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Худовандо, ман ба асњоб ва ёрони паёмбарат,
њазрати Муњаммад (c) бо содиќтарин ва
амиќтарин навъи муњаббат ишќ меварзам ва
дўсташон медорам.
Бинобар ин маро аз вањшати бузург ва

фарогири ќиёмат ба хотири муњаббати њар
кадоми аз онњо бибахш ва маѓфират намо.
Эй бахшояндаи бахшандагон, ба ростї ки Ту

медонї ман онњоро фаќат барои ризову
хушнудии Ту дўст медорам.

Абдуррањмон Раъфатпошо
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Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим

ПЕШГУФТОР

Ба њар хонандаву пажўњандаи таърихи анбиё ва динњои
осмонї пўшида нест, ки рисолату оини њар паёмбарро дар њаёт
ва баъд аз марги вай ёрону шогирдони мухлису љонфидояш
дар рўи замин мунташир ва пањн кардаанд.

Ќуръони карим ба ин матлаб таваљљўњ намуда, аз баъзе
ёрону пайравони мухлису паёмбарон достонњоеро ќисса
менамояд.

Чунончи аз ёрони сарсупурдаи Исо (ъ) ба номи
«њавориюн» ёд намуда, љоннисории онњоро нисбат ба рисолати
осмонї ва шахсияти Исо (ъ) бозгў менамояд.

Њамин тавр ёрону асњоби Расули Худо (с) бештар аз
«њавориюн»-и Исо (ъ) ба тасдиќу таъйиди рисолати њазрати
Муњаммад (с) шитофта, тамоми озору шиканљањои мушрикони
арабро њамроњи Расули акрам ( с) тањаммул карданд ва
сарвату дорої, зану фарзанд ва љонњои худро нисори ин роњ
карданд.

Балки инњо буданд, ки дар тамоми набардњо ва љангњои
сарнавиштсоз бо занону фарзандони худ ширкат варзида дар
пирўзї ва пойдори Ислом наќши босазо гузоштаанд.

Ва боз баъди даргузашти Паёмбари Худо (с), ки баъзе аз
ќабилањои тозамусалмон аз Ислом баргаштанд ва ќариб буд
ба шаъну шавкати давлати Исломї дар Мадинаи мунаввара
зарбањои шадид ворид созанд, вале тамоми асњоби Паёмбар
(с) дар атрофии халифаи аввал Абубакри Сиддиќ(р) муттањид
гашта барои дифоъ ва густариши Ислом дар Љазирату-л-Араб,
балки дар тамоми дунё пайкору љонбозињо карданд, ки имрўз
осору натоиљи талошу љоннисорињои ононро дар тамоми
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кишварњои мусалмоннишини дунё бо чашми хеш мушоњида
менамоем.

Ќуръони карим њам моломоли садњо оётест, ки дар
мавоќеъи гуногун аз имоми росих, ихлосу самимият ва
љонбозињояшон дар роњи Худо тавсифу тањсин мегўяд ва
њамчунин аз подоши аъмолашон дар охират, ки баландтарини
он хушнудии Парвардигори олам аз онњост, ба эшон башорат
ва мужда додааст.

Тамоми таърихнигорон ва њатто љомеашиносони ѓайри
мусалмон ба азамату бузургї, ихлосу фидокорињои асњоби
Расули Худо (с) эътироф намуда, наќши бузурги онњоро дар
густариш додани оини Ислом дар љањон арзёбї карданд ва аз
њусни сиёсат, адолату мусовоти љомеаи исломии онњо мадњу
ситоишњо карданд.

Воќеан, њаёту рўзгори њар яке аз ин абармардон дарсњои
ибратомўзи имонї, ахлоќї ва иљтимої дорад, ки тамоми
наслњои мусалмон метавонанд аз онњо саъодату некбахтии
дунёву охиратро ба даст оранд.

Китоби њозир тавассути нависандаи маъруфи мисрї, устод
Абдуррањмон Раъфатпошо бо услуби равон ва оммафањм
таълиф шудааст.

Ин китоб баёнгари имони ростин ва шуљоату ќањрамонии
ёрони босафои њазрати Паёмбар (с) аст, ки бо сидќу ихлос зи
пайи нуре, ки дар Макка дурахшид ва дар Мадина тобид ва
дар љањон партав афканд, рафтанд ва саъодати љовидонро дар
дунё бо зикри корномањои нек ва дар охират бо касби бињиштї
барин дарёфтанд. Аз Худованди мутаъол масъалат менамоем,
ки моро бо пайравї аз наќши ќадамњои онон тавфиќ дињад,
то дар навбати худ сарчашмаи хайру некї барои љомеаи
инсонї шавем.

Китоби мазкур бо ибтикори донишманди афѓон Абдулњаќ
Атид ба форсї тарљума гардид. Вале надонистани њуруфи
форсии ниёкон аз тарафи баъзе хонандагони гиромї моро ба
он водошт, ки бо осонсозии баъзе таъбироти мураккаб онро
ба њарфи кирилї баргардонем ва дар дастрасии онњо ќарор
дињем.

Абдулњалим Орифї



6

САЪИД ИБНИ ОМИРИ ЉУМАЊЇ

Саъид ибни Омири Љумањї яке аз он њазорон љавоне буд,
ки бинобар даъвати сарони Ќурайш љињати тамошои манзараи
љонкоњ ва дардангези эъдоми Хубайб ибни Адй, яке аз асњоби
бовафои њазрати Паёмбар (с), ки дар дасти душманон асир
шуда ва ўро ба минтаќаи Танъим, дар беруни шањри Макка
бароварда шуда буд, баромада буд. Ў љавони ќадафрошта ва
нерўманде буд, ки тавонист аз миёни анбўњи мардум бигзарад
ва дар сафи мардони бузургтарини Ќурайш, чун Абусуфён
ибни Њарб ва Сафвон ибни Умайя ва ѓайра, ки дар садри
љамъият нишаста буданд, мавќеъ бигирад.

Барои вай фурсати он муяссар гардид, ки асири Ќурайшро
бо занљир дасту пояш баста шуда буд ва занон ва атфол ва
љавонон ўро ба эъдомгоњ меронданд, тамошо кунад, ки чи гуна
аз вай ба интиќом аз наздикон ва вобастагонашон, ки дар Бадр
кушта шуда буданд интиќом гиранд, ва ўро азоб дињанд ва
нољавонмардона ба ќатл расонанд.

Ваќте љамъияти анбўњи Ќурайш ин асири дарбанди худро
дар кушторгоњ њозир сохтанд, Саъид ибни Омир, ин љавони
сарвќомат бо нигоњњои тунд ва дурбини хеш ба вай дар њоле,
ки ўро ба чўби дор меовехтанд, назар афканд ва аз миёни шўру
фарёди занон ва писарбачањо садои ором ва мутмаини ўро
шунид, ки мегуфт:

- Бароям иљоза дињед, ки ќабл аз эъдом ду ракаъат намоз
бигзорам ва баъд њар чи хоњед бикунед.

Ишон ба ин таќозои вай мувофиќат намуданд ва ба вай
иљоза доданд, ки ду ракаъат намоз бихонад.

Омир ба сўи вай назар афканд, дид, ки бо нињояти хушўъ
ва тазаррўъ ва бо камоли оромиши хотир ва итминони ќалбї
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ва бо мурооти тамом суннатњо ва вољибот ду ракъат намозро
хонад:

Ва баъд дид, ки вай рў ба сўйи сарони Ќурайш ва
бузургони  ќавм намуда мегўяд: «Ќасам ба Худо, агар бими
муттањам намудани шумо намебуд, ки ман ба хотири хавф аз
марг намозро дароз хондаам, бешак намози бештар
мехондам».

Баъд Омир ба чашми сар мушоњида намуд, ки Ќурайшиён
Хубайбро зинда мусла (гўшу бинї буридан) мекарданд ва
баданашро яке паи дигар пора-пора намуда ба ў мегўянд:

- Оё хуш дорї, ки Муњаммад дар ин маќоми ту ќарор
медошт ва ту наљот меёфтї?!

Хубайб дар њоле, ки хун аз баданаш мерехт, љавоб дод:
- Ќасам  ба Худо ман хушдори он нестам, ки хоре дар пои

Муњаммад бихалад ва ман дар миёни ањлу фарзанди худ ором
ва мутмаъин буда бошам. Аз шунидани ин њарф шўру ѓавѓое
дар миёни мардум афтод ва њамагон бо баланд кардани дастњо
фарёд мезаданд, ки ўро бикушед, ўро бикушед.

Баъд Омир дид, ки Хубайб аз фарози чўби дор чашм ба
осмон дўхта ин дуоро мехонад:

- Худоё онњоро якояк љамъ кун ва њамаашонро якбора
нобуд соз ва њељ як аз онњоро зинда магзор.

Ва баъд лањазоти охири зиндагии худро пушти сар нињод
ва он ќадар захми шамшер ва зарбаи найзае хўрда буд, ки ба
њисоб намеомад ва дар њоле, ки танаш пур аз зарбањои шамшер
ва ханљар буд, бо охирин лањазоти зиндагї видоъ гуфт.

Ќурайшиён ба Макка баргаштанд ва њодисаи дилхарош
ва аламноки Хубайб дар миёни рўйдодњои бузург аз хотирашон
мањв шуд ва нобуд гашт.

Аммо ин љавони наврас ва ќоматафрошта, Саъид ибни
Омир њаргиз ин сањнаи љонгудоз ва аламнокро аз хотир
фаромўш накард ва лањзае аз хаёлаш онро дур насохт. Вай
ин сањнаро њам дар хоб ва њам дар бедорї дар пеши чашми
худ муљассам месохт, ки вай чи гуна ду ракаъат намозро бо
нињояти оромиш ва итминон, хушўъ ва тазаррўъ дар пои чўби
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дор адо намуд ва дуъои вайро, ки бар алайњи Ќурайш аз
аъмоќи ќалб намуда буд, ба ёд меовард ва аз сањфаи хаёлаш
мегузаронд.

Марги Хубайб ба Саъид матлаберо омўзонд, ки ќаблан
аз он хабар надошт ва он ин ки зиндагии ростин њамоно љињод
ва мубориза дар роњи Њаќ то сарњади марг аст. Ва ин ба вай
омўзонид, ки имони ростин ва азми ќавї шигифтињо ва
мўъљизот меофаринад.

Ва матлаби дигаре, ки ба вай омўзонид, ин буд, ки шахсияте,
ки ёронаш то ин њад дўст дошта бошанд, баёнгари он аст, ки
вай паёмбари барњаќ ва муъайад аз тарафи Аллоњ аст.

Њодисаи аламнок ва сањнаи љонгудози эъдоми Хубайб
тањаввули аљибе дар рўњ ва андешаи Саъид иљод намуд ва
Худованд синаи вайро барои ќабули Ислом боз кард,  то дар
миёни анбўњи мардум ба по истода эълон кунад, ки аз имрўз
сар карда вай аз њама осори нодонињо ва парастиши бутњо
даст кашида ва ба дини муќаддаси Ислом сар гузошта аст.
Баъд њазрати Саъид ибни Омир ба Мадина њиљрат намуд ва
ба њазрати Расули Худо (с) пайваст ва дар љанги Хайбар ва
соири ѓазавот ширкат намуд ва замоне, ки Њазрат Расули
Худо(с) чашм аз љањон баст ва ба дидори Парвардигораш
шитофт, њазрати Саъид шамшери барањнаи ёрони бовафои
њазрати Расули акрам – њазрати Абубакр ва Умар – буд ва
дар миёни мўъминон намунае аз шањомат ва ќањрамонї буд,
ки дунёи худро дар бадали охират фурўхта ва ризои
Парвардигори худро касб намуда бошад.

Ин ду ёр, њыазрати Расули Худо – Абубакр ва Умар –
сидќу ростї, таќво ва парњезгории Саъид ибни Омирро
медонистанд ва ба насињатњо ва андарзњояш гўш фаро
менињоданд ва ба њарфњояш амал  менамуданд.

Вай дар оѓози хилофати њазрати Умар ба њузури вай дохил
шуд ва гуфт: Эй Умар андарзам ба ту ин аст, ки таќвои Худоро
пеша кунї ва дар бораи дастуроти илоњї аз њељ яке њарос
нанамої ва набояд ќавли ту бо амалат мухолиф буда бошад.
Чун бењтарин ќавл он аст, ки амал онро тасдиќ кунад… Эй
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Умар, дар мавриди мусалмонони дуру наздик ба Худованде,
ки зимоми умури ишонро ба дасти ту нињодааст, рўй ор.
Чизеро, ки барои худ ва ањли хеш меписандї, барои онњо низ
биписанд ва чизеро, ки барои худ ва хонаводаи хештан
намеписандї, барои онњо низ маписанд ва мушкилотро бо
пайгирии роњи њаќ аз сари роњ дур соз ва дар роњи Худо аз
маломати њељ кас њарос макун.

Њазрати Умар гуфт: Эй Саъид, чї касе метавонад чунин
кунад? Саъид гуфт: Шахсияте чун ту, ки Худованд вайро ба
умури мусалмонон мусаллат сохтааст, аз ўњдаи чунин
масъулият баромада метавонад.

Дар чунин фурсат њазрати Умар ибни Хаттоб, њазрати
Саъидро ба њузур хост, то ўро дар анљоми чунин вољибе ёрї
дињад ва ба ў гуфт: Эй Саъид, моро ирода бар он аст, ки туро
амири вилоёти Њимс муќаррар кунем. Саъид гуфт: Эй Умар,
туро ба Худо ќасам медињам, ки маро дар ин фитна маяндоз.
Аз шунидани ин њарф њазрати Умар барошуфт ва гуфт: Афсўс
ба њоли шумо бод, шумо масъулияти хилофатро бар дўши ман
нињодед ва акнун мехоњед маро танњо гузоред ва худ гўшаи
узлат баргузинед. Ќасам ба Худо, туро чунин нахоњам гузошт.
Баъд вайро ба сифати амир ба вилоёти Њимс фиристод ва ба
вай гуфт, оё бароят буљаи эњтиётї муќаррар накунам?

Саъид гуфт: Эй амиралмўъинин, ман ин танхоњиро чї
кунам? Чун маъоши ман аз байтулмол  аз њољатам афзунї
кунад. Баъд вай ба тарафи Њимс ба роњ афтод. Чанде
нагузашта буд, ки шахсиятњои саршинос аз ањли Њимс ба
ќасди дидор ва мулоќот бо халифа, равонаи Мадина гардиданд
ва чун бо халифа дидорашон њосил гашт, барояшон гуфт:

Номњои ниёзмандон ва муњтољонатонро ба ман бидињед,
то њољаташонро бароварда созам. Ишон амри ўро ба љо оварда
номњои ишонро, ки дар он љумла номи Саъид ибни Омир низ
дар он шомил буд, ба ў таќдим карданд. Халифа аз дидани
номи Саъид дар номгўи фаќирњо дар њайрат афтод ва пурсид:

- Саъид ибни Омир кист?
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Ишон дар љавоб гуфтанд: Амирамон. Халифа гуфт:
Амиратон фаќир аст? Гуфтанд: Бале. Ќасам ба Худо, рўзњо
бар вай мегузарад ва дуд аз хонааш баланд намешавад.

Аз шунидани ин њарф Умар бетоб шуд ва ашк аз
чашмонаш фурў рехт, то ин ки риши вай намнок шуд, баъд
бархост ва кисае пур аз њазор динор кард ва барояшон дод ва
гуфт: Аз ман ба вай салом таќдим кунед ва ба ў бигўед, ки
амирулмўъминин ин маблаѓро бароят фиристодааст, то аз он
дар рафъи њољоти худ истифода намої.

Њайат ба њузури Саъид омад ва кисаи динор дар пеши
рўйи вай бигзошт ва саломи амирулмўъминин ба вай таќдим
дошт ва пайѓоми вай расонд. Саъид њамин ки чашмонаш ба
кисаи динор афтод, худро аз он чунон дур сохт, ки гўё балое
ба вай наздик шуда бошад, гуфт: Инно лиллоњи ва инно илайњи
рољиъун. Ваќте њамсараш ин љумларо аз вай шунид,
дањшатзада ба сўи вай давид ва фикр кард, ки шояд мусибати
бузурге бар вай нозил шуда бошад, бетобона аз вай пурсид:
Саъид туро чи шудааст, ки ин љумла бар забон овардї. Оё
амирулмўъминин аз љањон чашм пўшидааст? Саъид гуфт: На.
Балки мусибати бузургтар аз ин аст. Њамсараш боз пурсид:
Оё мусалмонон дар набарди худ ба душман бо шикаст рўбарў
шудаанд?

Саъид љавоб дод: На. Балки мусибати бузургтар аз ин аст?
Баъд пурсид: Мусибати бузургтар аз ин чї хоњад буд? Гуфт:
Мусибати бузургтар аз ин њама он ки дунё бар ман рўй оварда,
то охиратамро барбод дињад ва фитна дар хонаам љой гирифта
аст. Њамсараш дар њоле, ки ба матлаби вай пай набурда ва аз
масъалаи динорњо хабаре надошт, ба вай гуфт: Худро аз ин
фитна ва аз ин мамлакат наљот дењ.

Саъид гуфт: Оё ту маро дар ин амр ёрї хоњї намуд?
Њамсараш  чавоб дод. Бале. Он гоњ Саъид ин динорњоро дар
чанд киса таќсим кард ва баъд онро ба фуќаро ва ниёзмандон
таќсим намуд.

Аз ин масъала дере нагузашта буд, ки Њазрати Умар худ
шахсан аз диёри Шом дидор намуд, то аз ањволи фуќаро ва
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мўњтољони он бозрасї кунад. Ваќте вай ба Њимс расид ва ањли
он аз вай истиќбол намуданд, дар хитоб ба ањли он гуфт:
Амиратонро чї гуна ёфтед? Ањолии ин диёр аз амалкардњои
вай шиква карданд ва чањор айби ўро баршумурданд, ки њар
кадом бузургтар аз дигаре буд. Њазрати Умар гуфт: Ман Саъид
ва шикояткунандагонро миёни њам љамъ кардам ва аз
Худованд илтимос намудам, ки шинохтамро дар мавриди вай
ѓалат насозад. Чун ман ба вай сахт эътимод доштам.

Чун ишон њамроњ бо вай субњгоњ ба њузурам омаданд,
гуфтам: Аз амиратон чї шикоят доред?

Гуфтанд: Нахустин шикоят он ки, то офтоб хуб баланд
нашавад, ба њузури мо берун намеояд. Гуфтам? Эй Саъид, дар
муќобили ин савол чї посух дорї? Саъид андаке сукут намуд
ва баъд гуфт: Ќасам ба Худо, ман њаргиз намехостам ин розро
фош созам. Аммо аз он љое, ки ман ба гуфтани ин амр ногузир
шудам, иллати таъхирам он аст, ки ман ходиме надорам, ки
хидмати хонаамро кунад, лизо худ субњгоњон бармехезам ва
хамир мекунам ва баъд андак диранг мекунам,  то хамир расад
ва сипас онро мепазам ва он гоњ тањорат карда, ба мулоќоти
мардум аз хона берун мешавам.

Њазрати Умар гуфт: Дигар чї шикояте доред? Гуфтанд:
Дар шаб њељ касро ба њузур намепазирад.

Гуфтам: Саъид дар ин бора чї љавоб дорї? Гуфт: Ман
њамчунон аз идомаи љавоб ба чунин суол нороњат мешавам.
Љавоб он ки рўзро барои мардум ва шабро барои Худованди
азза ва љалла хос кардаам.

Гуфтам: Дигар чї эътирозе доред? Гуфтанд: Гоњ-гоњ
бењушї бар вай ѓалаба карда, бехуд мегардад.

Гуфтам: Саъид дар ин бора чї љавобе дорї? Гуфт: Эй
амиралмўъинин, на маро ходим њаст ва на либоси зиёдатї аз
як ќабат, ки дар бадан дорам, иллати ин худдорї он аст, ки
ман либоси танамро дар моње як бор мешўям ва онро дар офтоб
мегузорам, то хушк шавад. Њамон аст, ки дар поёни рўз фурсат
барои мулоќот меёбам.
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Гуфтам: Эй Саъид, иллати ин кор чист? Саъид љавоб дод:
сабаби ин кор он аст, ки ман сањнаи љонкоњ ва дардангези
эъдоми Хубайбро, дар њоле ки дар он ваќт мушрик будам,
тамошо намудам ва ба чашми сар мушоњида кардам, ки
Ќурайш баданашро яке паи дигаре ќатъ мекарданд ва ба ў
мегуфтанд, ки оё хуш дори он њастї, ки Муњаммад (с) дар
маќоми ту бошад. Вай љавоб гуфт, ки ќасам ба Худо, хушдори
он нестам, ки хоре дар пои вай бихалад ва ман зинда бошам ва
дар миёни зану фарзандам роњат ба сар барам. Ман ваќте ин
сањнаро аз сафњаи хаёл ва зењни худ мегузаронам, бо худ
мегўям, ки чаро вайро дар он рўз нусрат набахшидї ва ёриаш
нарасондї. Ва маро гумон бар он бошад, ки Худованд маро аз
ин таќсир, ки намудаам, намебахшад ва ба кайфари он љазо
медињад  ва аз ин хотир саргичї гоњ ногоњ оиди њолам мегардад.

Дар чунин фурсат њазрати Умар гуфт: Ситоиш Худорост,
ки шинохтамро дар мавриди вай бељо насохтааст. Ва баъд
њазор динор ба вай фиристод, то дар рафъи њољати худ аз он
истифода кунад. Ваќте ки њамсараш ин маблаѓро дид, ба ў
гуфт: Ситоиш Худорост, ки моро аз хидмати ту бениёз сохт.
Барои мо маводи хўрданї харидорї кун ва хидматгореро ба
иљора гир. Саъид ба њамсараш гуфт: Оё туро ба бењтар аз ин
майл нест? Њамсараш гуфт: Бењтар аз ин, яъне чї? Бењтар он
ки ин маблаѓро ба касе дињем, ки дар сахттарин њолатњо
њољатмандї онро ба мо вопас дињад.

Њамсараш гуф: Ин чи касе хоњад буд?
Гуфт: Онро ба Худованд ќарзи њасана дињем.
Њамсараш гуфт: Подоши некўеро дархоњї ёфт.
Њамон буд, ки ин маблаѓро дар кисањо таќсим намуд ва

ба яке аз наздикони худ гуфт: Ин якеро ба фалон бева ва он
дигареро ба фалон ятим ва ин якеро њам ба фалон мискин
бирасон.

Худованд Саъид ибни Омирро подоши нек насиб фармояд,
чун вай њољат ва ниёзи дигаронро бар худ тарљењ дод ва ризои
Худовандро бар њама чиз баргузид.

Худованд аз вай розї бод.
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ТУФАЙЛ ИБНИ АМРИ ДАВСЇ

Туфайл ибни Амри Давсї, яке аз он сарон ва бузургони
маъруфи ќабилаи Давс аст, ки дар давраи љоњилият аз шўњрат
ва номоварии хосе дар миёни мардум бархурдор буданд.
Суфраи ин марди далер ва саховатпеша барои њамагон пањн
ва дарвозааш ба рўи мусофирон ва мењмонон њамеша боз буд.

Вай ба гуруснагон таъом ва ба бепаноњон паноњ ва ба
мустамандон кўмак медод ва дар пањлўи ин њама сифатњо нек
адиби номвар ва шоири баландовоза ва соњиби эњсоси даќиќ
буд. Њарфњояш ширини ва њаловати хос дошт. Дар баробари
некон сухани нарм ва дар баробари бадхоњон табъи дурушт
ва сухани талх дошт.

Туфайл диёри худ Тињомаро ба ќасди сафар ба Макка
тарк гуфт. Дар он ваќт муборизаи шадиде дар миёни њазрати
Расули Худо ва мушрикони Макка дар љараён буд ва њар яке
аз тарафайн саъй бар он доштанд, то барои худ пайравонро
љалб ва барои њизби хеш мардумонро касб намоянд.

Њазрати Расулуллоњ (с) мардумро ба имони ба Худо ва
дини њаќ даъват мекард ва куффори Ќурайш бо њама имконот
ва василае, ки доштанд, саъй менамуданд то мардумро аз сар
нињодан ба дини њаќ боз доранд.

Туфайл дарёфт, ки ба сурати нохудогоњ вориди ин сањнаи
корзор шудааст. Чун вай ба ќасди ин мактаб наёмада буд ва
аз мавзўи Муњаммад ва кашмакаши вай бо Ќурайш огоњї
надошт.

Ва аз ин љост, ки дар миёни Амри Давсї дар иртибот ба ин
мубориза достон аст, фаромўш ношуданї ва мо акнун ба ин
достони вай, ки хеле шигифтангез аст, гўш фаро медињем:
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Туфайл саргузашти ислом овардани худро чунин њикоят
мекунад:

- Ваќте ба Макка расидам, њамин ки сарони Ќурайш аз
ќудумам ба ин шањр иттилоъ ёфтанд ба истиќболам шитофта
ва хушомадед гуфта ва маќдамамро гиромї доштанд ва
бењтарин љойро барои буду бошам тахсис доданд.

Ва баъд сарони Ќурайш пиромунам љамъ шуданд ва
гуфтанд: Эй Туфайл, ту ба диёри мо ташриф овардї, вале њуш
дор аз ин шахсе, ки иддаъои нубувват намудааст. Ин шахс
њамаи умури моро дарњам барњам сохта ва љамъияти моро
парешон намуда ва вањдати моро аз байн бурдааст. Ва мо аз
он бим дорем, ки њарфњои ин шахс дар ту асар карда ва сабаби
аз байн бурдани раёсати ту шуда ва дар миёни ќавми ту
тафриќа иљод кунад ба гунае, ки њарфњои вай сабаби дарди
сарњои шадид дар миёни мо гардидааст. Ва бо дар назардошти
ин хатарњо набояд ба њарфњои вай гўш дод ва суханони вайро
бовар кард, чун њарфњояш сењр дорад ва дар шунаванда чунон
асар мегузорад, ки писарро аз падар ва бародарро аз бародар
ва занро аз шавњар људо менамояд.

Туфайл изофа мекунад:
- Ишон пайваста ин гуна њарфњоро бо обу тоби хос ба ман

њикоят намуданд ва афъол ва кирдорашро тавре бароям бозгў
карданд, ки ногузир тасмим гирифтам, ки ба ин шахс наздик
нашавам ва њарфе аз вай нашнавам ва сухане бо вай нагўям.

Чун субњ шуд ва ба Масљидулњаром рафтам, то Каъбаро
тавоф кунам ва аз бутњои он табаррук љўям, лизо пунбаро
бар гўшам нињодам, то мабодо њарфе аз Муњаммад ба гўшам
расад ва дар ман асар гузорад.

Чун дохили масљид шудам, дидам, ки Муњаммад машѓули
намоз хондан аст ва шеваи намоз хондани вай аз мо фарќ
дорад ва ибодати вай комилан бар хилофи ибодати мост. Ин
манзари вай маро хуш омад ва ибодаташ дар ман эњсоси тозае
офарид ва худро чунон ёфтам, ки дорам оњиста – оњиста ба
вай наздик мешавам, то он ки комилан худро дар љавори вай
ёфтам ва иродаи Худованд ба он рафта буд, ки баъзе њарфњои
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вай дар гўшам рањ ёбад. Ин њарфи вай мавриди писандам
воќеъ шуд ва бо худ гуфтам: Эй Туфайл модарат дар азоят
нишинад! Туро чї шудааст? Ту марде њастї шоир ва адиб њусну
ќубњи калом бар ту нек маълум аст, туро чї шудааст, ки ба
њарфњои ин шахс гўш фаро намедињї, то бишнавї, ки вай чи
мегўяд… Агар њарфњояш мавриди писандат воќеъ шуд,
даъваташро бипазир ва агар њарфњояш зишт буд, ўро ба њоли
худаш гузор ва ба роњи худ бирав!

Туфайл гуфт: Баъд диранг кардам, то он ки Њазрати
Расули Худо намози худро адо кард ва ба сўи хонааш равон
шуд. Ман дар пайи ў ба роњ афтодам то он ки чун дохили
хонааш гардид, ман низ аз аќиби вай дохили хонааш шудам
ва гуфтам: Эй Муњаммад, ќавмњоят ба ман аз ту чунин ва
чунон гуфтанд ва то њаде туро бароям бад муаррифї намуданд,
ки тасмим баон гирифтам, ки пунбае дар гўши худ нињам ва
њарфњои туро нашнавам. Вале иродаи Худованд баон рафта
буд, ки андаке аз њарфњоят ба гўшам расид ва ман њарфњоятро
ширин ёфтам. Ту даъвататро ба ман таќдим намо, бубинам,
ки даъвати ту аз мо чи мехоњад. Њазрати Расули Худо даъвати
худро ба вай таќдим дошт ва он гоњ сураи Ихлос ва сураи
Фалаќро ба вай ќироат намуд, ќасам ба Худо, ки ман њељ гоњ
њарфе ба чунин ширинї ва њаловат, то он дам аз њељ  кас
нашунида будам ва њељ  амреро одилонатар аз адолати вай
наёфтам. Дар чунин фурсат дасти худ ба вай дароз намудам
ва калимаи шањодат Ло илоња иллалоњу Муњаммадур
Расулуллоњ бар забон овардам ва ба ин тартиб ба дини
муќаддаси Ислом мушарраф шудам.

Баъд муддатеро дар Макка ба сар бурдам ва дар давоми
он худро ба амри Ислом ошно сохтам ва бахше аз сурањо ва
оёти Ќуръонро њифз кардам. Ваќте тасмими бозгашт ба диёр
ва ќавми худро гирифтам, гуфтам: Эй Расули Худо, ман шахсе
њастам, ки хешовандон ва ќавмам њарфњоямро мешунаванд,
мехоњам ба назди онњо баргардам ва ишонро ба Ислом даъват
кунам. Бароям аз Худованд бихоњ, ки нишона бароям
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бибахшад, то маро дар амри ин даъват ёрї дињад. Њазрати
Расули Худо (c) фармуданд: Худоё барояш нишона ато кун.

Ман Маккаро ба ќасди диёри хеш тарк кардам ва чун ба
навоњии диёри худ ва љойњое, ки наздик ба ќабилаам буд,
расидам, нуре мисли чароѓ дар пеши чашмам тобид, бо худ
гуфтам: Худоё ин нишонаро дар ѓайр аз чењраам ќарор дењ,
чун аз он тарсам, ки ќавмам ин нишонаро гумони уќубати
Аллоњ бар ман, ки дар натиља тарки дини аљдодиам бошад,
надонанд.

Њамин буд, ки Худованд ин нурро дар сари тозиёнаам
гузошт, ки ба шакли ќандил дар нўги тозиёнаам медурахшид,
дар њоле, ки ман аз фарози баланде поин меомадам, мардум
ин шўъларо ба чашми сар тамошо мекарданд.

Падарам, ки марди кўњансоле буд, ба истиќболам омад,
ба вай гуфтам: Падар, худро аз ман дур дор, ту падари ман ва
ман писари ту нестам.

Гуфт: Фарзандам чаро, чї пеш омадааст?
Гуфтам: Ба далели ин, ки ман мусалмон шудаам ва

пайравии дини Муњаммад (с) намудаам. Падарам гуфт: Љони
падар, дини ман дини туст. Гуфтам: Бирав ѓусл кун ва либоси
тоза бипўш ва баъд наздам биё, то туро дарс ва таълимоти
дини љадид биёмўзам. Њамон буд, ки падарам рафт ва ѓусл
кард ва либоси тоза ба тан намуд ва баъд омад ва исломи
худро арз дошт ва мусалмон шуд.

Баъд њамсарам омад ва ба ў гуфтам. Худро аз ман дур
дор, ман ба ту ва ту ба ман пайванде надорї.

Њамсарам гуфт: Чаро? Падар ва модарам фидоят, чаро
чї пеш омадааст? Гуфтам:  Ислом дар миёни ману ту људої
афгандааст, ман мусалмон шудам ва пайравии дини
Муњаммад намудаам.

Њамсарам гуфт: Дини ман дини туст, гуфтам: Бирав ва бо
об Зушари ѓусл кун. (Зушари номи бути ќабилаи Давс аст ва
дар пиромуни он обе аз кўњ фурў мерезад).

Њамсарам гуфт: Падар ва модарам фидоят. – Оё аз ин
бим надорї, ки Зушари ба атфоламон осебе нахоњад расонд?
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Гуфтам: Худованд ту ва Зишароро њалок созад… ба ту
гуфтам, ки дар он љо бирав ва дур аз мардум ѓусл намо ва
ман кафолат медињам, ки ин санги безабон ва гунг наметавонад
ба касе зиён ва осебе расонад. Вай рафт ва ѓусл кард ва баъд
омад ва Исломро ба вай арза намудам, вай низ мусалмон шуд.

Баъд њама афроди ќабилаи Давсро ба ин оини љадид
даъват намудам. Њамаи ишон дар ќабули ин оин диранг ва
монеъагї намуданд. Магар Абуњурайра, ки бидуни њељ навъ
шакку  тардид ин оинро пазируфт ва мусалмон шуд.

Туфайл изофа намуда мегўяд: Баъд њамроњ бо
Абуњурайра ба њузури њазрати Расули Худо (с) ба Макка
омадам. Њазрати Паёмбар (с) бароям гуфт:

- Туфайл чї фаъолиятњое анљом додї?
Гуфтам: Дилњои мардумро пардаи љањл фаро гирифта ва

дар куфри шадид ба сар мебаранд ва фисќу исён бар ќабилаи
Давс ѓалаба ёфтааст.

Њазрати Расули Худо (с) аз љой бархост ва вузу намуд ва
намоз хонд ва даст ба сўи осмон баланд кард. Њазрати
Абуњурайра гуфт: Њазрати Расули Худо даст ба сўи осмон
баланд кард, аз он тарсидам, ки бар алайњи ќавмам дуъои
бад мекунад ва њама њалок мешаванд…

Бо худ гуфтам: Вой бар ин ќавми ман…
Аммо Њазрати Расули Худо (с) ба дуои хайр оѓоз намуда

гуфт: Аллоњуммањдї Давсан … Аллоњуммањди Давсан,
Аллоњумањдї Давсан.

Худоё, ќабилаи Давсро њидоят фармо, Худоё, ќабилаи
Давсро њидоят фармо, Худоё, ќабилаи Давсро њидоят фармо.
Ва баъд рў ба сўи Туфайл намуд ва гуфт:

- Ба сўи ќавми худ баргард ва бо онњо бо нармї муомила
намо ва ишонро ба дини Ислом даъват кун.

Туфайл мегўяд: Ман то ваќте ки Њазрати Расули Худо ба
сўи Мадина њиљрат кард ва љанги Бадр ва Уњуд ва Хандаќро
пушти сар нињод, пайваста дар миёни ќавми худ будам ва
онњоро ба Ислом даъват мекардам. Ва ваќте ба њузури
Паёмбар (c) омадам, ањли њаштод хона аз Давс маро њамроњї
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намуданд, ки њамаи онњо ба Ислом рў оварда ва
исломдориашон хуб шуда буд. Њамон буд, ки Њазрати Расули
Худо аз мо сахт хушњол ва масрур гардид ва аз ѓаниматњои
Хайбар, ки ба дасти мусалмонон фатњ шуда буд, барои мо
сањми зиёде дод. Гуфтам:

- Эй Расули Худо, дар њар љанг, ки ба роњ меандозї, моро
дар дасти рости худ ќарор дењ ва калимаи «Мабрур»-ро шиори
мо гардон… (Мабрур – тоаташ пазируфта шуда)

Туфайл мегўяд: Аз он рўз ба баъд њамроњ бо Расули Худо
будам, то он ки Худованд ба дасти мубораки вай Маккаро
фатњ кард ва баъд гуфтам: Эй Расули Худо (с) маро ба
Зулкаффайн бифирист, то онро оташ занам… Њазрати Расул
(с) ба вай иљоза дод. Њамон буд, ки вай њамроњ бо дастаи
амалиётї аз ќавми худ ба ќасди ин матлаб ба роњ афтод. Чун
ба он љо расид ва хост, ки Зулкаффайнро оташ занад, занону
мардон ва кўдакони зиёде перомунаш љамъ шуданд ва
интизори онро доштанд, ки њатман зарар ва осебе аз сўи ин
бут ба вай хоњад расид. Аммо Туфайл ба ин бут рўй овард ва
дар дили он оташро барафрўхт ва ин абётро замзама мекард.

Эй Зулкаффайн, ман аз парастандагони ту нестам.
Таваллуди мо пеш аз таваллуди туст.
Ман оташро дар дили ту барафрўхтам.
Њамин ки оташ ин бутро дар худ фурў кашид ва онро

сўзонд, њамроњ бо он баќоёи ширк нобуд шуд ва њама ќабилаи
Давс ба Ислом гаравид ва исломдориашон бењбуд ёфт.

***
Баъд аз он Туфайл ибни Амри Давсї пайваста дар

хидмати Њазрати Расули Худо буд, то он ки Њазрати Паёмбар
(с) ба љавори рањмати њаќ пайваст.

Баъд аз вафоти Њазрати Паёмбар ваќте хилофат ба ёри
мањбубаш Абубакри Сиддиќ такя кард, Туфайл худ ва
шамшер ва фарзандашро дар ихтиёри халифаи Расули Худо
гузошт. Ваќте љангњо ба роњ афтод, Туфайл њамроњи
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фарзандаш Амр дар пешопеши лашкари ислом ба љанги
Мусайлимаи Каззоб берун шуд. Ва дар асное, ки вай ба сўи
Ямома равон буд, хоб дид ва онро ба ёронаш њикоят намуд ва
гуфт: Ман хобе дидам ва онро бароям таъвил кунед!

Ёронаш гуфтанд: чї хоб дидаї?
Гуфт: Хоб дидам, ки сарам тарошида ва паррандае аз

дањонам берун шуд ва зане маро дар шиками худ фурў бурд
ва фарзандам Амр дар љустуљўи ман талош меварзид, аммо
дар миёни ман ва вай њоиле ба вуљуд омад ва маро ёфта
натавонист. Ёронаш гуфтанд: Хоби нек аст… Туфайл гуфт:

Аммо ман ин хобро таъвил намудаам ва он ин ки:
Тарошидани cарам ба мафњуми он аст, ки сарам ќатъ мешавад.

Ва аммо ин парранда, ки аз дањонам берун шудааст, рўњи
ман аст ва аммо ин зан, ки маро дар шиками худ фурў бурд,
иборат аз замин аст, ки онро бикананд ва маро дар он дафн
созанд ва орзуям ин аст, ки маргам ба шањодат буда бошад.

Ва аммо ин ки фарзандам дар паи љустуљўи ман аст,
мафњуми инро дорад, ки вай низ дар паи љустуљўи шањодат
аст, ки ман дар талаби он њастам ва иншоаллоњ баъд аз ман
вай ин дараљаро дархоњад ёфт.

Дар љанги Ямома њазрати Туфайл, ин сањобии бузург
шањомат ва ќањрамонии аљибе аз худ нишон дод ва саранљом
дар майдони корзор ба дараљаи рафъи шањодат ноил гардид.

Аммо фарзандаш Амр пайваста меразмид, то он ки
захмњои зиёд бардошт ва дасти росташ ќатъ шуд ва ба Мадина
бозгашт. Ва падар ва дасти рости худро дар Ямома пушти
сар нињод.

Ва дар даврони хилофати Њазрати Умари Форуќ, вакте
Амр ибни Туфайл ба њузури халифа даромад, барои халифа
таом оварданд ва мардумон дар назди вай нишаста буданд.
Халифа касонеро, ки наздаш омада буданд, ба таъом даъват
намуд. Њама бар суфраи нон љамъ шуданд, ба истиснои Амр
ибни Туфайл, ки худро гўша гирифт. Њазрати Умари Форуќ
ба ў гуфт: Чаро гўша гирифтї ва бар сари суфраи нон намеої?
Шояд ба хотири надоштани даст эњсоси хиљолат намудаї.
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Гуфт: Бале, эй амирулмўъминин. Халифа гуфт: Ќасам ба
Аллоњ, ки аз ин нон нахоњам чашид, то ба дасти ќатъшудаат
онро бо њам наёмезї. Ќасам ба Худо, дар миёни љамъи мо ба
љуз ту њељ як нахоњад буд, ки бархе аз аъзояш дар бињишт
бошад. Њадафаш ин буд, ки дасти ќатъшудаи вай дар бињишт
аст.

Орзуи шањодат пайваста дар фикру њуши Амр буд ва аз
замоне, ки падарашро аз даст дод, ин орзуро дар хаёли худ
мепарваронид, то он ки дар љанги Ярмук  њузур ёфт ва баъд
аз муќовимат ва пойдории камназире ба дараљаи рафъи
шањодат ноил гардид. Ва муждаеро, ки падараш ба вай дода
буд, дарёфт.

Худованд Туфайл ва фарзандаш Амрро ѓарќи рањмати
бепоёни худ созад.
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АБДУЛЛОЊ ИБНИ ЊУЗОФАИ САЊМЇ

Ќањрамони ин бахши достон

Абармардест, ки Абдуллоњ ибни Њузофа ном дорад ва яке
аз асњоби босафои Њазрати Паёмбар (с) аст.

Вай дар даврони љоњилият яке аз афроди оддие буд, ки ба
њељ ваљњ мавриди таваљљўњи таърих ќарор намегирифт. Вале
дини зиндагисози Ислом ба вай чунон шахсият бахшид, ки
таърих аз шахсияти вай њамеша бо бузургї ёд хоњад кард,
чунки вай бо ду тан аз императорони бузурги он ваќт,  Ќайсар
ва  Кисро мулоќот намуда ва бо њар яке аз он ду достони
шуниданї дорад, ки љараёни онро барои хонандагон таќдим
медорем.

Нахустин достони вайро дар иртибот бо Кисро,
имперотури Форс пешкаш мекунем. Ваќте Њазрати Расули
Худо дар соли шашум номањои унвони сарон ва подшоњон
ирсол дошт, номае ба дасти Абдуллоњ ибни Њузофа ба Кисро
имперотури Форс ирсол кард ва ўро ба Ислом даъват намуд.
Њазрати Расули Худо медонист, ки расонидани паём ба Кисро
чи авоќибро барои паёмрасон дар пай дорад.

Масалан ин ки намояндагон ба забон ва одоти ањли ин
кишварњои дурдаст њељ ошної надоранд ва аз расму русум
ва анъанањои онњо огоњ нестанд ва матлаби дигар ин ки ин
намояндагони фиристодаи Њазрати Паёмбар подшоњон ва
раисони кишварњоро ба тарки дин ва оини љоњилї ва пазириши
дини љадид даъват мекунанд ва табъан чунин коре бо табъ ва
мизољи онњо созгор нест.

Њаќќо ки чунин сафар хатарњои бузургро дар пай дорад,
ки равандаи он дар њукми гумшуда ва бозгардандаи он њукми
навзод ва мавлуди тозаеро дорад. Ва аз ин лињоз Њазрати
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Расули Худо дар миёни асњоби хеш аз љой бархост ва хутбае
барои онњо ирод намуд ва њамду санои Худо гуфт ва баъд
изњор намуд:

- Аммо баъд, ман мехоњам иддае аз шуморо назди мулук
ва шоњони Аљам бифиристам ва аз ин рў набояд бо ман сари
ихтилоф бикшоед. Њамон гуна, ки Бани Исроил бо Исо писари
Марям ихтилоф намуданд. Асњоб ва ёрони Паёмбар (с)
гуфтанд: Эй Расули Худо, њар љое, ки мехоњї, моро бифирист.
Мо њаргиз мухолифати амри туро нахоњем намуд.

Њазрати Расули Худо шаш тан аз ононро барои анљоми
чунин вазифаи бузурге баргузид, то номаи вайро ба мулук ва
шоњони Аљам расонанд. Яке аз ин шаш тан Абдуллоњ ибни
Њузофаи Сањмї буд, ки Њазрати Расули Худо ўро ба
расонидани номаи хеш ба Кисро, молики Форс мукаллаф сохт.

Њазрати Абдуллоњ ибни Њузофа шутури худро барои ин
кор омода сохт ва тўшаи худро муњайё кард ва бо зану
фарзандаш ба ќасди сарзамини Форс видоъ гуфт ва ба роњ
афтод. Биёбонњои дуру дароз ва кўњњои баландро паймуд, то
он ки ба диёри Форс расид. Њамин ки ба пойтахти имперотури
Форс расид, ба кормандони давлати Форс иттилоъ дод, ки ў
аз сарзамини дуре ба ин љо омадааст ва номае њамроњи худ
дорад ва мехоњад аз наздик номаро ба дасти имперотур дињад.

Ваќте дарбориён хабар ба Кисро расониданд, дастур дод,
ки ќасри салтанатиро ороста кунанд ва толорњои истиќболи
мењмононро зинат бахшанд ва тартиботе лозим барои
истиќбол аз ин мењмон чорабинї намоянд ва бузургон ва аъёни
дарбори салтанат њузур ёбанд. Муваззафин амрро ба љо
оварданд. Ва њама дастури Кисроро ба љо оварданд ва баъд
барои Абдуллоњ иљозаи вуруд доданд.

Абдуллоњ ибни Њузофа дар њоле, ки чодари шафофро ба
гирди худ печонда ва абои дуруштро, ки арабњои бадавї онро
мепўшиданд, ба тан дошт, сарбаланд ва ќадафрошта дар њоле,
ки шўри имон дар дилаш шўъла мезад, ба њузури Кисро дохил
шуд.

Њамин ки чашми Кисро ба вай афтод, ба яке аз риљоли
худ ишора намуд, ки номаашро бигирад ва ба дасти вай
бидињад, Абдуллоњ гуфт: На чунин намекунам Њазрати Расули
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Худо ба ман амр намудааст, ки номаро ба дасти худ таслими
Кисро намоям ва ман аз амри Расули Худо мухолифат
намекунам.

Кисро ба масъулони худ дастур дод, ки ўро бигзоранд, то
ба вай наздик шавад. Њамон буд, ки Абдуллоњ худро ба Кисро
наздик сохт, то он ки номаро ба дасти хеш ба вай таслим намуд.

Баъд Кисро нависандаи арабиро, ки аз ањли Њира буд, ба
њузур хост ва ўро амр кард, ки ин номаро дар пеши рўи вай
кушода бихонад.

Муншии вай номаро кушод ва матни онро, ки аз ин ќарор
буд, ба њузури вай ќироат кард.

Бисмиллоњир рањмонир рањим. Мин Муњаммадин
Расулуллоњи ило Кисро азима Форс, саломун ъало ман
иттабаъал њудо…

Аз тарафи Муњаммад паёмбари Худо ба Кисро,
имперотури Форс, салом бар он кї аз њидоёт пайравї намуд.

Кисро аз ин нома, беш аз ин ќадар нашнида буд, ки аз
шиддати хашм ба љўш омад ва оташи ѓазаб дар дилаш
шўълавар гардид. Чењрааш сурх шуд ва рагњои гарданаш дар
тапиш даромад, ба хотири он ки њазрати Расули Худо дар ин
нома аз шахсияти худ оѓоз намуда буд. Њамон буд, ки Кисро
номаро ба шиддат аз дасти нависандаи худ кашид ва бидуни
он ки худро ба баќияи матолиби он огоњ созад, онро пора сохт
ва фарёд зад:

- Ин чї беадабї аст, ки ѓуломам дар бораи ман раво
доштааст?

Баъд дастур дод, ки Абдуллоњ ибни Њузофаро аз маљлисаш
берун созанд.

Абдуллоњ ибни Њузофа аз маљлиси Кисро берун шуд ва
намедонист, ки сарнавишташ чи хоњад шуд ва Худованд дар
њаќќи вай чї иродае кардааст. Оё кушта хоњад шуд ва ё он ки
ўро ба њоли худаш хоњанд гузошт, то њар љо ки хоњад биравад?

Аммо диранг накард ва бо худ гуфт:
Боке надорад сарнавиштам њар чи бошад, бишавад. Чун

ман вазифаи худро ба љо овардам ва номаи Њазрати Расули
Худоро ба дасти хеш ба Кисро додам, баъд аз ин дигар маро
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парвои чї бошад? Ин ба худ бигуфт: Ва бар шутури худ савор
шуд ва ба роњ афтод.

Њамин ки оташи хашми Кисро хомўшї гардид, дастур дод,
ки ба Абдуллоњ иљозаи духул дињанд, то бо вай сўњбате
намояд.

Надимон чун дар љустуљўи вай шуданд, ўро наёфтанд. Ва
бар асаре аз вай роњёб нагардиданд. Ва чун роњи
Љазиратуларабро дар пеш гирифтанд – дарёфтанд, ки вай аз
њудуд ва ќаламрави онон ќаблан убур намуда ва ишонро бар
вай роње нест.

Ваќте Абдуллоњ худро ба њузури њазрати Расули Худо
расонд, љараёни масъулиятро, ки бар дўши вай супурда шуда
буд, якояк ба Њазрати Расули Худо (с) њикоят кард ва ба ў
гуфт, ки Кисро номаро пора кард. Њазрати Расули Худо беш
аз ин калима изофа накард: «Худованд подшоњии ўро аз њам
бипошонад». Баъд аз он Кисро унвони Бозон, корманди худ
дар Яман номае навишт: «Ба ин шахс, ки дар сарзамини Њиљоз
бо унвони паёмбар зуњур намудааст, ду шахси ќавињайкалро
бифирист ва барояшон бигў, ки вайро даст баста ба њузури
ман оваранд»…

Бозон ба амри ў итоат намуд ва ду шахси пањлавонро ба
ќасди ин матлаб ба сарзамини Њиљоз фиристод ва номаеро ба
ишон дод, то Расули Худо бо ин ду шахс бидуни кадом монеъа
ба њузури Кисро биравад.

Ва ин ду танро таъкид кард, ки аз кори ин мард, ки даъвои
нубувват намуда, огоњ шуда ва маълумоте аз вай њосил
намуда, назди вай биёянд.

Ин ду мард ба ќасди дастгир кардани њазрати Расули Худо
ва ирсоли вай ба назди Кисро, аз диёри хеш берун шуданд ва
бо суръати њарчи бештар кўшиданд, то худро ба вай расонанд.
Њамон буд, ки ваќте ба Тоиф расиданд, дастае аз тољирони
Ќурайшро ёфтанд ва аз ишон ањволи Њазрати Муњаммад (с)
ро љўё шуданд. Эшон гуфтанд, ки вай дар Ясриб умр ба сар
мебарад. Баъд аз он ин тољирон хушњол ва масрур ба Макка
баргашта ва ањли онро мужда доданд ба ин, ки Кисро тасмими
нобуди Муњаммадро дошта ва шуморо аз шарри вай наљот
медињад.
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Ин ду тан ба ќасди Мадина ба роњ афтоданд ва чун ба он
љо расиданд, бо њазрати Расули Худо мулоќот намуданд ва
номаи Бозонро ба вай таслим намуда гуфтанд: Имперотур
Кисро ба молики мо, Бозон номае фиристода, ки туро дастгир
намуда ва ба вай бифиристад… Ва акнун мо омадаем, то туро
њамроњ бо худ гирифта назди вай биравем. Агар ту ин њарфи
моро бипазирї, бо Кисро дар мавриди ту хайрхоњї хоњем кард,
то туро аз уќубат афв намояд ва азияти худ аз ту боз дорад ва
агар њарфи моро напазирї, ту худ медонї, ки Кисро кист ва
бо ту чи муомила хоњад намуд. Ту худ медонї, ки вай чи ќадар
сахтгир ва хунрез аст, ту љони худ ва ќавматро аз интиќоми
вай нигањ дор ва бо мо ба роњи худ идома дењ. Њазрати Расули
Худо (с) аз шунидани ин њарфашон табассум намуда гуфт: Ба
хобгоњатон баргардед ва фардо наздам биёед, то бароятон
љавоб дињам ва чун фардо назди он њазрат (с) омаданд, он
њазрат гуфтанд: Худро барои рафтан омода сохтаї, то ба
мулоќоти Кисро биравем?!

Њазрати Паёмбар (с) фармуд:
- Баъд аз ин рўз Кисроро нахоњед дид. Худованд  ўро кушт,

ба тавре ки писараш Ширўяро бар вай мусаллат сохт ва ўро
дар фалон шаб ва фалон моњ аз по даровард…

Ин ду тан аз шунидани ин њарф моту мабњут монданд ва
дар чењраи њазрати Расули Худо хира шуданд ва вањшату тарс
дар дилшон афтод ва гуфтанд:

- Медонї, ки чї мегўї? Оё ин хабари туро ба Бозон
навишта ва ирсол накунем? Фармуд: Ин матлабро ба Бозон
бирасонед ва ба ў хотирнишон созед, ки дини мо ќаламрави
имперотури Кисроро фаро хоњад гирифт ва ба ў бигўед, агар
мусалмон шавї ва ин оинро бипазирї, подшоњї ва ќудрате,
ки дорї бароят онро мебахшем ва илло хасороти дунё ва
охират насибат хоњад шуд.

Ин ду тан аз Њазрати Паёмбари Худо (с) мураххас шуданд
ва роњи Яманро пеш гирифтанд. Чун ба назди Бозон њузур
ёфтанд, љараёнро ба вай бозгуфтанд. Бозон аз шунидани ин
хабар дар њайрат фурў рафт ва гуфт: Агар ин хабар воќеият
дошта бошад, вай Паёмбари барњаќ аст ва агар ин хабар бо
воќеият њамгом набошад, баъд бо худ тасмим хоњам гирифт.
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Дере нагузашт, ки номае аз сўи Ширўя ба унвони Бозон
расид ва дар он аз ќатли падараш Кисро ёдовар шуда гуфт:

Аммо баъд: Ман Кисроро ба ќатл расонидам, ин ќатли
вай ба поси интиќом аз миллат ва ќавми мо буд, чун вай сарон
ва бузургони ин ќавмро ба ќатл расонида ва занону
атфолашонро ба ѓуломї гирифта, амвол ва дороињояшонро
ба торољ бурда буд. Ваќте ин нома ба ту расид, байъати
онњоеро, ки дар зери дасти ту ба сар мебаранд ва дар
ќаламрави ту зиндагї доранд, бароям бигир.

Ваќте ин нома ба дасти Бозон расид ва онро ќироат кард,
онро дар гўшае андохт ва мушарраф шудани худ ба дини
Исломро эълон кард ва њамроњ бо вай касони дигаре, ки аз
ањли Форс буданд ва дар Яман ба сар мебурданд, имон
оварданд.

Ин буд достони мулоќоти Абдуллоњ ибни Њузофа бо
имперотури Форс. Њоло бинем, ки мулоќоташ њамроњ бо
Ќайсар, имперотури Рум чї гуна аст?

Ин мулоќоти вай бо Ќайсар дар даврони хилофати њазрати
Умар ибни Хаттоб (р) сурат пазируфтааст. Ин дидори вай низ
шигифтињои аљибе дорад.

Дар соли нуздањуми њиљрї њазрати Умар ибни Хаттоб
лашкареро барои љанг алайњи румиён ирсол дошт ва дар он
њазрати Абдуллоњ ибни Њузофа низ ширкат намуда буд.
Ќайсар, имперотури Рум ќабл аз ин иттилоъ ёфта буд, ки
лашкари мусалмонон бо имони ростин ва аќидаи дуруст ва
базл ва исор дар роњи Худо ва расулаш оростаанд… Аз ин рў
ба лашкари худ дастур дод, ваќте ишон ба асире аз
мусалмонон даст ёбанд, ўро накушанд ва зинда ба назди
Ќайсар њозир кунанд. Иродаи Худо ба он рафта буд, ки ин
асир Абдуллоњ ибни Њузофа буда бошад. Њамон буд, ки вай
ба дасти лашкариёни Ќайсар асир гардид. Румиён ўро ба назди
подшоњи худ бурданд ва гуфтанд:

- Ин шахс яке аз ёрони бособиќаи Муњаммад аст, ки ба
дасти мо асир афтодааст ва ба ин хотир ўро гирифта назди ту
овардем.

Подшоњи Рум дар чењраи ў бисёр бо њайрат нигарист:
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- Ман ба ту пешнињоде дорам. Абдуллоњ гуфт: Чї
пешнињоде?

Подшоњ гуфт: Ман туро ба дини насроният даъват
менамоям ва њар гоњ ин оин аз мо бипазирї, туро рањо месозам
ва љоњу маќоме барои ту медињам. Абдуллоњ бо сарбаландї
ва ибо гуфт: Мањол аст, ки чунин пешнињоде мавриди ќабул
воќеъ гардад. Ва марг њазорон мартаба аз ќабули ин пешнињод
бењтар ва хубтар аст.

Ќайсар гуфт: Ман туро марди бузургманиш мебинам.
Агар ин њарфи ман бипазирї ва ба он тан дардињї, туро дар
умури салтанат ва ќудрати худ шарик созам ва онро дар миёни
њам таќсим кунем.

Абдуллоњ, ки дасту пояш дар занљир баста буд, љавоб дод:
- Ќасам ба Худо, агар њама подшоњї ва њамаи мулкњоеро,

ки Араб дар ихтиёри худ доранд, бароям бидињї, ба андозаи
як чашм задан аз дини Муњаммад бар нахоњам гашт.

Подшоњ гуфт: Ваќте мавзўъ аз ин ќарор буда бошад, туро
хоњам кушт.

Абдуллоњ гуфт: Њар чи хоњї бикун. Баъд ўро ба салиб
(доре, ки ба сурати салиб аст) овехтанд. Подшоњ барои
тирандозони худ дастур дод, ки наздики дастњои ўро њадаф
ќарор дињанд ва худ пайвасти ўро ба ќабули дини насронї
даъват мекард.

Баъд гуфт, ўро дар наздики поњояш њадаф гиранд ва худ
дини насрониятро бар вай арза медошт ва Абдуллоњ дар њамаи
ин њолат аз пазириши даъвати подшоњ худдорї менамуд.

Дар чунин фурсате подшоњ дастур дод, ки аз њадафгирии
вай худдорї намоянд ва аз ишон хост, ки ўро аз чўби салиб
поин кунанд. Баъд амр кард, то деги калонро њозир кунанд ва
равѓанро дар он андохта ба оташ нињанд, то ин ки равѓан доѓ
шавад. Баъд ду тан аз асирони мусалмонро њозир сохтанд ва
дастур дод, ки яке аз он дуро дар он дег андохтанд ва чун он
якеро андохтанд, гўшт аз баданаш људо шуда ва устухонњояш
зоњир гашт. Баъд имперотур рў ба Абдуллоњ намуд ва ўро ба
дини насроният даъват дод. Ин бор пойдорї ва суботи вай
беш аз пештар гардид. Ваќте Ќайсар аз ќабули даъвати вай
маъюс гардид, дастур дод, ки ўро дар ин дег андозанд, ки
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ќаблан ду тан аз њамфикронашро дар он андохта буданд. Чун
вайро ба сўи он дег бурданд, ашк аз чашмонаш фурў рехт.
Мардони Ќайсар ба вай иттилоъ доданд, ки вай гиря мекунад.
Ќайсар фикр кард, ки вай аз хавф гиря намудааст, гуфт:

- Ўро назди ман баргардонед. Чун ўро назди Ќайсар
оварданд, бори дигар насрониятро ба вай таќдим дошт ва аз
ќабули он ибо варзид.

Ќайсар гуфт: Пас чи омиле туро ба гиря даровард?
Гуфт: Сабаби гиряам ин буд, ки маро яќин омад, ки дар ин

дег андохта мешавам ва ман як љон дорам, ки онро дар роњи
Худо ќурбон мекунам ва маро шавќи он буд, ки ба андозаи
мўйе, ки дар бадан дорам, љон медоштам, ки онро дар роњи
Худо ќурбон мекардам.

Подшоњ гуфт:  Оё омодаи ин њастї, ки сарамро бибўсї ва
туро рањо созам?!

Абдуллоњ гуфт: Ба шарти он ки њамроњи ман баќияи
асирони мусалмонро рањо созї. Подшоњ гуфт: Дуруст аст,
њамаро бо ту рањо мекунам.

Абдуллоњ гуфт: Бо худ гуфтам, ин шахс душмане аз
душманони Худост. Сарашро мебўсам ва дар муќобили ин
амри ва баќияи асирони мусалмонро рањо созад ва дар ин кор
бар дини ман зараре нахоњад буд. Баъд Абдуллоњ ба вай
наздик шуд ва сарашро бўсид. Подшоњи Рум баъд аз он дастур
дод, ки њама асиронро озод сохта ба вай таслим намоянд ва
он гоњ роњи худ ба сўи диёри хештан пеш гирифтанд.

Ваќте Абдуллоњ ибни Њузофа ба њузури Њазрати Умар
ибни Хаттоб – (р) – ворид шуд ва ўро дар љараёни саргузашти
худ ќарор дод. Њазрати Форуќи аъзам сахт хушњол шуд ва
чун ба асирон нигарист гуфт:

- Барои њар як аз мусалмонон лозим аст, ки сари Абдуллоњ
ибни Њузофаро бибўсад ва ман худ ба ин кор оѓоз мекунам.
Ва баъд худ аз љой бархост ва сари ўро бўсид…
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УМАЙР ИБНИ ВАЊБ

Умайр ибни Вањб дар маъракаи Бадр љон ба саломат бурд.
Аммо фарзандаш Вањбро дар дасти мусалмонон асир гузошт.

Умайр аз он бим дошт, ки мабодо мусалмонон писари
љавонашро ба љурми падараш озор дињанд ва ўро сахттарин
азоб бичашонанд, чун падараш њазрати Расули Худо ва
ёронашро азият медод ва онњоро шиканља мекард.

Дар яке аз рўзњо Умайр ба ќасди тавофи Каъба ва
табаррук љустан ба бутњо ба Масљидул њаром рўй оварда дид,
ки Сафвон ибни Умайя дар гўшае аз Њиљр нишастааст. Ба
сўи вай мутаваљљењ шуд ва ба ў саломи пагоњї дод ва гуфт:
Субњат ба хайр, эй сардори Ќурайш!

Сафвон низ дар љавоб ўро субњ ба хайр гуфт ва изњор
дошт: Эй Абувањб, биё чанд лањзае бинишинем, ки ваќтро љуз
сўњбат чизи дигар ба сар наёварад. Умайр дар канори Сафвон
ибни Умайя нишаст ва њар ду риштаи сўњбатро аз гузаштањои
рўзи Бадр кушоданд ва ин рўзи сайёњи худро ёдовар шуданд,
ки дар ин рўз чи шикасти шармандавор насибашон гардид ва
чї ќадар аз сарон ва бузургонашонро аз даст доданд ва чї
ќадар аз фарзандон ва наздиконашон ба дасти мусалмонон
асир гашт. Ва он гоњ сарони бузурги Ќурайшро баршумурданд,
ки тавассути шамшери мусалмонон аз по даромаданд ва дар
ќаъри чоњ дафн карда шуданд.

Сафвон ибни Умайя аз шунидан ва ёдоварии ин њарфњо
изњори таассуф ва гуфт: Ќасам ба Худо зиндагї баъд аз онњо
њељ кайфу лаззате надорад, Умайр гуфт: Рост гуфтї. Баъд
андаке сукут намуда гуфт: Ќасам ба Худо, агар ман ќарздор
намебудам ва чораи он медоштам, ки метавонистам ќарзњои
худро мепардохтам ва агар хавфи парешонї ва нобудии ањлу
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аёлам баъд аз даргузаштам намебуд, њатман худро ба
Муњаммад расонда ва ўро ба ќатл мерасондам ва якбора
худро аз шарри вай роњат месохтам ва баъд ба идомаи њарфњои
оњистаи худ афзуд ва гуфт: Асорати фарзандам дар дасти онњо
худ далели ростин бар ин азм аст, ки њељ як дар ин тасмим
шакку тардид нахоњад кард.

Сафвон ибни Умайя сухани Умайрро ѓанимат шумурд ва
нахост, ки чунин фурсатеро аз даст дињад, лизо рў ба вай
намуда гуфт:

- Эй Умайр, њамаи ќарзњоятро ба ўњдаи ман гузор. Ман
худ донаму пардохти он. Ва ба њар андозае, ки буда бошад,
ман онро мепардозам ва аммо ањлу аёлатро ба ањлу аёли худ
зам созам ва то ваќте ки ман ва онњоро зиндаем, ба пардохти
масорифи онњо вазифадор хоњам буд. Ва ман он ќадар пул ва
амвол дорам, ки дар тўли зиндагониамон моро кифоят мекунад
ва зиндагонии пурсаодат ва оромеро сипарї хоњанд намуд.

Умайр гуфт: Ваќте мавзўъ аз ин ќарор буда бошад, ин
розро пинњон дор ва набояд њељ як аз ин тасмим огоњї ёбад.
Савфон гуфт: Чунин хоњам кард:

Умар дар њоле, ки оташи аќида ва кини Муњаммад дар
нињодаш шўъла мезад, аз љой бархост ва худро ба ќасди иљрои
ин амал омода кард ва аз гумони касе дар бораи ин сафари
хеш парвое надошт, чунки хонаводањои ќурайшиён, ки дар
Мадина асирон доштанд, ба он љо рафтуомад мекарданд, ба
умеди ин ки битавонанд дар ивази пардохти фидя
асиронашонро рањо созанд. Умайр ибни Вањб шамшери худро
тез кард ва дамњои онро бо зањр олуда сохт ва маркаби худро
омода кард ва бар он савор шуд ва роњи Мадинаро пеш гирифт
ва ба ќасди азиятрасонї ва шарарангезї ба роњ афтод. Ва чун
ба Мадина расид, рў сўи масљид нињод, то Расули Худо (с) ро
дарёфта ва тасмими худро амалї созад. Њамон буд, ки уштури
худро дар фосилаи наздик ба вай хобонд ва худ аз он фуромад.

Дар чунин фурсате Њазрати Умар ибни Хаттоб њамроњ бо
баъзе асњоби дигар дар наздики масљид нишаста ва перомуни
рўйдодњои Бадр ва шикасти мушрикин ва ќатлу асорати
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душманон њарф мезаданд ва аз ќањрамонињо ва муќовимати
мусалмонони муњољир ва ансор дар миёни њам сўњбат доштанд
ва кўмак ва ёрии Аллоњ таъолоро ба мусалмонон дар ин
набард  ва расвої ва хашми душманонро бо њам ёдоварї
менамуданд, ки дар ин асно чашмаш ба Умайр ибни Вањб
афтод, ки аз шутури худ фуруд омада ва шамшер бар гардан
ороста ва ба сўи масљид равон аст. Чун ўро ба ин њолат дид,
вањшатзада аз љой парид ва гуфт:

Ин саг њамоно душмани Худо Умайр ибни Вањб аст.
Ќасам ба Худо, ки вай ба нияти баде ин љо омадааст. Ин њамон
шахсе аст, ки дар Макка мушрикинро алайњи мо мешўронд
ва ин шахс андак ќабл аз воќеаи Бадр барои мушрикин аз мо
љосусї мекард. Ва баъд ба њамнишинони худ гуфт: Њар чи
зудтар ба назди Расули Худо биравед ва барои њимояи вай
навбатдорї намоед ва њушёру мутаваљењ бошед, ки ин шахси
маккор ва бадкирдор ба вай осебе нарасонад. Баъд худи
њазрати Умар ба њузури њазрати Паёмбар (с) рафт ва гуфт:
Эй Расули Худо, ин душмани Худо Умайр ибни Вањб,
шамшери худ ороста ва ин љо омадааст. Гумони ѓолиби ман
он аст, ки вай ќасди баде дорад. Њазрати Расули Худо
фармуд: Ўро назди ман оред.

Њазрати Умар ибни Хаттоб ба сўи Умайр рўй овард ва
ўро аз гиребон  гирифт  ва ресмони  шамшерашро дар
гарданаш печонд  ва вайро кашон-кашон ба њузури
Расулуллоњ (с)  овард.

Ваќте њазрати Расули Худо ўро бо чунин њолате дид, ба
њазрати Умар гуфт: Ўро рањо соз эй Умар. Њазрати Умар ўро
рањо сохт ва баъд ба ў гуфт: Аз вай дур шав. Њазрати Умар аз
назди вай дур шуд ва баъд худ сўи вай наздик шуд ва гуфт:
Эй Умайр, пеш биё. Умайр пеш омад ва гуфт: Анъим сабоњан
– яъне, субњат ба хайр эй Расули Худо (дар даврони љоњилият
салом чунин буд). Њазрати Расули Худо фармуд: Худованд
барои мо саломи бењтар аз саломи ту бахшидааст. Худованд
барои мо саломро, ки саломи ањли љаннат аст, бахшидааст.
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Умайр гуфт: Ќасам ба Худо, ту худ аз ин саломи мо чандон
дур набудї ва акнун ин саломи тозаро ривољ додаї.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд. Эй Умайр омили
омаданат ба ин љо чї буд?

Гуфт: Омадам, ки ин асиреро, ки дар даст доред, рањо созед
ва дар ин бора ба ман некї ва эњсон намоед.

Њазрати Расули Худо фармуд: Ин шамшери овехта бар
гарданатро барои чї овардаї?

Гуфт: Худованд ин шамшерњоро аз мо бигирад. Ин
шамшерњо дар рўзи Бадр чї нафъе барои мо расонид?!!

Њазрати Расули Худо боз фармуд: Эй Умайр, сухани рост
гў, чї чиз туро ба ин љо овард? Гуфт: Љуз ин њадаф, ки асирамро
бароям рањо созед, дигар коре надоштам.

Њазрати Расули Худо фармуд: Њаќиќат ин аст, ки ту ва
Сафвон ибни Умайя дар наздики Њиљр бо њам нишаста ва аз
асњоби ќалиб ва куштагони Ќурайш сўњбат ба миён овардед
ва баъд гуфтї:

- Агар дайндор намебудам ва нафаќаи ањлу аёл бар ман
намебуд, бечуну чаро ба ќатли Муњаммад берун мешудам.
Ва баъд Сафвон ибни Умайя дайн ва масорифи ањлу аёлатро
ба зимма гирифт, то ту ба ин тасмими худ љомаи амал пўшонї
ва маро ба ќатл расонї. Аммо Худованд туро ба чунин маќсад
нарасонд.

Умайр аз шунидани ин њарфњо њайрон монд ва лањзае дар
фикр фурў рафт. Ва баъд дере нагузашт, ки калимаи шањодат
ба забон овард ва ба њаќќонияти рисолати вай шањодат дод
ва гуфт: Шањодат медињам, ки ту њаќиќатан фиристода ва
Расули Худованд њастї ва баъд афзуд: Эй Расули Худо! Мо
ќабл аз ин њарфњои туро дурўѓ мепиндоштем, вањйеро, ки бар
ту нозил мешуд, таќзиб менамудем. Аммо ин сухани ман
њамроњ бо Сафвон ибни Умайяро љуз ман ва ў каси дигаре
намедонист ва њоло ки ту аз он њамаро якояк бароям баён
доштї, дигар њељ гуна шак ва тардиде дар њаќќонияти даъвати
ту надорам. Чун медонам, ки љуз Худо дигар њељ кас ин
хабарро ба ту нарасонидааст. Худоро сипосгузорам, ки маро
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ба сўи ту овард, то барои Ислом њидоятам кунад ва
рањнамунам гардонад. Баъд шањодат дод ба ло илоња
иллаллоњу Муњаммадур Расулуллоњ Умайр ибни Вањб ва
њамин тавр мусалмон шуд Њазрати Расули Худо (с) барои
ёронаш фармуд:

- Бародаратонро дарси дин биёмўзонед ва Ќуръонро ба
вай таълим дињед ва асирашро рањо кунед.

Мусалмонон ба ислом овардани Умайр ибни Вањб сахт
шодмон ва хушњол шуданд, то он љо ки њазрати Умар ибни
Хаттоб (р) фармуд: Ваќте Умайр ибни Вањб ба назди њазрати
Расули Худо омад, дар назди ман хук аз вай бењтар буд ва
акнун, ки вай мусалмон шудааст, вай дар назди ман аз баъзе
фарзандонам мањбубтар аст.

Дар ин фурсат, ки Умайр рўњу равони худро сайќал
мебахшид ва худро ба таълимоти Ислом ороста ва ќалбашро
бо нури Ќуръон мунаввар месохт ва бењтарин лањзањои
зиндагии худро дар љавори Њазрати Расули Худо сипарї
мекард, Макка ва ёронашро фаромўш намуда буд.

Сафвон ибни Умайя орзуњо ва хаёлотро дар зењни худ
мепарваронид ва ваќте гузараш бар маљолиси Ќурайш
меафтод ба онњо мегуфт:  Анќариб муждаи некеро хоњед
шунид, ки рўйдодњои сиёњи рўзи Бадрро фаромўшатон созад.

Ваќте муддати замоне бар ин амр сипарї шуд ва интизори
Сафвон ибни Умайя ба дарозо кашид, шакку тардид оњиста-
оњиста ба дилу равони вай роњ ёфт, то он њад, ки аз шиддати
он дар худ оташ мегирифт ва пайваста аз мусофироне, ки ба
Макка меомаданд аз ањволи Умайр ибни Вањб пурсон мешуд.
Ва аз њељ як љавобе дарёфт намедошт, ки аз ѓаму андўњи вай
бикоњад, то он ки мусофире омад ва гуфт: Умайр мусалмон
шудааст.

Ин хабар чун раъду барќи шадид ўро такон дод, чун вай
ба ин андеша буд, ки агар љањон њама мусалмон шаванд,
Умайр њаргиз мусалмон нахоњад шуд.

Умайр пайваста ба фаро гирифтани умури динї ва њифзи
каломи Худо машѓул буд, то он ки рўзе ба њузури Паёмбар
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(с) омаду гуфт: Эй Расули Худо, ман муддати замони тўлониро
дар мубориза алайњи ин оин ва хомўш сохтани нури Худо
сипарї намудам ва онњоеро, ки ба дин мепайвастанд, сахт
азият додаам ва њоло орзуям ин аст, ки барии ман иљоза дињї,
ки ба Макка бозгардам ва Ќурайшро ба дини Худо ва
Паёмбараш даъват намоям. Агар ишон ин даъватро аз ман
пазируфтанд, ин чи бењтар ва агар аз ќабули он ибо варзиданд,
ба онњо чунон азият расонам, ки ќаблан ба мусалмонон азият
мерасондам.

Њазрати Расули Худо ба вай иљоза дод ва ба Макка
бозгашт ва ба хонаи Сафвон ибни Умайя омад ва гуфт: Эй
Сафвон, ту аз сардорони бузург ва кишоварзони Макка њастї
ва аз мардони оќил ва хайрандеши Ќурайш ба њисоб меравї.
Оё ин шевае, ки шумо дар иртибот бо ибодати ин бутњои сангї
ва таќдими ќурбонињо барои онон дар пеш гирифтаед, кори
маъќул аст? Ва оё аќл инро меписандад, ки дин ба њамин шева
буда бошад?

Аммо ман шањодат медињам ба ин, ки ѓайри Аллоњ њељ
маъбуде нест ва Муњаммад Паёмбари Худост.

Баъд Умайр ба даъвати ањли Макка идома дод, то он ки
иддаи зиёде ба дини Ислом сар нињоданд ва мусалмон шуданд.

Худованд Умайр ибни Вањбро подоши нек насиб намеояд
ва ќабри ўро нуронї созад.
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БАРОЪ ИБНИ МОЛИКИ АНСОРЇ

Бароъ ибни Молики марди жулидамўй ва лоѓар буд,
бинанда фикр намекард, ки ин шахс ин њама ќањрамонї ва
шуљоат нишон дињад. Аммо бо вуљуди ин заъфи љисмонї ва
нотавонии бадан беш аз сад танро ба танњоии хеш ба ќатл
расонидааст ва ин теъдод ѓайр аз теъдодест, ки ба дасти вай
дар сањнаи набард зиндагї худро аз даст додаанд.

Ин ќањрамони номовар ва шуљоъ он ќадар дар сањнаи
набард бебокона меразмид, ки њазрати Умари Форуќ ба
кордорони худ дар гўшаву канори ќаламрави Ислом дар
хусуси вай навишта ирсол намудааст, ки ба вай вазифаи
ќумандонии лашкари мусалмононро надињанд, ки мабодо бо
иќдоми хеш њамаро дар вартаи  њалокат ва нобудї андозад.
Вай бародари Анас ибни Молик ходими њазрати Расулуллоњ
(с) аст.  Мо агар бихоњем њама љониби зиндагии Бароъ ва
ќањрамонињову диловарињои вайро ба риштаи тањрир
дарорем ин амр аз тавони мо берун аст. Ва фаќат ба зикри
як њодиса аз ќањрамонињои вай дар ин љо иктифо мекунем ва
ин ќисса худ боќї дигар њама саргузашт ва ќањрамонињои
вайро дар ихтиёри мо хоњад гузошт.

Ин достон аз давраи вафоти Њазрати Расули Худо (с) ва
пайвастанаш ба рафиќи аъло оѓоз мешавад. Тавре ки
ќабилањои араб баъд аз вафоти он њазрат тасмим гирифтанд,
ки њама дастаљамъї аз дини Хордо берун шаванд њамон
тавре, ки њама дастљамъї дар ибтидо ба дини Худо дохил
шуда буданд, то он ки аз Ислом ному нишоне намонад ва ба
љуз ањли Макка ва Мадина ва Тоиф ва љамъиятњои маъдуде,
ки ба суратњои пароканда дар ин љо дар Ислом боќї монданд,
боќї њама аз дини Худо саркашї карданд.
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Њазрати Абубакри Сиддиќ (р) дар баробари ин фитнаи
бузург мардонавор истодагї намуд ва бемуњобот бо он
љангид. Ва аз муњољирин ва Ансор ёздањ сипоњ омода сохт.
Ва барои ќумандони њар як аз ин ёздањ сипоњ парчамеро
барафрошт ва ишонро дар саросари Љазиратул Араб гумошт
то муртадинро ба роњи њаќ ва њидоят баргардонад ва бо зўри
шамшер мунњарифонро бо љодаи рост ва мустаќим маљбур
созад. Аз нерўмандтарини ин гурўњи муртадин Бани Њанифа
буд, ки ба эътибори љанговар ва теъдод ќавитар буд ва
роњбарии ононро Мусайлимаи  каззоб  ба ўњда дошт.
Мусайлима аз ќавми худ ба теъдоди чињил њазор нафар
љанговарро муттањид намуд ва ин теъдод њама ба њукми
нажодпарастї ва ќавмият дар гирди вай љамъ шуда буданд
на ба њукми ин ки ишон ба вай имон оварда бошанд. Чунончи
баъзе аз ишон ин матлабро изњор намуда мегуфтанд:

Мо медонем, ки Мусайлима  каззоб  ва дуруѓгў ва
Муњаммад содиќ ва ростгў аст. Аммо каззоби  (ќабилаи)
Рабеъ (Мусайлима) назди мо аз содиќи (ќабилаи) Музар
(Њазрати Муњаммад (с) бењтар аст.

Нерўњои Мусайлима  нахустин  даста аз сипоњиёни
исломро, ки сарварии онро Икрама ибни Абуљањл ба дўш
дошт, шикаст дод ва ишонро ба аќибнишинї маљбур сохт.

Њарду лашкар дар сарзамини Ямома дар Наљд бо њам
рў ба рў шуданд. Дере нагузашт, ки паллаи  мизони
Мусайлима гарон шуд ва замин дар зери пои мусалмонон ба
ларза афтод ва тасмим ба он гирифтанд, ки аќибнишинї
кунанд. Лашкариёни Мусайлима дохили хаймаи Холид ибни
Валид гардида ва хаймаашро аз замин бардоштанд ва наздик
буд, ки њамсарашро ба ќатл расонанд. Аммо як тан аз
мусалмонони бомањорат вайро наљот дод. Дар чунин фурсате
мусалмонон дарёфтанд, ки хатари бузурге ба онњо тањдид
мекунад ва донистанд, ки агар лашкари мусалмонон ин бор
дар баробари Мусайлима шикаст бихўранд, дигар Ислом дар
Љазиратул Араб бапо нахоњад истод ва дигар њељ яке дар ин
сарзамин ба парастиши Худованди ягона нахоњад пардохт.



37

Дар гирудори ин хатар бузург буд, ки Холид мутаваљењи
лашкари худ шуд ва онро аз сар танзим кард ба тавре, ки
муњољиринро аз Ансор ва бадавиро аз шањрї як тараф намуд.
Ва фарзандони њар ќабиларо ба таври алоњида дар тањти як
байраќ ќарор дод, то бубинад, ки кадом як аз ин ќабилањо
љанговартар аст ва дарёбад, ки омили шикасти мусалмонон
аз кадом ноњия аст.

Љанги хунин дар миёни ду тараф сурат гирифт, ки
мусалмонон ќаблан ба чунин як љанги табоњкунанда рў ба
рў нашуда буданд. Ва љанговарони Мусайлима бо субот
нопойдории аљибе ба набард идома доданд ва шумораи зиёди
кушташудагон онњоро аз идомаи љанг боз надошт ва чун кўњ
истодагї намуданд. Ва мусалмонон аз худ ќањрамонињои
аљибе нишон доданд, ки агар шоире дар васфи онњо месуруд
шояд аз маъруфтарин ва дилангезтарин ќасидањои шеърї
мебуд.

Собит ибни Ќайс, парчамдори гурўњи Ансор кафан
пўшида ва барои худ ќабр меканад ва то нисфи бадани худ
дар он фурў наравад ва дар мавќифи худ собит ва устувор
мемонад, ва бо дифоъ аз парчами ќавми худ, то сарњади марг
меразмад, то он ки љоми шањодат ба сар мекашад.

Ва Зайд ибни Хаттоб - бародари њазрати Умар ибни
Хаттоб (р) дар миёни  лашкар фарёд мезанад, ки эй
мусалмонон, собитќадам бошед ва бо матонат њамлаи
душманро саркўб кунед ва ќадам ба пеш нињед.

Эй мардум, ќасам ба Худо, баъд аз ин калима, дигар
њаргиз њарфе бар забон нахоњам овард, то онки Мусайлима
шикаст бихўрад ва ё он ки Худовандро бо хуни худ мулоќот
кунам ва онро далел ва  њуљљати худ бидонам. Ва баъд бар
лашкариёни Мусайлима њамла бурд ва пайваста мељангид
то ин ки ба шањодат расид.

Солим ѓулом Абуњузайфа парчами муњољиринро ба даст
дорад ќавмаш аз он бим намуд, ки дар љанг заиф гардад ва ё
субот ва пойдориро аз даст дињад, лизо ба ў гуфтанд: Аз он
бим дорем, ки дар натиљаи заъфи ту душман бар мо даст ёбад.
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Вай дар љавоб гуфт: Агар дар натиљаи заъфи ман душман
бар шумо даст ёбад, ман ба  њаќ њофизи Ќуръон нахоњам
буд.

Баъд ба душман њамлаи шуљоона намуд, то ин ки
мавриди исобат ќарор гирифт.

Аммо ин  њама ќањрамонињо дар баробари ќањрамонї
ва шуљоате, ки Бароъ ибни Молик (р) анљом додааст чизе
нахоњад буд ва он ин ки: Ваќте Холид дид, ки оташи љанг
шўълавар гардид ва шиддати он ба ављи худ расид, рў ба
сўи Бароъ ибни Молик овард ва гуфт: Эй љавони Ансорї ба
сўи ишон бишитоб. Бароъ ба сўи ќавми худ рўй гардонид ва
гуфт: Эй љамъи Ансор, набояд њељ яке аз шумо дар фикри
бозгашт ба Мадина бошад. Шуморо баъд аз ин рўз Мадина
нахоњад буд... Балки шуморо Худои ягона аст ва баъд
бињишт…

Баъд бар мушрикин њамла намуд ва ёронаш низ аз аќиби
ў рафтанд. Ва шурўъ ба рахна кардани сафи душман намуд
ва бо шамшер гарданњои душманони Худоро аз тан људо
месохт, то ин ки ќадамњои Мусайлима ва лашкариёнашро
мутазалзил сохт ва онњоро маљбур ба фирор намуда ва дар
бўстоне, ки баъдан ба номи бўстони марг шўњрат ёфт, њамла
бурданд ва теъдоди куштагон дар он бўстон аз шумор берун
гардид.

Ин бўстони марг дорои майдони васеъ ва девори баланде
буд. Мусайлима ва њазорон тан аз мудофеъонаш ваќте
дохили ин бўстон шуданд, дарвозањои онро ба рўи худ
бастанд ва аз баланди деворњои он барои дифоъ аз худ
истифода намуда ва мусалмононро аз дохили он њадафи
тирњои худ ќарор доданд. Дар чунин фурсате ин ќањрамони
диловар Бароъ ибни Молик омад ва гуфт:

Эй ќавм, маро бо ин сипар бигзоред ва баъд онро ба нўки
найзањо бардошта дар наздикии дарвозаи боѓ бияндозед, ё
шањид мешавам ва ё он ки дарвозаро ба рўятон мекушоям.

Бароъ ибни Молик бо суръат дар миёни сипар нишаст ва
ёронаш бо нўги найзањо ўро ба дохили боѓ андохтанд.



39

Њазорон тан аз лашкариёни Мусайлима ба сари вай рехтанд
ва даргирии  шадиде  дар миёни  вай ва душманонаш
даргирифт ва баъд аз бархўрде, ки дањњо кушта ба љо гузошт
тавонист, ки дарвозаро бикшояд ва беш аз њаштод љои аз
баданаш захми шамшер ва найза дида буд. Мусалмонон чун
сел дохили бўстон шуданд ва чунон ба куштани муртаддин
пардохтанд, ки аз тавсиф берун аст. Ва дар њудуди беш аз
бист њазор нафар аз лашкариёни Мусайлимаро аз теѓ
гузарониданд ва ахиран худи Мусайлимаро низ ба ќатл
расониданд.

Бароъ ибни Моликро бардошта ба ќароргоњаш бурданд,
то ўро муолиља намоянд. Њазрати Холид њудуди як моњро
назди вай сипарї кард, то он ки Худованд ўро шифо бахшид
ва тавассути вай лашкари мусалмононро пирўзї насиб
фармуд.

Бароъ ибни Молики Ансорї орзўи шањодатро менамуд,
ки дар рўзи корзори бўстони марг насибаш нашуд…

Баъд аз он дар љангњо яке паи дигар ширкат кард то орзўи
деринаи  худро дарёбад  ва бо Паёмбари  гиромии  худ
бипайвандад, то он ки рўзи фатњи шањр. Тўстар яке аз
шањрњои Форс фаро расид. Форсњо дар яке аз ќалъањои
мустањками ин шањр сангар гирифта буданд. Мусалмонон
ин ќалъаро дар муњосираи шадиди худ гирифтанд. Чун
муддати замони тўлонї бар ин  њисор сипарї шуд, ва форсњо
дар он ба танг омаданд. Бинобар ин нишон барои дифоъ аз
хеш њалќањои оњанинеро, ки бар нўки он чангакњои фулодї,
ки дар оташ доѓ шуда буд, насб намуда ва аз фарози деворњои
ќалъа поин карда дар  љисми мусалмонон онро фурў бурда
ва ба сўи худ онхоро мекашиданд, ки дар ин љараён
мусалмонон ё њаёти худро аз даст медоданд ва ё он ки ба
марг онњоро наздик месохтанд.

Яке аз ин чангакњо дар тани Анас ибни Молик бародари
Бароъ хўрд ва ўро ба сўи худ кашиданд. Њамин ки чашми
Бароъ ба вай афтод ва дид, ки бародараш њадафи шикори
душман ќарор гирифта ба суръат ба сўи вай давид ва худро
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ба девори ќалъа расонд ва занљирро, ки бародараш ба он
овезон буд, ба даст гирифт ва бо њама тавони худ саъй намуд,
то бародашаро аз он халос кунад ва ахиран тавонист, ки бо
сўзондани дасти худ ба тасмимаш ноил гардид. Дар ин љанг
Бароъ ибни Молики Ансорї аз Худованд хост, ки ўро
шањодат насиб фармояд. Њамон буд, ки дуъои ўро иљобат
намуд ва ба мартабаи олии шањодат ноил гардид ва ба
лиќоуллоњ пайваст.

Худованд Бароъ ибни Моликро дар бињишти барин љой
дињад ва маќому манзалаташ баланд дорад ва орзўяшро дар
пайвастан ба њазрат Расули Худо бароварда созад.
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 УММИ САЛАМА

Медонед, ки Умми Салама кист? Умми Салама падараш
аз сарони номвар ва маъруфи бани Махзум ва яке аз
сахимардони Араб аст, ки камтар аз сахиён метавонанд ба
пояи ў расанд. Саховат ва људи вай ба њадде расида буд, ки
ўро ба номи Тўшаи мусофир лаќаб дода буданд, чун ваќте
мусофирин ќасди диёри ў менамуданд, њамроњ бо худ тўша
намегирифтанд.

Ва шавњари Умми Салама Абдуллоњ ибни Абдуласад яке
аз дањ ёри бињиштии собиќадорони ислом аст. Чун ќабл аз
вай љуз иддаи мањдуде амсоли Абубакр ва ѓайра, ки теъдоди
ишон аз шумори ангуштони зиёд набуд, ба ислом сар
нагузошта буданд.

Номи аслии Умми Салама Њинд аст. Аммо кунияаш, ки
Умми Салама аст, шўњрат ёфтааст.

Умми Салама њамроњ бо шавњараш имон овард ва дар
радифи собиќадорони ислом ќарор гирифтааст.

Њамин ки хабари имон овардани Умми Салама њамроњ
бо шавњараш дар миёни мардум пањн шуд, хашму ѓазаби
Ќурайш ба љўш омад ва оташи интиќом ва азоби худро ба
онњо фурў рехтанд. Вале бо васфи ин њама ќасоват ва
берањмие, ки дар бораи ин ду анљом доданд, азму тасмими
ишон дар идомаи ин роњ таѓйир наёфт ва бо истиќомат ва
пойдорї ба ин оин вафодор ва собитќадам монданд ва шакку
тардид њаргиз дар хаёли онњо нагузашт.

Ваќте азобу шиканљаи Ќурайш ба ављи худ расид ва
њазрати Расулуллоњ (с) ба ёрони худ иљозаи њиљрат ба диёри
Њабашаро дод, ин ду дар пешопеши онњо ќарор гирифтанд.
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Умми Салама ва њамсараш Абдуллоњ Маккаро ба ќасди
диёри њиљрат пушти сар нињоданд ва њама ному нишони
зиндагї ва кошонаро ба ќасди ризои Аллоњ тарк гуфтанд ва
роњи худ ба сўи Њабаша дар пеш гирифтанд.

Бо васфи он ки Умми Салама ва њамроњонашон аз њимоят
ва пуштибони Наљошї, подшоњи Њабаша бархурдор буданд
ва  дар паноњи вай зиндагии ором ва осуда доштанд. Вале бо
вуљуди ин њама оромиши дилаш ба ќасди диёри мањбубаш
Макка сарзамини нузули вањй метапид ва аз набудани худ
дар канори њазрати Расули Худо ин сарчашма њидоёти инсонњо
дар худ эњсоси нороњатї менамуданд.

Баъди хабарњои мутавотири мабни бар ин, ки ба теъдоди
мусалмонон дар Макка афзуда шуда ва ислом овардани
Њамза ибни Абдумуталлиб ва Умар ибни Хаттоб бо шаъну
шавкати мусалмонон афзуда ва андаке аз зулм ва истибдоди
Ќурайш коста шудааст, ба муњољирине, ки Њабаша буданд,
расид. Биноан бар ин дастаи аз онон ќасди бозгашт ба
Маккаро намуданд. Умми Салама ва њамсараш дар
пешопеши ин љамъи бозгашткунандагон ќарор доштанд.

Аммо ваќте ишон ба мењани худ бозгаштанд, дарёфтанд,
ки хабарњое, ки дар ин хусус шунидаанд, чандон асосе
надошта ва дар он муболиѓа карда шудааст ва зулму
таъаддии Ќурайш ба њамон паймонаи аввалиаш љараён дошта
ва Ислом овардани Њамза ва Умар якбора ба душмании ин
оин ва иноди Ќурайш афзудааст.

Аз ин рў, мушрикин дар азобу шиканљаи мусалмонон
њунарнамої намуданд ва бо шевањои аљибе онњоро дар
динашон мавриди азияту озор ќарор доданд, ки ќаблан назири
онро надида буданд.

Дар чунин фурсат буд, ки њазрати Расули Худо (с) барои
асњоб ва ёронаш иљоза дод, то ба Мадина њиљрат кунанд. Ва
Умми Салама ва њамсараш тасмим гирифтанд, ки дар сафи
аввалин њиљраткунандагон ќарор гиранд, то аз азияту озори
Ќурайшиён худро халос намоянд.
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Аммо њиљрати Умми Салама, он тавре ки фикр мекард,
кори сањлу осон набуд. Балки њиљрати вай аз сахттарин
њиљратњо буд, ки шояд камтар кас чунин мусибат ва аламро
дар њиљрати худ дида бошад.

Ва мо акнун риштаи суханро ба худи Умми Салама
мегузорем, то худ саргузашти талху ногувори хешро, ки аз
ѓаму андўњ аст ба мо њикоят намояд. Чун асос худаш нисбат
ба њар асоси дигар даќиќтар ва балеѓтар аст ва метавонад
мавзўъро њамон тавре, ки буда, аст ба мо бозгў ва њикоят
намояд.

Умми Салама гуфт: Ваќте Абу Салама – шавњараш азми
њиљрат ба Мадина намуд, шутуреро ба ў омода сохт ва маро
бар он савор намуд ва фарзандам Саламаро, ки тифли хурдсол
буд, дар баѓалам гузошт ва худ љилави шутур бигрифт ва
бидуни кадом маътале ба роњ афтод ва саъй бар он дошт, ки
њарчи зудтар худро аз ин диёр берун созад.

Ва ќабл аз он ки аз Макка берун шавем, касоне аз Бани
Махзум, ки ман худ аз он ќабила будам, сари роњамонро
гирифта ва ба Абу Cалама гуфтанд: Агар ту худро аз дасти
мо наљот медињї, ин занро, ки марбути ќабилаи мост, ба куљо
мебарї? Ва мо ба чї далел туро иљоза дињем, кї ин занро бо
худ гирифта ва ба диёри дур ва бегона бибарї?!

Баъд ишон бар вай њамла намуда ману тифламро ба
шиддат аз дасти вай кашида гирифтанд.

Ваќте касон аз ќабилаи њамсарам Бани Абдуласад ин
њолатро диданд, ки ќавм ману тифламро аз шавњарам људо
сохтанд, ишонро ба ин њолат рашк омад ва сахт барошуфтанд
ва гуфтанд: Ќасам ба Худо, мо нахоњем гузошт, ки ин тифл
дар дасти шумо буда бошад, аз он љойе, ки падараш аз ќабилаи
мост, лизо тифлаш ба мо тааллуќ мегирад. Ва ин фарзанд азони
мост ва мо ба гирифтани вай нисбат ба њар каси дигар
њаќдортарем.

Баъд ба ман њамла бурда ва тифлам Саламаро аз дастам
рабуданд ва бо худ бурданд ва дар тайи чанд лањза дидам, ки
мо се танро ба ин тартиб аз њам људо сохта ва чун сањме дар
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љињати њар як аз онон таќсим шудем. Ва ман худро якка ва
танњо ёфтам. Њамсарам сўи Мадина фирор намуд. Ва
фарзандам Бани Абдуласадро базўр аз ман рабуданд ва ман
худ дар ќабилаи хеш мисли асир мондам. Ва дар тайи чанд
лањза дар миёни ману њамсарам ва фарзандам људої
афганданд.

Аз њамин рўз сар карда њар субњ ба ин сањро мебаромадам
ва дар он љое, ки ин њодиса сурат гирифта буд, ба шигифт
меомадам ва њодисаи он рўзро пайваста ба хаёлам
мегузаронидам. Ва ба рўзи сиёњ ва бахти вожгуни худ ашк
мерехтам, кї чи гуна дар зарфи чанд даќиќа дар миёни ману
фарзандам ва њамсарам људої афганданд. Ва пайваста дар
он љо рўзи худро сипарї мекардам, то онки сиёњии шаб хайма
мезад ва баъд ба љойгоњи худ бармегаштам.

Бо ин њол таќрибан як солро сипарї кардам, то он ки рўзе
гузари яке аз амакзодањоям бар ман афтод. Ва ин њолати зори
маро дид, дилаш бароям сўхт ва бар њолам тарањњум намуд
ва ба наздиконам гуфт: Чаро ин зани бечораро рањо
намекунед, ўро аз њамсар ва фаразандаш људо кардед ва ин
вазъро то чї ваќт дар бораи вай раво медоре? Вай пайваста
эњсосот ва тарањњуми ононро нисбат ба ман љалб менамуд ва
дилњои ононро бо њарфњои муассири хеш нарм месохт, то он
ки бароям гуфтанд: Агар хоњї, ки бо шавњарат бипайвандї,
монеъе дар сари роњи ту вуљуд надорад.

Аммо чи гуна бароям мумкин буд, ки ба шавњарам
бипайвандам, дар њоле, ки фарзандам дар Макка дар ќабилаи
Бани Абдуласад ба сар бибарад?!

Бароям чи гуна мумкин аст, ки ѓаму андўњамро хомўш
созам ва чашмамро аз ашк боз дорам ва љигаргўшаам дар
Макка бошад ва аз ањволи вай чизе надонам?

Баъзе мардум чун ин њоли зори маро диданд, дилашон сўхт
ва дар бораи фарзандам бо Бани Абдуласад  хайрхоњї
карданд ва тарањњуми ононро нисбат ба ман љалб намуданд.
Њамон буд, ки ишон фарзандам Саламаро ба ман доданд.
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Нахостам, ки дар Макка ба ќасди ёфтани њамсафар ба
сўи Мадина зиёд интизорї бикашам ва аз он тарсидам, ки
мабодо њодисаи тоза иљод шавад, ки маро аз пайвастан ба
шавњарам  дар Мадина боздоранд ва ба ин лињоз саъй намудам,
ки њар чи зудтар худро барои сафар омода кунам. Њамон буд,
ки бар шутури худ савор шудам ва тифламро дар оѓўш
гирифтам ва ба ќасди Мадина аз Макка берун шудам. Ва аз
њељ кас љуз Худованд дар ин сафар бо ман њамроњ набуд ва
якка ва танњо ба роњ афтодам.

Ва чун ба Танъим расидам, бо Усмон ибни Талња рў ба рў
шудам. Вай бароям гуфт:

- Эй духтар, бетўша ба куљо мехоњї сафар кунї?!
Гуфтам: Мехоњам назди шавњарам, ба Мадина сафар

кунам.
Гуфт: Оё касе туро дар ин сафар њамроњї мекунад?
Гуфтам: На, љуз Худованд ва ин тифл, ки дар оѓўшам

дорам, дигар њељ яке бо ман њамсафар нест.
Гуфт: Ќасам ба Худо, њаргиз туро танњо нахоњам гузошт,

то он ки туро дар Мадина нарасонам. Баъд зимоми шутурамро
бигирифт ва ба роњ афтод.

Ќасам ба Худо, њаргиз ба њељ яке аз мардони Араб њамроњ
нашудаам, ки каримтару шарифтар аз вай буда бошад. Вай
ваќте ба љое мерасидем шутурро мехобонд ва баъд худ ба
гўшае мерафт, то он ки ман аз шутур фуруд меомадам, вакте
аз шутур дуртар мерафтам, вай меомад ва борро аз шутур
поён мекард ва шутурро дар дарахте мебаст. Ва баъд худ дур
мерафт ва дар зери дарахте дуртар аз ман мехобид.

Ва чун вакти сафар фаро мерасид, аз љой бармехост ва
шутурамро барои њаракат омода месохт ва онро барои
савориам мефиристод ва худ аз ман дур мешуд ва мегуфт:
Шутурро савор шав ва чун бар шутур савор мешудам ва худро
бар он баробар месохтам, меомад ва љилави шутурро мегирифт
ва ба роњ меафтод.

Вай то ваќте ки ба Мадина расидем, чунин мекард ва чун
ба наздикии Мадина расидем ва ќаряии Ќубо, ки бани Амру
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ибни Авф дар он ба сар мебурд, ба чашмамон хўрд ва гуфт:
Шавњарат дар ин ќария аст ва бо баракати Аллоњ дар ин ќария
дохил шав ва баъд худ ба сўи Макка баргашт.

Ин хонаводаи аз њам пошида баъд аз як фироќи тўлонї
дубора гирди њам љамъ омаданд ва чашмони Умми Салама
бо дидани шавњараш равшан шуд ва Абу Салама ба ёфтани
зан ва фарзандаш хушњол ва масрур гардид… ва рўзњо пушти
њам мегузашт ва њаводис пайи њам иљод мешуд.

Њодиса ва набарди рўзи Бадр фаро мерасид ва Абу
Салама дар он ширкат мекунад ва солиму пирўзманд њамроњ
ба соири мусалмонон бармегардад.

Ва баъд љанги Ухуд ба вуќуъ мепайвандад ва АбуСалама
ќањрамонињои беназире аз худ нишон медињад, вале сахт
маљрўњ мешавад. Ба табобати љароњати худ мепардозад то
он ки зоњиран захмњояш бењбудї меёбанд, аммо аз дохил
захмњояш чирк мекунанд, саранљом бар бистар меафтад.

Ва дар асное, ки АбуСалама захмњои худро муолаља
мекунад, бар њамсараш мегўяд! Эй Умми Салама аз њазрати
Расули Худо шунидам, ки мегуфт: Њељ якеро мусибате
намерасад ва инно лиллоњи ва инно илайњи рољиъунро дар
ваќти ин дуъо (Аллоњума индака ињтасабту мусибати њозињи,
алллоњума халифни минњо хайран минњо) намехонад,  магар
он ки Худованд дуъои вайро иљобат намуда, барояш ивази
бењтар медињад… Яъне, эй Парвардигори ман, аљри ин
мусибати худро аз ту мехоњам. Худоё, дар бадали ин мусибат
ивази бењтар аз он бароям бидењ.

Абу Салама чанд рўзе дар бистари бемориаш сипарї
намуд ва дар яке аз рўзњо њазрати Расули Худо (с) ба аёдати
вай омад. Њанўз аз аёдати вай фориѓ нашуда ва ба дарвозаи
хонааш нарасида буд, ки Абу Салама падруди њаёт гуфт:

Њазрати Расули Худо (с) бо њарду дастони муборакаш
чашмони ўро бубаст ва чашми худ ба осмон баланд намуда
гуфт:
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-  Худоё, Абу Саламаро маѓфират кун ва дараљаи ўро дар
зумраи муќарраб он баланд соз ва дар миёни бозмондагон дар
ањл ва фарзандаш љонишини бењтар гузор.

Ва ману ўро бибахшой, эй Парвардигори оламиён. Худоё,
ќабрашро васеъ ва мунаввар гардон.

Аммо Умми Салама ин њадисро, ки Абу Салама аз њазрати
Расули Худо (с) ривоят намуда буд, ба ёд овард ва гуфт:
Аллоњумма индака ињтасабту мусибати њозињи.

Аммо Умми Саламаро хуш наомад, ки ин дуоро комилан
бихонад…

Яъне, Худоё бењтар аз онро бароям иваз дењ. Зеро вай аз
худ савол мекард, ки чи кас барои вай бењтар аз Абу Салама
шуда метавонад?

Аммо дере бар вай сипарї нашуда буд, ки Худованд
такмили дуоро дар њаќќи вай бидуни он ки ба он дуо кунад,
ба вай ато намуд…

Мусалмонон ба мусибати Умми Салама чунон ѓамгин ва
афсурда шуданд, ки то он дам ба мусибати њељ яке чунон
ѓамгин ва афсурда нашуда буданд. Ва бар вай лаќаби беваи
Араб гузоштанд.

Чун мисли вай дар Мадина њељ яке чунин набуд, ки тифлњои
кўчаки бидуни сарпараст дар канор дошта бошад.

Муњољирин ва  Ансор њар ду њаќќи Умми Саламаро бар
худ эњсос намуданд. Ваќте иддаои Умми Салама поён ёфт,
њазрати Абубакри Сидиќ аз ў хостгорї кард. Умми Салама
хостгории ўро напазируфт…

Баъд њазрати Умар ибни Хаттоб ба хостгории вай рафт.
Вай хостгории Умарро низ рад кард.

Сипас  њазрати Расули Худо (с.) ба хостгории вай рафт.
Умми Салама  дар љавоб гуфт: Эй Расули Худо (с), дар ман се
хислат љамъ аст. Ман зане њастам, ки сахт барошуфта
мешавам. Аз он тарсам, ки аз ман чизеро бубинї, кї хашми
туро барорад ва Худованд маро ба он азоб кунад.

Матлаби дуввум ин, ки ман дар синни миёнсолї ќадам
гузоштам.
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Ва матлаби саввум ин, ки ман зане њастам, ки фарзанд ва
авлод дорам.

Њазрати Расули Худо (с) фармуданд.
- Аммо он чи, ки дар бораи ќањр ва хашмат ёдовар шудї,

аз Худованди азза ва љалла мехоњам, ки онро аз ту дур кунад.
Аммо он чи, ки аз солхўрдагии худ ёдовар намудї, ман

низ чун ту солхўрда шудаам. Ва аммо он чи, ки аз фарзанд ва
авлоди худ ёдоварї намудї, масориф ва нафаќаи онњо бар
дўши ман бод. Баъд Расули Аллоњ (с.) бо Уми Салама издивољ
намуд. Ва Худованд дуои он њазратро иљобат кард. Ва
Худованд ивази бењтар аз шавњарашро насиби вай сохт.

Аз он рўз сар карда Њинди Махзумї дигар танњо Салама
набуда, балки модари њамаи мусалмонон шуд. Худованд рўњи
Умми Саламаро дар бињишт шодобтар ва тозатар созад ва аз
вай розї бод.
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СУМОМА ИБНИ УСОЛ

Дар соли шашуми њиљрї њазрати Расули Худо (с) хост, ки
ќаламрави давлати исломиро густариш дињад. Аз ин рў, њашт
нома ба сарон ва руасаои Араб ва Аљам ирсол дошт ва дар
он номањо ишонро ба Ислом даъват кард ва дар љумлаи ин
руасо яке њам Сумома ибни Усоли Њанафї буд.

Бидуни шак Сумома яке аз он шахсиятњои маъруфи
даврони љоњилият буд, ки арабњо њарфашро мешуниданд ва
аз амру фармонњои ў итоат мекарданд.

Ў яке аз сардорон ва сарварони олимаќоми Ямома буд,
ки суханонашонро мардум гўш мекард ва аз амру
фармонњояшон пайравї мекарданд.

Сумома сараввал номаи њазрати Паёмбар саллаллоњу
алайњи васалламро бо беэътиноии тамом дарёфт дошт ва ба
дидаи њаќорат ба он нигарист ва хашму ѓурураш нисбат ба
вай ба љўш омад. Ва гўшњояшро аз шунидани каломи њаќ ва
сухани хайр боздошт. Баъд шайтон ин васвасаро дар вай эљод
кард, ки тасмим гирифт, ки њазрат, Расули Худо (с)-ро ќатл
ва даъвати вайро мањв намояд. Аз ин рў дар пайи фурсате
буд, ки заминаи чунин коре ба ў муяссар гардад. Ва бо
истифода аз ѓафлат ва бехабарии он њазрат наздик буд, ки
чунин тасмими хатарнок љомаи амал пўшад, ки писари амакаш
дар охирин лањзањо аз ин тасмим огоњ шуд ва ўро аз ин азм
боздошт. Ва Худованд Паёмбари худро аз шарри вай наљот
дод. Аммо агар Сумома акнун аз азияти Паёмбари Худо
салаллоњу алайњи васаллам сарфи назар намуда, вале аз
азияти ёронаш даст набардоштааст, ба тавре ки вай интизори
он дошт, ки бар ёрони вай зафар ёбад, то љоми хашму ѓазаби
худро фурў рехта ва онњоро ба ќатл расонад. Боре чунин шуд
ва ба дастае аз ёрони он њазрат зафар ёфт ва онњоро ба
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бадтарин њолате ба ќатл расонид. Њазрати Расули Худо (с) аз
шунидани ин хабар хуни Сумомаро дар њузури ёронаш њадар
эълон дошт.

Аз ин воќеа фурсате чандон сипарї нашуда буд, ки Сумома
ибни Усол ба ќасди адои умра азми сафар намуд ва Ямомаро
ба ќасди Макка тарк гуфт ва дар дил њавои он дошт, ки ба
хонаи Каъба тавоф намуда ва ќурбонињоеро барои бутон забњ
хоњад намуд.

Ва дар асное, ки Сумома дар роњи худ ба сўи Макка ба
Мадина наздик шуда буд, њодисае рух дод, ки њаргиз дар гўшаи
хаёлаш нагузашта буд. Тавре ки дастае посбонони  њазрати
Расули Худо дар атроф ва навоњии Мадина аз бими он ки
мабодо бадхоње ќасди харобкорї карда, дохили Мадина
шавад, гашт мекарданд. Дар ин асно Сумома ба дасти
посбонони фиристодаи њазрати Расули Худо (с) бидуни он ки
бишносанд, ки вай Сумома аст, асир афтод. Ишон вайро
гирифта ба Мадина оварданд ва ўро дар сутуне аз сутунњои
масљид бастанд ва ба интизори он нишастанд, ки њазрати
Расули Худо худ ба њоли вай воќиф ва мутталеъ гардад ва
дар бораи вай дастур дињад.

Чун Њазрати Расули Худо (с) ба сўи масљид омад ва хост,
ки дохили масчид шавад, дид, ки Сумома дар сутуни масљид
баста шудааст. Рўй ба сўи асњоби худ намуд ва гуфт: Медонед,
кї чї касеро асир гирифтаед?

Гуфтанд: На, Эй Расули Худо (с)
Фармуд: Ин Сумома ибни Усоли Њанафї аст. Бо асиратон

муомилаи нек кунед.
Баъд њазрати Расули Худо (с) ба хонаи худ баргашт ва

гуфт: Он чї хўрданї, ки назди худ доред, онро љамъ намуда
ба Сумома ибни Усол бифиристед…

Ва баъд амр кард, ки шутурашро субњу бегоњ дўшида ва
ширашро барои Сумома ибни Усол таќдим намоед. Ишон ин
њама дастуроти Паёмбари Худо (с)-ро бидуни он ки бо вай
њарфе бигўянд, ба љо оварданд.

Баъд њазрати Муњаммад (с) ба назди Сумома омад ва
кўшиш намуд, ки оњиста-оњиста ўро ба Ислом ташвиќ намуда
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ва раѓбат дињад ва ба ў гуфт: Эй Сумома, оё гуфтание дорї?
Гуфт: Эй Муњаммад (с), њарфе љуз хайрхоњї надорам…

Агар маро ба ќатл расонї, касеро ба ќатл мерасонї, ки
ќотил аст. Ва агар бар ман миннат гузорї, бар касе миннат
мегузорї, ки поси неъмат медонад ва шукри он ба љо меорад…
Ва агар аз ман пул хоњї, њар ќадаре, кї хоста бошї, дар
ихтиёрат хоњам гузошт…

Њазрати Расули Худо (с) ўро то ду рўз ба ин њолат гузошт
ва хўрданї ва нўшиданиашро фиристод ва шири шутурашро
ба вай таќдим намуд. Баъд назди вай омад ва гуфт: Эй Сумома,
оё гуфтание дорї? Гуфт: Эй Муњаммад (с.), њарфе љуз
хайрхоњї надорам… Агар маро ба ќатл расонї, касеро ба ќатл
мерасонї, ки ќотил аст. Ва агар бар ман миннат гузорї, бар
касе миннат мегузорї, ки поси неъмат медонад ва шукри он
ба љо орад… Ва агар аз ман пул хоњї, њар ќадаре, кї хоста
бошї, дар ихтиёрат хоњам гузошт…

Њазрати Расули Худо (с) ин бор низ ўро ба њоли худ
гузошту рафт. Ва рўзи дигар назди вай омад ва гуфт: Эй
Сумома, оё гуфтание дорї? Гуфт: Эй Муњаммад (с), њарфе
љуз хайрхоњї надорам… Агар маро ба ќатл расонї, касеро ба
ќатл мерасонї, ки ќотил аст. Ва агар бар ман миннатгузорї,
бар касе миннат мегузорї, ки поси неъмат медонад ва шукри
он ба љо меорад… Ва агар аз ман пул хоњї, њар ќадаре, кї
хоста бошї, дар ихтиёрат хоњам гузошт… Њазрати Расули
Худо (с) рў ба сўи асњоби худ намуд ва гуфт: Сумомаро рањо
кунед. Њамон буд, ки вайро рањо карданд. Сумома масљиди
Расули Худо (с)-ро тарк гуфт ва рафт. То он, ки ба бўстонњои
атрофи Мадина, ки дар наздикии Баќеъ воќеъ аст, расид ва
дар он љо обе дид ва аз шутури худ фуруд омад ва худро хуб
пок бишуст ва баъд ба сўи масљиди њазрати Расули Худо (с)
баргашт. Ва чун ба он љо расид, дар миёни љамъе аз
мусалмонон ба по истод ва гуфт: Ашњаду ан ло илоња
иллаллоњу ва ашњаду анна Муњаммадан расулуллоњ.

Ва баъд рўй ба сўи њазрати Расули Худо (с) намуда гуфт:
- Ќасам ба Аллоњ, эй Муњаммад, то кунун назди ман њељ

чењрае дар рўи замин ќабењтар аз чењраи ту набуд ва њоло
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њељ чењрае мањбубтар аз чењраи ту назди ман нест ва ќасам
ба Аллоњ, эй Муњаммад њељ дине бадтар аз дини ту дар наздам
набуд ва акнун њељ дин бењтар аз дини ту назди ман нест. Ва
ќасам ба Аллоњ, ки њељ шањре нохуштар аз шањри ту назди
ман набуд ва акнун њељ шањре мањбубтар назди ман аз шањри
ту нест.

Баъд изофа намуда гуфт: Эй Расули Худо, ман дар бораи
асњоб ва ёрони ту муртакиби ќатл шудаам, дар ин хусус бар
ман чи дастур медињї?

Њазрати Расули Худо фармуд: Бар ту њељ маломате нест
ва Ислом њама гуноњони ќаблиро мањв месозад. Ва баъд ўро
ба хайр ва некўї, ки ба сабаби Ислом Худованд ба вай насиб
гардондааст, мужда дод. Аз шунидани ин њарф аз шиддати
хушї дар худ намеѓунљид ва гуфт:  Ќасам ба Худо, бар
мушрикин чунон азият расонам, ки чанд баробар азият буда
бошад, ки ба ёрони ту расонидаам. Ва ман худ ва шамшерам
ва онњоеро, ки аз ман итоат доранд дар хидмати ту мегузорам
ва дар љињати пирўзии ту ва дини ту кор мекунам.

Ва баъд гуфт: Эй Расули Худо, дар њоле, ки ман ќасди
адои умра доштам, посбононат маро дастгир намуданд. Ва
акнун дар ин хусус барои ман чї дастур медињї? Њазрати
Расули Худо фармуд: Дар чањорчўби таълимоти шаръи Аллоњ
ва расулаш ба адои умраат идома дењ ва баъд худ шеваи умра
карданро ба вай омўзонд.

Сумома ба ќасди анљоми њадафи хеш ба сўи Макка равона
шуд ва чун ба домони Макка расид, бо садои расо гуфт:
Лаббайкаллоњумма лаббайк, лаббайка ло шарика лака
лаббайк, иннал њамда ваннеъмата лака вал мулк ло шарика
лак.

Ва ба ин тартиб вай аввалин мусалмоне буд, ки талбиягўён
дохили Макка шуд.

Чун Ќурайшиён ин садоро бишуниданд, хавфзада ва пур
аз хашму ѓазаб шамшерњои худро гирифта ва ба сўи вай равон
шуданд, то ба вай дарси ибрат дињанд. Чун Сумома ишонро
бо инчунин њол бидид, бо сарбаландї ва ифтихор якбора садои
худ баландтар намуд. Дар ин асно љавоне аз миёни онњо хост



53

ўро њадафи тири худ  ќарор дода ва наќши замин созад, дасти
вайро гирифтанд ва гуфтанд, ки медонї ин чи касе аст? Ин
Сумома ибни Усол сардори Ямома аст, ќасам ба Худо, агар
ба вай азияте расонед, ќавмаш роњи ризќро бар мо хоњад баст
ва њама аз гуруснагї љон хоњем дод.

Баъдан Ќурайшиён шамшерњо дар ѓилоф намуда, ба ў
гуфтанд: Эй Сумома, туро чї шудааст, ки аз дини худ
баргаштї?

Сумома гуфт: Ман аз дин барнагаштаам, аммо бењтарин
адёнро баргузидаам… Дини Муњаммадро.

Баъд изофа намуда гуфт: Маро бар Парвардигори ин хона
ќасам аст, ки чун ба диёри худ баргардам, то он ки њамаатон
ин динро напазиред, дона аз гандум ва ё њољоти дигареро иљоза
нахоњам дод, ки ба сўи шумо биёяд.

Сумома ибни Усол ба шевае, ки њазрати Расули Худо ўро
таълим дода буд, дар пеши чашми мардум маросими умраро
ба љо овард ва барои Аллоњ забњ намуд ва чун ба диёри худ
баргашт, барои ќавмаш дастур дод, ки ирсоли маводи хўрокаро
аз Ќурайш боздоранд ва нагузоранд, ки маводи хўрока ба
Макка бурда шавад. Ќавмаш аз амри ў пайравї карданд ва
њама ниёзмандињои ањли Маккаро боздоштанд.

Ин муњосараи иќтисодие, ки Сумома дар мавриди ањли
Макка ба кор бурд, оњиста-оњиста таъсири худро мегузошт
то он, ки ќимати ашёи хўрданї боло рафт ва гуруснагї њама
мардуми Маккаро фаро гирифт ва аз он бим намуданд, ки
худ ва фарзандонашон аз гуруснагї љон дињанд. Бино бар ин,
нома ба њазрати Расули Худо саллаллоњу алайњи ва саллам
ирсол дошта гуфтанд: Чизе, ки мо аз ту ба ёд дорем, ин аст, ки
ту худ силаи рањм мекардї ва мардумро ба он ташвиќ
менамудї… ва њолро ту худ бо мо ќатъи силаи рањм карда ва
падаронамонро шамшерњоят аз байн бурд ва
фарзандонамонро аз гурустагї ба њалокат меандозї. Ва
Сумома ибни Усол њама манбаъњои ризќи моро ќатъ намуда
ва ба мо осеби бузург расонидааст. Агар лозим донї, ба вай
фармон дењ, заруратњои зиндагиро бар мо ќатъ накунад ва ба
он иљозат вуруд дињад. Њамон буд, ки њазрати Расули Худо
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саллаллоњу алайњи ва саллам ба Сумома навишт, ки
манбаъњои озуќаи ононро бозкушояд. Сумома амри он
њазратро ба љо овард ва мавориди озуќаашонро иљоза дод.

Сумома то ваќте ки дар ќайди њаёт буд, бо камоли
имондорї ва вафо ба ањде, ки бо Паёмбар намуда буд, боќї
монд ва ваќте њазрати Расули Худо (с) падруди њаёт гуфт ва
Мусайлимаи каззоб дар бани Њанифа иддаъои нубувват кард
ва дастањое аз ќабилањои Араб аз дини ислом баргашта ва ба
даъвати вай рўй оварданд. Сумома дар баробари вай ба по
истоду гуфт: Эй бани Њанифа, њуш доред аз пазируфтани ин
даъвати сиёње, ки асари нур ва равшанї дар он дида
намешуд… Ќасам ба Худо, ин даъвати вай бадбахтї аст, ки
Худованд онро бар касоне аз шумо, ки онро мепазирад,
навиштааст ва фитна аст бар касе, ки онро намепазирад. Баъд
гуфт: Эй Бани Њанифа, њаќиќат ин аст, ки ду Паёмбар дар як
ваќт мабъус намешавад. Ва Муњаммад Паёмбари Худованд
аст, ки баъд аз вай на Паёмбаре меояд ва на њељ кас ўро дар
ин нубувват њамто мегардад.

Баъд ин оятро бар ишон ќироат кард:
Њо мим. Танзилу-л-китоби мина-л-ллоњи-л-азизи-л-ъалим,

ѓофири-з-занби ва ќобили-т-тавби  шадиди-л-ъиќоби зиттавл
ло илоња илло њува илайњи-л-масир.

Баъд гуфт: Ин каломуллоњ бо ин ќавли Мусайлима чї
таносубе дорад, ки гуфтааст: «Ё зифдаъ, наќќи мо тунаќќин,
ло шароба тамнаъин ва ло моа тукдарин»

Баъд вай њамроњ бо онон, ки ба исломи худ боќї монда
буданд, яктараф шуд ва дар роњи дифоъ аз дин ва њимоят аз
Ислом ба љињоди ростини худ идома дод.

Худованд Сумома ибни Усолро подош некў ато фармояд
ва маќому манзилаташро дар бињишт баланд гардонад.
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АБУАЮБИ АНСОРЇ

Номи аслии ин сањобии гиромиќадр Холид ибни Зайд ибн
Кулайб аст ва ба ќабилаи бани Наљљор нисбат дорад. Кунияаш
Абуаюб ва мансуб ба Ансор аст, чи аз мо мусалмонон касе
нест, ки Абуаюб Ансориро нашиносад?

Худованд номи ўро дар Шарќ ва дар Ѓарб баланд сохт ва
маќому манзилаташро дар миёни махлуќоташ рифъат бахшид,
ба тавре ки њазрати Расули Худо дар нахустин марњалаи
ќудумаш ба Мадина аз миёни њама љамъияти мусалмонон
хонаи Абуаюбро баргузид ва онро маъво гирифта, ки њамин
ифтихор ўро кофист.

Дар фуруд омадани њазрати Расули Худо дар хонаи
Абуаюб њикояти шигифтангезест, ки такрор ва ёдоварї аз он
рўњро лаззат мебахшад ва ќалбро фурўѓ медињад. Ваќте
њазрати Расули Худо ба Мадина расид, ќалбњо ба дидор ва
мулоќот бо вай дар тапиш буд ва чашмњо ба ќудумаш дўхта
шуда буд ва њар кадом шавќу раѓбати онро дошт, ки мењмони
вай шавад, то хидмати ўро кунад ва ифтихори
мењмондориашро касб намояд ва дилњояшонро барои маќдами
вай кушоянд, то дар умќи он љояш дињанд ва дарвозањои худро
кушоданд, то дар бењтарини он фуруд ояд.

Аммо њазрати Расули Худо чанд рўзе дар Ќубо атрофи
Мадина ба сар бурд, ки дар ин муддат масљид бино намуд, ки
Ќуръон аз он ба номи «масљиди таќво» ёд намудааст.

Баъд њазрати Расули Худо рўзњое чанд салалоњу алайњи
вассалам шутуро худро савор шуд ва аз он баромад, сарон ва
бузургони Ясриб ба истиќбол аз њазрати Паёмбар саллалоњу
алайњи ва саллам дар атрофии кўчањо берун шуданд ва њар
кадом тамаъи он дошт, ки ифтихори нузули вай дар хонаи
хешро дарёбад.
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Ва њар кадом сари роњи он њазрат – саллаллоњу алайњи ва
саллам гирифта ва илтимос мекард, ки дар хонааш мењмон
шавад ва мегуфтанд, эй Расули Худо назди мо бо њамаи он чи
бо худ дорї ва њамроњонат ташриф овар ва мо ба њар ќимат
аз ту посдорї мекунем. Ва њазрати Расули Худо ба ишон
мегуфт: Шутурамро ба њоли худаш бигзоред, ки ў худ
маъмурияте дорад.

Шутури он њазрат ба роњи худ идома медод ва чашмњо ба
сўяш дўхта шуда буд, ки дар куљо фуруд хоњад омад ва дилњо
аз шавќу шўре, ки нисбат ба њазрати Расули Худо дошт, дар
худ метапид ва чун аз љавори хона мегузашт ањли он дар худ
эњсоси афсурдагї мекард, ки чаро њазрати Расули Худо дар
хонааш фуруд намеояд ва чун ба хонањои њамљавори он
мерасид, умед дар дили ањли он зинда мешуд, ки шояд дар
хонааш фуруд ояд.

Шутури он њазрат – салаллоњу алайњи ва саллам бо ин
њол ба роњи худ идома дод ва мардум аз паи вай равон буданд.
то бубинанд, ки ин саодат дар таќдири чи касе аз ањли ин шањр
навишта шудааст, то он ки шутур бар майдони васеъе, ки дар
пеши рўйи хонаи Абуаюби Ансорї ќарор дошт, расид ва дар
он љо зону зад ва ба замин хобид… Аммо њазрати Расули Худо
аз фарози вай поин нашуд.. Њамон буд, ки шутур дубора аз
љой бархост ва равон гардид ва њазрати Расули Худо љилави
шутур рањо карда буд, дере нагузашт, ки шутур боз ба њамон
мавзеъи аввалаи худ баргашт ва зону зад ва хобид.

Дар чунин фурсате шодї ва сурур дили Абуаюби
Ансориро фаро гирифт ва бо суръат худро ба њазрати Расули
Худо саллаллоњи алайњи ва саллам расонид ва ўро хайра
маќдам гуфт ва бору банди ўро бо худ бардошт ва ба хона
овард.

Хонаи Абуаюб думанзила буд. Дар табаќаи болоии он
матоъ ва сомони худашон буд, ки дар он басар мебурданд.
Вай он њамаро гирифта ба зер интиќол дод, то љойгоњи њазрати
Расули Худо саллаллоњу алайњи ва салламро дар он љо
биёроянд ва худашон дар манзили аввал зиндагї кунанд. Аммо
њазрати Расули Худо саллаллоњу алайњи ва саллам табаќаи
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аввалро баргузид ва ба онњо гуфт, ки худашон дар табаќи
болої зиндагї кунанд. Њазрати Абуаюб хостаи он њазратро
пазируфт ва њазрати Расули Худо саллаллоњу алайњи ва
салламро   дар љое, ки худаш писандида буд, гузошт. Ва чун
шаб фаро расид ва њазрати Расули Худо саллаллоњу алайњи
ва саллам ба бистари худ ташриф бурд, Абуаюб ва њамсараш
ба табаќаи болої рафтанд ва њанўз дарвозаро ба рухи худ
набаста буданд, ки Абуаюб мутаваљљењ шуд, ки муртакиби
иштибоње шудааст. Вай рў ба сўи њамсари худ намуд ва гуфт:
Медонї, ки мо њарду муртакиби чи коре шудаем?

Оё ин маъќул аст, ки Паёмбари Худо саллаллоњу алайњи
ва саллам дар зери пои мо бихобад ва мо дар болои вай ба
сар барем? Ва оё дуруст аст, ки бар болои сари вай роњ равем?
Оё ин дуруст аст, дар миёни Паёмбар ва вањй њоил воќеъ
шавем? Агар чунин кунем, дарвоќеъ худро ба дасти хештан
дар њалокат афкандаем: Ва ба ин тартиб зану шавњар њарду
аз кардаашон дар њайрат афтоданд ва надонистанд, ки он
шабро чи гуна ба поён расонанд. Ва то гўшаеро, ки дар табаќаи
боло буду аз фарози њазрати Расули Худо (с) як сў буд, интихоб
накарданд, дилњояшон ором нашуд. Ва худро дар ин нуќтаи
аз утоќ њабс карданд ва агар зарурате барояшон пеш меомад,
ба нуги ангуштон ба љониби девор рафту омад мекарданд ва
аз рафтан дар миёнаи утоќ комилан худдорї карданд, ки
нашавад ќадамашон бар болои сари Расули Худо (с) баробар
шавад.

Ваќте шаб ба поён расид, Абуаюб ба њазрати Расули Худо
(с) гуфт: Ќасам ба Худо, ки имшаб хоб на бар чашми ман ва
на бар чашми Уми Аюб роњ ёфт.

 Њазрати Расули Худо (с.) фармуд: Чаро?
Гуфт: Мутаваљљењ шудам, ки мо дар утоќе ба сар мебарем,

ки худат дар зери он хобидаї. Аз он бим кардем, ки агар
њаракат кунем, гарду ѓубор бар сару рўят хоњад рехт ва ба ин
тартиб асбоби азиятатро фароњам менамоем ва матлаби дигар
ин, ки ман дар миёни ту ва вањй њоил воќеъ шудам.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Хотир осуда дор эй
Абуаюб. Ин табаќаи поин барои ман муносибтар аст, чун
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мардум ба дидани ман зиёд меоянд ва ба ин лињоз ин љой барои
ман муносиб аст.

Абуаюб гуфт: Пас ман ќавли њазрати Расули Худо (с)
пазируфтам, то он ки шаб фаро расид, ки сахт сард буд. Ва
кўзаи мо шикаст ва обаш дар табаќаи болої фурў рехт. Ман
ва Умми Аюб бархостем, то пеши обро бигирем, ки ба зер
нагузарад. Чизе љуз як чодаре, ки ба сифати болопўш аз  он
истифода мекардем, надоштем. Бо ин чодар обро хушк кардем,
аз тарси он ки мабодо бар сари њазрати Расули Худо (с) фурў
резад. Ва чун субњ, шуд ба њузури њазрати Расули Худо (с)
рафта гуфтам: Падару модарам фидоят. Маро хуш наояд, ки
дар болои сарат ба сар барам ва ту дар пойини  пойи мо бихобї.
Ва баъд кўза ва рехтани обро ба вай ќисса намудам. Хоњишам
пазируфт ва ба табаќаи дуввумї рафт. Ман ва њамсарам Уми
Аюб ба табаќаи пойин омадем.

Њазрати Расули Худо (с) дар хонаи Абуаюб таќрибан њафт
моњ ба сар бурд, то он ки бинои масљиди шарифаш дар
майдоне, ки шутураш дар он љо зону зада буд, ба поён расид
ва ба њуљрањое, ки дар перомуни масљидаш барои вай ва
њамсаронаш сохта буданд, гузашт.

Абуаюб њазрати Расули Худо (с)-ро сахт дўст медошт. Ва
њазрати Расули Худо (с) низ Абуаюбро чунон дўст медошт,
ки такаллуферо, ки дар миёни вай ва Абуаюб мављуд буд, аз
миён бурд ва хонаи вайро чун хонаи худ тасаввур мекард.

Ибни Аббос њадис баён намуда гуфт: Рўзе њазрати
Абубакри Сиддиќ (р) дар гармии чошти рўз аз хона ба сўи
масљид берун шуд. Њазрати Умар (р) чун вайро бидид, гуфт:
Эй Абубакр, чи чиз туро дар ин вакти рўз аз хона берун овард?
Њазрати Абубакр гуфт: Шиддати гуруснагї маро дар ин ваќти
рўз аз хона берун сохтааст. Њазрати Умар гуфт: Ќасам ба
Худо, ки моро  низ љуз шиддати гуруснагї чизи дигаре берун
насохтааст.

Дар ин асное, ки ишон саргарми ин сўњбат буданд, њазрати
Расули Худо (с) берун шуд ва фармуд: Чї чизе шуморо дар ин
вакти рўз аз хона берун сохтааст?!
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Гуфтанд: Ќасам ба Худо, ки шиддати гуруснагї моро дар
ин ваќти рўз аз хона берун сохтааст.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Ќасам ба Зоте, ки љонам
дар дасти вай аст, љуз њамин чиз дигар њељ омиле дар ин ваќт
маро аз хонаам берун насохтааст.

Бархезед ва бо ман биёед. Аз љой бархостанд ва ба сўи
хонаи Абуаюби Ансорї рафтанд. Абуаюб одат дошт, ки
њиссаи таъоми њазрати Расули Худо (с) –ро нигоњ медошт. Ва
чун аз мавъиди муќаррараш таъхир мекард, онро барои ањли
худ медод. Ишон чун ба дарвозаи Абуаюб расиданд, Умми
Аюб ба истиќболи ишон баромад ва гуфт: Паёмбари Худо ва
њамроњонаш хуш омаданд. Њазрати Расули Худо (с) фармуд:
Абуаюб куљост? Абуаюб, ки дар он наздикї ба дарахти хурмое
машѓул буд, садои њазрати Расули Худо (с) шунида, шитобон
ба сўи ишон омад ва гуфт: Паёмбари Худо (с) ва њамроњонаш
хуш омаданд. Баъд боз илова намуда гуфт: Ин ваќти омадани
шумо набуд. Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Дуруст гуфтї.
Баъд Абуаюб ба сўи дарахти хурмои худ рўй овард ва шохаи
хурмоеро, ки дар он хурмои тоза ва наврас ва хушк њама љамъ
буд, бурид. Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Ман хушдори
он набудам, ки ин шохаро бибурї, чаро хурмои хушки онро
барои мо начидї?

Абуаюб гуфт: Эй Расули Худо (с), маро хуш омад, ки аз
хурмои хушк ва тоза ва наврас тановул намої. Ва барои
мењмондорї аз шумо забњ хоњам намуд.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Агар чизеро забњ
карданї бошї, набояд њайвони ширдењ бошад. Пас Абуаюб
бузѓолаеро гирифт ва забњ кард ва ба њамсараш гуфт: Хамир
кун ва барои мо нон бипаз. Ва ту худ медонї, кї чи гуна нон
барои мо мепазї. Баъд ниме аз ин бузѓоларо пухта ва ними
дигарро бирён кард. Ваќте таъом пухта шуд ва онро дар назди
њазрати Расули Худо (с) ва он ду ёраш гузошт. Њазрати Расули
Худо (с) ќитъае аз гўштро гирифта дар миёни ноне гузошт ва
гуфт: Эй Абуаюб, њарчи зудтар ин ќитъаи таъомро ба Фотима
бирасон, ки вай аз чанд рўз ин сў чизеро начашидааст.
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Ваќте ишон таъомро истеъмол карданд ва сер шуданд,
њазрати Расули Худо (с) фармуд: Нон ва гўшт, хурмои хушк
ва хурмои наврас ва хурмои тоза! Ин бигуфт ва ашк аз
чашмонаш љорї шуд ва гуфт: Ќасам ба Зоте, ки љонам дар
дасти вай аст, ин њамон неъматеаст, ки дар рўзи ќиёмат аз он
пурсида хоњад шуд.

Ваќте чунин неъмате бароятон муяссар гардад ва дасти
худ дар он задед, бигўед: Бисмиллоњ. Ва чун сер шудед, бигўед:
Алњамдулиллоњи лази њува ашбаъно ва анъама алайно
фаафзала.

Баъд аз љой бархост ва ба Абуаюб гуфт: Фардо ба наздам
биё.

Њазрати Расули Худо (с)  одат дошт, ки касе ба вай эњсон
мекард, ўро беподош намегузошт, магар он, ки ба вай эњсон
мекард. Аммо Абуаюб ин њарфи вай нашунид. Ва њазрати
Умар ба ў гуфт: Эй Абуаюб, њазрати Расули Худо (с) туро
амр кард, ки фардо наздаш биравї. Абуаюб гуфт. Ба сару
чашм амри Расули Худо (с)-ро ба љо хоњам овард.

Ва чун фардо шуд, Абуаюб ба њузури њазрати Расули
Худо (с) рафт ва каниздухтаракро, ки хидмати вай  менамуд,
ба вай њадя дод. Ва гуфт: Эй Абуаюб, бо ин канизак муомилаи
нек намо, зеро то ваќте ин канизак назди мо буд, љуз хайр ва
некї аз вай чизе надидаем.

Абуаюб бо ин канизаки хурдсол ба хона омад. Ваќте
њамсараш Умми Аюб ўро дид, гуфт: Эй Абуаюб ин канизак
аз кист? Гуфт: Ин канизак аз мост. Ва Расули Худо (с) вайро
ба мо бахшидааст. Умми Аюб гуфт: Чї бахшандаи бузургворе
ва њадяи гаронќадре. Абуаюб гуфт: Њазрати Расули Худо (с)
дар хусуси вай ба мо супориш ба хайр намудааст.

Њамсараш гуфт: Бо ин чи муомилаи нек анљом дињем, ки
супориши Расули Худо (с) дар мавриди вай ба љо ояд.

Абуаюб гуфт: Барои амалї сохтани супориши њазрати
Расули Худо (с) бењтар аз ин намеёбем, ки вайро озод созем.

Њамсарам гуфт: Дуруст гуфтї. Роњи савоб низ њамин аст
ва ту муваффаќ њастї ва баъд вайро озод сохт.
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Ин буд баъзе дар гўшањои зиндагии Абуаюби Ансорї дар
њолати оромиш ва сулњ ва агар пањлўњои љангии ин
абармардро вараќ занем, ќањрамонињо ва диловарињои
шигифтангезро аз вай хоњем дид.

Абуаюб (р) дар тўли зиндагии хеш муљоњид ва мубориз
зист. Вай аз даврони њазрати Паёмбар (с.) то замони њазрати
Муовия (р) аз њељ љанге, ки мусалмонон бо душман доштанд,
тахаллуф наварзидааст. Магар он ки ўро њољате пайдо шуда
бошад.

Ва охирин ѓазвааш њамон буд, ки њазрати Муовия
лашкареро ба сарварии писараш Язид барои фатњи
Ќустантиния тартиб дод. Ва Абуаюб  дар он ваќт марди
кўњансол шуда, умраш дар њудуди њаштод расида буд. Ва ин
кўњансолї ўро аз он боз надошт, ки дар тањти ливои Язид барои
љињод мавќеъ нагирад ва дар мављи бањр дар роњи Худо љињод
нанамояд. Аммо дере аз ќитол бо душман нагузашт, ки бемор
шуд ва ўро аз идомаи ќитол бознишаста сохт. Язид ба ъиёдати
вай омад ва аз вай пурсид, ки чи њољате дорї эй Абуаюб?!

Гуфт: Саломамро ба лашкари мусалмонон бирасон ва ба
ишон бигў, ки васияти Абуаюб  ба шумо ин аст, ки дар
сарзамини душман то охир пешравї кунед ва вайро бо худ
бубаред ва дар зери ќадамњоятон дар наздикии деворњои
Ќустантиния ўро дафн кунед, ин васият бигуфт ва рўњаш аз
баданаш људо шуд.

Лашкари мусалмонон васияти ўро ба љо оварданд ва ба
ќувваи душман њамлањои пайи њам анљом доданд, то ин ки ба
деворњои Ќустантиния дар њоле, ки љанозаи Абуаюбро њамроњ
бо худ бардошта буданд, расиданд ва дар он љо дар зери
деворњои Ќустантиния ўро дафн карданд.

Худованд Абуаюби Ансориро ѓарќи рањмати худ созаду
дар њоле, ки пирамарди кўњансоле буд, ки њаштод сол умри
худро пушти сар нињода буд, вале бо васфи он завќ ва иштиёќи
том барои шањид шудан дар роњи Худоро дошт ва саранљом
ба матлаб ва орзуи худ ноил гардид.
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АМР ИБНИ ЉАМУЊ

Амр ибни Љамуњ дар даврони љоњилият сарваре аз
сарварони номдори Араб ва сардори мўњтарами ќабилаи бани
Салама ва яке аз сахимардон ва шахсиятњои соњиби муруввату
мардонагї дар Ясриб буд.

Дар даврони љоњилият одати ашроф ва бузургони ќабила
ин буд, ки њар кадом барои хештан дар хонаи худ бутеро нигоњ
медошт ва субњу шом ба он табарук мељуст ва дар
муносибатњо ба номи он забњ мекарданд. Ва дар мушкилот ва
мусибатњо ба он рўй меоварданд ва бутеро, ки Амр ибни Љамуњ
барои хештан нигоњ дошта буд, ба номи «Маноат» ёд мешуд,
ки аз чўб тарошида шуда буд. Вай дар риъояти ин бут сахт
исроф мекард ва дар иноят ба он атрњои ќиматеро нисор
менамуд.

Дар овоне, ки нури имон тавассути даъватгарони аввал
Мусъаб ибни Умайр хонањои ањли Ясрибро яке баъди дигаре
мунаввар месохт, Ами ибни Љамуњ шаст сол умри худро пушти
сар нињода буд. Се тан аз фарзандони вай Муљаввиз, Мувоз
ва Халлод ва њамсоли ишон, ки Муъоз ибни Љабал ном дошт,
ба дасти Мусъаб мусалмон шуда буданд…

Њамроњ бо ин се тани аз фарзандонаш модари онњо Њинд
низ мусалмон шуда буд, ки вай аз мусалмон шуданашон хабар
надошт. Њинд њамсари Амр ибни Љамуњ дид, ки аксари ањли
Ясриб мусалмон шуда ва аз ашрофи Ясриб бидуни шавњараш
ва афроди ба шумори дигар њељ каси дигар бар ширк боќї
намондааст. Вай шавњарашро иззату икром мекард. Ва дилаш
ба он месўхт, ки вай ба ширк аз љањон биравад ва оташи
љањаннам љойгањаш гардад.
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Ва худи Амр ибни Љамуњ аз он метарсид, ки нашавад
фарзандонаш дини бобо ва аљдодонашро тарк гуфта ва аз ин
даъватгари љавон Мусъиб ибни Умайр, ки дар муддати кўтоњ
теъдоди зиёдеро аз динашон ба ин оини тоза баргардонид,
пайравї кунанд ва ба дини Муњаммад сар нињанд.

Аз ин рў ба њамсараш гуфт: Эй Њинд, њушёр бош, ки
фарзандонат ба ин љавон (Мусъаб ибни Умайр) тамос
нагиранд, то он ки худ дар ин бора тасмим гирем.

Њамсараш гуфт: Ба сару чашм. Аммо оё омодаї, ки аз
фарзандат Муъоз сухан бишнавї, ки ту аз ин шахс ривоят
намояд?

Гуфт: Чї сухан? Оё вай аз динаш баргаштааст ва ман
намедонам?! Ин зани солења дилаш ба ин пирамард сўхт ва
гуфт: На, њаргиз. Аммо дар баъзе нишастњои ин љавони
даъватгар њузур ёфта, матолибе аз гуфтањои вайро њифз
намудааст.

Амр гуфт: Ўро ба назди ман бихонед. Чун вай дар дар
наздаш њозир шуд, гуфт: Баъзе аз њарфњоро, ки ин шахс
гуфтааст, бароям бозгў. Вай гуфт:

Бисмиллоњи-р-рањмонни-р-рањим, Алњамду лиллоњи
раббил ъоламин, аррањмонир рањим, молики явмиддин, ийёка
наъбуду ва ийёка настаъин, ињдинас сиротал мустаќима
сиротал лазина анъамта ъалайњим ѓайрил маѓзуби ъалайњим
ва лаззоллин).

Ваќте Амр ин каломро шунид, гуфт: Чї каломи ширин ва
зебо.

Оё њамаи њарфњояш аз њамин ќабил аст?!
Муъоз гуфт: Ва бењтар аз ин. Оё раѓбати байъат ба вай

дорї ва ќавми ту њамаашон ба вай раѓбат намудаанд.
Ин пирамард андаке сукут намуд ва баъд гуфт: То аз

«Манот» машварат нагирам, чунин нахоњам кард Ва он гоњ
бубинам, ки вай бароям чи хоњад гуфт:

Ин љавон ба ў гуфт: Манот чи метавонад ба ту бигўяд?
Вай чўб аст, ки забон надорад ва беаќл аст ва суханро
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намешунавад. Пирамард бо хашм гуфт: Ба ту мегўям, ки
бидуни машварати вай тасмим нахоњам гирифт.

Баъд Амр ибни Љамуњ аз љой бархост ва ба сўи Манот
рафт. Ишон одат доштанд, ваќте мехостанд бо бут сухан гўянд,
пиразанеро дар пушти он мегузоштанд ва гумон доштанд, ки
бут ба он зан илњом менамояд ва вай ба љои бут сухан мегўяд
Баъд бо ќомати расо дар баробари бут истод ва бутро мадњу
сано гуфт ва баъд изњор дошт: Эй Манот, бидуни шак ту худ
медонї, ки ин доъие, ки аз Макка ин љо омадааст, њељ касеро
љуз ту ба бадї ёд намекунад… Ва ў омадааст, ки маро аз
ибодати ту манъ кунад… ва ба вуљуди он ки каломи зебо ва
дилнишинашро шунидам, маро хуш наомад, ки машварати
туро нагирифта бо вай байъат кунам. Бинобар ин, ту ба ман
машварат дењ, Манот ба вай њарфе нагуфт.

Боз гуфт: Шояд аз ман норозї шуда бошї… Ва ман то
кунун коре накардаам, ки сабаби норизояти ту гардад.

Аммо њељ боке надорад… туро чанд рўз мўњлат медињам,
то он ки хашму ѓазабат фурў нишинад. Фарзандони Амр ибни
Љамуњ медонистанд, ки падарашон чи ќадар ба ин бут
дилбастагї дорад ва чи гуна ин бут ба гузашти замон њайсияти
љисму љони ўро пайдо кардааст. Аммо ишон дарёфтанд, ки ин
дилбастагии падарашон нисбат ба ин бут дар ќалби вай заъиф
шуда истодааст ва акнун бар ишон лозим аст, ки якбора
муњаббат ва дилбастагии онро аз ќалби вай берун созанд ва
ин ягона роњи вай ба сўи ишон аст.

Фарзандони Амр ибни Љамуњ њамроњ ба дўсташон Муъоз
ибни Љабал ба истифода аз сиёњии шаб оњиста худро ба Манот
расонданд. Ва онро аз љояш бардошта ва дар чуќурие, ки
ќабилаи бани Салама партобњои худро дар он меафканданд,
андохтанд. Ва бидуни он ки касе аз ин мољаро огоњ шавад, ба
хонањои худ баргаштанд. Ваќте шаб рўз шуд, Амр бо оромї
гом бардошта рафт, то барои бути худ дуруд ва салом таќдим
кунад, буташро наёфт.

Бало бар љонатон бод, чї касе имшаб бар бути мо шабохун
зада ва онро рабудааст?! Њељ касе љавобе ба вай надод.
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Ва баъд худ ба љустуљўи он пардохт, дохилу хориљи хонаро
зеру рў кард, чизе пайдо накард. Ў аз шиддати хашм меѓуррид
ва менолид ва тањдид мекард ва бим медод, то он ки онро дар
чоње оѓўшта бо ифлосињо ва наљосатњо ёфт. Онро шуст ва
пок кард ва атр молид ва ба љояш онро гузошта ба он гуфт:
Ќасам ба Худо, агар бидонам чи касе ин корро дар њаќќи ту
кардааст, ўро љазои сангин хоњам дод. Чун шаби дигар фаро
расид, боз ин љавонон ба суроѓи ин бут омаданд ва ба он чунон
карданд, ки шаби ќаблї намуда буданд. Чун ин пирамард
шабро сањар кард ва ба суроѓи он баромад онро дар чоњи
омехта бо партовњо ёфт. Онро гирифт ва  шуст ва пок кард ва
атр зад ва ба љояш баргардонид.

Ин љавонон чунин кореро ба такрор анљом доданд, то он
ки пир ба љон омад ва аз он дилаш гирифт ва пеш аз ба хоб
рафтан назди он бут рафт ва шамшерашро дар гардани он
овехт ва ба ў гуфт: Эй Манот, ќасам ба Худо, намедонам чи
касе дар хаќи ту ин бењурматиро раво медорад. Агар дар ту
хайре бошад, ин шарро аз худ дур кун ва ин шамшер њамроњи
ту бод ва баъд ба бистари худ баргашт. Ваќте ин љавононро
яќин њосил шуд, ки вай дар хоб рафтааст, ба сўи ин бут њамла
бурда ва шамшерро аз гарданаш гирифтанд ва бутро гирифта
ба хориљ аз хона бурданд ва онро бо љасади мурдаи саге
бастанд ва њардуро дар чоње, ки марбути бани Салама буд ва
дар он ифлосињо љамъ мешуд, андохтанд.

Ваќте ин пирамард аз хоб бедор шуд, бутро наёфт ва ба
љустуљўи он берун шуд ва ўро баста ба мурдаи саге дар чоњи
палидињо сарнагун ёфт. Ин бор онро аз миёни палидињо берун
наёвард ва ба њоли худаш гузошт ва ин шеър суруд:

Ќасам ба Худо агар ту Худо мебудї, ту ва ин мурдаи саг
дар миёни ин чоњи касиф ќарор намегирифтї.

Баъд дере нагузашт, ки ба дини Ислом мушарраф шуд.
Ваќте Амр ва лаззати имонро чашид, бар њар лањзаи умраш,
ки дар ширк ва бутпарастї сипарї карда буд, надомат менамуд
ва ангушти њасрат ба дањон мекард. Вай бо рўњў љасади худ
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ба ин дини љадид рўй овард ва молу зиндагї ва зану
фарзандонашро дар тоъати Худо ва Расулаш ќарор дод.

Муддати замоне аз мусалмонии вай сипарї нашуда буд,
ки  љанги Ухуд фаро расид. Дид, ки њар се фарзандаш худро
барои љанг омода месозанд, то бо душманони Худо биразманд.
Вай ба сўи ишон нигарист, ки субњу шом чун шерони беша ба
љињод рафту омад доранд ва барои шањодат ва шањодат ба
даст овардани ризоии Худо бебокона мељанганд. Ин мавќифи
онњо ѓайрати вайро ба љўш овард ва тасмим гирифт, ки њамроњ
бо фарзандонаш дар зери ливои њазрати Расули Худо (с) љињод
мекунад. Аммо ин  љавонон саъй намуданд, ки падарашонро
аз ин тасмим боздоранд. Чун ўро марди кўњансол медонистанд
ва ба замми ин як пояш низ мелангид ва ба ин далел ўро назди
Худо маъзур хонда, аз вай илтимос намуданд, ки аз тасмими
худ бозгардад ва ба ў гуфтанд: Эй падар, Худованд туро
маъзур хонда, пас чаро худро дар амре ба машаќќат меандозї,
ки назди Худованд маъзурї.

Аз шунидани ин њарфи фарзандонаш сахт барошуфта, ба
назди њазрати Паёмбар (с.) рафт, то аз фарзандонаш шикоят
кунад, ва гуфт:

- Эй Памёбари Худо! Ин фарзандонам мехоњанд маро аз
ин кори хайр боздоранд ва барои ман далел меоранд, ки ту
мелангї ва ман аз Худо илтиљо дорам, ки бо ин пойи ланг
дохили бињишт шавам.

Њазрати Расули Худо (с) ба фарзандонаш гуфт: Ўро
бигузоред. Шояд  Худованд ба ў шањодат насиб намояд…

Онњо, ки ба ин фармудаи њазрати Расули Худо (с) доштанд,
ба вай иљозат доданд. Чун ваќти ба љанг баромадан фаро
расид, Амр ибни Љамуњ бо њамсараш видоъи охирин намуд,
ки баъд аз он барнахоњад гашт. Ва баъд рў ба сўи ќибла
намуда, њарду дасташро ба сўи осмон баланд карду гуфт: Эй
Парвардигор, шањодатро насибам гардон ва дасти холии
моро ба ањлам боз магардон.
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Баъд дар њоле, ки се фарзандаш ўро дар миён гирифта ва
љамъияти бузурге аз ќавми бани Салама ўро ињота намуда
буданд, ба роњ афтод.

Ваќте оташи љанг шўълавар гардид ва мардум аз канори
њазрати Расули Худо (с) мутафариќ шуданд. Диданд, ки Амр
ибни Љамуњ дар зумраи пеш посбонон аст ва бо он як пои худ
љастухез дорад ва бо худ мегўяд:

- Ман муштоќи бињиштам, ман муштоќи бињиштам…
Ва фарзандаш Халлод дар пушти вай ќарор дорад.
Дар асное, ки ин пирамард њамроњ бо фарзандаш бо дифоъ

аз њазрати Расули Худо (с) шамшер мезаданд, дар сањнаи
набард њарду бар замин афтоданд ва љои шањодат кўшиданд.
Ва дар миёни шањодати падар ва фарзанд љуз чанд лањзае
фосила набуд.

Њамин ки љанг ба поин расид, њазрати Расули Худо (с)
бархост, то шуњадои Уњудро ба хок супорад, ба ёронаш гуфт:
Онњоро бо хун ва захмашон бигузоред, ман бар онњо шањодат
дињам. Баъд фармуд:

- Њељ мусалмоне дар роњи Худо захмї намешавад, магар
он ки дар рўзи ќиёмат ба њоле меоёяд, ки хун аз баданаш равон
бошад. Ранги он мисли ранги заъфарон аст ва бўи он мисли
бўи мушк.

Баъд гуфт: Амр ибни Љамўњро њамроњ бо Абдуллоњ ибни
Амр, ки њарду бо њам дар дунё дўст ва рафиќ буданд, дафн
кунед.

Худованд аз Амр ибни Љамўњ ва ёрони шањидаш дар Уњуд
розї бод ва ќабрњояшонро мунаввар гардонад.
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АБДУЛЛОЊ ИБНИ ЉАЊШ

Ин сањобие, ки пиромунаш сўњбат хоњем кард, яке аз он
ёрони босафое аст, ки дар рўзгорони нахустини даъват дини
Исломро пазируфта ва ба њазрати Расули Худо (с) робитаи
наздик дошта ва ба вай сахт дил баста буд.

Вай писари аммаи њазрати Расули Худо (с) аст. Ба хотири
он, ки модари вай Умайма, духтари Абдулмуталлиб, аммаи
Расули Худо (с) аст.

Ва хоњараш Зайнаб бинти  Љањш шарафи њамсарии Расули
Худо (с)-ро касб намудааст. Ва яке аз уммањотулмуъминин
буд. Ва аз ин ноњия вай хусурбачаи он њазрат (с.) низ мебошад.

Ва ин шахс аввалин касе аст, ки њазрати Расули Худо (с)
барои вай парчамро баст. Ва илова бар ин ў аввалин касе аст,
ки ба номи амиралмўъинин хонда шудааст.

Ќабл аз он, ки њазрати Расули Худо (с) дохили Доруларќам
шавад, Абдулло ибни Љањш аз собиќадорони ислом буд.

Ваќте ки њазрати Расули Худо (с) аз хавфи азияти
мушрикини Ќурайш ба ёрони худ иљозаи њиљрат ба Мадина
дод, Абдуллоњ ибни Љањш дуввумин касе буд, ки шарафи ин
маќом ёфт ва љуз Абусалама дигар њељ кас ба ин фазл ба вай
нарасид.

Бо васфи он, ки њиљрат дар роњи Худо ва људо шудан аз
ватан ва диёр ва хешовандон ва наздикон ба ў як чизи тоза ва
љадид набуд, чун вай ќаблан њамроњ бо баъзе наздиконаш ба
Њабаша њиљрат намуда буд.

Аммо њиљраташ дар ин бор бо бору банди васеътар буд.
Ба тавре, ки ањлу хонаводааш, хешовандон ва наздиконаш
чи тифлу чи љавон ва пиру барно ўро дар ин сафар њамроњї
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намуданд. Хонаи вай хонаи ањли Ислом ва ќабилаи вай
ќабилаи ањли имон буд.

Ваќте ишон Маккаро тарк гуфтанд, хона ва диёрашон
комилан чунон хароб гардид, ки гўё ќаблан дар ин даруни
хона касе назиста ва касе дар он ба сар набурдааст.

Аз њиљрати Абдуллоњ ибни Љањш ва њамсафонаш чанд
лањзае сипарї нашуда буд, ки руасо ва сарони Ќурайш ба
атрофи Макка баромаданд, то аз касоне бозљўї намоянд, ки
хона ва диёрашонро тарк кардаанд. Ва дар љумлаи ин љамъи
руасо Абуљањл ва Утба ибни Рабеъ низ шомил буданд.

Утба ба хонањои Абдуллоњ ибни Љањш назар андохта дид,
ки љуз тундбод, ки дарвозањояшро дарњам мекўбад, дигар
асаре аз инсон дар он дида намешавад ва гуфт: Кулбаи ибни
Љањш ба вайрона мубаддал шудааст, ки бар ањли худ
мегиряд… Абуљањл гуфт: Инњо чї касонеанд, то диёрашон ба
фироќи онњо ашк резад?! Баъд Абуљањл дасти худ ба хонаи
Абдуллоњ ибни Љањш, ки зеботар аз њамаи хонањои он ваќт
буд, гузошт. Ва дар он чунон шурўъ ба тасарруф дар матоъи
он намуд, ки гўиё молики аслии он буда бошад.

Ваќте Абдуллоњ ибни Љањш аз ин амалкарди Абуљањл дар
бораи хонаи худ хабардор шуд, аз мавзўъ ба њазрати Расули
Худо (с) иттилоъ дод. Њазрати Расули Худо (с)  ба вай гуфт:
Эй Абдуллоњ, оё ба ин хурсанд намешавї, ки Худованд дар
бадали хонаат дар бињишт бароят хона бидињад?

Гуфт: Бале, эй Расули Худо (с), ман ба ин розиям.
Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Ин ваъда турост.
Аз шунидани ин мужда нафси Абдуллоњ ибни Љањш ором

гирифт ва хушњол ва шодмон гардид.
Вай баъди аз он, ки мушкилот ва душворињои зиёдеро дар

тайи ин ду њиљрат аввал ва дуввум пушти сар гузошт ва озор
ва азиятњои бисёре аз дасти мушрикони Ќурайш дид, дар
Мадина ором нанишаст ва дар љивори Ансор таъми роњат ва
осоиш начашид ва иродаи Худо ба он рафта буд, ки ўро бо
сахттарин имтињоне, ки то он ваќт ба он рў ба рў нашуда буд,
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рў ба рў созад ва сахттарин таљрибаро дар зиндагии худ аз
сар бигузаронад.

Акнун ба достони ин таљрибаи душвор ва ин саргузашти
сахти вай гўш менињем:

Њазрати Расули Худо (с) њашт тан аз ёрони худро барои
анљоми амали низомї дар ислом муваззаф сохт, ки дар он
љумла Абдуллоњ ибни Љањш ва Саъд ибни Аби Ваќќос низ
шомил буд, фармуд: Ман бар шумо касеро ба сифати амир
муќаррар месозам, ки дар баробари ташнагї ва гуруснагї
нисбат ба њамаатон сабри бештар дошта бошад. Њамон буд,
ки парчами амалиётро ба номи Абдуллоњ ибни Љахши баст.
Ва ба ин тартиб вай аввалин амир буд, ки бар мўъминин
муќаррар гардад.

Њазрати Расули Худо (с) љињатеро, ки Абдуллоњ ибни
Љањш бояд ба он тараф биравад, мушаххас сохт ва ба ў номае
дод ва  таъкид кард, ки то фосилаи ду рўзро тай накунад,
набояд онро бикушояд. Ваќте Абдуллоњ ин фосиларо њамроњ
бо гурўњи амалиётии худ тай кард, номаро кушод ва онро хонд,
дар он навишта буд.

«Ваќте дар ин нома назар афкандї, ба роњи худ идома
дењ, то он ки ба минтаќаи «Нахла» бирасї (минтаќаест дар
миёни Тоиф ва Макка) ва дар он љо ањволи Ќурайшро бароям
бозљўї кун ва хабари ононро бароям бифирист…».

Ваќте Абдуллоњ номаро аз сар то по мутолиъа намуд, гуфт:
Ба сару чашм аз њазрати Расули Худо (с) итоъат хоњам кард.
Баъд ба ёрони њамсафараш гуфт: Њазрати Расули Худо (с) ба
ман амр намуда аст, ки ба минтаќаи Нахла биравам, то аз он
љо Ќурайшро зери назар ќарор дињам ва иттилоъоташонро ба
њазрати Расули Худо (с) бифиристам. Ва маро аз он нањй
намуда, ки бидуни раѓбат касеро аз шумо бо худ бибарам ва
ба ин роњ идома дињам. Агар касе аз шумо орзу ва раѓбати
шаходат дорад, бо ман њамроњ шавад ва агар касе хуш
надошта бошад, ки бо ман дар ин сафар њамроњ гардад,
метавонад, ки бидуни кадом маломат ва сарзанише баргардад.
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Њамроњонаш гуфтанд: Мо њама ба саручашм аз њазрати
Расули Худо (с) итоъат мекунем ва мо туро то њар љое, ки
Расули Худо амр фармудааст, њамроњї мекунем. Баъд њама
ба роњ афтодаанд то он, ки ба минтаќаи Нахла расиданд ва аз
тариќи роњњо шурўъ ба бозљўии ањвол ва ахбори Ќурайш
намуданд. Ва дар њоле, ки ишон дар ин вазъ буданд, аз дур
дидаанд, ки ќофилае аз Ќурайш, ки дар он чор тан аз сарони
ишон њузур дорад, дар њаракат аст. Ин чањор тан љиборат
буданд аз Амр ибни Њазрамї, Њакам ибни Кайсон ва Усмон
ибни Абдуллоњ ва бародараш Муѓира амволи тиљоратии
Ќурайшро, ки мураккаб аз пўст ва кишмиш ва амсоли он буд,
њамроњ доранд.

Дар чунин фурсате асњоб бо њам нишаста машварат
намуданд ва ин охирин рўзи моњњои њаром буд ва гуфтаанд:
Агар мо инњоро ба ќатл расонем ин моњи њаром аст ва ин кор
њурмати моњи њаромро зери по нињодан аст. Ва дар натиљаи
он хашму ѓазаби њамаи арабро алайњи худ бармеангезем.

Ва агар ишонро мўњлат дињем, ки ин рўз сипарї гардад
дар сарзамини Њарам дохил мешавад ва аз шабехуни мо дар
амон мемонанд.

Ва ишон пайваста дар ин маслињат буданд, то он ки
саранљом ба ин раъй иттифоќи назар намуданд, ки бар ишон
шабехун зананд ва онњоро ба ќатл расонанд ва дороияшонро
ба ѓанимат бибаранд. Ва дар давоми чанд лањза тавонистанд,
ки як тани ононро ба ќатл расонида ва ду танро асир гиранд
ва чањорумї тавонист, ки фирор кунад.

Абдуллоњи ибни Љањш ва њамроњонаш ду нафар асирро
њамроњ бо ѓаноиматњои он ба сўи Мадина ба роњ андохтанд.
Ваќте ба њузури Њазрати Расули Худо (с) омаданд ва аз
мавзўъи ишон хабардор шуд, сахт ин амали онњоро сарзаниш
кард ва ба ишон гуфт: Ќасам ба Худо, ки ман шуморо ба љангу
куштор амр накарда будам. Балки шуморо танњо ба ин амр
карда будам, ки ахбори Ќурайшро бозљўї кунед ва њаракати
онњоро зери назар дошта бошед. Ва ду нафар асирашонро
нигањ дошт, то дар мавриди онњо тасмим бигирад. Ва аз
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гирифтани амволи тиљоратиашон худдорї намуд ва аз он
чизеро нагирифт.

Дар чунин њолат Абдуллоњ ибни Љањш ва ёронаш сахт
пушаймон шуданд ва яќин карданд, ки бо мухолифаташон аз
амри Расули Худо (с) худро дар њалокат андохтаанд. Ва он
чи, ки бар ин ѓуссаи онњо афзуд, ин буд, ки бародарони
мусалмонашон онњоро сахт ба боди маломат ва сарзаниш
гирифтанд ва њар гоњ ки аз пеши рўяшон мегузаштанд,
мегуфтанд: Аз амри Расули Худо (с) мухолифат карданд.

Ва он чї, ки бар ин мусибат беш аз њама афзуд, ваќте
донистанд, ки Ќурайш ин амали ононро барои таблиѓоти худ
васила ќарор додааст ва дар љињати бадном сохтан ва кўбидаи
њазрати Расули Худо (с) дар миёни ќабилањои Араб истифода
намуда, гуфтанд:

Муњаммад моњњои њаромро њалол дониста, дар он хун
резонда, молу сарватро ба яѓмо бурда ва мардонро асир
гирифтааст.

Њазрати Абдуллоњ ибни Љањш ва њамроњонаш аз ин амали
худ сахт пушаймон буданд ва ончунон дар худ эњсоси ѓаму
андўњ мекарданд, ки андоза надошт. Ва дар баробари њазрати
Расули Худо (с) сахт эњсоси хиљолат менамуданд, ки чи гуна
ўро дар ин хараљ афганданд.

Ваќте ин мусибат бар сари онон сахт тамом шуд ва ин
бало бар онњо душвор афтод, ногањон муждадињанда омад ва
ба ўон мужда дод, ки Худованд аз кори онњо розї шуд ва
амали ононро сутуда ва дар ин хусус Ќуръон нозил шудааст.
Аз шунидани ин мужда аз хурсандии беандоза дар худ
намеѓунљиданд. Мардум ба муборакбодии онњо рўй оварда
ва ба рўбўсиашон пардохтанд ва ба ишон тањният гуфта ва
оётро, ки нозил шуда буд ба ўон мехонданд. Бар њазрати
Расули Худо (с) ин оят нозил шуд:  «Аз ту дар бораи љанг дар
моњи њаром мепурсанд. Бигў: Љанг кори вазнине аст, вале
боздоштан аз роњи Худо, куфр варзидан ба ў ва њатто њурмати
Масљидулњаром ва берун рондани сокинони он дар назди Худо
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гаронтар аз он аст ва фитнаи ширк аз куштор њам бузургтар
аст. (Сураи Баќара. Ояи 217)».

Ваќте ин ояти мўътабар нозил шуд, табиати њазрати Расули
Худо (с) хушнуд шуд. Ва ѓаниматњоро гирифт ва ду асирро
дар бадали фидя озод сохт. Ва аз амалкарди Абдуллоњ ибни
Љањш ва ёронаш хушнуд гардид, чун ѓазваи онон дар зиндагии
мусалмонон як рўйдоди тоза ва ѓанимати онон аввалин
ѓанимате буд, ки дар ањди Ислом онро ба даст оварданд ва
куштаи онон аввалин куштае буд, ки ба дасти мусалмонон
сурат гирифт ва парчамашон нахустин парчаме буд, ки ба
дасти мубораки њазрати Расули Худо (с) аќд гардид ва
амирашон Абдуллоњ ибни Љањш, аввалин касе буд, ки ба номи
амирулмўъминин хонда шуд. Ва баъд рўйдоди Бадр сурат
гирифт, ки Абдуллоњ ибни Љањш дар он ќањрамони аљибе, ки
шоистаи имони вай аст, аз худ нишон дод. Баъд даврони
љангии Уњуд фаро расид ва дар ин љанг барои Абдуллоњ ибни
Љањш ва ёраш Саъд ибни Абуваќќос ќиссаи фаромўш
ношуданї аст. Ва њоло риштаи суханро ба Саъд мегузорем,
то њикояти худ ва дўсташ Абдуллоњ ибни Љањшро барои мо
баён дорад.

Саъд ибни Абиваќќос мегўяд: Ваќте љанги Уњуд пеш омад,
Абдуллоњ ибни Љањш бо ман мулоќот намуд ва гуфт: Оё
Худовандро дуо намекунї? Гуфтам: Бале, мекунам. Њардуи
мо дар гўшае хилват намудем. Ва ман гуфтам: Эй
Парвардигор, ваќте бо душман рў ба рў мешавам, маро бо
касе рў ба рў соз, ки нињоят љанговар ва хашмгин ва интиќомљў
бошад, то ман бо ў биљангам ва ў бо ман биљангад ва баъд
маро бар вай зафар бахш, то ўро ба ќатл расонам ва
ѓаниматашро бигирам. Ва Абдуллоњ ибни Љањш ба дуои ман
омин гуфт ва баъд гуфт: Худоё, маро бо касе рў ба рў соз, ки
интиќом ва кинае беш аз њама буда, то дар роњи ту бо ў
биљангам ва бо ман биљангад ва баъд маро гирифта гўшу
биниамро ќатъ кунад ва чун фардо (яъне рўзи ќиёмат) бо ту
мулоќот кунам ва ба ман бигўї, ки гўшу биниат чаро ќатъ
шудааст?
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Ва ман дар љавоб бигўям: Дар роњи ту ва Паёмбарат (с.)
ќатъ шудааст. Ва ту ба ман бигўї, ки рост гуфтї.

Саъд ибни Абиваќќос гуфт: Даъвати Абдуллоњ ибни Љањш
бењтар аз даъвати ман буд. Ман ўро дар охири рўз дидам, ки
кушта шуда ва ўро мусла намуда ва гўшу биниашро бо торе
бар дарахте овезон намуда буданд.

Худованд дуои Абдуллоњ ибни Љањшро ќабул кард ва
шањодатро насибаш гардонд, чунон ки таѓояш Њамза ибни
Абдулмуталлиб (р)-ро бо шањодат икром бахшид.

Њазрати Расули Худо (с) он дуро дар як ќабр дафн намуд
ва ашкњои мутањњараш хоки марќадашонро, ки бо бўи хуни
шањодаташон муаттар шуда буд, намнок сохт.
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АБУУБАЙДА ИБНИ ЉАРРОЊ

Абуубайда ибни Љарроњ дорои чењраи тобон, рўи зебо,
љисми нањиф, ќомати тавил ва абрўњои кашида буд, ки
бинандаро ба худ љалб менамуд. Ва рўњи одамї бо дидораш
улфат мегирифт ва ќалбаш аз вай итминон меёфт. Дар пањлўи
ин сифот вай дорои муомилаи нек, тавозўъи бењад ва њаёи
шадид буд. Аммо ваќте мушкиле пеш меомад ва бўњрони он
иљод мешуд, чунон менамуд, ки гўё вай шери ѓурранда аст.
Вай дар тезї ва ќотеъият ба дами шамшер шабоњат дошт. Ин
шахс њамоно амини Муњаммад, Омир ибни Абдуллоњ ибни
Љарроњ Фењрї аст, ки ба Абуубайда шўњрат ёфтааст.
Абдуллоњ ибни Умар ўро тавсиф намуда гуфтааст: Се тан аз
ќурайшиён беш аз њама хубрў ва беш аз њама хушахлоќ ва
беш аз њама боњаёанд. Агар бо ту сухан гўянд, ба ту дурўѓ
намегўянд. Ва агар ту бо ишон сухан гўї, њарфатро дурўѓ
намепиндоранд. Абубакри Сиддиќ ва Усмон ибни Аффон ва
Абуубайда ибни Љарроњ. Абуубайда аз собиќини аввалин ба
Ислом аст. Вай дар рўзи дуввуми исломи Абубакр имон овард.
Даъвати вай ба дасти Абубакр сурат гирифтааст. Њазрати
Абубакр, Абуубайда ва Абдурањмон ибни Авф ва Усмон ибни
Мазъун ва Арќам ибни Абиарќамро гирифта, ба њузури
Паёмбари Худо (с) бурд. Ва ишон дар њузури он њазрати (с)
калимаи шањодат бар забон оварданд. Инњо зербинои аввал
буданд, ки ќасри азими Ислом бар пояи онон бино ёфт.

Абуубайда аз њамон рўзи аввали мусалмон шудани хеш
дар Макка то поёни он рўзњои сахт ва душвореро сипарї намуд
ва ба хотири андешаи худ њамроњ бо соири мусалмонони
њамразми хеш анвоъи мушкилот ва душворињоро дид, ки
тобеъони њељ дин ба ин паймона озор ва азият надидаанд. Ў
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дар њамаи ин озмоишњо ва имтињонњо собитќадам ва устувор
боќї монд. Ва дар њар мавќиф бо Худо ва Расулаш сидќу
ростии худро ба исбот расонд. Аммо мусибате, ки Абуубайда
дар рўзи Бадр бо он рў ба рў шуд, болотар аз тасвир ва хаёл
аст. Вай дар ин корзор дар миёни суфуфи мушрикин бемуњобот
шамшер мезад ва нотарсона меразмид. Ва он ќадар ќањрамонї
аз худ нишон дод, ки љанговарони Ќурайш аз шањомат ва
размљўии вай дар њайрат шуда ва дар њар љое, ки бо вай рў ба
рў мешуданд, худро аз вай канор мегирифтанд. Аммо фаќат
як тан аз онон пайваста бо Абуубайда меразмид ва шамшер
мезад. Вале Абуубайда сайъ менамуд, ки худро аз рўёрўї бо
ў нигањ дорад ва аз зарбааш канор равад. Ин шахс дар њар
бор саъй менамуд, ки худро ба Абуубайда наздик созад ва
Абуубайда саъй мекард, ки худро аз вай канор гирад.
Билохира ин мард њама роњи канораљўиро ба Абуубайда баст
ва дар миёни вай ва ќитол бо душманони Худо њоил шуд. Аммо
ваќте дид, ки аз дасти вай ба љон омадааст, бо як њамлаи
барќосо сарашро аз тан људо сохт. Медонед, ки ин шахс кї
буд? Ин шахс њамоно Абдуллоњ ибни Љарроњ, падари
Абуубайда буд, ки ўро ба ќатл расонид. Абуубайда падари
худро ба ќатл нарасонид, балки хост, ки ширќро, ки дар вуљуди
падараш буд, ба ќатл расонад. Худованд дар шаъни
Абуубайда ва падараш ин оятро нозил кард. «Мардуме, ки ба
Худо ва рўзи ќиёмат имон доранд, њаргиз нахоњї дид, ки бо
душманони Худо ва Расулаш дўстї кунанд, њарчанд падарон
ё фарзандон ё бародарон ё хешовандони онњо бошанд. Онњо
касоне њастанд, ки Худо имонро бар сањифаи дилашон
навиштааст ва ба рўње аз љониби худ таъйидашон кардааст
ва онњоро ба боѓњое ворид кунад, ки љўйборон дар он љорї
аст ва љовидона дар он хоњанд монд. Худованд аз онњо хушнуд
аст ва онњо низ аз Худо хушнуд бошанд. Онњо њизби Худо
њастанд. Огоњ бош, ки њизби Худо растагоронанд».

(Муљодала: 22)
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Ин кор аз Абуубайда шигифтї надошт. Ќуввати имони
вай ба Худо, хайрхоњии вай барои дин ва амонатдориаш бар
уммати Муњаммад (с) дар нињоди вай ба чунон њадде расида
буд, ки танњо бузургмардони Худо орзуи расидан ба чунин
маќомро мекунанд. Муњаммад ибни Љаъфар аз вай ривоят
намуда мегўяд: Љамъе аз насорои Наљрон ба њузури сарвари
коинот њазрати Мустафо (с) омаданд ва гуфтанд: Эй
Абулќосим (с), касе аз ёрони худро барои мо бифирист, то
ихтилоф ва љанљолро, ки бар сари амволе, ки дар миёни мо
падид омада, њал созад ва шумо љамъи мусалмонон дар назди
мо масењиён ќадр ва манзалати хос доред. Ва њарфи шуморо
мо њама ќабул дорем. Њазрати Расули Худо (с) фармуд:
Шомгоњ биёед ва ман марди ќавї ва аминро њамроњи шумо
мефиристам. Њазрати Умар ибни Хаттоб мегўяд: Чун ин њарфи
вай бишнидам, ба намози зўњр худро расонидам. Ва ман њељ
ваќт шавќи амморатро надоштам, чунончї, ки дар он рўз ин
гуна шавќи амморат дар дили ман пайдо шуд, ба умеди ин ки
ин сифатро дар худ дарёбам ва соњиби ин сифат гардам. Ваќте
њазрати Расули Худо (с) намози зўњрро бо мо як љо хонд, ба
тарафи рост ва чапи худ нигаристан гирифт. Ва ман сар
бармеафроштам, то маро бубинад. Вай пайваста ба сўи мо
назар меафганд, то он ки чашмаш ба Абуубайда ибни Љарроњ
афтод ва ўро ба њузури худ хост ва гуфт: Бо ишон бирав ва
дар миёни онњо дар мавзўъе, ки ихтилоф намудаанд, ба њаќ
њукм кун. Ман бо худ гуфтам, ки ин фазилатро Абуубайда
соњибї кард.

Абуубайда танњо амин набуд, балки дар пањлўи
амонатдорї аз зўр ва ќувва низ бархўрдор буд ва ин
нерўмандии вай дар чандин љой дида шудааст. Ваќте Расули
Худо (с) љамоъае аз асњоби худро барои пешгирии корвони
Ќурайш фиристод, Абуубайдаро ба сифати амири онон
муќаррар дошт ва дар халтае барои онон хурмо тўша дод. Ва
ѓайр аз ин, чизе наёфт, ки барои ишон медод. Њазрати
Абуубайда ба њар як аз њамсафарони худ рўзе як дона хурмо
аз он медод ва њар кадом он хурморо ба сони тифл, ки синаи
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модар мемакад, онро мемакиданд ва баъд бар он об
менўшиданд ва ин як дона хурмо онњоро то шабашон кифоят
мекард.

Дар рўзи Уњуд ваќте мусалмонон шикаст хўрданд ва
мунодии мушрикон фарёд мезад, ки Муњаммадро ба ман
нишон дињед, Муњаммадро ба ман нишон дињед. Абуубайда
яке аз онњое буд, ки дар атрофи њазрати Расули Худо (с) истода
ва бо синаи хеш найзањои мушрикинро аз вай дафъ мекард.
Ваќте љанг ба поён расид ва дандони муборак шањид шуд ва
љабинаш маљрўњ гардид ва дар рухсорааш ду њалќа аз
њалќањои зирењ фурў рафт, њазрати Абубакри Сиддиќ бар вай
рў овард ва хост онро аз рухсораш берун кунад, аммо
Абуубайда ба вай гуфт: Туро ба Худо ќасам, ки ин корро ба
ман бигузор. Њазрати Абубакр хости вайро пазируфт.
Абуубайда аз он тарсид, ки агар ин њалќањоро ба дасти худ
аз рухсори вай бикашад, шояд сабаби озори њазрати Расули
Худо (с) гардад. Лизо бо дандони худ сахт онро фишурд, то
он, ки тавонист яке аз ин њалкањоро берун кашид ва дандонаш
низ њамроњ бо он берун шуд.

Баъд ба дандони дигар ба њалќаи дуввумї шурўъ кард.
Ин њалќаро низ берун кашид ва њамроњ бо он ин дандонаш
низ берун шуд. Њазрати Абубакр гуфт: Абуубайда дар дандон
шикастан аз бењтарин мардум буд. Њазрати Абуубайда аз
замоне, ки шарафи сўњбатро њосил кард, то ваќте, ки вафот
ёфт, дар њама ѓазавот бо њазрати Расули Худо (с) њузур дошт.
Дар рўзи бани Саќифа рўзе, ки мусалмонон ба њазрати Абубакр
байъат намуданд, њазрати Умар ибни Хаттоб ба Абуубайда
гуфт: Дастатро бидењ, ки ба ту байъат кунам. Чун ман аз
њазрати Расули Худо (с) шунидам, ки мегуфт: Барои њар
уммате амонатдоре аст ва амонатдори уммати ман туї.
Њазрати Абуубайда гуфт: Ман њаќќи онро надорам дар пеши
рўи касе пеш шавам, ки њазрати Расули Худо (с) ўро амр
кардааст, ки барои мо намоз дињад ва то ваќте, ки он њазрат
вафот ёфт, вай моро намоз додааст. Ва баъд аз он ба Абубакри
Сиддиќ байъат кард ва Абуубайда барои вай бењтарин
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мушовир ва насињатгар ва бењтарин ёвар буд, ки ўро ёрї
медод. Баъд ваќте њазрати Абубакр хилофатро ба њазрати
Форуќи аъзам вогузошт, Абуубайда бо камоли адаб ва ихлос
аз вай итоат ва фармонбардорї намуд ва дар њељ амре бо вай
сари мухолифат накушод, магар як бор. Медонї, ки ин як бор
аз кадом амри халифа сарпечї намуд? Ин сарпечї аз амри
халифа ваќте рух дод, ки Абуубайда ибни Љарроњ дар
сарзамини Шом буд ва ќумандонии сипоњи мусалмононро ба
ўњда дошт ва пирўзињоро яке баъди дигаре насиб мегардид,
то он ки тавонист њама сарзамини Шомро тасарруф намояд
ва фатњ кунад. Вай дар ин футуњот аз тарафи шарќ то Фурот
ва аз тарафи шимол то Осиёи Саѓир расид...

Дар чунин ваќт бемории вабо чунон дар сарзамини Шом
роњ ёфт, ки ќаблан назири онро надида буданд. Ин беморї
њама мардумро дар коми худ фурў мебурд. Дар ин ваќт буд,
ки њазрати Умари Форуќ номаи ољиле ба ин шарњ ба вай
фиристод: “Барои ман њољате пеш шудааст, ки вуљуди ту дар
њоли он зарурї аст. Агар ин номаам шаб бароят расад, дар
интизори фаро расидани субњ мабош ва агар дар рўз бароят
расад, рўзро бегоњ макун ва алалфавр маркаби худро савор
шав ва назди ман њозир шав”. Ваќте Абуубайда номаи њазрати
Форуќро мутолиа кард, гуфт: Донистам, ки амирулмўъминин
ба ман чї ниёзе дорад. Вай мехоњад касеро боќї нигоњ дорад,
ки боќї монданї нест ва баъд ба вай номае ба ин шарњ навишт:
“Эй амирулмўъминин, ман донистам, ки ба ман чї њољате дорї
ва ман дар миёни сипоњи мусалмонон њастам ва нафсам
раѓбати он надорад, ки худро аз мусибате, ки ба ишон
мерасад, нигоњ дорад ва намехоњам, ки аз онон људо шавам,
то он ки Худованд ќазо ва њукми худро дар миёни мо ва
онњоро ба сар расонад. Ваќте ин номаам ба ту расад, маро аз
ин тасмими худ маъзур дор ва бароям дар ин љо иљозаи иќомат
дењ”. Ваќте њазрати Умар (р) номаи вайро ќироат кард, ашки
чашмонаш фурў рехт. Атрофиёнаш ба вай гуфтанд: Оё
мусибате пеш омадааст, эй амирулмўъминин? Оё Абуубайда



80

вафот ёфтааст? Фармуд: На, аммо дар остонаи марг ќарор
дорад.

Гумони Форуќ (р) бељо нарафт, чун дере нагузашта, ки
Абуубайда ба бемории вабо гирифтор шуд. Ваќте вафоташ
наздик шуд, ба лашкараш насињат кард ва гуфт: Ман ба шумо
насињате дорам, агар ба ин насињатам гўш дињед ва онро
пазиред, хайр ва некўї њамеша бо шумо њамроњ хоњад буд ва
он ин ки: Намозатонро барпо доред ва рўзаи моњи шарифи
Рамазонро бигиред ва садаќа дињед ва њаљ ва умра кунед ва
якдигарро ба хайр насињат кунед. Насињати амиронро
бишунавед ва ба онњо хиёнат накунед ва набояд дунё шуморо
фирефта созад, зеро инсон агар њазор сол њам умр бихўрад,
боз њам ногузир ба ин сарнавиште, ки феълан ман ба он
мубтало њастам, дучор хоњад шуд. Ва салому алайкум ва
рањматуллоњ. Ва баъд рў ба сўи Муъоз ибни Љабал намуда,
гуфт: Эй Муъоз, имоматии мардумро ту ба дўш гир. Баъд дере
нагузашта, ки рўњи поки мутањњараш аз тани шариф ва покаш
људо шуд. Њазрати Муъоз аз љой бархост ва гуфт: Эй мардум,
шуморо даргузашти чунон абармарде дар мотам нишондааст,
ки ќасам ба Худо, ба ёд надорам, ки мардеро ба ин
паймонадорї, љонфидої, бекинї, оќибатандешї, дурнигарї ва
хайрхоњї мардум дида бошам. Бар вай дуъо ва рањмат
фиристед, Худованд шуморо рањмат кунад.
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АБДУЛЛОЊ ИБНИ МАСЪУД

Дар он рўзгоре, ки даъвати Ислом тоза оѓоз шуда буд,
Абдуллоњ ибни Масъуд писарбачаи њанўз дар синни балоѓат
ќадам нагузошта буд. Вай дар доманаи кўњњои Макка дур аз
мардум гўсфандони яке аз сарони Ќурайшро, ки Уќба ибни
Муъайт ном дошт, ба чаро мебурд. Мардум ўро ба номи “Ибни
уми Абд” мехонданд, вале номи аслиаш Абдуллоњ ва номи
падараш Масъуд аст. Ин писарбача хабари даъвати њазрати
Расули Худо (с)-ро, ки тоза дар миёни ќавмаш оѓоз шуда буд,
мешунид, вале ба он ињтимом намекард ва ин амр аз як сў ба
иллати хурдсолиаш ва аз сўи дигар ба иллати дуриаш аз
мардуми Макка ва машѓулияташ ба чаронидани гўсфандон
буд. Чун вай одат карда буд, ки субњгоњон барваќт рамаро ба
чаро бибарад ва шомгоњон баргардад. Дар яке аз рўзњо ин
писарбача аз дур ду марди миёнсолро дид, ки ќадам
мегузоранд ва осори виќор ва шахсият дар онњо таљалї дорад
ба сўи вай равонанд. Хастагї онњоро сахт ранљ медод ва
ташнагї бар онњо ѓалаба ёфта буд, тавре ки лабњо ва
њалќњояшон аз нињояти ташнагї хушкида буд. Ваќте ин ду
мард ба назди ин писарбача расиданд, бар вай салом доданд
ва гуфтанд: Эй писарбача, барои мо аз ин гўсфандонат чизе
бидўш, то ба воситаи он ташнагии худро бишканем ва рагњои
худро тар созем. Писарбача гуфт: Чунин кореро нахоњам кард,
ин гўсфандон аз они ман нест ва ман бар он амонатдор њастам.

Ин ду тан њарфи вайро нохуш талаќќї накарданд, балки
баръакс аз ин ќавли вай осори ризо ва раѓбат дар ишон дида
шуд. Баъд яке аз ишон ба вай гуфт: Барои мо гўсфандеро нишон
дењ, ки њанўз ќучќор нарафта бошад. Ин писарбача ба
гўсфанде, ки ќариби вай буд, ишора намуд. Мард ба он
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гўсфанд наздик шуд ва онро гирифт ва дар њоле, ки номи Худо
бар вай мехонд, шурўъ ба молидани пистони он намуд.
Писарбача бо тааљљуб ин њолатро менигарист ва бо худ
мегуфт: Оё мумкин бошад гўсфанде, ки њанўз ќучќор нарафта
бошад, шир дињад? Аммо дере нагузашт, ки пистони гўсфанд
оњиста-оњиста калон шуда рафт ва аз он шири зиёд таровид
ва берун шуд. Марди дигарї санги зарфгунаеро гирифт ва
онро пур аз шир сохт ва њар ду аз он шир нўшиданд ва баъд аз
он ба ман низ пешкаш карданд ва маро ба ин корашон, ки ба
чашми сар онро тамошо мекардам, боварам намеомад. Ваќте
њама аз шири он хуб сер ва сероб шудем, ин марди муборак
ба пистони гўсфанд гуфт: Ба њолати аслиат баргард. Пистон
хурд шуда рафт, то он ки ба њолати аввалии худ баргашт.
Дар ин ваќт ба ин марди муборак гуфтам: Аз ин ќавле, ки
хондї, ба ман таълим дењ. Ба ман гуфт: Ту писарбачае њастї,
ки ба ту таълим дода шудааст.

Ин буд оѓози њикояти Исломи Абдуллоњ ибни Масъуд (р).
Ин марди муборак њамоно њазрати Расули акрам (с) ва ёраш
њазрати Абубакри Сиддиќ (р) буд. Ишон аз касрати азият ва
озоре, ки Ќурайш дар ин рўз ба онњо дода буд, ба доманањои
кўњи Макка берун шуда буданд. Њамон тавре, ки ин писарбача
ин марди карим ва ёрашро дўст дошт ва ба ин ду алоќа гирифт,
инњо низ амонатдорї ва сидќи ин ѓуломро сутуданд ва дар
вай умеди хайр намуданд. Дере нагузашт, ки Абдуллоњ ибни
Масъуд мусалмон шуд ва таќозои хизмати њазрати Расули
Худо (с) намуд. Њазрати Расули Худо (с) талаби ўро пазируфт
ва ўро дар хизмати худ гирифт ва аз њамин рўз сар карда вай
ифтихори хизмати бењтарин сардори оламиёнро касб кард ва
аз чўпонии гўсфанд ба хизмати Расули Худо (с) шарафёб
гардид. Њазрати Абдуллоњ ибни Масъуд бо њазрати Расули
Худо (с) њамнишинон ихтиёр намуд ва ўро дар њазар ва сафар,
дар дохили хона ва хориљи он њамроњї мекард. Чун ба хоб
мерафт, бедораш мекард ва чун ѓусл менамуд, барояш парда
мегирифт. Ваќте мехост берун равад, кафшњо ба пояш мекард
ва чун мехост дохил шавад, кафшњояшро аз пояш мекашид



83

ва асо ва мисвокашро бармедошт ва чун дохили утоќаш
мешуд, ўро њамроњї менамуд. Балки њазрати Расули Худо (с)
барои вай иљоза дода буд, ки њар ваќте ки бихоњад, бидуни
кадом хараљ ва таклиф ба њузураш дохил шавад ва аз асрораш
воќиф гардад, то он љое, ки вайро соњиби сари Расули Худо
(с) номидаанд.

Абдуллоњ ибни Масъуд дар хонаи њазрати Расули Худо
(с) тарбия ёфт ва ахлоќ ва одати ўро омўхт ва авсоф ва
шамоили ўро дар худ зинда сохт ва дар њар одат ва хислат аз
вай пайравї мекард, то он љое, ки дар васфи вай гуфтаанд:
Вай дар ахлоќ ва њайат ва дар ибодат ва нусук аз наздиктарини
мардум ба Расули Худо (с) ба шумор мерафт. Њазрати
Абдуллоњ ибни Масъуд дар мадрасаи нубувват дарс омўхта
ва дар миёни сањоба аз ќоритарин мардум ба Ќуръон ва
фаќењтарини ишон ба фањми он ва олимтарини ишон ба
ањкоми шаръ буд. Барои исботи ин матлаб достони мардеро
бояд шунид, ки ба њузури халифа њазрати Умар ибни Хаттоб,
ки дар Арафот истода буд, омад ва гуфт: Эй амиралмўъминин,
ман аз Куфа омадаам ва дар он љо касеро гузоштаам, ки
Ќуръонро аз њифзи худ бар мардум менависад. Њазрати Умар
аз шунидани ин сухан сахт барошуфт ва гуфт: Бало бар сарат
биборад, ин чї касе аст? Гуфт: Вай Абдуллоњ ибни Масъуд
аст. Ваќте њазрати Умар номи вайро шунид, оњиста-оњиста
хашм ва ѓазабашро фурў бурд ва баъд гуфт: Ба ёд надорам,
ки дар ин асру замон касе монда бошад, ки ба ин кор
сазовортар аз вай бошад ва ман бароят ўро муаррифї хоњам
намуд, ки ў чї касе аст. Шабе њазрати Расули Худо (с) ва
њазрати Абубакр дар амри мусалмонон ба њам гарми сўњбат
буданд ва ман он шаб бо ишон будам. Баъд њазрати Расули
Худо (с) берун шуд ва мо низ аз пайи ў баромадем. Ногањон
дар масљид мардеро ёфтем, ки истода намоз мехонад. Мо ўро
нашинохтем, њазрати Расули Худо (с) истода, ба вай гўш
мекард ва баъд рў ба сўи мо намуда гуфт: Касеро хуш ояд, ки
Ќуръонро тоза ба њамон њолати нузулаш бихонад, ба ќироъати
Амулабд гўш нињад...
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Баъд Абдуллоњ ибни Масъуд нишаст ва шурўъ ба дуъо
намуд ва њазрати Расули Худо (с) ба ў мегуфт: Савол кун, ки
бароят дода мешавад. Савол кун бароят дода мешавад. Баъд
њазрати Умар изофа намуда гуфт: Ман бо худ гуфтам: Ќасам
ба Худо, фардо назди Абдуллоњ ибни Масъуд рафта ва ўро
ба ин амр мужда хоњам дод, ки њазрати Расули Худо (с) ба
дуои ту омин мегуфт. Чун субњ шуд, назди ў рафта, ба вай
мужда додам. Дарёфтам, ки њазрати Абубакр ќабл аз ман
сабќат љуста ва рафта ва ўро мужда додааст. Илму дониши
Абдуллоњ ибни Масъуд ба китоби Аллоњ ба њадде расида буд,
ки вай мегуфт: Ќасам ба Зоте, ки мабъуде љуз ў нест, њељ ояте
аз китоби Аллоњ нест, магар он, ки медонам дар куљо ва дар
чї маврид нозил шудааст ва агар бидонам, ки касе бештар аз
ман ба китоби Аллоњ олимтар аст ва маркаб ба он љо расида
битавонад, аз пайи вай хоњам рафт. Абдуллоњ ибни Масъуд
ин њарфи худро муболиѓа накардааст. Њазрати Умар ибни
Хаттоб дар яке аз сафарњои хеш дар шаби тирае бо корвон рў
ба рў мегардад, ки њељ якдигариро дида наметавонанд ва дар
ин корвон Абдуллоњ ибни Масъуд буд. Њазрати Умар касеро
амр кард, ки ишонро фарёд занад, ки аз куљоянд? Абдуллоњ
љавоб дод: Аз водии Амиќ. Њазрати Умар гуфт: Ќасди куљо
доред? Абдуллоњ љавоб дод: Ќасди Байти Атиќ дорем.

Њазрати Умар бо худ гуфт, ки њатман њамроњ бо ин корвон
марди олим аст ва мардеро амр кард, ки онњоро фарёд занад,
ки кадом бахши Ќуръон азимтар аст? Абдуллоњ љавоб дод:
«Аллоњу ло илоња илло њувал њайюл ќайюм ло таъхузуњу
синатун ва ло навм». Њазрати Умар гуфт: Ишонро фарёд зан,
ки кадом бахши Ќуръон њикмати бештар дорад? Абдуллоњ
љавоб дод: «Инналлоња яъмуру бил адли вал эњсон ва итои
зил ќурбо». Њазрати Умар гуфт: Ба ишон фарёд зан, ки кадом
ояи Ќуръон љомеътар аст? Абдуллоњ љавоб дод: «Фаман яъмал
мисќола зарратин хайран ярањ ва ман яъмал мисќола зарратин
шаран ярањ». Њазрати Умар гуфт: Ба ишон фарёд зан, ки кадом
оят тарсонандатар аст? Абдуллоњ гуфт: Лайса биамоникум
вало амони ањлил китоб. Ман яъмал суъан юљза бињи ва ло
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яљиду лању мин дуниллоњи валиян ва ло насиро». Њазрати
Умар гуфт: Ба ишон нидо дењ, ки дар кадом оят раљои бештар
аст? Абдуллоњ гуфт: «Ќул ё ибодиял-лазина асрафу ъало
анфусињим ло таќнату мин рањматиллоњи, инналоња яѓфиру-
з-зунуба љамиъан. Иннању њувалѓафуру-р-рањим». Њазрати
Умар гуфт: Ба ишон нидо дењ, ки оё Абдуллоњ ибни Масъуд
дар миёни шумо њаст? Гуфтанд: Бале њаст.

Абдуллоњ ибни Масъуд танњо ќорї ва олим ва обид ва
зоњид набуд, балки бо ин њама сифоти вай марди боњашамат
ва боазму муљоњид низ буд. Ваќте мушкиле пеш меомад, аз
њама пештар бар он сабќат мегирифт...

Ин сифат ўро кофист, ки вай аввалин мусалмонест, ки
аввалин бор баъд аз њазрати Расули Худо (с) Ќуръонро ба
садои баланд хондааст. Рўзе асњоби Расули Худо (с) дар
Макка љамъ шуда буданд ва дар он ваќт љамъияташон хеле
кам буд ва бо њам гуфтанд: Ќасам ба Худо, Ќурайш то кунун
Ќуръонро бо овози баланд нашунидааст. Оё касе њаст, ки
Ќуръонро бо овози баланд ба самъи онњо бирасонад? Абдуллоњ
ибни Масъуд гуфт: Ман ба ин кор омодаам. Гуфтанд: Мо аз
берањмии онон бар ту метарсем, ки азияте ба ту мерасонанд.
Мо мехоњем касе бошад, ки дорои ќавм ва хешутабор бошад,
ки аз вай дифоъ кунанд ва натавонанд ба вай осебе расонанд.
Абдуллоњ гуфт: Ба ман иљоза дињед, Худованд аз ман дифоъ
хоњад кард ва маро дар њимояти худ нигањ хоњад дошт. Чун
фардо шуд, ба масљидулњаром рафт ва дар чошти рўз дар њоле,
ки бузургони Ќурайш пиромуни Каъба нишаста буданд, дар
маќоми њазрати Иброњим (а) омад ва бо садои баланд ба
хондани Ќуръон шурўъ кард: Бисмиллоњир рањмонир рањим.
Аррањмону ъалламал Ќуръон Халаќал инсона ъалламањул
баён. Ва ба хондан идома дод. Чун Ќурайш ба тааммул ба
хондани вай гўш нињоданд, гуфтанд: Ин Амиабд чї мегўяд?
Њалок бод вай, вай њамон калимотро мехонад, ки Муњаммад
онро овардааст. Баъд ба сўи вай бархостанд ва ба лату кўби
вай пардохтанд ва ў пайваста ба ќироати худ идома медод.
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Баъд дар њоле, ки хун аз сару рўи вай мерехт, ба сўи ёрони
худ рафт. Ба ў гуфтанд: Мо аз ин амр бар ту метарсидем. Гуфт:
Ќасам ба Худо, душманони Худоро њељ ваќт дар чашми худ
залил наёфтам, чунончи ки ин бор залил ёфтам. Агар ќабул
надоред, фардо низ чунин хоњам кард. Гуфтанд: На, чунин
накун. Њамин туро кофист, ки Ќуръонро бо вуљуди шунидан
нахостанашон ба гўшашон расонидї. Њазрати Абдуллоњ ибни
Масъуд то даврони хилофати њазрати Усмон (р) зиндагї
намуд. Ваќте бемор шуд, бо њамон беморї аз дунё рафт.
Њазрати Усмон ба аёдати вай омад ва гуфт: Аз чї шикоят
дорї?

Гуфт: Аз гуноњонам менолам.
Гуфт: Иштињо ба чї дорї?
Гуфт: Иштињо ба рањмати Парвардигорам.
Гуфт: Чї мешавад, дастур дињем, то бахшишњоеро, ки

солњо аз гирифтанаш бидоштї, бароят бидињанд?
Гуфт: Ба бахшишњоят эњтиёљ надорам.
Гуфт: Баъд аз маргат ба дарди духтаронат хоњад хўрд.
Гуфт: Оё аз ин тарсї, ки духтаронам ба фоќа гирифтор

хоњанд шуд? Ман ба онњо амр намудаам, ки њар шаб сураи
Воќеъаро бихонанд. Ва ман аз њазрати Расули Худо (с)
шунидаам, ки мегуфт: Касе, ки сураи Воќеъаро њар шаб
бихонад, њаргиз ба фоќа мубтало намегардад. Чун шаб фаро
расид, дар њоле, ки забонаш ба зикри Аллоњ ва оёти Ќуръон
машѓул буд, доъии аљалро лаббайк гуфт ва ба рафиќи аъло
пайваст. Разияллоњу анњум ва ъанно љамиъан.
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САЛМОНИ ФОРСЇ

Њикояти ин бахши мо ќиссаи сањобии гиромиќадр, њазрати
Салмони Форс (р) аст, ки аз пайи дарёфти њаќ талош
варзидааст ва мо акнун риштаи суханро ба худи вай медињем,
то саргузашти Ислом овардани худро ба мо њикоят кунад,
Салмон гуфт: Ман љавони асптозе аз ањли Исфањон будам,
аз ќарияе, ки ба номи “Љайян” маъруф аст, падарам аз руасои
дењќонон буда ва марди сарватманд ва соњиби љоњу маќом
буд. Аз ваќте ки Худованд маро офарид, падарам маро хеле
дўст дошт ва ба ман таваљљўњ ва инояти беш аз њад дошт ва
ин муњаббати вай бо гузашти њар рўз дар вай афзуда мешуд.
То љое, ки маро аз берун шудан аз хона ба мисли духтарони
наврас бозмедошт. Ман муддати замонеро дар оташпарастї
сипарї кардам ва то андозае дар ин бора мавриди эњтироми
мардум ќарор гирифтам, ки масъулияти умури оташпарастиро
ба ман вогузоштанд ва амри афрўхтани оташро бар ўњдаи
ман гузоштанд ва шабу рўз оташ лањзае хомўшї надошт.
Падарам марди заминдори бузурге буд ва аз ин роњ ѓаллаи
зиёде насибаш мешуд ва худ шахсан бар заминњояш
сарпарастї менамуд ва ѓаллаи онро љамъоварї мекард. Дар
яке аз рўзњо барои вай коре пеш омад ва натавонист, ки ба
ќария биравад ва гуфт: Фарзандам имрўз барои ман коре пайдо
шуда ва наметавонам, ки бар сари заминњоям расидагї кунам.
Ту имрўз ба љои ман бирав ва кори онро сарпарастї намо.
Ман ба ќасди заминњои хештан берун шудам ва дар асное, ки
ба сўи заминњои худ равон будам, гузарам ба каниса афтод,
ки масењиён дар он машѓули ибодат буданд ва садояшон ба
гўшам расид. Ин амр таваљљўњамро ба худ љалб намуд.

Ман ќабл аз ин аз дини насроният ва адёни дигар чизе
намедонистам. Чун падарам маро муддати зиёд дар хона мисли
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њабс нигоњ дошта буд ва аз мардум дур будам ва чизеро
намедонистам. Ваќте бодиќќат ба онњо нигаристам, намозашон
маро хуш омад ва дар ман раѓбат ва майл ба динашон пайдо
шуд ва бо худ гуфтам, ќасам ба Худо, ин дин аз ойини мо
бењтар аст. Ман аз онон људо нашудам, то он ки офтоб ѓуруб
кард. Дар он рўз ба заминњои падарам нарафтам. Баъд ман аз
ишон пурсидам: Асли ин оин дар куљост? Гуфтанд: Дар
сарзамини Шом. Ваќте шаб фаро расид, ба хонаи худ
баргаштам. Падарам бо ман рў ба рў шуд ва аз кайфияти корам
дар заминњо пурсид. Гуфтам: Падар, маро гузар ба мардумоне
афтод, ки дар каниса ибодат мекарданд ва дину оинашон
мавриди писандам воќеъ шуд ва то ваќте ки офтоб ѓуруб кард,
бо ишон будам. Падарам аз шунидани ин њарф нороњат шуд
ва гуфт: Фарзандам, дар оини ишон хайре нест. Дини ту ва
аљдодат аз дини онњо бењтар аст. Гуфтам: На, њаргиз. Ќасам
ба Худо, дини онњо аз дини мо бењтар аст. Падарам аз ин њарфи
ман сахт дар њарос афтод ва аз он бим намуд, ки аз дини худ
бармегардам ва аз ин рў маро дар хона њабс кард ва завлона
њам ба поям намуд. Ваќте бароям фурсат муяссар гашт, хабар
ба насоро фиристодам ва ба ишон гуфтам, ки агар кадом
ќофила назди шумо биёяд, ки ба сўи сарзамини Шом ќасди
сафар дошта бошад, ба ман хабар дињед.

Дере нагузашт, ки ќофила бар онњо омад, ки ќасди
сарзамини Шомро дошт. Ба ман аз он хабар доданд. Бо њилае
тавонистам завлонаро аз поям дур кунам ва пинњонї аз хона
берун шудам ва бо ишон якљо шудам, то он ки ба сарзамини
Шом расидам ва дар он љо бо худ гуфтам: Дар ин љо аз ањли
ин ойин инсони хуберо суроѓ доред? Гуфтанд: Усќуф,
сарпарасти каниса. Назди вай омадам ва ба вай гуфтам: Маро
ба дини насрониат раѓбат дар дил афтода ва ман дўстдори
онам, ки бо ту бошам ва хидмати ту кунам ва бо ту ибодати
Худо ба љо орам.

Гуфт: Бисёр хуб биё. Назди вай рафтам ва худро дар
хидмати вай ваќф кардам. Баъд дере нагузашт, ки дарёфтам
вай инсони хубе нест. Ў пайравонашро ба додани садаќа ва
касрати савоби он тарѓиб медод ва чун барояш аз мол ва
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матоъ чизе медоданд, то онро дар роњи Худо ба харљ расонад,
барои худ меандўхт ва барои фуќаро ва масокин аз он чизе
намедод, то он ки њафт кўза тилло барои худ љамъ намуд. Ваќте
ин кори вайро дидам, ўро сахт бад гирифтам. Баъд дере
нагузашта, вай бимурд. Ваќте насоро барои дафни вай љамъ
шуданд, ба онњо гуфтам: Ин дўсти шумо марди хубе набуд.
Вай шуморо ба додани садаќа тарѓиб менамуд. Ваќте ба ў
чизе медодед, онро барои худ меандўхт ва аз он барои бенавоён
ва фаќирон чизе намедод.

Гуфтанд: Ин суханро аз куљо донистї?
Гуфтам: Ман шуморо ба ганљинааш роњнамої мекунам.
Гуфтанд: Бисёр хуб, ба мо ганљинаи вайро нишон дењ. Ман

љойи ганљинаашро нишон додам ва онро аз он берун карданд.
ки дар њафт кўза тилло ва нуќра љамъ карда буд.

Ваќте онро диданд, гуфтанд: Ќасам ба Худо вай њаќќи
дафн карданро надорад. Баъд вайро ба салиб овехтанд ва
сангсораш карданд. Баъд дере нагузашт, ки марди дигареро
ба љойи вай муќаррар карданд ва бо вай њамнишин шудам.
Ман њељ якеро дар зуњд аз дунё ва алоќамандї ба охират ба
мисли вай надида будам. Вай шаб ва рўзро ба ибодат ба сар
мебурд. Аз ин рў, ўро сахт дўст доштам ва замони тўлониро
бо вай гузаронидам. Чун ваќти маргаш фаро расид, ба вай
гуфтам: Эй фалон, баъд аз худ маро ба чї касе васият мекунї
ва бароям чї амре менамої, ки баъд аз ту бо чї касе бошам?
Гуфт: Њељ касро намебинам, ки бар шеваи ман равон бошад.
Магар фалон шахсро, ки дар Мавсил аст ва чизе аз дини
масењро табдил ва тањриф накардааст ва ба вай бипайванд.
Ваќте ин дўстам бимурд, ба шахсе, ки дар Мавсил маро ба он
рањнамої намуда буд, пайвастам. Ваќте ба њузури вай
даромадам, ќисса ва саргузашти худ ба вай намуда, гуфтам:
Фалон шахс дар њангоми маргаш ба ман васият намуд, ки ба
ту бипайвандам ва ба ман гуфт, ки танњо туї, ки бар дини њаќ
боќї мондаї ва бар он тамассук менамої. Вай гуфт: Назди
ман иќомат кун. Назди вай иќомат намудам, дидам ки марди
хубе аст. Баъд вай низ дере нагузашта, ки вафот ёфт. Ваќте
чун маргаш фаро расид, ба ў гуфтам: Эй бандаи Худо, чунончи
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мебинї, ќазои илоњї бар сарат расидааст ва ќисса ва
саргузаштам низ ба ту хуб равшан аст. Баъд аз даргузашти
худ маро ба чї касе тавсия мекунї? Бо чї касе бошам? Гуфт:
Эй фарзандам, ќасам ба Худо, ки њељ касро ба мисли худ дар
ин диёр намебинам. Магар фалон шахсро, ки дар Насибайн
(сарзамине дар Туркия) аст, ба вай бипайванд.

Ваќте вайро ба хок дафн карданд, назди он дўст, ки дар
Насибайин ба ман муаррифї намуда буд, рафтам ва
саргузашти худро ба вай якояк њикоят кардам ва васияти ин
дўсти охируззикрро низ ба вай гуфтам. Ба ман гуфт: Назди
мо иќомат кун. Назди вай иќомат намудам. Дидам, ки вай низ
ба сони ду дўсти ќаблиаш инсони хубе аст. Ин шахс њам дере
нагузашт, ки ќазои илоњї бар сари ваќташ расид. ваќти лањзаи
маргаш фаро расид. Ба вай гуфтам: Ќисса ва саргузаштам ба
ту маълум аст, баъд аз худ маро ба чї касе васият мекунї?
Гуфт: Эй фарзандам, ќасам ба Худо фикр намекунам, ки дар
ин диёр касе бар ин шева, ки мо њастем, боќї монда бошад.
Магар шахсеро мешиносам, ки дар Амурия аст ва фалон ном
дорад, ба вай бипайванд. Ба вай пайвастам ва саргузаштам
ба вай њикоят намудам. Вай гуфт: Назди мо бимон. Назди вай
иќомат кардам. Ин шахс мисли дўстони ќаблиаш инсони хуб
ва марди нек буд. Ман дар назди вай чанд сар гов ва гўсфанд
ба даст овардам. Боз дере нагузашт, ки ин шахс низ мисли
ёрони ќаблиаш дар бистари марг афтод. Ба ў гуфтам: Баъд аз
худ маро ба чї касе васият мекунї? Ва чї васияте бар ман
дорї? Гуфт: Ќасам ба Худо, эй фарзанд, фикр накунам, ки
дар рўи замин касе монда бошад, ки ба шевае, ки мо дорем,
Худоро ибодат кунад. Аммо замони он фаро расидааст, ки
дар сарзамини Араб Паёмбаре мабъус мешавад, ки пайравии
дини Иброњим (а)-ро менамояд ва баъд ба сарзамини хурмої,
ки дар миёни ду сарзамини гарм воќеъ шудааст, њиљрат
мекунад ва ўро нишонањоест равшан, ки аз њељ як пўшида
намемонад. Ў мардест, ки њадяро мехўрад ва садаќаро
тановул намекунад ва дар миёни ду шонааш мўњри нубувват
аст. Агар тавонї, ки худро ба ин диёр расонї, маътал накун.
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Баъд доъи аљалро лаббайк гуфт ва баъд аз вай муддатеро
дар Амурия ба сар бурдам, то он ки гузари љамъе аз тољири
Араб, ки аз ќабилаи “Калб” буданд, бар он љо афтод. Ба онњо
гуфтам: Агар маро бо худ ба диёри Араб расонед, ин говњо
ва гўсфандонамро ба шумо медињам. Гуфтанд: Бале, ќабул
дорем ва чунин хоњем кард. Ман молњоямро ба онњо додам
ва маро бо худ оварданд. Ваќте ба водии Ќуро расидем, ба
ман хиёнат карданд ва маро ба марди яњудие фурўхтанд. Ман
дар хидмати ин марди яњудї ба сар бурдам. Баъд дере
нагузашт, ки писари амакаш аз Бани Ќурайза ба зиёрат ва
дидори вай омад ва маро аз вай харидорї намуд ва бо худ ба
Ясриб бурд ва дарахтњои хурморо, ки ин дўстам дар Амурия
бароям аз он ёдовар шуда буд ва Мадинаро бо сифатњое, ки
вай намуда буд, дарёфтам. Њамон буд, ки бо ин яњудї дар ин
шањр иќомат намудам. Њазрати Паёмбар (с) дар ин ваќт дар
Макка ќавми худро даъват мекард. Аммо ман аз зиёдатии
машѓулият, ки ѓуломї ба дўшам гузошта буд, њарфе аз вай
шунида натавонистам. Баъд дере нагузашт, ки њазрати Расули
Худо (с) ба Ясриб њиљрат намуд. Ќасам ба Худо, ки ман бар
сари дарахти хурмои хољаи худ машѓули кор будам ва хољаам
дар зери ин дарахт нишаста буд. Ногањон писари амакаш омад
ва ба ў гуфт: “Худованд Бани Ќайла (яъне Авс ва Хазраљро)
њалок кунад. Ќасам ба Худо, онњо њамакнун дар Ќубо ба гирди
марде, ки аз Макка омада ва муддаъии унубувват аст, љамъ
шудаанд.

Њамин ки ин њарфи вайро шунидам, фикр кардам, ки гўё
маро таб гирифта бошад ва сахт ларзидам ва дар изтироб
афтодам, то он њадде, ки фикр кардам, бар болои сари оќои
худ хоњам афтод ва аз ин рў саъй кардам, ки њарчи зудтар аз
дарахт пойин шавам ва шурўъ ба савол аз вай намудам, ки чї
гуфтї? Хабаратро боз гў. Оќоям аз ин саволи ман сахт
барошўфт ва маро мушти сахте зад ва ба ман гуфт: Туро ба ин
хабар чї кор? Ба кори худ баргард. Чун Шом шуд, ќадре аз
хурморо, ки љамъ намуда будам, бо худ гирифтам ва ба љойе
рўй овардам, ки Паёмбар дар он љо буд. Ба њузураш дохил
шудам ва ба он њазрат гуфтам: Хабар шудам, ки ту марди солењ
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ва некнињоде њастї ва ёронат мардумони фаќир ва ниёзманданд
ва ин миќдор хурмое, ки бо худ овардам, онро барои садаќа
љамъ кардаам ва шуморо нисбат ба њар каси дигаре ба ин
садаќа сазовор ёфтам ва баъд онро ба ишон таќдим доштам.
Ба ёрони худ гуфт: Бихўред ва худ аз даст дароз кардан ба он
худдорї намуд. Ба худ гуфтам, ин як нишона. Баъд баргаштам
ва шурўъ ба љамъ кардани баъзе хурмоњои дигар намудам.
Ваќте њазрати Паёмбар (с) аз Ќубо ба Мадина омад, назди вай
рафтам ва барояш гуфтам: Ман туро дидам, ки садаќаро
намехўрї ва ин њадя аст, ки шуморо ба он такрим намудам.
Баъд аз он хўрд ва ба ёрони худ амр кард, ки аз он бихўранд.
Бо худ гуфтам: Ин нишони дуввумї аст.

Баъд ба њузури Расули Худо (с), ки дар Баќеъи Ѓарќад,
машѓули дафни як тан аз асњобаш буд, омадам. Дидам, ки
вай нишастааст ва ду чодаре бар шона дорад. Бар вай салом
кардам. Баъд давр хўрдам, то пушти вай бубинам, то шояд
битавонам мўњри нубувватро, ки дўстам дар Амурия ба ман
гуфта буд, бубинам. Ваќте њазрати Расули Худо (с) раѓбатамро
ба дидани пушти муборакаш дар ман мулоњиза намуд,
чодирашро аз пушти худ андохт ва мўњри нубувват дидам ва
онро шинохтам ва худро бар вай андохта, бўса намуда ва
мегиристам. Њазрати Расули Худо (с) гуфт: Чї мехоњї ва
кистї? Ман ќиссаи саргузашти худро якояк ба вай њикоят
намудам ва аз он дар шигифт шуд ва ўро хуш омад, ки ин
достонро ба асњобаш бишунавонам ва чунин низ кардам.
Ишон низ аз шунидани ин саргузашт сахт дар њайрат афтоданд
ва нињоят хушї ва сурур саропойи вуљудашонро фаро гирифт.
Салом бод бар Салмони Форс, ки дар њар љо ва њар макон аз
пайи љўстуљўи њаќ равон буд. Салом бод бар Салмони Форс,
ки рўзе њаќро шинохт ва онро пайравї кард ва содиќона ба
он имон овард. Салом бод бар вай дар ваќте ки аз дунё рафт
ва ваќте ки дубора барангехта мешавад.
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ИКРИМА ИБНИ АБУЉАЊЛ

Ваќте њазрати Расули Худо (с) даъвати худро ошкор
намуд, Икрима ибни Абуљањл дар дањаи саввум аз умри худ
ќарор дошт. Вай аз ашрофзодагони Ќурайш ва аз соњибони
молу љоњ ва азизтарини мардум аз рўи насаб буд. Аз ин рў,
вайро сазовор он буд, ки ба сони њамќаторонаш амсоли Саъд
ибни Абиваќќос ва Мусъаб ибни Умайр ва ѓайра мусалмон
шавад ва ба дини њаќ гардан нињад. Медонед, ки ў писари чї
касе аст? Ў писари сардори љобир ва ситамгари Макка ва
сарвари ширк ва бутпарастї ва соњиби азият ва озорест, ки
Худованд тавассути вай мусалмононро дар марњилаи озмуни
шадид ќарор дода ва ба шиканљањо ва азобњои вай, сидќи
мўъминонро биозмуд ва ишон аз ин имтињон комёб ва пирўз
баромаданд. Падараш Абуљањл буд ва њамин ном дар
муаррифии падараш кифоят кунад. Ин буд падараш, аммо
худаш Икрима писари Абуљањли Махзумї, яке аз
ќањрамонони камназир ва љанговарони номии Ќурайш буд.
Икрима ба њукми асабият ва сарварии падараш худро ногузир
ёфт, ки дар баробари даъвати ростини њазрати Муњаммад (с)
истодагї кунад. Њамон буд, ки дар баробари вай сахт аз
душманї кор мегирифт ва асњоб ва ёронашро ба шакли аљиб
азият менамуд ва ба Ислом ва мусалмонон чунон зарбаи
мањкаме ворид мекард, ки дили падарашро сард месохт ва
чашмашро равшан менамуд.

Ваќте падараш дар љанги Бадр сарварии лашкари ширк
ва бутпарастиро ба дўш гирифт, ба Лот ва Узо ќасам ёд намуд,
то он, ки Муњаммадро шикаст надињад ва дар Бадр то се рўз
хурсандї накунад ва шутурњоро забњ нанамояд ва сарояндагон
суруд нахонанд ва раќќосон пойкўбї накунанд ва љомњои
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шароб ба сар накашанд, барнахоњад гашт. Ваќте Абуљањл
сарварии ин љанг ба дўш дошт, Икрима бозўи фаъоли падараш
буд. Вай ба шиддат аз ў дифоъ мекард ва сахт аз њарфњояш
итоат менамуд. Аммо Лот ва Узо ба дуъои Абуљањл љавоби
мусбат надод ва хостањояшро иљобат нанамуд, чун ишон
намешунаванд ва намебинанд ва на тавони баровардани
њољат доранд. Ва онњоро дар сањнаи набард ёрї расониданд,
чун муљассамае беш нестанд. Њамон буд, ки Абуљањл дар Бадр
ба хок ва афтод ва сањнаи ќатли ўро Икрима ба чашми сар
мушоњида намуд, ки найзањои мусалмонон ба хунаш оѓўшта
шуда буд ва ба гўши худ шунид, ки охирин фарёдаш аз лобалои
дањани пур аз хунаш баланд шуд. Икрима баъд аз он, ки љасади
сардори номии Ќурайшро дар Бадр пушти сар нињод ва ба
Макка баргашт ва шикаст ба вай иљоза надод, ки битавонад
љанозаи падарашро ба Макка наќл дињад ва дафн намояд.
Њамон буд, ки мусалмонон ўро дар Ќалиб (номи чоњест дар
Бадр, ки љасадњои мушрикинро дар худ љамъ дорад) андохтанд
ва регњоро ба рўяш рехтанд.

Аз имрўз сар карда бархўрди Икрима бо Ислом ва
мусалмонон шеваи дигар пайдо кард. Агар вай дирўз ба њукми
дифоъ аз падараш бо Ислом душманї мекард, баъд аз ин ба
њукми интиќом аз падараш роњи душманї дар пеш гирифтааст
ва аз ин љо буд, ки Икрима ва онњое, ки хешовандон ва
наздикони худро дар Бадр аз даст дода буданд, талош ба харљ
доданд, то оташи интиќом ва душманиро дар дили мушрикон
алайњи Муњаммад (с) барафрўзанд, то он ки воќеъаи Уњуд
фаро расид. Икрима Ибни Абуљањл ба љанги Уњуд берун шуд
ва њамроњ бо вай њамсараш Умми Њаким низ ба љанг баромад,
то дастае аз занонро, ки оташи интиќоми куштагонашон дар
Бадр дар дилашон мављ мезад, роњбарї намуда ва дар пушти
сафи љанговарон истода ва бо навохтани дафњо ва таблњо
ононро ба љанг ва интиќом ташвиќ кунанд ва онњоро дар соњаи
набард ба субот ва пойдорї ташвиќ намоянд.

Лашкари Ќурайш дар тарафи рости худ Холид ибни Валид
ва дар тарафи чапи худ Икрима ибни Абуљањлро ќарор дод.
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Лашкари Ќурайш дар ин љанг субот ва ќањрамонии аљибе аз
худ нишон доданд, ки ба баланддастии онњо дар љанг алайњи
Муњаммад (с) ва ёронаш тамом шуд ва барои мушрикин
пирўзии бузургро тањќиќ бахшид, то он љо, ки Абусуфёнро
водошт, то бигўяд: Пирўзии имрўз, шикасти дирўзи Бадрро
љуброн намуд.

Дар рўзи Хандаќ мушрикин Мадинаро рўзњои тўлонї дар
муњосираи худ гирифтанд, ки дар натиља он сабри Икрима ба
сар омад ва аз њисори тўлонии он дилтанг шуд ва саранљом
тасмим гирифт, ки аз тангие, ки дар Хандаќ вуљуд дошт,
њамроњ бо чанд тан убур бигузарад. Њамон буд, ки аспи худро
тохт ва аз он гузар намуд ва афроде чанд низ аз пайи вай аз
хандаќ убур гузаштанд, ки бо муќовимати шадиди
мусалмонон рў ба рў шуданд ва натиљаи ин њамла он шуд, ки
Амр ибни Абдивудди Омириро аз даст дињанд ва Икрима роњи
фирор дар пеш гирад.

Дар рўзи Фатњ ваќте Ќурайш дарёфтанд, ки дар баробари
сипоњи мусалмонон имкони муќовимат вуљуд надоранд, аз ин
рў, ба хулосае омаданд, ки роњашро ба сўи Макка боз гузоранд
ва матлабе, ки онњоро ба чунин хулоса намудан водошт, ин
буд, ки ишон дарёфтанд, ки Муњаммад ба ќумандонњои худ
дастур додааст, ки ваќте дохили Макка шаванд, љуз ба онњое,
ки дар Макка бо ишон мељанганд, ба дигарон коре надошта
бошанд. Аммо Икрима ибни Абуљањл ва љамъи дигаре њамроњ
бо вай баъд аз хулосаи Ќурайш худро барои љанг омода
сохтанд ва дар баробари лашкари мусалмонон сангар
гирифтанд. Аммо Холид ибни Валид таи бархўрди содда
онњоро шикаст дод ва тане чанд аз онњо кушта шуд ва касоне,
ки тавонистанд гурехтанд, роњи фирор дар пеш гирифтанд ва
дар љамъи он фирориён Икрима ибни Абуљањл низ шомил буд.
Дар чунин фурсате Икрима пушаймон шуд ва надомат кашид
ва баъд аз он, ки Макка ба дасти мусалмонон афтод, Икрима
натавонист дар он ќарор гирад ва њазрати Расули Худо (с)
онњоеро, ки дар баробари вай љафо, хиёнат ва зулм намуда
буданд, бахшид, ба љуз чанд тан, ки номи онњо гирифта, дастур
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дод, ки агар ба пардаи Каъба њам худро овезон кунанд, аз
онњо дарнахоњад гузашт.

Дар сархатти ин рўйхат номи Икрима ибни Абуљањл буд
ва аз ин лињоз тарсид ва оњиста худро аз Макка берун сохт ва
роњи Яман дар пеш гирифт. Чун љуз Яман роњи гурез надошт
ва дар чунин фурсате Умми Њаким њамсари Икрима ва Њинд
духтари Утба њамроњ бо дањ нафар аз занони дигар ба хонаи
њазрати Расули Худо (с) рафтанд, то ба вай байъат кунанд.
Ваќте ба њузураш дохил шуданд, дар назди вай ду тан аз
њамсаронаш ва духтараш Фотима ва заноне чанд аз
хонаводаи Абдулмуталлиб њузур доштанд. Ва Њинд дар њоле,
ки аз шарми њазрати Расули Худо (с) чодире ба рўй кашида
буд, ба сухан гуфтан оѓоз намуд ва гуфт: Эй Расули Худо (с),
сипос Худоеро, ки дини худро ѓалаба бахшид. Ман аз ту
дархост дорам, ки бо хешованди худ муомилаи нек кунї ва
ман зани мусалмон њастам ва ба рисолатот имон дорам ва
баъд ниќоб аз рўй бардошт ва гуфт: Эй Расули Худо (с), ман
Њинд духтари Утба њастам. Њазрати Расули Худо (с)
фармуданд: Хуш омадї, Њинд гуфт: Эй Расули Худо (с) ќасам
ба Худо, ки дар рўи замин њељ хонае назди ман мањбубтар аз
хонае набуд, ки туро ба зиллат кашонад ва њоло чунон шудаам,
ки њељ хонае дар рўи замин мањбубтар назди ман аз ин нест,
ки ба хонаи ту иззат расонад.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Ва бештар аз ин низ.
Баъд Умми Њаким њамсари Икрима ибни Абуљањл бархост

ва исломи худро эълон намуд ва гуфт: Эй Расули Худо (с),
Икрима аз тарси ту ба Яман фирор намуд, ки мабодо ба вай
даст ёбї ва ўро ба ќатл расонї. Ба вай амн бидењ, Худо ба ту
амн дињад. Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Ў дар амн аст.

Њамсараш аз њамон лањза њамроњ бо писарбачаи румї,
ки дошт, аз пайи Икрима баромад. Ва чун дар роњ фосилаи
дуреро паймуданд, ин писарбача аз вай таќозои њамхобагї
намуд. Умми Њаким вайро фиреб дода рафт, то он ки ба дењае
аз дењоти араб расид ва аз ишон дар бораи таќозои нодурусти
ин писарбача кўмак хост. Ишон ўро гирифта бастанд ва назди
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худ нигањ доштанд ва Умми Њаким ба роњи худ идома дод, то
он ки Икримаро дар назди соњили бањр дар минтаќаи Тињома
дарёфт, ки вай бо малоњи мусалмоне саргарми гуфтугў буд,
ки ўро аз он љо наќл дињад. Малоњ ба ў мегуфт: Ихлос кун, то
туро наќл дињам. Икрима гуфт: Чї гуна ихлос кунам? Малоњ
гуфт: Бигў: Ашњаду ан ло илоња иллаллоњу ва анна Муњамадан
Расулуллоњ. Икрима гуфт: Ман аз ин калима ба ин љо фирор
намудам. Дар њоле, ки њардуяшон гарми ин гуфтугў буданд,
ки Умми Њаким бар вай рў овард ва гуфт: Эй амузода, ман аз
назди бењтарини мардум ва нектарин ва хайрхоњтарини
мардум ба ин љо омадам. Ман аз назди Муњаммад ибни
Абдуллоњ (р) омадам. Ман бароят аз вай таќозои амн намудам
ва бароят амон дод ва бењуда худро дар њалокат маяфкан.

Гуфт: Оё ту худ бо вай дар ин хусус сўњбат намудї?!
Гуфт: Бале, ман худ бо вай сўњбат кардам ва бароят амон

дод ва ба ин тартиб пайваста вайро мутмаъин месохт, то он
ки итминонаш њосил шуд ва њамроњаш баргашт.

Баъд сухани он ѓуломи румиашонро барояш ёдовар шуд
ва чун ба он љо гузар намуд, ўро ба ќатл расонид ва дар ин
асное, ки ишон дар мусофират буданд ва дар манзил фуруд
омаданд, Икрима хост, ки бо њамсараш њамхобагї кунад, вале
њамсараш аз њамхобии вай ба шиддат худдорї намуд ва гуфт:
Ман зани мусалмонам ва ту мушрикї. Ин сухани вай
шавњарашро ба њайрат андохт ва гуфт: Ин дине, ки миёни
ману ту ба ин њад њоил мегардад, дини олиќадр аст. Ваќте
Икрима ба Макка наздик шуд, њазрати Расули Худо (с) ба
асњобаш фармуд: Ба зудї Икрима ибни Абуљањл мўъмин шуда
ва њиљраткунон хоњад омад. Лизо падарашро дашном надињед,
зеро дашноми мурда зиндаро азият медињад ва ба мурда
таъсире надорад. Дере нагузашт, ки Икрима ва њамсараш ба
љое, ки њазрати Расули Худо (с) нишаста буд, омаданд. Ваќте
њазрати Расули Худо (с) вайро дид, аз шиддати сурур бидуни
он, ки ридояшро ба шона андозад, ба сўи вай бархост. Ваќте
њазрати Расули Худо (с) нишаст, Икрима дар пеши рўяш ќарор
гирифта ва гуфт: Эй Муњаммад (с), Умми Њаким ба ман гуфт,
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ки гўё ту ба ман амн додаї, оё ин хабар дуруст аст? Њазрати
Расули Худо (с) фармуд: Дуруст гуфтааст, ту дар амн њастї.
Икрима гуфт: Эй Муњаммад (с), маро ба чї даъват мекунї?

Фармуд: Аз ту мехоњам, ки шањодат дињї ба ин, ки нест
њељ маъбуде барњаќ, магар Аллоњ ва ман фиристодаи Худо
њастам ва ин, ки бар по дорї намозро ва бидињї закотро ва ба
ин тартиб аркони имонро якояк барои вай баршумурд.

Икрима гуфт: Ќасам ба Аллоњ, ки даъват надодаї, магар
ба њаќ ва амр накардаї, магар ба некї. Баъд изофа намуда
гуфт: Ќасам ба Худо, ќабл аз ин, ки маро ба ин амр даъват
дињї, ту ростгўтарини мо ва хайрхоњтарини мо будаї.

Баъд дасти худ дароз намуд ва гуфт: Ман шањодат
медињам ба ин, ки нест њељ маъбуди барњаќ, магар Аллоњ ва
ин ки ту фиристодаи Худо њастї. Баъд гуфт: Эй Расули Худо
(с), барои ман бењтарин чизеро биёмўз, то онро бигўям.
Фармуд: Бигў: Ашњаду ан ло илоња иллаллоњу ва анна
Муњаммадан абдуњу ва расулуњу.

Икрима гуфт: Боз чї гўям? Фармуд: Бигў, ки ман Худо ва
касонеро, ки дар ин љо њузур доранд, шоњид мегирам ба ин, ки
ман мусалмонам, муљоњидам ва муњољирам ва Икрима инро
из гуфт.

Дар чунин фурсате њазрати Расули Худо (с) фармуд:
Имрўз њељ чизеро аз ман савол нахоњї кард, ки ба дигарон
додаам, магар он ки онро барои ту низ хоњам дод.

Икрима гуфт: Савол аз ту ин аст, ки барои ман аз њамон
душманињое, ки бо ту кардам, маѓфират хоњї. Агар бо ту рў
дар рўй љангидам ва ё дар ѓайб ва њузурат сухани носазо
гуфтам. Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Худоё, ўро аз њар
душманї, ки бо ман кардааст ва ё дар њар роњ, ки ба ќасди
хомўш сохтани нури ту гом бардоштааст, маѓфират намо ва
ўро аз бадгўї, ки дар њаќќи њаримам дар ѓоиб ва ё њузурам
намудааст, бубахшо.

Аз ин дуо чењраи Икрима бишкуфт ва гуфт: Эй Расули
Худо (с), агар ќабл аз ин пули худро дар љињати боздоштан аз
дини ту ба кор бастам ва барои љилавгирї аз густариши дини
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ту ќитол намудам, имрўз чанд баробар онро дар роњи ин оин
ба кор хоњам бурд ва чанд баробари он барои густариши ин
дин љињод хоњам намуд ва аз имрўз сар карда ќањрамони номї
дар соњоти ќитол ба ќофилаи доъиёни даъват пайваст. Ў аз
обидон ва шабзиндадорони маъруф гашт ва китоби Аллоњро
дар масољид бисёр мехонд. Вай Ќуръонро дар пеши рўи худ
мегузошт ва мегуфт: Китоби Парвардигорам, каломи
Парвардигорам ва аз тарси Худо сахт мегирист. Икрима ба
ваъдае, ки бо Паёмбари Худо (с) намуда буд, вафо кард ва
баъд аз мусалмон шудан, мусалмонон њељ љангеро ба роњ
наандохтанд, магар он ки вай дар он ширкат намуд ва њељ
дастаи амалиётиеро ирсол надоштанд, магар он, ки вай дар
пешопешашон ќарор дошт ва дар рўзи Ярмук Икрима чунон
ба љанг даромад, ки гўё ташнае дар рўзи гармо ба сўи об
дарояд. Ваќте дар яке аз мавќифњо, љанг бар мусалмонон сахт
омад ва мусибат бар онон афзун гашт, Икрима аз аспаш фуруд
омад ва ѓилофи шамшери худро шикаст ва дар миёни суфуфи
румиён даромад. Холид ибни Валид бошитоб худро ба вай
расонид ва гуфт: Икрима, чунин макун, куштани ту бар
мусалмонон зиёни бузургест ва бар онон сахт тамом мешавад,
ки ту кушта шавї. Вай гуфт: Холид, маро бигузор, туро бо
њазрати Паёмбар (с) собиќаест, аммо ман аз душманони
сарсахти вай будам ва дар њаќќи худ љафои бузургеро
муртакиб шудам. Маро бигузор, ки бо ин љињод гузаштањои
худро каффора кунам. Ман алайњи Расули Худо (с) љангњои
зиёде кардам ва имрўз аз муќобила бо румиён роњи фирор дар
пеш гирам? Њаргиз чунин нахоњам кард.

Баъд дар миёни мусалмонон фарёд баровард: Чї касе то
сарњади марг бо ман байъат мекунад? Амакаш Њорис ибни
Њишом ва Зирор ибни Азур њамроњ бо чањорсад тан аз
мусалмонон бо вай байъат намуданд ва дар наздики хаймаи
Холид ибни Валид, ки маркази сарварї буд, сахт љангиданд
ва мардонавор аз вай дифоъ карданд. Ваќте љанг ба пирўзии
мусалмонон хотима ёфт, се тан аз муљоњидин дароз бар замин
афтода буданд, ки шиддати захм онњоро аз пой дароварда буд
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ва ишон иборат буданд аз: Њорис ибни Њишом, Аёш ибни
Абирабеъа ва Икрима ибни Абиљањл. Њорис барои худ обе
хост, то онро бинўшад. Ваќте ба вай об оварданд, дид ки
Икрима ба сўяш менигарад. Гуфт: Ин обро ба Икрима дињед,
чун обро ба вай таќдим доштанд, дид ки Аёш ба сўи вай чашм
дўхтааст, гуфт: Ин обро ба вай таќдим доред. Ваќте обро ба
Аёш бурданд, дарёфтанд, ки вай падруди њаёт гуфтааст ва
чун ба ин ду њамсангари дигарашон баргаштанд, диданд, ки
ин ду низ зиндагиро тарк гуфтаанд. Худованд аз њамаашон
розї бод ва аз њавзи Кавсар ишонро чунон сероб созад, ки
њаргиз ташнагиро набинанд ва љаннати фирдавсро љойгањ ва
макони онон гардонад.



101

ЗАЙДУ-Л-ХАЙР

Мардум мисли маъдананд, ки соњиби мурувваташон њам
дар љоњилият ва њам дар Ислом соњиби мурувватанд. Мо дар
зайл ду чењра аз як сањобии гиромиќадрро пешкаш мекунем,
ки якеро дар љоњилият дошта ва дигареро дар Ислом. Ин
сањобии бузург њамоно Зайду-л-Хайр аст, ки мардум вайро
дар љоњилият ба ин ном мехонданд ва баъд аз он, ки мусалмон
шуд, њазрати Расули Худо (с) ўро Зайду-л-Хайр ном нињод.
Аммо чењраи аввалии ўро кутуби адаб ривоят намуда,
мегўянд: Шайбонї аз пирамарде аз ќабилаи Бани Омир њикоят
намуда, ки вай гуфт: Соли ќањтї фаро расид ва зироат ва
мевааш њама хушк шуданд. Дар натиљаи ин хушксолї марде
аз миёни мо њамроњ бо ањлу аёли хеш ба ќасди Њира (шањрест
дар Ироќ) тарки ватан гуфт. Чун ба он љо расид, ањлу айёли
худро гузошт ва ба онњо гуфт: Дар ин љо ба интизори ман
бинишинед, то он ки ба назди шумо баргардам. Баъд ба худ
ќасам ёд кард, ки ба назди ишон барнахоњад гашт, то он ки
чизе ба даст орад ва ё дар роњи ба даст овардани мол зиндагии
худро аз даст дињад. Баъд андак хўрданї бо худ тўша гирифт
ва рўзи дароз роњ рафт, то он ки чун шаб наздик шуда мерафт.
Дар пеши рўи худ хаймаеро дид ва дар ќарибии хайма курраи
аспро дид, ки баста шуда буд. Ба худ гуфт: Ин аввалин
ѓанимат хоњад буд, ки бар он даст хоњам ёфт ва ба сўи он рў
овард ва шурўъ ба боз кардани гирењи он намуд. Њамин ки
ќасди бар он савор шудан кард, садоеро шунид, ки мегуфт:
Ин курраро бигузор ва љони худро шумор. Њамон буд, ки онро
гузошт ва ба роњи худ идома дод.

Баъд њафт рўзи дигар сафар намуд, то он ки ба љое расид,
ки дар он хобгоњи шутурон буд ва дар канори он хаймаи бузург
буд, ки ќуббаи он аз пўсте сохта шуда буд ва далолат бар он
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дошт, ки соњиби он марди ѓанї ва сарватманд ва аз нозу
неъмати зиндагї бархўрдор аст. Ин мард бо худ гуфт: Ин
хобгоњ њатман шутурон хоњад дошт ва ин хайма њам бекас
нахоњад буд. Баъд дар њоле, ки офтоб дар њоли ѓуруб буда, ба
ин хайма назар афганда дид, ки пирамарди кўњансол дар миёни
он нишастааст. Омад ва дар пушти ин пирамард дар њоле, ки
вайро намедид, нишаст. Дере нагузашт, ки офтоб ѓуруб намуд.
Баъд пањлавони тануманде, ки њаргиз мисоли вайро надидааст,
бар аспи баландпушт савор ва ду ѓулом аз тарафи росту чапаш
ќарор доранд ва сад шутуре, ки дар пешопеши он шутури
бузург ва сиёњ равон аст, омад. Шутури сиёњ зону зада хобид
ва баќияи шутурњои дигар низ ба атрофи он зону зада,
хобиданд. Дар ин ваќт ин пањлавон ба яке аз ѓуломонаш гуфт:
Ин як шутурро бидўш ва ишора ба яке аз шутурњои чоќ ва
фарбењ намуд ва шири он ба ин пирамард бидењ. Он ѓулом
шутур бидўшид, то он ки зарфе, ки дар даст дошт, пур аз шир
шуд ва онро дар пеши рўи пирамард гузошт ва худ аз вай
канор гирифт. Пирамард аз ин шир як-ду љуръа нўшид ва онро
ба замин гузошт. Ин марде, ки дар пушти шайх пинњон
шудааст, гуфт: Оњиста ба шикам худро назди шайх расонидам
ва зарфи шир гирифтам ва њамаи он ба сар кашидам. Андаке
баъд ѓулом омад, ин зарф бигирифт ва гуфт: Эй оќо, ин
пирамард њамаи ин шир нўшидааст. Пањлавон хушњол шуд
ва гуфт: Ин шутури дигарро низ бидўш ва шири он дар пеши
рўи пирамард гузор. Ѓулом амри оќо ба љо овард ва чунин
кард. Ин бор пирамард аз он як љуръа ба сар кашид ва онро
ба замин гузошт. Ин бор низ зарфи ширро гирифтам ва нисфи
он нўшидам ва баќияро аз бими он ки дар дили ин пањлавон
шак ва тардид дар ин амр эљод нашавад, боз гузоштам.

Баъд ин пањлавон, ѓуломи дигари худро амр кард, ки
гўсфандеро забњ кунад. Ѓулом амрро љо овард ва гўсфандро
кушт ва ин пањлавон аз љой бархост, бархе аз онро барои ин
пирамард кабоб кард ва ба дасти худ онро ба вай дод. Ваќте
ин пирамард сер шуд, баъд худ ва ѓуломонаш ба хўрдан шурўъ
намуданд. Дере нагузашт, ки њар кадом ба хобгоњашон
рафтанд ва ѓарќи хоб шуданд. Дар чунин фурсате ман ба сўи
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ин шутури сиёњ рўй овардам ва зимомаш кушудам ва бар он
савор шудам ва ба роњ афтодам. Баќияи шутурњо низ аз пайи
вай шуданд ва шабро роњ паймудам. Чун шаб рўз шуд, ба њар
сў нигаристам, то бубинам касе аз пай маро таъќиб дорад ё
не. Дидам, ки њељ касе нест. Боз ба суръати худ афзудам, то
он ки чошти рўз шуд. Боз ба аќиби худ нигаристам, дидам ки
мављуде ба мисли зоѓ ва ё паррандаи бузурге ба чашм мехўрад.
Вай ба ман наздик шуда мерафт, то он ки шинохтам ин сиёњї
аспсавор аст, ки ба сўи ман меояд ва чун наздик шуд, донистам
ки вай њамон ёри имшаби мост, ки ба хотири љустуљўи
шутураш омадааст. Дар чунин фурсате шутурро бастам ва
тире аз тирдон кашидам ва онро дар камон кардам ва шутурро
дар пушти сар гузоштам. Ин пањлавон дар фосилаи дуртар
истод ва гуфт: Зимоми шутур бикшо. Гуфтам: Њаргиз чунин
нахоњам кард. Ман дар пушти сари худ замони гуруснагиро
дар Њира гузоштаам ва ќасам ёд намудаам, ки ё барои ишон
чизе мерасонам ва ё он, ки дар пайи њусули он љон медињам.

Гуфт: Ту мурда њастї, зимоми шутур бикушо ва худро дар
њалокат маяфкан.

Гуфтам: Њаргиз зимоми шутур нахоњам кушод.
Гуфт: Њалок шавї, ту инсони маѓрур менамої.
Баъд гуфт: Зимоми шутур, ки дар он се гирењ буд, овезон

соз. Баъдан аз ман хост, ки кадом як аз ин гирењњоро, ки хоста
бошї, интихоб кун, то онро њадаф ќарор дињам. Ман гирењи
бастаро барояш нишон додам. Ваќте тирро ба сўи он андохт,
чунон дар ин гирењ нишаст, ки гўї ба дасти худ онро дар он
насб намуда бошї ва ба њамин тартиб ду гирењи дигарро низ
ба нишон гирифт. Дар ин ваќт буд, ки ман тире, ки аз тирдонам
берун намуда будам, дубора онро ба љояш гузоштам ва худро
ба вай таслим намудам. Вай ба ман наздик омад ва шамшер
ва камон аз ман бигирифт ва гуфт, ки дар аќибам савор шав.
Ман дар пушти сари вай савор шудам. Ба ман гуфт: Ба гумони
ту бо ту чї хоњам кард?

Гуфтам: Бадтарин гумон.
Гуфт: Чаро?
Гуфтам: Ба хотири коре, ки худ анљом додам ва туро дар
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таклиф ва машаќќат гузоштем ва акнун Худованд туро бар
ман зафар бахшид.

Гуфт: Оё гумон мебарї, ки ман ба ту азияте хоњам расонд,
дар њоле, ки бо Муњалњил (яъне падараш) дар таъом ва
нўшиданиаш ширкат намудї ва имшабро дар њамроњии вай
ба сар бурдї?!

Ваќте номи Муњалњилро шунидам, гуфтам: Оё ту Зайду-
л-Хайл нестї?

Гуфт: Бале.
Гуфтам: Ту асиргирандаи хубе њастї.
Гуфт: Боке надорад ва маро њамроњ бо хештан ба љойи

худ бурд ва гуфт: Ќасам ба Худо, агар ин шутур аз ман мебуд,
онро ба ту медодам. Аммо ин шутур аз яке аз хоњаронам аст.
Чанд рўз дар ин љо сабр намо, ман тасмими њамлаеро дорам.
Имкон дорад, ки аз он ѓанимате ба даст орам. Се рўз аз ин
амр сипарї нашуда буд, ки вай бар ќабилаи бани Нумайр
шабохун зад ва аз он таќрибан сад шутурро ба ѓанимат
гирифт. Ин њамаро ба ман дод ва касонеро њам аз сўи худ бо
ман њамроњ сохт, то ба хайр ва офият ба Њира бирасам.

Ин буд чењраи Зайд дар даврони љоњилият. Аммо акнун
ба чењраи вай дар Ислом назар афканем, то бубинем, ки
китобњои сират дар бораи вай чї навиштаанд. Ваќте хабари
њазрати Расули Худо (с) пањн шуд ва Зайду-л- Хайр онро
шунид ва ба бахше аз ањдоф ва матолиби даъвати вай пай
бурд, маркаби худро омода сохт ва сарон ба бузургони
ќабилаи худро љамъ кард, то ба зиёрати њазрати Расули Худо
(с) ўро њамроњї кунанд. Љамъи зиёде аз ќабилаи Тай, ки дар
ин љумла Зир убни Сиддо ва Молик ибни Љубрай ва Омир
ибни Љувайн ва ѓайра шомил буданд, њамроњи вай ба роњ
афтоданд. Ваќте ба Мадина расиданд, ба сўи масљиди Набавии
шариф рўй оварданд ва шутурони худро бар дарвозаи он
хобониданд. Тасодуфан дар ваќти ќудумашон њазрати Расули
Худо (с) аз болои минбар бар мусалмонон хутба ирод менамуд.
Суханонаш ишонро дар њайрат андохт ва шефтагии
мусалмонон ва гўш нињодани ишон ба вай онњоро дар тааљљуб
афганд. Ваќте њазрати Расули Худо (с) онњоро бидид, дар
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хутба ба мусалмонон фармуд: Ман ба шумо аз Узо ва аз њар
чї, ки парастиш мекунед, бењтарам. Ман ба шумо аз ин шутури
сиёњ, ки ба ѓайри Аллоњ онро парастиш мекунед, бењтарам...

***
Суханони њазрати Расули Худо (с) дар нафси Зайду-л-Хайр

ва ёронаш таъсири мухталиф гузошт. Баъзеи онњо ба њаќ сар
нињода ва ба он рў оварданд ва бархеи дигар аз он рў
гардониданд ва эътироз намуданд ва кибру ѓурур варзиданд.

Аммо Зир ибни Судусї ваќте дид, ки њазрати Расули Худо
(с) дар чунин як мавќифи дилангезе ќарор дорад, ки дилњои
мўъмин ба Худо ўро дар ињота гирифта ва чашмњои
муњаббатомези ёронаш ба вай дўхта шудааст, оташи њасад
дар дилаш афрўхта гардид ва хавфу њарос дар ќалбаш афтод
ва баъд ба њамроњонаш гуфт: Ман касеро мебинам, ки гардани
њамаи арабњоро молик хоњад шуд. Ќасам ба Худо, њаргиз ба
вай иљоза нахоњам дод, ки молики гардани ман низ шавад.
Баъд рў ба сўи сарзамини Шом нињод ва сари худро тарошид
ва насронї шуд.

Аммо Зайд ва бархе аз њамроњонаш сурати дигар доштанд.
Њамин ки њазрати Расули Худо (с) хутбаро тамом кард, Зайду-
л-Хайр дар миёни љамъияти мусалмонон ба по хост ва бо садои
баланд фарёд зад ва гуфт: Эй Муњаммад (с), шањодат медињам
ба ин, ки љуз Аллоњ њељ маъбуди барњаќ нест ва ту Паёмбари
Худо (с) њастї. Њазрати Расули Худо (с) ба вай рў овард ва
гуфт: Ту кистї? Гуфт: Ман Зайду-л-Хайр, фарзанди Муњалњил
њастам. Њазрати Расули Худо (с) ба вай гуфт: На, балки
Зайдул Хайл њастї. Сипос Худоро, ки туро аз даштњо ва
кўњњоят ба ин љо овард ва ќалбатро барои ќабули Ислом нарм
сохт. Вай баъд аз он рўз ба номи Зайду-л-Хайр ёд мешуд.

Баъд њазрати Расули Худо (с) дар њоле, ки њазрати Умар
ибни Хаттоб ва љамъе аз асњоб бо вай буданд, ўро ба хонааш
бурд. Чун ба хона расиданд, њазрати Расули Худо (с) такяеро
барояш гузошт, то бар он такя кунад ва бар вай душвор афтод,
ки дар њузури њазрати Расули Худо (с) такя кунад ва такяро
канор гузошт ва њазрати Расули Худо (с) онро дубора барояш
мегузошт ва ин амал то се бор такрор ёфт. Њазрати Расули
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Худо (с) ба Зайду-л-Хайр гуфт: Њаргиз чунин нашудааст, ки
касеро бароям сутуда бошанд ва баъд ўро баробар бо њамон
сифот, ки шунидаам, ёфта бошам, магар он ки ўро камтар аз
он чи, ки шунидаам, ёфтаам, магар туро, ки бо њамон сифот,
ки шунидаам, баробар ёфтам. Баъд ба вай гуфт: Эй Зайд, дар
ту ду хислат аст, ки Худо ва Расулаш онро дўст медорад.

Гуфт: Чї хислатњое эй Расули Худо (с)?
Фармуд: Гузашт ва бурдборї.
Гуфт: Ситоиш Худойрост, ки маро мањбуби худ ва

Паёмбараш гардонидааст ва баъд рў ба сўи њазрати Расули
Худо (с) намуд ва гуфт: Эй Расули Худо (с), сесад пањлавони
мубориз ба ман бидењ ва ман кафолат медињам, ки бо ин теъдод
бар сарзамини Рум њамла менамоям ва онњоро шикаст
медињам. Њазрати Расули Худо (с) ин њиммати ўро сутуд ва
ба вай гуфт: Эй Зайд, чї ќадар инсони пурхайре њастї. Ту аз
кадом табаќа инсон њастї?! Баъд њамроњ бо Зайд њамаи онњое,
ки аз ќавмаш ўро њамроњї менамуданд, мусалмон шуданд.

Ваќте Зайд њамроњ бо њамсафаронаш азми бозгашт ба
диёри худ намуд, њазрати Расули Худо (с) бо вай видоъ намуда
гуфт: Ин чї гуна инсон аст? Агар вай аз вабои Мадина љон ба
саломат бубарад, чї ќадар шаъни бузург хоњад ёфт ва
Мадинаи Мунаввара дар ин ваќт гирифтори бемории вабо ва
табларза буд. Зайду-л-Хайр Мадинаро њанўз тарк нагуфта буд,
ки табларза ўро дарёфт ва ба ёронаш гуфт: Маро ба ватани
Ќайс бубаред. Дар миёни мо ва онњо ихтилофот аз њамоќатњои
љоњилї буд. Ќасам ба Худо, то ваќте, ки зинда њастам, бо њељ
як мусалмон нахоњам љангид. Бовуљуди он ки шиддати таб
бар вай афзуда мерафт. Зайд ба роњи худ ба сўи диёри хеш
дар Наљд идома медод. Ў орзўи он дошт, ки ба ќавми худ
бирасад ва онњоро ба Ислом даъват намояд ва тавассути вай
Худованд онњоро ба Ислом њидоят намояд. Аммо вай аз пайи
ин орзу ва марг аз пайи вай бо њам дар мусобиќа буданд ва
дере нагузашт, ки марг ба суроѓаш расид ва дар миёни роњ
доъии аљалро лаббайк гуфт ва дар миёни Ислом ва марг
чандон фосила нагузашта буд, ки дар он муртакиби гуноње
гардад...
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АДЙ ИБНИ ЊОТИМИ ТОЙЇ

Дар соли нуњуми њиљрї подшоње аз подшоњони Араб баъд
аз эърози тўлонї ба Ислом гардан нињод ва шавќи имон дар
дилаш роњ ёфт ва баъд аз ѓурур ва худписандї зимоми тоъат
ва фармонбардорї ба дасти њазрати Расули Худо (с) дод. Ин
шахс њамоно Адй ибни Њотими Тойї аст, ки падараш дар људу
сахо зарбулмасали мардум буд. Адй риёсатро аз падараш
мерос бурд ва ќабилаи Тай ўро ба подшоњии худ пазируфтанд
ва барояш чоряки ѓаниматњоро доданї шуданд ва зимоми
сарварї ба дасти вай супурданд. Ваќте њазрати Расули Худо
(с) даъвати њаќро ошкор сохт ва дењањои араб яке баъди дигар
ба вай гардан нињод, Адй ибни Њотими Тойї дид, ки ин даъват
оњиста-оњиста аз сарварї ва раёсати вай ва рафта-рафта онро
аз байн мебарад. Аз ин рў, дар њоле, ки ўро намешинохт, бо
њазрати Расули Худо (с) сахт аз роњи душманї пеш омад ва
пеш аз он ки бубинад, ўро бад гирифт. Вай таќрибан бист солро
бар адоват ва душмании вай ба сар расонд, то он, ки Худованд
дилашро ба ќабули њаќ ва пайравии њидоят гарм ва синаашро
кушода сохт. Ислом овардани Адй ибни Њотим достоне дорад
ва мо худи вайро мегузорем, то ин достонро барои мо њикоят
кунед. Чун ў худ ин достонро хубтар ва бењтар аз мо ривоят
мекунад.

Адй гуфт: Њељ як аз арабњо дар душманї ва кина бар
њазрати Расули Худо (с) ба паймонаи ман намерасид. Ман
марди шариф будам ва ба дини насроният мўътаќид. Ман дар
миёни ќавми хеш барои љамъи назр мерафтам ва чањоряк
њисса аз ѓаноимашонро љамъ карда, бо худ меовардам ва ин
одати мулуки Араб буд.
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Ваќте аз њазрати Расули Худо (с) ва даъвати вай шунидам,
ўро бад гирифтам. Ваќте кораш боло гирифт ва бар шавкаташ
афзуда шуд ва сипоњиёнаш дар Љазирату-л-Араб шурўъ ба
фатњи диёри шарќ ва ѓарб намуданд, ба ѓуломам, ки вазифаи
чаронидани шутурњоямро ба дўш дошт, гуфтам: Бароям аз
миёни ин шутурон шутури чоќ ва хушрафторро омода соз ва
онро дар наздики ман бибанд. Агар хабаре аз лашкари
Муњаммад (с) ва ё дастањои амалиётии вай шунидї, ки ба ин
диёр рахна намудаанд, ба ман хабар дењ.

Дар яке аз рўзњо ѓуломам омад ва ба ман гуфт: Эй оќо, он
чиро мехостї, ки дар ваќти ќудуми лашкари Муњаммад дар
сарзаминат анљом дињї, анљом дењ, ки омаданд.

Гуфтам: Чаро? Модарат дар азоят нишинад.
Гуфт: Ман парчамњоеро ба чашм дидам, ки дар гўшаву

канори ин диёр љилва мекард. Аз он пурсидам, гуфтанд, ки ин
лашкарњои Муњаммад (с) аст.

Ба вай гуфтам: Он шутуреро, ки туро ба омодасозии он
амр намуда будам, бароям наздик соз. Баъд фавран аз љой
бархостам ва ањлу аёл ва авлоди худро барои њаракати фирор
аз ин мењани дўстдоштаамон амр кардам ва босуръат ба роњи
худ ба сўи Шом идома додам, то дар он љо бо ањли дини
хештан, ки њама насоро буданд, бипайвандам ва бо онњо
зиндагї кунам.

Шиддати хавфи вуруди лашкари мусалмонон маро чунон
саросема сохт, ки натавонистам ба бозрасии њама ањлу
наздикони худ расидагї кунам. Ваќте аз љойи хатар гузаштам
ва донистам, ки дигар хатари лашкари Муњаммад (с) маро
тањдид намекунад, ба бозљўии ањлу хонаводаам пардохтам.
Дидам, ки хоњарам дар сарзамини Наљд њамроњ бо дигар
наздиконам аз ќабилаи Тай мондаанд. Ман чораи дигар барои
бозгашт ва интиќоли онон бо худ надоштам ва ногузир бо
љамъе, ки њамроњам буд, ба роњ идома додем, то он ки ба
сарзамини Шом расидем ва дар ин љо дар миёни ањли оилаам
ба зиндагии худ идома додам. Аммо хоњарам, он чи, ки дар
бораи вай метарсидам ва аз он бим доштам, дар он воќеъ шуд.
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Тавре, ки ба ман хабар расид, сипоњиёни Муњаммад (с)
бар диёри мо њамла намуда ва хоњарамро дар љумлаи касоне,
ки ба асорат гирифторанд, асир сохта ва ба Ясриб бурдаанд
ва дар он љо ўро дар мањваштаи (замине, ки атрофии он девор
кашида шудааст) наздики дарвозаи масљид нигањ доштаанд.
Њазрати Расули Худо (с) аз назди вай гузаштааст. Вай аз љой
бархоста ва гуфтааст: Эй Расули Худо (с), падарам даргузашт
ва сарпарастам нопадид гашт. Худо бар ту миннат гузорад,
бар ман миннат гузор.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Сарпарасти ту кї буд?
Гуфт: Адй ибни Њотим. Фармуд: Њамон касе, ки аз Худо ва
Расулаш фирор карда? Баъд Расули Худо (с) ба роњи худ рафт
ва ўро гузошт ва чизе нагуфт. Чун рўзи дигар њазрати Расули
Худо (с) бар вай гузар намуд, ин зан ба мисли њарфи ќаблии
худ изњор дошт ва њазрати Расули Худо (с) низ њамон љавоби
аввали худ бигуфт. Чун фардои дигар бар вай гузар намуд,
ки ин зан хомўш истод ва аз вай ноумед гашт ва чизе нагуфт.
Касе аз пушти њазрати Расули Худо (с) ба ин зан ишора намуд,
ки аз вай илтимос кунад. Њамин буд, ки аз љой бархост ва
гуфт: Эй Расули Худо (с), падарам даргузашт ва сарпарастам
овора гардид. Худо бар ту миннат гузорад, бар ман миннат
гузор.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Чунин хоњам кард.
Ин зан гуфт: Ман мехоњам ба ањли худ дар Шом

бипайвандам. Фармуд: Аммо ба рафтан ба Шом аљала накун,
то аз ќавми худ касеро ёбї, ки мавриди эътимодат бошад ва
туро ба он љо бирасонад ва њар гоњ агар касеро ба ин сифат
дарёфтї, ба ман иттилоъ дењ.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) рафт, хоњарам дар мавриди
он мард, ки ба вай ишора намуда буд, ки аз њазрати Расули
Худо (с) барои рањоии хештан илтимос кунад, пурсид, ки ин
шахс чї ном дорад. Ба ў гуфтанд, ки Алї ибни Абитолиб буд.
Баъд муддате сабр намуд, то он ки ќофилае омад, ки дар он
нафари мавриди эътимодашро дарёфт. Вай ба њузури Расули
Худо (с) омад ва гуфт: Эй Расули Худо (с), ќофилае аз ќавми
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ман омадааст ва дар миёни ишон касест, ки ўро марди амин
ва мавриди эътимод медонам ва метавонад, ки маро ба ањлам
расонад. Њазрати Расули Худо (с) ба вай либос кард ва шутуре
барояш бахшид, то бар он савор шавад ва масорифи роњашро
пардохт. Њамон буд, ки хоњарам њамроњ бо ин ќофила берун
шуд. Адий изофа мекунад: Баъд аз ин, ки ба ин диёр расидам,
пайваста ахбор ва гузоришоти хоњарамро пайгирї мекардам
ва мунтазири ќудуми омадани вай ба ин диёр будам. Ман
тасаввур намекардам, ки Муњаммад (с) ба ин андоза бо вай
некї ва эњсон менамояд ва аслан чунин як коре дар зењн ва
фикри мо хутур намегузошт ва ахборе, ки дар ин бора барои
мо мерасид, ба хотири љафое, ки ман дар њаќќи вай намуда
будам, онро дур аз воќеият мепиндоштам. Ќасам ба Худо, рўзе
ман дар миёни ањли хонаам нишаста будам, ногањон чашмам
ба зане, ки дар мањмил нишаста буд ва ба сўи мо меомад
афтод. Бо худ гуфтам: Ин зан духтари Њотим хоњад буд. Чун
наздик омад, дидам ки худи вай аст.

Ваќте ба назди мо расид, пешдастї намуд ва гуфт: Эй
бесилаи рањм золим. Зан ва фарзанди худро гирифта, фирор
намудї ва баќияи вобастагон ва номуси падарро гузоштї ва
омадї.

Гуфтам: Эй хоњарљон, маро маломат макун ва бар ман
итоб манамо ва бо ин тартиб саъй намудам, то хашму ѓазаби
ўро фурў нишонам, то он ки вайро хушњол сохтам ва баъд
худ достони хешро бар ман њикоят намуд. Ба вай ки зани оќила
ва боирода буд, гуфтам: Худат дар мавриди ин шахс (њазрати
Расули Худо (с) чї назар дорї?

Гуфт: Ба назари ман, њарчи зудтар худро ба ин шахс
бирасон. Агар нубувваташ рост буда бошад, фазилат аз он
кас аст, ки дар ќабули даъваташ сабќат љустааст ва агар вай
подшоњ бошад, шахсиятњое чун ту њаргиз дар даргањаш
зиллатро нахоњад дид. Адй гуфт: Омодагии худ барои сафар
гирифтам ва ба роњи худ идома додам, то он ки ба њузури
њазрати Расули Худо (с) дар Мадина расидам, бидуни он ки
барои ман амон дода бошад ва ё номае фиристода бошад.
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Танњо ин ќадар аз вай ба ман расида буд, ки вай дар бораам
гуфта буд: Ман аз Худованд умедворам, ки дасташро ба
дастам дињад. Ва дар њоле, ки дар масљид буд, ба њузураш
дохил шудам ва салом додам. Гуфт: Эй мард, чї ном дорї?
Гуфтам: Адй ибни Њотими Тойї. Аз љой бархост, ба сўям омад
ва дастам бигирифт ва ба хонааш бурд. Ќасам ба Худо, дар
асное, ки мо дар роњ ба сўи хонааш равон будем, пиразани
заифе, ки тифли хурдсол њамроњ дошт, бо ў рў ба рў шуд ва
пиразан вайро нигоњ дошт ва дар бораи њољате, ки дошт,
батафсил бо вай сухан гуфт. Ва њазрати Расули Худо (с) ба
њарфњояш гўш нињод, то он ки њољаташро бароварда сохт ва
ман истода будам, бо худ гуфтам: Ќасам ба Худо, ин мард
подшоњ нест.

Баъд дастам бигирифт ва ба роњи худ идома дод, то он ки
ба хонааш расидем. Болиштеро, ки пўшиш аз пўст буд ва бо
лифи хирмо пуршида буд, гирифт ва ба сўи ман андохт ва
бароям гуфт: Бар ин болишт биншин. Маро њаё омад ва
гуфтам: Љаноб, худатон бар он биншинед. Гуфт: На, бояд ту
бар он биншинї. Ман амрашро ба љо овардам ва бар он
нишастам ва худи он њазрат бар замин нишаст, чун дар хонааш
ѓайр аз онро надошт. Боз бо худ гуфтам, подшоњ њаргиз чунин
нест. Баъд рў ба сўям намуд ва гуфт: Оё ту рукуси набудї, ба
дине аќида доштї, ки дар миёни насроният ва собиият буд?

Гуфтам: Бале.
Фармуд: Оё ту дар миёни ќавмат барои љамъ кардани

назрњо намерафтї ва аз онњо чизе намегирифтї, ки дар динат
барои ту њалол набуд?

Гуфтам: Бале ва донистам, ки Паёмбари мурсал аст. Ба
ман гуфт: Эй Адй, шояд монеъи пайвастанат ба ин оин фаќир
ва нодории мусалмонон бошад. Ќасам ба Аллоњ анќариб аст,
ки пул ва сарват он ќадар насиби онон гардад, ки касе ёфт
нашавад, ки онро бигирад. Ва шояд, эй Адй, монеъи дохил
шуданат дар ин дин ин бошад, ки теъдоди пайравони он кам
ва теъдоди душманонашон зиёд аст. Ќасам ба Аллоњ, рўзе
фаро мерасад, ки бишнавї, ки зане савор бар шутури хеш аз
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Ќодисия сафар кунад ва зиёрати хонаи Каъба намояд ва дар
роњ љуз аз Худо дигар аз њељ чизе натарсад.

Шояд монеъи сартобиат аз пазириши ин дин ин бошад, ки
подшоњї ва салтанатро дар дасти ѓайри мусалмонон мебинї
ва ќасам ба Аллоњ, анќариб хоњї шунид, ки ќасрњои сафеди
сарзамини Бобул ба дасташон фатњ гардад ва ганљинањои
Кисро ибни Њурмуз ба дасташон афтад.

Гуфтам: Ганљинањои Кисро ибни Њурмуз?!
Фармуд: Бале, ганљинањои Кисро ибни Њурмуз.
Адй гуфт: Дар чунин фурсате калимаи шањодат ба забон

овардам ва мусалмон шудам.
Адй ибни Њотим (р) умри зиёде хўрд. Вай мегуфт: Дутои

Он тањќиќ ёфт ва саввуми он боќист ва ин саввум њам њатман
тањќиќ хоњад пазируфт. Ман ба чашми сар дидам, ки зане ба
танњоиаш аз Ќодисия савор бар шутури худ берун мешуд ва
то хонаи Каъба меомад ва аз њељ чизе дар арзи роњ наметарсид
ва ман худ дар пешопеши лашкаре будам, ки бар ганљинањои
Кисро њамла намуд ва онро тасарруф кард ва ба Худо ќасам,
ки саввуми он низ хоњад омад ва тањќиќ хоњад пазируфт.
Иродаи Худо ба он рафта буд, ки ќавли Паёмбараш (с) љомаи
амал пўшад ва тањќиќ пазирад. Пешгўии саввумиаш дар
замони хилофати њазрати Умар ибни Абдулазиз тањќиќ ёфт.
Тавре, ки амвол чунон бар мусалмонон сарозер гардид, ки
мунодї фарёд мезад, ки мустањиќини закот омада, онро
бигиред, касе набуд, ки барои гирифтани он пеш ояд. Њазрати
Расули Худо (с) рост гуфт ва савганде, ки барои Адй ибни
Њотим ёд намуда буд, амалї шуд.
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АБУЗАРИ ЃИФОРЇ

Дар водии Вадон, ки Маккаро бо љањони хориљ васл
месозад, ќабилаи Ѓифор зиндагї дошт ва ин ќабила аз
саромади ночизи корвонњои тиљоратї, ки аз тариќи он ба Шом
рафтуомад доштанд ва барои ишон саховат мекарданд, ба
зиндагии хеш идома медоданд ва чї басо агар бахшишашон
мавриди писандашон ќарор намегирифт, бар ин ќофилањо
шабохун мезаданд ва аз даромади он рўз мегузаронданд.
Љундуб ибни Љунода, ки ба кунияи Абузар маъруф аст, яке аз
фарзандони ин ќабила аст. Аммо вай бо хусусиятњое чун
шердилї ва аќли саршор ва дурандешї аз дигарон бартарї
ёфтааст.

Вай аз ин бутњое, ки ќавмаш онро ба љуз Аллоњ ибодат
менамуданд, сахт дилтанг шуда буд ва онро аз ишон
намеписандид ва мўътаќидоте, ки арабњо дар бораи дин аз
худ иљод намуда буданд, бошиддат рад менамуд ва андеша
ва аќоиди ононро ба боди масхара мегирифт ва онро беасос
ва хилофи дин медонист.

Ў зуњури Паёмбари љадидеро интизорї мекашид, то
мардумонро аз ин вартаи њалокат ва нобудї наљот дињад ва
фикр ва андешаи ононро аз зулматњои љањлу нодонї ба
рўшноии илму дониш роњбарї кунад.

Дере нагузашт, ки хабари зуњури чунин Паёмбаре дар
сарзамини Макка ба вай расид ва ба бародараш Анис гуфт:
Эй бародар, ба Макка рав ва хабари ин шахс, ки муддаъии
нубувват аст ва иддао дорад, ки аз осмон бар вай вањй нозил
мешавад, бароям биёвар ва ба њарфњояш гўш фаро дењ ва
чизе аз онро ба ман наќл кун.
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Анис ба Макка рафт ва бо њазрати Расули Худо (с)
мулоќот намуд ва матолибе аз вай шунид ва баъд ба бодия
баргашт. Абузар бо шўру шавќ ўро мулоќот намуд ва аз
ахбори Паёмбари навзуњур ўро пурсид. Анис гуфт: Ќасам ба
Худо, ба марде мулоќот намудам, ки мардумро ба ахлоќи некў
даъват менамояд ва каломе мегўяд, ки ба шеър шабоњате
надорад.

Абузар гуфт: Мардум дар ин бора чї мегўянд?
Гуфт: Мардум мегўянд, ки вай љодугар аст, коњин аст ва

шоир аст.
Абузар гуфт: Ќасам ба Худо, ту ташнагии маро рафъ

накардї ва на њољати ман бароварда сохтї. Оё ту метавонї,
ки сарпарастии зану фарзандонам намої ва њољати онон
бароварда созї ва ман худ шахсан назди вай биравам ва
бубинам, ки ин чї гуна шахс аст?

Бародараш Анис гуфт: Бале, Ман омодаи чунин коре
њастам. Аммо аз ањли Макка њуш дор, ки ба маќсадат пай
набаранд. Абузар тўшаи роњ бигрифту кўзаи кўчаке аз об бо
худ бардошт ва фардои он ба ќасди мулоќот бо Паёмбар ва
иттилоъ аз њолати вай ба роњ афтод. Абузар ба Макка расид
ва сайъ намуд, то худро аз чашми ањли он пинњон дорад.
Ќаблан иттилоъ ёфта буд, ки Ќурайш ба олињаи худ чї ќадар
ихлос доранд ва бо мухолифини Худоёнашон чї ќадар инод
меварзанд. То љое ки аз њељ гуна азият ва озори онњое, ки
мўътаќидоташонро хўрда мегиранд, рўгардон нестанд ва ба
муљарради ин ки бидонанд касе аз дини Муњаммад (с) пайравї
намудааст, ўро ба садњо навъ азияту озор мубтало месозанд
ва ба ин лињоз вай нахост аз касе Муњаммад (с)-ро суроѓ
намояд. Чун намедонад, ки ин шахс, ки аз вай суроѓи
Муњаммад (с) менамояд, аз пайравони ўст ва ё аз душманони
вай.

Чун ваќте шаб фаро расид, дар масљид хобид. Њазрати
Алї ба вай гузар намуда дид, ки марди мусофир аст. аз ин рў,
ба вай гуфт: Эй мард, аз пайи ман биё. Абузар аз љой бархост
ва аз пайи вай равон шуд ва шабро бо вай сипарї намуд. Ваќте
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шаб рўз шуд, офтоба ва тўшаи худро бардошт ва дубора ба
масљид омад, бидуни ин ки ин ду аз якдигар бипурсанд, ки
чикораанд ва чї мехоњанд. Баъд Абузар рўзи дуввуми худро
низ дар масљид сипарї намуд. Бидуни он ки аз ањволи Паёмбар
(с) иттилоъ њосил кунад. Чун шаб фаро расид, ба гунаи шаби
гузашта дар он љо хобид. Ин бор низ њазрати Алї бар вай
гузар намуд ва ба ў гуфт: Оё замони он фаро нарасидааст, ки
худро муаррифї намої? Баъд ўро гирифт ва бо худ бурд ва
шаби дуввуми худро низ бо вай сипарї намуд ва њељ як аз
дигаре чизе напурсид.

Ваќте чун шаби саввум фаро расид, њазрати Алї барои
ин мењмони худ гуфт: Оё иљоза медињї, ки аз ту бипурсам, ки
омили омаданат ба Макка чї будааст? Абузар гуфт: Агар
бароям ањд дињї, ки маро ба матлабам хоњї расонд, њадафи
худро бароят хоњам гуфт. Њазрати Алї ба вай ваъда дод, ки
чунин хоњад кард.

Абузар гуфт: Ман аз диёри дуре ба ќасди дидори касе
омадаам, ки даъвои нубувват намудааст ва мехоњам аз вай
чизе бишнавам.

Аз шунидани ин њарфи вай чењраи њазрати Алї бишкуфт
ва гуфт: Ќасам ба Худо, ки вай Паёмбари ростин аст. Ваќте
шаб рўз шуд, ту аз пайи ман биё. Агар дар роњ бо чизе рў ба
рў шудам ва аз он бароят эњсоси хатар намоям, чунон меистам,
ки гўё об мерезам ва агар аз он хатар гузаштем, маро аз пай
биё, то дар љое, ки ман дар он дохил шавам, аз пайи ман дохил
шав. Дар ин шаб аз шиддати шавќу сурури мулоќот ва дидор
бо њазрати Расули Худо (с) ва шавќи шунидани каломи Худо
хоб бар мижаи Абузар роњ наёфт. Чун субњ шуд, њазрати Алї
мењмони худро гирифта ба назди њазрати Расули Худо (с) рафт
ва Абузар аз пайи ў равон шуд ва ба чизе илтифоте накард, то
он ки ба њузури љаноби сарвари коинот (с) дохил шуданд.
Абузар гуфт: Ассалому алайка ё Расулаллоњ. Њазрати Расули
Худо (с) гуфт: Ваъалайка саломуллоњи ва рањматуллоњи ва
баракотуњу.



116

Ба ин тартиб Абузар аввалин касе буд, ки ба њазрати
Расули Худо (с) тањияи Исломро таќдим намуд ва баъд аз ин
тањия ривољ ёфт ва њамагир шуд.

Њазрати Расули Худо (с) рў ба Абузар намуда ва ўро ба
Ислом даъват намуд ва оёте чанд аз каломуллоњ бар вай
ќироат кард, дере нагузашт, ки Абузар калимаи њаќ бар забон
овард ва њамон лањза ба дини љадид дохил шуд ва ба њамин
тартиб, Абузар чањорумини се тане аст, ки Ислом овардаанд
ва ё панљуми чањор тане аст, ки Ислом оварда буданд.

Њоло риштаи суханро ба худи Абузар медињем, то худ
баќияи ин достонро ба мо њикоят намояд. Вай гуфт: Баъд аз
он чанд рўзеро дар Макка ба сар бурдам ва дар давоми он
њазрати Расули Худо (с) Исломро ба ман таълим дод ва оёте
аз Ќуръонро ба ман омўхт ва баъд ба ман гуфт: Њељ касеро
дар Макка аз мавзўъи мусалмон шуданат огоњ насоз, чун аз
он бим дорам, ки туро ба ќатл расонанд.

Гуфтам: Ќасам ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст, Маккаро
тарк нахоњам гуфт, то он ки ба Байтулњаром рафта, садои
њаќро бо овози расо дар миёни ќурайшиён эълон накунам.
Њазрати Расули Худо (с) пас аз шунидани ин њарфњо хомўш
монд.

Ба Масљидулњаром омадам, дар њоле, ки ќурайшиён
нишаста ва бо њам сўњбат доштанд, дар миёнашон истодам
ва бо садои баланд эълом кардам, ки эй љамъи Ќурайш, хуб
бишнавед, ки ман шањодат медињам ба ин, ки нест њељ
маъбуде, магар Аллоњ ва Муњаммад фиристодаи Худост.
Ваќте ин шањодат аз ман бишниданд, њама вањшатзада аз љой
бархостанд ва гуфтанд: Ин мард собеъ шуда ва аз дини худ
баргаштааст, ўро ба кайфараш расонед. Њама ба љонам
афтоданд ва пайваста маро лату кўб мекарданд, то ба ќатл
расонанд.

Дар ин гирудор буданд, ки ногањон Аббос ибни
Абдулмуталлиб амаки њазрати Расули Худо (с) ба фарёдам
расид ва худро ба болоям андохт, то маро аз шарри онон халос
кунад. Баъд рў ба онњо намуда гуфт: Њалок шавед, оё касеро
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ба ќатл мерасонед, ки аз ќабилаи Ѓифор аст ва корвонњои
тиљоратиатон аз онљо мегузарад? Ўро бигузоред ва аз
дастдарозї ба вай худдорї намоед.

Ваќте ба худ омадам, ба њузури њазрати Расули Худо (с)
омадам, ваќте маро ба ин њол дид, гуфт: Оё нагуфта будам,
ки чунин накун ва аз эъломи Исломи худ худдорї намо?

Гуфтам: Эй Расули Худо (с), дар нафси худ эњсосе доштам,
онро бароварда сохтам.

Фармуд: Ба ќавми худ баргард ва ба он чи, ки дидї ва
шунидї, ишонро хабар дењ ва онњоро ба дини Аллоњ даъват
намо, то шояд Худованд тавассути ту ба онњо нафъ расонад
ва туро подоши нек дињад.

Ваќте хабар шудї, ки ман ба пирўзї ноил шудаам, назди
ман биё.

Њазрати Абузар гуфт: Ба роњ афтодам, то он ки ба хонањои
ќавми худ расидам, бародарам Анис бо ман рў ба рў шуд ва
гуфт: Чї кардї?

Гуфтам: Чизе, ки ман кардам, ин аст, ки Ислом овардам
ва рисолати вайро тасдиќ намудам. Даранг накард, ки
Худованд синаашро кушоду гуфт: Ман аз дини ту рўйтобї
надорам, ман низ мусалмон шудам ва рисолаташ тасдиќ
намудам.

Баъд назди модарамон омада ва ўро ба Ислом даъват
намудем, вай низ дар љавоб гуфт: Ман аз дини шумо рў
наметобам. Вай низ мусалмон шуд. Аз имрўз сар карда
даъвати Ислом аз ин хонаводаи мўъмин дар миёни ќабилаи
Ѓифор оѓоз ёфт ва бидуни эњсоси хастагї ва ранљ ба ин амр
идома дод, то он ки теъдоди зиёде аз ин ќабила ба Ислом сар
нињоданд ва намоз дар миёнашон шурўъ шуд.

Љамъе аз ишон гуфтанд: Бар дини худ боќї мемонем, то
ин ки њазрати Расули Худо (с) ба Мадина ояд, мусалмон
мешавем. Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба Мадина омад,
њама имон оварданд. Њазрати Расули Худо (с) фармуд: «Ѓифор
ѓафараллоњу лањо ва аслама соламањаллоњ Ѓифор аст, Худо
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Ѓифорро бибахшад ва солимтар аст, Худованд солимати
бидорад.

Њазрати Абузар (р) дар биёбони хештан ба сар бурд, то
он ки љангњои Бадр, Уњуд ва Хандаќ гузаштагї ва баъд ба
Мадина омад ва бо њазрати Расули Худо (с) њамнишин шуд
ва аз вай таќозо намуд, ки ба вай иљоза дињад, ки дар хидматаш
бошад. Њазрати Расули Худо (с) таќозои ўро пазируфт ва ба
ин тартиб аз хидматаш саъодат ёфт ва аз сўњбаташ файзёб
гашт. Њазрати Расули Худо (с) пайваста ўро эњтиром мекард
ва бартараш мехонд ва њељ ваќт бо вай рў ба рў намешуд,
магар он, ки бо вай даст медод ва табассум менамуд ва аз
дидораш изњори хушї мекард.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба рафиќи аъло пайваст ва
дунёи фониро тарк гуфт, Абузар тоби иќомат дар Мадинаи
мунаввараро наёварда, аз ин рў, ба диёри Шом сафар кард
ва дар он љо иќомат гузид ва то поёни ањди хилофати
Абубакри Сиддиќ ва хилофати њазрати Умари Форуќ (р) дар
он љо монд. Ва дар замони хилофати њазрати Усмон ба Димишќ
омад ва дар он љо дид, ки мусалмонон ба дунё рўй оварда ва
дар айшу нўш ва хушгузаронї ѓарќанд, дар њайрат афтод ва
ба кўбидани он шурўъ кард. Њамон буд, ки њазрати Усмон (р)
ўро ба Мадина даъват кард. Ваќте ба Мадина омад, дар он
љо низ аз рўйоварии мардум ба дунё ба танг омад ва мардум
аз сахтгирї ва эътирози вай нороњат шуданд. Њамон буд, ки
њазрати Усмон дастур дод, ки вайро ба Рабза (дењаи кўчаке
аст дар наздикии Мадина) интиќол дињанд.

Њамон буд, ки ба Рабза рафт ва дар он љо дур аз мардум
ва адами дилбастагї ба дунё ва матоъи он ба зиндагии худ ба
шеваи њазрати Расули Худо (с) ва ду ёри бовафояш Абубакр
ва Умар идома дод ва зиндагии љовидониро бар зиндагии фонї
баргузид.

Боре марде ба хонааш дохил шуд ва бо чашми худ ба ин
сў он сўи хонааш нигарист, дар он хона њељ матоъе наёфт ва
гуфт: Эй Абузар, сомони зиндагиат дар куљо аст? Гуфт: Мо
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дар он љо хона дорем (ишораест ба дори охират), матоъи хуби
худро ба он љо мефиристем.

Ин мард ба маќсади вай пай бурд ва гуфт: Аммо то ваќте
ки дар ин хона ба сар мебарї, матоъ лозим аст.

Љавоб дод: Аммо соњиби хона барои мо иљозаи мондан
дар ин хонаро намедињад.

Амири Шом сесад динор ба вай фиристод ва ба ў гуфт: Аз
ин маблаѓ дар рафъи заруриёти худ истифода намо. Вай ин
маблаѓро бозпас гардонд ва гуфт: Оё амири Шом ѓуломи
залилтар аз ман наёфт, то ин маблаѓ ба вай таќдим дорад.

Дар соли сиву дуввуми њиљрї доъии аљалро лаббайк гуфт
ва ин марди обид ва зоњид аз дори фонї ба сарои боќї интиќол
намуд. Марде, ки њазрати Расули Худо (с) дар борааш
фармудааст: «Мо аќаллати-л-ѓаброъ ва ло азаллати-л-хазроъ
мин раљулин асдаќа мин Абизар». Яъне, дар рўи замин ва дар
зери осмон марде содиќтар аз Абузарро наметавон ёфт.
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АБДУЛЛОЊ ИБНИ УММИ МАКТУМ

Ин шахс кист, ки њазрати Расули Худо (с) дар мавридаш
аз тарафи Худованд сахт итоб гардид.

Ин шахс кист, ки Љабраили Амин дар борааш оёти
байинотро дар ќалби Паёмбари гиромї (с) афганд.

Ин шахс Абдуллоњ ибни Умми Мактум, муаззини њазрати
Расули Худо (с) аст. Абдумоњ ибни Умми Мактум аз ањли
Макка буда, ќурайшист ва бо њазрати Расули Худо (с) риштаи
ќаробат ва хешовандї дорад. Вай писартаѓои уммулмўъминин
Хадиља бинти Хувайлид (р) аст. Аммо падараш Ќайс ибни
Зоид ва модараш Отика духтари Абдуллоњ аст ва ба хотири
он Умми Мактум номида шудааст, ки фарзандаш Абдуллоњро
нобино ба дунё овардааст. Абдуллоњ ибни Умми Мактум дар
Макка тобиши нурро дарёфт ва Худованд синаашро барои
имон кушод ва ба ин тартиб, вай аз собиќин ба Ислом аст.
Вай мисли соири њамзамонони худ дар Макка анвоъи
шиканљањо ва ранљњоро дар роњи даъвати Ислом, бо пешонии
боз ва синаи кушода ќабул кард ва мардонавор дар роњи дифоъ
аз андеша ва аќидаи хештан истодагї намуд ва зањматњову
машшаќатњоеро, ки соири њамзамононаш аз дасти мушрикини
Макка ва Ќурайш дида буданд, ў низ дид ва лањзае аз тасмим
ва иродаи худ барнагашт ва заъифу нотавонї дар вай роњ
наёфт. Балки баръакс, дар ќуввати имон ва ќотеъияти иродааш
афзуд ва дар субот ва пойдориаш ба дини Аллоњ ва чанг
заданаш ба китоби Худо ва муњаббаташ ба Паёмбари гиромї
ва фањмаш ба дини Ислом ўро устувортар сохт. Ў дар
рўйовариаш ба њазрати Набии карим (с) ва њирсаш бар њифзи
Ќуръон он ќадар њарис буд, ки лањзаеро намегузошт, магар
он ки онро ѓанимат шумурда ва аз њазрати Расули Худо (с)
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онро суол мекард. Балки бисёр ваќтњо њирсаш бар илм ба
њадде буд, ки њам ваќти худ ва њам ваќти дигаронро мегирифт.

Њазрати Расули Худо (с) саъй бар он дошт, то даъвати
худро ба бузургон ва сарони Ќурайш бирасонад ва хеле дўст
медошт, ки онњо ба дини Ислом гардан нињанд. Аз ин хотир,
рўзе бо Утба ибни Рабеъа ва бародараш Шайба ибни Рабеъа
ва Амр ибни Њишом, ки ба номи Абуљањл маъруфт аст ва
Умайя ибни Халаф ва Валид ибни Муѓира, падари Сайфуллоњ
Холид ибни Залидмулоќот намуд ва саъй дошт, ки бо њар
васила дилњои ононро ба Ислом раѓбат дињад ва тамаъи онро
дошт, ки даъваташро иљобат намоянд ва ё њадди аќал аз азият
ва озори ёронаш даст бардоранд. Дар њини гуфтугў бо онон
буд, ки ногањон Абдуллоњ ибни Умми Мактуб ба вай рў овард
ва хост аз њазрати Расули Худо (с) оёте аз Ќуръонро биомўзад
ва гуфт: Эй Расули Худо (с), маро аз он чи, ки Аллоњ ба ту
таълин додааст, биомўзон. Њазрати Расули Худо (с) аз вай
эъроз намуд ва рўй турш кард ва ба сўи ин љамъи Ќурайш
омад, ба умеди ин, ки даъваташро бипазиранд ва ба Ислом
гардан нињанд ва ба ин тартиб бар шаъну шавкати Ислом
афзуда гардад ва даъвати Паёмбарашро таъйид намоянд.
Њамин ки њазрати Расули Худо (с) аз гуфтугў бо ишон халос
шуд ва хост, ки ба сўи хонааш баргардад, дар худ эњсос намуд,
ки гўё Аллоњ таъоло бахше аз биноияшро гирифта ва чизе
њаст, ки бар сари вай мекўбад. Баъд ин ќавли Аллоњ таъоло
бар вай нозил шуд. «Чењра дарњам кашид ва рўй бартофтї, аз
ин, ки нобиное ба суроѓаш омада буд. Ту чї медонї, шояд
порсол бошад, ё панд гирад ва он панд ба њоли ў муфид афтад.
Аммо он кас, ки бениёз ва ѓанї аст, ту ба ў рўй меоварї, дар
њоле, ки агар худро муназзањ накунад, ту дар ќиболаш вазифае
надорї. Аммо аз он, ки шитобон ба суроѓи ту меояд ва аз Худо
метарсад, ѓофилї. Њаргиз чунин макун. Ин тазкира ва ёдоварї
аст. Њар кас бихоњад аз он панд гирад. Дар лавњњои
пурарзише сабт аст. Лавњњое муназзањ ва покиза, ба дасти
нависандагони Њаќ, бузургвору некўкор (сураи Абаса, ояњои
1-16)».
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Ба ин тартиб, Љабраили Амин шонздањ оятро дар ќалби
Паёмбари Худо (с) дар хусуси амри Абдуллоњ ибни Умми
Мактум афганд, ки то имрўз ва то ќиёми ќиёмат вирди забонњо
хоњад буд ва аз њамон рўз ба баъд њазрати Расули Худо (с)
Абдуллоњ ибни Умми Мактумро ќадрдонї менамуд ва ваќте
аз сафар бармегашт, ба хонааш мерафт ва чун ба вай рўй
меовард, ўро ба худ наздик месохт ва аз вай ањволпурсї
мекард ва зарураташро бароварда месохт. Њељ љои шигифт
нест, оё њамин Абдуллоњ ибни Умми Мактум набуд, ки
Худованд мањбуби худро ба хотири вай сахт итоб намуд?
Ваќте Ќурайш заминаро барои мусалмонон ва даъвати исломї
дар Макка танг карданд ва мусалмонон аз шиддати фишор
ва азоби мушрикон ба љон омаданд, њазрати Расули Худо (с)
ба ишон иљозаи њиљрат ба Њабашаро дод, Абдуллоњ ибни
Умми Мактум дар пешопеши ин љамъи муњољирин ќарор дошт
ва бар њамаи онон сабќат гирифт, то дини худро аз азияти
онон нигањ дорад.

Вай ва Мусъаб ибни Умайр аз асњоби њазрати Расули Худо
(с) аввалин касоне буданд, ки ба Мадина омаданд. Ваќте
њазрати Расули Худо (с) ба Мадина њиљрат намуд, Абдуллоњ
ибни Умми Мактум ва Билол ибни Рибоњро ба сифати муаззини
худ баргузид, ки дар рўз панљ бор калимаи њаќро бо садои
расо ба гўши мардум мерасониданд ва мардумро ба амали
хайр даъват менамуданд ва онњоро ба росткорї мехонданд.

Билол азон медод ва Ибни умми Мактум иќомат мегуфт
ва бисёр ваќтњо Ибни Умми Мактум азон медод ва Билол
иќомат мегуфт. Ва дар моњи Рамазон Билол ва Ибни Умми
Мактум кори дигар доштанд. Мусалмонон дар Мадина ба
азони якеашон сањарихўрї мекарданд ва ба азони дигарашон
аз хўрдан боз меистоданд. Билол дар шаб азон мегуфт ва
мардумро ба намоз бедор месохт ва Ибни Умми Мактум
тулўъи субњро интизор мешуд ва дар ваќти он хато намекард.

Њазрати Расули Худо (с) ба њадде Ибни Мактумро
ќадрдонї менамуд, ки чандин бор дар ѓоиби худ ўро бар
Мадина љонишини худ интихоб намуд, ки яке аз он дар ваќте
буд, ки Мадинаро ба ќасди фатњи Макка тарк гуфта буд.
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Ва баъд аз ѓазваи Бадр, оёте аз Ќуръони карим нозил шуд,
ки дар он манзалати муљоњидинро боло мехонд ва онњоро бар
бознишастагон фазилат медод, то муљоњид ба љињод раѓбат
ёбад ва ќоидин ва бознишастагонро итоб менамуд. Ин оёти
китоб дар нафси Ибни Умми Мактум таъсир кард ва бар вай
душвор афтод, ки аз ин фазл мањрум монд ва гуфт: Эй Расули
Худо (с), агар ќудрати љињодро дошта бошам, яќинан љињод
хоњам намуд ва баъд бо ќалби пур аз хушўъ аз Худованд хост,
ки дар ин хусус, дар бораи вай ва соири њамтоёнаш, ки аз
рафтан ба љињод ољизанд, Ќуръон нозил кунад ва бо узр ва
зорї ин амрро аз Худованд металабид ва дуо мекард ва
мегуфт: Худоё, дар бораи узрам оёте нозил бифармо. Худоё,
дар бораи узрам оёте нозил бифармо. Дере нагузашт, ки
Худованд дуояшро иљобат намуд. Зайд ибни Собит котиби
вањйи њазрати Расули Худо (с) њадис баён намуда гуфт: Ман
дар љавори њазрати Расули Аллоњ (с) њузур доштам, ногањон
оромї ва хомўшї ўро фаро гирифт. Пас рони вай бар ронам
афтод. Ман чизе вазнинтар аз рони њазрати Расули Худо (с)
наёфтам. Баъд чун ваќте вањй аз вай ќатъ шуд, ба ман гуфт:
Эй Зайд бинавис. «Ло ястави-л-ќоъиддуна мина-л-мўъминина
ва-л-мучоњидуна фи сабабилиллоњ…»

Ибни Умми Мактум аз љой бархост ва гуфт: Эй Расули
Худо (с), касе ки ќудрати љињод кардан надошта бошад, чї
бояд кунад? Суханаш њанўз тамом нашуда буд, ки он њазратро
оромї фаро гирифт. Пас ронаш ба ронам афтод. Ман ончунон
сангинї ва склро эњсос намудам, ки дар аввал чунон эњсос
нокарда будам. Баъд аз вай ќатъ шуд ва гуфт: Эй Зайд, он
чиро, ки навиштї, онро бихон, пас хондам. «Ѓайра ули-з-
зарари».

Пас гуфт: Бинавис. Пас истисное, ки Ибни Умми Мактум
онро орзу намуда буд, нозил шуд ва бо вуљуди он, ки Аллоњ
субњонању таъоло ва Абдуллоњ ибни Умми Мактум ва амсоли
вайро аз рафтан ба љињод маъзур дошт, нвфсаш розї нашуд,
ки њамроњ бознишастагон аз љињод биншинад ва тасмим
гирифт, ки бояд ба љињод биравад. Ин ба хотири он буд, ки
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њимматњои олї ва њиммати мардон љуз корњои бузург ба
корњои хурд ва кўчак эњтимом намекунад.

Аз имрўз сар карда, шурўъ ба он намуд, ки аз њељ ѓазвае
аќиб намонад ва вазифаи худро дар соњаи ќитол мушаххас
сохт. Вай мегуфт: Маро дар миёни ду саф истода кунед ва
парчамро ба дасти ман дињед, то онро барафрошта дорам ва
онро бароятон нигањ дорам. Чун ман нобино њастам ва
наметавонам, ки фирор намоем.

Дар соли чањордањуми њиљрї њазрати Умар ибни Хаттоб
тасмим гирифт, ки љанги њалкунандањоро бо форсњо ба роњ
андозад ва мулк ва подшоњии ононро сарнагун созад ва роњро
ба рўи лашкари мусалмонон боз кунад. Аз ин рў, ба кормандон
ва волиёни худ навишт: Њељ якеро, ки дорои силоњ ва ё асп ва
ё кўмак ва ё соњиби назар бошад, нагузоред, магар он ки вайро
зуд назди ман бифиристед.

Дере нагузашт, ки љамъиятњои бузурге аз њар гўшаву
канор ба амри халифаи мусалмонон лаббайк гуфта, ба Мадина
омаданд ва дар љумлаи ин љамъ муљоњиди нобино, њазрати
Абдуллоњ ибни Умми Мактум низ њузур ёфт.

Њазрати Умари Форуќ (р) бар ин лашкари бузург Саъд
ибни Абиваќќосро ба сифати сарлашкар муќаррар кард ва
ўро васият ба хайр намуд ва бо вай худоњофизї кард.

Ваќте лашкари вай ба Ќодисия расид, Абдуллоњ ибни
Умми Мактум зирењ пўшид ва худро муљањњаз сохт ва берун
омада, гуфт Парчамро ба дасти ман бидињед, ё аз он нигањдорї
хоњам намуд ва ё он ки дар барафрозии он љони худро аз даст
хоњам дод. Њарду тараф се рўз пайињам бо њам сахт љангиданд
ва њар ду лашкар чунон љангро ба роњ андохтанд, ки таърихи
футуњот то он рўз чунин љанги хунинро надида буд, то он ки
рўзи саввум љанг ба пирўзии мусалмонон анљомид ва ба ин
тартиб, бузургтарин империя аз њам пошид ва байраќи тавњид
дар сарзамини Шарќ ва бутпарастї ба љилва даромад ва ин
пирўзї садњо шањид ба љо гузошт ва дар миёни ин љамъи
шуњадо Абдуллоњ ибни Умми Мактум низ буд. Љасади ўро
дар њоле, ки байраќ ба даст дошт, оѓўшта ба хун ёфтанд.
Худованд аз ў розї буд ва ўро аз хеш хушнуд гардонад.
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МАЉЗАА ИБНИ САВРИ САДУСЇ

Ќањрамонони номвари лашкари Аллоњ бо хушию сурур
баъд аз он, ки Худованд нусрат ва пирўзиро дар Ќодисия
насиби онон гардонид, гарду ѓубори љангро аз худ дур
месохтанд ва ба аљр ва подоши шуњадое, ки барояшон сабќат
гирифтанд, њасад мебурданд ва шавќи ба роњ андохтани љанги
дигареро доштанд, ки дар баробарї камтар аз Ќодисия
набошад. Вале интизори он доштанд, ки амри халифаи Расули
Худо (с) Умар ибни Хаттоб (р)-ро мабнї бар идомаи љињод
дарёбанд, то тахт ва салтанати Кисро вожгун созанд ва ба
љойи он њукумати адли исломиро барпо кунанд.

Дере аз ин умед ва интизориашон нагузашт, ки фиристодаи
њазрати Форуќи аъзам аз Мадина ба Кўфа расид ва паёми
халифаро ба волии он Абумўсои Ашъарї мабнї бар ирсоли
лашкараш ва якљо шудан бо лашкари дигаре, ки аз сўи Басра
дар њоли омадан аст, ба вай вогузошт, то њамроњ бо ин ду
лашкар роњи Ањвозро пеш гирад, то аз пайи Њурмузон
сарлашкари форс ба роњ афтад ва вайро аз пой барандозад ва
шањри Тустар, ин дуррои тољи Кисро ва лўълуи билоди Форсро
озод созад.

Дар ин номаи ирсолї, халифа ба Абумўсо тавсия намуда
буд, ки ќањрамонони номї Маљзаа ибни Саври Садусї,
сардори Бани Бакр ва амир пурнуфузи онро бо худ њамроњ
гирад. Абумўсои Ашъарї амри халифаро ба љо овард.
Лашкари худро омода кард ва Маљзаа ибни Саври Садусиро
ба сифати ќумандони он баргузид ва бо лашкаре, ки аз сўи
Басра меомад, якљо шуда ва ба роњи љињоди фисабилиллоњ ба
роњ афтод. Ишон пайваста шањрњоро яке пайи њам озод
мекарданд ва монеъањоро аз сари роњ дур меандохтанд ва
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Њурмузон дар пешопеши ишон роњи фирор дар пеш гирифта
буд ва аз як љо ба љойи дигар паноњ мебурд, то ин ки ба шањри
Тустар расида ва худро дар њимояти ин шањр ќарор дод.

Шањри Тустар, ки Њурмузон ба он паноњанда шуда буд,
шањре буд зебо ва дилкушо, дорои ќалъањои бузург ва бурљњои
баланд ва сангарњои мустањкам ва илова бар ин шањр яке аз
он шањрњои таърихиест, ки дар минтаќаи баланд сохта
шудааст ва дарёи бузурге ба номи Дуљайл аз миёни он
мегузарад. Дар ќисми болоии ин шањр кўли бузурге аст, ки
Малик Собур онро сохтааст, то оби ин дарё ба воситаи
тунелњое, ки дар зери замин канда шудааст, дар он љамъ
шавад. Кўли Тустар ва тунелњои он аз биноњои аљиб аст ва бо
сангњои бузург ва мањкам сохта шуда ва бо сутунњои оњанин
ороста шуда ва деворњо ва туннелњои он сурбкорї шудааст.
Дар атрофи шањри Тустар девори бузург ва баландест, ки
шањрро ињота кардааст. Муаррихон дар бораи ин девор
гуфтаанд: Ин аввалин ва бузургтарин деворест, ки то кунун
дар рўи замин сохта шудааст. Њурмузон дар атрофи ин девор
хандаќњои бузурге кандааст, ки аз он кори гузаштан кори
сањлу осон набуд ва дар ќафои он барљастатарин љанговарони
Форсро љо ба љо кард.

Сипоњи мусалмонон дар атрофи ин Хандаќ мавзеъ
гирифтанд ва то 18 моњ дар атрофи он монданд ва
натавонистанд, ки аз он бигузоранд ва дар тўли ин муддати
тўлонї беш аз њаштод њамларо алайњи лашкари форс анљом
доданд ва њар як аз ин љангњо ба даргирї миёни ду љангљовар
оѓоз меёфт ва баъд ба љанги хунин мубаддал мегашт. Маљзаа
ибни Савр дар ин бархўрдњо шањомати аљибе аз худ нишон
дод, ки аќлњоро дар њайрат андохт ва дўст ва душманро ба
тааљљуб афканд. Вай тавонист ба танњої беш аз сад пањлавони
љангиро дар даргирии тан ба тан ба ќатл расонад ва аз ин
њодиса ба баъд номаш дар сафњои лашкари тарс форсњо
меофарид ва дањшат эљод мекард ва барои мусалмонон мояи
иззат ва сарбаландї гардид.
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Дар чунин фурсат буд, ки мардумоне, ки аз ќабл ўро
намешинохтанд донистанд, ки чаро амирулмўъминин ба
интихоби вай сахт алоќаманд будааст, ки ин ќањрамон дар
зумраи ин лашкар њузур ёбад. Дар охирин марњилаи ин њаштод
њамлае, ки мусалмонон алайњи душмани худ анљом доданд,
њамлаи ќањрамонона ва содиќона намуданд, ки дар натиљаи
он форсњо маљбур шуданд, пулњои худро, ки бар болои
сангарњо сохта буданд, барои мусалмонон вогузоранд ва худ
ба дохили шањр паноњ бурда ва дарвозањои боздорандаи онро
ба рўњи хеш бибанданд. Дар натиљаи ин амалу форсњо њолати
мусалмонон баъд аз ин њама сабри тўлонї ба њолати бадтаре
мубаддал гардид. Чун форсњо аз фарози бурљњои баланди худ
аскарони мусалмонро њадафи тирњои дурраси худ ќарор
медоданд ва аз болои деворњо занљирњоро овезон месохтанд,
ки дар раъси он чангакњое насб намуда буданд, ки бо оташ
афрўхта шуда буд. Ваќте ки агар яке аз аскарони мусалмонон
мехост, ки ба девор худро биовезад ва ё он, ки худро ба он
наздик созад, ишон ин занљирњоро дароз мекарданд ва дар
танашон фурў мебурданд ва ўро ба сўи худ мекашиданд, ки
дар натиљаи он гўшти вай мерехт ва устухонњояш зоњир мешуд
ва вайро ба ин тартиб аз по дармеоварданд. Мусибат бар
мусалмонон сахт гардид ва шурўъ ба он намуданд, ки бо дили
пурхушўъ аз Худованд бихоњанд, ки барои онњо кушоиш насиб
фармояд ва ин мушкилии онњоро њал созад ва ононро бар
душманонашон пирўз ва комёб гардонад.

Дар яке аз рўзњо Абумўсои Ашъарї дар пойи девори
бузурги ин шањр истода, дар фикри он буд, ки чї гуна
битавонад дохили ин шањр шавад ва аз гузаштан аз ин девор
комилан маъюс ба назар мерасид. Ногањон тире аз фарози
девор бар пеши пойи вай афтод. Чун ба он тир нигарист, дид,
ки номае дар он баста шудааст. Номаро боз кард ва онро хонд.
Дар он нома ба ин шарњ омада буд: Эй љамъи мусалмонон,
ман ба шумо эътимоди комил дорам. Ман аз шумо амн
металабам. Аз шумо мехоњам, ки ба љони ману ањли оилаам
ва касоне, ки аз тобеъи мананд, паноњ дињед ва ман роњеро,
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ки шуморо ба дохили шањр бирасонад, нишон медињам ва
роњнамої мекунам.

Абумўсои Ашъарї амони худро навишт ва онро дар тир
ба соњиби он партоб кард. Он мард аз он љое, ки сидќ ва ростии
мусалмонон ва вафо ба ањдро, ки аз ишон шунида буд, бовар
намуд ва бо истифода аз торикии шаб аз шањр баромад ва бо
Абумўсои Ашъарї дидор намуд ва мавзўъро бо вай дар миён
гузошт ва њаќиќати корро ба вай гуфт: Мо аз ашрофи ин ќавм
њастем. Њурмузон бародари бузургамро ба ќатл расонид ва
ба ањл ва молаш таљовуз намуд ва дар бораи ман кина худро
пинњон медорад ва мунтазири он аст, ки фурсати муносиб ёбад,
то бо ман низ чунин кунад. Аз ин рў, ман аз вай бархуд ва
ањлу аёли хеш мутмаин нестам. Бинобар ин, ман адли шуморо
ба зулми вай ва вафо ба ањдатонро ба ѓадри вай баргузидам.
Аз ин рў, тасмим гирифтам, ки шуморо ба гузаргоњ роњнамої
кунам, ки битавонед аз он ба дохили шањри Тустар роњ ёбед.

Лизо барои ман як шахси бољуръат ва њушмандро, ки дар
фанни оббозї мањорат дошта бошад, бидињед, то роњро бар
вай нишон дињам. Абумўсои Ашъарї Маљзаа ибни Саврро
даъват карда, мавзўъро пинњонї ба иттилоъи вай расонд ва
гуфт: Аз ќавми худ касеро ба ман муаррифї намо, ки соњиби
аќли саршор ва љуръат ва њушёрї буда ва дар фанни оббозї
мањорат дошта бошад.

Маљзаа гуфт: Чунин шахс бењтар аз худро намеёбам. Маро
ба њар амре, ки мехоњї вазифадор кун.

Абумўсо гуфт: Агар ту худ чунин хоњї, бисёр хуб ва ба
баракати Худо худро омода соз.

Баъд ба вай супориш кард, ки кўшиш намояд роњро
фаромўш накунад ва бояд љойи дарвозаро ба ёд дошта бошад
ва маконеро, ки Њурмузон дар он ба сар мебарад, хуб
мушаххас созад ва ўро хуб шинохта гирад ва ѓайр аз ин,
набояд кори дигаре кунад.

Маљзаа њамроњ бо роњбалади форсї хеш дар торикии шаб
ба роњ афтод. Роњбалад вайро дар гузаргоњи зеризаминие, ки
дарёро ба даруни шањр муттасил месозад, дохил сохт.
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Гузаргоњи зеризаминї тавре сохта шуда буд, ки баъзе
ќисматњои он ба андозае васеъ буд, ки метавонист бо ќомати
баланд аз он убур намояд ва баъзе ќисмати он тавре танг буд,
ки зарурат ба шиноварї дошт ва бидуни он аз он гузаштан
номумкин буд. Ин гузаргоњ гоњ ба љўйчањо таќсим шуда буд
ва гоње роњњои пурхаму печро тай мекард ва гоње мустаќим
ва рост буд. Ба ин тартиб гузаргоњро паймуданд, то он ки
тавонистанд ба дохили шањр роњ ёбанд. Ин роњбалад
Њурмузон ќотили бародараш ва љоеро, ки Њурмузон дар он
пинњон мешуд, ба вай нишон дод. Ваќте Маљзаа Њурмузонро
дид, хост, ки ўро њадафи тири хеш ќарор дињад, аммо дарњол
насињати фармондењаш Абумўсоро ба ёд овард, ки набояд
њаракати худсаронаеро анљом дињад. Бинобар ин, лиљоми ин
раѓбати саркаши худро гирифт ва ќабл аз тулўъи субњ аз њамон
роње, ки омада буд, баргашт.

Абумўсо сесад нафар аз шуљоътарин ва далертарин
афроди худро муљањњаз сохт ва Маљзаа ибни Саврро ба
саркардагии онњо интихоб намуд ва ба онњо насињат кард ва
видоъ гуфт ва такбирро рамзи њамлаи лашкари мусалмонон
бар шањр ќарор дод.

Маљзаа касони худро амр кард, то андозае, ки метавонанд,
либосњои сабук ба тан кунанд, то об онњоро гарон насозад ва
ба ишон њушдор дод, ки ѓайр аз шамшерњояшон чизе бо худ
нагиранд ва таъкид намуд, ки шамшерњояшонро дар зери
либосњояшон бартан сахт бубанданд ва дар ќисмати сеяки
аввали шаб ин љамъро гирифта, ба роњ афтод.

Маљзаа ибни Савр бо ин љамъияти зиёд таќрибан ду соатро
дар паймудани ин роњи зеризаминии душворгузар сарф намуд.
Ваќте ки ин роњи зеризаминиро паймуда, ба роње, ки ўро ба
шањр мерасонад расид, Маљзаа дарёфт, ки ин гузаргоњ ќариб
220 нафари вайро ѓарќ кардааст ва танњо 80 нафари дигар
мондааст. Њамин ки Маљзаа ва њамроњонаш худро дар миёни
шањр ёфтанд, шамшерњояшонро кашиданд ва бар посбонон
њамла бурданд ва синањои онон бишкофтанд ва баъд бар
дарвозањои ќалъа њуљум бурданд ва такбиргўён онро
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кушоданд. Њамон буд, ки такбирашон аз дохил бо такбири
бародаронашон аз хориљ њамсадо шуд.

Мусалмонон дар њангоми намози субњ бар шањр рехтанд
ва љанги сахте дар миёни тарафайн дар гирифт, ки таърих
љангњои назири онро камтар ба ёд дорад ва куштагони зиёде
ба љо гузошт ва дар асное, ки љангњои тан ба тан љараён дошт,
ногањон Маљзаа ибни Савр Њурмузонро дар соњаи шањр
бидид. Ў ба сўи вай њамла кард ва бо шамшер ба сўи вай
тохт, то он ки мавље аз мудофиъонаш ўро дар миёни худ
нопадид сохт. Боз бори дигар намоён шуд. Ин бор низ ба сўи
вай тохт ва њамла кард. Маљзаа ва Њурмузон њарду ба
мубориза ва пайкор алайњи якдигар шуданд ва њар як
мекўшиданд, то раќиби худро аз пой дароварад. Саранљом
шамшери Маљзаа ба хато рафт ва шамшери Њурмузон ба ў
бархўрд ва Маљзааро аз пой даровард. Ин ќањрамони номии
мусалмонон дар сањнаи набард ба замин афтод ва аз ин ки ба
ормони худ расида ва вазифаи хешро то ба охир анљом дод,
дилшод ва масрур буд ва баќияи лашкари мусалмонон ба
набарди худ идома доданд, то ин ки Худованд фатњу нусратро
насибашон гардонд ва Њурмузон ба дасташон асир афтод.
Муждадињандагон ба сўи Мадина ба роњ афтоданд, то
амирулмўъмининро ба ин пирўзии бузург мужда дињанд ва
Њурмузонро, ки тољи мурассаъ аз љавоњирот бар сар дошт ва
љомаи зебо ва ороста бо нахдўзї бар шона афканда буд, дар
пешандоз карда, назди халифа бурданд, то ўро ба вай нишон
дињанд ва ин муждадињандагон њамроњ бо ин навид таъзия аз
шањодати ќањрамони номї Маљзаа ибни Саврро низ ба вай
таќдим доштанд.
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УСАЙД ИБНИ ЊУЗАЙР

Ќадами Мусъаб ибни Умайр, ин љавони Макка ба Мадина,
нахустин њайати даъватї аст, ки то кунун таърихи Ислом
шоњиди он будааст. Вай дар хонаи Асъад ибни Зирора яке аз
ашрофи ќаблан Хазраљ иќомат намуд ва хонаашро маркази
иќомати хештан ва нашру густариши даъвати исломї ќарор
дод. Љавонон ва фарзандони Ясриб даста-даста барои дарёфти
дини њаќ ва шинохти таълимоти Исломї ба њалќањи ин доъии
љавон Мусъаб ибни Умайр рўй меоварданд.

Суханони ширин, далелњои ќотеъ, табъи дилкаш ва нури
имон, ки дар чењрааш метобид, бар љалб ва рўйоварии ин
љавонон афзуда буд ва он чи ки бештар аз њама ононро ба худ
љазб сохта буд, баъзе оёти ќуръонї буд, ки бо оњанги
дилнишину садои дилкаш ва ќалби пур аз хушўъ ва фикри
пур аз тадбир гоњ-гоњ онро тиловат менамуд. Аз шунидани он
ќалбњои сахт нарм ва чашмњои гунањкор пур аз ашк мегардид
ва њељ њалќае аз он поён намеёфт, магар он ки мардумони
тоза ба Ислом рўй оварда ва ба сафњои ањли имон
мепайвастанд.

Дар яке аз рўзњо Асъад ибни Зурора мењмонони доъии худ,
Мусъаб ибни Умайрро гирифта баромад, то бо љамъе аз
ќабилаи Бани Абдулашњал мулоќот намояд ва ононро ба
Ислом даъват кунад. Њарду дохили бўстоне шуданд, ки
мутааллиќ ба Бани Абдулашњал буд ва дар он љо дар канори
чоњи шириноб ва сояи гуворои дарахти хурмои он нишастанд.

Ба гирди Мусъаб ибни Умайр љамъе њалќа заданд, ки
мусалмон шуда буданд ва љамъи дигаре мунтазири он буданд,
ки аз вай чизе бишнаванд. Мусъаб шурўъ ба даъват ва
башорат додани ишон ба Ислом намуд ва мардум хомўш ва
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ором ба њарфњои вай гўш медоданд ва шефтаи њарфњои
ширини вай шуда буданд.

Касе назди Усайд ибни Њузайр ва Саъд ибни Муъоз, ки
њарду сарварони ќабилањои Авс ва Хазраљ буданд, омад ва
ба ишон хабар дод, ки доъие аз Макка омада ва дар диёрашон
истодааст ва касе, ки ба вай ин љуръатро бахшидааст, Асъад
ибни Зурора аст. Саъд ибни Муъоз ба Усайд ибни Њузайр гуфт:
Худо туро тавфиќ дињад, ай Усайд, назди ин љавони Маккї,
ки омадааст, то заифнафсњои моро ба њарфњои ширини худ
фиреб дињад ва олињаи моро ба боди масхара гирад, бирав ва
ўро бим дењ, ки баъд аз имрўз дигар дар ин диёр ќадам
нагузорад. Баъд афзуд ва гуфт: Агар бими он намебуд, ки вай
мењмони писари таѓоям Асъад ибни Зурора аст ва аз
пуштибонии вай бархўрдор аст, медиди ки бо вай чї мекардам.
Усайд ханљари худ баргирифт ва ба сўи боѓ рафт. Ваќте ки
Саъд ибни Зурора ўро дид, ки рў ба сўи онњо намуда омада
истодааст.

Мусъаб гуфт: Мусъаб, чї кор мекунї? Ин шахс сардори
ќавми худ аст ва марди боаќл ва соњиби камолу соњибфазилат,
Усайд ибни Њузайр аст. Агар вай мусалмон шавад, мардуми
зиёде аз вай пайравї менамоянд ва њарфашро мешунаванд.
Содиќона аз Худо бихоњ, ки вайро њидоят кунад ва бо услуби
нарм вайро даъват намо. Усайд ибни Њузайр омад ва дар назди
љамъшудагон ва мутаваљљењи Мусъаб ибни Умайр ва њамроњи
вай рў оварда гуфт: Омили омадани шумо ба ин диёр ва
фирефтани заифнафсњои мо чист? Лутфан агар љони худро
дўст доред, ин мањалларо тарк кунед.

Мусъаб ибни Умайр бо чењраи шукуфта аз нури имон рў
ба сўи Усайд намуд ва бо лањљаи муњаббатомез гуфт: Эй
сардори ќавм, оё ба худ иљоза медињї, ки њарфи хубтар аз
инро бишнавї?

Гуфт: Чї њарфе?
Гуфт: Назди мо биншин ва њарфи моро бишнав. Агар

мавриди писандат воќеъ шавад, онро бипазир ва агар онро
написандї, аз диёратон хоњем рафт ва дигар барнахоњем гашт.
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Усайд гуфт: Њарфи суханони боинсофона гуфтї ва
ханљари худро бар замин заду нишаст. Мусъаб ба вай рў
оварда њаќиќати Исломро барояш равшан сохт ва чизе њам
аз оёти Ќуръон бар вай тиловат намуд. Аз шунидани он
чењрааш бишкуфт ва хушиву сурур дар вай намудор гардид.

Ин њарфњои ту чї ќадар ширин ва ин оёте, ки тиловат
намудї, чї ќадар дилнишин аст!!! Шарти дохил шудан ба ин
дин чист ва тариќаи он аз чї ќарор аст?

Мусъаб ибни Умайр гуфт: Нињоят оддї ва содда. Ѓусл кун
ва либоси тоза ба тан намо ва калимаи шањодат (Ло илоња
иллаллоњу Муњаммаду расулуллоњ)-ро бихон ва ду ракаъат
намоз ба љо овар.

Усайд аз љой бархоста рафт ва ѓусл карда калимаи
шањодат бар забон овард ва ду ракаъат намоз адо намуд. Аз
он рўз сар карда суфуфи мўъминон љой гирифт. Ў як тан аз
сардорони номї ва шўњратёфтагони Араб буд. Ќавмаш ўро
ба хотири аќли ў ва соњибнасабиш ба сифати комил ёд
мекарданду соњиби шамшер ва ќалам буд. Илова бар ин, дар
асптозї ва нишонзанї назир надошт ва дар љомеъае, ки аз
хондан ва навиштан бебањра буд, вай њардуро ёд дошт.

Мусалмон шудани вай сабаб гардид, то Саъд ибни Муъоз
низ мусалмон шавад ва дар маљмўъ мусалмон шудани ин њарду
сабаб гардид, ки љамъи зиёде аз ќабилаи Авс ба дини Ислом
рўй оваранд ва онро бипазиранд ва Мадина Маскани иќомати
Паёмбар ва мусалмонон ќарор гирад ва асоси давлати исломї
дар ин шањр бунёд гардад.

Усайд ибни Њузайр аз њамон лањза, ки Ќуръонро аз Мусъаб
шунид, ба он дилбастагии шадиде пайдо намуд ва чун ташнае,
ки дар рўзи гармо ба об ниёз пайдо мекунад, ба он рўй овард
ва онро шуѓли шабонарўзии худ ќарор дод. Ба ин тартиб, ў ё
дар сафи љињоди фи сабилиллоњ ќарор дошт ва ё он ки сар ба
зер андохта, Ќуръонро тиловат менамуд.

Ў садои борик ва дилнишин дошт. Фасоњати баён ва адои
дуруст аз хусусиётятњои каломаш буд. Ваќте шаб мардум ба
хоб мерафтанд ва оромиш бар њама љо њукмрон мешуд ва
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нафсњо поксозї мегардид, аз тиловати Ќуръон бештар лаззат
мебурд ва зиёдтар роњат мекард.

Сањобаи киром ваќтњои ќироаташро интизор мешуданд
ва барои шунидани тиловати вай дар миёни њам сабќат
мељустанд. Касе бихоњад, ки Ќуръонро ба гунае, ки тоза бар
Муњаммад нозил шудааст, бишунавад, бояд ба тиловати Усайд
рўй оварад. Њамон тавре ки ањли замин аз ќироати вай лаззат
мебурданд, ањли осмон низ аз ќироаташ лаззат мебурданд.

Дар дили яке аз шабњо Усайд ибни Њузайр дар сањни
њавлиаш нишаста ва фарзандаш Яњё дар канораш хобида буд
ва аспи барои љињод омода сохтаашро дар сањни њавлї баста
буд, оромиш ва сукут дар ин шаб њукмфармо буд ва осмони
соф ва беѓубор ва ситорагон бо сад дилрабої чашмак
мезаданд. Дили Усайд ибни Њузайр шавќи он ёфт, ки фазои
шабнамолудро бо атри Ќуръон муаттар созад. Бинобар ин, бо
савти дилнишин ва замзамањои дилрабои худ шурўъ ба
хондани ин оёт намуд: «Алиф, лом, мим. Бешак ин китоб
рањнамои парњезгорон аст. Онњое, ки ба ѓайб имон доранд ва
намозро барпо медоранд ва аз он чи рўзиашон додаем, инфоќ
мекунанд. Онњо ба он чи бар ту ва ё паёмбарони пешин нозил
шудааст, имон дошта ва ба охират яќин доранд».

(Баќара 1- 4)

Ваќте аспаш садои ќироати вайро шунид, ончунон ба раќс
даромад, ки наздик буд, ба сабаби он зимоми худро биканад
ва ваќте аз ќироаташ истод, асп низ ором шуд ва ќарор гирифт.
Боз шурўъ ба хондан намуд, асп боз ба љастухез задани
ќавитар аз аввал пардохт. Боз хомўш шуд ва асп низ хомўш
шуд. Ин амалро чанд бор такрор намуд. Ваќте ба ќироат шурўъ
мекард, асп низ ба љастухез мепардохт. Ваќте хомўш мешуд,
ором мегирифт ва аз он бим намуд, ки асп фарзандаш Яњёро
лагадмол накунад. Лизо назди вай рафт ва ўро бедор сохт.
Дар ин фурсат буд, ки басти осмон нигарист, дид, ки абри зебо
ва тамошобобе чун соябон, ки чашм њаргиз мисли онро
надидааст ва мављудоте мисли ќандилњо ба он овезон ва
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офоќро пур аз равшанї ва тобандагї намудааст, ба сўи осмон
баланд аст ва то љое, ки чашм метавонад онро пайгирї кунад,
идома дорад. Ваќте шабро ба субњ расонад, назди њазрати
Расули Худо (с) рафт ва он чиро, ки шаб дида буд, барояш
њикоят намуд. Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Эй Усайд, ин
фариштагон буданд, ки ба ќироати ту гўш дода буданд. Агар
ту ба ќироати худ идома медодї, мардум метавонистанд
онњоро тамошо кунанд ва аз ишон чашм намеканданд. Њамон
тавре, ки Усайд ибни Њузайр ба китоби Аллоњ сахт дилбастагї
ва алоќа дошт, муштоќ ва дилдодаи њазрати Расули Худо (с)
низ буд. Тавре ки худаш њикоя мекунад, ваќте вай Ќуръон
мехонд ва ё ба он гўш медод ва ё ваќте, ки он њазрат хутба
эрод менамуд ва ё сухан мегуфт, беш аз пеш сафое дил ва
шаффофияти рўњ меёфт ва бисёр орзу дошт, ки љасадаш љасади
Расули Худо (с)-ро мисос намояд ва худро ба сар андозад ва
љасади муборакашро бибўсад...

Боре ин орзуяш амалї шуд. Тавре, ки дар яке аз рўзњо
мардумро ба нуктањо ва танзњои худ ба ханда меовард, пас
њазрати Расули Худо (с) ба хотири тамљид ва тањсин аз
нуктадониаш бо дасти муборакаш ба сурини вай зад.

Њазрати Усайд гуфт: Маро афгор сохтї, эй Расули
Худо(с).

 Њазрати Расули Худо (с) фармуд:
Эй Усайд, агар чунин кардам, пас аз ман интиќом гир.
Усайд гуфт: Бар пушти ту пироњан аст ва ваќте ки маро

мезадї, бар пушти ман пироњан набуд.
Њамон буд, ки њазрати Расули Худо (с) пироњанашро аз

тан кашид, њазрати Усайд вайро дар баѓал гирифт ва шурўъ
ба бўсидани миёни сурин ва зери баѓали вай намуд ва гуфт:
Эй Расули Худо (с), падару модарам фидоят бод. Аз ваќте ки
туро шинохтам, ин ягона орзуи ман буд, ки акнун ба он даст
ёфтам.

Њазрати Расули Худо (с) бо Усайд муњаббат меварзид ва
муњаббати ишон дуљониба буд. Ќадру манзалат ва собиќаи
вай ба Ислом ва дифоъ аз онро, ки дар рўзи Уњуд њафт захм
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найза хўрда буд, медонист ва ќадр ва эњтироми вайро, ки миёни
ќавмаш дошт, аз ёд намебурд ва ваќте агар барои касе
хайрхоњї менамуд, њарфашро мешунид.

Усайд дар маврид мегўяд: Ба њузури Расули Худо (с)
омадам ва барояш аз ањли хонае аз ансор, ки аксари ононро
занон ташкил медоданд ва сахт дучори фаќр ва нодорї буданд,
ёдовар шудам. Он њазрат фармуд: Эй Усайд, дар ваќте омадї,
ки он чи доштем, њамаро нафаќа намудем ва њоло дастхолї
њастем. Агар шунидї, ки чизе ба даст овардаем, аз ањли ин
хона барои ман ёдовар шав. Њамон буд, ки баъд аз муддате
аз Хайбар барояш мол омад ва онро ба мусалмонон таќсим
намуд ва ба ансор низ дод ва дар атои онњо афзуд ва ба ањли
он хона низ дод ва бар вай афзуд. Ба он њазрат гуфтам: Эй
Паёмбари Худо (с), Худованд бар ту подоши нек дињад.
Фармуд: Ва шумо љамъи ансорро низ Худованд бењтарин
подош насиб фармояд, чун шумо то он љое, ки ман шуморо
шинохтаам, намунае аз сабр ва иффатед ва шумо баъд аз ман
касоне хоњед буд, ки дигаронро дар бахшиш бар шумо
бармегузинанд (яъне, ба шумо кам медињанд ва ба дигарон
зиёд). Пас сабр пеша кунед, то он ки бо ман мулоќот намоед
ва ман шуморо ба њавз (Кавсар) ваъда медињам.

Усайд гуфт: Ваќте хилофат ба њазрати Умар ибни Хаттоб
такя кард, молу матоъи зиёдеро дар миёни мусалмонон таќсим
намуд ва дастаи либосеро њам ба ман фиристод. Ман онро
ночиз шумурдам.

Дар асное, ки ман дар масљид будам, љавони ќурайшие,
ки либос дарозе аз ин либосњое, ки Умар бароям фиристода
буд, бар тан дошт ва аз дарозии бисёр онро ба замин мекашид
ва бо онњое, ки њамроњи ман буданд, ин ќавли њазрати Расули
Худо (с)-ро ёдовар шудам, ки фармуда буд: Шумо баъд аз
ман ба њолате мерасед, ки дигаронро бар шумо дар бахшиш
бармегузинанд (яъне, ба шумо кам медињанд ва ба дигарон
зиёд), пас сабр пеша кунед. Ва бо худ гуфтам, ки њазрати
Расули Худо (с) дуруст фармуда буд. Марде ин њарфамро
шунид ва онро ба Умар (р) расонд. Ваќте њазрати Умар (р) аз
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ин њарфам иттилоъ ёфт, шитобон, дар њоле ки ман машѓули
намоз будам, наздам омад ва гуфт: Эй Усайд, намозатро бихон.
Ваќте намозамро ба поён расонидам, ба ман рўй оварда гуфт:
Чї гуфтї? Ман ба он чї, ки дида будам ва он чї гуфта будам,
барояш њикоят кардам.

Вай гуфт: Худованд аз ин њарфи ту даргузар шавад. Ин
њамон либосе буд, ки ба фалон шахс, ки Ансорї ва Уќбї ва
Бадрї ва Уњудї буд, онро ирсол намудам ва ин љавони
Ќурайшї ин либосро аз вай харидорї намуда ва ба тан
кардааст. Оё гумон мекунї ин њарфе, ки њазрати Расули Худо
(с) фармудааст, дар ањди ман амалї хоњад шуд?

Усайд гуфт: Ќасам ба Худо, эй амиралмўъминин, маро
њаргиз гумони ин набуд, ки ин амр дар ваќти ту сурат пазирад.

Њазрати Усайд баъд аз он умри тўлониро сипарї нанамуд
ва дар ањди њазрати Умар (р) ба љивори рањмати њаќ пайваст.
Баъд аз маргаш дарёфтанд, ки вай маблаѓи чањор њазор
дирњам ќарздор аст. Ворисонаш хостанд, то замини ўро ба
фурўхта ќарзи вайро адо намояд. Ваќте њазрати Умар (р) аз
ин мавзўъ хабардор шуд, гуфт: Ман намехоњам, ки фарзандони
бародарам Усайд дастнигар ва мўњтољи мардум бошанд. Баъд
бо ќарздорони вай сўњбат кард ва ишон розї шуданд, ба ин ки
њосилоти заминро то чањор сол, ки њар соли он њазор дирњам
мешавад, дар бадали ќарзи худ бигиранд.
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АБДУЛЛОЊ ИБНИ АББОС

Ин сањобии олиќадр њама азамату бузургї дар ў љамъ
шудааст ва њељ фазилате набудааст, магар он, ки вай ба он
миттасиф аст. Дар вай азамати сўњбати Расули Худо (с)
мављуд аст: Агар вилодаташ андак ба таъхир меафтод, аз ин
фазл мањрум мемонд ва шарафи сўњбатро дарнамеёфт.

Бузургии ќаробат ва хешовандї: Вай писари амаки
њазрати Расули Худо (с) аст.

Бузургии илм: Вай яке аз уламои солењи уммати
Муњаммадї ва бањрест аз ганљинаи илми он.

Бузургиии таќво ва парњезкорї: Вай њамеша рўзро рўза
мегирифт ва шабро ба ибодат сипарї мекард ва дар њангоми
сањар аз Парвардигораш маѓфират мехост ва аз тарси Аллоњ
он ќадар мегирист, ки касрати ашк асари њафра дар рухсорааш
асар нињода буд. Абдуллоњ ибни Аббос худотарси уммати
муњаммадї ва донишмандтарини ин уммат ба китоби Аллоњ
ва фаќењтарин шахс ба таъвили он ва ќодиртарини ишон ба
умќи маонии Ќуръон ва дарки маром ва асрори он буд.

Њазрати Ибни Аббос (р) се сол ќабл аз њиљрат ба дунё
омад. Ваќте Расули Худо (с) вафот ёфт, вай сездањсола буд
ва бо вуљуди ин хурдсолї вай аз њазрати Расули Худо (с) як
њазору шашсаду шаст њадисе, ки Бухорї ва Муслим онро дар
Сањењайн-и худ дарљ намудаанд, барои мусалмонон њифз
намуд. Ваќте модараш ўро ба дунё овард, ќабл аз он ки синаи
худ ба дањани вай гузорад, ўро гирифта, назди Расули Худо
(с) овард. Њазрати Расули Худо (с) аз оби дањони мубораки
хеш дар дањани вай молид ва ба ин тартиб, аввалин чизе, ки
дар шикамаш дохил шуд, оби дањони мутањњари он њазрат
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буд, ки њамроњ бо он њикмат ва таќво дар дилаш роњ ёфт.
Њамин ки ин писарбачаи њошимї синни туфулиятро пушти сар
гузошт ва дар синни љавонї ќадам нињод, мулозимат ва
хизмати њазрати Расули Худо (с)-ро чунон баргузид, ки чашм
бо чашми дигар мулозамат дорад. Он њазрат ваќте мехост
вузўъ кунад, вай оби вузўяшро баробар месохт ва ваќте
њазрати Паёмбари Худо (с) ба намоз меистод, ў дар пушти
сараш саф мегирифт ва бо вай дар намозаш шарик мешуд ва
чун мехост азми сафар намояд, вай дар маркаб пушти сараш
савор мешуд. Ў худро нисбат ба њазрати Расули Худо (с) чунон
сохта буд, ки гўї сояи вай аст, њар љое, ки равад, аз пайи ў
равон аст ва њар љое, ки биистад, бедаранг меистод. Вай дар
њамаи ин њолатњо ќалби огоњ ва бедор ва зењни соф ва шафоф
ва њофизаи саршор дошт, ки ва асбоби сабти асри љадид баон
намерасид.

Абдуллоњ ибни Аббос дар бораи худ сухан баён дошта
гуфт: Боре њазрати Расули Худо (с) ќасди вузўъ намуд. Фавран
оби вузўъ барояш омода сохтам. Ин кори ман мавриди писанди
вай воќеъ шуд. Ваќте ќасди намоз хондан кард, ишора намуд,
ки дар пањлўяш биистам, аммо ман дар пушти сараш саф
гирифтам. Ваќте намозро ба поён расонд, рў ба ман намуд ва
гуфт: Эй Абдуллоњ, чї омил туро монеъ аз он шуд, ки дар
пањлўям наистодї?

Гуфтам: Ай Расули Худо (с), ту он ќадар дар чашми ман
мўњтарам ва бузургвор њастї, ки худро муносиб ва лоиќи он
намебинам, ки дар барат боистам.

Баъд дастњои муборакашро ба сўи осмон баланд намуд
ва гуфт: Худоё, бар вай њикмат насиб фармо. Худованд дуои
Паёмбарашро дар мавриди ин писарбача иљобат намуд ва ўро
чунон њикмат дод, ки њељ як аз њукамои номї ба пояи њикмати
ў намерасанд. Бидуни шак њар кадом алоќа дорад, ки њикмате
аз њикматњои Абдуллоњ ибни Аббос бишунавад ва акнун мо
бахше аз ин њикматро бароятон ёдовар мешавем. Ваќте баъзе
аз пайравон ва тобеъони њазрати Алї (р) ўро танњо гузоштанд
ва ўро аз кашмакаш ва низоъаш бо њазрати Муовия (р) ёрї
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надоданд, Абдуллоњ ибни Аббос ба њазрати Алї (р) гуфт: Эй
амиралмўъминин, ба ман иљоза дењ, ки назди ин тоифа биравам
ва бо ишон иќомаи њуљљат кунам.

Њазрати Алї (р) фармуд: Аз он тарсам, ки ба ту азияте
нарасонанд. Гуфт: Иншоаллоњ, чунин нахоњанд кард.

Баъд бар ишон ворид шуд, дид ки онњо чунон дар ибодат
ѓарќанд, ки њељ як тоифа ба онњо намерасад.

Гуфтанд: Эй Ибни Аббос (р), хуш омадї. Омили омаданат
ба ин љо чї буд?

Гуфт: Омадам, ки бо шумо сўњбат кунам. Баъзе ишон
гуфтанд, бо вай сухан магўед ва баъзеашон гуфтанд: Бигў, то
бишнавем.

Гуфт: Ба ман бигўед омиле, ки шуморо водошта, то аз
писари амаки Расули Худо (с) ва њамсари духтараш ва
аввалин касе, ки ба вай имон овардааст, интиќом гиред, чист?

Гуфтанд: Се омил аст, ки моро ба ин душманї кашондааст.
Гуфт: Ин авомил кадом аст? Гуфтанд: Аввал ин ки вай дар
дини Аллоњ мардонро њаќ њукм намудан додааст. Дуввум ин
ки вай бо Оиша (р) ва Муовия (р) љанг кард ва аз гирифтани
ѓаниматњо ва канизгирии ишон худдорї намуд. Саввум он ки
вай аз худ лаќаби амирулмўъмининро дур сохт, бо он ки
мусалмонон бо вай байъат намуда ва ўро амири худ гирифта
буданд.

Гуфт: Оё агар аз китоби Аллоњ ба шумо чизе бишунавонам
ва аз њадиси Паёмбари Худо (с) бароятон чизе баён кунам, ки
љавоб дар баробари он надошта бошед, аз ин шеваатон
бармегардед?

Гуфтанд: Бале.
Фармуд: Аммо ин ќавли шумо, ки вай мардонро дар дини

Аллоњ њакам гардонидааст, Аллоњ Таъоло мегўяд «Эй
мўъминон, дар њоли ињром шикорро накушед. Њар кас аз рўи
ќасд онро бикушад бояд каффорае монанди он аз чорпоён
бидињад, ба шарте ки ду оќил баробар будани онро гувоњї
дињанд». (Ал-Моида: 95).
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Ман акнун шуморо ба Худо ќасам медињам, оё њамин
мардон ба хотири љилавгирї аз хунрезии мусалмонон ва
ислоњи истилофашон сазовртар аст ва ё њукмашон дар бораи
харгўше, ки ќимати он ба рубъи дирњам намерасад?

Гуфтанд: Балки дар љилавгирї аз хунрезї миёни
мусалмонон ва ислоњи ихтилофашон.

Баъд гуфт: Оё ин масоил бароятон њал шуд? Гуфтанд: Бале.
Гуфт: Ва аммо ин ќавлатон, ки Алї (р) љангид ва каниз

нагирифт, мисле ки њазрати Расули Худо (с) мељангид ва каниз
мегирифт. Оё шумо инро меписандед, ки модаратон Оиша (р)-
ро каниз гиред ва ўро ба гунае ки канизњо њалоланд, ўро барои
худ њалол бидонед?!

Агар бале бигўед, кофир мешавед ва агар модари мо нест,
бигўед њам, кофир мешавед. Аллоњ субњонању ва таъоло
мегўяд: Паёмбар барои мўъминон аз нафсњояшон бењтар аст
ва њамсарони Паёмбар модарони мўъминон њастанд (Ањзоб,
6). Бинобар ин барои худ он чї биписандед, баргузинед.

Баъд гуфт: Оё аз ин масоил њам халос шудем?
Гуфтанд: Бале. Гуфт: Аммо ин ќавлатон, ки Алї (р) лаќаби

амирулмўъминин буданро аз худ дур сохт. Дар ин бора бояд
гуфт, ки њазрати Расули Худо (с) дар рўзи Њудайбия, ваќте аз
мушрикин хост, ки дар паймони сулњ ин љумларо нависанд:
Муњаммад Расулуллоњ. Онњо ба ин љумла розї нашуданд ва
гуфтанд, ки агар мо ба рисолати ту имон меовардем, туро аз
рафтан ба Байтуллоњ монеъ намешудем ва ба душманиат
намепардохтем. Валекин бинавис “Муњаммад ибни
Абдуллоњ”. Њамон буд, ки њазрати Расули Худо (с) хости
онњоро пазируфт ва гуфт: Ќасам ба Аллоњ, ки ман бо вуљуди
такзиби шумо Паёмбари Худо њастам. Оё аз ин масоил њам
халос шудем?

Гуфтанд: Бале.
Натиљаи ин гуфтугў, ки дар он њазрати Абдуллоњ ибни

Аббос далелњои устувор ва њуљљати ќавї ирода дошт, он шуд,
ки аз ин љумла бист њазор нафар дубора ба сафи њазрати Алї



142

(р) пайваст ва боќї чањор њазори дигар аз рўи инод ва рўйтобї
аз њаќ бар мавќифи худ исрор варзида боќї монданд.

Њазрати Абдуллоњ ибни Аббос дар роњи тањсили илм аз
њељ гуна саъйу талош дареѓ нанамуд ва дар ин роњ ба
мушкилоти зиёде тоќат кард ва дар тўли зиндагии он њазрат
(с) аз сарчашмаи зулолаш об нўшид.

Ваќте Расули Худо (с) ба љивори Њаќ пайваст, ба баќияи
боќимонда уламои сањоба рўй овард ва аз онњо касби илм ва
дониш намуд.

Вай дар бораи хештан сухан ба миён оварда гуфт: Ваќте
иттилоъ меёфтам, ки дар назди фалон сањоба њадисе аз Расули
Худо (с) њаст, ќабл аз ќайлула намудани вай ба дарвозааш
меомадам ва чодари хештан дар погањи дараш пањн мекардам
ва бод хоку хошокро бар сару рўям пароканда месохт. Агар
мехостам, ки аз вай иљоза бигирам, бидуни шак бароям иљоза
медод. Вале ман ин корро ба хотири он менамудам, то хотираш
хуш созам ва чун ваќте аз хона берун мешуд, маро ба ин њол
медид ва мегуфт: Эй писарамаки Расули Худо (с) чї омиле
туро ба ин љо овардааст? Чаро аз пайи ман касеро
нафиристодї, ки ман ба њузурат меомадам?

Ва ман мегуфтам: Ман сазовор барои омадан назди ту
њастам, чун бояд назди илм рафт, на он ки илм назди мо биёяд
ва баъд ўро аз он њадис мепурсидам.

Њамон тавре, ки Ибни Аббос (р) худро барои илм њосил
намудан хору залил месохт, ќадри уламоро баланд медошт.

Ваќте Зайд ибни Собит котиби вањй ва сарњалќаи уламо
дар ќазо ва фиќњ ва ќироат ва фароиз ќасди савор шудан бар
маркаби худ менамуд, ин љавони њошимитабор Абдуллоњ ибни
Аббос (р) дар баробари вай чун ѓулом дар баробари Хоља
меистод ва рикобашро мањкам мегирифт ва зимоми
маркабашро ба даст медошт.

Зайд ба ў гуфт: Эй писарамаки Расули Худо (с), ин корро
бигзор.

Ибни Аббос (р) гуфт: Ба мо амр шудааст, ки бо уламои
худ чунин кунем.
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Зайд (р) ба вай гуфт: Дастатро ба ман нишон дењ.
Њазрати Аббос (р) дасти худро берун кашид. Њазрати Зайд

(р) худро хам кард ва дасташро гирифта бўсид ва гуфт: Ба мо
амр шудааст, ки ба ањли байти Паёмбар (с) чунин кунем.

Ибни Аббос (р) он ќадар ба илм рўй овард ва онро касб
кард, ки уламои барљастаро њайрон сохт.

Масруќ ибни Аљдаъ яке аз тобеъини бузург дар бораи
њазрати Абдуллоњ ибни Аббос (р) гуфтааст: Ваќте Абдуллоњ
ибни Аббос (р)-ро медидам, бо худ мегуфтам: Ў зеботарини
мардум аст. Ваќте баёни ўро мешунидам, бо худ мегуфтам:
Фасењтарини мардум аст ва ваќте сўњбат менамуд, бо худ
мегуфтам, ки олимтарини мардум аст. Ваќте њазрати Ибни
Аббос (р) илмро, ки ба он њирс дошт, ба пояи камол расонид,
худ муаллим шуд, ки мардум аз вай илм меомўхтанд.

Ба ин тартиб, хонаи вай ба донишгоњ мубаддал шуд, ки
мусалмонон аз он илм њосил менамуданд ва танњо фарќе, ки
дар миёни донишгоњи вай ва донишгоњи ин аср вуљуд дорад,
ин аст, ки дар донишгоњи вай як устод ва дар донишгоњи асри
имрўза садњо устод кор мекунанд. Яке аз ёрони ў њикоят
намуда мегўяд: Ман як њалќае аз њалќањои дарси Ибни Аббос
(р)-ро дидам, ки агар њамаи Ќурайш ба он ифтихор кунад, љо
дорад. Ман љамъи зиёде аз мардумро дидам, ки дар роње, ки
ба хонаи вай мерасид, љамъ шуда буданд, то он љо ки дар кўча
љой набуд ва роњро бар рањгузарон баста буданд. Ман назди
вай даромада аз љамъ шудани мардум бар дарвозааш ўро огоњ
сохтам. Вай гуфт: Ба ман оби вузў бигир. Чун вузў намуд,
нишаст ва гуфт: Берун шав ва ба мардум эълон кун: Касоне,
ки аз Ќуръон ва њуруфи он савол доранд, дохил шаванд.
Мардум ба андозае омаданд, то он ки дохили хона ва утоќњо
пур шуд. Ишон њељ саволро накарданд, магар он ки посухи
онро гирифтанд ва аз саволашон маълумоти изофї низ
барояшон дод ва баъд барояшон гуфт: Љойро барои
бародаронатон холї намоед ва роњро барояшон боз кунед.
Ишон берун шуданд.
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Баъд ба ман гуфт: Берун шав ва ба онњо бигў: касоне ки
аз тафсир ва таъвили Ќуръон савол дошта бошанд, дохил
шаванд. Берун шудам ва ба онњо гуфтам. Мардум ба андозае
омаданд, то он ки дохили хона ва утоќњо пур шуд. Ишон њељ
саволро накарданд, магар он ки посухи онро гирифтанд ва аз
саволашон маълумоти изофї низ барояшон дод ва баъд
барояшон гуфт, љойро барои бародаронатон холї намоед ва
роњро барояшон боз кунед, ишон берун шуданд.

Баъд ба ман гуфт: Берун шав ва ба ишон бигў: Касоне ки
аз њалол ва њаром ва фиќњ савол доранд, дохил шаванд. Берун
шудам ва барояшон гуфтам: Боз мардум ба андозае омадаанд,
то он ки дохили хона ва утоќњо пур шуд. Ишон њељ саволро
накарданд, магар он ки посухи онро гирифтанд ва аз
саволашон маълумоти изофї низ барои ишон дод ва баъд ба
ишон гуфт: Љойро барои бародаронатон холї намоед ва роњро
барои ишон боз кунед. Ишон берун шуданд.

Боз ба ман гуфт: Берун шав ва ба ишон бигў, касоне ки аз
фароиз ва амсоли он савол дошта бошанд, дохил шаванд.
Чунин кардам ва ба андозае омаданд, то он ки дохили хона
ва утоќњо пур шуд. Ишон њељ саволро накарданд, магар он
ки посухи он гирифтанд ва аз саволашон маълумоти изофї
низ ба ишон дод ва баъд ба онњо гуфт: Љойро барои
бародаронатон холї намоед ва роњро барояшон бозкунед, ишон
берун шуданд.

Боз ба ман гуфт: Берун шав ва касоне, ки аз луѓати арабї
ва шеър ва каломњои мушкили арабї савол дошта бошанд,
дохил шаванд. Амри ўро ба љо овардам ва ба андозае омаданд,
то он ки дохили хона ва утоќњо пур шуд. Ишон њељ саволро
накарданд, магар он ки посухи онро гирифтанд ва аз
саволашон маълумоти изофї низ барояшон дод ва баъд ба онњо
гуфт: Љойро барои бародаронатон холї намоед ва роњро
барояшон боз кунед. Ишон берун шуданд.

Ровии хабар мегўяд: Агар њамаи Ќурайш ба ин шахс
ифтихор кунад, љои он дорад, ки мояи фахри њамаи онњо бошад.
Гўё њадафи Ибни Аббос (р) аз ин кор ин будааст, ки вай
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хостааст, ки илм бояд бо гузашти айём тавзењ шавад, то чунин
њолати издињом, ки феълан ба вуљуд омадааст, рух надињад.

Бинобар ин, њар њафтае як рўз менишаст ва дар ин љуз аз
тафсир аз улуми дигар ёдоварї намекард ва як рўзро барои
баёни ањкоми фиќњ як рўзро барои зикри ѓазвањои њазрати
Расули Худо (с), як рўзро барои зикри шеър ва як рўзро барои
зикри њодисањо ва рўйдодњои миллати араб. Ва њељ олиме дар
њалќаи дарсии вай наменишаст, магар он, ки ба илму дониши
вай тан медод ва њељ пурсанда аз вай савол намекард, магар
он ки ўро бањри илм меёфт. Бо вуљуди ин, он ки вай хурдсол
буд, ба сабаби фазл, илм ва фиќњ, ки дошт, ба сифати
мушовири хулафои рошидин кор мекард. Ваќте агар масоиле
ва ё мушкилие барои њазрати Умар ибни Хаттоб пеш меомад,
вай бузургони сањобагонро даъват мекард ва Абдуллоњ ибни
Аббос (р) низ дар љумлаи ин љамъ шомил буд. Ваќте ишон
њузур меёфтанд, Абдуллоњ ибни Аббос (р)-ро дар садри маљлис
менишонд ва ба вай ќадру манзаллати хос ќоил буд ва ўро ба
худ наздик месохт ва ба ў мегуфт: Барои мо мушкилие пеш
омада ва туро ба њалли он даъват намудаем.

Боре њазрати Умар (р) ба иллати муќарраб сохтани вай
ба хештан ва нишондани вай њамроњи бузургон дар њоле ки
тозаљавоне беш набуд, мавриди сарзаниши љамъе аз асњоб
ќарор гирифт. Вай дар љавоб ба ишон гуфт: Љавон аст, аммо
шахсияти бузургонро дорад. Ба љавоби саволатон забони дароз
дорад ва ќалбаш пур аз дониш аст.

Бо он ки Ибни Аббос (р) ба назди хоссон мерафт, то онњо
аз илму дониши ў нафъ баранд ва ба онњо дарси фиќњ
омўзонад, вале ин амр ўро ба ин вонамедошт, ки њаќќи оммаро
фаромўш намояд. Вай барои онњо маљолиси вазъ ва иршод ва
зикрро доир менамуд. Дар љумлаи мавъизањои вай, ки дар
хитоб ба гунањкорон баён дошта, омадааст: Эй гунањкор,
набояд аз оќибати гуноњат амин бошї ва бидон, ки паёмади
гуноњ сахттар аз худи гуноњ аст ва бидон, ки шарм накардан
аз малоик, ки дар тарафи рост ва чапи ту ќарор доранд ва ту
аз ишон њаё намекунї, муртакиби гуноњ мешавї, камтар аз
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гуноњ нест, ки ту муртакиби он мешавї. Ва хандидан ба гуноњ
ва намедонї, ки Худованд бо ту чї хоњад кард, бузургтар аз
гуноњ аст, ки ту муртакиби он мешавї. Ва хушнудї ба гуноњ
ваќте, ки ба он зафар ёбї, бузургтар аз гуноњ аст, ки муртакиби
он мешавї. Ва ѓамгиниат бар гуноњ, ки тасмими он гирифтї
ва баон даст наёфтї, бузургтар аз гуноњ аст, ки тасмими он
гирифтаї. Аз боде, ки пардаатро дар њоли иртикоби гуноњ ба
њаракат медарорад, битарсию ќалбат аз Худованд, ки ба њама
розњои пинњонї ва ошкор огоњ аст, ба тапиш наёяд, сахттар
аст аз гуноње, ки ту муртакиби он мешавї.

Эй гунањкор: Медонї, ки гуноњи њазрати Аюб (а) ваќте
Худованд ўро дар мол ва љонаш мавриди озмоиш ќарор дод,
чї буд? Гуноњаш ин буд, ки ситамдидае аз вай барои дафъи
ситам кўмак хост, вай кўмак накард.

Ибни Аббос аз онњое набуд, ки ќавл дошта бошаду амал
ва аз онњое набуд, ки мардумро ба некї амр кунаду худ
накунад, балки вай рўзадори рўз ва шабзиндадори шаб буд.

Абдуллоњ ибни Малик аз вай ривоят намуда гуфтааст:
Њазрати Ибни Аббос (р)-ро аз Макка то Мадина дар сафар
њамроњї намудам. Ваќте дар љое пойин мешудем, вай бахше
аз шабро бармехест ва ибодат мекард ва баќияи мардум аз
шиддати хастагї ба хоб рафта буданд.

Ман шабе ўро дидам, ки ин оят мехонд: («Ва ба ростї
сакароти марг фаро расид. Ин њамон аст, ки аз он гурез доштї»
Ќоф: 19). Вай пайваста ин оятро ба такрор мехонад ва бо
садои баланд мегирист, то он ки шаб рўз шуд.

Баъд аз ин њама авсофи нек бояд инро бидонем, ки
Абдуллоњ ибни Аббос (р) зеботарини мардум буд ва чењраи
тобон дошт ва дар дилњои шаб аз тарси Худо мегирист, то
љое, ки љўбори ашк дар рухсорањояш падид меомад.

Вай ба ќуллаи азамати илм расида буд. Ба тавре ки дар
яке аз солњо њазрати Муовия ибни Абусуфён ба ќасди њаљ
берун шуд ва дар њамон сол Абдуллоњ ибни Аббос (р) низ ба
ќасди њаљ баромад. Вай на ходиму њакам дошт ва на аз маќом
ва манзалати аморат бархўрдор буд. Њазрати Муовияро
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ќофилае аз надимонаш ва хосони давлаташ њамроњї менамуд.
Аммо њазрати Абдуллоњ ибни Аббос (р)-ро ќофилае аз
толибилмон њамроњї менамуданд, ки болотар аз ќофилаи
халифа ва амир буд.

Њазрати Абдуллоњ ибни Аббос (р) њафтоду як сол умр дид,
ки дар ин муддат дунёро пур аз илму њикмат сохт ва дарси
таќво ва парњезгорї омўхт. Ваќте аљалаш фаро расид ва ба
лиќоуллоњ пайваст, Муњаммад ибни Њанафї њамроњ бо баќияи
асњобе, ки дар ќайди њаёт буданд ва бузургон тобеъин љанозаи
ўро хонданд ва дар асное, ки хок бар ќабраш меандохтанд, аз
ќорї шуниданд, ки ин оятњоро мехонад «Эй рўњи боитминон!
Хушнуд ва писандида ба сўи Парвардигорат бозгард. Ва дар
силки бандагони ман ворид шав. Ва дар бињишт ќадам бигзор».

(Фаљр, 30).
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НЎЪМОН ИБНИ МУЌАРРИНИ МУЗАНЇ

Ќарияњои ќабилаи Музанї дар ќариби Ясриб, дар хате,
ки шоњроњи умумии Макка ва Мадинаро бо њам васл месозад,
ќарор дорад. Њазрати Расули Худо (с), ваќте ба Мадина
њиљрат намуд, ахбор ва гузоришоти даъвати вай аз тариќи
касоне, ки дар миёни Мадина ва ќабилаи Музанї рафтуомад
доштанд, пайињам мерасид ва љуз хайр ва некўї њарфе аз
даъвати вай намешуниданд. Дар яке аз шомгоњон сардори
ќабилаи Музанї, Нўъмон ибни Муќаррин њамроњ бо
бародарон ва бузургони ќавмаш дар бошишгоњи худ нишаста
буд ва ба онњо гуфт: Эй ќавм, ќасам ба Худо, мо аз Муњаммад
(с) љуз хайр чизе надидаем ва аз даъваташ љуз паёми рањмат
ва эњсон ва адл чизе нашунидаем. Моро чї шудааст, ки дар
ќабули ин амр сустї намоем, дар њоле, ки мардумони дигар
ба ќабули даъвати вай мешитобанд? Баъд изофа намуд: Аммо
ман тасмим баон гирифтам, ки фардо ба сўњбаташ шарафёб
гардам. Агар касе аз шумо майли рафтан бо манро дошта
бошад, худро омода созед.

Њарфњои Нўъмон дар дили ин љамъи некнињод таъсир кард.
Њамин ки шаб рўз шуд, дањ тан аз бародаронаш њамроњ бо
чањорсад тан аз пањлавонони ањли ќабилаи Музайна худро
барои рафтан ба Ясриб барои мулоќот бо њазрати Расули Худо
(с) ва мушарраф шудан ба дини Ислом омода сохтанд. Магар
он ки Нўъмонро њаё омад аз ин ки бо ин љамъи бузург дастхолї
ба њузури Расули Худо (с) биравад ва тўњфа ва њадя ба даст
надошта бошад.

Он сол ќањтї ва хушксолии шадид ќабилаи Музайнаро
фаро гирифта буд, ки на зироат монда буд ва на чорво. Њазрати
Нўъмон ибни Муќаррин барои омода намудани тўњфа ва њадя
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ба хонаи худ ва бародаронаш сар зад ва чанд гўсфандеро, ки
аз њамлаи ќањтсолї ба љо монда буд, бо худ гирифта бурд, то
онро ба љаноби њазрати Расули Худо (с) таќдим намояд ва
исломи худро дар пеши рўи он њазрат (с) эълон кунад.

Аз мусалмон шудани Нўъмон ибни Муќаррин ва ќавмаш
хушї ва сурур саросари Ясрибро фаро гирифт. Чун ќабл аз
ин бар њељ як аз хонањои араб чунин пеш наомада буд, ки дањ
бародар аз як падар њамроњ бо чањорсад пањлавон ба дини
Ислом пайваста бошад.

Њазрати Расули Худо (с) аз имон овардани Нўъмон ибни
Муќаррин нињоят хушњол ва масрур шуд ва Худованд аз вай
он чанд гўсфандеро, ки ба унвони тўњфа бо худ оварда буд,
пазируфт ва дар бораи он Ќуръон нозил сохт ва фармуд:
«Бахше дигар аз арабњои бодия ба Худо ва ќиёмат имон
доранд ва он сирро харќ мекунанд, ки сабаби таќарруб ба
Худо ва дуъои Паёмбар медоданд. Бидонед, ки њамон боиси
таќаррубашон хоњад буд ва Худованд бу зудї онњоро ба
рањмати худ восил хоњад кард, зеро Худованд омурзандаи
мењрубон аст». (Тавба: 99). Ба ин тартиб, Нўъмон ибни
Муќаррин дар зери парчами њазрати Расули Худо (с) даромад
ва бидуни таъхир ва кўтоњї дар њамаи ѓазавоташ ширкат
намуд. Ваќте ки хилофат ба њазрати Абубакри Сиддиќ (р)
расид. Нўъмон ибни Муќаррин ва ќавмаш Музайна
мардонавор дар пањлўи вай истода ва дар саркўби фитнаи аз
дин бединшавї ќањрамонии бемисл аз худ нишон дод.

Аммо ваќте даври хилофати њазрати Умари Форуќ (р)
фаро расид, Нўъмон ибни Муќаррин чунон шањкорї аз худ ба
љо гузошт, ки таърих барои њамеша аз он ба забони тањсин
ёдоварї намуда ва онро намуна аз ифтихори мусалмонон ба
њисоб меоварад.

Андак ќабл аз вуќўъи љанги Ќодисия Саъд ибни Абиваќќос
ќумандони лашкари мусалмонон њайатеро тањти роњбарии
Нўъмон ибни Муќаррин ба назди Кисро Яздигурд фиристод,
то ўро ба Ислом даъват намояд. Ваќте ишон ба пойтахти Кисро
расиданд, аз вай иљозаи мулоќот хостанд. Кисро ба ишон
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иљозаи мулоќот дод. Баъд тарљумонро хост ва ба ў гуфт: Ба
онњо бигў, ки чї омиле шуморо ба диёри мо оварда ва шуморо
ба љанги алайњи мо фирефта сохтааст? Шояд омили тамаъ ва
љуръататон алайњи мо ин бошад, ки мо дар натиљаи
машѓулиятњое, ки доштаем, нахостем ба шумо даст ёзем...

Нўъмон ибни Муќаррин ба ёрони худ рўй гардонид ва
гуфт: Агар иљоза бидињед, ман ба ў љавоб дињам ва агар касе
њам хоста бошад, бо вай сухан гўяд, ман вайро бар худ
муќаддам медорам. Њама гуфтанд: Ту худ љавоби ўро бидењ.
Баъд њама ба Кисро рўй оварда гуфтанд: Ин шахс намояндагї
аз мо бо ту сўњбат мекунад ба њарфаш гўш фаро дењ.

Нўъмон Худоро њамду сано гуфт ва бар Паёмбараш (с)
дуруд фиристод ва гуфт: Худованд бар мо рањм намуд, ки
Паёмбаре ба мо ирсол дошт, то моро ба роњи хайр рањнамої
намуда ва ба он амр фармояд ва шар ва бадиро барои мо
нишон дињад ва аз он моро манъ дорад ва барои мо ваъда
додааст, ки агар мо ин даъвати ўро бипазирем, Худованд
хайри дунё ва охиратро насиби мо мекунад.

Њамон буд, ки дере нагузашта Худованд зиндагии танги
моро ба кушоиш ва зиллатамонро ба иззат ва душманиамонро
ба бародарї ва рањмат иваз намуд ва ба мо амр намудааст,
ки мардумро ба он чи, ки дар он салоњ ва манфиаташон аст,
даъват намоем ва ин даъватро аз касоне оѓоз намоем, ки дар
љавори мо ба сар мебаранд. Аз ин рў, мо шуморо ба доњил
шудан дар дини хештан даъват мекунам. Ин дин оине аст, ки
њама хубињоро хуб гуфта ва ба он ташвиќ менамояд ва њама
бадињоро бад гуфта ва аз он барњазар медорад ва ин дин
пайравони худро аз торикињо ва љавру ситами куфр ба нур ва
адл ва имон мекашонад. Агар даъвати маро дар дохил шудани
худ ба Ислом бипазиред, дар миёни шумо китоби Худоро
мегузорем, то мувофиќи он зиндагии худро ба роњ монед ва
мувофиќи ањкоми он амал кунед ва мо ба диёри худ
бармегардем ва шумо медонеду коратон. Агар аз ќабули
Ислом сар боззанед, аз шумо љизя дарёфт намуда ва дар
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њимояти мо ба сар хоњед бурд ва агар аз додани љизя њам
худдорї намоед, ба љанг алайњи шумо хоњем пардохт.

Яздигурд аз шунидани ин њарфњо сахт ба хашм омад ва
гуфт: Ман њељ миллатеро дар рўи замин суроѓ надорам, ки
бадбахттар аз шумо ва камшумортар аз шумо бошад ва дар
парешонї ва ихтилоф ба мисли шумо ва њолашон бадтар аз
шумо бошад. Шумо миллате будед, ки зимоми умуратонро ба
дасти волиёни атроф гузошта будем, ки итоат ва байъататонро
барои мо мегирифтанд. Баъди андаке аз хашми худ коста ва
гуфт: Агар тангии иќтисодї шуморо ба омадан ба диёр мо
маљбур сохта бошад, дастур медињам, то ба шумо маводи
хўрока ба андозае дода шавад, ки хушксолї ва ќањтиатон поён
ёбад ва сарон ва бузургони ќавматонро либос медињам ва аз
љониби худ ба шумо касонеро муќаррар мекунам, ки бо шумо
рафтори нарм кунанд.

Марде аз миёни њайати мусалмонон сухани вайро тавре
рад намуд, ки оташи ѓазаб ва хашмро дар дили вай тоза кард
ва гуфт: Агар ин ќонун намебуд, ки њайатњо кушта
намешаванд, њатман шуморо ба ќатл мерасонидам. Аз љоятон
бархезед, шумо назди ман њаќќи њељ чизеро надоред ва ба
рањбаратон бигўед, ки ман Рустамро барояш хоњам фиристод,
то ўро њамроњ бо шумо дар сангари Ќодисия дафн созад. Баъд
дастур дод, то халтаи пур аз хок оварданд ва дар пеши рўяш
гузоштанд ва ба яке аз посдоронаш гуфт: Ин хокро бардоред
ва бар гардани шарифтарин фарди ин њайат биёвезед ва баъд
ўро дар пешопеши худ дар миёни мардум ба роњ андозед, то
барояшон дарси ибрат гардад ва ба ин њолат ишонро аз шањр
берун кунед. Посдоронаш халтаи хокро гирифта омаданд ва
гуфтанд: Калонтарини ин њайат кист? Осим ибни Амр пешдастї
намуд ва гуфт: Ман раёсати ин њайатро ба ўњда дорам.

Халтаи хокро бар гарданаш овехтанд, то он ки аз Мадоин
берун шуданд ва баъд он хокро бар шутури худ бор кард ва
онро гирифта ба Саъд ибни Абиваќќос бурд ва ба ў мужда
дод, ки анќариб Худованд диёри Форсро ба дасташон фатњ
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хоњад кард ва хокашонро дар зери суми аспњояшон ќарор
хоњад дод.

Баъд набарди сахте дар Ќодисия ба роњ афтод ва
сангарњои он пур аз љасадњои лашкари Кисро гардид.

Форсњо аз шикасти худ дар Ќодисия ибрат нагирифтанд,
балки худро барои як љанги шадид, ки дар њудуди як лаку
панљоњ њазор нафар љангї буд, муљањњаз сохтанд.

Њазрати Умари Форуќ (р) аз ин соз ва барги љанги онон
иттилоъ ёфт ва тасмим ба он гирифт, ки худ шахсан сарварии
онро ба даст гирад ва ба љабњаи љанг биравад. Вале бузургони
мусалмонон ўро аз ин азмаш боздоштанд ва ба вай машварат
доданд, ки ќумандони ќобили эътимодеро ба ин кори бузург
интихоб намояд. Њазрати Умар (р) ба ишон гуфт: Шахсеро,
ки битавонад аз ин марз дифоъ кунад, бароям пешнињод кунед,
то ўро ба ин вазифа эъзом дорам.

Гуфтанд: Эй амиралмўъминин, ту худ ба ањволи лашкари
мусалмонон хубтар доної.

Гуфт: Ќасам ба Худо њароина бар лашкари мусалмонон
касеро муќаррар хоњам кард, ки ваќте ду лашкар, куфр ва
Ислом бо њам рў ба рў шаванд, бар нўгњои найза сабќат гирад,
ки вай иборат аз Нўъмон ибни Муќаррин аст.

Гуфтанд: Интихоби дуруст ва баљост. Биноан, унвони вай
навишт ва гуфт: Аз тарафи бандаи Худо Умар ибни Хаттоб
ба Нўъмон ибни Муќаррин. Аммо баъд: Аз он љое, ки ба ман
иттилоъ расидааст, ки љамъиятњои анбўње аз Аљом барои
рўёрўии шумо дар шањри Нањованд гирд омадаанд. Ваќте ин
номаам ба ту бирасад, ба амри Худо ва умед ба кўмак ва
нусрати Аллоњ њамроњ бо мусалмононе, ки бо туанд, њаракат
кун. Эњтиёт кун, ки онњоро ба љое набарї, ки сабаби азияташон
гардад. Ба хотири он ки як мусалмон назди ман бењтар аз сад
њазор динор аст. Вассалому ъалайка.

Нўъмон њамроњ бо лашкараш ба љанги душман ба роњ
афтод ва дастањои иттилоашро ба хотири дарёфти хабар ва
ањволи роњ, пеш аз худ фиристод. Ваќте дастањои иттилоотї
ба Нањованд наздик шуданд, аспњояшон аз рафтан бозистод,
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њар ќадар сайъ намуданд, аспњои худро ба пеш ронданд, гоме
барнадоштанд. Њамон буд, ки аз аспњои худ фуромаданд, то
бубинанд, ки чї иттифоќе афтодааст, ки аспњо ба пеш гом
барнамедоранд. Дарёфтанд, ки дар сумњои аспон хорњои
оњанин, шабењ ба мехњо фурў рафтааст ва чун ба замин назар
афканданд, диданд ки аљамињо хорњои оњанинро дар роњњое,
ки ба Нињованд мебарод, насб намудаанд, то ќувваи пиёда ва
савораашон натавонанд аз он бигузоранд ва ба Нањованд
бирасанд.

Дастањои иттилоотии Нўъмонро аз дидашон огоњ сохтанд
ва аз вай хостанд, ки дар љињати њалли ин мушкил ба ишон
машварат дињад, ки чи кор кунанд. Нўъмон ба ишон дастур
дод, ки дар љойњои худ биистанд ва шаб оташ бияфрўзанд, то
душман онњоро бубинад ва дар чунин фурсат душман ба ин
фикр хоњад шуд, ки мусалмонон аз ишон тарсидаанд ва дар
баробарашон шикаст хўрдаанд ва ба ин тартиб душманро
фиреб дињанд. Он гоњ љуръат мекунанд, ки онњоро таъќиб
кунанд ва ба ин асос душман худ оњанњои хордорро, ки дар
роњњо насб кардаанд, бармечинад, то худ аз он бигузарад. Ин
њила бар форсњо коргар афтод. Њамин ки диданд гурўњњои
иттилоотии мусалмонон натавонистанд аз минтаќаи хорњои
оњанин бигузаранд, пиндоштанд, ки акнун ишон шикаст
хўрдаанд ва бояд онњоро аз пай таъќиб намуд. Њамон буд, ки
ба касони худ дастур доданд, то роњро аз вуљуди хорњои
насбшуда пок кунанд.

Њамин ки роњњо поксозї шуд, мусалмонон бо як њамла
тавонистанд бар ин роњњо даст ёбанд ва онро ба даст гиранд.
Нўъмон ибни Муќаррин лашкари худро дар нуќтањои баланд
бар Нањованд таваќќуф дод ва тасмим гирифт, ки њамлаи
ногањониро бар душман сурат дињад. Аз ин рў, ба
муљоњиддини худ гуфт: Ман се бор такбир мегўям, ваќте
такбири аввалро гуфтам, бояд онњое, ки худро тайёр
накардаанд, омода созанд ва чун такбири дуввумро гуфтам,
бояд њар кадом аз шумо силоњашро бар камар бандад. Ваќте
такбири саввумро гуфтам, худ бар душман њамла кунам ва
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шумо бояд аз пайи ман ба душман њамла кунед. Нўъмон ибни
Муќаррин њар се такбири худро бигуфт ва ба сафњои душман
њамла бурд ва чун шер бар онњо юриш бурд ва лашкари
мусалмонон аз пайи вай даромаданд. Љанги шадиде дар миёни
ду тараф даргирифт, ки шояд таърихи љангњо камтар назири
онро ба ёд дошта бошад.

Лашкари форсњо сахт шикаст хўрданд ва титу пароканда
шуданд ва куштањояшон кўњу даштро пур кард ва хунњояшон
дар роњњо ва кўчањо љорї шуд. Чун аспи Нўъмон ибни
Муќаррин аз фарози хунњо мегузашт, ногањон пояш лаѓжид
ва ба замин афтод ва баъд худи Нўъмон низ захмї шуд.
Бародараш парчам аз дасти вай бигирифт ва чодари худ ба
рўи вай андохт ва шањодаташро аз мусалмонон пўшида дошт.

Ваќте пирўзии бузург, ки баъд ба номи “Фатњу-л-футуњ”
шўњрат ёфт, насиби мусалмонон гардид. Лашкари пирўз,
сарлашкар ва размандаи худ Нўъмон ибни Муќарринро
љустуљў намуданд. Бародараш омад ва чодар аз рўи вай
бардошт ва гуфт: Ин аст сарлашкари фотењи шумо, ки
Худованд чашмашро бо фатњи шумо равшанї бахшид ва
зиндагиашро ба шањодат пойин дод.
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СУЊАЙБИ РУМЇ

Аз мо љамъи мусалмонон кист, ки Суњайби Румиро
нашиносад ва ба бахше аз саргузашти зиндагии вай огањї
надошта бошад? Аммо он чиро, ки бисёре аз мо намедонад,
ин аст, ки Суњайб румї набуд, балки Суњайб араби холис буд,
ки падараш аз ќабилаи Нумайр ва модараш аз ќабилаи Бани
Тамим буд ва ин ки чї гуна Суњайб ба Румї нисбат ёфтааст,
достоне дорад, ки таърих онро нигањ дошта ва њифз намудааст.
Дар њаволии ду дања ќабл аз биъсат ё Синон ибни Молики
Нумайрї аз тарафи Кисро, императори Форс зимоми умури
шањри Айларо ба даст дошт ва мањбубтарини фарзандонаш
тифле буд, ки умраш аз панљ сол зиёд набуд ва Суњайб ном
дошт. Суњайб чењраи тобон ва мўи тиллої дошт. Писарбачае
буд њушёр ва шўхмиљоз, дар чашмонаш осори наљобат ва
зиракї медурахшид. Дар пањлўи ин ду сифат вай хуштабъ ва
ширинзабон буд ва бо њаракатњо ва њарфњояш осори ѓаму
андўњи салтанатро аз дили падар мезудуд.

Модари Суњайб бо фарзандони кўчак ва љамъе аз ходимон
ва њашами хеш ба ќаряи Сахї, ки дар сарзамини Ироќ љойгир
шудааст, сафар намуд, то андак дар онљо роњат кунад.
Ногањон дастае аз гурўњњои љангљўи лашкари Румї ба ќария
њамла намуданд ва посдоронашро ба ќатл расонида
амволашро ба ѓорат бурданд ва зану фарзандонашро ба асорат
гирифтанд ва дар љумлаи ин асирон Суњайб низ шомил буд.

Суњайбро дар яке аз шањрњои Рум бурда, дар бозори
ѓуломфурўшон ба фурўш расид ва њаводиси рўзгор ўро даст
ба дасти хољагон мегардонид ва хидмати онон менамуд ва
сарнавишти вай ба сони сарнавишти оммаи ѓуломон буд, ки
ќасрњои билоди Румро пур намуда буданд.
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Ин гардиши дањр ба Суњайб фурсати онро мусоид сохт,
то ба ќаъри љомеъаи румиён нуфуз намояд ва аз дохил ба
расму анъанањои онон иттилоъ њосил кунад. Вай ба чашми
сар дид, ки дар дохили ин ќасрњо фањшо ва фасод чї ќадарњо
густариш ёфтааст ва зулмњо ва ситамгарињоро, ки дар он љо
сурат мегирифт, мешунид. Аз ин рў, вай ин љомеаро, љомеаи
паст ва њаќир шумурд ва дар худ нисбат ба он нафрат пайдо
кард. Вай бо худ мегуфт: Чунин љомеъаро љуз тўфон чизи
дигаре пок нахоњад сохт.

Бо вуљуди он, ки Суњайб дар љомеаи Рум рушд ёфта ва
калон шуда буд ва дар миёни ањолии ин диёр зист ва бо вуљуди
ин, ки вай наздик буд забони арабиро фаромўш намояд, вале
бо васфи ин њама вай њаргиз ин матлабро аз ёд набурд, ки вай
аслияти арабї дорад ва аз фарзандони сањроии Араб аст.

Ў њамеша дар шавќи он буд, ки рўзе фаро расад, ки худро
аз асорати ѓуломї озод созад ва аз насими гуворои озодї
нафас бикашад ва бо ањлу ќавми худ бипайвандад ва он чи
ки бештар бар шуур ва шавќи вай ба баргашт ба билоди Араб
меафзуд ин буд, ки вай аз коњин ва коњинони насоро шунида
буд, ки ба яке аз хољагонаш мегуфт: Акнун ваќт ва замони он
фаро расидааст, ки Паёмбаре аз Макка дар љазираи Араб сар
бардорад ва рисолати њазрати Исо (а)-ро тасдиќ намояд ва
мардумро аз торикињо ба сўи нур њидоят кунад.

Баъд барои Суњайб фурсати он муяссар гардид, ки худро
аз ѓуломии арбобони хеш наљот дода, ба сўи Макка,
биъсатгоњи Паёмбари мунтазир роњи фирор пеш гирад.

Ваќте Суњайб дар ин шањр рањли иќомат афканд, мардум
вайро ба хотири вазнинии забон ва мўи тиллоиаш Суњайби
Румї лаќаб доданд. Суњайб бо сардоре аз сардорони Макка,
ки Абдуллоњ ибни Људъон ном дошт, њампаймон гардид ва бо
њам дар шуѓли тиљорат машѓул шуданд ва аз ин роњ хайри
зиёде ва моли касиреро касб намуд. Аммо ин шуѓли тиљорат
ва пешаварї он суханро, ки коњини насронї гуфта буд, аз ёди
Суњайб набурда буд ва њар ваќте, ки сухани вайро ба ёд
меовард, бо шўру шавќ аз худ мепурсид: Ин амр чї ваќте
тањќиќ хоњад ёфт. Дере нагузашт, ки љавоби саволи худро
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пайдо кард. Дар яке аз рўзњо Суњайб аз яке аз сафарњои худ
ба Макка баргашт ва ба ў гуфта шуд, ки Муњаммад ибни
Абдуллоњ (с) ба Паёмбарї мабъус гардида ва ба даъват оѓоз
намуда ва мардумро ба ибодати Худованди воњид ва тарки
бутњо хонда ва онњоро ба адл ва эњсон амр ва аз фањшо ва
мункар нањй мекунад.

Суњайб ба худ гуфт: Оё ин њамон кас нест, ки мардум ба
вай лаќаби Амин додаанд?

Гуфтанд: Бале, вай њамон шахс аст. Суњайб гуфт: Љояш
дар куљост?

Ба вай гуфта шуд: Дар дори Арќам Ибни Абиарќам назди
кўњи Сафо. Аммо эњтиёт кун, ки аз касе Ќурайш туро дар роњи
хонаи вай бубинад. Агар туро бубинанд, чунину чунон хоњанд
намуд ва ту марде њастї бегона ва касе надорї, ки аз ту дифоъ
кунад. Суњайб бо сад эњтиёт роњи хонаи Арќам, дар пеш
гирифт ва бисёр мутаваљљењ буд, ки касе ўро набинад ва чун
ба он љо расид, Аммор ибни Ёсирро дар наздики дарвозаи вай
дид.

Вай ќабл аз ин низ ўро мешинохт. Андаке тардид намуд,
баъд ба вай наздик шуд ва гуфт: Эй Аммор, дар ин љо чї
мехоњї?

Аммор гуфт: Балки ту бигў, ки чї мехоњї?
Суњайб гуфт: Мехоњам бар ин шахс иљозаи духул ёбам ва

њарфе, ки мардумро ба он даъват медињад аз вай бишунавам.
Аммор гуфт: Ман њам њамин матлабро дорам.
Суњайб гуфт: Пас биё, ки бо њам якљо ба баракати Худо

дохил шавем. Суњайб ибни Синои Румї ва Аммор ибни Ёсир
ба њузури њазрати Расули Худо (с) дохил шуданд ва ба
њарфњои Паёмбари Худо (с) гўш доданд. Аз шунидани
њарфњояш нури имон дар ќалбашон тобид ва бо якдигар дар
дароз намудан дастњои хеш барои байъат ва иќрори шањодати
Ло илоња илаллоњу Муњаммаду расулуллоњ сабќат љустанд
ва он рўзро дар назди вай ба сар бурданд ва аз сарчашмаи
зулоли рањнамудњояш љуръањо кашиданд ва аз сўњбаташ
нафъњо бурданд.
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Ваќте шаб рўй овард ва рафту омади мардум кам шуд ва
авзоъ ором гардид, дар њоле, ки њар як аз ин ду чунон нуреро
дар синаи худ љамъ карда буданд, ки ба тобиши њамаи дунё
кифоят кунад, дар торики шаб аз наздаш баромаданд. Суњайб
мисли соири њамфикрони хеш чун Билол, Аммор, Сумайя,
Хаббоб ва ѓайра бањраи худ аз азобу шиканљаи Ќурайшро
дарёфт ва бо оѓўши боз ва пешонии кушода ин њама зањмат
ва ранљњоро пушти сар гузошт ва сабру бурдбориро аз даст
надод, чун медонист, ки роњи љаннат пўшида ба зањмат ва
нороњатињост. Ваќте њазрати Расули Худо ба ёронаш иљоза
дод, ки ба Мадина њиљрат намоянд, Суњайб тасмим гирифт,
ки њамроњ бо њазрати Паёмбар ва Абубакр њамсафар шавад.
Аммо Ќурайш аз тасмими вай огоњ шуд ва монеъ аз расидан
ба орзуяш гардиданд ва касонеро вазифадор кардаанд, ки ўро
зери назар дошта бошанд ва нагузоранд, ки аз дасташон равад
ва пул ва тилло ва нуќраеро, ки аз тиљорати худ ба даст
овардааст, бо худ бибарад.

Баъд аз њиљрати њазрати Паёмбар (с) ва њазрати Абубакр
(р) Суњайб мунтазири дарёфти фурсате буд, то битавонад роњи
фирор пеш гирад. Аммо чашмњои нигањбонон пайваста ба ў
дўхта шуда буд ва њамаи њаракотњои вайро зери назар доштанд.
Суњайб дид, ки чорае барои тањќиќи ин њадаф вуљуд надорад,
лизо даст ба њилае зад, ки аз он тариќ битавонад ба матлабаш
даст ёбад. Дар яке аз шабњое, ки њаво хеле сард буд, рафтан ба
ќазои њољатро зиёд такрор кард ва чунон вонамуд сохт, ки гўё
вай ба бемории исњол гирифтор шуда бошад. Баъзе аз
назоратчиёни вай миёни њам гуфтанд: Хуш бошед, ки Лот ва
Уззо вайро ба бемории исњол гирифтор сохтааст. Ин њарф
бигуфтанд ва ба хобгоњи худ рўй оварданд ва ба хоб рафтанд.
Суњайб аз ин фурсат истифода намуд ва оњиста худро аз
миёнашон кашид ва рў ба сўи Мадина нињод. Дере аз ин фирори
Суњайб нагузашта буд, ки нозирони вай огоњ шуданд ва ба роњ
афтоданд, то он ки тавонистанд ўро дарёбанд.

Ваќте Суњайб донист, ки ишон аз пайи вай равонанд, дар
љойи баланде истод ва тирњои хеш аз ширдони худ берун овард
ва камони худ омода сохт ва гуфт: Шумо хуб медонед, ки
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мисли ман њељ як нишонзане ёд надоред. Ќасам ба Худо, њељ
яке аз шумо ба ман наздик намешавад, магар он ки бо њар
тири хеш фард фарди шуморо аз пой дароварам ва он гоње
агар тирам тамом шавад, бо шамшер то ваќте ки љон дар бадан
дорам, бо шумо хоњам љангид.

Яке аз онњо гуфт: Ќасам ба Худо, туро нахоњем гузошт,
ки ба љон ва моли худ аз дасти мо рањо ёбї. Ту касе будї, ки
ба Макка фаќир ва бенаво омадї ва акнун ба ин њад соњиби
мол ва сарват шудї.

Суњайб гуфт: Ба ман бигўед, агар мол ва сарватамро ба
шумо бигузорам, маро ба роњи худ хоњед гузошт?

Гуфтанд: Бале.
Баъд онњоро ба љое, ки моли худро дар Макка дар хонааш

пинњон намуда буд, рањнамої намуд. Ваќте ба он љо расиданд,
онро ёфта гирифтанд. Суњайб бепарво ва бебок аз моле, ки
дошт ва аз дасташ рафт, шитобон ба сўи Мадина роњ мерафт
ва њар ваќте, ки хастагї оиди њолаш мешуд, шавќи пайвастан
ба њазрати Расули Худо (с) дар дилаш ќувват меандохт. Боз
њаракати худро аз сар мегирифт ва чун ба Ќубо расид, њазрати
Расули Худо (с) ўро дид ва хушї ва сурур дар чењрааш намоён
шуд ва табассумкунон ба ў гуфт: “Рабиња-л-байъу ё Або Яњё,
рабиња-л-байъ” ва ин калимаро се бор такрор намуд. Аз
шунидани ин њарф хушї ва сурур дар чењраи Суњайб намудор
шуд ва гуфт: Ќасам ба Худо, ай њазрати Расули Худо (с), њељ
касе пеш аз ман ба ту наомадааст, то аз ин байъ ба ту хабар
дињад ва њаќиќат ин аст, ки Љабраил (а) туро аз ин ќисса огоњ
сохтааст.

Њаќиќатан, байъи вай фоида намуд ва ин њаќиќатро вањй
осмонї таъйид намуд ва Љабраил (а) бар ин фоида гувоњї
додааст. Ба тавре ки дар бораи Суњайб ин ќавли Аллоњ таъоло
нозил гардида (Баќара: 207). Хушо ба њоли Суњайб ибни Синои
Румї, Худованд ба дараљоти вай бияфзояд.
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АБУДАРДО

Ибни Молик Хазраљї, ки ба кунияи Абудардо машњур аст,
субњ, ваќте аз хоб бархост ва ба сўи бути худ, ки дар гўшаи
болоии хонааш онро насб намуда ва бо либосњои зебо ўро
ороста ва бо атрњои хушбў онро муаттар сохта буд, рафт. Баъд
чодари зебои аз абрешимро, ки яке аз тољирони яманї ба вай
њадя намуда буд, ба рўи он андохт.

Ваќте офтоб баланд шуд, Абудардо хонаро ба ќасди
тиљоратхонаи хеш тарк кард. Дид, ки љодањо ва кўчањои Ясриб
пур аз пайравони Муњаммад (с) аст, ки аз Бадр баргашта ва
дар пеши рўи худ љамъи зиёде аз асиронро гирифта меоваранд.
Аз дидани ишон Абудардо рўй тофт ва тоби дидани онњо дар
худ наёвард. Аммо дере нагузашт, ки бар яке аз љавонони
ишон, ки мансуб ба ќабилаи Хазраљ буд, рўй овард. Аз вай
ањволи Абдуллоњ ибни Равоњаро пурсид.

Ин љавони хазраљї ба ў гуфт: Вай дар љанг ќањрамонии
аљибе аз худ нишон дод ва солим ва ѓоним баргашт ва ба вай
аз њоли Абдуллоњ ибни Равоња итминон дод.

Ин љавон саволи Абудардоро дар бораи Абдуллоњ ибни
Равоња аљиб талаќќї нанамуд. Чун мардум ќабл аз ин низ
медонистанд, ки дар даврони љоњилият дар миёни Абдуллоњ
ибни Равоња ва Абудардо равобити бародархондагї мављуд
буд. Аммо ваќте Ислом омад, Абдуллоњ ибни Равоња
мусалмон шуд ва Абудардо аз он рўй тофт. Аммо ин ихтилоф
дар дин равобити бародархониашонро аз њам нагусаст ва
Абдуллоњ ибни Равоња њамеша ба хонаи Абудардо мерафт
ва аз вай дидан менамуд ва ўро ба дини Ислом даъват мекард
ва раѓбаташро нисбат ба Ислом меафзуд ва таассуф дошт аз
ин, ки рўзе аз умри вай ба ширк ва бутпарастї сипарї гардад.
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Абудардо ба тиљоратхонаи худ омад ва бар курсии
баланде, ки дошт, чањорзону нишаст ва ба хариду фурўши
худ шурўъ намуд. Бархе аз писарбачањои худро амр мекард
ва иддаеро нањй менамуд. Ў намедонист, ки дар ин њол дар
хонаи ў чї мегузарад. Чун дар ин ваќт Абдуллоњ ибни Равоња
ба хонаи дўсти худ Абудардо омада машѓули кори тасмим
гирифтаи хеш буд. Ваќте ба хона расид, дарвозаи онро боз
ёфт ва дид, ки Умми Дардо дар рўи њавлиаш ќарор дорад ва
гуфт: Салому алайка ай бандаи Худо. Умми Дардо гуфт: Ва
алайкум салом ай бародари Абудардо. Абдуллоњ гуфт:
Абудардо куљост? Гуфт: Ба дўкон рафтааст, бармегардад.
Абдуллоњ гуфт: Бароям иљозаи вуруд медињї? Умми Дардо
гуфт: Бо дили фарох ва синаи кушода ва роњро барояш кушод
ва худ ба њуљраи хештан рафт ва ба кор ва бори хонаи хеш
машѓул шуд. Абдуллоњ ибни Равоња дохили хонае шуд, ки
дар он бути Абудардо гузошта шуда буд ва табареро, ки бо
худ оварда буд, бардошт ва ба шикастан ва пора кардани бут
шурўъ кард ва гуфт: Огоњ бояд шуд, њар он чи, ки њамроњи
Худо шарик карда шавад, ботил аст.

Ваќте, ки аз кори пора кардани бут фориѓ шуд, аз хонаи
Абудардо рафт. Умми Дардо дар хонае, ки дар он бут гузошта
шуда буд, дохил шуд, дид, ки бут пора-пора шудааст. Аз
дидани ин манзара шўру фарёд баровард ва рў ва рухсори
худ барканда мегуфт: Эй Ибни Равоња, маро табоњ сохтї. Эй
Ибни Равоња маро табоњ сохтї.

Дере нагузашт, ки Абудардо ба хонаи худ баргашта,
њамсарашро дид, ки гирякунон бар погањи дари утоќе, ки дар
он бут нињода шудааст, нишаст, шўру фарёд намуда ва
аломати хавф бар чењрааш намудор аст.

Абудардо гуфт: Туро чї шудааст?
Гуфт: Бародарат Абдуллоњ ибни Равоња дар набудани ту

омад ва ин корро дар њаќќи бути ту анљом додааст.
Чун Абудардо ба сўи бути худ назар афканд, дид ки пора-

пора шудааст. Аз дидани он хашму ѓазаб саропои вуљудашро
фаро гирифт ва хост, ки интиќоми ин корро аз Абдуллоњ ибни
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Равоња бигирад. Аммо ба зудї ѓазаби вай хомўш гардид ва
дар бораи он чи, ки сурат гирифтааст, андешид ва гуфт: Агар
дар ин бут хайре мебуд, њатман аз худ ин шарро дафъ мекард.

Баъд фавран назди Абдуллоњ ибни Равоња рафт ва ўро
гирифта, њарду ба сўи Расули Худо (с) равон шуданд ва исломи
худро дар мањзари муборакаш эълон дошт ва ба ин тартиб
вай охирин касе буд, ки аз мањаллаи хеш ба Ислом сар нињод.

Аз њамон лањза, ки Абудардо ба Худо ва Паёмбараш имон
овард, ин имон дар рагу пай ва вуљуди вай љой гирифт ва аз
хайре, ки дар ин муддат аз вай фавт шуда буд, изњори надомат
ва пушаймонї менамуд ва дарёфт, ки њамќаторонаш чи ќадар
дар умури дин бар вай сабќат љуста ва аз китоби Аллоњ
маърифат њосил намуда, онро њифз намудаанд ва чї ќадар аз
фазилати ибодат ва таќво, ки онњо барои худ дар диёри вопасин
андўхтаанд, мањрум мондааст. Аз ин рў, вай азм намуд он
чиро, ки аз вай фавт шуда, бо машаќќати тамом онро ба даст
орад ва шабњоро ба хастагињои рўз ба поён расонад, то
битавонад худро ба ин ќофилаи накўкорон ва муњсинон
расонад ва аз онњо сабќат љўяд. Бинобар ин, ба ибодат чунон
рўй овард, ки гўё яксара худро аз дунё ќатъ намудааст ва ба
илм чунон худро машѓул сохт, ки гўё ташнагиаш њељ рафъ
намешавад ва бар Ќуръони карим чунон фурў рафт, ки њамаи
онро њифз намуд ва калимот ва маъонї ва фањми оёташро бо
диќќати фаровон дарк намуд. Ваќте дарёфт, ки пешаи тиљорат
лаззати ибодатро аз вай бозмедорад ва ўро аз маљолиси илм
дур нигањ медорад, бидуни тардид ва таассуф онро тарк гуфт
ва касе дар ин маврид ўро суол намуд, дар љавоб гуфт: Ман
ќабл аз он, ки ба њазрати Паёмбар (с) имон биёварам, пешаи
тиљорат доштам. Ваќте мусалмон шудам, хостам тиљорат ва
ибодати худро як созам, вале њадафам бароварда нашуд. Лизо
пешаи тиљоратро тарк кардам ва ба ибодат рўй овардам.
Ќасам ба Зоте, ки љони Абудардо дар дасти ўст, њушдори он
нестам, ки дар љавори масљид дўкон дошта бошам ва намози
љамоат аз ман тарк шавад ва ман машѓули хариду фурўш
бошам ва рўзона сесад динор фоида ба даст орам. Баъд ба
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сўи пурсанда назар афганд ва гуфт: Ман намегўям, ки
Худованди азза ва љалла тиљоратро њаром ќарор додааст,
аммо дўстдори онам, ки аз љумлаи касоне бошам, ки Худованд
дар бораи онњо фармудааст: Мардоне, ки онњоро машѓул
намесозад Абудардо танњо тиљоратро тарк нагуфта, балки
дунёро тарк гуфт ва аз зебоию таљаллии дунё рўй тофт ва аз
он танњо ба луќмае, ки тавассути он худро аз гуруснагї нигоњ
дорад ва либосе, ки тавассути он бадани худро бипўшонад,
иктифо намуд.

Дар яке аз шабњои зимистонї, ки њаво сахт сард буд, љамъе
бар вай мењмон шуданд. Вай таоми гарме ба онњо фиристод
ва болопўш нафиристад. Ваќте хостанд хоб раванд, дар бораи
надоштани болопўш бо њам машварат карданд, ки чї бояд
кунанд. Яке аз онњо гуфт: Ман назди вай меравам ва аз вай
болопўш талаб мекунам. Дигаре гуфт: Чунин макун, вале
њарфашро нашунид ва назди вай рафт ва дар погањи дари утоќи
вай истод. Дид, ки ба хоб рафтааст ва њамсараш дар назди
вай нишастааст ва бар болои онон љуз чодари нозук, ки на аз
гармо нигањ медорад ва на рафъи сардї менамояд, чизи дигаре
нест.

Ин мард ба ў гуфт: Эй Абудардо, туро мебинам, ки ба
шеваи мо ба хоб меравї (яъне, чизе надорї, ки бар болои худ
гирї). Матоъ ва сомонатон куљост?

Гуфт: Мо дар он диёри дигар њар матоъи арзишманде, ки
пайдо мекунем, мефиристем ва агар дар ин диёр боќї монданї
бошем, њатман чизе аз ин матоъро ба шумо низ мефиристодем.

Матлаби дигар ин, ки ин роње, ки мо ба сўи он диёр дар
пеш гирифтаем, роњест сахт ва душвор, сабукбор дар ин роњ
бењтар аст аз вазнин бор. Бинобар ин, мо бори худро сабук
сохтаем, то битавонем аз он бигузарем ва баъд ба ин мард
гуфт: Њоло матлабамро донистї?

Он мард гуфт: Бале, донистам ва Худованд туро хайр
насиб намояд.

Њазрати Умари Форуќ дар даврони хилофати худ хост,
ўро ба мансабе дар вилояти Шом мансуб созад, вале вай аз
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ќабули он ибо варзид ва чун бар вай исрор намуд, гуфт: Агар
аз ман биписандї, ки баон љо равам, ки мардумро китоби Худо
биомўзам ва суннати Паёмбарашонро таълим дињам ва
имоматиашонро кунам, ин амрро мепазирам. Њазрати Умар
ин хости вай пазируфт ва вайро ба Димишќ равон намуд. Ваќте
баон љо расид, дид ки мардуми он диёр дар айшу хушгузаронї
ѓарќанд. Ин амр ўро сахт афсурда сохт ва мардумро ба масљид
даъват кард ва ба гирди вай љамъ шуданд ва дар миёнашон
бархост ва гуфт:

- Эй ањли Димишќ, шумо бародарони динї ва њамсоядиёр
ва ансори мо алайњи душман њастед. Эй ањли Димишќ, чї чиз
шуморо аз дўстї бо ман ва ќабули насињатам бозмедорад, дар
њоле, ки ман аз шумо чизе талаб надорам. Насињат барои шумо
ва таколифам бар зиммаи дигарон аст. Мебинам, ки уламоятон
ин дунёро тарк мегўянд ва љоњилонатон чизе намеомўзанд.

Шуморо дар њоле мебинам, ки ба дунё рўй овардаед. Дар
њоле, ки Худованд ризќи шуморо худ ба зимма гирифтааст ва
авомири Худоро тарк намудаед. Шуморо чї шудааст, ки
чизњоеро љамъ мекунед, ки онро худ хўрда наметавонед ва
иморатњое бино мекунед, ки худ дар он зиндагї намекунед ва
чизњоеро њавас мекунед, ки ба он намерасед. Миллатњои ќабл
аз шумо низ чунин карданд ва орзуњо дар дил парвариданд.
Аммо дере нагузашта, ки њамаи онњо табоњ шуд ва аз байн
рафт ва орзуњояшон ба хок яксон шуд ва хонањояшон ба
ќабристон мубаддал гашт.

Эй ањли Димишќ, ба ќавми Од бингаред, ки рўи заминро
аз мол ва фарзанд пур карда буданд, чї касе акнун моли аз
худ боќимондаи Одро ба ду дирњам аз ман харидорї мекунад?
Аз шунидани ин мавъизањои вай мардум ба гиря даромаданд
ва шўру фарёди гиряашон фазои масљидро пур кард ва аз
њамон рўз буд, ки Абудардо ба маљолиси ањли Димишќ
рафтуомад мекард ва ба онњо вазъу насињат менамуд ва дар
бозорњояшон мегашт. Ба саволкунандаашон љавоб медод ва
ба љоњилашон дарс меомўхт ва аз њар фурсате барои таълими
онњо истифода мебурд.
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Рўзе гузараш ба љамъияте афтод, ки бар сари марде љамъ
шуда, ўро лату кўб намуда ва носазо мегуфтанд. Ба онњо рўй
оварда гуфт: Чї гап аст?

Гуфтанд: Марде муртакиби гуноњи бузург шудааст.
Гуфт: Ба ман бигўед, агар вай дар дохили чоње меафтод,

шумо вайро аз он берун намесохтед?
Гуфтанд: Бале, чунин мекардем.
Гуфт: На, ўро лат кунед ва на ўро дашном дињед, аммо

ўро панду насињат намоед ва Худоро шукр гузоред, ки шуморо
ба гуноње, ки вай муртакиб шудааст, мубтало насохтааст.

Гуфтанд: Оё ўро њам бад намебинї?
Гуфт: Корашро бад мебинам, њамин ки аз он даст

бардорад, ў бародари динии ман аст. Ин мард аз шунидани
насињатњои вай башиддат гириста ва тавбаи худро эълон дошт.

Рўзе љавоне рў ба Абудардо намуд ва гуфт: Эй ёри
Паёмбари Худо (с) ба ман насињате кун. Ба вай гуфт: Эй
фарзандам, Худовандро дар њолати оромиш ёд кун, ки дар
ваќти сахти дуъоятро иљобат кунад. Эй фарзанд, ё олим бош
ва ё мутааллим ва ё ба њарфи некон гўш фаро нењ, њушдор аз
чањорум (љоњил) он ки худро њалок созї. Эй фарзанд, бояд
масљидро хонаи худ созї, чун ман аз њазрати Расули Худо (с)
шунидам, ки мегуфт: Масољид хонаи њар парњезгор аст ва
Худованд барои онњое, ки масољидро хонаи худ гирифтаанд,
роњат ва оромиш ва рањмат ва гузаштан аз пули Сирот ба сўи
ризои Аллоњро кафолат додааст. Рўзи дигаре аз назди љамъе
аз љавонон гузар намуд, ки бар сари роњ нишаста ва дар миёни
њам сухан мегуфтанд ва ба роњгузарон менигаристанд, ба онњо
гуфт: Эй фарзандон, сувмиъаи марди мусалмон хонаи вай аст,
ки дар он чашм ва нафси худро нигоњ медорад. Аз нишастан
бар сари роњњо ва бар бозорњо, ки љуз лањв ва лаъаб њељ фоидае
дар пай надорад, эњтиёт кунед. Дар давроне, ки Абудардо дар
Димишќ ба сар мебурд, Муовия ибни Абусуфён духтарашро
барои писараш Язид хостгорї намуд, аммо Абудардо аз ќабули
талабгории вай ибо варзид ва духтараш Дардоъро ба љавоне,
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ки дин ва ахлоќаш мавриди писанди вай воќеъ шуд ва аз
табаќаи мардуми оддї буд, ба никоњ дод.

Ин хабар дар миёни мардум афтод ва бо њам мегуфтанд:
ки Язид ибни Муовия духтари Абудардоро хостгорї кард,
аммо вай талабгории ўро рад кард ва ўро ба марди оддї аз
оммаи мардум дод. Марде сабаби ин корро пурсид, вай дар
љавоб гуфт: Ман дар ин кор хайр ва маслињати Дардоро ба
диќќат аз назар гузаронидам.

Гуфт: Чї тавр? Гуфт: Чї, фикр мекунед, ки агар Дардо
дар хонае ба сар барад, ки ѓуломони дастбаста дар хидмати
вай бошанд ва худро дар ќасрњои ќашанг, ки лўълў ва
љавоњироташ чашмро мерабояд, дар ин ваќт дини Дардо чї
хоњад шуд?

Дар муддати дар сарзамини Шом будани Абудардо ваќте
амирулмўъминин Умар ибни Хаттоб ба ањволпурсї ва огоњї
ёфтан аз њолати мардуми ин шањр омад, бо маќсади дидори
дўсти худ Абудардо шабонгањ ба хонааш омад. Чун хост
дарро боз кунад, дид ки дар баста нест. Лизо дар хонаи торике
даромад, ки њељ асаре аз равшанї дар он дида намешуд. Ваќте
Абудардо садои ўро шунид, аз љой бархост ва ба вай хуш
омадед гуфт ва ўро нишонид. Ва баъд њарду шурўъ ба сўњбат
намуданд, дар њоле, ки аз шиддати торикї якдигарро
намедиданд. Чун њазрати Умар даст дароз намуд, ки болишти
Абудардоро бубинад, дид ки монанди љуле аст, ки ба пушти
њайвонот меандозанд ва чун ба фарши вай даст зад, дид, ки
рег аст ва ба болопўшаш даст зад, дид ки љомаи нозук аст, ки
дар хунукии Димишќ кор намеояд, баъд ба ў гуфт: Худованд
туро рањмат кунад, оё ман бар ту бахшиши фаровон надода
будам? Оё барои ту њољататро нафиристодам? Абудардо гуфт:
Эй Умар, оё њадисеро ба ёд меоварї, ки њазрати Расули Худо
(с) фармуда буд? Њазрати Умар гуфт: Кадом њадис? Гуфт: Оё
нафармуда буд, ки бояд андўхтаи шумо аз дунё ба андозаи
тўшаи мусофир бошад.

Гуфт: Бале, чунин аст.
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Гуфт: Эй Умар, мо баъд аз њазрати Расули Худо (с) чї
кардем?

Аз шунидани ин њарф њарду он ќадар гиристанд, ки шабро
рўз карданд. Абудардо то ваќте ки зинда буд, ба панду
насињатњои худ дар Димишќ идома дод ва ба мардум Ќуръон
ва суннат ва њикмат омўхт.

Ваќте ба бемории марг рў ба рў гардид, ёронаш ба аёдати
вай омаданд ва гуфтанд:

- Аз чї шикоят дорї?
Гуфт: Аз гуноњонам.
Гуфтанд: Ба чї иштињо дорї?
Гуфт: Ба афви Парвардигорам. Баъд ба касоне, ки

пиромунаш љамъ шуда буданд гуфт: Ба ман Ло илоња
иллаллоњу Муњаммаду Расулуллоњ-ро талќин кунед. Вай
пайваста ин калимаро такрор мекард, то он ки вафот ёфт.
Ваќте Абудардо ба љивори Парвардигораш пайваст, Авф ибни
Молики Ашљаъї дар хоб дид, ки чамани сарсабз асту васеъ,
насими гуворо дорад ва дар он ќуббаи бузург аз пўст зада
шудааст ва дар перомунаш гўсфандон хобидааст, ки чашм
њаргиз мисли онро надидааст.

Гуфт: Ин азони кист? Ба ў гуфта шуд: Аз они Абдурањмон
ибни Авф. Њамон буд, ки Абдурањмон ибни Авф аз он ќубба
сар кашид ва ба ў гуфт: Ин њамон чизест, ки Худованди азза
ва љалла ба воситаи Ќуръон инро насиби мо фармудааст. Агар
ба ин баландї боло шавї, чизњоеро хоњї дид, ки чашмат њаргиз
надида ва гўшат њаргиз нашунидааст ва чизњоеро дармеёбї,
ки дар хаёлат нагузаштааст.

Ибни Молик гуфт: Эй Абумуњаммад, ин њама азони кист?
Гуфт: Аз они Абудардо. Худованди азза ва љалла онро

барои вай омода сохтааст. Чун вай бо дили боз ва чашми
кушод дунёро аз худ дур мекард.
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ЗАЙД ИБНИ ЊОРИСА

Суъдо духтари Саълаба ба хотири дидор аз ќавми хеш
(Бани Муъин) њамроњ бо ѓуломи худ Зайд ибни Њорисаи Каъбї
ба роњ афтод. Вай дар асное, ки њанўз дар диёри ќавми худ ба
сар мебурд, ки ногањон мардони ќабилаи Бани Ќайн ба онњо
шабохун заданд ва молу дороияшонро гирифтанд ва
шутурњояшонро бурданд ва фарзандонашонро асир сохтанд
ва дар љумлаи ин асирон, ки бо худ бурданд, фарзандаш Зайд
ибни Њориса буд. Зайд ибни Њориса дар он ваќт писарбачаи
хурдсол буд, ки тоза дар синни њаштсолагї ќадам нињода буд.
Вайро гирифта, ба бозори Уккоз оварданд ва барои фурўш
вайро арза намуданд. Шахси сарватманде аз сарватмандони
Макка, ки Њаким ибни Њуљом ибни Хувайлид ном дошт, вайро
дар бадали чањорсад дирњам харид ва ѓуломони чандеро низ
харида, бо ў якљо намуда, ба бозори Макка овард. Ваќте
амааш Хадиља духтари Хувайлид аз ќудумаш ба Макка
иттилоъ ёфт, ба дидан ва ањволпурсии вай рафт ва бар вай
салом дод ва ќудумашро хуш омадед гуфт. Њаким ба ў гуфт:
Эй амма, ман аз бозори Уккоз чанд писаре харидаам, њар
кадомро, ки аз инњо бихоњї, баргузин ва бо худ бубар ва ин аз
тарафи ман ба ту њадя аст. Њазрати Хадиља бо фаросате, ки
дошт, дар чењраи ин навбачањо нигоњ кард ва аз миёни онњо
Зайд ибни Њорисаро баргузид. Чун вай дар чењраи Зайд осори
наљобат ва ашрофиятро дид, ўро гирифта, бо худ бурд.

Дере нагузашт, ки њазрати Хадиља бо Муњаммад ибни
Абдуллоњ (с) издивољ намуд. Њазрати Хадиља хост, ки тўњфа
ба вай таќдим намояд ва ба вай њадя бидињад. Дид ки чизи
бењтаре аз ин ѓуломи гиромиаш Зайд ибни Њориса надорад.
Њамон буд, ки вайро њамчун њадя таќдими њазрати Муњаммад
(с) намуд.
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Дар асное, ки ин тифли хушнасаб зери сарпарастии
Муњаммад ибни Абдуллоњ (с) ба сар мебурд, аз сўњбатњои
њаётбахши вай истифода мекард ва аз ахлоќи некўаш бањра
меандўхт. Модараш пайваста аз фироќи вай ашк мерехт ва
ба сарнавишти маљњули вай доду фарёд менамуд ва аз ѓами
вай лањзае ором надошт. Чизе, ки бештар бар ин ѓаму андўњ
афзуда буд, ин буд ки вай намедонист, ки оё фарзандаш дар
ќайди њаёт аст, то умеди худ баон вобаста дорад ва ё мурдааст
ва умеди худ аз вай ќатъ намоед.

Аммо падараш аз фироќи вай њолати дигаре дошт. Вай аз
њар мусофире, ки меомад, мепурсид ва аз њар корвоне, ки
мегузашт, ањволи писарашро љўё мешуд ва аз дарду фироќи
вай чунон шеърњо мегуфт ва ѓазалњо мехонд, ки дил аз
шунидани он об мешуд ва чашм аз ѓами он хун мегирист. Дар
мавсиме аз мавсимњои њаљ (яъне, дар даврони љоњилият) љамъе
аз ќавми Зайд ќасди Байтуллоњи њаром намуданд ва дар асное,
ки ишон машѓули тавоф буданд, ки бо Зайд рў ба рў шуданд.
Њарду якдигарро шинохтанд ва якдигарро ањволпурсї
карданд. Ваќте маносики њаљро ба љо оварданд ва ба диёри
худ баргаштанд, ба Њориса аз ањволи писараш хабар доданд
ва љараёни сухан бо вай гуфтанд. Њориса шитобон худро
барои сафар омода сохт ва ба андозае ба худ пул гирифт, ки
битавонад дар бадали пардохти он љигаргўшаи худро озод
созад ва бародари худ Каъбро низ њамроњ гирифт ва њарду ба
роњ афтоданд ва ба суръати ба сўи Макка равон шуданд. Ваќте
ба он љо расиданд, ба њузури Муњаммад ибни Абдуллоњ (с)
дохил шуданд ва ба ў гуфтанд: Эй фарзанди Абдулмуталлиб,
шумо њамсояњои хонаи Худо њастед. Паноњандагонро паноњ
медињед ва асиронро рањо месозед ва гуруснањоро нон
медињед ва ба нидои бечорагон расидагї менамоед. Мо ба
хотири ин писарбача омадаем, ки дар назди туст ва бо худ ба
андозае пул овардаем, ки битавонед фидяи вайро пурра созад.
Бар мо миннат гузор ва ба андозае, ки мехоњї, аз мо фидя
гир.

Муњаммад (с) гуфт: Ин писарбачае, ки шумо аз вай сўњбат
доред, кист?
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Гуфтанд: Ѓуломи ту Зайд ибни Њориса.
Гуфт: Оё пешнињоди бењтар аз фидяро аз ман хоњед

пазируфт?
Гуфтанд: Чї пешнињоде?
Гуфт: Ман ўро ба мањзари шумо мехонам ва барои вай

ихтиёр дињед, ки кадом яке аз мо ва шуморо ихтиёр мекунад.
Агар вай рафтан бо шуморо ќабул кунад бидуни фидя ўро
гирифта, бо худ бибаред ва агар будан бо маро баргузинад,
ман намехоњам, ки ўро аз раѓбаташ боздоред. Њарду гуфтанд:

Њарфи мунсифона гуфтї ва болотар аз инсоф низ. Баъд
Муњаммад (с) Зайдро хост ва гуфт: Ин ду кистанд?

Гуфт: Ин яке падарам Њориса ибни Иброњим аст ва дигарї
амакам Каъб.

Фармуд: Ман туро ба ихтиёри худат гузоштам, агар хоњї,
бо ин ду бирав ва агар хоњї бо ман иќомат кун.

Зайд бидуни маътал ва тардид гуфт: Балки мехоњам бо ту
иќомат намоям.

Падараш гуфт: Зайд туро чї шудааст. Ту убудият ва
бандагиро бар падар ва модарат тарљењ медињї?

Гуфт: Ман аз ин шахс чизе дидаам, ки намехоњам њаргиз
аз вай људо шавам. Ваќте Муњаммад (с) ин мавќифи Зайдро
дид, дасти вайро гирифт ва ўро гирифта, ба Байтулњаром бурд
ва наздики Њаљаруласвад дар миёни љамъи Ќурайшиён истод
ва гуфт: Эй љамъи Ќурайш, гувоњ бошед, ин писарбача
фарзанди ман аст. Вай аз ман мерос мебарад ва ман аз вай.
Аз шунидани ин њарфи Муњаммад (с) табъи падар ва амакаш
хуш шуд ва ўро назди Муњаммад ибни Абдуллоњ гузоштанд
ва њарду ба ќавму диёри худ мутмаъин ва ором баргаштанд.

Баъд аз ин рўз мардум Зайдро ба номи Зайд ибни
Муњаммад мехонданд ва то ваќте ки њазрати Муњаммад (с)
ба паёмбарї мабъус гардид ва оёт нозил шуд ва асли
писархондагиро ботил эълон сохт, ўро бо номи Зайд ибни
Муњаммад мешинохтанд. Зайд ваќте Муњаммадро бар падар
ва модараш баргузид, намедонист ки вай чї ѓанимате
бузургеро насиб шудааст ва намедонист, ки таволе, ки вай
бар ањлу хонаводаи худ баргузидааст, мавлои аввалин ва
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охирин аст ва расул аст барои њамаи халќњо то рўзи ќиёмат.
Ў њаргиз дар хаёлаш намегузашт, ки рўзе давлати осмонї дар
рўи замин барпо хоњад шуд ва миёни машриќ ва маѓрибро
пур аз адл ва некўї хоњад сохт ва намедонист, ки ў худ аввалин
хиштест, ки ин бинои азим тавассути он ба сар мерасад. Њељ
яке аз ин дурнамоњо дар зењнаш намегузашт. Аммо ин фазли
Худост ба касе, ки хоњад, онро мебахшад. Чанд сол аз њодисаи
ин ихтиёр нагузашта буд, ки Худованд Муњаммадро ба
сифати Паёмбар ва хотами набийин мабъус гардонид, то дини
њаќ ва њидоятро барои башарият ба армуѓон биёрад. Бинобар
ин, Зайд ибни Њориса аввалин касе буд, ки аз мардон ба
Муњаммад (с) имон овард. Оё њељ аввалият метавонад ба ин
аввалият расад ва чї касе метавонад ба ин аввалият мусобаќа
намояд.

Ба ин тартиб, Зайд ибни Њориса амини сари њазрати Расули
Худо (с) шуд ва маќоми сарлашкари дастањои амалиётї ва
њайатњои эъзомиро касб намуд ва илова бар он, дар ваќтњое,
ки њазрати Расули Худо (с) Мадинаро тарк мегуфт, ўро ба
љойи худ бар Мадина муќаррар медошт. Њамон тавре ки Зайд
њазрати Паёмбари Худо (с)-ро дўст медошт ва ўро бар падар
ва модари худ баргузид. Њазрати Расули Худо (с) низ ўро сахт
дўст медошт ва ўро аз ањли худ медонист. Ваќте ба сафар
мерафт, ба ѓайбаш нороњат мешуд ва ваќте бармегашт, ба
ќудумаш шодмон мегардид ва чунон ўро истиќбол менамуд,
ки њељ якеро ба ин андоза истиќбол намекард.

Њазрати Оиша (р) яке аз чашмдидњои худро, ки дар он
хушї ва хурсандии њазрати Паёмбари Худо (с)-ро дар мулоќот
ва дидори Зайд тасвир менамояд, гуфтааст: “Ваќте Зайд ибни
Њориса ба Мадина омад, Расули Худо (с) дар хонаам буд.
Садои дарвоза баланд шуд. Њазрати Расули Худо (с) урён,
љуз либосе, ки ўро аз ноф то зонуњояш бипўшонад, ба сўи
дарвоза дар њоле ки либосашро ба замин мекашид, рафт.
Њамон буд, ки вайро дар оѓўш гирифт ва бўсид. Ќасам ба
Худо, ки ман њазрати Расули Худо (с)-ро на ќабл аз ин ва на
баъд аз он ба ин сифат надидаам”.
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Мавзўи муњаббат ва дўстдории Паёмбар (с) барои Зайд
дар миёни мусалмонон афтод ва он ќадар шўњрат ёфт, ки
мардум ўро Зайд, мањбуби Паёмбар фарёд мезаданд ва лаќаби
мањбуби Паёмбар ба ў доданд ва фарзандаш Усомаро баъд
аз вай фарзанди мањбуби Паёмбар мехонданд.

Дар соли њаштуми њиљрї иродаи Худованд ба он рафта
буд, ки мањбубро ба фироќи мањбубааш имтињон кунад.
Мавзўъ аз ин ќарор буд, ки њазрати Расули Худо (с) Њорис
ибни Умайр Уздиро њамроњ бо номаи ба малики Бусро
фиристод, то ўро ба Ислом даъват кунад. Ваќте Њорис ба
минтаќаи Муъита, ки дар шарќи Урдун аст, расид, дар миёни
роњ яке аз умарои ѓасосина ба номи Шарљил ибни Амр бо ў
рў ба рў шуд ва ўро гирифт ва дасту пояш баст ва баъд ўро
гардан зад. Ин амр бар њазрати Расули Худо (с) сахт тамом
шуд. Чун ѓайр аз вай дигаре њељ як сафири вай кушта нашуда
буд.

Ин лањза лашкарро, ки мураккаб аз се њазор љангљў буд,
барои љанг Муъита тартиб дод ва мањбуби худ Зайд ибни
Њорисаро ба сифати амири ин лашкар баргузид ва гуфт: Агар
Зайд мавриди исобат ќарор гирад, бояд сарвариро Љаъфар
ибни Абитолиб ба даст гирад ва агар Љаъфар њам мавриди
исобат ќарор гирад, бояд Абдуллоњ ибни Равоња сарвариро
ба даст гирад, агар вай њам мавриди асобат ќарор гирад, он
гоњ мусалмонон худ аз миёнашон касеро амир гиранд.

Лашкар ба сарварии Зайд ибни Њориса ба роњ афтод, то
он ки ба минтаќаи «Муъон» дар шарќи Урдун расид. Дар ин
фурсат буд, ки Њираќл ба дифоъ аз Ѓасосина сад њазор аскари
љангиро муљањњаз сохт ва сад њазори дигар њам аз мушрикини
Араб ба он пайвастанд ва ин лашкари љарор дар фосилаи
начандон дур аз мусалмонон мавзеъ гирифтанд. Мусалмонон
дар Муъон ду шабро сипарї карданд ва дар тайи ин муддат
бо њам машварат мекарданд, ки чї бояд, кунанд. Касе мегуфт:
Бояд нома ба њазрати Расули Худо (с) ирсол бифиристем ва
ўро аз љараёни касрати душман хабар дињем ва мунтазири
дастури ў бошем ва касе њам мегуфт, ки мо душманро ба
теъдод ва ќуввати худ шикаст намедињем, балки мо душманро
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тавассути дини худ шикаст медињем. Биноан, бояд аз пайи
матлабе, ки омадаем, идома дињем ва Худованд барои мо яке
аз ин ду некиро навиштааст: ё фатњу зафар ва ё марг ва
шањодат.

Баъд ин ду даста бо њам дар минтаќаи Муъита рў ба рў
шуданд ва мусалмонон чунон љангиданд, ки румиёнро дар
њайрат андохтанд ва њайбат дар дилашон афканданд, ки ин
се њазор чї гуна дар муќобили дусад њазор ишон мељангад.

Њазрати Зайд ибни Њориса дар дифоъ аз парчами Расули
Худо (с) чунон ќањрамонї аз худ нишон дод, ки таърих назири
онро ба ёд надорад. То он љое, ки беш аз сад захми шамшер
ва найза бар баданаш хўрда буд ва дар миёни хун шино
мекард.

Баъд аз вай парчамро Љаъфар ибни Абитолиб ба даст
гирифт. Ў низ дар баланд доштани байраќи мусалмонон сахт
талош намуд ва муќовимати аљибе аз худ нишон дод ва
саранљом ў низ ба сони њамтои худ љоми шањодат нўшид.

Баъд навбати Абдуллоњ ибни Равоња фаро расид, то
байраќро барафрозад. Ў низ шањомат ва диловарии
њайратангезе нишон дод, то он ки ба ду ёри ќаблиаш пайваст.
Он гоњ муљоњидон Холид ибни Валидро, ки ба Ислом гаравида
буд, ба сарварии худ баргузиданд. Холид ибни Валид лашкари
Исломро яктараф сохт ва онро аз нобудии њатмї наљот дод.

Паёми њодисаи Муъита ва шањодати се тан аз
номоваронаш ба иттилоъи њазрати Расули Худо (с) расид ва
сахт ѓамгин ва афсурда шуд, ки њаргиз чунин њузну андўњ аз
вай дида нашуда буд ва баъд назди ањлу хонаводаи ин шуњадо
рафт ва онњоро таъзият дод. Ваќте ба хонаи Зайд ибни Њориса
рафт, духтари хурдсолаш худро ба њазрати Расули Худо (с)
овехт ва ба шиддат дар канори вай гирист ва шањодати
падарашро азо гирифт. Аз гиряи вай њазрати Расули Худо (с)
низ низ гирист. Саъд ибни Убода ба он њазрат гуфт: Эй Расули
Худо (с), ин чї кор аст? Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Ин
гиряи мањбуб ба мањбуб аст. Разияллоњу анњум ва разу анњу.
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УСОМА ИБНИ ЗАЙД

Акнун мо дар соли њафтум ќабл аз њиљрат дар Макка
ќарор дорем ва њазрати Расули Худо (с) ва ёронаш сахт дар
тањти азоб ва шиканљаи Ќурайш ба сар мебаранд ва он ќадар
ѓаму андўњ ва мушкилоти даъват ба дўши вай афтодааст, ки
саросари зиндагиашро маљмўъе аз дардњо ва ранљњо пайи њам
ташкил медињад. Дар асное, ки вай дар ин њолат ба сар
мебарад, ногањон равшании шодию сурур дар зиндагиаш
тобид. Тавре ки муждадињанда назди вай омад ва барояш
мужда дод, ки Умми Айман писар ба дунё овардааст.

Аз шунидани ин хабар чењраи он њазрат (с) шукуфон гашт
ва хушию сурур саросари вуљудашро фаро гирифт.

Акнун бубинем, ки ин писари муборак, ки Умми Айман
ба дунё овардааст ва ин ќадар мояи хушї ва сурури њазрати
Расули Худо (с) шудааст, кист? Ин писар - Усома ибни Зайд
аст. Њељ як аз асњоби Расули Худо (с) аз хушї ва сурури вай
ба ин мавлуд дар шигифт наомаданд, чун медонистанд, ки
падар ва модараш назди Расули Худо (с) аз чї маќом ва
њайсият бархўрдоранд. Модари ин писар Барикаи Њабашї аст,
ки ба кунияи Умми Айман маъруф аст.

Ин зан дар ибтидо канизи Омина бинти Вањаб, модари
њазрати Расули Худо (с) буд. Вай дар зиндагии модараш,
њазрати Расули Худо (с)-ро парвариш дода ва калон кард ва
баъд аз вафоташ ўро низ дар оѓўш гирифт ва чашмони
мубораки худро ба дунё боз кард ва њазрати Расули Худо (с)
барои худ љуз вай модареро намешинохт. Аз ин рў, њазрати
Расули Худо (с) ўро сахт дўст медошт ва чї басо мегуфт: Умми
Айман баъд аз даргузашти модарам, модари ман аст ва вай



175

баќияи ањли байти ман аст. Ин буд муаррифии мухтасари
модари ин писарбачаи хушнасаб.

Аммо падараш Зайд ибни Њориса мањбуби њазрати Расули
Худо (с) ва писархондаи вай ќабл аз Ислом ва ёри соњибсари
вай ва яке аз ањли хештан ва мањбубтарини мардум назди вай
баъд аз Ислом аст.

Мусалмонон ба таваллуди ин навзод чунон масрур шуданд,
ки ба таваллуди њељ як ѓайри вай ба ин андоза хушњол нашуда
буданд. Чун ишон фарњат ва сурури Паёмбари гиромиашонро
фарњат ва сурури худ медонанд. Аз ин рў, бар ин писарбачаи
хушнасиб лаќаби “Фарзанди мањбуби мањбуб” дода буданд.
Муболиѓа набуд, ваќте мусалмонон ин лаќаб ба ин писарбачаи
хурдсол Усома доданд. Зеро њазрати Расули Худо (с) ўро чунон
дўст медошт, ки мардум њама бар он њасад мебаранд ва Усома
њамсоли набераи њазрати Расули Худо (с) Њасан ибни Фотимаи
Зањро буд. Њасан писарбачаи сафедпўст ва тобон ва зебое буд
ва ба бобояш њазрати Расули Худо (с) шабоњати бештаре дошт
ва Усома писарбачаи сиёњпўст, дорои бинии пањн буда ва ба
модари њабашиаш шабоњат дошт.

Аммо њазрати Расули Худо (с) дар дўст доштани худ дар
миёни он ду фарќе намегузошт. Вай Усомаро гирифта, бар як
зонуи хеш ва Њасанро гирифта, бар зонуи дигараш мегузошт
ва баъд њардуи онњоро ба сина фишурда мегуфт: Худоё, ман
ин дуро дўст медорам, пас онњоро дўст бидор”. Муњаббати
њазрати Расули Худо (с) ба Усома ба њадде расида буд, ки
рўзе Усома дар погањи дар афтод ва пешониаш хуншор гардид
ва хун аз он берун шуд. Њазрати Расули Худо (с) ба њазрати
Оиша (р) ишора намуд, то хуни вайро аз пешониаш пок кунад.
Аммо њазрати Оиша ба ин кор раѓбат нишон надод. Њамон
буд њазрати Паёмбари Худо (с) худ бархост ва ба пок кардани
хун аз пешониаш шурўъ намуд ва бо калимоте, ки пур аз
шафќат ва мењрубонї буд, хотирашро хуш сохт.

Њазрати Расули Худо (с) њамон тавре, ки Усомаро дар
хурдсолиаш дўст медошт, дар љавониаш низ дўст дошт. Њаким
ибни Њузом яке аз ашрофи Ќурайш љомаи гаронбањоеро, ки
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ќаблан либоси яке аз шоњони Яман буд, ба маблаѓи панљоњ
динор тилло харидорї намуда буд, ба њазрати Расули Худо
(с) тўњфа дод. Аммо њазрати Расули Худо (с) аз пазируфтани
он ба унвони њадя худдорї варзид. Чун Њаким дар он ваќт
мушрик буд, аз ин рў, онро ба пардохти ќимат аз вай гирифт.
Њазрати Расули Худо (с) онро як мартаба дар рўзи љумъа
пўшид ва баъд онро аз тан кашида, ба Усома ибни Зайд дод.
Усома онро пўшида ва дар миёни њамсолони худ аз љавонони
муњољир ва ансор мерафт. Ваќте Усома ба синни балоѓат
ќадам гузошт, чунон хислатњои некў ва сифоти њамида дар ў
падидор гашт, ки вайро сазовори мањбубияти њазрати Расули
Худо (с) месохт.

Ў љавони њушёр, марди шуљоъ ва шахсияти њаким буд,
афиф ва аз умури паст ва њаќир рўй меггардонд ва марде буд,
ки мардум ба вай улфат мегирифтанд ва ў ба мардум улфат
нишон медод. Шахсияте буд муттаќї ва парњезгор ва
Худованд ўро дўст медошт. Дар рўзи Уњуд Усома ибни Зайд
бо љамъе аз писарбачањои асњоб омаданд, то дар љињод дар
роњи Худо сањм гиранд. Њазрати Расули Худо (с) аз миёни
ишон касонеро баргузид ва касонеро ба сабаби хурдсолї
иљозаи ширкат дар љињод надод ва Усома дар љумлаи касоне
буд, ки онњоро рад намуда буд. Вай дар њоле, ки ашк аз
чашмонаш љорї буд, баргашт ва мањзун аз он буд, ки чаро
иљоза наёфт, то дар зери парчами њазрати Расули Худо (с)
љињод кунад.

Дар ѓазваи Хандаќ Усома ибни Зайд боз њамроњи дастае
аз љавонони њузур ёфт, то дар он ширкат кунад. Вай пайваста
ќомат бармеорост, то њазрати Расули Худо (с) ба вай иљоза
дињад. Њамон буд, ки дилаш ба вай сўхт ва ба ў иљозаи ширкат
дар љињод дод ва ба ин тартиб вай дар понздањсолагї шамшери
љињодро ба даст гирифт.

Дар рўзи Њунайн ваќте мусалмонон шикаст хўрданд,
Усома ибни Зайд њамроњ бо Аббос, амаки њазрати Расули Худо
(с) ва Абусуфён ибни Њориса ва шаш тани дигар аз
бузургмардони асњоб собитќадам монданд. Њазрати Расули
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Худо (с) тавонист, ки бо ин теъдоди ками мусалмонони
ќањрамон шикасти асњобашро ба пирўзї мубаддал созад ва
мусалмонони фирориро аз ќатл ва куштор душманонашон
нигоњ дорад. Дар љанги Мўъта Усома тањти ливои падараш
Зайд ибни Њориса, ки дар он ваќт умраш аз њаждањ сол боло
набуд, љињод кард ва бо чашмони худ манзараи шањодати
падарашро тамошо кард. Ў бетоќат нашуд ва тазалзул дар
нињодаш роњ наёфт. Балки ба љињоди худ аз пайи Љаъфар ибни
Абитолиб идома дод, то он ки вай низ ба шањодат расид ва
баъд аз пайи ў Абдуллоњ ибни Равоња ба љињоди худ идома
дод, то он ки ў низ љоми шањодат нўшид ва баъд дар зери
парчами Холид ибни Валид љињод кард, то он ки Холид ин
лашкари кўчакро аз чанги румиён наљот дод. Баъд Усома дар
њоле, ки аљри мусибати шањодати падарашро назди Худо
њисоб мекард ва љасади тоњирашро дар сарзамини Шом дафн
намуд, савор бар аспе, ки падараш бар он љињод намуда буд,
баргашт.

Дар соли ёздањуми њиљрї њазрати Расули Худо (с) ба
љињозонидан ва омодасозии лашкар барои љанги румиён
дастур дод ва дар ин лашкар њазрати Абубакр, Умар, Саъд
ибни Абиваќќос, Абуубайда ибни Љарроњ ва ѓайра асњоби
киборро низ шомил сохт ва ба онњо Усома ибни Зайдро, ки
умри вай аз бист сол боло набуд, ба сифати амир муќаррар
намуд ва вайро амр кард, ки то сарњади Абоќоъ ва ќалъаи
Дорум, ки дар наздикии Ѓазва аз сарзамини Рум мавќеъият
дорад, ба пеш равад ва дар асное, ки мусалмонон ба
љињозонидани ин лашкар машѓул буданд, њазрати Расули
Худо (с) бемор шуд. Ваќте бемории вай шиддат ёфт, лашкар
аз рафтан таваќќуф намуд, то сарнавишти њазрати Расули
Худо (с) равшан шавад.

Усома мегўяд: Ваќте бемории њазрати Расули Худо (с)-ро
бознишаста кард, ба вай рў овардам ва мардум низ њамроњ
бо ман рўй оварданд. Ваќте ба њузури муборакаш дохил
шудам, дидам, ки хомўш аст ва аз шиддати беморї њарф зада
наметавонад. Пас шурўъ намуд ба баланд кардани дастњои
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хеш ба сўи осмон ва баъд онро ба рўям гузошт ва донистам,
ки дар њаќќи ман дуо мекунад. Баъд дере нагузашт, ки њазрати
Расули Худо (с) падруди њаёт гуфт ва мардум ба Абубакр
байъат намуданд.

Вай ба фиристодани лашкар ба сарварии Усома амр намуд.
Аммо гурўње аз ансор лозим диданд, ки фиристодани лашкари
Усомаро бояд ба таъхир андозад ва аз њазрати Умар таќозо
намуданд, ки ин матлабро ба Абубакр бирасонад ва барояш
гуфтанд:

Агар Абубакр ногузир ба фиристодани лашкар фармон
дињад, ба вай аз номи мо бигў, ки марди бузургсолеро ба ивази
Усома ба сарварии лашкар баргузинад.

Њамин ки њазрати Абубакр ин њарфро аз њазрати Умар
шунид, бо хашм аз риши вай бигрифт ва гуфт: Эй Ибни Хаттоб,
модарат дар азоят нишинад. Њазрати Расули Худо (с) ўро ба
сарварї баргузидааст ва ту аз ман мехоњї, ки ўро аз ин сарварї
дур созам? Ќасам ба Худо, ки њаргиз чунин нахоњам кард.

Ваќте њазрати Умар ба њузури мардум баргашт ва ўро аз
мавзўъ савол намуданд, ки чї коре анљом додааст, гуфт: Ба
љойи худ баргардед, модаронатон дар азоят нишинад, ман аз
тарафи халифаи Расули Худо (с) сахт тањдид шудам ва бар
ман сахт барошуфт.

Ваќте лашкари мусалмонон ба сарварии Усома ба роњ
афтод, халифаи Расули Худо (с) ўро то берун аз шањр гуселонд.
Усома савор бар асп ва Абубакр дар рикоби вай роњ мерафт.

Усома гуфт: Эй халифа: Расули Худо (с), бар асп савор
шав ва ё ман аз асп пойин шавам. Њазрати Абубакр гуфт:
Ќасам ба Худо намегузорам, ки пойин шавї ва на савор
мешавам. Маро чї шудааст, ки лањзае ќадамњоям дар роњи
Худо ѓуборолуд шаванд? Баъд дар хитоб ба Усома гуфт: Туро
њамроњ бо дин ва амонатдорї ва хотимаи аъмолат ба Худо
месупорам ва туро ба иљрои он чи, ки њазрати Расули Худо
(с) амр намудааст, насињат мекунам ва баъд худро ба сўи вай
хам намуда гуфт: Агар хоњї, ки маро бо Умар кўмак кунї,
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ўро иљоза дењ, ки њамроњи ман бошад. Баъд Усома ба њазрати
Умар иљоза дод, ки дар Мадина боќї бимонад.

Усома њамроњи лашкари хеш ба роњ идома дод ва њамаи
он чиро, ки Расули Худо (с) ўро ба он амр намуда буд, ба љо
овард ва лашкари мусалмононро то њудуди Балќоъ ва ќалъаи
Дорум дар наздикии Фаластин ба пеш бурд ва хавф ва
дањшати румиёнро аз дини мусалмонон бардошт ва роњро
барои фатњи диёри Шом, Миср, Шимоли Африќо ва Бањри
сиёњ барояшон њамвор сохт.

Баъд Усома савор бар аспи хеш дар њоле, ки ѓаниматњои
зиёд ба даст овард, баргашт. Гўянд, ки њељ лашкаре аз
лашкарњои мусалмонон то он дам бар ин андоза ѓанимат ба
даст наёварда буд.

Усома ибни Зайд, то ваќте ки зинда буд, аз ќадрдонї ва
муњаббати мусалмонон ба хотири вафо ба њазрати Паёмбар
(с) ва бузургдошти манзалати вай бархўрдор буд. Њазрати
Умари Форуќ барои вай маоши бештар аз маоши фарзандаш
Абдуллоњ муќаррар кард. Аз ин рў, Абдуллоњ ибни Умар ба
падараш шикоят бурд ва гуфт: Ай падар, аз чї рў барои Усома
чањор њазор ва барои ман се њазор муќаррар намудї? Дар њоле,
ки падараш фазли бештар аз ту надошт ва худаш фазли бештар
аз ман надорад? Њазрати Умари Форуќ гуфт: Кош чунин
мебуд. Балки падараш ба Расули Худо (с) мањбубтар аз падари
ту ва худаш мањбубтар ба Расули Худо (с) аз ту буд. Аз
шунидани ин њарф Абдуллоњ ибни Умар ба бахшише, ки барои
вай муќаррар намуда буд, розї шуд. Ваќте Умар ибни Хаттоб
бо Усома рў ба рў мешуд, мегуфт: Амирам хуш омад. Ваќте
касеро медид, ки ўро аз Усома хуш омадааст, мегуфт: Њазрати
Расули Худо (с) ўро бар ман амир муќаррар намудааст.

Худованд ин нафсњои соњиби њиммати олиро рањмат
намояд. Таърих њељ гоњ шахсиятњои комилтар ва бузургтар
ва фозилтар аз сањобаро надидааст.
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САЪИД ИБНИ ЗАЙД

Зайд ибни Амр ибни Нуфайл дур аз издињоми мардум
нишаста ва љамъи зиёди Ќурайшиёнро, ки љашне аз
љашнњояшонро баргузор месохтанд, тамошо мекард. Медид,
ки мардон дасторњои гаронбањои абрешиминро ба сарњои худ
мебастанд ва бо чодарњои гаронќимати яманї худро
меоростанд ва менигарист, ки занон ва писарбачањо либосњои
нав ва тоза худро пўшида ва зеварот ба тан намуда ва
чањорпоёнро ба анвоъи зебу зиннат ороста, ба сўи бутњо
равонанд, то дар он љо онњоро дар пойи бутњо забњ намоянд.

Зайд пушт бар девори Каъба такя зад ва гуфт: Эй љамъи
Ќурайш, ин гўсфандњоро Худованд офарид ва барои онон аз
осмон об нозил кард, то сероб гардад ва аз замин сабза рўёнид,
то сер шаванд ва баъд онро ба ѓайри номи Аллоњ забњ мекунед,
ман шуморо дар љањли ошкоро мебинам. Амакаш Хаттоб
падари њазрати Умар аз љой бархост ва силие бар рухи вай
зад ва гуфт: Њалок шавї, мо њанўз ин ќадар њарфњои тавњини
туро мешунавем ва боз њам дар баробарат сабр мекунем.
Косаи сабри мо лабрез шудааст ва баъд бехирадони ќавми
худро ташвиќ намуд, то ўро озор дињанд ва азият расонанд ва
дар азияташ афзуданд, то он ки маљбур шуд аз Макка берун
шавад ва ба кўњи Њиро паноњ бибарад. Хаттоб чанд љавононро
супориш дод, то роњњоеро, ки ба Макка мерасад, зери назар
дошта бошанд ва нагузоранд ба Макка дарояд ва дар ин лањза
љуз пинњонї наметавонист, ки ошкор дохили Макка шавад.

Баъд рўзе Зайд ибни Амр ибни Нуфайл бо истифода аз
ѓафлат ва бехабарии Ќурайш бо њар яке аз Варќа ибни Навфал
ва Абдуллоњ ибни Љањш ва Усмон ибни Њорис ва Умайма
духтари Абдулмуталлиб, аммаи њазрати Муњаммад ибни
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Абдуллоњ (с) иљтимоъ тартиб дод ва дар он пиромуни гумроњї
ва залолате, ки арабњо дар он ѓарќ шудаанд, сўњбат намуданд.
Зайд ба ёрони худ гуфт: Шумо худ медонед, ки ин ќавми шумо
ба дини њаќ нестанд ва ишон дини Иброњимро ѓалат
донистаанд ва аз он ба бероња рафтаанд. Бинобар ин, агар
мехоњед наљот ёбед, барои худ дини њаќро љустуљў кунед ва
аз он пайравї намоед.

Аз шунидани ин њарфи вай, чањор тан аз мардони њозири
маљлис роњи худ ба сўи донишмандони яњуд ва насоро дар
пеш гирифтанд, то њаќиќати дини Иброњимро дар назди ишон
дарёбанд. Аммо Варќа ибни Навфал ба дини насроният гардан
нињод ва аммо Абдуллоњ ибни Љањш ва Усмон ибни Њорис ба
њељ матлабе нарасиданд. Аммо Зайд ибни Амр ибни Навфал
дорои достон аст, ки ўро мегузорем, то худ аз он њикоят кунад.

Зайд гуфт: Ба дини яњудият ва насроният хуб худро ошно
сохтам, натиља он шуд, ки аз он рўй битобам. Чун њадафе, ки
дилам ба он итминон ёбад, дар он наёфтам ва шурўъ ба он
кардам, ки дар пайи љустуљў аз миллати иброњимї ба гўша ва
канор гардиш кунам, то он ки ба сарзамини Шом расидам.
Дар он љо роњиберо ёфтам, ки аз китоби осмонї маълумот дошт.
Назди вай омадам ва матлаби худ ба вай бигуфтам, вай дар
љавобам гуфт: Эй бародари Маккї, туро чунон мебинам, ки
дар пайи суроѓ аз дини иброњимї њастї?

Гуфтам: Бале, чунин аст.
Гуфт: Ту имрўз аз пайи суроѓи дине њастї, ки имрўз пайдо

намешавад. Аммо њаќикат он аст, ки њаќ дар ватани худи туст.
Чун Аллоњ Таъоло анќариб аз ќавми худатон Паёмбаре
мабъус месозад, ки дини Иброњимро тоза мекунад ва чун агар
ин шахсро дарёфтї, аз вай пайравї кун ва бо ў мулозимат
намо.

Зайд ба суръат ба Макка баргашт, то Паёмбари мавъудро
дарёбад. Ваќте вай дар аснои роњ буд, ки Худованд Паёмбари
худ Муњаммад (с)-ро мабъус гардонид, то дини њаќ ва њидояти
ростинро ба мардум биёмўзад. Аммо Зайд ба орзуяш нарасид
ва чашмњояш ба дидори њазрати Паёмбар (с) мушарраф
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нагардид. Чун ќабл аз ин ки ба Макка бирасад, љамъияте аз
арабњои бодиянишин сари роњи ўро гирифтанд ва ўро ба ќатл
расониданд ва дар асное, ки вай охирин рамаќи худро аз даст
медод, чашмњои худро ба сўи осмон боз кард ва гуфт: Эй
Парвардигор, агар маро аз ин хайр мањрум доштї, фарзандам
Саъдро аз хайри вай мањрум мадор.

Иродаи Худо бар он рафта буд, ки дуои Зайдро иљобат
кунад. Њамин ки њазрати Расули Худо (с) ба даъвати мардум
ба Ислом оѓоз намуд, Саъид ибни Зайд дар пешопеши онњое
ќарор гирифт, ки дини Исломро пазируфтанд ва рисолаташро
тасдиќ намуданд. Љои шигифт нест, чун Саъид дар хонае камол
ёфта буд, ки гумроњї ва залолати Ќурайшро рад менамуд ва
дар домони падар парвариш ёфт, ки зиндагии худро аз пайи
љустуљўи њаќ ба сар бурд ва дар пайи љустуљўи њаќ зиндагии
худро аз даст дод. Саъд танњо худаш мусалмон нашуд, балки
њамсараш Фотима бинти Хаттоб, хоњари Умар ибни Хаттоб
низ мусалмон шуд.

Ин љавони Ќурайшї он ќадар азият ва озор дар бораи дини
худ дид, ки агар њар каси дигаре мебуд, ночор дини худро
тарк мегуфт. Аммо ин фишори онњо на танњо аз азму тасмими
онон дар пойдориашон бар ин андеша накост, балки
натавонист, ки абармарди бузургеро аз сафи мушрикин ба
Ислом бикашонанд ва ба дини Ислом мушарраф созанд ва ин
хоњари мусалмон буд, ки бародараш Умар ибни Хаттобро ба
Ислом даъват намуд.

Ин љавони наврас Саъид ибни Амр ибни Нуфайл њама
кўшишњои худро дар љињати хизмат ба Ислом ба харљ дод ва
дар ваќте ки мусалмон шуд, умраш бист сол буд. Вай дар њама
ѓазавот бо њазрати Расули Худо (с) ширкат варзид, ба љуз
љанги Бадр, ки њазрати Расули Худо (с) ўро ба коре мукаллаф
сохта буд ва натавонист дар он њузур ёбад. Вай њамчунон дар
фатњи тахти Кисро ва сарнагунии имперотури Ќайсар сањми
фаъол гирифт ва ќањрамонињои шигифтовар аз худ ба ёдгорї
гузошт, ки таърих њаргиз шоњкорињои љангии ўро фаромўш
нахоњад кард ва аз шигифттарин дастоварњои љангии ў,



183

рўйдоди љанги Ярмук аст ва мо худи вайро дар љараёни ин
њодиса ќарор медињем, то худ аз ин њодиса ќарор медињем, то
худ аз ин њодиса њикоят кунад: Саъид ибни Амр ибни Нуфайл
гуфт: Дар рўзи Ярмук бисту чањор њазор нафар будем ва
теъдоди румиён ба як лаку бист њазор нафар мерасид ва чун
кўњњо мутмаин ва устувор ба сўи мо гом бармедоштанд ва
дар пешомеши онон усќуфњо ва битрикњо ва ќашишњое
буданд, ки салибро бардошта ва таронањоеро замзамакунон
хонда ва ба сўи мо меомаданд. Ваќте мусалмонон онњоро ба
ин њолат диданд, хавфву њарос дар дилашон афтод ва
касраташон њайбатро дар нињоди онњо иљод намуд.

Дар чунин фурсате Абуубайда ибни Љарроњ бархост ва
мусалмононро ба сабр ва пойдорї даъват намуд ва онњоро ба
ќитоли душманонашон ташвиќ кард ва гуфт: Эй бандагони
Худо, дини Худоро нусрат дињед, то Худованд шуморо ёрї
медињад. Сабр пеша кунед, зеро сабр аз куфр наљот дињад ва
ризои Худоро сабаб мегардад ва нанги беѓайратиро дафът
кунед ва найзањои худро ба сўи њадаф баробар созед ва ба
сипарњоятон худро нигањ доред ва хомўшї ихтиёр кунед, магар
зикри Аллоњ, ки номи ўро оњиста дар дилатон такрор кунед,
то он ки ба шумо дастур дињам.

Саъид гуфт: Дар чунин фурсате марде аз суфуфи
мусалмонон берун шуд ва ба Абуубайда гуфт: Ман тасмим
гирифтам, ки њамакнун бояд худро ќурбон созам ва оё паёме
дорї, ки онро ба њазрати Расули Худо (с) расонам?

Абуубайда гуфт: Бале, аз тарафи ман ва мусалмонон бар
вай салом таќдим кун ва барояш бигў: Эй Расули Худо (с), мо
он чиро, ки Худованд барои мо ваъда дода буд, феълан ёфтем.

Саъид гуфт: Ба муљарради ин, ки ин сухан аз вай шунидам,
дидам, ки шамшерашро барањна сохт ва ба муќобилаи душман
рў ба рў шуд. Ман худро ба замин андохтам ва ба зону роњ
рафтам ва найзаи худ кашидам ва аввалин муборизро, ки ба
сўи мо рўй оварда буд, аз пой даровардам ва баъд ба сўи
душман њамла бурдам ва Худованд тарсу хавферо, ки дар
дили мо мављуд буд, аз дили мо дур сохт. Њамон буд, ки
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мусалмонон дар рўёрўи душман њамла бурданд ва то андозае
љангиданд, ки душманро шикаст доданд ва Худованд нусрат
ва пирўзиро насиби мусалмонон сохт.

Саъид ибни Зайд баъд аз он дар фатњи Димишќ ширкат
кард ва баъд аз он, ки мардуми он ба Ислом сар нињоданд,
Абуубайдаро ба сифати волии Димишќ интихоб кард ва ба ин
тартиб, вай аввалин волии мусалмонон дар Димишќ аст. Дар
ањди Бани Умайя њодисае барои Зайд рўй дод, ки ањли Мадина
њамеша аз он ёдоварї мекарданд ва он ин ки: Урво духтари
Увайс иддао намуд, ки Саъид ибни Зайд бахше аз замини вайро
ба зўр ѓасб намуда ва ба заминњои худаш онро њамроњ
кардааст. Вай ин иддаоро дар њама љо такрор мекард ва онро
дар миёни мусалмонон пахш менамуд. Баъд ин зан даъвои
худро ба волии Мадина Марвон ибни Њакам таќдим дошт, то
ба парвандаи вай расидагї кунад. Марвон ибни Њакам
касонеро вазифадор кард, то бо вай дар ин хусус сўњбат
кунанд. Ин амр ба Саъид ёри њазрати Расули Худо (с) сахт ва
душвор афтод ва гуфт: Мардум фикр мекунанд, ки ман дар
њаќќи вай зулмро раво доштаам. Ман чї гуна дар њаќќи вай
зулм мекунам, дар њоле, ки худ аз њазрати Расули Худо (с)
шунидаам, ки мегуфт: “Касе, ки як ваљаб аз заминро ба зулм
гирад, Худованд дар рўзи ќиёмат он миќдорро то њафт
табаќаи замин бар гардани вай тавќ созад. Ай Худоё, ин зан
иддао дорад, ки ман дар њаќќи вай муртакиби зулм шудаам.
Агар вай дар иддаояш дурўѓгў бошад, чашмашро нобино соз
ва ўро дар чоње, ки муддаъии он аст, бияфкан ва дар њаќќи
ман нуреро зоњир соз, то мардум бифањманд, ки ман дар њаќќи
вай зулм накардаам”.

Аз ин њикоят дере нагузашт, аз водии Аќиќ чунон селе
љорї шуд, ки њељ кас назири онро надида буд ва њудудеро, ки
ин ду бар сари он даъво доштанд, кашф кард ва барои
мусалмонон равшан гардид, ки Саъид дар њаќќи вай зулм
накардааст.
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Баъд аз он як моњ аз ин кор сипарї нашуда буд, ки ин зан
нобино шуд ва дар асное, ки вай дар ин замини худ мерафт,
ногањон дар чоњи он афтод.

Абдуллоњ ибни Умар мегўяд: Мо дар њоле, ки писарбача
будем, аз мардум мешунидем, ки мегуфтанд: Худо туро чун
Урво кўр созад. Дар ин њодиса љойи шигифте нест, чун њазрати
Расули Худо (с) фармудааст: Аз даъвати мазлум битарс, зеро
дар миёни даъвати мазлум ва иљобати Аллоњ њиљобе вуљуд
надорад. Ваќте мавзўъ чунин бошад, пас агар мазлум Саъид
ибни Зайд яке аз ашараи мубашшара (дањ нафари ба бињишт
мупеда ёфт) ба љаннат бошад, чї гуна мешавад?!
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УМАЙР ИБНИ САЪД

Умайр ибни Саъди Ансорї аз њамон овони туфулият љоми
фаќр ва ятимиро аз сар гузаронд, падараш бидуни он ки мол
ва сарпарасте аз худ ба љо гузорад ба љивори рањмати Њаќ
пайваст. Аммо модараш дере нагузашта, ба марди
сарватманде аз сарватмандони Авс, ки Љуллос ибни Сувайд
ном дошт, ба шавњар баромад. Љуллос фарзанди њамсари худ
Умайрро дар кафолати худ гирифт. Умайр он ќадар мавриди
мењрубонї, лутфу ва шафќати Љуллос ќарор гирифт, ки талхии
ятим буданро фаромўш намуд. Умайр Љуллосро чунон дўст
дошт, ки чун писар падарашро дўст медорад ва Љуллос низ
мутаќобилан Умайрро чун писари худ медонист. Ваќте, ки
Умайр ба синни рушд ва љавонї ќадам гузошт, муњаббат ва
дилбастагии Љуллос нисбат ба вай афзуд, чун дар вай аломат
ва нишонањои њушёрї ва ашрофиятро медид ва дар њар коре,
ки иќдом мекард, хусусиятњои аз амонатдорї ва сидќ дар њар
амалаш намудор мешуд. Умайр дар синни хурдсолї, ки андаке
беш аз дањ сол аз умраш сипарї нашуда буд, ки ба дини Ислом
мушарраф гардид ва нури имон дар дилаш љой гирифт ва
шуъои тобнокаш дар ќаъри он партав афканд ва бо вуљуди
хурдсолиаш аз њељ намозе дар аќиби њазрати Паёмбар (с)
таъхир намекард ва модараш аз рафту омади вай ба масљид
сахт хушњол ва масрур буд ва ба худ меболид.

Ба ин тартиб, зиндагии ин писарбача дар фазое аз сурур
ва хушї ва умид сипарї мешуд ва њељ омил наметавонист, ки
њаёти босаодати вайро тираву тор созад ва иродаи Худо бар
он рафта буд, ки ин писарбачаи нављавонро ба таљрибаи сахт
ва душвор рў ба рў гардонад, чунон ўро ба ин имтињон дучор
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кунад, ки бисёр кам иттифоќ афтодааст, ки писарбача ба ин
синну сол ба ин гуна мушкилот рў ба рў гардад.

Дар соли нўњуми њиљрї њазрати Расули Худо (с) тасмими
худро бар љанги румиён дар Табук эълон дошт ва ба
мусалмонон амр кард, ки худро барои ин љанг омода созанд
ва бору банди худро барои ин сафар тањия намоянд.

Њазрати Расули Худо (с) одат дошт, ваќте тасмими ѓазваро
мегирифт, ёрони худро аз он огоњ намесохт ва чї басо, ки
љињати дигареро ѓайри љињате, ки мадди назар дошт, ба онон
нишон медод, магар дар ѓазваи Табук ба хотири дурии роњ ва
мушкилоте, ки ин љанг дар пай дошт ва омодагї ва бору барги
муњимме, ки душман худро барои рўёрўи он омода сохта буд,
ногузир њазрати Паёмбар (с) онро барои ёрони худ мушаххас
сохт ва љињатро барояшон гуфт, то худро барои чунин љанге
тайёр кунад ва бору банди лозимро барои он омода созанд ва
бо вуљуди он ки фасли тобистон дохил шуда буд, гармо рўз ба
рўз афзуда мерафт ва мевањои дарахтон ба пухтан наздик
шуда буд ва сояњои гуворои боѓистонњо одамиро ба сўи худ
љалб менамуд ва нафсњои заиф ва арвоњи пажмурда њаваси
истодан менамуд ва бо вуљуди ин њама мусалмонон ба раѓбат
Паёмбари гиромиашонро лаббайк гуфтанд ва худро барои
чунин сафаре омода намуданд. Магар он ки гурўње аз
мунофиќон шурўъ ба таблиѓот намуда, мусалмононро аз
азмашон бозмедоштанд ва дар тасмимашон заъф ва
бознишастагї меофариданд ва шакку авњомиљод мекарданд
ва бар њазрати Расули Худо (с) суханони носазо мегуфтанд
ва дар маљолиси хусусии худ бар алайњи Паёмбари гиромї
чунон њарфњои пуч мегуфтанд, ки баёнгари куфри онњо буд.

Дар яке аз ин рўзњое, ки лашкари мусалмонон ба роњ
афтода буд, Умайр ибни Саъд баъд аз адои намоз дар масљид,
дар њоле ки исор ва фидокории иддае аз мўъминони мухлис,
ки дороии худро дар роњи Худо нисор намуда буданд, дар дилу
рўњи вай асари намуда буд, ба хонааш баргашт. Ў занони
муњољир ва ансорро бо чашми сар дид, ки ба њузури Паёмбар
(с) омада ва зеварњои гаронбањои хешро дар пеши вай
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мегузоранд, то бо ќимати он лашкари Худованд муљањњаз
гардад ва ба чашмаш дид, ки Усмон ибни Аффон кисаи пур аз
зарро, ки дар он њазор динор гузошта буд, ба њазрати Расули
Худо (с) таќдим дошт ва њазрати Абдурањмон ибни Авфро
низ дид, ки дусад уќия тиллоро бар пушт бардошта ва дар
пеши њазрати Расули Худо (с) гузошт. Њатто вай мардеро дид,
ки гилеми хонаи худро ба фурўш мондааст, то ба пули он
шамшереро харидорї карда ва дар роњи Худо љињод кунад.

Умайр ин сањнањои исор ва фидокории бузургмардонро
аз зењн мегузаронд ва ба он ба дидаи њайрат менигарист ва аз
он дар тааљљуб буд, ки чаро Љуллос ба мисли њиммати ин
абармардон худро барои сафар омода намесозад ва чаро бо
вуљуди он ки марди сарватманде аст, хомўш нишастааст. Гўё
он ки Умайр саъйе дошт бо њикояти ин исор ва фидокорї
њиммати ўро ташвиќ кунад ва мурувват ва мардонагї ўро
барангезад, аз ин рў, вай шурўъ намуд, то ахбори он чи, ки
дар ин маврид шунида ва ё дидааст ва хусусан хабари он
дастаи мўъминони мухлис ва бузургмардони Худоро якояк
ба Љуллос њикоят кунад, ки чї гуна ишон дороии худро ба
њазрати Расули Худо (с) таќдим доштанд ва бо шавќи фаровон
аз он њазрат (с) таќозо намуданд, ки ишонро бо вуљуди нодорї
ва дасти холиашон ба лашкари мусалмонон муназзам созад.
Вале њазрати Расули Худо (с) онњоро аз ширкат дар љињод
бозмедорад, чун тавони онро надорад, ки ба ишон василаи
сафарашонро бидињад ва аз ин љамъ гирякунон бармегарданд
ва чизе надоранд, ки худро ба матлаби хештан расонанд ва
дар роњи Худо љињод кунанд ва ба маќоми шањодатбирасанд.
Ваќте Љуллос ин њарфњоро аз дањани Умайр шунид, ногањон
њарфе аз дањонаш берун шуд, ки њуш аз сари Умайр парид ва
ба њайрат ба рўи ў нигарист. Вай аз Љуллос шунид, ки гуфт:
Агар Муњаммад дар иддиъои нубуввати худ содиќ бошад, мо
бадтар аз харон хоњем буд.

Умайр аз шунидани ин њарф мабњут ва њайрон монд. Ў
њаргиз гумон намекард, ки аз шахси хирадманде чун Љуллос
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њарфе содир шавад, ки ўро якбора аз имон берун сохта, аз
бузургтарин дарвозаи куфр дохил кунад.

Умайр дид, ки сукут аз ин љурми Љуллос ва пўшонидани
љинояти вай љиноят ба Аллоњ ва Расулаш мањсуб мегардад
ва дасисаест, ки аз тарафи мунофиќон бар алайњи Ислом
тарњрезї шудааст ва агар ин њарфро шойеъ созад, њаќќи ин
мардро зери по нињодааст, ки умре ба ў мисли фарзандаш
хидмат карда ва аз лутф ва эњсонаш ўро бањравар сохтааст.
Ва агар чунин кунад, ба эњсони вай ба бадї љавоб додааст,
чун ўро аз даврони туфулияташ дар њоли ятим буданаш
нигањдорї намуда ва аз фаќр вайро наљот дод ва ба љои
падараш ба вай хидмати падарона кардааст. Акнун ин љавон
бояд яке аз ин ду амрро, ки њардуи он бар вай талх аст,
баргузинад. Ў рў ба сўи Љуллос намуда гуфт: Ќасам ба Худо,
эй Љуллос, дар рўи замин њељ кас баъд аз Муњаммад (с) ба
андозаи ту дар наздам мањбуб набуд ва ту мањбубтарини
мардумон назди ман будї ва бар ман неъмати зиёде лозим
доштї ва акнун њарфе бар забон овардї, ки агар онро ифшо
кунам, расво мешавї ва агар онро пўшида дорам, ба Худо ва
Расулаш хиёнат кардаам ва худро дар њалокат афкандаам.
Ва ман тасмими он гирифтам, ки назди Расули Худо (с)
биравам ва ўро аз њарфе, ки ту бар забон овардї, хабар дињам.
Акнун мутаваљљењи пайомади њарфи худ бош. Умайр ибни
Саъд ба масљид рафт ва њазрати Расули Худо (с)-ро ба њарфе,
ки аз Љуллос ибни Сувайд шунида буд, хабардор кард.
Њазрати Расули Худо (с) ўро назди худ нигањ дошт ва касе аз
ёрони худро аз пайи Љуллос фиристод, то ўро њозир созад.

Дере нагузашта, ки Љуллос њозир шуд ва ба њузури Расули
Худо (с) салом дод ва дар пеши рўи вай нишаст. Њазрати
Расули Худо (с) фармуд: Њарфе, ки Умайр аз ту шунидааст,
аз чї ќарор буд?

Љуллос гуфт: Эй Расули Худо (с), ў бар ман дурўѓ мегўяд
ва ифтиро намудааст. Њаргиз аз дањонам чунин њарфе берун
нашудааст.
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Сањоба ба Љуллос ва Умайр чашм дўхтанд ва чунон
буданд, ки гўё мехостанд њаќиќатеро, ки дар синаи ин ду
нуњуфта буд, дар чењраашон мутолаъа кунанд. Нозирини ин
сањна шурўъ ба гўшакї кардан намуданд. Касе, ки дар дили
худ бемории нифоќ дошт, мегуфт: Ин писарбачаи оќшударо
бубин, ки ќадри хидмат намешиносад ва хубиро ба бадї посух
медињад.

Ва баъзе мегуфт: Ин писарбача некнињод аст, дар тоати
Аллоњ бузург шуда ва аз чењраи вай маълум аст, ки дурўѓ
намегўяд.

Њазрати Расули Худо (с) рў ба сўи Умайр намуд. Дид, ки
дар чењрааш хун баста ва ашк аз чашмонаш љорї аст ва
мегўяд: Эй Парвардигор, њаќиќати матлаберо, ки гуфтаам,
барои Паёмбарат нозил фармо. Эй Парвардигор, њаќиќати
матлаберо, ки гуфтаам, барои Паёмбарат нозил фармо.

Љуллос бори дигар сар баланд кард ва гуфт: Эй њазрати
Расули Худо (с), он чиро, ки ман бароят гуфтам, дурушт аст.
Агар ќабул надорї, дар пеши рўи љанобат ќасам мехўрам ва
ман дар назди ту ќасам ёд мекунам, он чиро, ки Умайр ба ту
расондааст, ба њељ ваљњ сињат надорад.

Њанўз вай аз ќасами худ халос нашуда буд ва њанўз
мардум аз чењраи Умайр чашм наканда буданд, ки оромиш
њазрати Расули Худо (с)-ро фаро гирифт. Сањоба дарёфтанд,
ки вањй аст, ки нозил мешавад. Лизо ба љои худ ором
гирифтанд ва хомўширо ихтиёр намуданд ва њама ба њазрати
Расули Худо (с) чашм дўхтанд. Дар чунин њолат буд, ки хавф
ва њарос Љуллосро фаро гирифт ва мардум ба сўи Умайр
мутаваљљењ шуданд ва то ваќте ин њолат идома ёфт, ки нузули
вањй ба њазрати Расули Худо (с) поён ёфт. Он гоњ њазрати
Расули Худо (с) ин оятро тиловат намуд: “Савганд мехўранд
ба Худо, ки калимаи куфрро нагуфтаанд, вале гуфтаанд сухани
куфрро ва кофир шудаанд баъди Исломи хеш ва ќасди коре
кардаанд, он ки ба даст наёфтаанд фаќат ба ин сабаб айбљўї
мекунанд, ки Худо ва Расули ў онњоро аз фазли худ бениёз
карданд. Пас агар тавба кунанд, бењтар бошад ишонро ва агар
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рўї баргардонанд аз тавба Худо бо азоби дардноке дар дунё
ва охират кайфарашон медињад ва нест ишонро ва дар рўи
замин бе дўст ва ёвар хоњанд буд» (Тавба: ояи 74).

Љуллос аз шунидани ин оят дар худ ларзид ва наздик буд,
ки забонаш аз њарф задан бозмонад ва баъд ба сўи њазрати
Расули Худо (с) рўй гардонд ва гуфт: Эй Расули Худо (с), ман
аз коре, ки кардаам, тавба мекунам. Умайр дар иддиояш рост
гуфтааст ва ман аз дурўѓгўён будаам, аз Худованд мехоњам,
ки тавбаамро бипазирад, падар ва модарам фидоят эй Расули
Худо (с).

Дар ин љо буд, ки Расули Худо (с) рўй ба Умайр намуда,
дид ки аз шиддати хурсандї ашк аз чашмонаш љорї аст ва
нури имон дар чењрааш медурахшад. Њазрати Расули Худо
(с) дасти муборакашро ба сўи гўши вай дароз намуд ва онро
ба нармї бигрифт ва гуфт: Эй писарбача, гўшат ба он чи ки
шунида буд, вафо кард ва Худованд иддаъои туро тасдиќ
намуд.

Љуллос бори дигар ба њалќаи Ислом даромад ва исломаш
баъд аз он хуб шуд ва асњоби киром ба салоњомадани ўро
диданд, ки ба Умайр чї некињо намудааст. Ва њар ваќте ки
номи Умайр мегирифтанд, мегуфт: Худованд ба вай подоши
нек насиб фармояд, чун вай маро аз куфр наљот дод ва
гарданамро аз оташи дўзах халос кард.

Ин танњо як рўйдоди шигифтангез нест, ки дар зиндагии
ин сањобаи љалилулќадр, Умайр ибни Саъд сурат гирифта
бошад, балки рўйдодњои дигар дар њаёти вай сурат
гирифтааст, ки бештар мавриди шигифт ва тааљљуб аст ва мо
онро дар бањси дигаре аз зиндагии ин бузургмард дунбол
мекунем.

***
Дар боло гўшаи аз шахсияти Умайр ибни Саъдро дар

даврони кўдакиаш баён доштем. Акнун ба сањифањои
тобандаи даврони бузургиаш назар меафканем ва хонанда
хоњад дарёфт, ки сурати дуввуми вай дар бузургї ва
њайратангезї камтар аз сурати аввалии он нахоњад буд.
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Ањли Њимс, яке аз вилоёти Сурия њамеша аз зимомдорон
ва волиёни худ лаб ба шикоят мекушуданд ва њељ волї барои
ишон фиристода намешуд, магар он ки айбњоеро дар вай
бармешумурданд ва гуноњонро бар вай њисоб менамуданд ва
шикояташ ба халифа мерасониданд ва барканории вайро аз
маснади зимомдорї талаб менамуданд ва ба љои ў волии
бењтар ва хубтар аз вайро таќозо мекарданд.

Аз ин рў, њазрати Умари Форуќ ин бор ба вилояти Њимс
волиеро дар назар гирифт, ки ањли он натавонанд бар ў таън
зананд ва ё бар вай хурдагирї кунанд ва ё айбњоеро дар вай
бишуморанд. Лизо шахсиятњои бузургеро, ки мешинохт, якояк
аз сањфаи зењни худ гузаронд, ки кадом якро ба адои ин
масъулият бифиристад. Дарёфт, ки бењтар аз Умайр ибни Саъд
каси дигареро суроѓ надорад, ки битавонад аз ўњдаи ин кор
барояд. Умайр дар сарзамини Љазиратул араб, дар минтаќаи
Шом машѓули љињод буд ва ќиёдати лашкарро ба ўњда дошт
ва шањрњоро яке баъди дигар фатњ мекард ва сангарњои
душманро саркўб менамуд ва ќабоилро ба дини Ислом даъват
мекард ва масољидро дар сарзаминњои фатњшуда барпо
месохт.

Бо вуљуди ин њама машѓулиятњои љињодиаш њазрати
Умари Форуќ ўро ба наздаш даъват кард ва зимоми вилояти
Њимсро ба вай супурд ва дастур дод, ки ба Њимс сафар кунад.
Њазрати Умайр бо он ки аз ин вазифа хушњол набуд, чун
љињодро нисбат ба њар кори дигар бењтар медонист, лизо ночор
ба амри халифа сар нињод ва рў ба сўи Њимс намуд.

Ваќте ба он љо расид, мардумро ба намози љамоат хонд.
Ваќте намозро адо кард, аз љой бархост ва барои мардум
суханронї кард. Дар ибтидо њамду санои Худо бигуфт ва бар
њазрати Муњаммад (с) дуруд фиристод ва гуфт: “Эй мардум,
бидонед ки Ислом ќалъаи мустањкам ва дарвозаи матин аст,
ќалъаи Ислом адл ва дарвозаи он њаќ аст, ваќте ин ќалъа
кўбида шавад ва дарвозааш бардошта гардад, ин дин шикаста
мешавад ва њар кас онро барои худ раво медонад ва Ислом,
то ваќте ки ќуввати султон боќист, ќалъаи он мустањкам хоњад
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буд. Ќуввати султон ин нест, ки мардумро ба њаќу ноњаќ
тозиёна занад ва ё он ки шамшераш њамеша бар сари мардум
мусаллат бошад, валекин ќуввати султон ин аст, ки ба адл
њукм кунад ва њаќќи мустазъафон биситонад”.

Баъд аз он ба корњояш баргашт, то он чиро, ки дар ин
суханронии кўтоњи худ гуфтааст, ба марњилаи иљро дароварад.

Умайр як соли комилро дар Њимс сипарї намуд, дар
давоми ин муддат ба амирулмўъминин њељ нома нанавишт ва
аз пули закот ва хирољ низ ба вай чизе нафиристод. Аз ин рў,
шакку ва тардидњо дар дили амирулмўъминин роњ ёфт. Аз ин
рў, вай аз доштани аморат бар волиёнаш сахт бим дошт, чун
ѓайр аз њазрати Паёмбар (с) дигар њељ кас аз гуноњ маъсум
нест. Лизо ба котиби худ гуфт: Ба Умайр ибни Саъд нома
бинавис ва дар он ба ў бигў, ки ваќте ин номаи
амирулмўъминин ба ту расид, бедиранг Њимсро тарк кун ва
ба назди ман њозир шав ва молиётеро, ки аз мусалмонон љамъ
кардаї, бо худ гирифта биёр.

Ваќте Умайр номаи амирулмўъмининро дарёфт дошт,
тўшаи худро, ки шомили маводи хўрокї ва зарфи тањораткунї
буд, гирифт ва дар халта андохт ва бар пушт нињод ва найзаи
худро ба даст гирифта Њимс ва вилояти онро пушти сар нињод
ва пиёда ба роњ афтод ва бо душворї ва машаќќати фаровон
худро ба Мадина расонд. Ваќте вай ба Мадина расид, аз
шиддати машаќќати роњ рангаш таѓйир ёфта ва мўйњояш
дароз гардида ва осори машаќќати сафар дар симояш њувайдо
буд.

Умайр ба њузури амирулмўъминин Умар ибни Хаттоб
дохил шуд. Аз дидани зоњири вай дар њайрат афтод ва ба ў
гуфт: Эй Умайр, туро чї шудааст?

Гуфт: Эй амирулмўъминин, маро чизе нашудааст ва ман
алњамдулиллоњ комилан сињат ва офият дорам ва њама молу
матоъи дунёро бо худ овардаам.

Њазрати Умар (ки хаёл мекард амволи зиёдеро барои
байтулмол њамроњи худ овардааст) гуфт: Чї овардаї ва дар
куљост? Гуфт:
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Ин халтае аст, ки дар он тўшаи роњамро гирифтаам. Ин
як коса, ки бар он нон мехўрам ва либос мешўям ва ин њам як
офтоба, ки бо он вузў мекунам ва об менўшам. Эй
амирулмўъминин, дигар њама матоъи дунё садаќаи сари ин
ду матоъ аст ва зиёдатї аст, ки дар ин дунё на ба дарди ман
мехўрад ва на ба дарди дигарон.

Њазрати Умар гуфт: Оё пиёда омадї?
Гуфт: Бале, амирулмўъминин, пиёда омадам.
Гуфт: Оё аз тарафи доруламорат бароят маркабе надоданд,

ки савор шуда меомадї?
Гуфт: Онњо чунин накарданд ва ман њам аз ишон талаб

нанамудам.
Гуфт: Амволе, ки барои байтулмол овардаї, дар куљост?
Гуфт: Ман чизе наовардаам.
Гуфт: Чаро?
Гуфт: Ба хотири он ки ваќте ба Њимс расидам, мардумони

солењи он диёрро љамъ кардам ва онњоро мукаллаф сохтам,
ки молиёти онњоро љамъ кунанд. Ваќте ки онњо молиётеро
љамъ мекарданд, дар мавриди он бо онњо машварат мекардам
ва онро дар љињатњои лозим ба сарф менамудам ва ба
мустањиќќрини ишон таќсим мекардам.

Њазрати Умар ба котиби худ гуфт: Вазифаи Умайрро ба
вилояти Њимс таљдид ва тамдид кун.

Умайр гуфт: Аммо баъид аст, ки Умайр ин вазифаро ба
дўш гирад. Ин чизест, ки дигар намехоњам онро бар ўњда
гирам, эй Умар. Баъд аз ин рўз на барои ту ва на барои ѓайри
ту кор нахоњам кард.

Баъд Умайр аз вай хост, то ба вай иљоза дињад, ки дар
дења аз атрофи Мадина мамроњ бо ањли оилааш рафта, дар
онљо иќомат гузинад. Њамон буд, ки барояш иљозаи иќомат
дод.

Дере аз рафтани Умайр бар ин дења сипарї нашуда буд,
ки њазрати Умар хост, ки ўро имтињон кунад, то аз доштан ва
надоштани вай итминон ёбад, то дар сурати лозим шудан ба
вай кўмак намояд, лизо шахсеро ба номи Њорис, ки яке аз
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мардони мўътамади вай буд, ба ин кор муваззаф кард ва гуфт:
Эй Њорис, назди Умайр ибни Саъд бирав ва худро ба њайси
мењмон назди вай нигањ дор. Агар осори неъмат дар вай
мушоњида намудї, бозгард, агар њолаташро бад ёфтї, ин киса,
ки дар он сад динор аст, ба вай бидењ, то аз он дар рафъи
њољаташ истифода кунад.

Њорис ба роњ афтод, то он ки ба он дења расид ва аз Умайр
суроѓ кард, ўро ба хонааш рањнамої карданд.

Ваќте бо вай рў ба рў шуд, гуфт: Ассалому алайка ва
рањматуллоњ.

Умайр љавоби салом дод ва гуфт: Ва аълайка-с-салому
ва рањматуллоњи ва баракотуњ. Аз куљо омадї?

Љавоб дод: Аз Мадина.
Гуфт: Мусалмонон чї њол доранд?
Њорис љавоб дод: Алњамдулиллоњ ба хайранд.
Гуфт: Амирулмўъминин чї њол дорад?
Гуфт: Алњамдулиллоњ сињат дорад ва офият аст.
Гуфт: Оё њудудро барпо медорад?
Гуфт: Бале, вай фарзандашро, ки муртакиби кори фоњишае

шуда буд, дурра зад ва дар асари он љон дод.
Гуфт: Худованд Умарро ёрї дињад, ў ба худат сахт иродат

дорад ва сахт дўстие дорад.
Њорис дар мењмонии Умайр ибни Саъд се шабро сипарї

намуд ва дар њар шаб як нони љавин ба вай таќдим медошт.
Чун рўзи саввум фаро расид, мардум аз он ќавм ба Њорис
гуфтанд: Ту Умайр ва ањли ўро аз по даровардї. Ишон аз ин
як ќурси нон, ки ба ту таќдим менамоянд, чизе беш надоранд
ва он њам њаќќи худро ба ту медињанд ва худ гурусна зиндагї
мекунанд ва њоло гуруснагї онњоро аз по даровардааст. Агар
лозим донї, ўро ба њоли худаш гузор ва мењмони мо шав.

Дар ин њол буд, ки Њорис динорњое, ки бо худ оварда буд,
кашид ва дар пеши рўи Умайр гузошт. Умайр гуфт: Ин чист ?
Њорис гуфт: амирулмўъминин ин маблаѓро барои ту фиристод,
то дар рафъи њољати худ аз он истифода кунї. Умайр гуфт:
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Ин маблаѓро ба худаш бозпас дењ ва ба ў аз ман салом бигў
ва бигў, ки Умайр ба ин маблаѓ зарурате надорад.

Дар ин њол буд, ки садои њамсараш, ки ба гуфтугўи вай
ба мењмонаш гўш нињода буд, баланд шуд ва гуфт: Эй Умайр,
ин њадяи амирулмўъмининро бигир. Агар зарурат ёфтї, онро
дар љињати зарурати хеш сарф мекуни ва агар њољате ба он
надошт, балки, онро ба мустањиќќаш хоњї дод ва мустањиќќин
зиёданд.

Ваќте Њорис њарфи вайро шунид, динорњоро дар пеши рўи
Умайр гузошту бархост ва роњи худ дар пеш гирифт. Умайр
ин маблаѓро бигрифт ва онро дар кисањои худ таќсим кард.

Шаб ба сар нарасида буд, ки онро дар миёни фуќаро ва
ба хусус ятимони шуњадо таќсим намуд. Њорис ба Мадина
баргашт. Њазрати Умар ба ў гуфт: Чї кардї, эй Њорис?

Гуфт: Эй амирулмўъминин, Умайр њолати хубе дошт.
Гуфт: Оё динорњоро ба вай додї?
Гуфт: Бале, эй амирулмўъминин,
Гуфт: бо ин маблаѓ чї кард?
Гуфт: Намедонам, вале фикр намекунам, ки аз он як

дирњамро њам барои худ сарф кунад. Баъд њазрати Умар ба
Умайр нома навишт ва гуфт: Ваќте ин номаам бароят бирасад,
онро ба замин нагузошта, назди ман њозир шав.

Умайр рўй ба сўи Мадина нињод ва ба њузури
амирулмўъминин дохил шуд. Њазрати Умар ўро хушомадї
гуфт ва ба худ наздик сохт ва баъд барояш гуфт: Динорњоеро,
ки бароят фиристода будам, чї кардї?

Гуфт: Эй амирулмўъминин, баъд аз он ки онро бароям
фиристодї, дигар ба он чї кор дорї?

Гуфт: Фаќат мехоњам бидонам, ки онро чї кардї.
Гуфт: Онро барои худ захира кардам, то дар рўзе, ки мол

ва фарзанд ба корам наёянд, аз он истифода кунам. Аз
шунидани ин њарф чашми Умар пур аз ашк шуд ва гуфт: Ман
гувоњї медињам ба ин, ки ту аз љумлаи онњое њастї, ки бо
вуљуди эњтиёљи шадид њољати дигаронро бар њољати худ
тарљењ медињанд ва баъд ба вай амр дод, ки то маркабе аз
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маводи хўрокї ва ду либос ба вай дињанд. Гуфт: Эй
амирулмўъминин, Маро ба маводи хўрока њољат нест, чун дар
хона ду паймона љав дорам ва то ваќте ин ду паймона халос
мешавад, Худованд роњи ризќи дигареро бароям хоњад кушод.
Аммо ин ду либосро бо худ мегирам, чу умми фалон (яъне,
њамсараш) либосњояш ба андозае кўњна ва аз кор афтодааст,
ки наздик аст, сатр накунад.

Дере аз ин мулоќот бо њазрати Умар нагузашта буд, ки
Худованд Умайрро ба љивори рањмати хеш хонд ва Умайр бо
фироќ аз ин дунё ва пайвастан ба њазрати Расули Худо (с) ба
орзуи деринааш расид. Умайр бо рўњи ором ва хотири шод
роњи охират дар пеш гирифт ва дар дунё чизе нагузошт, ки
бар он дил бисўзонад ва бар фироќаш њасрат барад. Ў матоъе
аз таќво, парњезгорї, дарвеш ва зуњдро њамроњ бурд.

Ваќте хабари вафоти ў ба њазрати Умари Форуќ расид,
ѓаму андўњ дар вай намоён шуд ва гуфт: Ман дўстдори он
будам, ки мисли Умайр шахсиятњоро њамроњ медоштам, ки
маро дар иљрои корњои мусалмонон ёрї медод. Худованд аз
Умайр ибни Саъд розї бод, вай намунаи камёб аз абармардон
буд, ки дунёро бо њама љилваву зебоии он пушти сар нињод ва
шогирди мумтозе буд, ки дар мадрасаи нубувват дарс омўхт.
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АБДУРАЊМОН ИБНИ АВФ

Яке аз њашт тан аз собиќини ба Ислом аст.
Яке аз ашараи мубашшара ба љаннат аст. Яке аз шаш тан

аъзои маљлис аст, ки баъд аз вафоти њазрати Умар халифаи
саввумро интихоб намуданд.

Яке аз он касонест, ки дар Мадина фатво медоданд, дар
њоле ки њазрати Расули Худо (с) дар миёни мусалмонон дар
ќайди њаёт ба сар мебурд. Номаш дар даврони љоњилият Абду
амр буд. Ваќте мусалмон шуд, њазрати Расули Худо (с)
номашро Абдурањмон гузошт. Абдурањмон ибни Авф ќабл аз
он, ки њазрати Расули Худо (с) дохили хонаи Арќам шавад,
ду рўз баъд аз мусалмон шудани њазрати Абубакри Сиддиќ
имон овард ва дар роњи Худо чунон азоб ва сахтињоро дид, ба
гунае, ки њамтоёни собиќинаш ба ин азоб дучор шуда буданд,
вай чун онњо сабр намуд ва мисли онњо истиќомат нишон дод
ва назири онон рост гуфт ва рост зист ва бо дини худ ба сони
соири муњољирин ба њабаша њиљрат намуд. Ваќте ба њазрати
Расули Худо (с) ва ёронаш иљоза дода шуд, то ба Мадина
њиљрат кунанд, њазрати Абдурањмон ибни Авф дар пешопеши
муњољирин ќарор гирифт, ки барои Худо ва Расулаш њиљрат
намуданд. Ваќте њазрати Расули Худо (с) дар миёни муњољирин
ва ансор аќди муохот (бародарї) барќарор намуд, Абдурањмон
ибни Авфро бо Саъд ибни Рабеъи Ансорї бародар сохт. Саъд
ба бародараш Абдурањмон ибни Авф гуфт: Эй бародар, ман
сарватмандтарини ањли Мадина њастам, ду бўстон дорам. Њар
кадом аз ин бўстонњоро, ки маќбули ту шавад, интихоб кун,
то онро ба ту бахшам ва ду њамсар њам дорам, њар кадомро,
ки мавриди писандат воќеъ шавад, интихоб кун, ман ўро талоќ
дињам ва ту вайро ба аќди худ дарор.
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Абдурањмон аз бародари ансории худ ташаккур намуд ва
ба ў гуфт: Худованд дар молу њолат баракат нињад. Аммо
маро ба кору бори шањр рањнамої кун. Саъд ибни Рабеъ ўро
ба бозор роњнамої кард ва ба тиљорат шурўъ намуд ва даст
ба хариду фурўш зад. Матоъ мехарид ва љинс мефурўхт ва
чизе фоида мекард ва чизе меандўхт. Дере нагузашт, ки
тавонист мўњрзаниро ба даст орад.

Њамон буд, ки издивољ намуд ва дар њоле ки осоре аз
хушбўї ва атр бар бадан дошт, ба њузури љаноби Расули Худо
(с) омад. Њазрати Расули Худо (с) бо тааљљуб аз вай пурсид:
Чї шудааст?

Гуфт: Эй Расули Худо (с), издивољ кардам.
Гуфт: Оё ба њамсарат мањре додаї?
Гуфт: Ба андозаи вазни донае ба вай тилло додам.
Фармуд: Валима кун ва лав, ки як гўсфанд њам бошад,

Худованд дар молат баракат гузорад!” Абдурањмон мегўяд:
Дунё он ќадар ба ман рўй овард, то љое, ки худро чунон ёфтам,
ки агар сангеро, ки аз замин бардорам, умеди он доштам, ки
аз зери он тилло ва нуќра берун хоњад шуд.

Дар рўзи Бадр Абдурањмон ибни Авф дар роњи Худо
љињоди содиќона намуд ва душмани Худо Умайр ибни Усмон
ибни Каъби Таймиро аз по даровард.

Дар рўзи Уњуд ваќте дигарон мутазалзил шуданд, ў
собитќадам боќї монд, ваќте дигарон рў ба фирор нињоданд,
вай пойдор монд, ваќте љанг поён ёфт, дар бадани вай бисту
чанд захм ёфтанд, ки баъзеи он ба њадде буд, ки даст дар он
фурў мерафт. Вале бо вазъи ин, агар љињоди љисмонии ўро бо
љињоди моли вай муќоиса кунем, дар муќобили љињод молии
вай ночиз љилва мекунад.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) тасмим гирифт, ки сарияеро
муљањњаз кунад, дар миёни ёронаш истод ва гуфт: Садаќа
дињед, мехоњам дастаи амалиётиро барои љињод бифиристам”.
Њамон буд, ки Абдурањмон ибни Авф ба хонаи худ омад ва
шитобон баргашт ва гуфт: Эй Расули Худо (с), назди ман чањор
њазор дирњам аст, ки ду њазори онро ба Худо ќарз медињам ва
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ду њазори онро барои ањли оилаам гузоштам. Њазрати Расули
Худо (с) фармуд: Худованд дар он чи, ки ато кардї, баракат
дињад ва Худованд дар он чи ки барои худ нигањ доштї,
баракат дињад.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) азми љанги Табук намуд,
зарурат ба пул камтар аз зарурат ба нерўњои инсонї набуд,
чун теъдоди лашкари Рум беш аз њад буд ва бо њама имконияти
љанг муљањњаз набуданд ва дар ин сол Мадина ба хушксолї
мубтало буд ва роњи ин сафар тўлонї ва маводи кўмаки ночиз
ва маркабњои муљоњидон хеле андак буд, то он љо, ки иддае аз
мўъминон, ки даст холї буданд, ба њузури Расули Худо (с)
омаданд ва аз вай хостанд, ки барои ишон маркаб дињад, то
битавонанд дар љињод ўро њамроњї кунанд. Аммо њазрати
Расули Худо (с) ба сабаби надоштани имконот аз ширкати
онњо дар љињод маъзарат хост ва ишон аз ин ки чизе надоштанд,
нафаќа кунанд, гирякунон пас гаштанд. Аз ин рў, онњоро ба
номи Баккоин номиданд ва барои ин лашкар номи Љайшу-л-
Усра гузоштанд, чун дар сахттарин њолат равонаи љанг
шуданд. Дар чунин фурсат буд, ки њазрати Расули Худо (с)
ёрони худро амр кард, ки дар роњи Худо кўмак кунанд ва аљри
худро аз Худо бихоњанд. Аз шунидани ин амри Расули Худо
(с) мусалмонон ба сўи хонањои худ шитофтанд ва дар
пешопеши ин љамъи садаќакунандагон Абдурањмони ибни
Авф ќарор дошт. Вай дусад уќия тиллоро дар оњи Худо садаќа
намуд, њазрати Умар ибни Хаттоб ба њазрати Расули Худо (с)
гуфт: Ман фикр мекунам, ки Абдурањмон ибни Авф муртакиби
гуноње шудааст, чун вай ба ањли худ чизе нагузоштааст.
Њазрати Расули Худо (с) ба ў гуфт: Оё барои ањли худ чизе
гузоштаї?

Гуфт: Бале, ман барои ишон бештар ва хубтар аз он чи, ки
овардаам, гузоштам.

Фармуд: Чї миќдор? Гуфт: ризќ, хайр ва аљреро, ки Худо
ва Расулаш ваъда намудааст, барояшон гузоштам. Лашкари
Ислом рањсипори Табук гардид ва дар он љо Худованд ба
Абдурањмон ибни Авф чунон икром намуд, ки ба њељ яке аз
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мусалмонон ин икромро накардааст, тавре ки ваќти намоз
фаро расид ва њазрати Расули Худо (с) њузур надошт,
Абдурањмон ибни Авф дар намоз пеш даромад ва имоматї
кард. Вай њанўз ракаати якумро тамом накарда буд, ки њазрати
Расули Худо (с) омад ва дар сафи намозгузорон аз аќиби
Абдурањмон ибни Авф иќтидо кард ва намоз хонд. Оё фазилат
ва каромате болотар аз ин хоњад буд, ки бандаи мусалмоне
ба бењтарини халоиќ ва сайиди анбиё њазрати Муњаммад ибни
Абдуллоњ имоматї кунад?!

Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба љивори рањмати њаќ
пайваст, Абдурањмон ибни Авф худро кафили масолењи
умамањоту-л-мўъминин сохт ва ба њољат ва ниёзмандињои онон
расидагї мекард. Ваќте ба љое сафар мекарданд, онњоро
њамроњї мекард ва дар њаљ бо ишон мерафт ва бар мањмилњои
онон пардаи сабзи зеборо меандохт ва онњоро дар љое, ки
меписандиданд, поин мекард. Ин буд аз фазоили Абдурањмон
ибни Авф, шахсияте, ки мавриди эътимоди уммањоту-л-
мўъминин буд. Ў њаќ дорад, ки ба ин хидмати онон биболад
ва дар худ изњори фахр кунад.

Некї ва хидмати вай ба мусалмонон умуман ва ба
уммањотул мўъминин хусусан, ба њадде расид, ки замини
марбути моликияти худро ба маблаѓи чињил њазор динор
бифурўхт ва њама пули онро дар миёни ќавми бани Зўњра
(ќавми Омина бинти Вањаб модари њазрати Расули Худо (с)
ва фуќарои муњољирин ва ансор ва уммат њотул мўъминин
таќсим кард. Ваќте маблаѓе аз ин пулро, ки барои њазрати
Оиша тахсис дода буд, ба вай фиристод, њазрати Оиша гуфт:
Чї касе ин пулро ба ман фиристодааст?

Гуфтанд: Абдурањмон ибни Авф.
Гуфт: Њазрати Расулуллоњ (с) фармудааст: Баъд аз ман

љуз собирон бар шумо касе дилсўзї намекунад.
Дуои Расули Худо (с) дар њаќќи Абдурањмон ибни Авф

иљобат гардид ва Худованд дар зиндагї ба моли вай чунон
баракат дод, ки вай аз љумлаи сарватмандтарин сањоба
гардид ва бо гузашти њар рўз тиљораташ рушду нумў мекард
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ва корвони тиљоратиаш њамеша дар Мадина дар њоли рафту
ва омад буд ва маводи мардуми ин шањрро чи гандум ва чи
љав ва чи орду рўѓан ва соири молњои тиљоратиро фароњам
менамуд ва он чиро, ки ањли Мадина истењсол мекарданд, ба
љоњои дигар мебурд.

Дар яке аз рўзњо корвон Абдурањмон ибни Авф ба Мадина
расид ва ин корвонро њафтсад сар шутур ташкил медод, ки
маводи эњтиёљи Мадинаро њамл намуда буд. Ваќте ин корвон
дохили Мадина шуд, аз вуруди он шањри Мадина ба љунбиш
даромад ва сару садояш гўшаву канори Мадинаро пур кард.
Њазрати Оиша (р) ба онњо гуфт: Ин шўру ѓавѓо ба хотири
чист?

Ба ў гуфтанд: Ин шўр ва ѓавѓо корвони Абдурањмон ибни
Авф аст. Њафтсад шутур маводи хўрока њамл намуда ба
Мадина омадааст.

Њазрати Оиша (р) ба онњо гуфт: Худованд барои он дар
он чи ки ўро дар ин дунё додааст, баракат дињад ва савоби он
назди Аллоњ бузургтар ва бештар аст. Ман аз њазрати Расули
Худо (с) шунидам, ки мегуфт: Абдурањмон ибни Авф хазида
дохили бињишт мешавад.

Пеш аз он, ки корвон ба љои маъмулшуда бирасад,
муждадињандае ин ќавли њазрати Оишаро, ки вайро ба бињишт
мужда медод, ба Абдурањмон ибни Авф расонд. Њамин ки
Абдурањмон ибни Авф ин суханро шунид, шитобон худро
назди њазрати Оиша расонд ва гуфт: Эй модар, оё ин
башоратро худ аз дањани њазрати Расули Худо (с) шунидї?

Њазрати Оиша гуфт: Бале.
Аз шунидани ин њарф Абдурањмон ибни Авф аз шиддати

сурур сар аз по намешинохт ва гуфт: Агар тавонам, бо ќади
рост дохили бињишт мешавам, Эй модар, ман туро шоњид
меорам ба ин, ки ин корвон бо њама бо банд ва љилу ва
лаљомаш дар роњи Худо бод.

Баъд аз он, ки вай ин навид бишнид, аз он рўз ба баъд
бахшиши Абдурањмон ибни Авф берун аз њисоб буд ва
саховатмандона онро дар роњи Худо сарф менамуд ва бо њарду
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дасти худ ба чапу рост, ошкору пинњон, садаќа медод, ба
тавре, ки чињил њазор дирњам аз нуќра ва чињил њазор динор
аз тиллоро садаќа дод. Баъд дусад уќия тиллоро садаќа кард.
Сипас таљњизоти муљоњидини фи саблиллоњро бар панљсад асп
бор кард ва баъди бору банди соири муљоњиддинро ба њазору
понсад маркаб бор намуд.

Ваќте маргаш фаро расид, халќњои зиёдеро, ки дар тањти
моликияташ буд, озод сохт ва ба њар яке аз ањли Бадр, ки дар
ќайди њаёт буданд ва шуморашон ба сад нафар мерасад,
васият намуд, ки чањорсад динор тилло бењисоб бидињанд. Ва
ба њар як аз уммањотул мўъминин васиятї намуд, ки, то он љо,
ки уммулмўъминин Ойиша (р) аксар ваќт дар њаќќи вай дуои
хайр намуда мегуфт: Худованд ўро аз оби Салсабил насиб
фармояд. Вай бо вуљуди ин њама саховат ва бахшиш он ќадар
мол барои ворисони худ гузошт, ки дар њисоб меѓунљад. Ба
тавре, ки њазор шутур ва асп аст ва се њазор гўсфанд аз худ
мерос гузошт. Ўро чањор зан буд, барои њар як аз онњо, ки
рубъи мерос мебурданд, њаштод њазор расид. Ва аз тилло ва
нуќра ба њадде аз вай мерос монда буд, ки ба белњо аз он ба
ворисонаш таќсим мекарданд, то он, ки таќсимкунандагон аз
шикастони он дастњояшон обила кард. Ин њама дорої аз фазли
дуои њазрати Расули Худо (с) дар њаќќи вай буд. Аммо ин
њама пул ва сарват дар зиндагии Абдурањмон ибни Авф
таъсире накард ва ўро дар тањти таъсири фитнаи худ ќарор
надод, то љое, ки ваќте мардум ўро дар миёни ѓуломонаш
медиданд, вайро аз ишон фарќ карда наметавонист. Дар њоле,
ки рўзе вай рўзадор буд, таоме барояш оварданд, ба сўи он
таом нигарист ва гуфт: Муъом ибни Умайр, ки бењтар аз ман
буд, шањид шуд ва барои вай кафан наёфтем, ки саропои ўро
пўшонад, ба љуз як порчае, ки агар онро бар сари вай
меандохтем, пойњояш барањна мешуд ва агар бар пойњояш
меандохтем, сараш барањна мемонд ва баъд Худованд ба ин
андоза дунёро ба рўи мо кушод ва ман аз он бим дорам, ки
савоби худро дар ин дунё ба даст орам ва аз охират мањрум
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монам ва баъд ба гиря ва нолидан шурўъ кард, то он ки таъом
сард шуд.

Хушо ба њоли Абдурањмон ибни Авф, ки њазрати содиќу-
л-масдуќ Муњаммади Мустафо ўро ба љаннат башорат додааст
ва љанозаи вайро ба хобгоњи охираш таѓоии њазрати Расули
Худо (с) Саъд ибни Абиваќќос наќл дод ва њазрати Усмони
Зиннурайн намози љанозаи ўро хонд ва амирулмўъминин Алї
карамаллоњу ваљњању, дар њоле, ки ўро ташйиъ менамуд, гуфт:
Аз хубињояш бањра бурдї ва аз бадињояш гўша гирифтї,
Худованд туро рањмат намояд.
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ЉАЪФАР ИБНИ АБУТОЛИБ

Дар ќабилаи бани Абдуманоф панљ шахсе буданд, ки њар
кадоми онњо ба чењраи њазрати Расули Худо (с) бисёр зиёд
шабоњат доштанд, то ба он андоза, ки мардумон камбин
наметавонистанд, ки миёни он њазрат (с) ва ишонро фарќ
кунанд ва ин панљ тан иборат буданд аз Абусуфён ибни Њорис
ибни Абдулмуталлиб, писари амаки њазрати Расули Худо (с)
ва бародари разоъи вай ва Ќусом писари Аббос ибни
Абдулмуталлиб, писари амаки Расули Худо (с) ва Соиб ибни
Убайд ибни Абдуязида ибни Њошим љадди Имом Шофеъї (р).
Ва Њасан ибни Алї, набераи њазрати Расули Худо (с) ва Њасан
нисбат ба њамаи онњо ба њазрати Расули Худо (с) шабоњати
бештар дошт ва Љаъфар ибни Абутолиб бародари њазрати Алї
карамаллоњу ваљњању.

Њоло ба муаррифии шахсияти бузургвори њазрати Љаъфар
(р) ва баъзе аз гўшањои зиндагии вай мепардозем.

Абутолиб бо вуљуди шараф обрўй ва ќадру манзалати
баландаш дар миёни Ќурайш марди бебизоат ва серфарзанд
буд. Ин њолати бади вай ба иллати хушксолї, ки домангири
Ќурайш шуда буд, беш аз пеш табоњ гардид. Маоши њама аз
байн рафт, вазъи мардум ба њадде расида буд, ки аз
устухонњои кўњна ва хушк гуруснагии хешро бартараф
мекарданд. Дар он ваќт дар миёни бани Њошим њељ кас ба
мисли Паёмбар Муњаммад ибни Абдуллоњ ва амакаш Аббос
марди тавонгар ёфт намешуд. Аз ин рў, Муњаммад ба амакаш
Аббос гуфт: Эй амак, бародарат Абутолиб соњиби зану
фарзанди зиёд аст ва мебинї, ки шиддати ќањтї ва гуруснагї
мардумро ба чї њолате мубтало сохтааст. Биё бо њам назди
вай биравем, то баъзе афроди хонаводаашро њамроњи худ



206

гирем, як љавони вайро ман ба дўши худ гирам ва љавони
дигарашро ту ба дўш гир ва ба ин тартиб бори дўши ўро
сабуктар созем ва мушкилии ўро њал намоем. Аббос гуфт:
Пешнињоди хубе аст ва ташвиќ аст ба кори хайр.

Баъд њарду назди Абутолиб рафта ба ў гуфтанд, ки мо
омадаем, то андаке аз таклиф ва машаќќате, ки аз ноњияи
серфарзандї бо он рў ба рў њастї бикоњеи, то он, ки ин ранљ
ува азоб, ки мардум ба он рў ба рў аст, рафъ гардад. Абутолиб
гуфт: Уќайлро ба ман бигузоред ва њар коре, ки мекунед,
бикунед.

Њазрати Муњаммад Алиро дар кафолати худ гирифт ва
ба ањли худ ўро зам кард ва Аббос Љаъфарро дар сояи риояти
худ гирифт ва ба хонааш бурд. Њазрати Алї то он дам ба
њазрати Муњаммад монд, ки Худованд ўро ба дин њидоят ќадр
ва њаќ мабъус сохт Њазрати Алї аз миёни љавонон аввалин
касе буд, ки ба нубуввати он њазрат (с) имон овард ва њазрати
Љаъфар низ то ваќте њамроњ бо Аббос бимонд, ки љавон шуд,
имон овард ва рўзгорашро худ сару сомон дод ва аз кўмаки
амакаш Аббос мустаѓнї шуд. Љаъфар ибни Абутолиб њамроњ
бо њамсараш Асмоа бинти Умайс аз нахустин рўзи даъват ба
ќофилаи нур пайваст, тавре ки ин њарду даъвати њазрати
Абубакри Сиддиќро ќабл аз он, ки њазрати Расули Худо (с)
дохили хонаи Арќам гардад, имон оварданд. Ин љавони
њошимитабор њамроњ бо њамсари љавонаш низ мисли дигар
њамфикрони хеш мавриди азияту ва озори Ќурайш ќарор
гирифтанд ва босуботу устуворї ин роњро идома доданд ва
сабр пеша карданд. Чун эшон медонистанд, ки роњи љаннат
пўшида бо хорњо ва мамлу аз мушкилот ва душворињост.
Аммо он чи, ки зиндагии ў ва шарики зиндагиашро дар ин
шањр тирау тор сохта, ин буд, ки ишон наметавонистанд
шиорњои динии худро озодона анљом дињанд ва ќурайшиён
дар миёни онњо ва шиорњои диниашон њоил шуда иљоза
намедоданд, ки аз лаззати ибодат бањраманд гарданд. Онњо
дар њар љої дар камин менишастанд ва тамоми њаракот ва
сукунашонро зери назар доштанд. Дар чунин фурсат буд, ки
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Љаъфар ибни Абутолиб аз њазрати Расули Худо (с) иљоза хост,
то ба вай ва њамсараш иљоза дињад, ки њамроњи љамъи дигар
аз асњоб ба сарзамини Њабаш њиљрат намояд. Њазрати Расули
Худо (с) сахт ѓамгину афсурда гашта, барои ишон иљозаи
њиљрат дод.

Ба вай сахт душвор буд, ки ин љамъ аз покони некнињоди
сарзамин ва маъворо, ки айёми туфулияти худро дар он сипарї
намуда ва ба он хў гирифта ва унс ёфтаанд, бидуни кадом
љурме ба ќасди диёри бегона тарк гўянд, гуноњи ишон дар
назари Ќурайш он буд, ки фаќат ба вањдонияти Худованди
воњид имон оварда ва рисолати Паёмбари гиромиашро тасдиќ
намуданд ва ѓайр аз ин чї гуноње метавон дар вуљуди ин љамъи
покон ёфт. Аммо вай чорае љуз ин надошт, ки ба ишон иљозаи
њиљрат надињад, чун тавони онро дар худ намедид, ки азият
ва озори Ќурайшро аз онњо дафъ намояд. Ќофилаи муњољирини
аввал ба сўи Њабаша, ки дар раъси он Љаъфар ибни Абутолиб
ќарор дошт, ба роњ афтод ва дар он љо дар љивори подшоњи
одил ва њаќбин ва солењи он Наљљошї оромиши худро
дарёфтанд ва итминони ќалбї барояшон њосил гашт ва барои
аввалин бор баъд аз он, ки мусалмон шуд, таъми оромиш ва
лаззати ибодатро чашиданд, чун дар инљо касе набуд, ки фазои
ибодати ононро тира созад ва ё саодат ва хушбахтии ононро
тира гардонад. Ќурайшиён аз ин огоњ набуданд, ки ин љамъи
мусалмонон ба хотири динашон маъвои худро тарк гуфта ва
равонаи диёри Њабаш шуда ва дар он љо дар сояи њимоят ва
пуштибонии подшоњи одил ва хайрњоњи он зиндагии ором ва
пурсаодатро сипарї мекунанд.

Њамин ки аз ин ќисса огоњ шуданд, дар паи тарњи дасиса
гардиданд, то ба чї васила битавонанд ононро ба ватанашон
баргардонанд ва ё ба ќатл расонанд ва ба њељ сурат иљоза
надињанд, ки аз азият ва озори онон дар амон бошанд. Мо
акнун риштаи суханро ба Умми Салама медињем, то худ
дидањои худро дар ин хусус ба мо њикоят кунад.

Умми Салама гуфт: Ваќте дохили сарзамини Њабаша
гардидем, онро бењтарин маъво ва маъман барои худ ёфтем,
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дар ин љо динамон дар амон буд, озодона Парвардигори худро
ибодат мекардем ва аз њељ кас азияту ва озор намедидем ва
аз њељ кас њарфе ки эњсоси моро љароњатдор созад,
намешунидем. Ваќте Ќурайш аз ин вазъ иттилоъ ёфт, нороњат
гардид ва дар паи тарњи дасиса шуд ва ду тан аз афроди ќавї
ва нерўманди худ Амр ибни Ос ва Абдуллоњ ибни
Абирабеъаро бо њадяњои зиёд назди Наљљошї ва битрикњои
вай фиристоданд ва ба ин ду кас тавзењ намуданд, ќабл аз ин,
ки ба Наљошї дидор кунанд ва дар хусуси мо бо вай сўњбат
намоянд, бояд бо битрикњои вай вохўранд ва њадяњои мавриди
писандяшонро танро бидињанд. Ваќте ин њайат ба Њабаша
расид, тибќи барномаи ќаблї амал намуданд. Тавре ки бо
битрикњо дидан карданд ва њадяњои њар кадомро ба ишон
таќдим нашуданд ва њељ як аз онон намонд, магар он ки барои
вай њадя таќдим карда гуфтанд: Њаќиќат он аст, ки бархе аз
љавонон бехиради мо аз дини бобо ва аљдодашон баргашта
ва дар миёни ќавми худ ихтилоф афканда ва дар ин љо дар
сарзамини ин подшоњи шумо рахна кардаанд. Њар гоњ агар
мо дар ин хусус бо подшоњ сўњбат намоем, бояд шумо ба вай
машварат дињед, бидуни онки онњоро аз динашон савол кунад,
онњоро ба мо тањвил дињад, чун ашрофи ќавмашон онњоро
хубтар мешиносанд ва ба муътаќидоташон хубтар ошноанд.
Битриќа гуфтанд: Дуруст аст. Умми Салама изофа намуд њељ
амре барои Амр ва њамсафараш сахттар аз ин набуд, ки
Наљљошї яке аз моро ба њузури худ бихоњад ва ба суханаш
гўш дињад.

Баъд ин ду нафар ба њузури Наљљошї омаданд ва њадяњои
худро ба ў таќдим намуданд. Наљљошї њадяњояшонро
писандид ва ба он дилфирефта шуд, баъд бо шоњи Њабаша
сухан оѓоз намуда гуфтанд: Эй подшоњи бузургвор, иддае аз
писарбачањои ашрор ва бадхоњи ќавми мо дини худро тарк
гуфта ва дини навфо даъво доранд, ки на мо онро мешиносем
ва на шумо. Ишон на дар дини моанд ва на дар дини шумо
сар нињодаанд ва ба ин тартиб, дар миёни мардум ихтилоф
афкандаанд ва акнун дар ин љо омада, дар мамлакати шумо
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паноњ љустаанд. Бузургон ва ашрофи ќавмашон чи падарону
чи амакон ва наздиконашон моро ба њузури муъаззами шумо
фиристоданд ва аз шумо талаб кардаанд, ки ин дастаи
ашрорро ба ватанашон баргардонед, чун онњо ба фитнае, ки
ишон эљод намудаанд, донотар ва олимтаранд. Наљљошї ба
сўи битриќњои худ нигарист. Ишон гуфтанд: Эй подшоњи
муъаззам, ишон дуруст гуфтанд. Ќавмашон инњоро хубтар
медонанд, онњоро ба диёрашон баргардон, то худамон дар
мавридашон тасмим бигиранд.

Аз шунидани ин њарфи битриќ Наљљошї сахт хашмгин
гардид ва гуфт: Не, ќасам ба Худо чунин нахоњам кард, њаргиз
онњоро таслим нахоњам дод, то ки онњоро ба њузур нахоњам
ва тўњмате, ки ба эшон нисбат додаанд, савол накунам. Агар
онњо чунин бошанд, ба гунае, ки ин ду шахс иддиъо доранд,
барои ишон таслим секунам ва агар воќеият надошт ва барњаќ
бошанд, аз ишон њимоят мекунам ва то ваќте ки худро дар
љивори ман ќарор дињанд, аз некии худ нисбат ба онон дареѓ
нахоњам кард.

Умми Салама афзуд: Баъд Наљљошї касеро аз паи мо
фиристод ва моро ба њузур хост ва ќабл аз он ки ба њузури
малик биравем, бо њам љамъ шудем ва машварат намудем ва
гуфтем, ки подшоњ шуморо аз динатон савол мекунад, бояд
сароњатан ба он чи, ки имон овардаед, сухан гўед ва бояд
сухангўятон Љаъфар ибни Абутолиб бошад ва љуз вай набояд
дигар њељ кас њарф бизанад.

Баъд ба њузури Наљљошї рафта дидем, ки вай битрикњои
худро љамъ карда ва дар перомуни вай дар тарафи росту чапи
вай нишастаанд ва либосњои махсуси худро ба тан намуда ва
кўлоњњои худ ба сар гузоштаи худро ва китобњои худ дар пеши
рў нињодаанд ва Амр ибни Ос ва Абдуллоњ ибни Абирабеъа
низ дар маљлис њузур доранд. Ваќте дар толор њар кадом ба
љои худ нишастем, Наљљошї рў ба сўи мо намуд ва гуфт: Ин
дин, ки шумо муддаъии он њастед, чї гуна дин аст, ки
тавассути он дар миёни ќавматон ихтилоф андохтед ва на дар
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дини мо дохил шудед ва на дар дини њељ як аз адёини маъруфи
миллатњои дигар сар нињодед?

Љаъфар ибни Абутолиб пеш шуд ва гуфт: Эй подшоњ, мо
дар даврони љоњилият мардуме будем, ки бутњоро парастиш
мекардем ва гўшти худмурдаро мехўрдем ва корњои фоњиша
(зино)-ро муртакиб мешудем ва бо хешовандон ќатъи силаи
рањм менамудем ва бо њамсоягон бадї раво медоштем ва
ќавии мо заъифамонро мехўрд ва ба ин сурат, њолати мо давом
дошт, то он ки Худованд аз миёни мо паёмбаре фиристод, ки
насабашро мешиносем ва сидќу амонат ва иффати ўро дидаем.
Њамон буд, ки моро даъват кард, то Худованди воњид ва
ягонаро парастиш кунем ва аз мо хост ибодати бутњо ва авсон
ва сангњо ва он чиро, ки бобо ва аљдоди мо ривољ дода буданд,
тарк кунем ва худро аз он бари созем. Вай ба мо амр
намудааст, ки сухани рост гўем, амонатро ба соњибаш
бипардозем силаи рањм намоем, бо њамсоя некўї кунем, аз
њаромњо чашм пўшем, аз хунњои ноњаќ худдорї кунем, аз
фањшо ва зино ва сухани ботил ва хўрдани моли ятим, бўњтони
занони шавњардор иљтиноб намоем ва низ амр намудааст, ки
Худовандро ба танњоиаш ибодат кунем, њељ чизеро ба вай
шарик наёварем, намоз барпо дорем, закот бидињем, рўзаи
моњи Рамазонро бигирем.

Њамон буд, ки мо ўро дар ин ќавлаш тасдиќ намудем ва
ба рисолаташ имон овардем ва он чиро, ки аз љониби
Парвардигор оварда буд, пайравї намудем ва он чиро, ки
барои мо њалол гуфт, онро њалол донистем ва он чиро, ки барои
мо њаром гуфт, њаром шумурдем. Эй подшоњи бузургвор,
њамон буд, ки бархе аз мардуми мо бар зидди мо шўриданд ва
моро ба шадидтарин азоб мубтало сохтанд, то бад-ин васила
моро аз ин оин баргардонанд ва ба ибодати бутњо маљбур
созанд. Ваќте онњо дар њаќќи мо ин зулмро раво доштанд ва
моро бечора ва забун сохтанд, зиндагиро бар мо танг карданд,
дар миёни мо ва оинамон њоил шуданд, ба кишвари ту рўй
овардем ва туро аз дигар он бењтар донистем ва раѓбати он
намудем, ки дар канори ту ва дар паноњи ту ќарор гирем ва
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умеди он кардем, ки дар назди ту мавриди зулм ва таъдди
ќарор нагирем.

Умми Салама гуфт: Баъд Наљљошї рў ба сўи Љаъфар ибни
Абутолиб намуд ва гуфт: Оё чизе аз паёме, ки Худованд барои
паёмбаратон нозил кардааст, ба ёд доред?

Гуфт: Бале.
Гуфт: Пас онро дар њузури ман ќироат кун.
Љаъфар ибни Абутолиб ин оятро ќироат кард: (Ин аст

баёни бахшоиши Парвардигори ту бар бандаи худ Закариё
чун нидо кард, Парвардигори худро (нидои) пинњонї гуфт: Эй
Парвардигори ман, њароина суст шудааст устухон аз бадани
ман ва сарам аз сафедии мўй шўълавар гаштааст ва набудам
дар дуои ту, эй Парвардигор, ман бебањрааш ба ин тартиб,
ќироати худ идома дод, то он ки бахше аз ин сураро тиловат
намуд. Умми Салама гуфт: Аз шунидани ин оят Наљљошї ба
гиря даромад ва чунон гирист, ки њатто ашк аз миёни ришњояш
ќатра-ќатра рехт ва усќуфњояш низ сахт гиристанд, то он ки
китобњое, ки дар пеши рўяшон кушода буд, тар шуд. Дар ин
ваќт Наљљошї гуфт: Ин паём, ки паёмбари шумо овардааст
ва паёме, ки њазрати Исо (а) овардааст, њардуи он аз як нур
ва аз як тобиш аст. Баъд рў ба сўи Амр ва њамроњи вай намуд
ва гуфт: Биравед, ќасам ба Худо, њаргиз инњоро ба шумо
тањвил нахоњам дод.

Умми Салама гуфт: Ваќте аз назди Наљљошї берун шудем,
Амр моро тањдид намуда ва дар хитоб ва њамроњонаш гуфт:
Ќасам ба Худо, фардо ба њузури Наљљошї меоям ва дили вайро
чунон пур аз хашму ки на алайњи инњо месозам, то маљбур
шавад, ки реша ва бунёди ишонро бардорад. Абдуллоњ ибни
Абирабеъа ба вай гуфт: Эй Амр, чунин макун, инњо њар чи
њастанд, хешовандон ва ањлу ва ќабилаи моанд, њарчанд ки
дар мухолифат аз дини мо баромадаанд.

Амр гуфт: Ин њарфњоро бигзор, ќасам ба Худо, ба
Наљљошї чунон хабареро расонам, ки пояшон дар ин љо ќарор
нагирад. Ќасам ба Худо, ба вай хоњам гуфт, ки инњо ба ин
аќидаанд, ки Исо ибни Марям бандаи Худост. Ваќте чун субњ
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шуд, Амр боз ба мањзари Наљљошї дохил шуд ва ба ў гуфт:
Эй подшоњи бузургвор, инњое ки ба ишон паноњ додаї ва аз
ишон њимоят мекунї, касонеанд ки дар мавриди Исо ибни
Марям сухани нодурусте мегўянд. Касеро аз паи ишон
бифирист ва онњоро савол кун, ки дар мавриди вай чї аќида
доранд.

Умми Салама гуфт: Ваќте мо аз ин мавзўъ иттилоъ ёфтем,
чунон ѓаму андўњ моро фаро гирифт, ки њаргиз ба чунин ѓаму
ва андўњ мубтало нашуда будем. Бархе аз мо ба якдигар
гуфтанд: Ваќте малик шуморо аз ин масъала савол кунад, чї
љавобе барояш хоњед дод?

Гуфтем: Ќасам ба Худо, љуз он чиро, ки Худованд
гуфтааст, дигар аз назди худ дар он каму ва кост нахоњем
кард ва дар амри њазрати Исо аз он чи ки Паёмбарамон
овардааст, ба андозае мўи ин хироф нахоњем варзид ва
паёмбари ин њаќиќатгўи њар чи, ки бошад, бошад, аз он бок
надорем. Боз дар ин мартаба низ бо њам иттифоќ намудем, ки
сухангўи мо дар ин мартаба низ Љаъфар ибни Абутолиб бошад.
Ваќте Наљљошї моро ба наздаш даъват кард, ўро ба сони рўзи
гузашта дар толораш дар њоле, ки усќифњояш дар канори ў
нишаста буданд ёфтем. Ваќте ба вай наздик шудем, пешдастї
намуда, аз мо пурсид: Дар бораи Исо ибни Марям чї мегўед?..

Љаъфар ибни Абутолиб ба ў гуфт: Мо дар бораи њазрати
Исо њамон ќавлро мегўем, ки Паёмбарамон фармудааст.

Наљљошї гуфт: Паёмбари шумо дар мавриди вай чї
гуфтааст?

Љаъфар љавоб дод: Паёмбар фармудааст, ки Исо ибни
Марям бандаи Аллоњ ва Расули вай аст ва рўњ ва калимаи
Худо аст, ки дар батни Марями азрои- батул (покдоман) онро
алќо кардааст.

Њамин ки Наљљошї ин ќавлро шунид, бо дасти хеш бар
замин зад ва гуфт: Ќасам ба Аллоњ, ки Исо ибни Марям аз он
чи, ки Паёмбари шумо овардааст, ба андозаи як мўй берун
нест. Аз шунидани ин њарфи Наљошї њама битрикњое, ки дар
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атрофаш нишаста буданд, шўру фарёд бароварданд ва њарфи
ўро нописандиданд доштанд.

Наљљошї гуфт: Њар ќадар шўру фарёд њам кунед, ин як
њаќиќат аст. Баъд Наљошї рў ба ба мо намуд ва гуфт: Биравед
ва шумо озод њастед ва дар амни ман хоњед буд. Касе ки ба
шумо дашном дињад, Тавон бипардозам ва касе, ки ба шумо
дастдарозї кунад, кайфараш дињам. Ќасам ба Худо, ман
надорам, ки кўње аз тилло дошта бошам ва яке аз шумо
мавриди њадафи бад ќарор гиред. Баъд ба сўи Амр ва
њамроњаш нигарист ва гуфт: Њадяњои инњоро баргардонед,
ман ба њадяњояшон њељ ниёз надорам.

Умми Салама гуфт: Њамон буд, ки Амр њамроњ бо дўсти
њамсафараш шармандаву расво шикастхўрдаву сарафканда
берун шуданд.

Аммо мо дар назди Наљошї бењтарин зиндагиро дар
канори бењтарин њамсоя сипарї намудем. Љаъфар ибни
Абутолиб њамроњ бо њамсараш дањ соли тамомро ба камоли
амният ва итминон дар сояи риоят ва дифоъи Наљошї сипарї
намуд. Дар соли 7-уми њиљрї бо њамсараш ва љамъе аз
муњољирини дигар сарзамини Њабашаро ба ќасди Мадина тарк
гуфтанд. Ваќте ишон ба Мадина расиданд, њазрати Расули
Худо (с) низ зафарманд аз фатњи Хайбар баргашта буд.
Њазрати Расули Худо (с) аз дидани Љаъфар сахт хушњол шуд
ва гуфт: «Намедонам ба кадом як бисёр хушњол шавам, ба
фатњи Хайбар ё ба расидани Љаъфар?» Фарањ ва хушии
мусалмонон, ба хусус фуќарои ишон камтар аз хушии Расули
Худо (с) набуд, чун ишон хушии худро дар хушии вай
медиданд.

Чун Љаъфар ба фуќаро ва заифон эњтимом ва таваљљўњи
хос дошт ва ба ишон некињои зиёде мекард, то љое, ки ба вай
абулмасокин лаќаб додаанд.

Њазрати Абуњурайра дар бораи вай гуфтааст: Љаъфар
ибни Абутолиб барои мо љамъи фуќаро марди дилсўз буд. Вай
моро ба хонаи худ мебурд ва он чи ки дошт, бароямон таќдим
менамуд, њатто ваќте нонаш танам мешуд, кўзаеро, ки дар он
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рўѓанро нигоњдорї менамуд ва холї аз рўѓан буд, бардошта
меовард ва онро кушода, ба ангуштони худ мелесидем.

Љаъфар ибни Абутолиб муддати зиёдеро дар Мадина сипарї
накард, дар авоили соли 8-уми њиљрї њазрати Расули Худо (с)
лашкареро барои мубориза ва љанг бо Румиён дар Шом
муљањњаз кард ва Зайд ибни Њорисаро ба сифати амири он
муќаррар кард ва гуфт: Агар Зайд кушта ва ё захмї шуд, амир
Љаъфар ибни Абутолиб аст ва агар Љаъфар њам кушта ва ё
захмї шуд, амир Абдуллоњ ибни Равоња аст ва агар Абдуллоњ
ибни Равоња њам кушта ва ё захмї шуд, он гоњ мусулмонон аз
миёни худ касеро ба сифати амири худ интихоб кунанд.

Ваќте мусалмонон ба Муъта (номи ќаря аст, мушарраф
бар Шом аз тобеъи Урдун) расиданд, диданд ки Румиён бо як
лак нафар худро ба муќобили мусалмонон омода сохтаанд ва
як лак нафари дигар њам аз насори араб аз ќабилањои Лахм
ва Љазом ва Ќузоъа ва ѓайра низ ба кўмаки онњо омода
шудааст.

Аммо шумори лашкари мусалмонон се њазор буд. Ваќте
ин ду лашкар бо њам рў ба рў шуданд ва љанг даргирифт, Зайд
ибни Њориса дар њамлаи рўёрўи бо душман ба шањодат расид,
њамзамон бо кушта шудани Зайд ибни Њориса Љаъфар ибни
Абутолиб аз аспи худ фуруд омад ва онро пай зад, то душман
баъд аз он аз вай истифода карда натавонад ва ба суръат
худро расонид ва парчам ба даст гирифт ва дар сафи Румиён
дохил шуд ва ин таронаро замзама мекард.

Бањ-бањ љаннат ва наздикии он,
шароби он гуовро ва сард аст.

Румиён румианд азобашон наздик шудааст.
Кофиранд ва насаб надоранд.
Бар ман аст, саркўб сохтани ишон чун

ба ишон рў ба рў гардам.
Ва баъд ба шамшере, ки дар даст дошт, ба задан ва

куштан дар сафи душман шурўъ намуд, то он ки дасти росташ
ќатъ шуд, бо дасти чап байраќ бигирифт, дасти чапаш низ ќатъ
шуд. Баъд бо ёрии дастњои ќатъшудааш байраќро ба сина
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бардошт, дере нагузашта, ки шамшери душман ўро ду нисф
намуд. Баъд аз вай Абдуллоњ ибни Равоња байраќро ба даст
гирифт ва пайваста шамшер мезад, то он ки ў низ ба љивори
њарду ёри худ пайваст. Ваќте њазрати Расули Худо (с) аз
шањодати се тан аз ќумандонњояш иттилоъ ёфт, сахт андўњгин
шуд ва ба хонаи амакзодааш ба хонаи Љаъфар ибни Абутолиб
рафт, Њамсараш Асмоаро дид, ки барои истиќболи аз
шавњараш худро омода месозад. Вай хамир карда буд ва
фарзандонашро ѓусл дода ва тамиз намуда буд ва либосњои
тоза ба бадани онњо намуда ва мўйњояшонро рўѓан карда ва
шона зада буд.

Асмоа гуфт: Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба мо рўй
овард, осоре аз ѓаму ва андўњро дар чењраи муборакаш дидам,
хавфи њарос саропои вуљудамро фаро гирифт, магар он ки
нахостам пешдастї кунам ва ањволи Љаъфар аз вай бипурсам,
то нашавад хабари нохушкунанда аз вай бишнавам. Вай
салом дод ва гуфт: Фарзандони Љаъфарро наздам биёр, ман
онњоро даъват кардам, ишон шодикунон ба сўи он њазрат
давиданд ва њар кадоми мехост худро дар домани вай андозад.
Расули Худо (с) њамаи ононро дар оѓўш гирифт ва ба
бўиданашон шурўъ намуд ва ашк аз чашмони муборакаш
фурў рехт. Гуфтанд: Эй Расули Худо (с), падару модарам
фидоят, чаро гиря мекунї, омили гирят чист? Оё аз Љаъфар ва
њамроњонаш хабаре бароят расидааст?

Фармуд: Бале, бале имрўз ишон љоми шањодат нўшиданд.
Кўдакон ваќти гиря ва навњаи модарро шунидананд дар њол
сурур аз чењраи онњо нопадид гашт ва њар кадом дар љои худ
њайратзада ва мабњут бимонд.

Аммо њазрати Расули Худо (с) пайваста ашкњояш мерехт
ва мегуфт: (Аллоњумма ахлиф Љаъфаран фи валадињи.
Аллоњумма ахлиф Љаъфаран фи ањлињи) Худо барои Љаъфар
дар ањл ва авлодаш иваз гузор.

Баъд гуфт: Ман Љаъфарро дар бињишт дидам, ки ду бол
оѓушта ба хун дошт ва соќњояш ба хун рангин буд.

Разияллоњу ан Љаъфар ва асдаќоињи содиќин.
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АБУСУФИЁН ИБНИ ЊОРИС

Бисёр кам аст, ки асбоб ва авомил битавонад иртибот ва
ва њамрангии ќавиро миёни ду шахс падид оварад чунончи,
ки ин њам ранги ва иртибот миёни Абусуфён ибни Њорис ва
њазрати Муњаммад (с) падид овардааст. Абусуфён ибни Њорис
яке аз њамсолони њазрати Расули Худо (с), ки таќрибан дар як
ваќт ба дунё омада ва дар як оила зиндагї намуда ва калон
шудаанд. Абусуфён амузодаи асили њазрати Расули Худо (с)
падараш Њорис ва Абдуллоњ падари њазрати Муњаммад бо
њам бародари асил буданд, ки аз канори Абдулмуталлиб ба
дунё омадаанд.

Матлаби дигар ин ки њазрати Муњаммад ва Абусуфён бо
њам бародари разоъї буданд ва њарду аз Њалимаи Саъдия шир
хўрдаанд ва дар даврони ќабл аз нубувват њардуяшон ба њам
сахт дўст буданд ва бо њамдигар мушобањати зиёде доштанд.

Оё ќаробати ќавитар аз ин вуљуд хоњад дошт, чунон
ќаробате, ки миёни Муњаммад ибни Абдуллоњ ва Абусуфён
ибни Њорис вуљуд доштааст?

Аз ин рў, гумон ба он мерафт, ки бояд Абусуфён нисбат
ба њар каси дигар дар ќабули даъвати вай сабќат мељуст ва
бояд пеш аз њар каси дигар ба даъваташ лаббайк мегуфт. Аммо
њолат бар хилофи ин таваќќўъ пеш омад, тавре ки ваќте
њазрати Расули Худо (с) ба даъвати худ оѓоз намуд, ва онро
дар миёни ќавм ва хешу табори худ пахш кард, оташи кину
њасад бар зидди њазрати Расули Худо (с) дар дили Абусуфён
адо бод ва ин онон ба душманї мубаддал гашт ва бародари
ишон ба эъроз ва рўйхати аз њам бархўрд. Ваќте Расули Худо
ба даъвати худ огоњ намуд. Абусуфён ибни Њорис яке аз
пешќавулони Ќурайш ва яке аз кањрамонони номї ва шоири
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баландовозаи анбуд. Њамон буд ва найза забони хешро дар
љанг ва душманї алайњи Паёмбар (с) ба кор бурд ва њамаи
саъю талоши худро дар љињати зарба задан ба Ислом ва
мусалмонон омода намуд.

Ќурайш њељ љангро бар алайњи Паёмбар ба роњ наандохт,
магар он ки оташафрўзон Абусуфён буд ва њељ азиятеро бар
мусалмонон ворид намудааст, магар он ки Абусуфён дар он
бевосита даст дошт. Абусуфён шеър ва забони худро дар њаљв
ва бадгўии њазрати Расули Худо (с) ба кор андохт ва бисёр
њарфњои зишт ва масхара дар њаќќи вай мегуфт.

Душмании Абусуфён бар зидди њазрати Расули Худо (с)
бисёр давом намуд ва тўлонї шуд ва таќрибан бист солро дар
бар гирифт, Дар ин муддат аз њељ гуна тавтиа ва дасиса алайњи
вай даст набардордошчї ва анвоъи азияту озорро дар њаќќи
он њазрат муртакиб шуд ва худро ба гуноњи он олуда сохт.

Андаке ќабл аз фатњи Макка иродаи Худо бар он рафта
буд, ки Абусуфён мусалмон шавад. Достони имон овардани
вай њикояти бас дилчаспе дорад, ки китобњои таърих ва сират
онро нигањ доштааст ва мо акнун худ вайро мегузорем, то
достони имон овардани худро барои мо њикоят намояд.

Вай гуфт: Ваќте даъвати исломї ба пешрафтњои чашмгире
ноил гардид ва ахбори рўйоварии њазрати расули карим (с)
барои фатњи Макка пахш шуд, замин бо њама пањноие, ки
дошт, бароям танг шуд. Ба худ гуфтам: Куљо равам? Ва бо ки
сўњбат кунам? Ва бо кї зиндагї намоям? Баъд назди њамсар
ва авлоди худ омадам ва ба онњо гуфтам: Худро барои рењлат
аз Макка омода созед, ки Муњаммад дар њоли расидан
тасарруфи ин шањр аст. Ва агар вай ба ин љо бирасад ва
мусалмонон бар ман даст ёбанд, њатман маро хоњанд кушт.

Онњо ба ман гуфтанд: Оё њанўз њам ваќти он фаро
нарасидааст бидони, ки Араб ва Аљам ба вай сар нињода ва
дини вайро ќабул ва итоъати вай намудаанд ва ту њанўз ба
инод ва душманиат алайњи вай идома медињї. Бар ў имон
биёвар ва аз вай итоат кун. Лозим он буд, ки ту нисбат ба њар
каси дигар дар ин амр сабќат менамудї ва дар канори вай
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ќарор мегирифтї ва аз вай пуштибонї менамудї. Ишон
пайваста маро ба ин амр ташвиќ менамуданд, то ин ки
Худованд ќалбамро ба ќабули Ислом кушуд. Аз љой
бархостам ва ба ѓуломи худ гуфтам: Як шутур ва як аспро
бароям омода соз. Фарзанди худ Љаъфарро бо худ гирифтам
ва ба роњ афтодем ва босуръат ба сўи Абвоъ-минтаќаест
миёни Макка ва Мадина шитофтем. Хабар шудем, ки њазрати
Муњаммад (с) дар ин минтаќа расидааст. Чун ба ин минтаќа
расидем, худро бо нобаладї задем, то касе маро нашносад ва
ќабл аз расидан ба њузури Паёмбари Худо (с) ва эълони
мусалмонии худ дар мањзари вай кушта нашавам.

Бинобар ин, як милро пиёда роњ мерафтам ва пеши
ќаровулони мусалмон даста-даста яке паињам ба сўи Макка
меомаданд ва ман худро аз масирашон як тараф месохтам, аз
хавфи он ки мабодо кадом як аз ишон маро бишносад ва дар
чанги ишон дар афтам.

Ногањон ман дар чунин њолат будам, ки ќофилаи њазрати
Расули Худо (с) рўй овард, сар баровардам ва рў ба рўи вай
истодам ва чењраи худ кушудам. Њамин ки чашмаш ба ман
афтод ва маро хуб шинохт, аз ман рўй тофт ва ба сўи дигар
рўй гардонд. Бадон сўе, ки рўй намуда буд, рафтам, боз аз
ман рўй тофт ва эъроз намуд. Боз ба вай рўй овардам ва чандин
бор ин кор намудам ва вай эъроз намуд ва рўй гардонд. Ман
дар ин шак надоштам, ки ваќте ба њузури вай худро расонам
ва дар пеши рўи вай мусалмон шавам, њатман аз ман хушњол
хоњад шуд ва ёронаш ба хушии вай низ хушњол хоњанд шуд.

Аммо ваќти мусалмонон эъроз ва рўйтоби њазрати Расули
Худо (с)-ро аз ман диданд, њамаи онон бар ман рўй турш
карданд ва аз ман рўй гардонданд ва эъроз карданд. Бо
Абубакр мулоќотам афтод ва аз ман сахт эъроз намуд ва ба
сўи Умар ибни Хаттоб назар афкандам, то ба ман назари
рањмат кунад ва дилашро нарм созам, дидам ки вай аз ёри
худ Абубакр эърози бештар намуд. Балки вай яке аз
мусалмонони Ансорро бар алайњи ман тањрик намуд. Ансорї
бар ман гуфт: Эй душмани Худо, ин ту набудї, ки њазрати
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Расули Худо (с)-ро азият менамудї ва ёронашро азоб медодї
ва њикояти таъзиби ту шарќу ѓарбро фаро гирифта буд ? Ин
Ансорї пайваста бар ман забон мекушуд ва мусалмонон бар
ман хашмгин чашм дўхта буданд ва аз вазъи ногуворе, ки бо
он рў ба рў будам, дар миёни худ гўшакї менамуданд. Дар
чунин фурсате амаки худ Аббосро дидам ва ба ў гуфтам: Эй
амак, гумонам чунон буд, ки шояд њазрати Расули Худо (с)
ба мусалмон шуданам хушнуд шавад, чун вай ба ман ќаробат
дорад ва ман сайид ва ашрофи ќавми худ њастам. Аммо дидед,
ки њељ илтифоте ба ман нишон надод, бо вай дар хусуси ман
сўњбат кун, то аз ман розї шавад. Гуфт: На, њаргиз, баъд аз
он ки эъроз ва рўйтобии вайро аз ту дидам, бо вай сухан
нахоњам гуфт, магар он ки фурсат муяссар гардад. Ман аз
Расули Худо (с) метарсам, ки дар хусуси ту бо вай сўњбат
кунам. Гуфтам: Эй амак, пас маро барои кї мегузорї? Гуфт:
Ман љуз ин њарф, ки ба ту гуфтам, дигар чизе аз дастам
намеояд. аз шунидани ин љавоб бештар ѓаму андўњ маро фаро
гирифт. Дере нагузашта, ки амузодаи худ њазрати Алиро
дидам. Бо вай низ дар ин хусус сўњбат кардам, ў њам њарфи
амакам Аббосро такрор кард.

Дар чунин фурсате боз назди амакам Аббос баргаштам
ва ба ў гуфтам: Агар наметавонї, ки ќалби Расули Худо (с)-
ро ба ман моил кунї, њадди аќал ин шахсро, ки ба ман носазо
мегўяд ва азиятам мекунад, боздор, то забон аз бадгунае баста
дорад. Гуфт: Бароям бигў, ки ў кадом шахс аст, ўро ба вай
нишон додам, гуфт: Ў Нуъаймон ибни Њориси Наљнорї аст.
Аббос шахсеро ба назди вай фиристод, то ба вай бигўяд: Эй
Нуъаймон, Абусуфён амузодаи њазрати Расули Худо (с) ва
бародарзодаи ман аст. Агар њазрати Расули Худо (с) бар вай
имрўз хашмгин аст, шояд рўзе аз вай розї шавад, аз азияташ
даст бардор. Ва пайваста ин њарфро бар вай такрор мекард,
то он ки вай розї шуд, ки аз азияташ даст бардорад ва гуфт:
Баъд аз ин лањза ўро азият нахоњам кард.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) дар Љуњфа (номи љое аст
дар миёни Макка ва Мадина) фуруд омад, њамроњ бо
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фарзандам Љаъфар бар дарвозаи вай истодам. Ваќте вай аз
манзилаш берун шуд, маро дид ва рўй тофт, вале бо вуљуди
он аз розї сохтани вай ноумед нашудам, балки дар њар љое,
ки фуруд меомад, бар дарвозаи вай ќарор мегирифтам. Ваќте
чашмаш ба ман меафтод, аз ман рўй мегардонд ва муддати
замонеро ба ин минвол сипарї кардам. Ваќти ин амр бар ман
гарон афтод ва ба танг омадам, ба њамсарам гуфтам: Ќасам
ба Худо, ё њазрати Расули Худо (с) аз ман розї мешавад ва ё
он ки дасти ин писарам гирифта ва саргаштаву њайрон дар
гўшаву канори заминхоњам баромад, то он ки аз гуруснагї
ва ташнагї љон дињем. Ваќте ин хабар ба њазрати Расули Худо
(с) расид, дилаш бароям сўхт. Ваќте аз ќуббаи худ берун шуд,
ба сўям андаке нигарист, ки дар назараш осори рањмат ва
дилсўзї ёфтам ва орзу намудам, ки кош бар ман табассум
намояд.

Баъд њазрати Расули Худо (с) дохили Макка шуд ва ман
аз аќиби вай дохил шудам. Ваќте вай ба масљид даромад, ман
низ аз паи вай даромадам. Дар пешопеши вай медидам ва дар
њељ њолате аз вай људо намешудам. Ваќте рўзи Њунайн фаро
расид, арабњо худро барои љанги њазрати Расули Худо (с)
чунон сохтанд, ки њаргиз ба ин андоза нашуда буданд ва барои
рўёрўи бо вай чунон омодагї гирифтан, ки ќаблан чунин
омодагиро нагирифта буданд ва тасмим бадон гирифтанд, ки
ин њамлаи онњо њамлаи њалкунанда барои Ислом ва
мусалмонон бошад.

Њазрати Расули Худо (с) ба љамъиятњои бузурге аз ёронаш
барои рўёрўи онон баромад ва ман низ њамроњ бо вай
баромадам. Ваќте љамъиятњои бузурги мушрикинро дидам, ба
худ гуфтам: Ќасам ба Худо, имрўз бояд чунон коре анљом
дињам, ки кафораи гуноњонам шавад ва таќсироти
гузаштаамро, ки дар њаќќи њазрати Паёмбари Худо (с)
намудаам, љуброн кунад ва имрўз чунон шањомат аз худ
нишон дињам, ки Худо ва Расулаш аз ман розї шаванд.

Ваќте ин ду гурўњ ба њам афтоданд ва фишори мушрикин
бар мусалмонон афзунї ёфт ва заъф ва шикаст дар миёни
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суфуфи мусалмонон роњ ёфт, оњиста-оњиста шурўъ ба дур
шудан аз перомуни њазрати Паёмбар (с) намуданд ва наздик
буд, ки шикасти шадиде домангирамон гардад.

Дар чунин фурсат дидам, ки њазрати Расули Худо (с) дар
матни љанг савор бар хогири шањбои худ чун кўњ собитќадам
ва устувор истода, шамшер аз наём баркашида ба дифоъ аз
хештан ва касоне, ки дар мо њавли ваянд, шамшер мезанад.
Дар ин ваќт буд, ки аз аспи худ фуруд омадаи ва ниёми
шамшери худ шикастам ва Худо худ медонад, ки дар дифоъ
аз њазрати Расули Худо (с) љуз марг њадафе надоштам ва
амакам Аббос лаљоми хачири њазрати Расули Худо (с)-ро ба
даст гирифта ва дар пањлўяш истода буд ва ман дар пањлўи
дигари вай мавќеъ гирифта будам, дар дасти ростам шамшер
буд, то аз њазрати Расули Худо (с) дифоъ кунам ва дар дасти
чап рикоби вай гирифта будам. Ваќте њазрати Расули Худо
(с) муќовимат ва пойдориамро дар баробари душман бидид,
ба амакам Аббос гуфт: Ин кист? Вай гуфт: Ин бародар ва
омузодаат нусуфиён ибни Њорис аст, эй фасули худо. Аз вай
розї шав. Њазрати Расули Худо фармуд: Розї шудам ва
Худованд аз њар душмание, ки бо ман кардааст, ўро бибахшад.
Аз шунидани ин њарфи вай ќалбам аз шиддати сурур ба парвоз
даромад ва дарёфтам, ки Њазрати Русули Худо аз ман розї
шудааст ва пойњояшро дар рикоб бўса задам. Баъд рў ба сўи
ман намуд ва гуфт: Бародар пеш биё ва шамшер зан. Њарфњои
Расули Худо маро ба ваљд овард ва бар мушрикирон чунон
њамла кардам, ки онњоро аз мавзеашон мутаљалзал сохтам
ва соири мусалмонон њамроњ бо ман њамла карданд то он, ки
онњоро як фарсах дур рондем ва дар њар љињат онњоро
пароканда намудем.

Аз даврони Њунайн ба ин сў Абусуфён аз хушнудї ва ризои
њазрати Расули Худо (с) бањраманд гардид ва худро хушбахту
саодатманд ёфт. Аммо њаргиз чашми худро аз шиддати њаё
ва шарм, ки аз кардањои гузаштаи худ дошт, ба сўяш накушуд.

Аз он рўз ба баъд Абусуфён ба гузаштањои сиёњи худ, ки
дар даврони љоњилият сипарї намуда буд, ангушти њасрат ба
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дањон менамуд ва афсурда аз он буд, ки чаро дар ин муддат
аз нури Ќуръон мањрум мондааст. Њамон буд, ки худро ба
рўи Ќуръон андохт ва шабу ва рўз онро тиловат менамуд ва
њифз мекард ва ањкоми Исломро меомўхт. Аз дунё хобу зинати
он гўша гирифт ва бо тамоми рўњу ва равони худ ба Худованд
рўй овард, то он љо ки рўзе њазрати Расули Худо (с) онро дид,
ки дохили масљид мешавад, барои Ойиша (р) онњо гуфт: Эй
Оиша, медонї ин кист? Њазрати Оиша гуфт: На, эй Расули
Худо (с). Гуфт: Ин амузодаам Абусуфён ибни Њорис аст. Бубин
ў аввалин касе аст, ки дохили масљид мешавад ва охирин касе
аст, ки аз он берун мегардад ва ба банди наълайнаи чашм
дўхтааст ва аз он сарбар намедорад.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба љивори Њаќ пайваст,
Абусуфён бар фироќаш сахт гирифт ва ѓаму андўњ ба рўњу
равонаш соя афканд ва марсияи хеле олї ва дилангезро дар
рењлаташ суруд, ки аз шунидани он дил об мешуд ва чашм
ашк мерехт. Дар замони хилофати њазрати Умари Форуќ (р)
Абусуфён омадани марги худро эњсос намуд. Њамон буд, ки
ќабрашро ба дасти хеш канд ва аз ин кор се рўз сипарї нашуда
буд, ки марг ба суроѓаш расид ва чунин менамуд, ки гўї бо
аљал ваъда доштааст. Лизо ба зану фарзандаш рў оварда гуфт:
Бар маргам гиря накунед. Ќасам ба Худо, аз рўзе, ки мусалмон
шудам, муртакиби њељ гуноњ нашудаам ва баъд рўњи покаш
аз тан људо шуд ва њазрати Умари Форуќ љанозаи вайро хонд.
Ў ва баќияи асњоби киром бар маргаш сахт андўњнок шуданд
ва марги вайро мусибати бузурге барои Ислом ва мусалмонон
хонданд.
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САЪД ИБНИ АБИВАЌЌОС

Аъузу биллоњи минаш-шайтони раљим.
Бисмилоњир рањмони рањим. Ва њукм фармудем одамиро

ба нисбати падар ва модари вай дар шикам бардоштааст
вайро модари вай дар њоли сустї болои сустии дигар ва аз
шир боз кардани ў дар ду сол ба ин мазмун, ки шукргузорї
кун, Маро ва падару модари худро ба сўи ман аст, бозгашт
ва агар кўшиш кунанд ба ту бар он, ки шарик муќаррар кунї,
бар ман чизе, ки нест туро ба он дониш, пас фармонбардории
ишон макун ва сўњбат дор ба ишон дар маишати дунё ба ваљњи
писандида ва пайравї, ки роњи касе, ки руљўъ дорад, ба сўи
ман боз ба сўи ман аст руљўъи шумо пас хабар дињам, шуморо
ба он чї мекардед (15), (Сураи Луќмон).

Нузули ин оят достони аљиб дорад. Дар ин оят авотифи
мухталиф дар нињоди љавон бо њам дар ситеза аст ва дар ин
мубориза хайр бар шар ва имон бар куфр зафар меёбад.

Ќањрамони ин достон љавони барўманде аст аз љавонони
Макка, ки дар ному насабаш шўњрати офоќ дорад. Ин љавон
њамоно Саъд ибни Абиваќќос (р) буд. Ваќте нури нубувват
дар Макка тулўъ намуд Саъд дар унвони љавонї ќарор дошт
ва ба падару модараш сахт муњаббат меварзид ва бахусус
муњаббати модарашро ба њама бартар медошт ва бо вуљуди
он, ки Саъд дар он давр њафдањсола буд, дар вай аќли
кўњансолон ва њикмати бузургмардон ба мушоњида мерасид.
Ў чун соири њамтоён ва њамсолони худ ваќти худро ба умури
лањву ва лањаб сипарї намекард ва ўро аз ин корњои паст ва
њаќир хуш намеомад. Балки ваќти худро дар сохтани тирњо
ва ислоњи камонњо ва нишонзанї сипарї мекард, гўё чунин
дошт, ки худро барои кори муњиме омода месозад. Вай низ аз
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ин аќида ва андешае, ки ќавми худро бар он ёфта буд, мутмаин
ба назар намерасид ва интизори он дошт, ки кош дасти ѓайбе
ба сўи ин мардуми дар банди љањлу нодонї дароз гардад ва
онро аз ин бадбахтї, ки ба он рўбаруст, наљот дињад. Дар њоле,
ки вай ѓарќи чунин афкор буд, иродаи Худо бар он рафта буд,
ки дасти мењрубони дилсўз ба сўи инсоният дароз гардад ва
ўро аз ин вартаи њалокат ва нобудї наљот дињад. Њамон буд,
ки сайиди коинот њазрати Муњаммад ибни Абдуллоњ дар њоле,
ки машъале аз нури Худо, Ќуръони карим дар даст дошт, аз
тарафи Худованд ба паёмбарї мабъус гардид.

Саъд ибни Абиваќќос бедаранг ба сўи вай шитофт ва ба
Паёмбар лаббайк гуфт ва аз њидояташ пайравї намуд ва роњи
њаќ дар пеш гирифт. Вай сеюмин ва ё чањорумин касе буд, ки
ба нубувваташ имон овард ва аз ин лињоз, вай њамеша бо
ифтихор мегуфт: Баъд аз рисолаташ њафт рўз даранг намудам
ва ман саввумин касе будам, ки имон овардам. Њазрати
Расули Худо (с) ба имон овардани вай сахт масрур ва хушњол
гардид, чун дар вай аломати наљобат ва нишонањои
бузургмардеро медид ва навиддињандаи он буд, ки дар оянда
наќши муњимеро дар љињати эъломи ин дин ифо хоњад кард.

Саъд аз чунон як насаби олї ва иззати ном бархўрдор буд,
ки њар љавон аз љавонони Маккаро ташвиќ менамуд, ки ба
гунаи вай гом бардоранд ва ба мисли вай ба њаќ рўй оваранд
ва илова бар ин њама вай аз таѓоњои њазрати Паёмбар (с)
мањсуб мегардад, чун вай аз бани Зўњра буда ва бани Зуњра
ањли Омина бинти Вањб модари њазрати Расули Худост.
Њазрати Расули Худо (с) ба ин таѓои худ изњори ифтихор
намуд. Дар ривоят омадааст, ки рўзе он њазрат (с) њамроњи
ёронаш нишаста буд, дид, кит саъд ибни Абиваккос гуфт: Ин
таѓои ман аст, агар мард њастед, таѓои худро ба ман нишон
дињед. Аммо Ислом овардани Саъд ибни Абиваќќос осон
воќеъ нашуд, балки ин љавони мўъмин таљрибаи сахтро пушти
сар нињодааст, то он ки Худованд дар бораи вай оятеро нозил
кард. Акнун худи вайро мегузорем, то њикояте аз ин саргузашт
намояд. Саъд гуфт: Се шаб ќабл аз он ки имон орам, хобе
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дидам, чунон хобе, ки гўё ман дар миёни торикињои ба њам
анбошта ѓарќ шуда бошам ва дар миёни он дасту ва по
мезанам. Дар ин асно буд, ки моњтобе бар ман рўшанї афканд
ва аз паи вай равон шудам. Дидам ки љамъе бар ман сабќат
гирифта ва дар пеши рўям ба сўи ин моњтоб равонанд. Ман
дар ин љамъ Зайд ибни Њориса ва Алї ибни Абитолиб ва
Абубакри Сиддиќро дидам ва ба ишон гуфтам: Шумо аз чї
ваќт ба ин сў дар ин љо омадаед? Гуфтанд: Њамин њоло.

Баъд ваќти шаб рўз шуд, хабар шудам, ки Расули Худо
(с) хуфя мардумро ба Ислом даъват мекунад, донистам ки
њатман Худованд ба ман иродаи хайр намудааст ва хостааст,
ки ба сабаби вай маро аз торикињо ба сўи нур њидоят намояд.
Њамон буд, ки шитобон назди вай рафтам, то он ки ўро дар
водии Љиёд (дарае аз дарањои Макка) дар њоле, ки намози
аср хонда буд, ёфтам. Дар њузураш мусалмон шудам ва ба
љуз инњое, ки ман эшонро дар хоб дида будам, дигар њељ як
бар ман дар ќабули Ислом сабќат накардааст.

Баъд Саъд њикояти имон оварданашро давом дода афзуд:
Ваќте модарам аз мусалмон шудани ман иттилоъ ёфт, хашму
ва ѓазабаш афрўхта гардид ва ман дар он ваќт ба вай бисёр
хидмат мекардам ва ўро сахт дўст доштам.

Модарам ба ман рўй оварда гуфт: Эй Саъд, ин дин, ки ту
ба он гаравиди ва туро аз дини падару модарат боздоштааст,
чї дин аст. Ќасам ба Худо ё аз ин дин сарфи назар мекунї ва
ё он, ки хўрдан ва нўшиданро тарк хоњам кард, то он ки
бимирам ва он гоњ аз ѓами ман дилат хунбор хоњад шуд ва то
зинда њастї, ин њасрат бар дилат хоњад монд ва ангушти
надомат бар дањан хоњї зад ва мардум туро Абадуддањр
таъна хоњанд зад.

Ба ў гуфтам: Ай модар, чунин макун, ман динамро ба
хотири њељ амре тарк нахоњам гуфт.

Аммо вай ба тањдиди худ амал кард ва аз хурду нўш ибо
варзид ва чанд рўзеро ба ин минвол сипарї намуд, то он ки
љисмаш рафта-рафта заъиф гашта, њолаташ вахим шуд ва ман
њар ваќт ва њар лањза наздаш меомадам ва аз вай таќозо
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мекардам, ки чизе бихўрад ва ё бинўшад. Вале вай ба шиддати
худ меафзуд ва ќасамашро такрор мекард, то, он ваќт ман аз
дини худ нагардам, вай чизе ба дањон намезанад. Ин бор
ќотеъона ба вай гуфтам: Эй модар, бо вуљуди муњаббати
шадиде, ки нисбат ба ту дорам, муњаббати Худо ва Расулаш
дар дили ман болотар аз њар муњаббати дигар аст ва ќасам ба
Аллоњ, ки агар њазор љон дошта бошї ва яке аз паи дигар аз
тани ту берун шавад, ман ин дини худро дар бадали њељ чиз
тарк нахоњам кард. Ваќте модарам дид, ки ман ба њарфи худ
устувораи њастам ва яќин намуд, ки аз дини худ
барнамегардам, бо вуљуди норозї буданаш ба хурду нўш оѓоз
намуд. Њамон буд, ки Худованди азза ва љалла ин оятро дар
бораи ман нозил фармуд: «Ва агар кўшиш кунанд, бо ту бар
он ки шарик муќаррар кунї, бо ман чизе, ки нест, туро ба он
дониш, пас фармонбардории ишон макун ва сўњбат дор ба
эшон дар маишати дунё ба ваљњи писандида (Сураи Луќмон,
ояти 15).

Рўзи Ислом овардани Саъд ибни Абиваќќос (р) сароѓози
хайре буд барои мусалмонон ва даъвати исломї.

Дар рўзи Бадр Саъд ва бародараш Умайр мавќеъи мардона
гирифтанд, Умайр дар он рўзи нав ба синни љавонї ќадам
гузошта буд, ваќте њазрати Расули Худо (с) дар рўзи Бадр
лашкари худро ќабл аз оѓози љанг мавриди муоина ќарор дод.
Умайр бародари Саъд худро аз назари он њазрат махфї дошт,
аз тарси он, ки мабодо вайро бубинад ва аз ширкати вай дар
љанг монеъ гардад. Аммо њазрати Расули Худо (с) ўро дид ва
баргардонид. Умайр ба гиристан оѓоз кард, то он ки дили
њазрати Расули Худо (с) ба вай сўхт ва ўро иљоза дод.

Дар чунин фурсате Саъд хушњолона ва масрур ба вай рўй
овард ва банди шамшерашро ба хотири хурдсолиаш дар
гардани вай баст ва њарду бародар ба љињод дар роњи Худо
пардохтанд. Ваќте љанг поён ёфт, бародараш Умайрро шањид
ва сањнаи љињод гузошт, ва худ танњо ба Мадина баргашт ва
мусибати шањодати бародарашро назди Худованд њисоб кард.
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Ва дар рўзи Уњуд ваќте мусалмонон мутазалзил шуданд
ва љамъиятњояшон пароканда шуд ва аз перомуни њазрати
Расули Худо (с) дур шуданд, то он љо, ки ба љуз чанд нафари
мањдуд касе боќї намонд, Саъд ибни Абиваќќос бо мардонагї
ва шањомат аз њазрати Расули Худо (с) дифоъ менамуд ва бо
тирњои хеш мушрикинро њадаф ќарор медод ва чунон дар
нишонзанї мањорат дошт, ки њељ тири вай ба хато намерафт
ва њатман як мушрикро аз пой меандохт. Ваќте њазрати Расули
Худо (с) ин шањомат ва тирандозии ўро дид, вайро ташвиќ
намуда гуфт: тир андоз, эй Саъд, падару ва модарам фидоят
ва бо ин тањсини њазрати Расули Худо (с), Саъд то ваќте, ки
зинда буд, ба худ меболид ва мегуфт: Њазрати Расули Худо
(с) падар ва модарашро фидои њељ кас накардааст, магар
барои ман, дар њоле, ки Саъд ќабл барои ин падар ва модари
худро фидои Расули Худо (с) намуда буд.

Аммо Саъд ваќте ба ќуллаи азамат ва номоварї расид,
ки њазрати Умари Форуќ тасмим гирифт, то лашкареро ба
љанги форсњо бифиристад, то тољу тахт онњоро нобуд кунад
ва подшоњї ва салтанати онњоро дар њам резад ва осори ширк
ва бутпарастии онњоро аз рўи замин барчинад. Њамон буд, ки
њазрати Умар номањое ба кордорони хеш дар гўшаву канори
мамлакати Исломї фиристод ва аз онњо таќозо намуд, то њар
он касе, ки силоњ дорад ва ё маркаб ва ё њар кўмаки дигаре,
ки муљоњиддинро дар љињодашон кўмак кунад, ба даст дошта
бошад ва ё мардумони соњиби райъу андеша ва ё шоири
њамосаро ва ё хатиби чирадаст, назди вай ба Мадина
бифиристанд.

Њамон буд, ки аз њар сў љамъиятњо анбўње як паи дигар
вориди Мадина шуданд, ваќте вуљуди муљоњиддин хомил шуд,
њазрати Умари Форуќ мардумони ањли раъйро љамъ кард ва
аз ишон хост, то касеро ба сифати сарфармондењи ин лашкар
интихоб кунанд. Њама ба як овоз гуфтанд: Саъд ибни
Абиваќќос шоистаи чунин корест.

Њамон буд, ки ўро ба њузури хост ва парчами лашкарро
ба номаш баст. Ваќте ин лашкари бузург хост Мадинаро тарк
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кунад. Њазрати Умар ибни Хаттоб барои видоъи он бархост
ва сарлашкари онро тавсия намуда гуфт: Эй Саъд, набояд ба
ин маѓрур шавї, ки мардум бигўянд, ки таѓои Расули Худост
ва ё аз асњоби Расули Худост, зеро Худованд бадиро ба бадї
мањв намекунад, валекин Худованд бадиро ба хубї мањв
месозад. Эй Саъд, дар миёни Худо ва банда љуз тоъат њељ гуна
равобит ќаробат вуљуд надорад, дар пешгоњи Худованд фаќир
ва ѓанї яксонанд. Худо Парвардигори эшон ва ишон
бандагони ваянд ва танњо ба меъёри таќво назди Худованд
фазилат касб кунанд ва ризои Аллоњ ба тоъат дармеёбанд.
Њамон тавре, ки Расули Худо (с)-ро ёфтї, бар он шева идома
дењ. Ин аст дастури ман.

Дар ин лашкар 99 нафар Бадри ва беш аз сесад нафар
сањоби, ки дар миёни байъати Ризвон ва мо баъди он шарафи
сўњбат ёфта буданд, сесад тан аз онњое, ки дар фатњи Макка
њамроњ бо њазрати Расули Худо (с) ширкат дошта буданд,
њафтсад нафар аз фарзандони асњоб сањм гирифтанд.

Њазрати Саъд бо ин љамъ ба роњ афтод ва дар Ќодиса
лашкари худро амри таваќќуф дод. Ваќте рўзи сарнавиштсоз
фаро расид, душманро чунон дар муњосираи худ гирифтанд
ба гунае, ки дасттвона банди дастро дар ињотаи худ мегирад
ва такбиргўён дар миёни сафи душман нуфуз намуданд. Дар
ин асно буд, ки сарлашкари лашкари форс бар сари найзањои
мусалмонон баланд шуд, тарс ва вањшат дар суфуфи душман
роњ ёфт, то онљо, ки мусалмоне ба марди форсе ишора мекард,
наздаш меомад ва ўро мекушт ва чї басо, ки ба силоњ даст
дошта, худаш ўро ба ќатл мерасонд. Аммо ѓаниматњои њисоб
макун ва аммо аз шумори куштагон, ки ба ѓарќ шудан њаёти
худро аз даст доданд, ваќте шумораи онро гирифтанд,
шумораашон ба сї њазор нафар расид. Саъд умри дароз хўрд
ва Худованд барои вай мол ва зиндагии зиёде насиб намуд.
Аммо ваќте маргаш фаро расид, љомаи пашмини кўњнаро хост
ва гуфт: Маро дар ин љома кафан кунед, чун дар ин љома дар
рўзи Бадр бо мушрикин љангидам ва ман мехоњам бо он љома
Худовандро мулоќот кунам. Разияллоњу анњу ва арзоњ.



229

ЊУЗАЙФА ИБНИ ЯМОНЇ

Агар хоњї аз муњољирин шав ва агар хоњї, аз Ансорї шав,
пас яке аз ин дуро барои худ ихтиёр кун (њадис).

Њазрати Расули Худо (с) ваќте аввалин бор дар Макка
бо Абуњузайфа мулоќот намуд, бо ин калима ўро мухотаб
ќарор дод ва дар ихтиёри Њузайфа ибни Ямонї яке аз ин ду
амрро гузошт. Ин ќисаест, ки шуморо дар љараёни он ќарор
медињем. Ямон падари Њузайфа макки буда аз ќабилаи Бани
Абс аст, аммо аз ин ки вай дар миёни ќабилаи хеш муртакиби
ќатл шуда буд, маљбур гардид, ки Маккаро тарк гўяд ва ба
сўи Мадина рањсипор шавад ва дар Мадина бо бани
Абдулашњад паймон баст ва бо онњо равобити хешовандї
барќарор сохт. Њамон буд, ки фарзандаш Абуњузайфаро ба
дунё овард.

Баъд монеъе, ки ўро аз рафтан ба Макка бозмедошт, аз
миён бардошта шуд ва озодона дар миёни Макка ва Мадина
рафтуомад дошт. Аммо сукунати вай дар Мадина бештар аз
Макка буд. Ваќте нури Ислом дар љазираи Араб тобид, Ямон
падари Њузайфа яке аз ёздањ нафари бани Абос буд, ки ба
њузури Расули Худо (с) омаданд ва имони худро дар пешгоњи
вай эълон доштанд ва ин амр дар ваќте сурат гирифт, ки
њазрати Расули Худо (с) њанўз ба Мадина њиљрат накарда буд.
Ва аз ин рў, Њузайфаи Маккиюласл ва Мадина нашъа аст.

Њузайфа ибни Ямон дар хонаводаи мусалмонон ба дунё
омад ва дар тањти сарпарастии падар ва модаре, ки аз собиќин
ба Ислом буданд, тарбия ёфт. Вай ќабл аз он, ки њазрати
Расули Худоро бинад, имон овард. Њузайфа бисёр алоќаманд
буд, ки ба дидори њазрати Расули Худо (с)- мушарраф гардад
ва завќи дидори вайро њамеша дар дил мепарварид ва аз ваќте,
ки имон овард, ахбор ва гузоришоти марбут ба Паёмбари Худо
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(с)-ро пайгирї менамуд ва бо кунљковї сифат ва хусусияташро
аз мардум мепурсид. Ба њар андозае, ки ба хусусияти ў ошно
мешуд, ба њамон андоза ба шўру шавќи вай меафзуд ва дилаш
ба дидори вай метамид. Њамон буд, ки ба Макка рафт, то вайро
дар он љо мулоќот кунад. Њамин ки њазрати Расули Худоро
дид, ба ў гуфт: Эй Расули Худо (с), оё ман муњољирам ва ё
ансорї? Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Агар хоњї аз
муњољирин шав ва агар хоњї аз ансор шав, пас њар яке аз ин
дуро дўст дошта бошї, барои худ ихтиёр намо. Њузайфа гуфт:
Эй Расули Худо (с), ман ансориро дўст дорам.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба Мадина њиљрат кард,
њазрати Њузайфа бо ў мулозамат намуд ва њамеша аз паи вай
мерафт ва дар њама ѓазавот ба љуз Бадр бо вай ширкат намуд.

Аммо дар љанги Бадр ширкат накардани вай, сабабе дорад,
ки худ онро баён намудааст. Вай гуфт: Иллати њузур
надоштани дар љанги Бадр ин буд, ки ману ва падарам дар
хориљ аз Мадина будем, куффори Ќурайш моро гирифтанд ва
гуфтанд: Ќасди куљо доред? Гуфтем: Мехоњем Мадина
биравем. Гуфтанд: Шумо мехоњед пеши Муњаммад биравед.
Гуфтанд: Њадафи мо танњо худиМадина аст, эшон моро рањо
накарданд, магар он ки аз мо ањд гирифтанд, ки Муњаммадро
бар алайњи онњо кўмак ва ёрї надињем ва дар канори вай бар
зидди онон наљангем ва бо ин ањд моро рањо намуданд. Ваќте
ба њузури сарвари коинот омадем ва ўро аз љараёни ањди худ,
ки бо Ќурайш намуда будем, огоњ сохтем ва аз вай пурсидем,
ки чї бояд кунем? Он Њазрат (с) гуфтанд: Ба ањде, ки бо онњо
бастаед, вафо мекунем ва аз Худованд бар алайњи эшон
истимдод мељўем.

Ваќте љанги Уњуд фаро расид, Њузайфа њамроњи падараш
Ямон дар он ширкат намуд. Аммо Њузайфа дар ин љанг
лањзањои сахтро пушти сар нињод ва имтињони бузургеро
сипарї намуд ва босуботу пойдорї љангид ва аз он солим
берун омад. Аммо падараш дар ин љанг ба шањодат расид,
аммо шањодати вай ба шамшери мусалмонон сурат гирифт,
на ба шамшери мушрикин. Дар зайли ин матлабро, ки чї гуна
ба шамшери мусалмонон ба шањодат расид, пешкаш мекунем.
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Ваќте рўзи Уњуд фаро расид, њазрати Расули Худо (с)
Яман ва Собит ибни Ваќшро дар ќалъањо њамроњ бо занон ва
атфол гузошт, ба хотири он ки ин ду пирамардони солхўрда
буданд, ки ќудрати љанг карданро надоштанд. Ваќте љанг
шиддат ёфт, Ямон ба њамроњи худ гуфт: Эй мард, мо барои чї
интизорї мекашем? Ќасам ба Худо, аз умри ману ту чизе боќї
намондааст, имкон дорад, ки имрўз ва ё фардо марг ба
суроѓамон ояд. Чї мешавад, ки шамшерњои худ гирифта, ба
њазрати Расули Худо (с) бипайвандем, то шояд Худованд дар
њамроњиамон ба њазрати Расули Худо (с) шањодат насибамон
фармояд. Ва баъд шамшерњои худро гирифта ва дар миёни
мардум дохил шудаву дар маърака ба љанг пардохтанд.

Аммо Собит ибни Ваќш Худованд вайро ба дасти шахсе
мушрик шањид сохт ва аммо Ямон мавриди њамлањои паињами
шамшерњои мусалмонон ќарор гирифт, ки ўро
намешинохтанд. Ваќте Њузайфа ин сањнаро бидид, њар ќадар
фарёд зад, ки падари ман аст, падари ман аст, њељ кас садои
вайро нашунид. Дере нагузашта, ки ин пирамард ба асари
шамшерњои ёрон ба замин афтод ва шањид шуд ва Њузайфа
аз ин беш нагуфт, Худованд шуморо бибахшояд ва Худованд
Арњама Рањимин аст.

Баъд њазрати Расули Худо (с) хост вайро ба фарзандаш
дињад, Њузайфа гуфт: Ў хостори шањодат буд ва ба маќсадаш
расид, Худоё ту шоњид бош, ки манфиати ўро ба мусалмонон
садаќа намудам ва бо ин њарф манзалати худро назди њазрати
Паёмбар (с) боло бурд.

Њазрати Расули Худо (с) Њузайфаро дар ин њаводис ва
рўйдодњо бодиќќат озмоиш намуд ва аз миёни он озмоиш ба
сифатњои зайл дар вай пай бурд, њушёрї ва заковати камназир,
ки ўро дар њоли мушкилот ёрї медињад ва њозирљавобї ва
зудфањм будани кадом таклиф ва роздорї, ки њељ як ба рози
вай роњ наёбад.

 Сиёсати њазрати Расули Худо (с) ин буд, ки хусусияти
њар як аз асњобашро дарёбад, то аз неруњои нуњуфтаи дарунии
онњо истифода кунад ва њар якро дар љои муносиби њолаш
кор фармоед. Аз ин рў, бузургтарин мушкиле, ки мусалмонон
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бо он рў ба рў будаанд, вуљуди мунофиќин буд, ки дар Мадина
ба сар мебурданд, ки њамвора дасисањоро алайњи њазрати
Расули Худо (с) ва ёронаш иљод намуда ва ба роњ
меандохтанд.

Њазрати Расули Худо (с) номњои мунофиќинро якояк ба
Њузайфа мегуфт, чун вай роздори он буд ва ўро мукалиф сохта
буд, ки њаракоти онњоро зери назорат дошта бошад ва
фаъолиятњояшонро назорат кунад, то Ислом ва мусалмонон
аз хатари онон мањфуз бимонанд. Аз он рўз сар карда
Њузайфаро ба номи ёри роздори њазрати Расули Худо (с)
мехонданд.

Њазрати Расули Худо (с) дар яке аз авзоъ ва њолатњои хеле
хатарнок ва мусибатбор аз истеъдод ва тавоноии Њузайфа дар
кори шикаст додани душман истифода бурд. Тавре ки
мусалмонон дар љанги Хандаќ дар муњосираи душман ќарор
гирифтанд ва ин муњосира дер давом кард ва њолат бар
мусалмонон сахт омад ва дар тангии азиме гирифтор шуданд
ва косањои сабрашон лабрез гардид ва тоќатњои эшон сар
омад, то он љо ки шак дар дили баъзе мусалмонон роњ ёфт.

Дар ин авзоъ ва њолати маргбор њолати Ќурайш ва њам
паймонони мушрикашон чандон бењтар аз ањволи мусалмонон
набуд. Онњо низ дар шароити хеле баде ба сар мебурданд.

Њамон буд, ки Худованд ѓазаби худ бар онњо фурў рехт
ва ќудрату тавоноиашон ба заъф гароид ва тасмимашон
мутазалзал шуд. Аллоњ таъоло чунон бодеро ба сари онњо
фиристод, ки хаймањояшонро бар сарашон вожгун сохт ва
дегњояшонро сарнагун кард ва оташашонро хомўш ва чашму
рўяшонро пур аз хошок намуд. Дар чунин њолати
сарнавиштсози љанг, шикаст ва расвоии онњоест, ки пеш аз
дигарон шўр ва фарёд барорад ва нороњатї ва бе суботї дар
вай зоњир гардид ва пирўзї аз он заноест, ки сабр ва бурдборї
ва субот ва истиќомат аз даст надињад.

Дар лањазоте, ки сарнавишти љангњо рўшан мегардад,
истихбороти артиш дар љињати арзёбї вазъи љињати муќобили
метавонад наќши муассире дошта бошад ва машварати лозим
бидињад. Дар ин ваќт буд, ки њазрати Расули Худо (с) ба
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истеъдодњои Њузайфа ибни Ямон ва таљрибањои вай зарурат
эњсос намуд ва тасмим гирифт, ки вайро дар торикии шаб ба
ќалби душман бифиристад, то иттилое аз онњо ба даст орад,
ќабл аз он, ки файсаларо содир кунад.

Њоло худи Њузайфа аз ин маъмурияте, ки њазрати Расули
Худо (с) ба вай фармудааст, њикоят мекунад.

Њузайфа гуфт: Мо дар ин шаб нишаста будем ва Абусуфён
ва њамроњонаш аз мушрикини Макка дар болои сари мо ќарор
дошт ва яњудиёни бани Ќурайза дар поин аз мо мавзеъ гирифта
буданд ва аз он бим доштем, ки ба зану фарзанди мо даст
дароз кунанд ва њељ шабро сиёњтар ва туфонитар аз он шаб
надида будем. Садои бод он шаб ба гунаи сахт буд ва шиддати
торикиаш ба њадде буд, ки мо ангушти дасти худро намедидем.

Мунофиќон ба иљозахоњї аз њазрати Расули Худо (с)
шурўъ намуданд ва гуфтанд дар хонаи мо касе нест ва хонањои
мо барои душман боз аст, дар њоле, ки чунин набуд. Њељ як аз
онон иљоза нахост, магар он ки њазрати Расули Худо (с) ба
вай иљоза дод ва ишон оњиста-оњиста худро кашиданд ва мо
дар њудуди сесад тан боќї мондем.

Дар чунин фурсате њазрати Расули Худо (с) бархост ва аз
назди њар яки мо мегузашт ва бадиќќат њар яки моро аз назар
мегузаронид. Ваќте ба назди ман расид ва дар њоле, ки чизе
бар бадан надоштам, то он ки худро аз сардї муњофизат
намоям, ба љуз аз чодаре, ки аз њамсарам ба худ доштам. Ваќте
ба ман, ки ба замин бар шикам хобида будам, наздик шуда
гуфт: Ин кист? Гуфтам: Њузайфа. Фармуд: Њузайфа? Аз
шиддати сардї ва гуруснагї, ки моро фаро гирифта буд, худро
бештар ба замин часпонидам, то барнахезам. Гуфтам: Эй
Расули Худо (с), бале Њузайфа њастам, Фармуд: Фикр
мекунам, ки дар миёни ин мардум њодисае рух додааст, оњиста
худро дар миёнашон зан ва ањволашонро ба ман биёвар. Дар
њоле, ки ман беш аз њамаи эшон тарсида будам ва сармо маро
гирифта буд, берун шудам. Њазрати Расули Худо (с) фармуд:
Худоё, ўро аз пеши рўй ва аз пушти сар ва аз тарафи рост ва
аз сўи чап ва аз боло ва аз поин нигањ дор. Ќасам ба Худо,
дуои њазрати Расули Худо (с) ба итмом нарасида буд, ки
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Худованд хавф ва њаросро аз дили ман бардошт ва сардиро
аз баданам дур кард. Вакте ба ќароргоњи душман рў нињодам,
њазрати Расули Худо (с) аз аќиб фарёд зад ва гуфт: Эй
Њузайфа, њуш дошта бошї, ки дар миёни мардум коре аз ту
сар назанад, то он ки хабари ишон ба ман орї. Гуфтам: Дуруст
аст. Ман ба роњ афтодам ва дар миёни торикї ба сўи онњо роњ
кушудам, то он ки дар миёни лашкари онњо даромадам ва
худро дар миёнашон чунон љо задам, ки гўё як тан аз онњо
буда. Дере нагузашт, ки Абусуфён дар миёнашон бархост ва
суханронї кард ва гуфт: Эй љамъи Ќурайш, ман мехоњам ба
шумо матлаберо бозгў кунам ва аз он метарсам, ки ин њарф
мабодо ба Муњаммад бирасад. Бинобар ин њар як аз шумо
шахси пањлўи худро шиносої кунад. Њамон буд, ки ман
пешдастї намудам, дасти шахсе, ки дар пањлўяш нишаста буд,
бирафтам ва ба ў гуфтам: Кистї? Гуфт: Фалон ибни фалонї.

Баъд Абусуфён гуфт: Эй љамъи Ќурайш, ќасам ба Худо,
шумо дар љое ором нагирифтаед, маркабњоямон њалок гардид
ва бани Ќурайза аз њамкорї бо мо даст бардошт ва аз шиддати
гардї бод, ба њолате расидаем, ки худи шумо мебинед. Бору
банди худро бибандед ва равон шавед ва ман равон хоњам
шуд. Баъд ба сўи шутури худ рафт ва зимоми он боз кард ва
ба он савор шуд ва ба роњ афтод. Агар насињати њазрати
Расули Худо (с) намебуд, ки муртакиби коре нашавам,
метавонистам бо тир корашро яктарафа созам.

Дар ин њолат буд, ки ман назди њазрати Расули Худо (с)
омадам, дидам ки истода ва бар чодари баъзе аз њамсаронаш
намоз мехонд. Ваќте маро дид, ба поини пояш хост ва гўшае
аз чодарашро ба рўям андохт ва ўро аз љараён огоњ сохтам,
аз шунидани ин хабар бисёр хушњол шуд ва Худоро њамду
сано гуфт.

Њузайфа ибни Ямон то ваќте, ки зинда буд, бар асрори
мунофиќин амин боќї монд ва хулафо дар амри мунофиќин
ба вай рўй меоварданд, то он љо ки ваќте агар касе вафот
мекард, њазрати Умар ибни Хаттоб савол мекард, ки оё
Њузайфа дар љанозааш њузур ёфтааст? Агар мегуфтанд: Бале,
дар љанозааш њозир мешуд ва бар вай намоз мехонд ва агар
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мегуфтанд, ки њозир нашуд, дар он шак мекард ва аз намоз
хондан бар вай худдорї менамуд.

Боре њазрати Умари Форуќ аз вай пурсид, оё дар миёни
коргардони ман аз мунофиќин касе њаст? Гуфт: Фаќат як
нафар аст. Гуфт: Ўро ба ман нишон бидењ. Гуфт: Чунин
накунам. Њузайфа гуфт: Дере нагузашт, ки Умар ўро аз
вазифа барканор сохт, гўё ин ки ба шинохти вай пай бурд.
Шояд бисёр кам мардум бидонанд, ки Њузайфа ибни Ямон
дар фатњи Нањованд ва Динавар ва Њамадон ва Рай наќши
асосї доштааст ва ў буд, ки мусалмононро бар як мусњаф љамъ
намуд. Ва бо вуљуди ин дастовардњо вай дар бораи худ аз
Худованд сахт метарсид ва аз азоби Аллоњ сахт бим дошт.

Ваќте бемории маргаш фаро расид, баъзе асњоб дар ними
шаб ба аёдаташ омаданд. Гуфт: Ин чї ваќт аст? Гуфтанд:
Ќариби субњ аст. Гуфт: Ба Худо паноњ мебарам, аз субње, ки
маро ба оташ баранд. Ба Худо паноњ мехоњам, аз субње, ки
маро ба оташ мебаранд. Баъд гуфт: Оё бо худ кафан овардаед.
Гуфтанд: Бале. Гуфт: Дар кафанњо зиёдатї накунед, агар назди
Худованд подош дошта бошам, ба ивази он бароям подош
дода шавад. Ва агар чунин набошад, ин якро њам аз ман гиранд
ва баъд гуфт: Эй Худованд, ту медонї, ки фаќрро бар ѓино
писанд доштам ва зиллатро бар иззат бартар доштам ва
маргро бар зиндагї баргузида будам.

Баъд дар њоле, ки рўњ аз баданаш берун мешуд гуфт: Дўст
аст, ки бар шавќ ин љо омадааст, пирўз нагардад касе, ки
пушаймон шавад.

Худованд Њузайфаро рањмат кунад, вай дар миёни мардум
аз тирози нодир ва камёб буд.
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УЌБА ИБНИ ОМИРИ ЉУЊАНЇ

Ваќте њазрати Расулуллоњ (с) баъд аз тўли интизорї ва
чашм ба роње ба атрофи Ясриб расид, ањли Мадинаи тайиба
бар љодањо ва рўи бомњо такбиргўён љамъ шуда буданд, то
кудуми њазрати Расули Худо (с) ва ёри гиромиаш њазрати
Абубакрро гиромї доранд ва аз вай истиќбол намоянд.
Духтарони хурдсоли Мадина дафњо ба даст гирифта ва осори
хушї ва сурур дар чашмњояшон медурахшид ва бо сурудани
ин таронањо замзама мекарданд: Моњ аз санаи видоъ бар мо
тобид.

Ваќте доњї барои Аллоњ моро даъват кард, ба љоварии
шукр бар мо лозим шуд.

Ќофилаи Расули Худо (с) дар миёни суфуфи
истиќболкунандагон оњиста, оњиста ба роњи худ идома дод,
дилњои оѓушта аз муњаббати вай ўро дар ињотаи худ гирифта
буданд ва ашкњои хушї ва сурур аз дидагонашон мерехт ва
табассумњои шодмонї ўро гусел мекард.

Аммо Уќба ибни Омири Љуњанї дар ин љашн ва шодмонї
њузур надошт ва ќофила ўро надид, ки чї гуна бо шўру ва
њаяљони ањли Ясриб истиќбол ва аз саодате, ки
пешвозгирандагон ба он комгор гардиданд, бенасиб монд.
Иллати ин ѓасб он буд, ки вай бо чанд гўсфанде, ки дошт, ба
берун аз Мадина рафта буд, то гўсфандони худро аз марги
гуруснагї наљот дињад ва дар камтарин муддат ин хушї ва
сурур ба рустоњо ва дењоти њамсояи Мадина асар намуд ва аз
файзи вуруди вай саодат ёфтанд ва ахбори вуруди он њазрат
ва даъвати вай ба гўши Уќба ибни Омири Љуњанї, ки машѓули
чаронидани раммаи худ буд расид. Њол риштаи сухан ба худи
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вай медињем, то аз дидор ва мулоќоти хеш бо њазрати Расули
Худо (с) ба мо њикоят кунад.

Уќба гуфт: Дар њоле, ки ман машѓули чаронидани
гўсфандони худ будам, њазрати Расули Худо (с) ба Мадина
омад ва њамин ки аз ќудуми вай ба Мадина иттилоъ ёфтам, бе
даранг гўсфандони худро рањо карда, ба сўи вай равона
шудам. Ваќте бо вай рў ба рў шудам, гуфтам: Эй Расули Худо
(с), бо ман байъат мекунї? Гуфт: Ту кистї? Гуфтам: Уќба ибни
Омири Љуњанї. Гуфт: Кадом як барои ту бењтар аст? Бо ман
байъати аъробиён мекунї, ё байъати њиљрат? Гуфтам: Балки
байъати њиљрат мекунам, бинобар ин њазрати Расули Худо (с)
бо ман чунон байъат намуд, ки бо соири муњољирин намуда
буд ва шаберо бо вай ба сар бурдам, баъд ба сўи гўсфандони
худ омадам.

Мо аз љумлаи касоне, ки имон оварда буданд, дувоздањ
нафар будем, ки дар хориљ аз Мадина машѓули чаронидани
гўсфандони худ будем. Бо њам гуфтем: Агар мо њар рўз ба
њузури њазрати Расули Худо (с) наравем ва ањкоми дини худ
наёмўзем ва аз Ќуръон чизе нашунавем, дар мо хайре нахоњад
буд. Лизо ќафоф додем, ки њар рўз бояд яке аз мо ба навбат
вориди Мадина шавед ва мо чаронидани гўсфандони вайро
ба ўњда мегирем. Бинобар ин, ман ба ишон гуфтам: Бояд њар
яке аз шумо ба навбат вориди Мадина шавад ва ман донаму,
чаронидани гўсфандони вай, чун ман ба гўсфандњоям сахт
дилсўз будам, аз он ки онро ба каси дигаре вогузорам. Баъд
рафиќонам яке паи дигаре ин корро чанд рўзе анљом доданд
ва ман гўсфандонашонро ба чаро мебурдам ва илму донише,
ки онњо аз њазрати Расули Худо (с) меомўхтанд, аз ишон фаро
мегирифтам, то он ки бо худ гуфтам: Туро чї шудааст, ки ба
хотири чанд гўсфанде, ки дардеро даво накунад, худро аз
сўњбати Расули Худо (с) мањрум медорї ва аз вай мустаќиман
илмро намеомўзї? Баъд гўсфандони худро гузошта, ба
Мадина омадам, то дар он љо дар љивори њазрати Расули Худо
(с) иќомат гузинам. Ваќте Уќба ин тасмими ќотеъро, гирифт,
дар фикру ва хаёлаш намегузашт, ки рўзе яке аз уламои
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бузурги сањоба ва яке аз ќозиёни бузурги илми ќироат ва яке
аз ќумандонони номии футуњоти бузург ва яке аз волиёни
номвари кишвари Исломї хоњад шуд. Ў ваќте, ки
гўсфандонашро тарк гуфт ва љивори Худованд ва Расулашро
баргузид, ба ёди ин набуд, ки пешоњанги лашкаре хоњад шуд,
ки Димишќро фатњ кунад ва дар он љо барои худ хона дар
бўстонњои дилрабои он дар наздикии Боби Тумо мегирад.

Ў њаргиз ба ин андеша набуд, ки рўзе сарварии лашкареро
ўњдадор хоњад шуд, ки Мисрро фатњ мекунад ва зимоми умури
онро ба даст мегирад ва ќаср дар он барои худ месозад. Инњо
њама корњое буданд, ки дар дили ѓайб пинњон буд.

Уќба ибни Омири Љуњанї бо њазрати Расули акрам (с)
мулозамат ихтиёр намуд ва дар њама њолатњо ўро њамроњї
мекард. Ў лиљоми хачири њазрати Расули Худо (с)-ро ба њар
сў, ки сафар мекард, ба даст мегирифт ва дар пешопеши вай
њар љо, ки сафар мекард роњ мерафт. Ва чї басо, ки њазрати
Расули Худо (с) ўро дар оќиби худ бар маркаби хеш савор
мекард, то он љо, ки мардум ўро ќанзихасавори њазрати Расули
Худо хитоб мекарданд. Ва чи басо, ки њазрати Расули Худо
(с) аз маркаби хеш поин мешуд, то ў бар он савор шавад ва
њазрати Расули Худо (с) худ пиёда роњ мерафт.

Уќба мегўяд: Ман зимони хачири њазрати Расули Худо
(с)-ро дар бархе аз љангалњои Мадина ба даст мегирифтам.
Рўзе ба ман гуфт: Эй Уќба, савор намешавї? Ќасд кардам, ки
бигўям, на. Аммо аз он тарсидам, ки дар ин њарф маъсият аз
амри њазрати Расули Худо (с) набошад. Лизо гуфтам: Бале,
эй Расули Худо (с). Баъд њазрати Расули Худо (с) аз маркабаш
фуруд омад ва ман онро савор шудам, то амри ўро баљо орам
ва ў худ дар пешопеши ман пиёда роњ мерафт. Аммо чандон
роњ нарафтам, ки аз маркаб фуруд омадам ва њазрати Расули
Худо (с) бар он савор шуд ва баъд ба ман гуфт: Эй Уќба, оё
туро ду сура таълим надињам, ки мисли он њаргиз дида
нашудааст? Гуфтам: Бале, эй Расули Худо (с). Њамон буд, ки
Ќул аузу бираббил фалаќ ва Ќул аузу бираббин носро бароям
ќироат намуд. Баъд намоз иќомат гуфта шуд ва дар намоз
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пеш гузашт ва ин ду сураро хонд ва гуфт: Њар ваќте ба хоб
равї ва ё аз хоб бедор шавї, ин сура бихон. Уќба гуфт: Баъд
ин ду сураро дар тўли зиндагии худ тарк накардам.

Уќба њама таваљљўњи худро ба ду амр равона карда буд,
яке илм ва дигаре љињод ва бо рўњу љисми хеш ба ин ду амр
эњтимом ба таваљљўњи зиёде дошт. Аммо дар соњаи илм аз
сарчашмаи нубувват љуръа кашид, то он, ки муњаддиси бузург
фаќењ ва олими фароиз адиб ва шоири баландпоя гардид ва
аз њама бештар ќироати дилангез ва савти ширин дошт. Ваќте
пардаи сиёњи шаб густурда мешуд ва сукун ва оромиш
барќарор мегардид, ба Ќуръон рўй меовард ва бо садои шево
ва дилнишини худ онро ќироат мекард ва асњоби киром ба
вай гўш медоданд ва дилњояшон аз шунидани оёти байн нарм
мешуд ва ашк аз чашмонашон фурў мерехт.

Рўзе њазрати Умар ўро ба њузур хост ва ба вай гуфт: Эй
Уќба, чизе аз китоби Аллоњро бар ман ќироат кун. Уќба гуфт:
Ба сару чашм ва баъд ояте чанд аз каломуллоњро тиловат
кард ва Умар он ќадар гирист, ки ришњояш тар шуд.

Уќба Мусњафро ба хатти худаш ба ёдгор гузошта буд ва
ин Мусњаф то давронњои хеле наздик дар масљиди маъруф ба
номи Уќба ибни Омир дар Миср мављуд буд ва дар охири он
навишта буд, ки ин Мусњафро Уќба ибни Омири Љуњанї
навиштааст. Аммо дар љараёни њаводис ин мусњаф басони соир
осорњои гаронбањо аз байн рафт. Аммо дар соњаи љињод Уќба
ибни Омир њамроњ бо њазрати Расули Худо (с) дар Уњуд ва
ѓазавоти баъд аз он ширкат намуда ва яке аз он бузургмардон
буд, ки дар ќалби душман метохт ва дар фатњи Димишќ субат
ва пойдории аљибе аз худ нишон дод. Њамон буд, ки Абўубайда
ибни Љарроњ ба поси шуљоат ва мардонагиаш ўро ба њайси
навиддињанда назди њазрати Умар (р) ба Мадина фиристод,
то фатњи Димишќро ба вай мужда дињад. Њамон буд, ки дар
зарфи њашт рўз тамом пайвастаи роњ паймуд, то ба Мадина
расид ва њазрати Умари Форуќро муждаи фатњи Димишќ дод.

Баъд вай яке аз он ќумандонњои лашкар буд, ки Мисрро
фатњ кард ва амирулмўъминин њазрати Муовия ибни
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Абусуфён ўро то муддати се сол ба сифати волии Миср
муќаррар намуд ва баъд ба вай дастур дод, ки ба фатњи
љазираи Рудус биравад. Вай он ќадар шавќи љињод дошт, ки
ањодиси марбута ба љињодро дар сина дошт ва ривояти онро
барои худ хос кард ва дар нишонзанї сахт мањорат дошт ва
ваќтњои фориѓи худро ба нишонзанї сипарї мекард. Ваќте ки
вай дар Миср буд ва ба бемории марг гирифтор шуд,
фарзандони худро љамъ намуд ва онњоро насињат карда гуфт:
Эй фарзандон, шуморо аз се чиз нањй мекунам. Ин се чизро ба
ёд дошта бошед. Набояд њељ њадис аз њазрати Расулуллоњро
бипазиред, магар он ки аз шахси сиќа онро ривоят мекарда
бошад. Њар ќадар мўњтољ њам шавед, аз касе ќарз нагиред.
Худро ба шеър машѓул насозед, ки дилњоятонро аз Ќуръон
машѓул медорад.

Ваќте вафот ёфт, ўро дар ќуллаи ба номи Миќтам дафн
карданд. Ваќте ба таракаи вай рўй оварданд, дарёфтанд, ки
вай њафтоду чанд камон ба љо гузошта буд, ки њамроњи њар
камон таљњизоти он мављуд буд ва васият намуда буд, ки ин
камонњояшро дар роњи Худо ба кор баранд.

Худованд чењраи ин ќорї, олим ва ѓозии муљоњид Уќба
ибни Омири Љуњаниро рўшан ва тобон дорад ва Худованд ба
вай подоши бузург ва аљри љазил насиб фармояд.
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ЊАБИБ ИБНИ ЗАЙДИ АНСОРЇ

Дар хонае, ки нури имон дар њар гўшаи он партав афканда
буд ва осори фидокорї ва исор дар чењраи њар фарди он
медурахшид ва дар чунин як хонавода Њабиб ибни Зайд ба
дунё омад ва рушд кард ва љавон шуд.

Падараш Зайд ибни Осим яке аз пешгомони мусалмон дар
Ясриб ва яке аз он њафтод тан буд, ки дар байъати Аќаба ба
њузур ёфта ва дасти байъат њазрати Расули Худо (с) дода
буданд. Ў низ њамроњ бо њамсар ва ду фарзандаш дар миёни
ин љамъ њољир шуда буд. Модараш Умми Умора Насибаи Мо
зани аввалин зане буд, ки ба хотири пуштибонї аз дини Худо
ва дифоъ аз њазрати Муњаммад (с) Расули Худо (с) силоњ
бардошт.

Бародараш Абдуллоњ ибни Зайд касе буд, ки дар рўзи Уњуд
худро барои Расули Худо сипар сохта буд ва њазрати Расули
Худо (с) дар борааш фармуд: (Боракаллоњу алайкум мин
ањлил байти рањимакумуллоњи мин ањлил байти).

Њабиб ибни Зайд њоле, ки дар писарбаччаи наврас буд,
нури имон дар ќалбаш тобид ва дар он љой гирифт ва ќазои
илоњї бад-он рафта буд, ки вай њамроњи падар ва модар ва
хола ва бародараш ба Макка раванд, то дар он љо њамроњ бо
њафтод тан аз накўкорон дар сохтори таърихи Ислом сањм
гирад. Тавре, ки вай дар шаби торик дар байъатул Аќаба дасти
худро ба њазрати Расули Худо (с) дароз карда ва байъат намуд
ва аз он рўз сар кардањазрати Расули Худо (с) назди вай
мањбубтар аз падар ва модараш буд ва Ислом дар назди вай
мањбубтар аз љони вай гардид. Њабиб ибни Зайд ба иллати
хурдсолиаш натавонист, ки дар Бадр њузур ёбад, чун дар он
ваќт бисёр кўчак буд ва дар Уњуд низ ба ин иллат натавонист
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ширкат намояд. Аммо баъд аз он дар њама ѓазавот њамроњ бо
Расули Худо (с) њузур ёфт, ки дар њар кадом аз он намунае аз
исор, намунае аз шуљоат ва рамзе аз сабру пойдорї буд. Аммо
ин њама ѓазавот бо вуљуди азамат ва бузургиаш дар муќоиса
бо мавќеи азим, ки достони онро дар пеши рўятон хоњем
гузошт, аслан ќобили муќоиса нест. Мавќеъе, ки замери њар
инсонро ба шиддат такон медињад ва ангушти њайрат ба дањон
менамояд. Акнун ба ин достон аз оѓози он гўш фаро медињем.

Дар соли нуњўми њиљрї, ки шавкати Ислом боло гирифт
ва даъваташ дар њар чо пахш гардид ва мусалмонон як
ќудрати матрањшуда буданд, њайатњои ќабоили Араб даста-
даста меомаданд, то Исломи худро дар мањзари Расули Худо
(с) эълон намоянд ва ба итоат ва фармонбардорї аз дастуроти
Расули Худо (с) байъат кунанд.

Дар љумлаи ин њайатњо њайате њам аз бани Њанифа аз Наљд
омада буд. Њайат шутурони худро дар атрофи Мадина
хобонда ва касеро аз њамроњони худ ба номи Мусайлама ибни
Њабиби Њанафї барои нигоњдошти матоъ ва сомони худ
гузоштанд ва баќия ба сўи њазрати Расули Худо (с) ба роњ
афтоданд ва Исломи худро ва Исломи ќавми хешро дар
пешгоњаш эълон намуданд ва њазрати Расули Худо (с)
ќудумашонро гиромї дошт ва иззат ва ќадарашон ба љо овард
ва барои њар як аз онон њадя дод ва сањми њамсафарашонро,
ки дар назди матоъашон нињода буданд, низ фиристод.

Њамин ки ин њайат ба љойњои худ дар Наљд баргашт,
Мусайлама ибни Њабиб муртад шуд, дини Исломро тарк гуфт
ва дар миёни мардум бархост ва эълон дошт, ки Худованд
вайро аз љониби худ ба сўи ќавми бани Њанифа ба сифати
паёмбар ирсол намудааст, ба гунае, ки Муњаммадро ба ќавми
Ќурайш ирсол намуд. Ќавми вай ба гирди ин шахс љамъ
шуданд ва аз њарфи вай итоат намуданд ва авомили зиёде
дар гирдињамоии ќавмаш ба гирди вай дида мешуд, ки омили
аслї њамон асабияти ќавмї буд, то он љо ки як тан аз риљоли
онон гуфт: Шањодат медињам, ки Муњаммад содиќ ва
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Мусайлама каззоб аст, аммо каззоби Рабеъа бењтар аз содиќи
Музар аст.

Ваќте Мусайлама ќудрат ва тавоноии бештар ёфт, нома
ба шарњи зер унвони њазрати Расули Худо (с) фиристод. Аз
тарафи Мусайлама Расули Худо ба Муњаммад Расули Худо,
саломун алайк. Аммо баъд, ман бо ту дар амри рисолат шарик
сохта шудаам ва барои мо ними аз хок ва барои Ќурайш ниме
аз хок аст. Аммо Ќурайш ќавме аст, ки таљовуз мекунанд.

Вай ин номаро ба дасти ду нафар аз риљоли худ фиристод.
Ваќте ин номаро ба њузури Паёмбар (с) ќироат карданд, ба ин
ду мард гуфт: Шумо худ дар ин бора чї мегўед? Њарду љавоб
гуфтанд: Мо њамон њарфро мегўем, ки паёмбарамон гуфтааст.
Ба онњо гуфт: Аммо ќасам ба Худо, агар ќонун ин намебуд,
ки сафирон кушта намешаванд, шуморо гардан мезадам. Баъд
нома ба ин шарњ ба Мусайлама навишт. Бисмиллоњир
рањмонир рањим.

Аз тарафи Муњаммад (с) Паёмбари Худо (с) ба
Мусайламаи ќаззоб. Салом бар касе бод, ки аз њидоят пайравї
намояд, аммо баъд, њаќиќат ин аст, ки замин аз они Худо аст,
онро ба касе аз бандагони худ, ки хоста бошад, мерос
мегузорад ва оќибат аз он парњезгорон аст ва ин номаро ба
дасти ду нафар аз ёрони худ фиристод. Мусайламаи Каззоб
аз дастёфти ин нома сахт хашмгин шуд ва ба шарру фасоди
худ беш аз пеш афзуд. Чун ин нома барои вай тањдид мањсуб
мегардид ва ўро ба оќибат ва саранљом амалкарди шумаш
мужда медод ва барои таќдими ин нома Њабибро интихоб
намуд, ки ќањрамони ин достон аст. Њабиб дар он даврон
љавони навраста буд ва нури имон дар самими ќалбаш љо
гирифта ва худро дар роњи аќида ва андешаи хештан ваќф
сохта буд. Њабиб ибни Зайд аз паи вазифае, ки њазрати Расули
Худо (с) ўро ба он мукаллаф сохта буд, бидуни даранг, шакќу
тардид ба роњ афтод. Фарозњо ва пастињоро паймуд, то он ки
ба диёри бани Њанифа расид ва номаро ба Мусайлама дод.
Њамин ки вай аз муњтавиёти он иттилоъ ёфт, дилаш аз шиддати
хашму ѓазаб метапид ва осори кина ва интиќом дар чењраи
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зарди касифаш намоён шуд ва дастур дод, ки Њабибро баста
кунанд ва ўро дар чошти рўзи фардо њозир кунанд. Ваќте фардо
шуд, Мусайлама омад ва дар садри маљлис нишаст ва тоѓиёну
ва аркони баланд пояаш дар росту чапи вай нишастанд ва
барои мардум иљоза дод, ки ба маљлиси вай дохил шаванд.
Баъд дастур дод, ки Њабиб ибни Зайдро ба мањзараш њозир
кунанд. Њамон буд, ки Њабиби Зайдро дар њоле, ки дасту пояш
ба занљир баста шуда буд, њозир сохтанд. Њабиб ибни Зайд
дар миёни ин љамъи зиёд ва бад асл бо крфи афрошта
сарбаланд ва мутмаин истод. Мусайлама рў ба сўи вай намуд
ва гуфт: Оё шањодат медињї, ки Муњаммад (с) Расули Худо
аст? Гуфт: Бале, шањодат медињам, ки Муњаммад (с) Расули
Худост. Мусайлама аз шунидани ин њарф сахт барошуфт ва
гуфт: Оё шањодат медињї, ки ман паёмбари Худоам ? Њабиб
бо шеваи тамасхуромез ба ў гуфт: Гўшњоям аз шунидани ин
њарф, ки ту мегўї, ољиз аст. Мусайлама барошуфт ва амр кард
ва ба љаллоди худ дастур дод, узве аз љасади вайро ќатъ кун.

Љаллод имтисоли амр намуд ва бо шамшере, ки ба даст
дошт узве аз баданашро ќатъ кард ва Њабиб ба замин афтод.
Боз Мусайлама саволи худ дод, ба вай такрор кард ва гуфт:
Оё шањодат медињї, ки Муњаммад Расули Худост? Гуфт: Бале
шањодат медињам, ки Муњаммад Расули Худост: Гуфт: Оё
шањодат медињї, ки ман расули Худо њастам? Гуфт: Ман
ќаблан низ ба ту гуфта будам, ки гўшњоям аз шунидани чунин
њарф кар аст ва намешунавад. Боз љаллодро амр кард, ки узви
дигаре аз баданашро ќатъ кунад. Љаллод имтисоли амр намуд
ва Њабиб дар замин афтод. Мардум дар њоле, ки аз тасмим ва
муќовимати вай дар њайрат афтода буданд, ба вай чашм дўхта
ва ин сањнаи аљоибро тамошо мекарданд ва ба ин тартиб
Мусайлама аз вай савол мекард ва љаллод узве аз бадани
вайро ќатъ мекард ва Њабиб мегуфт: Ашњаду анна
Муњаммадан Расулоллоњ. Ваќте хабари шањодати вайро ба
модараш Насибаи Мозанї расониданд, аз ин беш нагуфт: Ман
ўро барои чунин рўзе парварда будам. Ва подоши ўро назди
Худо мешуморам... Вай дар лайлатул Аќаба дар њоле, ки
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хурдсол буд бо Њазрати Расулуллоњ (с) байъат кард ва имрўз
ба байъати худ вафо намуд.

Агар Худованд маро ба Муссайлама даст дињад,
духтаронашро дар азои падарашон хоњам нишонд...

Рўзеро ки Насиба орзу мекард дере напоид, ки фаро расид...
Тавре ки муаззини Њазрати Абубакр дар Мадина мардумро
ба ќитоли Мусайламаи каззоб даъват медод... Мусалмонон
ба љанги вай баромаданд ва дар ин лашкар Насибаи Мозани
модари Њабиб њамроњ бо фарзандаш Абдуллоњ ибни Зайд
ширкат љуст. Дар рўзи Ямома Насиба дар њоле, ки сафи
душманро мешикофт Мусайламаро мељуст, ки ин душмани
Худоро ба ман нишон дињед... Ваќте худро ба вай расонд, дид,
ки аз по дароварда шуда ва ба замин афтодааст ва хунаш аз
шамшерњои мусалмонон мечакад. Њамон буд, ки дилаш ях
шуд ва ба матлаби худ расид... Бале Худованд интиќоми
фарзанди некнињодашро аз ин марди боѓи бадбахт гирифт ва
њар як аз ин ду аз дунё рафтанд. Аммо ин яке дар бињишт ва
он дигаре дар љањаннам. Фариќун фил љаннати ва фариќун
фис-саъир.
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АБУТАЛЊАИ АНСОРЇ
(Зайд ибни Сањл)

Зайд ибни Сањли Наљљорї, ки ба кунияи Абуталња маъруф
аст, хабар ёфт, ки Румайсоъ духтари Милњони Наљљорї, ки
ба кунияи Умми Сулайм машњур аст, ба сабаби вафоти
шавњараш бева гардидааст. Аз шунидани ин хабар сахт
шодмон шуд. Љои тааљљуб нест, чун Умми Сулайм хонуми
озода ва соњиби ахлоќи неку ва аќли саршор ва сифоти
барљаста буд. Лизо тасмим гирифт, ки пеш аз њар каси дигар
ба хостгории вай бишитобад.

Абуталња аз ин мутмаин буд, ки Умми Сулайм љуз вай
хостгории дигаронро нахоњад пазируфт, чун дар вай наљобат
ва мардонагї ва манзалат ва ѓиноро медид ва илова бар ин
вай аз ќањрамонон ва љавонмардони бани Наљљор ба шумор
мерафт ва дар нишонзанї њунарманд буд. Ба ин тартиб,
Абуталња ба хонаи Умми Сулайм рафт, то ўро барои худ
хостгорї намояд. Дар асное, ки вай дар миёни роњ равон буд,
ба ёд овард, ки Умми Сулайм тањти таъсири ин доъии нављавон
Мусъаб ибни Умайр ќарор гирифта ва ба Муњаммад (с) эмон
оварда ва пайравии дини вай намудааст.

Аммо дере нагузашта, ки бо худ гуфт, чї нуќсе дорад? Оё
шавњараш, ки ќаблан вафот ёфтааст, ба дини бобо ва аљдоди
худ тамассук надошт ва ё оё вай худро аз Муњаммад (с) ва
даъваташ канор нагирифт?

Ваќте Абуталња ба хонаи Умми Сулайм расид ва аз вай
иљозаи духул хост, барояш иљоза дод, ки дохили хонааш шавад
ва фарзандаш Анас њозир буд. Њамон буд, ки худро ба
хостгориаш таќдим намуд. Умми Сулайм гуфт: Эй Абуталња,
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хостгоре чун туро наметавон љавоби рад дод, вале ман бо
марди кофир издивољ намекунам.

Абуталња фикр кард, ки Умми Сулайм бо ин њарф барои
худ бањонатарошї мекунад ва шояд вай каси дигареро, ки
нисбат ба вай молу матоъи бештар дошта бошад, зери назар
гирифтааст. Ба ин лињоз, ба вай гуфт: Эй Умми Сулайм, њамин
матлаб аст, ки туро аз издивољ бо ман бозмедорад?

Умми Сулайм гуфт: Пас бидуни ин калом дигар чї монеъ
вуљуд дорад?

Абуталња гуфт: Зард ва сафед.. яъне тилло ва нуќра…
 Умми Сулайм гуфт: Тилло ва нуќра ?
Абуталња гуфт: Бале, тилло ва нуќра…
Умми Сулайм гуфт: Эй Абуталња, туро ва Худо ва

Расулашро шоњид меорам, ки агар мусалмон шавї, бидуни
тилло ва нуќра бо ту издивољ мекунам ва Исломи туро барои
худ мањр мегардонам.

Њамин ки Абуталња ин сухани Умми Сулаймро бишнид,
фавран зењнаш мутаваљљењи буте шуд, ки дар хонааш дошт
ва аз чўб онро тарошида буд ва аз онро ба сони соири ашрофи
ќабоил махсуси худ сохта буд.

Умми Сулайм хост бо истифода аз ин фурсат аќида
хурофии ўро дар иртибот ба ў шањру эзоњ дињад. Аз ин рў ба
вай гуфт: Эй Абуталња, оё намедонї ин бут, ки ту онро
парастиш мекунї, аз замин рўидааст?

Гуфт: Бале, чунин аст.
Гуфт: Оё эњсоси хиљолат намекунї, ки ту кундаи дарахтеро

парастиш мекунї, ки баъзеи он дарахтро барои худ маъбуд
сохтаї ва баъзеи дигари онро барои пухтупаз ба кор мебарї.
Эй Абуталња, агар ту имон биёварї, бидуни мутолабаи мањр
бо ту издивољ мекунам ва аз ту љуз Ислом њељ чизе намехоњам.

Гуфт: Чї касе ба ман Исломро таълим медињад?
Гуфт: Ман худам.
Гуфт: Чї гуна?
Гуфт: Тариќааш ин аст, ки калимаи њаќ бар забон меорї

ва шањодат медињї, бар ин ки нест њељ илоње бар њаќ, магар
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Аллоњ ва Муњаммад фиристодаи Худост ва баъд ба хонаи
худ равї ва бутро, ки дар он љо дорї, бишканї ва дур меандозї.

Аз шунидани ин њарф чењраи Абуталња дурахшид ва гуфт:
Ашњаду анло илоња иллаллоњу ва ашњаду анна Муњаммадан
расулуллоњ.

Баъд Умми Сулайм бо вай издивољ намуд.
Мусалмонон мегуфтанд: Њељ мањре бењтар аз мањри Умми

Сулаймро нашнида будем, тавре ки вай Исломро мањри худ
ќарор дод.

Аз он рўз ба баъд Абуталња њама тавоноии худро дар
љињати хидмат ба Ислом ба кор бурд, вай яке аз он њафтод
нафаре буд, ки њамроњ бо њамсари хеш Умми Сулайм дар
байъати Аќаба бо њазрати Расули Худо (с) байъат кард ва ў
яке аз дувоздањ нафар саргурўње буд, ки њазрати Расули Худо
(с) онњоро дар ин шаб ба мусалмонони Ясриб фиристод. Вай
дар њама ѓазавот бо њазрати Расули Худо (с) њузур ёфт ва
ќањрамонї ва шањоматњои беназире аз худ нишон дод. Аммо
бузургтарин шањомат ва диловарии вай дар рўйдоди љанги
Уњуд аст, ки мо њикояти онро дар ихтиёри шумо мегузорем.

Абуталња њазрати Расули Худо (с)-ро сахт дўст медошт
ва сахт шифтаи вай буд. Муњаббати он њазрат чунон дар дили
вай љо гирифта буд, ки лањзае наметавонист аз њузури ў дур
шавад ва аз нигаристан ба чењраи муборакаш сер шудан
надошт ва аз шунидани њарфњояш лаззат мебурд ва дар
ширинии каломаш худро гумшуда меёфт. Ваќте агар бо вай
мебуд, дар њузураш меистод ва мегуфт: Љонам фидои љонат
ва рўям сипари рўят.

Ваќте корзор дар рўзи Уњуд шиддат гирифт, мусалмонон
маљбуран аз назди њазрати Расули Худо (с) андаке дур
монданд ва Расули Худо (с) њамроњ бо чанд тани мањдуд дар
майдони љанг бимонд ва мушрикин аз њар сў ба вай њамла
бурданд. Дандони муборакашро шикастанд ва љабини
зебояшро хадшадор сохтанд ва лабњои нозанинашро захмї
намуданд, то он љо, ки хун аз рўи тобонаш љорї шуд. То он љо,
ки дастае аз њангомаљўён овоза андохтанд, ки Муњаммад
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кушта шуд. Бо шунидани ин таблиѓот заъфи бештар бар
мусалмонон муставлї шуд ва бештар аз душман роњи гурез
дар пеш гирифтанд. Дар чунин фурсат ба љуз иддаи андаке,
ки дар пешопеши онон Абуталња буд, каси дигаре дар атрофи
њазрати Расулуллоњ боќї намонда буд, ки аз вай дифоъ кунад.
Абуталња дар пеши рўи њазрати Расули Худо (с) чун кўњ
устувор монда буд ва њазрати Паёмбар (с) вайро сипари худ
сохта буд.

Баъд Абуталња камони худро орост ва тирњои худро бар
он гузошт ва мушрикинро яке баъди дигар њадаф ќарор дод,
ки њељ як тири вай хато намерафт, магар он ки мушрикеро
наќши бар замин месохт. Ба ин тартиб, вай аз њазрати Расули
Худо (с) дифоъ кард. Њазрати Расули Худо аз пушти Абуталња
сар мекашид, то бубинад, ки тираш ба њадаф расидааст ё не
ва Абуталња њазрати Расули Худо (с)-ро ба пушти сари худ
пас мезад ва ба ў мегуфт: Падару модарам фидоят, ба ишон
сар берун накун, ки њадафат ќарор медињанд, гулўям дар дифоъ
аз гулўят ќарор дорад ва синаам дар дифоъ аз синаат ќарор
дорад ва ман худро фидои ту сохтаам.

Дар ин асно, марде аз мусалмонон њамроњ бо тирдоне, ки
бо худ дошт, рў ба фирор нињода, аз пеши рўи Абуталња
мегузашт. Њазрати Расули Худо (с) ўро дид ва ба вай гуфт:
Тирњои худро дар пеши Абуталња бигзор ва онро гирифта
фирор макун. Абуталња пайваста аз њазрати Расули Худо (с)
дифоъ мекард, то он ки се камонро шикаст ва теъдоди зиёде
аз мушрикинро ба ќатл расонид. Баъд љанг поён ёфт ва
Худованд њазрати Расули Худо (с)-ро аз шарри мушрикин
наљот дод ва нигањ дошт.

Абуталња њамон тавре, ки дар лањзањои шадид дар роњи
Худо худро ќурбон сохта буд, дар љои саховату ва карам,
базлу исори аљибе дошт ва молу дороияшро дар роњи Худо
мебахшид ва ато мекард.

Масалан, ў боѓе дошт аз хурмо ва ангур, ки дар Мадина
боѓ ба ин бузургї вуљуд надошт ва ба мевањои ширин ва оби
гуворои он намерасид. Дар яке аз рўзњо Абуталња дар зери
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сояи дарахте намоз мехонд дар ин фурсат паррандаи зебо ва
хушнамо сабзранге бо минќори сурх ва поњои рангинаш, ки
бо садои дилнишин замзама мекард ва аз шохе ба шохе парвоз
мекард, таваљљўњи ўро ба худ љалб намуд. Зебої ва хондани
ин парранда фикрашро ба худ машѓул сохт. Даранг накард,
ки Абуталња мутаваљљењи худ шуд, дид ки фаромўш
намудааст, ки чанд ракаъат намоз хондааст. Њамин ки аз намоз
фориѓ шуд, худро ба њузури Паёмбари Худо (с) расонид ва аз
машѓул шудани худ ба боѓ дар аснои намоз ба њазрати Расули
Худо (с) шикоят намуд ва аз дарахтњои зебо ва булбул
замзамагари он њикоят ба миён овард. Баъд гуфт: Эй Расули
Худо (с), шоњид бош, ки ман ин боѓро ба њама мутааллиќоти
он дар роњи Худо садаќа додам ва онро дар њар љое, ки Худо
ва Расулаш дўст доранд, ба кор бар ва дар он тасарруф намо.
Абуталња зиндагии худро рўзадор ва муљоњид ба сар бурд ва
рўзадор ва муљоњид аз дунё рафт. Дар ривояте омадааст, ки
вай баъд аз вафоти њазрати Расули Худо саллаллоњу алайњи
васаллам 30 соли тамом зиндагї намуд ва ин сї сол пайваста
рўзадор буд. Ба љуз рўзњои ид, ки рўза гирифтан дар он дуруст
нест, дигар њама айёми сол рўзадор буд ва бо вуљуди
кўњансолї аз идомаи љињод боз нанишаст ва дар гўшаву
канори замин ба хотири эълои калимаи Аллоњ љињод намуд.

Аз он љумла, ваќте мусалмонон хостанд, дар замони
хилофати њазрати Усмон аз тариќи бањр љињод кунанд,
Абуталња худро барои ин сафар њамроњи лашкари мусалмонон
омода сохт. Фарзандонаш ба вай гуфтанд: Эй падар, Худованд
туро рањм кунад, ту акнун шайхи фонї шудаї ва њамроњ бо
њазрати Расули Худо (с) ва Абубакр ва Умар љињод кардї,
акнун ваќти он расидааст, ки роњат ёбї ва мо ба љои ту љињод
кунем. Дар љавоб ба онњо фармуд: Аллоњ таъоло фармудааст:
Худованд бидуни зикри синну соли мо њамаро ба љињод амр
ба омодагии низомї додааст. Баъд љуз берун шудан барои
љињод дигар ба њељ њарфе гўш надод. Баъд дар асное, ки
Абуталња, ин пирмарди солхўрда њамроњ бо муљоњиддин дар
миёни бањр савор бар киштї буд, чунон бемор шуд, ки
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зиндагиаш поён ёфт. Дар ин ваќт мусалмонон дар фикри ин
шуданд, ки ба љазираи наздиктаре худро расонанд, то вайро
дар он дафн кунанд. Вале талошашон ба љое нарасид ва ба
матлаби худ ноил нагардиданд, то он ки њафт рўзи комил аз
вафоти вай гузашт ва саранљом ба љое расиданд, ўро аз киштї
поин намуданд, диданд ки Абуталња чунон аст, ки гўё хобида
бошад ва љасади вай њељ таѓйире наёфта буд. Ба ин тартиб,
Абуталња дар миёни бањр дур аз ањлу ва аз ватан ва дур аз
хешу ќавм падруди њаёт гуфт. Вале ин дури аз ќавм ва хешу
табор чї нуќс дорад, ваќте вай ба Худованд наздик бошад ва
ўро ѓарќи рањмати худ созад.
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РАМЛА ДУХТАРИ АБУСУФЁН

Њаргиз дар фикру хаёли Абусуфён ибни Њарб ин кор хутур
намекард, ки яке аз ќурайшиён битавонад аз ќудрат ва султаи
вай сарпечї кунад ва бар алайњи вай дар амре аз умури ќобили
ањамияте мухолафат кунад, чун вай худро чунон оќо ва заъим
медонист, ки амраш ба љо шуда ва њарфаш бидуни чуну чаро
пазируфта мешуд ва ќавмаш аз вай итоат ва пайравї
менамуданд. Аммо духтараш Рамла, ки ба кунияти Умми
Њабиба машњур аст, ин гумонро аз вай зудуд ва ботил дошт.
Ваќте вай ба худоњои падараш кофир шуд ва худу њамсараш
Убайдуллоњ ибни Љањш ба Худованди лошарин имон овард
ва рисолати Паёмбараш Муњаммад ибни Абдуллоњро тасдиќ
намуд, Абусуфён ба њама зўру тавоне, ки дошт, кўшид, то
духтар ва домодашро ба дини бобоии худ гардонад, аммо ба
ин амр тавфиќ наёфт ва ба матлаб нарасид, чун имон дар дили
Рамла љо гирифта буд, имкон надошт, ки тундбоди хашму
ѓазаби Абусуфён битавонад ўро мутазалзил созад. Абусуфён
ба сабаби мусалмон шудани духтараш сахт эњсоси ѓаму андўњ
менамуд ва баъд аз он, ки дар саъйи худ ба бозгардондан
духтараш ба дини бобо ва аљдодаш ноумед шуд ва натавонист,
ки дар миёни вай ва дини духтараш монеъ гардад, намедонист
бо кадом рўї бо Ќурайш рў ба рў гардад.

Ваќте ќурайшиён донистанд, ки Абусуфён бар Рамла ва
њамсараш хашмгин аст, шурўъ ба он намуданд, ки вайро азият
дињанд ва озор расонанд ва заминаи зиндагиро барояшон танг
созанд ва аз ин рў, онњо наметавонистанд, ки ба зиндагии
хештан дар Макка идома дињанд. Бинобар ин, ваќте њазрати
Паёмбари Худо (с) ба мусалмонон иљозати њазратба Њабашаро
дод, Рамла духтари Абусуфён њамроњ бо тифли хурдсолаш
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Њабиба ва њамсараш Убайдуллоњ ибни Љањш дар пешопеши
ин муњољирини роњи Худо ќарор доштанд, то дар он љо дар
љивори Наљљошї бо имон ва аќидаи хеш орому ва осуда
зиндагї кунанд.

Аммо Абусуфён ва дигар сарони ќабилањои Ќурайшро
душворї омад, ки ин дастаи Худопарастон дар он љо аз
неъмати оромиш бархўрдор гарданд. Аз ин рў, намояндагони
худро ба њузури Наљљошї фиристоданд ва аз вай талаб
намуданд, ки ин дастаи фирориёнро, ки аз дини худ баргашта
ва мудаъии дини тозаанд ва дар бораи њазрати Исо ва модараш
аќидаи нодуруст доранд, ба кишварашон бозгарданд. Њамон
буд, ки Наљошї ба сарварони муњољирин одамони худро
фиристод ва аз ишон хост, то дар мавриди дини љадиди хеш
ва аќоиде, ки дар бораи њазрати Исо (ъ) ва модараш доранд,
маълумот бидињанд ва аз ишон талаб намуд, то чизе аз вањии
нозилшуда бар Муњаммад баён доранд дар наздаш ќироат
кунанд.

Ваќте ишон вайро ба њаќиќати Ислом огоњ сохтанд ва оёте
чанд аз Ќуръони каримро ќироат карданд, Наљљошї тањти
таъсири он ќарор гирифт ва ашк аз чашмонаш љорї шуд, то
он ки ришњояшро тар сохт ва ба онњо гуфт: Ин паём, ки
Паёмбари шумо Муњаммад ва њазрати Исо овардааст, њарду
аз масдари як нур тобидааст ва баъд имони худ ба Худо ва
Паёмбарашро эълон кард ва нубуввати њазрати Муњаммади
Мустафо (с)-ро тасдиќ намуд ва дифоъи хештанро аз
мусалмононе, ки ба сарзамини вай муњољир шуда буданд,
эълон дошт. Бо вуљуди он ки кушишњо ва роњибњояш аз ин
иќдоми вай нохуш буданд ва ба дини Ислом сар нагузоштанд
ва ба дини насронияти худ идома доданд.

Умми Њабиба баъд аз як сафари тўлонї ва пурмашаќќат
ба ин диёр расид ва дар он оромиш ва роњати худро дарёфт ва
ба маъвои амн ва мутмаин ба зиндагонии худ оѓоз намуд.
Њарчанд намедонист, ки таќдир барои вай чї чизро муќаддар
сохтааст. Њикмати Худованд бар он рафта буд, ки Умми
Њабибаро дар як имтињон ва ибтилое бузург гирифтор созад,
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чунон ибтило, ки аќли одамї дар њайрат меафтад ва њар инсон
наметавонад аз чунин ибтило пирўз ва зафарманд берун
шавад. Чунон пирўзие, ки вайро бар азамат расонд ва тољи
саъодат ва некбахтї бар фарози сараш нињод.

Дар яке аз шабњо Умми Њабиба дар бистари худ ба хоб
рафт, дар хоб дид, ки њамсараш Убайдуллоњ ибни Љањш дар
бањри хурўшон ва пурмављ дасту по мезанад ва торикињои
бањам анбошта ва зулмат ва сиёњї аз њар сў вайро дар ињотаи
худ гирифтааст ва дар бадтарин њолат ба сар мебарад.
Парешон ва музтариб аз хоб бедор шуд ва ларза бар андомаш
афтод ва нахост, ки хоби худро ба касе њикоят кунад ва онро
чун рози нуњуфта дар назди худ пинњон дошт. Аммо дере
нагузашт, ки ин рўъёи вай љомаи амал пўшид. Тавре ки рўзи
ин шаби мудњиш њанўз ба сар нарасида буд, ки шавњараш
Убайдуллоњ ибни Љањш аз дини худ баргашта ва ба дини
насроният дохил шуд ва ба дўконњои майфурўшї ва шароб
рўй овард ва чунон бода ба сар мекашид, ки инсонияти худро
фаромўш мекард. Лизо ба њамсараш Умми Њабиба ду роњро
гузошт, ки њатман бояд яке аз ин ду роњро бояд интихоб кунад,
ё ин ки чун шавњараш аз дини худ баргардад ва насронї шавад
ва ё ин ки талоќи худ ба даст орад ва сарнавишти худро
таъйин намояд.

Умми Њабиба ногањон худро дар миёни се амри нописанд
ёфт. Яке он ки бояд дини худро тарк гўяд ва ба дини шавњараш,
ки тоза ба дини насроният гардидааст, сар нињад ва расвоии
дунёву охиратро касб кунад ва табъан ин корест номумкин,
ки агар вайро пора-пора њам созанд, ќабули чунин амре
барояш душвор аст. Дуввум он ки бояд ба сарзамини аслиаш
ба Макка баргардад ва дар он љо зери сар парастии падараш
Абусуфён ба зиндагии худ идома дињад, ки ин амр низ дар
навбати худ азобњои дарднокро ба думбол дорад, чун њанўз
Макка аз як љињат ќалъаи ширк ва куфр ва маркази фаъолияти
душманони Ислом ба шумор меравад ва дур нест, ки дар он
љо дар динаш мавриди азият ва озор ќарор нагирад. Саввум
он, ки бояд дар гўшаи њиљрат бидуни доштани сарпараст,



255

овораву танњо ба зиндагии худ идома дињад ва талхии
танњоиро бичашад ва ранљи оворагї ва дурї аз хешу ватанро
тањаммул намояд.

Њамон буд, ки дар миёни ин њама мушкилот ризои худро
дар амре, ки барояш муяссар буд, пазируфт ва тасмим гирифт,
ки дар Њабаша боќї монад, то он ки Худованд роњеро барояш
бозгардонад ва кушоиш барои мушкилаш эљод кунад.
Интизории Умми Њабиба чандон тўл накашид. Ваќте иддаи
вай аз шавњари аввалаш, ки баъд аз насронї шуданаш чандон
бо вай зиндагї накард, поён ёфт. Худованд мушкили вайро
њал сохт. Тавре ки насими саодат ва некбахти бар фазои
хонааш вазидан гирифт ва ситораи бахти вай дар гўшаи
зулмати њаёташ тулўъ кард. Дар яке аз чоштњои рўз дарвозааш
так-так шуд, берун баромад, дид, ки Абрања ходими Наљљошї
подшоњи Њабаша дар пушти дарвозааш истодааст. Бо камоли
одоб салом дод ва ањволпурсї намуд ва аз вай иљозаи духул
ба хона хост. Чун ба дохили хона рафт, ба вай гуфт: Подшоњ
ба ту салом таќдим намуд ва бароят паём фиристод, ки
Муњаммад Расули Худо (с) туро ба њамсарии худ хостгорї
намудааст ва нома ба малик фиристода ва вайро вакил
сохтааст, ки аќди туро бо вай анљом дињад. Бинобар ин ту
касеро, ки мехоњї вакили нафси худ гир. Аз шунидани ин
њабар Умми Њабиба аз шиддати сурур ва хуши сар аз по
намешинохт ва фарёд зад, Худованд ба ту муждаи хайр дињад.
Худованд ба ту муждаи хайр дињад. Ва он гоњ чизе аз зеварњо,
ки ба даст дошт, кашида ва барои вай њадя дод ва баъд баќияи
зеварњоро, ки дар хона дошт, кашида ба вай таќдим намуд.
Агар дар он ваќт тамоми ганљинањои дунёро ба даст медошт,
дар бахшиши он дар бадали ин мужда даранг намекард. Баъд
ба ин ходима гуфт: Холид ибни Саъид ибни Ос, ки аз наздикони
ман аст, вакили нафси ман бод.

Маросими аќди никоњ дохили ќасри Наљљошї, ки бо
анвоъи дарахтон ва гулњои рангоранг, чароѓњои рўшан ва
фаршњои ќимат ороста шуда буд, баргузор гардид ва
бузургони сањобаи муќим дар Њабаша, ки дар раъси онњо
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Чаъфар ибни Абутолиб ва Холид ибни Саъид ибни Ос ва
Абдуллоњ ибни Њузофаи Сањми ва ѓайра буд, дар ин маљлис
њузур ёфтанд, то маросими аќди Умми Њабиба бо њазрати
Расули Худо (с)-ро тамошо кунанд.

Љамъшавии асњоб поён ёфт ва Наљошї дар садри маљлис
нишаст ва хутбае ба ин шарњ эрод намуд ва гуфт: Худовандро
њамду ситоиш мегўям ва шањодат дињам, ба ин ки нест њељ
маъбуди барњаќ, магар Аллоњ ва Муњаммад фиристодаи
Худост ва ў њамон паёмбаре аст, ки Исо ибни Марям ќудуми
вайро мужда додааст. Аммо баъд: Њазрати Расули Худо (с)
аз ман хостааст, ки Умми Њабиба духтари Абусуфёнро ба вай
ба никоњ дињам ва ман хостам ўро иљобат намудам ва ба
намояндагї аз вай тибќи суннати Худо ва Расулаш чањорсад
динори тилло ба вай мањр додам.

Баъд динорњоро дар назди Холид ибни Саъид ибни Ос рехт.
Дар ин ваќт Холид аз љой бархост ва гуфт: Алњамдулиллоњи
Ањмадуњу ва астаъинуњу ва астаѓфируњу ва атубу илайњи ва
ашњаду анна Мањаммадан абдуњу ва расулуњ ва арсалању
бидинил њудо вал њаќќи лиюзњирању ъалад дини куллињи ва
лав карињал кофирун. Аммо баъд: Ман дар навбати худ ба
хостгории њазрати Расули Худо (с) лаббайк гуфта ва
муаккилаи худ Умми Њабиба духтари Абусуфёнро ба
њамсарии вай додам. Худованд дар њамсари Паёмбараш
баракот нињад ва хушо ба њоли Умми Њабиба, ки Худованд
ин эњсонро ба вай арзонї дошт. Ва баъд мањрияро, ки Наљошї
ба ў дода буд, бигрифт ва аз љой бархост. Њамаи асњоб низ аз
вай пайравї намуда, аз љой бархостанд, то маљлисро поён дода,
ба хонањои худ баргарданд. Магар он ки Наљошї ба онњо гуфт:
Дар љойњои худ биншинед ва суннати Паёмбарон ва анбиё (с)
ин аст, ки ваќте издивољ кунанд, тўй медињанд.

Баъд барои онњо анваъи хўрданињоро оварданд ва баъд
аз истеъмоли таъом маљлисро тарк гуфтанд.

Умми Њабиба гуфт: Ваќте ин мањрияро ба ман
фиристонданд, панљоњ мисќол тиллоро ба Абрања, ки маро
мужда дода буд, фиристодам ва гуфтам: Он чиро, ки дар он
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рўз бароят додам, чизе набуд ва акнун ин миќдорро аз ман
бипазир, то муждаи туро подоши дуруст шавад. Дере
нагузашта Абрања ин миќдор тиллоро гирифта, њамроњ ба
зарфи атр ва зеварњое, ки ба вай дода будам, баргашт ва гуфт:
Подшоњ аз ман ањд гирифтааст, ки њељ чизе аз ин њадяро
напазирам ва ба њамсаронаш дастур додааст, то он чи атре,
ки бо худ доранд, ба ту бифиристанд. Чун субњ шуд, ин ходима
атр аз заъфарон ва уд ба анбар гирифта, наздам омад ва гуфт:
Ман аз ту фаќат як чиз мехоњам.

Гуфтам: Чї чиз? Гуфт: Ман мусалмон шудам ва аз дини
Муњаммад пайравї намудам, саломи маро ба њазрати
Паёмбари Худо (с) бирасон ва ба ў бигў, ки ман ба Худо ва
Расулаш имон овардам ва ин њарфро фаромўш макун.

Баъд вай асбоби сафарам биёрост ва маро ба назди њазрати
Расули Худо (с) фиристоданд. Ваќте бо вай рў ба рў шудам,
љараёни аќди издивољ ва коре, ки бо ин ходима Абрања
намудам, барояш гуфтам ва саломи ўро барояш расондам.
Вай аз ин хабар сахт хушњол шуд ва гуфт: Ва алайњас салому
ва рањматуллоњи ва баракотуњу.
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ВАЊШЇ ИБНИ ЊАРБ

Он касе, ки бо куштани Њамза ибни Абдулмуталлиб амаки
њазрати Расули Худо (с) ќалби Паёмбари Худо (с)-ро хунбор
сохт, кї буд?

Он кассе, ки бо куштани Мусайламаи Каззоб дар рўзи
Ямома ќалби мусалмононро шодмон сохт, кї буд?

Ин шахс Вањшии Њабашї буд, ки ба кинияти Абудасма
маъруф аст. Ин шахс достони ѓамангез дорад, ки њикояти онро
аз забони худаш мешунавем. Вай гуфт: Ман ѓулом ва бардаи
Љубайр ибни Мутъим, яке аз сарони Ќурайш Будам. Амаки
Љубайр дар рўзи Бадр ба дасти Њамза ибни Абдулмуталлиб
кушта шуда буд ва ба марги вай сахт андўњгин шуд ва ба
Лотуауззо ќасам ёд кард, ки интиќоми амакашро аз ќотили
вай хоњад гирифт ва аз ин рў, барои ќатли Њамза мунтазири
баробар шудани фурсат буд.

Аз ин њодиса муддати чандон сипарї нашуда буд, то он
ки Ќурайш тасмим гирифт, ки ба љанги Уњуд бору банд тањия
кунад, то Муњаммад ва пайравонашро аз байн бибаранд ва
барои куштагон Бадрашон интиќом гиранд. Њамон буд, ки
дастањои љангљўён худро муназзам сохт ва њампаймонони
худро омода намуд ва худро барои љанг тайёр кард ва он гоњ
ќиёдати ин лашкар ба Абусуфён ибни Њарб дод. Абусуфён бо
зиракие, ки дошт, як теъдод занон, ки падарон ва фарзандон
ва бародарон ва ё хешовандони худро дар Бадр аз даст дода
буданд, љамъ намуд ва онњоро љузъи лашкар сохт, то
муборизони худро дар сањнаи корзор ба љанг ташвиќ намуда
ва аз аќибнишинї ва фирор боздоранд ва дар пешопеши ин
љамъи занон њамсараш Њинд духтари Утба ќарор дошт, чун
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падар, амак ва бародараш дар љанги Бадр аз тарафи
мусалмонон кушта шуданд.

Ваќте ин корвон ба њаракат омода шуд, Љубайр ибни
Мутъим рў ба ман намуд ва гуфт: Эй Абудасма, оё раѓбати
он дорї, ки худро аз ѓуломи ман озод созї?

Гуфт: Чї тавр ва чї касе аст, ки ин некиро бо ман анљом
дињад?

Гуфт: Ман ин корро бо ту анљом медињам.
Гуфт: Чї тавр?
Гуфт: Агар Њамза ибни Абдулмуталлиб, амаки

Паёмбарро, ки амакиам Туъаймаро ба ќатл расондааст, ба
ќатл расонї, ту аз тарафи ман озод њастї.

Гуфт: Чї касе ба ман тазмин мекунад, ки ту дар ин ќавл
бо ман содиќї ва ба он вафо хоњї кард?

Гуфт: Њар касеро хоњї, барои ин ќавл шоњид гир ва ман
њама мардумро ба ин ќавл шоњид меорам.

Гуфт: Њатман чунин хоњам кард ва ман донаму куштани
Њамза.

Вањшї гуфт: Ман ки марди њабашї будам, дар нишонзанї
забонзади мардум будам ва бо ханљарам ба њадаф њамла
намекардам, магар он ки ба њадаф мерасид. Ман ханљари худ
гирифта ва њамроњи ин лашкар ба роњ афтодам ва дар аќиби
лашкар ќариб ба занон ба роњи худ идома медодам, дар њоле,
ки ман ба љанги инњо њељ навъ алоќа ва дилчаспї надоштам.

Ваќте гузарам ба Њинд њамсари Абусуфён меафтод ва ё
вай аз наздам мегузашт ва ба ханљарам менигарист, ки дар
зери шуъои офтоб дар дастам шуъла мезанад, мегуфт: Эй
Абудасма, дили маро бо куштани Муњаммад ва амакаш сард
соз.

Ваќте ба Уњуд расидем ва њар ду тараф бо њам рў ба рў
шуданд, ман берун шудам ва дар паи љустуљўи Њамза шудам.
Ман ќабл аз ин низ ўро мешинохтам ва аз сўи дигар Њамза ба
њељ як ноошно набуд, чун вай пари шутурмурѓро ба сар
мегузошт, то њамтоёнаш ўро бишносанд, чун арабњо одат
доштанд, ки муборизини номоварашо пари шутурмурѓ ба сар
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менамуданд. Дере нагузашта, ки чашмам ба Њамза хўрд, ки
чун шутури кабуд дар миёни љамъият зоњир гашт ва ба ду
тараф шамшер мезад ва њељ яке дар муќобилаш муќовимат
карда наметавонист ва њељ касе аз дами шамшераш љон ба
саломат намебурд.

Дар асное, ки ман худро барои њамлаи вай омода месохтам
ва дар кундаи дарахт ва ё санг пинњон мешудам, то ба ман
наздик шавад, яке аз љангљўёни ќурайши ба номи Сибоъ ибни
Абдулъуззо аз ман сабќат гирифт ва худро ба вай расонд ва
гуфт: Эй Њамза, агар мард њастї, биё ба муборизаи ман. Агар
мард њастї, биё ба љанги ман.

Њамза дар њоле, ки мегуфт: Эй мушрикзода, пеш ой, эй
мушрикзода, пеш ой, худ ба муборизаи вай ба майдон баромад.
Дере нагузашта, ки ин ќурайшї бар вай сабќат љуст ва ба
шамшер вайро њадаф ќарор дод. Њамза ба замин афтод ва
дар миёни хунњояш дасту по мезад. Дар чунин фурсат худро
бар сари Њамза расонидам ва дили худро сард кардам ва
хунљари худро чунон дар поини шикамаш фурў бурдам, ки он
тарафи он зоњир шуд. Вай ба сахтї тавонист, ки ба сўи ман
як-ду ќадам бардорад, баъд даранг накард ва ба замин афтод
ва ханљар дар баданаш фурў рафта буд ва мутмаин шудам,
ки дигар оби њаётро нахоњад нўшид. Баъд омадам ва ханљарро
аз танаш кашидам ва сўи хаймањо рўй овардам ва дар он
нишастам. Чун ѓайри ин њадаф надоштам, балки барои он ўро
ба ќатл расонидам, ки озод шавам ва ба матлаб расидам.

Баъд сањнаи корзор гарм шуд ва оташи љанг забона кашид
ва дар он шикасту фирори зиёде сурат гирифт ва охируламр
мушрикин бар мусалмонон дастболо шуданд ва куштагони
онњо афзун гардид.

Дар чунин фурсате Њинд духтари Утба њамсари Абусуфён
бо љамъе аз занон, ки аз аќиби вай меомаданд, бар сари
куштагон расида ва онњоро мусла намуд ва шикамњояшонро
пора кард, чашмонашонро берун кашид, бинињояшонро бурид
ва гўшњояшонро ќатъ кард ва он гоњ аз ин маљмўа бинињо ва
гўшњо тавќњо сохта, ба гардан овехт ва тавќ ва гарданбанди
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тиллої, ки ба гардан дошт, кашид ва ба ман дод ва гуфт: Ин
њардуро бо худ нигоњ дор, ки бисёр гаронбањост.

Ваќте љанг поён ёфт, њамроњ ба лашкар ба Макка
баргаштам, мавлоям Љубайро ибни Мутъим ба ваъдааш вафо
кард ва маро озод сохт ва ман аз бардагї халос шудам.

Аммо кори Муњаммад рўз ба рўз равнаќи хубтар меёфт,
соњаи даъваташ васеъ мешуд ва теъдоди мусалмонон рўз ба
рўз афзун мегашт ва чунон шудам, ки њар ваќте амри
Муњаммад боло мегирифт, ѓаму андўњи ман афзуда мегардид
ва хавфу њарос бар ман њукмфармо мешуд ва ман бо ин њолат
будам, то он ки Муњамммад њамроњ ба лашкари љаррори
фотењи хеш дохили Макка шуд. Дар чунин фурсат роњи фирор
ба сўи Тоиф пеш гирифтам, то битавонам дар он љо дар амн
ба сар барам.

Аммо дере напоид, ки ањли Тоиф њам рўз ба рўз ба Ислом
сар менињоданд ва њайатњо ва ќабилањо назди вай мерафтанд
ва Исломи худро эълон мекарданд. Дар чунин фурсат аз
кардаи худ сахт пушаймон шудам ва дар њайрат афтодам, ки
чї бояд кунам ва замин бо њама фарохиаш бар ман танг шуд,
бо худ гуфтам бояд ё ба Шом ё ба Яман ё ба баъзи сарзаминњои
дигар рўй орам.

Ќасам ба Худо, ки ман ѓарќ дар ин фикру хаёл будам, ки
ногањон марде носењ дилаш ба ман сўхт ва гуфт: Туро чї
шудааст, эй Вањшї ? Муњаммад касе аст, ки њељ якеро, ки дар
дини вай сар нињодааст, ба ќатл намерасонад. Бирав ва дар
дини вай дохил шав ва калимаи шањодат бихон ва худро аз
ин ѓаму ва мусибат озод соз.

Њамин ки ин њарфи вай шунидам, рў ба сўи Мадина
гузоштам ва аз паи Муњаммад ба роњ афтодам. Ваќте ба
Мадина расидам ва ањволи ўро љўё шудам, дарёфтам ки вай
дар масљид аст. Бо бисёр тарсу њарос ба њузури вай дохил
шудам, ба сўи вай рафтам, то он ки бар болои сараш истодам
ва гуфтам: Ашњаду анло илоња иллаллоњу ва анна
Муњаммадан абдуњу ва расулуњ.
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Ваќте калимаи шањодат аз ман бишнид, чашмашро ба сўи
ман баланд карда нигарист. Ваќте маро шинохт ва аз ман рўй
гардонд ва гуфт: Оё ту Вањшї нестї?

Гуфтам: Бале, эй Расули Худо (с).
Гуфт: Биншин ва њикоят кун, ки Њамзаро чї тавр ба ќатл

расондї. Нишастам ва њикояти ќатли Њамзаро якояк ба ў ќисса
кардам. Ваќте суханам поён ёфт, рўи худ турш кард ва аз ман
эъроз намуд ва гуфт: Эй Вањшї, туро чї шудааст, рўи худ аз
ман дур кун, набояд баъд аз ин рўз туро бинам. Аз он рўз сар
карда ман мекўшидам, ки нигоњи њазрати Расули Худо (с) ба
ман наафтад, ваќте сањоба дар пеши рўи вай менишастанд,
ман худро дар пушти онњо пинњон медоштам ва ба ин њолати
худ идома додам, то он ки њазрати Расули Худо (с) ба љивори
њаќ паваст. Баъд изофа намуда гуфт: Бо вуљуди он ки Ислом
гуноњони гузаштаро мањв месозад, вале ман донистам, ки чї
амали нобахшиданиро муртакиб шудаам ва ба ин кори худ
чї зарбае ба Ислом ва мусалмонон ворид намудаам. Аз ин
рў, фурсатеро интизор будаи, то дар он ин амали зиштро, ки
аз ман сар задааст, љуброн ва ислоњ намоям. Ваќте њазрати
Расули Худо (с) ба љавори њаќ пайваст ва хилофат ба њазрати
Абубакри Сиддиќ тааллуќ гирифт ва ќабилаи Бани Њанифа
муртад шуда, ба Мусайламаи ќаззоб пайваст, њазрати
халифаи Расули Худо (с) лашкареро барои муќобили бо
Мусайлама омода сохт, то онњоро дубора ба дини Ислом
баргардонад. Бо худ гуфтам: Эй Вањшї, барои ту ин бењтарин
фурсат аст, њушёр бош, ки ин фурсат аз аз даст наравад. Баъд
њамроњ бо лашкари мусалмонон берун шудам ва силоњи худ,
ки тавассути он сайиди шуњадо Њамза ибни Абдулмуталлибро
ба ќатл расонида будам, ба даст гирифтам ва ба роњ афтодам
ва тасмим гирифтам, ки бо ин силоњ Мусайламаро ба ќатл
расонам ва ё он ки дар ин роњ ба шањодат бирасам.

Ваќте мусалмонон бар Мусайлама ва лашкари вай дар
Њадаќатулмавт (боѓи марг, аз он љињат ба ин ном шўњрат
ёфтааст, ки дар њудуди бист њазор нафар аз пайравони
Мусайлама дар ин боѓ кушта шуданд), дохил шуданд ва
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душманони Худоро ба хоку хун кашиданд. Ман мунтазири
дастёбї бар Мусайлама будам. Ўро дидам, ки истода ва
шамшер ба даст дорад ва марди ансории дигареро дидам, ки
мисли ман барои ў камин мегирифт ва њардуи мо мехостем
ўро ба ќатл расонем.

Баъд ваќте, ки худро хуб ба ќатли вай баробар сохтам ва
донистам, ки њоло аз чангам хато нахоњад рафт, ханљари худ
кашидам ва ба сўи вай њамла бурдам ва дар айни замоне, ки
ман бар вай њамлавар шудам бародари ансории дигар низ бо
вай ба шамшер њамла бурд. Худохуд медонад, ки шамшери
кадом яки мо ўро аз пой даровард. Агар вай ба шамшери ман
наќши замин шуда бошад, ман аз касоне хоњам буд, ки
бењтарини мардум баъд аз Муњаммадро ба ќатл расонидам
ва бадтарин мардумро низ ба ќатл расонидам.
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ЊАКИМ ИБНИ ЊАЗОМ

Оё аз саргузашти ин сањобї иттилоъ доред? Дар таърих
омадааст, ки вай ягона касе аст, ки дар батни хонаи Каъба ба
дунё омадааст. Хулоса, ќиссаи вилодати вай аз ин ќарор аст,
ки модараш њамроњ бо њамтоњои худ бо маќсади тамошо ва
шодмонї ба хонаи Каъба дохил шуданд ва дар он ваќт хонаи
Каъба ба сабаби баъзе муносибатњо кушода мешуд. Модараш
дар он ваќт њомила буд. Ногањон ўро дарди фарзанд гирифт
ва чора љуз он наёфт, ки дар он љо бимонад ва таваллуд кунад.
Пустакеро ба вай дар онљо оварданд ва вай таваллуд кард.
Ин мавлуд њамоно Њаким ибни Њазом ибни Хувайлид буд,
вай бародарзодаи Уммулмўъминин Хадиза (р) аст.

Њаким ибни Њазом дар хонаводаи ашроф ва бузургони
Ќурайш ба дунё омад, соњиби љоњу маќом ва соњиби сарвату
сармоя буд. Илова бар ин, вай шахси фозил ва шарифи ќавми
худ буд, ки дар мушкилот ба вай рў меоварданд ва вазифа
расидагї ба умури њољињо дар даврони љоњилиятро ба ў
супурда буданд. Ў аз моли хусусии худ ба њољињои фаќир ва
бенаво кўмак менамуд ва ба мушкилоташон расидагї мекард.
Њаким ибни Њазом ќабл аз беъсати њазрати Расули Худо (с)
дўст ва рафиќи деринааш буд. Вай њарчанд дар умр нисбат ба
њазрати Расули Худо (с) панљ сол бузургтар буд, вале бо
вуљуди он дар назди вай менишаст ва ба сўњбаташ дил баста
буд ва аз њарфњояш лаззат мебурд. Ва њазрати Расули Худо
(с) низ мутаќобилан ба вай муњаббат нишон медод ва бо вай
рафоќат мекард. Баъд аз паи ин њама дўстињо ва рафоќатњо
робитаи хешовандї дар миён омад, тавре ки њазрати Расули
Худо (с) Хадича бинти Хувайлид, аммаи вайро ба аќди худ
даровард.
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Баъд аз арзи ин њама матолиб хонанда тааљљиб хоњад
намуд, ки Њаким чаро дар имон овардани худ ба њазрати
Расули Худо (с) таъхир намуд ва беш аз бист сол умри худро
дар љанг ва душманї алайњи њазрати Расули Худо (с) сипарї
намуд ва дар рўзи фатњ имон овард.

Гумони ѓолиб он буд, ки шахсиятечун Њаким ибни Њазом,
ки аз аќл саршор ва фањми даќиќ ва њушёрии камназир
бањраманд буд ва нисбат ба њазрати Расули Худо (с) равобити
наздикї низ дошт, бояд ќабл аз њар каси дигар имон меовард
ва ба њидояташ роњ меёфт. Аммо ин иродаи Аллоњ аст, таќдири
азалро чї касе донад.

Њамон тавре, ки мо аз таърихи Ислом овардани Њаким
Ибни Њазом тааљљуб мекунем, худи ў низ ба ин ќусури худ
тааљљуб менамояд. Ў ваќте ба дини Ислом мушарраф шуд ва
ширинї ва њаловати имонро дарк кард, бар њар лањзае, ки
вай ба ширк ва бутпарастї сипарї намуда, ангушти
пушаймонї ва надомат ба дањон менамуд ва таассуф мехўрд,
ки чаро аз ин њама хайр ва фазилат мањрум мондааст. Вай
баъд аз он ки Ислом овард, боре фарзандаш ўро дид, ки
мегиряд, гуфт: Эй падар, чаро гиря мекунї?

 Гуфт: Эй фарзанд, авомили зиёде аст, ки маро ба гиря
овардааст. Аввали он ин, ки дар ќабули Ислом таъхир ва
даранг кардам. Агар ман аз аввал ба ин дин сар менињодам,
ба маќомњои зиёде, ки акнун аз дастам рафтааст, ноил
мешудам ва њоло агар тамоми тиллоњои рўи заминро нафаќа
кунам, ба он намерасам.

Матлаби дигар ин, ки ваќте Худованд маро дар рўзи Бадр
ва Уњуд аз марг наљот дод, бо худ гуфтам, ки баъд аз ин њељ
гоњ дар пањлўи Ќурайш бар зидди Расули Худо (с) ќарор
нахоњам гирифт ва аз Макка берун нахоњам шуд. Аммо дере
нагузашта, ки боз маро маљбур ба таъйиди Ќурайш
кашониданд.

Дигар ин ки њар ваќте ман тасмими сар нињодан ба
Исломро гирифтам, ба мардони дигари Ќурайш нигаристам,
ки аз ман дар синну ва сол бузург ва соњиби ќадру манзалат
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буданд ва њанўз бар амри љоњилияти худ побанд буданд ва аз
дин ва андешаи худ дифоъ мекарданд. Бинобар ин ба пайравї
ва пуштибонии онњо боќї мондам.

Кош ман ин корро намекардам. Моро пайравї ба бобо ва
аљдод њалок сохт.

Фарзандам, аз ин рў чаро бояд гиря накунам?
Њамон тавре, ки мо аз таърихи Исломи Њаким ибни Њазом

дар шигифтем, худи вай низ аз ин кори худ дар њайрат аст.
Њазрати Расули Худо (с) низ тааљљуб мекунад, ки шахсияте
чун Њаким, ки дорои аќли саршор ва фањми комил аст, чї
гуна бар вай Ислом пўшида мемонад. Он њазрат (с) орзу
мекунад, ки вай ва касоне, ки дар пояи вай ќарор доранд, бояд
ба дини Ислом сар нињанд.

Як шаб ќабл аз фатњи Макка њазрати Расули акрам (с) ба
ёронаш гуфт: Дар Макка чањор кас аст, ки ман будани онњоро
ба шир намеписандам ва на онњоро ба идомаи ширкашон
сазовор медонам ва умедам аз онњо ин аст, ки ба Ислом рўй
оваранд. Гуфтанд: Ин чањор тан чї касонеанд, эй Расули Худо
(с)? Фармуд: Аттоб ибни Усайд ва Љубайр ибни Мутъим ва
Њаким Ибни Њазом ва Суњайл ибни Амр ва аз фазл ва эњсони
Худо, ки њама онњо имон оварданд.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) фотењона дохили Макка
шуд, лозим дид, ки Њаким ибни Њазомро такрим намояд, лизо
ба мунодии худ дастур дод, ки фарёд занад: Касе ки шањодат
дињад, ки ло илоња иллалоњу вањдању ло шарика лању ва анна
Муњаммадан абдуњу ва русулуњу ў дар амн аст.

Касе, ки дар назди Каъба нишинад ва силоњи худ ба замин
гузорад, ў дар амн аст.

Касе, ки дар хонаи худ дарояд ва дарвозаашро ба рўи худ
бибандад, ў дар амн аст.

Касе ки дохили хонаи Абусуфён шавад, ў дар амн аст.
Касе ки дохили хонаи Њаким ибни Њазом шавад, ў дар амн
аст.

Хонаи Њаким ибни Њазом дар поини Макка ва хонаи
Абусуфён дар болои Макка воќеъ буд.
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Ваќте Њаким ибни Њазом мусалмон шуд ва ба Ислом сар
нињод, имон дар хуну раги вай љо гирифт ва бо ќалбаш омехт
ва бо худ ањд намуд, ки њар он таќсире, ки аз вай дар љоњилият
сар задааст ва ё дар љињати кўбидан ва душмании њазрати
Расули Худо (с) нафаќа кардааст, бояд онро љуброн намояд.

Вай ба ањди худ вафо намуд. Аз он љумла дорунад ва
толори бузурги сарони љоњилият дар Макка, ки аз нуќтаи
назари таърихї ањамияти босазое дошт ва конфронсњои сарони
љоњилият дар он баргузор мешуд ва руасои машњури Ќурайш
љињати саркўб сохтани њазрати Расули Худо (с) ва алайњи вай
дар он сурат мегирифт, дар моликияти вай даромад...

Њаким ибни Њазом хост худро аз ин дорунад ва халос
кунад. Гўё мехост баргаштањои сиёњ ва бадноми хеш пардаи
фаромўшї нињад. Лизо ин толорро ба маблаѓи сад њазор
дирњам фурўхт. Љавонї аз љавонони Ќурайш ба ў гуфт: Эй
амак, ту рамзи иззат ва шарафи Ќурайшро фурўхтї.

Њаким дар љавоб ба вай гуфт: Њайњот эй фарзанд, ман аз
роњи рост мунњариф зистам, њама корамро аз даст додам ва
акнун љуз таќво ва парњезгорї чизе намондааст. Ман онро ба
хотири он фурўхтам, ки ба пули он дар бињишт хона барои
худ харидорї кунам ва ман шуморо гувоњ мегирам ба ин ки
њама пули онро дар роњи Худо сарф мекунам. Њаким ибни
Њазом баъд аз мусалмон шудани хеш њаљ намуд ва сад
шутурро ороста, бо либосњои муайян дар пеш пеши худ ронд
ва онро ба ќасди наќиќї ба Аллоњ ќурбонї кард ва дар њаљљи
дигаре дар арафот ба по истод ва дар њоле, ки сад ѓулом дар
моликият дошт, дар пеши рўяш њозир буданд ва дар гардани
њар кадоми онњо тавќе аз нуќра андохта буд ва бар он ин
иборат навишта буд: Озодагон барои Аллоњ азза ва љалла аз
тарафи Њаким ибни Њазом ва баъд њамаи онњоро озод намуд.
Дар њаљљи саввумин як њазор гўсфандро бо худ бурд ва њамаи
онро дар Мино ќурбонї кард ва гўшти онро ба фуќаро ва
бенавоён таќсим намуд, то Худованд аз вай розї гардад. Баъд
аз љанги Њунайн Њаким ибни Њазом аз њазрати Расули Худо
(с) аз ѓаниматњо талаб намуд. Њазрати Расули Худо (с) ба
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вай дод, боз талаб кард, боз ба вай дод, то он ки сад шутурро
аз ѓаниматњо ба даст овард ва дар он рўз вай тоза мусалмон
шуда буд. Баъд њазрати расулуллоњ (с) барояш фармуд: Эй
Њаким, ин мол ширин ва дўстдоштанї аст. Агар касе онро ба
саховати нафс (яъне ќаноат) гирад, дар он баракат гузошта
мешавад ва агар касе онро аз рўи тамаъ гирад, дар он баракат
гузошта намешавад ва мисли касе бошад, ки бихурад ва серї
надошта бошад ва даст боло бењтар аз дасти поин аст. (Киноя
аст аз ќаноат ва наталабидан). Ваќте Њаким ин сухан аз
њазрати Расули Худо (с) бишнид, гуфт: Эй Расули Худо (с),
ќасам ба Зоте, ки туро ба њаќ фиристодааст, баъд аз ин рўз аз
њељ кас чизеро савол нахоњам кард ва аз касе чизе нахоњам
гирифт, то он ки аз ин дунё биравам. Њаким ба ќасами худ
хуб вафо намуд. Дар ањди хилофати халифаи аввал Њазрати
Абубакри Сиддиќ вайро чанд бор ба њузур хост, то сањми худ
аз байтулмолро бигирад, аз гирифтани он ибо варзид.

Ваќте хилофат ба њазрати Умари Форуќ тааллуќ гирифт,
ў низ вайро ба њузур хост, то сањми худро бигирад, вале аз
гирифтани он худдорї намуд ва њазрати Умар аз љой бархост
ва гуфт: Эй љамъи мусалмонон, ман шуморо шоњид меорам,
ки ман Њакимро ба гирифтани сањмаш даъват мекунам, вай
аз гирифтани он ибо меварзад ва ба ин тартиб, Њаким то ваќте,
ки њаёт дошт, аз њељ кас чизе нагирифт. Разияллоњу ва арзоњ.
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УББОД ИБНИ БИШР

Уббод ибни Бишр номи дурахшон ва тобандаест дар
таърихи даъвати Муњаммадї. Агар Уббод ибни Бишрро дар
миёни бандагон љустуљў намої, ўро дар миёни муттаќиён ва
парњезгорон меёбї, ки шабро ба тањаљљуд ва ќироати Ќуръон
ба сар мерасонд ва агар ўро дар миёни ќањрамонон суроѓ кунї,
вайро шуљоъ ва диловар меёбї, ки дар миёни љангњо ба хотири
эълои калимаи Аллоњ дар ситезад ва биразмад. Агар вайро
дар миёни волиён ва зимомдорон суроѓ кунї, ўро марди ќавї
ва амин дарёбї, ки амволи мусалмононро бо садоќат ва
диндорї нигањ медорад, то он љо ки њазрати Оиша (р) дар
бораи вай ва ду тани дигар аз њамќавмњояш гуфтааст: Се тан
аз ансоранд, ки њељ кадоми онњо бар дигаре дар фазлу карам
бартарї надоранд ва њар се тан аз бани Абдул Ашњаланд:
Саъд ибни Муъоз, Усайд ибни Њузайр ва Уббод ибни Бишр.

Дар овоне, ки нахустин шўълаи даъвати муњаммадї дар
офоќи Ясриб тобид. Уббод ибни Бишри Ашњалї љавони
навраста буд, ки осори покї ва иффат дар љабинаш
медурахшид ва муомилаш бо дигарон баёнгари аќли бузургон
ва раљоњати фикри ў буд. Њарчанд ки дар он даврон умраш аз
бисту панљ сол зиёд таљовуз накарда буд. Вай бо доъии љавон
Мусъаб ибни Умайр, ки аз Макка ба Мадина омада буд,
мулоќот намуд ва дере нагузашта, ки равобити аќида ва имон
ин дуро ба њам наздик сохт ва улфат ва муњаббат дар
миёнашон иљод намуд ва шамоил ва хусусияти ин ду бо њам
яке шуд.

Вай ба ќироати Мусъаб ибни Умайр, ки бо садои шева ва
дилангези хеш Ќуръонро тиловат мекард, гўш менињод ва
тиловаташ дар вай асари бузурге мегузошт ва муњаббати
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каломи Худо дар самим ќалбаш љо гирифт ва пайваста онро
бо садои дилнишин ва оњанги њазини хеш шабу рўз тиловат
мекард, то он ки вай дар миёни асњоб ба номи имом ва дўсти
Ќуръон маъруф гардид.

Шабе њазрати Расули Худо (с) дар њуљраи њазрати Оиша
(р), ки пайваст ба масљид буд, тањаљљуд мехонд садои Уббод
ибни Бишрро шунид, ки Ќуръонро чунон бо садои дилнишин
замзама мекард, ки гўё барои аввалин бор аст, ки Љабраил
онро нозил намудааст, Гуфт: Эй Оиша, ин садои Уббод ибни
Бишр аст?

Њазрати Оиша (р) љавоб дод: Бале, эй Расули Худо (с).
Фармуд: Худовандо, ту вайро маѓфират намо.
Уббод ибни Бишр њамроњ бо њазрати Расули Худо (с) дар

њама ѓазвањо ширкат намуд ва дар њар як аз ин ѓазвањо чунон
љойгоњи созанда дошт, ки зебандаи њофизи Ќуръон аст. Яке
аз ин љойгоњњои вай ин аст, ки ваќте њазрати Расули Худо (с)
аз ѓазваи Зотурриќоъ баргашт, њамроњ бо мусалмонон дар
дарае фуруд омаданд, то шабро дар он сипарї намоянд.

Дар аснои ин љанг яке аз мусалмонон зане аз занони
мушрикеро дар набудани шавњараш ба асорат гирифт. Ваќте
шавњараш ба хона баргашт, дид ки занашро мусалмонон ба
асорат бурдаанд. Бинобар ин, ба Лоту Уззо ќасам ёд кард, ки
худро ба Муњаммад (с) ва асњобаш расонда, бидуни рехтани
хун барнахоњад гашт. Мусалмонон ваќте борњои худро дар
ин дода фуруд оварданд, њазрати Расули Худо (с) ба онњо гуфт:
Чї касе имшаб моро постдорї ва њирост мекунад? Уббод ибни
Бишр ва Аммор Ибни Ёсир аз љой бархостанд ва гуфтанд: Эй
Расули Худо (с), мо омодаи чунин коре њастем ва ќаблан
њазрати Расули Худо (с) ваќте муњољирин вориди Мадина
шуданд, дар миёни ин ду равобити бародарї барќарор сохта
буд. Ваќте њарду ба дањонаи водї баромаданд Уббод ибни
Бишр ба бародараш Аммор ибни Ёсир гуфт: Кадом бахш аз
шабро мепазирї, ки дар он бихобї, аввали шаб ва ё охири
шаб ?
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Аммора гуфт: Ман аввали шабро тарљењ медињам, ки дар
он ба хоб равам ва он гоњ дар фосилаи на чандон дур аз он ба
хоб рафт.

Шаб ором ва пурсукун буд ва ситорагон ва дарахтон,
сангу чўб тасбењи Худо мегуфтанд. Дар чунин фурсате ќалби
Уббод ибни Бишр барои ибодат ва ќироати Ќуръон беќарор
гардид. Вай завќи он дошт, ки тиловати Ќуръонро њамроњ бо
намоз як созад ва аз он лаззати бештаре ёбад. Њамон буд, ки
рў ба ќибла намуд ва ба намоз оѓоз кард ва бо садои шево ва
дилангези худ аз сураи Ќањф шурўъ намуд ва дар асное, ки
вай ѓарќи ибодат ва намоз буд ва бо овози ширин ва
дилнишинаш намоз мехонд ногањон марде аз дур намоён шуд.
Ваќте садои дилнишин ўро бишнид ва ўро ќадафрошта дид,
яќин намуд, ки Муњаммад ва ёронаш дар ин водї ба сар
мебаранд ва ин шахси сар барафрошта вазифаи њирости ишон
бар дўш дорад. Камони худ баробар кард ва тир ба он гузошт
ва Уббод ибни Бишрро њадаф ќарор дод. Уббод тир аз бадан
берун кард ва ба ќироат ва намози худ идома дод.

Ин мард боз ўро њадаф ќарор дод. Уббод боз тир аз бадан
берун кард ва ба намози худ идома дод, бори саввум низ тир
ба љасади вай расид. Уббод ин бор низ тир аз бадан берун
кашид ва ба шикам худро ба сўи ёри худ Аммор ибни Ёсир
расонд ва ўро аз хоб бедор сохт ва ба ў гуфт, ки аз љоят бархез,
ки ман захм хўрдаам. Ваќте ин мард њардни онњоро бидид,
роњи фирор дар пеш гирифт. Ваќте Аммор ибни Ёсир ба Уббод
ибни Бишр мутаваљљењ шуд, дид ки хун аз се ќисмати баданаш
мечакад, ба ў гуфт: Чаро дар аввалин боре, ки мавриди њамла
ќарор гирифтї, маро бедор накардї ?

Уббод гуфт: Ман дар аснои ќироати сура будам, дилам
нахост, ки онро ќатъ кунам, ќасам ба Худо, агар хавфи зоеъ
шудани марз намебуд, ки њазрати Расули Худо (с) маро ба
њифзи он маъмур сохта буд, хушдори он будам, ки љонамро аз
даст дињаму ин сураро ќатъ накунам.

Ваќте љангњои иртидод дар ањди њазрати Абубакри Сиддиќ
ба роњ афтод, њазрати Сиддиќ лашкари бузургеро барои
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саркўби Мусайлама ва пайравонаш омода намуд, то
муртадинро ба дини Ислом баргардонад. Уббод ибни Бишр
дар пешопеши ин лашкар ќарор дошт. Як шаб ќабл аз он ки
љанг сарнавиштсоз ба роњ афтад, Уббод ибни Бишр дар хоб
дид, ки дарвозаи осмон кушода шуд ва ўро ба дохили худ
гирифт, дарвозањояш дубора баста шуд. Ваќте субњ шуд,
Абусаъиди Худриро аз ин хоби худ огоњ сохт, вай дар љавоб
гуфт: Ќасам ба Худо, ин хоб баёнгари шањодати туст. Ваќте
рўз рўшан шуд ва љанг аз сар гирифта шуд, Уббод ибни Бишр
бар теппаи баланд баромад ва фарёд зад: Эй љамъи Ансор,
худро яктарафа созед ва ѓилофи шамшерњои худ бишканед.
Мабодо иљоза дињед, ки Ислом аз тарафи шумо шикаст
бихўрад. Вай пайваста ин нидоро такрор мекард, то он ки дар
њудуди чањорсад нафар, ки дар раъси онњо Собит ибни Ќайс,
Баро ибни Молик, ва Абу дуљона соњиби шамшери њазрати
Расули Худо (с) ќарор доштанд, ба гирди вай љамъ шуданд.
Уббод ибни Бишр њамроњ бо касони хештан дар сафи душман
њамла бурд ва мардонавор љангид, то он ки шавкати
Мусайламаи каззоб ва тарафдоронашро шикаст ва ногузир
ба Њадиќатулмавт паноњанда шуданд ва дар он љо дар пои
девори ин бўстон Уббод ибни Бишр ба шањодат расид. Ваќте
ўро бардоштанд, диданд ки он ќадар зарбаи шамшер ва ханљар
ва тир бар баданаш расидааст, ки наздик буд ўро нашиносанд.
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ЗАЙД ИБНИ СОБИТ

Дар соли дуввуми њиљрї шањри Мадина худро барои љанги
Бадр омода месохт ва њазрати Расули Худо (с) охирин бор
бар нахустин лашкари худ, ки ќиёдати онро худаш ба дўш
дошт, назар афканд. Дар миёни ин љамъ писарбачаи
хурдсолеро, ки њанўз ба синни љавонї ќадам нагузошта ва
сездањ соли умри худро пушти сар нињода буд, мултафит шуд,
писарбаччае, ки зако ва њушёрї, фаросат ва одоб дар чењрааш
намуддор буд. Дар дасти ин писарбача шамшер буд, ки бо
ќадаш баробарї мекард. Ба њазрати Расули Худо (с) худро
наздик сохт ва гуфт: Ман фидоят шавам, эй Расули Худо (с),
ба ман иљоза дењ, то дар зери парчами ту бар зидди душманони
Худо биљангам ва дар роњи Худо љињод кунам.

Њазрати Расули Худо (с) бо дидаи хушї ва њайрат ба вай
нигарист ва бо дастњои муборакаш бар шонаи вай зад ва
хотираш хуш сохт ва ўро ба хотири хурдсолиаш аз сафи
муљоњиддин људо кард. Ин писарбаччаи хурдсол дар њоле, ки
шамшерро кашон-кашон ба замин меомад, ѓаму андўњ дар
симояш намоён буд, чун худро аз шарафи сўњбат ва њамроњи
он њазрат (с) људо ёфт.

Ѓаму андўњи модараш (Навор духтари Молик) низ камтар
аз ѓаму андўњи фарзанд набуд. Чун ў орзу дошт, ки рўзе фаро
расад, ки дар он фарзандашро дар ќатори бузургмардони
муљоњид ва дар тањти парчами Расули Худо (с) бубинад ва ба
хотири сурур ва хушї сурма дар чашм намояд ва орзуи он
дошт, ки падараш агар зинда мемонд, дар назди њазрати
Расули Худо (с) маќоми баландеро касб менамуд ва акнун ки
вай вуљуд надорад, фарзандаш он маќомро дар худ љамъ
намояд.
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Ваќте ин писарбаччаи ансорї дарёфт, ки вай натавонист
ба хотири хурдсолиаш дар ин соња ба њазрати Расули Худо
(с) наздикї љўяд, зако ва њушёриаш ўро ба соњаи дигар
рањнамої кард, ки он соња ба синну сол иртибот надорад ва
метавонад аз ин роњ худро ба њазрати Расули Худо (с) наздик
созад ва ин соња њамон соњаи илм ва њифз аст. Ин писарбача
назари худро дар ин бора ба модари худ таќдим дошт.
Модараш аз шунидани ин пешнињоди вай хушњол шуд ва
масрур гашт ва орзу намуд, ки ин наќша бояд тањаќќуќ
пазирад.

 Навор модари ин писарбачча назари фарзандашро ба
баъзе аз бузургони ќавмаш арз намуд ва аз эшон дар ин хусус
машварат хост. Ишон ин писарбаччаро бо худ гирифта, ба
њузури Паёмбар (с) рафта гуфтанд: Эй Расули Худо (с), ин
фарзанди мо Зайд ибни Собит аст, њафдањ оят аз Ќуръонро
њифз дорад ва ин миќдор аз сурањоро дуруст њамон тавре, ки
Худованд бар ту онро нозил намуда, ќироат мекунад ва илова
бар ин, вай баччаи њушёр ва боистеъдод аст, хонда ва
навиштанро метавонад. Вай бо ин хусусият мехоњад бо ту
таќарруб љўяд ва дар канори ту мулозамат ихтиёр намояд.
Агар хоста бошї, ќироаташро бишнав, њозир аст, ки дар
њузури љанобатон ќироат намояд.

Њазрати Расули Худо (с) баъзе аз оёти китобуллоњро аз
Зайд ибни Собит шунид, ки бо садои латиф ва дилнавоз онро
ќироат кард. Њазрати Расули Худо (с)-ро ќироаташ хуш омад
ва ўро болотар аз он ёфт, ки барояш тавсия намуданд ва ба
хусус ин ки вай навиштанро ёд дорад, барояш сурур афзуд.
Њазрати Расулуллоњ (с) рў ба сўи вай намуд ва гуфт: Эй Зайд,
тариќаи навиштани яњудиёнро биёмўз, чун ман ба он чи ки
барояшон мегўям, мутмаин нестам. Зайд гуфт: Ба сару чашм
њозирам эй њазрати Расули Худо (с).

Њамон буд, ки Зайд ибни Собит фавран ба фаро гирифтани
забони ибрї шурўъ намуд ва дар муддати бисёр кўтоњ
тавонист, ки хондан ва навиштани забони ибриро фаро гирад
Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба хондан ва навиштани забони
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ибрї зарурат пайдо мекард, Зайд ибни Собитро барои ин
матлаб ба назди хеш мехонд. Баъд забони сирёниро низ
бинобар амри њазрати Расули Худо фаро гирифт ва ба ин
тартиб ин љавон фазилати тарљумони њазрати Расули Худо
(с)-ро дар худ пайдо намуд.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) аз матонату амонати Зайд
ва диќќату фањми вай итминон њосил намуд, вайро бар паёми
осмонї амини худ гирифт ва ўро ба сифати котиби вайњ
муќаррар кард.

Ба ин тартиб, ваќте оят аз каломуллоњи маљид дар ќалби
муборакаш нозил мешуд, касеро аз паи Зайд мефиристод ва
ўро њозир месохт ва барояш мегуфт: Эй Зайд, бинавис ва Зайд
менавишт. Ва ба ин тартиб Зайд каломи Худоро аз њазрати
Расули Карим (с) њар лањза дарёфт медошт ва њамроњ бо оёти
он рушд мекард ва калон мешуд ва онро тоза ва мубошаратан
аз соњиби вай мегирифт ва ба асбоби нузули он огоњ мешуд
ва ќалбаш ба анвори њидояти Ќуръон тобиш меёфт ва ќалбаш
бо асрори шариат мунаввар мегардид. Ба ин тартиб, ин љавони
хушбахт ва некнасиб дар Ќуръон ва улуми он тахассус ёфт
ва ба асрораш огоњ буд.

Баъд аз вафоти њазрати Расули акрам (с) Зайд нахустин
марљеъ буд, ки дар фањми Ќуръон ба вай рўй меоварданд. Дар
ањди њазрати Абубакри Сидиќ ваќте тасмим ба он гирифта
шуд, ки Ќуръонро дар Мусњаф љамъ кунанд, њайате аз
ќориёнро ба хотири ин њадаф ташкил доданд, Зайд дар раъси
ин њайат ќарор дошт ва дар замони њазрати Усмон низ дар
раъси онњо ќарор дошт, ки бо маќсади яктосозии мусњафњо
љамъ шуда буданд. Оё манзалат ва маќоме аз ин болотар
хоњад буд, то ањли њиммат орзуи он намояд ва оё азамате
болотар аз ин вуљуд дорад, ки нафсњо орзуи расидан ба он
намояд?

Яке аз фазоиле, ки Ќуръон дар нафси Зайд ба љо гузошт,
ин буд, ки вай дар мавоќифи хеле душвор ва буњронї тавонист
роњро њамвор созад ва мушкилотро њал кунад. Мушкилоте,
ки њама соњибони аќл дар њалли он дар њайрат афтода буданд,
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дар рўзи Саќифаи Бани Соъида ваќте мусалмонон дар
интихоби халифа ва љонишини њазрати Расули Худо (с)
ихтилоф карданд, муњољирин гуфтанд: Мо мустањиќќи
хилофати њазрати Расули Худо (с) њастем ва мо нисбат ба
њар каси дигар ба ин вазифа авалавият дорем ва баъзе аз
Ансор гуфтанд: Балки мо мустањиќќи хилофат аз њазрати
Расули Худо (с) њастем. Ва иддае гуфтанд, ки як халифа аз
муњољирин ва як халифа њам аз Ансор бошад, ба хотири он ки
ваќте њазрати Расули Худо (с) касе аз шумо муњољиринро ба
љое мефиристод, як тан аз Ансорро низ бо вай њамроњ месохт.
Ва ин мушољара ва кашмакаш дар ваќте сурат гирифт, ки
љасади мутањњари Расули акрам (с) њанўз дар миёнашон вуљуд
дошт ва дафн нашудааст ва наздик буд, ки бар сари интихоби
љонишини вай фитнаи бузурге барпо гардад. Дар чунин фурсат
лозим дошт, то ќавли файсалакун ва мустадил вуљуд дошта
бошад, ки дар рушноии Ќуръон ва њидоёти зиндагисозаш
ќазияро њал созад ва фитнаро хомўш кунад. Ин љост, ки Зайд
аз миёни мардум сар мекашад ва бо як ќавл ќазияро њал
мекунад. Вай ба мардум ва ќавми худ мегўяд: Эй љамъи Ансор,
њазрати Расули Худо (с) аз љумлаи муњољирин буд ва бояд
халифаи вай аз љумлаи муњољирин бошад ва мо дар он ваќт
аз ансори вай будем ва бояд акнун аз ансор халифаи вай ва
њамкороне, ки вайро дар њаќ ёрї дињанд, низ бошем. Он гоњ
дасти худ ба сўи њазрати Абубакри Сиддиќ дароз намуд ва
гуфт: Ин халифаи шумост, ба вай байъат кунед.

Зайд ибни Собит ба фазли Ќуръони карим ва фањми вай
дар ин бора ва ба фазли мулозамати тўлонї, ки бо њазрати
Расули Худо (с) дошт, манорае буд, ки мусалмонон дар
рўшноии он гом бармедоштанд, хулафои мусалмонон дар њоли
мушкилоташон ба вай рў меоварданд ва мардуми омма дар
њалли масоилашон аз вай фатво мегирифтанд ва бахусус дар
илми мерос ба вай руљуъ мекарданд, чун дар он ваќт њељ кас
ба андозаи вай дар илми мерос ва тариќи таќсими он
намерасид.
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Њазрати Умар (р) рўзе дар Љобия баёнияе эрод намуд ва
гуфт: Эй мардум, агар кассе хоњад, ки дар бораи Ќуръон савол
кунад, ба назди Зайд ибни Собит биравад ва агар касе
бихоњад, дар фиќњ савол кунад, назди Муъоз ибни Љабал
биравад ва агар касе бихоњад, дар бораи пул ва матоъ савол
кунад, назди ман биёяд, ба хотири он ки Худованд маро
мутавалї ва таќсимкунандаи умури молї сохтааст.

Омўзгорон ва толибони илм чи аз сањоба ва чи тобеъин
ќадру манзалати Зайд ибни Собитро шинохта буданд ва
маќоми илмии ўро гиромї медонистанд.

Рўзе Абдуллоњ ибни Аббос Зайд ибни Собитро дид, ки дар
баробари маркабаш истода ва ќасди савор шудани он дорад,
дар баробараш истод ва рикобаш баргирифт, то савор шавад
ва лаљоми маркабашро ба дасти дигари худ гирифт. Зайд ибни
Собит ба вай гуфт: Эй амузодаи њазрати Расули Худо (с), ин
корро макун.

Њазрати Ибни Аббос гуфт: Бар мо амр шудааст, ки бояд
уламои худро чунин икром намоем.

Зайд ба вай гуфт: Дастатро ба ман нишон дењ. Абдуллоњ
ибни Аббос дасти худро кашид ва ба вай дароз намуд. Зайд
худро хам кард ва дасти вай бигрифт ва бибўсид ва гуфт: Ба
мо чунин амр шудааст, ки бо ањли байти Паёмбари Худо бояд
чунин кунем.

Ваќте Зайд ибни Собит ба љивори рањмати Парвардигораш
пайваст, мусалмонон ба марги илм, ки њамроњ бо вай дафн
гардид, мотам гирифтанд ва ба фироќаш сахт гиристанд.
Њазрати Абуњурайра гуфт: Донишманди мутабањири ин уммат
вафот ёфт, шояд Аллоњ таъоло Ибни Аббосро љонишини вай
созад. Њассон ибни Собит шоири забардасти њазрати Расули
Худо (с) дар марсияи вай ва худаш шеъри њазин гуфт. Баъд аз
Њассон ва фарзандаш чї касе истеъдоди шеър гуфтан дорад
ва баъд аз Зайд ибни Собит чї касе метавонад, ки ба мафоњим
пай бибарад...
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РАБЕЪА ИБНИ КАЪБ

Рабеъа ибни Каъб гуфт: Ваќте нури имон дар ќалбам тобид
ва ваќте дилам ба мафоњими Ислом ошно шуд, ман љавони
навраста будам. Ваќте аввалин бор чашмонам ба дидори
њазрати Расули Худо (с) мунаввар гардид, ўро чунон дўст
доштам, ки дар узве аз аъзои баданам љо дошт. Чунон шефтаи
ў шудам, ки маро аз ёди њама чиз бурд.

Рўзе бо худ гуфтам: Эй Рабеъа, чаро ба худ тарањњум
намекунї? Чаро худро ба хидмати њазрати Расули Худо (с)
фориѓ намесозї? Ту њатман худро ба вай таќдим намо. Агар
туро пазируфт, ин чи бењтар, ки бо ќурби вай саодат ёбї ва бо
муњаббаташ сарафроз гардї ва хайри дунё ва охиратро касб
кунї. Баъд дере нагузашта, ки худро бар он њазрат (с) таќдим
намудам ва аз вай таќозо кардам, ки маро ба хидмати худ
бипазирад.

Вай орзуямро ба яъс љавоб надод ва маро ба сифати
хидматгори худ пазируфт ва аз он рўз сар карда худро дар
хидмати вай чунон доштам, ки наздиктар аз сояаш бо вай
мулозамат доштам. Њар љое, ки мерафт ва њар љое, ки сайр
мекард, аз паи вай равон будам. Агар ба гўшаи чашм ба ман
менигарист, фавран дар пеши рўяш меистодам ва агар
њољатеро мехост, фавран барои рафъи он мешитофтам. Ман
рўзро комилан дар хидмати вай сипарї мекардам. Ваќте рўз
ба поён мерасид ва намози хуфтанро мехонд ва ба хобгоњи
худ бармегашт, ман низ аз њузури вай мураххас мешудам.

Аммо бо худ мегуфтам: Эй Рабеъа, ту ба куљо меравї?
Мешавад, ки дар шаб барои њазрати Расули Худо (с) зарурате
пайдо шавад. Бинобар ин, тасмим гирифтам, ки бар остонаи
дараш биншинам ва лањзае худро аз даргањаш дур надорам.
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Њазрати Расули Худо (с) одат дошт, ки шаби худро ба ибодат
ба сар мерасонд. Чї бисёр вайро шунидаам, ки сураи
Фотењаро мехонд ва онро то бахше аз шаб такрор мекард, то
он ки хаста мешуд, ўро мегузошт ва ё хоб бар чашмонам
муставлї мешуд, ба хоб мерафтам ва чї басо ўро шунидаам,
ки самиъаллоњи лиман њамида мегуфт ва онро чунон такрор
мекард, ки аз такрори сураи Фотења бештар мешуд.

Њазрати Расули Худо (с) одат дошт, ки њељ як барои вай
эњсон намекард, магар он ки вайро подоши бењтар аз эњсонаш
медод. Бинобар ин, вай тасмим гирифт, ки дар бадали хидмате,
ки ба вай кардам, ба ман подош бидињад. Лизо рў ба ман
намуд ва гуфт: Эй Рабеъа ибни Каъб. Гуфтам: Бале, эй Расули
Худо (с), ба хидматат истодаам ва Худованд саодати бештар
насибат фармояд. Гуфт: Аз ман чизе савол кун, то бароят
бидињам. Андаке фикр кардам ва баъд гуфтам: Эй Расули Худо
(с), ба ман фурсат дењ, то перомуни талаби хеш хуб фикр кунам
ва баъд бароят хоњам гуфт. Фармуд: Бар ту боке нест. Ман
дар он рўз љавони фаќир ва бебизоате будам. На ањл доштам
ва на хона ва на мол ва на зиндагї ва маскане. Балки дар
суффае, ки ѓарибону ва фуќаро дар он љамъ мешуданд,
мерафтам ва дар он дароз мекашидам ва мардуми мо љамъе
фаќиронро мењмони Ислом мехонданд. Агар кадом мусалмон
хайрот ва садаќа ба њазрати Расули Худо (с) меовард, вай
њамаи онро барои мо мефиристод ва агар њадя ба вай таќдим
медошт, андаки онро мегирифт ва боќиро ба мо равон мекард.
Дилам гуфт, ки бояд аз њазрати Расули Худо (с) молу матоъ
ва зиндагии дунёро талаб кунам, чун ранљи фаќр ва нодорї
кашида будам, то аз он худро халос карда, мисли дигарон
соњиби зану фарзанд ва хонаву зиндагї бошам. Аммо дере
нагузашта бо худ гуфтам: Эй Рабеъа, њалок шавї, дунё зоил
шуданї аст ва дар ин дунё Худованд кафили ризќу рўзии туст
ва њатман он чи, ки муќаддар аст, бароят омаданї аст. Њазрати
Расули Худо (с) назди Парвардигораш чунон маќом ва
манзалат дорад, ки дуояш рад намешавад ва Худованд њатман
дуояшро иљобат мекунад. Пас биё аз вай чизеро талаб кун, ки
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ба хайри охирати ту тамом шавад ва њамин матлаб ба дилам
писанд омад ва ба он дилам ором гирифт.

Баъд ба њузури њазрати Расули Худо (с) омадам. Ба ман
гуфт: Эй Рабеъа, чї гуфтанї дорї?

Гуфтам: Эй Расули Худо (с), аз Аллоњ таъоло бихоњ, ки
маро дар охират дар бињишт бо ту њамроњ созад.

Фармуд: Чї кас ин таълимро ба ту ёд дод ?
Гуфтам: Ќасам ба Аллоњ, ки њељ кас маро ин њарф таълим

надодааст. Аммо ваќте љаноби шумо бар ман гуфтед, ки бихоњ,
то бароят бидињам, нафсам бар ман гуфт, ки бояд аз молу
зиндагии дунё аз ту чизе бихоњам. Аммо дере нагузашт, ки
роњи савобро ёфтам ва чизи боќиро бар фонї тарљењ додам.
Њамон буд, ки аз љаноби шумо хостам, ки аз Худованд бихоњед,
ки маро бо худ дар бињишт њамроњ созад. Њазрати Расули
Худо (с) бисёр сукути тўлонї намуд ва гуфт: Эй Рабеъа, оё
ѓайр аз ин дигар њољате њам надорї?

Гуфтам: На, њаргиз, њељ чизеро ба он чи, ки аз шумо хостам,
баробар намекунам.

Фармуд: Ваќте мавзўъ аз ин ќарор бошад, пас нафси худро
ба касрати суљуд одат бидењ.

Њамон буд, ки дар ибодат сахт мекўшидам, то шарафи
њамроњи њазрати Расули Худо (с)-ро дар бињишт касб кунам,
њамон тавре, ки дар дунё шарафи сўњбат ва хидмати вайро
касб намудам. Баъд аз ин кор дере нагузашт, ки Расули Худо
(с) маро фарёд кард ва гуфт: Эй Рабеъа, зан намегирї?

Гуфтам: Эй Расули Худо (с), намехоњам, ки чизе маро аз
хидмати ту ба худ машѓул созад. Дигар ин ки ман чизе
надорам, ки мањр бидињам ва на чизе дорам, ки аз ўњдаи
нафаќааш бароям. Аз шунидани ин њарфњоям сукут кард. Боз
бори дуввум маро дид ва гуфт: Эй Рабиъа, зан намегирї? Боз
њамон љавоби ќаблии худро додам, аммо њамин ки бо худ
танњо мондам, аз гуфтаи худ пушаймон гардидам ва бо худ
гуфтам: Эй Рабеъа, туро чї шудааст ? Ќасам ба Худо, Паёмбар
ба њоли ту ва маслињати ту хубтар медонад, ки чї чиз ба хайри
дину дунёи туст ва ба зарурате, ки ту дар нафси худ дорї,
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бењтар аз худат медонад. Ќасам ба Худо, агар Паёмбар ин
бор аз ман бихоњад, ки издивољ мекунам, њатман фармудаашро
мепазирам. Аз ин тасмим ваќти зиёде сипарї нашуда буд, ки
њазрати Паёмбар (с) ба ман фармуд: Эй Рабеъа, оё намехоњї
издивољ кунї?

Гуфтам: Бале, эй Расули Худо (с), мехоњам, аммо чї касе
ба ман зан медињад ва ту худ медонї, ки ман дар чї њолате ба
сар мебарам.

Фармуд: Назди оли фалон бирав ва барояш бигў, ки Расули
Худо (с) ба шумо амр намудааст, ки дўшизаатон фалонаро ба
њамсарии ман дињед. Бо шарму њаё наздашон рафтам ва
барояшон гуфтам, ки њазрати Расули Худо (с) маро назди шумо
фиристод, то дўшизаатон фалонаро ба њамсарии ман дињед.

Гуфтанд: Фалонаро?
Гуфтам: Бале.
Гуфтанд: Хуш омад Расули Худо (с) ва хуш омад

фиристодаи Расули Худо (с).
Ќасам ба Худо, фиристодаи Расули Худо (с) дасти холї

барнахоњад гашт, магар он ки зарурати вай бароварда созам.
Њамон буд, ки аќди никоњи дўшизаашонро бо ман бастанд.
Баъд назди њазрати Расули Худо (с) баргаштам ва ба ў гуфтам:
Эй Расули Худо (с), ман аз назди бењтарин хонавода омадам.
Њарфамро тасдиќ карданд ва маро хушомадед гуфтанд ва
духтарашонро дар аќдам дароварданд. Аммо акнун аз куљо
ба ишон мањр бипардозам ?

Баъд њазрати Расули Худо (с) Бурайда ибни Њусайбро, ки
сардоре аз сардорони ќавми бани Аслам буд, ба њузур хост
ва барояш гуфт: Эй Бурайда, барои Рабеъа ба андозаи як дона
тилло љамъ кун. Њамон буд, ки тиллоро љамъ карданд. Њазрати
Расули Худо (с) гуфт: Ин миќдор тиллоро бигир ва ба ишон
бибар ва ба онњо бигў, ки ин мањри духтари шумост. Ман
чунин кардам ва назди ишон рафтам ва онро ба онњо додам.
Ишон пазируфтанд ва ба он розї шуданд ва гуфтанд: Ин чизи
бисёр аст ва хуб аст.
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Баъд ба њузури њазрати расулуллоњ рафтам ва гуфтам:
Ман њаргиз мардумеро каримтар ва шарифтар аз инњо
надидаам, ба он чи, ки ба онњо додам, ба вуљуди кам будани
он розї шуданд ва гуфтанд: Бисёр ва хуб аст. Аммо тўи вайро
аз куљо кунам эй Расули Худо (с)? Њазрати расулуллоњ ба
Бурайда гуфт: Барои Рабеъа ќимати як гўсфандро љамъ кунед.
Њамон буд, ки як гўсфанди хуби чоќ ва фарбењро бароям
харидорї карданд.

Њазрати расулуллоњ ба ман гуфт: Назди Оиша бирав ва
ба ў бигў, он чи љаве, ки назди худ дорад, онро бароят бидињад.
Назди вай омадам ва гуфт: Каљоваро бигир ва дар ин њафт
соъ љав аст. Ќасам ба Худо, ѓайр аз ин дигар чизе надорем.

Њамон буд, ки гўсфанд ва љавро гирифта, ба ањли
њамсарам бурдам, ишонро гуфтанд: Љавро мо худ омода
месозем. Аммо гўсфандро ба ёрони худ бидењ, ки онњо онро
бароят омода созанд. Баъд ман ва касоне аз ќабилаи бани
Аслам гўсфандро гирифта, забњ кардем ва онро пўст намуда,
пухта кардем ва ба ин тартиб, гўшт ва нон омода шуд ва
валимаро тартиб додем ва њазрати расулуллоњро даъват
намудем ва вай иљобат фармуд ва ба он њузур ёфт.

Рўзњое чанде бигзашт ва њазрати Расули Худо (с) заминеро
дар љивори замини њазрати Абубакр бароям бахшид ва дунё
бароям рўй овард, то он љо, ки рўзе ман ба њазрати Абубакри
Сиддиќ бар сари дарахти хурмо бо вай ихтилоф намудем. Ман
гуфтам, ки ин дарахт дар замини ман ќарор дорад ва вай гуфт:
На, ин дарахт дар замини ман ќарор дорад ва ба ин тартиб, бо
њам мунозаъа кардем ва вай бо ман њарфе гуфт, ки маро хуш
наёмад ва бар ман сахт тамом шуд. Ваќте ин њарфи нописанд
аз дањонаш берун шуд, дере нагузашт, ки пушаймон гардид
ва гуфт: Эй Рабеъа, ин калимаи нописанде, ки бароят гуфтам,
назири онро бароям бигў, то ќасоси каломи ман шуда бошад.
Гуфтам: Ќасам ба Худо, ки чунин намекунам.

Гуфт: Агар чунин накунї, ба њузури Расули акрам (с)
меравам ва аз ту дар ин хусус шикоят мекунам, ки аз
гирифтани ќасоси худ аз ман худдорї мекунад.
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Вай аз паи њазрати Расули Худо (с) ба роњ афтод ва ман
низ аз ќафояш ба роњ афтодам. Ќавми ман низ маро дида, аз
аќиб равон шуданд ва гуфтанд: Ин худ ибтидоан ба ту носазо
гуфт ва њоло пеш аз ту худро ба њузури њазрати расулуллоњ
мерасонад ва аз ту шикоят мебарад. Ба онњо рўй гардонидам
ва гуфтам: Медонед, ки ин чї касе аст? Ин шахс Абубакри
Сиддиќ аст. Соњиби шахсияти бузургвор дар миёни
мусалмонон. Пеш аз он ки шуморо бубинад, ба љои худ
баргардед ва гумон хоњад кард, ки шумо ба хотири пуштибонї
аз ман омадаед ва хашмгин хоњад шуд ва он гоњ ба њузури
Расули Худо (с) меравад ва њазрати Расули Худо (с) низ ба
хотири вай ѓазаб хоњад кард ва он ваќт аст, ки Рабеъа њалок
хоњад шуд.

Њамон буд, ки ишон баргаштанд. Баъд њазрати Абубакри
Сиддиќ ба њузури њазрати Расули Худо (с) омад ва ўро аз
љараён огоњ сохт. Њазрати Расули акрам (с) сарашро ба сўям
баланд кард ва гуфт: Эй Рабеъа, туро ба Абубакри Сиддиќ чї
ѓараз аст?

Гуфтам: Эй Расули Худо (с), вай аз ман чунон таќозо
намуд, ки њаферо, ки худ гуфтааст, барояш бигўям ва ман
чунин накардам.

Фармуд: Бале, он чи ки бароят гуфтааст, барояш магў,
валекин барояш бигў, ки эй Абубакр, Худованд туро
бибахшад.

Баъд барояш гуфтам: Худованд туро бибахшояд.
Њазрати Абубакр дар њоле, ки ашк аз чашмонаш љорї буд

ва ба роњи худ равон шуд ва ба ман гуфт: Эй Рабеъа, Худованд
аз тарафи ман барои ту подоши нек ато фармояд. Эй Рабеъа,
Худованд аз тарафи ман барои ту подоши нек ато фармояд...
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АБУЛЪОС ИБНИ РАБЕЪ

Абулъос ибни Рабеъи Абшамї (мансуб ва Абдушшамси)
Ќурайшї, љавони зебо ва навраста ва бошукўњ, ки нозу
неъмати сояи худ бар вай густурда, ва њасабу ва асолати
ридои худ бар вай пањн карда буд. Ў намуна аз ќањрамонии
арабият бо њама хусусиятњои аз обои ва сарбаландии он буд
ва осори аз наљобат ва ашрофият, мардонагї ва вафо дар
симояш медурахшид ва алоиматњо аз сарфарозї ба мероси
обої ва аљдодї дар вай намоён буд.

Вай алоќа ва муњаббати фаровон ба тиљорат дошт ва ин
шуѓлро аз Ќурайш ба мерос бурда буд. Ќурайш, ки дар ду
фасл (Рењлаташ – шитои вассайф) – замистону тобистон -
корвони худро ба маќсади тиљорат ба сўи Яман ва Шом
мефиристод. Аз ин рў корвони вай њамеша дар рафту омади
миёни Макка ва Шом буд. Корвони вай иборат аз сад шутур
ва дусад нафар буд, ва мардум амволи худро бо маќсади
тиљорат, илова бар амволе, ки худ дошт, ба хотири кордонї
ва сидќ ва амонатдориаш ба вай месупуранд.

Хадиља духтари Хувайлид њамсари њазрати Муњаммад
(с.) ўро ба мисли фарзандаш дўст медошт ва ќадр ва
манзалаташ бартар медошт ва дар ќалби худ муњаббаташро
љо дода буд, ва муњаббати Муњаммад ибни Абдуллоњњ нисбат
ба Абулъос ибни Рабеъ камтар аз муњаббати Хадиља набуд.

Солњо ба суръат сипарї шуд ва рўзњо гузашт, ва Зайнаб
бузургтарин духтари Муњаммади љавон шуд ва ќадафрошта
гардид ва чун гулѓунча аз миёни баргњои гул бишкуфт.
Фарзандони сарон ва бузургони номии Макка ба ин гулѓунча
чашм кушоданд, то ўро ба гулистони зиндагии хеш бираранд.
Чаро чашмњо ба сўи вай кушода нагардад, оё Зайнаб аз
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духтарони Асил ва ашрофзодагони ин муњит нест? Оё каси
дигаре њам ба андозаи падару модари вай асолати бартар
дорад? Ва оё бењтар аз Зайнаб духтари боодоб ва ботамкин
метавон ёфт? Аммо мањол аст, ки соири ашрофзодагон
битавонанд ба ин гули навраста даст ёбанд, чун писари холааш
Абулъос ибни Рабеъ дар миёни вай ва онњо њоил воќеъ
шудааст.

Аз издивољ ва њамсарии Зайнаб духтари Муњаммад ба
Абулъос чанд соли мањдуд сипарї нашуда буд, ки сарзамини
Макка бо нури нубувват рўшанї ёфт ва шамъи њидоят дар
гўшаву канори он фурўзон гашт, ва Худованд Паёмбари
гиромиаш њазрати Муњаммад (с.)-ро ба вазифааи рисолат
фиристод, то дини Исломро дар миёни мардум нашр кунад,
ва ба вай дастур дод, ки нахуст бояд даъватро аз наздикони
худ шурўъ намояд. Бинобарин, аввалин касе, ки аз занон ба
вай имон овард њамсар ва ёри зиндагиаш Хадиља ва
духтаронаш Зайнаб ва Руќай ва Умми Кулсум ва Фотима буд,
бо вуљуди он, ки Фотима дар он ваќт духтари хурдсол буд.

Магар он, ки домодаш Абулъос написандид, ки дини
бобову аљдодашро тарк гўяд, ва аз он ибо варзид, ки чун
њамсараш Зайнаб мусалмон шавад, бо вуљуди он, ки вай
Зайнабро аз тањти дил дўст медошт ва ба вай муњаббати
фаровон дошт.

Ваќте кашМаккаш миёни њазрати Паёмбар (с.) ва Ќўрайш
боло гирифт, ќурайшиён миёни њам гуфтанд: Медонед, ки
шумо ба Муњаммад чи хуш хидмате намудаед… Шумо бо
никоњ гирифтани духтаронаш ба фарзандонатон бори вайро
сабук сохтед ва ѓаму андуњи вай зудудед. Агар шумо
духтаронашро ба худаш вогузоред, ба корњои духтарони худ
машѓул мешавад ва барои ин њарфњое, ки бо мову шумо дорад,
фурсат нахоњад ёфт…

Гуфтанд: Назари хубе аст ва комилан баљост. Ва он гоњ
назди Абулъос рафта ва ба ў гуфтанд: Эй Абулъос, аз ин
њамсари худ људо шав ва ўро ба падараш бифирист ва мо
бењтарини зани Ќурайшро, ки бихоњї, ба аќди ту медарорем.
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Абулъос гуфт: На, њаргиз, чунон нахоњам кард. Ман ўро
ба тамоми занони дунё баробар намекунам. Аммо ду духтари
дигараш Руќай ва Умми Кулсумро талоќ дода ва ба хонаи
падараш фиристоданд. Њазрати Расули Худо аз талоќ додан
ва баргардонидани он ду ба хонаи падарашон сахт хушњол
ва масрур шуд, ва орзуи он намуд, ки кош Абулъос чунин
намояд, магар он ки вай чораи он надошт, ки вайро ба анљоми
чунин коре маљбур созад ва аз сўи дигар дар он ваќт издивољи
зани мўъмина бо марди мушрик њаром нашуда буд.

Ваќте Њазрати Расули Худо (с.) ба Мадина њиљрат намуд
ва кораш дар он љо боло гирифт, ва Ќурайш ба љанги Бадр
рафт, Абулъос низ маљбур шуд, ки онњоро дар ин љанг њамроњї
кунад. Њарчанд, ки вайро ба ќитол ва љанг бо Мусалмонон
раѓбати чандон набуд ва на орзуи он дошт, ки дар ин љанг
садама ва зарба бар мусалмонон ворид гардад. Аммо маќом
ва манзалаташ дар миёни мардум сабаби он гардид, то ба ишон
њамгом гардад ва иљборан аз паи онњо биравад. Љанги Бадр
низ ба пирўзии мусалмонон ва шикасту расвоии мушрикон ва
сардорони Ќурайш анљомид. Дар ин љанг ќомати тоѓутњо
бишикаст ва љабин истикбор ба хоки зиллат соида шуд. Иддае
кушта ва таифае захмин ва љамъе асир гаштанд ва бархе њам
љони худ гирифта ва роњи гурез дар пеш гирифтанд.

Дар миёни љамъи асирон Абулъос њамсари Зайнаб духтари
Муњаммад (с.) низ шомил буд.

Њазрати Расулуллоњ (с.) бар асирон лозим гардонид, ки
бо пардохти фидя худро озод созанд ва андозаи фидя аз
чањорсад дирњам то чањор њазор дирњам муќарра гардид, ки
бо дарназардошти бизоъати њар касс онро лозим
мегардониданд.

Намояндагони ќурайш миёни Макка ва Мадина рафту
омад доштанд ва дар хусуси асирон њар кадом фидяе бо худ
гирифта ба Мадина меомаданд, то бо пардохти он асири худро
рањо созанд.

Зайнаб низ намояндаи худро њамроњ бо фидя ба Мадина
фиристод то шавњараш Абулъосро аз асорат озод кунад лизо
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тавќи зеваре, ки модараш дар шаби зифофаш ба вай тўњфа
намуда буд, ба дасти фиристодаи худ ирсол дошт. Ваќте
Њазрати Расулуллоњ (с.) ин тавќи зевар дид, сахт нороњат шуд
ва осори њузну андўњи шадиде дар симои муборакаш намудор
гардид ва дилаш ба ёди духтари мањбубаш Зайнаб сўхт. Баъд
рў ба асњоби худ намуд ва гуфт: Зайнаб ин тавќи зеварро бо
маќсади рањоии Абулъос фиристодааст, агар лозим бубинед,
ки ўро озод созед ва ин гарданбандро дубора ба вай
бифиристед, бењтар хоњад шуд. Гуфтанд: Эй Расули Худо (с.)
чунин мекунем то хотири муборак хушнуд гардад.

Магар он, ки њазрати Расули Худо (с.) бар Абулъос шарт
гузошт, ки ба муљарради расидан ба Макка Зайнабро бидуни
даранг ба Мадина бифиристад.

Ваќте Абулъос ба Макка расид, бидуни даранг ба вафои
ањди хештан пардохт ва њамсараш Зайнабро амр кард, ки бору
банди сафари худро муњайё созад ва ба ў хабар дод, ки
фиристодагони падараш дар хориљ аз Макка интизории ўро
доранд. Њамон буд, ки тўша ва маркаби вай баробар намуд
ва бародари худ Амр ибни Рабеъро вазифа дод, ки ўро то
беруни Макка њамроњї кунад ва ўро ба дасти фиристодагони
падараш таслим намояд ва баргардад.

Амр ибни Рабеъ камони худро ба кишф кард ва тирдони
худро гирифт ва Зайнабро дар мањмилаш нишонд ва дар
рўшноии рўз ва пеши рўи Ќурайш дар њоле, ки ба вай тамошо
мекарданд, берун шуд. Ќурайшиён аз ин љуръати вай шуру
ѓавѓо офариданд ва аз паи ў шуданд, то он, ки ўро дар фосилаи
на чандон дур аз Макка дарёфтанд ва Зайнабро сахт њаросон
сохтанд ва тањдид каданд.

Дар чунин фурсате Амр камони худро кашид ва бар он
тир гузашт ва гуфт: Ќасам ба Худо, агар њар касе пеш ояд, ба
ин тир дар гулўяш хоњам зад. Вай он ќадар дар тирандозї
мањорат дошт, ки њељ тири вай хато намерафт. Абусуфён ибни
Њарб ба вай наздик шуд ва гуфт: Эй бародарзода, тиратро аз
мо дур дор то њарфе бо ту гўем. Њамон буд, ки аз тир андохтан
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ба сўи ишон худдори намуд. Он гоњ ба вай гуфт: Ту кори хуб
накардї…

Ту Зайнабро дар миёни љамъи мардум ошкоро ва бидуни
дар назардошти хотири мо гирифт ва ба роњ афтодї…

Ва арабњо њама медонанд, ки дар рўзи Бадр чи мусибати
бузурге тавассути Муњаммад падари ин зан домангири мо
шуда буд. Агар ту духтари вайро ошкор гирифта ва аз пеши
рўи мо мебарї, мардум ва ќабилањо њама моро ба љубн ва
буздилї, зиллат ва пастї муттањам менамоянд ва аз шаъну
шавкати мо мекоњанд. Бинобарин, ўро гирифта бар гард ва
ўро чанд рўзе назди шавњараш нигоњ дор, то арабњо бигўян,
ки мо будем ўро баргардонидем ва баъд оњиста ўро гирифта
ва берун шав ва ўро ба падараш бирасон ва мо ба нигањдошти
вай дар ин љо ниёзе надорем.

Амр бо ин пешнињод мувофаќа кард ва Зайнабро гирифта
баргашт. Баъд дере нагузашта бо сипари шудани чанд шаби
мањдуд ўро шабњангом гирифта ва аз Макка берун шуд ва
мутобиќи дастури бародараш дасташро ба дасти
фиристодагони падараш таслим намуд.

Абулъос баъд аз фироќи њамсараш муддати замоне дар
Макка зиндагї намуд, то он, ки андак ќабл аз фатњи Макка
бо маќсади тиљорат ба Шом рафт. Ваќте ба сўи Макка
баргашт намуд дар њоле, ки корвонаш, ки дар он сад шутур
њамроњи беш аз саду њафтод нафар бо вай буд дар роњ дар
надики Мадина бо посбонони Њазрати Расули Худо (с.) рў ба
рў шуд. Посбонон ва дастањои амалиётї ин корвонро ганимат
гирифтанд ва мардонашро ба асорати худ дароварданд. Аммо
Абулъос худро аз дасти онњо наљот дод ва посбонон
натавонистанд ба вай даст ёбанд.

Ваќте шаб фаро расид Абулъос бо истифода аз торикии
шаб бо тарсу хавфи зиёде дохили Мадина шуд ва худро ба
Зайнаб расонд ва аз вай паноњ ва њаќи љивор хост. Њамон
буд, ки Зайнаб вайро паноњ дод…

Ваќте њазрати Расули Худо (с.) барои намози бомдод
баромад ва дар мењроб ќарор гирифт ва такбири эњром бигуфт
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ва мардум низ ба такбири вай такбир гуфтанд, Зайнаб аз сафи
занон бо садои баланд фарёд зад ва гуфт: Эй мардум, ман
Зайнаб духтари Муњаммад њастам, ман Абулъосро паноњ
додам, пас вайро паноњ дињед. Ваќте њазрати Расули Худо
(с.) намозро салом дод, рў ба сўи мардум намуд ва гуфт: Оё
ин њарф, ки ман шунидам шумо шунидед?!

Ѓуфтанд: Бале шунидем Эй Расули Худжо !
Фармуд: Ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти вай аст, ман

аз ин амри вай њељ иттилоъе надоштам, то он, ки ин њарф, ки
шумо шунидед ва ман шунидам ва њаќиќат ин аст, ки аз
мусалмонон табаќаи коинашон низ паноњ дода метавонанд.
Баъд ба сўи хонааш рафт ва ба духтараш гуфт: Абулъосро
гиромї дор ва бидон, ки ту барои вай њалол нестї. Баъд
мардони дастањои амалиётиро, ки корвонї вайро ба ѓанимат
гирифта ва касонашро асир гирифта буданд, ба њузур хост ва
ба онњо гуфт: Шумо њамон тавре, ки медонед, ин шахс аз худи
мост ва моли вайро гирифтед, агар бо вай эњсон кунед ва
молашро ба вай дињед, ин амрест, ки мо хушдори он њастем.
Агар ин њарфро напазиред, ин мол ѓанимат аст, ки Худованд
онро насиби шумо гардонидааст ва шумо ба он сазовортаред.

Ишон гуфтанд: Балки молњояшро ба вай бармегардонем
эй Расули Худо.

Ваќте Аьбулъос барои гирифтани молњояш омад, ба вай
гуфтанд: Эй Абулъос, ту марде аз ашрофи Ќурайш њастї ва
ту домоди њазрати Расули Худої, оё майлу раѓбати мусалмон
шудан дорї, агар чунин кунї мо ин њама амволро бароят
бармегардонем ва бо ин амволи ањли Макка хушбахт шавї
ва бо мо дар ин љо бимонї. Абулъос гуфт: Маро чи бад даъвате
намудед, ки дини љадиди худро бо ѓадр ва хиёнат оѓоз кунам.

Абулъос корвон ва молњояшро гирифта ба сўи Макка ба
роњ афтод, ваќте ба он љо расид, моли њар касро ба соњибаш
таслим намуд ва баъд гуфт: Эй љамъи Ќурайш, оё аз шумо
касе хоњад буд, ки молаш назди ман бошад ва онро нагирифта
бошад?
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Гуфтанд: На хайр, Худованд туро подоши нек дињад, мо
туро марди амин ва бовафо ёфтаем.

Абулъос гуфт: Аммо ман њуќуќи шуморо бидуни каму кост
ба љо намудам ва њоло шањодат медињам, ки Ло илоња
иллалоњу Муњаммадун-расулуллоњ. Ќасам ба Худо, маро њељ
амре аз Ислом овардан дар назди Мувњуммад дар Мадина
боз надошт магар ин гумон, ки бои слом овардани худ ќасди
хўрдани моли шуморо дошта бошам.

Ваќте Худованд ба ман тавфиќ бахшид, ки онро ба шумо
боз гардонам ва зимаи худро аз он халос кунам, њоло мусалмон
шудам.

Баъд аз Макка баромад то он ки ба њузури њазрати Расули
Худо (с.) омад. Он Њазрат ќудумашро гиромї дошт, ва
њамсарашро дубора ба вай дод ва њамеша аз вай ёд менамуд
ва мегуфт, бо ман сухан гуфт ва рост гуфт ва бо ман ваъда
кард ва дар он вафо намуд.
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ОСИМ ИБНИ СОБИТ

 Ќурайш бо њама сару сози низомиаш ва бо њама сардорон
ва ѓуломонаш барои рўёрўии Муњаммад ва пайравонаш ба
ќасди Уњуд аз Макка берун шуд. Дилњои ишон пур аз кина ва
адоват шуда буд ва оташи интиќоми куштањояшон дар Бадр
дар синањояшон забона мезад. Онњо танњо ба хуруљи сарон
ва гуломонашон иктифо накарда, балки њамроњ бо худ занони
мотамзадаро, ки наздикони худро дар Бадр аз даст дода
буданд, гирифтанд, то мардонро бар ќибатол ва љанг ташвиќ
кунанд ва эњсоси љангљўї ва ќањрамониро дар онњо биёфаранд
ва азму тасмими онро дар њангоми заъф ва фурупошї ќувват
бахшанд ва аз фирор ва аќибнишинии онњо љилавгирї
намоянд.

Ва дар љумлаи ин занон, ки ба ин маќсад баромада
будавнд, Њинд духтари Утба, њамсари Абусуфён ва Райта
духтари Мунаббињ, њамсари Амр ибни Ос ва Сулофа духтари
Саъд њамроњ ба шавњар ва се ферзандаш Мусофиъ ва Љуллос
ва Килоб ва ѓайра занон буд.

Ваќте ин ду гурўњ дар Уњуд бо њам рў ба рў шуданд ва
оташи љанг барафрўхта гардид, Њинд духтари Утба њамроњ
бо соири занон дар аќиби сафи љангљўён ќарор гирифта ва бо
навохтани дафњо ва хондани сурудњо љангљўёни худро ташвиќ
менамуданд, онњо дафњои худро мезаданд ва ин сурудњоро
замзама мекарданд:

Яъне: Агар ба љанг рўй оваред, њамдигарро дар оѓўш
гирем, ва бистарњоро ороста созем.

Агар пушт гардонед аз њам људо мешавем, чунон људо
шудан, ки њамдигарро дўст нагирем.
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Ин суруди онњо дар нињоди љангљўёнашон асари бас бузург
нињод ва онњоро ба гирифтани интиќом ва дифоъ аз
асабияташон ташвиќ менамуд ва дар нафсњои шавњаронаш
чун сењр асар мегузошт…

Љанг поён ёфт ва Ќурайш ба пирўзии ќобили мулоњаза
даст ёфт. Њамон буд, ки занонашон дар њоле, ки масти пирўзї
буданд дар майдони набард сайр мекарданд ва бо сурудани
таронањо фасод барпо сохта буданд, куштагонро мусла
мекарданд, шикамњояшонро медариданд, гўшњояшонро
мебуриданд ва чашмњояшонро берун мекашиданд. Хашми
онон ба њаде расид, ки яке аз онон аз бинињо ва гўшњои
куштагон њамоил сохта ва ба гардан овехт ва худро ба он
орост, то ба ин тариќ интиќоми падару бародар ва амаки
худро, ки дар Бадр кушта шуда буданд, бигирад.

Аммо Сулофа духтари Саъд бар хилофи соири
њамќаторони худ њолати дигаре дошт… Вай музтариб ва
парешон ба назар мерасид ва интизори он дошт, ки шавњараш
ё яке аз фарзандони сегонааш ба назди вай бирасанд ва мисли
соири њамќаторони хеш дар ин хушї ва сурури пирўзї бо ишон
ширкат кунад. Аммо ин интизории вай ба дарозо кашид ва
абас рафт, лизо худ дохили майдони љанг шуд ва дар паи
љустуљўи шавњар ва фарзандонаш баромад ва дар чењраи њар
як аз куштагон менигарист то гумшудаи худро дарёбад. Дере
нагузашт, ки шавњарашро дарёфт, ки оѓушта ба хун љон
додааст. Ваќте вайро ба ин њолат дид чун саги девона ба њар
сў медавид, то фарзандонаш њар як Мусофеъ ва Килоб ва
Љуллосро дарёбад. Дере нагузашта буд, ки онњоро дар
майдони Уњуд наќши бар замин ёфт, Мусофеъ ва Килоб мурда
буданд ва аммо Љуллос њанўз нафасе дошт ва дар хун метапид.
Сулофа худро бар рўи фарзандаш, ки бо марг даст ба гиребон
буд андохт ва сарашро бар зонуи худ нињод ва шурўъ ба пок
кардани хунњои рўу дањони вай намуд ва аз шиддати њавлу
дањшат ашк дар чашмонаш хушкида буд.

Баъд рў ба вай намуд ва гуфтт. Фарзандам чи кас туро ба
хоку хун афканд? Хост, ки љавоб дињад, вале талхии љон
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кандан ўро монеъ аз он шуд, ки битавонад љавоб дињад. Боз
бо исрор аз вай савол кард, ин бор бо сахтї љавоб дод ва гуфт:
Осим ибни Собит маро њадафи шамшери худ ќарор дод… Ва
бародарам Мусофеъ ва … ро низ аз по дар овард, баъд дере
нагузашт, ки руњ аз баданаш људо шуд.

Сулофа духтари Саъд девонавор фарёд мекашид ва
бетобона навња мекард ва ба Лоту Уззо ќасам мехўрд, ки то
он, ки Ќурайш интиќоми ўро нагирад ва дар косаи сари Осим
шароб ба сар накашад, дилаш ором нахоњад гирифт ва ашк
аз чашмонаш боз нахоњад истод…

Баъд ба худ назр кард, ки њар касе, ки Осимро асир гирад
ва ё вайро ба ќатл расонад ва сари ўро гирифта назди вай
орад, њар андоза пуле, ки бихоњад ба ў хоњад бахшид.

Хабари назр кардани вай дар миёни Ќурайш интишор ёфт
ва аз он ба баъд њар љавоне аз љавонони Ќурайш орзу мекард,
ки кош ба вай даст ёбад ва сари ўро гирифта назди Сулофа
оварад то ин љоизаи бузург насибаш гардад.

Мусалмонон баъд аз воќеъаи Уњуд ба Мадина баргаштанд
ва аз њодисањо ва рўйдодњои ин љанг дар миёни худ сари
суњбатњо кушуданд ва ба касоне, ки дар ин љанг шањодат
ёфтанд аз Худованд барояшон рањмат мехостанд, ва ба онњое,
ки аз худ ќањрамонї ва шуљоъат нишон доданд тањсину офарин
мегуфтанд ва дар ин љумла аз размоварии Осим ибни Собит
низ ёдоварї намуданд ва ўро рамзи шуљоъату диловарї
хонданд ва дар шигифт аз ин буданд, ки вай чи гуна тавнист
се тан аз бародаронро аз як хона аз пой дароварад. Касе аз
ишон гуфт: Оё ин амалкард аз вай шигифте дорад?! Оё ба ёд
надоред, ки Њазрати Расули Худо (с.б.) ваќте моро андак ќабл
аз љанги Бадр савол намуд, ки чи гуна меразмед? Осим ибни
Собит аз љой бархост ва гуфт: Агар душман ба фосилаи сад
метр аз ман дур бошад, ўро бо тир њадаф ќарор медињам…

Ва агар ваќте ба фосила наздик шавад, ки найза ба вай
мерасида бошад, бо найза бо вай меразмам, магар он, ки
найзањо бишкананд, ки дар он сурат найзаро гузошта ва бо
шамшер ба задани вай оѓоз кунам…
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Њазрати Расулуллоњ (с.) фармуд: Љанг ба ин шева аст.
Касе агар бихоњад биразмад бояд ба шеваи Осим ибни Собит
биразмад.

Аз воќеъаи Уњуд муддати зиёд сипарї нашуда буд, ки
њазрати Расули Худо (с.) шаш тан аз асњоби бузургворро ба
хотири амре аз умури хештан фиристод ва дар раъси онњо
Осим ибни Собитро ќарор дод.

Ин љамъ аз асњоби баргузидаи Њазрати Расули Худо (с.)
барои иљрои коре, ки ишонро ба он љињат фиристода буд, ба
роњ афтоданд. Ва дар асное, ки ишон дар бахше аз роњи ќариб
ба Макка расиданд, љамоъае аз ќабилаи Њузайл аз ањволи
ишон иттилоъ ёфтанд ва ба сўи онњо давиданд ва ба суръат
худро ба онњо расонида ва онњоро дар муњосараи шадиди худ
ќарор доданд. Осим ибни Собит ва њамрањонаш шамшерњои
худро кашиданд ва худро барои мубориза бо ин љамъ, ки
ишонро дар муњосара ќарор дода буд, омода сохтанд.

Њузайлињо ба онњо гуфтанд: Шумо аз дасти мо роњи халос
надоред ва чораатон дар муњосаро ќарор доштан аст, ва ќасам
ба Худо агар шумо ба мо таслим шавед, мо ба шумо нияти
баде надорем ва бароятон ањду паймон медињем, ки осебе ба
шумо намерасонем…

Асњоби Расули Худо (с.) аз шунидани ин њарфи онон ба
якдигар нигаристанд, гўё чунон менамуд, ки ишон дар ин бора
бо њам машвара мекарданд, ки чи бояд бикунанд… Осим рў
ба ёрони худ намуд ва гуфт: Аммо ман ба ањди мушрик таслим
нахоњам шуд ва баъд назри Сулофаро ба ёд овард ва шамшери
худ берун кашид ва гуфт: Эй Парвардигори ман, аз дини ту
дифоъ мекунам… Пас гушту устухонамро аз дастраси инњо
нигањ дор ва њељ як аз ин душманони худро бар ман зафар
мадењ. Баъд ба сўи њузайлињо њамла намуд ва ду тан аз
њамроњонаш низ бо ў дар ин њамла низ ширкат карданд ва
пайваста мељангиданд то он, ки яке паи дигаре ба замин
афтоданд. Аммо баќияи њамроњонаш худро ба асорат доданд.
Дере нагузашт, ки бо ишон бо бадтарин њолат рафтор
намуданд ва ба ањди хештан хиёнат варзиданд.
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Њузайлињо дар ибтидои амр намедонистанд, ки яке аз ин
куштагон Осим ибни Собит аст. Ваќте ин амрро донистанд
сахт хушњолу масрур шуданд ва чунон эњсос намуданд, ки
гўё ишон ба љоизаи бузург даст ёфтанд.

Баъид набуд… Чун Сулофа духтари Саъд назр намуда буд,
ки бояд дар косаи сари Осим шароб нўшад. Ва назр намуда
буд, ки њар касе мурда ва ё зиндаи Осимро ба вай биёварад
моли, зиёдеро насиб хоњад шуд.

Аз шањодати Осим чанд соъат беш сипарї нашуда буд, ки
Ќурайш дарёфтанд, ки вайро куштаанд, чун Хузайл дар
наздикии Макка сукунат дошт. Бинобарин, Ќурайш касонеро
назди ќотилони Осим фиристоданд, то сари ўро барояшон
њозир кунанд, то ба ин тартиб оташи хашми худ хомўш созанд
ва дили худро бар вай сард кунанд ва Сулофа духтари Саъд
ба ќасами худ вафо намояд, то он ки андаке аз алам ва ѓамњои
фарзондонаш, ки ба дасти Осим ибни Собит кушта шудаанд
бикоњад… Ишон њамроњ бо намояндагони миќдори зиёд пул
фиристоданд ва ба онњо амр намуданд, ки ин маблаѓро дар
миёни њузайлињо дар баробари ќатли Осим саховатмандона
таќсим кунанд.

Њузайлињо тасмим гирифтанд, ки сар аз тани Осим ибни
Собит људо кунанд. Ваќте бар соли љасади вай омаданд,
ногањон бо сели занбурњои ба занбури асал монанд рў ба рў
шуданд, ки онњоро аз наздик шудан ба љасади вай монеъ
мешуд.

Вар њар ваќте тасмим мегирифтанд, ки худро ба вай наздик
созанд њама якбора ба онњо барояшон њамла менамуданд ва
аз њар љои бадани онњо неш мезаданд. Ва ба ин тартиб ишон
ба људо кардани сари Осим аз тани вай муваффаќ нашуданд.

Ваќте аз ин талоши пайињами худ ноумед шуданд, бо
якдигар гуфтанд, чун шаб фаро рассад, ин кор мушкилие
надорад, чун шаб занбурњо ба љоњои худ мераванд ва дар
торикї намеистанд, ўро бигузоред то он ки шаб фаро расад.

Баъд ба интизори фаро расидани шаб нишастанд. Аммо
њамин, ки рўз сипарї шуд ва шаб фаро расид, осмонро абри
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сиёње пўшонид ва ѓурриши раъду барќ оѓоз ёфт ва чунон борон
борад ва тўфон бархест, ки пирмардони назири онро дар умри
худ дар ин сарзамин надида буданд ва дере нагузашт, ки сел
аз даррањо ва даштњо сарозер гардид ва саросари минтаќаро
фаро гирифт.

Субњ дамид ва Њузайл дар паи љустуљўи љасади Осим ибни
Собит берун шуданд ва ба њар љо сар заданд, аммо ба асаре
аз Осим пай набурданд, ба хотири он ки сел љасади вайро ба
љое бурда буд, ки онњоро ба он илм намуд.

Худованд дуъои Осимро иљобат кард ва онњоро аз дастёбї
бар љасади вай боз дошт, ки ўро мусла кунанд ва дар пеши
рўи душманон гузоранд. Ва сари мутањњарашро нигањ дошт
аз ин, ки дар косаи он шароб бинўшад.

Ва мушрикинро ќудрат набахшид, ки бар масулмонон
дастболо шаванд.
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САФИЯ ДУХТАРИ АБДУЛМУТАЛЛИБ

Ин хонуми асилзода ва шариф кист, ки абармардон бо вай
њазорон њисоб доранд?

Ин сањобияи ќањрамон ва ин аввалин зане, ки мушрикеро
дар даврони Ислом ба ќатл расонидааст кист?

Ин зани тасмимгирифта, ки аввалин бор ќањрамониро дар
домани худ парвандааст, то шамшери худро дар роњи Худо
аз ѓилоф берун кунад, кист?

Ин зан Сафия, духтари Абдулмуталлиби Њошимии
Ќурайшї аммаи Њазрати Расули Худо (с.б.) аст.

Сафия духтари Абдулмуталлиб њама маљду азаматро дар
худ љамъ намудааст.

Падараш Абдулмуталлиб ибни Њошим бобои Њазрати
Паёмбар (с.) аст.

Шавњари аввалиаш Њорис ибни Њарб бародари Абусуфён
ибни Њарб заъими бани Умайя аст, ки ќаблан аз вай вафот
намудааст.

Ва шавњари дуввумии вай Аввом ибни Хувайлид бародари
Хадиља бинти Хувайлид сайидаи хонумњои Араб дар даврони
љањилият ва аввалини уммањотул мўъминин дар ањди Ислом
аст.

Фарзандаш Зубайр ибни Аввом ёру носири њазрат Расули
Худо (с.) аст.

Оё баъд аз ин њама шарафу иззат, шараф хоњад буд, ки
дили одамї ба он сар кушояд ва тамаъи он кунад, ба љуз
шарафи имон ва аќида?!

Шавњараш Аввом ибни Њувайлид вафот ёфт ва барояш
тифли хурдсол гузошт, ки њамоно Зубайр аст, Сафия ин тифлро
дар муњити аз хушунат ва сахтї калон кард ва парвариш дод
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ва барои вай дарси диловарї ва шуљоъат омўхт ва њунари
љанг ва мубориза таълим дод, бозичаашро нишонзанї ва
тирсозї муќаррар кард.

Ўро чунон омўзонд, ки дар њар љое, ки аз он эњсоси хатар
кунад, тири худро ба он њадаф гирад ва ваќте барояш намудор
мешуд, ки аз амраш сарпечї мекунад ва ё дар задан дудила
мешавад, худ сахт мезад, то он љо, ки Сафия аз тарафи яке аз
амакњояш мавриди итоб ва сарзаниш ќарор гирифт ва ба ў
гуфт: Тифлро набояд ба ин андоза лату куб кард.

Ваќте Худованд Паёмбари худ (с.) њазрати Муњаммад (с.)-
ро ба дини њаќ ва њидоят мабъус гардонд ва ўро барои мардум
башир ва назир фиристод, ба ў дастур дод, ки сараввал
даъватро аз наздикон ва хешовандони худ оѓоз кунад. Њамон
буд, ки њазрати Паёмбар (с.) занон ва мардон, бузургон ва
хурдони ќавми худро љамъ кард ва дар хитоб ба ишон гуфт:
Эй Фатима духтари Муњаммад, эй Сафия духтари
Абдулмуталлиб, ва эй фарзандони Абдулмуталлиб, ман аз
тарафи Худованд ба шумо чизе карда наметавонам.

Баъд онњоро ба имон ба Аллоњ даъват намуд ва ишонро
ташвиќ кард, ки рисолати ўро тасдиќ намоянд…

Иддае аз ин љамъ ба ин нури илоњї рў оварданд ва онро
пазируфтанд ва бархе аз он сар печиданд ва рў гардонданд,
Сафия дар пешопеши он љамъи мўъминон ќарор дошт, ки
паёми илоњиро лаббайк гуфта ва рисолаташро тасдиќ намуда
буданд. Дар чунин фурсате њама хусусиятњои олї ва бартарї
дар вуљуди Сафия љамъ гардид, сиёдати њасаб ва иззати Ислом.

Сафия духтари Абдулмуталлиб њамроњ бо фарзандаш
Зубайр ибни Аввом ба ин ќофилаи нур пайваст ва чун соири
мусалмонон ранљњо ва таклифњои Ќурайш бидид ва туѓён ва
љабарути онњоро бо дили кушод пазируфт. Ваќте Худованд
барои мўъминон ва Паёмбараш иљозаи њиљрат ба Мадина дод,
ин хонуми њошими табор Маккаро ба њама ёду будњо ва
хотироти ширинаш ва бо њама ифтихорот ва фазилатњояш
пушти сар нињод ва роњи Мадина дар пеш гирифт ва ба сўи
Худо ва Паёмбараш њиљрат намуд.
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Бо вуљуди он, ки ин бонуи номдор шаст соли умри худро
пушти сар нињода буд, вале бо вуљуди он дар сањнањои љињод
ќањрамонињои аљибе нишон додааст, ки рамзи ифтихор ва
намуна ва лугўи шањомати занони мусалмонро нишон медињад
ва таърих ба ин ќањрамонї ва исори вай ба дидаи њайрат ва
таъаљљуб менигарад, ки њамвора мадњу ситоиш будааст. Ва
мо дар поён фаќат дар ду мавќиф аз мавоќифро, ки баёнгари
шањомати вай аст, ёдовар мешавем, ки яке дар Уњуд ва дигаре
дар рўзи Хандаќ буда аст.

Ќањрамонї ва шуљоъаташ дар рўз Уњуд он буд, ки вай
дар миёни љамъе аз занони ва мусалмон ба љињод берун шуд
ва дар он љо ба об додани маљруњин ва муљоњидин ва оростани
камонњо ва тирњо пардохт. Ва дар пањлўи ин вазифањо кори
дигареро низ ба ўњда дошт ва он ин, ки сањнаи набардро ба
диќќат зери назар дошт ва карру фарри љавлонзании
тарафайнро назорат мекард… Ин амр аз вай шигифте надорад,
чун бародарзодааш њазрати Расуллоњ дар сањнаи набард њузур
дошт ва бародараш Њамза ибни Абдулмуталлиб низ сањм
гирифта буд. Ва фарзандаш Зубайр ибни Аввом ёру ёвари
Њазрати Расули Худо (с.) буд… Ва илова бар ин њама ин љанг
сарнавиштсоз буд, ки масири диниро таъйин мекард, ки ба
завќи худ ба он сар нињода ва дар роњи Худо ва ба ќасди ба
даст овардани ризои вай њиљрат намудааст. Ва аз хилоли ин
оин роњи бињиштро медид ва тамошо мекард…

Ваќте Сафия дид, ки мусалмонон оњиста –оњиста доранд
аз перомуни њазрати Расули Худо (с.) дур мешаванд ва љуз
теъдоди андаке перомуни вай намондаанд… Ва дарёфт, ки
мушрикин наздик аст, ки худро ба њазрати Расули Худо
расонда ва бар вай зарба ворид меоваранд. Зарфро, ки бо он
об медод ба замин партофт ва ба сон шери беша, ки бачањояш
мавриди њамла ќарор гирифта бошад, љаст ва ханљари яке аз
мусалмонони шикастхурдаро аз дасташ гирифт ва дар миёни
суфуфи душман даромад ва бо ин найза онњоро мавриди њамла
ќарор дод ва дар хитоб ба мусалмонон фарёд баровард ва
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гуфт: Шуморо чї шудааст, оё дар дифоъ аз Паёмбаратон
шикаст хурдед?!

Ваќте Њазрати Расули Худо (с.) ўро ба ин њол дид, ки ба
сўи вай меояд, аз он тарсид, ки чашмаш ба бародараш Њамза,
ки шањид ва мусла шудабуд бияфтад, аз ин рў ба фарзандаш
Зубайр ишора намуд ва гуфт: Эй Зубайр мутаваљљењи ин зан
бош… Эй Зубайр мутаваљљењи ин зан бош… Зубайр рў ба сўи
вай намуд ва гуф: Модар аз ин љо канор рав… Модар аз ин љо
канор рав…

Сафия гуфт: Яктараф шав, Худо туро бемодар кунад.
Зубайр гуфт: Њазрати Расули Худо (с.) ба ту амр

намудааст, ки аз ин љо баргарди…
Сафия гуфт: Чаро? Ман хабар ёфтам, ки бародарамро

мусла кардаанд ва ман ин мусибати худро ба Худо мегузорам
ва аљри он аз Худо мехоњам.

Баъд Њазрати Расули Худо (с.) фармуд: Эй Зубайр вайро
ба роњаш бигузор.

Ваќте љанг поён ёфт Сафия бар болои сари бародараш
Њамза истод, дид, ки шикамаш пора шуда ва љигарашро
кашидаанд ва биниашро бурида ва гўши вайро ќатъ карда,
чашмњояшро берун кашидаанд ва рўи вай масх намудаанд.
Он гоњ Сафия барои бародараш аз Худованд маѓфират хост
ва гуфт: Ин њама барои Худо бод…

Ман ба ќазои илоњї розиам. Ќасам ба Худо дар баробари
ин мусибат сабр пеша хоњам намуд ва аљри онро аз Худованд
мехоњам..

Ин буд мавќифи Сафия духтари Абдулмуталлиб дар рўзи
Уњуд.

Ва акнун бубинем, ки дар рўзи Хандаќ чи наќшеро дар
иртибот бо ин рўз анљом дода аст. Бидуни шак мавќифи вай
дар ин љанг аљибтар ва шигифтангезтар аз аввал аст, ва њоло
мо ин мавќеи вайро ба шањодати таърих арза медорем.

Њазрати Расули Худо (с.) одат дошт ваќте ба сўи ѓазва
азм менамуд, занон ва атфолро дар ќалъаи мустањкаме нигоњ
медошт, то мабодо бо истифода аз ѓоиб будани вай бадхоњон
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бар онњо шабехун зананд ва занон ва атфолро ба асорат
бибаранд.

Ваќте рўзи Хандаќ фаро расид њазрати Расули Худо (с.)
њамсарон ва аммаи худ ва љамъе аз занони мусалмонро дар
ќалъаи Њисон ибни Собит, ки аз обояш ба ирс бурда буд,
гузошт ва ин ќалъа аз мустањкамтарин ќалъањои Мадина ба
шумор мерафт, ки роњ ёфтан ба он кори сањлу осон набуд,
љамъ кард.

Ва дар асное, ки мусалмонон дар атрофи Хандаќ дар
рўёрўи Ќурайш ва њампаймонњояшон сангар гирифта буданд
ва ба иллати машѓул шудан бо душман натавонистанд ба
посбонї ва посдорїи занон ва авлодашон расидагї кунанд.
Онњо танњо ва бесарпараст монда буданд.

Дар ин асно Сафия духтари Абдулмуталиб сиёњиеро дид,
ки дар торикии аввали субњ дар њоли њаракат аст, оњиста ба
он гўш нињад ва чашм ба он дўхт. Дид, ки марди Яњудие ба
сўи ќалъа меояд, ва мехоњад маълумот ва иттилоъ аз ин ќалъа
ва бошандагони он ба даст орад. Сафия дарёфт, ки вай
омадааст, ки ба ќавми хеш љосусї кунад, то бидонад, ки дар
дохили ин ќалъа мардонанд, ки аз бошандагони он дифоъ
мекунанд ва ё ин ки љуз занон ва атфол каси дигаре дар ин
ќалъа вуљуд надорад.

Лизо бо худ гуфт: Яњуди бани Ќурайза ањдро, ки ба
Њазрати Расули Худо (с.) баста буданд шикастанд ва бар
алайњи мусалмонон ба пуштибонї ва дифоъ аз Ќурайш ва
њампаймонњояшон пардохтанд. Ва дар миёни мо ва ин яњудон
касе вуљуд надорад, ки аз мо дифоъ кунад ва њазрати Расули
Худо ва ёронаш даррўё рўи душман сангар гирифтаанд ва
машѓуланд.

Агар ин душмани Худо битавонад, ки њаќиќати њолатро,
ки мо дар он ба сар мебарем ба ќавми худ расонад, Яњудиён
занони моро каниз хоњанд гирифт ва фарзандонамро ѓулом
ва барда хоњанд сохт. Ва дар он ваќт аст, ки ќиёмати бузург
бар мусалмонон ќоим хоњад шуд.
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Дар чунин фурсат ба суръат ба сўи чодари худ рафт ва
онро ба сари худ печонд ва либоси худ гирифт ва онро ба
камар баст ва чўби мањкамеро ба шона бардошт ва ба сўи
дарвозаи ќалъа фуруд омад ва бо бисёр оњистагї ва њушёрї
дарвозаро андак кушод ва аз сурохињои он њаракати ин
душмани Худрро, ки бо бисёр эњтиёт гом бар медошт ва бо
диќќат мутаваљљењи худ буд, зери назар гирифт, то он ки хуб
яќинаш њосил шуд, ки њоло метавонад бо як њамлаи барќосо
ўро аз по дароварад, дарвозаро кушоду ва бар вай чун шер
њамла кард ва бо чўбдаст бар фарќаш зад ва ўро наќши замин
сохт… Баъд чанд зарбаи пайдарњами дигар низ бар сараш
фуруд овард, то он ки аз њаракат боз монд ва рўњаш аз тан
људо Гардид. Баъд бо корде, ки бо худ оварда буд сарашро
људо сохт ва онро аз фарози ќалъа ба зер андохт то он, ки
сараш људо шуда ба назди яњудон, ки дар минтаќаи поинтаре
ўро зери назар доштанд расид. Ваќте яњудиён сари ин ёри худро
диданд, бо њам гуфтанд: Мо ќаблан њам гуфта будем, ки
Муњаммад зану фарзанди худро бидуни њомї ва пуштибоне
танњо намегузорад…

Баъд ба роње, ки омада буданд баргаштанд.
Худованд аз София духтари Абдулмуталлиб розї бод. Ў

намунад аз занони мусалмони ќањрамон ва шуљоъ буд, ў
љигаргўшаи худро тарбия намуд ва нек парвариш дод.

Ў бо шањодати бародараш рў ба рў шуд ва бар он хуб
сабр кард. Мушкилот ва душворињо ва ранљњо ўро дар озмуни
худ гирифт ва дарёфт, ки хонуми диловару шуљоъ ва оќилу
ќањрамон аст.

Матлаби дигар ин, ки китобњои таърих дар дурахшонтарин
сањифањои худ навишта аст, ки Сафия духтари Абдулмуталлиб
аввалин зане аст, ки марди мушрикеро дар ањди Ислом ба
ќатл расонидааст.
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УТБА ИБНИ ЃАЗВОН

Боре Амирул муъминин Умар ибни Хаттоб баъд аз адои
намози хуфтан ба бистари худ омад, то ба хоб равад. Ў мехост,
ки ваќттар ба хоб равад, то бањрае аз роњати худ дарёбад ва
битавонад, ки истеъдоде барои шабгардї ва баррасї аз ањволи
раъият дарёбад.

Аммо хоб дар чашмонаш роњ наёфт, ба хотири он, ки
паёмрасони ќумандони лашкари мусалмонон ба вай хабар
оварда буд, ки лашкар шикаст хўрда форсињо њар ваќте, ки
ба марњалаи шикаст ва нобудии њатмие мерасанд, имконият
ва икмолоте аз ин љо он љо барояш мерасад. Њамон аст, ки
ќувваи аз даст рафтаи худро дар меёбад ва љанг ва
муќоваматро аз сар мегирад. Ва ба халифа гуфта шуда буд,
ки шањри Убулла аз бузургтарин манбаъе мањсуб мегардад,
ки бо додани пул ва неруи башарї ќуввањои шикастхўрдаи
форсињоро маблаѓгузорї мекунад.

Аз ин рў Халифа тасмим гирифт, ки лашкареро барои
фатњи шањри Убулла бифиристад, то роњи кўмак ба лашкари
форсро ќатъ намояд. Аммо Халифа ногањон ба камии нерўи
башари мувоље гардид. Ва сабаби ин кор он буд, ки њама
љавонон ва пирамардони мусалмон ба хотири љињоди фи
сабилиллоњ дару диёри худро тарк гуфта ва ба њар гўшаву ва
канори замин рафта буданд ва љуз теъдоди каме дар назди
вай дар Мадина боќї намонда буд ва ин бор низ Халифа ба
њамон шеваи маъруфи худ алал кард… Шеваи маъруфи вай
ин буд, ки ваќти ба камии афроди лашкар рў ба рў мешуд, аз
ќувва ва корфањмии сарлашкар истифода менамуд ва ин
нуќсро бо ин фарост љуброн мекард… Вай хазинаи
шахсиятњояшро дар зењни худ кушуд ва онњоро якояк шумурд,
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дере нагузашт, ки ба матлаби худ расид ва гуфт: Бале
ёфтамаш.

Баъд вай ба бистар хоб рафт ва бо худ гуфт: Бале вай
муљоњид аст, ки Бадр ва Уњуд ва соири сањнањои корзор ўро
хуб мешиносад ва љанги Ямома низ шоњиди шањкорињо ва
диловарињои ўст, њељ шамшере ба вай нарасида ва њељ тираш
хато нахўрдааст. Дигар ин, ки вай ду бор њиљрат намудааст
(њиљрат ба Њабаша ва њиљрат ба Мадина ва ў дар рўи замин
њафтумин касе аст, ки имон овардааст.

 Ваќте субњ шуд гуфт: Утба ибни Ѓазвонро ба назди ман
њозир кунед.

Њамон буд, ки парчами беш аз сесаду дањ нафарро ба номи
ў баст ва ба вай ваъда дод, ки дар сурати имкон нерўњои
дигареро аз паи вай хоад фиристод.

Ваќте ин лашкари кўчак омодаи њаракат шуд, њазрати
Форуќ истода шуд, то ќумандони худ Утбаро видоъ кунад ва
барояш тавсия намуда гуфт: Эй Утба, ман туро ба маќсади
фатњи шањри Убулла фиристодам ва ин шањр яке аз ќалъањои
мустањками душманон аст. Аз Худованд мехоњам, ки туро
дар ин сафар муваффаќ ва пирўз гардонад ва ба душманонат
ѓалаба дињад. Ваќте дар ин шањр фуруд омадї ањли онро ба
Ислом даъват кун. Агар аз ќабули ин даъват сар боз заданд
љузхро бар онњо муќаррар кун, то залилона онро бароят
бипардозанд..

Ва агар аз додани љузя њам ибо варзиданд, бе муњабот бо
онњо биљанг.

Эй Утба дар масъулияте, ки ба дўшат нињода шудааст, аз
Худо битарс. Аз он њуш дор, ки нафсат бар ту ѓалаба наёбад
ва охирататро табоњ насозад ва ба ёд ор, ки ту шарафи сўњбати
Њазрати Расули Худо (с.)-ро дарёфтаї ва Худованд баъд аз
зиллат ба ту иззат бахшид ва баъд аз заъф ба ту ќувват ато
кард, то он, ки имрўз амир њастї ва мусаллат бар умур ва
ќумандон њасти, ки аз амрат касе сарпечї намекунад. Агар
амр кунї, итоъат кунанд, ва агар њарфе ба забон оварї, ба он
гўш менињанд ва агар аз ин неъмат суиистифода накунї ва
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туро фирефта насозад ва туро ба сўи љањаннам накашад –
Худованд ману туро аз он нигањ дорад – чи хуб неъмат аст.

Утба ибни Ѓазвон ба њамроњии њамсараш, ки панљ тан аз
занони дигари муљоњидон бо вай буданд њамроњ бо муљоњидин
ба роњ афтод, то он, ки дар сарзамини найзоре фуруд омаданд,
ки аз шањри Убулла фосилаи чандоне надошт ва дар ин ваќт
онњо чизе надоштанд, ки бихўранд. Ваќте гуруснагї онњоро
сахт тањти фишор ќарор дод Утба барои љамъе аз нафарњои
худ гуфт: Барои мо дар ин сарзамин аз паи дарёфти хўрок
шавед, то бихўрен, ва аз ин рў ишонро дар иртибот ба хўрок
њикоят аст, ки яке аз онон ривоят намуда, гуфт: Дар асное, ки
мо аз паи дарёфи хўрокворї мегаштем, ногањон моро гузар
ба љангале афтод. Дидем, ки дар он ду каљова аст, ки яке пур
аз хурмо ва дигаре пур аз донањои сафед аст, ки пўсти зардранг
дорад. Мо ин ду каљоваро кашон-кашон бо чи ќадар мушкили
ба наздики урдулоњ овардем оне аз касони мо ба ин каљова,
ки донаи сафед дошт, нигоње карду гуфт: Ин зањрест, ки
душман онро дар ин каљова ба сифати хўрок барои мо анода
намудааст. Лизо набояд ба он наздик шуд. Баъд ба сўи занбили
хурмо майлон намудем ва аз он шурўъ ба хўрдан намудем ва
дар асное, ки мо машѓули хурдани ин хурмо будем дидем, ки
аспе аз моён зимом аз мех канда ва ба сўи ин каљоваи донаи
сафед рў овард ва ба хўрдани он шурўъ намуд. Ќасам ба Худо,
мо он чи ќадар дучори гуруснагї шуда будем, ки тасмим ба
он гирифтем, ки ин аспро пеш аз он, ки аз ин каљова бихурад
ва ба марг мубтало шавад, забњ мекунем ва аз гўшташ
истифода менамоем. Аммо соњиби ин асп гуфт, бигзоред, ки
аз он бихурад ман имшаб, ки аз ин асп њирост мекунам, агар
онро ба марг наздик ёфтам, ўро худ забњ мекунам. Ваќтешаб
рўз шуд дидем, ки ба асп осебе нарасида буд.

Хоњарам гуфт: Ман аз падарам шунидаам, ки мегуфт:
Ваќте зањр бар оташ гузоранд, ки љуш хурад ва пухта

шавад зараре надорад. Баъд худ миќдоре аз ин донаи сафедро
дар дег андохт ва онро дар оташ гузошт то љўш хурд, баъд
дере нагузашт, ки гуфт: Биёед бубинед, ки акнун чи гуна ранги
ин дона ба сурхї гароидааст ва баъд пўсти он аз бараш људо
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шудан гирифт ва донањои сафед аз миёни пўст берун меомад,
онро дар коса андохтем, то бихўрем. Утба ба мо гуфт:
Бисмиллоњ гуфта ва ба хўрдани он шурўъ кунед… Ваќте онро
хўрден, хеле болаззат ёфтем ва баъдан донистем, ки мардуми
он диёр ин донаро ба номи биринљ ёд мекарданд.

Шањри Убулла, ки Утба ибни Ѓазвон бо лашкари кам ва
омодагии андак ба сўи он њаракат намуд, шањри мустањкам
буда ва дар соњили дарёи Да љой дошт, ва аз ин љињат Форсњо
онро барои кадом аслиња ва созу барги љангии худ гирифта
буданд ва аз бурљњои баланд ќалъањои онро барои назорати
душман истифода мекарданд.

Аммо бо вуљуди он, ки Утба аз ќувваи башарин камтар
бархурдор буд ва омодагии андак дошт ва бо вуљуди ин шањр
ќалъањои мустањкам ва мавзеъњои устувори њарбї доштанаш.
Утба аз њамла бар он худдори наварзид ва тасмими фатњи
онро гирифт. Дар ин љанг шумори муљоњидини Утба шашсад
нафар буд, ки љамъе аз занон аз аќиб онро њамроњї мекарданд
ва љуз шамшер ва найза чизи дигаре надоштанд.

Аз ин рў ўро лозим омад, то аз заковати худ дар фатњи он
ва шикасти душман истифода намояд.

Утба барои занон байраќњоеро сохт ва онро бар сари
найзањо баланд кард ва ба ишон дастур дод, ки аз аќиби
лашкар њаракат кунанд ва ба онњо гуфт: Ваќте дидед, ки мо
ба шањр наздик шудаем, аз аќиб хокњоро ба њаво партоб кунед,
то онки хок фазоро бипўшонад.

Ишон ваќте ба Убулла наздик шуданд, лашкари Фарс ба
муќобили онњо баромаданд, диданд, ки мусалмонон ба ишон
наздик мешаванд ва сўи дигар диданд, ки байраќњое аз
аќибашон љилва дорад, ва низ мушоњида карданд, ки гарду
ѓубор дар аќибашон фазоро пур сохтааст. Лизо ба якдигар
нигариста гуфтанд: Ин теъдоди пешоњангони лашкаранд ва
аз аќиби ишони лашкари бузург равон аст, ки ин њама гарду
ѓубор дар њаво бархостааст. Аз ин рў хавф дар дилњояшон
афтод ва тарсу вањшат бар рўњу равонашон соя афканд ва
шурўъ ба он намуданд, ки матоъњои сабук ва гаронќимати
худро бардоранду роњи фирор дар пеш гиранд ва њар кадом
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саъй намуд то бар дигаре сабќат гирад ва киштињоро савор
шуда, аз Даљла бигзарад. Ба ин тартиб Утба бидуни он, ки як
нафари худро аз даст дињад дохили Убулла шуд ва баъд
ќаряњо ва манотиќи атрофи онро фатњ кард ва чунон ѓанимат
ба даст овард, ки аз шумор берун буд то он љо, ки чун баъзе аз
касонаш ваќте ба Мадина баргаштанд ва аз ишон дар бораи
мусалмонон пурсиданд, ки мусалмонон дар Убулла чи њол
доранд? Ишон дар љавоб гуфтанд: Шумо аз чи мепурсед?!

Ќасам ба Худо, онњоро дар њоле гузошта омадем, ки тилло
ва нуќраро ба паймона таќсим мекарданд, баъд мардум шурўъ
ба кўч бастан ба сўи Убулла намуданд.

Дар чунин фурсате Утба ибни Ѓазвон дид, ки иќомати
сипоњиёнаш дар шањрњои фатњшуда онњоро аёшу танпарвар
месозад ва ахлоќи мардумони ин сарзаминњо дар ишон асар
мекунад ва азми тасмими ишон нисбат ба идомаи љињод заъиф
мешавад. Аз ин рў вай ба Њазрати Умар ибни Хаттоб нома
навишт ва аз вай иљозат хост то барои ишон дар Басра
шањракеро бисозад ва љои шањракро низ ба вай мушаххас ва
муайян намуд. Њамон буд, ки Њазрати Умар бо ин пешнињоди
вай мувофиќат кард.

Наќшаи ин шањраки љадид тарњрезї шуд… Ва аввалин
коре, ки дар ин шањрак оѓоз намуд њамоно бинои масљиди он
буд..

Шигифте надорад… Чун ў ва ёронаш ба хотири масљид
ба љињоди фи сабилиллоњ берун шуда буданд… Ва аз тариќи
масљид ў ва ёронаш бар душманони Худо пирўзї ёфтанд.. Баъд
сипоњиён ба моликшавии заминњо ва сохтани хонањо бар
якдигар сабќат љустанд.

Аммо Утба барои худ хона насохт балки вай дар хаймаи
пашмин ба зиндагии хештан идома дод… Ва ин амр ба хотири
он, ки дар нафси худ розе дошт…

Ва он роз ин, ки ваќте Утба дид, ки дунё дар Басра чунон
бар мусалмонон рўй оварда, ки аќлро мерабояд, ва дид, ки
сипоњиёнаш ќабл бар ин ѓазои хубтар аз биринљи обљўшондаро
намешинохтанд, акнун анвоъи ѓазоњои рангоранги форсиёњо
бар сефраашон рост мешавад, ки дар умри худ онро надидаанд.
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Аз ин рў вай аз ин дунёи хештан бар дини худ эњсоси хатар
кард ва аз он бим намуд, ки мабодо ин матоъи зудгузар наъими
љовидониро аз вай мањрум созад…

Бинобарин, мардумро дар масљиди љомеъаи Куфа љамъ
кард ва дар хитоб ба ишон гуфт: Эй мардум, бидонед, ки Дунё
эълон доштааст, ки анќариб поён хоњад ёфт ва шумо аз ин
дунё ба дунёи дигар интиќол хоњед кард, ки завол ва нестї
надорад. Бинобарин, бояд кўшишатон ба он бошад, ки бо
аъмоли солењ аз ин дунё ба он дунё интиќол кунед. Ман
њафтумин касе будам, ки ба Њазрати Расули Худо (с.) имон
овардам ва дар он ваќт мо ѓизое ѓайр аз барги дарахтон
надоштем, ки аз хўрдани он лабњоямон зањми шуда буд.

Ман дар он ваќт рўзе чодареро ёфтам ва онро миёни худ
ва Саъд ибни Абиваќќос ду нисф кардам, ки бо як нисфи он
худ сатри аврат намудам ва бо нисфи дигар Саъд ибни
Абиваќќос.

Аммо имрўз ба љое расидаем, ки њељ як аз мо намондааст,
магар он, ки бар шањре аз шањрњо амир ва волї аст. Ва ман аз
он ба Худо паноњ мељўям, ки дар нафси худ бузург бошам ва
дар назди Аллоњ кўчак. Ва баъд касеро, ба љонишинии худ
барояшон муќаррар намуд ва бо ишон видоъ гуфт ва роњи
Мадинаро дар пеш гирифт.

Ваќте ба њузури Њазрати Умари Форуќ даромад истеъфои
худро ба њазрати Форуќ таќдим дошт, то ўро аз мансаби валоят
бар канор созад, магар њазрати Форуќ истеъфои вай
напазируфт ва бо исрор аз вай хост, ки ба љои худ ба Басра
баргашта ва ба вазифаи худ идома дињад. Вай маљбур гардид,
ки бо вуљуви норизоиятиаш амри Халифаро ба љо оварда ва
ба кори худ идома дињад. Лизо шутури худро савор шуд ва ба
роњ афтод ва ин дуъоро хонд: Худоё маро бори дигар ба он
шањр нарасонї… Худоё маро бори дигар ба он шањр
нарасонї… Худованд дуои ўро иљобат кард ва аз Мадина
фосилаи чандеро тай накарда буд, ки дар миёни роњ шутураш
лаѓжид ва ба замин афтод ва зиндагиро тарк гуфт.
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НУЪАЙМ ИБНИ МАСЪУД

Нуъайм ибни Масъуд љавоне буд дорои дили бедор, закї
ва њушёр, корчалон ва пурдаромад,њељ мушукиле бар вай
душвор намеафтод, њељ мушкиле роњи ўро намегирифт. Ў
воќеъан намояндаи фарзанди осили сањрої буд ва Худованд
барои вай хусусиятњои аљибе аз фаросат, њозирљавобї, зиракї
ва нуќтадониро бахшида буд. Аммо вай ба лаззатњо ва
шањватронињо ва ишќбозињо раѓбати зиёде дошт ва ин матоъи
худро дар назди яњуди ясриб меёфт. Вай ваќте њаваси
ишќбозии канизак менамуд ва ё шавќ шунидани суруд ва
овозхонї дар дилаш меафтод аз сарзамини худ дар Наљд ба
сўи Мадина ба роњ меафтод ва дар он љо дар Мадина пул ва
сарватро саховатмандона ба Яњудиён таќсим мекард, то ишон
маъшуќањоро саховатмандонатар аз вай барояш таќдим
доранд.

Аз њамин нуќтаи назар буд, ки Нуъайм ибни Масъуд ба
Мадина рафту омади зиёде мекард ва бо яњудиёни ин минтаќа
ва ба хусус бо бани Ќурайза равобити мањкаме дошт.

Ваќте Худованд башариятро икром намуд ва Паёмбари
хешро ба дини њаќ ва њидоят фиристод ва нури Ислом дар
даррањои Макка табид, Нуъайм ибни Масъуд њанўз инони
нафси худро гусаста буд ва аз тарси он, ки мабодо ин дини
вай дар миёни лаззатњо ва хостањои нафсиаш њоил гардад ба
шиддат аз ќабули ин дини љадид сар мепечид.

Баъд дере напоид, ки худро чунон ёфт, ки нахоста ва ба
зўр ўро дар сафи душманони сарсахти Ислом ќарор медињанд,
то шамшер дар муќобили он сафорої кунад.

* * *
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Аммо барои худ дар рўзи љанги Ањзоб сафњаи тозае дар
таърихи даъвати Исломї кушод ва дар ин сафња чунон ќиссаи
шигифтангез аз њилла ва макро сабт кард, ки таърихи љангњо
назири онро ба ёд надорад.

Ќисса ва достоне, ки таърих њанўз бо њайрат ва таъаљљуб
ин њикоятро бо њама љонибњои он ва бо кордонї ва њушёрии
аљиби ќањрамони он ривоят мекунад.

Ва барои он, ки ба ќиссаи Нуъайм ибни Масъуд иттилоъ
њосил намоем бояд андаке ба аќиб баргардем.

Андак ќабл аз љанги Ањзоб тоифае аз Яњуди бани Назир
дар Ясриб ба по хостанд ва ташкилотњоеро барои љанг ва
рўёрўї бо Њазрати Расули Худо (с.) ва поён додани даъвати
вай ба вуљуд оварданд…

Ишон барои дастёбї ба ин њадаф назди Ќурайш ба Макка
омаданд ва онњоро ба љанг алайњи мусалмонон ташвиќ
намуданд ва барояшон ањду паймон доданд, ки њар гоњ агар
ишон ба Мадина расанд, њатман бо онњо якљо хоњанд шуд ва
барои ин амр замонро интихоб карданд, ки набояд аз он
тахаллуф намоянд.

Баъд аз назди ишон мураххас шуда, назди ќабилаи
Ѓатафон дар Наљд рафтанд ва инњоро низ ба алайњи Ислом
ва Паёмбараш ташвиќ намуданд ва аз ишон хостанд, Ки ба
њар васила, ки мешавад бояд ин дини љадидро аз реша барканд
ва маљол барои густариши он набояд дод. Ва ишон
мувофиќатномаро, ки дар миёни хештан ва Ќурайш анљом
дода буданд оњиста ба онњо фањмонданд, ки дар ин кор ишон
танњо нестанд ва бо ин ќабила низ њамон паймонро бастанд,
ки бо Ќурайш баста буданд ва ваќти мавъуд њамон ваќтро
интихоб карданд, ки бо Ќурайш намуда буданд.

Ќурайш бо њама дор ва даста ва соз ва барги хеш ба
сарварии Абусуфён ибни Њарб Маккаро ба ќасди Мадина
тарк гуфт.

Ва Ѓатафон низ бо њама дору мадори хеш тањти сарварї
ва роњбарии Уяйна ибни Ѓатафонї Наљдро тарк намуда ба
сўи Мадина рўй овард.
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Дар пешопеши мардони Ѓатафон Нуъайм ибни Масъуд
ќарор дошт, ки ќањрамони ин достон аст …

Ваќте хабари берун шудани ин ќабилањо ба ќасди Мадина
ба њазрати Расули Худо (с.) расид, ёрони худро љамъ кард ва
дар ин мавзўъ бо ишон машварат намуд. Ба чунин
ќароромаданд, ки бояд атрофи Мадина ба кандани хандаќ
иќдом намоянд, то пеши роњи ин сели душманро, ки ёрои
муќовамат ва даргири бо онро дар худ намебинанд, бигиранд
ва бояд ин хандаќ монеъи бузурге дар баробари ин лашкари
заррор бошад.

Ваќте ин ду лашкари бузург-Ќурайш ва Ѓатафон ба њудуди
Мадина наздик шуданд сарварони Яњуди бани Назир назди
роњбарони Яњуди бани Ќурайза, ки дар Мадина мазистанд,
рафта, онњоро ба пайвастан ба сафи лашкар, ки аз Макка
меоянд ташвиќ карда то бо ин сањмгири ишон зарбаи мањкаме
бар Муњаммад (с.) ва пайравонаш ворид оваранд.

Сарварони бани Ќурайза ба ишон гуфтанд: Шумо моро
ба коре дъават намудаед, ки мавриди писанди мост ва мо онро
мехоњем, аммо њамон тавре, ки шумо худ медонед дар ин љо
дар миёни мо ва Муњаммад (с.) паймон њаст, ки монеъ аз ин
амр мегардад, чун мо ба вай ањд додаем,ки дар як фазои
комилан мусоламатомез ва дур аз њар гуна душманї ва адоват
дар инљо зиндагї мекунем, то ба ин васила дар амн ва оромиш
ва итминон ба њаёти худ идома дињем. Шумо худ медонед, ки
ранги ин паймони мо бо вай њанўз нахушкидааст… Ва мо аз
он бим дорем, ки агар Муњаммад дар ин љанг пирўз шавад ба
хотири ин хиёнате, ки мо дар њаќќи вай муртакиб мешавем аз
мо чунон интиќом гирад, ки решаи мо аз Мадина барканад ва
ибрат барои дигарон мегардад.

Аммо сарварони бани Назир пайваста ишонро ба наќзи
ањд бо Муњаммад (с.) ва хиёнат ба вайро дар назарашон нек
љилва медоданд ва ба таъкид б онњо мефањмонданд, ки ишон
дар ин љанг баранда њастанд ва Муњаммад (с.) ва пайравонаш
шикаст хоњанд хўрд ва азму тасмимашонро бо ќудуми ин ду
лашкари неруманд ќавї месохтанд, то саранљом муваффаќ



312

шуданд, ки назари ононро таѓйир дињанд ва пуштибонии
онњоро низ касб намоянд. Њамон буд, ки Яњуди бани Ќурайза
ањди худ ба њазрати Расули Худо (с.)-ро наќл карданд ва
санадеро, ки дар ин иртибот ба имзо рсида буд, пора карданд
ва пайвастани худ ба ин ањзобро дар ин љанг эълон намуданд.
Ин хабар чун барќ дар миёни мусалмонон пањн шуд.

Лашкари Ањзоб Мадинаро дар муњосараи худ ќарор
доданд ва роњњои вуруди маводи хўрокї ба ин шањрро бастанд,
ва Њазрати Расули Худо (с.) чунон эњсос намуд, ки вай дар
миёни ду душман гир мондааст… Ќурайш ва Ѓатафон аз
беруни Мадина дар рўё-рўи мусалмонон ќарор гирифтаанд
ва бани Ќурайза аз аќиб дар дохили Мадина мунтазири фурсат
ва дастёбї бар мусалмонон аст..

Дар чунин фурсате мунофиќин ва мардумони заъифул
имон шурўъ ба пахш ва кашфи асроре намуданд, ки дар
нафсњои худ онро пинњон дошта буданд. Ишон мегуфтанд:
Муњаммад (с.) дирўз барои мо даст ёфтан ба ганљинањои Кисро
ва Ќайсарро ваъда медод ва акнун мо дар њолате ба сар
мебарем, ки њељ як аз мо ба љони худ мутмаин нест, ки бо амн
барои ќазои њољат ба сањро биравад. Ва даста – даста аз ишон
ба далели ин, ки дар хонањояшон сарпараст надоранд, ки аз
зану фарзандашон нигањдорї кунад ва агар љанг оѓоз ёбад
бани Ќурайза онњо њамла хоњад намуд ва онњоро ба асорат
хоњад бурд, аз назди Њазрати Расули Худо (с.) рухсат
гирифтанд ва сангарро тарк карданд. Ва ба љуз чандсад нафар
муъминони содиќ ва ростин дигар касе дар пиромуни њазрати
Паёмбар (с.с.) боќи намонд.

Дар яке аз шабњои муњосара, ки таќрибан бист рўз давом
кард Њазрати Расули Худо (с) ба Парвардигораш рўй овард
ва бо аљзуа ниёзи шадид аз Худои худ роњи наљот ва пирўзї
хост ва ба такрор ин дуъоро хонд: Худоё, ман ањду ваъдаи
туро мехоњам… Худоё ман ањду ваъдаи туро мехоњам…

Нуъайм ибни Масъуд дар ин шаб бар бистари худ аз пањлу
ба пањлўи дигар мегаштва њар ќадар кўшид, ки хоб равад,
вале хоб бар дидагонаш роњ наёфт. Лизо дидагони худ бар
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ситорагон дўхт, ки дар сафњаи осмони соф медурахшид ва
партавафканї менамуд… Дароз андешид… Ногањон худро
чунон ёфт, ки гўё инќилоб дар вай падид омада бошад, ў аз
худ пурсид: Эй Нуъайм туро чї шудааст?!

Чи омил туро аз сарзамини дурдаст, Наљд барои љанги ин
мард ва њамроњонаш ба ин љо овардааст!!?

Ту барои баргардонидани њаќќи салбшудае ва ё дифоъ аз
номус ѓасбшудае бо вай намељангї, балки омадаї, ки бидуни
шинохти кадом иллати маъруф бо ў биљангї … Оё барои
инсоне чун ту оќил ва андешаманд лозим аст, ки бидуни сабаб
ва илате касеро бикушад ва худ кушта шавад!!?

Нуъайм туро чї шудааст…
Кадом омил туро водоштааст, ки шамшери худро дар

баробари ин абармарди солењ, ки пайравони худро ба адлу
эњсон ва кўмак ба хешовандон амр мекунад, аз ниёми берун
орї ва бо вай биљангї?

Ва кадом омил туро водоштааст, ки њанљари худро дар
хуни поки асњоб ва ёрони вай, ки пайравии дини њаќ ва њидоят
намудаанд ѓўта дињї!!?

Ва ин гуфтугўї сахт ва душворе, ки дар миёни Нуъайм ва
нафси вай сурат гирифт ба он оварда расонд, ки ќотеъона бо
худ тасмим бигирад ва барои амалї сохтани он даст ба кор
шавад.

Нуъайм ибни Масъуд аз урдугоњи ќавми худ бо истифода
аз сиёњии шаб пинњон берун шуд, ва бо суръат худро ба њузури
Паёмбар (с.) расонд. Ваќте Њазрати Расули Худо (с) ўро дид,
ки дар пеши рўяш истодааст гуфт: Ту Нуъайм ибни Масъуд
њастї !?

Гуфт: Бале эй Њазрати Расули Худо (с)
Фармуд: Омили омаданат дар ин лањзаи шаб барои чист?!
Гуфт: Омадаам то шањодат дињам ба ин, ки љуз Аллоњ њељ

маъбуде нест ва ту банда ва Расули Худо њасти ва он чи, ки
аз назди Аллоњ бо худ овардаї, њаќ аст…

Баъд изофа намуд ва гуфт.: Эй Расули Худо (с), ќавми
ман аз мусалмон шуданам хабар надоранд..
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Њар хидмате бошад, ба ман амр фармо эй Расули Худо
(с).

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Ту дар миёни мо аз
ќавми худ як тан њастї, назди ќавми худ бирав ва агар тавони
худро аз мо канор гир, зеро љанг фиреб аст.

Гуфт: Эй Расули Худо чунин хоњам кард… Ва иншоаллоњ
коре анљом хоњам дод, ки мояи хушї ва фарањи ту гардад.

Нуъайм ибни Масъуд фавран назди бани Ќурайза рафт
ва ќабл аз он низ ба онњо рафоќат ва дўстї дошт, ба онњо
гуфт: Эй бани Ќурайза, шумо дўстии маро бо худ ва хайрхоњии
маро нисбат ба хеш хуб медонед.

Гуфтанд: Бале чунин аст, ва ту назди мо ба њељ кори баде
муттањам нестї.

Гуфт: Њолати Ќурайш ва Ѓатафон дар ин љанг ѓайр аз
њолате аст, ки шумо доред.

Гуфтанд: Чи тавр?!
Гуфт: Шумо дар инљо дар ватани худ ба сар мебаред ва

дар ин љо амвол ва фарзандон ва занонатон ба сар мебаранд
ва шумо наметавонед ин њамаро тарк гуфта ва ба љои дигар
биравед…

Аммо Ќурайш ва Ѓатафон ватани онњо људо буда ва амвол
ва фарзандон ва занонашон дар љои дигар ќарор доранд…
Онњо омадаанд, ки ба Муњаммад (с.) биљанганд ва аз шумо
хостанд, ки ањдатонро бо Муњаммад (с.) бишканед ва дар љанг
алайњи Муњаммад љониби онњоро бигиред ва шумо ба ин
хостаи онњо љавоби мусбат додед.

Агар онњо дар љанг алайњи вай ба пирўзї даст ёбанд, њамон
аст, ки онро барои худ ѓанимат шуморанд ва агар дар шикаст
додани вай комёб нашаванд њамон аст, ки бидуни кадом
хасора ба амн ва итминон ба ватани худ бар мегарданд ва
шуморо ба Муњаммад мегузоранд, то њар тавре, ки хоста
бошад, аз шумо интиќом гирад… Ва шумо хуб медонед, ки ба
танњоиятон наметавонед, ки дар муќобили Муњаммад коре
анљом дињед…

Гуфтанд: Дуруст гуфтї.
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Аммо њоло бигў, ки чи бояд бикунем, ки аз ин вартаи њалок
худро халос кунем?!

Гуфт: Ба назари ман савоб он аст, ки шумо то он ки
бузургонашонро назди худ ба сифати гаравгон нигањ надоред,
бо ишон дар ин љанг ширкат накунед ва ба ин тартиб шумо
метавонед дар љанг бо Муњаммад пирўз мешавед ва ё
љангљўёни шумо ва онњо комилан аз байн мераванд ва тамом
мешаванд…

Гуфтанд: Машварати хубе додї ва чї нек машварате ва
чї хуб насињате…

Баъд аз назди онњо баромада, назди Абусуфён ибни Њарб
сарлашкари Ќурайш омад ва гуфт: Эй љамъи Ќурайш! Шумо
хуб медонед, ки ба шумо чи ќадар хайрхоњ њастам ва ба
Муњаммад (с.) чї ќадар бадхоњ… Ман аз тафтишае хабардор
шудам ва лозим дидам, ки онро ба иттилоъи шумо расонам,
вале насињатам ба шумо ин аст, ки ин розро ба худ пинњон
доред ва онро аз сўи ман ба касе нагўед…

Гуфтанд: Мо ба ту ањд медињем, ки ба касе онро нахоњем
гуфт…

Гуфт: Бани Ќурайш ва аз душмании худ бо Муњаммад
(с.) пушаймон шуданд аз ин рў касони худро назди вай
фиристода гуфтанд, ки мо аз кардаи худ бо ту пушаймон
њастем… Ва тасмим гирифтем, ки дубора ба он ањду паймон,
ки карда будем баргардем ва роњи сулњ ва оштї бо ту
бикшоем.

Агар хоста бошї мо аз сардорон ва бузургони Ќурайш ва
Ѓатафон касони зиёдеро дастгир намуда ба дастат месупорем,
то онњоро сар занї. Ва он гоњ дар канори ту ќарор гирифта ва
бар алайњи ишон мељангем, то он ки ба ишон хотима дињї, ва
ишонро аз байн бибарї. Ва Муњаммад ба пешнињоди онон
љавоби мусбат додааст.

Аз ин рў, агар Яњуд касонеро назди шумо бифиристад ва
аз шумо хоњони гаравгонон аз бузургонатон шаванд њељ як
танро ба онњо гаравгон надињед…



316

Абусуфён гуфт: Ту чи хуб њампаймон њастї. Худованд
барои ту подоши нек дињад.

Баъд Нуайм аз назди Абусуфён баромад назди ќавми худ
бани Ѓатафон омад, ва ин њафњое, ки барои Абусуфён гуфта
буд, барои онњо низ баён дошт ва аз он чи, ки ишонро бар
њазар сохта буд онњоро низ барњазар сохт.

Абусуфён хост, ки бани Ќурайзаро ба ин наќшаашон
биозмояд, лизо писари худро назди онњо фиристод, то ба онњо
бигўяд: Падарам ба шумо салом фиристод ва гуфт: Мо аз
муњосараи тўлонї Мухаммад (с) ва ёронаш ба љон омадаем
ва мехоњем, ки бо Муњаммад љанги њалкунанда ба роњ
андозем, то худро аз вай халос кунем ва падарам маро назди
шумо фиристод то ба шумо хабар дињам, ки худро барои љанги
фардо омода созед.

Ба ў гуфтанд: Имрўз рўзи шанбе аст ва мо дар имрўз кор
мекунем ва дигар ин ки мо дар пањлуи шумо намељангем, то
он ки њафтод тан аз бузургони худ ва Ѓатафонро ба сифати
гаравгон ба мо надињед. Ва мо аз он бим дорем, ки агар љанг
бар саратон сахт тамом шавад, рў ба сўи диёри худ намуда
ва моро дар инљо бо Муњаммад танњо мегузоред то вай њар
тавре, ки хоњад аз мо интиќом бигирад. Ва шумо худ медонед,
ки мо дар он самте нестем, ки битавонем бо вай муќобала
кунем…

Ваќте писари Абусуфён ба сўи ќавми худ баргашт ва
шунидањои худ аз бани Ќурайзаро ба ишон њикоят намуд. Њама
ба як забон гуфтанд: сарафканда бод авлоди бўзинањо ва
хугњо… Ќасам ба худо агар аз мо гўсфандеро ба унвони
гаравгон бихоњанд ба онњо нахоњем дод…

Ба ин тарњи хеш Нуъайм ибни Масъуд тавонист, ки дар
пароканда сохтани суфуфи Ањзоб ва аз њам пошонидани онњо
наќши созандае ифо намояд…

Баъд Худованд чунон тундбоди шадидро ба онњо мусаллат
сохт, ки хаймањояшонро аз замин канд ва дегњояшонро
сарнагун сохт ва оташашонро хомўш кард ва чењрањояшонро
сиёњ намуд ва чашмњояшонро пур аз гарду ѓубор сохт… Ва
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чораи љуз бор бастан ва њаракат кардандар худ надиданд…
Њамон буд, ки дар сиёњи шаб минтаќаро ба касди диёри худ
тарк гуфтанд…

Ваќте мусалмонон шабро рўз карданд диданд, ки душман
бо истифода аз торикии шаб минтаќаро тарк гуфта ва фирор
намудааст. Њама такбиргўён гуфтанд: Алњамдуллил-лоњил-
лази насара абдању… Ва аъазза љундању… Ва њазамал Ањзобо
вањдању…

Ва Нуъайм ибни Масъуд мавриди эътимоди Њазрати
Расули Худо (с) ќарор гирифт. Ўро ба корњое муваззаф сохт
ва масулиятњои ба дўшаш гузошт ва дар пешгоњи вай
парчамњо барафрошт.

Ваќте рўзи фатњи Макка фаро расид ва Абусуфён ибни
Њарб дар гўшае истода ражаи дастањои лашкарњои
мусалмононро тамошо мекард, касеро дид, ки парчами
Ѓатафон ба даст дорад ва дар њаракат аст, рў ба сўи
њамроњони худ намуд ва гуфт: Ин шахс кист!?

Гуфтанд: Нуъайм ибни Масъуд
Гуфт: Ин шахс дар рўзи Хандаќ дар њаќќи мо чи амали

хубе анљом дод… Ќасам ба Худо дар он ваќт нисбат ба
Муњаммад чи ќадар душмани меварзид… Ва њоло ўро бубин,
ки дар пеши рўи вай парчами ќавмашро бардоштааст ва ба
љанги мо меояд..
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ХАББОБ ИБНИ АРАТ

Умму Анмори Њуазоъї ба бозори бардафурўшон дар
Макка рўй овард. Ў мехост барои худ ѓуломе харидорї кунад,
ки аз кораш истифода кунад ва аз дастовардаш бањра гирад.
Аз ин рў вай дар чењраи ѓуломоне, ки дар бозор ба хотири
фурўхтан оварда шуда буданд менигарист ва ба диќќат ба он
мутаваљљењ мешуд, дар нињоят нигоњаш ба писарбаччяаи
афтод, ки њанўз дар синни љавонї ќадам нагузошта буд. Вай
ўро сињатманд ва тандуруст ёфт ва осори наљобат ва асолати
сањроиро дар чењрааш дид, ки ин амр бештари раѓбати вайро
ба харидан ташвиќ менамуд. Њамон буд, ки ќиматашро
пардохт ва ўро гирифта бо худ бурд.

Ва дар асное, ки њар ду дар миёни роњ равон буданд Умми
Анмор ба ин писарбачча рўй гардонд ва гуфт:

Чи ном дорї?
Гуфт: Хаббоб.
Гуфт: Падарат чї ном дорад?
Гуфт: Арат
Гуфт: Аз куљо њастї?
Гуфт: Аз Наљд
Гуфт: Пас ту араб њастї?!
Гуфт: Бале, ман аз ќавми бани Тамим њастам.Гуфт: Чи

гуна дасти бардафурўшон ба ту расид, то туро ба Макка
оранд!!?

Гуфт: Ќабилае аз ќабилањои Араб ба рустои мо шабехун
заданд, њайвонотро ба ѓанимат бурданд, занон ва атфолро ба
асорат гирифтанд ва ман дар љумлаи ин љамъи писарбаччагон
будам, ки ба дасташон афтодам. Њамон буд, ки даст ба даст
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гаштам то он ки сарнавишт маро ба Макка овард ва дар дасти
ту афганд.

Умми Анмор ѓуломи худро назди оњангаре аз оњангарони
Макка гузошт то санъати шамшерсозї аз вай биомўзад.
Мудати замоне нагузашта, ки вай дар ин фан мањорати том
пайдо намуд ва онро хуб омўхт.

Ваќте Хаббоб бузург шуд ва ќувват ёфт, Умми Анмор
барои вай дўконеро ба иљора гирифт ва сомону олоти
оњангариро барояш харидорї намуд ва аз мањорат ва
кордонии вай дар сохтани шамшерњо истифода намуд ва ба
бањрагирї аз вай оѓоз кард.

Муддати замоне аз ин амр сипарї нашуда буд, ки вай дар
Макка шўњрати зиёде касб намуд ва ба хотири амонатдорї,
сидќ ва итќоне, ки дошт, мардум ба харидории шамшерњои
вай рўй оварданд.

Хаббоб бо вуљуди нављавонї бо аќли бузургон ва њикмати
пирамардон ороста буд. Ваќие аз кори худ фориѓ мешуд ва бо
худ танњо мемонд, дар бораи ин љомеъаи љоњиле, ки саропо
дар фасод ѓарќ шуда буд, меандешид ин њолати бад ва аз
љањолату гумроњї нобасомон, ки бар зиндагї арабњо соя
афканда буд ва худ яке аз ќурбониёни он ба њисоб мерафт,
сахт меандешид ва эњсоси нороњатї мекард.

Ба худ мегуфт: Ин шаби сиёњ њатман поён хоњад ёфт. Ва
орзуи он менамуд, ки кош умраш дароз бошад, то поёни ин
сиёњиро бо тобиши нури њидоят назорат кунад.

Интизории Хаббоб чандон тўл накашид, чун иттилоъ ёфт,
ки тобиш аз ин нуре, ки вай интизории онро дошт, аз дањани
љавоне аз љавонони бани Њошим, ки Муњаммад ибни
Абдуллоњњ ном дорад, сар задааст.

Њамон буд, ки худро назди вай расонид. Ваќте њарфњояш
шунид, дар гўши дили вай асар афканд ва гумшудаи худро
ёфт.

Дасти худро ба вай дароз намуда гуфт: Ашњаду анло илоња
иллаллоњу ва ашњаду анна Муњаммадан абдуњу ва Расулуњ.
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Ва ба ин тартиб ў шашумин нафар буд, ки дар рўи замин
ба вай имон овард. Њаббоб Исломи худро аз њељ кас пўшида
надошт. Дере нагузашта, ки хабари имон овардани вай ба
Умми Анмор расид ва оташи хашм дар дилаш афтод ва ѓазабу
кин дар нињодаш фаввора зад. Лизо бародараш Сибоъ ибни
Абдулъуззоро бо худ гирифт ва љамъи дигаре аз љавонони
Хузоъа низ ба ин ду пайвастанд ва њама якљо шуда назди
Хаббоб рафтанд, диданд, ки вай машѓули кору бори худ аст…
Сибоъ ба вай рўй оварда гуфт: Дар бораи ту хабаре шунидем,
ки боварамон намеояд.

 Хаббоб гуфт: Чї хабаре?
Сибоъ гуфт: Овоза аст, ки ту аз дини худ баргаштаї ва аз

ин марди њошими табор пайравї намудаї.
Хаббоб бо бисёр оромї изњор дошт. Ман аз дини худ

барнагаштаам, балки ман ба Худованди Воњид ва Лошарик
имон овардаам. Ва аз ин бутњое, ки шумо ба парастиши он
пардохтаед, даст кашидаам ва ба рисолати Муњаммад ибни
Абдуллоњњ имон овардаам.

Њамин ки њарфњои Хаббоб дар гўши Сибоъ ва њамроњонаш
расид, њама якдам бар вай њамла бурданд ва ба лату кўби
вай шурўъ карданд ва бо лаѓат ўро заданд ва бо њар чизе, ки
ба дасташон афтод ўро њадаф ќарор доданд. То он, ки аз
шиддати зарб бењуш бар замин афтод ва хун аз баданаш љори
шуд…

Хабари Хаббоб ва мавло хонумаш дар миёни мардуми
Макка чун оташ дар миёни њезум афтод !!! Ва мардум аз ин
љуръати вай дар њайрат афтоданд, чун ќабл бар ин нашнида
буданд, ки њељ як аз пайравони Муњаммад дар миёни мардум
истода ва мусалмонии худро ошкоро ва бењарос ошкор намояд.
Ин мавќеъи шуљоъонаи Хаббоб бузургони Ќурайшро такон
дод, чун дар хаёлашон намегузашт, ки оњангаре чун оњангари
Умми Анмор, ки на ќавме дораду на ќабилае, ки аз вай дифоъ
кунад, то ин њад љуръат ёбад, ки дар миёни онњо истода дини
Муњаммадро эълон кунад ва худоёнашонро ботил ва дини
обої ва аљдодиашонро ба боди масхара гирад ва ба ин тартиб
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султа ва њайбати Ќурайшро тавњин намояд ва онро беањмият
талќин кунад. Хаббоб донист, ки ин мавќифи вай чи паёмадњое
хоњад дошт ва чї азобњои дардноке дар интизори ўст… Ќурайш
дар ин пешбинии худ хато накарда буд, чун љуръати Хаббоб
бисёр аз ёрони њазрати Расули Худо (с)-ро ба он дошт, то дини
худро эълон намоянд. Њамон буд, ки ба по хостанд ва калимаи
њаќро яке паи дигаре эълон намуданд.

Бузургони Ќурайш, ки дар раъси онњо Абусуфён ибни
Њарб, Валид ибни Муѓира ва Абуљањл ибни Њишом ќарор
дошт дар назди Каъба љамъ шуданд ва дар бораи Муњаммад
ва даъваташ ба бањс нишастанд ва перомуни амри вай бо њам
музокара намуданд. Ишон дарёфтанд, ки кори Муњаммад боло
гирифта ва бо гузашти њар рўз пайравони тоза барои худ
меёбад. Бинобар ин, тасмим баон гирифтанд, ки пеш аз он, ки
ин амр ба марњилаи хатарнок бирасад чораи он кунанд ва ба
ин манзур ба ќароре омаданд, ки њар ќабила бояд ба касони
хештан, ки дини Муњаммадро пазируфтаанд фишор оварад
ва ўро чунон саркўб созад, ки ибрат барои дигарон гардад ва
то он њад бояд вайро азоб дињад, ки ё аз дини љадидаш
баргардад, ё он, ки дар зери азобу шиканља љон дињад.

Дар асоси ин ќарор бар Сибоъ ибни Абдулъуззо ва ќавми
вай лозим омад, ки ишон бояд дар таъзиби Хаббоб кўтањї
накунанд ва ба њар андозае, ки аз дасташон ояд ўро шиканља
дињанд…

Аз ин рў ваќте чошти рўз мешуд ва шуоъњои сўзони офтоб
заминро ба оташпора мубаддал месохт, Хаббобро ба батњои
Макка берун мекарданд ва либосњояшро аз тан мекашиданд
ва зирењњои оњанин ба танаш менамуданд ва аз ў обро манъ
мекарданд ва ўро дар зери офтоб мегузоштанд, то аз шиддати
гармї худ ба љон ояд ва онгоњ рў ба вай намуда мегуфтанд:
Дар бораи Муњаммад чї мегўї?

Вай дар љавоб мегуфт: Муњаммад бандаи Худо ва
Паёмбари ўст. Барои мо дини њидоят ва њаќро ба армуѓон
овардааст, то моро аз торикињои куфр ва ширк берун намуда
ва ба сўи нури тавњид ва имон даъват кунад…
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Ваќте ин њарфи вай мешуниданд ва сахтї ва муќовамати
ўро медиданд, боз ба лату кўбаш мепардохтанд ва бо лаѓат
бар сару рўяш мезаданд ва ба ў мегуфтанд: Дар бораи Лоту
Узро чї назар дорї?

Дар љавоб мегуфт: Лоту Узро бути гунгу каранд, ки на
зарар расонда метавонанд ва нафъеро ба касе ба бор меоранд.
Боз сангњои доѓро оварда ва бар пушти вай менињоданд, то
он ки равѓан аз миёни шонањояш љорї мешуд.

Умми Анмордар сангдилї бар Хаббоб, камтар аз
бародараш Сибоъ набуд. Вай рўзе Њазрати Расули Худо (с)-
ро дид, ки аз пеши дўкони Хаббоб гузар намуд ва њарфе бо
вай гуфт. Аз дидани вай оташи хашм дар дилаш афрўхта шуд.
Њамон буд, ки њар рўз ба дўкони Хаббоб меомад ва оњани
доѓшударо аз кўраи оташ мегирифт ва онро дар фарќи сараш
менињод ва аз шиддати дарди он бењуш меафтод ва Хаббоб
бар алайњи Умми Анмор ва бародараш Сибоъ дуъои бад
мекард.

Ваќте Њазрати Расули Худо барои ёрони худ иљозаи њиљрат
ба Мадинаро дод Хаббоб худро барои сафар омода сохт,
магар хуруљи вай аз Макка сурат ваќте гирифт, ки Худованд
дуъои вайро, ки дар њаќќи Умми Анмор намуда буд, иљобат
кард.

Умми Анмор ба чунон сардарди шадиде мубтало шуд, ки
назири онро касе надида буд. Вай аз шиддати дард чунон
фарёд мекашид, ба гунае, ки сагон фарёд зананд.
Фарзандонаш дар њар љо дар паи табибон шуданд, то
модарашонро аз ин дард наљот дињанд. Ба онњо гуфта шуд, ки
вай бењбуд нахоњад ёфт, магар он, ки сарашро ба оташ доѓ
кунанд…

Њамон буд, ки сари вайро бо оњан доѓ мекарданд, ки дар
асари дарди он сардардиашро фаромўш мекард.

Хаббоб баъд аз муддати бисёр тўлоние аз азобуа шиканља
дар сояи риъоят ва мењмондории Ансор дар Мадина андаке
роњати ёфт ва дар љивори Њазрати Расули Карим (с) дилаш
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ором гирифт ва чашмаш рўшанї ёфт ва дар ин љо дигар њељ
амале набуд, ки зиндагии софи вайро тира созад.

Вай бо Њазрати Расули Худо дар Бадр њузур ёфт ва дар
тањти парчами вай љангид… Ва низ њамроњ бо он њазрат (с)
дар љанги Уњуд ширкат кард. Худованд чашми вайро ба
дидани Сибоъ ибни Абдулъуззо бародари Умми Анмор, ки ба
дасти Њамза ибни Абдулмуталлиб зада шуда ва дар хоку хун
дасту по мезад, рўшан сохт…

Вай умри дарозеро пушти сар нињод ва то поёни хилофати
хулафои рошидин дар ќайди њаёт буд ва дар сояи риъоят ва
сарпарастии онон аз ќадру манзалати хос бархўрдор буд.

Рўзе Хаббоб ба њузури Умар ибни Хаттоб дар ањди
хилофаташ дохил шуд. Њазрати Умар ўро боло нишонд ва сахт
аз вай ќадрдонї намуд ва гуфт: Њељ кас љуз ту – (ѓайр аз Билол)
сазовори ин андоза ќадрдонї нест. Баъдан аз сахттарин њолоти
азобу шиканљаи мушрикин пурсид. Вай аз љавоб додан њаё
намуд, ваќте ба илтиљо аз вай пурсид, чодари худро аз пушт
дур кард ва Умар чунон осори захмеро дар пушти вай дид, ки
сабаби нафраташ гардид ва гуфт: Ин азобро ба ту чї гуна
расонда шуд?

Хаббоб гуфт: Мушрикон барои ман њезумро
барафрўхтанд то он ки ба оташпора мубаддал гардад. Баъд
либосњояшро аз тан берун сохтанд ва маро ба рўи он оташ
кашиданд то он, ки гўштњоям аз устухон људо шуда бар замин
афтод ва оташ хомўш нагардид то он даме, ки оби баданам
таровид ва бар сари он рехт…

Хаббоб дар бахши охири умраш баъд аз фаќру нодории
тўлонї чунон марди ѓанї ва сарватманд шуд ва тилло ва нуќра
ба даст овард, ки дар хаёлаш намегузашт… Магар вай дар
ин мол ва сарват ба гунае тасарруф намуд, ки дар хаёли касе
намегунљид… Вай дирњам ва динори худро дар як гўшаи
хонааш бидуни ќулфу калид, бидуни бастан ва мањќам кардан
менињод ва мардумони ниёзманд аз фуќаро ва масокин он
мавзеъи хонаашро медонистанд ва меомаданд ва бидуни иљоза
ва суол њар андоза, ки мехостанд бо худ мегирифтанд ва
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мерафтанд. Ва бо вуљуди ин гуна љавонмардиву саховат аз
он бим дошт, ки Худованд ўро ба ин мол муњосаба кунад ва
ба сабаби он азобаш дињад.

Ёронаш аз вай њикояте намуда ва гуфтаанд: Мо аз Хаббоб
дар беморие, ки баон аз дунё рафт аёдат намудем, гуфт: Дар
ин гўшаи хона њаштод њазор дирњам аст, ќасам ба Худо, њаргиз
сари он баста накардам ва соилеро аз он манъ нанамудам ва
баъд гирист…

Ба ў гуфтанд, омили гирят чист?
Гуфт: Ба хотири он мегирям, ки ёронам аз ин дунё рафтанд

ва чизе аз подоши худро дар ин дунё дарнаёфтанд ва ман зинда
мондам ва ин андоза мол дар ихтиёр дорам, аз он тарсам, ки
ин мол подоши ин аъмолам ќарор нагирад.

Ваќте Хаббоб ба љивори рањмати Парвардигораш
пайваст, њазрати амирулмўъминин Алї ибни Абитолиб бар
сари ќабраш истод ва гуфт: Худованд Хаббобро рањмат кунад,
вай бораѓбат Исломро пазируфт ва бо раѓбат роњи њиљрат дар
пеш гирифт ва муљоњид зист… Ва Худованд њаргиз зоеъ
насозад аљри касеро, ки амали неку кард.
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РАБЕЪ ИБНИ ЗИЁД

Шањри Мадина рузњои мотами рењлати халифаи аввал
њазрати Абубакри Сиддиќро пушти сар менињод… Ва њар рўз
љамъиятњои анбўње аз ќабилањо ба њузури халифаи дуввум
Умари Форуќ ба Мадина омада ва байъати худро мабни бар
итоъат ва фармонбардорї аз вай дар сахтї ва осонї эълон
медоштанд…

Дар яке аз рўзњо њайате аз Бањрайн бо њайатњои дигар
бар њузури Амирулмуъминин омад. Њазрати Форуќ
ризвонуллоњи алайњ шавќ дошт сухани мулоќоткунандагони
худро ба диќќат бишнавад то шояд дар сухани онон матлабе
ёбад ё бар мавъизаи болиѓ даст ёбад ва ё андешаи муфидеро
суроѓ намояд ва ё насињате барои Худо ва Расул ва ё китобаш
бошад ва ё нафъе бар оммаи мусалмонон дар он ёбад, ки ўро
дар анљоми масъулияташ ёрї дињад.

Њамон буд, ки ба иддае аз њозирин иљоза дод гуфтањо ва
назароти худро баён кунанд. Њељ кадоми онон матлабе баён
надошт, ки таваљљуњи халифаро ба худ љалб намояд ва ё
ќобили арзиш ва ањмият бошад.

Баъд рўй ба сўи марде намуд ва дар вай умеди хайр ва
корої намуд ва ба вай ишора намуд ва гуфт: Гуфтание агар
дорї, бифармо. Он мард баъд аз њамду санои Худо гуфт: Ту
эй Амирулмўъминин зимоми умури ин умматро ба даст
нагирифтаї магар ин, ки Худованд хостааст, ки туро ба ин
амр мавриди озмоиш ва ибтилои худ ќарор дињад. Бинобар
ин, дар амре, ки ба ту супурда шудааст, аз Худо битарс ва
бидон, ки агар гўсфанде дар каронаи Фирот роњ гум кунад,
дар рўзи ќиёмат дар мавриди он мавриди савол ќарор хоњї
гирифт. Аз шунидани ин сухан Умар сахт гирист ва гуфт: Аз
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ваќте, ки халифа шудаам то њол њељ кас чун ту бо ман чунин
сухани рост нагуфтааст, пас ту кистї, ки ин њарфи рост ба
ман гуфтї?!

Гуфт: Ман Рабеъ ибни Зиёди Њорисї њастам.
Фармуд: Бародари муњољир ибни Зиёд ?
Гуфт: Бале.
Вакте маљлис хотима ёфт, Умар ибни Хаттоб њазрати Абу

Мусои Ашъариро ба њузур хост ва гуфт: Ањволи Рабеъ ибни
Зиёдро ба диќќат бароям баррасї кун, агар вай марди ростин
бошад, ман дар вай хайри зиёдеро мебинам ва моро дар ин
масъулият ёри хоњад расонд. Ўро ба вазифае муќаррар соз ва
ањволашро бароям бинавис.

Аз ин рўз муддати замони зиёде сипари нашуда буд то он,
ки Абумусои Ашъарї бинобар амри халифа лашкареро барои
фатњи Манозир дар сарзамини Ањвоз омода сохт ва дар ин
лашкар Рабеъ ибни Зиёд ва бародараш Муњољирро низ шумил
кард.

Абумусои Ашъарї шањри Манозирро муњосаро кард ва
љангњои шадидеро алайњи бошандагони ин сарзамин ба роњ
андохт, ки назири он камтар дида шудааст.

Мушрикин чунон размиданд ва ќањрамонињои аз худ
нишон доданд, ки дар фикри њељ кас нагузашт, ва шумори
куштагони мусалмонон аз њад гузашт. Дар ин ваќт, ки
мусалмонон бо ањли Ањвоз мељангиданд, моњи Рамазон буд.

Ваќте Муњољир бародари Рабеъ ибни Зиёд мушоњида кард,
ки теъдоди куштагон дар суфуфи мусалмонон аз њад
гузаштааст азми он намуд, ки худро дар роњи Худо ќурбон
созад ва ризои Аллоњро касб кунад. Њамон буд, ки худро
мумиё кард ва кафан пўшид ва ба бародараш васият намуд.

Рабеъ назди Абумусо рафт ва гуфт: Муњољир тасмим
гирифтааст, ки худро рўзадор дар роњи Худо ќурбон кунад ва
ту худ медонї, ки фишори душман бар мусалмонон аз як тараф
ва шиддати рўза аз сўи дигар он ќадар онњоро хаста кардааст,
ки тасмими љангашонро ба заъф мубаддал гардонида ва аз
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хўрдани рўза пурра ибо меварзанд. Бинобар ин, коре бикун,
ки аз ин њолат наљот ёбем.

Њамон буд, ки Абумусои Ашъарї дар миёни лашкар истод
ва фарёд зад: Эй љамъи мусалмонон, ман бар њар марди
рўзадор ќасам ёд кардаам, ки ё рўзаи худ бихурад ва ё он ки
аз љанг худдорї намояд ва он гоњ худ љоме аз об бигрифт ва
нўшид, то мардум ба пайравї аз вай рўзаи худро ифтор
намоянд.

Ваќте Муњољир ин њарфи ўро бишнид, ќатрае аз об нўшид
в гуфт: Ќасам ба Худо ман ин обро аз боби ташнагї
нанўшидаам, аммо хостам ба ин кори худ ќасами амири худро
ба љо орам. Ва баъд шамшер аз найём бар кашид ва сафњои
душман кушуд ва худро дар миёни онњо зад ва бидуни тарсу
њарос ба њар тараф шамшер мезад, то он, ки шамшерњои
душман аз њар сў ўро дар зери зарбати худ ќарор дод ва
нињоятан ўро шањид сохтанд. Ва онгоњ сари вай бибриданд ва
бар фарози мушарраф бар сањнаи љанг онро насб карданд.

Ваќте Рабеъ ба сўи сари бародараш назар афканд, гуфт:
Хушо ба њоли ту ва чи хуб анљоми хотима. Ќасам ба Худо
иншоаллоњ интиќоми ту ва куштагони мусалмононро аз ишон
хоњам гирифт.

Ваќте Абумусо дид, ки бо шањодати бародараш чи
мусибати бузург домангири Рабеъ ва дарёфт, ки њисси
интиќомљўии вай аз душман акнун ба чї њадде расидааст
зимоми сарварии лашкарро ба вай бигзошт ва худ барои
фатњи Сус ба роњ афтод.

Рабеъ ва лашкараш чун тўфон бар мушрикин њамла
бурданд ва дар сангарњои онон ба гунаи харсангњое, ки сел
дар чуќурињо меандозад, рехтанд. Сафњояшонро дарњам
кубиданд ва ќувваташонро ба заъф мубаддал сохтанд. Њамон
буд, ки Худованд Манозирро ба дасти Рабеъ ибни Зиёд
баќувват ва зўр фатњ намуд. Вай љангљўёни ишонро ба куштан
ва зану фарзандонашонро ба асорат гтрифт ва молу
дороиашонро ба ?анимат бурд.
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Ситораи бахт ва кавкаби иќболи Рабеъ ибни Зиёд баъд аз
љанги Манозир тулўъ намуд ва овоза ва шўњраташ дар њар
љо печид. Ва ў яке аз роњбарони пештоз ва баланд овоза
гардид,ки корнамоињои бузургро аз худ ба љо гузошт.

Ваќте мусалмонон азми фатњи Сиистон намуданд ќиёдати
лашкарро ба вай супурданд ва амиди он намуданд, ки
Худованд пирўзиро ба дасти вай насиби мусалмонон намояд.

Рабеъ ибни Зиёд бо лашкари зафарманди хеш равонаи
диёри Сиистон шуд, ин кишвар фосилае бас тўлонї дошт, ки
њайвоноти тезгоми сањрої аз тай намудани он ољиз буд.

Дар роњ ба минтаќае расиданд,ки Рустоќи Золик ном дошт,
ки дар марзи Сиистон мавќиъият дорад. Ин шањр дорои
ќалъањои мустањкам ва ќасрњои зебо ва њосилоти фаровон ва
меваљоти рангоранг буд.

Ин лашкари њушманд ќабл аз он ки ба Рустоќи Золик
бирасанд љосусњои худро ба он љо ирсол фиристоданд. Ва
дарёфт, ки мардуми он маш?ули сару сомон бахшидан ба
љашнанд, ки интизори онро доранд. Ва фаро расидани
љашнашонро интизор шуд то он ки дар шаби љашнашон
бехабар аз онон бар онњо шабехун зад ва шамшерро бар
сарашон мусаллат сохт ва ба зўрї ин шањрро аз дасташон
гирифт. Аз ишон бист њазорро каниз ва ?улом гирифт ва
раисашон дар дасташ асир афтод.

Дар миёни ин асирон ?уломеро ёфтанд, ки мутаъаллиќ ба
ин раис буд ва сесад њазор динор дошт, ки барои мавлои худ
онро љамъоварї намуда буд, то онро ба ў супорад. Рабеъ ба
вай гуфт: Ин пулро аз куљо гирифтї?!

Гуфт: Аз яке аз дењањои мутаъаллиќ ба оќоям.
Гуфт: Оё як дењаи мутааллиќ ба вай њар сол ин андоза

молро ба ў мепардозад?!
Гуфт: Бале.
Гуфт: Ин чї тавр мумкин аст?!
Гуфт: Ба дами белњо ва нўги досњо ва араќи љабини мо.
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Ваќте љанг поён ёфт, ин раисро ба мањзари Рабеъ њозир
сохтанд, то аз вай бихоњад,ки дар бадали пардохти фидя худро
халос кунад.

Лизо ба ў гуфт: Туро ваќте дар бадали фидя озод мекунам,
ки барои мусалмонон фидяи зиёде бипардозї.

Гуфт: Чї ќадар бипардозам?
 Гуфт: Ман ин найзаро дар рост мемонам, баъд тилло ва

нуќраро бар сари он бирез то он ки ин найзаро бипўшонад.
 Гуфт: Дуруст аст.
Гуфт: Дуруст аст. Баъд андўхтањои худро чї аз тилло ва

нуќра берун овард ва он ќадар бар сари он найза рехт то он
ки найза дар миёни тилло ва нуќра нопадид шуд.

Баъд Рабеъ ибни Зиёд бо лашкари зафарманди хеш ба сўи
Сиистон пешравї намуд ва ќалъањо яке паи дигар ба сони
суќути баргони дарахт тавассути бодњои фасли тирамоњ дар
зери суми аспонаш суќут мекард.

Ва мардумони шањру дењ ба истиќболашон шитофтанд ва
сарафканда ва хозеъ пеш аз он, ки шамшер бар фарози
гарданњояшон фуруд ояд, аз вай хоњони амон шуданд то он
ки ба Заранљ маркази Сиистон расиданд.

Чун ба он љо расиданд, диданд, ки ањли он худро барои
рўёрўй бо ишон омода месозанд. Ва дастањои љангиро аз њарсў
барои ин њадаф ба марказ даъват намудаанд ва кўмакњо аз
њар сў ба ишон дар њоли сарозер шудан аст ва тасмим бадон
гирифтааст, то њамлаи мусалмононро аз ин шањри бузург дафъ
кунад ва пешравии вайро ба Сиистон ба њар ќимате, ки бошад
боздорад.

Баъд љанги шадиде дар миёни тарафайн сурат гирифт,ки
куштањои зиёде ба љо гузошт ва њељ як аз тарафайн аз додани
талафоти бењад даре? наварзид.

Аввалин аломайњањои пирузии мусалмонон дар он
намудор гашт, ки сардори ин ќавм ки мардум ўро бо ном
Парвиз ёд мекарданд лозим дид, ки љињати мусолања худро
назди Рабеъ расонад ва то он ваќт ин шахс њанўз дорои нерўи
ќобили мулоњаза буд. то ба ин кор тавониста бошад барои
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худ ва мардуми хеш як силсила имтиёзот ба даст орад ва бо
шартњо ба хусус аз ин љанг даст бардод. Аз ин рў, вай
намояндагони худро назди Рабеъ фиристод, ки ба ў фурсати
мулоќот дињад, то пиромуни сулњ бо вай ба гуфтугў нишинад.
Њамон буд, ки Рабеъ таќозои ўро пазируфт.

Рабеъ ба афроди худ дастур дод, ки љоеро барои истиќболи
Парвиз омода созанд ва ба онњо амр кард, ки атрофи
мањалеро, ки ин ду сарлашкар бо њам дидор мекунанд, бо
љасадњои кушташудаи форсњо пур созанд… Ва низ амр кард,
ки дар ду тарафи љодае, ки Парвиз аз он убур мекунад љусањои
дигаре аз форсњоро ба сурати пароканда ва номуназзам
бияндозанд.

Рабеъ ќади баланд ва гардани барафрошта ва чењраи сиёњ
дошт ва азимљусса буд, ки дар нафси бинанда руъбу тарс
меофарид.

Ваќте Парвиз ба њузури вай дохил шуд аз шиддати хавф
бозуњояш меларзид ва аз дидори куштагон тарс саросари
вуљудашро фаро гирифта ва љуръати худро комилан аз даст
дода буд ва ёрои он накард,ки ба Рабеъ наздик шуда бо вай
даст ба даст салом кунад. Ва танњо бо чанд калимаи шикаста
ва нафаси сўхта матолибро баён дошт ва барои сулњ намудан,
ки њазор ?уломро дар њоле, ки бар сари њар кадомашон љоме
аз тилло бошад, ба вай бидињад. Рабеъ ин пешнињодро
пазируфт ва бо Парвиз сулњ намуд.

Рўзи баъди он Рабеъ ибни Зиёд дар њоле, ки ин ќофилаи
бузург аз ?уломон дар пешопеши вай мерафт ва мусалмонон
садои такбиру тањлил баланд карда буданд, дохили шањри
Занљ, маркази Сиистон шуд… Он рўз яке аз рўзњои таърихї
буд, ки Худованд фатњ ва пирўзиро насиби мусалмонон сохта
буд.

Аз он ваќт ба баъд Рабеъ ибни Зиёд шамшери барањна
дар дасти мусалмонон буд, ки тавассути он бар зидди
душманон мељангиданд ва шањрњоро яке паи дигар фатњ
менамуданд ва вилоятњоро ба дасташон месупурданд, то он
ки зимоми умур ба бани Умаййа такя кард. Њамон буд, ки
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њазрати Муъовия ибни Абусуфён ўро ба сифати волии Хуросон
муќаррар намуд… Аммо вай ба ин вилоят розї набуд… Ба
хусус ин норизоятии вай нисбат ба ин вазифа ваќте афзун ёфт,
ки Зиёд ибни Абињ яке аз волиёни баландпояи бани Умайя
нома ба вай фиристод ва гуфт: «Амирул мўъминин Муъовия
ибни Абусуфён ба ту амр намудааст, ки тилло ва нуќрае, ки
аз ?аниматњои љангї ба дастат омадааст, барои байтулмоли
мусалмонон бифармо, ва баќия њар чи, ки њаст, онро дар миёни
муљоњидон таќсим намо»…

Вай дар љавоб ба ў навишт: «Ман дар китобуллоњи азза
ва љалла ѓайри он чиро ёфтам, ки ту маро баон ба забони
амирулмўъминин амр намудаї».

Баъд дар миёни мардум фарёд зад, ки фардо биёед ва
?аниматњоятонро бигиред… Баъд хумси ин ?аноимро ба
дорулхилофа дар Димишќ фиристад…

Ваќте рўзи љумъае, ки баъди ин нома фаро расид, Рабеъ
ибни Зиёд бо либоси сафед ба намоз баромад ва барои мардум
хутбаи љумъаро хонд ва гуфт : «Эй мардум ман аз ин зиндагї
хаста шудаам. Аз ин рў, ман дуъо мекунам ва шумо омин
бигўед.

Баъд дуъо кард: Худоё агар ба ман хайреро ирода
намудаї, пас маро ба назди худ бихоњ ва дерам магузор…

Офтоби он рўз њанўз ?уруб накарда буд, ки дуъояш иљобат
гардид ва Рабеъ ибни Зиёд ба љавори рањмати Парвардигораш
пайваст.
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АБДУЛЛОЊЊ ИБНИ САЛОМ

 Њусайн ибни Салом яке аз уламои номвари яњуд дар
Мадина буд. Ањли Мадина бо вуљуди ихтилофе, ки дар мазоњиб
ва адёнашон доштанд, ўро такдир ва икром мекарданд.

 Ин шахс дар миёни мардум ба таќво ва парњезгорї ва
сидќу росткорї маъруф буд.

 Њусайн зиндагии ором ва сода дошт ва дар айни замон
марди ќотеъ ва дурандеш буд:

Як бахшро дар каниса барои ваъз ва ибодат… Ва бахши
дигарро дар бо?и мутаъаллиќ ба худаш сипарї мекард ва ба
ислоњ ва пайванди дарахтон мегузаронид.

 Ва бахши саввумро барои мутолиъаи Таврот ва ёд
гирифтани ањкоми дин тахсис дода буд.

 Вай њар ваќте, ки Тавротро мехонд ва ба мавзўъе, ки
зуњури Паёмбари охируззамонро дар Макка башорат медод
рўбарў мешуд, дар муќобили он ба дарозо меандешид. Ў
авсофи ин Паёмбарро, ки беъсати ўро интизорї мекашид, бо
диќќат баррасї мекард ва бисёр хушњол буд, ки ин паёмбар
зодгоњи худро, ки дар он ба рисолат мабъус мегардад, тарк
гуфта ва Ясрибро њиљратгоњ ва маскани худ мегирад сахт
хушњол ва масрур буд.

 Ў ваќте ин ахборро мехонд ва ё ба хотираш мегузашт, ки
паёмбаре дар ин наздикињо мабъус мегардад, орзу мекард, ки
кош умрам дароз мебуд, то ќудуми ин Паёмбари
охируззамонро ба чашми сар бубинад ва бо дидораш
саъодатро касб кунад ва аввалин касе бошад, ки ба вай имон
оварад.

 Худованд дуъои Њусайн ибни Саломро иљобат намуд ва
барояш умри дарозе бахшид, то он ки ин Паёмбари њидоят ва
рањмат мабъус гардид… Ва барояш муќаддар сохт, ки
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дидорашро касб кунад ва шарафи сўњбаташро дарёбад ва ба
њакќи Худованд барояш нозил намуда имон орад.

 Мо акнун риштаи суханро ба худи Њусайн ибни Салом
мегузорем, то њикоят ва достони имон овардани худро ба мо
ќисса намояд, чун худи вай ба мавзуъ бењтар огоњї дорад ва
хубтар матлабро барои мо бозгў мекунад.

 Абдуллоњњ ибни Салом гуфт: Ваќте аз зуњури Хазрати
Расулуллоњсалалоњу алайхи ва саллам огоњ шудам шурўъ ба
бозпурсї ва касби иттилоъ аз ному насаб ва сифат ва замон
ва маконаш намуд. Ва ман ин авсоф ва хусусиятњоро бо
пешгўињое, ки дар китоби мо аз вай шуда буд, татбиќ
мекардам, то он ки ин њама сифатњо ва шартњоро дар вай
ёфтам ва ба нубувваташ яќин њосил шуд. Баъд ин амрро аз
яњуд пинњон доштам ва забони худ аз њарф задан перомуни ин
амр нигањ доштам… То он ки Њазрати Расули Худо
(саллаллоњу алайњи вассалам) Маккаро ба ќасди Мадина тарк
гуфт.

 Вакте вай ба Ясриб расид ва ба Ќубо поин шуд, марде рў
ба мо намуд ва бо садои баланд дар миёни мардум ќудуми
вайро дар Мадина эълон кард. Ман дар он лањза бар сари
дарахти хурмо будам ва дар он кор мекардам ва аммаам
Холида духтари Њорис дар зери ин дарахт нишаста буд.
Њамин ки ин хабарро шунидам фарёд задам: Аллоху Акбар…
Аллоњу Акбар.

Ваќте аммаам садои такбири маро шунид ба ман гуфт:
Худованд туро ба маќсад расонад…

Ќасам ба Худо агар кудуми Мусо ибни Имронро
мешунидї, болотар аз ин коре намекардї…

Ба вай гуфтам: Эй амма, ќасам ба Худо ин шахс њамоно
бародари Мусо ибни Имрон аст ва бар дини вай мабъус
гардида буд, вай низ баон рисолат ёфтааст…

 Андаке хомўш монд ва баъд гуфт: Оё ин њамон
паёмбарест, ки шумо барои мо мегуфтед, ки рисолати анбиёи
пешинро тасдиќ менамояд ва рисолати Худованд тавассути
вай ба итмом мерасад.?!

 Гуфтам: Бале…
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 Гуфт: Пас ин…
 Баъд дарњол ба хузури Њазрати Расули Худо (саллаллоњу

алайњи ва саллам) рафтам, дидам, ки мардум бар дарвозааш
издињом доранд. Ман низ худро дар ин издињом задам то он
ки худро ба вай наздик сохтам.

 Аввалин њарфе, ки ман аз вай шунидам ин буд:
 Эй мардум саломро ривољ созед.
 Ва таъом бидињед… Ва дар шаб дар њоле, ки мардум ба

хоб рафтаанд намоз бихонед ва ба хубї ва саломатї дохили
бињишт мешавед…

 Ба дидаи тањќиќ ба вай нигаристам ва чашми хеш аз
дидораш комгор сохтам, то он ки маро яќин ба он омад, ки
чењраи вай чењраи марди дурў?гўро намемонад.

 Баъд худро ба вай расонидам ва калимаи шањодат
хондам: Ашњаду анло илоња иллаллоњу ва ашњаду анна
Муњаммадан расулуллоњ.

 Рў ба сўи ман намуд ва гуфт: Номат чист?
 Гуфтам:Њусайн ибни Салом.
 Фармуд : Балки Абдуллоњњ ибни Салом.
 Гуфтам: Дуруст аст, Абдуллоњњ ибни Салом… Ќасам ба

зоте,ки туро ба њаќ мабъус гардонидааст дўст надорам, ки
баъд аз ин рўз ?айр аз ин номро дошта бошам.

 Баъдан аз назди Расули Худо ба хона баргаштам ва
њамсару фарзандон ва ањли хонаводаи худро ба Ислом даъват
кардам. Њамаи ишон ба даъватам лаббайк гуфта, Ислом
оварданд ва амаам Холида, ки пиразани солхўрдае буд, низ
њамроњашон имон овард…

 Баъд ба онњо гуфтам: Мусалмон шудани худро аз яњуд
пинњон доред, то он ки бароятон иљозат дода нашавад, њарфе
ба онњо нагўед!!!

 Гуфтанд: Дуруст аст.
 Баъд ба њузури Њазрати Расули Худо баргаштам ва ба ў

гуфтам: Эй Расули Худо, Яњуд ќавми бўњтонгар ва осианд…
Ва ман мехоњам, ки сарони онњоро ба њузури худ бихо ва маро
назди худ њуљрае аз њиљрањоят махфї дор ва баъд ќабл аз он,
ки аз мусалмон шудани манн хабардор шаванд, дар мавриди
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маќом ва манзалати ман аз ишон савол кун ва сипас онњоро
ба Ислом даъват намо.

Чун ман медонам, ки ваќте ишон аз мусалмон шуданам
иттилоъ ёбанд маро ба айбњое муттањам месозанд ва аз њар
гуна бўњтон ва бадгўї нисбат ба ман даре? намеварзанд.

Њамон буд, ки Њазрати Расули Худо маро дар яке аз
утоќњояш дохил кард ва баъдан ишонро ба њузур хост ва ба
мусалмон шудан ташвиќашон намуд. Ва имон оварданро ба
ишон мањбуб љилва дод ва онњоро ба ёди матолибе овард, ки
дар китобњояшон перомуни Паёмбари охируззамон омадааст.

Ишон бо вай дар амри њаќ ба муноќаша ва гуфтугў
пардохтанд. Ваќте аз имон овардани ишон ноумед гардид, ба
онњо гуфт: Њусайн ибни Салом дар миёни шумо чї маќом ва
манзалате дорад?

Гуфтанд: Ў мавлои мо ва мавлозодаи мо ва олими мо ва
олимзодаи мост. Фармуд: Чї фикр мекунед, ки агар вай имон
орад, шумо низ имон хоњед овард?

Гуфтанд: Њаргиз вай чунин накунад… Худованд ўро аз
мусалмон шудан нигоњ дорад. Баъд ман ба њузурашон
баромадам ва гуфтам: Эй љамъи яњуд аз Худо битарсед ва он
чиро, ки Муњаммад овардааст, ќабул кунед. Ќасам ба Худо,
ки шумо хуб медонед, ки вай Паёмбари Худост ва ному
авсофаш дар Тавроте, ки дар даст доред, навишта шудааст.

Ва ман шањодат медињам, ки вай Паёмбари Худост ва ба
вай имон меоварам ва рисолаташро тасдиќ мекунам ва ман
вайро мешиносам…

Гуфтанд: Дурў? гуфтї, ќасам ба Худо, ту бадбахтарини
мо ва чоњили мо ва чохилзодаи мо њастї ва њељ айбе набуд
магар он, ки маро ба он муттањам сохтанд.

Ба Њазрати Расули Худо гуфтам: Оё ба ту нагуфта будам,
ки яњуд ќавми бўњтонгар ва дурў?гў ва хиёнатпеша аст?

Абдуллоњњ ибни Салом чун ташнаи об ба Ислом рўй овард
ва дилбохта ва муштоќи Ќуръон шуд ва њамеша забонаш ба
хондани ояти Ќуръон маш?ул буд. Ва он ќадар ба Њазрати
Расули Худо алоќа гирифт, ки чун сояаш дар канори вай равон
буд…



336

Ва худро барои амалкарде, ки вайро дохили бињишт созад,
омода сохт, то он ки Њазрати Расули Худо ўро ба бињишт
башорат дод, чунон муждае, ки дар миёни сањобаи киром пахш
гардид…

Барои ин башорат њикояте њаст, ки Ќайс ибни Уббода ва
?айра онро ривоят кардаанд.

Рови мегўяд: Ман дар як њалќа аз њалќањои илм дар
масљиди Њазрати Расули Худо-(салаллоњу алайњи ва саллам)
дар Мадина нишаста будам. Дар ин њалќа олиме нишаста буд,
ки нафси одамї аз дидораш шод мешуд ва ќалб ба
њамнишиниаш унс мегирифт. Ин шайх ба мардум суханони
ширин ва дилнишин мегуфт. Ваќте вай аз љой бархост мардум
гуфтанд: Касеро хуш ояд,ки ба марди аз ањли бињишт бингарад,
бояд ба ин шахс тамошо кунад.

Гуфтам: Ин шахс кист?!
Гуфтанд: Ин шахс Абдуллоњњ ибни Салом аст.
Ба худ гуфтам: Аз паи вай хоњам рафт. Чун дар паи ў

шудам, то љое рафт, ки наздик буд аз Мадина берун шавад ва
баъд дохили манзили худ шуд.

Ман аз вай иљозаи духул хостам, бароям иљозаи духул
дод ва гуфт: Эй бародарзода чи њољате дорї?

Гуфтам: Ваќте аз масљид берун шудї аз мардум шунидам,
ки дар бораи ту мегуфтанд: Касеро хуш ояд, ба марде аз ањли
бињишт бингарад, бояд ба ин шахс тамошо кунад. Њамон буд,
ки аз паи ту шудам то рози ин сухан дарёбам ва то бидонам,ки
ту аз ањли бињиштї.

Гуфт: Эй фарзанд Худованд худ ба ањли бињишт огоњ аст.
Гуфтам: Дуруст аст…Аммо њарферо, ки мардум дар бораи

ту гуфтанд њатман сабабе дорад?
Гуфт: Сабаби он ба ту хоњам гуфт.
Гуфтам: Сабабашро бароям бигў, Худо туро хайр

бидињад.
Гуфт: Дар замони Њазрати Расули Худо (салаллоњу алайњи

ва салом) дар асное, ки ман шабе хобида будам дар хоб дидам,
ки марде наздам омад ва гуфт: Бархез аз љой. Аз љой
бархостам. Дастам бигрифт дидам, ки дар дасти чапам роњест.
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Ќасд намудам, ки ба он равам… Ин мард ба ман гуфт: Ин
роњро бигзор, ки роњи ту нест. Ва чун ба тарафи ростам
нигаристам, дидам, ки роњи рост ва мустаќим аст ва ба ман
гуфт: Ба ин роњро бирав… Ман ин роњ гирифта рафтам то он
ки ба бўстоне расидам, ки хеле васеъ ва бузург, сарсабз ва
шодоб, дилкаш ва дилрабо буд. Дар миёни ин бўстон сутуме
буд, ки кундааш дар замин ва сараш то аъмоќи осмонњо рафта
ва дар нињояти он њалќае буд аз тилло.

Ин мард ба ман гуфт: Бар ин сутун боло шав.
Гуфтам: Боло шуда наметонам.
Ходиме омад ва маро ба он боло кард ва бар он боло

рафтам, то он ки ба сари ин сутун расидам ва он њалќаро ба
њарду дасти худ гирифтам ва пайваста ба ин њалќа овезон
будам, то он ки шаб рўз шуд.

Ваќте субњ шуд, ба њузури Паёмбари Худо (салаллоњу
алайњи васаллам) омадам ва хоби худ ба вай њикоят намудам.
Вай гуфт: Аммо ин роњ, ки ту дар тарафи чапи худ дидї ин
тариќи асњоби шимол аз ањли дўзах аст.

Ва аммо он роње,ки дар тарафи рости худ дидї, он роњи
асњоби ямин аз ањли бињишт аст…

Аммо ин бўстоне, ки зоњири он дилрабої мекард, њамоно
Ислом аст…

Ва аммо ин сутуне, ки дар васати ин бо? ќарор дошт ин
сутуни дин аст…

Ва ин њалќа њамоно урватул вусќо аст…
Ва пайваста ба он мутамассик хоњї буд, то он ки аз ин

дунё биравї.
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БИСМИЛЛОЊИР РАЊМОНИР РАЊИМ

СУРОЌА ИБНИ МОЛИК

Дар яке аз субњгоњон Ќурайшиён хавфзада ва њаросон аз
љой бархостанд ва дар бошишгоњашон овоза шуда буд, ки
Муњаммад (с.) бо истифода аз торикии шаб, Маккаро тарк
гуфтааст. Сарварони Ќурайш ин хабарро нобоваркарданї
талќин намуданд… Аз ин рў, ба љустуљуи вай ба њар хона аз
хонањои Бани Њошим сар заданд ва дар пайи дарёфти вай
хонањои ёронашро кофтуков карданд. То он кї ба хонаи
Абубакр омаданд. Асмоъа духтари њазрати Абубакри Сиддиќ
аз хона берун шуд. Абуљањл ба вай гуфт:

Эй духтарак, падарат куљост? Асмоъа љавоб дод:
Намедонам, ки вай акнун дар куљост.

Абуљањл дасти худ баланд кард ва силии сахте ба рўйи
вай зад, то он ки гўшвораш ба замин афтод.

Ќурайшиён ваќте яќин карданд, ки Муњаммад (с) Маккаро
тарк гуфтааст, девонавор дар пайи вай шуданд. Ва касонеро,
ки дар пайгирї мањорат доштанд, омода сохтанд, то роње, ки
Муњаммад (с) ба он рафтааст, мушахас созанд. Ва он гоњ худ
њамроњ бо ишон дар пайи љустуљўи вай баромаданд.

Ваќте ба ѓори Савр расиданд, пайшиносон ба онњо
гуфтанд, ки шахси мавриди назаратон ба ин ѓор
надаромадааст. Ва ин пайшиносон дар њарфи худ барои
Ќурайш хато накарда буданд. Чун Муњаммад (с) ва соњибаш
Абубакр дар дохили ин ѓор њузур доштанд ва Ќурайш бар
сари онњо истода буданд. То он љойе, ки њазрати Абубакр
поњои ин мардумро бар сари худ медид, кї њаракат
менамуданд. Лизо ашк аз чашмонаш берун шуд… Њазрати
Расули Худо (с) ба дидаи муњаббат ва итминон ва итоб ба вай
нигарист.
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Њазрати Абубакри Сиддиќ оњиста дар гўши њазрати
Расули Худо (с) гуфт: Ќасам ба Худо, ки ба хотири худ
намегирям, вале аз он љињат мегирям, ки мабодо азияте
муттаваљењи ту шавад.

 Њазрати Расули Аллоњ (с.) бо итминон ба вай гуфт: Эй
Абубакр, ѓамгин машав, Худо бо мост.

Њамон буд, ки Аллоњ таъоло дар ќалби Абубакр оромиш
ва сукунро афканд. Ва аз ин лањза ба баъд бо итминон ба
ќадамњои ин мардум нигарист. Ва баъд гуфт: Эй Расули Худо
(с) агар яке аз ишон ба зери пойи худ назар кунад, моро хоњад
дид. Њазрати Расули Худо (с) ба вай фармуд: Эй Абубакр, ба
касоне, ки саввуми ишон Худо бошад, чї гумон дорї ?!!
(Матлаб ин, ки мо ду нафар танњо нестем, њамроњи саввум
Худованд аст ва Худованд бо мост ва андеша макун).

Дар ин ваќт буд, ки садои љавонеро шуниданд, ки ба
Ќурайш мегуфт:

Биёед, бар сари ѓор биравем, то дохили онро бингарем.
Умайя ибни Халаф бо тамасхур ба вай гуфт: Оё ин

анкабутро намебинї, ки бар дањани ѓор ошёна сохта аст ?!!
Ин ошёни анкабут баёнгари он аст, ки пеш аз валодати

Муњаммад (с) дар ин љо ошёна сохтааст.
Абуљањл гуфт: Ба назари ман Муњаммад (с) ва ёронаш аз

ин љо чандон дур нестанд ва њарфњои моро мешунаванд. Ва
корњои моро мебинанд, ки чи мекунем. Аммо сењри вай бар
чашмони мо парда афканда ва моро кўр сохтааст.

Ќурайш аз дастёбї бар Муњаммад (с) даст набардошт ва
аз азми худ мабнї бар пайгирии вай барнагашт. Бино бар ин,
дар миёни ќабилањое, ки дар роњи Макка ва Мадина ќарор
доштанд, эълон кард, ки њар кас Муњаммад (с)-ро зинда ва ё
мурда ба ишон таслим дињад, сад шутури норро ба унвони
љоиза дарёфт хоњад дошт.

Суроќа ибни Молики Мадлаљї дар яке аз толорњои ќавми
худ дар Ќудайд, ки дар наздикии Макка ќарор дошт, ба сар
мебурд. Дар ин асно яке аз намояндагони Ќурайш ба њузури
ишон дохил шуд ва онњоро аз мавзўъи љоизаи Ќурайш дар
бадали дарёфти Муњаммад (с) иттилоъ дод ва хотирнишон
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сохт, ки њар касе агар мурда ва ё зиндаи Муњаммад (с)-ро
биоварад, ин сад шутури норро ба унвони љоиза дарёфт хоњад
кард.

Ваќте Суроќа хабари ин сад шутури норро шунид, бетоб
шуд ва хирсу озаш ўро ба пайгирї ва дарёфти Муњаммад (с)
хонд. Аммо худро бурдбор гирифт ва њарфе аз дањонаш берун
нашуд, то тамаъ ва њирси дигаронро ба дарёфти Муњаммад
(с) тањриќ накунад. Ва ин хабарро зоњиран бо бисёр хунсардї
талќин намуд.

 Ва ќабл аз он, ки Суроќа аз љои худ бархезад, касе аз
ќавмњояш бар маљлис дохил шуд ва гуфт: Ќасам ба Худо
акнун се тан аз пеши рўям гузаштанд ва гумони ѓолибам он
аст, ки ишон Муњаммад (с), Абубакр ва роњбаладашон буда
бошад.

Суроќа гуфт: На чунин нест. Онњо фалон ва фалон
касонанд, ки шутурашонро гум кардаанд ва дар пайи љустуљўи
онњо баромадаанд.

Ин мард гуфт: Шояд чунин бошад ва баъд хомўш гардид…
Баъд Суроќа андак даранг кард, то бархостанаш њисси

кунљковии њозирини маљлисро барнаангезад.
Ваќте мардум ба мавзўъи дигар машѓул шуданд, Суроќа

оњиста худро аз маљлис кашид ва ба суръат ба хонаи худ рафт
ва оњиста ба канизи худ гуфт, ки асплашро пинњон аз чашми
мардум аз дења берун карда ва дар фалон водї онро баста
монад. Ва ба ѓуломи худ амр кард, ки силоњашро омода сохта
ва оњиста ва пинњон аз аќиби хонањои дења берун созад, то
њељ кас ўро набинад ва онро дар љойи наздик ба асп бигузорад.
Суроќа зирењи худро ба тан кард, ва силоњи худро ба шона
овехт ва бар зини асп савор шуд ва бо суръат ба роњ афтод, то
Муњаммад (с) –ро ќабл аз ин ки дигарон дарёбанд, дастгир
намуда ва љоизаи Ќурайшро ба даст орад.

Суроќа ибни Молик яке аз пањлавонони номии ќавми худ
буд. Ќади барафрошта дошт ва гардани ѓафс. Ва дар
пайшиносї ўро мањорати том буд ва бар пайомадњои њавлноки
роњ фавќулодда сабур ва бурдбор.
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Илова бар ин ў марди њушёр, оќил, адиби суханвар ва
шоири ширинзабон буд ва аспаш асолати зот дошт. Дар асное,
ки Суроќа роњњоро ба суръат тай мекард, ногањон пойи аспаш
лаѓжид ва ба замин афтод. Вай ин њодисаро барои худ фоли
бад гирифт ва гуфт: Ин чї њол аст? Хок бар сари чун ту аспе…
Ва он гоњ бар аспаш савор шуд ва ба роњ афтод. Магар боз
чанд ќадаме ба пеш норафта, ки пойи аспаш лаѓзид ва ба замин
афтод ва бадфолиаш нисбат ба ќабл афзун гардид. Ќасди он
намуд, ки баргардад. Агар њирсаш ба дарёфти сад шутур
намебуд, њатман бармегашт.

Суроќа аз љойе, ки аспаш лаѓжида буд, чанд ќадаме ба
пеш нанињода буд, ки чашмаш ба Муњаммад (с) ва ёраш
афтод. Даст ба камон бурд то Муњаммад (с)-ро њадаф гирад,
ки дасташ љо ба љо хушк монд. Ва аз сўи дигар пойњои аспаш
дар замин фурў рафтан гирифт ва дуде аз миёни ду дасти аспаш
бархост ва чашми асп ва соњибашро фаро гирифт. Ваќте аспро
ба пеш тохт, дид, ки поњои аспаш чунон дар замин кўбида
шудаанд, ки гўё бо мехњои оњанин ўро дар замин мех карданд.
Баъд ба њазрати Расули Худо (с) ва ёраш рў оварда, бо садои
њазин ва пур аз илтимос аз ишон хост: Эй, ин ду тан мусофири
роњ! Аз Парвардигоратон бароям бихоњед, ки поњои аспамро
аз замин халос кунад.

Ва ман ба шумо ањд медињам, ки ба шумо коре нахоњам
дошт… Ва аз азияти худ даст хоњам кашид.

 Њазрати Расули Худо (с) ба ў дуо намуд ва Худованд
поњои аспашро рањо кард. Аммо дере нагузашт, ки тамаъаш
дубора ба љўш омад. Ва аспи худро ба пеш ронд. Дар ин бор
поњои аспаш беш аз пеш дар замин фурў рафтан гирифт. Ин
бор низ бо истиѓоса ба ишон фарёд зад ва гуфт: Тўша ва матоъ
ва силоњам азони шумо бод.

Инњоро аз ман бигиред ва ман бароятон ањд медињам, њар
касе, ки аз пайи шумо ояд,онњоро баргардонам.

Ишон ба вай гуфтанд: Мо ба тўша ва силоњи ту эњтиёљ
надорем, аммо мардумро аз пайгирии мо баргардон.

Баъд њазрати Расули Худо (с) барояш дуо кард ва поњои
аспаш боз шуд.
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Ваќте азми баргашт намуд фарёд зад: Андаке биистед, ки
бо шумо њарфе дорам. Ќасам ба Худо аз ман коре сар нахоњад
зад, ки бар зараратон бошад.

Гуфтанд: Аз мо чї мехоњї ??!
Гуфт: Ќасам ба Худо ай Муњаммад (с) маро имон ба он

аст, ки дини ту њатман зафар хоњад ёфт ва кори ту боло хоњад
гирифт. Аз ин рў барои ман ањд бидењ, ки агар дар даврони
салтанат ва подшоњии ту оям, маро иззату икром кунї… ва
ин ањд бароям бинавис…

Њазрати Расули Худо (с) Абубакри Сиддиќро амр кард,
ки чунин ањдеро барои вай бинависад. Њазрати Абубукри
Сиддиќ ин ањдро бар сафњаи устухоне бинавишт ва барояш
дод.

Ваќте ќасди баргашт намуд, њазрати Расули Худо (с) ба
вай гуфт: Эй Суроќа, агар даствонањои Кисроро ба даст
андозї, чї тавр?!

Суроќа ба тааљуб гуфт: Кисро ибни Њурмуз.
Фармуд: Бале, Кисро ибни Њурмуз. Суроќа ба аќиби худ

баргашт, дид, ки мардоне чанд ба ќасди дастёбии њазрати
Расули Худо (с) дар њоли роњ паймудаанд. Чун ишонро бидид,
ба онњо гуфт: Ба љойи худ баргардед, ман ќабл аз шумо њељ
роњ намонд, магар он, ки худро ба он расондаем ва асаре аз
вай наёфтам. Ва шумо хуб медонед, ки њељ касе ба андозаи
ман дар шинохти асари роњ мањорат надорад. Њамон буд, ки
њамаи ишон баргаштанд.

Баъд вай саргузашти худро дар иртибот ба њазрати
Муњаммад (с) ва ёраш Абубакри Сиддиќ аз мардум пинњон
дошт, то он, ки яќин намуд, ки ин ду акнун ба љой амне дар
Мадина расида ва аз таљовузи Ќурайш худро мањфуз
доштаанд. Дар чунин фурсате хабари онњоро пахш кард. Ваќте
Абуљањл аз саргузашти Суроќа бо Муњаммад (с) хабар шуд,
ўро марди тарсу ва буздил хонд. Ва аз ин ки чунин фурсати
тиллоиро аз даст додааст, ўро ба боди маломат гирифт.

Суроќа дар љавоб гуфт:
Эй Абулњакам, агар ту маро дар он њолат медидї, ки поњои

аспам дар замин фурў рафта буд, њатман ба яќин медонистї,
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ки Муњаммад (с) Пайёмбарест ростин ва чи касе метавонад
бо чунин Пайёмбари ростин муќовимат кунад.

Рўзњо сипарї шуд ва моњњо гузашт. Акнун ин Муњаммад
(с), ки ду рўз овора ва бепаноњ дар торикии шаб аз Макка
берун шуд, имрўз сарафрошта ва фотењ дар њоле, ки њазорон
тан ба гирди вай њамроњ бо шамшерњои дурахшанда ва
найзањои тобони худ гирди вайро гирифта, дохили Макка
мешуд.

Ва имрўз ин сарварони мутакаббир ва сардорони
гарданфарозе, ки дар тўли зиндагониашон зулм ва
барбариятро раво медоштанд, сарафканда ва бадњол ба вай
рў меоварданд ва аз вай илтимоси афв ва бахшиш менамоянд,
ки бо ишон аз гузашт ва нармї кор гирад ва ба ў мегўянд: Бо
мо чї хоњї кард?!!

Њазрати Расули Худо (с) бо гузашти Пайёмбаронаи худ
ба онњо мегўяд: Биравед, шумо њама озод њастед.

Дар чунин фурсате Суроќа ибни Молик маркаби худро
орост ва дар њоле, ки он ањдро ки дањ сол ќабл аз вай гирифта
буд, дар даст дошт, ба сўи њазрати Расули акрам ба роњ афтод,
то Исломи худро дар пеши вай эълон намояд.

Суроќа гуфт: Ба њузури Пайёмбар (с.с.) дар Љайрона (номи
љойест дар миёни Макка ва Мадина ва ба Макка наздик аст)
дар миёни дастае аз љанговарони Ансораш дохил шудам.
Ишон бо ќундоќи найзањояшон маро ба аќиб мезаданд ва
мегуфтанд: Дур шав, дур шав, чї мехоњї?

Ман пайваста сафњояшонро мекушодам, то он ки худро
ба њазрати Расули Худо (с) дар њоле, ки бар шутураш савор
буд, наздик сохтам. Ва навиштаашро ба даст гирифта баланд
намудам ва гуфтам: Эй Расули Худо (с)… Ман Суроќа ибни
Молик њастам ва ин њамон нома аст, ки ту худ ба ман дода
будї. Њазрати Расули Худо (с) ба ман гуфт: Эй Суроќа, ба
ман наздик шав.. Имрўз рўзи вафо кардан ва некирасонї аст.

Њамон буд, ки ба вай наздик шудам ва Исломи худро дар
пешгоњаш эълон намудам ва аз хайр ва некиаш истифода
бурдам.
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Аз мулоќот ва дидори Суроќа ба њазрати Пайёмбар (с.с.)
њанўз чанд моње сипарї нашуда буд, ки Худованд Расули
худро ба љивори рањмати хеш хонд.

Суроќа ба вафоти њазрати Пайёмбар (с.с.) сахт андўњгин
шуд. Ва он рўзро ба ёд овард, ки ба хотири ба даст овардани
сад шутур, тасмими ќатли вайро гирифта буд. Ва акнун тамоми
шутурњои дунёро бо як нохуни ќатъшудаи пойи њазрати Расули
Худо (с) баробар намекунад.

Ва пайваста ин башорати њазрати Расули Худо (с)-ро
такрор мекард, ки ба ў гуфта буд: Чї тавр эй Суроќа, агар
даствонањои Кисроро ба даст кунї?!

Ў бидуни шакку тардид яќин ба он дошт, ки рўзе
даствонањои Кисроро ба даст хоњад кард. Муддатњо гузашт
ва замонњо сипарї шуд, то он ки хилофат ба њазрати Умари
Форуќ такя кард. Ва лашкари мусалмонон дар ањди
фархундаи вай бар кишвари Форс роњ кушуд. Ва чун гўфон
бар дару диёри он вазидан гирифт.

Лашкари мусалмонон ќалъањоро яке баъди дигаре фатњ
ва лашкарњоро яке пайи дигаре шикаст дода, тољу тахтњоро
сарнагун сохт. Ва ѓаноим ва амволи зиёдеро ба даст овард,
то он ки Худованд ба дасти ин лашкар зимоми мамлакат аз
дасти ишон бигрифт ва ба касони дигар онро супурд.

Дар яке аз охирин айёми хилофати њазрати Умар (а),
паёмоварони Саъд ибни Абиваќќос ба Мадина расиданд ва
њазрати халифаро ба футуњоти муслимин мужда доданд. Ва
њумси панљяки ѓаниматњоро, ки Худованд ба ѓанимати
мусалмонон дароварда буд, њамроњ бо хештан ба байтулмоли
мусалмонон оварданд. Ваќте ин ѓаноимро дар пеши рўи
њазрати Умар гузоштанд, бо тааљуб бадон нигарист…

Дар миёни ин ѓаноим тољи Кисро, ки бо анвоъи љавоњироти
ќимат ва дурњои ноёб зинат ёфта буд ва либосњое, ки бо торњои
тиллої бофта шуда ва саршонае, ки бо љавоњирот музайян
гардида ва даствонањое, ки назири онро касе надидааст шомил
буд.

Њазрати Умар бо асое, ки дар даст дошт ин ганљњои
гаронбањоро тагурў мекард ва баъд ба пиромунаш назар
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афканд ва гуфт: Мардуме, ки ин ганљинањоро ба мо фиристода,
мардумони амин будаанд.

Њазрати Алї, ки дар ин ваќт њузур дошт гуфт: Эй
амирулмуъминин, чун худат иффат пеша намудї, лизо
раъиятат низ иффат намудаанд… Агар худат амин намебудї,
онњо низ амин намебуданд.

Дар ин ваќт буд, ки њазрати Умари Форуќ, Суроќа ибни
Моликро ба њузур хост ва пироњан ва изор ва љома ва
наълайни Кисроро ба вай пўшонид ва шамшерашро ба
гарданаш овехт ва камарбандашро дар миёнаш баст. Ва тољи
Кисроро бар сараш нињод ва њарду дастбанди зебояшро дар
дасти ў намуд. Дар чунин фурсате мусалмонон наъраи такбир
баланд карда гуфтанд: Аллоњ Акбар… Аллоњ Акбар… Аллоњ
Акбар… Баъд њазрати Умар рў ба Суроќа намуд ва гуфт: Бањ,
бањ… Ин аъробии пойлуч аз бани Мудлиљро нигар, ки тољи
Кисро ба сару даствонаи вай ба даст дорад!!

Баъд сари худ ба сўи осон баланд кард ва гуфт:
Эй Парвардигор, ту ин молро аз Пайёмбарат, ки нисбат

ба ман назди ту мањбубтару зиёдтар аз ман назди ту ќадр дошт
боз доштї. Ва онро аз Абубакр, ки аз ман назди ту мањбуб ва
зиёдтар аз ман назди ту ќадр дошт, боздоштї. Ва акнун, ки
онро бар ман лозим дидї, ба ту аз он паноњ мељўям, ки бо
гузоштани ин миннат ва додани он ба ман маро ба иќоби худ
мубтало созї. Баъд ќабл аз он ки аз љойи худ бархезад, онро
дар миёни мусалмонон таќсим намуд.
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ФИРЎЗИ ДАЙЛАМЇ

Ваќте Њазрати Расули Худо (с) аз њаљљатулвадоъ баргашт,
ба беморие мубтало шуд ва хабари бемориаш дар гўшаву
канори љазираи Араб пахш гардид. Асади Анасї дар Яман,
Мусайлимаи каззоб дар Ямома, Тулайњаи Асадї дар
сарзамини Бани Асад аз дини Ислом баргаштанд. Ва ин се
тан аз мудаъиёни козиб иддио намуданд, ки гўё ишон аз тарафи
Худованд ба ќавми хеш ба рисолат мабъус шудаанд, ба гуное,
ки Муњаммад (с) ба Ќурайш мабъус гардидааст.

Асвади Анасї, ки марди коњин ва дар сењру чашмбандї
дасти дароз дошт, дорои чењраи сиёњ ва њайкали ќавї ва
инсони бадкор буд.

Илова бар ин ў марди фасењ буд, ки бо баёни сењромезаш
мардумро тањти таъсири њарфњои худ меовард. Ва бо аќлњои
мардум бозї мекард. Ва бо ботили худ хештанро барояшон
њаќ љилва медод. Ва мардумони соњибнуфузро бо молу мансаб
ва љоњу маќом тамаъ меандохт. Ў дар пеши рўи мардум, рўи
барањна берун намешуд, балки бар рўи худ ниќоб меафканд
ва он гоњ дар мањзари мардум зоњир мешуд, то ба ин васила
њайбат ва виќори худро бештар ба мардум нишон дињаду
њаќиќат ва рози нухуфтаи худро аз мардум бипўшонад.

Дар он рўзгор ќудрат ва сулутаи мусалмонон дар Яман
ба дасти Абно ва дар раъки онњо Фирўзи Дайламї ёри њазрати
Расули Худо (с) ќарор дошт.

(Абно-номест, ки бар љамъе аз мардумоне итлоќ мешавад,
ки падаронашон аз форсњобошад, ки кишвари худро ба ќасди
Ямон тарк гуфта ва модаронашон арабанд).

Калон ва бузурги «Абно» Бозон буд, ки дар ваќти зуњури
Ислом зимоми умури Яманро бо супориши Кисро императори
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Форс ба даст дошт. Ин шахс ваќте сидќи даъвати њазрати
Расули Худо (с) ва ањдофи олии вайро бидид, аз итоати Кисро
сар печид ва њамроњ бо ќавми хеш ба дини Ислом Мушарраф
гардид. Њамон буд, ки њазрати Расули Худо (с) ўро ба њамон
подшоњие, ки дошт, нигањ дошт ва бар ин вазифаи хештан
идома дод, то он ки андак ќабл аз зуњури Асвади Анасї вафот
кард.

Аввалин мардуме, ки ба даъвати Асвади Анасї лаббайк
гуфт, ќавмаш Бани Мазњиљ буд. Вай њамроњ бо ќавми хештан
бар Санъо њамла кард ва волии он «Шањр ибни Бозон»-ро ба
ќатл расонид ва њамсараш Озодаро ба никоњ гирифт.

Ва баъд аз Санъо ба нуќоти дигар њамла намуд. Ва дар
пайи њамлањои кўбандаи вай, манотиќи зиёде ба даъваташ
лаббайк гуфта ва бо суръати чашмгире даъваташ интишор
ёфт. Ва аз њудуди Њазрамут то Тоиф ва аз Бањрайн то Ањсо
ва Аданро дар тањти тасарруфи худ даровард.

Яке аз авомили муассире, ки мардумро ба фирефтани
њарфњояш водошт, њамоно зиракї ва њушёрии камназири вай
буд. Ў барои пайравони худ чунон талќин намуда буд, ки гўё
фариштае ба вай вањй нозил мекунад. Ва ўро аз умури ѓайб
хабар медињад.

Вай ин гумони ѓалати худро аз тариќи баъзе љосусњои худ
амалан ба мардум нишон медод. Ба тавре, ки онњоро ба
манотиќи дурдаст мефиристод, то ахбор ва гузоришоти
нуњуфта ва мпўшидаи мардумро кашф ва ба мушкилоташон
итилоъ њосил кунанд ва орзў ва омоле, ки мардум дар синањои
худ нигоњ доштаанд, худро воќиф созанд, ва он гоњ пинњонї
ин иттилоъотро ба вай расонанд.

Њамон буд, ки вай њар соњиби њољатро бо њар њољате, ки
дошт, мулоќот мекард. Ва њар соњиби мушкилро ба њалли
мушкилаш дидор менамуд. Ва барои пайравони хеш чунон
умури аљибу ѓариберо нишон медод, ки аќлњо аз дидани он
дар њайрат меафтод.
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То он ки кораш боло гирифт ва даъваташ дар миёни
мардум чунон гкстариш ёфт, ба гунае, ки оташ дар миёни коњ
афтад.

Ваќте хабари муртад шудани Асвади Анасї ва њамлаи
вай бар Яман ба њазрати Расули Худо (с) расид, дањ тан аз
ёронашро њамроњ бо номањое унвонї асњоби собиќинаш дар
Яман, ки бар онњо умеди хайр дошт, фиристод.

Ва дар он номањо аз ишон хоста буд, ки бо ќотеъият ва
имондорї ба поён додани ин фитна даст ба кор шаванд ва аз
њар василаи мумкин дар наљоти мардум аз фитнаи Асвади
Анасї истифода намоянд.

Њамин, ки номањои њазрати Расули Худо (с) ба ёронаш
расид, ишон бидуни чуну чаро ба он лаббайк гуфта ва ба амалї
намудани он иќдом намуданд. Файрўзи Дайламї дар ќабули
ин матолиб дар пешопеши њамаи онњо ќарор дошт ва акнун
мо риштаи суханро ба худи вай медињем, то моро дар љараёни
ин рўйдод ќарор дињад.

Фирўз гуфт: Ман ва касони дигаре, ки аз Абноъ бо ман
буданд, лањзае дар њокимияти дини Аллоњ тардид накардаем.
Ва лањзае дар ќалби мо тасдиќи ин душмани Худо-Асвади
Ансї-хутур накардааст. Балки мо мунтазири лањзае будем,
то дар он битавонем бар ин душмани Худо њамла барем ва ба
њар василаи мумкин мардумро аз фитнаи вай наљот дињем.

Аммо ваќте номањои њазрати Расули Худо (с) ба ман ва
соири асњоби собиќин ба Ислом расид, ин азми моро мањкам
сохт ва тасмими моро ќувват бахшид. Ва њар кадом аз мо ба
по хест ва дар љињати худ даст ба кор гардид.

Асвади Аисї дар натиљаи футуњот ва пешравињое, ки
дошт, маѓрур шуд. Бинобар ин, бар ќумандони лашкари худ
Ќайс ибни Абди Яѓус барошуфт ва бар вай такаббур варзид.
Ва дар муомилааш бо вай таѓийри равия дод. Аз ин такаббур
ва ошуфтани вай Ќайс эњсоси хатар намуд ва аз интиќом ва
љабарути вай бар нафси хештан мутмаъин нашуд. Лизо ман
ва амузодаам Дозо назди вай рафтем ва паёми њазрати
Паёмбар (с)-ро ба вай расонидем ва аз вай таќозо кардем, ки
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бояд њар чи зудтар ба кори вай пойин дињад ва барояш фурсат
нагузорад, ки субњро шом созад. Њамон буд, ки Худованд
синаи вайро ба ќабули ин таќозои мо кушуд ва рози вай ба мо
бигуфт. Ва моро чунон пиндошт, ки гўё кўмаке њастем, ки
Худованд аз осмон бар вай фуруд оварда бошад.

Ва мо се тан бо њам ањду паймон намудем, ки аз дохил
бар зидди ин муртади ќаззоб даст ба кор мешавем ва
бародаронамон аз хориљ алайњи вай кор мекунанд.

Ва мо се тан лозим дидем, ки бояд духтари аМаккамон
Дозо, ки Асвади Аисї баъд аз ќатли њамсараш Шањр ибни
Бозон ўро ба никоњи худ гирифтааст, моро дар ин кор ёрї
кунад ва ў бо мо дар ин кор сањм гирад.

Ман ба Ќасри Асвади Анасї рафтам ва дар он љо бо
духтари амакам Дозо дидор кардам ва ба ў гуфтам.

- Эй духтари амак! Худ дидї, ки ин шахс чї мусибатњои
љонкоњ набуда, ки бар сари мову шумо наовард… Ва ту худат
њам медонї, ки вай шавњаратро ба ќатл расонд ва занони
ќавматро расво ва бепарда сохт. Ва мардумонатро аз зери
теѓ гузаронд ва зимоми умур аз дасташон гирифт.

Ва ин пайёми њазрати Расули Худо (с) аст, ки барои мо
хусусан ва барои ањли Яман умуман фиристодааст. Ва дар он
аз мо хостааст, ки њар чї зудтар ба ин фитна поён дињем.

Оё омода њастї, ки дар ин замина бо мо кўмак кунї ?!!
Гуфт: Ман ба шумо дар ин замина чї кўмаке карда

метавонам?!
Гуфтам: Ўро аз ин љо берун созем.
Гуфт: Балки ба ќатли вай ман шуморо кўмак мекунам.
Гуфтам: Њадафам њамин матлаб буд. Ва љуз ин матлаби

дигаре надоштам. Аммо аз он бим доштам, ки њадафамро
бепарда бароят бозгў намоям.

Гуфт: Ќасам ба зоте, ки Муњаммад (с)-ро ба њаќи башир
ва назир фиристодааст, ман ба андозаи турфатулъайн дар дини
худ шакку тардид накардаам. Ва Худованд њељ инсонро
шариртар аз ин шайтон дар нафси ман наофаридааст.



350

Ва аз ваќте, ки ман ин шахсро дидаам, фољиртар ва
бадкортар аз вай каси дигареро надидаам, ки на њаќро
мешиносад на аз мункире худдорї мекунад.

Гуфтам: Мо чї гуна метавонем ўро ба ќатл расонем?
Гуфт: Вай сахт мутаваљењи худ аст, ва эњтиёти љони худ

мекунад. Дар ќаср љоеро наметавон ёфт, магар он ки посдорон
аз он посбонї мекунанд. Ѓайр аз ин як утоќи дурафтода ва
бекорае, ки касеро ба он коре набошад ва аќиби ин утоќ ба
фалон љой мунтањї мешавад. Ва чун шаб фаро расад дар
торикии шаб онро сурох кунед ва дар дохили он чароѓ ва силоњ
хоњед ёфт. Ва ман дар он љо низ дар интизори шумо нишаста
хоњам буд ва баъд бар он дохил шавед ва ўро ба ќатл расонед..

Гуфтам: Аммо сурох кардани ин утоќ дар дохили чунин
як ќаср сода ва осон нест… Мешавад, ки касеро бар мо гузар
афтад ва посдоронро фарёд занад ва коре сурат гирад, ки
авоќибаш хатарнок бошад.

Гуфт: Дуруст гуфтї… Аммо ман ба шумо машварат
медињам.

Гуфтам: Чї машварат?!
Гуфт: Машварат ин, ки фардо касеро, ки бар вай эътиќод

дошта бошї ва марди амин бошад, ба сифати коргар наздам
бифирист. Ман ўро ба сурох кардани утоќ аз дохил муваззаф
месозем. Ва бояд ба андозае наќб канад, ки фосилаи он ба
хориљ љуз андак чизе намонад. Ва баќияро шумо худ дар шаб
бо андак талош ба сар мерасонед.

Гуфтам: Назари хубест.
Баъд аз ќаср берун шудам ва дўсти худро аз ин ќарор огоњ

сохтам. Вай онро писандид ва некў хонд. Ва аз њамон соат ба
иљрои барнома шурўъ намудем. Баъд назди баќияи дўстон ва
мўъминони содиќ, ки аз мо итоат мекарданд, рафтем ва ба
шакли бисёр рамзї онњоро аз ќазия огоњ сохтем. Ва аз ишон
хостем, ки худро барои ин амр омода кунанд. Ва фардои субњи
дигарро бо онњо ваъда гузоштем.

Ваќте шаб њама љоро фаро гирифт ва ваќти муайян фаро
расид, ман ва дўстам ба љои наќб худро расонидем ва онро
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дарёфтем. Ва дохили утоќ гардидем ва силоњ бардоштем ва
чароѓ равшан намудем ва ба сўи хилватхонаи ин душмани
Худо њаракат кардем. Дидем ки духтари амакамон дар
дарвозаи он истодааст. Вай бар ман ишора намуд ва бар ин
душмани Худо дохил шудем.

Дидам, ки ѓарќи хоб аст ва хур-хур дорад. Дами шамшерро
бар гулўяш гузоштан ва фишурдам. Лањзае нагузашт, ки чун
гов садои хуриши вай баланд шуд ва он гоњ чун шутури
гарданбурида дасту по зад.

Ваќте посдорон садои ўро бишниданд ба сўи хилватхона
рўй оварданд ва гуфтанд: Ин садои чист?!!

Духтари амакам ба ишон гуфт:
Ором ба љойњои худ баргардед, ки ба пайёмбари Худо

вањй меояд…
Он гоњ посдорон ба љойњои худ баргаштанд.
То тулўъи фаљр дар ќаср басар бурдем. Ва ман бар яке аз

деворњои он боло шуда ва фарёд задам: Аллоњу Акбар, Аллоњу
Акбар. Ва ба ин тартиб ба азони худ идома додам, то он ки
гуфтам: Ашњаду ан ло илоња иллаллоњу ва ашњаду анна
Муњаммадан Расулуллоњ ва ашњаду анна Асвада Анасї
каззоб…

Ва ин азон калимаи сар буд, ки ман онро баланд намудам,
то баќия њамкоронамон онро шунида, даст ба кор гарданд.

Мусалмонон бо шунидани ин калима аз њар сў бар ќаср
њамла бурданд. Ваќте посдорон ин азон бишниданд,
дањшатзада аз љой париданд ва њарду гурўњ бо њам даргир
шуданд. Дар чунин фурсате сари Асвади Анасиро аз фарози
девори ќаср бирун андохтем. Ваќте пайравонаш онро диданд,
заъиф шуданд ва тоби муќовамат аз даст доданд. Ваќте
мусалмонон сари вай бидиданд такбир гуфта бар душман
юриш бурданд ва ба ин тартиб ин фитна ќабл аз тулўъи офтоб
поён ёфт.

Ваќте офтоб баланд шуд ва рўз равшан гардид, номае ба
њазрати Расули Худо (с) ирсол доштем ва дар он аз ќатли
душмани Худо Асади Анасї барояш мужда додем. Ваќте
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навиддињандагон ба Мадина расиданд, дарёфтанд, ки њазрати
Расули Худо (с) дар он шаб падруд ба њаёт гуфта ва ба љивори
рањмати њаќ пайвастааст. Магар он ки ишон дарёфтанд, ки
вањй ќабл аз вафот, ќатли Асвади Анасиро дар он шаб, ки
вай кушта шуд, барояш мужда додааст. Ва њазрати Расули
Худо (с) ба пайравонаш фармуд: Дишаб Асвади Анасї ба ќатл
расид. Ўро марди мубораке аз хонаводаи муборак ба ќатл
расонид.

Ба он њазрат гуфтанд: Он марди муборак кист, эй Расули
Худо (с)?

Фармуд: Фирўз. Ва ба ин тартиб Фирўз фирўз ва комёб
шуд.
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СОБИТ ИБНИ ЌАЙСИ АНСОРЇ

Собит ибни Ќайси Ансорї яке аз сардорони номвари
ќабилаи Хазраљ ва чењрае аз чењрањои маъруфи Мадина аст.

Илова бар ин ў марди њушёр, соњиби ќалби бедор ва фикри
саршор. Ва њозирљавову суханварест дорои садои баланд.
Ваќте сухан мегуфт, тарафи муќобилро шикаст медод ва ваќте
баёния эрод мекард, шунавандагонро шефтаи худ месохт.

Вай аз љумлаи собиќини ба Ислом дар Мадина аст. Ваќте
дар маљлис Мусъаб ибни Умайр, ин доъии љавон нишаст ва
оёте аз Каломуллоњи маљидро аз вай шунид, садои
дилнишинаш дар вай асар кард. Ва аќлу њушашро оњанги
Ќуръон рабуд. Ва њидояташ ўро шефтаи худ сохт. Њамон буд,
ки Худованд дили вайро ба имон, ба рисолати Муњаммад (с)
кушод. Ва ќадру манзалат ва ному шўњраташро бо пайвастан
дар тањти ливои Пайёмбари Ислом (с) боло буд.

Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба Мадина њиљрат намуд
Собит ибни Ќайс њамроњ бо љамъи азиме аз бузургони ќавмаш
аз вай истиќболи гарм намуд ва барои вай ва њамроњаш
Абубакри Сиддиќ хуш омадед гуфт. Ва маќдамашонро дар
ин шањр гиромї дошт. Ва дар пешгоњаш баёнияи балиѓ ва
шевое эрод намуд. Ибтидо њамду санои Аллоњ азза ва љалла
бигуфт. Ва он гоњ дуруд ва салавот бар вай фиристод ва бо ин
ќавли худ баёнияи хешро хотима дод:

Эй Расули Худо (с) ба ту ањд медињам, ки мо аз ту чунон
дифоъ мекунем, багуное, ки аз худ ва авлод ва номусамон
дифоъ мекунем. Аммо барои мо дар муќобили ин њимоят ва
дифоъ чї аљр ва подош аст?

- Дар љавоби Расули Худо (с) фармуд: Дар муќобили ин
шањомат мардонагиатон, бињиштро ба шумо мужда медињам.
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Ваќте ќавмаш калимаи бињиштро аз дањани мубораки он
Њазрат (с) шуниданд, хўшї ва сурур дар чењрањояшон тобидан
гирифт ва рухсорањояшон аз хўшии зиёд ранг мезад ва
гуфтанд: Эй Расули Худо (с) мо ба ин падош розї њастем. Эй
Расули Худо (с), мо ба ин падош розї њастем….

Ва аз њамон рўз сар карда њазрати Расули Худо (с) Собит
ибни Ќайсро ба сифати сухангўи худ муќаррар намуд. Њамон
тавре, ки Њасон ибни Собитро шоири худ гирифта буд.

Ваќте њайатњо аз ќабоили Араб ба њузури муборак (с)
меомаданд, то бо вай бо забони фусањо ва булаѓо ва шуарои
Араб гуфтугў кунад, Собит ибни Ќайсро вазифа медод, ки бо
хутабо ва Њасон ибни Собитро муќаррар намуда буд, ки бо
шуароашон муќобила кунад.

Собит ибни Ќайс чунон мўъмини ростин буд, ки имон дар
рагу љонаш љо гирифта буд. Ў марди парњезгор ва ботаќво
буд, ки њамеша аз тарси Худо мегирист. Ва аз корњое ки
муљиби хашми Худо гардад сахт њазар менамуд.

Рўзе њазрати Расули Худо (с) ўро беќарор ва парешон ёфт
ва аз шиддати хавф дар худ меларзид. Ба ў гуфт : Эй
Абумуњаммад, туро чї шудааст?

Гуфт: Эй Расули Худо (с), аз он метарсам, ки њалокшуда
бошам…

Фармуд: Чаро?
Гуфт: Худованд љаллу ва ало шаънуњу моро аз он нањй

намудааст, ки ба он чи шоистаи он набошем, хуш пиндорем,
ки мардум моро мадњ кунанд. Ва ман худро чунон ёбам, ки
ситоиши мардум хушам ояд. Ва низ Худованд моро аз
такаббур нањй намуда, дар њоле, ки худписандиро дар худ
мебинам ва маро аз он хуш меояд. Ваќте њазрати Расули Худо
(с) ўро ба ин њолат дид, њамвора мекўшид, то аз хавф ва тарсе,
ки дорад бикоњад ва ўро ором созад. То он љойе, ки ба ў гуфт:
Эй Собит! Оё хуш дорї он нестї, ки бо ситоиш зиндагї кунї
ва ба марги шањодат бимирї... ва дохили бињишт шавї?

Аз шунидани ин мужда чењраи Сабит дурахшид ва гуфт:
Бале, эй Расули Худо. Бале эй Расули Худо.
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Расулуллоњ (с) фармуд: Сарнавишти ту њамин аст.
Ваќте ин ќавли Аллоњ таъоло нозил шуд (Эй мўъминон!

Садоятонро аз садои паёмбар фаротар накунед ва њамон тавре,
ки бо якдигар баланд сухан мегўед, бо ў сухан баланд нагўед.
Мабодо бе он ки мутаваљљењ шавед, аъмолатон зоеъ шавад
\Њуљурат 2\). Собит ибни Ќайс аз маљолиси њазрати Расули
Худо (с) бо вуљуди муњаббати комиле, ки нисбат ба вай дошт,
гўша гирифт ва дар хонаи худ нишаст. Ва хонаи худро ба љуз
авќоти намоз дигар њељ ваќт тарк намегуфт: Њазрати Расули
Худо (с) аз њоли вай бозљўї намуд ва гуфт: Чї касе ањволи
вайро ба ман меорад?

Марде аз Ансор гуфт: Эй Расули Худо (с) ман ба ин кор
њозирам. Он мард аз пайи вай рафт ва ўро дар хонааш
сарафканда ва ѓамгину мањзун ёфт ва ба ўгуфт.

- Эй Абумуњаммад, чї њол дорї?
Гуфт: Бад њолї.
Гуфт: Чї бадњолї?
Гуфт: Ту худ медонї, ки ман марде њастам, ки садои баланд

дорам ва басо авќоте пеш меояд, ки садоям бар садои њазрати
Расули Худо (с) баланд мешавад. Ва ту медонї, ки дар ин
хусус Ќуръон нозил шудааст. Ва маро гумон ба он аст, ки
амалам зоеъ шуда ва ман аз ањли дўзах гардида бошам.

Ин мард ба њузури Паёмбари гиромї (с) омад ва мавзўъро
ба вай гуфт.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Назди вай бирав ва ба
ў бигў, ки ту аз ањли дўзах нестї, балки ту аз ањли бињиштї.
Ва ин бузургтарин навид буд, ки њазрати Расули Худо (с) барои
Собит ибни Ќайс дод. Ва аз он ваќт ба баъд дар тўли зиндагии
хеш орзуи дарёфти чунин муждаеро менамуд.

Собит ибни Ќайс ба истиснои Бадр дар њамаи ѓазавот
њамроњ бо Расули Худо (с) њузур ёфта ва барои дарёфти
дараљаи шањодат, ки њазрати Расули Худо (c) ўро ба он мужда
дода буд, дар ќалби корзор дохил мешуд. Ва њар боре, ки вай
худро дар остонаи шањодат ќарор медод, шамшери душман
аз вай ба хато мерафт:.. То он ки дар даврони њазрати
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Абубакри Сиддиќ љанги шадиде дар миёни мусалмонон ва
Мусайламон каззоб ба вуќўъ пайваст.

Дар ин љанг Собит ибни Ќайс сарвари лашкари Ансор ва
Солим монои Абуњуљайра лашкари њозирин ва Холид ибни
Валид сарварии умумии ин лашкарњоро ба дўш дошт. Дар
бисёре аз ин љангњо пайравон ва мудофеъони Мусайламаи
каззоб бар мусалмонон дасти боло доштанд, то он њад ки
наздик буд касони Мусайлама дохили хаймаи Холид ибни
Валид шуда ва њамсараш Умми Тамимро ба ќатл расонанд
ва барои ба ин њадаф ноил шудан ишон тавонистанд расанњои
њаймаи вайро катъ кунанд.

Ваќте Собит ибни Ќайс заъф ва тазалзули ќувањои
мусалмононро бидид, сахт нороњат гардид ва ноумед шуд, ва
аз ишон њарфтњое шунид, ки мояи дилсардии њар мусалмон
мегардид. Ва њар як љониби муќобилро маломат мекард ва
гуноњи шикастро ба дўши вай меандохт.

Шањрнишинон, ањли бодияњоро муттањам ба буздилї
мекарданд. Ва ањли бодияњо шањриёнро маломат мекарданд,
ки ба услуби љанг балад нестанд ва аз он бехабаранд.

Бо мулоњизаи чунин њолат Собит ибни Ќайс худро барои
марг омода сохт ва кафан бипўшид ва он гоњ дар миёни
мардум истод ва гуфт: Эй љамъи мусалмонон, мо дар ањди
њазрати Расули Худо (с) ба ин шевае, ки акнун шумо доред,
намељангидем.

Ин чї њол аст, ки шумо душмани худро бар сари худ
љуръат додаед. Ва ин чї бадњолї аст, ки шумо тан ба зилат ва
пастї додаед ва дар муќобили душман худро залил сохтаед.

Баъд рў ба осмон намуд ва гуфт: Эй Парвардигор! Ман аз
амалкардњои ин гурўњи мушрикин (яъне Мусайлама ва
ќавмаш) ба ту паноњ мељўям.

Ва низ аз амалкардњои ин гурўњ, (яъне мусалмонон) ба ту
паноњ мебарам.

Баъд њамроњ бо ќањрамононе чанд амсоли Бароа ибни
Молики Ансорї, Зайд ибни Хаттоб, бародари амирул
мўъминин Умар ибни Хаттоб ва Солим мавлои Абуњузайфа
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ва ѓайра мўъминони собиќини ба Ислом чун шери дарранда
дар сафи душман њуљум бурд ва чунон ќањрамонї ва шуљоат
аз худ нишон дод ва дар ќалби мушриќин ва куффор руъб ва
дањшат афганд, ки чашмњо аз диданаш дар њайрат афтоданд.

Вай пайваста ба њар тараф шамшер мезад ва бо њар силоње,
ки дар дасташ ќарор мегирифт меразмид, то он ки захмњои
зиёд ўро аз пой даровард ва ба замин афтод. Ва ба орзў ва
њадафаш расид ва Худованд шањодатро, ки њабибаш њазрати
Расули Худо (с) ўро ба он мужда дода буд, насибаш сохт. Ва
бо пирўзии мусалмонон бо дили шод ва чашми равшан аз дуньё
рафт ва ба рањмати њаќ пайваст. Ва ин шањомат ва
ќањрамониаш вай буд, ки мусалмонон душманро шикаст
доданд ва Мусайламаро ба ќатл расониданд.

Собит ибни Ќайс зирењи гаронбањо дошт. Ваќте вай бар
замин афтод ва шањид шуд, марде аз мусалмонон аз канори
љасади вай гузар намуд. Зирењи ўро гирифт ва онро аз дигарон
пинњон дошт.

Дар шаби дуввуми шањодаташ марде аз мусалмонон
Собит ибни Ќайсро дар хоб дид, ки ба вай мегуфт: - Ман Собит
ибни Ќайс њастам. Оё маро шинохтї?

Гуфт: Бале
Гуфт: Ман ба ту васияте дорам. Њушдор, ки васиятамро

ба хобњои парешон таваљењ накунї ва онро нодида наангорї.
Ман дирўз ваќте кушта шудам, марде аз мусалмонон, ки

дорои чунин аломатњо ва сифотњост, бар ман гузар намуд ва
зирењамро аз барам кашид ва бо худ бурд. Ва дар фалон љо
дар охири урдугоњ дар фалон самт онро дар зери деги худ
пинњон намуда, љул ва асбоби маркаби худро бар болои дег
гузоштааст. Ту назди Холид ибни Валид бирав ва ба ў бигў,
то касеро ба он љо бифиристад ва он зирењро аз он љо бигирад.
Ва зирењ њанўз дар он љо мављуд аст.

Ва васияти дигар низ дорам. Њушдор, ки бигўї, ин хоби
парешон аст ва онро надида гирї ва зоеъ созї…

Ба Холид бигў, ваќте ба њузури халифаи Расули Худо (с)
ба Мадина равї ба ў бигў, ки Собит ибни Ќайс ин миќдор
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ќарздор аст… Ва фалон ѓуломон озоданд. Вай бояд дайнамро
адо кунад ва ѓуломонамро озод намояд.

Ваќте ин мард аз хоб бедор шуд, назди Холид ибни Валид
омад ва хоби худро ба вай њикоят намуд. Холид касеро назди
он шахс фиристод ва зирењро аз он љое, ки гуфта буд гирифта
бо худ овард ва њамон тавре, ки роњнишонї намуда буд, ўро
дарёфт дошт.

Ваќте Холид ба Мадина баргашт, њазрати Абубакри
Сиддиќро аз мавзўъи Собит ибни Ќайс хабар дод, ва
васияташро ба вай расонд. Њазрати Сиддиќ васияти ўро амалї
намуд. Њељ касро дида нашудааст, ки васият баъд аз маргаш
амалї шуда бошад, магар Собит ибни Ќайс, ки баъд аз марги
худ васияташ намуд ва амалї гардид.

Худованд аз Собит ибни Ќайс розї бод ва ўро дар маќоми
иллайини бињишт љой дињад.
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АСМОА ДУХТАРИ ЊАЗРАТИ
АБУБАКРИ СИДДИЌ

(ЗОТУННИТОЌАЙН)

Ин зани сањобия њама шамоили маљду азаматро дорост.
Падараш сањобї, бобояш сањобї, худаш сањобї, шавњараш
сањобї ва фарзандаш сањобї аст. Ва ўро њамин ќадар шараф
ва иззат кифоят кунад.

Падараш Абубакри Сиддиќ ёри ѓори њазрати Расулуллоњ
(с) ва халифа ва љойнишини вай баъд аз вафоташ.

Бобояш Абуатиќ, падари Абубакри Сиддиќ, хоњараш
Уммул мўъминин Оишаи Сиддиќа њамсари Расули Худо (с).

Шавњараш Зубайр ибни Аввом, ёри бовафои њазрати
Паёмбар (с).

Фарзандаш Абдуллоњњ ибни Зубайд (с.). Хулоса ин
сањобияи гаронќадр Асмоъа духтари Абубакри Сиддиќ аст.
Ва њамин ќадар ифтихор ўро кофист.

Асмоа аз занони пештоз ва собиќадорони ба Ислом аст.
Ва ба љуз њафдањ тан мард ва зан дигар њељ кас бар вай дар
ин фазл сабќат надоштааст.

Ин зан ба Зотун нитоќайн мулаќќаб гардида ва ба он
шўњрат ёфтааст.

Ваљњи ин лаќаб ба он љињат аст, ваќте њазрати Расули
Худо (с) ва падараш Абубакри Сиддиќ азми сафари њиљрат
ба Мадинаро намуданд, вай барои њазрати Расули Худо (с)
ва падараш Абубакри Сиддиќ тўша омода сохт. Ва кўзаи об
барояшон омода кард. Дар чунин фурсате чизе наёфт, ки ба
он дањони халтаи тўшаро бандад. Лизо дастмолеро, ки
тавассути он камари худро мебаст, ду пора намуд ва ба он
яке дањани халтаи тўшаи хўрданиро баст ва дигареро ба
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миёнаш баст. Њамон буд, ки њазрати Расули Худо (с) дар њаќќи
вай дуо намуда ва гуфт: Худоё, ин ду натоќи вайро ба ду натоќ
дар бињишт мубаддал соз, ва аз он рўз ба баъд ба лаќаби Зотун-
ни Тоќайн шўњрат ёфт.

Зубайр ибни Аввом, ки љавони фаќир ва бебизоат буд, бо
вай аќди издивољ баст. Ў на ходиме дошт, ки хидматашро
мекард ва на пуле дошт, ки бо он зиндагї њамсарашро равнаќ
бахшид. Фаќат як сар асп, ки барои љињод нигањ дошта буд,
дигар дасташ аз моли дунё тињї буд.

Асмоа барои Зубайр ибни Аввом њамсари некнињод ва
солењ буд. Хидматашро мекард ва аспашро нигањдорї
менамуд. Алаф ва хўриши онро баробар мекард. То он ки
Худованд дарвозаи зиндагиро барояшон кушуд. Ва Зубайр
ибни Аввом чунон ѓанї ва сарватманд гардид, ки камтар кассе
аз асњоб ба пойи ў мерасид.

Ваќте фурсати он фаро расид, ки Асмоа бо дини хештан
ба Мадина њиљрат кунад ва ризои Худо ва Расулашро касб
намояд, бо вуљуди он ки дар ин ваќт Абдуллоњњро дар батн
дошт ва рўзњои охири њамлро сипарї менамуд, бо вуљуди он
ин амр монеъи њиљрати вай нашуд. Ва бо ќабули мушкилоти
роњ ва ранљњои сафар ба роњ афтод. Ваќте ба Ќабо расид вазъи
њамл намуд. Мусалмонон аз шодмонї аз ин навзод садои
такбир баланд намуданд. Чун ин аввалин навзоде буд, ки аз
муњољирин дар Мадина ба дунё омада буд. Ва ўро дар зонуи
њазрати Расули Худо (с) гузошт. Он гоњ њазрати Расули Худо
(с) андак аз луъоби худро гирифта дар дањани вай нињод ва
сипас хуриши андак дар дањани вай гузошт ва дар њаќќаш
дуо кард. Ва ба ин тартиб аввалин чизе, ки дар батни ин навзод
дохил шуд луъоби дањани њазрати Расули Худо (с) буд.

Дар Асмоа бинти Абубакр, чунон хусусиятњои нек ва
шамоили фазлу аќли саршор љамъ аст, ки љуз дар иддае каме
аз бузургмардон наметавон онро дар дигарон дарёфт.

Ў он ќадар зани саховатпеша буд, ки ўро намунае аз људу
сахо мехонданд. Фарзандаш Абдуллоњњ дар бораи вай
гуфтааст:
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Ман дар саховат њељ гоњ занеро ба андозаи хонли худ
Оиша ва модарам Асмоа надидаам. Аммо људу сахои ин ду
аз њам фарќ дошт. Холаам одат дошт, ки чанд чизро бо њам
љамъ мекард. Ваќте ба њадде мерасид, ки кифояташ мекард,
баќияро таќсим менамуд. Аммо модарам њељ чизро то фардо
намегузошт.

Ва илова бар ин Асмоа зани оќила, њушёр ва дар њолати
нобасомонї тасмими лозим ва дуруст мегирифт. Ва аз он љумла
ин ки: Ваќте Њазрати Абубакри Сиддиќ бо њамроњии њазрати
Расули Худо (с) роњи њиљрат дар пеш гирифт ва њамаи доштаи
худро, ки ба шаш њазор дирњам мерасид бо худ гирифт ва
барои ањлу аёли худ чизе нагузошт… Ваќте падараш
Абукањофа, ки њанўз мушрик буд хабар шуд, ки писараш
њиљрат намудааст, ба хонаи Абубакр омад ва ба Асмоа гуфт:
Фикр мекунам ў њамаи чизро бо худ бурдааст ва барои шумо
чизе нагузоштааст ва ба ин тартиб њамон тавре, ки шумора
бо рафтани худ дар мусибат нињодааст, бо бурдани пули
хештан низ шуморо ба бало дучор намудааст.

Асмоа ба ў гуфт: На, бобо. Чунин нест. Ў барои мо пули
зиёде гузошта рафтааст. Ва он гоњ миќдоре аз сангрезањоро
гирифт ва дар холигоњ нињод ва порчаи матоеро бар он нињод
ва дасташро бар он зад. Чун бобояш нобино буд ва намедид,
ба ў гуфт: Эй бобо, нигоњ кун, ки чи миќдор пул барои мо
нињодааст. Он пирамарди нобино чун дасташро бар он нињод
гуфт: Боке надорад… Агар чунин карда ва ин миќдор пул
бароятон нињода бошад, кори хубе намудааст.

Асмоа бо ин кор хост, ки хашми ин пирамардро фурў
нишонад ва хотири вайро роњат созад. Ва набояд пирамард
эњсоси он кунад, ки масорифи ањлу аёли фарзандаш Абубакр
ба гардани вай афтодааст ва ё ањли вай чизе аз молу зиндагии
вайро хостор шаванд. Чун Асмоа хуш надошт, ки миннати
мушрикро бишнавад ва ё эњсони вайро бар худ ёбад. Њар чанд,
ки ин мушрик бобояш бошад њам.

Агар таърих њама мавоќифи Асмоаро фаромўш кунад,
наметавонад аќли саршор ва ќотеъияти ирода ва ќуввати
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имони ўро дар њоле, ки вай охирин бор фарзандашро мулоќот
мекунад, фаромўш намояд.

Ваќте фарзандаш Абдуллоњ ибни Зубайр баъд аз марги
Язид ибни Муъовия ба сифати халифа интихоб шуд ва мардум
ба вай байъат намуданд ва Њиљоз, Миср, Ироќ, Хуросон ва
аксари шањрњои Шом итоати худро аз вай эълон доштанд бани
Умайя лашкари бузург ва љарори худро тањти ќиёдат ва
роњбарии Њиљљољ ибни Юсуфи Саќафї барои муќобила бо вай
фиристод. Дар миёни тарафайн љанги сахте сурат гирифт, ки
дар он Ибни Зубайр ќањрамонї ва шуљоатеро, ки зебандаи як
ќањрамон аст, аз худ нишон дод. Магар он ки пайравони вай
оњиста-оњиста аз даври ў дур шуданд. Лизо ў маљбур шуд, то
ба Байтуллоњил њаром паноњанда шавад. Њамон буд, ки худ
ва њамрањонаш ба Каъбаи Муаззама паноњанда шуданд.

Лањазоте ќабл аз шањодаташ ба њузури модараш Асмоа,
ки пиразани кўњансоле шуда, биноии худро аз даст дода буд,
дохил шуд ва гуфт: Модар! Ассалому алайким ва
рањматтуллоњи ва баракотуњу.

Модараш гуфт: Ваалайкасалом эй Абдуллоњ… Чї омиле
туро дар ин лањзае, ки манљаниќњои Њаљољ њар сангњои
бузургро бар сипоњиёни ту дар дохили њарам партоб мекунад
ва Маккаро ба ларза даровардааст, инљо овард?!

Абдуллоњ љавоб дод: Омадаам, ки аз ту машварат гирам.
Модараш гуфт! Дар бораи чї аз ман машварат хоњї?!
Гуфт: Мардум маро танњо гузоштанд ва аз ман ё ба иллати

тарс аз Њаљљољ ва ё ба сабаби тамаъ дар дунё фосила
гирифтанд. То он љойе, ки фарзандон ва наздиконам низ аз
ман гўша гирифтанд. Ва љуз афроде чанд дигар њељ кас бо
ман намондааст. Ва ин теъдоди каме њам, ки боќї мондаанд,
њарчанд сабру бурдборї њам намоянд, ба љуз чанд соате давом
нахоњанд кард. Ва паёмоварони бани Умайя бо ман гуфтугў
намуда ва мегўянд, ки дар сурати силоњ гузоштан бар замин
ва байъат кардан бо Абдулмалик ман ва касонам њарчи аз
Абдулмалик таќозо кунем бароямон медињанд. Худат дар
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бораи ин пешнињоди онон чї назар дорї ва барои ман дар ин
хусус чї машварат медињї?

Модараш Асмоа рў ба сўи вай намуд ва гуфт: Абдуллоњ,
ту кори худро хубтар медонї ва ту худро хубтар аз ман
мешиносї… Агар туро аќида бар ин аст, ки дар роњи њаќ гом
бардоштаї ва даъвои њаќ будан мекунї, пас сабр пеша кун ва
шуљоона ба сони ёронат, ки дар зери парчами ту кушта
шудаанд, биразм… Ва агар на ин аст, ки ту ба хотири ба даст
овардани дунё ќиём кардаї, пас ту бандаи носолењ будаї, ки
њам худро дар њалокат афкандаї ва њам касонеро, ки аз ту
дифоъ карда ва аз пайи ту рафтаанд.

Гуфт: Эй модар, имрўз ман њатман кушта мешавам.
Гуфт: Ин кушта шудан барои ту бењтар аз он буд, ки худро

ихтиёрї ба дасти Њаљљољ таслим кунї, то писарбачањои бани
Умайя бо сари ту бозї кунанд.

Гуфт: Ман аз мурдан тарсе надорам, вале аз он бим дорам,
ки баъд аз марг маро мусла кунанд.

Модараш гуфт: Баъд аз марг чизи дигаре нест, ки одамї
аз он битарсад. Гўсфанди забњшударо чи бок, ки пўст аз танаш
људо кунанд.

Бо шунидани ин њарфњо чењраи Абдуллоњ шукуфт ва изњор
кард: Модар, Худованд туро баракат дињад. Ва дар фазоил
ва маноќиби неки ту биафзояд. Ва ман дар ин лањза ба њузури
ту наомадам магар он, ки њамчу њарфњоеро аз ту бишунавам.
Ва Худованд худ медонад, ки ман дар худ эњсоси заъифї ва
тарс намекунам. Ва Худованд, худ њозир ва шоњид аст, ки ин
ќиёме, ки ман кардам ба хотири он набуд, ки молу матоъи
дунёро ба даст орам. Магар ба хотири он ќиём кардам, ки
њурумоти Аллоњро зери по нагузоранд. Ва акнун ин манаи дар
роње, ки ту дўстдори он њастї, идома медињам. Ваќте ман
кушта шавам, бар маргам ашк марез ва сабри худ бар Худо
кун.

Гуфт: Ман ваќте ѓамгин мешавам ва бар маргат ашк
мерезам, ки дар роњи ботил кушта шавї.
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Гуфт: Мутмаин бош, ки фарзандат њаргиз ба амри мункар
иќдом накарда ва тасмим нагирифтааст ва дар зиндагї кори
баде аз вай сар назадаст ва дар њукми Худованд бар худ
љуръат надода ва дар амонат хиёнат наварзида ва ба
мусалмоне зулмро раво дошта ва бар зимми ситам
накардааст,ва њељ чизе назди вай бењтар ва бартар аз њосили
ризои Худованди азза ва љалла нест. Ман бо ин њарфњо
намехоњам худро табриа ва поксозї кунам. Чун Худованд
бењтар аз худам бар ман олим аст. Ва ман ин њарфњоро аз он
љињат бар забон овардам, ки сабр ва бурдбориро дар дилат
афканам.

Модараш гуфт: Њамду ситоиш Худойрост, ки туро ба он
чи, ки ман дўстдори онам мањбуб гардонидааст…Эй
фарзандам, ба ман наздик ой, то туро бибўям ва ба сару рўят
даст кашам, шояд ин охирин бор бошад, ки туро мебинам.

Абдуллоњ худро бар дасту пойи модар андохт то хуб бар
сару рўяш даст кашад ва ўро бибўсад ва модараш бо дастњои
ларзони худ бар бадани фарзандаш даст кашид. Ногањон
дастњои худ аз бадани вай дур намуд ва гуфт: Эй Абдуллоњ,
ин чист, ки ту пўшидаї?

Гуфт: Ин зирењ аст, ки бар тан пўшидаам. Модараш гуфт:
Фарзандам, касе, ки хоњони шањодат бошад ин зирењ ўро
намезебад.

Гуфт: Ба хотири он пўшидаам, ки хотири туро хуш созам
ва ќалби туро ором гардонам.

Гуфт: Ин либосро аз бадани худ берун кун. Чун берун
кашидани он бар шуљоъат ва мардонагиат афзояд ва виќоратро
боло бубарад, ва дар љасту хез туро сабук созад ва ќувват
бахшад. Аммо дар ивази ин зирењ либоси дароз ба тан намо.
Чун агар ба шањодат расї, авратат зоњир нашавад. Абдуллоњ
ибни Зубайр зирењ аз тан кашид ва шалвори худ мањкам баст.
Ва дар њоле, ки вай барои идомаи љанг дохили Њарам мешуд,
дар хитоб ба модараш гуфт: Эй модар, дуоятро аз ман ќатъ
макун.

Модараш даст ба сўи осмон баланд намуд ва гуфт:
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Худоё, ба ќиёмњои тўлонї ва гиряњои ѓамангези вай, ки
дар дилњои шаб дошт ва мардум ба хоб рафта буданд,
тарањњум намо…

Худоё, ба гуруснагї ва ташнагии вай, ки дар шадидтарин
лањазоти гармї дар Мадина ва Макка онро рўзадор сипарї
менамуд, тарањњум фармо.

Худоё, ба поси некї, ки ба падару модараш дошт, бар вай
тарањњум кун… Худоё, ман ўро ба ќудрат ва ризои ту таслим
намудам ва ба ќазое, ки дар мавриди вай намудаї, розї њастам.
Худоё, маро бар мусибати вай савоби собирон ато кун. Офтоб
он рўз њанўз ѓуруб накарда буд, ки Абдуллоњ ибни Зубайр ба
љивори рањмати њаќ пайваст.

Ва беш аз дањ рўз бар шањодати вай сипарї нашуда буд,
ки модараш Асмоа духтари Абубакр, ки сад сол умрро пушти
сар нињода буд, ба љивори рањмати њаќ пайваст ва то ин муддат
њељ дандони вай наафтода ва аќлаш халал наёфта буд.
Разияллоњу анњо ва онњу.
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ТАЛЊА ИБНИ УБАЙДУЛЛОЊИ ТАЙМЇ

Талња ибни Убайдуллоњи Таймї њамроњ бо ќофилае аз
ќофилањои тиљорати Ќурайш ба сарзамини Шом сафар кард.

Ваќте корвон ба сарзамини Бусро расид, тољирони бузурги
Ќурайш ба бозори он рехтанд. Њар кадом матоъеро
мефурўхтанд ва матоъеро мехариданд. Бо вуљуди он ки Талња
љавони наврасида буд, аммо дар таљрибаи тиљорат њељ кас ба
пояи вай намерасид. Чун вай аз њуши саршор ва биниши даќиќ
чунон бархурдор буд, ки метавонист бо бузургон дар ин соња
муќобила кунад, ва дар натиља нисбат ба њамаи онон дар
хариду фурўши бартарї њосил намояд.

Ва дар асное, ки Талња субњу шом дар миёни бозор, ки
пур аз издињом буд рафту омад дошт, чунон рўйдод ва њодиса
барои вай пеш омад, ки на танњо дар зиндагии вай инќило
овард, балки сайри таърихи башариятро иваз намуд.

Ва акнун риштаи каломро ба худи вай медињем, то ин
њикояти њайратгезро ба мо ќисса намояд:

Талња гуфт: Дар асное, ки мо дар миёни бозори Бусро
мегаштем, ногањон садои роњиберо шунидем, ки дар миёни
мардум фарёд мезад ва мегуфт: Эй љамъи туљљор ! Аз ањли ин
мавсим пурсон кунед, ки касе аз ањли Њарам дар ин љо њузур
дорад. Ва ман, ки дар наздикиb вай ќарор доштам, фавран
худро ба вай расонида гуфтам. Бале, ман аз ањли Њарам
њастам.

Гуфт: Оё Ањмад дар миёни шумо зуњур кардааст?
Гуфтам: Ањмад кист?
Гуфт: Ањмад, писари Абдуллоњ ибни Абдулмуталлиб. Ин

њамон моње аст, ки вай дар он зуњур мекунад… Вай охирин
силсилаи нубувват аст.
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Ин Пайёмбар аз сарзамини шумо дар Њарам зуњур
менамояд ва ба сарзамине, ки дорои сангњои сўхта ва
нахлистонњо ва корезњост њиљрат мекунад.

Эй љавон, хушдор, ки дар иљобати вай каси дигаре бар ту
сабќат гирад.

Талња гуфт, њарфњои ин роњиб дар дилам сахт асар гузошт
ва љуз худро ба шутурони худ расонидам ва онро барои
њаракат омода сохтам. Ва корвонро пушти сар нињодам ва ба
суръат роњи Маккаро пеш гирифтам. Чун ба Макка расидам,
барои хонаводаи худ гуфтам: Оё баъд аз рафтани мо дар
Макка кадом њодисае рух додааст?

Гуфтанд: Бале, Муњаммад ибни Абдуллоњ (с) идиои
нубувват намудааст. Ва писари Ќањњофа (яъне Абубакр) аз
вай пайравї намудааст.

Талња гуфт: Ман ќабл аз ин Абубакрро мешинохтам. Ў
марди содагир ва нармтабиат ва дўстдоштанї буд…

Марди тољир ва соњибахлоќ, фозил буд. Бо вай улфат
мегирифтем ва маљолисаш моро хуш меомад. Чун вай ба
ахбори Ќурайш илм дошт ва дар њифзи ансоб фавќулодда
пештоз буд.

Аз ин рў, назди вай рафта гуфтам: Оё ин дуруст аст, ки
Муњаммад ибни Абдуллоњ (с) идиои нубувват намудааст ва
ту аз вай пайравї намудаї?

Гуфт: Бале, чунин аст ва он гоњ њикояти вай ба ман бозгуфт
ва маро ба имон овардан ба вай ташвиќ кард. Ман низ ба
навбати худ хабари роњибро ба вай њикоят намудам. Аз
шунидани он дар њайрат афтод ва гуфт: Биё бо њам назди
Муњаммад (с) биравем ва ин ќиссаро ба вай њикоя кун ва
бишнав, ки чї мегўяд. Ва он гоњ дар дини вай дохил шав.

Талња гуфт: Њамроњ бо вай назди Муњаммад (с) рафтем.
Вай бар мо Исломро арза намуд ва чизе њам аз Ќуръон бароям
тиловат кард ва маро ба хайри дунё ва охират мужда дод.
Худованд ќалби маро ба ќабули Ислом кушуд. Ва ман ќиссаи
роњибро ба вай њикоя намудам. Аз шунидани он сахт хушњол
ва масрур гардид, ки аломатњои он дар чењрааш намоён шуд.
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Баъд дар пеши рўи вай калимаи шањодат хонда гуфтам:
Ашњаду анло илоња иллаллоњу ва анна Муњамадан
расулуллоњ.

Ва ба ин тартиб ман чањорумин касе будам, ки ба дасти
Абубакр Ислом овардам. Мусалмон шудани ин љавони
ќурайшї бар ањлу хонавода ва хешовандону наздиконаш чун
барќ афтод. Ва аз њама бештар модараш ба мусалмонии вай
хеле афсўс мехўрд ва нороњатї мекард. Чун модараш орзўи
он дошт, ки фарзандаш бо ин хусусиятњои нек ва шамоили
писандидае, ки дорад, мумкин зимоми сарварї ва љамъомати
ќавми худро ба даст гирад.

Ќавмаш ба суръат худро ба вай расониданд, то ўро аз дини
љадидаш баргардонанд. Аммо ўро дар имонаш чунон устувор
ёфтанд, ки чун кўњи сарбафалак кашида собиту устувор аст.
Ва тазалзул дар иродаи ў роњ надорад. Ваќте ишон аз ќонеъ
сохтани вай ба тариќи хубї ноумед шуданд, ба азобу шиканљаи
вай даст заданд, то битавонанд бо ин шева ўро аз дини љадидаш
баргардонанд.

Масъуд ибни Харош аз њолат ва авзои он ваќт сухан ба
миён оварда мегўяд: Дар асное, ки ман дар миёни Сафо ва
Марва саъй менамудам, мардумони зиёдеро дидам, ки дастњои
љавонеро ба гардан бастаанд ва ба ўро ба пеш тела дода, ба
сараш мекўбанд… Ва пиразане низ ўро дашном дода ва фарёд
мезанад. Гуфтам: Ин љавон чї кардааст, ки ўро ин гуна љазо
медињанд? Гуфтанд: Ин љавон Талња ибни Убайдуллоњ ном
дорад ва аз дини худ баргаштааст ва аз ѓуломи бани Њошим
пайравї намудааст…

Гуфтам: Ин пиразане, ки аз пайи вай равон аст, чикора
аст?

Гуфтанд: Ин зан Саъба духтари Њазрамї аст ва модари
ин љавон аст. Баъд Навфал ибни Хувайлид мулаќќаб ба шери
Ќурайш аз љой бархост ва Талња ибни Убайдуллоњро гирифта
бо ресмон баст ва Абубакри Сиддиќро низ њамроњи ў яке кард
ва њардуи ононро баста ба бехирадони Макка дод, то онњоро
хуб азият дињанд ва таъзиб кунанд.
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Ва ба њамин љињат Талња ибни Убайдуллоњ ва Абубакри
Сиддиќро ба номи њамтоён хонанд. Баъд рўзњо гузашт ва
њаводис сурат гирифт ва бо гузашти айём Талња ном ва шўњрат
ёфт ва ба синни пухтагї ва рушд расид. Ва мушкилот ва
душворињоро бо камоли сабру бурдборї тањаммул намуд. Ва
хайр ва некиашро барои Ислом ва мусалмонон афзуда
мерафт, то он љое, ки мусалмонон ба вай лаќаби шањиди зинда
доданд. Ва њазрати Расули акрам (с) ўро ба номи Талњатул
хайр ва Талњатул људ ва Талњатул фаёз мехонд.

Ва њар кадом аз ин лаќаб њикоятњое дорад, ки дар
шигифтангезї камтар аз соири њикоёти вай нест.

Аммо достони лаќаб ёфтанаш ба шањиди зинда ин аст, ки
дар рўзи Уњуд ваќте мусалмонон шикаст хўрданд ва аз атрофи
њазрати Расули Худо (с) пароканда шуданд ва љуз ёздањ тан
аз Ансор ва Талња ибни Убайдуллоњ аз муњољирин каси дигаре
дар пиромунаш намонд.

Њазрати Расули Худо (с) њамроњ бо касони худ ба кўњ боло
мешуданд. Дар ин асно дастае аз мушрикин худро ба вай
расониданд, то ўро ба ќатл расонанд.

Њазрати Расули Худо (с) гуфт: Њар кї инњоро аз мо дафъ
кунад, ў дар бињишт ёрамон хоњад буд. Талња гуфт: Эй Расули
Худо (с), ман инњоро аз ту дафъ мекунам.

Њазрати Расули Худо (с) фармуд: На, ту дар љойи худ бош.
Марде аз Ансор гуфт: Ман инњоро аз ту дафъ мекунам,

ай Расули Худо (с). Фармуд: Дуруст аст, ту аз ман дифоъ кун.
Марди Ансорї, то њадде љангид, ки саранљом шањид шуд. Боз
њазрати Расули Худо (с) њамроњ бо касонаш андаке ба кўњ
боло шуд. Боз мушрикин ба таъќиби вай пардохтанд. Фармуд:
Оё касе њозир аст, ки њамлаи инњоро пешгирї кунад? Њазрати
Талња гуфт: Ман њозирам, ай Расули Худо (с).

Њазрати Пайёмбар (с) фармуд:
На, ту дар љойи худ бош.
Марде аз Ансор гуфт: Ман њозирам, ки њамлаи инњоро

пешгирї кунам.
Фармуд: Дуруст аст, ту аз њамлаи ишон пешгирї кун.
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Ин марди Ансор низ то сарњаде љангид, то он, ки шањид
шуд.

Сипас њазрати Расули Худо (с) ба баланд шудани худ дар
кўњ идома дод.

Ва мушрикон ўро аз пай таъќиб намуданд. Ва пайваста
ин њарфи худ такрор менамуд ва Талња љавоб медод, ки ман
њозирам. Ва њазрати Пайёмбар (с), ўро манъ мекард.

Ва ба марди Ансор иљоза медод, то он ки он њама шањид
шуданд ва љуз Талња дигар касе њамроњ бо вай боќї намонд.
Ва мушрикин худро ба вай расониданд. Дар ин ваќт ба Талња
гуфт: Бале, эй Талња, акнун ту аз ман дифоъ кун…

Дар ин љанг дандони пеши рўи њазрати Расули Худо (с)
шикаст ва љабинаш пўстхарош гардид ва лабаш маљрўњ шуд
ва хун аз чењраи муборак сарозер гардид ва сахт хаста ва
афсурда монд. Ва Талња пайи њам ба мушрикин њамла мекард
ва онњоро ба аќиб меронд. Ва баъд ба сўи њазрати Расули Худо
(с) меомад ва андак ўро ба кўњ боло мекард ва ўро бар замин,
менишонд ва такя медод. Ва боз ба сўи мушрикин њамла
мекард. Ва ба њамин тартиб ба љанги худ идома дод, то он ки
тавонист њамлаи мушрикинро дафъ кунад.

Њазрати Абубакр гуфт: Дар он ваќт ман ва Абуубайда
ибни Љарроњ дар фосилаи дуртар аз њазрати Расули Худо (с)
ќарор доштем. Ваќте рў ба вай намудем, то захмњояшро
бубандем, фармуд: Маро бо њоли худ бигзоред ва назди ин
ёри дигаратон биравед. (њадафаш Талња буд). Ваќте назди вай
рафтем, дидем, ки хун аз баданаш љорї аст ва беш аз њафтод
захм бар бадан хўрдааст ва кафи дасташ ќатъ шуда ва дар
чуќурї бењуш афтодааст. Њазрати Расули Худо (с) баъд аз ин
воќеъа њамеша мегуфт: Касе дўст дорад, мардеро бубинад,
ки дараљаи шањодат ёфта ва бар рўи замин роњ меравад, ба
Талња ибни Убайдуллоњ бингарад. Њазрати Абубакри Сиддиќ
ваќте аз воќеъаи Уњуд сухан ба миён меомад, мегуфт: Ин рўзе
буд, ки њама шањоматњо ва фидокорињоро Талња касб кард.
Ин буд достони лаќаб ёфтани Талња ба шањиди зинда.
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Аммо достони лаќаб ёфтани вай ба Талњатулхайр ва
Талњатулљуд дар ин иртибот садњо ќисса ва достон аст, ки мо
якеро аз он дар ин љо ёдовар мешавем.

Талња марде буд, тиљоратпеша ва сарватманд. Рўзе корвон
аз Хазрамавт назди вай омад, ки њафтсад њазор дирњам мол
бор дошт. Вай он шабро бисёр ѓамгин ва андўњнок ва пур аз
њавф сипарї кард. Њамсараш Умми Кулсум духтари Абубакри
Сиддиќ назди вай дохил шуд ва барояш гуфт: Эй
Абумуњаммад, чї пеш омадааст, ки ин ќадар њазинї? Шояд
коре аз мо сар зада бошад, ки мояи ѓамгинии ту шудааст.

Гуфт: На, чунин нест ва ту бењтарин зани мусалмон њастї…
Аммо иллати андўњам иност, ки ман аз дишаб ба ин сў дар
фикр фурў рафтам ва бо худ гуфтам: Марде, ки ин њама
амволро дар хонааш нигањ дорад ва ба хоб равад, чунин шахс
ба Парвардигораш чї гумоне хоњад дошт?! Ту ба ниёзмандон
ва мўњтољони ќавм ва дўстони худ чї кардаї?!

Гуфт: Ин њол чаро туро андўњгин созад ва дар ѓам андозад.
Агар шабро рўз кунї, онро дар миёнашон таќсим кун.

Гуфт: Худованд туро рањмат кунад. Ту зани комёб ва
духтари марди комёб њастї…

Ваќте вай шабро рўз намуд, он амволро дар зарфњо андохт
ва ба фуќарои муњољирин ва Ансор тавзеъ намуд.

Ва низ аз вай ривоят аст, ки марде назди Талња ибни
Убайдуллоњ омад ва аз вай хоњони кўмак ва шуд ва ќаробати
худро низ ба вай баён дошт. Њазрати Талња ба ў гуфт: Ин
ќаробате, ки ту ба ман баён намудї, то њол њељ кас онро
бароям ёд накардааст. Ва маро замин њаст, ки Усмон ибни
Афон ба сесад њазор онро харидор шудааст… Агар хоњї, онро
бигир ва агар хоњї онро ба сесад њазор фурўхта ва пулашро
бароят медињам. Он мард гуфт: Маро пули он даркор аст…
њамон буд, ки пули онро ба ў дод.

Хушо ба њоли Талњатулхайр ва Талњатулљуд. Ва ин
лаќабе аст, ки њазрати Расули Худо (с) онро ба вай хилъат
намудааст. Худованд аз вай розї бод ва марќадашро нуронї
дорад.
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АБУЊУРАЙРАИ ДАВСЇ

Бидуни шак њар як аз мусалмонон ин кавкаби тобандае
дар осмони сањобаи киромро мешиносанд ва оё дар уммати
Исломї касе ёфт хоњад шуд, ки Абуњурайраро нашиносад?

Мардум дар даврони љоњилият ўро ба номи Абдушамс
мехонданд, ваќте Худованд ўро ба дини Ислом иззат бахшид
ва ба мулоќоти Пайёмбари гиромї мушарраф сохт, ба ў гуфт:

Номат чист?
Гуфт: Абдушамс.
Њазрати Расули Худо (с) фармуд: Балки номи ту

Абдурањмон аст.
Гуфт: Падару модарам фидоят эй Расули Худо (с). Бале,

Абдурањмон дуруст аст.
Аммо сабаби кунияи вай ба Абуњурайра ин аст, ки вай

дар даврони кўдакиаш гурбаи кўчаке дошт ва бо  он бозї
мекард. Ва њамсолон ва њамќаторонаш ўро ба ин ном
мехонданд. Ва ин лаќаб шўњрати бештаре ёфта ва аз ин рў
бар номи аслиаш ѓалаба ёфт.

Ваќте пайванд ва иртиботаш бо њазрати Расули Худо (с)
барќарор шуд ба хотири  муонасаш ва лутф хушї ўро аксаран
ба номи Абуњир садо мекард.

Ва аз ин рў вай Абуњирро бар Абуњурайра тарљењ медод
ва мегуфт: Дўстам Расули Худо (с) маро ба ин ном фарёд
мекард.

Ва њир (гурба) музаккар ва њурайра (пишак) муаннас аст.
Ва музаккар бар муаннас бартарї дорад.

Абуњурайра бинобар даъвати Туфайл ибни Амрї Давсї
Ислом овардааст. Вай то шаш сол баъд аз њиљрат дар диёри
хаштан дар миёни ќабилаи Давс ба сар бурд. Ваќте љамъе аз
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ќавмаш барои дидан ва мулоќоти њазрати Расули Худо (с) ба
Мадина омаданд, низ худро бо онњо њамроњ сохт.

Аз ин рўз ба баъд вай худро дар хизмати њазрати Расули
Худо (с) гузошт ва њамсўњбати ўро баргузид ва масљидро
сарпаноњи худ гирифт ва Пайёмбар (с)-ро имом ва омўзгори
хеш, чун вай дар зиндагиаш на зан ва на фарзанде дошт ва на
молу манол. Балки модари солхўрдае дошт, ки бар ширки худ
исрор меварзид. Вай пайваста ўро ба Ислом даъват мекард
ва дилаш ба њоли вай месўхт ва аз некї ба вай худдорї
намекард. Вале модараш аз вай нафрат мекард ва ўро аз
ќабули њаќ бозмедошт.

Ва Абуњурайра дар њоле, ки аз ѓаму  андўњ ба љон меомад,
ўро ба њолаш мегузошт ва аз пайи кори худ мерафт.

Дар яке аз рўзњо ўро ба имони ба Худо ва Пайёмбараш
даъват кард. Вай дар бораи њазрати Расули Худо (с) калимае
бар забон овард, ки њазрати Абуњурайраро сахт такон дод.
Њамон буд, ки гирякунон назди њазрати Расули Худо (с) омад.
Њазрати Пайёмбар (с) ба ў гуфт: Чї шудааст?

Гуфт: Ман пайваста модарамро ба Ислом даъват мекунам
ва вай аз ќабули он сарпечї мекунад ва чун имрўз вайро
даъват додам дар бораи ту њарфе ба ман шунавонд, ки сабаби
озурдагиам шуд. Аз Худованд бихоњ, ки вайро ба Ислом
њидоят кунад.

Њамон буд, ки њазрати Расули Худо (с) дар њаќќи вай дуои
хайр намуд.

Абуњурайра гуфт: Ваќте рў ба сўи хона кардам ва хостам,
ки дарвозаро бикушоям, дарвоза ба рўям баста шуд. Ва
ногањон садои шар-шари об ба гўшам расид. Хостам, ки дохил
шавам, модарам гуфт:

Абуњурайра, дар љоят бимон ва дохил машав.
Баъд либосњояшро пўшид ва гуфт:
Дохил шав! Чун дохил шудам, гуфт:
Ашњаду ан ло илоња иллаллоњу ва ашњаду анна

Муњаммадан абдуњу ва Расулуњу. Аз шиддати хушї ва сурур
ашк аз чашмонам фуруд омад, чунончи андак ќабл аз ѓаму
андўњ мегиристам.
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Ба њузури Пайёмбари Худо (с) баргаштам ва гуфтам: Ай
Расули Худо (с) бароят мужда дорам… Худованд дуоятро
иљобат намуд ва модари Абуњурайраро ба ќабули Ислом
њидоят кард…

Абуњурайра њазрати Расули Худо (с)-ро чунон дўст дошт,
ки муњаббаташ дар рагу љонаш љо гирифта буд ва аз назар
кардан ба чењраи вай сер шудан надошт ва мегуфт: Ман њељ
чизе ширинтар ва тобандатар аз чењраи он Њазрат (с.с.)
надидаам. Вай чунон буд, ки гўё офтоб дар чењраи вай
дурахшидааст.

Ва њамеша Худовандро њамду ситоиш мегуфт, ки бар вай
миннат нињодааст, ки шарафи сўњбати Пайёмбари
гиромиашро дарёбад ва дини вайро пайравї кунад. Вай
мегуфт: Њамду ситоиши Худоеро, ки Абуњурайраро барои
Ислом њидоят намуд. Њамд ва ситоиш Худоеро, ки бар
Абуњурайра Ќуръон омўхт.

Њамду ситоиш Худоеро, ки бар Абуњурайра шарафи
сўњбати Расули Гиромї (с.с.)-и худ бахшид. Њамон тавре, ки
Абуњурайра дилбохтаи њазрати Расули Худо (с) буд,
дилбохтаи илму маърифат низ буд ва њусули онро одат ва
орзўи деринаи худ гардонида буд. Зайд ибни Собит дар бораи
вай ривоят намуда гуфтааст:

Дар асное, ки ман ва Абуњурайра ва яке аз дўстони
дигарам дар дохили масчид дуо ва зикри Худо мекардем,
ногањон њазрати расули Худо (с) ба сўи мо сар кашид ва ба
тарафи мо рўй овард, то он ки дар миёни мо нишаст. Мо њама
хомўш мондем. Пас гуфт: Ба коре, ки доштед, идома дињед.

Пас ман ва дўстам, ќабл аз Абуњурайра ба дуои худ идома
додем. Ва њазрати Расули Худо (с) ба дуои мо омин мегуфт…

Баъд Абуњурайра дуо кард ва гуфт:
Худоё, ман он чиро аз ту мехоњам, ки ин ду дўстам аз ту

суол намуданд ва аз ту илмро мехоњам, ки фаромўш
нагардад..Њазрати Расули Худо (с) омин гуфт.

Гуфтам: Ва мо низ аз Худованд илмро талаб менамоем,
ки фаромўш нашавад.
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Фармуд: Ба ин савол, ин баччаи Давсї бар шумо сабќат
љўст.

Њамон тавре, ки Абуњурайра илмро барои худ дўст дошт,
њусули онро барои дигарон низ дўст дошт…

Аз он љумла ин ки вай рўзе ба бозори Мадина гузар намуд
ва машѓулияти мардум ба дуньё ва ѓарќ шудан ба хариду
фурўш ва доду гирифти онњо таваљўњи ўро ба худ љалб кард.

Пас бар болои сарашон истод ва гуфт: Эй ањли Мадина
чї чиз шуморо нотавон сохтааст?!

Гуфтанд: Дар мо чї нотавониро мушоњида мекунї?
Гуфт: Мероси њазрати Расули Худо (с) таќсим мешавад

ва шумо инљо нишастаед…! Оё намеравед, ки сањми худро
бигиред!!

Гуфтанд: Эй Абуњурайра, ин мероси вай дар куљо таќсим
мешавад?

Гуфт: Дар масчиди вай.
Њама ба суръат ба роњ афтоданд ва Абуњурайра дар љойи

худ истод, то ин ки ишон баргаштанд. Ваќте Абуњурайраро
диданд, гуфтанд: Эй Абуњурайра, мо ба масчид рафтем ва
дохили он шудем ва чизеро надидем, ки таќсим мешуд.

Ба онњо гуфт: Оё касеро њам дар масљид надидаед?!
Гуфтанд: Дидем… Мардумоне буданд, ки дар он намоз

мехонданд ва љамъе њам тиловати Ќуръон мекарданд. Ва
мардуме њам пиромуни њалолу њаром сухан мегуфтанд…

 Гуфт: Шуморо чї шудааст… Мероси Муњаммад њамин
чизњост.

 Њазрати Абуњурайра ба сабаби инсирофаш ба фарогирии
илм ва худ фориѓсозиаш ба маљолиси њазрати Расули Худо
(с) чунон машаќќати гуруснагї ва ташнагиро тањаммул
намудааст, ки њељ кас ба андозаи вай чунин таколиферо
надидааст.

 Вай дар бораи таколифи худ сухан ба миён оварда
гуфтааст: Басо авќот гуруснагї он ќадар маро ранљ медод,
ки бар сари роњи асњоби Расули Худо (с) менишастам ва њар
кадом аз асњоб, ки аз пеши рўям мегузаштанд, ўро аз ояте аз
Ќуръон савол мекардам – дар њоле, ки худ мафњуми он оятро
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медонистам – то ба ин бањона, вай моро ба таъомхўрї даъват
кунад.

 Дар яке аз рўзњо гуруснагї сахт маро нороњат сохт.
Сангеро гирифта бар шикам бастам ва дар роњи асњоб
нишастам. Абубакр аз пеши рўям гузашт ва ўро аз мафњуми
ояте пурсидам, то маро ба ин бањона ба таъомхўрї даъват
кунад. Вай љавоби худ доду рафт.

 Баъд њазрати Умар ибни Хаттоб омад. Ўро низ аз мафњуми
ояте пурсидам. Ў низ роњи худ бигирифт ва рафт. То он, ки
њазрати Расули Худо (с) омад ва донист, ки ман дар чї њолати
гуруснагї ќарор дорам. Ба ман гуфт: Эй Абуњурайра! Гуфтам:
Ба хидмат омадаам, эй Расули Худо (с). Ва аз пайи вай
даромадам, то он ки дохили хонаи вай шудем. Вай зарферо
ёфт, ки дар он шир буд. Ба ањли худ гуфт: Ин ширро аз куљо
овардаанд ? Гуфтанд: Фалон барои ту онро фиристодааст.

 Фармуд: Эй Абуњурайра назди ањли суффа бирав ва
онњоро даъват кун. Ин фиристодани ман ба назди ишон дар
нафсам маро хуш наомад ва бо худ гуфтам: Ин миќдор шир
ба кадом як аз ањли суффа хоњад расид.

 Ва ман орзу мекардам, ки як љуръа аз он бинўшам, то
ќувват ёбам. Баъд ба сўи онњо биравам. Ба њар тартиб назди
ањли суффа омада ва онњоро даъват намудем. Ишон рўй
оварданд. Ваќте назди њазрати Расули Худо (с) нишастанд,
фармуд: Эй Абуњурайра, ин зарфро бигир ва ба ишон таќсим
кун. Пас ман шурўъ ба таќсими он намудам, то он ки њама аз
он хўрданд ва сер шуданд. Баъд зарфро ба њазрати Расули
Худо (с) додам. Вай сари худро табассумкунон ба суям баланд
кард ва гуфт: Ману ту боќї мондем.

 Гуфтам: Дуруст фармудї. Эй њазрати Расули Худо (с)
 Фармуд: Бинўш, пас нўшидам.
 Баъд гуфт: Бинўш, пас нўшидам.
 Ва вай пайваста мегуфт, ки бинўш ва ман менўшидам, то

он ки гуфтам: Ќасам ба зоте, ки туро ба њаќ фиристодааст,
дигар љой намонд, ки онро бинўшам.

 Њамон буд, ки ќадањро гирифт ва аз боќимондаи он
нўшид.
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 Аз ин кор муддати тўлонї сипарї нашуда буд, ки хайру
баракат бар мусалмонон борид ва ѓаниматњои фатњ аз њар
тараф ба сўи ишон сарозер гардид. Ва Абуњурайра соњиби
молу зиндагї ва зану фарзанд шуд.

 Магар ин њама дар нафси хеш тинати вай кўчактарин
асаре накард ва рўзњои сахту душвори худро фаромўш
нанамуд. Ва чї басо мегуфт: Ятим бузург шудаам, фаќирона
њиљрат кардам ва барои Бусра духтари Ѓазвон танњо ба нони
шиками хеш муздурї намудам. Ва манн ваќте ин ќавм дар
љойе фуруд меомаданд, хизматашонро мекардам ва ваќте ба
маркабашон савор мешуданд рикобашонро мегирифтам. Ва
ахиран Худованд аз ин мардум ба ман њамсар дод…

 Пас сипос Худойро, ки ин динро ба худ истода кард ва
Абуњурайраро барои он имом муќаррар намуд.

 Абуњурайра дар даврони њазрати Муовия ибни Абусуфён
беш аз як мартаба ба сифати амири Мадина муќаррар шуд.
Ва ин вилоят чизе дар мизољ ва табиат ва рўњи олї вай таѓйире
ба вуљуд наёвард…

 Вай рўзе бар яке аз роњњои Мадина дар њоле, ки воли он
буд ва њезум ба пушт дошт, мерафт. Гузараш ба Саълаба ибни
Молик афтод ва гуфт: Эй Ибни молик, роњро бар амиратон
бикушоед. Саълаба ба ў гуфт: Худованд туро рањмат кунад.
Оё ин њама роњ туро кифоят намекунад ?  Боз ба ў гуфт: Роњро
бар амиратон ва ба пуштораи њезум, ки бар пушт дорад,
бикушоед.

 Абуњурайра дар пањлуи маќоми илмї ва баландмаќоми
нафси хеш аз таќво ва парњезкории комил бархурдор буд. Ў
рўзро рўза мегирифт ва шабро ба ибодат сипарї мекард. Ў
сулси аввалро худ бармехост ва дар сулси дуввум
њамсарашро бедор мекард ва дар  сулси саввум духтарашро
бедор менамуд. Ва ба ин тартиб ибодати вай дар тули шаб
канда намешуд.

 Абуњурайра канизе дошт сиёњчењра. Рўзе ин каниз дар
баробараш кори нодуруст намуд ва ањлашро дар ѓаму андўњ
андохт. Тозиёна ба даст гирифт, то ўро бизанад. Ва баъд
ногањон аз задании вай худдорї намуд ва гуфт: Агар хавфи
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аз ман ќисос гирифтани ту дар рўзи ќиёмат намебуд, туро
њатман ба муќобили ин азияте, ки бар мо намудї, сахт лату
кўб мекардам. Аммо ба ивази ин кор туро хоњам фурўхт ва
бо пули ту њољат ва ниёзи худро бароварда хоњам сохт. Ва
ман ба фурўхтани ту шадидан зарурат дорам… Он гоњ ба ў
гуфт: Бирав туро барои Худо озод сохтам…

 Духтараш њар ваќт ба ў мегуфт: Эй падар, духтарон
њамеша маро таъна зада мегўянд, ки чаро падарат тур бо
тилло ороста намесозад?

 Вай дар љавоб мегуфт: Эй духтаракам, ба ишон бигў, ки
падарам дар бораи ман аз шарораи оташи дузах бар худ
метарсад.

 Боз доштани Абуњурайра аз оростани духтараш аз рўи
бухл ва мумсикї дар мол набуд. Чун вай дар роњи  Худо
сахимард  ва љавонтабиат буд.

 Боре Марвон ибни Њакам сад динор тилло ба вай
фиристод. Ваќте шаб рўз шуд Марвон касеро назди вай
фиристод ва гуфт: Ходимам дар атои ин маблаѓ бароят хато
намуда ва ман он маблаѓро барои ту нафиристода будам.
Балки онро ба каси дигаре фиристодам, ки нафањмида дар
дасти ту афтод.

 Абуњурайра дар љавоб барояш гуфт: Ба њар њисобе, ки
будааст ман онро дар роњи Худо ба сарф кардан ва танга ва
диноре аз он шаб дар хонаам намондааст. Ва агар маошамро
аз Байтулмол дарёфт доштам, онро аз ман биситон.

 Марвон ин корро барои он намуда буд, ки ўро биозмояд.
Ваќте дар пайи љустуљў аз ин амр шуд, дарёфт, ки њадисаш
дуруст будааст.

Абуњурайра то ваќте, ки зинда буд ба модараш некўї
мекард. Ва њар ваќте ки аз хона берун мешуд ва ба дарвозаи
утоќаш меистод ва мегуфт: Ассалому алайк ва рахматуллоњ
ва баракоту.

Ва модараш дар љавоб мегуфт: Ва алайка салом ва
рањматуллоњ ва баракотуњу.

Баъд Абухурайра ба ў мегуфт: Эй модар, Худованд туро
рањмат кунад, ки маро дар туфулиятам тарбия намудї.
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Ва модараш мегуфт: Худованд туро низ рањмат намояд,
ки аз њељ накўї ба ман дареѓ наменамудї.

Боз ваќте ба хонааш бармегашт ин њарфњоро мегуфт.
Абуњурайра сахт шавќманди даъвати мардум ба некии

падару модар ва хешовандон ва наздикон буд. Вай рўзе ду
танро дид, ки яке аз ишон дар умр солхўрдатар аз дигарї буд.
Ва њар ду дар роњ равон буданд. Вай дар хитоб ба хурдсоли
он ду гуфт: Ин мард барои ту чї каробате дорад?

 Гуфт : Вай падарам мебошад. Ба ў гуфт: Ўро ба номаш
махон.. Ва дар пеши рўяш роњ марав… Ва пеш аз вай манишин.

 Ваќте Абуњурайра ба бемории марг мубтало шуд,
гирист….

Ба ў гуфта шуд: Эй Абуњурайра, омили гиряат чист?
Чавоб дод: Ман ба хотири ин дунёатон намегирям…
Аммо ба хотири дурии сафар ва тўшаи худ мегирям… Ман

акнун ба поёни роњ расидам, ки намедонам, маро ба бињишт
мебарад ва ё ба дўзах.

Ва намедонам, ки бо кадом яке аз ин ду хоњам буд?
Марвон ибни Њакам аз вай аёдат намуд ва ба ў гуфт: Эй

Абуњурайра, Худованд туро шифо бахшад.
Гуфт: Худоё ман ошиќи мулоќот ва дидори туам. Пас

мулоќот ва дидори маро бипазир ва маро ба зудтарин фурсат
назди худ бихоњ… Марвон ибни Њакам њанўз хонаи вайро
тарк нагуфта буд, ки падруди њаёт гуфт.

Худованд Абуњурайраро ѓарќи рањмат  кунад. Вай барои
мусалмонон якњазору шашсаду нуњ њадисро аз њазрати Расули
Худо (с) њифз намуда Худованд ба вай подоши некў насиб
фармояд.
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САЛАМА ИБНИ ЌАЙСИ АШЉАЪЇ

Њазрати Умари Форуќ дар шабе аз шабњо дар миёни русто
ва дењистонњои Мадина ба сони одати деринаи худ мегашт,
то амнияти мардумро таъмин кунад ва њама ором ва бароњат
ба хоб раванд.

Дар љараёни сайругашт дар миёни хонањо ва бозорњо
абармардони асњобро аз сафњаи зењни худ убур медод, то якеро
мутобиќи завќи худ дарёфта ва парчами лашкареро, ки ќарор
буд ба сўи  Ањвоз бифиристад ба вай таслим намояд.

Дере нагузашта, ки гумшудаи худро дарёфт ва ба матлаби
худ расид ва бо худ гуфт: Нафари мавриди назари худро
ёфтам. Иншоаллоњ  дар интихобам ѓалат накардаам.

Ваќте шабро рўз намуд Салама ибни Ќайси Ашљаъиро ба
њузур хост ва ба ў гуфт: Ман туро  ба  сифати фармондењи
лашкари  Ањвоз интихоб намудаам. Бинобар ин, ба номи Худо
бо ин лашкар њаракат кун ва дар роњи Худо алайњи куффор
биљанг. Ва њар гоњ чун бо мушрикон рў ба рў шудед, онњоро
ба дини Ислом даъват кунед. Агар Ислом оварданд ё инаст
ки дар диёри худ бимонанд ва њамроњ бо шумо дар љанги
дигарон ширкат наварзанд. Дар ин сурат љуз додани закот,
масъулияте надоранд. Ва ишонро дар ѓанимат њељ сањме
набошад. Ва ё инаст, ки ишон дар канори шумо биљанганд.
Ва дар он сурат барои онњо њамон њаќќе аст, ки барои шумост.
Ва барояшон њамон масъулият аст, ки бар шумост.

Ва агар аз ќабули Ислом худдорї варзиданд, дар он сурат
барояшон додани љузя лозим меояд. Ва он гоњ ишонро ба њоли
худашон бигузоред. Ва онњоро аз њамлаи душманонашон
мањфуз доред. Ва ишонро ба бештар аз тоќаташон мукаллаф
насозед.
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Ва агар аз додани љузя њам худдорї варзиданд, дар он
сурат Худованд шуморо бар ишон нусрат хоњад дод. Ва агар
дар ќалъа сангар гирифтанд ва баъдан аз шумо талаб
намуданд, ки бар њукми Худо ва Расулаш сар мегузоранд.
Дар ин сурат талаби онњоро ќабул накунед.

Ва чун аз шумо талаб кунанд, ки бар зиммаи Аллоњ ва
Расулаш танозул намоянд, набояд шумо ба ишон зиммаи
Аллоњ ва Расулашро бидињед, балки шумо  ањди худро ба ишон
бидињед…

Ва чун дар љанг бар ишон зафар ёбед, набояд аз њад гузаред
ва набояд дар њаќќашон ѓадр намоед. Ва набояд
куштагонашонро мусла кунед ва набояд навзодонро
бикушед…

Салама гуфт: Ба сару чашм аз амирулмуъминин итоат
мешаванд…

Њамон буд, ки њазрати Умар (р) бо гармї ўро видоъ намуд
ва дасташро ба шиддат фишор дод, ва бо хушўъ ва ниёиш дар
њаќаш дуо намуд.

Салама масъулияти азимеро, ки ба ўњдаи вай ва
лашкараш гузошта шуда буд, хуб медонист. Ба хотири он, ки
Ањвоз минтаќаи кўњистонї буда ва роњњои пурхаму печ ва
душворе дошт ва ќалъањои мустањкам ва сангарњои матини
он роњи вурудро бар онон душвор месозад. Ба хусус он ки ин
минтаќа дар миёни Басра ва Толобњои Форс мавќеъият дорад,
ки мардумони љангљў аз курдњо дар он зиндагї мекунанд.

Мусалмонон чорае љуз он надоштанд, ки ин шањрро фатњ
намоянд ва бар он тасаллул њосил кунанд, то аз аќиб худро аз
њамлањои ногањонии форсњо бар Басра нигањ доранд. Ва
истифодаи лашкари форсњоро аз ин шањр ки онро майдони
размозмої худ ќарор дода буданд, ќатъ намоянд. Ва ба ин
васила амнияти Ироќро аз хатари њуљуми онон таъмин
намоянд.

Салама ибни Ќайс ба сифати ќумандони ин лашкар ба роњи
худ идома дод. Ишон андаке ба ин минтаќа пешравї накарда
буданд, ки бо монеъањои тибиии он бархурданд. Ба тавре, ки
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ин лашкар бо роњњои мушкилгузари кўњистониаш рў ба рў
гардид. Ва чун ба биёбонаш фуруд меомаданд,
хорпуштакњояш анвоъ аз беморињоро њамроњ дошт. Морњо
ва каждумњояш низ хатари дигар буд, ки њар лањза бо онњо
тањдид менамуд.

Аммо рўњи Салама ибни Ќайс бо вуљуди ин њама
мушкилот ва душворињо тару тоза буд. Ва азобу ранљњоро бо
синаи фарох ва пешонии кушода истиќбол мекард. Ў бисёр
ваќтњо лашкари худро бо мавъизањои рўњбахши худ, ки
равонашонро тоза месохт, ќувват мебахшид. Ва ишонро барои
дарёфти аљри бузург ва подоши азими Илоњї ба ваљд меовард.
Ва шабњояшонро бо замзамаи Ќуръон сипарї менамуд. Онњо
дар рўшноии таълимоти Ќуръон худро саодатманд ёфта
буданд. Ва дар бањри шавќи он худро фаромўш намуда буданд.

Салама ибни Ќайс фармони халифаро ба љо овард. Њамин
ки бо ањли Ањвоз рў ба рў шуд, аз онњо талаб намуд, ки дини
Исломро бипазиранд. Аммо ишон эъроз карданд ва аз ќабули
он худдорї варзиданд. Баъд аз ишон хост, ки љузя бипардозанд,
онњо аз ќабули љузя низ ибо намуда ва такаббур нишон доданд.

… Аз ин рў барои онњо љуз љанг роњи дигаре боќї намонд.
Њамон буд, ки худро барои љанг омода сохтанд ва ба љињод
дар роњи Худо камар бастанд.

Оташи љанг дар миёни ду тараф шўълавар гардид ва њар
ду тараф муќовимат ва пойдории аљибе аз худ нишон доданд,
ки таърихи љангњо назири онро камтар ба ёд дорад.

Дере нагузашт, ки  мусалмонон дар ин љанг дастболо
шуданд ва пирўзї ва зафар насиби онон гардид. Ва мушрикин
бо шикасти сохте рў ба рў шуданд.

Ваќте љанг поён ёфт, Салама ибни Ќайс ба таќсими
ѓаниматњо дар миёни муљоњиддин пардохт ва ба њар кадом
сањме бахшид. Дар миёни ѓаниматњо зевари гаронбањое ёфт
ва хост, онро барои Амирул мўъминин ба сифати њадя ва тўњфа
бифиристад. Лизо рў ба сўи лашкари худ намуд ва гуфт: Агар
ин зеваррро дар миёни шумо таќсим кунам, дардеро даво
нахоњад кард. Ва љуз андак аз он насиби шумо нахоњад шуд.
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Чї мешавад, ки ин зеварро ба унвони тўњфа ба
Амирулмўъминин бифиристем? Њама гуфтанд: Кори хубе аст.

 Њамон буд, ки зеварро дар сандуќчаи кўчаке гузошт ва
касеро аз миёни ќабилаи худ хост. Ва вайро ба ирсоли ин тўњфа
вазифадор кард ва ба ў гуфт: Ту њамроњ бо ѓуломат равонаи
Мадина шав ва халифаро ба фатњи Ањвоз мужда дењ ва ин
њадяро ба унвони тўњфа ба вай таќдим намо.

 Акнун ин марди Ашљаъиро бо Умар ибни Хаттоб њикоят
аст, ки дар он панд ва ибрат аст. Ва њоло зимоми сухан ба
дасти худи ў медињем, то вай саргузашти худро дар иртибот
ба анљоми ин масъулият ба мо њикоят кунад.

 Ин марди Ашљаъї гуфт: Ман ва ѓуломам ба Басра
расидем ва дар он љо ду шутур харидем ва тўшаи роњ гирифтем
ва баъд рў ба сўи Мадина нињодем. Ваќте ба он љо расидем,
дар пайи љустуљў аз халифа шудем. Шудем. Ўро дар њоле
ёфтем, ки  чун чупон бар асояш такя зада ва мусалмононро
нони чошт медод. Вай бар суфрањо мегашт ва барои ѓуломаш
Ярфаъ мегуфт: Эй Ярфаъ барои инњо гўшти зиёдтар бидењ…
Ва барои онњо нонро зиёда кун… Ва барои ин даста оби шурбо
биовар…

 Ваќте худро ба вай расонидем, гуфт: Биншин. Дар поёни
маљлис нишастам ва бароям нон оварданд. Ваќте онро хўрдем
ва мардум аз нон фориѓ шуданд, гуфт: Эй Ярфаъ,
дастархонатро љамъ кун. Ва баъд ба роњи худ рафт ва ман низ
аз пайи ў рафтам. Ваќте дохили хонааш шудам, дидам, ки бар
фарши пашмине нишаста ва бар ду болишти пўстин, ки бо
лифи хурмо пур шуда буд, такя задааст. Яке аз он ду болиштро
бар ман андохт ва ман бар он такя задам. Ва дар пушти вай
пардае буд, рў ба сўи парда намуд ва гуфт: Умми Кулсум,
нони чоштамро биёр.

 Бо худ гуфтам, таоме, ки Амирулмўъминин барои худ хос
кардааст, чї бошад?

 Њамсараш порчаи нонро, ки бо равѓан омехта шуда буд
њамроњ бо порчаи намаки носоида бар болояш гузошта бар
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вай таќдим дошт.. Амирулмўъминин рў ба сўям намуд ва гуфт:
Бихур. Амри ўро ба љо овардам ва андак аз он хўрдам.

 Ва ў худ низ аз он хўрд. Ман њељ касро ба мисли вай надида
будам, ки  бо чунин адаб  таъом хўрад. Баъд гуфт: Нўшоба
бароямон биоваред. Дар зарфе нўшоба аз орди љав барояш
таќдим намуданд. Ва гуфт: Аввал ба ин мењмон онро бидењ.
Њамон буд, ки аввал барои ман он нўшобаро таќдим доштанд.
Ман ќадањ бигирифтам ва надак аз он нўшидам. Ва баъд худ
гирифт ва аз он нўшид, то он ки ташнагии худро рафъ кард ва
баъд гуфт: Алњамдулиллоњиллазї атъамано фаашбаъано ва
саќоно фаарвоно. Дар чунин фурсате рў ба сўи вай намуда
гуфтам: Эй амирул мўъминин, ба ту нома овардаам.

 Гуфт: Аз куљо нома овардаї?
 Гуфтам: Аз назди Салама ибни Ќайс
 Гуфт: Хуш бод Салама ибни Ќайс ва хуш бод фиристодаи

вай. Аз ањволи пашкари мусалмонон бароям њикоят кун…
 Гуфтам: Эй амирул мўъминин, њолати онњо табъи љаноби

олиро хуш месозад… Онњо ба њамди аллоњ таъоло солиму
ороманд ва бар душман зафар ёфтаанд. Ва ба ин тартиб паёми
пирўзї ва фатњи ононро ба амирал мўъминин ба тифсил баён
доштам.

 Гуфт: Алњамдулиллоњ… кї бахшид ва мењрубонї намуд…
Ва неъмат арзонї дошт ва дар он афзуд…

 Баъд гуфт: Оё ба Басра њам гузаре намудї?
 Гуфтам: Бале, ай амирул мўъминин
 Гуфт: Мусалмонон дар он љо чи њол доштанд?
 Гуфтам: Алњамдулиллоњ, ба хайр буданд.
    Гуфт: Нарху наво чї  гуна буд?
 Гуфтам: Хеле арзон.
 Гуфт: Гўшт чї ќимате дошт. Чун гўшт дарахти Араб аст.

Ва њолати арабњо љуз бо солењ шудани ин дарахт бењтар
намешавад.

 Гуфтам: Гўшт хеле зиёд ва фаровон буд.
 Баъд мутаваљењи ин сандуќча шуд, ки бо худ оварда будам

ва гуфт: Ин сандуќча, ки ба даст дорї, чист?
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 Гуфтам: Эй Амирул мўъминин, ваќте мо ба душман зафар
ёфтем ва ѓаниматњоро љамъ кардем, Салама дар миёни он
зеваротро ёфт ва ба лашкари худ гуфт: Агар ин зеваротро
дар миёни шумо таќсим кунам, чизи ќобили ањамият аз он
бароятон нахоњад расид… Ва оё нафсњоятон инро хоњад
писандид, ки ин зеваротро ба Амирул мўъминин бифиристем
? Њама гуфтанд: Бале. Вале баъд ин сандуќчаро ба вай таќдим
доштам…

Ваќте онро кушуд ва ба донањои ќимати он, ки бо рангњои
мухталиф сурх ва сабз ва зарди хеш чашми бинандаро ба худ
љалб менамуд, назар афканд, аз љой парид ва ин сандуќчаро
андохт ва донањояш ба замин рехт ва ба њар сў пароканда
шуд. Ва бо њар ду дасти худ ба сирин мезад. Занон фикр
карданд, ки ман ќасди террори вай намудаам. Њамон буд, ки
ишон дар аќиби парда худро расониданд. Баъд рў ба ман намуд
ва гуфт: Инњоро љамъ кун… Ва барои ѓуломаш Ярфаъ гуфт:
Вайро хуб лату куб кун. Ман машѓули љамъ кардани ин донањо,
будам ва ѓуломаш машѓули задан ва лату кўб кардани ман.
Баъд гуфт: Аз љой бархез. На ту одами хубе будаї ва на он
касе, ки ин донањоро ба дасти ту фиристодааст.

 Гуфтам: Барои ман иљозаи маркаберо бидењ, то ман ва
ѓуломамро ба Ањвоз бирасонад. Чун ѓуломи ту маркаби манро
гирифтааст.

 Гуфт: Эй Ярфаъ, ба вай аз шутурони садаќа ду маркаб
бидењ.

Ва баъд ба ман гуфт: Ваќте зарурати худро аз ин ду
маркаб бароварда сохтї, он дуро ба касе бидењ, ки ба вай
эњтиёљ дошта бошад.

Гуфтам: Ба сару чашм итоат мешавад, эй
Амирулмўъминин… Иншоаллоњ тибќи дастур амал хоњам
намуд…

Баъд рў ба сўи ман намуд ва гуфт:
Ќасам ба Аллоњ, ки агар онро пеш аз пароканда шудани

лашкар дар миёни онњо таќсим накунї, ту ва ин њамтоёнатро
чунон саркўб созам, ки барои дигарон ибрат гардад.
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Ман дарњол баргаштам, то он ки ба назди Салама омадам
ва гуфтам: Худованд дар коре, ки маро ба он баргузидї,
баракат нанињод…

Ќабл аз он, ки мусибате домангири ману ту шавад, ин
зеварањоро дар миёни лашкар таќсим намо… Ва он гоњ
љараёнро ба ў њикоят намудам…

Њамон буд, ки аз љои худ нахеста онро дар миёни лашкар
таќсим намуд.
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МУЪОЗ ИБНИ ЉАБАЛ

 Ваќте нури њидоят дар љазираи Араб тулўъ намуд, ин
писарбаччаи ясрибї – Муъоз ибни Љабал –љавони наврастае
буд. Ў аз њамсолон ва њамќаторонаш ба ќуввати зако,
њозирљавобї, фасоњати калом ва њимматбаландї имтиёз ва
бартарї дошт.

 Ва дар пањлўи ин сифоти њамида љавоне буд  зебо ва
тобанда, чашмони сиёњ ва мўйњои жулида ва дандоњои сафед
дошт, ки таваљўњи бинандаро ба худ љалб мекард ва дилашро
мебурд.

 Ин љавон (Муъоз ибни Љабал) ба дасти доъии Маккї
Мусъаб ибни Умайр Ислом овард. Ва дар шаби байъатул
ъаќаба дасташро дароз намуд. Ва бо дасти мубораки њазрати
Паёмбар (с) мусофања намуд ва баъйат кард…

 Њазрати Муъоз ибни Љабал бо љамъияти њафтоду ду
нафар, ки ба ќасди Макка  њаракат намуда буданд, ба роњ
афтод, то ба мулоќоти њазрати Расули Худо (с) шарафёб
гарданд ва бо байъати вай саъодат ёбанд, ва аввалин бор
сафњаи дурахшонро дар таърихи Ислом сабт кунанд…

Њамин ки ин  љавон аз Макка ба Мадина баргашт, бо
љамъе аз њамсолони хурдсолаш љамъияти кўчакеро ташкил
дод, то барои шикастани бутњое, ки дар хонањои мушрикин
дар Ясриб вуљуд дошт иќдом кунанд ва даст ба кор шаванд.
Дар асари фаъолияти ин љавони навраста буд, ки маред аз
мардони номии Ясриб – Амр ибни Љамўњ ба Ислом сар нињод
ва аз аќидаи ширкии хеш даст кашид.

Амр ибни Љамўњ яке аз сардорони номї ва яке аз бузургони
саршиноси бани Салама буд. Вай ба сони њамтоёни худ бутеро
дар хонаи хештан нигањ дошта буд. Вай њар замон ба он рў
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меовард ва онро ибодат мекард ва бо либосњои зебои
абрешимин онро мепушонид ва атру хушбўї бар тани он
мемолид. Ва аз таваљўњ ва инояташ нисбат ба он лањзае фурў
гузор намекард.

Ин писарбаччањои навраста бо истифода аз ториќии шаб
худро ба он бут расонида ва онро гирифта ба пушти хонањои
бани Салама бурда ва дар чуќурие дар миёни ифлосињо онро
андохтанд… Ваќте шаб рўз шуд, пирамарди бани Салама –
Амр ибниЉамўњ – ў ба сўи бути худ кард, онро наёфт. Дар
пайи љустуљўи он баромад ва ба њар љо сар зад, то он ки онро
дар миёни палидињо афканда ёфт. Онро бигирифт ва бо худ
гуфт, чї касе имшаб ин бењурматї дар њаќќи олињаи мо раво
дошта ва онро дар миёни палидињо афкандааст?

 Баъд онро шуст ва пок кард ва атру хўшбўї бар баданаш
молид ва дубора онро ба љояш нињод, ва ба ў гуфт: Эй Манот,
ќасам ба Худо, агар бидонам, ки чї касе ин бењурматї дар
њаќќи ту намудааст, вайро сахт љазо хоњам дод ва расво хоњам
сохт..

 Боз ваќте шаб фаро расид ва пирамард ба бистари худ
рафт, ин даста аз љавонон омаданд ва ин бутро гирифтанд ва
чунон карданд, ки шаби пеш намуда буданд… Ин пирамард
боз аз пайи дарёфти бути худ баромад ва онро боз дар чуќурї
дар миёни палидињо ёфт. Онро берун кашид ва шусту пок кард
ва атр молид ва боз ваъид ва тањдиди худро мутаваљењи
бадхоњони бути хеш намуд… Ин амр чандин бор такрор шуд..
Охируламр онро аз миёни палидињо кашид ва шуст ва дар
љояш гузошт ва шамшерро оварда ва ба гарданаш овехт ва
ба ў хитоб карда гуфт: Ман намедонам, ки чї касе ин
бењурматї дар њаќќи ту раво медорад.. Эй Манот, агар дар
ту хайре бошад, ту аз худ дифоъ кун ва ин шамшер бо туст…

Ваќте шайх ба хоб рафт, боз ин љавонон омаданд ва бар
бут њамла бурданд, шамшерашро аз гарданаш бигирифтанд…
Ва онро дар гардани саги мурдае бастанд ва њар дуро дар
чуќурии палидињо афганданд. Ваќте пирамард аз хоб бархост,
бути худро дар љояш наёфт ва бо бисёр машаќќат онро љустуљў
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намуд, то он, ки саранљом онро дар миёни палидињо њамроњ
бо мурдасаге сарнагун ёфт. Дар чунин фурсат рў ба сўи вай
намуда гуфт:

Ќасам ба Худо, агар ту њаќиќатан Худо мебудї, ту њамроњ
бо ин мурдасаг баста дар миёни ин чоњ намебудї.

Баъд мусалмон шуд.
Ваќте њазрати Расули Худо (с) ба Мадина њиљрат намуд,

ки љавон (Муъоз ибни Љабал) бо ў мулозимат ихтиёр намуд
ва лањзае худро аз назди он њазрат дур намедошт. Њамон буд,
ки аз вай Ќуръонро омўхт ва шароъи Исломро ёд гирифт, то
он ки вай аз љумлаи ќоритарин асњоб ва олимтарини онњо дар
умури шаръ гардид…

Язид ибни Ќутайб њикоят намуда гуфтааст: Дохили
масљиди Њумс шудам, дидам, ки мардум пиромуни љавони
жўлидамўе нишастаанд. Ваќте вай сухан мегуфт, фикр
менамудї, ки аз дањанаш нур ва луълў берун мешавад.
Пурсидам, ки ин љавон кист.

Гуфтанд: Муъоз ибни Љабал.
 Абумуслими Хулонї ривоят намуда гуфтааст: Ман ба

масчиди Димишќ омадам, дидам, ки пирамардон аз асњоби
њазрати Расули Худо (с) дар он њалќаеро ташкил додаанд. Ва
љавонеро дидам, ки чашмони сиёњ ва дандонњои сафед ва
чењраи тобоне дошт, дар миёни онњо нишастааст. Њар ваќте,
ки ишон дар масъала ихтироф мекарданд, њалли онро аз он
љавон мехостанд. Ба њамнишини худ гуфтам: Ин љавон кист?

Гуфт: Ин љавон Муъоз ибни Љабал аст. Шигифте надорад
чун Муъоз ибни Љабал касе аст, ки аз овони кўдакї дар
Мадина дар мадрасаи нубувват хонда ва ба дасти вай тарбия
ёфта ва илмро аз манбаъ ва сарчашмаи асили он фаро
гирифтааст. Аз ин рў вай бењтарин шогирд барои бењтарин
муъаллим аст.

Барои Муъоз њамин ифтихор кофист, ки њазрати Расули
Худо (с) дар борааш фармудааст: Донотарини уммати ман
дар амри њалолу њаром, Муъоз ибни Љабал аст.
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Ва ин фазилат ўро дар миёни уммати муњаммадї кифоят
мекунад, ки вай яке аз он шаш нафаре буд, ки Ќуръонро дар
ањди њазрати Расули Худо (с) љамъ намуданд.

Ва аз ин лињоз ваќте асњоб дар миёни худ сўњбат
менамуданд ва њазрати Муъоз дар миёнашон њузур медошт,
ба дидаи њайбат ба вай менигаристанд ва ба илму дониши
вай таъзим менамуданд.

Њазрати Расули Худо (с) ва ду ёри гиромиаш баъд аз вай
ин нерўи илмии ноёбро дар хидмати Ислом ва мусалмонон
ќарор доданд.

Њазрати Расули карим (с) баъд аз фатњи Макка мушоњида
намуд, ки љамъиятњои анбўње аз Ќурайш даста-даста дар дини
Ислом дохил мешаванд. Ва мулоњиза намуд, ки ин теъдод,
бешумор зарурат ба он доранд, ки муаллим дошта бошанд,
ки Исломро ба ишон биомўзонанд, ва онњоро ба умури дин
ошно созанд. Њамон аст, ки Итоб ибни Усайдро ба ивази худ
дар Макка интихоб мекунад, то Муъоз ибни Љабалро њамроњи
худ гирифта ва барои мардум Ќуръон биомўзад ва ишонро ба
дини Худо ошно созад.

Ваќте фиристодањои шоњони Яман назди њазрати Расули
Худо (с) омаданд, то Исломи худ ва мардуми хештанро дар
мањзари њазрати Расули Худо (с) эълон доранд, аз вай талаб
мекунанд, то касеро њамроњ бо ишон бифиристад, ки ба ишон
умури динашонро таълим дињад. Њамон аст, ки барои анљоми
ин масъулият дастае аз доъиёни номвари сањобаро
бармегузинад. Ва њазрати Муъозро ба сифати амири ин даста
интихоб менамояд.

Њазрати Расули Карим (с.с.) берун шуд то ин љамъи
доъиёни пур ва њидоятро видоъ кунад…

Њазрати Расули Худо (с) дар рикоби Муъоз дар њоле, ки
вай бар маркаб савор аст, роњ меравад… Ва то фосилаи зиёде
ўро гусел мекунад… Ва баъд ба вай васият намуда гуфт: Эй
Муъоз, шояд ту баъд аз ин сол маро дида натавонї…

Ва шояд туро ба масчид ва ќабрам гузар афтад…
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Аз шунидани ин њарф Муъоз сахт бетоб шуд ва ба фироќи
Пайёмбар ва њабибаш Муњаммад (с) сахт гирист. Ва
мусалмонон низ њамроњ бо вай гиристанд.

Ин пешбинии њазрати Расули карим (с) амалї шуд ва баъд
аз ин рўз чашмони њазрати Муъоз аз дидори њазрати Расули
Худо (с) мањрум шуд…

Чун њазрати Расули гиромї (с) ќабл аз бозгашти Муъоз
аз Яман, падруди њаёт гуфта буд.

Бидуни шак, ваќте Муъоз ба Мадина баргашт, дид, ки
њабибаш вуљуд надорад ва   мунисаш  аз ин дунё рењлат
намудааст.

Ваќте њазрати Умари Форуќ зимоми хилофатро ба даст
гирифт, њазрати  Муъозро ба ќабилаи бани Килоб фиристод,
то њуќуќи ишонро ба онњо таќсим кунад ва ба фуќаро ва
масокинашон аз мадраки закот ва табаруоти аѓниёашон кўмак
намояд. Вай масъулиятеро, ки ба дўшаш нињода шуда буд, бо
камоли амонатдорї анљом дод. Ва худ бо њамон чодире, ки
бар гардан дошт, дубора назди њамсари худ баргашт.
Њамсараш ба ў гуфт: Он њадяе, ки зимомдорон ба ањли худ
таќдим медоранд куљост?

Вай дар љавоб гуфт: Њамроњи ман аз тарафи халифа
назоратчие буд, ки њама тассаруфотамро зери назар дошт ва
ман наметавонистам, ки коре анљом дињам. Њамсараш гуфт:

Ту дар назди њазрати Расули Худо (с) ва ёраш њазрати
Абубакр шахси амонатдор будї ва касе бар ту назоратчї
набуд. Акнун, ки даври хилофати њазрати Умар фаро
расидааст, бар ту назоратчї муќаррар медорад ва амалкарди
туро бар мешуморад ?!

Ин суханро њамсари Муъоз дар миёни занони њазрати
Умар пахш намуд ва аз халифа дар назди онон шикоят бурд.
Ин хабар ба њазрати Умар расид. Халифа њазрати Муъозро
ба њузур хост ва гуфт: Оё ман њамроњи ту касеро фиристодам,
ки амал кардањоятро дар иртибот ба ин вазифае, ки ба ту
супурдам, зери назар дошта бошад?!
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Њазрати Муъоз љавоб дод: На, чунин аст эй
Амирулмўъминин. Вале њаќиќат ин аст, ки љуз ин њарф ман
бањонаи дигаре наёфтам, ки худро назди њамсарам маъзур
ќаламдод кунам…

Њазрати Умар аз шунидани ин љавоби њазрати Муъоз
хандид ва ба ў чизе бахшид, ки хотири њамсарашро ба он хуш
созад.

Дар айёми хилофати Форуќ  волии Шом, Язид ибни
Абусуфён нома ба халифа фиристод ва дар он гуфта буд: Эй
амирулмўъминин, ањли Шом ба ќасрат ба дини Ислом
пайвастанд ва шањрњо аз вуљуди мусалмонон пур шудааст.
Ва ба кассе зарурат доранд, ки ба ишон Ќуръон биомўзонад
ва дар умури дин ишонро таълим дињад. Биноаш эй Амирул
мўъминин, ба ман кўмак намо ва касонеро назди ман бифрист,
ки ба ишон Ќуръонро таълим дињанд ва умури динро ба ишон
бифањмонанд. Њамон буд, ки њазрати Умар панљ тан аз ононро,
ки дар ањди набї Ќуръонро љамъ намуда буданд, ба њузур хост.
Ва ишон иборат буданд аз Муъоз ибни Љабал, Убода ибни
Сомит, Абуаюби Ансорї, Убай ибни КАъба ва Абудардо ва
ба ишон гуфт: Бародарони шомиатон аз ман таќозо намуданд,
касонеро ба он љо бифиристам, ки барояшон Ќуръон таълим
дињад ва умури дин биомўзанд. Бинобар ин, бояд се тан аз
шумо маро дар анљоми ин масъулият њамкорї кунад. Агар
хоста бошед дар миёни худ ќуръаандозї кунед. Ва агар чунин
накунед, ман худ аз миёни шумо се танро интихоб хоњам намуд.

Гуфтанд: Чаро ќуръакашї кунем?
  Абуаюб марди солхўрда ва кўњансоле аст. Ва Убай марде

аст бемор ва боќї мондем мо се нафар.  Њазрати Умар гуфт:
Аз Њумс оѓоз кунед, ваќте њолати мардуми он бароятон
ризоятбахш маълум шуд, якеатонро дар он љо бигзоред ва
баъд якеатон ба Димишќ ва дигаратон ба сўи Фаластин
биравед.

Ин се тан аз ёрони њазрати Расули Худо (с) вазифаеро, ки
њазрати Форуќ барояшон дар Њмс дода буд анљом доданд…
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Ва баъд њазрати Убода ибни Сомитро дар Њумс гузоштанд
ва Абудардо ба Димишќ рафт ва Муъоз ибни Љабал рањсипори
Фаластин гардид. Ва дар он љо њазрати Муъоз ба бемории
вабо дучор шуд. Ваќте марг ба суроѓўш расид, рў ба сўи ќибла
намуд ва ин таронаро замзама намуд:

Хушомад аљал… Хуш омад аљал.
Мењмонаст, ки баъд аз ѓиёби тўлонї расид.
Ва дўстест, ки бо шавќ сўи мо омад…
Ва баъд рў ба сўи осмон намуд ва гуфт: Эй Правардигор,

ту худ медонї, ки ман дунёро ба хотири мондан ва обод сохтан
ва дарахтњо ва бўстонњо ва љўйњои он дўст
намедоштам…Аммо ман зинда буданро ба хотири шавќу
муњаббати рўзадорї ва ибодат ва ранљу машаќќат дар роњи
ризои ту ва нишастан дар  њалќањои уламо ва њалќоти зикри
ту дўст медоштам.

Худоё, ту љонамро ба сифати љони як фарди мўъмин, ки аз
вай розї бошї, назди худ бипазир. Баъд рўњи худро дар њоле,
ки аз ватан ва зану фарзандаш дур буд ва дар диёри њиљрат
ва даъват дар роњи Худо ба сар мебурд, ба рўњофарини худ
супурд.
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