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سلم  رسول اهلل صلی اهلل علیه و
عبدالمطلب : حمزه بن فرموده اند

 .(1)سید شهداء است
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؛ مجلسی در بحار االنوار، 4/932؛ طبرانی در المعجم االوسط، 3/151

؛ البانی در سلسلة االحادیث 9/75؛ سیوطی در الجامع الکبیر، 99/975
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 اهداف آنو « مبرة آل البیت و االصحاب»تأسیس نهاد 

 

 ۀطبق قوانین نافد« االصحاب البیت و مبرة آل»نهاد 
دولت کویت در رابطه به نهاد های جامعه مدنی، تأسیس 

 شده و مقر آن شهر کویت است.

کار و امور  وزارت م 92/9005به موجب حکم شماره 
 دولت یهنهاد های خیر  ۀدر ادار ه واجتماعی اعالم گردید

 ثبت شده است.  93کویت به شماره 
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 اف نهاد مبرة آل البیت و االصحاباهد

 

کار در راستای ایجاد و تعمیق محبت آل بیت و  -1
 اصحاب در میان مسلمانان. 

خش علوم شرعی در میان افراد جامعه نشر و پ -9
ل عبادات و معامالتی که به ئمسا رابطه بهبخصوص در 

 آل و اصحاب ارتباط می گیرد. راثمی
خدمات  نهآگاهی از نقش آل و اصحاب و زمی -3

ن ناکه در راستای نصرت اسالم، دفاع از مسلما ای عالی
ق هدایات قرآن کریم و سنت نبوی شریف انجام داده تحقو 

 اند.
 تقویت وحدت ملی و ایجاد زمینه های تقارب و -4

جامعه از خالل روشن ساختن  نزدیکی طیف های مختلف
فاهیم نادرستی که نزد برخی از مسلمانان اذهان از م

 .کرام ایجاد شده است بهصحا نسبت به اهل بیت پیامبر و
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 این کتاب

 

نخستین کتابی است که مبرة آل البیت و االصحاب به 
را گرد نشر آن اقدام نموده و در آن سیرت شخصیتی 

بر آن « االصحاب اآلل و»نهاد  کرده است که اسمآوری 
شرف نسبت و  عنه زیرا حمزه رضی اهلل ،می باشدمنطبق 

آن را سلم را داشت و  صحبت پیامبر صلی اهلل علیه و
 دریافته بود.

که  ی استیاب از پدیده های نیکویی و پرهیزگار این کت
بدان  ، ما راهمکاری ن کریم در راستایآخداوند در قر 

 .دستور داده است

از پدیده های عبادت چاپ این کتاب پدیده یی  ارش وگن
اصحاب  الل ستایش و محبت آل وذات الهی از خ

 پیامبر است.
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 که ،را عرضه می کندی یاندرز ها این کتاب حقایق و
می نمایند  شاید برخی نخستین بار است که آن را مطالعه

 اری نمایند.دلگو بر از افضل القرون ا تا بهترین توشه را
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 فهرست عناوین

 

 .حمزه بن عبد المطلب رضی اهلل عنه -1
 .سلم شیر خدا و شیر پیامبرش صلی اهلل علیه و -2
 .پیدایش و اسالم آوردن وی -3
 .فرزندانش همسران و -4
 .دین اسالم راثر گذاری مشرف شدن حمزه ب -5
 .منوره نهدر مدی -6
 .نخستین پرچم در اسالم -7
 .نگجبدر، شیر در لباس  ۀغزو -8
 .قهرمانی حمزه و برادرانش  رضی اهلل عنهم -9

 .شهادت حمزه رضی اهلل عنه احد و ۀغزو -11
 ... ؟!بر حمزه گریان نمی کند یولی کس -11
علیه وسلم رثیه های اصحاب پیامبر صلی اهلل م -12

 .در مورد حمزه رضی اهلل عنه
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 .مرثیه علی بر حمزه رضی اهلل عنهما -13
 .رضی اهلل عنهما مرثیه حسان بر حمزه -14
 .مرثیه کعب بن مالک بر حمزه رضی اهلل عنهما -15
مورد حمزه رضی اهلل عنه در قرآن،  آنچه در -16

 فته شده است.اقوال صحابه گ حدیث پیامبر و
  .: آنچه در قرآن کریم آمده استاول -17
 .دوم: در حدیث شریف تذکر یافته است -18
سوم: اقوال صحابه کرام در مورد حمزه رضی اهلل  -19

  .عنه
 باز تاب آموزشی. -21
 بخش پایانی. -21
 .فهرست مراجع -22
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 حمزه بن عبد المطلب رضی اهلل عنه

 

سلم فرموده اند: حمزه بن عبد  رسول اهلل صلی اهلل و
 .   (2)المطلب سید شهداء است 

از گذشته های دور بدینسو در زوایای تاریخ  ها لتم
 زنانی از تبار خویش اند تا مردان و خویش جستجو گر

رنگ دهند و اقوامی بدان افتخار  تمدنی را آب ومیرات 
هره های درخشانی برای چ آنان را الگو و ، ونمایند

مت محمد صلی اهلل ا .فرزندان و نسل های آینده بسازند
زیرا  بوده است،ر را زمینه گوی سبقت  این سلم در علیه و

برای بشریت نمونه ها و الگو هایی از فدا کاری را که 
چنین  تقدیم داشته، و ،ندقای الهی اب لح ایمان و ۀپرورد

                                      

؛ و صحیح الجامع 374سلسة االحادیث الصحیحة، حدیث شماره ( 2)
 .3152الصغیر، حدیث شماره  
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 پس از پیامبران و ،زنان م از مردان وعاالگو هایی 
انصار  امت اند، آنان مهاجران و نرسوالن برازندگان ای

      نخستین اند که خداوند در مورد شان فرموده است: 
ُلوَن ِمَن الأُمَهاِجِریَن َواْلأَ )  َوَّ نأَصاِر َوالَِّذیَن َوالسَّاِبُقوَن اْلأ

َساٍن َرِضَي اللَُّه َعنأُهمأ َوَرُضوا َعنأُه َوَأَعدَّ َلُهمأ  اتََّبُعوُهمأ ِبِإحأ
ُز  َنأَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبًدا َذِلَك الأَفوأ َتَها اْلأ ِري َتحأ َجنَّاٍت َتجأ

 .(3) ( الأَعِظیمُ 

و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و كسانى » 
با نیكوكارى از آنان پیروى كردند خدا از ایشان خشنود كه 

و آنان ]نیز[ از او خشنودند و براى آنان باغهایى آماده 
كرده كه از زیر ]درختان[ آن نهرها روان است همیشه در 

 .«این است همان كامیابى بزرگ .اند  آن جاودانه

                                      

 .100توبة : سوره ( 3)
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 رویشق قرار دادن و داشتن رهنما، پیماساس سر  اصل و
دستور الهی است که پیامبرش را به  رآنی واز اصل ق

رهنما  رسل قبل از وی بحیث قدوه و یا وبقرار دادن ان
ُأوَلِئَك الَِّذیَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم )  می فرماید: ،دستور داده

َألُ  َرى  ًرا ِإنأ ُهوَ ــــــــُكمأ َعَلیأِه َأجأ اقأَتِدهأ ُقلأ اَل َأسأ ِإالَّ ِذكأ
 .(4)( َعاَلِمینَ ــلأـ لِ 

پس  ،اینان كسانى هستند كه خدا هدایتشان كرده است» 
بگو من از شما هیچ مزدى بر  .به هدایت آنان اقتدا كن

این ]قرآن[ جز تذكرى براى  .طلبم این ]رسالت[ نمى
 .« جهانیان نیست

در برابر  ت اسالمی خیلی ناتوان شده وامروز که ام
 الهام از الگوهای پیشین وای الهی قرار دارد، نیازمند داع
 تا ،ستصادق ا وگام های آن مومنان نخستین  فتن برر 

                                      

 . 20( سوره انعام : 4)
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 بشری عریق و هر شخص بداند که دارای تمدن تاریخی و
 ،پیامبر ان خدا ونخود را در برابر دشم و ،درخشانی است

با  کم و ناتوان احساس نکند، بلکه در برابر آنان بایستد و
من از نسل صحابه ام، صدای بلند نعره سر دهد که من 

 .می باشم حمزه بن عبد المطلب رضی اهلل عنه ۀنواد
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 سلم برش صلی اهلل علیه ومشیر پیا شیر خدا و

 

سلم را بر  صلی اهلل علیه و اه ما اصحاب پیامبرگ هر
در می یابیم که  ،تقسیم کنیم شانحسب قدامت اسالم 

مقدمه ر د ،قبل از هجرت مردم مکه و ،مسلمانان نخستین
در همین طبقه اول به زندگی  .این فهرست قرار می گیرند

اقوام  ی سایرنر در میراث باستاگیم که ار مردی بر می خو 
کار نامه  وسیرت، سیر زندگی  .ن می بودغیر مسلما

و به واقعیت  اتهای وی به اسطوره مشابه می بود 
 حقیقت.

عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن بن آن مرد حمزه 
 میابو عماره  کنیه اشبن کالب بن مرة است که  یقص

کاکای آمنه بنت  مادرش هاله بنت وهیب دختر، شدبا
حمزه  .سلم( است )مادر پیامبر صلی اهلل علیه و وهب
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 او کاکا و .مادر زبیر است ،بنت عبدالمطلببرادر صفیه 
سلم است که هر  برادر رضاعی پیامبر صلی اهلل علیه و

وی نسبت به  و ابولهب شیر داده بوددو را ثویبه کنیز 
 .(5)تر بودگسلم دو سال بزر  رسول اهلل صلی اهلل علیه و

سال  ن وسبت خانوادگی، تقارب قرا پیوند وبه دلیل همین 
حمزه نسبت  بود که یک خانه هر دو درتربیه  با پیامبر و

ر کاکا های پیامبر محبوب تر بود، حتی قبل از گبه دی
سلم حمزه  رسول اهلل صلی اهلل علیه وفرود آمدن وحی به 

به منزل خویلد بن اسد می رود تا دختر او یعنی خدیجه 
سلم  را به برادر زاده اش یعنی محمد صلی اهلل علیه و

 .(6)اری کندگخواست

  

                                      

 ، )با اندک تصرف(.9/33الغابة،  اسد( 5)
 . 1/52سیرة ابن اسحاق، ( 6)
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 اسالم آوردن وی و یشپیدا

 

یتی حکا عنه تاریخ از نشأت و پیدایش حمزه رضی اهلل
 غیر از او در مورد و ،نکرده است که بدان اعتماد شود

 چیزی بیشتر آمده حکایت اسالم آوردنش ۀآنچه در بار
شکار  ، به اسپ سواری و، او مردی بود شجاعنمیدانیم

 ان وگحضور وی در میان بزر  خیلی زیاد عالقه داشت، و
 یاشراف قریش مطلبی است که نمیتوان از آن چشم پوش

 کرد.

ی به دین حمزه رضی اهلل عنه در سال ششم بعثت نبو 
روایت است که ابوجهل بن هشام از  .اسالم مشرف شد

ته سسلم که در صفا نش و هنزد رسول اهلل صلی اهلل علی
مردن وی شتوان ناا ب پیامبر را دشنام داد و ؛بود گذشت

رسول اهلل صلی  ولی ،دین اسالم برچسپ زد عیوبی را بر
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کنیز عبداهلل بن  .فتچیزی نگسلم به او  اهلل علیه و
این  ،جدعان تیمی که در باالی کوه صفا مسکن داشت

نیز جهل ابو  و او از آنجا برگشت .را می شنید حرف ها
اندکی بعد حمزه  .با آنان نشست ن قریش رفت وبه انجم

کمان آراسته بود از شکار  تیر و بن عبدالمطلب که با
ور به ظبه همین من شکاری ماهری بود و وبرگشت، ا

قبل از  ،می گشت ی رفت، وقتی از شکار برم حراص
پس  و طواف می کرد آنکه نزد خانواده اش برود کعبه را

م می داد و با سال ور اجتماع قریش می ایستاد داز آن 
 .محترم بود او نزد قریش عزیز و .ایشان صحبت می کرد

حمزه رضی اهلل عنه زمانی که از نزد آن کنیزک می 
سلم به منزل خود  گذشت، رسول اهلل صلی اهلل علیه و

ک گفت: ای ابوعماره! اگر می آن کنیز  ؛ وبرگشته بود
 به رو چه حرف هایی رو دیدی برادر زاده ات محمد با
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بن هشام محمد را که در ( 7)ابوالحکم ،شد؟ قبل از آمدنت
، اذیت رسانید او را دشنام داد و .دید ،ودته بساینجا نش

وقتی  .فتگمحمد به او چیزی ن شت ورگسپس از نزد او ب
 کرامت او را اراده نمود، حمزه قهر شد و خداوند عزت و

مقابل  ۀآماد و بدون آنکه درنگی نماید به سرعت رفت
وقتی به  .به حساب وی برسد ابوجهل گردید تا اشدن ب

به سوی ابوجهل دید که در میان قومش  ،مسجد داخل شد
 با باالی سرش ایستاد و به طرف او رفت و .ته بودسنش

شدیدا زخمی ساخت  کمانی که در دست داشت او را زد و
من در  در حالی کهدشنام می دهی گفت: آیا او را  و

یید می أمن آن را ت ،آنچه او می گوید و هستم دین او
 یافرادی از قبیله بن !دهرا ب ماگر می توانی پاسخ .کنم

                                      

ابو الحکم کنیه ابوجهل در جاهلیت بود، و وی را رسول اهلل صلی ( 7)
 علیه و سلم به ابوجهل کنیه نمودند.اهلل 
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ابوجهل در برابر حمزه  طرفداری غرض کمک و( 8)مخزوم
 !ابوجهل گفت: ابو عماره را بگذارید .برخاستند از جا

در زاده اش را سخت دشنام داده که من براخدا سوگند به 
 .ام

قریش متوجه شد که  ،وقتی حمزه به دین اسالم مشرف شد
سلم بیشتر شده  علیه وشأن رسول اهلل صلی اهلل  عزت و

 و رااز آز  ،پس از آن حمزه از وی دفاع می کند، و و
خود  ،ندسانیدر سلم می  اذیتی که به رسول اهلل صلی اهلل و

 .(9)داری کردند

 شیطان نزد حمزه رضی اهلل عنه آمد و ،ین واقعها پس از
ستی، دین پدرانت را ترک هبرایش گفت: تو سردار قریش 

ادی مرگ از آنچه انجام دپیروی نمودی،  از او ی وکرد

                                      

 بخاطری که ابوجهل از بنی مخزوم بود.( 8)
 .9/334تاریخ طبری، ( 9)
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گفت:  یشید ودردار خود انکحمزه به  !برایت بهتر است
او را  ،باشماگر رهیاب شده  !من چه کاری کردم؟ خدایا

آن در از آنچه من  ،در غیر آن و در دل من تصدیق نما
 برایم فراهم فرما! حمزهراه برون رفتی را  ،ام قرار گرفته

نزد  سه های شیطان صبح کرد، وبا وسو را همان شب 
ای برادر  گفت: سلم رفت و رسول اهلل صلی اهلل علیه و

زاده، من در موضوعی قرار گرفته ام که راه برون رفت 
خورد را که نمیدانم با آن چگونه بر  یمطلب ؛آن را نمیدانم

راهی ام؟ سخنی مآیا رهیاب شده ام یا سخت در گ نمایم؟
رسول اهلل  .برایم سخنی بگویی خیلی مشتاقم تابرایم بگو، 

 تخویف و حت وینص یه وصسلم به تو  صلی اهلل علیه و
خداوند در دل وی حب ایمان را  و کرد آغازتبشیر او 

گواهی میدهم که تو صادق استی، حمزه گفت:  .قرار داد
 ، دوستسوگند به خدا !ای برادر زاده دینت را آشکارا نما

م و در دین اولی ام آسمان زندگی کن زیرکه در ندارم 
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به وسیله  را بود که خداوند دین یحمزه از اشخاص .باشم
 .  (10)او عزت بخشید

  

                                      

 .3/33البدایة و النهایة، ( 10)
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 حمزه همسران و فرزندان

 

تن پسر و سه حمزه رضی اهلل عنه پنج فرزند داشت که 
 او در زیر توضیح فرزندان و همسرانکه دو دختر بودند، 

 را می خوانید.

یه می ناهلل عنه کیعلی، به این اسم حمزه رضی   -1
از  هبن عباد کیا بنت الملة بن مالمادرش انصار که ، شد

، فضل، هپنج فرزند به نام های عمار قبیله اوس بود، یعلی 
در خرد سالی  مهمحمد به دنیا آورد که ه زبیر، عقیل و

صحبت پیامبر صلی اهلل  ،یعلیو خود وفات نمودند، 
 .( 11)یافته بودسلم را در  علیه و

                                      

احد  ۀحمزه رضی اهلل عنه در سال سوم هجری در واقعه غزو( 11)
ب پیامبر فرزندان وی از جمله خرد ساالن اصحا و شهید شد

 در ذکر اختالف میان علمای انسابند. بودصلی اهلل علیه و سلم 
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به صبحت  و ماندهن او نسلی باقی عامر، از -9
برادر هم تنی  او .نرسیده بود صلی اهلل علیه و سلم پیامبر

 در خرد سالی وفات نموده است. یعلی بود و
، مادرش خوله بنت قیس بن فهد بن مالک عماره -3

اری خزرجی است، صحبت پیامبر صلی اهلل انصبن نجار 
به این اسم حمزه رضی اهلل عنه  سلم را دریافته، و علیه و

 نیز کنیه می شد.
 .امامه، مادرش سلمی بنت عمیس خثعمی است -4

 است درستآنچه تذکر دادیم  بوده و تالفدر اسم وی اخ
 او از جمله صحابیات است. و
خواهر هم  اریا بنت الملة وصفاطمه، مادرش ان -5

 وی ام الفضل بوده وکنیه  .تنی عامر و یحیی است
در  .سلم را دریافته است صحبت پیامبر صلی اهلل علیه و

                                                                           

و یادآوری نکردن برخی فرزندان حمزه رضی اهلل عنه از برخی 
 است.دیگر 
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از او نسلی باقی نمانده  وجود داشته واسم وی اختالف 
 .است

ن با بقی بن مخلد و است، او حدیث را نیز روایت نموده
« الکاشف»در  .روایت نموده انداز او حزم یک حدیث را 

فته ر لیف مزی از او تذکر أت« التهذیب»لیف ذهبی و أت
 مشهور در مورد اتلیفأشده از تدو کتاب یاد  .است

 حدیث نبوی شریف است. ان یو زندگینامه های را

اناث باقی  از نسل حمزه رضی اهلل عنه فرزندان ذکور و
در تاریخ اسالمی  او،کار نامه های  نمانده ولی یاد و

 چنانچه خودش نزد ذات الهی زنده و .زنده و جاوید است
َسَبنَّ الَِّذیَن  : )جاویدان است ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َواَل َتحأ

َزُقونَ  َیاٌء ِعنأَد َربِِّهمأ ُیرأ َواًتا َبلأ َأحأ   .(12)( َأمأ

                                      

 
 .132سوره آل عمران : ( 12)
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مرده  ،اند هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده» 
اند كه نزد پروردگارشان روزى داده   مپندار بلكه زنده

 .« شوند مى

جدول زیر بیانگر همسران و فرزندان حمزه رضی اهلل عنه 
پیامبر صلی اهلل علیه احوال ایشان است که آیا صحبت  و
سلم را دریافته اند یا خیر، و آیا احادیثی را روایت کرده  و

 .( 13)خیریا  اند و

  

                                      

از مراجع زیر استفاده  ،ذکر فرزندان حمزه رضی اهلل عنهدر ( 13)
حیی بن جابر احمد بن یتألیف شراف، نساب األأبعمل آمده است؛ 

احمد بن  تألیف صابة فی تمییز الصحابة،إل؛ ا4/321البالذری، 
ستجالب إ( ؛ 9070اره )علی بن حجر عسقالنی، زندگینامه شم

شمس الدین تألیف قرباء الرسول و ذوی الشرف، أالغرف بحب 
؛ معالی الرتب لمن جمع بین شرفی الصحبة و  1/992السخاوی، 
 ةهر ؛ جم 112مساعد سالم العبدالجادر، ص تألیف النسب ، 

 . 17ابن حزم االندلسی، صتألیف انساب العرب، 
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 مزه به دین اسالمحشدن  مشرف تأثیر

 

مزه رضی اهلل عنه به دین اسالم شدن حاعالن مشرف 
 این اثر گذاری با قریش گذاشت، و تاثیر بزرگی بر

ب رضی اهلل عنه دو چندان مسلمان شدن عمر بن خطا
سلم  رسالت پیامبر صلی اهلل علیه و ،ترتیببدین  و دگردی

 در میان عامه مردم آشکارا شد.

 های جامعه قریش برای پیامبر صلی اهلل علیه و دپیشنها
 شخص حلیم و ،عتبه بن ربیعه .ی شدمسلم عرضه 

ته ساع قریش نشاو در میان اجتم یروز  .سردار قومش بود
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در گوشه مسجد  بود و

روه قریش آیا با این مرد گ: ای گفت عتبه .ته بودندسنش
هاد کنم، شاید او برخی پیشناموری را بر او  سخن نگویم و

مردم  ؟!دست بردار شود از ما یرد وذر را بپو ین اما از
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عتبه  .او سخن بگو با برو و !ولیدالگفتند: بلی، ای ابو 
گفت:  ت وسرفت و نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نش

از منزلت و مقام بزرگی  ما در میان ای برادر زاده، تو
ت عنوان مبرخوردار استی، تو مطلب مهمی را در میان قو 

آرزوهای  .ده نمودینکردی که با آن اتحاد آنان را پراک
دین  لهه وآ ،نا امیدی مبدل ساختی شان را به یأس و

اجداد گذشته شان را تکفیر نمودی،  شان را انتقاد و
آن در مورد  نو وشنهاد می کنم، بطالبی را برایت پیشم
رسول اهلل صلی  .ذیریشاید برخی از آن ها را بپ ،ندیشیب

د ولیالابو  .بگو، می شنوم !ولیدال: ای ابو سلم گفت اهلل و
عزت می خواهی،  اگر شرف و !هگفت: ای برادر زاد

هیچ مطلبی را بدون  و منزلت میدهیم، وبرایت عزت 
پادشاهی می  اگر ملک و ؛ه تو انجام نمیدهیمر شو م

اگر آنچه می گویی  ؛، ترا پادشاه خود می گردانیمخواهی
توان رد کردن آن را از خود  مطالبی باشد که تو اختیار و
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تا  ،و دارایی مصرف می کنیم نمودهتو را تداوی  ،نداری
، زیرا اغلب جن در همچو د شوینصحتم بی وشفا یا

ا شاید شعر ، یوری غلبه می کند تا آنگاه که مداوا شودام
باشد که سینه ات بدان تنگ شده است، سوگند که شما 

او ادامه  !طلب توانایی تسلط بر آن را داریدبنی عبدالم
سلم می شنید، تا آنگاه  رسول اهلل صلی اهلل علیه و داد، و

رسول اهلل صلی اهلل  .در پایان صحبتش سکوت کردکه 
صحبتت تمام شد؟ گفت:  !ولیدالابو  سلم گفت: ای علیه و

پیامبر گفت: از من بشنو، گفت: بگو، رسول اهلل  .بلی
حم )  سلم گفت: بسم اهلل الرحمن الرحیم صلی اهلل علیه و

َمِن الرَِّحی َلتأ آَیاُتُه ُقرأآًنا َعَرِبیًّا َتنأِزیٌل ِمَن الرَّحأ ِم ِكَتاٌب ُفصِّ
َلُمونَ  ٍم َیعأ  . (14) ( ِلَقوأ

                                      

 . 3 -1سوره فصلت : ( 14)
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اند و  سوگند به صف بستگان كه صفى ]با شكوه[ بسته» 
كنند و به  به زجركنندگان كه به سختى زجر مى

 . « كنندگان ]آیات الهى[ تالوت

وقتی  .وت را ادامه دادالسلم ت رسول اهلل صلی اهلل علیه و
ستانش به عقب د عتبه آن را شنید، گوش فرا داد و با

سلم به  گوش میداد تا آنکه رسول اهلل علیه و تکیه کرد و
 !ولیدالسجده رسید و سجده کرد، سپس گفت: ای ابو 

 . (15)این آیات شنیدی، تو و

نیز در راستای منصرف ساختن  یریش کوشش دیگر ق
شیبه  عتبه وابوجهل،  .پیامبر از تصمیمش انجام داد
د و امیه بن خلف گفتند: فرزندان ربیعه، عاص بن سعی  

ای گروه قریش، این مطلب هر روز توسعه می یابد، 

                                      

 ةلی اهلل علیه و سلم و اقامة الحجوالنهایة، باب مجادلة النبی ص ة( البدای15)
 . الدامغة علیهم
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و بر دین شماست،  لاس، بزرگطالب که شخص محترمابو 
امروز در بستر بیماری افتاده است، نزد او بروید، حکم 

ست وی قرار دهید، دعدالت را در مورد برادر زاده اش در 
المطلب که با دین حمزه بن عبد اگر با عمر بن خطاب و

میان شما  ،موضوع را در میان گذارید ،شما مخالفت کردند
ایشان  .عداوت به وقوع خواهد پیوست قوم شما جنگ و و

تو را در ما ی، یما : تو سردارگفتند نزد ابوطالب رفتند و
افراد را نچه آمنصف قرار داده ایم،  میان خود حکم و

ایشان  .ر زاده ات یکجا انجام دادند، دیدیان با برادناد
ما طعنه زده اند، و   در دین را ترک نموده و آلهه ما

تفرقه ایجاد کرده سلم در میان ما  محمد صلی اهلل علیه و
، ما را دشنام داده است اجداد یر نموده وفکو آلهه ما را ت

ین گروه وقتی دیدند ا( 16).را بفرست یحضور او کس
سلم کارگر  صلی اهلل علیه و اهلل ندهای شان به رسولفتر 

                                      

 . 33/390( تاریخ دمشق، 16)
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و  خشم، زهر آرزو های شان بر آورده نگردید نیافتاد و
 ظلم و ن مستضعف ریختند وناغضب شان را بر مسلما

ن ناات الهی به مسلماذهمان بود که  .دتنم روا داشتس
مزه رضی حتا از مکه به مدینه هجرت نمایند،  اجازه داد

جمله کسانی بود که به مدینه هجرت کرد و اهلل عنه از 
ی بر غراچکه الگو و  شیر خدا آزمون بزرگی داد آنجا در

 .کسانی گردید که بخواهند از او پیروی نمایند فراز راه
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 در مدینه منوره

 

مواصلت به مدینه  سلم پس از رسول اهلل صلی اهلل علیه و
انصار آغاز  ومنوره به ایجاد پیوند برادری میان مهاجران 

همبستگی  تا ،مند با نیازمندپیوند برادری توان ؛کردند
به همین  .میان جامعه اسالمی بوجود آید در اجتماعی

پیوند برادری حمزه رضی اهلل عنه را با محبوب  ،سلسله
ن محمد ب ه زیدترین مردم نزد پیامبر یعنی زید بن حارثه ک

در مورد پسر خوانده ها  .(17)ایجاد نمودند ،نیز می گفتند
ُعوُهمأ ِِلَباِئِهمأ ُهَو َأقأَسُط )  که: ود آمدهر فرموده الهی ف ادأ

 . (18) ( ِعنأَد اللَّهِ 

                                      

 .  1/325( اسد الغابة ، 17)
 .  5حزاب : ( سوره ا18)
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آنان را به ]نام[ پدرانشان بخوانید كه این نزد خدا  »
 . « تر است عادالنه

ه منوره با خوله بنت قیس نیحمزه رضی اهلل عنه در مد
 نجار ازدواج کرد. نیب قبیله از یانصار 

 خوله بنت قیس تذکر داده که رسول اهلل صلی اهلل علیه و
می عنه سلم گاه گاهی به دیدن کاکایش حمزه رضی اهلل 

 .هم یاد می کردند آمد و هر دو امور دنیایی را با

از خوله بنت قیس همسر حمزه بن عبدالمطلب روایت شده 
آمد، امور  مزهحسلم نزد  که رسول اهلل صلی اهلل علیه و

سلم  رسول اهلل صلی اهلل علیه و .با هم یاد کردنددنیایی را 
آن را از راه ، کسی که شیرین است فرمودند: دنیا سبز و

ه کسب کرده است ، در آنچنماید حق کسب درست و
نانی که در دارایی خدا آبسیار اند  ، وبرکت داده می شود
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که با در روزی  انبرایشکه روند،  می پیامبرش فرو و
 .(19)، آتش است دنمقابل شو ذات الهی 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

(، شعیب االرناؤوط این روایت را صحیح  97022( مسند امام احمد ) 19)
دانسته است، و همچنان البانی در صحیح الترغیب و الترهیب نیز آن را 

 . ( 3912صحیح دانسته است، ) 
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 نخستین پرچم در اسالم

 

سلم  هفت ماه پس از هجرت رسول اهلل صلی اهلل علیه و
را  داوند برای پیامبرش جنگ با مشرکیننکه خپس از آ و

ه بن ز محسلم برای  اجازه داد، رسول اهلل صلی اهلل علیه و
 اسالم را سپردند. پرچمعبدالمطلب رضی اهلل عنه نخستین 

تن از مردان مهاجر  سی در رأسعنه حمزه رضی اهلل 
 ،غرض ممانعت کاروان قریش که از شام عازم مکه بود

تن  صده ین کاروان ابوجهل بن هشام با سا در .آمدند بر
 ساحل بحر از منطقهدر آنان  .حضور داشتند

هم مقابل  هر دو گروه باکه ، دمی گذشتن( 20)«عیص»

                                      

 ( عیص: منطقه یی است در کنار بحر احمر و از آنجا تا مدینه یک20)
م شبه راه فاصله است، و در میان منطقه ینبع و مروه قرار دارد. معج

؛ البدایة و النهایة، وقایع 127؛ الرحیق المختوم، ص 9/131البلدان، 
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ی شخص .له و جنگ صف کشیدندتقامشدند و به منظور 
و جهنی که هم پیمان هر دو گروه به اسم مجدی بن عمر 

مانع این در گیری  ،راجعه نمودهطرف م دو نزد هر ،بود
و  ،سوی مکه رفتندش به یاران و کاروان و جهلابو  .شد

 .ش به سوی مدینه برگشتندو یاران حمزه بن عبدالمطلب
غزوه  ،دوازده ماه پس از هجرت ،بعد در ماه صفراندکی 

زوه حمزه بن عبدالمطلب غدرین  ،ابواء به وقوع پیوست
 را به دست داشت. رضی اهلل عنه پرچم

 یعنی رة که در ماه جمادی اآلخریالعش اسپس در غزای ذ
حامل لوای  ،شانزده ماه پس از هجرت به وقوع پیوست

حمزه بن عبدالمطلب سلم  رسول اهلل صلی اهلل علیه و

                                                                           

سال اول هجری؛ السیرة النبویه، تألیف ذهبی به نقل از طبری از واقدی؛ 
 . 3/140سیرة ابن هشام، 
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های ارسال لشکر  غزوات وکه ، (21)رضی اهلل عنه بود
 مقدمه غزوه بدر بود. ،یاد شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 .  2-3/ 9؛ الطبقات الکبری،  3/907( المستدرک، 21)
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 جنگدر لباس  یغزوه بدر، شیر 

 

بیانگر کلیه وقایع غزوه بدر سطور زیرین به هیچ وجه 
ر رابطه به آن یست دعه یی است که می بازیرا واق ؛نیست

امکان ندارد در این نظر گذرا  ، وچند جلد کتاب نوشت
 و اندرز هایی دروس ،فوائدو یا به حق آن را ادا کرد، 

ما درین  بلکه قصد .کرد که از آن آموخته می شود هاشار 
یری های جاودان حمزه رضی اهلل گجا تذکری از موضع

مسلمانان و مشرکان نگ میان جمهمترین  عنه در اولین و
 نظور اهمیت وی که خداوند آن را به مجنگ ؛است
َقانِ )  :شتمعظ َم الأُفرأ یعنی: روز جدایى ]حق از  (22)( َیوأ

 نامیده است.باطل[، 

                                      

 .  41( سوره انفال: 22)
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چاه های بدر را در تصرف خود  ،ین غزوها مسلمانان در
در  .آن چاه ها را به شکل حوض ساخته بودند ، وداشتند

ومی یکتن از ز میان لشکر قریش اسود بن عبداالسد مخ
وقتی به حوض آب  که داشتگان مشرکان قرار بزر 

نزدیک شد سوگند یاد کرد که از آن می نوشم یا آن را 
ن وقتی آ .میرم مایم و یا در برابر آن مین تخریب می

مشرک به حوض نزدیک شد، حمزه بن عبدالمطلب رضی 
اسود خود را  .پایش را قطع کرد ،با وی مقابل شدهاهلل عنه 

پای دیگرش  با و آن افتاد در به جانب حوض کشانید و
حمزه رضی اهلل عنه او  .دیشآن را تخریب کرد و از آن نو 

 . (23)را تعقیب نموده و در همان حوض به قتل رسانید

                                      

روایت دیگری که  از، 9/17؛ الطبقات الکبری، 2/131( سنن بیهقی، 23)
روشن می شود که الطبقات الکبری آمده است  93در جلد دوم صفحه 

نخستین کسی از سه تنی که به میدان برآمدند، حمزه رضی اهلل عنه 
کتب تاریخ بیان ننموده  است که عموی علی رضی اهلل عنه می باشد.

مبارزه بر آمد، به هر صورت هر یک افتحار که کدام یک اول به 
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 ولید بن فرزندان ربیعه وو عتبه شیبه  واقعه ینا پس از
در برابر  که به غرض مبارز خواهی از جا بلند شدندتع

ث از عوف فرزندان حار  معاذ، معوذ و :سه تن ،آنان
رسول اهلل صلی اهلل  .آمدندجمله انصاریان به مبارزه بر 

 ،سلم دوست نداشت در اولین درگیری با مشرکان علیه و
اه گبهتر میدانست تا هر  انصار به مبارزه بر آیند و

قوم خودش متوجه  ه ها ودزا به عمو ،ی متوجه شودر ر ض
دستور داد تا به صفوف شان  ان حارثدبه فرزن .باشد

 به آنان دعای خیر کرد. ردند، وگر ب

 

 

                                                                           

اولین قتل مشرک در غزوه بدر را دارند، و هر دو از خانواده نبوت و 
آل بیت پیامبر بودند، و مصطفی صلی اهلل علیه و سلم رویارویی با 

 . توسط آن دو تن رضی اهلل عنهما آغاز کردند را مشرکین
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 برادرانش رضی اهلل عنهم قهرمانی حمزه و

 

از قوم  یهمتایان !ای محمد» :از جانب مشرکان صدا شد
 رسول اهلل صلی اهلل علیه و .«بفرستما ما را به جنگ 

برخیزید،  یقحسلم گفت: ای بنی هاشم، به طرفداری از 
، آنان آمده اند استخداوند پیامبر شما را بدان فرستاده ه ک

 هحمز  .تا با ادعای باطل شان نور الهی را خاموش سازند
بن عبدالمطلب، علی بن ابی طالب، عبیده بن حارث بن 

ه سوی کفار عبدالمطلب بن عبد مناف رضی اهلل عنهم ب
: سخن بگویید تا ما شما را عتبه گفت .حرکت کردند

 شیر ؛المطلب هستم: من حمزه بن عبدحمزه گفت .ناسیمبش
من  عتبه گفت: همتای خوبی است، و .پیامبرش خدا و

علی ؟ گفت: انندت کیانهتن همرا هم پیمانانم، آن دو شیر
همتایان خوبی  :گفت .عبیده بن حارث بن ابی طالب و

سپس برای فرزندش گفت: ای ولید برخیز، علی بن  .اند
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با تبادله دو  و ابی طالب در برابر او از جا بلند شد
سپس  .علی رضی اهلل عنه او را به قتل رسانید ،ضربه

با  و در برابر او حمزه بلند شد و .عتبه از جا بلند شد
 ،تن ین دوا پس از .تبادله دو ضربه او را به قتل رسانید

حارث که در برابر او عبیده بن  شیبه وارد میدان شد و
 ،سلم بود صلی اهلل علیه و مسن ترین اصحاب پیامبر

شیبه با ضربه کاری شمشیرش به ساق  و شد داخل کارزار
حمزه  ،ین حالا در .مجروح ساختاو را  د وز پای عبیده 

یک حمله شیبه را به قتل  علی رضی اهلل عنهما با و
 .(24)رسانیدند

                                      

، درروایت دیگری که در 9/17؛ الطبقات الکبری، 2/131( سنن بیهقی، 24)
که  دجلد دوم الطبقات الکبری وارد شده است واضح می ساز  93صفحه 

 .زه کاکای علی رضی اهلل عنهما بودین سه تن حما نخستین مبارز از
 ،ین که کدام یک نخست به مبارزه برخاستا اکثر کتب تاریخ از

ی که توضیح نداده اند، ولی به هر صورت آن دو تن امتیاز اولین کس
بدست آورده اند، وهر دو از  همشرکی را در غزوه بدر به قتل رسانید
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رضی اهلل  ابوذرین باره می گوید: از ا قیس بن عباد در
َهَذاِن )  می گفت: آیت عنه شنیدم سوگند یاد می کرد و

َتَصُموا ِفي َربِِّهمأ  َماِن اخأ  ( 25)( َخصأ

این دو ]گروه[ دشمنان یكدیگرند كه در باره  »
 . «نددر ك پروردگارشان با هم ستیزه مى

 حارث از یک جانب، وبن عبیده و مورد حمزه، علی  در
که  یولید بن عتبه اشخاص فرزندان ربیعه و  شیبه و عتبه

 .(26)نازل شده است ،کردند مبارزهبدر  ۀدر روز غزو

 هر دو لشکر با ،یاد شده صاخاش ۀبا پایان یافتن مبارز
حمزه رضی اهلل عنه از خود شهامت  .گیر شدندر هم د

شیبه بن ربیعه  :سرکردگان مشرکان و عالی یی نشان داد
                                                                           

خانواده پیامبر بودند، و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در رویارویی 
  مشرکان از آنان آغاز کرد.

 . 12( سوره حج: 25)
 .  3232( صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث شماره  26)
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بن عبد شمس، طعیمه بن عدی بن نوفل و اسود بن 
االسد را به قتل رسانید، چنانچه در قتل عتبه بن ربیعه عبد

حتی امیه بن  ،(27)با علی رضی اهلل عنه مشارکت داشت
از عبدالرحمن بن عوف  ،خلف که در جمله اسیران بود

ر شتر مرغ را در پرضی اهلل عنه پرسید، آن شخص که 
المطلب م: او حمزه بن عبدکی بود؟ گفت ،سینه اش داشت

 .(28) چنان کرد چنین و : او در مورد ماگفت هامی .بود

بدر به سوی  ۀسلم از غزو رسول اهلل صلی اهلل علیه و
خائنان  داران ودیگری را علیه غ ۀغزو مدینه برگشت تا
درست در  ،نیمه ماه شوال ،روز شنبه .یهود آغاز نماید

قوم یهود که هم  ، گروهی ازستمین ماه هجرت پیامبربی
از شجاع ترین یهود  بن سلول وی بپیمان عبداهلل بن ا

 پیامبر صلی اهلل علیه و شغل زرگری داشتند، باه و بود
                                      

 .  1/929( اسد الغابة، 27)
 .  9/192؛ المستدرک، 3/973بیهقی،  ( سنن28)
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تجاوز و بدر  ۀدر غزو . اینانپیمان بستند سلم عهد و
اهلل  .تندسپیمان را شک عهد و حسد خویش را نشان داده،

سلم آیت  برش صلی اهلل علیه ومتعالی به پیا تبارک و
مَّا )  :زیر را نازل کرد ٍم ِخَیاَنًة َفانأِبذأ ِإَلیأِهمأ َواِ  َتَخاَفنَّ ِمنأ َقوأ

  (29)( َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اللََّه اَل ُیِحبُّ الأَخاِئِنینَ 

به  و اگر از گروهى بیم خیانت دارى ]پیمانشان را[ »
 سویشان بینداز ]تا طرفین[ به طور یكسان ]بدانند كه

 .« دارد نمىپیمان گسسته است[ زیرا خدا خائنان را دوست 

سلم فرمودند: من از بنی  رسول اهلل صلی اهلل علیه و
با آیت متذکره به سوی آنان حرکت  و قینقاع در هراسم

کرد، حمزه بن عبدالمطلب رضی اهلل عنه پرچم پیامبر 
 .   (30)سلم را حمل می کرد صلی اهلل علیه و

                                      

 . 52( سوره انفال: 29)
 .  9/92( الطبقات الکبری، 30)
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 وه احد و شهادت حمزه رضی اهلل عنهغز 

 

مشیر بران رهروان راه ش ،بدر ۀپس از آنکه در روز غزو
مشرکان را به نابودی سپرد، قریش در یک فضای  ،حق

سران قریش  و می بردند سر به ظلمت خشم و قهر و
از جمله  .ش می کردند تا از مسلمانان انتقام بگیرندتال

طعیمه  ۀبزرگان قریش یکی هم جبیر بن مطعم برادر زاد
غالم  که ،یده بودکه او را حمزه به قتل رسان بود بن عدی

غرض انتقام  ،که اسم وی وحشی بود ای را حبشی
 آماده نموده بود. ،کاکایش از حمزه

در سی و دومین ماه هجرت پیامبر، لشکر قریش غرض 
به سه هزار مرد جنگی را  ،با مسلمانان گنجو مصاف 

 از و با یک هزار تن .صوب مدینه حرکت دادند
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شهر مدینه از خارج و در احد  کوهمسلمانان در نزدیک 
 هم مقابل شدند. با

 که در روز شنبه نیمه ماه شوال هر دو لشکر در جنگی
جمله لشکر  در .مقابل شدند ،شدید تر از جنگ بدر بود

ه بکه المطلب رضی اهلل عنه بود، حمزه بن عبد ،مسلمانان
گجوی جن بارزترین ،سلم جز رسول اهلل صلی اهلل علیه و

 حمزه رضی اهلل عنه مانند رفت.مسلمانان به شمار می 
فت: گمی  می جنگید و شمشیر عادتی که داشت با دو

  .(31)پیامبرش هستم خدا و من شیر

پا  او را از ،ن که در مقابلش می آمداکسی از مشرک هر
وی چنان لزره بر اندام داشتند  مردم از شمشیر و وردآ در

در آن  .که هیچ چیز در برابر او ایستادگی نمیتوانست
حمزه آخرین اصحاب پیامبر بود که میان رسول اهلل  ،روز

                                      

 . 3/329( مصنف بن ابی شیبه، 31)
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حمزه  .(32)انش قرار داشتندشم سلم و صلی اهلل علیه و
بدل  با رد و و عی مصاف دادسباع بن عبدالعزی خزا با

در حالی  او .ین انداختمز  دشمن را بر ،کردن دو ضربه
ذره از  وافتاد  ، ناگهان بر زمینگیری داشتکه چنین در 

در که با حربه یی حبشی او را وحشی  ؛شکمش دور شد
درین جا تفصیل واقعه ، (33)ست داشت به قتل رسانیدد

 نویم.ششهادت سید الشهداء حمزه را از وحشی می 

 .ن مطعم بن عدی بن نوفل بودمب وحشی گفت: برده جبیر
بدر کشته  ۀروز غزو در طعیمه بن عدی کاکای جبیر

 ،وقتی قریش به صوب احد حرکت می کرد و شده بود
بن مطعم برایم گفت: اگر حمزه کاکای پیامبر صلی  جبیر

سلم را در برابر کاکایم طعیمه به قتل  اهلل علیه و
فت: من از مردم حبشه گوحشی  .ستیه درسانیدی، تو آزا

                                      

 . 9/123( مسند الشامیین، 32)
 .  1/929، ة( اسد الغاب33)



 
 

 

 

49 

شه استفاده می کردم بسالح مانند مردم ح بودم، از حربه و
کمتر اتفاق می افتاد اشتباه کنم  و با آن هدف می گرفتم و

هم  وقتی مردم با .و یا حربه ام به هدف اصابت نکند
اه م تا آنگجستحمزه را می  در حالی کهرفتم  ،ر شدندیگدر 

 که تری در پیشاپیش مردم دیدمسکه او را چون اشتر خاک
در برابر  چیزهیچ  و کرد می مردم را با شمشیرش قطع

گند به خدا من برای قتل او سو  .او مقاومت نمی توانست
می  روی ناتوانی درنگاز  همزمان آمادگی می گرفتم، و

 و شداع بن عبدالعزی با وی مقابل بن سم قبل از ،کردم
ختنه کننده دید گفت: پیش بیا ای فرزند حمزه او را وقتی 

 که ی به او حواله کرد: پس ضربه یفتگوحشی  دختران!!
وحشی گفت: حربه ام را  پراند.سوگند به خدا سرش را 

را به سوی  آنم که احساس آمادگی کردم، دکان داتچنان 
 میان دواز  ودر پایان نافش اصابت کرد که او انداختم 

رفت تا به سوی من حمله نماید، ولی مغلوب  .ایش برآمدپ
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فوت از پس  و و را به حالش گذاشتم تا بمیردا .شده بود
سپس به سوی مردم  و رفتمگوی نزدش رفتم و حربه ام را 

یازی برایم نپس از آن  ؛ زیراتمساه نشگقرار در  و برگشتم
، وقتی به مکه شتم تا آزاد شومکاو را  .باقی نمانده بود

 . (34)شتم آزاد شدمبرگ

ام کشتن حمزه رضی گوحشی رضی اهلل عنه با آنکه هن
کافر بود ولی از آنجا که مشرف شدن  اهلل عنه مشرک و

نابود می کند، او  و اعمال گذشته را محوبه دین اسالم 
با احساس ندامت شدید و پشیمانی یی که از قتل حمزه 

اندوه  رضی اهلل عنه داشت، بخصوص وقتی از حزن و
سلم در زمینه باخبر شده بود،  رسول اهلل صلی اهلل علیه و

آنکه کسی ه کذاب بروز کرد بدون مها زمانی که مسیل بعد

                                      

 .  15/472؛ صحیح ابن جبان،  4/1424( صحیح بخاری، 34)
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ه می یی بکند، او خود به قتل مسیلخواهد فدا کار از او ب
 او را به قتل رسانید. کذاب اقدام کرد و

در صحیح بخاری روایت شده است: )حکایت کننده 
وحشی رضی اهلل عنه است( وقتی رسول اهلل صلی اهلل 

ه بروز کرد، گفتم، حتما مو مسیل ندسلم وفات نمود علیه و
حمزه به در جبران قتل شاید او را  . تابه قصد او میروم

چ ل دیدم مردی سر و مردم یکجا رفتم با .قتل برسانم
با  .ستاده استینزدیک دیواری چون اشتر خاکستری ا

و  حربه یی که در دست داشتم در میان دو شانه اش زدم
نش گرد شمشیر بربا و حمله کرد  مردی از جمله انصار

، این حکایت بیانگر ندامت شدید او به قتل سید (35)زد
 حمزه رضی اهلل عنه است.الشهداء 

                                      

 .  5/192،192( صحیح بخاری، 35)



 
 

 

 

52 

بدین گونه محبوب ترین مردم نزد رسول اهلل صلی اهلل 
سید شهداء حمزه بن  ،پیامبرش سلم، شیر خدا و علیه و

خداوند به دست حمزه رضی اهلل  .شهید شد ،لبالمطعبد
حمزه رضی  .یک تن مشرکان را از بین برد عنه سی و

در مورد  اوندخدو  (36)و هفت سال داشت پنجاهاهلل عنه 
ُس ـا النَّفأ ــــهَ ـــا َأیَّتُ ـــــیَ )  :وی نازل فرموده است

 .(38) (37)( ةُ ــــــنَّ ــِــ ئــالأُمطأمَ 

 . « اى نفس مطمئنه» 

لشکر  نشست و گ فروجنغبار  و پس از آنکه گرد
برگشتند، مسلمانان غرض دیدن  قریش از ساحه جنگ

رسول اهلل صلی اهلل  و شان در ساحه جنگ رفتند شهدای
ه نستاد و آن صحید کاکایش اسسلم به مشاهده ج علیه و

                                      

 . 1/929؛ اسد الغابة، 9/123ین، یالشام( مسند 36)
 .  97فجر:  ه( سور 37)
 .  4/357؛ تفسیر ابن کثیر، 3/424روایت دوری،  از( تاریخ ابن معین 38)



 
 

 

 

53 

مانند آن  که ان قلب پیامبر را متألم و متأثر ساختچن
سوی حمزه رضی ه نداشت، ب به خاطرثر و تألمی را أت

 یده ور نی و دو گوشش را بیاهلل عنه دید که مشرکان ب
سلم  لیه ورسول اهلل صلی اهلل ع .یده بودندر شکمش را د

ی رحم تو رحم کند، تو پیوندهابر خداوند  !گفت: ای کاکا
را شتی، اعمال خیریه و نیکو دارا بسیار پیوسته می 

ماندگانت نمی بود انجام می دادی، اگر اندوه باز بسیار 
از دهن های مختلفی حشر  تا تارمبگذ خرسند می شدم

 ند یادگستاده بود سو یسپس در محلی که ا، (39)می شدی
ایشان را در از تن  ند به خدا هفتادگفت: سو گ د وکر 

هم کرد، در همان محلی که رسول اهلل او خ همین جا مثله
نأ )  :قرآن نازل شد .ستاده بودیسلم ا  علیه وصلی اهلل َواِ 

                                      

( در صفحه بعدی در حدیث دیگری مفهوم این روایت توضیح یافته 39)
 . است
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ُتمأ َلُهَو َخیأٌر  َعاَقبأُتمأ َفَعاِقُبوا ِبِمثأِل َما ُعوِقبأُتمأ ِبِه َوَلِئنأ َصَبرأ
اِبِرینَ    .(40)( ِللصَّ

عقوبت قرار و اگر عقوبت كردید همان گونه كه مورد  »
[ به عقوبت رسانید و اگر صبر كنید اید ]متجاوز را گرفته

 .« البته آن براى شكیبایان بهتر است

از آنچه  سلم صبر کرد و رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سوگند خویش عوض  در و داری نمودخودقصد کرده بود 

 .(41)کفاره داد

المطلب خواهر حمزه رضی اهلل عنه آمد و صفیه بنت عبد
می خواست او را ببیند و از حادثه شهادت حمزه رضی 

زبیر رضی اهلل عنهما  عی نداشت، با علی والاهلل عنه اط

                                      

 .  193حل: ن ه( سور 40)
؛ اسد 9/199الصحابة، ؛ االصابة فی تمییز 7/190( شعب االیمان، 41)

 . 3/912؛ المستدرک، 1/923الغابة، 
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رو به رو شد، علی برای زبیر گفت: برای مادرت از 
واقعه شهادت حمزه رضی اهلل عنه بگو، زبیر گفت: نه، 

صفیه گفت: حمزه را چه شده  .ت بگوتو برای عمه ا
در مورد  کهطوری نشان دادند صفیه است؟ هر دو برای 
پیامبر صلی اهلل علیه  هنگامین ا در .حمزه چیزی نمیدانند

ست خود د و گفت: )می ترسم دیوانه نشود( سلم آمد و و
صفیه رضی  .کردبرایش دعا  را بر سینه صفیه گذاشت و

 .گریان کرد لیه راجعون گفت واهلل عنها انا هلل و إنا ا
د حمزه که سسلم نزدیک ج رسول اهلل صلی اهلل علیه و

گفت: اگر گریان و نا آرامی  ،ستادیا آمد و ،مثله شده بود
 پرندگان و چینه دانزنان نمی بود او را می گذاشتم تا از 

 .(42)می شد شرحندگان شکم در 

  

                                      

 .  7/379( مصنف ابن ابی شیبة، 42)
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 کننده برایش نداردگریان  ، زنانولی حمزه

 

کاکایش  از آن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم برپس 
را غسل نداد و  سایر شهدا او و .کرد حمزه نماز جنازه ادا

یچانید، من گواه پجراحت های شان ب خون ها و گفت: با
حمزه اولین کسی بود که  .آنان هستم، آنان را بگذارید

تکبیر گفت،  روی چها سلم بر رسول اهلل صلی اهلل علیه و
وی حمزه لسپس سایر شهدا را آوردند، شهدا را یک یک په

یعنی  ،هید نماز می گزاردآن ش بر حمزه و و می گذاشتند
، سپس او بر حمزه رضی اهلل عنه هفتاد مرتبه نماز گزارد

کفن کرد که هرگاه سرش را با آن  (یی)قطیفه  یبردرا با 
ه پاهایش را گاش برهنه می شد و هر پاهای ،وشانیدندپی م

 انیدند وشهنه می شد، سرش را پو می پوشانیدند سرش بر 
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سپس رسول اهلل  ،گذاردند (43)«حرمل»بر پاهایش گیاه 
 سلم دستور دادند تا شهدا را هر دو یا صلی اهلل علیه و

حمزه رضی اهلل عنه را  و یک قبر بگذارنددر سه نفر را 
ام گدفن کردند. هن (44)هر زاده اش عبداهلل بن جحشابا خو 
بکر صدیق، ن حمزه رضی اهلل عنه در قبر، ابو گذاشت

بن العوام  زبیر ی طالب وبعمر بن خطاب، علی بن ا
شدند و رسول اهلل صلی اهلل رضی اهلل عنهم در قبر پائین 

رسول اهلل  .ان حفره قبر نشسته بودمه سلم بر علیه و
حمزه را ه یدم کان را دشتگ: فر فرمودسلم  صلی اهلل علیه و

  . (45)غسل می دادند

                                      

به اندازه دانه  یدانه های سیاه که ( حرمل: گیاهی است بری و مشهور43)
 . عدس دارد

 . ( مادر عبداهلل بن جحش میمونه بنت عبدالمطلب بود44)
 .3/93، 3/10( الطبقات الکبری، 45)
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 سلم به سوی مدینة بر صلی اهلل علیه و زمانی که پیامبر
ی عبداالشهل را شنید که نگریان مردمان قبیله ب ،گشتمی 

، بر شهدای شان گریان می کردند، و گفت: ولی حمزه
 .(46)کننده برایش نداردگریان  زنان

معاذ رضی ا سعد بن سلم ر  حرف پیامبر صلی اهلل علیه و
از  نزد زنان قبیله بنی عبداالشهل رفت و و اهلل عنه شنید

 در آنان .نیز گریان کنندحمزه  آنان تقاضا کرد تا بر
رسول اهلل  .گریان کردند ،خود حمزه را یاد نموده مصیبت

دعا کرد را شنیده بر آنان سلم گریه آنان  صلی اهلل علیه و
از آن زمان تا امروز هرگاه زنان انصار بر  .برگشت و

 و نخست بر حمزه رضی اهلل عنه ،مرده یی گریه کنند
  .(47)مرده خود گریه می کنند سپس بر

                                      

، شعیب ارناؤوط  5333امام احمد در المسند، حدیث شماره  ( به روایت46)
 . اسناد آن را حسن دانسته است

 .  1/923؛ اسد الغابة، 3/10( الطبقات الکبری، 47)
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عنهم در مورد مرثیه های اصحاب پیامبر رضی اهلل 
 حمزه رضی اهلل عنه

 

قتل حمزه رضی اهلل عنه واقعه المناکی بود که بر روحیه 
مسلمانان تاثیر ناگواری  سلم و علیه و رسول اهلل صلی اهلل

احساسات شعرا را  ریحه شعری واین مطلب ق گذاشت، و
صحابه کرام رضی اهلل عنهم ابیاتی سرودند  برانگیخت و

 که در زیر ترجمه آن را می خوانید.

 

 رثیه علی بر حمزه رضی اهلل عنهمام

 

در ملک که صمد است؛  خداوند ذات حی، قدیم، قادر و
 . کسی شریک نیست قدرت او پادشاهی و و
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ین کرده یمقام کفار را تع و خداوند ذاتی است که منزل
مسلمانان را به آنچه وعده کرده است پاداش می  و. است
 . دهد

که لحد آنان را به  ما نبرادرابا افتخار در مورد  اگر
 .ندارد باکیید و صحبت کنید زنحرف  آغوش گرفته،

که بر زمین افتاده بود.  ،در حالی ترک کردیم را (48)حهطل
در حالی که آتش چکاچک شمشیر ها در میان ما فروزان 

  بود.

کسی است که نیزه های ما او را هالک  (49)عثمان
گریبان پاره  ،اگر به همسرش اطالع داده شود و .ساخت

  .می کند

                                      

 . ( طلحه بن ابی طلحه48)
 . ( عثمان بن ابی طلحه49)
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از دخول و  ،حمل می کردند چم راپر  در میان نه نفری که
؛ آنگاه که در آن وارد شدند، عقب گهای مر  در حفره

  نشینی نکردند.

به  )شاید مرادش مصعب الخیر باشد( احمد نیکو سیر
 ودر حالی که سعی  غرورمندانه، .به شهادت رسیدعجله 

  خویش را به کاربست.ش تال

 آنانی را که از ما کشتید، هرچند برای ما شگفت آور بود.
  .ی را دریافتندبختنیک  سعادت و خود آنانولی 

آماده  بهشت های پاکیزه ای در فردوس برین برای آنان
ردی ناراحت آنان را گرمی و سکه در آن، . شده است
  .(50) نمی سازد

                                      

: ( نه نفری که پرچم مشرکان را با خود حمل می کردند عبارت بودند از50)
طلحه، عثمان بن ابی طلحه، مسافع، کالب، حارث و طلحه بن ابی 

جالس فرزندان طلحه، سعد بن ابی طلحه، ارطاة بن شرحبیل و شریح 



 
 

 

 

62 

در هر لحظه ای که  خداوند بر آنان درود فرستاده است،
یاد کرده شوند که آنان چه بسا در صحنه های رزم 

  .حضور یافته بودند آزمایی صادقانه

خداوند وفادار  پیمان با گروهی بودند که به عهد وآنان 
 و در حالی که هدف شان فقط رضای خداوند بود. ماندند

 از جمله آنان با سربلندی زیستند. که یافتند.نتیجه آن را در 
 .شیر خدا حمزه بود آنان

                                                                           

بن قارظ که همه از بنی عبدالدار و حامالن پرچم قریش در جنگ ها 
بودند، بسیار جالب است که پیامبرصلی اهلل علیه و سلم در این غزوه 

به مصعب بن عمیر رضی اهلل عنه که  )احد( پرچم و لوای مسلمانان را
او نیز از بنی عبدالدار است سپرده بود، رسول اهلل صلی اهلل علیه و 
سلم در توظیف حمل پرچم چه حکمت بزرگی را رعایت کرده بودند، 
نکته بارز این حکمت پیامبر اینکه بنی عبدالدار در میان قریش پرچم 

و منزلت را بدست آوردند، دار بود که در اسالم نیز این شرف و مقام 
 . مصعب رضی اهلل عنه نیز در این غزوه به شهادت رسید
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نیز فروتر از او شیر خشمناکی مصعب رضی اهلل عنه 
 .فرا گرفتبود که روباه مرگ پیکر او را 

 

 مرثیه حسان بر حمزه رضی اهلل عنهما

 

و من به  آن شکاری بزرگ بنو هاشم را به یاد آوردم.
  دروغی که گفته ام، بر حق نیستم.

آیا تعجب می کنی اگر حمزه را از میان آنان قصد کرده 
مرد نجیب و بزرگ زاده ای که او را نجیب نامیده  باشم.

  ام.

عتبه و فرزندش و شیبه و  آیا آنان عمرو )ابوجهل( و
  حجاج و ابن حبیب را نکشتند؟!!
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آن صبحگاهی که عاص علی را به مبارزه طلبید و حمزه 
او را با ضربه ای کوبنده ای که خونش را ریخت، مورد 

 حمله قرار داد.

 

 مرثیه کعب بن مالک بر حمزه رضی اهلل عنهما

 

هرچند . اشکریز است و حق دارد اشک بریزد دیده ام
 .یستن چاره ساز الصدا و واوی و اشک ریختن و سر

مورد حمزه  در صبحگاهی کهاشک ریختن بر شیر خدا 
 . به قتل رسیده است ی است کهمردهمان گفتند: این 

رسول . اندوه او گرفتار شدند و ن به دردناهمه مسلماآنجا 
 . اهلل نیز به آن مصیبت گرفتار شد
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نیکو  ردمتو بزرگو  ! برای تو ستون ها لرزید!!ابویعلی
 پیوند رحم را بسیار پیوسته می داشتی.که  بودی یکار 

 که در آن. بر تو باد یت در بهشتسالم پروردگار 
 . پایان ندارد رود و ی است که از میان نمییهاعمتن

کار های همه زیرا ، ی هاشم صبر کنیدنب گانزیدای برگ
 . است زیبا شما نیکو و

ی بر وقتی حرف. است صابر رسول اهلل شخص کریم و
  زبان می آورد، به فرمان خداوند است.

از من این سخن را به لؤی  هست که کسی آیاهان! 
 که پس از امروز، جنگ دست به دست می گردد. رساندب

پیش از امروز آنچه شناخته و چشیده بودند از حوادث 
  ما، عطش تشنگان را فرو می نشاند.
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در آن . بدر فراموش کردید)چاه( را در قلیب  آیا ضربه ما
 . حی که مرگ به سرعت به سراغ شما آمدبص

در حالی که  میدان افتاد.به کشته ی که ابوجهل گاهحبص
  .دور می زدند مرغان گوشتخوار در اطراف او

و لبه شمشیر آب دیده به . شدند کشتهپسرش همه  عتبه و
  .ه رسیده بودبیش

مده، که  نشانشادمانی از خود حمزه  ! در مرگای هند
  .یل ساختلمحترم شما را ذ عزیز و

پسر تو زیرا شو، ماز آن خسته  گریان کن و !ای هند
مرده ای هستی که سرگشته ای و کار بر تو دشوار 

 آمده!!!

  



 
 

 

 

67 

حدیث  آنچه در مورد حمزه رضی اهلل عنه در قرآن،
 پیامبر و اقوال صحابه گفته شده است

 

 .استاول: آنچه در قرآن کریم آمده 

به نخست در رابطه  ،ارتباط نگارش اساس تسلسل و بر
مرثیه هایی را که در مورد  ،شهادت حمزه رضی اهلل عنه

ر گتذکر دادیم، اکنون یک بار دیایشان سروده شده بود 
می  فضایل و مناقب حمزه رضی اهلل عنه را یاد آور

بهتر از آن  بوده می تواند  تر وبزرگ یلتیشویم، چه فض
 مورد وی فرود آید، و کریم به خاطر و یا در که قرآن

برتر از ورود احادیث نبوی صلی  تر وکدام فضیلتی بزرگ
 .سلم در مورد وی بوده می تواند اهلل علیه و
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َلُم َأنََّما أُنأِزَل ِإَلیأَك ِمنأ َربَِّك الأَحقُّ َكَمنأ )  -1 َأَفَمنأ َیعأ
َمى ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأوُلو اْلأَ    .(51)( لأَباِب ُهَو َأعأ

داند آنچه از جانب پروردگارت به  پس آیا كسى كه مى» 
تو نازل شده حقیقت دارد مانند كسى است كه كوردل است 

  .« گیرند تنها خردمندانند كه عبرت مى
نزول شرف متذکره در مورد حمزه و ابوجهل  هگویند آی

 . (52)یافته است
َأَحُدُهَما َأبأَكُم اَل َیقأِدُر َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل َرُجَلیأِن )  -9

ُه اَل َیأأِت ِبَخیأٍر  هأ ٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َموأاَلُه َأیأَنَما ُیَوجِّ َعَلى َشيأ
َتِوي هُ  ِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ــَهلأ َیسأ َو َوَمنأ َیأأُمُر ِبالأَعدأ

َتِقیمٍ    .(53)( ُمسأ

                                      

 . 12رعد: سوره ( 51)
 .  307/ 2( تفسیر قرطبی، 52)
 . 73( النحل: 53)
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آنها زند دو مردند كه یكى از  و خدا مثلى ]دیگر[ مى» 
آید و او سربار  الل است و هیچ كارى از او برنمى

فرستد خیرى به  باشد هر جا كه او را مى خداوندگارش مى
دهد  آورد آیا او با كسى كه به عدالت فرمان مى همراه نمى

 .« یكسان است  ،و خود بر راه راست است

لِ ): گویند داد  ( یعنی آنانی که به عدل وَوَمنأ َیأأُمُر ِبالأَعدأ
 از حمزه، عثمان بن عفان ودستور میدهند، عبارت 

 .(54)اند معون رضی اهلل عنهظعثمان بن م

َتَصُموا ِفي َربِِّهمأ َفالَِّذیَن َكَفُروا )  -3 َماِن اخأ َهَذاِن َخصأ
ِق ُرُءوسِ ــــُقطَِّعتأ َلُهمأ ِثَیاٌب ِمنأ َناٍر ُیَصبُّ ِمنأ فَ  ِهُم ــوأ

 . (55) ( الأَحِمیمُ 

                                      

 .  73( تفسیر بغوی، سوره نحل، آیة: 54)
 . 12حج: سوره ( 55)
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این دو ]گروه[ دشمنان یكدیگرند كه در باره  »
كنند و كسانى كه كفر  پروردگارشان با هم ستیزه مى

هایى از آتش برایشان بریده شده است ]و[ از  ورزیدند جامه
 .« شود باالى سرشان آب جوشان ریخته مى

صحیح مسلم به ثبوت رسیده است  در صحیح بخاری و
می کرد که آیت یاد که ابوذر رضی اهلل عنه سوگند یاد 
دو رفیق  عتبه وو  ،شده در مورد حمزه و دو رفیق وی

 .(56)وی نازل شده است
َناهُ َأَفَمنأ )  -4 ًدا َحَسًنا َفُهَو اَلِقیِه َكَمنأ َمتَّعأَناُه  َوَعدأ َوعأ

َم الأِقیَ ــــَو یَ ـــــاِة الدُّنأَیا ثُمَّ هُ ــَمَتاَع الأَحیَ  ِة ِمَن ــــــامَ ــوأ
َضِرینَ   . (57)( الأُمحأ

ایم و او به آن خواهد  آیا كسى كه وعده نیكو به او داده »
مندش  رسید مانند كسى است كه از كاالى زندگى دنیا بهره

                                      

 .  12( تفسیر ابن کثیر، سوره حج، 56)
 . 31قصص: سوره ( 57)
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ایم ]ولى[ او روز قیامت از ]جمله[ احضارشدگان  گردانیده
 .« ]در آتش[ است

که واحدی در اسباب النزول از ابن عباس روایت می کند 
 در مورد حمزه بن عبدالمطلب و همتذکر گفت: آیت 

 .(58)مده استآد و ابوجهل بن هشام فر 

ِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلیأِه )  -5 ِمَن الأُمؤأ
بَ  نأ َینأَتِظُر َوَما َبدَُّلوا ــمأ مَ ـُـــ ُه َوِمنأهــــَفِمنأُهمأ َمنأ َقَضى َنحأ

 . (59)( َتبأِدیاًل 
اند كه به آنچه با خدا عهد  از میان مؤمنان مردانى »

بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسیدند 
و برخى از آنها در ]همین[ انتظارند و ]هرگز عقیده خود 

 . « را[ تبدیل نكردند

                                      

 .  31لقرطبی، سوره قصص: ( تفسیر ا58)
 . 93حزاب: سوره ا( 59)
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 .(60)س رضی اهلل عنهم اندان گویند آنان حمزه، مصعب و

یَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوالَّذِ  ه: )ابن جوزی در مورد آی
ُرُهمأ  دِّیُقوَن َوالشَُّهَداُء ِعنأَد َربِِّهمأ َلُهمأ َأجأ ُأوَلِئَك ُهُم الصِّ

حَ ــــــَونُ  اُب ـــوُرُهمأ َوالَِّذیَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ُأوَلِئَك َأصأ
  .(61)( الأَجِحیمِ 

اند آنان  و كسانى كه به خدا و پیامبران وى ایمان آورده »
همان راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود ]و[ 
ایشان راست اجر و نورشان و كسانى كه كفر ورزیده و 

 .« آنان همدمان آتشند ،اند آیات ما را تكذیب كرده

                                      

، مراد از انس درینجا انس بن النضر  93( تفسیر قرطبی، سوره احزاب: 60)
 . است، کسی که در غزوه احد شهید شد و او را مثله کرده بودند

 . 12حدید: سوره ( 61)
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ابوبکر، علی،  از جمله: تن : آنان چندضحاک گفته است
نهم شان عمر  حمزه و و، سعد زید، عثمان، طلحه، زبیر

 .(62)بود، رضی اهلل عنهم

                                      

 .  12( تفسیر قرطبی، سوره حدید: 62)
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 .در حدیث شریف تذکر یافته استآنچه : دوم

سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب رضی اهلل عنه از  -1
 .(63)روایت کرده استسلم  رسول اهلل صلی اهلل علیه و

است که: از ابن االثیر در اسدالغابة تذکر داده  -9
ابن عباس روایت شده که گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه 

، سپس (64)ر گفتیــهفت تکب ،سلم بر حمزه نماز گزارد و
را که آوردند با آن بر حمزه نیز  )شهیدی( یی هر کشته

نماز  او بر مرتبه و دواد نماز گزارد، تا اینکه هفت

                                      

؛  4200، حدیث شماره  3/912( به روایت حاکم در المستدرک، 63)
؛ و  4/932؛ و المعجم االوسط،  3/151طبرانی در المعجم الکبیر، 

؛ و صحیح الجامع الصغیر،  374سلسلة األحادیث الصحیحة، ص 
3152 . 

( دانشمندان ازدیاد شمار تکبیرات نماز جنازه را در همچو حالت که 64)
که همین میت  اصال پنج تکبیر است به معنی فضیلت و منزلتی است

نزد پیامبر صلی اهلل علیه و سلم داشت، پیامبر صلی اهلل علیه و سلم 
 . در مورد برخی از صحابه کرام چنین عمل کرده اند
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ز را می تواند فضلیت هفتاد بار نما کسی ، چه(65)گزارد
 سلم دریابد. از پیامبر صلی اهلل علیه و

: تذکر داده است «السیرة النبویة»ابن هشام در  -3
سلم بر جنازه حمزه  زمانی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و

 مصیبتی بزرگتر از مصیبت تو: هرگز به گفت ،ایستاد
نه ایستاده ام که از هیچ موقفی  خواهم شد و بهمواجه ن

: سپس گفت آور تر بوده باشد. این موقف برایم خشم
المطلب در زمره آمد و اطالع داد که حمزه بن عبد جبریل

و خدا  مردمان هفت آسمان حمزه بن عبدالمطلب شیر
پیامبر سوگند یاد کرد که  پیامبرش نوشته شده است، و

مثله خواهد کرد، ولی خداوند او را از  هفتاد تن از آنان را

                                      

( ابن ماجه به گونه مختصر در کتاب الجنائز روایت کرده است، شعیب 65)
ارناؤوط گفته است: این روایت طرق دیگری دارد که آن را تقویت می 

 . تذکر یافته است 1/120انچه در سیر اعالم النبالء، کند، چن
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نأ َعاَقبأُتمأ َفَعاِقُبوا ِبِمثأِل ) : فرمود چنین عملی نهی کرد و َواِ 
اِبِرینَ  ُتمأ َلُهَو َخیأٌر ِللصَّ  . (66)( َما ُعوِقبأُتمأ ِبِه َوَلِئنأ َصَبرأ

همان گونه كه مورد عقوبت قرار  ،و اگر عقوبت كردید »
]متجاوز را [ به عقوبت رسانید و اگر صبر كنید  ،اید گرفته

 .« البته آن براى شكیبایان بهتر است
تذکر داده  «اسد الغابة»چنانچه ابن االثیر در  -4

میان مردان  سلم در است که پیامبر صلی اهلل علیه و
: من گفت کشته های احد هر دو تن را یکجا می کرد، و

 .(67)در روز قیامت بر ایشان گواهم
سیرت  کتب حدیث و دررد زیادی اچنانچه در مو  -5

: از جابر که تذکر یافته است «اسد الغابة»له در از جم
در روز غزوه  نروایت است که گفت: بر کشته شدگان ما

حفر  ار  هاویة چشمکه معروزی  ؛غ بزنیمم چییاحد خواست

                                      

 . 193نحل: سوره ( 66)
 . 1972( به روایت بخاری، حدیث شماره 67)
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 خیره می شدند. کشته شدگان را تازه یافتیم کهو کرد 
)از  ده که این عمل پس از چهل سالعبدالرحمن افزو 

 .بود شهادت شان(

ضی اهلل عنهما عبداهلل ر ن ب از جابر شاسناد هابن سعد ب
ویه رضی اهلل عنه ا: زمانی که معروایت کرده که گفت

یت وی در احد جریان یابد، به او خواست چشمه ملک
نکه بر یا نوشتند ما نمی توانیم آن را جاری سازیم مگر

به پای  بیلتا آنگاه که جابر گفت: بگذرد،  قبور شهدا
د و از آن المطلب رضی اهلل عنه اصابت کر حمزه بن عبد

، معاویه رضی اهلل عنه خواست تا (68)خون جاری شد
احد استفاده کنند و در عین همجوار  همسلمانان از چشم
یر آن قرار مس در احد احترام شده و زمان قبور شهدای

که این شده تذکر یافت  ه در حدیث یادکناننگیرد، چ

                                      

 . 3/11الطبقات الکبری،  (68)
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یوسته حادثه چهل سال بعد از واقعه غزوه احد به وقوع پ
 ی که صداقت رسول اهلل صلی اهلل علیه وااست، حادثه 

 .یید می کندأاعجاز اسالم را ت سلم و

صفات حمزه رضی اهلل عنه این  مناقب و از بزرگترین
 رسول اهلل صلی اهلل علیه و .است که وی از اهل بدر بود

ال اهل بدر : چه میدانی ذات الهی بر حسلم فرموده اند
رد آنان گفت: آنچه می خواهید، انجام در مو  د کهو بواقف 

 .(69)بخشیده امرا من شما که ، دهید

  

                                      

؛ و صحیح مسلم،  9215: صحیح بخاری، حدیث شماره ( به روایت69)
 .  9424حدیث شماره 
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 مورد حمزه رضی اهلل عنه صحابه کرام در آنچه از: سوم
  آمده است:

غذایی  ،روزه بودالرحمن بن عوف وقتی برای عبد -1
من بود  : مصعب بن عمیر که بهتر ازآورده شد، او گفت

که هدار تکفین شد، در یک قطیفه را رسید و شهادتبه 
هایش برهنه می ین پوشانیده می شد پادااگر سرش ب

ی سرش برهنه م ،دندیپوشانمی هایش را یهرگاه پا و ،دگردی
شهادت رسید در حالی د به من بهتر بو  حمزه از و ،شد

 هایی برای ما نعمتسپس در دنیا  که از من بهتر بود.
غذا را  ، سپس گریان کرد وفراهم شد که مشاهده می کنید

 .(70))از شدت تأثر از آن غذا استفاده نکرد( ترک نمود
ص رضی اهلل عنه روایت شده سعد بن ابی وقا از -9

بن عبدالمطلب پیش روی رسول اهلل ــــ : حمزه که گفت

                                      

 . 1975( به روایت بخاری، حدیث شماره  70)
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می  ید ودو شمشیر می جنگ با صلی اهلل علیه وسلم ــــ
   .(71)یعنی من شیر یزدانم ،گفت: انا اسداهلل

  

                                      

 .  3/  3طبقات الکبری، ( ال71)
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 تربیتیهای بازتاب 

 

از پایان بحث در مورد سیرت سیدالشهدا  پیشیستی با
ی تربیتتاب های باز  این پیرامون ،حمزه رضی اهلل عنه

 .مل کردأت

حمزه رضی اهلل عنه متوجه زندگی  هرگاه به کار نامه و
تفاعل و عکس العمل فوری او را در این موقف و شویم 
 .کنیمه می حظحوادث مال با وقایع و او را مثبت تعامل

این  در رابطه به به حرف آن زن گوش داد وایشان 
آگاه بود. شخصیت آن  زیرا از ؛موضوع جویای دلیل نشد

همچنانکه جدیت آن زن و تأثر او را نسبت به 
صلی  آن حضرتمقابل در یری سلبی آن مشرک موضعگ

ا پیام خودش رفت تپس کرد،  مشاهدهسلم  اهلل علیه و
برساند که  یانام جهانتمآشکاری را به او بلکه به 
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در  از حق دفاع می کنند و که ندوجود دار  یاشخاص
از  .می نشانندجایش  ت می ایستند و آن را سربرابر شرار 

از  حمایت یی را در دفاع وئمبدأ طال اصل و سوی دیگر
در حالی : آیا محمد را اذیت می کنی گفت حق رقم زد و

که برادر زاده  : آیا محمد رانگفت ، ودین اویم من بر که
. است نشخصی از قبیله م است اذیت می کنی؟ یا نم

ن کرد مرد و در برابر مردم دلیلی را عنوامقدم شرا حق او 
 ازپیوند دینی است، نه جانبداری  ارتباط و اهمان :که

 حظه، هر چند در آن لقومگرایی جاهلیت عصبیت و
 و ارجمند ولی قاعده ،شده بودنهنوز به دین اسالم مشرف 

 .مبدأ بزرگی را عنوان کرد

 ه می کنید وحظری را نیز مالاین برخورد مطلب دیگ با
عبارت از برخورد مناسب به شخصیت عالی پیامبر آن 

 موصوف به اخالق حمیده ،سلم است صلی اهلل علیه و
حمزه  ای متصف بود که در آن وقت کافری همچون
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به حمایت از شخصیت پیامبر صلی  اردوارضی اهلل عنه 
 سلم نمود. اهلل علیه و

کامیاب  برداری از شخصیت های عالیجاه بهترین و الگو
ت الگو ترین روش تربیوی است که بیشتر به شخصی

یت برازنده، شخص ،ه که الگوثیر گذار بوده بویژ أبردار ت
 مؤثری چون حمزه رضی اهلل عنه باشد. پاک طینت و
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 امور پیشگام در همه

 

، به گونه بود گامهمیشه در همه امور پیش دیدیم چگونه و
اول  همیشه نخست و ، اواشتطبیعی تمیز و برازندگی د

 .بود

شخص مسلمان همیشه عالقمند و مشتاق است تا دست 
عه به همه افراد جامآورد های بزرگی داشته باشد، ولی 

ر نمی شود، برازنده شدن نیازمند یسفرصت برازندگی م
شماری است تا برازندگی اش را  هماهنگی توانایی های بی

تبارز دهد، چنین شخصی برای بدست آوردن مقصد و 
تالش بیشتر است، کسب چنین  هدفش نیازمند سعی و

آسان نبوده، او  پیامبرش سهل و برازندگی بر شیر خدا و
 ارزش های برازندگی زیر را در وجودش گرد آورده بود؛ 

 ،تماد به خودعا -
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  ،ید روشند -
  ،قوی و اشخصیت توان -
  ،توانایی اتخاد تصامیم -
 ، شجاعت مؤدبانه در تحقق واقعی تصامیم -
سایر هدفمندی مبادی، و  باور به سالمت و -

  .صفات اشخاص برازنده
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 بخش پایانی

 

با تذکر سیرت معطر شیر خدا که اسم وی برای همیشه با 
اریخ ثبت و حک شده خط زرین و ماندگار در دل ت

فراز راه نسل های آینده خواهد  علی براست، چراغی و مش
 کفایت می کندبود، این افتخار برای حمزه رضی اهلل عنه 

 له پیشگامان و پیشتازان بوده است،که او همیشه از جم
را دارد، فرمانده اولین فضیلت نخستین پرچم دار اسالم  او

ر گروپ نظامی، نخستین کسی که جرقه جنگ را شعله و 
بدر به قتل  غزوه اولین شخصی که مشرکی را درت، ساخ

 رسانید، از ذات الهی مسئلت می نمائیم تا پیروی گفتار و
ند به ما یارانش را که همصحبت پیامبر بود او و کردار

 ی که طریق و راه هدایت وعنایت فرماید، شخصیت های
رهمنمون شدند، خداوند از آنان راضی  کامیابی را به ما
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، گردانادرا در بهشت برین به ایشان ملحق  ما باد و
 .آمیـــن
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 1225التوزیع، ریاض،  البانی، مکتبة المعارف للنشر و
 .م

، دار الکتب العلمیة، بیروت، تاریخ، سنن ابن ماجه -10
 .[بدون]

سنن الترمذی، تالیف محمد بن عیسی بن سورة  -11
ابی الحلبی، مصر ترمذی، چاپ چاپخانه مصطفی الب

 .م 1237
چاپ چاپخانه سیر أعالم النبالء، تالیف ذهبی،  -19

 .م 9001یازدهم، بیروت، الرسالة، چاپ 
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مد بن اسحاق، دار سیرة ابن اسحاق، تالیف مح -13
 .المعرفة، بیروت

شام، المکـتبة العـلمـیة، ابن هـف ـتالی، السیرة النبویة -14
 .[بدون]، تـاریـخ بـیروت

ان، تالیف بیهقی، دار السلفیة، بمبی، شعب االیم -15
 .هند
اسماعیل بخاری،  بن صحیح البخاری، تالیف محمد -13

، م 1227ــــ بیروت، چاپ سوم،  دار ابن کثیر، دمشق
 .م 9000ر السالم، چاپ دوم، ریاض، دا

یب، تالیف البانی، چاپ صحیح الترغیب و التره -17
 .[بدون]المعارف، ریاض، تاریخ 

صحیح الجامع الصغیر و الفتح الکبیر، تالیف  -12
، مکتب االسالمی، بیروتناصر الدین البانی، چاپ ال

 .م 1222چاپ سوم، 
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صحیح مسلم، چاپ دار المعرفة للطباعة و النشر،  -12
ر السالم، چاپ دوم، ریاض، ، دا[بدون]اریخ ، تـبـیروت
 .م 9000

الطبقات الکبری، تالیف ابن سعد، چاپ دار احیاء  -90
 .م 1223بی، بیروت، چاپ اول، التراث العر 

عبداهلل حاکم، ستدرک علی الصحیحین، تالیف ابو الم -91
 .م 1220العلمیة، بیروت، چاپ اول، ار الکتب چاپ د

بل، چاپ مؤسسة الرسالة، تحقیق مسند احمد بن حن -99
 .[بدون]شعیب االرناؤوط، بیروت، تاریخ 

سم طبرانی، چاپ ای القیین، تالیف ابالشام مسند -93
مؤسسة الرسالة، تحقیق حمدی السلفی، بیروت، تاریخ 

 .[بدون]
ی ابالمصنف فی االحادیث و اآلثار، تالیف ابن  -94

التوزیع، شیبة، چاپ دار الفکر للطباعة و النشر و 
 .م 1222بیروت، چاپ اول، 


