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 ��م ا� ا����ن ا����م

  .سيدنا حممد وآله وأصحابه أمجعني مني والصالة والسالم عىلـرب العال احلمد هللا

 پيشگفتار

در عالم هستي انسان برترين مخلوقات است كه خداوند متعال او را به نام جانشين در 
را جهت رهبـري و هـدايت    ‡ان آنها أنبياء و رسلرده و از ميدنيا و معمار آن معرفي ك

 جوامع بشري انتخاب نمود.
سال قبل در  1400هستند. ايشان تقريباً  رين و خاتم آنان حضرت محمد مصطفيآخ

اين دنيا تشريف آوردند و جهان را كه بر پرتگاه نيستي و اضمح�ل قرار داشت به سـوي  
ردند و انسـان را از حضـيض پسـتي بـه اوج     نور و رستگاري و آئين انسانيت راهنمايي ك

 تعالي ترقي عروج دادند.
مانندي تحويل جامعه دادند كه خداوند متعـال   مكتب محمدي شاگردان و جانثاران بي

ْ  فَإِنۡ ﴿ آنان را مدار ايمان معرفي كرده و فرمود: ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمُنوا ْۖ هۡ ٱ َ�َقدِ  ۦبِهِ  َءاَمنُتم َما  �ن َتَدوا
َّوۡ  ْ َََو َما ا َّ ِ P0F1]137: ة[البقر ﴾ِشَقاقٖ  ِ�  ُهمۡ  فَإ

P. 

وأسـاس  لـ  شٍء أسـاٌس « محبت دوستي آنان را چنـين بيـان فرمودنـد:    و پيامبر
P1F2»وحب أهل بيته اإلسالم حب أصحاب الرسول

P. 

                                           
ايد و بدان چيزهايي كه شما ايمان داريد  ما ايمان آوردهاگر آنان ايمان بياورند همچنان كه ش«ترجمه آيه:  -1

اخت�ف و عداوت را در پيش  اند و اگر پشت كنند پس راه گمان رهنمود گشته داشته باشند بيايشان نيز ايمان 
 .»اند گرفته

 )ملطاویـخامس اخللفاء لألستاذ حسن كامل الاست. ( امام بخاري در كتاب تاريخ تعليقاً روايت كرده -2
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ايـإل محبـت اصـحاب و اهـل بيـت      هر بناء پايه و اساسي دارد و اساس دين مبين اس�م بر پ«
 .»استوار است پيامبر

و محبت با شخص بسته به شناخت و آشنائي او است. بنابراين، بنده بـر آن شـدم كـه    
هـاي زنـدگاني سـفيران اسـ�م      جهت آشنائي كودكان و نوجوانان عزيز مجموعه داسـتان 

نوشتإل عبدالقادر الشيخ ابراهيم را از زبان عربي به فارسي برگردانم كه به توفيـق خداونـد   
اول كه با داستان زندگي حضرت ترجمه شد، و اينك جلد  اين مجموعه رسائل به فارسي

شود، و لزم بـه تـذكر اسـت كـه جهـت       شود، خدمت عزيزان تقديم مي آغاز مي علي
 استفاده دوستان مطالبي مفيد از مترجم نيز با استناد از منابع معتبر اضافه شده است.

خويش شـرف قبوليـت    و از خداوند متعال اميدوارم كه اين كوشش اندك را به بارگاه

 .نيبأإليه ه توكلت ووما توفيقی إال باهللا عليعنايت فرمايد، 

 زهي عبدالرحيم هاشم

 از

 حوزه علميه عين العلوم گشت سراوان



 
 

 علي بن أبي طالب

 نام و نسب
 .نام: علي

 كنيه: ابوالحسن.
 قبيله: قريشي هاشمي.

P2Fعبد مناف بن قُصيسلسله نسب: علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن 

1
P. 

تر و جعفر از عقيل ده سال كـوچكتر و عقيـل    ايشان از حضرت جعفر ده سال كوچك
P3Fتر بودند از طالب ده سال كوچك

2
P: 

 هاي جسماني ويژگي
گون، قامتش نسبتاً كوتاه، ريشـش انبـوه و    اش گندم چشمانش درشت، چهره ايشان

 درخشيد. م مياش فراخ بود، صورتش زيبا چون ماه تما پرپشت و شانه
انـد و چهـارمين     آنهـا را مـژده بهشـت داده    ي از آن ده نفري هستند كه پيامبرو يك

سـالگي ايمـان     خليفه از خلفاء راشدين هستند، و اولين نوجـواني اسـت كـه در سـن ده    
 آوردند.

 تربيت
سالي شـديدي مواجـه    ابن هشام در كتاب سيرت خويش بيان نموده كه قريش با قحط

كـه يكـي از    اسبه عمويش عب فرزندان بسياري داشت، رسول اهللا طالبشدند و ابو
رفت. گفت اين قحطي مكه را فرا گرفته  هاشم به شمار مي ترين و ثروتمندترين بني متمول

                                           
 سلسله نسب مادري: فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است. -1
 تر بود. كوچك سال از حضرت رسول 30ت و تقريباً قبل از هجرت تولد ياف 23در سال  -2



 سفيران اسإلم  10

 

دار شده، بيا بـرويم پـيش ايشـان و هريـك تكفـل يكـي از        و برادرت ابوطالب زياد عيال
ن رهگذر تخفيفي از بار زندگي او حاصل گـردد،  فرزندان ايشان را به عهده بگيرم تا از اي

عباس پيشنهاد او را پذيرفت، پيش ابوطالب آمدند و گفتند: هريكي از مـا تصـميم داريـم    
تربيت از فرزندان شما را بپذيريم، ابوطالب گفت: تنها عقيل را برايم بگذاريد و هركدام از 

علي را برگزيـد   اجازه رسول خدا د، به دنبال همينتان ببري ها را كه خواستيد همراه بچه
را همراه خود برد. پس از آن علي براي هميشه در  حضرت جعفر، و حضرت عباس

د و علـي ايمـان آورد و از   ماند تا اين كه ايشان به پيـامبري مبعـوث شـدن    خانه پيامبر 
ه بود كه ايشان را در خان ت نمود، اين احسان خداوند بر عليپيروي و اطاع پيامبري

سيراب  اض اخ�ق، اعمال و آداب آن حضرتتربيت نمود تا اين كه از منبع في پيامبر
 گرديد.

 اسالم آوردن
بعيد است شخصـي كـه   اولين نوجواني است كه اس�م آوردند و اين  حضرت علي

را از نزديـك مشـاهده كنـد از او     ربيت شود و اخ�ق و رفتار پيامبرت در تكفل پيامبر
 روايت شده كـه حضـرت علـي    مان نياورد. از حضرت زيد بن ارقماي متأثر نشود و

 اولين كسي است كه اس�م را پذيرفت.
بـه اتفـاق حضـرت     رسيد پيـامبر  چون وقت نماز فرا ميابن هشام در كتابش آورده 

خواندند، روزي ابوطالب آن دو را ديد كه نماز  رفتند و نماز مي هاي مكه مي به دره علي
از حضرت علي پرسيد: اين چه ديني است؟ گفت به خـدا و رسـولش ايمـان     خوانند، مي

كـنم، گفـت از او پيـروي كـن كـه تـرا بـه         ام و با او نماز خواندم و از او پيروي مي  آورده
 دهد. بختي دعوت مي سعادت و نيك
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 شجاعت
اش  را پـذيرفت، در زنـدگي   كه بدون مشوره پدرش دعوت پيـامبر  اين جوان مؤمن

مهمي وجود دارد كه او را براي جوانان بيدار هر عصـر و زمـان الگـو و نمونـه      خاطرات
هاي  د تا امانتخوابيدن در رختخواب پيامبر كنند. ايشان شب هجرت پيامبر ي ميمعرف

 هند و جان خود را فداي رسـول اكـرم  بود، به صاحبانش تحويل د را كه پيش پيامبر
 ان مشهور عرب عمرو بن عبدود در ميدان كارزاركردند. و در جنگ خندق آنگاه كه قهرم

بلند شد و گفت يا رسول اهللا! مـن حاضـرم بـا او     طلبيد، حضرت علي آمد و مبارز مي
فرمودند: علي بنشين او عمرو است، سـپس او مسـلمانان را بـه بـاد      مبارزه كنم، پيامبر

شود كجا اسـت و   گوئيد هر كه كشته شود وارد آن مي مسخره گرفت كه آن بهشتي كه مي
 آيد؟ چرا كسي از شما به مبارزه نمي

 توانم با او مقابلـه كـنم، پيـامبر    گفت: يا رسول اهللا! من مي ديگر بار حضرت علي
اش برخاست. عمـرو   به مبارزه و براي بار سوم صدا زد، حضرت عليفرمودند: بنشين ا

 پرسيد: تو كيستي؟
 : منم علي.حضرت علي

 مناف؟او گفت: علي بن عبد 
 طالب. بيعلي: خير، علي ابن ا

عمرو گفت: برادرزاده. ميان عموهايت افرادي از تو بزرگتر وجود دارد و مـن ريخـتن   
 دانم. خون ترا مناسب نمي

 دانم. : اما من ريختن خون ترا مناسب ميحضرت علي
آوران  پيروز شدند و جنـگ  شان درگرفت و حضرت علي آنگاه مبارزه شديدي ميان

 شان پا به فرار نهادند. ا شكست قهرماندشمن ب
 و او را از پـاي درآورد. حضـرت علـي   در جنگ بدر به مبارزه وليد بن عتبه رفـت  

هاي مشهور و معرفي دارد كه نشانه پيـروزي ايمـان و جـوانمردي او بـه      آنچنان فداكاري



 سفيران اسإلم  12

 

 آيند. حساب مي
 و نـزد پيـامبر  در تمام جنگها از اولين قهرمانـان مسـلمانان بودنـد     حضرت علي

نشدني  اي داشتند، ايشان در جنگ خيبر از خود رشادتها و دلوريهاي فراموش منزلت ويژه
 به جاي گذاشتند.

فرمودند: فردا پرچم را به دست مردي  ح بر مسلمانان دشوار شد و پيامبرآنگاه كه فت
ارنـد.  سپارم كه دوستدار خدا و پيامبرش است و خدا و رسـولش او را نيـز دوسـت د    مي

ت او حضرت علي را خواسـتند و پـرچم را بـه دسـ     يدند كه پيامبراصحاب روز بعد د
قدري آب دهان  مبت�ء به درد چشم بود و پيامبر سپردند و در آن شب حضرت علي

 بر چشم او ماليدند، خوب شد و پس از آن هرگز به درد چشم مبت�ء نشد.

 در غزوه خيبر
مبارزه پرداخت، سپر از دستش افتاد ب�فاصله  با جنگجوي يهودي به حضرت علي

درب قلعه را به جاي سپر در دست گرفته و به مبارزه ادامه داد تا ايـن كـه يهـودي را بـه     
 ه�كت رساند و دژ خيبر را فتح نمود.

گويد كه من و هفت نفر ديگـر   يكي از جنگجويان غزوه خيبر مي حضرت ابورافع 
 تكان دهيم، نتوانستيم.خواستيم آن در را از جايش  مي

روز خيبـر درب را بـه دوش    روايت شده كه حضـرت علـي   و از حضرت جابر
 گرفته بود و مسلمانان از آن عبور نموده و قلعه را فتح كردند.

 ازدواج
ترين دختـرانش حضـرت فاطمـه را در نكـاح او درآورد، و بـه       محبوب پيامبر اكرم

سـي كـه بـه مـن ايمـان آورده و از همـه       گفت كه من ترا به عقد نخسـتين ك  لفاطمه
 ام. تر و بردبارتر و در دنيا و آخرت از سرداران اس�م است، درآورده اصحاب من عالم
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و  لگويـد: زمـان عروسـي حضـرت فاطمـه      مـي  لحضرت اسماء بنت عميس
P4Fكرد را ديدم كه براي هردو دعاهاي خصوصي مي من پيامبر گرامي حضرت علي

1
P. 

 رت عليهمسران و فرزندان حض

با هيچ زني ازدواج نكرد، اما  لالزهراء  فاطمة در حيات حضرت حضرت علي«
 ».بعد از وفاتش با چند تن ازدواج كرد كه همسران و فرزندان او بدين ترتيب هستند

، مـادر حسـن و حسـين، و گفتـه شـده محسـن كـه در        فاطمه بنت رسـول اهللا  -1
 .همسر حضرت عمر كلثوم طفوليت به مرگ طبيعي درگذشت، زينت كبري و ام

البنين بنت حرام الك�بـي (مـادر عبـاس، جعفـر، عبـداهللا و عثمـان اسـت) كـه          ام -2
 شان در معركه كرب� با برادرشان حسين شهيد شدند. تمام
ليلي بنت مسعود التميمي (مادر عبيداهللا و ابوبكر) در كرب� شهيد شدند و از خود  -3

 فرزندي باقي نگذاشتند.
(مادر يحيي، محمد اصغر، و عـون اسـت كـه آنـان فرزنـداني      اسماء بنت عميس  -4

 نداشتند).
ام حبيبه بنت زمعه تغلبي يا آن طوري كه در بعضي ديگـر از تـواريخ ذكـر شـده      -5

سالگي وفات نمـود و فرزنـد هـم     35صهباء بنت ربيعه (مادر رقيه و عمر كه اين عمر در 
 باقي گذاشت).

 ام الحسن و رمله كبري) است.ام سعيد بنت عروه بن مسعود ثقفي (مادر  -6
هسـتند، امامـه    مادر امامه زينت دختر رسول اهللا امامه بنت ابي العاص بن ربيع، -7

                                           
تعمير خانه كعبه در سن  روايت كرده است كه زمان و از حضرت عباس واقدي در تاريخ از امام باقر -1

سن هيجده حضرت فاطمه متولد شد. و در سنه دوم هجري در بيستم ماه محرم در  پيامبرسي و پنج سالگي 
درآمد. و ايشان در شب سه شنبه ماه رمضان سال يازدهم هجري دنيا را  سالگي به نكاح حضرت علي

 ترجم).) (م83. (المرتضي ص إنا هللا وإنا إليه راجعونبدرود گفت. 
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 مادر محمد اوسط است كه فرزندي نداشت.
 خوله بنت جعفر حنفي (مادر محمد اكبر كه به محمد بن حنيفه معروف است). -8
ـ   -9 ارت انـد از: حسـن،   پنج تن از پسران او كه از خودشان نسلي باقي گذاشـتند عب

حسين، محمد بن حنيفه، عمر و عباس. دختران او از ديگر زنان عبارت انـد از: ام هـاني،   
ميمونه، زينب، صغري، رمله صغري، ام كلثوم صغري، فاطمه، امامه، خديجه، ام الكرام، ام 

 ».جعفر، ام سلمه و جمانه
 (مترجم)

 مقام حضرت علي
دادند و بـه مقـام    آنان را بهشت مژده ه پيامبرجمع آن ده نفري هستند ك از ايشان

به عنوان چهارمين خليفه از خلفاء راشدين نائل شدند، و بـراي برتـري    جانشيني پيامبر
محبـت ايشـان را از ع�ئـم ايمـان و عـداوت و       ان تنها اين بسنده است كه پيـامبر ايش

كه تو را دوست دارد  اش را نشانه نفاق معرفي كردند. و فرمودند اي علي! هركس دشمني
مؤمن است، و آن كه با تو عداوت دارد منافق است، و فرمودند تـو از منـي و مـن از تـو     

 هستم.
خدا و پيامبر را دوست دارد و خداوند و پيامبرش نيز او را دوست  و گفتند كه علي

 دارند.
د از او را همـراه نبردنـد و بـه عنـوان اميـر مدينـه بعـ        و در غزوه تبوك چون پيامبر

هـا   گفـت يـا رسـول اهللا! مـرا بـا زنـان و بچـه        خودش منصوب كردند، حضرت علي
فرمودند: مگر دوست نداريد كه تو نسبت به من مانند هـارون بـراي    گذاريد؟ پيامبر مي

باشي با اين تفاوت كه هارون پيامبر خـدا بـود و بعـد از مـن پيـامبر ديگـري        موسي
 نخواهد آمد.

يك نفـر را بـه وسـيله تـو هـدايت كنـد بـراي تـو از شـتران          و فرمودند اگر خداوند 
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 رنگ ارزش بيشتري دارد. سرخ
و فرمودند آيا به تو كلماتي نياموزم چون بگوئيد خداوند ترا مـورد بخشـش و لطـف    

يـا رسـول اهللا!   گفت بله  اي، حضرت علي ن كه تو بخشوده شدهخويش قرار دهد با اي

َ  ال«ايشان آموختند:  اين كلمات را به بفرمائيد و پيامبر
َ
ُ  ِهال ِهل َّ   مُ يْ لهـالَ  ا

ْ
َ  ال، ميْ لهـعَ ال

َ
 ِهل

ُ  ِهال َّ ّ  ا ِه َع
ْ
يم ال َعظه

ْ
َ  ال، ال

َ
ُ  ِهال ِهل َّ ـَماَواته  ََّب  ا َّ َعـْرشه  َوََّب  ال

ْ
�مُ  ال َكـره

ْ
نيسـت هـيچ   «. »ال

مرتبـه، هـيچ    و بلنـد  معبودي جز خداوند بردبار و دانا، هيچ معبودي نيست جز پروردگار بزرگ
و احاديث زيادي برتري ايشان را بيان  .»ها و عرش بزرگ معبودي نيست جز پروردگار آسمان

 دارند. مي

 زهد و تواضع
بـود   صدائي كـه يكـي از يـاران حضـرت علـي     از ضرار  روزي حضرت معاويه

را معـذور  را براي او بيان نمايد، ضـرار گفـت: مـ    خواست كه شخصيت حضرت علي
نگـاه لـب بـه سـخن     اصرار نمودند كه بايد تعريف كني، آ يد، ولي حضرت معاويهدار

شخصي با ديد وسيع، شجاع، عالم و عادل بودنـد و از سـخنانش    گشود و گفت ايشان
طراويد از دنيا و زرق و برق آن نفرت داشـتند و تـاريكي و تنهـايي را     علم و حكمت مي

هاي كوتـاه و   بردند، لباس در تفكر به سر ميگريستند و هميشه  دوست داشتند، بسيار مي
پرسيديم  پسنديد و در بين ما مانند يكي از ما بودند، هنگامي كه از او مي نان خشك را مي

كرد، نزد  گذاشت و مساكين را به خودش نزديك مي داد، علماء دين را احترام مي پاسخ مي
روم نبود. قسم بـه خـدا بسـا    ايشان ظالم، توانايي ظلم را نداشت و ضعيف از عدالتش مح

اي به  شان را گرفته و مانند مار گزيده ديدم كه ريش مبارك شبهاي تاريك من ايشان را مي
اي پيش  گفت: دنيا تو خودت را براي من آراسته كرده پيچيد و با سوز گريه مي خودش مي

زگشـتي  ام كـه جـاي با   اي، برو ديگري را فريب بده من تـو را طـ�ق بـائن داده    من آمده
و شـمار آه از كمـي توشـه و طـول مسـافت       نيست، زندگي در تو اندك و خطرات تو بي
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گريست و گفت بخدا سوگند ابوالحسـن ايـن چنـين     ناامني راه. آنگاه حضرت معاويه
بودند رحمت خداوند بر ايشان باد. و از ضرار پرسـيد: تـو چقـدر بـراي حضـرت علـي       

 اش در دامنش بريده شود. ر بچهناراحت هستي؟ گفت من مانند مادري كه س
را روزي  طالـب  درم گفت من حضرت علي بـن ابـي  گويد كه پ أبجر بن جرموز مي

شد و دو چادر بر تن داشت، يكي قميص و ديگـر ازار   ديدم كه از مسجد كوفه خارج مي
اي بـه دسـت گرفتـه و در بازارهـا      تازيانـه  ش از نصف ساق بالتر بود و ايشـان و ازار

 دادند. دند و مردم را به تقوي، راستي، معامله و تجارت صحيح دستور ميز گشت مي
رفت و سپس از منزل  لنزد حضرت فاطمه روايت شده كه روزي حضرت علي

وارد منـزل شـدند و از حضـرت     جد رفت و آنجا دراز كشيد، پيامبربيرون شد و به مس
ده اسـت، رسـول   در مسجد خوابي پرسيدند كه پسر عمويت كجا است؟ گفت لفاطمه
پشـت او چسـبيده اسـت،     به مسجد رفتند ديدند كه چادرش افتـاده و خـاك بـر    اكرم

ن اي ابـوتراب. از آن  ها را از پشتش پاك نمودند و فرمودند: بنشـي  خاك حضرت پيامبر
 دوست داشت كه او را ابوتراب صدا زنند. پس حضرت علي

ديـدم كـه شمشـيري    را روزي در بـازار   گويد كه مـن حضـرت علـي    شخصي مي
خرد، قسم به خدا در بسياري از  گفت چه كسي اين شمشير را از من مي فروخت و مي مي

ام و اگر به ارزش اين پول داشـتم ايـن را    دفاع كرده جنگها با اين شمشير از رسول اهللا
 فروختم. نمي

خورند آنگـاه   روز عيد فطر مردي به خدمت ايشان رسيد ديد كه ايشان نان خشك مي
خوردند. پرسيد يا اميرالمؤمنين! روز عيـد اسـت و شـما     اي چرب و نرم مي كه رعايا لقمه

 كنيد؟ نان خشك تناول مي
گفت: امروز عيد كساني است كه روزه و ترويح و اعمال آنان ديـروز   حضرت علي

شان بخشوده شده است، امروز براي ما عيد است و فردا براي ما عيـد   قبول شده و گناهان
 هرروزي كه نافرماني خداوند را نكنيم برايمان عيد است. است و
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 مقام سياسي
 گانـه  ايشان چهارمين خليفه از خلفاء راشدين هستند و در دوران خ�فت خلفاء سه

عضو مجلس شوري بودند و خلفاء ث�ثـه بـا ايشـان در امـور سياسـي و دينـي مشـورت        
 ند.كرد كردند، و در معض�ت بر رأي ايشان اعتماد مي مي

بود عمر ه�ك  اگر علي نمي« »لوال   للك عمر«گفت:  هميشه مي و حضرت عمر
 .»شد مي

ر ميـان مـردم   ايشان را به عنوان فرماندار و قاضي يمن منصـوب كردنـد تـا د    پيامبر
علم قضاوت آشنائي ندارم.  عرض كرد يا رسول اهللا! من با قضاوت كند، حضرت علي

بر سينه او نهادند و فرمودند: خداوند قلبش را راهنمـائي   دست مبارك خويش را پيامبر
 كن و سخنش را راست بگردان.

گويد: به خدا قسم بعد از آن من در صحت هيچ قضـاوتي ترديـد    مي حضرت علي
 نداشتم.

ايشـان عضـو مجلـس     شدن اميرالمؤمنين حضرت عمـر فـاروق   و در زمان مجروح

اعضاي شوري عبارت بودند از: حضرت علـي،  المسلمين بودند، و  خليفةشوراي انتخاب 
 .رت زبير و حضرت عبدالرحمن بن عوفحضرت عثمان، حضرت طلحه، حض

د كـه امـر خ�فـت بـر عهـده      گفتند چه خـوب بـو   آنگاه كه حضرت فاروق اعظم
اگرچـه   ،آمـد  اش برمـي  ديديد كه چگونه از عهده شد و شما مي نهاده مي حضرت علي

 هميشه شمشير همراهش بود.
و چون حضرت عثمان شهيد شد مردم به سوي ايشان شتافتند و با ايشان بيعت كردند 

 متفق شدند. يعت ايشان حضرات انصار و مهاجرينو بر ب
 و گروهي بيعت نكردند، نه ناراحت شد و نه آنان را مورد هجو و سرزنش قرار داد.

 در رابطه با كساني كه بيعت نكردند از او پرسيدند؟
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شته اند و بـا باطـل   ان آن جمعي هستند كه از پيروي حق خودشان را باز دافرمود: ايش
P5Fاند هم همراه نشده

1
P. 

 مقام علمي
بودند و مـردم در مسـائل مشـكل و پيچيـده بـه ايشـان        ايشان داناترين ياران پيامبر

الحسـن لهـا    ول أبا قضيةكردند و در ميان مردم ضرب المثل مشهوري بود كه  مراجعه مي
 حاضر نيست. ت و حضرت عليمشكلي اس

كسي داناتر بود؟  از علي پرسيدند: در ميان اصحاب پيامبر /و از حضرت عطاء
 گفت: خير.

دهد اين كه دو مفسر بزرگ قرآن  و آنچه كه بر امامت و تفوق علمي ايشان گواهي مي
علـم تفسـير را از ايشـان     بن عبـاس و حضـرت عبـداهللا بـن مسـعود     حضرت عبداهللا 

 .آموختند
قرآن را از حضرت علي بن گويد: من علم تفسير  مي بو حضرت عبداهللا بن عباس

 ام. آموخته ابي طالب
گويد: اگر من كسي را از خـود دانـاتر نسـبت بـه      مي و حضرت عبداهللا ابن مسعود

م رفـت، شخصـي پرسـيد: آيـا     كتاب خدا بدانم و بتوانم به او برسم حتماً پيش او خـواه 
 ام. ايد؟ گفت: بله او را م�قات كرده هت نكردرا م�قا حضرت علي

اي كه نـازل   جهت تحديث نعمت گفت: سوگند به خدا هر آيه روزي حضرت علي
من قلبي بيـدار  دانم در چه مورد نازل شده و كجا نازل شده است. خداوند به  شده من مي

                                           
هجري مردم با  35در روز سه شنبه بيست و دوم ذي الحجه سال  ت عثمانپنچ روز بعد از شهادت حضر -1

ايشان بيعت كردند (المنتظم لبن جوزي)  و در سحرگاه هفدهم ماه رمضان سال چهل در سن شصت و سه 
شهادت رسيدند، مدت سالگي در مسير راه مسجد به دست ابن ملجم عبدالرحمن مرادي كندي ملعون به 

خوانده شد و  ايشان به امامت فرزندش حضرت حسن خ�فت ايشان چهار سال و نه ماه بود، و نماز جنازه

 ) (مترجم).168(المرتضي ل�ستاد ندوي، ص . إنا هللا وإنا إليه راجعون. كوفه مدفون گرديد ةدر دارالمار



   19طالب علي بن ابي

 

 است. و زباني جويا داده
كرده است و مشت نمونه خروار  اي است از آنچه به ايشان خداوند عطا و اين ذره

مند  است، ورنه علوم و معارف ايشان اگر بر تمام انسانيت تقسيم شوند همه بهره
شوند، و اين نسبت به شخصي كه در منزل نبوت تربيت گشته و از علوم و معارف  مي

آور نيست. خداوند از  ايشان تغذيه شده و از روشني نور نبوت بهره جسته است تعجب
 شان) توفيق دهد. آمين راضي باد و ما را به پيروي و (اطاعت ايشان



 
 

 ببن زيد حضرت اسامه

بِّ  بُّ بن احلِ  احلِ

 نام و نسب
 .اسامه نام:

 نام پدر: زيد.
 سلسله نسب: اسامه بن زيد بن حارثه بن شراحبيل بن عبدالعزي.

 است. دهنده پيامبر نام مادر: ام ايمن پرورش

 هاي جسماني ويژگي
بينـي بـا    رنگ، پهـن  مشخصات ايشان را چنين بيان كرده اند كه او مردي سياهمورخان 

خواندنـد. و ايـن امـر از عظمـت او چيـزي       شكمي برآمده بود كـه او را ذي البطـين مـي   
كاهد، زيرا شخصيت فرد بسته به ديانت، اخ�ق، خيرخواهي، و عقيده او است، نه به  نمي

 شكل و صورت ظاهري.
فرمايند: روز  مي ظاهري معيار شخصيت نيست. پيامبر �م شكلو از ديدگاه شرع اس

ولي نـزد   ،شود شانه، تنومند و خوبصورت (زيبا) آورده مي قيامت شخصي بلندقامت، فراخ
فرمايند: خداوند متعال بـه اجسـام و    يز ارزش ندارد. و مياي ن پروردگار به اندازه بال پشه

 نگرد. تان را مي عمالها و ا كند، بلكه دل تان نگاه نمي اموال
 فرمايند: ها قرار داده است، و مي خداوند تقوي و اعمال صالح را معيار برتري انسان

نَ�ٰ  ذََكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ ﴿
ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �َِل َوَ�َبا �ۡ  ِِنّ  ا

َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ 

 ۡ�
َ
� ٰ  .]13[الحجرات:  ﴾ُ�مۡ َقٮ
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هـا قـرار داديـم تـا      هـا و قبيلـه   اي مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و تيره«ه: ترجم
 .»ترين شماست يكديگر را بشناسيد، گراميترين شما نزد خداوند باتقوي

كه استاد و اسوه كامل بشريت بود و خداوند در باره ايشان  و حضرت پيامبر

ِ ٱ لِ رَُسو ِ�  ََُ�مۡ  َ�نَ  ََّقدۡ ﴿ فرمايند: مي سۡ  َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ

َ ٱ َوَذَكرَ   .]21[األحزاب:  ﴾٢ �َكثِ�ٗ  َّ
براي شما در زندگاني: رسول خدا سرمشق نيكوئي هست، براي آنهـا كـه اميـد بـه     «ترجمه: 

 .»نندك رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مي
فقراء و مستضعفان را كه بسياري از آنان سـياه و عجـم بودنـد، در مجلـس بـه خـود       

 نمود. نزديك مي
و آنگــاه كــه خداونــد ايشــان را بخــاطر شــخص نابينــا مــورد ســرزنش قــرار داده و  

 فرمودند: مي

ٰ  َعبََس ﴿ ّّ ن ١ َوَََو
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
آن  روي ترش كـرد و اعـراض نمـود از آن كـه    « ﴾٢ َ�ٰ �ۡ ۡ�

 .»نابينا به نزدش آمد

 با آن صحابي نابينا افزون گشت. محبت پيامبر
و  به تكبر و غرور و يـا عـدالت از او روي نگردانيـد، بلكـه اشـراف      حضرت پيامبر

از نابينا روي  كردند. پيامبر اس�م سؤالتي مي در بارۀ بزرگان مكه در مجلس از پيامبر
شـان نيـز مسـلمان     آوردند، قـوم  د كه اگر آنان ايمان ميگرداند، و به سؤالت آنها پاسخ دا

 شد. مي
همـين روي برتـافتن   كنند، اما بازهم بنابر  زيرا مردم عامه از رهبران خويش پيروي مي

 فرمايند: را مورد عتاب قرار داده مي خداوند، پيامبر

ٰ  َعبََس ﴿ ّّ ن ١ َوَََو
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
ض نمـود از آن كـه آن   روي ترش كـرد و اعـرا  « ﴾٢ َ�ٰ �ۡ ۡ�

 .»نابينا به نزدش آمد
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ديدند بـه احتـرامش برخاسـته و او را جـاي خـود       او را مي پس از آن هرگاه پيامبر
 فرمودند: خوش آمدي اي كسي كه پروردگارم مرا نسبت به شما عتاب نمود. نشانده و مي

م حضـرت  پوسـت بنـا   فاتحانه وارد شهر مكه شدند، دو نفر سـياه  و آنگاه كه پيامبر
بن زيد همراه وي بودند كه يكي در سمت راست و ديگـري در   اسامةو حضرت  ب�ل

 سمت چپ ايشان قرار داشتند.

 لقب
 لقب ايشان حبيب بن حبيب است.

زيـد بـن    ندگي رواج داشت، حضرت پيـامبر ها پسرخوا قبل از اس�م كه ميان عرب
 حارثه را پسر خويش خواندند.

كه زيد در خردسالي قبل از بعثت ربـوده و در مكـه بنـام    علت پسرخواندگي اين بود 
 برده فروخته شد.

هديه  اش حضرت خديجه الكبري همسر پيامبر حكيم بن حزام او را خريد و به عمه
 بخشـيد، و پيـامبر   ها) او را به همسرش رسـول اهللا نمود و ايشان (رضي اهللا تعالي عن

 محبت خويش قرار دادند.اش او را مورد مهر و  ضمن پذيرفتن و آزادي
آمدنـد و او را خواسـتند.    مدتي پـدر و عمـوي زيـد پـيش پيـامبر      تا اين كه پس از

فرمودند: زيد را صدا بزنيد و اجازه انتخاب بدهيد، اگر شما را برگزيد، پس بدون  پيامبر
فديه از آن شما است. و اگر مرا انتخاب نمود، پس سـوگند بخـدا مـن كسـي را كـه مـرا       

كنم. سپس پيامبر زيد را صـدا زده فرمودنـد: ايـن دو را     ه است با فديه عوض نميبرگزيد
 شناسي؟ مي

زيد گفت: بلي! پدر و عمويم هستند، و آنگاه خبر شد كه جهت بردنش آمده انـد. رو  
كنم و شما جـاي پـدر و عمـويم     به پيامبر كرد و گفت: من كسي را جز شما انتخاب نمي

 هستيد.
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دست او را گرفته و بسوي كعبه در محل اجتمـاع قـريش تشـريف     بعد از آن پيامبر
برده و آنان را صدا زدند كه اي قريش گواه باشيد: زيـد پسـر مـن اسـت، و از مـن ارث      

صـدا   پس مـردم او را بنـام زيـد بـن محمـد      برم. از آن برد، و من از او هم ارث مي مي
ن كه اس�م پسرخواندگي را لغـو  زدند و در ميان اهل مكه به اين نام معروف شد، تا اي مي

 نمود، و در اين باره خداوند فرمودند:

َّمدٌ  َ�نَ  ّما﴿ ُُ  ٓ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رُّسـوَل  ِ�ـنَوَ�ٰ  رَِّجـاَُِ�مۡ  ّمِن أ ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ  َّۧبِـّ�ِ ٱ وََخـاَ�مَ  َّ َّ 

 .]40[األحزاب:  ﴾٤ اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ 
مردان شـما نيسـت، ولـي رسـول خـدا و خـاتم و آخـرين         محمد پدر هيچ يك از«ترجمه: 

 .»پيامبران است و خداوند بر هرچيز آگاه است

ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿و فرمودند:  قۡ  ُهوَ  �ِِهمۡ بَا
َ
ِۚ ٱ ِعندَ  َسُط أ ْ لَُموٓ َ�عۡ  َّمۡ  فَإِن َّ ٓ  ا ٰ فَإِخۡ  َءُهمۡ َءابَا  ِ�  نُُ�مۡ َ�

ٰ  ّ�ِينِ ٱ  .]5[األحزاب:  ﴾...ِ�ُ�مۡ َوَمَ�
تـر اسـت، و اگـر     شان بخوانيد كه اين كار نزد خداونـد عادلنـه   آنها را به نام پدران«رجمه: ت

 .»شناسيد، آنها برادران ديني و موالي شما هستند پدران آنها را نمي

 والدت و پذيرش اسالم
لين جـواني بـود كـه پـس از     در عصر اس�م متولد شد، و پدرش او حضرت اسامه

 يرفتند.اس�م را پذ حضرت علي
را بر يك پاي مبارك خويش و اسامه بن زيـد را بـر    پيامبر حضرت حسن بن علي

فرمودند: خداوندا! من ايـن دو را دوسـت دارم، تـو نيـز آنـان را       نهاد، و مي پاي ديگر مي
 دوست بدار.

 
 
 



 سفيران اسإلم  24

 

 پرورش
وي در عهد اس�م پرورش يافت و به جواني رسيد، و احكام و دستورات اس�م را در 

ن جواني آموخت، تا اين كه از بهترين جوانان اس�م شد، و چـرا از جوانـان واقعـي    عنفوا
 اس�م نشود؟

رشد نمـود، و بـزرگ    بود، و در منزل ايشان حالن كه پدرش محبوب رسول اهللا
نهايت بهره  كرد، و از اخ�ق و رفتار پيامبر شد، و نورهاي ايماني را از نزديك مشاهده

 را برد.
اسامه  سرايت كنند، كسي كه خيلـي زود   ر نيست كه خصايص نيكو درآو پس شگفت

كـرد. و آنچنـان ديانـت، علـم و اخـ�ق،       از پدر متأثر شده و در هر زمينه از او پيروي مي
از احترام و اهميت  آداب و فضائلي را كسب نمود كه نظيرش وجود ندارد، و نزد پيامبر

به ايشان در قيادت لشكرها و سرايا اطمينان و  خوردار بودند. تا آنجا كه پيامبرخاصي بر
 اعتماد كامل داشتند.

 مقام ايشان
گسيل داشتند، برخي از مردم به خاطر  لشكري به فرماندهي حضرت اسامه پيامبر

 سنيش اعتراض كردند. كم
فرمود: اگر نسـبت بـه فرمانـدهي او اعتـراض داريـد و قـب�ً نيـز نسـبت بـه           پيامبر

اعتــراض داشــتيد، قســم بخــدا او صــ�حيت ايــن كــار را داشــته، و فرمانــدهي پــدرش 
 باشد. ترين شخص پيش خداوند عزوجل مي ترين فرد نزد من و محبوب دوست

كنم، و او از افـراد نيـك و صـالح     من شما را نسبت به او توصيه به احسان و نيكي مي
 شما است.
ب بزرگـواري چـون   آن اصـحا  او را فرمانده لشـكري تعيـين كردنـد كـه در     پيامبر

وفـات نمودنـد كـه     د، ولي قبـل از حركـت لشـكر، پيـامبر    همراه بودن حضرت عمر
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 اين لشكر را گسيل داشت. حضرت ابوبكر
ق بيشتري گذاشتند و حقو در زمان خ�فتش به ايشان خيلي احترام مي حضرت عمر

اهللا بـن  اين كه روزي حضرت عبـد پرداختند، با  به وي مي از فرزندش حضرت عبداهللا
 ي داديد؟ با اين كه من بـا پيـامبر  پرسيد: شما چرا حضرت اسامه را بز من برتر عمر

 ام و حضرت اسامه همراه نبوده است؟ در جنگها شركت كرده
و پدرش نيـز  تر  از شما محبوب د پيامبرفرمودند: حضرت اسامه نز حضرت عمر

 ر بود.از درجۀ دوستي بيشتري برخوردا از پدرتان پيش پيامبر

الَـالم علـي�م أيهـا «فرمودنـد:   هميشه زمان م�قات بـا او مـي   و حضرت عمر
 .»األم�

 برداري از مادر فرمان
وزي قيمت نخل خرمـا بـه هـزار درهـم رسـيد. ر      در عهد خ�فت حضرت عثمان

 نخلي را قطع كرد و پيه نخل را درآورده و تقديم مادرش نمود. اسامه
داني كه قيمت نخل به هزار درهم رسـيده   ن كردي؟ آيا نميمردم به او گفتند: چرا چني

است؟ فرمود: مادرم از من خواسته و هرچه مادرم بخواهد و توانش را داشته باشم انجـام  
 خواهم داد.

 جهاد با مشركين
و  ري تعين كردند كه در آن حضـرت عمـر  ايشان را فرمانده لشك م كه پيامبرگفت

 اكابر صحابه وجود داشتند.
 اي جهت مبارزه با برخي از مشركين تعيين شد. امير سريه ان قبل از وفات پيامبرايش

صبحگاه چون حمله و مبارزه را شروع كردند مردي از مشركين با كشـتن بسـياري از   
مسلمانان آنان را مرعوب كرد، ولي طولي نكشيد كه ميدان كارزار عليه مشـركين عـوض   

 شد.
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آن مرد مشرك را كه بسياري از مسلمانان  ت اسامهن پا به فرار نهادند، حضرپس آنا

گفـت تـا از    ال إلـه إال اهللارا كشته بود تعقيب نمود تا اين كه به او رسـيد و او ب�فاصـله   

ماند، اما حضـرت   لش مصون ميآورد، جان و ما مرگ نجات كند. چون كسي كه ايمان مي
ـ  اسامه اش  ا شمشـير بـه مبـارزه   عمل او را نيرنگي جهت س�متي از مرگ پنداشت و ب

پرداخت ليكن او نجنگيد. حضرت اسامه او را مجروح و سپس كشـت، چـون سـريه بـه     
 اط�ع داد. ت يكي از سپاهيان لشكر به پيامبرمدينه برگش

 ال إلـه إال اهللاپرسيد كه آيا او را بعد از گفتن  ا خشونت از حضرت اسامهب پيامبر

پاسخ دادند كه او از  آوري كني؟ حضرت اسامه معكشتي؟ آيا او را كشتي تا مالش را ج

فرمودند: آيا تو قلـبش را شـكافتي كـه راسـت      گفت. پيامبر ال إلـه إال اهللالحه ترس اس

مانان را بـه شـهادت رسـاند.    ! او بسـياري از مسـل  اهللا گويد يا خير؟ گفت يا رسـول  مي
گفـت: يـا    حضـرت اسـامه   الـه ال اهللا كشـتي؟   فرمودند: او را بعد از گفتن ل پيامبر

 رسول اهللا! برايم طلب آمرزش كنيد.

مطالبه حفاظت خون و مال گوينـد را   ال إلـه إال هللافرمودند: روز قيامت آنگاه  پيامبر

برايم طلـب آمـرزش    گفت: يا رسول اهللا دهي؟ حضرت اسامه كند، چه پاسخ مي مي
 كنيد.

جدد طلب استغفار كرد، امـا  م باز همان جواب را فرمودند: حضرت اسامه  پيامبر

دهيـد، چيـزي    را پاسـخ مـي   ال � ِال اهللابر اين سخن كـه روز قيامـت چگونـه     پيامبر
P6Fنيفزودند

1
P. 

                                           
َسول اهللاأ ةو َوی عن اسام« -1  .»ولم ��م به ةبعد ثالث مرات وقال اعتق َقب استغفر� نه قال أن 

برايم سه بار يا (بعد از بار سوم) استغفار  روايت شده كه پس از آن پيامبر از حضرت اسامه«ترجمه: 
اتل كشته اند: در چنين حالتي بايد ق ، فقها گفته»و دستور به قصاص ندادنمودند، و گفتند يك برده آزاد كن 

التفسري قصاص گرفته نشد، چون ابتدا اس�م بوده ديگر عملش را تأويل كرد. ( امهشود، ولي از حضرت اس

 ».مترجم) «218، ص 5، ج منريـال
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ر فرمودند، تا ايـن  پي در پي اين سخن را تكرا گويد كه پيامبر مي حضرت اسامه
 آرزو نمود كه اي كاش امروز ايمان آورده بودم. كه حضرت اسامه

قسم خورد كه هرگز با مسلماني نجنگيد و خداوند متعال اين حادثه را در  و پس از آن
 فرمايند: سورۀ نساء چنين بيان مي

﴿ ٰ َهاََ ُّ َ
ِينَ ٱ َ ْ َءاَمُنوٓ  َّ �ۡ  َِِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ  ْ ْ  َوَ�  َ�َتبَّيُنـوا َۡـ لَِمـنۡ  َ�ُقولُـوا َ

� ٰ  ُ�ـمُ َِِ�ۡ  ََ
َۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ ََبۡ  انٗ مِ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لّسَ�ٰ ٱ ِ ٱ فَعِندَ  َياّ� ٞۚ  َمَغانِمُ  َّ  ّمِـن ُكنـُتم لَِك َكـَ�ٰ  َكثَِ�ة

ُ ٱ َ�َمنّ  ُل َ�بۡ  ْۚ َ�َتبَّيُنوٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َّ َ ٱ ِِنّ  ا  .]94[النساء:  ﴾٩ �َخبِ�ٗ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َ�نَ  َّ
داريـد تحقيـق كنيـد و بـه      ي كه در راه خدا گام برمـي اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگام«

كنيد نگوييد مسلمان نيستي بخاطر اين كه سرمايه ناپايـدار دنيـا    كسي كه اظهار صلح و اس�م مي
هاي بزرگي نزد خداوند است، شما قب�ً چنـين بوديـد و خداونـد بـر      بدست آوريد، زيرا غنيمت

 .»كنيد آگاه است ند به آنچه عمل ميشما منت گذارد. بنابراين، تحقيق كنيد خداو

 گيري از فتنه كناره
بر سوگند و پيماني كه بسته بود سخت پايبند بود كـه از آن روز بـه    حضرت اسامه

 بعد هرگز با مسلماني جنگ نكند.
درگيـري و   و معاويـه  شد تا اين كه در ميان حضرت علي يايام بزودي سپري م

 اي درگرفت. فتنه
اين جنگ شـركت نكـرد، زيـرا او معتقـد بـود كـه ايـن جنـگ         در  حضرت اسامه

در اجتهـاد   نمايـد. و ايشـان   شـان را مت�شـي مـي    مسلمانان را متفرق و نيروي وحدت
اي نبود، بلكه  گيري هراس از مرگ يا اجتناب از فرقه اش موفق بود، و اين كناره گيري كناره

حضرت علي كرم اهللا وجهـه  دانست. ايشان  جنگ و خونريزي مسلمانان را مصلحت نمي
فرستاد كـه   اي براي حضرت علي حق است و نامه را دوست داشت و معتقد بود كه بر

شما اگر در زير نيشهاي شير بوديد دوست داشتم آنجا باشم، اما اين عملي است كـه مـن   
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با نظر ايشـان موافـق    دانم، و حضرت سعد بن ابي وقاص ميشركت در آن را درست ن
 بود.

بـا او   كنم تا اين كه حضرت اسـامه  ين باره گفت: من با مسلماني مبارزه نميو در ا
 نجنگد.

 فرمايد: يكي از هواداران آشوب گفت: آيا خداوند نمي

﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَ� َّ ِ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  َنةٞ فِتۡ  ََُ�ونَ  َ�  َح ّ  .]193: ة[البقر ﴾َِ
 .»اند و دين مخصوص خدا گرددبا آنان پيكار كنيد تا فتنه باقي نم«ترجمه: 

 شان فتنه است. پاسخ داد كه دين از آن خداست و جنگجويان هدف حضرت سعد

 وفات
سالگي در وادي القـري مانـد و     تا سن بيست بعد از وفات پيامبر حضرت اسامه

در  بعد از آن وارد مدينه منوره شد و در آنجا سكونت گزيد. و در آخر خ�فت معاويه 
ميـل   3از توابع مدينه منوره كه رو به شام است و با مدينـه منـوره   » جرَف«بنام  روستائي

ر اش توسط مردم به مدينه منـوره حمـل شـده و در كنـا     فاصله داشت وفات نمود. جنازه
 دفن گرديد. جمعي از اصحاب گرامي رسول اهللا

يت خـويش از  خداوند از وي راضي باد! و او را راضي بگرداند. و ما را به لطف و عنا
P7Fپيروان راستين آن بزرگوار قرار دهد

1
P. 

 آمين

                                           
طبق روايتي و  59يا  58بنابر اخت�ف روايات در سال  »ثمان او عَ  وخَ� وقيل اَع  وخَ� ۀوو  ف سن« -1

 1/81 فی معرفة الصحابة ةأسدالغابهجري وفات نمودند.  54



 
 

 بحضرت عبداهللا بن عباس

 مفسر قرآن و دانشمند اسإلمي است.

 نام و نسب
 نام: عبداهللا.

 سلسله نسب: عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب.
 هاشم قريشي. قبيله: بني

 نام مادر: ام الفضل لبابه بنت الحارت ه�لي.
ام  و مادرش خـواهر حضـرت   ضرت رسول: پسر عموي حبرنسبت ايشان با پيام

 .المؤمنين ميمونه همسر پيامبر

 لقب
گفتـه   عمـوي پيـامبر   عباس) بخاطر نسبت پدرش حضرت عبـاس به ايشان (ابوال

 شد. مي
گفتند. چنانچه  و ترجمان القرآن (دانشمند و مفسر قرآن مجيد) مي مةو ايشان را حبرال

علم فهم دقيق و عقـل كامـل، برتـري فـائق و نجابـت دودمـان        كه به ايشان بنابر وسعت
 گفتند. دانشمند و بحرالعلوم مي

 مشخصات
اي بسـيار سـفيد، زيبـا و درخشـان كـه       شخص بلندقامت، تنومند بـا چهـره   ايشان

 نمودند. لباسهاي زيبا بر تن و عطر زياد استعمال مي
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و  ز اين راه ابن عبـاس د كه ابردن كرد مردم پي مي آن چنان كه اگر از راهي عبور مي
 يا شخص عطرفروش عبور كرده است.

 فرمود: اش را از دست داد كه مي در آخر عمر بينائي
 أن يأخذ اهللا من عيني نورمها

 

 ففي لساين وسمعي منهام نور 

 

 دخل عقيل غري ذيو ي ذكيقلب
 

 ف مأثورويف فمى صارم كاسي 
 

در عـوض مـرا قـدرت گويـايي و شـنوايي       اگر خداوند نور و ديد چشمانم را گرفته«
 كامل عطا كرده است.

 .»و قلبي آگاه، عقلي كامل و زباني قاطع چون شمشير برنده دارم

 تولد
هاشم در شعب ابوطالـب در محاصـره    و بني سال قبل از هجرت آنگاه كه پيامبرسه 

زماني كـه  گويد:  اقتصادي بودند، حضرت عبداهللا بن عباس متولد شد، حضرت عبداهللا مي
بگمـان مـن    آمد و گفـت: يـا رسـول اهللا    در شعب بودند، پدرم پيش ايشان امبرپي

تـان   فرمودند: اميدوارم كه خداوند چشم ام الفضل حامله است. حضرت پيامبرحضرت 
 را خنك بگرداند.

و بنابر روايتي فرمودند: آرزو دارم كه خداوند ما را با تولـد پسـري خشـنود نمايـد، و     
آورد،  اي پيچيـده خـدمت پيـامبر    رم وضع حمل نمـود، مـرا پـدرم در پارچـه    چون ماد

 با آب دهان مبارك تحنيك نمودند. ايشان
بداهللا را سراغ نداريم كـه  گويد: ما كسي ديگر غير از حضرت ع مي حضرت مجاهد

 گويد: مي با آب دهان مبارك تحنيك نمايند، و خود حضرت عبداهللا پيامبر
يم متولـد شـدم. هنگـام    ز هجرت آنگه كه در شـعب ابوطالـب بـود   من سه سال قبل ا

تـر   سيزده سال داشتم و بنابر روايتي پانزده سـال، و روايـت دوم درسـت    رحلت پيامبر
 است.
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 همراهي (مصاحبت)
اسـت كـه پـدرش     ز خويشـاوندان بسـيار نزديـك پيـامبر    يكي ا حضرت عبداهللا

ـ    عمـوي پيـامبر   حضرت عبـاس  المـؤمنين   حـارث خـواهر ام  ت و مـادرش لبابـه بن
 است. لميمونه

 ماند. پس بنابراين، ارتباط نزديـك توانسـت،   اش مي پيش خاله بيشتر در منزل پيامبر
م و اصـالت  را تحصـيل نمايـد و بـا فصـاحت كـ�      اخ�ق حسنه و عادات نيكو پيامبر

 دانشي بزرگ و فهمي درست حاصل نمايد. خويش توانست از ايشان
نـدم و آب بـراي   ام ما گويد: من شـبي در خانـه خالـه    مي عباس هللا بنحضرت عبدا

آماده نمودم چون آبها را ديدند پرسيدند چه كسـي آبهـا را نهـاده     وضوء ساختن پيامبر

ْههُ  اللُّهمّ «است. پاسخ دادند: عبداهللا، فرمودند:  ِّ يـنه  فه  ََ
ِّ �ـَل  وََعلّْمـهُ  ا وه

ْ
َّأ خداونـدا!  « .»ا

 .»و علم تفسير عنايت فرماييد ايشان را فهم دين
بودند كه مـن آمـدم و پشـت    در آخر شب مشغول نمازخواندن  و باري ديگر پيامبر

اقتدا كردم كه دستم را گرفته مرا بسوي خويش كشانده و چـون نمـاز را بـه     سر ايشان
كشـيدم، چـرا عقـب رفتـه و فاصـله       پايان رساندند، پرسيدند: من شما را به كنار خود مي

 ي.گرفت
 گفتم: شما پيامبر خداوند هستيد و كسي توان ايستادن در كنار شما را ندارد.

از اين پاسخ خوشنود شده و از خداوند دعا خواستند تا مرا علم و فهم بيشتري عنايت 
 فرمايد.

قبل از فتح مكه حضرت عبداهللا با پدرش عباس بسوي مدينه در حركـت بودنـد و در   
P8Fمحلي بنام جحفه

1
P با پيامبر  نمودند. و چـون دريافتنـد كـه ايشـان    م�قات و برخورد 

را جهت فـتح مكـه همراهـي كردنـد، و در      مكه اند از همان جا هردو پيامبر عازم فتح
 نوجواني در فتح حنين و طائف نيز شركت كرده بود.

                                           
 محلي است در ميان مكه و مدينه. -1
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 علم و فضل
احاديث بسياري بيانگر برتري و تقوي علمي ايشان است كه در علوم مختلف تفسـير،  

يث، فقه، تاريخ، شعر و ادب از توان كافي برخوردار بـوده و داراي فكـري درسـت و    حد
 رأي صائب و عقلي كامل بودند.

ق اعظـم او را در  اش حضـرت اميرالمـؤمنين فـارو    به همين خاطر با وجود خردسـالي 
 نشاندند. در كنار خويش مي مجلس صحابه كبار

دادند تا  مجلس اهل بدر راه ميمرا در  حضرت عمرگويد:  خود حضرت عبداهللا مي
اين كه بعضي از آنان ناراحت شده و معترض شدند كه ما سنّاً بزرگتر هسـتيم، و مثـل او   

 دهيد؟ فرزنداني داريم، چرا او را در اين مجلس راه مي
دانيـد تـا    حضرت اميرالمؤمنين پرسيدند: آيا شما ذكاوت و هوشياري علمي او را نمي

مجلس حضـور داشـتند كـه مـرا بـه آن اجـازه ورود رسـيد و         اين كه روزي اهل بدر در
 حضرت اميرالمؤمنين از آنان شأن نزول سوره فتح را پرسيدند؟

برخي از آنان گفتند خداوند به پيامبرش دستور دادند كه بعد از فتح مشغول استغفار و 
چـه  آمرزش بشويد و بعضي جوابهاي ديگر و رو به من كردند و پرسيدند: تو ابن عبـاس  

 گوئي؟ مي
دهـد كـه    گفتم پاسخ آنگونه كه گفته اند نيست، بلكه خداوند پيـامبرش را اطـ�ع مـي   

 رسد، پس تسبيح خداوند را بگوئيد و از او طلب مغفرت و آمرزش بنمائيد. مرگت فرا مي
پذيرد. حضرت اميرالمؤمنين فرمودند: من در شأن نـزول ايـن    زيرا خداوند توبه را مي

كـردن مقـام و منزلـت     از اين سؤال ثابـت  دانم، و هدف ايشان نمي زي از اينسوره چي
 بود. بعلمي حضرت عبداهللا بن عباس

روزي از حضرت عبداهللا پرسيدند: اين علم را چگونه حاصـل كـرده ايـد؟ گفـت: بـا      
 .زباني گويا و قلبي آگاه!
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فرمودند: حضرت عبداهللا بهترين مفسر قرآن مجيد است، و چون وارد  حضرت عمر
فرمودند: جواني دانشمند با زباني گويـا و قبلـي بيـدار تشـريف آورد و      شد مي مجلس مي

تـرين و دانـاترين جوانـان بـه قـرآن       روزي رو به او كردند و گفتند: تو از زيباترين، عامل
 مجيد هستي.

به عبـداهللا گفتنـد: تـو را اميرالمـؤمنين در مجـالس صـحابه        روزي حضرت عباس
 ، تو از من سه پند بشنو.دهند بزرگوار راه مي

سـخن نادرسـتي از    -3در محضرش غيبت كسي را نكن.  -2اسرار را افشاء نكن.  -1
 تو شنيده نشود.

درهـم هديـه    1000گويد: من به عبداهللا گفتم كه اين نصـايح برايـت از    مي /شعبي
 بيشتر ارزش دارد، گفت بلكه از بيست هزار درهم بيشتر بها دارند.

گي از علم را كسب كردند، و مردم به علت شـهرت وي از هركجـا   بهره بزر ايشان
اي تـ�ش و  آمدند. ولي با اين همه فضل و برتري بـر  جهت فراگيري علم پيش ايشان مي

شنيدم نزد  گويد: چون مي پيمودند و خودش مي ها را مي مسافت يادگيري احاديث پيامبر
يدم و اگـر او را در حـال   رسـ  است به خـدمتش مـي   امبرشخصي حديثي از احاديث پي

 خواب و يا استراحت بود.
كشيدم، و بسـا اوقـات بـاد     همانجا چادرم را پهن كرده و بر آن نشسته انتظارش را مي

ديـد،   آمـد، و مـرا مـي    افشاند. و چون آن شخص از منزل بيـرون مـي   خاكها را بر سرم مي
 فرمود: مي

 اي داريد؟ ، چه خواستهاي پسر عموي پيامبر
 ي را به دنبالم نفرستاديد؟چرا شخص

ما بيـايم و از  گفتم: بر من لزم است كه به محضـر شـ   تا من به خدمت شما بيايم؟ مي
 را بپرسم. شما احاديث پيامبر
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گويد: آن شخص زنده ماندند تا اين كه مردم گرد من جمع شدند و از من مسائل  و مي
 است.پرسيدند كه آنگاه گفتند اين جوان از من داناتر  را مي

دانشـمندترين   بگويد: حضرت عبداهللا بن عباس مي بحضرت عبداهللا بن عمر
گويد: از ميـان كسـاني كـه     مي لاست. و حضرت عايشه صديقه فرد از امت محمد

 است. ترين فرد نسبت به سنت پيامبر المموجود اند حضرت عبداهللا بن عباس ع
صي چون حضرت عبداهللا بـن  گويد: من شخ و حضرت عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه مي

) لفاء ث�ثه (ابوبكر، عمر و عثمـان هاي خ و قضاوت داناتر به سنن پيامبر بعباس
 ام: و علوم فقه، شعر، ادبيات، حساب و ميراث از حضرت عبداهللا بن عباس نديده

ريزي كرده بودند كه يك روز درس فقه  ايشان اوقات را براساس تدريسي علوم برنامه
و روز چهارم شـعر و روز پـنجم    و روز سوم بيان غزوات رسول اهللا فسيرو روز دوم ت

اش  كرد، برتري علمي بررسي تاريخ اعراب، هر عالمي چون در ك�س درس او شركت مي
 كرد. پرسيد پاسخ كاملش را دريافت مي را اعتراف نمود و هر شخص چون سؤالي مي

 گفتند. علم بحرالعلوم ميگويد كه ابن عباس را بخاطر كثرت  مي /حضرت مجاهد
گويد: من مجلس علمي و پرسش و پاسـخي چـون مجلـس درس حضـرت      عطاء مي

عبداهللا بن عباس نيافتم كه هريكي از شاگردان در علوم مختلف تفسير، نحو، شـعر و فقـه   
گفت، مناسك حج را براي مـردم برپـا    كردند، و او پاسخ مي سؤالت گوناگوني مطرح مي

 داشت. مي
ان عرفات ضمن سخنراني سورۀ بقره را آنچنان تفسير كرد كه مردم گفتند اگر و در ميد
 آوردند. شنيدند ايمان مي ها و ديلميان اين سخنان را مي روميان، ترك

 نابينايي
اش را از دست داد،  در آخر عمر بينائي كه گفتيم؛ حضرت عبداهللا بن عباس آنچنان

 مشاهده كرد. را در مجلس پيامبر ‡چون او جبرئيل امين
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فرسـتاد. و    را پدرش جهت امري خدمت پيامبربنابر روايتي در زمان كودكي عبداهللا
تشريف دارد، بدون آن كه سخني  يد ديد شخص ديگري در محضر پيامبرچون آنجا رس

را م�قات نمودند گفـت: مـن    رگشت، پس از آن حضرت عباس پيامبربه زبان بياورد ب
 تادم.عبداهللا را پيش شما فرس

چون در محضرتان شخصي حاضر بود او نتوانسته چيـزي بگويـد و از آنجـا برگشـته     
 است.

دانيد او چه كسي بود؟ گفت: خير! فرمودنـد: او جبرئيـل امـين     فرمود: آيا مي پيامبر
 بود.

اش را از  شود، ولي قبل از مردن بينائي مند مي و فرمودند: فرزندت از علم و دانش بهره
 دهد. دست مي

از خود عبداهللا پرسيدند: آيا تو آن شخص را مشـاهده كـردي؟    بنابر روايتي پيامبر و
دهـي، ولـي    گفت بله، فرمود ايشان جبرئيل امين بودند و تـو چشـمانت را از دسـت مـي    

 هايش نابينا شدند. خداوند بر ايشان احسان نمود كه در آخر عمر چشم

 تواضع
ه مؤمنين بسيار متواضع بودند و علمـاء و  با مقام و منزلتي كه داشت نسبت ب ايشان

 گذاشتند. بزرگان را احترام مي
خواست بر اسب  كند: روزي حضرت زيد بن ثابت ت ميرواي /آنگونه كه شعبي

 سوار شود كه حضرت عبداهللا براي ايشان ركاب را نگه داشت.
داريد، تا من سـوار شـوم؟    شما نگه مي پسر عموي پيامبرگفت: اي  حضرت زيد

 فرمودند: بله به ما دستور داده شده كه به علماي خود احترام بگذاريم.
چـون دسـتش را بلنـد كـرد،      تان را بدهيد، گفت: شما دست حضرت زيد بن ثابت

 يـت پيـامبر  ايم كه اينگونه با اهل ب آن را بوسيد و فرمود: ما نيز امر شده حضرت زيد
 رفتار بنمائيم.
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كردند، و از  خواندند و ت�وت مي گرفتند ونماز مي بسيار روزه مي حضرت عبداهللا

ٓ ﴿ »ق«گريستند كه بسا اوقات اين آيه مباركه سورۀ  خوف خداوند مي  َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا
ۡ ٱ ِ  تِ َموۡ ل � �َۡ ٱب ٰ  ّقِ  گريستند. كردند و مي را بسيار تكرار مي .[ق: ] ﴾١ َ�ِيدُ  هُ مِنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�

بصره تعيين كرد كه پس از مـدتي پسـت را رهـا و بـه     او را فرماندار  حضرت علي
 مكه مكرمه تشريف برد و آنجا به گسترش علوم حديث فقه و فتوي مشغول شد.

دانست، گويا براي نشر علم خلق شده بـود، چـون    و مجلس علم را از امارت برتر مي
 گسترش علم عزت و شرف و سيادت حقيقي است.

 جهاد
بود، و سال بيست هجـري در فـتح    ئف همراه پيامبرو غزوه حنين و طادر فتح مكه 

 افريقا شريك بودند.
سـت راسـت لشـكر پسـر عمـويش      هاي جمل، صفين و نهروان فرمانده د و در جنگ
 بودند. حضرت علي

 رو به ايشان كردند و فرمودند: و روزي حضرت علي
 خداوند چشم كسي را كه مثل حضرت ابن عباس پسر عموي دارد خنك بگرداند.

 ذكاوت
به شوخي گفت: شـما   ش و حاضرجواب بودند، روزي معاويهبسيار باهو ايشان

شود؟ ب�فاصله جواب داد همانطوري كه شما  تان كور مي هاشم را چه شده كه چشمان بني
 شود. تان كور مي اميه دلهاي بني

در كتاب التقان سيوطي داستاني نقل شده كه روزي حضرت عبـداهللا بـن عبـاس بـر     
پرسيدند كه  انه كعبه نشسته بود و مردم دوروبرش جمع شده، تفسير آيات قرآن را ميآست

نافع پسر ارزق به نجده پسر عويمر گفت: بيا باهم برويم پيش اين شخصي كه خودش را 
آمدنـد و   بداند بپرسيم. هردو پيش ابن عبـاس  داند، و آنچه را كه نمي مفسر قرآن مي
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ت قرآن را بپرسيم كه شما در ضمن تفسير مصداق آن را از گفتند ما قصد داريم تفسير آيا
 ادبيات عرب برايمان مثال بياوريد.

فرمـود   چون خداوند قرآن را به زبان عربي فصيح نازل كرده است، حضرت عبداهللا
 گفته: 37خواهيد بپرسيد. نافع گفت: خداوند در سورۀ مباركه معارج، آيه  آنچه مي
 .]37[المعارج:  ﴿﴾

﴿            ﴾ مراد عزين چيست؟ حضرت عبداهللا  :فرمود

شود. نافع: آيا در ادبيات عرب كاربردي  هاي متفرق تشكيل مي عزين جماعتي كه از گروه
 دارد؟

 گويد: بله! آنجا كه عبيداهللا بن البرص مي
 فجاؤوا هيرعون إليه حتى

 

 يكونوا حول منربه عزين 
 

 شتابان بسوي او آمدند تا اين كه دور و بر منبرش گروهي شدند.
 :35نافع: در سوره مباركۀ مائدۀ، آيه 

ْ َتُغوٓ �ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ هِ َِِ�ۡ  ا  آمده وسيله يعني چه؟ .]35: ة[المائد ﴾وَِسيلَةَ ل
 : وسيله يعني نياز، حاجت.حضرت عبداهللا 

 نافع: آيا در ادبيات عرب بكار رفته است؟
 گويد: هللا بله! چنانچه عنتره ميحضرت عبدا

 إن الرجال إليك وسيلة

 

 أن يأخذوك تكحيل وختيض 

 

 زني و حضاب. مردان به تو نيازمندند و اگر تو را بگيرند تو سرمه مي

 يعني چه؟ .]47[الصافات:  ﴾لٞ َغوۡ  �ِيَها﴿ 47 نافع: در سورۀ مباركۀ صافات آيه 
 بدبوئي و تنفر نيست. هاي دنيوي در آن چون شراب حضرت عبداهللا

 نافع: آيا در ادبيات عرب بكار رفته است؟
 گويد: اي كه امري القيس مي بله! آيا نشنيده ابن عباس
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 رب كاس رشبت ال غول فيها
 

 وسقيت النديم منها مزاجا 

 

هاي شراب نوشيدم كه در آنهـا بـوي بـد نبـود و همنشـينان را از آن       من بسيار ليوان«
 .»ها نوشاندم شراب

 :18نافع: در سورۀ مباركه انشقاق آيه 

 يعني چه؟ ﴾١ ََّسقَ ٱ َِِذا َقَمرِ َۡ ٱوَ ﴿
 اتساق يعني اجتماع. حضرت عبداهللا 

 نافع: آيا در ادبيات عرب بكار رفته است؟
 گويد: بله! آنجا كه طرفه بن عبد مي حضرت عبداهللا

 إن لنا قالئصا نقانقا
 

 مستوسقات مل جيدن سائقاً  

 

 اي نديده اند. ي سرصدا كننده داريم كه جمع شده اند و رانندهما شتران
 :94نافع: در سورۀ مباركۀ اعراف، آيه 

﴿ ِ  ۡ�َ ٱب
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ َسا ا ّ ّّ  آمده يعني چه؟ .]94[األعراف:  ﴾ءل

 البأسا يعني بسختي والضّراء بمعني رنج. حضرت عبداهللا
 نافع: آيا در ادبيات عرب بكار رفته است؟

 گويد: : بله! آنجا كه زيد بن عمرو ميحضرت عبداهللا
 عزيز واسع حكم اإللهأن 

 

 بكفه الرضر والبأساء والنعم 
 

ناپذير حكمتش وسيع است كه در دست او سختي و رنج و انعامات  خداوند شكست
 هستند.

همه آنها را پاسخ دادند و براي  ا سؤال مطرح كرد كه حضرت عبداهللابيشتر از صد
 آوردند. بعنوان شاهد مي هر سؤال يك بيت

 

 وفات
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اش را از دسـت   در طائف به نشر علم و تقوي پرداخت تا اين كه بيمار شـد، و بينـائي  
سـالگي دار فـاني را وداع گفـت، و نمـاز      71هجري در سن  68داد، و سرانجام در سال 

اش توسط حضرت محمد بن الحنيفه خوانده شد و در آنجا مدفون گشت كه قبرش  جنازه
 حل معروف و مشهور است.در م

روز وفاتش حضرت رافع بن خديج گفت: امروز كسي وفـات نمـوده كـه همـۀ اهـل      
 مشرق و مغرب به او نياز داشتند.

ترين و بردبارترين فرد از دنيا رفتـه   گفت: امروز عالم بو حضرت جابر بن عبداهللا
. و جبران نيسـت كسي كه اين امت با مرگ او دچار چنان مصيبتي شده اند كه قابل  ،است

ام كـه بـا اجـل     كسي را نديـده  گويد: من چون حضرت عبداهللا مي /حضرت مجاهد
 مقدرش درگذشت و دانشمند اين امت بود.

خداوند از او راضي باد و او را خشنود بگرداند و ما را توفيق پيروي و محبـت ايشـان   
 بدهد.

 پايان



 
 

 بعبداهللا بن زبير

 

 قهرماني كه به دار كشيده شد.

 م و نسبنا
 نام: عبداهللا بن زبير بن العوام.

 كنيت: ابوخبيب.
 نسب: قريشي اسدي.

P9Fنام پدر: زبير بن عوام پسر عمه و حواري

1
P رسول اكرم. 

P10Fمادر: ذات

2
P بالنطاقين، اسماء بنت ابوبكر صديق. 

 .لالمؤمنين حضرت عايشه صديقه اش: ام خاله
 بكه عروه بـن زبيـر   او را زياد دوست داشت، و بنابر روايتي لحضرت عايشه

و ابوبكر صديق كسي را چون عبـداهللا   بعد از پيامبر لنقل كرده اند، حضرت عايشه
بن زبير دوست نداشت. و به شخصي كه خبر س�متي او را در جنگ جمل براي حضرت 

 آورده هزار درهم انعام دادند و در بارگاه خداوند سجده شكر اداء كردند. لعايشه

 دتوال
حمل  حاملگي به مدينه منوره هجرت كرد، و چون به قباء رسيد وضع مادرش در حال

آوردند، او را تحنيك نمود و عبداهللا نام نهادنـد و بـرايش    نمود. نوزاد را خدمت پيامبر
 دعا كردند.

                                           
 يار مهربان، مددكار، ياران انبياء. -1
 صاحب دو كمربند. -2
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 در گوش او اذان گفتند. و پدر بزرگش حضرت ابوبكر صديق
گرداندند، تا  هاي مدينه مي انمسلمانان با تولدش بسيار خوشحال شدند و او را در خياب

ايـم كـه عقـيم     يهود را خشمگين كنند، زيرا آنان گفته بودند كه ما مهاجرين را جادو كرده
 شوند و بچه نياورند.

 مشخصات
اي گنـدمگون و ريـش كوتـاه كـه بـر       قامت، لغراندام، با چهره شخصي ميان ايشان

 اش اثر سجده نمايان بود. پيشاني
اي او كوچـك و ريشـش تـا سـن شصـت سـالگي        گويد: گونه مي مصعب بن زبير

پرپشت نشد، و وي شخصي بسيار عبادتگزار، زيرك، فصيح، شجاع، شـرافتمند و همتـي   
 بسيار عالي داشتند.

آور نيست، زيرا او اولين نـوزادي اسـت    پيامبر او را بسيار دوست داشتند و اين تعجب
 كه با رسيدن مادرش در مدينه منوره متولد شد.

 بود، پدرش حضرت زبير از زمان طفوليت دوست صميمي ايشانو پدر بزرگش 
 بودند. پسر عمه و حواري پيامبر

در طفوليت ع�ئم شهامت، مردانگي و ذكاوت را در او مشاهده كردنـد،   چون پيامبر
ها را  حجامت نمودند و خون ش است. بنابر روايتي روزي پيامبرفرمودند او همانند پدر

ها را برگرفت تـا   سپردند و گفتند در جايي كه كسي تو را نبيند اينها را بريز، او خونبه او 
 در جاي پاك بريزد و با خودش انديشيد.

 اگر من اينها را روي زمين بريزم امكان دارد نجس شوند. بنابراين، آنها را نوشيد.
طر ازدياد ها را چه كردي؟ در پاسخ گفت بخا پرسيدند كه خون چون برگشت پيامبر
در جانم بيايد و وجود من از  اي از وجود مبارك رسول خدا پاره ايمان و علم و اين كه

 زمين اولويت بيشتري داشت آنها را نوشيدم.
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دهـم   از ذكاوت و وفاداريش بسيار خوشحال شدند و فرمودند: تو را مژده مي پيامبر
 رسانند. ه شهادت ميرسد و واي بر كساني كه تو را ب كه آتش جهنم به تو نمي

اش  حضرت عبداهللا بن زبير بدست حجاج بن يوسف ثقفي به شهادت رسيد كه بحـث 
 اهللا خواهد آمد. شاء ان

سـؤال شـد    بنسبت به حضرت عبداهللا بن زبير باز حضرت عبداهللا بن عباس
 فرمودند:

گذار بود كـه در فصـل تابسـتان از خـوف      و عبادت او قاري قرآن پيرو سنت پيامبر
 گرفت. اوند روزه ميخد

بود، و مادرش حضرت اسـماء   حواري و پسر عمه پيامبر و پدرش حضرت زبير
 بود. همسر محبوب پيامبر لدختر حضرت ابوبكر صديق و خواهر حضرت عايشه

 كند. پس غير از افراد مغرض كسي حقانيتش را انكار نمي

 پرهيزگاري
گذشـتم او بـر مقـام     گويد: من از كنار حضـرت عبـداهللا   يم بت بنانيحضرت ثا

 ابراهيم آنچنان مشغول نمازخواندن بود كه گويا چوبي در زمين نصب شده است.
رفـت پرنـدگان    بـه سـجده مـي    گويند چون حضرت عبـداهللا  مردم مي و بسياري از

خصـي  د، و شخاسـتن  نشسـتند و بـر مـي    نشستند، بر پشـت او مـي   آنگونه كه بر ديوار مي
 رساند. تمام شب را در قيام يا ركوع و يا سجده به صبح مي گويد: حضرت عبداهللا مي

 گويد: من سورۀ بقره و آل عمران و نساء و مائده را ت�وت كردم. و ديگري مي
 و حضرت عبداهللا در حال ركوع بودند.

 در نماز چون ساق پا ثابت بود. گويند: حضرت عبداهللا مي /و حضرت عطاء
خواست كه شخصـيت عبـداهللا    حضرت عمر بن عبدالعزيز از حضرت ابومليكه روزي

 مان تعريف كنيد. را براي بن زبير
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ام، روزي مشغول نمـاز بـود كـه از منجنيـق      گفت: من هرگز چون او شخصيتي نديده
اش اصابت كرد. نه ترسيد و نه قرائت را قطع كـرد و نـه    دشمن آجري بر صورت و سينه

 خواست ركوع كرد، بلكه با اطمينان به نمازش ادامه داد. ميقبل از آنجا كه 
رفـت پرنـدگان بـر     نمود، و چون به ركوع مي و با شروع نماز همه چيز را فراموش مي

 نشستند. پشتش مي
اي بر زمين افتـاده اسـت و هـرروز جمعـه      ماند كه گويا پارچه و در سجده آنچنان مي

 شد، و بسا اوقات در مكه. وره روزه ميگرفت، و بسا اوقات در مدينه من روزه مي
كسي تواناي عبادت  گويند: چون حضرت عبداهللا بن زبير مي /و حضرت مجاهد

 را نداشت.

 شجاعت
همانگونه كه شخص متقي و پرهيزگار بود قهرماني پيشتاز نيز بود، و ع�ئم قهرماني و 

ر زبان آورد، كلمه السيف اي ب شجاعت در طفوليتش نمايان بود كه بنابر روايتي اولين كلمه
 شمشير بود.

كنـي،   شركت مـي ها  و پدرش چون اين كلمه را شنيد فرمود: سوگند بخدا تو در جنگ
 درست بود. گويي حضرت زبير پيش

اميه بارها با لشكرهاي بزرگي به فرماندهي افراد دلور بر ايشان حمله كردنـد، امـا    بني
فرار نهادند تا اين كه آخرين بار حجـاج بـن   هربار با شكست و رسوائي بسوي شام پا به 

 اش خواهد آمد. يوسف ثقفي را فرستادند كه بحث
كسـي بـه پـاي    و بسياري گفته اند كه در سه خصلت عبـادت، شـجاعت و فصـاحت    

 رسد. نمي حضرت عبداهللا بن زبير
نفر حمله كردنـد كـه همـه بـه      500روايت شده است آنگاه كه جنگ شدت يافت بر 

 فرار كردند و كسي در مقابل او تاب و توان استقامت نياورد.چپ و راست 
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گويند: با هزار نفر قهرمان جنگيد و جمع آنـان را متفـرق سـاخت و     مي ابن صفوان
هـاي كـه از منجنيـق بـر اطـراف لباسـهايش        قدرت و نيرويشان را از بين برد، و به سنگ

حركت كرد و چون شير مبـارزه  داد. و به سوي آنان  كرد، هيچگونه اهميتي نمي اصابت مي
 آورد شجاعت و پيش روي او بود. نمود، و آنچه كه مردم را به دهشت و شگفت مي

در جهاد مسلمانان با بربرها جزء لشكر حضرت عبداهللا بن ابي سـرح بـود كـه تعـداد     
هـزار بودنـد، آنـان مسـلمانان را محاصـره       120مسلمانان بيست هزار نفر و افراد دشمن 

 زديك بود مسلمانان شكست بخورند.كردند، و ن
چون متوجه تهديد خطر شد، ب�فاصله نقشـه جنـگ را    بحضرت عبداهللا بن زبير

ترسيم كرد، و با انتخاب سي نفر قهرمان كه بر شهادت في سبيل اهللا و نجات باقي مانـده  
مسلمين بر دست او بيعت كرده بودند، بسوي پادشاه بربرها كه تنها پشت سر لشكر قـرار  
داشت حركت نمودند، و دريافتند كه بدون كشتن پادشاه جنـگ بـه نفـع مسـلمين تمـام      

 نخواهد شد.
ور شـد و سـر او را قطـع     چون تيري رها شده بسوي او حمله پس حضرت عبداهللا

گفت، و مسلمانان پشـت سـرش تكبيـر گفتنـد و بسـوي       كرده و بالي نيزه و اهللا اكبر مي
مت�شي كردند و لشكر دشمن شكست خـورد و كشـتگان    بربرها حمله نمودند، و آنان را

 شماري از خود بجاي گذاشت. بي
حضرت عبداهللا بن ابي سرح فرمانده لشكر مسلمين در قبال اين عمل مهم بـه ايشـان   

 ن را بـه اميرالمـؤمنين حضـرت عثمـان    پاداش دادند كه خودتان مژده پيروزي مسلمانا
بسـيار خوشـحال شـدند و فرمودنـد: اگـر       يد. با شنيدن اين خبر حضرت عثمانبرسان

اي ايـراد   خطبـه  براي مردم اع�ن كنيد كه ايشـان  وانيد اين خبر را بر منبر پيامبرت مي
تمام جريـان جهـاد و كيفيـت     برنمودند، و پس از حمد و ثناي خداوند و درود بر پيام

 بيان نمودند.كردن سرش و بر سر نيزه قراردادن آن را   كشتن پادشاه بربرها و قطع
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گويد: من در حين سخنراني متوجه شدم كه پدرم در اين جمـع   مي حضرت عبداهللا
تشريف دارند، از هيبتش خواستم سخن را به پايان برم كه با چشم اشاره نمودند سخنانت 

 را ادامه دهيد، و چون از منبر پائين آمدم مرا در آغوش گرفتند و فرمودند:
 شنيدم. را مي حضرت ابوبكر صديق گويا من سخنان سوگند بخدا

 خالفت
دار  هوفات نمود يزيد با نصب از جانب معاويه زمـام خ�فـت را عهـد    چون معاويه

كـردن بـر دسـت او     از بيعت و حضرت امام حسين گشت. حضرت عبداهللا بن زبير
خودداري كردند، و هردو از مدينه منوره به مكه مكرمه رفتنـد و آنجـا سـاكن شـدند كـه      

بنا به درخواست مردم عراق به آنجا عزيمت نمودنـد و در   برت حسين بن عليحض
وفايي عراقيان، توسط سپاه شـام و كوفـه و بـه دسـتور      عراق همراه با اصحابش در پي بي

 حكومت وقت به شهادت رسيد.
كه در مكه تشريف داشت مردم مكه بر دست او بعنوان اميـر مكـه    حضرت عبداهللا

 مكرمه بيعت كردند.
نوشت كه من يـك زنجيـر    باي براي حضرت عبداهللا بن زبير يزيد بن معاويه نامه

ام كه اينهـا را   اي براي تو فرستادم و سوگند خورده اي و دستبند ط�يي و گلوبند نقره نقره
 بپذيري و بيايي تا خودم را از قسم بري كنم، نافرماني مرا نكن.

 ر انداخت و فرمود.نامه را خواند و دو بحضرت عبداهللا بن زبير
 ال ألني لغري احلق أسأله

 

 حتى يلني لرضس الـمـاضغ احلجر 
 

بردار نيستم تا آنگاه كـه سـنگ زيـر دنـدان جونـده نـرم        خواهم دست از حقي كه مي«
 .»نشود

بسياري از مردم پيشنهاد دادند كه سـوگند يزيـد را بـرآورده نمائيـد. فرمـود: سـوگند       
سرم بخورد از چوب ذلت بهتر است، و پس از آن مردم  بخداوند شمشيري كه به عزت بر
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را به بيعت خويش فرا خواند و علناً مخالفت بـا يزيـد را آغـاز نمـود. و بـا مـرگ يزيـد        
در همه شهرها مـردم بـه دسـت     گسترش يافت و بحكومت حضرت عبداهللا بن زبير

و مصر را از  بيعت كردند، ولي مروان بن حكم به مبارزه ايشان برخاست، و شام ايشان
 سلطه او خارج نمود.

و لشكرهاي مجهز به عراق فرستاد، اما او را مرگ به كام خويش فرو برد، و پس از او 
پسرش عبدالملك بر تخـت حكومـت نشسـت كـه در ميـان او و حضـرت عبـداهللا بـن         

هاي شديدي درگرفت. بويژه آنگاه كه عبدالملك حجاج ثقفي را به مبارزه  جنگ بزبير
 فرستاد. باهللا بن زبيرحضرت عبد

فرمانروايي با هيبت، حـاكمي عـادل و باوقـار متواضـع،      بحضرت عبداهللا بن زبير
همتا و قهرماني پيشتاز بود كـه بسـيار پايبنـد نمـاز و      مداري با تجربه و عالمي بي سياست

 روزه بود.
س اي انجام داد كه سـاختمان آن را براسـا   در زمان خ�فتش براي كعبه خدمات ارزنده
كـرد.   پوشـاند و هميشـه آن را معطـر مـي     ابراهيمي بنا كرد و آن را با پارچه ابريشمي مـي 

رسـيد، و بعضـي گفتـه انـد كـه       هاي دور بوي خوش به مشـام مـي   بطوري كه از مسافت
كردند و  صد برده داشت كه هريكي به يك زبان صحبت مي بحضرت عبداهللا بن زبير
نگريسـتي   ت. و اگر ايشان را با ديد اهل دنيـا مـي  گف شان سخن مي وي با هركدام به زبان

گفتي شخصي است كه اص�ً با جهان آخـرت ارتبـاطي نـدارد، و چـون بـا ديـد        آنگاه مي
اي نـدارد   گفتي او شخصي است كه با امور دنيا هيچگونه رابطه كردي مي معنويت نظر مي

عـت همـه مـردم هـم     و با اين همه ايشان آرزو و طمع فرمانروايي را نداشت، و مدعي بي
 نبود.

پس از مرگ يزيد بن معاويه پيشواي شـرعي و قـانوني مسـلمانان بـود كـه مـردم بـر        
 ايشـان  امارتش اجماع نمودند و در تمام كشور و بر دست ايشان بيعت كردنـد، چـون  

 مثال بود. كار و حاكمي محبوب و رهبري بي فرمانرواي عادل و پيشواي درست
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 جهاد با حجاج
هزار نفر جنگجو از شـام   4سف ثقفي به دستور عبدالملك بن مروان با حجاج پسر يو

آمد و مسجدالحرام را محاصره كـرد و منجنيـق را    ببه مبارزه حضرت عبداهللا بن زبير
بر بالي تپه ابوقبيس نصب كرد تا براحتي بتواند مسجدالحرام را هدف قرار دهد و آب و 

 در حرم پناهنده شد. باهللا بن زبيرغذا را از اهل مسجد قطع نمود، و حضرت عبد
فرسـتاد كـه از سـه چيـز يكـي را       باو شخصي را پيش حضرت عبداهللا بـن زبيـر  

 انتخاب كند:
 خواهيد برويد. هر كجا مي -1
 تسليم شويد تا شما را با دستبند به شام بفرستم. -2
 يا بجنگيد تا كشته شويد. -3

 د ترجيح داد.شدن و تبعي شدن را بر تسليم كشته بحضرت عبداهللا بن زبير
الولي سال هفتاد و سه هجري درگرفـت،   آخرين جنگ صبح سه شنبه هفدهم جمادي

ماندنـد. بـا ايـن همـه      بآنگاه بر اثر محاصره آذوقه لشكريان حضرت عبداهللا بن زبير
اش رو بـه   استقامت كرد و دلورانه جنگيد، ولي دانست كه ديگر زنـدگي  بازهم ايشان

گفـت:   مردانه و پرفتوحش هرگز حاضر به تسليم نشد و مـي خاتمه است، ولي روح جوان
سوگند به خدا ضربه شمشير بر سرم از چوب ذلت و خواري برتر است. لشكريان حجاج 

كرد  شدند بر آنان حمله مي شدند و چون گروهي داخل مي از همه درهاي مسجد وارد مي
بـر زمـين افتـاد، ولـي      راند تا اين كه آجري بر سرش اصابت كرد و و از مسجد بيرون مي

زد، و در آخـر   آمدند با شمشـير مـي   بازهم بر آرنج چپ تكيه زده و كساني كه نزديك مي
 جمعي بر او حمله كردند و او را به شهادت رساندند. همه دسته

 گفت: كه آخرين لحظات زندگي مي
 أسامء أسامء ال تبكيني

 

 مل يبق احلسبي وديني 

 

 .»كه جز شخصيت و ديانتم چيزي ديگر نماند مادرم اسماء برايم گريه نكن«
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 وصارم النت به يميني
 .»و شمشيري كه دستم با آن عادي است«

سپس بعد از قطع سرش جسد او را بر گردنه تپه كداء بـدار آويـزان كردنـد. مـادرش     
كه سنش از صد سال تجاوز كرده بود آمد و گفت: آيـا هنـوز وقـت     لحضرت اسماء

 ر قهرمان نرسيده؟سوا شدن اين اسب پياده
حجاج نزديك آمد و گفت: پسر منافق تو هتك حرمت بيت اهللا را كرد و خداوند 

ِ �ِإِ�َۡ  �ِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن﴿ گفته است: ِ��ٖ  َعَذاٍب  ِمنۡ  هُ نِّذقۡ  �ٖ بُِظلۡ  اد
َ
 .]25الحج: [ ﴾أ

 .»و خداوند به او عذاب دردناك را چشاند«

د بخدا او منافق نبود، بلكـه انسـاني   گوئي، سوگن گفت: دروغ مي بحضرت اسماء
 داشت. مؤمن و نمازگذار و وارسته بوده است، و رابطه خويشاوندي را قائم مي

حجاج گفت: اين پيـرزن را برگردانيـد كـه عقلـش را از دسـت داده اسـت. حضـرت        
 فرمود: باسماء

ـ      ام و از پيامبر سوگند بخدا عقلم را از دست نداده ك شـنيدم كـه در قبيلـه ثقيـف ي
 آيد، كذاب را ديديم و تبهكار تو هستي. دروغگو و يك تبهكار پديد مي

 نتيجه
را بيان كنيم به آن تعريفي  باگر بخواهيم شخصيت واقعي حضرت عبداهللا بن زبير

شخصـي   ايراد فرمودنـد كـه ايشـان    بكنيم كه حضرت عبداهللا بن عباس بسنده مي
اء و پدر بـزرگش  و مادرش اسم ردار كه پدرش حضرت زبي قرآن روزهدامن قاري  پاك

ـ  و خاله حضرت ابوبكر صديق اش  ي دراش حضرت ام المؤمنين عايشه و مادر بزرگ پ
گويد: مـن او را از شـيخين كمتـر     ؛ و نويسنده كتاب ميحضرت صفيه عمه رسول اكرم

 دانم. نمي
 پايان



 
 

 بعبداهللا بن عمر بن الخطاب

 شباهت داشت. شخصي كه بسيار با پيامبر

 م و نسبنا
 نام: عبداهللا.

 نام پدر: عمر بن الخطاب.
 نام مادر: زينب بنت مظعون جمحي.

 خواهرش: ام المؤمنين حفصه بنت عمر.
 نسب: عدوي قريشي.
 كنيت: ابوعبدالرحمن.

 مشخصات و عادات
رنـگ   اي گندمگون كه موهايش را با رنـگ زرد تيـره   ه قامت، تنومند با چهر مردي ميان

 نمود. ايش را كوتاه ميه كرد، و سبيل مي

 عادات
نجـا  رفـت و آ  راه مي هاي پيامبر كرد، و بر نقش قدم براي هر نماز تجديد وضوء مي

شـد، و   در سايه درختي فرود آمده بودند در آنجا پياده مـي  خواند، و اگر پيامبر نماز مي
شـد تمـام شـب را     ريخت، و اگر جماعت نماز عشاء از او فـوت مـي   زير درخت آب مي

 نمود. حياء ميا
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 والدت، اسالم و هجرت
متولـد شـد، و همـراه پـدرش در مكـه مكرمـه اسـ�م را         در سال سوم بعثت پيامبر

 پذيرفت و در سن ده سالگي به مدينه منوره هجرت كرد.

 »جهاد«
او را نپذيرفتند و  اش پيامبر سني در صف مجاهدين جنگ بدر حاضر شد كه بنابر كم

در جنـگ  او را قبول نكردند، و  ا پيش كرد كه بازهم پيامبرخودش ردر جنگ احد هم 
به او اجازه شركت در جهاد را دادند كه گفته شـده در   خندق حاضر شد و رسول اكرم
 آن زمان پانزده ساله بوده است.

 بود. از آن در همه غزوات همراه پيامبرو بعد 
ـ    و بعد از وفات پيامبر هـايي كـه در ميـان     گدر جنگ يرموك، قادسـيه و ديگـر جن

 مسلمانان و اهل فارس و روم درگرفت حاضر شد، و در فتح مصر نيز شريك بود.

 مقام علمي
روايـت كـرده و از حضـرت     رين احاديث را از پيامبرايشان از كساني است كه بيشت

و غيره، حـديث   ابوبكر، عمر، عثمان، ابوذر معاذ بن جبل و ام المؤمنين حضرت عايشه
كردند  است. و جمع بسياري از صحابه و تابعين از ايشان احاديث روايت مي روايت كرده

كه عبارتند از: حضرت جابر بن عبداهللا و عبداهللا بن عبـاس و فرزنـدانش سـالم، عبـداهللا،     
حمزه، ب�ل و زيد و حضرت حفص بن عامر بـرادرزاده حضـرت عبـداهللا بـن عمـر و از      

، علقمـه بـن وقـاص،    د شده حضـرت عمـر  ب و اسلم غ�م آزاتابعين سعيد بن المسي
 ابوعبدالرحمن النهدي، مسروق، جبير بن نفير و عبدالرحمن بن ابي ليلي.

در علـم و   بگويد: حضرت عبداهللا بـن عمـر   حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمن مي
 فضل مانند پدرش بود.
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زيست كه چون او افرادي ديگر  در زماني مي گويد: حضرت عمر بنابر روايتي مي و
 زيست كه مثل او كسي وجود نداشت. وجود داشت، و عبداهللا در زماني مي

 گويد: مي حضرت سعيد بن المسيب
دادم او حضرت عبـداهللا بـن عمـر     بودن شخصي از علماء گواهي مي اگر من به بهشتي

 بود. ب
 گويد: مي امام مالك

ز ايشـان  امام و پيشواي مردم بودند، و پـس ا  زيد بن ثابت بعد از حضرت عمر 
 هستند. بحضرت عبداهللا بن عمر

 گويد: حضرت عتبه بن مسلم مي
خواهيد  دانم و گفت آيا شما مي اي پرسيدند: فرمود نمي مسئله بروزي از ابن عمر

 كنيد؟ مرا پلي بر جهنم بسازيد كه در هر مورد استفتاء مي
انسـت در  وت نمود. و اگر بنـا بـه عـذري نمـي     شنيد، حفظ مي مي و هرآنچه از پيامبر

را  ين در مجلس اقوال و افعال پيامبرشركت كند از حاضر اي از مجالس پيامبر جلسه
خواند و هر سال به حج  نماز خوانده بودند او نماز مي يامبرپرسيد و هر آنجائي كه پ مي
 كرد. قيام فرمودند، او قيام مي ، و در عرفات آنجائي كه رسول خدارفت مي

 پيشنهاد امارت
مرتبه به ايشان پيشنهاد امارت دادند، حتي كه بسا اوقات بـا ارعـاب و تهديـد     چندين

گويـد: آنگـاه كـه     مـي  ضرت حسـن بـن علـي   قتل همراه بود ولي ايشان نپذيرفتند، ح
مردم گفتند شما رهبر ما هستيد و فرزنـد   به شهادت رسيد به ايشان حضرت عثمان

بيعت كنيم، فرمود سـوگند بخـدا تـا بتـوانم      تان سرور و آقاي ما هستيد، بيائيد تا بر دست
اي خون ريخته شود. باغيان گفتند: حاضر شـويد و اگرنـه    خواهم كه بخاطر من قطره نمي

كشيم، او سخن اول را تكـرار كـرد، روزي مـروان بـن حكـم پـيش        ات مي تو را در خانه
ا از سرداران تان را بدهيد تا با شما بيعت كنيم، زيرا شم آمد و عرض كرد: دست ايشان
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عرب هستيد، و از فرزندان آقا و سرور اعراب هستيد، حضرت عبـداهللا پرسـيد: تـو اهـل     
دهـيم تـا بيعـت كننـد،      كني؟ گفت آنان را شكنجه و آزار مـي  مشرق را چگونه راضي مي

فرمود: قسم بخدا دوست ندارم كه هفتاد سـال حكومـت بدسـت مـن      حضرت عبداهللا
 ته شود.باشد و يك نفر بواسطه من كش

توانسـت مـردم را بـه صـلح و آشـتي       در تمام زندگاني از تفرقه نفرت داشت و تا مي
گفت اگر كسي مرا به سوي نماز و كارهاي خير دعوت بدهد  نمود. و بارها مي تشويق مي
كنم، ولي اگر شخصـي بـه جنـگ بـرادر مسـلمان و بـردن مـالش صـدا كنـد،           اجابت مي

 پذيرم. نمي
شنيدند كـه بـا خـودش     گفتند دست بيعت بدهيد، مي ايشان ميبعضي از كساني كه به 

كشـند و   كنم كه شمشير در دست دارند و يكديگر را مـي  گفت من از مردم تعجب مي مي
 گويند دست بده تا با تو بيعت كنيم. باز مرا مي

يد چـرا  هست پرسيد: شما كه صحابي رسول اكرم از ايشان روزي حضرت نافع
 اي؟ باز داشته رت عليخودت را از ياري حض

گفت: حرمت خون مسلمانان مرا باز داشته، زيـرا خداونـد ريخـتن خـون مسـلمان را      
 حرام كرده است و فرموده:

﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَ� َّ ِ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  َنةٞ فِتۡ  ََُ�ونَ  َ�  َح ّ  .]193: ة[البقر ﴾َِ
پرستان  وز چرا بجنگيم، با بتما با مشركان جهاد كرديم تا دين از آن خداوند شد و امر

كه خانه خدا را پر از بت كرده بودند جهاد كرديم، تا اين كه خداوند بتـان را از سـرزمين   

خوانـد بجنگـيم؟ موضـع او     مـي » ال إله إال اهللا«اعراب خارج كرد و آيا امروز با كسي كه 

موضـعي را   نسبت به فتنه و آشوب ميان مسلمانان آنگونه بود و از ترس و بزدلـي چنـين  
شان چنين راهـي را در   انتخاب نكرده بود، بلكه بنابر آرزوي حيات مسلمين و حفظ خون

 فرمايد: پيش گرفته بود و بقول خداوند تمسك نمودند كه مي

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ْ َََ�ٰ  َوَ�  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ ْ َ�َتفۡ  زَُعوا  .]46[األنفال:  ﴾رِ�ُحُ�مۡ  َهَب َوََذۡ  َشلُوا
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شـويد   و رسولش فرمان بريد و با همديگر نزاع مكنيد كه در آن صورت سست ميو از خدا «
 .»رود تان از بين مي و قدرت

 زهد و تقوي
شخصي مالدار و با درآمد فراواني بود، ولي شب قبل از  بحضرت عبداهللا بن عمر

ـ   او را به زهد و كناره خوابيد، زيرا پيامبر ه درآمد نميتقسيم هم ل بـه  گيري از دنيـا و مي
 آخرت تشويق كرده و فرمودند:

ْ�يَا فه  ُ�نْ « ِّ نَّك  ا
َ
َ �ٌب، ََ وْ  َغره

َ
 ».َسبهيٍل  َعبهرُ  أ

 .»در دنيا چنان زي كه تو شخص فقير و يا مسافر هستي«
و خود حضرت عبداهللا گفت شب كه فرا رسيد در انتظار صبح مباش، و چـون صـبح   

 زندگاني را قبل از مرگ غنيمت بدان. شد منتظر شب مباش، س�متي را قبل از بيماري و
 گويد: مي حضرت ايوب بن وائل

هزار درهم و يك چادر آوردند كه مـن او را ديـدم،     4روزي براي حضرت عبداهللا
يدم مگـر  اش رفـتم و پرسـ   كنم، فوراً بـه خانـه   در روز بعدي براي الغش علف قرض مي

ر نياوردند؟ گفتنـد: بلـه! پـس    چهار هزار درهم و يك چاد ديروز براي حضرت عبداهللا
 كرد؟ چرا امروز براي الغش علف قرض مي

اش انـداخت و   چون او ديروز همه آنها را قبل از شب تقسيم كرده و چادر را بر شـانه 
 بيرون رفت، وقتي كه برگشت چيزي همراهش نبود.

 پرسيديم: چادر كجاست؟ گفت به فقيري بخشيدم.
ه بازار آمد و بر بلندي ايستاد و بـا صـداي   دست را بر دست زد و ب حضرت ايوب

 كنيد؟ آوري مي بلند فرياد زد كه اي تاجران (تجار) چرا مال جمع
هزار درهم درآمد و يك چادر خـويش را در همـان يـك روز بـين      4حضرت عبداهللا 

 كند. كند و براي الغش علف قرض مي فقراء و مساكين تقسيم مي
 فرمود: و نسبت به او پيامبر
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، َ�بْدُ  الرُّجُل  ْعمَ نه « ه َّ ِّ  َكنَ  لَوْ  ا ََ نَ  يُ يَْكُث  اللّيْله  مه ََ.« 
 .»عبداهللا (بن عمر) نيكوترين فرد است اگر تهجد بخواند«

 هيچگاه نماز تهجد را ترك نكرد. پس از آن حضرت عبداهللا
كند كه از ميان همه جوانان قـريش حضـرت    روايت مي حضرت عبداهللا بن مسعود

 هللا خودش را بيشتر از دنيا باز داشت.عبدا
 گويد: مي بو حضرت جابر بن عبداهللا

داد و به آن  غير از حضرت عبداهللا هريكي از ما به مال و دنيا از خود گرايشي نشان مي
 مند بود. ع�قه

 گويد: مي و سدي
بـر   ند هيچكس از ما مگر حضرت عبداهللاي كه من ديدم معتقد بود از جمع صحابه

 گويد: مي /از ميان ما تشريف بردند باقي نماند. و حضرت طاوس الي كه پيامبرآن ح
 ام. كسي پرهيزگارتر از حضرت عبداهللا نديده

 گويد: مي ميمون بن مهران حضرت
به سرقت بردند، ساربان را  گروهي از دزدان حروري نجده شتران حضرت عبداهللا 

 ه سرقت برده اند.آمد و گفت همه شتران را دزدان ب پيش ايشان
پرسيد تو چگونه رها شدي؟ گفت چون من شما را از آنـان بيشـتر    حضرت عبداهللا

 گويد: مي دوست داشتم پيش شما برگشتم، ب�فاصله او را آزاد كرد. و ابوعثمان 
كنيزي بنام رمثه را زياد دوست داشت كه آن را آزاد كـرد و گفـت    حضرت عبداهللا

 وده است:چون شنيدم كه خداوند فرم

ْ  ََن﴿ ّ َۡ ٱ َ�َنالُوا ِِ  ٰ َّ ْ  َح  ﴾ُ�ِّبونَ  ِمّما َُنفُِقوا
 .»هرگز به نيكي دست نيابيد تا آن كه از آنچه دوست داريد ببخشيد«

اي به قيمت چهل هزار درهم خريد و آزاد كرد كه آن غ�م گفت: سرورم  روزي برده
 ل هزار درهم نيز به او داد.چون مرا آزاد نموديد چيزي براي امرار معاش بدهيد چه
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و بار ديگر پنج برده خريد و جهت اداء نماز ايستاد، آنان نيز پشت سرش اقتداء 
 كردند، چون نماز به پايان رسيد پرسيد شما براي چه كسي نماز خوانديد؟

گفتند براي خداوند، گفت شما بخاطر خداوند آزاد هستيد و بسا اوقات در يك 
داشت  داد و هرگاه چيزي را بسيار دوست مي درهم صدقه مي مجلس يك مرتبه سي هزار

اي  كرد، و گويا بردگانش اين را دانسته بودند كه ايشان برده آن را در راه خداوند انفاق مي
 كنند. را كه باتقوي باشد آزاد مي

بعضي از مردم به ايشان  ،كرد ديد فوراً آزادش مي و چون حضرت عبداهللا او را مي
دهند، فرمود هركسي ما را به خاطر خداوند فريب دهد ما  ن تو را فريب ميگفتند بردگا

 پذيم. فريبش را مي
 گويد: مي حضرت نافع

لَمۡ ﴿: چون آيه مباركه  للحضرت عبدا
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ َّ ِ ْ َءاَمُنوٓ  ل ن ا

َ
ِ�ۡ  قُلُو�ُُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  رِ َِ

ِ ٱ گويد حضرت  افتاد. مي بيهوش بر زمين ميكرد تا اين كه  را ت�وت مي .]16[الحديد:  ﴾َّ
 عبداهللا قبل از رحلت بيشتر از هزار انسان را آزاد كرد.

روزي سائلي پيش او آمد به پسرش گفت: به او ديناري بدهيد، چون سائل برفت 
 پذيرد؟ دانيد خداوند از چه كسي مي پسرش گفت خداوند از شما به پذيرد، فرمود آيا مي

 گويد: پذيرد! و خودش مي ن ميخداوند از نيكوكارا
رحلت نمودند من ساختماني بناء نكردم و درخت نخلي هم  از روزي كه پيامبر

 غرس ننمودم.
 گويد: و ميمون بن مهران مي

وارد شدم و هرچه از قبيل لحاف تشك و فرش و  من در منزل حضرت عبداهللا
بخل ايشان نبود، بلكه ايشان  غيره بود تقريباً صد درهم ارزش داشتند، و اين بنابر فقر و

را براي خويش دستور حيات عملي  اوتمندي بودند، ولي توصيه پيامبردار سخ سرمايه
 اش نهادند و فرمودند: قرار داده بودند، دست بر شانه
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ْ�يَا فه  ُ�نْ « ِّ نَّك  ا
َ
َ �ٌب، ََ وْ  َغره

َ
 .»َسبهيٍل  َعبهرُ  أ

 اخالق
 گويد: مي /حضرت مجاهد
رفتم تا او را خدمت كنم، ولي او مرا خـدمت   ضرت عبداهللا بن عمرمن به همراه ح

 كرد.
 گويد: سالم مي

اي را لعنت نكرد بجز يك برده كه او را آزاد كرد، و بنـابر   هيچ برده حضرت عبداهللا
و جمله را ناتمام گذاشت » اللهم الع«اي را لعنت كند كه گفت  روايتي ايشان خواست برده

 اين كلمه را تلفظ كنم. و فرمود دوست ندارم
 گويد: مي زيد بن اسلم

اش  را دشنام داد، او ساكت بود چون بـه در خانـه   شخصي حضرت عبداهللا بن عمر
از نسـب واليـي    و فرمود من و بـرادرم عاصـم بـن عمـر    رسيد به سوي او نگريست، 

در امنيت و  برخورداريم. به ايشان گفته شد كه تا زماني كه شما در بين مردم هستيد، مردم
برند، خيلي ناراحت شد و به گوينده گفت: شـايد شـما از اهـل عـراق      آسايش به سر مي

 بندم؟ ام را مي دانيد چرا در خانه هستيد، و نمي
 گويد: مي و خود حضرت عبداهللا

بيعت كردم و تا امروز آن را نقض و تبديل ننمودم و با هيچ آشـوبگري   من با پيامبر
 را از خوابش بيدار نكردم. همراه نشدم و مؤمني

 
 

 وفات
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ـ   بعد از وفات رسول اكرم د، و هـيچ امـري از دسـتورات    شصت سال زنـدگي كردن
 بر او پوشيده نماند. ابشو اصح پيامبر

 گويد: مي /اما مالك
شصت سال در اس�م فتوي دادند و مردم از اقصـي نقـاط پـيش او     حضرت عبداهللا

 آمدند. مي
در حـرم بودنـد كـه     ج بن يوسف به مسجدالحرام ايشانجازمان حمله نيروهاي ح

نيزه يكي از سربازان حجاج به او اصابت كرد و مجروح شد، و چون حجاج بـه عيـادتش   
رفت پرسيد چه كسي شما را مجروح كرده است؟ فرمود تو مرا كشتي، حجاج گفت مـن  

 رد.چگونه؟ گفت در حرم امن الهي س�ح آوردي، يكي از يارانت مرا مجروح ك
يد و در سالگي به شـهادت رسـ   84هجري در سن  74و بر اثر همان جراحت در سال 

 .مقبره مهاجرين مدفون گشت
 پايان



 
 

 بعبداهللا بن عمرو بن العاص

 مالك دو شتر

 نام و نسب
 نام: عبداهللا.

 نام پدر: عمرو بن العاص.
 كنيت: ابومحمد يا ابوعبدالرحمن.

 محل تولد: مكه مكرمه.

 والدت، اسالم
متولد شد، و از پدرش سناً ده سال كوچكتر بـود و   هفت سال قبل از هجرت پيامبر

ن آورد كه نـامش عاصـم   با مهاجرين به مدينه منوره هجرت كرد، و جلوتر از پدرش ايما
 نامش را به عبداهللا عوض كردند.  بود. پيامبر

 مشخصات
و سـر و ريشـي سـفيد    اي زيبا، رنگي سرخ، اندامي درشت  شخصي بلندقامت، با قيافه

 بود كه بنابر روايتي در آخر عمر نابينا شد.

 مقام علمي
شخصي عالم، حافظ، مفسر، محقق در آيات و احكام قرآن مجيد و عامل بـه   ايشان

 اوامر و نواهي آن بود.
 نيز چنين بود. در احاديث پيامبر
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و از رسـول  روايـت كـرده انـد     كه بيشترين احاديث را از پيـامبر  و از كساني است
 را بنويسد. اجازه خواست تا احاديث ايشان اكرم

شـنوم   هرچـه از شـما در هرحـال مـي     مپس اجازه يافت آنگاه پرسيد يا رسول اكـر 
 بنويسم فرمود:

» صــادقيه«اي بنــام  گــويم، روايــاتش را در صــحيفه آري، مــن جــز حــق چيــزي نمــي
 آوري كرد. جمع

 گويد: مي حضرت ابوهريره
كـرد و   بداهللا از من بيشتر احاديث روايـت نكـرده، چـون حفـظ مـي     شخصي غير از ع

يت كـرده از  كردم. بنابراين، احاديثي كه حضرت عبداهللا روا نوشت و من فقط حفظ مي مي
P11Fبيشترند، او تورات را نيز خوانده است روايات حضرت ابوهريره

1
P. 

 تقوي و زهد
آمد و از  خدمت پيامبركرد، پدرش  عبادت مي ها تا صبح شد و شب هرروز روزه مي
 او را خواستند و فرمودند: او شكوه كرد، پيامبر

ات نيز بر تو حقي دارد و همچنين پروردگارت بـر   جسم تو بر تو حقي دارد و خانواده
 تو حقي دارد.

پس شب عبادت كن و بخواب، روزه نگه دار و افطار كن، و در هر ماه سـه روز روزه  
خـتم قـرآن مجيـد گفتگـو كـرد،      در بـارۀ   است. و با پيامبرروزه تمام دهر  شو كه برابر

توانم و چندين  فرمودند: هر ماه يكبار قرآن را ختم كن، گفت من از اين بيشتر مي پيامبر
اي يكبـار خـتم قـرآن     فرمودنـد: در هفتـه   را تكرار كرد. تا اين كه پيامبر اش بار خواسته

 بنماي.

                                           
در  يشان به شام رفت و حضرت ابوهريرهاند، چون ا بيشتر ر حال حاضر روايات حضرت ابوهريرهالبته د -1

 »جممتر«مدينه منوره مركز علم ماند و از او شاگردان بيشتري استفاده كردند. 
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 گويد: مي /حضرت مجاهد
گرفـت و بـه    چون پير و ناتوان شد بسا روزهاي پي در پـي روزه مـي  حضرت عبداهللا 
گفـت: اگـر اجـازه     رد، ميك شد، و قرآن مجيد را هم چنين ت�وت مي تعداد آنها روزه نمي

پيمـان بسـتم و    تر بود، ولي با ايشـان  كردم برايم بهتر و آسان را قبول مي رسول اكرم
 دانم. حال نقض آن را درست نمي

نمـود و گريـه    شد و چراغ را خاموش مـي  به عبادت خداوند مشغول مي تمام شب را
كرد تا اين كه چشمانش ضعيف شدند. ولي فرمود قطـره اشـكي كـه بخـاطر خداونـد       مي

 تر است. بريزم از تصدق هزار دينار دوست

 از سخنان ايشان

ِ ٱ ِ� يُؤۡ ﴿ بنابر لطف خداوند كه ٓ  َمن َمةَ كۡ ۡ� ۚ �ََشا وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن ُء
ُ
 �َخۡ�ٗ  أ

 .]269: ة[البقر ﴾�َكثِ�ٗ 
دهد، و آن كه فرزانگي داده شد خير فراواني  هركسي را شايسته بداند فرزانگي مي« ترجمه:
 .»بدو داده شد

 ايشان سخنوري حكيم و عالمي دانشمند بودند.
و گويد: من خواب ديدم كه در يك دست عسل و در دست ديگر روغن دارم  مي

 خوابم را تعريف كردم. ليسيدن آنها هستم، پيش رسول اكرممشغول 
خواني كه هردو را خواند و مطالب و مفاهيم آن دو را  فرمودند قرآن و تورات را مي

هاي قرآن مجيد و اخبار  درك و دانش بزرگي كسب نمود كه در علم تفسير و داستان
دانستيد به پاس احترام آن،  را مي قيامت مرجع قرار گرفت، و گفت: اگر شما ارزش علم

كشيديد كه  شديد و از شوق آن فرياد مي كرديد كه خسته مي آنچنان سجده مي
توانيد گريه كنيد خودتان را به شكل  گرفت، پس گريه كنيد و اگر نمي تان مي صداهاي

 گريه كنندگان درآوريد.
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قراء و مساكين اين شود ف شويد، پرسيده مي و گفت: شما در پيشگاه خداوند جمع مي
 امت كجا هستند؟
گويند:  شود: با خودتان چه همراه داريد؟ مي خيزند، به آنان گفته مي گروهي برمي
ها را به ديگران عطاء كردي و ما مورد امتحان  داني، اموال و حكومت خدايا تو بهتر مي

 فرمايد: راست گفتيد. واقع شديم و بر آن صبر كرديم. خداوند مي
شوند و صاحبان اموال در شدت حساب  لوتر از ديگران وارد بهشت ميپس آنان ج

 مانند. مي
هاي مؤمن در شكم پرندگاني سبززنگ چون سارمي باشد كه  و گفت: ارواح انسان

 شود. هاي بهشت به آنها رزق داده مي شناسند، و از ميوه يكديگر را مي

 راستگوئي و سخاوت
تگو، امـين، امانتـدار و سـخي بـود. و ايـن      شخصـي راسـ   او مانند همه ياران پيامبر

رساند و  شنيده بود كه راستي انسان را به نيكي مي آور نيست، زيرا از رسول اكرم عجبت
گويـد تـا آن كـه نـزد      كند، و شخصي راست مـي  نيكويي انسان را به بهشت راهنمائي مي

 شود. خداوند از گروه صديقان مي
عمل كند و خود را از نفاق پاك سازد بـه   اش چون مرگش فرا رسيد خواست به وعده

كساني كه در كنار او بودند، گفت مردي از قريش جهت خواستگاري دخترم آمـده و مـن   
 ام. او را وعده داده

خواهم پروردگارم  اكنون شما گواه باشيد من او را داماد نمودم، سوگند به خداوند نمي
 را با ثلث نفاق م�قات كنم.

ز قاريان بصره حج كردند و قبل از برگشتن سوگند ياد كردند تـا  طبق روايتي گروهي ا
گرديم،  را م�قات نكنيم و برايمان حديثي روايت نكند برنمي رما شخصي از ياران پيامب

در  بشروع به جستجو نمودند تا اين كه به آنان گفته شد حضرت عبداهللا بـن عمـرو  
قامت ايشان رسيدند بـيش از سيصـد   پايين مكه مكرمه منزل كرده است، و چون به محل ا
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شتر ديدند، پرسيدند اين شتران از چه كسي هستند؟ گفتند از حضرت عبداهللا بـن عمـرو   
ايم ايشـان شخصـي    شان از آن خودش هستند حالن كه ما شنيده ، پرسيدند. آيا همۀب

بسيار متواضع اند. گفتند: صد شتر براي حمل و نقل همراهـان اوسـت، و دويسـت شـتر     
 آيند. ر براي ضيافت ميهمانان و افرادي هستند كه از جاي ديگر به آنجا ميديگ

 د تعجب نكنيد، زيـرا حضـرت عبـداهللا   كنيم! گفتن مردي از آنان گفت ما تعجب مي
داند ميهمانان را زاد و توشه فراوانـي بدهـد.    دار است كه بر خود لزم مي شخصي سرمايه

و راهنمائي كنند، گفتنـد: او الن در مسـجدالحرام   پس از آن خواستند كه آنها را بر محل ا
هـايش   اي نشسته و كفش است، چون به آنجا رفتند ديدند كه كنار كعبه در چادر و عمامه

هايش را در راه خداوند انفاق كرده و بـراي خـود    بر كتف چپ او آويزانند و تمام دارائي
سـيد كـه روز قيامـت گفتـه     تر چيزي باقي نگذاشته است. چرا چنين كرده است؟ زيرا مي

 شود: مي

ذۡ ﴿
َ
َۡ ٱ َحَياَُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]20[األحقاف:  ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َياّ�

 . »برداري كرديد تان را در زندگي دنيا بهره شما لذايذ و خوشيهاي«ترجمه: 
داران در شدت  مالشوند و  داران وارد بهشت مي گفت: فقراء جلوتر از سرمايه و او مي

 مانند. حساب باقي مي
كرد و فقر را دوست داشت تا اگر روز قيامت شود بگويد من  اموالش را تقسيم مي

 دار نبودم. سرمايه

 ضع او نسبت به جنگ ميان مسلمانانمو
اش را در عبادت زهد و تقوي گذرانـد تـا    تمام زندگي بحضرت عبداهللا بن عمرو

ميـان  اخت�ف و جدايي كشـانده شـدند و در  مانان به نزاع، اين كه آشوب برپا شد. و مسل
اخت�ف و دودسـتگي ايجـاد شـد كـه هريـك از خـود رأي و        و معاويه سيدنا علي

 اجتهاد و ياراني داشتند.
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بـود، ولـي فرزنـدش     از يـاران معاويـه   پدر حضرت عبداهللا عمرو بن العاص
زندش را در ميان مسلمانان با محبـت و  دانستند، او چون جايگاه فر گيري را لزم مي كناره

جنـگ ويرانگـر از طرفـداران     در اين ديد، دوست داشت كه حضرت عبداهللا اعتماد مي
باشد كه با پايان يافتن جنگ جمل پيش حضرت عبداهللا آمد و گفت: خويشـتن   معاويه

شود. حضرت  را جهت مبارزه در جنگ صفين آماده كنيد، چون جنگ به زودي شروع مي
از من پيمان گرفتـه انـد كـه     جنگم و حال آنكه رسول اكرم من ميگفت آيا  داهللا عب

 .شمشير بر گردن مسلمان نزنم؟!
هرچه عمرو سعي كرد حضـرت عبـداهللا جـواب رد داد، ولـي او اصـرار داشـت كـه        

در جنگ همراهش شود، باآلخره از سياست و تجربه كـار گرفـت، از    حضرت عبداهللا 
بستي بـه يـاد داري؟    ين عهد و پيماني را كه با پيامبريد: آيا تو آخرحضرت عبداهللا پرس

 آنگاه كه دست تو را در دستم نهادند و فرمودند:
با خواهم در اين جنگ با ما همراه شوي،  پدرت را اطاعت كن. پس حال من از تو مي

گير شد و رأي صائب خـويش را رهـا كـرد و     غافل شنيدن اين كلمات حضرت عبداهللا
خويش را مجبور به اطاعت و پيروي پدر دانست و با ناراحتي و عزم ايـن كـه در مقابـل    

اي نداشته باشم، به همراهـي   كشم و در اين جنگ ويرانگر بهره هيچ مسلماني شمشير نمي
دسـتور بـه    ه پدرش نگريست و گفت: اگر پيامبراو حركت كرد و در ميدان جنگ رو ب

آمـدم و خـودش را از    د هرگز اين مسير را همـراه تـو نمـي   دادن فرمانبرداري از تو را نمي
ام و نيزه و شمشيري  ميدان معركه كنار زد و سوگند ياد نمود كه من در آن تيري نيانداخته

مرا گفتند: از پدرت اطاعت  ستور پدرم شركت كردم، چون پيامبرام و من فقط به د نزده
كـردار، محبـت بـرادران مسـلمان،     كن و تمام زندگاني را با صـراحت گفتـار و صـداقت    

بسته بـود بـه پايـان رسـاند. و هميشـه       بندي بر عهدي كه با پيامبر شهامت ديني و پاي
گفـت: چگونـه وارد جنـگ     كـرد و مـي   خويشتن را بر شركت در جنگ صفين م�مت مي

 شدم؟
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 چرا در جنگ با مسلمانان همراه شدم؟
گفـت: سـوگند    مردم و مـي  آن ميسوگند بخداوند دوست داشتم كه ده سال جلوتر از 

بخدا نه تيري انداختم و نه بـا شمشـير و نيـزه كسـي را مجـروح كـردم، كـاش! حاضـر         
كـنم و بـه تـو روي     شدم، خدايا، در اين مورد از شما طلب آمـرزش و اسـتغفار مـي    نمي
 آورم. مي

 وفات
 در تاريخ وفات ايشان علماء اخت�ف دارند.

ان حكومت يزيد بن معاويه در روز چهارشـنبه  گويد: در زم مي /حضرت امام احمد
را  67الحجه سال شصت و سه هجـري وفـات كـرد و ديگـران سـال        بيست و هشتم ذي

 گرفته اند.
يحيي بن عبداهللا معتقد است كه او در زمينش در سبع محلي از فلسطين وفات نمـود،  

 و برخي گفته اند در مصر رحلت نمود. واهللا اعلم.
 پايان



 
 

 ببكر صديق رحمن بن ابيحضرت عبدال

 يكي از قهرمانان جنگ يمامه

 نام و نسب
 نام: عبدالرحمن.

 .نام پدر: حضرت ابوبكر
 .نام مادر: ام رومان سلمي

 .لخواهرش: ام المؤمنين حضرت عايشه صديقه
 كنيت: ابوعبداهللا يا ابومحمد.

 جايگاه
رش حضـرت ابـوبكر   باشد، و اين افتخار را دارد كـه پـد   يكي از رهبران مسلمانان مي

 است. صحابي يار غار و برادر اس�مي پيامبر صديق 
بـر سـينه    شد كـه رسـول اكـرم    لوارد منزل حضرت عايشه روز وفات پيامبر

 المؤمنين تكيه داده بودند. ام
ـ   لمسواك تري در دست داشت، حضرت عايشه  ا جويـدن  مسواك را گرفـت و ب

زدن مشغول شدند دعا فرمود  امبر به مسواكداد، و چون پي نرمش كرد و به رسول اكرم

َهيُق  اللُّهمّ « ْعَ  الّر
َ
 .»األ

در دعا گفتنـد اي بـار خـدايا! او را در     و گويا پيامبر. »خواهم يق اعلي ميخداوندا رف«
 بهشت برين همراه من بگردان.
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 اسالم آوردن
 رت كرد.زمان صلح حديبيه مسلمان شد و قبل از فتح مكه به مدينه منوره هج

شدن يكي از دشمنان اس�م بود كـه آرزوي كشـتن پـدرش را داشـت،      قبل از مسلمان
وگيري دين عداوت او روز احد آشكار شد، وقتي كه قريش با تمام قواي خويش براي جل

 به ميدان آمدند. اس�م و مبارزه پيامبر
ـ     بـه  رد عبدالرحمن در صف مشركان بود و چون دو لشكر بهـم رسـيدند او جهـت نب

ن در مقابـل يكـديگر آمدنـد،    اش برخاسـت، چـو   به مبارزه ميدان آمد كه سيدنا ابوبكر
را صدا زدند كه شمشير را در غ�ف كن و برگـرد، و مـا را از    حضرت ابوبكر پيامبر

 مند ساز. وجودت بهره
شـود، و از   خبر دادند كه بـزودي عبـدالرحمن مسـلمان مـي     گويا خداوند به پيامبر

 بـه حضـرت ابـوبكر    گيرد. و بنـابراين، رسـول خـدا    ر ميمانان اس�م قرابهترين قهر
دستور دادند كه شمشير را در غ�ف كنيد و برگرديد و مـا را از وجـود خـويش مسـتفيد     

 بگردانيد.
يابد، و به  شدن و اسارت نجات مي  چون غزوه احد به پايان رسيد عبدالرحمن از كشته

صحنه نبرد پدرش در جنگ احد از جلوي چشـمانش  گردد ولي هميشه  مكه مكرمه برمي
رود. و هر وقت شب و روز در خواب و بيداري در تنهـايي و مجـالس از خـود     كنار نمي

 .پرسيد: چه اقدامي كردم؟! مي
كند؟ آن پدري كـه او را خـوب    اي است كه پدرش را وارد به كشتن او مي آنچه عقيده

 مثال است؟ ردباري بيداند كه داراي چه عقلي كامل و علم و ب مي
اي كه قبول كرده راست و درست است،  بدون ترديد پدر حق است و آن دين و عقيده

و اين افكار او را رها نكرد تا اين كه در زمان صلح حديبيه با خواست قلبي و ع�قۀ كامل 
شود و از مردان قهرمان و نيكوكار اس�م به حسـاب   پذيرد و مسلمان مي دين اس�م را مي

 آيد. يم
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 جهاد
در فتح مكه و شام شريك شد و در جنگ يمامه از خود رشادت و جوانمردي بجـاي  
گذاشت كه هفت نفر از افراد لشكر مسليمه كـذاب را كشـت و محكـم بـن طفيـل يـاور       

 مسليمه را از پاي درآورد.

 جنگ يمامه
بسياري از قبايل عرب مرتد  و آغاز خ�فت حضرت ابوبكر با رحلت رسول اكرم

 شدند و نماز و زكات را انكار كردند.
و دردناكي مواجـه  با تحولت گوناگون  اي خ�فت حضرت ابوبكر صديقپس ابتد

و مسئوليت در پيشگاه خداوند و تاريخ  بنابر جانشيني رسول اكرم شد. و حال ايشان
 انسانيت چه عكس العمل نشان دهند؟

اي تعقيب و مبـارزه مرتـدين   بر گ به فرماندهي حضرت خالد بن وليدلشكري بزر
هـا   كردن از بالي كوه فرستاد كه برخي از آنان را با آتش و بعضي ديگر را با سنگ و پرت

مورد حمله قرار دادند. تا آنان از بـيم و هـراس لشـكر مسـلمانان در شـهرهاي مختلـف       
قدس متواري شدند، و بسياري از كردارشان توبه كرده و مسلمان گشتند، و در اين جهاد م

هايي نشان داد. بطوري  از خويش رشادت و جوانمردي بكر حضرت عبدالرحمن بن ابي
كه تعداد هفت نفر از افراد لشكر مسيلمه كذاب را به ه�كت رساند، و چون متوجـه شـد   
كه محكم بن طفيل ياور مسيلمه كذاب در جايي ديگر سنگر گرفته و مسلمانان را هـدف  

شـدن او   فوراً او را هدف گرفت و از پاي درآورد كه با كشتهدهد،  رگبار تيرهايش قرار مي
 و فتح آن لشكر مسلمانان توانستند كه براحتي بر مسيلمه دست يابند.

شدن مسيلمه جمع مرتدين  او و دويست هزار نفر از يارانش را نابود كردند كه با كشته
ل دوبـاره پـرچم   متفرق شدند، و اكثرشان به ه�كت رسيدند و در مدت كمتر از يك سـا 

 العرب به اهتزاز درآمد و اساس دين اس�م استوار گشت. ةاس�م بر تمام جزير
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ِ ِ�َ ٱَُۡعۡلَيا﴿ تا باشد كه َّ َِمُة ٱ ََ ٰ  َو ََ ِيَن َ�َفُرواْ ٱلّسۡف َّ كه سخن « .]40: التوبة[ ﴾َمَِمَة ٱ

 .»كافران پست و سخن اهللا بلند و برتر است

 دامني صداقت و پاك
كنـد،   حديث روايـت مـي   بكر كي از راويان حديث از حضرت عبدالرحمن بن ابيي
ام، و چگونـه دروغ   كنم كه از او دروغي نشنيده گويد اين حديث را از كسي روايت مي مي

و برادر ام المؤمنين حضرت عايشـه   ن كه او فرزند حضرت ابوبكر صديقبگويد؟ حال
 است؟ لصديقه

گرفـت حضـرت    بـراي يزيـد بـن معاويـه بيعـت مـي       چون مروان بن حكم از مـردم 
شناخت  مخالفت خويش را صراحتاً اع�م كرد. چون يزيد را از نزديك مي عبدالرحمن

كردن بـا او راضـي نشـد و     دانست، لذا بر بيعت بندوباريهايش را مي و اخ�ق، اعمال و بي
 براي نابودي آن قيام كرد و مردم را عليه او برانگيخت.

سجد سخنراني كرد و مردم را به اطاعت و پيروي از يزيد تشويق نمـود، و  مروان در م
ت. و گفت خداوند يزيد را در نظر اميرالمؤمنين معاويه مناسب براي خ�فت دانسـته اسـ  

 كنند. را جانشين خويش تعيين مي حضرت عمر آنگونه كه حضرت ابوبكر صديق
ت كه شما خ�فـت  سلطنتي اس با ناراحتي پرسيد: آيا اين نظام حضرت عبدالرحمن

 دانيد؟ حق پسرش مي را بعد از معاويه
براي خ�فت هيچكس از فرزندان و اهل بيتش  سوگند بخدا حضرت ابوبكر صديق

 را تعيين نكرد، چگونه معاويه دوست دارد كه خ�فت براي پسرش باشد.
تي كه خداوند مروان كه بسيار ناراحت شده بود بلند شد و پرسيد: آيا تو آن كسي نيس

ِيٱوَ ﴿ فرمود:» أحقاف«در سورۀ مباركه  ٰ  قَاَل  َّ يۡ ََِ� ّفٖ  هِ ِ�َ
ُ
ٓ  أ ََعِـَدانِِ�ٓ  َُّكَما

َ
نۡ  �

َ
ۡخـ أ

ُ
 َوقَـدۡ  َرجَ أ
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)P )12F1]17[األحقاف:  ﴾َِ َ�بۡ  ِمن ُقُرونُ َۡ ٱ َخلَِت 
P. 

دهيد كه  و آن شخص به پدر و مادرش گفت اف واي بر شما، آيا مرا وعده مي«ترجمه: 
 .»اند ها پيش از من گذشته حال آن كه نسلشوم و  ون آورده ميبير

لعنت  سر آن شخص نيستي كه او را پيامبرحضرت عبدالرحمن گفت: آيا تو پ
از ماجرا خبر شد مروان را پرسيد: تو به  لكردند؟ و چون حضرت عايشه صديقه
 اي؟ حضرت عبدالرحمن چنين و چنان گفته

 ورد او نازل نشده است.اي اين آيه در م تو دروغ گفته
و بنابر روايتي فرمود: در مورد خانواده ما جز آيه برائت من چيزي ديگر نازل نشده 

 است.
برهان قاطع و واضحي است كه هدف از آيه مذكور  لپس ك�م حضرت عايشه

حضرت عبدالرحمن نيست، چون او نافرمان پدر و مادر نبود و بر كفر نماند، بلكه 
 قرار گرفت. اران برگزيده رسول اكرمشد و از يمسلمان 

گيرد، آنگونه كه در آيه بعدي بيان  حكم آيه مذكور هر كافر نافرمان والدين را دربر مي
 شود. مي

﴿ ٰ ََ ْو
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َم�ٖ  ِ�ٓ  ُل َقوۡ َۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َحقّ  َّ

ُ
َُّهمۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  لِِهمَ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  أ ِِ 

ْ َ�نُ   .]18[األحقاف:  ﴾١ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  وا
هائي كه  اند كه وعده عذاب خداوند بر آنها محقق شد، از ميان امت اين گروه آن كساني«

 .»ها هرآينه ايشان از زيانكاران بودند پيش از ايشان گذشته اند، از ميان جنيان و انسان

د، چنانچه خداوند گردان شد نابود مي و دين اس�م آنچه را كه قبل از آن انجام مي
 فرمايد: مي

ِينَ  قُل﴿ َّ ِ ْ َ�َفُروٓ  َّ ْ  ِِن ا غۡ  يَنَتُهوا  .]38[األنفال:  ﴾َسلََف  قَدۡ  ّما لَُهم َفرۡ ُُ

                                           
كه شوم؟ در حالي  دهيد كه بيرون آورده مي كسي كه به پدر و مادرش گفت واي بر شما، آيا به من وعده مي« -1

 .»اند ها از جهان رفته پيش از من نسل
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به كساني كه كفر ورزيده اند، اگر از كفرشان باز بيايند آن چه كه قب�ً انجام  بگو اي پيامبر«
 .»شوند داده ايد بخشيده مي

ناراحتي حضرت عبدالرحمن و رد بيعت يزيد خبر شد براي چون از جريان  معاويه
ها را به او  دوباره آن درهم م فرستاد كه ايشانحضرت عبدالرحمن صد هزار دره

 كردن يك درهم نيز اباء (خودداري) ورزيد. برگرداند و از قبول
ز گيري از بيعت ا فروشم؟ و بنابر كناره و گفت: آيا من دين خويش را به عوض دنيا مي

 اي از مكه مكرمه هجرت كرد. مدينه به ناحيه

 وفات
در فاصله شش ميلـي مكـه   » حبشي«اي بنام  آن چنان كه گفتيم از مدينه منوره به ناحيه

اش  مكرمه رفت، پس از مدتي اقامت در آنجا شبي در خواب رحلت نمود كه مردم جنازه
 را در قسمت پائين مكه مكرمه دفن كردند.

چون از وفاتش خبـر شـد فـوراً بـه مكـه مكرمـه بـراي         لحضرت عايشه صديقه 
اش كنار قبرش ايستاد و فرمود: اگـر زمـان مـرگ او حاضـر      زيارتش آمد و از غم جدايي

اش را از محل مرگش منتقل كنند. و آنگاه بـا دو   گذاشتم جنازه كردم و نمي بودم گريه نمي
د درد و انـدوهش را ابـراز   بيت از متمم بن نوبره كه در مرثيه برادرش مالـك خوانـده بـو   

 نمودند.
 وكنا كند ماين جذيمة برهة

 

 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
 

مدت زماني ما چون دو دانه يك خوشيه بوديم تا آن كه گفته شد هرگـز از يكـديگر   «
 ».شوند جدا نمي

 فلام تفرقنا كاين ومالكا

 

 لطول اجتامع مل نبت ليلة معا 
 

جدا شديم گويا يك شب بـاهم   اه كه من و مالك از همپس از مصاحبت طولني آنگ«
 ».ايم نبوده
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از  منوره گشت. حضرت عبداهللا بن عمر و قبرش را با چادري سايه كرد و به مدينه
كرد كه چشمش به چادر افتـاد فـوراً آمـد و آن را برداشـت و فرمـود: او را       آنجا عبور مي
د گواه بر فضل و برتـري حضـرت   خو كند و اين گفته حضرت عبداهللا مي عملش سايه

 دادند هست. عبدالرحمن و پاكي او از آنچه كه به او نسبت مي
 خداوند از ايشان راضي باد و او را راضي بگرداند.

 و ما را از رهروان ايشان بگرداند، آمين.
 پايان



 
 

 حضرت ثابت بن قيس

 سخنگوي پيامبر

 رديد.تنها كسي كه بعد از مرگ وصيت كرد و وصيتش اجراء گ

 نام و نسب
 نام: ثابت.

 نام پدر: قيس.
 سلسله نسب: ثابت بن قيس بن مالك بن امري القيس.

 قبيله: النصاري خزرجي.
 كنيت: ابومحمد يا ابوعبدالرحمن.

 جايگاه
 گفتند، آنچنان كـه حضـرت   مي نصار بود كه به او سخنگوي پيامبرايشان سخنگوي ا

سـخنران فصـيح و    ر بود، حضرت ثابـت مشهو حسان بن ثابت به شاعر رسول اكرم
 بليغي بود.

آمد و مردم جمع شدند و هريك آنچه را كـه مايـه    پيامبرو آنگاه كه وفد تميم پيش 
بيـان   افتخار و مباهات آنها بود ذكر كرد. آنگاه سخنگوي آنان بلند شد و سـخنان زيبـايي  

بليغي ايراد كرد  برخاست. و آنچنان سخنراني فصيح و كرد كه پس از او حضرت ثابت
 زده شدند و به او شهره آفاق گفتند. كه حاضرين شگفت

هـا  زمـين آفريـده او     وي در پاسخ فرمود: ستايش پروردگاري را سزاست كه آسـمان 
است كه در آنجا به تدبير امور پرداخته و علمش بر تمام كائنات فراگير و هرچيز از منبـع  

مانروا قرار داد. و از ميان بهترين مخلوقـات  فضلش سرچشمه گرفته و به قدرتش ما را فر
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را برگزيد كه نژادي برتر دارد و از همه راستگوتر است، و كتابش را بـر او نـازل    پيامبر
 كرد و او را امين مخلوقات دانست.

تا اين كه مردم را بسوي ايمان به خداوند دعوت كند و خويشاوندانش (مهاجرين) كه 
 د بشرند به او ايمان آوردند.بهترين و نيكوكارترين افرا

را قبول كرديم، پس ما  يم كه دعوت پيامبرو پس از آنان ما انصار اولين كساني هست
تمـيم اقـرع بـن     ياوران دين خداوند وزيران رسول او هستيم، بعـد از ايشـان شـاعر بنـي    

 بلند شد و چند شعر خواند. حابس
 تيناك كيام يعرف فضلناأ

 

 مكارمـالذا خالفونا عند ذكر إ 

 

 نا رؤوس الناس من كل معرشأ
 

 رض احلجاز كدارمأن ليس يف وأ 
 

 مرباغ يف كل غارةـن لنا الوأ
 

 ئمتكون بنجد أو بأرض التها 
 

نزد شما آمده ايم تا مردم برتري ما را بدانند، آنگاه كه در ذكر مباهات با مـا مخالفـت   «
مين حجـاز قبيلـه ماننـد بنـي دارم و     كنند. براستي ما سران همه مردم هستيم و در سرز مي

جود ندارد، در هر نبرد و حمله ربع غنيمت از ما است، چه در سرزمين نجـد باشـد و يـا    
 ».تهامه

 برخاست و او را جواب دادند. او شاعر اس�م حضرت حسان بن ثابتپس از 
 بني دارم ال تفخروا إن فخركم

 

 مكارمـباالً عند ذكر اليعود و 

 

 انتمتفخرون وهبلتم علينا 
 

 خادملنا خولٌ بن ظئر و 
 

شود، پيش مـا   بني دارم به خودتان مباليد كه فخرتان وقت ذكر مباهات برايتان وبال مي
 كنيد؟ آمده ايد و بر ما فخر مي

 و حالن كه شما زير دستان و خادمان ما هستيد.
مـاهرتر  پس گفتند سخنگوي آنان از سخنگوي ما برتر است و شاعرشان از شـاعر مـا   

 است.
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 شان شلوغي شد كه خداوند فرمود: و صداها بلند شد و در ميان

﴿ ٰ َهاََ ُّ َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ َ�ُعوٓ ََرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  َّـِ�ِّ ٱ تِ َصـوۡ  َق فَـوۡ  ََُ�مۡ َ�  لِ َقوۡ َۡ ٱبِـ ۥَ�ُ  َهـُروا

ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ 
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
ن لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 .]2[الحجرات:  ﴾٢ ُعُرونَ ََشۡ  َ�  ُتمۡ َوأ

گفتن با همديگر بـا او   اي مؤمنان صداي خود را بلندتر از صداي پيامبر مكنيد و مانند سخن«
 .»دانيد تان از بين برود، در حالي كه شما نمي بلند سخن نگوئيد، از اين كه مبادا اعمال

 پرهيزگاري
بودنـد. بنـابر حـديثي كـه      امـين  شخص بسيار متقي، پرهيزگـار، راسـتگو و   ايشان
 او را تعريف كردند و فرمودند: روايت كرده است، پيامبر ابوهريره

 .»نعم الرجل ثابت بن قيس شماس«

ْ َ�ُعوٓ ََرۡ  َ� ﴿: ثابت بن قيس چه مرد خوبي است كه با شنيدن اين آيه ۡص  ا
َ
ٰ أ بسيار  ﴾ََُ�مۡ َ�

رد منزل شد و در را بست و از ترس ترسيد و فكر كرد اعمالش نابود شده اند، حتي كه وا
 عذاب خداوند شروع به گريه و فرياد نمود و تا مدت چند روز از خانه بيرون نرفت.

حاضر  لش فرستادند، فوراً بخدمت پيامبراو را نيافت، شخصي به دنبا چون پيامبر
من  اي؟ عرض كرد اي رسول خدا شت كردهشد. پرسيدند چرا خودت را در منزل بازدا

 ترسم كه اعمالم نابود شوند، چون خداوند فرمود: وازم بلند است. و ميآ

﴿ ٰ َهاََ ُّ َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ َ�ُعوٓ ََرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  َّـِ�ِّ ٱ تِ َصـوۡ  َق فَـوۡ  ََُ�مۡ َ�  لِ َقوۡ َۡ ٱبِـ ۥَ�ُ  َهـُروا

ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ 
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 .]2[الحجرات:  ﴾٢ ُعُرونَ ََشۡ  َ�  َوأ

اي مؤمنان صداي خود را بلندتر از صداي پيامبر مكنيد و مانند يكديگر با او با صداي بلنـد  «
 .»دانيد تان نابود شود، در حالي كه شما نمي صحبت نكنيد كه مبادا اعمال

خواهي فرمودند: مطمئن باش كه تو از آنان نيستي و در دنيا زندگي راحت  پيامبر
 : آيد، و آنگاه كه آيه داشت و به آساني بر تو مرگ مي
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َ ٱ ِِنّ  ﴿ ِّب  َ�  َّ ُُ  ّ همانا خداوند هيچ متكبر مغروري را « .]18[لقمان:  ﴾فَُخورٖ  َتالٖ ُ�ۡ  ُُ
 .»دارد دوست نمي

او را تا چنـد روزي   بست و شروع به گريه كرد. پيامبر دوباره به منزل رفت و در را
، شخصي به سـراغش فرسـتادند چـون آمـد پرسـيدند چنـد روز اسـت كـه پيـدا          نديدند

 شوي؟ نمي
 گفت: من زيبايي و سيادت قوم خود را دوست دارم.

 ترسم كه نكند اين تكبر است و خداوند متكبران را دوست ندارد. مي
كني و به شـهادت   فرمودند: تو از متكبران نيستي، در دنيا به راحتي زندگي مي مبرپيا

شـهادت رسـيد و صـداقت نبـوت      شوي كه در جنگ يمامه به رسي و وارد بهشت مي يم
 را ثابت كرد كه در حقش خواهد آمد. پيامبر

 ان شاءاهللا تعالي

 صداقت و وفاداري
نمونه بارز و كامل صـداقت و وفـاداري بـود، و گفتـارش راسـت و عهـد و        ثابت

 كرد و مانند تمـام اصـحاب پيـامبر    ينمود و با بلندنظري سخاوت م پيمانش را ايفاء مي
دانست. بنـابر   اخ�ق و عادات اس�مي را آموخته و عمل بر نهج اس�م را بر خود لزم مي

ها رسـم   روايتي در جنگ بعاث بدست زبير بن باطا اسير شد. در زمان جاهليت بين عرب
كردند، پس  يتراشيدند و آزاد م اش را مي شد موهاي پيشاني بود كه چون سرداري اسير مي

 موهاي پيشاني حضرت ثابت را تراشيدند و آزاد كردند كه شاعر سرود:
 سري فككنا بالثمنكم من أ

 

 وجز ناصية كنا مواليها 

 

اسيران بسياري را بدون فديه با تراشيدن موهاي پيشاني آزاد كرديم و ما سـرور آنـان   «
 ».بوديم

 قريظه را صادر كردند. نيدستور كشتن همه مردان يهود ب و آنگاه كه پيامبر



 سفيران اسإلم  76

 

او را بخشـيد،   زبير بـن باطـا را نمـود كـه پيـامبر      درخواست عفو حضرت ثابت
 حضرت ثابت به زبير گفت بخاطر احساني كه بر من كرده بودي تو را آزاد كردم.

 كنند. هاي بزرگوار اين چنين رفتار مي گفت: بله، انسان
بـدون زن و فرزنـد چگونـه زنـدگي     پس از آزادي زبير به حضرت ثابت گفت: انسان 

 كند؟ مي
آنـان را   طلب آزادي زن و فرزندان او را كرد كه پيامبر از پيامبر حضرت ثابت

گونـه زنـدگي كنـد؟    آزاد كردند و براي بار دوم زبير گفت: انسان بدون مال و سـرمايه چ 
تحويـل   امـوالش را نيـز   قاضاي اموال او را كرد. و پيامبرت از پيامبر حضرت ثابت

 اند. كه همه اقوام و دوستانش كشته شدهدادند. بعد از آن زبير خبر شد 
شود؟ من بنابر احساني كه بر  گفت: بدون ياران چگونه زندگي مي به حضرت ثابت

 خواهم مرا به دوستان برسان. ام مي تو كرده
زياد  و طبق روايتي گفت: حمايت و ضمانت شما تمام شده، مرا به دوستانم برسانيد و

 از روي اجبار او را كشت. يد، تا اين كه باآلخره حضرت ثابتاصرار كرد كه مرا بكش

 جهاد
 نسبت به ثابت فرمودند: پيامبر 

يَش « يًدا، وَعه تََل  َحه ِْ يًدا، َوُ� َّةَ  َووَْدُخَل  َشهه  .»اََ
 .»شوي رسي و وارد بهشت مي كني و به شهادت مي با آسايش و سربلندي زندگي مي«

با شنيدن مژده شـهادت بسـيار خوشـحال شـد و هميشـه در انتظـار        رت ثابتحض
 بودند. رضاي خداوند و م�قات با پيامبر شهادت و رسيدن به

 آور نيسـت، چـون پيـامبر    و تعجباو زندگي را با سعادت و سربلندي بپايان رساند 
 چنين فرمودند:

ند، و مسـلمانان  لي رحلت نموداز دنيا به سوي رفيق اع ايام گذشت تا اين كه پيامبر
ب هاي زيادي از اعـرا  برگزيدند. و قبيله را به جانشيني پيامبر حضرت ابوبكر صديق
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حضـرت خالـد بـن    لشكر بزرگي به فرمانـدهي   مرتد شدند كه حضرت ابوبكر صديق
در اين جهاد مقدس شركت كردند و از خويش  گسيل داشت، و حضرت ثابت وليد

 خارق العبادتي نشان دادند.رشادت و جوانمردي 
در اين مبارزه مجاهدين اس�م عليه مسيلمه كـذاب، حضـرت ثابـت پرچمـدار گـروه      
انصار بود، و چون در ميان دو لشـكر جنـگ شـدت گرفـت حضـرت ثابـت از خـويش        

 نظيري بجاي گذاشت. جوانمردي بي
 كنـد، او و حضـرت سـالم مـولي     نشـيني مـي   آنگاه كه ديد كه لشكر مسـلمانان عقـب  

اينگونـه جهـاد    بودند، گفتند: ما در زمان پيامبردر كنار يكديگر مشغول نبرد  حذيفه
 كرديم. نمي

عطر استعمال نمود و كفنهايش را پوشيد و با صداي بلند فرياد برآورد كه خداونـد از  
 كنم. مي خواهي  گويند بيزار هستيم و از عمل لشكر مسلمانان معذرت آنچه كه مرتدين مي

 شهادت
بردار مهاجرين، هردو همـراه   علم پرچمدار انصار و حضرت سالم رت ثابتحض

شدند و دو كانال حفر كردند و تا نصف خودشان را در خاك پوشاندند كه هنگـام حملـه   
دشمن به عقب برنگردند، و چون حمله شروع شد دفاع كردند و مسلمانان را به استقامت 

به شهادت رسيدند، و ميدان معركـه را بـا خـون    نمودند تا اين كه هردو  و نبرد تشويق مي
 پاكشان رنگين كردند كه تا ابد بر شهادت و جوانمردي آنان گواهي دهد.

ّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ و خداوند نسبت به شهداء فرموده است. ََ ِينَ ٱ َس َّ  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  َّ
َ
ٰ أ  �ۚ ََۢـَ�

حۡ  بَۡل 
َ
ٓ أ  .]169عمران:  [آل ﴾١ َزقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا
كساني كه در راه خدا كشته شدند مرده مپنداريد بلكه زنده اند، در نزد پروردگارشان روزي «

 .»شود داده مي

 اجراء وصيت
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در سرزمين يمامه به درجـه رفيـع شـهادت نايـل گشـت، مـردي از        حضرت ثابت
كر كرد برداشتن ايـن  قيمت بر تن دارد، ف مسلمانان از كنارش گذشت، ديد زره آهني گران

 زره برايش درست است، لذا آن را گرفت.
كنم كه آن  در خواب يكي از مسلمانان آمد و گفت: تو را وصيت مي حضرت ثابت

 را خواب نپنداري و از اجرايش فراموش نشوي.
اين كه ديروز چون به شهادت رسيدم مردي از مسلمانان زره مرا از تنم درآورد، او در 

ر دارد و اسبي سركش دارد، زره مرا در زيـر ديـگ گذاشـته و بـر روي آن     آخر لشكر قرا
 پالن شتر را نهاده است.

بگو تا آن را از او پس بگيرد. و چـون بـه مدينـه رسـيدند      برو پيش حضرت خالد
خدمت حضرت ابوبكر صديق برويد و بگوئيد بر من اينقدر دين است آنها را اداء كنيد و 

 زاد است.ف�ن و ف�ن برده من آ
فرمانده لشـكر حضـرت خالـد بـن      آن شخص چون از خواب بيدار شد فوراً خدمت

 خوابش را تعريف كرد. وليد
ها  شخصي را فرستاد تا زره را بياورد، و چون آنجا رسيد همان نشاني حضرت خالد

خص خـوابش  را دريافت، و آنگاه كه مسلمانان پيروزمندانه به مدينه منوره برگشتند آن ش
خـواب درسـتي اسـت و وصـيت     تعريف كرد، فرمودند:  براي حضرت صديق اكبررا 

 را اجراء كردند. حضرت ثابت
تنها كسي است كـه بعـد از مـرگ وصـيت كـرد،       و مسلمانان گفتند: حضرت ثابت

 وصيتش اجراء شد.
 خداوند از او راضي باد و او را راضي بگرداند

 و در بهشت برين جاي بدهد.
 »آمين«

 پايان
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