
  
  

  

  شاگردان مكتب نبوت
 ) ص أصحاب رسول اهللا ( : ترمجه كتاب

 
  قسمت اول

 
  : تأليف

  يد المصرومحم
  
  :ترجمه

  دبيريسحاق ا
 
 
 

 هـ١٣٨٧/١٤٢٩چاپ اول 



  
  
  
  

  شاگردان مكتب نبوت
 

 ٢

2      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شناسنامه كتاب
  

 :نـــام كتـــاب 
  

  .شاگردان مكتب نبوت  
ــسنده  :نويـــــ

  

  د المصريومحم  
 :متــــــــرجم

  

  سحاق بن عبداهللا دبيري العوضيا  
ــرن  :اشــــــــ

  

  انتشارات حقيقت  
ــراژ  :تيــــــــ

  

  3,000  
ــال  ــاپسـ  :چـ

  

  ق.1429ش برابر با . هـ1387  
 :نوبـــت چـــاپ

  

  اول  
 :آدرس ايميـــــل

  

  com.yahoo@Haghighat_En  

  com.aqeedeh.www 

  net.ahlesonnat.www 

  uk.org.isl.www 

ــد ــايتهاى مفي  :س
  

  com.islamtape.www 



  
  
  
  

  وتمكتب نبشاگردان 

 ٣

3    

  فهرست مطالب
 

  ص  عنوان  م
 ٤ مقدمه١
 ٩  سلمان فارسی٢
 ٢٧  ریابوموسی اشع٣
 ٣٩  ابوذر غفاری٤
 ٥١  ديخالد بن ول٥
 ٨٠  معاذ بن جبل٦
 ١٠٠  علي بن ايب طالب٧
 ١٣٨  سعد بن معاذ٨
 ١٥٤  عبد اهللا بن مسعود٩
 ١٧٣  بالل بن رباح١٠
 ١٨٩   جعفر بن أيب طالب١١

 

  : آدرس زير تماس بگيريداانيد بتو  ميبراى ارتباط با مترجم 
 )١٥٠١٠٣: (پ.  ص, )١١٧٥٧ (:ربيديال الرمز ـ الرياض: السعودية

www.aqeedeh.com 
yad٦٣١@yahoo.com 



  
  
  
  

  شاگردان مكتب نبوت
 

 ٤

4      

  D  C  B       A  
  

  مقدمه
  

 {z  y  x  w  v  u  t  s z  )137: هبقر.(  
   .ندا ه مردم مانند شما ايمان آورند يقينا هدايت شداگر

 نـازل   ص قرآن كريم طي مدت بيست و سه سال تدريجا بر پيـامبر اسـالم             
حكمت اين تدرج آموزش عملي به مخاطبان اوليه قرآن يعنـي صـحابه             . گرديد

  . است صرسول اهللا 
 {   U  T  S  R  Q    P  O    N  M  Lz )106: إسراء.(  
فرستاديم تا تو آن را به تـدريج و بـا تـأني بـر        ) بر تو (ا جزء جزء    و قرآن ر  (

  ).يما همردم قرائت كني و آن را چنانكه بايد و شايد نازل كرد
كدام مردم؟ همين مردمي كه ايمانشان معيار سنجش ايمان سـاير انـسانها در              

مانند الواح موسـي بـه يكبـاره نـازل          كريم  قرآن  . هاي تاريخي است   هتمام عرص 
 لذا كم كم و بـه مـرور زمـان           ،چون آخرين و كاملترين كتاب آسماني بود      . دنش

فتـاد، آيـات مناسـب نـازل        ا برحسب وقايع و جريانات و حوادثي كه اتفاق مـي         
  . گرديد مي

را بهتـرين انـسان روي       صش  ا ترديدي نيست كه خداوند پيـامبر گرامـي        
 با كاملترين كالم خدا     زمين قرار داد، و طبيعي است كه براي بهترين پيامبري كه          

لـذا  . و براي بهترين امت مبعوث شده، بهترين ياران و صـحابه برگزيـده شـوند      
همچنان كه از بين صد و بيست و چهار هزار پيامبر، رسول گرامـي مـا بهتـرين                  

آور الهي هستند، قطعا صحابه ايشان هم بهترين ياران و جان نثاراني هـستند              پيام
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 گلچين كرده است، به همـين       بشريتپيامبران از ميان    كه خداوند آنها را پس از       
نه تنها مژده صحابي بودن كه حتي صـفات          ص دليل مانند پيامبر گرامي اسالم    

انگيـز و     شـگفت   چقـدر  .و خصوصيات آنان در تـورات و انجيـل آمـده اسـت            
   !خوشا به سعادت اين انسانهاي نمونه تاريخ! فخرآفرين است

 29يم يك آيه را شـاخص قـرار دهـيم آيـه             براي شناخت صحابه اگر بخواه    
M LK  J   I  H  G  F  E  DC  B  A  }: سوره فتح كـافي اسـت     

  à    _  ̂   ]  \[    Z  Y  X  WV  UT  S   R  Q  P  O  N
 n  m  l  k   j  i  h  g  f   e  d  c   b   o 

   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rq   pz )29: فتح(.  
و كساني كه با او هستند در برابر كافران تنـد           ، فرستادة خداست  ص محمد(

ايشان را در حال ركـوع و       . و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند      ، و سرسخت 
. طلبنـد  جويند و رضاي او را مي      آنان همواره فضل خداي را مي     . بيني سجود مي 

ف آنـان در    توصـي ، اين. نشانة ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است        
و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كـه هماننـد كـشتزاري            ، تورات است 

و آنها را نيرو داده و سـخت نمـوده و           ، هاي خود را بيرون زده     ههستند كه جوان  
ي كه برزگران را بـه شـگفت        ا هبه گون ، هاي خويش راست ايستاده باشد     هبر ساق 

خداوند به كساني از ايشان كه      . ندآورد تا كافران را به سبب آنان خشمگين ك         مي
ايمان بياورند و كارهـاي شايـسته بكننـد آمـرزش و پـاداش بزرگـي را وعـده                   

  ).دهد مي
هـاي    و بلكه صدها آيه ديگر در قـرآن از صـفات و ويژگـي              ،اين آيه و دهها   

من را  ؤهر مـسلمان و مـ      صمنشانه اين فدائيان و جان نثاران رسول اهللا          بزرگ
ر برابر اين مردان و زنان با عظمـت تـاريخ بـشر كـه صـفات                 كند كه د   وادار مي 
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مباركشان براي هميشه در كالم پروردگارشان به ثبت رسيده تعظيم و احتـرام و              
  . ارادت داشته باشند

بـه آن حـضرت در       صالعاده صـحابه رسـول اهللا        آري عشق و محبت فوق    
. داشـتند  دوست مـي  مانند ندارد، ايشان را از همه چيز بيشتر          تاريخ بشر نمونه و   

آنقدر جـذاب و     صداستانهاي دوستي و محبت و ارادت صحابه به رسول اهللا           
 اعتـراف   منگيز و رشك آفـرين اسـت كـه حتـي دشـمنان اسـال              ا گيرا و شگفت  

اهللا در يـك    ء  شا ن إ .همتاست  اين محبت و ارادت در طول تاريخ بي         كه كنند مي
ا بـراي شـما عزيـزان بـه         هـايي از آن ر     هفرصت مناسب سعي خواهيم كرد نمون     

  .تصوير بكشيم
سفانه در برابر اين همه فداكاري و جانبـازي  أنگيز اين است كه مت    ا اما شگفت 

مـا مـسلمان نماهـا       ص و ارادت آنان به اسالم و قرآن و پيامبر گرامـي اسـالم            
وفايي و احيانا جسارت     مهري و بي   بي. داريم نسبت به آنان جفاي فراوان روا مي      

سـفانه روايـات    أو فراتـر از آن مت     . نگيز اسـت  ا بعضي از آنان حيرت   ما نسبت به    
ند تا چهره   ا ههاي مسمومي دست به كار شد      دروغيني در تاريخ جعل شده و قلم      

روشن و درخشان ايـن بزرگـواران را مخـدوش جلـوه دهنـد، و بعـضي از مـا                    
اس  كه در برابـر دشـمنان اسـالم احـس          ندكن نماها آنقدر غلو و افراط مي      مسلمان

طـرف حقـايق روشـن       كنيم كه چرا آنان به عنـوان انـسانهاي بـي           شرمندگي مي 
و در برابـر عظمـت و   نـد،  ا ه را درك كـرده و بـه تـصوير كـشيد           صحابهزندگي  

ولي مـا نـه تنهـا حـق         كارنامه فخرآفرين آنان سر تسليم و ارادت فرود آوردند،          
ت هـم روا    آنان را نشناختيم و پاس نداشتيم بلكـه در عـوض بـه آنـان جـسار                

  : به قول شاعر شرق عالمه اقبال الهوري!داريم مي
 اســالم بــه ذات خــود نــدارد عيبــي

  

 هر عيبي كه هست در مسلماني ماست        
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غرض  براي آشنا شدن با اين انسانهاي نمونه كافي است كه قرآن كريم را بي             
را از   ص  و سيرت زندگي رسـول مكـرم اسـالم         ،و بدون پيش داوري بخوانيم    

م تـا ببينـيم كـه آنهـا چـه جايگـاه عظيمـي را در                 يا وفات مطالعـه كنـ     والدت ت 
ند، اي كاش بعضي از     ا هترين صفحات زرين تاريخ به خود اختصاص داد        مقدس

ما نه به عنوان مسلمان كه فقـط بـه عنـوان انـسانهاي آزاده و مـستقل قـرآن را                     
ان خوانديم و به جايگاه رفيع و عظمت و بزرگـواري ايـن سـتارگان درخـش                مي

  . برديم نبوت پي مينطير مكتب   هدايت و شاگردان بيآسمان
كنم هيچ انسان سالمي كه اندكي نعمت عقل خدادادي را بـه كـار               تصور نمي 

ي جز تسليم و محبت ا هي آزاد و مستقل قرآن را بخواند چار  ا هروحي بيندازد و با  
في اسـت  شخصيتهاي مورد ستايش داشته باشد، فقط كـا   و  و ارادت در برابر آن      

منـان  ؤدقت كنيم كه ايـن م     ) منانؤاي م ( الذين آمنوا  أيها يا: گويد وقتي قرآن مي  
 و نـصرت و      هجـرت  جهـاد و  و  ند، دعوت   ا همورد خطاب قرآن چه كساني بود     

خشوع و  انفاق و ايثار و نماز و روزه و زكات و حج و ركوع و سجود و تهجد                  
 صفات ديگـر در آن زمـان   و يكتاپرستي و دعا و ذكر و تالوت و دهها و صدها     

شده در چه كساني وجود داشته است؟ كاش قـرآن و سـيرت              كه قرآن نازل مي   
. را با كنجكاوي مطالعـه كنـيم و پاسـخ ايـن پرسـش را بيـابيم                 صرسول اهللا   

هـا را    گشا خواهد بود و بسياري از مـريض        هراإن شاء اهللا    مطمئنم كه اين نسخه     
  .معالجه خواهد كرد

 رانجام كــارخــدايا چنــان كــن ســ
  

ــا رســتگار    ــو خــشنود باشــي و م  ت
  

 و اما پيام ما به بندگان مخلص خداوند متعال و دوست داران رسول گرامـي   
 و صحابه جانباز ايشان از زبان شيرين شيخ اجـل و اسـتاد سـخن مـصلح                  ص

  :الدين سعدي شيرازي اين است كه
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 ستــــــــبر مرد هوشيار دنيا خس    
 اسـت نكويي كن امسال چـون ده تر      

 نـكـ ـاري ب ـكنونت كه دستست خـ    
  

 كــه هــر مــوي جــاي ديگــر كســست  
 كــه ســال دگــر ديگــري دهخداســت 
 دگر كـي بـر آري تـو دسـت از كفـن            

  

  يوسف صداقت
   شمسي1387 ارديبهشت 16
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  »١«  سلمان فارسي
  سلمان جزو اهل بيت ما است

  ص محمد رسول اهللا
 برسد قلبش نداي حـق را اسـتجابت كـرده           او مردي است كه قبل از اينكه به حق        

او مـردي اسـت كـه خداونـد         . بود و شهرها و ممالك را در جستجوي آن سپري كرد          
بلـه بـه    .  و بهشت مشتاق او بود     گرداندبوسيله او در جنگ احزاب مسلمانان را پيروز         

و كـرد    او فرزند اسالم بود و دائماً به آن افتخار مي         . خدا سوگند بهشت مشتاق او بود     
پدرم اسالم است و من جز آن پدري ندارم زماني كه ديگـران بـه قـيس يـا                    :گفت مي

  .كنند تميم افتخار مي
اي  هاي زيبايي از افـراد هـدايت يافتـه         تاريخ اسالم در قديم و جديد حاوي نمونه       

اند و در اين راه مال و جان خـود         است كه همت وااليي در جستجوي دين حق داشته        
آيند  ، و حجت خداوند بر مخلوقاتش به شمار مي        شدندنمونه  الگو و    اند و  را فدا كرده  

از اين نظر كه هر كس خالصانه در جستجوي حق حركت كند خداوند او را هـدايت                 
  .1دهد و با بزرگترين نعمت، نعمت اسالم در دنيا بر او منت خواهد گذاشت مي

ي را در   اكنون بحـث از صـحابي اسـت كـه راههـا، شـهرها و سـرزمينهايي زيـاد                  
جستجوي حق طي كرده است و همت وااليش اجازه نداد حتي يك لحظه در اين راه                

  .خسته و سست گردد
كنم كه قـدر نعمـت    من در حقيقت اين قصه را به مسلمانان هم عصرمان هديه مي  

 هرگاه دين و دنيا در مقابـل        -  مگر كسي كه خدا به او رحم كند        - دانند اسالم را نمي  

                                                 
 .٢١٧ علو اهلمة, حممد اسامعيل, ص− ١
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زنند و دنيا را نصب العـين خـود قـرار داده و آن را                د دين را كنار مي    گيرن هم قرار مي  
  .ال حول وال قوة اال باهللا. گذارند روي سرشان مي

  جوينده حقيقت
 در مقابل منزلي ساده در مـدائن كـه در           ،اي پر  درختي درهم پيچيده با سايه    : مكان

 كـه مـردم     -وقار مردي مسن با هيبت و آراسته به         –زير آن صاحب منزل وجود دارد       
دور او نشسته و ساكت و آرام به داستان زيبا و مهاجرتش بـه دنبـال حقيقـت گـوش                   

ابتدا به سـوي    . را رها كرد  ) فارسها(كند كه چگونه دين قوم خود        دهند، او نقل مي    مي
كنـد كـه چگونـه در راه نيـل بـه             او بيان مـي   .  و سپس به طرف اسالم رفت      نصرانيت

دا كرد و خود را بـه دامـن فقـر انـداخت تـا بـا ديـدن                   حقيقت سرزمين پدريش را ف    
و اينكه به خاطر رسيدن به حقيقت چگونه در         . حقيقت عقل و روح پاكش آرام بگيرد      

 را مالقـات كـرد و بـه او ايمـان            ص چگونه رسول خـدا   .. بازار بردگان فروخته شد   
ي ا او اسـوه .  اسـت ص  صحابي رسول خـدا "سلمان الخير"او سلمان فارسي،    . آورد

بياييـد بـه    . زيبا براي جويندگان حقيقت با صدق و اخـالص و تجـرد از دنيـا اسـت                
  .1كند گوش فرا دهيم مجلسش نزديك شويم و به اخبار جالبي كه نقل مي

من مردي فارسي نژاد در يكي از روستاهاي اطـراف اصـفهان            : گويد  مي سلمان  
داشـت بـه     ار دوسـت مـي    او من را بسي   . پدرم كدخداي روستا بود   . بودم) جي(به نام   
من در آئين مجوسـيت تـالش   . اي كه مرا مانند دختران در خانه حبس كرده بود        اندازه

كردم تـا خـاموش       شدم و آن را رها نمي      كده تا اينكه سرپرست آتش    مزيادي كرده بود  
پدرم زمين حاصلخيزي داشت، روزي در خانه مشغول كار شد بـه مـن گفـت                . نشود

. ر هستم تو به جاي من به زمين سر بزن و از آن باخبر شـو               امروز در خانه مشغول كا    
من از منزل بيـرون آمـدم در سـر راه بـه             . او بعضي كارهاي الزم را به من توصيه كرد        

خواندنـد مـن بـه     صداي آنان را شنيدم كـه نمـاز مـي      . يك كليساي مسيحي برخوردم   

                                                 
 .٢١٨−٢١٧ علو اهلمة, حممد اسامعيل, ص− ١
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آنجا عبـور كـردم و      وقتي از   . خبر بودم  خاطر محبوس بودنم در خانه از امور مردم بي        
وقتي آنان را ديدم نمازشـان مـرا        . دعاهايشان را شنيدم داخل شدم تا كار آنان را ببينم         

تا . به آنان تمايل پيدا كردم و با خود گفتم اين آئين از دين ما بهتر است               . متعجب كرد 
بـه آنـان گفـتم اصـل ايـن ديـن          . غروب آفتاب آنجا ماندم و كار پدرم را رهـا كـردم           

پدرم بـه دنبـال مـن از كـارش          . آنگاه به خانه برگشتم   . گفتند در شام است   كجاست؟  
پسرم كجا بودي؟ مگر بـه تـو سـفارش          : دست كشيده بود وقتي به خانه رسيدم گفت       

نكرده بودم كه مراقب زمين باشي؟ گفتم مـن مردمـاني را ديـدم كـه در كليـسا نمـاز                     
گفـت پـسرم    . مانجا مانـدم  خواندند از دين آنان تعجب كردم و تا غروب آفتاب ه           مي

گفتم هرگز چنين نيـست ديـن       . آئين اجدادت از آن بهتر است     . اين دين خيري ندارد   
بـه  . پدرم بر حال من ترسيد و پاي مرا بست و در خانـه حـبس كـرد                . آنان بهتر است  

روزي كـاروان   . مسيحيان خبر دادم كه هرگاه كارواني از شام رسيد مرا مطلـع سـازيد             
هرگاه كارهايشان را تمام كردند و      : گفتم. مده بود و به من خبر دادند      تاجراني از شام آ   

آنان چنـين كردنـد و بـه مـن خبـر            . خواستند به شام برگردند مرا به آنان معرفي كنيد        
. رساندند من نيز آهن را از پايم باز كردم از منزل فرار كردم و همراه آنان به شام رفتم                  

اسقفي است  : رد اين دين چه كسي است؟ گفتند      وقتي به آنجا رسيديم گفتم برترين م      
ام و دوسـت دارم   نزد او رفتم و به او گفتم من به دين شما رغبت پيدا كرده           . در كليسا 

او مـرا قبـول     . به شما خدمت كنم و آداب اين دين را بياموزم و با شما نمـاز بخـوانم                
ه صـدقات را    كـرد و همـ     كرد ولي مرد خوبي نبود، مردم را به صدقه دادن تشويق مي           

داد تا اينكه هفـت كـوزه طـال و نقـره             كرد و به نيازمندان نمي     براي خودش ذخيره مي   
وقتي مردم جمع شدند تـا      . بعد از مدتي او درگذشت    . من از او متنفر شدم    . جمع كرد 

كـرد   او مرد بدي بود شما را به صدقه دادن ترغيب مـي           : او را دفن كنند، به آنان گفتم      
من مكان گنج   : داني؟ گفتم  از كجا مي  : گفتند. نمود ودش ذخيره مي  ولي آنها را براي خ    

وقتـي آنهـا را ديدنـد گفتنـد او را دفـن             . دانم و آنها را نـزد طـال و نقـره بـردم             را مي 
او را  به صليب كشيده و سنگ بارانش كردند و مرد ديگري را بـه جـاي او      . كنيم نمي

خوانـد   زهـاي پنجگانـه را نمـي      هـيچ مـردي كـه نما      : گويد سلمان مي . انتخاب كردند 
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زاهـدتر از او بـه دنيـا و         . كه از او بهتر باشد    ) يعني هيچ غير مسلماني را نديدم     (نديدم
وقتي به بستر مرگ افتـاد   .ام، او را بسيار دوست داشتم    راغب تر از او به آخرت نديده      

.  نـدارد  اي پيـدا كـردم كـه سـابقه         ي كه با تو بودم به تو عالقه       تدر اين مد  : به او گفتم  
روي، مرا به مالزمت چه كسي توصـيه   اكنون كه امر خداوند رسيده است و از دنيا مي       

فرزندم، به خدا سوگند امروز كسي را سراغ ندارم كه بر دين صـحيح              : كني؟ گفت  مي
جـز   اند، اند و بسياري از مفاهيم آن را رها كرده         باشد، مردم دين خدا را تحريف كرده      

بعـد از اينكـه او درگذشـت بـه      . بيـنم  و را بر دين حق مـي      مردي در شهر موصل كه ا     
موصل رفتم و آن مرد را پيدا كردم و به او گفتم فالن شخص قبل از مـرگش شـما را              

او نيز ماننـد دوسـتش مـرد        . به من معرفي كرده است او مرا قبول كرد و نزدش ماندم           
مـرا بـه چـه كـسي        به او گفتم بعد از خودت       . زمان مرگ او نيز فرا رسيد     . خوبي بود 
اي را   گفـت اي پـسرم فـرد شايـسته        . دهـي  كني و چه دستوري به من مـي        معرفي مي 

 مـن نـزد    اوبعد از درگذشت. او مرد خوبي است  » نصيبين«شناسم مگر مردي در      نمي
. آمدم وقتي ماجرا را برايش تعريف كـردم گفـت پـس نـزد مـن بـاش                  مرد مورد نظر  

وبي است اما بعد از مـدتي اجـل او نيـز فـرا              متوجه شدم او نيز مانند دوستش مرد خ       
اي   به او گفتم بعد از شما من نزد چه كسي بروم؟ گفت مردي كه شما را فايده                . رسيد

او مـرد مـورد نظـر ماسـت، اگـر دوسـت             ) عموريه(شناسم جز مردي در      برساند نمي 
فتم او مرا   بعد از مرگ او نزد مرد نامبرده رفتم و اخبارم را به وي گ             . داشتي نزد او برو   

پرداختم تا جايي كـه صـاحب چنـد          پذيرفت و نزد او ماندم، و به كسب و كار نيز مي           
بعد از مدت زماني او نيز به بستر مرگ رسيد به او گفتم بعـد از                . گاو و گوسفند شدم   

شناسـم كـه مـرد     كني؟ او گفت كـسي را نمـي      خودت چه كسي را به من سفارش مي       
آخر الزمان از نسل ابـراهيم نبـي فـرا           عوث شدن پيامبر  مورد نظر تو باشد، اما زمان مب      

شود و به سرزميني بين دو كوه كـه در           او در سرزمين اعراب مبعوث مي     . رسيده است 
هديـه را   : هايي دارد از جمله     او نشانه . كند بين آنها باغ خرمايي وجود دارد هجرت مي       

 او مهـر نبـوت وجـود        كند و بـين دو شـانه       پذيرد ولي از دريافت صدقه پرهيز مي       مي
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بعـد از مـرگ آن مـرد مـدتي در           : گويـد  سـلمان مـي   . دارد، اگر توانستي به آنجا بـرو      
را ديدم به آنان گفتم اگر گـاو و         » كلب«ماندم تا اينكه چند نفر تاجر ساكن        » عموريه«

آنان مرا بردند    .بلي: بريد؟ گفتند  گوسفندانم را به شما بدهم مرا به سرزمين اعراب مي         
تي به وادي القري رسيديم به من ستم كردند و مرا بـه عنـوان بـرده بـه مـردي                     اما وق 

من در آنجا درخت خرما را ديدم و اميدوار بودم آنجا همان شـهري              . يهودي فروختند 
عمـوي   روزي پـسر  . ولي هنوز مطمئن نبودم    .باشد كه آن مرد صالح وصف كرده بود       

مرا از او خريد و همراه خـود   .د او آمدآن يهودي از مدينه از ميان طائفه بني قريظه نز     
در آنجا  . به مدينه برد، به خدا سوگند آن را دقيقا مطابق توصيفات آن مرد صالح يافتم              

وقتـي كـه در مكـه بـود مـن از او             .  را مبعوث كرد   ص ماندم تا اينكه خداوند پيامبر    
. رداو بـه مدينـه هجـرت كـ        . شنيدم در حالي كه  به بردگي مشغول بـودم          چيزي نمي 

روزي  باالي درخت خرما مشغول كار بودم و اربابم نشسته بود كه پسر عمويش آمد                
د كـه از مكـه      نمنتظـر مـردي هـست     » قباء«و گفت خدا بني قيله را هالك كند آنان در           

وقتي اين خبر را شنيدم تنم لرزيد حتي نزديـك          . است آيد به گمان اينكه او پيامبر      مي
در : از درخت پايين آمدم و به پسر عمويش گفـتم    . يفتمبود از باالي درخت به پايين ب      

گويي؟ اربابم عصباني شد و مشت محكمـي بـه مـن زد و               مورد چه چيزي سخن مي    
فقـط خواسـتم از     : گفـتم . گفت اين مسائل به تو ربطـي نـدارد كـارت را انجـام بـده               

مقداري غذا جمع كرده بودم غروب آن را برداشتم و به طرف            . سخنانش مطمئن شوم  
اند كه شـما     داخل شدم و به او گفتم به من گفته        .  كه در قبا بود رفتم     ص رسول خدا 

مـن مقـداري صـدقه      . مرد خوبي هستي و همراه اصحابت در اين شهر غريب هستيد          
 ص رسول خـدا  . ام چون شما از هر كس ديگر استحقاق بيشتري داريد          برايتان آورده 

با خودم گفـتم ايـن      . ز آن نخورد  به اصحابش گفت آن را بخوريد اما خودش چيزي ا         
آنگاه بازگشتم پس از مـدتي مقـداري ديگـر مـواد خـوراكي       . يكي از صفات او است    

خوريد امـا مـن      جمع كردم و نزد او در مدينه آمدم و گفتم مثل اينكه شما صدقه نمي              
دو : با خود گفـتم   .  با اصحابش از آن خوردند     ص پيامبر. ام اين هديه را برايتان آورده    

 در بقيـع    ص روزي ديگـر آمـدم و رسـول خـدا         . ي پيامبر در او وجود داشـت      ويژگ
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مشغول دفن جنازه يكي از اصحابش بود او در بين اصحابش نشسته بود و دو پارچـه                 
بر تن داشتند بر آنان وارد شدم و سالم كردم سپس به دور او چرخيدم تا بـه پـشتش                    

 مـرا   ص هنگامي كه پيامبر  . ينمنگاه كنم و مهر نبوت را كه برايم توصيف شده بود بب           
خواهم از نبوتش اطمينان حاصل كنم، ردايش را از پشتش كنار            ديد متوجه شد كه مي    

 بلنـد   : فرمود ص پيامبر. زد و من  مهر نبوت را ديدم و با گريه خواستم آن را ببوسم              
 كنم بـراي   بازگو مي ) ابن عباس (من بلند شدم و داستانم را همانگونه كه براي تو           . شو

. اصـحابش نيـز آن را شـنيدند        . تعجب كـرد   ص امبر خدا پي. ايشان نيز تعريف كردم   
  .حد را از دست دادسلمان به بردگي خود ادامه داد و بدين سبب جنگ بدر و اُ

قـرارداد  (اي سلمان با سيدت مكاتبه كـن    :  فرمود ص رسول خدا : گويد سلمان مي 
خرمـا بـرايش بكـارم و چهـل         با سيدم مكاتبه كردم بر اينكه سي صد درخت          ) آزادي

 به اصحابش گفت برادرتان را ياري دهيـد آنـان مـرا             ص پيامبر. اوقيه نيز به او بدهم    
يكي سي درخت خرما، يكي بيست، يكي پانزده، يكي ده و خالصـه هـر               : ياري دادند 

كس به اندازه توانش كمك كرد تا اينكه سي صد درخت خرما و مقـدار پـول نقـد را          
 فرمود سلمان برو و جاي درختها را بكن و آماده كـن تـا               ص خدارسول  . تهيه كردم 

 من و دوستانم اين كار را انجام داديـم و بـه رسـول خـدا خبـر                   .من درختها را بكارم   
داديـم و بـا دسـت        ما نهالها را به دست ايـشان مـي        .  همراه من آمد   ص پيامبر. داديم

سي صد نخـل    .  نشد قسم به خدا حتي يكي از آنان خشك       . كاشت خودش آنها را مي   
 طالهايي مانند تخم مرغ كه      ص تمام شد و تنها چهل اوقيه مانده بود كه رسول خدا          

ها به غنيمت گرفته بودند، آورد و فرمود اين را بگيـر و قرضـت را ادا    در بعضي غزوه  
فرمود اين را بگير خداونـد بـه        . عرض كردم يا رسول اهللا اين طالها كافي نيست        . كن

به خدا سوگند از آن مقـدار طـال تمـام چهـل اوقيـه بـدهيم را                  . ردتو كمك خواهد ك   
 در جنگ خندق شركت كـردم و بعـد          ص پرداخت كردم و آزاد شدم و همراه پيامبر       

  .1از آن هيچ جنگي را از دست ندادم
                                                 

 . و اسناد آن حسن است٤/١/٥٣; طبقات ابن سعد ٥/٤٤١ مسند امحد − ١
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كجاسـت همـت   ... چه مهاجرت دور و درازي در راه جستجوي حقيقت انجام داد       
كنند ولي از آن منصرف شده و به غير          ده مي كساني كه حق را در روبروي خود مشاه       

  .گروند آن مي
  سلمان ابداع كننده خندق

در جنگ احزاب سلمان كار بسيار بزرگي انجام داد كه تاريخ هرگز آن را فراموش               
  .نخواهد كرد
سبب جنگ خندق اين بود كه يهود وقتي پيروزي مـشركان           : گويد  مي : ابن قيم 

دند و از وعده ابوسفيان به جنگ با مسلمانان در سال           حد دي بر مسلمانان را در جنگ اُ     
سالم بن ابي الحقيق، سالم بن مشكم، كنانـه بـن           : اشراف يهود مانند  . بعد باخبر شدند  

 ص الربيع و غيرآنان نزد قريش در مكه رفتند تا آنان را براي جنگ بـا رسـول خـدا                  
 بدهنـد قـريش نيـز       تحريك كرده و متحدشان سازند و به آنان قول دادند كه ياريشان           

ساير . همچنين طايفه غطفان نيز دعوت آنها را پذيرفتند       . دعوت آنان را استجابت كرد    
  .اقوام اعراب را نيز دعوت كردند كه بعضي از آنان قول همكاري دادند

بنوسـليم،  . قريش به فرماندهي ابوسفيان با چهار هزار سرباز از مكه خـارج شـدند       
     از طرف ديگر غطفـان بـه        .رّه نيز آنان را همراهي كردند     بنواسد و فزاره، اشجع و بنوم

 .1جمع لشكر مشركين به ده هزار نفر رسيد       . فرماندهي عيينه بن حصن نيز به راه افتاد       
در هـر   (تر شد زماني كه يهود بني قريظه ماننـد يهوديـان ديگـر               كار بر مؤمنين سخت   

بـود كـه از پـشت       عهدشان را شكستند چون موقعيـت آنـان طـوري           ) زمان و مكاني  
خداونـد حـال مـؤمنين را در ايـن موقعيـت             . توانستند به مـسلمانان ضـربه بزننـد        مي

^  _   `  h  g   f  e  d  c  b  a  } : فرمايـد   مي  كرده توصيف
   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q   p  o  nm  l  k  j  i

    h  g  f  e  d  c  b   a  ̀   _     ~  }  |  {

                                                 
 .٢٧١−٣/٢٧٠ زاد املعاد, − ١
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 k  j   i  l z )نعمت خـدا   ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    « ).11 - 9: األحزاب
 ولـى   ؛به سراغ شما آمدند   ) عظيم(را بر خود به ياد آوريد در آن هنگام كه لشكرهايى            

و بـه ايـن     (ديديد   ما باد و طوفان سختى بر آنان فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمى             
دهيـد بينـا بـوده       د هميشه به آنچه انجام مـى       و خداون  ؛)وسيله آنها را در هم شكستيم     

بـر شـما وارد     ) شـهر (زمانى را كه آنها از طرف باال و پايين          ) به خاطر بياوريد  . (است
و زمانى را كه چـشمها از شـدت وحـشت خيـره             ) و مدينه را محاصره كردند    (شدند  

جا بـود   آن. برديد شده و جانها به لب رسيده بود، و گمانهاى گوناگون بدى به خدا مى             
حابش را   اصـ  ص رسـول خـدا   . »!كه مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختى خوردنـد        

. در اينجا سلمان فارسي كندن خندق را پيـشنهاد داد . جمع كرد تا با آنان مشورت كند      
. كسي كه حفر خندق را مطـرح كـرد سـلمان بـود            : گويد ابن حجر در فتح الباري مي     

شديم به دور خودمان خندق       محاصره مي  ما فارسها وقتي  :  گفت ص سلمان به پيامبر  
 دستور داد اطراف مدينه خنـدق بكننـد و خـودش در             ص رسول خدا . كنيم ميحفر  

  .اين كار پيش قدم شد همه دست بكار شدند تا آن را به پايان رساندند
. بر هر مسلماني واجب است استعداد و توانايي خود را به خدمت دين خـدا در آورد                

ر خود احساس عجز مكن و با اخالص از خداوند بخواه در خـدمت              اي برادر مسلمان د   
آيـد تـا     سلمان از سرزمين فارس مي    . به دين خدا و ياري رساندن به آن تو را كمك كند           

  .مسلمان شود و سبب حفر خندق گردد تا به اسالم و مسلمانان ياري برساند
  علم و دانش سلمان
 تـدبر و    باشايد  . را گسترش داد  خداوند بر سلمان منت گذاشت و علم و دانشش          

اذان منقول است كه نزد علـي       زاز  . نش اين امر آشكار شود    دتأمل در قصه مسلمان ش    
 او  ، لقمان حكيم است   ماننداو  :  گفت ،بوديم به او گفتيم از سلمان برايمان تعريف كن        

دريايي اسـت كـه آبـش       ، مردي از ما اهل بيت است كه علم اول و آخر را فرا گرفت             
  .1نمي شودتمام 

                                                 
 .٤/٢٢٤; االستيعاب ١/١٨٧; احلليه ابونعيم٤/١/٦١ طبقات ابن سعد − ١
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و كسى كه علم كتـاب       «).43: الرعد( Q  P  O  N  Mz   } : قتاده درباره آيه  
  .1بداهللا بن سالم استمنظور سلمان و ع: گويد  مي.»نزد اوست) و آگاهى بر قرآن(

 ، برايمـان بگـو    ص درباره اصحاب محمد  : به علي گفته شد   : گويد ابوالبختري مي 
گفت قـرآن و سـنت را       . گفته شد از عبداهللا    نيد؟ك از كدام يك از آنان سؤال مي      : گفت

گفتند عمار؟ گفت مؤمني     كند، آموخت و به آن احاطه يافت، و همين او را كفايت مي           
گفتنـد ابـوذر؟ گفـت بـه         .آورد فراموشكار است كه اگر به او يادآوري شود به ياد مي          

اي علم شـد،    وارد دري : ابوموسي؟ گفت : گفتند. علمي رسيد كه ديگران از آن عاجزند      
گفتنـد  .  بـود   صحابه به منـافقين    آگاهترين :حذيفه؟ گفت : گفتند. از آن بهره كافي برد    

سلمان؟ گفت علم اول و آخر را دارد و دريايي عميق از علم اسـت و او جـزو اهـل                     
گفت من هرگاه سـؤال كـنم بـه مـن عطـا             . گفتند شما اي اميرالمؤمنين   . بيت ما است  

  .2شوم كار ميشود و هرگاه سكوت كنم آش مي
كـرد و     علمش را به واقع عملـي تبـديل نمـود كـه بـا آن زنـدگي مـي                   سلمان  

  .كرد اطرافيانش را بوسيله علم و دانشش به راه خير راهنمايي مي
 پيمان اخـوت و     ،م ابودرداء و سلمان       بين   ص اهللا  رسول: گويد مي ابوجحيفه

ـ   روزي.  برقرار نمود  ،برادري ژوليـده و  درداء را  ماُرفـت و  ابـودرداء  ة سلمان بـه خان
بـه   ؛ابـودرداء ؛بـرادرت   : ؟ گفـت  اي ژنده پوش و ژوليده   چرا  : پرسيد. ديد ژنده پوش، 
بـراي سـلمان   غذايي درسـت كـرد و      ابودرداء آمد و    سپس،  . نيازي ندارد  ،زندگي دنيا 

تـا تـو    : سـلمان گفـت   . من روزه هستم  : ابودرداء گفت . غذا بخور : سلمان گفت . آورد
شـد و هنگـام      وقتي شب    . سرانجام، سلمان غذا خورد    .نيز نخواهم خورد  نخوري من   

 ابـودرداء   .بخواب : گفت سلمان.  فرا رسيد، ابودرداء بلند شد تا عبادت كند        ،خواب
وقتي شب بـĤخر    . بخواب: سلمان گفت . تا عبادت كند  دوباره بلند شد    و  خوابيد  كمي  

.  نماز شب خواندنـد    ،هر دو گاه،  آن. اكنون بلند شو  : گفتابودرداء  به   رسيد، سلمان 

                                                 
 . سوره رعد٤٢املنثور تفسري آيه  ّ; در١٣/١٧٧ تفسري طربی − ١
 .١/١٨٧, احلليه ابونعيم ٦٠٤١; طربانی٢/٥٤٠ املعرفة و التاريخ − ٢
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جـسمت بـر تـو      . پرودگارت بر تـو حقـي دارد      :  گفت  به ابودرداء    سلمان ،بعد
سپس، ابودرداء  . حق هر صاحب حقي را ادا كن      . عيال تو بر تو حقي دارد     . حقي دارد 

:  فرمـود صرسـول خـدا    .  آمد و ماجرا را بـرايش تعريـف كـرد          صنزد رسول اهللا    
  .1»ستسلمان، راست گفته ا«

سلمان آنان  . يافت  فزوني مي  ص هر چه ابتالئات و سختيهاي اصحاب رسول اهللا       
ديـد وقتـي كـه       گفت زن فرعون عذاب مـي      كرد و مي   را به ياري خداوند يادآوري مي     

رهايش كردند مالئكه با بالهايش او را در بر گرفتند و منـزلش را در بهـشت نـشانش                   
رسـتادند امـا شـيرها او را لـيس زدنـد و در              براي ابرهيم دو شـير گرسـنه را ف        . دادند

  .2مقابلش سجده كردند
همانا علم و دانش از بزرگترين اسباب ثبات در دنيا و آخرت است بخصوص اگر               

  .عالم به علمش عمل كند و هدفش جلب رضايت خدا باشد
  فضايل و جايگاه سلمان نزد خدا

مان، بالل و صهيب عبـور      ابوسفيان با چند نفر از كنار سل      : گويد عائذ بن عمرو مي   
. گفتند شمشير خدا آنگونه كه شايسته است بر گردن دشـمن خـدا فـرود نيامـد                . كرد

 آمـد و    ص بعداً نزد پيامبر  . گوييد  گفت اين سخنان را به بزرگ قريش مي        ابوبكر  
 كـرده باشـي،     ناراحـت اي ابوبكر مبادا آنان را      «:  فرمود صرسول اهللا   . به او خبر داد   
 نزد آنان آمـد و گفـت        ابوبكر  » اي  صورت خداوند را خشمگين كرده     زيرا  در اين   

  .3 كردم؟ گفتند نه اي ابوبكر خداوند شما را ببخشايدناراحتاي برادران آيا شما را 
:  نشسته بوديم كه سوره جمعه نـازل شـد         ص ما نزد پيامبر  : گويد  مي ابوهريره  

 {h  g  f  e  d  z)اســت بــر گــروه رســول ) همچنــين(و « ).3: هالجمعــ

                                                 
 .٢٤١٥; ترمذی ١٩٦٨ صحيح بخاری − ١
 .١/٥٥٢ به نقل از السري للذهبی ١/٢٠٦ونعيم  احلليه اب− ٢
 ., باب فضائل٢٥٠٤, مسلم٥/٦٤ مسند امحد − ٣
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 گفـتم آنـان چـه كـساني         ص ا به پيامبر خد   .»اند ديگرى كه هنوز به آنها ملحق نشده      
 ص پيامبر. سلمان فارسي هم در ميان ما بود      . هستند سه بار اين سؤال را تكرار كردم       

اگر ايمان در ثريا باشد مردانـي از اينـان          : دستش را بر دوش سلمان گذاشت و فرمود       
  .1به آن خواهند رسيد

كند كه رسول خـدا نقـشه خنـدق را     كثير بن عبداهللا مزني از پدر و جدش نقل مي        
مهاجرين و انـصار هـر كـدام سـلمان را           . كشيد و براي هر ده نفر چهل ذراع قرار داد         

سلمان از اهـل    :  فرمود ص رسول خدا . چون سلمان مرد نيرومندي بود    . خواستند مي
  .2بيت ما است

 به او مـژده بهـشت      ص ر اين است كه رسول خدا     اما بزرگترين فضيلت سلمان د    
  .3»بهشت مشتاق ديدار سه نفر است علي، عمار و سلمان«: داد و فرمود

  ترس سلمان از ظلم و ستم
ترسيد و دوستانش را از ظلم به ديگـران و دوري از             سلمان از ظلم و ستم زياد مي      

  .داشت عدالت برحذر مي
. به سـرزمين مقـدس بيـا      : مان نامه نوشت  ابودرداء به سل  : گويد يحيي بن سعيد مي   

كند به  كند بلكه عمل، مرد را مقدس مي      سلمان به او نوشت زمين كسي را مقدس نمي        
كنـي بـسيار    اگر بر مبنـاي ادلـه قـضاوت مـي    . اي من خبر رسيده است كه قاضي شده 

كني مواظب باش كه مـستحق دخـول         خوب است، اما اگر با ظن و گمان قضاوت مي         
  .ويبه جهنم نش

شـدند بـه آنـان نگـاه         كرد و از او جـدا مـي        ابودرداء وقتي بين دو نفر قضاوت مي      
تـان را    شايد با ظن و گمان قضاوت كردم، برگرديد دوباره مـسئله           :گفت كرد و مي   مي

  .4مطرح كنيد
                                                 

 . صحيح بخاری و مسلم− ١
 .١/٢٧٥ صفة الصفوه, − ٢
 .١٥٩٨داند صحيح جامع   ترمذی و حاكم, آلبانی اين حديث را حسن می− ٣
 .١/٢٠٥; احلليه ابونعيم ٤٨٠ املوطأ امام مالک ص− ٤
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  فروتني سلمان
سلمان بسيار فروتن بود، او با وجود اينكه فردي عابد، متقي و خاشـع و وارع بـود و                   

  .كرد  در فرصت مناسب شادي و فرح را به قلوب مؤمنان وارد مي،كرد  گريه ميبسيار
گفت اگر رسول خدا    . من و يكي از دوستانم نزد سلمان رفتيم       : گويد  ابن وائل مي  

. انـداختم  ما را از تكلف نهي نكرده بود خودم را براي پذيرايي از شما به زحمت مـي                
ستم گفت كاش همراه نمك مقـداري آويـشن         دو. او با نان و نمك از ما پذيرايي كرد        

بعـد از  ، سلمان ظرفي را به عاريت گذاشت و مقداري آويـشن تهيـه كـرد           . بود نيز مي 
سـلمان  . غذا دوستم گفت حمد و سپاس خدايي را كه ما را با روزيمان قانع سـاخت               

  !اگر به روزيت قانع بودي اآلن ظرف من در عاريت ديگري نبود: گفت
اشعث بن القيس و جرير بـن عبـداهللا در حـالتي خـاص بـر                : يدگو ابوالبختري مي 

: سپس گفتند شما صحابه رسول خدا هـستي؟ گفـت         . سلمان وارد شدند سالم كردند    
 كسي است كه همـراه      ص صحابه پيامبر : سلمان گفت .  آنان مشكوك شدند   ،دانم نمي
اش  هديـه گفـت   . ايـم  گفتند ما اكنون نزد ابودرداء بـوده      .  وارد بهشت شود   ص پيامبر

گفت پرهيزگار باشيد و امانت را پس بدهيـد هـر          . ايم گفتند ما هديه نياورده   . كجاست
ما اموالي  : گفتند. اي همراهش بوده است    كسي نزد ابودرداء بوده و به اينجا آمده هديه        

بـه خـدا    : خـواهم گفتنـد    گفت من هديه مي   . تواني آن را برداري    همراهمان داريم مي  
ه است جز اينكه به ما گفت مردي در ميـان شـما اسـت هرگـاه                 قسم او هديه نفرستاد   

هرگاه بـه او رسـيديد      . خواست كرد غير از او را نمي       با او خلوت مي    ص رسول خدا 
اي از   خواسـتم چـه هديـه      اي جز اين را نمي     هيچ هديه : گفت. سالمم را به او برسانيد    

  .1اين بهتر است
  تواضع سلمان

ه خاطر خدا تواضع كنـد خـدا او را منزلـت            هر كس ب  : فرمايد  مي ص رسول خدا 
  .2كند باال عطا مي

                                                 
 .٨/٤١, جممع الزوائد هيثمی ٦٠٥٨; طربانی ١/٢٠١بونعيم   احلليه ا− ١
 .٦٠٣٨ احلليه ابونعيم, آلبانی آن را تصحيح كرده است صحيح اجلامع − ٢
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تـر اسـت از      تواضع با جهل و بخل نزد حكما پـسنديده        : گويند حكما مي  بعضي از 
 امـا يـك     ،اي كه دو بدي را بپوشاند زيبـا اسـت          تكبر با ادب و سخاوت، چون حسنه      

  .اخالق بد كه دو اخالق خوب را بپوشاند قبيح است
  .كند كسي كه سخنانش و نواقصش هميشه همراه اوست چگونه تكبر مي

سلمان فرد متواضعي بود بدين دليل خداوند او را ترفيع مقام داد و در دنيا و آخـرت                  
  .كنيم اي نادر از تواضع اين صحابه بزرگوار را بيان مي اكنون نمونه. قدر او را باال برد

: كرد شنيدم كـه گفـت      ياز مرد مسني كه از پدرش نقل م       : گويد جرير بن حازم مي   
بـه يـك درهـم خريـدم سـلمان را ديـدم در حـالي كـه او را          به بازار رفتم علفـي را 

از كنـار قـومي    . شناختم، تصور كردم كارگر اسـت، علـف را بـر او حمـل كـردم                نمي
گفتم مگر او كيـست؟     . كنيم اي ابوعبداهللا   گذشت گفتند ما به جاي تو آن را حمل مي         

 است به او گفتم ببخشيد من شما را نشناختم          ص رسول اهللا او سلمان صحابه    : گفتند
  .1او امتناع كرد و تا منزل آن را برايم حمل كرد . آن را پايين بگذار

فـرود آمـديم   ) اي اسـت  نام منطقه( در روز گرمي در صفاح     :جرير بن عبداهللا گفت   
داشت كه  مردي را ديدم كه در زير سايه درختي خوابيده بود و مقداري غذا به همراه                

ما در آنجا فرود آمـديم و       . در زير سرش قرار داده و عبايش را روي خودش انداخته بود           
به او گفتم شـما را زيـر سـايه قـرارداديم            . گفتم چيزي روي او بيندازند سلمان بيدار شد       

 كـن چـون هـر كـس          پيـشه  دنيا تواضع  در!  اي جرير  :گفت. شناختيم گرچه شما را نمي   
 دنيا خود گرداند و هر كس در د در روز قيامت مقام او را بلند مي كند خداون پيشهتواضع

 در  و هر چند تالش كني.آورد را پايين مي را بزرگ جلوه دهد در روز قيامت خداوند او
سـاقه درخـت از طـال و نقـره و در            : گفت. گفتم چگونه . يابي بهشت چوب خشك نمي   
گفت ظلـم   . نه:  آتش چيست؟ گفتم   داني تاريكي  اي جرير مي  . باالي آن ميوه وجود دارد    

  .2كردن به مردم

                                                 
 .١/٥٤٦ به نقل از السري ذهبی ٤/١/٦٣ ابن سعد − ١
 .١/٢٠٢ احلليه ابونعيم, − ٢



  
  
  
  

  شاگردان مكتب نبوت
 

 ٢٢

22     

كرد و پولي كـه بدسـت        سلمان با دست خودش كار مي     : گويد عبداهللا بن بريده مي   
كرد و با هـم      خريد و مبتاليان به جذام را دعوت مي        آورد با آن گوشت يا ماهي مي       مي

  .1خوردند آن را مي
ر مدائن گذشت در حـالي كـه       سلمان امير سپاهي بود كه ب     : گويد عبيده سلماني مي  

 ،دوسـتانش بـه او گفتنـد اي اميـر         . پشت سر مردي از كنده روي قاطري نشسته بـود         
 او امتناع كرد و خودش پرچم را گرفت تا جنگ تمام شد             ،پرچم را به دست ما بدهيد     

  .2و هم چنان كه پشت سر آن مرد نشسته بود، برگشت
يـك  .  حاكم بر سي هزار نفر بودگويد دستمزد سلمان پنج هزار بود و او        حسن مي 

پوشيد نصف ديگر را زيـرش   خواند، نصفش را مي عبا داشت و با همان عبا خطابه مي 
بخـشيد و از دسـت رنـج         كرد، آن را مي    انداخت و وقتي دستمزدش را دريافت مي       مي

  .خورد خودش مي
گفـت  . كنـد  گويد مردي بر سلمان وارد شد و ديد كـه آرد خميـر مـي               ابوقالبه مي 

كني؟ گفت خادم را براي كاري فرستادم، و دوست ندارم دو كار را با هم از                 چكار مي 
  .3او بخواهم

  كلماتي از قلب و نوري بر راه
اي برادر قبل از چشمانت قلبت را باز كن تا بخواني اين كلمات را كه از اين قلب            

  .اند پاك و زبان ذاكر بيرون آمده
سه چيز مرا آنقـدر متعجـب كـرد          : سي گفت سلمان فار : گويد  ابوعثمان نهدي مي  

طلبـد،   كسي كه به دنيا دل بسته است، در حالي كه مـرگ او را مـي               . تا به خنده افتادم   
دانـد   خنـدد و نمـي     تواند مي   و  كسي كه تا مي      ،از او غافل نيست   ) خداوند(غافلي كه   

ه بـه   و سه چيز  مرا به حدي نگران كرده است ك          . او راضي است يا خشمگين     خدا از 

                                                 
 .١/٢٠٠, احلليه ابونعيم ٤/٦٤ ابن سعد − ١
 .گويد راويانش موثق هستند , االرنؤوط می٥٤٦−١/٥٤٥ سري اعالم النبالء − ٢
 .١/٢٢٧ صفة الصفوه − ٣
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 و اصـحابش اسـت، سـختي روز محـشر و            ص ام و آن دوري از محمـد       گريه افتاده 
  . روم يا به جهنم دانم به بهشت مي ايستادن در مقابل پروردگارم در حالي كه نمي

اي : كند كه سلمان به حذيفه گفـت       حفص بن عمرو سعدي از عمويش روايت مي       
علم آنقدر را بياموز كه در دينـت  برادر بني عبس، علم زياد و عمر كوتاه است پس از       

  .به آن نيازمند هستي و غير آن را رها كن
مؤمن در دنيا مانند مريض اسـت كـه دكتـرش           : سلمان گفت : گويد ابوسعيد وهبي مي  

خواهد چيزي بخورد كه برايش      شناسد و هرگاه مي     بيماري و دوايش را مي     ،همراه اوست 
زديـك آن مـشو، اگـر آن را بخـوري هـالك             گويـد ن   كند و مي   زيانبار است او را منع مي     

همچنـين اسـت    . كند تا بيماريش مـداوا شـود       پيوسته او را از مضرات دور مي      . شوي مي
انسان مؤمن . مؤمن كه اشتهاي چيزهاي زيادي دارد كه خداوند به ديگران عطا كرده است

  .دشو گويد و داخل بهشت مي شود تا اينكه دار فاني را وداع مي از آنها منع مي
را فتح كردند و مـواد      » جوخي«سلمان گفت وقتي كه مسلمانان    : گويد ابوعثمان مي 

ابوعبـداهللا  : بود مرد مسلماني نزد سلمان آمد و گفـت ) زياد(خوراكي در آن مانند كوه     
چـرا  : سـلمان گفـت  . كني كه خداوند چه چيز به ما عطـا كـرده اسـت         آيا مشاهده مي  
  .هاي آن بايد حساب پس بدهي هاي در مقابل هر يك از دان متعجب شده

بـود  » كنـده «با سلمان به عيادت يكي از دوستانش كه اهـل           : سعيد بن وهب گفت   
. كنـد  خداوند بنده مؤمنش را بـه مـصيبتي مبـتال مـي           : سلمان به دوستش گفت   . رفتيم

اش بـشود و پـس از آن         بخـشد تـا كفـاره تقـصيرات گذشـته          سپس او را بهبودي مي    
خداوند بنده فاجرش را بيمـار      . گيرد رش مورد سوال قرار مي    درمورد اعمال مابقي عم   

بخشد او مانند شتري است كه صاحبش او را بسته است            كرده سپس او را بهبودي مي     
  .اند و چرا بازش كردند داند چرا او را بسته كند در حالي كه نمي سپس آن را رها مي

 در پنهـاني كـار نيـك        هرگاه در پنهاني گناهي كرديـد     : گويد سلمان گفت   قتاده مي 
انجام بدهيد هرگاه به طور علني گناهي كرديد به طور آشكار كار خوب انجام بدهيـد               

  .تا كار بد خنثي شود
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: گفت. مردي نزد سلمان آمد و گفت مرا سفارشي بكن        : گويد ميمون بن مهران مي   
. توانـد سـخن نگويـد    كنـد نمـي   كسي كه در ميان مردم زندگي مـي   : گفت. حرف نزن 

دوبـاره مـرا    : گفـت . گويي يا حق را بگو و يا سـاكت بـاش            پس اگر سخن مي    :گفت
تـوانم خـود را      آيد كه نمـي     گفت مسائلي پيش مي    ،عصباني مشو : نصيحت كن، گفت  

گفـت دوبـاره    . پس اگر عصباني شدي زبان و دستت را كنترل كـن          : گفت. كنترل كنم 
 كه با مردم زندگي     گفت كسي . با مردم خيلي هم نشيني مكن     :  گفت ،مرا نصيحت كن  

گفت پس در اين صورت صادق بـاش و امانتهـا           . تواند با آنها همنشيني نكند     كند نمي 
  .1را ادا كن

ترسيد دنيا بر او گسترش يابد و همچنين         از آثار زهد و ورع سلمان اين بود كه مي         
  .ترسيد حتي مقدار كمي مال و متاع دنيايي در منزلش جمع شود مي

نشست و   گرفت در سايه مي     سلمان در هر جا قرار مي     : ويدگ  مي  مالك بن انس  
آيـا منزلـي برايـت نـسازيم تـا از گرمـا             : مردي به او گفـت    . براي خود منزل نداشت   

وقتي كه مقداري از    . چرا: محفوظ بماني و در سرما در آن سكني گزيني سلمان گفت          
اي  فت به گونـه گ. سازيد او دور شد دوباره صدايش زد و گفت چگونه آن خانه را مي        

سازيم كه اگر بايستي سرت به آن برسد و اگر دراز بكشي پايـت بـه ديـوار                   آن را مي  
  .2برسد سلمان گفت خوب است

  هنگام وداع فرا رسيده است
خورشيدي بود در آسـمان جهـان كـه نـور و            ) جوينده حقيقت (اين چنين سلمان    

  .كيم بوداو زاهد، عابد و مجاهدي ح. داد گرما را به اطرافيانش مي
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اين پهلوان زندگي دردنيـا را رهـا كنـد تـا بـه                     

  .حياتي ديگر در جهان آخرت در ميان ناز و نعمت ادامه دهد
. كند كه سعد و ابن مسعود هنگام مرگ بر سلمان وارد شدند            ثابت از انس نقل مي    

                                                 
 .٢٣١−١/٢٢٩ صفة الصفوه, − ١
 .١/٢٢٦ صفة الصفوه, − ٢
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 به ما واگـذار     ص ه پيامبر كني؟ گفت عهدي ك    سلمان گريه كرد، گفتند چرا گريه مي      
بايد زاد و مال شما از دنيـا بـه انـدازه توشـه يـك                : گفت. كرد آن را مراعات نكرديم    

  .سواره باشد
كني، و هنگـامي     وقتي قضاوت مي   :اي سعد در سه چيز خدا را در نظر داشته باش          

: گويـد  ثابت مـي  . گيري و وقتي تصميم به انجام كاري مي       كني، كه چيزي را تقسيم مي    
  .1به ما خبر رسيد كه سلمان جز بيست و چند درهم چيز ديگر به جا نگذاشت

اش كـه چهـار       خانه ىوقتي كه مرگش فرا رسيد در باال      : گويد بقيره زن سلمان مي   
هـايي دارم كـه      در داشت مرا صدا زد و گفت اين درها را باز كن مـن زيـارت كننـده                 

 سپس مسكي خواست و گفـت  ،وندش دانم از كداميك از اين درها بر من وارد مي          نمي
بعد متوجه شدم كه جان     . آن را با آب در ظرفي مخلوط كن و در اطراف بسترم بپاش            

  .2به جان آفرين عطا كرده است درست مانند اينكه به خواب رفته بود
  سن سلمان هنگام مرگ

اند كه سلمان سيصد و پنجـاه        برخي از علما گفته   : گويد عباس بن يزيد بحراني مي    
  . عمر داشت اما در همه آنان در دويست و پنجاه سال مطمئن هستندسال

احـوال، جنگهـا، تـصميمها،      : مجمـوع كارهـاي سـلمان نظيـر       : گويد امام ذهبي مي  
دهنـد كـه عمـر     تصرفاتش، بافتن حصيرهايش و بسياري از چيزهاي ديگر نـشان مـي      

 كـرد، شـايد   زيادي نداشته و چندان پير نبوده است او در جواني وطن خـود را تـرك      
جواني را به پايان نبـرد      . هنگامي كه به حجاز آمده چهل سال يا كمتر سن داشته است           

شايد هفتاد و چنـد سـال عمـر كـرده           .  به وي رسيد   ص كه خبر مبعوث شدن پيامبر    
كنم به صد سال رسيده باشد هر كس در اين زمينه دليل ديگـري               است نهايتاً فكر نمي   
ام كـه او دويـست و        در كتاب تاريخ بزرگم قيد كـرده      . سازندمند   دارد ما را از آن بهره     

  .3پنجاه سال سن داشته است اما اكنون آن را تصحيح كردم
                                                 

 .اند , حاكم و ذهبی آن را تصحيح كرده٤/٣١٧; حاكم٤١٠٤ ابن ماجه − ١
 .٤/١/٦٦, ابن سعد ٩/٣٤٤, جممع الزوائد هيثمی ١/٢٠٨ احلليه− ٢
 .٥٥٦−١/٥٥٥لنبالء, امام ذهبی  سري اعالم ا− ٣
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اين چنين اين جوينده حقيقت كه متاع چنداني در دنيا نداشت دنيـا را تـرك كـرد                  
تا در آخرت در ميان نعمتهاي حقيقي در بهـشت خداونـد زنـدگي كنـد كـه بعـضي                    

چشم انسان نديده و گوشش آنها را نشنيده و بـه قلـب هـيچ انـساني                 نعمتهاي آن را    
  .او در خالفت عثمان بن عفان به ايزد منان پيوست. خطور نكرده است

 . راضي و خشنود بادص و ساير اصحاب رسول اهللا سلمانداوند از خ
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 »٢«  ابوموسي اشعري

او را بـه جـاي      و در روز قيامـت       پروردگارا گناهان عبداهللا بن قيس را ببخش      
  .مملو از نعمتي داخل كن

زاهد و عابدي به نام عبداهللا بن قيس بـا كنيـه ابوموسـي              ... ما اكنون با صحابه رقيق القلب     
  . امامي بزرگ و فقيه و قاري قرآن بودص اشعري هستيم او صحابي رسول خدا

اش را به رقت قلـب        خانواده ص شود، پيامبر  داستان زندگي او از يمن شروع مي      
نـد، آنـان قلـب مهربـاني        يآ مىاهل يمن نزد شما     «: توصيف كرد و به اصحابش فرمود     

  .1»دارند ايمان و حكمت در يمن است
اهل يمن كه قلبـي لطيـف و مهربـان دارنـد نـزد شـما            : در روايت ديگرآمده است   

  .2ند و فقه و حكمت در يمن استيآ مى
بتهـايي كـه نـه      . ردابوموسي با وجود سن كمش قومش را از عبادت بتها نهـي كـ             

اي صـورت بگيـرد و       كـرد معجـزه    او از ته دل آرزو مي     . رسانند و نه زياني    سودي مي 
راهنمـايي  ... بشريت را از تاريكي شرك و بت پرستي به روشنايي توحيـد و عبـادت              

 تحقـق يافـت و بـه محـض          صديري نگذشت آرزوي او با بعثت رسـول اهللا          .. كند
 و ايمان به رسالت او كه بـراي    ص ن رسول خدا  شنيدن اين خبر با سرعت براي ديد      

او به محض اينكه به مكه رسـيد      . نجات مردم از تاريكي به نور آمده بود، حركت كرد         
  . آوردايمان را ديد به او ص و پيامبر

 را بـار ديگـر      ص در شب بعدي عبداهللا بن قيس و عمويش ابوعامر رسول خـدا           
ال كرد و همانگونه كـه بـا عبـداهللا سـخن             از ابوعامر استقب   ص پيامبر. مالقات كردند 

گفت با او نيز سخن گفت و آياتي از قرآن را بر وي تالوت كـرد پـس ابوعـامر نيـز                      
 از مسلمان شدن اين دو جوان يمنـي خوشـحال شـد و              ص رسول خدا . ايمان آورد 

سپس درباره دعوت الي اهللا و    . يمان آوردن را ستود   اپيش قدم شدن آنان بر قومشان براي        

                                                 
 .٥٣ متفق عليه, صحيح  اجلامع, − ١
 .٥٤ متفق عليه, صحيح اجلامع, − ٢
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در مـورد   انـد و     ونه آغاز كردن آن، مشكالتي كه اصحابش در راه دعوت تحمل كرده           چگ
همچنين قصه هجرت تعـدادي از      . برخورد قريش در مقابل دعوتش برايشان توضيح داد       

اصحابش به حبشه به علت اذيت و آزار قريش را بيان كرد و اينكه چگونه اين آزارها بـه    
و وعـده داد كـه تمـام        ) ين را در حبشه باطل كرد     اما خداوند مكر مشرك   (حبشه نيز رسيد  

  .پذيرند و اسالم سراسر جهان را فرا خواهد گرفت مردم عرب و عجم دين او را مي
اي رسـول   : اين دو جوان از سخنان آن حضرت خوشحال شدند و به ايشان گفتند            

مانيم و ماننـد سـاير اصـحابت سـختيها را تحمـل              اگر بخواهي نزد شما باقي مي      خدا
 يـا بـه     ،كنـيم  گرديم و آنان را به دين اسالم دعوت مـي           يا نزد قوممان باز مي     ،كنيم يم

 آنها را ستود و به آنها دسـتور داد بـه            ص پيامبر. رويم حبشه نزد ديگر برادرانمان مي    
 ص ميان قومشان باز گردند و دعوت را شـروع كننـد و وقتـي كـه وضـعيت پيـامبر             

و پذيرفتند و چند شب در مكه ماندند، آيـاتي از           آن د . روشن شد نزد ايشان بازگردند    
قرآن و آداب نماز را نزد آن حـضرت آموختنـد و بـه يمـن بازگـشتند در حـالي كـه                       

  .بزرگترين نعمت، ايمان، يقين و اسالم را بدست آوردند
ابوموسي دعوت الي اهللا را در يمن آغاز كرد تا دست مردم اطرافش را بگيرد و به                  

  .بهشت ببرد
داد  ن خدا و سنت رسـولش را آمـوزش مـي          آمدتي كه ابوموسي در يمن قر      بعد از 

ابوموسي بعـد  .  شد و دوباره راه سفر را در پيش گرفت  ص مشتاق ديدار رسول خدا   
از جنگ خيبر به مدينه رسيد در آن موقع جعفر بن ابوطالب و يارانش نيـز از حبـشه                   

  .  با آمدن آنها بسيار خوشحال شدص بازگشتند و پيامبر
مـن و دو بـرادرم      .  به ما رسيد   ص خبر خارج شدن پيامبر   : گويد  مي ابوموسي  

پنجـاه و دو نفـر از        همراه با پنجاه و سه يا     ) ابوبرده و ابورهم  (كه از من بزرگتر بودند      
اهل يمن سوار كشتي شديم و به حبشه رفتيم در آنجا جعفر بن ابوطالب را ديديم او                 

ما نيز نزد   . فرستاده است شما نيز در اينجا بمانيد       ما را به اينجا      ص گفت رسول خدا  
او مانديم تا اينكه بعد از مدتي همه با هم بعـد از فـتح خيبـر بـه مدينـه رفتـيم و آن                         

 براي افرادي كـه     ص حضرت از غنايم خيبر براي ما نيز سهم در نظر گرفت و پيامبر            
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لب سـهمي در نظـر   در فتح خيبر شركت نكرده بودند و جز ما و ياران جعفر بن ابوطا  
بعضي از مردم به ما كه با كشتي از حبشه آمده بـوديم گفتنـد مـا قبـل از                    . نگرفته بود 

او از شما نسبت به من حق بيـشتري         «:  فرمود ص پيامبر خدا ... شما هجرت كرديم و   
  .1»او و يارانش يك بار هجرت كردند ولي شما دو بار هجرت كرديد ندارد،

آينـد   فردا قومي نزد شما مـي     :  فرمود ص ل خدا رسو: گويد  مي  انس بن مالك  
فردا اشعريها وارد شـدند وقتـي كـه         . كه قلبشان نسبت به اسالم از شما مهربانتر است        

  .خواندند نزديك شدند اين شعر را مي
  .رسيم فردا به دوستانمان محمد و يارانش مي
  .2وقتي وارد شدند براي اولين بار سنت مصافحه را رايج كردند

 y    x  w  v  u  tz  } : هبعد از اينكه ايـن آيـ  : گويد عري مي عياض اش 
او را  ) نيـز (آورد كه آنها را دوست دارد و آنان          خداوند جمعيتى را مى    «).54: هالمائد(

اينان قوم تو هـستند اي ابوموسـي،        :  فرمود ص  نازل شد، رسول خدا    .»دوست دارند 
  .3به ابوموسي اشاره كرد

 شدند كه از ته قلب آنان را دوست داشـت چـون             ص برقوم ابوموسي مالزم پيام   
. راست گفتار و نيك كردار بوده و شب و روز به عبادت خداوند متعال مشغول بودند               

شـنوم كـه     من صداي نازك اشعريها را در شـب مـي         : گفت  درباره آنها مي   ص پيامبر
گرچـه در   شناسـم    كنند و منازل آنها را با صداي قرآن خواندنشان مي          قرآن تالوت مي  

  .4روز خانه آنها را نديده باشم
اشعريها : گفت كرد و مي    در بين اصحابش آنها را ستايش مي       ص بلكه رسول خدا  

اگر بدون زن يا بدون شوهر شوند يا غذاي خانواده آنان كم شود، آنچه كه دارنـد در                  

                                                 
 ., لفظ حديث از مسلم است٢٥٠٢, مسلم ٤٢٣٠ بخاری − ١
 .٤/١٠٦; ابن سعد ٢٢٣, ٣/١٥٥ مسندامحد − ٢
 .اند , حاكم و ذهبی آن را صحيح كرده٢/٣١٣; حاكم٤/١٠٧ ابن سعد − ٣
 ., باب فضايل صحابه١٦٦سلم  صحيح م− ٤
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ن پس آنها از من و مـ      . كنند  كنند و به طور مساوي بين هم تقسيم مي         يك جا جمع مي   
  .1از آنها هستم

  گذارد  نشان شرف بر سينه او ميص رسول خدا
ابوموسي بار ديگر برگشت تا از اين چشمه صـاف بنوشـد و قـرآن و سـنت را از                    

شـد در اثـر      كرد احـساس مـي     ابوموسي هرگاه قرآن را قرائت مي     .  بياموزد ص پيامبر
  رسول خـدا   حتي روزي . گردد آرامش همه دنيا به طرف وي متمايل مي        صوت زيبا و  

  .2»اي ابوموسي صدايي مانند صداي آل داود به تو عطا شده است«:  به او گفتص
ام كـه از   موسيقي هيچ تار و طنبور و چنگـي را نـشنيده          : گويد دي مي النهابوعثمان  

داشـتم سـوره     خواند دوست مـي    هرگاه برايمان نماز مي   . صداي ابوموسي زيباتر باشد   
  .3بقره را بخواند

: گفـت  عمربن خطاب به ابوموسي كه در مجلس نشسته بود مي         : گويد ابوسلمه مي 
ابوموسي نيز چند آيه از قرآن را با صوت و لحـن            . اي ابوموسي خدا را بيادمان بيانداز     

  .4خواند مي
  . شهادت داد كه او مؤمن منيب استص پيامبر

 شبي از مسجد خـارج شـدم كـه پيـامبر          : كند كه گفت   ابن بريده از پدرش نقل مي     
به من گفت اي بريده آيـا  . خواند  در كنار در مسجد ايستاده بود و مردي نماز مي     ص

بلكـه او مـؤمن     : فرمـود . داننـد  كند؟ گفتم خدا و رسولش بهتر مي       كني ريا مي   فكر مي 
نگاه كردم ديـدم او     . منيبي است كه صدايي مانند صداي آل داود به او عطا شده است            

  .5ابوموسي است و به او خبر دادم

                                                 
 ., باب فضائل صحابه١٦٧ مسلم − ١
 .٧٨٣١كند, صحيح اجلامع   ترمذی, آلبانی آن را تصحيح می− ٢
 .٢/٣٩٢ به نقل از السري ذهبی ٥٢٧ ابن عساكر − ٣
 .گويد راويان حديث موثق هستند , ارنؤوط می٤/١/٨١, ابن سعد ٢٢٦٤ ابن حبان, موارد الظمآت − ٤
 .٤٧٠−٦٦٩; ابن عساكر ٧٩٣ مسلم − ٥
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يـك شـب او نمـاز       . ابوموسي صداي شيريني داشـت    : گويد  مي  نس بن مالك  ا
. دادنـد   صدايش را شنيدند و ايستاده بـه او گـوش مـي            ص خواند همسران پيامبر   مي

دانـستم   گفت اگر مـي    .دادند فرداي آن شب به او گفته شد زنان به صدايت گوش مي           
  .1كردم كردم و شما را بيشترخوشحال مي صدايم را بهتر مي

و ...  قـرآن را قرائـت كـرد    ص ابوموسي از معدود افرادي است كه بـراي پيـامبر       
  . او و معاذ را به يمن، به دو شهر زبيد و عدن فرستادص پيامبر

 من و معاذ را به يمن فرستاد به مـا           ص بعد از اينكه پيامبر   : گويد  مي  ابوموسي
ابوموسي به  . ود متنفر مكنيد  گفت در رويارويي با مردم سختگير نباشيد و آنها را از خ           

شود  شرابي كه از عسل درست مي     . در سرزمين ما شراب وجود دارد     : رسول اهللا گفت  
 پيـامبر . نـام دارد  » مِـرز «شـود و      گويند و شرابي كه از جو ساخته مي        مي» بِتع«و به آن    
. خـواني  چگونه قرآن را مـي    : معاذ به من گفت   . »هر مسكري حرام است   «:  فرمود ص
مـن  : معاذ گفـت  . كنم نشسته و ايستاده آن را قرائت مي       در نماز، روي مركب و    : گفتم
شـوم، بـراي     شوم و همانگونه كه براي نمـازم اجـر داده مـي            خوابم سپس بيدار مي    مي

  .2خوابم نيز داراي اجر هستم
رفتنـد    در سفر بوديم و مردم  از كـوه بـاال مـي             ص با پيامبر : گويد  مي   ابوموسي

 كنم با صداي بلند گفت و پيامبر       ال اله اال اهللا واهللا اكبر، گمان مي       :  و گفت  مردي باال رفت  
 شما كه انـسان كَـر يـا غايـب را صـدا              ،اي مردم «:  كه روي اسبش سوار بود فرمود      ص
آيا ذكري به تو بياموزم كه از گنجهـاي         ) ابوموسي( و گفت اي عبداهللا بن قيس        ،زنيد نمي

  .3»ال حول وال قوة اال باهللا«:  فرمود بگو،ابلي اي رسول خد: بهشت است؟ گفتم
  .ابوموسي اخالق پسنديده شرم و حيا را داشت

من به خاطر شرم از خداونـد در خانـه تاريـك            : ابوموسي گفت : گويد ابومجلز مي 
                                                 

 .اسناد حديث صحيح است: گويد  ارنؤوط می٤٨١, ابن عساكر ٤/١٩٨ طبقات ابن سعد − ١
 . باب ارشبه١٧٣٣, باب مغازی, مسلم ٤٣٤٥, ٤٣٤٤ بخاری − ٢
 ., باب الذكر والدعاء٢٧٠٤, باب الدعوات, مسلم ١١/١٥٩, مغازی ٧/٣٦٣ بخاری − ٣
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  .1نمايم كنم و پشتم را خم مي غسل مي
  .پوشيد از ترس اينكه عورتش كشف نشود او هنگام خواب لباس مي

  . بود تا در جوار او به خير بيشتري برسدص زم پيامبرابوموسي مال
 بودم كه يك مـرد عـرب وارد         ص در جعرانه نزد رسول خدا    : گويد ابوموسي مي 

: مـژده بـده گفـت   : كنـي؟ گفـت   اي عملي نمي اي كه به من داده  آيا وعده : شد و گفت  
ه را  اين شخص مژد  :  رو به من و بالل آمد و گفت        ص رسول خدا . اي مژده زياد داده  

ظـرف آبـي   . كنـيم اي رسـول خـدا    گفتند قبول مـي . پذيريد پس داد آيا شما آن را مي      
خواست و دست و صورتش را در آن شست و آب را دوباره داخل آن ريخت سپس                 

  . آن دو همچنان كردند» از آن بنوشيد و آن را روي سر و گردنتان بريزيد«: فرمود
آن دو مقـداري    .  نيز مقـداري بياوريـد     ام سلمه در پشت پرده ندا زد براي مادرتان        

  .2براي ام سلمه بردند
 ص  و دوست او بود و هنگامي كه رسول خـدا          ص ابوموسي مورد اعتماد پيامبر   

  .وفات كرد از او رضايت كامل داشت
 بسيار محزون گشت و در خالفت ابوبكر، عمر،        ص ابوموسي از وفات رسول اهللا    

گذاشتند  شناختي كه از او داشتند به او احترام مي عثمان و علي زنده بود و همه آنها با          
  .نهادند و قدر و منزلت او را ارج مي

  جايگاه او نزد اصحاب و تابعين
.  پرسـيديم  ص نزد علي آمـديم و از اصـحاب رسـول خـدا           : گويد ابوالبختري مي 

به قـرآن و سـنت      : گفت. گفتيم از ابن مسعود   . كنيد از كداميك از آنها سؤال مي     : گفت
وارد دريـاي علـم     : گفتيم ابوموسي؟ گفت   .ي كافي دارد و همين او را بس است        آگاه

  .3شد و از آن بهره كافي برد

                                                 
 .٢/٤٠١قل از السريذهبی ,  به ن١١٤−٤/١١٣ ابن سعد − ١
 .٤٦٧, ٤٦٦, ابن عساكر ٢٤٩٧; مسلم ٨/٣٧ بخاری − ٢
 .٢/٥٤٠راويان آن موثق هستند, تاريخ الفسوی : گويد  ارنؤوط می− ٣
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  .1در كوفه داناتر از علي و ابوموسي نديدم: گويد اسود بن يزيد مي
  .ابوموسي فقيهي هوشيار، با هيبت، ارزشمند و عادل در افتاء و قضاوت بود

عمر، علـي،   : كردند ش نفر خوب قضاوت مي    در ميان صحابه ش   : گويد  مسروق مي 
  .2ابن مسعود، اُبي، زيد و ابوموسي

  .3 عمر، علي، زيد و ابوموسي هستند:قاضيان امت: گويد شعبي مي
داد   كسي در مسجد فتوي نمـي      ص در زمان رسول اهللا   : گويد صفوان بن سليم مي   

  .4عمر، علي، معاذ و ابوموسي: جز
ابوموسي اشـعري   : عمر به من گفت   . عمر فرستاد اشعري من را نزد     : گويد انس مي 

او : عمـر گفـت   . به مـردم قـرآن مـي آموخـت        : گفتم .چگونه بود وقتي از آنجا آمدي     
  .5زيرك است ولي به خودش بازگو مكن

نهاد و به او چنان اعتمادي داشت كـه جـز            نزلت ابوموسي را ارج مي    معمر قدر و    
  .دانست خدا كسي آن را نمي

ر وصيت كرد هيچ اميـري را بيـشتر از يـك سـال در مقـامش                 عم: گويد شعبي مي 
  .6باقي بگذاريدولي ابوموسي را چهار سال در مقامش . حفظ نكنيد

عمـر ابوموسـي را فرمانـدار        . ابوموسي مستحق چنين اعتمادي از سوي عمر بـود        
  .بصره و عثمان او را به فرمانداري كوفه منصوب كرد

  هايي از جهاد او در راه خدا نمونه
ابوموسي لطافت قلب و حيا و شرم خاصي داشت امـا وقتـي كـه تنـور جنـگ گـرم                     

                                                 
 .٢/٣٨٨ به نقل از السري ذهبی ٤٤٩ ابن عساكر − ١
 .٥٠٠, ابن عساكر, ١٩٢٢اسناد حديث صحيح است, تاريخ دمشق ابوزرعه : گويد  ار نؤوط می− ٢
 .٢/٣٨٩ به نقل از السري ذهبی ٥٠١ ابن عساكر, − ٣
 .٢/٣٨٩ به نقل از السري ذهبی, ٥٠١ ابن عساكر− ٤
 .٥٠٧−٥٠٦, تاريخ ابن عساكر ٤/١٠٨ابن سعد . راويانش موثق هستند: گويد  ارنؤوط می− ٥
 .٢/٣٩١ به نقل از السري ذهبی ٥٢٢ ابن عساكر − ٦
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او سواركاري دليـر    ... شد شد، زبانها ساكت و صداهاي شمشير در باالي سرها بلند مي           مي
  . درست مثل اينكه به دنبال نصف ديگر خود بود،كرد بود كه شهادت را جستجو مي

  ص برحادثه اوطاس و توفيق او به سبب دعاي پيام
 از غزوه حنين فارغ شد، ابوعـامر        ص بعد از اينكه رسول خدا    : گويد ابوموسي مي 

او به دريد بـن الـصمه و يـارانش          . اشعري را به فرماندهي سپاه اوطاس منصوب كرد       
مردي تيري به سمت ابوعـامر كـه        . رسيد، دريد كشته شد و يارانش شكست خوردند       

 به طرف شما تير انـداخت، بـا دسـت بـه             عمو چه كسي  : گفتم. سوار بود شليك كرد   
سوي او اشاره كرد من به سمت او رفتم و به وي نزديك شدم وقتي من را ديد پا بـه                     

كني مگر شما عرب نيـستي؟       من با صداي بلند به او گفتم آيا شرم نمي         . فرار گذاشت 
و   و مـن ا      كني؟ او توقف كرد، به هم رسيديم دو ضربه به همديگر زديم            چرا فرار مي  

ايـن تيـر را بيـرون       : گفـت . خدا او را كشت   : بعد نزد ابوعامر بازگشتم گفتم    . را كشتم 
اي پسر برادرم نزد رسـول      : گفت. بياور، تير را بيرون آوردم، آب از بدن او جاري شد          

ابوعامر مرا  . برايم دعاي استغفار بخواند   :  برو و سالم مرا به او برسان و بگو         ص خدا
 قتي برگشتم و به پيـامبر     و. حظاتي زنده ماند و بعد فوت كرد      ل. جانشين خود قرار داد   

ات ابوعامر را    خداوندا بنده :  خبر دادم وضو گرفت، دستهايش را باال برد و گفت          ص
پروردگـارا در روز  :  سـپس فرمـود   ،ببخش، تا جايي كه سفيدي زيـر بغلـش را ديـدم           

راي مـن نيـز دعـا كـن اي          ب: قيامت او را باالتر از بسياري از بندگانت قرار بده، گفتم          
پروردگارا گناهان عبداهللا بن قيس را ببخش و در روز قيامت او را            : فرمود. رسول خدا 

  .1در نعمتهاي خود داخل بگردان
  فتح اصفهان

ابوموسـي اشـعري    . كردند مسلمانان سرزمين فارس را يكي بعد از ديگري فتح مي         
آنان . ني بر اينكه جزيه بپردازند    با سپاهش به اصفهان حمله كرد و با آنان صلح كرد مب           

                                                 
 ., باب فضائل صحابه٢٤٩٨م , باب املغازی, مسل٨/٣٤ بخاری − ١
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خواستند فرصت تجديد قوا داشته باشـند        در صلح با مسلمانان صادق نبودند بلكه مي       
ولي ابوموسي بـا هوشـياري خـود كـه در مـوارد الزم بـه                . و به مسلمانان ضربه بزنند    

 متوجه نيرنگ آنها شد و غافلگير نگشت و در مقابـل آنـان ايـستاد و                 ،رسيد دادش مي 
  .1درانه پيروز شدمقت

ابوموسي از نهاوند به طرف اصفهان رفت و در سـال بيـست     : گويد ابن اسحاق مي  
  .و سوم هجري آن را فتح كرد

درست اين است كسي كه اصفهان را       : گويد مي» البدايه والنهايه «حافظ ابن كثير در     
موسي اشعري  امير كوفه بود و در همان سال ابو       » عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان    «فتح كرد   

  .و اهللا أعلم.  و سهيل بن عدي شهر كرمان را فتح كردند،قم و كاشان
 در نبردهايي كه مسلمانان بر عليه امپراطور فارس انجام دادند ابوموسـي شـركت              

  .داشت و سختيهاي زيادي را تحمل كرد
  گذرگاه پنهاني

مـع  هرمزان موقعيت سپاهش را در اصفهان تحكيم بخـشيد و مـردم زيـادي را ج               
 ابوموسي را با تعداد زيادي از مسلمانان تقويت كـرد و او را               عمر بن خطاب  . كرد

 در ايـن ميـان تعـداد زيـادي از           ،به آنجا فرستاد و شهر را به محاصره خود در آوردند          
در آن روز براء بن مالك برادر انـس بـه تنهـايي صـد نفـر از                  . طرفين به قتل رسيدند   

در آخـر   ).  افراد ديگري كه به قتـل رسـانده بـود          بجز(مبارزين قوي دشمن را كشت      
خـدا را   ): چون براء مـستجاب الـدعوه بـود       (مبارزه مسلمانان به براء بن مالك گفتند        

خداوندا ما را بر آنها پيـروز كـن و مـرا            : براء گفت . سوگند بده كه ما را پيروز گرداند      
مـشركان بـه    . ادنـد به ياري خداوند مسلمانان آنها را شكست د       . نيز به شهادت برسان   

سنگرهاي خود پناه بردند مسلمانان به آنجا نيز حمله كردند تا اينكه سپاه دشـمن بـه                 
يكي .  مسلمانان شهر را محاصره كردند     ،داخل شهر پناه بردند و در آنجا سنگر گرفتند        

او را پناه دادند و او مسلمانها را از قنـات و            . از ساكنان شهر از ابوموسي پناه خواست      

                                                 
 .٧٤٧ رجال حول الرسول, ص−  ١
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اميـران سـپاه مردانـي را خواسـتند تـا از            .  آب شهر به داخل شهر راهنمايي كرد       كانال
تعدادي از جنگجويان شجاع از كانال آب ماننـد اردك  . كانال آب به داخل شهر بروند     

شود اولين كسي كه وارد شهر شد عبداهللا بن مغفل           گفته مي . در شب وارد شهر شدند    
ها را باز     آمدند آنان را از بين بردند، دروازه       به طرف نگهبانهاي دروازه شهر    . مزني بود 

  .1كردند و مسلمانان تكبيرگويان وارد شهر شدند و آن را فتح كردند
  گيري ابوموسي از فتنه كناره

ابوموسي علي رغم شجاعتي كه در ميدان جهاد با مشركان و كافران داشت، وقتـي               
  .ا هيچ يك از آن دو نجنگيدگيري كرد و ب  فتنه ايجاد شد كنارهم بين علي و معاويه

اما بعد عمـرو بـن      : معاويه به او نامه نوشت    : كند كه  ابوبرده از ابوموسي روايت مي    
خورم كه اگر با من بر آنچه كه عمرو بن           عاص با من بيعت كرده و به خدا سوگند مي         

عاص بيعت كرده است بيعت كني يكي از فرزندانت را والي كوفه و ديگري را والـي                 
كنم، در اين صورت هيچ دري بدون مشورت تو بسته نخواهـد شـد و هـيچ     بصره مي 

من با خط خودم برايت نامه نوشتم تـو نيـز بـا           . حاجتي بدون تو برآورده نخواهد شد     
  .خط خودت برايم نامه بنويس

اما بعد شما در امري از امور مهم امت بـه مـن نامـه               : ابوموسي برايش نامه نوشت   
وردگارم قرار بگيرم چه جوابي بدهم، من نيـازي بـه آنچـه             نوشتي، وقتي در مقابل پر    

  .اي ندارم، والسالم عليك مطرح كرده
وقتي معاويه بـه واليـت رسـيد، مـشكلي بـرايم            : گويد مي) پسر ابوموسي (ابوبرده  

  .2ايجاد نشد و هر نيازي داشتم برآورده شد
 ،گوينـد  را مـي  اين از اخالق كريمانه معاويه بود كه بسياري از مـسلمانان بـدي او               

  .خدا از او و از ساير صحابه راضي باشد

                                                 
 . با ترصف٧/٨٨ البدايه و النهايه, حافظ ابن كثري, − ١
 .١١٢−٤/١١١, ابن سعد ٥٤٢−٥٤١سند حديث صحيح است, ابن عساكر : گويد  ارنؤوط می− ٢
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ابوموسي عابدي زاهد و رباني بود كه در روز روزه و قائم در             : گويد امام ذهبي مي  
او علم و عمل و جهاد و سالمت قلب را در خود جمع كرده بود و امـارت                  . شب بود 

  .1او را تغيير نداد و به دنيا مغرور نشد
.  واگـذار شـد    ن بـن عـاص    ه بـه ابوموسـي و عمـرو       قضاوت بين علي و معاويـ     

آنان هدفشان دنيا نبود بلكه اجتهاد      .  راضي باش  ص پروردگارا از اصحاب رسول اهللا    
بعضي از آنان به درستي تصميم گرفتند و بعضي ديگر به خطا رفتند و ما همه                . كردند

 صـفات   خواهيم به خـاطر اسماءحـسني و       از خداوند متعال مي   . آنان را دوست داريم   
  .عليايش ما را با آنان در بهشت جمع كند

  هنگام كوچ ابدي فرا رسيد
به او گفتـه  . كرد ابوموسي در زمان حياتش خيلي تالش مي: گويد موسي طلحي مي 

در مسابقه اسبدواني، هنگامي كه اسبها      : گفت. گرفتي شد اي كاش بر خود سخت نمي      
فاصـله مـن تـا       و... گيرند، ه كار مي  شوند، تمام توان خود را ب      به خط پايان نزديك مي    
  .2مرگ كمتر از آن است

بعد از زندگي طوالني مملو از بذل و بخشش و جهـاد و فـداكاري، ابوموسـي در                  
 او و   ص مـشهور را كـه هنگـام مالقـات بـا پيـامبر             بستر مرگ قرار گرفـت و شـعر       

  .كرد و به لقاء اهللا پيوست خواندند، تكرار مي برادرانش مي
  .رسيم محمد و يارانش تان ميفردا به دوس

  خدا فرزندانش را حفظ كند
: وقتي معاويه مجروح بود بر او وارد شدم گفـت         : گويد مي) پسر ابوموسي (ابوبرده  

: گفـتم . جلو بيا اي پسر برادر، نزديكتر كه رفتم متوجه شدم كه زخمش عميـق اسـت               
ـ   : معاويه به وي گفـت    . مشكلي نداري، وقتي پسرش يزيد داخل شد       ه خالفـت   اگـر ب

رسيدي اين شخص را در نظر داشته باش، پدرش برادر يا دوست من بوده است تنها                
                                                 

 .٢/٣٩٦ سري اعالم النبالء, ذهبی − ١
 .٢/٣٩٣ به نقل از السري ذهبی ٥٣٤ ابن عساكر − ٢
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  .1ديد ديدم او نمي اين تفاوت را با هم داشتيم كه آنچه را من در جنگ مي
اين چنـين خداونـد شخـصيت مـؤمني را كـه اعمـال صـالح دارد در فرزنـدان و                     

  ).اندگرد آنان را نيز صالح مي. (كند هايش حفظ مي ه نو
 . راضي و خشنود بادص و ساير اصحاب رسول اهللا ابوموسىداوند از خ

  

                                                 
 .٤/١١٢راويان آن موثق هستند, ابن سعد : گويد  ارنؤوط می− ١
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  »٣«  ابوذر غفاري
 تواند به ابوذر نگاه كند كسی كه دوست دارد به تواضع عيسی بنگرد می

   ص محمد رسول اهللا
بهترين شما در جاهليت، بهترين شما در اسالم اسـت          : فرمايد  مي ص رسول خدا 
  .اگر دانا باشد

زنيم كه دنيـا     ن صفحات پاك و روشن زندگي اين صحابه بزرگوار را ورق مي           اكنو
او . را مملو از زهد و ورع خود كرد و دنيا نتوانست جايي از قلب او را مـشغول كنـد                   

 يكي از سابقين اولـين اصـحاب بزرگـوار پيـامبر خـدا            . كسي نيست جز ابوذر غفاري    
آنگـاه او بـه   . ه اسـالم آورد در قولي آمده است او پنجمين فردي است كـ   .  است ص

 بـه مدينـه هجـرت    ص وقتي پيامبر خدا.  به ميان قومش بازگشت   ص دستور پيامبر 
  .كرد، ابوذر نيز به آنجا رفت و همراه مسلمانان جهاد كرد

او سرآمد زهـد وصـدق   . داد ابوذر در زمان خالفت ابوبكر و عمر و عثمان فتوا مي     
 او  ،و از سـرزنش ديگـران بـاك نداشـت         گفـت    و علم و عمل بود، هميشه حق را مي        

  . همراه عمر بن خطاب در فتح بيت المقدس شركت داشت
  داستان مسلمان شدن ابوذر

اع الطريق بـودن بـر سـر راه         كرد، كه به قطّ    اي به نام غفار زندگي مي      ابوذر در قبيله  
كردنـد و هـر چـه را         اگر كاروانها خواسته آنها را عملي نمـي       . كاروانها شهرت داشت  

  .كردند دادند، آنها را غارت مي خواستند به آنها نمي مي
بيـشتر اوقـات بـه        به عبادت مـشغول بـود و       ص ابوذر قبل از بعثت رسول اكرم     

آن محبت و بـرادري و امنيـت         او دنيايي را دوست داشت كه در      . كرد تنهايي تفكر مي  
اريكيهـاي  به دنبال طلوع فجري بود كه جهـان را روشـن كنـد و ت              . وجود داشته باشد  

 و ايـن    ،جاهليت را به جهاني نمونه تبديل كند كه مردم زندگي عادالنه را ادامه دهنـد              
  .آرزو قابل تحقق نيست جز در سايه دين اسالم
خواسـت   او مـي  . آخر الزمان را شـنيد     مدت زيادي نگذشت كه ابوذر بعثت پيامبر      
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رده بود و سـعادتي     رويايي كه قلبش را مملو از شادي ك        درباره اين خبر مطمئن شود،    
رسيد و حتي از ايـن سـعادت بـه سـاير             شد به همه مي    كه اگر بر كل جهان توزيع مي      

  !بخشيدند ها نيز مي ستاره
دهيم تا قصه مسلمان شدنش را براي ما         در اينجا مجال را به اين صحابي جليل مي        

  .تعريف كند و چه قصه زيبايي است
بـرادرم را   . كند در مكه ادعاي نبوت مي    به من خبر رسيد كه مردي       : گويد ابوذر مي 

او رفت با او    . گفتم نزد اين مرد برو و با او صحبت كن         : فرستادم تا با او سخن بگويد     
مردي اسـت كـه مـردم را بـه خيـر             چه خبر؟ گفت او   :  گفتم ،سخن گفت و برگشت   

مقـداري غـذا و     . مـرا مطمـئن نكـردي     : گفـتم . نمايـد  كند و از شرّ دور مي      دعوت مي 
شناختم و دوست نداشتم احـوال او     را برداشتم و به طرف مكه رفتم او را نمي          عصايم

در مسجد الحرام اقامت داشتم      نوشيدم و  همچنان از آب زمزم مي    . را از ديگران بپرسم   
بـه  : گفـت .بلـي : اين مرد غريب اسـت؟ گفـتم      : تا علي بن ابي طالب عبور كرد، گفت       

فـردا  . سؤال كردم و نه او چيزي از مـن پرسـيد           نه من    ،با او به راه افتادم    . منزل برويم 
. دوباره به مسجد آمدم، درباره رسول اهللا سؤال نكردم و كسي نيز به من چيزي نگفت               

گفـت  . نـه : وقت بازگشتت فـرا نرسـيده؟ گفـتم       : گفت. علي دوباره بر من عبور كرد     
ا گـويم چـر   اگر به كسي چيزي نگويي به تو مـي      : اي؟ گفتم  كارت چيست و چرا آمده    

بـه مـن خبـر رسـيده كـه پيـامبري            : گفتم. كنم همين كار را مي   : گفت. ام به اينجا آمده  
تو پـشت سـر مـن       . روم من به منزل او مي    . اي به راه درستي آمده   : گفت. مبعوث شده 

اما اگـر كـسي را ديـدم        . اي داخل شدم تو نيز بعد از من داخل شو          من به هر خانه   . بيا
ايستم مثل اينكـه كفـشم را        اد كند، در كنار ديوار مي     ترسيدم برايت مشكلي ايج    كه مي 

  .كنم و تو از كنارم عبور كن درست مي
اي رسول : گفتم.  داخل شديم  ص او رفت و من به دنبالش رفتم تا بر رسول خدا          

ايشان دين اسالم را برايم تشريح كـرد و مـن در همـان جـا                . خدا از اسالم برايم بگو    
وذر اين موضوع را پوشـيده نگـاه دار و نـزد قومـت              اي اب : به من گفت  . مسلمان شدم 
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  .وقتي خبر ظهور ما به تو رسيد، نزد ما برگرد. بازگرد
قسم به كسي كه تو را مبعوث كرده است با صداي بلند در ميان آنها اسالمم                : گفتم

  .كنم را اعالم مي
شهد أاي جماعت قريش،    : گفت. ابوذر به مسجد الحرام آمد و قريش در آن بودند         

آنـان تـا حـد      . اين منحرف را بزنيـد    : گفتند.  محمداً عبده ورسوله   نَّأ اهللا و  إالَّله  إن ال   أ
واي : عباس به داد من رسيد و خودش را روي من انـداخت و گفـت              . مرگ مرا زدند  

آنان . گذرد كشيد كه كاروان تجاري شما از آنجا مي        بر شما مردي از طايفه غفار را مي       
.  روز دوباره به آنجا رفتم و سـخنان ديـروز را تكـرار كـردم       فرداي آن . مرا رها كردند  

  .1دوباره مرا زدند و باز عباس مرا نجات داد
سه نفر قبل از من مسلمان      . من چهارمين نفر بودم كه اسالم آوردم      : گويد ابوذر مي 

 و اسالم ،سالم عليكم اي پيامبر خدا :  رفتم و گفتم   ص شده بودند كه نزد رسول خدا     
: گفـتم . شما چه كسي هستي   : فرمود. ي را در صورت ايشان مشاهده كردم      شاد. آوردم

  .جندب مردي از طايفه غفار
 تغيير كرد، به اين دليل كه بعـضي در طايفـه غفـار امـوال                ص چهره پيامبر : گفت

  .2دزديدند حجاج را مي
تو همين جا باش تا خـودم  : در روايتي آمده است كه ابوذر به برادرش انيس گفت       

به او  . رسيد مردي را ديدم كه ضعيف به نظر مي       . به مكه رفتم  . ا بررسي كنم  موضوع ر 
از ديـن   ايـن   : مردي كه از دين برگشته كجاست؟ به مـن اشـاره كـرد و گفـت               : گفتم

  .برگشته است
اهل آنجا با تمام وسايلشان بر سرم ريختند وقتي مرا تـرك كردنـد ماننـد سـتوني                  

 حدود  ،ن را از صورتم شستم و از آب نوشيدم        خو. به كنار آب زمزم آمدم    . قرمز بودم 
تا جايي كه   . نوشيدم سي شب يا سي روز من بدون غذا آنجا بودم و تنها آب زمزم مي              

                                                 
 ., فضائل صحابه٢٤٧٤, املناقب, مسلم ١٣٤, ٧/١٣٢, ٦/٤٠٠ بخاری − ١
 .اند , حاكم و ذهبی آن را تصحيح كرده٣/٣٤٢,حاكم ١٦١٧ الطربانی − ٢
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تا اينكه رسـول    : گويد مي) ابوذر(تا جايي كه    .... شكمم از خوردن آب زياد بزرگ شد      
 آمد بر حجر االسود دست كشيد و او و همـراهش طـواف كردنـد و نمـاز                   ص خدا

: گفـتم . من اولين كسي بودم كه بر آن حضرت سـالم كـردم           : گويد ابوذر مي . خواندند
اهـل كجـا   :  آنگاه فرمود» ورمحة اهللا السالموعليک«: فرمود. السالم عليك يا رسول اهللا 

.  دستش را بلند كرد و با انگشتانش بـه پيـشانيش زد            ص  پيامبر ،از غفار : هستي گفتم 
خواستم دستش را بگيرم دوستش مـرا در        .  را نپسنديد  اهل غفار بودنم  . با خودم گفتم  

جاي خود نشاند او نسبت به ايشان از من آگاهتر بـود آنگـاه سـرش را بلنـد كـرد و                      
. سي شب يا سي روز اسـت كـه اينجـا هـستم            : گفتم. اينجا هستي از چه وقت    : گفت
از . ما من غذايي جز آب زمـزم نداشـته       : چه كسي به شما غذا داده است؟ گفتم       : فرمود

آب زمـزم   : فرمـود . كـنم  ام و احساس گرسنگي نمي     ام چاق شده   بس آب زمزم خورده   
اي رسول خدا به من اجـازه بدهيـد         : ابوبكر گفت . مبارك است و به منزله طعام است      

ابوبكر دري را باز    .  و من با هم رفتيم     ص ابوبكر، رسول خدا  . امشب به او غذا بدهم    
اين اولين غذايي بود    . كشمشهاي طائف برايمان آورد   ابوبكر از   . كرد و به داخل رفتيم    

سـرزميني بـرايم اختيـار شـده        :  آمدم، فرمود  ص سپس نزد رسول اهللا   . خوردم كه مي 
آيا بـه جـاي مـن قومـت را بـه            . كنم غير از مدينه جاي ديگري نباشد       است تصور مي  

 انـيس   مـن نـزد   . كني؟ شايد خداوند بوسيله تو به آنها سود برسـاند          اسالم دعوت مي  
من اسالم آوردم و او را تصديق كردم گفت مـن نيـز   : چكار كردي؟ گفتم : آمدم گفت 

ما دو نفر با هم نزد قوم غفار آمديم و نصف آنهـا             . اسالم آوردم و او را تصديق كردم      
نـصف بـاقي    . امـام آنـان بـود     ) بزرگ آنان (اسالم آوردند و ايماء پسر رخصه غفاري        

  .شويم مدينه بيايد مسلمان مي به ص گفتند وقتي كه رسول خدا
  . وارد مدينه شد ونصف ديگر نيز مسلمان شدندص پيامبر خدا

همانگونه كه برادران ما مـسلمان شـدند         اي رسول خدا   :گفتند قبيله اسلم آمدند و   
خدا قبيله غفـار را عفـو كنـد و خـدا            «:  فرمود ص پس پيامبر . آوريم ما نيز اسالم مي   

  .1»قبيله اسلم را نگه دارد
                                                 

 .١٧٥−٥/١٧٤, مسند امحد ٢٤٧٣ مسلم − ١
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اين چنين ابوذر امانت دين اسالم را حمل كرد در همان لحظه اول كـه ايمـان بـه                   
اعماق قلب او وارد شد و نور آن را احساس كرد دوست داشت كه همه ايـن جهـان                   

  .در آن نور زندگي كند
حـد و  ابوذر در ميان قبيله خود زاهدانه خدا را پرستش كرد تا اينكه جنـگ بـدر، اُ               

 گشت و از ايشان خواست      ص ه آمد مالزم رسول خدا    خندق گذشت سپس به مدين    
  .آن حضرت قبول كردند. كه در خدمتش باشد

  شود ميرد و تنها زنده مي خدا ابوذر را رحمت كند كه تنها مي
 رو به جلـو حركـت كـرد مـردي از ايـشان              ص در مسير غزوه تبوك رسول خدا     

او را رها كنيـد  : فرمود.  فالني عقب مانده است!گفتند اي رسول خدا،  عقب مانده بود  
اگر غيـر از ايـن باشـد خـدا     . كند اگر در وي خيري باشد خداوند او را به شما ملحق مي         

يا رسول اهللا، ابوذر است كه جا مانده است         : سپس گفتند  .شما را از او راحت كرده است      
رهايش كنيد اگـر در او خيـري باشـد          : فرمود. و شترش باعث عقب ماندن او شده است       

ابـوذر  . ايد  او را به شما ملحق خواهد كرد، در غير اين صورت از او راحت شده               خداوند
ند است و از لـشكر عقـب مانـده اسـت، متـاعش را               پس از اينكه مشاهده كرد شترش كُ      

 رسـول خـدا  .  راه افتـاد ص برداشت آن را بر دوش گرفت و پياده به دنبال رسول خـدا           
 يـك   !ن مسلمانان گفت اي رسول خـدا      ديده با .  در جايي براي استراحت فرود آمد      ص

ديگـران وقتـي در او      .  ابوذر است  : فرمود ص رسول خدا . آيد تنها در راه مي    نفر پياده و  
رحمت خدا بـر    :  فرمود ص پيامبر. بلي به خدا سوگند او ابوذر است      : تأمل كردند گفتند  

  .1گردد ميرد و تنها زنده مي رود، تنها مي ابوذر باد، تنها راه مي
   به ابوذر ص هاي ارزشمند پيامبر  توصيهمحبت و

آسـمان  « : ابوذر را زياد دوست داشت حتي يك بار درباره ايشان گفت           ص پيامبر
بر كسي سايه نيفكنده و زمين بر پشت خود حمل نكـرده كـسي را كـه راسـتگوتر و                    

  .2 است؛ باوفاتر از ابوذر باشد كه شبيه عيسي بن مريم
                                                 

 .٤/١٤٩ سريه ابن هشام, − ١
 .٥٥٣٨صحيح اجلامع . گويد حسن است آلبانی می. اند ترمذی و ابن حبان و حاكم از ابوذر روايت كرده − ٢
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 مـريم نگـاه     بـن ت دارد به تواضع عيسي      هر كس دوس  :  فرمودند ص رسول خدا 
  .1كند، به ابوذر بنگرد

  .ها را به ابوذر كرد رسول گرامي اين توصيه
مـرا امـر    «:  به من هفت توصيه كرد     ص دوست عزيزم رسول خدا   : گويد ابوذر مي 

تـر از خـودم      كرد كه مساكين را دوست داشته باشم و به آنان نزديك شوم، و به پايين              
يزي را طلب نكنم و صله رحم را برقرار كنم هر چنـد كـه او دور                 بنگرم و از كسي چ    

و در راه خدا از سـرزنش هـيچ كـس           ،  و هميشه حق را بگويم گرچه تلخ باشد       . شود
 چـون ايـن   »َّال حول وال قوة إال باهللا«: ترس نداشته باشم و زياد اين ذكر را تكرار كنم         

  .2كلمات از گنجهاي عرش است
اي ابوذر مـن    «:  به او گفت   ص ت و شجاع بود، پيامبر    ابوذر گرچه بدن قوي داش    

بينم، همان را كه براي خودم دوست دارم براي تو نيـز دوسـت دارم                تو را ضعيف مي   
  .3»حتي امارت بر دو نفر را نيز قبول مكن و واليت مال يتيم را مپذير

چـون  . شـود  اين حديث بر ضعف رأي و نظر ابوذر حمل مي         : گويد امام ذهبي مي  
كرد و يتيم را به فقـر        شد همه آن را در راه خير انفاق مي         ابوذر متولي مال يتيم مي    اگر  
كسي كـه   . دانست انداخت چون گفته شده كه ابوذر ذخيره كردن پول را جايز نمي            مي

سختگير  شود بايد مدارا داشته و حليم باشد، اما همانطور كه گفتيم ابوذر            امير مردم مي  
  .4 او را نصيحت كردص مبربود، و به همين منظور پيا

  .كرد  ابوذر را خيلي به خودش نزديك ميص بلكه رسول خدا
 روي االغي كه بر روي آن روانـدازي بـود           ص پشت رسول خدا  : گويد ابوذر مي 
  .5نشسته بودم

                                                 
 .٦٢٩٢ روايت از ابويعلی, ابن حبان, حاكم از ابوهريره, آلبانی آن را تصحيح كرده است, صحيح جامع الصغري − ١
 ., سند آن حسن است٤/٢٢٩, ابن سعد ٥/١٥٩ مسند امحد − ٢
 .٤/٢٣١, ابن سعد ٥/١٨٠, باب امارت, امحد ١٨٢٦ مسلم − ٣
 .٢/٧٥ سري اعالم النبالء − ٤
 .٥/١٦٤; مسند امحد ٤/٢٢٨ طبقات ابن سعد, − ٥
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  .رساند يرا م به ابوذر  نسبت و شدت محبت اوص تواضع رسول خدا اين حديث بر
  جايگاه ابوذر در دل صحابه

علمي كسب كرده كه ديگران از آن عاجزند،        : گفت.  درباره ابوذر سؤال شد    از علي 
كنـد و    بر حفظ دينش حسابگر و حريص است، مشتاق يادگيري است، زياد سؤال مي            

  .1ديگران از درك همه علمي كه نزد اوست عاجز هستند
كسي نماند كه در راه خدا به سرزنش ديگران اهميـت ندهـد جـز               «: گويد علي مي 

  .2نيستم) اين چنين(من نيز: سپس به سينه خودش نيز زد و گفت. »ابوذر
 و صداي ايـشان     اهللا مدينه براي ابوذر از نور رسول        ص بعد از وفات رسول اكرم    

خالي شد و مجالست با آن حضرت به پايان رسيد و ابوذر مدينه را تـرك كـرد و بـه                     
  .روستا رفت و در مدت خالفت ابوبكر و عمر در آنجا ماند

 خالفت عثمان به دمشق رفت و دريافت كـه مـردم بـه دنيـا رو آورده و مرفـه                     در
  .ابوذر به نصيحت و تذكر دادن آنها پرداخت. اند شده

» ربـذه «وقتي عثمان او را احضار كرد، ابوذر از او خواست به او اجـازه بدهـد بـه                  
  .برود، عثمان به او اجازه داد

  تبعيد كرده است» ربذه«ر را به كنند عثمان ابوذ رد بر كساني كه تصور مي
در . انـد  ام بسياري از كـساني كـه در مـورد زنـدگي صـحابه نوشـته                متاسفانه ديده 

» ربـذه «اند كه عثمان بن عفان ابوذر را علي رغم ميل باطني بـه               مكتوباتشان ذكر كرده  
  .تبعيد كرد

 بـا    اسـت كـه     از آن  تر و فاضـلتر    عثمان عادل . اين كار ناپسند و ظلم بزرگي است      
اصحاب گرامي رفتاري انجام بدهد كه مستحق آن نيستند يا عمل ناپسندي در ارتباط              

 بلكه عثمان ابوذر را مخير كرده است به دليل اينكه زيد بن وهـب               ،جام بدهد نبا آنان ا  
مـن در شـام   : گفـت  .اي گويد از ربذه عبور كردم به ابوذر گفتم چرا به اينجا آمـده             مي

                                                 
 .٢/٦٠ به نقل از سري اعالم النبالء ٤/٢٣٢ ابن سعد − ١
 .٢/٦٤ به نقل از سري اعالم النبالء ٤/٢٣١ ابن سعد − ٢
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  .آيه را بياد آورديمبودم، من و معاويه اين 
{  l  k  j   i  h  g  f  e    d  c   b  a  

  y  x     w  v  u  t  s  r   qp  o  n  m
  ~  }  |  {  zz )34: هالتوب.( 

و راهبان، امـوال  ) اهل كتاب(بسيارى از دانشمندان ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «
و كسانى كه طال و نقـره       ! دارند دا بازمى از راه خ  ) آنان را (خورند، و    مردم را بباطل مى   

كننـد، بـه مجـازات       سازند، و در راه خدا انفاق نمـى        مى) و ذخيره و پنهان   (را گنجينه   
  .»!دردناكى بشارت ده

اين آيه درباره   : من گفتم . معاويه گفت اين آيه راجع به اهل كتاب نازل شده است          
ن نوشت و عثمان نيز بـه مـن نامـه           ما و آنها نازل شده، معاويه اين موضوع را به عثما          

 من نزد عثمان رفتم و مردم به دور من جمع شدند مثـل اينكـه                .نزد من بيا  : نوشت كه 
بـه  : او مرا مخير كرد و گفت     . از اين موضوع به عثمان شكايت كردم      . شناسند مرا نمي 

  .1هر كجا دوست داري برو
فـه غفـار از دري كـه        اي از طاي   همـراه ابـوذر و عـده      : گويـد  عبداهللا بن صامت مي   

به همـين دليـل عثمـان از مـا          . شدند، بر ايشان وارد شديم     ديگران بر عثمان وارد نمي    
كنـي مـن     گمان مي :  ابوذر بدون مقدمه گفت    ،ابوذر نزد ايشان رفت سالم كرد     . ترسيد

نيستم و آنهـا را     ) خوارج(جزو آنها هستم اي اميرالمؤمنين؟ به خدا سوگند من از آنان          
ام و اگر به من دستور بدهي دو رگ بدنم را قطع كنم، اطاعت خـواهم كـرد                   نيز نديده 

  .تا مرگ مرا در بر گيرد
ام تا به نـزد      گويي من براي كار خيري به دنبال تو فرستاده         راست مي : عثمان گفت 

نيازي به آن ندارم آنگاه از عثمان اجـازه خواسـت بـه             : ابوذر گفت . ما در مدينه بيايي   
دهيم، شـير    به مأموران دستور مي   . مجاز هستي به آنجا بروي    :  گفت عثمان. ربذه برود 

                                                 
 ., باب تثبيت االمامه١٣٩ ابونعيم − ١
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  .كنند را به شما بدهند شتر و گوسفندهاي صدقه كه صبح و غروب ازآنجا عبور مي
سـپس از   . براي ابوذر چند شتر از آنها كافي اسـت        . نيازي به آن ندارم   : ابوذر گفت 

ما نيازي به آن نداريم و ما       اي جماعت قريش دنيا را بگيريد،       : آنجا خارج شد و گفت    
  .1و دينمان را رها كنيد
: آيا عثمان ابوذر را تبعيد كرد؟ گفـت       : گويد به حسن بصري گفتم     غالب القطان مي  

  .2نه پناه بر خدا
محمـد بـن سـيرين بـسيار         شد عثمان ابوذر را به آنجا فرستاد، بـر         هرگاه گفته مي  
  .3عثمان او را نفرستادابوذر خودش به آنجا رفت و : گفت سنگين بود و مي

  صفحاتي نوراني از زهد و عبادت ابوذر
زندگي زاهدانه و ساده خود را ادامه داد و بـا همـان حـالتي كـه                 ) الربذه(ابوذر در   
  . او را ترك كرد حياتش را ادامه دادص رسول خدا

حبيب بن مسلمه امير شام سي صد دينار براي ابـوذر           : گويد ابوبكر بن المنكدر مي   
آن را به او باز گردان آيـا        : ابوذر گفت . با آن نيازهايت را برآورده كن     :  و گفت  فرستاد

ايـم و    آن پنـاه گرفتـه     اي داريم كه در زير     ما سايه . كسي را از ما نيازمندتر نيافته است      
 .ترسم بيشتر از ايـن بـردارم        من مي  ،چند گوسفند و خدمتكاري كه در خدمت ماست       

 بر ابوذر وارد شد به چهار طرف منزلش نگاه كرد و            مردي: گويد جعفر بن سليمان مي   
اي داريـم كـه كاالهـاي نيـك را بـه آنجـا               مـا خانـه   : گفت وسايلت كجاست؟ گفـت    

: مادام كه در اينجا هستي بايد اسباب و وسايلي داشته باشـي گفـت             : گفت. فرستيم مي
  .گذارد در اينجا بمانيم صاحب منزل نمي

: در مال انسان سـه نفـر شـريكند        : ه ابوذر گفت  كند ك  عبداهللا بن سيدان روايت مي    
با از بين بـردن     ) چه خير و چه شر    (قدر الهي، بدون اينكه از تو اجازه بگيرد مالت را           

                                                 
 .١/١٦٠, احلليه ابونعيم, ١٠٤١−٣/١٠٣٦, تاريخ املدينه ابن شبه ٤/٢٣٢ طبقات ابن سعد − ١
 ., اسناد آن حسن است٣/١٠٣٧ تاريخ االسالم ذهبی و ابن شبه − ٢
 ., اسناد حديث حسن است٣/١٠٣٧ ابن شبه − ٣
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منتظر است كـه سـرت را بـر بـستر مـرگ             . وارث: دوم. گيرد آن يا مرگ تو، از تو مي      
ـ . شـما : سـوم . بگذاري آن گاه مالت را بربايد در حـالي كـه نـاتوان هـستي               س اگـر   پ

E  D   C  B  A  } : فرمايـد  خداوند مي . تر مباش  تواني از دوتاي ديگر ضعيف     مي
  Q  P  O  N  M   L    K  J  I  HG  Fz )ــران ــه  «). 92: آل عمـ ــز بـ هرگـ

) در راه خـدا   (داريـد،    رسيد مگر اينكه از آنچه دوسـت مـى         نيكوكارى نمى ) حقيقت(
  .»از آن آگاه استكنيد، خداوند   و آنچه انفاق مى؛انفاق كنيد

  .1ام اين شتر كه بيشتر از ديگر اموالم آن را دوست دارم براي خود نگه داشته
  .اما ابوذر آن شتر را نيز صدقه داد

. ابوذر از كنـار آن عبـور كـرد        . اي درست كرد   ابودرداء خانه : گويد ثابت البناني مي  
اينكه تو  .  شد كني كه در نهايت خراب خواهد      اي درست مي   اين چيست؟ خانه  : گفت

  . 2اي ببينم برايم بهتر است از اينكه تو را در اين حالت ببينم را در خرابه
اش در   همسر سياه پوست و ژوليـده     . رفتم» الربذه«نزد ابوذر در    : گويد ابواسماء مي 

بينيـد بـه مـن چـه         آيـا مـي   : گفت. شد كنار او بود و بوي خوشي از او  استشمام نمي          
  كند؟ اي مي توصيه
گويد كه به عراق بيايم، كه وقتي به آنجا آمدم، مردم با دنيـا و اموالـشان                  ن مي به م 

در : بـه مـن گفـت     ) صرسـول اهللا    (در حالي كه دوست عزيـزم     . به طرف من بيايند   
گـذريم اگـر بـار سـبكي      مقابل پل جهنم راهي لغزنده وجود دارد و ما وقتي از آن مي       

  .3ار سنگيني داشته باشيميابيم تا اينكه ب داشته باشيم بهتر نجات مي
  از وصيتها و نصيحتهاي گرانمايه ابوذر

اي مردم من جندب غفـاري      : گفت ابوذر نزد كعبه ايستاد و    : گويد سفيان ثوري مي  

                                                 
 . با ترصف٢٤٨−١/٢٤٦ صفة الصفوه − ١
 .٢/٧٤ سري اعالم النبالء, امام ذهبی − ٢
 . راويان آن موثق هستند٥/١٩٥, امحد ٤/٢٣٦ابن سعد  − ٣
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آيـا  : مردم دور او جمع شـدند، گفـت       . هستم به سوي اين برادر ناصح مهربان بشتابيد       
. بلـي : دارد؟ گفتند  ا بر نمي  يكي از شما قصد سفر داشته باشد توشه و كاالهاي الزم ر           

 .پس سفر قيامت دورترين سفر است، با خود ببريـد آنچـه برايتـان الزم اسـت                : گفت
در روز  . براي امور بزرگ آخرت حج كنيـد      : چه چيز برايمان الزم است؟ گفت     : گفتند

دو ركعـت نمـاز شـب بـه      . گرم روزه بگيريد چون دنياي پس از مرگ طوالني اسـت          
كلمه خير را بگوييد و در كلمه شرّ سكوت كنيد به خـاطر             . وانيدخاطر تاريكي قبر بخ   

دنيا را بـه دو     . آن نجات يابي   مالت را صدقه بده تا از سختي      . وقوف در آن روز بزرگ    
 و قـسمت ديگـر در طلـب         ،آن در طلـب روزي حـالل       قسمت تقسيم كن قسمتي از    

  .آن را ترك كن دده سوم اينكه آنچه براي تو زيان دارد و سودي به تو نمي. آخرت
ات خـرج    درهمـي كـه در راه درسـت بـراي خـانواده           : مال را دو درهم قرار بـده      

رساند  به تو ضرر مي   آنچه  سوم  . كني  و درهمي كه براي آخرتت پس انداز مي        ،كني مي
اي مـردم طمـع و   : آنگاه با صـداي بلنـد گفـت      . و برايت سودي ندارد، آن را رها كن       

  . شما را از بين برده استرسيد حرصي كه هرگز به آن نمي
عراقـي  : اهل كجا هستي؟ گفتم   : به ابوذر رسيدم به من گفت     : گويد نافع طاحي مي  

او مالزم و همـراه مـن       : گفت. بلي: شناسي؟ گفتم  عبداهللا بن عامر را مي    : گفت. هستم
نيـازت  : گويـد  مـي . بينـي  وقتي به بصره رفتي او را مـي       . بود، بعد خواستار امارت شد    

او بـه شـما سـالم       . من فرستاده ابوذر نزد شما هـستم      . او بگو مرا رها كن    به  . چيست
  .كنيم نوشيم و همانند شما زندگي مي خوريم و آب مي ما خرما مي: گفت رساند و

مرا رها كن خدا تـو را   : آيا نيازي داري؟ گفتم   : وقتي به بصره رفتم و او را ديدم گفت        
 وقتي ايـن جملـه را گفـتم         –د شما هستم    من فرستاده ابوذر نز   : سپس گفتم . اصالح كند 

نوشيم  خوريم و آب مي  او سالم رساند و گفت ما خرما مي-ترسي قلبش را در بر گرفت  
  .1او سرش را در گريبان فرو برد و بسيار گريه كرد. كنيم و همانند تو زندگي مي

                                                 
 . با ترصف٢٦٧−١/٢٤٦ صفة الصفوه, − ١
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  كوچ ابدي فرا رسيد
 مـرگ خوابيـد تـا        در بـستر   ربعد از زندگي مملو از زهد و بخشش و عبادت ابوذ          

 و اصـحابش در     ص روحش را به خالقش تسليم كند و به حبيب خود رسـول خـدا             
  .بهشت بر روي تختها مقابل هم ملحق شود

رفـت و در    » الربـذه «ابـوذر بـه     . كند  را چنين توصيف مي    رامام ابن كثير مرگ ابوذ    
ه تنهـا   آنجا اقامت گزيد تا اينكه در ماه ذي الحجه سال سي و دو هجري در حالي كـ                 

آنان توان دفـن جـسد      . زن و فرزندانش در كنارش بودند جان به جان آفرين عطا كرد           
ابوذر را نداشتند تا عبداهللا بن مسعود و جمعي از همراهانش از عراق به آنجـا رفتنـد،               
. در هنگام مرگ به نزدش رسيدند و به آنان توصيه كرد كـه چگونـه او را دفـن كننـد                    

ش به آنجا رسيدند و غسل و كفن و دفن وي را بر عهـده               گويند بعد از مرگ    برخي مي 
اش دستور داد گوسفندي براي آنان ذبح كنند و از آنان پـذيرايي              و به خانواده  . گرفتند
  .1 ابوذر را به خانواده خود ملحق كرد عثمان بن عفان خانواده. كنند

خداونـد  كند همانگونه كـه او       اش حفظ مي   اين چنين خداوند مؤمن را در خانواده      
  .كند كند و در شادي و تلخي اوامر او را اطاعت مي را در آشكار و پنهان حفظ مي

 . راضي و خشنود بادص و ساير اصحاب رسول اهللا ابوذرداوند از خ
  

                                                 
 .٧/١٧٢ البدايه و النهايه, − ١
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  »٤«  خالد بن وليد
خالد بن وليد يكي از شمشيرهاي خداوند است، كه عليه مشركان كشيده شده             

  .صرسول اهللا  محمد                                                               . است
زنان عاجزند از اينكه فرزندي مثل خالد را بـه   :  در مورد او گفت    روزي ابوبكر   

  .دنيا بياورند
روزها و سالها سپري شد و ما هيچگاه نديديم كه كـسي مثـل او متولـد شـود، در                    

 فردي مثل خالد متولـد بـشود تـا          حالي كه امت هميشه نياز شديدي دارد كه هر روز         
پرچم اسالم را كه دهها سال است كه پايين گذاشته شده و كسي يافت نـشده كـه آن                   

  .را بردارد، بردارد
خالد يكي از كساني بود كه خداوند شهرها و كشورها را به وسيله او فـتح كـرد و            

 مثـل خالـد     ها را به وسيله او كوبيد و كفر را نـابود كـرد، پـس اگـر تمـام امـت                     قلعه
  !!!شد؟ بودند، چه مي مي

. با نشانه عزت و قدرت اسـالم اسـت        ) كه با اشتياق منتظرش بوديم    (حال موعد ما  
همراه با كسي كه خداوند به وسيله او پرچم اسـالم را برافراشـت بـه طـوري كـه بـا                      

  .آميختند هاي جوزا در هم مي ستاره
جاع اسالم و شـير ميـدان    شمشير خداوند متعال و سواركار ش  او خالد بن وليد     

جنگها و امام و فرمانده بزرگ، فرمانده مبارزان، ابوسليمان قريشي مخزومـي مكـي و               
  .ام المؤمنين ميمونه دختر حارث است پسر خواهر

در ماه صفر سال هشتم مسلمان شد و هجرت كرد، پس به جنگ رفت و در غزوه                 
يعني زيد و پسر عمـويش       ص موته شركت كرد و هنگامي كه سه فرمانده رسول اهللا         

جعفر و ابن رواحه، شهيد شدند و لشكر بدون فرمانده مانـد، در همـان لحظـه خالـد                   
 به عهده گرفت و پرچم را برداشت و به دشمن حمله كرد و پيـروز                افرماندهي آنها ر  

خالد شمشيري است كه خداونـد      :  او را شمشير خدا ناميد و گفت       ص  و پيامبر  ،شد
  .خته استآن را عليه مشركان آ
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 فرمانـده   ص خالد در فتح مكه و غزوه حنين حضور داشت و در زمان رسول اهللا             
جنگ بود و زره و لباسش را در راه خدا بخشيد و با مرتدان و مـسيلمه جنگيـد و در                     
عراق نيز جنگيد و خوب درخـشيد و فـضاي آسـمان را شـكافت و در پـنج روز بـه                

م را فتح كرد و در جنگهاي شام شركت         همراه لشكر همراهش از مرز عراق تا مرز شا        
  .كرد و جايي از بدنش نمانده بود كه نشان شهادت بر آن نباشد

 او را فرمانده فرماندهان     مناقب و فضايل او بسيار زيادند از جمله اينكه ابوبكر           
  .كرد و به همراه ابوعبيده دمشق را فتح كرد

  .ترش وفات يافتشصت سال زيست و قهرمانان زيادي را كشت، اما در بس
  .1 هجري در حمص وفات كرد21در سال 

  كنيم  از اينجا شروع مي را، اسالم آوردن خالد 
توانم حتي يك كلمه در مورد گذشته او و قبل از مسلمان شدنش بنويسم،               من نمي 

و قـسم بخـدا ايـن فـداكاريها و          ... كند چرا كه اسالم ارتباط با گذشته فرد را قطع مي         
  .در اسالم براي شرافت او كافي استقهرمانيهاي او 

گيرم كه قلبش بـراي خداونـد خاشـع          بنابراين من ميالد او را از زماني در نظر مي         
  .شد و اعضايش مملو از شوق زياد و رغبت براي ياري دين خدا بود

  :اما داستان مسلمان شدن او
 بـا    انداخت، براي مالقات   هنگامي كه خداوند اسالم را در دل عمرو بن عاص           

  .رسول اهللا و دخول در اسالم از مكه خارج شد
با خالد بن وليد مواجه شدم و آن زمان اندكي قبل از فتح مكه              : گويد  مي عمرو  

بخـدا قـسم راه را      :  ابوسليمان؟ گفـت   ىروي ا  كجا مي : آمد، گفتم  بود و او از مكه مي     
چـه  رم، تـا    روم تـا اسـالم بيـاو       پيامبر اسـت و مـن مـي       ) صمحمد  (آن مرد . ام يافته
ام، پس  قسم بخدا من نيز تنها براي اسالم آوردن آمده       : ؟ گفتم )حقيقت را نپذيرم  (وقت

                                                 
 .٣٦٧−١/٣٦٦ سري اعالم النبالء, ذهبی, − ١
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 رفتـيم و خالـد جلـو رفـت و اسـالم آورد و               ص وارد مدينه شديم و نزد رسول اهللا      
اي رسـول خـدا مـن در صـورتي بيعـت            :  و گفـت   ،بيعت كرد و من نيز نزديك شدم      

 ص رسول اهللا . دانم د، اما گناهان مابعد را نمي     كنم كه گناهان قبل من بخشوده شو       مي
بخشد و هجرت نيز     اي عمرو بيعت كن، چرا كه اسالم تمام گناهان قبل را مي           : فرمود

  .كند گناهان قبل از خود را قطع مي
  .1بيعت كردم و سپس رفتم: گفت

مكـه جگـر    :  گفـت  ص  پيامبر ،وقتي كه خالد همراه عمرو بن عاص مسلمان شد        
خداوندا خالد را بخـاطر     :  فرمود ص  و پيامبر  ،اندازد ا به سوي شما مي    هايش ر  گوشه

  .آنچه كه در مخالفت تو و راه حق انجام داده است، بيامرز
 در مسائل مربـوط     ص قسم بخدا روزي كه مسلمان شدم، رسول اهللا       : خالد گفت 

ي در  ا برايم جايگاه ويـژه   ( .داد به جنگ، هيچكدام از صحابه را همرديف من قرار نمي         
  .)گرفت نظر مي

  در جنگ مؤته مسلمانان عقب نشيني كردند) شمشير خدا(با تدبير خالد 
زيد بن حارثه فرمانـده  :  لشكر را اعزام كرد و گفتص در جنگ مؤته، رسول اهللا 

شما باشد و اگر او شهيد شد، جعفر فرمانده باشد و اگر جعفر نيز شهيد شد، عبـداهللا                  
اي رسول خدا پدر و مادرم      : جعفر برخاست و گفت   . شدبن رواحه انصاري فرمانده با    

برويد، تـو   : فدايت باشد، من ترسوتر از زيد هستم كه بايد زيردست او بجنگم؛ گفت            
لشكر به راه افتاد و مدتي گذشت و رسـول          : گفت. داني كه چه چيزي بهتر است      نمي
 ص  بر منبر رفت و گفت كه نداي نمـاز جماعـت سـر دهنـد و رسـول اهللا                   ص اهللا

آيا در مورد اين لشكر خبري به شما بدهم؟ آنهـا بـه راه افتادنـد و بـا دشـمن                     : فرمود
پـس مـردم    (مواجه شدند و زيد شهيد شده است، پس براي او طلب مغفـرت كنيـد،                

سپس جعفر بـن ابـي طالـب پـرچم را برداشـت و بـه                ) براي او طلب مغفرت كردند    
                                                 

را  و آلبانی در االرواء سند آن ٣/٤٥٤, حاكم, املستدرک٩/١٢٣; بيهقی, السنن الكربی, ١٩٩−٤/١٩٨ امحد , مسند, − ١
 .١٢٣−٥/١٢٢حسن دانسته است 
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سـپس  . يـز طلـب مغفـرت كنيـد       پس بـراي او ن    . دشمن حمله كرد تا اينكه شهيد شد      
عبداهللا بن رواحه پرچم را برداشت و ثابت قدم جنگيد تا شهيد شد پس برايش طلب                

سپس خالد بن وليد پرچم را برداشت و كسي از فرماندهان باقي نمانده              مغفرت كنيد، 
 دسـتانش را بـاال بـرد و         ص سـپس رسـول اهللا    . بود و خالد خودش را فرمانده كـرد       

او را پيـروز  : فرمـود يـا  . يكي از شمشيرهاي توسـت، يـاريش كـن    خداوندا او   : گفت
برويد و  :  گفت ص پس پيامبر . پس از آن روز خالد، شمشير خدا ناميده شد        . بگردان

پس مردم در آن گرمـاي شـديد        . به برادرانتان كمك كنيد و كسي از رفتن امتناع نكند         
  .1پياده و سواره راه افتادند

 قبل از اينكه خبر شهادت زيد و جعفـر          ص  پيامبر  آمده كه  در روايتي از انس     
زيد پرچم را برداشت و كـشته       : و ابن رواحه را بياورند، خبر مرگ آنها را داد و گفت           

 و سـپس ابـن رواحـه آن را برداشـت و     ، سپس جعفر آن را برداشت و كشته شد     ،شد
هاي  تا اينكه شمشيري از شمشير     - در حالي كه چشمانش پر از اشك بود        –كشته شد   

  .2خداوند پرچم را برداشت و خداوند آنها را پيروز گردانيد
 باالترين مدالهاي افتخـار را بـه گـردن خالـد            ص در اين جنگ بزرگ رسول اهللا     

 خالـد   ص پس چگونه رسـول اهللا    . آويخت، در حالي كه خالد عقب نشيني كرده بود        
ار دل انگيزتـر از     را شمشير خدا ناميد در حالي كه او عقب نشيني كرد و اين امر بـسي               

  .تر از شهد عسل بود نسيم سحر و بسيار شيرين
جنگ مؤته نخستين جنگي بود كه خالد بعد از مسلمان شدن در آن شركت كرد و                
بعد از كشته شدن آن سه فرمانده و پراكنده شدن لشكر مسلمانان خالد فرماندهي آنها               

بـدترين شكـست خـود را       مـسلمانان   : گويد همچنانكه ابوعامر مي  . را به عهده گرفت   
  .تجربه كردند كه تا بحال نمونه آن را نديده بودند

                                                 
 . و عدوی گفته كه اسنادش صحيح است١٧٧ و نسائی در فضائل الصحابه ٥/٣٩٩ امحد − ١
 .٤/٢٦, نسائی ٣/١١٣, امحد٤٢٦٢ بخاری − ٢
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اي ابوسـليمان   : ثابت بن اقرم پرچم را به ابوسليمان خالـد بـن وليـد داد و گفـت                
پرچم را بگير، چرا كه تو در جنگجويي از من بهتر هستي و قـسم بخـدا ايـن پـرچم                     

  .بايد تنها در دست تو باشد
... ر آن شرايط سخت فرمانده كل نيروهاي مسلمانان شد        خالد پرچم را گرفت و د     

سه هزار  . لشكري كه جنگ طوالني و سخت شش روزه آنها را بسيار خسته كرده بود             
لـشكري كـه نظـم و       . نفر مسلمان با لشكري صـد هـزار نفـري مواجـه شـده بودنـد               

 ،د شود هماهنگي آن از هم پاشيده بود و هنگام آن بود كه اين لشكر به طور كامل نابو                
  .يا همگي اسير دست روميان و هم پيمانان عرب آنها شوند

 سوار بر اسبش شد و پرچم را با دست راسـتش برداشـت و بـه                 ،اين قهرمان نخبه  
شـود و بـر ايـن     زند، فوراً باز مي اي را كه مي    طرف جلو تاخت، گويي كه هر در بسته       

يز حركت كرد تا بجايي      و بعد از مرگ ايشان ن      ص راه طوالني در زمان حيات پيامبر     
  .كه برايش مقدور بود، رسيد

او اقدام به تغييرات زيادي     ... نقشه عقب نشيني خالد، براي لشكر بسيار جالب بود        
در سمت راست و چپ و مركز لشكركشي كرد و مردان سـمت راسـت را بـه جـاي                    
مردان سمت چپ قرار داد و همين طور مردان سمت چپ را به جاي مـردان سـمت                  

كـرد، كـه تمـامي اينهـا در          داد و مردان مركز را با افراد ديگري تعـويض            قرار  راست  
تاريكي شب بود و افراد صف اول را به تنه لشكر فرستاد، يعنـي او آنهـا را از ميـدان                     

 و اين   ،نشيني جلوگيري كنند   جنگ عقب كشيد و تنها تنه لشكر مانده بود كه از عقب           
تاختند و به آنها امر كرد كه صداي بوق و طبل            ميافراد بايد مسافت زيادي را با اسب        

بلندي راه بياندازند و با اسبهايشان گرد و غبار زيادي را بپراكنند و تمـام اينهـا بـراي                   
اين بود كه فرماندهان روم تصور كنند كه لشكر جديد و نيروي كمكي زيـادي بـراي                 

  .مسلمانان آمده است
جاع و آگاه طرح كرد كه لشكر مـسلمانان         اي بود كه اين فرمانده ش      اين همان نقشه  

  .را از نابودي قطعي نجات داد
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پس در روز هفتم روميان خود را در مقابل لشكري ديدند غير از آن افرادي كه در                 
  .شش روز پيش با آنها جنگيده بودند

و از دور گرد و غباري را ديدند كه از سمت عربستان و پشت سر لشكر مسلمانان                 
را از ميـان ايـن گـرد و غبارهـا           ) ال الـه اال اهللا گفـتن      (يـر و تهليـل      آيد صداي تكب   مي
هايي هر كدام بـه سـوي مـسلمانان           شد و در دسته    راكندهسپس اين غبار پ   . شنيدند مي

آمدند و زمين از شـدت صـداي پـاي اسـبان آنهـا بـه لـرزه در آمـده بـود و صـداي                 
 فرماندهان آنها ترسيدند    سواركاران مسلمان گوش روميان را كر كرده بود و روميان و          

وقتـي سـه هـزار نفـر بـا لـشكر            : گفتنـد  و دچار آشفتگي و هرج و مرج شدند و مـي          
انـد، اگـر ايـن نيـروي كمكـي        صدهزار نفري روم در طول شش روز اين كار را كرده          

  !!كنند بيايد، چكار مي
و خالد اين ترس و دلهره روميـان را كـه در نتيجـه نقـشه جنگـي خـودش بـود،                      

 و ماننـد    ،رد و آن را بهترين فرصت شمرد تا به صف روميـان حملـه كنـد               احساس ك 
  .اي بر دشمنان حمله كرد صاعقه

ـ                آنهـا حملـه     هو لشكر روميان مقابل آنها سست و ضعيف شده بود و مـسلمانان ب
كردند و جنگ بزرگي را به راه انداختند كه به تمام معنا كشنده بود، چنانكـه واقـدي                  

پـس ترسـيدند و شكـست       : ا اين گونه توصـيف كـرده اسـت        در كتاب المغازي آن ر    
  .1شدند كه قبل از آن نظيرش ديده نشده بود خوردند و چنان كشته مي

سپس خالد پرچم را برداشت و به آنها حمله كـرد  : گويد و ابن سعد در طبقات مي    
 تا جـايي    2و خداوند شكست تلخي را به آنها چشانيد كه نظيرش را قبالً نديده بودند             

  .3گذاشتند خواستند، مي  مسلمانان شمشيرهايشان را هر جا كه ميكه
جنگ بسيار سختي بود كه مسلمانان گرفتار آن شده بودند و روميها هنگـام عقـب                

                                                 
 .٢/٧٦٤ مغازی, واقدی, − ١
 . راوی در اينجا ابوعامر صحابی است− ٢
 . از كتاب سلسلة معارک االسالم الفاصلة٢٠٧ص; مؤته, حممد امحد, شاميل ٢/١٣٠ الطبقات الكربی, − ٣
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جنگيدند و در توصيف سختي اين جنگ هيچ چيز بهتـر از گفتـه               نشيني با سختي مي   
 دسـتم شكـست و      ه شمـشير در   در جنگ مؤته نُ   : گويد خود خالد نيست، آنگاه كه مي     

  .1تنها يك صفيحه يماني در دستم سالم ماند
ها و اهداف جنگي خالد عملي شـد و توانـست بـا امنيـت كامـل             وقتي كه تمام نقشه   

لشكر مسلمانان را به طور منظم از جنـگ مؤتـه عقـب كـشاند، از آشـفتگي و پريـشاني                     
 لشكر مسلمانان صادر هاي روميان استفاده كرد و اوامرش را به فرماندهان گروهها و دسته       

  .كرد و طبق قراري كه ميان آنها بود، گفت كه به سمت جنوب بروند و آماده باشند
  .پس لشكر مسلمانان در مؤته به آرامي و با نظم، ميدان جنگ را ترك كردند

و خالد خـودش را مـسؤول عمليـات عقـب نـشيني كـرد و بـا اسـبش در ميـان                       
ا بر آنها حاكم كند و بـا روحيـه و معنويـات             گشت تا نظم ر    ها مي  جنگجويان و دسته  

  .عالي آنها همراه شود و تا ترس و اضطراب و پريشاني بر آنها حاكم نشود
نـشيني بـه     و چنانكه مقدر شده بود و طبق خواست خالد قهرمان عمليـات عقـب             

  .پايان رسيد
 و روميان در مقابـل      -جنگ با نظم كامل و بدون هيچگونه خسارتي به پايان رسيد          

 و نتوانستند مسلمانان را بـه مـسافت         -اين نقشه جنگي خوب شگفت زده شده بودند       
نشيني نيز يك نقـشه جنگـي جديـدي      مايل تعقيب كنند و ترسيدند كه اين عقب  600

 پـس فرمانـدهان     ،باشد كه خالد فرمانده براي به دام انداختن لشكر روم كشيده باشـد            
  .روم از تعقيب مسلمانان خودداري كردند

  .شكر به طور سالم به اطراف شهر جرف رسيدو ل
فرار كرديد و در مقابل لـشكر ايـستاده         ... اي فراريان : زدند اهالي آن شهر فرياد مي    

 ريختند و كالم وحي در جاي خود نـازل شـد و پيـامبر    بودند و خاك به روي آنها مي 
 ص انـد، و گـواهي رسـول اهللا        نشيني كرده  آنها فراري نيستند بلكه عقب    :  فرمود ص

  .براي اين امر كافي بود

                                                 
 . بخاری, امحد, فضائل الصحابه, ابن سعد, طربانی, الكبري, حاكم, املستدرک− ١
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ه بزرگ معرفت و شـناخت بـود و در همـان         ثابت كرد كه او قلّ     ص پيامبر گرامي 
كردند و خاك بـر روي       لحظه كه تمام اهل مدينه خالد و لشكرش را با سنگ دور مي            

كـاري كـه خالـد در       .  خالد بن وليد را شمشير خدا ناميـد        ص ريختند، پيامبر  آنها مي 
نگ روم انجام داد، نماد باالي پيروزي بود و اين حقيقتـي اسـت كـه           نشيني از ج   عقب

  .كنند صحت آن را تمام آشنايان به جنگ در هر زمان و مكاني تأييد مي
نـشيني   و مسلمانان بعداً ارزش اين فداكاري و ايثار خالد را فهميدند و چنين عقب             

 و  ، غيرممكن باشـد    نه اينكه جنگ براي قلب شجاعي مثل خالد        ،تغيير مكان دادن بود   
   !چه قلبي از قلب ابوسليمان شجاعتر و آگاهتر بوده است؟

  . و اي سپيده دم هر شب، آفرين اي خالد،آفرين بر تو اي قهرمان هر پيروزي
كـشند و    روح و بوي ابوسليمان هميشه وجود دارد، هر زمان كه اسـبها شـيهه مـي               

  .آيد انان به اهتزاز در ميدرخشند و پرچمهاي توحيد بر سر لشكر مسلم زبانها مي
گرفت تا بر ترسها غالب شوند به طوري كـه بـه آنهـا               با روحيه لشكرش اعتال مي    

 و او كسي بود كه شبش را تا صبح بـه  ،صبح هنگام همگي خداي را شكر كنيد      : گفت
  .1حمد و سپاس خداوند گذراند و يادش بزرگ و معطر و جاويدان است

  نقش او در فتح مكه
كاروان مستضعفاني كـه پيوسـته بـدن        ... تابد نوري است كه بر مكه مي     اين كاروان   

گشتند كه بـه زور و       به شهري باز مي   . كرد آنها عذاب و شكنجه مشركان را تحمل مي       
كنانشان و در زيـر پرچمهـاي بـه          ستم از آن بيرون شده بودند، بر پشت اسبهاي شيهه         

چها و نجواهاي آنان كه ديـروز در        و صداي پچ پ   ... گشتند اهتزاز در آمده اسالم بر مي     
كردند تبديل به تكبيرهاي بلنـدي شـده بـود كـه مكـه را                خانه ارقم با آن صحبت مي     

كه تمـام هـستي بـا آن بـود و گـويي كـه         ) ال اله اال اهللا گفتن    (هايي   لرزاند و تهليل   مي
  .2...!!همگي در عيد بودند

                                                 
 . با ترصف٢٣٦−٢/٢٣٢سيد حسني .  ترطيب االفواه, د− ١
 .٣٦٤ رجال حول الرسول, ص− ٢
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ا كسي نجنگيد تا اينكـه بـا        ب:  به زبير و خالد گفت     ص قبل از ورود به مكه پيامبر     
خالد در سمت راست نيروي مسلمانان بـود        ) شما آغازگر جنگ نباشيد   (شما بجنگند   

 ولي چند نفر از قريشيان در پـايين  ،و او بايد از پايين مكه يعني از ليط وارد مكه شود       
مكه جمع شده بودند تا با مسلمانان بجنگند و از ورود آنها به مكه ممانعت بـه عمـل                   

جنگ را بر عليه ما شروع كردند و بـه سـوي مـا              : گويد  و همچنانكه خالد مي    ،دندآور
تيراندازي كردند و ما تا جايي كه توانستيم آنهـا را منـع كـرديم و آنهـا را بـه اسـالم                       

اي جز جنگ نمانـده بـود و    دعوت كرديم ولي آنها خودداري كردند تا جايي كه چاره       
  .1ز هر سو گريختندخداوند ما را بر آنها پيروز كرد و ا

  .بيست و هشت نفر از مشركان كشته شدند، سپس شكست خوردند
و مسلمانان سوار بر اسبهاي سركش خود و زير پرچم اسالم با تكبيرهـاي رسـا و                 

لرزاند، كه تمام هستي با آنها همراه بـود          بلند به مكه بازگشتند به طوري كه مكه را مي         
  .و گويي كه عيد بود

  كند جنگد و آن را نابود مي خالد با عزي مي
 مكه را فتح كرد، خالد را به نـزد الت و عـزي فرسـتاد، پـس                ص وقتي كه پيامبر  
  :خالد رفت و گفت

كـنم چـرا كـه مـن ديـدم       ورزم و تو را تنزيه و تسبيح نمـي  اي عزي به تو كفر مي 
  .2خداوند تو را خوار و پست گردانيد

وي عزي فرستاد كه در هوازن بود و         خالد را به س    ص از قتاده نقل شده كه پيامبر     
برو كه زني در آنجا خواهي ديد كه سياه پوست          :  و گفت  ،دار آن بودند   بني سليم پرده  

  .است، موهاي دراز و پستانهاي بزرگ دارد و قدش كوتاه است
عزي رفت و از آن روز بـه بعـد          : پس خالد بر او حمله كرد و او را كشت و گفت           

  .3عزي ديگري نبود
                                                 

 .٢/٢٠٩ السرية احللبية, − ١
 .١/٣٦٩ سري اعالم النبالء, − ٢
 .٤٣٧−٢/٤٣٦; ابن هشام ٢/٣٤٨ املواهب اللدنية  رشح− ٣
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  نجنگ حني
 در ميـان    ص در جنگ حنين ديدم كـه رسـول اهللا        : گويد عبدالرحمن بن ازهر مي   

 بـه   ص  پس مردم خالد را به او نشان دادنـد و پيـامبر            ،گشت مردم به دنبال خالد مي    
  .1)تا شفا يابد(زخمهايش نگريست و گمان كردم كه بر آن زخمها آب دهان انداخت 

  هاي رده موقعيت خالد در جنگ
هنوز چهار سال از پيوستن او به اسالم نگذشته بود كه در شـمال              ... مرحبا بر خالد  

جنگيد و در يازده جنگ شركت كرد كـه در           در مرزهاي شام و در جنوب در يمن مي        
 و در سه جنگ آنها      ،جنگيد  مي ص سه جنگ آنها در زير پرچم فرماندهي رسول اهللا        

ه به وسيله صلح پيروز     خودش فرمانده مستقلي بود و در پنج جنگ ديگر نجنگيد بلك          
  !!شد، پس چگونه وقتي كافي براي انجام اين كارها پيدا كرده است

 بـود و اسـتعدادهاي نـادري در فرمانـدهي نظـامي             ص خالد مورد اعتماد پيـامبر    
داشت به طوري كه روزگار نظير او را بسيار كم ديده است، پس جاي تعجب نيـست                 

 خدا و برادر عشره مبشره و شمشيري از         او بنده :  در مورد او گفت    ص كه رسول اهللا  
  .2شمشيرهاي خداوند است كه خداوند عليه كفار و منافقان كشيده است

 به جنگ با مرتدان رفت، خالد بن وليد پرچمدار او بود، وقتي             وقتي كه ابوبكر    
: كه با مردم مواجه شد، خالد را بر آنها گمـارد و بـه مدينـه برگـشت و خالـد گفـت                      

ه روزي فرار كنم، از روزي كه خداوند شهادت را به من ارزانـي داشـته          دانم از چ   نمي
  .3يا از روزي كه خداوند كرامت را براي من خواسته است؟

 تـرين جنگـي      سخت - كه نزديك يك سال كامل به طول انجاميد          –ه  جنگهاي رد
كـه  بود كه اعراب مسلمان در تاريخ نظاميشان با آن مواجه بودند و در اين جنگها بود          

مردانگي و اصالت مردان آشكار شد و هيچ كس مانند او با اهل رده نجنگيد و مثل او                  
                                                 

 . و اسنادش صحيح است٣٥١, ٤/٨٨امحد : گويد  ارنؤوط می− ١
 .٩٥−٩٤; قادة فتح العراق و اجلزيره, ص٢/٤٢٩ االستيعاب − ٢
 .١/٣٧٥ سري اعالم النبالء, ذهبی, − ٣
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مهمترين كار وي در منطقـه بزاخـه در سـرزمين بنـي اسـد و      . فتنه آنان را از بين نبرد     
تـرين و    منطقه بطاح در بني تميم و منطقه يمامه و وطن بني حنيفـه بـود كـه سـخت                  

  .1دبدترين جنگ دوران زندگي خالد بو
  جنگ با طليحه در بزاخه

خالد در بزاخه با طليحه اسدي مواجه شد و طرفين جنگ شـديدي انجـام دادنـد                 
وقتي كه طليحه ديد كه نيروي مسلمانان بر نيروي او برتري دارد، سوار بر اسبش شد                

تواند اين كـار     اي جماعت فزاره، هر كس مي     : و زنش را برداشت و فرار كرد و گفت        
و بدين ترتيب خالـد  . و با زنش نجات پيدا كند، اين كار را انجام بدهد  را انجام بدهد    

بر فتنه طليحه پيروز شد و اسالم را به بزاخه برگرداند و پيروزي خالد معنويات اسـد                 
 پـس بـا او      ،و غطفان و قبايل ديگري مانند بني عامر و سليم و هـوازن را نـابود كـرد                 

 اين بيعت را از آنها قبول نكرد تا وقتـي كـه              ولي او  ،بيعت كردند و به اسالم برگشتند     
         ثله كرده بودند و به اسالم دشمني ورزيده        كساني را كه ديگران را آتش زده بودند و م

ثله كرد، آتـش زد،     پس آنها را به او تسليم كردند و او آنها را م           . بودند، قصاص نشوند  
  .2سنگسار كرد، از كوه به پايين پرتاب كرد يا در چاه انداخت

  جنگ تاريخي او در يمامه همراه با مسليمه كذاب
بيل بن حسنه در غلبه بر فتنه مرتدان يمامه         ح بن ابوجهل و شر    هبعد از اينكه عكرم   

يك شب قبل از رسيدن به سپاه مـسيلمه،         . شكست خوردند، خالد به سوي آنها رفت      
روي آن در    حنفي حمله بـرد كـه نيـ        ه بن مرار  هبر مفرزه از بني حنيفه به امارت مجاع       

آنها را اسير كرد و يـاران مجاعـه كـشته شـدند و از     . حدود سي يا چهل سواركار بود    
كـرد و آن دو گـروه در         نظـر  كشتن يكي از آنان به دليل شـرف و بزرگـي او صـرف             

ـ   ،عقرباء با هم مواجه شدند و جنگ سختي در گرفت          ه شمـشير در دسـت خالـد         و نُ
بالً ديده نشده بود و مـسلمانان شكـست    شكسته شد و جنگي در گرفت كه نظير آن ق         

                                                 
 .٣/٥٤٩سيد حسني, .  صالح االمة, د− ١
 .٢/١٣٢ الكامل, ابن اثري, − ٢
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تا جايي كه بني حنيفه وارد خيمه خالد شـدند ولـي مـسلمانان برگـشتند و                  خوردند،
اي مردم جدا شويد تا مشكل هر قسمتي را بيابيم و تا بـدانيم              : جنگيدند و خالد گفت   

ا بعد از تالش و مبارزه سخت پيروزي از آن دين خـد           . شود كه از كجا به ما حمله مي      
بود و سيزده هزار مسلمان بر نيروي چهل هزار نفري مسليمه يا بيشتر پيروز شـدند و                 

ديگر نيـز   در جنگ يمامه از بني حنيفه چهارده هزار نفر كشته شدند و هفت هزار نفر              
 نفـر از    )360(كشته شدند و دشمن خدا يعني مسليمه نيز كـشته شـد و از مـسلمانان                 

 نفر از تـابعين     )300( مهاجرين غير از اهل مدينه و         نفر از  )300(مهاجرين و انصار و     
 )1200( نفر از قاريان كشته شدند كه مجموع تمام كـشته شـدگان مـسلمان                )500(و  

نفر بود كه نسبت شهداي مسلمانان به كشته شدگان مشركان شش درصد بـود و ايـن                
  .جزو گواراترين پيروزيها بود

 را بكشي و در هنگام سختي از كسي         خواستي مسليمه  مرحبا بر تو اي خالد كه مي      
كسي از پشت سر من نيايد و آن كافر نتوانـست در مقابـل              : گفتي كمك نگرفتي و مي   

  .تو پايداري كند
مـن  : مرحبا بر ابوبكر آنگاه كه گفـت      ... خالد در جنگ با مرتدان به سختي جنگيد       

  .1شمشيري را كه خداوند عليه كافران كشيده است در نيام نخواهم كرد
  )با ايرانيان(فحاتي نوراني از قهرمانيهاي او در عر اق ص

خالد در جنگ عليه ايرانيان در سرزمين عراق صفحاتي نوراني بـر پيـشاني تـاريخ        
  .نگاشت

ها و شجاعتهايش كسي نظير او نبود و جنگهـايش از            اي بود كه در نقشه     خالد فرمانده 
  .كنند ه سواركاران از آن ياد مياي دارد ك خيال فراتر بود و در هر جنگي ياد و خاطره
كـرد تـا مـا از پيروزيهـاي او زيـاد سـخن               اي كاش اين صفحات وسعت پيدا مي      

  .بگوييم ولي براي ما همين بس كه به بعضي از آنها بسنده كنيم

                                                 
 . به نقل از صالح االمة٢/١٣٧; ابن اثري ٢/٥٠٣ طربی − ١
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  جنگ كاظمه
اي را با مردي به اسـم ازاذبـه          فرمانده ايرانيان در اين جنگ هرمز بود كه خالد نامه         

مـاني يـا     اما بعد؛ اگر اسالم بيـاوري سـالم مـي          :و متن نامه اينگونه بود    نزد او فرستاد    
اينكه با دادن جزيه و عقد ذمي بودن خودت و قومت را نجـات بـده وگرنـه خـود و                     

آينـد كـه چنانكـه زنـدگي را دوسـت           قومت در امان نيستيد چرا كه قومي نزد تو مـي          
  .يرفت و براي جنگ آماده شدهرمز اسالم را نپذ... دارند، مرگ را نيز دوست دارند

خالد در سياست نظامي و قدرت تدابير جنگي و فريب دشمن بـسيار نمونـه بـود                 
. توانست با كمترين ضرر به لـشكر اسـالم دشـمن را شكـست بدهـد                تا جايي كه مي   

رود و سـپس اكثـر       هرمز گمان كرد كه خالـد ابتـدا همـراه لـشكرش بـه كاظمـه مـي                 
 خندقهايي را حفر كردند ولي خالـد نيروهـايش را بـه             نيروهايش را به آنجا فرستاد و     

 و خالـد فرمانـده ايرانيـان را دچـار           ،آنها را از يك راه نفرستاد      سه دسته تقسيم كرد و    
  .شك كرد و به سمت حفير واقع در شمال كاظمه و غرب ابلّه رفت

وقتي كه هرمز در كاظمه اثري از خالد نديد و متوجه شد كه او بـه سـمت حفيـر                    
 است پس به فرماندهان لشكرش نوشت كه براي رويارويي بـا لـشكر خالـد بـه                  رفته

حفير برگردند و هرمز نيروهايش را به حركت سريع امر كرد تا در رفتن بـه حفيـر از                   
 بود كـه قبـل از شـروع جنـگ نيـروي              خالد پيشي بگيرد و اين همان هدف خالد       

ركت كرد تا هرمز در رسيدن      روحي و بدني دشمن را بگيرد و خالد عمداً به آرامي ح           
به حفير از او پيشي بگيرد و هرمز عمالً و با عجله به حفير رسيد تـا از خالـد پيـشي                      

زمــاني كــه خالــد از طريــق . بگيــرد، و بــراي جنــگ بــا خالــد در حفيــر آمــاده شــد
انـد و بـراي    هايش باخبر شد كه لشكر هرمز با خستگي خندقهايي حفر كرده      جاسوس

ايـن در حـالي بـود كـه برخـي از            .  با لشكرش به كاظمه برگشت     اند جنگ آماده شده  
جنگجويان فارسي خود را با زنجير به يكديگر بـسته بودنـد تـا امكـان فـرار نداشـته                    

هنگامي كه به هرمز خبر رسيد كه خالد و لشكرش          ). يا پيروز شوند و يا بميرند     (باشند
ستور داد كه بـه كاظمـه       اند، بسيار عصباني و ناراحت شد و د        به سمت كاظمه برگشته   
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در آنجا خالد منتظرشان بود و لشكرش را بـراي جنـگ آمـاده كـرده بـود و                   . برگردند
نيروي ايرانيان چند برابر نيروي مسلمانان بود و موقعيـت هرمـز و نيروهـايش مـابين             

آنها منع كردند و خالد آن سخن جاويـدانش را           مسلمانان و نهر فرات بود و آب را بر        
كنيد، به خدا قـسم آب نـصيب    آييد و بساط خود را پهن نمي ا پايين نمي  چر: بيان كرد 

  .1آن گروهي خواهد شد كه صبر و كرم بيشتري داشته باشند
هرمز خالد را به مبارزه طلبيد و خالد به سرعت به سوي او شـتافت، ولـي هرمـز                   

 در مـورد او آمـده اسـت، بـا    » تر از هرمـز   خبيث«كثيف و خبيث كه اين ضرب المثل        
وقتي كه خالد پيـاده شـد هرمـز نيـز           . سواركارانش عهد كرد كه خالد را فريب بدهند       

پياده شد و خالد به سوي او رفت و با هم مواجه شـدند و ضـرباتي بـه هـم زدنـد و                        
. رفتنـد  خالد بر او غالب شد، اما حاميان هرمز خيانت كردند و براي كشتن خالد جلو              

عقاع بن عمرو در مقابل به حاميان هرمـز حملـه           اين كار او را از هرمز باز نداشت و ق         
و ايرانيان بعـد از  ! در اين ميان خالد هرمز را گرفت و او را مانند گوسفند ذبح كرد          كرد و 

كشته شدن فرماندهشان فرار كردند و مسلمانان تا شب با آنها جنگيدنـد و آنهـا را اسـير                   
 و  ،ه شدند و يا اسـير شـدند       كردند و جز كساني كه سوار قايق شده بودند همگي يا كشت           

بـستند و    خالد غنايم را جمع كرد كه زنجيرهايي در ميان آنها بود كه شتران را بـا آن مـي                  
وزن آن هزار رطل بود و به همين دليل اين جنگ ذات السالسل ناميده شد و ابوبكر تاج                  

  .2فرماندهي هرمز را به خالد بخشيد كه ارزش آن صد هزار درهم بود
  اصي خواهد بود، هر چند بعد از سپري شدن زمان باشدبراي اين قص

آري اسالم شأن و جايگاه اعراب را بـاال بـرد، در حـالي كـه آنهـا قبـل از اسـالم                       
رعيتهايي عريان و لخت بودند و بر روي زمين جايگاهي نداشتند و در آسمان نيـز از                 

شاپور دوم ملقـب بـه      شد، ايرانيان آنها را خوار كرده بودند تا جايي كه            آنها يادي نمي  

                                                 
 .٣/٣٤٩ تاريخ الطربی, − ١
 .٥٥٣−٣/٥٥٢ صالح االمة − ٢
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پرداخـت و آنهـا را از طريـق سـوراخ            ذواالكتاف به شكنجه و اذيت اسراي عرب مي       
كشت و شانه پنجاه هزار عرب بنـي تمـيم و بكـر بـن وائـل را                   هايشان مي  كردن شانه 

براي اين كار قـصاصي خواهـد       : سوراخ كرد تا جايي كه پيرزني از اعراب به او گفت          
ايرانيـان همـان كـساني بودنـد كـه از           .  مدت زيادي باشد   چند بعد از گذشت    بود، هر 

اعراب شجاعتر بودند كه با لشكر بزرگشان به فرماندهي بهترين فرماندهان ايراني بـه              
جنگ با مسلمانان آمده بودند كه خالد آنها را خوار كرد و بعضي را كـشت و بعـضي                   

و اين امـر در     ... بوده است تا جايي كه ياد آن هميشه مايه ترس ايرانيان          ... را اسير كرد  
  .شود جنگ ابلّه كامال آشكار مي

  گريختند ايرانيان در جنگ ابلّه از نام خالد مي
خالد با لشكرش به ابلّه رفت كه ايرانيان در آنجا لشكري زياد داشتند و سويد بـن                 
قطبه ذهلي كه از لشكر خالد بود همراه با گروهي قبل از خالد به سمت ابلّه حركـت                  

هنگامي كه خالد با نيروهايش به محل بصره امـروزي رسـيد، ديـد كـه سـويد                  كرد و   
منتظر است كه اهل ابلّه به او حمله كنند و آنها را بيرون از شهرشان بكشد ولي سويد                  
به خالد خبر داد كه اهالي ابلّه از نام او فراري هستند و تا زماني كـه خالـد در لـشكر                      

اهالي ابله آمـاده حملـه بـه مـا          :  سويد به خالد گفت    .برند هايشان پناه مي   باشد به قلعه  
  .كنند بودند و اكنون جز بخاطر جايگاه و موقعيت تو و ترس از تو خود را مخفي نمي

اي طراحي كردند كه بـا آن ايرانيـان را فريـب             در اينجا خالد به همراه سويد نقشه      
چرا كه وقتـي    . ايندبدهند تا اينكه احساس امنيت كنند و براي جنگ با سويد بيرون بي            

كه بعد از كشتن هرمز در دل آنها ترس انداختـه بـود و بـه همـين                  (تصور كنند خالد    
، لشكر سويد را رها كرده است و بجز سويد كسي           )آمدند دليل براي جنگ بيرون نمي    

  :خالد به سويد گفت .فرمانده مسلمانان نيست، به سويد و سپاهش حمله خواهند كرد
گـردم و بـا آنهـا        روم و شـبانه بـه آن بـاز مـي           كر بيرون مـي   پس من روزانه از لش    

اش را براي گمراهي مدافعان ايراني ابلّه و كـشاندن آنهـا بـه               و خالد نقشه  ... جنگم مي
رفت و ايرانيان مطمـئن شـدند        بيرون از قلعه اجرا كرد و با نيروهايش به سمت حيره            
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. گـشت  نيروهايش به لشكر باز   اما او شب هنگام با      . كه خالد لشكر را ترك كرده است      
وقتي كه لشكر ايرانيان از ابلّه به قصد حمله به سـويد بيـرون آمدنـد و هنگـامي كـه                     
نزديك لشكر سويد شدند، فراواني نيروهاي آماده مسلمانان را ديدنـد و هنگـامي كـه                
فهميدند كه خالد در ميان لـشكر اسـت، شمـشير از دستـشان افتـاد و نتوانـستند كـه                     

هـاي ابلـه    اي در مقابل خالد بكشند و تنها هدفشان اين بود كه به قلعـه          يزهشمشير يا ن  
هاي شهر گريختند ولـي خالـد ميـان          فرار كنند، سپس پشت كردند و به سمت دروازه        

هاي شهر فاصله انداخته بود و لشكر ابله از هم گـسيخت و بـسياري از                 آنها و دروازه  
ا در دجلـه و فـرات انداختنـد و غـرق            آنها كشته شدند و بسياري از آنها خودشـان ر         

 معقل بن مقرن مزني را به ابلّه كـه خـالي از مبـارز بـود، فرسـتاد و او      ، و خالد ،شدند
  .1آوري كرد ها را جمع بدون جنگ آن را فتح كرد و تمام غنايم و اسلحه

  جنگ مذار و كشته شدن سه فرمانده ايراني
 از انبارهـاي  -گفتنـد  آن حزيبه مـي بعد از اينكه خالد بر منطقه جنگي مهمي كه به       

 غلبه پيدا كـرد، شـيرويه پادشـاه ايـران لـشكر زيـادي را فـراهم كـرد و              - ايرانيان سلحها
اش يعني قارن بن قرباس داد كه دو فرمانـده بـزرگ          فرماندهي آن را به بزرگترين فرمانده     

و كاظمـه و    كردند، همچنين نيروهـاي ابلـه        ديگر يعني انوشجان و قباد او را همراهي مي        
  .اهواز و شيراز و سواد و جبل نيز به اين لشكر پيوستند و قول دادند كه فرار نكنند

نيروي ايرانيان در حدود هشتاد هزار نفر بود در حالي كه نيروي خالـد از هيجـده                 
كرد و اين جنگ كشنده با دعوت قارن به مبارزه شروع شـد كـه                هزار نفر تجاوز نمي   

ي خالد بن وليد و معقل بن اعشي نباشي جلو رفتند كه معقـل              دو نفر از مسلمانان يعن    
با اسبش زودتر از خالد رسيد و فوراً قارن را كشت و عاصم بن عمـرو بـر انوشـجان                    
حمله برد و او را كشت و قهرمان دلير يعني عدي بن حاتم به قباد حمله كـرد و او را                   

 بـا   ،جنگيدند  با آشفتگي مي   و ايرانيان بعد از كشته شدن قارن، بدون فرمانده و         . كشت

                                                 
 .٥٥٥−٣/٥٥٣ به نقل از صالح االمة − ١
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و روحيه آنها با كشته شـدن       (توجه به اينكه افتخار و درجه نظامي قارن بسيار باال بود          
سي هزار نفر از ايرانيان در ميدان جنـگ كـشته           ). فرمانده معروفشان ضعيف شده بود    

شدند و اين غير از كـساني بـود كـه در دجلـه غـرق شـدند و اگـر آب دجلـه نبـود                          
  .1كشتند مه آنها را ميمسلمانان ه

  آورند بادها مژده پيروزي را مي
رفـت    از يك پيروزي به پيروزي ديگري مي       -  به اذن خدا   - خالد همراه مسلمانان  

اي زيبـا   كردند و در جنگ ولجه بـا نقـشه    كردند و زمين را طي مي      و باطل را نابود مي    
  .پيروز شد

از خون آنهـا رود     جنگ اليس يا نهرالدم، خالد براي خدا نذر كرد كه           
  !!!جاري كند

مسيحيان عرب كه از تغلب و بكر بن وائل بودند بعد از شكـست در ولجـه كينـه                   
مسلمانان را به دل گرفتند و از شيرويه درخواست كمك كردند كه با لشكري ايرانـي                
به آنها كمك كند تا با خالد و لشكرش بجنگند و عبداالسود عجلي در اُليس فرمانـده                 

و جابان همراه يك لشكر بزرگ به او رسيد و فرماندهي كـل را بـه عهـده       اعراب بود   
 و عبداالسود فرمانده مسيحيان عرب بود كه از بكر بن وائل و بن عجل و تيم                 ،گرفت

الالت و ضبيعه و اهالي حيره بودند كه زهير و مالـك پـسران قـيس از قبيلـه جـذره                     
  .مسيحي نيز به او پيوستند

غـذاهاي    رسيد و مجوسيان سفره ناهار را انداخته بودند و       خالد با لشكرش به آنها    
فاخري بر آن گذاشته بودند و به تعداد زياد خودشان كه در حدود صد و پنجاه هـزار                  

. كـرد  در حالي كه لشكر خالد از هجده هزار نفر تجاوز نمـي           . نفر بودند، مغرور بودند   
 و فرمانـده جابـان بـه آنهـا          هايشان رفتنـد   آنها توجهي به خالد نكردند و بر سر سفره        

اين : ولي آنها سرپيچي كردند، گفت    . غذا را رها كنيد و براي جنگ آماده شويد        : گفت
. خورنـد  كشند، و خود آن را مي   قوم قبل از اينكه شما غذا بخوريد با عجله شما را مي           

                                                 
 .٣/٣٥٢ تاريخ الطربی, − ١
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هايشان نشـستند و غـذا گذاشـتند و بـه همـديگر              ولي سرپيچي كردند و بر سر سفره      
اما خالد و مسلمانان به آنان حمله كردند و مجبورشـان كردنـد از سـر                . ردندتعارف ك 

كجاسـت ابجـر بـن    : و خالد آنهـا را بـه مبـارزه فـرا خوانـد و گفـت           .سفره برخيزند 
عبداالسود، كجاست مالك بن قيس؟ و همگي از مبارزه با او ترسـيدند و تنهـا مالـك                  

اي خبيث زاده، چه چيزي تـو       : تبن قيس به مبارزه رفت و خالد با حقارت به او گف           
  .اي به او زد و او را كشت تو هم شأن من نيستي، سپس ضربه! را جسور كرده است؟
تر از جنگهاي قبلي بود، چـرا         جنگ سختي در گرفت كه سخت      ،ولي با وجود اين   

كه مسيحيان عرب نسبت به خالد بسيار كينه داشتند، چرا كه دو پسر رهبرشـان را در                 
د و ايرانيان بسيار صبر كردند و مسلمانان نيز به شدت مقاومت كردنـد              ولجه كشته بو  

  .تا جايي كه كار بر آنها سخت شد
ام و از ايرانيان بـا       با هيچ قومي هم طراز ايرانيان در جنگ مواجه نشده         : خالد گفت 

ام و خالد براي خدا نذر كرد كه اگر          هيچ قومي با قدرت و پايداري اليس مواجه نشده        
خـدايا اگـر   : و گفـت . پيروزي را به آنها ببخشد، از خون آنها رود جاري كند          خداوند  

اي از خونـشان     گذارم تـا رودخانـه     پيروزي را نصيبمان كني، كسي از آنها را باقي نمي         
  .به راه اندازم

ايرانيان و مسيحيان هنگامي كه پايداري و مقاومت مسلمانان را ديدند، ترسيدند و              
كردنـد و    كشتند و اسير مي    كردند و مي   مىمسلمانان آنها را دنبال     پا به فرار گذاشتند و      

منادي خالد ندا سر داد كه تا نذرش را ادا كند، اسير بگيريد، اسير بگيريد، مگر اينكـه                  
آوردنـد و    پس لشكر مسلمانان دسته دسته اسير مـي       . كسي امتناع كرد كه او را بكشيد      

 خالد آنها را جمـع كـرد و آب رودخانـه را    دادند و مانند چهارپايان آنها را حركت مي  
بست و مرداني را مسؤول سر بريدن آنها كرد و يك شبانه روز اين كار را كردنـد تـا                    

اگر تو تمام اهل زمين را بكشي خون        : اينكه خون جاري شود و در اينجا قعقاع گفت        
الد پس خ . شود ولي آب بر خون آنها بريز تا جاري شود و نذرت ادا شود              جاري نمي 

بـه  . به نظر قعقاع عمل كرد و آب را به رودخانه برگرداند و آب قرمـزي جـاري شـد      
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ناميده شد كه در طول قرنهاي طوالني بـه همـين نـام             ) رود خون (همين دليل نهرالدم    
اند كه در كنار آن آب آسـيابهايي بـود كـه بـا آن آب كـار                    و گفته  ،معروف بوده است  

ر هجده هزار نفري را به مدت سه روز فـراهم           كرد پس با آن آب قرمز غذاي لشك        مي
كرد و مسلمانان غذاي ايرانيان را كه بر سفره گذاشته بودند، بعد از كشتن هفتاد هـزار       
نفر از آنها، خوردند كه اكثر آنها اهل امغيشيا بودند و خبـر ايـن پيـروزي بـه ابـوبكر                     

ه كـسي را از او      چرا كـ  . و او بر شجاعت و نخبه بودن خالد گواهي داد         . صديق رسيد 
  .ديد در شجاعت و درايت نظامي برتر نمي

  زنان عاجزند از اينكه مثل خالد را به دنيا بياورند
اي قريـشيان،   : اي به مـردم گفـت       بعد از پيروزي ألّيس در خطبه      ابوبكر صديق   

  !!شير شما پيروز شد و زنان عاجزند از اينكه مثل خالد را به دنيا بياورند
  مغيشيا با هيبت خالد او را پيروز كردخداوند در جنگ ا

امغيشيا بزرگتر و مهمتر از اليس بود كه در چهل كيلومتري الـيس قـرار داشـت و                  
ترس زيادي برآنها غالب شده بـود و اهـالي آن از تـرس خالـد فـرار كردنـد و تمـام         

  .چيزهايشان را بجا گذاشتند
ت بـه اذن خـدا آن       بعد از آن جنگ مقر و تسليم شدن حيره بود كه خالـد توانـس              

شهر را بعد از تسليم شدنشان فتح كند و به پرداخت ساالنه جزيه صـد و نـود هـزار                    
  .درهمي وعده دادند و پايتخت مناذره و اقاليم و خسرو تحت تسلط مسلمانان در آمد

  سم نوشيد ولي ضرري متوجه او نشد) سيف اهللا(خالد 
: اين چيست؟ گفتند  : د، گفت سمي را براي خالد آوردن    : از قيس نقل شده كه گفت     
  .1سم است، پس آن را نوشيد

ابن بقيله طبيـب مـسيحي و عـرب و فـرد          : در كتابهاي مهم تاريخي آمده است كه      
مسن و عاقلترين قوم خود بود كه وقتي بر خالد وارد شد، همراه او به مقر فرمانـدهي        

:  و گفـت   خالد آن را گرفـت    . كرد اي كوچك را حمل مي     خالد رفت كه خادمي كيسه    
                                                 

 . و عدوی گفته كه اسنادش صحيح است٣٨٠٩ امحد فضائل الصحابه, طربانی, الكبري, − ١
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قسم : اي عمرو، اين چيست؟ گفت    : در اين كيسه چه چيزي وجود دارد؟ سپس گفت        
اي؟ در حالي كه    چرا سم را در اين كيسه كرده      : خالد گفت . بخدا سم يك ساعته است    

ترسـيدم  : عمـرو گفـت  . او بزرگ اهل حيره و از كساني بود كه با خالد عهد بسته بود      
اجلم بيايد و مرگ براي مـن بهتـر اسـت از اينكـه              كه آنچه من ديدم عادالنه نباشد و        

خالد آن سم را برداشت و اين دعا را بر          . كاري را به زور به اهل روستايم تحميل كنم        
ميرد تا وقتي كه اجلش فرا نرسيده باشد، به نام خداونـد كـه               هيچ كس نمي  : آن خواند 

بـا اسـم او هـيچ       بهترين نامها است و پروردگار زمين و آسمان است، كسي كه همراه             
سـپس سـم را در دهـانش ريخـت و           . رسد، و مهربـان و بخـشنده اسـت         ضرري نمي 

خواستند كه مانع او شوند ولي او زود آن را قورت داد و يك ساعت صبر كردنـد تـا                    
  .سم خالد را بكشد ولي سم ضرري به خالد نرساند

گ مبارزان شام   چگونه اينطور نباشد در حالي كه او از اولياي بزرگ و باتقوا و بزر             
قسم بخدا اي جماعت عـرب هـر آنچـه را كـه     : و ابن بقيله گفت. و عراق بوده است   
  .شويد بخواهيد مالك مي

  .1قسم بخدا اين كرامت و شجاعت است: گويد  مي:امام ذهبي 
خالد همچنان در سايه اين فتوحات و پيروزيهاي درخشان بود كه از طرف ابوبكر              

. بهه ديگري در سرزمين شام به مقابله با روميان برود          دستور رسيد كه به ج      صديق
در اينجا خالد تعدادي از نيروهايش را در عراق گذاشت و مثني بن حارثه را بـر آنهـا         
گماشت و به فضل و رحمت خداوند توانست كه فاصله عراق تا شام را در پـنج روز                  

  !!!طي كند
الد بـن وليـد   هاي شيطاني خود را از ترس خ قسم بخدا روميان وسوسه  

  كنند فراموش مي
 در هنگام سخت شدن جنـگ بـر مـسلمانان در     كالم معطري كه ابوبكر صديق   

                                                 
 .١/٣٧٦لنبالء, ذهبی,  سري اعالم ا− ١
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و آن به دليل تعداد زياد روميان و هم پيمانانشان بود كه بـه              : شام در مورد خالد گفت    
 هـزار نفـر تجـاوز       32رسيدند در حالي كه لـشكر اسـالم از            هزار نفر مي   250حدود  
  :يده به ابوبكر صديق نامه نوشت كهكرد و ابوعب نمي

روميان و اعرابي كه بر دين آنها هستند براي جنگ با مـسلمانان همدسـت               ...و بعد 
اند و ما اميدواريم كه پيروز شـويم و وعـده پروردگـار متعـال را عملـي كنـيم و                      شده

  .دوست داشتم كه آن را اعالم كنم تا نظر تو را بدانم
هـاي   انده اسـت، قـسم بخـدا روميـان وسوسـه          خالد فرم :  گفت ابوبكر صديق   

  .1كنند شيطاني خود را از ترس خالد بن وليد فراموش مي
  فتوحات شام

آن را به چند قسمت تقسيم كـرد و نقـشه جديـدي              خالد لشكرش را آماده كرد و     
و او شـهرها را فـتح كـرد و       . متناسب با راههاي روم براي حمله و دفاع طراحي كـرد          

خدا كوبيد و در حالي كه او در شادي اين پيروزيهاي كه خداوند بـه               ها را به اذن      قلعه
، ابـوبكر صـديق     صمسلمانان داده بود، غرق بود، خبر درگذشت خليفه رسول خدا           

به او رسيد .  
 از فرمانـدهي    ن درگذشت ابوبكر صديق و خالفت عمر و عزل خالـد         

  .لشكر توسط عمر
اثنـاي   ت گرفـت و در     درگذشـت و عمـر خالفـت را بـه دسـ             ابوبكر صـديق  

اي بـود كـه فـتح        محاصره دمشق توسط مسلمانان خالد را عزل كرد و ايـن محاصـره            
: آمـده اسـت كـه     ) 2/85(و ابن اثير    ) 2/595(دمشق به آن پايان نپذيرفت و در طبري         

  .عزل خالد در اثناي جنگ يرموك بوده است
   !نوشد   در جنگ يرموك از خون روميان ميخالد 

باهـان  ( نفر بود كه بزرگترين فرمانـده روم      )200,000( در اين جنگ     تعداد روميان 

                                                 
 .٣/٥٧٤سيد حسني .  به نقل از علو اهلمة, د٢/٦٠٢ الطربی, − ١
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 نفـر بـود كـه هـزار نفـر آنهـا             )36,000(فرمانده آنها بود و تعداد مسلمانان       ) يا ماهان 
  .صحابي و صد نفر آنها از اهل بدر بودند

   !كند  خود را امير مي،قهرمان
قسم : ده بود، خالد گفت   وقتي كه ابوعبيده با فرماندهان لشكرش در جابيه جمع ش         

بخدا اگر ما بخواهيم كه با كثرت و قدرت بجنگيم، آنها از ما زيادتر و قويتر هستند و                  
 ولي اگر به ياري خدا با آنها بجنگيم قسم بخدا اگر            ،ما توانايي مقابله با آنها را نداريم      

شد و بـه  سپس عصباني . تمام اهل زمين نيز با آنها باشند، آنها را شكست خواهيم داد      
. آري: كني؟ ابوعبيـده گفـت     گويم از من اطاعت مي     آيا در آنچه كه مي    : ابوعبيده گفت 

در فرماندهي لشكر، پس از خود به مـن اختيـار تـام بـده، اميـدوارم كـه                   : خالد گفت 
 و بـدين ترتيـب خالـد        ،گفت، ايـن كـار را كـردم       . خداوند ما را بر آنها پيروز گرداند      

باهان لـشكرش را  .  را در جنگ يرموك به دست گرفت     فرماندهي كل لشكر مسلمانان   
تعداد شما بسيار زياد اسـت، پـس كـار ايـن قـوم شـما را                 : جمع كرد و به آنها گفت     

نترساند، چرا كه تعدادشان اندك و بدبخت و نااميد هستند و گرسنه و عريان هـستند                
 پـس   ها و نيروها و قدرت و سـالح هـستيد          ولي شما شاهزاده هستيد و صاحب قلعه      
  .ميدان را خالي نكنيد تا آنها را نابود كنيد

مـا  : در يرموك خالد و باهان فرمانده روم در دو صـف ايـستادند و ماهـان گفـت                 
ايد، پس بياييد تا به هـر يـك          دانيم كه شما براي گرسنگي از شهر خود بيرون آمده          مي

ل آينده دوبـاره    از شما ده دينار و لباس و طعام بدهم و به شهرتان باز گرديد و در سا                
ما بخاطر آنچه كه گفتـي از شـهرمان         : خالد گفت . بياييد تا اين مقدار را به شما بدهم       

نوشـيم و شـنيديم كـه هـيچ        ايم، جز اينكه ما قومي هستيم كه خـون مـي           بيرون نيامده 
اصـحاب ماهـان    . خوني گواراتر از خون روميان نيست، به همين دليل به اينجا آمديم           

  .1ايم اين همان چيزي است كه ما در مورد اعراب شنيدهقسم بخدا : گفتند
وقتي كه جماعت روميان مانند سيل آمدند و تمام درختان و خارها را جمع كردند               

                                                 
 .١٠−٧/٩ البداية و النهاية − ١
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هـا همـراه     ها و اسقف   ها و كشيشها و راهبه     تا با آن براي خود سنگر بسازند و صليب        
ن نظيـرش را نديـده      آنها بودند، خالد لشكرش را طوري آماده كرد كه اعراب قبل از آ            

به طوري كه لشكرش را به سي و شش تا چهل دسته هزار نفري تقسيم كرد و                 . بودند
دشمن شما زياد و طغيانگر است و براي چنين جنگي، هيچ روشي بـه خـوبي                : گفت

  .هاي كوچك جنگي نيست استفاده از دسته
ـ                رچم و اين قهرمان افسار اسبش را گرفت و به ميان صف لشكريانش برگشت و پ

  .و لشكرش مانند تيري از كمان رها شد: را برافراشت و اهللا اكبر گفت
  .نظيري در گرفت و جنگ بي

  .و روميان مانند كوه ايستاده بودند
  .و روشن شد كه تعداد مسلمانان طبق محاسبات آنها نبوده و بيشتر است

  .م دادندانظيري انج و مسلمانان در فداكاري و ثبات كارهاي بي
خـواهم شـهيد    من مي:  نزديك شد و گفت   آنها به ابوعبيده بن جراح       و يكي از  

   كاري نداري، كه وقتي با او مواجه شدم به او بگويم؟؟ص شوم، آيا نزد رسول اهللا
اي رسول خدا ما ديديم كـه وعـده پرورگارمـان           : به او بگو  ... آري: ابوعبيده گفت 

  .حق است
اشد به وسط لشكر شتافت كه مشتاقانه       و آن مرد مانند تيري كه از كمان رها شده ب          

خـورد تـا اينكـه       زد و هزار ضـربه مـي       اي مي  تا شهادت جنگيد و با شمشيرش ضربه      
  ...!شهيد شد

  . بن ابوجهل بودهو او عكرم
  پسر ابوجهل... آري

قبل از  : هنگامي كه حمله روميان سخت شد، در ميان مسلمانان ندا سر داد و گفت             
ام، حال امـروز    جنگيدهص  هدايت كند، بارها با رسول اهللاآنكه خداوند مرا به اسالم 
  از دشمنان خدا فرار كنم؟

  ...كند چه كسي بر سر مرگ با من بيعت مي: سپس فرياد زد
پس گروهي از مسلمانان با او بيعت كردند و همگي با هم به قلب نيروي دشـمن                 
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ودند و خداوند معاملـه و      رفتند و تنها به دنبال پيروزي نبودند بلكه به دنبال شهادت ب           
  .1...!!بيعت آنها را قبول كرد و همگي شهيد شدند

و روميان يكي از بزرگان خود را به نام جرجه نزد مسلمانان فرستادند، قـسم بخـدا وقتـي                   
  .سخن مسلمانان را شنيد، اسالم آورد، در حالي كه او در ميان مشركان جايگاهي داشت

مشيري نازل كرده است، كه آن را به        خالد، آيا خداوند براي نبي شما ش      
  !تو داده باشد؟

سخنان معطري كه جرجه هنگام اسالم آوردنش به خالد گفت كه با نور بر پيشاني               
اي خالد با من راستگو باش و دروغ نگو، چرا كه جوانمرد دروغ             : تاريخ نگاشته است  

خداوند پنـاه   گويد و فريب و حيله در كارش نيست، چرا كه كريم كسي را كه به                 نمي
دهد، آيا خداوند براي نبي شما شمشيري نازل كرده است كـه آن را            آورده، فريب نمي  

. خيـر : دهـي؟ گفـت   كشي، آنهـا را شكـست مـي     به تو داده باشد؟ كه بر هر قومي مي        
خداوند در ميـان مـا      : اي؟ خالد به او گفت     پس چگونه شمشير خدا ناميده شده     : گفت

ا دعوت كرد ولي ما دعـوت او را بـا تنـدي و نفـرت رد                 پيامبري برانگيخت و او ما ر     
كرديم و سپس بعضي از ما او را تصديق كردند و دينش را پذيرفتنـد، و بعـضي او را                    
از خود دور كردند و تكذيبش كردند، و من در ميان آناني بودم كه تكذيبش كردنـد و              

 بـه وسـيله او   هـاي مـا را گرفـت و مـا     با او جنگيدند، سپس خداوند قلبها و پيـشاني   
تو شمشيري از شمشيرهاي خداونـد هـستي كـه عليـه            :  و به من گفت    ،هدايت يافتيم 

اي و براي من دعاي پيروزي كرد و بدين ترتيـب شمـشير خـدا                مشركان كشيده شده  
  .2گويي راست مي: گفت. گير هستم ناميده شدم، و من نسبت به مشركان بسيار سخت

رش براي جنـگ بيـرون آمـد و درنجـار را            پس جرجه اسالم آورد و باهان با لشك       
و روميان مانند سـيل بـر مـسلمانان حملـه كردنـد و               .فرمانده سمت چپ سپاهش نمود    

                                                 
 .٣٧٧−٣٧٦ رجال حول الرسول ص− ١
 .١/٥٤٧; هتذيب ابن عساكر ٣/٣٩٨ الطربی, − ٢
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تعداد روميان چقدر زيـاد و تعـداد مـسلمانان          : مردي گفت . هاي خود را افراشتند    صليب
؛ تعداد روميان چقدر كم و تعداد مسلمانان چقدر زياد است:  خالد گفت.1چقدر كم است

  . نه با تعداد  مردان،شوند شوند و با خواري كم مي چرا كه لشكريان با پيروزي زياد مي
نيـاز   بي) اسب خالد (قسم بخدا دوست داشتم كه أشقر       ! ترسانيد؟ آيا با روم مرا مي    

  . رفع خستگي و غذا خوردن بود و روميان چند برابر بودند از
اي مسلمانان، اين قوم نيرويي     : هوقتي كه حمله روميان سخت شد، خالد ندا داد ك         

برايشان باقي نمانده، پس شديدتر حمله كنيـد، قـسم بـه كـسي كـه جـانم در دسـت                  
خالد در نيمه سواركاران مـسلمان و در        . گرداند اوست، خداوند ما را بر آنها پيروز مي       

و قيس ابن هبيره مرادي در نصف ديگر و پشت سـمت            . پشت سمت راست آنها بود    
 و در آن لحظه سخت صف روميان شكافته شد و خالد با سـوارانش بـه     چپ آنها بود  

آنها حمله كرد و خالد با سواركارانش كه حدود هزار نفر بودند به لـشكر صـد هـزار                   
  .نفري روم حمله كردند و خداوند لشكر آنها را شكافت

بـه جنـگ مـسلمانان آمدنـد در حـالي كـه هـيچ               . داستان روم در شام به پايان رسيد      
مسلمانان هيچگـاه بـا     . ديدند، و با مسلمانان به سختي جنگيدند       ردي براي خود نمي   هماو

در چنين شرايطي خداوند به آنان صبر عطا كـرد،          . چنين جنگ سختي مواجه نشده بودند     
  .صحرا به قتل رساندندو و بوسيله آن پيروزشان گرداند، روميان را در كوه و دشت 

كند كه خالد بن وليد كالهش را در يرموك          عبدالحميد بن جعفر از پدرش نقل مي      
ولي آن را نيافتند، سـپس يـك كـاله قـديمي را             . به دنبال آن بگرديد   : گم كرد و گفت   

تراشيد و مردم    كرد و سرش را مي      عمره مي  ص رسول اهللا : پيدا كردند كه خالد گفت    
ر اين كاله   چسباندند و من آن را د      داشتند و آن را به پيشاني خود مي        موي او را بر مي    

  .2ام ام و آن كاله با من بوده، پيروز شده قرار دادم و در هر جنگي كه شركت كرده

                                                 
 .١/٥٥٠; ابن عساكر, ٣/٣٩٧ الطربی, − ١
 .رجال آن صحيح است: گويد  طربانی و ابويعلی نسبت داده است و می و آن را به٩/٣٤٣٩ اهليثمی, املجمع, − ٢
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   !اخالصي كه در اين زمان وجودش نادر است
در پايان اين پيروزي بزرگ، دستور اميرالمؤمنين عمر رسيد كه خالد از فرمانـدهي              

  .لشكر عزل شود
د و در حالي كه در اوج پيروزي        مرحبا بر خالد، هنگامي كه در جنگ بود، عزل ش         

بود، اين عزل تأثيري بر او نگذاشت و براي او مهم نبـود كـه فرمانـده كـل باشـد يـا                       
 و ايـن قـسم بخـدا زيبـاترين عظمـت            ،فرمانده جزء يا يكي از مسلمانان عادي باشد       

انساني است، خالد كه پيروزي را در روم دريافت كرده بـود، كـه ايـن پيـروزي نـزد                    
كه ) شمشير خدا (شد، در حالي كه خالد       ث وسوسه و غرور و سركشي مي      روميان باع 

  .1از شرك متنفر بود، راه درست و عظيم و باشكوهي در پيش گرفت
كنم كه به قلب هيچ بشري خطـور         قسم بخدا من از اين اخالص عظيم تعجب مي        

 كرد و نه به خـاطر منـصب و مقـام و رياسـت و               او براي خدا جهاد مي    ... نكرده است 
  .رهبري و امير بودن يا سرباز بودن براي او يكسان بود

  ...!!تالش او در حالي كه امير بود مانند تالش او در حالي كه يك سرباز مطيع بود، بود
و خداوند اين پيروزي بزرگ بر نفس را به او عطا كرد، همچنانكه به ديگـران نيـز       

... ان و دولـت اسـالم بودنـد    عطا كرده بود، مانند خلفايي كه آن روز در رأس مـسلمان           
  .2ابوبكر و عمر
  :گويد دهد و مي  را شرح مي  علت عزل خالد عمر فاروق

 بلكه به اين دليل عزل كـردم كـه          ،من خالد را به خاطر كينه يا خيانت عزل نكردم         
شدند و ترسيدم كه به او توكل كنند و دوست داشـتم             مردم به وسيله او دچار فتنه مي      

  .3اوند خالق اين پيروزي بوده است و دچار اشتباه نشوندكه بدانند كه خد

                                                 
 . با ترصف٥٩٧−٣/٥٩٤سيد حسني, .  علو اهلمة, دمة يف صالح األ− ١
 .٣٨٢خالد , خالد حممد )ص(رسول  رجال حول ال− ٢
 .٢/٤٩٢ تاريخ الطربی, − ٣
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   !شب زفاف به سبك خالد
براي من شب بـسيار سـردي       : از موسي آل خالد بن وليد نقل شده كه خالد گفت          

كه تا صبح در حال جنگ با دشمن باشم محبوبتر از شبي است كه آن را بـا عروسـي                    
  .1!كه دوستش دارم تا صبح به سر ببرم

  فتن فرا رسيده استحال وقت ر
بعد از يك زندگي طـوالني و پـر از بـذل و بخـشش و فـداكاري و جهـاد در راه                       

شمشير خدا بر بستر مرگ خوابيد در حالي كه ناراحت و انـدوهگين بـود كـه                 ... خدا
  .بعد از اين همه جنگ شهيد نشده بود

وا  كه صادق و راستگو بوده و از روي هـ          ص رسول اهللا : گويم اي خالد   و من مي  
و هوس سخن نگفته است، فرموده كه كسي كه صـادقانه از خداونـد طلـب شـهادت                  

  .2شود، هر چند كه در بستر خود بميرد كند، شهيد محسوب مي
و چگونه شهيد نيستي در حالي كه خداوند شهرها و قلب بندگاني را بر دست تـو     

  .رفتند  ميفتح كرده است و مسلمانان به اذن خدا از يك پيروزي به پيروزي ديگري
چرا كه سيره   ... قسم بخدا من اميدوارم كه خداوند اجر تمام شهيدان زمان را به تو بدهد             

  .بخشد خون و جانش را در راه خدا مي تو اثر بزرگي در جان هر شهيدي دارد كه مال و
ام به اميد اينكه شـهيد       من بارها جنگيده  : وقتي كه خالد در حال احتضار بود، گفت       

در حالي كـه بعـد از توحيـد خداونـد     . ر من اين بود كه در بستر بميرم     شوم ولي تقدي  
هيچ عملي نزد من محبوبتر نيست از شبي كه در كمين دشمن باشيم و منتظر صبح، تا                 

  .بر آنان حمله ببريم
وقتي كه مرد عمر    . اگر مردم اسب و سالحم را در راه خدا قرار دهيد          : سپس گفت 

 طايفه وليد حرجي نيست اگر از غم وفات او بگريند و            بر: گفت بر جنازه او ايستاد و    
  .3اشك بريزند، تا زماني كه نوحه و ناله در آن نباشد

                                                 
 .رجالش صحيح هستند و آن را به ابويعلی نسبت داده و گفته كه ٩/٣٥٠ هيثمی, املجمع, − ١
 .٦٢٧٦ مسلم از سهل بن حنيف, صحيح اجلامع, − ٢
 . آن را بيان كرده است٣/٧٤اسنادش حسن است و حافظ در االصابه : گويد  ارنؤوط می− ٣
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وقتي خالد مرد جز اسب و سالح و غالمش چيـزي از            : از نافع نقل شده كه گفت     
او همان طور بـود كـه مـا    . خداوند به ابوسليمان رحم كند   : عمر گفت . او بجاي نماند  

  .1كرديم فكر مي
اي خالد قسم بخدا تو بر من كريم هستي و          : عمر در زمان حيات خالد به او گفت       

در اسالم شكافي ايجاد شد كه قابل       : تو نزد من محبوب هستي و بعد از مرگش گفت         
  .اصالح نيست

قسم بخدا او مانع حمالت دشمن بود و بـسيار          : و همچنين در مورد او گفته است      
  .ميمون و مبارك بود

اي كاش جانشيني براي    : به عمر گفته شد   : سلمي نقل شده كه گفت     اءاز ابوالعجم 
اگر ابوعبيده را والي كـنم و سـپس نـزد           : كردي اي امير مومنان؟ گفت     خود تعيين مي  

از بنده و دوسـت     : گويم چرا او را خليفه كردي؟ مي     : پروردگارم بروم و به من بگويد     
و اگـر بـراي     .  امت، ابوعبيده است   هر امتي اميني دارد و امين اين      : تو شنيدم كه گفت   

از بنـده و    : گـويم  مـي . والي كردن خالد از من پرسيده شود كه چرا او را والي كـردي             
خالد بن وليد شمشيري از شمشيرهاي خداست كـه عليـه   : شنيدم كه گفت  دوست تو 

  .2مشركان كشيده شده است
  .افي استسخنان گوارا و دلنشيني كه عمر در مرثيه خالد بيان كرده است، ك

وار مـرد    وار زندگي كرد و فرمانده     خالد خلق شده بود تا فرمانده باشد پس فرمانده        
و جسدش غايب است اما روحش در خاطر و جانها زنده است و آثـارش در تـاريخ                  
جاويدان است و پيروزيهاي او يكي از معجزات تاريخ عرب و اسالم و بلكـه تـاريخ                 

  .3استجنگ تمام امتها در هر زماني بوده 
  .كند، بيشتر است هايش مراقبت مي آيا شجاعت تو از شجاعت شير نيرومندي كه از بچه

                                                 
 .٧/١/١٢١ ابن سعد − ١
 .ست آن را صحيح دانسته ا٣٢٠٧ست و آلبانی در صحيح اجلامع نقل كرده ا) (از عمر بن خطاب  ابن عساكر − ٢
 .٢٣١ قادة فتح العراق و اجلزيره ص− ٣
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  .شود، بيشتر است آيا بخشش و كرامت تو از سيل كه در ميان كوهها جاري مي
بـا فـالن و فـالن       : از ابوزناد نقل شده كه خالد هنگام احتـضار گريـست و گفـت             

اي  مگر اين كه بر آن زخم شمشير و نيـزه         جنگيدم و جايي در بدنم باقي نمانده است         
ميرم كه دوست نداشتم، مانند شتري كه بر سر جاي خـود             و اكنون در حالي مي    . است

  .دهد جان مي
روح و بوي ابوسليمان دائمي و ابدي است بطوري كه هر جا اسبها شـيهه بكـشند          

  .شود هاي برافراشته شده اسالم حس مي وجود دارد و در زير پرچم
اندازد، همان اسـبي كـه در        آيي و شيهه او ما را به ياد تو مي          ه با اسبت مي   گويي ك 

  .راه خدا وقف كردي
و آيـا كـسي غيـر از او         ! توانـد شـهرها را بپيمايـد؟       آيا سواركاري بعد از خالد مي     

دم تمـام    و اي سپيده   ...آفرين اي قهرمان تمام پيروزيها    ! تواند كافران را خوار كند؟     مي
: ه لشكرت را با گفتن اين جمله قوي كردي تا در جنگ پيـروز شـوند               تو روحي . شبها

اين سخن خالد ضرب المثلي شد بـراي تـشويق            ("عند الصباح يحمد القوم السري    "
يـاد و عظمـت و شـكوه تـو          ) . مردم به صبر در هنگام سختي تا عاقبت به خير شوند          

  .1معطر و جاويدان است اي خالد
  . راضي و خشنود بادخداوند از خالد و ساير صحابه

                                                 
 . با ترصف٣٣٢, ص)ص(ول الرسول رجال ح− ١
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  »٥«  معاذ بن جبل

 ای معاذ سوگند به خدا تو را دوست دارم
  صمحمد رسول اهللا 

هر آنكس خداوند خيرش را بخواهـد او را در ديـن عـالم              «: فرمايد  مي ص پيامبر
  .1»گرداند مي

نعمت علم از بزرگترين نعمتهاست، از اين رو خداوند به نبي خود دستور داده تـا                
 T  S  R  Q  Pz  }  :ارش زيادي علـم را بخواهـد، بنـابراين فرمـود          از پروردگ 

   .»!علم مرا افزون كن!  پروردگارا:بگو« ).114: طه(
 همين كافي است كه     -  بلندمرتبه – براي ارجمندي و منزلت علم و علما نزد خداوند        

  .استخداوند آنان را به ارجمندترين چيز كه همان يگانه پرستي باشد به گواهي گرفته 
 به اين امر بزرگ گواهي داده سـپس گـواهي           -  بلندمرتبه - پس از آن كه خداوند    

  .مالئكه و صاحبان علم را در گواهي دادن به اين امر ستوده است
دهد كه معبود به حقي جز او نيست و اين           گواهي مي  خداوند«: فرمايد خداوند مي 

دهنـد، هـيچ      امر گواهي مي   كند و فرشتگان و صاحبان دانش بر اين        كه او دادگري مي   
  .»معبود به حقي نيست جز او كه توانا و حكيم است

  .حتي علما هستند كه ترس همراه با تعظيم از خداوند دارند
ــي  ــد م ــد خداون  º   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯z   «  }  :فرماي

 از او   عالمـان از ميـان بنـدگان خـدا، تنهـا          : حقيقت چنين اسـت   ) آرى( «).28: فاطر(
  .» خداوند عزيز و غفور است،ترسند مى

ــد مــي ــد خداون Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å   } :فرماي
  Òz )تنهـا  ! دانند يكـسانند؟  دانند با كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى : بگو«). 9: الزمر

                                                 
 .٦٦١ متفق عليه از معاويه, صحيح اجلامع, − ١
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  .»!شوند خردمندان متذكر مى
 à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú     å  ä  ãâ    á }  :فرمايـد  خداوند متعال مي  

   è  ç  æz )انـد و كـسانى را       خداوند كسانى را كه ايمان آورده      «).11: هالمجادل
دهيد   و خداوند به آنچه انجام مى      ؛بخشد كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى        

  .»آگاه است
كـه  (اجـازه داده اسـت      ) علـم و ايمـان    ( نيز حسادت را در اين دو امر         ص پيامبر
  ). اينجا به معناي غبطه استحسد در
 )و يكـي از آن دو     (جز در دو چيز حسد جايز نيـست؛         « : فرموده است  ص پيامبر

كند و بـه     مردي است كه خداوند به او حكمت عطا كرده كه او بر اساس آن حكم مي               
  .1»آموزد ديگران نيز مي

 كـه    جايگاهي سترگ نزد خداوند دارند، خداوند آنان را به صاحبان امـري            عالمان
É  È  Ç   } : دفرمايـ  خداوند متعال مي  . بايد به آنها مراجعه شود قرار داده است       

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê z )و اطاعـت كنيـد     ! اطاعت كنيـد خـدا را     «). 59: النساء
  .»)علما و حكام مسلمان(پيامبر خدا و اولو االمر 

  .ن هستند و فقيهاعالمانمقصود از صاحبان امر : اند و ابن عباس گفته جابر
خداوند متعال مراجعه به آنان را در مـسائل پـيش آمـده بـر مـا واجـب گردانيـده                 

o  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  z}  :فرمايــد مــي
 -كـه قـدرت تـشخيص كـافى دارنـد         -اگر آن را به پيامبر و پيشوايان        « ). 83: النساء(

  .»هاى مسائل آگاه خواهند شد بازگردانند، از ريشه
  .ن اي برادر طلب دانش نزديكترين روش براي داخل شدن در بهشت استبدا

هركس راهي را براي طلب علم بپيمايد، خداوند راهـي         «:  فرموده است  ص پيامبر
  .2»كند را جهت رسيدن به بهشت براي وي آسان مي

                                                 
 .٧٤٨٨ متفق عليه از ابن مسعود, صحيح اجلامع, − ١
 . آن را تصحيح كرده است٦٢٩٨ ترمذی از ابوهريره روايت كرده است و آلبانی در صحيح اجلامع − ٢



  
  
  
  

  شاگردان مكتب نبوت
 

 ٨٢

82     

هركس راهي را براي طلب علم بپيمايد، خداوند به راهـي  «: همچنين فرموده است 
د و فرشتگان بالهايشان را به خشنودي از عمـل          كن شت او را رهنمون مي    از راههاي به  

گشايند و هر آنچه در آسمانها و زمين اسـت و ماهيـان در عمـق آب                  جوينده علم مي  
رتري عالم نسبت بـه عابـد هماننـد فـضيلت مـاه      بكنند و   براي عالم طلب مغفرت مي    

ار انبيـاء هـستند و انبيـاء        د  ميـراث  عالمان. شب چهارده نسبت به ديگر ستارگان است      
مانـد و   گذارند بلكه فقط دانش از آنان به جا مـي     درهم و ديناري از خود به جاي نمي       

  .1اي فراوان برده است هر كس اين ميراث آنان را بر گيرد بهره
 پيـشوا و     شويم؛ معـاذ بـن جبـل       و اينك در اثناء اين سطور با علما همگام مي         

  .پيشگام در دانش حالل و حرام
پيشواي فقيهان، گنجينه دانشوران، هم او كـه شـاهد پيمـان عقبـه، جنـگ بـدر و                    

  .مشاهد ديگر بود
ترين جوانان انصار و زيبـا و خـوش          ترين و بخشنده   و يكي از صبورترين، با شرم     

گونـه،   هـايش بـراق، چـشمانش سـيه        اش سـفيد و درخـشان، دنـدان        چهره. سيما بود 
خوشا به سـعادت كـسي      . جوانان قوم خود بود   زيباروي، خوش برخورد و از بهترين       

 و خوش به سعادتش كـه معلـم و          ،كه سروري يافته و در ايمان و يقين پيشگام است         
فراتر از آن است كه بتـوان مزايـايش را برشـمرد و بزرگـوارتر از آن     . فاتح يمن است 

 عـالمترين  ص در فهم دين بـه گـواهي پيـامبر   . است كه خصوصياتش توصيف شود   
  . اسالمي نسبت به حالل و حرام بودفرد امت
  .شد اگر معاذ بن جبل نبود، عمر هالك مي: فرمايد  در خصوص وي ميعمر 

گفتند و معاذ در ميان آنان بود به سبب هيبت وي به             هرگاه اصحاب رسول خدا سخن مي     
  .شد گويا از دهان او نور و مرجان خارج مي! كردند، خوشا به سعادت او او نگاه مي
 و چـه پـس      ص م و ارجمندي نزد مسلمانان چه در ايام حيات رسول خدا          در عل 

  .از آن، به جايگاهي بزرگ رسيد
                                                 

 .٦٢٩٨ امحد روايت كرده است, صحيح اجلامع − ١
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.  از سي و سه يا بيست و هشت سال تجاوز نكرده بود            :هنگام وفاتش عمر وي     
و آنچه از علم الزم بود تحصيل كرد و در فهم دين از همه امت پيشي جـست و ايـن        

  .1ل نه سال بدست آوردهمه علم حالل و حرام را در طو
    اسالم آوردن معاذ

وي به دسـت    . هاي پربركت دعوت به سوي خداي متعال بود         يكي ازميوه   معاذ
همـان مـصعبي كـه در دعـوت خـود بـه مهربـاني،               .  اسالم آورد  مصعب بن عمير    

هـاي    و اين به طـور قطـع يكـي از بهتـرين شـيوه              –كرد   حكمت و پند نيكو تكيه مي     
  .-دا استدعوت به سوي خ

عقبه نيز همراه هفتاد و دو نفري بـود كـه در ايـن پيمـان مبـارك                 ) پيمان(در شب   
  .حضور يافتند

 نهاد و با او بيعت كرد تا بدان وسيله برگـي از             ص دست خود را در دست پيامبر     
  .اوراق سفيد را بر پيشاني تاريخ رقم زند

  بركت دعوت به سوي خداوند
بازگشت به ايـن امـر اطمينـان يافـت كـه خيـر               به مدينه    به محض اينكه معاذ     

از اين رو   . بدست آمده براي او، تنها به بركت دعوت به سوي خداوند بلند مرتبه بود             
به پا خواست تا پرچم اسالم را به نيكوترين وجه بر گيرد و مردمان اطـراف خـود را                   

ش را  همان بهشتي كه نعمتهـاي    . دكن رهنمون   – جل وعال    –به بهشت خداوند رحمان     
  .و نه به قلب كسي خطور كرده استنه چشمي ديده و نه گوشي شنيده 

هاي دعوت وي اين بود كه خداوند او را سبب اسالم آوردن يكـي               از جمله بركت  
  .از سروران و بزرگان بني سلمه قرار داد

هنگامي كه معاذ به همراه ديگر مسلمانان به مدينه بازگشت و اسالم بـه وسـيله او                 
برخي از بزرگان قوم آنها در مدينه بر دين شرك بودند كه از جملـه آنـان                 آشكار شد،   

 فرزندش معاذ بن عمرو در پيمان عقبه حضور يافت و با پيـامبر          . عمرو بن جموح بود   

                                                 
 .١/٢٧٠سيد حسني, .  ترطيب االفواه بذكر من يظلهم اهللا, د− ١
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  .عمرو بن جموح يكي از بزرگان و اشراف قبيله بني سلمه بود.  بيعت كردص
او نيـز هماننـد سـاير       . دگفتن در منزل خود بتي از چوب داشت كه به آن منات مي           

  .كرد اشراف، آن بت را معبود خود قرار داده و از آن به بزرگي و پاكي ياد مي
معاذ بن جبل و معاذ بن عمرو، اسالم آوردنـد،          : هنگامي كه دو جوان از بني سلمه      

برخي از جوانان ديگر نيز اسالم آورده و در پيمان عقبه حضور داشتند، ايـن جوانـان                 
هـايي انداختنـد كـه بنـي سـلمه       ت عمرو را برداشته واژگونه در حفره     شب ب  يدر اثنا 

  .ها ايجاد كرده بودند براي رفع حاجت و ريختن زباله
بدا به حالتـان، چـه      :  گفت د،و عمرو اين امر را مشاهده نمو      شد  هنگامي كه صبح    

كسي با معبودمان در اين شب دشمني ورزيده است، آري چنين گفت و صبحگاه بـه                 
تا اينكه آن را پيدا كـرد پـس آن را شـست و پـاك                . وي بت خود شتافت   جست و ج  

دانستم چه كسي با تو چنين       به خدا سوگند اگر مي    : گردانيد و خوش بو نمود و گفت      
شب هنگام وقتي عمرو به خواب رفـت، ديگـر بـار همـان              . كردم كرده او را خوار مي    

يگر همان وضعيت روز قبل     صبح شد و عمرو بار د     . عمل را با بت مذكور انجام دادند      
بار ديگر  ) جوانان مسلمان . (دوباره آنرا غسل داده پاك و خوشبو كرد       . را مشاهده كرد  

و پس از اينكـه چنـد بـار ديگـر           . در هنگام شب همان عمل گذشته را مرتكب شدند        
همين عمل را تكرار كردنـد، عمـرو آن را غـسل داده، پـاك و خوشـبو كـرد، سـپس                      

دانم چه كـسي چنـين عملـي         به خدا سوگند نمي   : آويخته گفت شمشير خود را بر آن      
دهم و   اگر در تو خيري است اين شمشير را در اختيار تو قرار مي            . دهد با تو انجام مي   

شب شد و عمرو به خواب رفت بار ديگر آن جوانان دشـمني             . با آن از خود دفاع كن     
 را بـا طنـاب بـه آن         اي پس سگ مـرده   . كرده شمشير را از گردن بت مذكور برداشتند       

ريختنـد،   بستند و آن را در چاهي از چاههاي بني سلمه كـه مـردم در آن مـدفوع مـي                   
 جستجوي آن بـر      در پي . صبح شد و عمرو بت را در مكاني كه بود، نيافت          . بيافكندند

هنگامي كه آن   . آمده سپس آن را در چاه مذكور، وارونه و مقرون به سگي مرده يافت             
د كه قادر به دفاع از خود نيست و برخي از مسلمانان قبيلـه او نيـز       را ديد و متوجه ش    
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  .1با وي سخن گفتند به رحمت خداوند به وجه نيكويي اسالم آورد
  هايي كه بر سينه وي نهاد  و نشانه نسبت به معاذ ص محبت پيامبر
 به مدينه هجرت كرد به سبب آمدن وي معاذ شـديداً شـاد              ص هنگامي كه پيامبر  

و از  ) مالزمت يك چـشم بـا چـشم ديگـر         (انند دو چشم مالزم وي گشت       شد و هم  
در شناخت حـالل و حـرام و سـاير مـسائل            . سرچشمه پاك وي علم فراوان آموخت     

 نـسبت   ص اي تعمق نمود كه يكي از عالمترين اصحاب پيامبر         شرعي اسالم به گونه   
  . شدص به كتاب و سنت رسول خدا

 بر سينه معاذ بـن      ص هاي افتخاري كه پيامبر   براي ما كافي است به برخي از نشان       
  .جبل نهاده است اشاره كنيم

قرآن را از چهـار نفـر       «:  فرمودند ص از عبداهللا بن عمرو روايت شده است كه پيامبر        
  .2هعبداهللا بن مسعود، أُبي بن كعب، معاذ بن جبل و سالم مولي ابي حذيف: فرا بگيريد

در ميـان امـت مــن   «: فرمودنــد ص روايـت شـده اســت كـه پيـامبر     از انـس  
ترينشان در دين خدا عمـر، باحياترينـشان         مهربانترينشان به نسبت امت ابوبكر، سخت     

  .3»حرام معاذ است عثمان و اگاهترينشان به حالل و
داشـت، از   كرد و به نيكوترين وجه اكرام مي   معاذ را به خود نزديك مي      ص پيامبر

 بـر االغـي     ص  پشت سر رسول خـدا     من: معاذ بن جبل روايت شده است كه گفت       
 و ص و اين روايت بيانگر تواضع فراوان پيـامبر  .4گفتند سوار بودم كه به آن عفير مي 

  .جايگاه و منزلت معاذ نزد رسول خدا است
برادر بزرگوار و خواهر ارجمندم در اين منقبت بزرگي كه دنيا و آنچه در آن است                

                                                 
های أسـد الغابـة ابـن   آورده است و مهچنني در كتاب٢٥٤−١/٢٥٣األعالم النبالء  ري اين داستان را ذهبی در كتاب س− ١

 .٢٠٨−٢/٢٠٧ و سريه ابن كثري ٢٠٨−٤/٢٠٧اثري 
 . باب الفضائل آورده است٢٤٦٤ در باب فضائل قرآن و مسلم شامره ٤٩٩٩اری در شامره  بخ− ٢
 .٨٩٥ند, آلبانی در صحيح اجلامع آن را تصحيح كرده است, ا ه امحد, ترمذی, نسائی از انس روايت كرد− ٣
 .٦/٤٤ بخاری اين روايت را آورده است, − ٤
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  !تواند با آن برابري كند، تدبر كن نمي
: از معاذ بن جبل روايت شده است كه رسول خدا دسـت وي را گرفتـه فرمودنـد                 

ـ       و  اي معاذ به خدا سوگند ت     « پـس  . را دوسـت دارم   و  را دوست دارم، به خدا سوگند ت
: ىكنم كه در پايان هيچ نمازي اين دعا را رهـا مكنـ             را سفارش مي  و  اي معاذ ت  : فرمود

  .1»ت كمك و ياري كنكه پروردگارا مرا بر ياد و شكر و عبادت نيك
  .دهد  جايگاه معاذ را در ميان علما در روز قيامت نيز توضيح ميص پيامبر

معـاذ بـن   «:  فرمودنـد ص از محمد بن كعب قرظي روايت شده است كـه پيـامبر          
  .2»جبل از حيث درجه و منزلت پيشرو علماست

معـاذ بـن جبـل چـه مـرد خـوبي            «:  يك روز در تمجيد وي فرمودنـد       ص پيامبر
  .3»!است

 از ايـن رو دوسـتي و        ،دانـستند   جايگاه و منزلت معـاذ را مـي        ص اصحاب پيامبر 
  .ارجمندي وي را در دل خود داشتند

امتي ) همانند ابراهيم خليل  (معاذ  : از عبداهللا بن مسعود روايت شده است كه گفت        
  .فرمانپذير براي خدا بود

ابن مسعود فرامـوش    : تگف: گفتند  بن نوفل مي   همردي از قبيله اشجع كه به او فرو       
Z  Y  X    W    V  U  }  :آن شخص ابراهيم اسـت اشـاره بـه آيـه          . كرده است 

  `   _  ^  ]  \  [z )120: النحل.( 
 و از ؛ خالى از هـر گونـه انحـراف   ؛امتى بود مطيع فرمان خدا ) به تنهايى (ابراهيم  «

  .»مشركان نبود
ه اسـت بلكـه مـا او را بـه           كسي فراموش نكرد  : عبداهللا بن مسعود در جواب گفت     

                                                 
 .اند و حكم آن را صحيح االسناد دانسته است روايت كرده ٢٧٤−٣/٢٧٣ حاكم٢/٥٣ و نسائی ١٥٢٤, ابوداود− ١
 . آورده است٢/١٠٧ ابن سعد در طبقات − ٢
 . آن را صحيح دانسته است٢٢١٧ آورده است و ابن حبان نيز در شامره ٣٧٩٧ ترمذی در مناقب شامره − ٣
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در . عبداهللا بن مسعود در خصوص امت مورد سؤال واقع شـد          . كنيم ابراهيم تشبيه مي  
  .1 و قانت يعني مطيع و فرمانپذير خدا و رسولش،امت يعني معلم خير: جواب گفت

در زمان رسـول    :  روايت شده است كه پدرش گفت      هاز محمد پسر سهل أبي حثم     
 عمر، عثمان و علي و سه نفر از انصار؛ أبي بن كعـب، معـاذ       سه نفر از مهاجرين؛    اخد

  .دادند و زيد فتوا مي
كرد و معاذ را نيز      از نيار اسلمي روايت شده است كه عمر با اين افراد مشورت مي            

  .نام برد
 از پدر خود روايت كرده است كـه عمـر در جابيـه بـراي                ح ربا بن علي   بنموسي  

خواهد علم فقه بيـاموزد پـس نـزد معـاذ بـن        ميهر كس: مردم خطبه خواند و فرمود   
  .2جبل بيايد

  هاي مردم جاي داد خداوند محبت معاذ را در دل
اي را دوسـت بـدارد       خداوند بلنـد مرتبـه هرگـاه بنـده        «:  فرموده است  ص پيامبر

 را  اومن فالن شـخص را دوسـت دارم تـو نيـز             : گويد جبرئيل را فرا خوانده به او مي      
دهـد و    نيز او را دوست خواهد داشت و در آسمان نـدا در مـي             جبرئيل  . دوست بدار 

كه خداوند فالن شخص را دوست دارد شما نيز او را دوست بداريـد پـس                : گويد مي
و بعد از آن براي اهل زمين نيز دوست داشتن آن           . دارند اهل آسمان وي را دوست مي     

  .3افتد مقبول مي
ديد در نخستين ديدار     س او را مي    نيز از اين دست بزرگواران بود و هر ك         معاذ  

  .داشت او را دوست مي
وارد مـسجد   : عطاء بن ابورباح از ابوسلمه خوالني روايت كرده اسـت كـه گفـت             

حمص شدم، حدود سي نفر از پيـروان صـحابه را ديـدم، در ميـان آنهـا جـواني كـه                      

                                                 
 . آورده است٣/٢٧٣ حاكم در مستدرک − ١
 . و ذهبی ان را صحيح دانسته و با آن موافقت كرده است ختريج كرده٢٧٢−٣/٢٧١ حاكم آن را در − ٢
 .١٧٠٥ مسلم از ابوهريره روايت كرده است, صحيح اجلامع − ٣
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م از  هرگاه مـرد  .  مشاهده كردم   را   چشماني سياه و دندانهاي براق داشت و ساكت بود        
پس من پرسيدم اين فرد كيـست؟  . كردند به او كرده سؤال مي   گذشتند رو  كنار وي مي  

  .1از اين رو محبت وي در دل من جاي گرفت. معاذ بن جبل است: گفتند
وارد مـسجد دمـشق     : در روايتي از ابو ادريس خوالني روايت شده است كه گفت          

ي كـه بـا وي بودنـد هرگـاه در           شدم جواني را ديدم كه دندانهايش براق بود و مردمان         
پرسـيدم او   . شدند دادند و نظر او را جويا مي       كردند به او ارجاع مي     چيزي اختالف مي  

روز بعد به منظور نماز ظهـر خـارج شـدم      . معاذ بن جبل است   : كيست؟ جواب دادند  
در انتظار وي ماندم    : گفت. ديدم وي از من پيشي گرفته و در حال نماز خواندن است           

به خدا  : به او گفتم  . پس با وي روبرو شده سالم كردم      . ه نمازش به پايان رسيد    تا اينك 
) آري: (خداونـد؟ گفـتم  : در پاسـخ گفـت  . را دوسـت دارم  و  سوگند بخاطر خداوند ت   

سـپس قـسمتي از رداي مـرا        . خداونـد ) آري: (خداوند؟ گفـتم  : دوباره گفت . خداوند
 ص  چرا كه مـن از رسـول اهللا        بشارت باد بر تو،   : گرفته به سوي خود كشيد و گفت      

خداوند بلند مرتبه فرموده است، رحمت من بر كساني كه براي من            «: فرمود شنيدم مي 
كننـد    و به خاطر من بذل و بخشش مي ،شوند همديگر را دوست داشته و همنشين مي      

  .2»نمايند، واجب و حتمي است و با همديگر ديد و بازديد مي
  ت و نشر علمرفتن معاذ به يمن به منظور دعو

 وي  ونداد، چـ    هر كدام از مردان را در جاي مناسـب خـود قـرار مـي               ص پيامبر
هـا را بـه      دانست، از ايـن رو ايـن توانـايي         توانايي افرادي را كه در اطرافش بودند مي       

  .گرفت ترين وجه در خدمت اسالم و مسلمانان به كار مي كامل
 قـريش گـروه گـروه در ديـن       بيند كه پس از فتح مكه تمام        مي ص و اينك پيامبر  

يابد كه نومسلمانان به معلـم بزرگـي بـراي آمـوزش             شوند از اين رو در مي      ا وارد مي  خد

                                                 
 .اند  اين روای را ختريج كرده١/٢٣٠ و ابونعيم در حلية االولياء٣/٢/١٢٥, ابن سعد٣/٢٦٩ حاكم − ١
 .اسناد آن صحيح است: گويد اند, عدوی می  آورده١/٢٣٠ و ابونعيم در حلية االولياء ٣/٢/١٢٣ ابن سعد در طبقات − ٢
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اسالم و تفهيم احكام آن نيازمندند، بنابراين عتّاب بن اسيد را به همراه معاذ بن جبـل در                  
  .م كنندكند تا به مردم قرآن بياموزند و دين خدا را به آنان تفهي مكه جانشين خود مي

آمدنـد و اسـالم       مـي  ص هنگامي كه فرستادگان پادشاهان يمن به نزد رسول خدا        
خواستند كه همراه آنـان       مي ص از رسول اهللا  ،  كردند خود و اطرافيانشان را اعالن مي     
 نيز بـراي ايـن وظيفـه        ص پيامبر.  مردم بفرستد  رايكساني را براي تعليم دين خدا ب      
ه از ياران خود را به نمايندگي انتخاب كرده و معـاذ            تعدادي از دعوتگران هدايت يافت    

  .1 را به سركردگي آنها برگزيدبن جبل 
 مـرا بـه يمـن فرسـتاد،         ص هنگامي كـه پيـامبر    : معاذ روايت شده است كه گفت      از
با آنچه كه در    : كني؟ گفتم  هنگامي كه قضاوتي به تو عرضه شود چگونه حكم مي         : پرسيد

 صر در كتاب خدا نبود، بر اساس قضاوت رسول خدا           اگ. كنم كتاب خداست حكم مي   
: اگر رسول پيرامون آن حكمي نداشـت؟ گفـتم        :  پرسيدند ص رسول خدا . كنم حكم مي 

پس . كنم و در اين امر كوتاهي نمي     ) كنم اجتهاد مي (كنم   بر اساس فهم خود  قضاوت مي      
ستاده رسـول   حمد و ثنا براي خداوندي كه فر      :  بر سينه من زده فرمودند     ص رسول خدا 

  .2خدا را در آنچه موجب رضايت رسول خداست موفق گردانيد
 او و معاذ را بـه يمـن   ص هنگامي كه پيامبر: از ابوموسي روايت شده است گفت 

پـذيرش  ) بـراي مـردم  (گير نباشيد،  آسان بگيريد و سخت : فرستاد به آن دو نفر فرمود     
سرزمين ما شـرابي بـه نـام بتـع     در : ابوموسي به وي گفت   . ايجاد كنيد نه گريز و تنفر     

شود بنـام مِـزر،      شود و شرابي نيز از جو درست مي        وجود دارد كه از عسل ساخته مي      
  . »اي حرام است هر مست كننده«:  فرمودص پيامبر) ها چيست؟ حكم اين شراب(

قـرآن را چگونـه قرائـت       : معاذ رو به من كـرد و فرمـود        : گويد سپس ابوموسي مي  
معـاذ  . كـنم  نشسته و ايستاده  آن را قرائت مـي         ماز، روي مركب و   در ن : كني؟ گفتم  مي

شوم،  شوم و همانگونه كه براي نمازم اجر داده مي         خوابم سپس بيدار مي    من مي : گفت

                                                 
 .٥١٦ صور من حياة الصحابة, ص− ١
 .اند  اين روايت را ختريج كرده١٣٢٧ و تزمذی٣٥٩٢ و ابوداود ٢٤−٥/٢٣٦ امحد در − ٢
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  .1براي خوابم نيز داراي اجر هستم
  كند دوست از دوستش خداحافظي مي

 رفـت،    بـه همـراه وي بيـرون        به منظور وداع بـا معـاذ         ص هنگامي كه پيامبر  
احساس كرد كه بعد از آن روز ديگر او را ديدار نخواهد كرد و اين آخرين ديـدار آن                   

از عاصـم پـسر حميـد       .دو نفر در دنياست از اين رو آن سخنان موثر را به وي فرمود             
 معاذ بـن جبـل را بـه سـوي يمـن      ص سكوني روايت شده است، هنگامي كه پيامبر      

 پيـاده او را مـشايعت       ص  بر مركب و پيامبر    معاذ سوار . فرستاد همراه وي خارج شد    
ممكـن اسـت بعـد از ايـن         ! اي معاذ «: در هنگام جدا شدن معاذ از وي فرمود       . كرد مي

سال مرا ديدار نكني و ممكن است از مسجد و قبر مـن بگـذري پـس معـاذ از رنـج                      
! گريـه نكـن   ! اي معـاذ  :  فرمودنـد  ص پيـامبر .  گريـست  ص جدايي از رسول خـدا    

  .2»طان استگريستن از شي
معاذ جهت دعوت به سوي خدا و آموزش احكام اسالم به مـردم بـه سـوي يمـن        

 ص مسافرت كرد و پس از مدتي كوتاه و قبل از بازگشت معاذ از يمن رسـول خـدا                 
چنان احساسي  .  را نيافت  صهنگامي كه معاذ به مدينه بازگشت حبيب        . وفات يافت 

بلكـه احـساس كـرد      . ج شده است  به وي دست داد كه گويا روان او از جسمش خار          
دنيا و هر آنچه اطراف آن است تاريـك شـده اسـت، پـس نشـسته بـر آن روزهـايي                      

انديشيد كه بـا حبيـب گذرانـده بـود و از او علـم آموخـت و مهربـاني و اخـالق                        مي
  . فرا گرفتص اي كه در اين عالم هستي نادر است از آن پيامبر بزرگوارانه

 امر خالفـت را بـر عهـده گرفـت كـه او نيـز                ر   ابوبك ص بعد از وفات پيامبر   
  .دانست  جايگاه و منزلت معاذ را مي

شـد    گشاده دست، خوشرو و خوش خلق بود و هر آنچه از وي تقاضـا مـي                معاذ  
  .بخشيد به طوري كه تمامي مالش از طريق بخشش و سخاوت از دست او خارج شد مي

                                                 
 . آورده است١٧٣٢ و مسلم در ٤٣٤٥−٤٣٤٤ بخاری در − ١
 .٤/١٩٣ آمده است مهچنني سريه ابن كثري ٢/٢٣٥مسند رجال آن قابل اطمينان هستند و در : گويد  ارناؤط می− ٢
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رده در اختيار داشـت در مكـه   هنگامي كه معاذ از يمن بازگشت و مقداري مال و ب     
. به من هديه شده اسـت : ها چيستند؟ معاذ پاسخ داد اين: عمر گفت . با عمر ديدار كرد   

پس شب به خـواب     . ها را به ابوبكر بسپار ولي معاذ سرپيچي كرد         اين:  فرمود عمر  
 او را بـه سـوي خـود         رود و عمـر      ديد گويا به سوي آتـش مـي       ) درخواب(رفت  
راهي جز اطاعت از گفته تـو       ! اي فرزند خطاب  :  كه صبح شد گفت    هنگامي. كشد مي

  ).موضوع خواب خود را تعريف كرد(و . ندارم
هـا   سپس ديد كه بـرده    . ابوبكر نيز آنها را به وي برگرداند      ) همان كار را انجام داد    (

. بـراي خـدا   : خوانيد؟ گفتنـد   براي چه كسي نماز مي    : خوانند رو به آنان گفت     نماز مي 
  ).يعني همه را آزاد كرد. (ما نيز براي خداش: گفت

 وي  ،بلكه دوران آنـان دورانـي نمونـه بـود         .  متهم كردن معاذ نبود    مقصود عمر   
جستند  هاي كمال از يكديگر پيشي مي      خواست براي قومي كه جهت رسيدن به قله        مي

پـرواز  ه پرندگان  بـه      قاي از آنها همانند حل     اي فراهم كند، همان كساني كه عده       ذخيره
اي   و عـده ،روند در آمده، برخي در مسير كمال با شتاب و پيش روي ديگران پيش مي          

  .1روند ديگر نيز در ميانه هستند ولي همگي در اين حلقه پر از خير به پيش مي
  امانت داري معاذ

از سعيد بن مسيب روايت شده است كه عمر، معاذ را به منظور كـاري بـه سـوي                   
را ) غنـايم جنگـي   (وي در ميان آنـان امـوال فـيء          . ان فرستاد قبيله بني كالب و ديگر    

  .2تقسيم كرد به طوري كه حتي روانداز شتري را كه سهم خودش بود نيز بخشيد
  ادب معاذ با خداوند
از هنگـامي كـه     :  فرمودنـد  از عبداهللا بن صامت روايت شـده اسـت كـه معـاذ              

  .3)مآب دهان نريخت(مسلمان شدم بر سمت راست خود تف نكردم 
                                                 

 .١٧٦ رجال حول الرسول ص− ١
 .١/٤٥٤ سري اعالم النبالء, ذهبی, − ٢
 .اند  و طربانی نيز آن را روايت كرده است كه رجال آن نيز صحيح٩/٣١١ هيثمی, املجمع − ٣
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  حريص بودن معاذ بر اينكه خدا را بسيار ياد كند
هيچ عملي مانند ياد خدا آدمـي را از عـذاب           : از معاذ روايت شده است كه فرمود      

حتي جهاد در   )! پدر عبدالرحمن (از او پرسيدند اي أبا عبدالرحمن       . بخشد نجات نمي 
چـرا كـه خداونـد    . مگر آنقدر شمشير بزند تا كشته شود. خير: راه خدا نيز؟ پاسخ داد  

و ياد خـدا بزرگتـر       «).45: العنكبوت (z  ¼   ½  ¾ } فرمايد در كتاب خود مي   
 .1»است

    از پرهيزگاري و عبادت معاذ گوشه اي
معاذ بن جبل دو همسر داشت اگـر  : از يحيي بن سعيد روايت شده است كه گفت        

دالت را در   يعنـي عـ   . (نوشـيد  نزد يكي از آنها بود در منـزل ديگـري حتـي آب نمـي              
  ).كرد نيكوترين وجه رعايت مي

همچنين از يحيي بن سعيد روايت شده است كه معاذ بن جبل دو همـسر داشـت                 
رفـت در منـزل ديگـر     ن وي بود و بايد نزد وي ميادر روزي كه نوبت يكي از همسر   

پس به سبب يك بيماري در شام هر دو همسر وي در گذشتند بـا               . گرفت وضوء نمي 
ردم درگير بيماري مذكور بودند در دفن دو همسر خود قرعـه انـداخت              وجود اينكه م  

  .تر از ديگري در قبر دفن شوند كه كداميك پيش
هرگاه معاذ بن جبل براي نماز شب بر        : از ثور بن يزيد روايت شده است كه گفت        

خداوندا چشمها در خوابند و ستارگان چـه زيبـا هـستند و تـو               : گفت خواست مي  مي
طلبم براي بهشت سست و نـاچيز اسـت و          ! پروردگارا! و پابرجا هستي  خداوند زنده   

خداوندا از جانب خود هدايتي نصيب من كن كه تا روز           . فرارم از آتش جهنم ضعيف    
  .2كني ف وعده نميقيامت تو خواهان آن باشي؟ به راستي كه تو خال

                                                 
 .اند  آورده١/٢٣٥ و ابونعيم در حليه ١٨٤ امحد آن را در الزهد − ١
 .١/٢٠٥ صفة الصفوة, − ٢
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    او ارزشمند ىها از وصيت
 گذشـت   ص ردي بر اصحاب پيـامبر    از ابوقالبه و ديگران روايت شده است كه م        

اصـحاب نيـز هـر كـدام شـروع بـه       . به من وصيت يا سفارشي بكنيد     : و به آنان گفت   
خدايت رحم كنـد    :  آن مرد به وي گفت     ،وصيتي كردند در نهايت نوبت به معاذ رسيد       

  )!.وصيت كن(مرا به چيزي سفارش 
دند و من تمـام     ديگران تو را وصيت كردند و در اين امر كوتاهي ننمو          : معاذ گفت 

كنم، به اين كه هر اندازه از دنيا بهره بيـشتري ببـري    را در يك چيز خالصه ميو  كار ت 
مادامي كه از بهره اخروي كم نصيب هستي سودي به حال تو ندارد پس براي نصيب                

را نيز رونق و نظم خواهد بخشيد  و  و بهره اخروي خودت تالش كن كه بهره دنيايي ت         
  .راه تو خواهد بودو هر جا كه باشي هم
بـه مـن علـم      :  روايت شده كه مردي به معاذ بـن جبـل گفـت            هاز عبداهللا بن سلم   

. من بسيار به اطاعـت از تـو حريـصم         : كني؟ گفت  آيا از من اطاعت مي    : فرمود! بياموز
نماز بخوان و بخواب، كسب كن و گناه نكـن جـز بـه              . روزه بگير و افطار كن    : فرمود

  !ز نفرين و ناله مظلوم بپرهيزا! مسلماني از دنيا نمير
اي فرزندم  : از معاويه بن قره روايت شده است كه معاذ بن جبل به فرزندش گفت             

اي بخوان كه گويـا نمـاز پايـاني توسـت و ديگـر بـه آن                  هرگاه نماز خواندي به گونه    
ميرد؛ نخست نيكي كه     بدان فرزندم كه مؤمن در ميان دو نيكويي مي        ! برنخواهي گشت 

  .1ستاده است، دوم نيكي كه بعدها به او خواهد رسيدبه پيش فر
  از خود گذشتگي فراتر از تصور و خيال

 چهارصد دينار برداشت و بـه غالمـي        از مالك الدار روايت شده است كه عمر         
اين را نزد ابوعبيده ببر و مدتي در منزل او بمان تا بنگري چـه               ! اي غالم : داد و فرمود  

او ! گويد اين را برگير    اميرالمؤمنين مي : ه نزد وي برد و گفت     غالم آن را ب   . كند كار مي 
پس به كنيز خود گفت بيا اين هفـت دينـار را            . خداوند رسانيد و رحم كرد    : نيز گفت 

                                                 
 .١/٢٠٧ صفة الصفوة, − ١
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كنيز نيز اجرا كرد و غـالم بـه         . اين پنج دينار را نيز به فالن شخص برسان         به فالني و  
 هماننـد دفعـه      يد كه عمـر   غالم د . روايت كرد   بازگشت و موضوع را     نزد عمر 

فرستاد، قبل مبلغي را براي معاذ بن جبل فراهم كرده است پس غالم را با آن نزد معاذ                  
اين مقدار را بـه منـزل فـالن         : خداوند رسانيده است و به كنيز خود گفت       : معاذ نيز گفت  

 همسر معاذ از اين امـر مطلـع گـشت و          ! شخص و اين ميزان را نيز به منزل فالني برسان         
آن را  . به خدا سوگند كه ما خودمان تهيدست هستيم و جز دو دينار چيزي نداريم             : گفت

 براي عمـر   و ماجرا را: غالم برگشت  1.آن دو دينار را به همسر خود بخشيد       ! به ما ببخش  
آنان برادراني هستند كه برخي از      :  از اين امر خشنود گرديد و فرمود         كرد عمر  تعريف

  .2)اند  نزديكي و محبت، يكي شدهيعني از(بعضي ديگرند 
   در راه خداصفحات درخشاني از جهاد معاذ 

كـرد و هماننـد انـسان تـشنه در           معاذ هميشه در ذهن خود شهادت را جستجو مي        
  .گردد طالب شهادت بود روز شديداً گرم كه به دنبال آب خنك مي

در «). ميمنـه (پس در اجنادين فرماندهي قسمت راست لشكر را بر عهـده داشـت              
در ايـن روز جانتـان را بـه         ! اي گـروه مـسلمانان    : ميان ياران خود برخواست و گفت     

چرا كه اگر امروز بر آنان پيروز شـديد ايـن سـرزمين           ) معامله كنيد (خداوند بفروشيد   
براي هميشه سرزمين اسالم خواهد بود و رضوان و پاداش عظيم خداونـد نيـز بـراي                 

  .»هميشه نصيب شما خواهد گشت
 سركرده سمت راست لشكر مسلمانان بود تا به مردم           نيز وي » فحل بسيان «در  

اين درس را بياموزد كه اهل علم بيش از ديگر مـردم سـزاوار حمـل پـرچم جهـاد و                     
  .ها و شدائد هستند ثبات و پايداري در برابر سختي
بـراي  (معاذ بن جبل در زمان خود از همه مـردم           : گويد ثابت بن سهل بن سعد مي     

در . تـر بـود    تر و براي جنگ با روميـان شمـشير وي آمـاده            حريص) د در راه خدا   جها
                                                 

 .اند  آورده٦/٤٥٥ و ذهبی در السري ١٨٢ امحد در الزهد − ١
 .١/٢٣٧ حلية االولياء ٣٠١−٣/١/٣٠٠ طبقات ابن سعد, − ٢
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ور  كرد كـه روميـان بـر مـسلمانان حملـه           سمت راست لشكر مسلمانان فرماندهي مي     
معاذ بن جبل در ميان نيروهاي      . شدند تا لشكر مسلمانان را به محاصره خود در آورند         

 – كه خداونـد بـه شـما رحـم آورد      –اي مردم   «: خود ظاهر شد و ندا در داد و گفت        
بدانيد كه خداوند پيروزي را به شـما وعـده داده اسـت و بـا ايمانتـان شـما را تأييـد                       

خداونـد را يـاري كنيـد او نيـز شـما را يـاري داده و گامهايتـان را اسـتوار         . كنـد  مـي 
بدانيد كه خداوند با شماست و شما را بر كساني كه براي غير خدا بنـدگي   . گرداند مي
  .كند ياري خواهد رساند مي

گفـت از    هنگامي كه بـا بزرگـان حكومـت روم سـخن مـي            » فحل«پيش از جنگ    
ايـن فرشـها و ايـن       : نشستن با آنها بر روي فرشهاي گسترانيده كناره گرفت و گفـت           

هايي كه آنها را بر  دانم كه بر آنها راه بروم و بنشينم، زينت        ها را حقيرتر از آن مي      پشتي
ايـن زيـور و     . ايـد  ايد و به خود مخـتص دانـسته         خودتان ترجيح داده   ضعيفان و ملت  

فريب دنياست، خداوند به چشم پوشي از دنيا فرا خوانـده و آن را تقبـيح كـرده و از                    
  .روي بر حذر داشته است اسراف و زياده

  .»با من گفتگو كنيد) اگر سخني داريد(نشينم و شما  من اينك در اينجا بر روي زمين مي
برو نزد يارانت كه قسم به خداوند اميـدوارم  فـردا            : ي كه روميان به وي گفتند     هنگام

شما ما را به سـمت      :  در پاسخ گفت   معاذ  . تمامي شما را به سمت كوهها فراري دهيم       
كشيد  اما به خداوند يكتا سوگند؛ يا تا آخرين نفر ما را مي           . توانيد فراري دهيد   كوهها نمي 

  .1ان با حالت خواري و خفت بيرون خواهيم كرديا شما را از سرزمين خودت
  روز جنگ يرموك

 رهبري سمت راست لشكر را بر در روزي كه نبرد يرموك در گرفت معاذ 
اي : در صبح روز نبرد در ميان مردم ايستاده خطاب به آنان گفت: عهده داشت

ا به خد! اي ياوران هدايت و دوست داران حق! خوانندگان قرآن و حافظان كتاب
توان با آرزوهاي دروني به رحمت خدا دست يافت و داخل بهشت  نمي! سوگند

                                                 
 .٣٢٣ الطريق الی دمشق, امحد عادل كامل, ص− ١
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گويان و  پهناي خداوند فقط شامل راست شد، رحمت و مغفرت بي خداوند 
 را –وجل   عز–آيا اين سخن خداوند .  شود هاي خداوندي مي كنندگان وعده تصديق
\ [ ^ _ ` d cb a  }: فرمايد ايد كه مي نشنيده

g  f   e  q   p  o   n  m  l  k  j  i  h    
  c  b  a  `   _  ~  }  |{  z  y x w vut  s  r

   dz )55: النور.( 
انـد وعـده     خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده            «
دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه بـه پيـشينيان                  مى

 و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و            ؛خالفت روى زمين را بخشيد    آنها  
كنـد، آنچنـان كـه        و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مى         ؛دار خواهد ساخت   ريشه

و كـسانى كـه پـس از آن         . پرستند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت        تنها مرا مى  
  .»كافر شوند، آنها فاسقانند

 پس از خدا و رسول او فرمانبرداري كنيد و          ،خداوند بخواهد پيروزيد  شما نيز اگر    
با يكديگر به نزاع نپردازيد كه موجب شكست شما خواهد شـد و هيبـت شـما را از                   

  . و صبر پيشه كنيد كه خداوند با صبر پيشگان است،بين خواهد برد
ينـد چـرا كـه شـما در     و شرم كنيد از خداوند از اينكه شما را در حال فرار از دشمنانتان بب              

 او هستيد و رحمت او شما را در برگرفته است و براي شما هـيچ پناهگـاهي بـه                    دستقبضه  
  .1توانيد از هيچ كس جز خداوند عزت بيابيد غير از خداوند وجود ندارد و نمي

 ور شدند، معاذ     هنگامي كه سپاهيان روم به سمت راست لشكر مسلمانان حمله         
مانان كه بنـده خداونـد هـستيد اينـان خودشـان را بـراي در                اي مسل : فريادكنان گفت 

  .اند سختي انداختن و شدت بر شما آماده كرده
. ها آنها را دفع خواهد كرد      و تنها باور به لقاي پروردگار و پايداري در برابر سختي          

                                                 
 .٤٧٢ الطريق الی دمشق, ص− ١
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خواهد تا با آن مبارزه كنـد        هر كس اسب مرا مي    : پس از اسب خود پياده شد و فرمود       
پس عبدالرحمن بن جبل    . بگيرد، بدينوسيله ترجيح داد كه پياده مبارزه كند       پس آن را    

هنگامي كه مسلمانان تـو را      : كه جواني تازه به بلوغ رسيده بود به پا خواست و گفت           
. كننـد   صبر پيشه كرده و مجاهدت مي – اگر خداوند بخواهد     –صبور و محافظ ببينند     

  .1ما را پيروز گرداندخداوند ! اي فرزندم:  در جواب گفتمعاذ 
  رسد و اينك هنگام كوچ كردن فرا مي

 به منظور تكميل رسالت بزرگ در جهت تعلـيم امـور             معاذ) اين ماجراها (پس از   
  . به مردم، به سرزمينهاي شام مهاجرت كردص دين شريعت خداوند و سنت پيامبر

نـشين او    را در شام جا     معاذ    دچار بيماري شد عمر       هنگامي كه ابوعبيده  
هنوز چند ماهي سپري نشده بود كـه معـاذ فرمـانبردار و خداجويانـه بـه لقـاي                   . كرد

  .پروردگارش شتافت
 دچار بيماري شـد معـاذ        روايت شده است هنگامي كه ابوعبيده        از ام سلمه    

  . بن جبل جانشين وي گشت
يعني در زماني كه طاعون عمواس اتفاق افتاد، درد و رنج مـردم سـخت و شـديد                  

) طـاعون ( فرياد زدند كه از پروردگارت بخواه تا اين پليـدي     شد پس مردم به معاذ      
 ص پاسخ داد كه اين پليدي نيست بلكه دعاي پيامبرتان           معاذ  . ما برگيرد  را از سر  

صالحين پيش از شما را نيز ايـن چنـين ميرانـده اسـت، و شـهادتي اسـت كـه                     . است
 كـه   صاشاره به دعاي رسـول اهللا       ( .دهد خداوند به هر كسي بخواهد اختصاص مي      

  .)اگر كسي بر اثر طاعون بميرد، شهيد محسوب شود
هـا را درك     چهار چيز است كه خوشبخت است كـسي كـه بخواهـد آن            ! اي مردم 

چيـست؟  : پرسـيدند ). اگر در زمان آنها نباشد خوشـبخت و سـعادتمند اسـت           (نكند  
و زماني خواهد آمد كه شخص       ،يابد زماني خواهد آمد كه در آن باطل غلبه مي        : گفت
دانم كه من چيستم؛ به طوري كه نه با بـصيرت زنـدگي              به خدا سوگند نمي   : گويد مي

                                                 
 .٤٧٦ الطريق الی دمشق, ص− ١
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  .1ميرد كند و نه با بصيرت مي مي
 نيـز   در روايتي آمده است هنگامي كه طاعون بر لشكريان شام نازل شد و معاذ               

 و مـرگ    صرتـان   ان و دعـاي پيامب    ترحمت پروردگار «: در آنجا بود به صحابه گفت     
» اي فراوان از اين رحمت بده       بهره  پروردگارا بر آل معاذ      ،صالحين قبل از شماست   

 كـه دوسـت     انهنوز شب نـشده بـود كـه فرزنـدش عبـدالرحمن زخمـي شـد، همـ                 
ــود    داشــتني ــه شــده ب ــاذ از اســم او گرفت ــه مع ــه كني ــود ك ــزد وي ب ــردم ن ــرين م  ت

عبـدالرحمن را نگـران و غمـزده     از مسجد بازگشت و    پس معاذ   ). ابوعبدالرحمن(
اي پدر  : اي عبدالرحمن چطور هستي؟ پس به او پاسخ داد و گفت          : به او گفت  . يافت
) فرمان تغيير قبله  (اين   «).147: هالبقر( Y  X  W  V  U  TS   R  Qz   } !من

  .»حكم حقى از طرف پروردگار توست، بنابراين، هرگز از ترديدكنندگان در آن مباش
 در. پس مرا اگر خداوند بخواهد از صبر پيشگان خواهي يافت         : ز گفت  ني معاذ  

 خداونـد بـه سـبب       .2همان شب عبدالرحمن درگذشت و در روز بعد مدفون گرديـد          
  .اشتياقت به پروردگار از توراضي باشد

چنين (داني كه معاذ بن جبل       پروردگارا اگر مي  : (خواند پروردگارش را اينگونه مي   
اي فروان از آن عطـا        شنيده است پس به او و اهل بينش بهره         ص راز پيامب ) دعايي را 

  . پس همگي دچار طاعون شده و هيچكدام از آنان باقي نماند! كن
هنگامي كه جان كندن وي براي مرگ شديدتر شد هرگاه از حالت بيهوشي براي يك               

ن خفـه كـ   ) خطاب به خداونـد   : (گفت گشود مي  يافت و چشم خود را مي      لحظه افاقه مي  
  .را دوست دارمو داني كه ت به عزتت سوگند تو خود مي) گلوي معاذ(گلويش را 

: هنگامي كه وقت مرگ معاذ فرا رسـيد، گفـت         : احمد آمده است  » الزهد«در كتاب   
شود، خوش آمـدي     برم به خداوند از شبي كه صبحش منجر به آتش جهنم مي            پناه مي 

اي دوستي كه نزد فقيري     ! اي  شده اي كه پنهان   اي ديدار كننده  ! خوش آمدي ! اي مرگ 
                                                 

 . آورده است٣/٢/١٢٤ن سعد در الطبقات,  اب− ١
 ., به حتقيق امحد عصام عبدالقادر كاتب٢٦٧ فضل الطاعون, ابن حجر, ص بذل املاعون يف− ٢
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خداونـدا تـو خـود      . ترسيدم و امروز به تو اميـدوارم       من از تو مي   !  پروردگارا ،اي آمده
دانستي كه من دنيا را بـراي مانـدن طـوالني در آن و نهرهـاي آن و كاشـتن نهـال                       مي

 بلكه براي تشنگي هجرتها، رنـج لحظـات و رقابـت و             ،درخت در آن دوست نداشتم    
  .2و1هاي ذكر دوست داشتم  با علما در سوار شدن در قافله حلقهمسابقه

 بلكه سيرت جذاب او     ، از دنيا رخت بربست ولي علم او هنوز باقي است          معاذ  
  .نيز باقي مانده است

 در باغهاي جاويدي كـه چيزهـايي در آن          صاز دنيا كوچ كرد تا به دوست خود         
و نه بر قلـب بـشري خطـور كـرده       وجود دارد كه نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده           

  .است، بپيوندد و ملحق شود
 . راضي و خشنود بادصداوند از معاذ و ساير اصحاب رسول اهللا خ

                                                 
 .١٨١−١٨٠ الزهد, امحد, ص− ١
 .٢٧٢−١/٢٧١ ترطيب االفواه, سيد حسني, − ٢
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  »٦«   علي بن ابي طالب
شوي كه براي من مثل هارون براي موسي باشي با اين تفـاوت              آيا راضي نمي  

  .آيد  نميپيامبريكه بعد از من 
  ص محمد رسول اهللا

اي نوراني و بلكـه مملـو از         منظور صفحه ... گشاييم اي ديگر را مي    صفحهدر اينجا   
  . و فداكاري و جهاد با جان و مال در راه خداوند متعال استيترسخدازهد و تقوا و 
  . است، صفحه زندگاني علي بن ابي طالب اين صفحه

  .زيست او قهرمان است، حيدر قهرمانان كه با قلب و اعضايش براي خدا مي
همان فرد باتقوايي است كه در حلقه اسالم تربيت شد و از آب وحـي نوشـيد،                 او  

او گل خوشبويي بود كه بويش تمام هستي را پر كرده بود و حتي در زمان حاضر نيز                  
كنيم و اين بوي خوش از عصرها و زمانهاي گذشـته بـه               را استشمام مي   تشعطر سير 

ونه توانست اصـحابش را ماننـد        چگ صتمام هستي رسيده است تا بدانند كه پيامبر         
 ،ستارگاني بر آسمان دنيا تربيت كند كه راهشان را به سوي خداوند، روشن نگه دارند              

 در حالي كه خداوند متعال او را تربيت كرده تـا امتهـا و نـسلها را                  را چنين نباشد  و چ 
  .با گذشت عصرها و زمان تربيت كند

امين آغاز كرد و به وسيله او تربيت          و راستگوبا محمد   را  زندگي  ، او در شش سالگي   
شد و از پاكي و عظمت و درون پاك و رفتار او متأثر شد و هنگامي كه ده سـاله شـد از                       

  !!اولين مسلمانان بوداز  دستور دعوت داده شد و او صطريق وحي به پيامبر 
 صد شتافت، كامالً طبق روش پيـامبر        و از آن روز تا زماني كه به مالقات خداون         

  .كرد اليم قرآن زندگي ميو تع
  !آيا اين زندگي مبارك نيست؟

  !!كه خامي و شهوت و خالف در آن نبوده استاي  زندگي
  !!اي كه صاحبش در آن متولد شد و سختيهاي مردان به عهده او بود زندگي

  . نداشتي جاي  در زندگي علي بن ابي طالب نيزگانه هحتي بازيهاي بچ
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يه كه گوش كودكان از آنها پر بـود و جوانـان از آن      و حتي آوازها و سرودهاي باد     
  . نيز از زندگي اين مرد دين خالي بودآمدند به وجد مي

كلماتي  .گويي كه گوش و قلب او براي شنيدن كلماتي ديگر اختصاص داده شده بود             
قلـب و گـوش آن جـوان        ... آري. كه صورت زمين و زندگي بر آن را تغيير خواهنـد داد           

  .هاي خدا را به شكلي بي همتا بفهمد و دريافت كند ا به وسيله آن نشانهحفظ شده بود ت
  .شنيد  ميصاو قرآن را مستقيماً از زبان پيامبر صادق 

  .شنوي تصور كن كه قرآن را از زبان كسي كه بر او نازل شده، مي 
 علـي بـن ابـي طالـب، عنفـوان           ، و به تبعيت از اين وحـي       الهيدر پرتو اين آيات     

  .سپري كردجواني را 
شنيد و مانند يـك      كرد، مي   تالوت مي  ص مربوط به بهشت را كه رسول اهللا         آيات

بيند تا جايي كه نزديك بود دستش را دراز كند           جوان بالغ گويي كه آن را به چشم مي        
  !هاي آن بخورد تا از انگورها و ميوه

قـرار  شنيد و مانند گنجشكي كه در معرض طوفـان           و آيات مربوط به جهنم را مي      
كرد   و اگر بزرگي و عظمت نماز نبود، از آتشي كه احساس مي            ،لرزيد گرفته باشد، مي  

  .1!!گريخت ديد، مي و مي
هاي   به دره  صرسيد، پيامبر    اند كه وقتي هنگام نماز فرا مي       و بعضي از علما گفته    

رفت و علي نيز بـه دور از چـشم پـدرش و عموهـا و سـاير اقـوامش بـا او                        مكه مي 
خواسـتند در   گشتند و هر چقدر مي خواندند و شب باز مي     در آنجا نماز مي    رفت و  مي

  .ماندند آنجا مي
 به  ،يافتخواندند   نماز مي را در حالي كه     روزي ابوطالب آنها را تعقيب كرد و آنها         

كنـي؟   اين چه ديني است كه تـو از آن پيـروي مـي            ! ام اي برادرزاده :  گفت صپيامبر  
و مالئكه و رسوالن خدا و دين پدر ما ابراهيم است، يا چنـين              عمو، اين دين خدا     : گفت
تر   شايسته ، فرستاده است و تو اي عمو      شخداوند مرا به عنوان رسول براي بندگان      : گفت

                                                 
  . با ترصف٤٧٤−٤٧٣ خلفاء الرسول, خالد حممد خالد, ص− ١
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 و شايسته است كه به من لبيك بگـويي و در            ،به اين نصيحت و دعوت به هدايت هستي       
توانم از دين پدرانم جدا شوم  ن نمياي برادرزاده م: اين راه مرا ياري كني، ابوطالب گفت      

  .كنم كه تو ناراحت شوي هستم كاري نميزنده ولي قسم بخدا تا زماني كه 
پسرم، اين چه ديني است كه تو بـر آن هـستي؟             :  گفت گويند كه به علي      و مي 

م و  ا هايمان آورد به درستي آنچه آورده است       وپدر، به خدا و رسولش      :  گفت علي  
: ه او گفت   ب پدرش  در اينجا  .كنم  مي پيرويخوانم و از او       خدا نماز مي   همراه او براي  
  .1كند، پس همراه او باش  جز به راه خير و نيك تو را هدايت نميصاو يعني پيامبر 

كـرد، تمـام كارهـاي شخـصي او را            مـي  ي زندگ ص كه در خانه رسول اهللا       يوقت
 و از چـشمه گـواراي او        گرفـت  دانست و رفتار و اخالقش را از نزديـك يـاد مـي             مي
شد و لباس پـاكي       تربيت مي  صتصرفات پيامبر   نوشيد و طبق اخالق و عادات و         مي

 و در طـول   از بتهـا دور بـود  يرا در زمان كودكي پوشـيد و در همـان ابتـداي كـودك        
 او مشغول بود چـون او هميـشه بـه او نزديـك بـود و بـا       صزندگيش به امر پيامبر    

و از نور او بهره     . كرد  و براي راحتي او كار مي      صيامبر  ارتباط داشت و در خدمت پ     
اي قـوي،    عالوه بر اينها از حافظه    . نوشيد گرفت و بيشتر از ديگران از چشمه او مي         مي

  . بي نظير برخوردار بودي بي همتا و قدرتي نادر، شجاعتيخردي باز، ذكاوت
ت بر آن و دعوت ااو در زندگي از زهد و تقوا و خوف و پايداري در راه حق و ثب              

و در عزم و دورانديشي و سختگيري و پافشاري         .  الگو گرفته بود   صبه آن از پيامبر     
  . بود مثل عمر بدون هيچگونه تعارفيو نقض باطل و باطل كاران 

 و داشـت نبـا هـيچ كـس تعـارف      در راه ياري حق و نابود كـردن باطـل            علي  
و كـه از اصـول   ـ اصـول سياسـت     بـا  داري  اداره و سياست و رعيتتوانست در نمي

آن   و دو خليفه بعد از او بـر صو آنچه كه رسول اهللا برگرفته شده بود ـ  دين فروع 
  .كند ت مخالفبودند

                                                 
  .٢١٠−١/٢٠٩م,  السرية ابن هشا− ١
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  اعطا كرده بود  به علي صاي افتخاري كه پيامبر ه مدالها و نشانه
 به گردن   ص پيامبر    و مدالهايي است كه    اي از مناقب معطر علي       اينها مجموعه 

  .آويخته استاو 
 همراه ابوبكر و عمر و عثمـان و علـي و         ص كه رسول اهللا  : گويد  مي ابوهريره  

:  فرمـود  ص پيـامبر    ،طلحه و زبير روي كوه حرا بودند كه ناگهان سنگي حركت كرد           
   .1 بر تو نيست كسي ديگركه جز يك نبي و صديق و شهيدچرا آرام باش 
مـرا  اي رسـول خـدا      : ستاد، گفتم  يمن فر   مرا به  صرسول اهللا   : گويد  مي علي  

بـرو  : گفت. فرستي كه همه از من بزرگترند، تا در ميانشان قضاوت كنم           ميان قومي مي  
  .2كند خداوند متعال زبانت را ثابت و قلبت را هدايت مي

 بهـشتي    و عثمـان    بهشتي اسـت   ابوبكر بهشتي است و عمر    : فرمايد  مي صپيامبر  
 و عبدالرحمن بن     بهشتي است  و زبير  استبهشتي  و طلحه    بهشتي است  و علي    است

 بهـشتي اسـت  و سعيد بن زيد  بهشتي استو سعد بن ابي وقاص       بهشتي است عوف  
  .3است بن جراح بهشتي هو ابوعبيد
عمـوي  :  آمدم و گفتم   ص وقتي كه ابوطالب وفات كرد نزد پيامبر      : گويد  مي علي  

 دفـن او را   . نـزدم برگـردي     كن و كاري نكن تا     دفنبرو و او را     : گفت. پيرت وفات كرد  
نـزدم    و كـاري نكـن تـا         برو غسل كن  : ندگفتايشان   و   م آمد صپيامبر  نزد  كردم، سپس   

كـرد كـه آنقـدر     دعاهـايي    غسل كردم و سپس نزد ايشان بازگشتم، سپس برايم        . برگردي
  .4خوشحال شدم كه از داشتن شترهاي سرخ و سياه آنقدر خوشحال نمي شدم

شـكافد و    قسم به كسي كـه دانـه را مـي         :  فرمود   علي :از زر نقل شده كه گفت     
مرا دوسـت   كسي   جز مؤمن :  با من عهد بسته است كه      صآفريند، پيامبر    انسان را مي  

                                                 
  .٣٦٩٦, ترمذی, ٢٤١٧ مسلم − ١
 . و عدوی گفته است كه از مجيع جهات صحيح است٣٥; نسائی در اخلصائص١/٨٨ امحد − ٢
 . امحد و ضياء از سعيد بن زيد و آلبانی در صحيح اجلامع آن را صحيح دانسته است− ٣
 .جهت صحيح است و عدوی گفته كه از هر ١/٣٣٥, ابويعلی, املسند, ١/١٠٣ امحد − ٤
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  .1كينه مرا به دل نداردكسي   و جز منافقداردن
 از  كبراي ما تعريـف كـرد كـه فاطمـه            علي  :  ليلي نقل شده كه گفت     ن ابي از اب 

  به نـزد    ك  آوردند، فاطمه   ص و كنيزاني را نزد پيامبر    ناليد،   شدت آسياب كردن زياد مي    
در كارهاي منزل كمـك كنـد   او را  د تا   رفت تا از ايشان درخواست كنيزي كن       صپيامبر  
وقتي .  را ديد و موضوع را به او گفت        ك عايشه   در اين وقت  ،  را نيافتند   ص پيامبرولي  

 نزد ما آمد    صپس پيامبر   . بر داد   خ آمدن فاطمه را به او       ك آمد، عايشه    صكه پيامبر   
برجاي خود  : خواستم برخيزم كه گفت   . در حالي كه ما بستر خواب را فراهم كرده بوديم         

: ام احساس كردم و گفـت      بنشينيد و ميان ما نشست به طوري كه سردي پايش را بر سينه            
وقتي كه   ، به شما بياموزم   درخواست كرده بوديد  كه  دوست داريد بهتر از آن چيزي را        آيا  

  بار الحمـد   33 بار سبحان اهللا و      33 بار اهللا اكبر،     34 دكني  فراهم مي   براي خوابيدن  بستر را 
  .2 اين از خادم براي شما بهتر استكههللا بگوييد 

 اميـر   ــ گويد كه مردي نزد سهل بن سعد آمد و گفت اين فالني              ابن ابي حازم مي   
ـ مدينه ؟ زنـد  با چه اسمي او را صدا مي: فتگ ،زند  را بر باالي منبر صدا مي  علي 
 صقسم بخدا اين اسم را پيامبر       : خنديد و گفت  سهل  . گويد به او ابوتراب مي   : گفت

اي : بر او گذاشته است و او نيز هيچ اسـمي را بيـشتر از ايـن دوسـت نـدارد، گفـتم                     
رفت و سپس    كنزد فاطمه    علي  :  گفت قصه از چه قرار است ؟     ) سهل (ابوعباس
  وارد شـد و    كبـر فاطمـه      صپيـامبر   .  و در مسجد دراز كـشيد      آمديرون  از خانه ب  
مسجد است، پس به سوي او رفـت و ديـد            در:  گفت 3پسر عمويت كجاست؟  : فرمود

 و خاك به پشتش چسبيده است و شروع كرد به پاك كـردن              هكه عبايش از تنش افتاد    
  .4برخيز اي ابوتراب، برخيز اي ابوتراب: گفت خاك از پشت او و مي

                                                 
  .٣٧٣٦, ترمذی, ٧٨ مسلم − ١
 .١/١٣٦; امحد ٢٧٢٧; مسلم ٣٧٠٥ بخاری − ٢
ميان من و او جر و بحث پيش آمد و مرا ناراحـت كـرد و بـريون :  آمده كه گفت٢٤٠٩ ومسلم ٤٤١ در روايت بخاری − ٣

 .رفت و چيزی به من نگفت
 .٣٧٠٣ بخاری, − ٤
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 بـه جنـگ     صرسـول اهللا    وقتي  : كند كه گفت   مصعب بن سعد از پدرش نقل مي      
آيا مرا همراه زنـان و      :  گفت   علي ،كرددر مدينه   تبوك رفت علي را جانشين خود       

آيا راضي نيستي كه بـراي مـن بـه منزلـه هـارون              : پيامبر فرمود گذاري؟   ها جا مي   بچه
  .1امبري نخواهد آمدبراي موسي باشي با اين تفاوت كه بعد از من پي

در مـسجد نشـسته     دو نفر ديگـر      ومن  : از سعد بن ابي وقاص نقل شده كه گفت        
 بـا نـاراحتي بـه مـن         ص رسـول اهللا     ، كـرديم  علـي   شروع به انتقـاد از      م كه   يبود

نگريست به طوري كه ناراحتي از صورتش پيدا بود و من از اين ناراحتي او بـه خـدا                   
  .2؟ هر كس كه علي را بيازارد، مرا آزرده استشده استشما را چه : فرمود. پناه بردم

 مكه فرستاد    به ني مشرك از برائت    منظور  او را به   صاز ابوبكر نقل شده كه پيامبر       
نبايـد  هـيچ شخـصي      و   ، ندارد  گزاردن را  حق حج هيچ مشركي   كه از آن سال به بعد       

و كسي كه بـا      ،شوند  و جز انسانهاي مسلمان وارد بهشت نمي       ،بدون لباس طواف كند   
ش از مـشركان بـري   ل و خدا و رسـو ، بر پيمان خود بماند    دارد  پيماني صرسول اهللا   

 و او   سابوبكر بر برو به   :  فرمود  به علي    سپس، فرمودسه بار اين را     : گفت. دنهست
اين كـار را انجـام       علي  : گفت.  و تو آن پيام را برسان      ،به مدينه نزد من برگردان    را  

 ص اي رسـول خـدا    : و گفـت    آمد گريست  صبوبكر نزد پيامبر    داد و هنگامي كه ا    
جز خير چيزي در تو نيست ولي من خواستم كه فردي           : اي؟ گفت   در من ديده   ىچيز

  .3 باشداز اقوام نزديك مناين كار را انجام بدهد كه 
 در ذي القعـده بـه عمـره رفـت و            صوقتي پيامبر   : گفت نقل شده كه     از براء   

بـه ايـن    مانـد پيمـاني     ب روز در آنجا     3ند تا اينكه او بيشتر از       اهل مكه خودداري كرد   
: گفتنـد .  آن را قبـول دارد     ص اين چيزي است كه محمد رسول اهللا      : نوشتندمضمون  

 مانع مانـدن    دانستيم كه تو رسول خدا هستي،      شناسيم، اگر مي   ما با اين اسم تو را نمي      

                                                 
 .٢٤٠٤; مسلم ٤٤١٦ بخاری, − ١
 ., او حديث حسن است٧٨ امحد در فضائل الصحابة ٢/١٠٩يعلی,  ابو− ٢
 . و از متام جهات صحيح است١/٣ امحد− ٣
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 و  صمـن رسـول اهللا      : گفـت  ولي تو محمد بن عبداهللا هستي،        شديم تو در مكه نمي   
 علـي   .  را پـاك كـن     ص رسـول اهللا  : سپس به علي گفت   . محمد بن عبداهللا هستم   

  آن عهدنامـه را برداشـت  صكنم و رسول اهللا  قسم بخدا هرگز آن را پاك نمي  : گفت
 كـسي ، اين عهد محمد بن عبداهللا اسـت      :  نوشت ،در حالي كه سواد نوشتن نداشت      و

كـه  مكـه   اهـل   و كـسي از     ، شمشيري كه در غالف باشد    مگر   ،اسلحه وارد مكه نكند   
 خواسـت در    شاصـحاب كسي از   و اگر   ، همراه خود نبرد  قصد پيروي از پيامبر را دارد       

 وقتي كه وارد مكه شدند و مدتشان بـه پايـان رسـيد، بـه              ،دنمكه بماند، مانع آنها نشو    
يـامبر  د، پبه دوستت بگو كه فرصتش تمام شد، و از مكـه بيـرون بـرو          : گفتند علي  
زد   و فريـاد مـي  دويد مي از مكه بيرون رفت كه دختر حمزه به دنبال او             در حالي  ص
اينجا بود  ، دختر عمويت را بردار   : علي دستش را گرفت و به فاطمه گفت       . عمو...عمو
من او را بر :  گفت علي  . با هم نزاع كردند   مساله   علي و زيد و جعفر بر سر اين          كه
دختر عموي تو است و خالـه او زن  :  و جعفر گفت، من استدارم او دختر عموي    مي

اش داد و     او را بـه خالـه      صدختر برادرم است، پس پيـامبر       :  و زيد گفت   ،من است 
 و بـه    ،تو از منـي و مـن از تـوام         : گفت  و به علي     ،خاله به منزله مادر است    : گفت

آزاد  برادر و    تو: و به زيد گفت   ، تو در خلقت و اخالقت شبيه من هستي       : جعفر گفت 
 بـا دختـر حمـزه ازدواج        چـرا :  گفـت  صامبر   بـه پيـ     علـي  و،  ما هـستي   ي شده
  .1دختر برادر شيري من استاو :  فرمودندصيامبر پكني؟  نمي

  سه چيز گرانبهاتر از دنيا و آنچه كه در آن است
چه : سفيان به سعد امر كرد و گفتي معاويه بن اب: يدگو سعد بن ابي وقاص مي

 صسه چيز از رسول اهللا : ؟ گفتگويي مي نبدتراب ي شود كه تو به اب  مي مانعچيز
 از يكي شنيدم كه در صاز رسول اهللا ، شود مانع از بد گفتن به او ميشنيدم كه 

 اي رسول خدا آيا مرا با زنان و :جنگها او را جانشين خود كرده بود و علي گفت

                                                 
 .; و ترمذی به اختصار بيان كرده است٤٢٥١ بخاری − ١
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شوي كه براي من به  آيا راضي نمي: فرمود به او ص؟ رسول اهللا كني رها ميها  بچه
م ود، منزله هارون براي موسي باشي با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري نخواهد آمد

پرچم را به دست مردي خواهم داد كه خدا و : فرمود در جنگ خيبر شنيدم كه اينكه
تا  و ما منتظر بوديم ،رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند

 چشمش  و او با حالتي كهرا نزد من بياوريدعلي  :فرمود آنگاه، اين مرد را بشناسيم
 در چشمش تف كرد و پرچم را به او داد و خداوند صكرد، آمد و پيامبر  درد مي

«  ¼  ½    } :  آيه نازل شدكه هنگاميكه اينموس ، او فتح كردبه فرماندهيخيبر را 
  ¿  ¾z .)براي مباهلهما فرزندان خود را ياييد ب: بگو«) 61: آل عمران 

 علي و فاطمه و حسن و صول اهللا رس .»دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را
  .1خداوندا اينها خانواده من هستند: حسين را فرا خواند و گفت

  :علي بن ابي طالب مي فرمايد
  . و حمزه سيدالشهداء عمويم است، دامادش هستممن  وم برادرص محمد

  .، برادرم استندك همراه مالئكه پرواز ميروز  شب و كه يو جعفر
  .و دختر محمد همسر من است و گوشتش با گوشت و خونم آميخته است

 كـدام يـك از شـما        منزلت فرزندان من از فاطمه هستند پس        صو دو نوه پيامبر     
  .من استمنزلت مثل 

 ،يـشان كنـد    تا خود را فـداي ا       بر بستر او خوابيد    صبراي نجات پيامبر     علي  
  . بسترش را با فاطمه خوشبخت گرداند تا راضي باشدخداوند نيز

كـه   اجتماع شياطين قريش را در دارالندوه و در روزي           هوالنهايه  ابن كثير در البداي   
 ذكر كرده است و آنچه كه در ميانشان و ميـان ابليـسي كـه بـه                  هموسوم به يوم الزحم   

 نتيجـه آن گردهمـايي اتفـاق      ، ه اسـت  جدي در آمده بـود، بيـان كـرد        شكل پيرمردي ن  
  .شد ابوجهل بن هشام راينظرشان بر 

                                                 
 .١/١٨٥; امحد٣٧٢٤; ترمذی ٢٤٠٤ مسلم در طرق احلديث, − ١
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گزينيم و يك شمشير  اي جواني با نسب از ميان خود بر مي از هر قبيله: ابو جهل گفت
اي بـه   فرستيم تا هر كدام ضربه  به سوي محمد مي آنها را   دهيم، سپس  برنده را به آنها مي    

ستش راحت شويم و آنها اگر اين كار را بكننـد خـونش             او بزنند و او را بكشند و ما از د         
 و  ،توانند با تمام اين قبايل بجنگند      شود و بني عبدمناف نمي     در ميان تمام قبايل تقسيم مي     

 جبرئيـل نـزد     ،مام آنها براين نظر موافقـت كردنـد        سپس ت  ،كنيم اش را پرداخت مي    ما ديه 
  . نخوابامشب در بستر خودت:  آمد و به او گفتص رسول اهللا

 جمـع شـده     صبر در خانه پيامبر     مشركين  وقتي كه يك سوم شب سپري شده بود،         
 وقتـي كـه رسـول اهللا   . بودند و از دور مراقب او بودند تا بخوابد و به او حملـه كننـد         

بر بستر من بخواب و ايـن ملحفـه         :  جاي آنها را ديد به علي بن ابي طالب گفت          ص
 .رسد و نترس كه گزندي از آنها به تو نمي        من را روي خودت بكش و در آن بخواب          

سپس در حالي كه    . بر تنشان بود كه شبها با آن مي خوابيدند         لباسي   ص و رسول اهللا  
\  [  ^  _  `  c  b  a  }  :كرد، بيرون رفت   اين آيات را تالوت مي    

   e  d  u  t  s  r  q  p    o    n  m  l    k      j  i  h  g  f
  w  v    y  x  h  g  f  e   d  c  b  a  ̀   _  ~  }  |  {  z 

  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  iz . )9-1: يس( .  
بـر راهـى     هـستى، ) خداوند(كه تو قطعا از رسوالن       .سوگند به قرآن حكيم    .يس«

 اين قرآنى است كه از سوى خداوند عزيـز و رحـيم نـازل شـده     ؛)قرار دارى (راست  
فرمـان  ! ا بيم دهى كه پدرانشان انذار نشدند، از ايـن رو آنـان غافلنـد     تا قومى ر  . است

ما در گردنهـاى  ! آورند درباره بيشتر آنها تحقق يافته، به همين جهت ايمان نمى      ) الهى(
ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به بـاال نگـاه داشـته               آنان غلهايى قرار داديم كه تا چانه      

ــان ســدى قــر! اســت ــم، و در پــشت سرشــان ســدىو در پــيش روى آن  و ؛ار دادي
  .»!بينند ايم، لذا نمى چشمانشان را پوشانده
خواست   سپس به آنجا كه مي، بر سر تمام آنان خاك پاشيدصسپس رسول اهللا 
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منتظر : منتظر چه چيزي هستيد؟ گفتند:  آمد و گفتمشركينرفت، سپس كسي نزد 
 بخدا محمد بيرون رفته خداوند شما را خوار كند، قسم:  هستيم، گفتص محمد

 شما چه كرده است؟ هر ابينيد كه ب است و بر سر تمام شما خاك ريخته است و مي
، سپس كردند را از سرشان پاك ميكشيد و خاك   بر سرش ميشكس از آنها دست

 خوابيده و ملحفه او را بر صوارد خانه شدند و علي را ديدند كه در بستر پيامبر 
ش ا هاست كه بر ملحف ص  اين محمدكهقسم بخدا : گفتند. خود كشيده است

كه آن قسم بخدا : گفتند. از بستر برخاست  علي چيزي نگذشت كه، خوابيده است
  .شخص به ما راست گفت

ترين شبهاي دعوت     استقبال كرد و در سخت     ص با شجاعت از دعوت پيامبر       1حيدر
دانـد   مـي  كـه خوابـد     مي صپيامبر  بستر  حالي در   مرد در   بزرگ    آن در بسترش خوابيد،  

وقتـي  . دارنـد را    است  قصد كشتن فردي كه در بستر خوابيده        كه پشت در هستند  كساني  
 بسترش را با فاطمه دختـر        ناراحتي آن شب را تحمل كرد، خداوند       صكه بخاطر پيامبر    

 دخترش را   صو پيامبر   .  كه در لباس كمال بود     اي  خوشبخت گرداند، فاطمه   صپيامبر  
اي مملـو از ليـف و         زره خود را به او هديه كرد و به همراه فاطمه نيز پارچـه              به او داد و   

  .پشم و ظرف و كاسه و آسياب و دو جوراب نيز فرستاد
چيـز ديگـري     او غيـر از يـك پوسـت مـيش            در حالي همسر علي شد كـه      فاطمه  

 و او   ،خـورد  د و روزها بـر روي آن غـذا مـي          يخواب ميكه شب بر آن     پوستي  ، نداشت
  .خودش خادم خودش بود

  .قسم بخدا كه او ضرر نكرد
خـواهي كـه     آيـا نمـي   :  به فاطمه گفت   صدر صحيحين آمده است كه رسول اهللا        

  .بزرگ و سرور زنان اين امت يا زنان مؤمن باشي
فاطمـه پـاره تـن      :  گفت صسور بن مخرمه آمده كه رسول اهللا        از م  در صحيحين 

                                                 
را حيدر ناميد ماننـد شـري جنگلهـای بـدمنظر, و من كسی هستم كه مادرم م: گويد  لقب علی بن ابی طالب است كه می− ١

 .حيدر مهان شري است
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  .، مرا ناراحت كرده استمن است، هر كس او را ناراحت كند
: بهشت مشتاق سه نفر است    :  فرمود ص رسول اهللا :  نقل شده كه گفت     از انس 

  . و اين بهترين پاداش است1علي، عمار و سلمان
   در راه خداات نوراني از جهاد و مبارزه علي صفح

 در راه خدا است كه بـر پيـشاني تـاريخ    اينها صفحاتي نوراني از مبارزات علي     
گردد و مشتاق آن است مانند اشتياق كسي كه           شده است و به دنبال شهادت مي       نوشته

  .گردد در صحراي خشك و سوزان به دنبال آب خنك مي
   در جنگ بدرمبارزه علي 

  .در غزوه بدر آن سواركار شجاع براي جهاد در راه خدا بيرون رفت
سوار به نوبت  نفر  سه هرما در جنگ بدر:  نقل شده كه گفت از عبداهللا بن مسعود

، بـا هـم بودنـد      ص رسـول خـدا      و ابولبابه و علي بن ابي طالـب         شديم كه  ميشتر  يك  
يكي از دو نفر ديگـر سـوار بـر            رسيد كه پياده برود و     صنوبت پيامبر   : يدگو اهللا مي عبد

:  فرمـود  صپيـامبر   . رويـم  راه مي پياده  به جاي شما    ما  : ابولبابه و علي گفتند   ، شتر شوند 
  .2نيازتر نيستم  براي كسب اجر نيز از شما دو نفر بيمن قويتر نيستيد وشما از 

 و شمـشيرها بـر بـاالي        شود ميدر سرزمين شرف و جهاد جايي كه زبانها ساكت          
  .قهرمان ما علي بن ابي طالب اينگونه موضع بزرگي داشت گويد ميسرها سخن 

و برادرش بـه دنبـال      و پسرش    آمدعتبه بن ربيعه جلو     : فرموداز علي نقل شده كه      
ـ  كنـد  مـي بارزه  مبا ما تن به تن      چه كسي   : گفت  و مي  آمدند مياو    از انـصار    اني؟ جوان
بگوييـد از     خود را معرفي كنيد و     :عتبه از آنها پرسيد   ، لند شدند تا با آنها مبارزه كنند      ب

 عتبـه ، ن هـستند   فـال  پاسخ دادند كه فـالن و     به او   جوانان انصار   ، يد هست  اي چه قبيله 
  سـپس رسـول اهللا     ،خـواهيم  ما نيازي به شما نداريم ما تنها پسرعمويمان را مي         : تگف

                                                 
 .١٥١٨اند وآلبانی در صحيح اجلامع آن را حسن دانسته است   ترمذی, حاكم در املستدرک از انس نقل كرده− ١
 . و اسنادش حسن است٣٥٤, طيالسی, ١/٤١١ امحد− ٢
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پـس حمـزه در     .  بن حـارث   هبرخيزيد اي حمزه و اي علي و اي عبيد        : فرمودند ص
او را نيز از پـا       ايستادم و و من در مقابل شيبه      ، او را از پا در آورد      ومقابل عتبه ايستاد    

 و همـديگر را بـه شـدت         ،خـورد ادامـه يافـت      زد و  و ميان عبيده و وليـد     ، در آوردم 
كه مجروح شده بود از     زدند، سپس به وليد حمله كرديم و او را كشتيم و عبيده را               مي

  .1زمين بلند كرديم
مـن اولـين كـسي    : كنـد كـه گفـت     نقل ميباد از علي بن ابي طالب    عقيس بن   

و قـيس  . شـوم  يمـ  حاضر خصومتهستم كه در روز قيامت در پيشگاه خداوند براي          
: حـج (r  q     p  o  n  z}  :اين آيه در مورد آنها نازل شد      : بن عباد گفت  

 .»اينان دو گروهند كه دربـاره پروردگارشـان بـه مخاصـمه و جـدال پرداختنـد                « .)19
يـا   - ه حمـزه و علـي و عبيـد        ... كساني كه در جنگ بدر با هم مبـارزه كردنـد           :گفت

  .2 بودنده و وليد بن عتبه بن ربيعهيعه و عتب بن ربه و شيب-  بن حارثهابوعبيد
  مبارزه علي در جنگ خندق

 سواركار قريش يعني عمرو بن عبدود براي        ادر جنگ خندق اين موقعيت بزرگ ب      
  .او پيش آمد

عمرو بن عبدود عامري در جنگ بدر كبري حاضر شد و تلخـي شكـست بعـد از            
روغن بـه   كه محمد را نكشد     تا وقتي   و نذر كرد    . چشيدرا  زخمي شدن در اين جنگ      

بنابراين او اولين سواركاري بود كه از خندق به سوي مـسلمانان پريـد و               . سرش نزند 
 و علي بن ابي طالب همراه چند نفـر از           ،همراه او چندين سواركار ديگر قريش بودند      

ي كـه مـشركين از آن       ا هتوانـستند آن نقطـ    كـه   اين تا   ه مقابله با آنها شتافتند    مسلمانان ب 
  .يده بودند بر رويشان ببندند و به آنها اجازه ندهند به طرف ديگر خندق برسندپر

اينكـه   جنگيد تا     آنقدر  بن عبدود عامري در جنگ بدر      وعمر: گويد ابن اسحاق مي  
، شـود  در جنـگ احـد حاضـر         نتوانست به سبب زخمي شدن شديد زمين گير شد و        

                                                 
 .١/١١٧, امحد٢٦٦٥ صحيح, ابواود, − ١
 .مزی در االطراف آن را به نسائی نسبت داده است و ٣٩٦٥ بخاری − ٢
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ـ      شروع شد او     خندقوقتي كه جنگ     ا مكـانتش را بـه ديگـران        سوار بر اسب ايستاد ت
  .  علي بن ابي طالب با او جنگيدوجنگد؟  چه كسي با من مي:  و گفتنشان دهد

عمرو بن عبدود نيزه به دست ايستاده بود و         :  آورده است كه   هبيهقي در دالئل النبو   
 يا رسـول اهللا   : برخاست و گفت   جنگد؟ علي    داد كه چه كسي با من مي       ندا سر مي  

 عمـرو نـدا سـر داد و         دوبـاره . او عمرو است، بنـشين    : گفت. گمجن  من با او مي    ص
پـس كجاسـت آن     : كسي نيست كه با من بجنگد؟ و به آنها هشدار داد و گفت            : گفت

شود، آيا كسي نيست بـا مـن         كنيد هر كس كشته شود وارد آن مي        بهشتي كه گمان مي   
او  بـا    ص مـن اي رسـول خـدا      :  برخاسـت و گفـت      علي   براي بار دوم  ! بجنگد؟

بـا صـداي    :  گفـت   عمرو فرياد كـشيد و     پس براي بار سوم   س. بنشين: گفت. جنگم مي
   آيا مبارزي نيست؟گويم يم و به جمعشان زنم يمگرفته و خشن فرياد 

او : گفت. جنگم  من با او مي    ص اي رسول اهللا  :  برخاست و گفت    سپس علي   
 بـه سـمت   لـي  ع،  به او اجـازه داد ص عمرو باشد، رسول اهللا : گفت. عمرو است 

 عجله نكن، كسي به صداي تـو پاسـخ   :در حالي كه به او مي گفت     عمرو حركت كرد  
  . ناتوان نيستداده است كه

تـو را بـه سـه       : وقتي كه علي به سمت عمرو رفت تا با او مبارزه كند به او گفـت               
: گفـت . قبول است : عمرو گفت . كنم كه بايد يكي از آنها را قبول كني         چيز دعوت مي  

كنم كه شهادت بدهي كه خداوند يگانه است و خدايي غير از او نيست و                 مي دعوتت
عمـرو  .  و تـسليم پروردگـار جهانيـان باشـي         فرستاده خداست  صمحمد رسول اهللا    

و دوم بـه شـهرت برگـرد،        :  گفت علي  . رها كن اي برادر اين درخواست را      : گفت
 مردم هستي و اگـر       يافتي خوشبخترين  راستگو  و  را صادق  ص اگر محمد رسول اهللا   

اين چيزي اسـت كـه      : عمرو گفت . خواهي بكن  يكه م او را دروغگو ديدي هر كاري       
: عمرو گفـت . گويند، چگونه قادر به اداي چنين نذري باشم     زنان قريش نيز آن را نمي     

سواركار مشهوري كه بـيش از      ، سواركار قريش خنديد  . مبارزه: سومي چيست؟ گفت  
ايـن خـصلتي اسـت كـه هيچگـاه تـصور            : گفت ي   به عل  ، هشتاد سال سن داشت   
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: تو كيـستي؟ گفـت    : سپس به علي گفت   . كردم فردي از اعراب مرا از آن بترساند        نمي
عمـرو  . من علي پسر ابـي طالـب هـستم        : پسر عبد مناف گفت   : گفت. من علي هستم  

تر هستند كجايند؟ قـسم بخـدا دوسـت          اي برادرزاده، عموهايت كه از تو مسن      : گفت
در . ولي من بخدا قسم دوست دارم كه تو را بكـشم          : علي گفت .  تو را بكشم   دارم كه 

آن هنگام عمرو شديداً عصباني شد و از اسب پايين آمـد و شمـشيرش را در آورد و                   
سپس با عصبانيت به سوي علي آمد و علي سپرش را جلو            . مانند يك شعله آتش شد    
مشير در آن گير كـرد و بـه         اي به آن زد و آن را شكست و ش          او گرفت و عمرو ضربه    

اي به رگ شانه او زد و او افتـاد   سر علي اصابت كرد و او را زخمي كرد و علي ضربه         
شنيدند و مردم دانستند كه علي      را   تكبيرصداي   صو جيغ و داد شروع شد و پيامبر         

ه است عمرو را كشت.    
 زره   عـرب  زيـرا  ،نداشـتي  را بر   عمـرو  هر ز چـرا : گفت مبه علي    عمر بن خطاب  
با اشتباهي كه كرد جان مـرا        را زدم و او      عمرومن  : گفت علي  . بهتري از آن ندارد   

مـشركان  . بـردارم ش را   ا هزرهـ حيـا كـردم كـه       ) عمـرو ( و از پـسرعمويم      حفظ كـرد  
 فرستادند و جسدش را به ده هـزار درهـم خريدنـد و              ص نزد رسول اهللا  ي  ا هفرستاد

 و چيـزي    ،د، چرا كه جسد كثيفي است     جسدش را به آنها بدهي    :  گفت ص رسول اهللا 
  .1از آنها قبول نكرد

  ر را توسط او فتح كردبصاحب پرچمي كه خداوند خي
 بـراي او شـهادت داد كـه او          ص  است كه در جنگ خيبر رسول اهللا       اين علي   

 و خداونـد    ،خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارنـد               
  .د كردخيبر را توسط او فتح خواه

فـردا ايـن    :  در جنگ خيبر گفت    ص  نقل شده كه رسول اهللا     از سهل بن سعد     
كند و خدا    پرچم را به دست كسي خواهم داد كه خداوند خيبر را به دست او فتح مي               

: يـد گو سهل مـي  و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند،               

                                                 
 .٤/١٠٦النهاية, حافظ ابن كثري,  البداية و− ١
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؟ داده ميـشود   به دست كداميك از آنها       مردم آن شب در اين فكر بودند كه فردا پرچم         
 آمدند و از او خواستند كه پرچم را بـه           ص وقتي كه صبح شد همگي نزد رسول اهللا       

بـه ايـشان گفتنـد كـه چـشمش درد           ، ا شـد  را جوي  علي  از   صپيامبر  ، آنها بدهد 
 ، كردي شفا آب دهانش را در چشمش انداخت و براي او دعا          ص  رسول اهللا  ،كند مي

 علـي . داشت و پرچم را بـه او داد       خوب شد و گويي كه اصالً دردي ن          كامال علي  
آهـسته   آرام و : شـوند؟ گفـت    مثل ما   اينكه  اي رسول خدا، آيا با آنها بجنگم تا         : گفت

كنـي و حـق خداونـد را         يمسپس آنها را به اسالم دعوت       . شوي وارد محوطه آنها مي   
  را توسـط تـو    يـك نفـر از آنهـا      خداونـد   دهي، قسم به خدا اگر       براي آنها توضيح مي   

  .1شتران سرخ رنگ است بهتر از كند اجر اين كار براي توهدايت 
اين پرچم را بـه    :  در جنگ خيبر گفت    ص نقل شده كه رسول اهللا     از ابوهريره   

دست كسي خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند فتح را توسط او                 
فرمانـدهي  آرزوي    وقت ديگر  ز آن روز هيچ   بج: عمر بن خطاب گفت   . دهد انجام مي 
 هجوم آوردند به اميـد      ص مردم به سمت رسول اهللا    : گويد راوي مي . مكردو امارت ن  

طالب را فـرا خوانـد و         علي بن ابي   ص سپس رسول اهللا  . اينكه پرچم را به آنها بدهد     
 علي  . دهد دستان تو انجام مي     تا خداوند فتح را بر     مستقيم به سوي آنها برو    : گفت

 ايـن مـردم     بر چه اساسي با   اي رسول خدا    : گفت چند قدمي كه حركت كرد ايستاد و      
 ايمـان  صبا آنها بجنگ تـا بـه يگـانگي خداونـد و رسـالت محمـد             : بجنگم؟ گفت 

اگر اين كار را كردند، خون و اموال آنها جز بـه حـق بـر تـو حـرام اسـت و               . بياورند
  .2حسابشان با خداست

 بـه دليـل     صدر جنگ خيبر علي از پيامبر       : گفتكرده كه   و بخاري از سلمه نقل      
 بجـا   ص مـن از رسـول اهللا     :  گفـت  علي  ،  عقب افتاده بود   چشم دردي كه داشت   

خيبر فرا رسـيد    وقتي كه شب فتح     ،  ملحق شد  ص به پيامبر    سپس علي   ! ام؟ مانده
                                                 

 .٤٦, نسائی در فضائل الصحابه ٢٤٠٦, مسلم٤٢١٠ بخاری − ١
 .٢٤٤١ و طيالسی ٢/٣٨٤, امحد٢٤٠٥ مسلم − ٢
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فردا اين پرچم را بـه دسـت كـسي خـواهم داد كـه خـدا و              : فرمودند ص رسول اهللا 
خـدا و رسـولش را دوسـت دارد و      : اينكـه فرمودنـد    يـا    ،ولش او را دوست دارند    رس

  مـا نـزد علـي        :گويد راوي مي ، دهد  او انجام مي   يا هه فرماند را ب خيبر  خداوند فتح   
 آمـد   ص نزد پيامبر    وقتي كه علي     ،بوديم و اميدوار بوديم كه پرچم را به ما بدهد         

  .1بر دست او انجام داد فتح را  پرچم را به دست او داد و خداوندايشان
 پرچم را به اهتزاز در آورد       ص رسول اهللا : ندنقل شده كه گفت    از ابوسعيد خدري    

:  فرمـود  .من: كند، فالني آمد و گفت     گيرد و حقش را ادا مي      چه كسي آن را مي    : فرمودو  
 بـه   قسم: فرمود صپيامبر  . خير: پيامبر فرمودند ،  من : آمد و گفت    ديگري پس مرد . خير

كنـد،   دهم كه فـرار نمـي      كسي كه محمد را اكرام كرده است، پرچم را به دست كسي مي            
 خداوند خيبـر و فـدك را بـر   اينكه  تا  به سوي خيبر تاخت سپس علي. بگير اي علي  

  .2برگشتبه غنيمت بردن محصوالت كشاورزيشان  او فتح كرد و با اندست
 مـرا بـه   ص رسـول اهللا : فـت  بن اكوع در مسلم آمده است كه گ   هدر حديث سلم  

:  فرمـود  صپيـامبر   ، چشم درد داشت  را در حالي يافتم كه       او   ، فرستاد دنبال علي   
 و خـدا و   ،اين پرچم را به دست كسي خواهم داد كه خدا و رسولش را دوسـت دارد               

آوردم تا بـه     پس علي را كه چشم درد داشت،      : گفت.  او را دوست دارند     نيز رسولش
د و  و و او در چشمان علي تف كـرد تـا چـشمش خـوب شـ                 رسيديم ص رسول اهللا 

  . پرچم را به او داد
  : و گفتاز لشكر مشركين فرياد زدمرحب آنگاه 

  .اي هستم تجربه خيبر شاهد است كه من مرحب هستم و خواهان سالح و قهرمان با
  .ام ور شده ام، شعله و به هر جنگي كه روي كرده

ناميد ماننـد   ) شير(ه مادرم مرا حيدر     من همانم ك  : گفتدر جوابش    سپس علي   
  .منظر كه بسيار باتجربه و كارآزموده است شير در جنگلهاي بد

                                                 
 .٢٤٠٧, مسلم ٣٧٠٢ بخاری− ١
 . است و اسنادش حسن٩٨٧ در فضائل الصحابه ٣/١٦ امحد, − ٢
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  .1اي بر سر مرحب زد و او را كشت و فتح بر دست او انجام شد پس علي ضربه: گفت
  : نوشته شده بودشكه به عبري بر شمشيربود  سواركاران يهود ازمرحب 

  .شود  آن را بچشد، هالك مي كس طعمراين شمشير مرحب است ه
  . روي زمين افتادشي به او زد و سرش را دو نيم كرد و شمشيرا هسپس علي ضرب

علي با فرمانده يهوديان بعـد       قبل از كشتن او، علي برادرش حارث را كشته بود و          
از آنكه با زبير مبارزه كرد، جنگيد و اين فرمانده چابك عامر نام داشت كه علـي او را                   

وقتي كه عامر ظاهر شد، پنج ذرع بود؟ و         :  گفت ص رسول اهللا . ل قلعه كشت  در مقاب 
 دو زره داشـت و لباسـي        ؛او بسيار قد بلند و درشت بود وقتي كه نداي جنگ سر داد            

كنـد؟ مـردم از او دور        چـه كـسي بـا مـن مبـارزه مـي           : زد آهني پوشيده بود فرياد مي    
اي بـه او نرسـيد تـا          و هيچ صدمه   شدند و علي با او جنگيد و چند ضربه به او زد            مي

خداونـد قلعـه نـاعم را بـر           و .2را زد و افتاد و سالحش را برداشت       اينكه ساق پايش    
خوشـا بـه حـال چنـين         .هـاي خيبـر بـود      دست او فتح كرد كه يكي از قويترين قلعه        

  .كنيم صفحات نوراني كه تا زماني كه روح در بدنمان است، آن را فراموش نمي
 س زندگي كرد و از علم و زهد و اخالق واالي او اقتبا            صيامبر  مراه پ  ه علي  

چرا كه او دوسـت و  .  فوت كرد و بسيار براي او ناراحت شد       ص تا اينكه پيامبر     كرد
رسولي را از دست داد، كه بسيار مراقـب او بـود و از رحمـت و علـم و مهربـاني او                       

  . را نيز به او دادك و حتي نور چشمان و ميوه قلبش فاطمه ،بسيار بخشيده بود
 باقي مانـد     همراه و ياور خليفه راشد، ابوبكر         علي   صبعد از وفات پيامبر     

كرد و بـسيار بـه       شناخت و در كارهاي بزرگ با او مشورت مي          قدر او را مي    و ابوبكر 
  .اي ابوالحسن براي ما فتوا بده: گفت رفت و مي سوي علي مي

ميرالمؤمنين شد، او نيز همچنان قـدر و         فوت كرد و عمر ا     و هنگامي كه ابوبكر     
و د  كـر  دانست و از فقـه و ذكـاوت و بـصيرت او اسـتفاده مـي                 را مي  جايگاه علي   

                                                 
 . از سلمة بن اكوع١٨٠٧ مسلم− ١
 .١٢٢ سلسلة معارک االسالم الفاصلة, خيرب, حممد امحد, شاميل, ص− ٢
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  .شد اگر علي نبود، عمر هالك مي: گفت مي
 شـهيد شـد و عثمـان امـور مـسلمانان را بـه دسـت گرفـت و                    وقتي كه عمـر     

خواست، تا    و نصيحت مي   و از او ياري    كرد  مشورت مي  اميرالمؤمنين شد، با علي     
 شد و علي بـا وجـود اينكـه خواهـان     گشودهاينكه عثمان به قتل رسيد و درهاي فتنه  
  .واليت نبود، خالفت را به دست گرفت

  . ايجاد شدماي ميان او و معاويه  فتنه
آنچه كه ميان معاويه و علي بعد از قتل عثمان پـيش            : گويد  مي :حافظ ابن كثير    
و رأي بود كه ميانشان جنگ بزرگي در گرفـت و حـق بـا علـي                  دآمد، ناشي از اجتها   

 صـحيح   و معاويه از ديدگاه جمهور علماي قديم و جديد معذور بود و احاديـث              ،بود
  .1دو گروه استاين در اسالم شاهد 

آنها تا زماني كه در اين دنيـاي         ما مطمئن هستيم كه صحابه همگي عادل هستند و        
خداوند از همـه آنهـا      . راي خدا و ياري دين او بوده است       اند تنها ب   ناچيز زندگي كرده  

  .راضي و خشنود باشد و ما را با آنها در بهشت و قرارگاه رحمتش همنشين گرداند
  خليفه راشد و همت عالي او

 ابوتراب علي بـن ابـي طالـب مملـو از عظمـت و               صزندگي پدر دو نوه پيامبر      
همتي او گـستره وسـيع اوسـت كـه     شكوه و اعجاز بود از جمله بزرگي درون و بلنـد          

كند كه اگـر آنهـا       ها و شكوهها از آن پرتوافشاني مي       ها و بزرگي   ها و فداكاري   قهرماني
مسلمان بزرگي كه اطرافيانش او را از       . مانند را حساب كنيم مثل خواب يا اسطوره مي       

 دانند، عظمـت و بزرگـي      همتي بسيار مملو مي   ظ بزرگي و استقامت و پاكي و بلند       لحا
 و از   شـود  يـاد مـي    بزرگيها و كرامات       در كنار كه تا زماني كه صاحب آن زنده باشد،         

  .كند بزرگي ذاتش خودداري نمي
او بلنـدهمت و قـوي بـود و         : گويـد   مي  نكاتي در وصف علي      هضرار بن ضمر  

ترسـيد و بـا شـب و         داد و از دنيا و تجمـالت آن مـي          سخن نيكو و حكم عادالنه مي     

                                                 
 .٥/٦٢٩ البداية و النهاية, − ١
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كـرد، نفـسش را      ريخت و بسيار تفكر مـي      رفته بود، بسيار اشك مي    نس گ تاريكي آن اُ  
 و ،آمـد  داد و از لباسهاي خشن زبر و غذاهاي خـشك خوشـش مـي              مخاطب قرار مي  

 و انسانهاي ضعيف از عـدالت او نااميـد          ،كردند انسانهاي باطل به قدرت او طمع نمي      
آمدنـد و ناپديـد     مـي هـا  دهم كه او در بعضي از شبها، ستاره        و من شهادت مي    ،نبودند

رد گويي كه   ك شدند و سر او همچنان در محراب و در تفكر بود و شديداً گريه مي               مي
كنـي؟   كني يا مـن را تـشويق مـي         اي دنيا، اي دنيا به من اشاره مي       : گفت شنيدم مي  مي

  ام  داده ت و سـه طالقـ     طالقت بائن است  چرا كه   . هرگز، هرگز، ديگري را فريب بده     
چرا كه عمر تو كوتاه و زندگاني تو حقير و خطرهاي تـو             !!! آن نيست كه بازگشتي در    

  .بزرگ است، آه از كمي توشه و دوري سفر و ترس راه
كرد، تا جـايي      تمام آنچه را كه در بيت المال بود براي مستحقان خرج مي            علي  

كـرد كـه كـف آن را تمييـز كننـد و بـا آب                شد و امام امر مـي      كه بيت المال خالي مي    
  !!خواند شد بر روي زمين شسته شده دو ركعت نماز مي يند وقتي كه تمام ميبشو

اند كـه راز     اين نماز در بيت المال است و بعد از آنكه زمينش را با آب تمييز كرده               
يك معناي بزرگي بود و اجازه به يك دوره جديـد بـود كـه آخـرت بـر دنيـا غالـب                       

  .ه و انسانها و قلبها زياد بودشود و تقوا و پاكي نفوذشان بر دولت و جامع مي
هـا و    كاخ بزرگي كه نوك آن بـا قلـه        ... از او خواسته شد كه كاخ امارت فرو بيايد        

: گفـت   و او مي   ،ببيني تواني آن را   و تا زماني كه مدبر نباشي نمي      ... ها باال رفته بود    فتنه
كه به سـه    شوم و لباس بلندي را       ها است، هيچگاه در آن ساكن نمي       اين قصر پريشاني  

مرا بخوانيد تا به دنيا     : گفت  و سوار بر خرش مي     ،پوشيد درهم از بازار خريده بود، مي     
  .اهانت كنم

  . مقيمي بود كه هيچگاه سفر نكردعلي 
يابـد   و عصر ما اين چنين روش و حكمي را به عنوان استاد دو معلم و هادي مـي                 

يت بر حق يعنـي رد كـردن   الوآموزد كه   كه به تمام حاكمان در هر نسل و عصري مي         
  .شكوه دنيوي و غرور سلطنت
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 بلكـه   ،خالفت علي را خـوب و آراسـته نكـرد         : گويد  مي : امام احمد بن حنبل   
علي خالفت را خوب و آراسته كرد در زهد منازل وااليي را طي كرده بود كه قهرمان                 

وار كـردن   زند، كار تفنني بزرگ او اهانت بـه دنيـا و خـ             كار در آن حلقه مي     هزاهد توب 
بـرد كـه     به طوري كه دستي را به صورت دنيا باال مـي          . غرورهاي نابود شونده آن بود    

  .گفت خورد و به اين غرورها نه مي تكان مي
  . هيچ وقت خانه آجري و تختگاهي نساختعلي : گويد سفيان ثوري مي

رفت و مردم را بـه تقـواي          عصايي داشت كه به وسيله آن در بازار راه مي          علي  
گفـت در     و مـي   ،ترازوها را راست بداريـد    : گفت و مي  كرد خدا و معامله نيكو امر مي     

  . تا اضافه وزن پيدا كندگوشت ندميد
 با دو لباس بيرون آمد يكي را به صورت بلنـد و بـه صـورت ازار                  روزي علي   

: گفت پوشيده بود و ديگري را از يك طرف آويخته و از طرف ديگر بلند كرده بود و                
ام تا از غرور و خودپسندي به دور باشم و در نمازم ايـن بـراي                  دو را پوشيده   من اين 

  . و براي مؤمن سنت است،من بهتر است
  .زاهدترين مردم در دنيا علي بن ابي طالب بوده است: گويد  مي: عمر بن عبدالعزيز

خداوند به علي رحم كند، علي تيـر خـدا بـود كـه بـه دشـمنان                  : گويد  مي : حسن
 و راهـب    ، بـود  ص  و نزديكترين فرد به رسول اهللا      شريفترين و در علم     ،كرد اصابت مي 

كوتـاهي  امـر خـدا     اجـراي    و در    ،داد  و در اموال خـدا اجـازه دزدي نمـي          ،اين امت بود  
 و به وسيله قرآن در باغ ،گرفت و علم و عمل و تصميمش را بر اساس قرآن مي           ،كرد نمي

  .1 و اين علي بن ابي طالب بود،د و همراه شخصيتهاي برجسته بو،سرسبز بود
   راني از پرتو عدل علي و نيصفحات

داد و   ميحكم  خداوند از ابوالحسن راضي باد كه حسن ختام سخن بود و عادالنه             
سهم و نصيبش در پاكي و عدالت و تقوا كافي بود و عدالت او در طول زمـان بـراي                    

  .داي مرتفع باقي مان صاحبان رشد و كمال به صورت مناره

                                                 
  .٧٠−٦/٦٧سيد حسني, .  صالح االمة, د− ١
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اميرالمـؤمنين ولـي در     : آيا از خودم راضـي هـستم كـه بگـويم          : گفت  مي علي  
سختيهاي زمان با مؤمنان مشاركت نداشته باشم؟ قسم بخدا اگـر پـاكي و زاللـي ايـن             

رممكن است كـه    ينيكي و نعمتهاي اين لباس را براي من بخواهي، غ          وعسل و خوبي    
كـنم در حـالي كـه         را رد مي   روريهوي و هوس بر من غالب شود و چاقي و شكم پ           

  .پيرامونم شكمهاي گرسنه وجود داشته باشد
اي مسؤوالن بدانيد كه مردم بر      : گفت  روز جمعه بر منبر مي     علي بن ابي طالب     

اي  حكم عادالنه و تقسيم مساوي از حقوق آنهاست و هيچ حـسنه           : شما حقوقي دارند  
  .1يستز حكم عادالنه يك امام عادل ننزد خداوند محبوبتر ا

كـرد و    كنـد كـه در ميـان مـردم سـخنراني مـي              نقل مـي   عالء بن عمار از علي      
نيست، از اموال شما نه كـم و         قسم به كسي كه خدايي غير از او       ... اي مردم : گفت مي

اي را از جيب پيـراهنش بيـرون آورد كـه پـاك و                شيشه -ام بجز اين   نه زياد بر نداشته   
 است، پس به بيـت المـال آمـد و      دادهه من هديه    اين را دهقاني ب   :  و گفت  -خالي بود 

  :آن را بگيريد و گفت: گفت
  .2خورد رستگار است كسي كه زنبيل خرمايي دارد كه هر روز يك بار از آن مي

  .و در روايتي آمده كه خوش به حال كسي كه زنبيل خرمايي دارد
 خـوراك   يمـان برا، رفتم  علي   به ديدن  قربان    عيد در: گويد مي :عبداهللا بن زرير    

 تـا    به مـا بـدهي     جوجه اردك خداوند تو را اصالح كند، اگر از اين         : گفتيم. آورد 3خزيره
 شنيدم كه صاي ابن زرير از رسول اهللا :  گفت،كند  خداوند خير تو را بيشتر ميبخوريم

كاسـه غـذايي كـه او       : از اموال خداوند براي خليفه جز دو كاسه حالل نيـست          : گفت مي
  .4خورد  و كاسه غذايي كه ميان مردم مي،خورد اش مي همراه خانواده

                                                 
  .٢/٢٨٤ ابن عبدالرب, التمهيد, − ١
 . االسالم; ذهبی, تاريخ٨/٣ ابونعيم, احللية, ابن كثري, البداية, − ٢
 .ريزند پزند و وقتی كه پخته شد آرد بر آن می ريزند و می ای كه آب بر آن می  گوشت قطع قطعه شده− ٣
  كه ابن هليعه در آن است اما راوی آن روايت حرملة از ابن ذهب است كه يكی از عبادله است١/٧٨ حديث صحيح, امحد, − ٤
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اينگونه اين فرد باتقوا عادل بود و چه تقوايي كه از برداشتن اموال امت حتي يـك                 
  . كرد چيز بسيار ناچيز خودداري مي

 علـي بـن ابـي طالـب در خورنـق            نزد: گويد  مي : عنتره بن عبدالرحمن شيباني   
: لرزيـد، گفـتم   از سرما مي وي خودش كشيده بود واي را ر  كه پارچه او را ديدم    ، رفتم

ات حقي را در اين اموال قرار داده است و     اي اميرالمؤمنين خداوند براي تو و خانواده      
  !لرزي؟ تو از سرما مي

ام و اين پارچه را از خانه        قسم بخدا من از اموال شما خودم را محروم كرده         : گفت
  .1ام  يا گفت از مدينه آورده،ام خودم آورده

ابـن  : از جمله عدالتش روايتي است كه علي بن ربيعه والبي آورده است كه گفـت              
اي اميرالمؤمنين، بيت المال مـسلمانان پـر از         : گفت اج نزد علي بن ابي طالب آمد و       بن

و  اج تكيـه كـرد    بـ پـس بـر ابـن ن      !! اهللا اكبـر  :  است گفت  - طالل و نقره   -زرد و سفيد  
 رفت و گفت اين كار من و جـزو اختيـارات مـن              برخاست و به بيت المال مسلمانان     

اج تمـام كوفيـان را جمـع        باي ابن ن  . است و هر جاني دستش به طرف آن دراز است         
در ميان مردم ندا بده و تمام آنچه را كه در بيت المال مسلمانان است به                :  و گفت  ،كن

ا جـايي كـه     ت...  ديگري را فريب بده    -اي زردها و اي سفيدها     :گفت  و او مي   ،آنها بده 
كرد كه آنجا را تمييز كننـد و در آنجـا             و سپس امر   ،آن باقي نماند   دينار و درهمي در   

  .2دو ركعت نماز خواند
 را ديدم كه شمـشيرش      علي  : كند كه گفت    از پدرش نقل مي    : علي بن ارقم  

قسم به كسي كه دانه     . خرد چه كسي شمشير را مي    : گفت فروخت و مي   را در بازار مي   
خريـدن  ام و اگـر پـول         دفاع كرده  صكافد بارها با اين شمشير از رسول اهللا         ش  را مي 
  .3فروختم  را داشتم، آن را نميازاري

                                                 
 . ابونعيم, احللية, ذهبی در تاريخ االسالم خورنق نام جايی است در كوفهابن جوزی در صفة الصفوة آورده است,:  صحيح− ١
  . حسن, ابونعيم در احللية− ٢
 .٨/١٥٧, ابن ابی شيبه, املصنف, ١/٨٣ابونعيم, احللية :  صحيح− ٣
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در حـالي كـه خليفـه مـسلمانان بـود و           گذشـت،   در بازارهاي كوفـه مـي      علي  
كـرد و بـا      يـاري مـي    كـرد و انـسانهاي ضـعيف را        انسانهاي گمشده را راهنمايي مـي     

كرد و در كاخ      مي بر طرف نيازهاي آنها را     كرد و  ورده مالقات مي  و سالخ  انسانهاي پير 
آن  اين قـصر پريـشاني و تـشويش اسـت هيچگـاه در            : گفت مي نشست و  امارت نمي 

  .گزينم سكونت نمي
هـاي   انـساني را در نمونـه   عـدالت    و مـا عظمـت      هنگام سخن از اميرالمؤمنين     

 را كـه بـه   يكـس :  آموخته بودكرش لش بهاو كسي بود كه     ... كشيم آشكار، به تاريخ مي   
 و  ، و به زنـان نزديـك نـشويد        ، و به افراد زخمي حمله نكنيد      ،شما پشت كرده نكشيد   

و خداوند را زياد يـاد      ،  به شما و اميرانتان دشنام بدهند      آنها را اذيت نكنيد هر چند كه      
  .كنيد شايد رستگار شويد

 و در   ،كـرد  حق را برپا مي    :گويد  مي مرحبا بر ابواالسود دؤلي كه در مورد علي         
  .1كرد  و بر دور و نزديك به عدالت رفتار مي،آن ترديدي نداشت

  .برد ها را نچشيد و از غذاهاي دنيوي لذتي نمي و نفسي كه طعم پستي
  .و بر اساس تقوا بزرگ شد ، بودناز زماني كه نوجوان بود غذايش دي

  .اري كردندو با كرم و بخشش رشد كرد و جالل و پايداري او را ي
  . بزرگترين دغدغه او اجراي حدود خداوند و پافشاري بر اجراي آن بودكودكىاز زمان 

كرد و شكـست     شد، دروغ به او پشت مي      انداز مي  وقتي كه صداي حق از او طنين      
  .2خورد مي

 او در حال آماده شدن براي نماز بود بعد از اينكـه            ضربه خورد،    وقتي كه علي    
بـه پـسرانش    ... گذشت تا اينكه اهالي كوفه را براي نماز بيدار كند           كوفه   هاي هكوچاز  

او را با اكرام بگيريد و بگذاريد اگـر زنـده           : بعد از اينكه دانست قاتلش كيست، گفت      
ردم، او را نيز بكشيد و به من         و اگر م   ،تر به قصاص يا عفو او هستم       ماندم خودم اولي  

                                                 
  .٤/١٢٤; اسدالغابة ١٥١−٥/١٥٠ تاريخ الطربی, − ١
  . العلوية, حممد عبداملطلب − ٢
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و كسي را نكـشيد،     ا و غير از     ،او مخاصمه كنم  ملحق كنيد تا نزد پروردگار جهانيان با        
  .1چرا كه خداوند متجاوزين را دوست ندارد

   قاضي اين امت بودعلي 
  .كرد علي بن ابي طالب بر ما قضاوت مي: گويد  ميعمر بن خطاب 

كرديم كـه علـي بـن ابـي        ما با هم بحث مي    :  نقل شده كه گفت      از ابن مسعود  
  .طالب را بر مدينه قاضي كنيم

 مرا به عنوان قاضي به يمن فرستاد،        ص رسول اهللا :  نقل شده كه گفت    از علي   
فرستي در حالي كه سن من كم است و از قـضاوت        مرا مي  صاي رسول خدا    : فتمگ

كند وقتـي    كند و زبانت را ثابت مي      خداوند قلبت را هدايت مي    : اطالعي ندارم؟ گفت  
دومـي  و نشستند، تا زماني كه بـه سـخن          كه دو نفر دعوايي را نزد تو آوردند و جلو ت          

آشـكار و   قضاوت را براي تو     چون اين كار    ،اي قضاوت نكن    گوش نداده  همانند اولي 
 يـا از آن بـه بعـد در قـضاوت         ، بعد قاضي بـودم     به از آن :  گفت علي  . ندك  مي بهتر

  .2شكايتي نداشتم
برم بـه     مي پناه:  كه به علي گفت    م نقل شده كه از عمر شنيد       از ابوسعيد خدري  

  .3 كه ابوالحسن در ميان آنها نباشدخداوند از اينكه در ميان قومي زندگي كنم
 او را بـه     ص كند كه رسـول اهللا      روايت مي   در المناقب از علي      : امام احمد 

اي كه براي صيد شـير كنـده بودنـد،           يمن فرستاد، پس چهار نفر را يافت كه در حفره         
 افتاد و ديگري را گرفت و او نيز نفر سوم را گرفـت    افتاده بودند، نخست يكي از آنها     

و او نيز نفر چهارم را گرفت و همگي با هم افتادند و شير آنهـا را زخمـي كـرد و از                       
اين زخم مردند و اولياي دم آنها شروع به جنگ كردند تا اينكه نزديك بـود همـديگر    

                                                 
 . با ترصف١٥١−١/١٤٨سيد حسني, . فواه, د به نقل از ترطيب اال− ١
بـن حممـد اسنادش صحيح است و شـيخ وصـی اهللا : گويد اند و می  امحد, ابوداود و حاكم در املستدرک استخراج كرده− ٢

  . آن را حسن دانسته است٢/٦٩٩عباس در حتقيق فضائل الصحابه امام امحد 
 .ی, حمب طرب٣/١٦٦, ة مناقب العرش الرياض النرضة يف− ٣



  
  
  
  

  شاگردان مكتب نبوت
 

 ١٢٤

124    

ايـن قـضاوت    كـنم، اگـر بـه        من در ميان شما قضاوت مـي      :  گفت را بكشند، علي    
گرنه شما را از مواجه شدن بـا همـديگر منـع             و ،شود  كه همين حكم مي    راضي شديد 

از ميـان قبايـل    . د و در ميان شـما قـضاوت كنـد         ي بياي ص رسول اهللا به نزد   كنم تا    مي
4جمع كرد و گفت كه بايد     كساني را كه چاه را كنده بودند        

3 ديـه و   1
2 و 1

 يـك ديـه     1
4نفر اول . كامل بدهند 

 و ،گيرد، چون افراد باالتر از خود را نابود كـرده اسـت    ديه مي  1
3كسي كه پشت سر او بوده       

 و  ،گيرد، چون افراد باالتر از خود را نابود كرده است          مي1
2نفر سوم 

 و نفـر چهـارم ديـه        ، باالتر از خود را نابود كرده اسـت        چون فرد گيرد    مي 1
 آمدنـد و در مقـام       ص ولي آنها راضي نشدند تا اينكه نزد رسـول اهللا         . گيرد كامل مي 

مـن ميـان   :  فرمودندصامبر پي، ابراهيم او را ديدند و داستان را برايش تعريف كردند      
ن ما قـضاوت كـرده اسـت،         ميا علي  : كنم، مردي از آن قوم گفت      شما قضاوت مي  

  .1 قضاوت حكم كرد به آنصوقتي كه قضاوت علي را تعريف كردند پيامبر 
   و بخشش و كرم اوعلي 

 تا وقتي كه محـصوالتش بـه   علي بن ابي طالب   : از ابوجعفر نقل شده كه گفت     
ايـن  : گفتم. وقتي كه درگذشت هفتاد هزار درهم بدهي داشت       . صد هزار نرسيد نمرد   

از ميان اقـوام و دامادهـا و آشـنايان و كـساني كـه در                : ا آمده است؟ گفت   دين از كج  
در اين هنگـام  . آمده است كه به آنها داده است      چنين  درآمدهاي دولت سهمي ندارند،     

حسن بن علي برخاست و از اطرافش اموالي را برداشت تا بفروشـد و ديـن او را ادا                   
 و بعد از او حسين نيز هر سال         ،كرد يكند، سپس هر سال بجاي او پنجاه نفر را آزاد م          

 و ديگـر كـسي بعـد از او ايـن كـار را               ،كرد تا اينكه او كشته شد      پنجاه نفر را آزاد مي    
  .2انجام نداد

 بـا او موافقـت   انداخت و علـي    جهيزيه زن مطلقه را دور مي     ابوبكر صديق 

                                                 
 ., حمب طربی٣/١٦٩ مناقب العرشة,  الرياض النرضة يف− ١
  .١٦٠ مكارم االخالق, ص− ٢
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  .انداخت كرد حتي انگشتر را نيز دور مي
 و با اين وجود با ايـن فقـر          ،حالي كه او رئيس بود    فقير شدن را دوست داشت در       

  .ثروتمند شد
  .شريف قوم كسي است كه شرافت نامش را براي آنها جا بگذارد و اموال را رها كند

 بلكـه مجـد و شـكوه و بزرگـي           ،فراواني و كثرت در تنگناها جاي اطمينان نيست       
  .جاي اطمينان است

  .1ر بلندهمتي بنا نشده باشنداموال از اساسش باطل هستند تا زماني كه ب
   و سپاسگزاري او از خداوندعلي 

آمـد، دسـتي بـر شـكمش          وقتي كـه از توالـت بيـرون مـي          علي بن ابي طالب     
  .2دانستند عجب نعمتي است اگر مردم قدرش را مي: گفت ميو كشيد  مي

نعمت به شكر وصل اسـت  : ي از اهل همدان گفت نقل شده كه به مرد    از علي   
يز با زياد شدن وصل است و اينها با هم مقرون هستند، پس خداونـد متعـال                 و شكر ن  

  .3كند، تا زماني كه شكر قطع نشود هيچگاه ازدياد را قطع نمي
  تواضع و فروتني علي 

ديدنـد و او را  علي را در لباس وصـله داري      : از عمرو بن قيس نقل شده كه گفت       
و اقتـدا   مـؤمن بـه ا    : ولـي او گفـت     به خاطر پوشيدن لباسش مورد عتاب قرار دادنـد        

  .4كند و قلبش خاشع اوست مي
 را ديدم كه دست و پاي عباس        علي  : از صهيب خادم عباس نقل شده كه گفت       

  .5اي عمو از من راضي باش: گفت بوسيد و مي را مي

                                                 
 .٢/٢٥٨ التبرصة, ابن جوزی, − ١

 .١٢٢ عدة الصابرين, ص− ٢
 . الشكر, ابن ابی الدنيا− ٣
 ).(ت, ادب علی  اسنادش صحيح است, امحد, فضائل اصحابة, ابن سعد, الطبقا− ٤
  . و اسنادش حسن است٢/٩٤ الذهبی, السري, − ٥
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  زهد علي 
  .دخند ت مشتاق اوست و به روي او ميگريد، آخر  كه دنيا بر او ميوقتي

  .آمد زبر و غذاهاي خشك خوشش مياو از لباسهاي 
گـشتند و ناپديـد      هـا پديـدار مـي      شد و سـتاره    او كسي بود وقتي كه شب آغاز مي       

اي دنيـا بـه     : گفت گريست و مي   كرد و شديداً مي    گشتند در محراب بود و فكر مي       مي
مـن  . دور باد از من، ديگري را فريب بـده        ! كني؟ كني؟ آيا مرا مشتاق مي     من اشاره مي  

 طالقي كه قابل رجوع نباشد، عمر تو كوتاه و زندگي تـو             طالق داده ام  را سه   دخترت  
اي و سـفر تـو دور و         حقير و خطرهايت زياد و بزرگ است، آه كه چقدر كـم توشـه             

  .راهت ترسناك است
  سخناني از طال

 است كه شايسته است آنها را با طـال بـر روي   اي از سخنان علي  اينها مجموعه 
  .كردهاي قلب حك  صفحه

عالم رباني، متعلمـي كـه بـر راه نجـات           : مردم سه دسته هستند   : گويد  مي علي  
كنند و بـا هـر بـادي بـه ايـن             اي تبعيت مي   پرستي كه از هر جنبده      و توده مردم   ،است

گيرند و به ستون محكمي      اي نمي  ه كنند و از نور علم بهر      طرف و آن طرف حركت مي     
  .كنند تكيه نمي

كنـي،   كند ولي تو ثروت را حفظ مـي        ست، علم تو را حفظ مي     علم بهتر از ثروت ا    
دوسـتي و    و   ، شـود  با خرج كردن آن كم مي     ثروت   وكند   علم تو را در عمل پاك مي      

  .محبت عالم از دين است كه بايد به آن معتقد بود
گردانـد، امـا     آموزد و در آخرت او را زيبا مي        علم، طاعت را در زندگي به عالم مي       

  .رود ن او از بين ميثروت با رفت
 ولي علما تا قيـام  ،، اما اموالشان باقي استنددركردند، م كساني كه مال اندوزي مي    

  .شوند اما نام علما در قلبها باقي است قيامت باقي هستند، ثروتمندان مفقود مي
  :پنج چيز را از من حفظ كنيد: گويد  ميعلي 
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 و انسان اگـر     ، گناه خودش نترسد    و جز از   ،بنده جز به پروردگارش اميدوار نباشد     
 و عالم نيـز وقتـي كـه چيـزي را از او              ،چيزي را نداند، از سؤال كردن خجالت نكشد       

و صبر براي ايمان     .داند بهتر مي خداوند  : ت، خجالت نكشد و بگويد    نسپرسيدند و ندا  
  . و كسي كه صبر ندارد، ايمان ندارد،به منزله سر براي بدن است

پيروي از  . تبعيت از هوي و هوس و آرزوهاي طوالني بترس        از  : گويد  مي علي  
 باعث فراموشي آخرت    هاي بزرگ  و آرزو  ،دارد  مي زهوي و هوس تو را از راه حق با        

كنيـد   كنيد و به آخرت رو مي      رويد و به آن پشت مي      شود، آگاه باشيد كه از دنيا مي       مي
 آخـرت باشـيد و از    پـس سـعي كنيـد از فرزنـدان     ،و هر يك از آنها فرزنداني دارنـد       

 و فـردا حـساب      ،فرزندان دنيا نباشيد، چون امروز عمل است و حسابي در كار نيست           
  .1است و عملي در كار نيست

هاي علم و معادن حكمت و چراغهاي شـب و لباسـهاي             چشمه: گويد  مي علي  
 و از اهالي زمين مخفـي       ، براي اهل آسمان معروف باشيد     ،كهنه و قلبهاي جديد باشيد    

  .يد و پروردگارتان را ياد كنيدباش
 كنـد و آنهـا را از       بدانيد كه فقيه كسي است كه مردم را از رحمت خدا نااميد نمـي             

دهـد    و در گناهان خدا به آنها رخصت و اجازه نمي،ددار عذاب خداوند نيز ايمن نمي 
آن  عبـادتي كـه علـم در        و ،كنـد  و قرآن را بخاطر رغبت به چيزهاي ديگر رهـا نمـي           

 و  ، و علمي كـه فهـم در آن نباشـد خيـري در آن نيـست                ،، خيري در آن نيست    نباشد
  .آن نيست  خيري در،قرائتي كه تدبر در آن نباشد

 بلكه خير اين است كه علمت زيـاد    ،خير اين نيست كه مال و فرزندانت زياد شود        
 ي و اگر كـار    ، و مردم را به عبادت پروردگارت مشتاق كني        ، و صبرت زياد شود    ،شود

 را بـد انجـام دادي از   ي و اگـر كـار  ، خداي را شكرگزار باش  انجام دادي خوبي  ه  برا  
  .خداوند طلب مغفرت كن

كـسي كـه بـسيار گناهكـار باشـد و ايـن             : دنيا جز براي دو كس خيري نيست       در
                                                 

  .١/١٣٠ صفة الصفوة, − ١
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و بـراي    باشد حريص و كسي كه در امور خير  ،گناهان خود را با توبه پاك كرده باشد       
  . كنداليتفعرسيدن به درجات باالتر 

  موعظه رسا
اي   در تـشييع جنـازه  از جعفر بن محمد از پدرش از جدش نقل شده كه علـي             

: اش گريه و زاري كردند، گفـت       شركت كرد وقتي كه او را در قبرش گذاشت خانواده         
به دفن مرده خود كمك كنيد شـما را از  خواهيد  ميكنيد؟ قسم بخدا اگر  چرا گريه مي 

نهـا را بـاقي     آگـردد و يـك نفـر از          گرنه ملك المـوت بـر مـي       دارم و     باز مي  كاراين  
  :سپس برخاست و گفت. گذارد نمي

 كنم خدايي كه براي شما اي بندگان خدا شما را به تقواي خدا سفارش مي
مثالهايي زده و اجل شما را معين كرده است و گوشهايي براي شما قرار داده تا 

 و قلبهايي ،اده تا از اسرار پرده برداريد و چشمهايي قرار د،پيرامون خود را بشنويد
 و شما را از ،خداوند شما را بيهوده خلق نكرده است. داده كه به وسيله آن بفهميد

 و پاداشي براي شما در نظر ، و شما را گرامي داشته است،چهارپايان متمايز كرده
سعي  پس اي بندگان خدا تقواي خدا پيشه كنيد و در طلب او بسيار ،گرفته است

 چرا كه نعمتهاي دنيا مداوم ،كنيد و قبل از اينكه نابود شويد، كار خير انجام دهيد
 يك غرور كاذب و يك بدانيد كه نعمتهاي دنيا و،  و از فجايع آن ايمن نيستيد،نيست
تاوان بپرهيزيد و  گاه مايل است، اي بندگان خدا از گذر ايام عبرت بگيريد و از تكيه

 است و گرفته، گويي كه چنگال آرزوها شما را ندرز بگيريدا پند وها  از موعظه
دميده شدن  با آن روزي را به ياد آوريد كه، را حفظ كرده است هاي خاكي شما خانه
 همه به اضطراب  صور و برانگيختن از قبر و محشر و حساب با خداوند جباردر
 و ،برد به محشر مياي همراه اوست و او را   هر كسي فرشته در آن روز.ند افتادهخوا

Z  Y  ]  \  [  } : دهد شاهدي همراه اوست كه براي او شهادت مي
  h   g  f  e  d  c  b  a  `    _  ^z .)و  «.)69: زمر



  
  
  
  

  وتمكتب نبشاگردان 

 ١٢٩

129   

هاى اعمال را پيش  شود، و نامه به نور پروردگارش روشن مى) در آن روز(زمين 
شود و به  ها بحق داورى مىسازند، و ميان آن نهند و پيامبران و گواهان را حاضر مى مى

 و تمام ،دهد  و منادي ندا سر مي،لرزد  و آن روز سرزمينها مي.»آنان ستم نخواهد شد
 و آتش  ،فتندا به لرزه مي و قلبها ،شود  و اسرار آشكار مي،شوند ودات جمع ميموج

 پيشه كنيد رااي بندگان خدا تقواي خدا . ور است شود، آتشي كه شعله جهنم آماده مي
يدا يابد و نجات پ كند و راه فرار مي  كنيد كه گناه ميه تقوا پيشييانسان ترسوآن مانند 
 آماده معاد شويد و توشه خود را زياد كنيد و خداوند را منتقم و ،گريزد كند و مي مي

 و بهشت براي ،شما خواهد بود دوست يا دشمن قرآن بدانيد كه و، ياريگر بدانيد
 و براي خودم و شما از ،هنم براي عذاب كافي است و آتش ج،ثواب كافي است

  .1كنم خداوند طلب استغفار مي
  نعمت پيروي

ميان مكه و مدينه علي و عثمـان        : كند چنين روايت مي   از مروان بن حكم      : بخاري
وقتي كه علي چنين . كرد نهي مي)  عمرهوجمع ميان حج (را ديدم كه عثمان از حج تمتع     

و . لبيك بـه حـج و عمـره بـا هـم           : گرفت و گفت  را   دوي آنها    ديد، تصميم به انجام هر    
. دهـي   و تو آن را انجام مـي     مكن  از كاري نهي مي     را مردممن   كه   يبين مي:  گفت عثمان  
  .كنم  رها نميهيچ كس را به خاطر سخن ص من سنت رسول اهللا: گفت

ر شخصي  اگر دين با رأي و نظ     : فرمود روايت كرده كه     بيهقي با سند خود از علي       
پوشـند و هنگـام وضـو        كفش مخصوصي كه در سفرها مي     ( خف   مسح كردن پايين  بود،  

 ولي چـون رسـول      ، آن است  معقولتر از مسح كردن باالي    ) ، موزه الزم به شستن پا نيست    
  .دهم كشيد، اين كار را انجام مي  خف مسح مي باالي را ديدم كه برص اهللا

ي كه خداوند در مورد كساني كه از ، پيامبرصاين چنين است پيروي از پيامبر 
{  ~    _  `  e  d  c  b   a  } : فرمايد شوند، مي هدايت او دور مي

                                                 
  .١٣٣−١/١٣٢ صفة الصفوة, − ١
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  i  h  g      fz .)كنند، بايد  پس آنان كه فرمان او را مخالفت مى «.)63: نور
  .»اى دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد بترسند از اينكه فتنه

: فرمايد  تشويق كرده است و ميص تمام امت را به پيروي از پيامبر بلكه خداوند
 {Ò Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Áz. 
مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى « .)21: احزاب(

  .»كنند  مىآنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد
 تبعيت نشود، در حالي كه خداوند متعال در كتابش او ص و چگونه از رسول اهللا

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  } : را اين گونه توصيف كرده است
  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤z. )به  «.)128: توبه

يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است؛ و اصرار 
  .»!ت به مؤمنان، رئوف و مهربان استدايت شما دارد؛ و نسببر ه

   خدا دين و دعوت بهعلي 
 را به يمن فرستاد تـا اهـالي    خالد بن وليد ص ء نقل شده كه رسول اهللا  ا از بر 

ـ    من از كساني بودم كه همر     : براء گفت . آنجا را به اسالم دعوت كند       يمـن   هاه خالـد ب
ها را به اسالم دعوت كرد ولي آنها اجابـت نكردنـد،            نجا ماند و آن   آرفتم، شش ماه در     

ـ  خا  بـه او فرمـود      را فرسـتاد و     علي بن ابي طالب      ص سپس رسول اهللا   بـه  د را   ل
. و اگر كسي از همراهان خالد خواست تا با علي بمانـد مـانعي نيـست    انبرگردمدينه  

ما آمدند،  من همراه علي ماندم وقتي كه به آن قوم نزديك شديم، به سوي              : براء گفت 
 ما  ي و جلو  قرار داد  يك صف     در سپس نزديك آمدند و علي نماز خواند، سپس ما را         

د راي آنها خواند و قبيلـه       ب ا ر ص قرار گرفت و نامه رسول اهللا      مـهمگـي ايمـان   ان  ه
تـي كـه پيـامبر      قو، گزارش كـرد   صوردن آنها را براي پيامبر      آعلي اسالم    وردند و آ

د سـالم بـر     : د و سرش را بر افراشت و گفت       و را خواند سجده كر    ا نامه   ص مـانه! 
  .1!انهمدسالم بر 

                                                 
 .٥/١٠٥ بيهقی و بخاری به اختصار روايت كرده است, البداية − ١
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  جنگ با خوارج
 ص ما نشسته بوديم و منتظر رسول اهللا     :  نقل شده كه گفت    از ابوسعيد خدري    

 صهمراه پيامبر    برخاستيم و : فرمود. آمدبوديم كه از خانه يكي از همسرانش بيرون         
 مـا بـه     . و علي عقب ماند تا آن را وصله بزند          پاره شد  ص كفش پيامبر    در راه ، رفتيم

 مانـديم و مـا نيـز    سپس ايـستاد و منتظـر علـي      راه افتاديم،ص همراه رسول اهللا 
جنگد، همچنان كه    يكي از شما بر سر تأويل اين قرآن مي        :  فرمود همراه او ايستاديم و   

   صحبت ه شروع ب   با هم  پس از شنيدن اين فرمايش     ،من بر سر نازل شدن آن جنگيدم      
نـه، بلكـه او     : فرمودند صامبر  پي سپس، كرديم و ابوبكر و عمر نيز در ميان ما بودند         

 به ما رسـيد، مـا بـه او          وقتي علي   : گفت. را وصله زده است   كسي است كه كفشم     
  .1مژده داديم ولي او گويي كه آن را شنيده بود

 ص پيـامبر    و او كسي است كه با خوارج جنگيـد و آنهـا نيـز بـا او جنگيدنـد و                   
  .2ثمود آنها را بكشيدقوم د ناگر آنها را ديديد مان: فرمود

  .3خوارج سگهاي جهنم هستند:  فرمودصو پيامبر 
 بـا آنهـا مواجـه        كـه   لـشكري  دانـستند آن    خوارج مي  اگر: فرمايد  مي صو پيامبر   

  .4كشيدند آورند از كار خود دست مي چه باليي بر سر آنها ميد نشو مي
  .5كساني كه آنها را بكشد، نزد خداوند اجر بزرگي دارد: فرمايد  ميصو پيامبر 

 شـورش كردنـد هـشت هـزار نفـر بودنـد و در                عليعليه  وقتي كه خوارج بر     
 ،ي با آنها مناظره كرد كه چهار هزار نفـر از آنهـا برگـشتند              لحروراء توقف كردند و ع    

                                                 
  . و اسنادش حسن است٣/٨٢ امحد, املسند, − ١
  . صحيح− ٢
اند و آلبـانی در  از ابی امامة روايت كردهاند و امحد و حاكم   صحيح, امحد, ابن ماجه, حاكم از ابن ابی اوفی روايت كرده− ٣

  .صحيح اجلامع آن را صحيح دانسته است
 . صحيح, نسائی در خصائص علی, عبداهللا بن امحد, السنة− ٤
 .اند  صحيح, ابن ماجه, امحد, ترمذی, از ابن مسعود روايت كرده− ٥
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آنها سايرين نيز فرستاد تا      اشخاصي را براي   علي   ،عبداهللا بن كواء نيز در ميان آنها بود       
خواهيـد   هر كاري مـي   :  به آنها فرمود   علي  ، برگردند ولي آنها خودداري كردند    نيز  

بكنيد، ميان ما و شما نبايد خون طرفي ريخته شود و راهي قطع شود و كسي به كسي                  
  .جنگم ظلم كند و اگر اين كار را كرديد، با شما مي

 و نـد ا هكـرد نخدا تا وقتي كه راهها را قطـع     هقسم ب : گويد  مي : عبداهللا بن شداد  
را  عبـداهللا بـن خبـاب بـن ارت           ووقتي كـه  ، ند با آنها نجنگيد   ا هنريختخون حرامي را    

  .1 شروع به جنگ با آنها كرد علي  را پاره كردند زنش و شكمكشتند
بر  زيد بن وهب جهني كه در لشكر علي         :  بن كهيل نقل شده كه گفت      هاز سلم 

 ص اي مردم من از رسـول اهللا      :  گفت  بود برايم تعريف كرد كه علي        عليه خوارج 
كه آنچنان قرآن ميخوانند كه     گروهي از امت من خروج خواهند كرد        : شنيدم كه گفت  

قرآن خواندن شما در برابر آنها چيزي نيست و آنچنان نمـاز برپـا ميدارنـد كـه نمـاز                    
وزه ميگيرند كـه روزة شـما در        خواندنتان در مقابل نمازشان چيزي نيست و آنچنان ر        

كنند كه حق بـا      خوانند و گمان مي     و قرآن را مي    ،برابر روزه گرفتن آنان چيزي نيست     
 و مانند تيري كه از كمـان خـارج           و نمازشان از شانه هايشان باالتر نمي رود        آنهاست

  .شوند ارج مي اسالم خازشود آنها نيز  مي
جنگند چـه باليـي بـر سرشـان           آنها مي  كه با  يآن لشكر دانستند   خوارج مي و اگر   

آن اسـت كـه مـردي در        خـوارج    و نـشانه     ،كـشيدند  آورند دست از كار خود مـي       مي
 استسر بازويش مثل نوك پستان       دستش از آرنج قطع شده است و       ميانشان است كه  

  .كه موهاي سفيدي بر آن روييده بود
ان را در ميـان     تـ  و اموال  فرزنـدان   و رويد مي نزد معاويه و اهل شام       با اين وجود به   

 كه خـون     هستند زيرا   قوم خوارج همين  كه   دانم ميخدا من   ه   قسم ب  ،كنيد  مي  رها آنها
زيـد بـن    : گويـد   بن كهيـل مـي     همسلم. تازند ريزند و به نام خدا بر مردم مي        حرام مي 

                                                 
  .٥.٩٢سيد حسني, .  به نقل از صالح األمة, د− ١
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روبرو شديم  بر قنطره گذشتيم وقتي كه با خوارج        : وهب در جايي منزل گزيد و گفت      
ها را   نيزه:  به آنها گفت   علي   ،ه رياستشان با عبداهللا بن وهب راسبي بود       در حالي ك  

 حروراء شـما   روزترسم كه مانند  من مي زيرابياندازيد و شمشيرهايتان را غالف كنيد،   
هايشان را انداختند و شمشيرها را        پس برگرديد، آنها ترسيدند و نيزه      به قتل برساند  را  

جنگيدنـد و آن روز بجـز دو         آنها با بعضي ديگر مـي     بعضي از   :  و گفت  ،غالف كردند 
 همان مردي كـه  - مخدج را پيدا كنيد:  به آنها گفتنفر كسي زخمي نشد كه علي   

  و آنها گشتند و او را پيدا نكردنـد، پـس علـي               -  وصفش را كرده بود    صپيامبر  
 آنها را   :اند و گفت   خودش برخاست تا اينكه چند نفر را يافت كه روي همديگر افتاده           

خداوند راست  : كنار بزنيد تا اينكه او را بر روي زمين پيدا كرد و تكبير گفت و گفت               
اي : عبيـده سـلماني گفـت     : گويـد  راوي مـي  .  رسالت را بيان فرمـود     گفت و رسولش  

غير از او نيست ايـن حـديث    بحق  خداوند همان كسي است كه خدايي       ! اميرالمؤمنين
 تا جايي كـه سـه بـار         - آري، قسم بخداي يگانه   :  شنيدي؟ گفت  ص را از رسول اهللا   

  .1- قسم خورد
  حال هنگام رفتن فرا رسيده است

 هيچگـاه چنـين     و علـي    .  را داده بود    قبالً بشارت شهادت علي      صپيامبر  
كرد و يقين داشت كه هر چنـد كـه عمـرش طـوالني               بشارت بزرگي را فراموش نمي    
  .شود وي باز شهيد خواهد شد

 بر قومي از خـوارج اهـل بـصره           علي:  نقل شده كه گفت    : از زيد بن وهب   
اي علـي  :  گفتعلى به ،نام داشت مردي در ميان آنها بود كه جعد بن بعجه      ،وارد شد 

  .ميري تقواي خدا پيشه كن تو مي
 از سـر تـا      كـه د  نزن اي به سرم مي    شوم، و ضربه   خير كشته مي  :  به او گفت   علي  

عهد و قضاي خداوند است و كسي كه بهتان و افترا           كند و اين     ريشم را خون آلود مي    
  .شود به خداوند ببندد خوار مي

                                                 
  .٤٧٦٨ود, , ابودا٧٤٨ مسلم ص− ١
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  آمـد و او در     مردي از قبيله مـراد نـزد علـي          :  نقل شده كه گفت    : از ابي مجلز  
خواهند تو را بكشند     مواظب باش افرادي از قبيله مراد مي      : خواند و گفت   مسجد نماز مي  

كنند وقتي كه آنها قـادر بـه          دارد كه او را حفظ مي      هر فردي دو فرشته به همراه     : و گفت 
  .1كنند و اجل سپر محكمي است مواظبت او نباشند و قدر بيايد، او را رها مي

 فـرا رسـيد، ابـن تيـاح         وقتي كه شب ضربت علـي       : گويد  مي  اصبغ حنظلي 
هنگام طلوع فجر نزد او آمد تا اذان صبح را بگويـد و او در خـواب سـنگيني بـود و                      

 برخاسـت و  باره آمد و او همچنان خواب بود و بار سوم آمد و ديـد كـه علـي              دو
  :گويد مي

  .كند ات را براي مرگ آماده كن، چرا كه مرگ آن را مالقات مي سينه
  .گيرد و از مرگ ناراحت نباش چون تمام صحراها و زمين را فرا مي

م جمع شدند و  اين است كه سه نفر از خوارج با ه       اما داستان كشته شدن علي      
آن سه نفر عبارت بودند از عبدالرحمن بن ملجم، برك بن عبداهللا و عمـرو بـن بكـر                   

كردنـد و از واليـان آنهـا ايـراد گرفتنـد،             در مورد كارهاي مردم، با هم مذاكره        . تميمي
بعد از آنها   : پس از جنگجويان نهروان ياد كردند و بر آنها رحمت فرستادند و گفتند            س

كرديم، برادرانمان كساني بودند كه مـردم را بـه عبـادت خداونـد فـرا                ما هيچ كاري ن   
  و خواندند و در راه خدا از هيچ سرزنشي بـاك نداشـتند، اگـر جانمـان را بخـريم                   مي

رهـانيم و    آنها را بكشيم سرزمين را از قتـل آنهـا مـي             و  برويم  امامان گمراه  سراغ اين 
  .گيريم انتقام برادرانمان را مي

 و  ،معاويـه بـراي مـن     :  علي بن ابي طالب براي من، و برك گفت         :ابن ملجم گفت  
پس با هم عهد كردند و قسم خوردند        . عمرو بن عاص براي من    : عمرو بن بكر گفت   

. بميرند يا خود    بكشند فرد مورد نظر را      اينكهكه هيچ يك از آنها عهدش را نشكند تا          
، )هـ40( رمضان سال    )15(سپس شمشيرهايشان را مسموم كردند و قرار گذاشتند كه          

                                                 
  .١٣٥−١/١٣٤ صفة الصفوة, − ١
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  . حركت كندهر كدام به طرف فرد مورد نظر و شهري كه در آن قرار دارد
و از ترس اينكه آشـكار شـود، بـه           به كوفه رسيد  اينكه  ابن ملجم به راه افتاد تا        اما

گفتند كـه علـي       مي هكسي چيزي نگفت و در كوفه زني بود كه به او قطام دختر شجن             
وقتي كـه او را ديـد   . رش را كشته بود و زن زيبارويي بود      در جنگ نهروان پدر و براد     

من با تـو    : قطام گفت . فراموش كرد كه براي چه چيزي آمده و از او خواستگاري كرد           
دهـد؟   چه چيـزي تـو را شـفا مـي         : گفت. كنم تا زماني كه مرا شفا ندهي       ازدواج نمي 

ـ     هسه هزار درهم و يك بنده و كنيز آواز     : گفت . ن ابـي طالـب  خـوان و كـشتن علـي ب
 تنها خواسته تو نيست، بلكه خواسته خود        اينها مهر تو باشد، اما كشتن علي        : گفت

اي و زنـدگي بـا مـن     پـس اگـر او را زدي خـودت و مـرا شـفا داده         : گفت. من است 
 و ، و اگر كشته شدي هيچ خيري نزد خداوند فراتر از اين وجـود نـدارد  ،گوارايت باد 

قـسم  : به او گفت  . براي تو بهتر است   زينت آن و اهالي آن      از دنيا و    بدان كه اجر خدا     
ام، سپس فردي را از قوم خود براي كمـك بـه             بخدا فقط بخاطر اين كار به اينجا آمده       

هـ فرا رسيد در كمين نشـست تـا         40 رمضان سال  15وقتي كه شب جمعه     . او برگزيد 
سـر او زد و او      اي بـه     اينكه علي براي نماز صبح بيرون آمد، سپس ابن ملجـم ضـربه            

ر مـسجد  پس كساني كه د. حكم از آن خداوند است نه تو و اصحاب تو     : فرياد زد كه  
  .1خواندند، ترسيدند نماز مي

همچنـان كـه    ... باالخره امام با ضربه شمشير مسمومي به مالقات پروردگار رفـت          
  . با ضربه خنجري به ديدار خداوند شتافته بودقبالً عمر فاروق 

 او در اين لحظات اندوهناك، كـساني كـه او را بـه             ش بردند و  ا هان را به خ   علي  
خانه آورده بودند و اطرافيان خود را امر كرد كه به مسجد برونـد تـا نمـاز صبحـشان              

و اين نمازي بود كـه او در ايـن حـال خـودش را               ... قضا نشود و نمازشان را بخوانند     
 برگشتند و   مام شد به نزد علي      وقتي كه مردم نمازشان ت    ... براي آن آماده كرده بود    

 را گرفته بودند و امام چشمانش را بـاز          - بن ملجم  لرحمن عبدا - بعضي از مردم قاتل   
                                                 

 . با ترصف٣٢٠−٣١٩ به نقل از خلفاء الراشدون, شيخ حسن ايوب, ص− ١
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  :هنگامي كه او را شناخت سرش را تكان داد و گفت كرد و
  !!با وجود اينكه اين همه خوبي به تو كرده بودم ؟ ...تويي

ند كـه سرشـار از     افكند، ديد  آن قهرمان بزرگ نگاهي به صورت فرزندان و اصحابش        
نزديك است بـه  دانست كه  و كرد سردي مرگ را احساس      علي  ، بغض و اندوه است   

كـرد كـه فرزنـدان يـا          ملحق شـود، و فكـر مـي        هسرنوشتي كه ابن ملجم بر او وارد كرد       
د و  نكرد كه از قاتلش حمايت كن      اصحابش بخواهند كه انتقام او را بگيرند و او اصرار مي          

  .د تا به حدود قصاص مشروع تخطي نشودنجاوزي او را حفظ كناز هر ت
آمد، آنهـا   و اين گونه با اين كلماتي كه به صورت بريده بريده از دهانش بيرون مي        

  .كند، بر لوح بزرگي ترسيم كند را ندا داد تا عظمت انسانيتي را كه قرآن بحث مي
  :به خانواده و فرزندانش گفت

  ... و اكرام كنيداو را به خوبي نگاه داريد
  .تر به قصاص يا عفو او هستم اگر زنده ماندم من خودم شايسته

  .و اگر مردم، او را به من ملحق كنيد تا نزد پروردگار جهانيان با او مخاصمه كنم
  ...و كسي را به غير از او نكشيد

  .1...!!چرا كه خداوند متجاوزين را دوست ندارد
 بن ملجم در كوفه و روز جمعه در حـالي كـه             عبدالرحمن: گويند علماي سيره مي  

 )21(انـد كـه شـب        و گفته  ، ضربه زد  به علي   سيزده روز از رمضان باقي مانده بود        
كه روز جمعه و شـنبه همچنـان زنـده بـود تـا              . رمضان سال چهلم هجري بوده است     

اينكه در شب يكشنبه درگذشت و فرزندانش و عبداهللا بن جعفر او را غسل دادنـد و                 
  .2ن بر او نماز خواند و هنگام سحر دفن شدحس

اي مردم، ديروز مردي را از دست داديد كـه برترينهـا از             :  گفت م حسن بن علي  

                                                 
 . با ترصف٥٩٩−٥٩٨ خلفاء الرسول, خالد حممد خالد, − ١
  .١/١٣٥ صفة الصفوة − ٢
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 او را بـه مأموريـت       ص رسول اهللا . اند اند وآخرينها نيز به او نرسيده      او سبقت نگرفته  
سـتان او    خداونـد فـتح را بـر د        وقتي كه داد و تا     فرستاد و پرچم را به دست او مي        مي

 سمت راست و ميكائيـل در سـمت چـپش           درو جبرئيل   ، گشت بر نمي داد   نميانجام  
از خود بجـاي نگذاشـته اسـت كـه          نقره چيز ديگري     م طال و  بود و بجز هفتصد دره    

  .1 بخريميخواسته با آن خادم
  ...!!گردد اين چنين مسافر به وطن و منزل خود باز مي

زندگي او و روزهايي كه در آن بـر روي زمـين            اما  ...پسر ابوطالب از دنيا سفر كرد     
زيست به خورشيدي تبديل شد كـه داراي جايگـاهي عـالي در زنـدگي بـشري و                   مي

  .چرخيد حول ارزشهاي حقيقت، قهرماني، ايمان خير و شرف مي تاريخ آن بود و
  ...اين چنين امام رحلت كرد و رحلت نكرد

  ....و كوچ كرد و كوچ نكرد
  ...مسافر حاضر است او

  ...و او مسافر مقيم است
و در سيرتش اندرزهاي زيادي وجود دارد آنگاه كه دنيـا           ، ياد او هميشه زنده است    

  ...گزيد  خدا و رسولش و آخرت را بربراي خود  و،طلبان رها كرددنيا را براي
 يا مقداري   ،گرفتند تا او را از راه منحرف كنند        گردبادها و طوفانهايي گرد او را مي      

امـا از راه    ...  و يا او را از اهداف و مقاصدش باز دارند          ،هدايت او را بگيرند    واز رشد   
  .2منحرف نشد
 . راضي و خشنود بادص و ساير اصحاب رسول اهللا عليداوند از خ

  

                                                 
 .٢٤٩٦اند و آلبانی در الصحيحة صحيح دانسته است,   ابن حبان, امحد و بزار رؤيت كرده− ١
  .٦٠١ خلفاء الرسول, − ٢
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  »٧«  سعد بن معاذ
او بـاز    او لرزيد و درهاي آسمان بـراي         وفاتاو كسي است كه عرش بخاطر       

  .دندش او حاضر ييع جنازهدر تششد و هفتاد هزار مالئكه 
  ص محمد رسول اهللا

بيـنم از     خـودم را عـاجز مـي       -  قسم بخدا  -  كه با بزرگمردي است  ما امروز   ميعاد  
و چرا اينگونه نباشد در حـالي كـه او          ... يك كلمه در مورد او صحبت كنم      حتي  اينكه  

ـ   كسي بود كه وقتي اسالم آورد، مدينه با اسالم آوردن او درخشيد؟              ود كـه   او مردي ب
 شـته گا از نور بر پيشاني تـاريخ ن قلميبا  را  آن  گويا   ، داشت نقش مهمي در جنگ بدر    

بلكـه او   ... حكم كـرد  از باالي هفت آسمان     او مردي بود كه به حكم خداوند        ... است
ش عرش خداوند رحمان به لرزه درآمد و هفتاد هزار فرشـته        وفاتكسي بود كه بخاطر     

  .كردند اش را حمل مي  و جنازهدر تشييع جنازه او حاضر بودند
گانه و مابين آنها نـسبت بـه عـرش خداونـد             گانه و زمينهاي هفت    آسمانهاي هفت 
اما ايـن عـرش بخـاطر مـرگ         ... اي است كه در بيابان انداخته شود       رحمان مانند حلقه  

 اين مرد چقـدر اسـت كـه عـرش           منزلترزه درآمد، پس ببين كه قدر و        مسلماني به ل  
  .لرزد خاطر آن ميخداوند رحمان ب

  .است س  صحابي بزرگوار سعد بن معاذابامروز ما  وعدم
در بني عبداالشهل سه نفر بودنـد كـه كـسي فاضـلتر از آنهـا                 :گويد  مي كعايشه  
  .1سيد بن حضير و عباد بن بشرسعد بن معاذ، اُ: وجود ندارد

  درق ميان انصار به منزله ابـوبكر صـدي   در  سعد  : تابن قيم گف  : گويد مناوي مي 
پايان كارش شهادت    در راه خدا از هيچ سرزنشي باك نداشت و           .ميان مهاجرين است  

رضايت خدا و رسولش را بر رضايت قوم و هم پيمانانش ترجيح داد و حكم او                بود،  
 عزاي او را گرفـت،      ؛د و جبرئيل    بوخداوند از باالي هفت آسمان موافق       با حكم   

                                                 
 .٣/٧١ االصابة, حافظ ابن حجر, − ١
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  .متواتر استخبر، اين  .1دپس شايسته است كه عرش بخاطر او بلرز
  سعد اسالم آورد و آفتاب اسالم بر تمام مدينه تابيد

چگونـه  قصه اسالم آوردنـش      تا بدانيم كه چگونه نور وارد قلب سعد شد و          دبيايي
  . و بلكه چگونه هنگامي كه او اسالم آورد، آفتاب اسالم بر تمام مدينه تابيد،بود

 صمـشرك بـود، وقتـي كـه پيـامبر           ش بود و در آن زمـان        يسعد بزرگ قوم خو   
 و سعد  -  را براي دعوت به سوي خداوند به مدينه منوره فرستاد          مصعب بن عمير    

  .تمام مدينه بود براي خير اسالم آوردن او كليد - توسط او مسلمان شد
  .اسالم آوردن او باعث شد كه آفتاب اسالم بر تمام مدينه بتابد و

خواستند   بن زراره همراه مصعب بن عمير مي       اسعد: كند كه  ابن اسحاق روايت مي   
به خانه بني عبداالشهل و بني ظفر بروند و سعد بن معاذ پسر خالـه اسـعد بـن زراره                    

رَق . اي بني ظفر شدنده همحلاز  ي  ا همحلبود كه با هم وارد       2بر چاهي كه به آن چاه مـ 
بر آنهـا جمـع      نشستند و كساني كه مسلمان شده بودند،         محوطهند، پس در آن     گفت مي

شـهل  ألبزرگ قومشان از بني عبدا    روز  آن  در  سيد بن حضير    شدند و سعد بن معاذ و اُ      
شـنيدند، سـعد    خبر مصعب بن عمير را       وقتي كه    .بودند و هر دوي آنها مشرك بودند      

هاي  پدر شوي، نزد اين دو مرد برو كه وارد خانه          بي: بن معاذ به اسيد بن حضير گفت      
و بترسـان از اينكـه وارد        ند، آنها را بـازدار    ده فريبعيف ما را    شوند تا افراد ض    ما مي 
م نبـود، خـودم ايـن كـار را انجـام      ا هاگر اسعد بن زراره، پـسرخال  . هاي ما بشوند   خانه
 را برداشت و نزد آنها رفت، وقتي كه اسعد          شد بن حضير شمشير   ياس: گفت. دادم مي

ده گ قومش است، نـزد تـو آمـ        اين بزر : بن زراره او را ديد به مصعب بن عمير گفت         
اگـر بنـشيند بـا او صـحبت     :  مـصعب گفـت  .براي دعوت او بيشتر تالش كـن   است،  

 تـا   دايـ  چرا شما آمـده   : روبروي آنها ايستاد و به آنها دشنام داد و گفت         : گفت. كنم مي
مصعب بـه او    . داريد، برويد خود را دوست     جان   ؟ اگر فريب دهيد افراد ضعيف ما را     

                                                 
 .٣/٦٤ فيض القدير, مناوی, − ١
  . چاهی در مدينه− ٢
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هي؟ اگـر راضـي شـدي آن را         نشيني و به حرف من گوش فرا د       ممكن است ب  : گفت
پس شمشيرش را كنـار گذاشـت و        . منصفانه است :  گفت .كن  و گرنه آن را رها       بپذير

. نزد آنها نشست و مصعب در مورد اسالم با او صحبت كرد و قرآن را براي او خواند                 
آسـاني و  ، دكنـ صـحبت  قسم بخدا ما قبـل از اينكـه         : گفتند آنها در خاطرات خود مي    

چقدر اين سخن زيبـا و      : پس گفت س. مشاهده كرديم اسالم را در صورتش     درخشش  
 ؟ بـه او    بايـد چـه كنـد       اگر كسي بخواهد وارد اين دين شـود        : گفت و! دلنشين است 

پس سـ  آوري، ين را به زبان مـي   كني و شهادت   ز مي كني و لباست را تمي     غسل مي : فتندگ
ين را بـه    كرد و لباسش را تميـز كـرد وشـهادت         پس برخاست و غسل     . خواني نماز مي 

پـشت سـر مـن      : پس به آنها گفـت    س.  آورد و برخاست و دو ركعت نماز خواند        زبان
 االن او .كنـد  ي از قومش با او مخالفت نمي    كس. مردي است كه اگر از شما تبعيت كند       

پس شمـشيرش را برداشـت و نـزد سـعد و            سـ . )سعد بن معـاذ   (فرستم را نزد شما مي   
:  كـرد، گفـت    را در حال بازگشت مشاهده     او   وقتي كه سعد بن معاذ    . ازگشتش ب قوم

 .الي نيست كه از نزد شـما رفتـه بـود          خورم كه اُسيد بر همان ح      به خداوند سوگند مي   
قـسم  . با آنها صحبت كـردم    : ؟ گفت شد هچ: لو در ايستاد سعد به او گفت      وقتي كه ج  

دوست هر كاري شما    :  آنها گفتند   و آنها را نهي كردم و      بخدا جاي هيچ نگراني نيست    
خواهنـد   اند و مي  كه بني حارثه نزد اسعد بن زراره رفته        شنيدمكنيم و    داشته باشيد، مي  

خاله توست و بخاطر اينكه نقض پيمـان كـرده           دانند كه او پسر    او را بكشند و آنها مي     
 بـود ت و ترس از آنچه در مـورد اسـعد شـنيده             سعد با عصباني  : گفت. كشند او را مي  

كاري از پيش نخواهيـد     قسم بخدا   : و گفت برخاست و شمشيرش را به دست گرفت        
فهميـد كـه     ديـد،    آرام و راحـت   را  آنها   وقتي كه سعد     ، رفت  پس به سوي آن دو     .برد

در حـالي كـه بـه آنهـا بـدوبيراه       پس  .بشنودرا   آنها    سخن است تا او را فرستاده    اُسيد  
اگـر  قـسم  اي ابوامامه، بخـدا  :  بن زراره گفت ايستاد و به اسعد   شانمقابلگفت، در    مي

آن چـه را كـه دوسـت نـداريم          كـشتم، چـرا      فاميل من نبودي با اين شمشير تو را مي        
:  و اسعد بن زراره به مصعب بن عميـر گفـت           دهيد؟ انجام مي هاي ما    در خانه مخفيانه  
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يچ آري مصعب قسم بخدا بزرگ قومي نزد تو آمده است كه اگر از تو تبعيت كند، هـ                 
تواني بنـشيني و آنچـه       مي: مصعب گفت .  مگر آن كه مسلمان شود     ماند كس باقي نمي  

 دوست داشتي و راضي بودي قبـول كـن و گرنـه             گويم گوش فرا دهي، اگر     را كه مي  
شـست و او    پـس شمـشيرش را گذاشـت و ن        . منصفانه است :  سعد گفت  .رهايش كن 

قسم بخـدا مـا قبـل از اينكـه     : تگف.  و قرآن را بر او خواند      عرضه كرد اسالم را به او     
 سپس بـه آنهـا      .مشاهده كرديم اسالم را در صورتش     آساني و درخشش    ،  دصحبت كن 

كنـي   غسل مي : گفتند ؟ به او   بايد چه كند   اگر كسي بخواهد وارد اين دين شود      : گفت
پـس  . خـواني  پس نماز مي  س آوري، ين را به زبان مي    كني و شهادت   و لباست را تميز مي    

 آورد و برخاسـت     ين را به زبـان    شهادت ل كرد و لباسش را تميز كرد و       برخاست و غس  
پس شمشيرش را برداشت و همراه اسيد بـن حـضير نـزد             س .و دو ركعت نماز خواند    

  .قومش برگشت
كه سـعد غيـر از آن سـعدي         بخدا قسم   : ا ديدند، گفتند  ر وقتي كه قومش او   : گفت

مرا ، شهلآلاي بني عبدا : تاد گفت  وقتي كه روبروي آنها ايس     ،است كه از نزد شما رفت     
 و رأي، رأي    تـو بـزرگ و عاقـل مـا هـستي          :  گفتند بينيد؟ در ميان خودتان چگونه مي    

 كه شما بـه  سخن گفتن با زنان و مردان شما بر من حرام است تا وقتي           : گفت. توست
  .وريديانخدا و رسولش ايمان 

د كـه همـه مـردان و    شهل شب نشده بواألقسم بخدا هنوز در خانه بني عبد     : گفتند
 در خانـه او زنان مسلمان شدند و اسعد و مصعب به منزل اسعد بن زراره بازگشتند و       

هاي انصار نمانده بود كه      اي از خانه   د تا جايي كه خانه    نكر مردم را به اسالم دعوت مي     
  .1باشندشده همه مردان و زنان، آن مسلمان ن

 و شروع   گرفتگردن  ه  دين را ب  امانت اين   حمل   اين چنين ايمان آورد و       سعد  
 صبه دعوت مردم به دين خداوند متعـال كـرد و قلـبش در اشـتياق ديـدن پيـامبر                     

                                                 
 از طريـق ابـن اسـحاق ٣/١٥٢ة البدايـ در , ابن كثري ) ٦/٤٢(هيثمی در املجمع ; ٤٣٩−٢/٤٣٨ بيهقی, دالئل النبوة − ١
  .٢٦٩−١/٢٦٨يدالناس, عيون االثر, ابن س .قصه مشهوری است اين قصه, .صحيح است سند آنو
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  .اين گونه استكه با نرمي و مدارا همراه باشد  دعوتي و بهرهه و ثمر... سوخت مي
 صوقتي كه خداوند متعال اجازه هجرت به پيامبرش را داد، سعد با آمدن پيامبر               

 كه قلم از وصف آن عاجز است و همواره همراه او بود و از علم                چنان خوشحال شد  
  .برد ها و اخالق او بهره مي و راهنمايي

  .كرد كه جان و مالش را فداي او كند  را دوست داشت كه آرزو ميصو آنقدر پيامبر 
  در جنگ بدراو  تاريخي نقش

بـراي يـاري    اش را در آن و       اين همان لحظه تاريخي است كه سعد ايمان و عقيده         
  .دين آشكار كرد

بـه جنـگ ميـان      قافله مـشركين    ف  تصراز  هدف عزيمت سپاه مسلمانان      كه   زماني
 ،ايـن جنـگ سـخت       خواست كه قبل از    ص پيامبر   ، شد ل تبدي هل مكه مسلمانان و ا  

 پـس ابـوبكر   در اين باره چه نظـري داريـد؟  اي مردم   :  و گفت   اصحابش را بداند   نظر
و همچنين مقـداد      و عمر بن خطاب      . هستيم خوب است، موافق  :  گفت صديق  

اين سه نفر از فرماندهان مهاجران بودند در حالي كـه آنهـا             . چنين گفتند نيز  بن عمرو   
 دوست داشت كه نظر فرماندهان انصار را نيـز  صدر لشكر در اقليت بودند و پيامبر        

بـر   بيـشتر شـدند و سـنگيني جنـگ         بداند، چرا كه آنها اكثريت لـشكر را شـامل مـي           
حالي كه بيعت عقبه آنهـا را ملـزم بـه جنـگ بيـرون از مدينـه                   ، در بودهاي آنها    شانه
ت اي مـردم بـا مـن مـشور        :  بعد از سخنان آن سه نفر گفت       صپس پيامبر   . كرد نمي

: بن معـاذ گفـت    مانده انصار و پرچمدار آنها سعد        فر .كنيد و تنها منظورش انصار بود     
  ؟قسم گويي كه منظورت ما هستيمبخدا 

ما به تو ايمان آورديـم و تـو را تـصديق كـرديم و               : گفت. همين طور است  : گفت
شهادت داديم كه آنچه كه تو بر آن هستي حق است و عهد و پيمان خود را بر اساس                   

خـواهي بكـن،      هر كاري را كـه مـي       ص اطاعت از تو گذاشتيم، پس اي رسول خدا       
شويم و حتي يك     راه تو وارد مي   نيز هم  قسم بخدا اگر بخواهي وارد اين دريا شوي ما        

شـود،   ي با دشمن ناراحت نمي    يورزد و هيچكدام از ما از رويارو       نفر از ما تخلف نمي    
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جنگ صبور و در عهد و پيمان راستگو هـستيم و شـايد كـه خداونـد روشـني                    ما در 
  .كنيم مي بركت خداوند حركت هر ما قرار داده باشد، پس با هم بچشم تو را د

ترسي  شايد از اين مي   :  گفت ص مده كه سعد بن معاذ به رسول اهللا       روايتي آ  و در 
گـويم و    انصار است كه در خارج از مدينه نجنگند ولي من بجاي انـصار مـي              حق  كه  

رابطـه برقـرار    خـواهي    كه مي هر كس   با   ،خواهي بكن  دهم كه هركاري مي    جواب مي 
خـواهي   ر چقـدر مـي    لمان ه ا و از امو   ،كنرابطه  خواهي قطع     كه مي  هر كس با   و   ،كن

گيري محبوبتر اسـت از    و آنچه را كه از ما مي  ،خواهي به ما بده     و هر چقدر مي    ،بردار
 و هر امري كه بكني تابع تو هستيم، قسم بخـدا هـر كجـا كـه                  ،دهي آنچه كه به ما مي    
  .شويم  شوي با تو وارد ميدريا و قسم بخدا اگر بخواهي وارد ،بروي با تو هستيم
برويد و بشارت باد    :  گفت و با اين سخن سعد خوشحال شد،        ص پس رسول اهللا  

بر شما، چرا كه خداوند متعال به من وعده پيروزي داده است و گـويي كـه از همـين          
   .1نگرم حاال به نابودي آن قوم مي

  دهيم قسم بخدا جز شمشير چيزي به آنها نمي
 و نزديـك     حملـه كردنـد    متحدينشان اب وقتي كه نيروي مشركان با     در جنگ احز  

 داد خواسـت كـه قـرار      ص ، رسـول خـدا    را از بـين ببرنـد     بود كه عده كم مسلمانان      
 بن حـصن و حـارث       هصلحي را خود به تنهايي با غطفان و دو بزرگ آنجا يعني عيني            

بن عوف منعقد كند تا غطفان محاصره مدينه را بشكند و با لشكرش عقب نشيني كند                
 يك سوم ثمره خرماي مدينـه را        ص  خدا و احزاب خوار شوند و در قبال آن رسول        

مـشورت  ) هبن معاذ و سعد بن عبـاد      سعد  (ا دو سعد     ب ص به آنها بدهد و رسول اهللا     
توانند حتـي يـك       نمي -  غطفان – اي رسول خدا اين قوم    : كرد و سعد بن معاذ گفت     

خرماي ما را بخورند مگر اينكه مهماني باشد يـا آن را خريـده باشـند، آيـا حـال كـه                      
د ما را با اسالم اكرام و هدايت كرده است و به وسيله تـو بـاعزت و قدرتمنـد                    خداون

                                                 
; حـافظ, الفـتح, ٣/٣٤; بيهقـی, الـدالئل ٨/٤٦٩  بدون سند, ابـن ابـی شـيبة, املـصنف,٢/٤٤٧ ابن هشام, السريه − ١
 .١٧٧٩ح  كه از حديث علقمة بن وقاص به طور مرسل آورده است, مسلم از انس روايت كرده است, ٧/٢٨٨
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بجـز  ما نيازي به ايـن نـداريم، قـسم بخـدا            ! ساخته است، اموالمان را به آنها بدهيم؟      
، تا خداوند ميان ما و آنها حكم كند، سپس سـعد نـزد              دهيم شمشير چيزي به آنها نمي    

ميان ما و شـما غيـر از شمـشير          :  آنها گفت  دو بزرگ غطفان رفت و با صداي بلند به        
  .چيزي نيست

 هـا  ه به حنجر  شدت سختي و بالهاي متعدد     ازهنگامي كه قلبها    ! چه مردان عجيبي  
  كـه از اعمـاق چـشمه     ! شـود؟  اري مـي   سعد ج  راستگوي زبان   برچه سخناني    ،رسيده

 غطفـان   نپراكند و بزرگا   ر دل مسلمانان مي    را د  ميدجوشد و ا   دانگي و شجاعت مي   مر
پيـروزي سـاز اسـت نيـروي عقيـده و           آموزد كه آنچه     سعد به آنها مي   ترساند و    را مي 

  .1يمان به خدا و اطمينان به او استا
  كند هفت آسمان حكم ميباالي  به حكم خداوند از  سعد

 است كه يك بار ديگر به حكم خداوند فراتر از هفت آسـمان حكـم                اين سعد   
تـوانم در مـورد مناقـب ايـن           نمـي  كنم  كه من احساس مي     شما نگفتم  من به ... كند مي

  ؟بت كنمصحابي گرانقدر صح
در جنـگ   : گويد  در مورد زخمي شدن سعد بن معاذ و غزوه خندق مي           كعايشه  

خندق به دنبال مردم بيرون رفتم و صداي آرامي را از پشت سرم حـس كـردم كـه از                    
: گفـت . اوس در خطر هستند   رث بن   ااش ح  سعد بن معاذ و برادرزاده    : گفت زمين مي 

بر روي زمين نشستم كه سعد از آنجا رد شد در حـالي كـه زرهـي پوشـيده بـود كـه          
اعضايش از آن پيدا بود و من ترسيدم كه زخمي شود و سعد عظيم الجثه و قـد بلنـد                    

مدتي صبر كن تـا جنـگ بيايـد و اگـر اجـل فـرا                : گفت رفت و با خود مي     بود كه مي  
  .بايي خواهي داشترسيده باشد، چه مرگ زي

پس وارد باغي شدم كـه چنـد نفـر از مـسلمانان در آن بودنـد و عمـر بـن                      : گفت
چرا آمدي،  :  گفت عمر  . خطاب نيز آنجا بود و مردي كه كالهخودي بر سر داشت          

                                                 
 .٣٧٢−٣/٣٧١, سيد حسني. از علواهلمة, د به نقل − ١
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كرد تـا جـايي      همچنان مرا سرزنش مي   : گفت. شوي و اينجا در امان نيستي      زخمي مي 
. رفـتم  كرد و مـن در آن فـرو مـي        مين دهان باز مي   كردم كه در آن لحظه ز      كه آرزو مي  

اي : گفـت .  بن عبيداهللا اسـت    هالهخودش را برداشت و ديدم كه طلح      آن مرد ك  : گفت
سوي خداونـد   جز ب  به   يراه رهايي و فرار   آيا   روي كردي،  ي بر تو امروز زياده    عمر وا 

: تگف  و و مردي از مشركان قريش به نام ابن عرقه سعد را با تيري زد             : ست؟ گفت ه
 به سياهرگ باالي ساعدش برخورد كرد و سعد دعـا           تير. بگير كه من ابن عرقه هستم     

سـپس آنهـا از     . خدايا مـرا نميـران تـا انتقـامم را از بنـي قريظـه بگيـرم                : كرد و گفت  
 به مدينه برگشت و در مسجد دسـتور داد          ص ون آمدند و رسول اهللا    رهايشان بي  قلعه
 لباس پوشـيد و بـه       ص رسول اهللا : گفت. برپا كنند ي  ا هدر مسجد خيم  سعد  براي  كه  

 حركـت كـرد و از بنـي غـنم در            ص پس رسـول اهللا   سكه حركت كنند،    : مردم گفت 
دحيـه كلبـي و     : چه كسي از اينجا رد شد؟ گفتنـد       : همسايگي مسجد گذشت و گفت    

 نـزد آنهـا     ص رسـول اهللا  : گفت.  بود ؛ شبيه جبرئيل     كلبي دحيهصورت و ريش    
، بـه آنهـا     شـد اصره بر آنها سخت      وقتي كه مح   . محاصره كرد  شب )25(آمد و آنها را     

 بـن عبدالمنـذر مـشورت    ه پس با ابالباب.گردن نهيد ص  به حكم رسول اهللا:گفته شد 
ما به حكم سعد بن معـاذ راضـي         : پس آنها گفتند  . او گفت كه آنها را بكشند      كردند و 

ر  آمـد د   چهارپـايي بـر   وار   به دنبال سعد فرستاد و سعد س       ص شويم و رسول اهللا    مي
هـم  اينهـا   ،اي ابـوعمرو : گفتنـد   بودنـد و بـه او  بستهاي   او را با پارچه   زخم  حالي كه   

 به آنها نگاه نكـرد تـا        سعد .شناسي و كساني كه آنها را مي     هستند  پيمانان و دوستانت    
شـما قـول داده     : هاي آنها نزديك شد و به قومش نگاه كرد و گفـت            جايي كه به خانه   

وقتـي كـه    : ابوسـعيد گفـت   . باك نداشته باشيد    كه در راه خدا از سرزنش كسي       بوديد
  .نزد بزرگ خود برويد و حكم او را ببينيد:  گفتص ، رسول اهللاكردطلوع خورشيد 

 سعد را بياوريـد، سـپس سـعد را آوردنـد و             :گفت. بزرگ ما خداست  : عمر گفت 
كنم كـه مردانـشان    ميمن حكم : سعد گفت. در مورد آنها حكم كن:  گفتصپيامبر  

 ص رسـول اهللا  .  و فرزندانشان را اسـير كنيـد و اموالـشان را تقـسيم كنيـد               درا بكشي 
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ديگـري بـا     جنـگ    خداونـد اگـر   : گفت. به حكم خدا و رسولش حكم كردي      : فرمود
. مرا به سوي خود بـازگردان     ،  در غير اين صورت   . ، مرا نميران  ه است ماندقريش باقي   

 بـه جـايي     ، و افت و جايش مثل يك حلقه كوچك شد       يزخمش باز شد و شفا      : گفت
 رسـول اهللا  :  گفـت  كبازگشت، عايـشه    بود   براي او درست كرده      ص كه رسول اهللا  

قسم به كـسي كـه جـان        :  گفت كعايشه  . پيش سعد رفتند   مو ابوبكر و عمر      ص
عمـر را  گريـه  ام بودم صـداي    در دست اوست من در حالي كه در حجره   ص محمد

: شنيدم و آنها چنانكه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت            ريه ابوبكر مي  بيشتر از صداي گ   
{K  Jz )بودند ).29: فتح.  

:  درست كرده اسـت؟ گفـت      ص گفتم چه امتي است كه رسول اهللا      : گويد علقمه مي 
  .1كرد ، سخت گريه ميكرد  ولي اگر گريه ميريخت، اشك نمي بخاطر كسي عمر

}  |  {  ~   }  :ده استكرزل نارا اين آيه مورد بني قريظه خداوند  در
  k j i  h  g f  e  d  c  b  a  `  _

  z  y   x   w  v  u  t  sr  q  p  o  n   m  lz. 
) مشركان عرب(را كه از آنان ) يهود(و خداوند گروهى از اهل كتاب «) 27-26: احزاب(

 افكند؛ ت و وحشهاى محكمشان پايين كشيد و در دلهايشان رعب حمايت كردند از قلعه
! كرديد رسانديد و گروهى را اسير مى گروهى را به قتل مى) و كارشان به جايى رسيد كه(

زمينى را كه هرگز ) همچنين(ها و اموالشان را در اختيار شما گذاشت، و  و زمينها و خانه
  .»!در آن گام ننهاده بوديد؛ و خداوند بر هر چيز تواناست

   صت به پيامبر نسب) سعد بن معاذ(ادب صديق انصار
 در روايتي آمده كه وقتي كه بزرگ اوس سعد بن معاذ بـه مقـر فرمانـدهي پيـامبر                  

در مورد آنها حكـم كـن اي سـعد،          :  به او گفت   ص در بني قريظه رسيد، پيامبر       ص
                                                 

 هيثمی, در الصحيح, قسمتی از آن را امحد روايت كرده است كه حممد بن عمـرو بـن علقمـه در آن اسـت و حـديث او − ١
 .١٣٨−٦/١٣٧حسن است و ساير رجالش ثقه هستند, جممع الزوائد, 
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خداوند به تو   :  گفت صپيامبر  . تر است به حكم كردن     سته شاي ص رسول اهللا : گفت
دانست كه قومش مشتاق هـستند        مي - ي ولي سعد  حكم كن در مورد آنها    امر كرده كه    

 دوست داشت كه از همگي اطمينـان        - به نرمي حكم كند   اش   پيمانان يهودي   هم ركه ب 
 حكم كـرد، حكمـش       عهد بگيرد كه اگر    -  اوس و بني قريظه    - و از آنها  . حاصل كند 

 ايـستاده بـود و مخـصوصاً روي         ص سعد در ميان لشكر پيامبر       .غيرقابل نقض است  
آيـا شـما قـول    : گفـت  نش با قومش اوس و به طور عام با تمام لشكر بود كه مـي      سخ
 و جايي   صسپس به پيامبر    . آري:  حكم كردم، اجرا كنيد؟ گفتند     گونههيد كه هر  د مي

 ص در حـالي كـه بخـاطر عظمـت و بزرگـي رسـول اهللا       (بود نگاه كـرد كه در آنجا    
خواسـت كـه از      سعد مي (است؟  و كسي كه آنج   : و گفت ) كرد نگاه نمي او  مستقيما به   

تاييد رسول اهللا نيز مطمئن شود، اما از روي ادب، نه به ايشان نگاه كرد، و نه مستقيما                  
ن بـود، نگـاه كـرد و         در آ  ص ي كـه رسـول اهللا     ياج به   سپس )به ايشان خطاب نمود   

  .1آري: فرمود صپيامبر 
ان آنهـا را نيـز      پس به بني قريظه كه در يك طرف لشكر بودند نگاه كرد تا اطمين             س

پـس حكـم كـرد كـه        . آري: آيا به حكم من راضي هستيد؟ گفتند      : گفت جلب كند و  
 وقتـي كـه     .ها را اسير كنند و اموالشان را تقـسيم كننـد           مردان را بكشند و زنان و بچه      
ـ       :  به او گفـت    صسعد بن معاذ حكم كرد پيامبر        ر از هفـت    بـه حكـم خداونـد فرات

 ص اثناي حكم كردن بنگريد كه به چادر پيامبر           به ادب سعد در    .آسمان حكم كردي  
  .نگاه كرد و بخاطر عظمت و بزرگي او از آن روي برگرداند

ش لرزيد و هفتـاد هـزار مالئكـه در          وفاتعرش خداوند رحمان بخاطر     
  تشييع جنازه او شركت داشتند

پردازيم، كراماتي كه عقلهـا       مي حال در اين چند سطر به كرامات سعد بن معاذ           
: فرمـود بـه او    و    نـزد سـعد رفـت      صپيـامبر   . كنـد   مي حيرت زده و شگفت زده    را  

خداوند بهترين پاداش را بخاطر بزرگي اين قوم به تو بدهد، آنچـه را كـه وعـده داده              

                                                 
 .٢/٢٤٠ سرية ابن هاشم, − ١
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  .1كند اش را در مورد تو اجرا مي بودي اجرا كردي، و خداوند وعده
  .رزيدش لوفات خداوند متعال بخاطر ش كه عرت اساين سعد بن معاذ 

  .2عرش خداوند رحمان بخاطر مرگ سعد بن معاذ لرزيد:  گفتصپيامبر 
 درگذشت، مادرش   وقتي كه سعد بن معاذ      : گويد  مي ك اسماء دختر يزيد بن سكن    

شـود اگـر     آيد و ناراحتيت برطـرف نمـي       آيا اشكت بند نمي   :  فرمود صفرياد زد و پيامبر     
  .3ديد و عرش او لرزي خندوبخاطر ا پسرت اولين كسي بود كه خداوند بگويم

 خداونـد رحمـان بـراي       ش كه عـر   صاين سخن پيامبر    : گويد  مي :امام نووي   
اي معتقدند   عده.  لرزيد، علما در مورد تأويل آن اختالف دارند        مرگ سعد بن معاذ     

 و خداونـد در     ،كه ظاهر عرش لرزيده و با آمـدن روح سـعد خوشـحال شـده اسـت                
مـانعي نـدارد چنانكـه خداونـد        ايـن   و  .  شده است  ئلقاعرش براي او تمايز     لرزيدن  

اى از خـوف     و پاره « .)74: بقره. (ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ z} : فرمايد متعال مي 
  . استبه نظر صحيح همان ظاهر حديث و و اين. »افتد به زير مى) از فراز كوه(خدا 

خـاطر   ب شته و عـر   اين امر حقيقت داش   : بعضي ديگر معتقدند كه   : گويد مازري مي 
 شچـون عـر   . اظ عقلي قابل انكار نيست    و اين از لح   : گويد مرگ او لرزيده است، مي    

اما فـضيلت سـعد بـا       : گويد مي. سكون دارد  نيز نوعي جسم است و قابليت حركت و       
 ش را نـشانه    عـر  ه خداوند متعال حركت   شود، مگر اينكه گفته شود ك      اين حاصل نمي  

  .سعد براي مالئكه قرار داده باشدوفات 
منظور از لرزيدن عرش، لرزيدن اهل عـرش كـه مالئكـه و             : گويند ده ديگري مي  ع
پس مضاف حذف شده است و مراد از لرزيـدن،          . مالئكه حامالن آن بودند، است     غير

يعنـي   :»اهتـز مكارمـه   «مژده و قبول بوده است و اين جزء زبان عربي است كه فالني              

                                                 
 .٣/٢/٩ابن سعد, الطبقات, . رجالش ثقه هستند: گويد  ارناؤوط می− ١
 .اند  متفق عليه از جابر و مسلم و امحد از انس روايت كرده− ٢
 طربانی روايت كرده و رجالش رجال صحيحی هستند و حـاكم آن را صـحيح دانـسته اسـت ٩/٣٠٩ هيثمی, املجمع, − ٣

 .وذهبی در تلخيص با آن موافق است
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خواستند به    آنها مي  بلكه آن،   ا حركت نه به خاطر پريشاني جسم ي     بدنش به لرزه افتاد،     
كنايه از بزرگ بودن مـرگ      : گويد  حربي مي  .د بگويند و به استقبال او بروند      او خوشام 

زمـين  : گويد دهند و مي   او است و اعراب چيز بزرگ را به بزرگترين چيزها نسبت مي           
  .1از مرگ فالني تاريك شد و براي او قيامت به پا شد

عرش يكي از مخلوقات خداوند است و براي او مسخر : گويد  مي:امام ذهبي 
تواند آن را بلرزاند و  شده است هر وقت كه بخواهد با خواست و اراده خودش مي

بخاطر دوستي و عالقه به سعد در آن احساس قرار داده است، همچنانكه خداوند در 
z  } : فرمايد خداوند مي.  احساس قرار دادصحد و بخاطر دوستي پيامبر كوه اُ

  |  {z .)و .»ها همراه او تسبيح خدا گوييد اى كوه) ها ما به كوه(« .)10: سبأ 
آسمانهاى هفتگانه و زمين «) 44: اسراء. (fe  d c  bz} : فرمايد مي

. o  n  m  l  k  jz  } : فرمايد  پس تعميم داده و مي.»گويند همه تسبيح او مى
  . و اين حق است.»گويد و مىو هر موجودى، تسبيح و حمد ا«) 44: اسراء(

در حـال خـورده     ه كه ما تسبيح غذا را       و در صحيح بخاري از قول ابن مسعود آمد        
  .2شنيديم ميشدن 

  .3و اين باب وسيعي است كه راهش ايمان است
  .4عرش بخاطر محبت ديدار سعد با خدا لرزيد:  نقل شده كه گفتماز ابن عمر 

  مالئكه جنازه سعد را حمل كردند
 شـد او    شديدتروقتي كه سعد زخمي شد و زخمش        : گويد  مي   بن لبيد  محمود

 بـه او  صپيـامبر  وقتـي   . را نزد زني به نام رفيده بردند تا زخمهـايش را مـداوا كنـد              
؟ به او خبـر داد تـا        رساني چگونه شب را به صبح و صبح را به شب مي          : رسيد، گفت 

                                                 
 .١٦/٣٢ مسلم, برشح النووی, − ١
 .١/٤٦٠; امحد ٣٥٧٩ بخاری − ٢
 .١/٢٩٧السري, امام ذهبی,  − ٣
 . موافقت كرده استاوبا ذهبی  آن را صحيح دانسته و  و٣/٢٠٦; حاكم ٣/٢/١٢ ابن سعد − ٤
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و بنـي عبداالشـهل او را بـه         وقتي كه آن شب فرا رسيد كه قومش او را منتقل كردند             
پس او بيرون رفت و ما      . گفته شد، با او رفتند      آمد و  ص منزلشان بردند و رسول اهللا    

نيز همراه او بيرون رفتيم و با سرعت رفتيم تا جايي كه ردايمان افتاد، پـس اصـحاب                  
ننـد  ترسم كه مالئكه زودتـر از مـا برسـند و ما    مي:  گفتصكردند و پيامبر  شكايت  
 و مـادرش    ندشـست  را مـي  او  در حالي كـه     رسيدند  سعد  به خانه   . او را بشويند  حنظله  
  :گفت كرد و مي گريه مي

  . رفتحقيقتابارش را بست و  واي بر مادر سعد كه سعد كوله
گويـد، پـس او را       اي بجز مادر سـعد دروغ مـي        هر گريه كننده  : فرمود صپيامبر  

اي سبكتر از ايـن      ل خدا ما هيچ مرده    اي رسو : آن قوم به او گفتند    :  گفت ،بيرون بردند 
قبل از اين هرگز اين تعـداد از  چرا سبك نباشد در حالي كه      : گفت. ايم را حمل نكرده  

  .1كنند و او را همراه شما حمل مينيامده بودند پايين براي حمل كسي مالئكه 
   قبرفشارسعد بن معاذ و 

 بيرون رفتيم،   ص  وفات كرد با رسول اهللا     هنگامي كه سعد    : گويد  مي جابر  
ند و او را در قبـرش گذاشـت و بـر او              بر او نماز خوا    ص  كه رسول اهللا   وقتي: گفت

سپس تكبير گفت و ما نيـز       .  تسبيح طوالني بر او خواند     ص خاك ريختند رسول اهللا   
: چرا تسبيح گفتي و دوباره تكبير گفتي؟ گفـت         اي رسول خدا  : گفته شد . تكبير گفتيم 

  .2تنگ شد تا اينكه خداوند متعال آن را برايش گشودقبر براي بنده صالح 
ايـن بنـده صـالحي اسـت كـه          :  فرمود ص  نقل شده كه رسول اهللا     ماز ابن عمر    

عرش براي او لرزيد و درهاي آسمان به رويش باز شد و هفتـاد هـزار مالئكـه بـر او          
  .3 شدودهود و قبرش تنگ شد و دوباره گشحاضر بودند كه قبالً نازل نشده ب

                                                 
 .١/٢٨٧ و ارناؤوط در السري آن را حسن دانسته است, ٨−٣/٢/٧ ابن سعد, − ١
 .ت و ذهبی با آن موافقت كرده اس٣/٢٠٦ و حاكم آن را صحيح دانسته است ٣٧٧−٣/٣٦٠ امحد − ٢
; و آلبانی در صحيح اجلـامع آن را صـحيح دانـسته ٣/٢/٩ اجلنائز, باب ضمة القرب و ضغطه; ابن سعد ٤/١٠٠ نسائی − ٣

 .٦٩٨٧است, 
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اين تنگ شدن قبر نشانه عـذاب قبـر نيـست بلكـه             : گفتم: گويد  مي :ام ذهبي   ام
 ماننـد درد  ،شـود  امري است كه فرد مؤمن مانند دردها و رنجهاي دنيا با آن مواجه مي            

درد و رنج سؤاالت قبـر و امتحـان          و   ، و درد و رنج رفتن جان از بدن        ،و رنج بيماري  
 و رنـج و     ، و درد بـرانگيختن از قبـر       ،اي او  و درد و رنج گريه و زاري خانواده بر         آن،

ها و   هيچكدام از اين لرزش    .درد عبور از پل صراط، و غير آن        و   ،وحشت موقعيت او  
رسد از عذاب قبر و جهنم نيست، اما خداوند برخي از اين         دردها كه به بنده مؤمن مي     

ات  مالقـ تـا و مـؤمن  . كنـد  دردها يا همـه آنهـا را بـراي بنـدگان مـؤمنش آسـان مـي            
. C  B  Az  } : فرمايـد  ل مـي  خداونـد متعـا   . شـود  پروردگارش آسوده نمـي   

) روز رستاخيز كه براى همه مايه تاسف اسـت        ( آنان را از روز حسرت      «). 39: مريم(
: غـافر . (X  W  V      U      T  S  R  Q  z} : فرمايد  مي  و .»بترسان

شدت وحشت دلها بـه گلوگـاه       و آنها را از روز نزديك بترسان، هنگامى كه از           «). 18
پس از خداوند متعال طلب عفو       .»گردد رسد و تمامى وجود آنها مملو از اندوه مى         مى
دانيم كه سعد از جمله كساني است كه بهـشتي           و با اين وجود ما مي     . داريمبخشش  و  

در دنيا و آخرت ترس و درد و رنجي نداشته          شهداء بوده كه گويي     از برترين   است و   
  .1كنيم و اينكه ما را با سعد محشور گرداند پروردگار طلب سالمتي مياز . است

  :سرايد  مي در مرثيه سعد بن معاذ  حسان بن ثابت
  . گريه كنداشكي از چشمانم جاري شد و چشمانم حق دارد كه براي سعد 

  .گريست اي كه در جنگ نبود و چشمان ديگران از درد او هميشه مي كشته شده
  . وداع كرديم و تو ما را ترك كردي و در تاريكي قبر ماندياگر ما با تو

  .اي سعد با قبري كريمانه خوشبخت هستي و بهترين ثواب و عظمت را داري تو
  . بني قريظه كردي، خداوند نيز بر همان حكم تو حكم كردهبا حكمي كه در مورد طايف

  .بهشت جاويدان فروختياگر شكهاي روزگار تو را به سختي انداخت اما اين دنيا را به 

                                                 
 .٢٩١−١/٢٩٠ السري, امام ذهبی, − ١
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پس بهترين سرنوشت راستگويان همان است وقتي كه به نزد خداوند فرا خوانـده              
  .1شوند مي

   در بهشتدستارهاي سعد بن معاذ 
 ص لبـاس ابريـشمي بـه رسـول اهللا        : از براء شنيدم كه گفت    : گويد ابواسحاق مي 

. كردنـد  ب مـي  كردنـد و از نرمـي آن تعجـ         هديه شده بود كه اصحاب آن را لمس مي        
در بهـشت از ايـن       كنيد؟ دستارهاي سعد بـن معـاذ         از نرمي اين تعجب مي    : گفت

  .2نرمتر و بهتر است
 هديـه شـد و او از لبـاس          صيك لباس ابريـشمي بـه پيـامبر         : گويد  مي  انس

قسم بـه كـسي كـه جـان         : گفت. كردند كرد و مردم از آن تعجب مي       ابريشمي نهي مي  
  .3 در بهشت از اين بهتر استرهاي سعد بن معاذ محمد در دست اوست، دستا

علما اين امر را بيانگر عظمـت جايگـاه سـعد در بهـشت              : گويد مي :امام نووي   
 .ودشـ  مـي  كثيف   ترين گونه لباس است و به سادگي       دستار كم ارزش  دانند و گرنه     مي

و اين   !)وقتي دستار او اينگونه است، پس تصور كنيد ديگر قسمتهاي لباس ايشان را            (
  .4مي كنداثبات   رابهشتي بودن سعد

 مرتفـع و  ه اي قلكه سعد بن معاذ ،، صديق انصاربعد از ابوبكر صديق    
  .بلندهمت در صداقت بود

سه چيز هستند كه من در آنها قـوي هـستم و در غيـر               : گويد  مي سعد بن معاذ    
ام تا پايـان آن      ام هر نمازي را كه خوانده      از زماني كه مسلمان شده    : آنها ضعيف هستم  

  .ما هچيزي غير از نمازم نينديشيدبه 

                                                 
 .٣/١٣٢ البداية و النهاية, ابن كثري, − ١
 ) .(ء  از برا٢٤٦٨ مسلم − ٢
 .) ( از انس ٢٤٦٩ مسلم− ٣
 .١٦/٣٤ح النووی,  مسلم برش− ٤
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بـه  كردم تا پايان دفـن آن       اي شركت    ام كه در هر تشييع جنازه       با خودم عهد كرده   
 .چيز ديگري نينديشم

  .حقيقت استحق و ام كه   شنيدم دانستهص و هر سخني را كه از رسول اهللا
در  انپيـامبر از  هـا در غيـر       كه ايـن ويژگي    ردمك گمان نمي : گويد  مي : ابن مسيب 
  .وندجمع شكس ديگري 

  سـعد بـن معـاذ         و فداكاري  بعد از يك زندگي طوالني و پر از بذل و بخشش          
  .رحلت كرد

  . و ساير صحابه راضي و خشنود بادخداوند از سعد 
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  »٨«  عبداهللا بن مسعود
  .حد استتر از كوه اُ روز قيامت سنگينميزان، در  او در ساق پاي

خواهد قرآن را همانگونه كه نـازل شـده بخوانـد، پـس آن را بـه             مي هر كس 
  .بخواند) ابن مسعود(ام عبد ابن قرائت 

  ص محمد رسول اهللا
 بود و اسالم آمد و از او مردي ساخت كه آسمان            ل به مردي رسيديم كه چوپان     حا

 - خـدا  به اذن -  باشد، روزي كهصكرد، بلكه يكي از معجزات پيامبر     اسالم را نوراني    
و را  رود و مردم ا     ميان مردم راه مي    ردحاب قرآني بسازد كه     هر يك از اص   توانست از   

  .بينند  او مياسالم را درگويا  و ،بينند مي
 دهها و صدها و هزاران نسخه از قرآن چاپ كرد اما نه با مـداد                صپس قطعاً پيامبر    

  .1روي صفحات قلبدادي از نور، و بر  و بر روي صفحات كاغذ، بلكه با م،و جوهر
هايش عميق باشد و قدرتش بر نفـس         اين است ارزش و منزلت ايمان وقتي كه ريشه        

كـشد و او را صـاحب همـت          كـشد و او را پـايين نمـي         قوي باشد، صاحبش را باال مـي      
ايـستد و    شـود و نيرويـي كـه نمـي         كند كه خاموش نمـي      مي اميديگرداند و صاحب     مي

 و مـال انـدوزي      ،ك دنيا است اما دنيا مالك او نيست       او مال . شود تصميمي كه سست نمي   
 و بال بر او نـازل       ،شود  شود اما مغرور نمي     و غرق نعمت مي    ،شود كند اما بنده آن نمي     مي
 و سـختيها تنهـا تـصميم او را محكمتـر            ،كنـد  شود و قهر نمي    شود اما خشمگين نمي    مي
  .كند بيشتر ميكند مانند طالي اصل كه آتش تنها پاكي و صفاي آن را  مي

كنـد كـه مجموعـه بـسيار         كنم، چه كسي باور مي     من بخاطر خدا از شما سؤال مي      
اندك و با نيروي كم از جزيرة العرب كه نه فلسفه يونان و نه تمدن روم و نه حكمت                   

نـد، مالـك دنيـا بـشوند و پادشـاهي خـسروان و              ا ههند و نـه صـنعت چـين را داشـت          
هند و تمدن جديدي    دبرند و دين جديدي را انتشار       رث ب قيصران را به ا   و  امپراطوران  

                                                 
 ).:( سيد قطب  از سخنان زيبای− ١
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  .1انجام شودرا در آفاق بنا نهند كه در كمتر از يك ربع قرن 
كـسي  ...  دوست داشت قرآن را از او بشنود       صحال ما با مردي هستيم كه پيامبر        

تر از كوه  روز قيامت سنگين ميزان   او در    ساق پاي  بر او شهادت داد كه       ص پيامبر   كه
  .اهد بودحد خواُ

  . امام نمونه و فقيه امت هستيمما با عبداهللا بن مسعود 
او از جمله سابقين و عالمان نجيب بود كه در جنگ بدر شركت داشـت و دو بـار         
هجرت كرد و در جنگ يرموك بسيار صدقه داد و مناقب و فضايل او زيـاد اسـت و                    

  .2علوم زيادي از او روايت شده است
شود كه او    قم وارد شود، اسالم آورد و گفته مي       رابه خانه    صبل از اينكه پيامبر     ق

 نفر ششم بود كه اسالم آورد و در تمـام جنگهـا حـضور داشـت و رازدار رسـول اهللا                    
 او  حامل وسـايل نظافـت     و   صاك و كفش پيامبر     سومگاه و نگهدارنده      و تكيه  ص

و كم وزن و قد      بود   صو در رفتار و راهنمايي و بلندهمتي شبيه پيامبر          . در سفر بود  
  .سبزه روكوتاه بود و 

مـسئول  ، متـولي قـضاوت كوفـه و         داراي بهترين لباسها و خوشبوترين عطرها بود      
پس به مدينه آمـد و در سـال         س . عمر و ابتداي خالفت عثمان شد      در زمان بيت المال   

  .3 هجري وفات كرد و در بقيع دفن شد در حالي كه شصت و چند سال داشت32
  !!وردنش چگونه بوده است؟داستان اسالم آ

چرا كه داستان مسلمان شدن او شـيرين و         ... تا داستان را از ابتدا شروع كنيم      د  بيايي
  .شود آرام بخش است و قلبها با تكرار آن پاك مي

  .چراند بن ابي معيط گوسفند ميه ابن مسعود براي يكي از بزرگان قريش به نام عقب
و اسـالم  از  در آن زمـان  كـه وجـود اين بـا  ود، ه و امانتدار و متقي ب ابن مسعود ساد  

                                                 
 .٢٧٨يوسف القرضاوی, ص.  االيامن و احلياة, د− ١
 .١/٤٦١ سري اعالم النبالء, ذهبی, − ٢
 .١/١٦٣ صفة الصفوة, − ٣
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  .نشنيده بودچيزي دعوت آن به سوي امانتداري و صداقت و اخالص 
شـود   نور الهي روبرو مي    با آفتاب هدايت و همراه       روزي از روزها ابن مسعود      

  .آورد  بهترين خير دنيا و آخرت را براي او ميصو پيامبر 
  . را بيان كنيمصكنيم، تا داستان او با پيامبر   را رها ميحال داستان ابن مسعود 

 كه رسول اهللاچراندم  بن ابي معيط گوسفند مي همن براي عقب: گويد ي مابن مسعود 
امـا مـن    . آري: شـير داري؟ گفـتم    ! اي جـوان  : گفـت .  بر من گذشتند    و ابوبكر    ص

 را نـزد او  آيا گوسفندي داري كه شير نداشته باشد؟ پـس گوسـفند       : گفت. امانتدار هستم 
پس سـ .  پستان او را لمس كرد و شير پايين آمد و آن را در ظرفي دوشيد و نوشيد                 ،مآورد
و . بس است و ديگـر شـير نريـز   : پس به پستان گفت  س داد و او نيز نوشيد،       وبكر  به اب 
 اين را به من يـاد بـده،         ص اي رسول خدا  : سپس بعد از اين نزد او آمدم و گفتم        : گفت

  .1داني خود اينها را مي كند تو خداوند به تو رحم: د و گفتدستي بر سرم كشي
ن را به مـن     يا: گفتم مدم و آبعد از آن نزد او      : بن مسعود گفت  مده كه ا  آدر روايتي   

پس هفتاد سوره را از زبان او گرفتم كه كسي          . داني خود اينها را مي   تو  : بده، گفت  ياد
  .2در مورد آنها با من منازعه نكرد

 و بنده صالح خداوند را ديد كـه         ص  هنگامي كه رسول اهللا    مسعود  عبداهللا بن   
خواند، خوشحال شد و پستاني را كه شير نداشته لمس           او را به سوي پروردگارش مي     

  . نوشيد و گواراييو از خير خداوند و رزقش شير خالصكرد 
و او آن روز تنها شاهد يك معجزه كوچك بـود، در حـالي كـه بـه زودي شـاهد                      

كنـد و آن را پـر از         ي از اين رسول كريم خواهد شد كه دنيا را شگفت زده مي            معجزات
  ...كند نور و هدايت مي

                                                 
 .٢/٥٣٧; فسوی, املعرفة والتاريخ١/٣٧٩اسنادش حسن است, امحد: گويد  ارناؤوط می− ١
انـد و   روايـت كـرده١/١٢٥ و ابـونعيم در احلليـة ١/٤٦٢; امحـد, ٣/١١١ سعد در الطبقات, ابن: گويد  ارناؤوط می− ٢

 .اسنادش حسن است
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 بـن ابـي معـيط       هقبـ بلكه او آن روز تنها يك غالم فقير و ضعيف بود كه بـراي ع              
شد، روزي كه او ايمـان       معجزات  آن   تبديل به يكي از      و بزودي خود  كرد   چوپاني مي 

  .1 شكست و عظمت آنها را نابود كردا در همقريش رآورد با ايمانش بزرگان 
مدت زيادي نگذشت كه عبداهللا بن مسعود اسـالم آورد و خـودش را در خـدمت            

  . قرار دادص نبي
آميزند بعـد از اينكـه       خوشا بحال چنين جايگاه عظيمي كه با ستارگان جوزا در مي          

  .ت درآمد و بزرگ مخلوقااشرفوپاني را رها كرد و به خدمت ابن مسعود چ
  نزد خداوند متعال  جايگاه او

از كساني بـود كـه خداونـد         از ميان صحابه بزرگوار جزو آن دسته         ابن مسعود   
 از خـود   آنها را سفارش كرد كهص به پيامبر    ن را در مورد آنها نازل كرد و       آمتعال قر 

و ، همان كـساني كـه خونـشان و اموالـشان     كندنزديك را به خود  آنها  نكند بلكه دور
  .بخشند جانشان را براي ياري اين دين مي

: مشركان گفتند.  بوديمص ما شش نفر بوديم و همراه رسول اهللا: گويد سعد مي
د و من و ابن مسعود و ناينها را از خودت دور كن، تا بر ما جرأت و جسارت نكن

 ناگهان آنچه را كه ، بوديمايم اسمشان را فراموش كردهمردي هذيلي و دو نفر كه 
Æ   Å  Ä  } :  قرار داد و اين آيه نازل شدصخواست دردل پيامبر  خداوند مي

  Ê   É  È  Çz) .و كسانى را كه صبح و شام خدا را « .2)52: انعام
  .»!خوانند، و جز ذات پاك او نظرى ندارند، از خود دور مكن مى

 وددانند كه عبداهللا بـن مـسع        مي ص اصحاب پيامبر    :از حذيفه نقل شده كه گفت     
  .3 آنها به خداوند در روز قيامت استتريننزديك

                                                 
 .٢٢٩ رجال حول الرسول, ص− ١
 .; فضائل الصحابة٤٦, ٢٤١٣ مسلم− ٢
اين حديث به رشط شـيخني صـحيح اسـت و ذهبـی بـا آن : گويد  و می٣/٣١٥; حاكم ١٥٤٨ امحد, فضائل الصحابة, − ٣

 .قت كرده استمواف
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  اولين كسي كه قرآن را بلند خواند 
اي كه او را به اوج آسمان بـرد، حركـت            بلكه اين مرد عقيده است كه با آن عقيده        

 را براي اين ديـن و دعـوت بـه خـدا در شـديدترين      يرد تا تمام هستي درس بزرگ ك
  .موقعيتها از او بياموزند

 بعد از رسول اهللا: گويد  بن زبير از پدرش روايت شده كه ميهن عرواز يحيي ب
 بود،  اولين كسي كه در مكه قرآن را با صداي بلند خواند، عبداهللا بن مسعود ص
قسم بخدا : گفتند  جمع شده بودند و ميص روزي اصحاب رسول اهللا: گويد مي

سي آن را به گوش آنها اند، چه ك قريش هيچگاه اين قرآن را با صداي بلند نشنيده
خواهيم كه  ترسيم، ما مردي را مي ما بر تو مي: گفتند. من: رساند؟ ابن مسعود گفت مي

اش مانع آنها  طايفه زيادي داشته باشد كه اگر قريش خواستند به او حمله كنند، طايفه
ه  دربامداد بابن مسعود . كند خداوند آنها را از من منع مي. رهايم كنيد: گفت. شود

بسم اهللا : خواندبا صداي بلند مقام آمد و در حالي كه قريش جمع شده بودند، 
سپس به همين  ).2- 1: الرحمن(. k  j  i  h  gz  }  :الرحمن الرحيم

خواند؟   مياين چيست كه ابن ام عبد: قريش تأمل كردند و گفتند. ترتيب جلو رفت
 پس .خواند ده است، مياو قسمتي از آنچه را كه بر محمد نازل ش: سپس گفتند

شد تا جايي كه  كردند و او از خواندن متوقف نمي برخاستند و شروع به زدن او
. حالي كه صورتش زخمي شده بود سپس نزد اصحابش رفت در. سوره را تمام كرد

حال دشمنان خداوند آرام : گفت. ترسيديم اين همان چيزي بود كه از آن مي: گفتند
كافي است، به : گفتند. خوانم دا نيز مثل آن را برايشان مينيستند، اگر بخواهيد فر

  . 1اي اندازه الزم آنچه را كه خوشايندشان نبوده، براي آنها خوانده

                                                 
نقــل كــرده اســت و طــربی در ٧/١٤٧ اســنادش صــحيح و متــصل اســت و قرطبــی در تفــسريش از عــروة بــن زبــري − ١

 . آورده است٣٣٥−٢/٣٣٤تارخيش
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  رشد و بزرگ شدن در سايه وحي
 بود و شب و روز در سفر و حضر او را ص همواره همراه پيامبر ابن مسعود 

  .گذاشت تنها نمي
 آموخت تا ص و روش و اخالق و علم پيامبر راه بسيار چيزها از هدايت و

از : گويد زيد مييعبدالرحمن بن .  داشتصه نزديكترين اخالق را به پيامبر جايي ك
 سؤال كرديم تا از او صحذيفه از نزديكترين فرد به راه و روش و هدايت پيامبر 

را به هيچ كس را كه نزديكترين راه و روش و هدايت : استفاده كنيم و او جواب داد
 -  ابن مسعود- ام عبدابن  داشته باشد، بهتر از صراه و روش و هدايت پيامبر 

  .2و1شناسم نمي
 هيچ ذهني  به درجه بااليي رسيد كه بهص نزد پيامبر جايگاه ابن مسعود 

تواند بر  خواهد، مي ت مياجازه داده بود كه هر وق  به اوصكرد، پيامبر  خطور نمي
تو اجازه داري كه حجاب و مانع را برداري : ي به او گفتروز.  وارد شودصپيامبر 

  .3كنم و به راز من گوش فرا دهي تا وقتي كه خودم تو را نهي مي
 به  رفت و آمد زياد ابن مسعود ي در ابتدانتا جايي كه بعضي از صحابه 

  . استصكردند كه او جزو اهل بيت پيامبر   تصور ميصخانه پيامبر 
من و برادرم : گفت  شنيدم كه مياز ابوموسي اشعري : يدگو اسود بن يزيد مي

از يمن آمديم و مدتي كه در آنجا مانديم ديديم كه عبداهللا بن مسعود مردي از 
  .1و4ديديم  و مادرش را به خانه او مي است، چرا كه رفت و آمد اوص خانواده پيامبر

                                                 
 .٤٠١−٥/٣٨٩, امحد ٣٨٠٧, ترمذی ٣٧٦٢ بخاری− ١
 ابـن ام عبـد اسـت از ص رسـول اهللاترين فرد از حلاظ هـدايت و راه و روش  شبيه:  آمده كه٦٠٩٧ در روايت بخاری − ٢

ق و رفتار او در ميـان خـانواده چطـور دانيم كه اخال گردد, ما نمی شود تا وقتی كه به آنجا بر می زمانی كه از خانه خارج می
 .٧/١٠٣حافظ, الفتح, . است

 .١٣٩; ابن ماجه٤٠٤−١/٣٨٨; امحد٢١٦٩ مسلم− ٣
 .٣٨٠٦; ترمذی٢٤٦٠; مسلم٣٧٦٣ بخاری − ٤
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  مبارزات او در راه خدا
 حـضور داشـته و هيچگـاه از         صيـامبر   تمام جنگهـا همـراه پ       در ابن مسعود   

 داشت، هنگـامي    نقش مهمي بلكه حتي او در جنگ بدر       . جنگي تخلف نورزيده است   
. دنـد  پسران عفراء او را زخمـي كـرده بو   كه ابوجهل را كشت و آن بعد از اين بود كه          

كند كه چه باليي بر سر ابوجهل آمده است؟ پس            چه كسي نگاه مي   :  گفت صپيامبر  
انـد و او بـدنش سـرد          رفت و ديد كه پسران عفراء او را زخمي كـرده            ابن مسعود 

آيا باالتر از ايـن     : ريشش را گرفت و گفت    سپس  تو ابوجهل هستي؟    : گفت. شده بود 
  .2؟ست كه مردي توسط قومش كشته شودچيزي ه
معاذ بـن عمـرو بـن       (حافظ ابن حجر در ميان اين روايات و آن چهار نفري            : نكته

اند، اينگونه جمـع     كه ابوجهل را كشته   ) وذ پسران عفراء و ابن مسعود     جوح، معاذ و مع   
احتمال دارد كه معاذ بن عفراء و معاذ بـن عمـرو بـه او               : گويد بندي كرده است و مي    

پس سـ حمله كرده باشند و او را گرفته باشند، همچنان كه در صـحيح آمـده اسـت و                   
 كه تمام اقـوال در ايـن نظـر          معوذ او را ضربه زده و ابن مسعود سرش را بريده است           

  .3شوند  جمع مي
  برد خداوند به وسيله اين قران جايگاه اقوامي را باال مي

منزلت آنهـا را بـاال بـرد، عبـداهللا بـن       از ميان اين افرادي كه خداوند متعال شأن و       
 بود و قرآن را همچنانكه نازل شده بـود          ص بود، همان كسي كه همراه پيامبر        مسعود

ي از بزرگان صـحابه شـد       رفت تا جايي كه در خواندن قرآن و علوم آن يك          از او ياد گ   
  .كرد كه قرآن را از عبداهللا بن مسعود بياموزند  اصحابش را توصيه ميصكه پيامبر 

                                                                                                                        
مادر ابن مسعود , ام عبداهللا دخرت عبدود بن سواءة بود كه اسالم آورد و جزو يكی : گويد  می٢/٢٦٠  حافظ در االصابة− ١

 .اش ام عبد بود و كنيه: گويد  می٧/١٠٣از اصحاب بود و در الفتح 
 .٣/١١٨/١٤٢٤; املغازی, مسلم ٧/٣٩٦٢ بخاری − ٢
 .٧/٣٤٥ فتح الباری, − ٣
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عبـداهللا بـن    : بن عمرو ياد شد و او گفـت       عبداهللا  نام عبداهللا نزد    : گويد مسروق مي 
 او را   شـنيدم،  ص رسـول اهللا  از  ايـن حـديث را      مسعود مردي بود كه از زمـاني كـه          

 از:  قرائـت قـرآن را از چهـار نفـر بياموزيـد            : فرمـود  ص، كه رسول اهللا     دوست دارم 
بي بـن كعـب و معـاذ         سالم موالي ابوحذيفه، اُ    - شروع كرد   با او  - عبداهللا بن مسعود  

  .1بن جبل
ن خـود   را مستقيماً از زبا   چرا ابن مسعود در چنين جايگاهي نباشد، در حالي كه قرآن            

 بـراي درك بهتـر      ...چشمه گواراي او ياد گرفته است      شنيده است و آن را از        صپيامبر  
  .دشنوي ميكسي كه بر او نازل شده، كه قرآن را از زبان تصور كنيد  منزلت او

 غير از او نيـست، هـر        معبود به حقي  قسم به خدايي كه     : گويد  مي  ابن مسعود   
اي كـه     و هـر آيـه     ،دانم كه كجا نازل شده اسـت       اي كه از قران نازل شد، من مي        سوره

اگـر بـدانم كـه كـسي در           و ،مورد چه كسي نازل شده است      دانم كه در   نازل شده مي  
  .2شوم تا به او برسم كتاب خداوند از من عالمتر است سوار بر شتر مي

قـسم بخـدا    : گفت كرد و مي    سخنراني مي  ابن مسعود   : گويد شقيق بن سلمه مي   
 صقسم بخدا اصحاب پيامبر     .  گرفتم ص سوره را از زبان خود پيامبر        هفتاد و چند  

  . اما بهترينشان نيستم،دانند كه من عالمترين آنها به كتاب خدا هستم مي
گفتنـد گـوش     نشستم و به آنچه كه مي      ها و جمعها مي    در آن حلقه  : گويد شقيق مي 

  .3ير از آن بگويددادم و هيچگاه نشنيدم كه كسي سخن او را رد كند و چيزي غ مي
  .شد قرآن از زبان او همان طور كه نازل شده بود، خارج مي

گذشت كه عبـداهللا    از ميان ابوبكر و عمر ميص از عبداهللا نقل شده كه رسول اهللا     
پس سوره نساء را شروع كـرد و آن را بـه طـور مفـصل خوانـد،                  . به نماز ايستاده بود   

 همانطور كه نازل شده، ياد بگيرد، آن        كسي كه دوست دارد قرآن را     :  گفت صپيامبر  
                                                 

 .٣٨١٠; ترمذی ٢٤٦٤; مسلم ٣٧٥٨ بخاری − ١
 .٢٤٦٢; مسلم٥٠٠٢ بخاری − ٢
 .٢٤٦٢, مسلم٥٠٠٠ بخاری−= ٣
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 ص سپس عبداهللا شروع بـه دعـا كـرد، و رسـول اهللا    . ئت ابن ام عبد بخواندارا به قر  
 خـدايا   :از جمله دعاهاي ابـن مـسعود ايـن بـود          . شود دعا كن كه استجابت مي    : گفت

 در بهـشت    صهمراهي پيامبرت محمـد       ناپذير و  فناايماني برگشت ناپذير و نعمتي      
و بـه   خواهم رفـت    نزد عبداهللا   بخدا سوگند   :  گفت  عمر.  را به من عطا بفرما     برين

 نزد عبداهللا آمد كـه بـه        زماني كه عمر   .دادخواهم  برآورده شدن دعايش به او بشارت       
تو در هر خيري    : گفت  از او سبقت گرفته است و        ديد كه ابوبكر   رت بدهد، او بشا 

  .1گيري سبقت مي
  كرد  گريه ميرآن از ابن مسعود  هنگام شنيدن قصپيامبر 

 را بسيار دوست داشت كه اين امـر روز بـه روز              عبداهللا بن مسعود     صپيامبر  
او هاي تيزهوشي و نجابت و اخالق واال و پيـروي نيكـو              شد و بخاطر نشانه    بيشتر مي 

  .كرد مي نزديك خودبه را 
ـ   مشتاق شد كه قرآن را از زبان ابن مـسعود            صيك بار پيامبر     شنود، خوشـا    ب

  .بحال چنين فضيلت بزرگي كه تمام دنيا مساوي آن نيست
اي : وان، گفتمقرآن را برايم بخ:  به من گفتص رسول اهللا: گويد عبداهللا مي
من : ن را بخوانم در حالي كه بر تو نازل شده است؟ گفتآ من قرص رسول خدا

 خواندم تا به اينجا  را براي اوءميل دارم كه آن را از ديگري بشنوم، پس سوره نسا
. z  y    x  wz  }           |  {      ~  _  `  c  b  a  } :  كهمرسيد

بر (حال آنها چگونه است آن روزى كه از هر امتى، شاهد و گواهى «) 41: نساء(
پس او با پايش به من  .»آوريم، و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد؟ مى) اعمالشان

  .2ي كه چشمانش پر از اشك شده بوداشاره كرد در حال

                                                 
 .٣/٣١٧ آمده است, حاكم ٤٥٤−١/٤٤٥اسنادش حسن است و در املسند : گويد  ارناؤوط می− ١
 . فضائل القرآن٤٠٤٩ در املسافرين, باب فضل استامع القرآن; بخاری ٨٠٠ مسلم − ٢
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  حدر از كوه اُت سنگيني يا پساق
پيش آمد كه جايگاه عبداهللا بن مـسعود را         ي  ا هحادثشد و    روزها و شبها سپري مي    

  .نزد خدا و رسولش براي مردم روشن كرد
نـام درخـت چـوب      ( اراك سواكي را از  مـ : از ابن مسعود نقـل شـده كـه او گفـت           

هـاي نحيـف و      چون ابـن مـسعود سـاق       بادي وزيد و     .مكرد ميجمع آوري   ) مسواك
 چـرا   : فرمـود  صپيـامبر   .  مـردم خنديدنـد    الغري داشت شروع بـه لرزيـدن كـرد و         

قسم به كسي كه جانم     : گفت.  پاي او   از نازكي ساق   رسول خدا اي  : خنديد؟ گفتند  مي
  .1تر هستند حد سنگيناز كوه اُاو در دست اوست، آنها در ترازوي اعمال 

  .و اهل ايمان و تقوا استا براي او شهادت داد كه صامبر حتي پي
z  y  x  w  v   }  }  :وقتـي ايـن آيـه     : گويـد   مي ابن مسعود   

  b  a  `  _  ~  }  |z) .بر كسانى كه ايمان آورده و اعمـال        «. )93: مائده
و نسبت به نوشـيدن شـراب،        (؛اند نيست  اند، گناهى در آنچه خورده     صالح انجام داده  

 »اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورنـد       ) ؛شوند ل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى      قب
  .2من گفته شده كه تو جزو آنها هستيبه :  به من گفتص نازل شد، رسول اهللا

از آينـد     بعـد از مـن مـي       نفـري كـه    از دو :  به اصـحابش گفـت     صوزي پيامبر   ر
 و بـه عهـد ابـن        ،عمار بهره بگيريد   و از هدايت     ،به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد     اصحابم،  

 و اين سفارش بزرگي براي اصـحاب بـود كـه در خـالل آن              ،3مسعود تمسك بجوييد  
  .شود ارزش و جايگاه ابن مسعود فهميده مي

كـرد و    ت مي يع تب ص از پيامبر    و چرا اينگونه نباشد؟ در حالي كه ابن مسعود          
 در مـورد     را  چيـز  همهگرفت و     ياد مي   قرآن را از او    صتا آخرين روز حيات پيامبر      

                                                 
 .متام جهات صحيح است  كه از٩/٧٥; طربانی, الكبري ٤٢١−٤٢٠ ١ امحد − ١
 .٤٧٦−٨/٤٧٥; ابويعلی ٣٠٥٣; ترمذی٢٤٥٩ مسلم − ٢
 . و ذهبی آن را صحيح دانسته و با آن موافق است٣/٧٥; حاكم٩٧; ابن ماجه ٣٨١٠ ترمذی − ٣
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  . برتري داشتن و در قرآن و علوم آن بر ساير صحابه ،قرآن از او ياد گرفت
ـ  به چـه قرائتـي قـرآن را مـي    : ابن عباس به ما گفت: گويد ابي ظبيان مي   ؟ دخواندي

شد و    عرضه مي  صن بر پيامبر    آهر سال يك بار تمام قر     : گفت. هللاقرائت عبدا : گفتيم
  .1كرد دو بار بر او عرضه شد و عبداهللا شاهد نوشتن آن بوده استسالي كه وفات 

  صبعد از وفات رسول اهللا جايگاه او 
...  بود و بر دين و ايمان خود پايدار بـود          صمراه پيامبر    همواره ه  ابن مسعود   

تا روزي كه مدينه    كرد،   سنت پيامبرش را حفظ مي     كرد و  و كتاب خداوند را دنبال مي     
 ص تاريك شد و ابن مسعود بسيار ناراحت شد، چرا كـه پيـامبر               ص با مرگ پيامبر  

و تمامي اينها را در يك لحظـه از         .. محبوب او و رسول و معلم و استادش بوده است         
دانستند و    را مي   قدر ابن مسعود     ن اصحاب   صدست داد و بعد از وفات پيامبر        

  .شناختند جايگاه و منزلت او را مي
بن خطاب به كوفه نامه نوشت كه من عمار را به            ، عمر عمر  ميرالمؤمنين  در زمان ا  

يـن دو   فرستم و ا    را به عنوان معلم و وزير مي       فرستم و ابن مسعود      عنوان امير شما مي   
پـس از آنهـا     .  و از شـركت كننـدگان در بـدر هـستند           صنفر از اصحاب نجيب پيامبر      

  .2دهم ودم براي شما ترجيح ميا بر خاطاعت كنيد و به آنها اقتدا كنيد و من عبداهللا ر
داشتند به طوري كه قبل و بعد از او كـسي را             دوست مي  و اهالي كوفه او را بسيار     
  .اند بيشتر از او دوست نداشته

   خوف و گريه ابن مسعود 
  .اينها صفحاتي مبارك از خوف و ترس او در مقابل خداوند متعال است

ر دوسـت دارم كـه جـزو بهـشتيان          چقـد : مردي به عبداهللا گفت   : گويد مسروق مي 
ولي اينجا مردي وجود دارد كـه دوسـت         : عبداهللا گفت . باشم و از جمله مقربان باشم     

                                                 
 . و عدوی گفته كه اسنادش صحيح است٧٢−٥/٧١; الكربی ١٥٤ نسائی, فضائل الصحابه, − ١
 . ذهبی آن را صحيح دانسته و با آن موافق است و٣/٣٨٨; حاكم٣/١/١٨٢ ابن سعد− ٢
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  .يعني خودش... دارد وقتي مرد برانگيخته نشود
اگر ميان بهشت و جهنم بايـستم و گفتـه          : عبداهللا بن مسعود گفت   : گويد حسن مي 

ت داري خاكستر باشي؟ قطعـاً دوسـت   كني يا دوس شود كه يكي از آنها را انتخاب مي 
  .دارم خاكستر باشم

دوسـت دارم كـه خداونـد يكـي از گناهـانم را             : عبداهللا گفـت  : گويد ابي وائل مي  
  .1بيامرزد و آن اينكه نسبم را نشناسم

وقتي كه چشمها به خـواب      : كند كه گفت   عون بن عبداهللا از برادرش عبيداهللا نقل مي       
  .2شنيدم مينبور را از او زد صداي ن من صدايي مانخاست و ميرفت، عبداهللا بر مي

   تواضع ابن مسعود 
مـردم دنبـالش      بيـرون آمـد و     روزي ابن مسعود    : گويد حبيب بن ابي ثابت مي    

: گفت. خواهيم با تو راه برويم     خير، ولي مي  : كاري داريد؟ گفتند  : بودند، به آنها گفت   
  .استبرگرديد چرا كه براي شما ذلت و براي من فتنه 

اگر شما آنچه را كه مـن در مـورد خـود            : عبداهللا گفت : گويد حارث بن سويد مي   
  .3كردم كه بر سرم خاك بريزيد دانستيد، شما را تشويق مي دانستم، مي مي

  آن حال حيات و چه بعد از  چه درصاحترام به پيامبر 
 و  گذاشت داشت و به او احترام مي       را بسيار دوست مي    ص پيامبر   ابن مسعود   

  .كه يك كلمه زياد يا كم داشته باشد ترسيد كه حتي يك حديث را از او نقل كند مي
 رسـول اهللا  : گفـت  كرد و مـي    روزي عبداهللا براي ما صحبت مي     : گويد  مسروق مي 

نزديـك  : و گفـت  گفت، پس ناگهان لرزيد تا جايي كه لباسش نيز به لرزه درآمد   ص
  .4يا شبيه اين را گفت

                                                 
 .١/١٦٧ صفة الصفوة − ١
 .٣/١/١١٠; ابن سعد ٢/٥٤٨ فسوی, املعرفة والتاريخ, − ٢
 .١/١٦٨ صفة الصفوة− ٣
 .٣/١/١١١; ابن سعد١/٤٢٣رجالش ثقه هستند امحد: گويد  ارناؤوط می− ٤
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در مورد سنتي با عبداهللا بن مسعود اختالف داشـتم كـه            : گويد عمرو بن ميمون مي   
 نشنيده بودم، مگـر اينكـه او روزي حـديثي را بـر زبـان                ص من آن را از رسول اهللا     

اش   گفت، سپس ناراحت شد و عـرق از پيـشاني          ص رسول اهللا : جاري كرد و گفت   
  .سخني نزديك به اين سخن را گفته است: جاري شد، سپس گفت

خواسـت و    عبداهللا بن مسعود هر پنج شنبه شب بـر مـي          : گويد يس مي  بن ق  هعلقم
 رسـول اهللا  : گفت بيش از يك بار     شبي از آن شبها از او شنيدم كه         : گفت حديثي را مي  

  ..!!لرزد پس به او نگاه كردم كه بر عصايش تكيه داده و عصايش مي... : فرمود ص
  ترجيح ثواب آخرت بر شهوات نفساني

 وارد شديم و او فرزنداني داشت، سـه         بر ابن مسعود    : يدگو احوص جشمي مي  
: پسر كه مانند دينار خوب بودند و ما از خوبي آنها تعجب كـرديم و او بـه مـا گفـت                     

آري بخدا قسم، شخص مسلمان بـه امثـال اينهـا       : گفتيم. ورزيد گويي به آنها غبطه مي    
در آن النـه    پس سرش را به سوي سقف خانه كـوچكش كـه پرسـتو              . خورد غبطه مي 

قسم به كسي كه جانم در دسـت اوسـت،          : كرده و تخم گذاشته بود، بلند كرد و گفت        
آنها خاك آلود شود نزد من محبوبتر است از اينكه النـه ايـن               اينكه دستم به خاك قبر    

  .پرستو بيافتد و تخمش بشكند
رگ چه خوب هستند اين دو امر ناخوشايند، مـ        : عبداهللا گفت : گويد قيس بن جبير مي   

تمندي نيستند، و من ترسي ندارم از اينكه بـه          وو ثر  قسم بخدا اينها چيزي جز فقر     . و فقر 
 و اگـر    ،هر كدام آزموده شوم، چرا كه حق خداوند در مورد هر يك از آنها واجب اسـت                

  .1 و اگر فقير باشي بايد صبر كني،ثروتمند باشي بايد به بيچارگان كمك كني
   نه دل صحاب جايگاه و مقام او در

من همراه عمر بن خطاب نشسته بودم كه ابن مسعود آمـد            : گويد زيد بن وهب مي   
 از كساني كه نشسته بودنـد كوتـاهتر ديـده شـود،      ايشانبخاطر كوتاهينزديك بود   و  

                                                 
 .١/١٦٨ صفة الصفوة − ١
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و او را خوشحال كـرد       با او صحبت كرد      پسس،  خنديداين صحنه را ديد،     عمر  وقتي  
هنگامي كه او رفت عمر بـا چـشم او را           بود،   ايستاده   يشان ا ا ب در حالي كه    و خنداند   
  .1علم  پر ازستظرفي:  گفتسپس .كرد تا جايي كه از نظر پنهان شد دنبال مي

  .2 پر از فقهيستو در روايتي آمده كه ظرف
  :كندر اين منظره ترسناك تأمل برادر گرامي همراه من 

ه عبداهللا كند ك  در سفر با گروهي مالقات ميبن خطاب  عمر: گويد شعبي مي
از كجا كند كه ندا سر دهد  بن مسعود نيز در ميان آنها بوده است و به مردي امر مي

خواهيد؟  چه مي: عمر گفت. جاهاي مختلف هستيماز : ؟ عبداهللا جواب دادهستند
امر مرد عالمي در ميان آنهاست و به آن :  گفتعمر . )كعبه(البيت العتيق: گفت

u  t  s  } : ن بزرگترين است؟ عبداهللا جواب دادآ آيه قركدام: ا بگويدكرد كه به آنه
  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v
  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯

  Ð  Ï   Î  Í   ÌË    Ê     É  ÈÇ  Æ   Åz .)هيچ  «.)255: بقره
نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش است، و بحق معبودى 

 هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را ؛هستند موجودات ديگر، قائم به او
آنچه در آسمانها و ) ؛ماند اى از تدبير جهان هستى، غافل نمى و لحظه (؛گيرد فرانمى

او شفاعت  كيست كه در نزد او، جز به فرمان ؛آنچه در زمين است، از آن اوست
كنندگان، براى آنها كه شايسته شفاعتند، از مالكيت  بنابراين، شفاعت شفاعت! (كند؟

و پشت سرشان است ) بندگان(آنچه را در پيش روى آنها .) كاهد مطلقه او نمى
و كسى از علم او آگاه .) و گذشته و آينده، در پيشگاه علم او، يكسان است (؛داند مى

                                                 
 املعرفة والتاريخ از طريق عبدالرزاق از ثوری از اعمـش ٢/٥٤٣, فسوی١/١٢٩لية; ابونعيم, احل٣/١/١١٠ ابن سعد − ١

 .اسنادش صحيح است از زيد بن وهب نقل شده و
 .اين حديث به رشط شيخني صحيح است و ذهبی با آن موافق است: گويد  و می٣/٣١٨ حاكم− ٢
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 و علم و ؛اوست كه به همه چيز آگاه است. (كه او بخواهد جز به مقدارى ؛گردد نمى
 او، آسمانها و عرش) پايان و نامحدود اوست دانش محدود ديگران، پرتوى از علم بى

بلندى . كند ، او را خسته نمى)آسمان و زمين( و نگاهدارى آن دو ؛زمين را دربرگرفته
  .»مقام و عظمت، مخصوص اوست

  n  m  l  k   }:  گفت ن آيه است؟ ابن مسعود      بگو كدام آيه محكمتري   : گفت
 z  y  xw  v   u  t  s  r  q  p  o

  |   {z) .عمر )90: نحل   جـامعترين آيـه اسـت؟ ابـن         بگو كـدام آيـه    :  گفت 
ــت  ــسعود گف z  y  x  w  }   |  {  ~  _  `  a  } : م

   d   c  bz) .عمر   ).8 – 7: هزلزل  آيـه   تـرين  بگـو كـدام آيـه ترسـناك       :  گفت 
b  a  `  _^  ]  \  [       Z  Y   } : است؟ ابـن مـسعود گفـت      

  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e    d  cz) .عمر   ).123: نساء  بگو :  گفت
  x  w  v  u  t  }:  گفـت  ترين آيه است؟ ابن مسعود       كدام آيه اميدار كننده   

   ̈      §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  «          ª          ©z .)53: زمر .(
  .1آري :آيا ابن مسعود در ميان شماست؟ جواب دادند:  گفتمر ع

 وقتي كه علي وارد كوفه شد چند نفر از اصحاب عبـداهللا           : گويد  بن جوين مي   هحب
را جـايي كـه فكـر كردنـد آنهـا            سؤال كرد، تـا      آنها در مورد او از      علي. نزد او آمدند  

 :گـويم  مـي در مورد او مانند گفته شما و بلكه بهتر از آن را             من  : گفت. دكن ميامتحان  
، فقيه ديـن و عـالم بـه          آن را حرام دانست    و حرام آن را حالل    ، حالل    را خواند  قرآن

  .2سنت است
ابوموسي نزد ما آمد، پس عبداهللا و ابومسعود را نـزد او            : گويد  مي : ابواألحوص

                                                 
 .١/١٦٥ صفة الصفوة − ١
 .٣/١/١١٠, الطبقات سندش حسن است, ابن سعد: گويد  ارنؤوط می− ٢
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بلنـد     ساعتي با هم صحبت كردند، پس عبـداهللا        كردند و  ديدم كه به قرآن نگاه مي     
 كـسي عـالمتر از فـردي كـه          ص قسم بخدا رسول اهللا   : ، ابومسعود گفت  شد و رفت  

  .1 را بجاي نگذاشته است-  منظور ابن مسعود- ايستاده
نزد اصحاب محمد نشسته بـودم كـه آنهـا را ماننـد             : از مسروق نقل شده كه گفت     

 سيراب كرد و دو مرد را سيراب كرد و صد مرد را             ك مرد را  يديدم كه    مييك چشمه   
كرد و عبـداهللا را   آمدند، آنها را سيراب مي  مي سيراب كرد و اگر تمام اهل زمين نزد او        

  .2 يافتمهاز جمله اين چشم
ابوموسـي و   : از ابواألحـوص شـنيدم كـه گفـت        : از ابواسحاق نقل شده كه گفـت      

 يكي از آنها به ديگـري گفـت، فكـر           ابومسعود هنگام وفات ابن مسعود حاضر بودند      
گـويي   به اين خاطر چنين مي    : كني كسي مثل او بعد از او بجاي مانده باشد؟ گفت           مي

اشـت كـه در هـر        بود و او اجازه د     صكه هر گاه ما نبوديم او در حضور رسول اهللا           
  .3 وارد شودصزمان بر رسول اهللا 

  كند كلماتي كه قلب را پر از نور مي
كنيم از اينكه منابع حكمت را از        تعجب نمي  -  بعد از اين فضايل    - ما هيچكدام از 

هـا و سـخنان      بنابراين اين چند جملـه معطـر از موعظـه         .  بشنويم زبان ابن مسعود    
  .كنم  گرانبهايش را به شما تقديم مي

قلبها گاه مشتاق و با نشاط و گـاه كـسل و          : عبداهللا بن مسعود گفت   : گويد معن مي 
شاط و اشتياق آن را غنيمت بـشماريد و اسـتفاده كنيـد، و در هنگـام             نشاط است، ن   بي

  . كسالت و خمودي آن را رها كنيد
 بلكـه   ، كثرت روايـت نيـست     علم با : از عون بن عبداهللا نقل شده كه عبداهللا گفت        

  .خشيت و خوف از خداستعلم با 
                                                 

 .٢/٤١٤; فسوی, املعرفة والتاريخ ١١٣, ٢٤٦١ مسلم − ١
 .١/١٦٦صفه الصفوه  − ٢
 .١٥٦, نسائی فضائل الصحابة٢٤٦١ مسلم− ٣
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م از   آمدنـد و مـرد     اي از دهقانان نـزد عبـداهللا بـن مـسعود             عده: گويد منذر مي 
شـما كـافر را داراي جـسمي سـالم و           : سالمتي كامل آنها تعجب كردند، عبداهللا گفت      

 و قسم بخدا اگـر      جسمي مريض، قلبي سالم و    را داراي   بينيد و مؤمن     قلبي مريض مي  
نـزد  ) عي پرنـده مـوذي    نو(قلبهاي شما مريض شود و جسمتان سالم باشد از جعالن           

  . هستيدتر ارزش بيخداوند 
 باشـد،   علمكه پر از    اي    و هر خانه   ، با اندوهي همراه است     هر شادي : تعبداهللا گف 

  .پر از عبرت است
هر كدام از شما مهمان هستيد و اموالتان      : عبداهللا گفت : گويد ضحاك بن مزاحم مي   

  .1امانت است و مهمان رفتني است و امانت بايد به صاحب آن برگردانده شود
مـردي نـزد او   : كند كـه گفـت    پدرش نقل مي   عبداهللا بن مسعود از      نعبدالرحمن ب 

: گفـت  اي اباعبدالرحمن سخنان مفيدي را به من ياد بده، عبـداهللا بـه او             : آمد و گفت  
 و كسي كه سـخن      ، و هر جا كه توانستي با قرآن باش        ،چيزي را شريك خدا قرار مده     

  و هـر   ،تـوز باشـد    قبول كن، هر چند كه از يك فرد دور و كينـه           : حقي را به تو گفت    
  .كس كه باطلي را به تو گفت آن را رد كن، هر چند كه محبوب و نزديك باشد

 سبك و مسموم اسـت و چـه         ، سنگين و سالم است و باطل      ،حق: گويد عبداهللا مي 
  .بسيار شهوتهايي كه اندوه زياد و طوالني را به دنبال دارند

ايي كـه   قسم به خد  : عبداهللا بن مسعود گفت   : از عنبس بن عقبه نقل شده كه گفت       
 وجود ندارد، بر روي زمين چيزي كه نيـاز بـه زنـدان طـوالني                 بحق خدايي غير از او   

  .داشته باشد، زبان است
وقتي كـه زنـا و      : تاز عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود از پدرش نقل شده كه گف           

  . شود، به هالك و نابودي آنجا اجازه داده شده استرايجربا در جايي 
ا نصيحتي  اي ابوعبدالرحمن مر  : مردي به عبداهللا گفت   : گفتاز قاسم نقل شده كه      

                                                 
 .١/١٧٢ صفة الصفوة − ١
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  .ت گريه كننزبانت را نگه دار و براي اشتباهايز كن و ات را تم خانه: كن، گفت
تـرين نمـاز را      شـما طـوالني   : عبدالرحمن بن يزيد از عبداهللا نقل شده كه گفت         از

 شـما  كـه آنهـا از       ايد، در حـالي     كرده  بيشتر جهاد  ص داريد، و از اصحاب رسول اهللا     
آنهـا در دنيـا زاهـدترين و        : به چه چيزي فاضلترند؟ گفـت     : فاضلترند، به او گفته شد    

  . مشتاقترين به آخرت بودند
هيچ يك از شما دينش را تقليدي انتخاب نكند         : از ابواألحوص نقل شده كه گفت     

گـر  و اگر ايمان آورد خودش ايمان بياورد و اگر كافر شد، خودش كافر شـود ولـي ا                 
  . از مرده تقليد كنيد، چرا كه زنده از فتنه در امان نيست،مجبور شديد تقليد كنيد

:  نباشيد، گفتند  بي اراده مانند انسانهاي   : عبداهللا گفت : گويد عبدالرحمن بن يزيد مي   
گويد من همراه مردم هستم اگر آنهـا         كسي كه مي  : چه كساني اين گونه هستند؟ گفت     

  .شوم يابم و اگر آنها گمراه شدند، من نيز گمراه مي ت ميهدايت يافتند من نيز هداي
  .دآگاه باشيد كه خود را عادت بدهيد كه حتي اگر تمام مردم كافر شدند، كافر نشوي

روزي ابن مسعود همراه چند نفر از اصـحاب ايـستاده           : گويد سليمان بن مهران مي   
انـد؟    چيزي جمع شـده    اينها براي چه  : گفت بود كه يك باديه نشين از آنجا رد شد و         

  .1 كه آن را تقسيم كنندص براي ميراث محمد:  گفتابن مسعود 
كسي كه آخرت را بخواهـد، در   : كند كه گفت   هزيل بن شرحبيل از عبداهللا نقل مي      

كنـد، اي قـوم پـس      و كسي كه دنيا را بخواهد، در آخرت ضرر مـي      ،كند دنيا ضرر مي  
  .2دهيدترجيح ن آخرت جاويدان رنياي فاني را بد

شـما در   :  وقتـي نشـست گفـت      ابن مـسعود    : گويد  عبدالرحمن بن حجيره مي   
گذشت شب و روز داراي اجل ناقص و كارهـاي محفـوظ هـستيد و مـرگ ناگهـان                   

 و كـسي كـه شـر      ،رسد كسي كه خير كشت كند، احتمال دارد كه رغبت درو كنـد             مي
 ،كنـد  آنچه را كه كشت مي      و هر زارعي   ،كند بكارد، احتماالً ندامت و پشيماني درو مي      

                                                 
 .١/١٧٤ صفة الصفوة − ١
 .١/٤٩٦رجالش ثقه هستند, به نقل از السري, ذهبی, : گويد  ارناؤوط می− ٢
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انسانهاي حريص بـه آنچـه كـه         و   ندسته انسانهاي قانع به سهم خود راضي        .درود مي
خداوند بـه او    ،  رسد ب يخيربه او   د، پس كسي كه     نرس  نمي  است شدهن مقدر   آنهابراي  
كـرده  اوند او را از شر حفـظ         خد ،نددر امان بما   از شر    ، و كسي كه   رسانده است خير  
  .را زياد ميكندبا آنان علم  يرور هستند و فقها رهبر و همنشينسمتقيان . است

 تـا جـزو   كـه خداونـد قـسمت تـو كـرده راضـي بـاش       به آنچه : گويد  عبداهللا مي 
 و از محرمات دوري كن تا جزو باتقواترين مـردم باشـي، و              ،ثروتمندترين مردم باشي  

  .1آنچه را كه بر تو واجب شده ادا كن تا جزو عابدترين مردم باشي
  حال وقت رفتن است

بعد از يك زندگي طوالني و پـر از علـم و تـرس و جهـاد و بـذل و فـداكاري و                        
 بر بستر مرگ آرميد و لحظه مالقات با محبوبش فرا           رحمت و تواضع، ابن مسعود      

  .رسيد همان كسي كه قلبش مملو از او بود و بارها از او آموزش ديده بود
 نـزد او آمـد و از او         بود، عثمان بن عفـان       در بستر    در حالي كه ابن مسعود      

  .عيادت كرد
عبداهللا مـريض شـد و عثمـان از او عيـادت كـرد و               : از ابوظبيه نقل شده كه گفت     

رحمـت  : چه چيزي ميل داري؟ گفـت     : گفت. گناهانم: چه دردي داري؟ گفت   : گفت
: تگف. طبيب مرا مريض كرده است    : يا طبيب برايت بياورم؟ گفت    آ: گفت .پروردگارم

  .2نيازي به آن ندارم: گفت .آيا به عطايا براي تو امر كنم
  .مدينه درگذشت و در بقيع دفن شد تا به محبوبانش ملحق شود ابن مسعود در

  .خداوند از او و ساير صحابه راضي و خشنود باد

                                                 
 .١/٤٩٧نبالء, ذهبی سري اعالم ال− ١
 .١/٤٩٨ سري اعالم النبالء, ذهبی, − ٢
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  »٩«  بالل بن رباح
   صداي كفشش را در بهشت شنيده استص پيامبر

 صداي كفش او را در بهشت       ص كنيم كه پيامبر    مردي صحبت مي   دامروز در مور  
... همان مردي كه صداي اذان او بر باالي كعبه و در خانه خدا بلند شـد           ... شنيده است 

  .بلكه او كسي بود كه بهشت خداوند متعال مشتاق او بود
  .ما امروز همراه صداي اسالم بالل بن ابي رباح هستيم

شنود، احـساس معنـاي       را مي  الل  در هر جاي جهان هستي، هر كسي كه اسم ب         
 و هيچ مسلماني بر روي اين كره خاكي         ،كند عزت و برتري بر خواهشهاي نفساني مي      

  . را بشناسدوجود ندارد هر چند كه سالها و مكانها مختلف باشد مگر اينكه بالل 
هـاي زمـين در چـين،         كه در مكه شـروع شـد و بـه گوشـه            د او صداي اسالم بو   

  .كاي شمالي و جنوبي و جنوب آفريقا رسيداستراليا، آمري
  . بودص  و مؤذن رسول اهللاابوبكر صديق توسط او بالل بن رباح برده آزاد شده 

جنگ بدر حـضور    از مسلمانان اوليه و كساني بود كه در راه خدا عذاب ديد و در               
هــر جــايي را كــه توانــد  مــيدر بهــشت او شــهادت داده كــه  ص داشــت و پيــامبر

  .انتخاب كندخواهد،  مي
  فضيلت اذان

قبل از اينكه اين داستان شيرين را كه براي هر وقت و زماني شـيرين اسـت، ذكـر                 
انـد،    در مورد فـضيلت اذان گفتـه       ص خواهم بعضي از احاديثي را كه پيامبر        مي ،كنم

  .خواهيم در موردش صحبت كنيم، بشناسيم ذكر كنم تا جايگاه فردي را كه مي
 و ،شـود   سال اذان بگويد، بهشت بر او واجب مي    )12(ه   فرمود كسي ك   ص پيامبر

 حـسنه  )30 (هايش  و با اقامه،شود  حسنه براي او نوشته مي)60(هر روز با اذانهاي او   
  .1شود براي او نوشته مي

                                                 
 .٦٠٠٢اند و آلبانی در صحيح اجلامع آن را صحيح دانسته است,   ابن ماجه و حاكم از ابن عمر روايت كرده− ١
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شود و   مؤذن به اندازه صداي اذانش از گناهانش بخشيده مي        : فرمايد  مي ص پيامبر
  .1خواند و نماز مياجر او مانند اجر كسي است كه با ا

شود و   مؤذن به اندازه صداي اذانش از گناهانش بخشيده مي        : فرمايد  مي ص پيامبر
  .2دهند شهادت مي هر تر و خشكي براي او

  .3تر استلندبگردنها گردن مؤذنها در روز قيامت از همه : فرمايد  ميص پيامبر
  داستان اسالم آوردن او

  .ول شروع كنيم تا اين داستان مبارك را از ابياييد
  .بالل يكي از بردگان بني جمح در مكه بود و مادرش يكي از كنيزان آنها بود

 يكـي از    -  بـن خلـف    هوش او رسيده بود، آنجـا كـه از اميـ           به گ  ص خبر پيامبر 
 ص اش در مـورد پيـامبر    شـنيد كـه بـا دوسـتان و مـردان قبيلـه      - بزرگان بني جمح 

  .و كينه او بودكرد و قلبهايشان مملو از بغض  صحبت مي
با وجود اين هيچگاه امانتداري و مردانگي و اخالق پاك و صداقت و عاقل بـودن                

و تمامي اينها به گوش بالل رسيده بود، تا جايي كـه            ... كردند  را انكار نمي   ص پيامبر
 همـان راه   ص  و اين پيـامبر    ،از درون احساس كرد كه اين دين همان دين حق است          

 را براي نجات اين امت از جاهليـت بـه نـور توحيـد و از                 نجات است كه خداوند او    
  .آنجا به بهشت خداوند متعال هدايت كند

تمام قلبش را بـراي اسـتقبال از ايـن نـوري كـه               بالل به نداي حق پاسخ داد و      
رود   مـي  ص پس نزد پيامبر  .  از جانب پروردگارش آورده بود، باز كرد       ص پيامبر

كند كه گويي تازه متولـد       ر آن لحظه احساس مي    كند و د   و اسالم خود را اعالم مي     
  .شده است

                                                 
 .٦٦٤٣ طربانی, الكبري, از ابوامامة و آلبانی در صحيح اجلامع آن را صحيح دانسته است, − ١
 .٦٦٤٤اند و آلبانی در صحيح اجلامع صحيح دانسته است,   و نسائی از ابوهريره روايت كرده امحد, ابوداود− ٢
 .٦٦٤٥اند, صحيح اجلامع   مسلم و امحد و ابن ماجه از معاويه روايت كرده− ٣
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  بيند در راه خدا عذاب مي
 افـرادي كـه      خبر مسلمان شدنش پخش شـد و        نگذشته بود كه   ترچند ساعت بيش  

كردند كه بـزرگ هـستند ولـي بنـدگان           شيطان در درونشان نفوذ كرده بود و گمان مي        
ل بـاخبر شـدند و او را عـذاب          اسالم آوردن بال    از ،بودند شانشهوتهاي شكم و هوس   

  .سختي دادند و بسيار اذيت كردند
اولين كساني كه اسالم خود را آشكار كردند، هفـت نفـر            : گويد  مي مسعود   ابن

امـا   . نمادرش سميه، صهيب، بـالل و مقـداد         ، ابوبكر، عمار،    ص رسول اهللا : نددبو
 به وسـيله    وبكر  كرد و اب    به وسيله عمويش محافظت مي     ص خداوند از رسول اهللا   
شدند و لباس آهني      ولي ساير افراد توسط مشركان گرفته مي       ،شد قومش محافظت مي  

 همـه آنهـا     لدادنـد و بجـز بـال       كردند و آنها را در جلو آفتاب قرار مـي          بر تن آنها مي   
ا در مقابل خدا خوار كرده بـود        خود ر جان    او ليورده كردند و  آخواسته مشركان را بر   

او را به دنبال خـود      ها   گرفتند و بچه   او را مي  . داد اهميت نمي قومش  هاي   هبه شكنج  و
  .1گفت حد ميحد اَاَاو  و كشاندند در اطراف مكه مي

دادند،   و مستصعفان مي   و ابن اسحاق مقداري از عذابهايي را كه قريش به بالل            
  :گويد كند و مي توصيف مي

اي كه مسلماني در      و هر قبيله   تاختند  مي ص آنها بر مسلمانان و پيروان رسول اهللا      
كردند و با زدن و گرسـنگي و         كردند و آنها را زنداني مي      ميان آنها بود به او حمله مي      

گرفـت آنهـا را جلـو     دادند و هنگامي كه آفتـاب شـدت مـي     تشنگي آنها را عذاب مي    
راندنـد، بعـضي از آنهـا بـه علـت            خواباندند و آنها را از دينشان مي       آفتاب سوزان مي  

هـا بـر ديـن خـود پايـدار بودنـد و              گرفتند و بعضي   ذابهاي سخت از دين كناره مي     ع
  .كرد خداوند آنها را حفظ مي

 برده بني جمح بود، نامش بـالل بـن ربـاح و نـام           ابوبكر  توسط  بالل آزاد شده    
                                                 

صحيح اسـت و ابـونعيم در احلليـة روايـت كـرده : گويد اسنادش صحيح است و ذهبی می: گويد  و می٣/٢٧٤ حاكم − ١
 . و ابن عبدالرب در االستيعاب روايت كرده است١/١٤٩است 



  
  
  
  

  شاگردان مكتب نبوت
 

 ١٧٦

176    

وهـب بـن   بن  بن خلف هاسالم صادق و قلب پاكي داشت، اميمادرش حمامه بود، او   
ه ديد بالل اسالم آورده او را به بيابانهاي مكه آورد و امر كرد               بن جمح وقتي ك    هحذاف

قـسم بخـدا يـا بـر      : گفـت  اش بگذارند سپس به او مـي       كه سنگ بزرگي را روي سينه     
عـزي را     و يا به دين محمـد كـافر شـو و الت و             ،باش تا وقتي كه بميري    حال  همين  

  .1حدحد اَاَ: گفت  و او در آن سختي مي،عبادت كن
ديد هر چنـد كـه       ن گونه با ايمانش اعتال يافت و در راه خدا عذاب مي            اي بالل  

خداوند متعال گاهي مواقع براي مؤمنان رخصت قرار داده كه كلمه كفـر را بـر زبـان                  
بياورند در حالي كه قلبشان از ايمان مطمئن است تا از ايـن عـذاب مجرمـان رهـايي                   

اگـر چـه در     (گفتن كلمه كفـر   م را با    نان اسال  اما بالل اكراه داشت از اينكه دشم       ،يابند
 و خواست كه تمام هستي بداند كه اگر تمام دنيا بر عليه مؤمن جمـع                شاد كند ) ظاهر

و كـسي كـه     ... توانند يك ذره از كوه ايمان راسخ او را تكان بدهنـد            شوند، هرگز نمي  
  .اين كوه را استوار گردانده خداوند متعال است

  ل را آزاد كرد، سرور ما بالسرور ما ابوبكر 
گذشت و ديد كه بالل روي زمين داغ مكـه عـذاب              مي ي از جاي   روزي ابوبكر 

: دهد ست و اين نداي جاويدان را سر مي       اخودش را در راه خدا خوار كرده         بيند و  مي
  .حدحد اَاَ

 فوراً در همان لحظه رفت و كااليي را كه داشت فروخت و با پول آمـد                  ابوبكر
  .مثل بالل هستند، بخردتا بردگاني را كه 

كرد  من نزد ابي مسيب بودم كه در مورد بالل صحبت مي          : گويد عطاء خراساني مي  
  بـا پيـامبر  وقتي. ديد ود و در راه خدا عذاب مي   او بر دينش بسيار استوار ب     : گفت و مي 
 پـس  .خريديم اگر چيزي داشتيم بالل را مي:  فرمودص، رسول اهللا    مالقات كرد  ص

 عباس او را خريـد و نـزد ابـوبكر            .يم بخر ابالل را بر  :  و گفت  رفتاس  عبنزد  ابوبكر  

                                                 
 .١/٢٦٢ السرية, ابن هشام, − ١
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  .1 او را آزاد كردفرستاد و ابوبكر 
 او را به عنوان يـك بـرده          آمده است كه ابوبكر      )سيرت ابن هشام  (هو در السير  

  .2 بن خلف خريداري كردهسياه پوست مشرك از امي
هميدند كه او مسلمان شـده، او را        وقتي كه اربابان بالل ف    : گويد  مي : ابن سيرين 

خداي تـو الت    : گفتند دادند و به او مي     دادند و او را عذاب مي      در برابر آفتاب قرار مي    
 اين خبر به ابوبكر رسيد و نزد آنهـا رفـت و             .حدحد اَ اَ: گفت زي است، اما او مي    و ع 

ا به هفـت    ، پس او ر   خراو را ب  :  مطيع شما نيست، گفتند    كشيد؟ او  چرا او را مي   : گفت
  .3خريداري كرد، و او را آزاد كرد) اُنس(اوقيه 

 بالل را در حالي خريداري كرد كه در زيـر يـك سـنگ                ابوبكر: گويد قيس مي 
يـه هـم     آنهـا گفتنـد اگـر يـك اوق         .طال خريداري كرد  ) انس(نج اوقيه   با پ او را   بود و   

  .4دادم ي ميخواست اگر صد اوقيه مي:  ابوبكر گفت.فروختيم دادي، او را مي مي
، سرور ما بـالل     سرور ما ابوبكر  : گفت شد، مي  د مي  يا  هرگاه از ابوبكر     عمر  

  .5را آزاد كرد
W   V    U  T  S  R  } : انـد  فتـه حتي مفسران در تفسير اين كالم خداوند متعال گ        

   a      `  _  ^      ]    \  [    Z   Y  Xz) .21-19: ليل(.  
. او را جـزا دهـد     ) به اين وسـيله   ( نعمتي نيست تا بخواهد      و هيچ كس را نزد او حق      «

و به زودي راضـي و خـشنود        . بلكه تنها هدفش جلب رضاي پروردگار بزرگ اوست       
  .»شود مي

                                                 
 .١/٢٤٣; اسد الغابة ٢/٣٢ ابن عبدالرب, االستيعاب, − ١

 .١/٣١٨ السرية, ابن هشام, − ٢
 .٣/١/١٦٥ الطبقات, ابن سعد, − ٣
 .١/٣٥٣ به نقل از السري, ذهبی, ١/١٥٠ ابن نعيم, احللية, − ٤
 .٣/١/١٦٦, املناقب, ابن سعد, ٣٧٥٤ی  بخار− ٥
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 بالل را خريـد و او را آزاد          نازل شده است هنگامي كه     اين آيه در مورد ابوبكر      
 كـه آيـه   ،ا خريـداري كـرد   او رشتدابه او  كه نيازيتنها بخاطر   : دنمشركان گفت . كرد

بلكـه تنهـا    « .1)21 – 20: ليـل . (a      `  _  ^      ]    \  [    Z   Yz   } : نازل شد 
  .»شود و به زودي راضي و خشنود مي. هدفش جلب رضاي پروردگار بزرگ اوست

 كـرد تـا زنـدگي       مقـدر ل نجات بالل از دست مـشركان را         اين گونه خداوند متعا   
پس بـالل مـستقيماً از      . دن آغاز ك  ص ن و همنشيني با پيامبر    تو ايما اي را در پر    دوباره

  . گردانيدبامنزلتاني كه خداوند او را واال و اين منبع پاك استفاده كرد تا زم
  آياتي از قرآن در مورد او نازل شده است

 بوديم كـه مـشركان      ص ما شش نفر همراه رسول اهللا     : از سعد نقل شده كه گفت     
 و بـالل و     د من و ابن مسعو    ،از خودت دور كن تا بر ما جسارت نكنند        اينها را   : گفتند

Æ   Å  Ä  }  :مردي هذيلي و دو نفر ديگر بوديم كه خداوند اين آيه را نازل كـرد              
   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç

   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  F  E  D  C  B  A
P  O  N  M  LK  J  I   H  G  Q  z ) .2)53-  52: نعاما.  

خوانند، و جز ذات پاك او نظرى ندارنـد،          و كسانى را كه صبح و شام خدا را مى         «
نه چيزى از حساب آنها بر توست، و نه چيزى از حـساب تـو بـر                 ! از خود دور مكن   

و اين چنين بعـضى از آنهـا را بـا           ! اگر آنها را طرد كنى، از ستمگران خواهى بود        ! آنها
آيـا اينهـا هـستند كـه        :  تـا بگوينـد    ؛)توانگران را بوسيله فقيران   ( آزموديم   بعض ديگر 

» !و نعمت ايمان بخشيده است؟    (بر آنها منت گذارده     ) برگزيده، و (خداوند از ميان ما     
  .»!شناسد؟ آيا خداوند، شاكران را بهتر نمى

                                                 
 .٣/٥٧٠ صفوة التفاسري, − ١
 . الزهد٤١٢٨; فضائل الصحابة; ابن ماجه, ٤٦, ٢٤١٣ مسلم− ٢
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  شود خداوند از ناراحتي او ناراحت مي
كنـد و آن    تمام محتوياتش با آن برابري نمياين كرامت و افتخاري است كه دنيا با      

  .شود  خبر داده كه خداوند از ناراحتي بالل ناراحت ميص وقتي است كه پيامبر
از عائذ بن عمرو نقل شده كه ابوسفيان همراه چند نفـر نـزد سـلمان و صـهيب و                    

آمـد فـرود     آنجـايي كـه بايـد فـرود مـي          خـدا    قـسم بخـدا شمـشير     : بالل آمد، گفتند  
آيا در مـورد بـزرگ قـريش        :  گفت ابوبكر  . )قصود طعن در ابوسفيان است    م(نيامد

  پيـامبر  . آمد و جريـان را بـه او گفـت          ص نزد پيامبر سپس  گوييد؟   اينگونه سخن مي  
اگر آنها را ناراحت كـرده      .  شايد آنها را ناراحت كرده باشي       اي ابوبكر :  گفت ص

! اي برادران : د آنها آمد و گفت     نز سپس ابوبكر   . اي باشي، خداوند را ناراحت كرده    
  .1خداوند تو را بيامرزد اي برادر: ام؟ گفتند آيا شما را ناراحت كرده

  .كند خوش بحال چنين فضيلتي كه دنيا با تمام كاالهاي زينتي آن با آن برابري نمي
   استبهشت مشتاق بالل 

 ص ر از لحاظ قلبي و جسمي با اسالم زندگي كـرد تـا جـايي كـه پيـامب      بالل  
  .آنقدر او را دوست داشت كه قلم عاجز از وصف آن است

اي بـالل   :  بود، گفـت   پيش او  وارد شد و يك سبد خرما         بر بالل    ص روزي پيامبر 
ترسي  آيا نمي : گفت. ام براي تو و مهمانانت ذخيره كرده      اي رسول خدا  : اين چيست؟ گفت  

  .2اهش روزي نترسكه بخار آتش باشد؟ آنها را ببخش اي بالل و از كاستن و ك
بهـشت  :  آمـد و گفـت     اي بزرگ بـراي بـالل         با مژده  ص ك بار ديگر پيامبر   ي

  .3علي، عمار و بالل: مشتاق سه نفر است
  !!!بهشت مشتاق بالل است!!!... اهللا اكبر

                                                 
 .١٧٢; نسائی, فضائل اصحابة ٢٥٠٤ مسلم−١
ح دانسته  صحي١٥١٢ طربانی الكبري از ابن مسعود و بزار از بالل و ابوهريره نقل كرده است و آلبانی در صحيح اجلامع − ٢

 .است
 .استبا او موافقت كرده ذهبی و  و آن را صحيح دانسته ٣/١٣٧; املناقب, حاكم ٣٧٩٨ ترمذی − ٣
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 بعد از شنيدن اين بشارت عظيم پاهايش چگونه توانـست در روي زمـين    بالل  
 و االن بـر روي زمـين و حتـي در            ،ده حبشي بود  راه برود؟ مدتي يك بر    و ميان مردم    

  . و بهشت مشتاق او است،آسمان نيز معروف شده
مقام و ثروت نتوانستند به جـايي        بسياري از افراد عالي مقام بشر و صاحبان جاه و         

  !!!كه بالل، آن برده حبشي رسيد، برسند
رسـيد،  ه آن   ب از شهرت تاريخي كه بالل       جزئيسياري از قهرمانان تاريخ حتي به       ب

  .نرسيدند
 و پايين بودن او در ميان مردم بـه          ، حسب و نسب او    پايين بودن  و   ،سياهي پوست 

عنوان يك برده هنگامي كه اسالم را به عنوان دينش برگزيد مانع او نشدند تـا بـه آن                   
  .1اش او را آماده كرده بود، برسد مكان بااليي كه صداقت و يقين و پاكي

  و را در بهشت شنيده است انعلين صداي ص پيامبر
  . با گوشهاي خود آن را شنيدص بلكه اين بشارت به حقيقت تبديل شد و پيامبر

چگونه براي رسيدن بـه     :  بالل را فرا خواند و گفت      ص پيامبر: گويد  مي بريده  
  نعلين تو  ن من وارد بهشت شدم و صداي خش خش        بهشت از من پيشي گرفتي؟ چو     

ايـن قـصر مـال      : به كنار قـصري طاليـي رسـيدم، گفـتم         شنيدم، پس    را در مقابلم مي   
اين قصر مـال  . من محمد هستم  : مال مردي از امت محمد است، گفتم      : كيست؟ گفتند 
اين قصر مال كيست؟    من عرب هستم،    : مال مردي عرب است؟ گفتم    : كيست؟ گفتند 

: اين قصر مال كيست؟ گفتند    . من قريشي هستم  :  گفتم ،مال مردي قريشي است   : گفتند
ام دو ركعـت     هرگـاه اذان گفتـه     اي رسول خدا  : بالل گفت . مال عمر بن خطاب است    

با ايـن   : فرمود ص رسول اهللا . ام ام وضو گرفته    شده بي وضو  و هرگاه    ،ام نماز خوانده 
  .2وسيله بر من پيشي گرفتي

                                                 
 . با ترصف١٠٤−١٠٣ رجال حول الرسول, ص− ١
بـه رشط شـيخني صـحيح اسـت و ذهبـی بـا آن : گويد  و می٣/٢٨٥; حاكم, املستدرک ٣٦٨٩; ترمذی ٥/٣٦٠ امحد − ٢

 .موافقت كرده است
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اي بالل بهترين   :  هنگام نماز صبح به بالل گفت      ص پيامبر: گويد  مي ابوهريره  
ـ  نعلـين چرا كـه مـن صـداي        . برايم بگو اي   در اسالم انجام داده   كاري را كه      را در   وت

گـرفتم بالفاصـله بعـد از آن         من هرگاه در شب يا روز وضو مي       : گفت. بهشت شنيدم 
  .1خواندم نماز مي

ديدم كه وارد بهشت شدم و      : فرمود ص  نقل شده كه پيامبر    م عبداهللا    بن از جابر 
كيـست؟  : م صداي خش خشي را شـنيدم، گفـت        با رميصاء زن ابوطلحه مواجه شدم و      

ايـن قـصر مـال      : و قصري را ديدم كه كنيزي در كنار آن بود، گفتم          . بالل است : گفت
.  و خواستم كه وارد شوم ولي غيرت تو به يـادم افتـاد             ،مال عمر است  : كيست؟ گفت 

  .2پدر و مادرم فدايت باد، من بر تو غيرت داشته باشم: عمر گفت
  .ي ميوه مداومت بر عمل صالح استو اينها همگ: گفتم

  .و جزا از جنس عمل است
گفـتن   بـراي اذان     ص  قبـل از پيـامبر     به دليل اينكـه   : گويد ابن حجر در الفتح مي    

  . پيشي گرفتصدر بهشت هم بر رسول اهللا رفت  مي
بلكـه   نيست،   ص البته اين به معناي داخل شدن بالل به بهشت قبل از رسول اهللا            

 به باقي ماندن بالل بر حالـت او در  ص گويا رسول اهللا پيرو است،  او در مقام تابع و    
كنـد، و    اشاره مـي   ص و بقاي نزديكي او به رسول اهللا       حتي در بهشت     طول حياتش، 

  .3 اين منزلت بزرگي است براي بالل
  هجرت مبارك

 اجازه هجرت بـه مدينـه را داد، بـالل           صهنگامي كه خداوند متعال به پيامبرش       
̧  } : آنها را اينگونه ستايش كرده    و در اين مسير خداوند      .  هجرت كرد  نه  همراه صحاب 

  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹
                                                 

 .٢٤٥٨; مسلم١١٤٩خاری  ب− ١
 .٢٤٥٧مسلم , ٣٦٧٩ بخاری − ٢
 .٣/٤٣ فتح الباری − ٣
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   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Êz) .9: حشر(.  
ز و در سراي ايمـان پـيش ا  ) سرزمين مدينه(و براي كساني است كه در اين سرا   « 

مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارنـد، و در               
كننـد، و آنهـا را بـر خـود            دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي          

دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كـه از بخـل و حـرص                  مقدم مي 
  .»اند، رستگارانند نفس خويش بازداشته شده

  . هنگامي كه بالل به مدينه رسيد، دچار تب شد
تب   وارد مدينه شد، ابوبكر و بالل دچار       ص وقتي كه پيامبر  : گويد  مي كعايشه  

اش  هر فـردي در ميـان خـانواده       : گفت   هنگامي كه تب داشت، مي     شدند و ابوبكر    
  .كند و مرگ از بند كفشهايش به او نزديكتر است صبح مي

 و دوست داشت كه به مكه بـرود بـا وجـود اينكـه عـذاب         خوب شد  اما بالل   
زيادي ديده بود ولي او هيچگاه شيريني ايمان را كـه اولـين بـار در مكـه ديـده بـود،                      

  .كرد فراموش نمي
  آغاز اذان

مسلمانان وقتـي كـه وارد مدينـه شـدند، جمـع          :  نقل شده كه گفت    ماز ابن عمر    
تند، روزي در مورد آن صحبت كردنـد،        خواندند و ندايي براي آن نداش      شدند، و نماز  

و بعـضي ديگـر گفتنـد    .  اسـتفاده كنـيم  سمانند مسيحيان از ناقو: ها گفتند بعضي از آن  
شود مردي نداي نماز سـر       آيا نمي : و عمر گفت  .  استفاده كنيم  شيپورمانند يهوديان از    

  .ده اي بالل برخيز و نداي نماز سر:  گفتص پس رسول اهللا. دهد
  .شود  ميروشنتاني دارد كه قلبها با ياد آن سآغاز اذان دا

 در آنجـا اسـتقرار       به مدينه رسيد و    ص وقتي كه رسول اهللا   : گويد ابن اسحاق مي  
 برادران مهاجر و انصار جمع شدند تا كار اسالم را مستحكم كنند و نماز بر پـا                  ،يافت

 حـرام را برپـا    دارند و زكات بپردازند و روزه بگيرند و حدود را اجرا كنند و حالل و              
اين دسته از انصار همان كـساني بودنـد كـه خانـه و               كنند و از اسالم حمايت كنند و      
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 به مدينه رسـيد، مـردم       ص وقتي كه رسول اهللا   . ايمان خود را براي اسالم داده بودند      
 تصميم گرفت كـه     ص و رسول اهللا  شدند   هنگام اوقات نماز و بدون ندايي جمع مي       

دهد، پـس آن را خـوب ندانـست،         براي دعوت به نماز قرار      يهوديان  ي را مثل    شيپور
  .پس به ناقوس امر كرد تا با نواختن آن مردم براي نماز بيايند

ـ     بـن   حالي كه در اين وضعيت بودند، عبداهللا بن زيد           در ه، بـرادر   ثعلبـه بـن عبدرب
را مـردي   ديشب  اي رسول خدا    : و گفت  آمد   ص  نزد رسول اهللا   بلحارث بن خزرج    

 آيـا آن را     بنـده خـدا   اي  : گفـتم .  داشـت   ناقوسـي در دسـت     كـه  سـبز    لبـاس  ديدم با 
آيـا  : گفت. كنيم با آن به نماز دعوت مي   : كني؟ گفتم  با آن چكار مي   : فروشي؟ گفت  مي

اهللا : گـويي  مـي : و آن چيست؟ گفـت    : م گفت راهنمايي كنم؟ به چيزي بهتر از آن      تو را   
ن أد شـهأن ال الـه اال اهللا, أشـهد أ  ال اله اال اهللا,نأشهد أهللا اكرب, اهللا اكرب اهللا اكرب, اكرب ا

حـی , ةحی علی الـصلو , ةًن حممدا رسول اهللا, حی علی الصلوأشهد أًحممدا رسول اهللا, 
  . اهللا اكرب, اهللا اكرب, ال اله اال اهللاحی علی الفالح, علی الفالح,

ت اگـر   اين خواب حقـي اسـ     : نقل كردم، فرمود   ص تي كه آن را به رسول اهللا      وق
خدا بخواهد، پس برخيز و نزد بالل برو و آن را به او ياد بده، زيرا او صدايش بلندتر                   

بـه  شـتابان   اش آن را شنيد و       عمر بن خطاب در خانه    : وقتي كه بالل اذان گفت    . است
اي نبي خدا، قسم به كسي كه تو را به حق مبعوث            :  رفت و گفت   ص نزد رسول اهللا  

  .1خدا را شكر: فرمود ص  خواب را ديدم، رسول اهللاكرده است، من نيز مانند آن
  . اولين مؤذن اسالم بودبنابراين بالل 

                                                 
; دارمی, االذان, باب بـدء االذان ٤٨; بخاری, خلق افعال العباد ص٤٩٩ح /١ ابوداود, كتاب الصالة, باب بدءاالذان − ١
, ١/٣٩١ الكـربی, ; بيهقی, سـنن١/٣٧٠بن خزيمه ا; ٤/٤٣;امحد, مسند, ١٨٩ح /١; ترمذی كتاب الصالة ١/١١٨٧

 ابـن ريباند, تلخيص احل آن را صحيح دانستهديگران  ه گروهی از ائمه مانند بخاری, ذهبی و نووی وك و حديثی است ٤٢٧
 .٢/٢٠٨حجر, 
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   بن خلف تقاص بالل را گرفتهخداوند در جنگ بدر از امي
 در جنگ بدر حاضر شد و شديداً جنگيد و امتحان نيكويي            ص بالل همراه پيامبر  

  .پس داد
كه در گرماي مكـه او را عـذاب          بن خلف    هخداوند متعال خواست كه او از امي      و  

  . بگيردانتقامداده بود، 
كنـد    است كه براي ما تعريف مي      و اين صحابي گرانقدر عبدالرحمن بن عوف        

  .  بن خلف غالب شودهكه بالل چگونه توانست بر امي
 بن خلف دوست من در مكه بود و اسـم مـن             هامي: گويد عبدالرحمن بن عوف مي   
 تـا اينكـه جنـگ       ...اسالم آوردم عبدالرحمن ناميده شدم    عبد عمرو بود و هنگامي كه       

 كنار او گذشتم در حالي كه با پسرش علي بن اميه ايـستاده بـود و                 از... بدر فرا رسيد  
اي عبـد عمـرو، و      : قتي كه مرا ديد گفت    و.  بود ا من هايي ب   را گرفته بود و زره     دستش

يـا چيـز بهتـري از مـن         آ: گفت. بله: اي عبداإلله، گفتم  : من جواب ندادم سپس گفت    
آري، خداوند از همه    : گفتم: ها براي تو بهتر هستم؟ گفت      سراغ داري؟ من از اين زره     

ها از دستم افتاد و دستش و دست پسرش را گرفتـه             سپس زره : گفت. چيز بهتر است  
: بينم، آيا نيـازي بـه شـير نـداري؟ گفـت            هيچگاه چنين روزي را نمي    : گفت بود و مي  

  .1من رفتسپس با آنها بيرو
و من ميـان او     :  بن خلف به من گفت     هامي:  گفت ابن عوف   در روايتي آمده كه     

اي عبداإللـه،   : و فرزندش ايستاده بـودم كـه دسـتهاي هـر دوي آنهـا را گرفتـه بـودم                  
ايـن  :  بن عبدالمطلب، گفـت    هحمز:  شما بسيار شجاع و قوي است؟ گفتم       كداميك از 

 در حالي كه آنها را با خـود   :بدالرحمن گفت  ع !همان است كه با ما چنين و چنان كرد        
كسي بود كه در مكه بـالل را عـذاب            و او  - را كه همراهم بود، ديد    او   بالل   بردم، مي

كرد كه سنگ بزرگي را روي       خواست كه اسالم را ترك كند و امر مي          و مي  -داده بود   

                                                 
 . اسنادش صحيح استو ١/٣٩٩; ابن سيد الناس, عيون االثر ٢/١٢٧; ابن اثري, الكامل, ٢/٣٥ طربی, التاريخ − ١
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. كنـي   ترك ميماني يا دين محمد را يا بر همين حال مي: گفت  و مي،اش بگذارند  سينه
اسـاس   بـن خلـف،      هاميـ :  وقتي كه او را ديد، گفت      :گفت. حدحد اَ اَ: گفت ميو بالل   

نجات : گفت. آنها اسيران من هستند   اي بالل   :  گفتم .!نيابم اگر نجات يابد   نجات   !كفر
 نجـات نيـابم   : گفـت ؟اي پسر سياه پوست   شنوي    آيا نمي  :مگفت. !نيابم اگر نجات يابد   

 ،ه زد، اي ياران خدا، اساس كفر امي       سپس با صداي بلند فرياد    : گفت. .!اگر نجات يابد  
دور مـا را گرفتنـد و مـن از او دفـاع             :  گفـت  !نجات نيابم اگر نجـات يابـد      بن خلف   

پسرش زد و او فرياد بلندي كشيد كه تا آن          ي به پاي    ا هضربكردم، مردي با شمشير      مي
از دست مـن كـاري بـر         بده،   خودت را نجات  : گفتميده بودم،   نچنين فريادي نش  روز  
خداوند : گفت مي و عبدالرحمن    او را تكه تكه كردند    با شمشيرهايشان   : گفت. آيد نمي

  .1اسرايم را نيز از من گرفت و از دست دادمم را هاي هبه بالل رحم كند، زر
  :بالل در روز فتح مكه بر باالي كعبه اذان گفت

حانـه و پيروزمندانـه بـه مكـه          فات ص و رسول اهللا  ... روزها به سرعت سپري شد    
قـسم بخـدا   : گفـت  كرد و مي ريه مي بعد از آنكه از آنجا اخراج شده بود و گ      ،برگشت

 رسول  رايسرزمين خدا ب  محبوبترين   و   .براي خدا هستي   سرزمين خدا    تو محبوبترين 
  .شدم نكرده بودند از آن خارج نمي مجبور  و اگر قومم مراهستيخدا 

 سوار بر مركبش همـراه      ص هللاروز فتح مكه رسول ا    : يدگو  مي معبداهللا بن عمر    
 بن زيد از باالي مكه آمد كه بالل نيز همراه آنها بود و عثمان بن طلحه نيز بـود                    هاسام

 ص اورند و رسـول اهللا    تا اينكه وارد مسجد شدند و امر كرد كه كليد خانه كعبه را بي             
د و يـك روز تمـام در آنجـا           بن زيد و بالل و عثمان بن طلحه وارد شدن          ههمراه اسام 

ماندند، سپس بيرون آمدند و مردم وارد شدند و عبداهللا بن عمر اولين كسي بـود كـه                  
 كجا نماز   ص  رسول اهللا  :وارد شد و بالل را ديد كه باالي كعبه ايستاده است و گفت            

مـوش  فرا: عبداهللا گفت . خواند  اشاره كرد به همان جايي كه در آن نماز مي          ؟خواند مي
  .2خواند ركعت كه از او بپرسم چند كردم

                                                 
 . به اختصار٧/٣٩٧١فتح و در املغازی / ٢٣٠١ح /٤  دار احلرب يفً, باب ;إذا وكل املسلم حربياةاب الوكالكت بخاری − ١
 . املغازی٧/٦١١ بخاری − ٢
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 به بالل امر كرد كه از كعبه باال برود و بر بـاالي              ص پيامبر: گويد امام ابن قيم مي   
  .1آن اذان بگويد

  !!و چه مناسبتي.... و چه مكاني... در چه زماني... و بالل اذان گفت
ت اذان  زندگي در مكه از حركت ايستاد و هزاران مسلمان در خشوع بودند و كلما             

هايـشان بودنـد و بـاور        و مـشركان در خانـه     . كردند را بعد از بالل به آرامي تكرار مي       
 كه ديروز از اين ديار بيرونـشان        هستند و فقرايي    ص كه اين همان محمد   كردند   نمي

  كرده بودند؟
آيا اين حقيقت دارد كه ما آنها را بيرون كرديم و با آنهـا جنگيـديم و محبـوبترين                   

   را كشتيم؟؟انشهاي هدافراد خانوا
: گفـت  داد و به ما مـي      آيا اين حقيقت دارد كه در آن لحظات ما را خطاب قرار مي            

  !!شما آزادشدگان هستيد... بياييد
سه نفر از بزرگان قريش در كنار كعبه ايستاده بودند و گويي كه صداي بالل آنهـا                 

الي كعبـه صـداي اذانـش       كرد و از بـا     سوزاند و او بتهايشان را با پايش خرد مي         را مي 
  ...مانند بوي خوش بهار در تمام فضاي مكه پخش شده بود

 و عتـاب بـن      -  كه چند ساعت بعد اسالم آورد      - ابوسفيان بن حرب  : اين سه نفر  
خداوند به اسيد رحم كـرد كـه   : عتاب بن اسيد گفت، 2اسيد و حارث بن هشام بودند كه     

:  حارث بن هشام گفت    .ود تا خشمگين شود   شن بيند و اين كلمات را نمي      اين روز را نمي   
  .كردم برحق است از او تبعيت مي) صرسول اهللا ( دانستم كه او قسم به خدا اگر مي

ن سنگها به رسـول اهللا  گويم، اگر چيزي بگويم اي     نمي من چيزي : و ابوسفيان گفت  
من دانستم كه شـما  :  بر آنها خارج شد و گفتص  پس پيامبر! خبر خواهند داد ص
شـهادت  : گفتيد، سپس آن را براي آنها بيان كرد، سـپس حـارث و عتـاب گفتنـد                چه  

                                                 
 .٣/٤١١ زاد املعاد − ١
 . با ترصف١١٧−١١٦ رجال حول الرسول, ص− ٢
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تا بگـوييم بـه     تي و قسم بخدا كسي همراه ما نبود          هس ص دهيم كه تو رسول اهللا     مي
  . 1تو خبر داده است

  حال هنگام رفتن فرا رسيده است
 بـه   ص  بوده است، وقتي كه پيـامبر      ص  در طول زندگيش مؤذن پيامبر     بالل  

  اعلي پيوست و وقت نماز فرا رسيده بود، بالل برخاست كه اذان بگويد و پيامبر               رفيق
ن محمـداً رسـول اهللا      أ شـهد أ وقتي كـه بـه       - دفن نشده بود   كفن شده بود ولي      ص
اشك از چشمانش جاري شد و صدا در گلـويش مانـد و مـسلمانان همگـي                 ... رسيد

گفـت و هرگـاه      از آن اذان مي   د  سپس سه روز بع   . گريستند و در آه و ناله غرق شدند       
  ....كردند كرد و مردم نيز گريه مي رسيد گريه مي ن محمداً رسول اهللا ميأشهد أبه 

اذان گفتن معاف بدارد چرا كه توان       از   خواست كه او را      بوبكر  ااز  و بعد از آن     
  .2گفتن آن را ندارد
  برود و ابوبكر    براي جهاد به شام     خواست كه به او اجازه بدهد كه       و از ابوبكر    

اگر تو مـرا بـراي      : داشت و در ابتدا مردد بود، بالل به او گفت          او را بسيار دوست مي    
  .3اي مرا رها كن  ولي اگر مرا براي خدا خريده،اي، خودداري كن خودت خريده

 بـه او    مرا رها كن كه براي خدا كار كنم و ابـوبكر            :  كه گفت  هو در روايتي آمد   
  .اجازه داد

، بالل از جمله كـساني       وفات كرد  ص وقتي كه رسول اهللا   : گويد  مي :ابن كثير   
  .ي جهاد به شام رفتبود كه برا

 و قـول    ، بـراي او اذان گفتـه اسـت        و گفته شده كه او در زمان خالفت ابوبكر          
  .4تر و مشهورتر است اولي صحيح

                                                 
 .سحاق و بدون سند از طريق ابن ا٣/١٣٢بن كثري در تفسريش آورده است  ابن هشام بدون سند آورده است و ا− ١
 .٣٢١ صور من حياة الصحابة ص− ٢
 . كتاب فضائل الصحابة٣٧٥٥ بخاری − ٣
 .٥/٢٨٩ البداية والنهاية − ٤
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 يامبرزي بود كه به پ    و در سرزمين شام همچنان عابد و زاهد باقي ماند و منتظر رو            
و اولين و بزرگترين مؤذني كـه دنيـا او را شـناخته بـر               .  بپيوندد ن  و اصحابش  ص

  .بستر مرگ آرميد
فـردا  :  گفـت  وقتي كه بـالل در حـال احتـضار بـود،          : گويد سعيد بن عبدالعزيز مي   

بـالل  ! واي چـه بـد    : و زنش گفت  .  را مالقات خواهم كرد    يارانشمحبوبانم محمد و    
  .1!واي چه خوب: گفت

 نفسهاي آخرش را كشيد و خداوند نام او را در دو جهان جاويدان و ماندگار                و او 
  .باال بردكرد و قدر او را در آخرت در بهشت جاويدان 

 و اصـحابش در     ص خداوند متعال خواستارم كه ما و شما را همراه پيـامبر           من از 
  .بهشت قرين گرداند

ن شاءاهللا اذان او را در  در دنيا محروم بوديم، او اگر از شنيدن اذان بالل 
[  ^  _  `   } : فرمايد آيا اين خداوند متعال نيست كه مي!!! آخرت بشنويم

 a   f e  d  c  bz) .و براى شما هر چه دلتان بخواهد  «).31: فصلت
  .»!شود چه طلب كنيد به شما داده مىدر بهشت فراهم است، و هر 

ديم و خواستيم كه صداي اذان       ما وارد بهشت ش    -  به رحمت خدا   - پس وقتي كه  
، چـرا كـه او قـادر بـه هـر            رساند ميبالل را بشنويم خداوند متعال آن را به گوش ما           

  .كاري است
 تا ان شاء اهللا در بهشت خداوند        ص سالم و درود خدا بر تو اي مؤذن رسول اهللا         

 و هـر كـسي بـا        ، شما برخـوردار شـويم      از مجاورت  القات كنيم، تا در بهشت    با تو م  
  .2شود حبوبش محشور ميم

  . راضي و خشنود بادن خداوند از بالل و ساير صحابه

                                                 
 .١/٣٥٩ سري اعالم النبالء, امام ذهبی, − ١
 .٦٦٨٩ متفق عليه از انس, صحيح اجلامع, − ٢
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  »١٠«  جعفر بن ابي طالب
  كند همراه با مالئك در بهشت با دو بال پرواز مي

  ص محمد رسول اهللا
 ظـاهر و   و اخالقش بـسيار شـبيه        ظاهركنيم كه    يحال ما در مورد كسي صحبت م      

ه فقرا و مساكين بخاطر مهربـانيش از ديـدن او           او كسي بود ك   .  بود ص اخالق پيامبر 
او مردي بود كه همراه با مالئـك در بهـشت بـا دو بـال پـرواز                  ... شدند خوشحال مي 

 يعني جعفر   ص او پسر عموي رسول خدا    ... او صاحب نسب كريمي است    ... كند مي
  . بن ابي طالب بود

  .كند زده و متحير مي  عقلها را شگفتهاي ك چه صفحه
  .كنيم زندگي ميدر آن  اي است كه با جعفر بن ابي طالب   صادقانهاين صفحه

 او بزرگ شهيدان و داراي شأن و مقام بزرگ و بارزترين چهره مبارزان، ابوعبداهللا پسر
  .1 و ده سال از علي بزرگتر بود، و برادر علي بن ابي طالب بودص عموي رسول خدا

  ايمان آورد،  وقتي كه ابوبكر صديق     : نيمبياييد تا داستان را با هم از ابتدا آغاز ك         
 به عنوان يك داعي خداوند     ص دريافت كه اسالم امانت بزرگي است و از نزد پيامبر         

خوانـد، بهـشتي كـه نـه         بيرون رفت و همه مردم را به سوي خدا و بهشت او فرا مـي              
 و نه بـه ذهـن كـسي خطـور           ، و نه گوشي نظير آن را شنيده       ،چشمي نظيرش را ديده   

  .ه استكرد
و جعفر بن ابي طالب و زنش اسماء بنت عميس از جمله كساني بودند كه توسـط     

  . به خانه ارقم بودص  و اسالم آنها قبل از رفتن رسول خدا،او مسلمان شدند
 بپـردازيم، الزم اسـت كـه بـه چنـدي از             قبل از اينكه به سخن در باب جعفـر          
  .زيم بپرداهمناقب و فضايلي كه او به آنها دست يافت

                                                 
 .١/٢٠٦ السري, ذهبی, − ١
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   به گردن او آويختص مناقب و مدالهاي شرافتي كه پيامبر
انجامـد، امـا بـه       اگر بخواهيم به مناقب و فضايل او اشاره كنيم، كالم به درازا مـي             

 و كم و اندك آن نيز اگر بر تمام مـردم روي زمـين        ،كنيم مقدار اندكي از آن بسنده مي     
  .كند و سرور ميتقسيم شود، قلبهاي آنان را پر از غبطه و سعادت 

و علي و زيد بن حارثـه بـا          جعفر: كند كه گفت   محمد بن اسامه از پدرش نقل مي      
 و  ، هـستم  ص من محبوبترين شما نزد رسـول اهللا      : هم جمع شده بودند، جعفر گفت     

مـن  :  و زيـد گفـت    ، هـستم  ص مـن محبـوبترين شـما نـزد رسـول اهللا          : علي گفـت  
 ص بياييد بـا هـم نـزد رسـول اهللا     : دگفتن.  هستم ص محبوبترين شما نزد رسول اهللا    

: گفـت . آمدند و از او اجازه گرفتند     : گويد مه بن زيد مي   اسا. برويم و از او سؤال كنيم     
بـه آنهـا   : گويي پدر؟ گفت چه مي. جعفر و علي و زيد هستند    : گفتم. برو ببين كيستند  

: چه كـسي نـزد تـو محبـوبترين اسـت؟ گفـت            : اجازه بده و آنها وارد شدند و گفتند       
ترين فرد از لحاظ اخـالق و        اما تو اي جعفر شبيه     :از ميان مردان؟ گفت   : گفتند. فاطمه

 و اما تو اي علي دامـاد مـن و           -  و تو از من و شجره من هستي        - قيافه به من هستي   
و اما تو اي زيد موالي من هـستي و از           . هايم هستي و من از توام و تو از مني          پدر نوه 

  .1 و محبوبترين قوم نزد من هستيآيي مني و به سوي من مي
 هـيچ كـس بـه انـدازه جعفـر بـن             ص بعـد از رسـول اهللا     : گويد  مي  ابوهريره

  .2ابوطالب مثل او كفش نپوشيده و مثل او سوار مركب نشده است
  .عني در بخشش و كرمي

 شباهت داشـتند و    ص  كه زياد به رسول اهللا     نددر ميان بني عبد مناف پنج نفر بود       
 و  ص ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب، كه پسر عموي رسول اهللا         : د از آنها عبارتن 

  .برادر رضاعي او بود

                                                 
 .رجالش ثقه هستند: گويد  می و ارنؤوط٤/١/٢٤; ابن سعد ٥/٢٠٤ امحد, − ١
 .اين حديث حسن و صحيح و غريب است: گويد  و می٣٧٦٤ ترمذی − ٢
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  . بودص قُثم بن عباس بن عبدالمطلب كه او نيز پسر عموي پيامبر
  .:سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد امام شافعي 

ـ              ص حسن بن علي، نوه رسول اهللا      ه  او از همه اين پـنج نفـر شـباهت بيـشتري ب
  . داشتص رسول اهللا

   .مو جعفر بن ابي طالب، برادر اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
  سنت تبديل ناپذير

گرديم كه قلبها را مملـو از غبطـه و سـعادت و              بار ديگر به داستان معطري باز مي      
وقتي كه جعفر و زنش بالفاصله ايمـان آوردنـد، قـريش خبـر اسـالم             ... كند سرور مي 

ها و اذيتهاي قريش در امان نبودند كه جـز            آنها نيز از شكنجه    ند و نيدآوردن آنها را ش   
 چـون آنهـا     ، ولي آنها بر اين آزار و اذيتهـا صـبر كردنـد            ،خدا كسي از آن آگاه نيست     

 سنت ثابت و تغيير ناپذير اسـت و راه بهـشت پوشـيده بـا باليـا و        ،دانستند كه بال   مي
ه خداوند تمام تلخيها و اذيتهـاي آنهـا          و اينها چند ساعت بيشتر نبود ك       ،مصائب است 

  .كند را در بهشت جبران مي
از جهـنم   ترين افراد دنيا را      در روز قيامت ثروتمندترين و مرفه     : فرمايد  مي ص پيامبر

؟  اسـت   رسيده شما به   ي، آيا نعمت  داي آيا خيري ديده  : شود  گفته مي  آنهاخوانند و به     فرا مي 
را از بهـشت فـرا       تـرين فـرد دنيـا      تـرين و درمانـده    و فقير .  قسم به خـدا    ،خير: گويد مي
آيا رنجي يا دردي داري؟ آيا اصـالً بـه تـو            ! اي پسر آدم  : شود خوانند و به او گفته مي      مي

  .1ام خير، قسم بخدا، هيچگاه شدت و سختي را نديده: گويد سختي رسيده است؟ مي
  فرار به سوي خدا

د و  نكن تي زيادي را تحمل مي     ديد كه اصحابش بال و سخ      ص وقتي كه رسول اهللا   
او خودش بخاطر جايگاهي كه نزد خـدا و عمـويش ابوطالـب دارد، سـالم اسـت، و                   

به سرزمين حبشه برويـد،  : تواند كه مانع آزار و اذيت ديدن آنها شود به آنها گفت     نمي
 است تـا    انيگو و آنجا سرزمين راست    كند حكومت مي چرا كه در آنجا پادشاهي دادگر       

                                                 
 .٨٠٠٠ند, صحيح اجلامع, ا ه مسلم, امحد, نسائی وابن ماجه از انس روايت كرد− ١
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  .1ند گشايشي براي شما حاصل كنداينكه خداو
 و از تـرس     ، از ترس فتنه به سـرزمين حبـشه رفتنـد          ص اصحاب رسول اهللا  پس  

وقتـي كـه قـريش ديدنـد كـه          .  و اين اولين هجرت در اسالم بود       ،دينشان فرار كردند  
نـد و در آنجـا سـاكن        ا ه در امنيت و سالمت به حبشه رسـيد        ص اصحاب رسول اهللا  

 برگردانند، تا اي را نزد نجاشي بفرستند و آنها را          گرفتند كه عده  اند، با هم تصميم       هشد
سپس عبـداهللا بـن ابـي       . كنند و از محل امن و آرام آنجا بيرون كنند         آنها را دچار فتنه     

  .2ربيعه و عمرو بن عاص بن وائل را همراه با هدايايي نزد نجاشي فرستادند
  مالقات او با نجاشي و شجاعت او در راه حق

فر بن ابي طالب است كه در مقابل نجاشي ايستاد تا با كالم حق كـه بـراي        جع اين
  .، با او صحبت كندو نيكي شدخير باعث مسلمانان همه 

 اذيـت   ص وقتي كه مكه بر ما تنگ شد و اصحاب رسـول اهللا           : گويد ام سلمه مي  
ع  نتوانست آن اذيتها را از آنهـا دفـ         ص شدند و بالهاي زيادي را ديدند و رسول اهللا        

كند، در حالي كه خودش در ميان قومش و عمويش محفوظ بود و از آزار و اذيتهايي                 
در سـرزمين   :  بـه آنهـا گفـت      ص رسول اهللا . رسيد رسيد به او نمي    كه به اصحاب مي   

 به آنجا برويـد تـا خداونـد گشايـشي را بـراي آنهـا                ،حبشه پادشاه عادلي وجود دارد    
هترين همسايه رفتيم و دينمـان را       ين خانه به ب   حاصل كند و ما به آنجا رفتيم و از بهتر         

  .3ظ كرديمحف
وقتي كه به سرزمين حبشه رسيديم، نجاشـي را بهتـرين           : در روايتي آمده كه گفت    

كـرديم و اذيـت    ظ كرد و خداوند را عبـادت مـي  كه ما و دينمان را حف  همسايه يافتيم   
تصميم   قريش رسيد   وقتي كه اين خبر به     .شنيديم  و چيز ناخوشايندي نمي    ،شديم نمي

 و هـدايايي را از كاالهـاي مكـه بـراي او             فرسـتند گرفتند كه چند نفر را نزد نجاشي ب       

                                                 
 .١/٢٦٦ به نقل از السرية ابن هشام ٣/٦٦ ابن اسحاق و ابن كثري در البداية − ١
 .١/٢٧٥ السرية, ابن هشام, − ٢
 .١/١١٥; ابونعيم, احللية ١/٣٣٤ابن هشام . اسنادش صحيح است: گويد  ارنؤوط می− ٣



  
  
  
  

  وتمكتب نبشاگردان 

 ١٩٣

193   

اي   و هيچ كشيشي باقي نمانده بود كه هديه        ، و بهترين چرمها را براي آنها بردند       ،ببرند
 ندسپس اينها را همراه عبداهللا بن ابي ربيعه و عمرو بن عاص فرستاد            . براي او نياورند  

ا نجاشـي   به هر كشيشي قبل از آنكه ب      : نها را به هدفشان امر كردند و به آنها گفتند         و آ 
: بدهيد، سپس بگذاريد كه نخست آنها به شما سالم كننـد، گفـت            صحبت كنيد، هديه    

در راحتي به سر     ما نزد او     در حالي كه  بيرون آمدند تا به نجاشي رسيدند       پس آنها از مكه     
 باقي نمانده بود كه به او هديه نداده باشند، قبل از اينكه بـا               كسي از كشيشان او   . برديم مي

چند نفر از جوانان سـفيه مـا از         : د، و به هر يك از كشيشان گفتند كه        ننجاشي صحبت كن  
 و نه ما آنهـا      ،اند اي آورده  اند و دين تازه    اند و به دين شما نيز نگرويده       دين خود جدا شده   

 كـه آنهـا را      نـد ا همـا را فرسـتاد    ما،  قوم   ان بزرگ .شناسيد سيم و نه شما آنها را مي      شنا را مي 
پس هنگامي كه با پادشاه سخن گفتيم، او را قانع كنيد كه آنها را به مـا تـسليم                   . برگردانيم

 سـپس   .آنها پذيرفتنـد  . نها آگاهترند چون قوم آنها از شما به آ      كند، و با آنها سخن نگويد،       
  : و گفتندبول كرد قاو به نجاشي تقديم كردند و را هدايا

انـد و ديـن قومـشان را رهـا           اي پادشاه، جوانان سفيهي از ما بـه شـما پنـاه آورده            
شناسـيد   اند كه نه شما مي     اند و دين جديدي آورده     اند و به دين شما نيز نگرويده       كرده

انـد تـا     و بزرگان و پدران و عموها و طايفه آن قوم ما را فرسـتاده             . شناسيم و نه ما مي   
  . برگردانيم، چرا كه آنها نسبت به شما از اينها آگاهترندآنها را

چيـزي بـدتر از ايـن        1براي عبداهللا بن ابي ربيعه و عمرو بن عاص        : گويد ام سلمه مي  
گويند  راست مي: كشيشان اطرافش گفتند.  به سخن مسلمانان گوش بدهدنبود كه نجاشي

  .به شهر و قوم خود برگردانيدرا قومشان از شما به آنها عالمترند، پس آنها . اي پادشاه
كـنم   هيچگاه آنها را به شما تسليم نمي      . نه قسم بخدا  : نجاشي عصباني شد و گفت    

احـضار   آنها را    بايداند،    ديگران ترجيح داده   اند و من را بر     چون اينها به من پناه آورده     
 شـما   ، پـس اگـر چنانكـه      نم از آنها سـؤال كـ      گويند، اينان مي  و در مورد آنچه كه       كنم
آنهـا را بـه شـما        غير از اين بـود        و اگر  ،گردانم آنها را به شما بر مي     . گوييد، بودند  مي

                                                 
 .ستبوده ا) (مرو بن عاص  اين داستان قبل از اسالم آوردن ع− ١
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  .كنم و تا زماني كه اينجا باشند در امان هستند تسليم نمي
  . فرستاد و آنها را فرا خواندص  اصحاب رسول اهللادنبالسپس به 

 گفتنـد  ؟گـوييم چـه ب : ان جمـع شـدند و گفتنـد   وقتي كه فرستاده او آمد، مـسلمان      
وقتـي  . ييمگو دانيم و آنچه را كه نبي ما به آن امر كرده مي            گوييم قسم بخدا ما نمي     مي

  . خود را فرا خواند و آنها كتابهايشان را گشودندهايكه آمدند، نجاشي اسقف
ايد  اين چه ديني است كه قومتان را رها كرده     : نجاشي از آنها پرسيد و به آنها گفت       

  ايد؟  هيچ فرد ديگر نيز نشدهو وارد دين ما و
اي پادشاه، ما   : گفت به او ،   بود صحبت كرد، جعفر بي ابي طالب        كسي كه با او   

 و مـردار    ،پرسـتيديم   و بـت مـي     ،كـرديم  قومي بـوديم كـه در جاهليـت زنـدگي مـي           
همـسايگان  با  و   ،كرديم  و صله رحم را قطع مي      ،داديم  فاحشه انجام مي    و ،خورديم مي

 و ما بر اين حال بوديم تا        ،كردند ظلم مي  ما   فايضعبه   قويتران ما    ،رديمك   مي بدرفتاري
خودمان براي ما فرستاد كه نسب، صداقت، امانت و عفـت او را     خداوند رسولي را از   

 ما را به سوي خداوند دعوت كرد تا او را بپرسـتيم و تنهـا او را عبـادت                    .شناختيم مي
ـ              و مـا را بـه       ،پرسـتيدند رهـا كنـيم      ت مـي  كنيم و آنچه را كه پـدرانمان از سـنگ و ب

راستگويي و امانتداري و صله رحـم و نيكـي بـا همـسايگان و دوري از محرمـات و                    
و ما را امر    . كرد خونريزي و فاحشه و دروغگويي و خوردن مال يتيم و تهمت امر مي            

نمـاز و   بـه    و مـا را      ،كرد كه تنها خداوند را بپرستيم و كسي را شريك او قرار ندهيم            
  .زكات نيز امر كرد روزه، و

و ما نيز او را تـصديق كـرديم و بـه او ايمـان               ) كارهاي اسالم را براي او برشمرد     (
پس ما نيـز خداونـد      .  و براي آنچه كه از نزد خداوند آورده بود تابع او شديم            ،آورديم

 و  ، و حالل و حرام را رعايـت كـرديم         ،را عبادت كرديم و كسي را شريك او نكرديم        
تي بـه    و ما را شكنجه و عذاب دادند، تا مـا را از خداپرسـ              ، بر ما دشمن شدند    قوم ما 
 وقتي كه به ما ظلم كردند و بـر        . را براي ما حالل كنند     خبائث و   ،پرستي برگردانند  بت

ديـم  ورآپناه   ما به شهر شما      ، ما و دينمان فاصله ايجاد كردند       و ميان  ،ما سخت گرفتند  
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 و اميـداريم كـه      ، و مشتاق به همسايگي شما شديم      ،يمو شما را بر ديگران ترجيح داد      
  .نزد شما به ما ظلم نشود
  چيزي به همراه داريد؟آمده آيا از آنچه كه از جانب خداوند : نجاشي به او گفت
: از ابتداي سوره مريمجعفر . برايم بخوان: نجاشي گفت. يآر: جعفر به او گفت

 {  B  Az .)براي او خواند)1: مريم .  
 به طوري كـه ريـشش خـيس         افتادگريه  به  نجاشي   ،كه اين آيات را شنيدند    وقتي  

سپس نجاشي به   . ند به طوري كه مصحفهايشان خيس شد      شد و اسقفان نيز گريه كرد     
انـد برويـد،     قسم بخدا اين و آنچه كه عيسي آورده از يك منبع واحد آمده            : آنها گفت 

  .سپارم قسم بخدا آنها را به شما نمي
گـويم كـه     قسم بخدا فردا چيزي مي    : ن رفتند، عمرو بن عاص گفت     وقتي كه بيرو  

 اين كار را نكن،     :فتگ بود   تر باتقوا كه از او  عبداهللا بن ابي ربيعه     . ريشه آنها قطع شود   
قسم بخدا بـه آنهـا      :  ما هستند هر چند كه مخالف ما باشند، گفت         از اقوام چرا كه آنها    

ا نـزد   سـپس فـرد   . سـت خدان مريم بنـده     بكنند كه عيسي      كه اينها گمان مي    گويم مي
گوينـد، پـس بـه        را مـي   زشتيعيسي بن مريم سخن     درباره  اينها  : نجاشي آمد و گفت   

  .گويند، سؤال كرد دنبال آنها فرستاد و در مورد آنچه كه آنها مي
عيـسي   آنها با هم جمع شده و به همديگر گفتند كه چه بگوييم وقتي كه در مورد               

  ردند؟ بن مريم از شما سؤال ك
گوييم هر چه كـه      قسم بخدا آنچه را كه خداوند گفته و پيامبرش آورده، مي          : گفتند

  .شود مهم نيست مي
  گوئيد؟ بن مريم چه ميدر مورد عيسي :  شدند، نجاشي گفتهنگامي كه وارد

او بنـده خـدا و      . گـوئيم   كه نبـي مـا آورده مـي        آنچه را : جعفر بن ابي طالب گفت    
  .مه خدا بود كه خداوند به مريم القاء كردرسول او و روح خدا و كل

به اندازه اين چوب بين     قسم بخدا   : را برداشت و گفت   باريكي   چوبتكه  نجاشي  
بـا شـنيدن ايـن      كشيـشان   . اختالف وجود نـدارد   سي بن مريم    عيسخن تو و واقعيت     



  
  
  
  

  شاگردان مكتب نبوت
 

 ١٩٦

196    

قـسم بخـدا اگـر عـصباني هـم شـويد، كـاري          :  گفت نجاشي. سخن خشمگين شدند  
 برويد و در كشور من امنيت داشته باشيد، هـر كـس شـما را اذيـت                  توانيد بكنيد،  نمي

و دوست ندارم كه يك كوه طال به من بدهند و           . )سه بار تكرار كرد   (كند يكند، ضرر م  
  .اذيت كنمدر مقابل آن يكي از شما را 
هداياي آنها را به آنها برگردانيـد، نيـازي بـه آن            : نجاشي گفت : گويد يابن هشام م  
خداوند هنگام دادن اين پادشاهي به من از من رشـوه نگرفـت، تـا               دا  نيست، قسم بخ  

آنها با ناراحتي بيرون رفتند . رم كه آنها را به شما بدهم      گيبرشوه  بخاطر اين مسئله    من  
  .بهترين همسايه مانديمبا و ما در بهترين خانه 

.  كـرد  قسم بخدا ما در همين حال بوديم تا اينكه كسي بر سر پادشاهي بـا او منازعـه                 
اي غير از آن نداشتيم كه او بر نجاشي غالب شـود و              آن لحظه هيچ غصه    قسم بخدا ما در   

 و دشمنش آماده جنگ شـدند     نجاشي  . را به اندازه نجاشي نشناسد    مردي بيايد كه حق ما      
رود تـا    چه كسي مي  :  گفتند ص اصحاب رسول اهللا   .حائل شده بود  ميان آنها   نيل  فقط  و  

حـالي كـه كـم سـن و          در. روم من مي :  گفت د؟ زبير بن عوام     از اين جنگ خبر بياور    
 آب انداختند و به سمت نيل، محل جنـگ آن دو بـه               در را در ظرفي  او  . سالترين آنها بود  

نـد متعـال بـراي نجاشـي دعـا          خداوبه درگاه   : گفت. پس رفت تا به آنها رسيد     راه افتاد،   
 مـا  ومانـد،  اقي در دست او ب حبشه  در نهايت حكومت   .بر دشمنش غالب شود    تا   كرديم

  .1يمشتگ  بر ص نزد پيامبراينكه يم تا بودبهترين حال در در نزد او 
  اي صاحبان كشتي شما دو هجرت داريد

 به ما رسـيد و مـا        ص خبر هجرت رسول اهللا   :  نقل شده كه گفت    از ابوموسي   
كه يكي  . م آنها بود  ندر يمن بوديم و ما نيز به نزد آنها هجرت كرديم و من كوچكتري             

يا گفته است كـه     (چند نفر بوديم    پنجاه و    همراه   . ابوبرده و ديگري ابورهم بود     از آنها 
 كه سوار بر كشتي شديم و كشتي ما در حبشه بـا             ) نفر از قومم بوديم    52 يا   53همراه  

                                                 
 از ابن ٢١٣−١/٢١١ابن اسحاق در املغازی اين داستان را آورده است: گويد  شيخ آلبانی درختريج فقه السريه غزالی می− ١

 . از طريق ابن اسحاق با سند صحيح١٧٤٠, امحدهشام
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نجاشي و جعفر بن ابي طالب مواجه شد و با او به راه افتاديم تا همگي با هم هنگـام                    
 در  :اي از مردم به ما اهل كـشتي گفتنـد          و عده .  رسيديم ص رسول اهللا فتح خيبر نزد    

 بـر   - بود  از كساني كه همراه ما     -  و اسماء بنت عميس    ،هجرت از شما پيشي گرفتيم    
 وارد شد و او نيز همراه مهاجران به حبـشه هجـرت كـرده               ص حفصه همسر پيامبر  

عمر وقتي كه اسماء را ديـد       . بود، پس عمر نيز بر حفصه وارد شد و اسماء نزد او بود            
آيا ايـن از جملـه مهـاجران        : اسماء بنت عميس، عمر گفت    : اين كيست؟ گفت  : گفت

مـا در هجـرت از شـما پيـشي          : گفـت . آري: حبشه يا اهل كشتي است؟ اسماء گفت      
خيـر  :  او ناراحت شد و گفت.تر هستيم  شايستهص ه رسول اهللاگرفتيم و ما از شما ب 

گرسـنه شـما را سـير        بوديـد،    ص شما همراه رسـول اهللا    ت  قسم بخدا اين گونه نيس    
كرد، در حالي كـه مـا در سـرزمين دور حبـشه              كرد و جاهالن شما را نصيحت مي       مي

خـورم و   نمـي   بخـدا و قـسم .  بـوده اسـت  ص بوديم و اين بخاطر خدا و رسول اهللا       
 مـا اذيـت   .  اطـالع دهـم    صآشامم قبل از اينكه اين سخن تو را بـه رسـول اهللا               نمي
و قـسم بخـدا دروغ      و اين را نيز بـه ايـشان خـواهم گفـت،             م  يترسيد شديم و مي   مي
  .خواهم گفتن

: گفت. ن گفته است  چنا و   چنيناي نبي خدا عمر     :  گفت ، آمد ص وقتي كه پيامبر  
 ،نيـستند تـر   هآنها از شما شايـست    : گفت.  گفتم چنين و چنان  : تو به او چه گفتي؟ گفت     

ابوموسـي  : گويـد  اسماء مي. ه شما دو هجرت داريد  حالي ك آنها يك هجرت دارند در      
آمدنـد و دربـاره ايـن حـديث سـوال            گروه گـروه بـه سـراغم مـي        و مسافران كشتي    

  .1تر نبود و هيچ چيز در دنيا براي آنها از اين حديث زيباتر و شيرين كردند؛ مي
  كنيم فردا دوستان را مالقات مي

نجاشـي در امنيـت و آرامـش و      در كـشور    از اينكه جعفر و همسرش ده سال        بعد  
كردند، بار ديگر به مدينه برگشتند        خداوند را عبادت مي    ،سعادت و بدون قيد و اذيت     

 و شوق ديدار خدا بود و       ص  از باد پيشي گرفت كه بخاطر ديدن پيامبر        انو گامهايش 

                                                 
 .٢٥٠٢; مسلم٤٢٣٠ بخاری,− ١
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  .را مالقات نكردنداو  از فتح خيبر برنگشت، ص پيامبر تا
 در روز فتح خيبر نزد رسـول        ر بن ابي طالب     جعف: از شعبي نقل شده كه گفت     

دانـم بـه     نمـي :  ميـان چـشمان او را بوسـيد و گفـت           ص  و رسول اهللا   ، آمد ص اهللا
  .1 به فتح خيبر يا آمدن جعفر؟، بيشتر خوشحال باشميككدام

   از آمدن جعفرمساكينخوشحالي 
  . نبودص  نيز كمتر از خوشحالي پيامبر از آمدن جعفر فقراخوشحالي 

  . فقرا و بيچارگان بسيار مهربان بودامله كساني بود كه ب از جا كه جعفر چر
 زيـاد روايـت     ص ابوهريره از رسول اهللا   : گفتند گويد كه مردم مي     مي ابوهريره  

گرسـنه   به همين دليل  بودم و  ص  رسول اهللا  هميشه مالزم من  كند، بخاطر اين كه      مي
ز نداشتم، تا جايي كه از شدت گرسنگي        لباس مناسبي نداشتم و خادمي ني      و   ماندم مي

بستم، و مهربانترين مردم با فقرا جعفر بن ابي طالب بود، به ديـدار     به شكمم سنگ مي   
  .2داد تا بخوريم آمد و آنچه در خانه داشت را به ما مي ما مي

  حال وقت رفتن فرا رسيده است
مدينـه   به طرف مكه رفـت تـا عمـره قـضا را بـه جـاي بيـاورد و بـه                       ص پيامبر
حـد و سـاير     ي كـه در جنـگ بـدر و اُ         ان كس - و در راه جعفر از برادرانش     ... برگشتند

كه مـشتاق جهـاد در      تا جايي    بسيار شنيد    -  شركت كرده بودند   ص ها با پيامبر   غزوه
  .شدراه خدا و رسيدن به شهادت 

 او را به سريه مؤته در جمـادي         ص  كه رسول اهللا   طولي نكشيد، وقتي  ار او   ظو انت 
اگـر زيـد   :  و زيد بن حارثه را فرمانـده آنهـا كـرد و گفـت         ،ولي سال هشتم فرستاد   اال

 و اگر جعفر زخمـي شـد، عبـداهللا بـن        ،زخمي شد، جعفر بن ابي طالب فرمانده باشد       
پس آنها به سرزمين بلقـاء در شـام رسـيدند و سـپس بـه معـان         . رواحه فرمانده باشد  

                                                 
 نقل كرده و آن را صحيح دانسته است, و ذهبی نيـز بـا او موافـق  از شعبی به صورت مرسل٤/٢١١ حاكم, مستدرک, − ١

 .است
  با ترصف. ١/١١٧; ابونعيم, احللية ٣٧٠٨ بخاری− ٢
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ب بـه  اعـر ااز روميان و صد هزار نفر از رسيدند و به آنها خبر رسيد كه صد هزار نفر       
  .اند بلقاء رسيده

سه هزار نفر از قهرمانان و شجاعان و حافظـان قـرآن جمـع شـدند تـا بـه يـاري                      
  .خداوند مهربان در آن زمان و هر زمان ديگر پيروز شوند

 ص چمـدار رسـول اهللا     با هم مواجه شـدند و زيـد بـن حارثـه پر             دو لشكر پس  
  .به شهادت رسيدفر نيز جنگيد تا  شد و جعشهيدجنگيد تا 

كـه  : است به مـن گفـت     من   اعتماد   مورد كه   علماهل  يكي از   : گويد شام مي هابن  
ن را بـا دسـت    آست راستش گرفت و دسـتش قطـع شـد، سـپس             جعفر پرچم را با د    
اينكـه شـهيد     و آن را با بازوانش در بغل گرفت تـا            ،قطع شد آن نيز   چپش برداشت و    

ال داشت و خداوند در قبال آن دستها دو بال به او داد كه بـا                 س )33( در حالي كه     شد
  .خواهد برود  و هر جا كه مي،آنها در بهشت پرواز كند

زيـد بـن     در جنگ مؤتـه      ص پيامبر:  گفت مدر روايتي آمده كه عبداهللا بن عمر        
 و اگـر جعفـر كـشته شـد،     ،اگر زيد كشته شـد، جعفـر     : ر كرد و گفت كه    يامرا  حارثه  

بـه دنبـال جعفـر       .من در آن غزوه بودم    : عبداهللا گفت .  رواحه فرمانده است   عبداهللا بن 
گشتيم كه او را در ميان كشته شـدگان يـافتيم و در جـسدش نـود و                بن ابي طالب مي   

  .1چند جاي ضربه شمشير پيدا كرديم
 و آنها را بـه شـهادت در راه خـدا            بسيار غمگين شد   براي اين سه نفر      ص پيامبر

  .بشارت داد
پـرچم را برداشـت و   حارثه زيد بن  :  گفت ص پيامبر: گويد  مي بن مالك   انس  
بـن رواحـه    عبـداهللا   سـپس    و   ،برداشت و كشته شـد    پرچم را   جعفر  سپس   ،كشته شد 

 سـپس   -  پر از اشك بـود     ص  و چشمان رسول اهللا    - برداشت و كشته شد     را پرچم
  .2خالد آن را برداشت و پيروز شد

                                                 
 ). م( عمر  از ابن٤٢٦١ بخاری − ١
 .٤/٢٦ و نسائی ١٢٤٦ بخاری − ٢
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در آن روز باالي جسد جعفر      : ه او خبر داد كه گفت     از نافع نقل شده كه ابن عمر ب       
 او وجود داشـت و هـيچ    بدنايستادم در حالي كه او كشته شده بود و پنجاه ضربه در         

  .1اي به پشتش نخورده بود ضربه
  كند حال او با بالهايش در بهشت همراه مالئك پرواز مي

ه جعفـر بـا     وارد بهشت شدم و ديدم كـ      :  گفت ص پيامبر: گويد  مي مابن عباس   
  .2مالئكه است و حمزه بر تخت خود به بالشش تكيه داده است

سالم بر تو اي پـسر كـسي        : گفت شد مي   جعفر مواجه مي   پسرو ابن عمر هرگاه با      
  .3كه دو بال دارد
  .4 دو بال در بهشت به او داده است،خداوند متعال بجاي دو دست او: گويد ابن كثير مي

جعفر بن ابي طالـب را بـه عنـوان يـك            :  گفت ص رسول اهللا : گويد ابوهريره مي 
  .5كرد فرشته در بهشت ديدم كه همراه مالئكه با دو بال پرواز مي

شـكل    را درجعفر بـن ابـي طالـب      :  گفت ص رسول اهللا : گويد ابن عباس مي  
  .6كرد يك فرشته در بهشت ديدم كه بالهايش خونين بود و در بهشت پرواز مي

امشب جعفر همراه با مالئكه از نـزد        : فرمود ص ل اهللا رسو: گويد  مي  ابوهريره
  .7گذشت كه بالهايش با خون رنگين شده بود و قلبش سفيد بود من مي

پـدرت  !! گـواراي توبـاد   :  به مـن گفـت     ص رسول اهللا : گويد عبداهللا بن جعفر مي   

                                                 
 ).م( از ابن عمر ٤٢٦٠اری  بخ− ١
 .٣٣٥٨ طربانی, الكبري و حاكم و آلبانی در صحيح اجلامع آن را صحيح دانسته است − ٢
 . املغازی٣٧٠٩ بخاری − ٣
 .٣/٢٥٦ البداية والنهاية, ابن كثري, − ٤

 .٣٤٥٩ ترمذی, حاكم, املستدرک از ابوهريره, صحيح اجلامع− ٥
حـاكم و : گويـد  حاكم از ابن عباس روايت كرده و صحيح دانسته است, مهچنني در االستيعاب, وحافظ در الفـتح مـی− ٦

 . استجيداند و اسنادش   روايت كردهطربانی از ابن عباس
 .; حاكم با سند صحيح و به رشط مسلم روايت كرده است٧/٩٦ حافظ, الفتح− ٧
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  .1كند همراه مالئكه در آسمان پرواز مي
 جعفـر همـراه بـا جبرئيـل و          : به صورت مرفوع روايت شده كـه       م از ابن عباس  

  .2كند ميكائيل با دو بالي كه خداوند به او داده است، پرواز مي
   به خاطر جعفر ص ناراحتي پيامبر

رود تـا خبـر شـهادت         نزد اسماء دختر عميس، زن جعفر مـي        ص در اينجا پيامبر  
  .كند  كه قلبها بجاي اشك خون گريه مييا همنظرچه .. جعفر را به او بدهد

 ص  جعفر شهيد شد، پيـامبر     وقتي: ه گفت  نقل شده ك   م سماء دختر عميس  ا  از
 رسـول اهللا  . دادم كردم و نظافـت و شستـشو مـي         ز مي ها را تمي    و من بچه   ،نزد من آمد  

 آنهـا را    ص آنها را آوردم و پيامبر    . فرزندان جعفر را نزد من بياور     :  به من گفت   ص
پدر و مادرم فدايت باد،     .  خدا اي رسول : گفتم. بوييد و اشك از چشمانش جاري شد      

آنهـا امـروز    . آري:  داري؟ گفـت   يكني؟ آيا از جعفر و اصـحابش خبـر         چرا گريه مي  
 نشستم و فرياد زدم و زنان پيرامون من جمع شـدند و رسـول اهللا              : گفت. شهيد شدند 

از خانواده جعفر غافل نباشيد و غذايي را براي         : اش برگشت و گفت     نزد خانواده  ص
  . 3 هستندعزاداركنيد، چرا كه آنها  آنها درست

  كند هاي مؤته را مدح مي حسان بن ثابت كشته
وقتي كه خبر كشته شدن اين افراد پاك به حسان رسيد، شروع به سرودن مـدحي                

  :در مورد آنها كرد و گفت
ها بازگشتند و من از كساني كه تـأخير كـرده            برگزيدگان مؤمنان را ديدم كه از دره      

  .بودند، بودم

                                                 
 .روايت كرده استاد حسن , طربانی با اسن٧/٩٦لفتح  حافظ, ا− ١

 . استجيد و اسنادش ٧/٩٦ حافظ, الفتح, − ٢
اسـنادش صـحيح : گويـد  و مـی١/٣٧٢, حاكم, املستدرک ٣/٩٩٨, ترمذی١/١٦١٠, ابن ماجه ٣/٣١٣٢ ابوداود − ٣

 آورده است و آلبانی در صـحيح ابـن ماجـه ٤/٦١بيهقی در السنن الكربی . است و ذهبی در مورد آن سكوت كرده است
 .حديث حسن است: گويد می
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داوند كشته شدگان را دور نكند كه در جنگ مؤته بودنـد و جعفـر صـاحب دو                  خ
  .بال نيز در ميان آنها بود

  .جنگيدند و داراي آرزوهاي بلندي بودند و زيد و عبداهللا هنگامي كه همگي مي
 وفادار بود و امر او را عملي كرد هنگـامي كـه             ص بينيم كه جعفر به محمد     ما مي 

  .به او امر كرد
  .1شود پايان و افتخار تمام نمي هاي عزت بي ن در اسالم از بني هاشم انگيزهبنابراي

  .خداوند از جعفر و ساير صحابه راضي و خشنود باد
  

                                                 
 . با ترصف١/٥٩٤ االصابة, امام ابن حجر عسقالنی, − ١


