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 مقدمة مترجم

ملتوحد بالعظمة واجلالل، عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال، ونشكره احلمد هللا، املتفرد ا

املتداومة املتعاقبة علينا بالغدو واآلصال، اللهم صل وسلم وبارك عىل سيد الوجود،  ةعىل نعم

سيدنا حممد نبي الرمحة وسيد األمة، املستغني عن مجيع املادحني يف اجلامل والكامل وعىل آله 

ه األكرمني من املهاجرين واألنصار، الذين بذلوا غاية جهودهم املمكن، يف الطبيني، وصحابت

واألموال، الذين مل يفرتوا عن عبادة رهبم يف نرش الدعوة اإلسالمية بتضحية األنفس واآلهلني 

أي حال ومل يتقاعدوا عن املكابدة واملجاهدة والقتال، وناضلوا يف سبيل خالقهم حق النضال 

التوحيد وخفقت رايات اإلسالم واهتزت أعالم الرشيعة املحمدية يف  رتفعت ألويةأحتى 

بطون األودية وعىل قلل اجلبال، اللهم ارض عنهم مجيعاً رضا دائامً رسمداً أبدياً، ال يزول وال 

قتدأ بسريهتم الكريمة يف مجيع اخلصال وصالح األعامل، اال وهبدهيم  يزال، وارزقنا االهتدأ

ك يا ذاملن واجلود والنوال ويا من تنزهت وتقدست وتعاليت عن وارض عنا بفضلك وكرم

 احلدوث والنقص والزوال.

هاي كفر و ضاللت،  اما بعد! هزار و چهار صد سال پيش، زماني كه دنيا در گرداب ظلمت
ها سقوط كـرده بـود، و    امواج متالطم طوفان شرك و جهالت، سفاهت و انواع گمراهي و در

شن انسانيت را فراموش كرده، آيين آدميـت را پـس پشـت انداختـه     راه رو فرزندان آدم 
هستي را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب فرا  بودند، ظلمت كفر و شرك و جهالت جهان

كشيدة سرزمين بطحا، آفتاب عالمتاب رشـد و   هاي سر به فلك گرفته بود، ناگهان از ميان كوه
عـالمگيرش بـر افـق عـالم طلـوع كـرده، جهـان        رسالت، با اشعة هدايت، و خورشيد درخشان 

كدة دنيا را تحت الشعاع انوار نبوت قـرار داده منـور    بشريت را با آيين انسانيت آشنا، و ظلمت
 ساخت.
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 اي مكـــه را ز يمـــن قـــدوم تـــو صـــد شـــرف     
ــفا    ــد صـ ــو، صـ ــاك تـ ــدم پـ ــروه را، ز مقـ  وي مـ
 بطحـــــا زنـــــور طلعـــــت تـــــو، يافتـــــه فـــــروغ
 يثــــرب زخــــاك پــــاي تــــو بــــا رونــــق و فــــزا

 
و در مدت كوتاهي نوع انساني را از حضـيض پسـتي بـه اوج سـربلندي و معـراق ترقـي و       
تعالي عروج داد، و در مكتب اسالم شاگردان عديم المثالي را تربيت كرده به جامعة انسـانيت  
تحويل داده كه دست تاريخ بشر از آوردن نظيرشان قاصر و كوتاه است و تا ابد كوتاه خواهد 

 بود.
ــير ــي از دم ســـ ــب صاب آن امـــ  لقـــ

 

 اللــه رســت در ريــگ صــحراي عــرب     
 

ــراغ    ــك چـ ــاب يـ ــان ز تـ ــت پيمايـ  دشـ
 

ــاغ    ــدر دمــ ــوم انــ ــي از علــ ــد تجلــ  صــ
 

ــرين   ــام آخــــ ــان را پيــــ ــوع انســــ  نــــ
 

 للعـــــــالمين حمـــــــةحامـــــــل او ر 
 

ــي ــد  ارج مـــ ــا ارجمنـــ ــرد از و نـــ  گيـــ
 

 بنـــــده را از ســـــجده ســـــازد ســـــربلند 
 

ني هستند كه در اصطالح دين مبين اين شاگردان رشيد مكتب اسالم و مدرسة قرآن، كسا
، يعنـي  است درنظر گرفته شده اسـت » اصحاب«كه مفرد كلمه » صحابي«برايشان لقب ارزندة 

، همراهـان و همكـاران و همنشـينان حضـرت رسـول رحمـت و نبـي ختمـي         »ياران، يـاوران «
 .صمرتبت

متعال جـز   اي است كه خداوند اين صحبت و همنشيني همان رتبة بلندپايه، سعادت عظيمه
خاليـق از دورة آدم تـا زمـان     آنان نصيب احدي از جهانيـان نفرمـوده اسـت، و از ميـان تمـام     

و همكاري آن ناجي عالم بشريت در پيشبرد و ادامة برنامة رسـالت و   همشينيبراي  صخاتم
از ازل تا ابد بـراي  تداوم حركت نبوت غير از آنان كسي ديگر را اليق و شايسته نديده است، 

تنها آنان انتخاب شدند، و در اين معيت چنان با ذات حضرتش قـرين   صت آن حضرتمعي
، و صموجب اذيـت و آزار شـخص رسـول   ها  آن و متصل قرار داده شدند كه اذيت و آزار
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محسـوب گرديــد،   صنــان رعايـت ادب و احتــرام شـخص رســول  رعايـت ادب و احتـرام آ  
يده است، چنانكه در اين آية قـرآن  شان دشمني رسول، و مستوجب لعن و نفرين گرد دشمني

 مجيد به آن سوي اشاره موجود است:

َُّسوُل ﴿   ٞ ّّ َ ِۚ ٱَم ِينَ ٱوَ  َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  َّ ّٞ ِِ
َ
اَِ ٱَ َّ

ُُ ا  ۡك ٗٞ َّ ٗعا ُس ّّ َُ ت رََٮهُُم ك  َآُء يَنكَهُم ك ََ َُ
ٗ� ّمَِن  ِ ٱيَبكَتُغوَن فَضك اُه ك  َّ َّ ت ِسي َ�ُٗنا ثَٮِ َوَِضك

َ
� ٱِ� وُُجوهِِم  ّمِنك � ودِ َُ ُم � ٱَ�ُسَِك َمَثلُُم ك ِ�  س هُةِ ََ َّوك

ِ�يلِ ٱَوَمَثلُُم ك ِ�  ِ
�ك  �ك َِ َٮَج  خك

َ
ٍع َ َك َز هُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َّ ََ لََظ ٱفَ  ۥاَز تَغك َتَوىُ ٱفَ  سك ُ ُسوقِهِ  سك ُب  ۦَ�َ َِ ُ�عك

اعَ ٱ َّ ۗ ٱِ�َغِيَظ يِِمُ   سزم ََ ا َّ ُُ َٞ  ۡك ُ ٱوََع ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ِّلُوا ْ وََع ُلَِ�ُِت ٱَءاَمُهوا َّ ۡ  َِ ًٮا  َٮةٗ ِمهكُم  ّمغك جك
َ
َوَ

 �ۢ َّ  .]29[الفتح:  ﴾٢َعِظي
محمد پيامبر خداست، و آنان كه همراه اويند سختند بر كافران، و با يكديگر مهربانند، «

طلبند، نشانة  ييابي، فضل و خشنودي را از خداوند م كننده مي كننده و سجده ايشان را ركوع
آنان در چهره شان از اثر سجود پيداست، اين است توصيف آنان در تورات، و اما صالح 

، ايشان مانند زراعتي هستند كه برآورد گياه سبز خود را پس توصيفشان در انجيل اين است
ن را به كنندگا هاي خود زراعت قوي ساخت آن را، سطبر شد پس برقرار يافت بر ساق

وعده داده است  كافران را، )به سبب دين ايشان(كه به خشم آرد خداي تعالي  شگفت آورد
وعدة آمرزش و مزد  اند، خدا از ايشان كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

 .»بزرگ را داده است
 فرمايد: نيز شخصاً ارشاد مي و رسول اكرم 

1- » َ َّ �،  َ َّ يِب  ِف  � ََ ْح
َ
َّ  الَ ، َ َُّهمح  َ�َمنح  يَ�عحدِ  َغَرضيً  ِخُذوُهمح ََ ََ

َ
َ  ِّ َُ َِ

َُّهمح  بَ ََ
َ
 َوَمنح  َ

�حَغَضُهمح 
َ
ََُِغحِض  َ

�حَغَضُهمح  بَ
َ
َ  آَذى َ�َقدح  آَذ�ِ�  َوَمنح  آَذ�ِ�  َ�َقدح  آَذ�ُهمح  َوَمنح  َ َّ   ََََيرَكَ  �

َ
َََعيل  َوَمنح  َو

َ  آَذى َّ نح  يُوِشُك  �
َ
ُخَذهُ  َ

ح
 .)0F1(»يَأ

                                           
الصحيح و زيادته  الجامع«(اين حديث را آلباني ضعيف قرار داده اند  .554المصابيح، ص  ةمشكو -)1(

1160«. 
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من از خدا بترسيد، و ايشان را بعد از من هدف (مالمت و مذمت) قرار ياران در حق «
دارد، و  دارد ايشان را، به دوستي من ايشان را دوست مي پس كسي كه دوست مي ندهيد،

 دارد، و كسي كه ، پس به دشمني من ايشان را دشمن ميدارد كسي كه ايشان را دشمن مي
خداي كه خدا را برنجاند، نزديك است جانيده است، و كسي را برنجاند، يقيناً من را رنها  آن

  ».تعالي او را گرفته عذاب دهد

خَير   ََْيب، بجعلهم َنصيري، وجعلهم َْهيري و�نه َخَير�، وَإن �هللا « -2
بالوو� كوهم َال بال �شير�وهم إال بال  الَييجي  ف آخر �لزمين قوم، بينقصونهم، 

 .)1F1(»و� عليهم، عليهم َلت �للعنةونيكَو� هم إال بال وصل
همانا خداوند مرا برگزيده است، و براي من اصحاب مرا نيز برگزيده و آنان را ياوران و «

 وصلتكاران من قرار داده است، و هرآينه در آخر زمان پيدا قومي خواهد شد كه در شأن
ننوشيد، و وصلت ا ه آن نخوريد، و باها  آن جوئي خواهد كرد، مواظب باشيد با عيبها  آن

 ».نفرين و لعنت واقع شده استها  آن هايشان نماز جنازه مگذاريد، بر نكنيد و بر مرده

خَير   منهن َْهير� وَنصير�ً بمن َفظ� َخَير   ََْيبيً، وَخَير�، وَإن �هللا « -3
 .)2F2(»بيهم َفظه �هللا، ومن آذ�� بيهم َذ�ه �هللا

تعدادي ها  آن يده است، و ياراني براي من كه از ميانخداوند مرا از ميان بندگانش برگز«
و صلتكار، و تعدادي را ياور براي من برگزيده است، هركس احترام مرا در بارة آنان 

مرا آزار دهد خداوند ها  آن نگهدارد، خداوند او را نگاه خواهد داشت، و هركس در بارة
 ».آزارش خواهد داد

َّ  َمنح « -4 يِب  َي ََ ْح
َ
نَةُ  يحهِ َ�َعلَ  َ ِ  لَعح َّ �«)3F3(. 

 ».كسي كه ياران مرا دشنام دهد بر او لعنت خدا نازل باد«
                                           

 ، چاپ مصر.1، ج 79عنيه، شيخ عبدالقادر گيالني، ص  -)1(
 .28، مكتوب امام رباني، فيض البركات، ص 1، ج 272، ص 125مكتوب،  -)2(
 .28فيض البركات، ص  -)3(
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قرار داده شده است، و تمام جهانيان تا ابد  همانطور كه قرآن مجيد معجزة رسول اكرم 
 تقدس و عظمت اصحاب پيامبر گرامي  اند، هم عاجز شدهاش  از آوردن نظير يك سوره

نمودن نظير و مانند  شده و تمام ادوار قبلي و بعدي، از عرضه رار دادهمعجزة آن حضرت ق نيز
 اند. آنان عاجز گرديده

مثال، از صديقان، شهداء و صالحان و مجاهدان في سبيل اهللا با  زيرا تربيت چنين افرادي بي
نثار جان، مال، و ترك پدران و فرزندان و خويش، تبار و خانواده، فاميل، هجرت از ملك و 

در راه رضاي خداوند متعالف، استقبال انواع مصائب و  هاي جانگداز، ن، تحمل مشقتوط
هاي افتخارآميز تاريخي  آالم، شكنجه ها و ناماليمات با كمال فراخ دلي و حماسه آفريني

اسالم، در هيچ عصر و زماني از اعصار و از منة گذشته و آينده به منصة وجود آورده نشده، و 
كه زير نظر  ساز محمد  خواهد شد، و اين نوع تربيت جز در مكتب انسانبه وجود آورده ن

مستقيم ذات رب العالمين انجام گرفته است، در هيچ مكتب ديگري از ازل تا ابد ميسر نبوده 
 هاي زير بدان اشاره دارند: چنانكه آيه –و نخواهد بود 

َة ﴿) 1( َّ ِ كَزَمُم ك َ� س
َ
َوىُ ٱَو� حَ  َّقك

َ
ۚ َوَ�نُٓواْ َ لََما هك

َ
و ايشان را به توحيد «. ]26الفتح: [ ﴾َّ يَِما َوَ

 .»(نيز) بودندثابت نگهداشت، و سزاوار و اهل آن 
ٰ�َِك ﴿ )2( ََ ْو

ُ
ِينَ ٱَ تََحنَ ٱ َّ ُ ٱ مك َوىُۚ  َّ كه اند  كسانياينان « .]3احلجرات: [ ﴾قُلُوََُم ك سِلّتقك

 .»هايشان را براي ظهور تقوي آزموده است اهللا دل
ّن ﴿ )3( ِِ ُ ََ َ ٱَو َّ   ُ ُِ ََّب إَِ�ك يَ�ُنَ ٱَح ِ

ََّههُ  �ك ُ   ۥَوَز ُِ ّٮهَ إَِ�ك ََ ُِ ك َو ِ ٮَ ٱِ� قُلُوَ َك ُِ  ۡك
وَق ٱوَ  ُُ َُ َيانَۚ ٱوَ  ۡك ٰ�َِك هُ  ۡكعِصك ََ ْو

ُ
ونَ ٱ  ُ َ ُٞ ِِ ُ َّ وليكن خداوند ايمان را به « .]7احلجرات: [ ﴾٧ ۡ

هاي شما آراسته كرده است، و كفر، فسوق و  دلسوي شما محبوب گردانيده، و آن را در 
 .»يافتگانند عصيان را نزد شما منفور گردانيده است، و اين جماعت راه

ِيٓ ٱُهَو ﴿ )4( نَزَل  َّ
َ
ُِيَهةَ ٱَ ُّ ِمهِ�َ ٱِ� قُلُوِب  س ؤك ُّ ك ۗ  س كَداُدٓواْ إِيَ�ُٗها ّمَع إِيَ�ُهِِم ك ََ ِ  .]4الفتح: [ ﴾ۡ

 ايمانشان بيفزايد ايماني به، تا نازل كرد هاي مؤمنين در دلمينان را او همان ذاتي است كه اط«
  .»اضافه گردد
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ٰ�َِك ُهُ  ﴿ )5( ََ ْو
ُ
ِمُهونَ ٱَ ؤك ُّ ك ۚ  س ا  .»مؤمنان واقعي و برحق هستندها  آن« .]4األنفال: [ ﴾َحّقٗ

ٰ�َِك ُهُ  ﴿ )6( ََ ْو
ُ
يُقوَنت ٱَ ِ ّٞ آءُ ٱوَ  سّصِ َٞ َم ُم َِّمِ ك  س ََ  َٞ (و راستگويان ها  آن« .]19 احلديد:[ ﴾ِعه

 .»درست ايمانان) و گواهان به نزد پروردگارشان هستند
و آيات بسيار ديگر و احاديث ذكرشدة فوق و صدها حديث ديگر، شاهد اين مراقبت 

 باشند. ميها  آن مستقيم الهي در تبيت ايماني و اخالقي و عملي
ين نمونه و تر كامل عنوان بهترين وهاي بعد از خود، به  ها براي تمام مسلمانان دوره آن
ترين الگوي ايمان، اخالق، عمل صالح، سياست دين و دنيا، تشكيل مجتمع صالح  شايسته

گذاري حكومت اسالمي، تبليغ اسالم و تشييد احكام از سوي خداوند ذوالجالل  انساني، بينان
ايمان و عمل قرار  محك قبول يا رد ايمان و روش هر مدعيها  آن معرفي شده، ايمان و روش

 داده شده است.

ِّثكِل َمآ َءاَمهُت  يِهِ ﴿ آية كريمه ِ ِٞ  ۦفَإِنك َءاَمُهواْ ي ْت ٱَ�َق وا َٞ َت َقاقٖ�  هك ِِ ا ُه ك ِ�  َّ َّ ِ اْ فَإ ّۡوك  ﴾ ن رََو
 .]137البقرة: [

گر هدايت يافتند و ا پس اگر ايمان آوردند به مانند آن چه شما به آن ايمان آورديد، يقيناً
 د، پس همانا آنان در مخالفت هستند،روگرداني كردن

 باشد. شاهد اين مدعا مي
و نسبت به ايمان و اعمال كساني كه در روش ايماني و عملي خود از آنان پيروي 

نمايند تضمين رضاء الهي اعالم شده است، چنانكه آية قرآني و احاديث نيز دليل اين  مي
 باشند. مطلب مي

ِينَ ٱوَ ﴿ ُٖن َِّ�َ  ََُعوُه َّ ٱ َّ ََ ُ ٱِِإِحك  .]100التوبة: [ ﴾َ�هكُم ك َوََُضواْ َ�هكهُ  َّ
و كساني كه آنان را بخوبي و خلوص پيروي كردند خداوند از آنان راضي شده است و «

 .»آنان نيز از وي راضي خواهند شد
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ي«فرمايد:  مي رسول اكرم  ََ ْح
َ
َََد�ح  ِب َ ّ�ِهم ��ح

َ
ََِ
ِم بَ َُمح َنُُُجوح َََد�ح  )4F1(»َُمح إِهح

شود، پس به هريكي از ايشان  راه يافته ميها  آن كه بااند  اب من به منزله ستارگاناصح«
 ».يابيد اقتدأ كنيد هدايت را درمي

 .)5F2(»بيُو�جذعل�م يت و وينة �للفي  �لر�شدين �لهدي� وعضو� عليهي «
يافتة مرا نصب العين  و هدايت بر شما الزم است كه سنت و من و سنت خلفاي راشدين«

 ».هاي خود محكم بگيريد خود قرار داده و آن را با دندان
خواهيم  عليهذا، اگر ما خواستار فالح دارين و سربلندي دين و دنيا هستيم، و اگر ما مي

 مسلماناني واقعي و آبرومند باشيم، الزم است كه:
نثاران سرفروش اسالم، و  اين جان، و صو محبت اين ياران باوفاي پيامبر اوالً: الفت

عاشقان دين خدا، يعني: صحابه، مهاجران و انصار رضي اهللا عنهم اجمعين را در قلوب خود 
 -جايگزين نموده، آن را بر خود يك واجب اعتقادي بدانيم

و ثانياً: در ايمان، عمل، اخالق، سياست فردي و اجتماعي و در كلية شئون زندگي بر نقش 
 تار كنيم.قدم آنان رف

نشين و برتران از  ثالثاً: مطالعة تاريخ حيات طيبه و احوال زندگي مقدس آن فرشتگان زمين
با درد و رنج به سر بردند، و  صاطر اسالم، قرآن و حفظ شرف محمديمالئكه را كه به خ

 عاشقانه در راه خداي ذوالجالل جان باختند و اسب همت را تا ثريا تاخته و در ميادين مبارزة
بخش صفحات تاريخ  هايي آفريدند كه ثبت وقايعش امروز هم زينت حق عليه باطل، حماسه

است، برخورد الزم دانسته، مقداري از اوقات شبانه روزي خود را براي اين كار اختصاص 
 كمكروح ايماني و غيرت اسالمي ما تجديد حيات يابد و به اش  بدهيم، تا به سبب مطالعه

                                           
ضعيف » 1/149 السلسلة الضعيفة«، چاپ پاكستان. (اين حديث را آلباني در 554، ص المصابيح ةمشكوا -)1(

 .اند) قرار داده
، چاپ بيروت. سنن 4ج  201، كتاب العلم، ابوداود، ص 5ج  – 44ترمذي، ص  1ج  – 96مستدرك،  -)2(

 ، چاپ بيروت.1، ج 16، ابن ماجه، ص 4، ج 127، چاپ مصر، مسند احمد، ص 1ج  – 45دارمي، ص 
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مت ما قوت گيرد، و ما را به راه حق آن راستان سوق داده، به مجد و مردان، ه همت آن راد
كردة خود را كه همانا  مان برساند و بدين ترتيب متاع گم شرف و سربلندي از دست رفته

و بالطبع شرف انسانيت  شناخت ارزش دين اسالم و عظمت قرآن و سنت رسول اكرم 
وامل سقوط، پستي و ذلت ما مسلمانان امروز، ترين ع باشد بازيابيم. زيرا يكي از اساسي مي

تاريخ بزرگان اسالم است كه بنا به  گرفتن تاريخ اسالم و باني اسالم  و كردن و ناديده فراموش
تصريح قرآن و حديث نسبت رهبري و پيشوائي ما را دارند و در عسر و يسر، همكاران، 

شر اسالم و توسعة احكام دين بودند، والثناء در ن لتحيةهمگامان و همرزمان رسول خدا عليه ا

 .اجمعيناعم از مهاجرن و انصار رضي اهللا تعالي عنهم  يعني: حضرات صحابه اكرم 
كنند،  اين امر خيلي واضح است، اقوامي كه تاريخ اسالف و رهبران خود را فراموش مي«

زندگي و به تدريج كلية جذبات و آرزوهاي ارزندة اجتماعي را كه در واقع علت اساسي 
ها و  باشد از دست داده، به درك اسفل پستي حركات تكاملي و عروج اقوام و ملل مي

دهند و در  هاي بلندانساني را از دست مي نمايند و همت مردانه و حوصله ها سقوط مي رذالت
 سعدي چه جالب سروده است:» گردند نتيجه به مرحلة خود فراموشي رسيده نابود مي

ــا   ــان ضــ ــك رفتگــ ــام نيــ ــننــ  يع مكــ
 

ــرار     ــت برقـــ ــام نيكـــ ــد نـــ ــا بمانـــ  تـــ
 

مثال كه نياكان و  نظير و بي ما مسلمانان امروز كه بعد از آن همه مجد و شرف تاريخي بي
اسالف مذهبي ما در قرون نخستين اسالم داشتند و آن عظمت و هيبتي كه قيصر و كسري را 

ميانه را تحت تسلط خود قرار به زانو درآورد و از جبل الطارق اسپانيا و قلب آفريقا تا خاور
دين و پست و پوچي  داد، امروز چنان سقوط كرده و عقب مانده ايم كه هر كافر، فاسق و بي

نمايد و خود ما در  كند و بر جوامع ما سلطه و حكومت مي بر ما خرده گرفته و ريشخند مي
ياسي، فردي و مرحلة ايمان و عمل، عقيده، و اخالق و آداب معاشرت و در شئون مذهبي و س

اجتماعي، چنان پست شده ايم كه نه ايمان درستي داريم، نه عمل صحيح، نه اخالق جالب، نه 
با همديگر اخوت داريم نه مودت، نه مروت، از هر خوبي به دور، و با هر زشتي مسرور و 

لماني مفتخر هستيم كه عالوه از بيگانگان، حتي فرزندان و جوانان ما نيز بر ما خنديده و بر مس
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كنند، و همان ملتي كه ديروز  گشائي مي گيري كرده، نسبت به اسالم اعتراض و لب ما خرده
زندگي اعتقادي و عملي وي چنان جاذبه داشت كه كافران و منكران اسالم را شيداي اسالم 

او فرار كرده  شكرد، امروز چنان منفور شده است كه فرزندان و جوانان خودش از آغو مي
 پيوندند. دينان مي به جمع بي

جاي بسي شگفتي و تعجب است! ملتي كه به جهانيان درس تمدن و تهذيب آموخته بود، 
امروز چرا غير مهذب و غير متمدن شده است؟ ملتي كه ديروز شاهان جهان پاي عظمتش را 

كردند، چه شد كه امروز از  بوسيدند و شيران و درندگان در برابرش سر تسليم خم مي مي
خنده  ور وحشت دارد؟ كساني كه آن روز به خاطر اسالم با كمال فراخ دلي و لبموش و م

ترسند، بديهي است كه اين  رفتند، امروز از همهمة كافران مي عاشقانه به استقبال مرگ مي
 دگرگوني بدون علت نيست.

به نظر ما يكي از علل اساسي اين امر، اين است كه ما از خواندن و يادگرفتن تاريخ 
هاي مسلمانان صدر اول چشم پوشيده خود را به فراگرفتن تاريخ بيگانگان  گاني و كارنامهزند

و به جاي خواندن، و  ايم، هاي دشمنان شرقي و غربي اسالم مشغول كرده و خواندن كتاب
و احوال  صپيامبر گرامي» اصحاب نامدار«نامه و تاريخ حيات  نوشتن و يادگرفتن زندگي

و جانبازان امين و صدوق اسالم به  صآميز ياران رسول هاي شهامت هرنامانگيز، و كا شوق
 ايم، پرداخته هاي بيهوده هاي مختلف علوم مادي و افسانه هاي شاهان، شعرا، ادبا، رشته تاريخ

اگر خيال سربلندي و پيروزي و عزت و عظمت دنيا و آخرت را در سر داريم، بيائيم به 
انگيز سربازان نخستين  سه آفرين، و پر تحرك و انقالبخواندن و يادگرفتن اين تاريخ حما

قرآن و اسالم و پروانگان شمع رسالت، توجه خاصي مبذول كنيم و ارزش اسالم، و عظمت 
يابيم كه چرا آنان  را از ديدگاه آنان بررسي كنيم، آنگاه در مي صمقام شامخ پيامبر بزرگوار

شدند؟ چرا در اعماق  الي دار كشيده ميخوابيدند؟ و چرا بر با بر روي اخگرهاي آتش مي
خوردند؟ و چرا از مال و منال و ملك و اوطان چشم پوشيده هجرت  درياها غوطه مي
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كردند؟ و صدها چراي  نمودند؟ و جان و مال و اهل و عيال و خويش و تبار را نثار مي مي
 ديگر.

اي در دور حيات ما  يهتا در بدن ما روح ايمان و اسالم از سر نو دميده شود، و نشأت ثان
ايجاد گردد و زندگي ايماني و اسالمي، فردي و اجتماعي مذهبي و سياسي ما رونق و تازگي 

رفته را باز يابد و به مراحل ترقي و تعالي گام برداشته به سوي  يافته، قوت و قدرت از دست
 منزل مقصود خود سير تكاملي را پيموده، به آرمان اصيل خود دست يابد.

هاي اين  ها و جزوه وجه به همين نكته، نگارندة اين دفتر در اين برهة زماني كه كتاببا ت
مند ما به آن نياز مبرم دارند،  موضوع به زبان فارسي عزيز ما كمياب است و جوانان عالقه

ها و جزواتي اقدام نمايد كه در  وظيفة شرعي خود دانسته است كه به تأليف و ترجمة كتاب

و ياران رسول خدا فداه  كند و شخصيت ارزندة حضرات وضوع بحث ميپيرامون اين م
نثاري آنان را نسبت به دين  و جذبات ايماني و عشق اسالمي و فداكاري و جان صابيامي و 

كند و در پيرامون حاالت و  براي مردم عنوان مي صبين اسالم و قرآن و پيامبر اسالمم
 كند. هاي زندگاني آنان صحبت مي سرگذشت

» مصايب صحابه«اين دفتر يكي از آثار مفيد و مؤثر است كه مؤلفش آن را تحت عنوان 
هاي گوناگوني را كه  انگيز مشقت ها و حوادث دردناك و شوق فراهم آورده و داستان

حضرت رسول اكرم فداه امي و ابي صلي اهللا عليه وسلم و ياران وفادارش بويژه گروه 
متحمل  اهللاكلمة در صدر اسالم به خاطر دين خدا و اعتالء  يناجمع مهاجران رضوان اهللا عليهم

فروز و   آوري كرده است. چون كتابي ايمان در آن جمع اند، شده و با آن مواجه گرديده
اي از دين  اي از وظيفة شرعي و گوشه نظير است به ترجمة فارسي آن مبادرت نموده، شمه كم

نسانيت و بندگان مخلص و فرشته صفات خداوند خود را در مقابل آن رجال نامدار تاريخ ا
 متعال ادا كرده باشم.

و چــون مربــوط بــه زحمــات حضــرات مهــاجران صــحابه علــيهم الرضــوان بــود آن را در 
دارالهجرت و مهبط وحي، بلدة طيبه، بهشت روي زمين، مد الرسول صلي اهللا عليه وسلم بعـد  
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ضان سال هـزار و چهـار صـد دو هجـري     تاريخ بيست و سوم رم شنبه،از عصر روز چهاراز نم
، در مواجهـة محـراب   ب النساء مسـتقبل قبلـه  و با قمري، در مقام صفه مابين باب جبرئيل 

تهجد آن حضرت صلي اهللا عليه ومسل نشسته آغاز نمودم، اين مقـام بـه منزلـة مدرسـة زمـان      
 كـه  بوده است كه هميشه حدود هفتاد الي يك صـد نفـر صـحابه    صحضرت رسول خدا

هاي مـادي تـن داده، عمـر خـود را      به همة محروميتاند  بوده اغلب آنان از گروه مهاجرين
براي كسب علوم نبوت و خواندن و يادگرفتن قـرآن وقـف كـرده بودنـد، اميـدوارم خداونـد       

ناچيز را بـه   پاك به طفيل ارواح مقدسة آن قدسيان نازنين و جفاكشان دين مبين، اين خدمت
ول عنايت فرموده، آن را موجب نجات ابدي براي اين جانب و والـدينم  بارگاه خود شرف قب

قرار داده، ما را در روز محشر در زمرة آنان زير پرچم آقايشان، آقاي كل، فخر رسل، هـادي  
سبل، رسول اكرم و نبي معظم صلي اهللا عليه وسلم محشور فرمايد، و از شـفاعت آن حضـرت   

 مند و مفتخر سازد، آمين. سروران بهره صلي اهللا عليه وسلم و شفاعت همة آن
در آخر از كلية مسلمانان بويژه از مبلغان محترم، استدعا دارم كه الاقل يـك جلـد از ايـن    
كتاب را حتماً نزد خود داشته باشند و روزانه قرائت بخشـي از آن را در جلـو اهـل خـانواده و     

ائف و تكـاليف روزانـه خـود بـه     فرزندان خود بر خود الزم قرار دهند و اين عمل را جزو وظ
شمارند، انشاء اهللا روح ايمان و اسـالم و جـوهر مسـلماني در قلـوب مـا و فرزنـدان مـا دميـده         
خواهد شد، و شوق دين و رغبت قرآن و محبت حضرت رسول خدا صلي اهللا عليه وسـلم در  

 قلوب ما به وجود خواهد آمد.
انـد   كه مشوق من در ترجمه اين اثر بودهيد از جناب موالنا عبدالغفور مستونگي آ الزم مي

 سپاسگزاري نمايم. اند، و اصل كتاب را در اختيارم گذاشته
 عبدالرحمن سربازي چابهار

1  /5  /1403 
 ش. 1361بهمن  26





 
 
 

 پيشگفتار مؤلف

حضرات صحابة كـرام رضـي    احلمد هللا وكفى وسالم، عىل عباده الذين اصطفى، أما بعـد:

طور كه در تبليغ و اشاعت اسالم و در مراحل هجرت و جهاد شـريك  اهللا عنهم اجمعين، همان
كار صاحب نبوت و رسالت هستند، همچنان در باب تحمل اذيت و آزار فـي سـبيل اهللا بـا آن    

 اند. شرك و سهيم بوده صلي اهللا عليه وآله وسلمحضرت 
ن هـدف  چنـا  صلي اهللا عليه وسلم در معين رسول خدا صلي اهللا عليه وسلماصحاب رسول 

ذيب و آزارهاي دردناك قرار گرفتند و مشركان مكه پروانگان شمع رسالت را آنگونه بـر  عت
ها قرار دادند، و بـا   روي اخگرهاي آتش خواباندند و در خاك و خون غلطانيدند و باالي نيزه

 اندازد. تيرها جسدهايشان را سوراخ كردند كه يادآوري و تصورش هم لرزه بر اندام انسان مي
وار، چنان تحت شكنجة مظالم و مصائب قـرار داده شـدند كـه تـاب      ضي از آنان مظلومبع

هـاي قيـد و بنـد، و زنـدان و      نيارودند، و جام شيرين شهادت را به كام جـان نوشـيدند، اذيـت   
زنجيرها، گرسنگي و تشنگي، عرياني و تعذيب زباني، آزارهائي چون سب و شـتم (دشـنام و   

 تر و باالتر بود. شد از حد و حساب افزون ا داشته ميروها  آن فحاشي) كه در حق
كوتاه سخن اين كه آن مظالم و شدائد دردناك كه صحابة كـرام صـرفاً بـه خـاطر اسـالم      

 شدند، تاريخ بشريت از آوردن نظير و نمونة آن عاجز است. متحمل مي
آن همـه   افروز است كه ايـن توفـان آتـش و خـون بـا      باز توجه به اين واقعيت چقدر ايمان

هـاي يـك صـحابي مظلـوم و مقهـور را از جـادة حـق         وري و مواجي نتوانست حتي قدم شعله
آشامي خونخـواران جفاكـار، و سـفاكان سـتمگر كـافران       متزلزل سازد، و اين جالدي و خون

نتوانست از ميان گروه بالكشانِ محبت و سوختگان عشق، يـك فـرد را هـم از مسـير درسـت      
برعكس اين ابتالء مصيبت، براي آن عشـاق، عـين راحـت و كمـال     خود منحرف سازد، بلكه 

 آسايش بود.
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 مصيبت، عين راحت هست پيش عاشق صادق
 

 كسي پرسد زپروانه كه درسوختن چه لذت بـود  
 

هرگاه درون قلب كسي درد و سوز محبت وجود داشته باشد، خنجر قاتل در نگـاهش بـه   
 كند. صورت هالل عيد جلوه مي

ــل   ــه اهـ ــرت قتلگـ ــرس  عشـ ــا را مپـ  تمنـ
 

ــدن     ــه ديـ ــغ برهنـ ــود، تيـ ــاره بـ ــد نظـ  عيـ
 

تعداد ستمديدگان در دنيا خيلي زياد بوده اسـت، امـا كسـاني كـه در عـين تحمـل جبـر و        
 صكردنـد، تنهـا يـاران رسـول اهللا     مـي  تشدد، ظلم و ستم و تعذيب و اذيت، احسـاس لـذت  

 بودند.
 اند آنان كه قبـال، بيشـمار   آنان كه مقبولند كم

 

 آساكم بـود دل گرچـه باشـد بيشـمار    آيينه  
 

 برنـد از درد و سـوزِ دلبـران    آنان كه لذت مـي 
 

 كمياب هستند در جهان، عشاق رويت بيشـمار  
 

انگيز  داستان خونچكان همان مصائب و مظالم لرزه» مصائب صحابه«اين دفتر تحت عنوان 

اشـقان پـاك   شـد، و آن ع  روا داشـته مـي   گدازي است كه نسبت بـه صـحابة كـرام    و زهره
 كردند. را به خاطر دين مبين اسالم با قلبي فراخ و لبي خندان استقبال ميها  آن طينت، همة

 خاك وخون غلطيدنـد  رسمي به بناكردند خوش
 

 خدا رحمت كند اين عاشـقان پـاك طينـت را    
 

ي مظلوميت و بالكشي همان بزرگواران اسـت،   اسالم و مسلماني ما، در واقع ثمره و نتيجه
نثـاران اسـالم و    لت اسـالمي كـالً (چنـان رهـين و مـديون احسـان آن سرفروشـان و جـان        و م

تواند از بارگران اين احسان عظيم ياران رسـول اهللا   مترجم) كه تا قيامت نمي –مسلمانان است 
 وسلم سبك دوش گردد. وصحبه صلي اهللا عليه وآله

 عنهم اجمعينرضي اهللا 
 سيد نورالحسن بخاري



 
 
 

 و اصحاب كرام ان بر نبي كريمهاي مشرك ستم

و يـاران   صدشمنان دين، كفار و مشركين رسول خـدا رحمي،  هايي كه با نهايت بي ستم
 سابقه است. گراميش در راه خدا روا داشتند، در تاريخ انساني بي

 فرمودند: صكند كه رسول اكرم روايت مي از حضرت انس  /امام احمد 

وِذيُت  لََقدح «
ُ
ِ  ِف  َ َّ َّ  زّ عَ  � دٌ  ييُؤحذَ  وَمي وََج ََ

َ
ُت  ،َ ِخفح

ُ
ِ  ِف  َوَ َّ ِخيحَف  وَمي �

َ
دٌ  َ ََ

َ
َ«. 

ام، ديگر هيچ احدي اذيت نشده است، و  به تحقيق آن قدر كه من در راه خدا اذيت شده«
 ».ام، ديگر هيچ احدي ترسانده نشده است  هآن قدر كه من در راه خدا ترسانده شد

(اند و ابن ماجه نيز نقل كردهاين روايت را امام ترمذي 
6F

1(. 

 :شكنجه و اذيت  اقسام دوگانة
 اذيت و آزار به دو قسم است: جسماني و زباني.

آيد، ولي تير دشنام و فحاشي و  كننده و شاق به نظر مي ظاهراً اذيت جسماني بيشتر ناراحت
يشتر عميـق  دهد، عمق زخمش كمتر نبوده، بلكه ب طعن و تشنيع كه دشمن از زبان خود سر مي

شـوند،   هاي نيزه و تير در خالل چند روز درسـت مـي   باشد و زخم و غير قبال التيام و بهبود مي
 مترجم). –يابند، (مقوله معروفي است  اما جراحات اللسان (زخم زبان) مادام العمر بهبود نمي
پذير است،  هاي نيزه مداوا يعني زخم –جراحات السنان لها التيام، وال يلتام ما جرح اللسان 

 باشد. ولي زخم زبان التيام پذير و قابل مداواء نمي
 و آزار قرار گرفتند. شكنجهنثارش هدف اين هردو نوع  و ياران جان صرسول اكرم

 
 

                                           
 (حيات الصحابه). اند. وايت كرده، آن را ابن حبان و ابونعيم نيز ر3، ج 37، ص ةيوالنها ةيالبدا -)1(
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 صللعالمين حمةمظلوميت حضرت ر
ردم قريش نسبت هاي م گويد: چون عداوت و مخالفت در دل امام ابن اسحاق (مورخ) مي

ش به اوج خود رسيد، او با شان خود را براي مخالفت آن حضرت و ياران صبه رسول اكرم
 .برانگيختند 

آن حضرت را ها  آن پس« )7F1(»ورووه بيلشعر و�لتَر و�لكهينة و�لنون وَذوهبكذبوه «
تكذيب كرده و آزار رساندند و حضرتش را به شاعري، ساحري، و كهانت و جنون متهم 

 ».كردند
ظلم و  صكان مكه مستقل و مصمم شده بر رسول اكرمدر قبال دعوت توحيد اسالم مشر

 ستم و جور و بيدادگري را به انتهاء رسانيدند.
خار  صبر سر راه آن حضرتها  آن«است كه  ) در كتاب سيرت النبي آمده2(

كردند، در حال سجده بر گردن مباركه شكمبة  گسترانيدند در مواقع اداي نماز استهزاء مي مي
 كشيده و آن حضرت انداخته، به قدري محكم ند، چادر در گردن گذاشت شتر آورده مي

هاي  رفت بچه شد، و وقتي كه بيرون مي فشردند كه در گردن مبارك اثر زخم ظاهر مي مي
 .)8F2(»افتادند شرور گرد آمده، پشت سر آن حضرت به راه مي

اش  آورندهو فرمود، آنگاه قرآن ند تالوت ميوقتي كه در نماز جماعت قرآن را به آواز بل
(دادند كنندة آن خداوند ذوالجالل را دشنام مي ونازل صخدا رسول

9F

3(. 
 پردازيم: در زير به تفصيل مختصري از اين اجمال مي

ظالم مشركان مكه در حق رسول در كتاب خود در بارة ذكر م /) امام بخاري3(
ت عبداهللا بن و عنوان مستقلي آورده است، آنجا از حضر باب جداگانهو يارانش،  صاكرم

گروهي از مردم قريش در  روزي در سجده بود، صكند كه رسول اكرم مسعود روايت مي

                                           
 .1، ج 308سيرت ابن هشام، ص  -)1(
 .1، ج 255ص سيرت النبي،  786. صحيح بخاري، ص 2 – 1، ج 302مسند امام احمد، ص  -)2(
 صحيح بخاري. -)3(



  23و اصحاب كرام ي كريمهائي مشركان بر نب ستم

نجاست آورده بر  ي شتري را پر از غالظت و اطرافش جمع بودند، عقبه بن ابي معيط، شكمبه
سجده سر برنداشت، حضرت فاطمه  انداخت: آن حضرت از صروي كمر آن حضرت

از روي پشت آن حضرت دور كرد و در حق عقبه دعاء بد تشريف آورده آن را  لزهرا 
كرد، آن حضرت نماز را تمام كرده در حق رؤساي قريش، ابوجهل، عقبه، شيبه، اميه بن 

در روز ها  آن خلف و غيره به بارگاه الهي دعا فرمودند، چنان چه من به چشم خود ديدم كه
، اميه، زيرا اجزأ بدن او (در اثر اي انداخته شدند، جز بدر كشته شدند و در چاه مخروبه

(پوسيدن) از هم جدا شده بودند و به همين سبب نتوانستند او را در چاه بيندازند
10F

1(. 
 نويسد: نقل كرده، چنين مي /همين روايت را از امام احمد /امام ابن كثير

اين واقعه را در صحيح خود در مواضع متعددي، و همچنين مسلم نيز روايت » بخاري«
ه است و در بعضي الفاظ صحيح بخاري چنين آمده است كه چون قريش اين كار را كرد

و در –لعنهم اهللا –افتادند اي به خنده درآمده كه از فرط آن بر يكديگر مي كردند تا اندازه
آن شكمبه را از پشت آن حضرت  لهمين روايت موجود است كه چون حضرت فاطمه

ن را مالمت كرد، مترجم) و آن حضرت وقتي كه نماز برداشت به كفار بد و بيراه گفت (آنا
شان قطع  اين امر را ديدند خندهها  آن را تمام كرد دست برداشته بر آنان دعا بد كرد، وقتي كه

(شد و از دعاي بد آن حضرت ترسيدند
11F

2(. 
همين روايت را به حوالة باب الطهاره، باب الجزيه، باب الجهاد  /عالمه شبلي نعماني 

(نقل كرده است 294اري و از صحيح مسلم و زرقاني: جلد اول، ص صحيح بخ
12F

3(. 
مروي است كه من روزي به عبداهللا بن عمرو بن ب) از حضرت عروه بن زبير4(

براي من بيان اند  كرده صگفتم: شديدترين ظلمي را كه مشركان بر رسول خدا سالعاص
د، عقبه بن ابي معيط آمد كر در حرم كعبه نماز ادا ميصكن، وي گفت: روزي رسول اكرم

                                           
 صحيح بخاري، باب ما لقي النبي صلي اهللا عليه واصحابه من المشركين بمكه. -)1(
 .3، ج 44ص  ،ةيو النها ةيالبدا -)2(
 .1، ج 255سيرت النبي، ص  -)3(



 مصائب صحابه   24

انداخته با نهايت شدت آن حضرت را  صد را در گردن مبارك پيامبر گراميو چادر خو
هايش را گرفته از آن حضرت دفع نمود، و  رسيد و شانه خفه ساخت حضرت ابوبكر

 گفت:

َُلُونَ « ََقح
َ
نح  رَُجال َ

َ
َ  َ�ُقوَل  َ ِّ ُ  َر َّ ار من اهللا است گويد پروردگ آيا مردي را كه مي« »�

 ».كشيد؟ مي
نقل  سنيز اين روايت را از حضرت عروه /گويد: محمد بن اسحاق  امام بخاري مي

پرسيدم، و  سگويد كه من از عبداهللا بن عمرو بن العاص مي سكرده است، و حضرت عروه
 در روايت عبده و محمد بن عمرو به جاي عبداهللا بن عمرو لفظ حضرت عمرو بن العاص

(ستموجود ا
13F

1(. 
نويسد كه امام بخاري اين  اين حديث را از امام بخاري نقل كرده مي /) امام ابن كثير5(

حديث را در صحيح خود در چندين مواضع ذكر كرده است، و در بعضي روايات به نام 
(تصريح كرده است ب عمرو بن العاص حضرت عبداهللا بن

14F

2(. 
من از عبداهللا بن عمرو بن «ست كه روايت كرده ا سو بيهقي نيز آن را از حضرت عروه

حرم كعبه گرد آمدند، پيامبر  پرسيدم، او گفت: روزي اشراف قريش در بالعاص 
تشريف آورد، حجر اسود را بوسه داد، و سپس به دور خانة خدا طواف نمود،  صخدا

زدند، در موقع طواف دوم و سوم نيز  اشراف قريش با سخنان خود به آن حضرت طعنه مي
 آثار ناخوشي و ناگواري ظاهر گشت. صزدند، بر چهرة انور آن حضرت ه ميطعن همچنين

 إَِلحهِ  بََوَ�َُو�«آوردند  صا قريش گرد آمدند، چون رسول اهللاوال رؤسنروز دوم به همين م
ٍَ  َو�حََةَ  دٍ  رَُج َِ يُطو� َو� ََ

َ
پس همگي به سوي آن حضرت يكدفعه پريده، آن  »بِهِ  بَأ

د، من يكي از آنان را ديدم كه چادر خود را در گردن آن را احاطه كردن صحضرت

                                           
 .صصحيح بخاري، باب مالقي النبي  -)1(
 .4، ج 46، ص ةيوالنها ةيالبدا -)2(
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خود را در وسط   سحضرت انداخت و آن را پيچ داده با زور كشيد، ابوبكر صديق

َُلُونَ «انداخت و به گريه درآمده، گفت: واي بر شما!  ََقح
َ
نح  رَُجالً  َ

َ
َ  َ�ُقوَل  َ ِّ ُ  َر َّ �«. 

من  –اين بزرگترين ظلم قريش بود  –دند در آن وقت آنان از اطراف آن حضرت دور ش
 .)15F1(»گاهي نديده بودم كه آنان پيش از آن روز اينگونه تشددي كرده باشند

) عالمه حلبي روايت ديگري هم در اين مورد نقل كرده است كه در آخر آن موجود 6(

ِ  رَُيولِ  َ�نح  وح�كفبَ «به آنان گفت: واي بر شما:  صديق است [چون حضرت ابوبكر َّ � -�ْ 
ََلُو� -ويلم عليه �هللا �ح

َ
ِب  َعَ  َوَ

َ
رٍ  َ ُ�ونَه بَ�ح ِ

 ].»يَضح
 افتادند، و او را زدند.  صديق دست برداشته، به جان ابوبكر صآنگاه از اذيت پيامبر

از عبداهللا بن عمرو  روايت عروه بن زبير /از امام ابن اسحاق  /) امام ابن هشام7(
 از خاندان حضرت ام كلثوم  گويد: شخصي مي /ابن اسحاق نويسد كه  را نقل كرده مي

بُو رََجعَ  لََقدح «براي من حديث بيان كرد كه حضرت ام كلثوم گفت:  بابي بكر تبن
َ
َ 

رٍ  َميِذٍ  بَ�ح َدُعو� َوقَدح  يَوح َق  َْ ِيهِ  بَرح
ح
در حالي به خانه آمد كه  آن روز ابوبكر  بالتحقيق »َرَ
 فته بودند.مشركين فرق (ميانه) سرش را شكا

رين اذيت ت بعضي از اهل علم مرا خبر دادند كه سخت«نويسد:  مي /) امام ابن هشام 8(
از  صاز ناحية قريش رسيد، اين بود كه روزي آن حضرت صو آزاري كه به رسول خدا

 .)16F2(»خانه بيروت رفت
شد اعم از آزاد و غير آن، او را تكذيب  روبرو مي صآنگاه هركسي كه به آن حضرت

 رسانيد. مي ذيترا ا صكرد و آن حضرت مي

                                           
 – 201ج  – 309. سيرت حلبيه، ص 1، ج 330. سيرت ابن هشام، ص 2، ج 46، ص ةيوالنها ةيالبدا -)1(

 .1، ج 390سيرت ابن هشام، ص  – 3 – 1، ج 330سيرت حلبيه، ص 
 .1، ج 31سيرت ابن هشام، ص  -)2(
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آن حضرت به خانه آمد و از شدت آزاري كه به وي رسيده بود چادر پوشيد، آنگاه 
 خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:

َما ﴿ �م
َ
َ ٰ ثِّٮُ ٱَٓ ّٞ ُّ ك َك  A ١ س نِذ

َ
و  بلند شو   پيچيده اي جامه برخود« .]2-1املدثر: [ ﴾٢ُ� ك فَأ

 .»اب خدا) بترسانرا (از عذمردم 
به تبليغ پرداخت و هر آزاد و  صنويسد: وقتي كه رسول خدا مي /) امام ابن كثير9(

با  قريش اقويا و زورگويان ,غالم، قوي و ضعيف، و غني و فقير را به اسالم دعوت فرمود
 يف و ناتوانش پرداختند.ضع تباعو ا صزبان و عمل به اذيت وآزار آن حضرت

ترين مردم برآن  و از سخت« »جيَ َم و�ورَوه لَ، َبو عمه عليه س�ُي َشد من و�ن«
 ».ام جميل بودند (ابولهب) عمويش ابولهب و همسرش صحضرت

اً در عهد جاهليت ديدم كند كه من شخص از حضرت ربيعه روايت مي /امام احمد

ّ�َهي يَي«گفت:  در بازار ذوالمجاز مي صرسول اكرم
َ
ُّيُس  َ َ إِ  الَ  قُولُو� �

َ
ُ  إِالّ  ل َّ و� � َُ ِل اي « »َُفح

 ».يابيد مردم بگوئيد جز خداوند يكتا معبودي نيست، رستگاري مي
يكمردي بودند، و پشت سر آن حضرت اجتماع كرده  صمردم به گرداگرد آن حضرت

كرد و  رفت او نيز دنبال مي داراي چهرة روشني بود هركجا كه آن حضرت مي احول

دين و دروغگوئي است، من از مردم  (معاذ اهللا) اين آدم بي »ذ�بنه ْيبئ كإ«گفت:  مي
ابولهب است، بيهقي نيز همينطور  صكيست، به من گفتند: عموي پيامبر پرسيدم كه اين مرد

روايت كرده است و در روايت ديگري از بيهقي چنين آمده است كه حضرت ربيعه 
 هاي مردم رفته و جاز كه به اقامتگاهرا ديدم و در ذوالم صمن رسول اهللا گويد: مي سديلمي

مردي احول كه  صكرد و به دنبال آن حضرت را به سوي خدا دعوت ميها  آن
گفت: اي مردم مواظب باشيد كه اين  رفت و مي ش روشن بود راه ميترخسارهايش بمانند آ
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 دم اين مرد كيست؟ گفتند: اينشخص شما را از دين آبا و اجدادتان برنگرداند، من پرسي
(ب استهلابو

17F

1(. 
 صگويد: من پيامبر اكرم او مي –سپس بيهقي از مردي از بني كنانه روايت كرده است 

گفت: اي مردم بگوئيد: ال اله اال اهللا كامياب خواهيد شد،  را در بازار ذوالمجاز ديدم، مي
ريخت و  رفت و خاك بر آن حضرت مي راه مي صابوجهل پشت سر آن حضرت

خواهد كه  تان نفريبد اين مي اه باشيد كه اين مرد شما را در مورد دينگفت: اي مردم آگ مي
 شما پرستش الت و عزي را رها كنيد.

فرمايد: در اين نام ابوجهل آمده است، ولي ظاهر است كه آن  مي /امام ابن كثير
نويسد كه نام  اين روايت را نقل كرده مي /ابولهب بود، در موضع ديگري عالمه ابن كثير

هل در اين روايت وهمِ راوي است، نيز احتمال دارد كه در يكدفعه ابوجهل بوده باشد و ابوج
(بودند صدر دفعه ديگري ابولهب، و اين هردو در پي آزار آن حضرت

18F

2(. 
، ذكر كرده 63، ص 4اين روايت را به نقل از مسند امام احمد ج  /عالمه شبلي نعماني

(است
19F

3(. 
به نزد قبيله  صباس نقل كرده است كه رسول اكرمع از حضرت /) حافظ ابونعيم10(

را به ها  آن كنده رفت و بعد از آن نزد قبيله بكر بن وائل كه از يمن آمده بودند تشريف برد و
 اسالم دعوت كرد: 

 ».و�ن عمه َبو لَ يبَعه، بيقول للنيس ال وقَلو� قول«
گفتة آن حضرت را قبول  گفت كه كرد و به مردم مي و عمويش ابولهب او را دنبال مي

 نكنند.

                                           
 .139، ص 3، ج ةيوالنها ةياين روايت را ابونعيم نيز در داليل ذكر كرده است. البدا -)1(
 .3، ج 41، ص البداية والنهاية -)2(
 .1، ج 256سيرت النبي، ص  -)3(
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قبيلة كنده و بكربن وائل را به اسالم دعوت كرده مراجعت  صوقتي كه آن حضرت
 شناسي؟ از وي پرسيدند كه آيا اين مرد را ميها  آن فرمود، ابولهب به آنجا رسيد؛

 .)20F1(»قيل نعم هذ� من �ررو  مني إال ال وربعو� بقول رَييً بإنه �نون يهذي من َم رَيه«
گفت: آري، اين در ميان ما پايه بلندي (به لحاظ نسب) دارد، اما مواظب باشيد به حرفش 

 آيد (العياذ باهللا). اي است كه از سرش هذيان برمي گوش ندهيد، زيرا او ديوانه
مترجم) همانند امام  –) عالمه ابن هشام نيز (در كتاب خود براي ذكر اين موارد 11(

ذكر ما لقي رسول اهللا صىل اهللا عليه «اين عبارت  ين كرده است حتبخاري باب مستقلي عنوا

21(»وسلم من قومه من األذF2( نويسد كه در آن مي 

همسر عموي آن حضرت ابولهب را كه ام جميل بود خداوند متعال بدان جهت حماله «
(انداخت مي صسر راه رسول اهللاآورد و بر  كه وي (هيزم) خاردار مي نهادالحطب نام 

22F

3(. 
الحطب آنچه را كه در قرآن  لةگويند: وقتي كه ام جميل حما مي /) ابن اسحاق 12(

نازل شد، شنيد، به مترجم)  –مجيد در حق وي و شوهرش (از مذمت و تهديد در سورة لهب 
رسيد، در آن موقع آن حضرت در مسجد الحرام تشريف داشت و  صخدمت رسول خدا

د، ام جميل سنگي در دست داشت، وقتي كه هم با آن حضرت بو حضرت ابوبكر صديق 
را  صچشمش را از اين كه پيامبر گرامي به نزديك آن بزرگواران رسيد، خداوند بينائي

كسي را ببيند، گفت: اي ابوبكر اين  سببيند سلب فرمود و وي نتوانست جز حضرت ابوبكر
، قسم به خدا كند دوستت كجا است؟ به من اطالع رسيده است كه او مرا هجو (مذمت) مي

ام و  زدم، قسم به خدا شاعره ديدم اين سنگ را (معاذ اهللا) به دهانش مي اگر من وي را مي
 سپس گفت:

                                           
 .1، ج 256سيرت النبي، ص  -)1(
 .3، ج 141، ص البداية والنهاية-)2(
 .1، ج 38ام، ص سيرت ابن هش -)3(
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َرهُ  َعَصيحنَي ُمَذّوًمي« وح
َ
بَيحنَي َوَ

َ
ما (معاذ اهللا) مذمم را نافرماني كرديم، حكمش  - »قَلَيحنَي وَِدينَهُ  َ

 زيديم. اين جمله ها را گفت و رفت.ور را انكار كرديم، و با دينش بغض و كينه مي
او مرا  :فرمود صديد؟ آن حضرتتو را  يا او! آيا رسول اهللا :پرسيد حضرت ابوبكر 

 نديد. خداوند بصارتش را از ديدن من سلب فرمود.
را (العياذ باهللا) مذمم نام بسته بودند،  صقريش رسول اكرم«گويد كه  سحاق ميو ابن ا

دادند، آن  مترجم) آن حضرت را دشنام مي –موسوم كرده (با همين نام ها  آن سپس
قريش را  اذيتكنيد كه خداوند متعال  فرمود كه آيا شما از اين تعجب نمي مي صحضرت

(كنند و من محمدم دهند و هجو مي يمذمم را دشنام مها  آن از من برگردانده است
23F

صلي  )1
 ».اهللا عليه وسلم

فرمود:  رسول اكرم«كند كه  روايت مي ل) ابن سعد از حضرت عايشه صديقه 13(
اي  كردم، اين هردو شكمبه بد ابولهب و عقبه ابن ابي معيط زندگي مي من در ميان دو همساية

وقتي كه آن » انداختند پر از نجاست و اشيا آزاردهندة ديگر را آورده بر دروازة خانه من مي
ف: اين چه نوع همسايگي است، گفت اي بني عبد منا آمد، مي از خانه بيرون مي حضرت 

(كرد و سپس آن حضرت شكمبه و غيره را از سر راه خود دور مي
24F

2(. 
عقبه ابن ابي معيط، گويد كه ابولهب، حكم بن ابي العاص،  ) عالمه ابن اسحاق مي14(

بودند، و به آن  صهمسايگان رسول اهللا عدي بن الحمراء ثقفي و ابن األصداء هذلي
به جز حكم بن ها  آن رسانيدند، از ميان اذيت و آزار مياش  در داخل خانه صحضرت

يكي در حين نماز، رحم (زهدان) بز را ها  آن العاص هيچ كسي ديگر مسلمان نشد، از ميان
آورد و  انداخت و ديگري در حين پختن غذا غالظت گوسفندان مي آورده برآن حضرت مي

پوشانيد،  ن را با سنگ ميآ صپاشيد، حتي كه آن حضرت بر روي ديگ آن حضرت مي
را ها  آن ريختند، آن حضرت با چوب مي صهرگاه چنين اشيا را بر دروازة آن حضرت

                                           
 .1، ج 381ابن هشام، ص  -)1(
 .1، ج201طبقات، ص  -)2(
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اين چه نوع همسايگي است، و  ،افنگفت: اي بنو عبد م داشت و دم در ايستاده مي برمي
(انداخت اي مي سپس آن را به گوشه

25F

1(. 
تا «رده است كه روايت ك باز حضرت زبير و حضرت عايشه /) بيهقي 15(

و مصائب  ها سختي ابوطالب زنده بود مردم قريش وحشت داشتند، ولي بعد از مردن ابوطالب
روايت كرده است  ، بيهقي از حضرت عبداهللا بن جعفر»از حد گذشت صبر رسول خدا

آمده، برآن حضرت  صكي از اوباشان قريش روبروي آن حضرتكه چون ابوطالب مرد، ي
در حالي كه  صبه خانه برگشت، يكي از دختران آن حضرتخاك ريخت آن حضرت 

كرد، آن حضرت فرمود: اي دختر من! گريه  كرد خاك را از چهرة مبارك پاك مي گريه مي
 ».نكن، خداوند نگهبان پدر تو است

(روايت كرده است زياد بكائي، هم اين روايت را (به طريق ارسال) از محمد بن اسحاق
26F

2(. 
در حرم كعبه توحيد را اعالن  صآن حضرت«نويسد:  ماني ميشبلي نع ) عالمه16(

اي به پا  فرمود، اين امر به نظر كفار بزرگترين توهين حرم بود به همين سبب ناگهان هنگامه
 خاست، و مردم از هرسو بر آن حضرت حمله آوردند.

بن ابي هاله (كه مادرش  ، حضرت حارث صربيب (نمك پروده) آن حضرت
ا مترجم) در خانه بود، از ماجر –است  صزوجة رسول خدا لكبري) حضرت خديجه ال

شتافت؛ ولي چون وي رسيد از هر طرف،  صاطالع يافت، براي نجات آن حضرت
شمشيرها به وي رو به رو گرديد و به درجة رفيع شهادت نائل شد، اين اولين خوني بود كه به 

(خاطر اسالم ريخته شد و از آن زمين رنگين شد
27F

3(. 
از ابن اسحاق مروي است  شدن حضرت حمزه  گنديده دهني ابوجهل، و مسلمان )17(
و تكليف داد،  اذيتابوجهل نزديك كوه صفا با آن حضرت روبرو شد، آن حضرت را «كه 

                                           
 .3، ج 134، ص ةيوالنها ةيالبدا -)1(
 .3، ج 134، ص ةيوالنها ةيالبدا -)2(
 بحواله اصابه. 1ج  – 211سيرت النبي، ص  -)3(
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 صرسول خداجويي كرد،  عيب صو هتاكي نمود، و در دين آن حضرت و فحشگوئي
اهللا بن جدعان تمام جريان را در مسكن كامالً سكوت فرمود و به خانه تشريف برد كنيز عبد

در حالي كه تير كمان بر دوش داشت از  سديد؛ وقتي كه حضرت حمزه خود از دور مي
است) اي كاش آنچه چند  شكار رسيد، وي گفت: اي ابوعماره! (كنيت حضرت حمزه 

را ديدي، ابوجهل وي  رخ داد تو مي صات محمد حية ابوجهل بر برادرزادهلحظه قبل از نا
داد و كلمات بسيار بدي گفت، در اين جا ديد كه نشسته است، اذيت كرد و دشنام 

چون اين را شنيد، شديداً  سحضرت حمزه –به آن (خبيث) اصالً جوابي نداد  صمحمد
خشمگين شد و با سرعت در تالش ابوجهل به راه افتاد، و در ميان راه نزد هيچكس توقف 

بوجهل را ديد كه آن جا در ميان افراد قبيلة خود نشسته نكرد، و داخل مسجد الحرام شد، ا

 - »منكرة فرضبه هبا فشجه شجةرفع القوس « -است، نزديك وي رفته بر باالي سرش ايستاد 

كافت، و تير كمان خود را بلند كرده توي سرش چنان زد كه سرش را به بدترين نحوي ش
ه من نيز بر دين وي هستم و دهي، در حالي ك دشنام مي صسپس فرمود تو به آن حضرت

گويم، اگر تو قدرتي داري با من مقابله كن، چند نفر از بنو  گويد، من هم مي آنچه وي مي
را منع كرده، گفت به ها  آن مخزوم به پا خاستند تا ابوجهل را ياري كنند، اما خود ابوجهل

ام، چون  ي گفتههاي بسيار ركيك را فحشاش  ابوعماره چيزي نگوئيد واهللا من برادرزاده
ت آن را ندارد كه به جانب مسلمان شد، قريش فهميد كه ديگر كسي قدر حضرت حمزه 

را حفاظت و حمايت خواهد كرد،  صآن حضرت تعرض نمايد، زيرا حمزه صپيامبر
 .)28F1(»لذا دست خود را باز داشتند

ن به خانة خود بازگشت، آنگاه شيطا سگويد كه سپس حضرت حمزه مي ابن اسحاق 
دين (العياذ باهللا رسول  در دلش وسوسه كرد كه تو سردار قريشي و متبع اين مرد بي

تر است، در آن  اي، از اين كار مردن خوش اي و دين نياكان خود را رها كرده ) شدهصاكرم
                                           

، ج 285لصحابه، ص . و طبراني حيات ا3، ج 33، ص ةيوالنها ةي. و البدا1، ج 311سيرت ابن هشام، ص  -)1(

2. 
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پيش خود فكر كرد و گفت: پروردگارا! اگر در اين كار هدايت و  سوقت حضرت حمزه
ديقش را بيند از واال براي من راه نجاتي از آن پيدا كن، آن خير موجود است در دل من تص

 صد، چون صبح شد به خدمت رسول اهللابا وسوسه شيطان بسر بر سشب را حضرت حمزه
ام كه هيچ راه حلي ندارد، و من  رسيده، گفت: اي برادرزاده! من در كاري چنان خطير افتاده

گمراهي شديد، اي برادرزاده تمناي من اين دانم كه موقف من بر هدايت مبني است يا بر  نمي
سوي وي متوجه شد و وي را  صفتگو بفرمائيد، چنانكه رسول اكرماست كه با من چيزي گ

اد، پس مطابق از ارشادات رسول وعظ و تذكير فرمود، و او را ترسانيد و خوشخبري د
 خداوند متعال ايمان را در قلب حضرت حمزه داخل فرمود، او گفت: صاكرم
، »ام، دين خود را اعالن كن دهم كه تو راستگويي، اي برادرزاده من صادقانه گواهي مي«

 خداوند متعال دين خود را عزت و غلبه عطا فرمود. پس به وسيله حضرت حمزه 
(و به همين نحو بيهقي با سند خود روايت كرده است

29F

1(. 
اين مطلب را  سزهعالوه از امام ابن اسحاق، كسي ديگر در واقعة اسالم حضرت حم«

جهل گفتم آن موقع خشمگين به ابو فرموده: من در ساضافه كرده است كه حضرت حمزه
هستم، ولي بعداً از ترك دين قوم و آبا خود شديداً نادم و  صكه من بر دين رسول اهللا

پشيمان شدم، شب را با شك و ترديد گذراندم و خواب نرفتم، سپس به كعبه رفتم، و 

با تضرع و زاري دعا كردم  » سبحانه أن يرشح صدري ويذهب عني الريبترضعتُ إىل اهللا«

 ام را براي حق باز نمايد و از شك و تردد نجاتم بخشد. كه سينه
و گشت، هنوز دعا من تمام نشده بود كه از باطل نجات يافته و قلبم از ايمان و يقين ممل

ة جريانات باخبر كردم، ليحاضر شده آن حضرت را از ك صصبحگاه به خدمت رسول اكرم
 .)30F2(»براي ثبات و استقامات من دعا فرمود صآن حضرت

                                           
 .3ج  – 33، ص ةيوالنها ةيالبدا -)1(
 .1حاشيه سيرت ابن هشام، ج  -)2(
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گيري قاطع براي  عالمه شبلي نعماني اين واقعة تردد، و فكر و تدبر، و در نتيجه تصميم
 .)31F1(»نقل كرده است» روض االنف«قبول دين حق را از 

من با : «مروي است كه روزي ابوجهل گفت ب) از حضرت عبداهللا بن عباس 18(
رود با اين  نشينم، چون محمد  در نماز مي ام كه فردا سنگي برداشته مي خداوند عهد كرده

» آيد بكنند شان برمي سنگ سرش را خرد كنم بعد از آن بنوعبد مناف هركاري كه از دست
نشست آن  صخدا ر رسولسنگي گرفته به انتظااش  حسب گفتهصبح بعد ابوجهل لعين بر 

مردان قريش در مجالس  –ل تشريف آورده در حرم به نماز مشغول شد حضرت طبق معمو
ل سنگ را به سجده رفت، ابوجه صتماشا نشسته بودند، چون آن حضرت خود به انتظار

روان شد چون نزديك آن حضرت رسيد هيبت زده و  صبرداشته به سوي آن حضرت
از دستش به مرعوب شده بازگشت رنگش پريده بود و هردو دستش خشك شد و سنگ 

زمين افتاد، چند نفر از مردان قريش به سويش آمدند و از وي پرسيدند كه اي ابوالحكم شما 
 را چه شد؟ گفت:

ور شد، به خدا سوگند! من  وقتي كه من نزديك وي رفتم، شتري به طرف من حمله«
ام او  هاي بزرگ نديده هرگز حيواني چنين چاق و داراي گردني چنين بلند، با دندان

روايت كرده است كه روزي من در  و بيهقي از حضرت عباس » خواست مرا بخورد مي
را  صام كه اگر محمد با خدا عهد كرده مسجد الحرام بودم ابوجهل لعين آمد و گفت: من

در سجده ببينم گردنش را پايمال خواهم نمود، آن حضرت در مسجد آمد و مشغول اداي 
هل اين محمد است (صلي اهللا عليه وسلم) ابوجهل به نماز شد شخصي به وي گفت: اي ابوج

بيني؟ به خدا سوگند! جلو روي من ديواري به  بينم نمي وي گفت: آيا آنچه را كه من مي
 بلندي آسمان حايل شده است.

 است كه ابوجهل گفت: اگر من محمد روايت كرده سو امام احمد از حضرت ابن عباس
م گردنش را پايمال خواهم كرد، اين مطلب به اطالع آن را در حال اداي نماز در كعبه ببين

                                           
 .1، ج 224سيرت النبي، ص  -)1(
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حضرت رسيد، فرمود: اگر او چنين كاري بكند، آنگاه مالئكه او را ظاهراً عذاب خواهند 
(داد

32F

را (كه قبالً ذكر شد) نقل كرده  سامام ابن هشام نيز روايت حضرت عبداهللا ابن عباس .)1
(است

33F

2(. 
 سث را نسائي با سند خود از حضرت ابوهريرهموجود است كه اين حدياش  و بر حاشيه

روايت كرده است، در آن موجود است كه مشركان گفتند: اي ابوجهل شما را چه شد؟ 
رو بازو ابوجهل گفت: ميان من و او خندقي از آتش حائل و بيمي و خوفي مسلط شد و فقط پ

ان هر عضوي از شد فرشتگ اگر او به من نزديك مي«فرمود:  صآيد، رسول خدا به نظر مي
((الروض)» ربودند اعضاء بدنش را مي

34F

3(. 
را  صه است كه يك بار كافران رسول خدا) حاكم از حضرت انس روايت كرد19(

دْ «چنان زدند كه آن حضرت بيهوش د.  قَ وا لَ بُ َ ولَ  رضَ سُ تَّى وسلم عليه اهللا صىل اهللاَِّ رَ َ  حَ
يشِ  غُ

يْهِ  لَ را نجات داد،  صآن حضرت رت ابوبكر . در روايت بزاز آمده است كه حض)35F4(»عَ

(را رها كرده همگي بر سر حضرت ابوبكر ريختند آن حضرت ها  آن آنگاه
36F

5(. 
 »در طائف صسنگباران رحمت عالميان) «20(

كند كه وقتي كه ابوطالب وفات كرد آنگاه قريش بر  روايت مي /عالمه ابن سعد -الف
 و ظلم به خرج دادند. سختياو  و نسبت به ات پيدا كردندبيشتر جر صارسول خد

به همراهي حضرت زيد بن  صآن حضرت »بخر  إل �لطيئف ومعه ز�د بن َيرثه«
 به سوي طائف بيرون رفت. حارثه 

                                           
 .3ج  43، ص البداية والنهاية-)1(
 .1ج  320سيرت ابن هشام، ص  -)2(
 ايضاً -)3(
 الخفا، مقصد اول، فصل سوم، تفسير آيات خالفه. زالةإ -)4(
 .2، جلد 283صحابه، ص حيات ال -)5(
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روز در  10اين جريان مربوط به آخر شوال سال دهم از بعثت نبوي است، آن حضرت 
تبليغ فرمود، اما هيچ احدي  طائف قيام فرمود، و در آن جا با يكايك سرداران مالقات كرد و

 دعوت حق را نپذيرفت و همگي گفتند:

(و بر اين مقدار آن » از شهر ما بيرون شو صاي محمد« »خر  من ب�نيَيي �مد «

بجعلو� يروونه «ملعونان اكتفا نكردند، بلكه) بدپيشگان طائف را عليه آن حضرت شوراندند، 
عليه ويلم لدميين، وز�د بن َيرثه يقيه بيججير  َت َن رج� ريول �هللا ْ� �هللا 

 آغاز صرگبار سنگ را بر حضرت رحمت عالم« »بنفته َت لقد ش  ف رَيه شجي 
آلود گرديدند و حضرت زيد بن حارثه خود  خون صهاي مبارك آن حضرت كردند تا قدم

 ».را سپر قرار داده بود، تا اين كه چندين جاي سرش زخمي شد
 باريد؟ نيد كه بر چه شخصيت عظيمي رگبار سنگ ميدا اهللا اكبر: هيچ مي

 صرستاده شد، و به حق رحمت عالميانبر شخصيت مقدسي كه ابر رحمت قرار گرفته ف
بود كه باران رحمتش شامل دوست و دشمن بود و همه را از درياي بيكرانش مستفيض و 

 سيراب گردانيد.
 نويسد: نعماني مي يعالمه شبل -ب

هاي مبارك آن حضرت را تا حدي با  ) از هر طرفت ريختند، و پاياوباشان شهر (طائف«
هاي از پاي  هاي آن حضرت پر از خون شدند، وقتي كه در اثر زخم سنگ زدند كه كفش

افتاد  به راه مي صكردند و چون آن حضرت فته بلند ميدرآمد بازوهاي حضرتش را گر
 ».افتادند آن حضرت براه مي دادند و كف زنان به دنبال دوباره كتك زده و دشنام مي

تاريخ طبري و ابن هشام  تمام اين تفاصيل در مواهب لدنيه به حواله موسي بن عقبه و در
(موجود است

37F

1(. 

(نيز اين روايات موجود است البداية والنهايةابونعيم و  ةدر دالئل النبو
38F

2(. 
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 تصميم قتل
م جور انواع و اقساها  آن هعداوت و شقاوت ناهنجار كفار به سرحد نهائي رسيد، وقتي ك

روا داشتند، باز به اين بسنده نكرده، و آتش كينه و  صو ستم را بر جناب نبي اكرم
 را اتخاذ كردند. شان فروكش نشد در نهايت امد، تصميم قتل آن حضرت  بغض

 . محاصرة اقتصادي آن حضرت در شعب ابي طالب21
و موانع دائره  ها سختي با وجود اين همه نويسد كه چون قريشيان ديدند كه عالمه شبلي مي

نجاشي مسلمانان را  اند، ايمان آورده و حمزه  گيرد، افرادي مانند عمر  اسالم وسعت مي
(كه به منظور پس گرفتن مهاجران حبشه پيش ها  آن نزد خود پناهندگي داده است، و سفراي

مسلمانان روز به روز رو به  مترجم) ناكام و خائب برگشتند، و تعداد –ي رفته بودندشنجا
و خاندانش را در محاصره  صن بار تصميم گرفتند كه رسول اكرمافزايش است، لذا اي

اي ترتيب  اي دور از مكه تبعيد نمايند، چنانكه كلية قبائل معاهده اقتصادي قرار داده و در دره
و يا با آن دادند كه هيچ احدي حق ندارد با خاندان بني هاشم مناكحت، خريد و فروش 

مالقات كند و يا اجازه دهد كه وسائل خورد و نوش و ارزاق عمومي نزد آنان برده شود تا 
زماني كه محمد را (صلي اهللا عليه وسلم) براي قتل به ما تحويل دهند، منصور بن عكرمه اين 

م را معاهده را نوشت و بر دروازة كعبه آويزان كرد، ابوطالب باالجبار تمام خاندان بني هاش
همراه كرده تا سه سال در شعب ابي طالب پناهنده شدند، اين مدت چنان سخت گذشت كه 

(هاي درخت طلح برگ
39F

دادند، حضرت سعد  و به زندگي خويش ادامه مي خوردند، را مي )1
اي از پوست را يافتم، آن را با آب  ها تكه فرمايد كه در يكي از شب مي سبن ابي وقاص

(وي آتش قرار داده پختم و با آب مخلوط كرده خوردمشسته و سپس آن را بر ر
40F

2(. 

                                           
ها درخت مغيالن  واژه عربي است به معاني، شكوفه خرما، موز، درختان بزرگ در ريگستان و بعضي -)1(

 مترجم. –هاي بياباني است  گفته اند، در اينجا بمعني درخت
 روض االنف سهيلي (رح). -)2(
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كردند،  ها و اطفال در اثر گرسنگي گريه مي ابن سعد روايت كرده است كه چون بچه
كردند، ولي بعضي  شنيده خوشحالي ميها  آن رسيد، آوازشان بيرون شعب به گوش قريش مي

دار كرده و از اين جريان ناراحت هم دل، نيروي باطني شان آنان را به نوع دوستي وا افراد نرم
 شدند. مي

و تمام آل بني هاشم اين مصائب را با شكيبائي تمام  صسه سال متوالي آن حضرت
تحمل نمودند، آخر االمر عواطف دشمنان به جوش آمده و از ناحية خود آنان، براي نقض 

اب كرده و گفت: اي اين معاهده فعاليت آغاز گرديد، زهير داخل حرم رفته تمام مردم را خط
بنوهاشم از آب و آذوقه هم  اهل مكه! اين چه عدالتي است كه ما به آسودگي زندگي كنيم و

 محروم باشند؟ سوگند به خدا تا اين معاهدة ظالمانه پاره نشود من باز نخواهم آمد.
تواند دست بزند، زمعه گفت:  در مقابل وي ابوجهل گفت: اين معاهده را هرگز كسي نمي

گوئي. مطعم دست خود را دراز كرده عهدنامه را پاره كرد، همه اسلحه به تن  دروغ ميتو 
را از شعب بيرون آوردند، اين تفاصيل در ابن هشام، طبري ها  آن پوشيده نزد بنوهاشم رفتند و

(و غيره مذكور است
41F

1(. 
. از ابن سعد مروي است كه وقتي مردم قريش از برخورد و طرز عمل نجاشي با 22

ضرت جعفر و بقيه مهاجران و از اكرام و پذيرائي و استقبال صميمانه نجاشي آگاه شدند، ح
و اصحابش بيش از پيش خشمگين  صخيلي گران تمام شد و بر رسول خداها  آن اين امر بر

 شدند.

رسول  با اتفاق آراء تصميم به كشتن »مجعوا عىل قتل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلموأ«

نكاح نكند و ها  آن و قراردادي برعليه بنوهاشم تنظيم نمودند كه كسي باگرفتند،  صخدا
اختالط نكند، اين قطعنامه را منصور بن عكرمه ها  آن هيچ چيزي به دست آنان نفروشد و با

نوشته بود كه دستش فلج شد، اين صحيفه در داخل كعبه آويزان شد و بنوهاشم از آغاز 
گرفتند، اذيت، گرسنگي و مشقت مصحورين به جائي محرم سال هفتم نوبت محصور قرار 
                                           

 .1، ج 229 – 227سيرت النبي، ص  -)1(
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رسيد بعضي از  هايشان در خارج شعب به گوش مردم مي رسيد كه هرگاه صداي گريه بچه
گفتند كمي بايد مالحظه  شدند و مي خاطر مي  افراد قريش خوشحال و بعضي ديگر آزرده

ا سه سال داخل شعب كرد و انديشيد كه انجام منصور بن عكرمه به كجا كشيد، محصورين ت
(ماندند

42F

1(. 
عزيز دارمي را براي قتل كند كه مردم قريش، ابواهاب بن  نقل مي /. شيخ االسالم 23

به سراغ وي رفت و او را زد و مجروح  سگماشتند، حضرت طليب صرسول خدا
(ساخت

43F

2(. 
: تشددي و تعدي و سنگدلي قريش به ص. اذيت جانگداز جگرگوشة رسول خدا24

را نشانة هدف جور و جفا قرار دادند، بلكه  صه نه تنها ذات پاك رسول اكرميد كجايي رس
را نيز  ل(به جرم دختر آن حضرت بودن جگرگوشة آن حضرت) حضرت سيده زينب 

 هدف ظلم و ستم قرار دادند.
نويسد كه ابن اسحاق در كتاب سيرت خود ذكر  مي /(الف) شيخ االسالم ابن حجر 

را به سوي  صبنت رسول اهللا ل عاص بن ربيع همسرش زينبكرده است: وقتي كه ابوال
مدينه فرستاد، هبار بن اسود، وي را هدف تير قرار داد كه در اثرش سقط جنين كرد، اين 

(حكايت در كتاب سيرت مشهور است
44F

3(. 
مزيد برآن نوشته است كه در ميان اوباش قريش كساني كه در  /رب(ب) عالمه ابن عبدال

(بيرون رفتند هبار بن اسود از همه پيشقدم بود صبنت رسول اهللاتعقيب حضرت زينب 
45F

4(. 
وي در طبراني نيز موجود  ، و ابتالصقيب هبار بن اسود دختر رسول اكرمروايت تع

(است
46F

1(. 

                                           
 .209 – 208طبقات، ص  -)1(
 .، ترجمه حضرت طليب 2، ج 225اصابه، ص  -)2(
 ، ترجمه هبار.3، ج 566اصابه، ص  -)3(
 استيعاب ذكر هبار. -)4(
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تري بيان  (ج) همين عالمه ابن عبدالبر در مقام ديگري اين داستان را به صورت دردناك
ب از تمام اين امر وجود ندارد كه حضرت زيننويسد هيچ اختالفي در  كرده است، مي

در سال هشتم  صتر بود، و در حيات رسول اكرم زرگب صدختران مطهره رسول خدا
ده براي رسيدن به هجري درگذشت، و سبب وفاتش اين بود كه چون از مكه هجرت كر

رفت در اثنا راه هبار بن اسود و يك شخص  به سوي مدينه مي صخدمت رسول اكرم
 بر وي حمله كردند، يكي از آنان حضرت زينب را به سختي دفع نمود.ديگري 

بلم يزل بهي ورضهي َت ميوت ينة  َهر�قت �لمي و بأيقطتبتقطت ع ْخر  «
 .)47F2(»ثمين من �لجر 

را سقط كرده، و خون زياد جاري اش  كه به سبب آن بر روي صخرة سنگي افتاد و بچه
 اين كه در سال هشتم هجري درگذشت.شد از آن پس هميشه مريض ماند، تا 

عقيده داشتند كه وي شهيد  در روايت طبراني مزيد برآن نوشته است كه همة صحابه
(شده است

48F

3(. 
رسيد، آن  صست وقتي كه وي به خدمت رسول اكرمدر طبراني و بزار آمده ا

ه فرمود: وي بهترين دختران من است، اين مصيبت به وي به سبب من رسانيد مي صحضرت
(شده است

49F

4(. 

 اذيت با زبان:
دو نوع است: يكي جسماني، دوم:  اذيت و شكنجهمترجم)  –(همانطور كه قبالً گفته شد 

گوناگون مبتال شد، همچنين با  يها سختي . به همان نسبت كه وجود اطهر به مصائب وزباني

                                                                                                             
 .2، ج 393حيات الصحابه، ص  -)1(
 استيعاب، ترجمه حضرت زينب. -)2(
 .2، ج 393حيات الصحابه، ص  -)3(
 .1، ج 379حيات الصحابه، ص  -)4(
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ب پاك آن سب، شتم، هجو و مذمت، قلبدزباني و بدكالمي و طعن و تشنيع، بهتان، افترأ، 
را شديدترين اذيت و آزار رسانيدند در ذيل منظرة دردناك اين آزار روحاني  صحضرت

 را مالحظه بفرمائيد.
بود و از كساني نويسد:  نضر بن حارث يكي از شياطين قريش  مي /. امام ابن هشام 25

 كرد و آتش عداوت در قلبش روشن بود، وي به (حيره) را اذيت مي صبود كه رسول اكرم
و چون باز آمد، هرگاه كه آن رفت در آنجا حكايات رستم و اسفنديار را ياد گرفت 

ترساند، پس  كرد و مردم را از عذاب الهي مي در مجلس نشسته، ذكر خدا را مي صحضرت
 گفت: نشست و مي خاست او به جاي آن حضرت مي از فراغت از مجلس برمي

ني ََدث�م ََتن من أهلم إل بإني و�هللا يي معش �لقر�ش ََتن َديثي منه ب«
 .»َديثه

تر به سوي من بيائيد، من براي  ن كالمياي جماعت قريش! قسم به خدا من از وي شير«
 ».خواهم گفت اند، ها و چيزها كه به مراتب از كالم و اندرزهاي او بهتر شما بهترين داستان

 صگفت: محمد ميكرد و  ر را بيان ميسپس داستان پادشاهان فارس، رستم و اسفنديا
(من بيان كند تر از كالم تواند كالمي شيرين كي مي

50F

1(. 
كرد،  نشست و مردم را به سوي خدا دعوت مي در مجلس مي ص. وقتي كه رسول اهللا26

ترساند، پس از اين كه  كرد و قريش را از عذاب الهي و روز واپسين مي و قرآن تالوت مي
رد، نضر بن حارث به جاي آن حضرت ب خاست و تشريف مي آن حضرت از مجلس برمي

كرد، و  هاي رستم و اسفنديار و سالطين فارس را براي مردم بيان مي نشست و داستان مي
 ».گفت: به خدا سوگند سخنان محمد (صلي اهللا عليه وسلم) از سخنان من بهتر نيست سپس مي

 .»ومي َديثه إال َييط� �ألول� �كَبَهي كمي �كَبََهي«
هاي ملل گذشته چيز ديگر نيست آن را نوشته است همانطور كه من  افسانهسخنانش، جز «

  ».ام نوشته
                                           

 .1، ج 321سيرت ابن هشام، ص  -)1(
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 در نكوهش وي اين آيات قرآن نازل شد:

َ�ُِطُ� ﴿
َ
ّوِۡ�َ ٱَوقَاسُٓواْ َ

َ َََماٱ ۡك تَتَ ِصيٗ�  �ك
َ
َٮٗة َوَ ِك َ�ُ َعلَيكهِ يُ ّك َُ  .]6الفرقان: [ ﴾٥فَِ�َ 

﴿ ِ�
َ
ّفاٍك َ

َ
َ ِ
ّ ُُ ِ َكل  ّۡ  .)51F1( ]7اجلاثية: [ ﴾٧يٖ� َو

گفت،  ديد، علناً سب و شتم مي را مي صلف چون حضرت رسول اكرم. اميه بن خ27

َزٍ� ﴿ چنانكه خداوند متعال در بارة وي نارل فرمود: َّ م َز�ٖ س َّ ِ ُه
ّ ُُ ِ َكل  ّۡ  .)52F2(﴾١َو

ه كرد، پس ب شدن ديگران را تحمل نمي كه مسلمان ,. سهيل از آن دشمنان اسالم بود28
شدن پسرانش حضرت عبداهللا و  دخول اين بدعت را در خانة خود (مسلمانها  آن قول

توانست با چشم خود ببيند؟ چنانچه گسترش  مؤلف) چگونه مي – بحضرت ابو جندل 
ساختن اسالم از هرگونه كوششي  كن روزافزون اسالم بر عداوت وي افزود، و براي ريشه

 صاسالمي سخنراني و عليه رسول اكرمراي مخالفت نمود، و در مجالس عمومي ب دريغ نمي
نثاران اسالم نتوانستند اين روية معاندانه را تحمل كنند، حضرت عمر  كرد، جان سمپاشي مي

اجازه خواست تا ثناياي  صتاب شد و از رسول اكرماز فرط عصبانيت بي فاروق
حضرت سخنراني  مترجم) سهيل را بشكند كه ديگر نتواند خالف آن –هاي جلو  (دندان

 .)53F3(»بگذار ممكن است روزي به خود آيد«فرمود:  صكند، ولي رحمت عالم
 . سب و شتم:29

ُ�ّم «كردند  را به نام مذَمم صدا مي صگويد: قريش رسول اكرم ن اسحاق مياب
نَهح  گفت: آيا شما از  مي صگفتند، آن حضرت ت را سب و شتم مي، سپس آن حضر»لَيُّتَُوح

 زباني قريش محفوظ كرده است؟ كنيد كه خداوند متعال چگونه مرا از بد مياين تعجب ن

                                           
 .1، ج 383سيرت ابن هشام، ص  -)1(
 .3، ج 88، ص ةيوالنها ةيالبدا -)2(
 .4، ج 97. و سير الصحابه، ص 3، ج 252مستدرك حاكم، ص  -)3(
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يً « َّ َن ُمذ ُجوح نَي ُ�َّمدٌ «�َّتَوحن و�َهح
َ
دهند و من  كنند و دشنام مي هجو مي مذمم راها  آن »َوَ

(محمد هستم
54F

 . (صلي اهللا عليه وسلم))1
اولين كسي  سبگويد: حضرت طلي مي سنويسد: حضرت زبير . شيخ االسالم مي30

خون مشركي را ريخت، وي  صالم براي نصرت و حمايت رسول اكرماست كه در اس
دهد، او را با استخوان جمجة  را دشنام مي صن صبره سهمي را ديد كه رسول اكرمعوف ب

(شتر زد و مجروح ساخت
55F

2(. 
 »هجو و مذمت. «31

هيچ اش  گرامي و ياران صود در آزار رسانيدن به رسول اكرممشركان با شاعران خ
كردند، چنانكه عبداهللا بن زبعري كه بنا به گفتة عالمه ابن عبدالبر نغزگوترين  كوتاهي نمي

نهايت  و اصحابش به وسيلة اشعار خود بي صر قريش بود، در مخالفت رسول اكرمشاع
 سخت و شديد بود.

» 
َ
َّ ْ� �هللا عليه ويلم وَ ُّيس َعَ رَُيوحل � ّشد �

َ
ِتِه َوَ�َن َنَن ِمنح َ يبِِه بِِلَتينِِه َوَ�فح ََ ْح

بحلَِغِهمح 
َ
ُّيِس َوَ َعِر � شح

َ
 .)56F3(»ِمنح َ

هاي  و سلم پيشگام بودند، زن صدان، زنان هم در اهانت محبوب خدا. عالوه بر مر32
 سرودند. مي ص، اشعاري هجوآميز در شأن آن حضرتبازاري

ته و اشعار هجوآميز عليه بازارها رف(الف) عبداهللا بن خطل دو كنيز بدكار داشت كه در 
(سرودند مي صآن حضرت

57F

4(. 
اين هردو كنيزان ابن خطل بودند، و قدرت سرودن اشعار را داشتند » قريبه و قرتنا«(ب) 

(سرودند شعر مي صو رسول اكرمكه در هج
58F

1(. 

                                           
 .1، ج 382سيرت ابن هشام، ص  -)1(
 اصابه. -)2(
 زبعري. استيعاب، ترجمه عبداهللا بن -)3(
 .2، ج 284مهاجرين، ص  -)4(
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 اند. نوشته» فرتنا» «قرتنا«ابن هشام و ابن سعد عوض 
داشت اين هردو در هجو رسول  دو كنيز شاعره گويد: ابن خطل (ج) ابن اسحاق مي

(سرودند شعر مي صاكرم
59F

2(. 
 . القاب ناشايسته33

دهد كه مشركان مكه رسول كريم صلي اهللا عليه وسلم را با  در اين مورد قرآن شهادت مي
را ساحر، شاعر، كاهن، مجنون  صدادند و آن حضرت قب ساخته لقب ميالقاب نازيبا مل

 گويد: اهللا تعالي. ابن اسحاق ميگفتند، العياذ ب مي

ُنُوحنِ «
ح
َكَهينَة َو�ل

ح
ِر َو�ل َح ِر َو�لّت  .)60F3(»َرُووحُه بِيلّشعح

كهانت و ديوانگي منسوب كردند  اوباشان قريش آن حضرت را به شاعري، جادوگري، و
 لعنهم اهللا).(

اين بود دورنماي مختصري از سرگذشت مظلوميت دردناك ذات پاكي كه بر كائنات 
صلي اهللا » «للعالمين حمةر«الم به صورت ابر رحمت باريد، شخصيتي كه لقب مخصوصش ع

 است.» عليه وسلم
هرگونه اذيت و آزار، جسمي و روحي، بدني و قلبي  صخالصه اين كه بر رسول اكرم

رسانيده و روا داشته است، اذيت و آزارهائي چنان شديد كه از تصورش تمام وجود انسان 
 گردد. مشمئز مي

 ه وآله وأصحابه وسلمصلی اهللا علي

                                                                                                             
 .310اصح السير، ص  -)1(
 ، فتح مكه.4، ج 52سيرت ابن هشام، ص  -)2(
 .1، ج 308سيرت ابن هشام، ص  -)3(





 
 
 

ناك مظلوميت و جفاكشي اصحاب رسول حقايق لرزه آفرين و درد
 صاهللا

رحمي، سنگدلي و قساوت هدف ناوك بيداد قـرار داده شـد،    هنگامي كه آقا با نهايت بي
مشـركان خونخـوار،   اكـار و  فسرگذشت غالمان و خادمانش به كجا خواهد كشـيد، كفـار ج  

را چنان شكنجه و اذيت و عذاب دادند كـه تصـورش انسـان را بـه لـرزه       صياران رسول اهللا
انگيـز و تحمـل رنـج و آالم و     اي از حقـايق دردنـاك و لـرزه    درآورد، در صفحات بعد نمونه

 .را مالحظه خواهيد فرمود صمصائب و تعذيب ياران نبي
كـه هريكـي از قبائـل     كنند بن كثير رحمه اهللا از ابن اسحاق نقل ميا) ابن هشام و عالمه 1(

شد آغاز كرده تا ديـن   مسلمان ميها  آن ي قريش جور و تعدي را نسبت به افرادي كه از قبيله
 اسالم را ترك كنند.

ُوِع  بِيلّضحِب  َوُ�َعّذبُوَ�ُهمح  َ�حِبُتوَ�ُهمح  بََجَعلُو�«
ح
َعَطِش  َو�ل

ح
َضي ِ  َو�ل ََدّ  إَذ� َمّكةَ  َو�َِروح  �شح

َرّ 
ح
 .)61F1(»�ج

تشنگي در گرماي مكه  كاري و گرسنگي و ن را زنداني كرده و آنان را با كتكمسلمانا
 دادند. رسيد عذاب و شكنجه مي در نيم روز، لحظاتي كه گرمي به اوج خود مي

 باي از كارنامة حيواني آن درندگان را از زبان حضرت عبداهللا بن عباس  ) شمه2(
 فرمايد: مي –توجه فرمائيد 

ُ�ونَ َلَ  َننُو� إِنح « ِ
َدُهمح  ضح ََ

َ
يُعونَهُ  َ ّت  َوُ�َعّطُشونَهُ  َوُ�ِ ِدرُ  َمي ََ نح  َعَ  َ�قح

َ
ََوِ  َ  ِمنح  َجيلًِتي َي �َتح

ِ  �لّضّ  ِشّد ِ 
ّ
 .)62F2(»بِهِ  ي�ر

                                           
 .3، ج 57، ص ةي. البدا1، ج 339ابن هشام، ص  -)1(
 .59، ص ةيوالنها ةي. البدا2، ج 343ابن هشام، ص  -)2(
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زدند و گرسنه و تشنه نگه داشتند كه به سبب  را تا جائي مي صمشركان اصحاب پيامبر
 كردن پشت خود نبودند. قادر به نشستن و راست شدت آزاري كه به آنان رسانيده شده بود

 فرمايد: مي /) عالمه ابن اسحاق 3(
شنيد كه فالن  انگيخت، هرگاه مي ابوجهل فاسق، جوان قريش را عليه مسلمانان برمي

كرد و  و ارباب عزت بود او را تهديد ميلمان شده است، اگر آن شخص از شرفا شخص مس
اي در حالي كه  تو دين آبأ و اجداد خود را ترك كرده گفت: داشت و به وي مي خوارش مي

دانيم و عزتت را نابود خواهيم  را غلط مي احمق و رأي توتو را  و بهتر بودند، ماآنان از ت
از بين خواهيم تو را  گفت: به خدا سوگند ما تجارت ساخت. و اگر از تاجران بود، به وي مي

اگر شخصي ناتوان و ضعيف بود او را شكنجه  برد و مال و منالت را تلف خواهيم كرد، و
(شورانيد داد و اوباشان ديگر را نيز عليه وي مي مي

63F

1(. 
بارة مظالم مشركان باب مستقلي در كتاب خود عنوان ) امام بخاري رحمه اهللا عليه در4(

يد: من روزي به گو كرده است، در اين باب از حضرت خباب روايت كرده است: وي مي
در ساية كعبة مشرفه بر روي چادر  صحاضر شدم، آن حضرت صبياءخدمت سرور ان

 خود نشسته و به ديوار كعبه تكيه زده بود.

�ِ�َ  ِمنَ  لَِقينَي َوقَدح « ِ
حُمشح الَ  َ�ُقلحُت  ِشّد ً  �ل

َ
ُعو َ َ  وَدح َّ �«)64F2(. 

ة مشركان سختي ديده بوديم، من گفتم: آيا به بارگاه الهي دعا يدر حالي كه ما از ناح
 فرمائي؟ نمي

را  شود كه مشركان ظالم حضرات صحابه از اين روايت به اين واقعيت پي برده مي
لبريز و ناچار شده از و مصائب قرار داده بودند كه پيمانة كاسة صبرشان  دچار سختي هاچنان 

 دعاي بد بفرمايد.ها  آن تقاضا نمايند تا آن حضرت بر صرسول اكرم

                                           
 حواله سابق. -)1(
 اري، كتاب بدء الخلق.صحيح بخ -)2(
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 ضعفينمظلوميت دردناك مؤمنين مست
كم كم انتشار يافت، و رسول  مالنويسد چون اس ) حضرت موالنا شبلي نعماني مي5(

و اكابر صحابه را قبائل آنان در حصار و حفاظت (امان) و پناهندگي خود درآوردند،  صاهللا
آنگاه طيش غضب و خشم قريش از هر طرف متمركز شده يكپارچه متوجه مسلمانان 

اي افراد  تعدادي كنيز و نوكر و عدهها  آن ياوري نداشتند، از مياناي شد كه هيچ يار و  بيچاره
اي افراد از قبائل ضعيف و ناتوان بودند كه هيچ اقتدار و عظمتي  غريب الوطن، و عده

نداشتند، قريش دست ظلم و ستم را چنان به سوي آنان دراز نمود كه در تاريخ، نظير اين 
(قريش خواهد بودامتياز طبقاتي  جور و ستم موجب تحقير

65F

1(. 
اند  نويسد: امام احمد و ابن ماجه از عبداهللا بن مسعود روايت كرده ) امام ابن كثير مي6(

 كه همه جلوتر هفت نفر، مسلماني خود را آشكار نمودند:
 صرسول اكرم -1
 ابوبكر صديق  -2
 بعمار بن ياسر  -3
 بسميه، مادر عمار  -4
 صهيب رومي  -5
 بالل حبشي  -6
 مقداد  -7

را به وسيلة  را به وسيلة عمويش ابوطالب و ابوبكر صديق  صخداوند رسول اكرم 
قومش از شكنجه و آزار دشمنان نگهداشت، ولي بقيه را مشركان در چنگال خود قرار 

 دادند. مي

بَُتوُهمح «
ح
ل
َ
دحَر�عَ  بَأ

َ
َِديدِ  َ

ح
َهُروُهمح  �ج َْ  .)66F2(»�لّشمحِس  ِف  َو

                                           
 .1، ج 227سيرت النبي، ص  -)1(
 .3، ج 58، ص ةيوالنها ةيالبدا -)2(
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 انداختند. شانيده و بر آفتاب گرم و داغ ميآنان را زره آهني پو
) ابن سعد همين روايت را از مجاهد نقل كرده است كه در آن به جاي مقداد نام خباب 7(

 آمده است، و اضافه بر روايت فوق در اين روايت چنين آمده است:
 »رسيد تاحدي كه تكليف و مشقت به انتها مي«

 .)67F1(»بو�نَه حلو�و بيه بألقوهم �لي  بيهي �ألدم بأنطيع قومه منهم رجَ ك بجي «
هايش را  انداختند و كناره هاي پرآب را آورده و صحابه را در آن مي سپس كفار پوستينه

 افتادند. گرفته و به راه مي
 نويسد: عالمه شبلي مي

 هاي عبرتناكي را آغاز كردند. قريش در ظلم و ستم كارنامه و فصل«
رسيد و درجة حرارت گرما  شد و آفتاب به نصف النهار مي مي هنگامي كه هوا كامالً گرم

 ساخت، اي گرم مبدل مي رسيد و ريگستان عربستان را به تابه به هنگام نيمروز، به اوج خود مي
هاي داغ به پشت خوابانده و بر سينة  دفاع را گرفته و بر روي رگ پناه و بي مسلمانان بيها  آن

كردن را نداشته  خوردن و پهلو عرض دند تا قدرت تكاندا بزرگ قرار مي هاي شان سنگ
ريختند، آهن را بر روي آتش داغ كرده و بدنشان را داغ  باشند، بر بدن آنان ريگ گرم مي

 .)68F2(»دادند را در آب غوطه ميها  آن كردند و باالخره مي
كس  بيگداز و نظام جانگداز را شب و روز بر همة صحابة ناتوان و  اينگونه مصائب زهره

داشتند، ولي افراد ذكرشدة فوق بيش از هركس ديگر به طور خصوصي هدف جبر و  روا مي
تشدد و ظلم و تعدي قرار گرفته بودند، لذا نخست داستان اندوهگين و دردناك كرب و 

 بالي اين مظلومان خصوصي را گوش كنيد.

 

                                           
 ، ترجمه بالل.3، ج 233طبقات، ص  -)1(
 ، چاپ ششم اعظم گره.1، ج 228سيرت النبي ص  -)2(
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 :حضرت بالل  -1
كشان  ود و در رديف بالبن خلف ب غالم اميه ، حضرت بالل صمؤذن رسول خدا

 تر از همه است، هنگامي كه مسلمان شد: مقدم
آمد، اميه بن  (الف) بنا به گفتة ابن اسحاق، موقعي كه نيمروز به صورت شعلة جوالة درمي

 خوابانيد. خلف او را بيرون شهر بر روي ريگستاني گرم و داغ برده و مي

ُورُ  ُ�مّ «
ح
َر ِ  يَأ َعِظيَمةِ  بِيلّصخح

ح
رِهِ  َعَ  وَضعَ َ�َُ  �ل دح َْ« 

 و به وي گفت:» شد نهاده مياش  داد تا سنگ بزرگي بر باالي سينه سپس دستور مي«

» 
َ
َّ  ال   َو�َ

َ
ّت  َهَكَذ� وََز�ُل  ال وح  ََُموَت  ََ

َ
ُفرَ  َ ّمدِ  وَ�ح ََ َُدَ  (ْ� �هللا عليه ويلم) بُِم ََعح  َو

ُعّزى، �لّالَت 
ح
ََال  َذلَِك  ِف  َوُهوَ  َ�يَُقول َو�ل

ح
دٌ   ِ �ل ََ

َ
دٌ  َ ََ

َ
َ«. 

را منكر  (صلي اهللا عليه وسلم)به خدا قسم بر همين حال خواهي ماند يا بميري و يا محمد «
 ».گفت: احد، احد در همين حالت مي سشوي، و الت و عزي را پرستش كني، بالل

(ب) عالمه ابن سعد بسند خود از مجاهد، و عالمه بن كثير، به سند خود از امام احمد، و 
به هيچ نحو  سكند كه چون كفار ديدند كه پاي صبر و ثبات سيدنا بالل ماجه نقل مي ابن

 دادند. ها مي متزلزل نمي شود، ريسمان به گلويش بسته تحويل بچه

دٌ  َ�ُقوُل  وَُهوَ  َمّكةَ  ِشَعيِب  ِف  بِهِ  َ�ُطوبُونَ  بََجَعلُو�« ََ
َ
دٌ  ،َ ََ

َ
َ«)69F1(. 

 ».گفت: احد، احد يدند و او ميگردان هاي مكه مي وي را در كوچهها  آن«
فرمود احد احد،  مي كند كه چون حضرت بالل  (ج) عالمه ابن سعد روايت مي

گوئيم تو هم (الفاظ مشركانه) بگو، وي  گفتند: همانطور كه ما مي مشركان به وي مي

 ».هرگز زبان من آن را گوارا نخواهد كرد« )70F2(»إن لتي� ال �تنه«گفت:  مي
 
 

                                           
 .3، ج 58، ص ةيوالنها ةي. البدا3، ج 233طبقات، ص  -)1(
 .3، ج 233طبقات، ص  -)2(
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 :بن االرت  ابحضرت خب -2
در تعذيب و آزار، ابتال و مصيبت، و بعد از حضرت بالل نوبت حضرت خباب است، 

 ايشان خيلي قديم االسالم هستند.
حضرت خباب بن االرت از آن مؤمنين «فرمايد:  مي ب(الف) حضرت عروه بن زبير 

 .)71F1(»دشدند تا از دين خود منصرف شون مستضعفين است كه در مكه عذاب و شكنجه داده مي
كند كه روزي حضرت خباب بن  (ب) ابن سعد به سند خود از امام شعبي روايت مي

 سحاضر شد، حضرت فاروق سبه خدمت اميرالمؤمنين حضرت عمر بن الخطاب ساالرت
تر از وي براي اين مسند  وي را بر مسند خود نشاند و فر مود: در روي زمين كسي شايسته

گفت: بالل  رالمؤمنين! آن كيست؟ حضرت عمرپرسيد: اي امي سنيست، حضرت خباب
تر از من (براي اين مسند بنا به گفتة  گفت: اي اميرالمؤمنين او شايسته ساست، حضرت خباب

كردند براي او حمايت و  شما) نيست، زيرا در آن موقع كه مشركان بالل را اذيت مي
 :روزي ستمكاران اي نبود، دهنده شد، ولي براي من هيچ نجات كننده پيدا مي دفاع

 �وقيت بمي ،يْدر ع رجله رجَ وضع ثم بيهي يلقو� ثم نير�   وَوقدو� َخذو�«
 .)72F2(»برص قد هو بإذ� ظهره عن كشف ثم ،يبظهر إال �ألرض برد: قيل َو �ألرض

مرا گرفته، و براي من آتش افروختند، و مرا بر روي آتش به پشت خواباندند يكي، بر 
را گذاشت (تا حركت نكند) تا موقعي كه زمين زير پشت من سرد شد، ي من پاي خود  سينه

(هاي برص سپس پيراهن خود را از كمر خود باال زد، ديدند كه بمانند لكه
73F

(پيسي) سفيد  )3
 شده است.

از  كند كه حضرت عمر ز شعبي روايت مي(ج) عالمه ابن عبدالبر به سند خود ا
ال كرد، در جواب گفت: اي اميرالمؤمنين هاي مشركان سؤ در بارة ستم سحضرت خباب

                                           
 .165خباب، ص  ةذكرطبقات، ت -)1(
 حواله فوق. -)2(
 كند. هاي سفيد روي پوست بدن توليد مي پيسي، مرضي است كه لكه -)3(
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يحُت  َمي: َ�َقيَل «كمرش را نگاه كرد  سكمر مرا مالحظه بفرمائيد، چنانكه حضرت عمر
َ
 َرَ

مِ  َوح
ح
فرمود: براي من آتشي  باام، حضرت خب اي را نديده ن منظرهمن تا امروز چني فرمود: »َنل

 )74F1(»ظهري ودك إال َطفأهي بمي«د افروخته شد و مرا كشان كشان بر روي اخگرها انداختن
 آتش را چيزي جز چربي كمر من خاموش نكرد.

للعالمين در  حمةحضرت ر«نويسد:  مي رحمه اهللا ) حضرت شاه معين الدين احمد ندوي6(
فرمود، ولي آقايش بقدري سنگدل بود كه  اين عالم كس مپرسي تأليف قلب و دلجوئي مي

كرد، بلكه به طور سزا آهني را در آتش گرم  ل نميبراي وي اين قدر پشتوانه را هم تحم
 .)75F2(»كرده سرش را با آن داغ داد

 رضي اهللا عنهنو حضرت سميه  بيت اسالم حضرت عمار، حضرت ياسر اهل
رضـي اهللا   ابن هشام در كتاب سيره خود حضرت عمار و حضرت ياسـر و حضـرت سـميه   

(را به لقب اهل بيت اسالم ملقب ساخته است عنهن
76F

3(. 
كنند كه چـون حـرارت آفتـاب بـه      روايت مي» از ابن اسحاق«الف) ابن هشام و ابن كثير (

 شرسيد بنو مخزوم حضرت عمـار و پـدرش ياسـر و مـادرش     هنگام نيمروز به شدت خود مي
خوابانيدنـد، رسـول    م بود، ميهاي مكه كه به مانند آتش گر (اين اهل بيت اسالم) را بر ريگ

 فرمود: د، و ميكر به آن سو گذر مي صاهللا

»�ً بح َّنة َووحِعُدُ�مح  يَيِسٍ  آَل  َْ
ح
 ».گاه شما جنت است اي آل ياسر صبر كنيد وعده« )77F4(»�ل

شيخ االسالم امام ابن حجر نيز همين روايت را از حـاكم، احمـد و ابـن منـده، نقـل كـرده       
(است

78F

1(. 

                                           
 استيعاب ترجمه خباب. -)1(
 ، بحواله اسدالغابه.2، ج 298مهاجرين، ص  -)2(
 .1، ج 342ص  -)3(
 .3، ج 58، ص البداية والنهايةايضاً  -)4(
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رده اسـت كـه   (ب) عالمه ابن كثير، روايت حضرت جابر را با ذكر سند از بيهقـي نقـل كـ   

يشـو�، آل َوهم يعذبون، بقيل: « -روزي از كنار عمار و اهلش گذر فرمود  صرسول خدا
 .)79F2(»عمير و�يس بإن ووعد�م �لنة

همانـا    ششدند، فرمود مژده باد شما را آل عمار و ياسر عذاب داده ميها  آن در حالي كه
 ميعاد شما بهشت است.

(ارة اين موضوع وجود دارداي در ب (ج) در طبقات روايات متعدده
80F

3(. 

 :حضرت عمار -3
 (الف) ابن سعد به سند خود روايت كرده است:

يده ع رَيه،  به و�مر يمر صَرق �لش�ون عمير بن ييس بيُير، بكن ريول �هللاَ«
 .)81F4(»يً ع عمير كمي كنت ع إبر�هيم�ً ويالمَ بيقول: يي نير كو� بردَ 
كرد و دست  بر وي گذر مي صآتش سوزاندند، رسول خدا سر را بامشركان عمار بن يا

گفت: اي آتش، تو بر وي خنك و سالمتي و سرد باش چنان  ماليد و مي شفقت بر سرش مي
 كه بر ابراهيم عليه السالم سرد و سالمتي شده بودي.

كند كه شخصي بر كمر حضرت عمار (حبط كثير)  (ب) ابن سعد به سند خود روايت مي
ي زيادي ديد، به دنبال سؤال وي حضرت عمار گفت: قريش مرا بر روي ها آثار زخم

(خوابانيدند اين نشان از آن سبب است هاي آتشين مكه مي ريگ
82F

5(. 

                                                                                                             
 ، ذكر ياسر.3اصابه، جلد:  -)1(
 .3، ج 59، ص البداية والنهاية-)2(
 .249طبقات، ص  -)3(
 .3، ج 249طبقات، ص  -)4(
 .3، ج 248طبقات، ص  -)5(
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داشتند، همانطور كه حضرت  هاي گوناگون بر مسلمانان روا مي (ج) مشركان مكه ستم
كند  روايت مي /دادند. عالمه ابن سعد را در آتش سوزانده و در آب غوطه مي سعمار

كرد، پيامبر  كه وي گريه مي مالقات كرد، در حالي سبا حضرت عمار صكه نبي
تو را  فرمود: كه كفار نمود و مي يش پاك ميها چشم ها را از با نهايت شفقت اشك صاكرم

 دوباره چنين عملي بكنند توها  آن گرفته در آب غوطه دادند تو اين كلمات را گفتي، و اگر
 ».كلمات را تكرار كنهم باز همان 

 :لحضرت سميه -4
باكي و بهيميت  كه از مسلمانان نخستين است، با چنان بي سحضرت سميه مادر عمار

هدف جور و جفا قرار داده شد كه در نتيجة آن، به درجة رفيع شهادت نائل آمده و داخل 
 بهشت گرديد.

ت ييبعة يَعة ف نن«فرمايد:  تحرير مي /(الف) شيخ االسالم (عالمه ابن حجر) 
 .)83F1(»�إليالم عذبهي َبو جهَ وطعنهي ف قَلهي بكنت َول شهيد  ف �إليالم

داد، و در محل  در ميان مسلمانان هفتمين نفر بود، ابوجهل لعين او را عذاب مي
 شرمگاهش به وي نيزه زد كه در اثر آن به شهادت رسيد، و وي اولين شهيد اسالم بود.

 نويسد: مي /(ب) عالمه ابن سعد 
، از مسلمانان نخستين و از بحضرت سميه بنت خباط، مادر حضرت عمار بن ياسر

 شدند. جمله اصحابي است كه در راه خدا شكنجه داده مي

بت وفعَ بلم دينهي عن لتجع«  قلَهي ف بر�ة بطعنهي يومي جهَ َبو بهي ور َت ْو
 .)84F2(»...ضعيفة كَ�   عجوز و�نت �إليالم، ف شهيد َول و� �هللا، رحهي بميوت،

                                           
 .بترجمه حضرت عمار بن ياسر 3، ج 249طبقات، ص  -)1(
 .كذكر حضرت سميه 327، ص 4اصابه، جلد  -)2(
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تا از دين به سوي كفر برگردد، اما وي چنين كاري نكرد و صبر و استقامت نمود تا روزي 
اي بر شرمگاهش وارد ساخت كه بر اثر آن به  ابوجهل از كنارش گذر نمود، با نيزه ضربه

 –نهايت ضعيف بود  شهادت رسيد و اولين شهيد اسالم و پيرزني كهنسال و بي
به حضرت عمار  در روز غزوة بدر هنگامي كه ابوجهل كشته شد، رسول اكرم  سپس

 بن ياسر فرمود:

 .)85F1(»قد قََ �هللا قيوَ َوك«
 ».همانا خداوند قاتل مادرت را به قتل رساند«

كند كه شامگاه روزي ابوجهل آمد و با حضرت  (ج) ابن سعد از مجاهد روايت مي
 حشهاي ركيك و بسيار فاحشي به وي داد.به سب و شتم مواجه گرديد و ف كسميه

 .)86F2(»�إليالم ف يبشهدَ شهيد َول ب� بقَلهي طعنهي ثم«
 سپس او را با نيزه زد و شهيدش كرد، پس وي اولين شهيد اسالم است.

كند كه  (د) عالمه ابن كثير روايت فوق مجاهد را از امام احمد بن حنبل رحمه اهللا نقل مي

 .)87F3(»قلَهي ف بر�ة جهَ َبو طعنهي« چنين آمده است: »قبلها يف«جاي كلمة در آن به 

 -نيزه زد كابوجهل در قلب سميه
زدن به قلبش را ذكر كرده است، ولي شيخ االسالم به روايت ابن  (هـ) امام ابن كثير نيزه

 كند، و در آن مذكور است كه نقل مي بعباس 

 .)88F4(»بميوت قَلهي ف يمية جهَ َبو بطعن«
 ».عين در شرمگاه حضرت سميه نيزه زد كه در اثر آن كشته شدلابوجهل «

 كند كه: سند خود روايت مي ين امام ابن سعد از حضرت مجاهد با(و) عالوه از ا

                                           
 .كترجمة حضرت سميه 3، ج 224طبقات، ص  -)1(
 .سبالل ترجمة 3، ج 233طبقات، ص  -)2(
 .3، ج 59، ص البداية والنهاية-)3(
 ترجمة حضرت ياسر. 3، ج 611اصابه، ص  -)4(
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يبشهد ف �إليالم يميه َم عمير َويهي َبو جهَ بطعنهي بر�ة ف ََول شهيد  «
 .)89F1(»قَلهي

ت، ابوجهل نزد وي آمد و اس سمادر حضرت عمار كاولين شهيد اسالم حضرت سميه
 اي در شرمگاهش زد. نيزه

» في قبلها» «في قلبها«نيز امام ابن سعد و شيخ االسالم امام ابن حجر رحمهما اهللا هم به جاي 
و از خباثت نفس و شقاوت قلب ابوجهل نيز همين شناعت و سفاهت متوقع است،  اند، نوشته

زدن در دل مذكور   نيزهها  آن ياتي كه درو روا –شود  لذا از همين تعبير صحيح معلوم مي
ها نوشته  ها، قلب به جاي قبل») قبل«و » قلب«نجا به علت تشابه صورت خطي (كلمه آاست، 

 شده است واهللا اعلم.

 :حضرت ياسر -5
مذكور  سو مجاهد اسم گرامي حضرت ياسر بحضرت عبداهللا بن مسعود در روايت 

 مظلومان و مستضعفان هستند. گروهنيز سر نيست، ولي واقعيت اين است كه ايشان
 نويسد: (الف) عالمه شبلي نعماني مي

ها تحمل نموده و  بود او هم از دست كفار اذيت سپدر حضرت عمار سحضرت ياسر
(شهيد شد

90F

2(. 
را از تفسير ابن الكلبي چنين نقل كرده  ب(ب) شيخ االسالم، يك روايت ابن عباس

 حضرت ياسر زير شكنجه و عذاب جان داد. )91F3(»�لعذ�ب ف ييس وميت«است: 
 
 

                                           
 .لذكر سميه  8، ج 265طبقات، ص  -)1(
 .1، ج 230سيرت النبي، ص  -)2(
 ذكر ياسر. 611اصابه، ص  -)3(
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 :بحضرت عبداهللا بن ياسر -6
نام داشت  شبرادر حضرت عمار كه حضرت عبداهللا بن ياسر«گويد كه  عالمه ابن سعد مي

 .)92F1(»نيز مسلمان شده بود
ها و  و از روايت منقوله عالمه عسقالني معلوم است كه وي نيز تحت انواع عذاب

(ه استها به شهادت رسيد شكنجه
93F

2(. 

 :سحضرت صهيب -7
كه نسبت مشهور وي رومي است، اما در واقع رومي نيست،  :نويسد عالمه شبلي نعماني مي

كرد، باري روميان برآن منطقه حمله كردند و در ميان  در موصل زندگي مياش  بلكه خانواده
م كساني كه به اسارت گرفته شدند و با خود بردند، حضرت صهيب نيز بود وي در رو

(پرورش يافت باالخره يك شخص عربي او را خريده به مكه آورد
94F

3(. 
 (الف) ابن سعد به سند خود روايت كرده است:

 مي يدري ال َت يعذب ْهيَ و�ن يقول، مي يدري ال َت يعذب ييس بن عمير نن«
 .)95F4(»يقول

د دانستن شد كه از فرط آن نمي به حضرت عمار و حضرت صهيب چنان شكنجه داده مي
 گويند. چه مي

 .شد  يعني از شدت تعذيب و عقوبت حواس آنان مختل مي
 نويسد كه بغوي نقل كرده است: (ب) شيخ االسالم حافظ ابن حجر عسقالني مي

 .)96F1(»�هللا ف يعذب َن �لتَضعف� من و�ن«

                                           
 .3، ج 246طبقات، ص  -)1(
 اصابه، ذكر حضرت ياسر. -)2(
 .1، ج 230سيرت النبي، ص  -)3(
 .248طبقات، ص  -)4(
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از جمله صحابة ناتوان و مستضعفي بود كه در راه رضاي خدا مبتالي عذاب  سصهيب
 گرديد.
و مجاهد اسماي گرامي حضرت بالل،  بروايت حضرت عبداهللا بن مسعود در

، در رديف مستضعفان شحضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سميه، حضرت صهيب
كردند،  مظلومان مذكور هستند كه آنان را پيش از همه به جرم اظهار اسالم شديداً شكنجه مي

بيان شده است،  شحضرت عبداهللاقبالً نيز ذكر مظلوميت و مصيبت آنان و حضرت ياسر و 
بعد از اين بزرگواران در رديف باكشان اسالم، نوبت به حضرت ابو فكيهه و حضرت عامر بن 

رسد، و در ردة حضرات مظلومان اولين اين دو بزرگوار نيز در تحمل انواع ظلم  مي شفهيره 
 و ستم كامالً شريك و سهيم هستند.

م نامي حضرت ابو فكيهه و حضرت عامر بن فهيره چنانكه در روايت گذشتة ابن سعد، نا
 .)«)97F2نيز در رديف حضرت عمار و حضرت صهيب و حضرت بالل مذكور است، 

رحمي مورد تعذيب و هدف اذيت و آزار قرار داده  حاال بنگريم كه آنان با چه بي
 اند. شده

 حضرت ابو فكيهه: -8
ر حالي كه وي غالم قبيله عبدالدار نويسد كه او در مكه مسلمان شد، د (الف) ابن سعد مي

دادند تا از دين اسالم برگردد، ولي استقامت ورزيده و تسليم  وي را شكنجه ميها  آن بود،
 شد. آنان نمي

 �لروضي  ف و�َطح ثييبي و�لبس َديد من قيد ف شديد َر ف �ُهير نصف �رجونه«
 ََْيب هيجر َت كذلك يزل بلم يعقَ، ال َت ظهره ع بَوضع بيلصخر  يؤ� ثم

 .)98F1(»�لينية �لجر  ف معهم بخر  �جبشة َرض إل ويلم، عليه �هللا ْ� �هللا، ريول

                                                                                                             
 اصابه، ذكر صهيب. -)1(
 تذكره عمار. 3، ج 248طبقات، ص  -)2(
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بردند و دست بند زده بر روي شكم بر زمين بر  او را در نيم روز در شدت گرما بيرون مي
ا گذاشتند ت داري را آورده بر پشت وي مي خوابانيدند و سنگ وزنه هاي داغ مي روي ريگ

داد، اين روش ادامه داشت تا اين كه ياران پيامبر  اين كه حواس و هوشش را از دست مي
به سوي كشور حبشه هجرت نمودند، آنگاه او نيز در هجرت دوم با آنان هجرت  صاكرم
 كرد.

نويسد كه وي غالم صفوان بن اميه و قديم االسالم بود،  (ب) شيخ االسالم ابن حجر مي
بن خلف، پايهايش بست و كشان كشان وي را برده و بر روي زمين  چون مسلمان شد اميه

كردن وي، در همين اثناء برادر اميه، ابي بن خلف آمده و  گرم انداخت و شروع كرد به خفه

 يزل فلم«به وي تأكيد كرد كه بيشتر شدت و سختي نشان بده و عرصه را بر وي تنگ گير، 

 .»مات أنه ظن حتى ذلك عىل

كردن و گرفتن گلويش) ادامه داد تا اين كه گمان كرد مرده  مين منوال (خفهپس اميه به ه
 است.

(برآنجا گذر كرد وي را خريد و آزادش ساخت روزي حضرت ابوبكر صديق 
99F

2(. 
(دار گذاشت كه زبانش بيرون آمد سنگي چنان وزنهاش  يكبار بر سينه

100F

3(. 

 حضرت عامر بن فهيره: -9
 بديم االسالم است، از حضرت عروه بن زبيرخيلي ق حضرت عامر بن فهيره 

 –مروي است كه عامر بن فهيره از مؤمنان ضعيف و ناتوان بود (يعني از مستضعفين بود 
 مترجم).

 .)101F1(»دينه عن ل�جع بمكة يعذب َن بكن«

                                                                                                             
 .4، ج 23طبقات، ص  -)1(
 اصابه ترجمه حضرت ابو فكيهه. -)2(
 .1، ج 231سيرت النبي، ص  -)3(
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شان  گرفتند تا از دين از جمله كساني بود كه در مكه هدف تعذيب و عقوبت قرار مي
 مرتد شوند.
، غالم  سروايت شده است كه حضرت عامر بن فهيره لت عايشه صديقه از حضر

وي را خريد و آزاد ساخت و او  سطفيل بن حارث بود، چون مسلمان شد حضرت ابوبكر
(چرانيد گوسفندان وي را مي

102F

2(. 
در بعضي روايات ابن سعد آمده است كه در سال چهارم هجرت در غزوة بئر معونه به 

جسدش را نيافتند، فرشتگان به آسمان بردند، راي  شم دفن، صحابهشهادت رسيد و در هنگا
(اين بود كه جسدش را فرشتگان دفن كرده اند شصحابة كرام

103F

 . واهللا اعلم.)3
عالمه ابن عبدالبر و امام ابن جوزي رحمهما اهللا نيز روايات متعددي در همين مورد نقل 

(اند كرده
104F

4(. 
 گويد: عامر بن طفيل مي

�ح  لََقدح «
َ
ََ  َمي َ�عحدَ  َُهُ َرَ َِ   ُربِعَ  قُ

َ
ّت  �لّتَمي ِ  إِل �حُظرُ  إِّ�  ََ

َ
  أل

َ
َ  بَيحنَهُ  �لّتَمي ِ  إِل رحِض، َوَ��ح

َ
 ُ�مّ  �أل

 .)105F5(»وُِضعَ 
را بعد از شهادت ديدم كه به سوي آسمان برداشته شد، تا  سبه تحقيق من عامر بن فهيره

 حائل شد، سپس بر زمين نهاده شد. اين كه من آسمان را ديدم كه بين او بين زمين
توضيح: (يعني از زمين به سوي آسمان برداشته شد تا اين كه گوئي به نظرم داخل آسمان 

 مترجم). –برده شد و سپس دوباره به طرف زمين برگردانده شد واهللا اعلم 

                                                                                                             
 .3، ج 230طبقات ابن سعد، ص  -)1(
 .3، ج 220طبقات، ص  -)2(
 .3، ج 230مصدر سابق، ص  -)3(
 .1، ج 171تا  170ص  ةالصفو ةصفو –رجمة عامر استيعاب ت -)4(
 الرجيع. ةصحيح بخاري كتاب المغازي باب غزو -)5(
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رت عامر بن فهيره كند كه چون نيزة جبار سلمي از جگر حض امام ابن سعد روايت مي

به سوي اش  جنازه –به خدا سوگند من كامياب شدم  »و�هللا بزت«، وي گفت: گذشت
فرمود: فرشتگان جسدش  صپنهان گرديد، رسول اكرم ها چشم آسمان بلند شد تا آن كه از

 را دفن كردند و روحش به (اعلي) عليين رسيد.
اسالم  و جبار بن سملي اين وضع حضرت عامر بن فهيره را ديد متأثر گرديد و مشرف به

(شده از مسلمانان صادق شد
106F

1(. 

 رواداشتن جور و ستم بر زنان
ها است و درازكردن دسـت   اگرچه احترام نسبت به زنان از مقتضيات اخالقي عموم انسان

گردد، اما كفار قريش در  دنائت محسوب مي نهايت خست و خباثت و تعدي به سوي آنان بي
سيده بود كه از آزار و اذيت زنان نيز صرف نظر مخالفت اسالم و عداوت مسلمانان به جائي ر

كـس و   كردند، و جور و جفا مشركان مكه تنها بر مـردان محـدود نمانـد، بلكـه زنـان بـي       نمي
 بانوان مستضعف نيز شكار دست ظلم و تشدد آن جفاكاران گرديدند.

 :كحضرت زنيره -10
شـدن كنيـز خـانوادة     از مسلمانپيش نويسد كه وي  (الف) حضرت عالمه شبلي نعماني مي

(يش كور شدها چشم ابوجهل وي را بقدري زد كه بعد از آن ،بود سحضرت عمر
107F

2(. 
وي را خريد و آزاد سـاخت   س(ب) ولي ابن هشام نوشته است زماني كه حضرت ابوبكر

 (بينائي اش) رفت، آنگاه كافران قريش گفتند كه:

 و�لعزى �لالت وض مي هللا� و�يت كذبو�: بقيلت ىو�لعز �لالت إال بصهي َذهَ مي«
 احدي جز الت و عزي، بينايي او را سلب نكرده است، .)108F3(»بصهي إلهي �هللا برد ينفعين وال

                                           
 .3، ج 231طبقات، ص  -)1(
 .1، ج 232 – 231سيرت النبي، ص  -)2(
 .1، ج 341سيرت ابن هشام، ص  -)3(
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توانند ضرر و فايده اي  گويند، الت و عزي نمي دروغ ميها  آن گفت: سوگند به خدا زنيره
 يش را به وي برگرداند.ها چشم شنيوبه كسي برسانند، بعداً خداوند ر

نيز همين كلمات را به روايت حضرت ام هاني بنت ابي  /شيخ االسالم ابن حجر (ج) 
(طالب از تاريخ عثمان ابن ابي شيبه نقل كرده است

109F

1(. 

نن من �لتيبقيت إل �إليالم، «فرمايد:  تحرير مي /(د) شيخ االسالم امام ابن حجر 
ة �رين �شت�هم َبو ب�ر، وَن يعذب ف �هللا، و�ن َبو جهَ يعذبهي و� مذكور  ف �لتَع

 .»وَنقذهم من �لعذيَ
از سابقين اسالم و از جمله كساني بود كه در راه خدا مبتالي عذاب و شكنجه شدند 

رساند ايشان از جمله گروه هفت نفري است كه  ابوجهل لعين وي را اذيت و شكنجه مي
 را خريده از زير شكنجه آزاد ساخت.ها  آن سحضرت ابوبكر صديق

بود،  لرومي االص ككه حضرت زنيرهاند  هي و ابن منده در آثار خود روايت كردهفاك
چون مسلمان شد بينائي خويش را از دست داد، آنگه مشركان گفتند: الت و عزي او را نابينا 

 او در جواب گفت: –اند  كرده

 .»بصهي إلهي �هللا برد و�لعزى بيلالت �فرت إ�«
را اش  مترجم) آنگاه خداوند بينائي –را هيچ قبول ندارم ها  (آنمن منكرم الت و عزي را، 

(به وي برگرداند
110F

2(. 

 :كحضرت لبينه -11
نويسد: در اغلب روايات نامش ذكر نشده است، بالذري نامش را  (الف) شيخ االسالم مي

كس و ضعيف و از جفاكشان و ستمديدگان  ذكر كرده است، وي كنيز بني مؤمل بود و بي
(خريده و آزاد ساخت او را سرت ابوبكراسالم بود حض

111F

1(. 

                                           
 اصابه، ترجمه حضرت زنيره. -)1(
 حواله فوق. -)2(
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 سكنيز بني مؤمل بود و مسلمان شد، حضرت عمر بن الخطاب«نويسد:  (ب) ابن هشام مي
رساند تا از اسالم برگردد، او را به  ها مي كه تا آن موقع مسلمان نشده بود او را شديداً اذيت

لت خستگي خودم رها كردم به عتو را  گفت: من شد و مي زد كه خودش خسته مي قدري مي
(وي را خريد و آزادش كرد نه به علت شفقت و ترحم، حضرت ابوبكر 

112F

2(. 
 .واهللا اعلم اند، مه شبلي نعماني لبينه نوشتهشيخ االسالم نام وي را لبيبه و عال

 :بحضرت نهديه و دخترش -13و  12
كنند كه حضرت ابوبكر،  امام ابن هشام و امام ابن كثير رحمهما اهللا از ابن اسحاق نقل مي

روزي  –نهديه و دخترش را آزاد كرد، اينان هردو كنيز يك زني از قبيله بنو عبدالدار بودند 

وهللا ال «گفت:  ميها  آن حضرت ابوبكر نزديك آنان گذر كرد در حالي كه آن زن به
ين يعني قسم به خدا من هرگز شما را آزاد نخواهم كرد، حضرت ابوبكر ا »َعَقكمي َبد�ً 

َ، َبتد«را از بردگي خود نجات بده، وي گفت: ها  آن حرف را شنيده گفت: تو وهمي َِ
اي، لذا بايد  را فاسد (مسلمان) كردهها  آن توانند آزاد شوند. ولي چون تو مي »عَقهميأب

چند است؟ آن زن قيمتي تعيين كرد، ها  آن پرسيد: قيمت سآزادشان كني، حضرت ابوبكر
دو را خريداري نموده  حسب دلخواه وي به او پرداخت، و آن هرقيمت  سحضرت ابوبكر

(آزاد هستندها  آن فرمود:
113F

3(. 
آيد كه اين هردو بانو به سبب تبليغ حضرت  از اين روايت اين واقعيت نيز به دست مي

 ابوبكر مسلمان شده بودند.
 
 

                                                                                                             
 ينه.، ذكر لب4، ج 286اصابه، ص  -)1(
 .1، ج 341سيره ابن هشام، ص  -)2(
 .3، ج 58، ص البداية والنهاية. 2، ج 341سيرت ابن هشام، ص  -)3(
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 :كحضرت ام عبيس -14
اين هردو  كرت ام عبيسنويسد كه حضرت نهديه و حض (الف) عالمه شبلي نعماني مي

(نمودند ها را تحمل مي ترين مصيبت بودن سخت كنيز بودند و به جرم مسلمان
114F

1(. 
از آن مسلمانان سابق است  كفرمايد كه حضرت ام عبيس (ب) شيخ االسالم تحرير مي

كه مشركان آنان را مبتالي عذاب كرده بودند، يونس بن بكير در زيادات المغازي ابن 
هفت نفر را كه در راه  آورده است كه حضرت ابوبكر صديق  ست عروهاسحاق به رواي

 خدا هدف عذاب و اذيت مشركان قرار گرفته بودند آزاد كرد.

 .»وهم بالل ورور بن به�ه وزن�ه وجير�ة �بني �لؤوَ و�ُهدية و�ب َهي وَم عَيس«
ل نهديه، و دخترش ام عبيس ها عبارتند از: بالل و عامر بن فهيره و زنيره و كنيز بنو مؤم آن

 .رضي اهللا عنهن
و محمد بن عثمان بن ابي شيبه در تاريخ خود روايت كرده است كه حضرت ام هاني بنت 

 ابي طالب فرمود:

 .»عَيس َم  منهم يَة معه وَعَق ،بالالً  ب�ر َبو َعَق«
 .ش حضرت ابوبكر بالل را به همراه شش نفر كه از آن جمله ام عبيس هم بود آزد كرد

گويد: ام عبيس  و زبير بن بكار مي اند، و اين روايت را ابونعيم و ابوموسي روايت كرده
 كنيز بني تيم بود كه در آغاز اسالم مسلمان شد.

 .»بيشت�هي َبو ب�ر بيعَقهي يعذبونهييَضعفه �لش�ون َو�نت َن «
را به استضعاف ها  آن كردند، و وي از جمله كساني بود كه مشركان آنان را اذيت مي

 كشيده بودند، حضرت ابوبكر وي را خريد و آزادش كرد.

و  )115F1(»و�ن �أليود بن عَد يغوث يعذبهي«گويد كه وي كنيز بني زهره بود  و بالذري مي
 داد. اسود بن عبد يغوث او را شكنجه مي

                                           
 .1، ج 232سيرت النبي، ص  -)1(
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 :كحضرت ام عبداهللا -15
گرگدازي را مظالم ج ساز دست حضرت عمر  كحضرت ام عبداهللا بنت ابي حشمه

  گفت:هللاكند كه ام عبدا تحمل نمود، ابن اسحاق روايت مي

 .»عليني �لشد  و �لال  منه نلق كني«
 چشيديم. ها را مي ما از دست عمر بن خطاب نهايتاً شديدترين اذيت
 گفت: سهنگام هجرت به سوي حبشه، وي به حضرت عمر

 .)116F2(»�رجي ُي �هللا َ�ع َت وقهروموني آذيَموني إذ �هللا َرض ف ُخرجن«
نشينيم و حتماً در زمين  چون شما ما را اذيت كرده و مقهور ساختيد، ديگر در اين جا نمي«

 ».د راه نجاتي فرا روي ما قرار دهدخدا بيرون خواهيم رفت تا خداون
گويد: وي قديم االسالم است و در هر  فرمايد: امام ابن سعد مي شيخ االسالم تحرير مي

بشه هجرت كرده است و سپس به مدينه هجرت كرد. ابن اسحاق از وي روايت نوبت به ح
 كند كه: مي

َّطيِب  بن ُ�َمرُ  َننَ «
ح
َشدّ  ِمنح  �ل

َ
ُّيِس  َ الِمنَي ِف  َعلَيحنَي �  .»إِيح

 تر بود. شدن ما از همه بر ما سخت در مورد مسلمان سحضرت عمر
زماني پيش من آمد كه من  سشه كرديم، حضرت عمرچون ما قصد هجرت به سوي حب

 بر پشت شتر سوار بودم از من پرسيد: ام عبداهللا قصد كجا را داريد؟ من پاسخ دادم:

َُُمونَي« َُ  ِدي ِنَي، ِف  آَذ�ح َه رحِض  ِف  َ�نَذح
َ
َ  ِ َّ �«)117F3(. 

 شما به خاطر دين ما، ما را اذيت كرديد، لذا به سوي سرزمين خدا خواهيم رفت.

 

                                                                                                             
 .4، ج 454اصابه، ص  -)1(
 .1، ج 367. سيرت ابن هشام، ص 3، ج 779، ص البداية والنهاية-)2(
 ، ترجمه حضرت ليلي.4، ج 387اصابه، ص  -)3(
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 :بخطابحضرت فاطمه بنت  -16
 نيز هدف جور و ستمش قرار گرفت. شفاطمه بنت خطاب خواهر خود حضرت عمر

 شود وميت خواهر سبب هدايت برادر ميمظل
كند كه حضـرت فاطمـه بنـت خطـاب و      ابن اسحاق در ضمن حكايت اسالم عمر بيان مي

شوهرش حضرت سعيد بن زيد و شخص ديگري از بنوعدي به نام نعـيم بـن عبـداهللا مسـلمان     

از قـدم خـود    شند، ولي حضرت فاطمه و حضرت سعيد از حضرت عمر، و حضرت نعيمشد
 بودن خود را پنهان داشته بودند. جريان مسلمان

آمد و او را قرآن درس  مي ك، روزانه در خانة حضرت فاطمهسحضرت خباب بن 
و اصحابش از  صشمشير برداشته به اراده قتل رسول خدا  سداد، روزي حضرت عمر مي

 أين«بيرون رفت، در بين راه با حضرت نعيم بن عبداهللا مالقات كرد، او از وي پرسيد:  خانه

خواهم به نزد محمد بروم كه وحدت و  مي گفت: »حممداً  أريد قال» «؟عمر يا تريد

شان را دشنام  داند و معبودان را معيوب ميها  آن يكچارچگي قريش را از بين برده است و دين
و را به قتل برسانم. حضرت نعيم به وي گفت: اي عمر به خدا سوگند تو خواهم ا دهد، مي مي

زنده خواهند تو را  افندر فريب نفس مبتال هستي، اگر محمد را بكشي آيا بنو عبد م
 پرسيد: كدام اهل بيت من؟ سبيني؟ حضرت عمر گذاشت؟ تو اهل بيت خود را نمي

رت فاطمه، به خـدا قسـم آن   گفت: پسر عمو و دامادت، سعيد بن زيد و خواه سحضرت
برو، حضرت عمـر بـه   ها  آن باشند اول به سراغ مي و از پيروان محمد اند  هردو مسلمان شده

بـود، و نـزد وي   هـا   آن نـزد  بسوي خانه خواهر و داماد رفت و در آن هنگـام حضـرت خبـا   
اد، چـون  د را از روي آن درس ميها  آن اي بود كه در آن سورة طه نوشته شده بود، و صحيفه

را شنيدند حضرت خباب در اطاق داخلي منزل يا در گوشـة ديگـري از منـزل     سصداي عمر
چون بر در خانه رسيد آواز قرائت قرآن را شـنيد، داخـل منـزل     سمتواري شد، حضرت عمر

شده پرسيد: اين چه صدائي بود كه من شنيدم، به من اطـالع داده شـده اسـت كـه شـما ديـن       
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را با نهايـت شـدت    سسلم) را قبول كرده ايد، و سپس حضرت سعيدمحمد (صلي اهللا عليه و
 از جاي برخاست تا شوهرش را از پنجة وي نجات دهد. كگرفت، آنگاه خواهش فاطمه

مني بيهللا وريول ل َخَه وخَنه نعم، قد َيلمني وآ بض�هي بشجهي بلمي بعَ ذلك قيلت«
(...»م ع مي ْنععمر مي بأخَه من �لم ند لك بلمي رَى ْنع مي بد�أب

118F

1(. 
وي را زد و سرش را شكست، هنگامي كه وي چنين رفتار كرد داماد و  سحضرت عمر

تو هرچه  ايم، خواهش گفتند: آري، ما مسلمان شده ايم و به خدا و رسول وي ايمان آورده
خون خواهرش را ديد پشيمان شد و از ظلم دست  سدوست داري با ما رفتار كن، چون عمر

 برداشت.

 :مونة بارز و زريني از فضائل صديق اكبرن
توفيق داده بود كه مؤمنان اولين و  سهمانطور كه خداوند متعال به حضرت ابوبكر صديق

مستضعفان را حلقه به گوش اسالم گرداند، همچنان به وي اين توفيق را مرحمت فرموده بود 
ر و اسير شده بودند از كه آن بندگان خاص خدا را كه در پنجة ظلم و ستم ستمكاران مقهو

 بدهد، لذا آنان را خريده آزاد ساخت. چنگال آنان نجات
 سنويسد: اين سرلوحة باب فضائل حضرت ابوبكر صديق (الف) عالمه شبلي نعماني مي

كه از ميان اين مظلومان جان تعداد زيادي را نجات داد، حضرت بالل، عامر بن فهيره،  است
(هاي گراني خريده آزادشان كرد همه را با قيمت لبينه، زنيره، نهديه ام عبيس 

119F

2(. 
حضرت ابوبكر پيش از هجرت به «كه اند  (ب) امام ابن هشام و امام ابن كثير نقل كرده

مدينه هفت نفر را خريد و آزاد ساخت، حضرت بالل، عامر بن فهيره، ام عبيس، زنيره، نهديه، 
(بنت نهديه، جاريه، بني مؤمل

120F

1(. 

                                           
 – 267، طبقات ابن سعد، ص 3، ج 80، ص البداية والنهاية، 1، ج 369 – 367سيرت ابن هشام، ص  -)1(

 .ساسالم عمر 268
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هفت نفر ذكر  شام و غيره تعداد اصحاب آزادكردة حضرت ابوبكر در روايت ابن ه
شده است، اما در حقيقت تعداد واقعي از هفت نفر بيشتر است، در چند صفحات جلوتر شما 
تحرير شيخ االسالم امام ابن حجر عسقالني را مالحظه فرموديد كه نوشته بود كه حضرت 

(ساختابوبكر حضرت ابوفكيهه را خريد كرده و آزاد 
121F

2(. 

 و آزاديش: سمظلوميت حضرت بالل
دو در نوع خود  هر ساز ميان اين همه مظلومان و مستضعفان مظلوميت و آزادي بالل

صادق االسالم  سكند كه حضرت بالل نظير است، اما ابن هشام از امام ابن اسحاق نقل مي بي
رسيد اميه بن  مي و طاهر القلب بود، در موقع نيمروز هنگامي كه گرمي به اوج شدت خود

داد تا سنگي بزرگ  انداخت و دستور مي خلف بر زمين ريگستاني مكه او را به پشت مي
گفت:  مي سشد، سپس اميه به حضرت بالل قرار داده مياش  ) بر باالي سينهلعظيمةا ة(الصخر

 قسم به خدا! اين روش در باره تو ادامه خواهد داشت تا اين كه بميري يا (نسبت به دين و
ين ) كافر شوي، و الت و عزي را پرستش كني، در همصدعوت حق) محمد (مصطفي 

 ».احد، احد«گفت:  و مصيبت حضرت بالل مي حال ابتأل
آن جا گذر كرد و آن  سگويد كه روزي حضرت ابوبكر صديق مي /امام ابن اسحاق 

اميه بن خطاب به  سداد، حضرت صديق اكبر ملعون (اميه) به همان نحو او را شكنجه مي
 خلف گفت:

» 
َ
ال
َ
َِّق  َ ََ  َّ ِك�ِ  َهَذ� ِف  � حِمتح ترسي؟ اين روش تا  آيا در بارة اين مسكين از خدا نمي »�ل

 كي ادامه خواهد داشت؟ اميه در جواب گفت:

نحت«
َ
ي َ ِ

ّ
وه �ر بحَتدح

َ
هُ  َ نحِقذح

َ
 .»وََرى ِوّمي بَأ

 بايد از اين عذاب رها كني. كسي كه او را فاسد كرده است خود تو هستي، لذا او را تو

                                                                                                             
 .3، ج 58. البدايه، ص 1، ج 349سيرت ابن هشام، ص  -)1(
 .ساصابه، ترجمه حضرت ابو فكيهه -)2(



 مصائب صحابه   68

دارم كه از بالل قويتر و  غالمگفت: بله اين كار را خواهم كرد، من سحضرت ابوبكر 
به تو بدهم، اميه گفت: من قبول  تواناتر و بر دين تو است، من حاضرم او را به عوض بالل 

غالم آن  فرمود: او مال تو است، و سپس حضرت ابوبكر صديق  سدارم، حضرت ابوبكر
(را تحويل گرفته و آزاد كرد سخود را به اميه داده و حضرت بالل

122F

1(. 

ي أَنْت :از كلمات« ذِ ته الّ دْ هُ  أَفْسَ ذْ قِ أَنْ ّا فَ  ممِ رَ نيز بر اثر  سشود كه حضرت بالل معلوم مي» تَ

كند  عالمه حلبي اضافه مي مسلمان شده بود، سپس ستبليغ و تحريك حضرت صديق اكبر
گويد: اين خبر به  مي سي چنين ذكر شده است: حضرت سعيد بن المسيبكه در تفسير بغو

را به من بفروش، وي  سبه اميه گفت كه بالل سمن رسيده است كه چون حضرت ابوبكر
بود و مشرك بود مسلمان  سفروشم كه غالم حضرت ابوبكر گفت: بله در عوض قسطاس مي

 خريد (اين كالم از بغوي است). را به وي معاوضه كرد و سشد، آنگاه ابوبكر بالل نمي
از اميه بن خلف در مورد  ساست كه چون حضرت ابوبكر آمدهامتاع كتاب در و 

 سنشينان خود گفت: امروز با ابوبكر گفتگو كرد، اميه به حاشيه سخريداري حضرت بالل
اي بازي خواهم كرد كه هيچ احدي با كسي بازي نكرده است و شروع كرد به  چنان صحنه

گفت: غالمت قسطاس را به من بده، حضرت  سزدن، سپس به حضرت ابوبكر خنده
گفت: بگير، اميه گفت: من گرفتم، باز خنديد و گفت: قسم به خدا تا زنش را هم  سابوبكر

(كنم به من ندهي من معامله نمي
123F

فرمود: آن را هم بگير، اميه گفت: او را  س، حضرت ابوبكر)2
كنم،  خدا تا دخترش را هم به من ندهي معامله نميهم گرفتم و سپس خنديد و گفت: به 

اين پيشنهاد را هم قبول كرد، باز اميه خنديد و گفت: قسم به خدا تا  سحضرت ابوبكر
گفت: سدويست دينار هم اضافه نكني اين معامله انجام نخواهد شد، آنگاه حضرت ابوبكر 

تو دويست دينا را اضافه  گفتن شرم و حيا نداري؟ گفت: قسم به الت و عزي اگر از دروغ
 كنم. كني من معامله مي

                                           
 .1، ج 334الحلبيه، ص ، سيرت 1، ج 340سيرت ابن هشام، ص  -)1(
 .1، ج 334، سيرت الحلبيه، ص 1، ج 340سيرت ابن هشام، ص  -)2(
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چنانچه وي همه اين اشيا را از ابوبكر تحويل  –گفت: اين را هم بگير  سحضرت ابوبكر
را به وي تحويل داد، (اين كالم صاحب امتاع است)، و يك روايت حاكي  سگرفت و بالل

ريداري نمود، در را به قيمت نه اوقيه طال خ س، حضرت باللساست كه حضرت ابوبكر
يك روايت آمده است كه به قيمت پنج اوقيه طال و در روايتي يك رطل طال ذكر شده 

 است.
 س(يعني همسر اميه) به حضرت ابوبكر سو نيز روايت شده است كه مالكة حضرت بالل

خرم ما (از بس كه از وي  گفتي كه من به بهاي بيش از يك اوقيه او را نمي گفت: اگر تو مي
 فروختيم. را مي سمترجم) به همان يك اوقيه نيز بالل –بوديم  بيزار

كرديد من (از بس  فرمود كه اگر شما از من صد اوقيه مطالبه مي سآنگاه حضرت ابوبكر
(كردم مترجم) او را به يكصد اوقيه خريد مي –كه بالل به نزد من ارزش داشت 

124F

1(. 

 :بحضرت ام سلمه -17
شدن من، مصائبي كه به خانوادة ابو  مسلمانگفت بعد از  مي بحضرت ام سلمه

 وارد شده است من در باره هيچ خانوادة ديگري سراغ ندارم. شسلمه
تصميم گرفت تا به مدينه هجرت كند، مرا بر شتري  بفرمايد كه چون ابوسلمه مي

را در آغوشم قرار داد و خودش در حالي كه پياده بود و شتر را به  سسوار كرد و پسرم سلمه
داد به راه افتاديم، چون (مردم قبيلة من) بني مغيره متوجه شدند آمدند و  ي مدينه سوق ميسو

بني عبد اسد مردم قبيلة ابوسلمه  –مهار شتر را گرفتند، و مرا از دست وي باز پس گرفتند 
از هم  را كجريان را از اين قرار ديده آمدند و گفتند: چون شما بانوي قبيلة خود ام سلمه

دهيم، و  نمي را به وي س) گرفته ايد، ما هم فرزند خود يعني سلمهسما (ابوسلمهفاميل 
كشيد تا اين كه دست پسرم در رفت و  هريكي از افراد هردو قبيله فرزند مرا به سوي خود مي

                                           
 .2، ج 335سيرت حلبيه، ص  -)1(
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خود نگهداشتند و شوهرم ابو  افراد قبيلة بني عبد اسد او را بردند، و مرا مردم بني مغيره نزد
 نه رفت، بدين نحو بين من و پسرم و شوهرم جدائي و دوري واقع شد.به مدي سسلمه

رفتم و در يك ميدان ريگستاني نشسته تا شام گريه  من هر روز صبح از خانه بيرون مي
به من گفتند: ها  آن كردم و اين رويه تا يك سال يا تا حدود آن ادامه يافت، بعد از آن مي

وقتي اين خبر باطالع بني عبد اسد رسيد آنگاه فرزند اگر ميل داري به نزد شوهر خود برو، 
(ملحق شدم) سمرا به من پس دادند (ومن در مدينه به ابوسلمه

125F

1(. 

                                           
 .3، ج 169، ص البداية والنهاية، ملخصا بحواله 2، ج 37 – 377حيات الصحابه، ص  -)1(



 
 
 

مندان  فرساي احرار و عزت رويداد اذيت و آزار جانگداز و روح
 سابقين اولين

سابقين اوليني كه داراي عزت و وجاهت قـومي بودنـد، نيـز هـدف مظـالم و شـدائد قـرار        
گـان) و بيچارگـان را از ميـان     تند، داستان مظلوميت مؤمنـان مستضـعفان و غالمـان (بـرده    گرف

مطالعه كرديد، ايشان همان پروانگان مظلوم شمع رضي اهللا عنهن و صحابيات  شصحابه كرام
رسالت و سرمستان سيراب شده از بادة توحيد بودند كه هـيچ احـدي پرسـان حـال و ناصـر و      

 آشـام فقـط بـر    جفاكاري و ستمگري كفار و مشركان جفاپيشـه و خـون  محافظ آنان نبود، اما 
هدف تير بيداد آنان قرار گرفتند و محدود نماند، بلكه آزادگان و ثروتمندان باعزت نيز ها  آن

آن ستمكاران و ظالمان هيچكسي را نبخشيدند، البته به نسبت مستضعفان صحابه ايشـان كمتـر   
 مورد اذيت و آزار قرار گرفتند.

نويسد: ايشان كساني بودند كـه قـريش آنـان را تحـت شـديدترين       المه شبلي نعماني ميع
اي در رديـف   دادند و كسـاني كـه از لحـاظ حكومـت و طايفـه      هاي جسماني قرار مي شكنجه

 رفت قرار گرفتند. ها كه تصور نمي تري بودند، تحت انواع آزار و شكنجه پايين
ب جاه و منزلت بود چون مسـلمان شـد نـه    بير السن و صاحكه مردي ك سحضرت عثمان

(بيگانان بلكه عمويش او را با ريسمان بسته كتك زد
126F

1(. 
هفتمين نفر بـود كـه اسـالم آورد، وقتـي كـه مسـلمان شـد و در مسـجد          سحضرت ابوذر

(الحرام رفته مسلماني خود را آشكار نمود، مردم قريش او را كتك زده به زمين انداختند
127F

2(. 
بود، چون مسلمان شد عمويش  بسالم آورد حضرت زبير بن العوامپنجمين نفري كه ا

(رسانيد تا خفه شود يا از اسالم برگردد مياش  او را در الي حصيري پيچيده دود در بيني
128F

1(. 

                                           
 .طبقات، ترجمه عثمان بن عفان  -)1(
 صحيح بخاري، باب اسالم ابي ذر. -)2(
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وقتي كـه مسـلمان شـد حضـرت      سپسر عموي حضرت عمر بحضرت سعيد بن زيد
(عمر او را با طناب بست

129F

2(. 
انگيز نتوانستند حتي يك  هاي عبرت اي جالدانه و سفاكيه رحمي ولي اين همه مظالم و بي

(نفر مسلمان را هم از راه حق متزلزل سازند و به سوي خود بكشانند
130F

3(. 
 در زير تفصيل كوتاهي از اين اجمال را مالحظه خواهيد فرمود:

 :حضرت ابوبكر صديق  -18
را از  شبهشخصيتي كـه چنـدين نفـر از مستضـعفان صـحا      حضرت ابوبكر صديق اكبر 

مظالم جگرگداز و شدائد دلخراش مشركان مكه نجات داد، خودش نيز از جور و جفا و ظلم 
و ستم اين جفاپيشگان در امان نماند، با همه عظمت و وجاهت و شخصيتي كه در ميان مـردم  

 آشان قرار گرفت. مكه داشت هدف ظلم و تعدي آن ستمكاران خون
كند كه چـون حضـرت ابـوبكر و حضـرت طلحـه       ل مي(الف) عالمه ابن كثير از بيهقي نق

 مسلمان شدند. ب

 .)131F4(»و�َد َََ ف بشدهمي قر�ش َيد يدع و�ن �لعدو�ة بن خو�� بن نوبَ َخذهمي«
ناميدند، آنان را گرفته هردو را در يك ريسمان  نوفل بن خويلد كه او را شير قريش مي

 ري ايشان نشتافت.هم به يا سبست، و حتي بني تيم قبيله حضرت ابوبكر
كند كه چون حضرت  (ب) ابن اسحاق از حضرت قاسم بن محمد رحمهما اهللا روايت مي

رفت كه  از حمايت و پشتيباني ابن دغنه بيرون آمد روزي به سوي كعبه مي سابوبكر صديق

و بر سر مبارك او خاك  »علی راسه ترابا يفحث«يكي از اوباشان مكه با او مالقات شد 

                                                                                                             
 ، لمحب طبري.ةالرياض النضر -)1(
 صحيح البخاري. -)2(
 .1، ج 232سيرت النبي، ص  -)3(
 .3، ج 215. و طبقات ابن سعد، ص 1، ج 313. و سيرت حلبيه، ص 3، ج 29، ص البداية والنهاية-)4(
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كرد، حضرت ابوبكر  آن موقع وليد بن مغيره يا عاص بن وائل از آن جا گذر ميپاشيد، در 
  به وي گفت: آيا آنچه اين جاهل نسبت به من كرد تو نديدي؟ او در جواب گفت: اين

(عمل را خود تو براي خود روا داشتي
132F

. منظورش اين بود كه اگر از حمايت ابن دغنه خود )1
 كرد. خبيثي چنين جرأت نميكردي هيچ شرير و  را بيرون نمي

مسلمان  سگويد: چون حضرت ابوبكر نويسد: محمد بن اسحاق مي (ج) امام ابن كثير مي
سلسله تبليغ و دعوت الي اهللا را آغاز نمود،  شد و اسالم خود را آشكار ساخت بالفاصله

ي متفق مهربان بود، تمام افراد قوم بر وها  آن دوستدار قوم خود و نسبت به سحضرت ابوبكر
تر  بودند، از ميان تمام مردان قبيلة قريش نسب قريش را دانا و به خير و شر قريش از همه عالم

مردم قريش به اخالق و تاجري معروف و مشهور بود،  نهايت خوش بود، همچنين شخصي بي
 آمدند. كردند و به دورش گرد مي خاطر اغراض و ضروريات خود به نزد وي مراجعه مي

� إل �إليالم من وثق به من قومه َن يغشيه و�لس إله بييلم ع يديه بجعَ يدعو«
بن عَيد �هللا ويعد بن َب وقيص بيمي بلغ� �لز�� بن �لعو�م وعثمين بن عفين وطلَه 

 .»عَد �لرحن بن عو  رض �هللا عنهمو
اعتمادي  ها آن نشستند و بر از ميان كساني كه نزد وي رفت و آمد داشتند و بر گرد او مي

خواند، پس طبق اطالعي كه به من رسيده است  را به سوي اسالم فرا ميها  آن داشت،
 هاي برجستة زير به وسيلة او ايمان آوردند: شخصيت

 -5سعد بن ابي وقاص.  -4طلحه بن عبيداهللا.  -3عثمان بن عفان.  -2زبير بن العوام.  -1
 .عبدالرحمن بن عوف 

به منظور  سمروي است كه حضرت ابوبكر له صديقه از ام المؤمنين حضرت عايش
 از خانه بيرون رفت. مالقات با حضرت رسول اكرم 

                                           
 .3، ج 59، ص البداية و النهاية -)1(
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بود،  و قبل از دوره اسالم دوست صميمي آن حضرت  »وكان صديقا يف اجلاهلية«

 مالقات كرد و آن حضرت به وي گفت: صآنگاه با رسول اكرم 

 �هللا ريول عنه نطلقأب ب�ر بوَ يلمَ مهك برغ بلمي �هللا إل َدعوك �هللا ريول إ�«
 .» ب�ر َب بإيالم منه سور� َرث ََد خشب��أل ب� ومي ويلم عليه �هللا ْ�

كنم، چون آن حضرت سخن خود را  به سوي خدا دعوت ميتو را  من پيامبر خدايم و
 مسلمان شد، پس آن حضرت از آنجا تشريف برد در حالي كه ميان دو ستمام كرد ابوبكر

 تر باشد. گرامي خوشحالصاز پيامبر  سشدن ابوبكر كوه مكه كسي نبود كه به مسلمان
رفت و با كمال خوشحالي حضرت عثمان و حضرت طلحه و حضرت  سحضرت ابوبكر

نيز مسلمان شدند، ها  آن را به سوي اسالم دعوت كرد و شزبير و حضرت سعد بن ابي وقاص
حضرت ابوعبيده بن الجراح و حضرت  سپس در روز بعد حضرت عثمان بن مظعون و

را به  شعبدالرحمن بن عوف و حضرت ابوسلمه بن عبداالسد و حضرت ارقم بن ابي االرقم
نداي اين سروش را قبول كرده ها  آن فاسلموا رضي اهللا عنهم، پس همة –اسالم دعوت كرد 

 راضي شود.ها  آن و اسالم آوردند، خدا از
نفر صحابي همانند پروانگان دور شمع  38ن فرمايد كه چو مي لحضرت عايشه 

 شدند آنگاه رسالت حضرت نبي اكرم 

 إني ب�ر َبي يي«: بقيل �لظهور ف ويلم عليه �هللا ْ� �هللا ريول ع ب�ر َبو َلح«
 .» ويلم عليه �هللا ْ� �هللا ريول ظهر َت يلح ب�ر َبو يزل بلم »قليَ

عالن و اظهار اسالم اصرار ورزيد، در مورد ا صحضرت ابوبكر در خدمت رسول اكرم
آن حضرت به وي گفت: اي ابابكر تا بحال ما عدة كمي هستيم، ولي ابوبكر بر اصرار خود 
ادامه داد تا آن حضرت ظاهر شد (بيرون آمد و دعوت اسالم را آشكار فرمود) و تمام 

 مسلمانان در كعبه نشسته بودند.
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 َول بكن جيلس ويلم عليه �هللا ْ� �هللا وريول خطيَي �ُيس ف ب�ر َبو وقيم«
 وع ب�ر َب ع �لش�ون وثير ويلم عليه �هللا ْ� ريول و�ل �هللا إل در خطيَ
 .»...شديد�ً  ض�يً  وضب ب�ر َبو ووطئ شديد� ض�ي �لتجد نو�ح ف بض�و� �لتلم�،

پا جهت موعظه و دعوت به  صدر ميان مردم محضر رسول خدا سو حضرت ابوبكر
دعوت كرد، آنگاه  صخواست، او اولين خطيبي بود كه مردم را به طرف خدا و رسول او

را شديداً كتك زدند، ها  آن و ساير مسلمانان شوريدند و در داخل كعبه سمشركين بر ابوبكر
را زير پاي خود گرفته و لگدكوب كرده و شديداً مورد ضرب و شتم  سو حضرت ابوبكر

 قرار دادند.
مطلع شده آمدند و مشركان را از روي سر وي  سبني تيم قبيلة حضرت ابوبكر چون افراد

اش  اي قرار دادند و برداشته به خانه دور كردند و او را از زير دست و پاها درآورده در پارچه

يعني در بارة مردن وي ترديدي نداشتند، و سپس  »موته يف يشكون وال«بردند، در حالي كه 

باز آمدند و آن جا اعالم كردند كه قسم به خدا اگر ابوبكر بميرد ما  بنوتيم به مسجد كعبه
باز آمدند، و  س(بطور قصاص) عتبه بن ربيعه را حتماً خواهيم كشت، و سپس به نزد ابوبكر

داد) آخر االمر  زدند (ولي او جواب نمي بنوتيم و ابوقحافه مكرراٌ با حضرت ابوبكر حرف مي
 د و پرسيد:هاي موقع شام جواب دا نزديك

ََ  َمي« ِ  رَُيوُل  َ�َع َّ �  �ّ َْ  ُ َّ  »؟وََيلّمَ  َعلَيحهِ  �
 چطور است؟ حال رسول خدا 

بر تو وارد شده است  صبنوتيم او را مالمت نمودند (كه اين همه مصيبت به خاطر پيامبر
خير و تو بازهم در فكر او مستغرق هستي) و از مجلس برخاستند و رفتند و به مادرش ام ال

توصيه كردند كه مواظبش باش و چيزي او را بخوران و بنوشان، چنانچه وي به نزدش رفت و 
 براي اين كه چيزي بخورد يا بنوشيد خيلي اصرار نمود.

» ََ ََ  َمي :َ�ُقوُل  وََجَع ِ  رَُيوُل  َ�َع َّ �  �ّ َْ  ُ َّ  .»؟وََيلّمَ  َعلَيحهِ  �
 يست؟چ پرسيد: حال رسول خدا  ولي او مصراً مي
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ام الخير گفت: قسم به خدا من از صاحب (دوست) تو هيچ خبري ندارم، حضرت ابوبكر 
بپرس، او به نزد ام  صبه نزد ام جميل بنت خطاب برو و از او حال آن حضرت را گفت:

را دريافت  صاز تو حال (حضرت) محمد بن عبداهللا سجميل رفت، و گفت: ابوبكر
ي و به سبب ترس و عدم اعتماد بر وي) گفت: نه من دار كند؟ ام جميل (از راه پرده مي

شناسم و نه محمد بن عبداهللا را (صلي اهللا عليه وسلم) اگر تو دوست داري من به  ابوبكر را مي
، ام جميل همراه توانم به نزد پسرت بروم، ام الخير گفت: آري خوب است برويم همراه تو مي

ت و در اثر شدت تكليف قريب مردن افتاده اسبيهوش   سابوبكر وي رفت و ديد كه
اختيار داد كشيد و گفت: به خدا سوگند كساني كه  باشد، ام جميل نزديك وي رفت و بي مي

فاسق و كافر هستند، من يقين دارم كه خداوند انتقام تر از آنان اند  با تو به اين نحو رفتار كرده
 خواهد گرفت.

چطور  ل بگو كه) حال رسول خدارا بگذار او ها حرف گفت: (اين سحضرت ابوبكر
گفت: از  صشنود، حضرت ابوبكر است؟ حضرت ام جميل (يواش) گفت: اين مادر تو مي

يعني آن » سالم صالح«اي به خود راه مده، حضرت ام جميل گفت:  ناحيه او فكر وسوسه
 پرسيد كه آن حضرت االن كجاست؟ وي سحضرت ابوبكر» حضرت سالم و تندرست است

 نه ابن ارقم.گفت: در خا
(بعد از آن حضرت ام الخير و ام جميل هردو از ابوبكر مصرانه تقاضا كردند كه چيزي 

 تناول كند) ولي حضرت ابوبكر گفت:

 .»ويلم عليه �هللا ْ� �هللا ريول آت َو ش�بي َشب وال طعيمي َذوق ال َن ع هللا بين«
هيچ طعامي نخورم و هيچ  نرسم صام كه تا به خدمت رسول اكرم كردهمن با خدا عهد 

 اي ننوشم. نوشابه
(اين جواب را شنيده آن هردو از خوردن و نوشيدنش مأيوس شدند) و هردو صبر كردند 

 تا اين كه تردد و آمد و شد مردم قطع شد آنگاه هردو او را همراهي كرده بردند.
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 �هللا ريول عليه بأرَ ويلم عليه �هللا ْ� �هللا ريول ع َدخلَيه َت عليهمي يَكئ«
 ويلم عليه �هللا ْ� �هللا ريول ل ورق �لتلمون عليه وَرَ بقَله ويلم عليه �هللا ْ�
 .»شديد  رقة

 صو تكيه زده بود به محضر رسول خدارا در حالي كه به آن د سحضرت ابوبكر
خود را بر وي انداخت و او را بوسيد و تمام مسلمانان حاضر  صآوردند، پس رسول اكرم

دلي و حالت  رقت (نرم صاز مشاهدة حالش برآن حضرت ا بر او انداختند، ونيز خود ر
 گريه) طاري و مستولي شد.

پدر و مادر من بر تو قربان! ديگر  صبه عرض رساند، يا رسول اهللا سحضرت ابوبكر
حاال بر من هيچ زحمتي نيست به جز آنچه آن مرد خبيث، عتبه بر دهان من زده بود، اين مادر 

در حق فرزند خود خيلي شفيق و مهربان است، و ذات گرامي تو خيلي با بركت من است و 
باشد، او را به سوي خدا دعوت كن و براي وي به بارگاه خداوند دعا كن اميد است كه به  مي

برايش دعا  صجات خواهد داد، چنانكه رسول اكرمبركت تو خداوند او را از نار جهنم ن
و تا مدت يك ماه در دار ارقم  –ن شد دعوت كرد او مسلما به سوي دين خدا فرمود و او را

 همراه بود. صسي و نه نفر مسلمان با آن حضرت

 .)133F1(»ب�ر َبو ضب يوم َيلم �لطلَ عَد بن حز  نن وقد«
 زده شد مسلمان گرديد.  سو حمزه بن عبدالمطلب در همان روزي كه حضرت ابوبكر

 لز همين روايت را عيناً از حضرت عايشه شاه ولي اهللا محدث دهلوي ني امام حضرت
(به حوالة رياض النضره نقل كرده است

134F

2(. 

                                           
 .3، ج 31تا  29، ص ةوالنهاي ةالبداي -)1(
 فا، مقصد اول، فصل سوم: تفسير آيات خالفت.الخ لةازا-)2(
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عالمه حلبي نيز اين روايت را نقل كرده است و نوشته است كه زمخشري در كتاب خود 
زماني رخ  سذكر كرده است كه اين پيش آمد براي حضرت ابوبكر »ةخصائص العشر«به نام 

(قريش مسلماني خود را آشكار نمود داد كه او مسلمان شد و در جمع
135F

1(. 
آفرين است، از  افروز و روح خيلي ايمان لبه نظر بنده اين روايت حضرت ام المؤمنين

گردند بويژه نيروي جاذبة دعوت  اين روايت شاهكارهاي مناقب و فضايل صديقي آشكار مي
 است. والسالم هويدا ةو تبيلغ دين و كمال عشق و محبت رسول خدا، عليه الصال

 :س حضرت عمر -19
مسلمان شد مشركان مكه از او هم صرف نظر نكردند و با آن  سهنگامي كه حضرت عمر

مثال و جالل و هيبت و وجاهتي كه دارا بود از جفا پيشگي و ستمكاري آن  همه عظمت بي
 كفار ستمكار و جفاپيشه نجات نيافت.

ائل در عهد جاهليت حليف (الف) در صحيح بخاري موجود است كه ابوعمرو عاص بن و
به  سپرسي حضرت عمر بود، روزي باهم مالقات كردند و پس از احوال سحضرت عمر

 وي گفت:

ُوَك  َزَ�مَ « ّ�ُهمح  قَوح
َ
َُلُونَ  َ ُت  إِنح  ِ� َييَقح لَمح يح

َ
َ«. 

را تسلي داد  سام قوم تو ارادة كشتن مرا دارد، عاص حضرت عمر چون من مسلمان شده
 رفت. بيروناش  و از خانه

ُّيَس  بَلَِقَ « حَو�دِ  بِِهمُ  َل أيَ  قَدح  � �حنَ  َ�َقيَل  ي�ل
َ
َّطيِب  ��حنَ  َهَذ� نُِر�دُ  َ�َقيلُو� وُِر�ُدونَ  َ

ح
ِ  �ل

ّ
 ي�ر

ََي َْ«)136F2(. 

                                           
 .1، ج 332، 331سيرت حلبيه، ص  -)1(
 .سصحيح بخاري، باب اسالم عمر ابن خطاب -)2(
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كه در وادي مكه مانند سيالب روان اند  مردم را ديد كه با چنان كثرت و انبوه جمع شده
ند: براي نابودساختن اين مرد، ابن الخطاب كه رويد؟ گفت هستند، عاص پرسيد كه كجا مي

 دين شده است. بي
 شدن عاص بن وائل مردم برگشتند. باالخر به سبب منع و حائل

 فرمايد: مي ب(ب) در روايت ديگري حضرت عبداهللا بن عمر 

لَمَ  لَّمي« يح
َ
َََمعَ  ُ�َمرُ  َ ُّيُس  �جح ََي َوقَيلُو� َد�رِهِ  ِعنحدَ  �  .)137F1(»ُ�َمرُ  َْ
مسلمان شد، مردم نزديك منزلش گرد آمدند و گفتند: عمر  سكه حضرت عمر وقتي

 دين شد. بي
براي حضرت عمر بن الخطاب و ابوجهل  صنويسد كه رسول اهللا ابن كثير مي (ج) امام

 در روز پنجشنبه مسلمان شد. سبن هشام در روز چهارشنبه دعا فرمود، و حضرت عمر

 .» وكة بأعال يمعت و�َ�  �ليت وَهَم بكب ريول �هللا ْ� �هللا عليه ويل«
و كساني كه در خانة ارقم بودند تكبير گفتند به نحوي كه صدايشان  صپس رسول اكرم

 در قسمت باالي مكه شنيده شد.
ما دين خود را چرا پنهان كنيم، در حالي  صگفت: يا رسول اهللا سآنگاه حضرت عمر

كنند، در حالي كه بر باطل هستند؟ آن  ميكه ما برحق هستيم و مشركان دين خود را ظاهر 

اي عمر ما تعداد اندكي هستيم و  »لقيني مي رَيت قد قليَ إني عمر يي«فرمود:  صحضرت
 آنچه از مشركان بر ما رسيده است بر تو پوشيده نيست و از آن آگاه هستي.

به حق مبعوث كرده است، من تو را  گفت: قسم به ذات پروردگاري كهسحضرت عمر
ام رفته ايمان خود را اعالن خواهم  هر مجلسي كه قبالً به حيثيت يك كافر شركت داشتهدر 

كرد، سپس از دار ارقم بيرون رفته گرد كعبه طواف كرد و بعد از آن نزد قريش رفت، 

                                           
 ايضا. -)1(
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گفت: ساي؟ حضرت عمر دين شده كند كه تو بي ابوجهل گفت: فالن شخص گمان مي

َهدُ « َ  ال َنح  َشح
َ
َدهُ وَ  �هللاُ  إال إل �حَك  ال َح ُ، َشِ

َ
َهدُ  ل شح

َ
ُ  َ�َحُدهُ  ُ�َّمًد� َنّ  وَ

ُ
 ».َورَُيول

 .»عليه ببك عََة ع ووثَ إله، �لش�ون بوثَ«
پس مشركان بر وي شوريدند و او بر روي عتبه پريد و او را به زمين افكند و وي را زد 

 يش فرو برد.ها چشم انگشتان خود را در

 .»عمر بقيم �ُيس حبَن يصيح عََة بجعَ«
 بلند شد و ايستاد. سعتبه فرياد كشيد مردم دور شدند، آنگاه حضرت عمر

 از ميان سشد حضرت عمر رفت، اگر كسي به او نزديك مي هيچكس نزديك او نمي
گرفت تا اين كه مردم عاجز شدند، وي در تمام مجالسي كه قبالً  ترين فرد را مي شريفها  آن
غالب آمده به ها  آن ني خود را اظهار و اعالم فرمود، و بر همةنشست رفت و مسلما مي

 بازآمد و گفت: صخدمت رسول اكرم
پدر و مادر من بر تو قربان باشند به خدا سوگند هيچ مجلسي كه در حالت كفر در وي «
نشستم باقي نماند كه من در آن نرفته و بدون خوف و هراس ايمان خود را اعالن نكرده  مي

 ».باشم

 َت �لطلَ عَد بن وحز  َميمه عمر وخر  ويلم عليه �هللا ْ� �هللا ريول خر ب«
� بيليت طي   .)138F1(»عمر ومعه �ألرقم د�ر إل نص َ ثم وؤمني، �لظهر ْو

عبد المطلب  حمزه بن حضرت حضرت عمر وفت و بيرون ر صلذا حضرت رسول خدا
د و به دور خانة خدا كردند تا آن حضرت وارد حرم ش پيشاپيش آن حضرت حركت مي

طواف كرد و با امنيت كامل نماز ظهر را ادا فرمود و سپس به خانة ارقم باز آمد و عمر با آن 
 حضرت همراه بود.

                                           
 .3، ج 31، ص البداية والنهاية -)1(
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مروي  بكند كه از حضرت عبداهللا بن عمر  (د) امام ابن هشام از ابن اسحاق نقل مي
ر نمود، مشركان در كنار دروازة كعبه اسالم خود را آشكاساست: هنگامي كه حضرت عمر 

 هر چهار طرف كعبه در مجالس خود حاضر بودند.

ّت  َو�َُقيوِلُونَهُ  ُ�َقيوِلُُهمح  بَِرحَ  َ�َمي إَلحهِ  َوثَيُرو�« َّ ... رُُ وِيِهمح  َعَ  �لّشمحُس  قَيَمتح  ََ  بََو�َ
ّ�َمي
َ
ً�ي َننُو� لََكأ  .)139F1(»َ�نحهُ  ُكِشَط  ثَوح

ها  آن و مشركان جنگ ادامه يافت تا آفتاب مشرف بر همه بر وي شوريدند آنگاه بين او
هايش را  از فرط و شدت آزار شكنجه لباسها  آن گشته و باال آمد، به خدا سوگند! گويي

 پاره كرده از بدن درآورده بودند.

 موجب عزت (غلبه) اسالم است ساسالم عمر
ت اسـت كـه   در صحيح بخاري و طبقات ابن سعد از حضـرت عبـداهللا بـن مسـعودو روايـ     

 فرمايد: مي

َي«
ح
ِعّز ً  َميِزُ
َ
لَمَ  ُمنحذُ  َ يح

َ
 .»ُ�َمرُ  َ

 مسلمان شد ما همواره غالب و عزتمند بوديم. ساز روزي كه حضرت عمر
مـا   سشـدن حضـرت عمـر    گويـد: تـا زمـاني مسـلمان     مي بحضرت عبداهللا بن مسعود

 جرأت و نيروي اقامه نماز به صورت علني در خانة خدا را نداشتيم.

 .)140F2(»يلم عمر قيولهم َت ور�وني نص�َبلمي «
مزاحمـت مـا در    ازهـا   آن مبارزه كـرد، تـا ايـن كـه    ها  آن مسلمان شد با سپس چون عمر

 نمازخواندن دست برداشتند.

                                           
أَنّامَ جمله  -)1( كَ انُوا لَ ا كَ بً وْ طَ  ثَ شِ نْهُ  كُ اينجانب اين معني  را مؤلف همينطور ترجمه كرده است، ولي به نظر عَ

اي كه از بدن درآورده  صحيح نيست، معني صحيح اين است: مهاجمان از دور حضرت عمر مانند پارچه
 شود دور شدند. (مترجم)

 .1، ج 374سيرت ابن هشام، ص  -)2(
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 گفت: بكه حضرت عبداهللا بن مسعوداند  امام ابن هشام و امام ابن سعد روايت كرده

َالمَ  إنّ « ي، َننَ  ُ�َمرَ  إيح ًَ َروَهُ  نّ َو�ِ  َ�َح �، َننَتح  ِهجح ً َةً  َننَتح  إَميَروَهُ  َو�ِنّ  نَصح  َمي ُكّني َولََقدح  رَحح
ََةِ  ِعنحدَ  نَُصّ�  َكعح

ح
ّت  �ل لَمَ  ََ يح

َ
لَمَ  بَلَّمي ُ�َمرُ  َ يح

َ
َ  ََ حًشي قَيوَ ّت  قَُر� ََ  �ّ ََِة، ِعنحدَ  َْ َكعح

ح
لّيحنَي �ل َْ  َو

 .)141F1(»َمَعهُ 
اسالم به منزلة فتحي بود و همانا هجرت او نصرتي و  براي دين سشدن عمر همانا مسلمان

توانستيم كه نزد كعبه نماز بگذاريم، تا اين كه حضرت  خالفت وي رحمتي بود و ما قبالً نمي
قريش مقابله و مبارزه كرد تا اين كه در كعبه نماز خواند و  آنگاه با كفارمسلمان شد  سعمر

 ما هم به همراه او نماز ادا كرديم.

 حضرت عثمان ذي النورين: -20
مانند بقيه مستضعفان صحابه هدف تعذيب و عقوبت  سيدنا عثمان  صداماد رسول اهللا

كند كه چون حضرت عثمان  و نشانة و آماج جور و جفا قرار گرفت، امام ابن سعد روايت مي
ن مسلمان شد عمويش حكم بن ابي العاص او را گرفته با ريسمان بست و به وي گفت: آيا دي

 پذيري؟ آباء و اجداد خود را ترك داده دين جديد را مي

دعه َو�هللا ال َخلك َبد� َت ودع مي َنت عليه من هذ� �رين، بقيل عثمين: و�هللا ال «
(...»َبد� ال َبيرقه

142F

2(. 
 سكنم، حضرت عثمان به خدا سوگند تا زماني كه از دين دست برنداري رهايت نمي«

 ».ته و از آن جدا نخواهم شدن دست بر نداشگفت: به خدا قسم من از اين دي
را مشاهده نمود از او دست اش  چون حكم بن ابي العاص استقامت مذهبي و پختگي

 كشيده و رهايش كرد.

 

                                           
 .3، ج 270، و طبقات، ص 1، ج 367سيره ابن هشام، ص  -)1(
 .312، سيره حلبيه، ص 3، ج 55طبقات، ص  -)2(
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 :سحضرت زبير -21
وقتي كه مسلمان شد، مورد ستم و ظلم  بن عوام حضرت زبير صحواري رسول اهللا

او را در  سكند كه عموي حضرت زبير مي قرار گرفت، شيخ االسالم از حضرت ليث روايت
 رسانيد. دود مياش  حصير پيچيده به بيني

 .)143F1(»َبد�ً  َرفر ال: بيقول �ل�فر إل ل�جع«
 شوم. گفت: من هرگز كافر نمي تا به سوي كفر باز گردد، و او مي

 :سحضرت طلحه -22
ن مسلما بكند كه چون حضرت ابوبكر و حضرت طلحه  امام ابن سعد روايت مي

را از ها  آن بنوتيم هم ها) آن شدند، نوفل بن خوليد آن هردو را با يك ريسمان بست (و قبيلة
شهرت يافته بود به » اسد قريش«نوفل بن خويلد كه به لقب  –داد اين ظلم رهائي و نات ن

(كساني كه دو دوست و » القرنين«را  بهمين جهت حضرت ابوبكر و حضرت طلحه 
كشيدند، و  هايش را به گردنش بسته مي دست گويند، مردم ) ميياور نزديك بهم هستند

(گفت كرد و به آنان فحش و ناسزا مي مادرش پشت سر آنان ناله و زاري مي
144F

2(. 

 :حضرت سعد بن ابي وقاص -23
ايشان از جمله نخستين كساني است كه به دعوت و تبليغ و راهنمايي حضرت ابوبكر 

(مسلمان شد
145F

3(. 
(كه من در اسالم نفر سوم بودم گويد و خود او مي

146F

4(. 

                                           
 .اصابه، ترجمة حضرت زبير  -)1(
 .3، ج 215طبقات ابن سعد، ص  -)2(
 .2، ج 302حيات الصحابه، ص  -)3(
 .1، ج 312سيره الحلبيه، ص  -)4(
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نويسد: در كالم سهيلي موجود است كه وي عموي حضرت آمنه  (الف) عالمه حلبي مي
 است. صمادر مطهر حضرت رسول خدا 

نسبت به مادر خود خيلي مطيع و فرمانبردار بود و خدمت وي را به جان و دل انجام 
 اخوش و ناراضي بود، روزي به وي گفت:نهايت ن شدن وي بي داد، ولي مادرش از مسلمان مي

و�هللا ال َرلت طعيمي وال ش�ت ش�بيً َت و�فر بمي جي  به �مد ْ� �هللا عليه «
 .»ويلم

قسم به خدا تا تو به دين محمد (صلي اهللا عليه وسلم) كافر نشوي، من اعتصاب غذا كرده 
كرد و مردم  زي تناول نمينوشم. چنانكه (او مطابق سوگندش چي خورم و نه آب مي غذا نه مي

ريختند). و در روايت ديگري آمده است كه دو  دهانش را باز كرده و غذا و آب در آن مي
 هفرمايدك كرد، حضرت سعد مي روز و دو شب متوالي گذشت و او هيچ چيزي تناول نمي

وقتي من چنين ديدم به وي گفتم: اي مادر! به خدا قسم اگر تو صد جان داشته باشي و 
 تك تك از بدن تو بيرون رود.ها  آن يكي ازهر

 .»مي ور�ت دين هذ� �ُِ ْ� �هللا عليه ويلم بك إن شت َوال وأر�«
 من دين اين پيامبر را ترك نخواهم كرد، خواه تو بخوري يا نخوري.

وقتي او اين عزم و ثبات را از سعد ديد، خوردن عذا را آغاز نمود. و در كتاب انساب 
روايت شده است كه وقتي من مادرم را به نمازگذاربودن » سسعد«ي از حضرت مؤلفه بالذر

زند كه  خود اطالع دادم و بعد از آن به خانه آمدم، ديدم دم در منزل نشسته است و فرياد مي
اي ياوران خاندان من! بيايد و مرا برخالف اين (فرزندم) ياري دهيد تا وي در خانه مقيد 

 دم.كرده در را به رويش ببن

 .»َت يموت َو يدع هذ� �لين �لَدث«
 تا به همين حال بميرد يا از اين دين جديد دست بردارد.

من از همان دري كه وارد شده بودم دوباره بيرون رفتم و گفتم كه ديگر من نزديك تو 
گردم، چند روزي به همين منوال گذشت، سپس به دنبال من  آيم و به گرد خانة تو نمي نمي
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اد و مرا پيش خود خواند، من به خانه رفتم، ماردم گاهي با خوشحالي و گاهي با كس فرست
گفت  زد و مي كرد، و مرا در مقابل برادرم عامر، عار داده و طعنه مي ناراضي با من برخورد مي

 هم مسلمان شد. سدهد، اما چون حضرت عامر كه او خوب است و دين خود را ترك نمي

 .»من �لصييح و�ألذى َت هيجر إل َبشه لق منهي مي لم يلق ََد«
(از دست مادرش بيش از هركس و آزار چشيد تا روزي كه به سوي حبشه هجرت كرد

147F

1(. 
 گويد: (ب) ابن اسحاق مي
ها (و در اماكن مخفي) از چشم قوم  براي نمازخواندن در وادي صاصحاب رسول اهللا

با چند نفر از  د بن ابي وقاص خواندند، روزي حضرت سع خود در خفاء و پنهان نماز مي
خواند كه ناگاه بعضي از مشركان رسيدند و بر نماز صحابه نكير  صحابه در وادي مكه نماز مي

 چيني را آغاز نموده تا اين كه نوبت به درگيري و جنگ رسيد آنگاه حضرت سعد  و عيب
(استخوان فك

148F

اين اولين  –كرد شتري را برداشته به يكي از مشركان زد و او را مجروح  )2
(خوني بود كه براي اسالم ريخته شد

149F

3(. 

 :وقاص برادر حضرت سعد بن ابي حضرت عامر بن ابي وقاص -24
كند كه حضرت عامر بن ابي وقاص يازدهمين نفر بود كه بعد  روايت مي سامام ابن سعد

 نفر مسلمان شد. 10از 

ذى ل َت هيجر إل �ألرض َد من قر�ش من �لصَيح به و�ألَبلق من َمه مي لم يلق «
 .»�جبشة

                                           
 .1، ج 312سيره حلبيه، ص  -)1(
ها روي آن جا  فك به معني چانه، آرواره، هريك از دو قسمت استخوان باال و پائين دهان كه دندان -)2(

 مترجم. –اشد ب دارند مي
 .1، ج 282سيره ابن هشام، ص  -)3(
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لذا پس از دست مادر خود به قدري اذيت ديد كه هيچكس از قريشيان آن قدر اذيت و 
 آزار نديده بود، تا اين كه به سوي كشور حبشه هجرت كرد.

روايت شده است كه چون برادر من، عامر مسلمان  باز حضرت سعد بن ابي وقاص
من پرسيدم  اند، ديدم مردم به دور مادر و برادر من گرد آمدهشد، روزي من وارد منزل شدم 

 گفتند: اينك مادر تو برادرت را گرفته و:ها  آن اين همه مردم چرا جمع شده اند؟

 .»وعطهللا �هللا عهد�ً إال يظلهي ظَ وال وأرَ طعيميً وال �شب. ش�بيً َت يدع �لصَيو «
ديني (اسالم) را رها نكند در زير سايه  با خدا عهد كرده است كه تا زماني كه عامر بي

 ننشيند و غذا نخورد و آب ننوشد.
اي برد و گفت: اي  جلو رفت و مادر خود را به گوشه بحضرت سعد بن ابي وقاص

گفت: براي اين كه نه  سمادر در بارة من اين سوگند را ياد كن، او گفت چرا؟ حضرت سعد
و نه آب بنوشي تا بميري و در جهنم قرارگاه  تو در زير سايه آرام بگيري و نه غذا بخوري

خود را دريابي مادرش جواب داد كه من در بارة فرزند نيك و فرمانبردار خود سوگند ياد 
 كنم، چنان كه خداوند متعال در اين مورد قرآن نازل فرمود: مي

َِك ِ� َما َۡنكَس سََك يِهِ ﴿ ن �ُ�ك
َ
َ ٰ اَك َ�َ َٞ َُم ََ ت ِعلك   فََ�  ۦنن  ا َّ ُم  .]15لقامن: [ ﴾ رُِطعك

در مورد وي هيچ دليل و  اجبار كنند كه با من چيزي را كهتو را  و اگر پدر و مادر تو
 .)150F1(»كنماطاعت ها  آن شريك گرداني، پس از برهاني نداري

 :سفاريحضرت ابوذر غ -25
از مسلمانان نخستين است، عالمه ابن جوزي از قول خود وي نقل كرده است كه در 

(شدن نفر چهارم بوده است مسلمان
151F

2(. 

                                           
 .4، ج 123طبقات، ص  -)1(
 ، ترجمه حضرت ابوذر.ةالصفو ةصف -)2(
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لمان شد مس سروايت شده است كه چون حضرت ابوذر باز حضرت ابن عباس
فرمود به سوي قوم خود برگرد و آنان را از اسالم باخبر كن، حضرت ابوذر  صرسول اكرم

 گفت:

» ِ
ّ
َُخنّ  �ِيَِدهِ  َ�فحِس  يَو�ر ْح

َ
َ  بَِهي أل َر�َ�يحِهمح  َ��ح  .»َظهح

آوردن خود را در جمع  ذات پروردگاري كه روحم در قبضه اوست من علناً اسالم قسم به
 مشركان اظهار و آشكار خواهم كرد.

»َنَاد ىلَ  فَ تِهِ  بِأَعْ وْ دُ «و به صداي بلند اعالن كرد:  »صَ هَ هَ  ال أَنْ  أَشْ أَنَّ  اهللاَُّ  إِال إِلَ ا وَ دً َمَّ  حمُ

ولُ  سُ وهُ فَ «مشركان مكه برخاستند  »اهللاَِّ رَ بُ َ تَّى رضَ وهُ  حَ عُ جَ و او را به قدري زدند كه از پاي  »أَضْ

انداخت و  سآمد و خود را بر باالي حضرت ابوذر سدرآمد و به زمين افتاد، حضرت عباس
 بدين نحو وي را از چنگ ظالمان نجات داد.

َغدِ  ِمنَ  َردَ  ُ�مّ «
ح
ُ�وهُ  لِِمثحِلَهي، �ل َّ  إَِلحِه، َوثَيُرو� بََضَ َر

َ
َّيُس  بَأ َع

ح
 .)152F1(»َعلَيحهِ  �ل

باز در روز بعد همان عمل ديروزي را تكرار كرد و كافران دوباره او را زده و بر وي 
 شوريدند تا اين كه حضرت عباس نجاتش داد.

تا  338در صحيح مسلم، جلد دوم، فضائل ابي ذر و در مستدرك حاكم، جلد سوم، ص 
(نيز اين روايت موجود است 339

153F

2(. 
ني موجود است كه به محض خواندن كلمة شهادت گروه قريش بر من شوريد و در طبرا

مرا چنان زدند كه من به مانند بت سرخ رنگي شدم يعني تمام بدنم خونين شد، و به گمان 
خود مرا كشتند آنگاه دست برداشتند، در روايت ابونعيم و حاكم هم همين مضمون موجود 

 ).2، ج 312است (حيات الصحابه، ص 

 

                                           
 صحيح بخاري، باب اسالم ابي ذر. -)1(
 .2، ج 70مهاجرين، ص  -)2(
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 :حضرت خالد بن سعيد -26
خيلي قديم االسالم است، حتي طبق يك روايت منقوله عالمه ابن عبدالبر و شيخ االسالم 

، يعني همزمان با ابوبكر )154F1(»بكر يبأسالم إسالمه مع إكان «ابن حجر گفته شده است كه «

كرده  مسلمان شده است، و بنا به روايت ديگري كه آن را عالمه ابن عبدالبر نقل سصديق
است: وي سومين و چهارمين نفري قرار داده شده است كه به اسالم گرويده است، و امام ابن 
سعد و عالمه ابن عبدالبر و شيخ االسالم ابن حجر بنا به يك روايت او را بعد از حضرت 

پنجمين نفر  شابوبكر و حضرت علي و حضرت زيد بن حارثه و حضرت سعد بن ابي وقاص
(اند همسلمان قرار داد

155F

 سرسد. تر بنظر مي و همين روايت صحيح .)2
كند كه وي چنين روايت كرده است حضرت خالد  عالمه ابن كثير از امام بيهقي نقل مي

شد و اسالم آورد خبر  قديم االسالم بود، وقتي كه مسلمان سبن سعيد بن العاص
وردند آنگاه او را شدن وي به گوش پدرش رسيد يكي را دنبال او فرستاد تا وي را آ مسلمان

 شديداً مورد تهديد و عتاب قرار داد.

 »رَيه ع كسهي َت يده ف بمقرعة وض�ه«
اي كه در دستش بود چنان زد كه تازيانه را بر سرش خورد كرد و  و او را با تازيانه

 شكست.
كنم، حضرت  از اين به بعد قطع ميتو را  و به وي گفت كه من رزق (جيره و غذاي)

رساند، اين جواب را  گفت: اگر تو جيره و غذاي را قطع كني خداوند به من رزق مي سخالد
 آمد. صسول خدابه پدر داده به خدمت ر

 .)156F3(»بكن ي�رمه و��ون معه«
 ماند. صشد و وي در خدمت رسول خدا ائل ميبه او احترام ق صلذا آن

                                           
 استيعاب و اصابه ترجمه حضرت خالد. -)1(
 استيعاب، طبقات، اصابه، ذكر خالد. -)2(
 .3، ج 33 – 32، ص ةينهاوال ةيالبدا -)3(
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ردم را م صزماني مسلمان شد كه رسول اكرم ساصحضرت خالد بن سعيد بن الع
داد، از آن به بعد هميشه اوقات خود را خدمت پيامبر  مخفيانه به سوي اسالم دعوت مي

گذراند و در نواحي مكه مخفيانه نماز  بزرگوار صلي اهللا عليه وآله وصحبه وسلم مي
خواند، چون پدر وي از اين جريان مطلع شد او را به نزد خود احضار نمود و به وي گفت:  مي

 كن، حضرت خالد در جواب به وي گفت: اسالم را ترك

ّت « ََ َن ُ�َّمٍد  َدُع ِد�ح
َ
 .»ووَت َعلَيحهَال َ

اي كه بر آن بميرم، (تا دم  را ترك نخواهم كرد تا لحظه صمن دين حضرت محمد
 شد). يممرگ بر آن استقامت و پاي بلند خواه

ه شالق بر سرش تكه تكه هاي تازيانه و شالق قرار داد ك آنگاه پدر او را آنقدر زير ضربه
 شد.

ثم َور به إل �جبس وضيق عليه وَجيعه وَعطشه َت لقد وك  ف َر وكة ثالثيً «
 .»مي يذوق مي ً 

و سپس دستور داد تا او را زندان كرده و او را شديداً در تنگناي قرار داد و گرسنه و تشنه 
 رسيد. يش نميها لب هنگهداشتند تا حدي كه به مدت سه روز در گرماي شديد مكه آب ب

ري باالخره فرصتي به دست آورده از زندان رفت و در اطراف شهر مكه از چشم پدر متوا
از نمودند، وي از اولين غبه سوي حبشه هجرت را آ صماند، تا زماني كه اصحاب رسول

(كنندگان بود هجرت
157F

1(. 
مسلمان شد، رسول  سو در روايت ديگري ذكر شده است كه چون حضرت خالد

بودن او خيلي خوشحال شد، و حضرت خالد متواري شد، چون پدرش از  از مسلمان صخدا
بودن وي اطالع يافت برادرانش را و غالم خود رافع را به دنبال او فرستاد تا تالش  مسلمان

كرده و نزد وي بياورند، چون او را آوردند، زجر و توبيخ نمود و با چوب و شالق بر سر او 

                                           
 .4، ج 59طبقات، ص  -)1(
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پيروي  صد و سپس به وي گفت كه تو از محمدبر سرش تكه تكه ش چنان زد كه شالق
 كني، در حالي كه قوم خود او نيز با وي مخالف است؟ مي

فرمايد و من  كنم كه پيامبر راست مي : به خدا سوگند ياد ميدجواب دا سحضرت خالد
اد و پيرو او هستم از اين جواب وي پدرش از غصه و شدت غيظ مشتعل شد و او را دشنام د

خواهد برو، به خدا قسم من به تو خوراك و غيره نخواهم  گفت: اي نااليق هركجا دلت مي
حضرت خالد گفت: اگر تو رزق مرا قطع نمائي باكي نيست، زيرا خداوند متعال متكفل  داد،

رزق من است، و بعد از آن پدر او را از منزل بيرون كرد و به ساير فرزندانش دستور داد كه 
هم همانطور رفتار خواهد شد ها  آن ع رابطه نموده حتي با او گفتگو هم نكنند و اال بابا وي قط

 شده است. سكه با خالد
(رسيد و ملتزم خدمت آن حضرت شد صبه خدمت رسول خدا سحضرت خالد

158F

1(. 

 :سحضرت عبداهللا بن مسعود -27
يعني نفر » االسال او را سادس في«باشند، عالمه ابن جوزي  وي نيز از نخستين مسلمانان مي

(ششم كه به اسالم گرويده است ذكر كرده است
159F

2(. 
 صاهم گفتند كه جز از خود رسول خداب روزي ياران بزرگوار حضرت پيامبر گرامي 

ديگر هيچكس براي قريش قرآن را نخوانده است، از ميان ما كسي حاضر است كه داوطلبانه 
گفت: من حاضرم، صحابه كرام  سوداين كار را انجام بدهد؟ حضرت عبداهللا بن مسع

آزاري تو را  كنيم كه ممكن است فرمودند: ما براي تو از ناحية قريش احساس خطر مي
اي و عصبتي باشد تا  خواهيم شخصي براي اين كار آماده شود كه داراي قبيله برسانند، ما مي

 به هنگام ضرورت بتواند او را از ظلم و ستم قريش نجات دهد.

                                           
 .4، ج 59طبقات، ص  -)1(
 .س، ترجمه حضرت عبداهللا بن مسعودةالصفو صفة -)2(
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َّ  بَإِنّ  َدُعوِ� «فرمود:  س بن مسعودحضرت عبداهللا نَُعِ�  � بگذاريد تا من بروم  »ِمنحُهمح  َييَمح
و سپس در وقت نيم  –نجات خواهد داد ها  آن پس همانا خداوند متعال عنقريب مرا از شر

روز رفت و در يك مكاني عام سورة رحمن را با صداي بلند شروع به خواندن كرد، چون 
 ند بر وي حمله كردند.مردم قريش شنيد

 .»يض�ون وجهه وقد َدمت قر�ش وجهه«
 را كندند.اش  آلود كرده، پوست چهره و بر چهره و صورت وي زدند، و صورتش را خون

داد تا اين كه اكثر سوره را  به قرائت خود ادامه مي ولي حضرت عبداهللا بن مسعود 
ل وي را مشاهده كرده گفتند: ما از حاها  آن تالوت فرمود، و سپس به نزد دوستان خود رفت

 گفت: سكرديم، حضرت ابن مسعود همين كارها احساس خطر مي

�هللا َهون ع مثَ �لوم ولو شئَم ألويَهم بمثلهي غد�ً قيلو� ال قد  َعد� و�هللا مي رَيت «
 .)160F1(»َيمعَهم مي ي�رهون

ام و  امروز نديده به خدا قسم؛ من گاهي اين دشمنان خدا را نسبت به خود كم آزارتر از
خواهم رفت، گفتند: خير آنچه را كه آنان خوش ها  آن اگر شما دوست داريد فردا نيز به نزد

 شان رسانيدي. نداشتند به گوش
() نقل كرده است1188، ص 3عالمه شبلي اين واقعه را از طبري (جلد 

161F

2(. 
 اهللا اكبر: اينجا پس از سزاي شود ذوق جرم بيشتر!

رسيد و هرچه بيشتر  يمان كاملي است كه هرچند جور و ستم بدانها ميچه عشق صادق و ا
 نسبت نيروي جاذبة ديني و جوش و خروج به همان ،گرفتند هدف تعذيب و عقوبت قرار مي

زنند و پوست  اي است كه كفار ناهنجار مي شد، سرمستي عشق به مثابه تر مي افزونها  آن
نوشان عشق و محبت آن را اصالً  سازند اما باده ميكنند و حليه چهره را متغير  صورت را مي

                                           
 .1، ج 336. ابن هشام، ص 1، ج 332سيره حلبيه،  -)1(
 .1، ج 234النبي، ص  ةسير -)2(
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آورند. اهللا، اهللا، وقتي كه عشق صادق باشد در عين حالت ايذأ و تكليف و درد و  به خاطر نمي
شود، همچنين از فرمايش حضرت  اذيت به جاي كرب و اذيت، لذت و حالوت محسوس مي

شگان ستمكار از اين اندازه هم آيد كه آن جفاپي اين واقعيت نيز به دست مي سابن مسعود
هاي شاقه و بسيار شديد  اي اذيت داشتند، و به اندازه بيشتر و شديدتر ظلم و ستم روا مي

هاي گذشته ناچيز و حقير  رسانيدند كه ظلم و ستم و زد و كوب اين نوبت در مقابل نوبت مي
 آمد. و اهون به نظر مي

 :سحضرت سعيد بن زيد -28
 السالم است و در زمرة عشرة مبشره داخل است.وي نيز خيلي قديم ا

كند كه حضرت  روايت مي باز حضرت انس بن مالك س(الف) حضرت ابن سعد
به خواهر و داماد خود گفت: شايد شما هردو از دين آباء خود برگشته ايد؟ دامادش  سعمر

 حضرت سعيد به وي گفت: عمر؛ حق در غير از دين تو در اسالم است.
 روي دامادش پريد و او را شديداً لگدمال و پايمال نمود. آنگاه عمر بر

 مه) آمد و او را از باالي شوهر خود دور كرد.(فاطاش  همشيره

بنفَهي بيده نفَة بده وجههي بقيلت و� غضِ، يي عمر�ن نن �جق ف غ� دينك «
 .»... �لخَشهد َن ال � إال �هللا وَشهد َن �مد�ً ريول �هللا بلمي يئس عمر

زد كه فوارة خون از سرش به صورت وي  به خواهر خود چنان سيلي سپسر حضرت عمر
جاري شد، پس وي در حالي كه غضبناك بود گفت: اي عمر اگرچه حق در غير از دين تو 

دهم  دهم كه جز خدا معبودي نيست و شهادت مي زني) من شهادت مي باشد (بازهم ما را مي
ون عمر مأيوس شد گفت: كتابي كه نزد شما است كه حضرت محمد رسول خداست، پس چ

(به من بدهيد تا آن را بخوانم
162F

1(. 
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اهللا اكبر: ضارب بعد از زدن خسته شد، زد و كوب را انجام داده مايوس شد اما مضروب 
آلود، يك ذره هم از جادة حق و صداقت متزلزل نشد باالخره مظلوميت  (زده شده) خون

، و خونابه فشاني خواهر قلب سنگين برادر را موم كرده براي خواهر اثر خود را نمودار ساخت
آولد به اقرار  پذيرفتن دين حق اسالم مايل كرد و رو به روي خواهر مظلوم و مضروب و خون

 كلمة شهادت آماده شد.
 در مسجد كوفه گفت: (ب) حضرت سعيد بن زيد

» ِ َّ يحبُِ�  لََقدح  َو�
َ
َالمِ  َعَ  لَُموثِِق  ُ�َمرَ  َو�ِنّ  َرَ ََ  �إلِيح نح  َ�َح

َ
ِلمَ  َ  .)163F1(»ُ�َمرُ  �ُتح

 ».بست شدنم مي شدنش، مرا به جرم مسلمان به خدا سوگند! عمر قبل از مسلمان«
با  سنويسد: عمر مي س(ج) حضرت موالنا شبلي نعماني در ضمن بيان واقعه اسالم عمر

هم آمد به حساب او ات شوهر خود جلو براي نجاش  داماد دست بگريبان شد و چون همشيره
آلود گشت، اما محبت اسالم بيشتر از هرچيزي  رسيد و به جانش افتاد تا حدي كه بدنش خون

تواني بكن، ولي ديگر اسالم از قلب ما  هرچه مي ستر بود، گفت: اي عمر در دلش افزون
خيلي مؤثر واقع شدند با نگاه محبت  سخارج نخواهد شد، اين كلمات بر قلب حضرت عمر

جانب خواهر خود نظر انداخت خون از بدنش جاري شده بود از اين صحنه رقتي در دلش به 
خوانديد براي من نيز بخوانيد، فاطمه اجزا قرآن  به وجود آمد و گفت: آنچه را كه شما مي

 ........مجيد را آورد و جلوي وي قرار داد
 .گشت اي بر قلبش رعب و هيبت، بر قلبش طاري مي با شنيدن هر جمله

ِ ﴿ تا به اين آيه رسيد كه ِ ٱَءاَمُهوٓاْ َءاِمُهواْ ي ََُسوِ�ِ  َّ يعني خدا و رسول او ايمان بياورند  ﴾ۦَو

دُ «اراده فرياد برآورد كه  آنگاه بي« هَ هَ  ال أَنْ  أَشْ دُ  اهللاَُّ  إِال إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ اين » »اهللاَِّ رَ

 گزين شده بود. ارقم كه نزديك كوه صفا واقع بود پناه در خانة صزماني بود كه رسول اهللا

                                           
 صحيح بخاري باب اسالم سعيد بن زيد. -)1(
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بر آستانة مقدس حاضر شده در زد چون شمشير به كف داشت اصحاب  سحضرت عمر
گفت: بگذاريد بيايد اگر با خلوص نيت آمده است بهتر! و  سمتردد شدند، اما حضرت حمزه

 اال با شمشير خود او سرش را از تن جدا خواهم كرد.
شخصاً جلو رفت و دامنش را  صرد منزل شد، انگاه خود رسول اكرماو سحضرت عمر

صداي پرجالل نبوت وي را بلرزه » اي؟ به چه منظور آمده سعمر«به دست گرفته فرمود: 
آنگاه » ام آوردن آمده شدن و ايمان براي مسلمان«درآورد، با كمال خضوع عرض نمود: 

جمعي با صدائي چنان بلند اهللا اكبر  تكبير گفت، و همة صحابه نيز دسته صرسول اكرم
(هاي مكه به صدا درآمدند گفتند كه كوه

164F

1(. 

 :سحضرت عثمان بن مظعون -29
(او هم جز و سابقين اولين است و چهاردهمين نفري است كه مسلمان شده است

165F

2(. 
  در حمايت و پناه سامام ابن اسحاق روايت كرده است كه حضرت عثمان بن مظعون

در ابتال و مصائب مبتال هستند و  صبود، وقتي او مشاهده كرد اصحاب رسولوليد بن مغيره 
برد، گفت: به خدا سوگند من تحت  خود او تحت الحمايه وليد به امن و آسايش بسر مي

 كنم. خاطر زندگي مي الحمايه مشركي آسوده

 وََْيب وَهَ دي� يلقون من �لال  و�ألذى ف �هللا مي ال يصيب� ُق  كث� ف«
 .»نفس

كنند كه  و دوستان و اهل دين من در راه خدا با انواع اذيت و آزارها دست و پنجه نرم مي
 من به سبب ضعف زياد نفساني از آن محروم هستم.

                                           
. بحواله انساب االشراف و بالذري و طبقات ابن سعد، اسدالغابه، و بن 1، ج 225سيرت النبي، ص  -)1(

 عساكر، كامل ابن اثير.
 اصابه. -)2(
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سپس پيش وليد بن مغيره رفته حمايت و پناه وي را مسترد نمود، او به وي گفت كه اي 
ن به تو آزاري برساند، ولي او در جواب برادرزاده اين كار را نكن، مبادا كسي از قوم م

و حمايت هيچكسي را گفت: خير من به حمايت و حفاظت خداوند راضي هستم و غير از ا
برگشت و استرداد اين حمايت در حرم كعبه اعالن و به اطالع مردم رسيد،  خواهم، خبر نمي

جا لبيد بن از آن جا بازگشت به يكي از مجالس قريش رسيد كه آن چون حضرت عثمان 

ال«خواند، حضرت عثمان نيز در آنجا نشست، لبيد گفت:  ربيعة شاعر براي مردم اشعار مي
َ
َ 

َ  َخال َمي َشح ٍ  ُكّ  َّ �  ٌَ يعني آگاه باشيد هرچيز غير از خداوند متعال باطل (فاني و   »بَيِط
خواند كه  راست گفتي، لبيد قافية دوم را» صدقت«فرمود:  سناپايدار) است حضرت عثمان

» ّ ُُ ٌَ  َ�َيلَةَ  ال نَِعيمٍ  َو فرمود:  سپذير است، حضرت عثمان يقيناً زوال يعني و هر نعمتي »َز�ئِ

َّنةِ  نَِعيمُ  َكَذبحت«
ح
  �ل

َ
پذير  زوال هاي بهشت اين گفته تو دروغ است، زيرا نعمت »يَُزوُل  ال

هيچ آزاري نرسيده است،  نيست. لبيد گفت: اي گروه قريش قبل از اين همنشين شما را (مرا)
 احترامي روا داشته شد. اما اينك امروز در حضور شما نسبت به من آزار و رنج و بي

شخصي از اهل مجلس گفت: اين يكي از جمله احمقاني است كه با محمد (صلي اهللا 
 سلذا از سخن اين مرد تو ناراحت نباش، حضرت عثمان اند، عليه وسلم) همداستان شده

ص را ترديد كرد تا اين كه سخن به درازا كشيد و آن مرد بلند شده چشم حرف اين شخ
سياه و خراب  سرا مشت زد كه در اثر آن ضربه، چشم حضرت عثمان سحضرت عثمان

گفت:  سكرد، آنگاه به حضرت عثمان شد، وليد بن مغيره حاضر بود و جريان را مشاهده مي
ه چشم تو رسيد چشمت از كار افتاد، و تو تحت اي برادرزاده قسم به خدا! با اين تكليفي كه ب

 در جواب وي گفت: سحمايت من از اين نوع آزارها در امان بودي، حضرت عثمان

َح « َّ  بَ ةَ  َ�يحِ�  إنّ  َو�َ ََ ي َِ   لََفِقَ� ٌ  �لّص
َ
َِ  إل
يَب  َمي ِمثح َْ

َ
َََهي َ خح

ُ
َّ  ِف  َ �«. 

ست كه براي چشم از كار افتاده در قسم به پروردگار چشم سالم من نيز آرزومند چيزي ا
 راه خدا پيش آمده است.
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تر و قادرتر  و اي ابو عبد شمس! يقيناً من تحت حمايت ذاتي هستم كه از تو خيلي باعزت
وليد گفت: اي برادرزادة من! بيا تا باز تحت الحمايه من باشي، حضرت عثمان  –باشد  مي

 فرمود: خير.
افروز است و در آن فوائد متعددي وجود  لي ايماننظر من اين است كه اين روايت خي

 اي از آن درج ذيل است مترجم). دارد (كه فشرده
اي  ها ذره از اعمال اين ابتال و آزمايشات و از بليات و مصيبت شدر قلوب صحابه كرام -1

به سبب عشق صحيح و محبت ها  آن خوف و هراس و اضطراب وجود نداشت، بلكه
ند متعال و رسولش داشتند بأل و مصيبت را در رابطه با دين دوست اي كه با خداو صادقه

آمدند،  ورزيدند، و از جان و دل در جستجو و تالش آن بيرون مي داشتند و به آن محبت مي
افتاد به جاي  اي است كه چون يك چشم به نام خدا معيوب و از كار مي اهللا اكبر! عشق بمثابه

كند كه بايد چشم دوم نيز في  ني شود، تمنا و آرزو مياين كه بر آن اظهار تأسف و نگرا
 سبيل اهللا با همين صدمه و باهم چنين وضعي مواجه شود.

طالب راحت و نفع و مفاد و آسودگي، هوس و مكاري است، عشق نه تنها اين است كه 
در راه طلب وصال محبوب هرنوع مصيبت و بال تحمل شود، حتي بايد در آن راه مصيبت را 

، بال را رحمت دانسته در حين ابتال و امتحان قلب سكون و راحت و لذت را احساس راحت
 كند.
بر ذات پاك خداوند متعال  شمترجم) كه اصحاب كرام –(بايد توجه داشته باشيم  -2

چنان اعتماد و توكل داشتند كه با كمال فراخ دلي و گشاده روئي به استقبال مصائب جانگداز 
رفتند، ولي خدا را رها كردن و به جوار و حمايت غير خدا در آمدن و  فرسا مي و آالم طاقت

 دانستند. را تحمل نكرده و آن كاري شايسته نمي پناهندگي به غير او
ها  آن هاي اگر ترسي بود، فقط ترس خدا بود، خوف غير خدا به دلها  آن در قلوب -3

منان اسالم داير است، مردم كرد، اينك جلسه و كنفرانس اعدأ دين و دش اصالً خطور نمي
و جلسه سراسر پر از مخالفان است، ولي بازهم يك بندة خدا به اند  قريش همه اجتماع كرده
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دهد، و به  اي تأمل و ترديد را به خود راه نمي تنهائي بلند شده در اعالء و اعالن كلمة حق ذره
نيست در جمع شوريدة  كند، و از اين تصور كه معلوم را رد ميها  آن بانگ دهل حرف غلط

اي به ذهن خود راه  بر يك جان چه خواهد گذشت هيچ واهمهها  آن كفار از سوي همة

گذرد هيچ باكي  از جان حزينش مي الحق كلمةدهد و بازهم از آنچه در پاداش اعال  نمي
ندارد، بلكه اگر آرزو و تمنائي ممكن است داشته باشد فقط اين است كه بر چشم ديگرش 

 يد همان مصيبت وارد آيد كه بر چشم اولي وارد آمده است، سبحان اهللا!نيز با
 دل تمنا كردم قراري كه به چنان مزه داد بي

 

 قراري بودي اي كاش در دو پهلو دل بي 
 

(افروز در سيره حلبيه، ابونعيم، البدايه و طبراني نيز موجود است اين روايت ايمان
166F

1(. 

 ام قديم االسالمداستان اسارت و زنداني صحابه كر
 شهپر زاغ و زغن در بند قيد و صيد نيسـت 

 

 اند اين سعادت قسمت شهباز وشاهين كرده 
 

شـان   شدن قديم االسالم در قبال جرم مسلمان شستمگران مكه براي سزادادن صحابه كرام
 هاي موجود، آخرين پلة، حبس بود. از انواع ستم

بنـد   مظلومانـه روانـة زنـدان و پـاي     صن رسـول ها نفر بيگناه را از يارا كفار و مشركان ده
ــد، و آن جفاكشــان اســالم و بالچشــان محبــت قــرآن ســال   هــا و  هــا صــعوبت سالســل كردن

 فرمودند. هاي قيد و بند را تحمل مي مشقت

 حضرت عياش بن ابي ربيعه: -30
از طرف مـادر بـرادر ابوجهـل و خيلـي قـديم االسـالم اسـت. بـه جـرم           سحضرت عياش

دران مادري وي ابوجهل و حارث، فرزندان هشام او را با ريسمان بسته محبوس و مسلماني، برا

 .)167F2(»فأوثقاه وحبساه«مقيد ساختند 

                                           
 .3، ج 318، ص بةالصحا ةحيا -)1(
 .4، ج 129طبقات ابن سعد، ص  -)2(
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در هنگـام هجـرت    سكند كه حضرت عياش بن ابي ربيعـه  شيخ االسالم ابن حجر نقل مي
به جانب مدينه هجرت كرد، آنگـاه بـرادران مـادري وي ابوجهـل و حـارث       سحضرت عمر

 شام در مدينه نزد وي رفته و به وي گفتند كه مادرت قسم ياد كرده است كه:فرزندان ه

بتيه بمكة«  .»ال يدخَ رَيهي دهن وال �تَظَ َت ور�هي برجع معهمي بأوثقيه ر�يطيً َو
مراجعت ها  آن نشيند، پس وي با مالد و نه زير سايه مي نبيند نه سرش را روغن ميتو را  تا

 تند در مكه زنداني و حبس كردند.او را بسها  آن كرد آنگاه
(فرمود براي رستگاري و نجاتش مرتباً دعا مي صرسول اهللا 

168F

1(. 

 :سسلمه بن هشام -31
نويسد كه وي خيلي قديم االسالم بود، طبق روايتي كه محمد بن اسحاق  امام ابن سعد مي

 فحبسه«مد، او به سوي حبشه هجرت كرد، و چون به مكه باز آاند  و محمد بن عمر نقل كرده

 .)169F2(»وعطشه وأجاعه ورضبه جهل أبو

ابوجهل او را زنـداني كـرد، و كـتكش زد و او را گرسـنه و تشـنه نگهداشـت عالمـه ابـن         
 نويسد كه حضرت سلمه بن هشام از مهاجرين حبشه است. عبدالبر مي

 .»�لصَيبة خيير من رض �هللا عنه �نو«
 و از فضألشان بود. شو ايشان از خيار صحابه

 سان پنج برادر بودند، ابوجهل، عاص كه هردو در بدر به حالت كفر كشته شدند، خالدآن
 كه در غزوة بدر اسير شد و فديه ادا كرده آزاد شد. 

مسـلمان شـدند، و از برگزيـدگان و خيـار      بو به حالـت كفـر مـرد، حـارث و سـلمه      
 شدند و به خصوص حضرت سلمه كه قديم االسالم بود. مسلمانان محسوب مي

 .»وجَ عز �هللا ف وعذب بمكة و�ََبس«

                                           
 استيعاب ذكر حضرت عياش. -)1(
 .4، ج 130طبقات ابن سعد، ص  -)2(
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 در مكه محبوس شد و در راه خداوند متعال با شكنجه و آزار روبرو شد.
در حين نماز در دعا قنوت بـراي او و بـراي بقيـة مستضـعفين مكـه دعـا        صرسول اكرم 

(فرمود مي
170F

1(. 

 بن وليد بن مغيره: سحضرت وليد -32
و بـه دسـت    ،ه بـدر در سـپاه مشـركان بـود    برادر حضرت خالد بن الوليـد اسـت، در غـزو   

 و مسلمان شده به مكه رفت. ،مسلمانان اسير شد، و با دادن فديه آزادي يافت

 .)171F2(»بوثَ عليه قومه بَبتوه مع عيي  �بن َب ر�يعه ويلمه بن هشيم«
بـن هشـام يكجـا     پس قوم او بر وي شوريد و او را گرفته با عياش ابـن ابـي ربيعـه و سـلمه    

 ند.زندان كرد
بعد از هر نماز اينگونه دعا  صروايت شده است كه رسول اكرم  ساز حضرت ابوهريره

فرمود: خداوندا! سلمه بن هشام و عياش بن ربيعه و وليد بن وليد و مسلمانان مستضـعفي را   مي
(كه استطاعت هجرت را ندارند (از جور و ستم مشركين مكه) نجات عطا بفرما

172F

3(. 
(فرمود براي اين سه شخص دعا مي صسال پيامبر گرامي بعد از غزوه بدر تا سه 

173F

4(. 
اما حضرت وليد بن وليد به نحوي از زندان فرار كرده خود را به مدينه رساند، رسول خدا 

  از وي پرسيد، گفت: بدر بارة حضرت عياش و حضرت سلمه 

 .»ور�َهي ف ضيق وشد  وهمي ف وثيق، رجَ ََدهمي مع رجَ ْيََه«
بردنـد و   در نهايت تنگناي و شـدت بسـر مـي   ها  آن دو در حالي جدا شدم كهمن از آن هر

 اند. هاي هردو باهم محكم بسته شده پاي

                                           
 ستيعاب باب ذكر سلمه بن هشام.ا -)1(
 .4، ج 131طبقات، ص  -)2(
 .4، ج 130طبقات، ص  -)3(
 .132طبقات، ص  -)4(
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به وي دستور داد كه تو به مكه برو و به بطور مخفي در منزل فالن آهنگر  صرسول خدا
كه مسلمان شده است بمان، و مترصد فرصتي باش چون فرصتي به دست آمد به نحوي خـود  

به شما دستور داده است كه به  صبه نزد عياش و سلمه برسان و به آنان بگو كه رسول اهللا  را
 سوي مدينه حركت كنيد.

گويد كه من به همين نحو عمل كردم و آن هـردو را بـا خـود همـراه      مي سحضرت وليد
با نهايت كرده به سوي مدينه راه افتادم، و از ترس اين كه مبادا به دنبال ما كسي فرستاده شود 

(سرعت خود را به مدينه رسانديم
174F

1(. 
از حارث بن هشام روايت شده است كه چون وليد بن وليد، عياش بن ابـي ربيعـه و سـلمه    

را همراه خود كرده به سوي مدينه به راه افتاد مـردان قـريش از قضـيه اطـالع      ببن هشام 
هـا   آن ج كـرده بـه تعقيـب   يافتند، خالد بن وليد گروهي از قوم خود را بـا خـود همـراه و بسـي    

 سپرداخت و تا عسفان رفته از آنان خبري نيافتند با نوميدي برگشتند، وقتي كه حضرت وليد
و انگشـتي از   به زمـين افتـاد   سو همراهانش به سرزمين سنگالخ مدينه رسيدند حضرت وليد

 آن را بست و خطاب كرده گفت: سپايش شكست و خون از آن جاري شد حضرت وليد

َح « نحِت  َه
َ
ََعٌ  إِال َ ْح َِ  َوِ�  ،ُدِميِت  إِ ِ  َيِبي

َّ  .»لَِقيِت  َمي �
تو نيستي جز انگشتي كه از آن خون جاري شده است، چيزي ديگر نيستي و آن چه بـدان  

 اي در راه خدا پيش آمده است. دچار شده

 شتصميم قريش در باره قتل آن هرسه حضرات
يش به جرم پذيرفتن اسالم تصميم كشـتن آن  شود كه مردم قر از سيره ابن هشام معلوم مي

ابـن   –را گرفتـه بودنـد    شهرسه نفر، حضرت وليد بن وليد، حضرت عيـاش، حضـرت سـلمه   
كند كه چون حضرت وليد بن وليد مسلمان شد چند تن از مـردان بنـو    روايت مي /اسحاق 

دنـد كـه ايـن چنـد     متفقاً تصميم گرفته بوها  آن مخزوم به نزد برادر وي هشام بن وليد رفتند و

                                           
 .4، ج 132طبقات، ص  -)1(
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يعني: سلمه بـن هشـام و عيـاش بـن ابـي       اند، نفري كه از ميان جوانان بني مخزوم مسلمان شده
ايشان ترس و بيم ايجاد فتنـه   از ناحيهها  آن را بگيرند و به قتل برسانند، زيراها  آن ربيعه و وليد

كشانند)، از اين  سالم ميساير جوانان را تبليغ كرده به سوي دين اها  آن و شر را داشتند (يعني
جهت نزد هشام بن وليد رفته مشـورت كردنـد و گفتنـد كـه مـا تصـميم گرفتـه ايـم كـه ايـن           

را سرزنش كنيم، زيرا ما از اين جريان بر ديگران ها  آناند  نوجواناني كه دين جديد را پذيرفته
ت كه تنها او را كنيم. هشام جواب داد كه اشكالي ندارد، اما بر شما الزم اس احساس خطر مي

عتاب و سرزنش كنيد و از اين كه به ذات وي خطر وارد كنيـد پرهيـز كـرده و مواظـب ايـن      
 نكته باشيد.

» 
َ
ال
َ
َ  

َ
ََلَنّ  ال ِخ  ُ�قح

َ
بًَد� بَيحنَنَي َ�يََحَق ، ُ�يَيحٌس  َ

َ
 .»وََالِح  َ

هـد  كه برادرم كشته نشود و اال بين ما و شما هميشـه مخالفـت و كينـه و جنـگ ادامـه خوا     
 يافت.

 كنم كه: من بنام خدا سوگند ياد مي

ُُموهُ  لَِئح « َُلَنّ  َ�ََلَح �ح
َ َ
بَُ�مح  أل َ شح

َ
 .»رَُجًال  َ

 ترين و معززترين فردي از شما را خواهم كشت. اگر شما او را بكشيد هرآينه من شريف
توانـد در عـوض او جـان خـود را بـه       آنگاه آنان گفتند: پروردگارا بر او لعنت كن كه مي

خاطره اندازند، به خدا سوگند اگر اين مرد از دست ما كشته شـود، در عوضـش از ميـان مـا     م
 مردي از همه بزرگتر و معززتر بقتل خواهد رسيد.

و بدين نحو بنو مخزوم از حضرت وليد دسـت كشـيدند، و خداونـد متعـال مكـرو توطئـه       
(دشمنان را دفع فرمود

175F

1(. 

 :سحضرت مصعب بن عمير -33

                                           
 .1، ج 343سيره ابن هشام، ص  -)1(
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، اسالم آورده است. امام ابن سـعد  صساني است كه در اوايل بعثت پيامبروي از جمله ك
نويسد كه مصعب بن عمير در دار ارقم مسلمان شد، و از ترس مادر و قوم خود اسالم خود  مي

كرد، روزي عثمان بن طلحه ديـد كـه او    مالقات مي صرا پنهان كرد و مخفيانه با رسول اهللا 
 قومش را خبر داد.خواند، رفت مادرش و  نماز مي

 .»�جبشة َرض إل خر  َت �َوييً  يزل بلم بَبتوه بأخذوه«
برد، تـا ايـن كـه     آنها او را دستگر كرده و به زندان سپردند، از آن پس در زندان به سر مي

(به سوي حبشه هجرت كرد
176F

1(. 

 :سحضرت هشام بن عاص -34
 برادر كوچك حضرت عمرو بن العاص، فاتح آفريقا است.

) پس از قبول اسالم با كاروان مهاجران به حبشه رفت، بعد از چند روز خبر هجـرت  (الف
او را زندان و مقيد ساختند، چند سال در زندان مانـد، بعـد از غـزوة    اش  قبيله صپيامبر اكرم 

(فرصت به دست آورده به مدينه رفت –خندق [كه در سال پنجم هجري رخ داد] 
177F

2(. 
كه قديم االسالم است، به ملك حبشه مهاجرت كرد، ابن نويسد  مي /(ب) شيخ االسالم

كند كه فرمود: من و عياش بن ابـي ربيعـه و    روايت مي السكن به سند صحيح از حضرت عمر
 هشام بن عاص وقتي كه آمادة هجرت شديم من و عياش صبح زود براه افتاديم.

بس«  .)178F3(»بيبَت وبت هشيم َو
 امتحان شديدي قرار داده شد. و هشام به زندان سپرده شد و مبتالي

                                           
 .1، ج 343سيره ابن هشام، ص  -)1(
 .3، ج 240. بحواله مستدرك حاكم، ص 2، ج 287مهاجرين، ص  -)2(
 .3، ج 572اصابه،  -)3(
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نويسد كه حضرت هشام بن عاص از مسلمانان نخستين است، در  (ج) عالمه ابن عبدالبر مي
مكه مشرف به اسالم شده و به سوي حبشه هجرت فرمود، هنگامي كـه خبـر هجـرت رسـول     

 به گوش وي رسيد، از حبشه به مكه باز گشت. صاكرم 

 .)179F1(»ويلم عليه �هللا ْ� �ُِ ع �لندق بعد قدم َت بمكة وقومه َبوه بَبته«
پس پدر و افراد قبيلة وي او را در مكه زندان كردند تا جنگ خندق در زندان به سر بـرد  «

 .»در مدينه حاضر گرديد صو پس از جنگ خندق به خدمت رسول خدا 

 افروز و آموزنده اي ايمان يك واقعه
حمهما اهللا تعالي در ضمن بيان شهادت ايشـان  شيخ االسالم و حضرت عالمه ابن عبدالبر ر

 اند. افروزي نقل كرده واقعه ايمان
در سـال سـيزدهم    سدر روز جنگ اجنادين (كه در زمان خالفت حضرت ابوبكر صديق

متـرجم) چـون لشـكر     –هجري بين مسلمانان و روميان به فرمانـدهي خالـد بـن وليـد رخ داد     
اه در موضعي گرد آمدند كه راهش خيلي تنگ نشيني كرد آنگ روميان شكست خورده، عقب

توانست كسـي ديگـر از آنجـا گـذر نمايـد، و روميـان در        و باريك بود و به جز يك نفر نمي
پيش روي كـرد   سهمان جا به جنگ ادامه دادند، در همان نقطه تنها حضرت هشام بن عاص

ان درة باريـك و  و به جنگ با روميان ادامه داد تا به شهادت رسيد، و جسـدش در وسـط همـ   
تنگه افتاد، و راه را به روي ساير مجاهدان اسالم مسدود كـرد، وقتـي كـه مجاهـدان بـه آنجـا       

اي ديگر نبود، انگـاه مجاهـدان    كردنش چاره رسيدند جز با گذشتن از روي جسد او و پايمال
شـمن  ها جنازة اين شهيد را پايمال كـرده از روي آن بـه طـرف د    اسالم از اين كه با سم اسب

گذر نمايند تحاشي و اجتناب كردند، (برادر بزرگ حضرت هشام) حضرت عمرو بن العاص 
 به مردم خطاب كرده چنين فرمود:

                                           
 استيعاب. -)1(
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ه وربع يبشهدهَ قد �هللا إن !�ُيس َيهي«  هو َوطأه ثم �ليَ بأوطيوه جثة � و�نمي رَو
 عمرو إله كر ر�لعتك إل �لتلمون ورجع �لز�مة �نَهت بلمي قطعوه َت �ُيس وَعه ثم

 .)180F1(»بو�ر�ه نطع ف حله ثم وعظيمه وَعضيؤه جمه �مع بجعَ
اي مردم! همانا خداوند به وي شهادت ارزاني داشت و روحش را (بمأل اعلي برد) و آنچه 

ها را به  اي بيش نيست، لذا شما آن را پايمال كرده، و از روي وي اسب اينجا افتاده است جثه
ش از همه جلوتر جسد برادر را پايمال كرده از آنجا گذر نمود و پس جلو بتازيد، سپس خود

ها گذر  از وي ساير مسلمانان به دنبالش حركت كردند و از روي جسد حضرت هشام با اسب
نمودند تا اين كه جسدش تكه تكه شد، پس چون كافران كامالً شكست خوردند و مسلمانان 

كردن  سوي جسد برادرش شتافت و به جمعبه  سبه لشكرگاه قبلي برگشتند حضرت عمرو
پرداخت و سپس اش  هاي منتشر شده از هم جدا شده و استخوان هاي گوشت بدن و اعضأ تكه
 اي پيچيده مدفون ساخت. را در پوستينهها  آن همة

اي دردناك و صبر آزماست كه برادر كوچك شهيد شده است و  اهللا، اهللا، چقدر منظره
ون غلطيده در برابر چشمانش افتاده است، ولي از زبان برادر الشة مجروحش در خاك و خ

 آيد! بزرگ نه آه و فغان و نه ناله و شيون بيرون مي
هاي لشكر جسد شهيد پاره  تا لشكر اسالم، الشة اين شهيد را پايمال نكند و با سم اسب

وشت پاره نگردد و هر مفصل از بدنش جدا و هر عضوي از اعضا جسمش منقطع نشود، و گ
و پوست او ريزه ريزه نگردند و قلب و جگر وي ذره ذره نشود، فتح اسالم بر كفر ميسر 

بخش قرآن و نظام  شود و غلبة اسالم متصور نيست و در غير اين صورت آئين حيات نمي
امكان ندارد كه  صتواند كار آيد و مقصد تنزيل قرآن و بعثت رسول اهللا  راستين اسالم نمي

 حاصل شود.

 

                                           
 تذكره هشام. – 3، ج 572ص « استيعاب و اسبه -)1(
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 ترين كردار نمونه در تاريخ روشن
در چنين موقعيت كردار و عملكرد روشن، تابنده، و تابناك و درخشنده يك مرد 

تمام لشكر در بارة  –را مالحظه فرمائيد  صمسلمان، مجاهد عظيم و صحابي جليل رسول 
 هاي جهاد به تأمل و تردد كردن جسم اطهر يك شهيد في سبيل اهللا را در زير سم اسب پايمال

افتاده و حيران است كه براي پيش روي به سوي دشمن چه تدبيري اتخاذ نمايد تا حرمت اين 
 جسد مطهر نيز رعايت شود.

براي يك ثانيه هم  بولي برادر بزرگ حضرت هشام شهيد، حضرت عمرو بن العاص 
دهد و بالفاصله كنار الشة مجروح و شهيدشدة برادر  تردد و تأمل را به قلب خود راه نمي

 كند: كوچك خود ايستاده، تمام لشكر زير فرماندهي خود را دستور داده خطاب مي
اي بيش نيست، لذا اي  روح برادر شهيد به اعلي عليين پرواز كرده است، اين جثه و الشه

دالوران اسالم! با پاهاي اسبان خود او را لگدمال كرده حركت و پيشروي نموده، بر دشمنان 
را نابود كنيد. و از آن پس جلوتر از همه خودش اسب خود را نهيب دين حمله كرده و آنان 

هاي اسب خود  الشة برادر عزيز و كوچك و شهيد خود را  تازد و با سم داده به پيش مي
كند، و سپس تمام افراد لشكر از فرمانده شير دل و بهادر خود  پايمال كنان پيش روي مي

كنند و در يك  پا گذاشته به جلو حركت مي اطاعت نموده بر روي جسد آن شهيد نازنين
 شود. لحظه جسد پاك شهيد في سبيل اهللا تكه تكه مي

چون كافران از سپاه اسالم شكست فاحش و سنگيني خوردند و سپاه اسالم با پيروزي 
هاي و  جسد و استخوان سكامل باز گشت، مرد غازي مجاهد اكبر، حضرت عمرو بن العاص

ادر كوچك خود را جمع كرده و در چادري قرار داده برآن گره زده پاشيدة بر اعضاي از هم
 به خاك سپرد.
 رسمي، بخاك وخون غليطيدند بنا كردند خوش

 

 خدا رحمت كند اين عاشقان پاك طينت را 
 

واقعيت اين است كه هرگاه اسالم براي آدمي محبوب باشد و مصالح اسالم و مسلمانان 
ظاهر است كه انسان زيرك براي تحصيل و تكميل چنين  مورد نظر و ملحوظ و مطلوب باشد
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مقصد ارفع و اعالئي، و براي رسيدن به چنين هدفي واال مصالح ذاتي و اغراض شخصي خود 
 .سازد بيدريغ قرباني مي را

 شود بيدار درقلب شباب ما روح عقابي مي چون آن
 

 آيدش منزلگه خود برتر از جمله سموات نظر مي 
 

وان، اغراض ذاتي و منافع نفساني را فداي مصالح و منافع اعالي دين و تا زماني كه ج
ملت نسازد به منازل بلند و باالي آسمان مانند دست نخواهد يافت، پس تا هنگامي كه او بت 

تواند براي دين و ملت  كند و در بند هوا و هوس است نمي اغراض ذاتي را پرستش مي
اين همان مبارزان دين و مجاهدان نستوه بودند كه اي انجام دهد،  اسالمي خدمت شايسته

توانستند دين و ملت را زنده، غالب و سرافراز نگهدارند و بت منافع شخصي خود را ريزه 
منافع شخصي  شمجاهدان اسالم به خصوص صحابه كرام ريزه كرده به يك سو انداختند.

موال و امالك، ملك و وطن همه خود را نثار منافع ملي نمودند، اعزه و اقارب اهل و عيال، ا
را رها كرده، حتي از جان خود در راه خدا نيز گذشتند آنگاه اسالم در دنيا غالب و چيره 
گرديد در وهلة اول افراد في سبيل اهللا شهيد و قرباني شدند آنگاه قوم و ملت كامياب و 

 رو گرديد. سرخ
 دان وجود قوم دان وجود فرد حقيقي مجازي

 

 ملت شو، بسوزان اين مجازي بتفدا تو بهر  
 

يك گونه  پس اين عمل تابِنده و درخشندة فاتح مصر، حضرت عمرو بن عاص 
اي است از زنجيره دراز فداكاري افراد براي منافع قوم و  است و حلقه» زني بت مجازي آتش«

 اي طالئي و زريني است. ملت، و سلسله
ثاري بسيار عظيمي است كه از بيان و ن انگيز و جان اين نوعي فداكاري عجيب و شگفت

 شود. تصورش هم انسان لرزه بر اندام مي
و در واقع اسالم عزيز بعد از پرداخت عزامت اين چنيني و با صدها فداكاري لرزه بر اندام 

 كننده، بر كفر چيره شده، تاريخ را دگرگون ساخته و مسيرش را تغيير داد.
طور كلي بيگانه و ناآشنا هستند و هنوز از پرستش بالعكس كساني كه از اين مقصد ارفع ب

توانند براي دين و  نمياند  هاي منافع شخصي و اغراض پست ذاتي خود فارغ و رها نشده بت



 107 مندان سابقين اولين فرساي احرار و عزت رويداد اذيت و آزار جانگداز و روح

هاي جانبازان و  نثاري توانند به فداكاري و جان قوم و ملت فداكاري كنند، حتي نمي
نگاه عظمت و قدرداني نظر كنند، و را با ها  آن نثاران دين در صدر اسالم ارج نهاده و جان

عوض اين كه از آن قطرات خون شهدا في سبيل اهللا كه با كمال شهامت و مردانگي و جرأت 
و شجاعت و بهادري، بمنظور حفاظت و حمايت و پشتيباني حق، و سركوبي باطل درس و 

س عزا بر گزار زني كرده و مجال نثاري و شهادت را بياموزند مأتم و سينه سبق فداكاري و جان
 فالي اهللا المشتكي. –نمايند  مي

 :شجندل بن سهيلحضرت عبداهللا بن سهيل و حضرت ابو -36 -35
نويسد كه سهيل از رؤساي قريش بود به  ف) مؤلف فاضل و دانشمند سير الصحابه مي(ال

همين جهت همانند ساير رؤساي قريش از شديدترين دشمنان اسالم و از دشمنان باني اسالمي 
سازي قدرت الهي را بايد ديد كه در خانة همين دشمن  عليه السالم بود؛ ولي كرشمه

نثاراني براي اسالم مانند: حضرت عبداهللا بن سهيل و حضرت ابو جندل  سرسخت اسالم، جان
به وجود آمدند، اين هردو در آغاز دعوت اسالم مشرف به اسالم شدند؛ و به  شبن سهيل

 سهاي گوناگوني را متحمل شدند، عبداهللا در خود دشواريبودن از دست پ جرم مسلمان
فرصت به دست آورده به سوي حبشه هجرت نمود، ولي در هنگام بازگشت از آنجا دوباره 

برادر ديگر يعني ابو و  –در پنجة ظلم پدر ظالم اسير شد، و در مواقع جنگ بدر رهائي يافت 
گرفت در موقع صلح حديبيه، تا هنگام صلح حديبيه تحت ظلم و ستم قرار  سجندل

نمايندگي نوشتن قرار داد مصالحت از طرف قريش با سهيل بود يكي از جمله شرايطي كه 
سهيل پيشنهاد كرد اين بود كه اگر شخصي از قريش ولو اين كه مسلمان باشد فرار كرده به 

د، مسلمانان نزد مسلمانان پناهنده شود، مسلمانان موظفند كه او را به سوي قريش باز گردانن
توانيم بپذيريم كه مسلماني به دست مشركان تحويل داده  گفتند: ما هرگز چنين شرطي را نمي

شود، هنوز اين گفتگو جريان داشت كه ابو جندل فرزند سهيل كه به نزد پدر اسير بود به 
نحوي موفق به فرار شده و خود را به اردوگاه مسلمانان رساند، و زنجيرها تا به حال در 

 پاهايش بسته بود.
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كردن بر  گفت: اي محمد! اين اولين مرحلة عمل صن سهيل او را ديد به پيامبر اكرمچو
فرمودند كه تا به حال اين فقره از قرارداد به تصويب  صاين شرايط است، پيامبر اسالم 

يل سهيل گفت: اگر شما ابو جندل را به ما تحو ايم، نرسيده است و ما آن را هنوز قبول نكرده
خيلي اصرار فرمود، اما سهيل  صدهيد ما با هيچ شرطي صلح نخواهيم كرد، پيامبر خدا نمي

به هيچ عنوان حاضر نشد بپذيرد، و اصحاب كرام نيز در مورد بازگرداندن و به كفار 
اي  دادن ابو جندل بسيار مخالفت كردند، ولي چون اين صلح در واقع به منزلة مقدمه تحويل

 صهاي آيندة اسالم و مسلمانان، از اين جهت رسول اكرم ها و كاميابي بود براي موفقيت
شرط سهيل را قبول كرد و ابو جندل دوباره پا به زنجير باز فرستاده شد و پيمان صلح به امضاء 

(رسيد
181F

1(. 
نامه در حال  فرمايد كه در عين زماني كه صلح (ب) عالمه شبلي نعماني مرقوم مي

حضرت ابو جندل كه مسلمان شده بود، و كفار وي را در مكه  شدن بود، پسر سهيل نوشته
رسانيدند به نحوي فرار كرده پا به زنجير به  مقيد ساخته بودند و انواع اذيت و آزار به وي مي

و مسلمانان آمد و در جلو همه افتاد هسيل گفت: اي محمد! اين  صخدمت پيامبر اكرم 
دهاي معاهده صلح عمل شود، لذا طبق شرايط صلح اي است كه بايد به مفاد و بن اولين لحظه

نامه نوشته و  او را به من تحويل دهيد. پيامبر بزرگوار صلي اهللا عليه وسلم فرمود: هنوز صلح
چندين  صامضاء نشده است، سهيل گفت: پس ما به اين ترتيب صلح را قبول نداريم، پيامبر

مجبوراً و با دل ناخواسته  صل اكرم مرتبه اصرار كرد، ولي سهيل اصالً رضايت نداد، رسو
 آن را قبول فرمود.

اي زده بودند كه آثار ضرب بر روي جسمش تا هنوز باقي  را به اندازه سكافران ابو جندل
هاي خود را ظاهر كرده به آنان نشان داد، و گفت: اي  بود، او در ميان جمع مسلمانان زخم

ام  ر چنين وضعي قرار دهيد، من مسلمان شدهبرادران مسلمان! آيا بازهم دوست داريد مرا د

                                           
، ملخصاً بلفظه مأخوذ از بخاري. كتاب الشروط في الجهاد و المصالحه 7، ج 99تا  97سير الصحابه، ص  -)1(

 مع اهل الحرب.
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هاي وي تمام مسلمانان به هيجان  سپاريد؟ از اين سخن آيا دوباره مرا به دست كفار مي
 به سوي ابو جندل نگاه كرد و به وي چنين گفت: صدرآمدند، رسول اكرم

بَي يَي«
َ
ِبح  َجنحَدلٍ  َ ْح َح  � بَِت َح َ  بَإِنّ  َو� َّ َّ  َعزّ  � َعِف�َ  ِمنَ  َمَعَك  َولَِمنح  لََك  ٌَ َجيعِ  وََج ََضح حُمتح  �ل
اي ابو جندل صبر كن و منتظر اجر و ثواب باش، همانا خداوند براي تو و « »َوَ�حرَجيً  بَرَجيً 

 .»براي ساير مظلومان چاره و راه نجاتي پيدا خواهد كرد
(ناچار شد كه دوباره پا به زنجير برگردد سخالصه حضرت ابو جندل

182F

1(. 
در صحيح بخاري چنين ذكر شده است كه حضرت ابو جندل خطاب به مسلمانان (ج) 

 گفت:

» 
َ
ِلِمَ�، َمعحَشَ  يح َ حُمتح رَدّ  �ل

ُ
َ  

َ
�ِ�َ  إِل ِ

حُمشح ِلًمي ِجيحُت  َوقَدح  �ل الَ  ُوتح
َ
 َوَ�نَ  لَِقيُت  قَدح  َمي وََروحنَ  َ

ِ  ِف  َشِديًد� َعَذ�بًي ُعّذَب  قَدح  َّ �«)183F2(. 
ام دوباره به سوي  ن! آيا پس از اين كه مسلمان شده به نزد شما آمدهاي جماعت مسلما

ام  چشيدهها  آن هائي را كه من از دست مشركان برگردانده خواهم شد؟ مگر شما آثار اذيت
 بينيد؟ و به وي در راه خدا عذاب شديدي رسيده بود. نمي

 (د) و در سيرت ابن هشام چنين آمده است:
زنجير آهنين در پا داشت آمد و رسيد چون سهيل او را ديد از در حالي كه  سابو جندل

انش را با نهايت بزد، گري جاي برخاست و گريبان او را گرفته و به صورت و دهان وي مي
 كشيد تا او را باز گرداند. سختي گرفته و با زور و قوت مي

» ََ بُو وََجَع
َ
خُ  َجنحَدلٍ  َ ُ َ  يَصح عح

َ
وِهِ  بِأ وح ِلِم�َ  َمعحَشَ  يَي َْ حُمتح رَدّ  �ل

ُ
َ
َ
َ  

َ
ِ��َ  إل ِ

حُمشح َِنُوِ�  �ل  ِف  َ�فح
 .)184F3(»ِديِ� 

                                           
 .1، ج 456سيرت النبي، ص  -)1(
 .صحيح بخاري، باب الشروط في الجهاد و المصالحه -)2(
 .3، ج 332سيره ابن هشام، ص  -)3(
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آورد كه اي گروه مسلمانان، آيا من باز به  با آواز بلند فرياد برمي سو حضرت ابو جندل
 سوي مشركان برگردانده شوم تا در مورد دين، مرا به فتنه وادارند؟

يت محمد بن اسحاق، و محمد بن عمر نويسد: طبق روا (هـ) امام ابن سعد چنين مي
حضرت عبداهللا بن سهيل به سوي كشور حبشه (در هجرت دوم) هجرت كرد، و چون از آنجا 

 به مكه باز آمد:

 .)185F1(»بأخذه َبوه بأوثقه عنده وبَنة ف دينه«
پدرش (سهيل) او را گرفتار ساخت و او را بسته نزد خود اسير نمود و در بارة دين او را به 

 و آزمايش شديد مبتال ساخت. ابتال

 :سبصيرحضرت ابو  -37
هاي معروف اسالم است، امام بخاري در كتاب  نامش عتبه بن اسيد است، از شخصيت

اي  صحيح خود از وي سخن به ميان آورده است، و امام ابن اسحاق، در مورد ايشان واقعه
ي قيد و بند و ها سختي ئد وبسيار طويل و عجيب بيان كرده است، به خاطر قبول اسالم با شدا

 گويد: اسارت روبرو شد، امام ابن اسحاق مي

ِبَس  ِوّمنح  َننَ «  106تا  37از جمله كساني بود كه در مكه زنداني شدند. ( )186F2(»بَِمّكةَ  َُ
 حكايت بيش از هفتاد نفر صحابي).

در  اي كه و ستمديده ششود كه تعداد صحابة مظلوم از نوشتة امام ابن اسحاق روشن مي
 بردند بيش از هفتاد تن بودند، و وي چنين نوشته است: اسارت مشركان مكه به سر مي

از ميان مسلمانان زنداني در مكه حدود هفتاد نفر موفق شدند از زندان بگريزند، و نزد ابو «
 .)187F3(»بصير گرد آيند

                                           
 .3، ج 406طبقات، ص  -)1(
 .3، ج 337سيره ابن هشام، ص  -)2(
 .3، ج 338سيره ابن هشام، ص  -)3(
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ه نزد هرگاه از ميان محبوسان و اسيران حدود هفتاد نفر به نحوي موفق به فرار شده ب
گرد آمدند: معلوم شد كه جمع كل تعداد اسيران بيشتر از هفتاد نفر بوده  سحضرت ابو بصير

 است.

 حضرت طليب بن عمير: -107
كه در آغاز بعثت اسالم آوردند و طبق روايت حاكم در دار اند  ايشان از جمله كساني

(ارقم مسلمان شده ابولهب دائي وي بود
188F

ذري چون مشركان، بالولي مع الوصف طبق نوشته  .)1
(دائي خود) ابو لهب را زد  سمسلمانان را در شعب ابي طالب محصور كردند، حضرت طليب

 و مجروح كرد.

 .)189F2(»بأوثقوه طليَيً  بأخذو�«
 آنگاه مشركان طليب را گرفته و محكم بستند.

 اين بود داستان (پردرد) اسارت اسيران جفاكش اسالم، ولي خيلي ناتمام و مختصر، زيرا
هاي مفصل را ندارد. مصرع: تو خود حديث  اين اثر مختصر، گنجايش بعثت اين داستان

 –مفصل بخوان ازين مجمل 

 (نقل از مترجم). ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني وعنا بفضله وكرمه املبني آمني

 به خاطر اسالم شعرياني و تشنگي صحابه
، سـزاي  شگونـه صـحابة كـرام   تحت اين عنوان واقعاتي را مالحظه خواهيد فرمـود كـه چ  

 خريدند. عرياني و تشنگي را به خاطر اسالم با جان و دل مي
 
 

                                           
 .2، ج 225اصابه، ص  -)1(
 . ذكر حضرت عبداهللا.2، ج 330اصابه، ص  -)2(
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 :سحضرت عبداهللا ذوالبجادين -108
كند كه عبداهللا مزني يتيمـي بـود    از ابن اسحاق روايت مي /شيخ االسالم امام ابن حجر 

كه در آغوش عموي خود پرورش يافـت و عمـويش نسـبت بـه وي كمـال لطـف و كـرم را        
 داشت، ولي چون متوجه شد كه وي مسلمان شده است.

 .»ثو�ه من جرده َت َعطيه ش  ك منه ب�ع«
 –هـايش را نيـز از تـن درآورد     هرچيزي را كه به وي داده بود باز پس گرفت حتي لبـاس 

بعد از آن به نزد مادر خود آمد مادرش چادري داشت آن را دو تكه كرده به حضرت عبداهللا 
را ازار و تكـه ديگـر را ردأ كـرده بـه تـن خـود پوشـيد و صـبح زود بـه          اش  هداد وي يك تك

فرمود: تو عبداهللا ذوالبجـادين   صحاضر شد، آن حضرتصخدمت حضرت رسول اكرم 
بـر بـاب    ساز آن پس حضرت عبداهللا –م دووازة من باش د (صاحب دو چادر) هستي، تو بر

 نبوي اقامت گزيد.
و عالمه ابن عبدالبر به نقـل از   ،جوزي به نقل از ابن سعدروايت اين موضوع را عالمه ابن 

(ابن هشام، و شاه معين الدين ندوي به نقل از اسدالغابه نيز در كتب خود آورده اند
190F

1(. 

 :سحضرت ابوامامه باهلي -109
او را بـراي تبليـغ    صاش صدي بن عجالن است، پس از قبول اسالم، پيامبر خدا  نام نامي

الم نزد قبيلة خودش فرستاد، وي به نزد مردم قبيلة خود زمـاني رسـيد كـه    دين و دعوت به اس
بودنـد، چـون او را   هـا   آن دادن شتران خود مشغول دوشـيدن و نوشـيدن شـير    آنان پس از آب

كنـيم اي   يعني خـدمت تـو خيـر مقـدم عـرض مـي      » مرحبا بالصدي بن عجالن«ديدند گفتند: 
و پس از انجام مراسم استقبال اولين سؤالي كه از صدي بن عجالن، و به استقبال وي درآمدند 

 اي؟ دين شده ) بيصوي كردند اين بود كه طبق اطالع واصله تو هم با آن مرد (رسول خدا 

                                           
لد هفتم حاالت حضرت ، استيعاب ذكر حضرت عبداهللا، سيرالصحابه، ج1، ج 281، ص ةالصفو صفة -)1(

 عبداهللا.



 113 مندان سابقين اولين فرساي احرار و عزت رويداد اذيت و آزار جانگداز و روح

ام، و  ام، البته به خدا و رسول او ايمـان آورده  دين نشده در پاسخ گفت: خير! بي سابوامامه
ده است تا شما را به اسالم دعـوت كـنم، و   مرا ماموريت داده به نزد شما فرستا صرسول اهللا 

انكار كردنـد،  ها  آن سپس تبليغ را آغاز كرد و از طرف قوم خود با جواب منفي روبرو شد و
چند جرعه آب خواسـت، ولـي چـون    ها  آن در اثناي سخن، ابوامامه احساس تشنگي كرده از

ي يـك جرعـه آب هـم    تمام افراد قبيله به سبب مسـلماني وي بـا او دشـمن شـده بودنـد بـه و      
ندادند، و همان اشخاصي كه چند لحظه قبل بـه وي خيـر مقـدم و مرحبـا گفتـه بـا احتـرام بـه         

خوردن به وي گفتنـد كـه بـا لـب خشـك و تشـنه        استقبالش رفته بودند در موقع تقاضاي آب
كننده را شنيده حضرت ابوامامه  بمير، ما يك قطره آب به تو نخواهيم داد، اين جواب مايوس

هاي پرتپش و گرم دراز كشيد و چون خواب رفت در عالم رؤيـا بـه امـر الهـي      روي ريگ بر
سيراب شد. چون بيدار شد ديد كه مردم قبيله بر بداخالقي خود همـديگر را دارنـد مـذمت و    

گويند كه سرداري از سرداران شما به نزد شما آمـد، شـما حتـي شـير و      كنند و مي مالمت مي
ديد، بعد از ندامت و انفعال مقداري خرما و شير به نزد وي آوردنـد،  خرما به وي تعارف ننمو

كردنش سرباز زده انكـار كـرد، و گفـت خداونـد مـرا سـيراب        از قبول سولي حضرت امامه
(فرمود

191F

1(. 
الحمدهللا كـه سرمسـتان بـادة توحيـد در رديـف اذيـت و آزارهـاي ديگـر آزار عريـاني و          

هـاي ديگـر لبـاس و     و در رديـف انـواع فـداكاري   گرسنگي و تشنگي را نيز تحمل فرمودند، 
 پوشاك و خورد و نوش را نيز فداي راه خدا كردند، رضي اهللا تعالي عنهم اجمعين.

 :سحضرت ابو رافع -110
بـود، ولـي بـدين جهـت در رديـف غالمـان مظلـوم         صوي غالم حضرت رسـول اكـرم  

گاني كه هدف تعذيب قـرار  قبالً بيان نشد كه وي داخل گروه سابقش اولين از برداش  تذكره
ت عبـاس بـود و آن را بـه رسـول     نويسد: قبالً وي غـالم حضـر   مي داده شدند نيست، ابن سعد

                                           
 .2، ج 175اصابه، ص  -)1(
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به مناسـبت   صبه طور هبه داده بود، وقتي حضرت عباس مسلمان شد پيامبر اكرم  صاكرم
(اين خوشحالي او را آزاد كرد

192F

1(. 
 كند كه گفت: امام ابن سعد از او روايت مي

سـاختم، روزي در همانجـا مشـغول     اتواني بودم كنار چـاه زمـزم نشسـته تيـر مـي     من آدم ن
ساختن تير بودم، ابولهب و ابوسفيان بن حارث آمدند، ابولهب بـر چهـرة مـن بـا دسـت خـود       
شديداً زد، من به سبب آن خشم شدم و چـون ضـعيف و نـاتوان بـودم ابولهـب مـرا بـر زمـين         

(مورد ضرب قرار داد انداخت و بر باالي سينة من نشسته مرا
193F

2(. 

 داستان ناتمام
شان، اما اين داستان  و رويداد بالي صاين بود داستان غم پروانگان شمع رسالت محمدي

ابتلــد هنــوز ناتمــام اســت، زيــرا واقعــات جانكــاهي و دلســوزي يــاران رســول و در خــاك و  
خـور بيـان    ، ال اقل از لحاظ سرمايه علمي درشغلطيدن و در آتش سوختن اصحاب نبي خون

 باشد. بضاعت و تهي دستي مانند من نمي بي

 در قرآن مجيد شبيان مظلوميت صحابه كرام
يخ از واقعات و حكايات مظلوميت رهمانطوري كه واضح است: دامن گستردة سيرت و تا

مملـو اسـت، ولـي صـرف نظـر از آن در قـرآن مجيـد هـم تـذكرة           شدردانگيز صحابه كـرام 
نويسان، خود خداوند متعال  د دارد قبل از مورخان اسالمي و سيرتمظلوميت و ابتال آنان وجو

را از كتاب اهللا و  صبه ذكر و بيان آن پرداخته است؛ لذا االن بايد مظلوميت ياران رسول اهللا 
 فرمايد: قرآن عظيم گوش كنيم كه مي

ْ ٱوَ ﴿ -1 ُٮٓوا ُّ وَن ِ�  ذك َُ َع َتضك ُك نُت ك قَلِيل  مم
َ
�ِض ٱإِذك َ

َ ُ  َ�َا ۡك ُِ ََ ّط ََ ن َ�َت
َ
 ﴾َّاُس ٱفُوَن َ

 .]26األنفال: [
                                           

 .4، ج 73طبقات، ص  -)1(
 .74، تا 73ايضاً، ص  -)2(
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(و بياد آريد زماني را كه شما در سرزمين مكه عده بسيار قليل و مستضعف«
194F

بوديد، هر  )1
 .»كرديد زمان از اين كه مبادا كفار شما را بربايند (و نابود كنند) احساس خطر مي

بيچارگي و نهايت مظلوميت و بالكشي كسي و  اين الفاظ، بي» مبادا كفار شما را بربايند«
تواند قياس و استنباط كند كه ياران  نمايند، و آدم با بصيرت مي صحابة كرام را اظهار مي

عليه در سرزمين مكه ايام زندگي را با چه انواع مصائب بسر  پيامبر گرامي صلوات اهللا وسالمه
 اند. برده

ُِ ك َ� رَُ�ُتِلُوَن ِ� َسبِيلِ ﴿ -2 ِ ٱ َوَما َۡ َعَِ�َ ٱوَ  َّ تَضك ُك ُّ ك آءِ ٱوَ  سٮَِّجالِ ٱِمَن  س َُ ِ كوِۡكَ�ُنِ ٱوَ  ّۡن  س
ِينَ ٱ َها مِنك َ�ُِذهِ  َّ ٮِجك خك

َ
ََّهآ َ ََ ََةِ ٱَ�ُقوسُوَن  لَُما ّۡظاسِ ِ ٱ ۡكَقٮك هك

َ
 .]75النساء: [ ﴾َ

اني و شما را چه شده است كه در راه خدا و به خاطر مستضعفان از مردان و زنان و كودك«
اي كه مردمش ستمكارند بيرون كن، جهاد  گويند: پروردگارا! ما را از اين قريه كه مي

 .»كنيد نمي
ظلم و ستم و جالدي و سفاكي، جور و جفاي مشركان مكه بيش از اين ديگر چه باشد 

به تنگ ها  آن داده شده است، صحابه كرام از ظلم و جور» ظالم«لقب ها  آن كه در قرآن به
ت كردند، ولي بازهم عدة زيادي از مردان و زنان و كودكان ناتوان و ضعيف كه آمده هجر

سر و ساماني و نداشتن امكانات، يا به علت جلوگيري كفار هنوز در مكه مانده  يا به علت بي
بودند و موفق به مهاجرت نشده بودند، اين گروه مستضعفان را از مسلمانان، كافران قريش 

دادند و دعا  آه و نالة مظلومانه به بارگاه الهي سر ميها  آن ند وكرد نهايت اذيت مي بي
كردند كه پروردگارا! براي رستگاري ما از چنگال جبر و تشدد اين ستمكاران، راه  مي

 اي پيدا كن كما اين كه آخر االمر خداوند متعال دعا آنان را اجابت فرمود. چاره
دادن  ر مدينه ساكن بودند به منظور نجاتبدين نحو كه آن دسته از صحابه كرام را كه د

 اي كه مبتالي عذاب بودند ترغيب و به سوي جهاد تشويق فرمود. صحابه

                                           
 كسي كه مردم او را خوار بدارند و ناچيز و ضعيف انگارند. -)1(



 مصائب صحابه   116

ِينَ ٱوَ ﴿ -3 ِ ٱَهاَجُٮواْ ِ�  َّ ََّهُم ك ِ�  َّ ََّوِ ُ
ََ  ْ وا ُّ لِ ُُ ِٞ َما  َِعك َياٱِمۢن  َك ُٮ  ُم جك

َ َۡ ت َو َهٗة َُ ِ ٱَح  �ِخَٮة
 ْ ۚ سَوك َ�نُوا ُ�َ �ك

َ
وَن  َ ُّ لَ  .]41النحل: [ ﴾٤َ�عك

ها  آن ظلم شد، هرآئينهها  آن و كساني كه در راه خدا هجرت كردند، پس از آن كه بر«
يعني: ها  آن دهيم؛ و همانا مزد آخرت از آن هم بزرگتر است، اگر را در دنيا جاي خوب مي

 دانستند. (دشمنان صحابه) مي

ِيَن َهاجَ ﴿ -4 َّ ِ ََّك س ََ َها ُ�ّ  إِّن  ِٞ َِعك ََّك ِمۢن  ََ ٓواْ إِّن  واْ َوَصَ�ُ ُٞ َُم ََ ِٞ َما فُتُِهواْ ُ�ّ   َِعك ُٮواْ ِمۢن 
َِّحي    وَ   َُ  .]110النحل: [ ﴾١ََۡغ

ها هجرت  سپس يقيناً پروردگار تو نسبت به كساني كه پس از مبتالشدن به مصيبت«
مانا پروردگار تو بعد از آن كردند و سپس جهاد كرده (و در مقابل شدائد) صبر نمودند ه

 .»حتما بخشاينده و مهربان است

 است شعلت اساسي هجرت، مظلوميت صحابه
از اين ارشادهاي خداوندي اين واقعيت نيز روشن گرديد كه اساس هجرت بـر مظلوميـت   

كــاري و جــالدي و ســفاكي، خــونريزي و  انگيــزي و ســتم قــائم اســت، وقتــي فتنــه شصــحابه
ه به اوج و به مرحلة ارتقا خود رسيد، و قهر و غضب ابتال و آزمايش، آشامي مشركان مك خون

تعذيب و تكليف، ظلم و ستم و شدت و اذيت نسبت به صحابة كرام از حـد گذشـت، آنگـاه    
اجازة هجرت بـه آنـان داده شـد، لـذا اسـاس هجـرت مظلوميـت و مقهوريـت صـحابة كـرام           

 .باشد،  مي

ِيَن يَُ�َُتلُونَ ﴿ -5 َّ ِ ذَِن س
ُ
ْۚ نّن  َ وا ُّ لِ ُُ َُّم ك 

َ
َ ٱيَِ يٌٮ  َّ ِٞ ِهِ ك ََۡق ُ نَ�ك ِينَ ٱ ٣َ�َ ٮُِجواْ ِمن  َّ خك

ُ
َ

َمَها  ََ ن َ�ُقوسُواْ 
َ
ٍَّ إِّ�ٓ َ ِ َح ُٮِهِ  يَِغ�ك َٰ ۗ ٱدِ ُ  .]40-39احلج: [ ﴾َّ

شود، زيرا  جنگ كرده ميها  آن اجازة جهاد داده شد به كساني كه از طرف كفار با«
يقيناً توانا است، كساني كه از ها  آن ظلم شده است، و همانا خداوند بر نصرها  آن سبت بهن

 .»گويند: پروردگار ما اهللا است اخراج شدند كه مي شهرهاي خود به ناحق فقط به اين جهت
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 است شعلت اساسي جهاد نيز مظلوميت صحابه
در اينجـا علـت مشـروعيت     قبالً بيان شد كه اساس هجرت بر مظلوميت صحابه قائم است.

جهاد نيز مظلوميت صحابه قرار داده شد، و گناه و تقصير صحابه كرام فقـط ايـن عنـوان شـده     
 دانند و غير از اين هيچ گناهي ندارند. تنها خداوند يكتا را پروردگار خود ميها  آن است كه

ف ظلم و به خاطر عقيدة توحيد مشركان مكه مشتعل و خشمگين شده، صحابة كرام را هد
شدائد قرار دادند و تا حدي آنان را آماج و نشانة جـور و جفـا قـرار دادنـد كـه آن مظلومـان       
مجبور به ترك وطن گشتند، ولي چون در آنجا نيز مشركان مكه نگذاشتند كه آرام بنشينند و 
به آسودگي به سر برند و بر مدينه شورش كردند تا اسالم و مسـلمانان را نـابود كننـد، آنگـاه     

 جهاد با كافران فرض قرار گرفت.
 يك نكتة مهم:

بطور ضمني اين واقعيت نيز مشخص و مبـرهن شـد كـه     شدر بيان مظلوميت صحابه كرام
هايشان اخـراج گرديدنـد، يگانـه جـرم و      به ناحق و بيگناه از خانه شجميع حضرات مهاجرين

مان و اسالم و ربوبيت و تقصير غير قابل گذشت آنان (از نظر دشمنان دين) فقط اين بود كه اي
كارنـد   انـديش و اشـتباه   وحدانيت خداي يكتا را قبول و اعالن و اظهـار كردنـد، چقـدر غلـط    

 شكساني كه نابكارانه و سعي ناپـاك بـر ايـن دارنـد كـه دامـن ايمـان و عمـل صـحابة كـرام          
را داغدار جلوه دهند؛ و شخصيت عظيم آنان را هدف طعن و  شبخصوص حضرات مهاجران

(قرار داده تشنيع
195F

1(. 
آوردند كـه شـاهد عـادل و گـواه طهـارت       به كتاب اهللا، قرآن مجيد ايمان ميها  آن كاش

 گناهي تمام حضرات مهاجرين است. آاليشي و بي نفس، پاكدامني، بي
متـرجم) كـه سلسـلة جـور و سـتم و تعـدي        –(اين امر از عجائب دردآميـز تـاريخ اسـت    

(كـه در   شفت، اما سلسلة ظلم و ستم دشمنان صحابهپايان يا شمشركان مكه نسبت به صحابه
ها هنوزهم ادامـه   مترجم) نسبت به آنان پس از گذشت قرن –واقع كافراني مسلمان نما هستند 

                                           
 مترجم. –گيرند  تصريحات قرآن مجيد نسبت به بيان عظمت و شخصيت بيمثال آنان را ناديده مي -)1(
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(مترجم) كه مظلوميـت صـحابه كـرام غيـر مختـتم اسـت       –دارد. (در نتيجه آشكار است 
196F

در  )1
 اهللا عنهم اجمعين.رضي  –تواتر و تسلسل آن تفاوت و فرقي ايجاد نشده است 

ِينَ ٱفَ ﴿ -6 َِٮّن  َّ َّ �َ
ُ َۡ  ْ ْ َوقُتِلُوا َُتلُوا ََ ْ ِ� َسبِيِ� َو وُذوا

ُ
ُٮِهِ ك َوَ َٰ ْ ِمن دِ ٮُِجوا خك

ُ
ْ َوَ َهاَجُٮوا

ُٖت َ�كٮِي ِمن َ�كتَِما  َٔ َ�هكُم ك َسّ�ِ  َّ دكِخلَّهُم ك َج
ُ َۡ نكَ�ُٮُ ٱارِِم ك َو

َ ِٞ  ۡك ِۚ ٱثََواٗيا ّمِنك ِعه ُ ٱوَ  َّ هُ  َّ َٞ  ۥِعه
ُن  ُك  .]195آل عمران: [ ﴾١ ََّواِب ٱُح

ها بيرون رانده شدند، و در راه من به آنـان آزار   پس كساني كه هجرت كردند و از خانه«
بخشـم و آنـان را حتمـاً     رسانيده شد و جهاد كردند و كشته شدند، حتماً خطاهاي آنـان را مـي  

نهرها جريان دارد، اين مزدي است از جانب اهللا ها  آن نهائي خواهم كرد كه در ميا داخل باغ
 و نزد خداوند مزد بسيار خوب موجود است.

 اذيت شدن در راه خدا
شهادت زنده و جاويد نصوص قرآني وجـود دارد كـه آزار و تكـاليفي كـه بـه حضـرات       

 شد محض و خالص در راه خدا و به خاطر خدا بـود؛ و در عـوض آن از   داده مي مهاجران 
جانب خداوند متعال به آنان بهشت اعطا شد، و حسن ثواب و مزد نيكو به نزديك پروردگـار  

 موجود است.
رسانده نشد و از  ذيتوگرنه، از طرف مردم به آنان در راه خدا چيزي ديگري جز آزار و ا

شان، طعن و تشنيع، مذمت  هايشان بيرون رانده شدند و در عوض خدمات ارزنده اسالمي خانه
المت، سب و شتم عايدشان شد. بديهي است كه اين بدترين عوضي است كه از جانب و م

شود، خداوند آنان را هدايت فرمايد، به هرحال از آيات  بدترين اشخاص دنيا به آنان داده مي
همچنين از اين ارشادات  –واضح و ثابت است  شعديدة قرآنكريم، مظلوميت صحابه كرام

ِينَ ٱوَ ﴿ رباني ِ ٱُٮواْ ِ� َهاجَ  َّ َّ  ْ وا ُّ لِ ُُ ِٞ َما  َِعك ْ ﴿ و ﴾مِۢن  ِٞ َما فُتِهُوا َِعك ِيَن َهاَجُٮواْ ِمۢن  َّ ِ و  ﴾س
هجرت بدنبال ظلم و ستم و فتنه و ابتأل به عمل هم مبرهن و آشكار شد كه غيره اين واقعيت 

                                           
 مترجم. –ها  از گذشت سدهپس  -)1(
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تور و كاري و خونخواري به اوج خود رسيد آنگاه دس جويي و جفاكاري، ستم آمد، چون فتنه
 اجازة هجرت فرا رسيد.

 پردازيم: در زير به شرح مواردي در باب هجرت مي

 هجرت به حبشه
چون مظالم و شدائد قريش به اوج رسيدند و سرزمين مكه با وجود وسعت خود بر صحابه 

بالكشان محبت و پروانگان شمع رسالت را اجـازه داد تـا    صتنگ شد، رسول اكرم شكرام
آشـامي و   خود هجرت دليل ثبوت اين واقعيت است كـه خـون   –د به سوي حبشه هجرت كنن

سفاكي و ستمكاري و جفاكاري مشركان به حدي رسيده بود كه ديگر غير قابل تحمل شـده  
نثاران اسالم وطن عزيز خود را ترك داده غربت و دوري از وطـن را   بود به همين جهت جان

 اختيار كردند.
 كند: لمه روايت مي(الف) حافظ ابن عساكر از حضرت ام س

لي ضيقت وكة وَوذي ََْيب ريول �هللا ْ� �هللا عليه ويلم وبَنو� ورَو� مي «
ال �تَطيع دبع  ن ريول �هللا ْ� �هللا عليه ويلمَو�لفَنة ف دينهم و يصيَهم من �لال 

 ....»ذ�لك عنهم
 آزار داده شدند و در آزمايشات و صين مكه تنگ شد و ياران رسول اهللاچون سرزم

ديدند و متوجه  رسيد ميها  آن ابتالها انداخته شدند، و آنچه كه از بال و فتنه و مصيبت به
هت قادر نيست: از اين جها  آن و دفاع ازها  آن براي دوركردن صشدند كه رسول خدا

(دستور مهاجرت به سوي كشور حبشه را دادها  آن به صرسول خدا
197F

1(. 
كنـد كـه چـون تعـداد مسـلمين       اهللا روايـت مـي   (ب امام ابن سعد از امام زهـري رحمهمـا  

كردنـد بسـياري از كفـار و مشـركان بـر       افزايش يافت و ايمان و اسالم خود را اعالن و اظهار
 مؤمنان قبيله و فاميل خود شوريدند.

                                           
 .3، ج 72البدايه والنهايه، ص  -)1(
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 .»بَ َهم عن دينهم وَر�دو�بعذبوهم ويجنوهم «
را از ها  آن ند و خواستند كه، و به زندان انداختمبتال مي كردندعذاب و اذيت  بهراها  آن و

 دين منحرف سازند.
اجازة هجرت به سوي حبشه را داد و پيش از همـه  ها  آن به صبه همين سبب رسول خدا

حركـت  هـا   آن مردان قريش تا ساحل دريا بـراي تعيـب   –يازده مرد و چهار زن هجرت كرد 
(ه بودندقبل از رسيدن مردان قريش در كشتي سوار شده رفتها  آن كردند، ولي

198F

1(. 
(ج) امام ابن سعد و ابن هشام رحمهما اهللا فهرست كاميابي را از اين پـانزده مهـاجر مـرد و    

ش كه در آن نام حضرت عثمـان بـن عفـان و همسـر    اند  هاي خود درج كرده در كتاب زن 
در سر فهرست قرار دارد، و شامل اسـماي گرامـي حضـرت زبيـر و      صرقيه دختر رسول اهللا

من بن عوف و حضرت عثمان بن مظعون، و حضـرت عبـداهللا بـن مسـعود و     حضرت عبدالرح
 .))199F2نيز هست  بحضرت مصعب بن عمير

گويد: سپس حضرت جعفر بن ابي طالب هجرت كرد و پشت سـر وي   (د) ابن اسحاق مي
(ساير مسلمانان هجرت كردند

200F

3(. 
تنهـا كسـاني    نويسد: عموم مورخان بر ايـن تصـور هسـتند كـه     (هـ) عالمه شبلي نعماني مي

هجرت كردند كه هيچگونه پشتيبان و مددكاري نداشتند، ولي در ليسـت مهـاجران افـراد هـر     
باشد كه ظلم و تعدي قريش  شوند، به همين دليل اين امر قوياً قرين قياس مي اي ديده مي طبقه

دسـت  هاي بـزرگ نيـز از    تنها به كساني كه پشتيبان نداشتند، محدود نبود؛ حتي افراد خانواده
انگيز است كه افرادي كـه بـيش از    در امان نبودند، اين مطلب خيلي شگفتها  آن ظلم و ستم

، و ششدند يعني حضرت بالل، عمـار، ياسـر   و بر روي اخگرها خوابنده مي همه مظلوم بودند
رسد، علـت آن غيـر از ايـن دو امـر چيـز       هايشان در ليست مهاجرين حبشه به نظر نمي غيره نام

                                           
 .3، ج 203طبقات، ص  -)1(
 .1، ج 204طبقات، ص  -)2(
 .1، ج 345سيره ابن هشام، ص  -)3(
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به حدي رسيده بود كـه سـفركردن و   ها  آن سر و ساماني و ناتواني واند باشد، يا بيت ديگر نمي
بردنـد و   هاي كفـار لـذت مـي    مهاجرت برايشان ناممكن بود، و يا اين كه از درد والم شكنجه

(خواستند كه آن را رها كنند نمي
201F

1(. 
لمانان در نويسد: در سايه شـفقت و مهربـاني نجاشـي، مسـ     مي /(و) عالمه شبلي نعماني 

حبشه با امن و امامن چند روزي را به سر بردند، ولي قريش اين خبرها را شنيده و از نـاراحتي  
پيچيدند، آخر االمر تصميم بر اين گرفتند كه هيئتي مركب از چنـد تـن را    و حسد بر خود مي

د كـه  به نمايندگي از خود به عنوان سفارت به نزد نجاشي بفرستند و آنان رفتـه بـه وي بگوينـ   
از كشـور خـود   انـد   افراد مجرم كشور ما را كه از آنجا فرار كرده به كشـور تـو پناهنـده شـده    

بيرون كن. عبداهللا بن ربيعه و عمرو بن العاص جهـت انجـام ايـن مأموريـت از طـرف قـريش       
هايي گرانبها براي خـود نجاشـي و اهـل دربـارش تهيـه       ها و سوغات انتخاب شدند، اينها تحفه

مة ساز و برگ اين هيئت به سوي حبشه (اتيوپي) براه افتاد، ايـن هيئـت در دربـار    كرده و با ه
نجاشي حاضر شد و تقاضايش را مطرح نمود كه مجرمان فراري ما بايد به تحويل داده شـوند  

د، آنگـاه  و اهل دربار نيز اين مطلب را تأييد كردند، و از پيشنهاد هيئت قريش پشتيباني نمودنـ 
سخن را چنـين آغـاز    سكرد (و گفتگو آغاز شد) حضرت جعفر ا احضارنجاشي مسلمانان ر

 نمود:
خورديم، مرتكـب فحشـا    پرست بوديم، گوشت مردار را مي اي شاه! ما مردمي جاهل، بت

شديم... از ميان ما چنين شخصي پيدا شد... او ما را به اسالم دعوت كرد... مـا بـه او ايمـان     مي
كرديم، و از كليه اعمال بد دست برداشـتيم در اثـر همـين    پرستي را رها  آورده، شريك و بت

كند كه به سوي همان گمراهي  اقدام، قوم و قبيلة ما دشمن جان ما شده است و ما را اجبار مي
 سابق برگرديم.

                                           
 .1، ج 220تا  219سيره النبي، ص  -)1(



 مصائب صحابه   122

نجاشي به هيئت نماينـدگي قـريش گفـت: شـما برگرديـد و مـن ايـن مظلومـان را هرگـز          
ذكـر شـده اسـت، ابـن      202ص  – 1د ابن حنبل، جلد گردانم، تمام اين واقعات در مسن برنمي

(هشام نيز آن را با تفصيل بيان كرده است
202F

1(. 
(ز) طبق نوشته ابن هشام، حضرت جعفر داستان جور و ستم قريش را به اين الفـاظ عنـوان   

 كرد:

يلُو� َعلَيحنَي، وََضّيُقو� َوَظلَُمونَي َ�َهُرونَي بَلَّمي« ََ َ  بَيحنَنَي َو نَي نَي،ِدي ِ  َوَ��ح   َخرَجح
َ
 .)203F2(»بَِالِدك إل

وقتي كه ما را مقهور ساختند و بر ما ستم روا داشتند و راه زندگي را بر ما تنگ كردند، و 
 ميان ما و دين ما حائل شدند از آنجا بيرون رفته به سوي منطقه تو هجرت كرديم.

كـرده رفتنـد،   هجـرت   نفر از مسلمانان بـه حبشـه   83(ح) در سيرت النبي موجود است كه 
چند روزي آنجا به آسودگي به سر بردند كه ناگهان اين شايعه انتشار يافت كه كافران قريش 

به سوي مكه حركت كردند، امـا   شبه محض شنيدن اين خبر اكثر صحابهاند  اسالم را پذيرفته
ها از همـان   چون نزديك شهر رسيدند متوجه شدند كه اين خبر دروغي بوده است، لذا بعضي

(به حالت پنهاني وارد شهر مكه شدندها  آن ا كه رسيده بودند دوباره باز گشتند، و اكثرج
204F

3(. 

 هجرت دوم
را تحـت  هـا   آن (الف) كساني كه از حبشه به مكه باز آمده بودند، اين بار اهل مكه بيشـتر 

رت و آزار رساندند كه دوباره ناچار به هجها  آن ظلم و ستم و اذيت قرار دادند، و تا حدي به
كردن كار آساني نبود، زيرا كافران شـديداً بـه مزاحمـت     ترك مكه شدند، اما اين بار هجرت

                                           
 ملخصاً. 222تا  220سيره النبي، ص  -)1(
 .1، ج 360سيره ابن هشام، ص  -)2(
 .1، ج 223نبي، ص سيره ال -)3(
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اي از صـحابه كـه تعدادشـان بـالغ بـه       ولي بازهم به نحوي كه ممكن بود عـده  آنان پرداختند،
(يكصد نفر بود از مكه خارج شده و در حبشه اقامت اختيار نمودند

205F

1(. 
از هجرت اولي دوباره  صه است كه چون اصحاب النبي (ب) امام ابن سعد روايت كرد

 به مكه برگشتند.

 .»شديد�ً  �شَد عليهم قومهم ولقو� منهم َذى«
هـاي   اذيـت هـا   آن خيلي شدت و سختي روا داشت و مسـلمانان از دسـت  ها  آن شان بر قوم

ه دستور هجرت بـه حبشـ  ها  آن دوباره به صبسيار سختي ديدند كه در نتيجة آن رسول خدا 
 را داد.

بيألذى وشقة ولقو� من قر�ش وعنيفيً شديد�ً ونيلوهم  َعظمهي �آلخر بكنت خرجَهم «
 .)206F2(»جو�ره لم و�شَد عليهم مي بلغهم عن �ُجيش من َتن

اين هجرت دوم به اعتبار مشقت خيلي عظيمتر از هجرت اولي بود، و مسلمانان از دست 
يدند و آنچه از حسن جوار و رفتارهاي نيك كافران قريش شكنجه و آزار زياد و شديدي د

ور  را عليه مسلمانان بيشتر كينهها  آن نجاشي نسبت به مسلمانان به گوش كافران رسيده بود
 ساخته بود.

 هجرت دوم شتعداد مهاجران
نفر مرد و يازده زن قريشيه و هفت زن غير  83امام بن سعد نوشته است كه در اين هجرت 

(قريشيه شركت نمودند
207F

 يعني حتماً تعداد آنان يكصد و يك نفر بود. )3

 مدينه بههجرت 
 كند كه: روايت مي دامام ابن سع

                                           
 .1، ج 223سيره النبي، ص  -)1(
 الثانيه إلي ارض الحبشه. ة، ذكر الهجر1، ج 207طبقات، ص  -)2(
 حواله فوق. -)3(
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 لي جعَ �لال  �شَد ع �لتلم� من �لش�� بضـيقو� ع َْـَيبه و وعَثـو� بهـم «
 .»ونيلو� منهم مي لم ي�ونو� ينيلون من �لشَم و�ألذى

نان شدت و اوج گرفت و آنـان مسـلمانان را   ي مشركان برعليه مسلماها سختي چون ابتأل و
زدنـد، و از دسـت كـافران آزار روحـي، ماننـد:      هـا   آن در تنگناي قرار داده و دست به اهانت

 دشنام و آزار جسمي به اندازة زيادي چشيدند كه قبالً هيچ وقت اينطور نچشيده بودند.
اجـازه   شـكايت كردنـد و تقاضـاي    صاصحاب رسول خدا به خدمت آن حضرت آنگاه

به آنان اجـازه هجـرت بـه سـوي مدينـه داد، و       صهجرت نمودند كه در نتيجه رسول اكرم 
(صحابه هجرت را آغاز كردند

208F

1(. 

 بيان هجرت در قرآن
و  دردهـا هجرت عبارت است از آخرين نقطة انتهـاي شـدائد و مظـالم و آخـرين سـرحد      

ن مكـه در حالـت نهايـت    شود. چـون مشـركا   مصائب كه به خاطر خدا به بندة صادق وارد مي
غيظ و چشم درآمده، و در ابتأل و آزمايش و جور و جفا، ظلم و ستم، شدت و تنگي، ايـذأ و  
تكلي، تعذيب و عقوبت نسبت به اصحاب كرام اوج گرفتند، و صحابة كـرام از بـس كـه آن    

ين همه را تحمل نموده بودند باالخر پيمانة صبرشان لبريز شد، و احساس كردند كه در سـرزم 
بـا اجـازه آن    صان مشـكل شـده اسـت يـاران رسـول اهللا     مكه نام خدا را بر زبان بردن برايش

 حضرت به مدينه طيبه هجرت كردند.
و اقارب، دوست و احباب، مال و ثروت، خانه و كاشـانه، و هـر متـاع     اهل و عيال، عزيزان

بـه خـاطر ديـن    وطن شدند و محض رضاي خداوند متعـال و   عزيز را رها كرده و از وطن، بي
 اسالم هجرت فرمودند.

اين همان فضل و شرف اختصاصي حضرات مهاجران رضوان اهللا عليهم اجمعين است كه 
تواند نظير آن را ارائه دهد، و اين بزرگواران هرچند بر ايـن فضـل و    تاريخ بشريت هرگز نمي

                                           
 .1، ج 226طبقات، ص  -)1(
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آنكـريم ايـن   شرف افتخار كنند بازهم كم است، خداوند ذوالجالل در مقامات متعددي از قر
 را با كمال تحسين و تعريف و تجليل ذكر فرموده است. شحضرات مهاجرين فضل و شرف

از مهـاجران و هجـرت آنـان تعريـف و     هـا   آن اي از اينگونه آيات را كه در (ما ذيالً نمونه
 مترجم) –قدرداني به عمل آمده است، درج خواهيم كرد 

ِينَ ٱإِّن ﴿ -1 ِينَ ٱَءاَمُهواْ وَ  َّ واْ ِ� َسبِيِل  َّ ُٞ َُم ََ ِ ٱَهاَجُٮواْ َو ََت  َّ َك ََ ٰ�َِك يَٮكُجوَن  ََ ْو
ُ
ِۚ ٱَ َّ 

ُ ٱوَ  َِّحي    َّ وَ   َُ  .]218البقرة: [ ﴾٢ََ
هرآئينه كساني كه ايمان آورده و در راه خدا هجرت و جهاد كردند، كساني هستند كـه  «

 .»ربان استاميدوار رحمت خدا هستند و خداوند بخشاينده و مه
 شود كه حضرات مهاجران نه تنها اميدوار رحمت خدا هستند، بلكه و از آيه زير معلوم مي

باشند و در آخرت بنـا بـه لطـف و رحمـت الهـي در       مستحق و اليق و شايسته آن نيز ميها  آن
 برند. جايگاه و مقامات مخصوصه و مورد پسند خود داخل شده و از رزق حسن بهره مي

ِ ٱوَ ﴿ -2 ِ ٱَهاَجُٮواْ ِ� َسبِيِل  ينَ َّ زَُ�ّهُمُ   َّ وك َمارُواْ ََۡ�ك
َ
ُ ٱُ�ّ  قُتِلُٓواْ َ ٗهاۚ نّن  َّ َُ َ ٱَِزكقًا َح َّ 

 ُ ُزِ�ِ�َ ٱسَُمَو َخ�ك َّ نَهُ  ٥ ۡ َخٗ� يَٮكَضوك ٞك ِخلَّهُم  مم ٞك َ ٱنّن  ۥۚ َ�ُ  .]59-58احلج:[ ﴾٥ََۡعلِيٌ  َحلِي    َّ
كه در راه خداوند هجرت نمودند، سپس به شهادت رسيدند يا به موت عادي هائي  آن و«

دهـد بـه تحقيـق خداونـد      وفات كردند حتماً خداوند متعال بتهرين انواع رزق را بـه آنـان مـي   
كننـد   دوست دارند و پسـندش مـي  ها  آن را در جائي كهها  آن رسان است، يقيناً بهترين روزي

 .»خداوند دانا و بردبار استكند و همانا  داخل مي
حاال بايد ديد كه آن مقام و مدخل پسنديده كدام است تفصـيل ايـن اجمـال از آيـة ذيـل      

 معلوم خواهد شد.

ِينَ ٱ﴿ -3 واْ ِ� َسبِيِل  َّ ُٞ َُم ََ ْ َو ْ َوَهاَجُٮوا ِ ٱَءاَمُهوا َّ  َٞ َََجًة ِعه َظُ  َد �ك
َ
ِم ك َ ُِ َُ ن

َ
َ�ُسِِم ك َوَ مك

َ
يِأ

ِۚ ٱ َّ  
ُ
ٰ�َِك ُهُ  َوَ ََ آ�ُِزونَ ٱْو ََ ُٖت سُّم ك �ِيَما نَعِي    ٢ ۡك َّ َ�ُٖن وََج َةٖ ّمِهكُه َوَِضك َك َمُم  يَِٮ ََ ُُه ك  يُبَّ�ِ
قِيٌ   ۚۚ إِّن  ٢مم ًٞ يَ

َ
ِيَن �ِيَمآ � ِِ ُ َ ٱََ هُ  َّ َٞ ٌٮ َعِظي    ۥٓ ِعه جك

َ
 .]22-20التوبة: [ ﴾٢َ
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هاد كردند در راه خدا با صرف مال و جان خـود  كساني كه ايمان آوردند و هجرت و ج«
به اعتبار رتبه و درجه نزد خداوند بزرگتر هستند و همانا هستند گروه كاميابان، خوش خبـري  

دهد به آنان پروردگار آنان در مورد رحمت و رضـامندي و خوشـنودي خـود و در مـورد      مي
د است، هميشه و تا ابـد در آن  هاي جاوداني موجو هاي بهشتي كه در آن براي آنان نعمت باغ

 .»ها خواهند ماند، و همانا نزد خداوند مزد بزرگ وجود دارد نعمت

ظَمُ «سبحان اهللا:  ةً  أَعْ جَ رَ نْدَ  دَ تـرين منزلـت بـه بارگـاه      يعنـي بزرگتـرين رتبـه و اعلـي     »اهللاَِّ عِ

ند، و كاميـاب هسـت  هـا   آن خداوند از آن حضرات مهاجرين و مجاهدين في سبيل اهللا است، و
خبــري رضــامندي و خوشــنودي خــود را در مقابــل اعمــال  خــوشهــا  آن خداونــد متعــال بــه

هاي جاوداني و غيـر متنـاهي بهشـت بـرين را داده      وعدة نعمتها  آن دهد، و به شان مي شايسته
 كند. شان مي خوشحال

َقَٮآءِ ﴿ -4 َُ ٮَِنَ ٱسِلك َِ ُ�َ ُّ ك ِينَ ٱ س َّ  
َ
ُٮِهِ ك َوَ َٰ ْ ِمن دِ ٮُِجوا خك

ُ
ٗ� ّمَِن َ َ�ُسِِم ك يَبكَتُغوَن فَضك ِ ٱمك َّ 

وَن  ََهُ�ُ َ�ُٗنا َو َ ٱَوَِضك ََُسوَ�ُ  َّ ٰ�َِك ُهُ   ۥٓۚ َو ََ ْو
ُ
قُونَ ٱَ ِٞ ُ َّ  .]8احلرش: [ ﴾٨ ۡ

خاطر طلب و تالش  گيرد كه به (مال غنيمت) به آن دسته از فقرا مهاجران نيز تعلق مي«
رگواري او، و به خاطر نصرت و ياري خدا ور رضاي خداوند، و به خاطر طلب فضل و بز

سول از شهرهاي خود و از اموال خود بيرون رانده شدند، آنان گروه صادقان و راستان و 
 .»باشند راستگويان در دعواي ايمان مي

از اين آيه مبرهن و واضح شد كه حضرات مهاجران رضوان اهللا عليهم اجمعين، نه فقط از 
د، بلكه از اموال و امالك نيز محروم كرده شدند، لذا اين زعم گمان ها اخراج شده بودن خانه

باطلي است كه تصور شود شايد آنان به منظور طلب مال و احراز مقام و پست متحمل اين 
برعكس مال و امالك را رها كرده به راه خدا درآمدند. ها  آن چنين مصائب گشتند، زيرا

خصيت، آن قدسي صفتان همه چيز خود را رها طالب مال و مقام و پست و شها  آن آري،
را ياري و نصرت نمودند، و در دعوي  صكرده و هرچيز را نثار نمودند و خدا و رسول او

كساني كه سعي  –داري و ديانت، ايشان صادق و مخلص و پخته هستند  مسلماني و ايمان
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در ها  آن اقع خودرا داغدار و معيوب جلوه دهند در وها  آن كنند تا اخالص و صداقت مي
 باشند. ايمان و مسلماني صادق و و داراي خلوص نيستند، بلكه منافق مي

كند و فقط  باكي از حد گذشته است كه آدم منافق از همة دنيا صرف نظر مي ادبي و بي بي
كند  زني و اعتراض مي نمايد و حتي طعنه در حق كساني ايراد گرفته و شك و شبه ايجاد مي

يعني حضرات مهاجرين را صادق و مخلص گفته ها  آن لم الغيب و الشهادهكه خداوند، عا
 است رضي اهللا عنهم اجمعين.

، يعني شحاال در ذيل همراه با حضرات مهاجران، نگاهي به مقام رفيع حضرات انصار
رفتار نموده از  شهاي حضرات مهاجران ياران و مددكاران مهاجران بيندازيم كه بر نقش قدم

 و پيروي نمودند. آنان تبعيت

َُُِقونَ ٱوَ ﴿ -5 َّ ّوسُونَ ٱ ۡ
َ ٮَِنَ ٱِمَن  ۡك َِ ُ�َ ُّ ك نَصاَِ ٱوَ  س

َ ِينَ ٱوَ  ۡك ََُعوُه ٱ َّ ُٖن َِّ�َ  َّ ََ ُ ٱِِإِحك َّ 
ُٖت َ�كٮِي َ�كَتَما  َّ ّٞ سَُم ك َج َع

َ
ْ َ�هكُه َوَ نكَ�ُٮُ ٱَ�هكُم ك َوََُضوا

َ ۚۚ َ�ُسَِك  ۡك ٗٞ يَ
َ
� ٓ ِيَن �ِيَما ِِ ُ زُ ٱ ََ وك ََ  ۡك

 .]100التوبة: [ ﴾١ ۡكَعِظي ُ ٱ
آوردن از همه پيشي و سبقت گرفتند و (از بقيه  ايمانو آن مهاجران و انصاري كه در «

 را كردند، خداوند از آن همه راضي شده است وها  آن امت) كساني كه به خوبي پيروي
ي بهشت را كه در ميان آن ها باغها  آن و خداوند براياند  نيز از خداوند راضي شدهها  آن

هميشه و جاودانه در آن خواهند بود، ها  آن ها جاري است آماده فرموده است، نهرها و جوي
 .»اين كاميابي بزرگي است

از تدبر در مفهوم آية فوق روشن است كه مجد و شرف و فضل حضرات مهاجرين و 
ايد كه نه تنها از خود آنها، فرم اعزاز آنان به نقطة عروج و اوج كمال رسيده است، زيرا مي

مدد و نصرت كردند و از اشخاصي كه تا قيامت در دنيا آمده در ها  آن بلكه از انصاري كه با
اتباع و پيروي كنند خداوند متعال راضي و خوشنود است و  ها  آن عقيده و عمل مخلصانه از

شان  و پيروان با اخالص ها آماده و مهيا كرده است. كساني كه از متبعان براي همة آنان باغ



 مصائب صحابه   128

رسد،  شان بهشت و جنت به انسان مي راضي است و از پيروي مخلصانهها  آن باشند خداوند از
 خيلي فراتر و باالتر خواهد بود.ها  آن بديهي است كه مقام و منزلت و رتبة خود

 

 قياس كن ز گلستان من بهار مرا
 



 
 
 

 شفضائل و مناقب حضرات مهاجران

وق قرآني، اين فضائل عاليه و اوصاف حميده كه در ذيل درج خواهـد  از آيات مندرجة ف
 شد براي حضرات مهاجران به ثوبت رسيده است:

 باشند. ) آنان اميدوار رحمت خداوندي مي1(
هجرت همة آنان بـدون اسـتثنا فـي سـبيل اهللا، يعنـي در راه خـدا و بـه منظـور رضـاي           )2(

 خداوند بود.
هـا   آن چه آن دسته كه به موت طبيعـي مردنـد بـراي همـة     ) چه آنان كه شهيد شدند، و3(

 خداوند رزق حسن و مقام و منزلت مورد پسند عنايت خواهد فرمود.
 يعني مراتب و منزلت برتر هستند.» اعظم درجه«) آنان به نزد خداوند متعال داراي 4(
 فائز المرام و كامياب هستند.ها  آن ) همة5(
مت و رضاي خود، و نويد بهشت فنانشدني و جـاوداني را  ) خداوند به آنان وعده و رح6(

 هميشه در آنجا خواهند بود.ها  آن داده است كه
گرديدند، حتـي از امـوال و امـالك     جبه خاطر خدا نه تنها از ملك و وطن اخراها  آن )7(

 نيز محروم قرار داده شدند.
م اهللا و رضـامندي و  از تحمل اين همه رنج و بال صرفاً طلـب فضـل و كـر   ها  آن ) هدف8(

 خوشنودي او بود.
 بودند. صناصران و مددكاران اهللا و رسول اهللاها  آن )9(
 نفاق بودند. ريا، و بي در دين و ايمان مخلص، صادق، و بيها  آن ) همة10(
 راضـي و خوشـنود اسـت و   هـا   آن و از پيروان مخلـص و از يـاوران  ها  آن ) خداوند از11(

 تند.نيز از وي راضي هسها  آن
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زنـدگي خواهنـد كـرد    هـا   آن هائي را كه آنان هميشه در باغها  آن ) خداوند براي همة12(
 آماده و مهيا ساخته است.

در تمام جامعـة انسـانيت، ديگـر چـه كسـي       والسالم ةعالوه از حضرات انبياء عليهم الصلو
م شود شان شريك و سهي است كه بتواند با حضرات مهاجران در محاسن و محامد اختصاصي

 يا مثيل و نظير آنان باشد؟
و اين امر واقعيت بدون اغراقي است كه حضـرات مهـاجران رضـي اهللا عـنهم اجمعـين در      

در راه رضـاجوئي اهللا و در توقـع و اميـد    هـا   آن فضائل و كماالت خود يكتا و منفـرد هسـتند،  
داده، از فضل و رحمت او را به خاطر مدد و نصرت خدا و رسول خدا ملك و وطن را ترك 

اموال و امالك صرف نظر كردنـد، و خداونـد در ازاي آن كاميـابي و فـالح هـردو جهـان و       
عنايت ها  آن هاي ابدي آن را به رضامندي و خوشنودي خود را در دار آخرت جنت و نعمت

 فرمود.

 مقام ارفع و اعلي
ح و نجـات  عنايت فرمود اين است كه فـوز و فـال  ها  آن ترين پاداشي كه به و از همه اعلي

هاي آنان وابسته سـاخت، زيـرا اعـالن     تا قيام قايمت با قدمها  آن تمام جامعة بشريت را بعد از
فرمود كه او از كساني راضي خواهد شد كه از آنان تبعيت كنند و جنـت را بـه كسـاني عطـا     
خواهد فرمود كـه بـا اخـالص و احسـان از آنـان تقليـد و اتبـاع بـه عمـل آوردنـد، يعنـي آن            

از هـا   آن محروم شـوند، ها  آن و از سعادت پيروي شصيباني كه از اتباع حضرات مهاجرانبدن
بهشـت بـرين نصـيب چنـين      هاي جنت نيـز محـروم هسـتند، و    رضاي الهي و از جنت و نعمت

اين رتبه و منزلت و مقام رفيع در واقع جز پيامبران عليهم السالم نصيب  –كساني نخواهد شد 
 گر بعد از انبياء عليهم السالم اين منصب نصـيب كسـاني شـده اسـت    هيچكسي ديگر نشد، و ا

فقط و منحصراً حضرات صحابة كـرام از مهـاجران و انصـار هسـتند و الغيـر. رضـي اهللا       ها  آن
 عنهم اجمعين.

 تذكر:
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از اين بحث بطور نتنيجه استنباط استخراج چند مورد و حقايق را بـه حسـب زيـر مالحظـه     
 فرمائيد:

ديهي است كه عموماً جهان اسالم به وسيلة جهاد تحت پرچم اسالم درآمده ) اين امر ب1(
مشروع شده است (و به الفاظ ديگر مشروعيت  شاست، و جهاد بنا به مظلوميت صحابة كرام

 –است چنانكه در اين آية كريمه به آن تصريح شده است  شجهاد مبني بر مظلوميت صحابه

ِيَن يَُ�َُتلُ ﴿ مترجم) َّ ِ ذَِن س
ُ
َ ْۚ وا ُّ لِ ُُ َُّم ك 

َ
 .﴾وَن يَِ

) رضاي خدا و دخول جنت، اين هردو امر منحصر است به پيروي مخلصانه و اتباع 2(

ِينَ ٱوَ ﴿ كامل حضرات مهاجران و انصار، (چنانكه در آية كريمة) ََُعوُه ٱ َّ ُنٖ  َّ ََ (ذكر  ﴾ِِإِحك
 است).شده 
لوميت و جفاكشي صحابه كرام ) و همانند جهاد بنياد و اساس هجرت هم بر پاية مظ3(

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد) قائم و استوار است (چنانكه در اين آيه مي َّ  �ِ ْ ِ ٱَهاَجُٮوا ِٞ َما  َّ َِعك ِمۢن 
 ْ وا ُّ لِ ُُ﴾. 

پس از بيان اين سه مقدمة مسلّمه و اصول موضوعه و اتخاذ اين نتيجه هيچ مشكلي در 
اسالم نصيب شده و مسلمين را دين و ايمان،  پيش نيست و هيچ خفائي وجود ندارد كه دنيا را

و عزت و سربلندي دنيا و نجات و فالح آخرت، و بهشت و خلود در آن هرچه حاصل شده 
هاي جانگداز و  ها و اذيت هاي دردناك و تعذيب ها و مقهوريت است، همه به طفيل مظلوميت

 ل شده است كهمظلوم و ستمديده حاص شهاي صبر آزمائي صحابة ها و مصيبت بالكشي
و امروز حتي از تصور و تذكرة آن  –را با كمال فراخ دلي و سعة صدر تحمل نمودند ها  آن

گيرد و دچار حالت خفقان و  هاي امثال ما از ترس مي آيند و قلب هاي ما به لرزه درمي هم بدن
 شود. سكته مي

اين تأليف  اي از آن تكاليف و مصائب كه موضوع بحث همانطور كه ذكر و بيان گوشه
 است از نظر شما خوانندگان عزيز گذشت.

 اي بسيار مهم!! نكته
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هرگاه روشن و ثابت شد كه ايمان و اسالم فقط به طفيل تحمل تعذيب و مظلوميت و ابتال 
و مصيبت مهاجران نصيب جهان اسالم و مردم جهان شده است، بايد دانست كساني كه با 

ين بغض و كينه و عداوت قلبي دارند كه بخصوص با سابقان اول شحضرات مهاجران
(توانند كه از دين و ايمان و اسالم بهره ببرند؟ هرگز چنين چيزي ممكن نيست مي

209F

1(. 

 ضميمه:
افروز به مطالعه  ايمان تكميل شده بود كه ناگاه در واقعة چنان» مصائب الصحابه«كتاب 

خوانندگان خواهيم  ن جا هديهرا در هميها  آن چشم پوشيدن حيف بود، لذاها  آن رسيد كه از
، بها و قيمت ايمان و اسالم را به شكرد، از اين دو واقعه واضح خواهد شد كه صحابه كرام

در مراحلي  صو ياران پاك رسول خدا اند، صورت فداكردن نقدي جان نيز پرداخت كرده
ان خدا تبسم شد نيز متاع ارزندة ايمان را از دست ندادند، آن مرد كه جان عزيزشان نثار مي

هاي آتش  بوسيدند و در شعله كنان آماده بودند كه بر دار آويخته شوند، تيزي شمشير را مي
پريدند، اما حاضر نبودند كه بعد از پذيرفتن اسالم حتي يك لحظه تصور و خيال  سوزان مي

هائي چون  تركش را به ذهن خود راه بدهند، و همچنين طمع اقتدار و حتي پيشنهاد پست
هايشان را از جادة حق متزلزل سازد، چقدر اين اسوة حسنه و روش  توانست قدم نت نميسلط

انگيز  افروز، و چقدر عبرت روح آفرين و ايمان صزندگي و طرز عمل اصحاب رسول خدا 
و آموزنده است و در اين كتاب اسوه و عمل چندين ابواب درخشنده و پندآموز و موعظت و 

 جود دارد رضي اهللا عنهم اجمعين.عصاره چندين درس بصيرت، و

 راه دينفداكاري و نثار جان در 

                                           
(تذكر: بايد دانست كه تعداد زيادي از صحابه در رديف جهان و سابقان اولين هستند كه از آن جمله  -)1(

ت عمر، حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت طلحه، حضرت زبير، حضرت حضرت ابوبكر، حضر
سعد بن ابي وقاص، حضرت سعيد بن زيد، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابوعبيده بن جراح 

 مترجم). –باشند، نيز هستند  كه به لقب عشره مبشره رضي اهللا عنهم اجمعين، يعني ده تا بهشتي ملقب مي
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اين عنوان از طرف مترجم اضافه شده است كه در اصل كتاب نيست و تحت ايـن عنـوان   
 همان دو واقعه كه تحت عنوان فوق از طرف مؤلف به آن اشاره شده است ذكر خواهد شد.

 :سحضرت عروه بن مسعود -1
 سردار طائف و رئيس قوم بود، در تفسير آية كريمه في حضرت عروه بن مسعود ثق

َ� نُّزَِل َ�َُذا ﴿ ْ سَوك ََُجٖل ّمَِن  ۡكُقٮكَءانُ ٱَوقَاسُوا  ُ ِ ٱَ�َ ََتَ�ك گفتند  (يعني كافران مي ﴾٣َعِظيٍ�  ۡكَقٮك
مردان اين دو شهر فرستاده نشد؟) حضرت قتاده  بزرگكه چرا اين قرآن بر شخص عظميي از 

مكه و طائف است و از رجل عظيم در مكه وليد بن مغيره » قريتين«كه منظورشان از گويد  مي
(و در طائف عروه بن مسعود ثقفي منظورشان بود

210F

1(. 
هـ) در  9كند كه عروه بن مسعود در ماه ربيع االول سال ( امام ابن سعد روايت مي -الف

َّ «رسيد و مسلمان شد  صمدينه به خدمت رسول اكرم  وسلم عليه اهللا صىل هللا رسول فرسُ

 شدن وي خوشحال شد. از مسلمان صرسول اكرم »بإِسالمه

اجازه خواست تا به نزد قوم خود برگردد  صچند روز حضرت عروه از رسول اهللا بعد از
ها  آن به وي گفت: چون تو صالم دعوت و تبليغ نمايد، آن حضرترا به سوي اسها  آن و

ها  (آنگفت:  سحضرت عروه –رسانند  به قتل ميتو را  ها آن را به سوي اسالم دعوت كني
آورند) كه اگر من  گذارند و از من تعظيم و توقير به عمل مي اي به من احترام مي تا اندازه

مرا بيدار نخواهند كرد، و از مدينه حركت كرده و در وقت عشأ به طائف ها  آن خوابيده باشم
ثقيف براي عرض سالم به خدمت سردار خود  رسيد و در خانة خود وارد شد، مردان قبيله

 راها  آن سحاضر شدند، و بر حسب مراسم زمان جاهليت به وي سالم كردند، حضرت عروه
گفتن منع كرد و گفت طبق سالم اهل بهشت سالم بكنيد (يعني السالم  از اين نحو سالم

ا شديداً مورد ايذأ و عليكم ورحمة اهللا وبركاته بگوئيد) آنگاه قوم عليه وي شوريدند و او ر
صبر و تحمل را پيش گرفت، مردم از نزد وي بلند  ستكليف قرار دادند، اما حضرت عروه

                                           
 .سمه حضرت عروه بن مسعوداستيعاب و اصابه، ترج -)1(
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به مشورت پرداختند، تا اين كه همان جا براي نماز فجر اذان گفت: اش  شده رفتند و در باره

قبيله ثقيف بر وي شوريده و از هرسو به طرف وي  »ناحية كل من ثقيف إليه فخرجت«

نائل شد، چون حركت كرده بر او تيراندازي كردند و حضرت عروه به درجة رفيع شهادت 

 ْيََ مثَ عرو  مثَ«رسيد فرمود:  صضرت رسول اكرماطالع اين جريان به بارگاه ح
در سورة ياسين  يعني عروه بمانند شخصي است كه ذكرش »بقَلوه �هللا إل قومه در ييي�

(سوي خدا دعوت كرد، و قوم او را به شهادت رساند شده است كه او قوم خود را به
211F

1(. 
(هاي خود روايت كرده اند طبراني و حاكم نيز همين مطلب را در كتاب -ب

212F

2(. 
كند كه حضرت عروه در ميان قوم خود  عالمه ابن عبدالبر از امام ابن اسحاق نقل مي -ج

به طائف آمد و به اين توقع محبوب و مطاع بود، به منظور دعوت قوم به سوي اسالم از مدينه 

شايد مردم به خاطر منزلت و احترامي كه در ميان قوم دارد با  »ان ال خيالفوه ملنزلته فيهم«كه 

 كنند دين خود را اظهار و آشكار نمود، چون به نزد قوم آمده. او مخالفت نمي

 .)213F3(»بقَله يهم بأْيبه وجه ك من بيََُ رووه دينه إل درهم وقد«
از هر سو او را هدف تيرها قرار داند پس تيري به  –را به دين اسالم دعوت نمود ا ه آن و

 وي اصابت كرده وي را كشت.

 :سحضرت عبداهللا بن حذافه -2
از سابقان اولين است، در هجرت دوم به سوي حبشه  حضرت عبداهللا بن حذافه سهمي 

هم آدم مسلمان ها  آن ت، تصورهمراه بود، مصائبي كه به خاطر اسالم برايشان وارد شده اس
 سازد. را لرزه بر اندام مي

                                           
 واصبه ذكر حضرت عروه. 5، ج 503طبقات، ص  -)1(
 .1، ج 203حيات الصحابه اردو، ص  -)2(
 استيعاب ذكر حضرت عروه. -)3(
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لشكري را به كشور روم  سفرمايد كه حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو رافع مي
هم در ميان آن لشكر بود از قضا روميان او را اسير كرده  سفرستاد، حضرت عبداهللا بن حذافه

است، پادشاه به وي  صبي محمديو گفتند كه اين مرد صحا به پيش پادشاه خود بردند و به
در پادشاهي و سلطنت خود شريك خواهم كرد، تو را  گفت: اگر تو نصراني شوي، من

در پاسخ وي گفت: اگر تو پادشاهي تمام مملكت خود و تمام بالد عرب  سحضرت عبداهللا
 صي كه به مدت يك لحظه از دين محمدرا هم به من واگذار نمائي و از من بخواه

رسانم،  به قتل ميتو را  هرگز چنين كاري را نخواهم كرد، او گفت: پس منمنصرف شو، 
بر دار  سگفت: اختيار داري، چنانچه او دستور داد و حضرت عبداهللا سحضرت عبد اهللا

فأمر به فصلب وأمر «آويخته شد و تيراندازي به سوي وي آغاز گرديده، اما آه و ناله نكرد 

كرد، سپس پادشاه  مي در همين حال هم انكار سبداهللاحضرت ع »برميه بالسهام فلم جيزع

دستور داد تا او را از باالي دار پائين بيارند، و ديگي را آورده پرآب كردند و بر آتش قرار 
داده آن را خوب جوشاندند، و اسير مسلماني را آورده در آن ديگ انداختند وقتي او جوشيد 

نش ظاهر شد، پادشاه گفت: اگر اين مرد هاي بد (و گوشت و پوستش پخته شد) استخوان
كرد، پادشاه  مرتب انكار مي سنصراني نشود او را نيز در ديگ بيندازيد، ولي حضرت عبداهللا

دستور داد: تا او را نيز در ديگ بيندازند، چون او را نزديك ديگ بردند به گريه درآمد، 
دند وي باز نصرانيت را به وي پادشاه گفت: او را پيش من بياريد، او را به نزد پادشاه بر

پيشنهاد كرد او بازهم انكار نمود، آنگاه پادشاه پرسيد كه پس چرا گريه كردي؟ در پاسخ 
و من كشي  گفت: به اين خاطر كه تصور كردم تو در اين وقت مرا داخل ديگ انداخته مي

دارم كه  نابود خواهم شد، و من بيش از يك جان ندارم و آن از بين خواهد رفت من آرزو
ها  آن داشتم و امروز همة كاش عوض هر تار موئي كه بر بدن موجود است من يك جاني مي

 آنگاه منپادشاه روم گفت: تو سر مرا ببوس  –شدند  به خاطر خدا در اين ديگ انداخته مي
گفت: تكليف ساير اسيران مسلمان چه خواهد بود؟  سكنم، حضرت عبداهللا  آزاد ميتو را 
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سر وي را بوسيد و او همة  سآنگاه حضرت عبداهللا –كنم  را آزاد ميها  آن : همةپادشاه گفت
 اسيران را آزاد كرد.

حضرت عبداهللا همه را همراه كرده، به خدمت حضرت عمر حاضر شد و تمام سرگذشت 
را بيان داشت حضرت عمر به مسلمانان گفت: بر هر مسلماني الزم است كه سر عبداهللا بن 

د و پيش از همه من خودم آغاز خواهم كرد، و سپس از جاي خود برخاسته حذافه را ببوس
(بلند شد و سرش را بوسيد

214F

1(. 

                                           
به روايت بيهقي و ابن عساكر، در  7، ج 62بحواله كنز العمال، ص  2، ج 310حيات الصحابه، ص  -)1(

است، اما مختصر است من چند جمله از آن را داخل عبارت حيات  اصابه نيز اين روايت از بيهقي منقول
 ام (بخاري). ام و در الفاظ خود حيات الصحابه نيز كمي تغيير داده قرار داده شالصحابه



 
 
 

 دعاء

ما اين است كه خداوند متعال در زندگي دنيا، محبت و الفت و عقيـدت و مـودت،    دعاي
هاي شمع  ، و كشتگان خنجر تسليم و توحيد، و پروانهع و اطاعت، اين عاشقان پاك طينتاتبا
الت و نبوت، و بالكشان محبـت، و سـوختگان آتـش، و غلطيـدگان در خـاك و خـون را       رس

آمني برمحتك يا أرحم الرامحني. وصل عـىل حبيبـك ونبيـك سـيدنا وموالنـا  - نصيب ما فرمايد

حممد وآله واصحبه أمجعني خصوصاً عىل السابقني األولني من املهاجرين الذين هاجروا يف اهللا 

 - من بعد ما ظلموا

در چابهـار از   61/  10/  6 1403مـاه ربيـع االول سـنه     11شـب دوشـنبه تـاريخ     11اعت س
 فارغ شدماش  ترجمه

 واحلمد هللا أوالً وأخرا وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.
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