
 

 

 در منابع اهل سنت فضائل امیرالمؤمنین علی

*علی جباری
 

 مقدمه
سنت مشترکات تراوانی با شدیییان دارندگ و ایدن اشدتراکات  اتدزون بدر مسدائل   اهل

نیز دیدگه  اعتقادی  در روایات تاریخی  از جموه درباره شخصیت و سیره اما  عوی
سنت و اسدتخراج و ااهدار آنچده در  شود. از این رو  کنکا  در منابع میتبر اهل می

این منابع درباره اما  اول شیییان ربت و ضبط شدگه  يدامی مهدو و مدؤرر در تبکدیو 
تواندگ پدرده از  شود. این تالِ  عومی  همچندین می وحگت امت اسال  مبسوب می

توجهی به منابع دست اول اهل سنت برای بردی ایجاد  د یل بی که بهد بردی ابهامات 
طا د  در ندزد پیدامبر  بردارد و مقا  و منز تدی را کده عودی بدن ابی د شود یشگه و م

 و اصباب آن حضرت داشت  آشکار سازد. اکر 
است که  دوانیو  مطا بی در توصیف اما  عوی بنابر این  آنچه که در این نوشتار می

 شود. جموگی از منابع اهل سنت يرتته شگه و در چنگ مبور تقگیو می

 به. مولود کع5
دوانگندگ. مدادر      ابوطا   است که او را عبدگ منداف هدو مینا  پگر اما  عوی

بدن  عودی  1تاطمه بنت اسگ  اّو ین زن هاشمی است که ترزنگی هاشمی به دنیدا آورد.
در دانده ددگا  ییندی کیبده  3ا فیل عا  42سال  2  در روز سیزدهو رج طا   ابی 

                                                           

 کارشنا  ارشگ تاریخ تشیع و پژوهشگر تاریخ مرکز تبقیقات کام یوتری نور. *

 . 954  ص 5؛ ج تاریخ طبریجریر طبری؛  بن  . مبمگ 1
 . 12؛ ص تاریخ بناکتیمبمگ بناکتی؛   بن . داود 2
 .949  ص 9؛ ج ا فصول ا مهمةصبا  ما کی؛  . ابن3

  مبلغانویژه علمی ـ تخصصی  فصلنامه

 ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار  
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  1متو گ شگ.

 پذیرفت  . اولین کسی که اسالم را9
اّو دین 2سا گی  در سن ده به پیامبری  عوی پس از مبیوث شگن حضرت مبمگ

از جابر نقل شدگه اسدت  4نماز دوانگ. و با پیامبر 3مردی بود که اسال  را پذیرتت
شنبه بدا او نمداز  روز سه در روز دوشنبه به نبوت مبیوث شگ و عوی که پیامبر
 5دوانگ.
ُ»ترمایگ:    دود در این باره میعوی ينا انا ُسا اب ا

سا ُبا ااسا ُالناَّ بلا َا ُ لها
ُالَّ نلا س  ُرا ُما ا يت  لَّ مدن  6:صا

 «.  دوانگ  هفت سال قبل از همه مرد   با پیامبر نماز می
 هایی شمرده است که ترد دیگری با اما  عودی عبا   این ویژيی را از دصوت ابن

تین کسی است نخس در بین عرب و عجو  عوی»يویگ:  در آن شریک نیست. او می
ها در دست او بدود. در  که با پیامبر نماز دوانگ. پرچو و  واء س اه پیامبر در همه جنگ
دتدا  کدرد. او کسدی  روزی که همه ترار کردنگ )جنگ احگ(  او مانگ و از پیدامبر

 7«.را غسل داد و در قبر يذاشت است که جنازه پیامبر

 . داماد پیامبر7
  اتدراد و شخصدیت عدا ی حضدرت تاطمده ال موقییت ممتاز نبی مکدر  اسد

نائدل  سرشنا  بسیاری را به این تکر انگادته بود که به اتتخار دامادی پیامبر اکر 
ددتدر  را در مداه رمضداِن سدال دو   8بده امدر دگاوندگ شونگ  اما رسول ددگا

 درآورد. به ازدواج اما  عوی9هجری
                                                           

 . 55؛ ص ا بیت) ( ناق  اهلممغاز ی؛  . عوی بن مبمگ ابن1
 .497  ص 8  ج  تاریخ طبریجریر طبری؛   بن  . مبمگ2
 . 485  ص 5؛ ج ا مصنفهما  صنیانی؛  بن  ا رزاق  . عبگ3
 . 95  ص 4؛ ج ا طبقات ا کبریسیگ کات  واقگی؛  بن  . مبمگ 4
 .11  ص5؛ ج ا منتروا جوزی؛  ابن ا فرج  . ابو5
 .492  ص ریخ طبریتاجریر طبری؛  بن  . مبمگ 6
 .44  ص 78؛ ج تاریخ مگینة دمشقعساکر؛  . عوی بن حسن ابن7
 . 981؛ ص ا سنن ا کبریشیی  نسائی؛  بن  . احمگ 8
 .5  ص 8؛ ج صفة ا صفوةا جوزی؛  ابن ا فرج  . ابو9
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 در قرآن . علی1

یا شدأن  دعموماً  دبیت  ن آیه از قرآن کریو در شأن اهلسنّت  چنگی های اهل در کتاب
 شود: دانسته شگه است که در اینجا به چنگ نمونه اشاره مید دصوصاً  د اما  عوی

 « تطهیر»الف. آیه 

َْ اْلَبْياِت »ترمایگ:  سوره احزاب می 44دگاونگ در آیه  ْه َْ ْجَس  ْنُکُم الرِّ َْ ُه ِلُيْذِهَب  ما ُيريُد اللَّ ِإنَّ
َرُکْم َتْطهيراً  َو  بیدت دور  دواهگ که پویگی و يناه را از شدما اهل : دگاونگ مسوماً میُيَطهِّ

 «.طور کامل پا  کنگ کنگ و شما را به
    عودیسنّت  این آیه را در باره اهل کساء  یینی مبمگ بردی نویسنگيان اهل 

 1انگ. انگ که همان دانگان نبوت دانسته و حسین   حسنتاطمه

 يویگ:  می« اسگا غابة»اریر جزری در کتاب  ناب
 و تاطمده سومه بود  عوی  که در دانه ا  پس از نزول آیه تطهیر  پیامبر اکر 

ُ»ها کشدیگ و ترمدود:  را نزد دود دوانگ و عبای دود را روی آن و حسنین ءا
ِلا ْاؤ 

يراًُ عما
ْ  ُها ر مِّ ُطا ُوا جسا ُالرِّ نم    بُعا ْا ذ

ا
أ يتا ،ُفا ُبا

ْل 
ا
! آیدا مدن  یا رسدول»سومه سؤال کرد:    ا«. َ اّه 

 2«.در مکان دودت بنشین؛ تو بر دیر هستی»؟ حضرت ترمود: «ها هستو هو با آن

 « هل أتی»ب. آیه 

لى»سوره انسان آمگه است:  2در آیه  َْ ِاَم  ُموَن الطَّ ِِ َْسايراً   َو ُيْط کينًا َو َيتيمًا َو  ُْ ِه ِم : و ُحبِّ
 «.دوراننگ ین و یتیو و اسیر میکوستش )نیاز( دارنگ  به مسه دود دک  طیا  را درحا ی

بیمدار شدگنگ و امدا   و حسدین در شأن نزول این آیه  آمگه اسدت کده حسدن
بهبود یابنگ  سه روز روزه بگیرندگ.  نذر کردنگ که اير حسنین و تاطمه عوی

ددویش را  پس از بهبودِی آن دو  همه با هو روزه يرتتنگ  اما در هر سه روز  غدذای
 3ها کمک دواستنگ. هنگا  اتطار به نیازمنگانی بخشیگنگ که از آن

 « موّدت»ج. آیه 
َة ِفي اْلُقْرِى»ترمایگ:  سوره مبارکه شوری می 84آیه  ْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ َْ َلْيِه  َْ ْسَئُلُکْم  َْ ْْ ال  َو َماْن   ُق

                                                           

 . 57؛ ص کفایة ا طا  یوسف ينجی شاتیی؛  بن  . مبمگ 1
 .712  ص 9؛ ج ا صبابةاسگ ا غابة تی میرتة اریر جزری؛  . ابن2
 . 417  ص 8؛ ج شواهگ ا تنزیلاّه  حسکانی؛  عبگ بن  اّه   . عبیگ3
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نًا ِإنَّ اللَّ  ُْ َنًة َنِزْد َلُه فيها ُح َُ : بگو بر ایدن رسدا ت مدزدى از شدما َه َغُفوٌر َشُکوٌر َيْقَتِرْف َح
ا   وییکنگ  به نیکی کار نیکس کدواهو  جز دوست داشتن دویشاونگان! و هر  نمی
 1«.رپذیر استکاتزاییو؛ زیرا دگا آمرزنگه و ش می

 «مباهله»د. آیه 
ناَءنا »دوانیو:  عمران می سوره آل 19در آیه  ِْ َْ ْْ َتِاَلْوا َنْدُع  ناَءُکْم َو ِنُاَءنا َو ِنُاَءُکْم َفُق ِْ َْ َو 

َلى اْلکاِذِيَن  َْ ِه  َنَت اللَّ ِْ ْْ َل َِ ْْ َفَنْج ُکْم ُثمَّ َنْبَتِه َُ ْنُف َْ نا َو  َُ ْنُف َْ : بگو بیاییگ تدا ترابخدوانیو؛ مدا َو 
ترزنگان دود را و شما ترزنگان دود را؛ ما زنان دود را و شما زنان دود را؛ ما ددود 

 «.نیو و  ینت دگا را بر دروغگویان بفرستیوکرا؛ آنگاه دعا و تضر  را و شما دود 
سنّت تال  کردنگ که مینا و منرور بردی از آیدات  با اینکه بردی از نویسنگيان اهل 

را توسیه دهنگ تا دیگرانی را هو در این تضایل شدریک  بیت مرتبط با تضایل اهل
نتوانسته در آن تصرف کدرد و اتدراد  ای کننگ  اما در دصوص آیه مباهوه هیچ نویسنگه

انگ کده در جریدان ایدن واقیده  تنهدا  بیفزایگ و همه میترف بیت دیگری را به اهل
 و امدا  حسدین   امدا  حسدن«انفسدنا»عنوان  بده و اما  عوی رسول دگا

انگ. حتدی    در مباهوه شرکت داشته«نساءنا»به عنوان  و تاطمه زهرا« ابناءنا»عنوان  به
قرار يیدرد  امدا  توانست مستمسک بردی زنان رسول دگا   يرچه می«نسائنا» واژه

سنّت میتقگنگ که مراد از ایدن واژه  در  شگه اهل چنین نشگه و همه نویسنگياِن شنادته
   2است. این آیه تنها تاطمه زهرا

 . علی)ع( در احادیث5

 «غدیر»الف. حدیث 

  آن حضدرت ی حیدات پیدامبر اکدر سوره مائگه در آدرین روزها 14با نزول آیه 
ْناِزَل ِإَلْياَك ِماْن »مأموریت یاتت تا پیا  مهمی را به مرد  ابال  کنگ؛  ُْ ْغ ما  لِّ َِ ُسوُل  َها الرَّ يُّ َْ يا 

ك ِِّ  «.ای پیامبر! آنچه را از سوی پرورديارت به تو نازل شگه است  اعال  کن 3:َر

 و در روز هجدگهو« حجدةا ودا »ییندی  ابال  این پیا  مهو در آدرین حج پیدامبر
ا بجه انجا  شگ. وقتی حاجیان در مسیر بريشت  به منطقه غدگیر ددو رسدیگنگ   ذی

                                                           

 .  528  ص 1؛ ج صبیح ا بخاریاسماعیل ا بخاری؛   بن  . مبمگ1
 . 184  ص 4؛ ج تاریخ االسال  و وتیات ا مشاهیر و االعال ا گین مبمگ ذهبی؛  . شمس2
 .875صبا  ما کی؛ پیشین  ص  . ابن3
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حضرت پس از حمگ و رنای ا هی و بیدان  1ها توقف کننگ. دستور داد کاروان پیامبر
 سخنانی  از مرد  سؤال کرد که ای مرد ! چه کسی سرپرست و موالی شماست؟

کده روی   درحا ی   پیدامبر اکدر «ددگا و رسدو ش»خ دادنگ پس از آنکه مرد  پاس
ُ»و ترمدود:  2را باال يرتت منبری از جهاز شتران ایستاده بود  دست عوی نات  انُك  ما
اهُ  اادا نُعا ُما ادا ُعا ،ُوا ه 

اِلا نُوا ُما الا ُوا م  َّ
للَّ ،ُاا ه  نِلا ما لا ٌُّ عا

ُفا ه  نِلا هرکس من مدوالی او هسدتو  پدس   3: ما
 «.دگایا! دوستگار او را دوست بگار و دشمن او را دشمن بگارعوی موالی اوست. 

  حاضراِن در غگیر برای تبریدک بده ندزد بیگ از این سخنان و اعال  جانشینی عوی
رتتنگ و عمر و ابو بکر از او ین کسانی بودنگ که ایدن مقدا  را بده او تبریدک  عوی

   4يفتنگ.
 قابل انکدار اسدت کده امدا  عودی این ماجرا در تاریخ اسال   چنان برجسته و غیر

بیگها  ياهی برای اربات حقانیت دویش  به آن استناد کرده است؛ از جموه در رحبده 
در بداره  کوته که از مرد  سؤال کرد: چه کسی در روز غگیر شاهگ ترمایش پیدامبر

دالتت و جانشینی او بوده است؟ و آنگاه  سیزده نفر از صبابه برداستنگ و شدهادت 
هُ »در روز غگیر ترمود:  که رسول دگا دادنگ نِلا ما لا ٌُّ عا

ُفا ه  نِلا ُما نت  نُك     5«.ما

 «منزلت»ب. حدیث 

بود؛ غیر از جنگ تبو  که پیدامبر او را  ها همراه پیامبر در همه جنگ اما  عوی
جانشین دود در مگینه قرار داد. وقتی حضرت از ایشان سؤال کرد کده چدرا در ایدن 

انُ»ترمدود:  شو؟ پیامبرجنگ همراه شما نبا ُما و ا اار  ْا ُ اةا
لا نزا ما ا ُبا

نِّ ُما ان ا  ُ  ُها
ا
اىَُ رضا ُها ِلا

ا
َ

ى نسا ىُُم  عدا ُبا ىَّ با
ُنا ُِلا ه  نَّ ُاا ِلَّ منز ده هدارون باشدی  شوی که تو برای مدن به آیا راضی نمی 6:اا

 «.برای موسی؟ جز اینکه بیگ از من  پیامبری نخواهگ بود

 «مؤاخات»ج. حدیث 
هدای  سه روز در آنجدا ماندگ تدا امانت از مکه  عوی ر اکر پس از هجرت پیامب

                                                           

 .844همان؛ ص  .1
 .872. همان  ص 2
 . 42  ص 1؛ ج سنن ا ترمذیعیسی ا ترمذی؛  بن   . مبمگ3
 . 125  ص 4اریر جزری؛ پیشین  ج  . ابن4
 . 915  ص 9ا جوزی؛ پیشین  ج  ابن ا فرج  . ابو5
 .  9721  ص7؛ ج صبیح مسووحجاج نیشابوری؛  بن  . مسوو 6
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 1بود  به صاحبانشان بازيردانگ و س س به مگینه بدرود. مرد  را که نزد رسول دگا
بدین مهداجران و انصدار   بیگ از ورود به مگینه  وقتی دانست کده پیدامبر عوی

مدن بدرادری انتخداب پیمان برادری برقرار کرده بود  از آن حضرت پرسیگ: چرا برای 
ةُا»نکردیگ؟ و پاسخ شنیگ که  را ُاآلخا اُوا نيا خا ُفا ُالدُّ

ا
َُ نتا

ا
: تو در دنیدا و آددرت بدرادر مدن َ

 عنوان برادر دویش انتخاب کرد. را به   عویبگین ترتی   پیامبر2«.هستی

 «رایت»د. حدیث 

سد  پس از ناکامی بردی از اصدباب در ک در جریان تتح قویه دیبر  رسول دگا
،ُ»پیروزی  ترمود:  ارو ارَّ

فا ُبا ايسا ،ُلا ه  انل  س  ُرا ُوا لاه  ُالَّ اه  بُّ حا ُي  ،ُوا ه 
نلا س  ُرا ُوا لها ُالَّ بُّ حا ًَلُي  ج  دًاُرا ُغا ةا ايا ُالرَّ نَّ يا ععا

ْلا 
يهاُ دا ىُيا لا ُعا له  ُالَّ ح  فتا تردا پرچو را به دست کسدی ددواهو داد کده ددگا و رسدو ش را  3:يا

کندگ و  ا دوست دارندگ. او از جندگ تدرار نمیدوست دارد و دگا و رسو ش نیز او ر
 «.دگا به دست او پیروزی را نصی  ما دواهگ کرد

هدا برسدگ  امدا در روز    همه آرزو داشتنگ که پرچو بده آنپس از این سخن پیامبر
   4وايذار کرد. پرچو را به عوی موعود  پیامبر

 «نجوا». حدیث ـه

ردنگ و باعدث ک ويو می دووت و يفت ای از اصباب بیش از انگازه با پیغمبر عگه
کدرد. پدس از مدگتی   ها تذکر دهگ  حیا می شگ. پیامبر هو از اینکه به آن آزار ایشان می
ْيَن َياَدْي َنْجاواُکْم سوره مجاد ه ) 5با نزول آیه  َِ ُموا  ُسوَل َفَقدِّ ِذيَن آَمُنوا ِإذا ناَجْيُتُم الرَّ َها الَّ يُّ َْ يا 

نجوا کنگ  ابتگا مقگاری صگقه بگهگ  رکس بخواهگ با پیامبر(  مقرر شگ که هَصَدَقة
بدود کده بدا  و بگین ترتی   اطراف حضرت دووت شگ. در این مگت  تنها عودی

و نسدخ کدکرد. ا بته بیگ از مگتی  این ح صببت می پردادت صگقه  با پیامبر دگا
 5شگ.

                                                           

 .19  ص 8؛ ج افانساب االشریبیی بالذری؛  بن  . احمگ 1
 . 877؛ ص تضائل ا صبابةحنبل؛  بن  مبمگ  بن  . احمگ 2
 . 41  ص 4؛ ج صبیح ا بخاریاسماعیل ا بخاری؛  بن  . مبمگ 3
 . 515  ص 4اریر جزری؛ پیشین  ج  . ابن4
 . 42عیسی ا ترمذی؛ پیشین  ص  بن  . مبمگ 5
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 «سّد ابواب»و. حدیث 

شدگنگ  بسدته شدونگ  و دی درِ  گ بداز میدستور داد همه درهایی که به مسج پیامبر
در دانه »و در پاسخ به اعتراض بردی از یارانش  ترمود:  1را استثنا کرد دانه عوی

 2«.را من باز نکرد ؛ بوکه دگا باز کرد عوی

 «کساء»ز. حدیث 
و  و تاطمده در دانده ا  سدومه بدود  عودی در یکی از روزهایی کده پیدامبر

ُ»ها را زیر عبایی جمدع کدرد و ترمدود:  نگ و آنرا ترادوا و حسین حسن ا َّ م  للَّ اا
ى تا اصاَّ ُخا يتا ُوا ُبا

ْل 
ا
َُ ءا

ِلا ياراًُُْؤ  عما
ْ  ُها ر مِّ ُطا ُوا جسا ُالرِّ نم    بُعا ْا ذ

ا
َُ م  َّ للَّ و در جدواب ا  سدومه « .ُاا

اىُ»بیت پیامبر هسدت یدا نده  ترمدود:  دواست بگانگ آیا او هو جزء اهل که می لا ُاا ِا ا نَّ اا
يروُ
 3«.خا

سؤال شدگ   حسین بن  عوی  بن  آورده است که از زیگ « االشراف انساب»بالذری در 
جیفر  ذوا جنداحین اسدت )در بهشدت دو »اتضل است یا جیفر؟ زیگ يفت:  عوی

است  اما از اصدباب  ترین مرد  به پیامبر بال دارد( و از نرر چهره و ادالق  شبیه
 4«.کساء نیست

 ها . مناقب و ویژگی1

که در منابع اهل سنت آمگه  بسیار زیاد اسدت و در اینجدا  ها و مناق  عوی يیویژ
 شود: تنها به ذکر چنگ نمونه اکتفا می

 الف. زهد و تقوا
ای عوی! دگا تو را بدا »ترمود:  به عوی عمار روایت کرده است که شنیگ  پیامبر

ینت نگاده و آن  زهگ تر از آن  ز ای را با زینتی مببوب چیزی زینت کرده که هیچ بنگه
 «.  در دنیاست

هایی که ایجداد کدرده  زندگيی مرتهدی  توانست با درآمگ نخوستان با اینکه می عوی

                                                           

 . 51شیی  نسائی؛ پیشین  ص  بن  . احمگ 1
 .474  ص 4؛ ج ا بگایة و ا نهایةعمر دمشقی؛  بن  . اسماعیل 2
 .124اریر جزری؛ پیشین  ص  . ابن3
 .952  ص 8یبیی بالذری؛ پیشین  ج  بن   . احمگ4
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کید  قرادی  بدن   ای را در پیش يرتته بدود. مبمدگ داشته باشگ  و ی زنگيی زاهگانه
ا ؛  از يرسنگی سنگ بدر شدکو ددود بسدته»ترمود:  کنگ که شنیگ  عوی روایت می
 1«.ا  هزار دینار صگقه داده که چهل  درحا ی

 ب. علم امام 

ُ»ترمود:  در باره عوو اما  عوی پیامبر اکر  لا ا ُالعا ادا را
ا
انَُ ما اا،ُفا ما اب  با لا ٌُّ عا ُوا ل ا ُالعا

ة  ينا دا اُما نا
ا
َ

هُ  ابا ُبا أتا ليا من  شهر عوو هستو و عوی  دِر آن. پس  هرکس بخواهگ وارد شدهر عودو  2:فا
 «.وارد شودشود  بایگ از دِر آن 

ياه از اینکه از او سؤال کننگ  هرا  نگاشت و بارها از همگدان دواسدته  هیچ عوی
بدن  غیدر از عودی »يویگ:  مسی  می بن  دواهنگ  از او ب رسنگ. سییگ  بود که هرچه می

عبدا  هدو  ابن 3«.يویدگ کسی از مرد  "َسدو ونِی" )ب رسدیگ از مدن( نمی طا   ابی 
کدرد  دیگدر سدرا  کسدی  ای را بدرای مدا اربدات می سدلوهم وقتی عوی»يویگ:  می
 4«.رتتیو نمی

به من هدزار بداب  رسول دگا»ترمایگ:  آن حضرت  دود درباره وسیت عومش می
 5«.شود از عوو آمودت که از هر بابی  هزار باب دیگر يشوده می

 ج. قضاوت 

ربداره او د کده پیدامبر اکدر  طوری در قضاوت نیز  سرآمگ همگان بدود  به عوی
ُ»ترمود:  ىُّ لا  ُعا

اك  َضا ُُاا ىُبن  با
ُُاا بو الا از همه شما بده قضداوت دانداتر  طا   ابی بن  عوی  6:طا

 «.است
 ترمایگ:  می در این زمینه نیز  دوِد اما 

سوی یمن بفرستگ  عرض کرد  که مرا به یمدن  دواست مرا به می زمانی که پیامبر
دواهنگ کرد و مدن از قضداوت چیدزی  ها از من دردواست قضاوت ترستی و آن می

                                                           

 . 511اریر جزری؛ پیشین  ص  . ابن1
 . 514. همان  ص 2
 .848  ص 89؛ ج ا واتی با وتیاتایبک ا صفگی؛  بن  . دویل 3
 .714  ص 7؛ ج ابة تی تمییز ا صبابةاالصعوی عسقالنی؛  بن   . احمگ4
 .41؛ ص میارج ا وصولیوسف زرنگی؛  بن  . مبمگ 5
 . 9929  ص 4؛ ج االستییاب تی میرتة االصباباّه  قرطبی؛  عبگ بن  . یوسف 6
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ُ»دستش را بر سینه من يذاشت و دعا کدرد؛  دانو. پیامبر نمی ُاْادا ُوا ه  اانا سا اتُلا بِّ
َا ُ ا َّ لم  لَّ اا

هُ  لبا  1ياه در قضاوت شک و تردیگ نکرد . پس از آن  هیچ«. َا

 د. شجاعت
قگر میروف و واضح است که نیازی به توضدیح و توصدیف  آن شجاعت اما  عوی

دارای بگنی قدوی و  3ترین مرد  بود و همه عرب به آن اقرار داشتنگ. او  شجا  2ارد.نگ
عنوان  غیر از جنگ تبو  که به د های پیامبر در تما  جنگ 4عضالنی و شکیل بود.

های دود را  ای از شجاعت شرکت داشت و يوشه ددر مگینه مانگ  جانشین پیامبر
 5ها به نمایش يذاشت. در این میگان

حدج
ُ
 نگ ا

پراکندگه شدگنگ و از  در این جنگ  پس از آنکه بسیاری از صبابه از اطراف پیامبر
دتا  کرد تدا آنجدا کده جبرئیدل  مردانه ایستاد و از پیامبر میرکه يریختنگ  عوی
عودی  از مدن و مدن  از »نیز ترمدود:  دانست. پیامبر« مواسات»تروآمگ و کار او را 

! من هو  از شما هستو یا رسول: »جبرئیل عرض کرد«. عوی هستو در همین جنگ 6«اّه 
  نگایی از آسدمان شدنیگه شدگ کده های عوی ها و تگاکاری بود که پس از شجاعت

ُ»يفت:  می ىٌّ لا ُعا
ِلَّ ىُاا تا فا ُِلا ارا

قا والفا
ُذ  ِلَّ ُاا يفا ُسا  7«.ِلا

 جنگ خندق

ضدییف ناپذیری از دود نشان داد که ت شجاعت وصف در این جنگ نیز اما  عوی
روحیه مشرکان و تقویت روحیه س اه اسال  را در پی داشت. مسومانان در این جنگ  
برای دتا  از شهر مگینه اقگا  به حفر دنگق کردنگ و توانستنگ مانع پیشدروی دشدمن 
شونگ  و ی چنگ نفر از مبارزان بزرگ دشمن از جموه عمرو بن عبگود از دنگق عبور 

                                                           

 . 144ا گین مبمگ ذهبی؛ پیشین  ص  . شمس1
 .829صبا  ما کی؛ پیشین ص  . ابن2
 .989یبیی بالذری؛ پیشین  ص  بن  . احمگ 3
 .987. همان  ص 4
 . 522اریر جزری؛ پیشین  ص  . ابن5
 .597  ص 8؛ ج تاریخ طبریجریر طبری؛  بن   . مبمگ6
 .49  ص 78؛ ج تاریخ مگینة دمشقعساکر؛  . عوی بن حسن ابن7
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ر يرتتنگ. عمرو سه بار مبارز طوبیدگ و در هدر سده بدار کردنگ و در مقابل مسمانان قرا
   کسی حاضر به رویارویی با وی نشگ و دست آددر بدا اذن پیدامبرغیر از عوی

 در مقابل عمرو قرار يرتت. عمرو يفت: من دوست نگار  تو را بکشو  و ی عودی
  عمرو از با این سخن«. به دگا قسو! من دوست دار  که تو را به قتل برسانو»ترمود: 

ضدربت  شدگ. پدس از مدگتی  عودی اس  دود پیاده شگ و وارد مبارزه با عوی
سختی بر عمرو وارد سادت و او را به هالکدت رسدانگ. کشدته شدگن عمدرو  در دل 
کسانی که همراه او از دنگق عبور کرده بودنگ  وحشت انگادت و همگی پا بده تدرار 

ی چون عمرو  نقش مهمی در پیروزی با کشتن قهرمان يذاشتنگ. چنین بود که عوی
   1مسومانان در جنگ دنگق داشت.

 جنگ خیبر

بود. وقتی که س اه به قویه رسدیگ   در جنگ دیبر  پرچو س اه اسال  در دست عوی
هجو  آوردنگ و یکی از آنان توانست بدا زدن ضدربتی  سد ر  سوی عوی یهودیان به

درب قویه را از جدا کندگ و آن را  را از دستش بینگازد. در این هنگا   عوی عوی
س ر دود قرار داد و پیوسته جنگیگ تا اینکه نبرد با پیروزی مسومانان به پایدان رسدیگ. 

آن در را به زمین انگادت  چنگین نفدر تدال  کردندگ کده آن را  هنگامی که عوی
بدا کشدتن َمرحد   قهرمدان  در این جنگ هو  عودی 2جا کننگ  اما نتوانستنگ. جابه
 3گ یهودیان دیبر  نقش اصوی را در پیروزی مسومانان داشت.بزر

 المبیت لیلة

ای از قبایدل   یوةا مبیت همان شبی است که مشرکان مکه تصمیو داشدتنگ از هدر تیدره
  به دانه او بفرستنگ تا هدر یدک ضدربتی بده آن عرب  کسی را برای کشتن پیامبر

به دونخواهی او برداسدته و بدا  هاشو نتواننگ حضرت وارد آورنگ و بگین ترتی  بنی
 همه قبایل دريیر شونگ.

رسانگ و بنا شگ کسی به جای آن حضدرت در  جبرئیل دبر این توطله را به پیامبر
در بسدتر  سوی مگینده تدر  کندگ. آن شد   عودی بستر  بخوابگ تا او مکه را به

                                                           

 . 474د  442صبا  ما کی؛ پیشین  ص  . ابن1
 . 181ا گین مبمگ ذهبی؛ پیشین  ص  . شمس2
 .887دمشقی؛ پیشین  ص عمر  بن  . اسماعیل 3
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ور  حضرت دوابیگ و مشرکان متوجه دروج پیامبر نشگنگ و زمانی که بده دانده ید
سوره مبارکه بقره  در بزريگاشت این واقیده  824رو شگنگ. آیه  به رو بردنگ  با عوی

ِتغااَء »ترمایگ:  نازل شگه است و می و شأن اما  عوی ِْ اُه ا َُ اِ  َمْن َيْشاِري َنْف َو ِمَن النَّ
ه : و از میان مرد  کسی است کده جدان ددود را بدرای دشدنودی دگاوندگ َمْرضاِت اللَّ

   1 .«تروشگ می
بود  بده صاحبانشدان  های مرد  را که نزد پیامبر ضمناً متیهگ شگ که امانت عوی

اّه   تاطمه بنت اسگ و تاطمه بنت زبیدر(   بازيردانگ و همراه تواطو )تاطمه بنت رسول
   2موبق شود. در مگینه به پیامبر

 . شهادت 3
گدامی کده   در ش  نوزدهو ماه مبار  رمضدان سدال چهدل هجدری  هناما  عوی

موجدو  بدن  مشغول دوانگن نماز صبح بود  با ضربت شمشدیر زهرآ دود عبدگا رحمن 
 به شهادت رسیگ. 5سا گی 14در سّن  4ویکو رمضان و در بیست 3مرادی زدمی شگ

بدر پیکدر پدگر   جیفر  او را غسل دادنگ و اما  حسدن بن  و عبگاّه   حسنین
 .دتن شگ8در نجف7صورت مخفیانه و به  شبانه تشییع پیکر اما  عوی 6نماز دوانگ.

                                                           

 . 714  ص 7عوی عسقالنی؛ پیشین  ج  بن  . احمگ 1
 .821و  822صبا  ما کی؛ پیشین  ص  . ابن2
 . 975  ص 5جریر طبری؛ پیشین؛ ج  بن  . مبمگ 3
 . 442عمر دمشقی؛ پیشین  ص  بن  . اسماعیل 4
 . 9217اّه  قرطبی؛ پیشین  ص  عبگ بن  . یوسف 5
 . 711الذری؛ پیشین  ص یبیی ب بن  . احمگ 6
 . 159و  152ا گین مبمگ ذهبی؛ پیشین  ص  . شمس 7
 . 858  ص 9؛ ج ا فگاء تاریخ ابیا فگاء؛  . اسماعیل بن عوی ابو8
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 فهرست منابع
 9721؛ بیروت: دارا فکر  طبع األو دی  اسگ ا غابة تی میرتة ا صبابةاریر جزری  عزا گین؛  ابن .9

 ق.

ا سال  هدارون؛  ؛ تبقیق عبگصفة ا صفوةمبمگ؛  بن  عوی  بن  ا رحمن  جوزی   بوا فرج عبگ ابن .8

 ق. 9794بیروت: موسسة ا کت  ا ثقاتیة  

ا قادر عطدا و  ؛ تبقیدق مبمدگ عبدگا منترو تی تاریخ األمو و ا مووكدددددددددددددددددددد؛  .4

 ق. 9798ت  ا یومیة  طبع األو ی  کا قادر عطا؛ بیروت: دارا  مصطفی عبگ

مبمدگ؛ قداهره: دار  بدن  اّه   ؛ تبقیق عبا  وصدیتضائل ا صبابةمبمگ؛  بن  حنبل  احمگ  ابن .7

 ق. 9742ا جوزی   ابن

؛ وتیدات االعیدان و انبداء ابنداء ا زمدانبکدر؛  ابی بن  مبمگ  بن  ا گین احمگ  دوکان  شمس ابن .5

 .9417ا رضی    تبقیق احسان عبا ؛ قو: منشورات ا شریف

؛ تبقیدق سدامی ا فصول ا مهمة تی میرتدة االئمدةاحمگ؛  بن  مبمگ   بن  صبا  ما کی  عوی ابن .1

 ق. 9788ا غریری؛ قو: دار ا بگیث  

؛ تداریخ مگیندة دمشدقاّه  ا شداتیی؛  عبدگ بن  اّه   هبة بن  ا بسن   بن  عساکر  ابوا قاسو عوی ابن .4

 ق. 9795تبقیق عوی شیری؛ بیروت: دارا فکر  

 9724؛ بیروت: دارا فکر  ا بگایة و ا نهایةعمر؛  بن  کثیر دمشقی  ابوا فگاء ا باتظ اسماعیل  ابن .2

 ق.

؛ تهدران: ا مجمدع ا یدا م   وتقرید  بدین  هل ا بیت مناق مبمگ؛  بن  مغاز ی  عوی  ابن .1

 ق. 9784ا مذاه  اإلسالمیة  

؛ ا فگاء ا مسمی ا مختصر تی ادبار ا بشدر تاریخ ابیمبمود؛   بن عوی  بن  ابوا فگاء  اسماعیل  .92

 ق. 9794تبقیق مبمود دیوب؛ بیروت: دارا کت  ا یومیة  

یدق قاسدو ا شدماعی ا رتداعی؛ بیدروت: ؛ تبقصبیح ا بخاریاسماعیل؛  بن   بخاری  مبمگ .99

 ق. 9724دارا قوو  

ودی؛ کار و ریداض زرک؛ تبقیق سهیل زانساب األشرافجابر؛  بن  یبیی  بن  بالذرى   حمگ  .98

 ق. 9794ر  طبع األو ی  کبیروت: دارا ف

؛ بده تاریخ بناکتی روضة او ی اال باب تی میرتة ا تواریخ و االنسابمبمگ؛  بن  بناکتی  داود  .94

 .9472ش جیفر شیار؛ تهران: سوسوه انتشارات انجمن آرار موی  کوش
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؛ تبقیق صدگقی مبمدگ جمیدل ا یطدار؛ بیدروت: سنن ا ترمذیعیسی؛  بن  ترمذی  مبمگ  .97

 ق. 9789دارا فکر  

؛  عبگ بن  حاکو حسکانی؛ عبیگاّه   .95 ؛ تبقیدق مبمدگباقر شواهگ ا تنزیدل  قواعدگ ا تفضدیلاّه 

 ق. 9799ع و ا نشر  ا مبمودی؛ طهران: مؤسسة ا طب

؛ تبقیق عبدگا منیو عدامر؛ قدو: منشدورات األدبار ا طوالداود؛  بن  دینورى  ابوحنیفه احمگ  .91

 . 9412ا رضی  

؛ تاریخ االسال  و وتیات ا مشاهیر و االعال عثمان؛  بن   احمگ  بن  ا گین مبمگ ذهبی  شمس .94

 ق. 9794تبقیق عمر عبگا سال  تگمری؛ بیروت: دارا کتاب ا یربی  

میدارج ا وصدول إ دی میرتدة آل ا رسدول و یوسدف؛  بن  ا گین مبمگ  زرنگى حنفی  جمال .92

 تا[. ؛ تهران: مجمع احیاء ا ثقاتة االسالمیة  ]بیا بتول

تدذکرة ا خدواص مدن االمدة بدذکر دصدائص قزغوی ا بغگادی؛  بن   جوزی  یوسف بن سبط .91

 ق.  9792؛ قو: منشورات ا شریف رضی  االئمة

 ق. 9729؛ بیروت: ا میهگ اال مانی  ا واتی با وتیاتایبک؛  بن  ا گین دویل  صفگی  صالح .82

 ق. 9789؛  بنان: دارا کت  ا یومیة  ا مصنفهما ؛  بن  صنیانی  عبگا رزاق  .89

؛ تبقیق مبمگ  بوا فضدل ابدراهیو؛  تاریخ األمو و ا مووجریر؛  بن  طبري   بوجیفر مبمگ  .88

 ق.  9424بیروت: دارا تراث  طبع ا ثانیة  

؛ تبقیدق عدادل احمدگ اإلصدابة تدی تمییدز ا صدبابةحجدر؛  بدن  عوی  بن  عسقالنی  احمگ  .84

 ق. 9795ت  ا یومیة  طبع األو ی  کعبگا موجود و عوی مبمگ میوض؛ بیروت: دارا 

؛ االستییاب تی میرتة االصدبابعبگا بر؛  بن  مبمگ   بن اّه   عبگ بن  قرطبی  ابوعمرو یوسف  .87

 ق. 9798مبمگ؛ بیروت: دارا جیل   تبقیق بجاوی عوی

 ق. 9791حز    ا بجاج؛ صبیح مسوو؛ بیروت: دار ابن بن  قشیری ا نیشابوری  مسوو  .85

؛ تصدبیح طا د  ابی بن کفایة ا طا   تدی مناقد  عوییوسف؛  بن  ينجی شاتیی  مبمگ  .81

 ق. 9727  هادی االمینی؛ طهران: دار احیاء تراث اهل ا بیت مبمگ

؛ تبقیق عبگا غفار سویمان ا بنگاری؛ سدیگ کسدروی ا سنن ا کبریشیی ؛  ن ب نسائی  احمگ  .84

 ق. 9799حسن؛ بیروت: دارا کت  ا یومیة  

؛ تبقیق عبگا قادر عطا؛ بیدروت: دارا کتد  ا طبقات ا کبریسیگ کات ؛  بن  واقگی  مبمگ  .82

 .ق 9792ا یومیة  


