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 1 و كر صدیق تض  اهلل عنها

))خداوند مرا به سوي شما مبعوث كرد شمما فتيدمد  مو د وي مم      

 .جان ومالش يا ي داد(( اما ابوبكر فتت  است م  فويد ومرا با ،فوي 

 2پدامبر صل  اهلل علده وسلم

 ایمشن زود هنگشم

  هبران واشراف قريش يك  پس از ديگري وپشت سرهم د  صحن

 بن نتدل د  آفياب نشسميه بمود وبما    زيد بن عمرو .كعبه جمع م  شدند

جا و آنجا فذاشيه شده بودند نگماه   اين  عجب به بت هاي بلندي كه د 

زيد به آئدن بت پرسي  قانع نبود وبا جديت  الش م  كرد كمه   .م  كرد

قمريش  ا مم  ديمد كمه شمير       ،دين   ا بپذيرد كه آئدن يكيا پرسي  باشد

 :د و...  ا براي بت ها سر م  بريدند با خودش فكركرد وفتمت وفوستن

فوستندان فداه آسمان با ان م  با اند وبراي  فوستند  ا خدا آفريده واز

وعلف د  زمدن م   وياند پس شما چگونه فوستند  ا بمه نماغ ردمر از    

 ! ؟خدا سر م  بريد
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زديك ن زيد هم چنان ررق اين افكا  بود كه امده بن اب  صلت به او

خموب   هزيد فتت ك ؟چه حال  اي جوينده خدر وخوب  د  :شد وفتت

جز آنچمه   :امده فتت .نه :زيد فتت ؟آيا چدزي يافي  :امده پرسدد .هسيم

دين   وز قدامت سبب  هر .كه خداوند خواسيه يا از طرف خداوند باشد

ماسمت يما از    نيظرش هسميدد از م اما آيا پدامبري كه .هالكت خواهد بود

 .1شماست

نشندده بودغ كمه پدمامبري    بكر اين سخن  ا شندد وفتت: من قبالابو

اين نزد و قمه بمن نوفمل     بنابر ،مبعوث م  شود ومردغ منيظر آن هسيند

 ، فيم او بسدا  به آسمان نگاه م  كرد وهموا ه چدزي زمزمه مم  نممود  

بلمه   :و قمه فتمت   .ف كمردغ يم داسيان فتيگوي امده وزيد  ا براي او  عر

نظر نسمب از اعمراب    پدامبري كه مردغ منيظر او هسيند از ،اده اغبراد  ز

ميوسط است من نسب  ا م  دانم وقوغ  و نسمب مدانمه وميوسمد  د     

 ؟اين پدامبر چه مم  فويمد   !عمو :ابوبكر به و قه فتت .مدان اعراب دا د

هرآنچه به او از جانب خدا فتيمه شمود هممان  ا بمه ممردغ       :و قه فتت

 او ظلمم شمود واز   ظلم نم  كند و نم  فذا د كمه بمر  اما  ،خواهد فتت

 .سيم كنند جلوفدري م  نمايداينكه مردغ بر يكديگر 
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))وقي  پدامبر صل  اهلل علده وسلم به پدامبري مبعموث   :ابوبكر افزود

 .1شد من به او ايمان آو دغ و او  ا  صديق نمودغ((

و د اسمالغ  مم  ابوبكر اسالغ آو د و پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم  د   

))هدچ كس   ا به اسالغ دعوت ندادغ مگر ابيدا د   :آو دن ابوبكر فرمود

هنگام  كمه او   ،پذيرفين دعو م دچا   رديد وشك م  شد به جز ابوبكر

 .2 ا دعوت دادغ چهره اش  ا برنگرداند ود  حقاندت اسالغ شك نكرد((

 وي غ اين چندن ابوبكر  ض  اهلل عنه خدل  زود از جاهلدت به اسال

 .آو د

 ؟ا و كر تض  اهلل عنه چه كس   ود

يا  پدامبر صل  اهلل علده وسلم است كه   ض  اهلل عنهابوبكر صديق 

ستر وحضر  ما دغ وفمات آن حضمرت     پس از مسلمان شدن همدشه د 

زيبماي  چهمره   به علت  .3د خدمت ايشان بوده و هدچ فاه ازاو جدا نشد

پدمامبر   بمه  نسب او د  مره بن كعبمه  .اش او  ا ))عيدق(( لقب داده بودند

نامش عبداهلل بن اب  قحافمه عمممان بمن     ،صل  اهلل علده وسلم  م   سد

ماد  ابموبكر   ... قريش  است.... ابن مره بن كعب.عامر بن عمروبن كعب
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جاهلدت بما اسمماب بنمت     ابوبكر د  .اغ الخدر سلم  است  ض  اهلل عنه

وفمات    ض  اهلل عنهكه ابوبكر  هنگام  .عمدس وحبدبه ازدواج كرده بود

 .ابوبكر شش فرزند داشت سمه دخيمر وسمه پسمر     .كرد حبدبه حامله بود

عبدالرحمن ومحمد ودخيرانش اسمماب واغ   ،پسران وي به نامهاي عبداهلل

 .بودند م ض  اهلل عنهالمؤمندن عايشه واغ كلموغ 

 عشدات وصفشت ا و كر تض  اهلل عنه 

صديق نامدده اند چوت او  اسيگوي   ا امت اسالم  به اجماع او  ا 

هموا ه برخود الزغ فرفيه بود وندز بالفاصمله  سمالت پدمامبر صمل  اهلل     

هرفز اشيباه و د ورم  از او سمر نمزده كمه      ،ودمعلده وسلم  ا  صديق ن

كعبه   وزي پدامبر صل  اهلل علده وسلم د  .كس  آن  ا به ياد داشيه باشد

ه بم معمدط نزديمك وي آممد وچماد ش  ا     عقبه بن اب   ،نماز م  خواند

 ،فردن پدامبر صل  اهلل علده وسلم پدچدمد وداشمت او ا ختمه مم  كمرد     

))آيا  :عقبه  ا از كنا  پدامبر دو  نمود واو  ا سرزنش كرد وفتت ،ابوبكر

 ممن اهلل اسمت د   م  خواه  مردي  ا بكش  كه مم  فويمد پرو دفما     

 .1ا ائه كرده است((طرف پرو دفا  ان داليل  وشن   حال  كه از

معراج برفشميه   صل  اهلل علده وسلم از دامبرپصبح  وز اسراب كه  د 

آيما مم  دانم      :مشركدن نزد ابوبكر  ضم  اهلل عنمه آمدنمد وفتينمد     ،بود
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م  فويد كه ديشب به بدت المقمد  بمرده   او  ،دوست  و چه م  فويد

  !شده است

 :مشمركدن فتينمد   ؟چندن فتيه است آيا محمد :ابوبكر از آنها پرسدد

 ا ببدند صل  اهلل علده وسلم  قبل از اينكه پدامبر ابوبكر  ض  اهلل عنه .بله

))او  است فتيه است ممن   :و از او اخبا  اسراب و معراج  ا بشنود فتت

اخبا  آسمان  صمبح وشماغ    :چدزي باال ر از اين كه او م  فويد او  ا د 

 .1به او م   سد  صديق م  كنم((

  اهلل عنه بز فوا  وسخاو مند بود و از آنجما كمه امموا     ابوبكر  ض

خود  ا به كمرت صدقه م  كرد خداوند د  قرآن آيه اي د  مو د ايشان 

 :ناز  فرمود

َت أَقى﴿  .(71 -71 )الشمس: ﴾الَِّذي يُ ؤأِت َماَلُه يَ َتزَكَّى * َوَسُيَجنَُّبَها اْلأ
ه پرهدزكما   ))ونجات م  يابد از آ ش دوزخ كسمدكه بدشمير از همم   

 .ه خدا م  دهد  ا  زكده شود((ا وما  خود  ا د   .است

 مو د اينكه ابوبكر  ض  اهلل عنمه د   حضرت عمر  ض  اهلل عنه د 

 :مم  فويمد   ،صدقه كردن اموا  خود از  ماغ صحابه سبقت مم  فرفمت  

 ،دسيو  داد  ا د   اه خمدا صمدقه كنمدم    پدامبر صل  اهلل علده وسلم به ما

قدا  ما  بود با خود فتيم امروز از ابوبكر سمبقت خمواهم   نزد من هم م
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فرفت ومن نصف دا اي  خود  ا صدقه كرده و پمدش پدمامبر صمل  اهلل    

بمراي خمانواده ات    :فرمودپدامبر صل  اهلل علده وسلم  .علده وسلم آو دغ

امما ابموبكر    .همدن مقدا   ا د  خانه ندز فذاشميه اغ  :فتيم ؟چه فذاشي 

پدمامبر صمل  اهلل    ،ماغ اموا  ودا اي  خمود  ا آو ده بمود   ض  اهلل عنه  

 :فتمت  ؟اي ابوبكر براي خانواده ات چه فذاشميه اي  :علده وسلم فرمود

 ض  اهلل عنه با خود فتمت  عمر  .براي آنها خداوند وپدامبر  ا فذاشيه اغ

ايمن واقعمه د   وز آمماده     .1 وانم بگدرغ قت نم بد هدچ چدزي از او س

 .ره د  رزوه  بوك  وي داده استكردن لشكر عس

د مقابل مانعدن زكمات   ،ابوبكر  ض  اهلل عنه بسدا  دانا وهوشدا  بود

كس  كه مدان نمماز وزكمات    با !))سوفند به خدا :قاطعانه ايسياد وفرمود

افر زانو بند شيري  ا كه  !سوفند به خدا ،فرق م  فذا د خواهم جنگدد

 .ندهند با آنها م  جنگم(( ،م  دادند صل  اهلل علده وسلمآنها به پدامبر 

ابوبكر  ض  اهلل عنه با زيرك  خمود همدف پدمامبر صمل  اهلل علدمه      

 :كه آن حضرت صل  اهلل علده وسلم فرمود ،وسلم  ا از سخنانش فهمدد

دندما يما آخمرت     ))خداوند  با ك و  عال  بنده اي  ا اخيدا  داده كمه از 

 .2زد خداست اخيدا  نمود ((يك   ا قبو  كند و آن بنده آنچه  ا ن
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از شنددن اين سخن پدامبر صمل  اهلل علدمه    ابوبكر  ض  اهلل عنه بعد

وسلم بالفاصله منظو  پدامبر صل  اهلل علده وسلم  ا د ك نمود وشمروع  

))پد  و ماد هايمان فدايت باد(( يا ان پدامبر صمل    :به فريه كرد وفتت

اما هنگام  كه وفات پدمامبر   .اهلل علده وسلم ازفريه ايشان  عجب كردند

 سدد آنها دانسيند كه بنده  صل  اهلل علده وسلم نزديك شد و اجلش فرا

پدامبر صل  اهلل علده وسلم  ،اي كه آنچه نزد خدا هست آن  ا قبو  كرده

 .است وندز دانسيند كه ابوبكر  ض  اهلل عنه مردي زيرك وهوشدا  است

ر  ض  اهلل عنه بود كه د  شجاعت وجرأت ندز از صتات با ز ابوبك

وقيم  كمه    ،صد  اسمالغ  د  ،صحنه هاي مخيلت  اين صتت ميجل  شد

انگشت شما ه بودند ابوبكر  ض  اهلل عنه از پدامبر صل   دمسلمانان  عدا

 ،اهلل علده وسلم خواست  ا از خانه ابم  ا قمم بدمرون برونمد ود  كعبمه     

ابوبكر موافقت كمرده   همه با  أي ،آشكا ا مردغ  ا به اسالغ دعوت دهند

بمه  سمددند   وقيم  بمه كع   ،وبه قصد كعبه از خانه اب  ا قم بدرون  فينمد 

اند و بمه فتيگمو مشم و     يه سميوجه شدند كه اشراف وسران قريش نش

مسلمانان نزديك آنها نشسيند وابوبكر  ض  اهلل عنه بلند شد و براي  ،اند

يا پرسي  دعوت داد مردغ سخنران  كرد و آنها  ا به يگانگ  خداوند ويك

وقد ت بز گ اهلل ونعميهاي فسميرده اش  ا بمه آنهما يماد آو ي نممود      

ابوبكر  .پدامبر صل  اهلل علده وسلم به سخنان دوست خود فوش م  داد

اسياده بود فويا او قريش و اشمراف آن  ا بمه مبما زه مم       ض  اهلل عنه 



وبكر  ضم  اهلل  عيبه بن  بدع يك  از اشراف قريش به سخنران  اب ،طلبدد

همچنان سخنانش  ا اداممه داد  عنه اعيراض كرد اما ابوبكر  ض  اهلل عنه 

 ا اينكه حاضرين شو ش كردند وبمه ابموبكر  ضم  اهلل عنمه حملمه و       

شمد و   زيرسر وصو ت او كوفينمد خمون از چهمره اش سمرا     شدند وبر

 خبر بدهوشم  ابموبكر  ضم     ،زمدن افياد ابوبكر  ض  اهلل عنه بدهوش بر

اهلل عنه پخش شد وعموزاده هاي ابوبكر  ض  اهلل عنه از قبدله بن   مدم 

او  ا همچنان كه  ،آنها فكر كردند ابوبكر  ض  اهلل عنه مرده است ،آمدند

بدهوش بود به خانه اش منيقل كردند وبا همديگر عهمد كمردن كمه افمر     

وقحافه پد  اب .ابوبكر  ض  اهلل عنه بمدرد عيبه بن  بدع  ا به قيل برسانند

خدر سلم  كنا  بسير ابوبكر  ض  اهلل لابوبكر  ض  اهلل عنه وماد ش اغ ا

ديري نگذشت كه ابوبكر به هوش آمد و اولدن سخن   ،نشسيه بودندعنه 

پدامبر خدا صل  اهلل علده وسملم   ؟محمد چه شد :كه به زبان آو د فتت

 ؟محمد چه شد :وهمچنان  كرا  م  كرد ؟چه شد

كه پدامبر صل  اهلل علده وسلم بمه خانمه ابم  ا قمم      وچون مدلع شد

برفشيه است همراه ماد ش به آنجا  فت وقي  مدممنن شمد كمه پدمامبر     

او خواست كه مماد ش  ا بمه اسمالغ     صل  اهلل علده وسلم سالم است از

پدامبر صل  اهلل علده وسلم ماد  ابوبكر  ا به اسالغ دعموت   ،دعوت دهد

بسدا  شمادمان  ا پذيرفت وابوبكر  ض  اهلل عنه داد واو بالفاصله اسالغ  

 .و احسا  خوشبخي  نمود



حضرت عل   ضم  اهلل عنمه بمه شمجاعت ابموبكر  ضم  اهلل عنمه        

پرسدده شد كه دلدر رين ممردغ نمزد   هنگام  كه ازاو  .شهادت داده است

چمون د  جنمب بمد      ،ابوبكر  ض  اهلل عنه :فتت ؟شما چه كس  است

چه كس   :اهلل علده وسلم سايبان  ساخيدم وفتيدموقي  براي پدامبر صل  

حاضر است كه همراه پدامبر صل  اهلل علده وسملم بنشمدند  ما مشمركدن     

سوفند به خدا جز ابوبكر  ض  اهلل عنه همدچ   ،فزندي به ايشان نرسانند

پدمامبر صمل  اهلل علدمه    كنا   ابوبكر شمشدر كشدد ود  .كس حاضر نشد

كه بمه سموي پدمامبر     شركدن جرأت نداشتوسلم ايسياد وهدچ كس از م

اينمرو مم  دانمم ابموبكر  ضم  اهلل عنمه        صل  اهلل علده وسملم بمرود از  

 .1دلدر رين مردغ است

 وفشت 

رش اسماب بنت عمدس به ابوبكر  ض  اهلل عنه وصدت كرد كه همس

د  آخمرين لحظمات    ،ش عبمدالرحمن  او  ا رسمل بدهنمد   كمك فرزند

عراق آمد وخبر پدروزيهاي مسلمدن  ا د   زندف  اش ممن  بن حا ثه از

آنجا به اطالع ابوبكر  ض  اهلل عنمه  سماند د  شمامگاه دوشمنبه هشميم      

جمادي االو  سا  سدزدهم هجري ابوبكر  ض  اهلل عنه جمان بمه جمان    

 .آفرين سپرد
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 . حمت خدا بريا  را  ودوست باوفا وصادق پدامبر باد

 

 1عمر  ن خطشب 

بمن الخدماب  ا    ابوجهمل وعممر   ،ين دوممرد ا ))با  خدايا هريك از

 .  2بدشير دوست دا ي اسالغ  ا به وسدله او كمك كن((

 صل  اهلل علده وسلم پدامبر 

 ؟عمر تض  اهلل عنه چه كس   ود

عمر كس  بود كه پدامبر صل  اهلل علده وسلم او  ا فما وق كندمه داد   

  اهلل علده پدامبر صل ،چون خداوند بوسدله عمر حق  ا از باطل جدا كرد

))من شمددانهاي   :مو د عمر فا وق  ض  اهلل عنه فرموده است وسلم د 

 .انس وجن  ا م  بدنم كه از عمر فرا  م  كنند((

اي  :پدامبر صل  اهلل علده وسلم بمه عممر  ضم  اهلل عنمه مم  فتمت      

 اه   دست اوست شددان از سوفند به ذا   كه جانم د  !فرزند خداب

 .3نخواهد  فتفذ  كن   كه  و از آن
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خداب  ض  اهلل عنه سدزده سا  پمس از پدمامبر صمل  اهلل    بن  عمر

قريشم    ،مخزومم   ،پمد ش خدماب بمن نتدمل     .آممد علده وسلم به دندا 

 اينكمه صماحب فرزنمدي شمده بودنمد      از ،وماد ش حنيمه دخير هاشمم 

عمر بن خداب بن نتدل بن عبدالعزي اسمت وقريشم     .خوشحا  شدند

كعب بن لؤي نسبش بمه پدمامبر صمل  اهلل علدمه     از بن  عدي است ود  

پدمامبر   ،حتص يعن  بچه شدر ،كنده اش ابو حتص است .وسلم م   سد

 ضم  اهلل عنمه   جنب بد  اين لقب  ا بمه عممر    صل  اهلل علده وسلم د 

 .1از عاغ التدل به دندا آمد او سدزده سا  بعد .فذاشت

عنه بود چون پدمامبر  پدامبر صل  اهلل علده وسلم داماد عمر  ض  اهلل 

 .دخير عممر  ضم  اهلل عنمه ازدواج كمرد     ،صل  اهلل علده وسلم با حتصه

شد و آنها بمه خموب  او   عمر  ض  اهلل عنه زير نظر پد  وماد ش بز گ 

كه عمر جوان وندرومند شد فاه   جا ت م  هنگام   ، ا  ربدت كردند

 .كرد وفاه  پد ش او  ا چوپان فله خود مدكرد

چهره ستدد مايل به سرخ  بود وقامي  بلنمد وسمدنه اي   عمر دا اي 

 .پهن داشت
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بازوهايش قوي بود هنگاغ  ا ه  فين سريع مم   فمت وهمراهمانش    

جوانان قريش خدلم    . اه  فين به او برسند هنگاغ كمير م   وانسيند د 

 .او حساب م  بردند از

 ،مسمن وسمالهايش بمود   ض  اهلل عنه  قدمب ندرومنمد بمراي ه   عمر  

بمازا     وزي د  ،اه با كس  كشي  م  فرفت او  ا به زممدن مم  زد  هرف

مردغ اطراف او و حريتش جمع شده بودنمد وايمن    ،عكاظ كشي  فرفت

ديري نگذشت كه عمر  ض  اهلل عنه حريمف   مباز ه  ا  ماشا م  كردند

عمر اسب سوا  مماهري بمود كمه     .خود  ا به زمدن زد وبر او پدروز شد

 مرين م  كمرد وندمز شماعر بمود كمه خوانمدن        هموا ه اسب سوا ي  ا

 .وحتظ كردن شعر  ا دوست م  داشت

 اسالم آوتدن عمر تض  اهلل عنه 

اسالغ آو دن عمر  ض  اهلل عنه باعث شادي وسرو  مسملمدن شمد   

 :داسيان اسالغ آو دن او از اين قرا  است

مم  خمواهم    :عمر  ض  اهلل عنه قبل از اينكه اسمالغ بدماو د فتمت   

اما وقي  مردغ به او فتيند كمه خمواهر وشموهر     ،ا به قيل برسانممحمد  

به شدت خشمگدن شد فويا آ ش  وجود او  ،خواهرش مسلمان شده اند

 ا فرافرفيه بود ود  همدن حا  عازغ خانه خمواهرش شمد و چمون بمه     

 :شندد كه آيه هاي قرآن د  آن  مالوت مم  شمود    ،خانه خواهرش  سدد



َِ لَِتشأ  َقىَم  ا نَْ أزَلأنَ  ا  * ط  ه﴿ َأل ََأَش  ى ِإلَّ  * َعَليأ  َ  الأُق   تَ نأ  زِي ل ََّّ  خأ َقلَ  َ   * تَ  ذأِكََ ل ِلَم  خأ 
َرأَض َوالسََّماَواِت الأُعَلى  .(3-7 )ط ه:﴾ اْلأ

خشونت وسخي  به مهربان  و  اين جا بود كه قلب عمر نرغ شد واز

 وقصمد  فمين بمه جماي   ا     ؟كجاستمحمد  :پرسدد .نرم  مبد  فرديد

عمر قبل از اينكه  .صل  اهلل علده وسلم د  آنجا ساكن بودنمود كه پدامبر 

خانمه خمواهرش فاطممه بنمت      نزد پدامبر صل  اهلل علده وسلم بدايمد د  

خداب رسل كرده وقرآن  ا  الوت كرده بود و هنگام  كه به خانه ا قم 

بلند  يك  از يا ان پدامبر صل  اهلل علده وسلم ،بن اب  ا قم  سدد ود  زد

شد ونگاه كرد سپس دوبا ه نزد پدامبر صمل  اهلل علدمه وسملم برفشمت     

پسر خداب شمشدر خود  ا بمه كمربسميه و مم      !اي پدامبر خدا :وفتت

به او  !اي پدامبر خدا :د  اينجا حمزه بن عبدالمدلب بلند شد وفتت .آيد

 وقصد بدي داشيه ،اجازه بده افر ا اده خدر داشيه باشد مسلمان م  شود

 .باشد او  ا به قيل م   سانم

از پدامبر صل  اهلل علده وسلم به عمر  ض  اهلل عنه اجازه و ود داد و

ش  ا فرفمت و بمه   به محض اينكه عمر  ا ديد لباسهاي .جايش برخاست

آيا به جانب اسالغ نم  آي   ،اي عمر :دد وفتتشدت به طرف خود كش



كند هم چنان كه ولدد بن د  مو د  سواي   و ناز  ن  ا خداوند آيه هاي 

 .1م دره  ا  سوا كرد

فواه  م  دهم كه همدچ معبمودي جمز خمدا ندسمت و       :عمر فتت

من آممده   !اي پدامبر خدا ،هسي  فواه  م  دهم كه  و بنده وپدامبر خدا

 .اغ  ا به خدا و پدامبرش و آنچه از جانب خدا آو ده اي ايمان بداو غ

لندي فتت كه يا ان دانسيند عمر پدامبر صل  اهلل علده وسلم  كبدر ب

حاضران ندز  كبدر فتينمد ود  آن  وز مسملمانان د     .مسلمان شده است

يك صف حمزه  ض  اهلل عنه قرا  داشمت   صف بدرون آمدند كه د  دو

ديدنمد بمه    قريش وقي  آنهما  ا  .صف ديگر عمر  ض  اهلل عنه بود و د 

علدمه وسملم عممر  ا    ود  آن  وز پدامبر صل  اهلل  .شدت نا احت شدند

فا وق نامدد چون خداوند به وسدله او قد ت اسالغ  ا ظاهر كرد ومدمان  

عمر  ض  اهلل  واين فونه خداوند اسالغ  ا با .2حق وباطل فرق فذاشت

عنه عزت واقيدا  بخشدد و عمر  ض  اهلل عنمه بمه فمروه اولمدن ممردان      

 .اسالغ پدوست

 فضيلت واخالق عمر تض  اهلل عنه

                                                 

  .743تاريخ الخلفاء ص  1
  .414، 414ص  7ج  الصفوة  فوة 2



ل  اهلل علده وسلم شناخت بسدا  خوب  از عممر  ضم  اهلل   پدامبر ص

او شجاعت و شهامت وردرت عممر  ضم  اهلل عنمه  ا مم       .عنه داشت

 :حديم  با اشا ه به اين صتات عمر  ض  اهلل عنه فتمت  لذا د  .دانست

كنما    ))من د  خواب ديدغ كمه د بهشمت هسميم زنم   ا ديمدغ كمه د       

 :فتيند ؟ن قصر ما  چه كس  استاي :فتيم .قصري نشسيه وم  د خشد

من به يماد شمهامت وردمرت او افيمادغ و از      .استعمر  ض  اهلل عنه  از

ايمن سمخن   هنگام  كه عمر  ض  اهلل عنه  .آنجا  وي فردانده وبرفشيم

آيا ممكن است  :پدامبر صل  اهلل علده وسلم  ا شندد به فريه افياد وفتت

 .!((؟ردر م به جوش بدايد نسبت به شما

شهامت  .او مديرسددند مر  ض  اهلل عنه مرد دلدري بود كه مردغ ازع

و دلدري او د   وزي كه از مكه به سموي مدينمه هجمرت كمرد ميجلم       

بمه  مكمه   مسلمانان  كه از ،مكه هجرت نكرده بود هنوز پدامبر از .فرديد

مدينه هجرت مدكردند مختدانه و به دو  از چشم مشركدن هجمرت مم    

 ض  اهلل عنه شمشدرش  ا به كممر بسميه و دمر وكممان     اما عمر  .كردند

مردغ قريش اطراف  . ا برداشت و در به دست فرفيه وبه كعبه  فت خود

بودند عمر  ض  اهلل عنه هتت با  كعبمه  ا طمواف كمرد ود      كعبه جمع

كسم  مم     همر  :سپس به افمراد قمريش فتمت    ،مقاغ ابراهدم نماز فزا د

وفرزنمدانش ييمدم وزنمش بدموه شمود       خواهد كه ماد  به عزايش بنشدند

 .به سوي مدينمه حركمت كمرد    ،از آن بعد .پشت اين د ه با من د  بدتيد



آمد او همراه ممردغ بمه    ينهامبر صل  اهلل علده وسلم به مدوهنگام  كه پد

اسيقبا  پدامبر صل  اهلل علده وسلم  فت واز  سددن پدامبر صل  اهلل علده 

 ضم  اهلل عنمه دسمت داد و عممر      وسلم شادي وصف ناپذيري به عمر

 . ض  اهلل عنه براي همدشه د  مدينه ماند

كتا  عهمد ناممه    پدامبر صل  اهلل علده وسلم با ،د   وز صلح حديبده

 ض  اهلل عنه چون شمرايط صملح  ا شمندد و از    صلح امضاب نمود عمر 

نا احت  ،صلح نشانگر ضعف ونا وان  مسلمدن بود ،آنجاي  كه به ظاهر

آيا اين ممرد پد مبمر    !اي ابوبكر :د وفتتمابوبكر آن شد ونزد وخشمگد

ابوبكر  ؟آيا ما مسلمان ندسيدم :عمر فتت .بله :ابوبكر فتت ؟ندست خدا

پس چرا ما د  ممو د   :م فتت. عمر با سرزنش وخشاي عمر ،بله :فتت

 ؟دين خود ذلت  ا قبو  كندم وبپذيريم

  اهلل علدمه وسملم آممد    از آن عمر  ض  اهلل عنه پدش پدامبر صل بعد

پدامبر صل  اهلل علده وسلم  ،وآنچه به ابوبكر فتيه بود به پدامبر هم فتت

هرفز از دسيو  خمدا   ،من بنده خدا و پدامبرش هسيم :د  پاسخ او فتت

اين  د  .1وندز هرفز خداوند مرا شكست نخواهد داد ،سرپدچ  نم  كنم

فشميند  همه به مدينمه بر موقع عمر  ض  اهلل عنه سخنش  ا پايان داد و 

آسمان آمد وسو ه فيح بر پدامبر صل  اهلل علده وسملم   مدينه مژده از ود 
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َنا َلَ  فَ تأحال ُمِبينال ﴿ :ناز  شد شمرايط صملح  ا   مشركدن  .(7 )الف ت::﴾ ِإَّا فَ َتحأ

نقض كردند وصلح حديبده كه عمر برآن اعيراض م  كمرد سمبب فميح    

 ن بعمداز سمالها دو ي از  دكمه مسملم   فيح بز ف  بود ،فيح مكه ،مكه شد

 بما   ،مكه هجمرت كمرده بودنمد     ر  ووحشت از حال  كه با مكه ود 

 ا  هنگاغ فيح مكمه بيهما   مسلمانان د  ،ديگر قد  مندانه به مكه بازفشيند

 ض  اهلل عنه به دندا ومياع آن بم  عالقمه   حضرت عمر  .د هم شكسيند

وامرايشان كه به مدينه م   خالفت ايشان ستدران پادشاهاند  زمان  .بود

آمدند فممان مم  كردنمد امدرالممؤمندن دا اي قصمر بز فم  اسمت كمه         

اما هنگام  كه عممر  ضم  اهلل عنمه  ا     .نگهبانان اطراف آن  ا فرفيه اند

 عجمب وحدمرت آنهما  ا فمرا مم        ،فرو ن وبا لباسهاي ساده م  ديدند

اهلل عنه وقي   دخير عمر  ض  امندن حتصه  ض  اهلل عنهاغ المؤ .فرفت

 !اي امدرالممؤمندن  :ب  عالقگ  پد ش نسبت به دندا  ا ديد بمه او فتمت  

اين لبا  نرغ  مر مم  بمود و رمذاي  مم        افر لبا  م  پوشددي كه از

چمون خداونمد    ،اين رذايت بهير بود بسمدا  خموب بمود    خو دي كه از

عممر  ضم  اهلل عنمه     . وزي وخدر فراوان نصدب مسلمدن كمرده اسمت  

گر به ياد ندا ي كه پدامبر صل  اهلل علده وسلم چگونه با سمخي   م :فتت

وهمچنان عمر حاالت زندف  پدامبر صل  اهلل علده  ؟زندف  م  فذا اندد

وسلم و خلدته اش ابوبكر  ا به حتصه يادآو ي نمود  ا اينكه حتصه بمه  

يموانم  : سوفند بمه خمدا افمر ب   فريه افياد سپس عمر  ض  اهلل عنه فتت



ها به سخي  دندا  ا بگذ انم امدد است كه د  زنمدف  پرآسمايش   مانند آن

 .آخرت با آنها شريك شوغ

 ،يا ان عمر  ض  اهلل عنه به قاطعدت وصالبت وي شهادت داده انمد 

عمر به خاطر خدا مردغ  ا مم    : ض  اهلل عنه م  فويد حضرت معاويه

ت  ا حضرت عمر  ض  اهلل عنه عاد  بود وقبل از همه عمدال   .1 رساند

طو  سالهاي  كه مسملمانان   د  ،خود اجرا م  نمود سپس بر ديگران بر

از فقر و  نگدسي  د  مضدقه بودند او ندز جز نان و ورن چدمز ديگمري   

 .نم  خو د چون او م  خواست هرچه مردغ م  خو ند او ندز بخو د

 ش شدت حضرت عمر تض  اهلل عنه 

 وز قداممت همرا    عمر  ض  اهلل عنه از خداونمد مم   رسمدد واز    

عمر  ض  اهلل عنه  ا ديدغ كه پر كماه    :داشت يك  از يا ان او مدگويد

كماش ممن    ،))كاش كمه ممن پركماه  بمودغ     : ا از زمدن برداشت وفتت

كاش كه ماد غ مرا نم  زائدد!(( حضرت عممر  ضم     ،چدزي نم  بودغ

 او حملمه  لؤ مجوسم  بمر  لت امامت نماز صبح بود كه ابولؤاهلل عنه د حا

سمپس حضمرت بمه فرزنمدش عبمداهلل       ،ساخت وايشان  ا مجروح نمود

نزد اغ المؤمندن عايشه برو وبه ايشان بگو عمر بن خداب بمه  مو    :فتت

چمون از اممروز بمه بعمد ممن امدمر        ،امدر المومندن سالغ م  فويد ونگو
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المومندن ندسيم وبگو عمر اجازه م  خواهمد د  كنما  يما انش )محممد     

افر عايشه اجازه  ،م وابوبكر  ض  اهلل عنه ( دفن شودصل  اهلل علده وسل

داد من  ا د  آنجا دفن كندد وافر اجازه نداد آنگاه د  قبرسميان عمموم    

مندن با خواسيه عمر  ض  اهلل عنمه موافقمت   اغ المؤ .مسلمانان دفنم كندد

صل  اهلل علدمه وسملم   كنا  يا انش محمد  نمود واجازه داد كه ايشان د 

عهد خالفت حضمرت عممر    .  اهلل عنه به خاك سپرده شودوابوبكر  ض

 ض  اهلل عنه سرشا  از خوب  وعدالت بود وفيوحمات بز فم  نصمدب    

 .مسلمانان فرديد واسالغ د  دو  رين نقاط دندا منيشر شد

 حمت خدا بر فا وق اعظم باد ومبا ك باد او  ا بهشي  كمه بمه آن   

 .مژده داده شده بود

 



 1تض  اهلل عنه حضرت عثمشن  ن عفشن

 . او شرغ م  كنند(( ))آيا ازمردي حدا نكنم كه فرشيگان از

 2) سو  اكرغ صل  اهلل علده وسلم(

 اصل ونسب عثمشن

طايف بهشت وفلزا  حجماز و   ،شهر زيباي حجاز است شهر طايف

ايمن شمهر زيبما      ضم  اهلل عنمه د   خانواده عمممان   ،باي پرمدوه آن است

منماف صماحب    .. بن عبد.ر كريز بن  بدعهأ وي دخي .زندف  م  كردند

عممان بن عتان بن اب  العاص بمن   ،نوزاد كوچك  به ناغ عممان شده بود

عممان د  سا  ششم عاغ التدل يعن  شش سا  بعد  .3.. قريش  اموي.امده

از  ولد پدامبر صل  اهلل علده وسلم به دندا آمد اسم عممان همم د  دو ان  

اهلل وابو عمرو كمه   ان بود و كنده اش ابوعبدهم د  اسالغ عممجاهلدت و 

همه مردغ عممان  ا دوسمت داشميند  ما     .مدان مردغ مشهو  بودبا هر دو 
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حبمك  أ)) :جاي  كه زنمان بمراي فرزنمدان خمود اينگونمه مم  سمرودند       

 مو  ا   ،سوفند به خداي  حمن :والرحمن حب القريش لعممان((  رجمه

 .ت دا ندچنان دوست دا غ كه قريش عممان  ا دوس

چهمره   ،دا اي قامي  نه بلند ونه كو اه داشت ،عممان مردي مدانه بود

 دآبگونه وجوصو  ش خالهاي   د  .اش زيبا وستدد مايل به سرخ  بود

البيمه   .موهمايش بازوهمايش  ا پوشمانده بمود     .بازوهايش پن بود ،داشت

  .1وسط سرش موي نداشت ودهان ودندان  زيبا داشت

  اسالم آوتدن عثمشن

وي داسميان   ،عممان  ض  اهلل عنه پنجمدن نتري بود كه اسالغ آو د

منمد بمه   من ممردي بمودغ عالق   :كند اسالغ آو دنش  ا چندن  عريف م 

صمحن   يك  از شبها با فروه  از ممردان قمريش د    د  ،مصاحبت زنان

محمد دخيرش  قده  ا به عقد ازدواج  :به ما فتيه شد ،كعبه نشسيه بودغ

 قده زن  زيبا بود من حسرت خو دغ  ،لهب د  آو ده استعيبه بن اب  

 ،دغركم حممد ازدواج ن بر پسر ابولهب پدش نگرفيم وبما دخيمر م  كه چرا 

آنجا خاله اغ سعديه بنت كريمز كمه    ،ديري نگذشت كه من به خانه  فيم

چمراي   :به دين قومش بود وكهانت وفالگدري  ا آموخيه بود به من فتت
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 ،نش  سيگا  وكا ش موفقدت آمدز خواهد بودودي ،او چراي واقع  است

 .سنگالخ مكه به امر او  سلدم خواهد شد

او محمد بمن   :خاله عممان فتت ؟اين چه كس  است :عممان پرسدد

 .او با قرآن آمده وبه سوي خدا دعوت مم  دهمد   ،عبداهلل پدامبر خداست

حال  كه به شدت  حت  ماثدر سمخنان خالمه     عممان از آنجا برفشت د 

مو د سخنان خاله اش فكمر مم      همچنان كه او د ،قرا  فرفيه بود اش

ممن نمزد ابوبكرصمديق     :عممان مم  فويمد   ،صديق  فتكرد نزد ابوبكر 

او ديد كه د حا  فكر كردن  .هدچ كس نزد او نبود كنا ش نشسيم ،آمدغ

 .فتيه خالمه اغ بما خبمر كمردغ     او  ا از ؟به چه فكر مدكن  :پرسدد ،هسيم

مرد دانا وهوشدا ي هسمي  كمه حمق      و ، و عممان واي بر :ابوبكر فتت

اين بت ها ا زش ندا د كه قوغ آنها  ا م   ،وباطل  ا  شخدص م  هدي

اي  ندسيند كه نه مم  بدننمد ونمه مم      آيا مگر اين بت ها سنگه ؟پرسيند

 :ابموبكر فتمت   .بله سوفند به خدا كه بت هما چنمدن انمد    :فتيم ؟شنوند

 ا بمه   ،خدا محمد بن عبداهلل . است فتيه است سوفند به خدا خاله ات

آيما مم  خمواه  نمزد وي      ، سالت برفزيده وبراي مردغ فرسياده اسمت 

ديري نگذشت كه پدامبر صمل  اهلل علدمه    !بله :فتيم؟بروي واز او بشنوي

حال  كه پا چه اي بر دوش  اب  طالب  ض  اهلل عنه د وسلم وعل  بن 

فوش پدامبر چدزي نجموا   بلند شد ود كر ابوب ،داشيند ازكنا  ما فذشيند

 :پدامبر صل  اهلل علده وسلم آمد ونشست و و به ممن كمرد وفتمت    ،كرد



ممن پدمامبري    .م  بخشد عممان دعوت اله   ا بپذير كه بهشت  ا به  و

 .هسيم كه براي جهاندان فرسياده شده اغ

 از شنددن سخن پدامبر صل  اهلل سوفند به خدا بعد :فويد عممان م 

علده وسلم ب  اخيدا  اسالغ  ا پذيرفيم وفواه  دادغ كمه همدچ معبمودي    

وممد   بعمد بما دخيمر      ،اسمت  جز خدا ندست ومحمد بنده وپدامبر خدا

حكم بمن ابم  العماص ممردي      ،عموي عممان . قده ازدواج كردغ ،پدامبر

با خشونت با عممان برخو د م  كمرد وقيم  از    ،سنگد  و  ندخوي بود

خبر شد او  ا فرفت وبا طناب  سخت بسمت وبما    مان بااسالغ آو دن عم

مدگمردي وبمه    دين پد  ونداكان خود بمر  آيا از :خشونت به عممان فتت

 ؟آيدن جديد  وي م  آو ي

ايمن   سوفند به خدا  ما  مو از   :سپس عمويش سوفند خو د وفتت

عممان با اصرا  وبدون  مر    .دين دست برندا ي  و  ا باز نخواهم كرد

 مو! سوفند به خدا كه هرفز اين دين  ا  ها نخواهم كرد وازاي ع :فتت

 .1اين دين جدا نخواهم شد

 صفشت وشمشیل عثمشن تض  اهلل عنه

عممان  ض  اهلل عنه مردي بود كه جان ومالش  ا فمداي  سمو  اهلل   

 ،اخالق او الگوي خوب  براي مسلمانان بمود  ،صل  اهلل علده وسلم نمود
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عايشه  ،ي كه فرشيگان از عممان شرغ م  كردندطو  ،حدا بود مهربان وبا

پدامبر صل  اهلل علده وسلم د  خانه اش به پهلو  : ض  اهلل عنه م  فويد

اجمازه و ود  ابوبكر  ض  اهلل عنمه   . كده داده بود وساق پايش لخت بود

به خانه  ا خواست ووا د شد پد مبر صل  اهلل علده وسلم همچنان  كده 

پدامبر صل  اهلل  ،ض  اهلل عنه اجازه و ود خواستسپس عمر   ،داده بود

از آن  بعمد  :همچنان  كده زده بود وبا آنها سمخن مم  فتمت   علده وسلم 

عممان  ض  اهلل عنه اجازه و ود خواست وچون وا د شد پدمامبر صمل    

اهلل علده وسلم  است نشست ولباسهايش  ا مر مب كمرد وبما او سمخن     

 !اي پدامبرخمدا  :فتمت  ،ضمده بمود  د قهعايشه  ض  اهلل عنهما شما   .فتت

ابوبكر وا د شده وشما  كان نخو ديد و وجه نكرديد بعد عمر وا د شد 

شما باز هم  كان نخو ديد و وجه نكرديد امما وقيم  عمممان آممد شمما      

صل  اهلل علدمه  ..! پدامبر خدا .نشسيدد و لباسهاييان  ا جمع وجو  كرديد

او شمرغ   كمه فرشميگان از  ))آيا ممن از ممردي حدما نكمنم      :وسلم فرمود

 .دا ند((

نه براي ديگمران الگمو   دماين ز عممان مردي بز فوا  وسخاو مند د 

آن زمان آب  د  .او ماند ندكوي  ازسخاوت هاي عممان يادفا هاي  .بود

دغ به وسدله آب بمه  كاالي اساس  ومهميرين ضرو ت زندف  بود كه مر

بنماغ ))بنمر   چاه   .ندتندان وشيرهايشان ادامه م  دادزندف  خود وفوس

وهمر دلمو آب ايمن چماه  ا بمه       ،بن  رتا  بود  ومه(( ميعلق به فردي از



پدامبر صل  اهلل  ،به سيوه د  آمده بودندمردغ  .چندين د هم م  فروخت

 آيما ايمن چشممه  ا بمه چشممه اي د       :علده وسلم به صاحب چاه فتت

انواده اغ من وخم  !اي پدامبر خدا :رتا ي فتت مرد ؟بهشت نم  فروش 

 .چشمه اي ديگر جز اين ندا يم ومن نم   وانم اين  ا بخشش كنم

 ض  اهلل عنه  سمدد چماه  ا از آن ممرد بمه     وقي  اين خبر به عممان 

خريد وبعد نزد پدامبر صمل  اهلل علدمه وسملم    م مبلغ س  وپنج هزا  د ه

 ؟بهشت مم  دهم    مقابل آن چاه د  براي من چشمه اي د  :آمد وفتت

من آن چاه  ا خريمدغ و آن   :عممان فتت .بله ايندو  است :فرمودپدامبر 

با هما پدمامبر    ،عممان اينگونمه بمود   ،آ ي . ا براي مسلمانان وقف نمودغ

 .صل  اهلل علده وسلم او  ا مژده بهشت داده بود

فذاشيه  ديهاي او هموا ه  اه  ا براي او به سوي بهشت بازنمسخاو 

عممان  ضم  اهلل   ،مبر صل  اهلل علده وسلمپدا ،د   وز صلح حديبده .بود

شمان ابوسمتدان )كمه د  آن زممان اسمالغ  ا       نزد قمريش و  هبمر   عنه  ا

نپذيرفيه بود( فرسياد  ا به آنها بگويد كه پدامبر صل  اهلل علده وسملم بمه   

ه آممده وهمم چنمان    بلكه او براي زيما ت كعبم   ،قصد جنب ندامده است

ندز پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم بمه    خواهد نمود و حرمت كعبه  ا حتظ

مكه بسر م  برند ممژده   عممان فتت كه به مردان وزنان مسلمان  كه د 

عممان  ض  اهلل عنمه بمه مكمه آممد      ،بده كه فيح وپدروزي نزديك است

وپداغ  سو  اكرغ صل  اهلل علده وسلم  ا به ابوسمتدان وبز فمان قمريش    



ا به آنها  سماند وسمخنش  مماغ    وقي  عممان  ض  اهلل عنه پداغ   ، ساند

عمممان   .1 ا طواف كن  طمواف كمن   و م  خواه  كعبه  فتيند افر ،شد

پدامبر صل  اهلل علده وسلم طواف نكنمد ممن طمواف     ا زمان  كه  :فتت

 .نخواهم كرد

اين هنگاغ قريش عممان  ا بازداشت كردند و ا سه  وز او  ا نگه  د 

علدمه وسملم خبمر  سمدد كمه عمممان        داشيند  ا اينكه به پدامبر صل  اهلل 

 ما بمر  :پدامبر صل  اهلل علده وسلم فرمود . ض  اهلل عنه كشيه شده است

وانيقاغ خون عممان  ا بگدمريم   .نم  فرديم  ا زمان  كه با قريش بجنگدم

آنگاه پدامبر صل  اهلل علده وسلم مردغ  ا براي بدعت فرا خواند وبه آنهما  

مردغ هممه   .داده  ا از شماها بدعت بگدرغفتت كه خداوند به من دسيو  

ممرگ   به سوي پدامبر صل  اهلل علده وسلم آمدند وزير د خت بما او بمر  

جنب بدعت كردند ندز عهد كردند كمه يما فميح مكمه يما       وفرا  نكردن از

  .2شهادت

پدامبر صل  اهلل علده وسلم به ندابت از عممان   ض  اهلل عنمه بدعمت   

 :دست چپش فذاشت وفتمت  سيش  ا بركرد بدين صو ت كه دست  ا

خدا وپدامبرش  فيه است ومن بمه جماي    ))با خدايا! عممان به دنبا  كا 
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 دسمت  اسميش  ا بمر   و پدامبر صل  اهلل علده وسلم  .كنم(( او بدعت م 

 .دست چپ خويش نهاد

بعد خبرهاي موثق   سدد كه عممان صحدح وسالم است و بازداشت 

 .شده است

يگر عممان ايمن اسمت كمه بما دو دخيمر پدمامبر       يك  از افيخا ات د

از وفات يك  با ديگري ازدواج كرد به اين سبب  ازدواج نمود يعن  بعد

 .ذي النو ين فتيه م  شود

او يك  از شش نتمري اسمت كمه پدمامبر      .او باد  حمت خداوند بر

 واز آنها اعالغ خشنودي كمرد ويكم  از   ،صل  اهلل علده وسلم د فذشت

 .جمع نمود قرآن  اكسان  بود كه 

عممان كه پدامبر صل  اهلل علده وسلم د   وز  بموك    حمت خدا بر

عمل  انجاغ دهمد بمراي او    عممان از امروز به بعد هر :د  مو د او فتت

 .د داشتهضر  نخوا

 . حمت خداوند برعممان بن عتان جامع قرآن وفا ح شهرها



 1حضرت عل  ا ن ا   طشلب تض  اهلل عنه 

چون د  قرآن آيه اي ندست مگر اينكمه   ،كياب خدا بپرسدد ))مرا از

كموه نماز  شمده     د  شب ناز  شده است يا د   وز، من م  دانم كه د 

 عل  بن اب  طالب كرغ اهلل وجهه    .است يا د  شب((

 جوان هششم  

ابو طالب  هبر قريش وسردا  اشراف آن با فاطممه دخيمر اسمد بمن     

فاطممه اولمدن زن    ،طالب به دندما آممده   هاشم ازدواج كرد وعل  ابن اب 

فاطمه اسالغ  ا پذيرفت و  ،هاشم  بود كه فرزندي هاشم  به دندا آو د

به دين خدا ايمان آو د وهنگام  كه هجرت كرد فضل اله  بدشير شامل 

 .شد حا  او

امما   .فقدر و نگدست ودا اي فرزندان زيادي بمود  ،ابوطالب پد  عل 

چون فضل خداوند شامل حما    ،ايه ندافكندفقر و نگدسي  او بر عل  س

و به  ربدمت   ،صل  اهلل علده وسلم او  ا به خانه خود بردعل  شد پدامبر 

او پرداخت ود  ستر وحضر هموا ه همراه آن حضرت صمل  اهلل علدمه   
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 ا اينكه خدا آن حضرت صل  اهلل علده وسلم  ا بمه پدمامبري    ،وسلم بود

  .برفزيد

ممو خدن   ،كعبه ميولد شد مدالد پدامبر د  از سا  بعد عل  س  ودو

فضايل عل   ا د  دفاع از پدامبر صل  اهلل علده وسلم وقي  كه مشمركدن  

هنگامدكه پدامبر صمل  اهلل   .قريش به اذيت و آزا  او برخاسيند نوشيه اند

علده وسلم دعوت م  داد عل  جوان  نوپا بود قبدلمه قمريش دسمت بمه     

 .از پدامبر صل  اهلل علده وسلم دفاع م  نمود واذيت و آزا  پدامبر زدند ا

 اسالم آوتدن عل  

مو خدن نوشيه اند كه عل  هرفز بيها  ا نپرسيدده و آنهما  ا سمجده   

 .كودك  اسالغ  ا پمذيرفت  چون او كم سن وسا  بود ود  ،نكرده است

پدامبر صل  اهلل علده وسلم  وز دوشنبه مبعوث شد ومن  :عل  م  فويد

سما    74سن وسا  او وقي  كه مسلمان شد  .ه ايمان آو دغ وز سه شنب

 .1و يا كمير از آن بود

عمويش پدامبر صل  اهلل علده وسملم  فمت    ر وزي عل  به خانه پس

ديد كه او و همسرش خديجه  ضم  اهلل عنهما مشم و  خوانمدن نمماز      

پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم      ؟اين چه عمل  است :عل  پرسدد ،بودند

آن مرا برفزيده وپدامبرانش  ا مبعوث  ن عبادت خداست كه براي :فرمود
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اوند يكيا كه شريك  نمدا د دعموت   دمن  و  ا به پرسيش خ ،كرده است

 .1م  دهم

با هما   .عل  اسالغ آو د واسالمش  ا از  ماغ اطرافدان پنهان م  كرد

همراه پدامبر صل  اهلل علده وسلم مختدانه و به دو  از ديد قريش بمه د ه  

اي اطراف مكه م   فت وبا پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم نمماز مم        ه

 .وهنگاغ رروب هر دو به مكه باز م  فشيند ،خواند

ايمن   :به او فتمت  .ابوطالب دانست كه فرزندش مسلمان شده است

ين من به د : ض  اهلل عنه فتت  عل  ؟چه دين  است كه  و برآن هسي 

بمه خمدا    ،ت ايممان آو ده اغ كه محمد صل  اهلل علدمه وسملم آو ده اسم   

 .كنم پدروي م  نماز فزا ده واز او امبرش ايمان آو ده و با محمدوپد

ابوطالب بر عل   ض  اهلل عنه اعيراض نكرد واو  ا به حا  خودش 

 وزي ابوطالب ديد كه عل  وپدامبر صل   ،مو خدن نوشيه اند . ها نمود

د  طرف  است پدامبر عل   ،اهلل علده وسلم مش و  خواندن نماز هسيند

 ،جعتمر فرزنمد ابوطالمب از  اه  سمدد     ،صل  اهلل علده وسلم ايسياده بود

طرف چمپ   عمويت  ا بايست وجعتر ازآن طرف پسر  :ابوطالب فرمود

 .2جعتر كم  بعد از حضرت عل  اسالغ  ا پذيرفيه بود .به نماز ايسياد
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از او  دبعم  ،كودكان حضرت عل  اولدن نتري بود كه ايمان آو ده از

 زيد بن حا ثه خادغ وموالي پدامبر صل  اهلل علده وسلم ايمان آو د بنمابر 

عل  وزيد وخديجمه   خانواده پدامبر صل  اهلل علده وسلم كه از ،اين ابيدا

 .اسالغ  ا پذيرفيند ،همسر پدامبر  شكدل م  شد

 صحنه هشي آغشزین 

د عل  كودك  بود كه صحنه هاي ابيداي  دعوت محممدي  ا مشماه  

پدامبر  ا م  ديد كه هنگاغ نزو  اين آيه ها اقواغ نزديمك خمود  ا    ،نمود

 :به اسالغ دعوت داد

ََِبيَ ﴿ َق أ ْأِذرأ َعِشريََتَ  اْلأ ِفضأ َجَناَحَ  ِلَمِخ ات ََّبَع َ  ِم َخ الأُم ؤأِمِنيَ  * َوَن ِأ  * َواقأ فَ ِِ
 َِ َِيٌء ََّّا تَ عأَمُلو َاء:﴾ َعَصوأَك فَ ُقلأ ِإِّني َب  .(478-473 )الشع

برابمر مومنمان فرو نم      ))خويشاوندان نزديك خود  ا بدم بمده ود  

 .اعما  شما بدزا غ(( بگو من از ،افر آنان نافرمان  كردند .نشان بده

 وزي پدامبر صل  اهلل علده وسلم خويشاوندان خود  ا براي صمرف  

نها  به خانه خود دعوت نمود و الش كمرد كمه آنهما  ا بمه ديمن خمدا       

دهد اما ابولهب عموي پدامبر صل  اهلل علده وسلم سخن پدامبر  ا دعوت 

مردغ خواست  ا ميترق شوند وپدامبر صل  اهلل علده وسملم   كرد وازقدع 

او خشمونت   ،علم  بما  عجمب وحدمرت نگماه مم  كمرد        ، رك كننمد   ا

 امما پدمامبر    ،وسنگدل  و فيا  نامناسب عمويش با پدامبر  ا نم  پسمنديد 

با ه آنها  ا بمه خانمه اش دعموت كمرد      وسلم  وز بعد دو صل  اهلل علده



انسان   ا  :از صرف رذا پدامبر به آنها فتت بعد ،وچون آنها رذا خو دند

براي قمومش آو ده   ،م  شناسدد كه بهير از آنچه كه من براييان آو ده اغ

من خدر دندما وآخمرت  ا براييمان آو ده اغ و پرو دفما غ بمه ممن        ،باشد

كمدامدك از شمما حاضمر     . ا شما  ا به سوي او دعوت دهمدسيو  داده 

 .اين امر با من همكا ي كند است كه د 

آنها از پدامبر صل  اهلل علده وسلم  وي فردانده واو  ا  مرك فتينمد   

اما عل  نوجوان  ض  اهلل عنه آنها  ا نگذاشت بروند و با اينكه نوجوان  

 !اي پدمامبر  :سياد وفتمت كوچك بود د  مدان همه آن اشراف وبز فان اي

 .1كس با  و بجنگد من با او م  جنگم هر ،من  و  ا كمك م  كنم

افرادي از بن  هاشم كه اين نوجوان  ا دوست م  داشيند از شهامت 

او احسا  خوشحال  كردند وبعض  از آنها سخنان او  ا مو د  مسمخر  

 .قرا  داده وبرفشيند

 دامشد پيشمبر صل  اهلل عليه وسلم

ا  هشيم هجري عل   ض  اهلل عنمه بمه خواسميگا ي فاطممه     س د 

صل  اهلل علده وسلم  فت وپدامبر  صلى اهلل علده وسلمزهرا دخير پدامبر 

عل  براي بجا آو دن شكر اله  سمربه   ،ب  د نب خواسيه او  ا پذيرفت

 :از سجده برداشت پدمامبر بمه او فتمت    وچون سرش  ا .سجده فذاشت
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هد وشمما  ا خوشمبخت كنمد وفرزنمدان زيماد      شما بركت بد خداوند بر

 .وپاكدزه اي به شما عدا نمايد

عمممان وطلحمه و زبدمر    ابوبكر وعمر و ،د  مراسم عقد فاطمه وعل 

هنگام  كه مردغ  .وهمه مهاجرين وانصا  شركت جسيند  ض  اهلل عنهم

سمپا    :پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم فرممود      ،جاي خمود نشسميند   د 

خداوند  وانما كمه معبمود هممه      ، اي صتات ندكوستخداوندي  ا كه دا

ازدواج اممري ضمرو ي اسمت     ،است وصلت نسب  ا پدونمد مم  دهمد   

وحكم  عادالنمه وخدمر كمامل  اسمت خداونمد بوسمدله ازدواج  ابدمه        

ممردغ خويشماوند يكمديگر مم  شموند       .خويشاوندي  ا برقرا  م  كند

  :خداوند د  قرآن فرموده است

َال َوُهَو الَِّذي َقلَ ﴿ َِ َربَُّ  َقِدي َال وََكا َال َفَجَعَلُه ََْسبال َوِصهأ َقاِ: ﴾َ  ِمَخ الأَماِء َبَش  )الف
33). 

))خداوند آن كس  است كه از آب انسان  ا آفريد و براي او نسمب  

 .ووصلت قرا داده است و پرو دفا   و قاد  است((

 فمواه مم  فدمرغ كمه    بعد پدامبر صل  اهلل علده وسلم افمزود شمما  ا   

صد ممقا  نقره به عقد عل  د  آو دغ افر او بمه   فاطمه  ا به مهريه چها 

 ،پدوند آنها مبا ك باشمد  ،اين سنت پايدا  و فريضه واجب خشنود است

خداونمد   فتيمه اغ  ا پايمان داده واز   ،خداوند نسمل آنهما  ا پماكدزه كنمد    

 .آمرزش م  خواهم



ل  بن ابم   به خانه همسرش ع اض  اهلل عنه  وبدين صو ت فاطمه

جمز يمك     ضم  اهلل عنهما   جهدزيه فاطمه .طالب  ض  اهلل عنه برده شد

برگ خرما بست بود ويك بالش پوسي  كه با پوشما  خرمما     خت كه با

 .بود ويك مشك آب ويك رربا  چدز ديگري نبود پر

ابيمدا او  ا حمرب نامددنمد امما      ،عل  از فاطمه صاحب فرزندي شد

اسم  ،فرزندغ  ا به من نشان دهدد :آمد وفتتصل  اهلل علده وسلم پدامبر 

پدامبر صمل    ،ما او ا حرب ناغ فذاشيه ايم :فتيند ؟او  ا چه فذاشيه ايد

 .نه بلكه او حسن است :اهلل علده وسلم فرمود

پدمامبر صمل     ،وندز حسدن وزينب فرزندان ديگر فاطمه وعل  بودند

فاه  يكم    ،م  كردآنها شوخ   پد  بز گ آنها بود و بااهلل علده وسلم 

سجده  ا طوالن  م  كرد  ا او خودش  ،از آنها كه بر شانه اش سوا  بود

 .افر برخدزغ مبادا كودك بدافيد :پايدن بدايد و م  فتت

م چشم از از مدت كم  پس از پدامبر صل  اهلل علده وسل فاطمه بعد

 سالگ  به دست ابن ملجم د  شصت وسهجهان فرو بست وعل  د سن 

عل   ضم  اهلل عنمه بماد كمه       حمت خداوند بر ،ه شهادت  سددكوفه ب

از نگاههماي ناجمايز وسمخنان بدهموده      !بما  خمدايا   :هموا ه دعا م  كرد

 .وخداي قلب ما د  فذ  فرما

عل  باد كسدكه پدامبر صل  اهلل علده وسلم بمه او    حمت خداوند بر

 .مژده بهشت داده بود



 1ا و عبيده  ن جراح تض  اهلل عنه 

 .2امي  امدن  دا د و امدن امت من ابوعبدده بن جراح است( )هر)

 ؟ا وعبيده چه كس   ود

واين لقب  ا پدامبر صمل    ،بن جراح امدن امت اسالغ استابوعبدده 

فهربن مالك به پدامبر صل   نسب او د  ،اهلل علده وسلم  ا بر او فذاشت

ر بن عبداهلل بن اهلل علده وسلم م   سد نامش ابو عبدده بن جراح بن عام

 ... بن فهر بن مالك است.الجراح

كندمه اش   .بمن عبمدالعزي اسمت    امدمه دخير رنم بن جابر :مادرش

 .ابوعبدده و پدامبر صل  اهلل علده وسملم او  ا اممدن ايمن اممت لقمب داد     

ابوعبدده يك  از افرادي است كه خدل  زود وقبمل از ديگمران د  ابيمداب    

ده نتري اسمت كمه پدمامبر صمل  اهلل علدمه      اسالغ  ا پذيرفت او يك  از 

احماديم  از پدمامبر صمل  اهلل علدمه      ،وسلم به آنها مژده بهشت داده بمود 
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وسلم  وايت كرده است ود  جنگهاي زيادي همراه پدامبر صل  اهلل علده 

 .1وسلم بوده است

ابوعبدده الرر انداغ ودا اي  يش  نمازك وكمم ممو وچهمره اي كمم      

ز داشت وازبس كه قدش د از بمود فويما پشميش    قامي  د ا .فوشت بود

وقي  با دندان  دري  ا كه به صو ت پدامبر صل   ،جنب احد د  ،كج بود

اهلل علده وسلم فرو  فيه بود محكم كشدد كه به پشت سرافياد وهنگمام   

 .ديد كه از دهانش خون م   يزد ودندانهايش شكسيه است ،كه بلندشد

 اسالم آوتدن ا وعبيده  

صملى   بدده  ض  اهلل عنه زمزمه مردغ  ا د  مو د دعوت محمدابو ع

شندد و دانست كه نزديكيرين فرد به پدامبر صل  اهلل علده  اهلل علده وسلم

وسلم ابوبكر است و ماغ كا هاي پدامبر صل  اهلل علده وسلم بمه دسمت   

اين به خانه ابوبكر  ض  اهلل عنه  فت واز نزديك اسالغ  ا  بنابر ،اوست

هم قرا  فذاشميند كمه    ديدا  ابوبكر وابوعبدده پايان فرفت وبا ،تشناخ

  . وز بعد با پدامبر صل  اهلل علده وسلم ديدا  كنند

د   وز  ،پدامبر به  ازف  د  خانه ا قم بن اب  ا قم اقامت فزيده بود

ابوعبدده به قصد ديدا  پدامبر صمل  اهلل علدمه وسملم     ،بعد د  وقت مقر 

ها هم قصد زيا ت پدامبر صمل   نكه آافرادي  ا ديد  د   اه ،حركت كرد
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عبدمده بمن حمرث بمن      ،آنها عممان بن معظون .اهلل علده وسلم  ا داشيند

 ض  اهلل عمنهم   1مدلب وعبدالرحمن بن عوف و ابو سلمه بن عبداالسد

هم نزد پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم آمدنمد و اسمالغ  ا        همه با .ودندب

هلل علده وسلم از آنهما بمه عنموان اولمدن شمافردان      پذيرفيند پدامبر صل  ا

 .مكيب خود وافراد پدشرو د  ايمان واسالغ به فرم  اسيقبا  نمود

بعضمم  از  ،خبممر مسمملمان شممدن ابوعبدممده بممه خممانواده اش  سممدد

خويشاوندان او پد ش  ا طعنه م  زدند كه پسرت ابمو عبدمده مسملمان    

مخالف دين پمد ان   مد كهدين مح  و مخالتت كرده واز شده است و با

 .و نداكانت م  باشد پدروي كرده است

 .همچنان طعنه زدند  ا اينكه پد  ابوعبدده به شدت خشممگدن شمد  

من فرزندغ عامر )ابوعبدمده(  ا   :شمشدرش  ا به دست فرفت وفرياد زد

اما ابوعبدده از اسالغ دست برنداشت  ما اينكمه    .با اين شمشدر م  كشم

 ،مسلمانان او  كه به بهشمت ممژده داده شمده بودنمد    جايگاه مهم  مدان 

 .كسب كرد

 هجرت وج شد 

 ض  اهلل عنه هجرت كرد وافيخا  هجرت به حبشمه  ا بما   ابوعبدده 

مسلمانان به دست آو د او سخي  وخسيگ  فراوان د  مسدر هجمرت  ا  
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 حمل نمود ود  حبشه ماند  ا اينكه پدامبر صل  اهلل علده وسلم به مدينه 

حبشه بمه مدينمه هجمرت كمرد وبمه       آن وقت ابوعبدده از ،نمودهجرت 

 .پدامبر صل  اهلل علده وسلم پدوست

امدن امت قهرمان  بز گ واسب سوا ي دلدر و پدشرو  ،د جنب بد 

فناهان فذشميه و آينمده    كه خداوند بود وشرف افيخا  آمرزش اهل بد 

 .فرديد نصدب ابوعبدده ندز ،آنها  ا بخشدد

صمل  اهلل علدمه   ابوعبدده مجاهدي بود كه از پدمامبر   ،جنب احد د  

 ابوعبدمده از  ،وسلم دفاع م  كرد ودندانهايش د  اين  وز شكسميه شمد  

كسان  بود كه د  برابر  جاوز وسوب قصد قريش به جان پدامبر صل  اهلل 

  .علده وسلم سدنه سپر نمودند

 عممر   ،دندانهاي پدشدن شكسيه شده بود ،جنب احد از اينكه د  بعد

 ه شكسيه باشمد   مردي كه دندانهاي پدشدنش از : ض  اهلل عنه م  فتت

 .از ابوعبدده نديده اغ زيبا ر وخوش قدافه  ر

وقي  پدامبر صل  اهلل علده وسلم خبمر شمد    ،جنب ذات السالسل د 

كه فروه بز ف  از قبدله قضاعه جمع شمده وقصمد حملمه بمه مدينمه  ا      

عاص داد واو  ا براي سركوب دشمن دا ند پرچم  ا به دست عمر وبن 

به آنجا  فت وميوجه فرديمد كمه دشممن    عمرو بن عاص چون  ،فرسياد

است كه آنها فكر م  كردند از پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم   بدشير از آن 

پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم دويسمت نتمر از        ،د خواست كمك نمود



مدمان آنهما    م ندمز د   ض  اهلل عمنه مهاجرين وانصا   ا كه ابوبكر وعمر 

بودند به فرمانده  ابوعبدده  ض  اهلل عنه بمراي كممك بمه عممر و بمن      

 :ابوعبدده چون به آنجا  سدد به عممرو بمن عماص فتمت     .عاص فرسياد

 كنا  شما باشم وبا پدامبر صل  اهلل علده وسلم به من  وصده نموده كه د 

 التت كنم  بماز  افر  و با من مخ !سوفند به خدا .يكديگر اخيالف نكندم

همه  اويان اين سريه ا تاق نظر دا ند  .هم من از  و اطاعت خواهم كرد

ومانند سايرين هممه بمه عممرو     ،كه ابوعبدده خوش اخالق ونرغ خو بود

 .ن بوددمزيرا عمرو د  آن  وز امدر مسل .بن عاص اقيدا م  كرد

 امين امت 

سملم هممراه   فروه مسدحدان نجران د  مسجد پدامبر صل  اهلل علده و

بما  با علماي يهود حاضر شدند آنها نمزد پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم      

ابراهدم يهودي بموده اسمت    :همديگر اخيالف كردند علماي يهود فتيند

اينجا خداونمد ايمن آيمه     ابراهدم مسدح  بوده است د  :ومسدحدان فتيند

 :ناز  كرد

َِ ِْ ِإب أ  ََ ﴿ َِ ِحَ َُُّ  اجُّو َِتَ  ا ي  ُل ِإلَّ ِم  خأ بَ عأ  ِدِ  يَ ا نَهأ  َل الأ ْأزِلَ  ِل التَّ  وأرَاُ  َواْلأِ ِأ اِهيَم َوَم  ا ُن
 َِ َِ  * نَفَ   تَ عأِقلُ  و َِ َحِنيف  ال ُمسأ ِلمال َوَم  ا َك  ا َِ  خأ َك ا ََاِْيوال َوَل ََاِهيُم يَ ُهوِايو  ال َول َْصأ  َِ ِإب أ  َم ا َك  ا
َِِكيَ  َاِ: ﴾ِمَخ الأُمشأ  .(81 -88 )لل عم



ابمراهدم نمه    ؟با ه ابراهدم مجادله مم  كنمد   چرا د  !))اي اهل كياب

نه نصران  ونمه مشمرك بمود بلكمه مسملمان   اسميدن بمدو  از         ،يهودي

 .هرفونه كج  ها بود((

پدامبر صل  اهلل علده وسلم همچنان با مسدحدان نجران فتيگو كرد  ا 

سمپس آنهما از پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم        ،اينكه آنها  ا قمانع نممود  

كس   ا پدش آنها بترسيد  ا دين واحكاغ اسالغ و قمرآن  ا  خواسيند كه 

پدامبر صل  اهلل علده وسلم دسيش  ا  وي شانه ابوعبدده  ،به آنها بداموزد

 ،))همراه شما مرد امدن   ا م  فرسيم :بن جراح فذاشت و به آنها فتت

امدن به حق(( وامدن امت به همراه آنها  فت  ا به آنها ديمن   ،امدن واقع 

 :پدامبر صل  اهلل علده وسلم بمه ابوعبدمده فتمت    ،ديد وقرآن  ا بداموزدج

صمو ت بمروز اخميالف د      ))با آنها برو و به آنهما ديمن  ا بدماموز ود    

اين چندن پدامبر صل  اهلل علده وسلم بمه امانمت    .مدانشان قضاوت كن((

كه امانيدا ي  نها منحصر به ابوعبدده ندست بل ،دا ي ابوعبدده فواه  داد

 .او امدن  ماغ امت محمدي م  باشد

 توز سقيفه 

وقي  مردغ د  سقدته بنم    ،از  حلت پدامبر صل  اهلل علده وسلم بعد

ساعده براي انيخاب جانشدن  براي پدامبر صمل  اهلل علدمه وسملم جممع     

او مسلمانان  ا به وحدت وهمدل  فمرا   .ابوعبدده ندز د  آنجا بود ،شدند

مردغ با هم اخيالف كردند ابوعبدده د  مدان انصا  اما هنگام  كه  .خواند



شمما اولمدن    ،))اي فمروه انصما    :ايسياد و به سخنران  پرداخت وفتمت 

كسان  بوديد كه پدامبر  ا كمك وپشيدبان  نموديد مبمادا اولمدن كسمان     

 .از او   ددر كرده وايجاد اخيالف نمائدد(( باشدد كه بعد

سكدن  ا بازفرداند ودلهاي انصا  اين سخنان ابوعبدده آ امش مردغ  

انصما  ومهماجر بما ابموبكر صمديق      دن از ميافت وكا  با بدعت  ماغ مسل

 ض  اهلل عنه خا مه يافت وهمه او  ا به عنوان جانشدن پدامبر صمل  اهلل  

با عل  سخن فتمت علم     ،مو د بدعت ابوعبدده د  .علده وسلم پذيرفيند

دن  جز آنچه  و  ا خوشحا  كند من چدزي نم  ب ))از :به ابوعبدده فتت

وابوبكر ندز از مما چدمزي نمم  يابمد جمز آنچمه او  ا خشمنود خواهمد         

 .ساخت((

د  مواضع خود صادق و  ،فتيا ش امدن بود اين چندن امدن امت د 

دا اي ايمان قوي وزبمان    .م  خواند مسلمدن  ا به دوسي  وهمدل  فرا

 .خشنود كندخداوند از او  اض  بود و او  ا  ،صادق بود

 جنگ یرموك

ابوعبدده فرمانده لشكر ويك  از قهرمانان مسملمدن   ،د جنب يرموك

بن ولدد  ا براي كمك ابوعبدده بمه شماغ    ابوبكر  ض  اهلل عنه خالد .بود

))خالد بن ولدمد  ا بمراي    :فرسياد ود  نامه اي خداب به ابوعبدده فتت

 مماغ    ا امدمر  وغ فرسمياده اغ وممن ا  وكمك  و وعقب  اندن لشكريان  

 .چدزي مخالتت نكن(( او د  او اطاعت كن وبا  و از ،لشكر نموده اغ



حال  كه معركه يرموك جريان داشت ابوبكر  ض  اهلل عنه وفات  د 

عممر  ضم  اهلل    ،كرد و خالفت به عمر بن خداب  ض  اهلل عنه  سمدد 

ه لشكر فرمانده  عز  وابوعبدده  ا فرماند ازخالد  ض  اهلل عنه  ا  ،عنه

خالد نرسدده بود كمه پدمروزي  وسمط خالمد     ابوعبدده هنوز به  .قرا  داد

خالمد  ضم  اهلل عنمه بمه وي  سمدد      عز   بدست آمد وهنگام  كه خبر

ممن او  ا از هممه    ،ابوبكر  ض  اهلل عنه  حم كنمد  ))خداوند بر :وفتت

از ايشان امر خالفمت  ا   مردغ بدشير دوست داشيم سپا  خدا  ا كه بعد

))خداوند به  مو پماداش    :خالد اضافه كرد .عمر  ض  اهلل عنه سپرد((به 

من سربازي از سربازانت هسيم براي ممن فمرق    !اي ابوعبدده ،ندك بدهد

 .كند كه فرمانده لشكر باشم يا سربازي د  لشكر(( نم 

 دتگذشت ا وعبيده 

ابوعبدده بمن جمراح  ضم  اهلل عنمه اممدن اممت د  سمرزمدن شماغ         

جاي  بناغ فحل نزديك بدسمان جمان بمه جمان آفمرين        او د .تشد فذ

 . سلدم نمود

 .بهشت بگرداند او باد وخداوند قبر او  ا بار  از  حمت خداوند بر



 1ز ير  ن عوام

 .من  (( اي زبدر يا  ))هر پدامبري د  بهشت يا ي دا د و و

 پدامبر صل  اهلل علده وسلم 

 ؟پيشمبر خدا كجشست

د  ن اينكه از كس  هراسم  داشميه باشمد    مكه بدو زبدر بن عواغ د 

بود مالقات با پدامبر صمل  اهلل علدمه    خاطر او  ماغ آنچه د  ،حركت بود

جاي  كه مسلمانان بمه امدمد  وزي    ،وسلم د خانه ا قم ابن اب  ا قم بود

پنهمان   ،اسالغ خود  ا اظها  نمايند ،كه بيوانند آشكا ا د  خدابانهاي مكه

جماي  كمه پدمامبر صمل  اهلل      ،نه ا قم بن اب  ا قمزبدر به خا ،شده بودند

خمالف   اما بمر  ،علده وسلم مختدانه د  آنجا به اسالغ دعوت مدداد  سدد

د وي پردازان شمايع كمرده    ،آن حضرت د  آن هنگاغ آنجا نبود ، وز هر

 :بودند كه پدامبر  وسط مشركدن به قيل  سدده است وبعض  مم  فتينمد  

 .و د جاي  دو  وناشناخيه بازداشت كرده اند آنها پدامبر  ا  بوده اند

انه وا  د  كوچه وينداغ بدرون كشدد ود شمشدر از اين هنگاغ زبدر د 

كسم  از قمريش بمر     افمر  :وخدابانهاي مكه دو  م  زد وفرياد م  كشدد
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شمشدر من سر بسمدا ي از   ،پدامبر صل  اهلل علده وسلم  عدي كرده باشد

 . ن جدا خواهد كرد قريش  ا از

 ا  دوسيش م  فشت  ما اينكمه سمراي آن   وهمچنان يا  پدامبر به دنب

پدامبر مش و  نماز  يك  از را هاي اطراف مكه فرفت كه حضرت  ا د 

زبدر منيظر ماند  ا پدامبر صل  اهلل علده وسلم نمازش  ا  مماغ كمرد    ،بود

زبدمر   ؟زبدر چه خبمر دا ي  :آنگاه پدامبر صل  اهلل علده وسلم به او فتت

من آمده اغ  ا با شمشدر كس   ا كه  و  ا اسدر كرده  :ض  اهلل عنه فتت 

 .است به دو ندم كنم

محبمت آمدمز   نگماه    پدامبر صل  اهلل علده وسملم لبخنمدي زد وبما   

هر پدامبري يا ان  دا د و مو   :خدركرد وفتتومهربانامه براي زبدر دعاي 

 .اي زبدر يا  من هسي 

 ؟  اهلل علده وسلم چگونه كس  استاما اين يا  و دوست پدامبر صل

 ؟ز ير چه كس  هست

مركمب مم  شمد     زبدر عواغ مردي بلند قامت بود كه چون سوا  بمر 

دا اي  يش  كم پشت وفونه هماي ضمعدف    .پاهايش به زمدن م  خو د

 پد ش ))عواغ(( سردا  .زبدر از طرف ماد ش دا اي نسب  عال  بود .بود

يلمد بمراد  اغ الممؤمندن خديجمه     خو رعواغ پس .ومرد شريف قومش بود

مماد  زبدمر صمتده دخيمر      .زبدمر بمود   و خديجه عمه . ض  اهلل عنها بود

عبدالمدلب جد پدامبر صل  اهلل علده وسلم بود ودائ  هايش ابوطالب و 



حمزه عموي پدامبر وشمدر اسمالغ كمه لمرزه بمه انمداغ        ،براد ان او بودند

نمت نمموده بمود سمرجايش     مشركدن افكند وابوجهل  ا كه به پدمامبر اها 

از دست داد  زبدر د  كودك  پد ش  ا .نشاند ندز از داي  هاي زبدر است

او  ،وماد ش صتده دخير عبدالمدلب عهده دا   ربدت فرزنمدش فرديمد  

به شكا  وجنب م  فرسياد فاه  ماد ش  ،فرزندش  ا با براد ش حمزه

ل مم   او  ا با چوب م  زد وزبدر ضربه هاي چوب  ا بمر بمدنش  حمم   

مردغ ماد ش  ا  .خود دفاع م  كرد نمود وبه اندازه  وان با دسيهايش از

اما او بمه فممان خمود مم  خواسمت بمه فرزنمدش         .سرزنش م  كردند

 .جوانمردي و صالبت  ا بداموزد

ان وسموا كا  مماهري فشمت كمه     زبدر چون جوان شد چنمان قهرمم  

 .همه قرا  فرفت زبانزد

 اسالم آوتدن ز ير 

 ض  اهلل عنه نمزد  زبدر  .1سالگ  به اسالغ مشرف شد د  هشت زبدر

عمه اش خديجه د  خانه پدامبر صل  اهلل علده وسلم م   فمت بما پسمر    

سمن وسما  او    دائ  اش عل  بن اب  طالب  ض  اهلل عنه كه كودك  د 

د  يك  از  وزها عل   ا ديد كه نماز م  خواند او  .بود مالقات م  كرد

ممو د   وبا او به سخن پرداخمت وچدزهماي  د   از نماز عل   عجب كرد 
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ابوبكر  ض  اهلل عنه ندز با او د  ممو د اسمالغ    ،اسالغ از زبان عل  شندد

زبدر به قصد ديدا   ،ودعوت محمد صل  اهلل علده وسلم سخن م  فتت

بمه  پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم    ،پدامبر صل  اهلل علده وسلم حركت كرد

 .كنا  خود نشاند وخوش آمد فتت واو  ا د فرم  از او اسيقبا  نمود 

او  ،زبدر د  سندن نوجوان  صادقانه و قاطعانمه بمه اسمالغ  وي آو د   

د  ابيدا اسالغ خود  ا مخت  نگه م  داشمت امما بما مشمكالت فمراوان      

ممو د   عمويش نوفل از اسالغ آو دن زبدر خبر شد بما او د   .مواجه شد

ديمن  ا نپمذيرفت بنمابراين    امما زبدمر  مرك     .اين دين سخن فتت  رك

فماه  او  ا د    ،عمويش به فونه هاي مخيلت  به شمكنجه او پرداخمت  

طو ي كه نزديك  .حصدري م  پدچاند واطراف او  ا آ ش م  افروخت

د  آن حا  عمويش او  ا صدا مم    .بود زبدر د  اثر دود آ ش خته شود

ا زبدمر بمه   امم  .عمذاب  هماي  يابمد    زد كه به دين محمد كتر بو زد  ا از

از اين امكمان نمدا د كمه بمه كتمر برفمردغ        ))بعد :اصرا   كرا  م  كرد

وقي  عممويش اصمرا     .و حمل هر شكنجه اي د   اه خدا آسان است((

 .او  ا ديد او  ا به حالش  ها كرد

و اينگونه زبدر مسلمان ندرومندي فرديد كمه د  پمذيرفين اسمالغ از    

 .سابقدن اولدن به شما  م   ود

 دتكنشت همسرش اسمشء ز ير



زبدر  ض  اهلل عنه با اسماب دخير ابوبكر  ض  اهلل عنمه معمروف بمه    

اسماب داسيان ازدواج خود  ا چنمدن  عريمف    ،النداقدن ازدواج كرد ذات

))زبدر با من ازدواج كرد وجز اسبش چدز ديگري نداشمت ممن    :م  كند

يه خرما اسب او  ا خدمت م  كردغ و به آن علف م  دادغ وبرايش هس

كوبدده و آ د خمدر  هده م  كردغ هسيه ها  ا از زمدن  كه پدمامبر صمل    

اهلل علده وسلم به زبدر داده بود ود  فاصله دو ي قرا  داشمت  وي سمر   

  .1((م  فذاشيم وبه خانه م  آو دغ

عبمد اهلل اولمدن    ،زبدر از اسماب صاحب فرزندي به ناغ عبمد اهلل شمد  

اسماب فرزنمدش  ا   ، ان هجرت به دندا آمدفرزند مهاجري بود كه د  دو

پدامبر صل  اهلل علده وسملم دسمت    ،پدش پدامبر صل  اهلل علده وسلم برد

مدهر خود  ا بر صو ت عبد اهلل كشدد ودعا كرد كه خداوند او  ا چمون  

 .پد ش زبدر ندك وصالح بگرداند

 خدا ه ز ير مجشهد تا

ن افيخما ي بماال ر از   د  آن زمما  ،زبدر يك  از قهرمانان اسمالغ بمود  

اين جنگهما شمركت جسميه     زبدر د  .شركت د  جنگهاي بد  واحد نبود

جنب بد  مسلمدن پدروز شدند اما بعض  از افمراد شمهدد شمده     د  ،بود

بودند مشركدن به خاطر كشميه هماي خمود خبدمب  ا دسميگدر وبمه دا        
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  چمه كسم   :پدامبر صل  اهلل علده وسملم فرممود   .وشهدد كردند ،آويخيند

خداونمد   ؟حاضر است جسد خبدب  ا از دا  پائدن و نزد ماد ش بداو د

 .بهيرين پاداش  ا به او خواهد داد

 ،اين  ا انجاغ دهمم  من حاضرغ به كمك مقداد بن عمرو :زبدر فتت

د  آنجا چندين نتر از مشركدن نگهبان جسد خبدمب بودنمد امما زبدمر از     

وي دوشمش فذاشمت و   رتلت نگهبانمان اسميتاده نممود وجسمد او  ا      

هنگام  كه نگهبانان ميوجه شدند براي دسيگدري زبدمر  مالش    .برفشت

 ،من و  فدقم دو شدر قوي هسيدم ،من زبدر هسيم :زبدر اعالغ كرد ،كردند

 اهم   نگهبانان از  .براي مرگ حيم  آماده باشدد يا اينكه ازما دو  شويد

عمدي  ا پمدش    كه آمده بودند برفشيند وزبدر ودوسيش جسد خبدب بن

اين هنگاغ جبرئدل فرود آمد  ا بمه   پدامبر صل  اهلل علده وسلم آو دند د 

  .1نتر از اصحاب  و افيخا  م  كنند(( ))فرشيگان به اين دو :پدامبر فتت

ن  ا به عقب بر فردانند دمقريش  الش مدكرد  ا مسل ،جنب احد د 

امما   ،بمدن ببرنمد   ان   ا كه د  مددان جنب باق  مانده اند كشميه واز وكس

زبدر وابوبكر  ض  اهلل عنه وهتياد نتر از اصحاب پدامبر صمل  اهلل علدمه   

قمريش از  صممدم آنهما     ،وسلم براي عقب  اندن مشركدن به جلو  فيند
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از  خبر شدند و به عقب برفشيند وفكمر بازفشمت بمه مدمدان جنمب  ا     

 :واين آيه ناز  شد .1سرخود بدرون كردند

َس  ُنوا ِم  نأُهمأ الَّ  ِذيَخ اسأ  َتجَ ﴿ َُ لِلَّ  ِذيَخ َنحأ َأ ابُوا لِلَّ  ِه َوالََُّس  وِل ِم  خأ بَ عأ  ِد َم  ا َنَص  ابَ ُهُم الأَق  
ٌَ َعِظيمٌ  َاِ:﴾ َوات ََّقوأا َنجأ   .(714 )لل عم

از اينكمه مواجمه    بعد ،))آنان كه به دعوت اهلل و سولش لبدك فتيند

د وپماداش  براي ندكوكا ان و پرهدزفما ان از آنمان ممز    ،ضر  شده بودند

 .بز گ هست((

 .زبدر يك  از مدافعان ومبا زان شمهر مدينمه بمود    ،د  رزه خندق ندز

شمت  اكمدن يهودي  كه قصد سوب به مسملمدن  ا د  ماد ش صتده ندز د 

مماد  و   ،نشسيه بود  ا اينكه باالخره موفق شد آن يهودي  ا از بدن ببمرد 

 .فشان  نمودند ه خدا جانا پسر اين چندن د  

مو د اينكه كدامدك قبل از ديگمري بمارش    انصا  د  يك  از ازبدر ب

 ا آبدا ي كند اخيالف پددا كرد وبراي حل اخيالف به پدمامبر صمل  اهلل   

ابيدا  !زبدر :پدامبر صل  اهلل علده وسلم فرمود ،مراجعه نمودندعلده وسلم 

ممرد   .باي خود  ا آبدا ي كن و سپس آب  ا براي همسايه ات  هما كمن  

 و به خاطر  :خشمگدن شد وبه پدامبر صل  اهلل علده وسلم فتتانصا ي 
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 نمب از چهمره پدمامبر     ،اينكه زبدر پسر عمه ات است چندن م  فموي  

بماي خمود  ا آبدما ي كمن      !زبدر :صل  اهلل علده وسلم   ددر يافت وفتت

 .1هاي باي برسدوسپس آب  ا نگاه دا   ا به ديوا  

همدن مو د  مدكنم اين آيه د  كرسوفند به خدا من ف :زبدر م  فويد

 :ناز  شده است

ُم  وَك ِفيَم  ا َن  َجََ بَ يأ  َنُهمأ ُ َّ ل فَِ  ُدوا ِْ نَْ أُفِس  ِهمأ ﴿ َي َِ َح  مَّ ُكَ فَ    َوَربي  َ  ل يُ ؤأِمنُ  و
ِليمال   .(83 )النساء: ﴾َحََجال ََّّا َقَضيأَل َوُيَسليُموا َتسأ

و آنان مؤمن نم  شموند  سوفند به پرو دفا    ،هرفز چندن ندست))

برابمر   مسمايل اخيالفم  خمود داو  قمرا  ندهنمد ود       ماداغ كه  مو  ا د  

 .قضاوت  و احسا  نا احي  كنند وهمه  ن  سلدم  و نشوند((

 ش شدت حضرت ز ير تض  اهلل عنه

زبدر بن عواغ د   جب سا  س  وششم هجري به شهادت  سمدد و  

 :فرزندش عبد اهلل  ا چندن وصدت نمود

افمر از   ،زندغ  و  ا وصمدت مم  كمنم كمه قرضمهايم  ا بپمردازي      فر

 .نا وان ماندي از مواليم كمك بگدر مان پرداخين ديون

اهلل  :زبدر  ض  اهلل عنه فتمت  ؟تپد غ مواليمان كدس :عبد اهلل فتت

بمه خمدا سموفند بمه همدچ       :عبداهلل م  فتت ،از مرگ پد  بعد .عزوجل
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 :واجه نشدغ مگر اينكه م  فتميم قرضهاي پد غ م مشكل  د  مو د اداي

وخداونمد اسمباب اداي قمرض  ا     .اي موالي زبدر قرض زبدر  ا بپمرداز 

 . حمت خداوند بر زبدر بن عواغ باد .فراهم نمود

 

 1طلحه  ن عبيد اهلل

))هركس دوست دا د به مردي نگاه كند كه  وي زمدن  اه مم   ود  

 .نگاه كند((و وظدته اش  ا انجاغ داده به طلحه بن عبدداهلل 

 پدامبر صل  اهلل علده وسلم 

 ش يد زنده

 وز جنب احد وقي  مسلمدن شكست خو دند واز كنا  پدامبر صل  

انصا   اهلل علده وسلم پراكنده شدند فقط طلحه بن عبدد اهلل ويازده نتر از

د  آن  وز به طلحمه لقمب    ،كنا  پدامبر صل  اهلل علده وسلم باق  ماندند

 .شدشهدد زنده داده 

وه بماال  كم پدامبر صل  اهلل علده وسلم وافرادي كه همراهش بودند از 

مشركدن به پدامبر  سددند وم  خواسيند او  ا به قيل برسمانند   ،م   فت
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))چه كس  اين افراد  ا از ما دو  مم    :پدامبر صل  اهلل علده وسلم فرمود

 .د((بهشت خواهد بو كند؟ هركس  چندن كا ي  ا انجاغ دهد يا  من د 

پدامبر صل  اهلل علده وسلم  .اي پدامبر خدا! من حاضرغ :طلحه فتت

ممن   !اي پدمامبر خمدا   :مردي از انصا  فتت .كنا  من باش و د   :فرمود

 .پدامبر صل  اهلل علده وسلم پذيرفت .اين كا   ا م  كنم

سمپس پدمامبر    .اينكمه شمهدد شمد    امرد انصا ي با مشركدن جنگدد  

وهمراهمانش از كموه بماال  فينمد  ما اينكمه دوبما ه         صل  اهلل علده وسلم

آيا ممردي   هپدامبر صل  اهلل علده وسلم فرمود ك .مشركدن به آنها  سددند

 !من حاضرغ اي پدامبر خدا :! طلحه فتت؟ندست كه با اينها بجنگد

ممردي از   .كنا  من باش نه  و د  :پدامبر صل  اهلل علده وسلم فرمود

انصا ي با  ،دامبر صل  اهلل علده وسلم پذيرفتپ .من حاضرغ :انصا  فتت

 .مشركدن جنگدد  ا اينكه شهدد شد

به باال  فين كموه اداممه مم  داد    پدامبر صل  اهلل علده وسلم همچنان 

پدامبر صل  اهلل علده وسملم همچنمان فتيمه خمود  ا      .ومشركدن  سددند

 پدمامبر صمل  اهلل علدمه    .ممن حاضمرغ   : كرا  م  كرد و طلحه م  فتت

وسلم باز او  ا باز م  داشت و به مردي از انصا  اجازه م  داد  ا اينكمه  

همه شهدد شدند و فقط طلحه با پدامبر صل  اهلل علده وسلم بماق  مانمد   

اين وقت پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم بمه طلحمه       سددند د  ومشركدن

 .االن  و اجازه دا ي با مشريكن بجنگ  :فتت



سلم دندانهايش شكسيه شده بود وپدشان  اش پدامبر صل  اهلل علده و

زخم  و لبهايش خوندن بود و خون بر چهره اش جا ي بود طلحمه بمه   

مشركدن حمله م  كرد و آنها  ا از  سمددن بمه پدمامبر  صمل  اهلل علدمه      

م  فشت وپدمامبر   دو  م  كرد و بركنا  پدامبر  وسلم باز م  داشت واز

مم  بمرد و آنجما او  ا مم  نشماند       صل  اهلل علده وسلم  ا كمم  بماال ر  

ودوبا ه به مشمركدن حملمه و  مم  شمد طلحمه همچنمان اداممه داد  ما         

 .د ا نگذاشت به پدامبر فزندي برساننمشركدن 

د  آن هنگاغ ممن وابوعبدمده    :م  فويد  ض  اهلل عنه ابوبكر صديق

ممان  ا   بن جراح از پدامبر صل  اهلل علده وسلم دو  بوديم وچمون خمود  

 :امبر صل  اهلل علده وسلم  سانديم و خواسيدم كمكش كندم فرممود به پد

 .منظو ش طلحه بود .))من  ا بگذا يد و به يا ي دوسييان بشيابدد((

 دن طلحه مدچكدمد وحمدود هتيماد وانمدك     ب اين هنگاغ خون از د 

ضربه شمشدر وندزه  دز به بدنش اصابت كرده بود ودسميش قدمع شمده    

وپدامبر صمل  اهلل علدمه وسملم مم       .1فياده بودبود وبدهوش د چاله اي ا

))هركس  دوست دا د به مردي نگاه كند كه وظدته اش  ا انجماغ   :فتت

 .داده به طلحه نگاه كند((

 طلحه  ن عبيداهلل كيست؟
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طلحه دا اي چهره اي ستدد مايل به سرخ  بود وقدش مدانه و سدنه 

بمه سموي  نگماه    وچون پاهاي پهن  داشت  ،اش فشاده وچها  شانه بود

فرزند موس  بمن طلحمه چنمدن     .1خودش  ا برم  فرداند م  كرد كامال

 : وصدف نموده است

طلحه بن عبدد اهلل قريش  و از قبدله  دم بن مره و از اهال  مكه بمود  

وكنده ولقبش ابو محمد بود ويك  از ده نتري است كه پدمامبر صمل  اهلل   

 .ه استعلده وسلم به بهشي  بودن آنها فواه  داد

 ،احاديث زيمادي از طلحمه  وايمت شمده اسمت دو حمديث از وي      

بخا ي ومسلم هردو  وايت كرده اند و د  حديث از او فقط بخا ي بمه  

شو اي  . نهاي   وايت كرده است و سه حديث ندز د  مسلم آمده است

شش نتره اي كه حضمرت عممر  ضم  اهلل عنمه بمراي انيخماب خلدتمه        

 .اي آن شو ا بودطلحه يك  از اعض ،برفزيده

طلحه آن  ا چنمدن  عريمف    .اسالغ آو دن طلحه داسيان زيباي  دا د

 من براي  جا ت به بازا  بصري )شمهري اسمت د  حمو ان    :كرده است

د  آنجا  اهب   ا مالقمات كمردغ كمه     .واقع د  جنوب دمشق(  فيه بودغ

حمرغ حجماز بمود(     آيا مدان شما كس  از اهل حرغ )منظمو ش از  :فتت

پدمامبري   : اهمب فتمت   .من از اهمل حمرغ هسميم    :طلحه فتت ؟هست
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بزودي از اهل حرغ مبعوث م  شود و پدامبران فذشيه از آممدن او خبمر   

 اهمب د  قلمب طلحمه    سخن  .1زمان بعمت او فرا  سدده است ،داده اند

سپس طلحه  ا ستا ش كرد كه بالفاصله به آخرين پدمامبر   ،جاي فرفت

طلحمه چمون بمه مكمه      . ا  صمديق كنمد   و نب   حمت ايممان آو ده او 

همچندن با  .بازفشت از بعمت پدامبر صل  اهلل علده وسلم اطالع پددا كرد

ندز بمه او ايممان آو ده   خبر شد كه دوسيش ابوبكر صديق  ض  اهلل عنه 

او اطاعت مدكند طلحه چمون اسمم ابموبكر  ا     ودعو ش  ا پذيرفيه و از

و هرفز به فمراه  ا تاق نم  شندد با خودش فتت سوفند به خدا آن د

 .منظو ش محمد صل  اهلل علده وسلم و ابوبكر  ض  اهلل عنه بود .كنند

به قصد خانه ابوبكر  ض  اهلل عنمه حركمت كمرد وچمون بما      طلحه 

آيا  مو از محممد پدمروي     :ابوبكر  ض  اهلل عنه مالقات كرد از او پرسدد

محممد صمل     عنه ازسپس ابوبكر  ض  اهلل  .بله :ابوبكر فتت ؟كرده اي

اهلل علده وسلم وبعميش سخن فتت وبه او فتمت كمه محممد صمل  اهلل     

چنمد  وزي   .علده وسلم بمه عبمادت خداونمد يگانمه دعموت مم  دهمد       

نگذشت  ا اينكه طلحه اسالغ آو د وبه دين محمد صل  اهلل علده وسملم  

داخل شد او هشيمدن نتري بمود كمه اسمالغ  ا پمذيرفت وندمز يكم  از       

 .بود كه  وسط ابوبكر  ض  اهلل عنه مسلمان شده بودافرادي 
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 طلحه مجشهد 

د  رمزوه بمد     .مددان جهاد د   اه خدا شركت م  جست طلحه د 

پدامبر صل  اهلل علده وسلم به طلحه دسيو  داد  ا همراه سعدد بن زيد به 

طلحه وسعدد لشمكر   .نهاي قريش  ا بداو ندااخبا  كا و اه شاغ بروند و 

اما ميوجه شدند كه كا وان قريش  .  مندقه حو ا مسيقر كردندخود  ا د

آنهما بمه مدينمه     .از  اه  ديگر حركت كرده است ،شاغ به سوي مكه از

مدينمه بدمرون  فيمه     بازفشيند و ديدند كه پدامبر صل  اهلل علده وسلم از

 د ازدطلحمه وسمع   .كتا  جنگدده و بر آنها پدروز شمده اسمت  ود  بد  با 

جنب نشده بودند مياسف شدند پدمامبر صمل     به شركت د اينكه موفق 

 ،اهلل علده وسلم ميوجه شد كه آنها از اينكه از جنب بد  بماز مانمده انمد   

شان به اندازه مجاهدين به آنها  اين براي  سكدن خاطر بنابر .نا احت اند

 .از رندمت داد

 طلحه نيكوكشت 

 ،تمت بمود   ماجري بمز گ ودا اي ثرو م  هنگ   طلحه  ض  اهلل عنه 

 ، وزي به اندازه هتيصد هزا  د هم مال  از حضرموت برايش آمده بمود 

همسمرش اغ كلمموغ    ،شب  ا با اضدراب ونا احي  واندوه سمپري كمرد  

 را چمه شمده اي    :دخير ابوبكر صديق  ض  اهلل عنه پدش او آمده فتت

 و بهيرين همسمري هسمي  كمه     :! طلحه فتت!نكند نا احي  ؟ابو محمد

اما من د   مماغ شمب بما خمود فكمر كمردغ        ،مسلمان است شايسيه يك



خانه اش باشد نسمبت بمه پرو دفما ش     مردي اين اندازه ما  د  :وفتيم

صمبح آن  ا مدمان    ؟ و چرا نما احي   :! همسرش فتت؟چه فمان مدكند

 .دوسيان و خويشاوندان مسيمند خود  قسدم كن

فردا آن وصبح  .يب  دادنظر خو  و باد  حمت خدا بر :طلحه فتت

  .ما   ا مدان فقراي مهاجرين وانصا   قسدم كرد

پمد غ   :يك  از فرزندانش ندكوكا ي طلحه  ا چندن  وايت م  كنمد 

از او  لبا  زيباي  پوشدده بود وهمچنان كه  اه م   فت مردي لبا   ا

طلحمه   .آن مرد پمس فرفينمد   مردغ بلند شدند ولبا  پد غ  ا از .فرفت

 !!ه آن مرد بدهددلبا   ا دوبا ه ب :فتت

 ،مرد چون طلحه  ا ديد خجالت كشمدد ولبما   ا زممدن انمداخت    

از  لبما   ا بگدمر خداونمد آن  ا برايمت مبما ك كنمد ممرا        :طلحه فتت

آيد كه كس  نسبت به من امدد داشيه باشمد وممن او  ا    خداوند شرغ م 

 .1نا امدد كنم

خواسمت وندمز     وزي مردي نزد طلحه بن عبدداهلل آمد واز او كمك

 ا كنون كسم    :طلحه فتت ،به او ميذكر شد كه با هم خويشاوند هسيدم

من زمدن  دا غ كه عمممان بمن    .اين خويشاوندي  ا براي من نگتيه است

افر م  خواه  زمدن  ا  ،عتان آن  ا به سدصد هزا  د هم خواسيه است
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فروشمم  به  و وافذا  كنم وفرنه آن  ا به سدصد هزا  د هم براي  و م  

زمدن  ا بتروش وپو  آن  ا بمده   :مرد فتت .و پو  آن  ا به  و م  دهم

 حمت خداوند بر  .طلحه زمدن  ا فروخت وقدميش  ا به همان مرد داد

 .طلحه باد او مردي سخاو مند وندكوكا  بود

 وفشت طلحه تض  اهلل عنه 

شمهدد   اثمر آن بعمدا   جنب جمل  دري به طلحه اصابت كرد و بر د 

هنگماغ وفما ش حضمرت علم       د  .نمونه سخاوت وبخشش بود شد او

 ض  اهلل عنه بر بالدنش حاضر شد او  ا نشاند وفرد وربما   ا از چهمره   

 .كاش بدست سا  قبل مرده بودغ 1:اش پاك مدكرد وم  فتت

باالخره طلحه زندف   ا بمدو ود فتمت وبمه خماك سمپرده شمد او       

اغ داشت وزياد سجده م  ده پسر كه يك  محمد ن .چها ده فرزند داشت

كرد وسجاد نامدده م  شد وندمز عممران وعمبس از فرزنمدان او هسميند      

دخير بنامهاي عايشه كه با مصعب بن زبدر ازدواج كرده بود و اغ  وچها 

 .سا  س  وششم هجري د  فذشت طلحه د  .اسحاق و صعب ومريم

 . حمت خداوند بر طلحه باد
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 1حضرت سعيد  ن زید تض  اهلل عنه

 :خداوند ميعا  فرموده است

َِ لَِتشأ   َقى * ط   ه﴿ َأل ََأَش   ى ِإلَّ  * َم   ا نَْ أزَلأنَ   ا َعَليأ   َ  الأُق    تَ نأ   زِي ل ََّّ   خأ  * تَ   ذأِكََ ل ِلَم   خأ 
َرأَض َوالسََّماَواِت الأُعَلى َتَوى * َقَلَ  اْلأ  .(3-7 )ط ه:﴾ الََّْحأَُخ َعَلى الأَعَأِش اسأ

قرآن  مذكري   ،د  ا د  زحمت بدندازي))قرآن نترسياده ايم  ا  و خو

سوي آفريمدفا  زممدن و آسممانها     ا ز ،است براي كسان  كه م   رسند

 .است(( او  حمن وبر عرش مسيقر .فرو فرسياده شده است

 مسلمشن پرهيزگشت 

 ض  اهلل عنه خبر  سالت ودعموت محممد صمل  اهلل    بن زيد  ددسع

ممه بنمت خدماب ندمز     همسمرش فاط  ،علده وسلم  ا شندد و اسالغ آو د

مسلمان شد آنها چون مسلمان شمدند از خبماب بمن ا ت كمه يكم  از      

همسر سعدد خواهر عممر   .بداموزد جرين بود خواسيند  ا به آنها قرآنمها

 .بن خداب بود

خانه بدرون  فيه بود ممردي از بنم  زهمره     يك  از  وزها عمر از  د

  !اي عمركجا م   وي  :عمر  ض  اهلل عنه  ا ديد به او فتت

 !!م  خواهم محمد  ا به قيل برسانم :عمر فتت
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 نم  دسمت بنم  هاشمم وب    افر محمد  ا بكش  چگونمه از  :مردفتت

 !؟د  امان بمان زهره 

به نظر من  و هم ب  دين شده اي ودينت  ا  هما كمرده    :عمر فتت

 .اي

 !!؟آيا خبر عجدب   ا به اطالع  و نرسانم :مردفتت

 !بگو ؟ر چدستآن خب :عمر  عجب كرد وفتت

داماد وخواهرت فاطمه مسلمان شده اند ودين   ا كه  مو   :مرد فتت

 .1بر آن هسي   ها كرده اند

اين سخن به شمدت خشممگدن شمد وبمدون اينكمه چدمزي        عمر از

عمر  ،بگويد به سوي خانه خواهرش فاطمه ودامادش سعدد حركت كرد

وبه آنهما قمرآن   چون به خانه آنها  سدد خباب بن ا ت كه معلم آنها بود 

اين زمزمه چه بود كمه   :عمر فتت ،م  آموخت د  داخل خانه پنهان شد

 .آنها سو ه طه  ا م  خواندند ؟ازخانه شما بگوش م   سدد

با همديگر حرف  :سعدد وهمسرش فاطمه كه خواهر عمر بود فتيند

 .م  زديم

 !شايد شما مسلمان شده ايد :عمر فتت
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چه م  فموي  افمر ديمن  مو      ،راي عم :دامادش سعدد بن زيد فتت

 ؟دين   ا بر حق است بپذيريم حق نباشد وما

فاطممه   ،عمر به سعدد حمله كرد وضربه شديدي بر او وا د ساخت

عممر چنمان ضمربه محكمم  بمه       ،دخالمت كمرد  براي دفاع از همسرش 

خواهرش زد كه خون از چهره اش جا ي شد فاطمه فرياد زد و به عمر 

 و ندست من شمهادت مم  دهمم كمه همدچ       دين حق د  !اي عمر :فتت

 .معبودي جز خدا ندست وفواه  م  دهم كه محمد پدامبر خداست

قمرآن  ا بداو يمد  ما كمم       :از اندك   اممل فتمت   عمر ايسياد وبعد

اما سعدد وهمسرش فتيند  و بايد ابيدا وضو بگدري بعد قرآن  ا  ،بخوانم

 خوانمدن قمرآن   طه  ا  الوت كمرد واز  بخوان  عمر وضو فرفت وسو ه

مرا  اهنماي  كندد  ما نمزد محممد صمل  اهلل      :عمر فتت .بسدا  مياثر شد

سپس عمر به خانه پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم  فمت     ،علده وسلم بروغ

واسالغ آو د وخداوند به سبب مسملمان شمدن عممر اسمالغ  ا قمد ت      

 .وسعدد بن زيد سبب اسالغ آو دن عمر شد ،بخشدد

 سعيد تا   نشسيم 

او سعدد بمن زيمد بمن     :او چندن م  فويندمو د  مو خدن معيمد د 

نسبيش به كعب بن لمؤي بمن رالمب مم       .بن نتدل بن عبدالعزي عمرو

 .كنده اش ابواالعو  قريش  عدوي است ، سد



تندان  ا براي هنگام  كه قريش فوسدو ان جاهلدت  پد ش زيد د 

او  ، ا نم  پسمنديد بت ها به قصد عبادت سر م  بريدند اين عمل آنان 

))فوستند  ا خدا آفريده و ازآسمان برايش با ان مم  فرسميد    :م  فتت

زمدن برايش فداهان  ا م   وياند وشما فوستند  ا براي ردمر خمدا    ود 

 .1!((!سر م  بريد

سعدد بن زيد يك  از ده نتري است كه پدامبر صل  اهلل علده وسملم  

و  ا از سابقدن واولمدن وبمد ي   به بهشي  بودن آنها فواه  داده است وا

است و از كسان  است كه خداوند د  قرآن فرموده است ممن از آنهما و   

 .2من خشنودغ آنها از

بسدا ي از جنگها وصحنه ها همراه پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم    د 

بعد از فيح دمشق  .بوده است د  محاصره دمشق وفيح آن حضو  داشت

واولمدن فمردي از اممت     ،دمشق مقمر  كمرد  ابوعبدده بن جراح او  ا امدر 

 .3دمشق حكمران  نمود اسالم  است كه به عنوان نائب خلدته د 
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سعدد بن زيد مردي قد بلند دا اي سر و يمش فنجمان وچهمره اش    

 1 .فندمگون بود

 م شجر مجشهد

مكمه بمه مدينمه     وهمسرش چون ديگمر مسملمانان از  سعدد بن زيد 

او  .بمن المنمذ  اقاممت فزيدنمد    هجرت كردند ود  مدينه پمدش  فاعمه   

وهمسرش زندف  جديد خود  ا با براد ان وخواهران مهماجر و انصما    

خداونمد از هممه مهماجرين وانصما   اضم  بماد        .د  مدينه آراز كردنمد 

وخداوند بارهاي بهشت  ا كه نهر فراوان  د  آن جا ي است براي آنهما  

ه است و يك صحدحدن دو حديث از او  وايت شد د  ،مهدا نموده است

 .حديث  ا به  نهاي  بخا ي  وايت كرده است

از احاديم  كه سعدد بن زيد از پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم  وايمت    

))هر كس  يك وجمب زممدن  ا بمه نماحق از      :نموده يك  اين است كه

كس   كس  بگدرد خداوند هتت زمدن  ا به فردنش طوق م  نمايد وهر

  .2د است((كه به خاطر مالش كشيه شود شهد

وندز سعدد از پدامبر صل  اهلل علده وسلم  وايمت مدكنمد كمه پدمامبر     

كوه حراب ثابت بماش  وي  مو قمرا  نمدا د      :صل  اهلل علده وسلم فرمود
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سعدد نه نتر  ا نماغ بمرد كمه  وي     مگر پدامبر يا صديق  يا شهددي. بعدا

 ،ابوبكر ،سلمپدامبر صل  اهلل علده و :حرا قرا  داشيند كه عبا ت بودند از

 .عبدالرحمن بن عوف وسعد بمن مالمك   ،زبدر ،طلحه ،عل  ،عممان ،عمر

 .افر م  خواسيم اسم نتمر دهمم  ا ببمرغ او  ا همم مدگتميم      :سعدد فتت

 .1منظو ش ازنتر دهم خودش بود

 دعشي پذیرف ه شده 

دعايش پذيرفيه م   ،سعدد بن زيد صحاب  مژده داده شده به بهشت

مانه دست به دعا بلند م  كرد خداوند دعمايش  ا  شد وهنگام  كه مظلو

 وايت م  شود كه زن  كه ا وي بن اويس خوانده م  شمد   . د نمدكرد

بن اي اباعبدالملك سعدد  :فتت ابن خرغ آمد وبه او ،نزد فرماندا  مدينه

ديوا ي د  زمدن  كه ميعلق به من است بنا كرده است بما او حمرف   زيد 

مسجد  ا د وافر نه سوفند به خدا كه فردا د من دست برد بزن كه ازحق

پدامبر صل  اهلل علده وسلم خواهم آمد ومدان مردغ اعالغ م  كنم كه حق 

 .مرا خو ده است

صحاب  پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم  ا اذيمت     :و فتتاابن خرغ به 

 . و ظلم نكرده وحق  و  ا نگرفيه است نكن او بر
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نمزد   ،سعدد شكايت مم  كمرد   ازكجا كه م   فت  هر اما آن زن د 

سعدد شكايت كرد آنهما نمزد    عما ه بن عمر وعبد اهلل بن سلمه  فت واز

بمراي چمه    :سعدد به آنها فتمت  .سعدد كه د  عقدق د  زمدنش بود  فيند

ا وي بنت اويس آمده وفمان م  برد كه  و زمدن او  ا  :فتيند ؟آمده ايد

خمو ده كمه افمر  مو از      حصا  كشدده اي وحق او  ا فرفيه اي وسوفند

ندا ي صبح فردا د  مسجد پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم    زمدن دست بر

كند بنابر اين ما آممده ايمم  ما  مو  ا       و شكايت بدايد و د مدان مردغ ا ز

 .1خبر كندم

من از پدامبر صل  اهلل علده وسملم شمندده    :فتتسعدد  ض  اهلل عنه 

كسم  ديگمر  ا بمه نماحق     هركس  يك وجب از زممدن   :اغ كه م  فتت

 .2 ا  وز قدامت به فردنش خواهد آويختخداوند هتت زمدن  ،بگدرد

با  خدايا افر  ،او بدايد و آنچه م  خواهد بگدرد :سپس سعدد افزوده

ود   ،او د وي م  فويد او  ا نم   وان  ا چشمهايش  ا كو  نكمرده اي 

 .جاي بدتيد وهمانجا دفن شود اثر كو ي د 
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 .است



عما ه بن عمرو وهممراهش برفشميند و آن زن  ا بمه     اين هنگاغ د 

او ديوا  سعدد  ا  خريمب كمرد وآنجما     ،آنچه سعدد فتيه بود خبر كردند

ديري نگذشت كه آن زن كو  شد شب بلند مم  شمد    ،خانه اي ساخت

د   ،كندزي داشت كه دست او  ا م  فرفت  ا او كا فران  ا بدمدا  كنمد  

خانه بدرون  كندزش  ا بددا  نكرد و ازيك  از شبها از خواب بلند شد و 

خالصه اينكه سعدد  . فت وهمچنان م   فت  ا اينكه د  چاه افياد ومرد

وفيح معركه هاي جنب  ومجاهد بود و د مردي مسيجاب الدعاب بهشي  

د  جنمب يرمموك يكم  از     ،شهرها همراه مسملمدن شمركت مم  كمرد    

لمانش شمندد كمه بمه    يكم  از بمراد ان مسم    از .سربازان لشكر اسالغ بود

من  صمدم قدع  براي شهادت د   اه  :فرمانده لشكر ابوعبدده م  فتت

 مو پد مام  بمراي     آيا ،اين لحظه م  خواهم شهدد بشوغ خدا فرفيه ود 

 !بلمه  :! ابوعبدمده فتمت  ؟پدامبر صل  اهلل علده وسلم ندا ي كمه بترسمي   

 !پدمامبر خمدا  اي  :ازطرف من و مسلمدن پدامبر  ا سالغ كن و به او بگمو 

 .1آنچه پرو دفا مان به ما وعده داده ما آن  ا يافيدم

نزديمك آن ممرد وابوعبدمده قمرا  داشمت ايمن        سعدد بن زيد كه د 

كمه ممن او  ا   ديري از سمخنان او نگذشمت    :فويد سعدد م  ،فتيگو  ا

 .كشدده و به سوي دشمنان خدا مم   مازد  ديدغ كه شمشدرش  ا از نداغ 

                                                 

  .3تاريخ طبري ج  1



خود  ا به زمدن انداخيم و دو زانو نشسيم وندمزه  ا  من به هدجان آمدغ و

 است كردغ ويك  از اسب سوا ان دشمن  ا كه به سوي من م  آمد از 

از ممن   خداوند  مر   ا  ،سپس بر دشمن حمله و  شدغ ،پاي د  آو دغ

بدرون كرده بود وهمه مردغ بر  ومدها يمو ش بردنمد وآنهما  ا شكسمت     

 .دادند

هاد د  آن  وز حسا  وجنب يرمموك  ا  سعدد اين چندن افيخا  ج

 .بدست آو د

 تض  اهلل عنه وفشت حضرت سعيد 

د   وز جمعه سا  پنجاه ويك هجري سعدد بن زيد د  مندقه عقدق 

جنازه او  ا براي خاك سپا ي به قبرسيان بقدع آو دند بسمدا    .د فذشت

 از اصحاب پدامبر صل  اهلل علده وسلم كه سعد بن اب  وقماص وعبمداهلل  

شان به چشمم مم  خو دنمد بمراي      هما ندز د  مدانبن عمر  ض  اهلل عن

 .خداحافظ  براد  مسلمان خود د   شددع جنازه اش حضو  داشيند

 حمت خداوند بر سعدد بن زيد كه حق بر زبانش جا ي بود مالش 

ود  بمد    ،د   اه خدا خرج مدكرد وهواي نتس  ا زير پا فذاشيه بود  ا

فينمه وشمرا ت دو ي    ا و ياست ب  عالقمه بمود واز  شريك بود و به دند

 .نمود

 .سعدد بن زيد باد  حمت بدكران خداوند بر



 1حضرت عبدالرحمن  ن عوف تض  اهلل عنه

))خداوند بركت دهد آنچه  ا به او د  دندا داده است والبيمه پماداش   

من از پدامبر صل  اهلل علده وسلم شندده اغ كه مم    ،بز فير استآخرت 

بدالرحمن بن عوف د  حال  كه به خود پدچدمده ونشسميه وا د   ع :فتت

 . 2بهشت خواهد شد((

  ض  اهلل عنهاالمؤمندن عايشه صديقه  اغ

 كشتوان  مبشتك

مدينه  كان خو د وشنهاي  وان به هموا برخاسمت وممردغ صمداي     

ممد     ،شيران  ا م  شنددند همه به كا وان شميرها خدمره شمده بودنمد    

 :مردغ از هم مم  پرسمددند   ،شيران  ماغ نم  شد فذشت اما بازهم قدا 

خبمر  سمدد كمه ايمن كما وان قافلمه        ؟اين سر وصمدا وهدماهو چدسمت   

كا وان از هتيصد شير  شكدل م  يافت كه  ،عبدالرحمن بن عوف است

وقيم  عايشمه    .كاال ورذا وديگري ندازمنديهاي مردغ  ا با  داشمت انواع 
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،  حرح وخاري ومسلم مهاوع اسيتفاده شيده در   474ص  4، اال او  ج 3ترجم  

 سرر  نبدالرحمن ون نوف هستهد.

العلمري    چيا   34ص  4ج  قب روايت كرده است. الريياض الهضيرة  مها احمد در 2

   .ممحظ  كهرد



كا وان عبدالرحمن بن عوف به او فتيه شد  ؟اين صداي چدست :پرسدد

 .پشت دا ند بر ،هتيصد شير از فندغ و آ د و رذا .است

امما   ،خداوند به آنچه د  دندا بمه او داده بركمت بدهمد    :عايشه فتت

پاداش آخرت بز فير است من از پدامبر صل  اهلل علده وسملم شمندده اغ   

 كه به خود پدچدده ونشسيهعبدالرحمن بن عوف د  حال   :كه م  فتت

 .1وا د بهشت خواهد م  شود

شيرهاي نر ومماده بمه عبمدالرحمن بمن عموف ممژده       وقبل از آمدن 

بهشت داد وفتيه اغ المؤمندن كه او  ا مژده بهشمت داده بمود بمه اطمالع     

عبدالرحمن بن عموف چمون ايمن ممژده  ا      ،عبدالرحمن بن عوف  سدد

آيما   !د غما :شندد خودش  ا شيابان نزد اغ المؤمندن عايشه  ساند وفتت

! اغ الممؤمندن عايشمه   ؟ و اين  ا از پدامبر صل  اهلل علده وسلم شندده اي

 .بله :فتت  ض  اهلل عنها

عبدالرحمن بسدا  خوشحا  شد و ازشادي د  پوسيش نم  فنجدمد  

 ا فواه مم  فدمرغ كمه     من ايسياده وا د بهشت م  شوغ پس  و :وفتت

اين مژده  .2صدقه م  باشد اين كا وان شيرها با با شان د   اه خدا ماغ 

به عنوان انگدزه ومحرك  بود كه عبدالرحمن بن عوف  ماغ ممالش  ا د   

                                                 

 .18ص  7ر انمم الهبمء ج رس 1

 .443ص  اندك  تصرف از الرياض الهضرة وا 2



د   وايمت آممده    ، اه خدا صدقه كند باق  مانده زندف  اش هموا ه د 

است كه او چهل هزا  سكه طال وچهل هزا  نقره د   اه خدا صدقه كرد 

د وندمز همزا  وپانصمد    ه خدا قرا  دااخيدا  مجاهدين  ا وپانصد اسب د 

اما عبمدالرحمن كمه    .اخيدا شان فذاشت شير براي سوا ي مجاهدين د 

 ؟به بهشت وعده داده شده بود چه كس  است

 ؟عبدالرحمن  ن عوف چه كس  است

عبدالرحمن بن عوف يك  از ده نتر مژده داده شده به بهشت اسمت  

اهلل  ويك  از اعضاي شو اي شش نتره اي بود كه عمر بن خداب  ض 

ويكم  از هشمت    ،از خود انيخماب نمموده اسمت    عنه براي خالفت بعد

د  دو ان جاهلدمت   .1نتري است كه قبل از ديگران اسمالغ  ا پذيرفينمد  

 ا  اسمش عبد عمرو يا عبدالكعبه بود وپدامبر صمل  اهلل علدمه وسملم او   

 .عبدالرحمن نامدد

همره بمن   عبدالرحمن بن عوف ده سا  بعد از عاغ التدمل د  قبدلمه ز  

ماد ش شتاب بنت عوف بود كه نسبش بمه زهمره بمن     ،كالب به دندا آمد

ماد ش به اسمالغ مشمرف    ،وماد ش زهري هسيند پد  .كالب م   سد

عبدالرحمن بر ادب وخموب  اخمالق  ربدمت شمد او      .وهجرت كرد شد

كودك  از پرسميش بيهما    عرب  اصدل ودا اي اخالق اصدل عرب  بود، د 
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كيابهماي   ،لس لهو وموسدق  مكه شركت نمم  كمرد  دو ي مدكرد به مجا

قدبلنمد   ،او دا اي چهمره اي زيبما   :سدرت او  ا اينگونه  عريف كرده اند

موهماي سمر و يشمش  ا     ،ستدد  نب مايل به سرخ  بود ،نازك پوست

جنمب    نب نم  زد قدمهايش كلتت وانگشيانش ندمز چنمدن بودنمد د    

 .1اثر آن م  لنگدد مجروح شد وبر

 ض  اهلل عنه مسلمان شد قبمل   من بن عوف بدست ابوبكرعبدالرح

 .2از آنكه پدامبر صل  اهلل علده وسلم به خانه ا قم بن اب  ا قم بدايد

از اينكه پدامبر صل  اهلل علده وسلم به مسلمدن اجازه هجرت به  بعد

مكه هجرت كرد او پدشاپدش مهماجرين    عبدالرحمن ندز از ،مدينه  ا داد

قمرا    ، رك وبه سوي مدينمه هجمرت مم  كردنمد     كه  اكه براي خدا م

پدامبر صل  اهلل علده وسملم مدمان او وسمعد بمن  بدمع       ،د  مدينه .داشت

سعد بن  بدع به عبدالرحمن بن عموف   ،انصا ي عقد براد ي برقرا  كرد

 ،من از همه اهال  مدينه بدشير ما  دا غ ،اي عبدالرحمن بن عوف :فتت

نگاه كن كداغ باي  ا بدشير م  پسندي  ا آن  ، غزن دا من دو ا باي ودو ا

آن  ا طالق بمدهم و مو    كداغ زنم  ا بدشير م  پسندي  ا ا به  و بدهم و

خداونمد بمه    :عبدالرحمن به براد  انصا ي خود فتت .با او ازدواج كن 
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 ،خانواده ومالت بركت بدهد مرا به بازا   اهنماي  كن  ا كسب وكا  كنم

به بازا   اهنماي  كرد وعبدالرحمن  جا ت  ا شروع  بن  بدع او  ا سعد

 .سودش  ا پس انداز م  نمود كرد واز  جا ت سود م  برد وقسمي  از

چند  وزي نگذشت  ا اينكه پو  ازدواج خود  ا پس انداز كرد وازدواج 

 سپس خود  ا پدشاپدش پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم  سماند د       ،نمود

پدامبر صمل  اهلل   .او به مشاغ م   سدد از حال  كه بوي خوشبوي  وعدر

ازدواج  :عبدالرحمن فتمت  !چه شده عبدالرحمن :علده وسلم به او فتت

به همسرت چمه مهريمه داده    :پدامبر صل  اهلل علده وسلم فرمود .كرده اغ

 ؟اي

 .به اندازه وزن يك هسيه خرما به او طمال داده اغ  :عبدالرحمن فتت

 ،ولدمه كن فرچه يك فوسمتند باشمد   :فرمود پدامبر صل  اهلل علده وسلم

 .خداوند د  مالت برايت بركت بدهد

به بركت دعاي پدامبر صمل  اهلل علدمه وسملم     :عبدالرحمن م  فويد

از زممدن بلنمد مم  كمردغ      دندا به من  وي آو د طو ي كه افر سنگ   ا

 .انيظا  داشيم كه زيرش طال يا نقره اي باشد

   كرد كس  كه  شجشن ومشلش ج شد م

حمق جهماد   جنب بد   د  ،عبدالرحمن بن عوف مجاهد بز ف  بود

بن عممان بن كعمب  مدمم   ا    عمدر ،دشمن خدا ،د   اه خدا  ا ادا كرد

جنب احد همچنان ثابت قدغ و پابرجا بمود وهنگمام     د  .به قيل  ساند



كنا  پدامبر صل   كه مسلمانان شكست خو ده وپا به فرا  فذاشيند او د 

 .لده وسلم باق  ماند ومقاومت كرداهلل ع

از اينكه جنب به پايان  سدد بدش از بدسمت زخمم كمه بعضم       بعد

 .بدنش نمايان بود خدرناك بودند بر

او  ،حمد فذشميه بمود    اما جهاد ممال  اش از  ،اين جهاد جان  او بود

وقي  از پدامبر صل  اهلل علده وسلم شندد كه م  خواهد لشكري  ا مجهز 

))د   اه خدا صدقه بدهدد م  خواهم لشكري  ا بمه   :فتتنمايد و م  

اين هنگاغ عبدالرحمن دوان دوان به خانه اش  فت  د  .جاي  بترسيم((

صل  اهلل علده وسلم من پدامبر خدا  :وچها  هزا  د هم آماده كرد وفتت

همزا    چها  هزا  د هم داشيم دو هزا   ا به خدايم قرض م  دهمم ودو 

 .غ باق  فذاشيم ا براي خانواده ا

))خداوند به آنچمه بخشمش    :پدامبر خدا صل  اهلل علده وسلم فرمود

كرده اي بركت بدهد وبمه آنچمه بمراي خمود بماق  فذاشميه اي بركمت        

 .بدهد((

  .بن عوف دويست اوقده طال كمك كردالرحمن د  رزوه  بوك عبد

 : ض  اهلل عنه به پدامبر صل  اهلل علده وسملم فتمت  عمر بن خداب 

فناه  شده چون براي خانواده مر كب نظر من عبدالرحمن بن عوف به 

 :پدامبر از عبدالرحمن بن عموف پرسمدد   ،اش چدزي باق  نگذاشيه است

 ؟آيمما بممراي خممانواده ات چدممزي بمماق  فذاشمميه اي اي عبممدالرحمن   



بله براي آنها بدشمير وبهيمر از آنچمه انتماق نمموده اغ       :عبدالرحمن فتت

 ؟چقمد  فذاشميه اي   :اهلل علدمه وسملم فرممود    پدمامبر صمل    ،فذاشيه اغ

آنچه خداوند وپدمامبرش از  وزي وخموب     :عبدالرحمن بن عوف فتت

 .وپاداش وعده داده اند آن  ا برايشان فذاشيه اغ

 مقشم  لند عبدالرحمن تض  اهلل عنه 

او نماز م   ،خداوند م  خواست عبدالرحمن بن عوف  ا اكراغ كند

بود و پدامبر صل  اهلل علدمه وسملم بمه او اقيمدا     خواند و پدش نماز مردغ 

جنب  بوك وقت نماز فمرا  سمدد و    د  .كرده وپشت سر او نماز خواند

عبدالرحمن بمن   ،پدامبر صل  اهلل علده وسلم د  آن لحظه حضو  نداشت

عوف پدش نماز مردغ شد و نزديك بود كه  كعت او   ماغ شود پدمامبر  

بممه صممف نمممازفزا ان پدوسممت  سممدد و  صممل  اهلل علدممه وسمملم سممر

عبدالرحمن خواست عقب بدايد اما پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم او  ا     

ممردغ د  نمماز باشمد     غاشا ه كرد كه د  جمايش بمانمد و همچنمان امما    

او نمماز   وعبدالرحمن نماز خواند وپدامبر صل  اهلل علده وسلم پشت سر

 .1از اقيدا نمودم ا ادا كرد و به او د  ن

 الرتحمن تض  اهلل عنه وفشت عبد
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عبدالرحمن بن عوف هنگاغ وفما ش  عمداد زيمادي از بردفمانش  ا     

صد دينما  طمال    اهل بد  چها  آزاد كرد ووصدت كرد كه به هر فردي از

يمك   نتر بود كه همر  بدهند و عداد افرادي كه آن زمان بد ي بودند صد

پدامبر يك از همسران  صد دينا  فرفت وندز وصدت كرد كه به هر چها 

 .ما  زيادي بدهند

چشمه سلسبدل كمه د  بهشمت اسمت     خداوند او  ا از :عايشه فتت

 .بنوشاند

او طال ونقره زيادي از خود به جاي فذاشت اين همه ما  وثمروت  

جنازه اش  ا سعد بمن ابم  وقماص دايم       ،او  ا به فينه مبيال نكرده بود

ز خواند وحضرت او نما برپدامبر به دوش فرفت وعممان  ض  اهلل عنه 

او صمتاي دندما    :و مدگتت كرد جنازه اش شركت عل   ض  اهلل عنه د 

 .كج  وانحراف دندا دو  بود وخوب  آن  ا د يافت واز

 . حمت خداوند بر عبدالرحمن بن عوف باد

 

 

 

 



 1حضرت سعد ن ا   وقشص تض  اهلل عنه

 .))اكنون مردي از اهل بهشت بر شما وا د م  شود((

 ل  اهلل علده وسلمص سو  اكرغ 

 مژده    ت

 ، وزي  سو  اكرغ صل  اهلل علده وسلم با اصحابش نشسميه بودنمد  

سپس آن حضرت صل  اهلل علده وسلم نگماهش  ا بمه آسممان دوخمت     

يا انش بمه او نگماه كردنمد منيظمر      ،وسكوت همه چدز  ا فرا فرفيه بود

نمداخت   ا اينكه او نگماهش  ا بمه سموي آنهما ا     :بودند كه چه م  فويد

 .2))اكنون مردي از اهل بهشت برشما وا د م  شود(( :وفرمود

يا ان پدامبر صل  اهلل علده وسلم به اين طرف و آن طرف نگماه مم    

 .كردند  ا اين مرد خوش قسمت ومژده داده شمده بمه بهشمت  ا ببدننمد    

عبمداهلل بمن    ،آنهما وا د شمد   بن اب  وقاص بر لحظا   فذشت كه سعد

ايمن مقماغ    وي او  فت واو  ا به فوشه اي برد وازبن عاص به س عمرو
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او پرسدد كمه چمه    بلندي كه خداوند به او عنايت كرده بود جويا شد از

عباد   انجاغ مددهد كه پدامبر صل  اهلل علده وسلم بمه او ممژده بهشمت    

))عباد   كه همه مان انجاغ م  دهدم ممن بدشمير    :سعد فتت .داده است

 .د  ندا غ(( ا كدنه وبدخواه  مسلمان   ا د از آن انجاغ نم  دهم ام

 وزي سمعد از   ،چندن بود سعد بن ابم  وقماص دايم  پدمامبر     ،آ ي

))اين داي  ممن اسمت    :پدامبر صل  اهلل علده وسلم فرمود ، وبرو م  آمد

 .1بهير است به من نشان بدهد((  او س  كه داي  اش ازك افر

 ؟امش سعد  ن ا   وقشص چگونه كس  است

بنم    ،بن اب  وقاص صحاب  بز فوا  از خاندان بن  زهره بمود سعد 

زهره خاندان آمنه بنت وهب ماد  پدمامبر صمل  اهلل علدمه وسملم بودنمد      

 .وپدامبر صل  اهلل علده وسلم به خويشاوندان ماد ش افيخا  م  كرد

او سعد بن اب  وقاص امدر ابواسحاق قريش  زهري مك  يك  از ده 

ل  اهلل علده وسلم به آنها مژده بهشمت داده بمود   نتري است كه پدامبر ص

شركت  وندز يك  از اولدن افرادي است كه به اسالغ  وي آو د ويك  از

كنندفان د  جنب بد  وصلح حديبده وندز يك  از اعضاي شو اي شمش  
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نتره كه حضرت عمر  ض  اهلل عنه براي خالفت بعد از خمود انيخماب   

 .1م  باشد ،كرده بود

 .بودبنت ابوستدان بن امده بن عبدشمس بن عبدمناف ماد ش حمنه 

قدي كو ماه داشمت و دا اي    ،سعد د  هتده سالگ  به دين اسالغ فرويد

 .2اندام  د شت وكلتت وموهاي زيادي بود

 .سعد فرزند مالك بن اهدب بن عبدمناف ابن زهره است

احاديث زيادي از پدامبر صل  اهلل علده وسلم  وايمت نمموده اسمت    

ده حديث از احاديث او  ا بخا ي ومسلم به ا تاق  وايت كرده انمد  پانز

وپنج حديث فقط بخا ي  وايت كرده است وهدجده حديث مسملم بمه   

اسالغ آو دن سمعد ومخالتمت كمردن     .سعد  وايت كرده است  نهاي  از

 .ماد ش داسيان زيباي  دا د

 داس شن اسالم آوتدن سعد تض  اهلل عنه 

يان زيبماي  دا د كمه خمودش آن  ا چنمدن     اسالغ آو دن سمعد داسم  

خواب ديدغ كمه   سه شب قبل از اينكه مسلمان بشوغ د  : وايت م  كند

حما  رمرق شمدن     مدان امواج خروشان وظلممان  د يما د    فويا من د 

چشمم بمه نمو  مماه     ،اين هنگاغ مدان امواج روطه م  خو دغ د  .هسيم
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د نتر قبل از من خود ديدغ چن .حركت كردغ د خشان  افياد به سوي آن

بن حا ثه وعل  بن اب  طالب و ابوبكر  آنها زيد . ا به آن ماه  سانده اند

شما ك  بمه اينجما آممده     :من به آنها فتيم ،بودند مصديق  ض  اهلل عنه

 .همدن حاال :! د جواب فتيند؟ايد

د  فرداي آن  وز خبر شدغ كه پدامبر صل  اهلل علده وسملم مختدانمه   

دانسيم كه طبق خمواب  كمه ديمده اغ خداونمد      ،وت م  دهدبه اسالغ دع

ا اده خدر نسبت به من دا د وم  خواهد مرا به وسدله پدامبر از  ا يكدهما  

بمه پدمامبر صمل  اهلل     شيابان خمود  ا  .برهاند وبه سوي نو  هداييم بدهد

 ساندغ او نماز عصر  ا  ،يك  از د ه هاي مكه به ناغ جداد علده وسلم د 

 د  اسالغ آو دن به جز افرادي كمه د   ،بود من آنجا اسالغ آو دغخوانده 

 .من پدش  نگرفيه بود خواب ديدغ هدچ كس  بر

امما اسمالغ آو دن او    ،نممود  خداوند نعمت اسالغ  ا به سعد ا زان 

جانمب   اما ايمن مشمكالت از   ،خانه اش شد باعث مشكال   براي او د 

 .امه داسيان  ا پ  م  فدريماد .جانب ماد ش بود همه از ،چه كس  بود

 گنشه هرگز  پيروي دت

اولمدن   ،مشكال   كه براي سعد بعداز پذيرفين دين اسالغ پدش آمد

 .كس  كه مشكل ايجاد م  كرد ماد ش حمنه بنت ابوستدان بن امده بمود 

بمه   وخشمم ا  ،ماد غ چون از اسالغ آو دن من خبر شمد  :سعد م  فويد

ماد غ به مهربان   فيا  م  كردغ ماد غ من جوان  بودغ كه با  ،جوش آمد



 سعد اين چه دين  است كه  و آن  ا پذيرفيه اي واز :نزد من آمد وفتت

دين جديد  ا  ها  سوفند به خدا يا ؟دين پد  وماد ت  وي فردانده اي

آنگماه د   مو    ،خو غ  ا بمدرغ مدكن  يا من نه آب م  نوشم ونه رذا م 

وبركا ي كه كرده اي پشدمان خواه  شمد  د  اندوه  كه پا ه خواهد شد 

مماد غ   :عد م  فويد من فتيمس . و عدب خواهند فرفت ومردغ  ا ابد بر

 .چندن كا ي نكن من براي هدچ چدزي از دين خود دست بر نمم  دا غ 

چند  وزي آب اما ماد ش  هديدش  ا عمل  كرد و اعيصاب رذا نموده 

از  د و موان وندمرويش  ا  اينكه بدنش الرمر وپژممرده شم    ورذا نخو د  ا

ه نزد او م  آمدغ كه آب  بداشامد يما رمذاي    من لحظه به لحظ ،دست داد

اما ماد غ همچنان از خو دن رذا وآشامددن آب خموددا ي مم     .بخو د

و زيد وسوفند مم  خمو د كمه همچنمان اعيصماب آب ورمذا  ا اداممه        

اين هنگاغ  د  . ا اينكه بمدرد يا من از دينم دست بردا  شوغ ،خواهد داد

 ماد غ با اينكه  و  ا خدل  دوست دا غ اما خدا وپدمامبرش  ا  :به او فتيم

سوفند به خدا افمر همزا  جمان داشميه باشم        . و بدشير دوست دا غ از

پس از ديگري از دست بده  ممن ديمن خمود  ا بمراي همدچ       ويك   ا

هنگام  كه ماد غ ديد من قاطعانه سمخن مم     .چدزي  رك نخواهم كرد

اينكه نم  پسنديد خو دن ونوشددن  ا آراز كمرد   ويم  سلدم شده و باف

 :وخداوند د  مو د ما آيه ناز  فرمود



ََِك ِب َما لَيأَس َلَ  ِبِه ِعلأٌم َف  ُتِطعأُهَما﴿ ِأ َجاَهَداَك لُِتشأ  .1(1)العنَبوت:  ﴾َوِإ
))افر والدين  الش كنند كه  و با من كسم   ا شمريك بگدمري كمه     

دندا به خوب  با آنمان   از آنان اطاعت نكن البيه د  ،آن علم ندا يد با ه 

 . فيا  كن((

اينگونه سعد با ماد ش  فيا  كرد وماد ش او  ا د   نگنا قمرا  داده  

اطاعت فرزندان از والدين د  جاي  كه فناه است نهم    اما اسالغ از .بود

اونمد  افر سعد از ماد ش اطاعت مم  كمرد از دسميو  خد    ،فرموده است

 بنابر ،سرپدچ  م  نمود ودين   ا كه به آن ايمان آو ده بود  ها م  كرد

 .فناه ومعصدت خداوند جايز ندست اين پدروي هدچ كس د 

 فرمشنده مجشهد 

عبدالرحمن بن عوف بسدا  زيبما سمعدبن ابم  وقماص  ا  وصمدف      

 ،آ ي .انمد((  ))دسيان سعد چون چنگما  شمدر   :او م  فويدنموده است 

سمعد بمن ابم      ،جنمب بمد    د  .ي بود د  برابر دشمنان خمدا سعد شدر

 ،خود شهامت جاودان  بمه يادفما  فذاشميند    وقاص و براد ش عمدر از

سن بلورش فذشميه بمود      از وز نوجوان  كوچك بود كمسعد د  آن 

لشكر مسلمدن بازديد به عممل   هنگام  كه پدامبر صل  اهلل علده وسلم از

                                                 

ون او   فضائل سعدجهاد و ، ومسلم در717-714ص  7نگاه كهرد مسهد احمد ج  1

 .وقاص



 ر  اينكه پدامبر صل  اهلل علده  كرد از آو د عمدر خودش  ا مخت  م 

امما پدمامبر    ،شركت د  جنب ندهمد وسلم به سبب كم سن  به او اجازه 

عمدر به شدت فريمه كمرد    ،ديد واو  ا  د كرد صل  اهلل علده وسلم او  ا

طو ي كه د  پدامبر صل  اهلل علده وسلم به حالش سوخت و بمه عمدمر   

ايمن   د  ،با زه د   اه خدا  ا دادجهاد وكسب افيخا  م اجازه شركت د 

دو بما همم بمراي     همر  .هنگاغ سعد نگاه  مسرت آمدز به عمدر انداخت

هنوز جنب به پايمان نرسمدده بمود كمه      ،جهاد د   اه خدا حركت كردند

سمعد از   ،سعد ميوجه شد براد ش عمدر بن اب  وقاص شهدد شده است

 .خداوند اجر وپاداش عمدر  ا طلب كرد وصبر پدشه كرد

ده نتمر    قريبا .جنب احد مردغ شكست خو ده به عقب برفشيند د 

مدمان ايمن افمراد     از ،كنا  پدامبر صل  اهلل علده وسلم باق  مانده بودند د 

پدامبر صمل  اهلل علدمه    يك  سعد بن اب  وقاص بود كه مقاومت كرد واز

 دمري كمه مدمزد يكم  از       دركمانش محافظت م  نمود او همر  وسلم با

وقي  پدامبر صل  اهلل علده وسلم ديد كه  .از پاي د  م  آو د  ا مشركدن

او چندن دقدق  دراندازي م  نمايد او  ا به  دراندازي بدشير  شويق نمود 

سمعد   ...  دراندازي كن پد  وماد غ فدايت باد((.)) در بزن سعد :وفرمود

خما   د  طو  زندف  هموا ه به اين جمله پدامبر صل  اهلل علده وسلم افي

بمراي همدچ كمس پمد  و     پدامبر صل  اهلل علده وسلم  :م  كرد و مدگتت



))پد  وماد غ فمدايت   :ماد ش  ا فدا نكرده اما به من اين جمله  ا فتت

 .باد((

د جنب قادسده سعد قهرمان  دلدر وشجاع بود وبا مهما ت شمگتت   

جا به سوي مدائن حركت جنب  ا ادا ه م  نمود وسپس از آن  انگدزي

 .كرد

 وفشت سعد تض  اهلل عنه 

سما  پنجماه    اينكمه د   هتياد وچند سا  از عمر سعد م  فذشت  ا

وهتت هجري به ديا  باق  شيافت وجان به جان آفرين  سملدم نممود و   

او وصمدت   .مسجد پدامبر صل  اهلل علده وسلم بر او نماز خوانده شد د 

جنب بمد    من د  :كرده بود  ا او  ا د  جبه اي پشم  كتن كنند وفتت

همدن جبه  ا پوشدده بودغ وبا مشركدن م  جنگددغ و اين  ا براي چندن 

 . وزي مخت  نگاه داشيه اغ

 ماغ يا ان پدامبر صل  اهلل علده وسملم  اضم     سعد و از خداوند از

 .وخشنود باد


