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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 .سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب العالمين والصالة والسالم على الحمد هلل
 

 پیشگفتار
اسات هاخ اداوناد متعاا  او را باخ ناا        در عالم هستی انسان برترین مخلوقاات  

را جهات   † نبیاا  و رسا   أمیان آنها  و معمار آن معرفی هرده و ازجانشین در دنیا 

 رهبری و هدایت جوامع بشری انتخاب نمود.

 1411هساتدد. ایشاان تیریباا      آارین و ااتم آنان حضرت محمد مصطفی 

سا  قب  در این دنیا تشریف آوردند و جهان را هخ بر پرتگاه نیساتی و امامح     

ان را از ایی هردند و انسهدمقرار داشت بخ سوی نور و رستگاری و آئین انسانیت را

 ترقی عروج دادند. حضیض پستی بخ اوج تعالی

هاخ  ماندادی تحویا  جامعاخ دادناد     ران بای مکتب محمادی شاادردان و جان اا   

﴿اداوند متعا  آنان را مدار ایماان معرفای هارده و فرماود               

          ﴾(1). 

ٍء أساٌس وأسااس شي لكل»محبت دوستی آنان را چدین بیان فرمودند   و پیامبر 
 .(2)«وحب أهل بيته  اإلسالم حب أصحاب الرسول

هر بدا  پایخ و اساسی دارد و اساس دین مبین اس   بر پایة محبات اصاحاب و   »

 «.استوار است اه  بیت پیامبر 

و آشدائی او است. بدابراین، بدده بر آن شد  محبت با شخص بستخ بخ شداات  و

های زنددانی سفیران هخ جهت آشدائی هودهان و نوجوانان عزیز مجموعخ داستان

اس   نوشتة عبدالیادر الشیخ ابراهیم را از زبان عربی بخ فارسای برداردانم هاخ باخ     

جمخ شد، و ایدک جلد او  هاخ باا   اداوند این مجموعخ رسائ  بخ فارسی ترتوفیق 

                                           

، ترجمخ آیخ  ادر آنان ایمان بیاورند همچدان هخ شما ایمان آورده اید و بدان 137  البقرۀ -(1)

دمان رهدمود دشتخ اند و ادر چیزهایی هخ شما ایمان دارید ایشان نیز ایمان داشتخ باشدد بی

 ا در پیش درفتخ اند.پشت هددد پس راه اات ف و عداوت ر
حسن هام   است. )اامس الخلفا  لألستاذاما  بخاری در هتاب تاریخ تعلییا  روایت هرده  -(2)

 الملطاوی(



   

 

 

شاود، و  شود، ادمت عزیزان تیدیم میآغاز می داستان زنددی حضرت علی 

با استداد از  مطالبی مفید از مترجم نیزاست هخ جهت استفاده دوستان الز  بخ تذهر 

 مدابع معتبر امافخ شده است.

ویش شارف  او از اداوند متعا  امیدوار  هخ این هوشش اندک را بخ بارداه 

 لیخ انیب.ما توفییی إال باهلل علیخ توهلت و إقبولیت عدایت فرماید، و

 

 زهیعبدالرحیم هاشم

 از

 حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان



   

 

 

 علی بن أبی طالب 
 

 

 نام و نسب

 .نا   علی 

 .هدیخ  ابوالحسن

 .قبیلخ  قریشی هاشمی

بان عباد مدااف بان      سلسلخ نسب  علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بان هاشام  

 .(1)صیقُ

ایشان از حضرت جعفر ده سا  هوچکتر و جعفر از عیی  ده ساا  هاوچکتر و   

  (2)عیی  از طالب ده سا  هوچکتر بودند

 

 ویژگیهای جسمانی

ریشاش   ،هوتاه دون، قامتش نسبتا اش ددد چشمانش درشت، چهره ایشان 

 دراشید.ماه تما  میصورتش زیبا چون  ،اش فراخ بودانبوه و پرپشت و شانخ

اناد و   آنهاا را ماهده بهشات داده    و یکی از آن ده نفاری هساتدد هاخ پیاامبر     

و اولاین نوجاوانی اسات هاخ در سان       ،چهارمین الیفخ از الفاا  راشادین هساتدد   

 سالگی ایمان آوردند.ده

 

 تربیت

سالی شادیدی  اویش بیان نموده هخ قریش با قحط ابن هشا  در هتاب سیرت

باخ عماویش عبااس     رسو  اهلل  ،ابوطالب فرزندان بسیاری داشت وند مواجخ شد

 رفت. دفات ایان   هاشم بخ شمار میترین و ثروتمددترین بدیمو هخ یکی از مت

بیاا بارویم پایش     ،دار شاده  درفتخ و برادرت ابوطالب زیاد عیاا قحطی مکخ را فرا 

  تاا از ایان رهگاذر    ایشان را بخ عهده بگیریک تکف  یکی از فرزندان و هرایشان 

                                           
 سلسلخ نسب مادری  فاطمخ بدت اسد بن هاشم بن عبد مداف است. -(1)

هوچکتر  سا  از حضرت رسو   31قب  از هجرت تولد یافت و تیریبا   23در سا   -(2)

 بود.



   

 

 

پاایش  ،تخفیفاای از بااار زنااددی او حاصاا  دااردد، عباااس پیشاادهاد او را پااذیرفت

یکی از ماا تصامیم داریام تربیات از فرزنادان شاما را         هرابوطالب آمدند و دفتدد

هاا را هاخ   هادا  از بچاخ  ی  را برایم بگذاریاد و هر تدها عی  طالب دفت، ابوبپذیریم

علای را بردزیاد و    دنبا  همین اجازه رساو  اادا   بخ  ،تان ببریداواستید همراه

را همراه اود بارد. پاس از آن علای بارای      ، حضرت جعفر حضرت عباس 

هخ ایشاان باخ پیاامبری مبعاون شادند و علای        ماند تا این همیشخ در اانخ پیامبر 

 این احسان اداوند بر علی  ،پیروی و اطاعت نمود ایمان آورد و از پیامبری 

هاخ از مدباع فیااخ ااا  ،      تربیت نمود تا ایان  ایشان را در اانخ پیامبر بود هخ 

 سیراب دردید. اعما  و آداب آن حضرت 

 

 اسالم آوردن

جوانی اسات هاخ اسا   آوردناد و ایان بعیاد اسات        اولین نو حضرت علی 

را از نزدیک  تربیت شود و اا   و رفتار پیامبر  شخصی هخ در تکف  پیامبر 

روایات   دد از او متأثر نشود و ایمان نیاورد. از حضرت زید بن ارقام  مشاهده ه

 اولین هسی است هخ اس   را پذیرفت. شده هخ حضرت علی 

باخ اتفاا     رساید پیاامبر   ابن هشا  در هتابش آورده چون وقت نماز فارا مای  

روزی ابوطالب آن  ،اواندندو نماز می رفتددهای مکخ میبخ دره حضرت علی 

دفات   ؟این چخ دیدی اسات   از حضرت علی پرسید ،اوانددرا دید هخ نماز میدو 

دفت  ،هدما  و با او نماز اواند  و از او پیروی میبخ ادا و رسولش ایمان آورده

 دهد.بختی دعوت میو پیروی هن هخ ترا بخ سعادت و نیکاز ا

 

 شجاعت
در  ،ذیرفترا پا  این جوان مؤمن هاخ بادون مشاوره پادرش دعاوت پیاامبر       

اش ااطرات مهمی وجود دارد هخ او را بارای جواناان بیادار هار عصار و      زنددی

در راتخاواب   هددد. ایشاان شاب هجارت پیاامبر     زمان الگو و نمونخ معرفی می

انش تحویا   باخ صااحب   باود،  های را هخ پیش پیامبر امانتاوابیدند تا  پیامبر 

. و در جدا  اداد  آنگااه هاخ     هردند ی رسو  اهر  دهدد و جان اود را فدا



   

 

 

 ،طلبیاد زار آماد و مباارز مای   بن عبدود در میادان هاار   قهرمان مشهور عرب عمرو

 ،بلدد شد و دفت یاا رساو  اهللم مان حامار  باا او مباارزه هادم        حضرت علی 

سپس او مسالمانان را باخ بااد مساخره      ،علی بدشین او عمرو است  فرمودند پیامبر

شود هجا اسات  وئید هر هخ هشتخ شود وارد آن میددرفت هخ آن بهشتی هخ می

 آید؟هسی از شما بخ مبارزه نمی و چرا

 ،توانم باا او میابلاخ هادم   یا رسو  اهللم من می  دفت بار حضرت علی دیگر 

اش بخ مباارزه  حضرت علی  ،فرمودند  بدشین او برای بار سو  صدا زد پیامبر 

 تو هیستی؟  برااست. عمرو پرسید

   مدم علی.لی حضرت ع

 او دفت  علی بن عبد مداف؟

 علی  ایر، علی ابن ابی طالب.

عمرو دفت  برادرزاده. میان عموهایت افرادی از تو بزردتر وجود دارد و مان  

 دانم.ریختن اون ترا مداسب نمی

 دانم.  اما من ریختن اون ترا مداسب میحضرت علی 

پیاروز شادند و    علای   درفات و حضارت  شان درآنگاه مبارزه شدیدی میان

 شان پا بخ فرار نهادند.آوران دشمن با شکست قهرمانجد 

آورد. حضارت  بان عتباخ رفات و او را از پاای در    در جد  بدر بخ مبارزه ولید 

آنچدان فاداهاریهای مشاهور و معرفای دارد هاخ نشاانخ پیاروزی ایماان و         علی 

 آیدد.جوانمردی او بخ حساب می

گهاا از اولاین قهرماناان مسالمانان بودناد و نازد       در تماا  جد  حضرت علای  

اااود رشااادتها و  ایشااان در جداا  ایباار از  ،ای داشااتددمدزلاات ویااهه پیااامبر

 نشدنی بخ جای دذاشتدد.دالوریهای فراموش

فاردا پارچم را باخ      فرمودناد  آنگاه هخ فتح بر مسلمانان دشوار شاد و پیاامبر   

برش اسات و اادا و رساولش او را    سپار  هخ دوستدار ادا و پیامدست مردی می

حضرت علی را اواستدد و  نیز دوست دارند. اصحاب روز بعد دیدند هخ پیامبر 

مبات   باخ درد چشام     پرچم را بخ دست او سپردند و در آن شب حضرت علای  



   

 

 

ن هردز ، اوب شد و پس از آقدری آب دهان بر چشم او مالیدند بود و پیامبر 

 بخ درد چشم مبت   نشد.

 

 زوه خیبرغدر 

سپر از دساتش افتااد    ،با جدگجوی یهودی بخ مبارزه پرداات حضرت علی 

هاخ   ب فاصلخ درب قلعخ را بخ جای سپر در دست درفتخ و بخ مبارزه ادامخ داد تا این

 یهودی را بخ ه هت رساند و دژ ایبر را فتح نمود.

و هفات  دویاد هاخ مان    یکی از جدگجویان غزوه ایبر می رافع حضرت ابو

 ستیم.، نتواناواستیم آن در را از جایش تکان دهیمنفر دیگر می

روز ایبار درب را باخ    روایت شده هخ حضرت علی  و از حضرت جابر 

 دوش درفتخ بود و مسلمانان از آن عبور نموده و قلعخ را فتح هردند.

 

 ازدواج

 آورد،انش حضرت فاطمخ را در نکاا  او در ترین داترمحبوب پیامبر اهر  

هخ من ترا بخ عید نخستین هسی هخ باخ مان ایماان آورده و از     دفت لو بخ فاطمخ 

دنیا و آاارت از سارداران اسا   اسات،     تر و بردبارتر و در همخ اصحاب من عالم

 ا .آوردهدر

و  لزماان عروسای حضارت فاطماخ       دویاد مای  لحضرت اسما  بدت عمیس 

دو دعاهاای اصوصای   برای هر را دید  هخ من پیامبر درامی  حضرت علی 

 .(1)هردمی

 

 

                                           
روایت هرده است هخ زمان تعمیر  و از حضرت عباس  واقدی در تاریخ از اما  باقر  -(1)

حضرت فاطمخ متولد شد. و در سدخ دو   اانخ هعبخ در سن سی و پدج سالگی پیامبر 

درآمد. و ایشان  هجری در بیستم ماه محر  در سن هیجده سالگی بخ نکا  حضرت علی 

ا  یازدهم هجری دنیا را بدرود دفت. إنا هلل وإنا إلیخ در شب سخ شدبخ ماه رمضان س

 ( )مترجم(.83راجعون. )المرتضی ص 



   

 

 

 همسران و فرزندان حضرت علی 

باا هایز زنای ازدواج     لالزهارا    فاطمۀ   در حیات حضارت  حضرت علی »

ن و فرزنادان او بادین   از وفاتش با چدد تن ازدواج هارد هاخ همسارا   اما بعد  ،نکرد

 .«ترتیب هستدد

سان هاخ در   فتخ شده محو د ،مادر حسن و حسین ،فاطمخ بدت رسو  اهلل  -1

همسر حضارت عمار    هل و هبری و ا  ، زیدتدذشتطبیعی درطفولیت بخ مرگ 

. 

البدین بدت حرا  الک بی )مادر عباس، جعفر، عبداهلل و ع مان اسات( هاخ   ا  -2

 شان در معرهخ هرب  با برادرشان حسین شهید شدند.تما 

کر( در هرب  شاهید شادند و   لیلی بدت مسعود التمیمی )مادر عبیداهلل و ابوب -3

 از اود فرزندی باقی نگذاشتدد.

اسما  بدات عمایس )ماادر یحیای، محماد اصاعر، و عاون اسات هاخ آناان            -4

 فرزندانی نداشتدد(.

حبیبخ بدت زمعخ تعلبی یا آن طوری هخ در بعضی دیگر از تاواریخ ذهار    ا  -5

لگی وفات نماود و  سا 35هخ این عمر در  هبا  بدت ربیعخ )مادر رقیخ و عمرشده ص

 فرزند هم باقی دذاشت(.

 .تا  سعید بدت عروه بن مسعود ثیفی )مادر ا  الحسن و رملخ هبری( اس -1

 ،هساتدد  مادر امامخ زیدت داتر رسو  اهلل  ،العاص بن ربیع امامخ بدت ابی -7

 امامخ مادر محمد اوسط است هخ فرزندی نداشت.

هخ بخ محماد بان حدیفاخ معاروف      اولخ بدت جعفر حدفی )مادر محمد اهبر -8

 است(.

 پدج تن از پسران او هخ از اودشاان نسالی بااقی دذاشاتدد عباارت اناد از        -9

حسن، حسین، محمد بن حدیفخ، عمر و عباس. داتران او از دیگر زنان عبارت اناد  

از  ا  هانی، میمونخ، زیدب، صعری، رملخ صعری، ا  هل و  صعری، فاطماخ، اماماخ،   

 .«کرا ، ا  جعفر، ا  سلمخ و جمانخادیجخ، ا  ال

 )مترجم(

 



   

 

 

 مقام حضرت علی 

آنان را بهشت مهده دادند و  از جمع آن ده نفری هستدد هخ پیامبر  ایشان 

و  ،بخ عدوان چهارمین الیفخ از الفا  راشدین نائ  شدند جانشیدی پیامبر بخ میا  

ت ایشان را از ع ئم ایمان محب برای برتری ایشان تدها این بسدده است هخ پیامبر 

هس رفی هردند. و فرمودند ای علایم هار  اش را نشانخ نفا  معو عداوت و دشمدی

و  ،هاخ باا تاو عاداوت دارد مداافق اسات       و آن ،هخ تو را دوست دارد مؤمن است

 فرمودند تو از مدی و من از تو هستم.

رش نیز او را ادا و پیامبر را دوست دارد و اداوند و پیامب و دفتدد هخ علی 

 دوست دارند.

او را همراه نبردند و بخ عدوان امیر مدیداخ بعاد    غزوه تبوک چون پیامبر و در 

دفات یاا رساو  اهللم مارا باا زناان و        حضرت علی  ،از اودش مدصوب هردند

مگر دوست ندارید هخ تو نسبت بخ من ماندد   فرمودند دذارید؟ پیامبر ها میبچخ

اشی با این تفاوت هخ هارون پیامبر ادا بود و بعد از مان  ب هارون برای موسی 

 پیامبر دیگری نخواهد آمد.

هدایت هدد برای تاو از شاتران    و فرمودند ادر اداوند یک نفر را بخ وسیلخ تو

 رن  ارزش بیشتری دارد.سرخ

و فرمودند آیا بخ تو هلماتی نیاموز  چون بگوئید اداوند ترا ماورد بخشاش و   

دفات بلاخ    حضرت علی  ،ایهخ تو بخشوده شده دهد با این لطف اویش قرار

 اللَّاه   ِإال ِإلَاهَ  ال»این هلمات را بخ ایشان آمواتداد    یا رسو  اهللم بفرمائید و پیامبر 

 ال َعاار  ِ  ب  َورَ  السَّااَماَوا ِ  َرب   اللَّااه   ِإال ِإلَااهَ  ال، ال َعِظاايم ل َعِلااي  ا اللَّااه   ِإال ِإلَااهَ  ال، مي  ِلااعَ ال   م  ي  ِلااالحَ 
نیست هیز معبودی جز اداوند بردبار و دانا، هایز معباودی نیسات جاز     ». «ال َكارِمم  

پرورددار بزرگ و بلددمرتبخ، هیز معبودی نیست جز پرورددار آسمانها و عارش  

 دارند.و احادیث زیادی برتری ایشان را بیان می «بزرگ

 

 

 

 زهد و تواضع



   

 

 

 هخ یکی از یاران حضرت علای   دائیاز مرار صُ روزی حضرت معاویخ 

مرا   مرار دفت ،را برای او بیان نماید بود اواست هخ شخصیت حضرت علی 

آنگااه   ،اصرار نمودند هخ باید تعریف هدی ولی حضرت معاویخ  ،ذور داریدعم

سیع، شجاع، عاالم و عااد    وشخصی با دید  لب بخ سخن دشود و دفت ایشان 

طراویاد از دنیاا و زر  و بار  آن نفارت     ت مای بودند و از سخدانش علم و حکما 

دریستدد و همیشخ در تفکار  بسیار می ،داشتدد و تاریکی و تدهایی را دوست داشتدد

پسددید و در بین ما ماندد یکای  لباسهای هوتاه و نان اشک را می ،بردندبخ سر می

حتارا   علماا  دیان را ا   ،دادپرسایدیم پاساخ مای   هدگامی هخ از او مای  ،از ما بودند

نزد ایشان ظالم، توانایی ظلم  ،هرددذاشت و مساهین را بخ اودش نزدیک میمی

را نداشت و معیف از عدالتش محرو  نبود. قسم بخ ادا بسا شابهای تاریاک مان    

ای باخ ااودش   شان را درفتخ و ماندد مار دزیدهدید  هخ ریش مبارکایشان را می

ای ااودت را بارای مان آراساتخ هارده     دفت  دنیا تاو  پیچید و با سوز دریخ میمی

ا  هاخ جاای   ریب بده من تو را ط   باائن داده برو دیگری را ف ،ایپیش من آمده

آه از همای توشاخ و   شامار  زنددی در تو اندک و اطرات تو بی ،بازدشتی نیست

دریست و دفت بخدا سوددد  امدی راه. آنگاه حضرت معاویخ طو  مسافت و نا

تاو    پرساید ودند رحمت اداوناد بار ایشاان بااد. و از مارار      ابوالحسن این چدین ب

اش دفت من ماندد مادری هخ سار بچاخ   ؟چیدر برای حضرت علی ناراحت هستی

 در دامدش بریده شود.

را  طالاب  دوید هخ پدر  دفت من حضرت علی بن ابیأبجُر بن جرموز می

یکای   ،شاد و دو چاادر بار تان داشات     روزی دید  هخ از مسجد هوفخ ااارج مای  

ای باخ  تازیاناخ  قمیص و دیگر ازار و ازارش از نصف سا  بااالتر باود و ایشاان    

زدناد و مارد  را باخ تیاوی، راساتی، معاملاخ و       دست درفتخ و در بازارها دشت می

 دادند.تجارت صحیح دستور می

رفت و سپس از  لنزد حضرت فاطمخ  روایت شده هخ روزی حضرت علی 

وارد مداز  شادند و    پیامبر  ،رفت و آنجا دراز هشید مدز  بیرون شد و بخ مسجد

دفت در مسجد اوابیده  ؟پرسیدند هخ پسر عمویت هجا استلاز حضرت فاطمخ 

بخ مسجد رفتدد دیدند هخ چادرش افتاده و ااک بر پشت او  رسو  اهر   ،است



   

 

 

  ها را از پشاتش پااک نمودناد و فرمودناد    ااک حضرت پیامبر  ،چسبیده است

دوست داشات هاخ او را اباوتراب     ی ابوتراب. از آن پس حضرت علی بدشین ا

 صدا زندد.

دیااد  هااخ  را روزی در بااازار دویااد هااخ ماان حضاارت علاای شخصاای ماای

قسام باخ    ،اارد دفت چخ هسی این شمشیر را از من میفروات و میشمشیری می

دار باخ   ا  و ادفااع هارده   ادا در بسیاری از جدگها با این شمشایر از رساو  اهلل   

 فرواتم.ارزش این پو  داشتم این را نمی

اورند روز عید فطر مردی بخ ادمت ایشان رسید دید هخ ایشان نان اشک می

روز عیاد   ماوردند. پرسید یا امیرالماؤمدین ای چرب و نر  میآنگاه هخ رعایا لیمخ

 هدید؟است و شما نان اشک تداو  می

ا  روزه و تارویح و اعما   امروز عید هسانی اسات هاخ    دفت حضرت علی 

است و امروز برای ما عید  ،شان بخشوده شده استآنان دیروز قبو  شده و دداهان

 روزی هخ نافرمانی اداوند را نکدیم برایمان عید است.فردا برای ما عید است و هر

 

 مقام سیاسی

هساتدد و در دوران ا فات الفاا     ایشان چهارمین الیفاخ از الفاا  راشادین    

عضو مجلس شوری بودند و الفا  ث ثاخ باا ایشاان در اماور سیاسای و       دانخ سخ

 هردند.و در معض ت بر رأی ایشان اعتماد می ،هردنددیدی مشورت می

باود  ادر علای نمای   «ك عمرلله لوال علي»دفت  همیشخ می و حضرت عمر 

 شد.عمر ه ک می

ردناد تاا در میاان    ایشان را بخ عدوان فرماندار و قامی یمن مدصوب ه پیامبر 

م من با علم قضااوت  عرخ هرد یا رسو  اهلل حضرت علی  ،مرد  قضاوت هدد

 ناد  دست مباارک ااویش را بار سایدخ او نهادناد و فرمود      آشدائی ندار . پیامبر 

 اداوند قلبش را راهدمائی هن و سخدش را راست بگردان.

قضاوتی بخ ادا قسم بعد از آن من در صحت هیز   دویدمی حضرت علی 

 تردید نداشتم.



   

 

 

ایشاان عضاو    شدن امیرالماؤمدین حضارت عمار فاارو      و در زمان مجرو 

و اعضای شوری عبارت بودناد از    المسلمین بودند، خلیف مجلس شورای انتخاب 

حضاارت علاای، حضاارت ع مااان، حضاارت طلحااخ، حضاارت زبیاار و حضاارت     

 .عبدالرحمن بن عوف 

اوب باود هاخ امار ا فات بار      دفتدد چخ  آنگاه هخ حضرت فارو  اعظم 

اش دیدیاد هاخ چگوناخ از عهاده    شاد و شاما مای   نهاده می عهده حضرت علی 

 چخ همیشخ شمشیر همراهش بود.ادر ،آمدبرمی

و چون حضرت ع مان شهید شد مرد  بخ سوی ایشان شتافتدد و با ایشان بیعات  

متفق  عین()رمی اهلل عدهم أجم هردند و بر بیعت ایشان حضرات انصار و مهاجرین

 شدند.

نخ ناراحت شد و نخ آنان را مورد هجو و سرزنش قرار  ،و دروهی بیعت نکردند

 داد.

 در رابطخ با هسانی هخ بیعت نکردند از او پرسیدند؟

فرمود  ایشان آن جمعی هستدد هخ از پیروی حق اودشان را باز داشتخ اند و باا  

 .(1)دباط  هم همراه نشده ان

 

 

 

 مقام علمی

                                           
در روز سخ شدبخ بیست و دو  ذی الحجخ سا   پدز روز بعد از شهادت حضرت ع مان  -(1)

و در سحرداه هفدهم ماه  جوزی(  هجری مرد  با ایشان بیعت هردند )المدتظم البن 35

ن شصت و سخ سالگی در مسیر راه مسجد بخ دست ابن ملجم رمضان سا  چه  در س

عبدالرحمن مرادی هددی ملعون بخ شهادت رسیدند، مدت ا فت ایشان چهار سا  و نخ 

اوانده شد و در  ماه بود، و نماز جدازه ایشان بخ امامت فرزندش حضرت حسن 

( 118ی ل ستاد ندوی، ص )المرتض. إنا هلل وإنا إليه راجعونهوفخ مدفون دردید.  ۀداراالمار

 )مترجم(.



   

 

 

بودناد و مارد  در مساائ  مشاک  و پیچیاده باخ        اناترین یاران پیاامبر  ایشان د

وال  قضۀی  هردند و در میان مرد  مرب الم   مشهوری بود هاخ  ایشان مراجعخ می

 حامر نیست. با الحسن لها مشکلی است و حضرت علی أ

هسای   از علای   پرسیدند  در میاان اصاحاب پیاامبر     /و از حضرت عطا  

 ت  ایر.داناتر بود؟ دف

دهاد ایان هاخ دو مفسار     مای و آنچخ هخ بر امامت و تفو  علمی ایشان دواهی 

علم تفسایر   بن مسعود  عبداهلل بزرگ قرآن حضرت عبداهلل بن عباس و حضرت

 را از ایشان آمواتدد.

دوید  مان علام تفسایر قارآن را از حضارت      می بو حضرت عبداهلل بن عباس

 ا .آمواتخ علی بن ابی طالب 

ادر من هسی را از اود داناتر نسبت   دویدمی رت عبداهلل ابن مسعودو حض

  شخصی پرسید ،و اواهم رفتابخ هتاب ادا بدانم و بتوانم بخ او برسم حتما  پیش 

 ا . قات هردهبلخ او را م  دفت ؟را م قات نکرده اید آیا حضرت علی 

ای آیخ جهت تحدیث نعمت دفت  سوددد بخ ادا هر روزی حضرت علی 

ز  شده و هجا ناز  شاده اسات. اداوناد    نا مورد دانم در چخهخ ناز  شده من می

 بخ من قلبی بیدار و زبانی جویا داده است.

ای است از آنچخ بخ ایشان اداوند عطاا هارده اسات و مشات نموناخ      و این ذره

ورنخ علو  و معارف ایشان ادر بر تماا  انساانیت تیسایم شاوند هماخ       ،اروار است

و این نسبت بخ شخصی هاخ در مداز  نباوت تربیات دشاتخ و از       ،شوندمدد میرهبه

شاادی نااور نبااوت بهااره جسااتخ اساات علااو  و معااارف ایشااان تعذیااخ شااده و از رو

شان( ی باد و ما را بخ پیروی و )اطاعترام آور نیست. اداوند از ایشان تعجب

 آمین توفیق دهد.



   

 

 

 ببن زید  حضرت اسامه
 

 ب  الِحب  بن الحِ 
 

 «نام و نسب»

 .اسامخ  نا  

 نا  پدر  زید.

 سلسلخ نسب  اسامخ بن زید بن حارثخ بن شراحبی  بن عبدالعزی.

 است. دهدده پیامبر نا  مادر  ا  ایمن پرورش

 

 «ویژگیهای جسمانی»

، رنا  هاخ او ماردی سایاه    صات ایشان را چدین بیاان هارده اناد   موراان مشخ

یان امار از   اواندناد. و ا هاخ او را ذی البطاین مای    بیدی با شاکمی برآماده باود   پهن

 ،زیاارا شخصاایت فاارد بسااتخ بااخ دیاناات، اااا     هاهااد،عظماات او چیاازی نماای 

 ایراواهی، و عییده او است، نخ بخ شک  و صورت ظاهری.

 و از دیاادداه شاارع اساا   شااک  ظاااهری معیااار شخصاایت نیساات. پیااامبر  

صاورت )زیباا(   انخ، تدومدد و اوبش، فراخقامتفرمایدد  روز قیامت شخصی بلددمی

یاز ارزش نادارد. و   ای نولای نازد پروردداار باخ انادازه باا  پشاخ        ،شاود آورده می

و  دلهاا  هداد، بلکاخ  تاان نگااه نمای   فرمایدد  اداوناد متعاا  باخ اجساا  و اماوا      می

 نگرد.تان را میاعما 

و  یار برتری انسانها قرار داده است،اداوند تیوی و اعما  صالح را مع

﴿فرمایدد  می                          

    ﴾(1). 

ها قارار  ها و قبیلخای مرد  ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره»ترجمخ  

 .«ترین شماستتیوینزد اداوند با مادرامیترین ش داسید،بش دادیم تا یکدیگر را

                                           
 .13حجرات، آیخ  -(1)



   

 

 

هخ استاد و اسوه هام  بشریت بود و اداوند در باره ایشان  و حضرت پیامبر 

﴿فرمایدد  می                      

     ﴾(1). 

برای آنهاا   نددانی  رسو  ادا سرمشق نیکوئی هست،برای شما در ز»ترجمخ  

 .«هدددادا و روز رستاایز دارند و ادا را بسیار یاد می هخ امید بخ رحمت
فیرا  و مستضعفان را هخ بسیاری از آنان سیاه و عجم بودند، در مجلس بخ اود 

 نمود.نزدیک می

ایشان را بخاطر شاخص نابیداا ماورد سارزنش قارار داده و       و آنگاه هخ اداوند

 فرمودند می

﴿             ﴾ « روی ترش هرد و اعراخ نمود

 .«مدهخ آن نابیدا بخ نزدش آ از آن
 با آن صحابی نابیدا افزون دشت. محبت پیامبر 

از او روی نگردانیاد، بلکاخ   باخ تکبار و غارور و یاا عادالت       حضرت پیاامبر  

هردناد.  بارۀ اس   ساؤاالتی مای   در اشراف و بزردان مکخ در مجلس از پیامبر 

هاخ ادار آناان ایماان      داند، و بخ سؤاالت آنهاا پاساخ داد  از نابیدا روی در پیامبر 

 شد.شان نیز مسلمان میآوردند، قو می

هم بداابر هماین روی   بااز  د، اماهددزیرا مرد  عامخ از رهبران اویش پیروی می

 فرمایدد را مورد عتاب قرار داده می برتافتن اداوند، پیامبر 

﴿             ﴾ «  روی ترش هرد و اعراخ نماود

 .«هخ آن نابیدا بخ نزدش آمد از آن
را جاای  دیدند بخ احتارامش برااساتخ و او   او را می پس از آن هرداه پیامبر 

فرمودند  اوش آمدی ای هسی هاخ پروردداار  مارا نسابت باخ      اود نشانده و می

 شما عتاب نمود.

                                           
 .21احزاب، آیخ  -(1)



   

 

 

پوسات بداا    وارد شاهر مکاخ شادند، دو نفار سایاه      فاتحانخ و آنگاه هخ پیامبر 

هاخ یکای در سامت     بن زید هماراه وی بودناد   اسام و حضرت  حضرت ب   

 دد.راست و دیگری در سمت چپ ایشان قرار داشت

 

 «لقب»

 لیب ایشان حبیب بن حبیب است.

زید  اوانددی رواج داشت، حضرت پیامبر از اس   هخ میان عربها پسرقب  

 بن حارثخ را پسر اویش اواندند.

اوانددی این بود هخ زید در اردسالی قب  از بع ت ربوده و در مکخ علت پسر

 بدا  برده فرواتخ شد.

اش حضارت ادیجاخ الکباری همسار     خحکیم بان حازا  او را اریاد و باخ عما     

 هدیخ نمود و ایشان )رمی اهلل تعالی عدها( او را بخ همسارش رساو  اهلل    پیامبر

اش او را مورد مهار و محبات ااویش    ممن پذیرفتن و آزادی و پیامبر  ،بخشید

 قرار دادند.

آمدناد و او را   پیاامبر  هاخ پاس از مادتی پادر و عماوی زیاد پایش         تا ایان 

فرمودند  زید را صدا بزنید و اجازه انتخاب بدهید، ادر شاما را   یامبر اواستدد. پ

پاس ساوددد    ،بردزید، پس بدون فدیخ از آن شما است. و ادر مرا انتخااب نماود  

هدم. سپس پیاامبر زیاد   بخدا من هسی را هخ مرا بردزیده است با فدیخ عوخ نمی

 شداسی؟را صدا زده فرمودند  این دو را می

و آنگاه ابر شد هخ جهت بردنش آماده   یم پدر و عمویم هستدد،زید دفت  بل

هادم و شاما جاای    هرد و دفت  من هسی را جز شما انتخاب نمیاند. رو بخ پیامبر 

 پدر و عمویم هستید.

ش دست او را درفتخ و بسوی هعباخ در محا  اجتمااع قاری     بعد از آن پیامبر 

و  باشید  زید پسر من اسات،  قریش دواههخ ای تشریف برده و آنان را صدا زدند 

از آن پس مرد  او را بدا  زیاد بان   بر . و من از او هم ارن می برد،از من ارن می

هخ اس    زدند و در میان اه  مکخ بخ این نا  معروف شد، تا اینصدا می محمد 

 و در این باره اداوند فرمودند  ،اوانددی را لعو نمودپسر



   

 

 

﴿                           

    ﴾(1). 

ولی رسو  ادا و اااتم و   ،محمد پدر هیز یک از مردان شما نیست»ترجمخ  

 .«چیز آداه استرین پیامبران است و اداوند بر هرآا

﴿و فرمودند                         

     (2)﴾اخل. 

تار  ن هار نازد اداوناد عادالناخ   شان بخوانید هخ ایآنها را بخ نا  پدران»ترجمخ  

 .«ان دیدی و موالی شما هستددشداسید، آنها برادرو ادر پدران آنها را نمی است،
 

 «والدت و پذیرش اسالم»

و پادرش اولاین جاوانی باود هاخ       اس   متولد شد،در عصر  حضرت اسامخ 

 اس   را پذیرفتدد. پس از حضرت علی 

بن زید  خرا بر یک پای مبارک اویش و اسام پیامبر حضرت حسن بن علی 

تو نیز  ،من این دو را دوست دار  مدافرمودند  اداونو می نهاد،را بر پای دیگر می

 آنان را دوست بدار.

 

 «پرورش»

باخ جاوانی رساید، و احکاا  و دساتورات       وی در عهد اس   پارورش یافات و  

و چرا  هخ از بهترین جوانان اس   شد، اس   را در عدفوان جوانی آموات، تا این

 از جوانان واقعی اس   نشود؟

رشد نمود، و  و در مدز  ایشان  بود،  هخ پدرش محبوب رسو  اهلل حاالن

و از اا   و رفتار پیامبر  ی ایمانی را از نزدیک مشاهده هرد،و نورها بزرگ شد،

 .نهایت بهره را برد 
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هسای هاخ    هدداد،  رایتس  مخاسا هخ اصایص نیکو در آور نیستپس شگفت

آنچدان دیانات،   هرد. ومتأثر شده و در هر زمیدخ از او پیروی می ایلی زود از پدر

علم و اا  ، آداب و فضائلی را هسب نماود هاخ نظیارش وجاود نادارد، و نازد       

بخ ایشان  دار بودند. تا آنجا هخ پیامبر از احترا  و اهمیت ااصی براور پیامبر 

 در قیادت لشکرها و سرایا اطمیدان و اعتماد هام  داشتدد.

 

 «مقام ایشان»

از مرد   برای دسی  داشتدد، ت اسامخ لشکری بخ فرماندهی حضر پیامبر 

 سدیش اعتراخ هردند.بخ ااطر هم

فرمود  ادر نسبت بخ فرماندهی او اعتراخ دارید و قب   نیاز نسابت باخ     پیامبر 

فرماندهی پدرش اعتراخ داشتید، قسم بخادا او صا حیت ایان هاار را داشاتخ، و      

 باشد.عزوج  میترین شخص پیش اداوند ترین فرد نزد من و محبوبدوست

هادم، و او از افاراد نیاک و    من شما را نسبت بخ او توصیخ بخ احسان و نیکی می

 صالح شما است.

او را فرمانده لشکری تعیاین هردناد هاخ در آن اصاحاب بزرداواری       پیامبر 

وفاات   ولی قب  از حرهات لشاکر، پیاامبر     همراه بودند، چون حضرت عمر 

 لشکر را دسی  داشت. این نمودند هخ حضرت ابوبکر 

تدد و حیو  دذاشدر زمان ا فتش بخ ایشان ایلی احترا  می حضرت عمر 

هاخ روزی   ا ایان با  پردااتداد، باخ وی مای   ش حضرت عباداهلل  بیشتری از فرزند

من برتری دادید؟  پرسید  شما چرا حضرت اسامخ را بز حضرت عبداهلل بن عمر 

ا  و حضرت اساامخ هماراه نباوده    رهت هردهشدر جدگها  هخ من با پیامبر  با این

 است؟

تار و  از شاما محباوب   فرمودند  حضرت اسامخ نازد پیاامبر    حضرت عمر 

 اوردار بود.از درجة دوستی بیشتری بر پدرش نیز از پدرتان پیش پیامبر 

الساالم علايكم أمهاا » فرمودناد  همیشخ زمان م قات با او مای  و حضرت عمر 
 .«األمير

 



   

 

 

 «برداری از مادرفرمان»
قیمت نخا  ارماا باخ هازار درهام رساید.        در عهد ا فت حضرت ع مان 

 نخلی را قطع هرد و پیخ نخ  را درآورده و تیدیم مادرش نمود. روزی اسامخ 

دانی هخ قیمت نخ  بخ هزار درهم مرد  بخ او دفتدد  چرا چدین هردی؟ آیا نمی

چاخ ماادر  بخواهاد و تاوانش را     رفرمود  مادر  از مان اواساتخ و ه   رسیده است؟

 داشتخ باشم انجا  اواهم داد.

 

 «جهاد با مشرکین»

ایشان را فرمانده لشکری تعین هردناد هاخ در آن حضارت     هخ پیامبر دفتم 

 و اهابر صحابخ وجود داشتدد. عمر 

ای جهت مباارزه باا براای از مشارهین     امیر سریخ ایشان قب  از وفات پیامبر 

 تعیین شد.

چون حملخ و مباارزه را شاروع هردناد ماردی از مشارهین باا هشاتن         هصبحگا

زار علیخ ارولی طولی نکشید هخ میدان ه ی از مسلمانان آنان را مرعوب هرد،بسیار

 مشرهین عوخ شد.

آن مرد مشرک را هخ بسیاری از  حضرت اسامخ  ،پس آنان پا بخ فرار نهادند

اهلل  الإ لخإ بخ او رسید و او ب فاصلخ الهخ  مسلمانان را هشتخ بود تعییب نمود تا این

آورد، جان و مالش مصاون  دفت تا از مرگ نجات هدد. چون هسی هخ ایمان می

عم  او را نیرنگی جهت س متی از مرگ پدداشات   اما حضرت اسامخ  ،ماندمی

ضرت اسامخ او را مجارو  و  . حاش پرداات لیکن او نجدگیدمبارزهو با شمشیر بخ 

 چون سریخ بخ مدیداخ بردشات یکای از ساپاهیان لشاکر باخ پیاامبر         سپس هشت،

 اط ع داد.

 لخإ هخ آیا او را بعد از دفتن ال پرسید با اشونت از حضرت اسامخ  پیامبر 

 آوری هدای؟ حضارت اساامخ    ؟ آیا او را هشتی تا ماالش را جماع  اهلل هشتی إال

فرمودناد  آیاا تاو     . پیاامبر  هلل دفات ا الپاسخ دادند هخ او از ترس اسلحخ ال إلخ إ

او بسایاری از   مدوید یا ایر؟ دفت یا رسو  اهلل ی هخ راست میتش را شکافبلق



   

 

 

اهلل  الإلاخ إ  فرمودند  او را بعاد از دفاتن ال   مسلمانان را بخ شهادت رساند. پیامبر 

 مرزش هدید.برایم طلب آ دفت  یا رسو  اهللم هشتی؟ حضرت اسامخ 

هلل مطالباخ حفاظات ااون و ماا       الإلخ إ روز قیامت آنگاه ال فرمودند  پیامبر 

 دفات  یاا رساو  اهلل     دهی؟ حضرت اساامخ  هدد، چخ پاسخ میدویدد را می

 زش هدید.برایم طلب آمر

مجدد طلاب اساتعفار    باز همان جواب را فرمودند  حضرت اسامخ  پیامبر 

را پاساخ   هللا الإلاخ إ  البار ایان ساخن هاخ روز قیامات چگوناخ        اما پیاامبر   هرد،

 .(1)چیزی نیفزودند ،دهیدمی

پای ایان ساخن را تکارار      پای در  دویاد هاخ پیاامبر    مای  حضرت اساامخ  

نمود هخ ای هاش امروز ایمان آورده  زوآر هخ حضرت اسامخ  تا این ،فرمودند

 بود .

و پس از آن قسم اورد هخ هردز با مسالمانی نجدگیاد و اداوناد متعاا  ایان      

 فرمایدد را در سورۀ نسا  چدین بیان می حادثخ

﴿                           

                          

                        

     ﴾(2). 

داریاد  هدگاامی هاخ در راه اادا داا  برمای      ای هسانی هخ ایمان آورده ایادم »

نیساتی   یاد مسالمان  یاد نگوی هدتحییق هدید و بخ هسی هخ اظهار صلح و اس   مای 

                                           

ولم  رقب استعفرلی بعد ث ن مرات وقا  اعتق  انخ قا  أن رسو  اهلل  اسام  و روی عن -(1)

 یحکم بخ 

برایم سخ بار یا )بعد از بار   روایت شده هخ پس از آن پیامبر ترجمخ  از حضرت اسامخ 

سو ( استعفار نمودند، و دفتدد یک برده آزاد هن و دستور بخ قصاص نداد، فیها دفتخ اند  

قصاص درفتخ نشد، چون  در چدین حالتی باید قات  هشتخ شود، ولی از حضرت اسامخ 

 «.مترجم» (218، ص 5ابتدا اس   بوده دیگر عملش را تأوی  هرد. )التفسیر المدیر، ج 

 .94نسا ، آیخ  -(2)



   

 

 

هاای بزردای نازد    زیارا غدیمات   ،پایدار دنیا بدست آوریاد خ سرمایخ ناه بخاطر این

تحییق  ،بدابراین .شما قب   چدین بودید و اداوند بر شما مدت دذارد ،اداوند است

 .«هدید آداه استهدید اداوند بخ آنچخ عم  می
 

 «گیری از فتنهکناره»

هاخ از آن   بدد بودنی هخ بستخ بود سخت پایدد و پیمابر سود حضرت اسامخ 

 روز بخ بعد هردز با مسلمانی جد  نکدد.

 و معاویاخ   هاخ در میاان حضارت علای      شد تا ایان ایا  بزودی سپری می

 ای دردرفت.دردیری و فتدخ

زیارا او معتیاد باود هاخ ایان      شارهت نکارد،    جد  در این حضرت اسامخ 

 نمایاد. و ایشاان   شان را مت شی مای تجد  مسلمانان را متفر  و نیروی وحد

دیری هراس از مرگ یا اجتدااب  اش موفق بود، و این هدارهدیریر اجتهاد هدارهد

دانسات. ایشاان   بلکخ جد  و اونریزی مسلمانان را مصلحت نمی ،ای نبوداز فرقخ

بار حاق اسات و    عتیاد باود هاخ    حضرت علی هر  اهلل وجهخ را دوست داشات و م 

هاخ شاما ادار در زیار نیشاهای شایر بودیاد        فرساتاد   حضرت علی ای برای نامخ

اما این عملای اسات هاخ مان شارهت در آن را درسات        ،دوست داشتم آنجا باشم

 با نظر ایشان موافق بود. و حضرت سعد بن ابی وقاص  ،دانمنمی

 هخ حضرت اسامخ هدم تا اینمن با مسلمانی مبارزه نمی  و در این باره دفت

 د.با او نجدگ

 فرماید یکی از هواداران آشوب دفت  آیا اداوند نمی

﴿       ﴾(1). 

 .«با آنان پیکار هدید تا فتدخ باقی نماند و دین مخصوص ادا دردد»ترجمخ  
شاان  پاسخ داد هخ دین از آن اداسات و جدگجویاان هادف    حضرت سعد 

 ست.فتدخ ا
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 «وفات»

ساالگی در وادی الیاری   تا سن بیست بعد از وفات پیامبر  اسامخ  حضرت

ماند و بعاد از آن وارد مدیداخ مداوره شاد و در آنجاا ساکونت دزیاد. و در آاار         

از توابع مدیداخ مداوره هاخ رو باخ شاا       « جَرَف»در روستائی بدا   ا فت معاویخ 

اش توساط مارد  باخ    وفات نمود. جدازهمی  فاصلخ داشت  3 مدوره است و با مدیدخ

دفان   مدیدخ مدوره حم  شده و در هدار جمعای از اصاحاب درامای رساو  اهلل     

 دردید.

اداوند از وی رامی بادم و او را رامی بگرداناد. و ماا را باخ لطاف و عدایات      

 .(1)اویش از پیروان راستین آن بزردوار قرار دهد

 آمین

                                           

 58ثمان او تسع وامسین وقی  اربع وامسین بدابر اات ف روایات در سا   سن توفی فی  -(1)

 هجری وفات نمودند. 54و طبق روایتی  59یا 

 1/81 ب الصحا  ففی معر ب سدالعاأ



   

 

 

 بحضرت عبداهلل بن عباس 
 

 رآن و دانشمدد اس می است.مفسر ق

 

 «نام و نسب»

 نا   عبداهلل.

 ب.لسلسلخ نسب  عبداهلل بن عباس بن عبدالمط

 هاشم قریشی.قبیلخ  بدی

 ه لی. مادر  ا  الفض  لبابخ بدت الحارت نا 

و ماادرش ااواهر      پسار عماوی حضارت رساو      نسبت ایشان باا پیاامبر   

 .حضرت ا  المؤمدین میمونخ همسر پیامبر 

 

 «لقب»

 عماوی پیاامبر    بخ ایشان )ابوالعباس( بخاطر نسبت پدرش حضرت عباس 

 شد.دفتخ می

دفتدد. و ترجمان الیرآن )دانشمدد و مفسر قرآن مجید( می م و ایشان را حبراال

چدانچخ هخ بخ ایشان بدابر وسعت علم فهم دقیق و عی  هام ، برتری فائق و نجابت 

 دفتدد.  میدودمان دانشمدد و بحرالعلو

 

 «مشخصات»

ای بسیار سفید، زیبا و دراشان هخ قامت، تدومدد با چهرهشخص بلدد ایشان 

 نمودند.تن و عطر زیاد استعما  می لباسهای زیبا بر

بردناد هاخ از ایان راه ابان     هرد مرد  پی میهخ ادر از راهی عبور می آن چدان

 فروش عبور هرده است.و یا شخص عطر عباس 

 فرمود هخ میاش را از دست داد عمر بیدائیآار در 

 أن مأخاااااااااااي اهلل مااااااااااان عي اااااااااااي نورهماااااااااااا
 م همااااااااا نااااااااور يوساااااااامع يلسااااااااان يففاااااااا

 دخاااااال ير ذيااااااغ يعقلااااااو  يذکاااااا يباااااالق



   

 

 

 ف مااااااااأ وريصااااااااارم کاساااااااا ىفماااااااا يفااااااااو 
 

ادر اداوند ناور و دیاد چشامانم را درفتاخ در عاوخ مارا قادرت دویاایی و         

 شدوایی هام  عطا هرده است.

 نده دار .یر بر  و زبانی قاطع چون شمشو قلبی آداه، عیلی هام

 

 «تولد»

در در شاعب ابوطالاب   هاشام  و بدای  سخ سا  قب  از هجرت آنگاه هخ پیامبر 

حضارت عباداهلل   عبااس متولاد شاد،    حضرت عبداهلل بن  ،بودندمحاصره اقتصادی 

یا آمد و دفت   در شعب بودند، پدر  پیش ایشان  دوید  زمانی هخ پیامبر می

 بگمااان ماان حضاارت ا  الفضاا  حاملااخ اساات. حضاارت پیااامبر     رسااو  اهلل

 تان را ادک بگرداند.فرمودند  امیدوار  هخ اداوند چشم

اداوناد ماا را باا تولاد پساری اشادود       آرزو دار  هخ   و بدابر روایتی فرمودند

ای پیچیاده اادمت   مارا پادر  در پارچاخ    ،و چون مادر  ومع حما  نماود   نماید،

 با آب دهان مبارک تحدیک نمودند. شان ای ،آورد پیامبر

دوید  ما هسی دیگر غیر از حضارت عباداهلل را سارا     می حضرت مجاهد 

 و اود حضرت عبداهلل با آب دهان مبارک تحدیک نمایدد، نداریم هخ پیامبر 

 دوید می

یم متولاد شاد .   من سخ سا  قب  از هجرت آنگاخ هاخ در شاعب ابوطالاب باود     

یتی پانزده سا ، و روایت دو  سیزده سا  داشتم و بدابر روا ر هدگا  رحلت پیامب

 تر است.درست

 

 همراهی )مصاحبت(

هاخ   اسات  یکای از اویشااوندان بسایار نزدیاک پیاامبر       حضرت عبداهلل 

و ماادرش لباباخ بدات حاارن ااواهر       عماوی پیاامبر    پدرش حضرت عباس 

 است. المؤمدین میمونخ ا 



   

 

 

، ارتباا  نزدیاک   ماند. پاس بداابراین  اش میپیش االخ  بیشتر در مدز  پیامبر

را تحصی  نماید و با فصاحت ه    اا   حسدخ و عادات نیکو پیامبر  توانست،

 دانشی بزرگ و فهمی درست حاص  نماید. و اصالت اویش توانست از ایشان 

ا  ماناد  و آب  دوید  من شبی در ااناخ االاخ  می حضرت عبداهلل بن عباس 

چون آبها را دیدند پرسیدند چاخ هسای    اده نمود آم ای ومو  سااتن پیامبر بر

اه   اللَّه امَّ »فرمودناد    ،آبها را نهاده است. پاساخ دادناد  عباداهلل    منِ  ِفاي فَاق ه  اه   الاد   َوَعل م 
 .«م دین و علم تفسیر عدایت فرماییدایشان را فه ماداوندا»« التَّأ ِوملَ 

اواندن بودند هخ من آماد  و  آار شب مشعو  نماز در و باری دیگر پیامبر 

و  اقتدا هرد  هخ دساتم را درفتاخ مارا بساوی ااویش هشاانده       پشت سر ایشان 

چارا   ،هشاید  شما را بخ هدار اود می من  چون نماز را بخ پایان رساندند، پرسیدند

 عیب رفتخ و فاصلخ درفتی.

 در هدار شما را ندارد.ن شما پیامبر اداوند هستید و هسی توان ایستاد  دفتم

دعا اواستدد تا مرا علم و فهم بیشاتری   از این پاسخ اوشدود شده و از اداوند

 عدایت فرماید.

قب  از فتح مکخ حضرت عبداهلل با پدرش عباس بسوی مدیدخ در حرهت بودند 

اورد نمودناد. و چاون دریافتداد    م قات و بر با پیامبر  (1)و در محلی بدا  جحفخ

را جهات فاتح مکاخ     دو پیاامبر  ن جاا هار  عاز  فتح مکخ اند از هماا  ن هخ ایشا

 جوانی در فتح حدین و طائف نیز شرهت هرده بود.نوو در  همراهی هردند،

 

 «علم و فضل»

بسیاری بیانگر برتری و تیوی علمی ایشان است هخ در علو  مختلاف  احادیث 

وردار باوده و دارای  اا اریخ، شاعر و ادب از تاوان هاافی بر   تفسیر، حدیث، فیخ، ت

 فکری درست و رأی صائب و عیلی هام  بودند.

اش حضرت امیرالمؤمدین فاارو  اعظام او را   بخ همین ااطر با وجود اردسالی

 نشاندند.در هدار اویش می در مجلس صحابخ هبار 

                                           
 محلی است در میان مکخ و مدیدخ. -(1)



   

 

 

مرا در مجلاس اها  بادر راه     دوید  حضرت عمر اود حضرت عبداهلل می

شدند هخ ما سدّا  بزردتار  از آنان ناراحت شده و معترخ  هخ بعضی دادند تا اینمی

 دهید؟می هچرا او را در این مجلس را هستیم، و م   او فرزندانی داریم،

را  آیااا شااما ذهاااوت و هوشاایاری علماای او  حضاارت امیرالمااؤمدین پرساایدند

آن اجاازه   دانید تا این هخ روزی اه  بدر در مجلس حضور داشتدد هخ مرا باخ نمی

 د رسید و حضرت امیرالمؤمدین از آنان شأن نزو  سوره فتح را پرسیدند؟ورو

ند بخ پیامبرش دستور دادند هخ بعاد از فاتح مشاعو     وبرای از آنان دفتدد ادا

  استعفار و آمرزش بشوید و بعضی جوابهای دیگر و رو بخ مان هردناد و پرسایدند   

 دوئی؟تو ابن عباس چخ می

دهد پیامبرش را اط ع می بلکخ اداوند نیست، تم پاسخ آنگونخ هخ دفتخ انددف

و معفارت   لاب د و از او طرا بگوئیا  رساد، پاس تسابیح اداوناد    هخ مردت فرا می

 آمرزش بدمائید.

پاذیرد. حضارت امیرالماؤمدین فرمودناد  مان در شاأن       زیرا اداوند توبخ را می

هردن تاز این سؤا  ثاب و هدف ایشان  دانم،  این سوره چیزی از این نمینزو

 بود. بمیا  و مدزلت علمی حضرت عبداهلل بن عباس 

ایان علام را چگوناخ حاصا  هارده ایاد؟         روزی از حضرت عباداهلل پرسایدند  

 دفت  با زبانی دویا و قلبی آداهم

و  بهترین مفسر قارآن مجیاد اسات،    فرمودند  حضرت عبداهلل حضرت عمر 

ا زبانی دویا و قبلای بیادار   جوانی دانشمدد ب  فرمودندشد میچون وارد مجلس می

تارین و  عاما  تشریف آورد و روزی رو باخ او هردناد و دفتداد  تاو از زیبااترین،      

 داناترین جوانان بخ قرآن مجید هستی.

تاو را امیرالماؤمدین در مجاالس      باخ عباداهلل دفتداد    روزی حضرت عبااس  

 تو از من سخ پدد بشدو. دهدد،راه میصحابخ بزردوار 

ساخن   -3 .در محضارش غیبات هسای را نکان     -2 .فشاا  نکان  اسرار را ا -1

 نادرستی از تو شدیده نشود.

درهام   1111 دوید  من بخ عبداهلل دفتم هخ ایان نصاایح برایات از   می /ی شعب

 دفت بلکخ از بیست هزار درهم بیشتر بها دارند. هدیخ بیشتر ارزش دارد،



   

 

 

لت شاهرت وی از  بهره بزردی از علم را هسب هردند، و مرد  بخ ع ایشان 

آمدند. ولی با این همخ فضا  و برتاری   هجا جهت فرادیری علم پیش ایشان میهر

پیمودناد و ااودش   هاا را مای  مساافت  برای ت ش و یااددیری احادیاث پیاامبر    

اسات باخ    شادید  نازد شخصای حادی ی از احادیاث پیاامبر       دوید  چون مای می

 استراحت بود.رسید  و ادر او را در حا  اواب و یا ادمتش می

و بسا اوقات  هشید ،بر آن نشستخ انتظارش را میهمانجا چادر  را پهن هرده و 

و مارا   آماد، چون آن شخص از مدز  بیارون مای  افشاند. و ااهها را بر سر  می دبا

 فرمود دید، میمی

 ای دارید؟چخ اواستخ ،ای پسر عموی پیامبر 

 چرا شخصی را بخ دنبالم نفرستادید؟

ر شما بیاایم  بر من الز  است هخ بخ محض  دفتمبخ ادمت شما بیایم؟ میمن  تا

 را بپرسم. پیامبر و از شما احادیث 

این هخ مرد  درد مان جماع شادند و از     آن شخص زنده ماندند تا  دویدو می

 هخ آنگاه دفتدد این جوان از من داناتر است. پرسیدندمن مسائ  را می

 بویااد  حضاارت عبااداهلل باان عباااس    دماای بحضاارت عبااداهلل باان عماار   

دوید  از می لاست. و حضرت عایشخ صدییخ  دانشمددترین فرد از امت محمد 

ترین فرد نسبت بخ سادت  میان هسانی هخ موجود اند حضرت عبداهلل بن عباس عالم

 است. پیامبر 

دویاد  مان شخصای چاون حضارت      و حضرت عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبخ مای 

و قضاوتهای الفا  ث ثخ )ابوبکر، عمار   داناتر بخ سدن پیامبر  بس عبداهلل بن عبا

( و علو  فیخ، شعر، ادبیات، حسااب و میاران از حضارت عباداهلل بان      و ع مان 

 ا  عباس ندیده

ز ریزی هرده بودناد هاخ یاک رو   اساس تدریسی علو  برنامخایشان اوقات را بر

  و روز چهاار  ت رساو  اهلل  سو  بیاان غازوا   درس فیخ و روز دو  تفسیر و روز

شااعر و روز پاادجم بررساای تاااریخ اعااراب، هاار عااالمی چااون در هاا س درس او 

اش را اعتاراف نماود و هار شاخص چاون ساؤالی       هرد، برتاری علمای  شرهت می

 هرد.پرسید پاسخ هاملش را دریافت میمی



   

 

 

هاخ ابان عبااس را بخااطر ه ارت علام بحرالعلاو          دویدمی /حضرت مجاهد 

 .دفتددمی

درس دوید  مان مجلاس علمای و پرساش و پاساخی چاون مجلاس        عطا  می

یکی از شادردان در علاو  مختلاف تفسایر،    هخ هر حضرت عبداهلل بن عباس نیافتم

 دفات، هردناد، و او پاساخ مای   خ ساؤاالت دوناادونی مطار  مای    نحو، شعر و فیا 

 داشت.مداسک حج را برای مرد  برپا می

ورۀ بیره را آنچدان تفسیر هرد هاخ مارد    و در میدان عرفات ممن سخدرانی س

 آوردند.شدیدند ایمان میها و دیلمیان این سخدان را میدفتدد ادر رومیان، ترک

 

 «نابینایی»

اش را از در آاار عمار بیداائی    آنچدان هخ دفتیم؛ حضرت عبداهلل بن عباس 

 مشاهده هرد. را در مجلس پیامبر  †چون او جبرئی  امین  ،دست داد

 بر روایتی در زمان هودهی عبداهلل را پدرش جهت اماری اادمت پیاامبر    بدا

 تشاریف دارد،  فرستاد. و چون آنجا رسید دید شخص دیگری در محضر پیامبر 

را  پس از آن حضرت عباس پیامبر  ،هخ سخدی بخ زبان بیاورد بردشت بدون آن

 م قات نمودند دفت  من عبداهلل را پیش شما فرستاد .

محضرتان شخصی حامار باود او نتوانساتخ چیازی بگویاد و از آنجاا       چون در 

 بردشتخ است.

دانید او چخ هسی بود؟ دفت  ایرم فرمودند  او جبرئی  فرمود  آیا می پیامبر 

 امین بود.

ن ، ولای قبا  از مارد   شاود مداد مای  و فرمودند  فرزندت از علام و داناش بهاره   

 دهد.اش را از دست میبیدائی

را مشااهده   آیا تو آن شاخص   از اود عبداهلل پرسیدند ی پیامبر و بدابر روایت

دناد و تاو چشامانت را از دسات     فرمود ایشان جبرئیا  اماین بو   ،دفت بلخ ؟هردی

نماود هاخ در آاار عمار چشامهایش نابیداا       ولی اداوند بر ایشان احسان  دهی،می

 شدند.

 



   

 

 

 «تواضع»
بسایار متواماع بودناد و     با میا  و مدزلتی هخ داشت نسبت بخ ماؤمدین  ایشان 

 دذاشتدد.علما  و بزردان را احترا  می

اواسات   روزی حضرت زید بن ثابات   هدد روایت می /آنگونخ هخ شعبی 

 بر اسب سوار شود هخ حضرت عبداهلل برای ایشان رهاب را نگخ داشت.

تا من سوار  دارید،شما نگخ می دفت  ای پسر عموی پیامبر  حضرت زید 

 دند  بلخ بخ ما دستور داده شده هخ بخ علمای اود احترا  بگذاریم.شو ؟ فرمو

، چون دساتش را بلداد   تان را بدهیدشما دست  دفت حضرت زید بن ثابت 

ایم هخ ایدگونخ باا اها    ما نیز امر شده  آن را بوسید و فرمود حضرت زید  هرد،

 رفتار بدمائیم. بیت پیامبر 

وت اواندند و ت درفتدد ونماز میبسیار روزه می حضرت عبداهلل 

دریستدد هخ بسا اوقات این آیخ مبارهخ سورۀ و از اوف اداوند می هردند،می

« » ﴿                    ﴾  را بسیار تکرار

 دریستدد.هردند و میمی

هخ پس از مدتی پست را رهاا   صره تعیین هرداو را فرماندار ب حضرت علی 

و بخ مکخ مکرمخ تشریف برد و آنجا بخ دسترش علو  حدیث فیخ و فتاوی مشاعو    

 شد.

 ،دویا برای نشر علم الق شده باود  دانست،س علم را از امارت برتر میو مجل

 چون دسترش علم عزت و شرف و سیادت حیییی است.

 

 «جهاد»

و ساا  بیسات هجاری     ،بود طائف همراه پیامبر در فتح مکخ و غزوه حدین و 

 در فتح افرییا شریک بودند.

 ، صافین و نهاروان فرماناده دسات راسات لشاکر پسار        هاای جما  و در جد 

 بودند. عمویش حضرت علی 

 رو بخ ایشان هردند و فرمودند  و روزی حضرت علی 



   

 

 

اداوند چشم هسی را هخ م   حضارت ابان عبااس پسار عماوی دارد اداک       

 داند.بگر

 

 «ذکاوت»

باخ شاوای    روزی معاویاخ   ،جواب بودناد ر بااهوش و حامار  بسیا ایشان 

ب فاصلخ جواب داد  ؟شودتان هور میهاشم را چخ شده هخ چشمانشما بدی  دفت

 شود.تان هور میامیخ دلهایهمانطوری هخ شما بدی

در هتاب االتیان سیوطی داساتانی نیا  شاده هاخ روزی حضارت عباداهلل بان        

تفسیر آیاات قارآن    باس بر آستانخ هعبخ نشستخ بود و مرد  دوروبرش جمع شده،ع

هم بارویم پایش     بیا باا هخ نافع پسر ارز  بخ نجده پسر عویمر دفت پرسیدندرا می

داناد بپرسایم.   آنچاخ را هاخ نمای    و داند،صی هخ اودش را مفسر قرآن میاین شخ

م تفسایر آیاات قارآن را    آمدناد و دفتداد ماا قصاد داریا      بدو پیش ابن عباس هر

را از ادبیاات عارب برایماان م اا       بپرسیم هاخ شاما در مامن تفسایر مصادا  آن     

 بیاورید.

 حضرت عبداهلل ،چون اداوند قرآن را بخ زبان عربی فصیح ناز  هرده است

اداوند در سورۀ مبارهاخ معاارج، آیاخ      دفتاواهید بپرسید. نافع فرمود آنچخ می

 دفتخ  37

﴿            ﴾  مراد عزین چیست؟ حضرت

شود. نافع  آیا های متفر  تشکی  میفرمود  عزین جماعتی هخ از دروه عبداهلل

 در ادبیات عرب هاربردی دارد؟

  ددویبلخم آنجا هخ عبیداهلل بن االبرص می
 فجاااااااااانوا مهرعاااااااااون إلياااااااااه حتاااااااااى
 مكونااااااااااوا حااااااااااول م باااااااااار  عااااااااااا من

 

 هخ دور و بر مدبرش دروهی شدند. وی او آمدند تا اینشتابان بس

  35نافع  در سوره مبارهة مائدۀ، آیخ 

﴿         ﴾ آمده وسیلخ یعدی چخ؟ 



   

 

 

   وسیلخ یعدی نیاز، حاجت.حضرت عبداهلل 

 نافع  آیا در ادبیات عرب بکار رفتخ است؟

 دوید حضرت عبداهلل بلخم چدانچخ عدتره می

 إن الرجاااااااااااااااال إلياااااااااااااااك وسااااااااااااااايل 
 أن مأخااااااايو  تكحلاااااااي وت  ااااااااي

 

 زنی و حضاب.بگیرند تو سرمخ می مردان بخ تو نیازمددند و ادر تو را

﴿ 47نافع  در سورۀ مبارهة صافات آیخ    ﴾ یعدی چخ؟ 

 های دنیوی در آن بدبوئی و تدفر نیست.چون شراب حضرت عبداهلل 

 ب بکار رفتخ است؟نافع  آیا در ادبیات عر

 دوید ای هخ امری الییس میبلخم آیا نشدیده ابن عباس 

 رب كااااااس شاااااربه ال غاااااول فيهاااااا
 وسااااااااقيه ال اااااااادمم م هااااااااا م اجااااااااا

 

های شراب نوشید  هخ در آنها بوی بد نبود و همدشیدان را از آن من بسیار لیوان

 ها نوشاند .شراب

  18نافع  در سورۀ مبارهخ انشیا  آیخ 

﴿         ﴾ یعدی چخ؟ 

 اتسا  یعدی اجتماع. حضرت عبداهلل 

 نافع  آیا در ادبیات عرب بکار رفتخ است؟

 دوید بلخم آنجا هخ طرفخ بن عبد می حضرت عبداهلل 

 قالئصا نقانقاإن ل ا 
 مستوسقا  لم مجدن سائقا  

 

 ای ندیده اند.هددده داریم هخ جمع شده اند و راندده صداما شترانی سر

  94نافع  در سورۀ مبارهة اعراف، آیخ 

﴿       ﴾ آمده یعدی چخ؟ 

 البأسا یعدی بسختی والضّرا  بمعدی رنج. حضرت عبداهلل 

   آیا در ادبیات عرب بکار رفتخ است؟نافع



   

 

 

 دوید بن عمرو می   بلخم آنجا هخ زیدحضرت عبداهلل 

 ع حكمع م  واس اإللهأن 
 بكفه ال رر والبأساء وال عم

 

ناپذیر حکمتش وسیع است هخ در دست او سختی و رنج و اداوند شکست

 انعامات هستدد.

همخ آنها را پاسخ دادند  بیشتر از صدا سؤا  مطر  هرد هخ حضرت عبداهلل 

 آوردند.و برای هر سؤا  یک بیت بعدوان شاهد می

 

 «وفات»

اش را از و بیداائی  ،هخ بیماار شاد   پرداات تا ایندر طائف بخ نشر علم و تیوی 

ساالگی دار فاانی را وداع    71هجاری در سان    18و سرانجا  در ساا    ،دست داد

خ اواناده شاد و در آنجاا    اش توسط حضرت محمد بن الحدیفو نماز جدازه ،دفت

 هخ قبرش در مح  معروف و مشهور است. مدفون دشت

مروز هسی وفات نموده هاخ هماة   ا  روز وفاتش حضرت رافع بن ادیج دفت

 اه  مشر  و معرب بخ او نیاز داشتدد.

ترین و بردبارترین فارد از دنیاا   امروز عالم  دفت بو حضرت جابر بن عبداهلل 

هسی هخ این امت با مرگ او دچار چدان مصایبتی شاده اناد هاخ قابا        ،رفتخ است

هسای را   من چون حضرت عبداهلل   دویدمی /و حضرت مجاهد .جبران نیست

 ا  هخ با اج  میدرش دردذشت و دانشمدد این امت بود.ندیده

اداوند از او رامی باد و او را اشدود بگرداند و ما را توفیق پیاروی و محبات   

 ایشان بدهد.

 پایان



   

 

 

 ب عبداهلل بن زبیر
 

 قهرمانی هخ بخ دار هشیده شد.

 

 «نام و نسب»

 وا .یر بن الععبداهلل بن زب نا  

 بیب.اهدیت  ابو

 نسب  قریشی اسدی.

 .رسو  اهر   (1)نا  پدر  زبیر بن عوا  پسر عمخ و حواری

 .بقین، اسما  بدت ابوبکر صدیق اطالد (2)مادر  ذات

 .لالمؤمدین حضرت عایشخ صدییخ اش  ا االخ

 بروایتی هخ عروه بن زبیار  او را زیاد دوست داشت، و بدابر لحضرت عایشخ 

و اباوبکر صادیق هسای را چاون      بعد از پیامبر  ل حضرت عایشخ ،نی  هرده اند

عبداهلل بن زبیر دوست نداشت. و بخ شخصی هخ ابر س متی او را در جد  جم  

آورده هزار درهم انعا  دادند و در بارداه اداوناد ساجده    لبرای حضرت عایشخ 

 شکر ادا  هردند.

 

 «والدت»

ون باخ قباا  رساید    و چا  ،مادرش در حا  حاملگی بخ مدیدخ مدوره هجرت هارد 

او را تحدیک نماود و عباداهلل    ،آوردند ومع حم  نمود. نوزاد را ادمت پیامبر 

 نا  نهادند و برایش دعا هردند.

 در دوش او اذان دفتدد. و پدر بزردش حضرت ابوبکر صدیق 

دااخ مساالمانان بااا تولاادش بساایار اوشااحا  شاادند و او را در ایابانهااای مدی    

ودند هخ ماا مهااجرین را   زیرا آنان دفتخ ب ا اشمگین هددد،درداندند، تا یهود رمی

 ایم هخ عییم شوند و بچخ نیاورند.جادو هرده

                                           
 ، مددهار، یاران انبیا .یار مهربان -(1)

 صاحب دو همربدد. -(2)



   

 

 

 «مشخصات»

ای دددمگون و ریاش هوتااه   با چهره ،اندا ، الغرقامتشخصی میان ایشان 

 اش اثر سجده نمایان بود.هخ بر پیشانی

سان شصات    ای او هوچاک و ریشاش تاا   دوناخ   دویدمی مصعب بن زبیر 

فصایح، شاجاع،    ،و وی شخصای بسایار عباادتگزار، زیارک     پشت نشاد، سالگی پر

 شرافتمدد و همتی بسیار عالی داشتدد.

زیرا او اولین ناوزادی   ،آور نیستپیامبر او را بسیار دوست داشتدد و این تعجب

 مادرش در مدیدخ مدوره متولد شد.است هخ با رسیدن 

پاادرش  ،بااود صاامیمی ایشااان  از زمااان طفولیاات دوساات دشو پاادر باازر

 بودند. پسر عمخ و حواری پیامبر  حضرت زبیر 

ت را در او ودر طفولیاات ع ئاام شااهامت، مردانگاای و ذهااا   چااون پیااامبر 

 فرمودند او همانداد پادرش اسات. بداابر روایتای روزی پیاامبر        ،مشاهده هردند

هسی تاو را نبیداد   خ ها را بخ او سپردند و دفتدد در جایی هحجامت نمودند و اون

 و با اودش اندیشید. ها را بردرفت تا در جای پاک بریزد، او اونایدها را بریز

آنهاا را   ،بداابراین  .ادر من ایدها را روی زمین بریاز  امکاان دارد نجاس شاوند    

 نوشید.

هاا را چاخ هاردی؟ در پاساخ دفات      پرسیدند هخ اون چون بردشت پیامبر 

در  ای از وجاود مباارک رساو  اادا     هخ پااره  یندیاد ایمان و علم و ااز بخاطر

 جانم بیاید و وجود من از زمین اولویت بیشتری داشت آنها را نوشید .

تو را ماهده    شدند و فرمودند بسیار اوشحا  از ذهاوت و وفاداریش پیامبر 

شاهادت  خ رساد و وای بار هساانی هاخ تاو را با      دهم هخ آتش جهدم بخ تو نمای می

 رساندد.می

شاهادت رساید هاخ    خ عبداهلل بن زبیر بدست حجاج بن یوسف ثیفی با  حضرت

 اهلل اواهد آمد. شا  اش انبحث

ساؤا  شاد    بنسبت بخ حضرت عبداهلل بن زبیر  باز حضرت عبداهلل بن عباس 

 فرمودند 



   

 

 

دذار بود هاخ در فصا  تابساتان از    و عبادت او قاری قرآن پیرو سدت پیامبر 

 درفت.اوف اداوند روزه می

و مادرش حضرت  ،بود حواری و پسر عمخ پیامبر  پدرش حضرت زبیر  و

همسار محباوب    لاسما  داتر حضرت اباوبکر صادیق و ااواهر حضارت عایشاخ     

 بود. پیامبر 

 هدد.پس غیر از افراد معرخ هسی حیانیتش را انکار نمی

 

 «پرهیزگاری»

 او بار  دذشتم من از هدار حضرت عبداهلل   دویدمی حضرت ثابت بدانی 

اواندن بود هخ دویا چوبی در زمین نصاب شاده   میا  ابراهیم آنچدان مشعو  نماز

 است.

رفات  باخ ساجده مای    دویداد چاون حضارت عباداهلل     و بسیاری از مرد  می

و  ،ااساتدد نشستدد و بر میبر پشت او می نشستدد،ان آنگونخ هخ بر دیوار میپرندد

ا در قیا  یا رهوع و یا سجده باخ  تما  شب ر دوید  حضرت عبداهلل شخصی می

 رساند.صبح می

  عماران و نساا  و مائاده را تا وت     دوید  مان ساورۀ بیاره و آ   دیگری می و

 هرد .

 و حضرت عبداهلل در حا  رهوع بودند.

در نماز چاون ساا  پاا ثابات      حضرت عبداهلل   دویددمی /و حضرت عطا  

 بود.

ملیکخ اواست هاخ شخصایت   روزی حضرت عمر بن عبدالعزیز از حضرت ابو

 مان تعریف هدید.را برای عبداهلل بن زبیر 

هاخ از   ، روزی مشاعو  نمااز باود   ا فت  من هردز چون او شخصایتی ندیاده  د

اش اصابت هرد. نخ ترساید و ناخ قرائات را    مدجدیق دشمن آجری بر صورت و سیدخ

ن باخ نماازش   اطمیداا ، بلکخ با اواست رهوع هردقطع هرد و نخ قب  از آنجا هخ می

 ادامخ داد.



   

 

 

رفات  نماود، و چاون باخ رهاوع مای     و با شروع نماز همخ چیاز را فراماوش مای   

 نشستدد.پرنددان بر پشتش می

روز ای بر زماین افتااده اسات و هار    ارچخماند هخ دویا پو در سجده آنچدان می

 شد، و بسا اوقاات در و بسا اوقات در مدیدخ مدوره روزه می ،درفتجمعخ روزه می

 خ.مک

هسای تواناای    دویدد  چون حضرت عبداهلل بن زبیر می / و حضرت مجاهد

 عبادت را نداشت.

 

 «شجاعت»

و ع ئام   شاتاز نیاز باود،   گونخ هخ شخص متیی و پرهیزدار بود قهرماانی پی همان

ای بر زبان هخ بدابر روایتی اولین هلمخ ی و شجاعت در طفولیتش نمایان بودقهرمان

 ر بود.هلمخ السیف شمشی ،آورد

شارهت  هاا  و پدرش چون این هلمخ را شدید فرمود  سوددد بخدا تو در جد 

 درست بود. دویی حضرت زبیر پیش هدی،می

ور بار ایشاان حملاخ    امیخ بارها با لشکرهای بزردای باخ فرمانادهی افاراد دال    بدی

هاخ   بار با شکست و رسوائی بسوی شاا  پاا باخ فارار نهادناد تاا ایان       هردند، اما هر

 اش اواهد آمد.بار حجاج بن یوسف ثیفی را فرستادند هخ بحث آارین

هخ در سخ اصلت عبادت، شاجاعت و فصااحت هسای باخ      دنو بسیاری دفتخ ا

 رسد.نمی پای حضرت عبداهلل بن زبیر 

هاخ   حملاخ هردناد   نفر 511بر روایت شده است آنگاه هخ جد  شدت یافت 

 او تاب و توان استیامت نیاورد.همخ بخ چپ و راست فرار هردند و هسی در میاب  

دویدد  با هزار نفر قهرماان جدگیاد و جماع آناان را متفار       می ابن صفوان 

بر اطراف  های هخ از مدجدیقو بخ سد و قدرت و نیرویشان را از بین برد، ساات 

نان حرهت هرد داد. و بخ سوی آچگونخ اهمیتی نمیهی هرد،لباسهایش اصابت می

آورد شجاعت و آنچخ هخ مرد  را بخ دهشت و شگفت نمود،می و چون شیر مبارزه

 و پیش روی او بود.



   

 

 

در جهاد مسلمانان با بربرها جز  لشکر حضرت عبداهلل بان ابای سار  باود هاخ      

آناان مسالمانان را    هزار بودند، 121نفر و افراد دشمن تعداد مسلمانان بیست هزار 

 ورند.محاصره هردند، و نزدیک بود مسلمانان شکست بخ

ب فاصلخ نیشخ جدا    ید اطر شد،چون متوجخ تهد بحضرت عبداهلل بن زبیر 

را ترسیم هرد، و با انتخاب سی نفر قهرمان هخ بر شاهادت فای سابی  اهلل و نجاات     

بساوی پادشااه بربرهاا هاخ تدهاا       ،باقی مانده مسلمین بر دست او بیعت هرده بودناد 

فتداد هاخ بادون هشاتن پادشااه      و دریا لشکر قرار داشت حرهت نمودند، پشت سر

 جد  بخ نفع مسلمین تما  نخواهد شد.

ور شد و سار او را  چون تیری رها شده بسوی او حملخ پس حضرت عبداهلل 

دفت، و مسلمانان پشت سرش تکبیر دفتدد و قطع هرده و باالی نیزه و اهلل اهبر می

مت شای هردناد و لشاکر دشامن شکسات       و آناان را  ،بسوی بربرها حملخ نمودناد 

 شماری از اود بجای دذاشت.اورد و هشتگان بی

حضرت عبداهلل بن ابی سر  فرمانده لشکر مسلمین در قبا  این عما  مهام باخ    

ایشان پاداش دادند هخ اودتان مهده پیروزی مسلمانان را بخ امیرالمؤمدین حضارت  

و بسایار اوشاحا  شادند      برسانید. با شدیدن این ابر حضرت ع مان  ع مان

بارای مارد  اعا ن هدیاد هاخ       بر مدبر پیاامبر   توانید این ابر راادر می  فرمودند

ای ایراد نمودند، و پس از حمد و ثدای اداوناد و درود بار پیاامبر    اطبخ ایشان 

 هاردن سارش و بار سار     هیفیت هشتن پادشاه بربرها و قطع تما  جریان جهاد و

 را بیان نمودند. دادن آننیزه قرار

دوید  من در حین سخدرانی متوجخ شاد  هاخ پادر  در    می حضرت عبداهلل 

از هیبتش اواستم سخن را بخ پایان بر  هخ با چشم اشاره  ،این جمع تشریف دارند

و چون از مدبر پائین آمد  مرا در آغوش درفتدد و  ،نمودند سخدانت را ادامخ دهید

 فرمودند 

 شدید .را می خدان حضرت ابوبکر صدیق سوددد بخدا دویا من س

 «خالفت»

را  توفات نمود یزید باا نصاب از جاناب معاویاخ زماا  ا فا       ویخ اچون مع

از  و حضاارت امااا  حسااین   دار دشاات. حضاارت عبااداهلل باان زبیاار  عهااده



   

 

 

دو از مدیدخ مدوره باخ مکاخ مکرماخ    هردن بر دست او اودداری هردند، و هربیعت

بداا باخ دراواسات مارد       بشدند هخ حضرت حسین بن علی رفتدد و آنجا ساهن 

وفاایی  عرا  بخ آنجا عزیمت نمودناد و در عارا  هماراه باا اصاحابش در پای بای       

 عراقیان، توسط سپاه شا  و هوفخ و بخ دستور حکومت وقت بخ شهادت رسید.

هخ در مکخ تشریف داشت مرد  مکاخ بار دسات او بعداوان      حضرت عبداهلل 

 بیعت هردند. امیر مکخ مکرمخ

نوشات هاخ مان یاک      بحضرت عبداهلل بن زبیار   برای اینامخ یزید بن معاویخ

ای بارای تاو فرساتاد  و ساوددد     ای و دساتبدد ط یای و دلوبداد نیاره    زنجیر نیاره 

را بپذیری و بیایی تا اود  را از قسام باری هادم، نافرماانی مارا      ا  هخ ایدها اورده

 نکن.

 را اواند و دور انداات و فرمود. نامخ بحضرت عبداهلل بن زبیر 

 سااااااااااااألهألااااااااااااين ل ياااااااااااار الحاااااااااااا  أال 
 ملااين ل اارس المالاار الحجاار حتااى

 

بردار نیستم تا آنگاه هخ سد  زیر دنادان جوناده   اواهم دستاز حیی هخ می

 نر  نشود.

هاخ ساوددد یزیاد را بارآورده نمائیاد. فرماود        بسیاری از مرد  پیشدهاد دادناد  

و  ر سر  بخورد از چوب ذلت بهتر اسات، عزت ب سوددد بخداوند شمشیری هخ بخ

پس از آن مرد  را بخ بیعت اویش فرا اواند و علدا  مخالفت با یزید را آغاز نمود. 

دساترش یافات و در هماخ     بو با مرگ یزید حکومت حضرت عباداهلل بان زبیار    

ن بن حکم بخ مبارزه ایشاان  ولی مروا ،بیعت هردند شهرها مرد  بخ دست ایشان 

 و شا  و مصر را از سلطخ او اارج نمود. ست،براا

و  ا او را مرگ بخ ها  ااویش فارو بارد،   ام و لشکرهای مجهز بخ عرا  فرستاد،

پس از او پسرش عبدالملک بر تخت حکومت نشست هاخ در میاان او و حضارت    

بویهه آنگاه هخ عبدالملک حجااج   جدگهای شدیدی دردرفت. بعبداهلل بن زبیر 

 فرستاد. بحضرت عبداهلل بن زبیر  فی را بخ مبارزهثی



   

 

 

وقااار ت، حاااهمی عاااد  و بابااانروایی بااا هیفرماا بحضاارت عبااداهلل باان زبیاار 

هاخ بسایار    باود همتا و قهرمانی پیشتاز تجربخ و عالمی بی امداری بمتوامع، سیاست

 پایبدد نماز و روزه بود.

را  آنهاخ ساااتمان    ای انجا  دادهعبخ ادمات ارزنده در زمان ا فتش برای

را  پوشااند و همیشاخ آن  با پارچاخ ابریشامی مای    را براساس ابراهیمی بدا هرد و آن

و  ،رساید های دور باوی ااوش باخ مشاا  مای     هخ از مسافت هرد. بطوریمعطر می

ک یکی بخ یصد برده داشت هخ هر ببعضی دفتخ اند هخ حضرت عبداهلل بن زبیر 

دفت. و ادر ایشاان  ان سخن میشهدا  بخ زبانهردند و وی با هرزبان صحبت می

هاخ اصا   باا جهاان      دفتی شخصی اسات نگریستی آنگاه میرا با دید اه  دنیا می

ی او شخصای  دفتهردی میو چون با دید معدویت نظر می ،آارت ارتباطی ندارد

نادارد و باا ایان هماخ ایشاان آرزو و طماع       ای هیچگونخ رابطخاست هخ با امور دنیا 

 ت، و مدعی بیعت همخ مرد  هم نبود.فرمانروایی را نداش

پیشوای شرعی و قانونی مسلمانان بود هخ مرد  بر  د بن معاویخیپس از مرگ یز

چاون   ،امارتش اجماع نمودند و در تما  هشور و بار دسات ایشاان بیعات هردناد     

هاار و حااهمی محباوب و رهباری     فرمانروای عااد  و پیشاوای درسات    ایشان 

 م ا  بود.بی

 

 «جاججهاد با ح»

هزار نفر جدگجاو   4دستور عبدالملک بن مروان با خ حجاج پسر یوسف ثیفی ب

سجدالحرا  را محاصره هرد و آمد و م باز شا  بخ مبارزه حضرت عبداهلل بن زبیر 

را بر باالی تپخ ابوقبیس نصب هرد تا براحتی بتواند مسجدالحرا  را هادف   مدجدیق

در  بو حضرت عبداهلل بن زبیر  نمود، ب و غذا را از اه  مسجد قطعقرار دهد و آ

 حر  پداهدده شد.

هخ از ساخ چیاز یکای را     فرستاد باو شخصی را پیش حضرت عبداهلل بن زبیر 

 انتخاب هدد 

 اواهید بروید.هر هجا می  -1

 تسلیم شوید تا شما را با دستبدد بخ شا  بفرستم. -2



   

 

 

 یا بجدگید تا هشتخ شوید. -3

 شدن و تبعید ترجیح داد.شدن را بر تسلیمشتخه بحضرت عبداهلل بن زبیر 

االولی ساا  هفتااد و ساخ هجاری     آارین جد  صبح سخ شدبخ هفدهم جمادی

ماندند.  بآنگاه بر اثر محاصره آذوقخ لشکریان حضرت عبداهلل بن زبیر  ،دردرفت

ولی دانست هخ دیگر  استیامت هرد و دالورانخ جدگید، هم ایشان با این همخ باز

ولی رو  جوانمردانخ و پرفتوحش هردز حامر باخ   ،اش رو بخ ااتمخ استزنددی

  از چاوب ذلات و   ت  سوددد باخ اادا ماربخ شمشایر بار سار      دفتسلیم نشد و می

شادند و چاون   اواری برتر است. لشکریان حجاج از همخ درهای مسجد وارد مای 

هاخ   ا اینراند تهرد و از مسجد بیرون میشدند بر آنان حملخ میدروهی داا  می

هم بر آرنج چپ تکیخ زده و ، ولی بازآجری بر سرش اصابت هرد و بر زمین افتاد

جمعای بار او   زد، و در آار هماخ دساتخ  آمدند با شمشیر میخ نزدیک میهسانی ه

 حملخ هردند و او را بخ شهادت رساندند.

 دفت هخ آارین لحظات زنددی می

 تبكي اااااااااااااااااي ساااااااااااااااااماء الأساااااااااااااااااماء أ
 دم اااااااااااااايحساااااااااااااابي و لاااااااااااااام مباااااااااااااا  ال

 

 مادر  اسما  برایم دریخ نکن هخ جز شخصیت و دیانتم چیزی دیگر نماند.

 وصارم النه به ممي ي
 .و شمشیری هخ دستم با آن عادی است

تپاخ هادا  بادار آویازان هردناد.       دنخسپس بعد از قطع سرش جسد او را بر در

آیاا    د سا  تجاوز هرده بود آمد و دفتش از صهخ سد لمادرش حضرت اسما  

 سوار قهرمان نرسیده؟شدن این اسبوقت پیاده هدوز

و  را هرد پسر مدافق تو هتک حرمت بیت اهلل  حجاج نزدیک آمد و دفت

﴿  اداوند دفتخ است                  ﴾ 
 و اداوند بخ او عذاب دردناک را چشاند.



   

 

 

بلکاخ   ،ساوددد بخادا او مداافق نباود     ،دوئیرو  میدفت  د بحضرت اسما  

و رابطااخ اویشاااوندی را قااائم  من و نمازدااذار و وارسااتخ بااوده اساات،انسااانی مااؤ

 داشت.می

ش را از دساات داده اساات. یلااحجاااج دفاات  ایاان پیاارزن را بردردانیااد هااخ ع

 فرمود  بحضرت اسما  

ییاف  هخ در قبیلاخ ث  شدید  ا  و از پیامبر ست ندادهد ازسوددد بخدا عیلم را 

 هذاب را دیدیم و تبهکار تو هستی. ،آیدیک دروغگو و یک تبهکار پدید می

 

 «نتیجه»

را بیاان هدایم باخ آن     بادر بخواهیم شخصیت واقعی حضرت عبداهلل بن زبیار  

ایاراد فرمودناد هاخ ایشاان      بداهلل بن عباس بهدیم هخ حضرت عتعریفی بسدده می

 دار هخ پدرش حضرت زبیر روزهدامن قاری قرآن شخصی پاک   و ماادرش

اش حضارت ا  الماؤمدین   و االاخ  اسما  و پدر بزردش حضرت ابوبکر صدیق 

ده و نویساد  ؛اش حضرت صافیخ عماخ رساو  اهار      یعایشخ و مادر بزرگ پدر

 دانم.ین همتر نمیمن او را از شیخ  دویدهتاب می

 پایان



   

 

 

 بعبداهلل بن عمر بن الخطاب 
 

 شباهت داشت. سیار با پیامبر شخصی هخ ب

 

 «نام و نسب»

 نا   عبداهلل.

 نا  پدر  عمر بن الخطاب.

 نا  مادر  زیدب بدت مظعون جُمحی.

 اواهرش  ا  المؤمدین حفصخ بدت عمر.

 نسب  عدوی قریشی.

 عبدالرحمن.هدیت  ابو

 

 «مشخصات و عادات»

باا رنا  زرد    ون هاخ موهاایش را  ای ددادمگ هتدومدد با چهر ،قامتمیانمردی 

 نمود.هایش را هوتاه میو سبی  هرد،رن  میتیره

 

 «عادات»

رفات  راه می های پیامبر و بر نیش قد  هرد،برای هر نماز تجدید ومو  می

آمده بودناد در آنجاا    در سایخ دراتی فرود و ادر پیامبر  ،اواندو آنجا نماز می

اعت نماز عشاا  از او فاوت   ریخت، و ادر جمو زیر درات آب می شد،پیاده می

 نمود.شد تما  شب را احیا  میمی

 

 «والدت، اسالم و هجرت»

در مکخ مکرمخ اس   را متولد شد، و همراه پدرش  در سا  سو  بع ت پیامبر 

 پذیرفت و در سن ده سالگی بخ مدیدخ مدوره هجرت هرد.

 

 

 «جهاد»



   

 

 

او را  پیاامبر  اش سادی دین جد  بدر حامر شد هخ بدابر هام در صف مجاه

او را قباو    هم پیامبر و در جد  احد هم اودش را پیش هرد هخ بازذیرفتدد نپ

جاازه شارهت در   باخ او ا  و در جد  ادد  حامر شد و رسو  اهار    ،نکردند

 است. ههخ دفتخ شده در آن زمان پانزده سالخ بود جهاد را دادند

 بود. و بعد از آن در همخ غزوات همراه پیامبر 

هایی هاخ در  در جد  یرموک، قادسیخ و دیگر جد  بعد از وفات پیامبر و 

و در فتح مصر نیز شریک  ،میان مسلمانان و اه  فارس و رو  دردرفت حامر شد

 بود.

 

 «مقام علمی»

روایات هارده و از    ایشان از هسانی است هخ بیشترین احادیاث را از پیاامبر   

 ن جب  و ا  المؤمدین حضرت عایشاخ ب ذحضرت ابوبکر، عمر، ع مان، ابوذر معا

و جمع بسایاری از صاحابخ و تاابعین از ایشاان      حدیث روایت هرده است. و غیره،

هردند هخ عبارتدد از  حضرت جاابر بان عباداهلل و عباداهلل بان      احادیث روایت می

الم، عبداهلل، حمزه، ب   و زید و حضارت حفاص بان عاامر     سعباس و فرزندانش 

داهلل بن عمر و از تابعین سعید بن المسیب و اسالم غا   آزاد   برادرزاده حضرت عب

علیمخ بن وقاص، ابوعبدالرحمن الدهدی، مسرو ، جبیر بن  ،شده حضرت عمر 

 نفیر و عبدالرحمن بن ابی لیلی.

در علام   بدوید  حضرت عبداهلل بن عمر حضرت ابوسلمخ بن عبدالرحمن می

 و فض  ماندد پدرش بود.

هاخ چاون او   زیسات  در زماانی مای   دوید  حضرت عمار  یو بدابر روایتی م

زیست هخ م   او هسای وجاود   و عبداهلل در زمانی می افرادی دیگر وجود داشت،

 نداشت.

 دوید می حضرت سعید بن المسیب 

حضرت عبداهلل بان  داد  او بودن شخصی از علما  دواهی میادر من بخ بهشتی

 بود. بعمر 

 دوید می اما  مالک 



   

 

 

و پاس از   اما  و پیشوای مرد  بودند، زید بن ثابت  از حضرت عمر  بعد

 هستدد. بایشان حضرت عبداهلل بن عمر 

 دوید حضرت عتبخ بن مسلم می

دانام و دفات آیاا شاما     ای پرسایدند  فرماود نمای   مساللخ  بروزی از ابن عمر 

 هدید؟در هر مورد استفتا  می خاواهید مرا پلی بر جهدم بسازید همی

توانست نمود. و ادر بدا بخ عذری نمیحفظ می شدید،می آنچخ از پیامبر هرو 

حامرین در مجلس اقوا  و افعا  شرهت هدد از  ای از مجالس پیامبر در جلسخ

نمااز اواناده بودناد او نمااز      پرساید و هار آنجاائی هاخ پیاامبر      را مای  پیامبر 

قیاا    هخ رسو  اادا  جائی و در عرفات آن ،رفتاواند و هر سا  بخ حج میمی

 هرد.او قیا  می فرمودند،

 

 «پیشنهاد امارت»

حتی هخ بساا اوقاات باا ارعااب و      بخ بخ ایشان پیشدهاد امارت دادند،چددین مرت

دویاد   مای  حضرت حسن بن علای   ،تهدید قت  همراه بود ولی ایشان نپذیرفتدد

فتدد شاما رهبار   دمرد   بخ شهادت رسید بخ ایشان  آنگاه هخ حضرت ع مان 

فرماود   ،تان بیعت هدیمبیائید تا بر دست ،ما هستید و فرزند سرور و آقای ما هستید

. باغیاان  ای اون ریختخ شاود اواهم هخ بخاطر من قطرهسوددد بخدا تا بتوانم نمی

م، او ساخن او  را تکارار   یهشا ات مای نخ تو را در ااناخ دفتدد  حامر شوید و ادر

تان را بدهید دست  آمد و عرخ هرد کم پیش ایشان روزی مروان بن ح ،هرد

فرزندان آقا و سارور   و ازاز سرداران عرب هستید،  زیرا شما ،تا با شما بیعت هدیم

هدای؟  تو اه  مشر  را چگوناخ رامای مای     حضرت عبداهلل پرسید اعراب هستید،

  دفرماو  حضارت عباداهلل    ،دهیم تا بیعت هددددفت آنان را شکدجخ و آزار می

قسم بخدا دوست ندار  هاخ هفتااد ساا  حکومات بدسات مان باشاد و یاک نفار          

 بواسطخ من هشتخ شود.

توانسات مارد  را باخ صالح و     در تما  زنددانی از تفرقخ نفرت داشت و تاا مای  

دفت ادر هسی مرا بخ سوی نماز و هارهای ایر نمود. و بارها میآشتی تشویق می



   

 

 

خصی باخ جدا  بارادر مسالمان و باردن      هدم، ولی ادر شدعوت بدهد اجابت می

 پذیر .مالش صدا هدد، نمی

شادیدند هاخ باا    مای  ،دفتدد دست بیعت بدهیدبعضی از هسانی هخ بخ ایشان می

هادم هاخ شمشایر در دسات دارناد و      دفات مان از مارد  تعجاب مای     اودش مای 

 دویدد دست بده تا با تو بیعت هدیم.هشدد و باز مرا مییکدیگر را می

 شما هخ صاحابی رساو  اهار       پرسید از ایشان  نافع  روزی حضرت

 ای؟باز داشتخ هستید چرا اودت را از یاری حضرت علی 

زیرا اداوند ریختن اون مسالمان   ،دفت  حرمت اون مسلمانان مرا باز داشتخ

 را حرا  هرده است و فرموده 

﴿       ﴾(1). 

 اوند شد و امروز چارا بجدگایم، باا   مشرهان جهاد هردیم تا دین از آن ادما با 

هخ اداوناد   تا این ،جهاد هردیم اانخ ادا را پر از بت هرده بودندپرستان هخ تب

« ال اهللال إلاخ إ »هاخ   بتان را از سرزمین اعاراب ااارج هارد و آیاا اماروز باا هسای       

گونخ بود و از بخ فتدخ و آشوب میان مسلمانان آناواند بجدگیم؟ مومع او نسبت می

بلکاخ بداابر آرزوی حیاات     ،ترس و بزدلی چداین موماعی را انتخااب نکارده باود     

شاان چداین راهای را در پایش درفتاخ باود و بیاو  اداوناد         مسلمین و حفظ اون

 فرماید تمسک نمودند هخ می

﴿       ﴾(2). 

و از ادا و رسولش فرمان برید و با همدیگر نزاع مکدید هاخ در آن صاورت   »

 .«رودتان از بین میشوید و قدرتسست می
 

 «زهد و تقوی»

                                           
 .193بیره، آیخ  -(1)

 .41انفا ، آیخ  -(2)



   

 

 

ولای شاب    ،آمد فراوانی باود در با شخصی مالدار و بحضرت عبداهلل بن عمر 

دیاری از  او را بخ زهد و هداره یرا پیامبر زاوابید،   از تیسیم همخ درآمد نمیقب

 دنیا و می  بخ آارت تشویق هرده و فرمودند 

نا َيا ِفي ك ن  »  «.َسِبيلٍ  َعاِبر   َأو   َغرِمٌب، َكأَنَّكَ  الد 
 .«در دنیا چدان زی هخ تو شخص فییر و یا مسافر هستی»

چاون  و  ،و اود حضرت عبداهلل دفت شب هخ فرا رسید در انتظار صبح مباش

س متی را قب  از بیماری و زنددانی را قبا  از مارگ    ،صبح شد مدتظر شب مباش

 غدیمت بدان.

 دوید می حضرت ایوب بن وائ  

هزار درهم و یک چادر آوردند هاخ مان او     4روزی برای حضرت عبداهلل 

اش رفاتم و  بخ اانخ فورا  ،هدمدر روز بعدی برای االغش علف قرخ می ،را دید 

ار هازار درهام و یاک چاادر     چها  مگر دیاروز بارای حضارت عباداهلل      پرسید 

 هرد؟دفتدد  بلخم پس چرا امروز برای االغش علف قرخ می نیاوردند؟

اش چون او دیروز همخ آنها را قبا  از شاب تیسایم هارده و چاادر را بار شاانخ       

 وقتی هخ بردشت چیزی همراهش نبود. ،انداات و بیرون رفت

 دفت بخ فییری بخشید . ؟پرسیدیم  چادر هجاست

اد و باا  تدست را بر دست زد و بخ بازار آمد و بر بلدادی ایسا   حضرت ایوب 

 هدید؟آوری میصدای بلدد فریاد زد هخ ای تاجران )تجار( چرا ما  جمع

هزار درهم درآمد و یک چاادر ااویش را در هماان یاک      4حضرت عبداهلل 

 هدد.ی االغش علف قرخ میهدد و براروز بین فیرا  و مساهین تیسیم می

 ود فرم و نسبت بخ او پیامبر 

ث ر اللَّي لِ  ِمنَ  م َصل ى َكانَ  َلو   اللَِّه، َعب د   الرَّج ل   نِع مَ »  «.فَاَيك 
 .«نیکوترین فرد است ادر تهجد بخواند )بن عمر(عبداهلل »

 گاه نماز تهجد را ترک نکرد.هیچ پس از آن حضرت عبداهلل 

هدد هخ از میان هماخ جواناان قاریش    روایت می مسعود  حضرت عبداهلل بن

 حضرت عبداهلل اودش را بیشتر از دنیا باز داشت.

 دوید می بو حضرت جابر بن عبداهلل 



   

 

 

داد یکی از ما بخ ما  و دنیا از اود درایشی نشان مای غیر از حضرت عبداهلل هر

 مدد بود.و بخ آن ع قخ

 دوید می و سدی 

هخ من دیاد  معتیاد بودناد هایچکس از ماا مگار حضارت        ای از جمع صحابخ

از میان ما تشریف بردند باقی نماند. و حضرت  بر آن حالی هخ پیامبر  عبداهلل 

 دوید می /طاوس

 ا .هسی پرهیزدارتر از حضرت عبداهلل ندیده

 دوید می حضرت میمون بن مهران 

بخ سرقت بردناد،  را  دروهی از دزدان حروری نجده شتران حضرت عبداهلل 

 اند.همخ شتران را دزدان بخ سرقت برده آمد و دفت  ساربان پیش ایشان 

را از آنان  ؟ دفت چون من شماپرسید تو چگونخ رها شدی حضرت عبداهلل 

 ع ماان  پیش شما بردشتم، ب فاصالخ او را آزاد هارد. و ابو   بیشتر دوست داشتم

 دوید می

را آزاد هارد   هخ آن را زیاد دوست داشت هدیزی بدا  رم خ حضرت عبداهلل 

 و دفت چون شدید  هخ اداوند فرموده است 

﴿           ﴾. 
 .«هخ از آنچخ دوست دارید ببخشید هردز بخ نیکی دست نیابید تا آن»

دفت     ای بخ قیمت چه  هزار درهم ارید و آزاد هرد هخ آن غبرده روزی

چیزی برای امرار معاش بدهید چه  هزار درهم نیز  سرور  چون مرا آزاد نمودید

 بخ او داد.

آنان نیز پشت سرش اقتدا   ،و بار دیگر پدج برده ارید و جهت ادا  نماز ایستاد

 چون نماز بخ پایان رسید پرسید شما برای چخ هسی نماز اواندید؟ ،هردند

قات در خاطر اداوند آزاد هستید و بسا اوب دفت شما ،دفتدد برای اداوند

داد و هرداه چیزی را بسیار هزار درهم صدقخ مییک مجلس یک مرتبخ سی 

را  و دویا برددانش این هرد،ر راه اداوند انفا  میرا د داشت آندوست می

 هددد.ای را هخ باتیوی باشد آزاد میدانستخ بودند هخ ایشان برده



   

 

 

بعضی از مرد  بخ  ،هرددید فورا  آزادش میرا می و چون حضرت عبداهلل او

فرمود هرهسی ما را بخ ااطر اداوند  ،دهددایشان دفتدد برددان تو را فریب می

 پذیم.فریب دهد ما فریبش را می

 دوید می حضرت نافع 

 ﴿چون آیخ مبارهخ  حضرت عبداهلل             

  ﴾(1) افتاد. هخ بیهوش بر زمین می هرد تا اینرا ت وت می

 دوید حضرت عبداهلل قب  از رحلت بیشتر از هزار انسان را آزاد هرد.می

چون سائ   ،بخ او دیداری بدهید  روزی سائلی پیش او آمد بخ پسرش دفت

دانید اداوند از چخ فرمود آیا می ،برفت پسرش دفت اداوند از شما بخ پذیرد

 پذیرد؟هسی می

 دوید پذیردم و اودش میاداوند از نیکوهاران می

رحلت نمودند من سااتمانی بدا  نکرد  و درات نخلی  از روزی هخ پیامبر 

 هم غرس ندمود .

 دوید و میمون بن مهران می

چخ از قبی  لحاف تشک و وارد شد  و هر من در مدز  حضرت عبداهلل 

، و این بدابر فیر و بخ  ایشان نبود ،یره بود تیریبا  صد درهم ارزش داشتددفرش و غ

را برای اویش  ولی توصیخ پیامبر  ،دار سخاوتمددی بودندبلکخ ایشان سرمایخ

 اش نهادند و فرمودند دست بر شانخ دستور حیات عملی قرار داده بودند،

نا َيا ِفي ك ن  »  «.َسِبيلٍ  ِبر  َعا َأو   َغرِمٌب، َكأَنَّكَ  الد 
 

 

 

 «اخالق»

 دوید می /حضرت مجاهد 

                                           
 .11الحدید، آیخ  -(1)



   

 

 

ولی او مارا   ،رفتم تا او را ادمت هدم همراه حضرت عبداهلل بن عمر خ من ب

 ادمت هرد.

 دوید سالم می

د بجاز یاک بارده هاخ او را آزاد     ای را لعدت نکار هیز برده حضرت عبداهلل 

و « هام الاع  للا»هاخ دفات    ددای را لعدت هایشان اواست برده روایتی و بدابر هرد،

 تما  دذاشت و فرمود دوست ندار  این هلمخ را تلفظ هدم.جملخ را نا

 دوید می زید بن اسلم 

او سااهت باود چاون باخ در      ،را دشدا  داد شخصی حضرت عبداهلل بن عمر 

از  و فرمود من و بارادر  عاصام بان عمار      ،سوی او نگریستخ اش رسید باانخ

شاما در باین مارد      داریم. بخ ایشان دفتخ شد هخ تا زماانی هاخ  اورنسب واالیی بر

ایلی ناراحت شاد و باخ دویداده     برند،در امدیت و آسایش بخ سر میهستید، مرد  

 بدد ؟ا  را میدانید چرا در اانخو نمی دفت  شاید شما از اه  عرا  هستید،

 دوید می و اود حضرت عبداهلل 

را نیاض و تبادی  ندماود  و باا هایز       ا امروز آنبیعت هرد  و ت من با پیامبر 

 آشوبگری همراه نشد  و مؤمدی را از اوابش بیدار نکرد .

 

 «وفات»

و هایز اماری از    شصات ساا  زناددی هردناد،     بعد از وفات رساو  اهار    

 بر او پوشیده نماند. و اصحابش  دستورات پیامبر 

 دوید می /اما مالک 

س   فتوی دادناد و مارد  از اقصای نیاا      شصت سا  در ا حضرت عبداهلل 

 آمدند.پیش او می

در حر  بودند  مان حملخ نیروهای حجاج بن یوسف بخ مسجدالحرا  ایشان ز

و چون حجاج بخ  ،هخ نیزه یکی از سربازان حجاج بخ او اصابت هرد و مجرو  شد

 ،فرمود تو مارا هشاتی   ؟عیادتش رفت پرسید چخ هسی شما را مجرو  هرده است

یکی از یارانات   ،جاج دفت من چگونخ؟ دفت در حر  امن الهی س   آوردیح

 مرا مجرو  هرد.



   

 

 

سالگی بخ شهادت رسید  84هجری در سن  74و بر اثر همان جراحت در سا  

 .و در میبره مهاجرین مدفون دشت 

 پایان



   

 

 

 بعبداهلل بن عمرو بن العاص 
 

 ترمالک دو ش

 

 «نام و نسب»

 نا   عبداهلل.

 .  عمرو بن العاصنا  پدر

 محمد یا ابوعبدالرحمن.هدیت  ابو

 مح  تولد  مکخ مکرمخ.

 

 والدت، اسالم

و از پاادرش ساادا  ده سااا   متولااد شااد، هفاات سااا  قباا  از هجاارت پیااامبر 

و جلوتر از پادرش ایماان    ،هوچکتر بود و با مهاجرین بخ مدیدخ مدوره هجرت هرد

 بخ عبداهلل عوخ هردند.نامش را   آورد هخ نامش عاصم بود. پیامبر 

 

 «مشخصات»

رنگی سرخ، اندامی درشت و سار و ریشای    ،ای زیبابا قیافخ ،قامتشخصی بلدد

 سفید بود هخ بدابر روایتی در آار عمر نابیدا شد.

 

 «مقام علمی»

و احکا  قرآن مجیاد و   شخصی عالم، حافظ، مفسر، محیق در آیات ایشان 

 امر و نواهی آن بود.عام  بخ او

 نیز چدین بود. احادیث پیامبر در 

روایات هارده اناد و از     و از هسانی است هخ بیشترین احادیاث را از پیاامبر   

 د.یسرا بدو اجازه اواست تا احادیث ایشان  رسو  اهر  

حاا   هرچاخ از شاما در هر   پس اجازه یافت آنگااه پرساید یاا رساو  اهار       

 شدو  بدویسم فرمود می



   

 

 

« صاادقیخ »ای بداا   ا در صاحیفخ روایاتش ر دویم،یمن جز حق چیزی نم ،آری

 آوری هرد.جمع

 دوید می ه رحضرت ابوهری

هارد  چون حفظ می ،شخصی غیر از عبداهلل از من بیشتر احادیث روایت نکرده

احاادی ی هاخ حضارت عباداهلل      ،بداابراین  .هارد  نوشت و من فیط حفظ مای و می

او تاورات را نیاز اواناده     ،شاترند بی روایت هرده از روایات حضرت ابوهریره 

 .(1)است

 

 «تقوی و زهد»

 پدرش ادمت پیامبر  ،هردها تا صبح عبادت میشد و شبروز روزه میهر

 او را اواستدد و فرمودند   پیامبر ،آمد و از او شکوه هرد

ات نیااز باار تااو حیاای دارد و همچدااین جساام تااو باار تااو حیاای دارد و اااانواده

 دارد.پرورددارت بر تو حیی 

و در هار مااه ساخ     س شب عبادت هن و بخواب، روزه نگخ دار و افطار هان، پ

در بارۀ اتم قرآن مجید  روزه تما  دهر است. و با پیامبر  روز روزه شو هخ برابر

فرمودند  هر ماه یکبار قرآن را اتم هن، دفت مان از ایان    دفتگو هرد، پیامبر 

  فرمودند هخ پیامبر  ا تکرار هرد. تا ایناش رتوانم و چددین بار اواستخبیشتر می

 ای یکبار اتم قرآن بدمای.در هفتخ

 دوید می /حضرت مجاهد 

و درفت پی روزه می حضرت عبداهلل چون پیر و ناتوان شد بسا روزهای پی در

  دفات هرد، مای و قرآن مجید را هم چدین ت وت می شد،بخ تعداد آنها روزه نمی

ولای باا    تار باود،  هارد  بارایم بهتار و آساان    را قبو  می ادر اجازه رسو  اهر  

 دانم.پیمان بستم و حا  نیض آن را درست نمی ایشان

                                           
بیشتر اند، چون ایشان بخ شا  رفت و  البتخ در حا  حامر روایات حضرت ابوهریره  -(1)

تفاده در مدیدخ مدوره مرهز علم ماند و از او شادردان بیشتری اس حضرت ابوهریره 

 «مترجم»هردند. 



   

 

 

و  نماود شد و چرا  را اااموش مای  یتما  شب را بخ عبادت اداوند مشعو  م

هخ چشامانش ماعیف شادند. ولای فرماود قطاره اشاکی هاخ          هرد تا ایندریخ می

 .است ترزار دیدار دوستبخاطر اداوند بریز  از تصد  ه

 

 «از سخنان ایشان»

﴿بدابر لطف اداوند هخ                 

   ﴾(1). 

و آن هخ فرزانگی داده  ،دهدرا شایستخ بداند فرزانگی میهرهسی »ترجمخ  

 .«شد ایر فراوانی بدو داده شد
 ایشان سخدوری حکیم و عالمی دانشمدد بودند.

دوید  من اواب دید  هخ در یک دست عس  و در دست دیگر روغن می

 اوابم را تعریف هرد . پیش رسو  اهر   ،دار  و مشعو  لیسیدن آنها هستم

 دو را اواند و مطالب و مفاهیم آناوانی هخ هرقرآن و تورات را می فرمودند

های قرآن زردی هسب نمود هخ در علم تفسیر و داستاندو را درک و دانش ب

مجید و اابار قیامت مرجع قرار درفت، و دفت  ادر شما ارزش علم را 

شدید و از هردید هخ استخ میاحترا  آن، آنچدان سجده میدانستید بخ پاس می

درفت، پس دریخ هدید و ادر تان میهشیدید هخ صداهایشو  آن فریاد می

 دریخ هدید اودتان را بخ شک  دریخ هددددان درآورید. توانیدنمی

شود فیرا  و شوید، پرسیده میو دفت  شما در پیشگاه اداوند جمع می

 مساهین این امت هجا هستدد؟

؟ شود  با اودتان چخ همراه داریدبخ آنان دفتخ می ،ایزنددروهی برمی

بخ دیگران عطا  هردی و  ها رااموا  و حکومت ،دانیبهتر می تو دویدد  ادایامی

 فرماید  راست دفتید.ما مورد امتحان واقع شدیم و بر آن صبر هردیم. اداوند می

شوند و صاحبان اموا  در شدت پس آنان جلوتر از دیگران وارد بهشت می

 ماندد.حساب می

                                           
 .219بیره، آیخ  -(1)



   

 

 

رمی زن  چون ساهای مؤمن در شکم پرنددانی سبزو دفت  اروا  انسان

 شود.های بهشت بخ آنها رز  داده میو از میوه شداسدد،یباشد هخ یکدیگر را م

 

 «راستگوئی و سخاوت»

شخصی راستگو، امین، امانتدار و سخی بود. و این  او ماندد همخ یاران پیامبر 

شدیده بود هخ راستی انساان را باخ نیکای     زیرا از رسو  اهر   ،آور نیستتعجب

و شخصای راسات    هداد، دماائی مای  نساان را باخ بهشات راه   رسااند و نیکاویی ا  می

 شود.دوید تا آن هخ نزد اداوند از دروه صدییان میمی

اش عم  هدد و اود را از نفا  پااک  چون مردش فرا رسید اواست بخ وعده

دفت مردی از قاریش جهات اواساتگاری     ،سازد بخ هسانی هخ در هدار او بودند

 ا .داتر  آمده و من او را وعده داده

ااواهم  سوددد باخ اداوناد نمای    ،ه باشید من او را داماد نمود اهدون شما دوا

 پرورددار  را با ثلث نفا  م قات هدم.

ق روایتی دروهی از قاریان بصره حج هردند و قب  از بردشتن ساوددد یااد   طب

را م قات نکدیم و برایمان حادی ی روایات    هردند تا ما شخصی از یاران پیامبر 

بخ جستجو نمودند تا این هخ بخ آنان دفتخ شاد حضارت   شروع  ،دردیمنکدد برنمی

و چون بخ مح  اقامات   ،در پایین مکخ مکرمخ مدز  هرده است بعبداهلل بن عمرو 

 ؟پرسیدند این شتران از چخ هسی هساتدد  ،ایشان رسیدند بیش از سیصد شتر دیدند

تدد شان از آن اودش هسپرسیدند. آیا همة ،بدفتدد از حضرت عبداهلل بن عمرو 

ایم ایشان شخصی بسیار متواماع اناد. دفتداد  صاد شاتر بارای       هخ ما شدیده حاالن

حم  و نی  همراهان اوست، و دویست شتر دیگر برای میافت میهمانان و افرادی 

 آیدد.هستدد هخ از جای دیگر بخ آنجا می

زیارا حضارت    ،هدایمم دفتداد تعجاب نکدیاد    مردی از آنان دفت ما تعجب می

داناد میهماناان را زاد و   دار است هخ بار ااود الز  مای   صی سرمایخشخ عبداهلل 

 ،توشخ فراوانی بدهد. پس از آن اواستدد هخ آنهاا را بار محا  او راهدماائی هدداد     

چون بخ آنجا رفتدد دیدند هخ هدار هعباخ در   ،دفتدد  او االن در مسجدالحرا  است

ندااد و تمااا  هااایش باار هتااف چااپ او آویزا ای نشسااتخ و هفااشچااادر و عمامااخ



   

 

 

هایش را در راه اداوند انفا  هرده و برای اود چیزی باقی نگذاشتخ است. دارائی

 شود ترسید هخ روز قیامت دفتخ میچرا چدین هرده است؟ زیرا می

﴿      ﴾(1).  
  .«برداری هردیدتان را در زنددی دنیا بهرهایشیهشما لذایذ و او»ترجمخ  
داران در شوند و ما داران وارد بهشت میسرمایخ زفیرا  جلوتر ا  دفتو او می

 ماندد.شدت حساب باقی می

ر روز قیامت شود بگوید هرد و فیر را دوست داشت تا اداموالش را تیسیم می

 دار نبود .من سرمایخ

 

 «یان مسلمانانموضع او نسبت به جنگ م»

اش را در عباادت زهاد و تیاوی    دیتماا  زناد   بحضرت عباداهلل بان عمارو    

ند تا این هخ آشوب برپا شد. و مسلمانان بخ نزاع، اات ف و جادایی هشاانده   اردذ

اات ف و دودستگی ایجااد شاد هاخ     و معاویخ  شدند و در میان سیدنا علی 

 یک از اود رأی و اجتهاد و یارانی داشتدد.هر

، ولای  باود  ن معاویاخ  ااز یاار  پادر حضارت عباداهلل     عمرو بن العاص 

او چاون جایگااه فرزنادش را در میاان      ،دانساتدد دیری را الز  مای فرزندش هداره

در ایان   دوست داشت هخ حضرت عبداهلل  ،دیدمسلمانان با محبت و اعتماد می

جدا  جما  پایش     باشد هخ با پایان یاافتن  جد  ویرانگر از طرفداران معاویخ 

جدا  صافین آمااده     اویشاتن را جهات مباارزه در     حضرت عبداهلل آمد و دفت

دفات آیاا مان     شاود. حضارت عباداهلل    ودی شروع مای هدید، چون جد  بخ ز

از من پیمان درفتخ اند هخ شمشیر بار داردن    نکخ رسو  اهر  آ جدگم و حا می

 مسلمان نزنم؟م

ولای او اصارار داشات     ،رد داد چخ عمرو سعی هرد حضرت عبداهلل جاواب هر

باآلاره از سیاست و تجربخ هاار   ،در جد  همراهش شود هخ حضرت عبداهلل 

                                           
 .21احیاف، آیخ  -(1)



   

 

 

 هاخ باا پیاامبر     ارو پیمانی  آیا تو آارین عهد  از حضرت عبداهلل پرسید ،درفت

 بستی بخ یاد داری؟ آنگاه هخ دست تو را در دستم نهادند و فرمودند 

اواهم در این جد  با ماا هماراه   ن از تو میپدرت را اطاعت هن. پس حاال م

دیار شاد و رأی صاائب    غافا   با شدیدن ایان هلماات حضارت عباداهلل      ،شوی

اویش را رها هارد و ااویش را مجباور باخ اطاعات و پیاروی پادر دانسات و باا          

هشام و در ایان جدا     ناراحتی و عز  این هخ در میاب  هیز مسلمانی شمشیر نمی

بخ همراهی او حرهت هرد و در میدان جد  رو باخ   ،خ باشمای نداشتویرانگر بهره

دادناد  دستور بخ فرمانبرداری از تاو را نمای   ادر پیامبر   پدرش نگریست و دفت

آماد  و ااودش را از میادان معرهاخ هداار زد و      هردز این مسیر را همراه تو نمای 

ا  و مان  دها  و نیازه و شمشایری ناز   اندااتخسوددد یاد نمود هخ من در آن تیری نی

از پادرت اطاعات     مارا دفتداد   چون پیامبر  ،ستور پدر  شرهت هرد دفیط بخ 

هن و تماا  زناددانی را باا صاراحت دفتاار و صاداقت هاردار، محبات بارادران          

پایاان  خ بساتخ باود با    بددی بر عهادی هاخ باا پیاامبر     مسلمان، شهامت دیدی و پای

هاارد و ن م ماات ماایرساااند. و همیشااخ اویشااتن را باار شاارهت در جداا  صاافی

 چگونخ وارد جد  شد ؟  دفتمی

 چرا در جد  با مسلمانان همراه شد ؟

دفات   مرد  و مای سوددد بخداوند دوست داشتم هخ ده سا  جلوتر از آن می

هااشم   ،سوددد بخدا نخ تیری اندااتم و نخ با شمشیر و نیزه هسی را مجرو  هرد 

هدم و باخ  طلب آمرزش و استعفار میدر این مورد از شما  ،ادایا ، دشحامر نمی

 آور .تو روی می

 «وفات»

 در تاریخ وفات ایشان علما  اات ف دارند.

در روز  د  در زماان حکومات یزیاد بان معاویاخ     دویا مای  /حضرت اما  احمد 

الحجخ سا  شصت و سخ هجری وفات هرد و دیگران شدبخ بیست و هشتم ذیچهار

 را درفتخ اند. 17سا  

در سبع محلی از فلسطین وفاات  اهلل معتید است هخ او در زمیدش یحیی بن عبد

 .و برای دفتخ اند در مصر رحلت نمود. واهلل اعلم نمود،



   

 

 

 پایان



   

 

 

 ببکر صدیق حضرت عبدالرحمن بن ابی
 

 یکی از قهرمانان جد  یمامخ

 

 «نام و نسب»

 نا   عبدالرحمن.

 .نا  پدر  حضرت ابوبکر 

 .نا  مادر  ا  رومان سلمی 

 .لاواهرش  ا  المؤمدین حضرت عایشخ صدییخ 

 محمد.هدیت  ابوعبداهلل یا ابو

 

 «جایگاه»

دارد هاخ پادرش حضارت     را و این افتخاار  ،باشدیکی از رهبران مسلمانان می

 است. صحابی یار غار و برادر اس می پیامبر  ابوبکر صدیق 

بار   ر  شاد هاخ رساو  اها     لوارد مدز  حضرت عایشخ  روز وفات پیامبر 

 المؤمدین تکیخ داده بودند.سیدخ ا 

مساواک را درفات و باا     لحضارت عایشاخ    ،مسواک تاری در دسات داشات   

زدن مشاعو   ن پیامبر بخ مسواکو چو ،داد جویدن نرمش هرد و بخ رسو  اهر  

 «اأَلع َلى الرَِّفي    اللَّه مَّ »شدند دعا فرمود 
 مدر دعا دفتدد ای باار اادایا   ر و دویا پیامب «اواهمرفیق اعلی می ااداوند»

 او را در بهشت برین همراه من بگردان.

 

 «اسالم آوردن»

 زمان صلح حدیبیخ مسلمان شد و قب  از فتح مکخ بخ مدیدخ مدوره هجرت هرد.

باود هاخ آرزوی هشاتن پادرش را     شدن یکی از دشمدان اسا    قب  از مسلمان

ریش باا تماا  قاوای ااویش     وقتی هاخ قا   عداوت او روز احد آشکار شد،داشت، 

 بخ میدان آمدند. برای جلودیری دین اس   و مبارزه پیامبر 



   

 

 

عبدالرحمن در صف مشرهان بود و چون دو لشکر بهم رسیدند او جهت نبارد  

اش برااست، چون در میاب  یکادیگر  بخ مبارزه بخ میدان آمد هخ سیدنا ابوبکر 

هخ شمشیر را در غا ف هان و    را صدا زدند حضرت ابوبکر  آمدند، پیامبر 

 مدد ساز.بردرد، و ما را از وجودت بهره

شود، و ابر دادند هخ بزودی عبدالرحمن مسلمان می دویا اداوند بخ پیامبر 

باخ حضارت    رساو  اادا    ،دیارد. و بداابراین  از بهترین قهرمانان اس   قرار مای 

دید و ما را از وجاود  دستور دادند هخ شمشیر را در غ ف هدید و بردر ابوبکر 

 اویش مستفید بگردانید.

شادن و اساارت نجاات    باخ پایاان رساید عبادالرحمن از هشاتخ     چون غزوه احد 

دردد ولی همیشخ صحدخ نبرد پدرش در جد  احاد  و بخ مکخ مکرمخ برمی یابد،می

رود. و هر وقت شب و روز در ااواب و بیاداری در   از جلوی چشمانش هدار نمی

 هرد ؟می چخ اقدام  پرسیداز اود میتدهایی و مجالس 

هدد؟ آن پادری هاخ او   ای است هخ پدرش را وارد بخ هشتن او میچخ عییدهآن

 م ا  است؟داند هخ دارای چخ عیلی هام  و علم و بردباری بیرا اوب می

ای هاخ قباو  هارده راسات و     بدون تردید پدر حق اسات و آن دیان و عییاده   

صالح حدیبیاخ باا    هاخ در زماان    رها نکارد تاا ایان    درست است، و این افکار او را

شود و از ماردان  پذیرد و مسلمان میاواست قلبی و ع قة هام  دین اس   را می

 آید.حساب میخ قهرمان و نیکوهار اس   ب

 

 «جهاد»

در فتح مکخ و شا  شریک شد و در جد  یمامخ از اود رشادت و جوانمردی 

لشکر مسلیمخ هاذاب را هشات و محکام بان      بجای دذاشت هخ هفت نفر از افراد

 طفی  یاور مسلیمخ را از پای درآورد.

 

 «جنگ یمامه»

بسایاری از قبایا     و آغاز ا فت حضرت ابوبکر  با رحلت رسو  اهر  

 عرب مرتد شدند و نماز و زهات را انکار هردند.



   

 

 

بااا تحااوالت دونااادون و  پااس ابتاادای ا فاات حضاارت ابااوبکر صاادیق  

و مسلولیت در  بدابر جانشیدی رسو  اهر   جخ شد. و حا  ایشان دردناهی موا

 پیشگاه اداوند و تاریخ انسانیت چخ عکس العم  نشان دهدد؟

بارای تعییاب و مباارزه     لشکری بزرگ بخ فرماندهی حضرت االد بن ولید 

آتااش و بعضاای دیگاار را بااا سااد  و  مرتاادین فرسااتاد هااخ برااای از آنااان را بااا  

ها مورد حملخ قرار دادند. تا آناان از بایم و هاراس لشاکر     ی هوههردن از باالپرت

و بسیاری از هردارشان توبخ هرده و  ،مسلمانان در شهرهای مختلف متواری شدند

از  بکار  جهاد میادس حضارت عبادالرحمن بان ابای     و در این  ،مسلمان دشتدد

افاراد   تعداد هفات نفار از   د. بطوری هخهایی نشان دااویش رشادت و جوانمردی

و چون متوجخ شد هخ محکم بان طفیا     ،لمخ هذاب را بخ ه هت رساندلشکر مسی

یاور مسایلمخ هاذاب در جاایی دیگار سادگر درفتاخ و مسالمانان را هادف ردباار          

شادن  درفت و از پای درآورد هخ با هشتخفورا  او را هدف  ،دهدتیرهایش قرار می

 بر مسیلمخ دست یابدد. او و فتح آن لشکر مسلمانان توانستدد هخ براحتی

دن مسیلمخ جماع  شارانش را نابود هردند هخ با هشتخاو و دویست هزار نفر از ی

و اه رشان بخ ه هت رسیدند و در مدت همتر از یک سا   مرتدین متفر  شدند،

العرب باخ اهتازاز درآماد و اسااس دیان اسا          ۀدوباره پرچم اس   بر تما  جزیر

 استوار دشت.

﴿ تا باشد هخ                     ﴾ 
 .«پست و سخن اهلل بلدد و برتر است هخ سخن هافران»

 

 «دامنیکصداقت و پا»

حادیث روایات    بکار  از حضرت عبدالرحمن بن ابی یکی از راویان حدیث

خ از او دروغای  هادم ها  مای دویاد ایان حادیث را از هسای روایات      مای  ،دهدمی

و  او فرزند حضرت ابوبکر صدیق حاالن هخ بگوید؟  و چگونخ درو  ا ،نشدیده

 است؟ لا  المؤمدین حضرت عایشخ صدییخ  برادر

درفات حضارت   بیعت مای  حکم از مرد  برای یزید بن معاویخچون مروان بن 

مخالفت اویش را صراحتا  اع   هرد. چاون یزیاد را از نزدیاک     عبدالرحمن 



   

 

 

هاردن  لذا بار بیعات   ،دانستبددوباریهایش را میشداات و اا  ، اعما  و بیمی

 با او رامی نشد و برای نابودی آن قیا  هرد و مرد  را علیخ او برانگیخت.

و پیاروی از یزیاد تشاویق     بخ اطاعت مروان در مسجد سخدرانی هرد و مرد  را

مداساب بارای ا فات     عاویخد را در نظر امیرالمؤمدین مدفت اداوند یزی و ،نمود

را جانشاین   حضرت عمر  دانستخ است. و آنگونخ هخ حضرت ابوبکر صدیق 

 هددد.اویش تعیین می

هخ شاما     آیا این نظا  سلطدتی استبا ناراحتی پرسید حضرت عبدالرحمن 

 دانید؟حق پسرش می ا فت را بعد از معاویخ 

رزنادان و  کس از فهایچ  برای ا فت سوددد بخدا حضرت ابوبکر صدیق 

چگونخ معاویخ دوسات دارد هاخ ا فات بارای پسارش       اه  بیتش را تعیین نکرد،

 باشد.

آیا تو آن هسی نیستی هاخ    مروان هخ بسیار ناراحت شده بود بلدد شد و پرسید

 فرمود « حیافأ»اداوند در سورۀ مبارهخ 

﴿            

﴾(1). 

آیا مرا وعده  ،ش دفت افّ وای بر شماردو آن شخص بخ پدر و ما»ترجمخ  

 .«شتخ اندو حا  آن هخ نسلها پیش از من دذ شو دهید هخ بیرون آورده میمی
  آیا تو پسر آن شخص نیستی هخ او را پیامبر حضرت عبدالرحمن دفت 

  از ماجرا ابر شد مروان را پرسید للعدت هردند؟ و چون حضرت عایشخ صدییخ

 ای؟تو بخ حضرت عبدالرحمن چدین و چدان دفتخ

 ای این آیخ در مورد او ناز  نشده است.تو درو  دفتخ

در مورد اانواده ما جز آیخ برائت من چیزی دیگر ناز    و بدابر روایتی فرمود

 نشده است.

                                           
دهید هسی هخ بخ پدر و مادرش دفت وای بر شما، آیا بخ من وعده می». 17احیاف، آیخ  -(1)

 .«شو ؟ در حالی هخ پیش از من نسلها از جهان رفتخ اندهخ بیرون آورده می



   

 

 

برهان قاطع و وامحی است هخ هدف از آیخ  لت عایشخپس ه   حضر

چون او نافرمان پدر و مادر نبود و بر هفر  ،مذهور حضرت عبدالرحمن نیست

 قرار درفت. بلکخ مسلمان شد و از یاران بردزیده رسو  اهر   ،نماند

آنگونخ هخ در آیخ  ،دیردبر میور هر هافر نافرمان والدین را درحکم آیخ مذه

 شود.ن میبعدی بیا

﴿                               

     ﴾(1). 

از میان  ،این دروه آن هسانی اند هخ وعده عذاب اداوند بر آنها محیق شد»

آیدخ ایشان از ها هر، از میان جدیان و انسانان دذشتخ اندهائی هخ پیش از ایشامت

 .«زیانکاران بودند
چدانچخ  ،درداندشد نابود میو دین اس   آنچخ را هخ قب  از آن انجا  می

 فرماید اداوند می

﴿          ﴾(2). 

ادر از هفرشان باز بیایدد آن  ،بخ هسانی هخ هفر ورزیده اند بگو ای پیامبر »

 .«ندشوب   انجا  داده اید بخشیده میچخ هخ ق
چون از جریان ناراحتی حضرت عبدالرحمن و رد بیعت یزید ابر   معاویخ

دوباره آن  شد برای حضرت عبدالرحمن صد هزار درهم فرستاد هخ ایشان 

 هردن یک درهم نیز ابا  )اودداری( ورزید.از قبو ها را بخ او بردرداند و درهم

دیری از فروشم؟ و بدابر هدارهوخ دنیا میآیا من دین اویش را بخ ع  و دفت

 ای از مکخ مکرمخ هجرت هرد.بیعت از مدیدخ بخ ناحیخ

 

 «وفات»

                                           
 .18سوره احیاف، آیخ  -(1)

 .38خ سوره انفا ، آی -(2)



   

 

 

شاش  در فاصالخ  « حبشای »ای بداا   آن چدان هخ دفتیم از مدیدخ مدوره باخ ناحیاخ  

پس از مدتی اقامت در آنجا شبی در اواب رحلت نماود   رفت، میلی مکخ مکرمخ

 اش را در قسمت پائین مکخ مکرمخ دفن هردند.هخ مرد  جدازه

چون از وفاتش ابر شد فاورا  باخ مکاخ مکرماخ بارای       لحضرت عایشخ صدییخ 

ادار زماان مارگ او      اش هدار قبرش ایستاد و فرمودزیارتش آمد و از غم جدایی

اش را از محا  ماردش مدتیا     دذاشاتم جداازه  هرد  و نمینمیحامر بود  دریخ 

هددد. و آنگاه با دو بیت از متمم بن نوبره هخ در مرثیخ برادرش مالک اوانده باود  

 نمودند. اندوهش را ابرازدرد و 

 ماااااااااني جيمماااااااا  برهاااااااا ا ك ااااااااد وك اااااااا
 مااان الااادهر حتاااى قيااال لااان متصااادعا

 

دفتاخ شاد هرداز از     خن همدت زمانی ما چون دو دانخ یک اوشیخ بودیم تا آ»

 .«شوندیکدیگر جدا نمی

 فلماااااااااااااا تفرق اااااااااااااا كااااااااااااااني ومالكاااااااااااااا
 لطااااول اجتمااااا  لاااام نبااااه ليلاااا  معااااا

 

از هم جدا شدیم دویاا یاک   پس از مصاحبت طوالنی آنگاه هخ من و مالک »

 .«هم نبوده ایمشب با

و قبرش را با چادری سایخ هرد و بخ مدیدخ مدوره دشات. حضارت عباداهلل بان     

را برداشت  هرد هخ چشمش بخ چادر افتاد فورا  آمد و آنجا عبور میاز آن عمر 

ااود داواه بار     هدد و این دفتخ حضرت عبداهلل و فرمود  او را عملش سایخ می

دادناد  فض  و برتری حضرت عبدالرحمن و پاهی او از آنچخ هخ باخ او نسابت مای   

 هست.

 اداوند از ایشان رامی باد و او را رامی بگرداند.

 .را از رهروان ایشان بگرداند، آمین و ما

 پایان



   

 

 

 حضرت ثابت بن قیس 
 

 سخدگوی پیامبر 

 تدها هسی هخ بعد از مرگ وصیت هرد و وصیتش اجرا  دردید.

 

 «نام و نسب»

 .نا   ثابت

 نا  پدر  قیس.

 سلسلخ نسب  ثابت بن قیس بن مالک بن امری الییس.

 جی.رزبیلخ  االنصاری اق

 عبدالرحمن.بوهدیت  ابومحمد یا ا

 

 «جایگاه»

آنچداان هاخ    ،دفتددمی ایشان سخدگوی انصار بود هخ بخ او سخدگوی پیامبر 

 حضارت ثابات    ر باود، مشاهو  حضرت حسان بن ثابت بخ شاعر رسو  اهر  

 سخدران فصیح و بلیعی بود.

یک آنچخ را مرد  جمع شدند و هر آمد و و آنگاه هخ وفد تمیم پیش پیامبر 

خدگوی آناان بلداد شاد و    مباهات آنها بود ذهار هارد. آنگااه سا    خار و هخ مایخ افت

برااسات. و آنچداان    رت ثابات  ن زیبایی بیاان هارد هاخ پاس از او حضا     سخدا

 هزده شادند و باخ او شاهر   بلیعی ایراد هرد هخ حامرین شاگفت  سخدرانی فصیح و

 آفا  دفتدد.

زمین آفریده  وی در پاسخ فرمود  ستایش پروردداری را سزاست هخ آسمانها 

علماش بار تماا  هائداات فرادیار و      او است هخ در آنجا بخ تدبیر اماور پردااتاخ و   

چیز از مدبع فضلش سرچشمخ درفتخ و بخ قادرتش ماا را فرماانروا قارار داد. و از     هر

هخ نهادی برتر دارد و از همخ راستگوتر  را بردزید میان بهترین مخلوقات پیامبر 

 از  هرد و او را امین مخلوقات دانست.و هتابش را بر او ن ،است

هاخ مارد  را بساوی ایماان باخ اداوناد دعاوت هداد و اویشااوندانش          تا این 

 )مهاجرین( هخ بهترین و نیکوهارترین افراد بشرند بخ او ایمان آوردند.



   

 

 

را قباو    و پس از آنان ماا انصاار اولاین هساانی هساتیم هاخ دعاوت پیاامبر         

وند وزیران رسو  او هستیم، بعاد از ایشاان شااعر    دین اداپس ما یاوران  هردیم،

 بلدد شد و چدد شعر اواند. تمیم اقرع بن حابس بدی

 تي ااااااااااااااا  كيمااااااااااااااا معاااااااااااااار  ف اااااااااااااال اأ
 ذا خالفوناااااااااا ع اااااااااد ذكااااااااار المكاااااااااارمإ
 نااااااا رنوس ال ااااااااس ماااااان كااااااال مع ااااااارأ
 رض الحجاااااار كااااادارمأن لاااااي  فاااااي أو 
 ن ل ااااااااا المربااااااااا  فاااااااااي كاااااااال غاااااااااارةأو 

 ئمرض التهااااااااااتكاااااااااون ب جاااااااااد أو باااااااااأ
 

آنگاه هخ در ذهر مباهات باا ماا    ،شما آمده ایم تا مرد  برتری ما را بداندد نزد»

هددد. براستی ما سران همخ مرد  هستیم و در سرزمین حجاز قبیلخ ماندد مخالفت می

چخ در سرزمین  ،در هر نبرد و حملخ ربع غدیمت از ما استی دار  و جود ندارد، بد

 .«نجد باشد و یا تهامخ

برااسات و او را جاواب    اس   حضرت حساان بان ثابات    پس از او شاعر 

 دادند.

 ب اااااااااااي دارم ال تف اااااااااااروا إن ف اااااااااااركم
 باااااااااال  ع ااااااااد ذكاااااااار المكااااااااارممعااااااااود و 

 انااااااااااااتمهبلااااااااااااتم علي ااااااااااااا تف اااااااااااارون و 
 خااااااااااااادمل ااااااااااااا خااااااااااااوٌل باااااااااااان   اااااااااااار و 

 
 شاود، فخرتان وقت ذهر مباهات برایتان وبا  میبدی دار  بخ اودتان مبالید هخ 

 هدید؟می پیش ما آمده اید و بر ما فخر

 هخ شما زیر دستان و اادمان ما هستید. و حاالن

شاان از شااعر ماا    دفتدد سخدگوی آنان از سخدگوی ما برتر اسات و شاعر پس 

 ماهرتر است.

 شان شلوغی شد هخ اداوند فرمود و صداها بلدد شد و در میان



   

 

 

﴿                  

        ﴾(1). 

دفتن باا  ز صدای پیامبر مکدید و ماندد سخنای مؤمدان صدای اود را بلددتر ا»

 الیدر حا  ،تان از باین بارود  از این هخ مبادا اعما  ،همدیگر با او بلدد سخن نگوئید

 .«دانیدهخ شما نمی
 

 «پرهیزگاری»

شخص بسیار متیی، پرهیزدار، راستگو و امین بودند. بدابر حدی ی هخ  ایشان 

 او را تعریف هردند و فرمودند  پیامبر  روایت هرده است، ابوهریره 

 «نعم الرجل  ابه بن قي  شماس»
 ﴿هااخ بااا شاادیدن ایاان آیااخ  ثاباات باان قاایس چااخ ماارد اااوبی اساات    

 ﴾ حتای هاخ وارد مداز      ،بسیار ترسید و فکر هرد اعمالش نابود شده اند

شد و در را بست و از ترس عذاب اداوند شروع بخ دریخ و فریاد نمود و تا مادت  

 چدد روز از اانخ بیرون نرفت.

فاورا  بخادمت پیاامبر     شخصی بخ دنبالش فرستادند، او را نیافت، چون پیامبر 

  .عرخ هرد ای  ای؟داشت هردهپرسیدند چرا اودت را در مدز  بازحامر شد

چاون   ،ترسام هاخ اعماالم ناابود شاوند     من آواز  بلدد اسات. و مای   رسو  ادا 

 اداوند فرمود 

﴿                    

        ﴾(2). 

ای مؤمدان صدای اود را بلددتر از صدای پیامبر مکدید و ماندد یکدیگر باا او  »

در حاالی هاخ شاما     ،تاان ناابود شاود   با صدای بلدد صحبت نکدید هخ مباادا اعماا   

 .«دانیدنمی
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و از آنان نیستی و در دنیا زنددی راحت مطملن باش هخ ت  فرمودند مبر پیا

 ﴿و آنگاه هخ آیخ  ،آیداواهی داشت و بخ آسانی بر تو مرگ می      

   ﴾(1). « همانا اداوند هیز متکبر معروری را دوست

 .«داردنمی
و را تا چدد ا دوباره بخ مدز  رفت و در را بست و شروع بخ دریخ هرد. پیامبر 

یدند چداد روز اسات   شخصی بخ سراغش فرستادند چون آمد پرسا  ،روزی ندیدند

 ی؟شوهخ پیدا نمی

 دفت  من زیبایی و سیادت قو  اود را دوست دار .

 ترسم هخ نکدد این تکبر است و اداوند متکبران را دوست ندارد.می

هدی و باخ  نددی میدر دنیا بخ راحتی ز ،تو از متکبران نیستی  فرمودند پیامبر 

یماماخ باخ شاهادت رساید و     شوی هخ در جد  رسی و وارد بهشت میشهادت می

 اواهد آمد. را ثابت هرد هخ در حیش پیامبر  صداقت نبوت

 شا اهلل تعالی نإ

 

 «صداقت و وفاداری»

عهاد   نمونخ بارز و هام  صداقت و وفاداری بود، و دفتارش راست و ثابت 

هارد و مانداد تماا  اصاحاب     نظری سخاوت مینمود و با بلددمانش را ایفا  میو پی

اا   و عادات اس می را آمواتخ و عم  بر نهج اس   را بر ااود الز    پیامبر 

طاا اسایر شاد. در زماان     یتی در جد  بعان بدست زبیار بان با  دانست. بدابر روامی

اش را انیشد موهای پیشها رسم بود هخ چون سرداری اسیر میجاهلیت بین عرب

ت ثابات را تراشایدند و   پس موهای پیشاانی حضار   ،هردندتراشیدند و آزاد میمی

 هخ شاعر سرود  آزاد هردند

 سااااااير فكك ااااااا بال ماااااانكااااام ماااااان أ
 وجاااااااااااا  ناصااااااااااااي  ك ااااااااااااا مواليهااااااااااااا
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اسیران بسیاری را بدون فدیخ با تراشیدن موهای پیشانی آزاد هردیم و ما سرور »

 .«آنان بودیم

 هردند. قریظخ را صادردستور هشتن همخ مردان یهود بدی و آنگاه هخ پیامبر 

او را  دراواست عفاو زبیار بان باطاا را نماود هاخ پیاامبر         حضرت ثابت 

بخشید، حضرت ثابت بخ زبیر دفت بخاطر احسانی هخ بر مان هارده باودی تاو را     

 آزاد هرد .

 هددد.های بزردوار این چدین رفتار میانسان ،دفت  بلخ

انساان بادون زن و فرزناد چگوناخ       زبیر بخ حضرت ثابت دفات  پس از آزادی

 هدد؟زنددی می

طلااب آزادی زن و فرزناادان او را هاارد هااخ   از پیااامبر  حضاارت ثاباات 

آنان را آزاد هردند و برای بار دو  زبیر دفت  انسان بدون ما  و سارمایخ   پیامبر

و او را هارد.  تیاماای اماوا     از پیاامبر   چگونخ زنددی هدد؟ حضرت ثابت 

اموالش را نیز تحوی  دادند. بعاد از آن زبیار ابار شاد هاخ هماخ اقاوا  و         پیامبر 

 دوستانش هشتخ شده اند.

شاود؟ مان بداابر    بدون یااران چگوناخ زناددی مای      دفت بخ حضرت ثابت 

 اواهم مرا بخ دوستان برسان.ا  میاحسانی هخ بر تو هرده

د مرا بخ دوستانم برسانی ،ا تما  شدهو طبق روایتی دفت  حمایت و ممانت شم

از روی  تا ایان هاخ بااآلاره حضارت ثابات       و زیاد اصرار هرد هخ مرا بکشید،

 اجبار او را هشت.

 

 

 «جهاد»

 نسبت بخ ثابت فرمودند  پیامبر 

ا، َتِعيشَ » َتلَ  َحِميد  ا، َوتا ق  خ لَ  َشِهيد   «الَج َّ َ  َوَتد 
رسای و وارد بهشات   بخ شاهادت مای   هدی وبا آسایش و سربلددی زنددی می»

 .«شویمی



   

 

 

با شادیدن ماهده شاهادت بسایار اوشاحا  شاد و همیشاخ در         حضرت ثابت 

 بودند. انتظار شهادت و رسیدن بخ رمای اداوند و م قات با پیامبر 

چاون   ،آور نیسات او زنددی را با سعادت و ساربلددی بپایاان رسااند و تعجاب    

 چدین فرمودند  پیامبر 

و  ،از دنیا بخ سوی رفیق اعلای رحلات نمودناد    شت تا این هخ پیامبر ایا  دذ

های بردزیدند. و قبیلخ را بخ جانشیدی پیامبر  مسلمانان حضرت ابوبکر صدیق 

لشاکر بزردای باخ     زیادی از اعراب مرتد شادند هاخ حضارت اباوبکر صادیق      

 در ایان  و حضارت ثابات    ،دسی  داشات  فرماندهی حضرت االد بن ولید 

العباادتی  و از ااویش رشاادت و جاوانمردی ااار      جهاد میدس شرهت هردند 

 نشان دادند.

دار حضارت ثابات پرچما    ،علیخ مسیلمخ هاذاب در این مبارزه مجاهدین اس   

و چون در میان دو لشکر جد  شدت درفت حضارت ثابات از    ،دروه انصار بود

 نظیری بجای دذاشت.اویش جوانمردی بی

او و حضرت سالم مولی  ،هددنشیدی میکر مسلمانان عیبآنگاه هخ دید هخ لش

 ماا در زماان پیاامبر      دفتداد  ،در هدار یکادیگر مشاعو  نبارد بودناد     حذیفخ 

 هردیم.ایدگونخ جهاد نمی

عطر استعما  نمود و هفدهایش را پوشید و باا صادای بلداد فریااد بارآورد هاخ       

کر مسالمانان  شا از عما  ل  دویداد بیازار هساتیم و   مای اداوند از آنچخ هخ مرتدین 

 هدم.میاواهی معذرت

 

 

 

 «شهادت»

ار مهااجرین،  دبار علام  پرچمدار انصار و حضارت ساالم    حضرت ثابت 

دو هماراه شادند و دو هاناا  حفار هردناد و تاا نصاف اودشاان را در اااک          هر

و چون حملخ شروع شد دفااع   ،پوشاندند هخ هدگا  حملخ دشمن بخ عیب برنگردند

دو باخ  نمودناد تاا ایان هاخ هار     رد تشاویق مای  مانان را بخ استیامت و نبهردند و مسل



   

 

 

هاخ تاا اباد بار      هخ را با اون پاهشان رنگاین هردناد  و میدان معر ،شهادت رسیدند

 شهادت و جوانمردی آنان دواهی دهد.

 و اداوند نسبت بخ شهدا  فرموده است.

﴿              

﴾(1). 

در نزد  ،هسانی هخ در راه ادا هشتخ شدند مرده مپددارید بلکخ زنده اند»

 .«شودپرورددارشان روزی داده می
 

 «صیتاجراء و»

ماردی   امخ بخ درجخ رفیع شهادت نای  دشت،در سرزمین یم حضرت ثابت 

فکار هارد    قیمت بر تن دارد،دید زره آهدی دران ،ارش دذشتمسلمانان از هد زا

 لذا آن را درفت. ،برداشتن این زره برایش درست است

تاو را وصایت     دفات در ااواب یکای از مسالمانان آماد و      حضرت ثابت 

 را اواب نپدداری و از اجرایش فراموش نشوی. هخ آن هدممی

مانان زره مارا از تادم   این هخ دیاروز چاون باخ شاهادت رساید  ماردی از مسال       

ه مرا در زیار دیا    رز ،او در آار لشکر قرار دارد و اسبی سرهش دارد ،درآورد

 روی آن پاالن شتر را نهاده است. دذاشتخ و بر

را از او پاس بگیارد. و چاون باخ مدیداخ       بگو تاا آن  پیش حضرت االد  برو

یان اسات   بر مان ایدیادر د   حضرت ابوبکر صدیق بروید و بگوئیدرسیدند ادمت 

 آنها را ادا  هدید و ف ن و ف ن برده من آزاد است.

آن شخص چون از اواب بیدار شد فورا  ادمت فرمانده لشکر حضرت االاد  

 اوابش را تعریف هرد. بن ولید 

و چون آنجا رسید همان  ،زره را بیاورد شخصی را فرستاد تا حضرت االد 

یروزمددانخ بخ مدیدخ مدوره بردشاتدد آن  و آنگاه هخ مسلمانان پ ها را دریافت،نشانی
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فرمودناد  ااواب    ،تعریف هارد  شخص اوابش را برای حضرت صدیق اهبر 

 را اجرا  هردند. درستی است و وصیت حضرت ثابت 

تدها هسی است هخ بعد از مارگ وصایت    حضرت ثابت   و مسلمانان دفتدد

 هرد، وصیتش اجرا  شد.

 بگرداند امیو او را ر باد رامی اداوند از او

 و در بهشت برین جای بدهد.

 «آمین»

 نپایا


