
 

 

 حضرت حمزهالدت و
 است که والدینحمزه عموی پیامبر گرامی اسالم

. هاله بنت اُهَیب بن عبدمَناف بن زُهره بود عبدالمطلب و ایشان

و القاب  یعلیابوکنیه ابو عماره و دارای دو عموی پیامبر

  1باشد.می اسد رسول اللّه و اسداللّه

 در مورد زمان تولد و اختالف سنی حمزه با پیامبر

ذکر شده است که  2اقوال متفاوتی مانند دو و چهار سال

که صاحب بزرگتر بوده است در حالی ایشان از پیامبر

 3قول چهار سال را صحیح ندانسته است. االستیعاب 

 نگاهی به شخصیت حمزه

به مدینه، همزمان با هجرت رسول خدا ایشان

 و ... احد، بدر از قبیلدر جنگهای متعدد  و کردهجرت 

عرصه پیکار، رشادت، فداکاری،  مجاهدوی . شرکت نمود

بسیاری در کنار  ایمان و استقامت بود که در لحظاتوفاداری، 

 بود.پیامبر

 :قرآن مجید مانند آیاتی از درل مّتأ

وَالَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ »

 «آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ

دهد به خوبی نشان می ،و سایر آیاتی از این صنف (47)انفال/
                                                 

 5، ص3الطبقات الکبری، ابن سعد، جرک:  .1 

 47، ص1المغازی، الواقدی، ج .2 

 347ــ  363، ص1، ابن عبدالبر، جاالستیعاب فی معرفه االصحابرک:  .3 

ل که حمزه سیره و روشش در زندگی و اطاعت از رسو

 ای قرآنی بوده است.سیرهخدا

به اوصافی بود این شخصیت واال در دوران حیاتش متصف 

 ازهای فراوانی نمونهو اهل بیتکه در سخنان پیامبر

، شفیع روز یکی از چهار راکب در قیامت ،افضل شهداقبیل 

در ذیل به تعداد محدودی که  نماییممشاهده میو ... را  قیامت

 شود:ها اشاره میاز آن

 در لسان زین العابدین حضرت حمزه

روزی علی بن : »کنددوق از ثابت بن ابی صفیه نقل میص

فرزند عباس بن علی را دید و اشك در  ،عبیداللّهالحسین 

چشم آن بزرگوار حلقه زد، آنگاه فرمود: برای پیامبر روزی 

سخت تر از جنگ احد پیش نیامد؛ زیرا در آن روز بود که 

شربت  رسول عمویش حمزة بن عبدالمطلب، اسداللّه و اسدال

ترین روز برای آن شهادت نوشید و پس از احد سخت

ه پسر عمویش جعفربن ابی طالب را حضرت جنگ موته بود ک

پیش نیامده؛ زیرا تر از روز حسینشهید کردند و سخت

سی هزار نفر آن بزرگوار را احاطه کرده بودند که همه آنها 

کردند و همه آنها با تصور می خود را جزو امّت پیامبر

ریختن خون فرزند همان پیامبر به پیشگاه خدا تفرّب 

 7«. جستندمی

                                                 
 .272، ص22، ج، مجلسیراألنواربحا .4 

 ملقب به  سیدالشهدا 
عمران به این سوره آل  141ر درالمنثور ذیل آیه در تفسی

از « الشهداءسید»که نخستین بار لقب موضوع اشاره شده است 

، که در جنگ اُحد به شهادت به حمزةخدا سوی رسول

 5رسید، عطا شد.

 ترین عموی رسولمحبوب
شده است که: نقل )ص( رسول خدا  ازباره نیز در این

وَ أَحَبُّ أَعْمَامِی بْنُ أَبِی طَالِبٍ  عَلِیُ إِلَیَ إِخْوَانِی أَحَبُ»

ترین برادرانم علی بن محبوب»، «إِلَیَّ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

 6 .«ترین عموهایم حمزه استو محبوبابی طالب

 دستورات الهی عمل به
به دستورات الهی به  حمزهالتزام در سخنان اهل بیت

آمده است. به عنوان نمونه به جا آوردن صله رحم وضوح 

فرمود: موارد است که پیامبر بزرگ اسالم یکی از این

ای عمو! خدای رحمت کند تو را، که در صله رحم و انجام »

  4«.ال و کوشا بودیدادن کارهای نیك فعّ
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 پرچم دار  
روز قیامت چهار پرچم به من داده » فرمود:پیامبر

ال اله اال »گیرم؛ پرچمپرچم حمد را خود به دست می .شودمى

دهم و او پیشاپیش گروهى از مىرا به دست على« اهلل

شوند، قرار وارد بهشت مى مردم که پس از اندکى حساب

سپارم را به دست عمویم حمزه مى« اهلل اکبر»پرچم  .گیردمى

سبحان »و پرچم  دگیرو او پیشایش گروهى دیگر قرار مى

اى دیگر سپارم. پشت سر او نیز عدهرا به دست جعفر مى« اهلل

ایستم تا از گاه در برابر امت خویش مىخواهند ایستاد. آن

  1«.کنمآنان شفاعت 

 حضرت حمزه و دشمن
کنون در پی رسیدن به از ابتدا تا دشمن اهل بیت

اهداف شوم خودش به مخدوش کردن چهره ایشان پرداخته 

های متعددی استفاده است که در این مسیر از ابزارها و شیوه

کرده. در عین حال همیشه در این مخدوش سازی با شکست 

، کتمان فضایلمواجه شدند. در مورد حمزه سیدالشهدا نیز با 

نکوهش حمزه و تبرئه قاتل ایشان)رک: حوزه نت( گام 

 برداشته است. که در هر سه بعد به شکست منجر شده است.
 

 
 

                                                 

 .65، ص77بحار األنوار، مجلسی، ج .1 

 حمزه وداع
در باب  2شوال ذکر کردند. مهفده جنگ احد رابرخی وقوع 

و  این که پیامبر یار مهربان و وفاداری را از دست حمزه شهادت 

دادند. در تفسیر درالمنثور سیوطی آمده است که 

پس از بازگشت به مدینه از کنار خانه انصار پیامبر

خود گذشتند، صداى گریه زنان انصار را که بر شهداى مى

گریستند شنیدند، چشمان مبارکشان پر از اشك شد، آنگاه مى

  3.«لى عمویم حمزه گریه کننده نداردو : »فرمودند

 زیارت حضرت حمزه
 زیارت حمزه نیز مورد سفارش رسول گرامی اسالم

وَ لَمْ یَزُرْ عَمِّی مَنْ زَارَنِی »بوده است تا آن جا که فرمودند: 

کسى که مرا زیارت کند، ولى عمویم »، «حَمْزَةَ فَقَدْ جَفَانِی

  7«.حمزه را زیارت نکند، بر من جفا کرده است
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 حضرت حمزه   رپچم دار اسالم
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