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  مقدمه مترجم
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  ].29[فتح: 

فرستاده خدا است، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و ) ص(محمد «

به يكديگر دلسوز و مهـربان اند. ايشان را در حال ركوع و سجده سرسخت، و نسبت 

طلبند و نشانه ايشان بر اثر  جويند و رضاي او را مي بيني. آنان همواره فضل خدا را مي مي

و بزرگان  ء، اولياء. شكي نيست كه داستانهاي انبيا»سجده در پيشانيهاي ايشان نمايان است

  باشد. دادن بهترين سرمشق در زندگي مي براي جامعه بشريت جهت الگو قرار

در مورد  صرسول اكرم  و اصحاب بزرگوارش. صمخصوصاً زندگي رسول اكرم 

  .»مُتيداهَت ميُتداقَت مِهيأَِب ومِجالنُّي َكحاِبصأَ« فرمايد: اصحابش مي
  .»ياران من مانند ستارگان اند كه به هر كدامشان اقتدا كنيد، هدايت خواهيد شد«

دهد؟ بكدامين  اي بزرگ مي به پيروان اصحاب چنين مژده صبراستي چرا رسول اكرم 

عمل اينچنين مورد لطف و محبت استاد قرار گرفته اند؟ آيا در دنيا معلمي را سراغ داريد 

  كه اينگونه به شاگردانش اطمينان و اعتماد كامل داشته باشد؟

ترين  نيز فداكارترين و از خود گذشتهيقيناً اگر استاد بهترين استاد است، شاگردان 

باشند، شاگرداني كه هنگام مرگ وقتي دشمن خواست آنان را به پاي  شاگردان دنيا مي

اعدام شود و تو  ص پرسد آيا حاضر هستي بجاي تو محمد ببرد از يكي مي ،چوبه دار

انجا دهد: بخدا قسم اعدام بجاي خود دوست ندارم در هم نجات حاصل كني؟ او جواب مي

  نشسته اند خاري به پاي وي فرو رود. ص كه رسول خدا

از آنان  صشاگرداني از خود گذشته كه قبل از جنگ بدر رسول خدا  !آري

خواهم با اين لشكر كفر كه با ما قصد جنگ دارند، بجنگم شما چه  پرسد: مي مي

ريزد  ميشود در حالي كه اشك  گوييد؟ يكي از آنان بعنوان نماينده همه بلند مي مي
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هستيم وقتي كه به امت  �پرسي؟ مگر ما اصحاب موسي   گويد: يا رسول اهللا از ما مي مي

بيائيد به جنگ عمالقه برويم، آنان جواب دادند، شما  برويد و با آنان  بجنگيد  :خود گفت

 ما اينجا نشسته هستيم.  بخدا قسم اگر به ما بگوئيد خود را در دريا و آتش بيندازيد، ما خود

  اندازيم. را مي

 كردند و نداي خود را ياريشاگرداني كه با مال و جان خود معلم دلسوز  !آري

  را سر دادند. )١(»ولَست أُبالى حني أُقْتلُ مسلما«

علي بن  صكتاب حاضر سيره ستارگان درخشان و تربيت شدگان مكتب رسول اهللا 

 اي شانزده شماره از مجموعه � بن زيد ابي طالب، اسامه بن زيد، زيد بن ثابت، سعيد

مي باشد. بنده به فضل و توفيق خداوند ) ص واناني پيرامون پيامبر(ج »شباب حول الرسول«

  ام كه بزودي چاپ و منتشر خواهد شد. تمامي شانزده جلد را ترجمه نموده

در پايان از عموم خوانندگان محترم درخواست دارم تا حقير را از پيشنهادات و 

  اهنماييهاي خويش بهرمند نموده و در دعاهايشان فراموش نكنند.ر

  

  1380بهمن ماه 

  )عفا اهللا عنها(ام عزيز الرحمن ـ ن مالزده 

                                                           
  .»ندارم از مردن از اينكه مسلمان كشته شومباك «يعني:  -1



   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  س علي بن ابي طالب

 صدر سن ده سالگي به اسالم گرايش پيدا كرد و هنگامي كه پيامبر  �حضرت علي 

  د.ساله بو ٣٣رحلت فرمودند 

  

  :نسب او
او ابوالحسن علي بن عبد مناف و كنيه عبدمناف ابوطالب ابن عبدالمطلب بن هاشم بود 

مادرش بنت اسد بن هاشم بود. و از جانب پدر و مادر قريشي و از همه برادرانش كوچكتر 

برايم  صفرمود: نسبت خويشاوندي رسول اكرم  اش ابوالحسن و ابوتراب بود، مي و كنيه

آموخته  صين من دين اوست هر كس از من چيزي بياموزد گويا از رسول كافي است، د

سال قبل از  ٢٣است. هنگام تولّد، مادرش او را حيدر نام نهاد و حيدر يعني شير. وي 

  سال قبل از بعثت در خانه كعبه از مادر متولّد شد. ١٠هجرت و 

  

  :پرورش او
ان، و او را در كنار پسرانش بسيار مهرب صاش محمد  ابوطالب نسبت به برادرزاده

كرد تا وي احساس يتيمي نكند. او مردي فقير و تهيدست بود. هنگام جواني  سرپرستي مي

دست وفاداري را به طرف عمويش دراز كرد تا بدين طريق نيكي هاي  صرسول خدا 

وي را جبران نمايد بنابراين سرپرستي و نفقه يكي از پسرانش را بعهده گرفت و آن پسر 

پاكي و امانت داري و استقامت  صبود كه در خانة رسول خدا  صان حضرت علي هم

اي بود و هرگز به جاهليت و بت پرستي  را آموخت. او داراي اخالق و صفات بر جسته

  گويند. مي »علي كرم اهللا وجهه«آغشته نشده بود و به همين علت وي را   
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        :س اسالم آوردن علي

درنگ اسالم  بدون تأخير و ل امبري حضرت خديجهبعد از رسيدن پيامبر به پي

خواندند،  را در حالي كه نماز مي  لو خديجه  ص پيامبر � آورد. روزي حضرت علي

جواب دادند: دين خدا است  ص كنيد، رسول خدا ديد و از وي سؤال كرد چه كار مي

  ت.كه خداوند آن را براي خود برگزيده و به خاطر آن پيامبران را برگزيده اس

دهم و اين كه از بتها و شريك گرفتن  اي علي، تو را به عبادت خداي يگانه دعوت مي

حضرت علي بدون درنگ اسالم آورد و اسالمش  ،به ذات اهللا اظهار برائت و بيزاري كني

در بطن نخله مشغول نماز بود كه ابوطالب  صرا پنهان كرد تا اينكه روزي با رسول خدا 

كني؟ رسول خدا  برادرزاده ام چه كار مي :را در آن حال ديد پرسيد آنان را ديد وقتي آنان

را نيز از اسالم  �بينم علي  در كار شما اشكالي نمي :وي را به اسالم دعوت داد گفت ص

  باز نداشت.

  

        ::::س ازدواج حضرت علي

بود. در عنفوان جواني با رسول  صپرورش يافته دست رسول اكرم  سحضرت علي 

به  صيمان أخوت و برادري را بستند و بعد نزد رسول خدا هجرت و پ صاكرم 

وي را به دامادي پذيرفتند و با حضرت  صرفتند پيامبر  لخواستگاري حضرت فاطمه 

سال نداشت در حالي كه حضرت  ١٥فاطمه هنگام ازدواج بيش از  ،فاطمه ازدواج كردند

حسين  �نامهاي حسن  سال سن داشتند. حاصل اين ازدواج ميمون سه پسر به ٢٥ �علي 

  بود.  بو دو دختر به نامهاي زينب و ام كلثوم  �و محسن  �

در قيد حيات بودند حضرت علي همسري برنگزيدند و با زني ديگر  لتا فاطمه 

  ازدواج نكرد.

در سال يازدهم هجري وفات نمودند و بعد از وفات وي،   لو حضرت فاطمه 

پسر بود  ٨دختر و  ١٥ه حاصل اين ازدواجها زن ديگر ازدواج كردند ك ٩حضرت علي با 

  پسر داشتند. ١١دختر و  ١٧ �كه در مجموع حضرت علي 
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  :با همسران و فرزندان س نيكي و خوش رفتاري حضرت علي 
امام در مجموع ده همسر داشتند كه در مدت زمان نزديك به چهل سال يكي پس از 

يش از يك همسر را در نكاح داشتند ديگري با آنان ازدواج كردند و گاهي در يك زمان ب

كردند و  با همگي خوش رفتار و مهربان بودند و دربارة زنان به نيكي وصيت مي

فرمودند: زنان را اگر چه معززترين افراد و حاكمان شما را ناسزا گويند، اذيت نكنيد  مي

كرد  يزيرا آنان از لحاظ نفس، عقل، و توان ضعيف اند. همواره احساس خوشي و نشاط م

فرمود: براي پسر به گردن پدر  كردند و مي  هنگام راه رفتن پسرانش  در كنار او حركت مي

حق پدر بر پسر اين است كه از او در هر كاري  ،و براي پدر به گردن پسر حقي وجود دارد

و حق فرزند بر پدر اين است كه نام نيكي  ،اطاعت كند مگر در نافرماني خداوند سبحانه

نتخاب نمايد و او را ادب و قرآن بياموزد. در تربيت فرزندان بسيار زيرك و هشيار براي او ا

داد در يك  بود فرزندانش را به مشورت كردن حتي در كارهاي خصوصي اجازه مي

  فرمود:  �روايت آمده است كه روزي به فرزندش امام حسن 

شوي  روزي كشته مي به تو  امر كردم نافرماني كردي به سبب اين گناه كه انجام دادي

اين در حالي است كه هيچ كس تو را ياري نخواهد كرد. سؤال كرد: به چه كاري مرا 

  امركردي كه اطاعت نكردم؟

محاصره شد به تو امر كردم كه از مدينه خارج  �فرمود: روزي كه حضرت عثمان 

مود: اي شود تو در مدينه نباشي، دوباره فر شهيد مي �شوي بخاطر اين كه وقتي عثمان 

  پسرم بخدا سوگند ما نيز محاصره خواهيم شد همچنان كه او محاصره شد.

  

  :در شب هجرت ص به جاي حضرت رسول سخوابيدن حضرت علي 
 صاي يك جوان قوي در قتل رسول  همه قبايل مشرك تصميم گرفتند تا از هر قبيله

اشته باشند و حضور د صمشاركت داشته باشد تا بدين طريق همه قبايل در قتل رسول 

خون او بين همه قبايل تقسيم گردد تا فاميل پيامبر يعني بني هاشم توانايي مقابله و انتقام با 

را امر كردند در  سحضرت علي  صهمه آنها را نداشته باشند. حضرت رسول اكرم 
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دم او را به بازگرداندن  امانتهاي مر مردم متوجه رفتن پيامبر نشوند و رختخواب او بخوابد تا

از ميان محاصره   صبودند، سفارش نمودند و خود آن حضرت  صاكرم  كه نزد رسول

نابينا و كور  صاش خارج شد و خداوند چشمانشان را از ديدن رسول  كنندگان از خانه

  ساخت.

  

  :به طرف مدينه هجرت حضرت علي
به  صروايت مي كند كه رسول  �به نقل از حضرت علي  س حضرت ابن سعد

هاي  ت به طرف مدينه به من امر فرمود: كه بعد از رفتن او در مكه بمانم و امانتهنگام هجر

مردم را كه نزد آن حضرت به امانت گذاشته بودند به صاحبانشان بازگردانم، به علت امانت 

  گفتند. مي صبودكه وي را محمد امين  صداري پيامبر 

ز بدون هيچ گونه ترسي در من به طور آشكارا به مدت سه رو صبعد از هجرت پيامبر 

مكّه ماندم حتّي يك روز هم پنهان نشدم پس از برگرداندن امانتها به صاحبانشان از مكّه 

  رفتم. رفته بودند صخارج گشتم و از همان راهي كه رسول اكرم 

  

نماز  ����حضرت علي  متيالبراي تندرستي و س صرسول اهللا

  :خواندند مي
رفتم به محض  صدرد شديدي شدم نزد پيامبر  فرمود: روزي مبتال به �حضرت علي 

اينكه مرا ديد تكاني خورد و مرا در جاي خودش نشاند و خودش ايستاد و شروع به نماز 

خواندن كرد در حالي كه يك طرف لباسش را روي من انداخت بعد از تمام شدن نماز 

چ چيزي براي فرمود: پسر ابوطالب حاال خوب شدي و هيچ ناراحتي نداري؟ از خداوند هي

خواستم و هيچ چيز از خداوند سؤال  خود نخواستم مگر اين كه همان چيز را براي تو نيز مي

كرد بجز اين سؤال كه گفته شد بعد از تو پيامبري نخواهد  كردم مگر اين كه اجابت مي نمي

مي فرمايد : من از جاي خود بلند شدم و چنان حس كردم كه  �حضرت علي  ،آمد

  دردم از بين رفت. صنشدم به بركت دعاي رسول هرگز بيمار 
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  :س در زمان خالفت ابوبكر سحضرت علي 
ايستاده بود و از مشاوره به  �او در جنگ عليه مرتدين در كنار حضرت ابوبكر صديق 

را بسيار دوست داشت و دربارة  �كرد و حضرت ابوبكر صديق  سود مسلمين دريغ نمي

امر كردند تا به جاي او براي مردم  امامت كند و  � به ابوبكر صفرمود: رسول  وي مي

در  صمان از كسي كه پيامبر  فرمود: ما در امور دنياي من در آن وقت آنجا بودم كه مي

نسبت به  صامور دين ما از او راضي بود، راضي هستيم اين محبتي كه ياران پيامبر 

شده بود. حضرت انس بن  كاشتهدر دلهاي آنها  صهمديگر داشتند، از زمان رسول خدا 

در مسجد نشسته بودند و اصحاب در اطراف  صفرمايند: روزي رسول خدا  مي � مالك

وارد مسجد شده و سالم عرض كرد و ايستاد و به  �او حلقه زده بودند كه حضرت علي 

به طرف  صكرد تا اين كه جايي براي نشستن پيدا كند. حضرت رسول  اطراف نگاه مي

كه كنار  �دهد حضرت ابوبكر  ريستند كه كدام يك به وي جاي ميچهره يارانش نگ

لحسن ادر سمت راست نشسته بود از جايش تكان خوردند و فرمودند: ابو صرسول خدا 

نشست در چهره مبارك  �و ابوبكر  ص آمد و در ميان پيامبر � بيا اينجا. حضرت علي

آن فرمود: ارزش فضيلت  خوشحالي و سرور را مشاهده كرديم پيامبر بعد از صرسول 

  دانند. بزرگان را اهل فضل مي

  

  :در غزوه روم س ربه ابوبك سنظر دادن حضرت علي 
قصد رفتن به سرزمين روم را داشتند و به همين علت اصحاب را  �حضرت ابوبكر 

جمع كردند و در اين مورد از آنان نظر سنجي كرد ابتدا بزرگان صحابه نظرات خويش را 

فرمود: ديدگاه من اين است كه اگر شخصاً به طرف روم  �حضرت علي ارائه دادند 

شد.  حركت كني يا اين كه لشكر را براي نبرد به آنجا روانه كني ان شاء اهللا پيروز خواهي

خداوند به تو بشارت دهد تو از  �خوشحال شد و فرمود: اي علي  �حضرت ابوبكر 

شنيدم كه فرمود: هميشه اين دين  صدا داني؟ جواب داد: من از رسول خ كجا دين را مي

براي كسي كه جانشين و خليفه اميني داشته باشد غالب است تا اين كه دين استوار و اهل 

  آن غالب شوند.
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) برتر بر (ابوبكر، عمبر شيخين  نپذيرفتن ديدگاه شخصي كه وي را

  :دانست مي
دهد  برتري مي ب خبر دادند كه ابن سبا او را بر ابوبكر و عمر �به حضرت علي 

حضرت بسيار ناراحت شد و تصميم به كشتن وي گرفت اما مردم با او صحبت كردند تا از 

كنم او زندگي نكند  قتل وي صرفنظر كند. فرمود: پس در شهري كه من در آن زندگي مي

  و بعد او را به شام تبعيد كرد.

  

  :ب و عثمان بيعت كردن او با حضرت عمر
نيز بيعت كرد و او را  �بيعت كرد با حضرت عمر  �بوبكر همچنان كه با حضرت ا

 �به دامادي خود پذيرفت. و دخترش ام كلثوم را به ازدواج وي درآورد. حضرت عمر 

خواست تا در مدينه  حضرت علي را دوست داشت و هنگام مسافرت و غيبتش از وي مي

رد و نسبت به ايشان بيعت ك �با عثمان  �جانشين او باشد و بعد از شهادت حضرت عمر 

با دو فرزندش امام حسن و حسين  �خيرخواه و هنگام فتنه شورشيان عليه حضرت عثمان  

به ياري وي پرداختند و هنگام درخواست مشاوره نظريه و ديدگاه خود را آشكارا  ب

بزرگان صحابه اين مصيبت را فاجعة  � داشت و هنگام محاصره حضرت عثمان اظهار مي

  انستند و مسلمانان بدون خليفه همانند گوسفندان بدون چوپان بودند.د دردآوري مي

پيدا كردن شخصي كه در امر خالفت توانمند باشد و نيز آن را بعد از شهادت عثمان 

 � ري كه به بزرگان صحابه حضرت عليقبول نمايد براي مردم سهل و آسان نبود بطو �

و  ا همگي از پذيرش آن سرباز زدندمپيشنهاد خالفت را دادند ا �و زبير  �و طلحه 

صحابه شهادت خليفه و اميرالمؤمنين براي مسلمانان بسيار سخت و مشكل بود به همين دليل 

امر خالفت را بپذيرد زيرا كسي ديگر شايستگي و  � اصرار ورزيدند تا حضرت علي

به مجبور  � ل پافشاري زياد سرانجام حضرت عليصالحيت اين امر را نداشت به دلي

را پس از  �پذيرش امر خالفت شد و به وسيله بيعت عمومي مسلمانان، حضرت علي 

  به عنوان خليفه مسلمين انتخاب نمودند. �شهادت حضرت عثمان 



  13                    ياران جوان پيامبر

  

  :صفات جسمي او
چهره مباركش گندمگون و چشمانش بزرگ و موهايش پرپشت بودند قد مباركش 

رنگ موي استفاده نكردند صورتش كوتاه بود در سن پيري موهايش سفيد شدند اما از 

  بسيار زيبا و همواره در حال تبسم بودند.

  

   :س شجاعت حضرت علي
  آمدند و اين اشعار را سرودند: لدر جنگ احد به نزد حضرت فاطمه 

  اي فاطمه شمشيرم را كه هيچ عيبي ندارد بده

  من فردي پست و ترسو نيستم                                     

  ام به عمرم كه من در مورد كمك و ياري احمد آزموده شدهسوگند 

  و هم در مورد رضايت پروردگاري كه به امور بندگان داناست

  شوند. محسوب مي �ت از ارزنده ترين اشعار امام علي  اين دو بي

  

  :كشتن عمرو بن عبدود العامري
در  صيكي از قهرمانان بني عامر توانست كه از خندقي كه حضرت رسول اكرم 

جنگ خندق حفر كرده بود عبور كند و شروع به مبارزه طلبيدن كرد در حالي كه تا دندان 

فرمود: اي رسول  صصداي او را شنيد به رسول خدا  �مسلح بود وقتي حضرت علي 

فرمود: او عمرو است سرجايت بنشين.  ص من اهل مبارزه با او هستم پيامبر صخدا 

كرار كرد مسلمانان با خود به رايزني پرداختند كه چه عمرو دوباره حرف قبلي خود را ت

كنيد هر  كسي با او مبارزه كند. عمرو گفت: به من خبر دهيد بهشتي كه شما گمان مي

دو مرتبه درخواستش را  � شود كجاست؟ حضرت علي كسي كشته شود وارد آن مي

جواب  �علي دوباره جواب داد او عمرو است، تا اين كه حضرت  صتكرار كرد پيامبر 

به او اجازه مبارزه داد حضرت  صكنم پيامبر  داد اگر چه عمرو هم باشد با او مبارزه مي

  به طرف عمرو رفته و اين اشعار را با كمال فصاحت و بالغت سرودند: �علي 

  به مبارزه ات آمدم عجله كن  
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  اجابت كننده صدايت شخص ناتوان وترسويي نيست        

  هدف و آگاهي، آمده ام به مقابله با تو با

  و وسيله نجات هر انسان موفق راستگويي است                   

  اميدوارم با آمدنم نوحة عزا بر تو خوانده شود

  اي آشكارا كه ياد آن در تاريخ جنگها باقي خواهد ماند با ضربه 

اي كه هيچ كس تو را به دو صفت خوب  به عمرو گفت: تو گفته �بعد حضرت علي 

كني عمرو گفت: آري.  كند مگر اينكه تو يكي از آن دو صفت را قبول مي ت نميدعو

پاسخ داد من نيازي به آن  ،كنم حضرت علي فرمود: تو را به طرف اهللا و رسولش دعوت مي

خوانم عمرو گفت: از عموهايت كساني بزرگتر از  ندارم فرمود: پس تو را به مبارزه فرا مي

فرمود: ولي من تمايل  �خواهم تو را بكشم. حضرت علي  مياي ن تو هستند تو هنوز بچه

ي بود از غالف كشتن تو را دارم. عمرو عصباني شد و شمشيرش را كه گويي شعله آتش

با سپر  �رفته و با شمشير باالي سرش قرار گرفت، حضرت علي  � كشيد و به طرف علي

شير به سر او اصابت كرد و روبروي او ايستاد، اما چون سپر از پوست بود پاره شد و شم

زخمي شد با ريسماني كه باالي گردنش بود به عمرو حمله كرد بر اثر اين حمله عمرو افتاد 

شدند و  �و صداي تكبير مسلمانان در منطقه پيچيد و همه متوجه پيروزي حضرت علي 

  عمرو را كشته است. �دانستند كه حضرت علي 

  ست:حضرت علي در اين باره دو بيت سروده ا

  كرد  او بعلّت بي خردي سنگها را عبادت مي      

  پرستم و من به دليل خردمندي رب محمد را مي

  اي گروه و جماعت، خداوند را رها كننده نصرت من و پيامبرش نپنداريد.      

شجاعت او همراه با چندين خصلت بود كه زيبايي آن را چند برابر مي ساخت. اول:  

ساخت. دوم  دفاع از حق بود كه او را بر ظلم و سركشي چيره مي اين كه شجاعتش بخاطر

اين كه تا زماني كه راه و گريزي وجود داشت هرگز آغازگر جنگ نبود به فرزندش امام 

فرمود: فرزندم هرگز آغازگر جنگ مباش و دعوتگر آن نيز مباش اگر به آن  مي سحسن
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به جنگ ياغي و سركش است و  فرا خوانده شدي آن وقت اجابت كن زيرا دعوت دهنده

شود، خيلي شجاع و دلير بود به يارانش سفارش  شود و هالك مي ياغي به زمين زده مي

كرد كه فراري و زخمي را در ميدان جنگ به قتل نرسانيد و كشف ستر كسي را نكيند،  مي

  ها را ويران و اموال را غارت نكنيد. خانه

  

  :قدرت و توانايي او
 …ريضي داشتند كه داراي استخوانهاي قوي و نيرومندي بودندهاي پهن و ع شانه

  عضالت و كف دستانش كلفت و قوي بودند. هنگام مبارزه با سرعت و شتاب حركت 

كرد بقدري نيرومند و قوي بودند كه يك اسب و سوارش  كردند به هيچ جا توجه نمي مي

توانست  گرفت او  نمي را مي چسباند و اگر دست كسي را به تنهايي بلند كرده و به زمين مي

زد و گاهي درب  گرفت مگر اينكه او را به زمين مي حركت كند با هيچ كس كشتي نمي

داشت كه يك گروه قوي از برداشتن آن عاجز بود و به موقع  بزرگي را به تنهايي بر مي

  پريد. مبارزه چنان فرياد مي زد كه قلب انسانهاي شجاع بر اثر آن مي

  

   :سی لحضرت عتواضع 
پرورش يافته بود فردي متواضع و به دور از كبر و غرور بود  صوي كه در خانه پيامبر 

بود كه هنگام  صكرد سربازي از سربازان محمد  همدردي و غم خواري مي ءبا فقرا

كرد و  شد و هنگام صلح براي مخارج خانواده اش كار مي جنگ مال غنيمت به او داده مي

كرد و  شد در آن زياد تالش مي و اگر ساختن گلي به وي سپرده مينمود  هزينه دريافت مي

گرفت. در زمان خالفتش مردي وي را ديد كه كوله باري  در برابر آن شانزده خرما مزد مي

خرما بدوش گرفته. گفت: اي اميرالمؤمنين اجازه فرمائيد تا آن را حمل نمايم. گفت: نه 

كرد و به  بدوش گيرم. گمشده را راهنمايي ميابوعيال اين حق من است كه بايد آن را 

نمود  كرد و مردم را دستور به خوش رفتاري در معامله مي نيازمندان و بيچارگان كمك مي

y7 + كرد و اين آية كريمه را تالوت مي ù= Ï? â‘#¤$!$# äοt�ÅzFψ $# $yγè= yèøgwΥ tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ #vθè= ãæ ’ Îû 
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 »كه در روي زمين قصد سركشي و فساد ندارند و سرانجام خوب از آن پرهيزكاران است

كرد كه كيل و وزن را  كامل كنيد و در گوشت پف نكنيد،  و به فروشندگان سفارش مي

  برد. فروشد اما بركت را از بين مي كاال را مي اجناس را بدون قسم بفروشيد زيرا قسم

  

  :سی زهد و خداترسي حضرت عل
اي كه  به جواني رسيده بود بيش از چند لقمه صاو بر اساس روش تربيت رسول اكرم 

خورد، اگر نفسش از نعمتهاي  كمرش راست بشود و براي عبادت توانايي داشته باشد نمي

داد و حصه كامل آن را براي  اك اندكي به آن ميكرد، از راه حالل و پ دنيا طلب مي

كرد. در دنيا مانند مسافر و راه گذري يا سواري كه زير سايه درخت  آخرت ذخيره مي

كرد، و به جهاد  كرد، در كمال سادگي زندگي مي رفت، زندگي مي نشست و بعد مي مي

وده به ايشان تقديم شد رفت تا دنيا او را فريب ندهد يك مرتبه مقداري حلوا از نوع فال مي

به حلوا نگاه كرد و گفت: تو بويت دلپذير و طعمت خوب است ولي من دوست ندارم 

نفسم  را به چيزي كه عادت ندارد عادت بدهم. لباسهاي خشن و كلفت كه گاهي آنها را 

روزي از خانه در حالي كه پيراهن و شلواري پيوند خورده به تن  ،پوشيد زد مي پينه مي

ارج شد از وي سؤال شد: كه چرا چنين لباسي پوشيده اي؟ جواب داد: بخاطر اين داشت خ

كند و باعث خشوع در قلب و اين سنت مؤمن است، و سبب  كه انسان را از تكبر بدور مي

توانستند كه لباسهاي با ارزشي  مي � گردد. حضرت علي زيادتي خشوع در نماز مي

ترسيد و نفسش را از  يستادن در جلوي پروردگار ميبپوشند كه سبب تكبر هم نباشد اما از ا

  داشت تا بهشت جاويدان و سعادت هميشگي نصيب او گردد. خواهشات باز مي

سبب شد كه او روزي سوار اسب شده و در حالي كه  صتربيت عالي رسول خدا 

  پاهايش آويزان بود چنين گفت: من دنيا را اهانت كردم.
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آب نوشيد دستش را به شكمش زد و فرمود: يك مرتبه خرماي خشك خورد سپس 

كند و اين بيت را  كسي كه در شكمش آتش داخل كند خداوند او را از خود دور مي

  سرود كه ترجمه اش به زبان فارسي چنين است:

  ات آنچه خواهش دارند بدهي آنها به نهايت بدي رسيده اند اگر به شكم و شرم گاه

لت پيوند زدن لباست چيست؟ فرمود: به سبب آن اي اميرالمؤمنين ع :به او گفته شد

  كند. قلب خاشع مي شود و مؤمن به آن اقتدا مي

  

   :سی امانتداري حضرت عل
دانست كه خداوند وي را درباره رعيتش سؤال خواهد كرد بهمين علت حق  او مي

 داد زيرا كه در خورد و به كسي چيزي كه مستحق آن نبود نمي كرد و نمي كسي را كم نمي

  خورد. اين صورت او حق ديگري را مي

به كوفه آمد  �روايت شده است كه برادرش عقيل بدهكار بود، خدمت حضرت علي 

 � است تا او را ياري كند، حضرت عليو از بدهي خود شكايت داشت و از وي خو

كنم تا حقوقم را كه مبلغ چهل هزار  جواب داد اكنون نزدم چيزي نيست ولي من صبر مي

  ت به من بدهند آنگاه آن را به تو مي دهم. درهم اس

اندازي  دهي و به تأخير مي عقيل جواب داد بيت المال در دست توست و تو مرا پاس مي

كني تا اموال مسلمانان را به تو  تا حقوق تو را بدهند. امام جواب داد: آيا تو مرا امر مي

  بدهم، در حالي كه آنان مرا امين خود قرار داده اند.

  

   :سی ل حضرت علعد
هميشه  ،او مردي عادل، عاليقدر و فقيه و دانا بود و در حكم و فتوا ضرب المثل بود

كرد و مي دانست كه عدالت در ميزان خداوند قرار دارد، كسي  عدالت را در حكم اجرا مي

 كه در آن خواهشات را داخل كند ظلم و تجاوز كرده است و از حد شريعت الهي پيامبر

  ه است.خارج شد ص



  � حضرت علي    18
 

    

در روايت آمده است كه دو زن يكي عرب اصيل و ديگري كنيزي بود، خدمت امام 

درهم داد  ٤٠به هر يكي از آنان  �آمدند تا عطا و سهمية شان را از او بگيرند امام  �

زماني كه كنيز رفت زن عرب پيش امام آمده گفت: سهمية مرا به اندازة سهميه كنيز 

جواب داد: من در كتاب خداوند  �هستم و او كنيز، امام دهي در حالي كه من عرب  مي

 �بر فرزندان اسحاق  � عزوجل نگاه كردم در آن فضيلتي براي فرزندان اسماعيل 

  نيافتم.

  

  :توكل او بر اهللا تعالي
شب هنگام از خانه  �كند كه حضرت علي ابن ابي طالب  يحيي بن مره روايت مي

خواند ما هم رفتيم تا از او حراست كنيم، وقتي  فل ميخارج مي شد و به مسجد رفته نماز ن

نمازش را به اتمام رسانيد نزد ما آمد و سؤال كرد چرا اينجا نشسته ايد؟ جواب داديم: از تو 

دهيد يا از اهل زمين، جواب  كنيم. فرمود: آيا از اهل آسمان برايم نگهباني مي پاسداري مي

شود تا در آسمان فيصله آن  اي كرده نمي يچ فيصلهداديم: از اهل زمين. فرمود: در زمين ه

نشده باشد، هيچ انساني نيست مگر اينكه دو فرشته بر او گماشته شده اند تا از او حفاظت 

  گذارند. كنند تا زماني كه تقدير او بيايد وقتي تقديرش آمد او را با تقديرش تنها مي

  

   :سم شهادت اما
جانب اهللا سپري از بالها وجود دارد كه هر گاه فرمود: براي من از  مي �حضرت علي 

  شود. اجل من فرا رسد اين سپر از من دور كرده مي

كردند و سپر محكم اهللا هميشه  او در جواني و پيري به كثرت در جهاد شركت مي

در تمامي غزوات  صاي از او دور نمي شد، در زمان حيات رسول اهللا  محافظ او بود لحظه

او را جانشين خود در مدينه قرار داده بود، حضور  صتبوك كه پيامبر و جهاد بجز غزوه 

براي قصاص قاتالن حضرت  ش تمام اصحاب �داشت، در جريان شهادت حضرت عثمان 

اتفاق نظر داشتند و درست هنگامي كه ضروري بود تا از قاتلين انتقام گرفته  �عثمان  
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صاً به هنگام خالفت رسيدن شخ �حضرت عايشه و طلحه و زبير  ،شود متفرق شدند

خواست در اين مورد كمي  مي �حضرت علي  ،خواستار قصاص شدند �حضرت علي 

اي كه آتش فتنه را خاموش سازد راه عالج آن  تأخير كند تا جريان روشن شود و بگونه

روز  ،قضيه را پيدا كند. اما هر يكي از دو فريق داراي عقيده و مرام خاص خودش بود

ريق با هم مالقات كردند، پس از آن در جنگ صفين حضرت علي و معاويه جمل هر دو ف

با هم مالقات كرده و گفتگو كردند اما تصميم قطعي پيرامون مشكل اصلي گرفته نشد و 

دست درازي كردند و  �مشكل همچنان باقي بود تا اين كه خوارج عليه حضرت علي 

هجري در مسجد  ٤٠رمضان سال  ١٧را در شب جمعه  �عبدالرحمن بن ملجم مرادي امام 

  كوفه به شهادت رساند.

  

 »ليه راجعونإنا إنا هللا وإ«





   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  سد سعيد بن زي

در سن كمتر از ده سالگي مسلمان شد و به هنگام وفات رسول خدا  �سعيد ابن زيد 

  سال سن داشتند. ٣٣ ص

  

  :معرفي اجمالي در مورد سعيد
و  �بن عمرو بن نفيل عدوي قريشي، پسر عموي و داماد حضرت عمر او سعيد بن زيد

همسر عاتكه بنت زيد خواهر  � بود، و عمر � همسر فاطمه بنت خطاب خواهر تني عمر

ي خزاعيه از جملة پيش كسوتاني بود كه در  بود. و مادر وي فاطمه بنت نعجه � سعيد

عبدالرحمن  ،بودند كه از جمله آنانفرزند  ١داراي چهار �آغاز اسالم، مسلمان شد. سعيد 

سال قبل از هجرت از مادر  ٢٢و زيد و اسود بودند. كنيه وي ابو األعور بود، ايشان تقريباً 

  متولد شدند.

  

  :سد شهرت سعي
كنند كه بار خدايا از خلفاي  شان دعا كرده و مي هاي در بيشتر خطبه ءسخنرانان و خطبا

خشنود و راضي باش، و سعد  ش ر و عمر و عثمان و علياربعه صاحبان قدر و منزلت، ابوبك

  گردانند. و سعيد را نيز در دعاهاي خود شريك مي

 س مي باشند. اگر چه سعيد بسعد، همان سعد ابن ابي وقاص، و سعيد ابن زيد 

 شمانند بعضي از صحابه مانند خلفاي اربعه يا مانند ابوهريره،. طلحه، زبير، عمرو ابن عاص 

ت، اما بدون ترديد او از جملة اصحاب بزرگ در شهرت بود منظور من اين مشهور نيس

نيست كه فقط افرادي كه نزد مردم مشهورند، و طراز اول در شهرت، نزد خداوند مقرب 

ها  اند، بلكه چه بسا افراد گمنام پراكنده موي و آشفته حال و ژنده پوش، مطرود از خانه
                                                           

  اب نيز ذكر نشده است.نام چهارم در كت – 1
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ند كه اگر سوگند بخورند خداوند سوگند آنان را هستند كه نزد خداوند چنان ارزش دار

نمايد. و بنده معتقد نيستم كه شهرت  راست كرده و خواستة آنان را اجابت كرده و تبرئه مي

دليل قرب و نزديكي با خداوند است، زيرا خداوند بزرگترين اكرام خود را به مشهورترين 

در شهرت وجود ندارد، و نمايد و كسي باالتر از او  مي صفرد يعني حضرت محمد 

داند  گاهي هم به بندگان صالح و گمنامي كه مقام و منزلت آنان را كسي غير از خدا نمي

  نيز اكرام مي نمايد.

نزد آنان معروف نيست،  س كنند سعيد ابن زيد بسياري از مردم كه امروز احساس مي

باشد،  مي شدان صحابه اين ناشي از جهل و عدم آگاهي كافي آنان از تاريخ اسالم و رادمر

و اين مسئله مشابهت با عدم آگاهي با معاني لغات نادر و پرمحتوا است، زيرا افرادي هستند 

دانند، با وجودي كه آن  كه آنها معاني كلمات وارده در خصوص ادبي را به خوبي نمي

ن لغات بر عموم اسالف ما در گذشته مشكل و دشوار نبود، سبب عدم آگاهي كساني كه اي

سوادي از يك طرف، و ميزان بهره و نصيب ما از تحقيق و  كلمات را نمي دانند شيوع بي

  باشد. اطالع بر ميراث، بيانگر گرانبهاي لغت، از طرف ديگر مي
  

  :پدرش زيد بن عمرو
پيرو دين حنيف  ص پدر سعيد زيد بن عمرو بن نفيل نام داشت، قبل از بعثت پيامبر

خورد، از بعضي از  كرد، گوشت مردار و خون نمي قرباني نميبود. براي بتها  � ابراهيم

كرد و با او هيچ چيزي را  )خداوند را عبادت مي �( علماي ديني شنيده بود كه ابراهيم

كرد تا  خواند، زيد هم مطابق آن عمل مي گرفت، و بطرف خانه كعبه نماز مي شريك نمي

  ت كه معني آن به فارسي چنين است:از دنيا رفت. و در اين مورد يك بيت شعر سروده اس

ام من به آن كسي پناه  هر زماني كه مرا به كاري سخت وادار كنند من پذيراي سختي

  )به او پناه برده است. � ( برده ام كه ابراهيم
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گويد: زيد ابن عمرو بن نفيل را در حالي ديدم كه به خانه  مي � اسماء بنت ابوبكر

اي گروه قريش به خدا سوگند آنچه را كه به غير نام اهللا  گفت: كعبه تكيه داده بود و مي

  نيست.  �خورم، به خدا قسم كه كسي غير از من پيرو دين ابراهيم  ذبح شده است نمي

و يك مرتبه ديگر نيز فرمود: خداوند گوسفند را آفريده و او است كه از آسمان براي 

روياند،  و از زمين براي او گياه  ميشود، و ا آن باران را نازل كرده و توسط آن سيراب مي

كنيد؟ من شما را  تا بخورد و سير شود، آيا با وجود اين شما آن را به غير نام اهللا ذبح مي

  بينم. قومي جاهل و نادان مي

زيد در يكي از سفرهايش بودند كه بعضي از عربهاي راهزن او را به قتل رسانيدند، وي 

  هاي  را ببيند، و در آخرين لحظه صل اهللا كه مبعث رسوبود   اميدوار  هميشه

اگر مرا از اين خير محروم ساختي فرزندم سعيد را از آن  !اش گفت: بار خدايا زندگي

  .محروم نگردان

  

  :سد اسالم آوردن سعي
، پسرش سعيد از عمرو را در حق پسرش اجابت كردند خداوند عزوجل دعاي زيد بن

در  صدر سالهاي اول قبل از اين كه رسول خدا جمله پيشگامان اول در اسالم بودند، 

بي األرقم كه در دامنة كوه صفا در مكه بود، داخل شود و در آنجا پناه أخانه أرقم بن 

حريص بود،  �گزيند، ايشان مسلمان شدند. همانطور كه زيد براي نجات پسرش سعيد 

 صول خدا به نزد رس � نيز براي نجات پدرش حريص بودند، سعيد بن زيد � سعيد

دانيد، و به شما  آمده و عرض كردند: يا رسول اهللا زيد چنان شخصي بود كه خود شما مي

فرمودند: بلي براي او طلب  ص خبر رسيده، براي او طلب مغفرت بكنيد. آنحضرت

زماني  � شود. سعيد كنم، او در روز قيامت به تنهايي بعنوان يك امت حشر مي استغفار مي

نيز بهمراه  لسن داشت مسلمان شد و همسرش فاطمه بنت خطاب  سال ٢٠كه كمتر از 

ي قريش را  ايشان مسلمان شد، و در دوران ابتال و آزار مانند ساير مسلمين آزار و شكنجه

  كردند. تحمل مي
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  :سد در خانه سعي سب اسالم آوردن عمر بن خطا

خارج شد، در حالي كه شمشير را بر دوش خود آويزان كرده بود، از خانه  �عمر

مردي از قبيله بني زهره با او روبرو شد، و به عمر گفت: اي عمر قصد كجا را داري؟ 

خواهم محمد را بقتل برسانم، مرد گفت: وقتي محمد را به قتل برساني چطور از  گفت: مي

گفت: مثل اين كه تو  � فاميل پيامبر) در امان خواهي ماند؟ عمر(بني هاشم و بني زهره 

اي و دين قبلي خودت را ترك كرده اي؟ مرد جواب داد آيا تو را به چيزي  دين شده بي

عجيب تر از اين راهنمايي نكنم؟ گفت: آن چيست؟ مرد گفت: خواهر و داماد تو تغيير 

خواست عمر را از تصميم قتل  دين داده اند و دين تو را ترك كرده اند، او با اين حرف مي

ين حرف براه افتاد تا به نزد آن دو (خواهر و دامادش) باز دارد، عمر با شنيدن ا صپيامبر

بود كه براي آنان قرآن را تالوت  س رسيد، در آنجا مردي از مهاجرين بنام خباب بن اَرت

  كرد. مي

هنگامي كه خباب صداي عمر را شنيدند در خانه مخفي شد. و عمر به خانه وارد شد، و 

  گفت: اين چه نجوايي بود كه نزد شما شنيدم؟

كرديم كه عمر  خواندند. گفتند: با هم صحبت مي در اين زمان آنان سوره طه را مي

اگر حق غير از دين تو باشد  !گفتند: اي عمر � سعيد !دين شده ايد؟ گفت: شايد شما بي

خواهرش جلو   پريد و او را لگدمال كرد، � كنيد؟ عمر بر دامادش سعيد شما چه فكر مي

ش بزور دور كرد، عمر او را هم زد و صورتش را خون آلود آمده و او را از روي شوهر

اگر حق در غير از دين تو باشد!  !كرد، خواهرش در حالي كه خشمگين بودگفت: اي عمر

فرستاده بر  ص دهم كه محمد دهم كه معبودي بجز از اهللا نيست و گواهي مي گواهي مي

نان را ديد، گفت: كتابي كه حق خداوند است. چون عمر از آنان نااميد شد و استقامت آ

و اين كتاب را بجز  ا بخوانم. خواهرش گفت: تو پليدي،نزد شما است به من بدهيد تا آنر

زنند، بلند شو و غسل كن، عمر بلند شده و غسل كرد، و سوره  انسانهاي پاكيزه دست نمي

  را خواند: 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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از غم ايمان نياوردن كافران، و  (ما قرآن را براي تو فرستاديم تا  )!اي پيغمبر («ترجمه: 

خويشتن را خسته و رنجور كني، ليكن آن را براي پند و اندرز  )نپذيرفتن شريعت يزدان

. از سوي كسي نازل شده )كنند و از او اطاعت مي(ترسند  كساني فرستاديم كه از خدا مي

 )قرآن را فرو فرستاده(خداوند مهرباني  ت كه زمين و آسمانهاي بلند را آفريده است.اس

و قدرتش سراسر (قرار گرفته است  )مجموعة جهان هستي(است كه بر تخت سلطنت 

يا پنهان، براي خدا (اگر آشكارا سخن بگوئي  )اي پيغمبر( .)كائنات را احاطه كرده است

از آن را كه سخن گفتن تو ( و نهان تر )تو با ديگران را سخن گفتن(و نهاني  )فرق نميكند

او خدا است و جز خدا معبودي نيست. او  داند. مي )با خودت و وسوسه هاي دل است

  داراي نامهاي نيكو است.

من اهللا هستم، و معبودي جز من نيست، «فرمايد:  تا اين آيه را خواند، كه خداوند مي

به ياد  )هميشه(، و نماز را بخوان تا ) ص از هر گونه شركيعبادتي خال (پس مرا عبادت كن، 

  .»من باشي

  �ببريد، چون خباب ص پس از خواندن آيات مباركه گفت: مرا بنزد پيامبر � عمر

از مخفي گاهش بيرون آمد و گفت: اي عمر به تو خوش خبري  را شنيد �اين سخن عمر

بار خدا يا اسالم را (شنبه دعا كردند كه در شب پنج ص باد، من اميدوارم كه دعاي پيامبر

در حق تو قبول شده  )با عمر ابن خطاب يا عمرو بن هشام عزت و سر بلندي عنايت كن

در آنجا حضور داشتند، راهنمايي كرد  ص است، و او را به خانه ارقم كه پيامبر اكرم
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 !اي عمر گريبان و بند شمشير او را گرفته و فرمود: ص به آنجا رفت، رسول خدا �عمر

آيا تو دست بردار نيستي تا اين كه خداوند همان عذاب و رسوايي كه بر وليد بن مغيره 

نازل كرده بر تو نيز نازل بكند؟ بار خدايا اين عمر بن خطاب است، بار خدايا بوسيله اسالم 

گفت: ديني را كه  ص به آنحضرت �دين را عزت و سربلندي عنايت بفرما. عمر ،عمر

  اسالم آورد. �دهي به من عرضه و تلقين كن. پس از آن عمر ميبه آن دعوت 

  

  :در كليه ميدانهاي جهاد س دشركت سعي
و امتحانات و مقاومت و آزمايشهاي سخت را در مكه سپري  ءدوران ابتال س سعيد

 �دادند، و سعيد  را آزار و شكنجه مي ص پيروان رسول اكرم ،نمود، دوراني كه كفار

، طعم تلخ گرسنگي و درد جدايي، و فشار و محروميت ١در شعب مكهدر سالهاي محاصره 

در عام الحزن در مصيبت از دست دادن همسرش خديجه و  ص را چشيد، و با پيامبر

در غم و اندوه شريك بودند. سپس با هجرت به مدينه گشايش  بعمويش ابوطالب 

  آغاز شد، 

سلمان مدينه با قضايا و مشكالتي از از جمله مهاجرين بود. و در آن زمان جامعة م �سعيد 

ير مسلمان مدينه روبرو شده، از غير مسلمانان افرادي بودند كه آشكارا با پشتيباني غجانب 

هم در  �پرداختند. سعيد ابن زيد  افرادي از خارج مدينه به دشمني و عناد با مسلمانان مي

ن! هم و غم او هم و غم اين ميان باخوشي و ناخوشي شريك بود، گاه خوشحال، گاه غمگي

  دانست. مسلمانان، راه او راه مسلمانان بود، خود را جدا از مسلمانان نمي

پيش آمده بود شركت داشتند،  صو در تمام معركه و غزواتي كه براي رسول خدا 

او و  صاي غائب نبودند، زيرا در آن هنگام رسول خدا  غير از غزوه بدر در هيچ غزوه

را به طرف شام براي يك مأموريت مهم خبرگيري فرستاده بودند، و  �طلحه ابن عبداهللا 

                                                           
شعب ابي طالب: كه پيامبر و پيروانش را به مدت سه سال در آنجا تبعيد كردند و با آنان هيچ معامله و خريد و  – 1

  فروشي نمي  شد.
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به اين سبب غايب بودن آنان از معركه بدر غيبتي موجه و مشروع بود، به همين علت هم 

سهميه و اجرت آنان را از غنايم بدر به آنان داد. و از مال غنيمت اين  صرسول اكرم 

  معركه آنان را محروم نكردند. 

  

   :سق مان خالفت صديسعيد در ز
لشكري را براي فرستادن به سرحدات شام آماده ساخت تا با قبايل  صرسول خدا 

عربي كه با روميان هم پيمان بودند روبرو شده و بجنگد و به مناطقي كه تحت نفوذ دولت 

اصحاب بزرگ مانند ابوبكر و عمر و  ،بيزانس بودند برسد، و براي فرماندهي اين لشكر

داوطلب شدند اما كسي براي فرماندهي لشكر  شيد و سعد ابن ابي وقاص سعيد ابن ز

بود. در حالي  سبرگزيده شد كه هنوز به سن بيست سالگي نرسيده بود، او اسامه بن زيد 

  تري براي فرماندهي بود. تر از اسامه، و با كفايت كه در ميان لشكر افرادي مسن

افته بر اطاعت از فرمانده عالي رتبه ليكن درست كردن لشكري دوره ديده و تمرين ي

تر از  خود، و دستور به اطاعت افراد بزرگتر از كوچكتر، و همگام بودن افراد با كفايت

ديگران در يك ميدان، فوائد و دستاوردهاي بيشتري دارد تا اينكه هر بار براي هميشه افراد 

واره كارهايشان را با بزرگ را به عنوان فرمانده لشكر منصوب نمايند، و مسلمانان هم

دهند و هيچ فرماندهي كوچك يا بزرگ، خود شخصاً تقاضاي اين  مشورت انجام مي

هنوز از  �كند، مگر بعد از مشورت با افراد آگاه و ذي صالح. لشكر اسامه  منصب را نمي

به جوار رب عزوجل شتافتند، و به محض  صاطراف مدينه دور نشده بود كه رسول خدا 

تعدادي از مسلمانان اطراف جزيره مرتد شدند، در اين هنگام هيأتي  صدا وفات رسول خ

ي  از جمله �كه عمر ابن خطاب، سعد ابن ابي وقاص و سعيد ابن زيد  ساز جانب اسامه 

آمدند و از ايشان خواستند كه فرستادن لشكر  سآنان بودند، نزد خليفه مسلمانان ابوبكر 

از  �تا بوسيله آن فتنه مرتدين را خاموش سازند، صديق  را بتأخير بيندازد، سآماده اسامه 

آن را با دستهاي مباركش بسته بود تا به  صگشودن گره پرچمي كه حضرت رسول اكرم 

كرد بنابراين علي رغم تقاضاي هيأت اعزامي و ديگر و رد جنگ بروند، خودداري نمود 
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 �سعيد بن زيد و ساير صحابه ي مورد نظر اعزام كرد. و  صحابه، لشكر اسامه را به منطقه

  اهدافشان را به بهترين و سالم ترين وجه تحقق بخشيدند. �به فرماندهي اسامه 

  

  :در مورد جهاد با روم شبا تمام صحابه  سمشورت صديق 
از  ش خواستند به جنگ روميان بپردازند بزرگان صحابه مي سوقتي ابوبكر صديق 

يكي از آنان بود، و اين  سخواند و سعيد بن زيد مهاجرين و انصار را به نزد خويش فرا 

مسئله را يادآوري كردند كه چگونه خداوند آنان را بر گرد يك كلمه جمع كرده و در 

ميانشان اصالح و آشتي آورده و آنان را به اسالم هدايت كرده و شيطان را از آنان دور 

د با روميان در شام بفرستند، و ميل دارند لشكري از مسلمانان را به جها :كرده، و گفتند كه

 باز آنان خواستند كه هر يكي جداگانه نظرش را بيان كند، رأي سعيد بن زيد و عثمان 

باشند، اگر  يكي بود، و آن اين كه خليفه خيرخواه و دلسوز و مورد اعتماد مسلمانان مي

اهد كرد و كاري را به مصلحت آنان ببيند آنرا انجام بدهند، و كسي با او مخالفت نخو

گفتند: كه هر چه  سهرگز اعتمادشان نسبت به خليفه كم نخواهد شد، آن دو به ابوبكر 

داني آنرا انجام بدهيد، ما با تو مخالفت نكرده و نسبت به شما بدگمان نخواهيم  صالح مي

  بود.

براي خالفت و جانشيني خود  سدر مورد انتخاب حضرت عمر  ساز سعيد  سابوبكر 

  شد. مطمئن مي سي نمودند، و به موافقت و رضايت سعيد، ابوبكر نيز نظر خواه

  

  :سسعيد بن زيد در زمان عمر 

نيز به  �اعتمادكامل داشتند، عمر  سبه نظر و رأي سعيد  سهمانطوري كه ابوبكر 

و ساير  �از خيرخواهي نسبت به عمر  �آراء و پيشنهادهاي وي اعتماد داشتند و سعيد 

كرد و در روايات و منابع آمده  كردند و از مجالس آنان دوري نمي مسلمانان خودداري نمي

كنند كه بيعت مسلمانان با  گران گمان مي خبر رسيد، كه بعضي از فتنه �است كه به  عمر

به منظور  �يك بيعت ناگهاني و غير مترقبه بوده است. بنابراين حضرت عمر  �ابوبكر 
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فتند و در گوشة سمت راست منبر سعيد بن زيد ايراد سخناني تاريخي و مهم باالي منبر ر

امشب بر منبر  �گفتند: عمر  �ايستاده بود، عبدالرحمن بن عوف به سعيد بن زيد  س

سخناني خواهند گفت كه هيچ كس تا حاال چنين سخني نگفته است، سعيد بن زيد اين 

كه كسي تا حال گويد  دانيد او سخني مي حرف را ناپسند دانستند و گفتند: شما از كجا مي

تا آن لحظه از توطئه و گفتة فرومايگان و اوباش آگاه نبودند.  �آنرا نگفته است؟ و سعيد 

احاديث نادر و كميابي ايراد فرمودند، و از آيه رجم صحبت كردند، و در مورد  �عمر 

كه فرمود: در مورد من زيادروي نكنيد چنانچه در مورد عيسي  صاين گفته رسول اكرم 

ي اهللا و رسول او  يم زياده روي كرده شد، زيرا من بنده اي هستم، بگوييد محمد بندهپسر مر

  است. بعد گفتة اوباش را رد كردند.

وقتي امير مؤمنان قرار گرفت خوراكش را كم كرده و لباسهاي  �حضرت عمر 

در مورد اين وضع زندگي كه داشت با او صحبت كردند و  شپوشيدند، صحابه  كلفت مي

گفتند: اگر شما غذاي خوبي بخوري باعث تقويت شما در راه حق مي شود! گفتند:  به وي

و ابوبكر صديق  صدانم كه شما خيرخواه من هستيد، ولي من دو دوستم، رسول اكرم  مي

را بر يك راهي ترك كرده ام، كه اگر راه آنان را ترك نمايم به منزل مقصود، با آنان   س

به وي گفتند:  سه در اين باره مشورت خواستند. عمر از صحاب �نخواهم رسيد. عمر 

  نيز همين نظر را دادند. سبخور و بنوش و سعيد بن زيد 

  

  :جنگ يرموك
در معركه يرموك شركت داشتند، و از اين امتحان پاك و سرافراز  سسعيد ابن زيد 

يرموك  گويند: در جنگ كنند و مي بيرون آمدند، و ايشان جزئيات اين معركه را بيان مي

يا نزديك به آن بود، و در مقابل ما روميها قرار  ٢٤٠٠٠تعداد نفرات ما بيست و چهار هزار 

داشتند كه تعدادشان صدهزار نفر بود و با گامهاي سنگين سنگين و جمعيتي گران چون 

دادند به طرف ما متوجه شدند در حاليكه در  كوه، گويا دستهاي سبك آنان را حركت مي

كردند،  قفها و علماي يهود و دانشمندان شان كه با خود صليب را حمل ميجلوي آنان اس
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كردند، و  كردند، و لشكريان پشت سرشان تكرار مي رفتند، و با صداي بلند دعا مي راه مي

داراي غرشي مانند غرش رعد بودند، وقتي گروه مسلمانان آنان را به اين حالت مشاهده 

ن هنگام ابوعبيده بن جراح بلند شد و مسلمانان آدر  نمودند، دچار ترس و وحشت شدند،

را براي نبرد با دشمن تشويق كرده و فرمودند: بندگان خدا، خداوند را يادي كنيد تا شما را 

ياري كند، ثابت قدم و صبور باشيد، زيرا صبر سبب نجات از كفر، و موجب رضايت 

نيزه ها آغاز كرده و پشت سپرها  باشد. و جنگ را با پروردگار و دفع كننده ننگ و عار مي

پنهان شويد، و سكوت را اختيار كرده و در دلهايتان ذكر خداوند را بكنيد و منتظر دستور و 

  فرمان من باشيد.

فرمود: در آن لحظه مردي از ميان صفوف مسلمانان خارج شده و به ابوعبيده  سسعيد 

مي داري كه آن را پيش رسول گفت: من در اين ساعت اراده مرگ را دارم آيا تو پيا س

گفت: بلي، سالم مرا و سالم مسلمانان را به آن حضرت  سبفرستي؟ ابوعبيده  صخدا 

آنچه را كه خداوند به ما وعده داده بود، به حق  صبرسان، و بگو: اي رسول خدا  ص

فرمايد: من از آن شخص سخني را نشنيدم و او را ديدم كه شمشيرش را  مي سيافتيم. سعيد 

ز نيام كشيده و به طرف دشمن حمله ور شدند، و من به زمين افتادم، و به زانو لغزيدم، و ا

ام را بلند كردم و اولين اسب سواري را كه بطرف ما آمد با نيزه زدم بعد به طرف  نيزه

دشمن حمله كردم، و خداوند ترس دشمن را از قلب من بيرون كرده بود، مسلمانان به 

ند و بصورت مداوم با دشمن مبارزه كردند تا اين كه خداوند سوي روميان يورش برد

در فتح دمشق هم شركت داشتند، پس از فتح  سمسلمانان را پيروز گردانيد و سعيد بن زيد 

  دمشق ايشان را حاكم آنجا قرار دادند. ايشان اولين حاكم مسلمانان در دمشق بود.

  

  :سگريه او بر وفات عمر

گريه كردند، و فرمودند: رحلت  سسعيد ابن زيد  س به هنگام شهادت حضرت عمر

  شكاف و رخنه اي در اسالم ايجاد نموده است كه تا قيامت پيوند نخواهد خورد. سعمر 
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  :صفات او
قد بلند و چهره مباركش گندمگون، و از بزرگان صحابه بودند و صاحب نظر  سسعيد 

شد و اگر  د كاري مشورت گرفته ميو شجاع، و عاقل و باحيا بودند، وقتي از ايشان در مور

كردند  دانستند در رأي دادن تأخير مي در مجلس كسي بود كه ايشان او را از خود بهتر مي

تا اين كه آن شخص رأي خود را بيان كنند، اگر رأي آن شخص همانطور بود كه او توقع 

ه آن اكتفا پسنديدند و رأي خود را با رأي او يكي كرده و ب و اميد داشتند، آنرا مي

  كردند. نمودند، و گاهي رأي خود را اول بيان مي مي

و  صايشان شخصي عاقل، پرهيزگار و خداترس بودند، خداوند و رسول خدا 

شخصي منصف بودند و به صحابه رضوان اهللا  اصحاب بزرگوارش را بسيار دوست داشتند.

  گذاشتند. عليهم اجمعين احترام مي

كنيد در صورتي كه  شما مرا به بدگويي يارانم امر مي :كه و به بعضي از متعهدان گفتند

و سالم فرستاده و آنان را مورد لطف و مغفرت خويش قرار داده  صلوةخداوند بر آنان 

  است.

به خاطر همين صفات عالي و خصلتهاي پاك و بزرگ ايشان بود كه سعيد بن حبيب در 

لي، سعد و سعيد و طلحه و زبير و فرمايد: مقام ابوبكر و عمر، عثمان و ع مورد وي مي

برابر و مساوي بود، و در ميدان مبارزه پيشاپيش  صعبدالرحمن بن عوف نزد رسول خدا 

قرار داشتند، و همه اين نه نفر  صو به هنگام نماز پشت سر آن حضرت  صآن حضرت 

به آنان بشارت جنت را دادند، كه  صاز بشارت يافتگان به جنت بودند، كه آن حضرت 

گفتند، تعداد آنان ده نفر بود كه دهمين نفر آنان  مطابق خواهشات خويش سخن نمي

  بودند. سابوعبيده بن جراح 

  

  :سد وفات سعيد بن زي

در كوفه دادند، ايشان به آنجا رفته و ساكن  �زميني را به سعيد  �حضرت عثمان 

  نيز زميني داشتند.كردند، و در عقيق  شدند، و همواره به مدينه منوره رفت و آمد مي
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  سالگي در مدينه منوره وفات كردند. ٧٣هجري در سن  ٥١سرانجام ايشان در سال 

  

 »ليه راجعونإنا إنا هللا وإ«



   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  سه خانواده اسام

او ابو محمد اسامه ابن زيد بن حارثه، از كنانه عوف بود هفت سال قبل از هجرت پيامبر 

  يا آمد.در مكه بدن ص

آنها را از همه مردم بيشتر دوست  صپدر و مادرش مسلمان بودند. رسول اكرم 

  داشت، پدرش زيد بن حارثه از اولين كساني بود كه مسلمان شدند.

به همسري پيامبر  لبود. زماني كه خديجه  لغالم آزاد كرده حضرت خديجه 

او را بسيار دوست و  صمبر كردند، پيا ءاهدا صدرآمد او را آزاد كرده و به پيامبر  ص

كرد، زماني كه بعد از سالها دوري، پدر و  داشت و با او بسيار خوب رفتار مي گرامي مي

مادرش را مالقات كرد و آنان از او درخواست كردند كه نزدشان بماند، ماندن نزد پيامبر 

بركه كه اسمش   لرا ترجيح داده، به آنان جواب رد داد. مادر او ام ايمن حبشي  ص

آمنه بنت وهب بود. و هنگام وفات همراهش بود، و او با  صبود، كنيز مادر رسول اكرم 

اي خردسال بود، نزد پدربزرگش عبدالمطلب به  كه هنگام وفات مادرش بچه صمحمد 

  را به عهده داشت. صمكه بازگشت و تا مدتي پرورش و نگهداري رسول اكرم 

  

  :با مادرش س نيكي اسامه
هزار درهم بود.  سگويد: قيمت يك نخل در زمان خالفت عثمان  سيرين ميمحمد بن 

به منظور بيرون آوردن مغز درخت خرما، نخلي را تكه پاره  سديده شد كه اسامه بن زيد 

  داد. كرد و مغزش را بيرون آورده، به مادرش مي مي

ت يك نخل كند در صورتي كه قيم چه چيزي تو را وادار به اين كار مي :به او گفتند

خواسته و او از من  )كوش(هزار درهم است، جواب دادند: مادرم از من مغز درخت خرما 

  دهم. خواهد مگر اينكه به او مي هيچ چيزي نمي
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  :نشاند در كنارش مي را پشت سرش اسامه صر پيامب
اي كه مردم او را  خيلي نزديك و عزيز بود. به اندازه صزيد پدر اسامه به رسول اكرم 

öΝ +گفتند، تا اين كه اين آيه نازل شد:  مي صد بن محمد زي èδθãã ÷Š$# öΝÎγÍ←!$t/ Kψ uθèδ äÝ |¡ø% r& 

y‰ΖÏã «! تر است نزد  آنان را به اسم پدرانشان صدا بزنيد. اين با انصاف«]. ٥[احزاب:  _#$

بود،  صب و دوست رسول خدا و پسر دوست رسول خدا ح ساسامه بن زيد  »خدا

برد قبل از جريان غزوه بدر، رسول اكرم  او را به همراه خودش ميگاهي  صرسول خدا 

وقتي به عيادت سعد بن ابي عباده تشريف برد، اسامه را پشت سرش سوار نموده،  ص

رفت، عبداهللا ابن ابي نشسته بود و اين واقعه قبل از  بردند. در راهي كه مي همراه خود مي

را اذيت و آزار  صدعوت داد. او پيامبر  آنها را به اسالم صاسالمش بود. رسول خدا 

از عبداهللا  صبر سعد وارد شد گفت: اي رسول خدا  صرسانيد زماني كه رسول خدا 

كني  ابن ابي درگذر و او را مورد مغفرت قرار بده. خداوند به تو آنچه را كه مشاهده مي

ابن ابي را تاج عطا كرده است، اهل يثرب قبل از مسلمان شدن شان جمع شدند تا عبداهللا 

گذاري كنند اما زماني كه اين مسئله بوسيله حقي كه خداوند به شما عنايت كرد، خاتمه 

حتي اين حركت ناشايسته را كه مشاهده كردي، ايافت، او خشمگين و در اثر همان نار

است او شخصي سياه چهره و پهن بيني اما راست  سانجام داد، و راوي اين حديث اسامه 

دامن، خداترس، پرهيزگار، متواضع، باهوش و فروتن، مخلص در دين، و با كردار، پاك

  الفت و محبت بود.

  

  :سه با اسام صر محبت پيامب
از كوچكي و ابتداي زندگي پاك و اسالمي، اسامه را بسيار دوست  صرسول اكرم 

را روي زانوي  بداشت و روي زانويش مي نشاند و حسن بن علي  داشت او را بر مي مي

يا هر دو نفرشان را دوست گفت: بار خدا چسپاند و مي گر، سپس هر دو را به سينه اش ميدي

كنار در لغزش خورد و افتاد و  سدارم تو هم آنان را دوست بدار. يك مرتبه اسامه 
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با ديدن او ناراحت شد و به  صپيشانيش زخمي شد و خون از آن بيرون آمد، پيامبر 

از زخمش پاك كند، اما او به اين كار راضي نشد پيامبر اشاره كرد تا خون را  ل عايشه

زد و با سخنان  شخصاً بلند شده، زخمش را دمي بست در حالي كه خون فواره مي ص

  كرد. خوش او را تسلي يا نوازش مي

همواره اسامه را دوست داشتند و زماني كه او به جواني رسيد و جواني قوي  صپيامبر 

و دعوت به اسالم سپري  صرا در خدمت رسول خدا  و نيرومند بود زندگاني اش

  كرد. مي

باري حكيم ابن حزام كه يكي از افراد محبوب و ثروتمند قريش بود يك پيراهن 

آنرا نپذيرفت، چون تا  صهديه داد. رسول خدا  صگرانقيمت و با ارزش به رسول خدا 

در ازاي قيمت آن  ص آن زمان حكيم مشرك بود و هنوز مسلمان نشده بود. لذا رسول اهللا

  را خريد، رسول خدا فقط يكبار روز جمعه آنرا پوشيد بعد آنرا به اسامه بن زيد دادند.

نشسته بودم كه حضرت  صفرمايند: روزي نزد رسول خدا  حضرت اسامه بن زيد مي

 علي   :گفتم كه صخواستند، به رسول خدا  آمدند و اجازه ورود مي بعلي و عباس 

 صداني چرا به اينجا آمده اند؟ گفتم: نه پيامبر  خواهند. گفت: آيا مي و عباس اجازه مي

 صاي رسول خدا  :دانم. به آنها اجازه بده بيايند، بعد از داخل شدن گفتند من مي :فرمود

ات نزد تو محبوبتر است؟  نزد تو آمده ايم تا از تو سؤال كنيم كه كدام شخص از خانواده

ات سؤال كنيم فرمود:  ايم كه از خانواده تند: ما نيامدهگف د.فرمود: فاطمه بنت محم

محبوبترين مردم نزد من آن كسي است كه خدا بر او انعام كرد و من هم بر او انعام كرده ام 

  يعني   اسامه بن زيد..

  

  :در معركه و غزوات سه شركت كردن اسام

او همراه  مبادرت به شركت در جنگها كرد جنگ احد بود، �اولين بار كه اسامه 

حاضر شدند و خواستار اجازه  صها كه اراده جهاد داشتند خدمت پيامبر  تعدادي از بچه

آنها را بخاطر كوچكي و كم سني اجازه ندادند،  صپيامبر  ،شركت در جنگ را شدند

اسامه برگشت در حالي كه اشك از چشمانش سرازير بود. اما وقتي جنگ خندق فرا رسيد 
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رسيد در حالي كه خودش را بلند  صركت در جنگ خدمت پيامبر دوباره براي اجازه ش

كرد كه قدش بلند و سنش زياد است. رسول   كرد. سر پا ايستاده بود چنان وانمود مي مي

 �به حالش ترحم نموده و او را اجازه دادند تا در غزوه شركت كند، و اسامه  صخدا 

هنگام جنگ احد كه مسلمانان با در مكه همراه او بودند و به  صهنگام دخول پيامبر 

بود و آن موقع بجز تعداد كمي از صحابه كسي  صشكست مواجه شدند در كنار پيامبر 

در  سنبود. هنگام جنگ موته زير پرچم پدرش زيد بن حارثه  صديگر در كنار پيامبر 

حالي كه هيجده سال سن داشت با دشمنان اسالم جنگيد و شهادت پدرش را با چشم هاي 

مشاهده كرد و بعد از او تحت فرماندهي جعفر و ابن رواحه و خالد، يكي بعد از  خود

بودند و  صالوداع همراه پيامبر  ةحجبه هنگام  بجنگيد، اسامه و بالل  ديگري مي

را با لباسش  صرا گرفته بود و ديگري آن حضرت  صيكي از آنان مهار شتر پيامبر 

  ه را زدند.كرد. تا آنكه آنحضرت جمره عقب سايه مي

  

  :سمه لشكر اسا
دستور دادند كه به اهل اُبني در فلسطين و قلعه  ببه اسامه بن زيد  صپيامبر 

همراه  سالداروم نزديك غزه و منطقه البلقاء حمله كند، بعد فرمود: برو بنام خدا، اسامه 

پرچم و لشكرش در مكاني بنام جرف نزديك مدينه رفت و همه سربازان پس از آماده 

شدند بزرگان صحابه مانند ابوبكر، عمر و ابوعبيده، و سعد ابن ابي  دن به لشكر ملحق ميش

  وقاص و سعيد بن زيد، و قتاده ابن نعمان در اين غزوه فرا خوانده شدند.

گيرد.  گفتند: اين بچه از مهاجرين اول هم كار مي �عياش ابن ربيعه و بعضي صحابه  

م رسيد آنحضرت بر باالي منبر تشريف برده و ه صو اين گفتگو به سمع رسول خدا 

حمد و تعريف خدا را بيان كردند و بعد فرمودند: اي مردم چه سخنان و ايراداتي پيرامون 

به خدا سوگند اگر شما درباره فرماندهي او معترض  ،رسد فرماندهي اسامه بگوش من مي

به خدا قسم كه پدرش به امارت هستيد شما قبالً درباره فرماندهي پدر او نيز اعتراض داشتيد 

و فرماندهي شايستگي داشت و او نيز شايستگي دارد. در نزد من پدرش از برگزيدگان شما 
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ي شد و آن روز  شنبه دهم ربيع ا از منبر پايين آمد و داخل خانه صاست. بعد رسول خدا 

يش پيامبر بودند آمدند پ سول سال يازدهم هجري بود. مسلماناني كه از لشكر اسامه األ

فرمود: برويد اي لشكر و سربازان اسامه،  مي صو خداحافظي كردند و رسول خدا  ص

 صخدمت پيامبر  سمردم به لشكر رفتند و شب شنبه را خوابيدند و روز يكشنبه اسامه 

بيمار و بدحال بود و بيماريش شدت گرفت اشكهاي اسامه جاري شد   صرسيد و پيامبر 

كرد دستهايش را  صحبت نمي صو او را بوسه داد. رسول خدا و بر روي آنحضرت افتاد 

براي او  صبطرف آسمان بلند كرد و بعد به سر اسامه ماليد، اسامه فهميد كه رسول خدا 

روز دوشنبه دوازدهم ربيع  صكند، بعد به محل لشكرش بازگشت. رسول خدا  دعا مي

  ول سال يازدهم هجري وفات كردند.األ

  »راجعون ليهإنا إنا هللا وإ«

  

  :فرستد را ميه لشكر اسام سر ابوبك
آگاه شدند تعدادي از دين برگشتند و مرتد  صوقتي اعراب از خبر رحلت رسول اهللا 

به تو دستور داده  صبه اسامه فرمود: به همان سو كه رسول اهللا  سشدند. حضرت ابوبكر 

ز اعراب عليه بعضي ا صبعضي از صحابه گفتند: اي خليفه رسول خدا  ،است حركت كن

تواني كاري بكني، بگذار اينان عليه مرتدين  تو متفرق شدند، تو با اين لشكر پراكنده نمي

آماده باشند تا بوسيله شان مرتدين را از بين ببري، زيرا اهل مدينه از حمله آنان در امان 

مورد  اگر تو در )كنند زندگي مي(نيستند در حالي كه زنان و كودكان نيز در آنجا هستند 

غزوه روم حاال صبر كني تا اين كه اسالم قوي گردد و مرتدين به اسالم برگردند يا بوسيله 

فرمود: قسم به ذاتي كه  �شمشير هالك گردند بعد لشكر اسامه را اعزام داري، ابوبكر 

خورند باز هم  كردم كه درندگان مرا در مدينه مي جانم در اختيار اوست اگر گمان مي

كردم، چه ضرورتي دارد كه لشكر برگردد در حاليكه  ا از رفتن منع نميلشكر اسامه ر

 �شود فرمود: لشكر اسامه را بفرستيد، و ابوبكر  كه بر او وحي نازل مي صرسول خدا 

اجازه خواست كه همراه او بماند، و آناني را كه از فرماندهي  �براي عمر �از اسامه 

م ر آنان خشم كرد و بيرون راند و حتي يك نفر هناراضي بودند بنزد خود طلبيد و ب هاسام
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همراه مسلمانان براي بدرقه لشكر بيرون آمدند، ابوبكر  � از لشكر باقي نماند، و  ابوبكر

يا شما سوار شويد يا  !و اسامه فرمود: اي خليفه رسول خدا ،سوار �پياده بود و اسامه  �

اي پاهايم را  شوم، چرا لحظه م سوار نميشوم. فرمود: به خدا پياده نشو و من ه من پياده مي

دارد هفتصد نيكي  در راه خدا غبار آلود نكنم زيرا مجاهد در مقابل هر قدمي كه بر مي

شود و هفتصد گناه از گناهانش كم  شود و تا هفتصد درجه ترفيع داده مي برايش نوشته مي

دند: اي مردم شما را به ميگردد. قبل از برگشتن به اسامه و لشكريانش وصيت كردند و فرمو

كنم آنها را از من ياد بگيريد: خيانت نكنيد، فريب ندهيد، نخلها را  ده صفت نصيحت مي

قطع نكنيد و نسوزانيد و درخت ميوه داري را قطع نكنيد مگر بخاطر غذا خوردن، از كنار 

ن را به كنند آنا و عبادت مي گذرانند  گذريد كه در عبادتگاه و صوامع وقت مي كساني مي

دين اسالم دعوت دهيد و با نام خدا از حق دفاع كنيد سپس به اسامه فرمود: دين و امانت و 

سپارم و تعداد لشكر اسامه سه هزار نفر بود كه در بين آنان  خاتمه اعمالت را به خدا مي

هزار نفر اسب سوار وجود داشت جنگ به نفع مسلمانان خاتمه يافت و لشكر پيروز شد و 

زيادي به دست آمد، خداوند او و لشكر را سالم و موفق به مدينه برگرداند، غنيمت 

 �اسامه  ،مسلمانان فرمودند: لشكري كه مانند لشكر اسامه سالم برگردد تا حاال نديده ايم

هنگام رفت و برگشت به نزد قبايلي كه بر اسالمشان ثابت و باقي بودند رفت و به آنان 

كردند كه مسلمانان دچار هرج و مرج و ضعيف  ي كه گمان ميبشارت داد و بر قبايل ديگر

هستند  گذشت هر چند كه اين قبايل قصد ارتداد را داشتند ولي وقتي قدرت و توانايي 

اگر مسلمانان در مدينه قدرت و توانايي نداشتند و در ميان آنها  :لشكر اسامه را ديدند گفتند

كردند و اگر ابوبكر نيازي به  م روانه نميضعف و ترس بود اين لشكر را به طرف جنگ رو

فرستاد. به همين  جنگ مرتدين مي جنگ مرتدين داشت اين لشكر را بهاين لشكر براي 

بعد از اين غزوه موفق و  ساسامه  .علت آن قبايل بر اسالمشان ثابت ماندند. و مرتد نشدند

دمشق منتقل كرد پيروز، در وادي قري نزديك مدينه سكونت كرد، بعد مسكنش را به 

  سپس به مدينه برگشت. 

  



  39                    ياران جوان پيامبر

  

  ه:از اسام سر تجليل حضرت عم

خواست او را به شام اعزام دارند  مي صكه پيامبر  �با لشكر اسامه  سحضرت عمر 

قبل از اين كه لشكر اسامه را روانه كنند وفات كردند پس از وفات  صمخالف بود. پيامبر 

مي خواست فرستاد  صجايي كه پيامبر را به  �ابوبكر لشكر اسامه  صرسول اكرم 

ولي حضرت عمر همچنان مخالف بود. اما ايشان بعدها هميشه امارت و فرماندهي اسامه 

به هنگام  �گفت: آفرين و مرحبا به اميرم، حضرت عمر  كرد و به او مي را ياد مي �

اوضاع هر خالفتش براي همه مردم هدايايي در نظر گرفته بود و به هنگام تقسيم درجات، 

كرد زماني كه نوبت پسرش عبداهللا بن عمر رسيد سهمش را داد سپس  كس را رعايت مي

 �نوبت به اسامه بن زيد رسيد و سهم او را دو برابر سهم پسرش عبداهللا داد. عبداهللا 

  دانست كه پدرش به مردم به حسب خدمتشان و سابقه كاري، در اسالم عطا و هدايا  مي

نسبت به منزلت خودش ناراحت شد و از پدرش سؤال كرد، چرا  مي دهد به همين علت

حاضر بودم جايي كه  صرا بر من فضيلت دادي، در حالي كه من همراه پيامبر  �اسامه 

تر  از تو محبوب صجواب داد: اسامه نزد رسول خدا  �او حاضر نبود؟ حضرت عمر 

  از پدر تو محبوب تر بود. صبود و پدرش نزد رسول خدا 

  

  :ال اهللاإله إكني با ال  مي چكار
دو سال قبل از وفاتش اسامه را نخستين بار براي فرماندهي لشكري بخاطر  صپيامبر 

 صدر آن مأموريت موفق شد و خبر آن به پيامبر  �نبرد با مشركين فرستاد و اسامه 

رسيدم در حالي كه  صفرمايند: نزد رسول خدا  مي سرسيد و بسيار خوشحال شد، اسامه 

  ده دهنده فتح جلوتر آمده بود.مژ

درخشيد مرا به خودش نزديك كرده سپس فرمود:  از خوشحالي چهره مباركش مي

زماني كه لشكر دشمن  :قضيه را برايم تعريف كن. آنچه رخ داده بود تعريف كردم و گفتم

 ال اهللا من او را ولإله إ: ال شكست خورد، مردي را ديدم با نيزه سوي او حمله بردم گفت

اسامه  تغيير كرد و گفت: واي بر تو صنكردم و او را كشتم. چهره مبارك رسول خدا 
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ال اهللا إله إچه كسي تو را در مقابل ال  :ال اهللا كه او گفته، يا گفتإله إكني با ال  چكار مي

كرد تا حدي كه دوست داشتم كاش  كند و آن را همواره براي من تكرار مي كمك مي

بعد از شنيدن سخن  :گويد آوردم، اسامه مي رفت و از سر نو اسالم مي يكل اعمالم از بين م

ال اهللا إله إرسانم كه ال  گويي را به قتل نميقسم به خدا هرگز كلمه  :گفتم صخدا  رسول

  بگويد.

كه اسامه آن را روايت كرده يا در آن روايات نام اسامه ذكر شده  صاحاديث پيامبر 

  است

هجرت  صزماني كه رسول خدا  :گويند ست، ميمروي ا له از حضرت عايش

و دخترانش را در مكه گذاشت و رفت، بعد از اين كه مدتي آنجا  )همسران( فرمودند ما

ماند زيد بن حارثه و غالمش ابورافع را همراه او فرستاد و دو شتر نيز به او دادند و حضرت 

رش عبداهللا بن ابي بكر نامه نوشت ابوبكر عبداهللا بن اريقط را با دو شتر همراه او كرد به پس

كه مادرم ام رومان و مرا و خواهرم اسما و زيد و ام ايمن و اسامه را بر شتر سوار كرده به 

  مدينه انتقال دهد.

  

  :داد اسلحه اش را به اسامه مي رفت به جهاد نمي صر هنگاميكه پيامب
به جهاد  صدا كند كه هرگاه رسول خ روايت مي سامام احمد از جبله بن حارثه 

  داد. مي به برد اسلحه اش را به علي يا اسام تشريف نمي

  

  :درباره حديث افك سه ديدگاه حضرت اسام
مصطلق بدليل اين كه دنبال  هنگام بازگشت از غزوه بني له حضرت عايشه صديق

گردنبند گم شده رفته بود از لشكر عقب ماند پس از قضاي حاجت وقتي به جاي خود 

 صه شد كه قافله رفته است ناراحت شد، هميشه بعد از رفتن لشكر، پيامبر بازگشت متوج

چند نفر را تعيين كرده بودند تا اگر كسي جا مانده باشد او را به لشكر برساند، وقتي 

آنان را ديد چادرش را به خودش پيچيد و از جايش حركت نكرد.  له حضرت عايش
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اش را ديد چون در كوچكي او را ديده وقتي صفوان بن معطل از كنارش رد شد سياهي 

خدا بر تو رحم  صهمسر پيامبر خدا  »ليه راجعونإنا إنا هللا وإ« :بود او را شناخت و گفت

 سوار شو :كند چه چيز باعث شده كه عقب بمانيد، بعد شترش را به او نزديك كرد و گفت

ت و با سوار شد و او مهار شتر را گرف له و خودش به عقب برگشت، حضرت عايش

سرعت به دنبال لشكر به راه افتاد. هنگامي به آنان رسيد كه قافله وارد مدينه شده بود زماني 

در مورد آنچه گفته  له دند اهل لشكر ناراحت شدند و عايشكه مردم صفوان را دي

سؤال كرد. او حضرت  در اين مورد از اسامه صشد اطالعي نداشت، رسول خدا  مي

د كرد و گفت: به جز خير و نيكي چيز ديگري در مورد او را به خير يا له عايش

در مورد خانواده شما ما بجز خير و نيكي چيزي ديگر  !يا رسول اهللا :سپس فرمود ،دانم نمي

  اي باطل است و هيچ حقيقتي ندارد. دانيم و اين حديث و قضيه افك  و دروغ و شايعه نمي

  

  :قصه زن مخزومي

در غزوه فتح مكه  صخدا  ده زني در زمان رسولروايت ش �در بخاري از عروه 

با رسول خدا  سوقتي اسامه  رفتند تا از او شفاعت كند.س دزدي كرد قومش نزد اسامه 

از شدت ناراحتي  صدر مورد او صحبت كرد و شفاعت خواست چهره رسول خدا  ص

كني و  تغيير كرد و سرخ شد و فرمود: آيا با من در مورد حدي از حدود خدا صحبت مي

براي من طلب مغفرت كن و مرا  صخواهي اسامه گفت: اي رسول خدا  شفاعت مي

  ببخش.

اي خواندند و در آن ثنا و تعريف  به منبر رفته و خطبه صشام رسول خدا  )موقع(به 

خدا را بيان كردند و بعد فرمودند: آناني كه قبل از شما بودند به اين دليل هالك شدند كه 

كردند و اگر ضعيفي دزدي  كرد او را ترك مي ن انساني قوي دزدي ميهرگاه در ميان آنا

در اختيار اوست اگر  صكردند. قسم به ذاتي كه جان محمد  كرد بر او حد جاري مي مي

كردم. سپس رسول  را قطع مي »عاذ اهللام«دزدي كرده بود دستش  صفاطمه بنت محمد 

د كه دستش قطع كرده شود و در مورد آن زني كه دزدي كرده بود دستور دا صخدا 

  بعداً آن زن خوب توبه كرد.
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  :گفتگو ميان عبداهللا بن عبداهللا و پدرش
كند كه فرمود: زماني كه رسول خدا از بني  روايت مي سد طبراني از اسامه بن زي

گشت، عبداهللا بن عبداهللا بن ابي ايستاده و شمشيرش را عليه پدرش از نيام  مصطلق بر مي

: قسم به خدا شمشيرم را در نيام نخواهم كرد تا زماني كه نگويي كه محمد كشيد و فرمود

پدرش گفت: واي بر تو محمد فرد باعزتي است و  ،فرد باعزتي است و من فرد ذليلي هستم

از اين كار خشنود شد و از  صخبر اين داستان به محمد رسيد پيامبر  من فرد ذليلي هستم،

  اين كارش تشكر كرد.

  

  ه:ي آبله اسامقصه بيمار

به مدينه رفت دچار بيماري آبله شد و او در آن هنگام پسر  �اولين بار كه اسامه 

  ريخت. توانست بيني اش را پاك كند آب بيني روي لبهايش مي اي بود كه نمي بچه

وارد شد چهره و  صكرد در همين حال رسول خدا  از وي دوري مي له عايش

را در آن حالت ديد  صتي پيامبر وق له اد. عايشمه را تميز كرد و بوسه دصورت اسا

  .دانم به خدا قسم بعد از اين هرگز او را از خودم نميفرمود: 

  

  :جنگم گويد هرگز نمي ال اهللا ميإله إبا مردي كه ال 
جنگم. سعد  گويد نمي ال اهللا ميإله إفرمايند: هرگز با مردي كه ال  مي ساسامه بن زيد 

گويد  ال اهللا ميإله إ سامه گفت من نيز با مردي كه ال ين سخن ابن مالك بعد از شنيدن ا

با آنان مبارزه كنيد تا  [وجنگم. شخصي خطاب به آن دو گفت آيا خداوند نفرموده   نمي

جهاد كرديم تا اينكه  :گفتند د]و باشد دين همه اش براي خداون اي اينكه نباشد هيچ فتنه

  باشد.فتنه باقي نماند و دين از آن خداوند 

راه  بكرد و به هنگام اختالف حضرت علي و معاويه ءبر همين اكتفا �اسامه 

  طرفي را انتخاب نمود. بي
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هجري وفات  ٥٤اي بنام جرف در اطراف مدينه منوره سال  در منطقه �حضرت اسامه 

  كرد. 

  »نليه راجعوإنا إنا هللا وإ«





   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  سزيد بن ثابت 

  :اش اسم و خانواده
او زيد بن ثابت از بني لوذان، از بني نجار و از انصار است. كنيه اش ابو سعيد و ابو 

خارجه بود، پدرش ثابت بن ضحاك پنج سال قبل از هجرت در جنگ بعاث كشته شده 

ساله بود. مادرش نوار بنت مالك يكي از زنان بزرگ و از مسلمانان  ٦د، زيد در آن وقت بو

بود، زيد يازده سال قبل از هجرت در مدينه منوره بدنيا آمده و بخشي از زندگيش را در 

در سن يازده سالگي به مدينه منوره هجرت  ص مكه مكرمه گذرانده سپس با پيامبر اكرم

  »به او اجازه شركت در جنگ بدر را نداد  ص رسول خدا«كرد. 

 رفته تا به وي اجازه صساله بود، او به نزد پيامبر اكرم  ١٣زيد به هنگام جنگ بدر 

بخاطر كوچك بودنش به او ترحم  ص خدا ت در جنگ بدر را بدهد، اما رسولشرك

  كرد و با درخواستش موافقت ننمود.

  

  :شركت كردن او در غزوه اُحد
سال سن نداشت، و در آن روز خيلي اصرار كرد تا رسول  ١٤يشتر از در غزوه احد ب

خيلي  صبه او اجازه داد، اما آن حضرت  صاو را اجازه بدهد، رسول خدا  صاكرم 

عالقمند بود كه او را در جاهاي سخت و دشوار قرار ندهد، و از جمله كارهايي كه رسول 

ود، وقتي در پايان جنگ رسول خدا او را در هنگام جنگ احد امر فرمود: اين ب صخدا 

كرد تا ببيند چه كسي شهيد شده است، زيد بن ثابت را فرستاد  مسلمانان را جستجو مي ص

بگردد، و به او گفت: اگر او را ديدي از طرف من به او سالم  ستا دنبال سعد بن ربيع 

فت: گويد: خودت را چگونه مي بيني؟ زيد گ به تو مي صبرسان و بگو: رسول خدا 

كشيد    گشتم تا او را پيدا كردم كه آخرين نفسهايش را مي داشتم در ميان كشته شدگان مي

اي سعد، رسول خدا  :ضربه از تير و نيزه و شمشير بر بدن او رسيده بود، به او گفتم ٧٠و 
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بيني؟  به من خبر بده، خودت را چگونه مي :گويد فرستد، و به تو مي به تو سالم مي ص

خودم را  صو سالم بر تو، به ايشان بگو: اي رسول خدا  صبر رسول خدا گفت: سالم 

كنم، و به قوم انصار بگو: كه شما نزد  بينم كه بوي بهشت را استشمام مي در حالي مي

دسترسي پيدا كند با  صخداوند هيچ عذري نخواهيد داشت اگر دشمن به رسول خدا 

ها  كند. بعد از اين گفته ايش حركت ميوجود اين كه يكي از شما زنده باشد و پلك چشمه

  جان به جان آفرين تسليم كرد. خدا بر او رحمت كند.

  

  :جنگ خندق
به او اجازه داد تا در صفوف مجاهدان به شمار آيد و تمام وظايف  صرسول خدا 

 كردند، يك رزمنده را بر عهده گيرد، و ايشان در ميان كساني بود كه خاكها را منتقل مي

درباره او فرمود:آگاه باشيد كه او پسر خوبي است. زيد دوستي بنام عماره  صرسول خدا 

در هنگام كندن زمين اندكي چرت زد عماره بن  بن حزم از هم سن و سالهاي خود داشت،

به او فرمود: اي  ص حزم بدون اينكه زيد خبر شود اسلحه اش را برداشت، رسول خدا

ا از ترساندن مؤمن و برداشتن مال وي به مردم ر ص ابورقاد، در آن روز رسول خدا

  شوخي و يا جدي منع فرمود.

  

  :در جنگ تبوك
بود، در جنگ  صزيد هميشه در هنگام جنگ و صلح همراه و مالزم رسول خدا 

تبوك پرچم قبيله بني نجار در دست ايشان بود، در صورتي كه اول در دست دوستش 

ا از او گرفت و به زيد بن ثابت داد. پرچم ر صعماره بن حزم قرار داشت، رسول خدا 

آيا از من چيزي به شما رسيده است؟ فرمود: خير، ولي  صعماره گفت: اي رسول خدا 

به حفظ قرآن زيد اشاره فرمود، وقتي خداوند رسول خدا  صقرآن مقدم است، پيامبر 

را در جنگ تبوك نصرت و ياري فرمود و مسلمانان پيروز شدند، زيد مسئووليت  ص

  سيم غنيمتهاي مسلمانان را كه در آن غزوه بدست آورده بودند بر عهده گرفتند.تق
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  :همراه ايشان بود صبه هنگام وفات نوة آن حضرت 
بوديم،  صاز اسامه پسر زيد بن حارثه روايت شده است كه گفت: ما نزد پيامبر خدا 

ا بچه اش در قاصدي فرستاد كه بنزد او برود زير صيكي از دخترانش براي رسول خدا 

بلند شد و به همراه ايشان سعد بن عباده، معاذ بن جبل،  ص آستانة وفات بود. پيامبر اكرم

ابي بن كعب و زيد بن حارثه و مرداني ديگر، بلند شدند، و من نيز با ايشان رفتم، بچه نزد 

زد، گويا در مشكيزة كهنه  آورده شد، در حالي كه خيلي تند تند نفس مي صرسول خدا 

پر از  صي قرار داشت، با ديدن اين حالت سخت بچه، چشمهاي مبارك رسول خدا ا

اين چيست؟ فرمود: اين  صاشك شدند، سعد به آن حضرت گفت: اي رسول خدا 

رحمتي است كه خداوند در قلب بندگانش قرار داده است و خداوند بر بندگان مهربانش 

  كند. رحم مي

  

  :روز سقيفه
گيرند كه بعضي از آنان در اين  گاهي در حالت سختي قرار ميمسلمانان بشر هستند، و 

شوند كه در اين سر درگمي شورا و آرا و نظرات  حاالت دچار سردرگمي و حيرت مي

شتابد. اين بهت و سر درگمي از بين رفته، و از آنان  ديگر مسلمانان به ياري و مدد آنان مي

پروردگار خود شتافت، گروهي از به نزد  صگيرد. هنگامي كه رسول خدا   فاصله مي

انصار دوست داشتند كه خليفه و رهبر از بين آنان باشد، و به اين منظور به نزد سعد بن 

از  صعباده جمع شدند، و بعضي از آنان گفتند: اي گروه مهاجران هر وقت رسول خدا 

بينيم  كرد، پس ما مصلحت مي گرفت شخصي از ما انصار را با او همراه مي مردي كار مي

كه امر خالفت به دو مرد واگذار شود، يكي از شما باشد و يكي از ما، بعد چند نفر از 

خطباي انصار پشت سرهم اين گفته را تكرار كردند، در آن هنگام زيد بن ثابت انصاري 

از مهاجران بود، پس امام هم از مهاجران باشد، و ما از  صبلند شده و گفت: رسول خدا 

بوديم. بعد  ص و هستيم همانطوري كه نصرت كنندگان رسول خدانصرت كنندگان ا

  را گرفته و گفت: اين شخص خليفه و آقاي شما است با او بيعت كنيد. سر دست ابوبك
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  :سر در زمان خالفت ابوبك
مسلمانان جنگ يمامه را با امتحان و سختي پشت سر گذاشتند، آنان با بني حنيفه كه 

و اراده  كردند، بودند، و سر سختانه از او حمايت مي اطراف مسيلمه كذاب جمع شده

داشتند كه از دور و بر او پراكنده نشده و تسليم حقيقت نشوند، اگر چه بطور كامل هالك 

شوند، مبارزه كردند. بني حنيفه با تيرهايشان به طرف مسلمانان نشانه رفتند، و بسياري از 

مستحكم خود كه براي از بين بردن  آنان را به خاك و خون كشاندند و از سنگرهاي

كردند، از طرفي ديگر مسلمانان  مهاجمان عليه خود آماده كرده بودند، خوب استفاده مي

قرار داشتند، كه در رأس آنان قاريان و حافظان قرآن، ايستادگي و مقاومت كردند، و 

مانان از آن عبور كرده جانهايشان را در راه اهللا فدا كردند، و با بدنهايشان پلي ساختند تا مسل

به پيروزي برسند،  از اين قراء و حافظان قرآن بجز تعداد كمي جان سالم بدر نبرده اند، و 

هم در جنگ يمامه در بوتة آزمايش قرار گرفت و با سر بلندي و موفقيت  سزيد بن ثابت 

كه جنگ امتحان خود را داد و در اين جنگ تير خورد، اما به او ضرري نرسانيد، هنگامي 

  ارادة جمع آوري قرآن را نمود. �يمامه به پايان رسيد، ابوبكر 

  

  :نمايد آوري مي قرآن را جمع س دزي
پيش من قاصدي فرستاد. بنزدش رفتم، عمر بن  سفرمود: ابوبكر  ست زيد بن ثاب

به من خبر داده است كه  س به من گفت: عمر � نيز نزد ايشان حاضر بود، ابوبكر خطاب

امه تعداد زيادي از قاريان قرآن كشته شده اند، مصلحت ديدم كه قرآن را در جنگ يم

انجام نداده  صگفت: چگونه كاري را كه رسول خدا  سجمع آوري كني، زيد به عمر 

گفت: عمر  سگفت: به خدا قسم اين كار خير است. زيد  �است انجام دهيم؟ عمر 

شرح صدر عنايت كرد براي انجام  كرد تا اين كه خداوند به من هميشه به من اصرار مي

فرمود: شما جوان  سبه زيد  سكاري كه به ايشان شرح صدر عنايت كرده بود. ابوبكر 

كاتب وحي بودي،  ص نخواهيم كرد. شما براي رسول خدا عاقلي هستي ما شما را متهم
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جا پس شايسته است كه قرآن را شما جمع آوري كنيد. زيد گفت: به خدا اگر مرا به جا به 

تر از جمع آوري قرآن نبود. بنابراين به جستجوي  كردند، برايم سخت كردن كوهها امر مي

قرآن پرداختم و قرآن را از روي پوستها، سنگها، برگ درختان خرما و از سينه حافظان 

را با خزيمه بن ثابت انصاري يافتم، و به  ةكردم، تا اين كه آخر سوره براء جمع آوري مي

‰ô + كسي ديگر نديدمغير از او با  s) s9 öΝ à2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡à�Ρr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $tΒ 

óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒÌ� ym Ν à6ø‹ n= tæ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ βÎ* sù (#öθ©9 uθs? ö≅ à)sù š_É<ó¡ym ª! $# 

Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( Ïµø‹ n= tã àMù= ā2uθs? ( uθèδ uρ �> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟŠÏà yèø9$# ∩⊇⊄∪_  :١٢٩ -١٢٨[توبه.[  

بيگمان پيغمبري (محمد نام) از خود شما (انسانها) به سويتان آمده است. هر گونه «ترجمه: 

آيد. به شما عشق  درد و رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي

ربان است. اگر آنان (از ورزد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مه مي

ايمان به تو) روي بگردانند (باكي نداشته باش) و بگو: خدا مرا كافي و بسنده است جز او 

ام و كارهايم را بدو واگذار كرده ام، و او صاحب پاداشي  معبودي نيست. به او دل بسته

  .»بزرگ (جهان و ملكوت آسمان) است

نزد  سود تا مدت حيات ابوبكر صديق صحيفه هايي كه قرآن در آن جمع آوري شده ب

 بنزد حفصه بنت عمر  ، و پس از وفات عمر سايشان و بعد از وفات او نزد عمر 

  بودند.

  

  :س منزلت زيد در نزد عمر
شناخت و حق احترام و ارزش او را به جاي  را مي سمقام و منزلت زيد  سعمر 

ه پايتخت كشور اسالمي را ترك برد و مدينه منور آورد، وقتي به مسافرت تشريف مي مي

نمود. يك مرتبه وقتي  را به جانشيني خود در مدينه انتخاب مي �كرد، زيد بن ثابت  مي

را جانشين خود كرد، و به هنگام حج دوم باز  �به حج تشريف بردند، زيد  �عمر 

ن خود ايشان را نيز جانشين خود قرار داد، و به هنگام سفر ايشان به شام نيز او را جانشي
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از سفر برگردد و به او باغي از درختان خرما  �افتاد كه عمر  نمود، و خيلي كم اتفاق مي

اين بود كه بزرگان نامي و صاحبان صالحيتهاي علمي و  �را ندهد، عادت عمر 

فرستاد، ولي زيد بن ثابت را در مدينه  فرماندهي و دعوتگر را براي دعوت دين به شهرها مي

دانست كه اهل مدينه منوره به  فرستاد، زيرا او خوب مي را به جايي نمي داشت و او نگه مي

 يابند. و از جمله احترامي كه عمر يابند كه نزد ديگران نمي مي  زيد نياز دارند، نزد او علومي

وقتي با زيد كاري داشت خودش به نزد او  ،گذاشت يكي اين بود كه براي زيد مي س

از او اجازة ورود  سخواند، و يك بار امير المؤمنين عمر  نميرفت و او را نزد خود فرا  مي

به او اجازه داد و فرمود: اي اميرالمؤمنين اگر كسي را پيش من  سخواست، زيد 

عرض كرد: من با تو كار دارم و نياز از  س آمدم، عمر فرستادي من خودم بنزد شما مي مي

  من است.

  

  :ضاوت كنندكه چگونه ق دهد به ايشان تعليم مي سعمر 
خشكيد، با وجود احترام و ارزشي كه  دريايي از علم بود كه سرچشمه اش نمي س رعم

كرد كه او عالم جواني است و طالبي كه نياز به  قايل بود فراموش نمي �نسبت به زيد 

از راهنمايي و  سخيلي كم هستند، بنابراين عمر  تعليم و تجربه استاد و بزرگتر نداشته باشند

ورزيد، زيرا اغلب جوانان  غافل نبود، بويژه در امور زندگي روزمره با او بخل نمي توجه او

دريغ  ساز اين تجربه نسبت به زيد  سبه تجربه هاي سالمندان و بزرگان نيازمندند، و عمر 

اي اتفاق  مخاصمه سو ابي ابن كعب  سكند: كه ميان عمر  كرد. شعبي روايت مي نمي

بن ثابت آمدند و او را  بين خودشان داور قرار دادند تا در بين آنان افتاده بود، به نزد زيد 

گفت: ما پيش شما آمديم تا بين ما داوري كني، و انسان بايد پيش  �داوري كند، عمر 

خالي كرده و به ايشان  سصدر جايگاه را براي عمر  سداور در خانه اش حاضر شود. زيد 

به او گفت: اين اولين ظلمي است كه در  سر گفت: اي امير مؤمنان اينجا (بنشين) عم

أبي  قضاوتت مرتكب شدي، من در كنار خصم خود مي نشينم هر دو جلوي او نشستند،
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كرد، زيد به أبي گفت: اميرالمؤمنين را از سوگند ياد كردن  كرد و عمر انكار مي ادعا مي

نظر و توجه زيد  س معاف كن، و من براي كسي غير از ايشان اين سؤال را نكرده ام، عمر

را به سوي اين مطلب جلب كرده كه براي شما مناسب بود كه مرا با هر فرد مسلمان (در 

  قضاوت) برابر بداني و با ديگران فرقي ندارم.

  

  :كند را نصيحت مي س رزيد عم
خبر رسيد كه ابومحجن ثقفي با  سكند: كه به عمر  طبراني از ابي قالبه روايت مي

راه افتاد و پيش ابومحجن رفت، و نزد او به  سنوشد، عمر  اش شراب مي دوستانش در خانه

جز يك مرد كسي ديگر را نديد، ابومحجن گفت: اي اميرالمؤمنين اين براي شما حالل و 

جايز نيست، خداوند شما را از جاسوسي و تفتيش حاالت خصوصي افراد منع فرموده است. 

ثابت و عبدالرحمن بن أرقم در آنجا  گويد؟ زيد بن گفت: اين شخص چه مي سعمر 

   .…آيد گويد، اين جاسوسي به شمار مي حضور داشتند، گفتند: اي امير مؤمنان راست مي

  

  :سن در زمان عثمان بن عفا زيد
كمتر نبودند، وقتي  سدر ارج نهادن و تجليل زيد از حضرت عمر  سحضرت عثمان 

گمارد. و قرائت ايشان را بسيار  نوره ميرفت او را به جانشيني خود در مدينه م به حج مي

فرمود: قرائت من و او يكي است، بين من و او در اين مورد اختالفي  دوست داشتند و مي

به  سشورش كردند حضرت زيد  سنيست. و هنگامي كه سبائيان و فرومايگان عليه عثمان 

اگر كمك كرد و نصرت و حمايت انصار را بر وي عرضه كرد كه  سحضرت عثمان 

اجازه بدهند انصار او را ياري كنند، اما ايشان در جواب زيد فرمود: بهترين شما در نزد من 

ني دشمنان كسي است كه دست و اسلحه اش را از خونريزي باز دارد، وقتي خيانت و دشم

براي ايشان بسيار ناراحت شد و  سو او را شهيد كردند، زيد  فتبه امير مؤمنان دست يا

  ريه كرد.خيلي بر او گ
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  :اشتغال به علم
وقتي اشتياق او به علم و استعداد ذاتي او را مشاهده كردند، وي را به نزد  س اولياي زيد

سوره از كتاب خدا را حفظ دارد، و  ١٧ سبردند، و گفتند: پسر ما زيد  سپيامبر اكرم 

گفت قرائت او را گوش داد، و از تالوت زيبايش ش صنوشتن هم ياد دارد، رسول خدا 

از علوم خدادادي اش زيد را بهره مند  صزده شد، از آن روز به بعد رسول خدا 

دانشمندي عالم و فاضل با دامنة تحصيل  صساخت. تا اين كه در محضر آن حضرت  مي

فتوا  صكند: كساني كه در زمان رسول خدا  وسيعي گشت. سهل بن أبي خيثمه روايت مي

نفر از انصار بودند: از مهاجران عمر و عثمان و علي، و مي دادند، سه نفر از مهاجران و سه 

بودند، و مسروق گفت: مفتيان  شاز انصار أبي بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت 

عمر و علي و ابن مسعود و زيد و اُبي بن كعب و أبوموسي  صاصحاب رسول خدا 

  اشعري بودند.

اء، فتوا، در مدينه به هنگام خالفت قبيصه بن ذؤيب گفت: زيد بن ثابت رئيس دايرة قض

سال اول خالفت معاويه، در قضاوت، فتوا، قرائت و فرايض در مدينه در  ٥عثمان و علي تا 

در همان  سسال از زمان حكومت معاويه  ٥و  شعهد حضرت عمر و عثمان و علي 

هجري وفات كرد. مسروق ابن اجدع  ٤٥در سال  سجايگاه خود بود. تا اين كه زيد 

براي پي بردن به علمشان نزديك شدم و با آنها  صهمداني گفت: به اصحاب پيامبر خدا 

همراه شدم، دريافتم كه راسخ ترين آنان در علم شش نفر هستند، عمر، علي، عبداهللا، معاذ، 

. و همچنين مسروق گفته است: وارد مدينه شدم در مورد شابودرداء و زيد بن ثابت 

ق كردم، زيد بن ثابت را از راسخان در علم يافتم. و انس تحقي صاصحاب رسول اكرم 

كند: دو قبيله اوس و خزرج با همديگر فخر كردند، قبيله اوس گفتند:  ابن مالك روايت مي

غسيل مالئكه حنظل پسر راهب، و كسي كه عرش عظيم براي او تكان خورد سعد بن معاذ 

و خزيمه بن ثابت كسي كه رسول  و عاصم بن ثابت كسي كه زنبورها از او حفاظت كردند

شهادت او را به جاي شهادت دو نفر پذيرفت، از ما بودند. قبيله خزرج گفتند:  صخدا 

 صنفري كه در عهد رسول خدا  ٤زيد بن ثابت و ابي بن كعب، معاذ بن جبل، ابوزيد، 
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بن  ابن أنس گفته اند: بعد از شهادت عمر مع آوري كردند از ما بودند. مالكقرآن را ج

در مدينه امام ما بود. و شعبي گفته است: يكمرتبه زيد بن ثابت  س خطاب زيد بن ثابت

ركاب را گرفت، زيد گفت: اي ب خواستند كه بر سواري سوار شوند كه ابن عباس  مي

و بزرگان اينطور رفتار  ءابن عباس گفت: نه، ما با علما !كنار برويد پسر عموي پيامبر خدا

تر و با  بن عبيد گفته است: كه هيچ مردي را در خانه اش خوش سخنكنيم. و ثابت ا مي

  وقارتر از زيد نديده ام.

  

  :علوم ديگر ايشان عالوه از فقه
فرمود: عالمترين شما  صفقيهي با علم بسيار در مسايل ميراث بود، رسول خدا  س زيد

اشتند. عمر بن بسيار مهارت دباشد، در علوم قرآن كريم نيز  به فرايض (ميراث) زيد مي

اي را بپرسد، بايد نزد زيد بن  خواهد از قرآن مجيد مسئله فرمود: هر كسي كه مي س خطاب

شد، ايشان  نازل مي ص ثابت برود، زيد از جمله نويسندگان وحي بودند، هرچه بر پيامبر

 قرآن را جمع آوري كرد، چنانچه در سنوشت، بعد از جنگ يمامه در زمان ابوبكر  مي

در زمان خالفت  حضرت عثمان به خاطر پرهيز از  ايان شد، بعد مسلمانان رگذشته ب

كه معروف به قرآن عثماني است  س اختالف بر يك قرآن جمع كرد. و همين قرأت زيد

به غير از وحي نيز نويسنده و كاتب  سباشد و زيد  امروز نزد مسلمانان مورد اعتماد مي

  ن، ابوبكر و عمر بود.و همچنين كاتب خلفاي راشدي صرسول خدا 

  

  :يادگرفتن او زبان عبراني و سرياني را
يك بار زيد در محضر رسول خدا حاضر شد به او فرمود:كتاب يهود را تعليم بگير، 

زيرا من از طرف آنان بر كتاب خودم اطمينان ندارم زيد گفت: يك ماه نگذشت كه من 

آنان نامه نوشتم، و هنگامي كه براي  صزبان يهوديها را ياد گرفتم، از طرف رسول خدا 

خواندم. و در روايتي  مي صنوشتند، نامه را براي آنحضرت  نامه مي صبراي رسول خدا 

به من فرمود: من به طرف قومي نامه مي  صديگر آمده است كه زيد گفت: رسول خدا 
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در مدت  ترسم كه بر آن اضافه يا كم كنند پس زبان سرياني را ياد بگير. بنابراين فرستم، مي

  روز آن را آموختم. ١٧

  

  :سد پندهاي زي
با اين كه فردي عالم و دانشمند بود بسيار مراقب رفتار و اعمال قلب و وسوسه  سزيد 

اي كه براي ابي بن كعب فرستادند واضح است، زيد  هاي نفسش بود، و اين مطلب در نامه

و قلب را ظرفي و چوپاني  گفت: اما بعد، خداوند زبان را مترجم قلب قرار داده است، س

قرار داده است كه زبان تسليم آن است، اگر قلب در اختيار زبان باشد سخن مناسب و 

معتدل خواهد بود، و زبان هيچ لغزش و اشتباهي را مرتكب نخواهد شد، آيا شرف و مروت 

م و جوانمردي را در كسي سراغ داريد كه پاسدار گفته هايش نباشد، و آگاه به عيوب مرد

خبر است مانند كسي است  بيند ولي از عيب خود بي نباشد، چون فردي عيوب مردم را مي

  كه آنچه را كه به آن مأمور نشده است، انجام دهد.

  (والسالم)      

  

  :حادثه وفات

سالگي به نوشتن وحي، و بعد از آن به علوم قرآن و روايت  ٤٠تا سن  سزيد 

هجري وفات  ٤٥ن مشغول بود، و در سال حديث، فقه و ترجمه و آموزش مسلمانا

كرد. او فردي بود كه شايستگي اين را داشت كه مسلمانان بر او غمگين و عزادار 

  شوند. 

فرمود: امروز دانشمند و عالم اين امت وفات كرد، به اميد اينكه  سابوهريره 

  خداوند در ابن عباس شايستگي جانشيني ايشان را ايجاد بكند.

  سروده اند:  �ابت انصاري   حضرت حسان بن ث

  سرايد بعد از وفات حسان و فرزندش چه كسي ديگر شعر مي«     
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كه به علوم آيات قرآني  و بعد از وفات زيد بن ثابت چه كسي ديگر مانده

  .»بپردازد

ابن عمر فرمود: خداوند بر ايشان رحم كند، دانشمندترين و عالمترين مردم در 

شركت  سن مسيب فرمود: در جنازه زيد بن ثابت زمان حضرت عمر بود. سعيد ب

داشتم، هنگامي كه در قبرش دفن كرده شد، ابن عباس فرمود: قسم به خدا كه امروز 

  علم و دانش زيادي از دست رفت.
  

  »ليه راجعونإنا إنا هللا وإ«
  
  
  
  
  
  
  
  

 


