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 مقدمه

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 

سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مُضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

ا عبده ورسوله، صىل اهللا عليه  إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً

اآله وأصوعىل   .حابه وسلم تسليامً كثريً
 ؛اما بعد
ھای صحابه در  گیری موضع« ای که پیش روی دارید مختصری در رساله

واالی   ضعاھایی از مو باشد که در آن به نمونه می» مسیر دعوت الی الله
 صحابه در مسیر دعوت الی الله اشاره نمودم.

ودمند و خواھم که این عمل اندک را مبارک و س از خداوند متعال می
را در حیات و پس از  نویسندهی آن  خالص برای خویش قرار داده و به وسیله

مند گرداند. براستی خداوند متعال بھترین کسی  بھره نیز خواننده رامرگ و 
ترین کسانی است که از او انتظار  گرامی شود و است که از او خواسته می

 وکیل است.او برای ما کافی بوده و بھترین  رود و اجابت می

 مؤلف

 .ھـ٢٥/٢/١٤٢٥نوشته شده در صبح روز پنج شنبه 





 

 

 مبحث اول:
 س های ابوبکر صدیق گیری موضع

به ثبت ای  حکیمانه  ضعادر مسیر دعوت الی الله مو س ابوبکر صدیقاز 
ن و مقام و صداقت وی با خداوند متعال أکه داللت بر عظمت ش رسیده است

 .کنیم ی از این مواضع اشاره میبرخبه  رای مثالکند؛ اکنون ب می

 ایشانو نصرت و یاری  ج رسول خدااز  س مطلب اول: دفاع ابوبکر صدیق
به عبدالله بن عمرو بن عاص «گوید:  از عروة بن زبیر روایت است که می

خبر داشتند  ج گفتم: مرا از شدیدترین رفتاری که مشرکان با رسول الله
خواند،  حجر کعبه (حطیم) نماز می در ج که رسول خدا ؟ گفت: درحالیبده

را گرفت و لباسش را بر گردن  ج ی پیامبر یط آمده و شانهععقبة بن ابی م
پیچید و به شدت فشرد و خواست او را خفه کند که ابوبکر  ج رسول خدا

 گفت: دور نموده و ج رسول خدارا گرفت و او را از  ةآمده و شانه عقب

ن َ�قُ ﴿
َ
َ�ۡقُتلُوَن رَُجً� أ

َ
� َ ُ ٱوَل َرّ�ِ َّ�  ِ ّ�ُِ�ۡمۖ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱَوقَۡد َجآَءُ�م ب  ﴾ِمن رَّ

 .١»است؟ الله من پروردگار: دیگو یم که دیکش یم را یمرد ایآ« ،]٢٨[غافر: 
 س طالب ترین مردم بود. روایت شده که علی بن ابی شجاع س ابوبکر

؟ کیستم ترین مرد ای مردم، به من بگویید شجاع«گفت:  خطبه خوانده و

                                           

 نکیالمشر من وأصحابه ج یالنب يلق ما باب المناقب، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
 ).٣٨٥٦ش: ( )؛٨/٥٣٣( )،٧/٢٢( )،٧/١٦٥( ةکبم
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ای امیر مومنان؛ علی فرمود: اما من با کسی روبرو نشدم  خودت،گفتند: 
لیکن  ؛انصاف فرا خواندم از او رفتار عادالنه خواسته و وی را بهمگر اینکه 

چه کسی است؟  او ؛دانیم ! گفتند: نمیخبر دھیدترین مردم  مرا از شجاع
تدارک دیده و سپس سایبانی  ج فرمود: ابوبکر؛ روز بدر برای رسول خدا

حضرت یورش  ماند تا مشرکان به آن می ج گفتیم: چه کسی ھمراه پیامبر
ور نشوند. به خدا سوگند کسی جز ابوبکر نزدیک رسول خدا  نیاورده و حمله

که کسی  ایستاد، چنان ج غالف نزدیک سر رسول خدا نبود و با شمشیر بی
نکه ابوبکر به او حمله شد مگر ای ور نمی حضرت نزدیک نشده و حمله به آن

 ».ترین مردم است کرد؛ براستی که شجاع می
را محاصره نموده  ج گوید: براستی دیدم که مشرکان رسول خدا میس  علی

داد  حضرت را تکان می داشت و دیگری آن و یکی او را از ادامه راه باز می
» ادی؟تو کسی ھستی که خدایان را خدایی واحد قرار د«گفتند:  که می درحالی

که  نزدیک نشد چنان ج به خدا سوگند از میان ما کسی جز ابوبکر به پیامبر
کرد  زد و با دیگری مبارزه نموده و با آن یکی زد و خورد می را می ھا آن یکی از

َ�ْقتُلُونَ «گفت: وای بر شما  که می درحالی
َ
ُ  أ َ ا�َّ ن َ�ُقوَل َر�ِّ

َ
. پس از این »رَُجًال أ

تن داشت بر چھره کشید و چنان گریه کرد که ریشش تر شد.  علی ردایی که بر
دھم، آیا مومن خاندان فرعون بھتر است  سپس فرمود: شما را به خدا سوگند می

دھید؟ به خدا  یا ابوبکر؟ پس ھمگی ساکت شدند. سپس فرمود: پاسخ مرا نمی
چون ای بودن با ابوبکر بھتر از سرزمینی است که پر از افرادی  سوگند، لحظه

مومن آل فرعون باشد؛ مومن آل فرعون ایمانش را کتمان نمود و ابوبکر فردی 
 .١»اعالن نمود بود که ایمانش را

                                           
 ةیالبدا: نگا به بزار نسبت داده است. آن رارا ذکر نموده و  ر این داستانیثک ابن -١

در سند وی شخصی  گوید: ) می٩/٤٧الزوائد ( مجمع در یثمیو ھ )؛٣/٢٧٢( ةیوالنھا
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 حضرت و اصرار بر حمایت از آن ج مطلب دوم: تصدیق رسول الله
شنیده که  ج روایت است که از رسول الله ب از جابر بن عبدالله

بَتِْ� قَُر�ٌْش «فرمودند:  ا َكذَّ ُ يِل َ�يَْت الَْمْقِدِس،  لَمَّ ُ�ْمُت يِف احِلْجِر فََج�َّ ا�َّ
ْ�ُظُر إيَِلْهِ 

َ
نَا أ

َ
ْخرِبُُهْم َ�ْن آيَاتِِه َوأ

ُ
ء و که قریش (اسرا ھنگامی« ١»َ�َطِفْقُت أ

معراج رفتن) مرا تکذیب کردند، در حجر اسماعیل (ھمان دیوار کوچک 
ا به من نشان داد و ملحق به کعبه) ایستادم. خداوند بیت المقدس ر

 .»گفتم را به قریش می ھایش  کردم نشانه که به سوی آن نگاه می درحالی
مردم که برخی از  پس از واقعه اسراء مردم زیادی به فتنه افتادند چنان

به بیت المقدس را برای  ع یر شبانه رسول خدانزد ابوبکر آمده و داستان َس 
دھم که آن  گواھی می«ن فرمود: او ذکر نمودند. ابوبکر با شنیدن داستا

کنی که در یک  آنان گفتند: و پیامبر را تصدیق می .»راست و درست است
آری، من «شب به سرزمین شام رفته و سپس به مکه بازگشته است؟ فرمود: 

تر تصدیق نمودم، در مورد اخباری که از آسمان  او را در مورد امری عجیب
 ٢دیق نامیده شد.گونه بود که ص داد (وحی) و این می

                                                                                           
ھایی از این متن شواھدی در احادیث  اما برای بخش شناسم. است که او را نمی

 ةکبالمالئ اإلمداد ابب ر،یوالس الجھاد تابک مسلم، حیصح صحیح ذکر شده است. نگا:
 ،یالمغاز تابک الفتح، و شرح آن یو بخار ؛)١٧٦٣ش: ( )،٣/١٣٨٣( بدر غزوة یف

 ؛)٣٩٥٣ش: ( )،٧/٢٨٧( ]٩[األنفال:  ﴾... إِۡذ �َۡسَتِغيُثوَن َر�َُّ�مۡ ﴿ :تعالی قوله باب
 اةیح: و نگا ؛)٣٦٧٨ش: ( )،٧/٢٢( س رکب یأب فضل باب الصحابة، فضائل تابکو

 خیتار: و نگا )؛١/٣٢( اءیاألول ةیو حل )؛١/٥٤٠( یاندھلوک وسفی محمد الصحابة،
 .٣٧ص ،یوطیس نیالد جالل الخلفاء،

 ).٣٨٨٦ش: ، ()٧/١٩٦(الفتح، کتاب مناقب األنصار، باب حدیث اإلسراء و شرح آن بخاری  -١
در الدالئل نسبت  یھقیبه ب آن راو  )٧/١٩٩( بخاری حیصح شرح الباری نگا: فتح -٢

 دھد. می
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داشت و  ج اشتیاق و حرص شدیدی بر حمایت از رسول خدا س ابوبکر
ای به  ورزید. در دوران خالفت عمر بن خطاب، عده در این مھم اصرار می

دانند؛  که گویا وی را از ابوبکر برتر می مدح و ستایش از عمر پرداختند چنان
ند، شبی از عمرم با به خدا سوگ«رسید. فرمود: س  چون این خبر به عمر

ابوبکر بھتر و برتر است از خاندان عمر؛ و یک روز با ابوبکر بھتر از خاندان 
 ».باشد عمر می

به سوی غار (ثور) خارج شد ابوبکر ھمراه ایشان  ج شبی که رسول خدا
بود. در مسیر راه گاھی در پیش روی پیامبر و گاھی پشت سر رسول خدا 

متوجه این رفتار ابوبکر شد و به او  ج خداکرد تا اینکه رسول  حرکت می

بَابَْ�رٍ  يَا«فرمود: 
َ
ای ابوبکر، « »يدي؟ ب� وساعة خليف ساعة تمىش مالك أ

ابوبکر گفت: » کنی؟ چرا گاھی پشت سرم و گاھی در جلوی من حرکت می
آورم، پشت سرتان حرکت  ای رسول خدا، چون تعقیِب قریشیان را به یاد می

اند، جلوتر از  آورم که در کمین نشسته ی را به یاد میکنم و چون کسان می

بَابَْ�رٍ  يَا«فرمودند:  ج کنم. پس رسول خدا شما حرکت می
َ
ءٌ  اَكنَ  لَوْ  أ  يَشْ

ْحبَبَْت 
َ َ
نْ  أل

َ
ای ابوبکر، اگر چیزی ھم باشد، دوست « »ُدوِ�؟ بَِك  يَُ�ونَ  أ

سی که تو را ابوبکر گفت: سوگند به ک» داری به جای من به تو اصابت کند؟
به غار  باھم. پس چون به حق مبعوث کرده است، چنین دوست دارم

ای منتظر بمانید تا غار را برای  رسیدند، ابوبکر گفت: ای رسول خدا، لحظه
شما نظافت کنم. پس وارد غار شده و به نظافت آن پرداخت؛ چون نظافت را 

ه است. پس گفت: به پایان رساند، متوجه شد سوراخی را در غار نظافت نکرد
ای درنگ کن تا آن سوراخ را بررسی کنم. پس  ای رسول خدا، لحظه

(دوباره) وارد غار شده و به نظافت و بررسی آن پرداخت. سپس گفت: ای 
 ».رسول خدا، وارد شو
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سپس عمر گفت: سوگند به کسی که جانم در دست اوست، آن شب  
  ١بھتر از خاندان عمر است.

وارد غار شد، چون قریش را  ج ر ھمراه رسول خداکه ابوبک اما ھنگامی
دید، نگراِن رسول خدا شد. پس گفت: ای رسول خدا، اگر ھریک از آنان زیر 

بَا يَا«فرمودند:  ج بیند. رسول خدا پایش را نگاه کند، ما را می
َ
 َما بَْ�ٍر، أ

َْزنْ  ثَاثِلُُهَما الَ  اهللاُ  بِاثْنَْ�ِ  َظنَُّك 
َ

َ  إِنَّ  حت ای ابوبکر، گمان تو در « :»نَاَمعَ  ا�َّ
ست چیست، غمگین و نگران مباش ھا آن مورد سه نفری که الله سومین

 ٢».براستی که الله با ماست

َّ يِف «فرمودند:  ج و بر این اساس بود که رسول خدا َمنِّ انلَّاِس يلَعَ
َ
إِنَّ أ

بُو بَْ�ٍر، 
َ
َْذُت  َر�ِّ  َ�ْ�َ  يًال َخلِ  ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ ُصْحبَتِِه َوَماهِلِ أ

َّ
بَا َالخت

َ
 بَْ�ٍر، أ

ةُ  َولَِ�نْ  ُخوَّ
ُ
براستی ابوبکر بیش از (تمام) مردم با مال و « ٣»َوَموَدَّتُهُ  اإلِْسَالمِ  أ
اش بر من منت نھاده است؛ اگر دوست صمیمی جز پروردگارم انتخاب  ھمراھی

 ».ی کافی استکردم، حتما او ابوبکر بود، لیکن دوست و برادری اسالم می

                                           
اگر در این حدیث ارسال رخ نداده باشد : گوید روایت نموده و می کالمستدر در مکحا -١

 در آن را ریثک ابن و نیز )؛٣/٦با وی موافقت کرده است ( یاست و امام ذھب حیصح
الصحابة  اةیح: دھد. نگا ) ذکر نموده و به بیھقی نسبت می٣/١٨٠ة (یوالنھا ةیالبدا

 .)١/٣٣( اءیاألول ةی)؛ حل١/٣٣٩(
 وفضلھم نیالمھاجر مناقب باب الصحابة، فضائل تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٢

 ومسلم، وأصحابه؛ ،النبي ج ھجرة باب األنصار، مناقب تابکو ؛)٣٦٥٣ش: ( )،٧/٨(
 ).٢٣٨١ش: ( )،٤/١٨٥٤( س قیالصد رکب یأب فضائل من باب الصحابة، فضائل تابک

 إال األبواب سدوا :ج يالنب قول باب الصحابة، فضائل تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٣
 رکب یأب فضل باب الصحابة، فضائل تابک ومسلم، ؛)٣٦٥٤ش: ( )،٧/١٢( ر،کب یأب باب

 ).٢٣٨٢ش: ( )،٤/١٨٥٤( قیالصد
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بَا بَْ�ٍر َخِليال، َولَِكنَّ ل«و فرمودند: 
َ
َْذُت أ  هْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليال، الختَّ

ُ َصاِحبَُ�ْم َخِليال ََذ ا�َّ يِخ وََصاِحيِب، َولََقِد اختَّ
َ
اگر دوستی صمیمی « ١»أ

گزیدم. لیکن او برادر  کردم، ابوبکر را دوست صمیمی خود برمی انتخاب می
دوست شما را (پیامبر اکرم) دوست  أل و الله و ھمراه من است. و یار

 ».است انتخاب کردهصمیمی خود 

 مطلب سوم: انفاق مالش در راه خدا
ھای قریش  گرترین و ثروتمندترین اسالم آورد، از توان س که ابوبکر زمانی

که روِز اسالم آوردن چھل ھزار درھم یا  بود؛ وی اموال فراوانی داشت چنان
اش را  ی اموال و دارایی که ایمان آورد ھمه نار در منزل داشت. اما زمانیدی

ھایی  برداری و طاعت خداوند متعال به کار گرفت که به نمونه در راه فرمان
 کنیم:  از آن اشاره می

 الف) انفاق در راه آزادی بردگان:
یخ برده در تار ٧ ھا آن بردگان زیادی را آزاد کرد که از میان س ابوبکر

ذکر شده است: بالل، عامر بن فھیره، زنیرة، الھندیه و دخترش که این مادر 
عبدالدار بودند و کنیز بنی مومل و ام عبیس که  و دختر از آِن زنی از بنی

 خداوند از ھمگی آنان راضی باد.
بود که به خاطر آن به شدت   ترین جرم این بردگان اسالم آوردن اما بزرگ
ی ابوبکر صدیق آنان را نجات  الله متعال به وسیلهشدند، پس  شکنجه می

                                           

 متخذاً  نتک لو: ج يالنب قول باب الصحابة، فضائل تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
 رکب یأب فضائل باب الصحابة، فضائل تابک مسلم،و ؛)٣٦٥٦ش: ( )،٧/١٧( الً یخل

 ).٢٣٨٣ش: ( )،٤/١٨٥٥( قیالصد
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اش را در خدمت اسالم و مسلمانان  گونه ابوبکر اموال و دارایی داده و این
 ١کرد. انفاق می

 ج آوری تمام اموال در روز ھجرت برای انفاق به رسول الله ب) جمع
تصمیم گرفت به مدینه ھجرت کند، ابوبکر  ج که رسول خدا زمانی
شی از اموالش را که باقی مانده بود برداشته و با رسول خدا ھمراه صدیق بخ

اش به جای نگذاشت؛ از اسماء دختر  شده و کمترین مالی برای خانواده
برای ھجرت خارج  ج که رسول الله زمانی«گوید:  ابوبکر روایت است که می

ج ھزار حضرت ھمراه شد، ابوبکر تمام اموالش را که پن شده و ابوبکر نیز با آن
راه ھجرت را در  ج یا شش ھزار درھم بود، برداشته و ھمراه رسول خدا

 ». پیش گرفت
اش را از دست  پس از این پدربزرگم ابوقحافه که بینایی«گوید:  اسماء می

کنم ابوبکر گذشته  داده بود وارد خانه شده و گفت: به خدا سوگند گمان می
را با خود برده و شما را ھم در بر جفایی که در حق خود کرده، تمام ثروتش 

چنین نیست پدربزرگ، بلکه پدر برای «اسماء گفت:  .»مشقت انداخته است
 ». ما خیر زیادی گذاشته است

ای گذاشتم که پدرم  ریزه در طاقچه مقداری سنگ«گوید:  اسماء می
ای رویش انداخته و دست پدربزرگم را  گذاشت و پارچه ھایش را آنجا می پول

ھا بگذارید. او دستش را روی پارچه  گفتم: دستتان را روی این پولگرفتم و 
گذاشت و گفت: حال که ابوبکر برای شما پولی گذاشته مشکلی نیست. با 

 ».گذرد ھا زندگی شما می این پول

                                           
 يف والکامل )؛٢/٢٤٣الصحابة ( تمییز فی واإلصابة )؛١/٣٤٠ھشام ( ابن سیرة: نگا -١

 .٣٨ص  للسیوطی، الخلفاء وتاریخ )؛٣/٥٨والنھایة ( والبدایة )؛٢/٢٩٠أثیر( ابن التاریخ،
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ما نگذاشته بود و  گوید: به خدا سوگند که پدرم چیزی برای  اسماء می 
 ١»م کنمخواستم پدربزرگ پیرم را آرا من فقط می

 ی تبوک: ی اموال در غزوه ج) صدقه دادن ھمه

ما را به  ج رسول خدا«گوید:  روایت است که میس  از عمر بن خطاب
صدقه دادن امر نمود و این امر زمانی بود که من اموالی داشتم. پس با خود 
گفتم: اگر روزی از ابوبکر پیشی بگیرم، آن روز امروز است. امروز از او 

آمدم. رسول  ج رو با نیمی از اموالم نزد رسول خدا این  م. ازگیر سبقت می

ْ�َقيَْت  َما«فرمودند:  ج خدا
َ
ْهِلَك؟ أ

َ
» ات چه باقی گذاشتی؟ برای خانواده« »ِأل

گوید:  (در خانه) گذاشتم. عمر می ھا آن گفتم: به اندازه این اموال نیز برای
به  ج مد. رسول خداآ ج ی اموالی که داشت نزد رسول الله ابوبکر با ھمه

ْ�َقيَْت  َما«وی فرمود: 
َ
ْهِلَك؟ أ

َ
» ات چه باقی گذاشتی؟ برای خانواده« »ِأل

الله و رسولش را باقی گذاشتم. گفتم: به خدا سوگند  ھا آن ابوبکر گفت: برای
 ٢».گیرم در ھیچ امری، ھرگز از ابوبکر پیشی نمی

باشد که خداوند  براستی ابوبکر سزاوارترین مردم در مصداق این آیه می

                                           
 أحمد و رجال گوید: ) می٦/٥٩الزوائد ( مجمع در یثمیو ھ )؛٦/٣٥٠أحمد ( به روایت -١

و  که به سماع وی تصریح کرده است؛ إسحاق، ابن باشند بجز می حیصح رجال
 خیو تار )؛٣/١٧٩ة (یوالنھا ةیالبدا: نگا به طبرانی نسبت داده است. آن راھمچنین 

 ).٢/١٦٤( یاندھلوکالصحابة،  اةیو ح ؛٣٩ص یوطیس الخلفاء،
؛ و )٣٦٧٥ش: ( )،٥/٦١٤( وعمر رکب یأب مناقب باب المناقب، تابک، یروایت ترمذبه  -٢

 اة،کالز در کتاب و أبوداود ،.»ح استیصح حسن ثیحد این«: گوید امام ترمذی می
و  ؛)١٦٧٨ش: ( )،٢/١٢٩له ( المال إخراج يف الرخصة يأ - لكذ یف الرخصة باب
و  ؛)١٦٦٧ش: ( )،١/٣٢٩( عنده ما عیبجم تصدقی الرجل باب اة،کالز در کتاب یدارم

بر اساس شرط مسلم صحیح دانسته و امام ذھبی با وی موافقت کرده  آن را مکحا
 ذکر نموده است. آن را) ١/٣٢ة (یالحل در میو أبونع )؛١/٤١٤( است.
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ۡ�َ� ٱوََسُيَجنَُّبَها ﴿فرماید:  متعال می
َ
ِيٱ ١٧ۡ� ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ َّ� َحٍد  ١٨َ�َ�َ

َ
َوَما ِ�

ٰ ٱوَۡجهِ َرّ�ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩مِن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥِعنَدهُ  َ�ۡ
َ
 ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ۡ�

 دور به) کھولنا آتش( آن از) ھا انسان( نیرترزگایپرھ نیکو ل«( ،]٢١-١٧[اللیل: 
) و ندک یم خرج خدا راه در( را خود یدارائ هک یسک آن .شد خواھد داشته

 نیبد( تا ندارد ینعمت حق او بر یسک چیھ .دارد زهکیپا را شتنیخو تا دھد یم
 تنھا هکبل .شود داده جزا نعمت) آن او یسو و از دیگو پاسخ نعمتش به لهیوس

 از ،یشخص نیچن( قطعاً  .باشد یم بزرگوارش پروردگار ذات یرضا جلب او ھدف
 خود پروردگار از هک یھائ پاداش از( و بود خواھد یراض) است ردهک هک یارھائک

 ١.»شد خواھد خوشنود) دارد یم افتیدر

 ٢ج مطلب چهارم: موضع ابوبکر صدیق پس از وفات رسول خدا
بزرگی متوجه مسلمانان  وفات نمود، مصیبت ج روزی که رسول خدا

که بسیاری از آنان  گردید و شوکی تکان دھنده به آنان وارد شد. چنان
سرگشته و سرگردان شده و رفتار درست و برخورد صحیح با این مصیبت را 

را انکار نمود و به سوی مردم  ج از یاد بردند، حتی که عمر وفات رسول خدا

                                           
 شد، نازل صدیق ابوبکر مورد در آیات این که چنین است مفسران از دیدگاه بسیاری -١

: نگا. اند ذکر نموده را مورد این در مفسران اجماع ھا آن از یبرخ حتی که چنان
 .)٤/٥٢٢کثیر( ابن تفسیر

 مناقب تابکالفتح،  و شرح آن یبخار دیگر مواضع حکیمانه ابوبکر صدیق را بنگر در: -٢
به  الزھد در و أحمد )؛١/٣١ة (یالحل در میو أبونع )؛٧/١٤٩ة (یالجاھل امیأ باب األنصار،

 )؛٦١٢ ،٢/٦١١الصحابة ( اةیح: و نگا ؛١٦٤ص ایتی را ذکر نموده است،ھمین معنا رو
)، ٤/١٧٢( یألبان ر،یالصغ الجامع حیوصح )؛١/٣٠طار (یالب خالد ن،یالمرسل و أعالم

آوری از ابوبکر صدیق  که براستی امور شگفت )٧/١٤( یالبار فتح: و نگا )٤٣٩٥(ش: 
 در پاکدامنی و پرھیزگاری ذکر نموده است.
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به خدا سوگند رسول خدا «گفت: خارج شده و آنان را مخاطب قرار داده و 
او را به جایی فرستاده است، ھرکس بگوید او مرده  أل نمرده، بلکه الله

پس از اینکه ابوبکر خبر وفات رسول  .»کنم است، دست و پایش را قطع می
اش در سنح به سوی مدینه حرکت  را شنید، سوار بر اسب از خانه ج خدا

مسجد شد، پس با مردم سخن نگفت  نمود تا اینکه به مدینه رسیده و وارد
که رسول خدا را با  ی ام المومنین عایشه شد و درحالی تا اینکه وارد حجره

ای یمانی پوشیده بودند، ایشان را تیمم داده و پارچه را از صورتش  پارچه
را بوسیده و گریه کرد.  ج کنار زد، سپس خم شده و پیشانی رسول الله

یت، به خدا سوگند که خداوند تو را دوبار سپس فرمود: پدر و مادرم فدا
 ١».میراند. مرگی که برایت مقرر بود، فرا رسید نمی

که ھمچنان عمر با  خارج شد درحالی ی عایشه از حجره سپس ابوبکر
گفت؛ پس فرمود: ای سوگند خورنده آرام باش و سخت  مردم سخن می

زید. پس چون مگیر؛ و فرمود: بنشین ای عمر؛ اما عمر از نشستن ابا ور
ابوبکر سخن گفتن را آغاز نمود مردم به او روی آورده و عمر را رھا کردند؛ 
عمر نشست و ابوبکر پس از حمد و ثنای الھی فرمود: اما بعد، ھریک از شما 

کرد، بداند که محمد وفات نمود و ھریک از شما که  که محمد را عبادت می
میرد. الله  ی است که ھرگز نمیا کند، براستی الله زنده الله را عبادت می

ّيُِتونَ ﴿متعال فرموده است:  !) محّمد یا(« ،]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد ﴿فرماید:  . و می»رندیم یم آنان و ھمه یریم یم ھم تو َوَما ُ�َمَّ
ۚ ٱَخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  ۡو قُ  لرُُّسُل

َ
اَت أ َفإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن  نَقلَۡبُتمۡ ٱتَِل أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

                                           
 أدرج إذا الموت بعد تیالم علی الدخول باب الجنائز، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

ج  النبي مرض باب ،یالمغاز تابکو  ؛)١٢٤٢ ،١٢٤١ش: ( )،٣/١٣٣فانه (کأ یف
 ).٤٤٥٤ - ٤٤٥٢ش: ( )،٨/١٤٥ووفاته (
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ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  َ ٱيَنَقلِۡب َ�َ ۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ل�َّ
اند؛  رفته بوده و یمبرانایش از او پیست و پین یمبرایمحّمد جز پ« ،]١٤٤عمران:  [آل

با مرگ او  د (ویگرد یبه عقب برم و دور زدها یشته شود، آکا یرد یا اگر او بمیآ
س به عقب کھر د)؟! وگردی یبازم یپرست بت فر وکبه  د ویساز یاسالم را رھا م

به خدا  یانین زیتر کوچکند) ھرگز یفر را برگزک رده وکمان را رھا یا بازگردد (و
 .»د دادخدا به سپاسگزاران پاداش خواھ زند) و یه به خود ضرر مکرساند، (بل ینم

این  أل دانستند الله به خدا سوگند مردم در وضعیتی بودند که گویا نمی
گوید: به  میس  تالوت نمود. عمر آن راکه ابوبکر  آیه را نازل فرموده تا این

واقعا  ج که ابوبکر آن آیه را تالوت کرد دانستم رسول خدا خدا سوگند زمانی
 د و به زمین افتادم.است؛ دیگر پاھایم تاب مرا نیاور  وفات کرده

که ھیچ  ی مردم این آیه را به یاد آوردند چنان گوید: پس ھمه راوی می
 ١گریستند. کرد و به شدت می تالوت می آن رایک از آنان نبود مگر اینکه 

مصیبتی بزرگ و امری سخت و دشوار بود،  ج براستی وفات رسول خدا
تالف بر پا بود، لیکن که در این مورد میان صحابه اخ آن ھم در شرایطی 

ابوبکر صدیق به فضل خداوند، اختالف را سر و سامان داده و به پایان رسانده 
و میان قلوب الفت ایجاد نمود و باعث تثبیت واقعیت نزد آنان شد؛ و کسی 

ی چنین امری برآید مگر از قلبی ثابت و استوار و شجاعتی  تواند از عھده نمی
تی وسیع برخوردار باشد. کسی که خداوند از او مانند و عقلی برتر و حکم بی

 راضی شده و او نیز از خدایش راضی باشد.
                                           

 م،ا الفاظ این روایت را از جاھای مختلف آن ذکر نموده و شرح آن الفتح، ینگا: بخار -١
ش: ( )،٣/١١٣فانه (کأ يف أدرج إذا تیالم علی الدخول باب الجنائز، تابک از جمله:

ًال یخل متخذاً  نتک لو: ج قول النبي باب الصحابة، فضائل تابکو  ؛)١٢٤٢ ،١٢٤١
ش: ( )،٨/١٤٥ووفاته (ج  النبي مرض باب ،يالمغاز تابکو  ؛)٣٦٦٧ش: ( )،٧/١٩(

 .)١/٢٩اء (یاألول ةیو حل )؛٢٤٢ ،٥/٢٤١ر (یثک بنا ة،یوالنھا ةیالبدا: و نگا ؛)٤٤٥٤



 ج اصول و مبانی دعوت در سیرت اصحاب احمد    ١٤

برای  – شنبه یعنی سه – ابوبکر صدیق در روز دوم از وفات رسول خدا
مردم سخنرانی کرده و حقوق و وظایف ایشان را گوشزد نمود؛ چنانکه پس 

ه امارت خویش ای مردم، مرا در حالی ب«از حمد و ثنای الھی فرمود: 
کنم) بھترین شما باشم؛ پس اگر نیک و درست  گماشتید که (گمان نمی

ام دھید و اگر بد و نادرست رفتار کردم، اصالحم کنید.  عمل کردم، یاری
صداقت و راستی (چون) امانت است و دروغ کمال خیانت. کسی که در 

ه خواست میان شما ضعیف (و حق باخته) است، نزد من قوی خواھد بود تا ب
خدا حقش را به او بازگردانم و آنکه در میان شما قوی است (و حق دیگران 
را خورده) نزد من ضعیف خواھد بود تا به خواست خدا حق دیگری را از او 

کنند مگر اینکه خداوند  بستانم. ھیچ قومی جھاد در راه خدا را ترک نمی
اری در ھیچ قومی گرداند و فحشا و بدک را خوار و ذلیل می ھا آن متعال

را به بال و عذاب عمومی  ھا آن ی یابد مگر خداوند متعال ھمه گسترش نمی
کنم، از من اطاعت  که از خدا و رسولش اطاعت می سازد. تا زمانی گرفتار می

کنید و ھرگاه از خدا و رسولش روی گرداندم، نباید از من اطاعت کنید. 
 ١».رای نماز برخیزیدخداوند شما را مورد رحمت خود قرار دھد. ب

که  به امارت شما گماشته شدم درحالی«اما اینکه ابوبکر صدیق فرمود: 
ی صحابه  باشد، زیرا ھمه از باب تواضع و فروتنی می» بھترین شما نیستم

 ٢باشد. اجماع داشته و متفق بودند که ابوبکر بھترین آنان می

                                           
واسناد : گوید می )٥/٢٤٨ة (یوالنھا ةیالبدا در ریثک ) و ابن٤/٣٤٠ھشام ( ابن رهیس -١

 .ح استیاین روایت صح
 .)٥/٢٤٨( ةیوالنھا ةینگا: البدا -٢
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امة بن زید (به مطلب پنجم: موضع ابوبکر صدیق در روانه کردن سپاه اس
 سوی رومیان)

حکمت صدیق به ھنگام روانه کردن سپاه اسامه بن زید، از چند وجه 
 نمایان گردید: 

روانه کردن سپاه اسامه علی رغم اوضاع نابسامان و مخالفت برخی  الف)
 بود. ج صحابه؛ و این به خاطر اجرای امر رسول الله

، اسامه بن زید را به در بیماری که بر اثر آن وفات کرد ج رسول خدا
سوی روم فرستاد و مردم را به جنگ با رومیان تشویق نمود؛ تجھیز سپاه 
اسامه دو روز پیش از وفات یعنی روز شنبه بود. و این تصمیم پیش از 

حضرت شدت گرفت که به روانه  بود سپس بیماری آن ج بیماری رسول خدا
وفات  ج رسول خدا شدن سپاه اسامه امر نمود و در این ھنگام بود که

ھا متفاوت شد و اوضاع آشفته گردید و نفاق در مدینه ظاھر  نموده و دیدگاه
شده و قبایلی از اعراب پیرامون مدینه مرتد شده و برخی از دادن زکات 
امتناع ورزیدند. و تقریبا در سرزمینی جز مکه و مدینه شأن و منزلتی برای 

ر بحرین اولین روستایی بود که پس از نماز جمعه باقی نمانده بود. و جواثا د
بازگشت مردم به حق، در آن نماز جمعه اقامه گردید و در این میان ثقیف در 

 طائف ثابت قدم مانده و مرتد نشدند.
با این اتفاقات، بسیاری از مردم به ابوبکرصدیق پیشنھاد دادند سپاه 

به تازگی اتفاق  تری که اسامه را به سوی رومیان نفرستد، زیرا در امور مھم
که سپاه اسامه برای نبرد با رومیان  نیاز داشت اما زمانی ھا آن افتاده بود، به

 تجھیز شده بود، این امور وجود نداشت.
از جمله کسانی که این پیشنھاد را با ابوبکرصدیق در میان گذاشت، عمر 

شدت  بن خطاب بود که او را از فرستادن سپاه اسامه بازداشت اما ابوبکر به
ابا ورزیده و سپاه اسامه را برای نبرد با رومیان فرستاد و  ھا آن از پیشنھاد
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ای را که رسول خدا بسته  به خدا سوگند، گره«سخنی بس بزرگ گفت: 
ھا و حیوانات درنده اطراف مدینه ما را ربوده و  کنم و اگر پرنده است، باز نمی

ی رفتن خواھم  ا آمادهجان امھات المومنین به خطر افتد، سپاه اسامه ر
 و نگھبانان را دستور داد تا در اطراف مدینه مستقر شوند.». نمود

پس از این پیشنھاد، برخی از مردم (بار دیگر) به ابوبکر پیشنھاد  ب)
دادند تا امر امارت سپاه را به کسی بسپارد که سن و سال بیشتری از اسامه 

د خشمگین شد، زیرا این رسول داشته باشد. اما ابوبکر صدیق از این پیشنھا
خواست امری  بود که اسامه را امیر سپاه قرار داد و ابوبکر صدیق نمی ج خدا

 مقرر داشته، تغییر دھد. ج را که رسول الله
خارج شده و با اسامه و  ھا آن ابوبکر سپاه را ھمراھی نمود و باج) 

بر اسب  که ابوبکر پیاده و اسامه سوار سپاھش خداحافظی کرد، درحالی
کرد. پس اسامه به او گفت: ای خلیفه رسول الله، یا سوار شو و یا  حرکت می

شوم  اجازه بده من پیاده شوم. اما ابوبکر گفت: به خدا سوگند من سوار نمی
ای در راه خدا  شوی. آیا بر من نیست که پاھایم لحظه و تو پیاده نمی
 غبارآلود گردد؟ 

ر در مدینه، از اسامه اجازه خواست و عمر اما ابوبکر در مورد ماندن عم د)
 در میان سربازان در سپاه اسامه بود. پس اسامه به ماندن عمر اجازه داد.

اما خروج اسامه به سوی روم از سرزمین شام، آن ھم در این وقت، از 
یک از قبایل عرب  که این سپاه از ھیچ ھا بود، چنان ترین مصلحت بزرگ

را در  ھا آن اه اسامه ترسیده و خوف و وحشتنگذشتند مگر اینکه از سپ
برگرفت و گفتند: این قوم خارج نشدند مگر اینکه از نیروی قدرتمندی 
برخوردارند و آنان را رھا خواھیم کرد تا به سرزمین رومیان برسند؛ پس 

را شکست دادند  ھا آن سپاه اسامه با رومیان رویارو شده و با آنان جنگیده و
باقی ماندند و پس از آن در صحت  -روز ٧٠و گفته شده  -ز رو ٤٠و در آنجا 
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و سالمتی و ھمراه غنایم بازگشتند و چون برگشتند، ابوبکر ھمراه آنان برای 
  ١جنگ با مرتدین و مانعین زکات آماده شد.

و شگفتا از این حکمت و بصیرت؛ براستی   الله اکبر؛ شگفتا از این موضع
نمایان  ج اطاعت ابوبکر از رسول خدا در این صحنه، حکمت و شجاعت و

شد و ھمین بود که سبب نصرت و پیروزی گردید. با روانه کردن این سپاه 
رعب و وحشت را در قلوب مرتدین و یھود و نصاری وارد  أل بود که الله

 کرد. 
به فضل خداوند متعال و پس از آن تنفیذ امر رسول خدا  ھا اینی  اما ھمه

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿پاه اسامه بن زید بود. مبنی بر روانه کردن س ُ�َالُِفوَن َ�ۡن  �َّ
 ِ ۡمرِه

َ
ِ�مٌ  ۦٓ أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
 با هک آنان« ،]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ

 هک یانیعص برابر در( یبالئ هک بترسند نیا از دیبا نند،ک یم مخالفت او فرمان
 .»شود دچارشان کیدردنا عذاب هک نیا ای گردد، نرشایگ بانیگر) ورزند یم

 ج مساله تاکیدی بر آن است که ھر مسلمان بایستی به امر رسول اللهو این 
توجه داشته و از نھی ایشان دوری ورزد؛ و درواقع ھمین امر است که مدار 

 باشد. سعادت و خوشبختی و پیروزی و نجات در دنیا و آخرت می

                                           
 خیو تار )؛٢/٢٢٦ر (یاألث ابن خ،یالتار یف املکو ال )؛٢/٢٤٦( یطبر خ امامیتار -١

 ،٦/٣٠٤ة (یوالنھا ةیو البدا ؛١٩ص ن،یالراشد الخلفاء عھد - یالذھب امام اإلسالم،
 اةیو ح ؛٧٤ص ،یوطیس نیالد جالل الخلفاء، خیوتار )؛٨/١٥٢( یالبار و فتح )؛٣٠٥

 ،یاسالم خیو تار )؛٤٢٧ ،٤٢٥ ،١/٤٢٣( یاندھلوک وسفی عالمه محمد الصحابة،
 .)٣/٦٤ر (کشا محمود
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 در برابر مرتدین و مانعین زکات س رمطلب ششم: موضع ابوبک
ھای  وفات نموده و دار فانی را وداع گفت، قبیله ج که رسول خدا زمانی

 زیادی از قبایل عرب مرتد شده و نفاق ظاھر گردید. مرتدان دو نوع بودند: 
کسانی که از دین مرتد شده و اسالم را پشت سر انداختند که دسته اول: 

شان. و  د: کسانی که ادعای پیامبری کردند و پیرواننیز دو گروه بودن ھا این
گروه دیگری که از دین برگشته و نماز و زکات را ترک کرده و به ھمان 

 جاھلیت پیش از اسالم بازگشتند.
کسانی بودند که میان نماز و زکات تفاوت قائل شدند و  دسته دوم:

از مرتدین انکار نمودند. این دسته  آن رافرضیت زکات و وجوب پرداخت 
اختالف کردند. که ابوبکر بر  ھا آن ھمان کسانی بودند که صحابه در مورد

ی  ی مرتدین و مانعین زکات پافشاری نمود و پس از آن ھمه جنگ با ھمه
 ١صحابه با وی موافقت نمودند.

وفات نمود  ج که رسول خدا زمانی«گوید:  از ابوھریره روایت است که می
ای از اعراب کافر شدند، عمر بن  الفت رسید و عدهو پس از آن ابوبکر به خ

 ج که رسول خدا جنگی درحالی خطاب به ابوبکر گفت: چگونه با مردم می
َ «فرمودند: 

َ
 إهِل

َ
، َ�َمْن قَاَل: ال ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
قَاتَِل انلَّاَس، َحىتَّ َ�ُقولُوا: ال

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

، َعَصَم ِم�ِّ َما ُ  ا�َّ
َّ

ِ إِال ِه وَِحَسابُُه ىلَعَ ا�َّ  حِبَقِّ
َّ

ُ َوَ�ْفَسُه، إِال
َ

 ماموریت یافتم« :»هل
با مردم بجنگم تا اینکه الاله االالله بگویند، پس ھرکس الاله االالله گفت، 
جان و مالش را از من مصون داشته است مگر به حق آن و حسابش با الله 

 ».است

                                           
اإلسالم،  خیو تار )؛٦/٣١١ة (یوالنھا ةیو البدا )؛١/٢٠٢مسلم ( بر ینوو نگا: شرح -١

 .)٣/٦٧ر (کشا ، محمودیإسالم خیو تار ؛٢٧ص ن،یالراشد الخلفاء عھد یذھب
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ند با ھرکس میان نماز و زکات به خدا سوگ«ابوبکر در پاسخ به وی گفت: 
جنگم، زیرا زکات حق مال است؛ به خدا سوگند اگر  تفاوت قائل شود، می

به عنوان زکات به رسول  آن رابستند و  ریسمانی را که با آن شترشان را می
پرداختند، به عنوان زکات به من نیز نپردازند، به خاطر عدم پرداخت  خدا می

 ».جنگم می ھا آن آن با
گفت: به خدا سوگند دانستم که خداوند س  از این عمر بن خطابپس 

متعال سینه ابوبکر را برای جنگ گشوده است. و فھمیدم تصمیم او حق و 
 ١درست است.

به خدا سوگند با کسی که میان نماز «و در روایتی آمده که ابوبکر گفت: 
ا سوگند جنگم، زیرا زکات حق مال است؛ به خد و زکات تفاوت قائل شود، می

پرداختند، به عنوان  می ج ای را که به عنوان زکات به رسول الله اگر بزغاله
 ٢».جنگم می ھا آن زکات نپردازند، به خاطر نپرداختن آن با

                                           
ش: ( )،١/٥١الله ( إال إله ال قولوای حتی الناس بقتال األمر باب مان،یاإل تابک مسلم، -١

ش: ( )،٣/٢٦٢اة (کالز وجوب باب اة،کالز تابکالفتح،  و شرح آن یو بخار ؛)٢٠
 .)٣٢٢ ،٣/٣٢١( )،١٣/٢٥٠( )،١٢/٢٧٥( ؛)١٣٩٩

 )،١٢/٢٧٥( )،٣/٢٦٢( اةکالز وجوب باب اة،کالز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٢
اما  مسلم ذکر کرده است. و نه یبخار را بزغاله تیو روا ؛)١٣٩٩ش: ( )،١٣/٢٥٠(

ز رسول خدا ثابت شده و عبدالله بن تصمیمی که ابوبکر صدیق گرفت امری است که ا
که در آن ذکر شھادتین و اقامه نماز و پرداختن  روایت کرده است چنان آن راعمر 

 الناس بقتال األمر باب مان،یاإل تابک زکات آمده است. و این حدیث را امام مسلم در
ش: ( )،٢/٩٣( اةکالز تابک در و أبوداود )٢٢ش: ( )،١/٥٣( الله إال إله ال: قولوای حتی

ش: ( )،٥/٣( خمس علی اإلسالم یبن جاء ما باب مان،یاإل در یو ترمذ ؛)١٥٥٦
 )٣٩٣٨ش: ( )،٥/١٤( اةکالز مانع عقوبة باب اة،کالز در یو نسائ ؛)٢٦١٠ ،٢٦٠٩

 اند. روایت نموده
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ترین دلیل بر شجاعت  ی ابوبکر صدیق بزرگ براستی این موضع حکیمانه
کر در آن باشد؛ آری، ابوب و پیشتازی ابوبکر در شجاعت و علم بر دیگران می

اوضاع آشفته بر دیدگاه خود مبنی بر جھاد با مرتدان و مانعین زکات استوار 
ترین نعمتی  بزرگ ج مانده و اصرار ورزید، جھادی که پس از رسول خدا

به مسلمانان ارزانی داشته است و ابوبکر با حکمت و دقت  أل است که الله
شرعی) استنباط و عقل و خرد محکم و استوارش این تصمیم را از علم (

رای و ھم نظر نبودند؛ و بر این  که دیگران ابتدا با وی ھم نمود درحالی
ابوبکر را گرامی داشته،  ھا آن ھایی که خداوند متعال با اساس و دیگر نعمت

 ١باشد. می ج اند که وی برترین امت محمد اھل علم اجماع نموده
و از سوی امت محمد  پس خداوند از ابوبکر راضی باد و او را راضی نموده

 ھا را به او ارزانی دارد. بھترین پاداش
براستی ابوبکر صدیق مسئولیتش در برابر امت را به نحو احسن و بھترین 
شکل ادا نمود، مسئولیتی که عبارت بود از: تثبیت معانی اسالم در قلوب و 

ل، حیات این امت و امر نمودن امت به استقامت و پایداری بر دین الله متعا
شان آمد، بدون افزودن و کاستن از آن؛  ھمان دینی که محمد با آن به میان

را در زندگی خود و کسانی که با او بیعت کردند، به  ھا اینی  و براستی ھمه
 کرد جنگید؛  طور کامل تطبیق داد و با ھرکس چیزی از این دین را انکار می

و اسالم و مسلمانان را ی ا گونه بود که خداوند متعال به وسیله آری، این
عزت بخشیده و دشمنان الله و دینش را خوار و ذلیل نمود. آری، چنین بود 

که ھنگام اعتراض عمر بن خطاب  که در زمان وی دین ناقص نگردید، چنان
براستی وحی قطع شده و دین کامل «به جنگ با مانعین زکات به او گفت: 

ن زنده باشم؟ به خدا سوگند با شده است، آیا پس از آن دین ناقص گردد و م

                                           
 .)١/٢١١( مسلم بر ینوو نگا: شرح -١



 ٢١  س های ابوبکر صدیق گیری مبحث اول: موضع

 ج جنگم. آیا رسول خدا ھرکس میان نماز و روزه تفاوت قائل شود، می
 حِبَقِّ «نفرمود: 

َّ
و یکی از حق و حقوق اسالم پرداخت ». مگر به حق آن« »هاإِال

ی مردم مرا ترک نموده و تنھا  باشد. به خدا سوگند اگر ھمه زکات می
 ١».خیزم ھاد با آنان برمیبگذارند، خود به تنھایی به ج

ی او دین  به وسیله أل به تحقیق ابوبکر صدیق راست گفت؛ براستی الله
که او زنده بود، دین ناقص نگردید؛ و بر این اساس  را حفاظت نمود و درحالی

 است که خالفت وی مملو از اعمال واال و بزرگی است که سر و سامان دادن
در مدت کوتاه خالفت  ھا آن ی ، اما ھمهھای طوالنی است نیازمند سال ھا آن

وی رخ داد؛ خالفتی که بیش از دو سال و سه ماه و ده روز طول نکشید؛ و 
این داللت بر حکمت واالی ابوبکر و فراگیری کامل اسالم و تصمیم ثابت و 

ی  ھای محکم و استوار و ایمانی است که چون با ایمان ھمه استوار چون کوه
و بر این  ٢یابد. مان وی بر ایمان امت محمد برتری میامت مقایسه شود، ای

شود که پس از  اساس است که ابوبکر صدیق از جمله کسانی شمرده می
ھای اسالم را محکم و استوار نموده و مفاھیم  پایه ج وفات رسول خدا

 ٣(اسالمی) را تثبیت نمود که خداوند از او راضی باد و او را راضی کند.
 

                                           
 و أعالم )؛٣/٦٨( رکشا ، محمودیإسالم خیو تار )؛٢٤٦ ،٢/٢٤٥( یطبر خیتار: نگا -١

 .)١/٤٣٤( الصحابة اةیو ح ؛٧٥ص طار،یالب خالد ن،یالمسلم
 .٥٩ص وطی،یس الخلفاء، خینگا: تار -٢
 .)٣/٦١( رکشا محمود ،یإسالم خیو تار ؛٧٣ص ،یوطیس الخلفاء، خیتار نگا: -٣





 

 

 مبحث دوم:
 س حکیمانه عمر بن خطاب  عمواض

مواضع حکیمانه و واالیی به جای مانده و به ثبت رسیده است س  از عمر
ھایی به  امری بس دشوار است، لذا به نمونه ھا آن ی که برشمردن ھمه چنان

 کنیم. عنوان مثال اشاره می

 مطلب اول: موضع وی در اظهار اسالم و هجرت به مدینه
مسلمان شد، تصمیم گرفت قریش از  ج داکه عمر توسط رسول خ زمانی

اسالم آوردنش مطلع شوند، پس در پی کسی برآمد که اخبار مکه را پیش از 
کند و اینگونه خبر اسالم آوردنش را به قریش برساند. پس  ھمه منتقل می

جمیل بن محمد جمحی به وی معرفی شد؛ عمر نزد جمیل رفته و به وی 
ام و وارد دین محمد  من اسالم آوردهدانی که  گفت: ای جمیل، آیا می

که ردایش را  ام؟ جمیل با شنیدن این سخن برخاسته و درحالی شده
کشید به سرعت به راه افتاد تا اینکه به در مسجد رسید، پس فریاد  می

دانید که عمر بن خطاب از دین خود برگشته  برآورد: ای گروه قریش، آیا می
ود، گفت: دروغ است. لیکن من اسالم است. عمر که پشت سر وی ایستاده ب

دھم که معبود بر حقی جز الله نیست و محمد بنده و  آورده و گواھی می
فرستاده اوست. پس قریشیان از مجالس و محافل خود پیرامون کعبه به وی 

 درگیر شد. درگیری میان ھا آن ور شده و با او درگیر شدند و او نیز با حمله
امه داشت. عمر که خسته شده بود، نشست و تا زوال خورشید اد ھا آن

خواھید  ھر چه می«گفت:  که می قریشیان باالی سرش ایستادند درحالی
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بکنید. به خدا سوگند وقتی تعداد ما به سیصد نفر برسد یا ما مکه را برای 
در این ». روید کنید و می برای ما رھا می آن راگذاریم و یا شما  شما می

ای یمانی و لباسی ابریشمی بر تن داشت  یش که ُبردهھنگام پیرمردی از قر
وارد مسجدالحرام شد و با دیدن این صحنه گفت: چه شده است؟ گفتند: 

دین شده است. گفت: ساکت شو، مردی برای خود امری را برگزیده  عمر بی
ی بنی عدی بن کعب  کنید طائفه خواھید؟ نکند گمان می است، شما چه می

خواھید با او بکنید؟ از او دور  اھند کرد تا ھر کاری میاو را تسلیم شما خو
 شوید. 

گوید: به خدا سوگند جمعیت مردم ھمانند  می ب عبدالله بن عمر
 ای بود که بر منطقه کشیده شده بود و کنار زده شد.  پارچه

گوید: پس از اینکه پدرم به مدینه ھجرت کرد به او گفتم: ای  عبدالله می
 که اسالم آوردی و مردم با تو درگیر شدند، مردی کهپدر، روزی که در م

را در مورد تو سرزنش کرد، چه کسی بود؟ خداوند او را پاداش نیکو  ھا آن
 ١دھد. گفت: پسرم، او عاص بن وائل بود که خداوند بدو پاداش نیک دھد.

آری، خداوند متعال با اسالم آوردن عمر و اظھار نمودن اسالمش، اسالم 
گونه  ی او حق و باطل را از ھم جدا نمود و این د و به وسیلهرا عزت بخشی

                                           
د این اسنا: گوید و می ر؛یثک ابن ة،یوالنھا ةیو البدا )؛١/٣٧٠( ھشام ابن رةینگا: س -١

و شرح آن  یبخشی از داستان را در بخار و نگا: )؛٣/٨٢( روایت خوب و قوی است؛
 )؛٨١-٣/٧٩( ةیوالنھا ةیالبدا داستان اسالم آوردن عمر را در: و نگا )؛٧/١٧٧( الفتح
 و فتح ؛١١٥-١٠٩، صیوطیس الخلفاء، خیو تار )؛٣٧١-١/٣٦٤( ھشام ابن رةیو س
 محمود ،یإسالم خیو تار ؛١٨-١٢ص ،یالجوز ابن عمر، ومناقب )؛٧/٤٨( یالبار

 .)١٢٥-٣/١٢١( رکشا



 ٢٥ س کیمانه عمر بن خطابمبحث دوم: مواضع ح

بود که فاروق نامیده شد و پس از آن بود که صحابه نمازشان را اطراف کعبه 
 ١کردند. نگاه می ھا آن خواندند و قریشیان به می

که عمر اسالم آورد، پیوسته با  از زمانی«گوید:  میس  عبدالله بن مسعود
 ٢».معزت و سربلند بودی

اسالم آوردن عمر فتح و پیروزی، و ھجرتش «گوید:  و ھمچنین می
توانستیم آشکارا  نصرت و یاری، و امارتش رحمت بود. به خدا سوگند نمی

پیرامون کعبه نماز بخوانیم تا اینکه عمر مسلمان شد. چون عمر اسالم آورد 
اف کعبه آزاد به مبارزه با آنان برخاست تا اینکه ما را برای نماز خواندن اطر

 ٣».گذاشتند
به سوی بزرگان و روسای کفر رفته و اسالم آوردنش را اعالن  س عمر 
زد تا اینکه آنان را  شان را می شان رفته و درب خانه ھای کرد، بلکه به خانه می

واکنشی از خود نشان دھند و  ھا آن از اسالم آوردنش مطلع کند، تا شاید
ھایی را که به برادران مسلمانش رسانده  ای از شکنجه عمر در پاسخ، گوشه

 ھا آن توانست از بودند، جبران نماید؛ و در این ھنگام خود به تنھایی می
توانست بپذیرد خود در نعمت و رفاه و آسوده باشد و  انتقام بگیرد. عمر نمی

                                           
 سیوطی، الخلفاء، و تاریخ ؛١٩–١٨ص الجوزی، ابن الخطاب، بن عمر نگا: مناقب -١

 صحیح شرح الباری و فتح )؛٣/١٢٤( شاکر محمود إسالمی، و تاریخ ؛١١٥-١١٣ص
 .)٧/٤٤( بخاری

ش: ( )،٧/٤١( عمر مناقب باب الصحابة، فضائل تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٢
 ).٣٨٣٦ش: ( )،٧/١٧٧( األنصار و مناقب ؛)٣٦٨٤

شیبه  ابی  ) ذکر نموده و به طبرانی و ابن٧/٤٨( یالبار فتح در حجر این روایت را ابن -٣
) ذکر نموده و ١١٥ص الخلفاء، خی(تار در آن رانیز  یوطیو س نسبت داده است؛

 قاسم باشند جز اینکه می حیصح جال آن رجال"ر: گوید الزوائد می مجمع ھیثمی در
 .)٣/٧٩( ةیوالنھا ةیالبدا: و نگا )؛٩/٦٢( جدش ابن مسعود را درک نکرده است."
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رو چون اسالمش را اعالن  مسلمانان دیگر تحت شکنجه و اذیت و آزار؛ از این
ور شده و وی را به  با وی درگیر شدند، به عتبه بن ربیعه حمله نمود و قریش

زانو در آورده و انگشتش را در چشم وی فرو کرد که در اثر آن عتبه فریاد 
کشید؛ پس مردم از عمر دور شده و عمر برخاسته و کسی به عمر نزدیک  می

اینکه شد، تا  شد مگر اینکه با یکی از بزرگان نزدیِک به عمر ھمراه می نمی
 ١مردم دست از وی کشیده و بازگشتند.

که اذیت و آزار مشرکان نسبت به مسلمانان شدت گرفته و رسول  و زمانی
ھای مختلفی از  اجازه ھجرت از مکه به مدینه داد، گروه ھا آن به ج خدا

مسلمانان به طور مخفیانه ھجرت به مدینه را آغاز نمودند، اما عمر مخفیانه 
ھیچ یک از «گوید:  طالب روایت است که می ی بن ابیھجرت نکرد. از عل

مھاجرین را سراغ ندارم که به مدینه ھجرت کرد مگر اینکه ھجرتش مخفیانه 
بود جز عمر بن خطاب؛ او چون تصمیم به ھجرت گرفت، شمشیرش را بر 
دوش نھاده و کمانش را بر شانه انداخته و تیرھایی را در دست گرفته و به 

که بزرگان قریش در اطراف کعبه حضور داشتند، ھفت  حالیکعبه آمده و در
بار با قدرت کعبه را طواف نموده و نزد مقام رفته و دو رکعت نماز خوانده و 

گفت: زشت  پس از آن بر ھریک از تجمعات و محافل قریش حاضر شده و می
ھا، ھرکس دوست دارد مادرش به عزایش نشسته و فرزندش  باد این چھره

و ھمسرش بیوه شود، پس پشت این وادی با من روبرو شود؛ اما یتیم شده 
 ٢».ھیچیک از آنان در پی عمر نرفت

                                           
 ،٢/٢٢( البیطار خالد المسلمین، و أعالم )؛٣/١٢٥( شاکر محمود إسالمی، تاریخ: نگا -١

٢٣(. 
و  )؛٣/١٢٥( رکشا محمود ،یإسالم خیو تار ؛١١٥ص ،یوطیس الخلفاء، خیتار: نگا -٢

 .)٢/٢٥( نیالمسلم أعالم



 ٢٧ س کیمانه عمر بن خطابمبحث دوم: مواضع ح

 س مطلب دوم: موضع حکیمانه وی در تثبیت مردم بر بیعت با ابوبکر
ساعده گردھم آمده و در  ، انصار در سقیفه بنیج پس از وفات رسول خدا

گفتند: از میان ما امیری مورد خالفت سعد بن عباده به اتفاق نظر رسیده و 
و از میان شما (مھاجرین) امیری باشد. پس ابوبکر و عمر بن خطاب و 
ابوعبیدة بن جراح با شنیدن این خبر روانه سقیفه شدند. چون عمر خواست 

گفت: به خدا سوگند سخنان  سخن بگوید ابوبکر به وی مجال نداد؛ عمر می
بود و  ھا آن قط بیانخوبی برای گفتن فراھم کرده بودم و قصدم ف

را عنوان نکند؛ سپس ابوبکر سخن گفت و به  ھا آن ترسیدم که ابوبکر می
بھترین و رساترین شیوه سخن گفت و در میان سخنانش فرمود: ما امیر و 

 شما وزیر و معاون ھستید. 
کنیم. از میان ما  پس حباب بن منذر گفت: نه، به خدا سوگند چنین نمی

 ا امیری باشد. امیری و از میان شم
ابوبکر گفت: خیر؛ و لیکن ما امیر و شما وزیر و معاون ھستید. قریش از 

ی اعراب دارای معیشتی متوسط و َنَسبی واال ھستند، پس با عمر  میان ھمه
 یا ابوعبیده بیعت کنید. 

کنیم. تو سرور ما و بھترین ما ھستی و  عمر گفت: بلکه ما با تو بیعت می
؛ پس عمر دست ابوبکر را گرفت و با وی ج رسول خدا ترین ما نزد محبوب

 ١بیعت نموده و مردم نیز با ابوبکر بیعت کردند.
خداوند از عمر راضی باد و او را راضی کند؛ براستی چون در سقیفه 

و چیزی که  -صداھا باال گرفت و ھمھمه بر پا شد و عمر از اختالف ترسید 
ای  گونه فتنه یکی از انصار بود که اینترسید انعقاد بیعت با  بیشتر از آن می

                                           

 متخذاً  نتک لو :ج قول النبي باب الصحابة، فضائل تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
 ).٣٦٦٨ ش:( )،٧/٢٠( الً یخل
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بزرگ بر پا شود چون پس از بیعت مردم با یکی از انصار، دیگر آسان نبود (با 
عمر شتاب ورزیده و برای خاموش کردن  -یکی از مھاجرین) بیعت کنند

آتش فتنه به ابوبکر گفت: دستت را دراز کن. پس ابوبکر دستش را باز 
مود و مھاجران و سپس انصار با ابوبکر بیعت نموده و عمر با وی بیعت ن

 ١کردند.
شنبه که ابوبکر بر منبر نشست، عمر برخاسته و پیش از ابوبکر  روز سه

سخن گفته و پس از حمد و ثنای الھی بیان داشت: ای مردم، من دیروز 
خداوند در کتابش گفته و نه رسول  آن راسخنی در میان شما گفتم که نه 

 ج ن توصیه کرده است. بلکه به نظرم رسید رسول خدابه م آن را ج خدا
خواست ما را در این مساله راھنمایی کند. و اکنون کتاب خدا در میان  می

باشد، اگر به آن چنگ  ھای خدا و رسول می شما است که مملو از راھنمایی
شوید. و افزود: خداوند امر شما را به دست بھترین شما که  بزنید، راھیاب می

ار رسول خداست، سپرده، پس برخیزید و با او بیعت کنید. آنگاه پس از یار غ
 ٢بیعت سقیفه، بیعت عمومی آغاز شد.

گونه بود که عمر بن خطاب مردم را به بیعت با ابوبکر تشویق  آری، این
کرد و آنان را متقاعد نمود تا اینکه ھمه به خالفت ایشان راضی شدند و 

فتنه و اختالفی که در شرف بروز بود، نجات  خداوند متعال امت اسالم را از
وی   داد. حقا که شایسته است در میان مواضع حکیمانه عمر، نقش و موضع

در اتفاق مردم بر امامت ابوبکر، با آب طال ثبت گردد. موضعی واال از 
 حکیمانه.  ترین مواضع بزرگ

                                           
 ةیو البدا )؛٤/٣٣٩( ھشام ابن رةیو س )؛٧/٣٢( یبخار حیصح شرح یالبار فتح: نگا -١

 .٥١ص الخلفاء، خیو تار )؛٢/١١ابة (الصح اةیو ح )؛٦/٣٠١( )،٥/٢٤٦( ةیوالنھا
 خیو تار )؛٦/٣٠١( )،٥/٢٤٨( ةیوالنھا ةیو البدا )؛٤/٣٤٠( ھشام ابن رةیس: نگا -٢

 .)٣/٥٧( رکشا محمود ،یإسالم
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 مطلب سوم: موضع حکیمانه وی در اصالح خانواده پیش از مردم
خواست مسلمانان را  کرد؛ چون می اش قاطع برخورد می با خانوادهعمر 

را از چیزی نھی کند که صالح و نجاح و  ھا آن به چیزی امر کند یا اینکه
کرد و پیش از ھمه به پند  اش آغاز می در آن بود، ابتدا از خانواده ھا آن فالح

بن عمر روایت پرداخت؛ از سالم بن عبدالله  می ھا آن و اندرز و وعید دادن
چون عمر برای نھی کردن مردم از چیزی بر منبر باال «گوید:  است که می

گفت: من مردم را از چنین  می ھا آن اش را جمع نموده و به رفت، خانواده می
نگرد، به  که پرنده به گوشت می و چنان نھی نمودم و براستی مردم چنان

بینم آنچه از آن نھی  ما را نمییک از ش کنند، سوگند به الله ھیچ شما نگاه می
دھد، مگر اینکه او را چندین برابر دیگران مجازات  نمودم، انجام می

 ١».کنم می
باشد. زیرا مردم پیش از ھمه به  حکیمانه می   ترین مواضع این از بزرگ

خواند، در  نگرند که آیا آنچه دیگران را به سوی آن فرامی شخص دعوتگر می
ق داده است و در این راستا به تطبیق آن بر قول و عمل خویش تطبی
 نگرند. خانواده و زیر دستانش می

 مطلب چهارم: موضع حکیمانه عمر در دعوت به تواضع در برابر الله متعال
با وجود قوت و نیرویی که در دین داشت و با وجود شدت و  س عمر

م از آن شجاعتی که در برابر دشمنان خدا داشت و با ھیبتی که در میان مرد
کرد، اما فردی متواضع و فروتن بود و  برخوردار بوده و شیطان از او فرار می

در حدود الھی توقف نموده و حد و مرزھای خداوند متعال را به خوبی 

                                           
 )؛٣/٣١( ریاث ابن خ،یالتار یف املکو ال )؛٢/٦٨( یطبر امام ،کوالملو األمم خیتار: نگا -١

 .)٢/٥٤( طاریب ن،یالمسلم و أعالم ؛)٣/٤٠٤( رکشا محمود ،یإسالم خیو تار



 ج اصول و مبانی دعوت در سیرت اصحاب احمد    ٣٠

ترین مردم نزد من کسی است که  محبوب«گفت:  رعایت نموده و می
  ١»ھایم را به من ھدیه کند. (گوشزد کند) عیب

 توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود: از این میان می
گذشت و نزد آنان نشست، به او  که از جابیه در راه ایلیاء می زمانی الف)

ھا مناسب نیست و  گفته شد: تو پادشاه عرب ھستی، شتر برای این سرزمین
مقصودش لباس وصله داری بود  -اگر چیزی جز آنچه بر تن داری بپوشی

و قاطری غیر عربی سوار شوی، این در چشم رومیان  -که عمر بر تن داشت
 أل از جایگاه باالتری برخوردار است. اما عمر گفت: ما قومی بودیم که الله

 کنیم. ما را با اسالم عزت بخشید و عزت را در غیر الله جستجو نمی
که  پس از آن عمر از جابیه به سوی بیت المقدس حرکت نمود درحالی

پس قاطری نزد وی آوردند که اندکی بر آن سوار شترش خسته شده بود 
شد، سپس به ھمراھانش گفت: او را نگه دارید، نگه دارید، پس از آن پیاده 

گونه  ای به صورتش زد و گفت: خداوند کسی که تو را این شده و ضربه
کردم مردم  ھاست. گمان نمی آموزش داده، نیامرزد. این (چھار پا) از اسب

شوند. شترم را بیاورید. سپس پیاده شد و بر شتر سوار  یبر شیاطین سوار م
 ٢شد. از آن به بعد دیگر ھیچ قاطری را سوار نشد.

به سوی شام حرکت نمود، در راه به  س که عمر بن خطاب زمانی ب)
ھایش را در  تنی برخورد، لذا از شترش پایین آمده و موزه مکانی برای آب

که شترش نیز با او  تنی کرد درحالی برا با دستش گرفت و آ ھا آن آورده و

                                           
 ن،یالمسلم و أعالم ؛١٥٤ص ،یالجوز ابن الخطاب، بن عمر نیالمؤمن ریأم مناقب: نگا -١

 .٥٩ص طار،یالب خالد
 بن عمر نیالمؤمن ریأم و مناقب )؛٧/١٣٥( )،٧/٦٠( )،٧/٥٧( ةیوالنھا ةیالبدا: نگا -٢

 .١٥١ ،١٥٠ص ،یالجوز ابن الخطاب،
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بود. ابوعبیده به او گفت: امروز کاری کردی که نزد مردم بسیار بزرگ است، 
اش زد و گفت: وای، ای  ای به سینه چنین و چنان کردی. پس عمر ضربه

ترین مردمان و  رفت، شما ذلیل ابوعبیده از تو انتظار این سخن نمی
شما را با اسالم عزت  أل ودید که اللهشان ب حقیرترین آنان و کمترین

بخشید، ھرگاه عزت و سربلندی را در چیزی غیر از اسالم جستجو کنید، 
 ١گرداند. خداوند شما را ذلیل و خوار می

به س  ای از عمر بن خطاب اما در مسیر دعوت الی الله مواضع حکیمانه
تصر در این مخ ھا آن ی جای مانده و به ثبت رسیده است که ذکر ھمه

 ٢گنجد. نمی

                                           
و  ؛٥٩ص طار،یالب خالد ن،یالمسلم و أعالم )؛٧/٦٠( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیالبدا: نگا -١

 .١٥٠ص ،یالجوز ابن الخطاب، بن عمر نیالمؤمن ریأم مناقب
داد. و بر این  عمر چنان بر تواضع حریص بود که نفس خویش را بدان عادت می -٢

ات آن خواند به تادیب و مجاز اساس بود که چون نفسش او را به منکری فرامی
ترساند. از انس روایت  پرداخته و نفسش را مخاطب قرار داده و از عذاب خداوند می

گوید: باری ھمراه عمر بودم که برای قضای حاجت به باغی وارد شد.  است که می
گفت: عمر بن خطاب،  که میان من و او دیواری بود شنیدم که می درحالی

کنی  ند خطاب، یا تقوای الھی را پیشه میامیرالمومنین؛ به به؛ به خدا سوگند ای فرز
 کنم.  یا اینکه تو را عذاب می

کرد که در این مورد با وی  و گفته شده: باری مشکی بر گردن انداخته و حمل می
بینی واداشت پس تصمیم گرفتم  سخن گفتند، پس فرمود: نفسم مرا به خود بزرگ

 چنین او را ذلیل کنم. 
شنید بر وی گران آمده و به سرعت  ای از قرآن می آیه و عمر چنان بود که گاھی چون

افتاد. نگا:  به خانه رفته و چند روزی به خاطر ترس از خداوند در بستر بیماری می
 ). ٧/١٣٥البدایه والنھایة (
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با قول و فعل خویش س  آری، در این مواضع واال و سراسر حکمت، عمر
جویی  کند عزت و سربلندی و تمکین از طریق کبر و برتری به مردم بیان می

آید، بلکه این عزت و سربلندی و  و ُعجب یا جاه و زور و قدرت به دست نمی
جسته و چنگ زند؛ و آید که به اسالم تمسک  تمکین برای کسی فراھم می

به ابو عبیده گفت:  – تر گذشت در خبری که پیش – بر این اساس بود که
شما را با  أل ترین و حقیرترین و کمترین مردم بودید که الله شما ذلیل«

اسالم عزت بخشید؛ پس ھرگاه عزت را از غیر الله بخواھید، الله شما را ذلیل 
 ». خواھد نمود

 ج د و او را راضی کند و از سوی امت محمدخداوند از فاروق راضی با
ھا را بدو ارزانی دارد. براستی اعمال بزرگی انجام داده و راه  بھترین پاداش

حکمت را در پیش گرفته و در مسیر حکمت حرکت نمود، حکمتی که چون 
به کسی داده شود، درحقیقت خیر بسیاری به او داده شده است؛ عالوه بر 

در مورد مشرکین از جمله یھود و نصاری و  ج خدا عمر وصیت رسول ھا این
پیش از وفات فرمودند:  ج مجوس و... را جاری نمود، آنجا که رسول خدا

ْخرُِجوا«
َ
ِ��َ  أ مشرکان را از جزیره العرب بیرون « ١:»الَعَرِب  َجِز�َرةِ  ِمنْ  الُمرْشِ

 ».کنید

                                                                                           
 ابن خ،یالتار یف املکو ال ،٥٦٨ ،٢/٥٦٧ ،یطبر خیبه دیگر مواضع عمر بنگر در: تار

 ةیوالنھا ةیو البدا ؛٦٩ص ،یالجوز ابن الخطاب، بن عمر و مناقب )؛٣/٣٠( ریاث
 .)٢/٩٧( یاندھلوک عالمه الصحابة، اةیو ح )؛٣/١٣٥(

 العرب رةیجز من ھودیال إخراج باب والموادعة، ةیالجز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
 یوصی ءیش له سیل لمن ةیالوص باب ة،یالوص تابک و مسلم، ؛)٣١٦٨ش: ( )،٦/٢٧١(
 ).١٦٣٧ش: ( هیف
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رکی در پس عمر جزیرة العرب را از وجود مشرکان پاک نموده و ھیچ مش
 را تطبیق نمود. ج گونه امر رسول خدا آن باقی نماند و این





 

 

 مبحث سوم:
 س های عثمان بن عفان گیری موضع

از عثمان نیز در طول حیات مبارکش، مواضع حکیمانه بسیاری به جای 
 اشاره خواھیم کرد. ھا آن مانده و به ثبت رسیده است که به چند نمونه از

 وال بسیار در راه الله متعالمطلب اول: انفاق نمودن ام
عثمان از جمله ثروتمندانی بود که خداوند متعال آنان را (از مال دنیا) 

نیاز کرده بود. او صاحب تجارت و ثروت و اموال ھنگفتی بود، اما این  بی
اموال را در راه فرمانبرداری از خداوند متعال و در راستای کسب رضای 

 نه در ھر امر خیری سبقت گرفت چنانگو حضرت حق استفاده نمود و این
 ترسید. کرد و از فقر و تنگدستی نمی که انفاق می

عثمان در راه الله متعال اشاره   ھایی از انفاق اکنون تنھا به نمونه
 کنیم: می

وارد مدینه شد، متوجه شد در مدینه آب  ج که رسول خدا زمانی الف)
 ج باشد. پس رسول خدا شیرین اندک بوده و منبع آن فقط چاه رومه می

ُ ِمنَْها «فرمودند: 
َ

َمْن �َْشرَتِي برِْئَ ُروَمَة َ�يَْجَعَل َدلَْوُه َمَع ِدالَِء الُْمْسِلِمَ� خِبَْ�ٍ هل
َنَِّة؟

ْ
چه کسی چاه رومه را خریده و پس از آن سطل خویش را « ١»يِف اجل

                                           
 حیصح: و نگا ؛)٣٦٠٥ش: ( )،٦/٢٣٥( المساجد وقف باب ا،یالوصا تابک ،ینسائ -١

و  ؛)٣٦٩٩ش: ( )،٥/٦٢٧( عثمان مناقب باب المناقب، ،یو ترمذ )؛٢/٧٦٦( یالنسائ
 .)٧/٥٤( یالبار و فتح )؛١٠/١٩٦( یاألحوذ وتحفة )؛٣/٢٠٩( ،یالترمذ حیصح: نگا
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ن قرار را در اختیار مسلمانا ھای مسلمانان قرار داده (چاه  ھمچون سطل

َمْن َحَفَر «و نیز فرمودند: » دھد) و برای وی بھتر از آن در بھشت باشد؟ می
َنَّةُ 

ْ
حفر کند، پاداش وی بھشت  ھرکس چاه رومه را« ١»برِْئَ ُروَمَة فَلَُه اجل

 ».خواھد بود
کرد  به مدینه، ھرکس از آب رومه استفاده می ج پیش از ورود رسول خدا

که مھاجران به مدینه رسیدند آبی برای  ؛ ھنگامیپرداخت می آن راباید بھای 
غفار صاحب چاھی بود که به آن رومه گفته  خوردن نیافتند. مردی از بنی

جات  به ازای یک مد گندم یا دیگر حبوبات و میوه آن راشد و ھر سطل  می
 فروخت. می

َنَّةِ يبِ ت«به وی فرمودند:  ج رسول خدا
ْ
در برابر  آن را« »عِنيها بَِعْ�ٍ يِف اجل

ام  وی گفت: ای رسول خدا، من و خانواده» فروشی؟ ای در بھشت می چشمه
را به قیمت سی  درآمدی جز آن نداریم. چون این خبر به عثمان رسید، چاه 

آمده و گفت: آیا پاداشی را  ج و پنج ھزار درھم خرید. سپس نزد رسول خدا
من نیز قرار  که برای صاحب چاه قرار دادی (بھشت در عوض چاه) برای

در اختیار  آن رافرمود: آری، عثمان گفت:  ج دھی؟ رسول خدا می
 ٢».دھم مسلمانان قرار می

                                           
ش: ( )،٥/٤٠٧بئرًا ( أو أرضاً  وقف إذا باب ا،یاالوص تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 .١٥١ص ،یوطیس الخلفاء، خیتار: و نگا )؛٨/١١١( )،٧/٥٢( ،)٢٧٧٨
با سندش به  آن را) ذکر نموده و ٥/٤٠٧( یالبار فتح در حجر این داستان را ابن -٢

 یالترمذ سنن شرح یاألحوذ تحفة: دھد؛ ونگا نسبت می» الصحابة«بغوی در 
)١٠/١٩٦(. 



 ٣٧ س های عثمان بن عفان گیری مبحث سوم: موضع

به  آن راو گفته شده: چاه رومه متعلق به فردی یھودی بود که آب 
به بیست ھزار درھم خرید و در اختیار  آن رافروخت و عثمان  مسلمانان می

 ١داد. ثروتمند و فقیر و در راه مانده قرار
در مدینه مسجدالنبی را بنا نمود و  ج پس از اینکه رسول خدا ب)

شدند تا نمازھای پنجگانه را خوانده و سخنان  مسلمانان در آن جمع می
و در  -شد  اوامر و نواھی صادر می ھا آن که در -رسول خدا را بشنوند 

به آن  شان را فراگرفته و از آنجا روانه غزوات شده و سپس مسجد امور دین
بازگردند؛ مسجدالنبی نیاز به وسعت بیشتری داشت و با توجه به اینکه 

ی مردم را  ی این امور از مسجد بود، مسجد دیگر گنجایش ھمه نشات ھمه
ی زمین  برخی از صحابه را تشویق نمود تا قطعه ج نداشت، پس رسول خدا

یابد، پس  کنار مسجد را خریده و به مسجد اضافه شود تا اینکه مسجد وسعت

ُ ِمنَْها يِف «فرمودند:  ْ�ٍ هلَ
�َدَها يِف الَْمْسِجِد خِبَ َمْن �َْشرَتِي ُ�ْقَعَة آِل فَُالٍن َ�َ�ِ

ھرکس قطعه زمین آل فالن را خریده و به مسجد اضافه کند، « »اجلَنَِّة؟
پس عثمان از اصل مال ». باشد پاداشی بھتر از آن برای وی در بھشت می

قیمت بیست و پنج ھزار درھم یا بیست ھزار درھم خریده به  آن را ٢خویش
گونه عثمان بن عفان در توسعه مسجد برای  و این ٣و به مسجد اضافه نمود.

                                           
 طاریالب خالد ن،یالمسلم و أعالم )؛١٠/١٩٠( یالترمذ سنن شرح یاألحوذ تحفة: نگا -١

 .)٥/٤٠٨( یالبار و فتح )؛٣/٣٩(
 حیصح: و نگا ؛)٣٧٠٣ش: ( )،٥/٦٢٧( عثمان مناقب باب المناقب، تابک ،یترمذ -٢

ش: ( )،٦/٢٣٥( المساجد وقف باب ا،یالوصا تابک ،یالنسائ و )؛٣٢٠٩(ش:  یالترمذ
٣٦٠٦.( 

 حیصح: و نگا ؛)٣٦٠٥ش: ( )،٦/٢٣٤( المساجد وقف باب ا،یالوصا تابک ،ینسائ -٣
 ).٢/٧٦٦( یالنسائ
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مسلمانان نقش محوری داشت؛ که خداوند از او راضی باد و او را راضی 
 ١کند.

ی تبوک حرکت کند،  تصمیم گرفت برای غزوه ج که رسول خدا زمانی ج)
صحابه را به بذل و بخشش در راه خدا تشویق نمود تا اینکه  ثروتمندان

برای جنگ با روم  آن را ج العسرة تجھیز شود؛ سپاھی که رسول خدا جیش
ترتیب داده بود، پس ھریک از صحابه که اموالی داشت، برحسب توانایی خود 

ه ترین انفاق از سوی عثمان بود، انفاقی ک انفاق نمود. اما در این میان بزرگ
که در تاریخ ثبت شده، عثمان در این  انفاق نکرد؛ چنان  ھیچکس مانند آن

اش انفاق نموده و با ھزار دینار به خانه  ی بار و بنه غزوه سیصد شتر با ھمه
 ج را در اختیار ایشان قرار داد و رسول خدا ھا آن آمده و ج رسول خدا

 َعِمَل  َما ُ�ثَْمانَ  رَضَّ  َما«کرد، فرمود:  زیرورو می  را در خانه ھا آن که درحالی
َْومِ  َهَذا َ�ْعدَ 

ْ
پس از امروز عثمان ھر عملی انجام دھد زیان نخواھد « :»ايل

 ٢و این را چند بار تکرار فرمود.». دید
براستی این انفاق بزرگی است که بر صدق عثمان و قوت ایمان و اشتیاق 

کند؛  وی داللت میوی نسبت به پاداش خداوند و ترجیح آخرت بر دنیا نزد 
براستی به ثوابی بزرگ و پاداشی که پس از آن پاداشی نیست دست یافت، 

                                           
 .)٣/٤١( طاریالب خالد ن،یالمسلم و أعالم )؛٥/٤٠٨( یالبار فتح: نگا -١
 آن را مکو حا) ٣٧٠٠ش: ( )،٥/٦٢٦( عثمان مناقب باب المناقب، تابک ،یترمذ -٢

 فتح: و نگا )؛٣/١٠٢( بی با وی موافقت کرده استروایت و صحیح دانسته و ذھ
 ھشام ابن رةیوس )؛٨/١١١( )،٥/٤٠٨( )،٧/٥٤( یبخار حیصح شرح یالبار

 ؛١٥١ص ،یوطیس الخلفاء، خیو تار )؛٧/٢٠١( )،٥/٤( ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٤/١٧٢(
 خیوتار )؛٢١٠ ،٣/٢٠٨( یالترمذ حیصح: ونگا )؛٢٦٥ ،٢/٢٦٤( الصحابة اةیوح

 .)٢/٣٥٣( )،٣/٢٢٣( رکشا محمود ،یإسالم
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َنَّةُ «فرمود:  ج آنجا که رسول خدا
ْ
ِة فَلَُه اجل ُعرْسَ

ْ
َز َجيَْش ال ھرکس « ١:»َمْن َجهَّ

 ».العسرة را تجھیز کند پاداش وی بھشت است جیش

بر یک قرائت و مطلب دوم: موضع واالی عثمان در متفق نمودن امت 
 ریشه کن نمودن اختالف

ترین مواضع حکیمانه و واالی عثمان، جمع کردن امت محمد بر  از بزرگ
باشد؛ این  ھای عثمان می ترین فضائل و نیکی یک قرائت بود و این از بزرگ

عثمان بود که مردم را بر یک قرائت جمع نموده و مصحف را بر مبنای 
ھای عمر مبارک  در واپسین سال ج خدای جبرئیل بر رسول  آخرین عرضه

 حضرت، جمع آوری نمود.  آن
حذیفة بن یمان در غزوه اھل شام در فتح ارمنستان  ی این امر: اما انگیزه

ای از شامیان حضور  و آذربایجان ھمراه اھل عراق بود؛ در این غزوه عده
بن کعب داشتند که قرآن را بر مبنای قرائت مقداد بن اسود و ابودردا و ابی 

خواندند و در طرف دیگر گروھی از عراقیان نیز بودند که قرآن را بر  می
خواندند. این امر سبب شد  مبنای قرائت عبدالله بن مسعود و ابوموسی می

که از جواز قرائت بر ھفت حرف اطالعی نداشتند، ھریک قرائت  تا کسانی
بر دیدگاه  خود را نسبت به دیگری برتر دانسته و چه بسا که دیگری را

کرد. این مساله منجر به اختالف  نادرست دانسته یا اینکه او را تکفیر می
شدید و انتشار سخنان ناروا و ناصواب در میان مردم شده بود. پس حذیفه 
نزد عثمان رفته و در مورد اختالف آنان در قرائت قرآن ھشدار داده و گفت: 

که ھمچون یھود و نصاری که ای امیر مومنان، این امت را دریاب پیش از آن
شان اختالف نمودند، در مورد قرآن اختالف کنند؛ در  ھای در مورد کتاب

                                           
ش: ( )،٥/٤٠٧( بئراً  أو أرضاً  وقف إذا باب ا،یالوصا تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 .)٧/٢٠١( ةیوالنھا ةیالبدا: و نگا تر تخریج آن گذشت؛ وپیش ؛)٢٧٧٨
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 چنین شرایطی بود که عثمان صحابه را جمع کرد و در زمینه جمع قرآن با
مشورت نمود و مصلحت را در آن دید که مصحف را بر یک حرف  ھا آن

مع کند، چرا که در این بنویسند و مردم مناطق مختلف را بر آن مصحف ج
 امر مصلحت بزرگی نھفته بود: پایان یافتن نزاع و دفع اختالف.

ھایی را که  بنابراین کسی را نزد ام المومنین حفصه فرستاد تا صحیفه
ھا در  را داده بود، بگیرد. آن صحیفه ھا آن ابوبکر به زید بن ثابت دستور جمع

و پس از اینکه عمر فوت شد، نزد دوران ابوبکر نزد وی و پس از او نزد عمر 
 ام المومنین حفصه باقی ماند.

ھا آورده شد، عثمان به زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و  که صحیفه زمانی
برداری کنند و  نسخه ھا آن عبدالرحمن بن حارث بن ھشام دستور داد تا از

بر لغت  آن رادستور داد اگر در بخشی با یکدیگر اختالف نمودند،  ھا آن به
ھای نزد حفصه  قریش بنویسند و آنان نیز چنین کردند. چون از صحیفه

ای یکی  را به حفصه بازگرداند و به ھر منطقه ھا آن برداری شد، عثمان نسخه
ھا یا  برداری شده فرستاد و دستور داد دیگر صحیفه ھای نسخه از مصحف

 ١ھایی که از قرآن بود، بسوزانند. مصحف
ر ھفت عدد بودند؛ مصحفی به مکه و مصحفی به شام ھای ماد اما مصحف

و مصحفی به یمن و مصحفی به بحرین و مصحفی به بصره و مصحفی به 
ھا به  ی این مصحف کوفه فرستاده شده و مصحفی در مدینه باقی ماند. ھمه

 شد.  مصاحف عثمانیه گفته می ھا آن خط زید بن ثابت بود و به

                                           
 )،١١ ،٩/١٠( القرآن جمع باب القرآن، فضائل تابک الفتح، و شرح آن یبخار: نگا -١

نُفِسُ�مۡ ﴿باب  ر،یالتفس تابکو  ؛)٤٩٨٧ش: (
َ
 ﴾لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 الخلفاء، خیوتار )؛٧/٢١٧( ةیوالنھا ةیو البدا ؛)٤٦٧٩ش: ( )،٨/٣٤٤( ،]١٢٨[التوبة:
 .٧٧ص ،یوطیس
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خاطر دستور عثمان به این امر و ھا به عثمان به  نسبت این مصحف
ھای دیگری که نزد مردم  آوری قرآن در زمان امارت وی بود. و مصحف جمع

بوده و با این مصاحف ھفتگانه اختالف داشت، سوزانده شد. و صحابه در 
مشورتی که با یکدیگر در مورد نوشتن مصحفی واحد داشتند، بر این امر 

تحد و متفق شدند. ولله الحمد اجماع نمودند و امت بر این مصاحف م
 ١والمنه.

گونه بود که اتحاد و انسجام و اتفاق حاصل گردیده و اختالف و  آری، این
و پس از آن به فضِل حکمت عثمان  أل تفرقه نابود گشته و به فضل الله

 ھا متحد و یکپارچه گردید. قلب

                                           
)؛ اما تفاوت جمع قرآن ٩/٢٠( یالبار و فتح )؛٧/٢١٧( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیالبدا: نگا -١

عثمان از این قرار بود که ابوبکر برای اینکه مبادا با فوت شدن  توسط ابوبکر و
حافظان قرآن بخشی از قرآن از بین رود به جمع قرآن پرداخت زیرا تا آن زمان قرآن 
کریم به صورت مصحفی یکجا تھیه نشده بود؛ پس ابوبکر صدیق آیات قرآن کریم را بر 

ھای  ه بود در مصحفھا مشخص کرد مبنای ترتیبی که رسول خدا در سوره
که به خاطر وسعت لغات در مورد قرائت آن، اختالف  ای گردآورد اما زمانی جداگانه

زیاد شد و این امر منجر به تخطئه یکدیگر شد، عثمان به خاطر ترس از فتنه از تمام 
را در قالب یک مصحف  ھا آن برداری کرده و مصاحفی که ابوبکر تھیه دیده بود نسخه

 ارائه داد.
 نیالد جالل امام الخلفاء، خیوتار )؛٩/٢١( یالبخار حیصح شرح یالبار فتح: نگا
 .٧٧ص ،یوطیس





 

 

 مبحث چهارم:
 س طالب حکیمانه علی بن ابی  مواضع

بود که از میان مردان،  ج لب پسر عموی رسول خداطا علی بن ابی 
اولین فردی بود که اسالم آورد و از میان زنان خدیجه اولین زنی بود که 
اسالم آورد و از میان غالمان زید بن حارثه اولین کسی بود که اسالم آورد. 
علی از پیشگامان اولین بود که به اسالم روی آورد؛ از وی مواضع حکیمانه و 

 ھا آن دی به جای مانده و به ثبت رسیده که ھر مسلمانی به خاطرمتعد
در این مختصر  ھا آن ی کند؛ اما ذکر ھمه احساس عزت نموده و افتخار می

قھرمانانه و حکیمانه   رو تنھا به ذکر چھار نمونه از مواضع میسر نیست، از این
کتفا طالب در راستای کسب رضای خداوند و پاداش آخرت، ا علی بن ابی

 ١کنیم. می

 ج خدا در جان فدایی برای رسول س طالب مطلب اول: موضع علی بن ابی
 و دعوتش

چون قریش در دارالندوة جلسه تشکیل داد و بر کشتن رسول خدا 
گاه نمود. و  ھم پیمان شدند، خداوند متعال پیامبرش را از این دسیسه آ

که قصد قتل  یترین مردمان بود تصمیم گرفت کسان رسول خدا که باحکمت
 ج او را دارند، بسترش را تحت نظر داشته باشند و منتظر بمانند تا رسول خدا

طالب این جوان قھرمان را امر  خارج شود، پس علی بن ابی ھا آن به سوی

                                           
 .)٧/٢٢٣( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیالبدا: نگا -١
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نمود تا این شب را به جای پیامبر در بستر بخوابد. براستی چه کسی در 
که دشمنان  ابد، درحالیکند در بستر پیامبر بخو چنین شرایطی جرات می

تواند چنین  خانه را محاصره نموده و در انتظار قتل او ھستند؟ چه کسی می
داند چون در بستر  که می ای بماند درحالی کاری کرده و در چنین خانه

 دھند؟ گذارند و تشخیص نمی بخوابد، دشمنان میان او و پیامبر فرقی نمی
به فضل  - ھا آن ترین و شجاعبراستی چنین کاری جز از مردان قھرمان 

 آید، که خداوند از علی راضی باد و او را راضی کند. بر نمی - أل الله
ھا و  رسول خدا به علی امر کرد تا چند روزی برای ادای امانت 

شان، در  به صاحبان ھا آن ھایی که نزد رسول خدا بود و بازگرداندن وصیت
ھم به  ن پیامبر نزد ایشان بود، آنھایی که از دشمنا مکه بماند؛ تحویل امانت
 ١باشد. ترین مصادیق عدالت و ادای امانت می طور کامل؛ و این از بزرگ

در غزوه بدر در رویارویی با  س طالب مطلب دوم: موضع علی بن ابی
 سران کفر

ذکری به میان آید، نام علی بن  ج چون از غزوات بزرگ رسول خدا
که گاھی پرچم در دست دارد و گاھی  یابی، طالب را مقرون بدان می ابی

ھای مستحکم را فتح نموده و  جمع دشمنان را متفرق نموده و گاھی قلعه
 کند؛ براستی که او معلمی قھرمان بود. ھا را ویران می بت

که دو سپاه به یکدیگر رسیده و با یکدیگر رویارو  در جنگ بدر، آنگاه 
ر شده و سید و سرور انبیاء شدند و دو طرف معرکه در پیشگاه خداوند حاض

از پروردگاش طلب یاری و مدد نموده و صحابه به تضرع و زاری در پیشگاه 
ی بالھا روی آوردند، پیش از  ھا و زمین و برطرف کننده پروردگار آسمان

                                           
 .١٦٦ص ،یوطیس الخلفاء، خیتار: نگا -١
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 -ور شدن آن، عتبة بن ربیعه  برافروخته شدن آتش جنگ و درگیری و شعله
برای نبرد از سپاه مشرکان  - خواست شجاعت خود را نشان دھد که می

خارج شده و برادرش شیبه و فرزندش ولید ھمراه وی از سپاه خارج شدند 
قرار گرفت؛ پس چون میان دو صف قرار  ھا آن که او در وسط درحالی

گرفتند، مبارز طلبیدند که سه نفر از انصار برای مبارزه اعالن آمادگی 
و عبدالله بن  -ندان عفراءفرز -کردند: عوف بن حارث و معوذ بن حارث

رواحة؛ مشرکان گفتند: شما کیستید؟ گفتند: گروھی از انصار. (مشرکان) 
ندا سر داد: ای محمد،  ھا آن گفتند: ما را به شما نیازی نیست. و منادی

مان به سوی ما بفرست که در حد و اندازه ما باشند؛  کسانی را از میان قوم
حارث، برخیز ای حمزه و برخیز ای علی؛ پس گفته شد: برخیز ای عبیدة بن 

چون این سه نفر به مشرکان نزدیک شدند، (مشرکان) گفتند: شما کیستید؟ 
عبیده گفت: عبیده؛ و حمزه گفت: حمزه و علی گفت: علی. مشرکان گفتند: 

با عتبه و حمزه با  -که پیرترین قوم بود -ھمرزمانی گرامی. پس عبیده
به نبرد و پیکار پرداختند. در ھمان آغاز نبرد  شیبه و علی با ولید بن عتبه

علی ولید را کشت و حمزه شیبه را از پای درآورد، اما عبیده و عتبه که با 
ای خورده بود، پس حمزه و  جنگیدند ھریک از طرف مقابل ضربه یکدیگر می

شان بر عتبه حمله کرده و کارش را یکسره کرده و  علی با شمشیرھای
ا حمل نموده و به سپاه مسلمانان ملحق کردند. و به شان عبیده ر دوست

این آغاز نصر و پیروزی و باعث شجاعت و تقویت مسلمانان و  أل اذن الله
 ١خواری و رعب و وحشت در قلوب مشرکان شد.

                                           
 یالبار و فتح با اندکی تصرف، )٢٧٣ ،٣/٢٧٢( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیالبدا: نگا -١

 )؛١/١١٧( أحمد و داستان مبارزه را امام )؛٣/١٧٩( میالق ابن المعاد، و زاد )؛٧/٢٩٩(
ذکر  یعل ثیحد من المبارزة باب الجھاد، یف )؛٢٦٦٥(ش:  )،٣/٥٢( داود أبو

 .)٢/٥٠٧داود ( یأب سنن حیصح: نگا اند و اسناد آن قوی است؛ نموده
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من اولین کسی «گوید:  کند که می طالب روایت می بخاری از علی بن ابی
شگاه حضرت حق زانو ھستم که در روز قیامت برای دادخواھی در پی

ست که این آیه نازل شده ھا آن گوید: و در مورد زنم. قیس بن عباد می می

ْ ٱ۞َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿است:   دسته دو هک نانیا« ،]١٩[الحج:  ﴾ِ� َرّ�ِِهۡمۖ  ۡخَتَصُموا
  ١.»اند نشسته شکشمک و به اند پرداخته جدال به خدا درباره باشند یم ھم مقابل

کسانی ھستند که در روز بدر با یکدیگر به نبرد و پیکار  ھا آن گوید: می
برخاستند: حمزه و علی و عبیده بن حارث و شیبه بن ربیعه و عتبة بن ربیعه 

 ٢و ولید بن عتبه.
را راضی کند. براستی آنان در  ھا آن ی صحابه راضی باد و خداوند از ھمه

 أل دادند، الله تی نمیراه خدا به مالمت مالمت کنندگان توجه نکرده و اھمی

ْ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱّمَِن ﴿فرماید:  می ْ َما َ�َٰهُدوا َ ٱرَِجاٞل َصَدقُوا ن  �َّ َعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ
ْ َ�ۡبِديٗ�  ۥقََ�ٰ َ�َۡبهُ  لُوا ۖ َوَما بَدَّ ن يَنَتِظُر ان یدر م« ،]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣َوِمۡنُهم مَّ

 یاند. برخ ه با او بستهک یمانیاند در پ هه با خدا راست بودکھستند  یمؤمنان مردان
ز در انتظارند ین یبرخ اند) و دهیشکشربت شھادت سر اند (و مان خود را بسر بردهیپ

رد). آنان کم خواھند ین تسلیجان را به جان آفر گردد و یق میق رفیتوف کی(تا 
 ف ون انحرایمترک اند (و مان خود ندادهیدر عھد و پ یلیتبد ر وییگونه تغ چیھ

 . »اند) ردهکدا نیار خود پکدر  یتزلزل

                                           
 .)٧/٩٦( الفتح و شرح آن یبخار: نگا -١
ش: ( )،٢٩٧ ،٧/٢٩٦( جھل یأب قتل باب ،یالمغاز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٢

ْ ٱَ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿ باب ر،یالتفس تابکو  ؛)٣٩٦٦ ،٣٩٦٥  :﴾ِ� َرّ�ِهِمۡ  ۡخَتَصُموا
 خالد ن،یالمسلم و أعالم )؛٣/٢٧٣( ةیوالنھا ةیالبدا: و نگا ؛)٤٧٤٤ش: ( )،٩/٤٤٣(

 .٦٢ص طار،یالب
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 در روز احزاب (روز خندق) س مطلب سوم: موضع علی
ی خندق در ماه شوال رخ داد. عامل این جنگ  در سال پنجم ھجری غزوه

گروھی از یھودیان بودند که نزد قریش در مکه رفته و آنان را به جنگ با 
د: ما نیز ھمراه شما ھستیم تا فراخوانده و تحریک نموده و گفتن ج رسول خدا

پیمان  ھم ج به کلی او را ریشه کن کنیم. و اینگونه در جنگ با رسول الله
شدند؛ اما به این مقدار ھم اکتفا نکردند بلکه پس از قریش به سوی قبایل 

شان  نیز دعوت ھا آن غطفان رفته و آنان را نیز به جنگ با پیامبر فراخواندند و
در  ھا آن از آن نزد قبایل مختلف عرب رفته و این مساله را بارا پذیرفتند و پس 

ھمراه شدند. و  ھا آن شان را پذیرفته و با میان گذاشتند که برخی دعوت
قریظه با پیروی از حیی بن اخطب که کعب بن اسد قرظی را بر جنگ با  بنی

 تشویق نمود، عھد و پیمانش با پیامبر را نقض کرد.  ج رسول خدا
متوجه این مساله شد و دانست که احزاب و  ج ل خداچون رسو

پیمان شدند، با مشورت سلمان فارسی به  ھای مختلف بر علیه او ھم گروه
حفر خندق در اطراف مدینه دستور داد، پس خندق را میان خود و دشمن 

 که کوه سلع پشت سرشان قرار گرفت.  حفر کردند چنان
ھم پیمان شدند، پنج  ج سول خداکه در سپاه دشمن بر علیه ر اما کسانی

گروه بودند: مشرکان اھل مکه، مشرکان قبایل عرب، یھودیان خارج از مدینه، 
 قریظه و منافقان.  بنی

پیمان شدند  ی خندق بر علیه رسول خدا ھم تعداد کفاری که در غزوه
که تعداد مسلمانان ھمراه پیامبر تنھا سه ھزار نفر  ھا ھزار نفر بود، درحالی ده

 بود. 
را یک ماه محاصره کردند و در این مدت به  ج در این غزوه رسول خدا

و مسلمانان قرار  ھا آن مانعی میان آن راخاطر خندقی که خداوند متعال 
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رخ نداد، جز اینکه جنگجویانی از قریش ھمچون  ھا آن داده بود، جنگی میان
داده و با  عمرو بن عبدود عامری برای جنگ و نبرد حرکاتی از خود نشان

شان به گشت و وارسی خندق پرداخته و از نقاط تنگ و باریک  ھای اسب
شان در زمین  ھای خندق استفاده کرده و به سختی از آن گذشته و با اسب

 ١طلبیدند. زار میان خندق و کوه سلع دور زده و مبارز می نمناک و شوره
ود را بیان خ  در برابر وی موضع س طالب و اینجا بود که علی بن ابی

 کرد؛
کند؟ پس علی  عمروبن عبدود در این لحظه گفت: چه کسی مبارزه می

کنم.  طالب برخاست و گفت: ای رسول خدا، من با وی مبارزه می بن ابی

 او عمرو است بنشین.  »إِنَُّه َ�ْمٌرو اْجِلْس «فرمود:  ج رسول خدا
ت؟ و به توبیخ عمرو برای بار دوم ندا سر داد: آیا مردی برای مبارزه نیس

و نکوھش مسلمانان پرداخته و گفت: کجاست بھشتی که گمان بردید 
شود؟ آیا مردی برای مبارزه با من  ھرکس کشته شود در آن داخل می

فرستید؟ پس علی برخاسته و فرمود: ای رسول خدا، من (حاضرم).  نمی

 بنشین.  »اْجِلْس «فرمود:  ج رسول خدا
ارزه دعوت نمود، علی برخاسته و گفت: چون عمرو برای بار سوم به مب

او عمرو  »إِنَُّه َ�ْمٌرو«فرمودند:  ج ای رسول خدا، من (حاضرم). رسول خدا
 است. 

به وی  ج علی در پاسخ گفت: اگرچه عمرو باشد. پس رسول خدا
 ی مبارزه داد و علی به سوی وی رفت تا به او رسید.  اجازه

 علی ھستم.  عمرو به او گفت: تو کیستی؟ فرمود: من

                                           
 ةیوالنھا ةیو البدا )؛٢٥٢-٣/٢٢٩( ھشام ابن رةیو س )؛٢٧٦-٣/٢٦٩( المعاد زاد: نگا -١

)١١٦-٤/٩٢(. 
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 طالب ھستم.  عمرو گفت: فرزند عبد مناف؟ فرمود: من علی بن ابی
علی گفت: اما عمرو، تو با خداوند عھد کرده بودی ھرگاه کسی از مردان 

 قریش تو را به یکی از دو خوبی دعوت کند، قبول کنی. 
 عمرو گفت: آری، ھمینطور است. 

کنم.  اسالم دعوت می علی گفت: من تو را به اطاعت الله و رسولش و
 عمرو گفت: به این نیازی ندارم. 

 کنم. علی گفت: حال که چنین است تو را به جنگ تن به تن دعوت می
پس عمرو به وی گفت: چرا ای برادر زاده؟ به خدا سوگند دوست ندارم 

 تو را بکشم. 
 علی بدو گفت: لیکن به خدا سوگند من دوست دارم تو را بکشم. 

آن این سخنان خشمگین شده و از اسبش پایین آمده و  عمرو با شنیدن
ای زده و سپس به علی روی آورده و  اش ضربه زخمی نموده و بر پیشانی را

ی آتش بیرون کشید و علی با سپر به مقابله با  شمشیرش را ھمچون شعله
ای به ریسمان  وی پرداخت که شمشیر سپر را به دو نیم کرد. پس علی ضربه

او را نقش بر زمین کرده و گرد و غبار پراکنده شد و گردنش زده و 
مسلمانان صدای تکبیر شنیدند و دانستند که علی، عمرو را کشته است. و 

 علی فرمود:
ةِ  نرص اهَ ـفَ نْ سَ ةَ مِ ارَ جَ  رايـهاحلِْ

 

ــــ  ابِ  رتـونص ــــوَ ــــدٍ بِصَ َمَّ بَّ حمُ  یرَ
 

الً  ـدَّ تَجِ تُـهُ مُ كْ نيَ تَرَ تُ حِ رْ دَ  فَصَ
 

ــــ  عِ بَ ــــذَ َ اجلْ ــــكَ ابِ وَ رَ ــــادِكِ وَ كَ َ دَ  يـنيْ
 

ھا برخاست و من  سفاھتی که داشت به نصرت و یاری بت به خاطر«
که نقش بر زمین شده بود،  پروردگار محمد را نصرت نمودم و او را درحالی

ھای بلند  ھای نرم و تپه رھا کردم که چون ساقه درخت خرما در میان شن
 ».رھا شده بود
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نشینی  ه ھمراھان عمرو شکست خورده و عقببعد از این مبارزه بود ک
 ١شان را چنان از خندق بیرون بردند که خندق ویران شد. ھای کرده و اسب

گونه بود که شجاعت بزرگ و حکیمانه علی نمایان گشت. و این از  و این
طالب بود که عمرو را به سوی الله  ھای بزرگ و واالی علی بن ابی حکمت

و از پذیرفتن آن اباورزی، پ او را به جنگ تن به تن متعال فراخواند، اما عمر
فراخواند که پذیرفت و از اسبش پیاده شد و علی او را کشت و به اذن 

 ٢این امر سبب نصرت و پیروزی مسلمانان گردید. أل الله
 اما در این موضع حکمت علی از چند جھت آشکار گردید، از جمله: 

 ی مبارزه؛برا ج اجازه خواستن از رسول خدا الف)
تذکر و یادآوری به عمرو بن عبدود در مورد عھد و پیمانی که با  ب)

خداوند بسته و آن اینکه چون مردی از قریش او را به امر نیکی فرا خواند، 
 بپذیرد؛
و چون عمرو به عھد و پیمان خود با خداوند اقرار نمود، علی از  ج)

و رسولش و اسالم  فرصت استفاده نموده و فرمود: تو را به سوی الله
 خوانم؛ فرامی
و چون عمرو از پذیرفتن این دعوت سر باز زد، وی را به جنگ تن به  د)

تن فراخوانده و چون از اسبش پایین نیامد، وی را تحریک نمود تا او را به 
 خشم آورد و چون از اسبش پایین آمد، او را کشت.

                                           
و  )؛٣/٢٧٢المعاد ( و زاد )؛٣/٢٤٠( ھشام ابن رةیوس )؛٤/١٠٦( ةیوالنھا ةیالبدا: نگا -١

 .)٥٤٦-١/٥٤١( یاندھلوک الصحابة، عالمة اةیح در مورد شجاعت علی ھمچنین نگا:
 ةیوالنھا ةیو البدا )؛٢٥٢-٣/٢٢٩( امھش ابن رةیو س )؛٢٧٦-٣/٢٦٩( المعاد زاد: نگا -٢

)١١٦-٤/٩٢(. 
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و پس از آن  أل و مشرکان با دیدن این موضع حکیمانه، به فضل الله
شان رسوخ کرد، شکست  ی این صحنه در قلب رعب و وحشتی که با مشاھده

 نشینی کردند. خورده و عقب

 ی خیبر در غزوه س مطلب چهارم: موضع علی
رھسپار خیبر شد و عادت ایشان  ج در سال چھارم ھجری رسول خدا

تا  شد نزدیک نمی ھا آن رسید، به ھنگام به قومی می این بود که چون شب
اینکه صبح شود. پس چون صبح شد و بامدادان اھل خیبر با سبدھا و 

ھا بیرون آمده و پیامبر را دیدند، گفتند: به خدا سوگند، محمد است،  بیلچه

، إِنَّا «فرمودند:  ج محمد و لشکرش؛ پس رسول خدا ، َخِرَ�ْت َخيرَْبُ ْ�رَبُ
َ
ُ أ ا�َّ

َا �َِساَحِة قَْوٍم فََساءَ 
ْ

الله اکبر، نابود گشت خیبر! « ١»َصبَاُح الُْمنَْذِر�نَ  إَِذا نََزنل
اند، آن روز برای آن  ما چون به سرزمین قومی وارد شویم که بیم داده شده

 ». قوم بامداد بدی خواھد بود
چون یھودیاِن خیبر لشکر مسلمانان را دیدند، ترسان و لرزان به 

که  ده و درحالیشان مرحب بیرون آم شان گریختند و پادشاه ھای قلعه
 گفت: آورد می شمشیرش را باال برده و پایین می

ــــبُ  حَ رْ ُ أَينِّ مَ ــــربَ يْ ــــتْ خَ لِمَ ــــدْ عَ  قَ
 

بُ   ـــرَّ ـَ حِ بَطَــــلٌ جمُ ــــالَ ــــاكِي السِّ  شَ
 

ــــــــبُ  هَّ لَ ــــــــتْ تَ بَلَ وبُ أَقْ ــــــــرُ ُ ا احلْ  إِذَ
 

ام  ام، سراپا مسلح و قھرمانی باتجربه داند که من مرحب خیبر می«
 ».ور گردد ورده و شعلهکه جنگ روی آ زمانی

                                           
 و مسلم، ؛)٤١٩٧ش: ( )،٧/٤٦٧( بریخ غزوة باب ،یالمغاز الفتح، و شرح آن یبخار -١

 ابن المعاد، زاد: ونگا ؛)١٣٦٥ش: ( )،٣/١٤٢٧( بریخ غزوة باب ر،یوالس الجھاد تابک
 .)٣/٣١٦( میالق
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 پس عامر بن اکوع پاسخ وی را چنین داد:
ُ أَينِّ  ـــــربَ يْ ـــــتْ خَ لِمَ ـــــدْ عَ ـــــامرقَ  ع

 

حِ بَطَــــلٌ   ــــالَ ــــاكِي السِّ  امرمغــــشَ
 

داند که من عامر ھستم، مردی سراپا مسلح و قھرمانی  براستی خیبر می«
 ». کند که خود را به کارھای پر خطر، سخت و ھولناک وارد می

آغاز شد و شمشیر مرحب در سپر عامر گیر  ھا آن و پیکار میان پس نبرد
ای از زیر سپر به وی وارد کند، شمشیر  خواست ضربه کرده و عامر که می

 ١بازگشته به خودش اصابت نمود و شھید شد.

ايََة َغًدا رَُجًال َ�ْفتَُح «در روز خیبر فرمود:  ج رسول خدا ْعِطَ�َّ َهِذهِ الرَّ
ُ َ
أل

ُ ىلَعَ  ُ ا�َّ
ُ

ُ َورَُسوهل بُُّه ا�َّ ُ َوُ�ِ َ َورَُسوهلَ فردا این پرچم را به : » يََديِْه، ُ�ِبُّ ا�َّ
ی او فتح و پیروزی را میسر  مردی خواھم داد که خداوند به وسیله

گرداند، مردی که الله و رسولش او را دوست دارند و او نیز الله و رسولش  می
 ».را دوست دارد

سخن، لشکر اسالم شب را درحالی سپری کرد که در مورد با شنیدن این 
شود. با  گفتند که پرچم به چه کسی داده می این مساله با یکدیگر سخن می

رفته و ھریک امیدوار بود  ج ی مردم نزد رسول خدا فرا رسیدن صبح ھمه

ْ�نَ «فرمود:  ج پرچم به او داده شود. پس رسول خدا
َ
ُّ  أ يِب  ْ�نُ  يلَعِ

َ
 »َطاِلٍب  أ

طالب کجاست؟ گفته شد: ای رسول خدا، او چشم درد است.  علی بن ابی

رِْسلُوا«فرمودند: 
َ
کسی را به دنبالش بفرستید. چون او را آوردند،  »إيَِلْهِ  فَأ

از آب دھن خود بر چشمان وی مالیده و برای شفای درد  ج رسول خدا
اه چشمانش دعا نمود که درد چشمانش چنان برطرف شد که گویا ھیچگ

                                           
 بن سلمة ثیحد رھا،یوغ قرد یذ غزوة ببا ر،یوالس الجھاد تابک مسلم، حیصح: نگا -١

 .)٣/٣١٩( میالق ابن المعاد، و زاد ؛)١٨٠٧ش: ( )،١٤٤١ ،٣/١٤٤٠( وع،کاأل
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پرچم را به او داده و علی گفت:  ج دردی نداشته است. سپس رسول خدا
بجنگم تا اینکه ھمچون ما (مسلمان) شوند؟ رسول  ھا آن ای رسول خدا، با

 اإلِْسالِم، «خدا فرمود: 
َ

َل �َِساَحِتِهْم، ُ�مَّ اْدُ�ُهْم إِىل اْ�ُفْذ ىلَعَ رِْسِلَك َحىتَّ َ�ْ�ِ
ْخرِبُْهْم بَِما َ�ِ 

َ
ُ بَِك رَُجال َوأ ْن َ�ْهِدَي ا�َّ

َ
ِ أل ِ ِ�يِه، فََوا�َّ ُب َعلَيِْهْم ِمْن َحقِّ ا�َّ

ْن يَُ�وَن لََك مُحُْر انلََّعمِ 
َ
آھسته برو تا اینکه به  »َواِحًدا َخْ�ٌ لََك ِمْن أ

رسی، آنگاه آنان را به سوی اسالم دعوت کن و آنچه از  ی آنان می محوطه
شان برسان، چون به خدا قسم اگر  ب است به اطالعواج ھا آن حق خدا بر

مو برایت بھتر  ی تو یک نفر را ھدایت کند، از شتران سرخ خداوند به وسیله
 ١است.

پس علی پرچم را گرفته و پیکار را آغاز نمود و مرحب خارج شده و 
 گفت: می

بُ « حَ رْ ُ أَينِّ مَ يْربَ تْ خَ لِمَ دْ عَ َ  قَ حِ بَطَلٌ جمُ الَ اكِي السِّ بُ شَ بَلَتْ  رَّ وبُ أَقْ ُرُ ا احلْ إِذَ

بُ  لَهَّ  .»تَ
داند که من مرحب ھستم، سراپا مسلح و قھرمانی با  براستی خیبر می«

 ».ور گردد که جنگ روی آورده و شعله ام زمانی تجربه
 پس علی در پاسخ وی فرمود:

هْ « رَ يْدَ ي حَ تْنِي أُمِّ مَّ ي سَ ا الَّذِ يهِ املَْ  أَنَ رِ ابَاتٍ كَ يْثِ غَ لَ هْ كَ اعِ  نْظَرَ مْ بِالصَّ يْلَ  أُوفِيهِ  كَ

هْ  رَ نْدَ  .»السَّ

                                           
 ؛)٤٢١٠ش: ( )،٧/٤٧٦( بریخ غزوة باب ،یالمغاز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 من باب الصحابة، فضائل و مسلم )؛٧/٧٠( یعل مناقب باب الصحابة، فضائل تابکو
 .)٣/١٤٤١( )،٤/١٨٧١( ،)٢٤٠٦ش: ( یعل فضائل
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(شیر) نامیده است ھمچون شیران نر با  ١من آنم که مادرم مرا حیدر«
ھای ترسناک؛ کافی است اندک تجاوزی از آنان ببینم با پیمانه سندره  قیافه
 ».کنم شان پیمانه می برای

ی شمشیری که بر سر مرحب وارد کرد، او را کشت و پس از  پس با ضربه
 ٢آن فتح و پیروزی بر دستان علی میسر گردید.

خداوند متعال از او راضی باد و او را راضی کند. براستی به قھرمانی 
روز خیبر را  ٢٠مانندی دست یافت پس از اینکه رسول خدا حدود  بی

را بر دستان علی میسر نمود و محاصره کرده بود. خداوند متعال فتح خیبر 
دویدند؛ رسول خدا  ھا می شان خارج شده و در کوچه ھای مردم از قلعه

شان را به اسارت گرفت. در میان  شان را کشت و زنان و کودکان جنگجویان
آمده و رسول خدا او را آزاد  ج اسیران صفیه نیز بود که نزد رسول الله

 ٣گونه مادر مومنان شد. داد و این اش قرار نموده و آزادی وی را مھریه
حکمت واالی او آشکار  ھا آن ھای علی بسیارند و در گیری موضع

گنجد؛ براستی تنھا  در این مختصر نمی ھا آن ی گردد، لیکن ذکر ھمه می
                                           

 در مرحب و شد نامیده اسد تولد بدو در علی باشد. می) شیر( اسد معنای به حیدره -١
 تا کرد معرفی شیر را خود چنین علی لذا کشد، می را او شیری که بود دیده خواب

 صحیح نووی بر شرح. شود وی ی روحیه تضعیف موجب و ترسانده را او گونه این
 ).١٢/١٨٥( مسلم

 ...قرد و یر، باب غزوة ذیتاب الجھاد والسک ش،حیصح درمسلم به روایت  -٢
 .)١/٥٤٤(اة الصحابة یوح )؛٣/٣٢١(: زاد المعاد نگا و ؛)١٨٠٧ش: ، ()٣/١٤٤١(

، ٤٢٠٠ش: ، ()٧/٤٦٩(بر یباب غزوة خ ،یتاب المغازکالفتح، و شرح آن  ی: بخارنگا -٣
و  )؛٣٨٨-٣/٣٧٨(ابن ھشام  و )؛١٩١-٤/١٨١(ة یة والنھای: البدانگا و ؛)٤٢٠١

ة یالبدا و )؛٥١٠-٢/٥٠٧(ز الصحابة ییتم یاإلصابة ف درطالب  یبن أب یترجمة عل
 یاندھلوک، اة الصحابةیح در: را بنگر یعل تو شجاع )؛٢٢٤-٧/٢٢٢(ة یوالنھا

)٥٤٦-١/٥٤١(. 
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کسی که امید به خدا داشته و جویای قیامت باشد، چنین عملکردی دارد؛ و 
بوده و قلبش وابسته به  أل لهچون انسان دغدغه و نگرانی وی برای ال

 دھد. خداوند باشد، ھر آنچه موالیش دوست داشته باشد، انجام می
 اما حکمت علی در این موضع از چند جھت آشکار گردید:

» بجنگم تا ھمچون ما (مسلمان) شوند؟ ھا آن آیا با«اینکه فرمود:  الف)
 ادامهپرسد: تا چه وقت جنگ  علی پیش از آغاز جنگ از رسول خدا می

باشد. زیرا بایستی ھدف دعوتگر  ھا می ترین حکمت دارد؟ و این از بزرگ
گاھی الزم و کافی  روشن و واضح بوده و در امر خویش از بصیرت و آ

 برخوردار باشد.
در » من کسی ھستم که مادرم مرا حیدر نامیده است«اینکه فرمود:  ب)

دیده بود شیری او را  واقع یادآوری امری برای مرحب بود. زیرا وی در خواب
کشد، پس علی با شعری که سرود این مساله را برای وی یادآوری نمود تا  می

گونه بر کشتن وی  ی وی شده و این او را ترسانده و موجب تضعیف روحیه
 غالب آید.

هْ «اینکه فرمود:  ج) رَ نْدَ يْلَ السَّ اعِ كَ مْ بِالصَّ  .»أُوفِيهِ
دن مرحب بود و ھم ذکر این مساله که در واقع این جمله، ھم برای ترسان

طالب دشمنان را از ریشه و اساس برکنده و آنان را ریشه کن  علی بن ابی
 کشد. نموده و دسته دسته می

ی  به وسیله أل و در پایان، با کشتن مرحب به معرکه پایان داده و الله د)
در اول پیروز نمود. پس  ھا آن او دشمنانش را شکست داده و مسلمانان را بر

 و آخر حمد و ستایش از آن اوست.





 

 

 مبحث پنجم:
 س های مصعب بن عمیر گیری موضع

ھمراه  ج پس از بیعت عقبه اول در یازدھمین سال بعثت، رسول خدا
کسانی که با ایشان بیعت کردند، اولین دعوتگر و اولین سفیر را به یثرب 

معرفی  ھا آن ان را بهش فرستاد، تا شرائع اسالم را به مسلمانان آموخته و دین
برای این  ج نموده و به نشر اسالم در میان مشرکان بپردازد. رسول خدا

 ماموریت مھم مصعب بن عمیر عبدری را انتخاب نمود. 
زمانی که مصعب به یثرب رسید مھمان اسعد بن زراره، پسرخاله سعد بن 

 مود.معاذ شد و ماموریت خود در دعوت به سوی خداوند متعال را آغاز ن
ترین روایاتی که در رابطه با موفقیت و حکمت مصعب در  اما از جالب

دعوت روایت شده، آن است که: روزی اسعد بن زراره (با مصعب) به قصد 
ظفر  ظفر بیرون شدند؛ چون وارد باغ بنی عبداالشھل و منازل بنی منازل بنی

مسلمانان گفتند، نشستند، تعدادی از  شده و کنار چاھی که به آن مرق می
 اطراف آنان جمع شدند.

عبداالشھل بوده  اسید بن حضیر و سعد بن معاذ که ھر دو از بزرگان بنی
و در آن روز مشرک بودند، با اطالع از این مساله، سعد به اسید گفت: به 

 اند تا ضعیفان ما را فریب دھند، با سوی آن دو نفر برو که به منازل ما آمده
را از آمدن به اینجا منع کن، زیرا اسعد بن زراره پسر  اھ آن درگیر شده و ھا آن

 دادم. خاله من است و اگر چنین نبود، خودم این کار را انجام می
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 ھا آن تر است) برداشته و به سوی اش را (که از خنجر کوچک اسید دشنه
رفت؛ چون اسعد او را دید به مصعب گفت: اسید بزرگ و سرور قومش است 

، او را صادقانه به دین دعوت کن. مصعب گفت: اگر بنشیند آید که نزد تو می
ایستاد و دشنام داده و گفت: چه  ھا آن گویم. اسید در کنار با او سخن می

خردی فرا  چیزی شما را به اینجا آورده است که ضعیفان ما را به بی
خوانید؟ اگر جان خود را دوست دارید، از ما دور شوید. پس مصعب به  می

نشینی تا سخنان ما را بشنوی و چون چیزی را بپسندی  نمیوی گفت: 
نپسندیدی، از تو بازداشته شود؟ اسید گفت: منصفانه  آن رابپذیری و اگر 

نشست.  ھا آن اش را در زمین فرو کرده و نزد سخن گفتی؛ سپس دشنه
مصعب در مورد اسالم با وی سخن گفت و برای او قرآن تالوت نمود؛ 

تند: به خدا سوگند، پیش از آنکه سخن گوید، اسالم را گف مصعب و اسید می
اش دریافتیم. سپس اسید گفت: چه  در نورانیت چھره و رفتار نرم و مھربانانه

کنید؟  خوب و زیباست این کالم؛ چون بخواھید وارد این دین شوید، چه می
پوشی، سپس شھادت حق را  ھای تمیز می کنی و لباس به او گفتند: غسل می

خوانی. پس اسید برخاسته و  ان آورده و پس از آن (دو رکعت) نماز میبر زب
غسل نمود و لباسش را پاکیزه نمود و شھادت حق را بر زبان آورده و پس از 
آن دو رکعت نماز خوانده و به اسعد و مصعب گفت: پشت سرم مردی است 

یک از قومش از فرمان او سرپیچی  که چون از شما پیروی کند، ھیچ
پذیرند) ھم اکنون  می آن راکنند (و ھمگی به دنبال وی اسالم آورده و  نمی

 فرستم و او سعد بن معاذ است. او را به سوی شما می
که سعد و قومش در مجلس  حالی اش را برداشته و در اسید دشنه

بازگشت. چون سعد بن معاذ او را دید که به  ھا آن مشورتی بودند، به سوی
ای متفاوت  کنم اسید با چھره ت: به خدا سوگند یاد میآید، گف می ھا آن سوی

گردد. وقتی اسید بر مجلس آنان ایستاد،  با آنچه شما را ترک کرد، باز می
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ھیچ  ھا آن سخن گفتم و در کار ھا آن سعد به وی گفت: چه کردی؟ گفت: با
 را (از اینکه به منازل ما بیایند) بازداشتم. در پاسخ ھا آن ایرادی نیافتم و

 دھیم.  گفتند: آنچه دوست داری انجام می
اسید برای اینکه سعد نزد مصعب رفته و آنچه برای او اتفاق افتاد، برای 

ای به او  ای اندیشیده (و سخنان تحریک کننده سعد نیز رخ دھد، چاره
اش را برگرفته و به  گفت) پس سعد بن معاذ با خشم بسیار برخاسته و دشنه

اند،  اما چون دید اسعد و مصعب با آرامش نشستهسوی سعد و مصعب رفت. 
 ھا آن را بشنود. پس کنار ھا آن خواسته تا او نیز سخنان دانست که اسید می

ایستاده و آنان را دشنام داد. سپس به اسعد بن زراره گفت: ای ابوامامه، به 
بود، از من چنین برخوردی  خدا سوگند اگر میان من و تو خویشاوندی نمی

زنی که مورد  دی. چرا در خانه و کاشانه ما دست به کارھایی میدی نمی
 دانیم؟  ناپسند می آن رارضایت ما نبوده و 

تر به مصعب گفته بود: به خدا سوگند مردی که  اسعد بن زراره پیش
آید،  باشند، نزد تو می سرش می سرور و بزرگ قومش بوده و قومش پشت 

ک از قومش از فرمان او سرپیچی ی مردی که چون از تو پیروی کند، ھیچ
 نخواھند کرد.

نشینی تا سخنان ما را بشنوی، تا اگر  رو مصعب به سعد گفت: نمی از این
آنان را پسندیدی، بپذیری و چون سخنان ما را ناپسند دانستی، آنچه ناپسند 

اش  دانی از تو دور کنیم؟ سعد گفت: منصفانه سخن گفتی. سپس دشنه می
رده و نشست. پس مصعب اسالم را بر وی عرضه نمود و را در زمین فرو ک

 قرآن را بر او تالوت کرد.
گویند: به خدا سوگند، پیش از آنکه سخن گفته و  مصعب و اسعد می

اش،  خویی و مھربانی اش بود و نرم اظھار نظر کند، از نورانیتی که در چھره
 اش یافتیم.  اسالم را در چھره
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که شما مسلمان شده و وارد این  : زمانیگفت ھا آن پس از این سعد به
ھای تمیز  کنی و لباس کنید؟ گفتند: غسل می شوید، چه می دین می

خوانی. پس  پوشی، سپس شھادت حق را بر زبان آورده، دو رکعت نماز می می
سعد برخاسته و غسل کرد و لباسش را پاک گردانید و شھادت حق را بر 

اش را برداشته و  ز خواند. سپس دشنهزبان آورد و پس از آن دو رکعت نما
که اسید بن حضیر ھمراه وی بود، به سوی مجلس مشورتی قومش  درحالی

آید، گفتند: به خدا  می ھا آن بازگشت. چون قومش او را دیدند به سوی
ای متفاوت با آنچه شما را ترک کرد،  کنیم که سعد با چھره سوگند یاد می

نان ایستاد، گفت: ای بنی عبداالشھل، بازگشته است. چون سعد در کنار آ
ی ما  اید؟ گفتند: سرور مایی و از ھمه مرا در میان خود چگونه یافته

دارتر و با وفاتر ھستی. پس سعد  ی ما امانت خردمندتر و نسبت به ھمه
گفت: حال که چنین است، سخن گفتن با زنان و مردان شما بر من حرام 

 مان آورید. است تا اینکه به الله و رسولش ای
به خدا سوگند، در میان قوم و قبیله عبداالشھل ھیچ زن و مردی نماند 

 مگر آنکه ھمه مسلمان شدند.
پس از این مصعب به منزل اسعد بن زراره بازگشته و نزد وی اقامت گزید 

ای از  که ھیچ خانه خواند، چنان و ھمچنان مردم را به سوی اسالم فرا می
انده بود مگر اینکه در آن زنان و مردانی مسلمان ھای انصار باقی نم خانه

امیه و خطمه و وائل و واقف که پیرو و مطیع اوس  ھای بنی بودند جز خانه
کرد که اسم وی  بن حارثه بودند که از ابوقیس بن سلت شاعر اطاعت می

 ١را از پذیرفتن اسالم بازداشت. ھا آن صیفی بود و تا پس از خندق
                                           

 المختوم، و الرحیق )؛٢/٤٣( ھشام ابن و سیرة )؛٣/١٥٢( کثیر ابن والنھایة، البدایة: نگا -١
 )؛٣/٤٢١( الصحابة تمییز فی اإلصابة: و نگا ؛١٤٥ص محّب، یا الحبیب وھذا ؛١٤٠ص

 .)١٨٩-١/١٨٧( الصحابة، کاندھلوی و حیاة )؛١/١٤٥( ذھبی النبالء، أعالم وسیر



 ٦١ س های مصعب بن عمیر گیری مبحث پنجم: موضع

و پس از  أل استجابت بزرگ و گسترده، به فضل الله اما این اجابت و این
آن به فضل مصعب بن عمیر رخ داد. براستی مصعب در حکمت و دعوت 
نیکو و صبر و حلم و بردباری و رفق و نرمی به ھنگام تھدید اسید و سعد، 

دو تاثیر گذاشته و سبب  المثل گردید. و این موضع حکیمانه بر آن ضرب
دو، تنھا در  و سپس اسالم آوردن آن أل به فضل اللهشان شد و  اسالم آوردن

یک روز جمعیت فراوانی اسالم آوردند. خداوند متعال از مصعب و دوستش 
یک شھر کامل را  ھا آن ی به وسیله أل اسعد راضی باد، براستی که الله

 باشد. می أل نجات داد. و حمد و ستایش و منت از آِن الله





 

 

 مبحث ششم: 
 سعد ی بنی در برابر قبیله س بهموضع ضمام بن ثعل

 ج سعد گروھی را به سرپرستی ضمام بن ثعلبه نزد رسول خدا ی بنی قبیله
فرستاد؛ ضمام بن ثعلبه به مدینه رفت و شترش را جلوی در مسجد خوابانیده 

در میان اصحاب  ج که رسول الله و او را بست. سپس وارد مسجد شد درحالی
رفت تا  ھا آن دی صبور و بردبار بود. به سویو یارانش نشسته بود. ضمام فر

یک از شما محمد است؟  ایستاده و گفت: کدام ھا آن اینکه مشرف به جمع
 ی سفید داشته و تکیه زده است.  صحابه گفتند: این مردی که چھره

گفت: ای پسر عبدالمطلب؛ پیامبر خدا فرمود:  ج ضمام به رسول خدا

َجبْتَُك «
َ
 م.شنو (بگو) می »قَْد أ

 ھا آن گفت: من چند سوالی دارم و در ج ضمام به رسول خدا
 دھم، پس از من خشمگین مشو.  گیری به خرج می سخت

ا بََدا لَك«فرمود:  ج رسول خدا   خواھی بپرس.  ھرچه می »َسَال َ�مَّ
کنی  ات نزد ما آمده و به ما گفته گمان می وی گفت: ای محمد، فرستاده

 الله تو را فرستاده است؟ 

 درست گفته است. »صدق«فرمود:  ج رسول خدا
ضمام گفت: چه کسی آسمان را آفریده است؟ فرمود: الله. گفت: چه 

ھا را بر پا  کسی زمین را آفریده است؟ فرمود: الله. گفت: چه کسی این کوه
قرار داده آنچه قرار داده؟ فرمود: الله. گفت: تو را به کسی  ھا آن کرده و در
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دھم، آیا  ھا را بر پا داشته، سوگند می را آفریده و این کوه که آسمان و زمین
ات بیان داشته  الله تو را فرستاده است؟ فرمود: آری؛ سپس گفت: و فرستاده

درست گفته  »صدق«که پنج نماز در شبانه روز بر ما واجب است؟ فرمود: 
 است.

و را دھم، آیا الله ت ضمام گفت: به کسی که تو را فرستاده سوگندت می 
ات بیان داشته که  بدان امر کرده است؟ فرمود: بله؛ ضمام گفت: و فرستاده

درست گفته  »صدق«مان زکات بپردازیم؟ فرمود:  بر ما واجب است در اموال
دھم، آیا الله  به کسی که تو را فرستاده سوگندت میاست. پس ضمام گفت: 

 ات بیان داشته ستادهضمام گفت: و فر تو را بدان امر کرده است؟ فرمود: بله؛
راست » صدق«د: بر ما واجب است. فرمو ی ماه رمضان که در ھر سال، روزه

دھم، آیا الله  گفته است. ضمام گفت: به کسی که تو را فرستاده سوگندت می
ات بیان داشته  ضمام گفت: و فرستاده تو را بدان امر کرده است؟ فرمود: بله؛
داشته باشد،  آن رااستطاعت و توانایی که حج بیت الله بر ھریک از ما که 

راست گفته است. ضمام گفت: به کسی که تو  »صدق«واجب است. فرمود: 
دھم، آیا الله تو را بدان امر کرده است؟ فرمود: بله؛  را فرستاده سوگندت می

که بازگشت گفت: سوگند به کسی که تو را به  پس از این سواالت درحالی
کاھم.  چیزی می ھا آن افزایم و نه از مور چیزی میحق فرستاده، نه بر این ا

َنَّةَ «فرمودند:  ج پس رسول خدا
ْ
اگر (در آنچه  »لنَِئْ َصَدَق، يَلَْدُخلَنَّ اجل

 ١».شود گفت) صادق باشد، قطعا وارد بھشت می

                                           
 ؛)٦٣ش: ( )،١/١٤٨( العلم في جاء ما باب العلم، تابک الفتح، و شرح آن یبخار: نگا -١

 در و أحمد ؛)١١ش: ( )،١/٤١( اإلسالم انکأر عن السؤال باب مان،یاإل تابک لم،و مس
 و الفاظ این روایت از تمام این روایات ذکر شده است. )؛٣/١٩٣( )،٣/١٤٣( المسند



 ٦٥ سعد بنی ی در برابر قبیله س مبحث ششم: موضع ضمام بن ثعلبه

پس ضمام به سوی شترش آمده و افسارش را باز کرده و به سوی قومش 
د و گرداگرد او جمع شدند، پس اولین سخنی رسی ھا آن روانه شد تا اینکه به

که گفت این بود: چه زشت ھستند الت و عزی؛ (دو بت مشھور عرب)؛ 
قومش گفتند: ساکت باش ضمام! بترس از برص و پیسی و بترس از جذام، 

 بترس از جنون.
رسانند و نه  اما ضمام گفت: وای بر شما! آن دو (الت و عزی) نه نفعی می

له رسولی فرستاده و کتابی را بر او نازل کرده که شما را از ضرری، براستی ال
دھم که معبود بر حقی  دھد؛ من گواھی می آنچه در آن ھستید، نجات می

جز الله نیست، یکتاست و شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست. من 
 ام. با آنچه شما را بدان امر کرده و از آن نھی کرده، نزد شما آمده

ی مردان و  گوید: به خدا سوگند، پیش از شامگاه آن روز ھمه یراوی م
 زنانی که در آن جمع حضور داشتند، مسلمان شدند. 

براستی شنیده نشده از میان نمایندگان اقوام مختلف، کسی برتر از 
 ١ضمام بن ثعلبه باشد.

 ج کند، زیرا او ابتدا از رسول خدا و این بر حکمت ضمام بن ثعلبه داللت می
ی مخلوقات سوال نمود. سپس به خداوند متعال  ر مورد خالق و آفرینندهد

سوگند یاد کرد که آیا در دعوای رسالت از سوی خالق این مخلوقات صادق 
است؟ و چون از رسالت رسول خدا اطالع یافت، به کسی که او را به حق 

 فرستاده است سوگند یاد کرد.

                                           
ز ییتم فياإلصابة  و )؛٤/٣٤٢(رة ابن ھشام یس و )؛٥/٦٠(ة یة والنھای: البدانگا -١

 .)٢/٢١٠(الصحابة 
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ی واال و عقلی استوار و متین و این ترتیب نیازمند و برخاسته از حکمت
باشد؛ و چنین سوال کردن در واقع نشان از روش نیکوی او در سوال  می

 ١ی زیبای وی در سخن گفتن و ترتیب جمالت است. کردن و شیوه
و به این مقدار نیز اکتفا نکرد بلکه عمل دیگری نیز انجام داد که بر 

که اسالم را  . چنانکرد اش داللت می حکمت و صدق و راستی وی در گفته
را بیان  ھا آن بر قومش عرضه کرد و بطالن الت و عزی و عدم نفع و ضرر

درس داد که  ھا آن جای داده و به ھا آن گونه ایمان را در قلوب نمود و این
نفع و ضرر تنھا از سوی الله متعال است و ھر چیزی غیر او در این امر عاجز 

منتقل کرد؛ و  ھا آن شنیده بود به ج هو ناتوان است؛ و ھرچه از رسول الل
نتیجه آن شد که قبل از فرارسیدن شب ھمگی اسالم آوردند. و این بر 

کند؛  حکمت ضمام در دعوت قومش به سوی خداوند متعال داللت می
چنین موضع حکیمانه و چنین اسلوب پیروزمندانه و  ھا آن ضمام در مورد

 أل گی برای ضمام و ھرآنکه اللهاستواری را به خدمت گرفت و این فضل بزر
باشد؛ حکمتی که به ھرکس  به وی توفیق دعوت حکیمانه عطا کرده، می

 داده شده، در حقیقت خیر فراوانی بدو عطا شده است.

                                           
 .)١/١٤٩( یالبار و فتح )؛١/١٧٠( وی بر مسلمنو شرح: نگا -١



 

 

 مبحث هفتم:
 قریظه در صدور حکم بر بنی س موضع سعد بن معاذ

 بودند؛ ج ترین یھودیان در دشمنی با رسول الله قریظه سرسخت بنی
را در روز احزاب نقض کردند و با  ج عھد و پیمان خود با رسول خدا ھا آن

 ج احزاب ھمراه شدند و به سب و دشنام و نقض عھد و پیمان با رسول الله
 روی آوردند. 

پس از اینکه احزاب شکست خوردند، رسول خدا به مدینه بازگشت؛ 
یش بر از خندق بازگشته و سالح خو ج گوید: چون رسول خدا عایشه می

که رسول خدا  درحالی -زمین نھاده و غسل نمود، جبرئیل نزد وی آمده و 
گفت: سالح را بر زمین نھادی؟ به  -تکاند گرد و غبار را از سر (مبارکش) می

خارج شو. پس  ھا آن خدا سوگند من سالحم را بر زمین نگذاشتم، به سوی

ْ�نَ «فرمود:  ج رسول خدا
َ
قریظه اشاره  بنیبه کجا؟ جبرئیل به سوی  »فَأ

 ١نمود.
را در  ھا آن شب ٢٥بنابراین رسول خدا به سوی آنان خارج شده و 

شان محاصره نمود. پس از گذشت این مدت بر حکم رسول خدا  ھای قلعه
تنازل کرده و تسلیم شدند؛ در این شرایط اوس به رسول خدا گفتند: ای 

                                           

 )،٧/٤١١( األحزاب من ج النبي مرجع باب ،یالمغاز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
ش: ( العھد نقض من قتال جواز باب ر،یوالس الجھاد تابک و مسلم، ؛)٤١٢١ش: (

١٧٦٨.( 
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دانی و آنان  یقینقاع چنان رفتار نمودی که خود م رسول خدا، با بنی
پیمانان ما  قریظه) ھم (بنی ھا اینپیمانان برادران خزرجی ما بودند و  ھم

 تَرَْضْوَن «فرمود:  ج رفتار کن. رسول خدا ھا آن باشند، پس به نیکی با می
َ

ال
َ
أ

ن َ�ُْ�َم ِ�يِهْم رَُجٌل ِمنُْ�ْم؟
َ
مردی از  ھا آن شوید که در مورد آیا راضی می »أ

 َسْعِد بِْن «؟ گفتند: آری، رسول خدا فرمود: میان شما حکم کند
َ

فََذلَِك إِىل
گردد. گفتند: راضی شدیم و  پس این امر به سعد بن معاذ محول می »ُمَعاذٍ 

 ١پذیرفتیم. پس به دنبال سعد بن معاذ فرستادند.

به خاطر زخمی که روز خندق برداشته بود، در مدینه  س سعد بن معاذ
قریظه خارج  به سوی بنی ج حابه و رسول خداباقی مانده بود و ھمراه ص

نشد. زخمی که در اثر تیری برداشته بود که مردی از قریش به رگ میانی 
ای در مسجد برپا کرده بود تا  زده بود و رسول خدا برای وی خیمه ٢دستش

 ٣از نزدیک به عیادت وی رود.
ش پروردگارا، اگر جنگ با قری«سعد به ھنگام زخمی شدن گفته بود: 

ھمچنان باقی است، پس مرا برای حضور در آن زنده بدار، زیرا از میان اقوام 
مختلف بیش از ھمه، جھاد با قریش را دوست دارم، چون پیامبرت را آزار 
دادند و او را تکذیب نمودند و از شھرش بیرون کردند؛ پروردگارا اگر جنگ 

بب شھادت من قرار را به اتمام رساندی، پس این زخم را س ھا آن میان ما و

                                           
 .)٣/١٣٤( المعاد زاد: نگا -١
 تا آید می خون چنان شود بریده چون که) فصد( دگوین اکحل می عربی در این رگ را -٢

 .بمیرد آن صاحب
 )،٧/٤١١( األحزاب من ج النبي مرجع باب ،یالمغاز تابک و شرح آن الفتح، یبخار -٣

ش: ( العھد نقض من قتال جواز باب ر،یوالس الجھاد تابک و مسلم، ؛)٤١٢٢ش: (
 .)١/٢٧٩( ءالنبال أعالم ریس در معاذ بن سعد ترجمه و نگا: ؛)١٧٦٩
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قریظه روشن و خنک  ده و مرا نمیران تا اینکه چشمانم را در مورد بنی
 ١».گردانی

 ج پس فرستاده رسول خدا سعد را بر االغ سوار نمود و با او نزد رسول خدا
ای ابوعمرو، در مورد «گفتند:  آمد؛ در میان راه برخی از اوسیان به سعد می

را به تو سپرده  ھا آن حکم ج ن، زیرا رسول خداپیمانانت به نیکی رفتار ک ھم
گفتند،  چون مکرر این سخنان را به سعد می». به نیکی رفتار کنی ھا آن تا با

اکنون زمان آن است که سعد در راه الله از مالمِت مالمت «سعد گفت: 
و مسلمانان رسید،  ج وقتی که سعد به رسول الله .»کنندگان متأثر نگردد

 َسيِِّدُ�مْ «رمود: ف ج رسول خدا
َ

به سوی سید و سرورتان  »قُوُموا إِىل
 ھا آن برخیزید. وقتی سعد را از االغ پایین آوردند، گفتند: ای سعد،

قریظه) تسلیم داوری تو ھستند. سعد گفت: بر شما الزم است تا در این  (بنی
مورد عھد و پیمان خدا را برخود الزم گیرید، حکم آنان ھمان است که من 

کنم؟ گفتند: آری؛ سعد گفت: و بر کسانی که آنجا ھستند نیز  م میحک
بود و به خاطر ادب و احترام رو به  ج آور است؟ و منظورش رسول الله الزام

فرمود: بله؛ سعد گفت: من در  ج نمود. پس رسول خدا ج سوی رسول الله
 شان کشته شوند و اموال ھا آن کنم که: مردان چنین حکم می ھا آن مورد

 فرمود: ج شان اسیر شوند. پس رسول خدا تقسیم گردد و کودکان و زنان

براستی که موافق با  »لََقْد َحَكْمَت ِ�يِهْم حِبُْ�ِم اِهللا ِمْن فَْوِق َسبِْع َسَماَواٍت «
چون سعد بن معاذ در  ٢حکم الله متعال در باالی ھفت آسمان حکم نمودی.

                                           
حمد ا و )؛٣/٢٤٤( ھستند ثقات آن از رجال و ؛ابن إسحاق ازابن ھشام  هریس -١

 .)١/٢٨٢( یذھب، ر أعالم النبالءی: سنگا و )؛٦/١٤١(
 مرجع باب - یالمغاز تابک الفتح، و شرح آن یو بخار )؛٣/٢٥٩( ھشام ابن رهیس -٢

و  ؛)٤١٢١ش: ( »لهال مکبح ھمیف تیقض«: قال )؛٧/٤١١( األحزاب من ج النبي
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به قتل کسانی از آنان که موی  ج مورد آنان چنین حکم نمود، رسول الله
بدنش تیغ خورده بود، حکم نمودند و ھریک از آنان که عالئم بلوغ در وی 

ھایی برای  پس در بازار مدینه گودال ١شد به کودکان ملحق شد. دیده نمی
نفر  ٧٠٠تا  ٦٠٠که بین  شان زده شد، درحالی آنان حفر گردیده و گردن

 ٢بودند.
ست اگر جنگ میان پیامبر و قریش به پایان سعد از خداوند متعال خوا 

 ٣رسیده، شھادت نصیبش کند؛ پس زخمش دھان باز کرده و شھید شد.
الله اکبر، از چه مقام واال و بزرگ و از چه حکمتی برخوردار است این 

خواھد اگر جنگ میان  مرد! میل به شھادت دارد اما از خداوند متعال می
را زنده نگه دارد؛ و نیز از خداوند متعال پیامبر و قریش ادامه دارد، او 

قریظه خنک  خواھد او را نمیراند تا اینکه چشمانش با نابود شدن بنی می
ی او را اجابت نموده و او را در  خواسته أل گردیده و روشن شود. پس الله

شود و  قریظه حکم می دھد که بر مبنای حکم او در مورد بنی مقامی قرار می

                                                                                           
 الحصن أھل إنزال وجواز العھد نقض من قتل جواز باب ر،یوالس الجھاد تابک مسلم،

 ).١٧٦٨ش: ( )،٣/١٣٨٩( مکللح أھل عدل مکحا مکح علی
 ،یو ترمذ ؛)٤٤٠٤ش: ( )،٤/١٤١( الحد بیصی الغالم باب الحدود، تابک داود، أبو -١

 ،یو نسائ ؛)١٥٨٤ش: ( )،٤/١٤٥( مکالح علی النزول یف جاء ما باب ر،یالس تابک
 تابک ماجه، و ابن ؛)٣٤٦٠ش: ( )،٦/١٥٥( یالصب طالق قعی متی باب الطالق، تابک

 .ح استیصح و سند آن) ٢٥٤١ش: ( )،٢/٨٤٩( الحد هیعل جبی ال من باب الحدود،
 و )؛٤/١٢٢(ة یة والنھایالبدا و )؛٣/٢٥٩(ابن ھشام  هری: سنگا و )؛٣/١٣٥(زاد المعاد  -٢

 .)٢/١١٤( یح الترمذی: صحنگا و )؛٧/٤١٤( یفتح البار
من األحزاب  ج النبي، باب مرجع یتاب المغازکالفتح،  و شرح آن ی: بخارنگا -٣

ر، باب جواز قتال من نقض یتاب الجھاد والسکمسلم،  و ؛)٤١٢٢ش: ، ()٧/٤١٢(
 ).٦٧ش: )، (١٧٦٩ش: العھد (
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پیمانانت به نیکی  ز اوسیان به او گفتند: ای ابوعمرو، با ھمکه برخی ا زمانی
براستی اکنون زمان آن است که «رفتار کن؛ سخن حکیمانه خود را گفت: 

 .»سعد در راه الله به مالمِت مالمت کنندگان توجھی نکند
حکم نمود،  أل مطابق با حکم الله ھا آن و راست گفت؛ براستی در مورد

شان  د متعال مسلمانان را بر اموال و زنان و کودکانپس کشته شدند و خداون
مسلط نمود. و این فتح و پیروزی بود برای مسلمانان در برابر دشمنان الله و 

 رسولش. خداوند از سعد راضی باد و او را راضی کند.
 ج و این فضل خداوند بود که با شھادت بر وی منت نھاد. و رسول خدا

 ١» َعْرُش الرَّمْحَِن َعزَّ وََجلَّ لَِموِْت َسْعِد بِْن ُمَعاذٍ اْهزَتَّ «در روز وفاتش فرمود: 
 عرش خداوند رحمن به خاطر مرگ سعد بن معاذ به لرزه درآمد.

[برخی (اسالم ستیزان) حکم سعد بن معاذ را ناعادالنه و ظالمانه 
 که ما یبرا. نشمرد دادگرانهیب یحکم آن را اسالم امبریپ اما اند، دانسته

 میخواھ یم نکیا یول است روشن سعد حکم درباره قضاوت میھست انمسلم
 خطا راه قضاوت، نیا در معاذ بن سعد که میبنگر طرف یب ناظر کی دگاهید از
 انیجنگجو ضّد  (برای این حکم) بر  که یدالئل نمود؟ یداور عادالنه ای مودیپ

  :٢است لیذ قرار به داشته وجود ظهیقر یبن
 دشمنان با اگر بودند نموده تعّھد ،یشکن مانیپ از شیپ گروه نیا: اوالً 
 و رفته ھدر شان خون افکنند خطر به را نهیمد و کنند یھمراھ نیمسلم

                                           
ش: ( )،٧/١٢٣( معاذ بن سعد مناقب نصار،األ مناقب تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 )،٤/١٩١٥( معاذ بن سعد فضائل من: باب الصحابة، فضائل تابکو مسلم،  ؛)٣٨٠٣
 ).٢٤٦٦ش: (

به نقل از کتاب "خیانت در گزارش تاریخ" نوشته استاد مصطفی حسینی طباطبایی،  -٢
 مترجم بخش سوم.
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 رند،یگ شیپ در انتیخ راه اگر رفتندیپذ خود ھا آن .گردد مصادره شان اموال

 َسيبوَ  ِدمائِِهم َسفك ِمن ِحلٍّ  يف إِنَّهُ «: است ُمِحّق  حکم نیا یاجرا در امبریپ
خذِ  َذراِر�ِهم

َ
موالِِهم َوأ

َ
 ١»أ

 محاصره در نهیمد که زدند دست انتیخ به یھنگام ظهیقر یبن: اً یثان
 مسلمانان به خونیشب آھنگ ،یوضع نیچن در ھا آن .داشت قرار دشمن
 ما و. شدند عمل وارد زین شانیا از شتازیپ و ینفر ده گروه کی و کردند

 از تر بزرگ یجرم جنگ زمان در دشمن، اب یسازشکار و انتیخ که میدان یم
 نکاریا به نیمرتکب و دارد تر سخت یفریک و دیآ یم بشمار یعاد یشکن مانیپ

 محکوم مرگ به) دیجد چه و میقد چه( جھان ینظام یھا دادگاه تمام در
 .است نشمرده ظالمانه را حکم نیا یقانونگذار چیو ھ شوند یم

 ،یقوم اگر که دھد یم دستور »وراتت« یعنی ھودی یآسمان کتاب: ثالثاً 
 بود، خواھند مرگ به محکوم رندیگ شیپ انیھودی با را ظهیقر یبن روش

 جنگ آن با تا ییآ کینزد یشھر به چون: «میخوان یم هیَتثنِ  ِسفر در چنانکه
 را ھا دروازه و بدھد صلح جواب تو را اگر و. کن ندا صلح یبرا آن را یینما
 و دھند هیجز به تو شوند افتی آن در که یقوم یتمام آنگاه دیبگشا تو یبرا

 را آنان پس ندینما جنگ تو با نکرده صلح تو با اگر و. ندینما خدمت تو را
 را ذکورانش عیجم بسپارد تو بدست آن را تیخدا ُھَوهی چون و کن محاصره

 یعنی باشد شھر در آنچه و بھائم و اطفال و زنان کنیل. بکش ریشمش بدم
 معاذ بن سعد ُحکم، نیبنا بر ا ٢»ببر تاراج به خود یبرا را متشیغن یتمام
 حکم قت،یحق در یعنی( کند محکوم مرگ به را ھودی انیجنگجو داشت حق

 پرستان بت آنکه از پس رایز) سازد یجار ھا آن بر را خودشان مقّدس کتاب

                                           
 آثار. گرید و ١٧٥ ص ،١ ج دحالن: ینیز اثر ةیالنبو رةیالس -١
 .ستمیب باب ه،یتثن سفر تورات، -٢
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 یدژھا یسو به را ارانشی اسالم امبریپ شدند دور نهیمد از خندق، جنگ در
 ییناسزاگو به شان،یا از استقبال یبجا انیھودی و فرستاد ظهیقر یبن

 بار نینخست چنانکه نکردند یخوددار مسلمانان با جنگ اعالم از و پرداختند
 عمل ناپسند وهیش نیھم به ھود،ی یشکن مانیپ از خبرآوردن به ھنگام زین

 عھد به یفاو و صلح به دعوت که را امبریپ فرستادگان ظهیقر یبن یعنی. شد
 .ندادند پاسخ جنگ و اعالم زشت یھا دشنام با جز کردند یم

 شود دور نهیمد از خواست چون ن،یمشرک سپاه رھبر انیابوسف: رابعاً 

 َعنُ�م نَرجع فَإِن« که کرد دیتھد آن ضمن و نوشت اسالم امبریپ به یا نامه
ُحدٍ  َكيومِ  يومٌ  ِمّنا فَلَُ�م

ُ
) مّکه به( نکیا اگرچه ما« ١:»النِّساءُ  فيهِ  تُبَقرُ  أ

 خواھد شیپ شما یبرا ما یسو از ُاُحد روز ھمچون یروز یول میگرد یبازم
 .»شد خواھد دهیدر روز آن در زنان بانیگر که آمد

 تا کنند آزاد را ظهیقر یبن توانستند ینم مسلمانان د،یتھد نیا به توّجه با
 نیا و آورند ورشی نهیمد بر شیقر ھمراه به و شوند ملحق انیھودی ریسا به

 نهیمد در را آنان توانستند ینم نیھمچن و! رسانند قتل به را یھمگ بار،
 افتند،ی راه شھر به درون و آوردند ورشی دوباره مشرکان اگر تا دھند سکونت

 جز یا عادالنه و خردپسند راه چیھ لذا! رندیگ سر از را انتیخ ظهیقر یبن
 .نداشت وجود مسلمانان یبرا ھود،ی یجو نهیک سپاه شکستن درھم

 را ھودی یجنگجو سربازاِن  تا داد یم اجازه سعد به که بود یدالئل ھا این
 تا خدا امبریپ عمل، مرحله در یول کرد؛ نیچن  ھم  او و کند محکوم مرگ به

 ابن گزارش به چنانکه ننمودند غیدر اغماض و عفو از بود ممکن که آنجا
 زین ٢شدند. آزاد دادند، نشان شیگرا اسالم به که یانیھودی از تن چند ھشام،

                                           
 .٤٩٢ ص ،١ ج :یالمغاز -١
 .)٢/٥٨٥( یطبر و )؛٢/٢٣٨ھشام ( ابن رهیس -٢
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 بن َعمرو ن،یھمچن ١.داد قرار عفو مورد را ِرفاَعة بنام یمرد خدا رسول
رُ  ال«: بود گفته خود ارانی به که یُسعد دٍ  أَغدِ مَّ حَ  محّمد به ھرگز« »أَبَداً  بِمُ

 نةآستا در که یجوانان زین و ٢ماند در امان شدن کشته از »زنم ینم رنگین
 تمام زین و ٣شدند بخشوده امبریپ یسو از یُقَرظِ  ةیَعِط  مانند بودند بلوغ

 تنھا و ٤.دادند باز پس ھا آن به را شان اموال گشته، آزاد باطا بن ریُزبِ  خانوادة
 بنا ھم نکاریا میدید که چنان البته. درآمدند یپا از محارب، و جنجگو مردان

 را قضاوت و شدند یراض او یداور به خود، ظهیقر یبن که بود یکس ُحکم بر
اما در این موضع حکیمانه، حکمت سعد بن معاذ از . ]٥واگذاردند. یو به

 چند جھت نمایان گردید:
و جھاد با  ج رغبت و شور و شوق وی در نصرت و یاری رسول الله -١

 دشمنان الله؛
که او را برای حکم  رد حکیمانه و قاطعانه درخواست قومش ھنگامی -٢

 قریظه آوردند؛ ر مورد بنینمودن د
گرفتن عھد و پیمان الھی از قومش که حکم وی را قبول کرده و  -٣

 شد؛ و حل بحران می ھا آن بپذیرند و این امر باعث استواری
از روی ادب و احترام به ھنگام گرفتن عھد و  ج رو کردن به رسول الله -٤

 قریظه؛  پیمان از بنی

                                           
 .)٢/٥٩١( یطبر خیتار و )؛٢/٢٤٤( ھشام ابن رهیس -١
 .)٢/٥٨٦( یطبر و )؛٢/٢٣٨ھشام ( ابن رهیس -٢
 .)٢/٢٤٤ھشام ( ابن رهیس -٣
 .)١/٥٢٠( یواقد یالمغاز -٤
 یان نقل از کتاب خیانت در گزارش تاریخ.پا -٥



 ٧٥ قریظه در صدور حکم بر بنی س مبحث هفتم: موضع سعد بن معاذ

ال؛ و بر این اساس بود که موافق بودن حکم وی با حکم خداوند متع -٥
به تنفیذ آن دستور دادند؛ براستی خداوند متعال با  ج رسول خدا

 حکمت او اسالم را عزت بخشیده و کافران را ذلیل و خوار نمود.





 

 

 مبحث هشتم:
 س موضع حسن بن علی

بود. او یکی از علمای صحابه و  ج حسن بن علی فرزند دختر رسول خدا
ترین و یکی از صاحب نظران و سید و سرور  بردبارترین و خوش اخالق

 ١مسلمانان بود.
به  ج بود، از ابوھریره روایت است که رسول خدا ج او حبیب رسول خدا

ِحب«حسن فرمودند: 
َ
ِحبَُّه، َوأ

َ
ِحبُُّه فَأ

ُ
بُّهُ  باللَُّهمَّ إِ�ِّ أ پروردگارا من او « ٢»َمْن ُ�ِ

دارد،  ه او را دوست میرا دوست دارم، پس او را دوست بدار و ھرکس ک
 ».دوست بدار

بر منبر بوده و حسن بن علی  ج گوید: دیدم که رسول خدا و ابوبکره می
کند و بار دیگر به  باشد و پیامبر یک بار به مردم نگاه می کنار ایشان می

ْن يُْصِلَح بِِه َ�ْ�َ فِ «گوید:  حسن و می
َ
َ أ ئَتَْ�ِ ِمَن إِنَّ ابِْ� َهَذا َسيٌِّد، َولََعلَّ ا�َّ

به  أل این فرزند من سید است و باشد که الله »الُْمْسِلِمَ� َعِظيَمتَْ�ِ 
 ٣ی او میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار سازد. وسیله

                                           
 .)٨/١٦( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیالبدا: نگا -١
و  ؛)٢١٢٢ش: ( )،٤/٣٣٩( األسواق فی ذکر ما باب البیوع، الفتح، کتاب و شرح آن بخاری -٢

 ).٢٤٢١ش: ( )،٤/١٨٨٢( والحسین الحسن فضائل باب - الصحابة فضائل کتاب مسلم،
 يابن إن ی:عل بن للحسن ج قول النبي باب الصلح، تابک تح،الف و شرح آن یبخار -٣

 )؛ و لفظ این روایت از١٣/٦١( )،٧/٩٤( )،٦/٦٢٨( ؛)٢٧٠٤ش: ( )،٥/٣٠٧( دیس ھذا
 .الصلح ذکر شده است تابک
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طالب کشته شد و مردم  و این خبر محقق گردید؛ وقتی که علی بن ابی
بن علی ھمچون ھای حسن  که گردان با حسن بن علی بیعت کردند، درحالی

اما حسن  - ١کند که بخاری در صحیحش ذکر می چنان -ھا بودند  کوه
خواست خون مسلمانان را حفظ نموده و آنان را بر یک امام جمع نموده و 
ایشان را یکپارچه و متحد کند، پس در امر حکومت به نفع معاویه بن 

. خداوند از تنازل نمود ٢ابوسفیان، دایی مومنان و کاتب وحی رب العالمین
 راضی باشد؛ ج ی اصحاب رسول الله ھمه

ترین مواضع حکمت و از بارزترین  این موضع حسن بن علی از بزرگ
ی روشن بر زھد و پارسایی حسن نسبت به دنیای فانی و رغبت وی به  ادله

باشد، براستی خالفت و پادشاھی را  آخرت باقی و حفظ خون امت محمد می
ا نه به خاطر اندک بودن افراد و ذلت و خواری و نه ترک گفته و رھا نمود ام

به خاطر ھیچ علتی، بلکه به خاطر رغبت و تمایل وی به پاداش خداوند؛ و 
چون حفظ خون مسلمانان را در این امر دید، امر دین و مصلحت امت را 

 ٣رعایت نمود.
و سالی که حسن بن علی به نفع معاویه از امر حکومت تنازل کرد، سال 

ی  عت (یکپارچگی و ھمبستگی) نامیده شد، زیرا در این سال ھمهجما
 ٤مسلمانان در مورد معاویه متحد شدند.

مقصود آن است که موضع حسن بن علی، موضعی حکیمانه و بزرگ و  
گیری خون و مال و شرف و بزرگی امت محمد  استوار بود، زیرا با این موضع

                                           

 دیس ھذا ابن إن: للحسن ج قول النبي باب الصلح، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
 ).٢٧٠٤ش: ( )،٥/٣٠٦(

 .١٩٤ص ،یوطیس الخلفاء، خیوتار )؛٨/٢٠( ریثک ة، ابنیوالنھا ةیبداال: نگا -٢
 .)١٣/٦٦( یالبخار حیصح شرح یالبار فتح: نگا -٣
 .)٨/١٦( ةیوالنھا ةیالبدا: نگا -٤



 ٧٩  س مبحث هشتم: موضع حسن بن علی

باد و او را راضی نموده و از  را حفظ نمود، که خداوند متعال از او راضی
 ھا را به وی ارزانی دارد. سوی امت محمد بھترین پاداش





 

 

 مبحث نهم:
 گیری گروهی از صحابه موضع

مواضع متعددی به جای  ج در مسیر دعوت از صحابه و یاران رسول خدا
را  ھا آن ی تواند ھمه کس نمی که ھیچ مانده و به ثبت رسیده است، چنان

شان را برای رضای خداوند متعال  جان و مال و حیات ھا آن برشمارد. زیرا
گونه به سعادت دنیا و  فروختند تا رضایت او تعالی را بدست آورند و این

 آخرت دست یافتند.
را بررسی نموده و به تطبیق قولی و عملی و  ھا آن ھرکس زندگی

را دوست  اھ آن بنگرد، بر ایمانش افزوده شده و ھا آن اعتقادی اسالم از سوی
 گردد. دارد و بدین سبب محبت خداوند متعال برای وی نیز حاصل می می

 پردازیم: ھایی از این قبیل می اکنون به نمونه
است که امیة بن خلف او را به خاطر توحید و  بالل بن رباحاین  -١

ای بسیار دردناک؛  کند؛ شکنجه شکنجه می أل ایمان آوردن به الله
ر بر شن زارھای مکه غلتانده و سنگ او را در گرمای شدید ظھ

گوید: در این وضعیت  دھد و سپس می اش قرار می بزرگی را بر سینه
خواھی بود تا اینکه بمیری یا به محمد کفر ورزیده و الت و عزی را 

گوید:  عبادت کنی؛ اما بالل در چنین شرایط سخت و دشواری می
ه او رسانده و وی را َاحد َاحد، یکتاست، یکتاست؛ پس ابوبکر خود را ب



 ج اصول و مبانی دعوت در سیرت اصحاب احمد    ٨٢

آورد،  خرد؛ اما آنچه بالل در این لحظات سخت بر زبان می می
 ١آورد. ای بود که وجود امیة بن خلف را به لرزه در می کلمه

و پدرش یاسر و مادرش سمیه است که به خاطر  عمار بن یاسراین  -٢
شوند، اما  ھا را متحمل می شدیدترین شکنجه أل ایمان آوردن به الله

 ھا آن گرداند، زیرا شان برنمی ھا آنان را از دین ک از این شکنجهی ھیچ
با خداوند متعال صادق بودند و خداوند متعال نیز آنان را تصدیق 

َصرْبًا يَا آَل يَارِسٍ «گفته شد:  ھا آن نمود. و بر این اساس بود که به
َنَّةُ 

ْ
راستی ای خاندان یاسر، صبر کنید که ب« ٢»فَإِنَّ َموِْعَدُ�ُم اجل

خداوند از آنان راضی باد و آنان را راضی ».. جایگاه شما بھشت است
 ٣کند.

است که قصد ھجرت دارد و کفار قریش او را از  صھیب رومیو این  -٣
دارند و اگر دوست دارد ھجرت کند بایستی  ھجرت با مالش باز می

رھا نموده و بدون ھیچ مالی ھجرت  ھا آن ی اموالش را برای ھمه
ی اموالش را به کفار و مشرکین داده و دین خود را  ھمهکند، پس 

این آیه  أل نجات داده و به سوی الله و رسولش ھجرت نمود. و الله

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿را نازل نمود:  َّ� 
ُ ٱوَ  َّ�  ِ افته ی یسکمردم ان یدر م و« ،]٢٠٧[البقرة:  ﴾٢٠٧ۡلعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب

                                           
 أعالم ریوس )؛١/٣٤٠( ھشام ابن رهیوس )؛١/١٦٥( الصحابة زییتم یف اإلصابة: نگا -١

 .)١/٣٤٧( النبالء
و  )؛٣/٣٨٨( تصحیح نموده و ذھبی با وی موافقت کرده است راآن و  مکبه روایت حا -٢

المقوم  زیالعز عبد بن میإبراھ رجال آن جز« گوید: و می )٩/٢٩٣( الزوائد مجمع: نگا
 .)٢/٥١٢( اإلصابة: و نگا». باشند می حیصح رجال

 .)١/٣٤٢(ابن ھشام  هریس و )؛٢/٥١٢(اإلصابة  و )؛١/٤٠٦(ر أعالم النبالء ی: سنگا -٣



 ٨٣  گیری گروهی از صحابه مبحث نهم: موضع

ه دارد) در برابر کاست  یزین چیزتریه عزکه جان خود را (کشود  یم
آنچه در  ا ویت الله را باالتر از دنیرضا فروشد (و یخدا م یخوشنود

 دارد) و یم میسب آن تقدکز خود را در راه یھمه چ شمارد و یم است آن
 .»خداوندگار نسبت به بندگان بس مھربان است

اب و چند تن دیگر در حره با وی مالقات نموده و به او پس عمر بن خط
ی پرسودی؛ صھیب گفت: و خداوند تجارت شما را نیز  گفتند: چه معامله

در مورد  أل زیانمند نخواھد کرد و چرا بکند؟ پس به صھیب خبر دادند الله
  ١او این آیه را نازل فرموده است.

سلمه است که  ش ام(ابوسلمه) و ھمسر عبدالله بن عبداالسدو این  -٤
در برابر بال و مصیبتی بزرگ صبر و بردباری نموده و موضعی 

شان با خداوند متعال  حکیمانه اختیار کردند که داللت بر صدق
 ٢کند. می

ابوسلمه اولین کسی بود که از مکه به مدینه ھجرت کرد، تقریبا یک سال 
از ھجرت به سلمه  پیش از عقبه دوم. پس از اینکه ابوسلمه و ھمسرش ام

حبشه بازگشتند، قریش به اذیت و آزار ابوسلمه پرداخت؛ چون ابوسلمه از 
اسالم آوردن برخی از انصار اطالع یافت، به خاطر دینش تصمیم به ھجرت 
به مدینه گرفت. پس ھمسرش ام سلمه و فرزندش سلمه را بر شتر سوار 

راه افتاد. اما  کرده و افسار شتر را به دست گرفته و رو به سوی مدینه به
مخزوم (خویشاوندان  پیش از آنکه از مکه خارج شود، مردانی از بنی

توانی بروی، اما  ھمسرش) راه را بر او بستند و بدو گفتند: تو خودت می
اجازه نداری این زن را ببری، چرا بگذاریم او را به سرزمین دور دست ببری؟ 

                                           
 .)٢/١٩٥( و اإلصابة )؛٢٦-٢/١٧( النبالء أعالم ریو س )؛١/٢٤٨( ریثک ابن ریتفس: نگا -١
 ة،یو البدا )؛٢/٣٣٥( الصحابة زییتم یف )؛ و اإلصابة١/١٥٠( النبالء أعالم ریس: نگا -٢

 .)٤/٩٠( ریثک ابن
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که ام سلمه و  د درحالیو با این بھانه افسار شتر را از دست وی گرفتن
عبداالسد  فرزندش سلمه بر آن سوار بودند؛ و بدین سبب مردانی از بنی

(قبیله ابوسلمه) خشمگین شده و گفتند: به خدا سوگند فرزندمان را نزد او 
کنیم، شما که او را از مرد ما گرفتید. (ما ھم پسرمان را  (ام سلمه) رھا نمی

عبداالسد بر سر سلمه با یکدیگر  بنی مخزوم و گیریم) پس بنی از او می
عبداالسد سلمه را از  کشمکش نمودند تا اینکه فرزند از مادر جدا شد و بنی

مغیره ھم ام سلمه را نزد خود نگه داشتند و ابوسلمه به  مادرش گرفته و بنی
 خاطر دینش به سوی مدینه فرار کرد.

دایی انداختند، گوید: میان من و ھمسرم و من و فرزندم ج ام سلمه می 
رفتم و تا شب در فراق شوھر و  من ھر روز صبح به ریگسان بیرون مکه می

گریستم. و یک سال یا نزدیک به یک سال چنین گذشت تا اینکه  فرزندم می
حال و وضع مرا دیده و  -ھای بنی المغیره یکی از تیره -مردی از بنی عمی

زن بیچاره را که میان او و مغیره گفت: آیا این  دلش به رحم آمده و به بنی
گوید: پس  کنید؟ ام سلمه می شوھرش و فرزندش جدایی انداختید، رھا نمی

گوید: و  خواھی به شوھرت ملحق شو. ام سلمه می به من گفتند: اگر می
عبداالسد فرزندم سلمه را به من بازگرداندند، پس سوار شترم شده و  بنی

رم به سوی مدینه خارج شدم، فرزندم را در آغوش گرفته و به قصد شوھ
 ١که ھیچ کس ھمراه من نبود. درحالی

الله اکبر، چه بزرگ است این موضع و چه حکیمانه؛ ابوسلمه، ھمسر و 
فرزند و اموالش را ترک نموده و به خاطر دینش خود به تنھایی ھجرت 

سلمه کشمکش نموده و  مغیره در مورد پسر ام عبداالسد و بنی کند و بنی می

                                           
 ،المختوم قیو الرح )؛٣/١٦٩( ةیوالنھا ةیو البدا )؛٢/٧٧( ھشام ابن رةیس: نگا -١

 .١٥١ص محّب، ای بیالحب و ھذا ؛١٥٠ص



 ٨٥  گیری گروهی از صحابه مبحث نهم: موضع

گر است و بلکه به خاطر دینش  کنند و او تنھا نظاره ش را از او جدا میفرزند
سال ھر  گونه نزدیک به یک دارد و این او را نزد خود حبس کرده و نگه می

گرید. براستی در چنین  روز در ریگستان مکه در فراق فرزند و شوھرش می
استه واری چنان موضعی را اختیار کردن، تنھا برخ شرایط سخت و مصیبت

 باشد.  می أل از قوت ایمان و صداقت با الله
از خداوند متعال عافیت در دنیا و آخرت خواھانیم و خداوند از ابوسلمه و 
ھمسر و فرزندش راضی باشد و آنان را راضی کند، براستی در راه الله جھاد 
کردند و در راه الله اذیت و آزار دیدند و در راه الله صبر و بردباری نمودند. 

 والله المستعان.
در برابر پادشاه عبدالله بن حذافه بن قیس چون انسان به موضع  -٥

نگرد،  کند، می روم که برای بازگرداندن وی از دینش تالش می
بیند. عمر بن خطاب سپاھی را  موضعی حکیمانه و مردی بزرگ می

کنند  فرستد؛ رومیان عبدالله بن حذافه را اسیر می به سوی روم می
گویند: این از اصحاب محمد است.  شان برده و می زد پادشاهو او را ن

ام که به تو  گوید: آیا در برابر نیمی از پادشاھی پادشاه روم به وی می
شوی؟ اما عبدالله بن حذافه در پاسخ به وی  ببخشم، نصرانی می

ات و بلکه  ی آنچه دارا ھستی و تمام پادشاھی گوید: اگر ھمه می
ای  ن بدھی، ھرگز از دین محمد حتی لحظهپادشاھی عرب را به م

 شوم.  خارج نمی
 کشم.  پادشاه روم گفت: تو را می

 گوید: تویی و تصمیمت.  عبدالله می
گوید: به نزدیک بدنش  پس عبدالله را به صلیب بسته و به تیراندازان می

کند؛  تیراندازی کنید. اما عبدالله توجھی به تیرھا نکرده و داد و فریاد نمی
او را پایین آورده و دستور دادند دیگی از آب جوش بیاورند که او را  پس
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بسوزانند و دو تن از اسیران مسلمان را آورده و در برابر چشمان عبدالله 
ھایش نمایان گشت.  یکی از آنان را در دیگ آب جوش انداختند که استخوان

و نپذیرفته  و او نیز از جمله کسانی بود که نصرانیت را به وی عرضه کردند
بود. پس از این بود که پادشاه روم دستور داد عبدالله را در دیگ آب جوش 

چون او را به سوی دیگ بردند، به گریه  -اگر نصرانی نشود  -بیندازند 
گرید. پادشاه گمان کرد که وی تسلیم  افتاد؛ به پادشاه گفته شد: وی می

چه چیزی تو را به گریه  شده، پس دستور داد او را بازگردانند و بدو گفت:
ای از  انداخت؟ عبدالله گفت: با خود گفتم: من یک جان دارم که در لحظه

 رود، دوست داشتم به تعداد موھای بدنم جان داشته و ھریک از بین می
شد. طاغوت روم از این پاسخ عبدالله  در راه الله در آتش انداخته می ھا آن

یری که سرم را بوسیده و در عوض آن پذ شگفت زده شد و به او گفت: آیا می
کنی؟  ی اسیران مسلمان را آزاد می تو را رھا کنم؟ عبدالله به او گفت: و ھمه

ی اسیران مسلمان  گفت: آری؛ پس عبدالله سر وی را بوسیده و او ھم ھمه
 را آزاد کرد و عبدالله ھمراه اسیران نزد عمر بن خطاب آمد. 

اطالع یافت، فرمود: حقی است بر ھر امیرالمومنین که از ماجرای وی 
کنم. پس سرش را  مسلمان که سر عبدالله بن حذافه را ببوسد و من آغاز می

 ١بوسید.
براستی این موضع حکیمانه و واالیی است، عبدالله بر دینش ثابت قدم و 

پذیرد و لو اینکه پادشاھی کسری و مانند آن و  نمی آن رااستوار است و جز 
مه و ھمه به او داده شود؛ و از صداقت و راستی که با پادشاھی عرب، ھ

که او را به صلیب کشیده و به سوی وی تیراندازی  پروردگارش داشت، زمانی
کردند، جزع و فزع و داد و فریاد نکرد و نیز به خاطر دیگ آب جوش که  می

                                           
 .)٢/٢٦٩( الصحابة زییتم یف و اإلصابة )؛٢/١٤( یالنبالء، ذھب أعالم ریس: نگا -١
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که خود با چشمان سر مشاھده  برای کشتنش تدارک دیده بودند، درحالی
ھایش نمایان شد، اما  از مسلمانان را در آن انداختند و استخوانکرد اسیری 

کرد ای کاش به تعداد موھایش،  صبری نکرد. بلکه تمنا می نگران نشده و بی
شد.  شکنجه می أل داشت تا ھریک در راه الله و به خاطر الله جان در تن می

سر آن  شود، ی اسیران را شامل می که دید مصلحت عام بوده و ھمه و زمانی
ترین و  طاغوت را بوسید تا مسلمانان از اسارت نجات یابند؛ و این از بزرگ

باشد. خداوند از عبدالله بن حذافه راضی باد و او را  ھا می واالترین حکمت
 راضی کند.

 خبیب بن عدیواالی صحابه جلیل القدر   و از این دسته است موضع -٦
ند متعال در سرای که بر قوت ایمان و اشتیاق وی به پاداش خداو

کند، آنگاه که کفار قریش او را اسیر کرده و  آخرت داللت می
 اش دادند تا اینکه شھید شد. شکنجه

گفتند: به خدا سوگند ھرگز اسیری را  برخی از دختران حارث بن عامر می
ندیدم که بھتر از خبیب باشد. به خدا سوگند روزی او را در حالی یافتم که 

که به زنجیر  خورد، درحالی دستش بوده و از آن میی انگور در  خوشه
گفت:  ای در آن روز در مکه وجود نداشت. و می کشیده شده بود و ھیچ میوه

  .»به خبیب عطا کرده است أل آن رزقی است که الله«
 ھا آن که خبیب را از حرم بیرون آوردند تا او را بکشند، خبیب به زمانی

بخوانم؛ پس وی را رھا کردند و دو رکعت گفت: بگذارید تا دو رکعت نماز 
بردید که من نگران  نماز خواند و سپس گفت: به خدا سوگند اگر گمان نمی

کردم. سپس گفت: پروردگارا آنان را  صبر، نمازم را طوالنی می شدم و بی
یکی یکی بشمار و یکی بعد از دیگری به ھالکت برسان و ھیچ کدامشان را 

 باقی مگذار.
 این اشعار را خواند: و پس از آن
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ــــلِامً  سْ ــــلُ مُ تَ ــــنيَ أُقْ ــــايلِ حِ ــــتُ أُبَ لَسْ  فَ
 

ـــ  صْ ـــانَ هللاَِِّ مَ ـــبٍ كَ نْ ـــىلَ أَيِّ جَ يـعَ عِ  رَ
 

ــــــأْ  إِنْ يَشَ ــــــهِ وَ لَ اتِ اإلِ لِــــــكَ يفِ ذَ ذَ  وَ
 

عِ   َــــزَّ ــــلْوٍ ممُ ــــالِ شِ صَ ــــىلَ أَوْ كْ عَ ــــارِ بَ  يُ
 

اه خدا وقتی مسلمان کشته شوم باکی ندارم که به کدامین پھلو در ر«
افتم و این در راه خداست. و اگر بخواھد به مفاصل قطعه قطعه شده  می

 .»کند برکت عنایت می
سپس ابوسروعه عقبة بن حارث به سوی خبیب برخاسته و او را کشت؛  

و این خبیب بود که برای ھر مسلمانی که پس از مدتی اسارت کشته 
 ١رارداد.شود، نماز خواندن (پیش از کشته شدن) را سنت ق می

خواھد به دین  است که مادرش از وی می سعد بن ابی وقاصو این  -٧
کند و چیزی  کند با او صحبت نمی محمد کفر ورزد و سوگند یاد می

گونه موجب عار و ننگ  نوشد تا اینکه بمیرد و این خورد و نمی نمی
سعد شود. و از آن پس به او گفته شود: ای قاتل مادرت؛ و برای 

گویی خداوند تو را  گفت: می اش را اجابت کند می استهاینکه سعد خو
در مورد پدر و مادرت سفارش کرده و من مادرت ھستم و تو را به 

دھم. اما سعد در پاسخ به مادرش گفت: مادرم  این امر دستور می
کنم. پس  این کار را مکن که من دینم را به خاطر ھیچ چیز رھا نمی

 رد و نه چیزی نوشید. مادرش سه شبانه روز نه چیزی خو
چون سعد بن ابی وقاص این رفتار مادرش را دید، به وی گفت: مادرم، 

دانی که به خدا سوگند اگر صد جان داشته باشی و ھریک را پس از  خود می

                                           
 ومن ستأسری لم ومن الرجل ستأسری ھل باب الجھاد، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 الله دعب یحدثن باب ،یالمغاز تابکو ؛)٣٠٤٥ش: ( )،٦/١٦٦( القتل عند نیعتکر عکر
 أعالم ریس: ونگا )؛١٣/٣٨١( )،٧/٣٧٨( ؛)٣٩٨٩ش: ( )،٧/٣٠٨( یالجعف محمد بن

 .)١/٢٤٦( النبالء
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دیگری از دست بدھی، دینم را رھا نخواھم کرد، چه تو بخوری یا نخوری. 
  ١پس چون مادرش متوجه این مساله شد غذا خورد.

ن �ُۡ�َِك ﴿گوید: این آیه در مورد من نازل شد:  سعد می
َ
ٰٓ أ �ن َ�َٰهَداَك َ�َ

ۖ َوَصاِحۡبُهَما ِ�  ۦِ� َما لَيَۡس لََك بِهِ  ۡ�يَاٱِعۡلٞم فََ� تُِطۡعُهَما ُّ�  ۖ [لقمان:  ﴾َمۡعُروٗفا

 هک یدھ قرار من یکشر را یزیچ هک نندک وششکو  تالش دو آن ھرگاه« ،]١٥
گاھ نیمترک  از ،یندار سراغ) آن اثبات بر لیدل ترین وچکک( و آن بودن از یآ
و  یھمگام مانیو ا فرکو  عقائد مسأله در هک چرا. (نکم یفرمانبردار شانیا

و  است، و مادر پدر با انسان رابطه بر مقّدم خدا، با و رابطه ست،ین جائز یھمراھ
 در شانیا با) حال نیع در یول. است یشاوندیخو عواطف از برتر یتبکم اعتقاد

و خداوند متعال به خاطر  »نک رفتار یا ستهیبا گونه و به ستهیشا طرز به ایدن
دعای پیامبرش در حق سعد، او را مستجاب الدعوة قرار داده بود، آنگاه که 

پروردگارا، «٢:»اللَُّهمَّ اْستَِجْب لَِسْعٍد إَِذا َداَعكَ «رسول خدا در حق وی فرمود: 
 ».تو را خواند، او را استجابت کنچون سعد 

  اما این مواضع حکیمانه تنھا از سوی مردان نبود، بلکه زنان نیز مواضع
 حکیمانه و واالیی داشتند:

دختر ابوسفیان، ام حبیبه،  رملةو از این دسته است رفتار و عملکرد  -٨
بس  که ابوسفیان برای تمدید و افزایش مدت آتش ام المومنین؛ زمانی

از مکه به مدینه آمد، چون وارد منزل  ج و رسول خدا بین خود

                                           
 وقاص يأب بن سعد فضائل من باب الصحابة، فضائل تابک مسلم، حیصح: نگا -١

 و احمد به طور مختصر و نقل به معنا ذکر شده است؛) ١٧٤٨ش: ( )،٤/١٨٧٧(
 .)١/١٠٩( النبالء أعالم ریس: ونگا )؛٥/٣٤١( یو ترمذ )؛١٨٢-١/١٨١(

و  ؛)٣٧٥١ش: ( )؛٥/٦٤٩( وقاص یأب بن سعد مناقب باب المناقب، تابک، یترمذ -٢
 روایت نموده و تصحیح کرده و ذھبی با وی موافقت کرده است آن رانیز  مکحا

 .)١/١١١( النبالء أعالم ریس: نگا. ح استیصح و سند آن )؛٣/٤٩٨(
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 ج خواست بر فرشی بنشیند که رسول خدا حبیبه شد و می دخترش ام
حبیبه فرش را جمع کرد؛ پس ابوسفیان گفت:  نشست، ام بر آن می

ی من ندیدی که روی آن بنشینم یا  دخترم، آیا این فرش را برازنده
حبیبه گفت: بلکه آن فرشی  ؟ امتر است فرش نزد تو از من برازنده

نشیند و تو مردی نجس و مشرک  بر آن می ج است که رسول الله
ھستی. ابوسفیان گفت: فرزندم، به خدا سوگند پس از دور شدنت از 

 ١من، تو را شری دامنگیر شده است.
گویم: به خدا سوگند ام حبیبه چنین کاری را جز از روی قوت ایمان  می

که محبت الله و  ه و رسولش داشت، انجام نداد، چنانو محبتی که به الل
رسولش را بر محبت پدر مشرکش مقدم داشته و راضی نشد که یک مشرک 

نشیند. خداوند متعال از ام  حتی بر فرشی بنشیند که پیامبر بر آن می
المومنین راضی باد. براستی او در راه خدا به مالمِت مالمت کنندگان 

 باشد.  ھا می ترین حکمت ی نداد و این از بزرگتوجھی نداشته و اھمیت
ی صحابه، چه مرد و چه زن، اعمال و رفتار و کردار و زندگی و  ھمه

که جز به دنبال امری که مورد رضایت  بود، چنان أل شان برای الله مرگ
 ھا آن رفتند و تنھا این رضای خداوند بود که برای خداوند متعال بود، نمی

 بخشیدند. ترین چیزھا را می در این راه محبوب مھم بود و لو اینکه
انصاری عموی انس بن  انس بن نصرو از این دسته است عملکرد  -٩

گوید: عمویم انس بن نصر در  از انس روایت است که می مالک؛
جنگ بدر شرکت نداشت. پس گفت: ای رسول خدا، در اولین جنگی 

گر خداوند به که با مشرکان داشتی، حضور نداشتم، به خدا سوگند ا

                                           
سعد نسبت  ابن با استادش به آن راو  )؛٤/٣٠٦( الصحابة زییتم یف اإلصابة: نگا -١

 .)٣/١٣٥( رکشا محمود ،یإسالم خیتار: و ھمچنین نگا. دھد می
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دید  داد، می را می ج من توفیق جنگ با مشرکان در رکاب رسول خدا
 کردم. که چه می

چون روز ُاُحد فرا رسید و مسلمانان در جنگ پراکنده شدند، گفت: 
کنم و از  انجام دادند (مسلمانان) عذر خواھی می ھا اینپروردگارا من از آنچه 

جویم. سپس جلو رفت  بیزاری می -یعنی مشرکان  -کردند  ھا اینکاری که 
و با سعد بن معاذ روبرو شد و گفت: ای سعد، سوگند به کسی که جانم در 

کنم. پس با مشرکان  دست اوست، بوی بھشت را از سوی احد استشمام می
گوید: پس او را میان کشته شدگان  آنقدر جنگید تا اینکه کشته شد. انس می

به شمشیر و نیزه و تیر به وی اصابت که ھشتاد و چند ضر یافتیم درحالی
کرده بود و او را مثله کرده بودند. و ما او را نشناختیم تا اینکه خواھرش او 

رَِجاٞل  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱّمَِن ﴿را از روی انگشتانش شناخت. و این آیه نازل شد: 
 ْ ْ َما َ�َٰهُدوا َ ٱَصَدقُوا ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ ۖ َوَما  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ ن يَنَتِظُر َوِمۡنُهم مَّ

ْ َ�ۡبِديٗ�  لُوا  خدا با هک ھستند یمردان مؤمنان انیم در« ،]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣بَدَّ
و ( اند برده بسر را خود مانیپ یبرخ. اند بسته او با هک یمانیپ در اند بوده راست
 گردد یم قیرف قیتوف کی تا( انتظارند در زین یو برخ) اند دهیشکسر شھادت شربت
 در یلیو تبد رییتغ گونه چیھ آنان). ردک خواھند میتسل نیآفر جان به را و جان

 دایپ خود ارک در یو تزلزل انحراف نیمترکو ( اند نداده خود مانیپ و عھد
 .»)اند ردهکن

گفتیم که این آیه در مورد او و اصحابش نازل شده  گوید: ما می انس می
 ١است.

                                           

رَِجاٞل  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّمَِن ﴿ :أل الله قول باب الجھاد، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
 ْ ْ َما َ�َٰهُدوا َ ٱَصَدقُوا ن قَ  �َّ لُواْ  ۥَ�ٰ َ�َۡبهُ َعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ ۖ َوَما بَدَّ ن يَنَتِظُر َوِمۡنُهم مَّ

 اإلمارة، تابک و مسلم، ؛)٢٨٠٥ش: ( )،٧/٣٥٤( )،٦/٢١( ]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣َ�ۡبِديٗ� 



 ج اصول و مبانی دعوت در سیرت اصحاب احمد    ٩٢

به خاطر اشتیاق وی به پاداش  است که عمیر بن حمامو این  -١٠
به  ج شنود رسول خدا خداوند متعال، چون در جنگ بدر می

رُْض «گوید:  اصحابش می
َ ْ
َمَواُت َواأل  َجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

َ
 »قُوُموا إِىل

ھا و زمین است.  برخیزید به سوی بھشتی که عرض آن برابر آسمان
عرض آن به  گوید: ای رسول خدا، بھشتی که می ج به رسول خدا
فرماید: آری؛ پس  می ج ھا و زمین است؟ رسول خدا اندازه آسمان

َك لُ مِ َ� َما «فرماید:  می ج به به. رسول خدا »بَخٍ بَخٍ «گوید:  عمیر می
چه باعث شد بگویی به به؟ عمیر گفت: ای رسول  »ىلَعَ قَْولَِك بٍَخ بٍَخ؟

بھشتیان  خدا، به خدا سوگند چیزی جز امید به اینکه من ھم از
ْهِلَها ِمنْ  فَإِنََّك «فرمود:  ج باشم نبود. پس رسول خدا

َ
تو از آنان  »أ

ی تیرھایش درآورد که بخورد اما  ھستی. پس تعدادی خرما از جعبه
گفت: اگر من زنده بمانم تا این خرماھا را بخورم، زندگی طوالنی 
خواھد بود، پس خرماھایی که در دست داشت انداخته و به جنگ و 

 ١برد پرداخت تا اینکه کشته شد.ن
ھایی که ذکر گردید، بر صبر و حکمت واالی صحابه و صداقت و  نمونه

به ثواب و پاداش خداوند  ھا آن و تمایل و اشتیاق أل شان با الله راستی
 کند. نسبت به دنیا داللت می ھا آن متعال و نیز بر زھد و پارسایی

ز خود نشان دادند که ی بسیاری ا براستی صحابه مواضع حکیمانه
میسر نیست و آنچه در این مختصر ذکر نمودیم تنھا  ھا آن برشمردن ھمگی

                                                                                           
و  )؛٨/٥١٨( الفتح و شرح آن یبخار: ونگا). ١٩٠٣ش: ( دیللشھ الجنة ثبوت باب
 ای بیالحب وھذا )؛١/٧٤( لصحابةا زییتم یف و اإلصابة )؛٣٤-٤/٣١( ةیوالنھا ةیالبدا

 .٢٦٩ص محّب،
 ).١٩٠١ش: ( )؛٣/١٥١٠( دیللشھ الجنة ثبوت باب اإلمارة، تابک مسلم، -١



 ٩٣  گیری گروهی از صحابه مبحث نهم: موضع

شان  بود که بر حکمت ھا آن ی ھای اندک از مواضع حکیمانه ھا و نمونه مثال
 مند خواھند شد. بھره ھا آن کرد و دعوتگران با تامل در داللت می

موزد آنچه به سود ماست و ما خواھیم که به ما بیا می أل در پایان از الله
 مند گرداند از آنچه آموختیم. والله المستعان. را بھره

 پایان ترجمه
١١/١٠/٩٣ 

 امین پورصادقی
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