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    اسداهللا و سيدالشهداء
  

 رفته عميق خواب به لهوبازي و عبادت و تالش و كار روزي از پس مكه شهر

 ينيمـه  در نفر يك شهر اين اين در اما غلطيدند،مي رختخواب در آن مردم و بود،
 بعـد  سپس كرده، استراحتي تا رفته رختخواب به دمسپيده در و شد،مي بيدار شب

   آيد.مي بيرون رختخواب از شوق با و شده لسرحا خستگي رفع از
 بـراي  كـه  محلـي  به خود خداي با ديدار براي و داشت، وعده خود خداي با او

 و پـردازد، مـي  او بـا  نيـاز  و راز و خـدا  با مناجات به و رفته بود داده اختصاص نماز
 به دلش ،شدمي بيدار زاريش و گريه صداي و پرسوزش يناله از همسرش هرگاه

-مـي  او از و خوانـد مـي  خـودش  از مراقبـت  و آرامش به را او و سوختمي لشحا
 (خديجه گفت:مي او به آلوداشك چشماني با جواب در اما بخوابد، كمي تا خواست

  است) رسيده سر به خواب زمان
آلود بودنـد و  ببا اينكه او بيداركردن قريش را شروع كرده بود، اما هنوز خوا

 نمـوده ز چشمانشان نرفته بود. او دعوت خود را تازه شروع خواب به طور كامل ا
و در آغاز راه بود، و مردم را به طور مخفي و به دور از سر و صـدا و هيـاهو    بود

  كرد. دعوت مي
 مـردم  سـاير  ميـان  از بود، اندك بودند، آورده ايمان كه كساني تعداد روزها آن

 هـم  زيـادي  رغبـت  و داشـتند مي دوست را او همچنان كه بودند كساني نيز مكه

 آداب و فشـار،  جامعه، محيط، عرف، مانند عواملي اما آورند، ايمان او به كه داشتند

  .بود نموده متردد را آنان و شده اسالم به گرويدنشان مانع موروثي رسوم و
يكي از اين افراد حضـرت حمـزه پسـر عبـدالمطلب، عمـو و بـرادر شـيري        

  بود. �پيامبر
 حقيقت از و دانستمي خوب را اشزادهبرادر كمال و تعظم »حمزه«حضرت

  داشت. كامل آگاهي خصلتهايش و او تبليغ و دعوت
-مـي  را خود يزادهبرادر كه عموهايي تمام مانند به را او تنها »حمزه«حضرت

 دوسـت  و برادر كه دوستي و برادر مانند به را پيامبر او بلكه شناخت،نمي د،نشناس

 نسـل  يـك  فرزنـدان  و سـال  و سـن هم دو هر زيرا شناختمي شناسد،مي را خود

 رشـد  هم كنار در و خانه يك در بودند،

 هـم  بـازي  هم و شدند، بزرگ و كردند

  بودند. نيز
 راه يك هر جواني در اينكه وجود با

ــود ــيش در را خ ــد، پ ــرت گرفتن  حض

 هــا،خوشــي بــه رســيدن راه »حمــزه«

 در جـايي  كـردن  پيـدا  دنيايي، لذتهاي

 را مكـه  بزرگـان  و اشراف سران، ميان
 علت به �محمد حضرت و كرد، دنبال

 قلب به متعال خداي سوي از كه نوري

 و پــاك را روحــش و جســم و تابيــد او
 دور زنـدگي  هياهوي از كردمي نوراني

 پيرامـون  در دقـت  و تأمـل  به و نموده

 پيـام  دريافـت  براي شدن آماده و خود

 ديگـر  راهـي  به او لذا داشتمي وا حق

  .رفت
 و راه يك هر جواني در آنان هرچند
 امــا گرفتنــد، پــيش مخــالف مســيري

 از لحظـه  يـك  پيامبر فضايل و اخالق

 و نشـد  خـارج  »حمـزه « حضرت ذهن
  نماند. دور

ــزه« حضــرت روزي ــا »حم ــه بن  ب

 شـد  خارج خانه از اشهميشگي عادت

 و اشـراف  از افـرادي  و رفت كعبه به و
ـ  كعبه اطراف در را قريش بزرگان  د.دي

   

 زندگي صحابه:
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  داد.مي گوش كردند،مي بدلورد كه سخناني به و يافت حضور آنها مجلس در
 آثـار  بار نخستين براي »حمزه« و بود، �»محمد« حضرت آنان سخن محور

 از و كرد،مي مشاهده آنان چهره در را دعوتش و خود يزادهبرادر از قريش نگراني

 را نگرانـي  ايـن  شـدت  مـرارت  و وحشـت  كينه، و حقد سراسر و دارنيش سخنان
  زد.مي حدس

 يـا  ،نـد دادنمي اهميتي و ندكردنمي توجهي دعوتش و حضرت به قبالً قريش

 و انـدوه،  و غـم،  و كـرد، مـي  فـرق  وضع امروز اما ،ندكردمي تظاهر چنين حداقل
 الأقـل  يـا  كـردنش  مطيـع  و گرفتـه  را وجودشـان  سراسر حالي پريشان و نگراني

  بود. شده آرزو برايشان كردنش ساكت
 گفـت  و كرد طوالني و بلند خنده سخنانشان، شنيدن از پس »حمزه« حضرت

  هستيد. نگران اندازه از بيش شما
 »محمـد « دعوت خطرات بر »حمزه« كه شد متذكر بود جلسه در كه جهلابو
 كـه  هـم  چنـان  آن موضوع كه كندمي وانمود چنين اما است، واقف بيشتر همه از

 رختخـواب  بـه  آسـوده  خيال با شبها و سازد آرام را قريش تا نيست، گوييدمي شما

 و داده نتيجـه  اشزادهبـرادر  تالش دريابند شوند، بيدار خواب از صبح وقتي و روند
  است. شده خارج دستشان از اوضاع كنترل

 بـر  و دادنـد  ادامه خود تهديدات به و گفتند پي در پي را خود سخنان حاضرين

 حضـرت  كردنـد.  پافشاري و تأكيد »محمد« حضرت با برخورد در شدنشان جدي

 خشـمگين  و ناراحـت  هم گاهي و كردمي تبسمي بحثشان به گاهي هم »حمزه«

 را خـود  خانه راه يك هر و رساندند آخر به را خود گفتگوي افراد كه زماني شد،مي
-مي فشار او به و شد مطرح حمزه ذهن در جديدي مطالب و مسايل گرفت، پيش
-زادهبـرادر  با را آنها است الزم مسايل اين شدن روشن براي دريافت وا و آوردند،
  گذارد.! ميان در اش

***  
 دعوت قبال در قريش جنجال و جار رسيدمي كه روزي هر و گذشت،مي زمان

 زمـان  چـه  هـر  و گرفت،مي شدت او با برخوردشان و شدمي بيشتر و بيشتر پيامبر

 و خشـونت  جـويي عيـب  به و شدمي ترتند و ترشديد سخنان اين رفت،مي جلوتر
   داشت. نظر زير را اوضاع دور از هم »حمزه« حضرت و يافت،مي تغيير تهديد

 قريش، آزار و اذيت و تهديدات برابر در اشزادهبرادر پايداري و استقامت ثبات،

 هـم  قريش براي و بود واداشته تعجب به را او دعوت و ايمان راه در او، فداكاري و

  بودند. نديده چيزي چنين كسي از حال به تا آنان زيرا داشت، تازگي
 و صـداقت  بـه  نسـبت  را كسـي  توانسـت مـي  ترديد و شك هنگام آن در اگر
 هرگـز  شـكي  چنـين  كنـد،  ترديـد  دچار پيامبر اخالقي سجاياي و اخالق عظمت

 »حمزه« حضرت ذهن به توانستنمي
 را محمـد  حضرت او چون چرا يابد، راه
  شناخت.مي بهتر و بيشتر همه از

-مـي  كـودكي  دوران از را پيامبر او
 هم و كودكي دوران در هم او شناخت.

-بي و واال داريامانت و پاكي درجواني
 آن از و كـــرده مشـــاهده را نظيـــرش

  داشت. كامل اطالع
ي خـودش و  او پيامبر را به انـدازه 

شناخت، زيرا آنـان  شايد هم بيشتر مي
-م به دنيا آمدهدر فاصله كوتاهي از ه

اند، و با اند، و در يك خانه متولد شده
بـه  و  هم و در كنار هم بـزرگ شـده  

او ديده  .انددوران بلوغ و جواني رسيده
 �بــود كــه زنــدگي حضــرت محمــد
است!  سراسر پاكي و درخشندگي بوده
اي ايــن او حتــي نديــده اســت شــبهه

پاكي را آلوده كرده باشد. او هرگز بـه  
روزي او ناراحت، غمگين  ياد ندارد كه

، و يا حرص و يا مأيوس و نااميد بوده
و طمع داشـته و يـا بـه لهـو و لعـب      

  پرداخته باشد.
 كـه  نبـود  انساني »حمزه« حضرت

 باشـد،  منـد بهره جسمي نيروي از تنها

 نيـز  قوي و پويا و واال عقلي از او بلكه

 طبيعي وي براي لذا است،بوده برخودار

 صـداقت  فقط او از كه انساني از نيست

 نمـوده،  مشـاهده  كامـل  داريامانت و

 كـاري  بـراي  او رو اين از د،ننك پيروي

 عقل دهدمي روي نزديك آينده در كه

  .نمودمي هماهنگ را خود قلب و
  رسيد. موعود روز

 عــادت بــه بنــا »حمــزه« حضــرت

 خانه از و برداشت را كمانش هميشگي
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 نـوعي  بـرايش  و بود شكار كه خود يهميشگ كار سراغ به رفتن براي و شد، خارج

 آن در و داشـت  دوسـت  بسـيار  را شـكار  شد. صحرا راهي بود هم تفريح و ورزش

   داشت. هم خاصي مهارت
 بـراي  قبلـي  عـادت  به بنا و بازگشت شهر به و گذراند صحرا در را روزي چند

 بـود  جـدعان  بـن  عبـداهللا  خـادم  كه زني با كعبه نزديكي در رفت. كعبه به طواف

 كـه  بدان اباعماره :گفت وي به ديد را »حمزه« حضرت كه وقتي زن كرد. رخوردب

 محمد اتبرادرزاده با ناشايستي برخورد جهل)(ابو هشامبن ابوالحكم پيش ساعاتي

 را او آنكـه  از پـس  و رفت طرفش به ديد، نشسته آنجا در را اتبرادرزاده او .داشت
 ناراحـت  و رنجانيـد  بسـيار  را او كـه  ايگونه به گفت او به بدي كلمات كرد، اذيت

 »حمزه« حضرت و كرد بازگو »حمزه« حضرت براي كامل بطور را اتفاق زن كرد،
 دسـت  بـا  آنگاه و كرد، درنگ ايلحظه سپس داد، گوش زن سخنان به خوب هم

 در را ابوجهـل  اينكـه  اميـد  بـه  و گذاشـت  اششانه بر و برداشت را كمانش راست

 را ابوجهـل  .رفت كعبه به قوي و محكم هاييگام با و سرعت با بيابد، كعبه اطراف
 اسـت.  گفتگـو  و بحث سرگرم قريش اشراف و بزرگان از چندي با كه ديد آنجا در

 شد نزديك ابوجهل به اندازدمي طرف دل به هراس و خوف كه حالتي با و آهسته

 آن از خون .ردك زخمي را سرش و زد او سر به تمام شدت با و برد باال را كمانش و

 واكنشـي  ابوجهل مجلسيانهم آنكه از قبل و پوشاند را صورتش و سر و زد بيرون

 و امپذيرفتـه  را امزادهبـرادر  دين من اينكه وجود با« گفت: ابوجهل به .دهند نشان
 اگـر  ؟دهـي مـي  دشـنام  او بـه  ،دارم باور و قبول داردمي اعالم و گويدمي را آنچه

  ».بگو من به را سخنان آن داري جرأت
 و شـده  شـان هسركرد و رهبر به كه اهانتي ابوجهل مجلسيانهم دقايقي براي

 كردنـد،  فراموش را است جاري آن از خون شده وارد سرش به كه ايضربه اثر در

 كـه  كلمـاتي  يعنـي  كنند.مي فكر شد نازل آنها بر صاعقه مانند به كه كلماتي به و

 فكـر  او ماننـد  بـه  و است (محمد) دين بر كه گفت و كرد اعالم »حمزه« حضرت

 تفكـر  به و كرد، مبهوت و مات و گيج را آنان ايد.نميم تكرار را او سخن و كندمي

 بـه  و آورده اسالم قريش، جوانان ترينگرامي و ترين،قوي از »حمزه« آيا انداخت:

  است؟! گرويده محمد دين
 شدمي تصور زيرا بود، دخواه قريش براي بزرگي مصيبت حادثه، اين ترديدبي

 را آن برابر در استقامت و ايستادگي و ندارد را اتفاق اين از ممانعت توان قريش كه
  ديد.مي مشكل و سخت

 به را قريش بزرگان از تعدادي »حمزه« حضرت آوردن اسالم كه نيست شكي

 افرادي خود پيرامون در �محمد حضرت و كرد، خواهد تشويق اسالم به گرويدن

 خواهنـد  دعـوتش  كار ادامه به اشاراده و عزم شدن ترقوي موجب كه ديد دخواه

 در آمـد،  فـرود  هـا آن بر صاعقه مانند به »حمزه« حضرت كلمات كه روزي و شد

 قريـب عـن  كـه  بود آن گوياي حقيقت

 هاآن بر كه هاييتيشه ضربات زير بتها

 شد، خواهند شكسته آمده خواهد فرود

 بـه  و گشت ندخواه نابود خدايانشان و

 شـد.  خواهنـد  بيدار و آمد خواهند خود

 را خود اسالم حمزه حضرت گونه بدين
 و كـرد،  اعـالم  شهر بزرگان محضر در

 گيج بوده، هاآن با ابوجهل كه را جمعي

 حال به را آنان و كرد رها زدهحشت و و

 نااميـدي  و يـأس  بـا  تـا  گذاشـت  خود

   كنند. نرم پنجه و دست
 خـود  صـورت  بـه  دسـتي  ابوجهل

 بـود  پوشـانده  را آن كـه  خوني و كشيد

 كمـانش  هم حمزه حضرت و كرد پاك

 تمـام  قدرت با و گذاشت اششانه بر را

  گرفت!! پيش را خانه راه
 و نافــذ عقلــي حمــزه حضــرت
ــه او .داشــت ســالم ضــميري ــه ب  خان

 رفع و استراحت كمي از پس و برگشت

 داد روي برايش كه اتفاقي به خستگي،

 و انديشـيد  خود اسالم اعالم ينحوه و
 يـاد  بـه  او كـرد،  بازنگري و مرور را آن

 گرفتـار  و شـد  عصـباني  وقتي كه آورد

 بـه  تعصـبش  و غيرت و گرديد حميت

 بــه ،گرفــت را او خشــم و آمــد جــوش

 را خـود  اسـالم  العمـل، عكـس  عنوان
  كرد. اعالم
 دونب كه اشزادهبرادر از اينكه از او

 يـاد  بـدي  بـه  اسـت  ياور و يار و حامي

 گيـرد  قـرار  تعـدي  و ظلم مورد و شود

 بخـاطر  و گشـت  خشـمگين  و ناراحت

 هاشـم بنـي  كرامـت  و تعـزّ  به اينكه

 تحريك شتعصب و غيرت شده، تعدي

 كـار  آن بـه  دست كه ابوجهل به و شد
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 .خروشـيد  وي بر ترتمام هرچه عصبانيت با و كرد زخمي را او و برد يورش بود زده
  گرفت. را وجودش سراسر خشم
 يسـابقه  كـه  دينـي  خـود،  قـوم  و نياكـان  ديـن  از بخواهد كه كسي براي اما
 و هـا ويژگـي  از كـه  جديـدي  ديـن  و بردارد دست دارد، ساله هزار چند و طوالني
 روش و راه كند، قبول است اطالعبي آن حقيقت از و ندارد زيادي خير آن محاسن

   است؟ اين آن
 و پاكي و »محمد« رتحض صداقت به هم لحظه يك حتي او كه است درست
 آنهـم  جديدي دين انسان است درست آيا اما ندارد، و نداشته شك هدفش درستي

 بـه  داشت خواهد هم تبعاتي طبعاً و كندمي ايجاد كه مسؤليتي و تعهد همه اين با

 كـه  جديـد  دعـوت  ؟دپـذير ب عصـبانيت  و خشم هنگام در »حمزه« حضرت مانند

 ايويـژه  احترام از و دارد خاصي جايگاه او قلب در است، آن دارپرچم اشبرادرزاده

 و ديـن  ايـن  پيـروان  از يكـي  كـه  شده مقدر چنين برايش اگر اما .است برخوردار
 مـدافعان  و حاميان و آوردگانايمان از يكي و باشد دعوت اين به دهندگان اجابت

 و خشـم  هنگـام  در آيـا  باشـد؟  زماني چه بايد آن اعالم و پذيرفتن زمان ،شود آن
 مسـأله؟  در تدبر و تفكر از بعد يا است؟ تعصب و حميت شدن تحريك يا و غضب

 حضـرت  انديشـه  و تفكـر  صـفاي  و پـاكي  و ضـمير  سالمت پايداري، و استقامت

 قـرار  دقيق و درست بازنگري و برسي مورد دوباره را مسأله تا واداشت را »حمزه«

 قـرار  بررسـي  و رتدب وردم را آن و كرده فكر موضوع در دوباره او جهت بدين دهد،

 هاشب .نداشت قرار و آرام او مدت اين در .داد اختصاص امر اين به را روزها و داد،

    رفت.نمي خواب به چشمانش
 و قديم دين ميان و داد قرار بررسي مورد را اسالم كه همين »حمزه« حضرت

 يـد جد ديـن  به نسبت خاصي محبت و آمد خود به فطرتش كرد، ايمقايسه جديد

   .آمد وجود به او در نفرتي قبلي دين به نسبت و شد، ايجاد دلش در
 كعبـه،  مـورد  در او شيرين و تلخ هايخاطره و ياد نفرت، و محبت اين كنار در

 ايـن  كـه  ظاهري بزرگي و عظمت بودند، برگرفته در را كعبه كه بتهايي و خدايان

 بـه  يكبـاره  بـه  بود ردهك عطا مكه و قريش به ،انسان توسط شده تراشيده خدايان

 كـل  از شـدن  جـدا  يعني دين اين از شدن جدا .شدند زنده و كردند خطور او ذهن

 سـخت  بسيار چيزي چنين پيداست و است، ساله هزار چند هايوابستگي و تاريخ

 آغاز را خود شدن جدا مشكل، و سختي اين وجود با »حمزه« حضرت اما باشد،مي

 حالتي چنين انساني براي است ممكن چگونه ،كهبود آورتعجب هم برايش و كرد،

 و كنـد  پوشـي  چشم خود پدري سالههزار چند دين از سرعتي چنين با و آيد پيش
 داد، ادامه خود تفكر به برد،مي بهره سالمي خرد و عقل از كه او ولي بردارد؟ دست

 بـه  دنرسـي  و او مشكل حل به قادر تنهايي به او عقل كه شد متوجه نهايت در اما

 پناه آن به و آورد روي غيب به تمام صداقت و اخالص با رو اين از نيست، حقيقت

 بـه  آنجا در و رفت كعبه كنار به او برد.

 و پرداخـت،  زاري و تضـرع  و نياز و راز
 طلبيد كمك به را هستي مطلق قدرت

 راسـت  راه بـه  و بنماياند او به را حق تا

 را موضـوع  دهيد اجازه نمايد. هدايتش
  بشنويم: او خود زا

 ديـن  از اينكـه  از بعـد  و سپس «...

 يكـرده  از شـدم،  خارج خود قوم و پدر
 در بزرگـي  شك و گشتم پشيمان خود

 چشـمانم  ايگونـه  بـه  شـد،  ايجاد من

 بـا  و رفـتم  كعبـه  بـه  رفتند.نمي خواب

 مـن  بـه  خواسـتم  خدا از زاري و تضرع

 هدايتم حق به و كند عطا صدر انشراح

 مـن  بـه  كـه  ترديـدي  و شك و نمايد،

 متعـال  خداي سازد. برطرف داده دست

 بـه  نسـبت  و كـرد،  اجابـت  مـرا  دعاي

 و يـافتم  اطمينـان  خـود  عمـل  درستي
   كردم. پيدا قلبي يقين

 و رسـيدم  �پيامبر حضور به آنگاه
 را داد دسـت  مـن  به كه وضعي و حال

 دعـا  بـرايم  نيز او و كردم بازگو برايش

 ديـن  بـر  مـرا  تـا  خواست خدا از و كرد

    ».گرداند قدم ثابت اسالم
 ايمـان  ينحـوه  و مـاجرا  بـود  اين

  ».حمزه« حضرت آوردن
 و حمـزه  حضـرت  آوردن ايمـان  با

 قدرت اسالم، ،�محمد به او گروييدن

 كــوهي ماننــد بــه او و يافــت، عــزت و

ــار در ثابــت و اســتوار  قــرار پيــامبر كن

 و پيــامبر از تمــام قــدرت بــا و گرفــت
  نمود. اعدف و كرد حمايت يارانش

ــي ــل وقتـ ــان در را او ابوجهـ  ميـ

 را هابرخورد اين عاقبت ديد، مسلمانان
 جلوگيري براي و يافت، ويرانگر جنگي
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 و پيـامبر  شـكنجه  و اذيـت  و آزار به را قريش سران اسالم گرفتن قدرت و رشد از
 آرام را خـود  كينـه  و خشـم  هـم  طريق اين از تا كردمي تشويق و ترغيب يارانش

  بكشاند. نابرابر جنگي سوي به را مسلمانان هم و سازد
 بگيـرد،  را هـا آزار و اذيت همه جلو نتوانست »حمزه« حضرت كه است طبيعي

 اسالم به ضمناً گرديد. مسلمانان از حمايت براي مانعي و سپر شدنش مسلمان اما

 شدن مسلمان براي تشويقي و ترغيب خطاب بنعمر حضرت سپس و او گرويدن

  گرديد. قبايل ادافر از بسياري
 و ثـروت  و مـال  شـد،  مسلمان و آورد ايمان كه روز همان از »حمزه« حضرت

 و خـدا  راه در دارد كـه  را چههر شد حاضر و كرد، اسالم وقف را خود جان و حيات
 بزرگ لقب �پيامبر كه بود مخلصانه و صادقانه چنان راه اين در و كند، فدا اسالم

  داد. او به را اهللا)رسول (اسد و (اسداهللا)
 در داد، نشـان  خـود  از مكه در كه هاييفداكاري از گذشته مطلب اين تأييد در

 مسلمانان گروه و دسته نخستين كه جايي تا بود. چنان هم هجرت از بعد و مدينه

 فرمانـدهي  بـه  رفتنـد،  آنهـا  مصـاف  بـه  قـريش  مشركان با شدن روبرو براي كه

 تهيـه  سلم و عليه اهللاپيامبرصلي كه رقيبي و لوا نخستين و بود، »حمزه« حضرت

  داد. »حمزه« حضرت به داد، كسي به و كرد
 حضـرت  گرفتند، قرار هم برابر در »بدر« در كفر سپاه با اسالم سپاه كه زماني

  بود. نبرد ميدان ساز شگفتي »حمزه«
 رييس ابوسفيان همراه به ناكام، و مأيوس قريش يخورده شكست سپاه وقتي

-بـي  بـدن  كه حالي در و بازگشتند مكه به زدهوحشت مسلمانان نظروردم كاروان
 خلـف، بـن اميـه  ربيعـه، بـن شيبه ربيعه، بن عتبه ابوجهل، مانند قريش سران جان

 حـارث،  بـن  نفيـر  عتبـه، بن وليد مخزومي، اسد عبيد، بن اسود معيط، ابيبنعقبه

 زمين بر قريش بزرگان و سران از ديگر نفر هاده و عدي بن طعمه سعيد، بنعاص

 و نبردند ياد از را بزرگ شكست اين هيچگاه بودند، هكرد رها و گذاشته بجا كارزار
  بودند. انتقام فكر در مدام

 انتقـام  گرفتن براي و نگذاشتند پاسخبي را فاحش و بزرگ شكست اين قريش

 و تجهيـزات  و آمـاده  را خود حيث هر از شدگانشان كشته و خود آبروي و شكست
  كردند. تهيه نيز را الزم امكانات
 بـه  نيـز  را خـود  پيمـان هـم  قبايـل  ،خود افراد بر اضافه قريش مقرر، زمان در

  كرد.مي فرماندهي ابوسفيان را سپاه بردند. مسلمانان مصاف
 رضـي  »حمـزه « حضـرت  و پيامبر نفر دو دنبال به جنگ اين در قريش سران

 ايـن  مـورد  در را آنـان  نقشـه  و سخنان يشخص اگر كه ايگونه به بودند عنه اهللا

 متوجه بخوبي شنيد،مي جنگ ميدان و مدينه طرف به حركتشان از قبل در جنگ

  است. »حمزه« حضرت �پيامبر از بعد جنگ اين از آنان مقصود كه شدمي

آنان قبل از خارج شدن از مكـه و  
حركت به سـوي مدينـه، شخصـي را    

تعيـين  » حمزه«براي كشتن حضرت 
بودند، و او هم كسي جز وحشي كرده 

-نبود. وحشي برده بود و مهارت فوق
اي در پرتاب نيزه داشت. سـران  العاده

اي را كـه بـه وحشـي    قريش وظيفـه 
سپرده بودنـد، فقـط كشـتن حضـرت     

بود و از او خواسته بودند كه » حمزه«
ي جــز بــه ايــن موضــوع بــه مســأله 

  ديگري فكر نكند.
 بسـيار  پـاداش  كـار  ايـن  براي آنها

 آنـان  گرفتنـد.  نظر در برايش را بزرگي

 در كـه  صـورتي  در دادنـد  وعـده  او به

  شد. خواهد آزاد شود، موفق كارش
 بود. مطعم جبيربن يبرده (وحشي)

ــر و ــدر در عمــويش جبي ــه ب  دســت ب

 به او بود. شده كشته »حمزه« حضرت

 جنـگ  ايـن  در اگر« بود. گفته وحشي

 خـواهي  آزاد برسـاني  قتـل  به را حمزه

  !».شد
 عتبـه  دختـر  هنـد  به را وحشي جبير

 انجـام  به را او هند تا داد ابوسفيان همسر

 در هند سازد. آماده و كند تشويق كار اين

 كشـته  فرزندش و برادر، عمو، پدر، (بدر)

 كـه  بودنـد  داده خبـر  او بـه  و بودند شده

-شـده  كشته حمزه توسط مستقيماً اينان
 داشـته  دخالت شدنشان كشته در يا و اند

 يهمـه  از بيشـتر  دليـل  همين به ت.اس
 بـه  را مكـه  مـردم  قـريش  زنان و مردان

 و كـرد، مـي  تشـويق  مسلمانان با جنگ
-كشته انتقام گرفتن تالش، اين از هدف
 حضـرت  رسـاندن  قتـل  بـه  و خود هاي

    بود. حمزه
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 به نسبت كه ايكينه و خشم انتقال كارش سپاه حركت از قبل روزي چند هند

 ايـن  در او مسـئوليت  و وظيفـه  تعيـين  و (وحشي) به شتدا دل در حمزه حضرت

  بود. جنگ
 تـرين گرانبهـا  رسـاند،  قتل به را حمزه و شود موفق اگر داد وعده وحشي به او

 مـال  اينها گفت او به و داد خوهد او به باشد داشته تواندمي زن يك كه زيورآالتي

  بود!! خواهد تو
 موفـق  صـورت  در كـه  ورآالتزي آن ديدن و آزادي يوعده شنيدن با وحشي

 آرزوهـايش  بـه  رسيدن و جنگ يلحظه رسيدن براي شد، خواهد مالكشان شدن

  كرد!!مي شماري لحظه و تابيبي
 كشـتن  جنـگ،  طـرح  و نقشـه  اساسـي  و اصـلي  هـاي بخش از يكي بنابراين

  بود. »حمزه« حضرت
***  

 در و كـرد  حركـت  مدينـه  طـرف  به قريش سپاه و رسيد فرا (احد) جنگ زمان

 دو و آمدنـد  آنهـا  مصـاف  بـه  هم مسلمانان زد اردو (احد) كوه در و مدينه ينزديك

 عـادت  بـه  بنـا  را خود رزم لباس »حمزه« حضرت .كشيدند صف هم دربرابر سپاه

 در او بـود.  كـرده  مزين و آراسته داشت سينه بر كه مرغي شتر پر با اشهميشگي

-مـي  سـو  آن و سـو  اين به ،گرفت قرار بود مرگ و حيات ميدان كه جنگ ميدان
 مـرگ  گويي .كردمي جدا بدن از را سرش ايضربه با ديدمي را دشمني تا و تاخت

  است. انداخته سايه جنگ ميدان بر و است
 آنان �پيامبر كه اندازانيتير اگر و كردند حمله دشمن به يكباره هم مسلمانان

 تـرك  را خـود  جـاي  حالي هيچ در بود خواسته آنان از و داده قرار خود محل در را

 دشـمن  كـار  كردند،نمي ترك را خود محل جنگي غنايم نمودن جمع براي نكنند،

 اجـازه  قريش سواراناسب به خود هايسنگر كردن رها با آنان اما .شدمي يكسره

 شـكاف  از سـواران  اين كنند. را استفاده بيشترين آمده دست به فرصت از تا دادند

 سرنوشت .نمودند گيرغافل را آنها و كردند حمله سلمانانم به پشت از آمده بوجود

 گرفتار مسلمانان .تغييركرد كند، دشمن گورستان را جنگ ميدان داشت كه جنگ

  دادند. دست از را زيادي دوستان و شدند
 تـالش  و عزم شكست از جلوگيري براي ،شد جريان متوجه »حمزه« حضرت

 مصـاف  بـه  و كـرد مي تاز و تاخت يشتريب توان و قدرت با .كرد چنداندو را خود

  رفت.مي دشمن
 آغاز همان از نداشت، »حمزه« حضرت رساندن قتل به جز كاري كه (وحشي)

 اشنيـزه  پرتـاب  براي مناسب فرصتي آمدن پيش انتظار به و داشت نظر زير را او

  بشنويم: او خود از را موضوع دهيد اجازه ماند.

 ماننـد  بـه  و هسـتم  جشي من «...

 كـافي  مهـارت  نيزه پرتاب در هايجش

 پـيش  كـم  خيلـي  كه ايبگونه داشتم،

  برود. خطا پرتابم آمدمي
 طـرف  دو و شد شروع جنگ وقتي

 حمـزه  سراغ من تاختند، هم به نبرد در

 ماننـد  بـه  ديدم يافتم را او وقتي رفتم.

 بــا .كنــدمــي غــرّش خاكســتري شــير

 جنگجويـان  جـان  شمشـيرش  ضربات

ــاراي ســيك .گرفــتمــي را قــريش  ي

 خود من نداشت. را برابرش در ايستادن

 انجـام  بايسـت مـي  كـه  كاري براي را

 درختـي  پشـت  در .كـردم  آمـاده  دهم،

 تيررسم در تا شدم منتظر و شدم پنهان

 كـه  شـود،  نزديك من به يا ،گيرد قرار

 بـه  و شد پيدا عبدالعزي)بن(سباع ناگاه

 ديـد،  را حمزه وقتي رفت. حمزه طرف

 البظـور  مقطعه پسر گفت: و غريد او بر

 نقـش  و زد او بـه  ايضـربه  سپس بيا،

   كرد. زمينش
 تكـاني  را خـود  نيـزه  هنگام اين در

ــرينشــانه و دادم  از وقتــي كــردم، گي

 را آن شـدم  راضـي  خـود  گيـري نشانه
 از و خورد او شكم به نيزه كردم. پرتاب

 زمـين  بـر  آمـد.  بيـرون  پايش دو ميان

 آيـد،  طرفم به خواست و شد بلند افتاد،

 هـم  مـن  داد. جان و افتاد ،نتوانست اما

 .آوردم بيرون بدنش از را امنيزه و رفتم
 منتظـر  آنجـا  در و برگشـتم  اردوگاه به

 مـن  بـه  كـار  همـين  فقط چون ماندم.

 او من نداشتم. ديگري كار و شد سپرده

  ».كشتم آزاديم آوردن بدست براي را
  گويد:مي چنين ادامه در او
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 �پيـامبر  كـه  روزي آوردم، دسـت  بـه  را خود آزادي م،بازگشت مكه به وقتي«

    رفتم. طائف به و گريختم مكه از من آمد، مكه به و كرد فتح را مكه
 يـا  يمن، شام، به گرفتم تصميم رسيدند، �پيامبر حضور به طائف هيأت وقتي

 بـه  سـوگند  اسـت،  شده چه را تو مرد اي گفت: من به مردي اما بروم، ديگر جاي

 عمـل  او يگفتـه  بـه  رسـاند. نمي قتل به هرگز آورد اسالم كه را كسي يامبرپ خدا

 و رسـيدم  پيـامبر  خـدمت  بـه  رفتم. مدينه به پيامبر حضور به رسيدن براي .كردم
 هسـتي؟  وحشـي  تو آيا فرمود: ديد مرا پيامبر وقتي آوردم. زبان به را حق شهادت

 بـرايش  را حمـزه  شـدن  شـته ك ينحوه تا خواست من از اهللا.رسول يا آري گفتم:

 به سخنانم رساندن اتمام به از بعد كردم. بازگو برايش را ماجرا هم من كنم، بازگو

ـ  نشـان  من به را خودت ديگر خواهممي شما از تو. بر واي فرمود: من  مـن  ،يدهن

 پيـامبر  م،نداد نشان او به را خود يافت وفات كه روزي تا و بعد به لحظه آن از هم

   شدم.مي دور آنجا از من رفتمي هك كجا هر به
 بـا  نيـز  من رفتند، يمامه حاكم كذاب، يمسيلمه جنگ به مسلمانان كه زماني

 دو وقتـي  بـردم.  خـود  با بودم رسانده قتل به آن با را حمزه كه اينيزه و رفتم آنها

 جنـگ  ميـدان  در دسـت  بـه  شمشير را كذاب يمسيلمه شدند، درگير هم با سپاه

 آن شدم، مطمئن خود گيرينشانه از وقتي و گرفتم نشانه او سوي به ار نيزه ديدم،

 ينيـزه  بـا  مـن  اگر شد. زمين نقش و كرد اصابت او به .كردم پرتاب يشسو به را
 بـدترين  عـوض  در م،رسـاند  قتـل  بـه  بود حمزه كه هاانسان بهترين از يكي خود

 آن جاي به را اين متعال خداي اميدوارم رساندم، قتل به نيزه همان با نيز را انسان

  ».بگذرد گناهم از و بپذيرد من از
 شد زمين نقش جانشبي بدن .رسيد شهادت به سيدالشهداء »حمزه« حضرت

 او شهادت و مرگ ،داشت بزرگي بازتاب او زندگي كه همانگونه و گشت جاودانه و

  داشت. بزرگي بازتاب نيز
 و مـال  كـه  بودنـد  كساني اينان زيرا نكردند، قناعت ششدن كشته به دشمنان

 ايـن  از آنـان  هـدف  .بودند كرده بسيج جنگ اين براي را مكه مردم و مكه ثروت

 رساندنشـان  قتل به .بود آنان كشتن و حمزه عمويش و پيامبر به يابيدست جنگ

 رو اين از شوند، قانع آن به تا كند ارضاء را آنان يكينه و خشم توانستنمي هرگز

 بـه  ابوسـفيان  همسر عتبه) دختر (هند »حمزه« حضرت يدنرس شهادت به از بعد

 درخواسـت  ايـن  وحشـي  و بيـاورد،  بـرايش  را حمـزه  جگـر  تا داد دستور (وحشي)

 هنـد  داد،مي هند به را جگر كه حال همان در داد، پاسخ را او وارديوانه و ددمنشانه

  داد. وحشي به بود، داده را آن قول كه گردنبندي و گوشواره
 پـدرش  كه پرستيبت و شرك سپاه فرمانده ابوسفيان همسر و عتبه دختر هند

-كينـه  و خشم اينكه اميد به بود، شده كشته مسلمانان دست به بدر غزوه در عتبه
 كـرد  تـالش  چـه  هـر  .گرفت گاز را »حمزه« جگر گيرد، آرام و كند فروكش اش

 و كنـد  تكه را آن نتوانست دندانهايش
 بـر  سسـپ  انـداخت،  دور را آن بخورد،

 بـا  و رفـت  بلنـدي  سـنگ  تخته باالي

 خطـاب  مـورد  را مسلمانان بلند صداي

   گفت: و داد قرار
 مـن  گرفتيم، شما از را بدر انتقام ما

 فرزنـدم  و عمو پدر، شدن كشته تحمل

 ضـمناً  گـرفتم،  آرام حاال اما نداشتم، را

 .كـردم  عمـل  بـودم  كرده كه نذري به
 قلـبم  بـر  كـه  سـنگيني  بار هم وحشي

  برداشت. را كردمي سنگيني
 مكه به مشركان .يافت پايان جنگ

 ميدان به يارانش و �پيامبر بازگشتند،

 پيـامبر  كنند. شناسايي را داشه تا رفتند

 بــه كــه يــارانش يكايــك صــورت بــه

 فـداي  را خـود  جـان  و رسيده شهادت

-مـي  نظر ،بودند كرده خدا راه و اسالم
 صـورت  بـه  ايسـتاده،  ناگاه به كه كرد،

-چهـره  در خشم .شد خيره آنها از يكي
 كـرد نمي فكر هرگز او شد. نمايان اش

 تـا  قـريش  مشركان و دشمنان يكينه

 اين به آنان گريوحشي و باشد حد اين

 ايمـرده  بـدن  بـا  و باشد رسيده درجه

 جـاودان  شـهيد  بـدن  با كه كنند چنان

 عبـدالمطلب،  پسـر  »حمـزه « حضرت

 را آنـان  كردنـد،  سيدالشـهداء  و اسداهللا
   كنند. مثله نچنيناي

ــامبر ــالي در �پي ــه ح  از اشــك ك

 جانبي جسد به و بود جاري چشمانش

  فرمود: كرد،مي نگاه عمويش
 و سـختي  ايـن  به مصيبتي هرگز«

ــعيتي و تلخـــي ــايندتر وضـ  و ناخوشـ
 بيـنم، مـي  كـه  آنچه از تركنندهناراحت
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 :فرمود و كرد نگاهي يارانش به آنگاه ».ديد نخواهم و نديده
 شودمي اندوهگين و ناراحت -حمزه خواهر- صفيه كه نبود اين خاطر به اگر«

 و پرنـدگان  خـوراك  تـا  كـردم مـي  رها حال همين به را او شود سنت من از بعد و
 مثلـه  را آنان از نفر سي گرداند غالب قريش بر مرا متعال خداي اگر شود، درندگان

  ».كرد خواهم
 اگـر  خـدا  بـه  سـوگند « گفتند: لندب صداي با سخن اين شنيدن با پيامبر ياران

 خـود  شـهداي  ماننـد  به را آنها هايكشته گرداند، پيروز آنان بر را ما متعال خداي

   ».كنيممي مثله
 گرامـي  را او و كـرده  »حمـزه « حضرت نصيب را شهادت كه متعال خداي اما

 حمايـت  ابـد  تـا  را عدالت كه بزرگي درس دادن براي فرصتي را شهادتش ،داشت

 واجـب  ابـد  تـا  قصـاص  و عقوبـت  و مجازات در حتي را دلسوزي و رحمت و كند

  داد. قرار گرداند،
 را خـود  جـاي  و نبـرده  پايـان  به را خود تهديد هنوز �پيامبر و شد، هم چنين
   :شدند نازل او بر آيات اين كه بود، نكرده ترك
 إِنَّ أَحْسَـنُ  هِـيَ  بِـالَّتِي  وََجـاِدلْهُمْ  نَةِالْحَسَ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ ِإلَى ادْعُ� 

 مَـا  بِمِثْـلِ  فَعَـاقِبُوا  عَـاقَبْتُمْ  وَإِنْ  ؛ بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ

هِ  ِإلَّا صَبْرُكَ وَمَا َواصْبِرْ  ؛ لِلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ َولَئِنْ بِهِ عُوقِبْتُمْ  تَحْـزَنْ  َولَـا  بِاللـَّ

 � مُحْسِنُونَ هُمْ وَالَّذِينَ اتَّقَْوا الَّذِينَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ  ؛ يَمْكُرُونَ مِمَّا ضَيْقٍ فِي تَكُ َولَا عَلَيْهِمْ
(اي پيغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبـا بـه     

ي هرچه نيكـوتر و بهتـر گفتگـو     گارت فراخوان، و با ايشان به شيوهراه پرورد

كن ؛ چرا كه (بر تو تبليغ رسالت الهي است بـا سـخنان حكيمانـه و مسـتدلّانه و     

ي بس زيبا و گيرا و پيدا، و بر ما هدايت و ضالل و حسـاب  آگاهانه، و به گونه

ز همگان) به حـال  تر (اگمان پروردگارت آگاهو كتاب و سزا و جزا است.) بي

شـوند و يـا ايـن كـه رهنمـود و      كساني است كه از راه او منحرف و گمراه مي

(اي مسلمانان!) هرگاه خواستيد مجازات كنيـد (كسـاني را     ؛ گردندراهياب مي

اند)، تنها بـدان انـدازه مجـازات كنيـد و     كه به حقوق شما تعدي و تجاوز كرده

اسـت (و از حـد آن فراتـر نرويـد و      ي شـما روا شـده  كيفر دهيـد كـه دربـاره   

برمگذريد) و اگر شكيبائي پيشه ساختيد (و به خاطر خـدا مجـازات نكرديـد و    

پرسـتي چـون شـما كـه از دل      كيفر نداديد) حتماً شكيبائي براي شكيبايان (حق

داريـد، در دنيـا و آخـرت)    بريد و به راهنمائي يزدان گوش فرا مـي  فرمان نمي

پيغمبر! تو نيز  و (اي؛ بهترخواهد بود

ــحنه  ــائب و صـ ــر مصـ ــاي در برابـ هـ

جانســوزي كــه در راه تبليــغ رســالت  

آسماني خواهي ديد) شكيبائي كـن و  

شكيبائي تو (و هركس ديگـري) جـز   

در پرتو (لطف رحمان و بـه يـاري و)   

ــر    ــر نيســت. (اگ ــزدان ميس ــق ي توفي

ــان   ــر آن ــد،) ب كــافران ايمــان نياوردن

ــر مكــر و   ــدوهگين مشــو و در براب ان

هـائي   ورزند (و توطئـه  يرنگي كه مين

ــه راه مــي اندازنــد ) ناراحــت و  كــه ب

نگران مبـاش (و خويشـتن را در پنـاه    

گمان خدا (مرحمـت و  بي  ؛ خدا دار)

ــه    ــت هم ــت و رعاي ــت و حفاظ معون

اش ) همـراه كسـاني اسـت كـه     جانبه

تقوا پيشه كنند و (با دوري از نواهي، 

خود را از خشم خدا به دور دارنـد، و  

ا تمام نيرو و قدرت) با كساني اسـت  ب

كه نيكوكار باشند و (بـا انجـام اوامـر    

ــزد     ــاف اي ــه الط ــتن را ب ــي خويش اله

  نزديك سازند).  

نازل شدن اين آيات در آن حالـت  
و بزرگتـرين  و آن مكان خود بهترين 

اي كــه »حمــزه«تكــريم از حضــرت 
خداي متعال خود پاداش او را خواهـد  

ــي ــامبر داد، م ــد. پي ــ �باش رت حض
داشت، و را بسيار دوست مي» حمزه«

همانگونه كه پيشـتر هـم گفتـه شـد،     
تنهـا عمـوي پيـامبر    » حمزه«حضرت
بـازي  بلكه او برادر شـيري، هـم   ،نبود
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  هاي پيامبر بود.ي دوراندوران كودكي و دوست همه
 درودي و سـالم  �پيـامبر  بود، خداحافظي و وداع لحظات كه لحظات، اين در

  نيافت. ،خواند نماز او بر احد جنگ شهداي يهمه تعداد به اينكه از باالتر و بهتر
 حضـرت  شـهادت  شاهد كه جايي در تا خواست يارانش از پيامبر كار اين براي

 كنـار  يكي يكي شهدا و دارند پابر نماز برده فرو خود در را پاكش خون و بود حمزه

 و پيـامبر  ترتيـب بـدين  خواندنـد،  نمـاز  آنهـا  بر يارانش و پيامبر و شوند گذاشته او
  خواندند. »حمزه« حضرت يجنازه بر ميت نماز بار هفتاد يارانش

***  
-عبـد بنـي  زنـان  راه در او بازگشت. مدينه به (احد) از پيامبر شهدا دفن از پس
 را او كـه  انـدوهي  و غم با �پيامبر گريستند.مي خود شهداي بر كه ديد را السهل
  »!!كند گريه برايش كه ندارد را كسي مزهح اما« فرمود،: بود، گرفته فرا

 حضـرت  بـراي  زنـاني  اگـر  برد، گمان شنيد، را سخن اين وقتي معاذ)بن(سعد

  كرد. خواهند شاد را پيامبر كنند گريه حمزه
 و كنـد  گريـه  حمزه براي خواست اشهلبني زنان از و رفت زود دليل همين به
 صـداي  ينكـه ا محـض  بـه  پيـامبر  گريستند. و دادند پاسخ اشخواسته به نيز آنان

 شـما  بر خدا رحمت نبود. اين من منظور :گويدمي آنها به دشنومي را زنان يگريه

  .برويد هايتانخانه به برگرديد باد،
***  

 شـكيبايي  و صبر و بزرگ بس مصيبتي پيامبر براي »حمزه« حضرت شهادت

 در او براي را خاطر تسلي بهترين تقدير بود، مشكل و سخت بسيار نيز آن برابر در

  بود. گرفته نظر
كـه در جنـگ پـدر، همسـر و      دينـار به زني از بني �در راه بازگشت پيامبر

را ديـد بـا    انمسـلمان  ،برادرش به شهادت رسيده بودند برخورد كرد. وقتـي زن 
ل كرد و مسلمانان خبر مـرگ پـدر،   ؤاها رساند و از جنگ سعجله خود را به آن

حـال  «او دادند. زن با ناراحتي و آشفتگي و اندوه پرسيد: برادر و همسرش را به 
-ميحالش خوب است و به حمد خدا آنگونه  :به او گفتند »پيامبر چگونه است؟

  كه دوست داري!!باشد 

 دهيـد.  نشان من به را او گفت: زن

ــلمانان ــاهم در مس ــتادند انج ــا ايس  ت

  رسيد. آنجا به �پيامبر
 سـوي  بـه  ،ديـد  را پيامبر زن وقتي

 وجـود  بـا « گفت: وي به و رفت يامبرپ

 هـا مصـيبت  بزرگتـرين  بودنـت  و شما

  ».بود خواهد تحمل قابل و آسان
 ترينزيبا بهترين، كلمات اين آري،

 بـود.  پيـامبر  بـه  تسليت ماندگارترين و

ــاً ــامبر حتم ــن از �پي ــحنه اي  از و ص

-بي خود نوع در كه كلمات اين شنيدن
 اسـت.  كـرده  تبسـمي  ،باشـد مي نظير

 محبتـي  چنين و گذشتگيخود از نچني

 بـانويي  نـدارد.  ماننـدي  و نظير دنيا در

 كـه  حالي در ،نوابي و مسكين ضعيف،

 ميـان  در را خـود  بـرادر  و همسـر  پدر،

 بـه  پاسخ در و بود، داده دست از جنگ

 كـه  ،را عزيزانش مرگ خبر كه افرادي

-مـي  او بـه  آوردمـي  در لرزه به را كوه
 چگونـه  مبرپيـا  حال« :گويدمي دهند،

 در و اسـت،  نظيـر بـي  براسـتي  ».است

 زيبـايي  يصـحنه  چنين تقدير حقيقت

 هـم  را آن زمـان  و كشـيده  تصـوير  به

 اسداهللا شهادت در تا است كرده تعيين

 ماننـدي بي و واال تسليت الشهداسيد و

  باشد...!! �پيامبر براي
* * *  
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