود از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﺑﺎ زﯾﺎدت رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و ﺑﯿﮫﻘﯽ  ١در اﻟﺪﻻﺋﻞ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺬل اﻟﻤﺠﮫﻮد )(۴/۱۴۲
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۳۰۰۴و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) (۹۷۳۳و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۱۷۹ ،۱۷۸/۳و ﻧﮕﺎ:
»ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداود« ).(۲۵۹۵

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت

١٧٥

و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و آﻧﺎن را در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد .آﻧﺎن آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﻧﮫﺎ را از ﺳﺮ زﻣﯿﻦ و دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﻪﺳﻮی اذرﻋﺎت  ١ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖﺷﺎن ﺑﺪھﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ و ﯾﮏ ﻣﺸﮏ آب
ﻗﺮار داد  .٢وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وی را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻼی وﻃﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺳﻪ روز ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۳۳آﻣﺪه ،و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه
ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ» :از ﺷﮫﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﮑﺠﺎی ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﺪر ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و
ﻣﻦ ده روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﻠﺖ دادهام« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۷/۲۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﺧﻨﺪق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻢ ،و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺻﺪای ﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﺳﺖ و
ﺑﺮادر زادهاش ﺣﺎرث ﺑﻦ اوس ھﻤﺮاه او ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ ﺳﭙﺮی را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و ﺳﻌﺪ ﮔﺬﺷﺖ و زرهای از آھﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﮐﻪ اﻃﺮاف
ﺑﺪﻧﺶ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺟﺎھﺎی آﺷﮑﺎر ﺳﻌﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻌﺪ
از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و درازﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﻟﺒﺚ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻼ ﻳﺪرك اﻟـﻬﻴﺠﺎ ﺟـﻤﻞ

ﻣﺎ اﺣﺴﻦ اﻟـﻤﻮت اذا ﺣﺎن اﻻﺟﻞ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ رﺳﺪ ،و ﻣﺮگ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺟﻞ ﺑﺮﺳﺪ،
ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،و داﺧﻞ ﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
آن ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ھﻢ در آن ﺑﺎغ ﺑﻮد ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
 -١اذرﻋﺎت ،ﺷﮫﺮی اﺳﺖ در اﻃﺮاف ﺷﺎم ،ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻘﺎء و ﻋﻤﺎن ،ﮐﻪ اﺳﻢ اﻣﺮوزی آن اﺳﺖ:
درﻋﺎﺳﺖ.
 -٢ﺳﻨﺪش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۵۹/۳ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ .اﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎی ﺷﺎھﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.

١٧٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﻠﻘﻪھﺎی آھﻨﯽ  ١ﺑﺮ )ﺳﺮ( ﺧﻮد داﺷﺖ .ﻋﻤﺮ )ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ( ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ
آورده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﺮأﺗﯽ! ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را در اﻣﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﭘﯿﺶ
آﯾﺪ و ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ رخ ﺑﺪھﺪ ،و ﻣﺮا آﻧﻘﺪر ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آرزو ﻧﻤﻮدم در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ
زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﻮد و در آن داﺧﻞ ﺷﻮم .آن ﻣﺮد ،ﺣﻠﻘﻪھﺎی آھﻨﯽ را از روی ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ.
دﯾﺪم ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﻣﺮوز زﯾﺎده روی ﻧﻤﻮدی ،ﮐﻨﺎر
رﻓﺘﻦ و ﻓﺮار ﺟﺰ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ اﺳﺖ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از
ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺑﻦ ﻋﺮﻗﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻌﺪ را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﻦ
اﺑﻦ ﻋﺮﻗﻪ ھﺴﺘﻢ ،و ﺗﯿﺮ ﺑﻪ رگ ﺣﯿﺎت وی اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﻗﻄﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﻌﺪ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ را از ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ روﺷﻦ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪای ﻧﻤﯿﺮان ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن و دوﺳﺘﺎن وی در ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺟﺮاﺣﺘﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ،و ﺧﺪوﻧﺪ ﺑﺎد را ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺟﻨﮓ ﮐﺎر ﮐﻔﺎر را ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎ و ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
َ
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺑﺪر ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ راھﯽ
ﻧﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ در ﻗﻠﻌﻪھﺎ و ﭘﻨﺎھﮕﺎهھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺒﻪای از ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺘﻮر داد ،ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﺳﻌﺪ
در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
دﻧﺪانھﺎی ﺛﻨﺎﯾﺎ اش ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ) :آﯾﺎ ﺳﻼح را ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻼﺋﮏ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻼح ﺧﻮد را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
ﺑﺠﻨﮓ( ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﻼح ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻋﻼن
ﮐﻮچ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ﻏﻨﻢ -ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎی ﻣﺴﺠﺪ و در اﻃﺮاف آن
ﺑﻮدﻧﺪ -ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺣﯿﻪ اﻟﮑﻠﺒﯽ ﮐﻪ ازﻧﺰد ﻣﺎ ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﻮد-و دﺣﯿﻪ اﻟﮑﻠﺒﯽ در رﯾﺶ ،دﻧﺪان و روی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ÷ ﺑﻮد ،-رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺷﺐ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﻪ ﺣﮑﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
روﯾﺪ ،و آﻧﮫﺎ از اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،وی ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮﺟﺎم ذﺑﺢ ﮐﺮدن اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﯿﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻐﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺖ و ﻣﻐﻔﺮ از ﺣﻠﻘﻪھﺎی آھﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ« ،و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﺮ ﺧﺮی ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ
ﭘﺎﻻﻧﯽ داﺷﺖ آورده ﺷﺪ ،و ﻗﻮﻣﺶ اﻃﺮاف وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻋﻤﺮو ،آﻧﺎن
ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺖ ،دوﺳﺘﺎﻧﺖ و اھﻞ ﺟﻨﮓ و ﻃﻌﻦ و ﺿﺮباﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدت
ﻣﯽداﻧﯽ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽداد،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻃﺮفﺷﺎن
اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوای ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮ را در
راه ﺧﺪا ﻧﮑﻨﻢ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد) :ﺑﻪﺳﻮی ﺳﯿﺪﺗﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﺑﯿﺎورﯾﺪ« ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺪ ﻣﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﺑﯿﺎورﯾﺪ« ،و او را ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﮐﻦ« .ﺳﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ:
اﻓﺮاد ﺟﻨﮕﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،زﻧﺎن و اوﻻدﺷﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻣﻮالﺷﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدی« .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻌﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ ﺧﻮد از ﺟﻨﮓ
ﻗﺮﯾﺶ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ،ﻣﺮا ﺑﺮای آن ﻧﮕﻪ دار .و اﮔﺮ ﺟﻨﮓ را در ﻣﯿﺎن وی و
اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدهای ،ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﻗﺒﺾ ﮐﻦ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن
ﺟﺮاﺣﺖ وی ﮐﻪ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و از آن ﺟﺰ ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭘﺎره
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﺒﻪای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ وی زده ﺑﻮد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻋﻤﺮ را از ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﺮه
ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،و آﻧﮫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ََُٓ
�ا ُء بَ ۡي َن ُه ۡم﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲۹ :
﴿ر
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﮫﺮﺑﺎناﻧﺪ«.

ﻋﻠﻘﻤﻪ  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻣﺎدر! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ:
ﭼﺸﻢ وی ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﺷﮏ ﻧﻤﯽرﯾﺨﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،رﯾﺶ ﺧﻮد را

 -١وی ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  .١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،و از وﺟﻮه زﯾﺎدی ﺷﻮاھﺪ دارد اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ رااﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
در آن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺣﺎﻓﻆ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۰آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻌﺪادی از اﺣﺎدﯾﺚ را از ﻃﺮﯾﻖ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو زﯾﺎد
ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ در ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﮫﺬﯾﺒﺶ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۴۲آﻣﺪه ،از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن اﻧﺪوه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،از
رﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﭘﺪرم را از ﮔﺮﯾﻪ ﻋﻤﺮ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ﺣﺎﻟﯽ از ﺟﻨﺎزه ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺑﺮ رﯾﺸﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۳۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﮫﻞ اﺑﻮﺣﺮﯾﺰ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺒﺎھﺎت و اﻓﺘﺨﺎر اﻧﺼﺎر ن ﺑﺮ ﻋﺰت دﯾﻨﯽ
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ  -ﮐﻪ رﺟﺎلﺷﺎن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ  -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ

) (۱۰/۴۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮدو ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس و ﺧﺰرج
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اوس ﮔﻔﺖ :ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ راھﺐ را ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ ﻏﺴﻞ داده از
ﻣﺎﺳﺖ وﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وی ﻟﺮزﯾﺪ از ﻣﺎﺳﺖ ،و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ
اﺑﯽ اﻗﻠﺢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرھﺎ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد از ﻣﺎﺳﺖ ،و ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽاش ﺑﻪ ﻋﻮض دو ﺗﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﺳﺖ )رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ
اﺟﻤﻌﯿﻦ(  .٢ﺧﺰرﺟﯽھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮫﺎر ﺗﻦ از ﻣﺎاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮآن را در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ً
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮی آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻔﻆ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد :زﯾﺪ ﺑﻦ
 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۲۴۱/۶و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۷۰۲۸و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۴۰۸ ،۴۱۱/۱۴اﺑﻦ ﮐﺜﺜﯿﺮ در
اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ اﺳﻨﺎد آن را ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ).(۲۹۵۳

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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ﺛﺎﺑﺖ ،اﺑﯽ اﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ و اﺑﻮزﯾﺪ )رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ( .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۵/۱۳۹
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ :،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدن اﻧﺼﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬتﻫﺎی دﻧﯿﻮی و ﻣﺘﺎعﻫﺎی ﻓﺎﻧﯽ و راﺿﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص

ﺣﮑﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎر در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رﺑﺎح س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻓﺪھﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ
رﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه در آن ﺑﻮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ در رﻣﻀﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .و ﻣﺎ ﺑﺮای
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺨﺘﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد .ھﺎﺷﻢ
ﮔﻔﺖ :وی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ
ﻧﺴﺎزم و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎھﻢ دﻋﻮت ﻧﮑﻨﻢ؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :دﺳﺘﻮر دادم ﺗﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﺷﻮد،
و در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮﺧﻮردم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﻣﺸﺐ دﻋﻮت
ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﯽ .ھﺎﺷﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .و آﻧﮫﺎ
را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از
ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدثﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻧﺪھﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و داﺧﻞ ﻣﮑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻓﺰود :زﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ارﺗﺶ ،و ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را در رأس اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون زره ﺑﻮدﻧﺪ روان ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻄﻦ وادی را
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در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﮐﺘﯿﺒﻪ )ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ اوﺑﺎشھﺎی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﯾﺸﯽھﺎ
ّّ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﮫﺎ را ﺟﻠﻮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ
ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه
اﻓﺰود :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،و ﻣﺮا دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه« ﭘﺎﺳﺦ دادم ،ﻟﺒﯿﮏ
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺼﺎر را ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪا ﮐﻦ ،و ﺟﺰ اﻧﺼﺎر ﻧﺰدم ﻧﯿﺎﯾﺪ« .ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را ﺻﺪا
ﻧﻤﻮدم ،و آﻣﺪﻧﺪ و اﻃﺮاف رﺳﻮل ﺧﺪا ص را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ اوﺑﺎش ﻗﺮﯾﺶ و ﭘﯿﺮوان آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟« ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﻤﻨﻪ و ﻣﯿﺴﺮه ارﺗﺶ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﯾﮕﺮش زده ﮔﻔﺖ» :آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درو ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻔﺎ ﻧﺰدم ﺑﺮﺳﯿﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ آن ﺗﻌﺪاد از اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ )ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ( و ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .١ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺮﯾﺶ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از
اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دروازهاش
را ﺑﺒﻨﺪد ،وی در اﻣﺎن اﺳﺖ،و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺷﻮد ،وی در اﻣﺎن
اﺳﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم درھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺣﺠﺮ
)اﻻﺳﻮد( روی آورده آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و در
دﺳﺘﺶ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻮک آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،و در ﻃﻮاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺘﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ درﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ
آن ﮐﻤﺎن در ﭼﺸﻢ آن ﺑﺖ زده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ ۡ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ ٗ
﴿ َجا ٓ َء ٱ ۡ َ
� ُّق َو َزه َق ٱل َ�ٰ ِطل ۚ إِن ٱل َ�ٰ ِطل �ن َزهوقا﴾ ]اﻻﺳﺮاء.[۸۱ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺣﻖ آﻣﺪ وﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻔﺎ آﻣﺪ ،و از آن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آن اذﮐﺎر و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎد
ﻧﻤﻮد .اﻓﺰود :و اﻧﺼﺎر در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد
را ﺣﺎﻻ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪاش ،و ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﺮﺑﺎﯾﺶ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ) :در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم( وﺣﯽ آﻣﺪ ،و ﭼﻮن وﺣﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم ،ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼص
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .ھﺎﺷﻢ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،آﯾﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪاش ،و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻗﺮﺑﺎﯾﺶ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ اﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺎم ﻣﻦ
ﭼﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﺷﻤﺎ ھﺠﺮت
ﻧﻤﻮدم ،و زﻧﺪﮔﯽ ام ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،و ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف وی
روی آوردﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﻞ

 -١ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽزدﻧﺪ .م.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ  .١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﺬورﺗﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و
ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۰۷آﻣﺪه .و اﯾﻦ را
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎر در ﻏﺰوه ﺣﻨﯿﻦ ،و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺪر وﺻﻒ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺣﻨﯿﻦ ،ھﻮازن ،ﻏﻄﻔﺎن و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت )و زﻧﺎن( و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن روی آوردﻧﺪ ،و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ده ھﺰار ﺗﻦ،
و آزاد ﺷﺪﮔﺎن ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .وی آن روز دو ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﻠﻂ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻟﺒﯿﮏ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﺎ
ھﻤﺮاھﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﻮد روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر«،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻟﺒﯿﮏ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ ھﺴﺘﯿﻢ - ،وی ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ
ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻮار ﺑﻮد  -و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ام« ،آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و در آن روز )رﺳﻮل ﺧﺪا ص( ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و
آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و آزاد ﺷﺪﮔﺎن ﻣﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ﭼﯿﺰی ﻧﺪاد.
اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ داده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،وی آﻧﮫﺎ را در ﻗﺒﻪای ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
»ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه؟« آﻧﮫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را
ﺑﺒﺮﯾﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺘﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ
ﻣﺮدم وادﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر درهای را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ ھﻤﺎن دره اﻧﺼﺎر را
در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم« .ھﺸﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﺣﻤﺰه ،ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮدی .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
آن ﺟﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدم  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۵۷آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۰۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮫﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺷﮫﺮﺷﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮدد.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۵۴۱و اﺣﻤﺪ ).(۵۳۸/۲
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۴۳۳۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص در روز ﺣﻨﯿﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و آن را ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮﯾﺶ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮب ﺗﺎزه اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ  ،١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و از آن ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ﭼﯿﺰی ﮐﻢ و زﯾﺎد
ﺳﮫﻢ ﻧﺪاد  -ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎر ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهای از آﻧﮫﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺎده س ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎر در ﻧﻔﺲھﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﺮای ﭼﻪ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮبھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ،و ﺑﺮای
آﻧﮫﺎ از آن ﺑﮫﺮهای ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺳﻌﺪ! ﺗﻮ در آن ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاری؟«
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﻮﻣﻢ ھﺴﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﺖ را
ﺑﺮاﯾﻢ در اﯾﻦ آﻏﻞ  ٢ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ،و ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه« .ﺳﻌﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و
در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،و اﯾﺸﺎن را در ھﻤﺎن آﻏﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه داد و داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ّ
ﻋﺪه دﯾﮕﺮی آﻣﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن را دوﺑﺎره ﻣﺴﺘﺮد
ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻧﺼﺎر ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎر در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺟﻤﻊﺷﺎن ﺑﺴﺎزم ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺰاوار و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺰدﺗﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪم ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدﯾﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻨﯽﺗﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐھﺎیﺗﺎن اﻟﻔﺖ و
ﺑﺎھﻤﯽ آورد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! آﯾﺎ ﺟﻮاب
ﻧﻤﯽدھﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ و ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﯿﻢ؟ ّﻣﻨﺖ از آن
ﺧﺪای و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ،و راﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ،و ﺗﺼﺪﯾﻖ ھﻢ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ :ﺗﻮ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪی ،ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺎی دادﯾﻢ ،و ﻧﺎدار و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ آﻣﺪی ،ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﻏﻤﺨﻮاری و ﻣﻮاﺳﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
 -١ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻘﻠﻮب .م.
 -٢آﻏﻞ ﯾﺎ ﺣﻈﯿﺮه ﺟﺎﯾﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از ﺑﺎد و ﺳﺮدی در ﮐﻮه
آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .م.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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ﺑﺎ ﺗﺮس آدی ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ ،و ﺑﺪون ﯾﺎر و ﻣﺪدﮐﺎر آﻣﺪی و ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻧﺼﺮت و
ﯾﺎری دادﯾﻢ« .ﮔﻔﺘﻨﺪّ :ﻣﻨﺖ از آن ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! آﯾﺎ در ﻧﻔﺲ ھﺎﯾﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک دﻧﯿﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ،ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﺟﺬب ﻧﻤﻮدم ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺮه داده اﺳﺖ؟  ١ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! آﯾﺎ
راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺟﺎھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ دردﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم درهای  ٢را در
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر درهای را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻦ ھﻤﺎن دره اﻧﺼﺎر را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم،
و اﮔﺮ ھﺠﺮت ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﻦ ھﻢ ﺷﺨﺼﯽ از اﻧﺼﺎر ﻣﯽﺑﻮدم ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺼﺎر و ﭘﺴﺮان
اﻧﺼﺎر و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﻧﺼﺎر رﺣﻢ ﮐﻦ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻗﻮم ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
رﯾﺶھﺎی ﺧﻮد را ﺧﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻪ رﺳﻮل وی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺐ راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ .وﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و آﻧﮫﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ٣ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﮐﺘﺐ  ٤اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۵۸آﻣﺪه .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ،رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،و او ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س ﺑﻪ درازی اش و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۷/۱۳۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺨﺎری ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺳﯿﺎق را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ
ﻋﺎﺻﻢ س ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۵۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﻧﯿﺰ آن را،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻨﯿﻦ از ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی ھﻮازن ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮب
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،وی آن را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺮﯾﺶ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،و اﻧﺼﺎر

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ دارم ﭼﯿﺰی ﻧﺪادم .م.
 -٢در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ راه درﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۷۶،۷۷/۳و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۹۶،۹۷/۴آﻣﺪه.
 -٤ھﺪف از اﺻﺤﺎب ﮐﺘﺐ در اﯾﻨﺠﺎ اﺻﺤﺎب ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪاﻧﺪ .م.

١٨٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد آﻧﮫﺎ در ﻣﻨﺎزلﺷﺎن
آﻣﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﺼﺎر  ١اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون ﺷﻮد« .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮫﺎدت را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ﺳﺨﻦﺗﺎن ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از
اﻣﺮوز ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن را در ﻗﻠﺐ ھﺎﯾﺸﺎن
داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ّﻣﻨﺖ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﺰت ﺧﺎصﺗﺎن ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمھﺎ ،اﻧﺼﺎر ﺧﺪا و اﻧﺼﺎر
رﺳﻮل وی ،ﻧﺎم ﻧﮕﺬاﺷﺖ؟ و اﮔﺮ ھﺠﺮت ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻣﻦ ھﻢ ﺷﺨﺼﯽ از اﻧﺼﺎر ﻣﯽﺑﻮدم ،و اﮔﺮ
ﻣﺮدم وادی ای را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ وادﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻦ ھﻤﺎن وادﯾﯽ ﺷﻤﺎ
را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺷﺘﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و
ﺷﻤﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺒﺮﯾﯿﺪ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :در آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ« ،اﻧﺼﺎر
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را از
آن ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ را در ﮐﻨﺎرهای از ﮔﻮدال آﺗﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت داد ،و ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﻣﺎ را ھﺪاﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ و ﺑﻪ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﯽ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاھﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ً
ﻗﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :درﺳﺖ ﮔﻔﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه
ﻧﯿﺎﻣﺪی و ﺗﻮ را ﺟﺎی دادﯾﻢ ،و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺎﻣﺪی و ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﺪون ﯾﺎر
وﻣﺪدﮐﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﯾﺎری و ﻧﺼﺮت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﻮ رد ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ« .اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ّﻣﻨﺖ از
آن ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ و ﻓﻀﻞ از رﺳﻮل وی اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن

 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻦ اﻻﻧﺼﺎر«» ،از اﻧﺼﺎر« آﻣﺪه،و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »ﻏﯿﺮ از اﻧﺼﺎر«
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺻﻮرت درﺳﺖﺗﺮ را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت

١٨٥

ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﮔﺮﯾﻪﺷﺎن زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رﺷﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎب رﻗﺎق  ٢و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪادی از اﻧﺼﺎر،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮال ھﻮازن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺼﯿﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﻪ
ﻣﺮداﻧﯽ ﺻﺪ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ داد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ،
و ﻣﺎ را ﻣﯽﮔﺬارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎن از ﺧﻮنھﺎﯾﺸﺎن )ﺧﻮن( ﻣﯽﭼﮑﺪ؟! اﻧﺲ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،وی ﻧﺰد اﻧﺼﺎر
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آﻧﮫﺎ را در ﻗﺒﻪای از ﭼﺮم ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن را
ﻧﮕﺬاﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟« داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،رؤﺳﺎی ﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﻦھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺎ را ﻣﯽﮔﺬارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎن از
ﺧﻮنھﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﺪ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻋﮫﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم اﻟﻔﺖ داده
ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﻮال را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﻮض ھﺴﺘﻢ« ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﺻﺒﺮ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ  .٣و ﻧﺰد

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۹۷،۱۸۱/۷در ﺳﻨﺪ آن رﺷﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ) (۲۵۱/۱آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺎب رﻗﺎق آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن آﺧﺮت ،زھﺪ در دﻧﯿﺎ و ﻏﯿﺮه اﻣﻮری ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﮔﺮدد .م.
 -٣در ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری )ص (۱۶۰ﺟﺰء ﺷﺸﻢ درذﯾﻞ ﺑﺎب ﻏﺰوه اﻟﻄﺎﺋﻒ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و در ﻣﻌﻨﺎی
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ» :ﺻﺒﺮ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺒﺮ
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺰاع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﺮف .م.

١٨٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﭘﻮش ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﺎﻻﭘﻮش .١
آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ
دﯾﺎرﺗﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺼﺎر ﺷﮑﻤﺒﻪ و ﮐﯿﺴﻪ  ٢ﻣﻦاﻧﺪ ،ار ﻣﺮدم وادﯾﯽ را
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر درهای را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ دره اﯾﺸﺎن را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و اﮔﺮ
ھﺠﺮت ﻧﺒﻮد ،ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮدم«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻔﺖ اﻧﺼﺎر ش
ﻋﺴﮑﺮی در اﻻﻣﺜﺎل از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪاص رﺳﯿﺪ ،و از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .و ﻓﺮدای آن روز ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
رﻓﺘﻨﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :و ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ -ﺗﺎ
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ -در وﻗﺖ ﺗﺮس و ﻓﺰع زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و در وﻗﺖ ﻃﻤﻊ ﮐﻢ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺰار از اﻧﺲ س ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺖ ﺳﻼم ﺑﮕﻮ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ،آﻧﮫﺎ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ﻋﻔﯿﻒ و ﭘﺮﺻﺒﺮﻧﺪ«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ُﺑﻨﺎﺑﯽ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی از اﻧﺲ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را از اﻧﺲ س ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۶آﻣﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺼﺎر ﭼﻮن ﻟﺒﺎس درون و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪناﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ دارﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﭼﻮن ﻟﺒﺎس
ﺑﺎﻻی ﻟﺒﺎس دروﻧﯽاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻋﺰت اﻧﺼﺎر را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
از ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از ﻓﻀﻞ و
درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر در درﺟﻪ دومﺷﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .م.
 -٢در ﺣﺪﯾﺚ »ﻛﺮش وﻋﻴﺒﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ھﻤﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و در ﻣﺠﻤﻮع ھﺪف از آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:اﻧﺼﺎر ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ،ﻣﺤﻞ راز واﻣﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد دارم و در ﻗﻮﻟﯽ آﻣﺪه :ھﺪف از »ﮐﺮش« ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﺼﺎر ﮔﺮوه و ﺻﺤﺎﺑﻪاماﻧﺪ .و در ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس ) (۲/۱۷۰۷اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ» :اﻧﺼﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب و ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس و ﺑﺎﺗﺼﺮف .م.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۴۳۳۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۵۹
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار .در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۴۱/۱۰آﻣﺪه
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت

١٨٧

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ﮐﻪ در آن ﻗﺒﺾ
ﮔﺮدﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺖ ﺳﻼم ﮐﻦ ،آﻧﮫﺎ ﻋﻔﯿﻒ و ﭘﺮﺻﺒﺮاﻧﺪ« .١
ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۷۹اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۹از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ -ﮐﻪ وی ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺑﻮد -و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺌﺲ ﻗﻮم ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ ،ﺗﻮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی وﻓﺎ ﮐﺮدی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ،وﻓﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد«  .٢و
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺧﺎﻧﻪ از اﻧﺼﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﯾﺪ ،ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن دو رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ّ
ﻋﺰت و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺼﺎر ش
اﮐﺮام،

ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن اﻧﺼﺎر ،و داﺳﺘﺎن اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﺑﺎ وی

اﺑﻦ ﻋﺪی ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ س
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ آﻣﺪ،ﮐﻪ وی ﻃﻌﺎﻣﯽ  ٤را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ از
اﻧﺼﺎر را از ﺑﻨﯽ ﻇﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﺣﺎﺟﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﮐﺜﺮ اھﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ-» :ای اﺳﯿﺪ -ﻣﺎ را
ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎن ﺑﻮد رﻓﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎن
آﻣﺪ ،آﻧﮕﺎه اھﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮ« .ﺑﻌﺪ از آن ﻃﻌﺎﻣﯽ از ﺧﯿﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۷۹/۴وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »ﻃﺒﻘﺎت« ).(۹/۳
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۵۷/۶و ﺣﺎﮐﻢ ) (۹۳/۴وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار ).(۲۸۰۶
 -٤ﻃﻌﺎم در ﻋﺮﺑﯽ ﻏﺬا ،ﺧﻮراک و ﮔﺎھﯽ ﻏﻠﻪ و ﮔﻨﺪم را ﻧﯿﺰ اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﮫﻮل
ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﺟﻮ و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و در
ﻣﯿﺎن اﻧﺼﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ آﻧﺎن زﯾﺎد داد ،و ﺑﺮای اھﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻢ زﯾﺎدی ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد .اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ -ﭘﺎداش دھﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :و ﺷﻤﺎ ای اﻧﺼﺎر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداش را ﺑﺪھﺪ  -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ
ﻋﻔﯿﻒ و ﭘﺮﺻﺒﺮﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ در اﻣﺎرت و اﻣﻮال ﺧﻮاھﯿﺪ
دﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺣﻮض ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۷/۱۳۵آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۴/۷۹رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ
ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اھﻞ دو ﺧﺎﻧﻪ از ﻗﻮﻣﻢ،
اھﻞ ﺧﺎﻧﻪای از ﻇﻔﺮ و اھﻞ ﺧﺎﻧﻪای از ﺑﻨﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﮫﻢ ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺎ )ﮔﻔﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻣﻦ
ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ ،ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﮫﻢ ﻣﯽدھﻢ ،و اﮔﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﺎن آورد ،ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش
ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا .ﮔﻔﺖ» :و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﻋﻔﯿﻒ و ﭘﺮﺻﺒﺮﯾﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن
دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )دوران( ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻮد) ،وی(
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و از آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻦ آن را ﮐﻮﭼﮏ
ﯾﺎﻓﺘﻢ .و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ از ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﺮ وی ﻟﺒﺎﺳﯽ
از ھﻤﺎن ﻟﺒﺎسھﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ آن را )از ﻓﺮط رﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ( ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ
ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ» :ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن دﯾﮕﺮان ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ« و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد .ﻋﻤﺮ آﻣﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﮔﻔﺖ :ای اﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺧﻼص ﻧﻤﻮدم ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟ و ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ دادم .ﻓﺮﻣﻮد:
آن ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﻓﻼن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺪری ،اﺣﺪی و ﻋﻘﺒﯽ ای اﺳﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و آن را از او ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ آن

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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)ﺗﺮﺟﯿﺢ( در زﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آن ،در زﻣﺎن ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ وﺟﻮد ﺛﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺪﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ب
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ ،و
ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﮐﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ ،ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺗﻦ داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﮐﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ :
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ،
ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ! اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ! ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﻋﻤﺮ س ﺻﺪای وی را ﺷﻨﯿﺪ و ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎّ .
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﻓﺮﺳﺘﺎد و وی را
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪّ .
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ
دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﻢ ﻧﺰدش ﻧﯿﺎﯾﻢ ،و داﺧﻞ ﻧﻤﺎزﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ
ﻧﺸﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪاﯾﺖ
در ﺟﺎی ﻧﻤﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ،و از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ات ﮐﻪ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدم ،و ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ﻗﺮﯾﺸﯽ از ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ،
ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﮐﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻢ
ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﮐﯽ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ
ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،از آن ھﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻢ ،و ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن اﻧﺼﺎری ﺑﺎ
ﻣﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ وی ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻢ ارزشﺗﺮ از آن دو ﻟﺒﺎس ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﮐﯽ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ
ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ« و ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و
دوﺑﺎره )ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ( ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﺮ
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۳۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﻋﺰت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده س
اﮐﺮام و

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده س در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﺳﻼم داد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻦ ﺟﺎ و اﯾﻦ ﺟﺎ« و او را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ،ﻣﺮﺣﺒﺎ
ﺑﻪ اﻧﺼﺎر« و ﭘﺴﺮش را در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺸﺎﻧﺪ  .١رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﻨﺸﯿﻦ« وی ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« وی ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﺮدو دﺳﺖ
و ﭘﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻣﻦ از اﻧﺼﺎر ھﺴﺘﻢ ،و ﻣﻦ از
اوﻻد اﻧﺼﺎر ھﺴﺘﻢ« .ﺳﻌﺪ س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻋﺰت دھﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻋﺰت دادی.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻣﻦ ﻋﺰت و اﮐﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
و ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در
ﺣﻮض روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ« .در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺷﺠﻌﯽ آﻣﺪه ،ﺧﻄﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وی ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۱۳۴آﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ و دار ﻗﻄﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در وی ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :از وی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﻦ ّﻗﺰاز وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﯿﺰان ) (۲/۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺲ س
ﺑﻐﻮی ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮی ﺟﺮﯾﺮ
ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮد ،وی ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻧﺼﺎر را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺣﺎﻻ ھﺮ ﯾﮏﺷﺎن را ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﺪﻣﺘﺶ را ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺪن اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺧﺪﻣﺖ وی ﺑﻪ او

روﯾﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺒﯿﺐ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س
ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻣﺪ ،و از دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺑﻮد ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ از وی ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪش ﻣﯽآﻣﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ«) ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ(

 -١ﺷﺎﯾﺪدرﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :و ﭘﺴﺮش در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎد.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ )ﭘﺎﺳﺦ داد( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ«،
ً
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ) .اﺑﻮاﯾﻮب در ﺟﻮاب( ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ اﺑﺪا از ﺗﻮ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﺼﺮه آﻣﺪ ،و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻧﻤﻮدی ،و اھﻞ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮرداد و ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ از آن ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﮫﻞ ھﺰار و ﺑﯿﺴﺖ ﻏﻼم داد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰ
اﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۹۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ّ
ﻣﻘﺴﻢ رواﯾﺖ ﻣﻮده و آن را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۲۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در
ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ ﺑﺼﺮه آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س وی را ﺑﺮ آﻧﺠﺎ اﻣﯿﺮ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﯾﻮب ،ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﻣﺴﮑﻨﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺎرج ﺷﻮم،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون آﻣﺪی .آﻧﮕﺎه اھﻞ ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ،و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ او داد .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ وی
ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺿﺮورت اﺳﺖ؟ اﺑﻮاﯾﻮب ﮔﻔﺖ :ﺿﺮورﺗﻢ ،ﻣﻌﺎﺷﻢ ،و ھﺸﺖ ﻏﻼم ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﺷﺶ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺑﻮد .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آن را ﺑﺮای وی ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار و ﭼﮫﻞ ﻏﻼم ﺑﻪ او داد .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ را وی  -ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﺮاﻧﯽ -
ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺛﺎﺑﺖ از اﺑﻮاﯾﻮب س ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۶۱ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
ھﻤﯿﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰوده :از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﭘﺪرش از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل
آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﻦ
آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد وﺟﻮد دارد ،دوﺑﺎره اﻋﺎده ﻧﻤﻮدم.
ﺗﻼش اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر اﻧﺼﺎر ﻧﺰد واﻟﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۴۴از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ّ
اﻟﺰﻧﺎد ،از ﭘﺪرش و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس

ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ ﭼﯿﺰی ﻧﺰد )واﻟﯽ( ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن -اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺰﻧﺎد ﺷﮏ ﻧﻤﻮده -رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮدﯾﻢ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و آﻧﮫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻧﺼﺎر و ﻣﻨﺎﻗﺐ اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ واﻟﯽ دﻟﯿﻞ آورده ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﻋﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎر ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
واﻟﯽ آن ﻗﺪر ﺑﺮایﺷﺎن دﻟﯿﻞ و ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﻋﺬر وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺼﺎر را ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آورده ،اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﺎی دادﻧﺪ ،و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﺸﺎن را ﯾﺎد ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :و
اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻣﺪاﻓﻊ وی اﺳﺖ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از
وی ﺑﺎ ﮐﻼم ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ وی ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اداﻣﻪ داد ،ﮐﻪ او دﯾﮕﺮ
ﭼﺎرهای ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و ﮐﺎر ﻣﺎ را اﻧﺠﺎم داد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺿﺮورت و ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮐﻼم وی ﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،و
وی را ﺳﺘﻮده ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی رﺳﯿﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :وی
ﺑﮫﺘﺮ و اوﻻی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ  -ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺒﻮت و وراﺛﺖ اﺣﻤﺪ ص اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻮده،
ﺣﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮدم )ﮔﻔﺘﻢ(:
اذا ﻗﺎل ﻟـﻢ ﻳﱰك ﻣﻘﺎﻻﹰ ﻟﻘﺎﺋﻞ

ﺑﻤﻠﺘﻔﻈﺎت ﻻ ﻳﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺼﻼ

ﻛﻔﻰ وﺷﻔﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺪور ﻓﻠﻢ ﻳﺪع

ﻟﺬي ارﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﻮل ﺟﺪ ﹰا وﻻ ﻫﺰﻻ

ﻣﺸ ﹼﻘﻪ

ﻓﻨﻠﺖ ذراﻫﺎ ﻻ دﻧﻴﺎ وﻻ وﻋﻼ

ﺳﻤﻮت

اﱃ

اﻟﻌﻠﻴﺎﺑﻐﲑ

اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )(۹/۲۸۴
آﻣﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -وی ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻤﺎ و
ّ
ﻣﻘﺪمﺗﺮ ﺑﺮ آن ﮐﺎر ﺑﻮد ،اﯾﻦ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺒﻮت و وراﺛﺖ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ،و
وی را اﺻﻠﺶ و ﮐﺸﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻃﺒﻌﺶ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺴﺎن ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﻦ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮد :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،وی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺪح اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
اذا ﻣﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺪاﻟﻚ وﺟﻬﻪ

راﻳﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻌﻪ ﻓﻀ ﹰ
ﻼ

ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻪ ﺷﻌﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﭘﯽ آﻧﮫﺎ اﻓﺰود:
ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻠﻴﻔ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺮوءه واﻟﻨﹼﺪي

ﺑﻠﻴﻐ ﹰﺎ وﻟـﻢ ﲣﻠﻖ ﻛﻬﺎﻣ ﹰﺎ وﻻﺣﻼ

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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واﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺪﻓﺶ از ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اوﺳﺖ.
دﻋﺎ ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ش
)دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ،و آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ
درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ(

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :آﺑﮑﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ( ﺷﺘﺮھﺎی
ّ
آﺑﮑﺶ )ﯾﺎ ﻗﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺘﺮھﺎ( ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻘﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه آﻧﮫﺎ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و از وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﮫﺮی را در روی زﻣﯿﻦ
ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ
اﻧﺼﺎر .از ﻣﻦ اﻣﺮوز ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدھﻢ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ھﺮ ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدھﺪ« ،آﻧﮕﺎه آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻤﺮده ،از وی ﻣﻐﻔﺮت را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت دﻋﺎ ﻧﻤﺎ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺼﺎر و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﻧﺼﺎر ،و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﻧﺼﺎر
ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎ«  .١و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :و ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان اﻧﺼﺎر« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺰار ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و )ﻗﻮل(» :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ
اﻧﺼﺎر« را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻻوﺳﻂ ،اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﮑﺒﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ» :و ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﺴﺮن اﻧﺼﺎر«  .٢و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ،و ﺑﻪ ذرﯾﻪھﺎی اﻧﺼﺎر ،و ذرﯾﻪھﺎی ذرﯾﻪھﺎﯾﺸﺎن و
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آﻧﮫﺎ ﻏﯿﺮ از ھﺸﺎم ﺑﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳۹/۳و ﺣﺎﮐﻢ ) (۸۰/۴از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ذھﺒﯽ.
 -٢درﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻟﻔﻆ »ﮐﻨﺎﺋﻦ« ﮐﻪ ﺟﻤﻊ »ﮐ ّﻨﻪ « اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮھﻨﮓھﺎی دﺳﺖ داﺷﺘﻪام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ،
ھﻤﺴﺮ ﺑﺮادر و زن ﭘﯿﺮ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻄﻠﻮباﻧﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ،و ﻣﻦ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اول
آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۴۵۳۴و ﺑﺰار ) (۲۶۶/۲در ﺳﻨﺪ آن ھﺸﺎم ﺑﻦ ھﺎرون اﻧﺼﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ» :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۲۳۰/۲و »اﻟﻤﯿﺰان« ).(۳۰۵/۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﺎرون ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻮف اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ،و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﻧﺼﺎر ،و ﺑﻪ آزاد
ﮐﺮدﻧﺪﮔﺎن اﻧﺼﺎر ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .و ﻧﺰد ﺑﺰار از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻤﺎن در ﯾﻤﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن در ﻗﺤﻄﺎن اﺳﺖ ،و ّ
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﺴﺮان
ﻋﺪﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺣﻤﯿﺮ رأس ﻋﺮب و ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﺑﺰرگ آن اﺳﺖ ،و ﻣﺬﺣﺞ ﺳﺮدار و ﻋﺼﻤﺖ
ﻋﺮب اﺳﺖ ،و ازد ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﮐﺖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻋﺮب اﺳﺖ و ھﻤﺪان ﮔﺮدن و
ﺑﻠﻨﺪی ﻋﺮب اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﻧﺼﺎر را ﻋﺰت ﺑﺨﺶ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن
دﯾﻦ را اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺟﺎی دادﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﻣﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻨﮫﺎ اﺻﺤﺎﺑﻢ در دﻧﯿﺎ ،و ﮔﺮوھﻢ در آﺧﺮتاﻧﺪ ،و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از
اﻣﺘﻢ وارد ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻻﺷﺮف ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۴آﻣﺪه ،از ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ-
ﻣﺎ و اﻧﺼﺎر ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﺰ اﷲ ﻋﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﹰا ﺣﲔ اﴍﻗﺖ

ﺑﻨﺎ

ﻧﻌﻠﻨﺎ

اﺑﻮا ان ﻳﻤ ﹼﻠﻮﻧﺎ وﻟﻮ ان ا ﹼﻣﻨﺎ

ﺗﻼﻗﻲ

اﻟﺬي

ﻟﻠﻮاﻃﺌﲔ
ﻳﻠﻘﻮن

ﻣﻨﺎ

ﻓﺰ ﹼﻟﺖ
ﻟـﻤﻠﺖ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮف ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺎداش دھﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺶھﺎی ﻣﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪﻧﺪ ،و روﻧﺪﮔﺎن را ﻟﻐﺰاﻧﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن از ﻧﺎراﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎ اﺑﺎ
ورزﯾﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻣﺎ ،آﻧﭽﻪ را ﻣﯽدﯾﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ«.
اﯾﺜﺎر اﻧﺼﺎر ن در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ )ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﺑﺎره ﻗﺮﯾﺶ(
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻤﯿﺮی رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ( رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﮔﻮﺷﻪای از
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،وی آﻣﺪ و روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺖ! در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ!! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده
اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻧﺰد آﻧﮫﺎ آﻣﺪﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﺼﺎر ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎب ﻧﺼﺮت
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را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺷﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺮدم وادﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر وادﯾﯽ را ،ﻣﻦ
ھﻤﺎن وادﯾﯽ اﻧﺼﺎر را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم« ،و ﺗﻮ  -ای ﺳﻌﺪ  -ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ- :و ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدی» -ﻗﺮﯾﺶ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ اﻣﺮاﻧﺪ ،و ﻧﯿﮑﺎن ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯿﮑﺎن
اﯾﺸﺎناﻧﺪ ،و ﻓﺎﺟﺮﺷﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎﺟﺮ اﯾﺸﺎن« .ﺳﻌﺪ س ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ .ﻣﺎ وزراء
ھﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ اﻣﺮا  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۷آﻣﺪه .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده -و در ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﻓﯽ از اول آن آﻣﺪه اﺳﺖ -و رﺟﺎل وی
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ را درک ﻧﻨﻤﻮده.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ،(۳/۱۵۱اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۴۳و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد،
ﺧﻄﺒﺎی اﻧﺼﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺖ ،ﻣﺮدی از ﻣﺎ را ﺑﺎ وی ﯾﮑﺠﺎی ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺒﺎی اﻧﺼﺎر ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺮ
وی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮد ،و اﻣﺎم ﻧﯿﺰ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻧﺼﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﻢ اﻧﺼﺎر وی ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ
را ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ -ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ -اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ھﻤﺮاھﺘﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ از
دﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ را ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۳۱آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از
اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١اﺣﻤﺪ ) (۹۳۳۵) ،(۱۰۱۹و ﺳﻨﺪش ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﺎﺑﮑﺮ را درک ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ) (۱۹۱/۵آﻣﺪه اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪ آن در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،اﻧﺼﺎر ﻧﺰد ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ
ﺟﺮاح ش ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺣﺒﺎبﺑﻦ ﻣﻨﺬر س -ﮐﻪ ﺑﺪری ﺑﻮد -ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﺎ
ھﻢ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻤﺎ ھﻢ ،ﻣﺎ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ای ﮔﺮوه،
ھﻤﭽﺸﻤﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ  ،١وﻟﯽ از آن ﻣﯽھﺮاﺳﯿﻢ ﮐﻪ آن را )ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ( اﻗﻮاﻣﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺪران و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﯾﻢ .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ آن ﭼﻨﺎن ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮ  ،٢ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻣﺮا
ھﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ وزرا و اﯾﻦ اﻣﺮ درﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﭘﺎره ﺷﺪن ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺼﻒ اﺳﺖ ،و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد اﺑﻮﻧﻌﻤﺎن ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،وی ﻣﺎﻟﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﭘﯿﺮه زﻧﯽ از
ﺑﻨﯽ ﻋﺪی اﺑﻦ ﻧﺠﺎر ﺳﮫﻢاش را ﺑﻪ دﺳﺖ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﻓﺮﺳﺘﺎد ،آن زن ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺮه زن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻣﺮا در دﯾﻨﻢ رﺷﻮه ﻣﯽدھﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ .آن زن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ
ً
آن ھﺴﺘﻢ رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ .آن زن اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را اﺑﺪا از
آن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم .زﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را از آﻧﭽﻪ آن زن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آ ﮔﺎھﺎﻧﯿﺪ.
ً
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :و ﻣﺎ ھﻢ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای وی دادﯾﻢ اﺑﺪا ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١و ﺑﺮ آن ﺑﺨﻞ ﻧﻤﯽورزﯾﻢ.
 -٢در اﺻﻞ ﻋﻮض ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﻤﺖ«» ،ﺑﻤﯿﺮ« ،ﮐﻠﻤﻪ »ﻗﻤﺖ«» ،ﻗﯿﺎم ﮐﻦ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ھﻤﭽﻮ
ً
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺣﯿﺎﻧﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از اﯾﺸﺎن ھﺮاس داری ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ در
ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﻦ .وﻟﯽ درﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم »ﻓﻤﺖ«» ،ﭘﺲ ﺑﻤﯿﺮ« و ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل
ﻋﻤﺮ س ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﮔﺮ آﻧﮫﺎﯾﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺑﺮادرش را
ﮐﺸﺘﻪاﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ :ھﻤﭽﻮ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ اواﺋﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﭘﺎورﻗﯽ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮف و زﯾﺎدت .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »اﻟﻄﺒﻘﺎت« ).(۱۸۲/۳

ﺟﺞ

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ:
ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ش در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای دﻋﻮت
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺳﺒﮑﺒﺎر و ﮔﺮاﻧﺒﺎر ،در وﻗﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای آن در زﻣﺎن ﺳﺨﺘﯽ و آﺳﺎﻧﯽ ،و زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؟
ﺑﺎب ﺟﻬﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺟﻬﺎد و اﻧﻔﺎق اﻣﻮال

ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز ﺑﺪر و ﻣﺸﻮرت وی ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ن و اﻗﻮال اﯾﺸﺎن
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ -ﮐﻪ ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ -از اﺑﻮﻋﻤﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ

وی از اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ -ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻗﺎﻓﻠﻪ  ١اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽاﯾﺪ ،آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺑﮕﺮداﻧﺪ« .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻠﯽ .وی ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .و ﭼﻮن ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو
روز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره ﻗﻮم ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺷﻤﺎ
ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪهاﻧﺪ  «٢ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﯿﺮ- ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﻗﻮم را
ﻧﺪارﯾﻢ ،ھﺪف ﻣﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره ﺟﻨﮓ )ﺑﺎ اﯾﻦ( ﻗﻮم ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟«
و ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن )ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎن( را ﮔﻔﺘﯿﻢ .آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا  -ﻣﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻮم وﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
 -١ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن :ھﻤﺎن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﺘﺮھﺎی ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل دوم ھﺠﺮت ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﻮد از
ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،و اﻣﻮال زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺮداﻧﯽ ز آن ﺣﺮاﺳﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در رأسﺷﺎن اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ.
 -٢ﺷﺎﯾﺪ ھﺪف اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﺎﻓﻠﻪ ،و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺮ ﯾﺎران ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﮔﺮدد .م.

١٩٨

َ
َ
َ َ َ َ ٓ َّ َ
﴿فَٱ ۡذ َه ۡ
ب أَ َ
نت َو َر ُّ�ك ف�ٰتِ� إِنا �ٰ ُه َنا � ٰعِ ُدون﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۲۴ :

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ«.
اﺑﻮاﯾﻮب ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎ -ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر -ﺗﻤﻨﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪای ﮐﺎش ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻮن ﻣﻘﺪاد
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ
ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮ رﺳﻮﻟﺶ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ۡ َ ّ َّ َ ٗ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َ
َ ٓ َ ۡ
َ
َ
َ
ِ� ل� ٰ ِرهون ﴾٥
﴿ك َما أخ َر َجك َر ُّ�ك ِم ۢن بَ ۡيتِك ب ِٱ� ِق �ن ف ِر�قا مِن ٱلمؤ ِمن
]اﻻﻧﻔﺎل.[۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻮ را از ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﻨﺪ«.
و ﺗﻤﺎم ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۶۳آﻣﺪه ،و آن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻠﺶ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۶/۷۳ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن در ) (۶/۷۴ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ
را ﺑﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۶۳آﻣﺪه ،از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪر ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ وی
ﻣﺸﻮرت داد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ھﺪﻓﺶ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺼﺎر
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﮔﻔﺘﻨﺪ﴿ :فَٱ ۡذ َه ۡ
ب
َ
َ
َ َ َ َ ٓ َّ َ
أَ َ
نت َو َر ُّ�ك ف�ٰتِ� إِنا �ٰ ُه َنا � ٰعِ ُدون﴾ .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،وﻟﯽ  -ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﺪه  -اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺘﺮھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺒﺮک اﻟﻐﻤﺎد  ٢را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﯿﻢ

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪی ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ :اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) (۲۵۹/۳و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۷۴/۴و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷۴/۶آن را ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ارﺟﺎع داده
اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﻟﻒ در آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﯿﺜﻤﯽ آورده دﭼﺎر وھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺣﺪﯾﺚ دوم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ اﻧﺼﺎری از ﭘﺪرش.
 -٢اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻋﻘﺐ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺐ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻧﻤﻮد  .١اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺛﻼﺛﯽ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ )ﺧﯿﺮ( ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﮫﻮی رﺳﯿﺪ ،ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی ھﻢ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س ﮔﻔﺖ :ھﺪف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮھﺎ داﺧﻞ
ً
ﺑﺤﺮھﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ داﺧﻞ درﯾﺎھﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮھﺎی
ً
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮک اﻟﻐﻤﺎد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮدم را
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۶۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از اﻧﺲ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۷۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص ﻟﯿﺜﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ روﺣﺎء رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻧﻈﺮ و رای ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟« اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻓﻼن و
ﻓﻼن ﺟﺎیاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻋﻤﺮ س ﻣﺜﻞ
ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .ﺑﺎز ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟« آﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ س ﮔﻔﺖ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﺪﻓﺖ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻋﺰت
ﺑﺨﺸﯿﺪه ،و ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺘﺎب را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ آن را  ٣ﻧﭙﯿﻤﻮدهاﯾﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ از آن
آ ﮔﺎھﯽ دارم ،وﻟﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺮک اﻟﻐﻤﺎد ﺑﺮﺳﯽ ،ﻣﺎ
ھﻤﺮاھﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ آﻣﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﮔﻔﺘﻨﺪ﴿ :فَٱ ۡذ َه ۡ
ب
َ
َ
َ َ َ َ ٓ َّ َ
أَ َ
نت َو َر ُّ�ك ف�ٰتِ� إِنا �ٰ ُه َنا � ٰعِ ُدون﴾» ،.ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ« ،وﻟﯽ ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ،
و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺮ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آورده ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آورده ﺑﻨﮕﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاھﯽ وﺻﻞ ﻧﻤﺎ ،و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۲۸۸۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳۶۳۸و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ).(۱۷۷۹
 -٣ھﺪﻓﺶ راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮک اﻟﻐﻤﺎد ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ذﮐﺮ آن در ﮐﻼﻣﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻦ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﺎ و از اﻣﻮال ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﯿﺮ.
َّ
َۡ َ
َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ
ك بٱ ۡ َ
� ّ ِق �ن
آﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮل ﺳﻌﺪ س ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :كما أخرجك ر�ك ِم ۢن بيت ِ ِ
َ ٗ ّ َ ُۡ ۡ َ َ َ ُ َ
ِ� ل� ٰ ِرهون  .﴾٥اﻵﯾﺎت .و اﻣﻮی در ﻣﻐﺎزی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از
ف ِر�قا مِن ٱلمؤ ِمن
اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ،و از اﻣﺎل ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،اﻓﺰوده :و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه،
و آن ﭼﻪ را از ﻣﺎﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ،و
اﻣﺮی را ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دادهای ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از دﺳﺘﻮر و اﻣﺮ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮک ﻏﻤﺪان  ١ﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .٢
اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﺪﻓﺖ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ«،
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ،و ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺷﮫﺎدت دادﯾﻢ و
آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ آوردهای ھﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﻋﮫﺪھﺎ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﻣﺎن را ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﻨﯿﺪن و ﻃﺎﻋﺖ از ﺗﻮ دادهاﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ -ای رﺳﻮل ﺧﺪا -ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اراده ﻧﻤﻮدهای
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اﮔﺮ
درﯾﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ ،و در آن داﺧﻞ ﺷﻮی ،ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ در آن داﺧﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ،و
ﯾﮏ ﻣﺮد ھﻢ از ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﻣﺎن روﺑﺮو ﺷﻮی .ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺻﺒﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،و در وﻗﺖ روﺑﺮو ﺷﺪن راﺳﺘﮑﺎرﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﺸﻤﺖ روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻦ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻌﺪ ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﯾﺪ ،و )ﮔﻔﺘﻪھﺎی وی( ﺷﺎدﻣﺎﻧﺶ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺸﺎرت دھﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺮوه
)ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻨﮕﯽ( -را ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﻮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺑﻨﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺎء در ﯾﻤﻦ.
 -٢اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آن را در اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) (۲۵۴/۳و ﺗﻔﺴﯿﺮ ) (۲۹۴/۲ﺑﺪون ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ
داده اﺳﺖ .اﻣﺎ رواﯾﺖ ﻗﺒﻞ آن ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۷۷/۲آﻣﺪه آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﺪ آن از ﻋﺮوه ﻣﺮﺳﻞ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) (۲۵۸/۳وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ اﺳﺤﺎق  /آن را
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﻮاھﺪ ﺑﺴﯿﺎری دارد از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﺎری ) (۳۹۵۲از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۷۹و اﺣﻤﺪ ) (۱۸۸/۳از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﮐﻪ و ﻗﻮل ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺎم س
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺴﺒﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﭼﻪ ﺷﺪ ،وی در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﮕﺮ اﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ آﻣﺪ )-راوی( -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ )اﻧﺲ( ﺑﻌﻀﯽ
از زﻧﺎن وی  ١را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ -ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ّ
ﻗﺼﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در ﻃﻠﺐ ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﯿﻢ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻮار ﺷﻮد« .ﺑﻌﺪ ﻣﺮداﻧﯽ از وی اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن از ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ« .و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪر رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪان
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ« .ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮫﻨﺎﯾﯽ اش ﭼﻮن آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ
ﺣﻤﺎم اﻧﺼﺎری س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮫﻨﺎﯾﯽ آن ﭼﻮن آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ« .ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺦ ﺑﺦ! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد»:ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺖ:
ﺑﺦ ﺑﺦ وا ﻣﯽدارد؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ّ
ﺗﻤﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ از
اھﻞ آن ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از اھﻞ آن ھﺴﺘﯽ«) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ وی
ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ را از ﺗﯿﺮ دان ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﺧﻮردن آﻧﮫﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯿﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وی
ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ -ﺧﺪا
رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ .٢-اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دراﻟﺒﺪاﯾﺪ ) (۳/۲۷۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۹۹اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۲۶ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق آﻣﺪه ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم رﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن را
ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ و در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﻣﺮوز
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،در

 -١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص .م.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۹۰۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ) (۹۹/۹و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ).(۴۲۶/۳

٢٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎزد،و روی ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺳﺎزد« .ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ
ﺣﻤﺎم س -از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺧﻮرد -ﮔﻔﺖ :ﺑﺦ ﺑﺦ
آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ ّ
ﺟﻨﺖ ﺷﻮم ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺮﻣﺎھﺎ را از دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻗﻮم ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه :ﻋﻤﯿﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﺮود؟
رﻛﻀ ﹰﺎ

اﱃ

اﷲ

ﺑﻐﲑ

اﻻ

زاد

واﻟﺼﱪ ﰲ اﷲ ﻋﲆ اﳉﻬﺎد
ﻏﲑاﻟﺘﻘﻰ

وﻛﻞ
واﻟﱪ

اﻟﺘﻘﻰ

وﻋﻤﻞ

اﻟـﻤﻌﺎد

زاد

ﻋﺮﺿﻪ

اﻟﻨﻔﺎد

واﻟﺮﺷﺎد

و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺗﺒﻮک و ذﮐﺮ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﮫﻦ در آن ﻣﺼﺮف و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۰۵از اﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ

از ﺧﺮوج رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻃﺎﺋﻒ ﻧﺰدش آﻣﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک
دﺳﺘﻮر داد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺨﺘﯽ« ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ،و آن
در ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ رخ داد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﻔﺎق زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ  -ﺻﻔﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط اھﻞ ﻓﻘﺮ ،ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺻﺪﻗﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽآﻣﺪ .و ﭼﻮن ﻏﺰوهای ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن روی
ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک وی ،ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و از اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ  -ھﻢ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﻣﺼﺮف در راه ﺧﺪا ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺖ و اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب دﺳﺘﻮر داد ،و آﻧﮫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ و ﺗﻤﻨﺎی ﺛﻮاب اﻧﻔﺎق و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ﺛﻮاب ﻧﻔﻘﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ از ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺻﺪﻗﻪ را در آن روز ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﻮد ،وی دوﯾﺴﺖ اوﻗﯿﻪ ﺻﺪﻗﻪ داد،و
ﻋﻤﺮﺑﻦاﻟﺨﻄﺎب س ﺻﺪ اوﻗﯿﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺎﻣﺮ اﻧﺼﺎری  ١س ﻧﻮد وﺳﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ داد.

 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ :ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی اﻧﺼﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮای اھﻞ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
وی ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮای اھﻠﺖ ﭼﯿﺰی ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدم
و ﺑﮫﺘﺮ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﭼﻘﺪر؟« ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش از رزق و ﺧﯿﺮ
وﻋﺪه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ س ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ را
آورده آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﺎت را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺮدی زﯾﺎد ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :رﯾﺎﮐﺎر اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﺧﻮد ﺻﺪﻗﻪ
ﻣﯽداد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آورده ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ﯾﮏ ﺻﺎع
ﺣﺮﻣﺎ را آورد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺸﺒﻢ را ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن آب رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دو ﺻﺎع
ﺧﺮﻣﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ از آن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺰدم ﻧﺒﻮد -اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،-ﭘﺲ ﯾﮏ ﺻﺎع آن را آوردم ،و دﯾﮕﺮش
را ﺑﺮای اھﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﺎع ﺧﻮد از دﯾﮕﺮی
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در اﯾﻦ ﺻﺪﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮﺷﺎن از
آن ﺑﮫﺮه و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آرﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوج رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ،اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ را
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﮔﺮﻣﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ -و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد -از ﻓﺘﻨﻪ در ﺻﻮرت رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا )ﺛﺺ( ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺎزه
دادن آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،و ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﻔﺎق را ﺑﺮای اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ -ﻣﻮﺻﻮف در آن وﻗﺖ ﻧﺰد ھﺮﻗﻞ ﺑﻮد ،ﮐﻪ وی و
ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﺎﻟﯿﻞ و ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﻼﺛﻪ ﻋﺎﻣﺮی ﺑﻪ وی) -ﺑﻪ ھﺮﻗﻞ( -ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ -و
ﺳﻮره »ﺑﺮاءه « در آن ﻣﻮرد ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،و آﯾﻪای در آن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ
رﺧﺼﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ْ َ ٗ َ ٗ
﴿ٱنفِ ُروا خِفا�ا َوث ِقا�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ)» :ﺑﺮای ﺟﮫﺎد( ﺳﺒﮏ ﺑﺎر و ﮔﺮان ﺑﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ«.

ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﺮای ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﻣﺮﯾﺾ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﯾﻦ اﻣﺮ رﺧﺼﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮔﻨﺎهھﺎی ﭘﻨﮫﺎن و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪای
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
روز آﺧﺮت( ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻋﺬری ھﻢ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺒﻮد) ،از ﺷﺮﮐﺖ و ھﻤﺮﮐﺎﺑﯽ
ّ
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص( ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﺑﯿﺎن و ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺷﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وی ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻮک رﺳﯿﺪ .از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺠﺰز ﻣﺪﻟﺠﯽ س را ﺑﻪﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ
وﻟﯿﺪ را ﺑﻪﺳﻮی دوﻣﻪ اﻟﺠﻨﺪل ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺷﺘﺎب و ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ وی را  ١ﺑﯿﺮون و
درﺣﺎل ﺷﮑﺎر ﺑﯿﺎﺑﯽ ،و دﺳﺘﮕﯿﺮش ﮐﻨﯽ« ،و ﺧﺎﻟﺪ وی را درﯾﺎﻓﺖ و دﺳﺖﮔﯿﺮش ﻧﻤﻮد.
و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدن ﺧﺒﺮھﺎی ﺑﺪ ،اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎﻗﺮاری ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻼﯾﯽ
رﺳﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮋده داده ،و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،و
از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﯿﺮ آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﺮ دﺷﻤﻦ اﯾﺸﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ از اﯾﺸﺎن درک ﻧﻤﻮد ،و ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﻪ اﻋﺮاﺑﯽ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺒﯿﺜﯽ را ﭘﻨﮫﺎن
داﺷﺖ ،و ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮد  ،٢و ھﯿﭻ ﻣﺮﯾﺾ و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرﮔﺸﺎﯾﺸﯽ
را در آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺎزل ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ﺳﻮره »ﺑﺮاءه « ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎنھﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ درﺷﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ درﺑﺎره آن ﭼﯿﺰی ﻧﺎزل ﺷﻮد،
و آن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﺮای ھﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه وی در ھﺪاﯾﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ  .٣اﯾﻦ را در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۲۴۹از اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮐﯿﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دوﻣﻪ اﻟﺠﻨﺪل.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ :و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﻪ اﻋﺮاﺑﯽ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ آن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺒﯿﺜﯽ را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ) (۱۰۵/۱و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »ﺗﻘﺮﯾﺐ« ) (۱۲/۲آﻣﺪه اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺟﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای وی ،و آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن
درﺑﺎرهاش ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی

ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻏﺰوهھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ وی ﺧﻮاھﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ در ﻃﻠﺐ ﻗﻮم روم ھﺴﺘﻢ« ،و آﻧﮫﺎ را از ھﺪف آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻦ در
زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽّ ،
ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ و ﻗﺤﻄﯽ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،و در
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻮهھﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﺪن و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﯿﻮهھﺎ وﺳﺎﯾﻪھﺎی ﺧﻮد
را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﮐﻮچ ﮐﺮدن از آن را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
روزی در آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺟﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در
ﺟﻨﮓ ﺑﻨﯽ اﺻﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺮده و ﻣﺮا در ﻓﺘﻨﻪ
ﻧﯿﻨﺪاز ،ﻗﻮﻣﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ازﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ آن زﻧﺎن
ﺑﻨﯽ اﺻﻔﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،آﻧﮫﺎ ﻣﺮا در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه دادم« .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ّ َ َ
َ ْ
ۡ ۡ
﴿ومِنهم من �قول ٱئذن ِ� و� �فت ِ ِ ٓ
� � �� ِ� ٱلفِت َنةِ َسق ُطوا﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۹ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮا اﺟﺎزه ده و ﻣﺮا در ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﻨﺪاز،
آ ﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺶ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد از ﻧﻔﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺑﺰرﮔﺘﺮ( از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف از اﻓﺘﺎدن در آن ﺗﻮﺳﻂ
زﻧﺎن ﺑﻨﯽ اﺻﻔﺮ ﻣﯽھﺮاﺳﯿﺪ:
ۡ
َ
َّ
ح َ
�ن َج َه َّن َم ل َ ُ
� ٰ ِفر َ
�ن﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۹ :
ل
ٱ
ب
�
يط
م
﴿
ِ
ِ
ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﯽﺷﮏ ﺟﮫﻨﻢ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ«.
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل وی ﻗﺮار دارد .و ﻣﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﺳﺖ :در
ﮔﺮوھﯽ ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ُ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ّٗ َّ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
﴿قل نار جهنم أشد حر ۚ� لو �نوا �فقهون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۸۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﮕﻮ :آﺗﺶ دوزخ از اﯾﻦ ھﻢ ﮔﺮﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻔﻤﻨﺪ«.
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺟﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد
اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺗﻮاﻧﮕﺮان را ﺑﻪ ﻧﻔﻘﻪ و ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم در راه ﺧﺪا )ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎده ﺳﺎزی
اﺳﺐ ،ﺷﺘﺮ و ﻏﯿﺮه( ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮداﻧﯽ از اھﻞ ﻏﻨﺎءو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻤﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن س در اﯾﻦ ﻏﺰوه ﻣﺼﺮف و ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﻧﻔﺎق ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ﺷﺘﺮ )ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ( را اﻧﺘﻘﺎل
داد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۰۸آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ دراﻟﺴﯿﺮ )(۹/۳۳
از ﻋﺮوه س ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۳اﯾﻦ را از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از
زھﺮی و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره ﺟﮫﺎد ﺑﻨﯽ اﺻﻐﺮ
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﺮدی زن دوﺳﺖ ھﺴﺘﻢ ،و ھﺮ ﮔﺎھﯽ زﻧﺎن
ﺑﻨﯽ اﺻﻔﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ در ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻓﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯽدھﯽ ،و ﻣﺮا در ﻓﺘﻨﻪ
ﻧﻤﯽﻧﺪازی؟ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ّ َ
َ ْ
ۡ ۡ
﴿ومِنهم من �قول ٱئذن ِ� و� �فت ِ ِ ٓ
� � �� ِ� ٱلفِت َنةِ َسق ُطوا﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ ..[٤٩ :ھﯿﺜﻤﯽ
).٢ (۷/۳۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﺣﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﮑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮدن آﻧﮫﺎ در
راه ﺧﺪا

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۱۰ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﮑﻪ
)ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب را( ﺟﮫﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮدن آﻧﮫﺎ ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺐ س را ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻠﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮرش را داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮع  ٣ﺑﺮﺳﺪ،
اﺑﻮرھﻢ ﻏﻔﺎری س را ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﻣﺮش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ

 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱۰۸/۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۳/۹و ﻃﺒﺮی ) (۱۰۲:۱۰/۳از ﻋﺮوه ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۲۲/۱۲و در آن ﺣﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۳۰/۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺿﻌﻒ اﺳﺖ.
 -٣ﺟﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﮫﺎﯾﻪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ھﺎﯾﺸﺎن ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﺑﻮواﻗﺪ ﻟﯿﺜﯽ س ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮم ﺧﻮد رﻓﺖ ،و اﺑﻮﺟﻌﺪ ﺿﻤﺮی س ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و راﻓﻊ ﺑﻦ ﻣﮑﺒﯿﺚ و ﺟﻨﺪﺑﻦ ﻣﮑﯿﺚ ب را
ﺑﻪﺳﻮی ﺟﮫﯿﻨﻪ و ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س را ﺑﻪﺳﻮی اﺷﺠﻊ و ﻋﺪهای را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﮐﻌﺐ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻦ ورﻗﺎء ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ش و
ﻋﺪهای را ﮐﻪ ﻃﺮف ﺷﻠﯿﻢ اﻋﺰام داﺷﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس س ﺑﻮد.
ﺻﺤﺎﺑﮫﻦ و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ دادن
دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد ،و آﻧﺎن ﺻﺪﻗﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ،و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ داد،
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎﻟﺶ را آورد) ،ﮐﻪ( ﭼﮫﺎرھﺰار درھﻢ )ﺑﻮد( ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای اھﻠﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ  .١ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س ﺑﺎﻧﺼﻒ ﻣﺎل ﺧﻮد آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای
اھﻠﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،ﻧﺼﻒ آﻧﭽﻪ را آوردم  ٢و ﺧﺒﺮ آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ :ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :در ھﯿﺞ ﺧﯿﺮی ھﺮﮔﺰ ﺑﺎھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او از ﻣﻦ در آن ﮐﺎر ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ  .٣و ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ب ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س
دوﯾﺴﺖ اوﻗﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آورد ،و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ھﻢ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ آورد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س آورد ،و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی س ﻧﻮد وﺳﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺛﻠﺚ آن ﻟﺸﮑﺮ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و او از ھﻤﻪ آﻧﺎن زﯾﺎدﺗﺮ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺛﻠﺚ آن ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،دﯾﮕﺮ
ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﯿﺎز و ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮزنھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ رایﺷﺎن آﻣﺎده
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن روز ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮑﻨﺪ) ،آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وی ﺻﺎﺣﺒﺎن( ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«!!.
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﻢ را.
 -٣ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ).(۴۳۷/۱
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وی ﻣﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺧﯿﺮ و ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺧﯿﺮ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻏﯿﺮ آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ
ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ﯾﮏ راس ﺷﺘﺮ را ﺑﺮای ﯾﮏ و دو ﻣﺮد ﻣﯽآورد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺘﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺮدی ﻧﻔﻘﻪای را ﺑﺎ ﺧﻮد
آورده آن را ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽداد ،ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،د راﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﮏ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ام ﺳﻨﺎن اﺳﻠﻤﯽ ل
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻪای را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮش ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در آن :ﺣﻠﻘﻪھﺎ ،دﺳﺖ ﺑﻨﺪھﺎ ،ﭘﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ ھﺎ  ١ﮔﻮﺷﻮارهھﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ،
و از آﻧﭽﻪ زﻧﺎن ﺟﮫﺖ ﮐﻢ و اﻋﺎﻧﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم در ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻮهھﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﺎﯾﻪھﺎ
دﻟﭙﺴﻨﺪ وﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮد،و ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن و ﺳﮑﻮﻧﺖ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻮچ ﮐﺮدن از
آن را در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ و ّ
ﺟﺪﯾﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اردوﮔﺎه ﺧﻮد را در ﺛﻨﯿﻪ اﻟﻮداع ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،و ﻣﺮدم زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﮫﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮد ،ﮐﻢ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺻﻮرت ﮐﻪ درﺑﺎرهاش وﺣﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻧﺸﻮد ،ﭘﻮﺷﯿﺪه و
ﭘﻨﮫﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺒﺎع ﺑﻦ
ﻋﺮﻓﻄﻪ ﻏﻔﺎری -و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ب -را ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﮔﻤﺎﺷﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻔﺶھﺎ را زﯾﺎدﺑﮕﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻔﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻦ
اﺑﯽ  ٢از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از وی ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪ ،ﮔﻔﺖّ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﺪی
ﺣﺎﻟﺖ ،ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ اﺻﻔﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را
ﻧﺪارد!! ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺘﺎل ﺑﻨﯽ اﺻﻐﺮ  ٣ﺑﺎزی اﺳﺖ؟! و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻗﺮار داﺷﺖ
 -١ﺧﻠﺨﺎن .م.
 -٢وی ھﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﺧﺰرﺟﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﺳﺖ.
 -٣روم .م.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٠٩

ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮ وی ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻦ اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
در اﺻﺤﺎب وﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدا در رﯾﺴﻤﺎنھﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد
اﺿﻄﺮاب و رﻋﺐ در ﻗﺒﺎل رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎراﻧﺶ  .-و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
از ﺛﻨﯿﻪ اﻟﻮداع ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺒﻮک ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﯿﺮق و ﭘﺮﭼﻢھﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﻮای ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺳﭙﺮد ،و ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﯿﺮ داد ،و ﭘﺮﭼﻢ اوس را ﺑﺮای اﺳﯿﺪ
ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻟﻮای ﺧﺰرج را ﺑﻪ اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻪ ﺣﺒﺎﺑﻦ
ﻣﻨﺬر دارد رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﻦ .و ﺷﻤﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﯽ ھﺰار ﺑﻮد ،و
ده ھﺰار اﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺎﺧﻪای از اﻧﺼﺎر دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻟﻮاء و ﺑﯿﺮق
ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ،و در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮق و ﭘﺮﭼﻤﮫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ  .١اﺧﺘﺘﺎم ﺑﺎ ﺣﺬف اﻧﺪک.
ﮐﻮﺷﺶ و اﻫﺘﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺳﺎﻣﻪ در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎﺗﺶ ،و ﺷﺪت ﺗﻮﺟﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اول ﺧﻼﻓﺘﺶ

ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺳﺎﻣﻪ ،اﺣﻀﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و اوﻟﯿﻪ در آن و اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺎﻣﻪ از ﻃﺮف وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۲۰از ﻃﺮﯾﻖ زھﺮی از ﻋﺮوه و او از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮ اھﻞ اﺑﻨﯽ  ٢ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ھﺠﻮم ﺑﯿﺎورد
و آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ« ،وی ﺑﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻟﻮای ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن را ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺐ اﺳﻠﻤﯽ
ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،و او ﺑﺎ آن ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ .ورﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺎﻣﻪ را
اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او در ﺟﺮف  ٣اردوﮔﺎه ﮔﺮﻓﺖ ،و اردوﮔﺎھﺶ را در ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻘﺎﯾﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
اﻣﺮوزی ﺑﺮ ﭘﺎی ﺳﺎﺧﺖ .و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ از ﮐﺎرش ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﺳﻮی اردوﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و
ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وی ھﻨﻮزوﻗﺖ داﺷﺖ .و ﮐﺴﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اواﯾﻞ
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۱۱۰/۱در اﺳﺘﺎد آن واﻗﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ
در ﺗﻘﺮﯾﺐ آﻣﺪه ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.(۱۹۴/۲) .
 -٢اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻋﺴﻘﻼن و رﻣﻠﻪ.
 -٣ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ.

٢١٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ن ﻏﺰوه اﺣﻀﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ
وﻗﺎص ،اﺑﻮاﻋﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ و ﺷﻤﺎر ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از اﻧﺼﺎر ﺗﻌﺪادی ﺑﻮدﻧﺪ :ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن و ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺶ ش.
ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ -ﮐﻪ دراﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦﺷﺎن در ﮔﻔﺘﺎر ﻋﯿﺎش ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ
ﺑﻮد -ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اواﯾﻞ اﻣﺮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد!! و ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺘﻘﺎد در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺷﻨﯿﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد رد ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ وی را ز ﻗﻮل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺒﺮ
داد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،-و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﭘﺎرﭼﻪای
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻗﻄﯿﻔﻪای ﺑﺮ دوش داﺷﺖ  -ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ای ﻣﺮدم :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن اﺳﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﻃﻌﻨﻪ زﻧﯽ و اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﺪرش ﻗﺒﻞ از وی از ﻃﺮف ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻃﻌﻨﻪ زﻧﯽ و اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار ﺑﻮد ،و ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از وی
ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار اﺳﺖ .و او از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰدم ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ھﻢ از
ﻣﺠﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰدم اﺳﺖ ،و ھﺮ دوی آﻧﮫﺎﻣﺼﺪر ھﺮ ﺧﯿﺮاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اراده ﺧﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن او از زﺑﺪﮔﺎن و ﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ« .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر در روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ده ﺷﺐ از رﺑﯿﻊ اﻻول ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻪ س ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ درﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﮔﻔﺖ) :ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﯿﺪ« .ام اﯾﻤﻦ ل داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،اﮔﺮ اﺳﺎﻣﻪ را در اردوﮔﺎھﺶ ﺑﮕﺬاری و ﺗﺎ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽات اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ )ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد(،
ﭼﻮن اﮔﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﯿﺮون رود از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﯿﺪ« .ﻣﺮدم ﺑﻪ اردوﮔﺎه رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺷﺐ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اﺳﺎﻣﻪ روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد و ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آن ھﻤﺎن روزی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ او
داودر داده ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .و ﻋﺒﺎس ﻧﺰدش ﺑﻮد و زﻧﺎن در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﺳﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ
وی اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪش  -و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد ،آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮده دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و آﻧﮫﺎ راﺑﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ .اﺳﺎﻣﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺳﺎﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ اردوﮔﺎھﻢ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .،ﭼﻮن روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺪ وی از اردوﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﻓﺖ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺳﺎﻣﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ« .و اﺳﺎﻣﻪ ھﻤﺮاھﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮد ،زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﯽ از راﺣﺖ وی )ﻣﻮھﺎی( ﺧﻮد راﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ
ﱠ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ھﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺮوز روز
٢

دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ  ١اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد ،و او ﺑﻪ ﺳﻨﺢ
رﻓﺖ .و اﺳﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﻮی اردوﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ ،و ﯾﺎران ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
اردوﮔﺎه ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،وی ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﻓﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ص و داﺧﻞ ﺷﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺮف ﺳﻮار ﺷﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ام اﯾﻤﻦ ل -وی
ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺳﺎﻣﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،وی را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ
روی آورد ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻧﻤﻮد در روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﮐﻪ دوازده ﺷﺐ از رﺑﯿﻊاﻻول ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮف اردوﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ُﺑ َﺮﯾﺪهﺑﻦ ﺣﺼﯿﺐ س ﺑﺎ ﻟﻮاس اﺳﺎﻣﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن را
ﻧﺰد دروازه رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورد و در آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺒﺶ ﻧﻤﻮد .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﻌﺖ
ً
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪه دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ ﺑﯿﺮق را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺒﺮد ،و آن را اﺑﺪا ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﺳﺎﻣﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺮق ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ
 -١دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺮﺳﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س.
 -٢ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻨﯽ ﺧﺰرجدر آن ﻗﺮار داﺷﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺮاه آن ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و آن ﺑﯿﺮق در ﺧﺎﻧﻪ
وی ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺻﺮار اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﺮب رﺳﯿﺪ ،ﻋﺪهای از اﯾﺸﺎن از اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ) :ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﻮق
داده ﺑﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ( و ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﻤﻮدﻧﺪ،و در ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺨﺴﺖ
ﺧﻮﯾﺶ اردوﮔﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎ ﻟﻮاء ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اردوﮔﺎه
اولﺷﺎن رﺳﯿﺪ .و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن و ﮐﺒﺎر ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اواﯾﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﻋﻤﺮ،
ﻋﺜﻤﺎن ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ش ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا،ﻋﺮب از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺮوج و ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮده ،و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﯾﻦ ارﺗﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ،ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ،آﻧﮫﺎ را آﻣﺎده ﺑﺮ ﺿﺪ اھﻞ ارﺗﺪاد ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﺸﺎن ﺳﯿﻨﻪھﺎی آﻧﮫﺎ را ھﺪف ﻗﺮار دھﯽ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﺑﺮ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ اوﻻد و
زﻧﺎن در آن ھﺴﺘﻨﺪ،ازاﯾﻦ ﮐﻪ ھﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮ آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺟﻨﮓ
روم را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اھﻞ ارﺗﺪاد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از آن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازی ،و ﺑﻌﺪ از آن
اﺳﺎﻣﻪ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻣﺎ از ﺣﻤﻠﻪ روم ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در اﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪی .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در
دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ را
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،و ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزﮔﺮدد )ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺎﻣﻪ س ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮود و ﺑﺎزﮔﺮدد؟  ،(١ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد )ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزم( ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن وﺣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ را
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﯿﺪ«!! ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه اﺳﺎﻣﻪ در آن ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﺑﺎ وی درﺑﺎره ﻋﻤﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن وﺟﻮد وی ﻧﺰد ﻣﺎ ﺿﺮوری
 -١و در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه :و ّاول ﺟﺰ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و اﯾﻦ را درﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ،ﻣﺠﺒﻮرش ﻧﻤﯽﺳﺎزم .ﻗﻮم داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ارﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮ
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰد اﺳﺎﻣﻪ درﺧﺎﻧﻪ وی رﻓﺖ ،و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﺮ را ﺑﮕﺬارد ،و او
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺟﺎزه دادی ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﺧﻮش و
راﺿﯽ ﺑﻮد؟ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ) .راوی( ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻣﻨﺎدی ﺧﻮد را
اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺪا در دھﺪ :ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻮرزد ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ
از وی ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﭘﯿﺎده ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ وی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .وی دﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﺪاد
از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺎرت اﺳﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ّ
ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺮد،
و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮد ،وﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ھﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻮرزﯾﺪ.
واﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ اﺳﺎﻣﻪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ ازﺟﺮف
ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺳﻪ ھﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﺰار اﺳﺐ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻮار ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺳﺎﻋﺘﯽ در
ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ) :دﯾﻨﺖ ،اﻣﺎﻧﺘﺖ و ﻓﺮﺟﺎم ﻋﻤﻠﺖ را ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻮ را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺗﻮ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را ﺑﻪﺟﺎیآر ،و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻪ از آن ﺑﺎزﻣﯽدارم ،ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪه
اﻣﺮی ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ( .وی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮫﯿﻨﻪ و ﻏﯿﺮ وی از
ﻗﻀﺎﻋﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آرام ﻃﯽ ﻧﻤﻮد .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وادﯾﯽ ﻗﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را از ﻃﺮف
ﺧﻮد ،ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﻋﺬره ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﺣﺮﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وی ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﻮاری
ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ وی ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻨﯽ رﺳﯿﺪ ،وی آﻧﭽﻪ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد دﯾﺪ ،و راه را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ دو ﺷﺐ راه دورﺗﺮ از اﺑﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻪ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ وی
ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻏﻔﻠﺖاﻧﺪ ،و ّ
ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن و ّ
ﺗﺠﻤﻊ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﺎﮔﮫﺎن ھﺠﻮم ﺑﯿﺎورد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در »ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ« ) (۴۷/۲و در اﺳﻨﺎد آن واﻗﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک
اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۱۹۴/۲و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻻﺧﻀﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۳۹۸/۱آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آﻣﺪه .و اﯾﻦ را در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۳۱۲از اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی
از اﺳﺎﻣﻪ س ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺎﻓﻆ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۸/۱۰۷ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ،و ّ
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ
ﻋﻤﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎب

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﺧﻮد ﻟﺸﮑﺮی را از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻃﺮاف آﻧﮫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺮ ﮔﻤﺎﺷﺖ ،ﺗﺎ
ھﻨﻮز آﺧﺮ اﯾﺸﺎن از ﺧﻨﺪق ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
ّ
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺮد ،و از وی
اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و
ﻗﻮت و ﺷﻮﮔﺖ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﻣﻦاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و
ﻓﺎﻣﯿﻞھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ھﺠﻮم و ﺗﺠﺎوز ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .و اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ وی اﺑﺎ
ورزﯾﺪ ،و ﺑﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ،ﮐﻪ اﻣﺎرت ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺮدی ﺑﺰرگ ﺳﻦﺗﺮ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﻣﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ،
و او را از آﻧﭽﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ داد .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮا ﺳﮓھﺎ و ﮔﺮگھﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﺎز ھﻢ ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :اﻧﺼﺎر ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺎرتﺷﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺮدی ﺑﺰرگ ﺳﻦﺗﺮ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺴﭙﺎری ،اﺑﻮﺑﮑﺮ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد  -از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺟﺴﺖ ،و رﯾﺶ ﻋﻤﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرت ﺗﻮ را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ ،ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب! وی را رﺳﻮل
ﺧﺪا ص اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺮا اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ وی را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻢ؟! ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪﺳﻮی
ﻣﺮدم آﻣﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣﺎدرھﺎﯾﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﮔﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ از ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا آن ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪم!!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ س
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﮐﺮده ،و ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ
ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد و اﺳﺎﻣﻪ ﺳﻮار ﺑﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢١٥

ﻋﻮف اﺳﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ س را ﺟﻠﻮﮐﺶ ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﯾﺎ
ﺳﻮار ﺷﻮ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮی،
و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﺳﻮار ﻧﺨﻮاھﻢ ﺷﺪ و ﺑﺮﻣﻦ ھﯿﭻ ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻗﺪمھﺎی ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻏﺎزی ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ھﻔﺖ ﺻﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻔﺖ ﺻﺪ درﺟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و
ھﻔﺖ ﺻﺪ ﮔﻨﺎه از وی ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی
ﺑﺮﺳﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ اﺑﻘﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ ،و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۱۷و ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۳۱۴آﻣﺪه .و اﯾﻦ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۰۵از ﺳﯿﻒ از
ﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
اﻧﮑﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﮫﺪاری ﻟﺸﮑﺮ
اﺳﺎﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻌﺖ ﻓﺎرغ

ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ) :ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺳﻮق و ﺣﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ( .ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﺎ وی
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺳﺎﻣﻪ و ﻟﺸﮑﺮش را ﻧﮕﻪ دار ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﻋﺮبھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ آورﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س -ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ و ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ
ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد -ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻟﺸﮑﺮی را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﮕﻪ دارم؟! در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺮأت ﻧﻤﻮدهام!! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﺮﺑﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ آورﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ارﺗﺸﯽ را ﻧﮕﻪ دارم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن
را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ!! ای اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهای
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،و ﺑﻌﺪ از آن در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮ اھﻞ
ﻣﺆﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺑﺠﻨﮓ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﺬاری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد،
ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺟﺎزه ﺑﺪھﯽ ،ﺗﺎ ﻣﻦ از وی ﻣﺸﻮرت و اﻋﺎﻧﺖ
ﺟﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی دارای رأی ﺑﻮده و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ،
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۵۰۴۹/۲و ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ
) (۲۲۵،۲۲۶/۳اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻣﺮﺳﻼت ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ.

٢١٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺳﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮد .و ﻋﺎﻣﻪ ﻋﺮب از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻋﺎﻣﻪ اھﻞ ﻣﺸﺮق و ﻏﻄﻔﺎن و
ﺑﻨﻮ اﺳﺪ ،و ﻋﺎﻣﻪ اﺷﺠﻊ از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و )ﻗﺒﯿﻠﻪ( ﻃﯽء ﺑﻪ اﺳﻼم ّ
ﻣﺘﺴﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻤﻮم اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺳﺎﻣﻪ و ارﺗﺸﺶ را ﻧﮕﻪ دار ،و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻼم ،از ﻏﻄﻔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮب ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺳﻮق ﺑﺪه .وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ س از اﯾﻦ
ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ و ارﺗﺸﺶ را ﻧﮕﻪ دارد اﺑﺎ ورزﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرشھﺎ و
ﻋﮫﺪھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن در ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ّ
ﺳﻨﺘﯽ از
ﻧﺒﯽﺗﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در آن ﺑﺎره از ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد را دادﯾﺪ و ﻣﻦ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،و درﺑﺎره
آن ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﮐﺎری را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮ از ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ را
از ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻈﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺳﺮﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ وی از رای اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ در آن
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد،
اﻋﺰام داﺷﺖ ،و وی در آن ﻏﺰوه ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺳﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ و ﺑﺰرگ را اﻧﺠﺎم داد،
و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺎﻣﻪ را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و ﺑﺮای وی و ارﺗﺸﺶ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮد :و اﯾﺸﺎن
را ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ  ،١و اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و اﻋﺮاب ﺑﺎ اوﻻد ﺧﻮد ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدن اﻋﺮاب ﺑﺎ
زﻧﺎن و اوﻻدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد اوﻻد
و زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮد ،و ﻣﺮدی را از اﺻﺤﺎﺑﺖ ﺑﺮ ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﻦ ،و ﻋﮫﺪه و اﻣﺮت را ﺑﺮای وی
ﺑﺴﭙﺎر ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س
را ﺑﺮ ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردﻧﺪ و زﮐﺎت را ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
آﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۱۸آﻣﺪه .و آن را اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۱۴ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
 -١اﯾﻨﺠﺎ در ﻋﺒﺎرت اﻧﺪک اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح ﭘﺎورﻗﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .م.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۵۳ ،۵۲ /۲و در ﺳﻨﺪ آن وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻌﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻋﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ( و اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ
ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺪﺣﻔﻆ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﺮﺳﻼت ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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و اﯾﻦ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۰۴از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﭘﺪرش ب
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻧﺼﺎر در اﻣﺮی
ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و
ﻋﺮبھﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص در ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻔﺎق
ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﮔﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﻘﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن و ﻗﻠﺖ ﺧﻮد و ﮐﺜﺮت دﺷﻤﻦﺷﺎن ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ
ﺑﺎراﻧﯽ و ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﮫﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎناﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻋﺮبھﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻗﯿﺎم و ﺧﺮوج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از اﻃﺮاف ﺧﻮد
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزی .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ) :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ در ﻗﺮﯾﻪھﺎ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ آن را
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﻢ!!( .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﭘﺪرش از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
رواﯾﺖ ﺷﺪه .و از ﻗﺎﺳﻢ و ﻋﻤﺮه از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل )رواﯾﺖ اﺳﺖ( ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻋﺮب  ١ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﻔﺎق ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺪرم آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻮهھﺎی ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﮫﺎ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص آن ﭼﻨﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺰھﺎی ﺑﺎران
را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ و اﺻﺤﺎب
زدهایاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ،در ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ و در زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از درﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﻧﻘﻄﻪای اﺧﺘﻼف ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و
ﻓﯿﺼﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻃﺮﻗﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺟﺎل
ﯾﮑﯽ از آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮد
ﺑﺮ ﺣﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻋﺮب ﻣﺮﺗﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ
و اﻓﺮادی از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .از ﻣﺮﺳﻼت ﻋﺮوه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۵۰/۹

٢١٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﺷﺪ!! ﺑﻌﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﮔﻔﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه .ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺎﻣﻪ را در رأس ھﻔﺖ ﺻﺪ ﺗﻦ
ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﺳﻮق داد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ذی ﺧﺸﺐ رﺳﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺖ،
و ﻋﺮﺑﮫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮﮔﺮدان ،اﯾﻨﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف روم رواﻧﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ؟! اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﻏﯿﺮ از وی ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺳﮓھﺎ ﭘﺎھﺎی ازواج رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ھﻢ ارﺗﺸﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻮق داده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ ،و ﻧﻪ ﺑﯿﺮﻗﯽ
را ھﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎﻣﻪ را ﺳﻮق داد ،و
وی ﺑﺮ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ اﯾﻨﮫﺎ ﻗﻮت و
ﻗﺪرت ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮫﺎ از ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ روم
روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎ روم روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و روﻣﯽھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻞﺷﺎن
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ  ١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در اﺳﻼم ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۰۵آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﯿﻦ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ در اﻟﻤﺎﺋﺘﯿﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۲۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
) (۱/۱۲۴آﻣﺪه ،از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺎد
ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮرا -ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آن اﺳﺖ -ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ از وی
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻣﮑﯽ ﻣﺘﻘﺎرب اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺼﺮی ﺛﻘﻔﯽ ﻣﺘﺮوک
اﻟﺤﺪﯾﺚاﺳﺖ .و در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪ :و ﺳﺪ آن -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه -ﺣﺴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) (۴/۴۳از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﭘﺲ از ﺧﺎرج
ﺷﺪن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ در آن در ﺧﻼل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در
ﮔﺬﺷﺖ .و ﻣﺜﻨﯽ س در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ
 -١ﺷﺎﯾﺪ ھﺪف اﺑﻮھﺮﯾﺮه ھﻤﺎن ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪن و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در اﺳﻼم ﻣﺴﺘﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،و
اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﮓ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎ روم را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۶۰/۲و ﻧﮕﺎ :ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮ آن در اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ
).(۳۰۰۵/۶
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ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻣﺜﻨﯽ ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ را ﻧﺰدم ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،و او ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ آﻧﭽﻪ را
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم در ھﻤﯿﻦ روزم -و روز
دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد -ﺑﻤﯿﺮم ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮدم ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﮐﻨﯽ ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ ﻣﺜﻨﯽ
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ
ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻣﺮ دﯾﻦﺗﺎن و
ﺳﻔﺎرش ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزد،و ﻣﺮا در وﻗﺖ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﯾﺪی و آﻧﭽﻪ
را اﻧﺠﺎم دادم ،ھﻢ دﯾﺪی ،و ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺒﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ دﭼﺎر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ از اﻣﺮ ﺧﺪا و روﺳﻞ وی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺬﻻن
ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺟﺰای ﻣﺎن را ﻣﯽداد ،و ﻣﺪﯾﻨﻪ را آﺗﺶ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ّ
ﮐﻮﺷﺶ و اﻫﺘﻤﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س در ﻗﺘﺎل اﻫﻞ ارﺗﺪاد و ﻣﺎﻧﻌﯿﻦ زﮐﺎت

ﻣﺸﻮرت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﺎل ،و ﺧﻄﺒﻪاش در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺧﻄﯿﺐ در رواه ﻣﺎﻟﮏ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﻧﻔﺎق در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،و ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ وﻋﺪه ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ
ﺗﻮﺳﻂ وی ﻧﺼﺮت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ :ﻣﺮده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺮب ھﺎاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و از دﯾﻦﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﻋﺠﻢھﺎاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ وﻋﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺷﻤﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻧﺼﺮت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت دھﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،و از ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﮔﺮان ﺑﺎرﺗﺮم ،آﻧﮫﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﯾﻠﯽ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎر را از ﻋﺮب ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ،و زﮐﺎت را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮕﺬاری ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺎدت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎاﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل و ﺟﻨﮓ اﯾﺸﺎن ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎن س ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،وی ﻣﺜﻞ آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﻠﯽ س ھﻢ ﻣﺜﻞ آن را
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﺮاز داﺷﺖ و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ھﻢ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و
آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ .وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را دﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از
ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،و ﺣﻖ اﻧﺪک و آواره ﺑﻮد ،و اﺳﻼم ﻧﺎآﺷﻨﺎ و
راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،و رﯾﺴﻤﺎﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و اھﻠﺶ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن
را ﺗﻮﺳﻂ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﮫﺎ را اﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ و وﺳﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
)وﻋﺪهاش را( ﺑﺮای ﻣﺎ وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻋﮫﺪش را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ و در ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ را ﻓﯿﻀﻠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ -ﮐﻪ در ﻗﻮﻟﺶ ﺧﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ -ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َۡ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض
﴿وعد ٱ� ٱ�
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
َ
َك َما ٱ ۡس َت ۡخلَ َف ٱ َّ� َ
ِين مِن � ۡبل ِ ِه ۡم﴾ ]اﻟﻨﻮر.١ [۵۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
ً
وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

را ﺧﻼﻓﺖ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ را ھﻢ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺪھﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن درﺧﺖ و ﮐﻠﻮخ و ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن ھﻤﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﯾﮑﺠﺎی ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ
ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ ،ﺗﺎ روﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﭙﯿﻮدﻧﺪد!! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت ﻓﺮق
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎز آﻧﮫﺎ را ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ :و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﻋﺰم و اراده اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ  -ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن راﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ارﺗﺪاد -
)ﺑﺮﮔﺸﺖ از دﯾﻦ( -رخ داد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،و اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد و ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را آواره و در ﺑﻪ در ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﺳﻼم ﻧﺎآﺷﻨﺎ و )راﻧﺪه ﺷﺪه(
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺳﻨﺪ آن ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن و اﺑﯽ ﺑﮑﺮ س ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .و ﻧﮕﺎ :ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮ آن
ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺑﻮد ،رﯾﺴﻤﺎﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،و در دوراﻧﺶ ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪهﺑﻮد ،و اھﻠﺶ از آن ﮔﻤﺮاه
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اھﻞ ﮐﺘﺎب را ﺳﺨﺖ ﺑﺪ دﯾﺪه ﺑﻮد و از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺖ ،و
ﺧﯿﺮی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﯿﺮی ﻧﺰدﺷﺎن ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،و ﺷﺮی را ھﻢ از آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ھﺴﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﭼﻮن اﯾﻨﮫﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﺮبھﺎی اﻣﯽ
ھﻢ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪا ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻪ وی را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ او را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
و از ھﻤﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮارﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،و دﯾﻦﺷﺎن از ھﻤﻪ ﮔﻤﺮاهﺗﺮ ﺑﻮد ،و
)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( در زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ و درﺷﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﮔﺮوه ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد )ﻇﮫﻮر ﻧﻤﻮد(،
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ راﺗﻮﺳﻂ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و آنھﺎ را اﻣﺖ وﺳﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن
را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺼﺮت و ﭘﯿﺮوزی داد ،و آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﻏﯿﺮﺷﺎن
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺼﺮت داد .ﺑﻌﺪ ﻋﺪهای از اﯾﺸﺎن
را ﺷﯿﻄﺎن در ھﻤﺎن ﺟﺎی ﺳﻮاری اش ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن اﺧﺮاﺟﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺳﻮار
ﮔﺮدﯾﺪ ،و از دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،و درﺻﺪد ھﻼ ﮐﺖﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪ:
َ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ُّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ ۡ ُ َ َ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
نقلَ ۡب ُت ۡم َ َ ٰٓ
ت مِن � ۡبلِهِ ٱلرسل ۚ أفإِين مات أو قتِل ٱ
﴿وما �مد إِ� رس
�
َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ۡ ٗ
�ٔاۗ َو َس َي ۡجزي ٱ َّ ُ
�
أع�بِ� ۚم ومن ينقل ِب � عقِبيهِ فلن ي� ٱ� ش
ِ
َّ
ل�كِر َ
�ن ] ﴾١٤٤آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۴ :
ٱ ٰ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪّ » :
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از وی ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ وی

ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎیﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ ھﺎﯾﯿﺶ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺿﺮرری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰاران را ﺑﻪ زودی

ﭘﺎداش ﺧﻮاھﺪ داد«.
در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻋﺮب ھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز داﺷﺘﻪاﻧﺪ )و زﮐﺎت آﻧﮫﺎ را
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ( ،و اﯾﻨﮫﺎ در دﯾﻦ ﺧﻮد -اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ -از اﻣﺮوزﺷﺎن ﺑﯽرﻏﺒﺖﺗﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ در دﯾﻦﺗﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن از اﻣﺮوزﺗﺎن ﻗﻮیﺗﺮ
ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اول ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ وی
را ﮔﻤﺮاه ﯾﺎﻓﺖ ،و ھﺪاﯾﺘﺶ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎدار ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻏﻨﯿﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺷﻤﺎر
ﺑﺮﮐﻨﺎرهای از آﺗﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ ،و از آن ﻧﺠﺎتﺗﺎن داد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻗﺘﺎل ﺑﺮ
اﻣﺮ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ آورده ﺳﺎزد ،و ﻋﮫﺪش را ﺑﺮای ﻣﺎ

٢٢٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اھﻞ ﺟﻨﺖ و ﺷﮫﯿﺪان اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ :ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا و وارث وی در زﻣﯿﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ را ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده،
ْ
ُ
و اﯾﻦ ﻗﻮل وی اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺧﻼﻓﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ َ ﴿ :-و َع َد ٱ َّ ُ
� ٱ َّ� َ
ِين َء َام ُنوا مِن� ۡم
َۡ
َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض﴾ .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
درﻣﯿﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن و ﺻﺪﯾﻖ س اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮت و ﻓﻀﺎﺣﺖ اﻟﻔﺎظ و ﮐﺜﺮت ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۲آﻣﺪه .و اﯾﻦ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۱۱از اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر ورد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در آن ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻋﺪﻧﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ  -ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم در وﻗﺖ ارﺗﺪاد ﻋﺮﺑﮫﺎ ،ﻣﺘﻔﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮدم را
ﺑﮕﺬار ﻧﻤﺎز را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،و زﮐﺎت را ادا ﻧﮑﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ ،آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ
از آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺟﻨﮕﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺠﻨﮕﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺮبھﺎی
ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ س اﻓﺰود :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،ھﻤﻪ روز از آل ﻋﻤﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۱آﻣﺪه.
و ﻧﺰد اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد ،ﻋﺪهای از ﻋﺮب ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و زﮐﺎت ﻧﻤﯽدھﯿﻢ .ﻣﻦ
ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻟﻔﺖ و وﺣﺪت اﯾﺠﺎد
ﮐﻦ ،و ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﺣﻢ ﻧﻤﻮده آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺣﻮش ھﺴﺘﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا اﻣﯿﺪ ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری ات را داﺷﺘﻢ ،و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری و ﯾﺎری ات ﻧﺰدم
آﻣﺪی!! در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺟﺒﺎر و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻮدی ،و در اﺳﻼم ﺿﻌﯿﻒ؟! ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﯾﺸﺎن
را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﮑﺠﺎی ﮐﻨﻢ؟! ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﺪﯾﻊ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎدوی دروغ؟! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد!! ﻧﺒﯽ ص رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و وﺣﯽ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺪا

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺘﻢ ﻗﺮار دارد ،اﮔﺮ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ را ھﻢ از ﻣﻦ ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ وی را در اﯾﻦ اﻣﺮ ازﺧﻮد ﭘﯿﺶﺗﺮ و ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،وی ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺑﺴﺎ اﻣﻮری ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﺷﺎن را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ آﺳﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۰۰آﻣﺪه.
و دﯾﻨﻮری در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﻪ ،و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺮان در ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻮد ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ،
وﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﻪ از ﱠ
ﻣﻨﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﻋﻨﺰی  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯽ؟ وی ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺷﺒﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و روزی از وی ،از ﻋﻤﺮ و آل ﻋﻤﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ  .٢آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﺗﻮ را از
ھﻤﺎن ﺷﺐ و روزش ﺧﺒﺮ دھﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﻣﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺎن ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد ...و
 -١در اﺻﻞ ﻏﻨﻮی آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ -٢
ﻗﺼﻪای ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و ھﻤﯿﻦ ﺿﺒﻪ ﻋﻨﺰی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺿﺒﻪ در ﺑﺼﺮه اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،و واﻟﯽ آن از ﻃﺮف ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﻮد ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺿﺒﻪ ﺑﻪ وی ﻣﻌﺘﺮض
ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺮای رﻓﯿﻘﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﻋﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ،ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯽ؟ ﺑﻌﺪ آن
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ از ﺿﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮐﺴﯽ دﻧﺒﺎل ﺿﺒﻪ وی را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺳﻼم داد ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺿﺒﻪ ﻋﻨﺰی ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻻﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﮏ وﻻ اھﻼ» ،ﻧﻪ ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺖ وﻧﻪ
اھﻞ« ،ﺿﺒﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻓﺮاﺧﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﻣﺎ اھﻞ ﻧﻪ اھﻞ دارم و ﻧﻪ ﻣﺎل .ای ﻋﻤﺮ ﭼﺮاﻣﺮا
از ﺷﮫﺮم ﺑﺪون ارﺗﮑﺎب ﮐﺪام ﮔﻨﺎھﯽ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدی؟ ﻋﻤﺮ س ﭘﺎﺳﺦ داد = ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارم در ﺑﺼﺮه از ﺗﻮ
ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد .آﻧﮕﺎه ﺿﺒﻪ ّ
ﻗﺼﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯽ؟ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺒﯽ و روزی از اﺑﻮﺑﮑﺮ از
ﻋﻤﺮ و آل ﻋﻤﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﺿﺒﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﻨﺎھﻢ را ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،ﺧﺪا ﺗﻮ
راﺑﺒﺨﺸﺪ؟ ﺿﺒﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س وی را ﺑﻪ ﺑﺼﺮه
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رادر ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻨﴬة« ازﯾﻦ ّ
ﻗﺼﻪ داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﺮ س را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ،و آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ:
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ذﮐﺮ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﻟﺬا ﺿﺒﻪ ﺑﻪ وی ﻣﺘﻌﺮض ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ از دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎورﻗﯽ و ﺑﺎﺗﺼﺮف .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ھﺠﺮت )ص (۹۸ﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،اﻓﺰود :و اﻣﺎ روز وی:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد،و ﻋﺮبھﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و
ﻧﻪ زﮐﺎت ﻣﯽدھﯿﻢ .ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم -ﮐﻪ از ﻧﺼﯿﺤﺖ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم -ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻟﻔﺖ و وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﮐﻦ ...و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۳۴۸آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺷﯿﺨﯿﻦ )-ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ( -ازاﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ازوی اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺖ،
و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮب ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﻣﯽﺟﻨﮕﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺠﻨﮕﻢ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲ« ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲ« ﮔﻔﺖ :او ﻣﺎل و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از

ﻣﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﻼم ،و ﺣﺴﺎب وی ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«  .١اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎر و زﮐﺎت ﺟﺪاﯾﯽ و ﻓﺮق ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺧﻮاھﻢ
ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﭼﻮن زﮐﺎت ﺣﻖ ﻣﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻧﮫﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل

ﺧﺪا ص ادا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪھﻨﺪ و ازﻣﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪ ،ھﻤﺎن ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺧﻮاھﻢ
ﺟﻨﮕﯿﺪ!! ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻨﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف وی ﺣﻖ اﺳﺖ و اﻣﺎمھﺎی
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۰۱آﻣﺪه ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ّ
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س در ارﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ در راه ﺧﺪا ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﻪ

ﺟﻬﺎد و ﻣﺸﻮرت اش ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ روم

اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۳۳از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه،

و در آن آﻣﺪه :و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪای در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۳۹۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۴و اﺣﻤﺪ ) (۵۲۸/۲و اﺑﻮ داوود ) (۱۵۵۶و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۰۷و
ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۱۴/۴

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و درود ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ھﺮ اﻣﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻮاﻣﻌﯽ دارد،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﺪ ،ھﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺷﺶ و اراده ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﻮن اراده ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد ،دﯾﻦ ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎداش ﻧﺪارد ،اﺟﺮی
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺛﻮاﺑﯽ ﺑﺮای
ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺳﺰد ﺗﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن
ﺧﺎص ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺗﯽ  ١اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺗﻮﺳﻂ آن از
رﺳﻮاﯾﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه ،و ﮐﺮاﻣﺖ را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ آﻣﺪه .و در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۷ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و اﺑﻦ
ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) (۴/۳۰از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ب و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﺑﺎ وی در ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ) (۹/۱۷۹از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ،در ّ
ﻗﺼﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ
ﺑﻦ وﻟﯿﺪ  -ﮐﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ  -ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
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ﺮﺼ َ�ﺒْ َﺪ ُه َوأَ َﻋ َّﺰ َو َّﻴﻟ ُﻪ َوأَ َذ َّل َﻋ ُﺪ َّو ُه َو َﻏﻠَﺐَ
َ
إِﻻ ﻫﻮ أﻣﺎ �ﻌﺪ ﻓ
ِ ِ ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ ً َ َّ َّ َ َّ
ُ ۡ َ َ ُ ْ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
اﺬﻟى ﻻ إِﻪﻟ ﻫﻮ ﻗﺎل ﴿وعد ٱ� ٱ�ِين ءامنوا مِن�م وع ِملوا
اﻷﺣﺰاب ﻓﺮدا ﻓ ِﺈن ا� ِ
َ
ۡ
َّ
َ
َ
َ
َۡ ۡ َ َُ ّ
َّ َ
ك َ َّ
ت لَ َي ۡس َت ۡخل َِف َّن ُه ۡم � ٱ�� ِض ك َما ٱ ۡس َت ۡخلَ َف ٱ� َ
ِن ل ُه ۡم
ِين مِن �بل ِ ِهم و�م
ٱل� ٰل ِ�ٰ ِ
ِ
َّ
َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ً ْ ُ َ
د َ
� ل َ ُه ۡم﴾ ]اﻟﻨﻮرَ .[٥٥ :و َ�ﺘَ َ
ﻻ ُﺧﻠْ َﻒ َ ُ
ِين ُه ُم ٱ�ِي ٱ ۡرتَ َ ٰ
ﻪﻟ
ﺐ اﻵﻳﺔ ﻠﻛﻬﺎ وﻗﺮأ اﻵﻳﺔ وﻋﺪا ِﻣﻨﻪ
َ ََ َ ْ َ َ ََ ُْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َۡ ُ
َََ ً َ َْ َ
� ُم ٱ ۡلقِ َت ُال َو ُه َو ُك ۡره ٞ
اﺠﻟﻬﺎد ﻰﻠﻋ الﻤﺆ ِﻣ ِﻨ� �ﻘﺎل ﴿كتِب علي
وﻣﻘﺎﻻ ﻻ ر�ﺐ ِ�ﻴ ِﻪ وﻓﺮض ِ
َ ْ َ ُّ َ ْ َ َّ َّ ُ
ﺎ� ْﻢ َوأَﻃ ُ
ﻮه � َ
َ
َّ ُ ۡ
ﻴﻌ ُ
َ َّ َ َ َ َ
ﻴﻤﺎ
ا� ِإﻳ
ِ
ِ
ل�م﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[٢١٦ :ﺣﻰﺘ ﻓﺮغ ِﻣﻦ اﻵﻳ ِ
ﺎت ﻓﺎﺳت ِﺘﻤﻮا مﻮ ِﻋﺪ ِ
َّ ُ
َ َ
ْ َ ُ ْ َّ
ُّ َّ ُ ُ ْ
ََ َ َ َْ ُ
َ
� ْﻢ َو� ْن َ� ُﻈ َﻤ ْ
الﺮ ِز َّ�ﺔ َو َ� ُﻌﺪ ِت الﺸﻘﺔ َوﻓ ِﺠﻌﺘُ ْﻢ ِﻲﻓ ذلِﻚ
ﺖ ِ�ﻴ ِﻪ ال َﻤ ُﺆوﻧﺔ َواﺷﺘَﺪ ِت
ﻓﺮض ﻋﻠﻴ
ِ
 -١در اﻟﻄﺒﺮی آﻣﺪه :ﺗﺠﺎرﺗﯽ.

٢٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ
َ
ََْ َ َُْ
َ َّ َ َ
َّ َ ْ ُ َ َ ُ
ﻚ �َ
� ﻲﻓ َ
ا� ﻲﻓ َ
� ُﻢ َّ ُ
ٌ
َ
ﺴ
ل
ذ
ن
ﺈ
ﻓ
ﺲ
ﻔ
ﻴﻞ ا ِﻪﻟ
ب
ﺳ
ﻤﺣ
ر
وا
ﺰ
ﺎﻏ
ﻓ
ا�
اب
ﻮ
ﺛ
ﻴﻢ
ﻈ
ﻋ
ِ
ال واﻷ� ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ﺑِﺎﻷمﻮ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ٗ
ُ
َ َ َْ
ُ
ُ
ا�ا َوث َِق ٗا� َو َ
ُ
ِ� ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔَ .[٤١ :ﻛﺘَ َ
�ٰ ِه ُدوا بِأ ۡم َ� ٰل ِ� ۡم َوأنفس
ﺐ اﻵﻳَﺔ أﻻ َوﻗﺪ أ َم ْﺮت
﴿خِف
ْ
َ
ْ
ْ
َ ْ َ َ َ
ُ َ َََ َُ
َﺧ َ
ﻼ َ� ْ َ
ﺮﺒ ْﺣ َﻬﺎ َﺣ َّﻰﺘ ﻳَﺄ ِ�ﻴَ ُﻪ أ ْمﺮي ﻓَﺴ ُ
�وا َﻣ َﻌﻪ َوﻻ ﺗتﺜﺎﻗﻠﻮا
اق ﻓ
ﺎﺪﻟ ْ� َﻦ ال َﻮ ِﻴﻟ ِﺪ ﺑِﺎل َﻤ ِﺴ
ِ
ِ
� ِإﻰﻟ اﻟ ِﻌﺮ ِ
ِ
ِ
َْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ
َ ْ ُ َ َّ ُ َ ٌ ُ َ ِّ ُ َّ
َّ ُ ُ َ َ ُ
َ َْ َ ْ َ ُ َ
ْ
ْ
َ
ُ
� ر�ﺒﺘﻪ ﻓ ِﺈذا
�ﻨﻪ ﻓ ِﺈﻧﻪ ﺳ ِبﻴﻞ �ﻌﻈﻢ ا� ِ�ﻴ ِﻪ
اﻷﺟﺮ لِﻤﻦ َ ﺣﺴﻨﺖ ِ�ﻴ ِﻪ ﻧِيﺘﻪ و�ﻈﻤﺖ ِﻲﻓ اﺨﻟ ِ
ْ
َ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ
َ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ َّ
ُّ ْ َ
اﻵﺧ َﺮ ِة
ﺎت اﺪﻟ�ﻴﺎ َو ِ
و�ﻌﺘﻢ اﻟ ِﻌﺮاق ﻓﻜﻮﻧﻮا ﺑِﻬﺎ ﺣﻰﺘ ﻳﺄ ِ�ﻴ�ﻢ أم ِﺮي ﻛﻔﺎﻧﺎ ا� و�ِﻳﺎ�ﻢ م ِﻬﻤ ِ
َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
َ ُُ
ا� َو َ� َﺮ�ﺗﻪ«» .از ﻃﺮف ﺑﻨﺪه ﺧﺪا اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
والﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ ِ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر و ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ وی :ﺳﻼم
ﻋﻠﯿﮑﻢ .ﻣﻦ )ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ( ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ
وی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪهاش را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻨﺪهاش را
ﻧﺼﺮت داد ،و دوﺳﺘﺶ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و دﺷﻤﻨﺶ را ذﻟﯿﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﮔﺮوهھﺎ و اﺣﺰاب را ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯿﺶ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ .ھﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ وی ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ً
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻗﻄﻌﺎ
ﺧﻠﯿﻔﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺧﻼﻓﺖ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و دﯾﻦ
و آﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و رﯾﺸﻪ دار ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ« و ھﻤﻪ آﯾﻪ را ﻧﻮﺷﺖ و آن را
ﺧﻮاﻧﺪ  -اﯾﻦ وﻋﺪهای اﺳﺖ از ﻃﺮف وی ﮐﻪ در آن ﺧﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺟﮫﺎد را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ« -ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آﯾﺎت ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ،-
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮد اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از وی در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ دﺷﻮاری و ﺳﺨﺘﯽ در آن ﺑﺰرگ ﮔﺮدد ،و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،و
ّ
ﻣﺸﻘﺖ و ﺧﻮاری ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺪ ،و در آن ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ از دﺳﺖ دادن اﻣﻮال و ﻧﻔﺲھﺎ ﻣﺒﺘﻼ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻮن آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎداش و ﺛﻮاب ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺪک ،ﻧﺎﭼﯿﺰ و آﺳﺎن اﺳﺖ .در راه ﺧﺪا
ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ» -ﺳﺒﮑﺒﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎر ،در راه ﺧﺪا و اﻣﻮال و
ﻧﻔﺲھﺎیﺗﺎن و ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﺪ« -آﯾﻪ را ﻧﻮﺷﺖ ،-آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را اﻣﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺮاق دادم ،وی از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وی ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،و از وی ﺗﺨﻠﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺟﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺶ ﻧﯿﮑﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و رﻏﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در
آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺎ و

ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .و ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد«.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٢٧

ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ روم و ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻮﺻﻮف
در اﯾﻦ ﺑﺎب

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۲۶از زھﺮی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﺎی ﺧﺰاﻋﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
وی ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ روم ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﻋﻠﯽ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ش ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ،از اھﻞ ﺑﺪر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﮫﺎ ﻧﺰد وی داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻢ در ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮدم  -آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﻋﻤﺎل ﭘﺎداش آن را ﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ،
ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪﺗﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ،
و ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮد :و ﺷﯿﻄﺎن را از ﺷﻤﺎ دور ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻃﻤﻊ اﯾﻦ
را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺷﺮﯾﮏ ﺑﯿﺎورﯾﺪ) ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻃﻤﻊ اﯾﻦ را دارد( ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از وی
اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺮبھﺎ اﻣﺮوز ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﮏ ﻣﺎدر و ﭘﺪراﻧﺪ .و ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼح دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد روم در ﺷﺎم ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺐ واﻓﺮی اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه و
ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﯿﮑﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ دﯾﻦ ،و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺛﻮاب ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از ﻃﺮف
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ،ﭘﺲ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮش
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ.
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻤﺮس و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س درﺑﺎره ﺟﮫﺎد

ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از
ﺧﻠﻘﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪﺳﻮی ﭼﯿﺰی از
ﺧﯿﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺠﺴﺘﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﯽ ،و آن ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﻣﯽدھﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﻓﻀﻞ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ- .ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ را درﺑﺎره ای ﻧﻈﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدت آن را اﺑﺮاز داﺷﺘﯽ،
و ﺗﺎ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪی ،ﺑﻪ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮاب رﺳﯿﺪه اﯾﺖ
-ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ راه رﺷﺪ و ﺻﻮاب را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،-ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻮاره را ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕﺮی
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﻣﺮدان را در ﭘﯽ ﻣﺮدان ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﻋﺴﺎﮐﺮ را ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ دﯾﮕﺮی
ﺳﻮق ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد ،و ﻋﺰت دھﻨﺪه اﺳﻼم و اھﻞ آن اﺳﺖ.
رأی و ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻓﺲ درﺑﺎره ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯿﺖ روم

ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻨﮫﺎ
روم و ﺑﻨﻮ اﺻﻔﺮاﻧﺪ!! ﮐﻪ ﺣﺎﯾﻞ آھﻨﯿﻦ و ﭘﻨﺎﮔﺎه ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ اﺳﺐ ﺳﻮاران را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ در ﻧﻘﻄﻪھﺎی دور دﺳﺖ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ھﺠﻮم آورﻧﺪ ،و ﭘﺲ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻋﻠﯿﻪ
آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،و اززﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه از دﺷﻤﻦ ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﯾﻤﻦ
و ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ رﺑﯿﻌﻪ و ﻣﻀﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮان .ﺑﻌﺪ از آن
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮدت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮو ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،و ﻣﺮدم ھﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
رأی و ﻧﻈﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﺲ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﺜﻤﺎن
ّ
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ؟ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ

ﺑﺮآﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﻧﺎﺻﺢ اھﻞ اﯾﻦ دﯾﻨﯽ ،و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺸﻔﻖ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ھﺴﺘﯽ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﻧﻈﺮی را اﺗﺨﺎد ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻼح ﻋﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺮ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ ،ﺳﻌﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ،و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ش در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺜﻤﺎن راﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ،ﻧﻈﺮی را ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدی ،آن را ﺟﺎری ﻧﻤﺎ ،و ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺘﮫﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و اﯾﻦ را و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ س ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد.
ﺑﺸﺎرت دادن ﻋﻠﯽ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،و ﺧﻮش ﺷﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯽ ،و ﺧﻄﺒﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب

آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داری؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ،
ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺮت داده ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺸﺎرت

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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دھﺪ!! اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ داﻧﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﯾﻦ
ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ را ﮐﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ آن ﮐﻪ دﯾﻦ و اھﻞ آن ﻏﺎﻟﺐ
و ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﻧﺪ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ،ﭼﻘﺪر ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ! ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺮور
ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺮورت ﺳﺎزد .ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اھﻞ آن اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﻧﺒﯽ وی درود ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺮدم! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺷﻤﺎ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮ )اھﻞ( ھﺮ دﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺟﻨﮓ روم در
ﺷﺎم آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﮔﻤﺎرم ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺮﭼﻢھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪم،
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و از اﻣﺮایﺗﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖﺗﺎن ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و
ﻃﻌﺎمﺗﺎن ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮب ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﻧﺪ.
ّ
ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﺑﺮادرش
در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪادﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﻮاب
ﻧﻤﯽدھﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آری ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻗﺮﯾﺐ ،و ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮد ،ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻣﺒﺎدرت
ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،آﯾﺎ ﻣﺜﺎلھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽزﻧﯽ ،ﻣﺜﺎلھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ؟! ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را
ﺑﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺐ ﻣﺎ را در آن ﮔﺮﻓﺘﯽ ،ﺧﻮدت ﺑﻪ آن ﺷﺮوع ﮐﻨﯽ؟! ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :وی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدھﻢ ،و اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ س ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ،ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ .ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻮﻓﻖ دارد،
ﻧﯿﮏ ﮔﻔﺘﯽ!! اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ  -ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ  -ھﺪف ﻋﻤﺮ از آﻧﭽﻪ
ﺷﻨﯿﺪی اذﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﻮﺑﯿﺦ وی ﻧﺒﻮد ،وی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎران و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ را اﻧﮕﯿﺰه داده و ﺑﻪﺳﻮی ﺟﮫﺎد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ای ﺑﺮادرم
ﺑﻨﺸﯿﻦ و او ﻧﺸﺴﺖ .و ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ وی ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ،
ذاﺗﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و دﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ھﻤﻪ ادﯾﺎن
ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪه وﻋﺪه ﺧﻮد ،و ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪه وﻋﺪه ﺧﻮد ،و ھﻼ ک ﮐﻨﻨﺪه دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﺗﻮ واﻟﯿﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺸﻔﻖ ھﺴﺘﯽ،
ﭼﻮن از ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻧﻔﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن را ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن اﻣﺮﻣﺎن ﮐﻨﯽ و از ﺗﻮ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ﮔﻔﺘﻪ وی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر و ای
دوﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ ،ﺗﻮ ﺑﻪ رﻏﺒﺖ اﺳﻼم آورده ﺑﻮدی ،و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب
ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی ،و از ﮐﻔﺎر ﺑﺎ دﯾﻨﺖ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدی ،ﺗﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را راﺿﯽ
ﮔﺮداﻧﯽ ،و ﮐﻠﻤﻪ وی را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯽ ،ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ﻣﺮدم ھﺴﺘﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺖ
ﮐﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.
و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ س ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻼل را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻧﻤﻮد :ای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﮫﺎد روم در ﺷﺎم ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎن اﺳﺖ ،و وی ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻌﺪ ازآن ﻣﺮدم ھﺮ روز ده ﺗﻦ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ ،ﺳﯽ ﺗﻦ ،ﭼﮫﻞ ﺗﻦ ،ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ و ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ اردوﮔﺎه
ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .روزی اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺮداﻧﯽ از
اﺻﺤﺎب ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪ ،و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ را دﯾﺪ ،وﻟﯽ آن
آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻠﯿﻪ روم ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﺮای ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره اﯾﻨﮫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻨﯽ اﺻﻔﺮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ
ھﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ را دارﯾﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻧﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﻮﺳﻂ
آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﮫﺎد دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ ،و در ﺛﻮاﺑﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ھﻤﻪ ﯾﺎران
وی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدی ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ
»ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ رﺳﻮل اﷲ اﱃ ﻣﻦ ﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻰ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ

واﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ .ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ .ﻓﺎﲏ اﺣـﻤﺪ اﻟﻴﻜﻢ اﷲ اﻟﺬي ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻓﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺘﺐ ﻋﲆ اﻟـﻤﻮﻣﻨﲔ اﳉﻬﺎد ،واﻣﺮﻫﻢ ان ﻳﻨﻔﺮوا ﺧﻔﺎﻓ ﹰﺎ وﺛﻘﺎﻻﹰ وﳚﺎﻫﺪوا ﺑﺎﻣﻮاﻟـﻬﻢ

واﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،واﳉﻬﺎد ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ،واﻟﺜﻮاب ﻋﻨﺪاﷲ ﻋﻈﻴﻢ .وﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺮﻧﺎ
اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ اﱃ ﺟﻬﺎد اﻟﺮوم ﺑﺎﻟﺸﺎم ،وﻗﺪ ﺳﺎرﻋﻮا اﱃ ذﻟﻚ وﻗﺪ ﺣﺴﻨﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻴﺘﻬﻢ ،وﻋﻈﻤﺖ
ﺣﺴﺒﺘﻬﻢ؛ ﻓﺴﺎرﻋﻮا ﻋﺒﺎداﷲ اﱃ ﻣﺎ ﺳﺎرﻋﻮا اﻟﻴﻪ ،واﻟﺘﺤﺴﻦ ﻧﻴﺘﻜﻢ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺎﻧﻜﻢ اﱃ اﺣﺪي

اﳊﺴﻨﻴﲔ :اﻣﺎ اﻟﺸﻬﺎده ،واﻣﺎ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻐﻨﻴﻤﻪ ،ﻓﺎن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﺮض ﻟﻌﺒﺎده ﺑﺎﻟﻘﻮل دون

اﻟﻌﻤﻞ ،وﻻ ﻳﺰال اﳉﻬﺎد ﻻﻫﻞ ﻋﺪاوﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻳﻨﻮا ﺑﺪﻳﻦ اﳊﻖ ،وﻳﻘﺮوا ﳊﻜﻢ اﻟﻜﺘﺎب .ﺣﻔﻈﺎﷲ

ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ ،وﻫﺪ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ،وزﻛﻰ اﻋﻤـﺎﻟﻜﻢ ،ورزﻗﻜﻢ اﺟﺮ اﻟـﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ« .١

»ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﻣﮫﺮﺑﺎن .از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای آن ﻋﺪه از
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﯾﻤﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺟﮫﺎد را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺳﺒﮑﺒﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﺎر ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و ﺑﺎ اﻣﻮال و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺟﮫﺎد ﻓﺮﯾﻀﻪای
اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ،و ﺛﻮاب ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ﺟﮫﺎد روم در ﺷﺎم
ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﻘﺖ و ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،و اﻣﯿﺪ و ﺗﻤﻨﺎیﺷﺎن ﺑﻪ ﺛﻮاب ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺑﻪﺳﻮی
آﻧﭽﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖھﺎیﺗﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﯽ از دو ﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ :ﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ،ﯾﺎ ﻓﺘﺢ و ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و
ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺪون ﻋﻤﻞ راﺿﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﻋﺪاوت
وی ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب اﻗﺮار ورزﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦﺗﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﻔﻆ دارد ،و ﻗﻠﺐ ھﺎﯾﺘﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن را
ﺗﺰﮐﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮایﺗﺎن اﺟﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺻﺎﺑﺮ را ﻧﺼﯿﺐ ﺑﮕﺮداﻧﺪ«.
و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ) (۲/۱۲۶و
اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١اھﻞ ﯾﻤﻦ دﻋﻮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮐﺜﺮ ارﺗﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
اھﻞ ﺷﺎم رﻓﺘﻨﺪ از آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

٢٣٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س )ارﺗﺶ(  ١را
ﺣﺮﮐﺖ داد ،درﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮد ،و ﺑﺮ وی ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ ،و ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم دﺳﺘﻮر داد ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدن آن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮایﺷﺎن ،ﺑﺸﺎرت و ﻣﮋده داد ،ﺗﺎ در آن ﻣﺴﺠﺪھﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺷﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻃﻌﺎم
ﺑﺮایﺗﺎن زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،وﻣﻦ از ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ و ﮐﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺧﻮاھﻢ .اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﻌﺒﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ و ﮐﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ده ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺣﻔﻆ دارﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۳آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه.
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺸﻮرت
اش ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ )ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و
اﻣﯿﺮ ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اول ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ(.
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) (۴/۶۱از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻧﮑﻨﺪ  ،٢ﭼﻮن ﻣﺎ زﻣﯿﻦ
ﻣﺰروﻋﻪ ﻓﺎرس را ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،و از دو ﺑﺨﺶ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺘﺮ آن ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮده اﯾﻢ  ،٣و ﻋﺮاق را ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺮات ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ھﻢ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .و ﻋﻤﺮ س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺎز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮاﮔﺎھﯽ
ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدهای از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ
وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ وﻋﺪه ﺧﺪا ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟ ﺳﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب
ﺑﺮایﺗﺎن وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث دھﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 -١در اﺻﻞ ﺣﺒﺸﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻃﺮف ﻓﺎرس ﺑﺮایﺷﺎن از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮفھﺎ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ آﻧﮫﺎ و
ﺳﯿﻄﺮه و ﻏﻠﺒﻪﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺮی .و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺳﻪ روز آﻧﮫﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮف
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،و در روز ﭼﮫﺎرم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﻋﺮاق را دو ﻧﯿﻢ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮب آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،و ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﺧﻮب آن ﺗﺤﺖ ّ
ﺗﺼﺮف آﻧﮫﺎﺳﺖ .م.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ھﺮ دﯾﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﻨﺪه دﯾﻨﺶ ،ﻏﺰت دھﻨﺪه ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،و اھﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﯿﺮاثھﺎی اﻣﺖھﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟
آن ﮔﺎه :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن
دوﻣﯿﻦ ﮐﺲ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ -ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻂ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ -ش ﺑﻮد،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺮدی از ﺳﺎﺑﻘﻪ داران ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر
ﮐﻦ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﻘﺖ و
ﺳﺮﻋﺖﺗﺎن ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ و روﺑﺮو ﺷﺪن )ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ( را ﺳﺨﺖ داﻧﺴﺘﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪﺳﻮی ﺟﮫﺎد ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ دﻋﻮت ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺟﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،ﺳﻠﯿﻂ و ﺳﻌﺪ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ از وی
ّ
ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آن اﻧﺘﺼﺎب
درک ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ را ﺑﺮ ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :از اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺸﻨﻮ ،و آﻧﮫﺎ را در اﻣﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎز ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺴﺐ
ﻧﮑﺮدهای ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﺠﻠﻪ ﺗﻼش ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟﺰ ﻣﺮد
ﻣﺘﯿﻦ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ،ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮدداری از آن را ﻣﯽداﻧﺪ ،دﯾﮕﺮی در
ﮐﺎر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮی ) (۴/۶۱از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﮑ ّﺮر ﮐﻦ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺮﻋﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی
دﺷﻤﻦ و ﺟﻨﮕﯿﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ روی ﮔﺮداﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻋﻤﻞ اﯾﺸﺎن را ﻗﻮم )دﯾﮕﺮی(
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و آﻧﺎن ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮑﺒﺎر و ﮔﺮاﻧﺒﺎر ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﯾﻦ )اﻣﺎرت( ﺑﮫﺘﺮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺮایﺷﺎن ﺟﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ را اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و
او را در ﺧﺼﻮص ﻋﺴﮑﺮش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺸﻮرت ﻋﻤﺮس ﺑﺎ اﺻﺤﺎب درﺑﺎره ﺧﺮوج ﺑﻪﺳﻮی ﻓﺎرس
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮی ) (۴/۸۳از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺗﻮاﻓﻖ و ﮔﺮد آﻣﺪن اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻣﺮدی از آل ﮐﺴﺮی
ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮار
رﺳﯿﺪ .و ﻃﻠﺤﻪ را ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﻮص ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﻮد

١

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭙﺶ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ش را ،و ﻋﻠﯽ س را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ،و از ﻣﺮدم ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ،و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ وی ﻣﺸﻮرت
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرس را دادﻧﺪ ،و او اﯾﻦ ﻣﺸﻮرت را ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺻﺮار و و ﻋﻮدت ﻃﻠﺤﻪ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد) ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺖ و ﻃﻠﺤﻪ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮد( ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رأی ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد ،ﻃﻠﺤﻪ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻗﺒﻞ از آن روز و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻓﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ،
ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار  ،٢ﺧﻮدت ﺑﺎش و ﻋﺴﺎﮐﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻗﻀﺎ و
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را درﺑﺎره ﻋﺴﺎﮐﺮت در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ دﯾﺪهای ،ﭼﻮن اﮔﺮ ارﺗﺸﺖ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺨﻮرد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ً
ﺑﺨﻮری ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮ اﺑﺪا ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ ﻧﺪھﻨﺪ،
ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺆول ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺪﻗﺎت در ﻧﺠﺪ ﺑﻮد ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﻮرتﺷﺎن ،ﻣﻮاﺻﻠﺖ ورزﯾﺪ .ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :وی را ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺷﯿﺮ ﭼﻨﮕﺎل ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  ،٣و اھﻞ رأی ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ّ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س وﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱/۶۵از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﻻی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎان س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
ﻋﺜﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﺗﺎن از ﻧﺰدم ،ﺑﻌﺪ از آن
 -١ﭼﺎھﯽ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ رأی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺖ.
 -٣ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﺎن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٣٥

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮش ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎد .از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ روز
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ھﺰار روز در ﻣﺎ ﺳﻮای آن از ﻣﻨﺎزل ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .١
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱/۶۱از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮان
ﻣﯽﻧﻤﻮد -ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ،و از ﺑﯿﺎن آن ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺮا ﺟﺰ ﺣﺮﯾﺾ ﺑﻮدﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ در راه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ھﺰار ﺷﺒﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺐ آن ﻗﯿﺎم ﺷﻮد و روزش روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .٢
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﻪ ﺟﮫﺎد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴/۹از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﯾﮑﺠﺎی و
ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺸﻮد ،و آﻧﭽﻪ را ﯾﮑﺠﺎی و ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺴﺎزد ،ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را
ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،دو ﺗﻦ ھﻢ از ﺧﻠﻘﺶ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ
اﻣﺖ ھﻢ در ﭼﯿﺰی از اﻣﺮ وی ﺗﻨﺎزع ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﻣﻔﻀﻮل از ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ
اﻧﮑﺎر ورزﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ را و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎی
ﻣﺎن ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در دﯾﺪﮔﺎه و ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻗﺮار دارﯾﻢ ،اﮔﺮ وی ﺑﺨﻮاھﺪ
اﻧﺘﻘﺎم را ﺳﺮﯾﻊ و زود ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﻐﯿﯿﺮی از ﺟﺎﻧﺐ وی ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﻇﺎﻟﻢ را

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۶۵/۱و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۶۶۷آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی« ) (۱۳۶۱ذﮐﺮ
ﮐﺮده و آن را در »ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮھﯿﺐ« ) (۱۲۲۴ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺣﺎﮐﻢ
ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻧﯿﺰ آن
را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ).(۴۷۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۱/۱در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﻌﺒﻦ و دﯾﮕﺮان وی
را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻪ ﺳﺎل ) (۱۵۷در ﺳﻦ  ۷۱ﯾﺎ ۷۳
ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﻻدت او ﻧﯿﺰ  ۵۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۸۱/۲اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ
) (۴۳۳آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (۲۷۰۴و »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ«.

٢٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﺼﯿﺮش را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ وی دﻧﯿﺎ را دار اﻋﻤﺎل
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و آﺧﺮت را ﻧﺰدش دار ﻗﺮار ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ:
َ
ۡ
َّ
ْ
َ ۡ َ َّ َ َ َ
� ُـٔوا ْ ب َما َع ِملُوا ْ َو َ� ۡجز َي ٱ� َ
ِين أ ۡح َس ُنوا بٱ ُ
ٰٓ
� ۡس َ�﴾ ]اﻟﻨﺠﻢ.[۳۱ :
﴿ ِ�ج ِزي ٱ�ِين أ
ِ
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ ﺑﺪﮐﺎران را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﺷﺎن ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺪھﺪ ،و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏﺷﺎن ﭘﺎداش دھﺪ«.
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﻗﻮم روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ اﻣﺸﺐ ﻗﯿﺎم را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و
ﺗﻼوت ﻗﺮآن را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺼﺮ و ﺻﺒﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و
اﺳﺘﻮاری روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ ،و راﺳﺘﮑﺎر و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﯽ س در روز ﺻﻔﯿﻦ

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۴/۱۱از اﺑﻮﻋﻤﺮه اﻧﺼﺎری و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ س در
روز ﺻﻔﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮد ،و اﻧﮕﯿﺰه داده ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ
دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب دردﻧﺎک ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و ﺑﻪ رﺳﻮل وی ،و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ،ﮐﻪ ذﮐﺮش ﻋﺎﻟﯽ و
ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻮاب آن را ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎه ،و ﺟﺎھﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮب در ﺟﻨﺎت ﻋﺪن
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ وی ﮐﺴﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﮐﻪ
در راه او در ﺻﻔﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻮن دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺻﻒھﺎیﺗﺎن را ﭼﻮن دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و روزه دار را ﭘﯿﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون زره را در ﻋﻘﺐ
ﻗﺮار دھﯿﺪ ،و دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻦ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ...و ﺧﻄﺒﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه.
ﻋﻠﯽ س و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺧﻮارج

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۴/۵۷از اﺑﻮاﻟﻮداک ھﻤﺪاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س در
ﻧﺨﯿﻠﻪ آﻣﺪ ،و از ﺧﻮارج ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در اﻣﺮ آن ﺳﺴﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎرهای از
ھﻼ ﮐﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ درک ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،و در ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزی ﻧﻮر ﺧﺪا
ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎران ﮔﻤﺮاه و ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺮم ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮآناﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﻓﻘﮫﺎء در دﯾﻦاﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎی در ﺗﺄوﯾﻞ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﻼم اھﻞ

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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اﯾﻦ اﻣﺮاﻧﺪ) ،ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎ
اﻋﻤﺎل ﮐﺴﺮی و ھﺮﻗﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦ اھﻞ ﻣﻐﺮبﺗﺎن
آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا وﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﺑﺮادران اھﻞ ﺑﺼﺮه ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﺪ ،ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻗﻮت ﺑﻪ
ﻃﺎﻋﺖ و ﯾﺎرای ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﮔﻨﺎه ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿ ّﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﺳﺴﺘﯽ آﻧﮫﺎ در ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۴/۶۷ازﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻣﺨﻨﻒ از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ س
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ - :و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﮫﺮ ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮدم،
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ وی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪﺳﻮی
ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺰد وی اﺳﺖ ،دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺣﯿﺮان ،از ﮐﺘﺎب
ﺧﺸﮏ ،از دﯾﻦ ﻣﻨﺤﺮف ،در ﻃﻔﯿﺎن ﺳﺮﮔﺮدان و در ﮔﻮدال ﮔﻤﺮاھﯽ واژﮔﻮن اﺳﺖ ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮫﺎ آﻧﭽﻪ را از ﻗﻮت و اﺳﺒﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺼﺮت دھﻨﺪه ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،روزھﺎی ﭼﻨﺪی ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ رؤﺳﺎ و ﭼﮫﺮهھﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺷﺎن را ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﺸﺎن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و از اﯾﻦ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﺑﮫﺎﻧﻪ آورد ،و ﮐﺴﯽ ھﻢ اﯾﻦ را ﯾﮏ
ﻋﻤﻞ اﺟﺒﺎری و ﺑﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ،و ﮐﻤﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻃﯽ داﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ س در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ
ﮐﺎھﻠﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟! آﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ در ﻋﻮض آﺧﺮت راﺿﯽ ﺷﺪی؟! و ﺑﻪ ذﻟﺖ و
ﺧﻮاری ﺑﻪ ﻋﻮض ﻋﺰت ﺗﻦ دادی؟! آﯾﺎ ھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم،
ﭼﺸﻢھﺎیﺗﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﺣﺎل ﺳﮑﺮات ﻣﻮت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺘﺎن ﺷﺐ ﮐﻮر
اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﺷﯿﺮھﺎی ﺷﺮی  ١در وﻗﺖ راﺣﺖ ،و وروﺑﺎھﺎی
ﻧﯿﺰﻧﮓ ﺑﺎز وو ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺪت دﻋﻮت ﮐﺮده ﺷﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
 -١اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮات ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺜﻞ زده ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ً
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،و ﺷﻤﺎ اﺑﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺷﻮد ،و ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰﺗﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ زﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان در دام ﺣﯿﻠﻪ و ﻣﮑﺮ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ و
ﺧﻮد ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺣﯿﻠﻪای ﻧﻤﯽﺳﻨﺠﯿﺪ .از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ﻣﯽرود و ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ و )دﺷﻤﻦﺗﺎن( از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ در ﻏﻔﻠﺘﯽ ﻏﺎﻓﻠﯿﺪ ،ﺑﺮادر و
ھﻤﻨﻮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺪار و دارای ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ذﻟﺖ ﺗﻦ داده
اﺳﺖ ،و ﺟﻨﺠﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻘﮫﻮر و ﻣﺴﻠﻮب اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﯽ دارم ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﯽ دارﯾﺪ ،ﺣﻖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺼﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،و ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﯿﻤﺘﺘﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢﺗﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ و
ﺗﻌﺪﯾﺪ دادن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ
ﻣﻦ در ﺧﻔﺎ و آﺷﮑﺎرا ،و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﯾﻢ در وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،و ﻃﺎﻋﺖ در
وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اراده ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ :در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،درک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺮﯾﺎد ﺣﻮﺷﺐ ﺣﻤﯿﺮی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ در روز ﺻﻔﯿﻦ و ﺟﻮاب ﻋﻠﯽ ﺑﻪ وی
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۳۱۵از ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ دﺷﻤﻘﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺣﻮﺷﺐ ﺣﻤﯿﺮی در روز ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻠﯽ س را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ! از ﻣﺎ
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮ ،و ﻣﺎ ﺗﻮ را در ﺧﺼﻮص ﺧﻮنھﺎی ﻣﺎن و ﺧﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﯿﻢ ،و ﺗﻮ را
ﺑﺎ ﻋﺮاﻗﺖ وا ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،و ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷﺎم ﻣﺎن واﮔﺬار ،و ﺧﻮنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻧﮕﻪ دار.
ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ام ﻇﻠﯿﻢ! اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎری و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﺮاﯾﻢ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دارد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و در ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻦ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری و ﻣﻼﯾﻤﺖ اھﻞ ﻗﺮآن ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﮫﺎ ﻗﺪرت دﻓﺎع و ﺟﮫﺎد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﮕﺮدد ،راﺿﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۵رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﻌﺪ در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) (۴/۴۴از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﯾﺎد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آﻧﮫﺎ،

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺪ :ﺳﻌﺪ -در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ -ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد ،وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ
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و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای وی ﺷﺮﯾﮑﯽ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻧﻪ ھﻢ درﻗﻮل وی ﺧﻼﻓﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﻨﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ:
ََ َ
ُ
َ
ّ ۡ َ َّ ۡ َ َ
َّ
﴿ َولق ۡد ك َت ۡب َنا ِ� ٱ َّلز ُ�ورِ ِم ۢن َ� ۡع ِد ٱ�ِك ِر أن ٱ��ض يَ ِر� َها ع َِباد َِي ٱل� ٰل ُِحون
] ﴾١٠٥اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۱۰۵ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ در زﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ )ﺗﻮرات( ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ وارث زﻣﯿﻦ

ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺷﻤﺎ و وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز از آن ﻃﻌﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ،و از آن ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،و
اھﻞ آن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،و ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب روزﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ازاﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ،١و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﮔﺮوه و ﻟﺸﮑﺮ  ٢از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهھﺎی ﻋﺮب و
اﻋﯿﺎن آﻧﮫﺎ و ﺑﮫﺘﺮ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻋﺰت ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﮔﺮ
از دﻧﯿﺎ دل ﺑﺮﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮت روی آورده رﻏﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﺘﺎل ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ اﺟﻞ و ﻣﺮﮔﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﮐﺎم
ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﻮتﺗﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽرود و آﺧﺮتﺗﺎن را ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ.
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ

ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اھﻞ آن را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ازآﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪ ھﺴﺘﯿﺪ و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﮑﺎری اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و اﻣﻮال ،زﻧﺎن،
ﭘﺴﺮان و ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪﯾﺪ -ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺖ -اﯾﻦ ّ
ﺗﺠﻤﻊﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﺗﺮس اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻼ ک ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ ،روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﯾﺎد
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن در آن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
 -١ھﺪف روزھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺑﺨﺶھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ
وﻟﯿﺪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
 -٢ھﺪف ھﻤﺎن ﻟﺸﮑﺮ دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﯾﺰدﮔﺮد ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس اﺳﺖ.

٢٤٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﻣﯿﻦ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﺎن ﺑﯽآب و ﮔﯿﺎه ،و ﺧﺎﻟﯽ از ﻋﻠﻒ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و در آن ﺟﻨﮕﻞ و
ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺷﻮد ،و ﺗﻮﺳﻂ آن دﻓﺎع ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؟ ّ
ﺗﻮﺟﻪ و
ّ
ھﻤﺖ ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول آﺧﺮت ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ.
رﻏﺒﺖ و ﺷﻮق ﺻﺤﺎﺑﻪ ن ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۹/۳۷از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ  ١س )رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ(

٢

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪر را ﮔﺮﻓﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮوج ﺑﺎ وی
را ﮔﺮﻓﺖ) ،داﯾﯽاش( اﺑﻮﺑﺮده ﺑﻦ ﻧﯿﺎر ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺎدرت ﺑﺎش .اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﻮاھﺮت ﺑﺎش .وی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،او
اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺑﻮدن )ﻧﺰد ﻣﺎدرش( دﺳﺘﻮر داد .و اﺑﻮﺑﺮده ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر وی وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد .٣
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻋﻤﺮس در ﺳﯿﺮ در راه ﺧﺪا و اﯾﻦ ﻗﻮل وی ﮐﻪ :ﺟﮫﺎد از ﺣﺞ
اﻓﻀﻞ اﺳﺖ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻢ ،اﮔﺮ در
راه ﺧﺪا ﺳﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ،ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ام را ﺑﺮای ﺧﺪا در ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﯽﻧﮫﺎدم و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦھﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎھﺎی
ﻧﯿﮑﻮ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻮن ﺣﺞ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ ﺟﮫﺎد از آن اﻓﻀﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۲۸۸آﻣﺪه.

 -١وی اﯾﺎس ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧﻮاھﺮزاده اﺑﻮﺑﺮده ﺑﻦ ﻧﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ.
 -٢اﯾﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ از اﻻﺻﺎﺑﻪ واﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ ).(۳۷/۹
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٢٤١

رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ ﺟﮫﺎد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در روز ﺑﺪر ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪم ،وی ﻣﺮا ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺴﺖ و ﻗﺒﻮﻟﻢ ﻧﮑﺮد ،و ﺷﺒﯽ ﻣﺜﻞ آن در ﺑﯿﺪاری،
اﻧﺪوه وﮔﺮﯾﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺒﻮﻟﻢ ﻧﮑﺮد ،دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪم ،و او ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺧﺪا
را ﺳﺘﻮدم .ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،در روزی ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،١
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﻪ ﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ و ﻋﻔﻮﻣﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ و
ﺣﻤﺪ زﯾﺎدی ﻣﺮا وراﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ اراده ﺟﮫﺎد را ﻧﻤﻮده ﺑﻮد

ھﻨﺎد از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﮐﻪ اراده ﺟﮫﺎد را ﻧﻤﻮدهام .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺶ را ﺑﮕﯿﺮ .و او را داﺧﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮐﻦ ،ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﯿﺮد .وی
داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﮫﺎ
ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارم ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﻮاری و ﺗﻮﺷﻪ ﺑﻮد .وی را دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آوردﻧﺪ ،و او
را از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س اﻣﺮ ﺗﻮﺷﻪ و ﺳﻮاری را ﺑﻪ وی داد ،و
ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﻮاری وی را آﻣﺎده ﮐﺮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺳﻮار ﺷﺪ ،دﺳﺘﺶ
را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ
وی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﻪﺟﺎی آورد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺮ از دﻧﺒﺎل وی ﭘﯿﺎده ﻣﯽرﻓﺖ ،و ّ
ﺗﻤﻨﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،و ﻋﻤﺮ
را ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ ده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۸۸آﻣﺪه.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮود و در راه ﺧﺪا ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ارﻃﺎه ﺑﻦ ﻣﻨﺬر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺮدم اﺟﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ دارد؟ آﻧﮫﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﺑﺮای وی روزه و ﻧﻤﺎز را ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺑﻌﺪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ھﻢ اﺟﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ دارد ،ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟
 -١ﯾﻌﻨﯽ در روز اﺣﺪ.

٢٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺷﺎم اﺳﺖ و از ﻟﺠﺎم اﺳﺐ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ درﻧﺪهای وی را ﻣﯽدرد ،و ﯾﺎ ﮔﺰﻧﺪهای وی را
ﻧﯿﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ وی را ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و از
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ھﻢ اﺟﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ دارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۸۹آﻣﺪه.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮوﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ درﺑﺎره ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ )در راه ﺧﺪا( ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ وی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اھﻞ
آن در ﻓﻘﻪ و ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽداد ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﻮد ،وﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهﺑﻮدم ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ﻧﮕﻪ دارد ،وﻟﯽ او اﯾﻦ را از
ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻃﺮﻓﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،و ﺷﮫﺎدت را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻦ وی را ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارم .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮد )ﮔﺎھﯽ( ﺷﮫﺎدت در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺷﮫﺮ ﺧﻮد از
ھﻤﻪ ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻣﺪﯾﻨﻪ در
ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮس و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮ رؤﺳﺎی ﻗﻮم در ﻣﺠﻠﺲ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺎره رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم و ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ

ﻋﻤﺮو ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد وی ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﻤﺮ در ﻣﯿﺎن ھﺮ دویﺷﺎن ﻗﺮار
داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﺪن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺳﮫﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎ ،وای ﺣﺎرث اﯾﻨﺠﺎ ،و آن دو را )از ﺟﺎھﺎﯾﺸﺎن( ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ اﻧﺼﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﺪن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او آن دو را ھﻤﺎن ﻃﻮر )از
ﺟﺎھﺎﯾﺸﺎن( ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻪ ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﮐﺮد؟ ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ،ﺑﺮ وی ﻣﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﯽﺳﺰد ﮐﻪ ﻣﻼﻣﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎن ﺳﺎزﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻗﻮم دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ دﻋﻮت ﺷﺪﯾﻢ و
ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر از ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﺪ ،آن دو

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ واﻗﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
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٢٤٣

ﻧﺰدش آﻣﺪه ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﻧﭽﻪ را اﻣﺮوز ﻧﻤﻮدی دﯾﺪﯾﻢ ،و داﻧﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ آن را ﻣﺎ از )ﻃﺮف(  ١ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن آوردهاﯾﻢ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن
آﻧﭽﻪ را )از ﻓﻀﻞ از ﻣﺎ ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ( دوﺑﺎره درک ﻧﺎﯾﯿﻢ؟ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ
اﯾﻦ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮز روم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ آن
دو ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﻓﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۷/۱۳۶آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﯿﺮ از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﺼﻌﺐ از ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۱۱۱ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ
ﻗﻮل ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺮای ھﻤﺎن رؤﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪم
داﺷﺖ
٢
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۸۲از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک از ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﺣﺎزم از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ دروازه ﻋﻤﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ھﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ درﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن :ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ش ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ اﺟﺎزه
دھﻨﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮای اھﻞ ﺑﺪر ﭼﻮن ﺻﮫﯿﺐ ،ﺑﻼل و ﻋﻤﺎر ش ﺑﻪ اﺟﺎزه دادن
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد )-ﺣﺴﻦ  /ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪری ﺑﻮد ،و آنھﺎ را
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،و درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺳﻔﺎرش و وﺻﯿﺖ ھﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،-آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن اﻣﺮوز ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم! وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻼﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ،و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﮫﯿﻞ -ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ و ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﻮد -٣
ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم- ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،-ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را در روھﺎیﺗﺎن ھﺴﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،اﮔﺮ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮم ھﻢ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﺷﻤﺎ ھﻢ دﻋﻮت ﺷﺪﯾﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ،
ﻓﻮتﺷﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،از اﯾﻦ دروازهﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ آن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ- ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ-
ﺷﻤﺎ راھﯽ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اﯾﻨﮫﺎ از ﺷﻤﺎ در آن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ
 -١اﯾﻦ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ از اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٢وی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ  /ﺗﻌﺎﻟﯽ.
 -٣اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ از ﺳﺨﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺟﮫﺎد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،و آن را رھﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺪان ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت را ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد ،و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای
را ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی او ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ از ﺷﺘﺎب ﺑﻪﺳﻮی وی ﺳﺴﺘﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ  .١و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۱۱۰ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن را از ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﻦ از ﻋﻤﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه.
و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺎوردی از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﯿﺪ از ﺣﺴﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) ٢ (۲/۹۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺳﮫﯿﻞ و اﻗﺎﻣﺘﺶ در راه ﺧﺪا ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﺮگ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۵/۳۳۵از اﺑﻮﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ -ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ھﻤﺮاه ﺷﺪﯾﻢ ،از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﺴﺘﺎدن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در راه ﺧﺪا ،در ﺳﺎﻋﺘﯽ از
ﻋﻤﺮش ،از ﻋﻤﻞ ھﻤﻪ ﻋﻤﺮش در ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .ﺳﮫﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎ
ﻣﺮﮔﻢ در ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او در ﺷﺎم
ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۹۴آﻣﺪه.
و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۸۲از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻪﺳﻮی ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﺎﻟﻪ و زاری و ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ اھﻞ
ﻣﮑﻪ ﺑﺮ وی
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از اﺳﻮدﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن از اﺑﻮﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻘﺮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم س از ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،اھﻞ ﻣﮑﻪ در رﻓﺘﻦ وی ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ
ﺷﺪﯾﺪی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن را داﺷﺖ در ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ از وی
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻄﺤﺎء ،و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۸۲/۳در ﺳﻨﺪ آن ﺑﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮد دارد و
ﺣﺴﻦ از ﻋﻤﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۸۲/۳در ﺳﻨﺪ آن زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﯿﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۲۷۰/۱آﻣﺪه
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺑﻮد رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در اﻃﺮاﻓﺶ اﯾﺴﺘﺎده و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ وی ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮدم را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻔﺴﻢ از ﻧﻔﺲھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪهام ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﺰﯾﺪن ﺷﮫﺮی ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﺷﻤﺎ ،وﻟﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ  ١ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و در آن ﻣﺮداﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻧﻪ آﻧﮫﺎ از ﺳﺮان ﻗﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ از ﺧﺎﻧﺪانھﺎی آﻧﮕﺎه
ﻣﺎ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -آن ﭼﻨﺎن ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮهھﺎی ﻣﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﮕﺮدد ،و آﻧﮫﺎ را در
راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎز ھﻢ روزی از روزھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آوردﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ را در دﻧﯿﺎ از ﻣﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در آﺧﺮت ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﺪا ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﺎم روی آورد ،و ﻣﺘﺎع و ﺣﺸﻢ وی از دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ﺧﺪا
رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۳۱۰آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۷۸از
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و ﻃﻠﺐ ﻣﺮگ در راه ﺧﺪا

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از زﯾﺎد ﻣﻮﻻی آل ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪ س در وﻗﺖ ﻣﺮگ ﺧﻮد
ﻓﺮﻣﻮد :در روی زﻣﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از آن ﺷﺐ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﻮد ،و
در ﺳﺮﯾﻪای از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ھﺠﻮم ﻣﯽآوردم،
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﮔﻔﺖ:
ﺷﺒﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺮوﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻪام اھﺪاء ﺷﻮد ،ﻣﻦ وی را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺸﺎرت داده ﺷﻮم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺷﺐ ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﻪای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ھﺠﻮم
آورم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۵۰آﻣﺪه ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س
ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ،ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﺮا از ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎز داﺷﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۱۴از اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺧﺎﻟﺪ س ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺟﮫﺎد ﻣﺮا از ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎدی از ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ.
 -١اﺳﻼم.

٢٤٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﮫﺎد از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺑﮫﺪﻟﻪ از اﺑﻮاﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﺧﺎﻟﺪ س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮگ را در ﺟﺎھﺎﯾﺶ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم،
وﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺟﺎن دھﻢ .و ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﻋﻤﻠﻢ ﻧﺰدم ﺑﻌﺪ از »ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲ« ،اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﺷﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن در ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﭙﺮ ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدم ،و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺑﺮ ﺳﺮم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺎر
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻼح و اﺳﺒﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،و آن را
در راه ﺧﺪا ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺎزه وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ زﻧﺎن آل وﻟﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن را ﻧﺪرﻧﺪ و ﺻﺪای
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه ،و در ) (۱/۴۱۵ﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ آناﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺻﻮف در ﺣﻤﺺ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮواﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻼل ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ در راه ﺧﺪا
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺎر ﭘﺴﺮان ﺣﻔﺺ و آﻧﮫﺎ از ﭘﺪران واﺟﺪادﺷﺎن

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻼل ﭘﯿﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ ش آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎد در راه
ﺧﺪاﺳﺖ« .و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ آن وﻗﺖ در راه ﺧﺪا اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم.
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻼل ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻖ ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﺳﻨﻢ
زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮﺗﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺟﻠﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻼل ﺑﺎ وی
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،و او ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن
اﺑﻮﺑﮑﺮ س را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻼل اﺑﺎ ورزﯾﺪو از وی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻼل! ﭘﺲ
)ﺑﺮای( ﮐﯽ )واﻣﯿﮕﺬاری(؟  ١ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺳﻌﺪ ،ﭼﻮن وی در ﻗﺒﺎء در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اذان داده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﺮ اذان را ﺑﻪ ﻋﻘﯿﻪ و ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ  ١ .٢ھﯿﺜﻤﯽ

 -١ھﺪﻓﺶ اذان اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱۶۸/۳در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۲۷۴/۵آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٤٧

) (۵/۲۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦﺑﻦ ﺳﮫﯿﻞﺑﻦ ﻋﻤﺎر آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۶۸ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
و از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺑﻼل س در ﺣﺎﻟﯽ اذان داد ﮐﻪ ھﻨﻮز رﺳﻮل
ﺧﺪا ص دﻓﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ« ،ﻣﺮدم در
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اذان ﺑﺪه .او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮا آزاد ﮐﺮدهای ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﺪا آزاد ﻧﻤﻮدهای ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ رھﺎ ﻧﻤﻮدهای
واﮔﺬار .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا آزاد ﻧﮑﺮدهام ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ رھﺎ
ﻧﻤﻮدهای واﮔﺬار .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا ازاد ﻧﮑﺮدهام .ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اذان ﻧﻤﯽدھﻢ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﺖ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮھﺎی ﺷﺎم ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ھﻤﺮاه آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ .و از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻼل ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﯿﮏ.
ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﺪا آزاد ﻧﻤﻮدهای و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺧﺪا .ﺑﻼل
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ در راه ﺧﺪا ﺑﺠﻨﮕﻢ ،و او اﺟﺎزه داد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۵۰از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪاد از ﻧﺸﺴﺘﻦ از ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﯾﻪ ﺧﺮوج
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۹/۴۷از اﺑﻮﯾﺰﯾﺪ ﻣﮑﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﯾﻮب و

ﻣﻘﺪادب ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ درھﺮ ﺣﺎل ﺑﯿﺮون روﯾﻢ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ را دﻟﯿﻞ
ﻣﯽآوردﻧﺪ:
ُ ْ َ ٗ َ َ ٗ
﴿ٱنفِروا خِفا�ا وث ِقا�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺳﺒﮑﺒﺎر و ﮔﺮاﻧﺒﺎر ﺑﯿﺮون روﯾﺪ«.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه و در اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه :آن ﮔﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و اذان را ﺑﺮای وی
ﺳﭙﺮد و ﺑﻌﺪ از وی ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺤﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

٢٤٨
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و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۶از اﺑﻮراﺷﺪ ﺣﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻘﺪادﺑﻦ
اﺳﻮد س ﺳﻮار ﮐﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوﻗﯽ از ﺻﻨﺪوقھﺎی
ﺻﺮاﻓﯽھﺎ در ﺣﻤﺺ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و از آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺴﻤﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،وی ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺬور داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮره
ْ َ ٗ َ ٗ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ﴿ :ٱنفِ ُروا خِفا�ا َوث ِقا�﴾ .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮراﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ آﻣﺪه ،و در وی ﺿﻌﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و )از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﯽ( ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ و
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۱۵از اﺑﻮراﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ
) (۹/۲۱آن را از ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﻘﺪاد اﺑﻦ اﺳﻮد س در
دﻣﺸﻖ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و در ﺻﻨﺪوق اﺿﺎﻓﯽ و ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
از وی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﻣﺴﺎل از ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮره ﺧﺮوج ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ْ َ ٗ َ ٗ
﴿ٱنفِ ُروا خِفا�ا َوث ِقا�﴾ .و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺳﺒﮑﺒﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ.

ّ
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۵۵۰از ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ

از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س ﺳﻮره ﺑﺮاءه را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل
ْ َ ٗ َ ٗ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻣﺪ﴿ :ٱنفِ ُروا خِفا�ا َوث ِقا�﴾ .و ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن
ﻣﺎ را ﭼﻪ ﺟﻮان و ﭼﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ای ﭘﺴﺮاﻧﻢ ،ﻣﺮا آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮا
آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ! ﺗﻮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﻨﮕﯿﺪی ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺟﻨﮕﯿﺪی ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س
ﺟﻨﮕﯿﺪی ﺗﺎ آن ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺣﺎل ﻣﺎ را ﺑﮕﺬار ﺗﺎ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﺮا
آﻣﺎده ﺳﺎزی ،و در ﺟﻨﮓ درﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ورزﯾﺪ ،و در آن ﻓﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰﯾﺮهای ،ﺗﺎ
ھﻔﺖ روز ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن دﻓﻨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ در آن دﻓﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۶از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﯽ از اﻧﺲ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۱و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۵۳از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎد از ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﯽ از اﻧﺲ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٤٩

ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و آن را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۱۲آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ اﺑﻮاﯾﻮب در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۵۸از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﯾﻮب در ﺑﺪر ﺑﺎ رﺳﻮل
ّ
ﺧﺪا ص ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ،از ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ) ١ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺗﺨﻠﻒ

ﻧﻮرزﯾﺪ )و دﯾﮕﺮ در ھﻤﻪ ﺟﻨﮓھﺎی آﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ورزﯾﺪ( ،و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻦ وی از
ﺟﻨﮓ ھﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ارﺗﺶ ﺑﻮد ،او در آن ﺳﺎل ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﺲ از آن
)ﺳﺎل( آه و ﺣﺴﺮت ﺧﻮرده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ )ﺑﺮ ﻣﻦ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )-
ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ﺑﻌﺪ اﺑﻮاﯾﻮب ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در رأس ﺳﭙﺎه ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﯾﺰﯾﺪ ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدت وی ﻧﺰدش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی
داری؟ ﮔﻔﺖ،ﻧﯿﺎز ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﻣﺮا ﺑﺎر ﮐﻦ و ﺑﻌﺪ از آن داﺧﻞ ﺧﺎک
دﺷﻤﻦ ﻧﻤﺎ ،و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راه
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ دﻓﻨﻢ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺮد) .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎرش ﻧﻤﻮد ،و
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺣﺮﮐﺘﺶ داد ،و راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن وی را دﻓﻦ ﻧﻤﻮد و
ُ ْ
ﺑﺮﮔﺸﺖ() .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﯾﻮب س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :ٱنفِروا
َ ٗ َ ٗ
خِفا�ا َوث ِقا�﴾ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺟﺰ ﺳﺒﮑﺒﺎر و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۹از ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۱/۴۰۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻓﺰاری از ّ
ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و آن ﺟﻮان را ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۴۰۴از اﺑﻮﻇﺒﯿﺎن از ﺷﯿﺦھﺎﯾﺶ از اﺑﻮاﯾﻮب س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ّ
ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﺎر
ﮐﻨﯿﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺮا در زﯾﺮ ﻗﺪمھﺎﯾﺘﺎن دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و آﻧﮫﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ...و ﺗﻤﺎم ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.

 -١ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﻗﻮس از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

٢٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ( ) ۸/۵۹آﻣﺪه ،از اﺑﻮﻇﺒﯿﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﯾﻮب س ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎک و زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﺮا در زﯾﺮ ﻗﺪم ھﺎﯾﺘﺎن ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽآورد ،داﺧﻞ
ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد«.اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۹ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎق اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ در ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن ﻧﻌﻤﺖ دﻧﯿﺎ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ در راه ﺧﺪا

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ  -ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزھﺎﯾﯽ
راه ﭘﯿﻤﻮد  - ١در ﯾﮏ روز ﮔﺮم ﺑﻪ اھﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و دو ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪ
ﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن ،در ﺑﺴﺘﺎﻧﺶ درﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﺶ را آب ﭘﺎﺷﯽ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺮای )اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ(  ٢آﺑﯽ را در آن ﺳﺮد ﻧﻤﻮده ،و ﻃﻌﺎﻣﯽ را در آن ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ وی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮ دروازه ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ھﺮدو ھﻤﺴﺮش و
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای وی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب و
ﺑﺎد و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺮد و ﻃﻌﺎم آﻣﺪه ﺷﺪه و زن زﯾﺒﺎ و )ﻣﻘﯿﻢ( در
ﻣﻨﺰﻟﺶ ،اﯾﻦ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ!! )ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ( :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﭙﯿﻮﻧﺪم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮم) ،ﺑﺮاﯾﻢ( ﺗﻮﺷﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،و آن دو
اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را آورد ،و ﭘﺎﻻﻧﺶ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ در ﻃﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻮک ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد درﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ
درﺧﻼل راه ﺑﺎ ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ وھﺐ ﺟﻤﺤﯽ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرد و ھﺮدو
ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻮک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ وھﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﯽ دارم ،اﮔﺮ اﻧﺪک از ﻣﻦ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺧﻔﻪ ﻧﺨﻮاھﯽ ﺷﺪ ،او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص )در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ وی در ﺗﺒﻮک ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد( ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺳﻮار در راه ﻣﯽآﯾﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﺎش« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ-
 -١اﻟﺒﺘﻪ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک.
 -٢ﺳﺨﻦھﺎی داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٥١

اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ اﺳﺖ!! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﺷﺘﺮش را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ( روی آورد ،و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا )ﺳﻼم
داد .و )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص( ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪی« ،ﺑﻌﺪ از
آن ّ
ﻗﺼﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،و )رﺳﻮل ﺧﺪا ص( ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد  .١ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ّ
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎق اﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﻣﺒﺴﻮﻃﺘﺮ از آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ
وی ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺒﻮک در وﻗﺖ ﺧﺰان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۱۹۲آﻣﺪه ،از ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ّ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪم ،و داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪم ،ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ
آب ﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ھﻤﺴﺮم را دﯾﺪم ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺑﺎد ﮔﺮم و ﺳﻮزان و آب ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ در ﺳﺎﯾﻪ و ﻧﻌﻤﺖ!! و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ
و ،ﺧﺮﺟﯿﻨﻢ را ﺑﺮ آن ،ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﻮدم ،و ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺷﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ھﻤﺴﺮم ﻓﺮﯾﺎد زد :ای
اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ و ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم ،و در ﺑﺨﺸﯽ از راه
ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ وھﺐ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺟﺮأﺗﯽ ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪهای ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎھﮑﺎری ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻦ
ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﺎش ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮوم ،و ﻋﻤﯿﺮ از ﻣﻦ ﻋﻘﺐ اﯾﺴﺘﺎد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه آﺷﮑﺎر ﺷﺪم ﻣﺮدم ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﺎش« .ﻣﻦ آﻣﺪم ،و ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ھﻼ ک ﺷﻮم ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا!! و ّ
ﻗﺼﻪام
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم .ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ زھﺮی آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ )ﻣﺮﺳﻞ( اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮه اﯾﻦ ھﺸﺎم« ) (۱۰۹،۱۱۰/۴آﻣﺪه
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮی در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۹۰آن را از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ در داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ اش ﺑﻪ
ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ وﺻﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﺻﻞ داﺳﺘﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ زھﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« )(۱۹۳/۶
آﻣﺪه ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٢٥٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺰن و اﻧﺪوه اﺻﺤﺎب ن ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ و اﻧﻔﺎق در راه

ﺧﺪاوﻧﺪ أ

ّ
)ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ(
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ،اﺑﻦ ﯾﺎﻣﯿﻦ ﻧﻀﺮی ﺑﺎ اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ّ
ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ ش در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮوﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی

ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺰدش
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،و ﻧﺰد ﺧﻮدﻣﺎن ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﻢ .اﺑﻦ ﯾﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن دو داد،
و دو آن را ﭘﺎﻻن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻘﺪاری ﺧﺮﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺷﻪ داد ،و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻤﺮاه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﻓﺰوده :ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س ﺷﺒﺂﻧﮕﺎه ﺧﺎرج
ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آن ﺷﺐ ،آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﺑﻌﺪاز آن ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد اﻣﺮ ﻧﻤﻮدهای ،و ﺑﻪ آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮدهای ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰدم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ )ﺑﻪ ﺟﮫﺎد( ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮﻟﺖ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻇﻠﻤﯽ در ﺣﻘﻢ )روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ،١
ﺧﻮاه در ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺟﺴﺪ و ﯾﺎ آﺑﺮو ،آن ﻇﻠﻢ را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ٢ ،و ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ،ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد« آﻧﮕﺎه او ﺑﻪﺳﻮی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد«،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،آن در ﺟﻤﻠﻪ زﮐﺎت ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ« .٣
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۵آﻣﺪه .در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۵۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،وﻟﮑﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﻮﺻﻮل ﺑﻪ ﻧﻘﻞاز ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻦ ﺟﺎرﯾﻪ،

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺻﺎﺑﻪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻇﻠﻢ روا ﺷﺪه از ﻃﺮف وی را در ﺣﻖ ﺧﻮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﺎف و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ .م.
 -٣اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۰۸،۱۰۷/۴ﺑﺪون ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ در
»اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۱۸/۵از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »اﻻﺻﺎﺑﺔ«
) (۵۰۰/۲و در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺻﻮل رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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و ﻧﻘﻞ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف و اﺑﻮﻋﺒﺲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ و ﻗﺘﯿﺒﻪ وارد ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ھﻢ از ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س

اﺑﻦ ﻣﻨﺪه از اﺑﻮﻋﺒﺲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ س
ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ،ھﺮ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﺧﻮد ،آﻧﭽﻪ را ﻧﺰد ﺧﻮد داﺷﺖ آورد .ﻋﻠﺒﻪ
ﺑﻪ زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﻢ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪا :ﻣﻦ
آﺑﺮو و ّ
ﻋﺰﺗﻢ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺖ ﮐﻪ آن را ھﺘﮏ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻣﻨﺎدﯾﯽ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺸﺐ آﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺻﺪﻗﻪ
ﻧﻤﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« آﻧﮕﺎه ﻋﻠﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﺪﻗﻪ ات ﻗﺒﻮل ﺷﺪ«.
و ﺑﺰار از ﺧﻮد ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ
دادن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ﺑﺰار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻋﻠﺒﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﺸﮫﻮری از اﻧﺼﺎر اﺳﺖ ،و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی را از وی ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ .و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ
و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف از ﭘﺪرش از ﺟﺪش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻪ زﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در ﮐﻨﺰ
اﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۸۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ در راه ﺧﺪا أ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ

اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻦ رواﺣﻪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و زﯾﺪ را اﻣﯿﺮ آن ﮐﺮد ،اﮔﺮ وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎرت ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،و اﮔﺮ ﺟﻌﻔﺮ ھﻢ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎرت ﺑﻪ اﺑﻦ رواﺣﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،اﺑﻦ رواﺣﻪ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪﺟﺎی آورد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﺷﺪ؟«
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ را ھﻤﺮاھﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮏ ﺻﺒﺢ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎه ﺑﺮ آﻣﺪن در راه ﺧﺪا ،از دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۵۷/۱
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اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۲آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۰۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آن روز ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد) .راوی(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ رواﺣﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪم) .راوی( ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،وی را دﯾﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎه
ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮی؟« ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻪ را ھﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﭙﯿﻮدم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را در روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﯽ،
ھﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺻﺒﺤﮕﺎهﺷﺎن را درک ﻧﺨﻮاھﯽ ﻧﻤﻮد«  .١و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن او را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺷﻌﺒﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻌﻠﻮل داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﻮﺻﻮف ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺣﮑﻢ از ّ
ﻣﻘﺴﻢ ﺟﺰ ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۲آﻣﺪه.
اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ اﻧﺲ س و او از رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
وی ﯾﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﺳﺘﻮر داد .ﻣﺮدی ﺑﻪ اھﻞ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﺑﺪھﻢ ،و ھﻤﺮاھﺶ وداع ﮔﻮﯾﻢ ،و او ﺑﺮاﯾﻢ
دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ،آن ﻣﺮد در ﺣﺎل ﯾﮑﻪ ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻃﺮف او روی آور .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺖ ﭼﻘﺪر از ﺗﻮ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ
روز را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺸﺎن در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ازﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده؟« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ دردﺳﺖ اوﺳﺖ،آﻧﮫﺎ در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮﻗﯿﻦ و

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۴/۱و ﺗﺮﻣﺬی ) (۵۲۷او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺟﺰ از اﯾﻦ وﺟﻪ
آن را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺖ ﺳﻌﯿﺪ و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﮑﻢ از ﻣﻘﺴﻢ
ﺟﺰ  ۵ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﻌﺒﻪ آن  ۵ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻤﺮد و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺰو آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮد.
آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی« ) (۲۸۱ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ از ﺗﻮ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ّزﺑﺎن ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ آﻣﺪه ،وی
را اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و دﺳﺘﻮر ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻪ در ﺷﺐ

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۵۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای را
ّ
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ در ﺷﺐ ﺑﯿﺮون روﯾﻢ ،و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪای  ٢از
ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎی ﺟﻨﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ؟«  ٣اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ وی ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ دﻣﯿﺎﻃﯽ اﺳﺖ ،ذھﺒﯽ
ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻘﺎرب اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و در آن اﺑﻦ
ﻟﮫﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺮﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ وی در ﺧﺮوج
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮزرﻋﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ

اﻟﺨﻄﺎب س ﻟﺸﮑﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﭙﺎه ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺎذ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮوم .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺢ رﻓﺘﻦ و ﺑﯿﮕﺎه در راه ﺧﺪا ،از دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟!«
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۸۷آﻣﺪه.

٤

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۸/۳در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ و زﺑﺎن ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮدو ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ:
»ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۲۸۴/۵
 -٢در ﺣﺪﯾﺚ »ﺧﺮﯾﻒ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ودر ﻣﺘﻦ آن را »ﺣﺪﯾﻘﻪ«» ،ﺑﺎﻏﭽﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮوری ﻧﺒﻮدن آن ،از ذﮐﺮ دوﺑﺎرهاش در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﯾﻢ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۵۸/۹و ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۲۷۶/۵
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
»ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۳۷۶/۱آﻣﺪه اﺳﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻨﺤﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮھﯿﺐ ) (۳۷۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

٢٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﻋﺘﺎب ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از راه ﺧﺪا ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪه و در آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

داﺳﺘﺎن ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری

ﺑﺨﺎری از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﯿﭻ
ّ
ﻏﺰوهای ﮐﻪ ﻏﺰا ﮐﺮده ،ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻮرزﯾﺪم ،ﺟﺰ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ،ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ھﻢ
ّ
ّ
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﻪ از آن ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪه ﺑﻮد،ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ،
ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻃﻠﺐ ﮐﺎروان ﻗﺮﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن و
دﺷﻤﻦﺷﺎن را ﺑﺪون ﻣﯿﻌﺎدی ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﻧﻤﻮد .و ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺷﺐ ﻋﻘﺒﻪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،و دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﺑﺪل آن ﺣﻀﻮر ﺑﺪر
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،١اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪر در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از آن اﺳﺖ .و ّ
ﻗﺼﻪام ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﻣﻦ
ّ
در ﺣﺎﻟﯽ از آن ﻏﺰوه  ٢از وی ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪم ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﭼﻮن آن وﻗﺖ ﻗﻮیﺗﺮ و دارﻧﺪه
ﺗﺮﻧﺒﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از آن ھﺮﮔﺰ دو ﺳﻮاری ﻧﺰدم ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آن
ﻏﺰوه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺮ ﻏﺰوهای را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم
دﯾﮕﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺰوه ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ورﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را در
ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻔﺮ دور و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ و دﺷﻤﻦ زﯾﺎد روی
آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎرﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮓ را آﻣﺎده
ﺳﺎزﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪهای -ھﺪﻓﺶ دﯾﻮان اﺳﺖ -اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐﻌﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ،
ﮐﻪ اﮔﺮ وﺣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﻧﺎزل ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎد.
و رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن ﻏﺰوه رادر ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯿﻮهھﺎ و ﺳﺎﯾﻪھﺎ دﻟﭙﺴﻨﺪ
ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ
ھﻤﺮاهﺷﺎن آﻣﺎده ﺷﻮم ،وﻟﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎدر ھﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ وﺿﻊ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ و
ﺳﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ ،و ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ

 -١ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﺑﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدم و در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮدم .م.
 -٢ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک.م.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٥٧

ﭼﯿﺰی از ﻟﻮازم ﺳﻔﺮم را ﮐﻪ آﻣﺎده ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو روز آﻣﺎده
ﻣﯽﺷﻮم ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪم ،ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﻢ ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم .ﺑﺎز ﺻﺒﺢ رﻓﺘﻢ ،و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
اﻧﺠﺎم دھﻢ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
وﻗﺖ ﻏﺰوه از دﺳﺖ رﻓﺖ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ و اﯾﺸﺎن را درﯾﺎﺑﻢ -و ﮐﺎش آن
را ﻣﯽﮐﺮدم -وﻟﯽ آن ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪور ﻧﺸﺪ .و وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدم ،ﻣﺮا اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ّ
ﺟﺰ ﻣﺮد ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ،ﯾﺎ ﻣﺮدی از ﺿﻌﻔﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺬورش داﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ را
ﻧﻤﯽدﯾﺪم .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻮک رﺳﯿﺪ ﻣﺮا ﯾﺎد ﻧﮑﺮد .وی -در ﺣﺎل
ﯾﮑﻪ در ﺗﺒﻮک در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد -ﮔﻔﺖ» :ﮐﻌﺐ ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی را دو ﭼﺎدرش ،و ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﺶ  ١ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﻣﻌﺎذ
ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﺑﺪی ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ در ﻣﻮرد وی ﺟﺰ
ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ.
ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،اﻧﺪوه و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ام آﻏﺎز ﺷﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ دروغ ﻧﻤﻮدم ،و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮدااز ﺧﺸﻢ و ﻗﮫﺮ
وی ﺑﯿﺮون ﺷﻮم؟ در اﯾﻦ ﺑﺎب از ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ رأی اھﻠﻢ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﺴﺘﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و در ﺣﺎل آﻣﺪن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ از ﻣﻦ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ ،و
ً
داﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫﭽﯿﺰی ﮐﻪ در آن دروغ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺪا از وی ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ
راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺻﺒﺢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎدت
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺳﻔﺮی ﻣﯽآﻣﺪ ،از ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در آن ﺑﻪﺟﺎی
ّ
ﻣﯽآورد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن -
ﮐﻪ ھﺸﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ -ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﺬرت ﺑﻪ وی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺷﮑﺎرﺷﺎن رااﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ھﻤﺮاﺷﺎن
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﭘﻮﺷﯿﺪهﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﻮﮐﻮل
ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ وی ﺳﻼم دادم ،ﭼﻨﺎن ّ
ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ« .ﻣﻦ آرام آرام آﻣﺪم و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ
 -١ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ اﺳﺖ .م.

٢٥٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﻮاری ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدی؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری) ،ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم( -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻣﻦ اﮔﺮ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ ﺗﻮ از اھﻞ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﺸﻢ و ﻗﮫﺮش ﺑﺎ ﻋﺬر ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺪرت
ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ دروغ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و ﺗﻮﺳﻂ آن از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺷﻮی ،ﺑﻪ زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،در آن ﺑﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮی ،وﻣﻦ در آن ﻋﻔﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﯿﺪ دارم ،ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﺬری ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و ﺑﻪ
ّ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ از ﺗﻮ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ آن ﻃﻮر ﻗﻮﯾﺘﺮ و دارﻧﺪهﺗﺮ ﻧﺒﻮدم.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ اﯾﻦ راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ات داوری
ﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،وﻣﺮداﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ھﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ؟ و از
ّ
اﯾﻦ ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪی ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ،
ﻣﻌﺬر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ،و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن ﻗﺪر ﻣﺮا ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ،و ﺧﻮد را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ )راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ( ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﻠﯽ ،دو ﻣﺮد .آﻧﮫﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای آن دو ھﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم :آﻧﮫﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮاره ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﻋﻤﺮی و ھﻼل ﺑﻦ اﻣﯿﻪ واﻗﻔﯽ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت دو ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺪر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،و در آﻧﮫﺎ اﺳﻮه ﺑﻮد
)و ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮد( ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن دو را ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده رﻓﺘﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ ،از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی
ّ
ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ دﯾﮕﺮ آن زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺐ را ﺳﭙﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آن دو ھﻤﺮاھﻢ ﺳﺴﺘﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮم ،و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪم ،ودر ﺑﺎزارھﺎ ﮔﺸﺖ و
ﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽآﻣﺪم ،و
ﺑﺮای وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،ﺳﻼم ﻣﯽدادم ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
ﻟﺒﮫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ رد ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ داد و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻌﺪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،و

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎزم ﻣﯽﺷﺪم ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ روی
ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ وی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﯽﺷﺪم ،از ﻣﻦ اﻋﺮاض ﻣﯽﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ روش
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ و ّ
ﺷﺪت ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،رﻓﺘﻢ و از دﯾﻮار ﺑﺴﺘﺎن اﺑﻮﻗﺘﺎده -ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰدم ﺑﻮد -ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ او ﺳﻼم دادم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﻢ را ﻧﺪاد ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻗﺘﺎده ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯿﺪھﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ دارم؟ وی ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدم و ﺳﻮﮔﻨﺪش
دادم ،وﻟﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎز ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدم و ﺳﻮﮔﻨﺪش دادم ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮاﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و از دﯾﻮار ﮔﺬﺷﺘﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻦ در ﺑﺎزار ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ،دھﻘﺎﻧﯽ از دھﻘﺎنھﺎی اھﻞ ﺷﺎم ،از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده و در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻧﺰد
ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ راھﻨﻤﺎی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﺮدم ﺑﺮای او ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﻧﺎﻣﻪای را از ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺴﺎن )ﮐﻪ در ﭘﺎرهای از اﺑﺮﯾﺸﻢ  ١ﺑﻮد( ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﻮد ،و در آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد:
َ
ْ
َ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ﻚ َّ ُ
ا� ﺑ َﺪ َ َ
ﺎﺣﺒﻚ ﻗﺪ ﺟﻔﺎك ،ولﻢ �ﻌﻠ
ان َوﻻ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ» :ﻓ ِﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐ ِ� أن ﺻ ِ
ار ﻫﻮ ٍ
ِ ِ
َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ُ َ َ
اﺳﻚ«» .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ در ﺣﻘﺖ ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮده
مﻀﻴﻌ ٍﺔ ،ﻓﺎﺤﻟﻖ ﺑِﻨﺎ ﻧﻮ ِ
ّ
اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در دار ذﻟﺖ و ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ ھﻤﺮاھﺖ ﻣﻮاﺳﺎت

و ھﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ھﻢ اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺗﻨﻮر روی آوردم ،و آن را در ﺗﻨﻮر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﻮزاﻧﺪم.
)ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ( ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮫﻞ ﺷﺐ ،از ﭘﻨﺠﺎه )ﺷﺐ( ﺳﭙﺮی ﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎده رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدم آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر
ﻣﯿﺪھﺪ ،ﺗﺎ از ھﻤﺴﺮت ﮐﻨﺎر ﺑﮕﯿﺮی .ﭘﺮﺳﯿﺪم وی را ﻃﻼق دھﻢ ،ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
ً
»ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ از وی ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮ« .و ﻋﯿﻨﺎ ﻧﺰد آن دو رﻓﯿﻘﻢ ﮐﺴﯽ را
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ اھﻠﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ ،و ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻌﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺴﺮ ھﻼل ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻼل ﺑﻦ اﻣﯿﻪ )ﻣﺮدی اﺳﺖ( ﺳﺎﻟﺨﻮرده و از ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،و ﺧﺎدم ھﻢ ﻧﺪارد ،آﯾﺎ
 -١اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ آﻣﺪه.
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اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ آن را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ ھﻤﺮاھﺖ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﻨﺪ«.
آن زن ﮔﻔﺖ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -وی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی از
ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ روزش ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اھﻠﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺗﻮ ھﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره زﻧﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﻼل ﺑﻦ اﻣﯿﻪ اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﯽ )ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد( .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،درﺑﺎره
وی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا ﻣﯽﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ از وی درﺑﺎره ھﻤﺴﺮم اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان ھﺴﺘﻢ؟! .١
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ده ﺷﺐ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدم ،و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺐ ﺑﺮای ﻣﺎ از ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﺬﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﺻﺒﺢ
ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺎھﻢ ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻓﺮاﺧﯿﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﻮه ﺳﻠﻊ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮐﻌﺐ ،ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدم ،و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮدم را از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﺑﻪﺟﺎی آورد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف آن دو دوﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ
ﻣﮋده دھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدی اﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ دواﻧﯿﺪ ،و ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪهای از اﺳﻠﻢ
ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺻﺪااز اﺳﺐ ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪاﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد ﻧﺰد آﻣﺪ ،ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﻢ را ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪم ،و
آن دو را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﮋده و ﺑﺸﺎرﺗﺶ ،ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در آن روز ﻏﯿﺮ آن
دو ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدم ،و دو ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ را ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪم ،و ﺑﻪ ﻃﺮف
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،و ﻣﺮدم ﮔﺮوه ﮔﺮوه از ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﻪ
)ﻗﺒﻮل ﺷﺪن( ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺸﺎرت و ﻣﮋده ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ ات از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻌﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ داﺧﻞ ﺷﺪم ،و دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،آن ﮔﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و دوﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
 -١در ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد از ﻋﮫﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮآﯾﻢ .م.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ از وی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﻃﻠﺤﻪ  ١ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﮐﻌﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻼم دادم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ از ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ  -ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزی
ﮐﻪ از زﻣﺎن وﻻدت ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ )ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ و ﻋﻔﻮ( از ﻃﺮف
ﺗﻮﺳﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﯾﺎ اﻃﺮف ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا« ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭼﻮن ﺧﻮش و ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺷﺪ ،روﯾﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪای از ﻣﮫﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺎ اﯾﻦ را از وی ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،از ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش دﺳﺖ
ﻣﯽﮐﺸﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دار ،ﮐﻪ آن ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺎن ﺳﮫﻢ را ﮐﻪ در ﺧﯿﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم ،اﻓﺰودم :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺪق ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و از ﺗﻮﺑﻪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ھﺴﺘﻢ ﺟﺰ
راﺳﺖ ﻧﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را در
راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،از ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ آزﻣﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ روز ،دروﻏﯽ را
ﻗﺼﺪ ﻧﮑﺮدهام ،و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ )ﻧﯿﺰ( ﺣﻔﻆ ﻣﺎﯾﺪ .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﻮد ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
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ل� ٰ ِد� َ
ٱ
ِ�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۱۹-۱۱۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻧﻤﻮد ...و

ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ
را ھﺮﮔﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ارزاﻧﯽ ﻧﻨﻤﻮده ﮐﻪ در ﻧﻔﺴﻢ از راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﻢ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص و دروغ
ﻧﮕﻔﺘﻨﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن )اﮔﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم( ﻣﺜﻞ آﻧﺎن ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ و
ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻼ ک ﻣﯽﺷﺪم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ دروغ

 -١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﻣﯿﺎن او و ﮐﻌﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﺧﺎت و ﺑﺮادری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

٢٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺣﯽ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮔﻔﺖ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
ْ
َ
ُ َ َّ َ ُ َ َ َ
ُ
َۡ
﴿ َس َي ۡحل ِفون ب ِٱ�ِ ل� ۡم إِذا ٱنقل ۡب ُت ۡم إ ِ ۡ� ِه ۡم �ِ ُ ۡع ِرضوا �ن ُه ۡم﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل وی
َ َّ َّ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ
سق َ
�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۹۶-۹۵ :
﴿فإِن ٱ� � ير
� ع ِن ٱلق ۡو ِم ٱل�ٰ ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ از
آﻧﺎن اﻋﺮاض ﮐﻨﯿﺪ ...ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺎﺳﻘﺎن راﺿﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
ﮐﻌﺐ ﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺎ -ﺳﻪ ﺗﻦ -از اﻣﺮ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از اﯾﺸﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ  ،١و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻣﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره
آن داوری ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ َ َّ َ ٰ َ َّ َ ُ ّ ُ ْ
ِين خل ِفوا﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۱۸ :
﴿و� ٱ��ثةِ ٱ�
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و )ھﻤﭽﻨﯿﻦ( آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل

رﺣﻤﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ(«.
و ھﺪف از ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪن ﻣﺎن از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎ ،و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ از ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﺬرت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و او از اﯾﺸﺎن  ٢ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ،و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را ﺑﺎ
زﯾﺎدتھﺎی اﻧﺪﮐﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻔﺮق و ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺗﺮﻣﺬی
ﺑﺨﺸﯽ از اول آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ ...:و ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۳۶۶آﻣﺪه .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۳۳آن را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١در اﺻﻞ» :ﲣ ﹼﻠﻔﻨﺎ«» ،ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮدﯾﻢ« آﻣﺪه ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم »ﺧﻠﻔﻨﺎ«» ،ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪﯾﻢ« ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ.
 -٢در ﺑﺨﺎری »ﻋﻨﻪ«» ،از وی« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۴۴۱۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۶۹

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٦٣

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻫﻞ و ﻣﺎل اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺎد را ﺗﺮك ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ

َ ُُۡ ْ َ
ُ َ
ُ َ
)ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﻮاﯾﻮب س درﺑﺎره ھﺪف اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ َو� تلقوا بِ�يۡدِي� ۡم إِ� ٱ َّ� ۡهلكةِ﴾

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۴۵از اﺑﻮﻋﻤﺮان س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و

ﺑﺮ اھﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،و ﺑﺮ اھﻞ ﺷﺎم ﻣﺮدی -ھﺪﻓﺶ ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﺳﺖ -ب
ﻣﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﺷﮫﺮ ﺻﻒ ﺑﺰرﮔﯽ از روﻣﯽھﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮایﺷﺎن ﺻﻒ ﺑﺴﺘﯿﻢ،
)در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ( ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ روﻣﯽھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﻣﺮدم از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ روﻣﯽھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ
داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺒﺤﺎن
اﻟﻠﻪ! ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س -ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص-
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ
درﺑﺎره ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و
ﻧﺼﺮت دھﻨﺪﮔﺎن آن زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪ- ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن از رﺳﻮل ﺧﺪا ص-
ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻣﻮال ﻣﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ- ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه از رﺳﻮل ﺧﺪا ص-
ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻣﻮال ﻣﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﮔﺮ در آن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ،و ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه آن را درﺳﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ -ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﻧﻤﻮد -ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖ:
َ
ُ َ
َّ َ ُ ۡ ُ ْ
ُ َ
﴿ َوأَنفِ ُقوا ْ � َ
يل ٱ�ِ َو� تلقوا بِ�يۡدِي� ۡم إِ� ٱ َّ� ۡهلكةِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۵ :
ب
س
ِ ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ) :و ﯾﺎ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق و ﺟﮫﺎد( ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ھﻼﮐﺖ ﻧﯿﻔﮑﻨﯿﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻼ ﮐﺖ در اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آن را اراده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ در اﻣﻮاﻟﻤﺎن
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،آن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻏﺰا دﺳﺘﻮر داد ،و اﺑﻮاﯾﻮب س ﺗﺎ آن وﻗﺖ
در راه ﺧﺪا در ﻏﺰا ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻗﺒﻀﺶ ﻓﺮﻣﻮد .١

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۴۵/۹اﺑﻮداوود ) (۲۵۱۲ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۹۷۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۷۵/۲ﻃﺒﺮی )(۲۰۴/۲
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ )ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ( ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٢٦٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۹۹از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ،از اﺑﻮﻋﻤﺮان س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اھﻞ ﺷﮫﺮ -ھﺪﻓﺶ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ اﺳﺖ -ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
وﻟﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﮔﺮوه ﺑﻮد ،وروﻣﯽھﺎ ﭘﺸﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮار ﺷﮫﺮ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه
ﻣﺮدی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،وﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﮑﻦ ،ﻧﮑﻦ ،ﻻ اﻟﻪ اﻻاﻟﻠﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﺑﻮاﯾﻮب س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را ﻧﺼﺮت داد ،و اﺳﻼم را ﮐﺎﯾﺒﺎب ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در ﻣﺎلھﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و آن را اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
َّ َ ُ ۡ ُ ْ َ
ُ َ
ُ َ
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮودَ ﴿ :وأَن ِف ُقوا ْ � َ
يل ٱ�ِ َو� تلقوا بِ�يۡدِي� ۡم إِ� ٱ َّ� ۡهلك ِة﴾ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ
ب
س
ِ
ِ ِ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻨﯿﻢ،و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﺟﮫﺎد را ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﺑﻮﻋﻤﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﻮاﯾﻮب ھﻤﯿﺸﻪ
در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .١
اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮﻋﻤﺮان س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺮ ﺻﻒ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،و آن را درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و اﺑﻮاﯾﻮب
اﻧﺼﺎری س ھﻢ ھﻤﺮاه ﻣﺎن ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﮔﺮوھﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ
اﻓﮑﻨﺪ .اﺑﻮاﯾﻮب ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ درﺑﺎره ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و در ﻣﻌﺮﮐﻪ ھﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﯾﺎری اش
رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺨﻔﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ  ،٢و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ص و ﻧﺼﺮت وی
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم راﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪ و اھﻠﺶ زﯾﺎدﺷﺪ و ﻣﺎ او را ﺑﺮ اھﻞ و اﻣﻮال
واوﻻد ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ ،و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اھﻞ و اوﻻد ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،و در آﻧﮫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه درﺑﺎره ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َّ َ ُ ۡ ُ ْ َ
ُ َ
ُ َ
﴿ َوأَنفِ ُقوا ْ � َ
يل ٱ�ِ َو� تلقوا بِ�يۡدِي� ۡم إِ� ٱ َّ� ۡهلك ِة﴾ ،ﮐﻪ ھﻼ ﮐﺖ در اﻗﺎﻣﺖ در
ب
س
ِ ِ ِ
٣
اھﻞ و ﻣﺎل و ﺗﺮک ﺟﮫﺎد ﺑﻮد  .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،اﺑﻦ اﺑﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۹۹/۹
 -٢در اﺻﻞ »ﲢﺒﺒ ﹰﺎ« آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »ﲣﻔﻴ ﹰﺎ« ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺎ آن را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎورﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ) (۳۳۰/۱و ﻧﮕﺎ :دو ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داوود ).(۲۱۹۳

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺣﺎﺗﻢ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ و ﺣﺎﮐﻢ
در ﻣﺴﺘﺪرک ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .و
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽوﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ آن دو راﯾﺘﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۱/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زراﻋﺖ اﺷﺘﻐﺎل ورزد و ﺟﻬﺎد را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﺪ

اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺴﯽ

اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ در اﻟﻤﻐﺎزی از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺮ ﻋﻨﺴﯽ س زﻣﯿﻨﯽ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم زراﻋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ّ
ﻋﻤﺮ زراﻋﺖ وی را ﺑﻪ ﻏﺎرت داد ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮف ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﮐﻪ در ﮔﺮدن ﮐﻔﺎر  ١اﺳﺖ
رﻓﺘﯽ ،و آن را در ﮔﺮدن ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۸۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺟﮫﺎد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۱ازﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺮو ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ّ
ﻋﺪهای از اھﻞ ﯾﻤﻦ از ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:

درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺳﻼم آورد ،و اﺳﻼﻣﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،و ھﺠﺮﺗﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد،
ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺟﮫﺎدش ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﮑﯽ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ وی در ﺟﻨﺖ
اﺳﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدھﻢ :ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺳﻼم آورد ،و اﺳﻼﻣﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد و ھﺠﺮﺗﺶ ﺧﻮب ﺑﻮد
و ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮد و ﺟﮫﺎدش ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دھﻘﺎﻧﯽ روی آورد ،و آن را از وی ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاﺟﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﯽ اش ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺟﮫﺎد ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

 -١در اﺻﻞ واﻻﺻﺎﺑﻪ »اﻟﮑﺒﺎر« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ آن »اﻟﮑﻔﺎر« ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ آن را از روی اﺻﻼح
ﭘﺎورﻗﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

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

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻏﺰوه ﻣﺮﯾﺴﯿﻊ

ﺑﺨﺎری از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻏﺰوهای ﺑﻮدﯾﻢ- ،
ﺳﻔﯿﺎن  ١ﺑﺎری ﮔﻔﺖ :در ﺳﭙﺎھﯽ ،-ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر زد،
اﻧﺼﺎری ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺼﺎر ،و ﻣﮫﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ  .٢و رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ،
و ﮔﻔﺖ» :آواز ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭼﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر را زده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪ ﺑﻮی اﺳﺖ« .٣
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪ ،و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ )ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ( اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ؟! -ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ -اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢّ ،
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ،ذﻟﯿﻞﺗﺮ را از آن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا
ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ را ﺑﺰﻧﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﺬارش ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎران ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﺪ« .ﺗﻌﺪاد اﻧﺼﺎر از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮد،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ  .٤اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ از
ﺟﺎﺑﺮ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۷۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﻏﺰوه ﻣﺮﯾﺴﯿﻊ را اﻧﺠﺎم داد -و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻏﺰوی ای اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در آن ﻣﻨﺎت ﻃﺎﻏﯿﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺸﻠﻞ  ٥و ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣﻨﮫﺪم ﻧﻤﻮد-
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س را ﻓﺮﺳﺘﺎدو او ﻣﻨﺎت را ﺷﮑﺴﺖ ،و دو ﺗﻦ در ھﻤﺎن
ﻏﺰوه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،و دﯾﮕﺮی از ﺑﮫﺰ ﺑﻮد -
ﺑﮫﺰیھﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،-آن ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺑﮫﺰی ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺑﮫﺰی ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! و او را ﻣﺮداﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﯾﺎری دادﻧﺪ .و آن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ :ای
 -١ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن.
 -٢ھﺮدو ﺗﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪد و دﻓﺎع ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه.
 -٣دﻋﻮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮمھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران
ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن .م.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۴۹۰۵ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۳۶۴اﺣﻤﺪ ).(۳۹۲/۳
 -٥ﻧﺎم ﮐﻮه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٦٧

ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ! و وی را ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آن ﻣﺮدان
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر دﻋﻮای ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﻼص ﮐﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﯾﺎ
ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺮض وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل رﻓﺖ .وﮔﻔﺖ :از
ﺗﻮ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،و دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺎن ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺿﺮری ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ و
ﻧﻪ ﻧﻔﻌﯽ ،و ﺟﻼﺑﯿﺖ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﯾﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ -آﻧﮫﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮ
ھﺠﺮت ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺟﻼﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،-ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ -دﺷﻤﻦ ﺧﺪا -ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﻋﺰﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ،ذﻟﯿﻞﺗﺮ را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻦ ذﺧﺸﻦ -ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻮد -ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻔﻘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ؟ اﯾﻦ را ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﻓﺘﻨﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﮫﻤﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻢ -ھﺪف ﻋﻤﺮ س ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﺳﺖ،-
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وی اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ،او را ﻣﯽﮐﺸﯽ؟«
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ- ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وی اﻣﺮ ﻧﯽ ،ﮔﺮدﻧﺶ را ﺧﻮاھﻢ زد.
آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ .ﺑﻌﺪ از آن اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ س ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر و از
ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ ﺑﻮدروی آورد ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وی اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ،او را ﻣﯽﮐﺸﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وی اﻣﺮ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ در زﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ ھﺮدوﮔﻮﺷﺶ  ١را ﻣﯽزﻧﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻦ« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :اﻋﻼن ﮐﻮچ ﮐﺮدن ﮐﻨﯿﺪ« .و در وﻗﺖ ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،وی آن
روز و ﺷﺒﺶ و ﻓﺮدای آن را ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از روز ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪ ،ﺑﺎز در وﻗﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ آن روز ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﺳﻮم را ﭘﺲ از
ﺣﺮﮐﺖ از ﭘﺸﺖ ﻣﺸﻠﻞ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ را
دﻧﺒﺎل ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮ ،اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ وی اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،او را ﻣﯽﮐﺸﺘﯽ؟« ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ

 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﮔﺮدﻧﺶ .م.

٢٦٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ وی را آن روز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪی ،ﺑﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺮداﻧﯽ را ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪی ،١
ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وی اﻣﺮﮐﻨﻢ او را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺟﺎن ﯾﺎران ﺧﻮد اﻓﺘﺎدهام ،و آﻧﮫﺎ را در ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﮑﻢ« ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ ُّ ْ
ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
� َم ۡن ع َ
ون َ� تُنفِ ُقوا ْ َ َ ٰ
ِند َر ُسو ِل ٱ َّ�ِ َح َّ ٰ
﴿هم ٱ�ِين �قول
� يَنفضوا﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
ٓ
ۡ
َُ َ
ۡ
َ
ون ل�ن َّر َج ۡع َنا إ� ٱل َمد َ
ِين ِة �ُخ ِر َج َّن ٱ�ع ُّز مِن َها
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﴿�قول
ِ
ِ
ۡ َ َ َّ
ٱ�ذل﴾ ]اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن.[۸-۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﻔﺎق

ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ...ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰان ،ذﻟﯿﻼن را از آن

ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.«...
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ  ٢در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۴/۳۷۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در آن
اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺴﯽ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ )رواﯾﺖ( ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری ) (۸/۴۵۸آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻤﺎن روز را ﺑﺎ ﻣﺮدم راه ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و ﺷﺐ را ھﻢ ﺣﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﺮد ،و
روز ﺑﻌﺪ را ھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎاﯾﻦ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب اذﯾﺖﺷﺎن ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﺮود
آﻣﺪ ،و اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ )از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ( اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم داد ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را
از ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ دﯾﺮوز از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﺮ زده ﺑﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد.
اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﻞ روز را در راه ﺧﺪا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :در ﺟﺒﮫﻪ ﺑﻮدم ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻘﺪر وﻗﺖ در ﺟﺒﮫﻪ ﺳﭙﺮی
ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﯽ روز .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭼﮫﻞ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮدی  ،٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
 -١آﻧﮫﺎ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ .م.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش آن را ﺑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ و اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۴۵۸/۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۹۶۱۵ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ
در آن اﺑﻦ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ در ﻣﻮرد او ﻧﻪ ﺟﺮح و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﭼﮫﻞ روز ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٢٦٩

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۸۸آﻣﺪه.
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه در راه ﺧﺪا ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ زن و داوری و ﺣﮑﻢ ﻋﻤﺮ
درﺑﺎره ﺧﺮوج در راه ﺧﺪا
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ

ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد ،زﻧﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻄﺎول

ﻫﺬاﻟﻠﻴﻞ

واﺳﻮد

ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﻓﻠﻮﻻ ﺣﺬاراﷲ ﻻ ﺷﻰء ﻣﺜﻠﻪ

و ﹼارﻗﻨﻰ ان ﻻ ﺣﺒﻴﺐ اﻻﻋﺒﻪ
ﻟﺰﻋﺰع

ﻣﻦ

ﻫﺬاﻟﴪﴎ

ﺟﻮاﻧﺒﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻓﻀﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎه ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ ،ﺧﻮاب ﻧﻤﯽﺑﺮد ،آری ،اﮔﺮ ﺗﺮس و ھﺮاس ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن
ً
او ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻨﺎرهھﺎی اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآﻣﺪ«.
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﻮھﺮم را ،اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﮐﻪ از
وﻣﻦ در دﯾﺎر ﻏﺮﺑﺖ دور ﻧﻤﻮدهای ،و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺘﺎق ﮔﺮدﯾﺪم .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺑﺪی را
ﺧﻮاﺳﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا! ﻋﻤﺮ اﻓﺰود :ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دار ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﮏ را ﺑﻪ ﻃﺮف
وی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،و ﭘﯿﮏ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ ب داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﺸﺎی ،در
ﭼﻪ ّ
ﻣﺪﺗﯽ زن ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎق و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺣﻔﺼﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﺳﻪ ﻣﺎه ،وﮔﺮﻧﻪ ﭼﮫﺎرﻣﺎه .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان زﯾﺎدﺗﺮ از ﭼﮫﺎرﻣﺎه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۰۸آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۹از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮏ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﺷﺒﺂﻧﮕﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و زﻧﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﻻﻋﺒﻪ

وارﻗﻨﻰ ان ﻻ ﺣﺒﻴﺐ
ﺗﻄﺎول ﻫﺬاﻟﻠﻴﻞ واﺳﻮد ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﹼ
آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺮﯾﻦ ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ زن

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )در دوری( از ﺷﻮھﺮش ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺶ و ﯾﺎ ﭼﮫﺎرﻣﺎه.
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۱۲۵۹۳و در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارم .١
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ش در ﺗﺤﻤﻞ ﻏﺒﺎر در راه ﺧﺪا

اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺑﺪ دﯾﺪن و ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﻦ از ﻏﺒﺎر در راه ﺧﺪا

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رﺑﯿﻊ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص راﺳﺖ
و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ را دﯾﺪ ،ﮐﻪ )راه را (  ٢ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻼن ﻧﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد:
»وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ،او آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
از راه ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪای؟« ﮔﻔﺖ :ﻏﺒﺎر را ﺑﺪ دﯾﺪم .ﻓﺮﻣﻮد» :راه را ﻣﮕﺬار ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻏﺒﺎر ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۸۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب
ّ
اﺑﻦ ّ
اﺑﻮﻣﺼﺒﺢ ﻣﻘﺮاﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از

در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ،در ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺜﻌﯽ ﺑﺮ آن اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﺎﻟﮏ از ﭘﮫﻠﻮی ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ
ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺳﻮار ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﮐﺒﯽ داده
اﺳﺖ .ﺟﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮارﯾﻢ را دم راﺳﺘﯽ ﻣﯽدھﻢ ،و از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﯽﭘﺮواﯾﻢ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ در راه ﺧﺪا ﻏﺒﺎر آﻟﻮد ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را از
آﺗﺶ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ« .آﻧﮕﺎه ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ،
ﮐﻪ ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺳﻮار ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮاری داده اﺳﺖ ،ﺟﺎﺑﺮ ھﺪف وی را داﻧﺴﺖ ،و ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮارﯾﻢ را دم راﺳﺘﯽ ﻣﯽدھﻢ ،واز ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﯽﭘﺮواﯾﻢ ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« و ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۴۶۰۸) ،(۶۹۷/۵و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ) (۳۰۵/۵و اﺑﻮداوود در ﻣﺮاﺳﯿﻞ
) (۳۰۵در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻮﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۸۷/۵رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ در راه ﺧﺪا ﻏﺒﺎر آﻟﻮد ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را از آﺗﺶ ﺣﺮام
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم از ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،و در ھﯿﭻ روز دﯾﮕﺮی
آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺎده روﻧﺪه ﻧﺪﯾﺪم .اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮب و ﺟﯿﺪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺪمھﺎی ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ راه ﺧﺪا ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ آﺗﺶ
را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ« ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎده ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و
دﯾﮕﺮ ،روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭘﯿﺎده روی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۲/۳۹۶آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۱۲۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻮداود ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ در ﻣﺴﻨﺪ
ﺧﻮد  ٢ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮرش )ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﻮاﻟﻤﺼﺒﺢ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﻪ
ﺟﺎﺑﺮ  ٣ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﮫﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،و ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  ،٤و ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک
وﺟﻮد دارد .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۶۲اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮاﻟﻤﺼﺒﺢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﻬﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ

ﺧﺪﻣﺖ روزه ﺧﻮران ﺑﺮای روزه داران در راه ﺧﺪا

ﻣﺴﻠﻢ ) (۱/۳۵۶از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﻔﺮ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ روزه دار ﺑﻮد ،و ﮐﺴﯽ ھﻢ روزه ﺧﻮر .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻨﺰﻟﯽ در روز ﺑﺴﯿﺎر

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۳۶۷/۳و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۴۶۰۴و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۶۲/۹و در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ
ﺣﺮﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ او را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺻﺪوق
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۲۶۹/۱آﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و
اﻟﺘﺮھﯿﺐ« ) (۱۲۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
 -٢ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ).(۱۷۷۲
 -٣در اﺻﻞ ﻋﺎﻣﺮ آﻣﺪه ،و ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﺑﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ در ﺷﺮح اﺣﻮال ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺧﺜﻌﻤﯽ آﻣﺪه.
 -٤اﺣﻤﺪ ).(۲۲۵ :۲۳۶ /۵
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ﮔﺮم ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ دارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،و از ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﺳﺘﺶ از آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﺎه روزه داران اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و روزه ﺧﻮاران
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ وﺧﯿﻤﻪھﺎ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻮاریھﺎ را آب دادﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»روزه ﺧﻮران اﻣﺮوز اﺟﺮ را ﺑﺮدﻧﺪ« .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ و ﺳﺎﯾﻪ دارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻪاش ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزه را اﻓﻄﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻮاریھﺎ را )ﺑﻪ ﭼﺮا( ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﻮد»:روزه ﺧﻮاران اﻣﺮوز اﺟﺮ را ﺑﺮدﻧﺪ« .١
ﺧﺪﻣﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽداﺷﺖ

اﺑﻮداود در ﻣﺮﺳﻞھﺎی ﺧﻮد از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺪﻧﺪ ،از ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻮن ﻓﻼن را
ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،در ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و در ھﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،در
ﻧﻤﺎز ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎرھﺎی وی را اﻧﺠﺎم داد  -ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ  -ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺘﺮ وی ﯾﺎ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺶ را ﻋﻠﻒ ﻣﯽداد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ
ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ از وی ﺑﮫﺘﺮﯾﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﺘﯽ آزاد ﮐﺮده رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﺎع اﺻﺤﺎب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۶۹از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﯿﻨﻪ را از

ﻧﺎﻣﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :اﺳﻤﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا »ﺳﻔﯿﻨﻪ«،
»ﮐﺸﺘﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﺮا ﺗﻮ را »ﺳﻔﯿﻨﻪ«» ،ﮐﺸﺘﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :وی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺎر و ﻣﺘﺎعﺷﺎن ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ھﻤﻮار ﮐﻦ« .و ﻣﻦ آن را ھﻤﻮار ﻧﻤﻮدم ،وی
ﺑﺎر و ﻣﺘﺎع اﯾﺸﺎن را در آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺸﺖ ﮐﻦ ،ﺗﻮ

 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۸۹ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۱۹
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻮداوود در »ﻣﺮاﺳﯿﻞ« ) (۳۰۶و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ) (۲۹۱۹و ﻧﮕﺎ:
»ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻏﯿﺐ« ) (۱۵۷۸و »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ« ).(۸۴

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﮐﺸﺘﯽ ھﺴﺘﯽ« .ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در آن روز ﺑﺎر ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ،ﯾﺎ دو ﺷﺘﺮ ،ﯾﺎ ﭘﻨﺞ و ﯾﺎ ﺷﺶ ﺷﺘﺮ را
ھﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .١
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺣﻤﺮ ﻣﻮﻻی ّام ﺳﻠﻤﻪ و ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،ﻣﺎﻟﯿﻨﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺣﻤﺮ ،ﻣﻮﻻی ّام ﺳﻠﻤﻪ ب رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻏﺰوه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و از وادﯾﯽ ﮔﺬر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
ﻣﻦ ﻣﺮدم را از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽدادم .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ روز
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدی« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۹۴آﻣﺪه .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ )(۳/۲۸۵
از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺳﻮار ﺷﻮم ،ﻧﺰدم آﻣﺪه رﮐﺎﺑﻢ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪم ،ﻟﺒﺎﺳﮫﺎﯾﻢ را
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎری ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ آن را  ٢ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﺷﺘﻢ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ای ﻣﺠﺎھﺪ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﮕﯽ داری.
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در راه ﺧﺪا

ّ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪا ﻋﻠﯽ ﻏﻢ ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻢ ) (۱/۳۵۷از ّام اﻟﺪرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮد را ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻔﺮھﺎﯾﺶ در ﯾﮏ روز ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﮔﺮم درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی

)ﮔﺮم ﺑﻮد( ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را از ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ

ﺟﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ روزه دار ﻧﺒﻮد .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی
ﻧﺰد وی از ّام درداء از اﺑﻮدرداء ب آﻣﺪه ،ﮐﻪ )اﺑﻮدرداء( ﮔﻔﺖ :در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در
ﮔﺮﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ  ...٣وﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و
ﻣﺴﻠﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۱/۳۵۶از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در رﻣﻀﺎن
ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻏﺰا ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،و ّ
ﻋﺪهای از ﻣﺎ روزه دار ﻣﯽﺑﻮد ،و ﻋﺪهای ھﻢ
روزه ﺧﻮر ،و روزه دار ﺑﺮ روزه ﺧﻮر ﻏﻀﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و روزه ﺧﻮر ﺑﺮ روزه دار ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور

 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ).(۳۶۹/۱
 -٢ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را ﺑﺮای ﺧﻮدم .م.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۲۲
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ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،و روزه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮرد ،آن ھﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .١
روزه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۳۱۶از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز
ﯾﻤﺎﻣﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ س آﻣﺪم ﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎدم .ﮔﻔﺖ:
ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،آﯾﺎ روزه دار اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺳﭙﺮ
آب ﺑﯿﻨﺪاز .ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻮض آﻣﺪم ،و ﺣﻮض ﭘﺮ از آب ﺑﻮد،
ﺳﭙﺮ ﭼﺮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ در ﺣﻮض اﻧﺪاﺧﺘﻢ و از آن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد در ﺳﭙﺮ آب
رﯾﺨﺘﻢ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ داﻋﯽ اﺟﻞ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۶۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) ،وﺻﺎﺣﺐ اﻻﺻﺎﺑﻪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در اﻟﺠﮫﺎد از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ از اﯾﻦ راﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

روزه ﻋﻮف ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﯿﻪ و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ درﺑﺎره وی
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ّ
ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم از ﻣﺪرک ﺑﻦ

ﻋﻮف اﺣﻤﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﺑﻮدم ،ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﻣﻘﺮن ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ از وی درﺑﺎره ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪ .وی آن ﻋﺪه از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن و ﻓﻼن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪ -ھﺪفﺷﺎن اﺑﻮﺷﺒﯿﻞ ﻋﻮف ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﯿﻪ اﺣﻤﺴﯽ
ﺑﻮد -ﻣﺪرک ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او داﯾﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻼ ک اﻧﺪاﺧﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ دروغ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ او آﺧﺮت را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪ.ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ روزه دار ﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﮐﻪ رﻣﻘﯽ در وی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،و از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺖ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ...اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۱۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۶

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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روزه اﺑﻮﻋﻤﺮو اﻧﺼﺎری
ّ
ّ
و در )ص (۸۲ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ در »ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﮕﯽ« ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ وی

ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﻤﺮو اﻧﺼﺎری س را -ﮐﻪ ﺑﺪری ،ﻋﻘﺒﯽ ،اﺣﺪی و روزه دار ﺑﻮد -دﯾﺪم ﮐﻪ از
ﺗﺸﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺳﭙﺮ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ،
ﻏﻼم او را در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﭙﺮ ﻗﺮار داد ،و او ﺗﯿﺮی را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺮون آورد ...و ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻢ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎز در راه ﺧﺪا ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺑﺪر

اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر ،اﺳﺐ ﺳﻮار در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﺪاد ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،و ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﺧﻮاب ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺰ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﮐﻪ در زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۳۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻋﺴﻔﺎن

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﯽ ﻋﯿﺎش اﻟﺰرﻗﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﻋﺴﻔﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻣﺎرتﺷﺎن را ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺰارد،
ﻣﺸﺮﮔﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﮫﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﺎن ﻏﻔﻠﺖﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎزی ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ،ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﺎت در
ﻣﯿﺎن ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ
َ
َ
ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َّ َ
�ذا ُك َ
لصل ٰوة﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۰۲ :
نت �ِي ِهم فأ�مت لهم ٱ
﴿
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯽ«.
و ﻧﻤﺎز ﺧﻮف را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  .١و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﺟﺎﺑﺮ س آﻣﺪه ﮐﻪ آﻧﮫﺎ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ )(۱۶۵۳۳) (۵۹،۶۰ /۴از اﺑﯽ ﻋﯿﺎش اﻟﺰرﻗﯽ ھﻤﭽﯿﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۵۴۸/۱در ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻣﻦ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ زودی ﻧﻤﺎزی ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ از اوﻻد ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۸۱آﻣﺪه.
ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﻧﺼﺎری در راه ﺧﺪا

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻏﺰوه
ذاتاﻟﺮﻗﺎع ،در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺨﻞ  ٢ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﺮدی ،زن ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دوﺑﺎره )ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺷﻮھﺮ آن زن
آﻣﺪ -و ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺗﺎ در اﺻﺤﺎب
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮن ﻧﺮﯾﺰاﻧﺪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻌﻘﯿﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام )ﻣﺮد  (٣اﻣﺸﺐ از ﻣﺎ ﺣﺮاﺳﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟« ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ،ای رﺳﻮل
ﺧﺪا .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :در دھﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﻪ اﯾﻦ دره ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،و آن دو ﺗﻦ :ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ
و ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دھﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﺷﺐ را دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ ،اوﻟﺶ را ﯾﺎ آﺧﺮش را؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ اول آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﺑﺪه ،آﻧﮕﺎه آن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﭘﮫﻠﻮ زد و ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و اﻧﺼﺎری
ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﺮد آﻣﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را دﯾﺪ ﮐﻪ وی
ﺟﺎﺳﻮس ﻗﻮم اﺳﺖ ،و ﺗﯿﺮی اﻧﺪاﺧﺖ ،و آن ﺗﯿﺮش ﺑﻪ ﺟﺎن وی اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،اﻧﺼﺎری ﺗﯿﺮ را از
ﺟﺎن ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﺶ و در ﺟﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺗﯿﺮ دﯾﮕﺮی
اﻧﺪاﺧﺖ ،و آن ﺗﯿﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎن اﻧﺼﺎری ﻓﺮو رﻓﺖ ،و ﺗﯿﺮ را ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﺶ ،و ﺛﺎﺑﺖ
اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی ﻓﺮو ﺑﺮد،
اﻧﺼﺎری آن را ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﺶ ،ﺑﻌﺪ از آن رﮐﻮع ﻧﻤﻮد و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن رﻓﯿﻖ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ )ﺗﯿﺮ ﺧﻮردم( و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن را ﻧﺪارم.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ آن دو را دﯾﺪ ،داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ وی ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،و
)ﻣﺤﻘﻖ( آن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﮐﺮده ام .ھﻤﭽﯿﻦ اﺑﻮداوود ) (۱۲۶۳و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۳۷/۱و ﻧﺴﺎﺋﯽ
).(۱۷۶/۳
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۴۰در ﮐﺘﺎب »ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ« ﺑﺎب ﺻﻼة اﻟﺨﻮف.
 -٢اﺳﻢ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ.
 -٣از اﻟﺒﺪاﯾﻪ .

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻓﺮار ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺧﻮنھﺎی اﻧﺼﺎری را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﭼﺮا ﻣﺮا
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻓﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ را زد ﺑﯿﺪار ﻧﻨﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻮرهای ﺑﻮدم و آن را ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺮا ھﺪف ﺗﯿﺮ ﻗﺮار داد رﮐﻮع ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ ﮐﺮدم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﺮزی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺟﺎﻧﻢ
از ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن آن ،ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎﻣﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ ﺑﻮد  .١اﯾﻦ را اﺑﻮداود ) (۱/۲۹از ﻃﺮﯾﻖ وی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در
ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ -و دار ﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در
ﺳﻨﻦھﺎی ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﻪ
) (۱/۴۳آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در
آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺑﺸﺮ ب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻮره ﮐﮫﻒ را در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ در راه ﺧﺪا

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻧﺒﯿﺢ ھﺬﻟﯽ ،ﻣﺮدم را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،وی در ﻋﺮﻧﻪ  ٢اﺳﺖ،ﻧﺰدش رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ
رﺳﺎن« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﻤﺶ ،ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی را دﯾﺪی ،ﻟﺮزهای را در وﺟﻮدش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯽ« .ﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮم را ﺑﻪ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪم ،و او در ﻋﺮﻧﻪ
ھﻤﺮاه زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻨﺰل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ھﻤﺎن ﻓﺮﺻﺖ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ
ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را دﯾﺪم ،آﻧﭽﻪ را رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻟﺮزه ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
درﯾﺎﻓﺘﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ روی آوردم ،و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او درﮔﯿﺮی رخ
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۱۹۸و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) – ۱۰۹۷اﺣﺴﺎن( و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم
) (۱۲۳،۱۲۴/۲از وھﺐ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ) (۳۴۳،۳۴۴/۳ﮐﻪ در
اﺳﻨﺎد آن ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را
در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود« ) (۱۸۲ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة« ).(۱۶۵/۴) ،(۲۷۹/۴
 -٢درهای اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﺮﻓﺎت.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺪھﺪ ،و ﻣﺮا از ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺎ ﺳﺮم ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮدم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدی از ﻋﺮب ،از ﺗﻮ و ﺟﻤﻊآوریات ،ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﻨﯿﺪه ،و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻧﺰدت آﻣﺪه .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺴﺘﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ وی راه رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ
وی زدم ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و زﻧﺎﻧﺶ را در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﻪ روی اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،ﻣﺮا
دﯾﺪه ﮔﻔﺖ» :روی ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی را
ﮐﺸﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ اﯾﻦ را ﻧﺰد
ﺧﻮد ﻧﮑﻪ دار« .ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﺷﺪم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻋﺼﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ داده ،و ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﮕﻪ
دارم .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدی ،ﮐﻪ از وی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﭙﺮﺳﯽ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﻋﺼﺎ را ﺑﺮای
ﻣﻦ دادی؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺸﺎهای در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺼﺎ داران در آن
روز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ« .راوی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺖ )و ﯾﮏ ﺟﺎی
ﻧﻤﻮد( ،و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ درﮔﺬﺷﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻔﻦ وی
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﺮ دویﺷﺎن ﯾﮑﺠﺎ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ در راه ﺧﺪا

ﻃﺒﺮی ) (۲/۶۱۰از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﻟﺸﮑﺮ در روز
ﯾﺮﻣﻮک ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺒﻘﻼر  ٢ﻣﺮد ﻋﺮﺑﯿﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و
در آن آﻣﺪه :ﻗﺒﻘﻼر ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :در ﻋﻘﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟  ٣ﮔﻔﺖ :رھﺒﺎﻧﺎن ﺷﺐ ،و ﺳﻮارﮐﺎران روز.
و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻣﺎﻟﮑﯽ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،و در
آن آﻣﺪه :ھﺮﻗﻞ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ؟ ﺷﯿﺨﯽ از
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۴۹۶/۳
 -٢ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه روﻣﯽ.
 -٣ﭼﻪ ﺧﺒﺮی آوردی و آﻧﮫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ .م.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﺐ را ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۴۳از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
و اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در »اﺳﺒﺎب ﺗﺄﯾﯿﺪات اﻟﮫﯽ« ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .و در ) (۱/۳۵۴ﺣﺪﯾﺚ ھﻨﺪ
ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﻨﺪه در »ﺑﯿﻌﺖ زﻧﺎن« ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﮑﺎر داﺷﺘﯽ و ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﯾﺪی .ھﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :آری ﺑﻪ ﺧﺪا )ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد() ،وﻟﯽ( ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺷﺐ دﯾﮕﺮ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺎدت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺷﺐ را در ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ،ﻗﯿﺎم ،رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ذﮐﺮ در راه ﺧﺪا

ذﮐﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺷﺐ ﻓﺘﺢ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﻓﺘﺢ ﮐﻪ ﻣﺮدم

داﺧﻞ ﻣﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ :ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺗﮫﻠﯿﻞ و ﻃﻮاف ﺑﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ ھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوری ﮐﻪ اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری،
اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ھﻨﺪ ﮔﻔﺘﯽ :آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوری ﮐﻪ
اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ« .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ھﺴﺘﯽ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ )اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن(  ١ﺑﻪ آن
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺮا ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ھﻨﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۰۴آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۹۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ذﮐﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ در وﻗﺖ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ وادﯾﯽ در ﻏﺰوه ﺧﯿﺒﺮ

ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ رﻓﺖ -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﺒﺮ روی
آورد -ﻣﺮدم ﺑﻪ وادﯾﯽ ﻓﺮاز ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺻﺪاھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :اﷲ اﻛﱪ،
 -١از اﻟﮑﻨﺰ.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۱۰۳/۵ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ از ﺳﻌﯿﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲ« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺮ و ﻏﺎﯾﺐ را
ﻓﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻮای ﻗﺮﯾﺐ را ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺗﺎن اﺳﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ« .و ﻣﻦ در ﭘﺸﺖ

ﺳﻮاری رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،وی ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ»:ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮه اﻻ ﺑﺎﷲ«.
ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ«  ١ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﻤﻠﻪای
از ﮔﻨﺞ ﺑﮫﺸﺖ دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ« .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ .ﻓﺮﻣﻮد:

»ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮه اﻻ ﺑﺎﷲ«  .٢اﯾﻦ را ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن از ﺧﯿﺒﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ
آﻣﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺻﺤﺎﺑﻪ در وﻗﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن

ﺑﺨﺎری از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰدی وی،
از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮود
ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ  .٣و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﻪ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻌﯿﻨﯽ ) (۷/۳۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢاﻧﺪ :ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ و ذﮐﺮ ﺧﺪا را ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن زﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و از ﻓﺴﺎد در ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزﻧﺪ ،و ﺑﺎ رﻓﯿﻖ
ﺧﻮد ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎلھﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد را اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ از اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ اﻧﻔﺎق و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎی
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﭼﻮن در ﺟﺎھﺎی ﻗﺘﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ در آن
ﻣﻮﻗﻊ از اﯾﻦ ﺣﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺷﮑﯽ در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ،و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،و ﭼﻮن ﺑﻪ دزدی )از ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ( ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻠﺐھﺎ و اﻋﻤﺎلﺷﺎن
 -١ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻧﺎم اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۲۰۵
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۲۹۹۴ ،۲۹۹۳

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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را از آن ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪازد و ﯾﺎ
ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻋﺰت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و
دﺷﻤﻨﺶ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دوم :ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪا
را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﯾﺎد ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﻓﺴﺎد ﺧﻮد داری
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺎلھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺮاھﺖ و دﻟﺘﻨﮕﯽ اﻧﻔﺎق ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ را از
اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ اﻧﻔﺎق و ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن را ﺧﺴﺎرت ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن در ﺟﺎھﺎی ﻗﺘﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﺮاه آﺧﺮ آﺧﺮ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را
ﯾﺎری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﺮ ﮐﻮهھﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮد ،از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﺻﺤﺒﺖ در
ﻣﯿﺎن ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ دزدی )در ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ( ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ،در آن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﺧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ رﺳﺪ ،ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮕﯽ و ﺳﺨﺘﯽ رﺳﺪ ﺷﯿﻄﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ
ﻣﺘﺎع و ﻋﺮض )دﻧﯿﺎ( در ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰی ھﻢ از اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺴﺎدﺷﺎن ،ﺑﺎ ﺟﺴﻢھﺎی ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺣﺮﮐﺖﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﮫﺎ ،وﻟﯽ
ﻧﯿﺖھﺎ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن از ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن رادر روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ،
و ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎ در ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا دﻋﺎ در وﻗﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﻗﺮﯾﻪ

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﮑﻪ در وﻗﺖ ھﺠﺮت
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ

ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ھﺠﺮت ﮐﻨﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﺑﻪ
ھﺪف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ً
َّ
»اﺤﻟﻤﺪ� ﺬﻟي ﺧﻠﻘ� ولﻢ اك ﺷيﺌﺎ .ا� اﻋ� ﻰﻠﻋ ﻫﻮل اﺪﻟﻧﻴﺎ ،و�ﻮاﺋﻖ اﺪﻟﻫﺮ،
ومﺼﺎﺋﺐ الﻠﻴﺎﻰﻟ واﻻﻳﺎم .ا� ﺻﺤﺒ� ﻲﻓ ﺳﻔﺮي ،واﺧﻠﻔ� ﻲﻓ اﻫ� ،و�ﺎرك ﻰﻟ ﻓﻴﻤـﺎ
رزﻗﺘ� ،ولﻚ ﻓﺬلﻠ� ،وﻰﻠﻋ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﻲﻘ ﻓﻘﻮ ﻣ� ،واﻴﻟﻚ رب ﻓﺤﺒب� ،واﻰﻟ اﻨﻟﺎس ﻓﻼ
ﺗ�ﻠ� .رب اﻟـﻤﺴﺘﻀﻌﻔ� واﻧﺖ ر� ،اﻋﻮذ ﺑﻮﺟﻬﻚ الﻜﺮ�ﻢ اﺬﻟى اﺮﺷﻗﺖ ﻪﻟ الﺴﻤـﺎوات
واﻻرض و�ﺸﻔﺖ ﺑﻪ اﻟﻈﻠﻤـﺎت ،وﺻﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ امﺮ اﻻوﻟ� ان ﺤﺗﻞ ﻰﻠﻋ ﻏﻀﺒﻚ وﺗ�ل ﻲﺑ
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ﺳﺨﻄﻚ .اﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ زوال ﻧﻌﻤﺘﻚ ،وﻓﺠﺎءه ﻧﻘﻤﺘﻚ ،وﺤﺗﻮل ﺎﻋﻓﻴﺘﻚ وﻤﺟﻴﻊ ﺳﺨﻄﻚ .لﻚ

اﻟﻌﺘﻰﺒ ﻋﻨﺪي ﺧ� ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮه اﻻ ﺑﻚ«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدم .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﺑﯿﻢ دﻧﯿﺎ ،و
ﺳﺨﺘﯽ روزﮔﺎر و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی ﺷﺐھﺎ و روزھﺎ ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،در ﺳﻔﺮم ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺎش ،و
در اھﻠﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻢ ﮔﺮد ،و در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رزق دادهای ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ده .و ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻣﺮا ذﻟﯿﻞ
ﮔﺮدان ،و ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﮑﻮﯾﻢ ﻣﺮا اﺳﺘﻮار ﺳﺎز ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮدت ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﮕﺮدان ،و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﺴﭙﺎرم .ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ روی ﮐﺮﯾﻤﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آن روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﺑﻪ آن زدوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ آن ﺻﻼح
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﻀﺒﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ روا داری ،و ﻗﮫﺮ و ﺧﺸﻤﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل
ﮔﺮداﻧﯽ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از زوال ﻧﻌﻤﺘﺖ ،و اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯿﺖ ،و ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﺎﻓﯿﺘﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﮫﺮت
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﺧﺸﻨﻮدی ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﯿﺮ و ﺑﮫﺘﺮ ،آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ،ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ از ﻧﯿﺮوی و ّﻗﻮﺗﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ« .١

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮدار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪن در ﺧﯿﺒﺮ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﻣﺮوان اﺳﻠﻤﯽ و او از ﭘﺪرش و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺒﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﺑﺮاﯾﺶ
ّ
ّ
ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .ﻣﺮدم ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ،
آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َّ ْ َ ْ
َ َّ
َ َ َّ ْ َ
َ َّ َّ َ
َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ
�
ات الﺴﺒ ِﻊ َوﻣﺎ أﻇﻠﻠ َﻦَ ،ورب اﻷر ِﺿ� الﺴﺒ ِﻊ َوﻣﺎ أﻗﻠﻠ َﻦَ ،ورب الﺸﻴ ِ
»الﻠﻬﻢ رب الﺴﻤﺎو ِ
ﺎﻃ ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ ٢
� َﻫ ِﺬ ِه اﻟْ َﻘ ْﺮ َ� ِﺔَ ،و َﺧ ْ َ
ﻚ َﺧ ْ َ
� أَ ْﻫﻠ َﻬﺎَ ،و َﺧ ْ َ
وﻣﺎ أﺿﻠﻠﻦ ،ورب الﺮ� ِ
� َﻣﺎ ِ�ﻴْﻬﺎ،
ﺎح وﻣﺎ ذر�ﻦ  ،ﻓﺈِﻧﺎ �ﺴﺄل
ِ
َ
َْ
ََُ ُ َ
ﺮﺷ أ ْﻫﻠ َﻬﺎ َو ِّ
ﺮﺷ َﻫﺬه اَﻟْ َﻘ ْﺮ�ﻪَ ،و َ ِّ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َ ِّ
ﺮﺷ َﻣﺎ ِ�ﻴْ َﻬﺎ .اﻗ َﺪمﻮا �ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ«.
ِ
ِ
و�ﻌﻮذ ﺑِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ و آﻧﭽﻪ را ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر زﻣﯿﻦھﺎی
ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﯿﻄﺎنھﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎدھﺎ و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .در اﺳﻨﺎد آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ھﺸﺎم.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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آﻧﭽﻪ در را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ( ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ،و ﺧﯿﺮ اھﻞ آن را ،و ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
در آن ھﺴﺖ ،ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و از ﺷﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ،و ﺷﺮ اھﻞ آن ،و ﺷﺮ آﻧﭽﻪ در آه ھﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه

ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﭘﯿﺶ روﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﻣﮫﺮﺑﺎن«  .١اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻣﺮوان از
ّ
اﺑﻮﻣﻌﺘﺐ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۸۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از
اﺑﻮﻣﻌﺘﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در آﺧﺮش اﻓﺰوده :و در ھﺮ ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ داﺧﻞ ﮔﺮدد ،ھﻤﯿﻦ دﻋﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ راوی
اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
دﻋﺎی در وﻗﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدن ﺟﻬﺎد

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در واﻗﻌﻪ ﺑﺪر

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن از
ھﺰار ھﻢ اﻓﺰون ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎ و ﺷﻠﻮار را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
»ا� ا�ﺰ� ﻣﺎ وﻋﺪﺗ� .ا� ان ﺗﻬﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻻﺳﻼم ﻓﻼ ﺗﻌﺒﺪ ﺑﻌﺪ
ﻲﻓ اﻻرض اﺑﺪا« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ،آ�ﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه ﻧﻤﻮدهاى ﺑﺮآورده ﺳﺎز .ﺑﺎر
ً
ﺧﺪاﻳﺎ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻫﻞ اﺳﻼم را ﻫﻼ ﮔﺮدا� ،دﻳﮕﺮ در زﻣ� اﺑﺪا ﻋﺒﺎدت ﻧ�ﺷﻮى«.

آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد رﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،و دﻋﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﯾﺶ
اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و ﻋﺒﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺑﻌﺪ از آن وی را از ﭘﺸﺖ در ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر درﺧﻮاﺳﺘﺖ از
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و او آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺖ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮآورده ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
ۡ
ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ ّ
ّ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
ُ
اب ل� ۡم � ِ� ُم ِم ُّد�م بِ�ل ٖف مِن ٱلم
﴿إِذ �ست ِغيثون ر��م فٱستج
��ِكةِ
ُم ۡردِ� َ
ِ� ] ﴾٩اﻻﻧﻔﺎل.[۹ :
 -١ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۰۴/۴و در ﺳﻨﺪ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاھﺪی دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۳۴/۱۰و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ« ) (۱۵۴/۵و آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۲۵۶۵آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ)» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ( زﻣﺎﻧﯽ را )ﮐﻪ از ّ
ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺘﯽ درﻣﯿﺪان ﺑﺪر( از
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،و او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )و ﮔﻔﺖ( ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ھﺰار از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
و ﺗﻤﺎم ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ  ،٢اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و آن را ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ و ﺗﺮﻣﺬی ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۵آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ ،اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن،
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۶۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻮداود از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ
ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺶ در روز ﺑﺪر ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪر رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
ٌ َ ْ
َّ ُ َّ َّ ُ ْ ُ َ ٌ ْ ْ َ ٣
َّ
َّ
ٌ ََ ْ
َّ
َّ
ﺎﻤﺣﻠ ُﻬ ُﻢ الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� ُﻬ ْﻢ ُﻋ َﺮاة ﻓﺎﻛ ُﺴ ُﻬ ُﻢ الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� ُﻬ ْﻢ ِﺟﻴَﺎع ﻓﺄﺷ ِﺒ ْﻌ ُﻬ ْﻢ«.
»الﻠﻬﻢ ِإ�ﻬﻢ ﺣﻔﺎة ﻓ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻨﮫﺎ ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﻪاﻧﺪ ،ﺳﻮارﺷﺎن ﮐﻦ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺮھﻨﻪاﻧﺪ .ﺑﭙﻮﺷﺎنﺷﺎن .ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻨﮫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪاﻧﺪ ،ﺳﯿﺮﺷﺎن ﻧﻤﺎ«.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﺑﺪر ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﮐﺮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺮدی
از اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ دو ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻟﺒﺎس ھﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺳﯿﺮ ھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .٤اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۳۸آﻣﺪه .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۵۷اﯾﻦ را ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۲/۱۳ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده .و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﯿﭻ ﺳﻮﮔﻨﺪ دھﻨﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪهای را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ از ﺳﻮﮔﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ص
در روز ﺑﺪر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪھﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ْ
َّ
َّ
ْ ََْ َ
ِّ َ ْ ُ
ُ َ َ
ْ
ْ
»الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ�ﺸ ُﺪ َك َ�ﻬ َﺪ َك َو َوﻋ َﺪ َك ،الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإن �ﻬﻠﻚ َﻫ ِﺬ ِه اﻟ ِﻌ َﺼﺎﺑَﺔ ﻻ � ْﻌﺒُﺪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و وﻋﺪه ات ﺳﻮﮔﻨﺪﻣﯽ دھﻢ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ھﻼ ک
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮی«.

 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۳۰/۱و ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۰۸۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ).(۵۱،۵۲/۳
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۶۳و اﺑﻮداوود ) (۲۶۹۰و اﺣﻤﺪ ) (۳۰/۱و ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۰۸۱
 -٣ﺣﻔﺎه ﺟﻤﻊ ﺣﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎده ﺑﺪون ﻣﻮزه و ﮐﻔﺶ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٤ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۲۷۴۷و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود« ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.(۲۳۸۶) .

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺑﻌﺪ از آن روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف روﯾﺶ ﻣﮫﺘﺎب اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهھﺎی ﻗﻮم در ﺑﯿﮕﺎه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۶آﻣﺪه.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﭘﺪرش ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻏﺰوهھﺎی اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ
»الﻠﻬ َّﻢ ِإﻧﻚ ِإن �ﺸﺄ ﻻ �ﻌﺒَﺪ ِﻲﻓ اﻷ ْر ِض« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ ،در روی زﻣﯿﻦ
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﺷﻮی«  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۸آﻣﺪه.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﺧﻨﺪق ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻮمھﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ،
َ َ
َّ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ
ﺮﺘ ﻋ ْﻮ َراﺗِﻨﺎ َوآ ِﻣ ْﻦ َر ْوﺎﻋﺗِﻨﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﻮرتھﺎی ﻣﺎ را ﺑﭙﻮش ،و ﺧﻮف
»الﻠﻬﻢ اﺳ

و ﺗﺮس ﻣﺎن را ﺑﻪ اﻣﻦ ّ
ﻣﺒﺪل ﻓﺮﻣﺎ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ روھﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را )ﺑﻪ ﺑﺎد(  ٢زد  .٣اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ
ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺣﺰاب آﻣﺪ،
ﻋﺒﺎی ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ودﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻋﺎ( ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﺮ آﻧﺎن
دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز آﻣﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،وﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ .در
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ اﺣﺰاب
دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،ﮔﻔﺖ:
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َْ َ ْ ْ
»الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ُﻣ ْ� َل اﻟﻜﺘَﺎبَ ،ﺮﺳ َ
�ﻊ ِ َ
اب ،اﻫ ِﺰم ُﻬ ْﻢ َو َزل ِﺰل ُﻬ ْﻢ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ﺎب ،اﻫ ِﺰمِ اﻷﺣﺰ
ِ ِ
اﺤﻟﺴ ِ
ِ
ِ
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺎزل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺘﺎب ،ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪه ،ﮔﺮوهھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪه .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﺸﺎن
را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪه ،و ﻣﺘﺰﻟﺰلﺷﺎن ﺳﺎز« .٤
 -١اﺣﻤﺪ ) (۱۵۲/۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۴۳
 -٢از اﻟﺒﺪاﯾﻪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳/۳
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۴۴۱۵و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۴۲
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و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :ا� اﻫﺰﻣﻬﻢ واﻧﺮﺼﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن
ﺑﺪه ،و ﻣﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺮت ﻓﺮﻣﺎ« .١
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ
َ
َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
ْ َ َْ َ
ُ
»ﻻ إِﻪﻟ إِﻻ ا� وﺣﺪه أﻋﺰ ﺟﻨﺪه وﻧﺮﺼ �ﺒﺪه وﻏﻠﺐ اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه ﻓﻼ ﻰﺷء �ﻌﺪه«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺑﻨﺪهاش را
ﻧﺼﺮت داد ،و اﺣﺰاب را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻌﺪ از وی ﻧﯿﺴﺖ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﻟﺒﺪﯾﻪ ) (۴/۱۱۱آﻣﺪه.
دﻋﺎی در وﻗﺖ ﺟﻬﺎد

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻏﺰوه ﺑﺪر ھﻨﮕﺎم اﺷﺘﻐﺎلﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﺎل

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر اﻧﺪﮐﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺪم ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻣﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ وی
در ﺳﺠﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :،ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮم ،ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮم( ،و ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی زﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﺎز آﻣﺪم ﮐﻪ وی در ﺳﺠﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﺎز ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻢ ،ﺑﺎز آﻣﺪم ﮐﻪ وی در ﺳﺠﺪه ﺑﻮد ،و ھﻤﺎن را ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ وی ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮد  .٣اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۵آﻣﺪه .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺰار ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۶۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۴۲
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۱۱۴
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۴۰/۳از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و
اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۴۴۸/۱آﻣﺪه ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﺷﻮد و اﻻ ﺿﻌﯿﻒ
)ﻟﯿﻦ( اﺳﺖ ..ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۱۴۷/۱۰ﺑﻪ ﺑﺰار ارﺟﺎع داده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٨٧

دﻋﺎی در ﺷﺐ

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺷﺐ ﺑﺪر

اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ْ
ُ َ
َّ
ْ َْ ْ َ
در آن ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺷﺐ ﺑﺪر ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ »الﻠ ُﻬ َّﻢ إِن �ﻬ ِﻠﻚ ﻫ ِﺬهِ اﻟ ِﻌ َﺼﺎﺑَﺔ ﻻ
ُ ْ
� ْﻌﺒَﺪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ھﻼ ک ﮔﺮداﻧﯽ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﺷﻮی« .و آن ﺷﺐ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ  .١و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن رﺳﻮل
ً
ﺧﺪا ص در ﺑﺪر روز دوم را ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺷﺐ آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺪه
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ )از ﺟﻨﮓ(

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻏﺰوه اﺣﺪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از رﻓﺎﻋﻪ زرﻗﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز اﺣﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮود» ٢ :ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ« .آﻧﺎن در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﺻﻒھﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ُ َّ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
ﻻ ﺑَﺎﺳ َﻂ ل َﻤﺎ َ�ﺒَ ْﻀ َ
ﺖَ ،وﻻ ﻫﺎ ِد َى
»الﻠﻬﻢ لﻚ اﺤﻟﻤﺪ ﻠﻛﻪ ،الﻠﻬﻢ ﻻ ﻗﺎﺑِﺾ لِﻤﺎ �ﺴﻄﺖ ،و
ِ ِ
َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ﻻ َﻣﺎﻧ َﻊ ل َﻤﺎ أ ْ� َﻄﻴْ َ
ﺖَ ،وﻻ
لِﻤﻦ أﺿﻠﻠﺖ ،وﻻ م ِﻀﻞ لِﻤﻦ ﻫﺪﻳﺖ ،وﻻ ﻣﻌ ِﻄﻰ لِﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ،و
ِ ِ
ُ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َّ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ﻤﺣ ِﺘﻚ َوﻓﻀ ِﻠﻚ
ﻣﻘﺮب لِﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت ،وﻻ ﻣﺒﻌﺪ لِﻤﺎ ﻗﺮ�ﺖ ،الﻠﻬﻢ ا�ﺴﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ِﻣﻦ ﺑﺮ�ﺗِﻚ ور
َ
َ
َ ْ َ َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
ُ
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ ِّ ْ َ
اﻨﻟﻌ َ
ﻚ َِّ
ﻴﻢ
اﺬﻟى ﻻ �ﻮل وﻻ ﻳﺰول ،الﻠﻬﻢ ِإ� أﺳﺄل
و ِرز ِﻗﻚ ،الﻠﻬﻢ ِإ� أﺳﺄلﻚ اﻨﻟ ِﻌﻴﻢ الﻤ ِﻘﻴﻢ ِ
َ
ْ
ْ َ
َّ ُ َّ ِّ َ ٌ َ
َْ
َْ
ﺮﺷ َﻣﺎ أ ْ� َﻄﻴْتَ َﻨﺎَ ،و َ ِّ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َ ِّ
ﺮﺷ َﻣﺎ َﻣﻨﻌﺘَﺎ،
ﻳَ ْﻮ َم اﻟ َﻌﻴْﻠ ِﺔَ ،واﻷﻣ َﻦ ﻳَ ْﻮ َم اﺨﻟ َ ْﻮ ِف ،الﻠﻬﻢ ِإ� ﺎﻋﺋِﺬ ِﺑ
ُْ ُُ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ
ُْ َ ْ ْ َ ْ َْ
َّ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ
اﻹﻳﻤﺎن َو َز ِّ�ﻨﻪ ِﻰﻓ ﻗﻠﻮ�ِﻨﺎَ ،و� ِّﺮهْ إِﻴﻟْﻨﺎ اﻟ�ﻔ َﺮ َواﻟﻔ ُﺴﻮق َواﻟ ِﻌﺼﻴَﺎن َواﺟ َﻌﻠﻨﺎ
ﺐ إِﻴﻟْﻨﺎ
الﻠﻬﻢ ﺣﺒ
َ
َ
ْ
َ َ َْ َ َ َ َ َ
َّ
َّ
ْ
َ
َّ
ْ َ ُ ْ َ
ُ َ َ ُ ْ َ
الﺮاﺷ ِﺪ َ
َ
ﺎﺤﻟ� �� ﺧﺰاﻳﺎ وﻻ
ﺤﻟﻘﻨﺎ ﺑِﺎلﺼ ِ ِ
ﻳﻦ ،الﻠﻬ َّﻢ ﺗ َﻮ�ﻨﺎ مﺴ ِﻠ ِﻤ� َوأﺣ ِﻴﻨﺎ مﺴ ِﻠ ِﻤ�َ ،وأ ِ
ِﻣﻦ َّ ِ
ْ َ َ َ َّ
ْ ْ
َ ْ ُ َ َّ ُ َ
َ
َ َ
َ ِّ َ
ُّ َ َ
اﺬﻟ َ
ﻳﻦ ﻳُ�ﺬﺑُﻮن ُر ُﺳﻠﻚ َو َ� ُﺼﺪون � ْﻦ َﺳ ِبﻴ ِﻠﻚَ ،واﺟ َﻌﻞ
ﻣﻔﺘﻮ ِ�� ،الﻠﻬ َّﻢ ﻗﺎﺗِ ِﻞ اﻟ�ﻔ َﺮة ِ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ) (۲۲۱ ،۲۰۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۵۷،۱۵۶/۵از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در
ﺑﺨﺎری ) (۲۳۱/۸از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ.
 -٢ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ وﺟﻞ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ«.

٢٨٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ﻜﺘﺎب ِإ
ﻪﻟ اﺤﻟ َ ِّﻖ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ ِرﺟ َﺰك َوﻋﺬاﺑﻚ ،الﻠﻬ َّﻢ ﻗﺎﺗِ ِﻞ اﻟ�ﻔﺮة ِ
اﺬﻟﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟ ِ
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﻤﻪاش از آن ﺗﻮﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺗﻮ
ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪهای ،ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪهای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮدهای ،ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آن ﮐﻪ
ﺗﻮ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدهای ،ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدهای ،دھﻨﺪهای آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪای ،ﺑﺎزدارﻧﺪهای آﻧﭽﻪ ،را ﺗﻮ دادهای ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهای آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ دور ﻧﻤﻮدهای و دور
ﮐﻨﻨﺪهای آن ﭼﻪ را ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدهای ،ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪا ،از ﺑﺮﮐﺎﺗﺖ و رﺣﻤﺘﺖ و
ﻓﻀﻠﺖ روزی ات ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﺴﺘﺮان .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻧﻌﻤﺖ را در روز ﻓﻘﺮ ،و اﻣﻦ را در روز ﺧﻮف
ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎن دادهای و از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪای ﺑﻪ
ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﻤﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﮕﺮدان ،و آن را در ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎن زﯾﻨﺖ
ﺑﺨﺶ ،و ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻮق و ﻋﺼﯿﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻨﻤﺎ ،و ﻣﺎ را از راه ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﮕﺮدان.
ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺎ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﯿﺮان ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪه ﺑﮕﺮدان ،و ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﺪون رﺳﻮاﯾﯽ و ﻓﺮو
رﻓﺘﻦ در ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎز .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﮐﻔﺎری را ﮐﻪ رﺳﻮﻻﻧﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از راھﺖ ﺑﺎز
ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎن ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻋﺬاب ﺧﻮد را ﺑﮕﺮدان .ﺧﺪاوﻧﺪا ،آن ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ

ﮐﺘﺎب داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ای اﻟﻪ ﺣﻖ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎن«.
اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری در اﻻدب  ،١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﻐﻮی ،ﺑﺎوردی ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ،
٢
ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎدش
ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۷۶آﻣﺪه .و
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۲۲ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و در )ص (۲۵دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺲ
از ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺶ از ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮدن دﻋﻮت ﺑﺮ اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ ،در »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﺨﺘﯿﮫﺎ و اذﯾﺖھﺎ در راه دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ أ« ﮔﺬﺷﺖ.

 -١ﺑﺨﺎری در »اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد« ) (۷۰۰آﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه ﻏﺰاﻟﯽ )(۲۸۳
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ذھﺒﯽ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ در
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺻﺤﺖ
اﺳﻨﺎد آن ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .او اﯾﻨﺠﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻗﻮل او وﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در آن وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪه و دروﻏﮕﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٨٩

اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا

ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ) :و ﻣﺎ ﮐﺎن اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﯿﻨﻔﺮوا ﮐﺎﻓﻪ(

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۴۷از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ َ ُّ َ َّ
ِين َء َام ُنوا ْ ُخ ُذوا ْ ح ِۡذ َر ُ� ۡم فَٱنف ُروا ْ ُ� َبات أو ٱنف ُروا ْ َ� ٗ
َ
﴿ ٰٓ
�
ِيعا ] ﴾٧١اﻟﻨﺴﺎء.[۷۱ :
���ها ٱ
ٍ ِ ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و ﮔﺮوه ﮔﺮوه ،ﯾﺎ ھﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ«.
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ْ َ ٗ َ ٗ
﴿ٱنفِ ُروا خِفا�ا َوث ِقا�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ)» :ﺑﺮای ﺟﮫﺎد( ﺳﺒﮏ ﺑﺎر و ﮔﺮان ﺑﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ«.
و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ْ ّ ُ َ َ
َّ َ
﴿إِ� تنفِ ُروا ُ� َعذِبۡ� ۡم عذابًا أ ِ� ٗما﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۹ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﺬاب درد دھﻨﺪهای ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻌﺪاز آن ،اﯾﻦ آﯾﺎت را ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ْ َ َّ ٗ
َ
َ َ ۡ ۡ
﴿ َو َما �ن ٱل ُمؤم ُِنون ِ�َنفِ ُروا كآفة﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۲۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن )ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ( ﺑﺮاﯾﻨﺪ«.

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﮔﺮوھﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻏﺰا ﻣﯽرﻓﺖ و ﮔﺮوھﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و
آ ﮔﺎھﯽ در دﯾﻦ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻮن از ﻏﺰا ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻢ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮫﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از ﻓﺮاﯾﺾ و ﺣﺪودش ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ .١
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای اﻣﺮا ﺟﮫﺖ آﮔﺎھﯽ در دﯾﻦ
آدم ﺑﻦ اﺑﯽ اﯾﺎس در اﻟﻌﻠﻢ از اﺣﻮص ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻋﺒﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮای اﻣﯿﺮان ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻧﻮﺷﺖ :در دﯾﻦ ﺗﻔﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۴۷/۹و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ
) (۱۲/۳آﻣﺪه اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٢٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﯿﭻ ﮐﺲ در ﭘﯿﺮوی ﺑﺎﻃﻞ ،ﮐﻪ آن را ﺣﻖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﻌﺬور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ
ﺗﺮک ﺣﻖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪھﺎ در ﺳﻔﺮ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق  ١از ﺣﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﻗﺎﺷﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ

اﺷﻌﺮی س در ﺳﭙﺎھﯽ در ﮐﻨﺎر دﺟﻠﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﻨﺎدی وی ﺑﺮای ﻇﮫﺮ
ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﻧﯿﺰ وﺿﻮ ﮐﺮد و ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪھﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻨﺎدی ﻋﺼﺮ ﻓﺮﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای وﺿﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .وی ﻣﻨﺎدی ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :وﺿﻮ ﺟﺰ
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯽوﺿﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .وﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮود ،و ﺟﮫﻞ
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺎدرش را از ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۱۱۴آﻣﺪه .و ﻃﺤﺎوی آن را در ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻻﺛﺎر ) (۱/۲۷ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده.
اﻧﻔﺎق در ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ )اﻧﻔﺎق ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪا(

ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۳۷از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری س راﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺷﺘﺮ ﻣﮫﺎر
ﺷﺪهای را آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﺗﻮ در ﺑﺪل
اﯾﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻔﺖ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﮫﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ -ﮐﻪ رﺟﺎﻟﺶ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ -از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻮذر س ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﺶ ﺑﺮ آﻣﺪ و ﮐﻨﯿﺰش ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد) ،راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮورتھﺎی وی ﭘﺮداﺧﺖ ،و ھﻔﺖ )درھﻢ( ھﻤﺮاھﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ،
اﺑﻮذر وی را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺳﮑﻪ ﻣﺴﯽ  ٣ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ آن را ﺑﺮای ﺿﺮورﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدت ﻓﺮود آﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد،

 -١ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ).(۱۵۹
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۹۲و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۴۹/۶
 -٣ھﻔﺖ درھﻢ ﮐﻪ از ﻃﻼ و ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،و آﯾﻪ ﻗﺮآن ھﻢ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن ھﻤﯿﻦ دو را ﺣﺮام
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻟﺬا وی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﻼح ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﻮل ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از ﻣﺲ ﺑﻮده،
ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﯿﻞ و دوﺳﺘﻢ  ١ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﮫﺪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ھﺮ ﻧﻮع ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻃﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ -ﻟﻔﻆ از ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ -آﻣﺪه» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﻼ و
ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ و آن را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻨﻤﻮد ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آن ﮔﺮزی آﺗﺸﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن داغ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻠﻊ اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ از وی
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :او ﻣﺎل ﺧﻮد را اﺳﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در آن زﯾﺎده
روی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ﺳﮫﻤﯿﻪام را از ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و آن رادر راه
ﺧﺪا و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪی وی
زد و ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ .و ﺑﻌﺪ آن ،در راه ﺧﺪا
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ھﻤﺮاھﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻋﯿﺎﻟﺪارﺗﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ،و داراﺗﺮ آن
ھﺴﺘﻢ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۷۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮده .و
ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۲۵۰ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه.
ﺛﻮاب اﻧﻔﺎق درﺟﮫﺎد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ،ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭼﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﮐﻠﻤﻪ ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای او ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ ﻧﯿﮑﯽ آن ده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ھﻤﺎن زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی وﺟﻮد دارد« .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﻧﻔﻘﻪ ﭼﻄﻮر؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﻘﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ھﻤﺎن اﺳﺖ« .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای
ﻣﻌﺎذ س ﮔﻔﺘﻢ :ﺛﻮاب ﻧﻔﻘﻪ ھﻔﺖ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻓﮫﻤﺖ ﮐﻢ ﺷﺪه! آن در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺧﻮد ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ودر
ﺟﮫﺎد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺰا روﻧﺪ ،و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﺰاﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﺪﮔﺎن و وﺻﻒﺷﺎن از آن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و
 -١ھﺪﻓﺶ از ﺧﻠﯿﻞ ودوﺳﺘﺶ در اﯾﻨﺠﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۵۶/۵
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻻوﺳﻂ« ) (۸۵۳۶و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻠﻊ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۱۲۸/۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﮫﺎ ﺣﺰب ﺧﺪاﯾﻨﺪ ،و ﺣﺰب ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﻣﺮدی اﺳﺖ ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه.
و اﯾﻦ را ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد راوی ﻣﺠﮫﻮل در اﺳﻨﺎدش ،و ﻣﺮﺳﻞ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۳آﻣﺪه ،از ﺣﺴﻦ از ﻋﻠﯽ و اﺑﻮدرداء ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﻟﻌﺎص و ﺟﺎﺑﺮ و ﻋﻤﺮانﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ش ﮐﻪ آن را ﻣﺮﻓﻮع ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪای را در راه ﺧﺪا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﺮ درھﻢ ،ھﻔﺘﺼﺪ درھﻢ اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻏﺰا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در
ھﻤﺎن ﺟﮫﺘﺶ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای وی درﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ درھﻢ ،ھﻔﺘﺼﺪ ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ
از آن اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ ٓ
َ َّ ُ َ ُ
� يُ�ٰ ِعف ل َِمن �َشا ُء﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶۱ :
﴿وٱ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :واﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و در )ص (۱۹۳آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻋﺒﺎس،
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ
ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ »ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺟﮫﺎد و اﻧﻔﺎق
اﻣﻮال« ﮔﺬﺷﺖ .و ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره آن ّ
ﻗﺼﻪھﺎ و ﻏﯿﺮ ذﻟﮏ ،در ﺑﺨﺶ »ﻧﻔﻘﻪھﺎی اﺻﺤﺎب ش
اﺟﻤﻌﯿﻦ« ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
اﺧﻼص ﻧﯿﺖ در ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا )ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ دﻧﯿﺎ و ﺷﮫﺮت اﺳﺖ،
ﭘﺎداش و ﺛﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ(
اﺑﻮداود ،اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ-

از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮدی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﮫﺎد
ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﺪﻓﺶ )از ﺟﮫﺎد( ﺣﺼﻮل ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ
ﻧﯿﺴﺖ« .ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺮد،
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ آن را ﻧﻔﮫﯿﻤﺪه ﺑﺎﺷﯽ .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﺪﻓﺶ ﺣﺼﻮل ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎﺳﺖ) .رﺳﻮل ﺧﺪا ص  (٢ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۲۸۲/۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل وﺟﻮد دارد.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻧﯿﺴﺖ« .ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎز ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺮد .و او را ﺑﻪ
وی ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ )در راه ﺧﺪا(  ١ﺟﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ
ھﺪﻓﺶ ﺣﺼﻮل ﻣﺘﺎﻋﯽ از دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ ﻧﯿﺴﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۲/۴۱۹آﻣﺪه.
و ﻧﺰد اﺑﻮداود وﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،وھﺪﻓﺶ اﺟﺮ و ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ داری ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ« .آن )ﻣﺮد( اﯾﻦ را ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ آن رﺿﺎی وی ﻃﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺲ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۴۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻗﺰﻣﺎن

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺮد
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﺑﻮد ،و داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ وی ﮐﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ او »ﻗﺰﻣﺎن« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،رﺳﻮل
ﺧﺪاص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :او از اھﻞ آﺗﺶ اﺳﺖ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ روز اﺣﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ھﺸﺖ و ﯾﺎ ھﻔﺖ
ﺗﻦ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮ و دﻟﯿﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی
اﻧﺪاﺧﺘﺶ ،و ﺑﻪ دار ﺑﻨﯽ ﻇﻔﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ) ،راوی( ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﻗﺰﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و درﺳﺖ ﺟﻨﮕﯿﺪی
ﺧﻮش ﺑﺎش و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدھﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم آوری ﻗﻮﻣﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪم ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪم) .راوی(

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۲۵۲۶اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )-۴۶۳۷اﺣﺴﺎن( ﺣﺎﮐﻢ ) (۸۵/۲اﺣﻤﺪ ) (۲۹۰ ،۳۶۶/۲در
ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻣﮑﺮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۱۳۲۹ﺣﺴﻦ
ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۵/۵و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (۱۸۵۶و »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ«
) (۱۳۳۱ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٢٩٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺘﺶ وی را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﯿﺮی را از ﺗﯿﺮدان ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۶آﻣﺪه.
ّ
ﻗﺼﻪ اﺻﯿﺮم

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از ﻣﺮدی ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ
ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﺪه ،و ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،از
ﺧﻮدش ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺻﺒﺮم ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻦ وﻗﺶ .ﺣﺼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺪ ﮔﻔﺘﻢ :داﺳﺘﺎن اﺻﯿﺮم ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
وی از اﺳﻼم آوردن ﻗﻮم ﺧﻮد اﻧﮑﺎر داﺷﺖ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ روز اﺣﺪ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی در
ﻓﮑﺮش آﻣﺪ و اﺳﻼم آورد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺎی اﻧﺪاﺧﺘﺶ) .راوی(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از ﺑﻨﯽ اﻻﺷﮫﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺻﯿﺮم اﺳﺖ ،ﭼﻪ او را اﯾﻨﺠﺎ
آورده اﺳﺖ؟! در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ وی را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و او ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ  .٢از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻋﻤﺮو ،ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده اﺳﺖ؟ ّ
ﺗﺮﺣﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺖ ﯾﺎ رﻏﺒﺖ
ﺑﻪ اﺳﻼم؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﯾﻤﺎن آوردم و ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،و ﺻﺒﺤﮕﺎه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪم،
و ﺟﻨﮕﯿﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ
ﺟﺎن داد .او را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :وی از اھﻞ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۷آﻣﺪه .و در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۵۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ اﺳﺖ،
و آن را ﮔﺮوھﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۶۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۳۴/۳۰از ﻗﺘﺎده ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ.
 -٢ﻣﻨﮑﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۳۵/۳و در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۱۸۲/۱آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ )ﻟﯿﻦ( اﺳﺖ ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٢٩٥

اﯾﻦ را اﺑﻮداود و ﺣﺎﮐﻢ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﻗﯿﺶ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻮد داﺷﺖ ،و ﻣﺼﺤﻠﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻌﺪ )در(  ١روز اﺣﺪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎﯾﻢ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﺣﺪ.
ﮔﻔﺖ :در اﺣﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،و اﺳﺒﺶ را ﺳﻮار ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﻃﺮف آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وی را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻋﻤﺮو ،از ﻣﺎ
دور ﺷﻮ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آوردهام :و ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ،و
ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ اھﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺮادرش
ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﺗﻌﺼﺐ و دﻓﺎع ﻗﻮﻣﺶ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮده ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ
ﺑﺮای ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ ﺑﺮای ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻮﺻﻮف درﮔﺬﺷﺖ و داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎزی ھﻢ ﻧﺨﻮاﻧﺪ  .٢در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۵۲۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۶۷اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ،ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻣﺮدی از ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺷﺪاد ﺑﻦ ھﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آورد و از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﺠﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،رﺳﻮل
ﺧﺪاص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وی ،ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن ﻏﺰوه
ﺧﯿﺒﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای
وی ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻤﯿﻪای اﺧﺘﺼﺎص داد ،و ﺳﮫﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ او را ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ داد ،و آن ﻣﺮد
ﺷﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ،آن را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﮫﻢ اﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﻪ ﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮدهام ،ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زده ﺷﻮم  -و ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻤﯿﺮم و داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﺳﺨﻨﺖ را راﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﺘﺎل
دﺷﻤﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .و آن ﻣﺮد را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوردﻧﺪ ﮐﻪ
 -١از اﻻﺻﺎﺑﻪ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۲۵۳۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داوود« ) (۲۲۱۲ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﯿﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ در »اﻻﺻﺎﺑﺔ« ).(۵۲۶/۲

٢٩٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﯿﺮی ﺑﻪ وی در ھﻤﺎﻧﺠﺎی اﺷﺎرهاش اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ھﻤﺎﻧﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ ﺧﺪا راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،و او ھﻢ ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻧﻤﻮد« ،آﻧﮕﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را در ﻋﺒﺎی ﺧﻮد ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺸﺶ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ از دﻋﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ا� ﻫﺬا ﻋﺒﺪك ﺧﺮج ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻰﻓ ﺳبﻴﻠﻚ،

ﻗﺘﻞ ﺷﻬﻴﺪا ،و اﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﻴﺪ«» .ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎﺟﺮ در
راھﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﮔﻮاه او ھﺴﺘﻢ«  .١و اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۵۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۹۵ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻣﺮدی ﺳﯿﺎه

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدی رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﺮد ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ،و زﺷﺖ ﭼﮫﺮه ھﺴﺘﻢ ،ﻣﺎل ھﻢ ﻧﺪارم ،آﯾﺎ اﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ
ﺑﺠﻨﮕﻢ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮم؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ« .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ روﯾﺖ را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﺑﻮﯾﺖ را ﺧﻮﺷﺒﻮ ،و ﻣﺎﻟﺖ را زﯾﺎد« .و اﻓﺰود» :ﻣﻦ دو
ھﻤﺴﺮ وی را از ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺒﻪاش ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد دارد ،ﻧﺰاع ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﭘﻮﺳﺖ و ﺟﺒﻪ وی داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۹۱آﻣﺪه .و ﺣﺎﮐﻢ
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۴۴۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ -ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ -از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس و ﺳﻼﺣﺖ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻌﺪ ﻧﺰدم
ﺑﯿﺎ« .ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ )» (۲۲/۴اﻟﺪﻻﺋﻞ«.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۹۱/۴در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺆﻣﻞ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق و ﺑﺪﺣﻔﻆ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۱۹۷/۲آﻣﺪه .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎل ﺻﺎﻟﺢ را دوﺳﺖ
دارم« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎل ،اﺳﻼم ﻧﯿﺎوردهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻏﺒﺖ و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺳﻼم ،اﺳﻼم آوردهام .ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮو ،ﻣﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺢ
ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ :وﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ،اﺳﻼم آوردهام ،و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :آری ،و ﻣﺎل
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺢ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۵۳آﻣﺪه ،و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻗﻮال ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﺷﮫﺪا
ﺣﺎرث از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﻃﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻤﺨﺘﺎر

ﺑﻮدﻧﺪ -ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﻞ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .-ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ
ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ دو  -ﻧﻔﺮﺷﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و دﺷﻤﻦ راه را ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺸﻮد ،و ھﺮدو  -و ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ  -ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،و ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﻦ ّ
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،آﻧﮫﺎ
ﺷﮫﯿﺪاﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ اﺟﺎزه وی ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﯿﭻ ﻧﻔﺲ
زﻧﺪهای ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﻣﺮده ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ
وی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﺰ
ﺑﻪ اﺟﺎزه وی ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﯾﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر
ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎل ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﺑﺮای
١ ٢
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .
 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۷/۴و ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۶/۲
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺖ و اردهاش ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۹۲آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
ّﺗﻤﺎم از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اوس ﺑﻦ ﺣﺪﺛﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد از
ﺳﺮﯾﻪای ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س در راه ﺧﺪا از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﻨﺪهای از
ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪا ،در راه ﺧﺪا ،اﺟﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .و ﮔﻮﯾﻨﺪهای از ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯿﺮاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری  -ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ  -ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯿﺮاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،زﻧﺪه
ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﯾﺎ و ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﮐﺴﯽ از
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ او را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و از آن ﮔﺰﯾﺮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .و از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﻧﯿﺖ اﺟﺮ و
ﭘﺎداش ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و اﯾﻨﮫﺎ ﺷﮫﺪاءاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﺒﺮ -ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص -ﮔﻨﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﻧﺰد اﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺪا در ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ؟ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻏﺰوات ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ
ﺷﮫﺪایﺗﺎن زﯾﺎداﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ :ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﺮس ﻏﺮاﯾﺰیاﻧﺪ در ﻣﺮدم،
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺠﺎع )ﮐﺴﯽ اﺳﺖ( ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﭘﺮوای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻧﺪارد .و ﺗﺮﺳﻮ )ﮐﺴﯽ اﺳﺖ( ﮐﻪ )در
ﺳﺨﺘﯽ( ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ
رﺿﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﮫﺎﺟﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻨﺎر
ﮔﺬارد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از زﺑﺎن و دﺳﺖ وی در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻣﺎدرش
ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ّ
ﺣﻤﺎد دراﻟﻔﺘﻦ از ﺿﻤﺎم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ س ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد

ﻣﺎدرش ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﻃﺮاف ﻣﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ ) -ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ(  -ﻣﺮا
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ.
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ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽ
اش ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪای ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻤﯿﺮ ،وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻃﻠﺐ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪهای ،در ﺗﻮ ،در
زﻧﺪﮔﯽ و در ﻣﺮگ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﺟﺎ آوردن اﻣﺮ اﻣﯿﺮ در ﺟﻬﺎد و ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا

اﻧﮑﺎر اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﻣﺮش را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺎ وی

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س را اﻣﯿﺮﻣﺎن ﻧﻤﻮد .ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺰﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﯾﻢ ،ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد را زﯾﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺠﺎ اراده
داری؟ ﮔﻔﺖ :دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻒ ﻣﯽروم ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎن را
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻧﮑﻦ ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی  ١آﻣﺪﯾﻢ ،و آن را ﺑﻪ او ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ او ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺑﺮﮔﺮدی ،ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ،
ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﺑﺨﯿﺮ .وی ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ،و ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎوﻗﺖ ﻧﻤﻮد،
ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ )رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم( ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در آﺗﺶ ﺑﻪﺳﻮی
ﺧﺎﻧﻮاده ات رﻓﺘﯽ ،در آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف آﺗﺶ روی آوردی ،و ﺣﺎﻻ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ
ّ
ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎھﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۹آﻣﺪه.
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻮدن و ﻧﺰدﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا

)اﻧﮑﺎر و ﺧﺸﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ّ
ﺗﻔﺮق در ﺟﮫﺖھﺎ و وادیھﺎ و
اﻧﮑﺎرش ﺑﺮ ﺗﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮودﮔﺎهھﺎ(

اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧﺸﻨﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،در درهھﺎ و وادیھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﺷﻤﺎ در درهھﺎ و وادیھﺎ از ﻃﺮف ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن درھﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
 -١ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۶۲۸ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۵۲/۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داوود« ) (۲۲۸۸و
»ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ وﺗﺮھﯿﺐ« ) (۳۱۲۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۴۰آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۵۲ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪای ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﭘﮫﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻤﻪﺷﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۴۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻟﻔﻆ
وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﮫﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۵۲از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺟﮫﻨﯽ و ا از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻏﺰوه ﻓﻼن و ﻓﻼن اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪم ،ﻣﺮدم
ﻓﺮودﮔﺎهھﺎ را ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و راه را ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻨﺎدﯾﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد،
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮودﮔﺎھﯽ را ﺗﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راھﯽ را
ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﮫﺎد ﻧﯿﺴﺖ«  .١و اﺑﻮداود ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺸﮑﻮه
)ص (۳۳۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ در راه ﺧﺪا

ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ اﻧﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﺛﺪ

اﺑﻮداود از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﯿﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آﻧﮫﺎ در روز ﺣﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻔﺮ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه )ﻏﺮوب(  ٢ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،و ﻣﻦ در
ﻧﻤﺎز )ﻇﮫﺮ ﺑﺎ(  ٣رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم .ﻣﺮدی ﺳﻮار آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و )ﺑﻪ( ﮐﻮه ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ھﻮازن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪانﺷﺎن در ﺣﻨﯿﻦ ّ
ﺗﺠﻤﻊ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ّ
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :آﻧﮫﺎ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ،ﻓﺮدا ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«) ،و ﺑﻌﺪ از آن( ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﺸﺐ ازﻣﺎ ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد؟« اﻧﺲ
ﺑﻦ )اﺑﯽ( ﻣﺮﺛﺪ ﻏﻨﻮی س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺳﻮار ﺷﻮ«،
وی اﺳﺒﯽ را ﮐﻪ داﺷﺖ ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ دره ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رو ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮﺳﯽ ،و از ﻃﺮف ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﯽ داوود ) (۲۶۲۹آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داوود ) (۲۲۸۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۵۲/۹آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
 -٢ﻣﺮاد از ﺑﯿﮕﺎه در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻌﺪ از زوال اﺳﺖ ،و در ﻧﺺ »ﻋﺸﯿﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎھﺎ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٣اﯾﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﻗﻮس ،از اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻧﺸﻮﯾﻢ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺎه ﺧﻮد رﻓﺖ و دو رﮐﻌﺖ
ﺑﻪﺟﺎی آورد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺳﻮار ﮐﺎرﺗﺎن را دﯾﺪﯾﺪ؟« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﻣﺎ
وی را ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﺎﻧﺪ -ﺑﻪﺳﻮی دره ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ )رﺳﻮل ﺧﺪا ص( ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،و
ﺳﻼم داد .ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻮار ﮐﺎرﺗﺎن ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪ« .ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن دره از ﺧﻼل
درﺧﺖھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﺎه وی آﻣﺪ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﻼم داده
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ دره ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺮم
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد رﺳﯿﺪم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ھﺮدو دره ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه دﯾﺪم ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺨﻮرد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﺷﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺖ:
ﺧﯿﺮ ،ﺟﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ،و ﯾﺎ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :واﺟﺐ
ﮔﺮداﻧﯿﺪی  ،١اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻞ ھﻢ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ«  ٢و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ
) (۹/۱۴۹ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ،
در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۴۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎب

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻋﻄﯿﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻓﺮود» :آﯾﺎ وی را ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل
ﺧﯿﺮ دﯾﺪه اﺳﺖ؟« ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎ وی در راه ﺧﺪا ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدهام .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺧﺎک اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎراﻧﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از اھﻞ آﺗﺸﯽ ،و ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از اھﻞ ﺟﻨﺘﯽ« ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ:
»ازاﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ﺑﭙﺮﺳﯽ ،از ﻓﻄﺮت ﺑﭙﺮس«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۸۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دادی ﮐﻪ وﺳﻂ آن ﺳﺰاوار دﺧﻮل ﺑﮫﺸﺖ ﺷﺪی.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﯽ داوود ) (۲۵۰۱و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داوود« ) (۲۱۸۳ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎ :ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۱۴۹/۹
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۹۴۵) (۳۷۸/۲۲در ﺳﻨﺪ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان« ) (۶۳/۱درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺷﯿﻮخ ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ.

٣٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮق ﺣﻤﺼﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ذھﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻋﻄﯿﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ازآﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺰار .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ )ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ( وی را دﯾﺪه؟« ...وﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۲۹۱آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ در »ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن« از اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻣﺮدی ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺰار ،ﭼﻮن وی ﻣﺮد ﻓﺎﺟﺮﯾﺴﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ )ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ( وی را دﯾﺪه؟« ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۳۲۸آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﺎر و ّ
ﻋﺒﺎد ش
در )ص (۸۲ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ در »ﺗﺤﻤﻞ ّ
ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ« ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﯽ اﻣﺸﺐ از ﻣﺎ ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد« ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ،
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ« ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن .ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،وی ﻧﺰدﯾﮏ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻟﺒﺎس وی را ﮔﺮﻓﺖ ،و دﻋﺎ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم،
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺮد )اﯾﻦ ﮐﺎر( ھﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ« ﮔﻔﺖ :اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻦﺗﺮ از دوﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا
ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﺗﺶ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ،
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎز در راه ﺧﺪا
ﮔﺬﺷﺖ آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﯽ از ﻣﺎ اﻣﺸﺐ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟« آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی از
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :در دھﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﻪ اﯾﻦ دره
ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،و آن دو ﺗﻦ :ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه  .٢اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٠٣

ﺗﺤﻤﻞ اﻣﺮاض درﺟﻬﺎد و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ در راه ﺧﺪا

ّ
ﻗﺼﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺐ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س و او از رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ در ﺟﺴﺪش ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ،از ﮔﻨﺎھﺎن وی ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« .اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﺖ ﺗﺐ
ھﻤﯿﺸﻪ در ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و او را از ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه و ﺟﮫﺎد
در راه ﺗﻮ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﺪ .وی را در ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﺶ ﺗﺐ ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﺎ ﻣﺮگ از وی ﺟﺪا ﻧﺸﺪ.
ﻣﻮﺻﻮف در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮه
ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽآورد و ﻏﺰا ﻣﯽﮐﺮد .١
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮاﺿﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﺪهای ،ﺑﺮای ﻣﺎ در
ّ
آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻔﺎره و ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ« ،اﺑﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ ﺧﺎری و ﻣﺎﻓﻮق آن ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ«) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﻪ اﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دﻋﺎ ﻧﻤﻮد،
ﮐﻪ ﺗﺐ از وی ﺗﺎ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ،و اﯾﻦ ﮐﻪ وی را از ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه ،ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻠﻪ و ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﯽ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﺎز ﻧﺪارد .او را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺖ اﮔﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺮﻣﯽ اش را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۲/۱۵۳
آﻣﺪه .در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎدش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۷/۲آﻣﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۵از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﻓﻮع و ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ از
اﺑﯽ ﺑﺮدة رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺣﻤﺪ و ﺣﺎﮐﻢ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۳۴۱۲) ،(۳۴۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۳۲/۳و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۹۹۵
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ﻧﯿﺰه ﺧﻮردن و ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا

ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺨﺎری )ص (۹۸از ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص راه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و اﻓﺘﺎد ،و ﺑﺮ اﺛﺮ آن اﻧﮕﺸﺘﺶ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ.
آﻧﮕﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻘﯿﺖ
ھﻞ اﻧﺖ اﻻ اﺻﺒﻊ دﻣﯿﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﻧﮕﺸﺘﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰد ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪی در راه ﺧﺪا ﺑﻮد«.
و در )ص (۲۷در ذﮐﺮ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و اذﯾﺖ« در ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :دﻧﺪان رﺑﺎﻋﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮش زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ...
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﺮاﺣﺖ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف

و در )ص (۲۷در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻧﺰد ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﭼﻮن روز اﺣﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪاش ﺑﺮای ﻃﻠﺤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :آﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﻧﺪان رﺑﺎﻋﯽ اش ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و در روﯾﺶ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و
درﮔﻮﻧﻪاش دو ﺣﻠﻘﻪ ازﺣﻠﻘﻪھﺎی زره داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب دوﺳﺖﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ« -ھﺪﻓﺶ ﻃﻠﺤﻪ س ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ...-و
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ در ﺑﻌﺾ آن ﺣﻔﺮهھﺎ آﻣﺪﯾﻢ ،و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺰه ،ﺗﯿﺮ و ﺿﺮﺑﻪ )ﮐﺎری ﺷﻤﺸﯿﺮ( ﺧﻮرده اﺳﺖ ،و
اﻧﮕﺸﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﮐﺎرش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س در روز اﺣﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و در ﭘﺎﯾﺶ ھﻢ
زﺧﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺑﺨﺎری -ﮐﻪ ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ ،-ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻮﯾﻢ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﻤﻮدی ،ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدم ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺘﺎل ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺮا
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟! ھﻨﮕﺎﻣﯽ روز اﺣﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺤﻨﻪ را رھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،از آﻧﭽﻪ آﻧﮫﺎ -ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎراﻧﺶ-
ﻧﻤﻮدن ،ﻣﻌﺬرت ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و از آﻧﺠﺎ اﯾﻨﮫﺎ -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ -ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ،واه از ﺑﻮی ﺟﻨﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻀﺮ ﻣﻦ ﺑﻮی آن را
)از(  ١ﻃﺮف اﺣﺪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﭽﻪ را وی اﻧﺠﺎم داد ﻣﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .اﻧﺲ )ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در وی ھﺸﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ
ﻧﯿﺰه ﯾﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ را درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯿﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
وی را ﻣﺜﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﺟﺰ ﺧﻮاھﺮش ﮐﻪ او را از
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻧﺲ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
آﯾﻪ درﺑﺎره وی و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
ّ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
﴿م َِن ٱل ُمؤ ِمن ِ� رِجال صدقوا ما � ٰهدوا ٱ� عليهِ﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آﯾﻪ] .اﻻﺣﺰاب.[۲۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﮫﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۴۳۶آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی از
اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪم ،در ﺑﺪر ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻏﺰوهای را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻦ
از آن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدم ،و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﮕﯽ را در ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن
داد ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ ،ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ!! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی از ای ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن را
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺨﺎری.
 -٢ﺑﺨﺎری ) ،(۲۸۰۵) ،(۴۷۸۳ﻣﺴﻠﻢ ) ،(۱۹۰۱اﺣﻤﺪ ) (۱۹۴/۳و ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۲۰
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ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮد ،و در روز اﺣﺪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﻧﺲ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﻤﺮو ﮐﺠﺎ )ﻣﯿﺮوی(؟ ﺷﮕﻔﺘﺎ ﭼﻪ ﺧﻮش
اﺳﺖ ﺑﻮی ﺟﻨﺖ!! ﻣﻦ آن را در اﺣﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و در ﺟﺴﺪش ھﺸﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ )ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ( ،ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺰه و
اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮاھﺮش ،ﻋﻤﻪام رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ ﻧﻀﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮادرم
را ﻓﻘﻂ از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ
َ
ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
ۡ
� � َب ُهۥ َومِن ُهم
﴿مِن ٱلمؤ ِمن ِ� رِجال صدقوا ما �هدوا ٱ� عليهِ� ف ِمنهم من ق
ُ ْ َ ٗ
َّمن يَ َ
نت ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلوا � ۡبدِي� ] ﴾٢٣اﻻﺣﺰاب.[۲۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﮫﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ

اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،وﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در اﻧﺘﻈﺎراﻧﺪ ،و ھﺮﮔﺰ

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺪادهاﻧﺪ«.
اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن آﯾﻪ درﺑﺎره وی ودرﺑﺎره ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ  .١و اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۲آﻣﺪه و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ،
ﺣﺎرث ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۵آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۲۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۴۴ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ

ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻏﺰوه ﻣﻮﺗﻪ زﯾﺪ
ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ س را اﻣﯿﺮ ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ زﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻌﻔﺮ
)اﻣﯿﺮ( ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ )اﻣﯿﺮ( ﺑﺎﺷﺪ« .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ھﻢ در آن ﻏﺰوه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او را در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و در ﺟﺴﺪش ﻧﻮد و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ )ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ( و ﺗﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .و
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی اﻓﺰوده :و ﭼﯿﺰی از آن ھﻢ در ﻃﺮف ﭘﺸﺘﺶ ﻧﺒﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۵آﻣﺪه،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۲۶۱

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۳۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۱۷و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۶ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﺮاﺣﺖ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ س در روز ﺧﻨﺪق ﺗﯿﺮ ﺧﻮرد ،ﺧﻮﻧﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﻮد .آﻧﮕﺎه
اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ،ﮐﻤﺮم ﺷﮑﺴﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ای
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون﴾» ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﻢ
اﺑﻮﺑﮑﺮ« ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،و ﮔﻔﺖ﴿ :إِنا ِ�ِ ��ا إِ�هِ �ٰ ِ
و ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۲۲آﻣﺪه.
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن در روز ﻃﺎﺋﻒ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺛﻘﻔﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب س
را در روز ﻃﺎﺋﻒ دﯾﺪم ،ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺎن اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮرد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﯿﺮ او را
زدم ،و ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ او ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ
ﭼﺸﻤﻢ در راه ﺧﺪا ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وآن دوﺑﺎره ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
)ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺖ( ﺟﻨﺖ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۳۰۷آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۱۷۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن و رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ در روز ﺑﺪر

ﺑﻐﻮی و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده،و او از ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭼﺸﻢ وی در روز ﺑﺪر ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﯿﺎھﯽ آن ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪاش اﻓﺘﺎد،
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،ﮐﻪ در »ﺑﺎب ﺗﺄﯾﯿﺪات
وﻣﺪدھﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب« ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر ﻣﺮدم ﺑﺮ
اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ّ
ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ روی آوردﯾﻢ .ﻣﻦ ﭘﺎرﭼﻪای از زره
وی را دﯾﺪم ﮐﻪ از زﯾﺮ ﻗﻮﻟﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،و در ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدم ،و
در روز ﺑﺪر ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زده ﺷﺪم ،و ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن آب دھﻦ ﺧﻮد
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را اﻧﺪاﺧﺖ ،درﺑﺎرهاش ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ھﯿﭻ اذﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ )(۶/۸۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ و دو ﻣﺮد از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ
در )ص (۹۰ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ از ﺑﯽﺑﯽ اش ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :در ﺳﯿﻨﻪ راﻓﻊ ﺑﻦ

ﺧﺪﯾﺞ س ﺑﻪ ﺗﯿﺮزده ﺷﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﺎﺋﺐ س در »ﺗﺤﻤﻞ زﺧﻢھﺎ و اﻣﺮاض«
در )ص (۸۹ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺑﺮادرم در اﺣﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﯾﻢ ،و ھﺮ دوی ﻣﺎ ﻣﺠﺮوح ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺮﮐﺒﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﻢ ،و ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺎن ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدﯾﻢ.
ﭘﺲ ھﺮ دوی ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،و زﺧﻢ ﻣﻦ از وی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن
وی از ﭘﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺸﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﻧﻮﺑﺘﯽ را ھﻢ ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و رﻓﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺶ

ﺧﻠﯿﻔﻪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاء س ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ
اھﻞ ﺑﺎغ در روز ﻗﺘﺎل ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ،-و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دروازه را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد،و ھﺸﺘﺎد و
ﭼﻨﺪ ﺟﺮاﺣﺖ از ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮ و ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎھﺶ ﺟﮫﺖ
ﺗﺪاوی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ،و ﺧﺎﻟﺪ س ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮ وی اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﯽ ﺑﻦ
ﻣﺨﻠﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ )(۱/۱۴۳
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﺳﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﺮادرش ﻧﺰد ﻗﻠﻌﻪای از ﻗﻠﻌﻪھﺎی دﺷﻤﻦ ،در )ﻣﻮﺿﻊ( ﺣﺮﯾﻖ در
ﻋﺮاق ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻨﮕﮏھﺎﯾﯽ را در زﻧﺠﯿﺮھﺎی داغ ﺷﺪه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎن اﻧﺲ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺮاء ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ و آن رﯾﺴﻤﺎن را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻨﻤﻮد ،ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد دﯾﺪ ،ﮐﻪ
اﺳﺘﺨﻮانھﺎی آن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وی ﻧﺠﺎت داد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ودر اﻟﻤﺠﻤﻊ اﯾﻦ را از ﻃﺒﺮاﻧﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﻀﯽ از آن ﭼﻨﮕﮏھﺎ ﺑﻪ
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﺑﻨﺪ ﺷﺪ ،و وی را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪش ﮐﺮدﻧﺪ،
ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﺑﺮادرش ﺑﺮاء آﻣﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﺮادرت ﺑﺮس -اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺎ
ﻣﺮد )دﺷﻤﻦ( ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،-آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﯿﺰ زد ،و زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺮﺧﯿﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﮐﺶ ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺖھﺎﯾﺶ دود ﻣﯽداد ،ﮐﻪ
رﯾﺴﻤﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد دﯾﺪ ...و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۳۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
آرزوی ﺷﻬﺎدت و دﻋﺎ ﺑﺮای آن

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آرزوی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا

ﺑﺨﺎری ار اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﻔﺲھﺎی ﻣﺮداﻧﯽ
ّ
از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻦ ،و ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آن اﻧﺘﻘﺎل دھﻢ ،ﻧﻤﯽﺑﻮد ،از ھﯿﭻ
ّ
رﺳﯿﻪای ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﯽرود ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽورزﯾﺪم .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در
دﺳﺖ اوﺳﺖ ،دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﻦ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺑﺎز زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮم ،ﺑﺎز ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮم ،ﺑﺎز زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮم ،ﺑﺎز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺑﺎز زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮم و ﺑﺎز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم« .١
ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۱۳۳از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه وی ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و او را ﻓﻘﻂ
ﺟﮫﺎد در راه ﻣﻦ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺗﺼﺪﯾﻖ رﺳﻮﻻﻧﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ او از ﻃﺮف ﻣﻦ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ او را داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﮔﺮداﻧﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺴﮑﻨﺶ ﮐﻪ
از آن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از اﺟﺮ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ھﺮ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ھﯿﺌﺖ ﺧﻮد ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،رﻧﮕﺶ رﻧﮓ
ﺧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻮﯾﺶ ﺑﻮی ﻣﺸﮏ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ
ً
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻧﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ﻧﯿﺎورم ،از ھﯿﭻ ﺳﺮﯾﻪای ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻏﺰوه ﻣﯽرود اﺑﺪا
ّ
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻨﻤﻮده ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻓﺮاﺧﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ آﻧﺎن را اﻧﺘﻘﺎل دھﻢ ،و آﻧﺎن ھﻢ ﻓﺮاﺧﯽ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۲۷۹۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ،و اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ ورزﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﻏﺰا ﮐﻨﻢ و ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮم ،ﺑﺎز ﻏﺰا ﮐﻨﻢ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺑﺎز ﻏﺬا ﮐﻨﻢ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم«  .١و ﺣﺪﯾﺚ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۵۵آﻣﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ س و آرزوی ﺷﮫﺎدت
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ

اﻟﺨﻄﺎب س روزی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﺖھﺎی
ﻋﺪن ﻗﺼﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ دروازه دارد ،و ﺑﺮ ھﺮ دروازه ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺣﻮرﻋﯿﻦ اﺳﺖ ،و در
آن ﺟﺰ ﻧﺒﯽ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎرک
ﺑﺎدا ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺻﺎﺣﺐ )اﯾﻦ(  ٢ﻗﺒﺮ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ّ
ﺻﺪﯾﻖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدا ﺑﻪ ﺗﻮ ای اﺑﻮﺑﮑﺮ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﺷﮫﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ﺷﮫﺎدت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
ھﻤﺎن ذاﺗﯽ ﻣﺮا از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ھﺠﺮت ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻗﺎدراﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت را ھﻢ ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﻢ ﺳﻮق دھﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۲۷۵آﻣﺪه .و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )(۹/۵۵
از ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﻓﺰوده :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ،ﻏﻼم و ﺑﺮده ﻣﻐﯿﺮه ﺳﻮق داد .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ،
ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺨﻌﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و درﺑﺎرهاش اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد.
ﺑﺨﺎری از اﺳﻠﻢ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده )ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖ( :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺷﮫﺎدت را
در راھﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ ،و ﻣﺮﮔﻢ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﻮﻟﺖ ص ﺑﮕﺮدان  .٣اﯾﻦ را اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
از ﺣﻔﺼﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! از ﺗﻮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راھﺖ ،و وﻓﺎت در ﺷﮫﺮ ﻧﺒﯽ ات را ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم .ﺣﻔﺼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﻣﯽآورد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۴/۷۱آﻣﺪه.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۷۶و اﺣﻤﺪ ).(۳۹۹/۲
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۱۸۹۰
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ و آرزوی ﺷﮫﺎدت

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺤﺶ ب در روز اﺣﺪ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ آﻧﮕﺎه ھﺮدو در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺧﻠﻮت ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﻌﺪ
دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﺪم ،ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮ و
ﺧﺸﻤﻨﺎک را ﺑﺮ ﻣﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدان ،ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﻢ و ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺮ وی را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻤﺶ و ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﺶ  ١را ﺑﮕﯿﺮم ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺟﺤﺶ آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﻨﮕﺠﻮ را ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﺠﻨﮕﻢ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮا
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺗﻮ روﺑﺮو ﺷﺪم ،ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﮐﯽ ﺑﯿﻨﯽ و
ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﮕﻮﯾﻢ :در راه ﺗﻮ و رﺳﻮﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﯽ .ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪم ،دﻋﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ از دﻋﺎی ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن وی
را در آﺧﺮ روز دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﺶ در ﺗﺎری آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﻐﻮی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۸۷آﻣﺪه،
و اﺑﻦ وھﺐ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۲۷۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ )(۶/۲۰۷
ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۹رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ وی دﻋﺎی ﺳﻌﺪ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ،و ﺑﻪ دﻋﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۰۰از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺟﺤﺶ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﻮم،
و آﻧﮫﺎ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﮑﻤﻢ را ﭘﺎره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻢ را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن از
ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮا؟ ﺑﮕﻮﯾﻢ :در راه ﺗﻮ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم،
ﺧﺪاوﻧﺪ آﺧﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ وی را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اول ﺳﻮﮔﻨﺪش وﻓﺎ ﻧﻤﻮد ،وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﮔﺮ ارﺳﺎل  ٢ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ ،و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در اﻟﺠﮫﺎد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۸۷آﻣﺪه ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۹و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۳رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١در رواﯾﺖ ﺳﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻪ ،ﺳﻼح ﺷﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ .م.
 -٢ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮدن .م.
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ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و آرزوی ﺷﮫﺎدت

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺴﺎ ﺻﺎﺣﺐ دو
ﺟﺎﻣﻪ  ١ﮐﮫﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻮﺟﻪ واﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ« .در روز ﺗﺴﺘﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺑﺮاء ،ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ:
)ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم  ،(٢ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را دﺳﺖھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪازی ،و
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺑﮕﺮداﻧﯽ) ،راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و وی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱آﻣﺪه .و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۴۴آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۱آن را از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ دارای دو ﺟﺎﻣﻪ ﮐﮫﻨﻪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪش را وﻓﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ« ،ﺑﺮاء ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ - ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ  -و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺑﺮاء ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ﮐﻨﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ را وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎ .وی ﮔﻔﺖ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﮕﺮداﻧﯽ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮ ﻗﻨﻄﺮه ﺳﻮس ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺑﺮاء ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا" ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم،
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را دﺳﺖھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪازی ،و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮداﻧﯽ،
ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺮاء ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ  .٤ﺣﺎﮐﻢ )(۳/۲۹۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ،و ﺑﺨﺎری ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١ھﺪف ﭘﯿﺮاھﻦ و ﺗﻨﺒﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ازار و ﯾﮏ ﭼﺎدر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ .م.
 -٢اﯾﻦ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﻗﻮس از اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ).(۵۳۰/۱
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۹۲ ،۲۹۲/۳وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎ» :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(۴۵۷۱

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺣﻤﻤﻪ و آرزوی ﺷﮫﺎدت
اﺑﻮداودّ ،
ﻣﺴﺪد ،ﺣﺎرث ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺣﻤﯿﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺻﺒﮫﺎن رﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﺣﻤﻤﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻟﻘﺎئ ﺗﻮ
را دوﺳﺖ دارد .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! اﮔﺮ وی ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪق و راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ اش را ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﮕﺮدان ،و اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ وی را اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺎن ...اﻟﺤﺪﯾﺚ ،و در آن
آﻣﺪه :وی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :وی ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۱/۳۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ وی
ھﻤﺎن ﻋﺰﻣﺶ را ﺟﺎری ﮐﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﺣﻤﻤﻪ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺮدد،
ّ
ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪ -ﻋﻔﺎن  ١ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺖ :وی ﺷﮑﻢ درد ﺷﺪ -و در
اﺻﺒﮫﺎن ﻣﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ،در ﺷﻨﯿﺪﮔﯽھﺎی ﻣﺎن ،از ﻧﺒﯽﺗﺎن ص ﺷﻨﯿﺪهام ،و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺣﻤﻤﻪ ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ،
ﻏﯿﺮ داود ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اودی ،ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ و درﺑﺎرهاش اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۷۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﻣﻘﺮن و آرزوی ﺷﮫﺎدت

ﻃﺒﺮی ) (۴/۲۴۹از ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺎ ھﺮﻣﺰان
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻧﻈﺮ داری ،از ﻓﺎرس ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ،ﯾﺎ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﯾﺎ از
اﺻﺒﮫﺎن؟ وی ﮔﻔﺖ :ﻓﺎرس و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن :دو ﺑﺎلاﻧﺪ ،و اﺻﺒﮫﺎن ﺳﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎل را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ھﺮدو ﺑﺎل ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از ﺳﺮ ﺷﺮوع ﮐﻦ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن س
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﻣﻘﺮر ﮐﻨﻢ .ﭘﺎﺳﺦ داد) :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان(  ٢ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪﻗﺎت ﻣﻘﺮر
ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ،و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻏﺰا ﻣﻘﺮرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻗﺒﻮل دارم ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﺰا
 -١وی ﯾﮑﯽ از رواﯾﺎن اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺎﮐﻢ و ھﯿﺜﻤﯽ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽروی .ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻃﺮف اﺻﺒﮫﺎن اﻋﺰام داﺷﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و
در آن آﻣﺪه :ﻣﻐﯿﺮه ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺎد،ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ
ھﺴﺘﯽ ،ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،وی وﻗﺘﯽ در اول روز ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪ،
ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ زوال آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎدھﺎ ﺑﻮزد ،و ﻧﺼﺮت ﻧﺎزل ﮔﺮدد.
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﯿﺮق ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھﻢ :در
ﺣﺮﮐﺖ اول :ھﺮ ﻣﺮد ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺮﻓﻮع ﺳﺎﺧﺖ و وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺣﺮﮐﺖ دوم :ھﺮ ﻣﺮد
ﺑﻪ ﺳﻼح و ﺑﻨﺪ و اﺑﺰار ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و آن را درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم :ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ّ
و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻌﻤﺎن ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ وی ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﺮ ﯾﮏ ﺷﻤﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺎن ﺷﮫﺎدت را ﺑﺎ ﻧﺼﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان ،و
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﻦ .وی ﺑﯿﺮق ﺧﻮد را ﺑﺎر اول ﺗﮑﺎن داد ،ﺑﺎز ﺑﺎر دوم ﺗﮑﺎن داد ،ﺑﺎز
ﺑﺎر ﺳﻮم آن را ﺗﮑﺎن داد،و ﺑﻌﺪ زره ﺧﻮد را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آورد و ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﻣﻌﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روی ﺳﺮ او آﻣﺪم ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﺎرش را ﺑﻪ
ﯾﺎد آوردم  ١و ﺑﺮ او ﻧﺸﺎﻧﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻢ و رﻓﺘﻢ -و ﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺮدی را ﻣﯽﮐﺸﺘﯿﻢ ،ﯾﺎراﻧﺶ را
از ﻃﺮف ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،-در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ذواﻟﺤﺎﺟﺒﯿﻦ  ٢از ﻗﺎﻃﺮ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد،
و ﺷﮑﻤﺶ ﭘﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻧﻌﻤﺎن آﻣﺪم ھﻤﺮاھﻢ
ﻣﺸﮏ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد و در آن آب وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺧﺎک را از روﯾﺶ ﺷﺴﺘﻢ.
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر .ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﱠ
ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮی ) (۴/۲۳۵ھﻤﭽﻨﯿﻦ از زﯾﺎد ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ اﺳﺖ ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن در واﻗﻌﻪ ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﻓﺖ ،و در اول روز ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﺑﺎدھﺎ ﻧﻤﯽوزﯾﺪ ،و
ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﮔﻮارا ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ!
ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﭼﺸﻤﻢ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﺘﺤﯽ روﺷﻦ ﺑﮕﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در آن ّ
ﻋﺰت اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،و
 -١ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻌﻤﺎن ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ وی ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﺪ.
 -٢وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ّ
ّ
ﺑﻪ ذﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺪان ذﻟﯿﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮاﺑﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﺷﮫﺎدت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد
ﺑﺒﺮ ،آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ- ،ﺧﺪا رﺣﻤﺖﺗﺎن ﮐﻨﺪ -و ﻣﺎ آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر س را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻘﻤﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۳از ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا در روز ﺑﺪر

ّ
ﻗﺼﻪ ﺧﯿﺜﻤﻪ و ﭘﺴﺮش ﺳﻌﺪ درﺑﺎره ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۸۹از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻼل س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺑﺪر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ و ﭘﺪرش ھﺮدو ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،وی دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ھﺮدو ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺳﻌﺪ ب ﮔﻔﺖ :ﻻﺑﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺖ ﺑﺎش ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ،ﺗﻮ را در آن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادم ،اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮاھﺎن ﺷﮫﺎدت ھﺴﺘﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻌﺪ اﻓﺘﺎد و او ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺪر ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ ،و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک از ﺳﻠﯿﻤﺎن و
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ از زھﺮی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺷﮫﺎدت ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺣﺎرث
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر ،ﻋﺘﺒﻪ

ﻣﺒﺎرز ﺧﻮاﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
و ھﺮدو ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺸﺖ او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد و ﺑﻪ
ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺣﻤﺰه س ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻢ )ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و او را ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ از آن
ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺣﺎرث س ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ،و ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ دو ﺳﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،و دو ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ھﻢ رد و ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺒﯿﺪه وی را ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ زد
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۸۹/۳ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد آن ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٣١٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻃﺮف ﭼﭗ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و آن
را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زد و ﺳﺎﻗﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﺰه و ﻋﻠﯽ ب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺘﺒﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﺧﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﻋﺒﯿﺪه س را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﻋﺮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ،و ﻧﺰد وی ﺑﺮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص او را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ،و ﭘﺎﯾﺶ را
ﺑﺮای وی ﺑﺎﻟﺸﺖ ﻗﺮار داد ،و ﺑﻪ ﭘﺎک ﻧﻤﻮدن ﻏﺒﺎر از روﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ- :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ )ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪ(  ١ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺶ از
او ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮم ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻧﺴﻠﻤﻪ

ﺣﺘﻰ

ﻧﴫع

ﺣﻮﻟﻪ

وﻧﺬﻫﻞ

ﻋﻦ

اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ

واﻟـﺤﻼﺋﻞ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﯿﻢ ،و ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن

ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ« آﯾﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪم« ،ﺑﻌﺪ از آن درﮔﺬﺷﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﻮﺻﻮف را در ﺻﻔﺮاء  ٢دﻓﻦ ﻧﻤﻮد ،و در ﻗﺒﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و در ﻗﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از وی
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۷۲آﻣﺪه.
و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۸۸از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺘﺒﻪ و ﻋﺒﯿﺪه س دو
ﺿﺮﺑﻪ را در ﻣﯿﺎن ھﻢ رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ ھﻤﺮاه ﺧﻮد را زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد )و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﮑﻨﺪ( ،آﻧﮕﺎه ﺣﻤﺰه و ﻋﻠﯽ ب ﺑﺮ ﻋﺘﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و
دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﺒﯿﺪه س را اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوردﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻐﺰ آن ﺟﺎری ﺑﻮد ،ھﻨﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﯿﺪه را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوردﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﯾﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ھﺴﺘﯽ« .ﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ زﻧﺪه
ً
ﻣﯽﺑﻮد :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از او ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻢ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻧﺴﻠﻤﻪ

ﺣﺘﻰ

ﻧﴫع

ﺣﻮﻟﻪ

وﻧﺬﻫﻞ

ﻋﻦ

اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ

واﳊﻼﺋﻞ

٤

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺒﺪاﯾﻪ ،و در اﺻﻞ »ﺗﻮ را ﻣﯽدﯾﺪ« آﻣﺪه ،و آﻧﭽﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ آﻣﺪه ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از آن اﺳﺖ.
 -٢ﻧﺎم وادﯾﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﺪر.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ و ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ را درک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮزرﻋﻪ و
ﺗﺮﻣﺬی و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۸۸/۳از زھﺮی ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣١٧

روز اﺣﺪ

ّ
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﺮادرش زﯾﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﺷﮫﺎدت

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س روز اﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرم،
زرهام را ﺑﮕﯿﺮ .ﭘﺎﺳﺦ داد :آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﮫﺎدت را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و ھﺮ
دوی آﻧﮫﺎ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و
اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۷۵و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۶۷ﻣﺜﻞ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ،ﺑﻮرﻗﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﺪﯾﺪم ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ھﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻤﺶ ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻏﻀﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ )ﺑﺮای
ﻣﻦ(  ١ﺧﯿﺮی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﻨﮕﻢ ،ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺑﻌﺪ ﻏﻼف ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﺑﺮ
ﻗﻮم ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدم ،و آﻧﮫﺎ راه را ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ
ﺑﺮﺧﻮردم  ٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۷۴آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻋﻘﯿﻠﯽ آﻣﺪه ،اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻮزرﻋﻪ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ راﻓﻊ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﺑﻦ ﻧﺠﺎر ﺑﻮد رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ ﻋﻤﻮی اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ش رﺳﯿﺪ -ﮐﻪ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻧﮫﺎده،
)ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﺘﻪ( ﺑﻮدﻧﺪ -ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از وی ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﯿﺜﻤﯽ ،و در اﺻﻞ »در ﻣﻦ« آﻣﺪه.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۵۴۶در آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اوھﺎم اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۱۱۲/۶

٣١٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮم روی آورد ،و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ دﺣﺪاﺣﻪ

واﻗﺪی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺧﻄﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ دﺣﺪاﺣﻪ س روز
اﺣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ روی آورد ،ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،و در ﺣﯿﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ﻧﻤﻮدن ﮐﺮد :ای اﻧﺼﺎر! ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ دﺣﺪاﺣﻪ
ھﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،در دﻓﺎع از
دﯾﻦﺗﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﻨﺪه و ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﺪادی از اﻧﺼﺎر
ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و او ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮔﺮوه ﻗﻮﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ در آن رؤﺳﺎی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ،
ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ و ﺿﺮارﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد،و او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار داد
و ﻧﯿﺰه را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻓﺮود ﺑﺮد ،و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد( ) ١ﺑﻪ زﻣﯿﻦ( اﻓﺘﺎد ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﯾﻨﮫﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ )در آن روز( از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۱۹۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و وﺻﯿﺖ وی ﺑﺮاﯾﺶ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺠﯿﺢ از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ روز اﺣﺪ از ﻧﺰد ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او در ﺧﻮن
ﺧﻮد ﻣﯽﻏﻠﺘﯿﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﻧﺼﺎری در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﺎﻟﺖ را اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺷﻤﺎ در دﻓﺎع از دﯾﻦﺗﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ.
َّ
ٞ
َُ
﴿ َو َما � َّم ٌد إِ� َر ُسول﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١اﯾﻦ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ از اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در اﺻﻞ ﮐﺘﺎب» :در آن اﻓﺘﯿﺪ« آﻣﺪه.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ آن را در »اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب« ) (۱۹۵/۱از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ).(۲۴۸/۳

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ّ
ﻗﺼﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۰۱از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا روز
اﺣﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻌﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ س ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ وی رادﯾﺪی از ﻃﺮف
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﺸﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻤﺶ
ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻖ در وی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ھﻔﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ ،آن ھﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰه ،ﺿﺮﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺳﻌﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻮرد ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟«
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺑﺮ ﺗﻮ ھﻢ ﺳﻼم ،ﺑﮕﻮ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺟﻨﺖ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻢ اﻧﺼﺎر ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ )از دﺷﻤﻦ(
ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و در ﺷﻤﺎ ﻣﮋهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬر
و ﻣﻌﺬرﺗﯽ ﻧﺪارﯾﺪ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺟﺎن داد  -١ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ .-ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺣﺎﮐﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﻌﺼﻌﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﭘﺪرش ﺑﺮای وی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟« و
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ
ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدهھﺎ ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ :ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮف ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم اﻣﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ دھﺪ  .٢ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۹رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و
ﻣﺎﻟﮏ آن را در اﻟﻤﻮﻃﺄ )ص (۱۷۵از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۲۳از ﻣﻌﻦ از ﻣﺎﻟﮏ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ھﻔﺖ ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ در روز اﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را در روز
اﺣﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ -وی در ﻣﯿﺎن ھﻔﺖ ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر و ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻗﺮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ-
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۰۱/۳وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۰۱/۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﯽ اﯾﺸﺎن را از ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ رﻓﯿﻘﻢ در ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ« ،آﻧﮕﺎه
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر آﻣﺪ ،و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز وی را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ اﯾﺸﺎن را از ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ رﻓﯿﻘﻢ در ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ھﻔﺖ
ﺗﻦ ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :درﺑﺎره ﯾﺎران ﻣﺎ اﻧﺼﺎف ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ« .١
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز اﺣﺪ ﻣﺮدم از اﻃﺮاف رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﺎ وی ﯾﺎزده ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
وی ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟« ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻃﻠﺤﻪ در ﺟﺎﯾﺖ ﺑﺎش« ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
و در دﻓﺎع از وی ﺟﻨﮕﯿﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ،
و ﭘﺲ از ّ
ﻣﺪﺗﯽ آن اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﺮدی ﺑﺮای اﯾﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟« ﻃﻠﺤﻪ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭼﻮن ھﻤﺎن ﻗﻮل ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی
ﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ او ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ً
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻮن ﻗﻮل اول ﺧﻮد را ﻣﺪاوﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻃﻠﺤﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﺮای
ﺟﻨﮕﯿﺪن از وی اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﺑﻪ وی اﺟﺎزه ﻣﯽداد ،و او ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
وی ﺑﻮد ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﺎ وی ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ آن دو را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای اﯾﻨﮫﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﻃﻠﺤﻪ ﺟﻮاب داد :ﻣﻦ ،و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ﭘﻨﺠﻪھﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :آه .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻼﺋﮏ ﺗﻮ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻮ را در ﻓﻀﺎی آﺳﻤﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ

 -١اﺣﻤﺪ ) (۱۳۹۸۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۸۹ﺑﺎب ﻏﺰوه اﺣﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺳﻮی اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺷﮫﺎدت ﯾﻤﺎن و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ وﻗﺶ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۰۲از ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل

ﺧﺪاص ﺑﻪﺳﻮی اﺣﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﭘﺪر ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ وﻗﺶ ﺑﻦ
زﻋﻌﻮرا در ﻗﻠﻌﻪھﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ھﺮ دویﺷﺎن ﭘﯿﺮ و ﺑﺰرگ ﺳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ را ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ؟ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪن ﺧﺮ ،ازﻋﻤﺮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ اﻣﺮوز )ﯾﺎ ﻓﺮدا( ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎن را ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ؟ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ؟ آﻧﮕﺎه ھﺮدو در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ وﻗﺶ را ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺪر ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕﺮی ﻓﺮود آﻣﺪ ،و او را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ،ﭘﺪرم! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،و راﺳﺖ ھﻢ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ،او ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ دﯾﺖ ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ
ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻓﺰود  .٢ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
واﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۶۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺎدت
را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه :و اﯾﻦ در
ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺑﮫﺘﺮی وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻓﺰود.

 -١ﺣﺴﻦ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ).(۲۳۶ ،۲۳۷/۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۰۲/۳

٣٢٢
روز رﺟﯿﻊ

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ
١

ّ
ﻗﺼﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺎﺻﻢ ،ﺧﺒﯿﺐ و ﯾﺎران اﯾﺸﺎن

ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای را ﺟﮫﺖ
ّ
ﺗﺠﺴﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س را -ﮐﻪ ﺟﺪ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺳﺖ ٢ -ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﺴﻔﺎن و ﻣﮑﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،از آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای از ھﺬﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﻟﺤﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﺪود ﺻﺪ
ﺗﯿﺮاﻧﺪاز آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدن آﺛﺎر )و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی(ﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آن )ﺳﭙﺎه اﺳﻼم( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،و در آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،
ﮐﻪ )اﻓﺮاد ﺳﺮﯾﻪ( آن را از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،و
ﺟﺎی ﭘﺎی آﻧﮫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺻﻢ و ﯾﺎراﻧﺶ
از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن آﻣﺪه اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﯿﺪ ،ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺷﻤﺎ را ھﻢ ﺑﻪ
ّ
ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﻋﺎﺻﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ذﻣﻪ و ﻋﮫﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽآﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪا! از ﻣﺎ رﺳﻮﻟﺖ
را آ ﮔﺎه ﺳﺎز ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﺻﻢ را ﺑﺎ ھﻔﺖ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮب ﺗﯿﺮ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .و ﺧﺒﯿﺐ و زﯾﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ  ٣ش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﮐﻔﺎر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﮫﺪ و
ﭘﯿﻤﺎن دادﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن دادﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،زهھﺎی ﮐﻤﺎنھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪان
ﺑﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﺮد ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه آن دو ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اول ﻏﺪر و ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،و از
ھﻤﺮاھﯽ اﯾﺸﺎن اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه او را ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﻤﻮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
)ﺑﯿﺖھﺎی ﻋﺎﺻﻢ در وﻗﺖ و ﺧﺒﯿﺐ و زﯾﺪ را ﺑﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن رادر ﻣﮑﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ،
ﺧﺒﯿﺐ را ﭘﺴﺮان ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ -ﺧﺒﯿﺐ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ را در

 -١رﺟﯿﻊ اﺳﻢ آب ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺬﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰوه رﺟﯿﻊ در آﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
 -٢درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻪ ﺟﺪش ،ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺟﻤﯿﻠﻪ دﺧﺘﺮ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﺮادر وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎب و ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﺎب ﻏﺰوه اﻟﺮﺟﯿﻊ.م.
 -٣وی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎرق اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری .م.
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روز ﺑﺪر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،-او ﻧﺰدﺷﺎن اﺳﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،او ﺗﯿﻐﯽ را از ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﺣﺎرث ﺟﮫﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪن و اﺻﻼح ﺳﻨﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﺎرﯾﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آن زن ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ داد) .آن زن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪم .و ﻃﻔﻞ ﻧﺰد ﺧﺒﯿﺐ رﻓﺖ ،ﺧﺒﯿﺐ او را ﺑﺮ راﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ وی را دﯾﺪم ،ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪم و ھﺮاﺳﺎن ﺷﺪم ،و او اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﺶ ﺗﯿﻎ ﺑﻮد درک ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﮑﺸﻢ؟ -ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ -ﻣﻦ درﺻﺪد اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ .آن زن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ اﺳﯿﺮی را ھﺮﮔﺰ ﺑﮫﺘﺮ از
ﺧﺒﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪم ،او را دﯾﺪم از ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر ﻣﯽﺧﻮرد ،و در آن روز درﻣﮑﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﺒﻮد ،و او
ﺧﻮد در آھﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و آن رزﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی داده ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را از
ﺣﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ً
ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺣﺘﻤﺎ زﯾﺎد ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰاردم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ را در وﻗﺖ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا!
ﮐﺎﻓﺮان را ﭼﻨﺎن ھﻼک و ﺑﺮ ﺑﺎد ﺳﺎز ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪﺷﺎن اﺣﺪی ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﻓﺰود:
وﻣﺎ ان اﺑﺎﱃ ﺣﲔ اﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤـ ﹰﺎ

ﺷﻖ ﻛﺎن ﷲ ﻣﴫﻋﯽ
ﻋﲆ ا
ﹼ

وذﻟﻚ ﰲ ذات اﻻﻟﻪ وان ﻳﺸﺄ

ﻤﺰع
ﻣـ ﹼ

ﻳﺒﺎرك

ﻋﻞأوﺻﺎل

ﺷﻠﻮ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮم ،ﭘﺮوا و ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﭘﮫﻠﻮ در
راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻦ در راه ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی
ﺧﺪاﺳﺖ ،اﮔﺮ وی ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺟﺴﻤﯽ،ﮐﻪ ﭘﺎره ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﺪ«.
آﻧﮕﺎه ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻗﺮﯾﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺎﺻﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی از ﺟﺴﺪ وی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )و ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﺻﻢ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ١ﺷﺎن را در روز ﺑﺪر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺒﻮرھﺎ را ﻣﺜﻞ
اﺑﺮی ﺑﺮ وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او را از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﭼﯿﺰی را از وی ﺑﺒﺮﻧﺪ  .٢اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۴۵از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
 -١وی ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ اﺳﺖ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۳۰۴۵
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ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب
) (۳/۱۳۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎدھﺎی ﺣﺪﯾﺚ
وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ...و )ﺣﺪﯾﺚ( راﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۱۲ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﺣﺪ ﮔﺮوھﯽ از
ﻋﻀﻞ و ﻗﺎره ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﺳﻼم
ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ،و ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪ ،و ﺷﺮاﯾﻊ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد دھﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺷﺶ ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ...و اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ ھﻤﺮاه
ﻗﻮم ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺟﯿﻊ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،رﺟﯿﻊ آﺑﯿﺲ اﺳﺖ از ھﺬﯾﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺣﺠﺎز ﺑﺎﻻی ھﺪأه  - ١آﻧﮕﺎه ﻗﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻏﺪر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺬﯾﻞ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدان )ھﺬﯾﻞ( ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ،آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺸﮑﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ از اھﻞ ﻣﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﮑﺸﯿﻢ ،ﻣﺮﺛﺪوﺧﺎﻟﺪ اﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ و ﻋﺎﺻﻢ اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ش
ً
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ اﺑﺪا از ﻣﺸﺮک ﻧﻪ ﻋﮫﺪی را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را.
ﺑﯿﺖھﺎی ﻋﺎﺻﻢ در وﻗﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ و ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﺴﺪ وی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
وﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ

ﻋ ﹼﻠﺘﻰ

ﺗﺰل

ﻋﻦ

وﻛﻞ

ﻣﺎ

ﺟﻠﺪ

واﻧﺎ

ﺻﻔﺤﺖﻫﺎ
ﺣﻢ

ﻧﺎﺑﻞ

واﻟﻘﻮس

اﻟـﻤﻌﺎﺑﻞ

اﻟـﻤﻮت

ﺣﻖ

ﻧﺎزل

ﺑﺎﻟـﻤﺮء

واﳌﺮء

اﻻﻟﻪ
ان

ﻟـﻢ

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺳﻠﻴﻤـﺎن

ورﻳﺶ

اﻟـﻤﻘﻌﺪ

 -١ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻋﺴﻔﺎن و ﻣﮑﻪ.

اﻗﺎﺗﻠﻜﻢ

ﻓﺎ ﹼﻣﻰ
وﺿﺎﻟﻪ

ﻓﻴﻬﺎ

وﺗﺮ

ﻋﻨﺎﺑﻞ

واﳊﻴﺎه

ﺑﺎﻃﻞ

اﻟﻴﻪ

آﻳﻞ

ﻫﺎﺑﻞ
ﻣﺜﻞ

اﳉﺤﻴﻢ

اﻟـﻤﻮﻗﺪ
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اذا اﻟﻨﻮاﺟﻰ اﻓﱰﺷﺖ ﻟـﻢ ارﻋﺪ
وﻣﻦ

ﺑﻤـﺎ

وﳎﻨﺄ
ﻋﲆ

ﻣﻦ

ﺟﻠﺪ

ﺛﻮر

اﺟﺮد

ﳏﻤﺪ

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺳﻠﻴﻤـﺎن

وﻣﺜﲇ

راﻣﻲ

وﻛﺎن

ﻗﻮﻣﻲ

ﻣﻌﴩ ﹰا

ﻛﺮاﻣﺎ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ھﺮدو ﺷﺨﺺ ھﻤﺮاھﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ھﺬﯾﻠﯽھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﺮش را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻓﻪ
ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ )ﺷﮫﯿﺪ(  ١ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،و اوھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش در روز اﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﺻﻢ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﻓﺘﺪ در ﮐﺎﺳﻪ آن ﺷﺮاب ﺧﻮاھﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ
زﻧﺒﻮرھﺎ وی را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )و ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ( ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرھﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن
و اوﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﮕﺬارﯾﺪش ﺗﺎ ﺑﯿﮕﺎه ﺷﻮد ،و )زﻧﺒﻮرھﺎ( از ﻧﺰد وی ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از
آن او را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در دره آب را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﺎﺻﻢ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .ﻋﺎﺻﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﮫﺪه ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺸﺮﮐﯽ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻠﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺶ ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﺪ ،و او
ھﻢ ﻣﺸﺮﮐﯽ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س  -وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ :زﻧﺒﻮرھﺎ از
وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  -ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ را ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد ،ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺬر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ً
ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯽ وی را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ او اﺑﺪا در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺮﮐﯽ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ او در زﻧﺪﮔﯽ اش از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪه ﺑﻮد،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد) .و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﺶ(.
ّ
ﻗﺼﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ دﺛﻨﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی در دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ

ّ
اﻣﺎ ﺧﺒﯿﺐ ،زﯾﺪ ﺑﻦ دﺛﻨﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎرق ش ﻧﺮم ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺧﻮد رﻗﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ،
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ وﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آﻧﺎن اﯾﺸﺎن را اﺳﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوشﺷﺎن
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﮫﺮان  ٢رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎرق دﺳﺖ ﺧﻮد را از رﯾﺴﻤﺎن ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺧﻮد را از وی ﻋﻘﺐ داﺷﺘﻨﺪ و او را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ
 -١در اﺻﻞ )ﺳﮫﯿﻞ( آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -٢وادی اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﮑﻪ ،و ﻧﺰد آن ﻗﺮﯾﻪ اﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ وادی،
ﺑﺮاﯾﺶ »ﻣﺮﻇﮫﺮان« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﻗﺒﺮش در ﻇﮫﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی و زﯾﺪ ﺑﻦ
دﺛﻨﻪ را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آوردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ در ﺑﺪل دو اﺳﯿﺮی ﮐﻪ از ھﺬﯾﻞ در ﻣﮑﻪ ﺑﻮد،
ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺒﯿﺐ را ﺣﺠﯿﺮﺑﻦ اﺑﯽ اھﺎب ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ .و زﯾﺪ ﺑﻦ دﺛﻨﻪ را ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ،
ﺗﺎ وی را در ﺑﺪل ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺻﻔﻮان او را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻻھﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻧﺴﻄﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و از ﺣﺮم او را اﺧﺮاج ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮای وی  -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﺪ  -ﮔﻔﺖ :ای
زﯾﺪ! ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺗﻮ درﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ
دوﺳﺖ ﻧﺪارم اﮐﻨﻮن ّ
ﻣﺤﻤﺪ را در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﺶ ﮐﻪ در آن ھﺴﺖ ﺧﺎری ﺑﺮﺳﺪ و اذﯾﺘﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮادهام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ!! )راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ
ﻣﺮدﻣﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪّ ،
ﻣﺤﻤﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .راوی( ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺴﻄﺎس او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﺒﯿﺐ در ﻣﮑﻪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎزش در وﻗﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
)راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺠﯿﺢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ

از ﻣﺎوﯾﻪ ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﮐﺮده ﺣﺠﯿﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اھﺎب -ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد -ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﯿﺐ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪام ﺣﺒﺲ ﺑﻮد ،روزی وی را دﯾﺪم ،ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺧﻮﺷﻪ
اﻧﮕﻮری ﻣﺜﻞ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،و از آن ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺧﺪا اﻧﮕﻮری
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮرده ﺷﻮد!!.
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺠﯿﺢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن زن ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺒﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﯿﻐﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎک ﺳﺎزم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ّ
ﺑﻪ ﭘﺴﺮی از ﻣﺤﻠﻪ ﺗﯿﻎ دادم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ اﯾﻦ )ﺗﯿﻎ( ﻧﺰد اﯾﻦ ﻣﺮد در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﻮ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ﺑﺎ آن ﺗﯿﻎ ﺑﻪ ﻃﺮف وی رﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ
ﮐﺮدم؟ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻣﺮد اﻧﺘﻘﺎم را ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺮدی در ﺑﺪل ﻣﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻎ را ﺑﻪ او داد ،آن را از دﺳﺖ وی
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺎدرت از ﻏﺪر ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٢٧

ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ؟! ﺑﻌﺪ راھﺶ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ )ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ( ،اﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ،ﺑﭽﻪ آن زن ﺑﻮد.
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺻﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺒﯿﺐ س را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ
آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ دارش ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارم ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﮕﺰار .آﻧﮕﺎه دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و آن دو
را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ آن را ادا ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮم روی
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻣﺮگ
ً
و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدم ،ﺣﺘﻤﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردم) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺧﺒﯿﺐ س ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دو رﮐﻌﺖ )ﻧﻤﺎز( را در وﻗﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ وی را ﺑﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪاش ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺎ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮﻟﺖ را اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﭘﮕﺎه ﺑﺮای وی
آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺳﺎن .و ﺑﻌﺪ از آن اداﻣﻪ داد :ﺧﺪاوﻧﺪا! اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺪد
ﺑﺸﻤﺎر ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺸﺎن رﺳﺎن ،و ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺬار .ﺑﻌﺪ او
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :در آن روز ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
وی ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﻣﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺗﺮس دﻋﺎی ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮ ﻣﺮدی
ﭼﻮن دﻋﺎ ﺷﻮد ،و او ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،دﻋﺎ از وی رد ﻣﯽﺷﻮد .١
و درﻣﻐﺎزی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ :ﺧﺒﯿﺐ و زﯾﺪ ﺑﻦ دﺛﻨﻪ ب در ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روزی ﮐﻪ آن دو ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
»ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دو  -ﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ  -ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﺒﯿﺐ را ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ« .و آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ وﻗﺘﯽ زﯾﺪ ﺑﻦ دﺛﻨﻪ را ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﯿﺮش زدﻧﺪ ،ﺗﺎ او را در دﯾﻨﺶ در ﻓﺘﻨﻪ
اﻧﺪازﻧﺪ ،وﻟﯽ آن ﻋﻤﻞ ﺟﺰ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن وﺗﺴﻠﯿﻢ وی ﻧﯿﻔﺰود .و ﻋﺮوه و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ب
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :آﻧﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﯿﺐ را ﺑﺮ ﭼﻮب ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،وی را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻧﺪا دادﻧﺪ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ در ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﺧﯿﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ!! ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎری ﮐﻪ در ﻗﺪﻣﺶ

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم« ).(۹۵ – ۹۸/۱

٣٢٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺨﻼﻧﺪ آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،١و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ وی ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ّ
ﻗﺼﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ دﺛﻨﻪ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺒﯿﺐ در دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺷﻌﺎرش ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﭘﺴﺮان

ھﻤﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ در روز ﺑﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﯿﺐ س را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻼح را در ﺟﺎن وی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و او ﺑﺮ دار زده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮﯾﺎدش ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺳﻮﮔﻨﺪش دادﻧﺪ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ّ
ﻣﺤﻤﺪ در ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ!! ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎری ﮐﻪ در ﻗﺪﻣﺶ ﻓﺮود رود ،آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ،
و آﻧﮫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺐ س را ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻪ )دار( ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻟﻘﺪ ﺟـﻤﻊ اﳊﺰاب ﺣﻮﱄ واﻟ ﹼﺒﻮا

وﻗﺪ

ﲨﻌﻮا
ﹼ

اﺑﻨﺎﻫﻢ

وﻧﺴﺎءﻫﻢ

ﻗﺒﺎﻳﻠﻬﻢ

واﺳﺘﺠﻤﻌﻮا

ﻛﻞ

ﳎﻤﻊ

و ﹼﻗﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺟﺬع ﻃﻮﻳﻞ ﻣـﻤﻨﻊ

اﱃ اﷲ اﺷﻜﻮ ﻏﺮﺑﺘﻲ ﺛﻢ ﻛﺮﺑﺘﻲ

وﻣﺎ ارﺻﺪ اﻻﺣﺰاب ﱄ ﻋﻨﺪ ﻣﴫﻋﻲ

ﺻﱪﲏ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺮاد ﰊ
ﻓﺬا اﻟﻌﺮش ﹼ

ﺑﻀﻌﻮا ﻟـﺤﻤﻲ وﻗﺪﺑﺎن ﻣﻄﻤﻌﻲ
ﻓﻘﺪ ﹼ

وذﻟﻚ ﰲ ذات اﻻﻟﻪ وان ﻳﺸﺄ
ﻟﻌﻤﺮي ﻣﺎ اﺣﻔﻞ اذا ﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤـ ﹰﺎ

ﻤﺰع
ﻳﺒﺎرك ﻋﲆ اوﺻﺎل ﺷﻠﻮ ﻣـ ﹼ
ﻋﲆ ا ﺣﺎل ﻛﺎن ﷲ ﻣﻀﺠﻌﻲ

ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،در آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و
ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و ﺿﻌﻒ ھﻢ در وی وﺟﻮد دارد .و اﺑﯿﺎت را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ھﻢ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۶۷آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺖ اول اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻻﻧﯽ ﻓﻲ وﺛﺎق ﺑﻤﻀﯿﻊ
وﮐﻠﮫﻢ ﻣﺒﺪي اﻟﻌﺪاوه ﺟﺎھﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺖ ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺰوده اﺳﺖ:
وﻗﺪ ﺧﲑوﲏ اﻟﻜﻔﺮ واﻟـﻤﻮت دوﻧﻪ

وﻗﺪ ﻫـﻤﻠﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﳎﺰع

وﻣﺎ ﰊ ﺣﺬار اﻟـﻤﻮت اﲏ ﻟـﻤﻴﺖ

وﻟﻜﻦ ﺣﺬاري ﺟﺤﻢ ﻧﺎر ﻣﻠ ﹼﻔﻊ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺪﯾﻪام ،ﺧﺎری در
ﻗﺪﻣﺶ ﻓﺮو رود ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .م.

٣٢٩

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ ارﺟﻮ اذا ﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤـ ﹰﺎ
ﻓﺴﻠﺖ

ﺑﻤ ﹴ
ﺒﺪ
ﹸﹾ

ﻟﻠﻌﺪو
ﹼ

ﲣﺸ ﹼﻌ ﹰﺎ

ا ﺟﻨﺐ ﻛﺎن ﰲ اﷲ ﻣﻀﺠﻌﻲ
ﻋﲆ ﹼ

وﻻ ﺟﺰﻋ ﹰﺎ ﹼاﲏ اﱃ اﷲ ﻣﺮﺟﻌﻲ

روز ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ

ّ
ﻗﺼﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ )۲م(
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ١ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ

ﺣﺰم و ﻏﯿﺮ اﯾﻦ دو از اھﻞ ﻋﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮﺑﺮاء ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
ﻧﯿﺰه ﺑﺎز ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﻼم را ﺑﻪ وی ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،وی ﻧﻪ اﺳﻼم آورد ،و ﻧﻪ )از اﺳﻼم( دوری ﮔﺰﯾﺪ ،و
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮداﻧﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺖ را ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﻧﺠﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،و آﻧﮫﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪﺳﻮی اﻣﺮ ﺗﻮ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ آن را دارم ﮐﻪ دﻋﻮت ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ از اھﻞ ﻧﺠﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ« .اﺑﻮﺑﺮاء ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را اﻣﺎن ﻣﯽدھﻢ) ،ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻨﺪ(.
آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻨﺬرﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪی -ﺷﺘﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮگ ٢ -را
ﺑﺎ ﭼﮫﻞ  ٣ﺗﻦ از ﯾﺎران ﺧﻮد از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن :ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺻﻤﻪ ،ﺣﺮام ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن از ﺑﻨﯽ
ﻋﺪی ﺑﻦ ﻧﺠﺎر ،ﻋﺮوه ﺑﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺻﻠﺖ ﺳﻠﻤﯽ ،ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻦ ورﻗﺎء ﺧﺰاﻋﯽ و
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه ﻣﻮﻻی اﺑﯽ ﺑﮑﺮ  -ش اﺟﻤﻌﯿﻦ -و ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﯾﻦھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ -ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ و رﯾﮕﺰار ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ
ﻗﺮار دارد -ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن س را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻧﺰدش آﻣﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ وی ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ
را ﺑﺮ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ از اﺟﺎﺑﺖ آﻧﭽﻪ او اﯾﺸﺎن را )ﺑﻪ ﻃﺮف آن(
 -١در اﺻﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه ،و اﺑﻦ
ﻧﺼﺮ را از روی آن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
 -٢اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺮای وی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻘﺒﺎی دوازده ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدﺗﺶ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﺻﻞ
ﻋﺮﺑﯽ آن» :اﻟـﻤﻌﻨﻖﻟﻴﻤﻮت« اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﻖ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ از اﻋﻨﻖ اﺳﺖ.

 -٣ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه ،ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.

٣٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن اﺑﻮﺑﺮاء را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﭘﻨﺎه داده ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ :ﻋﺼﯿﻪ ،رﻋﻞ و ذﮐﻮان را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺪاد
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ دﻋﻮﺗﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ را در ﺟﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻧﮫﺎ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮدﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ -
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖﺷﺎن ﮐﻨﺪ ،-ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ زﯾﺪ از ﺑﻨﯽ دﯾﻨﺎر اﺑﻦ ﻧﺠﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻣﻘﯽ ﮐﻪ
در وﺟﻮدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و او ﺧﻮد را ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ،و زﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در روز ﺧﻨﺪق ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
١
و در ﻣﺎﺷﯽ ﻗﻮم ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺿﻤﺮی و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر از ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻮد و
آﻧﮫﺎ را از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آ ﮔﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز
اردوﮔﺎه ﭼﺮخ ﻣﯽزدﻧﺪ .آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ راﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺶ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم در ﻣﯿﺎن ﺧﻮنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ھﻤﺎن
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ،
ﺳﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ آوردهاﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﻧﻈﺮ داری؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
را ﺑﻪ وی ﺑﺪھﯿﻢ .اﻧﺼﺎری ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ راﺿﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺬرﺑﻦ ﻋﻤﺮو در آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ ،و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدان از آن ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دھﻨﺪ  ،٢آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﻮم ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻋﻤﺮو را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
وی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ او از ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ آزادش ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻮی ﭘﯿﺶ ﺳﺮش را
ﺑﺮﯾﺪ ،و او را در ﺑﺪل آﻧﭽﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﮔﻤﺎن وی ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻏﻼﻣﯽ را رھﺎ ﺳﺎزد
آزاد ﻧﻤﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۷۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﮐﺮده .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

ّ
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دوش داﺷﺘﻨﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم درﺑﺎره وی ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۰۸ – ۱۰۶/۳آﻣﺪه
اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۱۲۹/۶

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٣١

ﻗﻮل ﺣﺮام ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و اﺳﻼم آوردن ﻗﺎﺗﻠﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻔﺘﺎر وی

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺮام  ١را -ﮐﻪ ﺑﺮادر

ّام ﺳﻠﯿﻢ اﺳﺖ -ﺑﺎ ھﻔﺘﺎد ﺳﻮار ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و رﺋﯿﺲ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﺮای ﺗﻮ اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ،و ﺑﺮای ﻣﻦ اھﻞ ﺷﮫﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﯾﺎ ﺑﺎ دو ھﺰار ﺗﻦ ازاھﻞ ﻏﻄﻔﺎن ھﻤﺮاھﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ .و
ﻋﺎﻣﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ّام ﻓﻼن ،ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻏﺪهای اﺳﺖ ﭼﻮن ﻏﺪه ﺷﺘﺮ  ٢در
ﺧﺎﻧﻪ زﻧﯽ از آل ﻓﻼن ،اﺳﺐ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و در ﭘﺸﺖ اﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﺮد .آﻧﮕﺎه ﺣﺮام -
ﺑﺮادر ّام ﺳﻠﯿﻢ -ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﮏ ﻣﺮد ﻟﻨﮓ  ٣و ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻓﻼن ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد و
ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ھﺮدو ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮوم ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎن دادﻧﺪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ھﺴﺘﯿﺪ  ٤و اﮔﺮ ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﯾﺎرانﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺮام ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻣﺎن ﻣﯽدھﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺑﻼغ ﮐﻨﻢ؟ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮد ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدی اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او از ﻃﺮف ﻋﻘﺒﺶ آﻣﺪه او را ﺑﻪ ﻧﯿﺰه زد
ھﻤﺎم  ٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه را در ﺟﺎن وی ﻓﺮو ﺑﺮد -در اﯾﻦ ﺣﺎل )وی(ﮔﻔﺖ) :اﷲ اﻛﱪ! ﻓﺰت ورب اﻟﻜﻌﺒﻪ(» ،ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ،

ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم« ،و آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،٦و )ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ( ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را ﻏﯿﺮ از ھﻤﺎن
ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ -و وی ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮھﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،-آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮ
 -١در ﺑﺨﺎری در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺣﺮام ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ» ،ﺧﺎﻟﻪ«» ،داﯾﯽ« آﻣﺪه ،و ﺷﺎﯾﺪ در
اﺛﺮ ﺳﮫﻮ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض »ﺧﺎﻟﻪ«» ،ﺣﺮام« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺘﺮ.
 -٣در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﯽ ھﺴﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎب »ﺣﯿﺎه اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ« ،ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ آن را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،و اﺳﻢ
ھﻤﺎن ﻣﺮد ﻟﻨﮓ را ﮐﻌﺐ ﺑﻦ زﯾﺪ ،و اﺳﻢ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻓﻼن را ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎرم )ص (۶۶و ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری
ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ﺟﻠﺪ ھﻔﺘﻢ )ص  (۳۸۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد .م.
ً
 -٤در ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری »ﮐﻨﺘﻢ ﻗﺮﯾﺒﺎ« را ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .م.
 -٥وی ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﺳﺖ.
 -٦درﺑﺎره »ﻓﻠﺤﻖ اﻟﺮﺟﻞ« ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،

اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﺟﻠﺪ ھﻔﺘﻢ )ص(۷۷۳
و ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎرم )ص (۴۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ» :اﻧﺎ ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﻨﺎ رﺑﻨﺎ ﻓﺮﴇ ﻋﻨﺎ وارﺿﺎﻧﺎ«» .ﻣﺎ ﺑﺎ

ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎن روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،و وی از ﻣﺎ راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ را راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ« .و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺳﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ رﻋﻞ و ذﮐﻮان و ﺑﻨﯽ ﻟﺤﯿﺎن و ّ
ﻋﺼﺒﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد ١ .و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن -ﮐﻪ داﯾﯽ اش ﺑﻮد -در روز »ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ« ﻧﯿﺰه
ﺧﻮرد ،ﺧﻮن را اﯾﻦ ﻃﻮر )از زﺧﻢ ﺧﻮد( ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﺮ روی و ﺳﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ
از آن ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم ٢ .و ﻧﺰد واﻗﺪی آﻣﺪه :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وی
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺟﺒﺎر ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎی ﮐﻼﺑﯽ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻧﯿﺰه زد،
)او( ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ﮐﺎﯾﺎب ﺷﺪم! ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺒﺎر ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮل وی
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ» :ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ »ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم« .ﺟﺒﺎر ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ! و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺒﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ آن اﺳﻼم آورد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۷۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
روز ﻣﺆﺗﻪ

ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺑﻦ رواﺣﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج اﺑﯿﺎت وی در ﻃﻠﺐ ﺷﮫﺎدت

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻟﺸﮑﺮی را
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻪ در ﺟﻤﺎدی اﻻول ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺮ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ زﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ )اﻣﯿﺮ( ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ )اﻣﯿﺮ( ﻣﺮدم اﺳﺖ« ،ﻣﺮدم ﺧﻮد را ّ
ﻣﺠﮫﺰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺳﻪ ھﺰار ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوج آﻧﮫﺎ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص وداع ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺳﻼم دادﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮرواﺣﻪ ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻧﻪ درﻣﻦ ﺣﺐ دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ھﻢ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،وﻟﯽ ﻣﻦ از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪای از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﺗﺶ را در آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۰۹۱
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۰۹۲
 -٣ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.

٣٣٣

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ّ ُ ۡ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ ّ َ َ ۡ ٗ َّ ۡ ٗ
ض ّيا ] ﴾٧١ﻣﺮﯾﻢ.[۷۱ :
﴿�ن مِن�م إِ� وارِدها ۚ �ن � ر�ِك حتما مق ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ )ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء وارد ّ
ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺣﺘﻤﯽ و

ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن«.
و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ورود ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دوﺑﺎره ﺷﻤﺎ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺮداد .آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﮔﻔﺖ:
ﻣﻐﻔﺮه

اﻟﺰﺑﺪا
وﴐﺑﻪ ذات ﻓﺮغ ﺗﻘﺬف
ﹼ

ﻟﻜﻨﻨﻲ

اﻟﺮﲪﻦ

اﺳﺎل

ﺣﺮان ﳎﻬﺰه
او ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻴﺪي
ﹼ

واﻟﻜﺒﺪا

ﺣﺘﯽ ﻳﻘﺎل اذا ﻣﺮوا ﻋﲆ ﺟﺪﺛﻲ

ﺗﻨﻔﺬ

ﺑﺤﺮﻳﻪ

اﻻﺣﺸﺎء

ارﺷﺪه اﷲ ﻣﻦ ﻏﺎز وﻗﺪ رﺷﺪا

ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻮم ﺑﺮای ﺧﺮوج آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪه و ﺑﺎ وی وداع ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ:
ﺣﺴﻦ

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﺳﻰ وﻧﴫ ﹰا ﻛﺎﻟﺬي ﻧﴫوا

ﹼاﲏ ﺗﻔﺮﺳﺖ ﻓﻴﻚ اﳋﲑ ﻧﺎﻓﻠﻪ

اﷲ

اﻟﺒﴫ

اﻧﺖ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻤﻦ ﳛﺮم ﻧﻮاﻓﻠﻪ

واﻟﻮﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ازري ﺑﻪ اﻟﻘﺪر

ﻓﺜﺒﺖ

اﷲ

ﻣﺎ

آﺗﺎك

ﻳﻌﻠﻢ

اﲏ

ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺎ
آﻧﺎن وداع ﮔﻔﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﮔﻔﺖ:
ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻼم ﻋﲆ اﻣﺮي و ﹼدﻋﺘﻪ

ﰲ

اﻟﻨﹼﺨﻞ

اﺑﻦ رواﺣﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت

ﺧﲑ

ﻣﺸ ﹼﻴﻊ

وﺧﻠﻴﻞ

ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﻌﺎن« ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﻗﻞ در »ﻣﺂب« در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﻘﺎء ﺑﺎ ﺻﺪ ھﺰار از روﻣﯽھﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ،و ﺻﺪھﺰار ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از ﻟﺨﻢ ،ﺟﺬام ،ﻗﯿﻦ ،ﺑﮫﺮاء و ﺑﻠﯽ  ١ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺮدی
ّ
از ﺑﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮم اراﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ زاﻓﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﯿﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ ،دو ﺷﺐ در »ﻣﻌﺎن« ﺟﮫﺖ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و
 -١اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ از ﻧﺼﺎرای ﻋﺮباﻧﺪ.

٣٣٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺸﻮرت در ﮐﺎر ﺧﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،و او را از
ﺷﻤﺎر دﺷﻤﻦ ﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﯾﺎ وی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ھﺪاﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و ﻣﺎ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
رواﺣﻪ س ﻣﺮدم را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ آن ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﺪ :ﺷﮫﺎدت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻋﺪدّ ،ﻗﻮت و ﮐﺜﺮت ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
آن ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -اﺑﻦ رواﺣﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .
آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺑﻠﻘﺎء رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ھﺮﻗﻞ )ﻣﺮﮐﺐ( از روم و ﻋﺮب ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻗﺮﯾﻪای از ﻗﺮﯾﻪھﺎی ﺑﻠﻘﺎء ﮐﻪ ﺑﺪان
»ﻣﺸﺎرف« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن دﺷﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻣﺆﺗﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ( آﻧﮫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد
ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺬره را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻗﻄﺒﻪ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده س ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﭼﭗ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر را ﮐﻪ ﻋﺒﺎﯾﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻘ ّﺮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
از آن دو ﻃﺮف روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ س ﺑﺎ ﺑﯿﺮق رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺰهھﺎی ﻗﻮم ﺟﺎن داد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮق را ﺟﻌﻔﺮ س ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﻼم
ﭘﺎھﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ
از آن ﺑﯿﺮق را ﺟﻌﻔﺮ س ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﭽﺎرهاش ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه
ﺧﻮد را از اﺳﺐ ﺳﺮخ رﻧﮓ  ٢ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ ،و ﭘﺎھﺎی آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۰ – ۶ /۴از ﻋﺮوه ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
 -٢در رواﯾﺖ ﮐﻠﻤﻪ »ﺷﻘﺮاء« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن راﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﺳﺒﮏ و اﺳﻠﻮب ﺗﺮﺟﻤﻪ »ﺳﺮخ
رﻧﮓ« درج ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ »أﺷﻘﺮ« ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺚ آن »ﺷﻘﺮاء« اﺳﺖ» ،ﺳﺮخ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد« را
اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
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ﻗﻮم ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺟﻌﻔﺮ س ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﺳﻼم ﭘﺎھﺎی اﺳﺐ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ﺗﺎ ﻋﺮوه ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۱۸از ﻋﺮوه س ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﯿﺎت اﺑﻦ رواﺣﻪ در ﻣﺴﯿﺮش درﺑﺎره ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮدم ،و زﯾﺮ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدم ،او ﻣﺮا در آن ﺳﻔﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﺳﻮاری اش ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از وی در ھﻤﺎن ﺷﺐ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد:
اذا

أدﻧﻴﺘﻨﻲ

ﻓﺸﺎﻧﻚ
وﺟﺎء

وﺣـﻤﻠﺖ

اﻧﻌﻢ

وﺧﻼك

اﻟـﻤﺴﻠﻤﻮن

رﺣﲆ
ذم

وﻏﺎدروﲏ

ور ﹼدك ﻛﻞ ذي ﻧﺴﺐ ﻗﺮﻳﺐ
ﻫﻨﺎﻟﻚ

ﻻاﺑﺎﱃ

ﻃﻠﻊ

ﺑﻌﻞ

ﻣﺴﲑه
وﻻ
ﺑﺎرض

ارﺑﻊ
ارﺟﻊ
اﻟﺸﺎم

ﺑﻌﺪ
اﱃ

اﻟـﺤﺴﺎء

اﻫﲆ

وراﺋﻰ

ﻣﺴﺘﻨﻬﻰ

اﻟﺜﻮاء

اﱃ

اﻟﺮﲪﻦ

ﻣﻨﻘﻄﻊ

اﻻﺧﺎء

وﻻ

ﻧﺨﻞ

اﺳﺎﻓﻠﻬﺎ

رواء

ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم ،واو ﻣﺮا ﺑﺎ دره زد و ﮔﻔﺖ:
ای ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺪﺑﺨﺖ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺎدت را ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮔﺮداﻧﺪ؟! و ﺗﻮ در
ﻣﯿﺎن ھﺮدو ﻃﺮف ﭘﺎﻻن ﺑﺮﮔﺮدی .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۳آﻣﺪه  .٢و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۱۹رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق
از زﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۱۵۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﯿﺎت اﺑﻦ رواﺣﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺘﺎل
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ّ
ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر رﺿﺎﻋﯽ ام

ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﻣﺮه ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻮد -ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ س ﮐﺸﺘﻪ -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ) (۱۵۷/۶ھﻤﭽﻨﯿﻨﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
»اﻟﺤﻠﯿﺔ« ).(۱۱۸ /۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .در آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۹/۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﭘﺮﭼﻢ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﻮد
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺮدد راه داد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﻗﺴﻤﺖ

ﻳﺎ

ﻧﻔﺲ

ﻟﺘﻨﺰ

ﻟﻨﹼﻪ

اﻟﺮ ﹼﻧﻪ
ان اﺟﻠﺐ اﻟﻨﺎس وﺷﺪﹼ وا ﹼ

ﻗﺪ ﻃﺎل ﻣﺎ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ

ﻟﺘﻨﺰﻟﻦ
ﻣﺎﱄ

او
اراك

ﺗﻜﺮﻫﲔ

ﻟﺘﻜﺮﻫﻨﻪ
اﳉﻨﹼﻪ؟

ﻫﻞ اﻧﺖ اﻻ ﻧﻄﻔﻪ ﰲ ﺷﻨﹼﻪ

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻳﺎ ﻧﻔﺲ ان ﻻ ﺗﻘﺘﲇ ﺗـﻤﻮﰐ

ﻫﺬا ﺣـﻤـﺎم اﻟـﻤﻮت ﻗﺪ ﺻﻠﻴﺖ

اﻋﻄﻴﺖ

ﻫﺪﻳﺖ

وﻣﺎ

ﺗـﻤﻨﹼﻴﺖ

ﻓﻘﺪ

ان

ﺗﻔﻌﻠـ

ﻓﻌﻠﻬﻤـﺎ

ھﺪﻓﺶ دو ھﻤﺮاھﺶ ،زﯾﺪ و ﺟﻌﻔﺮ باﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮﺷﺖ داری را آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﺖ را
ﻣﺤﮑﻢ دار ،ﭼﻮن ﺗﻮ در اﯾﻦ روزھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ دﯾﺪهای .او آن را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و از
آن ﺑﺎ دھﺎن ﺧﻮد اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه ازدﺣﺎﻣﯽ را از ﺟﻤﻌﯿﺖ را دﯾﺪ .و )ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺧﻮد( ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﯽ؟! ﺳﭙﺲ آن را از دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮش
را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۴/۲۴۵
آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۲۰رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺟﻌﻔﺮ و ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ ،و اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮود
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ّ
ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر رﺿﺎﻋﯽ ام

او از ﺑﻨﯽ ﻣﺮه ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻮد -و در آن ﻏﺰوه -ﻏﺰوه ﻣﺆﺗﻪ -ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف -ﺟﻌﻔﺮ س ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
از اﺳﺐ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﭘﺎھﺎی آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﺎ ﻗﻮم ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻳﺎ

ﺣ ﹼﺒﺬا

اﳉﻨﻪ

واﻗﱰاﺑـﻬﺎ

ﻃﻴﺒﻪ

و

ﺑﺎرد

ﴍاﺑـﻬﺎ

 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۱/۴آﻣﺪه اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ«
) .(۱۲۰/۱ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۱۶۰/۶
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واﻟﺮوم

روم ﻗﺪ دﻧﺎ ﻋﺬاﺑـﻬﺎ
ﻋﲆ

اذ

ﻻ

ﻛﺎﻓﺮه
ﻗﻴﺘﻬﺎ

ﴐاﺑـﻬﺎ

ﺑﻌﻴﺪه

اﻧﺴﺎﺑـﻬﺎ

١

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۴آﻣﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻮداود از اﯾﻦ وﺟﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۱/۲۳۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۱۸رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
روز ﯾﻤﺎﻣﻪ

زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺶ س
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۲۷از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﮐﻪ از ﭘﺴﺮان زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از
ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻏﺎﻟﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﻦ ﻣﻌﺬرت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮار ﯾﺎراﻧﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﯿﺰاری ام را از آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ  ٢آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽدارم ،و ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب در ﺳﯿﻨﻪ دﺷﻤﻦ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
ﺑﺮ وی ﺑﺎد ،و ﭘﺮﭼﻢ اﻓﺘﺎد ،آﻧﮕﺎه آن را ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻻی اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ س ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ! ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﻃﺮف ﻣﻦ
ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد!! ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺳﺎل دوازدھﻢ ھﺠﺮت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۳/۲۷۴از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ س ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺎﻟﻢ و ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﻨﮕﺮ ﺟﮫﺖ ﺛﺒﺎت در ﺟﻨﮓ و ﺷﮫﺎدتﺷﺎن

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از دﺧﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ﻗﺘﺎل اھﻞ ارﺗﺪاد ﺑﻪ ﻃﺮف
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۰/۴و از ﻃﺮﯾﻖ او اﺑﻮداوود ) (۲۵۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.

٣٣٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ س از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﻃﺮف
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﻪ ﺑﺎر
ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻻی اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ش ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر در رﮐﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻨﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در آن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮدو ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺧﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب
) (۱/۱۹۴ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ﺑﻐﻮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۹۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ّ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۸۸از ّ
ﺷﻤﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻻی اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ب
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در رﮐﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻨﮕﺮی ﺣﻔﺮ
ﻧﻤﻮد ،و در آن اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﯿﺮق ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در آن روز ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ،ﺳﺎل دوازدھﻢ در
زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ  -ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﯾﺎد ّ
ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر در ﺟﻨﮓ ھﻨﮕﺎم ﺷﮫﺎدت

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۳/۴۴۱از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ّ
ﻋﺒﺎدﺑﻦ

ﺑﺸﺮ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،اﻣﺸﺐ ﭼﻨﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﻢ
ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ -ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ -ﺷﮫﺎدت اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ - :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺧﯿﺮ را دﯾﺪهای .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﻣﻦ در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ :ﻏﻼف ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،و از ﻣﺮدم ﺟﺪا
ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ ،از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻧﺒﻮد ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،و ّ
ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺑﺸﺮ،اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ و ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ش
در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺑﺎغ  ١رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ،

 -١ﺑﺎغ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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و ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺑﺸﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،و ﻣﻦ در روی وی ﺿﺮﺑﻪھﺎی زﯾﺎدی
را دﯾﺪم ،و او را ﻓﻘﻂ از ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻮد.
ﻓﺮﯾﺎد اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر در ﺟﻨﮓ ھﻨﮕﺎم ﺷﮫﺎدت

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۳/۴۷۴از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ھﻤﺪاﻧﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ اﻧﯿﻔﯽ س ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ھﺪف ﺗﯿﺮیﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و آن ﺗﯿﺮ درﻣﯿﺎن ھﺮ دوﺷﺎﻧﻪ و ﻗﻠﺒﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺟﺎی اﺻﺎﺑﺘﺶ
را ﺷﮑﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻧﺒﻮد ،و ﺗﯿﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ آن ﭘﮫﻠﻮی ﭼﭙﺶ از
ﮐﺎر اﻓﺘﺎد و ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺑﺘﺪای روز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،و او ﺑﻪ ﻃﺮف اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮم ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎی
ﺧﻮد ھﻢ )ﻋﻘﺐ( رﻓﺘﻨﺪ ،اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ زﺧﻤﺶ ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪی س
را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد:اﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ دﺷﻤﻦﺗﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻌﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺟﺮأت داده ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﺪ ،و اﯾﻦ در وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺼﺎر ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :از
دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ ،از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ .و ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺪا ﺷﺪه از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ:
ای اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ را ﻧﺪاری؟! ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎدی اﺳﻤﻢ را ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زد .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای اﻧﺼﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ،و ھﺪﻓﺶ
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ!! اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ھﺴﺘﻢ ،و دﻋﻮت او را وﻟﻮ ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮدن ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ!! اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺟﺪی
ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻏﻼف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدن ﻧﻤﻮد :ای اﻧﺼﺎر! ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪای ﭼﻮن روز ﺣﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه آﻧﮫﺎ -ﺧﺪاوﻧﺪ
رﺣﻤﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ -ھﻤﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ دادن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ درون ﺑﺎغ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﮫﺎ رد و ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ را دﯾﺪم ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺠﺮوﺣﺶ ازﺷﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺧﻮدش ﭼﮫﺎرده ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﻮد  ،١و
دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ در ﺣﺎﻟﯽ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮐﺪام آﻧﮫﺎ آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺷﻮد .م.

٣٤٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،و آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻖ در وﺟﻮدش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ ،ﮔﻔﺖ:
ﻟﺒﯿﮏ -وﻟﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﯿﺮ روﺷﻦ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ،-ﺷﮑﺴﺖ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ،و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم :دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه وی اﻧﮕﺸﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺟﮫﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و درﮔﺬﺷﺖ  -ﺧﺪاوﻧﺪ
رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ  .-اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺪم ﺗﻤﺎم ّ
ﻗﺼﻪ وی را ﺑﺮای
ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدم .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،او ھﻤﯿﺸﻪ در ﻃﻠﺐ و آرزوی ﺷﮫﺎدت
ﺑﻮد ،و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ از ﻧﺨﺒﺎن اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ ﻣﺎن ص و ﻗﺪﯾﻢ اﻻﺳﻼم ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ س ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻋﻤﻮ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ و در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻋﻄﺮ ﻣﯽزﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در رﮐﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺎدت دادهاﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را از
آﻧﭽﻪ آﻧﮫﺎ ) -ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ(  -ﺑﺎ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ اﯾﻨﮫﺎ ) -ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن(  -اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۹۵آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و )ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺻﺎﺑﻪ ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ رواﯾﺖ در
ﺑﺨﺎری ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۳۵رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﻣﺮﺳﻞ
ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۶/۴۰۵ذﮐﺮ اﺳﺖ،
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺛﺎﺑﺖ س ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ آﻧﮫﺎ و ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و وای ﺑﺮ اﯾﻨﮫﺎ و ﺑﺮآﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﺮدی را ﮐﻪ
در رﺧﻨﻪ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ )ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎغ( اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۴۴از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
روز ﯾﺮﻣﻮك

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﺻﺪﺗﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺟﮫﻞ س در ﻓﻼن و ﻓﻼن روز ﭘﯿﺎده ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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را ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮان و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﮕﺬار
ای ﺧﺎﻟﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺎﺑﻘﻪای داری ،وﻟﯽ ﻣﻦ و ﭘﺪرم از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﺎده رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۷۵آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۴۴از ﺛﺎﺑﺖ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ّ
ﻏﺴﺎﻧﯽ از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﮑﺮﻣﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ س در روز ﯾﺮﻣﻮک ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﻨﮕﯿﺪم ،و اﻣﺮوز
از ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ؟! ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﻧﮕﺎه
ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم و ﺿﺮارﺑﻦ ازور ﺑﺎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺗﻦ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺳﻮار ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روی ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﺪ س ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺠﺮوح و زﺧﻤﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادی از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺿﺮار ﺑﻦ ازور ش ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮی ) (۴/۳۶از ﺳﺮی از ﺷﻌﯿﺐ از ﺳﯿﻒ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺿﺮارﺑﻦ ازور س ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﮑﺮﻣﻪ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﺮوح ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ س آورده ﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ س ﺳﺮ وی را ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ ھﻢ آورده ﺷﺪ ،و ﺳﺮ وی را ﺑﺮ ﺳﺎق )ﭘﺎی( ﺧﻮد ﻧﮫﺎد ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎک
ﮐﺮدن ﺻﻮرتﺷﺎن ﻧﻤﻮد ،و در ﺣﻠﻖھﺎﯾﺸﺎن آب ﻣﯿﭽﮑﺎﻧﯿﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ،
اﺑﻦ ﺣﻨﺘﻤﻪ  ١ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻘﯿﻪ ّ
ﻗﺼﻪھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ن در ﺑﺎب ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و رﻏﺒﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه
ﺧﺪاوﻧﺪ
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن

ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی و ﻣﯿﺴﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س در
روز ﺻﻔﯿﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س آﻣﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
روز ﻓﻼن و ﻓﻼن اﻣﺮوز اﺳﺖ؟ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﮕﺬار .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر
ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪ ،و او ﻧﻮﺷﯿﺪش ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﺣﻨﺘﻤﻪ اﺳﻢ ﻣﺎدر ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س اﺳﺖ.

٣٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺟﻨﮕﯿﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۹۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ آﻧﮫﺎ ﻋﻄﺎءﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺑﻘﯿﻪ
رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻨﺪھﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
وﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺳﻨﺎن دؤﻟﯽ س ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎرﺑﻦ
ﯾﺎﺳﺮ س را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻏﻼﻣﺶ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ای ﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﺟﺎﻣﯽ از ﺷﯿﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ آورد،
و ﻋﻤﺎر ﻧﻮﺷﯿﺪش ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﺰﺑﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ....و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺎرﺑﻦ
٢

ﯾﺎﺳﺮ س در ﺻﻔﯿﻦ روزی ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺒﺎر
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم ،و ﺣﻮر ﻋﯿﻦ را ازدواج ﮐﺮدم ،اﻣﺮوز ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﺰﺑﺶ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ ات از دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺮ آﺑﺪار اﺳﺖ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ،و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،و رﺟﺎل ھﺮ دویﺷﺎن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺑﺰار اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ آورده ﺷﺪ وی ﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ در روز ﻋﻘﺒﻪ در ﻓﺎرس

ﺑﻐﻮی -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ -از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻧﺰد ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ در ﺣﺎﻟﯽ
داﺧﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ) ،٣ﺑﻪ او(  ٤ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮی را از آن ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮم ،ﺑﻤﯿﺮم؟ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! )ﺧﺪاوﻧﺪ( ﭼﻨﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد ،ﻣﻦ ﺻﺪ ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪام ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در آن ﺳﮫﻢ داﺷﺘﻪام .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۴۳آﻣﺪه ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۶۲۶و ﻧﮕﺎ» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۲۹۷/۹
 -٢ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ.
 -٣ﺷﻌﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺘﯽ را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﺪف ﺳﺮودن اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ .م.
 -٤اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۱ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو رواﯾﺘﺶ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۵۰ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
روز ﻋﻘﺒﻪ در ﻓﺎرس -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﺮاء س
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﺳﺐ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﺎدت ﺑﺪی دادهاﯾﺪ! و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮاء س در آن روز ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﮔﻤﺎن ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻟﻐﺮﯾﺐ از ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س
وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،از دﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای اﻓﺘﺎد ،و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮد ﺑﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺮد و ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ را ﺗﺎ آن وﻗﺖ در ﻧﻔﺲ ﻣﻦ داﺷﺖ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ:
وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎ و ﻧﺨﺒﻪھﺎی ﻣﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ! ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ:
وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎ و ﻧﺨﺒﻪھﺎی ﻣﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ! آﻧﮕﺎه ﻋﺜﻤﺎن در دﻟﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ
ً
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺻﺤﺎب ش
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﺑﺰار از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه
و ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﻮدهام ﺣﻘﻢ را از وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪام ،وﻟﯽ ﻣﺮا از ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ) ،ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ ﮐﻪ( ﮐﯿﺴﺖ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ .در روز ﺑﺪر ﻣﺎ ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﮐﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ھﯿﭻ
ﮐﺲ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺸﺪ ،او ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮھﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص )ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ
ﮔﺮدﯾﺪ( ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ وی ﯾﻮرش ﺑﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم  ...١و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۴۶آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ
ﻣﺨﻔﯽ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺰ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﭼﻮن وی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ھﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺖ ،و ﮐﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮﺷﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺗﯿﺮھﺎﯾﯽ
را در دﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ  -ﮐﻪ اﺷﺮاف ﻗﺮﯾﺶ در ﺣﯿﺎط آن ﺑﻮدﻧﺪ -
آﻣﺪ و ھﻔﺖ ﺑﺎر ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺰد ﻣﻘﺎم ﺑﻪﺟﺎی آورد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ھﺮ
ﯾﮏ از ﺣﻠﻘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :رویھﺎ زﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺎدرش
وی را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺴﺮش ﯾﺘﯿﻢ ﮔﺮدد و ھﻤﺴﺮش ﺑﯿﻮه ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻦ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ وادی
روﺑﺮو ﮔﺮدد ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﺸﺎن وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻨﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۳۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎﺷﻢ رﺳﻮﻟﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،در ﺟﻠﺪ دوم) ،ص(۲۶
ﺣﺎﺷﯿﻪ) ،(۱ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﻣﻨﺎر ،ﻃﺒﻊ ﺳﺎل  ،۱۳۶۸در ﻗﺒﺎل
ھﻤﺮاه ﺑﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻋﺮﯾﺶ ،در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»ﻋﺮﯾﺶ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺎی اﻣﻦ و ﺑﯽﺧﻄﺮی ﺑﻮد و ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
را رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺧﻮد را در آن ﺟﺎی اﻣﻦ ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه« .اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺪ وی را در ﻗﺒﺎل ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س
ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
آﻗﺎی رﺳﻮﻟﯽ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺳﯿﺮت ﻣﺸﮫﻮر اﺑﻦ ھﺸﺎم را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻨﻤﻮده ،و اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ را در ﺗﺮﺟﻤﻪ آن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ،و در اﮐﺜﺮ
ﺟﺎھﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻏﻠﻂھﺎی ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه ،و ﮐﺘﺎب را آن ﻃﻮری ﮐﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ
زھﺮ ﭘﺎﺷﯽھﺎی ﮐﺸﻨﺪهای ھﻢ در ﺣﻮاﺷﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺮ ﺣﺬر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺸﻮد ﺧﺪای ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻨﺠﻼﺑﯽ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ﮐﺘﺎب ّ
ﻣﻘﺪس ﻏﺮق در آن
اﺳﺖ .م.

٣٤٥

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﺷﻌﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ اﺣﺪ

ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ل در روز اﺣﺪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﻓﺎﻃﻢ ﻫﺎك اﻟﺴﻴﻒ ﻏﲑ ذﻣﻴﻢ

ﻓﻠﺴﺖ

ﻟﻌﻤﺮي ﻟﻘﺪ اﺑﻠﻴﺖ ﰲ ﻧﴫ اﲪﺪ

وﻣﺮﺿﺎه

ﺑﺮ

ﻋﺪﻳﺪ
رب

وﻻ

ﺑﻠﺌﻴﻢ

ﺑﺎﻟﻌﺒﺎد

ﻋﻠﻴﻢ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ و
اﺑﻦ ﺻﻤﻪ )ھﻢ( ﺧﻮب وﻧﯿﮑﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ«- .و دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﯽ
آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .-آﻧﮕﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﮔﻔﺖ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺪرت  -ﮐﻪ

١

اﯾﻦ )وﻗﺖ( ﻣﻮاﺳﺎت اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ وی ازﻣﻦ اﺳﺖ« .آﻧﮕﺎه
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﮔﻔﺖ :و ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ً
ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ واﺳﻄﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺟﺪا ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﯿﺪ
دارم ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س در
روز اﺣﺪ ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ل داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﮐﻪ ﺧﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮕﯿﺮ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ و
اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ )ھﻢ( ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۶/۱۲۳
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١وی ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ؛ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺰار ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۲۲۰/۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
واﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﯿﺪوارم در او اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
در ﺗﻘﺮﯾﺐ ) (۲۶۵/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۸۳ ،۲۸۲ /۳از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮب
ﺟﻨﮕﯿﺪه ای ﭘﺲ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺻﻤﻪ و ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۸۴:۲۸۳ /۳از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻄﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۴/۳و آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ).(۱۳۵/۳

٣٤٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﻋﻠﯽ س و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن از ﻋﺮوه و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ

اﻧﺼﺎری ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :در روز ﺧﻨﺪق ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎر زارش دﯾﺪه ﺷﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی و ﺳﻮاراﻧﺶ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮو! ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻋﮫﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از دو ﺧﺼﻠﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮد .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺪان ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارم ،ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﮑﺎر دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،ای
ﺑﺮادر زاده؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ  -ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دوﺳﺖ دارم ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻋﻀﺐ و ﻏﯿﺮت آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻠﯽ س
روی آورد ،و ھﺮ دویﺷﺎن ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻋﻠﯽ س وی را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
اﺷﻌﺎر ﻋﻠﯽ س در وﻗﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود
اﯾﻦ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۶از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زره ﭘﻮش ﺑﻮد ،ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺻﺪا زد :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎرزه و
ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ )وی(
ﻣﯽروم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻦ ،او ﻋﻤﺮو اﺳﺖ« .ﺑﺎز ﻋﻤﺮو ﺻﺪا ﻧﻤﻮد :آﯾﺎ ﻣﺮدی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮوع
ﺟﻨﺖﺗﺎن در ﮐﺠﺎﺳﺖّ ،
ﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖّ :
ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟ آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ س
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻦ« .ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم
ﺻﺪا ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :و ﺷﻌﺮ وی را  ١ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ» :او ﻋﻤﺮواﺳﺖ« .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﺎﺷﺪ .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد ،و او ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮو رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدش رﺳﯿﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻻ

ﺗﻌﻠﺠﻦ

 -١ﺷﻌﺮ ﻋﻤﺮو را.

ﻓﻘﺪ

اﺗﺎك

ﳎﻴﺐ

ﺻﻮﺗﻚ

ﻏﲑ

ﻋﺎﺟﺰ

٣٤٧

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﰲ

ﻧﻴﻪ

اﲏ

ﻻرﺟﻮ

ﻣﻦ

ﺑﺼﲑه

و

اﻗﻴﻢ

ان

ﻧﺠﻼء

ﴐﺑﻪ

ﻣﻨﺠﻰ

واﻟﺼﺪق
ﻋﻠﻴﻚ

ﻓﺎﺋﺰ

ﻛﻞ

ﻧﺎﺋﺤﻪ

ﺑﻴﻘﻲ

اﻟـﺠﻨﺎﺋﺰ
ﻋﻨﺪاﻟـﻬﺰاﻫﺰ

ذﻛﺮﻫﺎ

ﻋﻤﺮو ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﻠﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف؟  ١ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ھﺴﺘﻢ ،وی ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﭼﺮا از ﻋﻤﻮﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﺗﻮ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺧﻮن ﺗﻮ را ﺑﺮﯾﺰم ،ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
وﻟﯽ ﻣﻦ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﻮ را ﺑﺮﯾﺰم .ﻋﻤﺮو ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﻌﻠﻪای از آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪاز آن ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻠﯽ س آﻣﺪ ،و ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮش  ٢از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮو ﺑﺮ
ﺳﭙﺮ وی زد و آن را ﺷﮑﺎﻓﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ در آن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ وی اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده
ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺖ .ﻋﻠﯽ س ﻧﯿﺰ وی را در ﺷﺎه رگ ﮔﺮدﻧﺶ زد و او اﻓﺘﺎد و ﻏﺒﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ
و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﮑﺒﯿﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻣﺎ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ ،و ﻋﻠﯽ س در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮔﻔﺖ:
اﻋﲆ

ﺗﻔﺘﺤﻢ

اﻟﻔﻮارس

اﻟﻴﻮم

ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ

اﻟﻔﺮار

ﻫﻜﺬا
ﺣﻔﻴﻈﺘﻲ

ﻋﻨﻲ
وﻣﺼﻤﻢ

وﻋﻨﻬﻢ
ﰲ

اﺧﺮوا
اﻟﺮأس

اﺻﺤﺎﰊ
ﻟﻴﺲ

ﺑﻨﺎﰊ

ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رأﻳﻪ

وﻋﺒﺪت

رب

ﻋﺒﺪاﳊﺠﺎره
ﻓﺼﺪرت

ﺣﲔ

ﺗﺮﻛﺘﻪ

ﻣﺘﺠﺪﻻ

ﻛﺎﻟـﺠﺬع

ﺑﲔ

وﻋﻔﻔﺖ

ﻋﻦ

اﺛﻮاﺑﻪ

وﻟﻮاﻧﻨﻲ

ﻛﻨﺖ

اﻟـﻤﻘﻄﺮ

دﻳﻨﻪ

وﻧﺒﻴﻪ

ﻳﺎ

وﻻﲢﺴﺒﻦ

ﻣﻦ

اﷲ

ﺳﻔﺎﻫﻪ

ﺧﺎذل

ﳏﻤﺪ
ﹼ

ﺑﺼﻮاﰊ

دﻛﺎدك

ورواﰊ

ﺑﺰﻧﻰ

اﺛﻮاﰊ

ﻣﻌﴩ

اﻻﺣﺰاب

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص روی آورد ،و روﯾﺶ
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا زرهاش را ﻧﮑﺸﯿﺪی؟ ﭼﻮن ﻋﺮب
 -١ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ،اﺳﻢ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
 -٢ﺳﭙﺮی ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زرھﯽ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وی را زدم ،و او ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﻣﮕﺎھﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﻢ.
ﻋﻠﯽ س و ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮﺣﺐ ﯾﮫﻮدی و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ اش در روز ﺧﯿﺒﺮ

ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ -ﻟﻔﻆ از ﺑﯿﮫﻘﯽ اﺳﺖ -از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ...و
ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺑﺎزﮔﺸﺖﺷﺎن را از ﻏﺰوه ﺑﻨﯽ ﻓﺰاره ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﻂ ﺳﻪ روز درﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﺒﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﺎﻣﺮ  ١س ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
واﷲ

ﻟﻮا

اﻧﺖ

ﻣﺎ

وﻻ

اﻫﺘﺪﻳﻨﺎ

وﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻣﺎ اﺳﺘﻐﻨﻴﻨﺎ
وﺛ ﹼﺒﺖ

اﻟﻘﺪام

ﺗﺼﺪﹼ ﻗﻨﺎ
ﻓﺎﻧﺰﻟﻦ

ان

وﻻﺻ ﹼﻠﻴﻨﺎ

ﻻ

ﺳﻜﻴﻨﻪ

ﻋﻠﻴﻨﺎ

ﻗﻴﻨﺎ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺎﻣﺮ .ﮔﻔﺖ
»ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻮ را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ
ﻣﺨﺘﺺ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س -ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ-
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﻪ )ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ( ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ آﻣﺪﯾﻢ ،و
در آن ﺟﺎ ﻣﺮﺣﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺗﮑﺎن داده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺧﻴﱪ اﲏ ﻣﺮﺣﺐ
اذا

اﳊﺮوب

ﺷﺎﻛﻰ
اﻗﺒﻠﺖ

اﻟﺴﻼح

ﺑﻄﻞ

ﳎﺮب

ﺗﻠﻬﺐ
ﹼ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺧﻴﱪ اﲏ ﻋﺎﻣﺮ

ﺷﺎﻛﻲ

اﻟﺴﻼح

ﺑﻄﻞ

ﻣﻐﺎﻣﺮ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮫﺎ دو ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ھﻢ رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﺮ ﺳﭙﺮ ﻋﺎﻣﺮ س
اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ او را )-ﻣﺮﺣﺐ را( -ﺑﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،رگ اﮐﺤﻠﺶ )-رگ ھﻔﺖ اﻧﺪاﻣﺶ( -را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و در اﺛﺮ آن
درﮔﺬﺷﺖ .ﺳﻠﻤﻪ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﻋﺎﻣﺮ ،ﻋﻤﻮی ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع اﺳﺖ.
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ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ،او ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﻋﺮض ﻧﻤﻮدم:
)آﻧﮫﺎ( ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﯽ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻨﺪ ای اﺻﺤﺎﺑﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﮫﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای وی دو ﺑﺎر اﺟﺮ اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ درد داﺷﺖ ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او را
ً
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺮﭼﻢ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را
دوﺳﺖ دارد« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ وی را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ اش
ﻣﯽﻧﻤﻮدم آوردم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص آب دھﻦ ﺧﻮد را در ﭼﺸﻢ وی اﻧﺪاﺧﺖ و او
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ وی داد .آﻧﮕﺎه ﻣﺮﺣﺐ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺧﻴﱪ اﲏ ﻣﺮﺣﺐ
اذا

اﳊﺮوب

ﺷﺎﻛﻲ
اﻗﺒﻠﺖ

اﻟﺴﻼح

ﺑﻄﻞ

ﳎﺮب

ﺗﻠﻬﺐ
ﹼ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﻧﺎ اﻟﺬي ﺳﻤﺘﻨﻰ اﻣﻲ ﺣﻴﺪره
اوﻓﻴﻬﻢ

ﺑﺎﻟﺼﺎع

ﻛﻠﻴﺚ
ﻛﻴﻞ

ﻏﺎﺑﺎت

ﻛﺮﻳﻪ

اﻟـﻤﻨﻈﺮه

اﻟﺴﻨﺪره
ﹼ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺮﺣﺐ را زد و ﺳﺮش را ﺷﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺗﻮأم ﺑﺎ آن ﻓﺘﺢ
ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎق آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ س ﻣﺮﺣﺐ ﯾﮫﻮدی را ﺧﺪا
ﻟﻌﻨﺘﺶ ﮐﻨﺪ  -ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﺐ
را ﮐﺸﺘﻢ ،ﺳﺮش را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوردم .وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ از زھﺮی رواﯾﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻃﻮر اﯾﻦ را ّ
ﻧﻤﻮده :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﺐ را ﮐﺸﺘﻪّ ،
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و واﻗﺪی از ﺟﺎﺑﺮ س و ﻏﯿﺮ وی از ﺳﻠﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۸۷آﻣﺪه.
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۴۵۹۷
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۴/۳آﻣﺪه و اﺣﻤﺪ ) (۲۸۵/۳و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
) (۱۸۶۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۳۱/۹و ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۳۶/۳و آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ اﺷﮑﺎل وارد اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺰد اﯾﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
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اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺑﻌﻀﯽ اھﻞ ﺧﻮد ،از اﺑﻮراﻓﻊ س ﻣﻮﻻی رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺒﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،اھﻞ آن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،و او ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
ﺟﻨﮕﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی از ھﻤﺎن ﯾﮫﻮدیھﺎ وی را زد و ﺳﭙﺮش را از دﺳﺘﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻋﻠﯽ س
دروازه ﻗﻠﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ،و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ آن
وﻗﺖ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد و او ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ آن را از
دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻔﺖ ﺗﻦ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ھﺸﺘﻢﺷﺎن ﺑﻮدم
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ آن دروازه را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ  .١در اﯾﻦ ﺧﺒﺮﺟﮫﺎﻟﺖ
و اﻧﻘﻄﺎع ﻇﺎھﺮ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺣﺎﮐﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ از ﺟﺎﺑﺮ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س در روز ﺧﯿﺒﺮ دروازه را ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن
ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،و آن را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و آن را ﭼﮫﻞ ﻣﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﻒ وﺟﻮد دارد .و در رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س آﻣﺪه:
ﺑﻌﺪ از آن ھﻔﺘﺎد ﻣﺮد ﺑﺮ آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دروازه را )ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﺶ( ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۸۹آﻣﺪه .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ
ﺳﻤﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ،ﻋﻠﯽ ب دروازه را در روز ﺧﯿﺒﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،و آن را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن را ﺟﺰ ﭼﮫﻞ ﻣﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۴۴آﻣﺪه ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﻠﺤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز اﺣﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﺪم:
ﻧﺤﻦ

ﺣـﻤـﺎه

ﻏﺎﻟﺐ

وﻣﺎﻟﻚ

ﻧﴬب ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻮم ﰲ اﻟـﻤﻌﺎرك

ﻧﺬب

ﻋﻦ

رﺳﻮﻟﻨﺎ

اﻟـﻤﺒﺎرك

ﴐب ﺻﻔﺎح اﻟﻜﻮم ﰲ اﻟـﻤﺒﺎرك

ﺳﮫﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ او در زﻣﺮهی ﻣﺠﮫﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﺐ را ﮐﺸﺖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۶ /۳آﻣﺪه و در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ و اﻧﻘﻄﺎع
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه» :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ).(۱۲۵/۶
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و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﻮز از اﺣﺪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎن س ﮔﻔﺖ» :در ﺑﺎره ﻃﻠﺤﻪ
ﺑﮕﻮ«) ،و او ﮔﻔﺖ( :١
وﻃﻠﺤﻪ ﻳﻮم اﻟﺸﻌﺐ آﺳﻰ ﳏﻤﺪ ﹰا

ﻋﲆ ﺳﺎﻋﻪ ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺷﻘﺖ

ﻳﻘﻴﻪ ﺑﻜ ﹼﻔﻴﻪ اﻟﺮﻣﺎح واﺳﻠﻤﺖ

اﺷﺎﺟﻌﻪ

ﻓﺸﻠﺖ

وﻛﺎن اﻣﺎم اﻟﻨﺎس اﻻ ﳏﻤﺪ ﹰا

اﻗﺎم رﺣﻲ اﻻﺳﻼم ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻘ ﹼﻠﺖ

ﲢﺖ

اﻟﺴﻴﻮف

و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﮔﻔﺖ:
ﺣـﻤﻰ ﻧﺒﻲ اﻟـﻬﺪ واﳋﻴﻞ ﺗﺘﺒﻌﻪ

ﺣﺘﻰ اذا ﻣﺎﻟﻘﻮا ﺣﺎﻣﻲ ﻋﻦاﻟﺪﻳﻦ

ﺻﱪ ﹰا ﻋﲆ اﻟﻄﻌﻦ اذ وﻟﺖ ﺣـﻤـﺎﺗـﻬﻢ

واﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺪ وﻣﻔﺘﻮن

ﻳﺎ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﻗﺪ وﺟﺒﺖ

ﻟﻚ اﻟـﺠﻨﺎن وزوﺟﺖ اﻟـﻤﻬﺎاﻟﻌﲔ

و ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد:
ﺣـﻤﻰ ﻧﺒﻰ اﻟـﻬﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻣﻨﺼﻠﺘ ﹰﺎ

ﻟـﻤـﺎ ﺗﻮﱄ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس واﻧﻜﺸﻔﻮا

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ«  .٢در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﯾﻮب ﻃﻠﺤﯽ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﻣﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ وی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را در ﺟﻤﻠﻪ ﺛﻘﻪھﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻠﺴﺎن
) (۳/۷۷آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در )ص (۳۰۷ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻃﻠﺤﻪ در روز اﺣﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س
ﺧﺮوج زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮھﻨﻪ در ﻣﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه

ﺧﺪا ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و از ﻧﯿﺎم ﺑﺮآورد ،زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س ﺑﻮد ،او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
روزی وﻗﺖ ﻇﮫﺮ در ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
 -١زﯾﺎدت ﺑﺮ اﺻﻞ ﻃﺒﻖ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﯿﺎق.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ« ) (۲۰۳/۱و در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﯾﻮب
ﻃﻠﺤﯽ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺻﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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در ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﻧﯿﺎم ﺑﺮآوردهاش ﮐﻪ ﺑﺮق ﻣﯿﺰد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
ﭘﯿﺶ ھﻤﺮاھﺶ ﺳﺮﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ای زﺑﯿﺮ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهای .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮑﻨﯽ؟« ﮔﻔﺖ- :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ-
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ روﺑﺮو ﺷﺪم وی را ﺑﮑﺸﻢ ،آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای او
دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻴﻒ

اﻟﺰﺑﲑ

اﻟـﻤﺮﺗﴣ

اﻧﻔﺎ

ﻫﺬاك اول ﺳﻴﻒ ﺳﻞ ﰲ ﻏﻀﺐ

ﷲ

ﺣـﻤﻴﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻧﺠﺪﺗﻪ

ﻗﺪﳛﺒﺲ اﻟﻨﺠﺪات اﻟـﻤﺤﺒﺲ اﻻوﻗﺎ

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۹از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ب ﺻﺪاﯾﯽ را از ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
اﺳﻼم آوردﻧﺶ ،ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون آورد،
و ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ -ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻣﮑﻪ
ﻗﺮار داﺷﺖ -و ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟« ﮔﻔﺖ:
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﻤﺸﯿﺮم ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ را ﻣﯽزدم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای وی و
ﺷﻤﺸﯿﺮش دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮد« .و آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در راه ﺧﺪا از
ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۶۹آﻣﺪه .و اﯾﻦ را
زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۵۴۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در
اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۶از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﺑﯿﺮ و ﮐﺸﺘﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﻋﺒﺪری در روز اﺣﺪ
ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ ﻋﺒﺪری ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮدار

ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در روز اﺣﺪ ﻣﺒﺎرز ﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺧﻮد داری
ﻧﻤﻮدن ،آﻧﮕﺎه زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر وی رﻓﺖ ،و ﺧﯿﺰ زد و ﺑﺎ وی ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ،
و ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﮐﺶ ﻧﻤﻮد ،و از ﺷﺘﺮ اﻓﮑﻨﺪش ،و ھﻤﺮاه ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ذﺑﺤﺶ
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ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﺳﺘﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ھﺮ ﻧﺒﯽ ﻧﺎﺻﺮی  ١اﺳﺖ،و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻦ
زﺑﯿﺮ اﺳﺖ« .و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ وی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه او ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪم ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺧﻮد داری ﻣﺮدم از وی دﯾﺪم«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﺑﯿﺮ و ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻮف ﻣﺨﺰوﻣﯽ و ّ
ﻗﺼﻪ وی در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی
ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﻣﺨﺰوﻣﯽ در

روز ﺧﻨﺪق ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س ﺑﻪ ﻃﺮف وی آﻣﺪ ،و او را
ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار داد ،و دو ﺷﻘﺶ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯿﯽ در ﺗﯿﻎ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﲏ

اﻣﺮو

اﲪﻲ

واﺣﺘﻤﻰ

ﻋﻦ

اﻟﻨﺒﻲ

اﻟـﻤﺼﻄﻔﻰ

اﻻﻣﻲ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮد و از ﻧﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻣﯽ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﻪ
ﺳﻼح ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی از زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﭘﯿﮑﺎر و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« آن ﻣﺮد ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ای رﺳﻮل ﺧﺪا .آﻧﮕﺎه زﺑﯿﺮ ﺷﺮوع
ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ
ﺻﻔﯿﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ« .و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف آن )ﻣﺸﺮک( رﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ
ھﺮدو ﺑﯽﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و از ﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ھﺮدو ﻏﻠﻂ ﺧﻮردﻧﺪ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺪامﺷﺎن ﮐﻪ اول ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎد ھﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ص دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ھﻢ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﮐﺎﻓﺮ اﻓﺘﺎد و زﺑﯿﺮ س ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﺣﻮاری« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻗﺮآن از ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ÷ ﻧﯿﺰ
َ َ َ ۡ َ َ ٓ َ َّ َ َ
ي إِ� ٱ�ِۖ قال
ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قال من أنصارِ
ۡ َ َ ُّ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َّ
ار ٱ�ِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۵۱ :
ٱ�وارِ�ون �ن أنص
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۶۲/۳از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﺑﺨﺎری ) (۳۷۱۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۱۵و ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۴۵و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۲۲و اﺣﻤﺪ ) (۴۶۳۹از ﺟﺎﺑﺮ .ﻧﮕﺎ» :ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« ).(۳۰/۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﻤﻠﻪ زﺑﯿﺮ در روز ﺧﻨﺪق و روز ﯾﺮﻣﻮک

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﺧﻨﺪق ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل
در ﻗﻠﻌﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده ﺷﺪم ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮد ،وی ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺸﺘﮏ ﻣﯽزد ،و ﻣﻦ
ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﻣﯽدﯾﺪم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ،و ھﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮد .و وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺎ در ﻗﻠﻌﻪ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ،ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادی
دﯾﺪم .ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ﻣﺮا دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ زﺑﯿﺮ س در روز
ﯾﺮﻣﻮک ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ
ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ )و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ( .ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .آﻧﮕﺎه ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺻﻒ ھﺎﯾﺸﺎن را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و از آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ ھﻢ
ھﻤﺮاھﺶ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ دو ﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و آﻧﮫﺎ ﻟﺠﺎﻣﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و دو ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮﺷﺎﻧﻪاش
زدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن دو ﺿﺮﺑﻪ ،ﺿﺮﺑﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ در روز ﺑﺪر ،ﺑﺮ وی وارد آﻣﺪه
ﺑﻮد .ﻋﺮوه س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺿﺮﺑﻪھﺎ
داﺧﻞ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم .ﻋﺮوه س ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در آن روز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ س ﻧﯿﺰ
ّ
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،و ده ﺳﺎل داﺷﺖ ،او را ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻮﻇﻒ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .١اﯾﻦ رادر اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۱ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺰ وی آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎز آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س
ﺳﻌﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﻌﺮش در اﯾﻦ ﻣﻮرد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای را ،ﮐﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ
اﺑﯽ وﻗﺎص س ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ آن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺣﺠﺎز ﮐﻪ ﺑﺪان راﺑﻎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روی آوردﻧﺪ ،و در آن روز ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س ﺑﻪ

 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۷۲۱

٣٥٥

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﻃﺮفﺷﺎن ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،و او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در راه ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺘﺎل
در اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺳﻌﺪ س در ﺑﺎره ﺗﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺣـﻤﻴﺖ

ﺻﺤﺎﺑﺘﻲ

ﺑﺼﺪور

اﻻ ﻫﻞ اﰐ رﺳﻮل اﷲ اﲏ
اذود

ﺑـﻬﺎ

اواﺋﻠﻬﻢ

ذﻳﺎد ﹰا

ﺑﻜﻞ

ﺣﺰوﻧﻪ

وﻛﻞ

ﻓﻤـﺎ

ﻳﻌﺘﺪ

ﰲ

ﻋﺪو

ﺑﺴﻬﻢ

رام

ﻳﺎ

رﺳﻮل

ﻧﺒﲇ
ﺳﻬﻞ

اﷲ

ﻗﺒﲇ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) ،(۵/۷۲ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﺑﯿﺮ و ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺗﯿﺮ در روز اﺣﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ س در روز اﺣﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺳﻪ
ﺗﻦ را ﮐﺸﺖ ،آن ﺗﯿﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن )ﺗﯿﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وی را(
زدﻧﺪ ،ﺳﻌﺪ س ﺑﺎز آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺖ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و او ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم آن را ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﺳﻂ آن،
ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم از آﻧﭽﻪ ﺳﻌﺪ س اﻧﺠﺎم داد ّ
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :آن ﺗﯿﺮ
را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
را ﺑﺮای وی ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ س درروز ﺑﺪر ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﺎھﯽ ﺳﻮار و ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار ﺑﻪ دو ﺳﻨﺪ
ّ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﺼﻞ و دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،و رﺟﺎل ھﺮدو ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ّ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س
ﺷﺠﺎﻋﺖ وی در روز ﺑﺪر و ﻗﻮل اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ّ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﺎرث ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س در روز
ﺑﺪر ،ﺑﺎ ﭘﺮ ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺸﺎﻧﻪ دار ﺑﻮد ،ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ
ّ
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺸﺎﻧﻪ دار ﺷﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ .ﮔﻔﺖ :او

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺳﻌﺪ ﺗﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪاز ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ« و ﺳﻌﺪ س ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺟﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

٣٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺎ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم داد!!  ١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﻨﺎد آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻻﻟﻪ  ٢ھﻤﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ در روز ﺑﺪر ﺑﺎ ﭘﺮ ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﺳﯿﻨﻪاش ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
ّ
ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :او ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :او
ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺎ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم داد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
را ﺑﺰار از دو ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺷﯿﺦ وی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﮐﺮاﺑﯿﺴﯽ
آﻣﺪه و وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﺪ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۹۹از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺣﻤﺰه س را در روز اﺣﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﮔﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وی را ﻧﺰد آن درﺧﺖ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺪا و ﺷﯿﺮ رﺳﻮل وی
ھﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﯿﺰاری را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﮫﺎ -اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ -آوردهاﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی
ﺗﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻣﻌﺬرت ام را از آﻧﭽﻪ اﯾﻨﮫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ -ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن -ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺣﻀﻮرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف وی در ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش را دﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪﻧﺶ را دﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪاش ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﻔﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟« ،ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻪای را اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺟﺎﺑﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﯿﺪ
ﺷﮫﺪاء ﺣﻤﺰه اﺳﺖ« .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۵/۳و ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۸۱/۶و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪی ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٢ﻋﺒﺪاﻻﻟﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف اﺳﺖ ،اﺳﻢ وی در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﻮﺻﻮف را ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ از اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺻﺪا ﮐﻨﺪ اﺑﺎ
ورزﯾﺪ ،و او را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اش ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ھﻢ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻻﻟﻪ ﺻﺪا ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را اﻣﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
وی را در روز ﺑﺪر ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻼل ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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داﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪﻧﺶ س
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۸آﻣﺪه ،از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺿﻤﺮی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺧﯿﺎر در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﯾﻢ ...،و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد وی  -ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد وﺣﺸﯽ  -ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ
و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺰدت آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ از ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻤﺰه س ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وی را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﻃﻮری ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
آن را وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻢ :ﻣﻦ ﻏﻼم ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ
ﺑﻮدم ،و ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻃﻌﯿﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی در روز ﺑﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺣﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﻤﺰه را در ﺑﺪل ﻋﻤﻮﯾﻢ ﮐﺸﺘﯽ،
ﺗﻮ آزاد ھﺴﺘﯽ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﺷﺪم ،و ﻣﻦ ﻣﺮد ﺣﺒﺸﯿﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻮن
دﯾﮕﺮ اھﻞ ﺣﺒﺸﻪ ﻧﯿﺰه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻮﺳﻂ آن ﭼﯿﺰی از ﻧﺰدم ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢ روﯾﺎروی ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ در ﻃﻠﺐ و دﯾﺪن ﺣﻤﺰه ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ او را در ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺮد دﯾﺪم و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﭼﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻨﺪر ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای وی ﺟﮫﺖ زدﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و از او در ﭘﺸﺖ درﺧﺖ ﯾﺎ
ﺳﻨﮓ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺷﺪم ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺳﺒﺎع ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی از ﻣﻦ
ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه س دﯾﺪش ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺎن ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او را ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای زد ،ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﭘﺮت ﮐﺮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ
ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ دادم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﻄﻤﺌﻦ و راﺿﯽ ﺷﺪم ،آن را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﭘﺮﺗﺎب
ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺮ زﯾﺮ ﻧﺎﻓﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و از ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ اﻓﺘﺎد ،و ﻧﯿﺰه را در او ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰدش
آﻣﺪم و ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف اردوﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وی
ﻣﺮا ﮐﺎری ﻧﺒﻮد ،و او را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﻢ ﮐﻪ آزاد ﺷﻮم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪم
آزاد ﮐﺮده ﺷﺪم ،و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﮑﻪ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد،اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪم .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻃﺎﺋﻒ ﻓﺮار ﮐﺮدم ،و آﻧﺠﺎ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻓﺪ ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،راهھﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ )و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم(،
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺷﺎم ،ﯾﻤﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮوم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در
ھﻤﺎن اﻧﺪوه ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،او -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ-
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺮدم را ﮐﻪ در دﯾﻨﺶ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻖ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺧﺎرج ﺷﺪم و در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪم ،ﻣﺮا ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن وﻗﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،و ﺷﮫﺎدت ﺣﻖ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﯽآوردم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ وﺣﺸﯽ ھﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ »ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ« ﮔﻔﺖ :آﻧﮕﺎه
ﺑﺮای وی ھﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻢ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪم ﮔﻔﺖ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،روﯾﺖ را از ﻣﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﻨﻢ«.
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻮد را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ
ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ ،و اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ آن وﻗﺖ دوام داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ وی را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب ،ﮐﻼن ﯾﻤﺎﻣﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﺎرج
ﮔﺮدﯾﺪم ،و ھﻤﺎن ﻧﯿﺰهام را ﮐﻪ ﺣﻤﺰه را ﺑﺎ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻢ روﯾﺎروی ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺘﺶ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ -و
او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،-ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی از اﻧﺼﺎر از ﺳﻤﺖ
دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ ھﺪف ھﺮ دوی ﻣﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﻦ
ﻧﯿﺰهام را ﺣﺮﮐﺖ دادم ،وﻗﺘﯽ از آن ﻣﻄﻤﺌﻦ و راﺿﯽ ﺷﺪم ،آن را ﺑﻪﺳﻮی وی ﭘﺮﺗﺎب
ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
)زد(  ،١ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺎ وی را ﮐﺸﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻦ وی را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ،در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم،
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم را )ھﻢ( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم .٢
و ﺑﺨﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻗﺘﺎل ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺎع ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺒﺎرزی ھﺴﺖ؟ آﻧﮕﺎه
ّ
ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺳﺒﺎع! ای ﭘﺴﺮ ّام
اﻧﻤﺎر ،ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﮫﺎ!! آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮد ،و او ﭼﻮن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻧﺎﺑﻮد( ﺷﺪ.

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ھﺸﺎم.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۰۷۲و اﺣﻤﺪ ) (۵۰۱/۳و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﯾﻦ ھﺸﺎم ) (۲۳ :۲۱ /۳آﻣﺪه.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٥٩

ّ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س

ﻋﺒﺎس و رﺑﻮدن ﺣﻨﻈﻠﻪ از دﺳﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ّ
ﻗﺼﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ازﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز ﻃﺎﺋﻒ ﺣﻨﻈﻠﻪ
ﺑﻦ رﺑﯿﻊ س را ﺑﻪ ﻃﺮف اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ وی را
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای اﯾﻨﮫﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ« .آﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ،و او وی را در دﺳﺖھﺎی اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ او
را داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﻋﺒﺎس س او را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ -و ﻋﺒﺎس ﻣﺮد ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و
ﻗﻮی ای ﺑﻮد ،-و او را از دﺳﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ رﺑﻮد ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﺒﺎس س از ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺎران
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎوی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﻤﻮح و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﻔﺮا ب
داﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮫﺎ در روز ﺑﺪر

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﺑﺪر در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭙﻢ دﯾﺪم ،و ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن دو
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ اﻧﺼﺎر ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺳﻦھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻢ و ﻧﻮﻧﮫﺎل ﺑﻮد ،و ﺗﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو
ﺷﺨﺺ ﻗﻮیﺗﺮ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﻮدم ،آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﻮﯾﻢ،
آﯾﺎ اﺑﻮﺟﮫﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه،
ﮐﻪ او رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ
وی را دﯾﺪم ،ﺑﺪﻧﻢ از ﺑﺪﻧﺶ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ اﺟﻠﺶ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ﺟﺪا
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺪان ّ
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم .و دوﻣﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜﻞ
آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،درﻧﮕﯽ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ اﺑﻮﺟﮫﻞ اﻓﺘﺎد ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دور
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا از وی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه
ھﺮدو ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن وی رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و او را زدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و او را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺪامﺗﺎن وی
راﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟« ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻤﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺘﺎن را ﭘﺎک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ

٣٦٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﺮدوی آﻧﮫﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ھﺮدویﺗﺎن وی را ﮐﺸﺘﻪاﯾﺪ« ،و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﺪه وی
را ﺑﺮای ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﻤﻮح اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﺨﺺ دوﻣﯽ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﻔﺮاء ب ﺑﻮد .اﯾﻦ
را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۲۵و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۰۵از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ س ﮔﻔﺖ :روز ﺑﺪر ﻣﻦ در ﺻﻒ
ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭙﻢ دو ﺟﻮان ﻧﻮﻧﮫﺎل ﻗﺮاردارﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ )از دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ( ﺑﺮ
ﺟﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ،ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﻮ،
اﺑﻮﺟﮫﻞ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﺑﺎوی ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺧﺪا ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻪام ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وی را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﮑﺸﻤﺶ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻤﯿﺮم ،دﯾﮕﺮش
)ھﻢ( ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ھﻤﺮاه ﺧﻮد ،ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻧﮑﺮد) ،ﺗﻤﻨﺎ ﻧﻤﻮدم( ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﻮدم  ،١آﻧﮕﺎه ﺑﺮای آن دو
ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻮﺟﮫﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدم ،و ھﺮدو ﭼﻮن دو ﭼﺮخ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او را زدﻧﺪ
و ھﺮ دویﺷﺎن ﭘﺴﺮان ﻋﻔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﻤﻮح از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻗﻮم ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﮫﻞ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺎﻣﻠﯽ از آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺤﮑﻢ رﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﺸﺘﻨﺶ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدم ،و او را ﺿﺮﺑﻪای زدم ،ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺶ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ
ﺳﺎﻗﺶ ﭘﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ آن را در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺪن ھﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ،ﮐﻪ از
زﯾﺮ ﺳﻨﮓ آن ،در وﻗﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﯽﭘﺮد ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﺴﺮش
ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮﺷﺎﻧﻪام زد ،ودﺳﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ آوﯾﺰان ﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻨﮓ
ﻣﺮا از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﻤﺎم روز را ﺟﻨﮕﯿﺪم ،و آن را در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اذﯾﺘﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺪﻣﻢ ﺑﺮ آن ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﺸﯿﺪم ،و )آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده(
اﻧﺪاﺧﺘﻤﺶ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺒﮫﻢ اﺳﺖ،و اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض آن دو درﻣﯿﺎن دو ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻢ« .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۰۹/۲۰آﻣﺪه.
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ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ اﻧﺼﺎری س
ﺣﮑﺎﯾﺖ وی در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ادای ﺣﻖ آن در روز اﺣﺪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪاز اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮی را
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟« ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪه ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ
دﯾﺪﻧﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ آن را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟« ﻗﻮم از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ ،اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎک س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را ﺑﺎ ﺣﻘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺳﺮ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۵آﻣﺪه،
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۰۱از اﻧﺲ س ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﻮﺿﻮع را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺰار از زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ
ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟« اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ
ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ آن را ﺑﺎ ﺣﻘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم،
ﺣﻖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺑﻪ وی داد .ﺑﻌﺪ او ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻣﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم ،و
ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ آن را ﺷﻖ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽدرﯾﺪش ،و ﻧﺰد زﻧﺎﻧﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ
ﮐﻮه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ھﻨﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻧﺤﻦ
واﻟـﻤﺴﻚ
او

ﺑﻨﺎت

ﻃﺎرق

ﰲ

اﻟـﻤﻔﺎرق

ﺗﺪﺑﺮوا

ﻧﻔﺎرق

ﻧﻤﴚ
ان
ﻓﺮاق

ﻋﲆ

اﻟﻨﻤـﺎرق

ﺗﻘﺒﻠﻮ

اﻧﻌﺎﻧﻖ

ﻏﲑ

واﻣﻖ

اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدم ،و او ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺤﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ
ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻧﺪاد ،و از وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ) .راوی ﮔﻮﯾﺪ( ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﺖ را دﯾﺪم و
ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ ،ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ آن زن را ﻧﮑﺸﺘﯽ .ﮔﻔﺖ :وی ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد ،و ﻣﻦ ھﻢ ﺧﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﻧﯽ را ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ از
ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۳۰از زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ
ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟« )ﻣﻦ
 -١در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﻣﻦ«.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۷و اﺣﻤﺪ ).(۱۲۳/۳
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ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ(  ١و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،او از ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ) ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ
اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ( ﺑﺎز
ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮد؟« آﻧﮕﺎه اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎکﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ س
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺣﻖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﮑﺸﯽ ،و ﺑﺎ آن از ﮐﺎﻓﺮی ﻓﺮار ﻧﮑﻨﯽ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺑﻪ
وی داد ،و اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮود ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺘﺎری ﻧﺸﺎﻧﻪ دار
ً
ّ
وﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺘﻤﺎ اﻣﺮوز وی را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﻣﯽدرﯾﺪ ،و ﻗﻄﻌﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ....و
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ھﺸﺎم ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﯾﮏ ﺗﻦ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س ﮔﻔﺖ :در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و او آن را از ﻣﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ،و ﺑﻪ
اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ س داد ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ،و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺻﻔﯿﻪ ﻋﻤﻪ وی و از ﻗﺮﯾﺶ ھﺴﺘﻢ ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻞ از او اﯾﺴﺘﺎدم و ﺷﻤﺸﯿﺮ را از وی ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،وﻟﯽ او آن را ﺑﻪ اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ داد ،و
ﻣﺮا ﮔﺬاﺷﺖ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﻮاھﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ وی ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻮدم .وی دﺳﺘﺎر ﺳﺮﺧﺶ را ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺑﺎ آن ﺳﺮش را ﺑﺴﺖ .اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﺎر ﻣﺮگ را ﺑﯿﺮون آورد )-و وﻗﺘﯽ آن را( ﻣﯽﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ -ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺧﻠﻴﲇ

وﻧﺤﻦ

ﺑﺎﻟﺴﻔﺢ

ﻟﺪي

اﻧﺎ

اﻟﺬي

ﻋﺎﻫﺪﲏ

ان ﻻ اﻗﻮم اﻟﺪﻫﺮ ﰲ اﻟﻜﻴﻮل

اﴐب

ﺑﺴﻴﻒ

اﷲ

اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺮﺳﻮل

و ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،او را ﻣﯽﮐﺸﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
)ﺑﺮای ﻣﺎ( ﻣﺠﺮوﺣﯽ را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ھﺮ ﻣﺠﺮوﺣﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ آورده ﺑﻪ
ﻗﺘﻠﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،آن دو ﺗﻦ )ھﺮ ﯾﮑﯽ( آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ آن دو را ﯾﮏ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و دو ﺿﺮﺑﻪ

 -١اﯾﻦ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ از ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ،ﻣﺸﺮک ،اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار داد ،و او ﺑﺎ ﺳﭙﺮش دﻓﺎع ﻧﻤﻮد ،و
ﺳﭙﺮش ﺷﻤﺸﯿﺮ او را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ وی را زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از
آن وی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮ ھﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺷﻤﺸﯿﺮ را از
وی ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻤﻮد) ،زﺑﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ .٢ ١
و ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ س از وی ﻃﻠﺒﺶ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ آﻧﺮا زﺑﯿﺮ س از وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص از او ھﻢ روی
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و آن دو در ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺶ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ،آن را ﺑﺮای
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ س ﻃﻠﺒﺶ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﻪ وی داد ،و او ھﻢ ﺣﻖ
ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪﺟﺎ آورد) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﻪھﺎی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را در ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﯾﺪم ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﻼح را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎی ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﺎﮔﺎه
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر وی را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﺳﻼﺣﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ
اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی رﺳﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ از وی در آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات و
ھﯿﺄت و ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺗﺮی دارد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﮫﺎ را ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎھﻢ روﺑﺮو
ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﺎﻓﺮ را ﺑﺮ رگ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای زد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﯿﻤﻦ
ﮔﺎه وی رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮫﺮه ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻌﺐ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻣﻦ اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻢ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۹/۳در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭼﻮن زﺑﯿﺮ س در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ او ﻧﺪاده
ﺑﻮد ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .م.
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ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ وی در روز اﺣﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﭼﮫﺮه و ﺻﻮرﺗﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﺮھﺎ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اھﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ،و او آن را در روز اﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و ﺗﻮﺳﻂ آن در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻧﻘﺪر ﺗﯿﺮ زدم ،ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺶ ﺷﮑﺴﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ در ﺟﺎی ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ روی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،و ﺗﯿﺮھﺎ را ﺑﻪ روی ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ھﺮﮔﺎه ﺗﯿﺮی
از روی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدم،
ﺗﺎ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻧﮕﻪ دارم ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺮی ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ و آﺧﺮ آن
ﺗﯿﺮھﺎ ،ﺗﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد ،و ﺑﺎ آن ،ﮐﻪ در دﺳﺘﻢ
ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آن را در ﮐﻒ دﺳﺘﻢ دﯾﺪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻗﺘﺎده ﻧﺒﯿﺖ را ﺑﺎ
ﺻﻮرﺗﺶ )ﻧﮕﻪ داﺷﺖ(  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ را ﺑﮫﺘﺮ دو ﭼﺸﻢ وی و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦﺗﺮ آن دو ﺑﮕﺮدان«،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت )آن ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﯿﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ( و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دو ﭼﺸﻤﺶ ،و ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻦﺗﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :روز اﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،و روی او را ﺑﺎ روﯾﻢ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،و اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ س ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﮕﻪ
ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﺗﯿﺮھﺎ ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ در روز اﺣﺪ رخ داده ﺑﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س

ّ
ﻗﺼﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ وی در ﻏﺰوه ذی ﻗﺮد

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ و رﺑﺎح ﻏﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص -ﺑﺎ ﺷﺘﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ص-
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ،و ﻣﻦ اﺳﺐ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدم ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﺑﺎ
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﯿﺜﻤﯽ و در اﺻﻞ »اوﺟﻪ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﯿﺜﻤﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۸۱/۹و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۱۱۳/۶
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ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﺷﺘﺮان ﺑﭽﺮاﻧﻢ .ھﻨﻮز ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﺮ
ﺷﺘﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺠﻮم آورد ،و ﻧﮕﮫﺒﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ او و ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺷﺘﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺑﺎح
اﺳﺐ را ﺳﻮار ﺷﻮ و ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﺮﺳﺎن ،و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮاﻧﺶ
ھﺠﻮم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮھﯽ اﯾﺴﺘﺎدم ،و روی ام را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮدم :ﯾﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎه .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﯿﺮم ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدم ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﻧﻤﻮدم ،و ﺳﻮاریھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ﮐﻪ
درﺧﺖھﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺳﻮار ﮐﺎری ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،در زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﻦ او ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽزدم ،و ھﺮ ﺳﻮار ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺳﻮاری
اش را از ﭘﺎی ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﻣﯽزدم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ:
اﻧﺎ

اﻻﻛﻮع

اﰊ

واﻟﻴﻮم

ﻳﻮم

اﻟﺮ ﹼﺿﻊ
ﹼ

ﻳﻮم

اﻟﺮ ﹼﺿﻊ
ﹼ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﻮع ھﺴﺘﻢ ،و اﻣﺮوز روز ھﻼ ﮐﺖ رذﯾﻼن و ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ«.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ﺧﻮد را رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،و او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻮاری ﺧﻮد ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زدم و ﺗﯿﺮم ﺑﻪﺷﺎﻧﻪاش اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﺬﻫﺎ

واﻧﺎ

اﺑﻦ

اﻻﻛﻮع

وﻻﻳﻮم

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﯿﺮ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﻮع ھﺴﺘﻢ ،و اﻣﺮوز روز ھﻼ ﮐﺖ رذﯾﻼن و ﭘﺴﺘﺎن
اﺳﺖ«.
و ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﻮدم ،آﻧﮫﺎ را ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﭼﻮن دره ﺗﻨﮓ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﻓﺮاز ﮐﻮه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ.
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﺎر ﻣﻦ و وﺿﻊ آﻧﮫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،و اﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدم و رﺟﺰ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺷﺘﺮھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﻧﺠﺎت دادم و ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از
ﺳﯽ ﻧﯿﺰه و زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﯽ ﺟﺎﻣﻪ را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ آن
ﺳﻨﮕﯽ را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و ﺑﺮ راه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﻤﻌﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺑﺪر ﻓﺰاری در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ در راه ﺗﻨﮕﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻢ ،و در ﺑﺎﻻی آﻧﮫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻋﯿﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﮐﻪ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﺷﺪتھﺎ دﯾﺪﯾﻢ!! از وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣﺎ را
ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.
ً
ﻋﯿﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ در دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ را
ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آوازم ﺑﻪﺷﺎن
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ اﺑﻦ اﮐﻮع ھﺴﺘﻢ،
ﻣﺤﻤﺪ را ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ روی ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ھﺮ ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﺮا ﻃﻠﺐ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻦ او را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻢ ،از ﻧﺰدم ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽرود .ﻣﺮدی
از آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ھﻤﺎن ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﻢ ،دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ،ﮐﻪ
ﺳﻮارﮐﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اولﺷﺎن
اﺧﺮم اﺳﺪی ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺳﻮار ﮐﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮار داﺷﺖ ،و در
ً
ﻋﻘﺐ وی ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد ﮐﻨﺪی ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻓﻮرا از
ﮐﻮه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪم ،و ﺟﻠﻮ اﺳﺐ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺧﺮم ،از ﻗﻮم ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ،ﻣﻦ از آن
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ رﺳﻮل ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ای
ﺳﻠﻤﻪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن داری ،و ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﺣﻖ
اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﮫﺎدت ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﻧﺸﻮ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻋﻨﺎن اﺳﺒﺶ را رھﺎ
ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و دو
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ھﻢ رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺧﺮم اﺳﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮ اﺳﺐ اﺧﺮم ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ
اﺛﻨﺎء اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رﺳﯿﺪ ،و دو ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻢ زدﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺐ
اﺑﻮﻗﺘﺎده را ﮐﺸﺖ ،و اﺑﻮﻗﺘﺎده او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺑﺮ اﺳﺐ اﺧﺮم ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻏﺒﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در درهای ﮐﻪ آب داﺷﺖ،
و ﺑﺪان »ذوﻗﺮد« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وارد ﺷﺪﻧﺪ .و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﺷﺎن ﻣﯽدوم ،در ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ذی ﺑﺌﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،و آﻓﺘﺎب
ﻏﺮوب ﻧﻤﻮد ،وﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪم ،و ﺑﺎ ھﺪف ﻗﺮار دادن وی ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﺬﻫﺎ

واﻧﺎ

اﺑﻦ

اﻻﻛﻮع

واﻟﻴﻮم

ﻳﻮم

اﻟﺮ ﹼﺿﻊ
ﹼ

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ ﺗﯿﺮ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﻮع ھﺴﺘﻢ ،و اﻣﺮوز ،روز ھﻼ ﮐﺖ ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺖ :ای ﮔﻢ ﮐﺮده ﻣﺎدر اﮐﻮع در ﺻﺒﺢ! ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای دﺷﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﺢ او را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زده ﺑﻮدم -و ﺗﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ ویزدم ،و ھﺮدو ﺗﯿﺮ در ﺑﺪون وی آوﯾﺰان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ دو اﺳﺐ را از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و
ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوردم ،و او )در آن ﻓﺮﺻﺖ( ﺑﺮ ھﻤﺎن
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ
آﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را از آن راﻧﺪه ﺑﻮدم -آب ذی ﻗﺮد.-
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻦ ھﻤﺮاه دارد ،و ﺑﻼل ﺷﺘﺮی را از ھﻤﺎن ﺷﺘﺮھﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و از ﺟﮕﺮ و ﮐﻮھﺎن آن ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺒﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﻦ
ّ
از اﺻﺤﺎب را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻌﺪ از ﻋﺸﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ھﻤﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺨﺒﺮی از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺳﻠﻤﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﯽ؟« ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روﺷﻨﯽ )آﺗﺶ( دﻧﺪاﻧﮫﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ را دﯾﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﻄﻔﺎن ﻏﺬا داده ﻣﯽﺷﻮد« .ﺑﻌﺪ ﻣﺮدی از ﻏﻄﻔﺎن آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻓﻼن ﻏﻄﻔﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او ﺑﺮایﺷﺎن ﺷﺘﺮی ﮐﺸﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻏﺒﺎری را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را رھﺎ ﻧﻤﻮده ﻓﺮار ﮐﻨﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮫﺘﺮی ﺳﻮارﮐﺎران ﻣﺎ اﺑﻮﻗﺘﺎده
اﺳﺖ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎدهھﺎی ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻪ« .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﮫﻢ ﺳﻮار ﮐﺎر و ﭘﯿﺎده ھﺮدو را اﻋﻄﺎ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮا در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻀﺒﺎء  ١در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ  -در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﺮدی از
اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ،ﮐﻪ از وی ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ  -وی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﮐﺮد :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻮار ﺑﻮدم ،و ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎ ّ
ﻋﺰﺗﯽ را
ّ
ﻋﺰت ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،و ﺷﺮﯾﻔﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﻤﯽداری؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻏﯿﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص.

ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص -ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ -ﻣﺮا ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

 -١ﻧﺎم ﺷﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ )ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪه(« .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
آﻧﮕﺎه او از ﺳﻮاری ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺴﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ،از ﺷﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪم،
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ دوﯾﺪن و ﯾﺎ دو دوﯾﺪن از وی ﻋﻘﺐ اﯾﺴﺘﺎدم -ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻢ ،-ﺳﭙﺲ دوﯾﺪم و ﺧﻮد را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪم و در ﻣﯿﺎن دوﺷﺎﻧﻪاش ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
زدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﺗﻮ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎده! ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺧﻨﺪﯾﺪ
و ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ  .١اﯾﻨﻄﻮر اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺰد
وی آﻣﺪه :ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از وی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪم ،و ﺳﻪ روز درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺧﯿﺒﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮﺣﺪود ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪرد اﺳﻠﻤﯽ س
ﺟﻨﮕﯿﺪن وی ﺑﺎ دو ﺗﻦ و ﭘﯿﺮوزی اش ﺑﺮ آﻧﮫﺎ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد از اﺑﻮﺣﺪرد س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ زﻧﯽ از ﻗﻮﻣﻢ ازدواج
ﻧﻤﻮدم ،و دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﺑﻪ او ﻣﮫﺮﯾﻪ دادم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﺳﺘﻦ در ﻧﮑﺎﺣﻢ آﻣﺪم .وی ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻘﺪر ﻣﮫﺮ دادی؟ ﮔﻔﺘﻢ :دوﯾﺴﺖ درھﻢ .ﮔﻔﺖ:
»ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ آن را از وادی ھﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،زﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ! ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻮ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ« .آﻧﮕﺎه روزھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدم ،و
َ
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدی از ُﺟﺸ ْﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ او رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ  -و ﯾﺎ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ -
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ  ٢ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺸﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮد در ﻏﺎﯾﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ  ،٣و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او
در ﻣﯿﺎن ﺟﺸﻢ از اﺳﻢ و ﺷﺮف ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺮا و دو ﻣﺮد دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺗﺎ از وی
ﺧﺒﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺎورﯾﺪ« .و ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﭘﯿﺮ و ﻻﻏﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ داد ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺳﻮار
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﺿﻌﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدان آن را از ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎ
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ«.
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۹۷و اﺣﻤﺪ ).(۵۴ – ۵۲ /۴
 -٢ﺷﺎﺧﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .م.
 -٣ﻏﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﺷﺎم.
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ﻣﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺳﻼح ﻣﺎن ھﻤﺎن ﺗﯿﺮھﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻧﺰدﯾﮏ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻤﯿﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ آن دو ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر دادم ،و آﻧﮫﺎ ھﻢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﻮم،
ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺘﻢ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮ اردوﮔﺎه
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدم ،ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻔﺘﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،آﻧﮫﺎ ﺷﺒﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﯿﺪن
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺮفﺷﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ وی ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ آﻧﮫﺎ رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺖ و
ً
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،درﺑﺎره ﮐﺎر ﺷﺒﺎن ﻣﺎن ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ او
ﺷﺮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺮو ،ﻣﺎ
ً
ﻋﻮض ﺗﻮ ﻣﯽروﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽروم .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و از ﻧﺰد ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،او را ﺑﺎ ﺗﯿﺮی زدم ،و ﺗﯿﺮم ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻧﺰد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺟﺴﺘﻢ ،و ﺳﺮش را ﺑﺮﯾﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ
ﻧﺎﺣﯿﻪای از اردوﮔﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،و ھﻤﺮاھﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺰ ﻓﺮار و ﮔﺮﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ) .و ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ( ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮ ،ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮ  ،١و آﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و آﻧﭽﻪ از اﻣﻮاﻟﺸﺎن،
ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﺒﮏ ﺑﻮد )ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ( ،و ﻣﺎ ﺷﺘﺮان زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان زﯾﺎدی ﺣﺮﮐﺖ
دادﯾﻢ ،و آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوردﯾﻢ ،وﺳﺮش را ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده آوردم ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﯿﺰده ﺷﺘﺮ را از آن ﺷﺘﺮھﺎ در ﻣﮫﺮم اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم ازدواج
ﻧﻤﻮدم  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ
وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۹۵آﻣﺪه ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪرد س آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻦ و در ھﺮاس اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۲ ،۱۱ /۶و در آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س
ﺧﺎﻟﺪ س و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در روز ﻣﺆﺗﻪ

ﺑﺨﺎری از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در روز ﻣﺆﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در
دﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﮫﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ  ١در دﺳﺘﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .٢اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۴۰۸آﻣﺪه ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۲و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۴/۲
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ و ﮐﺸﺘﻦ ھﺮﻣﺰ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۹از اوس ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻻم س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺲ از
ھﺮﻣﺰ  ٣دﺷﻤﻦﺗﺮ ﺑﺮای ﻋﺮب ﻧﺒﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻓﺎرغ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﺑﺼﺮه روی آوردﯾﻢ ،و ﺑﺎ ھﺮﻣﺰ در ﮐﺎﻇﻤﻪ  ٤ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ وی ﺑﻮد
ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و آﻣﺎده ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺪ ،و ھﺮﻣﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﻧﻮﺷﺖ ،و او ﺗﺠﮫﯿﺰات  ٥ھﺮﻣﺰ را ،ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﮐﻼه وی ﺻﺪھﺰار درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ
داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﺎدت اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ّ
ﻋﺰت و ﻣﻘﺎم واﻻ ﻣﯽرﺳﯿﺪ) ،ﺑﻪ
او( ﺗﺎج ﺻﺪھﺰار درھﻤﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﮔﺶ در ﺑﺴﺘﺮ
واﻗﺪی از اﺑﻮزﻧﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ

ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،و در ﺟﺴﺪم ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ در آن
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰه و ﯾﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﻣﻦ در ﺑﺴﺘﺮم،

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰ ھﻤﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﮫﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ در دﺳﺘﻢ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و ﺷﮑﺴﺖ ،و ھﻤﺎن
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎب آورد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۲۶۵و ﺣﺎﮐﻢ ).(۴۲/۳
 -٣ھﺮﻣﺰ :اﻣﯿﺮ ﻣﺮزھﺎی ﻓﺎرس در ﻃﺮف ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﻮد.
 -٤اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٥ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼح ،ﻟﺒﺎس ،اﺳﺐ و ﻏﯿﺮه وﺳﺎﺋﻞ وی را ﺑﺮای وی اﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮد.
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ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮم ،ﭼﺸﻢ ﺗﺮﺳﻮھﺎ ﻧﺨﻮاﺑﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س
ﺑﺮاء و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ،و ﺿﺮﺑﻪاش ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﻄﻊ ﺷﺪن آن

ﺳﺮاج در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاء
ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮاء ﺑﺮﺧﯿﺰ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او اﺳﺐ ﺧﻮد را ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،اﻣﺮوز ﺑﺮاش ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ  ،٢و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
اش وﺟﻮد دارد و ﺟﻨﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .و ﺑﺮاء س ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻢ  ٣ﯾﻤﺎﻣﻪ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و وی را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
زد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﯾﻤﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ آن ﺷﻤﺸﯿﺮ زد ﺗﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
و ﻧﺰد ﺑﻐﻮی از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی روﺑﺮو ﺷﺪم
ﮐﻪ ﺑﻪ او »ﺧﺮ ﯾﻤﺎﻣﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وی ﻣﺮد ﺟﺴﯿﻤﯽ ﺑﻮد ،و در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدم ،و ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎد ،و ﻣﻦ
ﺷﻤﺸﯿﺮ وی را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را در ﻏﻼف داﺧﻞ ﻧﻤﻮدم ،و ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺎ آن ﻧﺰده
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
داﺧﻞ ﺷﺪن وی از ﺑﺎﻻی دﯾﻮار در ﺑﺎغ و ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۱۳۸از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺰد اﺑﻦ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )در ﯾﻤﺎﻣﻪ(  ٤ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را در ﺑﺎغ داﺧﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
و دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﺑﺎغ ﺑﻮد) .ﺑﺮاء( ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮا ﻧﺰد آﻧﮫﺎ اﻧﺪازﯾﺪ،
آﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﺪ و ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﯿﺰ زد ،و در ﺑﺎغ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ )دروازه( آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،و درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 -٣وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻮد.
 -٤اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﻗﻮس از اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۴۴از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ دروازهاش ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،و در آن ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﺑﺮ ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﯿﺰهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ
ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .آﻧﺎن وی را ﺑﺎ ﻧﯿﺰهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﭘﺸﺖ )دﯾﻮار( ﺑﺴﺘﺎن
وی را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ده ﺗﻦ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۱۴۴آﻣﺪه ،از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ س ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮاءﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﺮ ارﺗﺸﯽ از ارﺗﺶھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ١اﻟﺨﻄﺎب
ﻧﮕﻤﺎرﯾﺪ ،ﭼﻮن وی ﻣﮫﻠﮑﻪای از )ﻣﮫﺎﻟﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ھﻼ ک ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ( .٢
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ﺛﻘﻔﯽ س
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺶ در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ وی ﻣﻠﮏ اﺳﺖ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ﺛﻘﻔﯽ س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ھﻤﯿﺸﻪ دره زده ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،وی را ﺑﻪ
زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻨﺪ .وی روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ آﻧﮫﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر وی ﭼﻨﺎن دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ام وﻟﺪ ﺳﻌﺪ ،ﯾﺎ ھﻤﺴﺮ ﺳﻌﺪ ﮐﺴﯽ را
روان ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ وی را رھﺎ ﮐﺮدی ،و او را ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺐ ﺳﻮار ﻧﻤﻮدی ،و ﺑﻪ او ﺳﻼح دادی ،وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻣﺸﺪود ﹰا

ﻛﻔﻰ ﺧﺰﻧ ﹰﺎ ان ﺗﻠﺘﻘﻰ اﳋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎ

واﺗﺮك

اذا ﻗﻤﺖ ﻋﻨﹼﺎﲏ اﳊﺪﻳﺪ وﻏ ﹼﻠﻘﺖ

ﺗﺼﻢ اﻟـﻤﻨﺎدﻳﺎ
ﻣﺼﺎرع دوﲏ ﻗﺪ
ﹼ

ﻋﲆ

وﺛﺎﻗﻴﺎ

آﻧﮕﺎه آن زن رﻓﺖ ،و آن را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :او ﺑﻨﺪھﺎﯾﺶ را ﮔﺸﻮد ،و ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻨﺰل ﺑﻮد ﺳﻮار ﮐﺮده ﺷﺪ ،و ﺳﻼﺣﯽ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﺳﺐ
ﺧﻮد را دواﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
او را ﻣﯽﮐﺸﺖ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﺶ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ .آﻧﮕﺎه )ﺳﻌﺪ( ﺑﻪ وی ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،و از او ﺑﻪ
ﺷﮕﻔﺖ اﻓﺘﺎده ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻮار ﮐﺎر ﮐﯿﺴﺖ؟! اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١اﯾﻦ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ از اﻻﺳﯿﻌﺎب و اﻟﻤﺴﺘﺪرک ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﺼﻮرت ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٧٣

ّ
ﮐﻔﺎر را ﺷﮑﺴﺖ داد .و اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ س ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺳﻼح را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را
ﮐﻤﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ درﺑﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪ س آﻣﺪ و ھﻤﺴﺮش ﯾﺎ ّام وﻟﺪش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮓﺗﺎن ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟ ﺳﻌﺪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ) :ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻣﺸﮑﻞ( روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدی را ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺒﯽ اﺑﻠﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ را در ﺑﻨﺪھﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
ً
ﺑﻮدم ،ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدم ﮐﻪ اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻔﺎت او در وی ﻣﺸﺎھﺪه
ﺷﺪ) ،ھﻤﺴﺮش ﯾﺎ ام وﻟﺪش( ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ اﺳﺖ ،و ّ
ﻗﺼﻪ وی
اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ،و داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﺳﻌﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد .آﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪ اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ را
ً
ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﻨﺪھﺎﯾﺶ را ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺷﺮاب ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ً
ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ .اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا آن را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺪ
ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارم) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ
ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۴/۱۸۴آﻣﺪه ،و ﺳﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۷۴آﻣﺪه ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺣﺎﮐﻢ  ١از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻧﺰد ﻣﺮدم آﻣﺪ ،و ﺑﺮ ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽداد .ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻠﮏ )ﻓﺮﺷﺘﻪ( اﺳﺖ! و
ﺳﻌﺪ س ﺑﺪان ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﮫﯿﺪن ﺟﮫﯿﺪن اﺑﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﺟﺴﺘﻦ ﺟﺴﺘﻦ
اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ،وﻟﯽ اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ در ﻗﯿﺪ اﺳﺖ!! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﻗﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .و ﺑﻨﺖ ﺧﺼﻔﻪ ﻋﻤﻞ وی را ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺧﺒﺮ داد .ﺳﻌﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ )دﺳﺖ وی( ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻗﺪر
ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺪ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺳﺎزم) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را رھﺎ ﻧﻤﻮد .و اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ
س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،و از آن ﭘﺎک
ً
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا آزاد ﮐﺮدی  ،٢ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ) ،اﺑﺪا( آن را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻢ .اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺑﯽﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :آﻧﮫﺎ وی را ﻣﻠﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮑﻪ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .و از ﻃﺮﯾﻖ وی آن را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۴/۱۸۷رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪرک.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﺎری ﻧﻤﻮدن ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪی .م.
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اﯾﻦ را ﺳﯿﻒ در اﻟﻔﺘﻮح ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ّ
ﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،و در
ﺷﻌﺮ اﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮی را اﻓﺰوده اﺳﺖ ،در ّ
ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده :وی ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ّ
ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم از وی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س
ﻋﻤﺎر و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺮدم در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﺟﻨﮕﯿﺪن وی

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۸۵از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۸۱ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن
را ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س را در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺻﺨﺮهای دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ! آﯾﺎ از ﺟﻨﺖ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! ﻣﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ
ھﺴﺘﻢ ،آﯾﺎ از ﺟﻨﺖ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! ﻣﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .و ﻣﻦ
ﮔﻮﺷﺶ را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﯽﺟﻨﺒﯿﺪ ،و او ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ.
ّ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و ﺷﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ در وﻗﺖ ﺟﻨﮓ

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۳/۳۹۴از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ّ
ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،و دو ﻣﺮد را ﺑﺮای او ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﻗﻮم در ﻏﻔﻠﺘﯽ
ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺧﻮن آﻟﻮد ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻣﻌﺬور دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮم ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺪ
ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س در ﻣﯿﺎن دو ﺻﻒ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽرﻓﺖ
ﻋﻤﺎر و ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ب را دﯾﺪم ،ﭘﺲ ﻋﻤﺎر س ﮔﻔﺖ :ای ھﺎﺷﻢ ،اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺴﮑﺮش را ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ :ای ھﺎﺷﻢ ،ﺟﻨﺖ زﯾﺮ درﺧﺸﻨﺪه ھﺎﺳﺖ  ،١اﻣﺮوز ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢّ :
ﻣﺤﻤﺪ
و ﺣﺰﺑﺶ .ای ھﺎﺷﻢ اﻋﻮر )-ﯾﮏ ﭼﺸﻢ(  ،-در ﯾﮏ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻌﺮﮐﻪ و دﺷﻮاری
ﻧﺸﻮد ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ھﺎﺷﻢ س ﭘﺮﭼﻢ را ﺣﺮﮐﺖ داد و ﮔﻔﺖ:
اﻋﻮر

ﺑﻴﻐﻲ

اﻫﻠﺪ
ﻻ

ﻣـﺤ ﹰ
ﻼ
ﺑﺪ

آن

ﹼ
ﻳﻔﻞ

ﻗﺪ

ﻋﺎﻟﺞ

او

ﻳﻔﻼ

اﻟـﺤﻴﺎه

 -١ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺮق ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﯽدرﺧﺸﻨﺪ.

ﺣﺘﻰ

ﻣ ﹰ
ﻼ

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ وادﯾﯽ از وادیھﺎی ﺻﻔﯿﻦ روی آورد .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﺎران ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را دﯾﺪم ﻋﻤﺎر س را ﭼﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
وی ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۲۷۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و
درﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎر س را دﯾﺪم ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ھﺮ وادﯾﯽ از وادیھﺎی
ﺻﻔﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،وی را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و او را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ -وی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻋﻠﯽ س ﺑﻮد -آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای ھﺎﺷﻢ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮو ،ﺟﻨﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪھﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﺳﺖ و ﻣﺮگ در ﻧﻮک ﻧﯿﺰهھﺎ،
دروازهھﺎی ﺟﻨﺖ ﺑﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ دوﺳﺘﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻢّ ،
ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﺰﺑﺶ .ﺑﻌﺪ از آن او و ھﺎﺷﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ -
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ رﺣﻤﺖﺷﺎن ﮐﻨﺪ .-ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ش ﺑﺮ اھﻞ ﺷﺎم ﭼﻮن
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آن دو -ﻋﻤﺎر و ھﺎﺷﻢ ب -ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻢ
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب زﺑﯿﺪی س
ﺟﻨﮓ وی در روز ﯾﺮﻣﻮک

اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ در اﻟﻤﻐﺎزی از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ١ﺧﺜﻌﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
روز ﯾﺮﻣﻮک ،ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ )دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ را( ﻧﺪﯾﺪم ،ﻣﺮد
ّ
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﻗﻮﯾﯽ )از ﮐﻔﺎر( ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و او ،وی راﮐﺸﺖ .ﺑﺎز دﯾﮕﺮی )ﺑﺮ
ّ
آﻣﺪ( ،او را ھﻢ ﮐﺸﺖ .ﺑﻌﺪ ﮐﻔﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و او ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و در آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﮐﺎﺳﻪھﺎی ﺑﺰرگ را ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب س.
ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﺣﻤﻠﻪ وی در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽاش
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ اﺑﻦ ﺳﮑﻦ ،ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن -ﺑﻪ ﺳﻨﺪ

ﺻﺤﯿﺢ -از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﺳﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم،
 -١در اﺻﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،و ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
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ﺳﻌﺪ س )اﻣﯿﺮ( ﻣﺮدم ﺑﻮد،و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب در ﺻﻒھﺎ دور زده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ! ﺷﯿﺮھﺎی دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺎرﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را اﻧﺪازد ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ  ١از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن )ﻓﺎرس( وی را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زد ،و ﺗﯿﺮ در
ﻧﻮک ﮐﻤﺎﻧﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮو ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه زد وﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮاﺗﺶ را ﺷﮑﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﻧﺰدش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻃﻮﯾﻠﺘﺮ از آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه:
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ آﻣﺪ ،و در ﮐﻮھﻪ زﯾﻨﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،وی ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺗﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮد ،و او را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻣﯿﺎن دو ﺻﻒ ﮔﺬاﺷﺘﺶ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺳﺮش را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر ﺑﮑﻨﯿﺪ.
و واﻗﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﺎی ﺧﯿﺎط رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب س در
روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زد ،ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ّ
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮهاش ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و او در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﯽزد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﮫﺎ را از وی راﻧﺪﻧﺪ.
ّ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻼم ﺟﻤﺤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺳﻌﺪ ب
ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎ دو ھﺰارﺗﻦ اﻣﺪاد ﻧﻤﻮدم :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب و ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ.
دوﻻﺑﯽ از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ وﺟﯿﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ﻧﮫﺎوﻧﺪ ّاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﻣﻘﺮن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب س در آن روز آن ﻗﺪر ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ
ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﺮاﺣﺖ او را )ﺑﻪ زﻣﯿﻦ( اﻧﺪاﺧﺖ ،و در ﻗﺮﯾﻪ روذه وﻓﺎت ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب
ﺟﻨﮓ وی ﺑﺎ ﺣﺠﺎج و ﺷﮫﺎدﺗﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد ،اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب از ﻃﺎﻋﺖ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎز زد ،و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ رﺳﯿﺪ وی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،اﮔﺮ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،آورده
 -١در ﻧﺺ »اﺳﻮار« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺎرﺳﯿﺎن ،ﭘﯿﺸﺮو ﺳﻮاران ،ﻣﺮد ﻣﺎھﺮ و داﻧﺎ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی را
اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی اول آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.

٣٧٧

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ )ﻟﺸﮑﺮ( ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮھﺎﯾﯽ از
ﻧﻘﺮه ﻧﺴﺎزﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺟﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﯽ ،و ﻗﺴﻢ وی را راﺳﺖ ﺳﺎزی ،ﭼﻮن ﺻﻠﺢ ﺑﺮاﯾﺖ
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ وی را راﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰود:
وﻻ

أﻟﲔ

ﻟﻐﲑاﳊﻖ
ﹼ

أﺳﺄﻟﻪ

ﺣﺘﻰ ﻳﻠﲔ ﻟﴬس اﻟـﻤـﺎﺿﻊ اﻟـﺤﺠﺮ

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺣﺎل ﻋﺰت ،ﺑﺮاﯾﻢ از ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺎ
ّ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ذﻟﺖ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ّﻣﺮی را
ﺑﺎ ارﺗﺶ اھﻞ ﺷﺎم ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او را ﺑﻪ ﻗﺘﺎل اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ دﺳﺘﻮر داد ،و )او را اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ( از آن ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن روز ﺑﻘﯿﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
از وی ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ،و در ﮐﺸﺘﻦ اﺳﺮاف ﺑﻪ ﺧﺮج
داد ،و ﺳﭙﺲ از آن ﺟﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺑﯿﻦ راه وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻧﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪی را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﺑﺮذﻋﻪ ﺧﺮ ،از ﺣﯿﻠﻪھﺎ و ﻣﮑﺎرﯾﮫﺎی ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ
ﺣﺬر ﺑﺎش ،و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﺮھﺎی راﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﭼﯿﺪن )ﺳﺮھﺎ( ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻦ.
ﺣﺼﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﻣﮑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آﻧﺠﺎ روزھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب
ﺟﻨﮕﯿﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در آن آﻣﺪه :اﻓﺰود :و ﺑﻪ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻧﻤﯿﺮ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮگ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻧﻤﯿﺮ ﻓﺮار ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺮد ،ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در
آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮوان درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﻗﯿﺎم
ﮐﺮدو اھﻞ ﺷﺎم ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ،او ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮان ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ از
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮای )ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮدن( اﺑﻦ زﺑﯿﺮ آﻣﺎده اﺳﺖ؟ ﺣﺠﺎج ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! او وی را ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز ﺣﺠﺎج ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد و او ﺳﺎﮐﺘﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! )ﭼﻮن ﻣﻦ(  ١در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ وی را
ﮐﺸﯿﺪم و ﭘﻮﺷﯿﺪم .آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ وی را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﻪ )ﺳﻮﻗﺶ(
داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ وی در ﻣﮑﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪ .اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﺑﻪ
اھﻞ ﻣﮑﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﮐﻮه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ آن دو دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ،
 -١اﯾﻦ و ﺳﺨﻦ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ از اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

٣٧٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

در ﺧﯿﺮ و ّ
ﻋﺰت ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺠﺎج و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺮ »اﺑﯽ
ﻗﺒﯿﺲ« آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ را ﺑﺮ آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻮﺳﻂ آن اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ش را در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ -ھﻤﺎن ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،-اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﺰد ﻣﺎدرش
اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ اﺑﮑﺮ ب رﻓﺖ ،اﺳﻤﺎء در آن روز زﻧﯽ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻪ دﻧﺪاﻧﺶ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،وی ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،در ﺟﻨﮕﺖ ﭼﻪ
ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .در ھﻤﺎن ﺣﺎل اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﺧﻨﺪﯾﺪ و
ﮔﻔﺖ :در ﻣﺮگ راﺣﺖ اﺳﺖ .اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ آرزو ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﻣﻦ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﻢ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﺑﻤﯿﺮم ،ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮی ،و ﺑﻪ آن
ﭼﺸﻤﻢ را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯽ ،و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی ،و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺑﺮ ﻣﺮﮔﺖ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ
ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش وداع ﻧﻤﻮد ،و اﺳﻤﺎء ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،از ﺗﻨﺎزل ﻧﻤﻮدن
در اﻣﺮی از اﻣﻮر دﯾﻦ از ﺗﺮس ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش.
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،و دو ﭘﻠﻪ در را ﺑﺮ
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮدﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮫﺎ ،ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را از رﺳﯿﺪن ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ ﻧﺰد اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻣﺪ و )ﺑﻪ
او( ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دروازه ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮی؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮادرت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ ،ﻣﮕﺮ از ﻣﺮﮔﺶ ،و آﯾﺎ ﺑﺮای
ﮐﻌﺒﻪ ﺣﺮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را در ﭘﺮدهھﺎی
ﮐﻌﺒﻪ ھﻢ آوﯾﺰان درﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره
ﺻﻠﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ وﻗﺖ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را در
ﮐﻌﺒﻪ ھﻢ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ:
وﻟﺴﺖ
اﻧﺎﻓﺲ

ﺑﻤﺒﺘﺎع
ﺳﻬﻤـ ﹰﺎ

اﻟـﺤﻴﺎه
اﻧﻪ

ﻏﲑ

ﺑﺴ ﹼﺒﻪ

ﺑﺎرح

وﻻ ﻣﺮﺗﻖ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﻪ اﻟـﻤﻮت ﺳ ﹼﻠﻤـﺎ
ﺗﻴﻤﻤـﺎ
ا ﺣﺮف
ﻣﻼﻗﻲ اﻟـﻤﻨﺎﻳﺎ ﹼ
ﹼ

ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آل زﺑﯿﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،روی آورد و ﮔﻔﺖ :ھﺮ
ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮش ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از روﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
)ﺷﻤﺸﯿﺮش( را ﻧﺸﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ از ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ زن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ
ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﻟﺸﮑﺮ اﻧﺒﻮھﯽ روﺑﺮو ﺷﺪهام ،در ﺻﻒ اول ﺑﻮدهام ،و ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ از ﺟﺮاﺣﺖ

٣٧٩

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

درد ﻧﺪﯾﺪهام ،اﮔﺮ دردی ھﻢ دﯾﺪهام از دوا ﺑﻮده اﺳﺖ) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮا رداﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن )ﻗﻮﻣﯽ( ﺑﺮاﯾﺸﺎناز دروازه ﺑﻨﯽ ﺟﻤﺢ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و
در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺎه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻨﮫﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اھﻞ ﺣﻤﺺ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻤﺎن ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ،او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد زد ،و ﭘﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،آن ﺳﯿﺎه ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ :آخ ،ای ﺑﭽﻪ زﻧﺎ ﮐﺎر؟ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻣﻮش ای ﭘﺴﺮ ﺣﺎم  ،١اﺳﻤﺎء زﻧﺎﮐﺎر
اﺳﺖ!؟ ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ را از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻗﻮﻣﯽ از دروازه ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮫﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اھﻞ اردن ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﻟﺴ ﹾﻴﻞ
ﻻ ﻋﻬﺪ ﱄ ﺑﻐﺎره ﻣﺜﻞ ﱠ

ﻻ

ﻳﻨﺠﲆ

ﻏﺒﺎرﻫﺎ

ﺣﺘﻰ

اﻟﻠﻴﻞ

آﻧﮫﺎ را ھﻢ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻗﻮﻣﯽ از ﺑﺎب ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺮﲏ واﺣﺪ ﹰا ﻛﻔﻴﺘﻪ«

)راوی( ﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺎم ﻣﺴﺠﺪ از ﯾﺎران و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎﻧﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺧﺸﺖ
و ﻏﯿﺮ آن ﻣﯽزد ،ﭘﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮش اﺻﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮد ،و ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل او اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
وﻟﺴﻨﺎ ﻋﲆ اﻻﻋﻘﺎب ﺗﺪﻣﻰ ﻛﻠﻮﻣﻨﺎ

ﻋﲆ

وﻟﻜﻦ

اﻗﺪاﻣﻨﺎ

ﺗﻘﻄﺮ

اﻟﺪﹼ ﻣﺎ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺘﺎد ،و دو ﻏﻼم آزاد ﮐﺮده او ،ﺑﺮ وی ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﺮ دویﺷﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ:
اﻟﻌﺒﺪ

ﳛﻤﻲ

ر ﹼﺑﻪ

وﳛﺘﻤﻲ

ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺳﺮش ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ذﻣﺎری آﻣﺪه ،او را اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻮزرﻋﻪ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۲۰۳ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۱ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک
) (۳/۵۵۰ﺑﺨﺸﯽ از اول آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺳﯿﺎھﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح ÷ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

٣٨٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از )اﺳﺤﺎق ﺑﻦ(  ١اﺑﯽ اﺳﺤﺎق ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ در ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب روزی ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم،
ارﺗﺶھﺎ از دروازه ﻣﺴﺠﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ھﺮﮔﺎه ﻗﻮﻣﯽ از دروازهای وارد ﻣﯽﺷﺪ ،او ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﯿﺮونﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﻨﮕﺮهای از ﮐﻨﮕﺮهھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺳﺮش اﻓﺘﺎد ،و او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﮑﻨﺪ ،و او اﯾﻦ ﺑﯿﺖھﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
اﺳﻤـﺎء ان ﻗﺘﻠﺖ ﻻ ﺗﺒﻜﻴﻨﻰ
وﺻﺎرم

ﻻﻧﺖ

ﻟـﻢ

ﻳﺒﻖ
ﹶ

ﺑﻪ

ﻳﻤﻴﻨﻲ

اﻻ

ﺣﺴﺒﻰ

ودﻳﻨﻰ

ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮔﺮوھﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی و اﻧﮑﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از راه ﺧﺪا ﻓﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی و اﻧﮑﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ھﺸﺎم

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۲از ّام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ روی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺳﻠﻤﻪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮد؟ ھﻤﺴﺮ ﺳﻠﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ :ای ﻓﺮاریھﺎ ،آﯾﺎ از راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟! ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و اودر ﻏﺰوه ﻣﺆﺗﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س
ﺑﻮد .ﺣﺎﮐﻢ -ﮐﻪ ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی و اﻧﮑﺎر ﻣﺮدی ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۲از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ
و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺳﺨﻨﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﺮارت در روز ﻣﺆﺗﻪ )ﺑﻪ ﯾﺎدت ھﺴﺖ(؟ آﻧﮕﺎه
ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .٢
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﯿﺜﻤﯽ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۲ /۳در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٨١

ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ از ﻓﺮار

ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮارﺷﺎن در روز ﻣﺆﺗﻪ و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮای آﻧﺎن
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺳﺮﯾﻪای از
ﺳﺮﯾﻪھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،ﻣﺮدم ﺟﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار زدﻧﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺟﻮﻻن زدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،از ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﻢ؟! ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،و ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ
ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﻮد را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﺧﻮب ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت )ﭘﺲ( ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻧﺰدش
آﻣﺪﯾﻢ ،و او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،و ﻣﻦ
ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻢ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ و دﺳﺘﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ .١
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮلﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،در اول ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ،و
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ و ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﮔﺮ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺮوﯾﻢ،و از وی ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاھﯿﻢ )ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ( آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ« .اﺳﻮد اﻓﺰوده» :و ﻣﻦ ﮔﺮوه
ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۷۷از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ
وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﺪ« .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،و راه ﺑﺤﺮ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﮔﺮوه ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ« .اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۷۰ /۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .رواه اﺣﻤﺪ ).(۱۱۱ /۳

٣٨٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺎﺟﻪ ھﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۲۹۴آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۰۷ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮار در ﯾﻮم ﺟﺴﺮ و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۴/۷۰از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س را
ھﻨﮕﺎم ﻗﺪم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﮫﻠﻮی دروازه ﺣﺠﺮه
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ داری؟ وی ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش رﺳﯿﺪ ،ﺧﺒﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺮاﯾﺶ
ً
ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ از ﻣﺮدی ﻧﺸﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﮐﺎری ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪا از آن ﮐﺎر
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از او در ﺑﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺛﺎﺑﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن ﻣﺮدم
آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮ س اﻧﺪوه و ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ،اﻋﻢ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮار دﯾﺪ،
ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﺪ .١
ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎذ ﻗﺎری از ﻓﺮار در روز ﺟﺴﺮ وﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۴/۷۰از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﻌﺎذ ﻗﺎری ،ﺑﻨﯽ اﻟﻨﺠﺎری س ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز واﻗﻌﻪ ﺟﺴﺮ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،و در آن روز ﻓﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﭼﻮن اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد:
َ َ ُ َ ّ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ ٓ َّ ُ َ َ ّ ٗ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ً َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ
ب
﴿ومن يول ِ ِهم يوم� ِ ٖذ دبرهۥ إِ� متحرِفا لِقِت ٍ
ال أو متح ِ�ا إِ� ف ِئةٖ �قد باء بِغض ٖ
ّ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
ُ
َ
مِن ٱ�ِ ومأوٮه جهنمۖ و�ِئس ٱلم ِص� ] ﴾١٦اﻻﻧﻔﺎل.[۱۶ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﺲ در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ  -ﺟﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺠﺪد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،-ﮔﺮﻓﺘﺎر

ﻏﻀﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎوای او ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ؟«.
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﻌﺎذ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ،ﻣﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،و
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای .٢
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۲۶۴۷و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۷۷/۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ اﺑﯽ داوود« ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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رﻓﺘﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻘﺎری ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ از وی ﺳﺮزده ﺑﻮد ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎن
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۰۰از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ب  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮﺻﻮف ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮد ،و در روزی ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در آن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،و از ھﯿﭽﮑﺲ از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻘﺎری« ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ  -ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﺮوی؟ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﮐﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و دﺷﻤﻦ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺟﺮأت
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻟﮑﻪ و داغ ﻓﺮار را از ﺧﻮد ﺑﺸﻮﯾﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﻓﺮار ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ھﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻋﻤﻞ را در ﺣﻖ ﻣﻦ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﯽروم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎدﺳﯿﻪ آﻣﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .١
ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﮐﻤﻚ ﻧﻤﻮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و دادن ﺳﻼﺣﺶ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽرﻓﺖ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺒﻠﻪ -ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺣﺎرﺛﻪ س -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺎﻣﻪ ب ﻣﯽداد.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر و دادن ﺗﻮﺷﻪاش ﺑﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ

اﺑﻮداود از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺟﻮاﻧﯽ از )ﻗﺒﯿﻠﻪ( اﺳﻠﻢ ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺮوم ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪان آﻣﺎده ﺳﺎزم
در دﺳﺖ ﻧﺪارم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻓﻼن اﻧﺼﺎری ﺑﺮو ،ﭼﻮن او ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ
وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه« .او ﻧﺰد ھﻤﺎن اﻧﺼﺎری آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را
ﺑﻪ او داد .وی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن ،آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﺑﻪ
وی ﺑﺪه ،و از آن ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻪ ﻣﺪار ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن را ھﻢ ﻧﮕﻪ داری در

 -١ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.

٣٨٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﮐﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ) ،(۲/۱۳۷و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۸از
اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .٢
دﻻﻟﺖ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون روﻧﺪه در راه ﺧﺪا را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۱۳۷از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮاری ﻣﻦ از ﭘﺎی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﺪه .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﻧﺪارم« .ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ او را ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺴﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﻮاری ﺑﺪھﺪ آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﺮای وی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه آن اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۸از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون روﻧﺪﮔﺎن

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۷۲و ﺣﺎﮐﻢ )- (۲/۹۰ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،-از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س
از رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺰا ﺑﺮود ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر! از ﺑﺮادرانﺗﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎل دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ اﻗﺎرب،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ )ھﺮ( ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ،دو ﺗﻦ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ آﻧﮫﺎ را ّ
ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ«) .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(  :٤ﺑﺮای
ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﭘﺸﺖ )ﺷﺘﺮش(  ٥ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮاری ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ رﺳﯽ
ﺑﻮد و ﺑﺲ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻢ دو ﺗﻦ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﻧﻤﻮده و ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮاری
ﻣﻦ ،ھﻢ ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻮد.
ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ

ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۹/۲۸از واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﻧﺪا ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮادهام رﻓﺘﻢ ،و دوﺑﺎره وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ،
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪهای ﻧﮕﻪ داری ﺑﺮاﯾﺖ در آن ﺑﺮﮐﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .م.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۹۴و اﺑﻮداوود ).(۵۷۸۰
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۸۹۳
 -٤زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٥ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ،و در اﺻﻞ )ﺷﺘﺮ( آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﻮاری ﺷﺘﺮﻣﺴﺎوی و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

٣٨٥

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻤﻮدم :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮدی را در ﺑﺪل درﯾﺎﻓﺖ ﺳﮫﻤﺶ
از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﻧﮕﺎه ﺷﯿﺨﯽ از اﻧﺼﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺳﮫﻢ وی ﺑﺮای ﻣﺎ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻃﻌﺎﻣﺶ ھﻢ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ھﻤﺮاه ﺧﺎرج
ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯽ
رﺳﯿﺪ ،و آﻧﮫﺎ را ﺣﺮﮐﺖ داده ﻧﺰد وی آوردم .او ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺑﺮ ﺧﺮﺟﯿﻨﯽ از
ﺧﺮﺟﯿﻦھﺎی ﺷﺘﺮش ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ را از ﭘﺸﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪه ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻃﺮف ﭘﯿﺸﺮوی ﺣﺮﮐﺖﺷﺎن ﺑﺪه ،و اﻓﺰود :ﺷﺘﺮان ﺟﻮاﻧﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ! واﺛﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮادر زادهام ،ﺷﺘﺮان ﺟﻮاﻧﺖ را
ﺑﮕﯿﺮ! ھﺪف ﻣﺎ ﻏﯿﺮ از ﺳﮫﻤﺖ ﺑﻮد .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺼﺪ وی اﯾﻦ
ﺑﻮده ﮐﻪ :ھﺪف ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،اﺟﺎزه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﺮاک در اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎره ﮐﻤﮏ در راه ﺧﺪا
١

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دادن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای در راه ﺧﺪا از اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﺠﯽ ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮاﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۴۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺟﻬﺎد در ﺑﺪل ﻣﺰد و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺳﺮﯾﻪای
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺮاھﺖ ﻣﯽآﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﮫﻤﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ را
ﺑﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص دھﯽ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﮫﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ او ﺳﻪ دﯾﻨﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻢ،
ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ .ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی  ٢ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮای او در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ﺳﻪ دﯾﻨﺎر را ﮐﻪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪی در راه ﺧﺪا ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ از آن ﻧﻔﻊ ﺑﺮدارد.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٣٨٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ آﻣﺪه ،و ﺑﻪ
ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۳۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ دﯾﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻪ س ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را اﻋﻼن ﻧﻤﻮد -و ﻣﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮدم و ﺧﺎدم
ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،-آﻧﮕﺎه اﺟﯿﺮی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺳﮫﻢ وی را ﺑﻪ او ﺑﺪھﻢ ،و ﻣﺮدی را
درﯾﺎﻓﺘﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻧﺰدم آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺳﮫﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ و
ﺳﮫﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻪ دﯾﻨﺎر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺳﮫﻢ وی را ﺑﻪ او ﺑﺪھﻢ ،آﻧﮕﺎه دﯾﻨﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم و
ﻗﻀﯿﻪ وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای وی در اﯾﻦ ﻏﺰوهاش ،در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ -
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﮔﻔﺖ :و آﺧﺮت -اﯾﻦ دﯾﻨﺎرھﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ« .١
درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﭘﺎﺳﺦ وی

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا!
درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﻮا ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺰا ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻟﺶ را داده و ﺑﺮ آن ﺟﮫﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺎداش ﺑﺮای وی اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرود؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای وی اﺟﺮ
ﻣﺎﻟﺶ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای روﻧﺪه اﺟﺮ ﻧﯿﺘﺶ در آن ﻣﻮرد«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۳۱/۶و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۴۶در ﺳﻨﺪ آن ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ«
) (۳۲۳/۵آورده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٨٧

ﻋﻮض دادن در ﻟﺸﮑﺮ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س
ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻏﯿﺮ وی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ اﺳﺪی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی
ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮد در ﻟﺸﮑﺮ آورده ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ س
ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻈﺮ و رأی ﺷﯿﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی و اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮوج در راه ﺧﺪا ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﺪ

اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدمﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن در راه ﺧﺪا ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮد
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ ﻗﻮی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در

دﺳﺘﺶ ﭘﯿﮑﺎنھﺎی ﭘﮫﻦ و ﻋﺮﯾﻀﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا در راه ﺧﺪا
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻋﻤﺮ س وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﯾﻦ رااز ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﺶ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،او را ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽدھﯽ؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر و اﯾﻦ ﻗﺪر.
و اﻓﺰود :وی را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ .وی در زﻣﯿﻦ آن ﻣﺮد ﻣﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س
ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :اﺟﯿﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﻮب اﺳﺖ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﻋﻤﺮ س
ﻓﺮﻣﻮد :او را و آﻧﭽﻪ را از ﮐﺮاﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور ،آﻧﮕﺎه او ﮐﯿﺴﻪای از درھﻢ را
ﻧﺰدش آورد .ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮو ،و اﮔﺮ ھﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻨﺸﯿﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد

ﭘﺮﺳﺶ اﺻﺤﺎب از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﭘﺎﺳﺦ وی

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )از( اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ درﺑﺎره اﺳﺒﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ،
از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در ﻣﻮھﺎی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺳﺒﺎن ،ﺧﯿﺮ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺨﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺨﺮﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﻪ

٣٨٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﺳﺖ آوردن ﺳﮫﻢھﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮض ﺑﺪه ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺎ( ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﻔﺮوش ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﮫﺎدﺗﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،در آﺧﺮ زﻣﺎن ﻗﻮﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺟﮫﺎد ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﻧﮫﺎ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﺰا
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻏﺰا ﻧﻤﻮدن در آن روز ﺗﺎزه اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺑﻘﯿﻪ آﻣﺪه ،و ﻣﺪﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ

ﭘﯿﺎده روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۲/۹۸از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻮق داد ﭘﯿﺎده آﻣﺪ  ،٢و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
ْ َ ُ َ َ ْ َّ َّ َ ْ
ا� ،الﻠ ُﻬ َّﻢ أ ِﻋﻨ ُﻬ ْﻢ«» ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪا! ﮐﻤﮏﺷﺎن ﮐﻦ« .٣
»ا�ﻄ ِﻠﻘﻮا ﻰﻠﻋ اﺳ ِﻢ ِ
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.و وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۲/۹۷از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺐ
ﻗﺮﻇﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
َ
ُ
آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ارﺗﺸﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أ ْﺳﺘَ ْﻮ ِدع
َ ْ
َ
ُ
َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
ا� ِدﻳﻨ� ْﻢ َوأﻣﺎ�ﺘ� ْﻢ َوﺧ َﻮاﺗِ َﻢ أ� َﻤﺎ ِﻟ� ْﻢ«» ،دﯾﻦ ،اﻣﺎﻧﺖ و ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﺳﭙﺎرم« .٤

اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ارﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮ
اﺳﺎﻣﻪ س ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ ،آﻧﺎن
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۵۳۹۶و در آن ﯾﮏ اﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺪرش
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ در ﺳﻨﺪ آن ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و
ﻋﻨﻌﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ در وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف ﯾﮫﻮدی ﺳﻮق داد ،ﺑﺮای
ً
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ )ص (۱۴۸ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۹۸/۲
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۹۷/۲ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۷۹۵و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۵ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداوود آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.(۲۶۰۱) :
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را ﺣﺮﮐﺖ داد و ﻣﺸﺎﯾﻌﺖﺷﺎن ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد و اﺳﺎﻣﻪ
ﺳﻮار ﺑﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف اﺳﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ش را ﺟﻠﻮﮔﺶ ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﯾﺎ ﺳﻮار ﺷﻮ ﯾﺎ ﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﯽ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮم ،و ﺑﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺪمھﺎی ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻢ! ﭼﻮن ﺑﺮای ﻏﺎزی ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ھﻔﺖ ﺻﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻔﺖ ﺻﺪ درﺟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،و
ھﻔﺖ ﺻﺪ ﮔﻨﺎه از وی ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻘﺎی ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ؟ و
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۳۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﺎﻟﮏ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻟﺸﮑﺮھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺧﻮد ﺑﺎ زﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن س ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﯾﺰﯾﺪ اﻣﯿﺮ
ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم آن ﺳﭙﺎه ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﺳﻮار ﺷﻮ ،ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮم ،ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻗﺪم ھﺎﯾﻢ را در راه ﺧﺪا ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ از
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۹۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۷۳از ﺟﺎﺑﺮ ﻋﯿﻨﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ارﺗﺸﯽ را
ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﭘﯿﺎده راه رﻓﺖ وﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎی ﻣﺎ
را در راه ﺧﺪا ﻏﺒﺎر آﻟﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ!! ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﮫﺎ
را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ آﻧﮫﺎ را آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺸﺎﯾﻌﺖﺷﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۸۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ اﯾﻦ رااز ﻗﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻏﺎزﯾﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۷۳از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻏﺰا رﻓﺘﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ب
ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﺎن ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ازﻣﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ ﺑﺪھﻢ ،وﻟﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ

 -١ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ،آن راﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،ﻣﻦ دﯾﻦ ،اﻣﺎﻧﺖ و ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﺳﭙﺎرم« .١
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻏﺎزﯾﺎن

ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺗﺒﻮک

اﺑﻮداود از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از
ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﺮدم از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮﻧﺪ ،و ﻣﻦ ھﻤﺮاه ﺑﭽﻪھﺎ وی را در
ﺛﻨﯿﻪ اﻟﻮداع ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم .٢
اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۷۵از ﺳﺎﺋﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
ﺗﺒﻮک ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﻪ ﺛﻨﯿﻪ اﻟﻮداع رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ در راه ﺧﺪا در رﻣﻀﺎن

ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻏﺰوه ﺑﺪر و ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ

ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در رﻣﻀﺎن ،در روز
ﺑﺪر و روز ﻓﺘﺢ ﻏﺰا ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ...٣اﻟﺤﺪﯾﺚ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۴/۱۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻏﺰوه
را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در رﻣﻀﺎن اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ :روز ﺑﺪر و روز ﻓﺘﺢ ،و در ھﺮدو روزه را
ﺧﻮردﯾﻢ  .٤اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در »ﺻﺤﯿﺤﺔ« ) (۲۳۷۶و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﺪﻋﺎء« ) (۸۲۸و »اﻻوﺳﻂ« ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ در »اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ) (۵۰/۱ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۷۷۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود« ) (۲۵۱۶ﺻﺤﯿﺢ داﺳﻨﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۱۴وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ(
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲/۱) (۱۴۲از ﻣﻌﻤﺮ ﮐﻪ او از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ درﺑﺎرهی روزه در ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ و او
از ﻋﻤﺮ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮد...
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻘﻄﺎع ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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و ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﺑﺪر ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯿﺰده
ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در روز ﺑﺪر ھﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﮑﺴﺖ اھﻞ ﺑﺪر  ١در ھﻔﺪھﻢ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۶۹آﻣﺪه.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﯿﺼﺪ و ده ﺗﻦ و اﻧﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ  ،٣و ﮔﻔﺘﻪ :اﻧﺼﺎر دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺑﺪ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ّ
ﺣﺠﺎج
ّ
ﺑﻦ ارﻃﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮرھﻢ ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻏﻔﺎری س را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ،وی در دھﻢ رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و روزه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺮدم
ھﻢ ﺑﺎاو روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺪﯾﺪ )- ٤آﺑﯽ اﺳﺖ(  ٥در ﺑﯿﻦ ﻋﺴﻔﺎن و اﻣﺞ -رﺳﯿﺪ ،و
در آﻧﺠﺎ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و در ّﻣﺮﻇﮫﺮان  ٦ﺑﺎ ده ھﺰارﺗﻦ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺨﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۴/۲۸۵
آﻣﺪه .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۱۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺳﺎل ﻓﺘﺢ درﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺪﯾﺪ روزه ﮔﺮﻓﺖ.

 -١ھﺪﻓﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در روز ﺑﺪر اﺳﺖ.
 -٢اﺣﻤﺪ ) (۲۴۸ /۱و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) (۲۲۳۲ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« ) (۹۳ /۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺰار ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ(
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺎج ﺑﻦ آرﻃﺄة اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹۳/۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪﻟﺲ
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﯿﺼﺪ و ده ﺗﻦ اﻧﺪﮐﯽ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .م.
 -٤ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ درﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٥ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﯿﺜﻤﯽ.
 -٦ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﮑﻪ.
 -٧ﺑﺨﺎری ).(۱۹۴۴

٣٩٢
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و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ھﻤﭽﻨﯿﻦاز وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺎل ﻓﺘﺢ در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و روزه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ راه از ﻗﺪﯾﺪ  ١ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ راﺳﺖ ﮐﺮدن ﮔﺮدﻧﮫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آب ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮐﺎﺳﻪای را ﮐﻪ در آن آب ﺑﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺮدم آن را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺮدم ھﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۳۳۰آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻣﺎﻟﮏ از راهھﺎﯾﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۱۵۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺧﺎرج ﺷﻮد

ّ
ﻗﺼﻪ ﻣﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎب

ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻣﻮده ،ﮐﻪ وی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻮت ﻧﮑﻨﺪ ،و زﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ﺳﻔﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ« .آﻧﮕﺎه
ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ )اﺳﻢ( ﺧﻮد را در ﻏﺰوه ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻧﻮﺷﺘﻪام،
و زﻧﻢ ﺑﺮای ﺣﺞ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو و ﺑﺎ ھﻤﺴﺮت ﺣﺞ ﮐﻦ« .٣
ﻧﻤﺎز و ﻃﻌﺎم در وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﺳﯿﺪن

ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﺳﯿﺪن

ﺑﺨﺎری از ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه از ﺳﻔﺮی ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺖ ،وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽآورد  .٤و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮی ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز

 -١اﺳﻢ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۳
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۳۰۰۶
 -٤ﺑﺨﺎری ).(۳۰۸۸

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٩٣

ﺑﺨﻮان« .١
ﮐﺸﺘﻦ ﮔﺎو ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻣﺮدم

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،ﺷﺘﺮی را و ﯾﺎ ﮔﺎوی را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد .ﻣﻌﺎذ از ﺷﻌﺒﻪ از ﻣﺤﺎرب اﻓﺰوده ،ﮐﻪ وی از
ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺘﺮی را از ﻣﻦ ﺑﻪ دو اوﻗﯿﻪ و ﯾﮏ
درھﻢ و ﯾﺎ دو درھﻢ ﺧﺮﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮار  ٢رﺳﯿﺪ ،اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﺎوی را ﮐﺸﺘﻨﺪ و از
آن ﺧﻮردﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮا دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،و دو رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ وزن ﻧﻤﻮد .٣
ﺧﺎرج ﺷﺪن زﻧﺎن در ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا

ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻏﺰوه ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺎﺋﺸﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﺶ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮد .در وﻗﺖ ﻏﺰوه ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ھﻢ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
ﺧﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ )در ﮔﺬﺷﺘﻪ(  ٤اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﮫﻢ ﻣﻦ از
ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮآﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
آن وﻗﺖ زﻧﺎن )ﻓﻘﻂ( اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،و ﮐﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺛﻘﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺘﺮم
)ﺑﺮاﯾﻢ( ﭘﺎﻻن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،در ھﻮدج ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﻤﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﻻن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻮدج ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آن را ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﮫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﺳﺮ ﺷﺘﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ آن ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از آن ﺳﻔﺮ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،وﻗﺘﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺐ را ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ،
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۰۸۷
 -٢ﺻﺮار ،ﻧﺎم آﺑﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۳۰۸۹
 -٤اﯾﻦ ﻧﺺ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ھﺸﺎم اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﭙﺲ اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﻮچ ﮐﺮدن را اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮد ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و در ﮔﺮدﻧﻢ ،ﮔﺮدن ﺑﻨﺪی داﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ در آن
ﻣﮫﺮه ﻇﻔﺎر  ١ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪهام ،از ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ اﻓﺘﺎده ،و ﻣﻦ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪام .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدم وﻟﯽ آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ -و
ﻣﺮدم ھﻢ در ﺣﺎل ﮐﻮچ ﺑﻮدﻧﺪ ،-آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و
آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﺷﺘﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺎﻻن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﻻن ﻧﻤﻮدن آن ﻓﺎرغ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﻦ
آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ھﻮدج را ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ھﺴﺘﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﺎرش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻦ در داﺧﻞ آن ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن را ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮﺷﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﺑﻮد و ﻧﻪ ھﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  ،٢و ﻣﺮدم
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺟﻠﺒﺎﺑﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪم ،و در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮ ﭘﮫﻮل ﺧﻮاﺑﯿﺪم ،و
ً
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﻢ ﺑﺮآﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮاب ﺑﻮدم ،ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻣﻌﻄﻞ
ﺳﻠﻤﯽ از ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،وی از ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺿﺮورتھﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،
ّ
و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،وی ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﻧﺰدم ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد  -او ﻣﺮا ﻗﺒﻞ
َّ َّ َّ ٓ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم ﮔﺮدد ،ﻣﯽدﯾﺪ  -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ﴿ :إِنا ِ�ِ ��ا
َ
َۡ َ
ج ُعون﴾ »ﻣﺎ از ﺧﺪاﯾﯿﻢ و ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ« ،ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻦ
إِ�هِ � ٰ ِ
در ﻟﺒﺎﺳﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ- :ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ -ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪﺟﺎ داﺷﺖ؟
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﺰدم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺘﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮار ﺷﻮ و ﺧﻮدش از ﻣﻦ دور ﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﺪم ،و او ﺳﺮ ﺷﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻃﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺮدم را درک ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻧﻪ از ﻣﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم ،در آن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮدم ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮم را ﺟﻠﻮﮐﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه اھﻞ اﻓﮏ آن ﺣﺮفھﺎ
 -١ﻇﻔﺎر :اﺳﻢ ﺷﮫﺮی اﺳﺖ در ﺣﻤﯿﺮ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭽﮑﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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را ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯽﻗﺮار و ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﭼﯿﺰی از آن ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ.
ّ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮﯾﺾ
ﺷﺪم ،و از آن ﺣﺮفھﺎ  ١ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻨﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،آﻧﮫﺎ ھﻢ ﮐﻢ و زﯾﺎدی از آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﻄﻒ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ
ﻣﯽﺷﺪم ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻟﻄﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ در آن ﻣﺮﯾﻀﯽ ام ،ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﻨﻤﻮد ،و
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را از وی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪم .وی ﭼﻮن وﻗﺘﯽ )ﻧﺰد ﻣﻦ( داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎدرم
ﻧﺰدم از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟« و ﺑﺮ آن زﯾﺎد
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا -اﻟﺒﺘﻪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻔﺎﯾﺶ را در ﻗﺒﺎل ﺧﻮد دﯾﺪم -اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎدرم اﻧﺘﻘﺎل
ﮐﻨﻢ ،و او از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻧﺰد
ﻣﺎدرم رﻓﺘﻢ ،و از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ
ﺷﺐ ،ﺗﺎ ﺣﺪی از ﺑﯿﻤﺎری ام ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﻣﺎ ﻗﻮم ﻋﺮب ﺑﻮدﯾﻢ ،و در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﻤﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽھﺎ را ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻋﺠﻢھﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺧﻮد را از آن راﺣﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ و آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ،
و ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و زﻧﺎن در ھﺮ ﺷﺐ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖﺷﺎن ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﺷﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و ھﻤﺮاھﻢ ام ﻣﺴﻄﺢ
دﺧﺘﺮ اﺑﻮ رھﻢ ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی ﺑﺎ ﻣﻦ راه ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن
در ﺟﺎﻣﻪاش ﭘﯿﭽﯿﺪ و اﻓﺘﺎد ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻄﺢ ھﻼ ک ﮔﺮدد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ  -ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺣﺮف ﺑﺪی ﺑﺮای ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪر ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﯽ!! ﮔﻔﺖ:
ای دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺒﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﮕﺎه او
ﺣﺮفھﺎی اھﻞ اﻓﮏ )ﺗﮫﻤﺖ( را ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ- ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻗﺎدر ﻧﺸﺪم ﮐﻪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﺟﮕﺮم را ﭘﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد!
 -١از ﺻﺤﺒﺖ و دروغ ﺑﺎﻓﯽھﺎی اھﻞ اﻓﮏ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺮدم اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺣﺮفھﺎ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ؟ وی ﮔﻔﺖ :ای
دﺧﺘﺮم ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺒﮏ ﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎدر اﺳﺖ ،ﮐﻪ زن زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻧﺰد ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻣﺮد او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺒﺎغھﺎﯾﯽ ھﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﺿﺪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﻣﺮدم ھﻢ ﭼﯿﺰھﺎی
زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
و ﻣﻦ از آن ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،-و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ای ﻣﺮدم،ﭼﺮا ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺮا در اھﻠﻢ اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ از آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﺪﯾﺪهام ،و آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -
ﻣﻦ از وی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﺪﯾﺪهام ،و در ﺧﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﻢ ﺟﺰ ھﻤﺮاه ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و زﯾﺎدﺗﺮ آن )اﻓﺘﺮاﮔﻮﯾﯽھﺎ و اﻓﺘﺮاﭘﺮدازیھﺎ( ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﻣﺮداﻧﯽ از ﺧﺰرج ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺿﻤﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻄﺢ و ﺣﻤﻨﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮ ﺣﻤﻨﻪ ،زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮد ،و ھﯿﭻ زﻧﯽ از زﻧﺎﻧﺶ در ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﻏﯿﺮ از وی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮد.
وﻟﯽ زﯾﻨﺐ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﻨﺶ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،و ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺣﻤﻨﻪ در آن
ﻣﻮرد ،آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻤﻮد ،و در آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاھﺮش ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
و ﺑﺪان ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن ﺧﻄﺒﻪ را اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،اﺳﯿﺪ ﺑﻦ
ﺣﻀﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! اﮔﺮ از اوس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﮐﺎر آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺑﺮادران ﺧﺰرﺟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮت ،دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ اھﻞ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن زده ﺷﻮد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺎده -ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ  -١ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ -ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،-ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن زده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯽ آﻧﮫﺎ از ﺧﺰرجاﻧﺪ ،و اﮔﺮ از ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯽ .اﺳﯿﺪﺑﻦ
ﺣﻀﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ دﻓﺎع

ً
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎھﺮا در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﺷﺨﺺ ﻧﯿﮏ و ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮد .م.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد در
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس و ﺧﺰرج ﺷﺮی واﻗﻊ ﺷﻮد.
و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ
زﯾﺪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد ،اﺳﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮔﻔﺖ  ،١و
ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰود :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اھﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﺟﺰ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و اﯾﻦ
ﺣﺮف دروغ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪ ،و ﺗﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪﺟﺎی وی زن دﯾﮕﺮی ﺑﮕﯿﺮی ،از اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﭙﺮس ،وی ﺑﻪ ﺗﻮ راﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ.
آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﯾﺮه را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺑﺮﯾﺮه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ زد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص راﺳﺖ ﺑﮕﻮ .ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،و ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﯿﺰی را
ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و او را دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادم ﮐﻪ آن را
ﻧﮕﻪ دارد ،وﻟﯽ او در ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آﻣﺪه ﺧﻤﯿﺮ را ﻣﯽﺧﻮرد!!
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدم داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ،و زﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﻧﺰدم ﺑﻮدﻧﺪ ،-وی ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﺪا
ﺑﺘﺮس ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﯽ ،از آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ« .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺣﺮف را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،اﺷﮏ ھﺎﯾﻢ ﯾﺦ زد ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از
آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،و اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﮐﺸﯿﺪم ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﺑﺪھﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدﻧﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد،
ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺎزل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
ﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،وﻟﯽ ّ
ﺗﻤﻨﺎ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﯿﺰی را در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن )آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد( ،از ﻣﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ از ﺑﺮاﺋﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ام ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص از آن ﺧﺒﺮی
دھﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻔﺴﻢ ﻧﺰدم از آن ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ
ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪم ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ
 -١ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و او راﺳﺘﻮد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﻤﯽدھﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﺪھﯿﻢ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهای را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
در آن روزھﺎ ﺑﺮ آل اﺑﻮﺑﮑﺮ س داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آن دو ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺷﮑﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪی در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﻢ -و ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺑﺮی و ﭘﺎک
ھﺴﺘﻢ ،-در آن ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ را ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻢ،
ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ!! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن اﺳﻢ ﯾﻌﻘﻮب ) ÷( را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻧﯿﺎﻣﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ :وﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
َ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ٞ َ ٞ
﴿فص� �ِيل ۖ وٱ� ٱلمستعان
� َما ت ِصفون﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۱۸ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎری دھﻨﺪه

اﺳﺖ«.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﻮز از ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﯽ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎل ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪاش
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،و ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﺣﺎﻟﺖ را
دﯾﺪم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﻤﻮدم ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮی و ﭘﺎک
ھﺴﺘﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ روا ﻧﻤﯽدارد .وﻟﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن
ﻋﺎﺋﺸﻪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ھﻨﻮز آن ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﻮدم ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻣﺒﺎدا از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﺣﺎﻟﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص زاﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،وی ﻧﺸﺴﺖ
و ﻗﻄﺮهھﺎی ﻋﺮق از روﯾﺶ ﭼﻮن داﻧﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ ،در ﯾﮏ روز ﺳﺮد ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭘﺎک ﻧﻤﻮدن ﻋﺮق از روﯾﺶ ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد!! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮاﺋﺖ
ﺗﻮ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد ،و آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از ﻗﺮآن در آن ﺑﺎره ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻼوت ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﻮر داد و ﺑﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻦ اﺛﺎﺛﻪ ،ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و
ﺣﻤﻨﻪ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ -اﯾﻨﮫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ-

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٣٩٩

ﺣﺪ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ  .١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ھﻢ از زھﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎق
ﻓﻮاﺋﺪ زﯾﺎدی ھﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه :ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻤﯽﺧﯿﺰم ،و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاءﺗﻢ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ِين َجا ٓ ُءو بٱ ۡ� ۡف ِ ُ ۡ َ ۡ ُ ّ ٞ
﴿إ َّن ٱ َّ� َ
ك عصبة مِن�م﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۱۱ :
ِ
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺰرگ را آوردهاﻧﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻤﺎاﻧﺪ«.
ھﻤﻪ ده آﯾﻪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را در ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ  -ﮐﻪ ﺑﺮ
ً
ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮاﺑﺘﺶ ﺑﻪ وی و ﻓﻘﺮش اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﻮد  -ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا
ﭼﯿﺰی را ،ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
ْ ُ
ۡ
ۡ
َ َۡ ُ ُ ْ َۡ ۡ
ُ
�ك َ
ِن� ۡم َوٱ َّ
� َوٱل َم َ ٰ
لس َع ِة أن يُ ۡؤتُ ٓوا أ ْو ِ� ٱل ُق ۡر َ ٰ
﴿ َو� يَ�ت ِل أ ْولوا ٱلفض ِل م
ِ�
َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓۗ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ
�ن � َ
َوٱل ۡ ُم َ� ٰجر َ
ب
س
� ل� ۡ ۚم
يل ٱ�ِۖ و�عفوا و�صفحوا �� �ِبون أن �غفِر ٱ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َوٱ َّ ُ
� َ� ُفورَّ ٞرح ٌ
ِيم ] ﴾٢٢اﻟﻨﻮر.[۲۲ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺻﺎﺣﺒﺎن درﺟﻪ ﺑﺰرگ از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن وﺳﻌﺖ و داراﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ داران ﭼﯿﺰی ﻧﺪھﻨﺪ ...آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ را

ﺑﯿﺎﻣﺮزد؟ واﻟﻠﻪ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :آری- ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ .و
ً
ھﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا
اﯾﻦ را از وی ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
()۳/۲۷۰آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ
) (۹/۲۳۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم« ) (۱۹۱ :۱۸۷/۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری )(۲۶۶۱
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۸۸۲و اﺣﻤﺪ ) (۶۱۱ :۵۹ /۶و ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۸۰و دﯾﮕﺮان.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺎرج ﺷﺪن زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻃﺮف -وی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ -ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ
ﺑﺎ او ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﻧﮫﺎﻟﯽ ﺑﻮدم ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا )ﺑﺮ(
ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﺳﻮارﯾﺶ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﺻﺒﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد) ،و ﺷﺘﺮ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ( ،و ﻣﻦ ھﻢ از ﺧﺮﺟﯿﻦ ﺳﻮاری اش ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪم .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮﻧﯽ از ﻣﻦ در آن اﺳﺖ ،و آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﺣﯿﺾ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪم و ﺣﯿﺎ ﮐﺮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮا دﯾﺪ ،و ﺧﻮن را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﯿﺾ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﯽ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد» :وﺿﺢ ﺧﻮدت را اﺻﻼح ﮐﻦ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻇﺮﻓﯽ از
آب را ﺑﮕﯿﺮ ،و در آن ﻧﻤﮏ ﺑﯿﻨﺪاز ،و ﺳﭙﺲ ﺧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺟﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﻮی و
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮﮔﺮد«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺒﺮ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ داد ،و اﯾﻦ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪی را ﮐﻪ در ﮔﺮدﻧﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮدش آن را در ﮔﺮدﻧﻢ آوﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ،
و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺖ آن در ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮔﺮدن
ﺑﻨﺪ ھﻤﺮاھﺶ دﻓﻦ ﮔﺮدد) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻋﺎدت وی ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﺣﯿﻀﺶ ﭘﺎک
ﻣﯽﺷﺪ ،در آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﻤﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آب
ﻏﺴﻠﺶ ھﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻤﮏ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و
اﺑﻮداود ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .واﻗﺪی اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ،از اﻣﯿﻪ ﺑﻨﺖ
اﺑﯽ ّ
اﻟﺼﻠﺖ ل رواﯾﺖ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۲۱/۳آﻣﺪه .و اﺣﻤﺪ ) (۲۲۱/۳و اﺑﻮداوود
) (۳۱۳در ﺳﻨﺪ آن اﻣﯿﺔ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ اﻟﺼﻠﺖ آﻣﺪه و وی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در »اﻟﻤﯿﺰان« ) (۲۷۶/۱آﻣﺪه .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﯽ داوود ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٤٠١

ﺑﯿﺮون ﺷﺪن زﻧﯽ و ّ
ﻗﺼﻪ ﺑﺰش
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ھﻼل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻮد از ﻃﻔﺎوه ،ﮐﻪ راھﺶ

از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﻮد ،وی ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻗﺎﻓﻠﻪای
از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺰد اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺧﻮاھﻢ رﻓﺖ ،و ﺧﺒﺮش را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦاﻧﺪ ﺧﻮاھﻢ آورد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص رﺳﺎﻧﯿﺪم ،او ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻓﺮﻣﻮد» :زﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻪای
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻓﺖ ،و دوازده ﺑﺰ را ﺑﺎ ﻗﻼب ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ از ﺧﻮد
ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﻓﺰود :وی ﺑﺰی را از رﻣﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ و ﻗﻼب ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اش را ﻣﻔﻘﻮد
ﻧﻤﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺧﻮدت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راھﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻧﻤﻮدهای ،ﮐﻪ ﺑﺮای وی )ﻣﺎﻟﺶ را( ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺰی از رﻣﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ و ﻗﻼب ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ام را ﮔﻢ ﻧﻤﻮدهام ،و ﺑﺰ و ﻗﻼب ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ام را از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ّ
ﺷﺪت ﺧﻮاھﺶ او را از ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای وی ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﮕﺎه ﺑﺰ وی وﻣﺜﻞ آن ،و
ﻗﻼب ﺑﺎﻓﻨﺪدﮔﯽ اش و ﻣﺜﻞ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،آن اﺳﺖ او ،ﻧﺰدش ﺑﺮو ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ از آن ﺑﭙﺮس« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۵/۲۷۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺧﺎرج ﺷﺪن ام ﺣﺮام ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن ﺧﺎﻟﻪ اﻧﺲ

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺰدش ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻨﺪی؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺘﻢ ،در ﺑﺤﺮ ﺳﺒﺰ  ٢در راه ﺧﺪا ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﺎل آﻧﮫﺎ ﭼﻮن ﻣﺜﺎل
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮھﺎﺳﺖ« ،ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﻣﺮا
از آﻧﮫﺎ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! وی را از آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺮدان« ،ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺑﻨﺖ
ﻣﻠﺤﺎن ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ- ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻨﺪی؟ -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺜﻞ آن
را ﮔﻔﺖ .ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﻣﺮا از آﻧﮫﺎ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦھﺎ ھﺴﺘﯽ ،ﻧﻪ از دوﻣﯽھﺎ و ﻧﻪ از آﺧﺮﯾﻦھﺎ«) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺲ س ﮔﻔﺖ:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۶۷/۵
 -٢اﯾﻦ ھﻤﺎن درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وی ﺑﺎ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﺑﻨﺖ ﻗﺮﻇﻪ  ١ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ وارد ﺑﺤﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺳﻮاری ﺧﻮد را ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺳﻮاری اش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮد
ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﯾﺪ ،و او از آن اﻓﺘﺎد و درﮔﺬﺷﺖ .٣ ٢
ﺧﺪﻣﺖ زﻧﺎن در ﺟﻬﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ

ﺧﺎرج ﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آب دادن ﻣﺮﯾﻀﺎن و ﻣﺪاوای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ّام ﺳﻠﯿﻢ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻣﯽرﻓﺖ،

وزﻧﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن را آب ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی
ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﺟﮫﺎد ﻣﯽرﻓﺖّ ،ام ﺳﻠﯿﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺟﮫﺎد
ﻣﯽرﻓﺖ ،ام ﺳﻠﯿﻢ ل را ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،و
آﻧﮫﺎ را آب ﻣﯽدادﻧﺪ وﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺪﻣﺖ رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ ّ
ﻣﻌﻮذ و ّام ﻋﻄﯿﻪ و ﻟﯿﻼی ﻏﻔﺎری )رﺿﯽ اﻟﻠﻪﻋﻨﮫﻦ( در ﺟﮫﺎد
ﺑﺨﺎری از رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ ّ
ﻣﻌﻮذ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ،

آب ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺮدﮔﺎن را ﻋﻘﺐ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ .و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در رﮐﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﻗﻮم آب ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن را ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ّام ﻋﻄﯿﻪ اﻧﺼﺎری ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ھﻔﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم ،در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم،
ﺑﺮایﺷﺎن ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ ،زﺧﻤﯽھﺎ را ﻣﺪاوا ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻣﺪاوم و ﻣﺰﻣﻦ

 -١ﺑﻨﺖ ﻗﺮﻇﻪ :ھﻤﺴﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن اﺳﺖ.
 -٢وی در ﻗﺒﺮس دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻗﺒﺮش در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎم ﻗﺒﺮ زن ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۲۸۷۷
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۱۰و ﺗﺮﻣﺬی ).(۱۵۷۵
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ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻟﯿﻼی ﻏﻔﺎری ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪم و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻣﯽﻧﻤﻮدم  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ّام ﺳﻠﯿﻢ و ّام ﺳﻠﯿﻂ اﻧﺼﺎری)رﺿﯽ اﻟﻠﻪﻋﻨﮫﻦ( در روز اﺣﺪ

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز اﺣﺪ ﻣﺮدم از اﻃﺮاف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ و ّام ﺳﻠﯿﻢ ب را دﯾﺪم ﮐﻪ

ﭘﺎرﭼﻪھﺎیﺷﺎن ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﺎﺑﻨﺪھﺎی  ٣ﺳﺎقھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽدﯾﺪم ،و ﻣﺸﮏھﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻏﯿﺮ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺸﮏھﺎ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖھﺎﯾﺸﺎن
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ آن را در دھﺎن ﻗﻮم ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ .و ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﭘﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را در دھﺎن ﻗﻮم ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ  .٤اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ و
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۳۰از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

و ﺑﺨﺎری از ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﭘﺎرﭼﻪھﺎﯾﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻋﺪهای از زﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ
دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﻧﺰدت ھﺴﺖ ﺑﺪه -ھﺪفﺷﺎن ام ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ ﻋﻠﯽ س ﺑﻮد،-
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ام ﺳﻠﯿﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ -ام ﺳﻠﯿﻂ از )زﻧﺎن (  ٥اﻧﺼﺎر ،و از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ -ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :او در روز اﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۸۱۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۹ ،۲۸/۲۵در ﺳﻨﺪ آن ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« آﻣﺪه
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.(۳۲۴ /۵) :
 -٣ﺧﻠﺨﺎل ﯾﺎ ﭘﺎزﯾﺐ .م.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۲۸۸۰ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۱۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۳۰/۹
 -٥ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺨﺎری ،در ﭘﺎﯾﺎن رواﯾﺖ ﻗﻮل دﯾﮕﺮی ھﻢ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺨﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﺰﻓﺮ«
ﮐﻪ »ﻣﯽدوﺧﺖ« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮوری ﻧﺒﻮدن ﺗﺮﺟﻤﻪ آن در ﻣﺘﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ .م.
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ﻣﺸﮏھﺎ را ﻣﯽدوﺧﺖ  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۷/۹۷
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺎرج ﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در روز ﺧﯿﺒﺮ

اﺑﻮداود از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺸﺮج ﺑﻦ زﯾﺎد از ﺑﯽﺑﯽ اش )-ﻣﺎدر ﭘﺪرش( -ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ :آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﯿﺒﺮ  ٢ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و در آن آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﯾﺸﺎن را از ﺳﺒﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﻣﻮی ﻣﯽرﯾﺴﯿﻢ و
ﺑﻪ آن در راه ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺗﯿﺮھﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ و
ﺳﻮﯾﻖ )ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ( ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯿﻢ .٣
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از زھﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن در ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن آب ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۶/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﻗﺘﺎل زﻧﺎن در ﺟﻬﺎد در روز اﺣﺪ

ﺟﻨﮕﯿﺪن ّام ﻋﻤﺎره در روز اﺣﺪ

اﺑﻦ ھﺸﺎم از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺪ اﻧﺼﺎری س ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪّ :ام ﺳﻌﺪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
رﺑﯿﻊ ب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ّام ﻋﻤﺎره  ٥س داﺧﻞ ﺷﺪم ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺧﺎﻟﻪ! ّ
ﻗﺼﻪات را
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻦ؟ ﮔﻔﺖ :در اول روز ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ھﻤﺮاھﻢ ﻣﺸﮑﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در آن آب ﺑﻮد ،ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪم ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﭼﯿﺮﮔﯽ و ﻧﺼﺮت از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ ،و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ در ﺟﻨﮓ اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪم،
و از وی ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت
ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪم) .راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮔﺮدن وی ﺟﺮاﺣﺘﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﻮد ﺑﻮد ،و ﻋﻤﻖ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۲۸۸۱
 -٢در اﺻﻞ ﺣﻨﯿﻦ آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۲۷۲۹و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق آن را ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۲۶۷۳از زھﺮی ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٥وی ﻧﺴﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﮐﻌﺐ ﻣﺎزﻧﯽ ﺧﺰرﺟﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد

٤٠٥

و ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ
ﻗﻤﺌﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﯿﻠﺶ ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از رﺳﻮل ﺧﺪا ص روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،روی
آورده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف ّ
ﻣﺤﻤﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام،
آﻧﮕﺎه ﻣﻦ و ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ و ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻠﻮی
وی را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و او اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ در ﺑﺪل آن ﺑﺮ وی ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ وارد
ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ ﺑﺮ آن دﺷﻤﻦ ﺧﺪا دو زره ﺑﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۴آﻣﺪه .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﺪی از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﻌﺼﻌﻪ از ام ﺳﻌﺪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ب ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۷۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و واﻗﺪی ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻪ ب ﻣﯽرﺳﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪّ :ام
ﻋﻤﺎره در آن روز ﺳﻮارﮐﺎری از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ  .٢و از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از ﻋﻤﺮ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در روز اﺣﺪ ھﺮ ﮔﺎه
ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم ،وی را  ٣ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ« .٤
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی از ﺿﻤﺮه ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﭘﺎرﭼﻪھﺎﯾﯽ آورده ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺎرﭼﻪای ﺧﻮب و ﺑﺰرگ ﺑﻮد،
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر اﺳﺖ ،اﮔﺮ آن را ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪ -ﮐﻪ اﺑﺘﺪای وﻗﺖ ﻋﺮوﺳﯽ وی ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س
ﺑﻮد -ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﮐﻪ از وی ﺑﻪ
آن ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖّ ،ام ﻋﻤﺎره ،ﻧﺴﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﮐﻌﺐ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم ،وی را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ در دﻓﺎع از
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ
ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١اﺑﻦ ھﺸﺎم در ﺳﯿﺮت ﺧﻮد ) (۳۰/۳اﺑﻦ ھﺸﺎم آن را ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در
»اﻻﺻﺎﺑﺔ« ﻧﯿﺰ از او ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ آورده اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺻﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ام ﻋﻤﺎره را .م.
 -٤ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
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ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺻﻔﯿﻪ در روز اﺣﺪ و روز ﺧﻨﺪق

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ھﺸﺎم و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺻﻔﯿﻪ ل روز اﺣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و در دﺳﺘﺶ ﻧﯿﺰهای ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻣﯽزد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای زﺑﯿﺮ) ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ( اﯾﻦ زن )را ﺑﮑﻦ(« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۴/۴۳۹آﻣﺪه.
ّ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ّ
ﻋﺒﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ل در ﺑﺎم
ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﺑﻮد ،ﺻﻔﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﺎن در آن ﻗﻠﻌﻪ ھﻤﺮاه زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی از ﯾﮫﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﮔﺸﺖ زدن در اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن ھﯿﭻ ﮐﺲ ھﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎ دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺣﺴﺎن اﯾﻦ ﯾﮫﻮدی
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ -در اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﻣﻦ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -از وی دراﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﯾﮫﻮدیھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ھﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮو او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن.
ّ
ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اھﻞ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﻧﺰد وی ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻤﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻢ ،و ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮﻧﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪﺳﻮی وی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪم و او را ﺑﺎ
ﺳﺘﻮن زدم و ﮐﺸﺘﻤﺶ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وی ﻓﺎرغ ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺣﺴﺎن،
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ ،و ﺗﺠﮫﯿﺰات وی را ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﻮن ﻣﺮا از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات وی ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺶ
ﺑﺎزداﺷﺖ .ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات وی ﻣﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۰۸از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از
ﭘﺪرش ب اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن از ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﻋﺮوه ،از ﭘﺪرش از ﺻﻔﯿﻪ ش ،ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در آن اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ :وی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺑﯽ
ﺧﯿﺜﻤﻪ و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ام ﻋﺮوه ﺑﻨﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،از ﭘﺪرش و او از ﺑﯽﺑﯽاش
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ﺻﻔﯿﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺎم از ﭘﺪرش ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۴۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﺻﻔﯿﻪ و زﺑﯿﺮ ب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۷/۹۹
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ )از ﻋﺮوه(  ،١و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار از زﺑﯿﺮ س
)ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ھﺮدو ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ( ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۶/۱۳۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ام ﺳﻠﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻨﺠﺮی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در روز ﺣﻨﯿﻦ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ در روز ﺣﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ )ﺑﻪﺳﻮی( رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﯾﺎ ّام ﺳﻠﯿﻢ را ﮐﻪ

ھﻤﺮاھﺶ ﺧﻨﺠﺮ اﺳﺖ؟! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ّام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ای ّام ﺳﻠﯿﻢ :ﺑﺎ آن
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﺑﺎ آن
او را ﺑﺰﻧﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۳۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۶۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ از
اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪّ :ام ﺳﻠﯿﻢ س روز ﺣﻨﯿﻨﯽ ﺧﻨﺠﺮی را ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد،

اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ آن را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﺮاه ّام ﺳﻠﯿﻢ ﺧﻨﺠﺮ اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻨﺠﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :آن را ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد ،ﺷﮑﻤﺶ را ﺑﺎ آن ﺑﺪرم ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص از آن ﺑﻪ ﺧﻨﺪه اﻓﺘﺎد .٣
اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ و ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻪ ﺗﻦ در روز ﯾﺮﻣﻮک
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﮑﻦ  ،٤دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻌﺎذ

ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س در روز ﯾﺮﻣﻮک ،ﻧﻪ ﺗﻦ از روﻣﯽھﺎ را ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .٥
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

 -١اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۰۹اﺣﻤﺪ ) (۲۸۶ ،۱۹۸ ،۱۹۰ ،۱۱۲/۳و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴۲۵ /۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۱۲۰ ،۱۱۹/۲۵
ّ
 -٣ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻣﺎ آن را از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -٤اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ در ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﮐﻌﺐ ب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
 -٥ﺣﺴﻦ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺳﻨﻦ ) (۳۰۷/۲/۳و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۰۳/۱۵۷ /۲۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »اﻟﺮد
اﻟﻤﻔﺤﻢ« ) (۱۵۴ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻨﻊ و اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎد

ﻣﻨﻊ و اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ّام ﮐﺒﺸﻪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ّام ﮐﺒﺸﻪ ل -زﻧﯽ اﺳﺖ از ﻋﺬره ،ﻋﺬره ﺑﻨﯽ ﻗﻀﺎﻋﻪ -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻼن و ﻓﻼن وارد ﺷﻮم.
ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ«ّ .ام ﮐﺒﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺠﻨﮕﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﻣﺪاوا ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﺎن را آب ﺑﺪھﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ّ
ﺳﻨﺖ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ :ﻓﻼن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽدادم ،ﺑﻨﺸﯿﻦ« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻻوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آﻧﮫﺎ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮھﺮان و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن ﻣﻌﺎدل ﺟﮫﺎد اﺳﺖ

ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده زﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ :اﯾﻦ ﺟﮫﺎدی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدان
ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رزق داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮوه زﻧﺎن،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎج اﯾﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از آن ﭼﯿﺴﺖ؟ )راوی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدی ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ :اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮھﺮ و اﻋﺘﺮاف
ﺑﻪ ﺣﻖ وی ﻣﻌﺎدل آن اﺳﺖ ،و اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﻤﺎ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺰار
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ )ھﻢ( آن را در ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آﺧﺮ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﺰد وی -ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص -زﻧﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده زﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ،
و از آﻧﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،آﻣﺪن و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﻢ
را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﻮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدان و زﻧﺎن ھﺴﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮫﺎد را ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ،دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﻨﺪ ،ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن زﻧﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رزق داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﮐﺪام ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﺑﺮی
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۴۳۱و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳۰۸/۸و »اﻻوﺳﻂ« ).(۲۲۹

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ :ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
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ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺮوی و اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮھﺮانﺷﺎن ،و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق آﻧﮫﺎ ،و اﻧﺪﮐﯽ از
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻃﻔﺎل و ﺟﻨﮕﯿﺪنﺷﺎن در ﺟﻬﺎد

ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻃﻔﻠﯽ در روز اﺣﺪ و ﺟﺮاﺣﺘﺶ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﻧﯽ در روز اﺣﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش داد،

وﻟﯽ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﺮدارد ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎدرش ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﺳﺎﻋﺪ وی ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﭼﺮﻣﯽ
ﺑﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن او را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﭘﺴﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ
در دﻓﺎع از ﺗﻮ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﭘﺴﺮم ،اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ .ای ﭘﺴﺮم،
اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ« .آﻧﮕﺎه او زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و اﻓﺘﺎد ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورده ﺷﺪ ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﭘﺴﺮم ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ« .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ وی

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪر ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺴﺖ.
آﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﺮﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد .ﺳﻌﺪ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻏﻼف ﺷﻤﺸﯿﺮش را
ﺑﺮای وی ﺑﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ )ﻧﯿﺰ( درﺑﺪر در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ورزﯾﺪم ،ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮی
وﺟﻮد داﺷﺖ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۷۰آﻣﺪه .و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۸۸و ﺑﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۱۴۷۴و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﺪل ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .رﺷﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﮐﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﺿﻌﻔﺶ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻐﯿﺮ ) (۱۶۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
در »اﻟﻀﻌﻔﺎء« ) (۳۰۲/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺜﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﮐﯿﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) .(۳۰۶ ،۳۰۵/۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن
را در »اﻟﻀﻌﯿﻒ« ) (۵۴۴-۵۴۸ /۱۱) (۵۳۴۰و »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ) (۱۲۱۳ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎ» :ﻃﺒﺮاﻧﯽ« ).(۱/۱۵۰/۳
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۴۹۱/۸از ﺷﻌﺒﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن
ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ اﺳﺖ .وی ﺻﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﮫﺎدت ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﯾﻦ را از ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را در روز ﺑﺪر ﺑﺒﯿﻨﺪ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ:
ای ﺑﺮادرم ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ ،و ﻣﺮا
ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎزم دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن را دوﺳﺖ دارم ،ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺎدت را ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ او
را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ او ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد .ﺳﻌﺪ س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻏﻼفھﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ
وی را از ﻓﺮط ﮐﻮﭼﮑﯽاش ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ ،و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮیﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۱۳۵آﻣﺪه ،و آن را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۶۹آﻣﺪه ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

