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 0F ابوبكر صديق

1 

اما ابوبكر گفـت   ،گويي مي خداوند مرا به سوي شما مبعوث كرد شما گفتيد تو دروغ«
 .»ياري دادو مالش  جان گويد ومرا با مي راست

پيامبر 1F

2 

 ايمان زود هنگام

 عرهبران واشراف قريش يكي پـس از ديگـري وپشـت سـرهم در صـحن كعبـه جمـ       
 بلندي كه دري ها بت تعجب به بن نفيل در آفتاب نشسته بود وبا زيد بن عمرو .شدند مي
بـا   ي قـانع نبـود و  پرسـت  بـت  زيد به آئين .كرد مي جا و آنجا گذاشته شده بودند نگاه اين

ديـد كـه    مـي  قريش را ،ي باشديكتاپرست كه ديني را بپذيرد كه آئين كرد مي جديت ت�ش
گوسـفند را   :و گفـت  بريدند با خودش فكركـرد  مي سر ها بت ا برايشتر وگوسفند و... ر

رويانـد   مـي  گوسفندان گياه وعلف در زمينو براي  باراند مي آسمان باران خدا آفريده واز
 ! ؟بريد مي پس شما چگونه گوسفند را به نام غير از خدا سر

 در :و گفـت  دنزديك شـ  بود كه اميه بن ابي صلت به او زيد هم چنان غرق اين افكار
آيـا چيـزي    :اميـه پرسـيد   .خوب هستم هزيد گفت ك ؟چه حالي اي جوينده خير وخوبي

 .جز آنچه كه خداوند خواسته يا از طرف خداونـد باشـد   :اميه گفت .نه :زيد گفت ؟يافتي
 نتظـرش هسـتيد از  م اما آيـا پيـامبري كـه    .ديني روز قيامت سبب ه�كت خواهد بود هر

2Fماست يا از شماست

3. 

                                                 
 –هشـام  عبارتنـد از: سـيرت ابـن     /مهمترين مراجع مورد استفاده در نوشتن سيرت ابوبكر صديق -1

 صحيح مسلم و تاريخ الخلفاء.  –صحيح بخاري 

 . بةصحيح بخاري، فضائل الصحا -2

 .42-43تاريخ الخلفاء سيوطي، ص  -3
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شـود   مـي  نشنيده بودم كه پيامبري مبعـوث  : من قب�و گفت بكر اين سخن را شنيدواب
 كـرد  مي اين نزد ورقه بن نوفل رفتم او بسيار به آسمان نگاه بنابر ،ومردم منتظر آن هستند
ورقـه   .ف كردميداستان گفتگوي اميه وزيد را براي او تعر ،نمود مي وهمواره چيزي زمزمه

متوسـط  نظر نسب از اعـراب   پيامبري كه مردم منتظر او هستند از ام، بله برادر زاده :گفت
ابوبكر بـه   .متوسطي در ميان اعراب دارد قوم تو نسب ميانه و دانم و مي است من نسب را

هرآنچه به او از جانب خـدا گفتـه    :ورقه گفت ؟گويد مي اين پيامبر چه !عمو :ورقه گفت
 او ظلم شـود واز  گذارد كه بر نمي كند و نمي ماما ظل ،شود همان را به مردم خواهد گفت

 .نمايد مي ستم كنند جلوگيرياينكه مردم بر يكديگر 
به پيامبري مبعـوث شـد مـن بـه او ايمـان آوردم و او را       وقتي پيامبر« :ابوبكر افزود
 .3F1»تصديق نمودم

ا بـه  هيچ كسـي ر « :مورد اس�م آوردن ابوبكر فرمود در  ابوبكر اس�م آورد و پيامبر
 ،شد به جز ابـوبكر  مي اس�م دعوت ندادم مگر ابتدا در پذيرفتن دعوتم دچار ترديد وشك

 .4F2»حقانيت اس�م شك نكردو در  را برنگردانداش  هنگامي كه او را دعوت دادم چهره
 .روي آوردخيلي زود از جاهليت به اس�م  اين چنين ابوبكر

 ؟چه كسي بود ابوبكر

سفر وحضر تـا   است كه پس از مسلمان شدن هميشه در بريار پيام ابوبكر صديق
5Fجدا نشداز او  دم وفات آن حضرت درخدمت ايشان بوده و هيچ گاه

زيبـايي  بـه علـت    .3
 ،رسـد  مـي   پيـامبر  بـه  نسب او در مره بن كعبه .لقب داده بودند »عتيق«او را اش  چهره

.. .... ابـن مـره بـن كعـب    .نامش عبداهللا بن ابي قحافه عثمان بن عامر بن عمـروبن كعـب  

                                                 
 . 42-43تاريخ الخلفاء، ص  -1

 ابن هشام. ةسير -2

 .35تاريخ الخلفاء، ص  -3
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جاهليـت بـا اسـماء بنـت      ابـوبكر در  .ام الخير سلمي اسـت  مادر ابوبكر .قريشي است
ابوبكر  .وفات كرد حبيبه حامله بود هنگامي كه ابوبكر .عميس وحبيبه ازدواج كرده بود

عبدالرحمن ومحمد  ،ي عبداهللاها نام پسران وي به .شش فرزند داشت سه دختر وسه پسر
 .بودند انش اسماء وام المؤمنين عايشه وام كلثومودختر

  صفات ابوبكر عادات و

او راستگويي را همواره برخود لزم  نچواند  امت اس�مي به اجماع او را صديق ناميده
هرگز اشتباه و دروغي از او سر  ،ودمرا تصديق ن گرفته بود ونيز ب�فاصله رسالت پيامبر

عقبـه بـن    ،خوانـد  مي كعبه نماز در روزي پيامبر .اشته باشدنزده كه كسي آن را به ياد د
 ،كرد مي خفهاو را  پيچيد وداشت ه گردن پيامبربابي معيط نزديك وي آمد وچادرش را 

خـواهي   مـي  آيـا « :و گفـت  را سرزنش كـرد و او  عقبه را از كنار پيامبر دور نمود ،ابوبكر
طـرف پروردگارتـان    حـالي كـه از   در من اهللا استگويد پروردگار  مي مردي را بكشي كه

 .6F1»دليل روشني ارائه كرده است
و  آمدنـد  مشركين نزد ابوبكر ،معراج برگشته بود از يامبرپصبح روز اسراء كه  در

گويد كه ديشب به بيـت المقـدس بـرده     مي او ،گويد مي داني دوست تو چه مي آيا :ندگفت
  !شده است

قبـل   ابوبكر .بله :مشركين گفتند ؟چنين گفته است آيا محمد :پرسيدها  آن ابوبكر از
او راسـت گفتـه   « :را ببيند و از او اخبار اسراء و معراج را بشـنود گفـت   از اينكه پيامبر

 اخبـار آسـماني صـبح وشـام بـه او      :گويد مي چيزي بالتر از اين كه او است من او را در
 .7F2»مكن مي رسد تصديق مي

                                                 
 بن الزبير. ةبخاري از عرو -1

 ده است.  حاكم در مستدرك از عايشه با سند خوب روايت كر -2
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 كـرد  مي ود و از آنجا كه اموال خود را به كثرت صدقهبزرگوار وسخاوتمند ب ابوبكر
 :در مورد ايشان نازل فرموداي  آيه خداوند در قرآن

﴿ �َ�ۡ
َ
َُّبَها ٱۡ� ََ ُُ ََ ََ١  ٰ َّ َ ََ ََ   ُ ََ ا ََ   ِ ۡۡ ُُ   ّّ  .]١٨ – ١٧: الليل[ ﴾١ٱ

د را ومـال خـو   .بيشتر از همه پرهيزكار استكسي كه  يابد از آتش دوزخ مي ونجات«
 .»تا تزكيه شود دهد مي ه خدااردر 

صدقه كردن اموال خود از تمـام صـحابه    در مورد اينكه ابوبكر در حضرت عمر
نزد من هم  ،دستور داد تا در راه خدا صدقه كنيم به ما پيامبر :گويد مي ،گرفت مي سبقت

ارايي خود مقدار مال بود با خود گفتم امروز از ابوبكر سبقت خواهم گرفت ومن نصف د
 ؟چـه گذاشـتي  ات  بـراي خـانواده   :فرمـود  پيامبر .آوردم را صدقه كرده و پيش پيامبر

تمـام امـوال ودارايـي خـود را      اما ابـوبكر  ام. همين مقدار را در خانه نيز گذاشته :گفتم
هـا   آن بـراي  :گفت اي؟ چه گذاشتهات  اي ابوبكر براي خانواده :فرمود پيامبر ،آورده بود
تـوانم   نمي قتبهيچ چيزي از او س با خود گفت در عمر ام. پيامبر را گذاشته وخداوند 

8Fبگيرم

 .اين واقعه در روز آماده كردن لشكر عسره در غزوه تبوك روي داده است .1
 :درمقابـل مـانعين زكـات قاطعانـه ايسـتاد وفرمـود       ،بسيار دانا وهوشيار بود ابوبكر

سـوگند بـه    ،گذارد خواهم جنگيـد  مي زكات فرقكسي كه ميان نماز و با !سوگند به خدا«
 .»جنگم ميها  آن ندهند با ،ندداد مي به پيامبرها  آن اگر زانو بند شتري را كه !خدا

 كـه آن حضـرت   ،را از سـخنانش فهميـد   با زيركي خود هـدف پيـامبر   ابوبكر
يكـي را قبـول    دنيا يا آخـرت  را اختيار داده كه ازاي  بنده خداوند تبارك و تعالي« :فرمود

 .9F2»كند و آن بنده آنچه را نزد خداست اختيار نمود
را درك نمـود   ب�فاصـله منظـور پيـامبر    از شنيدن اين سخن پيامبر بعد ابوبكر

ازگريه ايشـان   ياران پيامبر »پدر و مادرهايمان فدايت باد« :و گفت وشروع به گريه كرد

                                                 
 به روايت ترمذي از ابوهريره. -1

 صحيح بخاري وصحيح مسلم.  -2
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دانسـتند  ها  آن رسيد ك شد و اجلش فرانزدي اما هنگامي كه وفات پيامبر .تعجب كردند
اسـت ونيـز دانسـتند كـه      پيـامبر  ،كه آنچه نزد خدا هست آن را قبول كـرده اي  بنده كه

 .مردي زيرك وهوشيار است ابوبكر
مختلفـي ايـن   هـاي   بود كـه در صـحنه   شجاعت وجرأت نيز از صفات بارز ابوبكر

انگشـت شـماره بودنـد     ددامسـلمانان تعـ  وقتـي كـه    ،صدر اسـ�م  در ،صفت متجلي شد
آشكارا مردم را  ،كعبهو در  خواست تا از خانه ابي ارقم بيرون بروند از پيامبر ابوبكر

همه با رأي ابوبكر موافقت كرده وبه قصد كعبه از خانه ابـي ارقـم    ،به اس�م دعوت دهند
و بـه  ند ا تهسبه رسيدند متوجه شدند كه اشراف وسران قريش نشوقتي به كع ،بيرون رفتند

بلنـد شـد و بـراي مـردم      نشسـتند وابـوبكر  ها  آن مسلمانان نزديك اند، گفتگو مشغول
 يكتاپرستي دعوت داد وقدرت بـزرگ اهللا و  را به يگانگي خداوند وها  آن سخنراني كرد و

 به سخنان دوسـت خـود گـوش    ي نمود پيامبريادآور ها آن را بهاش  ي گستردهها نعمت
عتبـه بـن    ،طلبيـد  مي ه بود گويا او قريش و اشراف آن را به مبارزهاستاد ابوبكر .داد مي

همچنـان   اعتـراض كـرد امـا ابـوبكر     ربيع يكي از اشراف قريش به سخنراني ابوبكر
 حمله ور شدند وبـر  سخنانش را ادامه داد تا اينكه حاضرين شورش كردند وبه ابوبكر

 ،زمـين افتـاد   بيهوش بر بوبكرشد و ا زيرسرااش  سر وصورت او كوفتند خون از چهره
هـا   آن ،از قبيله بني تميم آمدند ابوبكرهاي  پخش شد وعموزاده خبر بيهوشي ابوبكر

منتقل كردند وبا اش  او را همچنان كه بيهوش بود به خانه ،مرده است فكر كردند ابوبكر
ابوقحافه پـدر   .بميرد عتبه بن ربيع را به قتل برسانند همديگر عهد كردن كه اگر ابوبكر

ديري نگذشـت كـه    ،نشسته بودند خير سلمي كنار بستر ابوبكرلومادرش ام ا ابوبكر
 پيامبر خـدا  ؟محمد چه شد :ابوبكر به هوش آمد و اولين سخني كه به زبان آورد گفت

 ؟محمد چه شد :كرد مي تكرار و همچنان ؟چه شد
همـراه مـادرش بـه آنجـا      به خانه ابي ارقم برگشته است كه پيامبر وچون مطلع شد

او خواسـت كـه مـادرش را بـه اسـ�م       سالم اسـت از  رفت وقتي مطمئن شد كه پيامبر
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ب�فاصله اس�م را پـذيرفت  و او  مادر ابوبكر را به اس�م دعوت داد پيامبر ،دعوت دهد
 .بسيار شادمان و احساس خوشبختي نمود وابوبكر

پرسـيده  از او  هنگـامي كـه   .ستشهادت داده ا به شجاعت ابوبكر حضرت علي
چـون در جنـگ بـدر     ،ابـوبكر  :گفـت  ؟شد كه دليرترين مردم نزد شما چه كسي است

 چه كسي حاضر است كـه همـراه پيـامبر    :يمو گفت سايباني ساختيم وقتي براي پيامبر
هيچ كس حاضر  سوگند به خدا جز ابوبكر  ،بنشيند تا مشركين گزندي به ايشان نرسانند

هـيچ كـس از مشـركين جـرأت      ايسـتاد و  پيـامبر كنار و در  وبكر شمشير كشيداب .نشد
10Fدليرترين مردم است دانم ابوبكر مياين رو  برود از كه به سوي پيامبر نداشت

1. 

 وفات 

ش عبـدالرحمن   رش اسماء بنت عميس به كمك فرزنـد وصيت كرد كه همس ابوبكر
 ي بـن حارثـه از عـراق آمـد وخبـر     مثنـ اش  در آخرين لحظات زندگي ،او را غسل بدهند

رسـاند در شـامگاه دوشـنبه هشـتم      ي مسلمين را در آنجا به اطـ�ع ابـوبكر  ها پيروزي
 .جان به جان آفرين سپرد جمادي الول سال سيزدهم هجري ابوبكر

 .صادق پيامبر باد دوست باوفا و يار غار و رحمت خدا بر
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  11F1عمر بن خطاب

بن الخطـاب را بيشـتر دوسـت داري     عمر ابوجهل و ،ومرداين د هريك از !بار خدايا«
 . 12F2»اس�م را به وسيله او كمك كن

  پيامبر

 ؟چه كسي بود عمر

عمر حق را از به وسيله  او را فاروق كنيه داد چون خداوند عمر كسي بود كه پيامبر
ن ي انس وجها شيطان من« :فرموده است مورد عمر فاروق در پيامبر ،باطل جدا كرد

 .»ندكن مي بينم كه از عمر فرار مي را
دسـت   سوگند بـه ذاتـي كـه جـانم در     !اي فرزند خطاب :گفت مي به عمر پيامبر

13Fگذر كني نخواهد رفت راهي كه تو از آن اوست شيطان از

3. 
 ،پدرش خطـاب بـن نفيـل    .آمدبه دنيا  سيزده سال پس از پيامبر خطاببن  عمر

 اينكـه صـاحب فرزنـدي شـده بودنـد      از ،تر هاشـم قريشي ومادرش حنتمه دخ ،مخزومي
 عمر بن خطاب بن نفيل بن عبدالعزي است وقريشي از بني عدي اسـت  .خوشحال شدند

حفص يعني بچه  ،ابو حفص استاش  كنيه .رسد مي كعب بن لؤي نسبش به پيامبرو در 
ام از عـ  او سـيزده سـال بعـد    .گذاشت جنگ بدر اين لقب را به عمر در پيامبر ،شير

14Fالفيل به دنيا آمد

4. 

                                                 
، محب طبري، تاريخ الخلفاء سيوطي، سـير اعـ�م النـب�ء، صـحيح     ةمنابع سيرت عمر: الرياض النضر -1

 الفريد از ابن عبد ربه.  هاي ديگر حديث، سيره ابن هشام، العقد بخاري وصحيح مسلم و كتاب

 .3681ترمذي، كتاب المناقب، عمربن الخطاب حديث شماره  -2
 .2396، مسلم ش 3683بخاري ش  -3
 .123تاريخ الخلفاء ص  -4



 13  ده يار بهشتي

 عمـر  .ازدواج كرد دختر عمر ،با حفصه بود چون پيامبر داماد عمر پيامبر
كـه عمـر   هنگـامي   ،به خوبي او را تربيت كردندها  آن شد وزير نظر پدر ومادرش بزرگ 

 .كرد مي وگاهي پدرش او را چوپان گله خود كرد مي جوان ونيرومند شد گاهي تجارت
 .اي پهن داشت سينه ره سفيد مايل به سرخي بود وقامتي بلند وعمر داراي چه

 توانسـتند در  مـي  رفت وهمراهانش كمتر مي بازوهايش قوي بود هنگام راه رفتن سريع
 .بردند مي او حساب جوانان قريش خيلي از .راه رفتن به او برسند هنگام

گرفـت   مـي  تيهرگاه با كسي كش ،يش بودها سال مسن ورقيب نيرومند براي ه عمر
مردم اطراف او و حريفش جمع  ،بازار عكاظ كشتي گرفت روزي در ،زد مي او را به زمين

حريـف خـود را بـه     ديري نگذشت كه عمر ندكرد مي شده بودند واين مبازره را تماشا
 عمر اسب سوار ماهري بود كه همواره اسب سواري را تمرين .زمين زد وبر او پيروز شد

 .داشت مي بود كه خواندن وحفظ كردن شعر را دوستونيز شاعر  كرد مي

  اسالم آوردن عمر

باعث شادي وسرور مسلمين شد داستان اس�م آوردن او از ايـن   اس�م آوردن عمر
 :قرار است

امـا وقتـي    ،خواهم محمد را به قتل برسانم مي :قبل از اينكه اس�م بياورد گفت عمر
به شدت خشـمگين شـد    اند، اهرش مسلمان شدهمردم به او گفتند كه خواهر وشوهر خو

همين حال عازم خانه خواهرش شد و چون به و در  گويا آتشي وجود او را فراگرفته بود
 :شود مي قرآن در آن ت�وتهاي  شنيد كه آيه  ،خانه خواهرش رسيد

َ�ٰ  ١طه ﴿ ۡۡ َ  َِ ََ ن ََ ۡۡ ُُ ِۡ ََ ٱ ُۡ ََ ََ َا  ۡۡ ََ ز
َ
ا  َ ةٗ  ٢ََ َۡ َّ تَۡذك  ّ مَ  ِ  ّّ ّمۡن َخَََق تَ� �ٗ�  ٣ن َ�َۡ�ٰ ل  

 
َ
ُِۡعَ� ٱۡ� َ�َٰ�ٰت  ٱ َّ ََٱل  ََ  .]٤ - ١طه: [ ﴾٤ض

خشـونت وسـختي بـه مهربـاني و نرمـي مبـدل        اين جا بود كه قلب عمر نرم شد واز
در آنجا سـاكن   نمود كه پيامبر وقصد رفتن به جايي را ؟كجاستمحمد  :پرسيد .گرديد
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خانه خواهرش فاطمه بنت خطاب غسل كرده  بيايد در نزد پيامبرعمر قبل از اينكه  .بود
يكـي از   ،زدو در  وقرآن را ت�وت كرده بود و هنگامي كه به خانه ارقم بن ابي ارقم رسيد

اي پيـامبر   :و گفـت  برگشـت  بلند شد ونگاه كرد سپس دوباره نزد پيامبر ياران پيامبر
در اينجا حمـزه بـن عبـدالمطلب     .آيد مي پسر خطاب شمشير خود را به كمربسته و !خدا

 به او اجـازه بـده اگـر اراده خيـر داشـته باشـد مسـلمان        !اي پيامبر خدا :و گفت بلند شد
 .رسانم مي وقصد بدي داشته باشد او را به قتل ،شود مي

 به محض اينكه عمر را ديـد  .از جايش برخاست اجازه ورود داد و به عمر پيامبر
آيـا بـه جانـب     ،اي عمـر  :و گفـت  يدو به شدت به طرف خود كشش را گرفت يها لباس
در مورد رسوايي تو نازل نكند هم چنان كـه وليـد بـن    هايي  آيي تا خداوند آيه نمي اس�م

15Fمغيره را رسوا كرد

1. 
دهـم كـه تـو     مي دهم كه هيچ معبودي جز خدا نيست و گواهي مي گواهي :عمر گفت

تا به خدا و پيامبرش و آنچه از جانـب  ام  آمده من !ااي پيامبر خد ،هستي بنده وپيامبر خدا
 .اي ايمان بياورم خدا آورده
حاضـران نيـز    .تكبير بلندي گفت كه ياران دانستند عمر مسلمان شـده اسـت   پيامبر

 يك صـف حمـزه   صف بيرون آمدند كه در آن روز مسلمانان در دوو در  تكبير گفتند
ديدند بـه شـدت ناراحـت     راها  آن ش وقتيقري .بود صف ديگر عمر قرار داشت و در

عمر را فاروق ناميد چون خداوند به وسيله او قدرت اسـ�م   آن روز پيامبرو در  .شدند
16Fرا ظاهر كرد وميان حق وباطل فرق گذاشت

 عمـر  واين گونـه خداونـد اسـ�م را بـا     .2
 .به گروه اولين مردان اس�م پيوست عزت واقتدار بخشيد و عمر
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 15  ده يار بهشتي

 عمرالق و اخ فضيلت

 او شجاعت و شهامت وغيرت عمر .داشت شناخت بسيار خوبي از عمر پيامبر
من در خواب ديدم كه « :گفت حديثي با اشاره به اين صفات عمر لذا در .دانست مي را

اين قصر مال  :گفتم .كنار قصري نشسته ومي درخشد دربهشت هستم زني را ديدم كه در
من به ياد شـهامت وغيـرت او افتـادم و از آنجـا      .ستا عمر از :گفتند ؟چه كسي است

و  را شنيد بـه گريـه افتـاد    اين سخن پيامبر هنگامي كه عمر .روي گردانده وبرگشتم
 .»!؟غيرتم به جوش بيايد آيا ممكن است نسبت به شما :گفت

شهامت و دليري او در روزي كـه از   .دندترسي مي او مرد دليري بود كه مردم از عمر
 ،مكـه هجـرت نكـرده بـود     هنوز پيامبر از .ه سوي مدينه هجرت كرد متجلي گرديدمكه ب

نـد مخفيانـه و بـه دور از چشـم مشـركين      كرد مـي  به مدينه هجرتمكه  مسلماناني كه از
و  را برداشـت  وكمان خـود و تير  شمشيرش را به كمر بسته اما عمر .ندكرد مي هجرت

هفت بـار   بودند عمر ش اطراف كعبه جمعمردم قري .به دست گرفته وبه كعبه رفتتير 
 كسـي  هـر  :سپس به افراد قريش گفـت  ،مقام ابراهيم نماز گزاردو در  كعبه را طواف كرد

زنش بيوه شود پشت اين دره بـا   انش يتيم وو فرزند خواهد كه مادر به عزايش بنشيند مي
آمد او  به مدينه رامبي كه پيو هنگام .به سوي مدينه حركت كرد ،از آن بعد .من در بيفتد

شـادي وصـف ناپـذيري بـه      رفـت واز رسـيدن پيـامبر    همراه مردم به استقبال پيامبر
 .براي هميشه در مدينه ماند دست داد و عمر عمر

چون شرايط  كفار عهد نامه صلح امضاء نمود عمر با پيامبر ،در روز صلح حديبيه
 ،ر ضـعف ونـاتواني مسـلمين بـود    صـلح نشـانگ   ،صلح را شنيد و از آنجايي كه به ظـاهر 

 آيا ايـن مـرد پيغمبـر خـدا     !اي ابوبكر :و گفت دمابوبكر آشد ونزد  و خشمگين ناراحت
. اي عمـر  ،بلـه  :ابوبكر گفـت  ؟آيا ما مسلمان نيستيم :عمر گفت .بله :ابوبكر گفت ؟نيست

 ؟پس چرا ما در مورد دين خود ذلت را قبول كنيم وبپذيريم :م گفتعمر با سرزنش وخش



 ده يار بهشتي    16

 ،آمد وآنچه به ابوبكر گفته بـود بـه پيـامبر هـم گفـت      پيش پيامبر از آن عمر بعد
 هرگز از دستور خدا سـرپيچي  ،من بنده خدا و پيامبرش هستم :در پاسخ او گفت پيامبر
17Fونيز هرگز خداوند مرا شكست نخواهد داد ،كنم نمي

سـخنش را   اين موقـع عمـر   در .1
 آسمان آمد وسوره فتح بر پيـامبر  مدينه مژده ازو در  ندگشتپايان داد و همه به مدينه بر

ـا ﴿ :نازل شد َٗ ب ي َّ ا  ٗٗ ۡۡ ََ  ََ َ ََا ل ۡٗ َۡ ََ شـرايط صـلح را نقـض    مشـركين   .]١الفـتح: [ ﴾١ِ زّا 
فـتح   ،فـتح مكـه   ،سبب فتح مكه شـد  كرد مي كردند وصلح حديبيه كه عمر برآن اعتراض

 تـرس ووحشـت از   حالي كـه بـا  و در  مكه دوري از ها سالن بعداز يبزرگي بود كه مسلم
هنگـام فـتح    مسلمانان در ،ديگر قدرتمندانه به مكه بازگشتند بار ،مكه هجرت كرده بودند

در زمـان   .ع�قـه بـود   بـي  به دنيا ومتاع آن حضرت عمر .را درهم شكستند ها بت مكه
نـد  ردك مـي  آمدنـد گمـان   مـي  خ�فت ايشان سفيران پادشاهان وامرايشـان كـه بـه مدينـه    

اما هنگـامي كـه    اند. اميرالمؤمنين داراي قصر بزرگي است كه نگهبانان اطراف آن را گرفته
ام  .گرفـت  مـي  را فراها  آن تعجب وحيرت ،ديدند مي ي سادهها لباس را فروتن وبا عمر
ع�قگي پدرش نسبت به دنيـا را ديـد بـه او     بي وقتي دختر عمر لمنين حفصهالمؤ

 بـود و غـذايي   مـي  اين لباس نـرم تـر   پوشيدي كه از مي اگر لباس !اي اميرالمؤمنين :گفت
چون خداوند روزي وخير فراوان  ،اين غذايت بهتر بود بسيار خوب بود خوردي كه از مي

چگونه با سختي  مگر به ياد نداري كه پيامبر :گفت عمر .نصيب مسلمين كرده است
ابـوبكر را بـه   اش  و خليفـه  مبرعمر حالت زندگي پيـا  و همچنان ؟گذارانيد مي زندگي

: سـوگند بـه خـدا    گفت حفصه يادآوري نمود تا اينكه حفصه به گريه افتاد سپس عمر
به سختي دنيا را بگذرانم اميد است كه در زندگي پرآسايش آخـرت  ها  آن توانم ماننداگر ب

 .شريك شومها  آن با
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 :گويـد  مـي  اويهحضرت مع اند، به قاطعيت وص�بت وي شهادت داده ياران عمر
18Fترساند مي عمر به خاطر خدا مردم را

عادل بود وقبل از همه عدالت را  حضرت عمر  .1
يي كه مسلمانان از فقر و تنگدستي ها سالطول  در ،نمود سپس بر ديگران مي خود اجرا بر

خواست هرچـه   مي خورد چون او نمي در مضيقه بودند او نيز جز نان وروغن چيز ديگري
 .ورند او نيز بخوردخ مي مردم

  شهادت حضرت عمر

 :د واز روز قيامت هراس داشت يكـي از يـاران او ميگويـد   ترسي مي از خداوند عمر
 ،كاش كـه مـن پركـاهي بـودم    « :و گفت را ديدم كه پر كاهي را از زمين برداشت عمر

لت امامت درحا حضرت عمر »زائيد! نمي كاش كه مادرم مرا ،بودم نمي كاش من چيزي
سـپس   ،سـاخت  وايشـان را مجـروح   او حمله نمود لؤ مجوسي برماز صبح بود كه ابولؤن

نزد ام المؤمنين عايشه برو وبـه ايشـان بگـو عمـر بـن       :حضرت به فرزندش عبداهللا گفت
چون از امروز به بعد من اميـر المـومنين    ،امير المومنين گويد ونگو مي خطاب به تو س�م

اگـر   ،دفن شـود  )وابوبكر در كنار يارانش (محمد خواهد مي نيستم وبگو عمر اجازه
عايشه اجازه داد من را در آنجا دفن كنيد واگـر اجـازه نـداد آنگـاه در قبرسـتان عمـومي       

 موافقت نمود واجازه داد كه ايشان در منين با خواسته عمرام المؤ .مسلمانان دفنم كنيد
 �فـت حضـرت عمـر   عهـد خ  .به خاك سپرده شـود  وابوبكر كنار يارانش محمد

سرشار از خوبي وعدالت بـود وفتوحـات بزرگـي نصـيب مسـلمانان گرديـد واسـ�م در        
 .دورترين نقاط دنيا منتشر شد

 .رحمت خدا بر فاروق اعظم باد ومبارك باد او را بهشتي كه به آن مژده داده شده بود

                                                 
 .ةل، باب نهي عن المسأةمسلم كتاب الزكا -1
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19Fحضرت عثمان بن عفان

1 

 . »ندكن مي او شرم مردي حيا نكنم كه فرشتگان از آيا از«
20F(رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم)

2 

 نسب عثمان اصل و

طايف بهشـت وگلـزار حجـاز و بـاغ پرميـوه آن       ،شهر زيباي حجاز است شهر طايف
.. .أروي دختر كريز بـن ربيعـه   .ندكرد مي اين شهر زيبا زندگي در خانواده عثمان ،است

مـان بـن عفـان بـن ابـي      عث ،مناف صاحب نوزاد كوچكي به نام عثمان شده بـود  بن عبد
21F.. قريشي اموي.العاص بن اميه

عثمان در سال ششم عام الفيل يعني شـش سـال بعـد از     .3
هم در اس�م عثمـان بـود و   به دنيا آمد اسم عثمان هم در دوران جاهليت و  تولد پيامبر

همـه مـردم عثمـان را     .ميان مردم مشـهور بـود  اهللا وابو عمرو كه با هر دو  ابوعبداش  كنيه

بـر  الـرمحن أ« :سرودند مي دوست داشتند تا جايي كه زنان براي فرزندان خود اينگونه
تو را چنان دوست دارم كه قريش  ،سوگند به خداي رحمن :ترجمه »بب للقم�ش لعثمان

 .عثمان را دوست دارند
زيبـا وسـفيد   اش  چهـره  ،داراي قامتي نه بلند ونه كوتاه داشـت  ،عثمان مردي ميانه بود

 .بازوهـايش پـن بـود    ،داشـت  دآبگونـه وجـو  يي ها خال صورتش در .ه سرخي بودمايل ب
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دنداني زيبـا   و و دهان البته وسط سرش موي نداشت .موهايش بازوهايش را پوشانده بود
22Fداشت

1.  

 اسالم آوردن عثمان 

وي داسـتان اسـ�م آوردنـش را چنـين      ،پنجمين نفري بود كـه اسـ�م آورد   عثمان
بـا گروهـي    ها شب يكي از در ،مند به مصاحبت زنانردي بودم ع�قمن م :دكن مي تعريف

محمـد دختـرش رقيـه را بـه      :به ما گفته شد ،صحن كعبه نشسته بودم از مردان قريش در
رقيه زني زيبا بود من حسرت خـوردم كـه    ،عقد ازدواج عتبه بن ابي لهب در آورده است

ديري نگذشت كه من به  ،دمركاج نحمد ازدوبر پسر ابولهب پيش نگرفتم وبا دختر مچرا 
ام سعديه بنت كريز كه به ديـن قـومش بـود وكهانـت وفـالگيري را       آنجا خاله ،خانه رفتم

ودينش رسـتگار وكـارش موفقيـت     ،چراغ او چراغ واقعي است :آموخته بود به من گفت
 .سنگ�خ مكه به امر او تسليم خواهد شد ،آميز خواهد بود
او محمـد بـن عبـداهللا پيـامبر      :خاله عثمـان گفـت   ؟استاين چه كسي  :عثمان پرسيد

حـالي   عثمان از آنجا برگشت در .دهد مي او با قرآن آمده وبه سوي خدا دعوت ،خداست
 مورد سـخنان  رهمچنان كه او د ،قرار گرفته بودش ها خال كه به شدت تحت تاثير سخنان

ن نـزد ابوبكرصـديق   مـ  :گويـد  مـي  عثمان ،صديق رفتنزد ابوبكر  كرد مي فكرش ها خال
 :پرسـيد  ،او ديد كه درحال فكر كـردن هسـتم   .هيچ كس نزد او نبود كنارش نشستم ،آمدم

 تـو  ،تو عثمان واي بر :ابوبكر گفت .با خبر كردمام  خاله گفته او را از ؟يكن مي به چه فكر
ارزش ندارد كه  ها بت اين ،هدي مي مرد دانا وهوشياري هستي كه حق وباطل را تشخيص

 ؟شنوند مي بينند ونه مي يي نيستند كه نهها سنگ ها بت آيا مگر اين ؟پرستند مي راها  آن مقو
راسـت  ت ا خالـه  سوگند به خدا :ابوبكر گفت اند. چنين ها بت بله سوگند به خدا كه :گفتم

 آيـا  ،مردم فرستاده اسـت و براي  را به رسالت برگزيده ،خدا محمد بن عبداهللا .گفته است

                                                 
 .150لفاء، ص تاريخ الخ -1



 ده يار بهشتي    20

وعلي بـن   ديري نگذشت كه پيامبر !بله :گفتم ؟د وي بروي واز او بشنويخواهي نز مي
و  بلنـد شـد  ابوبكر  ،اي بر دوش داشتند ازكنار ما گذشتند حالي كه پارچه در ابي طالب

عثمـان   :و گفـت  آمد ونشست ورو به من كـرد  پيامبر ،گوش پيامبر چيزي نجوا كرددر 
من پيامبري هستم كـه بـراي جهانيـان     .بخشد مي دعوت الهي را بپذير كه بهشت را به تو

 ام. فرستاده شده
اختيـار اسـ�م را    بـي  از شـنيدن سـخن پيـامبر    سوگند به خدا بعـد  :گويد مي عثمان

 ،اسـت  پذيرفتم وگواهي دادم كه هيچ معبودي جز خدا نيست ومحمد بنده وپيـامبر خـدا  
حكم بن ابي العـاص مـردي    ،عموي عثمان .رقيه ازدواج كردم ،ومدتي بعد با دختر پيامبر

وقتي از اس�م آوردن عثمان  كرد مي با خشونت با عثمان برخورد ،سنگدل و تندخوي بود
ديـن   آيـا از  :خبر شد او را گرفت وبا طنابي سخت بست وبا خشونت به عثمان گفـت  با

 ؟آوري مي ي وبه آيين جديد رويگرد مي پدر ونياكان خود بر
اين دين دست برنـداري   سوگند به خدا تا تو از :و گفت سپس عمويش سوگند خورد

اي عمو! سوگند بـه خـدا كـه     :ترس گفتو بدون  عثمان با اصرار .تو را باز نخواهم كرد
23Fاين دين جدا نخواهم شد هرگز اين دين را رها نخواهم كرد واز

1. 

 عثمانو شمايل  صفات

�ق او الگـوي  اخـ  ،نمـود  مالش را فداي رسـول اهللا  مردي بود كه جان و عثمان
 طـوري كـه فرشـتگان از عثمـان شـرم      ،حيـا بـود   مهربان وبـا  ،خوبي براي مسلمانان بود

به پهلو تكيـه داده بـود وسـاق پـايش     اش  در خانه پيامبر :گويد مي عايشه ،ندكرد مي
همچنـان تكيـه    اجازه ورود به خانه را خواست ووارد شد پيغمبـر  ابوبكر .لخت بود
هـا   آن همچنان تكيـه زده بـود وبـا    پيامبر ،اجازه ورود خواست سپس عمر ،داده بود

راسـت   اجازه ورود خواست وچون وارد شد پيامبر از آن عثمان بعد :گفت مي سخن

                                                 
 .55ص  3طبقات ابن سعد ج  -1
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 ،د قضـيه بـود  هشـا  لعايشـه  .يش را مرتب كرد وبا او سخن گفـت ها لباس نشست و
رديد بعد عمـر وارد  ابوبكر وارد شده وشما تكان نخورديد وتوجه نك !اي پيامبرخدا :گفت

 شد شما باز هم تكان نخورديد وتوجه نكرديـد امـا وقتـي عثمـان آمـد شـما نشسـتيد و       
آيا من از مردي حيـا نكـنم كـه    « :فرمود ..! پيامبر خدا.يتان را جمع وجور كرديدها لباس

 .»او شرم دارند فرشتگان از
هـاي   سـخاوت  .بودنه براي ديگران الگو يماين ز عثمان مردي بزرگوار وسخاوتمند در

آن زمان آب كالي اساسي ومهمتـرين ضـرورت    در .او ماند نيكويي ازعثمان يادگارهاي 
 .ندداد مي فندان وشترهايشان ادامهدم به وسيله آب به زندگي خود وگوسزندگي بود كه مر

وهر دلو آب اين چاه را به چندين  ،بني غفار بود متعلق به فردي از »بئر رومه«بنام چاهي 
آيـا ايـن    :به صاحب چاه گفـت  پيامبر ،به ستوه در آمده بودندمردم  .فروخت مي همدر

 مـن و  !اي پيـامبر خـدا   :غفاري گفت مرد ؟فروشي نمي بهشت ي درها چشم چشمه را به
 .توانم اين را بخشش كنم نمي من ي ديگر جز اين نداريم وها چشم ام خانواده

 خريدم ن مرد به مبلغ سي وپنج هزار درهرسيد چاه را از آ وقتي اين خبر به عثمان
 ؟دهـي  مي بهشت مقابل آن چاه در دري ها چشم براي من :و گفت آمد نزد پيامبرو بعد 

من آن چاه را خريدم و آن را براي مسـلمانان   :عثمان گفت .بله اينطور است :پيامبر فرمود
 .بهشت داده بوداو را مژده  بارها پيامبر ،عثمان اينگونه بود ،آري .وقف نمودم

در روز  .گذاشـته بـود   ي او همواره راه را براي او به سوي بهشـت بـاز  ها سخاوتمندي
شـان ابوسـفيان    نزد قريش و رهبر را عثمان ،پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ،صلح حديبيه

به قصد جنگ  بگويد كه پيامبرها  آن (كه در آن زمان اس�م را نپذيرفته بود) فرستاد تا به
خواهد نمود  ه آمده وهم چنان حرمت كعبه را حفظبلكه او براي زيارت كعب ،ده استنيام

برند مژده بده  مي مكه بسر به عثمان گفت كه به مردان وزنان مسلماني كه در ونيز پيامبر
را بـه ابوسـفيان    به مكه آمد وپيام رسول اكرم عثمان ،كه فتح وپيروزي نزديك است

گفتنـد   ،رساند وسخنش تمـام شـد  ها  آن پيام را به ي عثمانوقت ،وبزرگان قريش رساند
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24Fرا طواف كني طواف كنخواهي كعبه  مي تو اگر

 پيـامبر تـا زمـاني كـه     :عثمان گفـت  .1
 .طواف نكند من طواف نخواهم كرد

اين هنگام قريش عثمان را بازداشت كردند وتا سه روز او را نگه داشتند تـا اينكـه    در
گـرديم تـا    نمي ما بر :فرمود پيامبر .كشته شده است ه عثمان خبر رسيد ك به پيامبر

مـردم را بـراي    وانتقام خون عثمان را بگيريم آنگـاه پيـامبر   .زماني كه با قريش بجنگيم
 .گفت كه خداوند به من دستور داده تا از شـماها بيعـت بگيـرم   ها  آن بيعت فرا خواند وبه

جنگ بيعت  مرگ وفرار نكردن از ت با او برآمدند وزير درخ مردم همه به سوي پيامبر
25Fكردند نيز عهد كردند كه يا فتح مكه يا شهادت

2.  
دسـت   بيعت كرد بدين صورت كه دست راستش را بر به نيابت از عثمان  پيامبر

خدا وپيامبرش رفته است ومـن بـه    بارخدايا! عثمان به دنبال كار« :و گفت چپش گذاشت
 .دست چپ خويش نهاد دست راستش را بر امبرو پي .»مكن مي جاي او بيعت

 .بعد خبرهاي موثقي رسيد كه عثمان صحيح وسالم است و بازداشت شده است
از  يكي از افتخارات ديگر عثمان اين است كه با دو دختر پيامبر ازدواج نمود يعني بعد

 .شود مي وفات يكي با ديگري ازدواج كرد به اين سبب ذي النورين گفته
ها  آن واز ،درگذشت او يكي از شش نفري است كه پيامبر .او باد اوند بررحمت خد

 .جمع نمود كساني بود كه قرآن را اع�م خشنودي كرد ويكي از
عثمان از امروز بـه   :در روز تبوك در مورد او گفت عثمان كه پيامبر رحمت خدا بر

 .د داشتهعملي انجام دهد براي او ضرر نخوا بعد هر
 .برعثمان بن عفان جامع قرآن وفاتح شهرها رحمت خداوند
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  26F1حضرت علي ابن ابي طالب

 دانـم كـه در   مـي  نيست مگر اينكه مناي  آيه چون در قرآن ،كتاب خدا بپرسيد مرا از«
 .»كوه نازل شده است يا در شب در شب نازل شده است يا در روز،

 علي بن ابي طالب كرم اهللا وجهه

 جوان هاشمي 

ريش وسردار اشراف آن با فاطمه دختر اسـد بـن هاشـم ازدواج كـرد     ابو طالب رهبر ق
فاطمه اولين زن هاشمي بود كه فرزندي هاشمي به دنيـا   ،وعلي ابن ابي طالب به دنيا آمده

ي كه هجرت كرد فضـل  و هنگام فاطمه اس�م را پذيرفت و به دين خدا ايمان آورد ،آورد
 .شد الهي بيشتر شامل حال او

اما فقـر وتنگدسـتي او    .فقير وتنگدست وداراي فرزندان زيادي بود ،يابوطالب پدر عل
او را به خانه خود  چون فضل خداوند شامل حال علي شد پيامبر ،بر علي سايه نيافكند

تـا اينكـه    ،بود سفر وحضر همواره همراه آن حضرتو در  و به تربيت او پرداخت ،برد
  .را به پيامبري برگزيد خدا آن حضرت

مورخين فضايل علـي را در   ،كعبه متولد شد از مي�د پيامبر در سال بعدو دو  سيعلي 
هنگاميكه  اند. وقتي كه مشركين قريش به اذيت و آزار او برخاستند نوشته دفاع از پيامبر

علي جواني نوپا بود قبيله قريش دست به اذيت و آزار پيامبر زدند  داد مي دعوت پيامبر
 .نمود مي دفاع از پيامبر او

 

                                                 
 ةمهمترين مراجعي كه در نوشتن سيرت امام علي از آن استفاده شده است عبارتند از: الرياض النضـر  -1

از  ةحللبيـا ةمحمـد، هيكـل، السـير    ةحيـا ، سيرت ابن هشام، ، تاريخ الخلفاء سيوطيةفي مناقب العشر

 برهان حلبي وطبقات ابن سعد.
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 اسالم آوردن علي 

 ،را سـجده نكـرده اسـت   هـا   آن را نپرسـتيده و  ها بت كه علي هرگزاند  مورخين نوشته
روز  پيـامبر  :گويـد  مـي  علي .كودكي اس�م را پذيرفتو در  چون او كم سن وسال بود

سن وسال او وقتي كه مسـلمان شـد    .دوشنبه مبعوث شد ومن روز سه شنبه ايمان آوردم
27Fو يا كمتر از آن بودسال  10

1. 
 لرفت ديد كـه او و همسـرش خديجـه    عمويش پيامبر رروزي علي به خانه پس

اين عبادت  :فرمود پيامبر ؟اين چه عملي است :علي پرسيد ،مشغول خواندن نماز بودند
مـن تـو را بـه پرسـتش      ،آن مرا برگزيده وپيامبرانش را مبعوث كرده است خداست كه بر

28Fدهم مي يكي ندارد دعوتاوند يكتا كه شردخ

2. 
 بارهـا همـراه پيـامبر    .كـرد  مـي  علي اس�م آورد واس�مش را از تمام اطرافيان پنهان

 نمـاز  رفـت وبـا پيـامبر    مـي  اطـراف مكـه  هـاي   مخفيانه و به دور از ديد قريش بـه دره 
 .گشتند مي غروب هر دو به مكه باز و هنگام ،خواند مي

اين چه ديني است كه تو  :به او گفت .شده استابوطالب دانست كه فرزندش مسلمان 
بـه خـدا    ام، آورده است ايمـان آورده  ين كه محمدمن به د :گفت  علي ؟برآن هستي

 .مكن مي پيروي نماز گزارده واز او امبرش ايمان آورده و با محمدوپي
مـورخين   .را بـه حـال خـودش رهـا نمـود     و او  اعتـراض نكـرد   ابوطالب بر علـي 

علـي در   ،مشغول خواندن نمـاز هسـتند   روزي ابوطالب ديد كه علي وپيامبر اند، نوشته
آن  :ابوطالب فرمـود  ،جعفر فرزند ابوطالب از راه رسيد ،ايستاده بود طرف راست پيامبر

جعفـر كمـي بعـد از     .طرف چپ به نماز ايسـتاد  عمويت را بايست وجعفر ازطرف پسر 
29Fحضرت علي اس�م را پذيرفته بود

3. 
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از او زيد بن حارثه خادم  بعد ،ن حضرت علي اولين نفري بود كه ايمان آوردهكودكا از
علـي وزيـد وخديجـه     كه از خانواده پيامبر ،اين ابتدا ايمان آورد بنابر ومولي پيامبر

 .اس�م را پذيرفتند ،شد مي همسر پيامبر تشكيل

 آغازين هاي  صحنه

 پيـامبر را  ،را مشـاهد نمـود   ابتـدايي دعـوت محمـدي   هاي  علي كودكي بود كه صحنه
 :اقوام نزديك خود را به اس�م دعوت دادها  ديد كه هنگام نزول اين آيه مي

﴿ �َ � َۡ قۡ
َ
ََ ٱۡ� َ�تَ  ۡ ََ ۡر  زذ 

َ
َ ََ٢  �َ َ َ ۡۡ َ َن ٱلُۡم  ََ ََ ل َمن  ٱّ�َبَع ََ ََا ََ  ۡۡ َۡ  ٢ََٱۡخِ  فَإ 

 َٞ ۡل ِ ّ�  بَۡ    ُُ ََ َصۡوَك   .]٢١٦ - ٢١٤الشعراء: [ ﴾٢ََ ّّ ّما َ�ۡعَمَُو ََ
اگـر آنـان    .برابر مومنان فروتني نشان بـده و در  خويشاوندان نزديك خود را بيم بده«

 .»اعمال شما بيزارم بگو من از ،نافرماني كردند
خويشاوندان خود را براي صرف نهـار بـه خانـه خـود دعـوت نمـود        روزي پيامبر
سـخن پيـامبر    دهد اما ابولهب عموي پيامبر را به دين خدا دعوتها  آن وت�ش كرد كه

علـي بـا تعجـب     ،تـرك كننـد   را مردم خواست تا متفرق شوند وپيامبر كرد وازرا قطع 
 او خشـونت وسـنگدلي ورفتـار نامناسـب عمـويش بـا پيـامبر را        ،كـرد  مـي  وحيرت نگاه

غذا ها  آن وندعوت كرد وچاش  را به خانهها  آن باره روز بعد دو اما پيامبر  ،پسنديد نمي
شناسيد كه بهتر از آنچه كـه   مي انساني را :گفتها  آن از صرف غذا پيامبر به بعد ،خوردند

و ام  آورده من خير دنيـا وآخـرت را برايتـان    ،براي قومش آورده باشد ام، من برايتان آورده
كـداميك از شـما حاضـر     .پروردگارم به من دستور داده تا شما را به سوي او دعوت دهم

 .اين امر با من همكاري كند ست كه درا
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را نگذاشـت  ها  آن را ترك گفتند اما علي نوجوانو او  روي گردانده آنها از پيامبر
اي  :و گفت بروند و با اينكه نوجواني كوچك بود در ميان همه آن اشراف وبزرگان ايستاد

30Fجنگم مي كس با تو بجنگد من با او هر ،مكن مي من تو را كمك !پيامبر

1. 
داشـتند از شـهامت او احسـاس     مـي  افرادي از بني هاشم كه ايـن نوجـوان را دوسـت   

 .سخنان او را مورد تمسخر قرار داده وبرگشتندها  آن خوشحالي كردند وبعضي از

 داماد پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

صـلى اهللا عليـه   به خواستگاري فاطمه زهرا دختر پيامبر  سال هشتم هجري علي در
علي براي بجـا آوردن شـكر الهـي     ،درنگ خواسته او را پذيرفت بي وپيامبر رفت وسلم

 خداونـد بـر   :از سجده برداشت پيامبر به او گفـت  وچون سرش را .سربه سجده گذاشت
 .ان زياد وپاكيزه اي به شما عطا نمايدو فرزند شما بركت بدهد وشما را خوشبخت كند

وهمـه مهـاجرين    مان وطلحه و زبيـر عثابوبكر وعمر و ،در مراسم عقد فاطمه وعلي
سـپاس   :فرمـود  پيـامبر  ،جاي خود نشستند هنگامي كه مردم در .وانصار شركت جستند

خداوند توانا كه معبود همه است وصلت نسـب   ،خداوندي را كه داراي صفات نيكوست
 ازدواج امري ضروري است وحكمي عادلنه وخير كاملي است خداونـد  ،دهد مي را پيوند

شـوند   مـي  مردم خويشاوند يكديگر .دكن مي ازدواج رابطه خويشاوندي را برقراريله به وس
 :خداوند در قرآن فرموده است

َ َن ٱلۡمَ ﴿ ّّ   َخَََق  َو ٱ ُُ ََ ٗ�ََ�   َ َعََُه  ا ََ بٗ � فَ ََ َ � ٗۡ ۡه ََص  ۡٗ ا  ُ ََ قَد  ََ َرّ� ََ ََ الفرقان: [ ﴾٥� �  

٥٤[.  
داده  وصلت قرار را آفريد و براي او نسب و خداوند آن كسي است كه از آب انسان«

 .»است و پروردگار تو قادر است
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صد مثقال نقره بـه   گيرم كه فاطمه را به مهريه چهار مي گواهافزود شما را  بعد پيامبر
هـا   آن پيوند ،عقد علي در آوردم اگر او به اين سنت پايدار و فريضه واجب خشنود است

 خداونـد آمـرزش   گفته ام را پايان داده واز ،را پاكيزه كندا ه آن خداوند نسل ،مبارك باشد
 .خواهم مي

جهيزيـه   .برده شد به خانه همسرش علي بن ابي طالب لبدين صورت فاطمه و
برگ خرما بست بود ويك بالش پوسـتي كـه بـا پوشـال      جز يك تخت كه با لفاطمه

 .بود ويك مشك آب ويك غربال چيز ديگري نبود خرما پر
 :و گفـت  آمد ابتدا او را حرب ناميدند اما پيامبر ،اطمه صاحب فرزندي شدعلي از ف

حرب نام گذاشـته  او را  ما :گفتند ايد؟ اسم او را چه گذاشته ،فرزندم را به من نشان دهيد
 .نه بلكه او حسن است :فرمود پيامبر ،ايم

بـود و  ها  نآ پدر بزرگ پيامبر ،ونيز حسين وزينب فرزندان ديگر فاطمه وعلي بودند
 سـجده را طـولني   ،سوار بـود اش  كه بر شانهها  آن گاهي يكي از ،كرد مي شوخيها  آن با

 .اگر برخيزم مبادا كودك بيافتد :گفت مي تا او خودش پايين بيايد و كرد مي
چشـم از جهـان فـرو بسـت وعلـي درسـن        از مدت كمي پس از پيامبر فاطمه بعد
 رحمـت خداونـد بـر    ،كوفه به شهادت رسـيد  رسالگي به دست ابن ملجم د شصت وسه

ي ناجايز وسخنان بيهوده وخطـاي  ها نگاه از !بار خدايا :كرد مي باد كه همواره دعا علي
 .قلب ما در گذر فرما

 .به او مژده بهشت داده بود پيامبركسي كه  علي باد رحمت خداوند بر

  31F1ابو عبيده بن جراح

 .32F1»ابوعبيده بن جراح است امتي اميني دارد و امين امت من هر«
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 ؟ابوعبيده چه كسي بود

 ،را بـر او گذاشـت   وايـن لقـب را پيـامبر    ،بن جراح امين امت اس�م استابوعبيده 
رسد نامش ابو عبيده بن جراح بن عامر بن عبداهللا  مي فهربن مالك به پيامبر نسب او در
 ... بن فهر بن مالك است.بن الجراح
او  ابوعبيده و پيـامبر اش  كنيه .بن عبدالعزي است ن جابراميمه دختر غنم ب :مادرش

ابوعبيده يكي از افرادي است كه خيلي زود وقبل از ديگران در  .را امين اين امت لقب داد
مـژده بهشـت داده   هـا   آن به ابتداء اس�م را پذيرفت او يكي از ده نفري است كه پيامبر

بـوده   ي زيادي همـراه پيـامبر  ها جنگ در و روايت كرده است احاديثي از پيامبر ،بود
33Fاست

2. 
قامتي دراز  .ابوعبيده لغر اندام وداراي ريشي نازك وكم مو وچهره اي كم گوشت بود

وقتي با دندان تيري  ،جنگ احد در ،داشت وازبس كه قدش دراز بود گويا پشتش كج بود
ي كـه  و هنگـام  ادفرو رفته بود محكم كشيد كه به پشـت سـرافت   را كه به صورت پيامبر

 .يش شكسته استها دندان ريزد و مي ديد كه از دهانش خون ،بلندشد

 اسالم آوردن ابوعبيده  

شنيد و دانست  صلى اهللا عليه وسلم زمزمه مردم را در مورد دعوت محمد ابو عبيده
 بنابر ،به دست اوست ابوبكر است وتمام كارهاي پيامبر ين فرد به پيامبرتر نزديك كه

ديدار ابـوبكر وابوعبيـده پايـان     ،رفت واز نزديك اس�م را شناخت به خانه ابوبكر اين
  .ديدار كنند هم قرار گذاشتند كه روز بعد با پيامبر گرفت وبا

در روز بعـد در وقـت    ،پيامبر به تازگي در خانه ارقم بن ابي ارقم اقامـت گزيـده بـود   
هم قصد ها  آن كهدر راه افرادي را ديد  ،حركت كرد ابوعبيده به قصد ديدار پيامبر ،مقرر
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عبيـده بــن حـرث بــن مطلــب    ،عثمـان بــن معظــون هــا  آن .را داشـتند  زيـارت پيــامبر 
34Fوعبدالرحمن بن عوف و ابو سلمه بن عبدالسد

1 هم نزد پيامبر همه با .ودندب   آمدنـد
فراد پيشرو در به عنوان اولين شاگردان مكتب خود واها  آن از و اس�م را پذيرفتند پيامبر

 .ايمان واس�م به گرمي استقبال نمود
بعضي از خويشـاوندان او پـدرش را     ،رسيداش  خبر مسلمان شدن ابوعبيده به خانواده

ديـن   تـو مخالفـت كـرده واز    زدند كه پسرت ابو عبيده مسلمان شده است و بـا  مي طعنه
 .باشد پيروي كرده است مي مخالف دين پدران و نياكانت محمد كه

شمشـيرش را بـه    .همچنان طعنه زدند تا اينكه پدر ابوعبيده به شدت خشـمگين شـد  
اما ابوعبيده  .كشم مي من فرزندم عامر (ابوعبيده) را با اين شمشير :دست گرفت وفرياد زد

از اس�م دست برنداشت تا اينكه جايگاه مهمي ميان مسلمانان اول كه به بهشت مژده داده 
 .كسب كرد ،شده بودند

 جهاد  رت وهج

هجرت كرد وافتخار هجرت به حبشه را بـا مسـلمانان بـه دسـت آورد او      ابوعبيده
 حبشه ماند تا اينكه پيامبرو در  سختي وخستگي فراوان در مسير هجرت را تحمل نمود

 حبشه به مدينـه هجـرت كـرد وبـه پيـامبر      آن وقت ابوعبيده از ،به مدينه هجرت نمود
 .پيوست

مت قهرماني بزرگ واسب سواري دلير و پيشرو بود وشرف افتخار امين ا ،درجنگ بدر
 نصيب ابوعبيـده نيـز   ،را بخشيدها  آن گناهان گذشته و آينده كه خداوند آمرزش اهل بدر

 .گرديد
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يش در اين ها دندانو كرد مي دفاع ابوعبيده مجاهدي بود كه از پيامبر ،جنگ احد در 
كه در برابر تجاوز وسوء قصـد قـريش بـه جـان     كساني بود  ابوعبيده از ،روز شكسته شد

  .سينه سپر نمودند پيامبر
 :گفـت  مـي  عمـر   ،ي پيشين شكسته شـده بـود  ها دندان ،جنگ احد از اينكه در بعد

از ابوعبيـده   ته شكسـته باشـد زيبـاتر وخـوش قيافـه تـر       ي پيشينش ازها دندانمردي كه 
 ام. نديده
شد كه گروه بزرگي از قبيله قضاعه جمـع   خبر وقتي پيامبر ،جنگ ذات الس�سل در

را بـراي  و او  شده وقصد حمله به مدينه را دارند پرچم را به دست عمر وبـن عـاص داد  
به آنجا رفت ومتوجـه گرديـد كـه دشـمن     عمرو بن عاص چون  ،سركوب دشمن فرستاد

 پيـامبر  ،درخواسـت كمـك نمـود    ند از پيـامبر كرد مي فكرها  آن است كهبيشتر از آن 
بودنـد بـه   هـا   آن ميـان  نيـز در  دويست نفر از مهاجرين وانصـار را كـه ابـوبكر وعمـر    

ابوعبيده چون به آنجا رسيد  .براي كمك به عمر و بن عاص فرستاد فرماندهي ابوعبيده
يكـديگر   كنار شما باشم وبـا  به من توصيه نموده كه در پيامبر :به عمرو بن عاص گفت

هم من از تو اطاعت خواهم  اگر تو با من مخالفت كني باز !سوگند به خدا .اخت�ف نكنيم
 ،همه راويان اين سريه اتفاق نظر دارند كه ابوعبيده خـوش اخـ�ق ونـرم خـو بـود      .كرد

ن يمزيرا عمرو در آن روز اميـر مسـل   .كرد مي ومانند سايرين همه به عمرو بن عاص اقتدا
 .بود

 امين امت 

نـزد  ها  آن همراه با علماي يهود حاضر شدند گروه مسيحيان نجران در مسجد پيامبر
ابـراهيم يهـودي بـوده اسـت      :با همديگر اخت�ف كردنـد علمـاي يهـود گفتنـد     پيامبر

 :اينجا خداوند اين آيه نازل كرد ابراهيم مسيحي بوده است در :ومسيحيان گفتند
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ز﴿
ُ
ا  َ ََ ََ َم  ََ �   ِ بَۡ�ُُٰ  و َّ َا  ُُ ِ  ل َم  ٰ ََ  ِ َل ٱِۡ ُۡ ََ ٰ فََ� َٓ

َ
ۦ  ۚ َ ه َ ۢن َ�ۡعد   َّ ِ ُُل ِ   

ۡۡ ََٱ  ُُ ٰ ّّۡوَرٰ َ َِ   ٱ
 ََ ُو َ َۡمٞ  ٦ َ�ۡعَُ  َما َُِ�م ب هۦ   ُۡۡم َُ  َۡ ََ ٰ�َ   َ ََ ُۡ ٰ ََ ُۡۡم  ز

َ
َ ٰ َما َِۡيَس َُِ�م فََ َم  ََ  َُ ََ و َّ َا  ُُ

َۡمۚٞ   َ ََ ََٱ ب هۦ   ََ َ�ۡعََُمو ُۡۡم  ز
َ
َ ََ ۡعََُم  ََ  ُ َّ٦  ََ ا َ� ُهود ُّٗ  ََ ََ ُم  ُّٗ ِ بَۡ�ُُٰ  ن�  ََ زَۡ�َ ََ ََ ا ا  ن َ�  �ٰ�َ ََ

 ِٗ  َُ َ مٗ ََ َۡ َّ َ َن ٱلُۡمۡ�  ا   ََ ا َ� ََ ََ  .]٦٧ - ٦٥آل عمران: [ ﴾٦� َ� ا 
نه نصراني ونـه   ،ابراهيم نه يهودي ؟دكن مي باره ابراهيم مجادله چرا در !اي اهل كتاب«

 .»بودها  هرگونه كجيمشرك بود بلكه مسلماني راستين بدور از 
ها  آن سپس ،را قانع نمودها  آن همچنان با مسيحيان نجران گفتگو كرد تا اينكه پيامبر
 بفرستد تا دين واحكـام اسـ�م و قـرآن را بـه    ها  آن خواستند كه كسي را پيش از پيامبر

 :فـت گهـا   آن دستش را روي شانه ابوعبيده بن جراح گذاشت و به پيامبر  ،بياموزدها  آن
هـا   آن امت به همراهو امين » امين به حق ،امين واقعي ،فرستم مي همراه شما مرد اميني را«

 برو و بهها  آن با« :به ابوعبيده گفت پيامبر ،دين جديد وقرآن را بياموزدها  آن رفت تا به
ايـن چنـين    .»صورت بروز اخـت�ف در ميانشـان قضـاوت كـن    و در  دين را بياموزها  آن

امانتداري تنها منحصر به ابوعبيده نيست بلكه  ،به امانت داري ابوعبيده گواهي داد پيامبر
 .باشد مي او امين تمام امت محمدي

 روز سقيفه 

وقتـي مـردم در سـقيفه بنـي سـاعده بـراي        ،از رحلت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بعد
او مسـلمانان را بـه    .ابوعبيده نيز در آنجا بود ،جمع شدند انتخاب جانشيني براي پيامبر
اما هنگامي كه مردم با هم اخت�ف كردنـد ابوعبيـده در ميـان     .وحدت وهمدلي فرا خواند

شما اولين كسـاني بوديـد    ،اي گروه انصار« :و گفت انصار ايستاد و به سخنراني پرداخت
و  هاز او تغيير كـرد  ي نموديد مبادا اولين كساني باشيد كه بعدو پشتيبان كه پيامبر را كمك

 .»اخت�ف نمائيدايجاد 
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سكين يافت وكـار بـا   تهاي انصار  دل اين سخنان ابوعبيده آرامش مردم را بازگرداند و
خاتمـه يافـت وهمـه او را بـه      با ابوبكر صـديق و مهاجر  انصارين از مبيعت تمام مسل

با علي سـخن گفـت علـي بـه      ،مورد بيعت ابوعبيده در .پذيرفتند عنوان جانشين پيامبر
بيني جز آنچه تو را خوشحال كنـد وابـوبكر نيـز از مـا      نمي من چيزي از« :وعبيده گفتاب

 .»يابد جز آنچه او را خشنود خواهد ساخت نمي چيزي
مسـلمين را بـه   در مواضع خـود صـادق و    ،گفتارش امين بود اين چنين امين امت در

اوند از او راضـي  خد ،صادق بودداراي ايمان قوي وزباني  .خواند مي دوستي وهمدلي فرا
 .بود و او را خشنود كند

 جنگ يرموك

 ابـوبكر  .ابوعبيده فرمانده لشكر ويكي از قهرمانـان مسـلمين بـود    ،درجنگ يرموك
نامـه اي خطـاب بـه ابوعبيـده     و در  بن وليد را براي كمك ابوعبيده به شام فرسـتاد  خالد
را  ومـن او ام  فرسـتاده  موخالد بن وليد را براي كمك تو وعقب راندن لشكريان ر« :گفت
 .»چيزي مخالفت نكن او در او اطاعت كن وبا تو از ام، تمام لشكر نموده امير

وفات كرد و خ�فت بـه عمـر بـن     حالي كه معركه يرموك جريان داشت ابوبكر در
فرماندهي عزل وابوعبيده را فرمانـده لشـكر قـرار     ازرا  خالد ،عمر ،رسيد خطاب

ي كـه  و هنگام خالد نرسيده بود كه پيروزي توسط خالد بدست آمده ابوعبيده هنوز ب .داد
من او را از همه  ،رحم كند ابوبكر خداوند بر« :و گفت به وي رسيد خالدعزل  خبر

 .»سپرد از ايشان امر خ�فت را به عمر مردم بيشتر دوست داشتم سپاس خدا را كه بعد
من سربازي از سربازانت  !اي ابوعبيده ،دخداوند به تو پاداش نيك بده« :خالد اضافه كرد

 .»كند كه فرمانده لشكر باشم يا سربازي در لشكر نمي هستم براي من فرق
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 درگذشت ابوعبيده 

جـايي بنـام فحـل     او در .تشـ امين امت در سرزمين شام درگذ ابوعبيده بن جراح
 .نزديك بيسان جان به جان آفرين تسليم نمود

 .بهشت بگرداند اوند قبر او را باغي ازاو باد وخد رحمت خداوند بر

زبير بن عوام 35F

1 

 .»مني اي زبير يارو تو  هر پيامبري در بهشت ياري دارد«
  پيامبر

 ؟پيامبر خدا كجاست

تمـام   ،در حركـت بـود  مكه بدون اينكه از كسي هراسي داشته باشـد   زبير بن عوام در
جـايي كـه    ،بـن ابـي ارقـم بـود    درخانـه ارقـم ا   بود م�قات با پيامبر خاطر او آنچه در

 ،اس�م خود را اظهار نمايند ،ي مكهها خيابان مسلمانان به اميد روزي كه بتوانند آشكارا در
مخفيانـه در آنجـا بـه     جايي كه پيامبر ،زبير به خانه ارقم بن ابي ارقم ،پنهان شده بودند

 ،م آنجـا نبـود  آن حضـرت در آن هنگـا   ،روز خ�ف هر اما بر ،رسيد داد مي اس�م دعوت
 دروغ پردازان شايع كرده بودند كه پيامبر توسط مشركين به قتـل رسـيده اسـت وبعضـي    

 اند. و درجايي دور وناشناخته بازداشت كردهاند  پيامبر را ربودهها  آن :ندگفت مي
ي مكه ها خيابان انه وار در كوچه ووينيام بيرون كشيد ود شمشير از اين هنگام زبير در

شمشير مـن   ،تعدي كرده باشد كسي از قريش بر پيامبر اگر :كشيد مي ريادزد وف مي دور
 .تن جدا خواهد كرد سر بسياري از قريش را از

                                                 
في ناقب  ة، الرياض النضر3، الستيعاب ج 8ص  4ابن حجر ج  ةبـالصا زبير عبارتند از:  منابع سيرت -1

، صحيح بخـاري،  3ترجمه اسماء، طبقات ابن سعد ج  2، سيره ابن هشام، سير اع�م النب�ء ج ةالعشر

 صحيح مسلم.
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يكـي   حضرت را در گشت تا اينكه سراغ آن مي ال دوستشيار پيامبر به دنب و همچنان
 برزبيـر منتظـر مانـد تـا پيـام      ،پيامبر مشغول نماز بود از غارهاي اطراف مكه گرفت كه

 مـن  :گفـت  زبيـر  ؟زبير چـه خبـر داري   :به او گفت نمازش را تمام كرد آنگاه پيامبر
 .تا با شمشير كسي را كه تو را اسير كرده است به دو نيم كنمام  آمده

و  خيركـرد محبت آميز ومهربانامـه بـراي زبيـر دعـاي     نگاهي  لبخندي زد وبا پيامبر
 .ر يار من هستياي زبيو تو  هر پيامبري ياراني دارد :گفت

 ؟چگونه كسي است اما اين يار و دوست پيامبر

 ؟زبير چه كسي هست

 شـد پاهـايش بـه زمـين     مـي  مركـب  زبير عوام مردي بلند قامت بود كه چون سوار بر
زبيـر از طـرف مـادرش داراي     .ضـعيف بـود  هاي  داراي ريشي كم پشت وگونه .خورد مي

خويلد برادر ام  رعوام پس .يف قومش بودشرو مرد  سردار »عوام«پدرش  .نسبي عالي بود
مادر زبير صفيه دختر عبدالمطلب جد  .زبير بود و خديجه عمه .بود لالمؤمنين خديجه

حمزه عموي پيامبر وشير اس�م كه  ،بود ودائي هايش ابوطالب و برادران او بودند پيامبر
ده بود سـرجايش نشـاند   ابوجهل را كه به پيامبر اهانت نمو لرزه به اندام مشركين افكند و

از دست داد ومـادرش صـفيه دختـر     زبير در كودكي پدرش را .زبير استهاي  نيز از دايي
بـه شـكار    ،او فرزندش را با برادرش حمزه ،عبدالمطلب عهده دار تربيت فرزندش گرديد

چوب را بر بـدنش  هاي  زد وزبير ضربه مي فرستاد گاهي مادرش او را با چوب مي وجنگ
مـردم مـادرش را    .كـرد  مـي  خـود دفـاع   يش ازها دست مود وبه اندازه توان بان مي تحمل

خواست به فرزندش جـوانمردي و صـ�بت را    مي اما او به گمان خود .ندكرد مي سرزنش
 .بياموزد

 .همه قرار گرفت ان وسواركار ماهري گشت كه زبانزدزبير چون جوان شد چنان قهرم
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 اسالم آوردن زبير 

36Fي به اس�م مشرف شددر هشت سالگ زبير

خديجـه در خانـه   اش  نـزد عمـه   زبير .1
سـن وسـال او بـود     كه كودكي در علي بن ابي طالباش  رفت با پسر دائي مي پيامبر

خواند او از نمـاز علـي تعجـب     مي در يكي از روزها علي را ديد كه نماز .كرد مي م�قات
نيز با  ابوبكر ،زبان علي شنيدمورد اس�م از  كرد وبا او به سخن پرداخت وچيزهايي در

حركـت   زبير به قصد ديدار پيـامبر   ،گفت مي سخن او در مورد اس�م ودعوت محمد
 .كنار خود نشاند را درو او  به گرمي از او استقبال نمود وخوش آمد گفت پيامبر ،كرد

م خـود  او در ابتدا اس� ،زبير در سنين نوجواني صادقانه و قاطعانه به اس�م روي آورد
عمويش نوفل از اسـ�م آوردن   .داشت اما با مشك�ت فراوان مواجه شد مي را مخفي نگه

امـا زبيـر تـرك ديـن را نپـذيرفت       .اين دين سخن گفت مورد ترك زبير خبر شد با او در
 گـاهي او را در حصـيري   ،مختلفي به شـكنجه او پرداخـت  هاي  بنابراين عمويش به گونه

طوري كه نزديك بود زبيـر در اثـر دود آتـش     .افروخت مي آتشپيچاند واطراف او را  مي
عـذاب   زد كه به دين محمد كفر بورزد تا از مي در آن حال عمويش او را صدا .خفه شود

از اين امكان ندارد كه بـه كفـر برگـردم     بعد« :كرد مي اما زبير به اصرار تكرار .رهايي يابد
قتي عمويش اصرار او را ديـد او را بـه   و .»وتحمل هر شكنجه اي در راه خدا آسان است

 .حالش رها كرد
و اينگونه زبير مسلمان نيرومندي گرديد كه در پـذيرفتن اسـ�م از سـابقين اولـين بـه      

 .رود مي شمار

 زبير دركنار همسرش اسماء

اسـماء داسـتان    ،النطاقين ازدواج كرد معروف به ذات با اسماء دختر ابوبكر زبير
زبير با من ازدواج كرد وجز اسـبش چيـز ديگـري    « :دكن مي تعريفازدواج خود را چنين 

                                                 
 سير اع�م النب�ء ذهبي.  -1
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م وبرايش هسته خرما كوبيده داد مي م و به آن علفكرد مي نداشت من اسب او را خدمت
فاصـله  و در  به زبيـر داده بـود   را از زميني كه پيامبرها  م هستهكرد مي و آرد خمير تهيه

  .37F1»آوردم مي گذاشتم وبه خانه مي دوري قرار داشت روي سر
عبد اهللا اولين فرزند مهاجري بود كه  ،زبير از اسماء صاحب فرزندي به نام عبد اهللا شد

دسـت مطهـر    پيامبر ،برد اسماء فرزندش را پيش پيامبر ،در دوران هجرت به دنيا آمد
خود را بر صورت عبد اهللا كشيد ودعا كرد كـه خداونـد او را چـون پـدرش زبيـر نيـك       

 .وصالح بگرداند

 خدا ه زبير مجاهد را

ي هـا  جنـگ  در آن زمان افتخاري بالتر از شركت در ،زبير يكي از قهرمانان اس�م بود
جنـگ بـدر مسـلمين پيـروز      در ،شركت جسته بـود  ها جنگ اين زبير در .بدر واحد نبود

خـود خبيـب را   هـاي   شدند اما بعضي از افراد شهيد شده بودند مشركين به خـاطر كشـته  
چـه كسـي حاضـر اسـت جسـد       :فرمود پيامبر .وشهيد كردند ،دار آويختند دستگير وبه

 .خداوند بهترين پاداش را به او خواهد داد ؟خبيب را از دار پائين و نزد مادرش بياورد
در آنجا چندين نفر   ،اين را انجام دهم من حاضرم به كمك مقداد بن عمرو :زبير گفت

زبير از غفلت نگهبانان استفاده نمـود وجسـد او   از مشركين نگهبان جسد خبيب بودند اما 
هنگامي كه نگهبانان متوجه شـدند بـراي دسـتگيري     .را روي دوشش گذاشت و برگشت

براي   ،من و رفيقم دو شير قوي هستيم ،من زبير هستم :زبير اع�م كرد ،زبير ت�ش كردند
كه آمده بودند برگشتند  راهينگهبانان از  .مرگ حتمي آماده باشيد يا اينكه ازما دور شويد

ايـن هنگـام جبرئيـل     آوردنـد در  وزبير ودوستش جسد خبيب بن عدي را پيش پيـامبر 
  .38F2»ندكن مي نفر از اصحاب تو افتخار فرشتگان به اين دو« :فرود آمد تا به پيامبر گفت

                                                 
 .52، ترجمه اسماء ش 290ص  2سير اع�م النب�ء ج  -1
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اني را كـه  وكسـ ن را به عقب بر گردانند يمتا مسل كرد مي قريش ت�ش ،جنگ احد در
وهفتـاد نفـر از    امـا زبيـر وابـوبكر    ،بين ببرنـد  كشته وازاند  جنگ باقي مانده در ميدان

خبـر  هـا   آن قـريش از تصـميم   ،براي عقب راندن مشركين به جلو رفتند اصحاب پيامبر
39Fاز سـرخود بيـرون كردنـد    شدند و به عقب برگشتند وفكر بازگشت به ميدان جنـگ را 

1. 
 :واين آيه نازل شد

ا﴿ ََ َۡ َۡ ّّ َُن ٱ ۡونْ ٱ َُ ََٱّ� َُۡهۡم   َ  ْ َُون ََ َۡ ّّ َُن ََ ۚ ل  ُۚ ۡۡ َُ َصاَ�ُهُم ٱِۡ
َ
ا  َ ََ َ ۢن َ�ۡعد   و    َُ ّۡ ََٱل   ّ  َ  ْ بُون

ُمٌ  ظ  ََ  ٌۡ َۡ
َ
 .]١٧٢آل عمران: [ ﴾١ َ

 ،از اينكه مواجه ضـرر شـده بودنـد    بعد ،آنان كه به دعوت اهللا ورسولش لبيك گفتند«
 .»نان مزد وپاداش بزرگ هستبراي نيكوكاران و پرهيزگاران از آ

 مادرش صفيه نيز در .مبارزان شهر مدينه بود زبير يكي از مدافعان و ،در غزه خندق نيز
شت نشسته بود تا اينكه بالخره موفق شد آن اكمين يهوديي كه قصد سوء به مسلمين را د

 .فشاني نمودند ه خدا جانارمادر و پسر اين چنين در  ،يهودي را از بين ببرد
مورد اينكه كـداميك قبـل از ديگـري بـاغش را آبيـاري كنـد        انصار در يكي از زبير با

 !زبيـر  :فرمـود  پيامبر ،مراجعه نمودند حل اخت�ف به پيامبرو براي  اخت�ف پيدا كرد
مـرد انصـاري    .رهـا كـن  ات  ابتدا باغ خود را آبياري كـن و سـپس آب را بـراي همسـايه    

 اسـت چنـين  ات  بـه خـاطر اينكـه زبيـر پسـر عمـه       تو :گفت خشمگين شد وبه پيامبر
باغ خود را آبياري كن وسپس  !زبير :و گفت تغيير يافت رنگ از چهره پيامبر ،گويي مي

40Fباغ برسدهاي  آب را نگاه دار تا به ديوار

2. 
 :همين مورد نازل شده است م اين آيه دركن مي سوگند به خدا من فكر :گويد مي زبير
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﴿ ََ  ََ َرّ�  ََ َٗ  ُُ فََ�  َۡ ََ ه ۡم   َ ُِ ز
َ
َ   � ْ َن ََ َ� ُد ُُّم  ََُهۡم  َۡ بَۡي ََ ََ َما  ِّ ُموَك َُ  َ ُُ  ٰ ّّ ََ  ََ َُو  َ ا ۡۡ

مٗ   َُ َۡ َ َّ ُمونْ � ََ ُ � ََ   َُۡ  .]٦٥النساء: [ ﴾٦ا ّّ ّما قََض
 شوند مـادام كـه تـو را در    نمي سوگند به پروردگار تو آنان مؤمن ،هرگز چنين نيست«

برابر قضاوت تو احساس ناراحتي كنند وهمـه  و در  ود داور قرار ندهندمسايل اخت�في خ
 .»تن تسليم تو نشوند

 شهادت حضرت زبير

زبير بن عوام در رجب سال سي وششم هجري به شهادت رسيد و فرزنـدش عبـد اهللا   
 :را چنين وصيت نمود

 مـان  اگـر از پـرداختن ديـون    ،يم را بپـردازي ها قرض م كهكن مي فرزندم تو را وصيت
 .ناتوان ماندي از موليم كمك بگير

 ،از مـرگ پـدر   بعـد  .اهللا عزوجل :گفت زبير ؟تپدرم موليمان كيس :عبد اهللا گفت
ي پـدرم مواجـه   هـا  قـرض  به خدا سوگند به هيچ مشكلي در مورد اداي :گفت مي عبداهللا

اداي  وخداونـد اسـباب   .اي مولي زبير قـرض زبيـر را بپـرداز    :مگفت مي نشدم مگر اينكه
 .رحمت خداوند بر زبير بن عوام باد .قرض را فراهم نمود

41Fطلحه بن عبيد اهللا

1 

را انجام اش  رود و وظيفه مي هركس دوست دارد به مردي نگاه كند كه روي زمين راه«
 .»داده به طلحه بن عبيداهللا نگاه كند

  پيامبر
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 شهيد زنده

پراكنده شـدند فقـط    امبرروز جنگ احد وقتي مسلمين شكست خوردند واز كنار پي
در آن روز به طلحه لقب  ،باقي ماندند انصار كنار پيامبر طلحه بن عبيد اهللا ويازده نفر از

 .شهيد زنده داده شد
مشركين بـه پيـامبر رسـيدند     ،رفت مي وه بالكوافرادي كه همراهش بودند از  پيامبر

 كسـي ايـن افـراد را از مـا دور    چـه  « :فرمـود  ومي خواستند او را به قتل برسانند پيامبر
 .»بهشت خواهد بود د؟ هركسي چنين كاري را انجام دهد يار من دركن مي

مردي از  .كنار من باشتو در  :فرمود پيامبر .اي پيامبر خدا! من حاضرم :طلحه گفت
 .پذيرفت پيامبر .مكن مي من اين كار را !اي پيامبر خدا :انصار گفت

وهمراهانش از كـوه   سپس پيامبر .اينكه شهيد شد ايد تمرد انصاري با مشركين جنگ
آيا مردي نيست كه  هفرمود ك پيامبر .رسيدندها  آن بال رفتند تا اينكه دوباره مشركين به

 !من حاضرم اي پيامبر خدا :! طلحه گفت؟بجنگدها  اين با
 مبرپيـا  .مـن حاضـرم   :مردي از انصار گفـت  .كنار من باش نه تو در :فرمود پيامبر
 .انصاري با مشركين جنگيد تا اينكه شهيد شد ،پذيرفت
همچنـان   پيـامبر  .ومشـركين رسـيدند   داد مي به بال رفتن كوه ادامههمچنان  پيامبر

داشـت   مي باز او را باز پيامبر .من حاضرم :گفت مي و طلحه كرد مي گفته خود را تكرار
بـاقي   هيد شدند و فقط طلحه با پيامبرتا اينكه همه ش داد مي و به مردي از انصار اجازه

الن تـو اجـازه داري بـا     :بـه طلحـه گفـت    اين وقت پيـامبر  رسيدند در ماند ومشركين
 .مشريكن بجنگي

زخمـي و لبهـايش خـونين بـود و     اش  يش شكسته شده بود وپيشانيها دندان پيامبر
از رسيدن به پيامبر را ها  آن و كرد مي جاري بود طلحه به مشركين حملهاش  خون بر چهره

 گشت وپيامبر مي و بر كرد مي دوركنار پيامبر  داشت واز مي باز بـرد   مي را كمي بالتر
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شد طلحـه همچنـان ادامـه داد تـا      مي نشاند ودوباره به مشركين حمله ور مي و آنجا او را
 .درا نگذاشت به پيامبر گزندي برساننمشركين 

دور بوديم  من وابوعبيده بن جراح از پيامبر در آن هنگام :گويد مي ابوبكر صديق
من را بگذاريد و « :رسانديم و خواستيم كمكش كنيم فرمود مان را به پيامبر وچون خود

 .منظورش طلحه بود .»بشتابيد تان دوست به ياري
ضربه شمشير ونيـزه   وحدود هفتاد واندكي چكيد مي دن طلحهب اين هنگام خون از در

42Fاي افتـاده بـود   كرده بود ودستش قطع شده بـود وبيهـوش درچالـه    تيز به بدنش اصابت

1. 
را انجام داده به اش  هركسي دوست دارد به مردي نگاه كند كه وظيفه« :گفت مي وپيامبر

 .»طلحه نگاه كند

 طلحه بن عبيداهللا كيست؟

گشاده وچهـار  اش  سفيد مايل به سرخي بود وقدش ميانه و سينهاي  چهره طلحه داراي
43Fخودش را برمي گرداند كام� كرد مي وچون به سويي نگاهپاهاي پهني داشت  ،بودشانه 

2. 
 :فرزند موسي بن طلحه چنين توصيف نموده است

طلحه بن عبيد اهللا قريشي و از قبيله تيم بن مره و از اهالي مكه بود وكنيه ولقـبش ابـو   
 .گواهي داده استها  آن به بهشتي بودن محمد بود ويكي از ده نفري است كه پيامبر

بخـاري ومسـلم هـردو     ،احاديث زيادي از طلحه روايت شده است دو حديث از وي
و در حديث از او فقط بخاري به تنهايي روايت كرده است و سه حـديث  اند  روايت كرده

بـراي انتخـاب خليفـه     شوراي شش نفره اي كه حضرت عمر .نيز در مسلم آمده است
 .آن شورا بودطلحه يكي از اعضاي  ،برگزيده
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مـن   :طلحه آن را چنين تعريـف كـرده اسـت    .اس�م آوردن طلحه داستان زيبايي دارد
 .واقع در جنوب دمشق) رفتـه بـودم   براي تجارت به بازار بصري (شهري است در حوران

 آيا ميان شما كسي از اهـل حـرم (منظـورش از    :در آنجا راهبي را م�قات كردم كه گفت
پيامبري بزودي  :راهب گفت .من از اهل حرم هستم :حه گفتطل ؟حرم حجاز بود) هست

زمان بعثت او فـرا   اند، شود و پيامبران گذشته از آمدن او خبر داده مي از اهل حرم مبعوث
44Fرسيده است

سپس طلحه را سفارش كـرد كـه    ،راهب در قلب طلحه جاي گرفتسخن  .1
طلحـه چـون بـه     .تصديق كنـد  ب�فاصله به آخرين پيامبر و نبي رحمت ايمان آورده او را

همچنين با خبر شد كـه دوسـتش ابـوبكر     .اط�ع پيدا كرد مكه بازگشت از بعثت پيامبر
ـ  مي او اطاعت نيز به او ايمان آورده ودعوتش را پذيرفته و از صديق د طلحـه چـون   كن

 اسم ابوبكر را شنيد با خودش گفـت سـوگند بـه خـدا آن دو هرگـز بـه گمراهـي اتفـاق        
 .بود و ابوبكر منظورش محمد .كنند نمي

 :م�قات كرد از او پرسيد حركت كرد وچون با ابوبكر به قصد خانه ابوبكرطلحه 
وبعثـتش   محمـد  از سپس ابـوبكر  .بله :ابوبكر گفت اي؟ آيا تو از محمد پيروي كرده

چند روزي  .دهد مي به عبادت خداوند يگانه دعوت سخن گفت وبه او گفت كه محمد
داخل شد او هشتمين نفري بود كـه   تا اينكه طلحه اس�م آورد وبه دين محمدنگذشت 

 .مسلمان شده بود اس�م را پذيرفت ونيز يكي از افرادي بود كه توسط ابوبكر

 طلحه مجاهد 

بـه طلحـه    در غزوه بدر پيـامبر  .جست مي ميدان جهاد در راه خدا شركت طلحه در
 .نهاي قـريش را بياورنـد  ااخبار كاروراه شام بروند و  دستور داد تا همراه سعيد بن زيد به

اما متوجـه شـدند كـه كـاروان      .طلحه وسعيد لشكر خود را در منطقه حورا مستقر كردند
به مدينه بازگشـتند و  ها  آن .از راهي ديگر حركت كرده است ،شام به سوي مكه قريش از
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پيـروز شـده   هـا   آن جنگيده و بـر  كفاربدر با و در  مدينه بيرون رفته از ديدند كه پيامبر
 جنگ نشده بودند متاسف شدند پيامبر اينكه موفق به شركت در د ازيطلحه وسع .است

اين براي تسـكين   بنابر اند. ناراحت اند، از اينكه از جنگ بدر باز ماندهها  آن متوجه شد كه
 .از غنيمت دادها  آن شان به اندازه مجاهدين به خاطر

 طلحه نيكوكار 

روزي به اندازه هفتصد هزار درهم  ،تاجري بزرگ وداراي ثروتي هنگفت بود حهطل
 ،شب را با اضطراب ونـاراحتي وانـدوه سـپري كـرد     ،مالي از حضرموت برايش آمده بود

 ؟ترا چه شده اي ابو محمـد  :پيش او آمده گفت همسرش ام كلثوم دختر ابوبكر صديق
امـا   ،ي هستي كه شايسته يك مسلمان استتو بهترين همسر :! طلحه گفت!نكند ناراحتي

باشد نسبت اش  خانه مردي اين اندازه مال در :مو گفت من در تمام شب با خود فكر كردم
صـبح آن را ميـان    ؟تو چـرا نـاراحتي   :! همسرش گفت؟دكن مي به پروردگارش چه گمان

 .دوستان و خويشاوندان مستمند خود تقسيم كن
وصبح فردا آن مال را ميان فقراي  .يبي دادنظر خو تو باد رحمت خدا بر :طلحه گفت

  .مهاجرين وانصار تقسيم كرد
پدرم لباس زيبايي پوشيده  :دكن مي يكي از فرزندانش نيكوكاري طلحه را چنين روايت

مردم بلند شدند ولباس پدرم را  .از او گرفت رفت مردي لباس را مي كه راه و همچنانبود 
 !!لباس را دوباره به آن مرد بدهيد :گفت طلحه .آن مرد پس گرفتند از

لبـاس را   :طلحه گفت ،مرد چون طلحه را ديد خجالت كشيد ولباس را زمين انداخت
آيد كه كسي نسـبت بـه مـن     مي از خداوند شرم بگير خداوند آن را برايت مبارك كند مرا

45Fنا اميد كنماميد داشته باشد ومن او را 

1. 
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 آمد واز او كمك خواست ونيز به او متذكر شد كـه  روزي مردي نزد طلحه بن عبيداهللا
اين خويشاوندي را براي مـن نگفتـه   تا كنون كسي  :طلحه گفت ،با هم خويشاوند هستيم

 اگـر  ،من زميني دارم كه عثمان بن عفان آن را به سيصد هزار درهم خواسـته اسـت   .است
فروشم  مي درهم براي توخواهي زمين را به تو واگذار كنم وگرنه آن را به سيصد هزار  مي

زمين را بفروش وپـول آن را بـده طلحـه زمـين را      :مرد گفت .دهم مي و پول آن را به تو
رحمت خداوند بر طلحه باد او مـردي سـخاوتمند    .فروخت وقيمتش را به همان مرد داد

 .ونيكوكار بود

  وفات طلحه

د او نمونـه  شـهيد شـ   اثـر آن بعـدا   جنگ جمل تيري به طلحه اصـابت كـرد و بـر    در
بـر بـالينش حاضـر شـد او را      هنگام وفاتش حضرت علـي  در .سخاوت وبخشش بود

كاش بيسـت سـال قبـل مـرده      46F1:ومي گفت كرد مي پاكاش  نشاند وگرد وغبار را از چهره
 .بودم

 .بالخره طلحه زندگي را بدورود گفت وبه خاك سپرده شد او چهارده فرزنـد داشـت  
شد ونيـز عمـران    مي وسجاد ناميده كرد مي وزياد سجده ده پسر كه يكي محمد نام داشت

هاي عايشه كه با مصـعب بـن زبيـر ازدواج     دختر بنام وعبس از فرزندان او هستند وچهار
 .سال سي وششم هجري در گذشت طلحه در .كرده بود و ام اسحاق و صعب ومريم

 .رحمت خداوند بر طلحه باد
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حضرت سعيد بن زيد 47F

1 

 :ه استخداوند متعال فرمود

َ�ٰ  ١طه ﴿ ۡۡ َ  َِ ََ ن ََ ۡۡ ُُ ََ ٱِۡ ُۡ ََ ََ َا  ۡۡ ََ ز
َ
ا  َ َۡةٗ  ٢ََ َّ تَۡذك  ّ َمن َ�َۡ�ٰ  ِ  ّّ ّمۡن َخَََق تَ� �ٗ�  ٣ل  

 
َ
ُِۡعَ� ٱۡ� َ�َٰ�ٰت  ٱ َّ ََٱل  ََ ََۡوٰى  ٤ض َۡ ۡۡش  ٱ َِۡع َ�ُٰن َ�َ ٱ َۡ ّۡ  .]٥ - ١طه: [ ﴾٥ٱل

قرآن تذكري است بـراي كسـاني    ،مت بيندازيتا تو خود را در زحايم  قرآن نفرستاده«
بر  او رحمن و .فرو فرستاده شده است ها آسمان سوي آفريدگار زمين و ا ز ،ترسند مي كه

 .»است عرش مستقر

 مسلمان پرهيزگار 

همسرش فاطمه  ،را شنيد و اس�م آورد خبر رسالت ودعوت محمد بن زيد ديسع
مان شـدند از خبـاب بـن ارت كـه يكـي از      چون مسـل ها  آن بنت خطاب نيز مسلمان شد

 .همسر سعيد خواهر عمر بن خطاب بود .بياموزد قرآنها  آن جرين بود خواستند تا بهمها
را ديد بـه او   عمرخانه بيرون رفته بود مردي از بني زهره  يكي از روزها عمر از رد
  !روي اي عمر مي كجا :گفت

 !!خواهم محمد را به قتل برسانم مي :عمر گفت
 !؟در امان بمانيزهره  نيب دست بني هاشم و اگر محمد را بكشي چگونه از :مردگفت

 .اي دين شده اي ودينت را رها كرده بي به نظر من تو هم :عمر گفت
 !!؟آيا خبر عجيبي را به اط�ع تو نرسانم :مردگفت

 !بگو ؟آن خبر چيست :و گفت عمر تعجب كرد
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را كه تو بر آن هسـتي رهـا   و ديني  اند ن شدهداماد وخواهرت فاطمه مسلما :مرد گفت
48Fكرده اند

1. 
اينكه چيزي بگويد به سـوي خانـه   و بدون  اين سخن به شدت خشمگين شد عمر از

رسيد خبـاب بـن   ها  آن عمر چون به خانه ،سعيد حركت كردو دامادش  خواهرش فاطمه
 :عمـر گفـت   ،شد آموخت در داخل خانه پنهان مي قرآنها  آن بود وبهها  آن ارت كه معلم

 .خواندند مي سوره طه راها  آن ؟رسيد مي اين زمزمه چه بود كه ازخانه شما بگوش
 .زديم مي با همديگر حرف :سعيد وهمسرش فاطمه كه خواهر عمر بود گفتند

 ايد! شايد شما مسلمان شده :عمر گفت
ينـي  دو مـا   گويي اگر دين تو حق نباشد مي چه ،اي عمر :دامادش سعيد بن زيد گفت

 ؟را بر حق است بپذيريم
فاطمـه بـراي دفـاع از     ،عمر به سعيد حمله كرد وضربه شـديدي بـر او وارد سـاخت   

اش  عمر چنان ضربه محكمي به خواهرش زد كـه خـون از چهـره    ،دخالت كردهمسرش 
 دين تو نيسـت مـن شـهادت    حق در !اي عمر :جاري شد فاطمه فرياد زد و به عمر گفت

 .دهم كه محمد پيامبر خداست مي جز خدا نيست وگواهيدهم كه هيچ معبودي  مي
امـا سـعيد    ،قرآن را بياوريد تـا كمـي بخـوانم    :از اندكي تامل گفتو بعد  عمر ايستاد

 وهمسرش گفتند تو بايد ابتدا وضو بگيري بعد قرآن را بخواني عمر وضو گرفت وسـوره 
مرا راهنمايي كنيد تا نـزد   :عمر گفت .بسيار متاثر شد طه را ت�وت كرد واز خواندن قرآن

رفت واس�م آورد وخداوند به سبب مسـلمان   سپس عمر به خانه پيامبر ،بروم محمد
 .وسعيد بن زيد سبب اس�م آوردن عمر شد ،شدن عمر اس�م را قدرت بخشيد
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 سعيد را بشناسيم 

بـن نفيـل بـن     او سعيد بن زيد بن عمـرو  :گويند مي او چنينمورد  مورخين معتمد در
ابوالعور قريشـي عـدوي   اش  كنيه  ،رسد مي نسبتش به كعب بن لؤي بن غالب .بدالعزيع

 .است
بـه قصـد    هـا  بت فندان را برايهنگامي كه قريش گوسدوران جاهليت  پدرش زيد در

گوسفند را خدا آفريده و « :گفت مي او ،پسنديد نمي بريدند اين عمل آنان را مي عبادت سر
روياند وشـما گوسـفند را    مي زمين برايش گياهان راو در  رستدف مي ازآسمان برايش باران

 .49F1»!!بريد مي براي غير خدا سر
گـواهي داده  هـا   آن به بهشـتي بـودن   سعيد بن زيد يكي از ده نفري است كه پيامبر

را از سابقين واولين وبدري است و از كساني است كه خداوند در قرآن فرموده و او  است
50Fمن خشنودم ازها  نآ وها  آن است من از

2. 
بوده است در محاصره دمشق وفتح آن  همراه پيامبرها  وصحنه ها جنگ بسياري از در

واولـين   ،بعد از فتح دمشق ابوعبيده بن جراح او را امير دمشق مقـرر كـرد   .حضور داشت
51Fدمشق حكمراني نمود فردي از امت اس�مي است كه به عنوان نائب خليفه در

3. 
 52F4 .گندمگون بوداش  ي قد بلند داراي سر وريش گنجان وچهرهسعيد بن زيد مرد

 مهاجر مجاهد

                                                 
باب حديث زيد روايت كرده است ودر الذبائح مـا   3826بخاري اين حديث را بطور كامل به شماره  -1

 روايت نموده است.   5499ذبح علي النصب به شماره 
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و در  مكه به مدينـه هجـرت كردنـد    وهمسرش چون ديگر مسلمانان ازسعيد بن زيد 
او وهمسرش زندگي جديد خود را با برادران  .مدينه پيش رفاعه بن المنذر اقامت گزيدند

خداوند از همه مهاجرين وانصار راضـي   .وخواهران مهاجر و انصار در مدينه آغاز كردند
مهيـا نمـوده   ها  آن باد وخداوند باغهاي بهشت را كه نهر فراواني در آن جاري است براي

صحيحين دو حديث از او روايت شده است و يك حديث را به تنهايي بخاري  در ،است
 .روايت كرده است

هـر كسـي   « :اين است كـه روايت نموده يكي  از احاديثي كه سعيد بن زيد از پيامبر
 يك وجب زمين را به ناحق از كسي بگيـرد خداونـد هفـت زمـين را بـه گـردنش طـوق       

  .53F1»كسي كه به خاطر مالش كشته شود شهيد است نمايد وهر مي
كوه حراء ثابت باش روي تـو   :فرمود د كه پيامبركن مي روايت ونيز سعيد از پيامبر

سعيد نه نفر را نام برد كه روي حرا قرار  يدي. بعدامگر پيامبر يا صديقي يا شهقرار ندارد 
 ،طلحـه  ،علي ،عثمان ،عمر ،ابوبكر ،پيامبر صلي اهللا عليه وسلم :داشتند كه عبارت بودند از

خواستم اسم نفر دهـم را   مي اگر :سعيد گفت .عبدالرحمن بن عوف وسعد بن مالك ،زبير
 .54F2دمنظورش ازنفر دهم خودش بو .مگفت مي ببرم او را هم

 دعاي پذيرفته شده 

ي كـه  و هنگام شد مي دعايش پذيرفته ،سعيد بن زيد صحابي مژده داده شده به بهشت
شود كه زني  مي روايت .كرد نمي خداوند دعايش را رد كرد مي مظلومانه دست به دعا بلند
اي  :گفـت  ابـن خـرم آمـد وبـه او      ،شد نزد فرماندار مدينه مي كه اروي بن اويس خوانده

ديواري در زميني كه متعلق به من است بنـا كـرده اسـت بـا او     بن زيد بدالملك سعيد اباع
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 مسـجد پيـامبر   من دست بردارد واگر نه سوگند به خدا كه فردا در حرف بزن كه ازحق
 .م كه حق مرا خورده استكن مي خواهم آمد وميان مردم اع�م

و ظلم نكـرده وحـق تـو را    ت را اذيت نكن او بر صحابي پيامبر :و گفتاابن خرم به 
 .نگرفته است

نزد عماره بـن عمـر وعبـد     ،كرد مي سعيد شكايت رفت از مي كجا كه هر اما آن زن در
نزد سـعيد كـه در عقيـق در زميـنش بـود      ها  آن سعيد شكايت كرد اهللا بن سلمه رفت واز

برد  مي اناروي بنت اويس آمده وگم :گفتند ايد؟ براي چه آمده :گفتها  آن سعيد به .رفتند
اي وحق او را گرفته اي وسـوگند خـورده كـه اگـر تـو از       كه تو زمين او را حصار كشيده

 تـو شـكايت   مردم ا زدر ميان  بيايد و نداري صبح فردا در مسجد پيامبر زمين دست بر
55Fتا تو را خبر كنيمايم  كند بنابر اين ما آمده

1. 
كسي يك وجب از زمين كسـي  هر :گفت مي كهام  شنيده من از پيامبر :گفت سعيد

56Fرا روز قيامت به گردنش خواهد آويختخداوند هفت زمين  ،ديگر را به ناحق بگيرد

2. 
گويـد   مي بار خدايا اگر او دروغ ،خواهد بگيرد مي او بيايد و آنچه :سپس سعيد افزوده

دفن جاي بيفتد وهمانجا  اثر كوري درو در  اي، يش را كور نكردهها چشم توان تا نمي او را
 .شود

اين هنگام عماره بن عمرو وهمراهش برگشتند و آن زن را به آنچه سعيد گفته بود  در
ديري نگذشت كـه آن   ،او ديوار سعيد را تخريب كرد وآنجا خانه اي ساخت ،خبر كردند

گرفـت تـا او كـارگران را     مـي  شد كنيزي داشت كه دست او را مي زن كور شد شب بلند
خانـه بيـرون    از خواب بلند شد و كنيزش را بيدار نكرد و از ها شب در يكي از ،بيدار كند

خ�صه اينكه سعيد مردي مسـتجاب   .رفت تا اينكه در چاه افتاد ومرد مي و همچنانرفت 
 وفتح شـهرها همـراه مسـلمين شـركت    جنگ هاي  معركه ومجاهد بود و درالدعاء بهشتي 
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يكي از برادران مسـلمانش   از .ددر جنگ يرموك يكي از سربازان لشكر اس�م بو ،كرد مي
من تصميم قطعي براي شـهادت در راه خـدا    :گفت مي شنيد كه به فرمانده لشكر ابوعبيده

نـداري كـه    تـو پيغـامي بـراي پيـامبر     آيا ،خواهم شهيد بشوم مي اين لحظهو در  گرفته
اي  :وازطرف من و مسلمين پيامبر را س�م كن و بـه او بگـ   !بله :! ابوعبيده گفت؟بفرستي

57Fآنچه پروردگارمان به ما وعده داده ما آن را يافتيم !پيامبر خدا

1. 
 سـعيد  ،نزديـك آن مـرد وابوعبيـده قـرار داشـت ايـن گفتگـو را        سعيد بن زيد كه در

كشـيده و  كه من او را ديدم كه شمشيرش را از نيام ديري از سخنان او نگذشت  :گويد مي
آمدم وخود را بـه زمـين انـداختم و دو زانـو     من به هيجان  .تازد مي به سوي دشمنان خدا

آمـد از   مـي  نشستم ونيزه را راست كردم ويكي از اسب سواران دشمن را كه به سوي من
از من بيـرون كـرده بـود     خداوند ترس را ،سپس بر دشمن حمله ور شدم ،پاي در آوردم
 .را شكست دادندها  و آن يورش بردند ها رومي وهمه مردم بر

 .افتخار جهاد در آن روز حساس وجنگ يرموك را بدست آورد سعيد اين چنين

  وفات حضرت سعيد

جنازه  .در روز جمعه سال پنجاه ويك هجري سعيد بن زيد در منطقه عقيق درگذشت
كه سعد بن ابي  او را براي خاك سپاري به قبرستان بقيع آوردند بسيار از اصحاب پيامبر

خوردنـد بـراي خـداحافظي     مـي  شان به چشم نيز در ميان لعبداهللا بن عمر وقاص و
 .حضور داشتنداش  برادر مسلمان خود در تشييع جنازه

در راه خـدا   رحمت خداوند بر سعيد بن زيد كه حق بر زبانش جـاري بـود مـالش را   
 بدر شريك بود و به دنيا ورياسـت و در  ،وهواي نفس را زير پا گذاشته بود كرد مي خرج

 .رارت دوري نمودفتنه وش ع�قه بود واز بي
 .سعيد بن زيد باد رحمت بيكران خداوند بر
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58Fحضرت عبدالرحمن بن عوف

1 

 ،بزرگتر استخداوند بركت دهد آنچه را به او در دنيا داده است والبته پاداش آخرت «
عبدالرحمن بن عوف در حالي كـه بـه خـود پيچيـده      :گفت مي كهام  شنيده من از پيامبر

 . 59F2»شد ونشسته وارد بهشت خواهد
 لالمؤمنين عايشه صديقه ام

 كارواني مبارك

شـنيدند   مـي  مدينه تكان خورد وشنهاي روان به هوا برخاست ومردم صداي شتران را
 ،شد نمي مدتي گذشت اما بازهم قطار شتران تمام ،همه به كاروان شترها خيره شده بودند

كه اين كـاروان قافلـه   خبر رسيد  ؟اين سر وصدا وهياهو چيست :پرسيدند مي مردم از هم
كـال وغـذا   يافت كه انـواع   مي كاروان از هفتصد شتر تشكيل ،عبدالرحمن بن عوف است

بـه او   ؟اين صداي چيسـت  :وقتي عايشه پرسيد .وديگري نيازمنديهاي مردم را بار داشت
پشـت   بر ،هفتصد شتر از گندم و آرد و غذا .گفته شد كاروان عبدالرحمن بن عوف است

 .دارند
اما پاداش آخرت بزرگتر  ،خداوند به آنچه در دنيا به او داده بركت بدهد :شه گفتعاي

كـه بـه خـود    عبدالرحمن بن عـوف در حـالي    :گفت مي كهام  شنيده است من از پيامبر
60Fشود مي پيچيده ونشسته وارد بهشت خواهد

3. 
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ام  هو گفتـ  شترهاي نر وماده به عبدالرحمن بن عوف مـژده بهشـت داد  وقبل از آمدن 
عبـدالرحمن   ،المؤمنين كه او را مژده بهشت داده بود به اط�ع عبدالرحمن بن عوف رسيد

 :و گفت بن عوف چون اين مژده را شنيد خودش را شتابان نزد ام المؤمنين عايشه رساند
 .بله :گفت ل! ام المؤمنين عايشهاي؟ شنيده آيا تو اين را از پيامبر !مادرم

من ايستاده  :و گفت گنجيد نمي شد و ازشادي در پوستشعبدالرحمن بسيار خوشحال 
اين كاروان شترها بـا بارشـان در راه   گيرم كه تمام  مي را گواه شوم پس تو مي وارد بهشت
61Fباشد مي خدا صدقه

اين مژده به عنوان انگيزه ومحركي بود كـه عبـدالرحمن بـن عـوف      .1
در روايـت آمـده    ،دا صدقه كنـد راه خ همواره دراش  تمام مالش را در باقي مانده زندگي

 است كه او چهل هزار سكه ط� وچهل هزار نقره در راه خدا صدقه كرد وپانصد اسب در
 ه خدا قرار داد ونيز هـزار وپانصـد شـتر بـراي سـواري مجاهـدين در      اختيار مجاهدين را
 ؟اما عبدالرحمن كه به بهشت وعده داده شده بود چه كسي است .اختيارشان گذاشت

 ؟حمن بن عوف چه كسي استعبدالر

عبدالرحمن بن عوف يكي از ده نفر مژده داده شده به بهشت است ويكـي از اعضـاي   
از خود انتخاب نمـوده   براي خ�فت بعد شوراي شش نفره اي بود كه عمر بن خطاب

62Fويكي از هشت نفـري اسـت كـه قبـل از ديگـران اسـ�م را پذيرفتنـد        ،است

در دوران  .2
 .را عبدالرحمن ناميد او رو يا عبدالكعبه بود وپيامبرجاهليت اسمش عبد عم

 ،عبدالرحمن بن عوف ده سال بعد از عام الفيل در قبيله زهره بن كـ�ب بـه دنيـا آمـد    
ومـادرش زهـري    پدر .رسد مي مادرش شفاء بنت عوف بود كه نسبش به زهره بن ك�ب

وخـوبي اخـ�ق    عبدالرحمن بـر ادب  .وهجرت كرد مادرش به اس�م مشرف شد ،هستند
 هـا  بـت  كودكي از پرسـتش  تربيت شد او عربي اصيل وداراي اخ�ق اصيل عربي بود، در
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ي سـيرت او را  هـا  كتـاب  ،كـرد  نمـي  به مجالس لهو وموسيقي مكه شركت كرد مي دوري
سفيد رنگ مايل بـه   ،قدبلند نازك پوست ،زيبااي  چهره او داراي :اينگونه تعريف كرده اند

يش كلفت وانگشتانش نيـز چنـين   ها قدم زد نمي سر وريشش را رنگموهاي  ،سرخي بود
63Fلنگيد مي اثر آن جنگ مجروح شد وبر بودند در

1. 
به خانه ارقـم   مسلمان شد قبل از آنكه پيامبر عبدالرحمن بن عوف بدست ابوبكر

64Fبن ابي ارقم بيايد

2. 
مكه  لرحمن نيز ازعبدا ،به مسلمين اجازه هجرت به مدينه را داد از اينكه پيامبر بعد

 ترك وبـه سـوي مدينـه هجـرت     هجرت كرد او پيشاپيش مهاجريني كه براي خدا مكه را
ميان او وسعد بن ربيـع انصـاري عقـد بـرادري      پيامبر ،در مدينه .قرار داشت ،ندكرد مي

من از  ،اي عبدالرحمن بن عوف :سعد بن ربيع به عبدالرحمن بن عوف گفت ،برقرار كرد
 نگاه كن كدام باغ را بيشـتر  ،زن دارم من دوتا باغ ودوتا ،ه بيشتر مال دارمهمه اهالي مدين

با و تو  آن را ط�ق بدهم پسندي تا مي كدام زنم را بيشترپسندي تا آن را به تو بدهم و مي
خداوند به خانواده ومالت بركت  :عبدالرحمن به برادر انصاري خود گفت .او ازدواج كني

بن ربيع او را به بـازار راهنمـايي    سعد ،مايي كن تا كسب وكار كنمبدهد مرا به بازار راهن
سـودش را   بـرد وقسـمتي از   مي كرد وعبدالرحمن تجارت را شروع كرد واز تجارت سود

چند روزي نگذشت تا اينكـه پـول ازدواج خـود را پـس انـداز كـرد        .نمود مي پس انداز
حالي كه بوي خوشبويي وعطر  رساند در سپس خود را پيشاپيش پيامبر ،وازدواج نمود

 :عبـدالرحمن گفـت   !چـه شـده عبـدالرحمن    :به او گفت پيامبر .رسيد مي او به مشام از
 اي؟ به همسرت چه مهريه داده :فرمود پيامبر ام. ازدواج كرده

 :فرمـود  پيـامبر  ام. به اندازه وزن يك هسته خرما بـه او طـ� داده   :عبدالرحمن گفت
 .خداوند در مالت برايت بركت بدهد ،د باشدوليمه كن گرچه يك گوسفن

                                                 
 .313ص  2ج  ةبالصا -1

 . 302ص  ةالرياض النضر -2



 53  ده يار بهشتي

دنيا به مـن روي آورد طـوري كـه اگـر      به بركت دعاي پيامبر :گويد مي عبدالرحمن
 .م انتظار داشتم كه زيرش ط� يا نقره اي باشدكرد مي از زمين بلند سنگي را

  كرد مي جهادو مالش  جان كسي كه با

حـق جهـاد در راه خـدا را ادا    گ بدر جن در ،عبدالرحمن بن عوف مجاهد بزرگي بود
جنـگ احـد    در .بن عثمان بـن كعـب تميمـي را بـه قتـل رسـاند       عمير ،دشمن خدا ،كرد

ي كه مسـلمانان شكسـت خـورده وپـا بـه فـرار       و هنگام همچنان ثابت قدم و پابرجا بود
 .باقي ماند ومقاومت كرد كنار پيامبر گذاشتند او در

 بيش از بيست زخم كه بعضـي خطرنـاك بودنـد بـر    از اينكه جنگ به پايان رسيد  بعد
 .بدنش نمايان بود

شـنيد   او وقتي از پيامبر ،حد گذشته بود ازاش  اما جهاد مالي  ،اين جهاد جاني او بود
خـواهم   مـي  در راه خدا صـدقه بدهيـد  « :گفت مي خواهد لشكري را مجهز نمايد و مي كه

رفـت  اش  رحمن دوان دوان بـه خانـه  ايـن هنگـام عبـدال    در .»لشكري را به جايي بفرستم
من چهار هزار درهم داشتم دو هزار را  پيامبر خدا :و گفت وچهار هزار درهم آماده كرد

 .باقي گذاشتمام  خانواده هزار را برايو دو  دهم مي به خدايم قرض
بـه آنچـه بـراي     اي بركت بدهد و خداوند به آنچه بخشش كرده« :فرمود پيامبر خدا
 .»اي بركت بدهد اشتهخود باقي گذ

  .بن عوف دويست اوقيه ط� كمك كردالرحمن در غزوه تبوك عبد
گنـاهي  مرتكب به نظر من عبدالرحمن بن عوف  :گفت به پيامبر عمر بن خطاب

پيـامبر از عبـدالرحمن بـن عـوف      ،چيزي باقي نگذاشته استاش  شده چون براي خانواده
بله  :عبدالرحمن گفت ؟ذاشته اي اي عبدالرحمنچيزي باقي گات  آيا براي خانواده :پرسيد
چقـدر   :فرمـود  پيـامبر  ام، بيشـتر وبهتـر از آنچـه انفـاق نمـوده ام گذاشـته      هـا   آن براي

آنچـه خداونـد وپيـامبرش از روزي وخـوبي      :عبدالرحمن بـن عـوف گفـت    اي؟ گذاشته
 ام. آن را برايشان گذاشتهاند  وپاداش وعده داده
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  مقام بلند عبدالرحمن

خواند و پيش نمـاز   مي او نماز ،خواست عبدالرحمن بن عوف را اكرام كند مي داوندخ
جنگ تبوك وقت نماز  در .به او اقتدا كرده وپشت سر او نماز خواند مردم بود و پيامبر
عبدالرحمن بن عوف پيش نمـاز مـردم    ،در آن لحظه حضور نداشت فرا رسيد و پيامبر

رسـيد و بـه صـف نمـازگزاران      سـر  ام شود پيامبرشد و نزديك بود كه ركعت اول تم
او را اشاره كرد كه در جايش بماند و  پيوست عبدالرحمن خواست عقب بيايد اما پيامبر

او نمـاز را   پشت سـر  مردم در نماز باشد وعبدالرحمن نماز خواند وپيامبر مهمچنان اما
65Fاز اقتدا نمودمادا كرد و به او در ن

1. 

  وفات عبدالررحمن

بدالرحمن بن عوف هنگام وفاتش تعداد زيادي از بردگانش را آزاد كرد ووصيت كرد ع
صد دينار ط� بدهند وتعداد افرادي كه آن زمـان بـدري    اهل بدر چهار كه به هر فردي از

يـك از   صد دينار گرفت ونيز وصيت كرد كه بـه هـر   يك چهار نفر بود كه هر بودند صد
 .همسران پيامبر مال زيادي بدهند

 .چشمه سلسبيل كه در بهشت است بنوشاند خداوند او را از :عايشه گفت
او ط� ونقره زيادي از خود به جاي گذاشت اين همه مال وثروت او را به فتنـه مبـت�   

او  بـر  را سعد بن ابي وقاص دايي پيامبر به دوش گرفت وعثمـان اش  جنازه ،نكرده بود
او صفاي دنيا وخـوبي   :گفت مي و كرد شركتاش  جنازه در نماز خواند وحضرت علي

 .كجي وانحراف دنيا دور بود آن را دريافت واز
 .رحمت خداوند بر عبدالرحمن بن عوف باد
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بن ابي وقاص حضرت سعد 66F

1 

 .»شود مي اكنون مردي از اهل بهشت بر شما وارد«
 صلي اهللا عليه وسلمرسول اكرم 

 مژده بهشت

نگـاهش را بـه    سـپس آن حضـرت   ،ندبا اصحابش نشسته بود روزي رسول اكرم
يارانش به او نگاه كردند منتظر بودنـد   ،آسمان دوخت وسكوت همه چيز را فرا گرفته بود

اكنـون مـردي از   « :انداخت وفرمـود ها  آن تا اينكه او نگاهش را به سوي :گويد مي كه چه
 .67F2»شود مي اهل بهشت برشما وارد

ند تا اين مرد خوش قسمت ومژده كرد مي به اين طرف و آن طرف نگاه ياران پيامبر
 ،وارد شـد هـا   آن بن ابي وقاص بر لحظاتي گذشت كه سعد .داده شده به بهشت را ببينند

اين مقـام بلنـدي    از برد واي  گوشه را بهو او  بن عاص به سوي او رفت عبداهللا بن عمرو
كـه   دهـد  مي انجاماو پرسيد كه چه عبادتي  كه خداوند به او عنايت كرده بود جويا شد از

دهيم مـن   مي عبادتي كه همه مان انجام« :سعد گفت .به او مژده بهشت داده است پيامبر
 .»دل ندارم دهم اما كينه وبدخواهي مسلماني را در نمي بيشتر از آن انجام

 پيامبر ،آمد مي روزي سعد از روبرو ،چنين بود سعد بن ابي وقاص دايي پيامبر ،آري
 .68F3»بهتر است به من نشان بدهد  او ازاش  سي كه داييك ي من است اگراين داي« :فرمود
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 ؟اما سعد بن ابي وقاص چگونه كسي است

بني زهره خانـدان آمنـه    ،سعد بن ابي وقاص صحابي بزرگوار از خاندان بني زهره بود
 .كرد مي به خويشاوندان مادرش افتخار بودند وپيامبر بنت وهب مادر پيامبر

ي وقاص امير ابواسحاق قريشي زهري مكي يكي از ده نفـري اسـت كـه    او سعد بن اب
مژده بهشت داده بود ونيز يكي از اولين افرادي است كه بـه اسـ�م روي   ها  آن به پيامبر

شركت كنندگان در جنگ بدر وصلح حديبيه ونيز يكي از اعضاي شـوراي   آورد ويكي از
69Fباشد مي ،نتخاب كرده بودبراي خ�فت بعد از خود ا شش نفره كه حضرت عمر

1. 
سـعد در هفـده    .بـود مادرش حمنه بنت ابوسفيان بن اميه بن عبدشمس بن عبـدمناف  

قدي كوتاه داشت و داراي اندامي درشت وكلفـت وموهـاي     ،سالگي به دين اس�م گرويد
70Fزيادي بود

2. 
 .سعد فرزند مالك بن اهيب بن عبدمناف ابن زهره است

وايت نموده است پانزده حديث از احاديث او را بخـاري  ر احاديث زيادي از پيامبر
وپنج حديث فقط بخاري روايـت كـرده اسـت وهيجـده     اند  ومسلم به اتفاق روايت كرده

اس�م آوردن سـعد ومخالفـت كـردن     .سعد روايت كرده است حديث مسلم به تنهايي از
 .مادرش داستان زيبايي دارد

  داستان اسالم آوردن سعد

سه شب  :دكن مي روايتسعد داستان زيبايي دارد كه خودش آن را چنين اس�م آوردن 
ميان امواج خروشان وظلمـاني   خواب ديدم كه گويا من در قبل از اينكه مسلمان بشوم در

چشمم به نـور   ،خوردم مي اين هنگام ميان امواج غوطه در .حال غرق شدن هستم دريا در
ديدم چند نفر قبل از من خود را بـه آن مـاه    .حركت كردم درخشاني افتاد به سوي آنماه 
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هـا   آن من به ،بودند بن حارثه وعلي بن ابي طالب و ابوبكر صديق زيدها  آن اند. رسانده
 .همين حال :! درجواب گفتندايد؟ شما كي به اينجا آمده :گفتم

دانسـتم كـه    ،دهد مي مخفيانه به اس�م دعوت در فرداي آن روز خبر شدم كه پيامبر
ام خداوند اراده خير نسبت به من دارد ومي خواهـد مـرا بـه وسـيله      بق خوابي كه ديدهط

يكـي   در به پيامبر شتابان خود را .برهاند وبه سوي نور هدايتم بدهد ها تاريكي پيامبر از
در  ،رساندم او نماز عصر را خوانده بود من آنجا اس�م آوردم ،مكه به نام جيادهاي  از دره

 .من پيشي نگرفته بود خواب ديدم هيچ كسي بر به جز افرادي كه در اس�م آوردن
اما اس�م آوردن او باعث مشك�تي براي  ،نمود خداوند نعمت اس�م را به سعد ارزاني

 .جانب مـادرش بـود   همه از ،جانب چه كسي بود اما اين مشك�ت از ،شداش  خانه او در
 .گيريم مي ادامه داستان را پي

 ه هرگز گنا پيروي در

اولين كسـي كـه مشـكل     ،مشك�تي كه براي سعد بعداز پذيرفتن دين اس�م پيش آمد
مادرم چون از اس�م  :گويد مي سعد .مادرش حمنه بنت ابوسفيان بن اميه بود كرد مي ايجاد

 من جواني بودم كه با مادرم به مهرباني رفتـار  ،به جوش آمد وخشم ا ،آوردن من خبر شد
 سعد اين چه ديني است كه تو آن را پذيرفتـه اي واز  :و گفت د من آمدم مادرم نزكرد مي

ي يا من نـه  كن مي دين جديد را رها سوگند به خدا يا اي؟ دين پدر ومادرت روي گردانده
آنگاه دل تـو در انـدوه تكـه پـاره خواهـد شـد         ،خورم تا بميرم مي نوشم ونه غذا مي آب

 عدسـ  .تو عيب خواهنـد گرفـت   ردم تا ابد براي پشيمان خواهي شد وم وبركاري كه كرده
 مادرم چنين كاري نكن من براي هيچ چيزي از ديـن خـود دسـت بـر     :گويد من گفتم مي

چنـد روزي آب وغـذا   اما مادرش تهديدش را عملي كرد و اعتصاب غذا نموده  .دارم نمي
ه بـه  مـن لحظـ   ،از دسـت داد  اينكه بدنش لغر وپژمرده شد وتوان ونيرويش را نخورد تا

اما مادرم همچنان از خـوردن غـذا    .آمدم كه آبي بياشامد يا غذايي بخورد مي ه نزد اولحظ
خورد كه همچنان اعتصـاب آب وغـذا را    مي ورزيد وسوگند مي وآشاميدن آب خودداري
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 :اين هنگام به او گفتم در .تا اينكه بميرد يا من از دينم دست بردار شوم ،ادامه خواهد داد
 .تـو بيشـتر دوسـت دارم    از كه تو را خيلي دوست دارم اما خدا وپيـامبرش را مادرم با اين

پس از ديگري از دست بدهي من دين  سوگند به خدا اگر هزار جان داشته باشي ويكي را
 هنگامي كه مـادرم ديـد مـن قاطعانـه سـخن      .خود را براي هيچ چيزي ترك نخواهم كرد

وردن ونوشيدن را آغـاز كـرد وخداونـد در    پسنديد خ نمي اينكه گويم تسليم شده و با مي
 :مورد ما آيه نازل فرمود

َۡٞم ﴿  َ ََ ب هۦ   َ ا َِۡيَس ل ََ ُۡ� َك �   ۡعُهَما  �َ َ�َٰهَدنَك َِ   .]٨العنكبوت: [ ﴾فََ� تُط 
 ،اگر والدين ت�ش كنند كه تو با من كسي را شريك بگيري كه درباره آن علم نداري«

 .»دنيا به خوبي با آنان رفتار كن در از آنان اطاعت نكن البته
 امـا اسـ�م از   .اينگونه سعد با مادرش رفتار كرد ومادرش او را در تنگنا قرار داده بـود 

اگر سعد از مـادرش   ،اطاعت فرزندان از والدين در جايي كه گناه است نهي فرموده است
ايمـان آورده بـود    را كه بـه آن و ديني  نمود مي از دستور خداوند سرپيچي كرد مي اطاعت

 .گناه ومعصيت خداوند جايز نيست اين پيروي هيچ كس در بنابر ،كرد مي رها

 فرمانده مجاهد 

 اوعبدالرحمن بن عوف بسـيار زيبـا سـعدبن ابـي وقـاص را توصـيف نمـوده اسـت         
 .سعد شيري بود در برابر دشمنان خـدا  ،آري .»دستان سعد چون چنگال شيراند« :گويد مي
خود شهامت جـاوداني بـه يادگـار     عد بن ابي وقاص و برادرش عمير ازس ،جنگ بدر در

سن بلوغش گذشته بود هنگـامي   ي ازروز نوجواني كوچك بود كمسعد در آن  ،گذاشتند
ترس  از كرد مي لشكر مسلمين بازديد به عمل آورد عمير خودش را مخفي از كه پيامبر

 ديـد  او را اما پيامبر ،ر جنگ ندهدشركت دبه سبب كم سني به او اجازه  اينكه پيامبر
به حـالش سـوخت و بـه     عمير به شدت گريه كرد طوري كه دل پيامبر ،را رد كردو او 

اين هنگام سـعد   در ،جهاد وكسب افتخار مبارزه در راه خدا را داد عمير اجازه شركت در
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 ،كردنـد  دو با هم براي جهاد در راه خدا حركت هر .نگاهي مسرت آميز به عمير انداخت
هنوز جنگ به پايان نرسيده بود كه سعد متوجه شد برادرش عمير بن ابـي وقـاص شـهيد    

 .سعد از خداوند اجر وپاداش عمير را طلب كرد وصبر پيشه كرد ،شده است
 كنـار پيـامبر   ده نفر در تقريبا .جنگ احد مردم شكست خورده به عقب برگشتند در

 يكي سعد بن ابي وقـاص بـود كـه مقاومـت كـرد واز     ميان اين افراد  از ،باقي مانده بودند
 از پاي در تيري كه ميزد يكي از مشركين را نمود او هر مي تيركمانش محافظت با پيامبر

نمايد او را به تيراندازي بيشتر  مي ديد كه او چنين دقيق تيراندازي وقتي پيامبر .آورد مي
سـعد در   .»پدر ومـادرم فـدايت بـاد    .. تيراندازي كن.تير بزن سعد« :تشويق نمود وفرمود

بـراي هـيچ    پيامبر :گفت مي و كرد مي افتخار طول زندگي همواره به اين جمله پيامبر
 .»مادرم فدايت باد پدر و« :كس پدر و مادرش را فدا نكرده اما به من اين جمله را گفت

را جنـگ   بود وبا مهارت شگفت انگيـزي و شجاع  درجنگ قادسيه سعد قهرماني دلير
 .جا به سوي مدائن حركت كردنمود وسپس از آن  مي اداره

  وفات سعد

سال پنجاه وهفت هجري به ديار  اينكه در گذشت تا مي هفتاد وچند سال از عمر سعد
 .بر او نماز خوانده شد مسجد پيامبر باقي شتافت وجان به جان آفرين تسليم نمود و در

من در جنگ بدر همـين   :و گفت شمي كفن كننداو وصيت كرده بود تا او را در جبه اي پ
جنگيـدم و ايـن را بـراي چنـين روزي مخفـي نگـاه        مي جبه را پوشيده بودم وبا مشركين

 ام. داشته
 .راضي وخشنود باد تمام ياران پيامبر سعد و از خداوند از
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