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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 الْحَمْدُ لِلِهِ رَبِّ الْعالَمین وصلی اهلل علی سیدنا محمد وآله

 الذین اذهب اللَّه عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا  

 وَالَّذِینَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أُوْلِئکَ هُمُ الْمُْؤمِنُونَ

 رَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ.حَقَّا  لَّهُم مَّغْفِ

 (۷۱)انفال 

 ۱ص:

 6ص:

 ۷ص:

 ۳ص:

 ۱ص:

 ۳۹ص:

 ۳۳ص: 

های بزرگ در تاریخ حضرت حمزه، عموی پیامبر صلی اهلل علیه و آله، از شخصیت

اسالم است، که در دفاع از اسالم تا پای جان ایستاد و آنگاه که توحید در مقابل شرک 

امیان اللَّه نیاز به یاران صدیق و حگرفت و رسولپرستی قرار و خداپرستی در برابر بت

 مخلص داشت، به یاری آن حضرت شتافت.

ترین وضعیت، که حتی بعضی از یاران ترین و خطرناکاو در جنگ احد، در سخت

 ها پناهها و پشت سنگهای کوهنزدیک پیامبر میدان نبرد را ترک کرده، به قلّه

ا سپر قرار دادن خویش و نبرد با دو شمشیر، از بردند، دلیرانه مقاومت کرد و بمی

خدا دفاع کرد و حمالت پیاپی دشمن را، که متوجه جان پیامبر بود، درهم رسول
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ترین وضع به شهادتش رساندند و در تاریخ به عنوان یکی شکست و سر انجام با فجیع

نامی اسالم  از بزرگترین سرداران و مجاهدان شجاع و با اخالص و از مدافعان و شهدای

از « هداسید الش»ترین الگو و سرمشق متجلّی گردید و مدال پرافتخار صورت عالیو به

 و« اسداللَّه»اللَّه صلی اهلل علیه و آله نصیبش شد و لقب زیبای سوی رسول

 ۳۵ص: 

 را به خود اختصاص داد.« اسدالرسول»

ان احد در رت مزار وی، قبرستبه جهت ترغیب و تشویق پیامبر صلی اهلل علیه و آله به زیا

طول تاریخ مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و همگان زیارت او را؛ مانند زیارت 

پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله بر خود الزم دانستند و در ساختن حرم و گنبد و بارگاه بر 

ر سبقت مدیگهروی قبر او، مانند حرم پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم به

ای از حرم و رواق و گنبد رو قبر شریف آن بزرگوار دارای مجموعهجستند و از اینمی

رسید ولی نزدیک به و بارگاه بود که قدمت و پیشینه آن، به قرنهای اول اسالم می

سیله ویکصد سال قبل، این حرم شریف، مانند سایر بقاع و حرمها در مدینه و مکه، به

ردید و اکنون از این بقعه پاک، بجز یک قبر خاکی و ساده باقی وهابیان تخریب گ

 نیست.

 حذف فرهنگی:

های جنگ، حمایت و مجاهدات، فداکاریها و حضور حماسی حضرت حمزه در صحنه

های نخست بعثت و پس از هجرت و نیز شهادت دفاع او از مقام شامخ نبوت در سال

تاریخ همواره از او یاد شود و همگان از کرد که در اش ایجاب میشجاعانه و مظلومانه

فضایل و معرفی شخصیتش بنویسند تا به صورت بزرگترین و زیباترین الگو و سرمشق 

در منابع اسالمی شناخته شود و در رأس شخصیتهای اسالمی؛ از اقوام، عشیره و صحابه 

رای تخریب بپیامبر صلی اهلل علیه و آله قرار گیرد، لیکن با تأسف باید گفت: دشمنان 

 شخصیت آن بزرگوار، به ابزار فرهنگی متوسل شده، کوشیدند با ذکر
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 ۳۱ص: 

های دروغین شخصیت او را نکردن اوصاف و فضایل وی، و ساختن داستانها و افسانه

 رنگ کنند.کم

های اوّلیه اهل سنت، نشانگر این است که خلفای مراجعه به منابع حدیثی و مجموعه

تالشی راکه در کم رنگ کردن شخصیت امیرمؤمنان، علی علیه اموی، همان سعی و 

اره های خاصی، درباند، به علل و انگیزهکار بردهالسالم و تحقیر ابوطالب و عقیل به

 اند.تر عمل کردهتر و در حذف شخصیت او قویحضرت حمزه عمیق

ش در حدّ تشویم که نه تنها شخصیو بدینگونه، با این مظلوم تاریخ و حدیث آشنا می

نبانان جشخصیت ساختگی دشمنان درجه یک اسالم، سردمداران کفر و الحاد و سلسله

بدر و احد معرفی نگردیده، بلکه برای موهون و مشوّه ساختن او، مطالب ناروا و 

ه اند کنابجایی، که دون شأن و مقام هر مسلمان است، به ساحت مقدّسش نسبت داده

 ها نیز راه یافته است!خودی متأسفانه گهگاهی به تألیفات

 زا!آور است و هم مشکلکشی برای ما، هم تکلیفاین نوع بینش و حق

پا سازد برای دفاع از مظلومی بهرو که این عملکرد، ما را موظف میآور از اینتکلیف

های تعصب و زدودن غبارهای ضخیم، که قرنها بر آن خیزیم و در کنار زدن پرده

کنیم و آن چهره تابناک و مظلوم را از پشت ابرهای تیره و تار به  گذشته است، تالش

 مان بنمایانیم.جامعه اسالمی

رو که این حرکت موجب شده است حقایق فراوانی در زا است؛ از آنو اما مشکل

 معرفی شخصیت آن حضرت، از

 ۳۵ص: 

ای دن بقایدست آوردسترس خارج و در البالی حوادث تاریخی دفن شود و طبعا  در به

جای مراجعه به مظان و جایگاه ناچیز هم با مشکل مواجه گردیم و در نیل به مطلبی به

 خود، به منابع دیگر و فصول مختلف مراجعه کنیم.
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توان با مراجعه به متون تفسیری و حدیثی و تاریخی، به مطالب ولی در عین حال می

خوانندگان ارجمند را با  جا مانده درباره آن حضرت دست یافت کهارزشمند و به

و تحقیق  گیریبخشی از فضایل آن بزرگوار آشنا و راه را برای کسانی که فرصت پی

 سازد.بیشتری در این زمینه دارند، هموار می

با این مقدمه الزم است در این مختصر پنج موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی 

 قرار گیرد:

۳. 

 حضرت حمزه از دیدگاه قرآن

۵. 

 اللَّه صلی اهلل علیه و آله و ائمه هدی علیهم السالمحضرت حمزه در کالم رسول

۱. 

 هاحضرت حمزه در جنگ

۵. 

 تالش فرهنگی در مخدوش کردن شخصیت حضرت حمزه

۱. 

 حرم حضرت حمزه در بستر تاریخ

از خداوند منان مسألت دارم که ما را در این هدف یاری رساند و هدایت کند و این 

 ام واصل فرماید،چیز را از ما بپذیرد و ثواب آن را به روح والدین گرامیتالش نا

 بحقّ محمّدٍ و أولیائه علیهم السالم

 ۳۱۳۱محمد صادق نجمی، فروردین ماه  -قم

 ۳۱ص: 

 نگاهی کوتاه به دوران زندگی حضرت حمزه علیه السالم
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 اشاره

 

اش و کنیه« اسدالرسول»و « اسداللَّه»، «سیدالشهدا»حمزةبن عبدالمطّلب، ملقّب به 

و دختر عموی آمنه بنت وهب، « وهب»ابوعماره و ابو یعلی است. مادرش هاله دختر 

 مادر پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله است.

ام ندری بهحضرت حمزه عموی پیامبر و برادر رضاعی او است؛ زیرا هر دو از پستان ما

 اند.ثُوَیْبه شیر خورده

حضرت حمزه، بنا به نظریه مشهور، دو سال از پیامبر صلی اهلل علیه و آله بزرگتر بود و 

 طبق گفته مورّخان مشهور و نامی، او در سال دوم بعثت، اسالم را پذیرفت.

د، ربه گفته ابن اثیر و گروهی از مورّخان، چون حضرت حمزه ایمان خویش را اظهار ک

سران قریش فهمیدند که پیامبر، از این پس، نیرومند شده و اسالم دارای مدافع قوی 

 که بر ضدّ اسالم وهای زیادیگردیده است و با گرویدن وی به اسالم، از طرحهاو نقشه

 مسلمانان ترسیم کرده بودند، منصرف شدند.

 ۳6ص: 

آله، به مدینه هجرت کرد و حضرت حمزه همزمان با هجرت پیامبرخدا صلی اهلل علیه و 

در صف مهاجرانِ نخستین قرار گرفت. او اولین فرمانده و پرچمدار اسالم است که از 

گویی به حمله مشرکان، به اللَّه در رأس گروهی از مسلمانان برای پاسخسوی رسول

 اعزام گردید.« سیف البحر»نام محلّی به

کت کرد و در جنگ بدر، در معرض در جنگهای متعدّد دیگر؛ مانند بدر و احُد شر

امتحانی سخت قرار گرفت و از سران قریش چند نفر؛ از جمله شیبةبن ربیعه و طُعَیمة 

ابن عدی را به دست خود به هالکت رسانید و در قتل یکی دیگر از مشرکان نامی؛ 

 با امیرمؤمنان علیه السالم شرکت جست.« عتبةبن ربیعه»یعنی 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

ها، زبانرد خاص و عام و مورد تأیید دوست و دشمن شجاعت حضرت حمزه در جنگ

 جنگید!است ولذا در جنگ بدر و احُد وی با دو دست و با دو شمشیر می

به کالهخود خویش، از « پرِ شترمرغی»حضرت حمزه در میدان جنگ با نصب کردن 

دیگر فرماندهان و جنگجویان مشخص و برجسته بود و به همین جهت در جنگ بدر 

سران دشمن پس از آنکه به اسارت مسلمانان در آمد و چشمش به حمزه افتاد، یکی از 

 پرسید: این کیست؟ گفتند:

 حمزةبن عبدالمطّلب. وی با تعجب گفت

 «ذاکَ الَّذِی فَعَلَ بِنا األفاعِیل»

 او بود که صفوف ما را تار و مار کرد و ما را به روز سیاه نشاند!

 نگ احد، پسحضرت حمزه در سال سوم هجرت، در ج

 ۳۷ص: 

 از کشتن سی و یک تن از سران دشمن، به مقام ارجمند شهادت نایل گردید.

 نگاهی از افق دیگر

خداوند متعال، مجد و شرفِ نسب، توأم با عّزتِ ایمان و دفاع از حریم اسالم را برای 

حضرت حمزه برگزید؛ زیرا او فرزند بزرگترین شخصیت جزیرةالعرب و رییس مکّه و 

بن عبدمناف بن قصیّ است. آری، نسب حمزه، بن هاشم ۳ (۳)ش؛ یعنی عبدالمطّلب قری

 نسب خاتمِ پیامبران است.

حمزه سیدالشهدا هم شریف است هم شرافت و کرامت را از پدر و اجداد خویش به 

و او از طرف مادر  اللَّه استمادر رسول« آمنه»ارث برده است. مادر حمزه، دختر عموی 

نیز دارای نسبی است واال و شریف که پیامبر خاتم نشأت گرفته از همان نسب واال و 

 خاندان اصیل است.
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عال اوصاف و اف. عبدالمطّلب ملقّب به شیبة الحمد، مردی عظیم و رفیع، متصف به -۳

ا به عنوان رییس برگزیدند و به وجود او مباهات پسندیده بود. قبیله قریش، او ر

که هر دو بزرگترین سمت در پیش و پس از  -داری کعبهکردند. کلیدداری و پردهمی

در اختیار او بود. پاسخ صریح عبدالمطّلب به فرمانده لشکر  -رفتنداسالم به شمار می

ز فرزندانش؛ مانند ابرهه، به هنگام هجوم به مکّه و نذر او در قربانی کردن یکی ا

حضرت ابراهیم و کشف چاه زمزم و ... بیانگر عظمت روح و ارتباط وی با عالم 

 العاده و خارج از متعارف است. معنویات، در سطحی فوق

 ۳۳ص: 

 شرافتی دیگر برای حمزه:

اش و پیامبر در میان اللَّه صلی اهلل علیه و آله است، هم برادر رضاعیاو هم عموی رسول

 پیمان اخوّت بست. ۵ (۳)زیدبن حارثه  او و

حمزه سیدالشهدا، از جهات متعدد بر دیگران برتری یافت و صفات عالی و اخالق 

 حسنه را از آن شجره اصیل و خاندان شریف به ارث برد.

ال و یکس او در ایمان، از سابقین در اسالم است و آنگاه به پیامبر ایمان آوردکه تنها

گذشت و تعداد مسلمانان از سی و نه مرد و بیست و سه اندی از بعثت آن حضرت می

کرد و آن روز اسالم دارای هیچ نفع مادی و دنیوی نبود. هرچه در باره زن تجاوز نمی

حمزه علیه استهزا وآزار مشرکان، ولیبود و تحملشد فشار وشکنجهبینی میاسالم پیش

ها، به چیزی جز برای احیای حق ودفاع ازحریم ن آزارها و شکنجهایالسالم درمقابل

 ۱ (۵)اندیشید. ... یَبْتَغُونَ فَضْل ا مِنْ اللَّهِ وَ ِرضْوَانا  .... اسالم نمی

 حمزه پیش از اسالم:
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 -که عموی آن حضرت بود -حضرت حمزه عالوه بر خویشاوندی نزدیک با پیامبر

 ای آن حضرت، دوستی صمیمی و رفیقی شفیق و برادری دلسوز و مهربان به شماربر

 

او را ترین اصحاب پیامبر است کهحارثه، ازنزدیکترین وصمیمی. زیدبن -۳

پذیرفت ودرجنگ مؤته فرماندهی لشکر را به او محوّل کرد و پسرخواندگی خویشبه

 ین جنگ به شهادت رسید. او در ا

  ۳. حشر:  -۵

 ۳۱ص: 

ا احضار کرد ر« ثُوَیبه»آمد؛ زیرا وقتی پیامبر خدا متولّد شد، عبدالمطّلب بانویی به نام می

و به وی دستور داد، همانگونه که به حمزه شیر داده، به محمّد نیز شیر دهد و بدینگونه 

 آن دو، با هم برادر رضاعی شدند.

دوران طفولیت را در خانه شیبة الحمد، عبدالمطّلب سپری کردند و در حمزه و محمّد 

میان این دو طفل الفت و صمیمیّت عمیق حاکم گردید و محمّد صلی اهلل علیه و آله در 

این دوران و دورانهای بعد، به حمزه، نه تنها به عنوان عمو و عضوی از اعضای خانواده 

اند گویا از یک پدر و مادر متولّد شدهعبدالمطّلب، بلکه به دیده برادری که 

نگریست؛ زیرا پیامبر که در دوران جنینی، پدر را از دست داده بود مانند حمزه می

تحت کفالت و قیمومّیت عبدالمطّلب قرار گرفت و از این پس محمّد و حمزه در زیر 

یک سقف و در کنار یک سفره و به صورت دو عضو و دو برادر در یک خانواده 

دگی را ادامه دادند. اخوّت رضاعی، قرابت ذاتی، هم سن بودن، در کنار هم زیستن و زن

 برخورداری یکسان از عواطف عبدالمطّلب و ...
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تر و صمیمیت عواملی بود که عالقه و الفت آنها را نسبت به هم، روز به روز عمیق

 ریزی کرد.متقابل در میان آنها را برای همیشه پی

 خدا صلی اهلل علیه و آلهدر ازدواج پیامبر

وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله قدم به بیست و پنج سالگی گذاشت، و تصمیم گرفت با 

 ، آن بانوی عاقله ازدواج«خدیجه بنت خویلد»

 ۵۹ص: 

کند و حرکت می« خویلد»به سوی خانه  ۵ (۳)کند، حمزه به همراه برادرش ابوطالب 

گیرد و در در این وصلت مبارک و ازدواج تاریخی، نقش خواستگاری را به عهده می

اللَّه با خدیجه است، گامهای اوّلیه را که حاصل ازدواج رسولایایجاد شجره طیّبه

 دارد.برمی

 

تگار عنوان خواسبن سعد و کامل ابن اثیر، طبری فقط حمزه را به. بر خالف طبقات ا -۳

ه اند که خطبه عقد به وسیلکند، ولی با توجه به اینکه همه مورخان نوشتهمعرفی می

ود که او شابوطالب ایراد گردیده و متن خطبه نیز در منابع منعکس شده است، معلوم می

 خیل بوده است. نیز به همراه حمزه، در امر ازدواج پیامبر د

 ۵۳ص: 

 حضرت حمزه از دیدگاه قرآن

 

در قرآن کریم چون به آیاتی مانند آیه شریفه وَالَّذِینَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَِبیلِ 
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 ۱ (۳) اللَّهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَُروا أُولئَِک هُمُ الْمُؤْمِنُوَن حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ

 بینیم:رسیم، حمزة بن عبد المطّلب را در رأس این مؤمنان و در قلّه ایمان میمی

اللَّه در مقابل ایمان آوردن در وضعیت سخت، یاری کردن و پناه دادن به رسول

 ددشمنان، آنگاه که همه مشرکان و دشمنان بر ضدّ او بسیج شده بودند، هجرت و جها

 در راه خدا است.

و باز چون به آیه شریفه ... ال یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبِْل الْفَتِْح وَ قاَتلَ أُولئِکَ أَْعظَمُ 

ل این رسیم، حضرت حمزه را در اوّ می 6 (۵)دَرَجَة  مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا ِمنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا ... 

 صف از

 

وآنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند وآنها که پناه » -۳

و روزی « رحمت خدا»اند، برای آنها آموزش دادند و یاری نمودند، آنان مؤمنان حقیقی

  ۷۵انفال: « ای است.شایسته

وزی انفاق کردند و جنگیدند با کسانی که بعد ازفتح انفاق کسانی که قبل از پیر» -۵

فتح  تر از کسانی هستند که بعد ازنمودند و جهاد کردند، یکسان نیستند، آنها بلند مقام

  ۳۹حدید: « انفاق نمودند و جهاد کردند.

 ۵۵ص: 

 هبینیم که قبل از فتح، جان خویش را در طبق اخالص گذاشت و با دشمنان بمؤمنان می

قتال و جهاد پرداخت و به خیل نخستین شهدای اسالم پیوست؛ قتال و شهادتی که به 

مُثله و قطعه قطعه شدن اعضای بدنش منجر شد و علفهای بیابان بر پیکر خونینش کفن 

 گردید.

و آیات متعدد دیگری که حمزه، سیدالشهدا علیه السالم، مصداق روشن و نمودار 
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 بارزی از این آیات است.

قرآن کریم، آیات متعدّدِ دیگری نیز وجود دارد که طبق نظریه مفسران و محدثان و در 

خصوص درباره حضرت حمزه بر اساس مضمون روایات از ائمه هدی علیهم السالم، به

نازل و یا درباره او تأویل شده است و خداوند سبحان در این سند آسمانی و از طریق 

ع از اسالم، مهر تأیید زده و استقبال او از شهادت در وحی بر ایمان و پایداری او در دفا

 کنیم:راه خدا را ستوده است که در این زمینه به نقل شش آیه بسنده می

۳- 

هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ فَالَّذِینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُْم ثِیابٌ مِنْ نارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ 

 ۷ (۳) رُؤُسِهِمُ الْحَمِیمُ 

اینان دو گروهند که در باره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند؛ کسانی که »

کافر شدند، لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و مایع سوزان و جوشان بر سرشان 

 «شود.ریخته می

 

  ۳۱حجّ:  -۳

 ۵۱ص: 

 ۳۳ (۵)و ابن ماجه  ۳۹ (۱)و سنن ترمذی  ۱ (۵)و صحیح مسلم  ۳ (۳)در صحیح بخاری 

آمده است که حضرت ابوذر رحمه اهلل گفت:  ۳۵ (۱)ز اهل سنت و شیعه و منابع دیگر ا

این آیه در باره دو گروه؛ گروهی حامی و مدافع سرسخت اسالم و گروه دیگر دشمن 

 توز و سرسخت اسالم نازل گردیده است؛کینه

 گروه اوّل

 و ۳۱ (6)امیرمؤمنان، حمزه و عبیده 
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 گروه دوم

 باشند که در جنگ بدر برابر هم قرار گرفتند.ولید، عتبه و شیبه از سران قریش می

در تفسیر فرات کوفی، نزول آیه شریفه را از طریق سُدیّ، از پیامبرخدا صلی اهلل علیه و 

 کند که پیامبر پس از نزول این آیه فرمود:آله نقل و اضافه می

ثالثةُ یَومَ الْقِیامة کَواسطة الْقالدة فِی اْلمُؤمنین و هؤالءِ الثالثة کَواسطة القالدة هؤُالءِ ال»

 ۳۵ (۷)«. فی الکُفّار

بند، خواهند در روز قیامت این سه تن، در میان مؤمنان، مانند مهره درشت گردن»

 درخشید؛ همانگونه

 

 ، تفسیر سوره حج. ۵ج  -۳

 به تفسیرهای الدر المنثور و المیزان، سوره حج مراجعه شود.  -۵

 همان.  -۱

 همان.  -۵

 همان.  -۱

اللَّه است. او ازشجاعان عرب و از عبیدةبن حارث بن عبدالمطّلب، پسر عموی رسول -6

 مدافعان اسالم بود که در جنگ بدر به شهادت رسید. 

  ۵۷۳یر فرات کوفی، ص تفس -۷

 ۵۵ص: 

 «بود. بند خواهندکه این سه تن دیگر، در میان کفّار و مشرکین مانند مهره درشت گردن

وَ  مِنْ الْمُْؤمِنِینَ رِجَاٌل صََدقُوا َما عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ َفمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ ِمنْهُمْ مَنْ یَنَْتظِرُ

 ۳۱ (۳)دِیل ا. مَا بَدَّلُوا تَبْ
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اند، صادقانه در میان مؤمنان، مردانی هستندکه بر عهد و پیمانی که با خدا بسته»

اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشیدند( و ایستاده

 «گروهی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

ن آیه در کند: ایلجارود، از امام باقر علیه السالم نقل میادر تفسیرقمی است که ابن ابی

 «مَنْ قَضَی نَحْبَهُ»باره حمزه، جعفر و علی علیهم السالم نازل گردیده است. منظور از 

ابن حجرِ مکی  ۳6 (۵)طالب است. بن ابیعلی« مَنْ یَنْتَِظرُ»حمزه و جعفر و منظور از 

میرمؤمنان علیه السالم در کوفه بر فراز منبر بود که از ایشان درباره این آیه گوید: ا

 پرسیدند. حضرت فرمود:

 «أللّهمَّ غُفْرا »

. این آیه در باره من و عمویم حمزه و پسر عمویم عُبیده نازل شده است که عبیده در 

ا تم تا محاسنم رترین این امّبدر و حمزه در احد به شهادت رسیدند و اما من منتظر شقی

 از خون سرم خضاب کند. این پیمانی است که حبیبم ابوالقاسم صلی اهلل علیه و آله از

 

  ۵۱احزاب:  -۳

  ۳۳۳، ص ۵تفسیر قمی، ج  -۵

 ۵۱ص: 

 ۳۷ (۳)آن خبر داد. 

۱- 

مَنُوا َو عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُْفسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَْجعَلُ الْمُتَّقِینَ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آ

 ۳۳ (۵)کَالْفُجَّارِ. 

اند، همچون مفسدان در آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده»
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 «کافران؟! زمین قرار دهیم یا پرهیزکاران را همچون

کند که این آیه در باره سه تن از مؤمنان در تفسیر فرات کوفی، از ابن عباس نقل می

طالب، حمزه و عبیده و سه نفر بن ابیمتقی، که عمل صالح انجام داده بودند؛ علی

 افزاید:مشرک مفسد؛ عتبه، شیبه و ولیدبن عتبه نازل گردیده است. ابن عباس می

ه در جنگ بدر با هم به مبارزه برخاستند؛ علی علیه السالم ولید را این دو گروه بودند ک

 ۳۱ (۱)کشت، حمزه عتبه را و عبیده شیبه را. 

۵- 

 ۵۹ (۵)یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَُنوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ 

 «اید، از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید و با صادقان باشید.نی که ایمان آوردهای کسا»

 

  ۳۹الصواعق المحرقه، ص  -۳

  ۵۳ص:  -۵

 ه. تهران.  ۳۵۳۹، چاپ سال ۱۱۱تفسیر فرات کوفی، ص  -۱

  ۳۳۱توبه:  -۵

 ۵6ص: 

که در این آیه شریفه آمده است، چند « صادقین»مرحوم طبرسی در باره مصداق 

ور از صادقین در این آیه، همان گوید: و گفته شده که منظاحتمال ذکر کرده، می

افرادی هستند که خداوند در آیه دیگر از آنها یاد کرده و فرموده است: رِجَالٌ صَدَقُوا 

مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنُْهمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ ...؛ یعنی حمزةبن عبدالمطّلب و جعفربن 

 ۵۳ (۳)طالب علیه السالم. بن ابیی علی، یعن«وَ مِنْهُم مَنْ یَنْتَظِرُ»طالب و ابی

۱- 
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اللَّهُ عَلَیْهِمْ مَِن النَِّبیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ َفأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ

 ۵۵ (۵)الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِیَن وَ حَسُنَ أُولئِکَ َرفِیقا . 

و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند )در روز رستاخیز( همنشین کسانی خواهد بود »

که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرد؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان، و 

 «های خوبی هستند.آنها رفیق

کند که روزی با پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله بن مالک نقل میشیخ طوسی از انس

جای آوردیم، آن حضرت پس از نماز، رو به ما نشست، من عرض نماز صبح را به

کردم: ای فرستاده خدا، اگر صالح بدانید تفسیر این آیه ... وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ ... را بیان 

 کنید.

 صداقپیامبر فرمود: م

 «نَبِیِّینَ»

 من هستم و مصداق

 «صِدِّیقِینَ»

 

 ، چاپ صیدا. ۳۳، ص ۱. مجمع البیان، ج  -۳

  6۱. نساء:  -۵

 ۵۷ص: 

 برادرم علی است و مصداق

 «شُهَداء»

 عمویم حمزه و اما مصداق

 «صالِحِین»
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 ۵۱ (۳)ند. باشدخترم فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین می

6- 

آتٍ وَ ُهوَ السَّمِیُع الْعَلِیُم* وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یُجاهِدُ مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاَء اللَّهِ فَإِنَّ أَجََل اللَّهِ لَ

ردگار و رستاخیز دارند، )در کسانی که امید به دیدار و لقای پرو» ۵۵ (۵)لِنَفْسِهِ .... 

 رسد. و کسی که )درکه خدا تعیین کرده، فرا میکوشند(؛ زیرا سر آمدیاطاعت او می

 «کند.کند، برای خود جهاد میراه خدا( جهاد و تالش می

د که از هاشم نازل گردیکند که این آیه در باره بنیبن سعید از ابن عباس نقل میحسین

 افزاید: درباره آنها اینالمطّلب و عبیدة بن حارث. ابن عباس میآنها است حمزةبن عبد

 ۵۱ (۱)آیه نیز نازل گردیده است: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا یَُجاهِدُ لِنَفْسِهِ ... 

 

  ۱۳، ص ۵۵. کنزالفوائد، به نقل بحاراألنوار، ج  -۳

  6و  ۱. عنکبوت:  -۵

 . تفسیر فرات کوفی.  -۱

 ۵۳ص: 

 ۵۱ص: 

 حمزه در کالم پیامبر و ائمه هدی علیهم السالم

 اللَّه و ائمه هدی علیهم السالمحضرت حمزه در کالم رسول

 اشاره
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اکنون پس از آشنایی با شخصیت حمزه علیه السالم در قرآن کریم به بیان بخشی از 

اللَّه صلی اهلل علیه و آله و ائمه هدی پردازیم که از زبان رسولفضایل آن حضرت می

علیهم السالم نقل شده و به دست ما رسیده است و با بخشی دیگر، در صفحات آینده و 

 به مناسبتهای مختلف آشنا خواهیم شد:

 شهیدان، جزانبیا واوصیااست:. حمزه آقای تمام1

دیث مفصّلی، با اسناد به حضرت سلمان، شیخ المحدّثین صدوق رحمه اهلل در ضمن ح

 کند:نقل می

در ایام مریضی پیامبر صلی اهلل علیه و آله که به ارتحال آن بزرگوار منتهی گردید، در »

کنار بستر آن حضرت بودم که فاطمه زهرا علیها السالم وارد شد. آن بانوی گرامی 

رای جاری شد. پیامبر ب اشگونهوقتی ضعف شدید را در پدر بزرگوارش دید، اشک به

 بیت سخن گفت و بخشیتسلّی و آرامش دخترش، از عنایات و برکات خداوند بر اهل

 های خدا را، که بر ایناز نعمت

 ۱۹ص: 

تیم بیتی هسخاندان ارزانی داشته است، بر شمرد تا بدینجا رسید که: ... دخترم! ما اهل

یک از گذشتگان و بر هیچکه خداوند شش صفت و ویژگی را بر ما عطا کرد و 

آیندگان عطا ننمود؛ زیرا پیامبر ما سیّد انبیا و مرسلین است و آن پدر تو است و وصّی ما 

سید اوصیا است و آن همسر تو است و شهید ما سیدالشهدا است و آن حمزةبن 

 عبدالمطّلب عموی پدر تو است.

به  د شهیدانی است که با ویفاطمه علیها السالم گفت: ای فرستاده خدا، آیا او تنها سی

 اند؟شهادت رسیده
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 ۵6 (۳) «پیامبر فرمود: نه، بلکه او سید شهدای اّولین و آخرین، بجز انبیا و اوصیا است.

شود که هم حضرت حمزه و هم حضرت با توجه به مضمون این حدیث، معلوم می

د و بودن برخوردارن« سید الشهدا»بن علی علیهما السالم برای همیشه، از افتخار حسین

بن گردد؛ با این تفاوت که حسیناین لقب برای همیشه به آن دو بزرگوار اطالق می

رور است ولی حضرت حمزه سید است علی حتی نسبت به حضرت حمزه هم سید و س

 نسبت به سایر شهدا، جز انبیا و اوصیا.

 

اللَّه صلی اهلل علیه و آله هو سیّد الشهداء الذین ُقتِلوا معه؟ قال بل قالت یا رسول. » -۳

وح و متن این حدیث را مشر«. سید شهداء األّولین و اآلخرین، ما خال األنبیاء و األوصیاء

 ، چاپ دارالکتب االسالمیه مالحظه کنید. ۵6۱ -۵6۵، صص ۳الدین، ج در اکمال

 ۱۳ص: 

گویند حضرت حمزه سیدالشهدای دوران که میاز نویسندگانبنابراین، توجیه بعضی

 خویش بود و نه سیدالشهدای همه زمانها، مخالف مضمون این حدیث شریف است.

 سروران اهل بهشت است:. حضرت حمزه از 2

 کند که:بن مالک نقل میشیخ صدوق همچنین از انس

اللَّه صلی اهلل علیه و آله فرمود: ما فرزندان عبدالمطّلب، سروران اهل بهشتیم. رسول

اللَّه، حمزه سید الشهدا، جعفر ذوالجناحین، علی، فاطمه، حسن، حسین و مهدی رسول

 ۵۷ (۳)علیهم السالم. 

 ترین عموی پیامبر صلی اهلل علیه و آله:. حمزه، محبوب3
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اللَّه نقل صدوق رحمه اهلل از امام صادق علیه السالم و آن بزرگوار از جدّش رسول

 کند که فرمود:می

 ۵۳ (۵)«. طالب و أحَبّ أْعمامی إِلیَّ حَمْزَةبن أبیاحَبّ إِخوانی إِلَیَّ عَلِیِ»

 «ترینِ عموهایم حمزه است.طالب و محبوببن ابیترین برادرانم علیمحبوب»

 ترین نامها در نزد پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله:. حمزه محبوب4

 کلینی رحمه اهلل از امام صادق علیه السالم نقل کرده است که:

 

امالی ...«. اللَّه و حمزة سیدالشهداء نحن بنو عبدالمطلب سادة أهل الجنة، رسول. » -۳

 صدوق، مجلس هفتاد و دوم. 

  ۵۳۳. امالی صدوق، مجلس هشتاد و دوّم، عمده ابن عقده  -۵

 ۱۵ص: 

؟ ی غالمٌ فماذا اسَمّیهاللَّه وُلَِد لِجاءَ رَجلٌ إِلَی النَّبِیّ صلی اهلل علیه و آله فقال یا رَسُول»

 ۵۱ (۳)«. قال: سَمِّهِ بِأَحَبِّ اْألَسماء إِلیَّ؛ حَمْزة

اللَّه صلی اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد: ای فرستاده خدا، شخصی محضر رسول»

نام « حمزه»فرزند ذکوری برایم متولّد شده است، چه نامی بر وی نهم؟ فرمود: او را 

 «ترین نامها در نزد من است.بگذار که محبوب

 . حمزه یکی از چهار راکب در قیامت:5

حدیثی از پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله چنین نقل مرحوم صدوق رحمه اهلل در ضمن 

 کند:می

نْ هُم بن عبدالمطّلب، فَقال: مَوَ ما فِی الْقِیامَةِ راکبٌ غَیرنا وَ نَحنُ أَربعةٌ فَقام إِلَیه العَبّاس»
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 اللَّه؟یا رَسُول

رسوله سید  فقال: أمّا أَنا فَعَلی الْبراق ... و عَمّی حمزةبن عبدالمطّلب أسداللَّه و أسد

 ۱۹ (۵)«. الشهداء عَلی ناقتی العضباء ... و أخی علیّ، عَلی ناقة من نوق الجنّة

 در قیامت همه پیاده هستند جز ما چهار تن.»

بن عبدالمطّلب عرض کرد: ای فرستاده خدا، آن چهار تن کدامند؟ فرمود: اما من عباس

 سوار بر براق

 

 . کافی کتاب العقیقة باب األسما و الکنی.  -۳

 . خصال باب األربعة.  -۵

 ۱۱ص: 

خواهم بود ... و عمویم حمزةبن عبدالمطّلب اسداللَّه و اسد رسول و سید شهدا بر شتر 

 «عضبای من سوار خواهد شد. و برادرم علی بر شتری از شتران بهشتی.

 جا آورنده صله رحم:ها و بهم دهنده نیکی. حمزه انجا6

کند که: پیامبر خدا چون در کنار جسد مُثله شده عمویش ابن حجر عسقالنی نقل می

 حمزه نشست، خطاب به وی چنین فرمود:

 ۱۳ (۳)«. اللَّه أی عمّ، لََقدْ کُنتَ وَصُول ا لِلرَّحِِم َفعُول ا لِلْخَیراترَحِمَکَ»

ای عمو، خدای رحمت کند تو را، که در صله رحم و انجام دادن کارهای نیک فعّال »

 «و کوشا بودی.

و « َوصُول رَحِم»اللَّه و معرفی حضرت حمزه به عنوان و این توصیف از زبان رسول

 امتیازی است که اختصاص به آن حضرت دارد.« فَعول خیرات»
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 . حضرت حمزه شفیع در روز قیامت:7

اللَّه صلی اهلل علیه و آله نقل در حدیث مفصّلی که امیر مؤمنان علیه السالم از رسول

 فرماید:نموده، آن حضرت، درباره حضرت حمزه می

 

  ۱۱۵، ص ۳. االصابه، ج  -۳

 ۱۵ص: 

 ۱۵ (۳)«. أمّا إنّ حمزة عَمِّی یُنَحّی جَهَنَّم مِن مُحِبِّیهِ»

 «همانا در قیامت عمویم حمزه جهنم را از دوستدارانش دور خواهد کرد.»

 و ...« حمزة اسداللَّه». در پایه عرش نوشته شده است: 8

در بصائرالدرجات در حدیثی از امام باقر علیه السالم، از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نقل 

کرده که آن حضرت در باره تعداد انبیا و تعداد اولوالعزم از آنان و اینکه هر پیامبری 

ند و کدارای وصی بوده، سخن گفته و آنگاه به خصوصیات خود و خاندانش اشاره می

 ید:فرمادر ضمن آن می

 ۱۱ (۵)«. عَلَی قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَکْتُوبٌ حَمْزَةُ: أَسَدُ اللَِّه وَ أََسدُ رَسُولِهِ وَ سَیُِّد الشُّهَدَاءِ »

 اللَّه صلی اهلل علیه و آله:. حضرت حمزه در دعای رسول9

که در جنگ خندق چون امیرمؤمنان علیه السالم با  ۱۵ (۱)کند الحدید نقل میابن ابی

عمروبن عبدوَدّ مواجه شدند و مبارزه آنان آغاز گردید، پیامبر صلی اهلل علیه و آله رو به 

 آسمان کرد و دستانش را باال گرفت و این دعا را مکرّر خواند:

 وْمَأَللّهمَّ إِنّکَ أَخَذْتَ مِنِّی عُبیدة یَومَ بَدر وَحَمزة یَ»
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  ۳۱۳۵، چاپ ۳۷6. تفسیر امام حسن عسکری، ص  -۳

  ۱۵؛ بصائرالدرجات، ص ۷، ص ۵۷؛ بحاراألنوار، ج ۵۵۵، ص ۳. کافی، ج  -۵

  6۳، ص ۳۱. شرح نهج البالغه، ج  -۱

 ۱۱ص: 

 احُد فَاحْفَظ عَلَیَّ الْیوَم عَلِیّا 

 «.۱۱ (۳)وَ َأنْتَ خَیْرُ الْوَارِِثینَ  ... رَبِّ لَاتَذَرْنِی فَرْدا 

خدایا! پسر عمویم عبیده را در جنگ بدر و عمویم حمزه را در جنگ احد از من »

 «گرفتی، پس امروز علی را برایم نگهدار. خدایا! مرا تنها نگذار، و تو بهترینِ وارثانی.

 . حضرت حمزه افضل شهدا است:11

کند که پیامبر صلی اهلل علیه و آله خطاب به مفید از ابو ایّوب انصاری نقل می شیخ

 حضرت فاطمه علیها السالم فرمود:

اللَّه لَهُ جَناحَین یَطیرُ بِهِما مَعَ المالئکة شهیدنا أفضل الشهداء و هو عمّک، وَ مِنّا مَنْ جَعَل»

 ۱6 (۵)«. وَ هُوَ ابنُ عَمّکَ

شهید ما أفضل شهدا است و آن عموی تو و از خاندان ما است؛ کسی که خداوند بر »

کند و آن پسر عموی تو وی دو بال عنایت فرموده که در میان فرشتگان پرواز می

 «است.

 

  ۵۱. انبیاء:  -۳

  ۵۷۱، ص ۵۵. امالی شیخ، به نقل از بحاراألنوار، ج  -۵
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 ۱6ص: 

 ۱۷ص: 

 حضرت حمزه در گفتار ائمه علیهم السالم

 حضرت حمزه در گفتار ائمه علیهم السالم

 اشاره

 

ن پردازیم و سخن آه میاکنون به نقل سخنان و گفتار ائمه علیهم السالم در این زمین

بزرگواران را که مانند حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله در بیان شخصیت حضرت 

حمزه به عنوان یکی از افتخارات از خاندان نبوت و در کنار شخصیت وجود مقدس 

اللَّه و امیرمؤمنان و حسنین و حضرت مهدی علیهم السالم عنوان گردیده است، رسول

 دهیم:نده ارجمند قرار میدر اختیار خوان

 حضرت حمزه در گفتار و احتجاج امیرمؤمنان علیه السالم

 در قرب اإلسناد آورده است که امیرمؤمنان علیه السالم فرمود: 37 (1). حمیری 1

یه و ه صلی اهلل علاللَّاللَّه عّز و جلّ لم یخلق فی األرض مثلهم؛ مِّنا رسولمنّا سبعةٌ خَلَقَهم»

 آله سیّد األوّلین واآلخرین،

 

. وی از اصحاب امام حسن عسکری است. و کتابش، قرب االسناد، ازمنابع حدیثی  -۳

 باشد. شیعه می
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 ۱۳ص: 

سیّد الشهداء  ووخاتم الّنبیّین و وصیّه خیر الوصیّین و سبطاه خیر األسباط؛ حَسَنا  و حَُسینا  

 حمزة عمّه و من قد طاف

 طار

 ۱۳ (۳)«. مع المالئکة جعفر و القائم )عجّ(

خداوند در میان خاندان ما هفت نفر خلق کرد که در روی زمین مانند آنها را نیافرید. »

آنگاه در معرفی این هفت تن چنین فرمود: از ما است پیامبرخدا که سّید اوّلین و آخرین 

و خاتم پیامبران است و از ما است وصیّ او که بهترین اوصیا است و دو سبطش حسن و 

طند و عمویش سید الشهدا و جعفر که به همراه فرشتگان پرواز حسین که بهترین اسبا

 «کند و قائم )عجّ(.می

 . حضرت حمزه در احتجاج امیرمؤمنان2

عمربن خطاب هنگام مرگش خالفت را به شورای شش نفری، متشّکل از امیرمؤمنان، 

بن عفّان، طلحه، زبیر، عبدالرحمان عوف و سعدبن ابی وقّاص محوّل کرد و عثمان

ای برای تعیین خلیفه جمع شوند و با دستور داد پس از مرگ وی، این شش نفر در خانه

فر با یکی از آنان بیعت کرد و تنها یک نفر که اگر چهار نوی بیعت کنند، به طوری

امتناع ورزید، گردن او را بزنند و اگر دو نفر امتناع کرد گردن آن دو نفر را بزنند و 

 بن عفان بیعت نمودند. در اینزمینه را طوری فراهم کرد که با عثمان

 

  ۱۱ . قرب اإلسناد، چاپ کوشانفر، ص -۳
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 ۱۱ص: 

اش را برای اتمام حجّت جلسه امیرمؤمنان سخنانی ایراد کرد و خصوصیات خانواده

دهم آیا در میان شما بجز من کسی شما را به خدا سوگند می»برشمرد تا اینکه فرمود: 

 هست که عمویش سید الشهدا باشد؟ گفتند: نه؛

 ۱۱ (۳)د الشهداء غَیْری؟! قالُوا: ال(. )نَشَدْتُکُم بِاللَّهِ هَلْ فِیکُم أَحَدٌ عَمُّهُ سیّ

 . حضرت حمزه در احتجاج امیرمؤمنان در بصره:3

کند: روزی که امیرمؤمنان علیه السالم در بن نباته نقل میاز اصبغ ۵۹ (۵)مرحوم کلینی 

خدا که به شتر مخصوص رسولد، در حالیبصره بر لشگر طلحه و زبیر پیروز گردی

 صلی اهلل علیه و آله سوار بود در معرفی خود و خاندانش خطاب به مردم چنین فرمود:

خواهید بهترین خلق در قیامت را برای شما معرفی کنم؟ ابوایوب انصاری آیا می»

 گفت: آری، ای امیر مؤمنان معرفی کن، زیرا تو همیشه شاهد و حاضر بودی و ما

غایب. امیر مؤمنان علیه السالم فرمود: بهترین مردم در روز قیامت هفت نفر از فرزندان 

کند فضیلت آنها را مگر کافر. در اینجا عمّار عبدالمطلب خواهند بود که انکار نمی

که خدا مردم را در عرض کرد: ای امیرمؤمنان، آنها را بنام معرفی کن، فرمود: روزی

بهترین آنها پیامبرانند و افضل پیامبران محمد صلی اهلل علیه و کند، یک وادی جمع می

 آله است و بهترین هر اّمت پس از پیامبرشان وصیّ آن

 

 آمده است.  ۵۳۹ -۳۳۳، صص ۳. مشروح این سخنرانی در احتجاج طبرسی، ج  -۳

  ۵۱۹، ص ۳. کافی، ج  -۵
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 ۵۹ص: 

تا پیامبر دیگری مبعوث شود، پس بهترین همه اوصیا وصیّ محمد است  پیامبر است

 )علیه و آله السالم(. آنگاه فرمود:

آگاه باشید که افضل خلق بعد از اوصیا، شهدا هستند و افضل همه شهدا حمزةبن 

طالب است که دارای دو بال رنگین است. و این دو بال از عبدالمطلب و جعفربن ابی

جز وی داده نشد و خداوند به وسیله او به محمد کرامت و شرافت  این امت به کسی

بخشید و دیگر دو سبط پیامبر حسن و حسین و دیگری مهدی است که او را از خاندان 

کند. آنگاه این آیه را خواند: وََمنْ یُطِعْ اللَّهَ وَالرَُّسولَ فَأُْولَئِکَ مََع الَّذِینَ ما انتخاب می

َلیْهِمْ مِنْ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاِء وَالصَّالِحِینَ وََحسُنَ أُوَْلِئکَ رَفِیقا * ذَلَِک أَنْعَمَ اللَّهُ عَ

 ۵۳ (۳)الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ وَکَفَی بِاللَّهِ عَلِیما . 

امیرمؤمنان علیه السالم در این بیان، حضرت حمزه را در فضیلت و منزلت در روز 

قیامت در ردیف پیامبر و امیر مؤمنان و حسنین و حضرت مهدی )عجّ( قرار داده و با 

 خواندن آیه شریفه

 ...«اللَّهَ یُطِعْوَمَنْ»

 ۵۵ (۵)رده است. او را از مصادیق شهدایی که قرآن مجید از آنان یاد نموده، معرفی ک

 

  6۱ -۷۹. نساء:  -۳

. عَنْ أَصْبَغَ بْنِ نُبَاتََة الْحَنْظَلِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُْؤمِنِینَ علیه ۵۱۹، ص ۳. الکافی، ج  -۵

 بَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَِّه صلی اهلل علیه و آله ثُمَّ قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ أَالسالم یَوْمَ افْتَتَحَ الْبَصْرََة وَ رَکِ

یَا  یال أُخْبِرُکُمْ بِخَیِْر الْخَلِْق یَوْمَ یَجْمَعُهُمُ اللَّهُ؟ فَقَاَم إَِلیْهِ أَبُو أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیُّ فَقَالَ: بَلَ

کُنْتَ تَشْهَدُ وَ نَغِیبُ، فَقَالَ: إِنَّ خَیْرَ الْخَلْقِ یَْومَ یَجْمَعُهُمُ اللَّهُ  أَمِیرَالْمُؤِْمنِینَ حَدِّثْنَا، فَإِنَّکَ

ارُ بْنُ سَبْعَةٌ مِنْ وُلْدِ َعبْدِ الُْمطَِّلبِ ال یُنْکِرُ فَضْلَهُمْ إِلَّا کَافِرٌ وَ ال یَجْحَدُ بِهِ إِلَّا جَاحِدٌ فَقَامَ عَمَّ
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َل یَا َأمِیرَ الْمُؤْمِِنینَ، سَمِّهِمْ لََنا لِنَعْرِفَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ خَیْرَ الْخَلْقِ یَوْمَ یَاسِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَا

یَجْمَعُهُمُ اللَّهُ الرُّسُُل وَ ِإنَّ أَفْضََل الرُُّسلِ مُحَمَّدٌ صلی اهلل علیه و آله وَ ِإنَّ أَفْضََل کُلِّ ُأمَّةٍ 

هَا َحتَّی یُدْرِکَهُ نَبِیٌّ. أَال وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَوْصِیَاءِ َوصِیُّ ُمحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ نَبِیِّهَا وَصِیُّ نَبِیِّ

نُ عَبْدِ السَّالمُ أَال وَ إِنَّ َأفْضَلَ اْلخَلْقِ بَعْدَ الْأَوْصِیَاءِ الشَُّهدَاءُ، أَال وَ إِنَّ َأفْضَلَ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْ

جَعْفَرُبْنُ أَبِی طَالِبٍ، لَهُ جَنَاحَانِ خَضِیَبانِ یَطِیرُ بِهِمَا فِی الْجَنَّةِ، لَمْ یُنْحَْل أَحَدٌ مِنْ  الْمُطَّلِبِ وَ

ءٌ، کَرَّمَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدا  صلی اهلل علیه و آله وَ شَرَّفَهُ وَ السِّْبطَانِ هَذِهِ الْأُمَّةِ جَنَاحَانِ غَیْرُهُ شَیْ

لْحُسَیْنُ وَ الْمَْهدِیُّ علیه السالم یَجْعَلُهُ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنَّا أَهْلَ الْبَْیتِ، ثُمَّ تَال هَذِهِ الْحَسَنُ وَ ا

دِّیقِینَ صِّاْآلیَةَ: وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئَِک مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ ال

 هَداءِ وَ الصَّالِِحینَ وَ حَسُنَ أُولئَِک رَفِیقا * ذلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ َو کَفی بِاللَّهِ عَلِیما . وَ الشُّ

 ۵۳ص: 

 . حضرت حمزه در احتجاج امیر مؤمنان علیه السالم با معاویه:4

ی فای که معاویه به آن حضرت نوشته بود، در معرامیر مؤمنان علیه السالم در پاسخ نامه

 کند و حضرت حمزهخاندان خود و بیان نقاط ضعف خاندان معاویه، به نکاتی اشاره می

شمارد و ، از امتیازات این خاندان می«سیَّدی شباب اهْل الجنّة»را همانند حسنین، 

 فرماید:می

الَی اسْتُشْهِدُوا فِی َسبِیلِ اللَّهِ تَعَأَ ال تَرَی َغیْرَ مُْخبِرٍ َلکَ، وَ لَکِنْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ ُأحَدِّثُ أَنَّ قَوْما  »

مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ، وَ لِکُلٍّ فَضْلٌ، حَتَّی ِإذَا اسُْتشْهِدَ شَهِیدُنَا، قِیلَ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ، وَ 

نَّی یَکُونُ یْهِ ... وَ أَخَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله بِسَبْعِینَ تَْکبِیرَة  عِنَْد صَالتِهِ عَلَ 

 ذَلِکَ وَ مِنَّا

 ۵۵ص: 

 النَّبِیُّ َو مِنْکُُم الْمُکَذِّبُ، وَ مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَ ِمنْکُمْ َأسَدُ الْأَحْالفِ وَ مِنَّا َسیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ 
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 ۵۱ (۳)...«. نَ وَ مِنْکُمْ حَمَّالَةُ الَْحَطبِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْکُْم صِبْیَةُ النَّارِ وَ مِنَّا خَْیرُ نِسَاِء الْعَالَمِی

نه اینکه بخواهم خبرت دهم بلکه به عنوان شکر و سپاسگزاری نعمت  -بینیمگر نمی»

جمعیتی از مهاجران و انصار در راه خدا شربت شهادت نوشیدند و  -گویمخداوند می

که شهید ما )حمزه( شربت اشند، امّا هنگامیبهمه آنان مشمول فضل خداوند می

ای پنج جاللَّه هنگام نماز بر وی )بهو رسول« سیدالشهدا»شهادت نوشید به او گفته شد 

که پیامبر دو خاندان با هم برابر است، در حالیتکبیر( هفتاد تکبیر گفت ... چگونه این

 )محمّد( از ما است و تکذیب کننده او )ابوجهل( از شما.

اسداللَّه )حمزه( از ما است و اسداألحالف؛ یعنی ابوسفیان سرکرده و سامان دهنده 

احزاب برای جنگ با پیامبر از شما. دو سیّد و آقای جوانان بهشت )حسن و حسین( از 

ما هستند و کودکان آتش )فرزندان مروان یا عقبةبن ابی معیط( از شما. بهترین زنان 

 ...«الة الحطب )همسر ابولهب( از شما جهان )فاطمه( از ما است و حم

 

  ۵۳البالغه، نامه . نهج -۳

 ۵۱ص: 

 . حضرت حمزه در احتجاج امیرمؤمنان علیه السالم با دانشمند یهودی:5

بن جعفر علیهما السالم از پدران خود از در روایت مشروحی که حضرت موسی

 علیهما السالم نقل کرده، چنین آمده است:بن علی حضرت حسین

ای یکی از دانشمندان یهود، پس از پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله در مدینه، در جلسه

که گروهی از صحابه؛ از جمله امیرمؤمنان علیه السالم حضور داشتند، شرکت نمود و 

اسالم، به صورت  ردر تفضیل حضرت ابراهیم علیه السالم و بعضی انبیای گذشته بر پیامب
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مناظره دالیلی ذکر کرد و امیر مؤمنان علیه السالم به یکایک دالیل او پاسخ گفت؛ از 

 جمله مسائلی که آن دانشمند مطرح نمود این بود که:

 ...«فَإِنَّ هذا إبراهیم قد أَضجع وَلَدَهُ وَ تَلَّهُ لِلْجَبِین »

اجرای امر خداوند بر زمین انداخت و این ابراهیم بود که فرزند خود اسماعیل را برای »

صورت دلبندش را به روی خاک گذاشت و آماده ذبح او گردید، ولی در پیامبر شما 

 «چنین حرکتی وجود نداشت.

 امیر مؤمنان علیه السالم در پاسخ وی فرمود:

ع منه بأفجلَقَدْ کانَ کَذلِکَ وَ لَقَْد أُعْطَِی إِبْراهیم بَعد االضطجاع الفداء و محمّد أصیب »

فجیعة إنّه وقف عَلی عمّه حمزة أسد اللَّه و أسد رسوله و ناصر دینه و قد فرّق بین روحه 

 و جسده فلم یبن علیه حرقة و لم

 ۵۵ص: 

یفض علیه عبرة و لم ینظر إلی موضعه من قلبه و قلوب أهل بیته لیرضی اللَّه عّز و جلّ 

فیة ال صلی اهلل علیه و آله: لَو ال أن تحزن صبصبره و یَسْتَسِلمَ ألمره فی جمیع الفعال و ق

لترکته حتی یحشر من بطون السباع و حواصل الطیر و لو ال أن یکون سنة بعدی لفعلت 

 «.ذلک

این مطلب را که در باره حضرت ابراهیم گفتی، صحیح است، ولی خداوند برای »

رستاد. اما ی فرو فجبران این ناراحتی، بالفاصله فدیه و عوض )گوسفند بهشتی( را بر و

محمد صلی اهلل علیه و آله بر مصیبتی باالتر از آن مبتال گردید؛ زیرا در کنار جسد 

روح و مُثله شده عمویش و ناصر و یاور دینش، حمزه اسداللَّه و اسدالرسول قرار بی

گرفت، ولی برای جلب رضای خداوند و تسلیم امر او صبر و شکیبایی را در پیش 

ر ناراحتی کرد و نه اشکی جاری ساخت و نه به جایگاه و محبوبیت گرفت، نه اظها

حمزه که در دل پیامبر و خاندانش از آن برخورداربود، توجّه نمود و چنین فرمود: اگر 
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نبود حزن و اندوه صفیه و اینکه پس از من مردم از این روش پیروی کنند، پیکر حمزه 

 ۵۵ (۳)« ان محشور شود.کردم تا از شکم درندگان و پرندگرا دفن نمی

 

 ۳۹؛ بحار، ج ۱۳۳ -۱۱۱، صص ۳. مشروح این مناظره در احتجاج طبرسی، ج  -۳

 آمده است.  ۵۷۱ -۵۱۳و  ۱۳، ۵۱، ۳۷صص 

 ۵۱ص: 

 حضرت حمزه در احتجاج امام حسن مجتبی علیه السالم:

شیخ طوسی رحمه اهلل از امام صادق، از پدر ارجمندش امام باقر و او از امام سجّاد 

کند که: امام حسن مجتبی علیه السالم در یک محاجّه و مناظره با علیهم السالم نقل می

 معاویه چنین فرمود:

قتال فو کان مِمَّن استجاب لرسول اللَّه صلی اهلل علیه و آله عمّه حمزة و جعفر ابن عمّه، 

اللَّه عنهما( فی قتلی کثیرة معهما من أصحاب رسول اللَّه صلی اهلل علیه و شهیدین )رضی

آله، فجعل اللَّه )تعالی( حمزة سید الشهداء من بینهم، و جعل لجعفر جَناحین یَطیر بهما 

ه، و اللَّه صلی اهلل علیه و آلمع المالئکة کیف یشاء من بینهم، و ذلک لمکانهما من رسول

منزلتهما و قرابتهما منه صلی اهلل علیه و آله، و صلّی رسول اللَّه صلی اهلل علیه و آله علی 

 «.حمزة سبعین صالة من بین الشهداء الَّذِین استشهدوا معه

که دعوت پیامبر را اجابت کردند، عمویش حمزه و پسر عمویش جعفر بود و از کسانی»

رت شربت شهادت نوشیدند اما خداوند که هر دو به همراه گروهی از اصحاب آن حض

معرفی کرد و برای جعفر دو بال « سیدالشهدا»از میان همه آنان، حمزه را به عنوان 

کند و این دو امتیاز برای این دو عنایت فرمود که آزادانه در میان فرشتگان پرواز می

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

یامبرخدا از پ و قرابت آنها نسبت به پیامبرخدا بود و باز« معنوی»شهید به جهت موقعیت 

 میان همه شهدا، که

 ۵6ص: 

 ۵۱ (۳)« با حمزه به شهادت رسیده بودند، تنها بر پیکر او هفتاد بار نماز خواند.

 بن علی علیهما السالم:حضرت حمزه در احتجاج حسین

، بر شبن علی علیهما السالم در صبح عاشورا، پس از تنظیم صفوف لشکر خویحسین

اسب سوار شد و در برابر دشمن قرار گرفت و با صدای بلند و رسا، خطاب به افراد 

لشگر عمر سعد، سخنان مفصّلی ایراد کرد و با آنان اتمام حجّت نمود و در ضمن این 

 بیانات، چنین گفت:

أیّها الناس أنسبونی من أنا؟ ثمّ ارجعوا إلی أنفسکم و عاتبوها فانظروا هل یحلّ لکم »

تلی و انتهاک حرمتی؟! أَ َلستُ ابن بنت نبیّکم و ابن وصیّه و ابن عمه و أوّل المؤمنین ق

بِاللَّهِ وَ المصدّق لرسول اللَّه بما جاء به من عند ربّه أو لیس حمزة سید الشهداء عمّ أَبِی، 

 أو لیس جعفر الطیار عمی، أو لم یبلغکم قَولَ رسول اللَّه لی و لِأَخی هذان سیدا شباب

 ۵6 (۵)...« أهل الجنّة 

 مردم! بگویید من چه کسی هستم، سپس به خود»

 

  ۵۳۱، ص ۵۵. مجالس طوسی به نقل بحاراألنوار، ج  -۳

؛ ۱۵۳، ص ۷. این سخنرانی با مختصر اختالف در متن آن، در تاریخ طبری، ج  -۵

و  ۵۱۱، ص ۳؛ مقتل خوارزمی، ج ۵۱۵؛ ارشاد مفید، ص ۵۳۷، ص ۱ابن اثیر ج  کامل

 طبقات ابن سعد آمده است. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

 ۵۷ص: 

آیید و خویشتن را مالمت کنید و ببینید آیا قتل من و شکستن حرمتم برای شما جایز 

است؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند وصیّ و پسر عموی پیامبر 

نیستم؟ مگر من فرزند کسی نیستم که پیش از همه به خدا ایمان آورد و پیش از  شما

 همه رسالت پیامبر را تصدیق کرد؟

آنگاه فرمود: آیا حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ آیا جعفر طّیار عموی من 

اید که فرمود: این دو، نیست؟ آیا شما سخن پیامبر را در حق من و برادرم نشنیده

 ...«ان جوانان بهشت هستند؟ سرور

 بن الحسین علیهما السالم:حضرت حمزه در گفتار و احتجاج علی

 کند:بن ابی صفیه نقل می. صدوق رحمه اهلل از ثابت۳

لیّ بن أبی بن عّباس بن عنَظَر سَیّد العابدین، علیّ بن الحسین علیهما السالم إلی عبید اللَّه

 طالب فاستعبر ثم قال:

أشّد علی رسول اللَّه صلی اهلل علیه و آله من یوم أُحُد قتل فیه عمه حمزةبن ما من یوم 

عبدالمطّلب أسداللَّه و أسد رسوله و بعده یوم مؤتة قتل فیه ابن عمه جعفربن أبی طالب 

ثمّ قال علیه السالم و ال یوم کیوم الحسین علیه السالم أزدلف علیه ثالثون ألف رجل 

 ...«.مّة کلّ یتقرّب إلی اللَّه عزّ و جّل بدمه یزعمون أنّهم من هذه األ

ر بن علی را دید و اشک دروزی علی بن الحسین علیهما السالم عبیداللَّه فرزند عباس»

 چشم آن بزرگوار حلقه زد،

 ۵۳ص: 

تر از جنگ احد پیش نیامد؛ زیرا در آن روز بود آنگاه فرمود: برای پیامبر روزی سخت

مطلب، اسداللَّه و اسدالرسول شربت شهادت نوشید و پس از که عمویش حمزةبن عبدال
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ترین روز برای آن حضرت جنگ موته بود که پسر عمویش جعفربن احد سخت

تر از روز حسین علیه السالم پیش نیامده؛ زیرا طالب را شهید کردند. و سختابی

امّت پیامبر هزار نفر آن بزرگوار را احاطه کرده بودند که همه آنها خود را جزو سی

کردند و همه آنها با ریختن خون فرزند همان پیامبر به صلی اهلل علیه و آله تصور می

 ۵۷ (۳)...« جستند پیشگاه خدا تفرّب می

 . تعصّبی که پاداش آن بهشت است:۵

 رمود:ف کند که امام سجاد علیه السالمبن ثابت نقل میکلینی رحمه اهلل از حبیب

یِّ بِلَمْ یُدْخِِل الْجَنَّةَ حَمِیٌَّة غَیْرُ حَمِیَّةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبِْد الْمُطَّلِبِ وَ ذَلَِک حِینَ َأسْلَمَ غَضَبا  لِلنَّ»

 ۵۳ (۵). «صلی اهلل علیه و آله فِی حَدِیثِ السَّلَی الَّذِی أُلِْقیَ عَلَی النَّبِیِّ صلی اهلل علیه و آله

هیچ تعصبی صاحب خود را داخل بهشت نکرد، جز تعصب حمزةبن عبدالمطّلب، »

 دان شتری به وسیله مشرکین مکه به سر و صورت پیامبرآنگاه که بچه

 

  ۵۱۳، ص ۵۵و ج  ۵۷۵، ص ۵۵؛ بحاراألنوار، ج ۵۷۷. امالی صدوق، ص  -۳

  ۱۹۳، ص ۵. کافی، ج  -۵

 ۵۱ص: 

 «انداخته شد و حمزه برای دفاع ازآن حضرت و دفع شرّ دشمنان، اسالم را پذیرفت.

 گذرد.مشروح این جریان در بخش آینده، از نظر خوانندگان می

 . حضرت حمزه در محاجّه امام سجاد علیه السالم:۱

اد امام سجاد علیه السالم ایرهای تاریخی و مهیّج و انقالبی که به وسیله یکی از خطبه

ای است که آن حضرت پس از گردیده و در منابع تاریخی ثبت شده است، خطبه

حادثه عاشورا و به هنگام اسارت اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله در شام و در مسجد 
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ای که انبوه شرکت کنندگان در نماز جمعه و از جمله جامع این شهر ایراد کرد؛ جلسه

 ص یزیدبن معاویه و درباریان وی، در آن شرکت داشتند.شخ

یم و کندر این مقاله، به نقل بخشی از آن خطبه مهم، که محل شاهد ما است، بسنده می

 آوریم:( می۱6۳آن را از مقتل خوارزمی )متوفای 

بن الحسین در عرشه منبر قرار نویسد: در این مجلس حسّاس، پس از آنکه علیوی می

 جای آورد، چنین فرمود:مد و ثنای پروردگار را بهگرفت و ح

أَیُّهَا النَّاسُ أُْعطِینا سِتّا  َو فُضِّلْنا بَِسبْعٍ؛ أُعْطِینا الْعِْلمَ وَالْحِْلمَ وَ السَّماحَةَ وَ الْفَصاحَةَ وَ »

دِّیقُ لنَّبِیُّ الْمُخْتارُ مَُحمَّدا  وَ مِنَّا الصِّالشَّجاعَةَ وَ الْمَحَبَّةَ فِی قُُلوبِ الْمُؤْمِنِینَ، وَ فَضَّلْنا ِبأَنَّ مِنَّا ا

 وَ مِنَّا الطَّیَّاُر وَ مِنَّا أَسَُد اللَّهِ

 ۱۹ص: 

 ۵۱ (۳)...«. وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَ مِنَّا سَبْطا هذِهِ اْألُمَّةِ، وَ سَیِّدا شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 

 م امام صادق علیه السالم:حضرت حمزه در کال

کند که گفت: از امام صادق علیه السالم شنیدم که بن حمزه نقل میعیاشی از حسین

فرمود: چون پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله در کنار جسد مُثله شده حضرت حمزه می

 قرار گرفت، چنین گفت:

 ۱۹ (۵)«. تَ الُْمسْتَعَانُ عَلی ما أَرَیاللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ وَ إِلَْیکَ الْمُشْتَکَی وَ أَنْ»

سپس فرمود: اگر من هم پیروز شوم از مشرکان چند برابر مُثله خواهم کرد! در اینجا 

 بود که این آیه شریفه نازل شد:

 ۱۳ (۱)لَهُوَ خَْیرٌ لِلصَّابِرِینَ.  وَإِنْ عَاقَبْتُْم فَعَاِقبُوا بِمِثِْل مَا عُوقِبْتُْم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرُْتمْ

 امام صادق فرمود پیامبر صلی اهلل علیه و آله با نزول این آیه فرمود:

 ؛«اصْبِرُ، اْصبرُ»

 ۱۵ (۵)« من هم صبر خواهم کرد.»
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 حضرت حمزه در احتجاج محمد حنفیه:

 کند که از محمدبن حنفیه رضی اهلل عنهاز زرّین نقل می صدوق رحمه اهلل

 

  6۱، ص ۵. مقتل خوارزمی، ج  -۳

  ۱۵۷، ص ۵. الکافی، ج  -۵

  ۳۵۱. نحل:  -۱

  ۵۷۵، ص ۵. تفسیر عیاشی، ج  -۵

 ۱۳ص: 

 گفت:شنیدم که چنین می

مّد سیّد أحدٍ بعدنا، مِنّا محفینا ستّ خصال لم تکن فی أحد ممّن کان قبلنا و ال تکون فی»

المرسلین و علّی سیّدالوصیّین وحمزةسیّدالشهداء والحسن والحسین سّیدا شباب أهل 

طالب المزیّن بالجَناحَین َیطیر بِهِما فی الجنّة حیث یشاء ومهدیّ الجنة و جعفر بن أبی

 ۱۱ (۳)«. الّذی یصلّی خلفه عیسی بن مریم علیهما السالمهذه األمة 

 حضرت حمزه در احتجاج شیخ مفید رحمة اهلل:

گوید: گروهی از جوانان شیعه برای تعلّم و فراگیری مطالب شیخ مفید رحمه اهلل می

رت استاد! شدند، روزی یکی از آنها گفت: حضکالمی، در پای درس من حاضر می

ای بودم که طبرانی، دانشمند زیدی مذهب نیز حضور داشت. او روز گذشته در جلسه

تم؛ از ای نداشدر چند مطلب بر ما شیعه اشکال و اعتراض کرد که من پاسخ قانع کننده

های که سنّیجمله اشکاالت وی این بود که: شما شیعیان به بعضی از عقاید و اعمالی

که در موارد متعدّد با آنان هم کنید، در حالینتقاد و اعتراض میحنبلی مذهب دارند ا
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کنید. و چند مورد را اینگونه برشمرد: زیارت قبور عقیده بوده و مانند آنان عمل می

 اولیا، عبادت کردن در نزد آن قبور و ....

 فرماید: به آن شاگرد گفتم: نزد طبرانی برو وشیخ مفید می

 

 ، فی هذه األمة ست خصال ... ۱۵۹، ص ۳. الخصال، ج  -۳

 ۱۵ص: 

 دهم با او درمیان بگذار.پاسخ پرسشهای او را همانگونه که من توضیح می

شیخ مفید به یکایک پرسشهای طبرانی پاسخ مشروح داد تا به پرسش در باره زیارت 

 قبور اولیا رسید و گفت:

پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله در حال حیات خویش، هم به مسلمانان به طبرانی بگو که 

دستور داد که قبر حضرت حمزه را زیارت کنند و هم خود به زیارت قبر عمویش و 

پرداخت و همچنین دخترش فاطمه زهرا علیها السالم نیز مکرّر به زیارت سایر شهدا می

لی اهلل علیه و آله و طبق روش آن رفتند. پس از رحلت پیامبر صقبر عمویش حمزه می

رفتند و در کنار این قبر به زیارت و عبادت حضرت مسلمانان هم به زیارت قبر او می

 پرداختند.می

بنابراین، اگر عمل شیعه در باره زیارت مشاهد ائمه و پیشوایان، دور از عقل و عملی 

را  ست که راه خالف عقلحنبلی! باشد پس این، اسالم و پیامبر صلی اهلل علیه و آله ا

کار ناروایی واداشته است! مسلّم است که پیش پای مسلمانان قرار داده و آنان را به

گفتنی است  ۱۵ (۳)چنین گفتاری ناشی از ضعف ایمان و عدم بصیرت در دین است. 

د سه عقیده و عملکرکه ایراد طبرانی دانشمند زیدی مذهب و معاصر شیخ مفید و مقای

شیعه و پیروان مذهب حنبلی در موضوع زیارت از سوی او مربوط به دورانی است که 
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قصد زیارت وجود نیامده بودند که سفر بههنوز ابن تیمیه و همفکرانش در میان حنابله به

 قبور انبیا را نه تنها حرام بلکه موجب شرک و ارتداد معرفی نمایند.

 

  ۵۵۵، ص ۳۹و بحاراألنوار، ج  ۳۵، ص ۳. الفصول المختاره، ج  -۳

 ۱۱ص: 

 حضرت حمزه در جنگها

 حضرت حمزه در جنگها

 حمزه علیه السالم اوّلین مدافع اسالم

اللَّه صلی اهلل علیه و آله، فضای مکّه فضای ایذای پیامبر و در دوّمین سال بعثت رسول

ن مستضعف بود؛ فضایی بود که آن حضرت و کسانی را که به آیین شکنجه مسلمانا

 کردند.گرفتند و از هیچ ایذا و اذیتی فروگذار نمیوی گرویده بودند، به باد استهزا می

ونُه نفر مرد و بیست و سه تن کرد؛ سیتعداد مسلمانان از شصت و دو نفر تجاوز نمی

حشت و ضعف و انزوا به اسالم پیامبر زن. سید شهیدان، حمزه در این فضای رعب و و

ایمان آورد؛ ایمانی که توأم با دفاع از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و نصرت و یاری دین 

 داشت.خدا بود و تهدید و ارعاب دشمنان اسالم را در پی

 آوریم:اند که اکنون چکیده آن را میمورّخان در این باره مطالبی نوشته

 علیه و آله در کنار کوه صفا نشسته بود و ابوجهل از آنجا روزی پیامبر صلی اهلل

گذشت که چشمش به آن حضرت افتاد، ابوجهل در اثر جهل و عناد و کینه و می

 عداوتی که نسبت به پیامبر صلی اهلل علیه و آله داشت،
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 ۱۵ص: 

 ردر صدد آزار و اذیت آن حضرت برآمد و دهان به سبّ و ناسزا گشود و پیامبر خدا د

 مقابل کلمات زشت او سکوت اختیار کرد و کریمانه از کنار آن همه جسارت گذشت.

گشت، مانند همیشه برای طواف کعبه، وارد لحظاتی بعد، حمزه که از شکار برمی

مسجدالحرام شد. در این هنگام کنیز عبداللَّه بن جذعان که شاهد جسارتها و 

، صورتِ واقعه را با حمزه در میان ناسزاگوییهای ابوجهل نسبت به پیامبرخدا بود

 گذاشت و چنین گفت:

ات محمّد، از ابوالحکم چه سخنان زشتی شنید و چه دانی برادر زادهابا عماره! نمی

 هایی را از سوی او تحمّل کرد!اهانت

حمزه با شنیدن این رخداد، به سرعت به سوی ابو جهل، که در کنار کعبه با گروهی از 

بود، رفت و در مقابل دیدگان آنان، به ابوجهل حمله آورد و با سران قریش نشسته 

 کمانی که به همراه داشت، سر وی را شکافت و چنین گفت:

 ۱۱ (۳)«. أ تَشتُمُُه وَ أَنَا عَلی دِینِه أَقُول ما یَقُول فَرّد عَلی ذلِکَ إِنْ اسْتَطَعْتَ»

گویی در حالی که من نیز در آیین او هستم و به آنچه او اعتقاد آیا به محمّد ناسزا می»

 «توانی بر من اعتراض کن!دارد من هم معتقدم؟ اگر می

چند تن از قریش که شاهد این صحنه بودند؛ برای حمایت از ابوجهل، بر حمزه پرخاش 

 نموده، قصد حمله به وی

 

  ۵۳۱، ص ۷۹. بحار األنوار، ج  -۳

 ۱۱ص: 

 را داشتند که ابوجهل خطاب به آنها گفت:
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 «.دَعُوا أَبا عَمارة فَإِنّی َسّببت ابن أخیه سَّبا  قَِبیحا »

اش را ناسزا گفتم )و او را بر این ضرب و کاری با او نداشته باشید؛ زیرا من برادر زاده»

 ۱6 (۳)« جرح وادار کردم(.

گونه و در این تاریخ حمزه ایمان آورد و یا ایمان خویش را اظهار نمود و آری، بدین

علنی ساخت و تا آخر بر آن ثابت ماند و در دفاع از آیین پاک خویش تا پای جان و تا 

ه فتند کشهادت مقاومت نمود. طبق نوشته مورّخان، با ایمان آوردن حمزه، قریش دریا

پیامبر قدرت یافت و عمویش حمزه با شجاعت و شهامتی که دارد، از وی دفاع خواهد 

 کرد.

 ۱۷ (۵)های ایذایی خود تجدید نظر کردند و تغییر رویه دادند. رو، در برنامهازاین

 اللَّهحمزه نگهبان رسول

پذیرفت، چنین نبود که مانند یک مسلمان  حمزة بن عبدالمطّلب پس از اینکه اسالم را

عادی، تنها به وظایف و تکالیف فردیِ خود عمل کند، بلکه او خود را سپر وجود 

 پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله قرار داد و وظیفه حفاظت و نگهبانی آن حضرت

 

، ص ۵، با تفاوت مختصر در متن و کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۱. طبقات ابن سعد، ج  -۳

۱6  

 . همان.  -۵

 ۱6ص: 

را نیز به عهده گرفت؛ چنانکه پیشتر مالحظه کردید، در اصل اسالمِ حمزه با دفاع وی 

ه وجهل نسبت به ساحت پیامبر صلی اهلل علیاز پیامبر اسالم آغاز شد و در مقابل اهانت اب
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و آله او را در داخل مسجدالحرام و در مرآ و منظر سران قریش تحقیر کرد و با کمانی 

که خون از سر و صورتش سرازیر طوریکه در دست داشت سر وی را شکست؛ به

 گردید.

در  در مکّه، آنهمهایی از حمایت حمزه، فداکاری و نگهبانی از پیامبر اسالم و باز نمونه

 شرایط سخت مسلمانان و کثرت دشمنان آنها، مالحظه خواهید کرد:

 حمزه و عمربن خطاب:

از دشمنان سرسخت پیامبر صلی اهلل علیه و  ۱۳ (۳)عمربن خطاب قبل از پذیرش اسالم 

توانست در شکنجه و آزار مسلمانان آله و پیروان آن حضرت بود و تا آنجا که می

طوری که از خود وی نقل شده، پس از آنکه از اسالمِ خواهر و کرد و بهکوتاهی نمی

رح قرار شوهر خواهرش آگاه شد، به خانه آنان هجوم برد و آنان را مورد ضرب و جَ

از این  ۱۱ (۵)داد و سر خواهرش را شکست و خون از سر و صورت او سرازیر گردید. 

 رو ترس و وحشتی از سوی او در دل مسلمانان به وجود آمده بود و در مجلس و

 

است عمر بن گوید: قول صحیح اینمی ۱۳/ ۱یة، . ابن کثیر دمشقی، در البدایة والنها -۳

 خطاب در سال ششم بعثت و پس از هجرت مسلمانان به حبشه اسالم را پذیرفته است. 

 . اسد الغابه، شرح حال عمربن خطاب.  -۵

 ۱۷ص: 

 گفتند.محفل مسلمانان از دشمنی و خشونت وی نسبت به آنان سخن می

د، سراغ پیامبر را گرفت. وقتی آگاهی یافت که روزی که دل او نسبت به اسالم نرم ش

حضرت در خانه زیدبن ارقم )محلّ اجتماع مسلمانان( است، به سوی این خانه آن
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حرکت کرد و این در حالی بود که حضرت حمزه و طلحه و بعضی دیگر از مسلمانان 

لَّه را الدادند و حفاظت از خانه و نگهبانی از وجود رسولدر بیرون خانه زید کشیک می

به عهده گرفته بودند. این عدّه با مشاهده عمر احساس ترس کردند و خود را آماده 

 دفاع نمودند.

در این حال بود که حمزه علیه السالم آنها را تشجیع و نگرانی و اضطرابشان را برطرف 

 کرد و چنین گفت:

 6۹ (۳)؛ «یکن قتله علینا هینا  هذا عُمَرُ إن یَرِدَاللَّه بِهِ خَیرا  یُسلم و إِن یرد غیر ذلک»

نگران عمر نباشید، اگر منظور وی خیر و صالح و پذیرش اسالم باشد که بهتر، و گرنه »

 «کشتن وی بر ما آسان است.

 حمزه و ابولهب

ت ترین دوسحمزه و ابولهب، هر دو عموی پیامبر بودند! امّا حمزه بهترین عمو، صمیمی

 مدافع پیامبر و ابولهبو 

 

 . ۳۷۱/ ۳، ترجمه عمر؛ تاریخ االسالم، ذهبی، ۱. طبقات ابن سعد، ج  -۳

 ۱۳ص: 

 بدترین عمو و بدترین همسایه.

ی تواند بیانگر این تفاوت عمیق باشد. عمویاند، میای که تاریخ نگاران نقل کردهحادثه

ری او برخاست و عموی دیگر با او عناد و دشمنی ورزید! آری این نور به حمایت و یا

 بود و آن ظلمت!

پیامبر معرفی  6۳ (۳)ترین دشمنان و بدترین استهزا کنندگان اثیر ابولهب را سرسختابن
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دان نسبت انگوید: ابولهب از بزرگترین دشمنان پیامبر خدا و از بدترین معکند و میمی

ناگون های گوبه مسلمانان بود. او ضمن تکذیب پیامبر، آن حضرت را پیوسته و از راه

داد: چون خانه او در نزدیکی خانه پیامبر بود، کثافات را به مورد آزار و اذیت قرار می

 گفت:ریخت و پیامبر، گاهی در مقابل این عمل او میدرِ خانه پیامبر می

 ؛«نِی عبد المطّلب!أیّ جوار هذا یا بَ»

 «فرزندان عبدالمطلب! این چه رفتار و اخالق همسایگی است!»

روزی حضرت حمزه، به هنگام عبور، این عمل زشت ابولهب را از نزدیک دید و 

 درنگ آنها را جمع نمود و به سربی

 

للَّه صلی ارسول. وی شانزده نفر از افراد سرشناس قریش را به عنوان استزاء کنندگان -۳

اهلل علیه و آله شناسانده که بدترین آنها ابولهب و عاص بن وائل پدر عمروبن عاص 

 است. 

 ۱۱ص: 

و نخوت ابولهب را در و با این اقدام، آن حالت غرور  6۵ (۳)و صورت ابولهب ریخت. 

میان سران قریش در هم شکست و برای دوّمین بار، حمایت خویش از پیامبرخدا را 

 اعالن و زبونی سردمداران کفر را برمال کرد.

گونه، تفاوت دو برادر و دو عموی پیامبر در آن برهه حساس ظاهر شد؛ حمزه و بدین

عَهُ أَِشدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ. و ابولهب در أسفل های نور، که وَالَّذِینَ مَدر قلّه رفیعی از قلّه

السافلین وبدترین انحطاط؛ تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ* مَا أَغْنَی عَنْهُ مَالُهُ َو مَا کَسَبَ* 

 سَیَصْلَی نَارا  ذَاتَ لَهَبٍ.

 پیمان برادری و اخوّت میان حمزه و زید بن حارثه
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مدینه هجرت کرد و ناقه آن حضرت در محلی که به دو طفل پیامبر خدا آنگاه که به 

 النجّار تعلّق داشت زانو زد، در این مکان اقدام به ساختن مسجد نمود.یتیم از قبیله بنی

حمزه که پیش از پیامبر به همراه تعدادی از مسلمانان به مدینه هجرت کرده بود، در 

 ساختن مسجد به آن حضرت یاری داد.

 آنگاه در میان صحابه عقد اخوّت بست و فرمود:اللَّه رسول

 «تآخوا فی اللَّه اخوین اخوین»

در این هنگام بود که دست علی « در میان خود هر دو نفر با هم پیمان اخوّت ببندید.»؛ 

 علیه السالم را گرفت و فرمود:

 «هذا أخی»

 سپس به چهره عمویش نگاه کرد و

 

  ۵۷، ص ۵. الکامل، ج  -۳

 6۹ص: 

 فرمود:

 6۱ (۳)و انّ حمزة أسد اللَّه و أسد الرّسول و زید ابن حارثة »

 6۵ (۵)«. مولی الرسول أخوین

اگر و لذا حمزه علیه السالم در جنگ احد زید بن حارثه را وصیّ خود قرار داد که 

 های او را انجام دهد.ای رخ داد، زید وصایا و خواستهحادثه

 حمزه علیه السالم اوّلین پرچمدار اسالم
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شش ماه اوّل پس از هجرت، در مدینه سپری گردید و در ماه هفتم که مصادف با ماه 

مبارک رمضان بود، پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله برای نخستین بار جهت مقابله باکفّار 

 ومشرکین پرچم برافراشت و حمزة بن عبدالمطّلب را به پرچمداری مفتخر ساخت.

اللَّه صلی اهلل علیه و آله در این ماه پرچم سفید رنگی رسول 6۱ (۱)نویسند: مورّخان می

نام  بهجانب محلّیتن از مسلمانان بهرا به عمویش حمزه سپرد و او را به فرماندهی سی

 ، برای مقابله با«سیف البحر»

 

 اللَّه صلی اهللرسول. زید بن حارثه مولی رسول اللَّه، از دوران کودکی در مکّه غالم -۳

ای که زید به پیامبر داشت، علیه و آله بود که آن حضرت او را آزاد کرد و روی عالقه

را  بپیوندند. پیامبر اواش حاضر نشد از آن حضرت جدا شود و به همراه پدرش به قبیله

به فرماندهی لشکری که عازم شام )مؤته( بود برگزید و چنین فرمود: اگر زید کشته شد 

طالب فرماندهی را به عهده گیرد. او در این جنگ )که در سال هشتم جعفر بن ابی

 هجرت رخ داد( به شهادت رسید. مشروح ترجمه زید، در اسد الغابه مالحظه شود. 

  ۵۳، ص ۵؛ اسدالغابه، ج ۵۹، ص ۵اثیرج ابن؛ کامل۵، ص ۱، ج . طبقات -۵

. طبری، ابن اثیر، کاتب واقدی، سیره ابن هشام و البدایة والنهایه، حوادث سال اوّل  -۱

 هجرت. 

 6۳ص: 

ابوجهل که سرپرستی یک قافله سیصد نفری از مشرکین مکّه را به عهده داشت، 

 فرستاد.

ن مجدی ب»لّت وساطت یکی از سران قبایل عرب، به نام گر چه در این برخورد، به ع

جنگ رخ نداد و ابو جهل از این معرکه و از درگیری با حمزه نجات « عمرو جُهَنی
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 یافت ولی در اینجا باید به دو نکته توجّه کرد:

نفر از مسلمانان برای مبارزه با ابوجهل که سیصد نفر . حمزه علیه السالم به همراه سی۳

ین را همراه داشت، حرکت کرد و آماده جنگ با آنان شد؛ یعنی یک نفر در از مشرک

مقابل ده نفر و این همان نسبتی است که قرآن مؤمنان واقعی را به اجرای آن تشویق و 

تشجیع نموده است؛ یَا َأیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضْ الْمُؤِْمنِینَ عَلَی الْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ ِمنْکُمْ عِشْرُونَ 

. هر چه بود، در این رویارویی، ابوجهل وقتی اسداللَّه را ۵ 66 (۳)صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائََتیْنِ. 

دید، مرعوب و متزلزل گردید و شاید هم به یاد روزی افتاد که حمزه سر او را شکافت 

 ید.تد، از صحنه متواری گردو از اینکه مبادا این شکست برای دوّمین بار اتّفاق بیاف

 حمزه علیه السالم دوّمین پرچمدار اسالم

در ربیع األوّل، نخستین ماه از سالِ دوّم هجرت، پیامبر صلی اهلل علیه و آله به سوی 

 و مواجهه با قریشیان که به سوی شام در 6۷ (۵)« عشیره»

 

  6۱. انفال:  -۳

 . با تصغیر، محلّی است در نزدیکی ینبع.  -۵

 6۵ص: 

حرکت بودند عزیمت کرد و در این غزوه ابوسلمه را در مدینه جانشین خود برای اقامه 

نماز معرفی نمود و پرچم را به دست حمزةبن عبدالمطّلب داد و این غزوه بدون جنگ 

هلل اللَّه صلی او بنا به قول بیشتر مورّخان در این غزوه بود که رسول 6۳ (۳)پایان یافت. 

و  6۱ (۵)مورد خطاب قرار داد « ابوتراب»علیه و آله امیرمؤمنان علیه السالم را با کنیه 

 نمود.امیرمؤمنان همیشه با این کنیه افتخار و مباهات می
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 حمزه علیه السالم سوّمین پرچمدار اسالم

در ماه شوّالِ سال دوّم هجرت و پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، پیامبر اسالم 

ل کسب که در بازار مدینه مشغو« قینقاعبنی»دید که یکی از قبایل بزرگ یهودیان به نام 

 روزی مسلمانانهای اطراف شهر سکونت داشتند، بر این پیبودند و در یکی از قلعه

دانند و در صدد ایذاء و اذیت ورزند و آن را تهدیدی برای آینده خود میحسادت می

آله آنان  اللَّه صلی اهلل علیه ومسلمانان برآمده، پیمان خود با پیامبرخدا را شکستند. رسول

معروف بود، گردآورد موعظه و « قینقاعسوق بنی»را در بازاری که به نام خودِ آنها 

ها و صیحتشان کرد و از پیمان شکنی و آزار مسلمانان برحذر داشت و پیروزین

 موفّقیتهای جنگ بدر را

 

 . کامل ابن اثیر، سال دوّم هجرت.  -۳

  ۱6۵، ص ۳اسحاق به نقل تاریخ الخمیس، ج . ابن -۵

 6۱ص: 

ری بود، بر حقّانیت نبوّت آن حضرت، بر که با نصرت و یاری خداوند و دلیل دیگ

ایشان گوشزد نمود، سپس فرمود: عالوه بر اینها، شما نبوّت مرا در کتابهای خود 

پذیرید ال اقل با مسلمانان عناد و اید، اگر اسالم را نمیاید و از علمای خود شنیدهخوانده

 لجاجت نورزید و خصومت و دشمنی با آنان را کنار بگذارید.

اللَّه صلی اهلل علیه و آله، از روی کینه و یان در مقابل ارشاد و راهنمایی رسولیهود

 عداوت و با صراحت گفتند:

پنداری که ما هم مانند اقوام و عشیره تو )اهل مکّه( ضعیف و ناتوانیم؟ ای محمّد، تو می

 گویا پیروزی بر مردمی که با فنون جنگی کوچکترین آشنایی ندارند، تو را مغرور
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ای؟! به خدا سوگند اگر روزی در میان ما جنگی ساخته و نیروی ما را دست کم گرفته

 رخ دهد، خواهی دید که پیروزی از آنِ چه کسی خواهد بود؟!

گونه، آنان با پیامبر اعالن جنگ کردند و یکی از آنها در روز روشن و در میان و بدین

تحقیر قرار داد و یک نفر از مسلمانان  زن مسلمانی را مورد اهانت و« قینقاعبنی»بازار 

 برای حمایت از آن زن، با آن یهودی درگیر شد و او را به قتل رساند.

دید، به  شکنی و تحریکات یهودیان رایهودیان نیز آن مسلمان را کشتند. پیامبر که پیمان

یمان پمحلّ سکونت آنان حمله برد و پس از پانزده روز که در محاصره مسلمانان بودند، 

مجدّد بستند تا از مدینه و اطراف آن به منطقه دور دستی کوچ کنند، و بدینگونه توطئه 

 پایان یافت.« قینقاعبنی»

این حادثه یکی از حساسترین فرازهای سال دوم هجرت و از مهمترین حوادث داخلی 

 آن روز برای اسالم و مسلمانان

 6۵ص: 

که سایر قبایل یهود نیز در عین دشمنی گردید؛ زیرا این جنگ موجب شد محسوب می

 با اسالم، در جاسوسی به نفع مشرکین و هماهنگی با منافقین تجدید نظر کنند.

به هر حال در این اقدام مهمّ و جنگ حسّاس و برای سوّمین بار پرچم اسالم در دست 

د و زاز بوترین مردم، اسداللَّه و اسدالرسول، حمزه سید الشهدا علیه السالم در اهتشجاع

ود. نمکرد و آن را هدایت میآن حضرت بود که در پیشاپیش سپاه اسالم حرکت می

(۳) ۷۹ 

 حمزه سیّد الشهدا در جنگ بدر

 وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَُّه بِبَدْرٍ َوأَنْتُمْ اذِلَّة.

 «ه دشمن( ناتوان بودید.خداوند شما را در بدر یاری کرد، در حالی که شما )نسبت ب»

گر چه هدف اصلی ما ادامه بحث گذشته و ارائه نقش مؤثّر حضرت حمزه در حمایت 
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باشد ولی برای بیان اهمّیت و اش در جنگ بدر و احد میاز اسالم و حضور شجاعانه

ساز بودن این حضور، در این دو جنگ، برای اسالم و چگونگی به وجود سرنوشت

وسیله مشرکین همزمان با شکست آنها در اینکه جنگ دوّم )احد( به ویژهآمدن آنها؛ به

 ریزی گردیده است. در ضمن بیان اصلجنگ بدر طرّاحی و پی

 

. کامل ابن اثیر، البدایة والنهایه ابن کثیر، سیره ابن هشام، حوادث سال دوّم هجرت  -۳

  ۵، ص ۱و طبقات، چاپ لیدن، ج 

 6۱ص: 

آمدهای آن در میان مشرکین ای مطالب حسّاس در جنگ بدر و پیموضوع از ذکر پاره

 مکّه ولو به اختصار ناگزیریم.

سحرگاه جمعه، نوزدهم ماه رمضان، نوزدهمین ماه پس از هجرت بود که جنگ بدر 

نار در ک هایی از سپاه مدینه،آغاز شد. ابوسفیان برای به دست آوردن اخبار و گزارش

چاه بدر حاضر شده بود که به وسیله مسافری، از حرکت سپاه اسالم آگاه گردید و 

رسانی، به مکّه اعزام را برای اطالع« بن عمرو غفاریضمضم»درنگ شخصی به نام بی

کرد. او در حالی که برای جلب توجّه مردم، لباس خود را چاک زده بود و گوش و 

 (۳)آلود و جهاز آن را واژگون کرده بود، وارد مکّه شد بینی شترش را شکافته و خون 

 و پیام ابوسفیان را به آنان ابالغ کرد. ۷۳

سران قریش به سرعت آماده حرکت شدند و هر یک از آنانکه عذری داشت، به جای 

ماند و ن خود شخص دیگری را فرستاد و از افراد سرشناس قریش کسی جز ابولهب باقی

 را به نیابت از خود راهیِ بدر نمود.« عاص بن هشام»او هم 

تعداد سپاه مشرکین نهصد و پنجاه نفر و مرکب آنها هفتصد شتر و یکصد رأس اسب و 
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بنا به قول دیگر، دویست رأس اسب بود. ششصد نفر از آنان زره پوشیده بودند و 

خورده بودند، با خود همراه  گروهی از زنانِ خواننده را در حالی که همه مشروب

ساختند ولی در میان راه منصرف شده و زنان را به مکّه برگرداندند. در این سفر، 

 دوازده نفر از

 

 ؛ سیره ابن هشام، حوادث سال دوّم هجرت. ۳۳، ص ۵. کامل ابن اثیر، ج  -۳

 66ص: 

ثروتمندان قریش تعهّد کردند که هر یک از آنان به نوبت تغذیه سپاه مکّه را به عهده 

زو شد. عتبه و شیبه و ابوجهل نیز جگیرند و هر روز نُه تا ده شتر بدین منظور کشته می

، عمرو بن امّ پیامبر خدا در روز دوشنبه، نهم ماه رمضان ۷۵ (۳)این دوازده نفر بودند. 

کلثوم را به عنوان امام جماعت در مدینه تعیین کرد و به همراه سیصد و سیزده نفر که 

دادند، مدینه را به سوی بدر ترک بیشتر آنها را انصار و بقیه را مهاجرین تشکیل می

و این در حالی بود که تعدادی از یاران پیامبر از این حرکت ترس و اکراه  ۷۱ (۵)نمود 

داشتند که قرآن مجید این موضوع را به صراحت بیان نموده است: کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ 

َتبَیَّنَ  بَعْدَ مامِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَِریقا  مِنَ الْمُْؤمِنِینَ لَکارِهُونَ* یُجادِلُونََک فِی الَْحقِّ 

 ۷۵ (۱)کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَی الْمَْوتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ 

ی به دست امیرمؤمنان و پرچم سفید رنگ« عقاب»پیامبر گرامی، پرچم سیاه رنگی به نام 

 به مصعب بن عمیر و پرچم سفید رنگ دیگری را به یکی از انصار داد.
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 ؛ سیره ابن هشام، حوادث سال دوّم هجرت. ۳۳، ص ۵. کامل ابن اثیر، ج  -۳

  ۳۳6، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۵

ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنایم بدر، مانند آن است که . » -۱

حالی که جمعی از مؤمنان  ات )به سوی بدر( بیرون فرستاد درخداوند تو را از خانه

کردند دانستند این فرمان خدا است باز با تو مجادله میکراهت داشتند. آنها با اینکه می

  ۱، انفال: «شوند.و آنچنان وحشت داشتند که گویی به سوی مرگ رانده می

 6۷ص: 

سپاه اسالم در این جنگ از نظر تجهیزات هفتاد شتر و دو رأس اسب داشتند که به 

 ۷۱ (۳)شدند و سالح آنها عبارت بود از هشت قبضه شمشیر و شش زره. بت سوار مینو

 های الزمپیش بینی

چون سپاه اسالم وارد بدر گردید، به دستور پیامبرخدا و برای احتیاط گودالی را پر از 

اتاق ر سایه بانی )آب کردند و حوض تشکیل دادند و در باالی تلّی مشرف به دو لشگ

 جنگی( برای پیامبرخدا برپا نمودند.

پیامبر صلی اهلل علیه و آله اوّل صبح، با نیزه کوتاهی که به دست داشت و امیر مؤمنان 

علیه السالم همراه آن حضرت در حرکت بود، به تنظیم صفوف و اداره صحنه جنگ 

د، دید و با نیزه به شکمش پرداخت. در آن حال، سوادبن غزیّه را، که از صف بیرون بو

اشاره کرد که درست بایست! سواد گفت یا رسول اللَّه شکمم را به درد آوردی و 

خداوند تو را برای گسترش حق و عدل برانگیخته است. پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

 قرار شد؛ زیرافرمود: سواد! بیا قصاص کن! و پیراهنش را باال زد. سواد از هیجان بی

د که پیامبر در آن لحظه حسّاس و وضعّیت سخت، که سرنوشت او و رسالتش و دیمی
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خواند، او هم به جای قصاص به خورد، او را به قصاص میسرنوشت یارانش رقم می

 شکم پیامبر صلی اهلل علیه و آله بوسه زد. پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود

 

، ۳؛ تاریخ الخمیس، ج ۱۵، ص ۱؛ الروض األُنُف، ج ۳۱، ص ۵امل ابن اثیر، ج . ک -۳

  ۱۷۹ص 

 6۳ص: 

بینی و من اطمینان اللَّه اوضاع واحوال را میچرا این کار را کردی، گفت: یا رسول

ندارم که از این جنگ جان سالم به در برم و لذا خواستم آخرین ساعت عمرم چنین 

آنگاه به  ۷6 (۳)را لمس کند. رسول اللَّه در حقّ وی دعا کرد. باشد که لبانم بدن تو 

 مسلمانان دستور داد:

 ۷۷ (۵)«. غُضّوا أبصارکم وال تبدئوهم بالقتال وال یتکلّمن أحدٌ»

ما شروع جنگ از طرف شنه به سوی دشمن نگاه کنید و نه قیل و قال راه بیندازید و نه »

 «باشد تا من دستور بدهم.

 پیام به مشرکین

 پیامبرخدا به مشرکین چنین پیام فرستاد:

یا معشر قریش ... خلّونی و العرب، فإن أک صادقا  فأنتم أعلی بی عینا  و إن أک کاذبا  »

 کَفَتْکُم ذؤبان

 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

. مشابه این جریان را شیخ ۵۳۱، ص ۵؛ اسد الغابه، ج ۳۱۱، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۳

از ابن عبّاس در آخرین سخنرانی پیامبر صلی اهلل  ۱۷6صدوق رحمه اهلل در امالی، ص 

علیه و آله نقل نموده است که در آن نقل، به جای نیزه، عصای ممشوق و به هنگام 

ه است. ضمنا  در کتب تراجم این شخص گاهی مراجعت از جنگ طائف مطرح شد

 و گاهی ابن عمر و گاهی ابن غزیّه عنوان گردیده است. « تا»و گاهی با « تا»سواد بدون 

  ۵6۵، ص ۳. تفسیر قّمی، ج  -۵

 6۱ص: 

 ۷۳ (۳)«. العرب أمری

د و به شهر خود باز گردید ای جماعت قریش ... کار مرا به اقوام دیگر عرب واگذاری»

توانید از خاصّان و یاران من باشید و اگر که اگر در اّدعایم صادق باشم شما می

 «دروغگو باشم، همانها خواسته شما را تأمین خواهند کرد.

طبق نقل ابن هشام، عتبةبن ربیعه، که از سردمداران سپاه شرک بود، به قبول این پیشنهاد 

 ه سپاهیان مکّه چنین گفت:میل پیدا کرد و خطاب ب

خواهید؟ به خدا سوگند اگر شما ای قریشیان شما از جنگ با محمّد و یارانش چه می»

در این جنگ پیروز شوید تا ابد نگاه هر یک از قریشیان در مکّه با شما، توأم با نفرت و 

یکی از  اشان و یاید یا پسر داییکراهت خواهد بود؛ زیرا شمایا پسر عموی آنها را کشته

های خود بازگردید و کار محمّد را به سایر قبایل اقوامشان را، پس چه بهتر که به خانه

انستند اند و اگر نتوعرب بسپارید که اگر آنها پیروز شدند خواسته شما را تأمین نموده

 ۷۱ (۵)« شما باز هم از اعتراض مصون خواهید بود.
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 . ۳۳6، ص ۱؛ الصحیح من سیرةالنبی، ج ۵6۱، ص ۳. تفسیر قّمی، ج  -۳

، ص ۳؛ تفسیر قمّی، ج ۳6، ص ۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۳۱۱، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۵

  ۱۷۷، ص ۳؛ تاریخ الخمیس، ج ۵6۱

 ۷۹ص: 

اش ادارش ساخت و دربارهولی ابوجهل او را به جبن و ترس متّهم کرد و به جنگ و

 چنین گفت:

ترسد پسرش ابو حذیفه، که در سپاه او با دیدن محمّد و یارانش زهره چاک شده و می»

 «محمّد است، کشته شود.

خواهد دید  ۳۹ (۳)عتبه چون این نکوهش را از ابو جهل شنید گفت: این مصفّر اسْتِه 

 «ایم، او یا من؟س زهره چاک شدهکدام یک از ما از تر

ولذا عتبه اّولین کسی بود که به همراه برادرش شیبه و پسرش ولید وارد نبرد و جنگ 

 گردید.

 آغاز تیر اندازی دشمن

قبل از ورود عتبه به صحنه جنگ، از سوی مشرکین تیراندازی آغاز گردید که در اثر 

روی خاک افتادند، پیامبر « بن سراقه حارثة»و « مِهجَع»آن دو تن از مسلمانان به نام 

دو  داد، با دیدن اینصلی اهلل علیه و آله با اینکه اجازه شروع جنگ را به یاران خود نمی

 شهید، سپاهیان خود را این چنین تشویق و تشجیع نمود:

که جان محمّد در دست اوست، امروز هر یک از شما وارد جنگ شود و در به خدایی»

 «جان پایداری کند، جایگاه او در بهشت خواهد بود. راه خدا تا پای
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 ای زشت و قبیح و شَْتم است. . جمله -۳

 ۷۳ص: 

 آنگاه دست دعا و تضّرع به آسمان گرفت و از خداوند یاری طلبید:

 ...«.أللّهّم إن تهلک هذه العصابة لم تُعبَد بعدُ »

گروه کم، در این جنگ از بین بروند، در روی زمین کسی تو را خدایا اگر این »

 ...«نخواهد پرستید 

ت شاه»سپس مشتی خاک از زمین برداشت و به سوی سپاه شرک پاشید و فرمود: 

 ۳۳ (۳)« رویتان سیاه باد!»؛ «الوجوه

 حمله دشمن و دفاع حضرت حمزه

که مردی شریر و هتّاک بود، ناگهان از سپاه قریش جدا « اسود مخزومی»در این میان، 

 شد. او در حالی که به سوی سپاه اسالم در حرکت بود، فریاد برآورد:

ام که از حوض اینها آب بخورم. به خدا، یا باید آن را من با خدای خود عهد کرده»

 «خراب کنم و یا در کنارش بمیرم.

طع درنگ پایش را قکه پیش از همه، حمزةبن عبدالمطّلب بر وی تاخت و بی اینجا بود

نمود. او در حالی که یک پایش را از دست داده بود، برای اجرای تصمیم خود به سوی 

کرد که حمزه مجال نداد و او را با شمشیر دیگری از پای حوض جست و خیز می

 ۳۵ (۵)درآورد. 

 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

  ۵۷۵، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۱۳، ص ۵. الروض األُنُف، ج  -۳

؛ تاریخ الخمیس، ج ۱۳، ص ۵؛ الروض األُنُف، ج ۳۱۵، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۵

  ۱۷۳، ص ۳

 ۷۵ص: 

 دوّمین حمله و دفاع حضرت حمزه

را دید، در حالی که برادرش شیبه و  «اسود مخزومی»عتبة بن ربیعه که کشته شدن 

کردند وارد میدان شد و از این سو، سه تن از جوانان پسرش ولید او را همراهی می

. با تحقیر پرسید: شما چه کاره هستید! گفتند: ما از انصاریم« عتبه»انصار پیش تاختند. 

 گفت: برگردید که ما نیازی به شما نداریم. سپس فریاد زد:

 «.دُ اخْرُجْ إَِلیْنا الْأَکْفَاءُ مِنْ قَْومِنَایا مُحَمَّ»

 «سوی ما بفرست.از اقوام ما کسانی را که هم شأن ما باشند، به»

 پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله فرمود:

وا نُورَ ئُیا بَنی هاشم قُومُوا فَقاتُِلوا بِحَقِّکُم الَّذی بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِیّکم إِذْ جاءُوا بِبِاطلهم لِیُطْفِ »

 ۳۱ (۳)«. اللَّهِ

 در ۳۵ (۵)در اینجا بود که حضرت حمزه و امیر مؤمنان و عبیده 

 

دا را خ خواهند با آن، نورهاشم، برخیزید در مقابل عقیده باطل آنانکه میای بنی. » -۳

 «خاموش کنند، از آیین حقّتان، که خدا به وسیله پیامبرش فرستاده است، دفاع کنید.

  ۳۹، ص ۵طبقات واقدی، چاپ لیدن، ج 

مقابل  بدن او دربن عبدالمطّلب، پسر عموی پیامبر خدا است. وقتی. عبیدةبن حارث -۵
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اللَّه بأبی یا رسول»ت: پیامبر صلی اهلل علیه و آله قرار گرفت، چشمش را باز کرد و گف

أنتَ أوّل »پیامبر در حالی که اشکش جاری بود، فرمود: « أنت و أمّی َأ لسَُت شهیدا ؟

 « شهیدِ منْ أَهْلِ بَیِتی!

 ۷۱ص: 

مقابل آن سه تن قرار گرفتند و چون سر و صورت خود را پوشانده بودند و شناخته 

 فت:؟ آنان وقتی خود را شناساندند، گشدند، عتبه بار دیگر فریاد زد اینها کیستندنمی

 «کفوٌ کریم»

 «هماوردان نیکویند.»؛ 

درگیری میان آن شش تن آغاز شد. عبیده که هفتاد سال داشت، با عتبه در آویخت. 

حمزه با برادر وی شیبه و امیرمؤمنان علیه السالم با ولیدبن عتبه درگیر شدند. امیر مؤمنان 

ان خود امان ندادند و آنها را به خاک انداختند، ولی و حمزه علیهما السالم به حریف

عبیده با هماورد خویش در حالی که یکی از پاهایش قطع شده بود، همچنان درگیر 

بود. در این حال آن دو بزرگوار به همرزم سالخورده خود یاری کردند و عتبه را از پای 

حمل کردند و در  در آوردند. سپس عبیده را، که مجروح شده بود، به پشت جبهه

آن حضرت چون پسر عموی خود را با پای  ۳۱ (۳)مقابل پیامبرخدا بر زمین نهادند. 

 قطع شده و بدن مجروح دید، اشک از چشمانش جاری شد.

 حمله عمومی

و این سه تن از سردمداران کفر و الحاد، در میان سپاه « اسود مخزومی»با کشته شدن 

پا شد؛ زیرا دیدند که خالف آنچه از ای بهسابقهمکّه ولوله عجیب وجوش و خروش بی

 ضعف و
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الخمیس، ج ؛ تاریخ۵۷۱، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۳۱۱، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۳

  ۱۷۳، ص ۳

 ۷۵ص: 

بینی کرده بودند، به وقوع پیوست و در اّولین مرحله از جنگ، ناتوانی سپاه اسالم پیش

ترین افرادشان به دست حمزه علیه السالم و امیرمؤمنان به هالکت چهار تن از برجسته

 نیروی اسالمرسیدند، در صورتی که ارزیابی جاسوس آنها )عُمیر بن وهب جُمحی( از 

 چنین بود:

 «.ما لَهُم کَمین وَ ال مَدد وَ لکِن نواضح یثرب قد حملت الموت الناقع»

کش شتابد، بدانید که شتران آبسپاه محمّد نه کمینی دارد و نه کسی به کمک آنها می»

 ۳6 (۳)« کنند.یثرب! چیزی جز مرگ فراگیر و ذلّت بار با خود حمل نمی

 ابو جهل نیز که از سران و طرّاحان جنگ بود، چنین اظهار نظر کرد:

 ؛«ما هُم إلّا أُکْلَةُ رَأسٍ لَو بعثنا إِلَیهم عَبیدنا لَأَخَذُوهم أَخْذا  بالید»

ای بیش نیست، ما اگر تنها بردگان خود را بفرستیم آنها را خفه خواهند سپاه یثرب لقمه»

 ۳۷ (۵)« کرد.

های دشمن، شجاعت و شهامت عمو و پسر عموی پیامبر بینیآری، بر خالف این پیش

در اوّلین مصاف، سرنوشت جنگ را به نفع اسالم رقم زد و دشمن با از دست دادن 

آوران خود، که طلیعه شکست قطعی بود، به این فکر افتاد که به جای چهارتن از نام

گیرد تا بتواند در اثر کمیِ سپاهِ له عمومی و تهاجم جمعی بهرهجنگ تن به تن، از حم

 توحید و بسیاریِ سپاه
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  ۵6۵، ص ۳. تفسیرالقمی، ج  -۳

  ۵6۱ -۵۷۹، ص ۱. تاریخ ابن کثیر، ج  -۵

 ۷۱ص: 

 کفر، سرنوشت جنگ را تغییر دهد و پیروزی را نصیب خود سازد.

دتِ این درگیریِ خونین چندان روشن نیست ولی مسّلم است که دشمن برای گرچه مّ

زدودن ننگ شکست قبلی و حفظ غرور جاهلی و تأمین هدف خود، که براندازی نظام 

ت و همه کار بسپرستی بود، تمام توانش را بههای شرک و بتتوحید و تثبیت پایه

 سیج کرد.داران خود را بتیراندازان و شمشیر زنان و نیزه

از سوی دیگر، مجاهدان اسالم با نداشتن عدّه و عُدّه، در اثر ایمان و صالبت روحی 

خود و در اثر سخنان آتشین فرمانده این سپاه، )پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله(، درقلب 

 هزار نفر سالح به دست فرو رفته است.

ن نها بود و اسارت هفتاد تسپاه دشمن با کشته شدن هفتاد تن که ابوجهل هم در میان آ

دیگر از سران مشرکین، به شکست قطعی خود اذعان کرد و از صحنه خارج گردید و 

هر یک از سپاهیان شرک به سویی فرار نمود؛ زیرا در صورت مقاومت بیشتر در مقابل 

 سپاه اسالم چیزی بجز از دست دادن بقیه نیرو برای آنان قابل تصوّر نبود.

 نتیجه جنگ بدر

 ارهاش

نتیجه ظاهری و اثر زود رس جنگ بدر که با شکست قطعی مشرکان به دست آمد، 

 طور خالصه چنین بوده است:به

 ۷6ص: 
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 مقتوالن و اسرای مشرکین -1

مشهور در میان مورّخان و مفسران، همانگونه که اشاره گردید، این است که تعداد 

اقدی باشد، ولی ومقتوالن از مشرکان هفتاد نفر و تعداد اسرای آنها نیز هفتاد نفر می

 گوید:می

 ۳۳ (۳)تعداد مقتوالن بیش از هفتاد نفر بوده است. 

 غنایم جنگی -2

مسلمانان در این جنگ یکصد و پنجاه شتر و سی رأس اسب و تعداد بسیاری شمشیر و 

مقدار قابل توجّهی اجناس و سالحهای دیگر، از دشمن به غنیمت گرفتند که در کیفیّت 

 (۵)تقسیم در میان یکی دو نفر از آنان بحث و گفتگو به عمل آمد و آیه شریفه انفال 

 در این زمینه نازل گردید و به بحث آنها خاتمه داد. ۳۱

 شهدای جنگ بدر

 باشد که هشت تن ازتعداد شهدای مسلمان در جنگ بدر، بنا بر مشهور، چهارده نفر می

آنها از انصار و شش نفر دیگر از مهاجران بودند، ولی از مسلمانان حّتی یک نفر به 

 اسارت مشرکین در نیامد.

 

  ۳۳، ص ۵؛ طبقات واقدی، ج ۵۹۱، ص ۳۵الحدید، ج ابیالبالغه، ابن. شرح نهج -۳

  ۳. انفال:  -۵

 ۷۷ص: 

 اهمیت جنگ بدر
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ای که میلیونها انسان در آنها از امروز با وجود جنگهای جهانی و جنگهای بزرگ منطقه

ران به همراه دارد، جنگ بدر با محدودیت رود و ضایعات فراوان و غیر قابل جببین می

مقتوالن و اسرای آنکه اشاره گردید، شاید برای بعضی از خوانندگان دارای چندان 

داف ای تلقّی شود ولی با توجّه به اهای و عشیرهاهمّیتی نباشد و مانند یک برخورد قبیله

در هیچیک از جنگها  برد و ابعاد آن را کهتوان به اهمّیت آن پیو آثار این جنگ، می

در تاریخ اسالم وجود ندارد درک نمود؛ زیرا سرنوشت اسالم با این جنگ رقم 

خورد و پیروزی مسلمانان در آن مساوی با پیروزی قطعی اسالم و احیانا  شکست می

آنان در این جنگ پیروزی قطعی شرک و بت پرستی را در کلّ تاریخ به دنبال داشت و 

یاد  ۱۹ (۳)ن جنگ به عنوان: ... یَوْمَ الُْفرْقانِ یَوْمَ اْلتَقَی الْجَمْعانِ ... لذا قرآن مجید از ای

پرستی در اثر آن ظاهر گردید؛ روزی نمود؛ یعنی جنگی که حق و باطل و توحید و بت

 که در آن، دو گروه متکی به ایمان و متکّی به کفر درگیر شدند.

 ر در اهمّیت این جنگ چنین فرموده است:و در آیه دیگ

به خاطر بیاورید زمانی را که از شدّت ناراحتی، از پروردگارتان تقاضای کمک »

 کردید و او تقاضایمی

 

  ۵۳. انفال:  -۳

 ۷۳ص: 

آید، یشما را پذیرفت و گفت من شما را با یک هزار از فرشتگان که پشت سرهم م

کنم ولی خدا این را تنها برای شادی و اطمینان خاطر شما قرارداد و گرنه یاری می

 ۱۳ (۳)« پیروزی جز از طرف خدا نیست.

در این جنگ، پیامبر صلی اهلل علیه و آله مکرّر دست به دعا و تضرّع به سوی پروردگار 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

رد و کنهاد و از خداوند درخواست پیروزی میداشت و گاهی پیشانی به سجده میبرمی

 از جمله دعاهایش این بود:

 ...«اللّهمّ إن تَهلک هذه العصابة لم تُعبد بعدُ »

 «ن، از بین بروند، کسی تو را پرستش نخواهد کرد!خدایا! اگر این گروه مسلما»

 نقش حضرت حمزه در پیروزی جنگ بدر

در پیروزی سپاه توحید، در جنگ بدر مانند هر جنگ دیگر، عوامل مختلفی قابل 

بررسی است، ولی از همه مهمتر فضل و عنایت پروردگار بود که در اثر استغاثه و 

له و مسلمانان برای شادی و اطمینان خاطر سپاهیان استمداد پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آ

 اسالم و برای امداد و یاری آنان هزار فرشته را پیاپی فرو فرستاد:

 إِذْ تَسْتَغِیثُوَن رَبَّکُمْ فَاسَْتجابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ

 

  ۳۹. انفال:  -۳

 ۷۱ص: 

نْدِ مَالئِکَةِ مُْردِفِیَن* َو ما جَعَلَهُ اللَّهُ ِإلَّا بُشْری َو لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُکُمْ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِمِنَ الْ

 ۱۵ (۳)اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ َعزِیزٌ حَکِیمٌ. 

مال یقینش از این مدد غیبی و و هر یک از سپاهیان اسالم، به اندازه درجه ایمان و ک

اطمینان الهی بهره جسته و در شکستن صفوف دشمن و پیروزی اسالم سهمی را ایفا 

 نموده است.

اکنون باید دید این مژده و بشارت الهی بر دل کدامیک از لشکریان اسالم بیش از 

 دیگران اشراق داشته و این اطمینان آسمانی در آن صحنه حسّاس در دست و بازوی
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کدام یک از حاضرین ظهور و تجلّی بیشتری یافته و مشرکین را ناباورانه به خاک 

 مذلّت نشانده است.

 آمار مقتوالن از مشرکان

برای روشن شدن این حقیقت، باید آمار مقتوالن از مشرکان را و اینکه به دست چه 

دست بیاوریم تا راه قضاوت درست در این فضیلت را در پیش اند، بهکسانی کشته شده

 روی خواننده عزیز قرار دهیم.

الزم به یادآوری است همانگونه که آمار دقیق مقتوالن جنگ بدر و معرفی همه آنان و 

 ۱۱ (۵)صوصیات دیگر به دست ما خ

 

  ۳۹. انفال:  -۳

تهران،  -جلد، نشر مشعر ۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  -۵

 . ۳۱۳۱، ۱چاپ: 

 ۳۹ص: 

ران و سردمداران شرک بوده نرسیده و آنچه در تاریخ منعکس گردیده، اغلب درباره س

است، این ابهام درباره تالش قهرمانان اسالم نیز، که نقش اساسی را در این جنگ ایفا 

اند، صادق است و تعداد دقیق کسانی که به وسیله هر یک از آنان به هالکت نموده

طور، ناقص به دست توان از آنچه در تاریخ بهاند مشخّص نیست، ولی میرسیده

 برد و با نقش این افراد در این جنگ آشنا گردید.تا حدّی به حقیقت امر پی آید،می

الحدید در زمینه عدم انعکاس آمار دقیق پس از نقل و معرفی تعداد پنجاه و دو ابن ابی

گوید: روایات زیادی داریم که مقتوالن بدر هفتاد نفر نفر از مقتوالن از واقدی، می
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 (۳)اند، همان افرادی هستند که ما شناساندیم. شناخته شدهبوده، ولیکن آنها که به نام 

 الحدید، این نکته را نیز بیفزاییم:گفتار ابن ابیباید به ۱۵

همانگونه که در مقدّمه این بحث اشاره کردیم و پس از این نیز مالحظه خواهید کرد، 

ویژه درباره امیرمؤمنان و حمزه علیهما السالم پوشی حقایق تاریخی، بهدر تعمیه و پرده

دو های آننباید نقش سیاستها را نادیده گرفت و از جعل و تحریف در پیروزی

 امیّه قرار داشت، غفلت نمود.گران بنیم با سلطهبزرگوار، که در ارتباط مستقی

 

  ۵۳۵، ص ۳۵الحدید، ج . شرح نهج البالغه ابن ابی -۳

 ۳۳ص: 

 دو قهرمان جنگ بدر، علی امیر مؤمنان و حمزه سیدالشهدا علیهما السالم

ر صلی اهلل ویژه اقربای پیامببه کشته شدن بیشتر مقتوالن جنگ بدر به دست مهاجرین و

علیه و آله و در رأس آنان امیرمؤمنان علیه السالم و حمزه سید الشهدا به وقوع پیوسته 

 است.

طوری که در تاریخ آمده، در همین جنگ بدر بود که امیرمؤمنان از سوی مشرکان و به

الی که در ملقّب گردید و چرا چنین نباشد در ح« مرگ سرخ»؛ «موت احمر»به لقب 

همین جنگ بیش از نیمی از کشتگان را او از پای در آورد و در به هالکت رسانیدن 

طوری که شیخ مفید تعداد سی و شش تن از تعداد دیگر نیز سهیم گردیده است؛ به

ابن  ۱۱ (۳)اند، به نام شناسانده است. مقتوالن را، که به دست آن حضرت کشته شده

 گوید:اسحاق از مورّخان معروف جهان تسنّن می

 ۱6 (۵)«. أَکْثَر َقتْلی الْمُشرکین َیوم بَدْر کان لِعَلِیّ»
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 «در جنگ بدر بیشترین کشته شدگانِ از مشرکان به دست علی بوده است.»

و گاهی حتّی به بیست و دو  ۱۷ (۱)ولی بعضی از مورّخان این تعداد را بیست و هفت، 

 ۱۳ (۵)اند. نفر تنزّل داده

 

  ۱۱. ارشاد، ص  -۳

  ۵۱۳، ص ۳۱. به نقل از بحار األنوار، ج  -۵

  ۵۵۹، ص ۳۱؛ بحار األنوار، ج ۵۷۳، ص ۳. تفسیر قّمی، ج  -۱

  ۳6نور األبصار شبلنجی، ص  -۵

 ۳۵ص: 

 آمار کشته شدگان به دست حمزه سیّد الشهدا

در منابع اهل سنّت، تعداد مقتوالن به دست حمزه سیّدالشهدا نُه نفر ذکر شده است که 

دست او وحضرت آن حضرت و افراد دیگری بهدر میان این عدّه، برخی تنها به دست

اند و تنها در یک مورد از سعد بن وقّاص به عنوان سیدهعلی علیه السالم به هالکت ر

 شریک آن بزرگوار یاد شده است.

الزم است پیش از بیان آمار و معرّفی این مقتوالن، به این مطلب توجّه شود، همانگونه 

که پیشتر اشاره کردیم، بر اساس دالیل تاریخی، این تعداد، بخشی از کسانی هستند که 

اند نه همه آنها، ولی عدم ذکر همه مقتوالن و ه به هالک رسیدهبه وسیله حضرت حمز

یا اختالف نظر در مورد آنان، مانند اختالف نظر در آمار مقتوالن به وسیله امیرمؤمنان 

ست و دو شدگان و بعضی دیگر تنها بیعلیه السالم که بعضی از مورّخان بیشترین کشته

نظر گرفتن حقایق موجودِ تاریخی، چندان مهم اند. با در تن را از آنِ آن حضرت دانسته
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گردید، نظر مورّخان نیست؛ زیرا اگر همه مقتوالن دراین جنگ مشّخص و منعکس می

کرد. به هر حال با اینکه آمار دقیق مقتوالن به دست در مورد هر دو بزرگوار تغییر می

ا را در آن دو بزرگوار در دست نیست ولی دالیل مسلّم تاریخی نقش اساسی آنه

پیروزی جنگ بدر ثابت نموده است و در این جنگ شکست دشمن در مرحله اوّل به 

آنگاه به دست سایر افراد سپاه توحید به حمزهدست حضرتامیرمؤمنان وسپس بهدست

 وقوع پیوسته است، آنهم نه همه افراد

 ۳۱ص: 

لی یامبرخدا صسپاه؛ زیرا طبق مضمون صریح قرآن تعدادی از صحابه از اوّل حرکت پ

اهلل علیه و آله از مدینه، از این برخورد ناخشنود و از ورود به صحنه جنگ به شدت 

و تاریخ هم گویای این واقعیت است که بعضی از  ۱۱ (۳)مضطرب و نگران بودند. 

 صحابه در میدان جنگ یا نقشی نداشتند و یا دارای نقش کم رنگی بودند.

 الحدید از پیروزی مسلمانانلیل ابن ابیتح

الحدید از پیروزی در جنگ بدر و از در اینجا مناسب است تحلیلی را که ابن ابی

شجاعت و نقش مؤثّر امیرمؤمنان و حضرت حمزه علیهما السالم در این پیروزی ارائه 

 طور خالصه نقل کنیم:داده است؛ به

د نیروی قوی و توانای مشرکین و ضعف و وی در تحلیل خود از این پیروزی، با وجو

 ای از انصار، از قبیله اوسنویسد: آری، سپاه کوچک اسالم از عدّهناتوانی مسلمانان، می

و خزرج و تعدادی از مهاجرین که در پهلوانی و شجاعت نامی بودند، تشکیل یافته بود 

ب، و حمزةبن عبدالمطّلطالب بن ابیو مهمتر اینکه در کنار این گروهِ به ظاهر کم، علی

باشند، قرار گرفته بودند و فرماندهی آنها را ترین افراد در تاریخ بشریّت میکه شجاع

شخص پیامبر صلی اهلل علیه و آله، آن پیامبر داعیِ به حق و منادیِ بر عدل و توحید و 
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 مؤیّد به قوّه الهی به عهده داشت.

بن عَبدِ المطّلب وهُما أشجع البشر! و جَماعةُ مِنَ طالب وَ حَمزَةُوَفِیهِم عَلِیُّ بنُ أبی»

 ۳۹۹ (۵)«. المُهاجرین أنجاد و أَبْطال

 

 

  ۱. انفال:  -۳

  ۳۹۷، ص ۳۵. شرح نهج البالغه، ج  -۵

 ۳۵ص: 

 السالمشجاعت حمزه علیه اعتراف یکی از سران مشرکین به

امیّةبن »پس از خاتمه جنگ و در هنگام انتقال اسیران به پشت جبهه، یکی از آنان به نام 

که از مشرکین سرشناس بود، چون چشمش به حضرت حمزه افتاد، از « خلف

 عبدالرحمان بن عوف پرسید:

 «مَنْ هذا المُعلِّم؟»

 «این جنگجوی نشاندار کیست؟»؛ 

، از خودِ خویشگفتنی است، حضرت حمزه در جنگها با نصب پرِ شتر مرغی بر کاله

 دیگر سرداران متمایز بود.

امیّه با تأسّف و تحسّر شدید از « حمزه بن عبدالمطّلب است»عبدالرحمان پاسخ داد: او 

 شکست سپاه شرک، گفت:

 «ذاکَ الَّذی فَعَلَ بِنا األفاعیل»

 ۳۹۳ (۳)« در هم شکست و ما را به خاک سیاه نشاند! این بود که صفوف ما را»؛ 
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 اسامی نُه تن از مقتوالن مشرکین به دست حضرت حمزه

 ۳۹۵ (۵)، طبق منابع اهل سنت، عبارتند از: 

طُعَیمة بن  -۵عتبه و شیبه فرزندان ربیعه؛  -۱و  ۵اسود بن عبداألسود مخزومی؛  -۳

نُبیه بن  -۳ابو قیس بن ولیدبن مغیره؛  -۷زَمعه و عقیل فرزندان اسود؛  -6و  ۱عَدیّ؛ 

 سفیان برادر معاویه.حَنظَلة بن ابی -۱حجّاج؛ 

 

؛ تاریخ الخمیس، ۵۳، ص ۵؛ الروض األُنُف، ج ۵۱، ص ۳۵لبالغه، ج . شرح نهج ا -۳

  ۱۳۵، ص ۳ج 

  ۳۹۵ -۳۹۱، صص ۱. الروض األُنُف، ج  -۵

 ۳۱ص: 

 آمدهای جنگ بدر در میان مشرکین*** پی

 آمدهای جنگ بدر در میان مشرکینپی

 تصمیمات جدید قریش

ر صلی اهلل علیه و آله و مشرکان مکّه، که مدّت سیزده سال در آزار و اذیت پیامب

ای مسلمانان، تمام همّت خویش را به کار بستند، تا آنجاکه آنان را مدّتی در داخل درّه

محاصره و زندانی نمودند و سپس از شهر و دیارشان بیرون راندند و آنان را مجبور به 

ه شترک وطن و هجرت به سوی حبشه و مدینه کردند و ... باز هم از تصمیم خود در ری

کن کردن درخت توحید و از بین بردن مسلمانان منصرف نگشتند و پیوسته در دشمنی 

ورزیدند تا اینکه سرانجام جنگ بدر به وقوع پیوست و آنان پس از خود اصرار می

ست بار اسارت در دتحمّل ضربه سنگین و چشیدن طعم تلخ شکست و پذیرش خفّت
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ر جزیرةالعرب به ننگ و حقارت تبدیل مسلمانان، که همه غرور و تفرعن آنها را د

نمود، کینه و عداوتشان نسبت به مسلمانان مضاعف گردید و با مراجعت از بدر، خود را 

برای جنگ دیگری که بتواند این شکست را جبران و داغ ننگ آن را از پیشانیشان 

 نیزشدند و همزمان، نقشه ترور پیامبر صلی اهلل علیه و آله را بزداید، آماده می

 ۳6ص: 

 .دانستندپروراندند و موفّقیت در این طرح را، بهترین راه پیروزی خود میدر سرمی

 طرح ترور پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله:

عمیربن وهب، یکی از افراد خونریز در میان قریش، که فرزندش وهب در اسارت 

« ماعیلحجراس»انی در در گفتگویی پنه« صفوان»اش برد، با عموزادهمسلمانان به سر می

همپیمان شدند که صفوان قرضهای عمیر و کفالت فرزندانش را بر عهده بگیرد و عمیر 

رغم هم در مدینه پیامبر را به قتل برساند. وی با همین هدف وارد مدینه شد و علی

ردند، آن کمخالفتِ صحابه که از او به جان پیامبر صلی اهلل علیه و آله احساس خطر می

عمیر را به حضور خویش فراخواند و او به همراه چند نفر از یاران پیامبر وارد حضرت 

 گردید.

فت: برای ای؟ عمیر گپیامبر صلی اهلل علیه و آله پرسید عمیر! به چه منظور به مدینه آمده

 آزادی فرزندم وهب. حضرت فرمود: این شمشیر برای چیست؟

 عرض کرد:

 «اللَّه هذه السیوفقبّح»

ه داشتن آنها جزو عادت ما شده است. در این هنگام پیامبرخدا صلی اهلل علیه و که همرا

آله آنچه راکه در حجر اسماعیل در میان او و صفوان گذشته بود، بیان کرد. عمیر با 

نبوّت  اللَّه وشنیدن رازی که بجز او و صفوان از آن آگاه نبودند، بر نزول وحی به رسول
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اش پوزش خواست. پیامبر صلی اهلل علیه اشتباهات گذشته آن حضرت ایمان آورد و از

 فَقِّهُوا أخاکم ِفی دِینه وَ أقْرِئُوهُ »و آله خطاب به صحابه فرمود: 

 ۳۷ص: 

به برادر تازه مسلمانتان قرآن و احکام بیاموزید، »؛ ۳۹۱ (۳)« الْقُرْآن وأطْلِقوا أسیره

 ۳۹۵ (۵)« کنید.اسیرش را هم آزاد 

گرچه در کتب تاریخ، این موضوع یک تصمیم دو جانبه و در میان عمیر و صفوان 

عنوان گردیده است، لیکن قرائن موجود از شدّت عداوت قریش با مسلمانان و طرّاحی 

تواند بدون هماهنگی و سازماندهی جنگ مجدّد نشانگر، این است که این طرح نیز نمی

از اشاعه چنین موضوع حساسی باید  آنان انجام گیرد. البته برای جلوگیری

 طور خصوصی و دور از دید دیگران انجام پذیرد.ها بهگیریتصمیم

 تصمیم بر جنگ مجدّد

جنبانان و ارکانِ اصلِی جنگ بود، با کشته شدن سران قریش و ابو سفیان که از سلسله

ر و گ دیگسازی آنان بر جنای دیگر، ریاست مستقیم مشرکین را در آمادهاسارت عدّه

ایفای نقش اساسی در این هدف را به عهده گرفت و بال فاصله، پس از مراجعت به 

که پسرش حنظله و عتبه و ولید و شیبه به ترتیب پدر و برادر وعموی مکّه، در حالی

همسرش هند در این جنگ کشته شده بودند و پسر دیگرش به نام عمر به اسارت 

 مسلمانان

 

فقّهوا أخاکم فی دینه وعلّموه »اینگونه آمده است:  ۱۵6، ص ۳۱. در بحاراألنوار، ج  -۳

 «. القرآن و أطلقوا له أسیره
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، ص ۵؛ تاریخ طبری، ج ۵۵۹، ص ۵. مشروح این رخداد را در سیره ابن هشام، ج  -۵

، ص ۳۵لحدید، ج ا؛ شرح نهج البالغه ابن ابی۱۳۱، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۱۵۱

 مطالعه فرمایید.  ۳۱۱ -۳۱۵

 ۳۳ص: 

در آمده بود، در میان اجتماع قرشیان، خطاب به آنان چنین گفت: ای گروه قرشیان، 

پس از این جنگ، که بزرگان و عزیزان ما و شما را از دست ما گرفت، نباید از خود 

ان خود تگضعف نشان دهیم، بلکه باید صبر و صالبت خود را حفظ کنیم، برکش

گری بر آنان نوحه نسراید و هیچ شاعری در عزایشان شعر نگوید؛ نگرییم. هیچ زنِ نوحه

و  گرددزیرا این اعمال موجب تخفیف کینه و عداوت ما نسبت به محمّد و یارانش می

نشاند و قدمهای ما را در انتقام گرفتن از شعله آتش دشمنی و خونخواهی ما را فرو می

داند، گذشته از اینکه اگر یاران محمّد جزع و فزع و آه و ناله ما را گرآنان سست می

بشنوند، زبان بر شماتت و استهزا خواهند گشود و این درد و مصبت باالتر از مصیبت از 

دست دادن عزیزانمان خواهد بود و من نیز از این ساعت استفاده از عطر و زنان را بر 

ابو سفیان و سران قریش نه  ۳۹۱ (۳)د بجنگیم. کنم تا روزی که با محمّخود حرام می

تنها از گریه جلوگیری کردند، بلکه حتّی از آزاد سازی اسرای خویش نیز امتناع 

ورزیدند و لذا وقتی به ابوسفیان پیشنهاد شد که با فدیه دادن، فرزندت عمرو را آزاد می

م گویید برای فرزند دیگرم هه کشته شد، شما میکن، چنین پاسخ داد: فرزندم حنظل

 فدیه بدهم و در مقابل دشمن بیشتر تحقیر شوم؟! بگذارید او را تا هر وقت که

 

؛ واقدی به نقل ۱۹۱، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵۳۳۳، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۳

  ۱۵۳، ص ۳۱بحار، ج 
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 ۳۱ص: 

همچنین درتحریک مشرکین بر جنگ، تنها مردان  ۳۹6 (۳)خواهند نگهدارند. می

کردند؛ قریش نبودند که فعّالیت داشتند، بلکه زنان آنها نیز در این راه سعی و تالش می

از جمله آنها هند همسر ابوسفیان بود. او در پاسخ گروهی از زنان قریش که، چرا در 

کنی؟ گفتار همسرش ته شدن عزیزانت )پدر، برادر، عمو و پسرت( گریه نمیکش

 ابوسفیان را تکرار کرد و گفت:

من در مکّه بر عزیزانم گریه کنم محمّد و یارانش و زنان قبیله خزرج در مدینه شماتتم 

کنند؟! نه، به خدا سوگند تا انتقام عزیزانم را از محمّد نگیرم، خود را معطّر نخواهم 

 کرد.

تواند حزن و دانستم که گریه میاو این جمله را هم افزود: به خدا سوگند اگر می

کند گریستم ولی نه، تنها چیزی که سوز دلم را برطرف میاندوهم را برطرف کند، می

و بدینگونه  ۳۹۷ (۵)ها است. نشاند، گرفتن انتقام این کشتههای درونم را فرو میو شعله

را  بردند و خودقرشیان که در تب و تاب انتقام و در اندیشه حمله به مدینه به سر می

کردند، پس از گذشت یک سال از جنگ بدر، به سوی برای جنگ دیگری آماده می

 مدینه روان شدند و جنگ احد به وقوع پیوست.

 

؛ شرح نهج البالغه ۱۳۱، ص ۳؛ تاریخ الخمیس، ج ۵۳۱، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۳

  ۳۱۳، ص ۳۵الحدید، ج ابیابن

؛ تاریخ ۳۱۳، ص ۳۵؛ شرح نهج البالغه، ج ۵۳۱، ص ۵. سیره ابن هشام، ج  -۵

  ۱۳۱، ص ۳الخمیس، ج 

 ۱۹ص: 
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 ۱۳ص: 

 گ احدحضرت حمزه در جن

 حضرت حمزه در جنگ احد

 احد کجاست؟!

های بسیار کوه احُد، که جنگ مهمّ اسالم و شرک در دامنه آن رخ داد، یکی از کوه

 مهمّ و مشهور مدینه است و در پنج کیلومتری شمال شرقی این شهر قرار دارد.

 ؟!«احد»نامگذاری این کوه به 

های گوناگون نقل شده است، ولی ، نظریه«احد»در وجه تسمیه و نامگذاری این کوه به 

د های دیگر است، احُمناسبترینش آن است که این کوه را، چون تنها و مستقل از کوه

 اند.خوانده

 فضیلت احد

اند، شامل احد نیز هست؛ از پیامبرخدا . روشن است که آنچه در فضیلت مدینه گفته۳

هلل علیه و آله احادیث فراوان درباره فضیلت مدینه نقل شده است؛ مانند: تفضیل و صلی ا

 برتری این شهر بر دیگر شهرها. دعا کردن آن حضرت برای مردم این شهر.

 استشفا با خرمای آن و حرم بودن مدینه و نهی از صید حیوانات

 ۱۵ص: 

 و قطع درختانش.

مول همه این فضایل نیز خواهد بود؛ زیرا چون احد در داخل محدوده مدینه است، مش

و ثور کوهی  ۳۹۳ (۳)« مدینه از عیر تا ثور حرم است.»پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود: 
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است که در پشت کوه احد قرار گرفته و این حدیث در واقع بیانگر حدّ شرقی و حدّ 

 باشد.غربی مدینه می

طور فضایل عمومی، که درباره کوه احد اشاره کردیم، درباره این کوه، به. گذشته از ۵

 خاصّ نیز فضایلی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نقل گردیده که یکی از آنها چنین است:

 ۳۹۱ (۵)«. وَ هذا جَبَلٌ یُحِبُّنا وَ نُحِبُّهُ»

 «داریم.دارد و ما هم آن را دوست میوست میاین )احُد( کوهی است که ما را د»

در مفهوم این حدیث توجیهات مختلفی ذکر شده و بهترین توجیه آن است که این 

 جمله مجازی است و مضاف در آن حذف شده است؛ مانند

 «واسأل القریة»

 اندو مراد از احد اهل آن است؛ یعنی افرادی که در کنار این کوه به شهادت رسیده

 

المَدِینَةُ حَرَمٌ ما بَْینَ عَیْر الی ثورٍ ال یُخْتلی خَالها وَال یُنْفَرُ صَیْدُها وَالیُسْقَطُ نُقَطَها الَّا . » -۳

صحیفه امیرمؤمنان علیه »ای با عنوان مشروح این حدیث را در مقاله...« مَنْ أَشادَ بِها 

، در شماره سوّم فصلنامه تخصصّی علوم حدیث، از منابع «دیثیالسالم قدیمترین سند ح

 ایم. شیعه و اهل سنّت آورده

، باب ۳۱۱۵؛ صحیح مسلم، حدیث ۱۳۳۷و  ۵۷۱6، ۳۵۳۳. صحیح بخاری، حدیث  -۵

  ۳۳، ص ۳؛ ابن شبه تاریخ المدینه، ج «احد جبل یحبّنا ونحبّه»

 ۱۱ص: 

دارند و ما اک سپرده شده، ما را دوست میو پیکر خونین آنها در دامنه این کوه به خ

نهیم و داریم و بر شهادت و از خودگذشتگی آنان ارج میهم آنها را دوست می

مسلمانان نیز باید به پیروی از پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله تا قیامت در حفظ این ارزش 
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 معنوی بکوشند.

 علیه و آله این جمله را پس از جنگ احد اللَّه صلی اهللاین معنی، با توجّه به اینکه رسول

فرموده است/  ۳۳۹ (۳)و به هنگام مراجعت از سفر حج و در مراجعت از جنگ خیبر 

 رسد.مناسب به نظر می

 حرکت مشرکین به سوی مدینه

همانگونه که پیش از این آوردیم، مشرکان مکّه پس از جنگ بدر، به سرپرستی 

سفیان، تصمیم گرفتند تا همه قوای خود را متمرکز کنند و خود را از قید آنچه به نام ابو

محمّد و اسالم وجود دارد، رها سازند. در ضمن به دردهای عمیق خود که از کشتگان 

و اسرای جنگ بدر در دل داشتند التیام بخشند و بر همان تصمیم در سال سوّم هجرت 

هزار نفر جنگجو به فرماندهی ابوسفیان به همراه پانزده و یکسال پس از جنگ بدر، پنج 

نفر از زنان قریش به سرپرستی هند همسر ابوسفیان و با دویست اسب و سه هزار شتر و 

دار به سوی مدینه حرکت کردند. آماده شدن قریش را عباس عموی هفتصد نفر زره

ار ذا پیامبرخدا در انتظحضرت گزارش داده بود و لپیامبر صلی اهلل علیه و آله به آن

 چنین

 

  ۷۱ -۳۹، صص ۳. ابن شبه، تاریخ المدینه، ج  -۳

 ۱۵ص: 

برد ولی تا جهت حمله قریش مشخّص نشده بود، آن حضرت از ای به سر میحمله

 مدینه خارج نشد.

روز چهارشنبه، سیزده شوال، نیروی مشرکان خود را به کنار احد رسانید و در دامنه این 
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توانست در ای که میکوه، در میان نخلستان، در محلّی هموار و مسّطح و در کنار درّه

وضعیت سخت برای آنان مأمنی باشد فرود آمد و تا روز جمعه به استراحت و طرح 

 نقشه جنگ پرداخت.

ی اهلل علیه و آله پس از اقامه نماز جمعه، همراه هزار نفر به سوی احد حرکت پیامبر صل

بن ابیّ سرکرده منافقان، با سیصد نفر از همفکرانش از میان راه برگشت و کرد. عبداللَّه

جاه نفر دار و پنپیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله با هفتصد نفر، که صد نفر از آنان زره

بودند و تنها دو اسب به همراه داشتند، وارد منطقه احد گردید و چند کماندار و تیرانداز 

 نفر را به خاطر کمی سّنشان از حضور در جنگ مانع گردید.

بن جبیر چون مجاهدان به احد رسیدند، پیامبر پنجاه نفر تیرانداز را به فرماندهی عبداللَّه

و چه در حال شکست، شما بر لب درّه گذاشت و دستور داد؛ ما چه در حال فتح باشیم 

در جای خود استوار بمانید، حتّی اگر ببینید اجساد ما در روی زمین مانده و یا دشمن ما 

را به درون مدینه رانده و یا ما دشمن را تا مکّه عقب راندیم. در هر صورت شما از جای 

آنگاه به لشکریان دستور داد: تا از طرف من فرمان نرسد  ۳۳۳ (۳)خود حرکت نکنید 

 شما جنگ را آغاز نکنید.

 

  ۳۹۱، ص ۵. ابن اثیر، کامل، ج  -۳

 ۱۱ص: 

 جنگ احد در مرحله نخست:

شوّال رخ داد، در دو مرحله مختلف انجام گرفت؛ در  ۳۱جنگ احد که روز شنبه 

 اوّل قریش شکست خوردند و در مرحله دوم شکست نصیب مسلمانان شد. مرحله
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جنگ ابتدا تن به تن بود و نُه تن از پرچمداران قریش پشت سر هم وارد میدان شدند 

که یکی پس از دیگری به هالکت رسیدند و این موضوع موجب تضعیف روحیه آنان 

که  طوریاوج خود رسید، بهگردید. سرانجام ناگزیر به حمله عمومی شدند و جنگ به 

هند و دیگر زنان قریش که از زیبایی و آرایش برخوردار بودند، برای تشویق مشرکین 

کنان جنگجویان چرخیدند و دف زنان و گریهوارد معرکه شدند و در میان صفوف می

 آوردند.خود را با اسم و رسم صدا کرده و کشتگان بدر را به یاد آنان می

ف، حمیّت، غیرت و ... را با آهنگها و آوازهای محرّک و حماسی کلماتِ ننگ، شر

خواندند و مشرکان را بر حمالت شدید و پایداری در مقابل مسلمانان تشویق می

 کردند.می

ای از مسلمانان و در رأس آنها ابودجانه گوید: در هنگامه جنگِ تهاجمی، عّدهطبری می

وارد صحنه شدند و دشمن را در هم شکستند  طالببن ابیو حمزةبن عبدالمطّلب و علی

و تا آخرین صفوف پیش رفتند، در نتیجه خداوند مسلمانان را پیروز گردانید و شکست 

 قطعی را بر مشرکان وارد آورد؛

 وَقاتَلَ ابودجانة حتّی أمعَن فی النّاس و حمزةُبن عبدالمطّلب»

 ۱6ص: 

أَنْزل اللَّهُ نَصرَُه وصدّقهم وعده فحسُّوهم طالب فی رجالٍ من المسلمین، فَوَ علیّ بن ابی

 ۳۳۵ (۳)«. بالسیوف حتّی کشفوهم وکانت الهزیمة ال شکّ فیها

و لذا کار بر قریشیان سخت گردید و در تهاجم عمومی هم نتوانستند کاری از پیش 

ها پناه بردند و ها و کوهرّهببرند و هزیمت و فرارشان آغاز شد و از ترس جان خود، به د

 مقرّ خویش را بدون مراقب رها ساختند.

 مرحله دوّم جنگ و علل شکست مسلمانان!

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

گردید؛ پس از شکست سختی که بر قریش وارد شد، صحنه جنگ دگرگون

ای، که مقرّ آنها بود، که هزیمت دشمن را دیدند، به درون درّهزیراگروهی ازمسلمانان

آوری غنیمت پرداختند. در این هنگام گروه تیراندازان، که به جمعحمله بردند و به 

 رغم مخالفتدادند، علیدستور پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله در دهانه درّه پاس می

بن جبیر، بجز ده تن، به سوی مقرّ مشرکان برای غارت غنائم پایین شان، عبداللَّهفرمانده

 آمدند.

سوارانِ قریش، از این فرصت استفاده کرد و با همراهانش خالدبن ولید، فرمانده اسب 

کوه را دور زد و عبداللَّه بن جبیر را با یاران اندکش به سادگی از سرراه برداشت، آنگاه 

خبر بر سر غنایم گرد آمده جا بیاز دهانه درّه فرود آمد و مسلمانانی را که از همه

 نبودند، به دم شمشیر گرفت و از سوی دیگر زنا

 

  ۱۷6، ص ۵. طبری، ج  -۳

 ۱۷ص: 

ها را قریش صحنه گردان غائله شدند و از کوه سرازیر گشته، موها را پریشان و گریبان

آمیز، فراریان خود را بازگرداندند های برهنه و فریادهای جنونچاک کردند و با پستان

 این نخستین عامل شکست مسلمانان بود.و حمله مجدّد دشمن آغاز شد! 

که در شکست سپاه اسالم نقش داشت، خبر کشته شدِن پیامبرخدا صلی دوّمین عاملی

اهلل علیه و آله بود. در گرماگرم جنگ و درگیری، که پیامبر مجروح شد و در گودالی 

 فریاد برآورد:« سراقه»افتاد، 

و در جبهه پریشان مسلمانان به سرعِت این خبر در میان سپاه شرک « محمّد کشته شد!»

 برق پیچید و موجب شکست روحیه مسلمانان و تقویت روحی مشرکان گردید.

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

نشینی زدند و فرارشان آغاز شد و به اینجا بود که گروهی از مسلمانان دست به عقب

آمد  گسیختگی به وجوددر میان این گروه، آنچنان سردرگمی و از هم« ابن عقبه»گفته 

کردند و برادر مسلمان خود را مجروح ها حمله میه جای دشمن، به خودیکه ب

مورّخان، از جمله طبری، صحنه این مرحله از جنگ را چنین  ۳۳۱ (۳)ساختند. می

 کند:توصیف می

 همسلمانان با پدید آمدن شکست و شایعه کشته شدن پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله، ب»

سه گروه تقسیم شدند: تعدادی مجروح شده و از کار افتادند. بعضی استقامت ورزیدند 

 تا به شهادت رسیدند

 

  ۵۳6، ص ۳. سمهودی، وفاء الوفا، ج  -۳

 ۱۳ص: 

 و گروه سوّمی فرار کردند و جان به سالمت بردند!

ثلث وثلث جریح والَْبالءِ أثالثا ؛ ثلث قتیلابَهم ما َأصابَهم مِن)وَکانَ الْمُسْلِمُون لَمّا أص

 ۳۳۵ (۳)«. منهزم(

ای بود از دورنمای جنگ احد. بدیهی است اگر تمام مراحل و جزئیات و این خالصه

ع ودهد، ولی ما با توجّه به موضآن نوشته شود، کتاب مبسوطی را به خود اختصاص می

این نوشتار و بر اساس گفتار مورّخان که به هنگام هزیمت و شکست، مسلمانان به سه 

قّدمه بر تواند مای از این سه گروه را که میگروه تقسیم شدند، نکات حساس و برجسته

و بیان کننده زوایای مختلف « موقعیّت حضرت حمزه»هدف اصلی این بحث؛ یعنی: 

و فداکاری گروهی از اصحاب پیامبرخدا باشد، این جنگ و روح شجاعت و شهامت 

 دهیم:در اختیار خوانندگان عزیز قرار می
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  ۱۷۷، ص ۵. طبری، تاریخ، ج  -۳

 ۱۱ص: 

 مجروحان جنگ احد

 مجروحان جنگ احد

 . پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله:1

پیشتر اشاره کردیم که در جنگ احد تعدادی از مسلمانان مجروح شدند و با تن 

آلود به پیکار ادامه دادند و سرانجام از کار افتادند و به پشت جبهه انتقال مجروح و خون

یافتند و یا به مقام ارجمند شهادت نائل آمدند. امّا متأسّفانه مشخصات همه مجروحان، 

ابع تاریخی منعکس نشده و این آثار ارزشمند تاریخ و بجز تعدادی اندک، در من

های شجاعت و ایثار در راه ایمان و عقیده، به دست فراموشی سپرده شده زیباترین جلوه

 است.

در رأس همه مجروحانِ جنگ احد، باید از شخص پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله نام 

گ را به عهده داشت و برد؛ زیرا آن بزرگوار در حالی که فرماندهی عالی جن

کرد، حمالت دشمن و دفاع سپاهیان پرچمداران و فرماندهان را هدایت و تعیین می

نمود و با شجاعت و اسالم را زیر نظر داشت و خود نیز در حمله و دفاع شرکت می

جنگید. آنچنان جنگ کرد که تیرهایش تمام شد و مورد شهامت غیر قابل وصفی، می

 تعرّض دشمن قرار

 ۳۹۹: ص

ابن اسحاق در شهامت پیامبرخدا صلی اهلل  ۳۳۱ (۳)گرفت و به شدّت مجروح گردید. 
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ای از صحابه در اثر شدّت نویسد: آن حضرت هنگامی که در میان عدّهعلیه و آله می

اال ب حال افتاده بود، گروهی از مشرکان به سرپرستی خالدبن ولید از کوهجراحات بی

 رفتند. پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله با مشاهده آنان گفت:

 ؛«أَللّهمَّ ال یَنْبَغی لَهُْم أنْ َیعْلُونا»

همین  «خدایا! سزاوار نیست که مشرکان در جایگاه باالتر از ما مسلمانان قرار گیرند.»

ن حمله شرکیای از مسلمانان به گروه متوجّه و گفتار پیامبرخدا موجب گردید که عدّه

به هر حال در اوج شدّت  ۳۳6 (۵)بردند و از کوه سرازیر کردند و متفرقشان ساختند. 

جنگ، یکی از مشرکین به نام عبداللَّه بن قمیه پیامبرخدا را با سنگ مورد اصابت قرار 

 دندانش شکست وداد و در اثرِ آن، پیشانی و بینی آن حضرت به شدّت مجروح شد و 

 لب مبارکش شکافت.

گوید: در این حال که پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله خون از صورتش ابن اسحاق می

 فرمود:کرد، چنین میپاک می

 ۳۳۷ (۱)«. کیف یفلح قومٌ قد خضبوا وجه نبیّهم وهو یدعوهم إلی رَبِّهِم»

 

 وقاتل رسول اللَّه بأُحُد قتال ا شدیدا  فرمی بالنبل حتّی فنی نبله و»نویسد: . ابن اثیر می -۳

  ۳۵۵، ص ۵۹و نیز بحاراألنوار، ج  ۳۹۱، ص ۵، کامل، ج «انکسرت سیّة قوسه

  ۱۵، ص ۱. ابن هشام، سیره، ج  -۵

  ۵۱۹، ص ۳؛ وفاء الوفا، ج ۵۳، ص ۱. همان، ج  -۱

 ۳۹۳ص: 

ان کند و آنچگونه رستگار خواهند شد مردمی که پیامبرشان به سوی خدا دعوت می»

 «سازند!صورت او را به خونش رنگین می
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و بنا به نقل ابن هشام، در اثر حمله عبداللَّه بن قمیه عالوه بر شکستن دندان پیامبرخدا 

 مبارکش فرو رفت، های زره آن حضرت به گونهصلی اهلل علیه و آله دو حلقه از حلقه

ابوعبیده جرّاح آنها را در آورد و موجب کنده شدن دو دندان دیگر آن حضرت شد. 

 توان از دو مطلب زیر به دست آورد:شدّت جراحات پیامبر را می ۳۳۳ (۳)

 الف:

وه، ی کوقتی جنگ پایان یافت، امیر مؤمنان با سپر خویش از مهراس؛ گودی سنگ ها

ریخت و فاطمه زهرا علیها آورد و به صورت پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله میآب می

شست و چون با ریختن آب سیالن خون بیشتر شد، فاطمه علیها السالم قطعه السالم می

 ۳۳۱ (۵)حصیری سوزاند و خاکسترش را روی جراحات گذاشت تا خون بند آمد. 

 ب:

پس از آرام شدن صحنه جنگ، پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله خواست فریضه ظهر را 

جای آورد و در حال ایستاده بخواند لیکن در اثر ضعف و خونریزی، نماز را نشسته به

 ۳۵۹ (۱)نماز خواندن برای آن حضرت امکان پذیر نبود. 

 

  ۵۱، ص ۱. همان، ج  -۳

؛ ۱۳۷۵؛ صحیح بخاری، ح ۳۹۱، ص ۵؛ ابن اثیر، ج ۵۱، ص ۵. البدایة والنهایه، ج  -۵

  ۱۵، ص ۵؛ طبقات واقدی، ج ۳۷۱۹صحیح مسلم، ح 

  ۵۱۵، ص ۳. سمهودی، وفاء الوفا، ج  -۱

 ۳۹۵ص: 

 طالب علیه السالم. علی بن ابی2

 اشاره
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ن کسی که به شدّت مجروح شد و تا آخر استقامت کرد و از جان در جنگ احد، دّومی

الب طبن ابیپیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله حمایت و حراست نمود، امیر مؤمنان علی

 علیه السالم بود.

روشن است که نقش آن حضرت در این جنگ بیش از همه صحابه بود و ما اکنون به 

 پردازیم و گفتنیاند، میان در این زمینه آوردهنقل بخشی از آنچه که مورّخان و محدّث

 باشد.سنّت میاست که بیشترین استناد ما در این زمینه، به منابع اهل

 در جنگ احد پرچم به دست علی علیه السالم است

در جنگ احد، پرچمِ لشکر در دست امیر مؤمنان علیه السالم بود، لیکن در اثنای 

علیه و آله دید که پرچم کفر در دست شخصی از قبیله جنگ، چون پیامبرخدا صلی اهلل 

 بنی عبدالدار است، فرمود:

 ؛«نَحْنُ اوْفی ِمنْهُم»

بن عمیر، که او هم از ولذا پرچم را به مُصعب« ما، در وفای به عهد اولی از آنان هستیم.»

ست دبود، تحویل داد و چون او به شهادت رسید، پرچم مجددا  در « عبدالداربنی»قبیله 

 ۳۵۳ (۳)امیرمؤمنان علیه السالم قرار گرفت. 

 امیر مؤمنان و پرچمداران کفر

 

 

؛ ابن اثیر، تاریخ، ج ۵۹، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۵۱، ص ۱. ابن هشام، سیره، ج  -۳

  ۳۹۳، ص ۵
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 ۳۹۱ص: 

که پیشتر اشاره کردیم، در مرحله اّول جنگ، که ابتدا به صورت تن به تن همانگونه

بود، تعداد هشت یا نُه تن از پرچمداران جبهه شرک، یکی پس از دیگری به هالکت 

گردید وطبق نظریه رسیدند و همین موضوع موجب ضعف روحیّه و شکست مشرکان

 وسیله امیر مؤمنان علیه السالم کشته شدند.مورّخان و محدّثان، همه این پرچمداران به 

 گوید:ابن اثیر می

 ؛«وَکانَ الَّذِی قََتل أصحاب اللّواء عَلِیّ»

 «کسی که در جنگ تن به تن، همه پرچمداران را به قتل رسانید، علی بود.»

او تعداد این پرچمداران را مشخص نکرده، ولی در تفسیر علی بن ابراهیم تعداد آنها نُه 

مده و هر یک به نام مشخّص گردیده و چگونگی کشته شدنشان به دست آن تن آ

اوّلین و شجاعترین پرچمدار مشرکان  ۳۵۵ (۳)طور مشروح ذکر شده است. حضرت، به

 که وارد صحنه شد، طلحةبن عثمان بود. او فریاد برآورد:

با شمشیرهای شما وارد دوزخ و شما را با ای اصحاب محمّد، به زعم شما، خدا ما را »

کند، آیا در میان شما کسی هست که به شمشیر من وارد شمشیرهای ما وارد بهشت می

 «بهشت شود یا مرا به دوزخ بفرستد؟

 در این هنگام علی علیه السالم از صف بیرون آمد و در پاسخ

 

  ۳۳۱، ص ۳. قمّی، تفسیر، ج  -۳

 ۳۹۵ص: 

 وی گفت:

 «به خدا سوگند این من هستم که تو را به جهّنم خواهم فرستاد!»
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 آنگاه به طلحه حمله کرد و جنگ در میان آنان درگرفت.

را قطع  ی اوعلی علیه السالم شمشیر طلحةبن عثمان را با سپر رد کرد و بالفاصله پا

دید، عورتش را نمود. طلحه به روی خاک افتاد، او که مرگ را با چشم خود می

تو را به  ۳۵۱ (۳)آشکار ساخت و با عجز و البه، به علی علیه السالم گفت: ای پسر عم، 

برخدا بر مخدا سوگند دست از من بدار! علی علیه السالم به سوی لشکر برگشت و پیا

 این پیروزی تکبیر گفت، آنگاه فرمود: ای علی، چرا دشمنت را نکشتی؟

عرض کرد: چون او عورتش را آشکار کرد و مرا سوگند داد، من هم شرم کردم به 

گوید: در دوران ابن کثیر دمشقی پس از نقل این ماجرا می ۳۵۵ (۵)سوی او برگردم. 

ین، افتاد؛ زیرا در جنگ صفیر مؤمنان علیه السالم این عملکرد مکرّر اتّفاق میزندگی ام

آن حضرت وقتی به بسربن ارطاة حمله کرد، او هم عورتش را هویدا ساخت و علی 

علیه السالم از کشتن وی منصرف گردید و همچنین از کشتن عمروبن عاص هم آنگاه 

 ۳۵۱ (۱)که عورتش را آشکار کرد، خودداری نمود. 

 

 . تعبیر پسر عمّ برای جلب ترحّم بوده است.  -۳

؛ ابن اثیر، تاریخ، ج ۱۷۵، ص ۵؛ طبری، تاریخ، ج ۵۵، ص ۱. ابن هشام، سیره، ج  -۵

  ۳۹6، ص ۵

  ۵۹، ص ۵. ابن کثیر، تاریخ، ج  -۱

 ۳۹۱ص: 

 یش!ای علی، به پ
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 علی در مقابل دشمن بود که پیامبرخدا از کنار پرچم انصار بدو پیام فرستاد:

 «أن قدّم الرایة»

داد، خود را به ، به پیش بتاز. علی علیه السالم در حالی که این شعار حماسی را می

 صفوف دشمن زد:

 «أنا ابوالقُصّم مَن یُبارزنی»

در این هنگام ابوسعید که پرچم « منم دشمن شکن، کیست که به مبارزه من آید؟»؛ 

مبارزه « خواهی من!ای دشمن شکن، اگر مبارز می»دشمن به دست او بود، فریاد زد: 

آن دو، در میان دو صف آغاز شد و شمشیرها باال رفت و سرانجام علی علیه السالم او 

 ۳۵6 (۳)را از پای درآورد. 

 ال فَتی إلّاعَلِیّ 

از حوادث مهّم و نادر، که محدّثان و مورّخان اهل سنّت و شیعه از جنگ احد نقل 

بر نشینی و فرار اصحاب پیاماند، این است که در وضعیّت سخت و آنگاه که عقبکرده

ن اللَّه صلی اهلل علیه و آله به آبه وقوع پیوست، گروهی از مشرکان به قصد جان رسول

 ه امیر مؤمنان دستور دادحضرت یورش بردند. پیامبر ب

 «احمل علیهم فَفَرِّقهم»

امیر مؤمنان حمله کرد، تعدادی از آنها را «. شان کنبر آنان یورش ببر و پراکنده»؛ 

کشت و برخی را مجروح کرد و بقیّه متواری شدند. بال فاصله گروهی دیگر حمله 

 کردند.

 باز پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود:

 «ل عَلَیهم فََفرِّقهمیا عَلِی احم»

 . این موضوع
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  ۵۹، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۵۵، ص ۱. ابن هشام، سیره، ج  -۳

 ۳۹6ص: 

کشت یا مجروح تکرار شد و امیر مؤمنان علیه السالم در هر حمله گروهی را می

 سوی پیامبر صلی اهلل علیه وساخت. در این میان شمشیر آن حضرت شکست و به می

ن جنگد و اکنون شمشیر ماللَّه انسان با شمشیر میآله برگشت و عرض کرد: یا رسول

را به علی علیه السالم داد و او با همین « ذوالفقار»شکست! پیامبرخدا شمشیر خود 

 ت، تاساخکرد و دشمن را پراکنده میشمشیر از پیامبر صلی اهلل علیه و آله دفاع می

شد. اش شناخته نمیاینکه جراحات فراوانی بر پیکرش وارد شد، به حدّی که قیافه

؛ این «هذه المواسات»جبرئیل نازل شد و به پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله عرض کرد: 

 است عالیترین نمونه مواسات که علی انجام داد. پیامبرخدا فرمود:

 «إنَّهُ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ»

 جبرئیل عرض کرد:« من است و من از او.او از »؛ 

 «وَ أَنَا مِنْکُما»

 «من هم از شمایم.»؛ 

 در اینجا بود که صدای منادی در فضا پیچید:

 ۳۵۷ (۳)«. ال سَیفَ الّا ذُوالْفِقار وَ ال فَتی الّا عَلِیّ»

، ولی متن روایت که صدوق طبری این حادثه را در مرحله اوّل جنگ احد دانسته است

از امام صادق علیه السالم نقل کرده صریح است که این حادثه در مرحله دوّم جنگ و 

 ای از صحابه گریختند، واقع شده است.پس از آنکه عدّه

 گوید: گفتار جبرئیلمرحوم صدوق پس از نقل این روایت، می

 «وَأَنَا ِمنْکُما»
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ه او هم با پیامبر و علی علیهما السالم باشد واگر تمنّی و آرزو است از سوی جبرئیل ک

 او در مقام و فضیلت باالتر از

 

؛ طبری، تاریخ، ج ۳۹۷، ص ۵؛ ابن اثیر، تاریخ، ج ۵۱، ص ۱. ابن هشام، سیره، ج  -۳

  ۱۷۷، ص ۵

 ۳۹۷ص: 

واست از مقام واال و ارجمندش خکرد و نمیآن دو بزرگوار بود، چنین آرزویی نمی

 گوید:ابن ابی الحدید پس از نقل این حادثه تاریخی می ۳۵۳ (۳)تنزّل کند. 

آن را « اهل سنّت»این خبر از اخبار و احادیث مشهور است که عدّه زیادی از محدّثان 

صحّت و سقم آن پرسیدم. او اند و من از استاد خودم عبدالوهاب در باره نقل نموده

 پاسخ داد:

 «هذا خَبَرٌ صَِحیحٌ»

؟! در اند؛ بدو گفتم اگر این خبر صحیح است، چرا مؤلفان صحاح ششگانه نیاورده

 پاسخ من گفت:

 «کَمْ قَدْ أهمَلَ جامِعوا الصِّحاح مِنَ األخبار الصَّحِیحة»

اند، های خود نیاوردهشماری را در کتابصاحبان صحاح ششگانه، خبرهای صحیح بی»؛ 

 ۳۵۱ (۵)« این خبر هم یکی از آنها است.

 علی علیه السالم و بیش از هفتاد زخم

طالب وارد مبارزه شود و به مصاف پهلوانان و بن ابیطبیعی است کسی که مانند علی

داران و تیراندازان و شمشیر زنان را در هم پرچمداران دشمن برود و امواج خروشانِ نیزه
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 بشکند، از آسیب دشمن در امان نخواهد بود، گرچه اشجع الناس، علی باشد!

حمالت مکّرر دشمنان، آنگاه که جان پیامبرخدا را پیشتر اشاره شد که به هنگام دفع 

اش را گرفت؛ های خون، چهرههدف قرار داده بودند، چنان مجروح شد که لخته

 طوریبه

 

  ۷. علل الشرایع، ص  -۳

  ۵۱۳، ص ۱، باب ۳۵. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج  -۵

 ۳۹۳ص: 

 شد.اش شناخته نمیافهکه قی

و لذا خود آن بزرگوار در پاسخ یکی از سران یهود، که از تحمّل حوادث و 

 گفت، چنین فرمود:هایش در دوران پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله سخن میسختی

 ۳۱۹ (۳)...«. اللَّه صلی اهلل علیه و آله نَیِّفا  وَسَبْعِینَ جُرَْحة  وَقَدْ جُرِحْتُ بَینَ یَدَی رَسُولِ»

ه ب« محمّد کشته شد»در جنگ احد، آنگاه که گروهی از مهاجرین و انصار با فریاد 

کرم بیش از هفتاد زخم بر پی»نشینی کردند، من در کنار پیامبرخدا بودم و مدینه عقب

گذاشت و در آن حال پیراهن خود را کنار زده، دست به جای زخمها « وارد شد.

 فرمود: این از آن زخمها است، این اثر زخم دیگر است ....

 مأموریت پس از جنگ:

های امیر مؤمنان علیه السالم، در کنار جانفشانی و مبارزه با دشمن، مراقبت از ویژگی

شدید آن حضرت از جان پیامبرخدا و انجام وظایفی بود که خود آن حضرت تشخیص 

 گردید.داد و یا از ناحیه پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله به انجام آن مأمور میمی
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که برای پیامبرخدا رد متعدّد؛ از جمله در جریان تلخیتوان در موااین موضوع را می

 صلی اهلل علیه و آله پیش آمد، مشاهده کرد،

 

  ۳، ح ۳۷۹، ص ۱۳، ابواب السبعه؛ بحار، ج ۵. صدوق، خصال، ج  -۳

 ۳۹۱ص: 

اهلل  پیامبر خدا صلیآنگاه که امیر مؤمنان سرگرم جنگ با دشمن بود و متوجّه گردید 

درنگ علیه و آله با بدن مجروح به داخل گودالی که دشمن تعبیه کرده بود افتاد. بی

خود را به کنار آن حضرت رسانید و دست و بازویش را گرفت و زبیر هم به کمک او 

 شتافت تا پیامبرخدا را به پشت جبهه منتقل کردند.

صله دور )مهراس( آب آورد تا پیامبر صلی و آنگاه که جنگ آرام شد با سپر خود از فا

اهلل علیه و آله پس از جنگِ سخت و خونریزی شدید، رفع تشنگی کند و چون پیامبر 

در آن آب احساس کهنه بودن کرد و از خوردن آن امتناع ورزید، امیر مؤمنان علیه 

و داد وشالسالم به کمک همسرش زهرا علیها السالم سر و صورت پیامبر را با آن شست

و آنگاه که دشمن قصد حرکت کرد،  ۳۱۳ (۳)اش زدود های خون را از چهرهو لخته

پیامبرخدا به امیر مؤمنان مأموریت داد تا آنها را تعقیب کند و حرکتشان را زیر نظر 

ترها شبگیرد و خطاب به وی فرمود: ای علی، مراقب دشمن باش، اگر دیدی که آنها به 

خواهند به مّکه برگردند و اگر کشند، معلوم است که میسوار شده و اسبها را یدک می

برند، قصد حمله به مدینه را دارند و دیدی که سوار اسبها شده و شترها را به همراه می

 به خدا سوگند در این صورت آنها را ریشه کن خواهم کرد!

 مجروح وامیر مؤمنان در آن وضعیت حسّاس و با بدن 
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؛ صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة ۱۳۷۵. صحیح بخاری، کتاب المغازی، ح  -۳

  ۳۷۱۹احد، ح 

 ۳۳۹ص: 

خسته، این مأموریت را انجام داد و به سوی پیامبر صلی اهلل علیه و آله برگشت و گفت: 

ه خواهند بحرکت است و معلوم شد که می ای فرستاده خدا، دشمن سوار بر شترها در

 ۳۱۵ (۳)مکّه برگردند. 

 طلحةبن عبید اللَّه -3

در منابع تاریخی آمده است: طلحة بن عبیداللَّه از صحابه و یاران معروف پیامبر صلی اهلل 

 علیه و آله نیز در جنگ احد جانفشانی کرد و مجروح گردید.

نشینی گروهی از مسلمانان از انس بن مالک نقل شده است که به هنگام هزیمت و عقب

که مشرکین جرأت یافتند و حمالت خود را شدّت بخشیدند و به پیکر پیامبرخدا صلی 

اهلل علیه و آله جراحات متعّددی وارد گردید، دشمن مجدّدا  شخص آن حضرت را 

ار پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله تنها دو نفر از هدف تیر قرار داد. در این هنگام در کن

صحابه بودند که دفاع از وجود آن حضرت را به عهده گرفتند و آنها عبارت بودند از 

سهل بن حنیف و طلحه که خود را سپر وجود پیامبرخدا قرار دادند و تیرها را به جان 

حه اصابت تیری به دست طل خریدند و مانع اصابت تیر به پیکر پیامبر شدند. در این حال

 کرد و رگ او را برید و تا آخر عمر از کار افتاد؛

 ۳۱۱ (۵)«. فَرُمَی بِسَهْمٍ فِی یَدِهِ فَیَُبتَ»
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  ۱۳، ص ۱. ابن هشام، سیره، ج  -۳

؛ ابن اثیر، تاریخ، ج ۵۱، ص ۵یر، تاریخ، ج ؛ ابن کث۱۳۳، ص ۵. طبری، تاریخ، ج  -۵

  ۳۳۹، ص ۵

 ۳۳۳ص: 

 عبدالرحمان بن عوف -4

دانان نقل کرد که در جنگ احد بیش از بیست زخم گوید: یکی از تاریخابن هشام می

بن عوف وارد گردید و در اثر تیری که بر دهانش اصابت نمود، دندانش بر عبدالرحمان

ها و تیرهایی که به پاهایش وارد گردید، یکی از پاهایش شکست و همچنین در اثر زخم

 ۳۱۵ (۳)فلج شد و از کار افتاد. 

 فراریان

 اشاره

 

 إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَاتَلْوُونَ َعلَی أَحَدٍ ...

همانگونه که پیشتر اشاره کردیم، در مرحله دومِ جنگ احد و در اثر شکستی که بر 

اسالم وارد گردید و خبر کشته شدن پیامبرخدا در میان هر دو جبهه پیچید، جبهه 

 مسلمانان به سه گروه تقسیم شدند:

 الف:

 مجروحان

 ب:

 فراریان

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

 ج:

 شهیدان.

 در صفحات گذشته بر اساس نقل مورّخان، تعدادی از مجروحان را معرّفی کردیم.

 و اما فراریان:

مسأله فرار تعدادی از مسلمانان، یکی از نقاط مهمّ و حساس و از عوامل شکست 

 مسلمانان در جنگ احد به شمار

 

  ۵۹، ص ۱. ابن هشام، سیره، ج  -۳

 ۳۳۵ص: 

کردند و همانند آید؛ زیرا اگر آنان هم مانند مجروحان و شهیدان، مقاومت میمی

دادند، شکست مسلمانان جبران و ندازان، میدان را در اختیار دشمن قرار نمیتیرا

توان گفت آوردند. و لذا میشد و پیروزی را به دست میسرنوشت جنگ عوض می

ای که از ناحیه آنها بر سپاه اسالم وارد آمد، کمتر از ضربه تیراندازان نبود که در ضربه

یر اهلل علیه و آله و سرپیچی از فرمان عبداللَّه بن جباثر تخلّف از دستور پیامبرخدا صلی 

 به مسلمانان وارد گردید.

از این جهت است که قرآن مجید این موضوع را با عنایت خاصّی و با لحن نکوهش 

 آمیزی مطرح نموده است:

به خاطر » ۳۱۱ (۳) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ َعلَی أَحَدٍ وَالرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ فِی أُخْرَاکُمْ؛

دّت شدید و از شرفتید و در بیابان پراکنده میبیاورید هنگامی را که از کوه باال می

...«: زد کردید و پیامبر از پشت سر، شما را صدا میوحشت به عقب ماندگان نگاه نمی
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 «.بادَ اللَّهِ، إِلَیَّ یا عِبادَ اللَّهِإِلَیَّ یا عِ»

گرچه خداوند در کنار این نکوهش و مالمت، آنان را از رحمت خویش به کلّی 

مأیوس نساخته و مشمول فضل و عفو خویش قرار داده است؛ وَلَقَدْ عََفا عَنْکُمْ وَاللَّهُ ذُو 

کند، آنچنان ولی به هر حال همانگونه که قرآن اشاره می ۳۱6 (۵)فَضْلٍ عَلَی الْمُْؤمِنِینَ 

ترس و وحشت و اضطراب و نگرانی بر فراریان حاکم بود که به چپ و راست و پشت 

 سرشان توجّهی نداشتند، و فقط

 

  ۳۱۱. آل عمران:  -۳

  ۳۱۵. آل عمران:  -۵

 ۳۳۱ص: 

ی بودند تا خود را از دسترس دشمن به دور نگهدارند و لذا بعضی از آنان به در فکر جای

های اطراف این شهر گریختند. همانگونه که ها ودرّهداخل مدینه و بعضی دیگر به تپه

 های کوه احُد و یا شیارها و زیر سنگهای آن پناه بردند.ای به درهعده

 فرار کرده بودندکه به زیر سنگهای کوه احد و در میان کسانی

 )اصحاب الصخره(

، کسانی بودند سست ایمان و ضعیف العقیده و این حالت خود را آشکار نمودند و 

 چنین گفتند:

 ۳۱۷ (۳)؛ «سفیانلیتَ َلنا رَسُول ا الی عَبداللَّه بنِ أُبَیّ فیأخُذَ َلنا أمَنَة مِن أبی»

فرستادیم تا زد عبداللَّه بن ابیّ، سردسته منافقین، در مدینه میکاش کسی داشتیم و به ن»

 «از ابوسفیان برای ما امان بگیرد.

 و بعضی از آنها، همراهان مهاجر خود را اینچنین مورد خطاب قرار دادند:
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 ۳۱۳ (۵) ؛«یا قَوم إِنَّ مُحمدا  قَد قُتلَ فَارْجِعُوا إِلی قَومِکُم قَبلَ أن یَأتُوکُم فَیَقْتُلُوُکم»

دوستان! اکنون که محمّد کشته شد، شما هر چه زودتر به سوی قوم و قبیله خود، »

 «قریش، برگردید! پیش از آنکه شما را از دم شمشیر بگذرانند.

 الرُّسُلُ أَفَإِن لِهِطبق نظریه دانشمندان تفسیر آیه شریفه وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ ِمنْ قَبْ

در همین زمینه و در نکوهش این گروه نازل  ۳۱۱ (۱)مَاتَ أَوْ ُقتِلَ انْقَلَْبتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ 

 اینجا بود که انس بن نضر، با اینکه در کنار فراریان بود، ۳۵۹ (۵)گردید. 

 

  ۵۱، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱۳۵، ص ۵. طبری، تاریخ، ج  -۳

  ۵۱، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱۳۵، ص ۵. طبری، تاریخ، ج  -۵

  ۳۵۵. آل عمران:  -۱

  ۳۹، ص ۵؛ سیوطی، درّ المنثور، ج ۱۳۵، ص ۵. طبرسی، مجمع البیان، ج  -۵

 ۳۳۵ص: 

 رد خطابشان قرار داد:هیجان زده مو

 ؛«یا قَومِ إن کانَ مُحمّد َقدْ قُتِل فَإنّ رَبّ مُحَمّد َلم یقتل»

برخیزید و در راه او با دشمنان بجنگید! « اگر محمّد کشته شد خدای او که زنده است.»

جویم و در پیشگاهت اعتذار گویند تبرّی میآنگاه گفت: خدایا! من از آنچه اینها می

 کنم.می

 «.همَّ إنّی أَْعتذر مِمّا یَُقولُ هؤالء وَأبْرَءُ إلَیکَ ِممّا جاء بِهِ هؤالءأللّ»

 تعداد فراریان جنگ احد
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 اند:مورّخان درباره تعداد فراریان، نظریات مختلفی آورده

نویسد: به هنگام فرار مسلمانان، در نزد پیامبرخدا، تنها سه نفر ابن واضح یعقوبی می -۳

نویسد: بعد از فرار ابن کثیر دمشقی می -۵ ۳۵۳ (۳)لحه و زبیر. باقی ماند: علی، ط

 مسلمانان، در کنار پیامبرخدا تنها دو نفر ماندند، لیکن با شنیدن صدای آن حضرت:

 «الَیَّ ِعبادَ اللَّه»

 کند:ابن ابی الحدید از واقدی نقل می -۱ ۳۵۵ (۵)، سی نفر به سویش برگشتند. 

 ...«وَالْعصابَة التی ثبتت مع رسول اللَّه أربعة عَشَر َرجُل ا »

 چهارده نفر جزو فراریان نبودند، آنها استقامت ورزیدند و در کنار پیامبرخدا ماندند.

ر دیگ دهد که از این چهارده نفر، هفت تن از مهاجران و هفت تنوی آنگاه توضیح می

 از انصار بودند؛ علی، ابوبکر،

 

  ۵۷، ص ۵. یعقوبی، تاریخ، ج  -۳

  ۵۱، ص ۵. ابن کثیر، ج  -۵

 ۳۳۱ص: 

وقّاص، طلحه، زبیر، وابوعبیده جرّاح از مهاجرین عبدالرحمان بن عوف، سعد بن ابی

ن حنیف، سعدبن معاذ و اسیدبن حضیر ببودند و خباب، ابودجانه، عاصم، حارث، سهل

نویسد: با الحدید پس از نقل گفتار واقدی میابن ابی ۳۵۱ (۳)در شمار انصار بودند. 

اینکه همه مورّخان درباره فرار عثمان اتفاق نظر دارند، امّا درباره عمر بن خطاب به 

ت: او هم از فراریان است ولی ابن اسحاق اند. واقدی نوشته اساختالف سخن گفته

اند که ثابت ماندند، امّا درباره ابوبکر، همه راویانِ اهل وبالذری او را از کسانی شمرده

القولند که او جزو فراریان نبوده گرچه درباره او نه جنگی نقل شده و نه سنّت متّفق
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م فرار یک نوع جهاد کشتن یک نفر از دشمنان ولی به هر حال، خود ثبات قدم و عد

 است و به تنهایی کافی است؛

 «.وَإنْ لَم یَکُن نُقِلَ َعنه قتلٌ أو قتالٌ والثبوتُ جهادٌ و فیه وحده کفایة»

افزاید: وامّا راویان و مورّخان شیعه معتقدند که از صحابه در نزد الحدید میابن ابی

بن حنیف و ، ابودجانه، سهلپیامبرخدا ثابت نمانده است مگر شش نفر: علی، طلحه، زبیر

اند که از صحابه؛ اعمّ از مهاجر و بن ثابت و بعضی از مورّخان شیعه هم نقل کردهعاصم

 اند.انصار چهارده نفر ثابت ماندند و ابوبکر و عمر را از این چهارده نفر به شمار نیاورده

 اندافزاید: اکثر اصحاب حدیث نقل کردهاو همچنین می

 

  ۵۹، ص ۳۵الحدید، شرح نهج البالغه، ج . ابن ابی -۳

 ۳۳6ص: 

که عثمان سه روز بعد از جنگ؛ به حضور پیامبرخدا آمد، آن حضرت سؤال کرد: 

 عثمان! تا کجا رسیدید؟ )تا کجا فرار کردید( عرض کرد: تا أعْرَض، پیامبرخدا فرمود:

 «عُریضهلَقَدْ ذَهَبُْتم فِیها »

 ۳۵۵ (۳)«. خیلی گشاد رفتید!»؛ 

 الحدید:نقد کالم ابن ابی

فرار عثمان »گانه چنین است: الحدید درباره فرار و ثبات خلفای سهخالصه کالم ابن ابی

از مسلّمات تاریخ است و فرار عمر در میان مورّخان اهل سنّت مورد اختالف است و امّا 

ابوبکر از نظر شیعیان جزو فراریان است ولی از نظر اهل سنّت جزو کسانی است که 

 «ورزیده است.فرار نکرده و استقامت 
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الحدید در مورد هر سه خلیفه نیازمند نقد و توضیح است و ما به همان گفتار ابن ابی

 پردازیم:ترتیبی که او مطرح کرده، به بیان و توضیح می

 درباره عثمان بن عفان

نویسد: همه راویان تاریخ و حدیث، بر این نظریه هستند که: عثمان او در باره عثمان می

 در جنگ احد جزو فراریان بوده است؛

 «.مَعَ اتِّفاق الرّوات إنّ عُثمان لَم یثبت»

 آوریم:در تأیید گفتار وی، نظریه بعضی از محدّثان و مورّخان را می

 دیث مفصّلی. امام المحدّثین، بخاری، در ضمن ح۳

 

  ۵۹ -۵۳الحدید، همان، صص . ابن ابی -۳

 ۳۳۷ص: 

بن عمر گفت: من از شما سؤالی نویسد: یک نفر مصری در مسجدالحرام به عبداللَّهمی

دارم و آن اینکه: آیا این مطلب درست است که عثمان در جنگ احد فرار کرد و در 

 یب بود و در بیعت رضوان حضور نداشت؟!جنگ بدر غا

عبداللَّه بن عمر نسبت به هر سه سؤال جواب مثبت داد و عدم حضور عثمان را اینگونه 

 توجیه کرد:

 ۳۵۱ (۳)؛ ...«أمّا فراره یَومَ أُحد فَأَشْهَدُ أنَّ اللََّه عَفی عَنْهُ وَغََفرَ »

دهم که خدا آن گناه او را عفو کرد و او را اُحد را شهادت میاما فرار او در جنگ »

 «بخشید.

و جزو فضائل او نقل « مناقب عثمان»جالب این است که: بخاری این حدیث را در باب 
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 کرده است.

بن عفّان به همراه دو نفر از انصار، به نام . امام المورّخین، طبری نوشته است: عثمان۵

دند و پس رسی -که کوهی است در نزدیکی مدینه -«جعلب»به عقبه و سعد گریختند تا 

 از سه روز که در آنجا بودند، نزد پیامبرخدا آمدند؛

 (۵). «)وفرّ عثمان ابن عفّان و عقبة و سعد حتّی بلغوا الجعلب و أقاموا بها ثالثا  ثمّ رجعوا

۳۵6 

 اند.نیز نقل کرده ۳۵۳ (۵)و ابن کثیر دمشقی  ۳۵۷ (۱). همین مطلب را ابن اثیر ۵و  ۱

 

  ۱۵۱۱، ح «مناقب عثمان». بخاری، الصحیح، باب  -۳

  ۱۳۱، ص ۵. طبری، تاریخ، ج  -۵

  ۳۳۹ص ، ۵. ابن اثیر، کامل التواریخ، ج  -۱

  ۵۳. ابن کثیر، تاریخ، ص  -۵

 ۳۳۳ص: 

 درباره عمر بن خطاب:

 نویسد:الحدید میابن ابی

قد اختلف فی عمربن الخطاب هل ثبت یومئذ أم ال؟! أمّا محمّدبن اسحاق والبالذری »

 ۳۵۱ (۳)...« فجعاله مع من ثبت و لم یفرّ 

یعنی تنها دو نفر از موّرخان، بالذری و ابن اسحاق، معتقدند که عمربن خطاب در 

 اند.جنگ احد فرار نکرد و بقیه مورّخان او را جزو فراریان شمرده

الحدید با آن غور و دّقتی که در حوادث تاریخی و اقوال جای تعجّب است که ابن ابی
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این مطلب را با این وضوح نادیده  گذشتگان دارد، چگونه در این مورد غفلت کرده و

گرفته است! زیرا بر اساس نقل ابن هشام، ابن اسحاق هم مانند دیگر مورّخان فرار عمر 

 را به صراحت بیان کرده است.

کند که: انس بن نضر، که از کوه سرازیر شد و قصد ابن هشام از ابن اسحاق نقل می

ه همراه گروهی از مهاجران و حمله به مشرکین را داشت، دید که عمربن خطاب ب

اند؛ یعنی از میدان جنگ فرار ای نشستهانصار، سالح را بر زمین گذاشته و در گوشه

شته اید؟! گفتند: چه کنیم که پیامبر کاند. انس از آنها پرسید: چرا در اینجا نشستهکرده

م در ه خورد؟! برخیزید شماشده است! انس گفت: پس از پیامبر زندگی به چه درد می

 راه هدفی که پیامبرخدا کشته شد، بمیرید. این بگفت و به دشمن

 

  ۵۹، ص ۳۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج . ابن ابی -۳

 ۳۳۱ص: 

 (۵)بن اثیر این متن را که مورّخان معروف، ا ۳۱۹ (۳)حمله کرد تا به شهادت رسید. 

اند، گویای این واقعیت است که بر خالف آنچه هم نقل کرده ۳۱۵ (۱)و ابن کثیر  ۳۱۳

الحدید گفته، ابن اسحاق فرار عمر را به صراحت بیان نموده است و به طوری ابن ابی

اند؛ اعمّ از عداد کسانی را که استقامت نمودهکه در کالم واقدی پیشتر آمد، او ت

 شود.کند که نام عمر در میان آنها دیده نمیمهاجرین و انصار، چهارده نفر معرفی می

 کند؛ از جمله اینشواهد تاریخی دیگر نیز عدم پایداری عمر در جنگ احد را تأیید می

المال که بردهای بیت شواهد این است که در دوران خالفتِ وی زنی مراجعه کرد و از

در نزد وی بود، درخواست نمود، همزمان، یکی از دختران عمر نیز بر وی مراجعه نمود 

المال خواست. عمر به درخواست آن زن جواب مثبت داد ولی دختر و از بُردهای بیت
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خویش را رد کرد. اطرافیان عمر از عملکرد او تعجّب کرده، اعتراض نمودند که دختر 

 ر این بیت المال دارای سهم بود، چرا او را مأیوس کردی؟!تو نیز د

 عمر به اعتراض آنها چنین پاسخ داد:

 

بن النضر الی عمربن الخطاب فی رجال من المهاجرین قال ابن اسحاق انتهی انس. » -۳

ون رسول اللَّه، قال: فماذا تصنعواألنصار وقد القو بأیدیهم فقال ما یُجلبکم قالوا: قتل 

 ...«بالحیاة بعده 

  ۳۳، ص ۱هشام، چاپ داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج سیره ابن

  ۱۳۱، ص ۳ابن اثیر، تاریخ، ج  -۵

  ۵۳، ص ۵ابن کثیر، تاریخ، ج  -۱

 ۳۵۹ص: 

 ۳۱۱ (۳)«. إنَّ أبا هذه ثبت یوم أُحد وأبا هذه فرّ یوم أُحد ولم یثبت»

آن زن بر دختر من ترجیح و امتیاز دارد؛ زیرا پدر او در جنگ احد فرار نکرد و »

 «استقامت ورزید ولی پدر دختر من گریخت و پایدار نماند.

با این توضیح روشن شد که از مورّخان مورد اعتماد اهل سنّت تنها یک نفر )بالذری( 

د ثبات و پایداری عمر را تأیید نموده است ولی مورخان الحدیآن هم بنا به نقل ابن ابی

عقیده بود، در منابع دانند اگر مورّخ دیگری با بالذری همدیگر او را جزو فراریان می

 ورزید.الحدید از نقل آن امتناع نمیگردید و خود ابن ابیمنعکس می

 درباره ابوبکر:
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نویسد: در میان راویان اهل سنّت، در پایداری او اختالف الحدید درباره او میابن ابی

 نیست، گرچه هیچ جنگی و یا قتل یکی از دشمنان به دست وی نیز نقل نشده است.

گویند: تنها شش نفر و یا تنها چهارده نفر بودند که فرار افزاید: امّا راویان شیعه میو می

 دانند.آنان ابوبکر و عمر را جزو فراریان می نکردند. به هر حال

از هدانند، گذشتگفتنی است در اثبات نظریه شیعه، که ابوبکر را از فراریان می

 ای که خودتاریخی، همان جملهدالیل

 

 . ۱۵، ص ۳۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج ابن ابی -۳

 ۳۵۳ص: 

لحدید نقل کرد و آن برگرفته از نظریه مورخان ومحقّقان اهل سنّت است، اابن ابی

کند؛ زیرا اگر کسی در چنان وضعیت حساس و در اوج حمله دشمن، در کفایت می

میدان جنگ و در دسترس و در مرئی و منظر دشمن باشد، عاقالنه نیست که در معرض 

نه  ساند و نه خودش به قتل برسد وهیچ حمله و دفاعی قرار نگیرد، نه کسی را به قتل بر

 بر کسی زخمی وارد کند و نه زخمی بر او وارد شود؟!

 تالش برای رفع این اشکال:

رسد برای رفع همین اشکال بوده که روایتی بدین مضمون جعل و نقل به نظر می

 اند:کرده

وبکر بدر جنگ احد عبدالرحمان بن ابوبکر که در میان مشرکین بود، به میدان آمد. ا»

آماده شد که به مبارزه فرزندش برود ولی پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله مانع او شد و 

شمشیرت را غالف کن » ۳۱۵ (۳)؛ «َشمِّ سَیْفََک وَامْتِعْنا بِکَ»خطاب به وی چنین فرمود: 
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طبق دستور پیامبرخدا صلی  و لذا او تا آخر جنگ و« مند گردان!و ما را از وجودت بهره

اهلل علیه و آله سالح را کنار گذاشت، نه تیری به سوی دشمن رها کرد و نه شمشیری به 

 «دست گرفت!

 

 . ۵۱6، ص ۳۵الحدید، شرح نهج البالغه، ج ؛ ابن ابی۳۹۳، ص ۵ابن اثیر، کامل، ج  -۳

 ۳۵۵ص: 

 سه اشکال در این حدیث:

شود و این اگر این حدیث صحیح باشد، به نظر ما با سه اشکال عقلی مواجه می

 رساند:اشکاالت جعلی بودن آن را به اثبات می

کن . در آن هنگامه جنگ و شدّت حمله دشمن، که جز برانداختن اسالم و ریشه۳

ساختن درخت نوپای توحید هدفی نداشت و با وجود آنهمه شهید و مجروح و با به 

اللَّه صلی اهلل علیه و آله، متصوّر نیست که پیامبر اسالم به یکی از خطر افتادن جان رسول

ر بگذارد و ساکت و آرام تماشاگر صحنه جنگ شود یارانش دستور دهد سالح را کنا

و هیچ واکنشی از خود نشان ندهد، در صورتی که هر یک از صحابه دیگر را به نحوی 

 نمود.تشجیع و بر حمله و دفاع ترغیب می

. در چنان وضعیتی کنار گذاشتن سالح و دور ساختن وسیله دفاع، ناقض غرض و ۵

وجب تجرّی دشمن و منافی با حفظ جان وی عامل تضعیف شخص و تشدید خطر و م

 خواهد شد.

. به فرض که ابوبکر طبق دستور پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله از هر حرکتی امتناع ۱

 ورزید و به حکم
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 «شمّ سیفک»

قتل و قتالی از وی سر نزد، ولی اگر او در صحنه جنگ حضور داشت، دشمن خونخوار 

 از چه کسی دستور گرفته بود که

 «یموا سُیُوفَکُمش»

 «چون به ابوبکر رسیدید شمشیرها را غالف کنید و بر وی آسیبی نرسانید؟!»؛ 

 ۳۵۱ص: 

 خالصه اینکه:

تاریخی، این دالیل و شواهد عقلی موجب شده است که  -گذشته از دالیل حدیثی

 شیعه بگوید:

 د.ابوبکر هم مانند عثمان و عمر در جبهه جنگ حضور نداشت و از فراریان بو

 حسان بن ثابت در قلعه فارِعْ

بن ثابت شاعر مخصوص پیامبرخدا یکی دیگر از فراریانِ معروف در جنگ احد، حسان

ن اند و آاست که مورّخان درباره او، افزون بر اصل فرارش، نکته ظریفی نقل کرده

 اینکه:

« عفار»ی که ااو به هنگام فرار از جبهه، که قصد مدینه را داشت، در میانه راه به قلعه

اند شد رسید و متوجّه شد که گروهی از زنان مدینه نیز در این قلعه گرد آمدهنامیده می

و منتظر نتیجه جنگ هستند. حسان وارد این قلعه شد. در این هنگام مردی یهودی که از 

گذشت و اجتماع زنان مسلمان مدینه را دید، در کنار دروازه قلعه ایستاد و با آنجا می

 بلند فریاد زد: صدای

 «الْیَومَ َبطَلَ السِّحْر»

این بگفت و به داخل قلعه هجوم برد. صفیه عمّه پیامبر « امروز سحر محمّد باطل شد.»؛ 
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صلی اهلل علیه و آله خطاب به حسان گفت: جواب این یهودی را بده و از ورود وی 

 جلوگیری کن. حسان گفت:

 «طَّلِبرَحِمَکِ اللَّه یا بِنْتَ عَْبدِ الْمُ»

عه جنگیدم و به درون این قلماندم و می، اگر از من مبارزه ساخته بود، در کنار پیامبر می

 آوردم.پناه نمی

صفیه با شنیدن این سخن، خود شمشیر برداشت و مرد یهودی را از پای درآورد، آنگاه 

 به حسان گفت: لباس و سالح

 ۳۵۵ص: 

 لباس او دارم و نه به سالح او!او را برگیر، حسان گفت من نه نیازی به 

 ۳۱۱ (۳)و بنا به نقلی، پیامبرخدا در مقابل این عمل صفیه، سهمی بر وی اختصاص داد. 

 گوید:کرده، میرا از طبرانی نقلسمهودی این جریان

وق آدم ف دانند که حّسان بن ثابتطبرانی و دیگر مورّخان این حادثه را دلیل این می

 ۳۱6 (۵)العاده جبون و ترسو بوده است. 

 

  ۵۳، ص ۵یعقوبی، تاریخ، ج  -۳

  ۱۹۵، ص ۳سمهودی، وفاء الوفا، ج  -۵

 ۳۵۱ص: 

 شهدای جنگ احد و شهادت حضرت حمزه

 شهدای جنگ احد و شهادت حضرت حمزه

 تعداد شهدای احد
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و اقوال مشهور در میان مورّخان این است که مجموع شهدای احد هفتاد نفر بوده است 

، اند. به هر حالغیر مشهوری هم وجود دارد که تعداد آنان را بیشتر و یا کمتر دانسته

چهار نفر از آنها؛ یعنی حضرت حمزه، عبداللَّه بن جحش، معصب بن عمیر و شماس 

 مخزومی از مهاجرین و بقیه از انصار بودند.

اداری و اخالص را به به حقیقت، شهدای احد و بازماندگانشان، صبر و استقامت و وف

حدّ اعال رساندند و درس صداقت و شهامت را به همه مسلمانان در پهنه گیتی، 

 آموختند.

 کنیم:اکنون به چند نمونه اشاره می

. به هنگام فروکش کردن شعله جنگ، پیامبر صلی اهلل علیه و آله به کسانی که در ۳

ا را از سرنوشت سعدبن ربیع کنارش بودند، فرمود: آیا در میان شما کسی هست که م

 آگاه کند و بگوید که او در ۳۱۷ (۳)

 

 از انصار، قبیله بنی خزرج.  -۳

 ۳۵6ص: 

ابیّ بن کعب عرض کرد: ای  ۳۱۳ (۳)ها است یا در میان کشته شدگان؟! میان زنده

گوید: من خود را با سرعت تمام آورم. وی میپیامبرخدا، من این خبر را برای شما می

به میدان و به کنار پیکرهای شهدا رساندم، پیکر خون آلود سعد را، که آخرین دقایق 

 ازکرد، در میان آنها یافتم و او را صدا کردم، چشمانش را باش را سپری میزندگی

ای؟ کرد. به او گفتم: سعد! مرا پیامبرخدا فرستاد تا خبر تو را به او برسانم، اکنون چگونه

به آرامی پاسخ داد: من دیگر از مردگانم، سالم مرا به پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله 

 برسان و از قول من بگو:
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 «جَزاکَ اللَّه عَنَّا خَیرَ ماجَزی نَبِیّا  عَنْ امَّتِهِ»

هایی که بر دیگرپیامبران، درراه هدایت امّتشان خواهد داوند تو را از بهترین پاداشخ»؛ 

ی ام برسان و به آنان بگو: مبادا پیمان شکنو نیز سالم مرا به قبیله« داد، برخوردار نماید.

کنید، اگر یک نفر از شما زنده باشد و دشمن به پیامبرخدا راه پیدا کند، نزد خداوند 

 واهید داشت.هیچ عذری نخ

 گوید: این خبر را به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله آوردم، آن حضرت فرمود:ابیّ می

 «رَحِمَ اللَّهُ سَعْدا  نَصَرَنا حَیّا  و أَوصی بِنا مَیِّتا »

 ۳۱۱ (۵)؛ 

 

 « هَلْ مَن رَجٌُل یَنظُرُ لی ما فَعَلَ سَعْدُ بن الربیع، أ فی األحیاء هو أْم فی األموات؟» -۳

؛ ۱۳۳، ص ۵؛ طبری، ج ۳۳۵، ص ۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۱۱، ص ۱سیره ابن هشام، ج  -۵

، ص ۵؛ اسد الغابه، ج ۱۱، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵۵۹، ص ۳تاریخ الخمیس، ج 

۵۵۱ . 

 ۳۵۷ص: 

کند سعد را، که در زنده بودنش ما را یاری رسانید و در مرگش هم یاری حمتخدا ر»

 «بر ما را توصیه نمود.

از  ایاست. او هنگامی که فرار عده« انس بن نَضْر». یکی دیگر از شهدای جنگ احد، ۵

 صحابه را دید، گفت:

 «لَْیکَ مِمّا جاَء بِهِ هؤُالءِأَللّهُمَّ انِّی اعْتَذُِر الَیَْک مِمّا َصنَعَ هؤُالءِ وَ ابرَُأ ا»

خدایا! من از آنچه اینها )فراریان از صحابه( انجام دادند، در پیشگاهت اعتذار و از . »

 «جویم.اند، تبرّی میآنچه اینان )مشرکین( آورده

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

اند که در پیکرش بیش از هشتاد زخم آنگاه وارد جنگ شد و به شهادت رسید. نوشته

که  آن هم از طریق انگشتانش« ربیّع»را بشناسد، مگر خواهرش بود و کسی نتوانست او 

. به هنگام مراجعت پیامبرخدا و اصحابش از ۱ ۳6۹ (۳)از زیبایی خاصی برخوردار بود. 

شته پیش آمد و از ک« بنی دینار»احد، زنان مدینه به استقبال آمدند، بانویی از قبیله 

پرسید. به او گفتند همسر، پدر و برادرت، هر سه از کشته شدگانند. شدگان در جنگ 

او به این خبر توجهی نکرد و پرسید: پیامبر چه شد؟! گفتند: به سالمت برگشته است. 

 گفت او را به من نشان دهید و چون پیامبرخدا را دید گفت:

 

  ۳۱۵، ص ۳؛ اسدالغابه، ج ۳۹۱ ، ص۵کامل ابن اثیر، ج  -۳

 ۳۵۳ص: 

 ۳6۳ (۳)؛ «کُلُّ مُصیبٍة بَعْدَکَ جَلَلٌ»

ز گونه در مصیبت و فراق سه تن او بدین« ها با سالمتی تو کوچک است!همه مصیبت»

 ۳6۵ (۵)عزیزانش، صبر و بردباری را پیش گرفت. 

 مزه سید الشهداح

آری، اینان تنها چند نمونه بود از شهدای احد و اصحاب و یاران فداکار پیامبرخدا صلی 

اهلل علیه و آله که در راه ایمان و عقیده و در دفاع از توحید و مبارزه با شرک و 

پرستی، جان خود را در طبق اخالص گذاشتند و صداقت و وفاداری و شهامت را به بت

 د.اوج رساندن

توان گفت که اگر همه این بزرگواران و همه این شهدای عزیز و همه شهدای اما می

اوّلین و آخرین، در یک صف و حمزه سید الشهدا به تنهایی در یک صف قرار گیرد، 
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طبق گفته پیامبرخدا، او بر همه این شهیدان، بجز انبیا و اوصیا، فضیلت و برتری خواهد 

 داشت؛

 ۳6۱ (۱)«. ألَوَّلین وَ اآلخِرین ما خَال األَنبیاءِ وَ األَوصیاءسَیّدُ شُهَداِء اْ»

« اسید الشهد»و « اسداللَّه و اسد رسوله»و « افضل الشهدا»آری، تنها او است که با لقب 

 مفتخر و ملقّب گردید.

 

منظور رود که در اینجا معنای دومجَلَل، هم در کثرت و هم در قلّت به کار می -۳

 است. 

  ۱۱۵، ص ۵؛ طبری، ج ۵۱، ص ۵سیره ابن هشام، ج  -۵

  ۵6۱، ص ۳الدین، ج کمال -۱

 ۳۵۱ص: 

 ۳6۵ (۳)«. لَِّه وَ أََسدُ رَسُولِهِ وَ سَیُِّد الشُّهَدَاءِ عَلَی قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَکْتُوبٌ حَمْزَةُ: أَسَدُ ال»

 حضرت حمزه در آستانه جنگ

 «وَ الَّذِی أَنْزََل عَلَیکَ الکِتابَ لَنُجادَِلنَّهُمْ»

به هنگام عزیمت پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله به احد، هر یک از یاران آن حضرت در 

گفت و در وفاداری خویش و و پایداری و حمایت خود از پیامبر مطلبی می استقامت

گفتند: برد، آنانکه در جنگ بدر حضور نداشتند، میای به کار میتشجیع دیگران جمله

 بردیم.ای پیامبرخدا، ما برای جبران جنگ بدر در انتظار چنین روزی به سر می

ل مشرکان مقاومت نکنیم پس کی این گفتند: اگر ما امروز در مقاببعضی دیگر می

 مقاومت را نشان خواهیم داد و ...
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طوری که پیشتر گفتیم، گروهی از آنها گونه به سوی احد حرکت کردند و بهو بدین

نتوانستند بر وعده خویش استوار بمانند و در لحظات سخت جنگ، جبهه را ترک 

ر ماندند و بر وعده خویش عمل کردند. اما در مقابل آنان، گروهی بر گفتارشان پایدا

نمودند و در این راه به شهادت رسیدند و یا با تن مجروح برگشتند. از جمله این شهدا، 

 حمزه سید الشهدا است.

 او به هنگام حرکت عرض کرد:

 

  ۷، ص ۵۷؛ بحار األنوار، ج ۱۵. بصائر الدرجات، ص  -۳

 ۳۱۹ص: 

 ۳6۱ (۳)« اللَّه، وَالَّذی انَْزلَ عَلَیکَ الکِتابَ لُنُجادَِلنَّهُمْرَسُول یا»

ای پیامبر خدا، سوگند به خدایی که قرآن را بر تو فرستاد، در مقابل دشمن تا آخرین »

 «نفس مبارزه سختی خواهیم کرد.

 رؤیای پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله

دیشب، در عالم خواب »خدا به هنگام عزیمت به احد، خطاب به یارانش فرمود:  پیامبر

دیدم که گاوی در نزد من ذبح گردید و قبضه شمشیرم شکست و تعبیر من از این 

شوند و یک نفر از اهل بیت من هم به خواب این است که گروهی از یارانم کشته می

 ؛«رسدشهادت می

مِن َأصحابی یُقَتَلُونَ وَ َأمّا الثّلمُ الَّذی رَأیتُهُ فی ذُبابِ سَیفی فَهُوَ رَجٌُل  أَمّا الْبَقَُر فَهِیَ ناسٌ »

 ۳66 (۵)« مِنْ أَهْلِ َبیتی یُقْتَل

 و در بعضی از روایات به جای
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 «َرجُلٌ مِنْ عِْترَتی»، «رَجُلٌ مِنٌ اهِْل بَیْتی»

 آمده است.

 شهادت با دهان روزه

 نویسد:واقدی می

 ۳6۷ (۱)«. وَ یُقالُ کانَ حَمْزةُ یَومَ الْجُمُعَةِ صائِما  وَ یَوم السَّبت صائما  فالقاهُْم وَ هُو صائِم»

 اند:مورخان نوشته»

 

 . ۳۵، ص ۵تاریخ ابن کثیر، ج  -۳

، ۱؛ سیره ابن هشام، ج ۳۵، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۳۱۱، ص ۱الروض االنُف، ج  -۵

 . ۳6ص 

؛ بحاراألنوار، ج ۵۵۱، ص ۳۵و ج  ۵۵۱، ص ۳الحدید، ج ابیالبالغه ابنشرح نهج -۱

 . ۳۵۱، ص ۵۹

 ۳۱۳ص: 

دار حمزه روز جمعه، )یک روز قبل از جنگ(، و روز شنبه که جنگ واقع شد، روزه

 «د و با دهان روزه با دشمن مواجه گردید و به شهادت رسید.بو

 چگونگی شهادت حمزه علیه السالم

گرچه حضرت حمزه به دست غالمی شقی، به نام وحشیِ حبشی به شهادت رسید، 

لیکن در انجام این جنایت هولناک، او را دو نفر تشویق و ترغیب نمود و در واقع در 

 اجرای این عمل فجیع، دو عامل نقش اساسی را ایفا نموده است:

 . جُبیربن مُطعِم۳
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 گوید:ابن ابی الحدید در این باره می

 «کانَ حَمْزَةُ بْن عَبدِالُْمطَّلِب مغامرا  غَشَمْشَما  ال یَبْصُر أَمامَهُوَ»

ها پیش پای خود را حمزة بن عبدالمطلب بسیار نترس و جسور بود و در جنگ»؛ 

گوید: در جریان جنگ احد، جبربن مطعم به غالم خویش وحشی سپس می« دید.نمی

 چنین گفت:

 ...«عَمِّی طُعَیمَة و وَیلَکَ انَّ عَلِیا  َقتَلَ »

 پس اگر در...« دانی که علی در جنگ بدر، عمویم طعیمه را کشت و وای بر تو! می»؛ 

کنم و اگر محمد و یا حمزه را هم بکشی آزاد این جنگ او را بکشی آزادت می

 خواهی شد؛ زیرا بجز این سه تن کسی با عموی من هم سنگ نیست.

گیرند و راهی بر او نیست و اما علی نش دور او را میوحشی پاسخ داد: اما محمّد، یارا

اما  دهد وبه هنگام جنگ آن چنان چابک و فرزانه است که بر کسی اجازه تحّرک نمی

 حمزه چرا؛

 ۳۱۵ص: 

 ۳6۳ (۳)بیند! آید که زیر پای خود را نمیزیرا او به هنگام جنگ آن چنان به خشم می

 اش وفا نمود و پس از مراجعت وحشی به مکه او را آزاد کرد.بن مطعم به وعدهجبیر 

. و دیگر کسی که وحشی را بر این جنایت تشویق کرد و در به شهادت رسانیدن ۵

 حمزه نقش اساسی داشت، هند همسر ابوسفیان بود.

باکی و از فتاکی و بی ۳6۱ (۵)او که در چرب زبانی و زیبایی زبانزد مردم مکه بود 

وحشی و از پیمانش با جبیر آگاهی داشت، با وی مالقات نمود و بر انجام مأموریتی که 

برعهده گرفته بود تأکید و ترغیب کرد و در مقابل قتل یکی از سه نفر که جبیر پیشنهاد 

 بود که به جبیرداده بود، جایزه بزرگی را بر وی وعده داد. پاسخ وحشی به هند همان 

داده بود، ولی در قتل حمزه او را امیدوار ساخت و لذا در طول راه هر وقت وحشی و 
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کرد و بر تصمیمش تشویق رسیدند هند او را با این جمله خطاب میهند به همدیگر می

 نمود:می

 ۳۷۹ (۱)؛ «وَیها  یا أَبا دسمة اشْفِ وَاسْتشْفِ»

 «هوش باش ای ابا دسمه )کنیه وحشی است( تا دل ما را آرام و خودت را آزاد کنی. به»

 

؛ الروض األُنُف، ج ۳۳، ص ۱کثیر، ج ؛ تاریخ ابن۵۵۱، ص ۳شرح نهج البالغه، ج  -۳

  ۳۱، ص ۵؛ بحار األنوار، ج ۳۱۳، ص ۱

  ۳۷۳، ص ۳مجالس المؤمنین، ج  -۵

 . ۳۳، ص ۱؛ البدایة و النهایه، ج ۳۹۱، ص ۵؛ کامل، ج ۱6۳، ص ۵طبری، ج  -۱

 ۳۱۱ص: 

 و امّا از وحشی بشنویم:

ها، به همراه بر اساس نقل مورّخان، وحشی خود گفته است که: در اثر این تشویق

مشرکان وارد منطقه احد گردیدم و مترصد بودم تا به آزادی خویش و به جوایز هند 

آور بود و در اصابت هدف کمتر خطا اندازی فن ۳۷۳ (۳)« حربه»م. او که در نایل گرد

رسی به حمزه وارد میدان شدم گوید: در اوج درگیری جنگ، برای دستکرد، میمی

کردم و در پشت هر درخت و قطعه سنگی و در پی فرصت مناسب لحظه شماری می

 حمزه در تیر رس من قرار گیرد؛ شدم تا بلکهمخفی می

 ...«.اسْتَتِرُ ِمنْهُ بِشَجَرة أَوْ ِبحَجر لِیْدنُو مِنّی »... 

شد یا او را فراری رو میدر این هنگام حمزه در میدان ظاهر گردید که با هر کس روبه

؛ شدانداخت. حمزه در میدان با دو عالمت شناخته میداد و یا با ضربتی از کار میمی

 جنگید و دیگر اینکه پَرِ شتر مرغی به کالهآنکه با دو دست و با دو شمشیر مییکی 
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 کرد.خودش نصب می

از سران سپاه شرک به مصاف حمزه « سباع بن عبدالعزّی»گوید: در این میان وحشی می

 زد:درآمد و حمزه فریاد می

 «هَلُمَّ إِلیَّ، یا ابنَ مُقَطَّعَهِ البُظور»

، آنگاه به وی حمله نمود. در این درگیری و «به سوی من آیای پسر زن پست، »، 

 گاه من نزدیک شد. او که مانند شیر ژیان بهجنگ و گریز بود که به کمین

 

حربه به فارسی زوبان و آن نیزه کوتاهی است که با آن دشمن را از چندقدمی نشانه  -۳

 روند. می

 ۳۱۵ص: 

داد، در موقعیت مناسبی در مقابل من قرار گرفت و من به کسی مجال تحرک نمی

 ۳۷۵ (۳)ام تکان سختی وارد کردم و حمزه را نشانه گرفتم حربه به زیر شکم « حربه»

حمزه اصابت کرد و از پشتش سر درآورد! او هم به من هجوم آورد ولی توانش را از 

ه بود و در چند قدمی بر زمین افتاد. و این در حالی بود که در اثر درگیری دست داد

ردم ای صبر کشدید، هیچ یک از مسلمانان متوجه این جریان نبودند و لذا من در گوشه

و مطمئن شدم که حمزه دیگر زنده نیست. به سویش برگشتم و حربه را برگرفتم و مژده 

در روایتی از امام  ۳۷۱ (۵)ر لشکریان رسانیدم. قتل او را که هدفی جز آن نداشتم، ب

صادق علیه السالم آمده است که حربه وحشی به زیر گلوی حمزه اصابت کرد و چون 

های متعدّد و کاری و به بر زمین افتاد، دشمن از هر طرف بدو حمله آورد و با ضربه

ند. در اینجا بود که وحشی سینه آن حضرت را صورت قتل صبر او را به شهادت رساند

شکافت و کبدش را برای گرفتن جایزه نزد هند برد، هند کبد را در دهان گذاشت و 
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خواست آن را بجود و ببلعد ولی کبد در دهانش مانند قطعه استخوانی شد و آن را 

 ۳۷۵ (۱)بیرون انداخت. 

 

بط شده است ض« فَأَصابت ثنیّته»و در بعضی دیگر « َفأَصابت لِیَّتهُ»در بعضی از متون  -۳

 که اوّلی به معنای زیر شکم و دوّمی به معنای زیر گلو است. 

  ۳۹۳، ص ۵اثیر، ج ؛ کامل ابن۳۱، ص ۵تاریخ ابن کثیر، ج  -۵

  ۱۵ارشاد مفید، ص  -۱

 ۳۱۱ص: 

 پس از شهادت پیکر حمزه

 اشاره

پس از شهادت حضرت حمزه تا دفن آن حضرت، چند حادثه نسبت به پیکر پاکش رخ 

 پردازیم:داد که به نقل آنها می

 . هند و پیکر حمزه علیه السالم1

اوّلین حادثه پس از شهادت حضرت حمزه، مُثله شدن پیکر آن حضرت به وسیله هند 

 بود.

گوید: پس از شهادت حمزةبن عبد المطّلب و خاموش شدن شعله طبری در این باره می

جنگ، زنان قریش، به سوی میدان جنگ هجوم بردند و به مُثله کردن اعضای یاران 

پیامبر پرداختند؛ یکی از آنها هند بود که خود را به پیکر حمزه رسانید و آن را قطعه 

عضایش را برید و از آنها برای خود خلخال و گردن قطعه کرد و گوش و بینی و سایر ا
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بند ساخت و زیور آالت خود را به وحشی بخشید و هم او سینه حمزه را شکافت و 

در تفسیر  ۳۷۱ (۳)کبدش را درآورد و خواست آن را ببلعد که نتوانست. 

مَذاکِیره! وَ قَطَعَتْ اذُنَیه ... وَ قَطَعَت یَدَیهِ وَ  فَجاَءتْ إِلَیهِ هِند فَقَطَعَتْ»است: آمدهقمی

 هند آنگاه که در کنار پیکر حمزه قرار گرفت، تمام اعضای او ... و» ۳۷6 (۵)؛ «رِجْلَیهِ

 

 . ۱6، ص ۱هشام، ج ناب؛ سیره۳۳۳، ص ۵؛ کامل، ج ۱۳۱، ص ۵طبری، ج  -۳

 . ۳۷، ص ۳تفسیر قمی، ج  -۵

 ۳۱6ص: 

 «دست و پایش را قطع کرد.

نویسد: هند پس از انجام این جنایت، در باالی سنگ بزرگی قرار گرفت و طبری می

 مسلمانان را مورد خطاب قرار داد و اشعار معروف خود را با صدای بلند خواند.

 اند چنین است:اشعار هند، که بیشتر مورّخان آن را نقل کرده

 نَحنُ جَزَیناکُم بِیَوم بَدٍروَالحَربُ بَعدَ الحَرب ذات سعْرٍ

 ما کان عَن ُعتْبَةَ لی مِن صَبرٍوَال أخی َو عَمِّهِ وََبکْری

 شَفیت وَحشی غَلیل صَدریشَفَیتُ نَفْسی وَ قَضَیتُ َنذْری

 ۳۷۷ (۳)حتّی تَرم أَعْظمی فی قبری عُمری فَشُکر وَحشیّ عَلَیَّ 

 

این کشتار، پاداش ما بود بر شما از جنگ بدر؛ زیرا جنگ پس از جنگ است که »

 «ارزش دارد.

 «در مصیبت عتبه و برادرم و عمویم و بکر صبرم به آخر رسیده بود.»

وحشی! تو بودی که بر عهد خود با من وفا و اکنون شفا یافتم و نذرم را ادا کردم؛ »
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 «ام زدودی.کردی و غم را از سینه

ام شکرگزار وحشی باشم بلکه تا پوسیدن استخوان هایم در بر من است که تا زنده»

 «درون قبرم سپاسگزارش گردم.

 

 . ۱۷، ص ۵ ؛ کامل ابن اثیر، ج۳6۱، ص ۱الروض األُنُف، ج  -۳

 ۳۱۷ص: 

واند، خگوید: از جمله اشعاری که هند پس از مثله کردن پیکر حمزه میابن اسحاق می

 این بود:

 شَفَیتُ مِنْ حَمَْزةَ نَفسی بأُحُدحَتّی بَقَرتُ بَطْنَهُ عَنْ الکَبِد

 اذْهَبَ عَنّی ذاکَ ماکنتُ أَجِدُمِن لَذعة الْحُزْنِ الشَّدِید الْمُعْتَمد

 

ای که از حمزه در دل داشتم، در احد تشفّی یافتم، آنگاه که شکم او را تا کینه من از»

 «کبد شکافتم.

.«. آمداین عمل ناراحتی مرا از میان برد که مدام به صورت اندوه شدید بر من فرود می»

(۳) ۳۷۳ 

 . ابوسفیان و پیکر حمزه علیه السالم2

، از سران سپاه شرک، «حُلَیس بن زبّان»نویسد: پس از مثله شدن حمزه ابن اسحاق می

 گوید:دهد و میدید که ابوسفیان با نوک نیزه به شقیقه آن حضرت فشار می

 «۳۷۱ (۵)ذُق یا عُقَق »

وری! ر شرم آحُلیس گفت: ببین، عجب کا« ها عاق شدی!بچش ای کسی که بر بت»؛ 
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داند، با پسر عمویش که تکه گوشتی بیش نیست، با کسی که خود را رییس قومش می

 کند!چه خشونت و تحقیر برخورد می

 

  ۳۹۷، ص ۱الروض األُنُف، ج  -۳

 . قعقق با ضم اول و فتح ثانی از عاق گرفته شده و صیغه مبالغه است مانندفُسَ  -۵

 ۳۱۳ص: 

 ابوسفیان گفت:

 «وَیحَک اکتمها عَنّی فَإِنَّها کانَتْ زلّة »

 ۳۳۹ (۳)« لغزشی بود روی داد، فاش نکن!»؛ 

 . پیامبرخدا و پیکر حمزه3

 اشاره

بنا به نقل بعضی از مورّخان، پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله با اینکه مجروح بود و حالی 

 ه شدت آزرده داشت، ولی شخصا  در جستجوی پیکر حضرت حمزه برآمد.ب

 گوید:ابن اسحاق می

وَخَرَجَ رَسولُ اللَّه فیما َبلَغَنی یَلْتَمِسُ حمزة بن عبدالمطّلب فَوَجَدَهُ ببطن الوادی قَدْ یقرّ »

 ۳۳۳ (۵)«. بطنه

ولی در تفسیر قمی آمده است: پس از فروکش کردن شعله جنگ، پیامبرخدا به یارانش 

« حدث بن امیه»فرمود: آیا در میان شما کسی هست که از عمویم حمزه خبری بیاورد؟! 

شناسم و خود را به کنار پیکر حمزه علیه عرض کرد: من محلی را که او افتاده است می

با وضع فجیع و دلخراش دید، نتوانست خبر را به پیامبرخدا السالم رسانید اما چون او را 
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 برساند و چون دیر کرد پیامبر صلی اهلل علیه و آله به امیر مؤمنان علیه السالم فرمود:

 «یا عَلِی اطْلُب عَمّک»

آن حضرت نیز چون وضع حمزه علیه السالم را دید، « ای علی، به سراغ عمویت برو»؛ 

پیامبرخدا را آگاه سازد و لذا خود پیامبر با چند تن از صحابه به خود اجازه نداد که 

 حرکت کرد و چون پیکر پاره پاره و مثله شده عمویش را دید، گریه کرد و فرمود:

 «لَنْ أصابَ بِمِثْلِکَ أبدا »

 برای من مصیبتی باالتر از»؛ 

 

  ۳۷۹، ص ۱األُنُف، ج الروض ؛۱۷، ص ۱سیره ابن هشام، ج  -۳

  ۱۳۳، ص ۵؛ تاریخ طبری، ج ۱۱، ص ۱البدایة، ج  -۵

 ۳۱۱ص: 

 «مصیبت تو نیست.

 و نیز فرمود:

 ۳۳۵ (۳)؛ «وَ اللَّه ما وَقفتُ مَوقِفا  أغیَظ عَلَیَّ مِن هذا الْمَکان»

 «روی نداده بود.به خدا سوگند تا کنون چنین مصیبت سختی بر من »

 در آن حال بود که فرمود: هم اکنون جبرئیل نازل شد و این مژده را به من داد:

؛ «إِنَّ حَمزةَ مَکْتُوبٌ فی السَّماوات السَّبْعِ حَمَْزةَ ْبنَ عَبْدالمُطَّلب أَسَد اللَّه وَ أَسَدُ رَسُولِه»

(۵) ۳۳۱ 

 «نه نوشته شده است که حمزه شیر خدا و شیر پیامبرخدا است.های هفتگادر آسمان»

و در روایت دیگر از جابر بن عبداللَّه انصاری نقل شده است که چون رسول خدا صلی 

 اند،اهلل علیه و آله جسد عمویش را دید گریه کرد و چون دید او را مثله کرده
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 «شَهِق»

باز روایت شده است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله  ۳۳۵ (۱)، با صدای بلند گریست. 

 چون بدن مثله شده حمزه علیه السالم را دید، فرمود:

 ۳۳۱ (۵)؛ «رَحِمَکَ اللَّه یا عَّم فَقَد کُنتَ وَصُول ا لِلرَِّحم فَُعول ا بِالَْخیْرات»

ات نسبت به ارحام خود ایفای کند که در زندگیای عمو، خداوند تو را رحمت »

 «وظیفه کردی و آنچه نیکی بود انجام دادی.

 ظاهرا  منظور آن حضرت از این جمله، این است که تو در

 

، ۳الخمیس، ج ؛ تاریخ۳۳۵، ص ۵؛ کامل بن اثیر، ج ۳۵۱، ص ۳. تفسیر قمی، ج  -۳

  ۱۱۳ص 

  ۵۹، ص ۵تاریخ ابن ابی کثیر، ج  . -۵

  ۱۵، ص ۵. اسد الغابه، ج  -۱

 . همان.  -۵

 ۳۵۹ص: 

 ی؛انجام دادهستمرحم، که مندوران زندگی و تا آخرین نفس وظیفه خود را نسبت به

 «وَصُول ا لِلرَّحِم»

؛ و آنچه خیر و نیکی و فداکاری برای حفظ اسالم در مقابل کفر و الحاد بود، از خود 

 شان دادی؛ن

 «.فَعُول ا بِالْخَیرات»

آنگاه عبای خویش را به روی پیکر حمزه انداخت و چون عبا کوتاه بود و تمام پیکر را 

 های بیابان پوشانید.داد، روی پاهای او را با علفپوشش نمی
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 دو مطلب قابل بحث:

در منابع حدیثی و تاریخی از پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله به هنگام مشاهده پیکر 

عمویش حضرت حمزه، دو مطلب نقل شده است که هر دو جای بحث و بررسی و در 

 نهایت جای شک و تردید است.

 مطلب اول:

 چون آن حضرت پیکر عمویش را با آن وضع فجیع و دلخراش دید، گفت:

 «.الْحَمْدُ وَ اَلیکَ الْمُشْتَکی وَ أَنْتَ الُْمسْتَعان عَلی ما أَری الّلهُمَّ لَکَ»

 سپس فرمود:

 ۳۳6 (۳)« لَئِنْ ظَفَرتُ ألمثلنّ و ألمثلنّ»

 «ها خواهم کرد!اگر بر قریش دست یابم از آنان مثله»ظ( 

 در بعضی نقلها آمده است:

 ۳۳۷ (۵)؛ «ألمثلنّ مِنْهُم بَِسبْعِین رَجُل الَئِنْ ظَفَرتُ بِقُرَیش »

 «اگر به قریش پیروز شوم، هفتصد نفر از آنان را مثله خواهم کرد.»

 

تهران،  -جلد، نشر مشعر ۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  -۳

 . ۳۱۳۱، ۱چاپ: 

  ۵۹، ص ۱؛ سیره ابن هشام، ج ۵۵۳، ص ۳. تاریخ الخمیس، ج  -۵

 ۳۵۳ص: 

اینجا بود که این آیه شریف نازل گردید: وَإِنْ عَاقَبْتُْم فَعَاِقبُوا بِمِثِْل مَا ُعوقِبْتُْم بِهِ وَلَئِنْ 

اگر مجازات کردید، به همان اندازه که بر شما » ۳۳۳ (۳)صَبَرْتُْم لَهُوَ خَیٌْر لِلصَّابِرِینَ؛ 

 «ضربه وارد شده است مجازات کنید و اگر صبر کنید برای صبر کنندگان بهتر است.
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 بخش دوم این نقل

 ...«لَئِنْ ظَفَرتُ ألمثلنّ »

 و نزول آیه وَإِنْ عَاقَبُْتمْ ... از جهاتی مورد سؤال و قابل بحث است؛ زیرا:

 اول ا:

که گفتار آن بزرگوار، با عملش منافات داشته باشد، بدین جهت که در آید الزم می

 فرمودهمان حال که پیامبر در کنار پیکر عمویش قرار گرفته بود و می

 ...«لئن ظفرت »

د و اگر اندید که به روی خاک افتادهتعداد بیست و هشت نفر از اجساد مشرکین را می

 کردند.داد همان اجساد را مثله میور میبنا بود از قریش کسی را مثله کند، دست

 ثانیا :

نزول آیه شریفه در جنگ احد و درباره شخص پیامبرخدا از نظر محقّقان پذیرفته 

گوید: این آیه شریفه وَإِنْ عَاقَبُْتمْ ...، از نیست؛ مثل ا مرحوم قمی از قدمای مفسران می

ه جنگ احد و به موضوع آیات سوره نحل است و این سوره مکّی است و اگر آیه ب

شد، باید در سوره آل عمران، که بیشتر آیات مربوط به جنگ احد در مثله مربوط می

 گرفت؛این سوره آمده است، قرار می

 فَهذِهِ اآلیة فی ُسورة الّنحْل وَ کانَ یَجِبُ»

 

  ۳۵6. نحل:  -۳

 ۳۵۵ص: 

 ۳۳۱ (۳)«. هِ السّوَرةأنْ یَکُونَ فِی هذِ

علّامه طباطبایی از آیه شریفه، یک مفهوم عام استفاده کرده و مخاطبان را همه مسلمانان 
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د: سیاق گویکند و میطور اجمال چنین معنی میدانسته است. این مفسّر بزرگ آیه را به

گر آن است که مخاطب آن، همه مسلمانان هستند و مفهوم آیه این آیه شریفه، نشان

اگر در مقابل آزار و اذیت مشرکان خواستید مجازاتشان کنید، است که شما مسلمانان 

چون آزار آنها نسبت به شما، در جهت ایمان شما و در جهت مخالفت شما با خدایان 

آنها بود، پس مجازات شما هم باید در همین جهت و فقط بر اساس شرک و الحاد آنها 

 (۵)دیگری بر آن راه نیابد.  باشد و عمل شما خالص برای خدا انجام گیرد و هیچ شائبه

کنید از نظر مرحوم علّامه، آیه شریفه دارای جنبه عمومی طوری که مالحظه میبه ۳۱۹

است و به موضوع مُثله ارتباطی ندارد و اگر مربوط به مثله هم باشد، باز هم جنبه 

نگ هستند نه شخص پیامبرخدا عمومی دارد و مخاطب آن، همه مسلمانان حاضر در ج

کند؛ از جمله در سیره حلبیه آمده است که و بعضی شواهد تاریخی هم آن را تأیید می

یکی از یاران پیامبر صلی اهلل علیه و آله با مشاهده مثله شدن حضرت حمزه « ابو قتاده»

 تصمیم گرفت اجساد مشرکان را مثله

 

  ۳۵۱، ص ۳. تفسیر قمی، ج  -۳

  ۵۹۵، ص ۳۵. المیزان، ج  -۵

 ۳۵۱ص: 

و در بعضی  ۳۱۳ (۳)اللَّه صلی اهلل علیه و آله خود از این عمل نهی کرد. نماید و رسول

منابع آمده است که وقتی اصحاب پیامبرخدا حزن شدید آن حضرت را نسبت به 

به خدا سوگند اگر روزی بر قریش پیروز شویم از آنان »گفتند:  عمویش حمزه دیدند،

 چنان مثله خواهیم کرد که در تاریخ عرب سابقه نداشته باشد؛

 ۳۱۵ (۵)« العربلَئِنْ اظْفَرَنا اللَّهُ بِهِم یَوما  مِنَ الدّهر نمثّلنّ بهم مُثلة لم یُمثّلها أحد مِنَ»
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ل نیز مؤید عمومی بودن آیه شریفه است که آیه در واقع پاسخی است بر این و این نق

 ای.نوع افکار قومی و تعصب قبیله

 مطلب دوم:

 کنند پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله با مشاهده بدن مثله شده عمویش فرمود:نقل می

و  حَتّی یَکُونَ فِی بطون السباعلَتَرَْکتُهُ لَوال أَْن تَحْزَنَ صَفیّة َو یَکُون سُنَّة مِن بَعدی»

 «حواصل الطیر

 و به نقل دیگر:

 ۳۱۱ (۱)«. لَتَرَکْتُهُ حَتّی یُحشَر مِن بطون الطیر و السباع»

اگر نبود حزن و اندوه صفیه و اگر نبود اینکه در میان مسلمانان سنت عملی باشد، پیکر »

ر شکم وحوش و طیور قرار گیرد یا از شکم وحوش و کردم تا دحمزه را دفن نمی

 «طیور محشور شود.

 و این گفتار پیامبرخدا نیز جای تردید است و باید صحّت

 

  ۳۷، ص ۳۱. شرح نهج البالغه، ج  -۳

؛ ۳۷۵ ، ص۵؛ سنن ابی داود، ج ۵۵۳، ص ۳. االکتفا، به نقل از تاریخ الخمیس، ج  -۵

  ۱۳۱، ص ۵تاریخ طبری، ج 

  ۳۷۵، ص ۵؛ سنن ابی داود، ج ۱۱، ص ۵. اسدالغابه، ج  -۱

 ۳۵۵ص: 

 آن مورد بحث قرار گیرد زیرا:

 اول ا:

های گرم و در مقابل آفتاب سوزان و قرار دادن گذاشتن پیکر شهیدی در روی خاک
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یرا سازگار نیست؛ زآن در معرض هجوم طیور و درندگان، با تدبیر و حکمت پیامبرخدا 

این عمل نه تنها انتقام گرفتن از دشمن و ادای حق آن شهید بزرگوار نیست، بلکه با 

توجه به اینکه طبق دستور اسالم و سنت پیامبرخدا، تجلیل میّت هر مسلمان و تکریم 

پیکر هر شهید در دفن او است، این عمل نسبت به حمزه علیه السالم نوعی وهن و 

 شود.ی میتحقیر هم تلقّ

 ثانیا :

اخالق کریمه پیامبر در جنگ بدر، اجازه نداد اجساد مشرکین در بیابان رها شود و لذا 

دستور داد همه آنها را در چاه بریزند و مستور نمایند، پس چگونه متصوّر است که 

های سوزان شهید بزرگواری مانند حمزه سید الشهدا در مقابل وحوش و روی خاک

 ند؟!بیابان احد بما

دو مطلب ازطریق غیر شیعی نقل گردیده است، ما در نقد آنها هرحال، چون اینولی به

 کنیم.همین اندازه بسنده میبه

 . صفیه و پیکر حضرت حمزه علیه السالم4

نویسد: صفیه، خواهر حمزه، خود را به احد رسانید تا پیکر برادرش را ابن اسحاق می

 هلل علیه و آله رسید، به زبیر دستور داد کهببیند، چون خبر به پیامبر صلی ا

 «أَلْقِها فأرجعها، ال تَری ما بِأَخیها»

فت و زبیر به جانب مادر شتا« برو و مادرت را برگردان تا برادرش را با این وضع نبیند.»؛ 

 دهدگفت مادر! پیامبرخدا دستور می

 ۳۵۱ص: 

اند و رادرم را مثله کردهام که بکه برگردی، صفیه گفت: چرا برگردم؟ من شنیده

اش دیدار کنم ولی بدان که تحمل همه این مصائب در راه خواهم با پیکر مثله شدهمی

ام و از خدا صبر و پاداش خدا سهل است و به هر چه در این راه پیش آید راضی
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 طلبم.می

 اللَّه عرض کرد، حضرت فرمود:زبیر چون گفتار صفیه را به رسول

 «خَلِّ سَبیلَها»

چون چشم صفیه به بدن قطعه قطعه شده برادرش افتاد، گفت: « پس او را آزاد بگذار!»؛ 

ابن ابی الحدید  ۳۱۵ (۳)انّا للَّهِ وَ انّا الَیهِ راجِعُون ...، آنگاه درباره او دعا و استغفار کرد. 

ر مانع شدند که نزد پیامبرخدا کند که چون صفیه به احد آمد، انصااز واقدی نقل می

 بیاید ولی آن حضرت فرمود

 «دَعُوها»

و صفیه نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله نشست و شروع به گریه کرد. « مانعش نشوید.»؛ 

شد گریست و چون صدایش به گریه بلند میکرد، پیامبرخدا هم میاو که گریه می

 گریست؛پیامبرخدا هم بلند می

 «اللَّه و اذا نشجت ینشج رسول اللَّهت یبکی رسولفجعلت اذا بک»

کرد و پیامبرخدا هم به همراه . فاطمه زهرا علیها السالم هم در کنار آنان بود و گریه می

 کرد. آنگاه فرمود:او گریه می

 «لَنْ َأصاب بمثل حمزة أبدا »

ه ر شما کدهم ب، سپس خطاب به صفیه و فاطمه زهرا علیها السالم فرمود: بشارت می

 جبرئیل، نازل گردید و به من خبر داد:

 

، ص ۷؛ اسدالغابه، ج ۵۳، ص ۱؛ سیره ابن هشام، ج ۳۷۵، ص ۱. الروض األُنُف، ج  -۳

  ۳۳۵، ص ۵اثیر، ج ؛ کامل ابن۳۷۵
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 ۳۵6ص: 

. «إِنَّ حمزةَ مکتوبٌ فی َأهْلِ السّماواتِ السَّبْع حَمزةبْن عبدالمطلّب اسَدُاللَّه وَ اسَدُ رَسُولِهِ»

(۳) ۳۱۱ 

 . گریه شدید پیامبرخدا به هنگام نماز بر عمویش حمزه5

در ذخائر العقبی آمده است که پیامبر خدا چون در کنار پیکر حمزه برای اقامه نماز 

 ایستاد، با صدای بلند گریست، سپس آه عمیقی کشید و خطاب به پیکر او گفت:

اللَّه و أَسَداللَّه وَ أَسَد رسوله، یا حَمزَة، یا فاعَل اْلخَیْرات، یا حَمْزَة یا حَمزَةَ، یا عَمّ رسول»

 «.اشِفَ الکُرُبات، یا حَمْزَةَ یا ذابَّ عن وجه رَسُول اللَّهیا ک

 ۳۱6 (۵)باز هم گریه طوالنی کرد، آنگاه به نماز پرداخت. 

 . هفتاد نماز بر پیکر حمزه علیه السالم6

ی اهلل علیه لاند که پیامبرخدا صبیشتر مورّخان و محدّثان، از عبداللَّه بن عباس نقل کرده

خواند، امّا بر پیکر عمویش و آله بر تمام شهیدان، مانند مسلمانان دیگر، یک نماز می

حمزه هفتاد نماز یا هفتاد و دو نماز گزارد. بدین ترتیب که: ابتدا پیکر عمویش را با 

 یک قطعه لباس سفید پوشاند، سپس با هفت تکبیر بر او نماز خواند.

 را آوردند که بر وی نماز بخواند، پس از آن هر یک از شهدا

 

  ۳۷، ص ۳۱. شرح ابن ابی الحدید،  -۳

  ۳۳۳. ذخائر العُقبی، ص  -۵
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 ۳۵۷ص: 

در کنار پیکر حمزه قرار داد و به هر دو نماز خواند و سرانجام بر پیکر عمویش هفتاد و 

 ۳۱۷ (۳)دو نماز گزارد. 

 . دفن حضرت حمزه با کفن7

آنچه مسلّم است، این است که بر پیکر شهدا که در جبهه و میدان جنگ به شهادت 

کنند و نه کفن، بلکه با همان پیکر و لباس خون آلود به خاک رسند، نه غسل میمی

سپارند. عمل پیامبرخدا درباره شهدای احد هم، چنین بوده است. در منابع حدیثی، از می

خدا دستور داد سالح را از که در جنگ احد رسول جمله در سنن ابی داود آمده است

کلینی رحمه اهلل از امام  ۳۱۳ (۵)آلودشان دفن کنند. پیکر شهدا برگیرند و با لباس خون

چون مشرکان لباس از تن حمزه برگرفته بودند و »کند: صادق علیه السالم نقل می

دستور داد بر عمویش کفن بپوشانند و لذا او را درمیان پیکرش برهنه بود، پیامبرخدا 

 کردند؛نمدی قرار دادند و دفن

 ۳۱۱ (۱)«. اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله صَلَّی عَلَی َحمْزَةَ وَ کَفَّنَهُ لِأَنَّهُ کَانَ ُجرِّدَإِنَّ رَسُولَ»

 دفن حضرت حمزه

 کر چند تن از آنان برای دفن شدن،به هنگام دفن شهدا، پی

 

، ۵؛ سنن أبی داود، ج ۳۷، ص ۱؛ الروض األُنُف، ج ۱۹، ص ۱. سیره ابن هشام، ج  -۳

  ۳۷۵ص 

  ۵۷۵، ص ۱. سنن ابی داود، ج  -۵

  ۱۳، ص ۳. فروع کافی، ج  -۱
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 ۳۵۳ص: 

پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله رسید، از این به مدینه منتقل گردید، چون این خبر به 

 عمل منع کرد و فرمود:

 ؛«ادفُنوهُم حَیثُ صُرِعُوا»

و چون دستور پیامبر به مدینه رسید و « اند، دفن کنید.در همانجا که به شهادت رسیده»

شماس مخزومی( هنوز دفن نشده بود، او را به احُد برگرداندند و در همانجا به »جنازه 

گرفت، پیامبرخدا در باالی سر هر یک از شهدا قرار می ۵۹۹ (۳)پردند. خاک س

کرد؛ از ای در مقام ارجمند شهادت و رتبه و درجه واالی شهدا در قیامت بیان میجمله

 فرمود:جمله اینکه می

للَّه إِلّا َو اللَّهُ یَبعَثُهُ یَومَ القِیامَة و جُرحه اأَنَا شَهیٌد عَلی هؤُالءِ أَنَّهُ ما مِن جَریحٍ یُجْرَحُ فی»

 «.یَدمی اللَّونُ لَونُ دَمٍ وَ الرِّیحُ ریحُ مِسکٍ

شود مگر اینکه خداوند در روز دهم که کسی در راه خدا مجروح نمیمن شهادت می»

کند که از جراحت او خون جاری است، رنگ آن قیامت او را در حالی محشور می

 «ن و بویش بوی مشک است.رنگ خو

 فرمود:آنگاه می

 ۵۹۳ (۵)«. انْظُرُوا أَکثر هؤُالءِ جمعا  لِلقرآن، فَاجْعَلُوه أَمام اصحابه فی الْقَبر»

 

  ۳۳۹، ص ۵؛ سنن ابی داود، ج ۵۵، ص ۱. سیره ابن هشام، ج  -۳

  ۱۳، ص ۳. فروع کافی، ج  -۵
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 ۳۵۱ص: 

هر یک از این شهدا بیشتر قرآن بلد است، در داخل قبر، پیش روی همقبرش قرار »

 «دهید.

 حمزه به تنهایی در یک قبر

در جنگ احُد انصار نزد پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله  در منابع حدیثی آمده است:

آمدند و گفتند: یا رسول اللَّه، بدنها خسته و مجروح و قبر کندن بر تک تک شهدا 

 طاقت فرسا است، فرمود:

 «.إِحفِرُوا وَ أَوسِعُوا وَ اجَْعلُوا الَّرجُلَین فی القَبْرِ الواحد»

 «را در یک قبر به خاک بسپارید. تر حفر کنید و هر دو نفرقبر را وسیع»

 پرسیدند:

 ؛«أَیُّهُم یُقَدَّم»

 فرمود:« کدام را در سمت قبله قرار دهیم؟»

 ؛«اکْثَرُهُم قرآنا »

گونه، دو نفر و گاهی سه نفر در یک قبر دفن و بدین« آنکه بیشتر قرآن بلد است.»

صلی اهلل علیه و آله دستور داد خارجةبن زید با سعدبن  ازجمله پیامبر ۵۹۵ (۳)شدند. می

بن مالک با عبده در یک قبر دفن شدند و همچنین عمرو بن جموح و ربیع و نعمان

عبداللَّه بن عمرو بن حزام که با هم دوست صمیمی بودند، در یک قبر دفن گردیدند. 

 ولی حمزه به ۵۹۱ (۵)

 

  ۳۳۱، ص ۵؛ ابن اثیر ج ۵۵، ص ۵؛ ابن کثیر ج ۳۷۵، ص ۵. سنن ابی داوود ج  -۳

  ۱۳، ص ۵. طبقات واقدی، ج  -۵

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

 ۳۱۹ص: 

تنهایی در یک قبر دفن گردید و در دفن او چند نفر شرکت داشتند؛ از جمله امیر 

یر داخل قبر شدند و این در حالی بود که مؤمنان علیه السالم و ابوبکر و عمر و زب

پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله با حالت تأثر در کنار قبر نشسته بود و بر خاکسپاری او 

 ۵۹۵ (۳)کرد. نظارت می

 

  ۳۳۱، ص ۵. کامل ابن اثیر، ج  -۳

 ۳۱۳ص: 

 تشکیل مجلس عزا

 

پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله پس از دفن شهدا، به همراه صحابه و با استقبال زنان بیوه و 

کودکان یتیم وارد مدینه شدند. پیشتر به بعضی از جریانات، که به هنگام مراجعت آنان 

ترین این ترین این حوادث و حساسواقع شده است، اشاره کردیم ولی شاید جالب

 ها که در مدینه به وقوع پیوست تشکیل مجلس عزا برای حمزه سید الشهدا باشد.صحنه

کند که پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله از کنار ابن هشام از ابن اسحاق چنین نقل می

له را، کرد، صدای بانوان این دو قبیو بنی ظفر عبور می« بنی عبد األشهل»های قبیله خانه

یستند، شنید و حالت رقّت به آن حضرت دست داد و گرکه بر شهدای خود می

 گریست و فرمود:

 ؛«لکِنْ حَمْزَةَ ال بَواکِیَ لَهُ»

چون این سخن پیامبر را به سعدبن معاذ و اسَید ابن « ای نداردولی حمزه گریه کننده»
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 رحُضَیر نقل کردند، به بانوان این دو قبیله دستور دادند، لباس عزا به تن کنند و در کنا

 بیت پیامبرخدا بر عموی آن بزرگوار گریه و عزاداری نمایند؛

 أَمَرا نِسائَهُم أَنْ یَتَحزَّمن ثُمّ یذْهَبنّ »

 ۳۱۵ص: 

 ۵۹۱ (۳)«. فیبکینّ عَلی َعمّ رَسُوِل اللَّه صلی اهلل علیه و آله

 و مجلس»از کنار مسجد  کند که چون صدای گریه این بانوانابن اسحاق اضافه می

به گوش پیامبرخدا رسید، از منزل خود حرکت کرد و به میان آنها رفت و چنین « عزا

فرمود: خدا بر شما رحمت کند که با وجود خویش مرا یاری و مواسات نمودید به 

 های خود برگردید وخانه

 «ارجعْنَ یَرْحَمَکنَّ اللَّهَ فَقَدْ آسَیتُنَّ بِأَنْفُسِکُنَّ»

نویسد: بر اساس همان مراسم، رسم زنان پس ازنقل مطلب باال، می ۵۹۷اقدی متوفای و

مدینه تا امروز چنین است که اگر یکی از عزیزانشان از دنیا برود، اول بر حمزه گریه و 

 کنند سپس بر عزیز از دست رفته خودعزاداری می

ار بَدَأ النّساء َفبَکَینَ عَلی حَمزة ثُمَّ بَکَینَ عَلی فَهُنَّ إِلَی الْیَومِ ِإذا ماتَ الْمَیِّت مِنَ اْألنْص»

 ۵۹6 (۵)«. مَیِّتِهِنَّ

 

 

، ۳؛ تاریخ الخمیس، ج ۵۷، ص ۵کثیر، ج ؛ ابن۵۱ -۵۵، صص ۱. سیره ابن هشام، ج  -۳

  ۱۱۵، ص ۱؛ طبری، ج ۵۵۵ص 

  ۱۳، ص ۵قات واقدی، ج . طب -۵

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

 ۳۱۱ص: 

 پیامبرخدا چرا اندوهگین بود؟!

 پیامبرخدا چرا اندوهگین بود؟!

 اشاره

 

از آنچه مالحظه کردید، معلوم شد که پیامبرخدا در شهادت عمویش، به شدت متأثر و 

 اندوهگین بود و لذا چون پیکر او را دید با صدای بلند گریست و فرمود:

 «أَبَدا لَنْ َأصاب بِمِثلک »

اش صفیه و دخترش فاطمه نیز گریست. دوست داشت بانوان هم بر وی و به همراه عمّه

گریه کنند و از گریه کنندگان تقدیر و آنها را دعا نمود و به هنگام اقامه نماز بر پیکر 

 او، گریه ممتد و زمزمه و درد دل داشت.

مگر به جهت فداکاری و پر واضح است که این حزن و اندوه شدید پیامبرخدا، نبود 

ثبات قدم حمزه و این گریه نبود مگر به جهت تالش و جانفشانی عموی پیامبرخدا در 

 اعالی کلمه توحید، همانگونه که فرمود:

 «.کُنْتَ فَعُول ا بِالْخَیراتِ»

در واقع اندوه پیامبرخدا اندوه بر مصیبتی بود که از فقدان یک مجاهد مخلص و مدافع 

وارد شده بود؛ زیرا پیامبرخدا نه در اثر عواطف شخصی و به انگیزه  شجاع بر اسالم

ویق ها به گریه تشگردید و نه کسی را با این انگیزهعالقه قومی بر کسی محزون می

 کرد بلکه عالقه و دوستی او برای خدا و دوریمی

 ۳۱۵ص: 

 و انزجارش هم برای خدا بود.
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بر گردد و حزن پیامر ارتباط حمزه با خدا بر میآری، معیار اندوه پیامبرخدا بر حمزه، ب

بر وی به مقیاس خسارت فقدان او نسبت به اسالم بود و گرنه همانگونه که حمزه 

عموی پیامبر است، ابولهب نیز عموی پیامبر بود ولی هیچ عداوت و دشمنی مانند 

بت یت او نسعداوت و دشمنی ابولهب نسبت به پیامبرخدا و هیچ آزار و اذیّتی مانند اذ

به آن حضرت نبود و به همین نسبت انزجار پیامبرخدا از وی، و در مقابل این دوری و 

به سلمان  بینیم نسبتانزجار متقابل، عنایت و عالقه پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله را می

فرمود: نگویید سلمان فارسی، بگویید سلمان محمّدی! تا آنجا که درباره او که می

 فرمود:

 «.سَلْمانُ مِنّا اهْل الْبَیت»

 گوید:شاعر می

 ۵۹۷ (۳)کانت مودّة سلمان له رحما ولم یکن بین نوح وابنه رحم 

 

همانگونه که عملکرد هند و ابوسفیان با پیکر آن شهید عزیز و اهانت ابوسفیان بر قبر 

محو اثر قبر او پس از گذشت  شریفش در دوران خالفت عثمان و تصمیم معاویه بر

همه اینها دلیل روشن بر نقش مؤثر آن  ۵۹۳ (۵)بیش از چهل سال از جنگ احد 

 بزرگوار در اعالی کلمه حق و در هم کوبیدن شرک و الحاد بود.

 

  ۵۳۷، ص ۵روضةالواعظین، ج  -۳

 در صفحات آینده توضیح این دو موضوع را مالحظه خواهید کرد.  -۵

 ۳۱۱ص: 

 در رثای حضرت حمزه
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در رثای حضرت حمزه شهید الشهدا علیه السالم جمالت و اشعار زیادی گفته شده که 

نمونه آن را در رثای شخص پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله مالحظه کردید. صحابه 

که  اندپیامبر و دوستان و یاران حضرت حمزه نیز در رثای آن بزرگوار اشعاری سروده

ونه و عنوان نمدست ما رسیده است و بهو تراجم بهبخشی از آنها از طریق کتب تاریخ 

یکی از صحابه پیامبر  ۵۹۱ (۳)گانه کعب بن مالک یادآوری چند بیت از اشعار سیزده

 آوریم:را در اینجا می

 بکت عینی و حُقَّ لها بکاهاو ما یغنی البکاء وال العویل

 زة ذاکم الرّجل القتیلعلی أسدا اإلله غداة قالوالحم

 أصیب المسلمون به جمیعا هناک و قد اصیب به الرسول

 وانت الماجد البرّ الوصولابا یعلی! لک األرکان هدّت

 یخالطها نعیمٌ ال یزولُعلیک سالم ربک فی جنان

 اال یا هاشم األخیار صبرا فکلّ فعالکم حسنٌ جمیل

 

 ه و ناله سودی ندارد.. چشم من گریست و سزاوار گریه است گرچه گری۳

 . برای شیر خدا آنگاه که گفتند حمزه آن دلیر مرد کشته شد.۵

. همه مسلمانان در شهادت او مصیبت زده شدند، همانگونه که شخص پیامبر به ماتم ۱

 نشست.

 

صحابه دیگررسول خدا  بعضی از علمای تراجم این اشعار را از عبداللَّه بن رواحه، -۳

 دانند. نک: اسدالغابه شرح حال حمزه. می
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 ۳۱6ص: 

 که بزرگ منش بودی.. ای ابا یعلی! با شهادت تو ارکان دین به لرزه درآمد تویی۵

 همراه نعمتهای دائمی آن.. درود خدا بر تو باد در بهشت برین به۱

مه م صبر پیشه کنید که ه. ای بنی هاشم، ای نیکان روزگار، در این مصیبت بزرگ ه6

 کارهای شما نیک و زیبا است.

 رسید؟اگر حمزه علیه السالم به شهادت نمی

با توجه به اهمیت شخصیت حضرت حمزه در میان اقوام و عشیره پیامبر صلی اهلل علیه و 

آله و موقعیت او در دفاع و حمایت از اسالم و قرآن در روایات و در گفتار متکلّمین 

رسید و تا ارتحال پیامبرخدا است که اگر حمزه به شهادت نمیطرح شدهاین سؤال م

صلی اهلل علیه و آله زنده و شاهد اختالف مسلمانان در مسأله خالفت بود، او در این 

ا شد، یکرد؟ آیا جزو طرفداران و حامیان امیر مؤمنان میوضعیت چه موضعی اتخاذ می

ا وضع موجود را تأیید و در اختیار هیأت کرد و یطرفی اختیار میحالت سکوت و بی

 گرفت؟حاکمه قرار می

در این زمینه روایات متعددی داریم که حاکی است اگر حمزه و جعفر هنگام رحلت 

 شدند و در اینپیامبر زنده بودند، از حامیان و طرفداران امامت و والیت امیر مؤمنان می

 بردند.کار میراه تمام توان خویش را به

 نمونه، مضمون روایتی را که در کافی از سدیر برای

 ۳۱۷ص: 

 دهیم:صیرفی نقل شده است در اختیار خوانندگان ارجمند قرار می

او میگوید ما روزی در محضر امام باقر علیه السالم بودیم در ضمن گفتگو سخن از 

نه و چرا وحوادث بعد از پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله بمیان آمد و اینکه مسلمانان چگ
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دست از یاری امیر مؤمنان علیه السالم برداشتند و او را در آن شرائط تنها گذاشتند یکی 

 از حاضرین از امام علیه السالم سؤال کرد

 أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَیْنَ کَانَ عِزُّ بَنِی هَاشِمٍ َو مَا کَاُنوا فِیهِ مِنَ الْعَدَدِ »

 «کجا رفتند؟خاندانهاشم وافراد کارآمد ایننیروی بنی» ۵۳۹ (۳)؛ «

ی هاشم چند نفر مؤثر و کارآمد باقامام باقر علیه السالم در پاسخ وی فرمود: مگر از بنی

مانده بود؟ جعفر و حمزه که هر دو به شهادت رسیده بودند و نمانده بود با علی علیه 

د اگر خدا سوگناس و عقیل. سپس فرمود: بهالسالم مگر دو نفر ضعیف و کم مایه؛ عب

گذشتند و از رسیدن آن دو نفر به خالفت حمزه و جعفر زنده بودند، از جان خود می

 ۵۳۳ (۵)شدند. مانع می

 حمزه از دیدگاه ابن ابی الحدید و استاد او:

و مسأله  ۵۳۵ (۱)ابن ابی الحدید معتزلی هم در این زمینه بحث و سخن جالبی دارد 

بیعت و عدم بیعت حمزه را در صورت زنده بودنش در موقع ارتحال پیامبرخدا صلی اهلل 

 علیه و آله با استاد خویش

 

  ۳۳۱، ص ۳ج  . الکافی، -۳

  ۵۱، ص ۵۳؛ بحاراألنوار، ج ۳۳۱، ص ۳کافی، ج  -۵

  ۳۳۱ -۳۳6، صص ۳۳البالغه، ج شرح نهج -۱

 ۳۱۳ص: 

 کنیم:مطرح نموده است و ما خالصه آن را در اینجا نقل می

ر بن محمد نقیب پرسیدم: به نظر شما اگگوید: من از استاد خویش ابو جعفر یحییاو می
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مبرخدا صلی اهلل علیه و آله حمزه و جعفر زنده بودند، آیا حاضر بودند هنگام وفات پیابه

 عنوان خلیفه و جانشین پیامبر صلی اهلل علیه و آله بیعت کنند؟!طالب بهبن ابیبا علیّ

 کردند و سریعتر از آنچه تصوّر کنی!نقیب در پاسخ گفت: آری، بیعت می

ی ن پاسخ شما درباره جعفر درست است ولگوید: به استادم گفتم: ایابن ابی الحدید می

 عکس آن است؛ زیرا:درباره حمزه به دالیلی چند، تصوّر من به

. حمزه مردی بود شجاع دارای روح قوی و محکم و قاطع و برخوردار از همّتی بلند ۳

 ت.دانسکه بر شخصیت و برتری خویش ایمان داشت و خود را باالتر از دیگران می

طالب و از نظر سن چند سال از او بزرگتر بود که این هر دو ن ابیب. او عموی علی۵

 تواند در فکر و اندیشه هر انسانی مؤثر و نقش آفرین باشد.می

های او در جنگهای مختلف، معروف و برای همه مسلّم است که . شجاعت و پیروزی۱

الم ا برای اسگرفت و پیروزی بر دشمن رعهده میاو چگونه فرماندهی این جنگها را به

هنگام رحلت پیامبرخدا کنم اگر او بهآورد و لذا من فکر میو مسلمانان به ارمغان می

جای بیعت با علی و قبول خالفت او، خود را به این مقام صلی اهلل علیه و آله زنده بود به

 دانست.اولی و مستحق می

 نقیب گفت آنچه درباره سجایا و اوصاف حمیده حمزه

 ۳۱۱ص: 

تی صحیح است ولی در این میان از یک نکته غفلت نمودی و آن اینکه او ذاتا  گف

نسبت به اسالم دارای عقیده راسخ و نسبت به پیامبر صلی اهلل علیه و آله دارای تصدیق 

کرد و توجّهات خاص پیامبرخدا را خالص و غیر قابل تزلزل بود و اگر عمرش وفا می

ش کرد، بیش از پیدانست مشاهده میز آنچه میطالب بیشتر ابن ابینسبت به علی

گردید و طبعا  او خواست خدا و موجب خضوع و تواضع او در مقابل علی می

 داشت.خوشنودی پیامبرش را بر آنچه تو گفتی مقدم می

ابوجعفر نقیب اضافه نمود و اما آنچه گفتی که حمزه عموی علی و از نظر سنّ و سال از 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

درست است و پاسخ آن این است که همان حمزه و عباس هم وی بزرگتر بود، آنهم 

عموی پیامبرخدا و هم بزرگتر از وی بودند ولی در عین حال دیدی که چگونه از فرزند 

برادرشان پیروی نمودند و ریاست او را با جان و دل پذیرفتند و دعوتش را اجابت 

ن هاشم و اولییس بنیکردند و باز دیدی که ابوطالب با اینکه جدّ پیامبرخدا و ری

ت که دساش بود و محمد صلی اهلل علیه و آله در حالیشخصیت در میان اقوام و عشیره

منزله یکی از فرزندان او بود، چگونه در برابرش پرورده و بزرگ شده در دامن او و به

خاضع گردید و نبوّتش را تصدیق نمود و بر اوامرش مطیع شد و همانگونه که افراد 

 گویند، درباره محمد مدیحه سرایی نمود:خصیتهای بزرگ را مدح و ثنا میعادی ش

 ثمال الیتامی عصمة لألراملوأبیض یستسقی الغمام بوجهه

 ۳6۹ص: 

 

 ۵۳۱ (۳)فهم عنده فی نعمة و فواضل یطیف به الهالک من آل هاشم

 ۵۳۵ (۵)«. وا حمزتاه و ال حمزة لی الیوم»

 

گوید: پس از حادثه سقیفه، امیر مؤمنان علیه السالم ابن ابی الحدید درمورد دیگر می

طلبید و آنگاه که او را وادار به بیعت کشید و یاری میمتألم و متظلّم بود و آه می

 کردند، به قبر پیامبر اشاره کرد و خطاب به پیامبرخدا چنین گفت:

 یا

 ۵۳۱ (۱)ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوَْم اسْتَْضعَفُونِی وَ کادُوا یَقْتُلُونَنِی ... ... 

 گفت:و همچنین می

 ۵۳6 (۵)؛ «وا جعفراه و ال جعفر لی الیوم وا حمزتاه و ال حمزة لی الیوم»
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فر نیست، ای حمزه به دادم برس وامروز حمزه ای جعفر به دادم برس و امروز جع»

 «نیست.

 فرزندان حمزه:

حضرت حمزه دارای سه فرزند بود؛ دو فرزند ذکور و یک فرزند اناث. نام دو فرزند 

ذکور او یعلی و عماره بود و به همین جهت آن حضرت به ابویعلی و ابو عماره مکنّی 

 شده بود

 

اش از ابرها درخواست باران میشود او که و محمد مرد نورانی که بپاس وجهه -۳

رکنار گردند و دهاشم بدور اومیپناهگاه یتیمان و حامی بیوه زنان است نیازمندان ازبنی

 (. ۳۳6، ص ۳۳الحدید، ج البالغه ابن ابینهجاوازالطاف ونعم الهی برخوردارند. )شرح

  ۳۹۱، ص ۳۳بن ابی الحدید، ج البالغه انهجشرح -۵

 . ۳۱۹اعراف:  -۱

 . ۳۳۳، ص ۳۳شرح نهج البالغه، ج  -۵

 ۳6۳ص: 

ولی از هیچیک از آن دو، فرزندی باقی نماند، گرچه یعلی دارای پنج فرزند بود اما همه 

آنها در حال حیات او از دنیا رفتند، بی آنکه فرزندی از داشته باشند و با اینکه یعلی و 

یک هنگام ارتحال پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله در سنّ باال بودند، ولی از هیچهعماره ب

شد که با عمران از آنها حدیثی نقل نشده است و دختر حمزه آمنه و امّ ابیها نامیده می

بن ابی سلمه مخزومی ازدواج کرده بود و بر اساس روایاتی که نقل شده، قبل از ازدواج 

ه کنی کمبرخدا عرض کردند: چرا با دختر عمویت، آمنه ازدواج نمیاو با عمران به پیا
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در میان قریش به نیکی و شایستگی ضرب المثل است؟! پیامبرخدا فرمود: او دختر برادر 

رضاعی من است و خداوند همانگونه که ازدواج کردن با یکعده از اقوام نسبی را حرام 

 حدوده تحریم نموده استکرده، ازدواج با اقوام رضاعی را هم در آن م

 ۵۳۷ (۳)«. أَنَّ اللََّه تَعَالَی حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرََّم مِنَ النََّسبِ»

 

، 6؛ اعیان الشیعه، ج 6۳؛ الدرجات الرفیعه، ص ۱6۱، ص ۳۵الوسائل، ج مستدرک -۳

  ۵۵۱ص 

 ۳6۵ص: 

 ۳6۱ص: 

 تالش دشمنان برای مخدوش کردن شخصیت حمزه علیه السالم

 تالش دشمنان برای مخدوش کردن شخصیت حمزه علیه السالم

 اشاره

 

کینه و خصومتِ عمیقِ امویان نسبت به امیر مؤمنان علیه السالم را در جنگ خونین 

صفّین و در قتل و شکنجه شیعیان و باألخره در سبّ و لعن آن حضرت، به روشنی 

توان دید که به صورت یک فریضه ثابت و سنّت جاری، در طول سالیان متمادی و می

از شام گرفته تا مصر و از ری تا  -عات مسلمانانها هزار منبر و خطابه و در اجتمادر ده

 -کوفه و بصره و از عاصمه و پایگاه اسالم؛ مدینه تا مکه مکرّمه و حرم امن الهی و ...

گرفت و این عمل در میان مسلمانان آنچنان نفوذ یافت که وقتی عمربن انجام می

ری کند، لوگیعبدالعزیز تصمیم گرفت به مقتضای سیاست روز، از سبّ آن حضرت ج
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او را به انجام دادن یک خالف شرع بزرگ و ارتکاب یک گناه غیر قابل عفو متهم 

که صورت عام، بلکردند! در حالی که ممانعت و پیشگیری او از سبّ امیرمؤمنان، نه به

 های نماز جمعه بود.تنها در خطبه

یت و موقعبا توجه به وضعیت  -و اما کینه و خصومت امویان نسبت به حضرت حمزه

 خاص آن بزرگوار

 شکل دیگری

 ۳6۵ص: 

حضرت در میدان جنگ، نه امکان جنگ مجدد به خود گرفت؛ زیرا پس از شهادت آن

کار با وی بود و نه متهم ساختن او به کفر و الحاد؛ همان روشی که درباره امیرمؤمنان به

سایر  همراهحضرت را بهت تصمیم گرفتند پیکر آنلذا در مرحله نخس ۵۳۳ (۳)گرفتند. 

شهدای احد، به نقاط مختلف انتقال دهند و اثر قبر وی را که نماد مظلومیت و دفاع 

ردند با کامیه بود، از میان ببرند و فکر میجانانه او از اسالم و نیز نمادی از جنایات بنی

ایت ی بسپارند و لکّه ننگ جنتدریج به فراموشتوانند شخصیت اورا بهاین حرکت می

هولناک و ُمثله کردن او را از پیشانی عامالن آن و مدّعیان خالفت و جانشینی امروز 

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله بزدایند و بر همین اصل، طبق دستور معاویه حفر قنات و 

که  ریزی و در مدینه اعالن عمومی کردنداجرای آن از میان قبور شهدای احد طرح

هریک از خانواده شهدا پیکر شهید خود را به جهت در امان ماندن از جریان آب، به 

نقطه دیگر از شهر مدینه انتقال دهند. روشن است که مقصد اصلی در این طرح، انتقال 

که در صفحات آینده مالحظه طوریپیکر حضرت حمزه و محو اثر قبر او بود، ولی به

هدا و سالم بودن اجساد پاکشان، این سیاست خیالی با خواهید کرد، در اثر کرامت ش

 شکست مواجه گردید و معاویه در حذف فیزیکی اثر قبر
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. معاویه در سبّ امیرمؤمنان علیه السالم، جمله زیر را به ۵۳۵، ص ۱۱بحاراألنوار، ج  -۳

با الّلهمّ إنّ أ»اد از همان جمله استفاده کنند؛ برد و به کارگزارانش نیز فرمان دکار می

 . «تراب ألْحَدَ فی دینک و صدّ عن سبیلک فالعنه لعنا  وبیل ا و عَذِّبْه عذابا  ألیما 

 ۳6۱ص: 

جهت بود که درباره آن بزرگوار، سیاست دیگر و راه حضرت حمزه ناکام ماند. بدین

ومت و دشمنی خویش درباره او، از خطرناکتر و بزرگتری برگزیدند و برای اعمال خص

راه فرهنگی وارد شدند تا شخصیت او را مخدوش کنند و همه فضایل و تالشها و 

پیروزیهای سید شهیدان و در نهایت جنایت وحشی حبشی را، که با ترغیب و تشویق 

ا در فراموشی بسپارند و این سیاست رابوسفیان و هند مرتکب شده بود، برای همیشه به

 عد مختلف به کار گرفتند:سه بُ

 الف:

 کتمان فضایل حضرت حمزه.

 ب:

 نکوهش و تقبیح وی.

 ج:

 تبرئه قاتل او.

 پردازیم:گانه میو ما اکنون، با توجه به اهمیت موضوع، به توضیح این ابعاد سه

 کتمان فضایل حضرت حمزه

دّث و و مح که آن روز در جامعه به عنوان دانشمندامیه وافرادیدستگاه تبلیغاتی بنی

ناقل اخبار و حوادث دوران حیات پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله مطرح بودند و در 

عهده داشتند و در بازگو کردن حوادث صدر اسالم و شخصیتهای آن دوران، نقشی به
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انجام این وظیفه فرمان گرفته بودند و وظیفه داشتند درباره بعضی واقع از سوی حکّام به

یهم السالم بیت علسرایی کنند و به تقبیح و نکوهش اهلراشی و مدیحهتافراد فضیلت

 بپردازند که در این جهت وظیفه خود را دقیق و حساب شده انجام دادند

 ۳66ص: 

و لذا درباره حضرت حمزه، هیچ فضیلتی و نکته مثبتی ذکر نکردند و از نقش آن 

زیرا بیان این  نگفتند و ننوشتند؛بزرگوار در پیشرفت اسالم و درهم کوبیدن کفر، مطلبی 

حوادث و فضایل، سرانجام به ضرر آنان و موجب نفرت و انزجار از پدران و اجدادشان 

 کشیدند.شد که پرچم شرک و بت پرستی را بدوش میمی

فراموشی سپردند و از وی ذکری به میان بنابراین، نه تنها ابعاد شخصیت او را به

ف اقوام و عشیره پیامبر خدا و از ردیف صحابه و یاران آن نیاوردند، بلکه او را از ص

نام حمزه وجود نداشته و این دید و حضرت هم کنار گذاشتند که گویا شخصیتی به

که ما  طوریحرکت با مرور زمان گسترش یافت و به نسلهای آینده منتقل گردید؛ به

 امروز و پس از گذشت قرنها شاهد آن هستیم.

وح وضسنت بهتوان در منابع حدیثیِ دست اول و مورد اعتمادِ اهلمی این پدیده شوم را

عنوان و به  «کتاب الفضائل»مشاهده کرد؛ زیرا در این کتابها معمول ا بخش مستقلی بنام 

هر یک از اقوام و عشیره پیامبر خدا و همچنین درباره هر یک از اصحاب و یاران 

 است.مشهور آن حضرت باب مستقلی اختصاص یافته 

بن عبدالمطّلب، جعفربن برای نمونه، در باب فضایل اقوام پیامبر، فضایل عباس

 طالب، عبداللَّه بن جعفر و فضائل زبیر پسر عمه پیامبر خدا و ... نقل شده است.ابی

 اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله گذشته از خلفا، ازفضایلو دربخش

 ۳6۷ص: 

بن عمر، ابوهریره ابوموسی اشعری و ن سالم، عبداللَّهبسعدبن ابی وقاص، عبداللَّه
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بابی مستقل اختصاص  ۵۵۹ (۵)و معاویه  ۵۳۱ (۳)باالخره برای ذکر فضایل ابوسفیان 

بن یافته و در این میان تنها کسی که از وی ذکری به میان نیامده و حتی در ردیف عباس

بن جعفر و یا در صف ابوهریره و معاویه و ابوسفیان قرار نگرفته عبدالمطّلب و عبداللَّه

گ ناست حمزةبن عبدالمطّلب، عموی پیامبر خدا و فاتح جنگ بدر و شهید مثله شده ج

ای باشد گویی پیامبر خدا نه عمو و برادر رضاعی به نام حمزه داشته، نه صحابهاحد می

 بنام ابوعماره!

 سنت؛ یعنیکشی، به مهمترین منابع حدیثی اهلتواند در این حقخواننده عزیز می

صحیح بخاری و صحیح مسلم رجوع کند و سایر صحاح و سنن نیز از این رویه پیروی 

خوانند، تصوّر که این کتابها را میاند و لذا کسانین مسیر گام نهادهکرده و در ای

کنند که حضرت حمزه اصل ا نه نسبتی با پیامبر اسالم داشته و نه جزو مهاجران و می

اش قدمی آمده و نه در دوران زندگیحساب میحضرت بهانصار و اصحاب و یاران آن

 کرده است. به نفع اسالم برداشته و نه در جنگی شرکت

 نکوهش حضرت حمزه

مخالفان حمزةبن عبدالمطّلب تنها به کتمان فضایل او بسنده نکردند بلکه در تالشِ 

 فرهنگیِ خود، در مخدوش

 

 . صحیح مسلم، کتاب الفضائل.  -۳

 . صحیح بخاری، کتاب الفضائل.  -۵

 ۳6۳ص: 

قدم فراتر نهاده و محور دیگری را نیز برگزیدند و آن حضرت، ساختن شخصیت آن
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ها و نسبت دادن مطالب ضدّ اخالق به آن سید شهیدان، اینکه با ساختن داستانها و افسانه

به تحقیر و تقبیح و همچنین ایجاد نفرت و انزجار نسبت به مقام واال و ارجمندش 

 پرداختند.

ستانهای ساختگی، که باز در صحیح بخاری ها و دابرای نمونه، در یکی از این افسانه

نقل شده، حضرت حمزه به شرب خمر و مست شدن و شکافتن کوهان و پهلوی 

طالب و بیرون آوردن جگر آنها متهم گردیده است و باألخره بن ابیشترهای زنده علی

ه آن ای رسانیده کجسارت و تهدید نسبت به پیامبر صلی اهلل علیه و آله را به مرحله

 ضرت هنگام مواجه شدن با حمزه، از ترس جانش عقب عقب برگشته است!ح

طوالنی بودن متن عربیِ این افسانه ساختگی، ترجمه بخشی از آن را در اینجا با توجه به

دهیم. آوریم و خواننده ارجمند را به متن مشروح آن در صحیح بخاری ارجاع میمی

بن الحسین، از پدرش کند که گفت: علیری از ابن شهاب زهری نقل میبخا ۵۵۳ (۳)

طالب برایم نقل کرد: من دو نفر شتر بن ابیبن علی و او از پدر خویش علیحسین

خوابیدند، روزی دیدم که کوهان آنها زنده زنده داشتم که در کنار خانه همسایه می

 اند.ر آوردهدریده و پهلویشان شکافته شده و جگرهایشان را د

 با دیدن این منظره، به شدت متأثر شدم و اشکم روان گردید،

 

  ۱۷۳۳. صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث شماره  -۳

 ۳6۱ص: 

 است؟پرسیدم: چه کسی این کار قساوت بار را مرتکب شده

گفتند: عمویت حمزةبن عبدالمطّلب و اکنون او با گروهی از دوستانش و با شرکت 

اش این جمله را اند و آن کنیزک در ترانهای در حال خوردن شرابکنیزک خواننده
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 مترنم است:

 «اال یا حمزة للشرف النوّاء»

 «ای حمزه، شتران پرگوشت را دریاب.»؛ 

ن کنیزک تشویق شد و دست به شمشیر برد و و حمزه با شنیدن این کلمات از زبان آ

جهت طالب گفت: من بهبن ابیافزاید: علیّشترها را به این روز سیاه انداخت! زهری می

شکایت از عمویم حمزه، نزد پیامبر خدا رفتم و جریان شترها و حضور حمزه در خانه 

خدا، در  حضرت گزارش کردم. پیامبرهمسایه در مجلس بزم و می خواری را به آن

کردیم، وارد آن خانه شد و حمزه را که من و زیدبن حارثه به دنبالش حرکت میحالی

نکوهش و مذمّت کرد. حمزه که به شدّت مست و چشمانش سرخ شده بود، نگاه تندی 

به سراپای پیامبر خدا انداخت و گفت: مگر شماها بردگان و غالمان پدر من نیستید که 

پیامبر خدا با شنیدن این جمله از ترس جانش عقب عقب  کنید؟!بر من اعتراض می

 برگشت و خانه را ترک کرد!

خواهد به مخاطبان خود چنین القا کند که حمزةبن عبدالمطّلب سازنده این افسانه، می

که برای یک مجلس طوریالقلب و جسور بود؛ بهاهل عیش و طرب و فردی قسیّ

یازد واننده، به چنین عمل غیر انسانی دست میخوشگذرانیِ موقّت، با اشاره کنیزکی خ

 جوییو جگر شترها را برای لذّت

 ۳۷۹ص: 

و اعظم صلی اهلل علیه و آله ابرد و آنگاه که رسولای عیّاش ارمغان میبیشتر، برای عدّه

حضرت را تهدید کند، با نگاه تند و کلماتی دور از ادب، آنرا منع و مالمت می

ه را گردد و حمزپیامبر خدا از ترس جانش قهقری و به عقب برمی کهطوریکند؛ بهمی

 گذارد!به حال خود می

ه طبعا  اند کسازندگان این داستانِ سرا پا کذب و دروغ، سرانجام چنین نتیجه گرفته

آمد از عمویش حمزه منزجر و ناراضی بوده و چون این پیامبر خدا پس از این پیش
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داد، روشن نیست که آیا در این فاصله کوتاه، حمزه رخماجرا در آستانه جنگ احُد 

رضایت پیامبر را جلب و رنجش خاطر او را برطرف کرد یا شهادت او توأم با تکدّر 

 اللَّه به وقوع پیوست!خاطر و انزجار رسول

 سازنده این داستان کیست؟

داده و  الم نسبتهمانطور که دانستید، راوی این داستان، که آن را به امام سجاد علیه الس

حضرت نقل کرده، زهری است و ما اکنون در اینجا از بررسی متن این افسانه از زبان آن

و تنها  کنیمنظر میتوان جعلی و دروغ بودنِ آن را فهمید، صرفکه با کمترین دقت می

بیت و امیرمؤمنان ها داستان دیگر در نکوهش اهلبه معرفی ناقل و سازنده آن، که ده

پردازیم که با شناخت وی، ارزش همه این داستانها و السالم پدید آورده است، می علیه

 بیت علیهم السالم روشن خواهد شد.عمق کینه و دشمنی او نسبت به اهل

 دستور خلفای اموی در جعل و نشریکی از کسانی که به

 ۳۷۳ص: 

نقش بیت عصمت وطهارت احادیث در فضیلت خلفا و در نکوهش و تحقیر اهل

تدریج، به کتابها و منابع ایفا نموده، ابن شهاب زهری است و همان جعلیات، بهمهمّی

شمار آمده سنت منتقل گردیده و امروزه جزو مسلّمات تاریخ و حدیث بهحدیثی اهل

 باشد.است که یکی از آنها، حدیث مورد بحث، درباره نکوهش حضرت حمزه می

 زهری کیست؟

ای ه تیرهزهره، کمناسبت انتسابش به قبیله بنیش مسلم است. بهنام او محمد و نام پدر

نیه این کشهاب( بهاست از قریش، به زهری و به مناسبت کنیه یکی از اجدادش )ابن

 است.مشهور شده

 «.ابن شهاب زهری»گویند رود و میکار میگاهی لقب و کنیه او، باهم به
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 تولد و وفات زهری:

در شهر  ۱۵و اجداد او اهل مکه بودند ولی خود او در سال  گرچه زهری از قریش است

وقوع ، در شام به۳۵۵مدینه متولد شد و در این شهر نشو و نما یافت و فوت او در سال 

 پیوست.

 زهری در مدینه:

طور برد و در این دوران، گرچه نقل حدیث بهدر مدینه به سر می ۳۵زهری تا سال 

 شدهرسمی و در تمام شهرها آزاد ن

 ۳۷۵ص: 

سنت؛ مانند امام سجاد و امام باقر و بود ولی در مدینه وجود محدّثانی از شیعه و اهل

ابوسعید خدری و عبداللَّه بن عمر و عروةبن زبیر موجب گردید که به طور غیر رسمی 

به مذاکره و نقل حدیث پرداخته شود و جلسات حدیث پس از نمازهای پنجگانه در 

ث که در این سالها اشتیاق به فراگیری حدیشد؛ از جمله کسانییمسجدالنبی تشکیل م

داشتند، ابن شهاب زهری بود و او در این برنامه با امام سجاد ارتباط داشت و از 

 بیت نقلگرفت و چند حدیث که از زهری در فضیلت اهلحضرت حدیث فرا میآن

 شود.اش مربوط میشده، به این مرحله از دوران زندگی

 در شام: زهری

از آنجاکه زهری فردی پول دوست و شهرت خواه بود و در مدینه به جهت وجود علما 

، در ۳۵نمود، در سال و محدثانِ معروف، رسیدن به این آرزو برایش غیر ممکن می

گذشت، مدینه را به سوی شام و دربار خلیفه که سی و یک سال از عمر او میحالی

 ( ترک کرد.۷۱ -۳6اموی، عبدالملک مروان )
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و شاید این حرکت، با اشاره و دعوت شخص خلیفه بوده که قبل از رسیدن به خالفت، 

 در مدینه و گاهی در جلسات فراگیری حدیث، با ابن شهاب آشنایی داشت.

بیت، هر حال، از این تاریخ، با استقرار زهری در دربار شام و دوری وی از اهلبه

 سالم، براساساش با امیر مؤمنان علیه الدشمنی

 ۳۷۱ص: 

مدت چهل و پنج سال و تا آخر عمر او ادامه ریزی شد و بهسیاست کلّی امویها پایه

 یافت.

او در این مدت طوالنی، جزو یاران و مبلّغان و حامیان خاندان اموی و در سفر و حضر، 

همنشین و مشاور آنان بود و طبق دلخواه آنان، همّت خویش را در جعل و نقل حدیث 

 کار بست.بیت علیهم السالم بهدر فضیلت خلفا و نکوهش اهل

 خلفایی که زهری در خدمت آنان بود، عبارتند از:

۳. 

 (.۷۱ -۳6عبدالملک بن مروان )

۵. 

 (.۳6 -۱6ولید بن عبدالملک )

۱. 

 (.۱6 -۱۱بن عبدالملک )سلیمان

۵. 

 (.۱۱ -۳۹۳عمربن عبدالعزیز )

۱. 

 (.۳۹۳ -۳۹۱عبدالملک )یزیدبن

6. 
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 (.۳۹۱ -۳۵۱عبدالملک )بنهشام

که حتی در طوریبود؛ به ۵۵۵ (۳)ابن شهاب، از نزدیکترین مشاوران عبدالملک 

کرد. بلکه سفر حجّی که حَجّاج بن یوسف به نمایندگی سفرهای حج او را همراهی می

 از عبد الملک

 

شد یمرتک نمنویسد: اگر عبدالملک هیچ جنایتیمی« تاریخ الخلفا». سیوطی در  -۳

بن یوسف و مسلّط کردن او بر مسلمانان و صحابه پیامبرخدا، در جز انتخاب حجاج

خباثت او کافی است. حجاج مسلمانان را مورد اهانت قرار داد. گروهی را به قتل 

کند. گذشته از عموم مسلمانان، از صحابه و تابعین رسانید و تعدادی دیگر را به زندان اف

شماری را کشت و بر گردن آنها داغ گذاشت و اینها را برای اهانت و ذلّت و افراد بی

 تحقیر صحابه پیامبر صلی اهلل علیه و آله انجام داد. 

 ۳۷۵ص: 

 رفت، مشاورت و همراهی او را نیز در این سفر به عهده گرفت.

مدت ده سال با ولیدبن عبدالملک و بدالملک همکاری خود را بهابن شهاب پس از ع

ادامه داد  ۵۵۱ (۳)است ترین خلفای امویپس از وی با یزیدبن عبدالملک، که آلوده

عهده گرفت و طبعا  سرپوشی شد بر مفاسد و القضاتی یزید را بهومسؤولیت قاضی

 .جنایات یزیدبن عبدالملک

بن عبدالملک شد که خالفت او بیش ابن شهاب پس از یزید بن عبدالملک مالزم هشام

طول انجامید. ابن شهاب هم مشاور هشام و هم معلّم فرزندان او بود و از نوزده سال به

همراه هشام، به سفر حج رفت و در سالهای بعد، فرزندان در سال یکصد و شش، به

 و یکسال قبل از هشام از دنیا رفت. ۳۵۵تا در سال  هشام را در سفر حج همراهی کرد
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نویسد: چند نفر پیر مرد را نزدیزیدبن ( می۱۱۳، ص ۱. ذهبی در سیر اعالم )ج  -۳

عبدالملک آوردند که همه آنها شهادت دادند: برای خلفا در نزد خدا حساب و کتابی 

رانی پیش رفت. یک شب تا صبح با وانست در فساد و شهوتتنیست! و او آنچه می

اش حبابه به سر برد و از ترانه او بهره گرفت. خادم او خبر داد که وقت نماز معشوقه

 صبح است، به خادم گفت وای بر تو، به رییس شرطه بگو نماز را اقامه کند.

ر بود و حبابه د اش حبابه مشغول مزاح و شوخییزید بن عبدالملک روزی با معشوقه

خندید، یزید حبّه انگوری را به دهان وی انداخت و انگور در گلوی او ماند که میحالی

اش به حبابه، چند روزی مانع از دفن وی اش کرد. یزید به جهت شدّت عالقهو خفه

گردید تا اینکه جسد او گندید و مجبور به دفن وی شدند. یزید بن عبدالملک از قبر او 

 شد و پس از پانزده روز در اثر مفارقت و دوری او، دق کرد و مرد. جدا نمی

 ۳۷۱ص: 

 امیه:نشر احادیث به نفع بنی

اینها چند نمونه کوچک بود از فعالیتها و خدمات ابن شهاب زهری برای خلفای اموی و 

 در مسیر حمایت از آنها.

مناسبت هطلبد، ناگزیریم بچون بیان همه آن فعالیتها زمانی طوالنی و کتابی مستقل می

های عمومی او در تحکیم و تقویت موضوع بحث، تنها به یکی از مهمترین فعالیت

ه زیر بنای اند؛ سیاستی کامیه اشاره کنیم که تا به امروز کمتر بدان پرداختهسیاست بنی

ر کردند و بداد و همواره بر آن اساس حرکت میتشکیل میخالفت و سلطنت آنها را 

شت کردند. پس از گذهمین اساس از نقل و نشر احادیث و گفتار پیامبر جلوگیری می

نزدیک به یک قرن، این سیاست خویش را در منع حدیث تغییر دادند، چون متوجه 
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کنار  آنان درشدند که خواسته آنان در سطح کشور اسالمی تحقق یافته و تبلیغات 

رّی که سبّ اهل بیت و تبطوریگذاشتن اهل بیت از صحنه سیاست مؤثر شده است؛ به

های مذهبی گردید و لذا نشر حدیث را پس از یک قرن تحریم، از آنان، جزو برنامه

آزاد اعالم کردند ولی نه هر حدیث، بلکه باید حدیثهایی نقل شود که مطابق میل و 

مسیر تحکیم خالفت آنان و تضعیف خط والیت و دور کردن امیه و در خواست بنی

 اهل بیت از صحنه سیاست باشد.

عهده ابن شهاب گذاشته شد و طور رسمی، بهو اجرای این دستور و انجام این مهم، به

های او را در جامعه مطرح کنند؛ زیرا او مدّتی طوالنی محدّثان دیگر موظف بودند گفته

 و« امام الحدیث»و « عالم مدینه و شام»ان عنواز سوی حکومتها به

 ۳۷6ص: 

معرفی شده و توجه و اعتماد علمای جامعه را به « اعلم اهل المدینه»و « افقه اهل المدینه»

خود جلب کرده بود و از طرف دیگر وفاداری خویش را نسبت به اجرای منویات 

 اثبات رسانده بود.حکومتها به

اهی و نوشتن حدیث اقدام کرد، ابن شهاب زهری بود نقل شفکه بهپس، نخستین کسی

شد و بن عبدالملک انجام گرفت و حدیثهایی که از زبان او شنیده میدستور هشامکه به

د و تدریج به مسانییافت و بهنوشتند، در جامعه رسمیت میدستور او در اوراق مییا به

ترین ادیث صحیح بخاری؛ مهمکه تقریبا  یک ششم احطوریمنابع حدیثی راه گشود، به

خود اختصاص داده و در این کتاب منبع حدیثی اهل سنت را، حدیثهای ابن شهاب به

 بیش از هزار حدیث از وی نقل گردیده است.

 تعداد احادیث زهری
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شهاب به دو هزار و آورده است: مجموع روایات ابن« تهذیب التهذیب»ابن حجر در 

ویسد: او نصف این احادیث را از افراد غیر موثّق نقل نگردد. سپس میدویست بالغ می

حجر این است که ابن شهاب هزار و یکصد حدیث خود را نه از کرده است. منظور ابن

اشخاص و ناقالن مورد اعتماد، که از هر رهگذر و از هر انسان کوی و برزن و از زبان 

 ل کرده است.هایشان نداشتند، نقکه هیچ معیار و مبنایی در گفتهکسانی

 این قضاوت در مورد احادیثِ ابن شهاب، از سوی کسی

 ۳۷۷ص: 

اش نسبت به ناقالن حدیث، فزون از حدّ و بیش از اندازه است که خوشبینی و مدّاحی

است و مانند اکثر علمای اهل سنت، در تذکیه و تطهیر گذشتگان خود، هیچ حد و 

حجر به ارزش حدیثهایی که از ار ابنتوان از گفتمرزی بر خود قائل نیست و لذا می

 دست آورد.شهاب نقل شده پی برد و میزان صحت و سقم آنها را بهابن

 مهمترین محور حدیثهای زهری

دقت در احادیث زهری بیانگر این واقعیت است که محور احادیث او، همانگونه که 

ه ها و بها و تحکیم و تقویت حکومت آنپیشتر اشاره کردیم، جلب رضایت اموی

بیت علیهم السالم در رهبری امّت و خارج نمودن آنان از فراموشی سپردن نقش اهل

ت فضیل»صحنه مذهب و سیاست بوده است و او این هدف را در دو بُعد مشخص؛ یعنی 

 «طعن و نکوهش و جعل نسبتهای ناروا به اهل بیت علیهم السالم»و « تراشی برای خلفا

ری این نوع احادیث را در البالی احادیث دیگر و در تعقیب و اجرا کرده است. زه

لفافه حدیثهای مختلف؛ از فقه و تاریخ قرار داده تا هر چه بیشتر مورد پذیرش مخاطبان 

ت به سو نگری نسبقرار گیرد و احیانا  در شنونده شک و تردید و احساس تعصب و یک

خواهد در طعن و نکوهش میهمین منظور، آنجا که ناقل آنها ایجاد نکند و دقیقا  به
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بیت مطلبی نقل و یا جعل کند، آن را از طریق خودِ اهل بیت و از زبان یکی از افراد اهل

مون کند تا مضشناخته شده این خاندان و بیشتر از زبان امام سجاد علیه السالم نقل می

 آن هر چه بیشتر تحکیم و تثبیت شود.

 ۳۷۳ص: 

 چند نمونه از احادیث زهری

 رهاشا

چون احادیث و جعلیات زهری در دو محور یاد شده طوالنی است و کتاب مستقلی را 

طلبد، لذا ما تنها به عنوان نمونه، به نقل چند حدیث او که در صحیحین آمده است و می

کذب و جعلی بودن آنها برای هر خواننده منصف و با اطالع روشن است، بسنده 

 دهیم:لم را اصل قرار میکنیم و در این نقل متن صحیح مسمی

 . اختالف امیرمؤمنان با ابن عباس عموی پیامبر صلی اهلل علیه و آله1

زهری در یک داستان ساختگی و دروغین و در یک صحنه سازی، اختالفِ عباس 

عموی پیامبر با امیر مؤمنان علیه السالم، درباره ارث پیامبر صلی اهلل علیه و آله رامطرح 

آنها برای حلّ اختالف، نزد عمربن خطاب حاضر شدند و از او گوید: کندومیمی

 خواستند که قضاوت و حلّ اختالف کند.

طالب اشاره بن ابیکه به علیدر این داستان ساختگی آمده است: عباس، در حالی

 کرد، خطاب به خلیفه گفت:می

 ۵۵۵ (۳)؛ «یا أمیرالمؤمنین اقض بینی و بین هذا الکاذب اآلثم الغادر الخائن!»
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وکتاب االعتصام  ۵۱۵۷. صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث شماره  -۳

ء ، صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب حکم الفیی6۳۷۱بالکتاب والسنة حدیث شماره 

  ۱۱۹۵حدیث شماره 

 ۳۷۱ص: 

 .«باز و خائن قضاوت کنمیان من و این دروغگوی آلوده به گناه، حقه»

 گفتو عمر درپاسخ وی

 ؛«قال: ال نوّرث ما ترکناه صدقة -صلّی اللّه علیه و آله -أ تعلمان أّن رسول الّله: »

اریم، گذدانید که پیامبر خدا فرموده است: ما پیامبران، از خود ارثی نمیشما هر دو می»

 ۵۵۱ (۳)« ماند، صدقه است.آنچه از ما می

وسیله زهری نقل شده، هدف و خواست حکومت اموی، در این روایت ساختگی که به

از هر دو جهت تأمین شده است؛ زیرا از طرفی شخصیت واالی امیر مؤمنان تحقیر و 

ت دانسکه حاضر شده است در ارث و ترکه پیامبر خداکه میطوریموهون گردیده؛ به

لبه درآید و آنگاه با عمویش آنچنان منازعه مقام مطاحقی در آن ندارد، طمع ورزد و به

طوریکه وجود تنها و مشاجره کند که از زبان او با آن اوصاف زشت معرفی شود! به

ورد و او آترین مرحله پایین مییکی از آن اوصاف دریک فرد، شخصیت او را به پست

 همتها!ه از این تکند و حاشا وصیّ پیامبر صلی اهلل علیه و آلرا بکلّی از ارزش ساقط می

 و از طرف دیگر، عملکرد ابوبکر در غصب فدک و استناد او به حدیث ساختگی

 «نَحْنُ مَعاشِرَ األَنِْبیاءِ ال ُنورّث»

 که یک موضوع حساس و مورد اختالف در میان اهل بیت و
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وکتاب االعتصام  ۵۱۵۷. صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث شماره  -۳

ء ، صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب حکم انفیی6۳۷۱بالکتاب والسنة حدیث شماره 

 . ۱۱۹۵حدیث شماره 

 ۳۳۹ص: 

شان بوده، مورد تأیید قرار گرفته و طبعا  خالف گویی و محکومیت حضرت مخالفین

 ت!اثبات رسیده اسزهرا علیها السالم در ادعای خویش از زبان خلیفه دوم به

 . داستان خواستگاری امیر مؤمنان علیه السالم از دختر ابوجهل!2

شهاب  وسیله ابنکه در نکوهش امیر مؤمنان علیه السالم بهو یکی دیگر از داستانهایی

زهری نقل و منتشر شده، جریان خواستگاری امیر مؤمنان علیه السالم از دختر ابوجهل و 

اظهار انزجار پیامبر صلی اهلل علیه و آله و فاطمه علیها السالم از اقدام امیر مؤمنان و 

 یله پیامبر در میان نمازگزاران است!وستوبیخ او به

 ترجمه این داستان دروغین، که در صحیحین از ابن شهاب زهری نقل شده، چنین است:

 طالب از دختر ابوجهل خواستگاری کرد.بن ابیعلیّ»

فاطمه زهرا چون از این موضوع آگاهی یافت، نزد پیامبر رفت و عرض کرد: مردم 

خواهد طالب میبن ابیکنید و لذا علینتان حمایت نمیکنند که شما از دختراخیال می

کند، پیامبر خدا برخاست و پس از نماز، خطاب به نمازگزاران با دختر ابوجهل ازدواج

بن ربیع دادم و او با من قول و قراری فرمود: مردم! من یکی از دخترانم را به عاص

کرد. فاطمه پاره تن من و اش وفا گذاشت و در گفتارش صداقت نشان داد و بر وعده

خدا سوگند نباید دختر پیامبر خدا و دختر دشمن خدا ناراحتی او ناراحتی من است و به

 در
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 ۳۳۳ص: 

طالب از این بن ابییک خانه با هم زندگی کنند و در اثر این سخنان بود که علی

 ۵۵6 (۳)« خواستگاری منصرف شد!

حدیث، مانند حدیث قبل، شواهدی بر جعلی و دروغ بودن آن وجود دارد  در متن این

 کنیم:که اکنون به بعضی از آنها اشاره می

۳. 

با توجه به مقام و جایگاه معنوی و نبوّت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و روابط خانوادگی و 

آنجا که  حضرت داشت، تانیز ارادت و محبّتی که امیر مؤمنان علیه السالم به آن

م کرد علی علیه السالترین فرد برای او بود، اینها همه، ایجاب میعزیزترین و محبوب

نمود، اش را فراهم میحضرت و دختر گرامیکاری را که زمینه ناراحتی و رنجش آن

اقدام نکند و یا دست کم، پیش از اقدام، با پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله مشورت و 

 لب کند.موافقت او را ج

۵. 

شود تصوّر کرد که پیامبر صلی اهلل علیه و آله در صورت صحّتِ اصل قضیه، چگونه می

و فاطمه علیها السالم با آن مخالفت کنند و مانند افراد عادی و متعّصب، از آن برنجند و 

 خاندان وحی، قانون الهی و دستور قرآن را در مورد ازدواج نادیده بگیرند!

۱. 

اش را با توانست ناراحتیصّحت قضیه، پیامبر صلی اهلل علیه و آله می و باز در صورت

طور خصوصی این مسأله ساده را حل و فصل کند و خودِ علی علیه السالم مطرح و به

 آن سخنرانی تند و علنی بر ضدّ 
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صحیح مسلم  -۱۱۵۱، فضائل اصهار النبی، حدیث شماره ۱. صحیح بخاری، ج  -۳

 النبی صلی اهلل علیه و آله. فاطمه بنتکتاب الفضائل، باب فضائل

 ۳۳۵ص: 

امیرمؤمنان، دور از درایت و ناسازگار با خُلق عظیم پیامبر صلی اهلل علیه و آله است، 

 ه وصیّ و جانشینش.حتی نسبت به مخالفان و دشمنانش، کجا رسد ب

۵. 

اری و جهت وفادبن ربیع، بهدروغین، پیامبر صلی اهلل علیه و آله از عاصدراین داستانِ

صداقت وی، تقدیر نموده که این، تعریضی آشکار و انتقادی صریح نسبت به امیر 

اش وفادار و در گفتارش صادق نبوده و لذا بر مؤمنان علیه السالم است که او در وعده

 خواستگاری اقدام کرده است! این

ساحت مقدس پیامبر صلی اهلل علیه و آله و طعن بر شؤون است بزرگ بهاینهم دروغی

که پیشتر اشاره کردیم، مجموع این داستان از این طورینبوّت، ولی هر چه باشد؛ به

جهت که متضمّن نکوهش و تحقیر صریح نسبت به امیر مؤمنان و مدح و تعریف نسبت 

را تواند خوشنودی و رضای خاطر سردمداران امویدی قرشیِ اموی است و میبه فر

ر وسیله او جعل شده و دعنوان حدیث پیامبر از زبان ابن شهاب نقل یا بهآورد، بهفراهم

 منابع حدیثی مخالفان نقل و منتشر گردیده است.

 سنتزهری از دیدگاه علمای شیعه و اهل

و تسلّط امویها و در اثر حمایت آنان، با القابی مانند:  با اینکه زهری در دوران خویش

مشهور بود، ولی همکاری او با « عالم الشام و المدینه»و « امام الحدیث« »الفقیه المدنی»

 وسیله او، ازحاکمان جبّار اموی و تأیید و تقویت آنان و جعل و نقل احادیث دروغ به

 دید علما و رجال شناسان شیعه و اهل سنت به
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 ۳۳۱ص: 

اند و او را دور نمانده و درباره او بر خالف القابی که با آنها مشهور بود، نظر داده

 اند.خوانده« خادم األمویّین»و « امیهمندیل بنی»

من و دش« عدّو»و از همین رو است که بیشتر علمای شیعه از وی با تعبیرهایی مانند: 

بیشتر علمای اهل  ۵۵۷ (۳)اند. یاد کرده« فرکا»و حتی « ناصبی»بیت و گاهی به تعبیر اهل

اند، اما بر خالف رویه همیشگیِ خود، سنت نیز با اینکه زهری را به علم و دانش ستوده

اند و با توجه به مضمون آیه میان نیاوردهاز ورع و تقوا و زهد و معنویت او سخن به

که زهری از مصادیق بارز  ۵۵۳ (۵)ی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُُم النَّارُ شریفه: وَال تَرْکَنُوا إِل

گاهش ظالمان بوده است، مطلبی درباره خصوصیات اخالقی او ذکر این آیه و تکیه

 اند.نکرده

 زهری از دیدگاه ابن ابی الحدید

هایش نسبت به درباره زهری و دشمنی گروهی از علما و رجال شناسان اهل سنت نیز

بیت و نقل حدیث او در نکوهش امیر مؤمنان، با صراحت سخن گفته و او را به اهل

اند؛ از جمله آنها ابن ابی الحدید معتزلی است، آنجا که بیت معرفی کردهدشمنی با اهل

 بنمخالفان و دشمنان سرشناس علی

 

 . به روضات الجنات و تنقیح المقال مراجعه شود.  -۳

  ۳۳۱. هود:  -۵

 ۳۳۵ص: 

 گوید:کند میطالب علیه السالم را معرفی میابی

 ؛«وَ کان الزُّهَری مَِن الْمنحرفین عنه»
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ا و هآنگاه چند مورد از دشمنی« طالب بود.بن ابیزهری یکی دیگر از مخالفان علی»

کند؛ از جمله آنها دو حدیث دروغین به آن حضرت را نقل میهای او نسبت بدگویی

 ذیل است:

۳. 

 کند که گفت:زهری از طریق عروه، از عایشه نقل می

 طالب پیدا شدند پیامبر به آنها اشاره کرده،بن ابیمن در نزد پیامبر بودم، عباس و علی

 روند؛فرمود: عایشه! این هر دو کافر از دنیا می

 «.مُوتانِ عَلی غَیْر مِلَّتِیإنَّ هذَینِ یَ»

۵. 

ب را طالبن ابیکند که نزد پیامبرخدا بودم، عباس و علیباز زهری از عایشه نقل می

واهی به خآیند، پیامبر وقتی آن دو را دید، فرمود: عایشه! اگر میسوی ما میدیدم که به

 این دو نفر نگاه کن!قیافه دو نفر از اهل آتش بنگری به

. «ة إن سرّک أن تنظری إلی رجلین من أهل النار، فانظری إلی هذین قد طلعایا عائش»

(۳) ۵۵۱ 

 نتیجه این بحث

ها نقل کرده، که ده« زهری»داستان شراب خوردن حضرت حمزه را شخصی مانند 

ان بیت جعل و نقل نموده است و هریک از افرد خاندداستان دیگر در نکوهش اهل

 نوعی موهون و تحقیر نموده است که چند مورد از آن رارا بهعصمت

 

  ۳۹۵ -6۵، صص ۵. شرح نهج البالغه، ج  -۳
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 ۳۳۱ص: 

 مالحظه کردید.

سازی، عباس و امیر مؤمنان علیه آری، کسی که برای خوشنودی امویها در یک صحنه

 حضرت از زبان عباسزشت و قبیح را درباره آنکشد و کلماتمیالسالم را به محاکمه 

سازی کند، برای او صحنهعموی پیامبر مطرح ساخته و مسأله غصب فدک را توجیه می

مجلس شرب خمر و تصویر شکافتن کوهان و پهلوی شترهای زنده در مورد حمزةبن 

ؤمنان بودن امیر معبدالمطّلب کار مشکلی نیست؛ و برای کسی که اهل آتش و کافر 

کند، ترسیم تهدید شدن پیامبر از سوی حمزه کار علیه السالم را از زبان عایشه نقل می

بن دشواری نیست؛ زیرا به همان دالیلی که دل این گروه ماالمال از دشمنی علیّ

جز این ای بهزد و چارهطالب بود کینه و دشمنی با حمزه نیز در دل آنها موج میابی

های دروغین، شخصیت آنها را موهون سازند سازی و جعل افسانهکه با داستان نداشتند

و از مقام و منزلتشان در دلها بکاهند و تنفّر و بدبینی جامعه اسالمی را به پیشینیان خود و 

 الشعاع قرار دهند.بیت تحتمخالفان اهل

 تبرئه قاتل حمزه

رت حمزه، تبرئه غالم وحشی، سوّمین محور در تحت الشعاع قرار دادنِ شخصیت حض

 باشد.حضرت میآنرنگ کردن جنایت وی نسبت بهقاتل او و کم

و این مطلب را از زبان خود وحشی نقل کرده و قتل مسیلمه را به او مستند نموده واین 

 قتل را کفاره آن جنایت هولناک

 ۳۳6ص: 

 اند.نسبت به حضرت حمزه قرار داده

فاصله کمی، پس از نقل داستان شراب خوردن و این داستان نیز در صحیح بخاری به
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حمزه نقل شده است و ما اکنون ترجمه آن بخش از جریان را که به بحث ما مربوط 

 آوریم:است، در اینجا می

بن عدی وارد شهر همراه عبیداللَّهکند که بهآری، بخاری از جعفربن عمر نقل می

وحشی در آن شهر سکونت داشت خواستند با وی مالقات کنند و  حمص شد و چون

چگونگی به شهادت رساندن حمزه را از زبان خود او بشنوند، وحشی هم این جریان را، 

حضرت تا مرحله آخر، توضیح داد و افزود: پس از گیری بر قتل آناز آغاز تصمیم

یه و آله رفتم، آن حضرت مالقات پیامبر صلی اهلل علگذشت مدتی از این ماجرا، به

 ات رانبینم؛وقتی مرا شناخت، فرمود: از من دورشو تا قیافه وچهره

 «.وَجهک؟فَهَل تَْستَطِیع أن تغیب عنّی»

گوید: من هم تا پیامبر زنده بود با او مواجه نشدم و پس از رحلت وحشی می

 خوب است آگاهی یافتم، به خود گفتم:« مُسیلمه کذّاب»حضرت، چون از خروج آن

من هم در جنگ با او با مسلمانان شرکت کنم و اگر بتوانم در این جنگ او را بکشم، 

ام، در مقابل آن کافری را هم کفاره قتل حمزه خواهد شد؛ زیرا اگر مسلمانی را کشته

ام. در صحنه جنگ مسیلمه را دیدم که مانند شتری خشمگین به هالکت رسانیدهبه

اش فرو رفت و سویش نشانه رفتم که به سینهام را بهده بود، حربهای تکیه کردیوار کهنه

 از پشت سرش بیرون آمد و همزمان مردی از انصار فرا رسید و شمشیر بر فرقش زد و

 ۳۳۷ص: 

و این مضمون ماجرای تبرئه قاتل  ۵۱۹ (۳)دست ما، هالک گردید. بدینگونه، مسیلمه به

حضرت حمزه بود که بخاری آن را نقل کرده است. البته همراه با تغییر و اصالح و با 

 پیشه وحشی است.حذف جمالتی که بیانگر روحیه شقاوت

و متن کامل آن را ابن کثیر از ابن اسحاق، پیشوای مورّخان چنین آورده است که: 

ن عبیداللَّه ب»همراه دوران معاویه، در مسیر خود به دمشق، بهگوید در جعفر بن عمر می

شدیم و از شخصی سراغ وحشی را، که در این شهر سکونت « حِمص»وارد « عدی
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شهادت رسانیدن حمزه را از زبان خود او بشنویم. گرفتیم تا چگونگی به ۵۱۳ (۵)داشت 

الخمر و همیشه سرمست منزل وحشی گفت: چون او دائمراهنمای ما در ضمن معرفی 

تواند به پرسش شما پاسخ دهد که در حال عادی باشد و گرنه او است، در صورتی می

و اکنون در  ۵۱۵ (۱)را به حال خود رها سازید و از پرسش و پاسخ صرف نظر کنید. 

 که آیاشود این ماجرا، این پرسش مطرح می

 

. صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل حمزةبن عبدالمطّلب حدیث شماره  -۳

۱۳۵۵  

بکسرحاء، شهری مشهور، قدیمی و « حِمص»نویسد: . حموی در معجم البلدان می -۵

یِ اثر بد بزرگ است که در وسط راه دمشق به حلب واقع شده و ساکنان این شهر، در

زدنی هستند و آنان در جنگ صفین آب و هوا، مردمانی کم عقل و در حماقت مثال

ا طالب بودند و دیگران را به جنگ ببن ابیترین مردم نسبت به علیترین و دشمنجدی

 کردند. حضرت تشویق و ترغیب میآن

  ۳۱ -۵۹، صص ۵. البدایة والنهایه، ج  -۱

 ۳۳۳ص: 

سلیمه کذّاب که مورد ادعای وحشی است و پس از سالیان متمادی و اصل ا مسأله قتل م

تواند در منطقه دور از حجاز و در یک جلسه خصوصی مطرح شده است، تا چه حد می

الخمر، خودستایی و از صحّت و درستی برخوردار باشد و آیا این مطلب از فردی دائم

هنگام و اصل ا او به کم رنگ کردن جنایت هولناکش در قتل حضرت حمزه نبوده؟

 گویی در حال عادی بوده یا در اثر مستی عقل و هوش را از دست داده بود؟پاسخ

 آری، ادعایی است از جنایتکارِ دائم الخمر، آنهم به نفع خودش!
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الخمر بوده و در تمام دوران کند که وحشی دائمابن کثیر نیز از ابن هشام نقل می

رها حدّ شرابخواری بر وی جاری شده بود؛ تا آنجا که اش در حجاز، بارها و بازندگی

المال حذف گردید و برای اینکه زندگی آزاد و بدون مانع سرانجام، نام او از دیوان بیت

سوی شام ترک بیت ادامه دهد، حجاز را بهخود را در زیر سایه امویها و دشمنان اهل

 ۵۱۱ (۳)ز دنیا رفت. اقامت گزید و در همان شهر هم ا« حِمص»کرد و در شهر 

، از دست غالم وحشیهمانطورکه مالحظه کردید، داستان کشته شدن مسیلمه کذاب به

خود وحشی نقل شده است که در درستی تاریخ و نقل حوادث، دارای هیچ اعتبار و 

 ارزش خبری نیست و عقل سلیم و فکر صائب، از پذیرفتن آن امتناع

 

  ۳۱ -۵۹، صص ۵. البدایة والنهایه، ج  -۳

 ۳۳۱ص: 

خمر الپردازی و خودستایی از یک جنایتکاربزرگ و دائمدارد؛ زیرا این جریان را دروغ

خواهد با سرهم کردن آن دروغ، جنایتِ هولناک خود درباره کند که میتلقّی می

ه اسالم و مسلمین وارد کرده را کم رنگ کند و به ای که بحضرت حمزه و ضربه

 فراموشی بسپارد.

ارزش، از سوی دشمنان و مخالفان حضرت ولی به هرحال، همین داستان ساختگی و بی

حمزه، به عنوان حلقه سوّم و مکمّل دو حلقه گذشته از سلسله دروغها در محکومیت و 

منابع و کتابهای حدیثی، که  کار گرفته شده است و درحضرت بهموهون ساختن آن

 دستمایه و

 جای مانده است زیرا:ساخته شده حکومتهای اموی است، به

 الف:
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کتابها نه  دهد، در اینخواننده این کتابها، که متأسفانه اکثریت مسلمانان را تشکیل می

بیند، نمیتنها درباره حضرت حمزه کوچکترین فضیلت و حرکتی درحمایت ازاسالم

عنوان عنوان یکی از اقوام و عشیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله و یا بها حتی بهبلکه او ر

 شناسد.حضرت هم نمییکی از صحابه و یاران آن

 ب:

و در محور دوم، حضرت حمزه فردی می خوار، خشن و جسور شناسانده شده، که با 

د و کوهان برمی سوی شتران امیر مؤمنان علیه السالم هجومتشویق کنیزکی خواننده، به

برد، هایش ارمغان میپیالگیدرد و جگر آنها را به همو پهلوی آنها را زنده زنده می

رساند که آنگاه جسارت و تهدید را نسبت به پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله به جایی می

 حضرت به خاطر ترسآن

 ۳۱۹ص: 

 گردد!از جانش، از برابرِ او به عقب و قهقری بر می

 ج:

ای ظاهر شده که جنایت او و باالخره در حلقه سوم از این تالش، قاتل حمزه در چهره

وحید، با تحضرت توجیه وعملکرد وی در کشتن ومُثله کردن دوّمین حامینسبت به آن

گردد و گناه و خطای اول او با اقدام دوّمش بخشوده کشتن مسیلمه کذاب جبران می

 شود.می

مزه، آن بزرگ شهیِد اسالم و حامی توحید و مُثله شده و بدینگونه، از حضرت ح

شود و او پس از مظلومیت درجنگ دست سردمداران کفر و الحاد انتقام گرفته میبه

گیرد و از طریق فرهنگی با شخصیت او احُد بار دیگر در صف مظلومان تاریخ قرار می

 ۵۱۵ (۳)یابد. ه میشود و این مبارزه در پهنه تاریخ و تا همیشه اداممبارزه می
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. در شخصیت ابن شهاب زهری از منافع زیر استفاده شده است: صحیح بخاری،  -۳

صحیح مسلم، تهذیب التهذیب، سیر اعالم النبالء، البدایة والنهایه، تنقیح المقال، 

 ۱الحدیث شماره لفاء، مروج الذهب، مجلّه تخصصی علومروضات الجنات، تاریخ الخ

مقاله فاضل  ۵۷مقاله فاضل ارجمند سدیدالدین حسینی و مجله الفکر االسالمی شماره 

 سخت کوش حسین غیب الهرساوی. 

 ۳۱۳ص: 

 حرم حضرت حمزه در بستر تاریخ

 حرم حضرت حمزه علیه السالم در بستر تاریخ

 اشاره

 

قبر شریف و حرم مطهّر حضرت حمزه، آن بزرگ مجاهد اسالم و عموی دلسوز 

اللَّه صلی اهلل علیه و آله از سال سوّم هجرت، که آن حضرت به شهادت رسید، تا رسول

که گنبد و بارگاهش به وسیله وهابیان تخریب گردید، مراحلی را طی کرده  ۳۱۵۵سال 

مذهبی دارای نکاتی آموزنده و از نظر  و حوادثی را به خود دیده است که از نظر

تاریخی حاوی مطالب ارزنده و قابل توجّه است و ما در این بخش، از کتاب، مطالبی را 

 دهیم:به تناسبِ تاریخِ وقوع آنها، در اختیار خوانندگان عزیز قرار می

 پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله و قبر حمزه علیه السالم

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله هر سال به زیارت »اند که: کردهمحدّثان و مورّخان نقل 

 گفت:رفت و خطاب به آنان میقبور شهدا می

 «السَّالمُ عََلیْکُمْ بِما صَبَرُْتمْ فَنِعَْم عُقْبَی الدّار»
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 اللَّه صلی اهللها این مطلب نیز اضافه شده است که: پس از رسولدر این بخش از نقل

وبکر، عمر و عثمان نیز قبر حمزه علیه السالم و شهدای احد را زیارت علیه و آله اب

 کردند و معاویه نیز در سفر حجّ خود شهدای احد رامی

 ۳۱۵ص: 

 زیارت نمود.

و این جمله نیز آمده است که وقتی پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله از فاصله دور، قبور را 

 ت:گفکرد، با صدای بلند چنین میمشاهده می

 ۵۱۱ (۳)...«. السَّالمُ عََلیْکُمْ بِما صَبَرُْتمْ »

 سفارش امام صادق علیه السالم

زیارت مساجد و مشاهد مدینه منوّره، به حضرت صادق علیه السالم در ضمن توصیه به

 فرماید:معاویةبن عمّار می

و بلغنا أنّ النبی صلی اهلل علیه و آله کان إذا أتی  ال تَدَعْ اتیان المشاهد ... و قبور الشهداء»

 ۵۱6 (۵)« السَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرُْتمْ فَنِْعمَ عُقْبَی الدَّارِ»قبور الشهداء قال: 

زیات مشاهد و قبور شهدا )ی احد( را ترک نکن )زیرا( به ما نقل شده است که وقتی 

 رمود:فرفت خطاب به آنان میی اهلل علیه و آله به )زیارت( قبور شهدا میپیامبر صل

 ...«السالم علیکم »

 فاطمه زهرا علیها السالم و زیارت حضرت حمزه علیه السالم

فاطمه علیها السالم پس از »کند: مرحوم کلینی از امام صادق علیه السالم نقل می

 پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله هفتاد و پنج روز زنده بود و در این مّدت
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ن ؛ اب۱۱۵، ص ۱؛ سمهودی، وفاء الوفا، ج ۳۱۵، ص ۳. ابن شبّه، تاریخ مدینه، ج  -۳

  ۵۱، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۵۹، ص ۳۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج ابی

  ۱6۳، ص ۵. کلینی، کافی، ج  -۵

 ۳۱۱ص: 

قبور  شنبه به زیارتبشّاش و متبّسم دیده نشد و هر هفته دو بار؛ روزهای دوشنبه و پنج

به  برخدا رارفت و گاهی محلّ استقرار مشرکان در احد و همچنین جایگاه پیامشهدا می

 ؛«کردهمراهانش معرفی می

لَمْ ُترَ کَاشَِرة  وَ ال ضَاِحکَة  تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاِء ِفی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَیْنِ الِإِثَْنیْنِ وَ الْخَمِیسَ »

 «.فَتَقُولُ هَاهُنَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله وَ هَاهُنَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ

درباره زیارت و حضور حضرت زهرا در کنار قبر حمزه علیه السالم، در منابع شیعه 

 واهل سنّت مطالب فراوانی نقل است؛ از جمله اینکه:

 ۵۱۷ (۳)«. أَنَّهَا )فاطمة( کَانَتْ تُصَلِّی هُنَاکَ وَ تَدْعُو حَتَّی مَاتَتْ علیه السالم»

 زیارت حضرت حمزه علیه السالم از مستحبات مؤکّده است

بر اساس سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله و معصومان علیهم السالم، یکی از اعمال 

از مستحبات مؤکّد برای مسلمانان، زیارت قبرحضرت حمزه و مستحب وبلکه یکی

 ت اتّفاق نظریهدیگر شهدای احد است و در این موضوع، فقهای شیعه و علمای اهل سنّ

 ۵۱۳ (۵)اند. شنبه دانستهدارند و بهترین روز زیارتی آن حضرت را روز دو شنبه و پنج

 

؛ واقدی ۳۷۱، ص ۵الشیعه، ج ؛ شیخ حرّعاملی، وسائل۱6۳، ص ۵. کلینی، کافی، ج  -۳

، ص ۱؛ سمهودی وفاء الوفا، ج ۵۹، ص ۳۱لحدید، شرح نهج البالغه، ج ابه نقل ابن ابی
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، ۱۱وج  ۳6۱، ص ۷۱وج  ۱۹، ص ۵۱وج  ۱۱۱، ص ۱6؛ مجلسی، بحار األنوار، ج ۱۱۵

  ۳۳۵، ص ۳الفقیه، ج الیحضرهصدوق، من؛ شیخ۱۹ص 

  ۳6۹، ص ۱. علّامه امینی، الغدیر، ج  -۵

 ۳۱۵ص: 

 حمزهزیارت رجبیّه در کنار حرم حضرت 

های های گذشته در میان مردم مدینه مراسم و برنامهگوید: از قرنابراهیم رفعت می

مختلفی رواج داشته که یکی از این مراسم، اجتماع مردم این شهر در کنار حرم 

حضرت حمزه علیه السالم است و این اجتماع همه ساله از اول تا نیمه ماه رجب با 

در این مراسم افزون بر مردم مدینه گروهی از اهالی گردد. حضور زن و مرد تشکیل می

مکّه و طائف و جدّه و رابغ و بادیه نشینان که همه ساله برای زیارت رجبیه در مدینه 

کنند و در این اجتماع قربانی های زیادی ذبح و به شرکت می -شوندحاضر می

 ۵۱۱ (۳)شود. حاضرین اطعام و احسان می

 ابوسفیان و قبر حمزه علیه السالم

نویسد: در دوران خالفت عثمان، ابوسفیان از کنار قبر حضرت حمزه الحدید میابن ابی

گذشت، وقتی چشمش به آن قبر افتاد با پایش به قبر کوبید و خطاب به حضرت می

 حمزه چنین گفت:

«. هِیف أَْمسی فِی یَدِ غِلْمانِنَا الْیَوْم یَتَلَعَّبُون بِیا أَبا عمارَة، إنّ األمر الذی اجتلدنا عَلَیهِ بِالسَّ »

(۵) ۵۵۹ 
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 . ۵۵۱، ص ۳مرآت الحرمین، ج  -۳

  ۳۱6، ص ۳6الحدید، شرح نهج البالغه، ج ابن ابی -۵

 ۳۱۱ص: 

نگیدیم جآر و ببین( حکومتی که ما بر سر آن با هم می ای ابا عماره، )سر از قبر بیرون»

 «چگونه امروز ملعبه و بازیچه جوانان ما گردیده است!

و بدینگونه بار دیگر ابوسفیان کفر و نفاق خویش را نسبت به اسالم و کینه و عداوتش 

 را نسبت به سیّد شهیدان آشکار ساخت!

 کرامت شهدای احد و شکست سیاست معاویه

چهل و نه هجری و پس از گذشت چهل و شش سال از جنگ احد و در دوران  در سال

ریاست بال منازع معاویة بن ابوسفیان، از طرف او دستور صادر شد که در احد قناتی 

حفر و مجرای آن را در از کنار و یا داخل قبور شهدا قرار دهند و با آماده شدن قنات، 

ر احد شهید دارند برای در امان ماندن اجساد و منادی در مدینه اعالن کرد: افرادی که د

قبور آنان از نفوذ و جریان آب، این قبور را نبش و اجساد شهدا را به محلّ دیگر انتقال 

 دهند و بر اساس این دستور به نبش قبور شهدا اقدام گردید.

مّال ع از جمله قبر حمزه علیه السالم و عمرو بن جموح و عبداللَّه پدر جابر شکافته شد،

ویی ای که گاند؛ به گونهمعاویه با تعجّب مشاهده کردند که این اجساد تر و تازه مانده

دادند ها و علفهایی که آن پیکرها را پوشش میاند. حّتی لباسها و قطیفهدیروز دفن شده

با همان وضع باقی است و کوچکترین تغییری در آنها رخ نداده است؛ به طوری که 

 ران به پایوقتی بیل کارگ

 ۳۱6ص: 

حضرت حمزه خورد، خون جاری گردید و یا آنگاه که دست یکی از شهدا، که در 
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روی زخم پیشانیش قرار داشت، برداشته شد خون جاری شد و این کرامت شهدا 

موجب شد که عمّال معاویه از تصمیم خود منصرف شده، قبور شهدا را به حال خود 

 بگذارند.

طور مشروح و شناسی گاهی بهنچه در منابع تاریخی و مدینهای است از آاین خالصه

یکی از راویان این حادثه تاریخی، جابر  ۵۵۳ (۳)گاهی به طور اختصار آمده است. 

 گوید:انصاری، صحابی معروف و فرزند عبداللَّه از شهدای احد است که می

استُصرخنا عَلی قَتالنا یَومَ أُحد یَومَ حَفَر معاویة العین فوجدناهم رطابا  یتثنّون فأصاب »

 «.المسحاة رجَْل حمزة فطار منها الدّم

 و در بعضی از این روایات آمده است:

 «کأنّهم نُوَّم»

 «اند.شهدا را دیدیم تر و تازه گویا به خواب عمیقی فرو رفته»؛ 

 ا عمرو بن جموح که در یک قبر دفن شده بودند آمده است:درباره عبداللَّه ی

 «فأمیطت یده عَن جُرِْحهِ فانبعث الدم فردّت الی مکانها فسکن الدّم»

 به هنگام شهادت، پیشانی او مجروح»؛ 

 

؛ ابن کثیر، ۱۳۱، ص ۵؛ طبری، تاریخ، ج ۳۱۱، ص ۳. ابن شبه، تاریخ المدینه، ج  -۳

؛ ابن نجار، اخبار مدینة ۵۵۱، ص ۳؛ دیاربکری، تاریخ الخمیس، ج ۵۱، ص ۵تاریخ، ج 

؛ سبکی، شفاء ۵6۵، ۳۵الحدید، شرح نهج البالغه، صص ؛ ابن ابی۱۷الرسول، ص 

  ۱۱۳، ص ۱؛ سمهودی، وفاء الوفا، ج ۱۱، ص ۵؛ ابن اثیر، اسد الغابه، ج ۳6۵السقام، ص 

 ۳۱۷ص: 

جراحت گذاشته شده و با همان وضع دفن گردیده بود، هنگام نبش قبر  و دستش روی
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دستش را از روی جراحت برداشتند، خون سیالن کرد تا مجددا  دست را به روی 

 «پیشانی مجروح گذاشتند و خون قطع شد.

 هدف معاویه چه بود؟!

هدف معاویه از حفر این قنات و جاری ساختن آن از کنار یا از داخل قبور شهدا، که به 

گرفت، این بود که با انتقال اجساد شهدا به نقاط مختلف و دستور مستقیم وی انجام می

اجتماعی را که فکر او را دائما  به خود  -محو آثار و قبور آنان، یک مشکل سیاسی

رغم تبلیغات فراوانی که به نفع او و بر ضدّ اهل د؛ زیرا علیمشغول ساخته بود حل نمای

بیت، به ویژه بر ضدّ امیر مؤمنان، علی علیه السالم در سراسر کشور اسالمی انجام 

شدند، با حضور در گرفت، ساالنه هزاران زائر که از نقاط مختلف وارد مدینه میمی

های ابوسفیان و هند و شخص تکنار قبر حمزه و شهدای احد، صحنه این جنگ و جنای

معاویه در به شهادت رسانیدن این شهدا و مُثله کردن آنان و شکافتن سینه حمزه علیه 

السالم و جویدن جگر او و خالصه برافراشتن پرچم جنگ بر ضدّ اسالم و قرآن به وسله 

وضع کرد و این شد و همه جنایات آنان را تداعی میخاندان معاویه در اذهان زنده می

برای معاویه قابل تحمّل نبود و لذا تصمیم گرفت اجساد این شهدا را که به عقیده او 

پس از گذشت بیش از چهل سال بجز یک مشت استخوان پوسیده از آنان باقی نیست، 

 به دست

 ۳۱۳ص: 

نقاط مختلف منتقل و پراکنده و اثر قبرها را محو کند تا بازماندگان خودِ این شهدا به

نگ آن در اثر عدم حضور مسلمانان در این نقطه، به فراموشی سپرده شود. احد و ج

آری برای اجرای این سیاست بود که معاویه دستور حفر قنات و عبور دادن آن، از 

محل دفن شهدا را صادر کرد و تا نبش قبر آنان، این سیاست به خوبی پیش رفت ولی با 
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گردید و برای جلوگیری از تبلیغات کرامت شهیدان و سالم بودن اجسادشان مواجه 

 طور اجبار اجساد شهدا مجدّدا  در همان محل به خاک سپرده شدند.منفی بر ضدّ او و به

 فاطمه علیها السالم نخستین کسی که قبر حمزه را ترمیم کرد

به طوری که مالحظه خواهید کرد، قبر شریف حمزه از قرن دوّم هجری در زیر سقف 

ود ولی طبق نقل محدّثان و مورّخان، از امام باقر علیه السالم، اولین و دارای ساختمان ب

کسی که این قبر را پس از گذشت چند سال و ظهور آثار فرسودگی در آن، به تعمیر و 

گذاری پرداخت و از سایر قبور مشخص ساخت، حضرت ترمیم و سنگچینی و عالمت

یت در منابع اهل سّنت بیش از منابع زهرا علیها السالم بود و جالب این است که این روا

 شیعه منعکس گردیده است!

 متن روایت چنین است:

اهلل  اللَّه صلیجعفر علیهما السالم إنّ فاطمة بنت رسولعن سعد بن طریف، عن أبی»... 

 علیه و آله کانتْ تزور قبر حمزة علیه السالم تُرمُّهُ و

 ۳۱۱ص: 

 ۵۵۵ (۳)؛ «تُصْلحُهُ وقد تعلّمتْه بحجرٍ

ر کند که دختر پیامبرخدا، فاطمه زهرا قبسعد بن طریف از امام باقر علیه السالم نقل می»

کرد و این قبر را با سنگ چینی، عمویش حمزه را زیارت و آن را ترمیم و اصالح می

 «عالمت گذاری و مشّخص ساخت.

 حرم حضرت حمزه در قرن دوّم

 کند:شناس( نقل میترین مدینهدالعزیز )قدیمیسمهودی از عب

 ۵۵۱ (۵)؛ «إنّه کان علی قبر حمزة قدیما  مسجد»

 «قرار داشت. ۵۵۵ (۱)از قدیم األیام قبر حمزه در زیر مسجد »
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 نویسد:سمهودی سپس می

 «وذلک فی المأة الثانیة»

 عبدالعزیز به قرن دوّم مربوط است. . گفتار

شناس، قبر حضرت حمزه در قرن دوّم دارای حرم بوده و پس بنا به گفتار این دو مدینه

در زیر سقف قرار داشته است، گرچه تاریخ دقیق این بنا و همچنین بانی آن برای ما 

 روشن نیست.

 

؛ سمهودی، ۳۳، ص ۱؛ ابن سعد، طبقات، ج ۳۱۳، ص ۳. ابن شبه، تاریخ المدینه، ج  -۳

  ۱۱۵، ص ۱وفاء الوفا، ج 

  ۱۵۵، ص ۱. سمهودی، وفاء الوفا، ج  -۵

ید گردشد، مسجد اطالق می. در قرنهای اوّل به بناهایی که در روی قبور ساخته می -۱

تخاذ ا« غَلَبُوا َعلَی أَمْرِِهمْ َلنَتَّخِذَنَّ عَلَیِْهمْ مَسْجِدا  قَالَ الَّذِینَ »و این اصطالح از آیه شریفه 

 های بعد پدید آمده است. شده بود و اصطالح حرم، مزار، و مشهد در قرن

 ۵۹۹ص: 

در ادامه همین بحث، مالحظه خواهیم کرد که کتیبه موجود در کنار مدفن شهدای احد 

 دارای بنا بوده است. ۵۷۱ بیانگر این بوده که قبور آنان هم در سال

 حرم حضرت حمزه در قرن ششم

( که در سال پانصد و هفتاد و نه به زیارت 6۳۵ابن جبیر جهانگرد معروف )متوفای 

 گوید:حرمین شریفین مشرّف شده، می

 ۵۵۱ (۳)«. وعلی قبره رضی اهلل عنه مسجد مبنی والقبر بِرحبته جوفی المسجد»
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مسجدی بر روی قبر حمزه رضی اهلل عنه ساخته شده است و قبر در فضای داخلی »

 «مسجد قرار گرفته است.

 ایجاد بنای باشکوه در قبل از قرن هفتم

( که تقریبا  شصت و چهار سال پس از 6۵۱ابن نجار، مدینه شناس قرن هفتم )متوفّای 

 نویسد:ه است، میدیدار ابن جبیر از حرم حضرت حمزه، کتاب خود را نگاشت

برای حمزه  ۵۵6 (۵)اللَّه در سال پانصد و نود و نه مادر خلیفه عباسی، ناصر لدین

 بزرگی بنا نهاد وضریحی منقش ازحرم

 

  ۵۵. ابن جبیر، رحله، ص  -۳

 ۱۱۱اردهمین خلیفه عباسی است، تولد وی درسال اللَّه عباسی، چه. الناصر لدین -۵

و دوران خالفتش چهل و هفت سال بوده. گویند او به تشیع تمایل  6۵۵وفاتش در سال 

داشت. حرم حضرات ائمه بقیع و عباس عموی پیامبر را تعمیر کرد. مادرش زمرّد نام 

 داشته است. سیوطی، تاریخ الخلفا، قمی تتمّة المنتهی. 

 ۵۹۳ص: 

ساج بر قبر او نصب کرد واطراف حرم را دیوار کشید و براین حرم دری ازآهن  چوب

 ۵۵۷ (۳)که این در، روزهای پنج شنبه به روی زائران باز است. گذاشت

 حرم حضرت حمزه در قرن دهم

( حرم حضرت حمزه را به همان شکلی که ابن نجار در سه قرن ۱۳۳سمهودی )متوفای 

 گوید:قبل از وی توصیف کرده است مشاهده نموده، می

اللَّه کما وَعَلَیهِ قبّة عالیة حسنة مُْتقَنَةٌ و بابُه مُصفّح کلّه بالحدید بَنَتْهُ امّ الْخلیفة الناصر لدین»
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سنة تسعین و خمسمائة، قال: و جعلت علی القبر ملبنا  من ساج قاله ابن النجار و ذلک فی 

 ۵۵۳ (۵)...« وحوله حصباء وباب المشهد من حدید یُفتح کلّ یومِ خمیسٍ 

شود، اصل بنای ساختمان حرم حضرت حمزه در قرن دهم، به طوری که مالحظه می

هفتم از کیفیت و اتقان و از درِ آهنی و از همان بوده که ابن نجار در اواسط قرن 

نجار را در سمهودی بقیه کالم ابن ۵۵۱ (۱)دیوارکشی اطراف آن سخن گفته است. 

 مورد ضریح حضرت

 

  ۱۳. ابن نجار، اخبار مدینة الرسول، ص  -۳

  ۱۵۳، ص ۱لوفا، ج . سمهودی، وفاء ا -۵

ودر نسخه وفاء الوفا اینگونه « وجعل حوله حصارا ». در متن تاریخ ابن نجار آمده:  -۱

که ظاهرا  متن « ریزی نموداطراف حرم را شن»؛ یعنی «وجعل حوله حصباء»خوانیم: می

 صحیح است و این تغییر و خطا از چاپ است. « دور حرم را دیوارکشی نمود»اوّل 

 ۵۹۵ص: 

کند که: دارای ضریحی از چوب ساج، مانند ضریح جناب ابراهیم و میمزه نقلح

وز گوید: ولی امرباشد. سپس میجناب عباس و حضرت حسن مجتبی علیه السالم می

ه نجار ازآن یاد نمودکه ابنبر خالف سه قبر یاد شده اخیر در قبر حمزه، ضریح چوبی

گچ و آجر است و شاید این ضریح با مرور است وجود ندارد، بلکه ضریح و قبر او از 

 زمان و با از بین رفتن آن ضریح چوبی ساخته شده است.

سمهودی در آخر گفتارش، انتساب این بنا را به مادر خلیفه عباسی مورد تأکید قرار 

باشد، در دیوار آن، در یک لوح با می ۱۱۹گوید: تاریخ این بنا که سال دهد و میمی

 ۵۱۹ (۳)تا امروز باقی است.  خط کوفی گچ کاری
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 حرم حضرت حمزه در قرن سیزدهم و هشتاد و نه سال قبل از تخریب

مرحوم سید اسماعیل مرندی که در سال هزار و دویست و پنجاه و پنج و سه قرن و نیم 

د: نویسپس از سمهودی به مدینه و به زیارت قبر حضرت حمزه مشّرف شده است، می

قبر حضرت حمزه، عموی پیامبر صلی اهلل علیه و آله در آنجا )احد( است. قبّه و صحن »

 ۵۱۳ (۵)...« اند ی قبر مطهّر پرده انداختهدارد. یک صندوق چوبی دارد. باال

 

  ۱۵۳ -۱۵۱، صص ۵. سمهودی، وفاء الوفا، ج  -۳

  ۳۳۱، ص ۱، ش «میقات حجّ». توصیف مدینه، به نقل از فصلنامه  -۵

 ۵۹۱ص: 

شود که در فاصله سه قرن و نیم، تغییرات نه چندان اساسی در از این مطالب روشن می

حرم حضرت حمزه به وجود آمده که از جمله آنها نصب مجدّد ضریح چوبی به جای 

 باشد.ضریح آجری می

 1325حرم حضرت حمزه در سال 

که در تاریخ پیشگفته و نوزده سال پیش از  ۵۱۵ (۳)از توصیف ابراهیم رفعت مصری، 

شود که اصل بنا و تخریب حرم حضرت حمزه را زیارت کرده است، معلوم می

های گذشته آن را ساختمان حرم آن بزرگوار همان بوده است که پیشینیان در قرن

 اند و همان ساختمان که در قرن ششم بنا گردیده بود.تعریف و توصیف نموده

ها در آید که در زمان وی بعضی توسعهحال از سخن او به دست می ولی در عین

ها اطراف حرم و بعضی تزیینات در داخل آن وجود داشته است که این توسعه

اند. به هر حال، چون درگذشته وجود نداشته و یا مورّخان گذشته از آنها یاد نکرده
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ه گذرانیم. او دربارنندگان میگفتار او دارای نکات قابل توجّه است، آن را از نظر خوا

 گوید:حرم و ضریح حضرت حمزه می

 این مسجد )حرم( دارای بنایی محکم و در عین حال

 

به عنوان امیرالحاج از  ۳۱۵۱. ابراهیم رفعت پاشا چهار سال و آخرین بار در سال  -۳

ه و از این سفرها خاطرات و مشاهدات سوی پادشاه مصر در مراسم حج شرکت نمود

 منتشر ساخته است. « مرآت الحرمین»خود را جمع آوری و در دو جلد به نام 

 ۵۹۵ص: 

ساده و خالی از تزیینات و دارای گنبدی است که در باالی ضریح حمزه قرار گرفته 

 سدوزی کشیده شده است، پارچه این پرده از جنای ملیلهاست و بر این ضریح پرده

 شود و در یک طرف آن نوشته شده است:پرده در کعبه است که در مصر بافته می

 بِسْمِ اللَِّه الرَّحْمَنِ الرَّحِیِم،

 قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکَِلتِهِ فَرَبُّکُمْ َأعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَی سَبِیل ا.

 و در طرف دیگرش نوشته شده است:

الرَّحِیِم، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَُه بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لُِیْظهِرَهُ عَلَی الدِّینِ  بِسْمِ اللَِّه الرَّحْمَنِ

 کُلِّهِ وَکَفَی بِاللَّهِ شَهِیدا .

دهد که گویای وجود شبکه فلزی نسبتا  بزرگ آنگاه عکسی را از داخل حرم ارائه می

 اند و درو در کنار ضریح نشستهدر روی قبر شریف است و چند نفر، از جمله خود ا

 باشد.گوید از دست راست اّولین شخص متولّی حرم میضمن معرّفی آنان می

 توسعه اطراف حرم
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نویسد: گرچه حرم حضرت حمزه را مادرِ خلیفه عباسی در سال ابراهیم رفعت پاشا می

 بنا کرده است لیکن این حرم ۱۱۹

 ۵۹۱ص: 

و با سرپرستی  ۵۱۱ (۳)ور ملک اشرف قایتبای توسعه یافت و به دست ۳۱۱در سال 

شاهین الجمالی متولّی حرم شریف نبوی صلی اهلل علیه و آله در سمت غربی آن چاهی 

حفر شد و چاه دیگری نیز با چند دستگاه دستشویی به فاصله دور از حرم، برای استفاده 

 زائران احداث گردید.

 حمزه علیه السالممَصْرع حضرت 

لّ شهادت و مح« مصرع»ابراهیم رفعت با بیان اینکه در بیشتر منابع تاریخی آمده است: 

بوده و پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله پیکر او را « جبل الرمات»حضرت حمزه در دامنه 

به این محلّ مسطح و هموار منتقل کرده و در آنجا دفن نموده است، به معرفی مصرع 

 گوید:ته، میپرداخ

شود که در اطراف آن پنج بیت شعر ، ضریحی دیده می«مصرع»در داخل ساختمان 

 نوشته شده، با مطلع:

 بیوم احُد لخیر الخلق قد نصرا  أعظم بمشهد لیث اللَّه حمزَة مَنْ

 

که در جنگ احد به چه با عظمت و با شکوه است محلّ شهادت شیر خدا حمزه؛ کسی»

 «د.بهترین خلق یاری کر

ر داخل اند و دکند که در لوحی نوشتهرانقل میابراهیم رفعت سپس قطعه شعر دیگری

 :۵۱۵ (۵)اند که از جمله ابیاتش این است ساختمان مصرع نصب کرده

 مسجد حاز کلّ فخر وسؤددبدا نوره إلی العرش یصعُدُ 
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 مسجد منه روحُ خیر شهیدرجعت بالرضا یفوز مؤبَّد

 

این مسجدی است که تمام افتخار و بزرگی را حایز گردیده و اکنون نور او بر عرش »

 کند.صعود می

این مسجدی است که روح بهترین شهید، از آن برای نیل به سعادت ابدی به سوی خدا 

 «رجعت نمود.

، شود که در آندیده می« مصرع»االی ضریح گوید لوح دیگری در بابراهیم رفعت می

 این دو بیت نگاشته شده است:

 واطلب الحاجات وابْشر بالمنیقِفْ علی أبوابنا فی کّل ضیقٍ

 وبنا تجلّی الکروب و العنافحمانا ملجأ للطالبین

 

 آمد ناگوار به آستانه ما ملتجی باش ودر هر پیش»

 

( به نام بانی آن ۵6۱این قطعه شعر دارای سیزده بیت و بیانگر تاریخ بنای موجود ) -۳

 باشد. می« بکسلیم»

( به نام بانی آن ۵6۱این قطعه شعر دارای سیزده بیت و بیانگر تاریخ بنای موجود ) -۵

 باشد. می« بکسلیم»

 ۵۹6ص: 

 ۵۹۷ص: 

 هایت.ه شدن خواستهحاجات خود را بخواه و مژده باد بر تو برآورد

آستانه ما پناهگاه نیازمندان است و به وساطت ما است که غمها و رنجها برطرف 
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 «شود.می

ای که در پشت او سپس ضمن ارائه عکسی از اطراف حرم حضرت حمزه، به خانه

 «مصرع»گوید: اینجا منزل مسکونی خادمِ شود، اشاره نموده، میدرختان خرما دیده می

 لسالم است.حمزه علیه ا

 دو باب آب انبار در محوّطه صحن

کند و ابراهیم رفعت در همان عکس به مسجدی در پشت حرم حضرت حمزه اشاره می

گوید: در کنار این مسجد دو باب آب انبار وجود دارد که دارای بنای محکم و می

هار نه چشوند که با مدیای پر میدرهای آهنین هستند، و از آب باران و سیالب رودخانه

 شود.ساعت فاصله دارد و به وسیله تنبوشه و لوله سفالین هدایت می

بک، بزرگ حاجبِ سلطان عبدالحمید گوید: بانیِ این آب انبارها علیسپس می

 ۵۱۱ (۳)باشد. می

 گنبد مصرع حمزه علیه السالم در نوشته بورتون

 ۳۳۱۱سی که در سال ریچارد بورتون، جهانگرد انگلی

 

  ۱۱۹ -۱۱۵، ص ۳ابراهیم رفعت پاشا، مرآت الحرمین، ج  -۳

 ۵۹۳ص: 

نون در نویسد: اکمیالدی تقریبا  یکصد و پنجاه سال پیش، از احد دیدار کرده است، می

 ۵۱6 (۳)جایگاهی که حمزه به شهادت رسیده، قبّه و گنبد محکمی بنا شده است. 

 تبرّک جستن با خاک قبر حضرت حمزه علیه السالم
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های دور گفتار سمهودی، مدینه شناس معروف نشانگر آن است که مسلمانان از گذشته

 اوطان خویش حمل و بهحمزه را بهبه عنوان تبرّک و استشفا، خاک اطراف قبرحضرت

کردند وبا اینکه درمیان خودتوزیع میمنوره، درمیان اقوام ودوستان صورت هدیه مدینه

ای از آنان حمل سنّت انتقال خاک حرم مدنی مورد اختالف بوده و عدّهفقهای اهل

دانستند، ولی همین علما نیز حمل خاک مدینه را هم مانند خاک حرم مکّی جایز نمی

 شمردند.حمزه علیه السالم را به دلیل سیره عملی مسلمانان جایز میتربت

حمل تربت حمزه را از خاک سایر  ۵۱۷ (۵)گوید: زرکشی دی در این مورد میسمهو

ن تربت های متمادی اینقاط مدینه مستثنی دانسته و به دلیل اینکه مسلمانان در طول قرن

کردند تجویز نموده را برای استشفا و مداوای سردرد به شهر و دیار خود حمل می

 ۵۱۳ (۱)است. 

 

  ۵۳۳، ص ۱. موسوعة العتبات المقدّسه، ج  -۳

کتاب ( صاحب۷۱۵. بدرالدین ابوعبداللَّه زرکشی مصری منهاجی )متوفای  -۵

 های دیگر. الذهب در علم اصول و زهرالعریش فی احکام الحشیش وکتابسالسل

  ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳. سمهودی وفاء الوفا، ج  -۱

 ۵۹۱ص: 

کند درباره حمل خاک قبور شهدا از وی سؤال و همچنین او از احمدبن یکوت نقل می

 نمودند، و او چنین پاسخ داد:

های دور حمل خاک قبر حمزه در میان مسلمانان مرسوم اشکال ندارد؛ زیرا از گذشته

کند که در دوران ما هم مانند گذشته و باز او از ابن فرحون نقل می ۵۱۱ (۳)بوده است. 

رسم بر این است که مسلمانان از خاک موجود در نزدیکی قبر حمزه به صورت تسبیح 
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: افزایدسمهودی می ۵6۹ (۵)کنند. بند ساخته، به شهر و دیار خویش حمل میو گردن

گاهی که در نزدیکی چون حمل این تربت برای استشفا و مداوا است، آن را از سیل

به طوری که  ۵6۳ (۱)کنند ونه از خود قبر. حرم حمزه علیه السالم واقع است اخذ می

 مالحظه کردید، حمل تربت حمزه و استشفا با آن، از قرنهای اوّل در میان مسلمانان

های ششم و هفتم عمل آنها را به عنوان سیره طوری که علمای قرنمعمول بوده است؛ به

 اند.مسلمانان صدر اسالم مالک و دلیل فتوای خویش قرار داده

 های اخیردر قرن

و این بینش مسلمانان نسبت به خاک حمزه علیه السالم و تبرّک جستن به آن، تا تسلّط 

 ابی هاها و روی کار آمدن وهسعودی

(۵) ۵6۵ 

 

  ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳. سمهودی، وفاء الوفا، ج  -۳

  ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳. سمهودی، وفاء الوفا، ج  -۵

  ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳. سمهودی وفاء الوفا، ج  -۱

تهران،  -جلد، نشر مشعر ۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  -۵

 . ۳۱۳۱، ۱چاپ: 

 ۵۳۹ص: 

ادامه داشته است؛ زیرا دونالدسون جهانگرد غربی که چند سال قبل از تخریب آثار 

« عقیده شیعه»مدینه از این شهر دیدار کرده، مشاهدات خود را در کتاب خود به نام 

در پیرامون قبور »نویسد: آورده و ضمن گزارش از احد و حرم حضرت حمزه، می
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شود و حمزه علیه السالم نسبت داده می شهدا، خاک سرخ رنگی وجود دارد که به

 ۵6۱ (۳)« جویند.مردم با آن تبرّک می

 مردم مدینه و مراسم زیارت حضرت حمزه

میالدی و در آستانه تسلّط سعودی ها بر حجاز در زیّ یک  ۳۱۳۱بورخارت که در سال 

ی از مشاهدات خود و گاهی مسلمان در موسم حجّ شرکت نموده و مطالب فراوان

کند اش منعکس ساخته است، به این مراسم اشاه میتحلیل های نادرستی را در سفرنامه

رسم اهالی مدینه این است که هر سال یک بار از شهر خارج و سه روز »نویسد: و می

کنند و در این مدّت به سیاحت و شادمانی متوالی در دامنه کوه احد اجتماع می

همانگونه که پیشتر مالحظه کردید، هدف از این اجتماع در ماه  ۵6۵ (۵)« ند.پردازمی

رجب، عبادت و زیارت بوده نه جشن و سیاحت که بورخارت این جهانگرد غربی با 

 برداشت از بینش خود مطرح نموده است.

 

  ۵۳۱، ص ۱عتبات المقدّسه، ج . موسوعة ال -۳

  ۵۱۱، ص ۱. موسوعة العتبات المقدّسه، ج  -۵

 ۵۳۳ص: 

 شدکه در این مراسم برافراشته میچادرهایی

لبیب بتنونی مصری نیز که پیش از تخریب آثار مدینه به حجّ مشّرف شده، در 

های کند که در اطراف آن چادراش عکسی را از حرم حضرت حمزه ارائه میسفرنامه

 نویسد:زیادی برافراشته شده و در زیر آن عکس، این جمله را می

 ۵6۱ (۳)؛ «مسجد سیّدنا حمزة وحوله زوّار المدینة»
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این حرم حضرت حمزه است که در اطراف آن چادرهای زائران مدینه دیده »

 «شوند.می

 عقیده و عملکرد وهّابیان

این بود آنچه که درباره ساختمان حرم حضرت حمزه علیه السالم از قرن اوّل تا قرن 

ای از زیارت پیامبرخدا صلی اهلل علیه و چهاردهم هجری رخ داده است و این بود گوشه

آله و مراسم زیارت و اظهار ارادت مسلمانان نسبت به ساحت مقدس حمزه سیّد الشهدا 

 گرفته است.سول گرامیشان انجام میکه بر اساس پیروی آنان از ر

ولی با تسلّط وهابیان و با روی کار آمدن سعودی ها در حجاز، نه تنها حرم شریف 

حضرت حمزه و حرم ها و بقاع متعلّق به شخصیت های اسالمی منهدم گردید، بلکه 

آنان از راه فرهنگی و ممنوع ساختن زیارت، به تضعیف عقیده و بینش مسلمانان و 

عقیده نو ظهور خویش پرداختند که تعطیل نمودن زیارت رجبیه در کنار حرم  تقویت

 هایحضرت حمزه از نمونه

 

  ۱۵۱. رحلة بتنونی، ص  -۳

 ۵۳۵ص: 

 باشد.آن می

و جای تأسف است که امروزه نویسندگان و مؤلفان در حجاز، اقدامات این گروه 

ه کنند و دور شدن از راه و رسم پیامبرخدا را نسبت بتندرو را بزرگترین افتخار تلقّی می

نان را دانند و سایر مسلماهای آینده مسلمانان، بزرگترین امتیاز مذهبی برای خود مینسل

 سازند.هم میبه شرک و بت پرستی متّ
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مّکی با اشاره به این نوع مراسم و اجتماعات « احمد سباعی»مثل ا نویسنده و مورخ معاصر 

 گوید:و ادعیه و زیارات، می

ها و در اثر تمایل و تشیّع آنان نسبت به اهل بیت به وجود این بدعتها! از دوران فاطمی»

به مکّه وارد  ۳۱۵۱ها در سال آمده بود و در طول تاریخ ادامه داشت تا اینکه سعودی

آری، آنان در عقیده  ۵66 (۳)شدند و این اعمال را ابطال و این مراسم را لغو نمودند. 

خود آنچنان پافشاری و اصرار ورزیدند که حتّی مسافرت به شهر مدینه را، اگر توأم با 

گ و آله باشد، عملی حرام و گناهی بس بزر قصد زیارت قبر پیامبر اسالم صلی اهلل علیه

 و نابخشودنی دانستند.

 

  ۵۳6، ص ۳. احمد سباعی، تاریخ مکّه، چاپ ششم، ج  -۳

 ۵۳۱ص: 

 منابع و مآخذ

 منابع و مآخذ

 بخشی از قرآن مجید و نهج البالغه.

 احتجاج، -۳

 طبرسی.

 اخبار مدینة الرسول، -۵

 ابن نجار.

 ارشاد، -۱

 شیخ مفید.
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 اسد الغابة، -۵

 عزالدین ابن اثیر جزری.

 االصابه، -۱

 ابن حجر عسقالنی.

 اعیان الشیعه، -6

 سیّد محسن أمین عاملی.

 اکمال الدین، -۷

 شیخ صدوق.

 امالی، -۳

 شیخ صدوق

 امالی، -۱

 شیخ مفید.

 بحار األنوار، -۳۹

 علّامه مجلسی.

 البدایة والنهایه، -۳۳

 بن کثیر دمشقی.ا

 بصائر الدرجات، -۳۵

 صفّار قمّی.

 تاریخ االسالم، -۳۱

 ذهبی.

 تاریخ االمم والملوک، -۳۵

 طبری.
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 تاریخ الخلفاء، -۳۱

 سیوطی.

 ۵۳۵ص: 

 تاریخ الخمیس، -۳6

 دیار بکری.

 تاریخ المدینه، -۳۷

 ابن شبّه.

 تاریخ مکّه، -۳۳

 سباعی.

 تاریخ یعقوبی، -۳۱

 ابن واضح.

 تفسیر، -۵۹

 منسوب به امام حسن عسکری علیه السالم.

 تفسیر، -۵۳

 علی بن ابراهیم قمی.

 تفسیر الدّر المنثور، -۵۵

 سیوطی.

 تفسیر المیزان، -۵۱

 عالمه طباطبایی رحمه اهلل.

 تفسیر عیاشی، -۵۵

 عیاشی.

 تفسیر فرات، -۵۱
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 فرات کوفی.

 تفسیر مجمع البیان، -۵6

 طبرسی.

 خصال، -۵۷

 شیخ صدوق.

 ت الرفیعه،الدرجا -۵۳

 مدنی شیرازی.

 ذخائر العقبی، -۵۱

 طبری.

 رحله، -۱۹

 بتنونی مصری.

 رحله، -۱۳

 ابن جبیر.

 روضات الجنات، -۱۵

 محمّد باقر خونساری.

 الروض األُنُف، -۱۱

 سهیلی.

 سنن، -۱۵

 ابی داود.

 سیر اعالم النبالء، -۱۱

 ذهبی.

 سیره حلبیه، -۱6

 ابن هشام.
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 شرح نهج البالغه، -۱۷

 الحدید.یابن اب

 صحیح بخاری، -۱۳

 محمّد بن اسماعیل بخاری.

 ۵۳۱ص: 

 صحیح مسلم، -۱۱

 مسلم بن حجاج نیشابوری.

 الصحیح من سیرة النبی، -۵۹

 سیّدجعفر مرتضی عاملی.

 الصواعق المحرقه، -۵۳

 ابن حجر هیثمی.

 طبقات، -۵۵

 ابن سعد.

 الغدیر، -۵۱

 عالمه امینی.

 الفصول المختاره، -۵۵

 شیخ مفید.

 قرب االسناد، -۵۱

 حمیدی.

 کافی، -۵6

 حکمی.

 کنز الفوائد، -۵۷

 کراجکی.
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 مجالس المؤمنین، -۵۳

 قاضی نور اللَّه ششتری.

 مجلّه تخصصی علوم حدیث. -۵۱

 مجلة الفکر االسالمی. -۱۹

 مرآت الحرمین، -۱۳

 رفعت پاشا.

 مروج الذهب، -۱۵

 مسعودی.

 معجم البلدان، -۱۱

 یاقوت حموی.

 ره الفقیه،من ال یحض -۱۵

 شیخ صدوق.

 موسوعة العتبات المقدّسه، -۱۱

 جعفر الخلیلی.

 نور االبصار، -۱6

 شبلنجی.

 وسائل الشیعه، -۱۷

 شیخ حرّ عاملی.

 وفاء الوفا، -۱۳

 ۵6۷ (۳)سمهودی. 

 پی نوشت ها
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تهران،  -جلد، نشر مشعر ۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  -۳

 . ۳۱۳۱، ۱چاپ: 

 ۵۳6ص: 

و افعال  اوصاف(. عبدالمطّلب ملّقب به شیبة الحمد، مردی عظیم و رفیع، متصف به۳)  ۳

برگزیدند و به وجود او مباهات پسندیده بود. قبیله قریش، او را به عنوان رییس 

که هر دو بزرگترین سمت در پیش و پس از  -داری کعبهکردند. کلیدداری و پردهمی

در اختیار او بود. پاسخ صریح عبدالمطّلب به فرمانده لشکر  -رفتنداسالم به شمار می

 دابرهه، به هنگام هجوم به مکّه و نذر او در قربانی کردن یکی از فرزندانش؛ مانن

حضرت ابراهیم و کشف چاه زمزم و ... بیانگر عظمت روح و ارتباط وی با عالم 

 العاده و خارج از متعارف است.معنویات، در سطحی فوق

 او راترین اصحاب پیامبر است کهحارثه، ازنزدیکترین وصمیمی(. زیدبن۳)  ۵

کرد و  وّلپذیرفت ودرجنگ مؤته فرماندهی لشکر را به او محپسرخواندگی خویشبه

 او در این جنگ به شهادت رسید.

 ۳(. حشر: ۵)  ۱

عنوان (. بر خالف طبقات ابن سعد و کامل ابن اثیر، طبری فقط حمزه را به۳)  ۵

ه عقد به اند که خطبکند، ولی با توجه به اینکه همه مورخان نوشتهخواستگار معرفی می

ع منعکس شده است، معلوم وسیله ابوطالب ایراد گردیده و متن خطبه نیز در مناب

 شود که او نیز به همراه حمزه، در امر ازدواج پیامبر دخیل بوده است.می

وآنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند وآنها که (» ۳)  ۱

و « رحمت خدا» اند، برای آنها آموزشپناه دادند و یاری نمودند، آنان مؤمنان حقیقی

 ۷۵انفال: « ای است.هروزی شایست
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کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند با کسانی که بعد ازفتح انفاق (» ۵)  6

فتح  تر از کسانی هستند که بعد ازنمودند و جهاد کردند، یکسان نیستند، آنها بلند مقام

 ۳۹حدید: « انفاق نمودند و جهاد کردند.

 ۳۱( حجّ: ۳)  ۷

 ره حج.، تفسیر سو۵( ج ۳)  ۳

 ( به تفسیرهای الدر المنثور و المیزان، سوره حج مراجعه شود.۵)  ۱

 ( همان.۱)  ۳۹

 ( همان.۵)  ۳۳

 ( همان.۱)  ۳۵

اللَّه است. او ازشجاعان عرب ( عبیدةبن حارث بن عبدالمطّلب، پسر عموی رسول6)  ۳۱

 و از مدافعان اسالم بود که در جنگ بدر به شهادت رسید.

 ۵۷۳فرات کوفی، ص ( تفسیر ۷)  ۳۵

 ۵۱( احزاب: ۳)  ۳۱

 ۵۳۷ص: 

 ۳۳۳، ص ۵( تفسیر قمی، ج ۵)  ۳6

 ۳۹( الصواعق المحرقه، ص ۳)  ۳۷

 ۵۳(ص: ۵)  ۳۳

 ه. تهران. ۳۵۳۹، چاپ سال ۱۱۱( تفسیر فرات کوفی، ص ۱)  ۳۱

 ۳۳۱( توبه: ۵)  ۵۹

 ، چاپ صیدا.۳۳، ص ۱(. مجمع البیان، ج ۳)  ۵۳

 6۱(. نساء: ۵)  ۵۵

 ۱۳، ص ۵۵(. کنزالفوائد، به نقل بحاراألنوار، ج ۳)  ۵۱

 6و  ۱(. عنکبوت: ۵)  ۵۵
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 (. تفسیر فرات کوفی.۱)  ۵۱

اللَّه صلی اهلل علیه و آله هو سیّد الشهداء الذین قُتِلوا معه؟ قال بل قالت یا رسول(.» ۳)  ۵6

را  ن این حدیثمشروح و مت«. سید شهداء األّولین و اآلخرین، ما خال األنبیاء و األوصیاء

 ، چاپ دارالکتب االسالمیه مالحظه کنید.۵6۱ -۵6۵، صص ۳الدین، ج در اکمال

ی امال...«. اللَّه و حمزة سیدالشهداء نحن بنو عبدالمطلب سادة أهل الجنة، رسول(.» ۳)  ۵۷

 صدوق، مجلس هفتاد و دوم.

 ۵۳۳(. امالی صدوق، مجلس هشتاد و دوّم، عمده ابن عقده ۵)  ۵۳

 (. کافی کتاب العقیقة باب األسما و الکنی.۳ ) ۵۱

 (. خصال باب األربعة.۵)  ۱۹

 ۱۱۵، ص ۳(. االصابه، ج ۳)  ۱۳

 ۳۱۳۵، چاپ ۳۷6(. تفسیر امام حسن عسکری، ص ۳)  ۱۵

 ۱۵؛ بصائرالدرجات، ص ۷، ص ۵۷؛ بحاراألنوار، ج ۵۵۵، ص ۳(. کافی، ج ۵)  ۱۱

 6۳، ص ۳۱(. شرح نهج البالغه، ج ۱)  ۱۵

 ۵۱(. انبیاء: ۳)  ۱۱

 ۵۳۳ص: 

 ۵۷۱، ص ۵۵(. امالی شیخ، به نقل از بحاراألنوار، ج ۵)  ۱6

(. وی از اصحاب امام حسن عسکری است. و کتابش، قرب االسناد، ازمنابع ۳)  ۱۷

 باشد.حدیثی شیعه می

 ۱۱(. قرب اإلسناد، چاپ کوشانفر، ص ۳)  ۱۳

 آمده است. ۵۳۹ -۳۳۳، صص ۳ (. مشروح این سخنرانی در احتجاج طبرسی، ج۳)  ۱۱

 ۵۱۹، ص ۳(. کافی، ج ۵)  ۵۹

 6۱ -۷۹(. نساء: ۳)  ۵۳

. عَنْ أَصْبَغَ بْنِ ُنبَاتَةَ الْحَنْظَلِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُْؤمِنِینَ ۵۱۹، ص ۳(. الکافی، ج ۵)  ۵۵
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: أَیُّهَا لَّهِ صلی اهلل علیه و آله ثُمَّ قَالَعلیه السالم یَوَْم افْتَتََح الَْبصْرَةَ وَ رَکِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ ال

قَالَ: بَلَی النَّاسُ أَ ال أُخْبِرُکُمْ بِخَیِْر الْخَلْقِ یَوْمَ یَجْمَعُهُمُ اللَُّه؟ فَقَامَ ِإلَیْهِ أَبُو أَیُّوبَ الْأَْنصَارِیُّ فَ

هُ غِیبُ، فَقَالَ: إِنَّ خَیْرَ الْخَلِْق یَوْمَ یَجْمَعُهُمُ اللَّیَا أَمِیرَالْمُؤِْمنِینَ حَدِّثْنَا، َفإِنَّکَ کُنْتَ تَشْهَدُ وَ نَ

ارُ بْنُ سَبْعَةٌ مِنْ وُلْدِ َعبْدِ الُْمطَِّلبِ ال یُنْکِرُ فَضْلَهُمْ إِلَّا کَافِرٌ وَ ال یَجْحَدُ بِهِ إِلَّا جَاحِدٌ فَقَامَ عَمَّ

ِنینَ، سَمِّهِمْ لََنا لِنَعْرِفَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ خَیْرَ الْخَلْقِ یَوْمَ یَاسِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَاَل یَا َأمِیرَ الْمُؤْمِ

یَجْمَعُهُمُ اللَّهُ الرُّسُُل وَ ِإنَّ أَفْضََل الرُُّسلِ مُحَمَّدٌ صلی اهلل علیه و آله وَ ِإنَّ أَفْضََل کُلِّ ُأمَّةٍ 

بِیٌّ. أَال وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَوْصِیَاءِ َوصِیُّ ُمحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ نَبِیِّهَا وَصِیُّ نَبِیِّهَا َحتَّی یُدْرِکَهُ نَ

نُ عَبْدِ السَّالمُ أَال وَ إِنَّ َأفْضَلَ اْلخَلْقِ بَعْدَ الْأَوْصِیَاءِ الشَُّهدَاءُ، أَال وَ إِنَّ َأفْضَلَ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْ

لِبٍ، لَهُ جَنَاحَانِ خَضِیَبانِ یَطِیرُ بِهِمَا فِی الْجَنَّةِ، لَمْ یُنْحَْل أَحَدٌ مِنْ الْمُطَّلِبِ وَ جَعْفَرُبْنُ أَبِی طَا

ءٌ، کَرَّمَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدا  صلی اهلل علیه و آله وَ شَرَّفَهُ وَ السِّْبطَانِ هَذِهِ الْأُمَّةِ جَنَاحَانِ غَیْرُهُ شَیْ

یُّ علیه السالم یَجْعَلُهُ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنَّا أَهْلَ الْبَْیتِ، ثُمَّ تَال هَذِهِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْمَْهدِ

دِّیقِینَ صِّاْآلیَةَ: وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئَِک مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ ال

 نَ وَ حَسُنَ أُولئَِک رَفِیقا * ذلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ َو کَفی بِاللَّهِ عَلِیما .وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِِحی

 ۵۳البالغه، نامه (. نهج۳)  ۵۱

 ۳۹؛ بحار، ج ۱۳۳ -۱۱۱، صص ۳(. مشروح این مناظره در احتجاج طبرسی، ج ۳)  ۵۵

 آمده است. ۵۷۱ -۵۱۳و  ۱۳، ۵۱، ۳۷صص 

 ۵۳۱، ص ۵۵راألنوار، ج (. مجالس طوسی به نقل بحا۳)  ۵۱

؛ ۱۵۳، ص ۷(. این سخنرانی با مختصر اختالف در متن آن، در تاریخ طبری، ج ۵)  ۵6

و  ۵۱۱، ص ۳؛ مقتل خوارزمی، ج ۵۱۵؛ ارشاد مفید، ص ۵۳۷، ص ۱کامل ابن اثیر ج 

 طبقات ابن سعد آمده است.

 ۵۱۳، ص ۵۵و ج  ۵۷۵، ص ۵۵؛ بحاراألنوار، ج ۵۷۷(. امالی صدوق، ص ۳)  ۵۷

 ۱۹۳، ص ۵(. کافی، ج ۵)  ۵۳

 6۱، ص ۵(. مقتل خوارزمی، ج ۳)  ۵۱
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 ۱۵۷، ص ۵(. الکافی، ج ۵)  ۱۹

 ۳۵۱(. نحل: ۱)  ۱۳

 ۵۷۵، ص ۵(. تفسیر عیاشی، ج ۵)  ۱۵

 ۵۳۱ص: 

 ، فی هذه األمة ست خصال ...۱۵۹، ص ۳(. الخصال، ج ۳)  ۱۱

 ۵۵۵، ص ۳۹ و بحاراألنوار، ج ۳۵، ص ۳(. الفصول المختاره، ج ۳)  ۱۵

 ۵۳۱، ص ۷۹(. بحار األنوار، ج ۳)  ۱۱

، ۵، با تفاوت مختصر در متن و کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۱(. طبقات ابن سعد، ج ۳)  ۱6

 ۱6ص 

 (. همان.۵)  ۱۷

است گوید: قول صحیح اینمی ۱۳/ ۱(. ابن کثیر دمشقی، در البدایة والنهایة، ۳)  ۱۳

ز هجرت مسلمانان به حبشه اسالم را پذیرفته عمر بن خطاب در سال ششم بعثت و پس ا

 است.

 (. اسد الغابه، شرح حال عمربن خطاب.۵)  ۱۱

 .۳۷۱/ ۳، ترجمه عمر؛ تاریخ االسالم، ذهبی، ۱(. طبقات ابن سعد، ج ۳)  6۹

اللَّه ولرس(. وی شانزده نفر از افراد سرشناس قریش را به عنوان استزاء کنندگان۳)  6۳

له شناسانده که بدترین آنها ابولهب و عاص بن وائل پدر عمروبن صلی اهلل علیه و آ

 عاص است.

 ۵۷، ص ۵(. الکامل، ج ۳)  6۵

 اللَّه صلیرسول(. زید بن حارثه مولی رسول اللَّه، از دوران کودکی در مکّه غالم۳)  6۱

 ای که زید به پیامبراهلل علیه و آله بود که آن حضرت او را آزاد کرد و روی عالقه

اش بپیوندند. داشت، حاضر نشد از آن حضرت جدا شود و به همراه پدرش به قبیله

پیامبر او را به فرماندهی لشکری که عازم شام) مؤته( بود برگزید و چنین فرمود: اگر 
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طالب فرماندهی را به عهده گیرد. او در این جنگ) که در زید کشته شد جعفر بن ابی

دت رسید. مشروح ترجمه زید، در اسد الغابه مالحظه سال هشتم هجرت رخ داد( به شها

 شود.

 ۵۵۹ص: 

 ۵۳، ص ۵؛ اسدالغابه، ج ۵۹، ص ۵اثیرج ابن؛ کامل۵، ص ۱(. طبقات، ج ۵)  6۵

(. طبری، ابن اثیر، کاتب واقدی، سیره ابن هشام و البدایة والنهایه، حوادث سال ۱)  6۱

 اوّل هجرت.

 6۱(. انفال: ۳)  66

 غیر، محلّی است در نزدیکی ینبع.(. با تص۵)  6۷

 (. کامل ابن اثیر، سال دوّم هجرت.۳)  6۳

 ۱6۵، ص ۳اسحاق به نقل تاریخ الخمیس، ج (. ابن۵)  6۱

(. کامل ابن اثیر، البدایة والنهایه ابن کثیر، سیره ابن هشام، حوادث سال دوّم ۳)  ۷۹

 ۵، ص ۱هجرت و طبقات، چاپ لیدن، ج 

 ؛ سیره ابن هشام، حوادث سال دّوم هجرت.۳۳، ص ۵ر، ج (. کامل ابن اثی۳)  ۷۳

 ؛ سیره ابن هشام، حوادث سال دّوم هجرت.۳۳، ص ۵(. کامل ابن اثیر، ج ۳)  ۷۵

 ۳۳6، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۵)  ۷۱

ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنایم بدر، مانند آن است که (.» ۱)  ۷۵

ه سوی بدر( بیرون فرستاد در حالی که جمعی از مؤمنان ات) بخداوند تو را از خانه

کردند دانستند این فرمان خدا است باز با تو مجادله میکراهت داشتند. آنها با اینکه می

 ۱، انفال: «شوند.و آنچنان وحشت داشتند که گویی به سوی مرگ رانده می

؛ تاریخ الخمیس، ج ۱۵، ص ۱؛ الروض األُنُف، ج ۳۱، ص ۵(. کامل ابن اثیر، ج ۳)  ۷۱

 ۱۷۹، ص ۳

. مشابه این جریان را ۵۳۱، ص ۵؛ اسد الغابه، ج ۳۱۱، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۳)  ۷6
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از ابن عبّاس در آخرین سخنرانی پیامبر صلی  ۱۷6شیخ صدوق رحمه اهلل در امالی، ص 

گام هن اهلل علیه و آله نقل نموده است که در آن نقل، به جای نیزه، عصای ممشوق و به

مراجعت از جنگ طائف مطرح شده است. ضمنا  در کتب تراجم این شخص گاهی 

 و گاهی ابن عمر و گاهی ابن غزیّه عنوان گردیده است.« تا» و گاهی با« تا» سواد بدون

 ۵6۵، ص ۳(. تفسیر قمّی، ج ۵)  ۷۷

 .۳۳6، ص ۱؛ الصحیح من سیرةالنبی، ج ۵6۱، ص ۳(. تفسیر قمّی، ج ۳)  ۷۳

، ۳؛ تفسیر قمّی، ج ۳6، ص ۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۳۱۱، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۵)  ۷۱

 ۱۷۷، ص ۳؛ تاریخ الخمیس، ج ۵6۱ص 

 ای زشت و قبیح و شَْتم است.(. جمله۳)  ۳۹

 ۵۵۳ص: 

 ۵۷۵، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۱۳، ص ۵(. الروض األُنُف، ج ۳)  ۳۳

؛ تاریخ الخمیس، ۱۳، ص ۵ض األُنُف، ج ؛ الرو۳۱۵، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۵)  ۳۵

 ۱۷۳، ص ۳ج 

ا خواهند با آن، نور خدهاشم، برخیزید در مقابل عقیده باطل آنانکه میای بنی(.» ۳)  ۳۱

 «را خاموش کنند، از آیین حقّتان، که خدا به وسیله پیامبرش فرستاده است، دفاع کنید.

 ۳۹، ص ۵طبقات واقدی، چاپ لیدن، ج 

او در  بدنبن عبدالمطّلب، پسر عموی پیامبر خدا است. وقتیةبن حارث(. عبید۵)  ۳۵

اللَّه ا رسولی» مقابل پیامبر صلی اهلل علیه و آله قرار گرفت، چشمش را باز کرد و گفت:

أنتَ  »پیامبر در حالی که اشکش جاری بود، فرمود:« بأبی أنت و أمّی أَ لسَتُ شهیدا ؟

 «أوّل شهیِد منْ أَهْلِ بَیتِی!

؛ ۵۷۱، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۳۱۱، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۳)  ۳۱

 ۱۷۳، ص ۳الخمیس، ج تاریخ

 ۵6۵، ص ۳(. تفسیرالقمی، ج ۳)  ۳6
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 ۵6۱ -۵۷۹، ص ۱(. تاریخ ابن کثیر، ج ۵)  ۳۷

، ص ۵؛ طبقات واقدی، ج ۵۹۱، ص ۳۵الحدید، ج ابیالبالغه، ابن(. شرح نهج۳)  ۳۳

۳۳ 

 ۳: (. انفال۵)  ۳۱

 ۵۳(. انفال: ۳)  ۱۹

 ۳۹(. انفال: ۳)  ۱۳

 ۳۹(. انفال: ۳)  ۱۵

تهران،  -جلد، نشر مشعر ۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  ۱۱

 .۳۱۳۱، ۱چاپ: 

 ۵۳۵، ص ۳۵الحدید، ج (. شرح نهج البالغه ابن ابی۳)  ۱۵

 ۱۱(. ارشاد، ص ۳)  ۱۱

 ۵۱۳، ص ۳۱(. به نقل از بحار األنوار، ج ۵)  ۱6

 ۵۵۹، ص ۳۱؛ بحار األنوار، ج ۵۷۳، ص ۳(. تفسیر قمّی، ج ۱)  ۱۷

 ۳6(. نور األبصار شبلنجی، ص ۵)  ۱۳

 ۱(. انفال: ۳)  ۱۱

 ۵۵۵ص: 

 ۳۹۷، ص ۳۵(. شرح نهج البالغه، ج ۵)  ۳۹۹

؛ تاریخ ۵۳، ص ۵؛ الروض األُنُف، ج ۵۱، ص ۳۵(. شرح نهج البالغه، ج ۳)  ۳۹۳

 ۱۳۵، ص ۳الخمیس، ج 

 ۳۹۵ -۳۹۱، صص ۱(. الروض األُنُف، ج ۵)  ۳۹۵

فقّهوا أخاکم فی دینه » اینگونه آمده است: ۱۵6، ص ۳۱(. در بحاراألنوار، ج ۳)  ۳۹۱

 «.وعلّموه القرآن و أطلقوا له أسیره

، ۵؛ تاریخ طبری، ج ۵۵۹، ص ۵(. مشروح این رخداد را در سیره ابن هشام، ج ۵)  ۳۹۵
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، ص ۳۵الحدید، ج ؛ شرح نهج البالغه ابن ابی۱۳۱، ص ۱ج ؛ تاریخ ابن کثیر، ۱۵۱ص 

 مطالعه فرمایید. ۳۱۱ -۳۱۵

؛ واقدی به ۱۹۱، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵۳۳۳، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۳)  ۳۹۱

 ۱۵۳، ص ۳۱نقل بحار، ج 

؛ شرح نهج ۱۳۱، ص ۳؛ تاریخ الخمیس، ج ۵۳۱، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۳)  ۳۹6

 ۳۱۳، ص ۳۵الحدید، ج ابیالبالغه ابن

؛ تاریخ ۳۱۳، ص ۳۵؛ شرح نهج البالغه، ج ۵۳۱، ص ۵(. سیره ابن هشام، ج ۵)  ۳۹۷

 ۱۳۱، ص ۳الخمیس، ج 

المَدِینَةُ حَرٌَم ما بَیْنَ عَیْر الی ثوٍر ال یُخْتلی خَالها وَال یُنْفَرُ َصیْدُها وَالیُسْقَطُ (.» ۳)  ۳۹۳

صحیفه امیرمؤمنان » ای با عنوانمشروح این حدیث را در مقاله...« ا نُقَطَها الَّا مَنْ َأشاَد بِه

، در شماره سوّم فصلنامه تخصصّی علوم حدیث، از «علیه السالم قدیمترین سند حدیثی

 ایم.منابع شیعه و اهل سنّت آورده

، ۳۱۱۵؛ صحیح مسلم، حدیث ۱۳۳۷و  ۵۷۱6، ۳۵۳۳(. صحیح بخاری، حدیث ۵)  ۳۹۱

 ۳۳، ص ۳؛ ابن شبه تاریخ المدینه، ج «بّنا ونحبّهاحد جبل یح» باب

 ۷۱ -۳۹، صص ۳(. ابن شبه، تاریخ المدینه، ج ۳)  ۳۳۹

 ۳۹۱، ص ۵(. ابن اثیر، کامل، ج ۳)  ۳۳۳

 ۱۷6، ص ۵(. طبری، ج ۳)  ۳۳۵

 ۵۳6، ص ۳(. سمهودی، وفاء الوفا، ج ۳)  ۳۳۱

 ۱۷۷، ص ۵(. طبری، تاریخ، ج ۳)  ۳۳۵

وقاتل رسول اللَّه بأُحُد قتال ا شدیدا  فرمی بالنبل حتّی فنی » نویسد:(. ابن اثیر می۳)  ۳۳۱

 ۳۵۵، ص ۵۹و نیز بحاراألنوار، ج  ۳۹۱، ص ۵، کامل، ج «نبله و انکسرت سیّة قوسه

 ۵۵۱ص: 

 ۱۵، ص ۱(. ابن هشام، سیره، ج ۵)  ۳۳6
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 ۵۱۹، ص ۳؛ وفاء الوفا، ج ۵۳، ص ۱(. همان، ج ۱)  ۳۳۷

 ۵۱، ص ۱(. همان، ج ۳)  ۳۳۳

؛ صحیح بخاری، ح ۳۹۱، ص ۵؛ ابن اثیر، ج ۵۱، ص ۵(. البدایة والنهایه، ج ۵)  ۳۳۱

 ۱۵، ص ۵؛ طبقات واقدی، ج ۳۷۱۹؛ صحیح مسلم، ح ۱۳۷۵

 ۵۱۵، ص ۳(. سمهودی، وفاء الوفا، ج ۱)  ۳۵۹

؛ ابن اثیر، ۵۹، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۵۱، ص ۱(. ابن هشام، سیره، ج ۳)  ۳۵۳

 ۳۹۳، ص ۵تاریخ، ج 

 ۳۳۱، ص ۳(. قمّی، تفسیر، ج ۳)  ۳۵۵

 (. تعبیر پسر عّم برای جلب ترحّم بوده است.۳)  ۳۵۱

؛ ابن اثیر، تاریخ، ۱۷۵، ص ۵؛ طبری، تاریخ، ج ۵۵، ص ۱(. ابن هشام، سیره، ج ۵)  ۳۵۵

 ۳۹6، ص ۵ج 

 ۵۹، ص ۵(. ابن کثیر، تاریخ، ج ۱)  ۳۵۱

 ۵۹، ص ۵بن کثیر، تاریخ، ج ؛ ا۵۵، ص ۱(. ابن هشام، سیره، ج ۳)  ۳۵6

؛ طبری، تاریخ، ۳۹۷، ص ۵؛ ابن اثیر، تاریخ، ج ۵۱، ص ۱(. ابن هشام، سیره، ج ۳)  ۳۵۷

 ۱۷۷، ص ۵ج 

 ۷(. علل الشرایع، ص ۳)  ۳۵۳

 ۵۱۳، ص ۱، باب ۳۵(. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج ۵)  ۳۵۱

 ۳، ح ۳۷۹، ص ۱۳، ابواب السبعه؛ بحار، ج ۵(. صدوق، خصال، ج ۳)  ۳۱۹

؛ صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب ۱۳۷۵(. صحیح بخاری، کتاب المغازی، ح ۳)  ۳۱۳

 ۳۷۱۹غزوة احد، ح 

 ۱۳، ص ۱(. ابن هشام، سیره، ج ۳)  ۳۱۵

؛ ابن اثیر، ۵۱، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱۳۳، ص ۵(. طبری، تاریخ، ج ۵)  ۳۱۱

 ۳۳۹، ص ۵تاریخ، ج 
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 ۵۹، ص ۱ (. ابن هشام، سیره، ج۳)  ۳۱۵

 ۳۱۱(. آل عمران: ۳)  ۳۱۱

 ۳۱۵(. آل عمران: ۵)  ۳۱6

 ۵۱، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱۳۵، ص ۵(. طبری، تاریخ، ج ۳)  ۳۱۷

 ۵۱، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱۳۵، ص ۵(. طبری، تاریخ، ج ۵)  ۳۱۳

 ۳۵۵(. آل عمران: ۱)  ۳۱۱

 ۵۵۵ص: 

 ۳۹، ص ۵یوطی، درّ المنثور، ج ؛ س۱۳۵، ص ۵(. طبرسی، مجمع البیان، ج ۵)  ۳۵۹

 ۵۷، ص ۵(. یعقوبی، تاریخ، ج ۳)  ۳۵۳

 ۵۱، ص ۵(. ابن کثیر، ج ۵)  ۳۵۵

 ۵۹، ص ۳۵الحدید، شرح نهج البالغه، ج (. ابن ابی۳)  ۳۵۱

 ۵۹ -۵۳الحدید، همان، صص (. ابن ابی۳)  ۳۵۵

 ۱۵۱۱، ح «مناقب عثمان» (. بخاری، الصحیح، باب۳)  ۳۵۱

 ۱۳۱، ص ۵تاریخ، ج  (. طبری،۵)  ۳۵6

 ۳۳۹، ص ۵(. ابن اثیر، کامل التواریخ، ج ۱)  ۳۵۷

 ۵۳(. ابن کثیر، تاریخ، ص ۵)  ۳۵۳

 ۵۹، ص ۳۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج (. ابن ابی۳)  ۳۵۱

بن النضر الی عمربن الخطاب فی رجال من قال ابن اسحاق انتهی انس(.» ۳)  ۳۱۹

هم فقال ما ُیجلبکم قالوا: قتل رسول اللَّه، قال: فماذا المهاجرین واألنصار وقد القو بأیدی

 ...«تصنعون بالحیاة بعده 

 ۳۳، ص ۱هشام، چاپ داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج سیره ابن

 ۱۳۱، ص ۳( ابن اثیر، تاریخ، ج ۵)  ۳۱۳

 ۵۳، ص ۵( ابن کثیر، تاریخ، ج ۱)  ۳۱۵
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 .۱۵، ص ۳۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج ( ابن ابی۳)  ۳۱۱

، ص ۳۵الحدید، شرح نهج البالغه، ج ؛ ابن ابی۳۹۳، ص ۵( ابن اثیر، کامل، ج ۳)  ۳۱۵

۵۱6. 

 ۵۳، ص ۵( یعقوبی، تاریخ، ج ۳)  ۳۱۱

 ۱۹۵، ص ۳( سمهودی، وفاء الوفا، ج ۵)  ۳۱6

 ( از انصار، قبیله بنی خزرج.۳)  ۳۱۷

بن الربیع، أ فی األحیاء هو أمْ فی هَلْ مَن رَجٌُل یَنظُرُ لی ما فَعَلَ سَعْدُ (» ۳)  ۳۱۳

 «األموات؟

، ص ۵؛ طبری، ج ۳۳۵، ص ۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۱۱، ص ۱( سیره ابن هشام، ج ۵)  ۳۱۱

، ۵؛ اسد الغابه، ج ۱۱، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵۵۹، ص ۳؛ تاریخ الخمیس، ج ۱۳۳

 .۵۵۱ص 

 ۵۵۱ص: 

 ۳۱۵، ص ۳ج ؛ اسدالغابه، ۳۹۱، ص ۵( کامل ابن اثیر، ج ۳)  ۳6۹

رود که در اینجا معنای ( جَلَل، هم در کثرت و هم در قلّت به کار می۳)  ۳6۳

 منظور است.دوم

 ۱۱۵، ص ۵؛ طبری، ج ۵۱، ص ۵( سیره ابن هشام، ج ۵)  ۳6۵

 ۵6۱، ص ۳الدین، ج ( کمال۱)  ۳6۱

 ۷، ص ۵۷؛ بحار األنوار، ج ۱۵(. بصائر الدرجات، ص ۳)  ۳6۵

 .۳۵، ص ۵کثیر، ج ( تاریخ ابن ۳)  ۳6۱

؛ سیره ابن هشام، ۳۵، ص ۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۳۱۱، ص ۱( الروض االنُف، ج ۵)  ۳66

 .۳6، ص ۱ج 

؛ ۵۵۱، ص ۳۵و ج  ۵۵۱، ص ۳الحدید، ج ابیالبالغه ابن( شرح نهج۱)  ۳6۷

 .۳۵۱، ص ۵۹بحاراألنوار، ج 
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؛ الروض ۳۳ص  ،۱کثیر، ج ؛ تاریخ ابن۵۵۱، ص ۳( شرح نهج البالغه، ج ۳)  ۳6۳

 ۳۱، ص ۵؛ بحار األنوار، ج ۳۱۳، ص ۱األُنُف، ج 

 ۳۷۳، ص ۳( مجالس المؤمنین، ج ۵)  ۳6۱

 .۳۳، ص ۱؛ البدایة و النهایه، ج ۳۹۱، ص ۵؛ کامل، ج ۱6۳، ص ۵( طبری، ج ۱)  ۳۷۹

( حربه به فارسی زوبان و آن نیزه کوتاهی است که با آن دشمن را از چندقدمی ۳)  ۳۷۳

 روند.نشانه می

ضبط شده  «فَأَصابت ثنیّته» و در بعضی دیگر« فَأَصابت لِیَّتهُ» ( در بعضی از متون۳)  ۳۷۵

 است که اوّلی به معنای زیر شکم و دّومی به معنای زیر گلو است.

 ۳۹۳، ص ۵اثیر، ج ؛ کامل ابن۳۱، ص ۵( تاریخ ابن کثیر، ج ۵)  ۳۷۱

 ۱۵( ارشاد مفید، ص ۱)  ۳۷۵

 .۱6، ص ۱هشام، ج ابن؛ سیره۳۳۳، ص ۵؛ کامل، ج ۱۳۱، ص ۵ ( طبری، ج۳)  ۳۷۱

 .۳۷، ص ۳( تفسیر قمی، ج ۵)  ۳۷6

 .۱۷، ص ۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۳6۱، ص ۱( الروض األُنُف، ج ۳)  ۳۷۷

 ۳۹۷، ص ۱( الروض األُنُف، ج ۳)  ۳۷۳

 فُسَق.د( عقق با ضم اول و فتح ثانی از عاق گرفته شده و صیغه مبالغه است مانن۵)  ۳۷۱

 ۳۷۹، ص ۱األُنُف، ج ؛ الروض۱۷، ص ۱( سیره ابن هشام، ج ۳)  ۳۳۹

 ۱۳۳، ص ۵؛ تاریخ طبری، ج ۱۱، ص ۱( البدایة، ج ۵)  ۳۳۳

الخمیس، ج ؛ تاریخ۳۳۵، ص ۵؛ کامل بن اثیر، ج ۳۵۱، ص ۳(. تفسیر قمی، ج ۳)  ۳۳۵

 ۱۱۳، ص ۳

 ۵۹، ص ۵(. تاریخ ابن ابی کثیر، ج ۵)  ۳۳۱

 ۱۵، ص ۵سد الغابه، ج (. ا۱)  ۳۳۵

 (. همان.۵)  ۳۳۱
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 ۵۵6ص: 

تهران،  -جلد، نشر مشعر ۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  ۳۳6

 .۳۱۳۱، ۱چاپ: 

 ۵۹، ص ۱؛ سیره ابن هشام، ج ۵۵۳، ص ۳(. تاریخ الخمیس، ج ۳)  ۳۳۷

 ۳۵6(. نحل: ۳)  ۳۳۳

 ۳۵۱، ص ۳(. تفسیر قمی، ج ۳)  ۳۳۱

 ۵۹۵، ص ۳۵(. المیزان، ج ۵)  ۳۱۹

 ۳۷، ص ۳۱(. شرح نهج البالغه، ج ۳)  ۳۱۳

، ص ۵؛ سنن ابی داود، ج ۵۵۳، ص ۳(. االکتفا، به نقل از تاریخ الخمیس، ج ۵)  ۳۱۵

 ۱۳۱، ص ۵؛ تاریخ طبری، ج ۳۷۵

 ۳۷۵، ص ۵؛ سنن ابی داود، ج ۱۱، ص ۵(. اسدالغابه، ج ۱)  ۳۱۱

، ۷؛ اسدالغابه، ج ۵۳، ص ۱؛ سیره ابن هشام، ج ۳۷۵، ص ۱ (. الروض األُنُف، ج۳)  ۳۱۵

 ۳۳۵، ص ۵اثیر، ج ؛ کامل ابن۳۷۵ص 

 ۳۷، ص ۳۱(. شرح ابن ابی الحدید، ۳)  ۳۱۱

 ۳۳۳(. ذخائر العُقبی، ص ۵)  ۳۱6

؛ سنن أبی داود، ۳۷، ص ۱؛ الروض األُنُف، ج ۱۹، ص ۱(. سیره ابن هشام، ج ۳)  ۳۱۷

 ۳۷۵، ص ۵ج 

 ۵۷۵، ص ۱ابی داود، ج  (. سنن۵)  ۳۱۳

 ۱۳، ص ۳(. فروع کافی، ج ۱)  ۳۱۱

 ۳۳۹، ص ۵؛ سنن ابی داود، ج ۵۵، ص ۱(. سیره ابن هشام، ج ۳)  ۵۹۹

 ۱۳، ص ۳(. فروع کافی، ج ۵)  ۵۹۳

 ۳۳۱، ص ۵؛ ابن اثیر ج ۵۵، ص ۵؛ ابن کثیر ج ۳۷۵، ص ۵(. سنن ابی داوود ج ۳)  ۵۹۵

 ۱۳، ص ۵(. طبقات واقدی، ج ۵)  ۵۹۱
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 ۳۳۱، ص ۵(. کامل ابن اثیر، ج ۳)  ۵۹۵

؛ تاریخ الخمیس، ۵۷، ص ۵کثیر، ج ؛ ابن۵۱ -۵۵، صص ۱(. سیره ابن هشام، ج ۳)  ۵۹۱

 ۱۱۵، ص ۱؛ طبری، ج ۵۵۵، ص ۳ج 

 ۱۳، ص ۵(. طبقات واقدی، ج ۵)  ۵۹6

 ۵۳۷، ص ۵( روضةالواعظین، ج ۳)  ۵۹۷

 ۵۵۷ص: 

 را مالحظه خواهید کرد. ( در صفحات آینده توضیح این دو موضوع۵)  ۵۹۳

( بعضی از علمای تراجم این اشعار را از عبداللَّه بن رواحه، صحابه دیگررسول ۳)  ۵۹۱

 دانند. نک: اسدالغابه شرح حال حمزه.خدا می

 ۳۳۱، ص ۳(. الکافی، ج ۳)  ۵۳۹

 ۵۱، ص ۵۳؛ بحاراألنوار، ج ۳۳۱، ص ۳( کافی، ج ۵)  ۵۳۳

 ۳۳۱ -۳۳6صص  ،۳۳البالغه، ج ( شرح نهج۱)  ۵۳۵

اش از ابرها درخواست باران میشود او که ( و محمد مرد نورانی که بپاس وجهه۳)  ۵۳۱

رکنار گردند و دهاشم بدور اومیپناهگاه یتیمان و حامی بیوه زنان است نیازمندان ازبنی

 (.۳۳6، ص ۳۳الحدید، ج البالغه ابن ابینهجاوازالطاف ونعم الهی برخوردارند.) شرح

 ۳۹۱، ص ۳۳البالغه ابن ابی الحدید، ج نهج( شرح۵)  ۵۳۵

 .۳۱۹( اعراف: ۱)  ۵۳۱

 .۳۳۳، ص ۳۳( شرح نهج البالغه، ج ۵)  ۵۳6

؛ اعیان الشیعه، 6۳؛ الدرجات الرفیعه، ص ۱6۱، ص ۳۵الوسائل، ج ( مستدرک۳)  ۵۳۷

 ۵۵۱، ص 6ج 

لیه السالم، جمله . معاویه در سبّ امیرمؤمنان ع۵۳۵، ص ۱۱( بحاراألنوار، ج ۳)  ۵۳۳

الّلهمّ  »برد و به کارگزارانش نیز فرمان داد از همان جمله استفاده کنند؛زیر را به کار می

 .«إنّ أبا تراب ألْحَدَ فی دینک و صدّ عن سبیلک فالعنه لعنا  وبیل ا و عَذِّبْه عذابا  ألیما 
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 (. صحیح مسلم، کتاب الفضائل.۳)  ۵۳۱

 الفضائل. (. صحیح بخاری، کتاب۵)  ۵۵۹

 ۱۷۳۳(. صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث شماره ۳)  ۵۵۳

 ۵۵۳ص: 

ک مرتنویسد: اگر عبدالملک هیچ جنایتیمی« تاریخ الخلفا» (. سیوطی در۳)  ۵۵۵

بن یوسف و مسلّط کردن او بر مسلمانان و صحابه پیامبرخدا، شد جز انتخاب حجاجنمی

را مورد اهانت قرار داد. گروهی را به قتل در خباثت او کافی است. حجاج مسلمانان 

رسانید و تعدادی دیگر را به زندان افکند. گذشته از عموم مسلمانان، از صحابه و تابعین 

شماری را کشت و بر گردن آنها داغ گذاشت و اینها را برای اهانت و ذلّت و افراد بی

 تحقیر صحابه پیامبر صلی اهلل علیه و آله انجام داد.

نویسد: چند نفر پیر مرد را نزدیزیدبن ( می۱۱۳، ص ۱(. ذهبی در سیر اعالم) ج ۳)  ۵۵۱

عبدالملک آوردند که همه آنها شهادت دادند: برای خلفا در نزد خدا حساب و کتابی 

رانی پیش رفت. یک شب تا صبح با توانست در فساد و شهوتنیست! و او آنچه می

او بهره گرفت. خادم او خبر داد که وقت نماز  اش حبابه به سر برد و از ترانهمعشوقه

 صبح است، به خادم گفت وای بر تو، به رییس شرطه بگو نماز را اقامه کند.

اش حبابه مشغول مزاح و شوخی بود و حبابه در یزید بن عبدالملک روزی با معشوقه

اند او م خندید، یزید حبّه انگوری را به دهان وی انداخت و انگور در گلویکه میحالی

اش به حبابه، چند روزی مانع از دفن وی اش کرد. یزید به جهت شدّت عالقهو خفه

گردید تا اینکه جسد او گندید و مجبور به دفن وی شدند. یزید بن عبدالملک از قبر او 

 شد و پس از پانزده روز در اثر مفارقت و دوری او، دق کرد و مرد.جدا نمی

وکتاب االعتصام  ۵۱۵۷فرض الخمس حدیث شماره  (. صحیح بخاری کتاب۳)  ۵۵۵

ء ، صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب حکم الفیی6۳۷۱بالکتاب والسنة حدیث شماره 

 ۱۱۹۵حدیث شماره 
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وکتاب االعتصام  ۵۱۵۷(. صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث شماره ۳)  ۵۵۱

ء حکم انفیی ، صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب6۳۷۱بالکتاب والسنة حدیث شماره 

 .۱۱۹۵حدیث شماره 

صحیح  -۱۱۵۱، فضائل اصهار النبی، حدیث شماره ۱(. صحیح بخاری، ج ۳)  ۵۵6

 النبی صلی اهلل علیه و آله.فاطمه بنتمسلم کتاب الفضائل، باب فضائل

 (. به روضات الجنات و تنقیح المقال مراجعه شود.۳)  ۵۵۷

 ۳۳۱(. هود: ۵)  ۵۵۳

 ۳۹۵ -6۵، صص ۵بالغه، ج (. شرح نهج ال۳)  ۵۵۱

 ۵۵۱ص: 

(. صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل حمزةبن عبدالمطّلب حدیث شماره ۳)  ۵۱۹

۱۳۵۵ 

بکسرحاء، شهری مشهور، « حِمص» نویسد:(. حموی در معجم البلدان می۵)  ۵۱۳

قدیمی و بزرگ است که در وسط راه دمشق به حلب واقع شده و ساکنان این شهر، در 

زدنی هستند و آنان در جنگ دیِ آب و هوا، مردمانی کم عقل و در حماقت مثالاثر ب

ا به طالب بودند و دیگران ربن ابیترین مردم نسبت به علیترین و دشمنصفین جدی

 کردند.حضرت تشویق و ترغیب میجنگ با آن

 ۳۱ -۵۹، صص ۵(. البدایة والنهایه، ج ۱)  ۵۱۵

 ۳۱ -۵۹، صص ۵ج (. البدایة والنهایه، ۳)  ۵۱۱

(. در شخصیت ابن شهاب زهری از منافع زیر استفاده شده است: صحیح ۳)  ۵۱۵

بخاری، صحیح مسلم، تهذیب التهذیب، سیر اعالم النبالء، البدایة والنهایه، تنقیح المقال، 

 ۱الحدیث شماره روضات الجنات، تاریخ الخلفاء، مروج الذهب، مجلّه تخصصی علوم

مقاله فاضل  ۵۷د سدیدالدین حسینی و مجله الفکر االسالمی شماره مقاله فاضل ارجمن

 سخت کوش حسین غیب الهرساوی.
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؛ ۱۱۵، ص ۱؛ سمهودی، وفاء الوفا، ج ۳۱۵، ص ۳(. ابن شبّه، تاریخ مدینه، ج ۳)  ۵۱۱

 ۵۱، ص ۵؛ ابن کثیر، تاریخ، ج ۵۹، ص ۳۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج ابن ابی

 ۱6۳، ص ۵ی، ج (. کلینی، کاف۵)  ۵۱6

؛ ۳۷۱، ص ۵الشیعه، ج ؛ شیخ حرّعاملی، وسائل۱6۳، ص ۵(. کلینی، کافی، ج ۳)  ۵۱۷

؛ سمهودی وفاء الوفا، ج ۵۹، ص ۳۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج واقدی به نقل ابن ابی

 ۳6۱، ص ۷۱وج  ۱۹، ص ۵۱وج  ۱۱۱، ص ۱6؛ مجلسی، بحار األنوار، ج ۱۱۵، ص ۱

 ۳۳۵، ص ۳الفقیه، ج الیحضرهق، منصدو؛ شیخ۱۹، ص ۱۱وج 

 ۳6۹، ص ۱(. علّامه امینی، الغدیر، ج ۵)  ۵۱۳

 .۵۵۱، ص ۳( مرآت الحرمین، ج ۳)  ۵۱۱

 ۳۱6، ص ۳6الحدید، شرح نهج البالغه، ج ( ابن ابی۵)  ۵۵۹

 ۵۱۹ص: 

؛ ابن ۱۳۱، ص ۵؛ طبری، تاریخ، ج ۳۱۱، ص ۳(. ابن شبه، تاریخ المدینه، ج ۳)  ۵۵۳

؛ ابن نجار، اخبار ۵۵۱، ص ۳؛ دیاربکری، تاریخ الخمیس، ج ۵۱، ص ۵ریخ، ج کثیر، تا

؛ سبکی، شفاء ۵6۵، ۳۵الحدید، شرح نهج البالغه، صص ؛ ابن ابی۱۷مدینة الرسول، ص 

 ۱۱۳، ص ۱؛ سمهودی، وفاء الوفا، ج ۱۱، ص ۵؛ ابن اثیر، اسد الغابه، ج ۳6۵السقام، ص 

؛ ۳۳، ص ۱؛ ابن سعد، طبقات، ج ۳۱۳، ص ۳ج  (. ابن شبه، تاریخ المدینه،۳)  ۵۵۵

 ۱۱۵، ص ۱سمهودی، وفاء الوفا، ج 

 ۱۵۵، ص ۱(. سمهودی، وفاء الوفا، ج ۵)  ۵۵۱

شد، مسجد اطالق (. در قرنهای اّول به بناهایی که در روی قبور ساخته می۱)  ۵۵۵

مْرِهِْم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ قَاَل الَِّذینَ غَلَبُوا عَلَی أَ » گردید و این اصطالح از آیه شریفهمی

های بعد پدید آمده اتخاذ شده بود و اصطالح حرم، مزار، و مشهد در قرن« مَسْجِدا 

 است.

 ۵۵(. ابن جبیر، رحله، ص ۳)  ۵۵۱
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اللَّه عباسی، چهاردهمین خلیفه عباسی است، تولد وی درسال (. الناصر لدین۵)  ۵۵6

فتش چهل و هفت سال بوده. گویند او به تشیع و دوران خال 6۵۵وفاتش در سال  ۱۱۱

تمایل داشت. حرم حضرات ائمه بقیع و عباس عموی پیامبر را تعمیر کرد. مادرش زمرّد 

 نام داشته است. سیوطی، تاریخ الخلفا، قمی تتّمة المنتهی.

 ۱۳(. ابن نجار، اخبار مدینة الرسول، ص ۳)  ۵۵۷

 ۱۵۳، ص ۱(. سمهودی، وفاء الوفا، ج ۵)  ۵۵۳

ودر نسخه وفاء الوفا « وجعل حوله حصارا » (. در متن تاریخ ابن نجار آمده:۱)  ۵۵۱

که « ریزی نموداطراف حرم را شن» ؛ یعنی«وجعل حوله حصباء» خوانیم:اینگونه می

صحیح است و این تغییر و خطا از چاپ « دور حرم را دیوارکشی نمود» ظاهرا  متن اوّل

 است.

 ۱۵۳ -۱۵۱، صص ۵فاء الوفا، ج (. سمهودی، و۳)  ۵۱۹

 ۳۳۱، ص ۱، ش «میقات حجّ» (. توصیف مدینه، به نقل از فصلنامه۵)  ۵۱۳

 ۵۱۳ص: 

به عنوان امیرالحاج  ۳۱۵۱(. ابراهیم رفعت پاشا چهار سال و آخرین بار در سال ۳)  ۵۱۵

از سوی پادشاه مصر در مراسم حج شرکت نموده و از این سفرها خاطرات و مشاهدات 

 منتشر ساخته است.« مرآت الحرمین» د را جمع آوری و در دو جلد به نامخو

( به نام بانی ۵6۱( این قطعه شعر دارای سیزده بیت و بیانگر تاریخ بنای موجود) ۳)  ۵۱۱

 باشد.می« بکسلیم» آن

( به نام بانی ۵6۱( این قطعه شعر دارای سیزده بیت و بیانگر تاریخ بنای موجود) ۳)  ۵۱۵

 باشد.می« بکلیمس» آن

 ۱۱۹ -۱۱۵، ص ۳( ابراهیم رفعت پاشا، مرآت الحرمین، ج ۳)  ۵۱۱

 ۵۳۳، ص ۱(. موسوعة العتبات المقدّسه، ج ۳)  ۵۱6

کتاب ( صاحب۷۱۵(. بدرالدین ابوعبداللَّه زرکشی مصری منهاجی) متوفای ۵)  ۵۱۷
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 دیگر.های الذهب در علم اصول و زهرالعریش فی احکام الحشیش وکتابسالسل

 ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳(. سمهودی وفاء الوفا، ج ۱)  ۵۱۳

 ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳(. سمهودی، وفاء الوفا، ج ۳)  ۵۱۱

 ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳(. سمهودی، وفاء الوفا، ج ۵)  ۵6۹

 ۳۳6 -۳۳۷، صص ۳(. سمهودی وفاء الوفا، ج ۱)  ۵6۳

تهران،  -جلد، نشر مشعر ۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  ۵6۵

 .۳۱۳۱، ۱چاپ: 

 ۵۳۱، ص ۱(. موسوعة العتبات المقدّسه، ج ۳)  ۵6۱

 ۵۱۱، ص ۱(. موسوعة العتبات المقدّسه، ج ۵)  ۵6۵

 ۱۵۱(. رحلة بتنونی، ص ۳)  ۵6۱

 ۵۳6، ص ۳(. احمد سباعی، تاریخ مکّه، چاپ ششم، ج ۳)  ۵66

تهران،  -مشعر  جلد، نشر۳محمد صادق نجمی، حمزه سیدالشهداء علیه السالم،  ۵6۷

 .۳۱۳۱، ۱چاپ: 
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