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   الرحيم الرحمن اهللا بسم
   

 ما بعد;, أ وااله  منو  أصحابهو  آله  علیاهللا و  رسول  یعل  السالماحلمد هللا والصالة و
  مطلوب  ي استفاده در اختيار دارد  كه  و زماني  تواند از وقت نمي  انسان  راستي  به

و   ، درس از گذشته  مگر اينكه نمايد  درك  خوبي  را به  آينده  را ببرد و يا اهميت
  .بگيرد  عبرت

  و دانش  يتقو  مردان از بزرگ  وجود بعضي  سبب  پروردگار به  كه  هستيم  ما امتي
و   ديگر و در دوران  هاي امت د آنها درمانن  كه  مرداني  ، همان است  نهاده  بر ما منّت

  . است  ، وجود نداشته اعصار گذشته

سراسر   هستند كه ـ  ـاهللا  رسول  و ياران  ، اصحاب مردان بزرگ  اين!  آري
از   گرفتن  درس با  توانيم و ما مي  و پند است  عصر ما، درس  براي  شان زندگي
  . ذاريمبگ  و ترقي  پيشرفت  رو به  آنان  زندگي

  دوران  اتفاقات و  و وقايع  زدم مي  را ورق  عزيزان  اين  زندگي  صفحات  وقتي
:  گفتم با خود مي  نمودم مي  را مطالعه  و ايثارشان  و تقوي  و نيز عظمت  شان زندگي
! خبرند؟ بي  و شكوه  عظمت  نيكو و از اين  هاي اسوه  عصر ما از اين  جوانان  چگونه

  در پرتو آن  توان مي  كه  است  نوري  مثابه  به  اخبار كه  اين عصر ما با  نهو اصالً چگو
  بايد در افعال  كه  كساني  و غافلند از زندگي  اطالع خدا رسيد، بي  به كرد و  حركت

و   فالح ، و بزرگي  و فضل  كرامت  اهل  به  تشبه  تقليد كرد؛ چراكه  از آنان  اقوال و
  .دارد  دنبال  را به  رستگاري

  ديگر از ياران  دو تن  زندگي  بررسي  به  هايمان بحث  ي و سلسله  امروز در حلقه
، بهشتي و جهاد، دو مرد   يتقو  هاي ، دو شيرمرد ميدان ايم رسيده ـ  ـ  اكرم  رسول

و »  وقاص ابي  سعد بن«، ـ  ـ  پيامبر اعظم دو مرد ايثارگر، دو شاگرد و همسنگر
  .عنهماـ اهللا رضي ـ» زيد  سعيد بن«



  ي اسوه«دو   تا بيشتر با اين  شويم مي  همراه  و حديث  از تاريخ  با صفحاتي  پس
  . آشنا گرديم»  حسنه

   

  قُبا  ، مسجد جامع ـ سنندج  گنجي  ايوب
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   اول  بخش
    وقاص ابي  سعد بن

   مدائن  ، فاتح قادسيه  قهرمان
   در ايران  مجوسيت  آتش  ي و نابود كننده

   
   :را بشناسيم  سعد

در  ـ  ـ  اكرم  رسول  از هجرت  قبل  سال 23حدوداً  ـ  ـ  وقاص سعد پسر ابي
  .دنيا آمد  به  مكرّمه  مكّه

  بن  مناف او نيز پسر عبد)  وقاص ابي  مشهور به(  وهيب  بن  ، مالك پدر سعد
  النضر بن  بن  مالك  فهر بن  بن  غالب  بن  لؤي  بن  كعب  مرّة بن  بن  كالب  زهرة بن

  .)1(باشد مي  الزهري  كنانة القرشي

باورند   بر اين  مورخين اكثر. نظر دارند  اختالف  ، مورخين اما در مورد مادر ايشان
  باشد و بعضي مي»  عبد شمس  بن  سفيان  حمنة بنت« ـ  ـسعد   مادر حضرت  كه

مادر   كه  است  قائل ـ رحمه اهللا ـ  حجر عسقالني  ابن  حافظ  عالمه  ديگر از جمله
  .)2(  است  بوده»  اميه  بن  سفيان  حمرة بنت«سعد، 

  و لقب » ابواسحاق«  باالتفاق  تاريخ  كتب  در تمامي ـ  ـسعد   حضرت  ي كُنيه
  .)3(  است  ذكر شده ، شير در چنگالش: » براثنه  سد فياأل«و ا

   
   :از اسالم  قبل  سعد

و   جواني  در ايام را منور كرد، سعد   مكّه  و برزن  ، كوي نور نبوت  كه  هنگامي
و   عاطفه  داراي  پدر و مادرش  به  نسبت سعد . و رشد بود  قدرت  دوران
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  مادرش  به  مخصوصاً نسبت كرد بسيار مي  آنها نيكي  قبود و در ح  لطيف  احساسي
  . داشت  از حد تصور محبت  بيش

و   عقل  داراي برد؛ اما سر مي  به  عمرش  هفدهم  در آغاز سال  موقع  در آن  با اينكه
سر رفتار   و پيرانه بود،  نهاده  سن  و پا به  بزرگ  مردان  و درك  شعور و آگاهي

شدند  مي  مشغول  آن  به  همساالنش  كه  هايي و بازيچه  لهو و لعب  بهمثالً . كرد مي
  كمان  تير و ساختن  كردن  خود را در آماده  وقت ّ و هم  تمام  ، بلكه نداشت  اي عالقه
  انگار خود را براي  كه  بود، تا جايي  تيراندازي  مشغول  هميشه كرد، و مي  صرف
  .دكر مي  آماده  بزرگ  بس  كاري

  موجب را  و آن  پذيرفت خود را، نمي  قوم  و سوء احوال  و نيز فساد عقيده
  كار افتد كه  به  و قاطع نيرومند  منتظر بود تا دستي  ، انگار هميشه دانست نمي  آرامش

  .بكشد  بيرون  و تاريكي  آنها را از منجالب

  دست  آن  كه  گرفتقرار   بر آن  بزرگ  خداي  و خواست  ، مشيت اوان  در همان
  آيد و به  بيرون -محمد ـ  حضرت  بشر، از آستين  تمام  رهايي  براي  توانا و قاطع

  به ــعبداهللا   محمد بن  ، حضرت كائنات و  سرور مخلوقات  دست  اينك. كار افتد
 خدا را در  ، كتاب ؛ يعني الهي  ي ستاره  نيرومند، درخشنده  دست  و اين  كار افتاده

  .نخواهد شد  كاسته  شود و از فروغش نمي  هرگز خاموش  كه دارد  مشت

  لبيك و  را اجابت  و حق  هدايت  ، دعوت سريع  بسي   وقاص  ابي  سعد بن
  .شدند  مشرف  اسالم  به  فرد بود كه  مرد يا چهارمين  و سومين  گفت

  : گفت و افتخار مي  مباهات  عنوان  به  ، اغلب علت  همين  به

  . بودم  اسالم  سوم  يك  من  روز تمام  هفت
  مشاهده  در وجود سعد  مردانگي  و مقدمات  آثار ذكاوت  كه  از آنجايي

شد؛ زيرا  ــ  پيامبر اكرم  و خوشحالي  شادي  ي مايه  اسالم  به  شد، پيوستنش مي
  قمر مبدل  و قرص  كامل  ماه  به  هالل  ، اين نزديك  اي در آينده  كه  رفت انتظار مي

  .شود



بود،  برخوردار  از آن  سعد  كه  و عزّتي  و بزرگي  نسب  و شرافت  حرمت
، و مانند  گرفته  پيش او را  شوند و راه  و تشويق  تحريك  مكّه  شد جوانان مي  باعث

   .)1(كنند  او عمل

  
  :گيرد قرار مي  اسالم  در آغوش  چگونه   سعد

  ، كه مكّه  اعراب  در ميان  است  فردي  و يا چهارمين  نسومي ـ  ـسعد   حضرت
  جواني  نيز در اوج  ايشان ـ  ـاهللا  رسول  پيشين  و همانند ياران.  را پذيرفت  اسالم
  . قرار گرفت  اسالم  در آغوش  سالگي 17  در سن  يعني

  :فرمودند  كند كه مي  روايت  از پدرش ـ  ـسعد   دختر حضرت  عايشه

  تاريكي ، در ديدم  ، خواب قرار گيرم  اسالم  در آغوش  از اينكه  روز قبل  سه
  تاريكي  در آن  كه  زماني  ، درست برم نمي  جايي  به  و ره  ام گير كرده  شديدي
،  نور رفتم  طرف  به  درنگ بي . گرفت  تابيدن  مهتابي  ناگهان  زدم و پا مي  دست
  زيد بن  اند، آنان اند و آنجا رسيده گرفته  سبقت  نفر زودتر از من  سه  ديدم
  از آنان. بودند -رضي اهللا عنهم-   ابوبكر صديق و  طالب ابي  بن  ، علي حارثه

تا عصر   شب  آن  صبح» . آمديم  اآلن  همين«: اينجاييد؟ گفتند  از كي:  پرسيدم
 ـ  ـعبداهللا   محمد بن  شنيدم. بود  كرده  خود مشغول  مرا به  خواب  جريان
  رويم  به  ، خداوند در رحمت دريافتم. خواند مي  اسالم  دين  را به  مردم  مخفيانه
و   گمراهي  ، از تاريكي آن  سبب  به  كه  است  مرا در نظر گرفته  و سعادت  گشوده
  ي رهد ، او را در او رساندم  فوراً خود را به.  يابم  راه  نور هدايت  ، و به رسته  ناداني

  .نماز عصر بود  مشغول  كه  يافتم» جياد«
 خوانيد؟ فرا مي  چيزي  چه  سوي  ها را به شما انسان:  پرسيدم  از ايشان

خدا   بر حق  رسول  من  اهللا و اينكه  يگانگي  به  شهادت  سوي  به«: فرمودند
حممداً   أشهد أن إالاهللا و الإله  أشهد أنبگو ! سعد  اي«: فرمودند  سپس .« هستم
  .»اهللا رسول
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  .)1(»اهللا إالاهللا وأشهد أنک رسول الإله  أشهد أن«:  گفتم  درنگ بي  هم  من

  اراده  كه  از بندگانش  هر كدام  خداوند در قلب  كه  رباني  است  نوري  هدايت
 سعد   قلب را در  نور هدايتش  پروردگار اينجا بود كه  پس. دهد كند، قرار مي

  :گويد مي سعد . آورد  روي  اسالم  و سريعاً بهو ا  انداخت

ثت, وَ   ُ فيه اَسلَمت  الذي  اليوم  أحدٌ إالِّ يف  ما أسلم« كَ ام  ُ سبعة لَقَد مَ   ثأينِّ لثالوَ   أيّ
  .)2( » اإلسالَمِ 

  يك  روز من  نياورد و تا هفت  ايمان  ديگري فرد  هيچ  را پذيرفتم  اسالم  من  كه  روزي
  . بودم  اسالم  سوم

  
   :بر توحيد  سعد  ستقامتا

و از   ساله 17  او جواني  سعد را منور ساخت  قلب  نور ايمان  كه  هنگامي
  و پدر و مادرش او  بين  شديد و فراواني  محبت  ثروتمند و نامدار بود كه  اي خانواده

  اين  هب  سرشناس  ي خانواده  از اين  جواني  چنين  شدن  مسلمان.  وجود داشت
  .كردند مي  تلقي  خويش  ي قبيله  ننگ  ي را مايه  اقدام  اين  ها نبود، آنان آساني

او   نشد، بلكه  تمام  و آساني  سهل  اين  به  اسالم  سعد در آغوش  قرار گرفتن  پس
و   سختي  ي، و حت گرفت قرار  آزمايش  ترين و سخت  ترين مشكل  در معرض
اما . شد  نازل  قرآن  ي آيه  مورد آن در  رسيد كه  حدي  به  آزمايش  اين  دردناكي

  :بگويد  نظير را برايمان بي  ي تجربه  اين  كه  كنيم واگذار  خودش  را به  بگذار داستان

و   در رفت  و از كوره  گرفت  باخبر شد، آتش  از اسالمم  اينكه  محض  به  مادرم«
،  داشتم  بسيار دوست او را  ، كه تار و با محبتاو نيكو رف  به  نسبت  بودم  جواني  من

  : رو كرد و گفت  من  به  مادرم
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  كرده  منصرف  پدر و مادرت  و تو را از دين  اي تو اختيار كرده  كه  ديني  اين«
  لب  يا تا مردن ، كني مي  را ترك  دين  خدا يا اين  به  دارد؟ قسم  ارزشي  ، چه است

  ي از غصه  و تو هم.  بميرم  و تشنگي  ، بگذار از گرسنگي زنم و غذا نمي  آب  به
جگر   و خون  شوي  پشيمان  كارت بسوزد و از  و جگرت  شوي  دل  به  دق  من  مرگ

  ».ياد كنند  ننگ  نام  تو را به  ، و تا آخر دنيا مردم بخوري
دين   ترك  به تواند مرا چيز نمي  هيچ  ، چون نكن  كاري  چنين!  مادر جان« : گفتم
  .»وادارد
  ، براي آشاميدن و  كرد، و از خوردن  خود را عملي  ي تهديد و وعده  مادرم  ولي
را   و نيرويش  سست  استخوانش الغر و  جسمش  ورزيد، در نتيجه  مديد امتناع  مدتي

  چيزي  كه  كردم مي  و تشويقش  رفتم او مي  پيش  هر ساعت  هم  و من. داد  از دست
خورد  مي  كرد، و قسم مي  امتناع  قبل  ي هر بار شديدتر از دفعه رد يا بنوشد، امابخو

  . نمايم  را ترك  دينم  من  نخورد و ننوشد، مگر اينكه  چيزي  تا مرگ

  : او گفتم  به  باالخره

بايد   ولي ، دارم  از تصور دوست  ، تو را بيش داني مي  خودت!  مادر جان«
خدا اگر تو هزار   به  قسم.  دارم  از تو دوست  را بيش ــبر ، خدا و پيام بگويم
را   دينم  ، من هيبد  آنها را از دست  ديگري بعد از  ، و يكي باشي  داشته  جان
  .« كنم نمي  ترك

،  هستم  جدي  در تصميمم  من  پيدا كرد كه  را ديد و يقين  صحنه  اين  وقتي  مادرم
، بعد از  را شكست  غذايش  و اعتصاب  را از سر گرفت  و نوشيدن  ناچار خوردن  به
  .)1(كرد  را نازل  آيه  اين  متعال  خداي  آن
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  قرار دهي  من  را شريك  چيزي  كردند كه  تالش) مادر پدر و(دو   آن  هرگاه«
  سراغ)  آن  بر اثبات  دليل  ترين كوچك(و   آن  از بودن  آگاهي  كمترين  كه

  عقائد و كفر و ايمان  ي در مسأله  چراكه. ( مكن  فرمانبرداري  ، از ايشان نداري
با   انسان  ي بر رابطه  خدا، مقدم  ي ابطهو ر ، جايز نيست  همراهي و  همگامي
 در  ولي  است  خويشاوندي  برتر از عواطف  ، و اعتقاد مكتبي مادر است پدر و

رفتار   اي بايسته  ي گونه  و به  طرز شايسته  در دنيا به  با ايشان)  حال  عين
  .» كن

   
  : و ايمان  عاطفه  ي مبارزه
  عاطفه  ي مبارزه  در آن  كه  است  اسالم  تاريخ  بايزي  هاي از صحنه  يكي  صحنه  اين

  چيره  يك  برخاستند، اما كدام  جنگ  پروردگار به  و محبت  و ايمان  انساني  و محبت
  !دهد؟ مي  ترجيح را  راه  كدام  باايمان  شوند؟ انسان مي

شود  مي  مشخص پروردگار  و دين  خدا و رسول  محبت  در ادعاي  اينجا صداقت
  . است  با پروردگار بسته  كه  و عهد و پيماني
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  ي گفته  اينبر (  ، و سپس است پروردگار ما تنها خدا: گويند مي  كه  كساني«

  شريعت  قوانين  را با انجام  ايستند، و آن مي  است  وحدانيت  اقرار به  خود كه
پا بر جا و ) اند تا زنده  خداپرستي  راستاي  اين دهند، و بر مي  عمالً نشان
  كه) دهند مي  مژده  بدانان(آيند و  مي  ايشان  پيش  فرشتگان مانند ماندگار مي
  .»...نباشيد  غمگين نترسيد و

  و رسول اهللا  و محبت  واقعي  ايمان  چگونه  كنيد كه  تأمل  صحنه  در اين  خوبي  به
  . است  برچيده  غير را از آن  و محبت  و غبار شرك  را درنورديده»  سعد»  قلب

  :  گفت  من  بود به  غذا كرده  اعتصاب  مادرم  كه  هنگامي



تو   به  مردم  وقت  ، آن تا بميرم  دهم مي  ادامهرا   و نياشاميدن  نخوردن  اين«
  » !مادر  قاتل  اي:  خواهند گفت

  : گفتم

  را ترك  دينم  چيزي  هيچ  در مقابل  من  ؛ چراكه  كار را نكن  اين! مادر  اي
  .كرد  نخواهم
  : او گفتم  شكند به را نمي  اعتصابش  مادرم  ديدم  وقتي

  , إن ديني  ما تركت نفساً نفساً   , فخرجت مائة نفس  لك  انواهللا لو ك  تعلمني!  يا أمه«
  پروردگار اگر صد جان  به  قسم!  بدان  خوب را  اين! مادر  اي )1( « أو ال تأكيل  فكيل  شئت
كشيد،   نخواهم  دست  ، از دينم بدهي  را از دست  آن  ديگري از  پس  و يكي  باشي  داشته
  ..  خوري يا نمي  خوري مي  داري  دوست  هرطور كه ديگر  حال

  .كرد  خوردن  به  و شروع  را شكست  مرا ديد، اعتصابش  قاطع  ي اراده  اين  وقتي

   
   :خدا  در راه  و مال  جان  دا كردنف

  مال  تمامي  كه بود  گرفته  جاي  سعد جوان  در قلب  طوري  خدا و رسولش  محبت
  و حمايت  پاسداري  و به  گذاشته  اخالص  ي هرا در كف  و نيز جانش  خويش  و وقت

  از محبوبان  يكي  به  كه  تا جايي  پرداخت  سازش انسان  و دين ـ  ـاهللا  از رسول
  . گشت  مبدل ـ  ـپيامبر 

   
  : تيرانداز اسالم  اولين

  همان . تير انداخت  دشمن  سوي  خدا، به  در راه  بود كه  فردي  اولين سعد 
  خاصي  مهارت  او در تيراندازي. بود  كرده  آماده  ها خود را برايش سال  كه  چيزي
  .بود  كرده  سپري  را با تير و كمان  اش و نوجواني  كودكي  و دوران  داشت

  : كه  شده  روايت  از زهري
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  كه  داشت  گسيل  جحفه  در سمت  اي منطقه  را به  گروهي ــ پيامبر  روزي«
ور شد، در  حمله  بر مسلمانان  مشركان  ناگهان. بود  گروه  آننيز جزو  سعد 
  اين. كرد  را پشتيباني  مسلمانان  با تيرهايش ـ  ـسعد   حضرت  لحظه  اين

  .بود  در اسالم  قتال  اولين
  : گفت مي  تيراندازي  سعد در هنگام

 ُصُدوِر َنْبِيل َمحَْيُت َصَحاَبتِي بِ   َأَال َهْل َأَتى َرُسوَل اهللاِّ َأّين   
  )1(بَِسْهٍم َيا َرُسوَل اهللاِّ َقْبِيل   ُدّو   ــــَفَام َيْعَتّد َراٍم ِيف عَ 

  رسيده ـ  ـخدا   رسول  به  و ياران  از اصحاب  ام و پشتيباني  حمايت  آيا موضوع
  ز دشمنا  تيراندازي  هيچ! خدا  رسول  و اي)  راندم  را عقب  دشمن(  با تيراندازيم  ، كه است

  .بگيرد  پيشي  بر من  نتوانسته

   
  :ـ  ـپيامبر   نگهبان

  افزايش  در حال ـ ـ سعد   حضرت  روز در قلب  روز به ـ  ـپيامبر   محبت
  .نمايد ـ  ـاهللا  رسول  فداي را  جانش  داشت  دوست  كه  بود تا حدي

در  ـ  ـپيامبر   منزل  نگهباني  و براي  را گذاشت  ها خوابش از شب  در يكي
  .باشد  كرده  از او درخواست  كسي  اينكه  ، بدون رفت  بيرون مدينه منوره

-  عايشه  حضرت نزد ـ  ـاهللا  رسول  لحظات  نيز دقيقاً در همين  طرف  از آن
از  بشنويد. كند مي  مطرح  منزلش  را براي  نگهباني  آرزوي -رضي اهللا عنها

  كند كه مي  نقل ـ  ـاز پيامبر   كه) عنها اهللا رضي(  قهصدي  ي عايشه  المؤمنين ام
  :فرمود
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  و مخلص  نيك  مردي  امشب  كاش  اي: »الليلة  حيرسني  أصحايب  رجالً صاحلاً من  ليت«
  .كرد مي  ، از ما نگهباني از يارانم

  . را شنيديم  شمشير و سالحي  صداي  لحظه  در اين

  ؟ است  سيك  چه هذا؟  من: پيامبر فرمود

   . أحرسك  اهللا جئت , أنا يارسول وقاص ايب  سعد بن:  قال
  . كنم  تا از شما نگهباني  ام آمده! اهللا ، يا رسول هستم  وقاص ابي سعد ابن : گفت

  .)1(  رفت  خواب  به  راحت  با خيال ـ  ـپيامبر   پس

   
  :دارد  را دوست  سعد ـ  ـپيامبر 

  نخستين  پيشگامان از  اينكه  علت  را به ـ  ـعد س  حضرت ــ  پيامبر اكرم
  . داشت مي  بسيار دوست بود،   حضرت آن  بركف  جان  و از مجاهدان  اسالم

  به  منسوب  سعد  بود؛ چون ـ  ـپيامبر   هاي دايي  از طايفه سعد 
و . بود  زهره بني از  هم ـ  ـ  ، مادر پيامبر اكرم ، دختر وهب بود، و آمنه»  زهره بني«

  .كرد مي  مباهات) ها دايي(  اخوال  اين  به ـ  ـپيامبر 

  :گويد مي ـ  ـجابر   حضرت

 .آمد  وقاص ابي  سعد بن  كه  بوديم  نشسته ـ  ـ اهللا در محضر رسول  روزي«
  :فرمود ــپيامبر 

  من  د را بهخو  دايي  ، هر كس است  من  دايي  اين: )2(« امرؤ خاله  , فلريين هذا خايل
  !كند  معرفي

  ! سعد را شفا بده ،پروردگارا
  : كند كه مي  نقل  از پدرش دختر سعد   عايشه
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  عيادتم  براي ــ، پيامبر  بودم  مريض  سخت)  حجةالوداع(  در مكّه  روزي«
  جاي  به  كه  دارم  و دارايي  مال  مقدار زيادي! اهللا يا رسول:  گفتم. آورد  تشريف

  را صدقه  آن  دو سوم  توانم مي آيا.  را ندارم  دختر ديگر كسي  جز يك  و به  رمگذا مي
باز !  ، نصف نصف:  گفتم!  نه: فرمود ـ ـ  ؟ پيامبر ديگر را بگذارم  سوم  و يك  دهم
  يك: ؟ فرمود جا گذارم  را به  و دو سوم  كنم  را وصيت  سوم  اگر يك!  نه: فرمود  هم

 و(  گذاشت  خويش  را بر جبين  دستش  لحظه  ، در اين زياد است  سوم  و يك  سوم
  :فرمود كشيد و  من  و شكم  را بر صورت  مباركش  دست  سپس) خواند  دعايي

ماَللَّ « فِ   ّ َ هُ داً وَ   اشْ عْ ِ سَ تَه ُ هِ  لَه  مْ أَمتْ رَ   را كامل  و هجرتش  سعد را شفا ده! پروردگارا: )1(« جْ
  ! كن

  : فرمود ـ  ـپيامبر   سپس

باشند،   مردم  نيازمند كمك  كه  است  نياز باشند، بهتر از آن بي  اگر فرزندانت«
  خوهي  پاداش  كني  خرج  آنان  پروردگار براي  رضايت  خاطر كسب  و اگر تو به

  .»اجر نخواهد بود بي  گذاري مي  همسرت  در دهان  را كه  اي لقمه  ، حتي يافت
:  گفت  كه سعد   حضرت  سخن  در مقابل ـ  ـپيامبر   اينكه  عجيب  ي نكته

  گويي از پيش  نشان  و اين» باشند  غني  اگر فرزندانت«: ، فرمود» دختر دارم  تنها يك«
  فوت  مرض  در اين  سعد  اينكه  يكي: در مورد دو چيز بود ـ  ـاهللا  رسول
اوالد   و داراي  طوالني  ، عمرش اينكه  دوم.  خواهد يافت  دست  بهبودي  كند و به نمي

  .)2( شد  گونه اين  راستي  و به ـ  ـپيامبر   گفت  و راست. شود مي  زيادي

   
  :الدعوة  مستجاب سعد 
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اگر   بود كه ـ ـ اهللا  الدعوة رسول  مستجاب  از ياران  يكي ـ  ـسعد   حضرت
  دو علّت  به  فرمود و اين را رد نمي  دعايش كرد، پروردگار دعا مي  اي مسئله  براي
  :بود

  دعا رعايت  را در مورد قبولي ـ  ـپيامبر   و توجيهات  دستورات  اينكه  يكي
اينها از   پوشيد كه نمي  حرام نوشيد و نمي  خورد، حرام نمي  حرام  گاه نمود و هيچ مي

  .دعا هستند  قبولي  شروط

  است  مسلّم. فرمودند سعد، دعا  عايد  قبولي  شخصاً براي ـ  ـپيامبر   اينكه  دوم
خواهد   دعا قبول  بگويند، قطعاً آن  آمين  دعا كند و مالئكه ــخدا   رسول  وقتي
  .شد

  : فرمود ـ  ـپيامبر 

اك  استجب  اللهم« عَ عد إذا دَ   دست  فرما، هرگاه  سعد را اجابت  دعاي! پروردگارا: » َ لسَ
  . دعا برداشت  به

  :  گفت  كنند كه  روايت  از عامر الشعبي

  روز بدر، من از:  شود؟ سعد گفت مي  قبول  دعاهايت  وقتي  از چه: سعد گفتند  به«
،  بودم  دشمن  سوي  به  تيراندازي  و مشغول  حضور داشتم ـ  ـپيامبر   در جلوي

  : گفتم مي  گذاشتم مي  تيرها را در كمان  وقتي

ماَللَّ « لْزِ   ّ َ هُ هُ   لْ زَ امَ دَ ارعَ  ماَقْ ُم  ْ ب, وَ لُوهبَ علْ , وَ  قُ   .« هبم  افْ

را بر   بينداز، و اين  وحشت  هايشان ، و در قلب گردان  را سست  هايشان قدم! پروردگارا
  .»...بياور  سر آنان

ماَللَّ «: ـ  ـّ  النبي  فيقول تَجِ ا  ّ َ هُ دٍ لِ   بْ سْ عْ   .)1( »سَ

  !بفرما  لسعد را قبو  پروردگارا دعاي: فرمود ـ  ـپيامبر 

   
  : سعد  دعاي  از قبولي  هايي نمونه
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مختصر   ي نمونه چند  در اينجا به  وجود دارد كه  فراواني  هاي نمونه  زمينه  در اين
  : كنيم اكتفا مي

  :گويد ـ  ـسمرة   جابر بن

  شكايت  وقاص ابي  از سعد بن ـ  ـ  خطاب  عمر بن  نزد اميرالمؤمنين  كوفه  اهل«
  !خواند نمي  نيكويي  را به  نمازش  كردند كه

  اينها گمان ! ابواسحاق  اي«:  را نزد او فرستاد و گفت  پيكي ـ  ـعمر   حضرت
  »! كني ادا نمي  نيكويي  را به  تو نمازت  كنند كه مي

 اينها  براي ـ  ـ اهللا رسول  روش  با همان  پروردگار من  به  قسم«:  سعد گفت

  .» ام نياورده  و بيشي  كم  آن و در  خوانم نماز مي
  به  مردي مسجد رسيدند،  به  وقتي. را فرستاد  افرادي  تحقيق  امير براي  حضرت

  : اباسعد بلند شد و گفت  مشهور به  قتاده  بن  اسامه  نام

  رعايت را  مساوات  كردن  و نيز در تقسيم  گيري و آسان  سعد در گذشت«
  »!گيرد كار نمي  عدالت نيز از  و در قضاوت  ننموده

  : ، بلند شد و گفت زده شگفت  بهتان  از اين ـ  ـسعد   حضرت

  ات بنده  اگر اين! كرد؛ پروردگارا  دعا خواهم  سه  خدا برايت  به  قسم
را   فقرش ، كن  را طوالني  ، عمرش بلند شده  خاطر ريا و سمعه  و به  دروغگوست

  ! ردانبگ  و او را دچار فتنه  زياد كن
شد و   و گرفتار تبديل  مفتون  پيرمردي  و به  سعد او را گرفت  ، دعاي بعد از آن

  .رسيد  من  سعد به  دعاي:  گفت مي

 و  بر اثر پيري  ابروانش  كه  او را ديدم  من«: گويد مي  از معاصرانش  يكي
 را  آنان  اهكرد و در ر مي  تعرض  كنيزان  بود و به  افتاده  بر چشمانش  سن  كهولت

  .)1(»نگريست مي

   
  :ـ  ـاهللا  رسول  از اصحاب  دفاع
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  : گفت  اند كه كرده  روايت ـ  ـسعد   از عامر بن

و زبير   طلحه  و حضرت ـ  ـ  علي  حضرت  به  را ديد كه  مردي ـ  ـسعد «
رد م  كرد، اما آن  نهي  كارش  سعد او را از اين. داد مي  دشنام) عنهما اهللا رضي(

  : سعد گفت.  نپذيرفت

  .» كنم مي  ، دعايت طور است  اين  كه  حال«
  : مرد گفت  آن

  »!؟ پيامبري  انگار كه  كني مرا تهديد مي  طوري«
ها  دست  نماز خواند، سپس  و دو ركعت  گرفته  و وضويي  سعد از آنجا برگشت

  : و گفت  دعا برداشت  را به

قد   وأنه  احلسنی  منك  هلم  سبقت  ّ أقواماً  قد سب  رجلهذا ال  أن  تعلم  كنت  إن  اللهم«
  مرد گروهي  اين  كه  داني مي  خودت ،پروردگارا: »آية وعربة  فاجعله  إياهم  سبّه  أسخطك
آنها تو را   به  اند و دشنامش بوده  تر نزد تو نيكو و مورد رضايت پيش  دهد كه مي  را دشنام

  ! قرار ده  ديگران  براي  عبرتي  را درس او  ، پس است  آورده  خشم  به

  هيچ  كه  طوري جهيد،  ها بيرون از خانه  از يكي  عصباني  شتري  نكشيد كه  طولي
رسيد، انگار   مردم  ازدحام  محل  به  را بگيرد، تا اينكه  آن  جلوي  توانست نمي  چيزي
،  را يافت) بود  كرده  شسعد دعاي  كه(مورد نظر  مرد  ، ناگهان گشت مي  چيزي  دنبال

  .)1( سپرد  جان  ، تا اينكه انداخت  لگدش او را كشيد و زير

  و ياران  اصحاب  به  نسبت  را كه  و صالحي  صادق  انسان  خداوند دعاي  راستي  به
  فرمايد؛ همان مي  تأخير قبول  دهد، بدون  خرج  به  و تعصب  غيرت ـ  ـاهللا  رسول
 پيامبر   را فداي  جانشان  كه  بودند، آناني  اسالم  نخستين  شگاماناز پي  كه  افرادي

 پيامبر  كه  ها حضور يافتند، آناني و جنگ  غزوات  تمامي او در  كردند و در ركاب
  : است  را برحذر داشته  امت  و دشنامشان  و از شتم  و آزارشان  اذيت از
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دّ أحدهم  ما بلغ اُحد ذهباً   مثل  أحدكم  و أنفقل  بيده  نفيس  فوالذي!  ال تسبّوا أصحايب«   مُ
  قدرت  ي در قبضه  جانم  كه  پروردگاري  به  قسم! ندهيد  را دشنام  يارانم .)1(« هيفال نصو

نمايد، از نظر   خدا انفاق  در راه احد طال  كوه  ي اندازه  از شما به  ، اگر هر كدام اوست
  .رسد در نزد پروردگار، نمي  آن  نصف مد آنها و يا  يك  ي اندازه  به  و ثواب  ارزش

  : سعد  از دعاي  مردم  ترس
  قبول  دعايش  سرعت  به  وقاص ابي  سعد بن  دانستند كه را مي  اين  اكثر مردم

  .ترسيدند و آزار او مي  از اذيت  جهت  همين  شود، به مي

  مردي  كه  بوديم  نشسته ـ  ـسعد   با حضرت  روزي«: گويد  مسيب  سعيد بن
  : آمد و گفت  بازاري

  مال  اين«:  گفت مي  از او كه  و شنيدم  بودم  نزد مروان  االن  من!  ابواسحاق  اي
  .» بخشيم مي را  آن  بخواهيم  كه  هر كس  هر طور و به  ماست  به  متعلق

   ؟ آيا دعا كنم: را بلند كرد و گفت  هايش سعد دست

  : شد و گفت  دامانش  به  پريد و دست  پايين  تختش  ز رويا  فوراً مروان

  .)2(  »خداوند است  از آن  مال  ، آن دعا نكن!  ابواسحاق  خدا اي  تو را به«

   
   :خدا  و جهاد در راه  سعد

در جهاد   هايش فداكاري ـ  ـسعد   حضرت  هاي ويژگي  ترين از برجسته
  .باشد اهللا مي سبيل في

  را در راه  تخصصش  ، اين داشت  شديدي  ي عالقه  تيراندازي  به  ودكياز ك  او كه
  . كار گرفت  به  مشركان  و نابود كردن  اسالم

  عنوان  و به  كرده  را همراهي ـ  ـ، پيامبر  در اكثر غزوات ـ  ـسعد   حضرت
  .شود مي  شناخته ــو پاسدار پيامبر   نگهبان
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. داشتند  چشمگيري و  ويژه  ، جايگاه»عمير«،  و برادرش» سعد«در روز بدر، 
پيامبر   وقتي. بود  نگذشته  بلوغش  از سن  چيزي  بود كه  نوجواني  موقع  در آن» عمير«
كرد عمير، برادر  مي  را بررسي  اسالم  سربازان  وضعيت  جنگ  از شروع  پيش ـ  ـ

 او را رد كنند، خود را از ديد  و سال  سن  خاطر كمي  مبادا به  اينكه  سعد، از ترس

. كرد  ردش او را ديد و ـ  ـپيامبر   هر صورت  به  كرد، ولي  پنهان ـ  ـپيامبر 
داد   شد، و اجازه  نرم  دلش ـ  ـپيامبر   كه  قدر گريست  را سر داد و آن  عمير گريه

  .جهاد برود  به

بند شمشير را  و  جيد، رفتگن نمي  در پوستش  ديد، از شادي  او را چنين  سعد كه
بلند بود، دو   بند برايش قد،  و كوتاهي  سن  خاطر كمي  به  كرد، كه  كوتاه  برايش

  .جنگيدند و  جهاد كرده  طور شايسته  خدا به  برادر در راه

برگشتند، سعد تنها   مدينه  به  پيروزمندانه  آخر رسيد و مسلمانان  نبرد به  اما وقتي
بود،   جا گذاشته  جهاد، شهيد به  سرزمين نبود، عمير را در  همراهش و عمير  برگشت
  . )1( خواست مي او را از خدا  و پاداش

درآمد و   لرزه  به  مسلمانان  زير پاي  زمين  كه  ، وقتي»اُحد»  و خونين  در نبرد مهم
  ز تعداديشدند، و ج  پراكنده ـ  ـپيامبر   از اطراف  و مسلمانان  شده  سست  زانوان
  وقت  نماند، در اين ـ  ـدر كنار پيامبر   كس  نرسيدند، هيچ  نفر هم  ده  به  كه  قليل

از   دفاع  به  با شمشيرش ـ  ـ  طلحه  و حضرت  كمانش ، با تير و وقاص ابي  سعد بن
  هالكت  را به  مشرك  يك  انداخت مي  كه  سعد با هر تيري. ايستادند ـ  ـپيامبر 

  .ساندر مي

  و تحريك  تشويق  به سعد را ديد  و تيراندازي  ، شجاعت ايثارگري پيامبر   وقتي
  :فرمود و مي  او پرداخت

  .)2( ! فدايت  مادرم بينداز پدر و!  كن  پرتاپ! سعد  اي: »! و أمي  أيب  فداك! يا سعد  ارم«

                                                 
 .222  ص: ـ  پيامبرـ  ياران  از زندگاني  مختصري -1

 ). الفضائل( 1876:  مسلم ،)الجهاد( 2905:  بخاري -2



زد،  مي  را آتش  مسلمانان  داشت  از مشركان  يكي«: گويد ـ  ـسعد   حضرت
  پدر و مادرم ! او را بزن! سعد  اي: فرمود  من  او را ديد، به  وقتي ـ  ـپيامبر 
  !باد  فدايت
افتاد و   ، بر زمين زدم  اش پيشاني  ، به نداشت  پيكان  كه  كردم  را پرتاب  تيري
ظاهر   پيشينش  هاي دندان  كه  خنديد طوري ـ  ـشد، پيامبر   نمايان  عورتش
  . )1(گشت

 ـ  ـ  حضرت  ها آن جنگ  در تمامي ـ  ـپيامبر   در زمان ـ  ـسعد   حضرت
بر   مبني  بر عهد و پيمانش سعد ـ  ـاهللا  رسول  از رحلت  پس. كرد  را همراهي
و بعد از  ـ  ـ  ابوبكر صديق  حضرت  فرمان  ماند و تحت  خدا باقي  جهاد در راه

داد و مانند   خداوند ادامه  جهاد در راه  به ـ  ـ  فاروق عمر  او زير نظر حضرت
  اسالمي  و بر فتوحات  شكست مي  را در هم  دشمنان  صفوف  دندان تيز  شيري
  .افزود مي

   
  : عراق  بر مناطق  ايران  امپراطوري  حمالت

  امپراطوري  اينكه بر  رسيد مبني مي  منوره  ي مدينه  به  از عراق  اخبار ناخوشايندي
روز چهار هزار   و در يك  نموده  عراق  بر مسلمانان  فراواني  حمالت  به  اقدام  راناي

را تهديد   عراق  شديدي  بحران. اند رسانده  شهادت  را به  عراق  مسلمان  نفر از مردم
  ها تحت عجم  و تمامي. كشيدند مي  دست  عهد و پيمانشان از  كرد و مردم مي

در  را  اسالمي  هاي ديگر سرزمين  به  حمله  ي و نقشه  شده  جمع» يزدگرد«  فرماندهي
  .پروراندند سر مي

خدا   به«: فرمود و  كرده  را تحريك ـ  ـ  اعظم  فاروق  حضرت  اخبار غيرت  اين
  .»برد  خواهم  از بين  عرب  پادشاهان  را توسط  عجم  پادشاهان  قسم
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  كردن  سرنگون و  ايران  امپراطوري با  منظور جنگ  به ـ  ـ  عمر فاروق  حضرت
  بر روي  پرستي بت  كندن  بن و  ، و از بيخ و تخت  تاج  كردن  و واژگون  شان حكومت

  نفوذ اسالم  تحت  مناطق  تمام  كرد، و به  آماده  ، سپاهي خاكي  ي كره  اين
  مادي  هاي كمك  در اختيار دارد، از قبيل  هر چه  هر كس  كه  نوشت  اي نامه دعوت

مانند   و فرهنگي  فكري  هاي و يا كمك  تجهيزات  ي و بقيه  و اسب  مانند سالح
  از آن  بتواند در معركه  كه  و هر چه  و شعر و خطابه  سازنده  و پيشنهادات  نظرات
  .بفرستد  مدينه  به كرد،  استفاده

از هر   انجانباز و  مجاهدين  ، جمع عمر فاروق  حضرت  درخواست  در جواب
  .سرازير شدند  مدينه  سوي  به  طرف

  مقابله  را براي  اسالم  سپاه  شخصاً فرماندهي  گرفت  تصميم ـ  ـعمر   حضرت
  براي  را در مدينه ـ  ـ  علي  حضرت  خويش  جاي  بگيرد و به  عهده  به  با ايرانيان
را   آن  ، اما شوري اشتگذ ىشور  را به  مسئله  و اين  امور در نظر گرفت  سرپرستي

  . تأييد نكردند

  محبت  او كه .بود ـ  ـ  مرتضي  علي  ، حضرت تصميم  اين  از مخالفان  يكي
را   قضيه  بسيار متفكّرانه ، داشتـ   ـ  عمر فاروق  حضرت  به  نسبت  فراواني
  پادشاهان  شما در قلوب  هيبت و  رعب  االن!  امير المؤمنين  اي: و فرمود  نگريست
  بر اندام  لرزه  اميرالمؤمنين  نام  و آنها از شنيدن  است  گرفته  جاي  مختلف

  فكر كنند به  شايد همه برويد و پيروز شويد،  جنگ  اين  اگر شما به. شوند مي
  بخوريد ديگر دشمنان  خدا، شكست  به  ، اما اگر پناه است  خاطر حضور شما بوده

  از بين  اسالمي  امپراطوري و  از مسلمانان  شان و ترسبر ما جسور خواهند شد 
  مباهات  ي مايه  پيروز شوند كه ديگر را بفرستيد، اگر  اگر فردي  ولي.  خواهد رفت

او اميد   به  را دارند كه  بخورند كسي  شكست  ناكرده  و اگر خداي  و افتخار است
  دارند، پس  دل  به  و وحشت  برع  از اميرالمؤمنين  باشند و هنوز دشمنان  داشته

  .كنيد  شركت  جنگ  شما در اين  كه  نيست  مصلحت  وجه  هيچ  به



شد و   واقع  قبول مورد  مرتضي  علي  حضرت  ي و دلسوزانه  متفكّرانه  مشورت  اين
  .پرداختند  مشورت  به  اسالم  سپاه  در مورد فرماندهي

  ! يافتم : گفت ـ  ـ  عوف  ابن  حمنعبدالر  دادند، باالخره  نظري  هر كدام

  ؟ است  كسي  چه: فرمود ـ  ـعمر   حضرت

  مالك  ؛ سعد بن اسير است  شير در چنگالش  آنكه:  گفت  عبدالرحمن
  ). وقاص ابي(

 :صدا گفتند  يك آنها  ي همه  افتخار رسيد كه  ي قله  اينجا به ـ  ـسعد   حضرت
  ! وقاص ابي  سعد بن  شير شرزه

  .)1( او داد  به را  سپاه  و فرماندهي  ـ او را خواست عمر ـ   حضرت  از آن  پس

   
  

  :سعد  حضرت  به ـ  ـعمر   حضرت  تاريخي  هاي توصيه

شود،   خارج  از مدينه  و خواست  نواخت  حركت  آهنگ  اسالم  سپاه  كه  هنگامي
 ـ  ـسعد   حضرت  هو ب كرد  را بدرقه  سپاهيانش ـ  ـ  الخطاب  عمربن  حضرت
  :را نمودند و فرمود  الزم  هاي توصيه

  هستي او  از اصحاب  و يكي ـ  ـ پيامبر  گويند دايي مي  از اينكه! سعد  اي«
و   رابطه  و فرمانبرداريش  جز طاعت  پروردگار و بندگانش  زيرا ميان! مغرور نشو

خدا  در نظر  پست  چهو   شريف  ها، چه انسان  وجود ندارد، بنابراين  نسبتي
 و  در تقوي  خدا هستند كه  خداوند، پروردگار آنها و آنها بندگان. يكسانند

  .آيند مي  نائل  حق  عطاي  به  دارند، و با طاعت  برتري  پرهيزكاري
  گناه  كند، بلكه محو نمي  و بدي  را با گناه  و بدي  گناه  پروردگار متعال! سعد  اي
  و پرهيزكاري  تقوي  را به  شما و همراهانت. برد مي  از بين  را با نيكي  و بدي
 خود  ، با دشمن دهيم  پروردگار را انجام  اگر ما نافرماني  ؛ چراكه كنم مي  توصيه
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  برتري بر ما  و مهارت  و تجهيزات  در تعداد نفرات  دشمنان  ، و حتي نداريم  فرقي
  . دارند
،  ندارم  و ترسي  حزن  هيچ  اسالم  سپاه  يظاهر  در مورد دشمن  من! سعد  اي

كنيد و   دوري  از گناه  پس! ( در هراسم  اسالم  سپاه  و نافرماني  اما در مورد گناه
  سيرت در  پس!) شوند  پروردگار قطع  غيبي  امدادهاي  كردن  ندهيد با گناه  اجازه

و   است  همان  ، فرمان دهقرار   العين را نصب  و آن  كن  دقت ـ  ـ و رفتار پيامبر
  از آن و  كني  را ترك  و اگر آن) پيامبر  سيره  به  تمسك(  است  پند من  اين.  بس
  »!بود  خواهي  خوردگان روند و از شكست فنا مي  به  اعمالت  گرداني  روي

  : او گفت  به  خداحافظي  جلوتر در وقت  و چند قدم

 ! كن  صبر را پيشه  پس...  داري  روي  يشرا پ  و بزرگ  مهم  كاري! سعد  اي«
  ...رسد تو مي  به  كه  هايي ناماليمت  تمامي  صبر در مقابل

 او و  گردد؛ طاعت مي  در دو چيز جمع  الهي  و تقوي  خشيت  كه  بدان! سعد  اي
  دنيا و عالقه  بغض  به  اش و فرمانبرداري  طاعت  راستي  ، و به از معصيتش  دوري

  آخرت  دنيا و بغض  محبت  او به  و معصيت  سرپيچي  ، و همچنين است  رتآخ  به
  . »است

  .)1( كرد  را وداع  نمود و آنان  نصر و پيروزي  دعاي  اسالم  سپاه  براي  سپس

نفر از  300 بدر و  نفر از ياران 99،  جمع  در آن. كرد  حركت  خير و بركت  سپاه
  كه  نفر از آنان 300داشتند و  را  و باالتر افتخار صحبت  رضوان  در بيعت  كه  ياراني
  سلك  نيز به  صحابه  نفر از فرزندان 700 و. داشتند  بودند، شركت  را ديده  مكه  فتح
  .)2( بودند  در آمده  نظام

  سوي  به  نفري 1400  هيأتي  همراه  به ـ  ـسعد   ها حضرت نصيحت  بعد از اين
  فوت  » مثنّي«برسد،   عراق  سعد به  از اينكه  قبل  كمي .كردند  حركت  عراق
  سعد بن  كند كه مي  توصيه  و در آن  نوشته  اي نامه ، وصيت از مرگ  او قبل. كند مي
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  خواهد با همسرش از سعد مي  گيرد، حتي  دست  به كارها را  تمام  زمام  وقاص ابي
باشد،   معنا برايش  تمام  به  جانشيني  كه خواهد از سعد مي  يعني كند،  ازدواج  سلمي

  .شود مي  هم  عملي  اش توصيه  كه

  اين  را به  اقداماتي رسيد،  سپاهش  به  در عراق ـ  ـسعد   حضرت  كه  همين
  :داد  انجام  شرح

افراد با   ميان از  پرچمداران  ، تعيين جنگ  فرماندهان  ، تعيين سپاه  كردن  منظم
،  راست  سمت  فرمانده  همچون  سپاه  مختلف  نواحي  براي  فرماندهاني  ن، تعيي سابقه
  ...، و نظام پياده ، نظام سواره  و نيز فرمانده  ، وسط چپ

  مسؤوالن نكرد و  را فراموش  سپاه  اداري  امورات  حتي ـ  ـسعد   حضرت
  زبان  ارشاد، مترجمو   دعوت ء، و في  غنائم  آوري ، جمع امر قضاوت  را براي  مختلفي
  تمامي. نمود  انتخاب... و  نبرد مهم  اين  و واقعات  مسائل  ي ، نگارنده فارسي

. شدند  انتخاب  اسالم  و قديمي  باتجربه  اصحاب  از ميان  و مسؤوالن  فرماندهان
  .رسيد هزار نفر مي  سي  به  اسالم  تعداد مجاهدين

هزار جنگجو و  حدود صد  قدرتمند كه  تشيار  كند تا در مقابل مي  حركت  سپاه
  دارد، وارد كارزار شود و به سوار را در اختيار  سوار و فيل  اسب  تعداد زيادي
با .  است  جنگي  و تجهيزات  وسائل  ترين مدرن  داراي  دشمن. پيكار بپردازد

در .  است  فتهكار گر  را به  نظامي  و كارشناسان  سياستمداران  ترين و قوي  ترين تجربه
اما در  .ندارند  چيز ديگري  ابتدايي  هاي جز شمشير و نيزه  اسالم  مجاهدين ، مقابل
  و اميد به »اهللا  به و محبت  ايمان»  هم  دارند و آن  برتري  چيز بر دشمن  يك

  . اوست  و ياري  نصرت
     
  :رود مي  قادسيه  سوي  به  سعد

  در عراق  است  اي منطقه  قادسيه. رسيد»  قادسيه»  ي منطقه  به  اسالم  سپاه  باالخره
  .داد  در آنجا روي  مجوسيت و  اسالم  دو سپاه  بين  نبرد مهم  اين  كربال كه  نزديك



  كه  است  باتجربه  از اصحاب   وقاص ابي  سعد بن  ، حضرت اسالم  سپاه  فرمانده
  اسالم  سپاه  و تجهيزات  نفرات ادتعد  ، لذا به داشته  شركت  بسياري  هاي در جنگ

  توحيدي  همانا نشر دين  جهاد كه  حقيقت  به  يافتن دست  دنبال  شود و به مغرور نمي
  .ندارد  جز آن  باشد و هدفي ، مي است

.  است  رسيده هزار نفر 30  در اينجا به  اسالم  سپاه  و رزمندگان  تعداد مجاهدان
درگير   با كسي  مدت  در اين كردند و  توقف  قادسيه  ي هدر منطق  ماه  حدود يك  آنان

  سوي  عبور به  هاي ، راه منطقه  و هوايي  آب  بود تا با وضعيت  مناسبي  فرصت. نشدند
  .بيشتر آشنا شوند  و غيره  نظامي  هاي آمادگي و نيز  ديگر ايران  شهرهاي

  آنان. آمد مي شمار  به  ايرانيان  در مقابل  اسالم  سپاه  قدرت  ديگر نمايش  از سوي
  سپاه  كردند، وقتي مي  بررسي را  مسلمانان  و تعداد نفرات  هر روز وضعيت  نيز كه

  هاي مشورت  كردند، به  مشاهده  خوب  آمادگي  را با اين  اسالم  هزار نفري 30
،  بركف  جانو   آماده  رزمندگان  با اين  مقابله  براي زدند و نهايتاً  دست  اساسي
  با مسلمانان  جنگ  فرماندهي  را براي»  رستم»  ، يعني خويش  فرمانده  ترين قوي

. گرفتند امر در نظر  اين  را براي  هزار نفري 120  لشكر عظيم  ايرانيان. كردند  انتخاب
خورد و  مي  چشم  به  ديده  و آموزش  الجثه عظيم  فيل 30لشكر   در جلو اين  كه

  .كرد مي  را پشتيباني  هزار نفر آنان 80ديگر با   لشكري

  ، يك فرمانده  سه  هر يك  كرد، و براي  تقسيم  چند بخش  را به  لشكرش  رستم
  كرد و آرايش  تعيين  چپ  سمت  و فرمانده  راست  سمت  ، فرمانده اصلي  فرمانده
او،   و قوي  هباتجرب  فرماندهان  ي از جمله.  كار گرفت  را به  خويش  نظامي

  .بودند» شاپور« و»  مهران«، » هرمزان«، » جالينوس«

در مورد   اطالعاتي و  لشكر ايرانيان  وضعيت  اي نامه  طي ـ  ـسعد   حضرت
  او فرموده  ؛ چراكه نوشت ـ  ـعمر   حضرت  را براي  آنان  و تجهيزات  تعداد نفرات

  . بينم را مي  آن  انگار خودم  يسيد كهبنو  برايم  داد طوري  رخ  بود هر امر مهمي



  نگران و  تو را ناراحت  بيني مي  آنان  از سوي  آنچه:  نوشت ـ  ـعمر   حضرت
  را نزد رستم  اي ابتدا افراد خبره!  كن  و بر او توكّل  بخواه  نكند، از اهللا كمك

 كند و مي  را تحريك  آنان  كار احساسات  اين. دهند  را دعوت  تا آنان  بفرست
  .اخبار را بفرستيد  كنيد هر روز برايم  سعي. دهد مي  شما را بر آنها نشان  قدرت

لشكر   وضعيت و  اطالعات  آوري جمع  را براي  افرادي ـ  ـسعد   حضرت
  و زيادي  مهم  و با اطالعات  سالمت  به  همگي  آنان. كرد  روانه  آنان  سوي  ، به دشمن

  .بازگشتند

بياورند   ايمان شوند و  هدايت  ايرانيان  بود كه  سعد بسيار حريص  كه  ايياز آنج
از نظر   كه ـ  ـعمر   دستور حضرت  يابند، و نيز براساس  نجات  تا از دوزخ
وارد شود و آنها را   صلح از درِ  گرفت  بود، تصميم  بسيار عجيبي  اقدام  روانشناسي

  تبليغ  براي  ورود مسلمانان  اگر نپذيرفتند و مانع ،كند  تشويق  اسالم  دين  قبول  به
  . ماند جز جنگ نمي  اي شدند، ديگر چاره كفر  در سرزمين  اسالم

   
   :فارس  فرمانده  گفتگو با رستم  سعد براي  نمايندگان
را   و بالغت  فصاحت  و اهل  از خبرگان  نفره  هفت  گروهي ـ  ـسعد   حضرت

  زرق  به  توجه  و بدون  و واهمه  ترس  بدون  آنان. نزد او فرستاد  گفتگو با رستم  براي
. رفتند  پيش  رستم  سوي  بر خداوند به  و توكل  كامل  ، با ايمان رستم  اطراف  و برق
  .دادند  دعوت  پروردگار يگانه  و بندگي  اسالم  او را به  از هر چيزي  قبل

،  ايم آمده  پروردگارمان  ي خاطر وعده  به: دگفتن ايد؟ آمده  چه  براي:  گفت  رستم
  عنوان  را به  تان ، اموال گيريم مي  كنيزي  را به  تان و فرزندان  اگر نپذيريد زنان

  ... كشيم را مي  ، و خودتان بريم مي  غنيمت
استوار شنيد  و  ، اما قاطع ظاهر ساده  به  را از افرادي  كالم  اين  رستم  كه  هنگامي

  جنگ  آنها براي  كه  دانست و نيز  را داشت  احترامي تهديد و بي  بوي  شان پيام  كه
  و تجهيزات  او و نيز لشكر عظيم  شهرت و  ترسند، نام نمي  چيزي  اند و از هيچ آمده

و   كرد و ترس  ، بسيار تعجب است  در آنها نگذاشته  تأثيري  ترين كوچك  فراوانش



 در  گذشته  بود و شب  دان خود نجوم  ، مخصوصاً كه گرفت  جاي  قلبش در  خوف

ها  فارس  تسليحات  و بر تمامي  آمده  پايين  از آسمان  اي فرشته  بود كه  ديده  خواب
  ترس  مسئله  اين...  خطاب  عمر بن  ، او نيز به اهللا داده رسول  را به  و آنان  كشيده  ختم

  و پيچيده  بر مردم  شان و ستم  ظلم  پايان  رد كهب  پي داد و  را افزايش  رستم  و وحشت
  .ها خواهد بود عرب  همين  توسط  شان شاهي  بساط  شدن

  و ترس  خوف بيشتر دچار  در دربار خويش  مسلمانان  و جرأت  از شجاعت  او كه
  اين  چهار ماه . كنم  داريد تا با سعد مالقات  نگاه  بايد فعالً دست:  بود گفت  شده

نشد و   افزوده  اسالم  بر سپاه  چيزي  و استقامت  انجاميد، اما جز روحيه  طول  به  ضيهق
  .جهاد بودند  ي آماده  هر لحظه  آنان

   
  : مذاكره  براي  رستم  درخواست

  و انجام  اسالم  سپاه  از سوي  هايي برتري  ي و مشاهده  مدت  اين  از گذشت  پس
  اي نماينده  كرد كه  درخواست و  سعد نوشت  به  اي مهنا  ، رستم جنگي  هاي تاكتيك

  .بفرستد  مورد جنگ در  مذاكره  را نزد او براي  و خبره  آگاه

  فرمانده » رستم«با   را فرستاد كه  »عامر  بن  ربعي«ابتدا  ـ  ـسعد   حضرت
نزد   اسالم  سپاه  سخنگوي و  نماينده  عنوان  به»  ربعي«. كند  مالقات  ايرانيان  قواي  كل

مظاهر   به  توجهي و بي  بشريت  ي جامعه  را به  بزرگي  در اينجا درس.  رفت  رستم
از   بشنويم. دهد مي  ما نشان  پروردگار را به  به  واقعي  و ايمان  دنيوي  ي فريبنده
  :كشد مي  ترسيم  به  را چگونه  صحنه  اين  كه :  ندوي  ابوالحسن سيد  حضرت

،  لشكر اسالم  فرمانده ـ  ـ  وقاص ابي  سعد بن  ، حضرت قادسيه  از جنگ  قبل«
  ، فرمانده رستم  درخواست  را بنا به» عامر  بن  ربعي»  نام  خود به  از سربازان  يكي

  و جواهرات  ابريشمي  هاي را با فرش دربار  ايرانيان. فرستاد  نزد وي  لشكر ايران
  زربافت  هاي و لباس  بر سر نهاده  طاليي  تاج  رستم بودند،  نموده  تزئين  قيمت گران

  و شمشير و سپر و اسبي  خشن  با لباس  ربعي. بود  نشسته  طاليي  و بر تخت  پوشيده



را   و آن  شده  پياده  ، وارد دربار شد، از اسب رستم  تشكيالت  اعتنا به  ، بدون كوچك
  خود وارد مجلس  جنگي  هاي و با سالح  بست  گبزر  هاي ها و پشتي از بالش  يكي  به
بنا بر   من:  گفت  ربعي ! شوي  مجلس وارد  نبايد با اسلحه: گفتند  درباريان. شد

  مانم دهيد، مي ورود مي  اجازه  وضعيت  ، اگر با همين ام اينجا آمده  شما به  تقاضاي
  . گردم بر مي  وگرنه

  راه  نيزه بر  با تكيه  كه  ، در حالي تكلف بي  ربعي. بگذاريد بيايد:  گفت  رستم
  پيش  شدند، همچنان مي  و پاره  ها سوراخ نيز فرش  ي ، و بر اثر فشار و ضربه رفت مي

  .  نشست  و كنار رستم  رفت

  ايد؟ ما آمده  سرزمين  چرا به  شما مسلمانان: پرسيد  رستم

  :داد  جواب  ربعي

  پرستش  سوي  به  بندگان  ها را از پرستش انسانتا   است  خدا ما را برانگيخته
و   برهانيم  اديان و از جور  درآوريم  آن  فراخناي  دنيا به  يكتا، و از تنگناي  خداي

  بشر فرستاده  سوي  خود به  ، او ما را با دين كنيم  راهنمايي  اسالم  عدل  سوي  به
با او سرپيكار   پذيرفت را  آن  ، هركس فراخوانيم  دين  اين  سوي  تا آنها را به

  انعام  تا به  جنگيم با او مي  همواره سر باز زد،  از آن  كه  و هر كس  داشت  نخواهيم
  . آييم  و موعود خداوند نائل

  ؟ چيست  انعام  آن:پرسيد  رستم

  :داد  پاسخ  ربعي

  براي  و پيروزي  بسپارند و نصرت  جان  راه  در اين  كه  كساني  براي  بهشت
  . بمانند  زنده  كه  كساني
  دهيد؟ مي  مشوره  ما فرصت  ، آيا به را شنيدم  حسابت  حرف:  گفت  رستم

  !روز يا دو روز؟  ؟ يك است  چند روز كافي  مشوره  براي!  آري:  گفت  ربعي

 و  كرد؛ زيرا بايد مكاتبه  كاري  توان نمي  كوتاه  فرصت  در اين:  گفت  رستم
  . نيمك  نظرسنجي



  مهلت روز  از سه  بيش  با دشمن  رويارويي  هنگام ـ  ـ خدا رسول:  گفت  ربعي
يا   ، جزيه اسالم(مورد   زودتر فكر كنيد و از سه  هرچه  ، بنابراين است  نداده
  .كنيد  را انتخاب  يكي)  جنگ

  صحبت  گونه  اين  كه  هستي  مسلمين  آيا تو رهبر و فرمانده:  گفت  رستم
  ؟ كني يم

  ترين بمانند جسد واحد هستند، كوچك  مسلمانان  ي همه! خير:  گفت  ربعي
  .بدهد  ، پناهندگي حق  جويان پناه  دارد به  حق  شان ترين همانند بزرگ آنها

  تواند به نمي  با ايشان  كه  را ديد دريافت»  ربعي»  و صالبت  قاطعيت  وقتي  رستم
  سعد فرمانده  از حضرت  در آن  او داد كه  به  اي منظور نامه  همين  برسد، به  اي نتيجه
  ربعي  بفرستد؛ چراكه  مذاكره  را براي  بود فرد ديگري  كرده  درخواست  اسالم  سپاه

  .دهد نمي  را نشان  نرمشي  هيچ  و در مذاكرات  گير است سخت

دربار را   ايرانيان ، رفت  سفير نزد رستم  عنوان  به ـ  ـ  مغيره  بار حضرت  اين
  ديده  تدارك  تشكيالت  اعتنا به  بدون  بودند، مغيره  ساخته  و بسيار مجلل  آراسته
و در كنار او   رفت  پيش)  رستم(  جلسه صدر  سوي  شد و به  وارد مجلس  شده

  زمان  تا آن  كه  درباريان. او چسباند  زانوي  به خود را  زانوي  كه  نشست  طوري
  بودند، سخت  را نديده)  گستاخي  چنين  خودشان  اصطالح  يا به(  منظري  چنين

  : گفت  مغيره. آوردند  پايين  را گرفتند و از تخت  مغيره  و بازوي  شده  خشمگين

  شخصي  وجود ندارد كه  مجوزي  ما چنين  نبود، در آيين  اين  مهمانداري  رسم
  .بايستند او  جلوي  و برده  مانند بنده  بنشيند و مردم  خود را خدا قرار داده

  و سكوت  حيرت كردند، دربار را  او را ترجمه  ي باكانه بي  ي جمله  اين  كه  وقتي
  .)1( بردند  خود پي  اشتباه  و به  فرا گرفت  عجيبي

  : گفت  مسلمانان  سخنگوي

  ي همه رهستند و پدر و ماد  آدم  فرزند حضرت  ها همه انسان  اسالم  دين  طبق
ندارد،   برتري  بر ديگري  كس  برابرند، هيچ  آنها با هم  همه  پس.  است  آنها يكي
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  با هم  خداوند متعال در نزد  همه  و عجم  ، و عرب صالح  و عمل  تقوي  مگر به
  .برابرند
  : گفت  رستم

  به  اريو آز  اذيت  و هيچ  كنيم با شما رفتار مي  نيكويي  و به  هستيم  ما همسايه
وارد   تجارت  براي  برگرديد و هر وقت  تان سرزمين  به  ، پس رسانيم شما نمي
  .نداريد  ما بشويد، مانعي  مملكت
  : گفت  مغيره

 ما.  نيستيم  چيز ديگري  در پي  و بهشت  ، و جز آخرت ما دنيا نيست  هدف
  يكتاپرستي توحيد وو با   دهيم  نجات  كفر و شركت  تا شما را از تاريكي  ايم آمده

  . آشنا سازيم
  ما منصرف  ، شما از سرزمين شما را بپذيريم  اگر ما دين:  گفت  رستم

  شويد؟  مي
  چون  ضرورتي  ، مگر براي گرديم و اصالً بر نمي  رويم حتماً ما مي: گفتند
  . ديگر  و نيازهاي  تجارت
  ؟ نپذيريم اگر ما:  گفت  مبود، باز ه  را بارها شنيده  مسلمانان  جواب  كه  رستم

  .بدهيد  بايد جزيه:  گفت  مغيره

  ؟ ندهيم  اگر جزيه:  گفت  رستم

  . قرار خواهد گرفت  تان شمشير ما بر گردن:  گفت  مغيره

  ات فرمانده  برو به:  بود، ناچار گفت  شده  و اضطراب  سراپا وحشت  كه  رستم
  .كرد  خواهم  دفن  قادسيه  نشما را در سرزمي  ي همه: گويد مي  رستم: بگو

  رستم . سعد برگشت  سوي  به  شده  خارج  از نزد رستم  اعزامي  ي نماينده
  آيا اسالم  و اينكه  اسالم  كرد تا با آنها در مورد دين  را جمع  سپاهش  نظران صاحب

  و متمدن  منش بزرگ  هاي انسان خود را  آنها كه. كند  مشورت  را بپذيرند يا نه



آنها را   رأي  هم  رستم. كردند  اعالم  اسالم  قبول را از  شديدشان  دانستند، مخالفت مي
  .)1( نمود  خودداري  اسالم  و از پذيرش  تأييد كرده

   
  :يزدگرد  سوي  سعد به  از طرف  اعزامي  گروه

،  حجت  اتمام خاطر  شود، به  وارد جنگ  از اينكه  قبل ـ  ـسعد   حضرت
  دعوت  اسالم  دين  سوي  به فرستاد تا او را  ايران  پادشاه  ديگر را نزد كسري  گروهي
» عمرو  بن  عاصم«، » شعبه  بن  مغيره«، » مقرن  بن  نعمان«بودند از   عبارت  آنان. دهند

گذشتند تا نزد  مي  مدائن  كاخ  هاي از كوچه  اعزامي  گروه  وقتي. » قيس  بن  اشعث«و 
  آور است تعجب. كردند مي  آنها نگاه  و به  آمده  ها بيرون از خانه  مردم يزدگرد بروند،

  ابتدايي  هاي اسلحه  و اين  ساده  هاي لباس  با اين  افتاده  عقب  هاي انسان  اين
  است  محال: گفتند خود مي با  مردم. بجنگند  قدرتمند ايران  خواهند با امپراطوري مي
  !آيند  فائق  كسري  بتوانند بر سپاه  هساد  هاي انسان  اين  كه

. شدند  كسري  ، وارد كاخ عبور كرده  مردم  هاي صف  ، از ميان اعزامي  هيأت
  گروه  به  ، خطاب بسيار تندي  بسيار متكبر و مغرور بود با لحن  پادشاهي  يزدگرد كه

   كبير شويد؟  كسراي  سرزمين ايد وارد كرده  چطور جرأت:  گفت  اعزامي

  . كنيم  يكتا دعوت  خداي  پرستش  تو را به  كه  ايم ما آمده: گفتند

  چه  اگر نپذيرم:  بود، گفت  شده  و خشمگين  برآشقته  كه  كسري  وقت  در اين
  ! شود؟ مي

  اسالمي  حكومت  فرمان  بپردازيد و تحت  بايد جزيه  صورت  در اين: گفتند
  .باشيد

  ؟  اگر نپردازم:  بود، گفت  شده  خشمگين  شدت  به  كه  كسري

  .خواهند كرد  شمشيرها حكم  ما و شما اين  بين: گفتند
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نبود   اين خاطر  كنيد، اگر به  شان از دربار بيرون:  خود گفت  نگهبانان  به  كسري
  . گذراندم مي  تيغ  را از دم  شوند، همگي نمي  سفرا كشته  كه

  ؟ است  هيأت  اين  از شما رئيس  يك  كدام:  رو كرد و گفت  آنان  به  سپس

برندارد  را  ، اگر آن گذارم مي  را بر سرش  بار خاك كوله  يك:  گفت !چرا؟: گفتند
  . رسانم مي  قتل  را به  همه

نبود،   عاصم  گروه  رئيس  البته ! هستم  رئيس  من:  گفت ـ ـ عمرو   ين  عاصم
بر سر   بار خاك كوله  يك! نكنند  لرا حم  خاك  همراهانش  خاطر اينكه  به  فقط

  .كردند  گذاشتند و آنها را بيرون  عاصم

  ي نتيجه :پرسيدند  برگشتند، از آنان ـ  ـسعد   نزد حضرت  اعزامي  گروه
و   فارس  فتح ، كليد خاك  اين:  بود گفت  خاك  حامل  كه  عاصم شد؟  چه  مذاكره

  . ما نزد تو آورده  باشد كه مي  دربار كسري
  با پادشاهان  كه رسيدند  جايي  به ــپيامبر   دعوت  قبول  بركت  به  صحابه!  آري

  تأثير تزئينات  تحت  اندكي  كه پرداختند گفتگو مي  به  با صراحت  چنان  متكبر عجم
  جوي  را به  همه  گرفتند و اين نمي قرار  سلطنت  و شكوه  و جالل  درباري

  هاي بازي و اسباب  روح بي  هاي مجسمه  نظر آنان در  همه  اين  شمردند، تو گويي نمي
  طلب و حق  بين واقع  اند، چنان شده  درآورده  مختلف  اشكال  به  هستند كه  كاغذي

  و يك كردند باز نمي  دنيا، اصالً حسابي  و توخالي  مظاهر پوچ  براي  بودند كه  شده
شدند، و خود  نمي  منحرف  خويش  و اسالمي  اخالقي  و معيارهاي  سر مو از اصول

  به  بشر رهانيده  و الوهيت  بندگان  خدا را از بندگي  بندگان  دانستند كه مي  فرا مكلَّ
  .)1( دهند  يكتا سوق  خداي  و بندگي  عبادت

   
  : سعد  براي  پيروزي  ي و مژده  گروه  بازگشت
  اسالم  سپاه  طرف  شدند و به  ارجخ  ، از كاخ را برداشته  خاك  اعزامي  گروه
  ي ، با روحيه داده  را نشان  از هر چيز خاك  نزد سعد رسيدند، قبل  وقتي. تاختند
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  كه  ، جز اين نداريم  نظري  خاك  خدا ما در مورد اين  به  قسم: بسيار باال گفتند
  .شد  خواهيم  آنها غالب  ما بر سرزمين  كه  است  بشارتي

  .برد  پيش  القادسيه  سوي  را به  اسالم  ، سپاه مژده  اين  نسعد با شنيد

  
  :صدا درآمد  به  شيپور جنگ
شود؛   پخش  شان در سرزمين  اسالم  ندادند نداي  اجازه  وجه  هيچ  به  ايرانيان

  راني و شهوت  گذراني خوش و  عياشي  فقير به  بر مردم  و ستم  با ظلم  آنان  چراكه
ديد   با ثروتمند و پولدار با يك فقير و گدا را  كه  بودند و ديني  شده  مشغول

  و حقوق  آزادي  كه  بود، ديني  مساوات و  برابري  در پي  كه  ، ديني نگريست مي
بسيار   ايران  و پادشاهان  درباريان  براي... و  خواست مي  همه  را براي  شهروندي
  .نشدند  آن  پذيرفتن  حاضر به  وجه  چهي  به  علّت  همين  بود، به  خطرآفرين

،  نگريستند و در مقابل را  خويش  ي پيشرفته  نظامي  تعداد زياد و تجهيزات  آنان
  اسب  و چندين  قديمي  را با شمشيرهاي  مسلمانان  هزار نفري  سي  سپاه

را   اسالم  سپاه  روز تمام  توانستند در يك مي  خويش  محاسبات  شمار، طبق انگشت
  را فرماندهي  آنان»  رستم»  همچون  نامي  صاحب  فرمانده  كنند؛ چراكه  و قمع  قلع
  ...كرد مي

خود   ضعيفي آيد، هر مي  ها غالب قدرت  اهللا بر تمامي  قدرت!  تيسن  گونه اما اين
  عزّت  كه  اوست. شود مي  نمايد، حتماً قوي  دهد و بر او توكّل  نسبت»  القوي»  را به
دهد و  مي  و پادشاهي  ملك  كه  اوست كند، مي  خوار و ذليل  كه  دهد و اوست مي

?χÎ) ©!$# 4’n﴿... ستاند مي را  سلطنت  اي از عده  كه  اوست tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s%﴾ ] بقره /
  .»چ چيز قادر و تواناستخداوند بر هي« ]20

از نماز،  بعد. ردندادا ك  نماز ظهر را با جماعت  ظهر بود، مجاهدان  هنگام
  به  را نسبت  و آنان نمود  سخنراني  به  و شروع  كرده  مجاهدان  سعد رو به  حضرت
  :و فرمود  ساخت  آگاه  راه  در اين  خدا و شهادت  جهاد در راه  اهميت
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  گمان بي  كه  ايم نوشته ) پيشين  انبياي(  كتب  ، در تمام بر قرآن  ما عالوه«
  را به  و آن(خواهند برد   ارث  ما به  ي شايسته  را بندگان  زمين)  سراسر روي(

  .») خواهند گرفت  دست

  اعتماد كنيد كه  آيه  بايد بر اينباشيد،   و جزو صالحان  تقوي  اگر شما اهل  پس
  . ماست  از آن  پيروزي

  پس! خدا  راه جهاد در  مگر براي  جايز نيست  كاري  حسد در هيچ  باشيد كه  آگاه
  !حسد بورزيد يكديگر  به  نسبت  و جهاد كردن  در جنگيدن!  مردم  اي

و » اكبر هللا«  شويد و در حد توان  ذكر پروردگار مشغول  به!  مجاهدان  اي
  . را تكرار كنيد »ال باهللاقوة إ الو  الحول«

و در   گفت» اكبر اهللا«  مرتبه  سه  وقاص ابي  ، خود سعد بن سخنراني  بعد از اتمام
  .ور شد حمله  لشكر شرك  سوي  توحيد به  سپاه  چهارم  ي مرتبه

  را متحمل  ياديز  تلفات  هر دو سپاه. كشيد  طول  غروب  تا هنگام  ، جنگ روز اول
را   مسلمانان  ، توانست داشت  قدرتمندي  نظام سواره  چون  كسري  شدند، اما سپاه
  دادند و چون  سوق  اسالم  سپاه  سوي  را به  بزرگي  هاي آنها فيل. غافلگيز كند

. كنند  ها ايستادگي فيل  نداشتند، نتوانستند در مقابل  چنداني  آشنايي  ها با فيل عرب
 در  سواركاران  از دست  ، مهارشان كرده  رم  اسالم  سپاه  هاي سواري ديگر  طرفاز 

  .شد  مسلمانان  نصيب  نسبي  ، شكست ، لذا روز اول رفت

  در همان  مسلمانان  بود كه  و سنگين  بسيار گران  سعد  حضرت  امر براي  اين
شد   هوا كامالً تاريك  لذا وقتي. نبود  قبول  اصالً قابل! غافلگير شوند  جنگ  روز اول
  وحشي  هاي مهار فيل  مورد چگونگي تا با آنها در  كرده  را جمع  سپاه  نظران صاحب

  اي نكته  به  اشاره» عمرو  بن  قعقاع»  اسم  به  يارانش از  يكي. كند  مشورت  هيكل قوي
  قعقاع. دهد  ضيحتا بيشتر تو  لذا سعد از او خواست. بود  جالب سعد  براي  كرد كه



  تأييد هيأت مورد  قعقاع  طرح. داد  شرح  طور كامل  را به  طرحش  اجراي  چگونگي
  محول  قعقاع  به  طرح  اين  كامل  و اجراي.  لشكر قرار گرفت  و فرمانده  مشاورين

  .شد

  بسيار عجيب  هاي و لباس  را آورده  شترهايي  ، قعقاع از آغاز جنگ  ، قبل روز دوم
نظر   خدا به  مخلوقات  ترين ترسناك  كه  اي گونه  به  آنها پوشانده  تن  به  و غريب

  كه  راند تا جايي مي  ايران  سپاه  سوي  شترها را به  گروهي  همراه  به  قعقاع. آمدند مي
  اين  دشمن  هاي ها و اسب فيل  وقتي. برد  پيش  دشمن  سپاه  شترها را تا قلب

  كه  كردند طوري  سر دادند و رم  عجيبي  هاي ديدند، نعره را  كترسنا  حيوانات
  از باالي  دشمن  سواركاران. شد  خارج  سواران و اسب  بانان فيل  دست از  مهارشان

  له  سركش  هاي اسب ها و فيل  از آنها نيز زير سم  زيادي  ي افتادند، عده  هايشان اسب
را   ايرانيان  نظام سواره  تزلزل  كه  اسالم  گر سپاهياندي  از طرف. رفتند  و از بين  شده

با   ، جنگ روز دوم. تاختند  پيش  تر به تمام  هر چه  شدند و با قدرت  ديدند، تقويت
  .رسيد  پايان  به  اسالم  سپاه و  مسلمين  پيروزي

. درا از جا كَن  لشكر ايران  و چادرهاي  گرفت  وزيدن  باد شديدي  روز سوم  صبح
  نتوانستند بيشتر مقاومت و  را فرا گرفت  و لشكريانش  رستم  سر تا پاي  وحشت

فرار   پا به  از آنان  زيادي  و جمع. خورد  هم  كامالً به  شان و يكپارچگي  كنند، لذا نظم
  شجاع  از فرماندهان  يكي  كه»  علقمه  بن  هالل»  بود كه  غروب  تقريباً وقت. گذاشتند
  رساند، و به  دشمن  سپاه  چادر فرماندهي  رعدآسا خود را به بود،  پاهس  و قوي
اهللا « :برآورد  بلند بانگ  با صداي  سپس. رساند  هالكت  را به  سرگردان  رستم  آساني
  رستم  شدن  كشته خبر  وقتي.  رساندم  هالكت  را به  فارس  سپاه  ، فرمانده رستم »اكبر
پا   توان  و با تمام  داده  را از دست  خويش  ي كامالً روحيه  نيايرا  شد، سربازان  پخش

  حال  پروردگار شامل  غيبي  و امدادهاي  الهي  نصرت  شكل  و بدين. فرار گذاشتند  به
  .نشاند  هالكت  خاك  را به  و خيرخواهي  آزادي  و دشمنان گرديد  مجاهدان



را   خويش  نصرت ، و خندق  حزاببار ديگر پروردگار توانا همانند روز ا!  آري
  را ياري  مجاهدان  خويش  غيبي  نمود و با لشكرهاي  مخلص  مسلمانان  حال  شامل

  ي عده  تكرار شد كه ــپيامبر   دوران  هاي صحنه از  اي صحنه  رساند، و باز هم
  :رسيدند  پيروزي  به  چند برابرشان  در مقابل  كمي
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  است  شده  نصيبشان  توفيق(خدا   فرمان  به  كه  اندكي  هاي بسيارند گروه  چه«
  در صف و(  و خداوند با شكيبايان. اند شده  چيره  فراواني  هاي بر گروه) و

  .» است)  كنندگان استقامت

  كه كند نمي  تخلف  خويش  ي در وعده  پروردگار بود كه  و لطف  فضل  اين
  : فرموده
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  كه  روزي  دنيا و در آن  زندگيرا در   خود را و مؤمنان  ما قطعاً پيغمبران«

  . »كنيم مي  و دستگيري  دهيم مي  خيزند ياري بپا مي  گواهان

  مسلمانان  براي  شيريني  انداز شد و پيروزي طنين  جنگ  در ميدان اهللا اكبر  صداي
  عمر بن  حضرت  اميرالمؤمنين  براي  اي نامه ـ  ـسعد   حضرت. آمد  دست  به

  .)1( رساند  استحضار خليفه  را به  شيرين  پيروزي  اين  ، مژده تهنوش ـ  ـ  خطاب

   
  : اش روزي شبانه  و دعاهاي ـ  ـعمر   حضرت

بود،   جريان در  فارس  و سپاه  اسالم  سپاه  بين  ايران  در جبهه  جنگ  كه  زماني
  پيشگاه هر روز در ـ  ـ  فاروق عمر  حضرت  يعني ـ  ـپيامبر   ي راشده  ي خليفه

از   بعضي. كرد دعا مي  سربازانش  پيروزي  و براي  نهاده  سجده  پروردگار سر به
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  به  و هميشه  نرفت  خواب  به  اميرالمؤمنين  چشمان  ايام  در آن: گويند  مورخين
  نبرد برسد و خبري  هاي از جبهه  تا پيكي  دوخت مي  چشم  مدينه  ورودي  هاي دروازه
  .بياورد  خليفه  براي

  ي دروازه در ـ  ـعمر   حضرت  قبل  روزهاي  عادت  از روزها طبق  روزي
با   تمام  و با سادگي بود،  نشسته  و قاصدي  انتظار پيك  به  منوره  ي مدينه  ورودي
  با سرعت  سواري  ناگهان. بود دعا  و مشغول  نشسته  خاك  دار بر روي وصله  لباسي
از : و پرسيد  او رفته  استقبال  به  با عجلهـ   ـعمر   حضرت .وارد شهر شد  تمام

وارد   مرد تازه ؟ يا نه  داري  خبري  ايران  ي جبهه در  ؟ آيا از مسلمانان آيي كجا مي
! برادر  اي:  گفت  نشد، فقط  ، و زياد نزد او معطل نشناخت را  عمر  حضرت

  سوي  و سريعاً به  را گفته  اين . ام آورده  هخليف  را براي  اسالم  سپاه  پيروزي  ي مژده
شود   عصباني  اينكه  بدون ـ  ـعمر   حضرت. را ببيند  ، تا خليفه تاخت  دارالخالفت

  مطلع  جنگي  از مقصد پيك  كه  كساني. دويد مي  دنبالش  نمايد، به  و او را مالمت
  مجاهد توقف  جوان  آن .دود تو مي  دنبال  به  خليفه!  صبر كن: زدند شدند صدا مي
  خاطر عجله  مرا ببخشيد به  كنم مي  خواهش! شماييد؟  اميرالمؤمنين:  كرد و گفت

  . و جو كنم  شما پرس از  خبر نتوانستم  و اهميت
  .كرد ـ  ـعمر   حضرت  را تقديم ـ  ـسعد   حضرت  ي نامه  سپس

  
  : ناميرالمؤمني  به  اسالم  سپاه  فرمانده  ي نامه

  شرح  بدين  نامه  متن. بلند خواند  را باز كرد و با صداي  نامه ـ  ـعمر   حضرت
  :بود

  مسلمين  ي خليفه  به  فارس  در جبهه  اسالم  سپاه  ، فرمانده وقاص ابي  از سعد بن«
  ! خطاب  عمر بن  حضرت

و   ارتبش ، است  كرده  اسالم  رزمندگان  خداوند نصيب  را كه  و فتحي  پيروزي
بر   شمشيرهايمان و  آمده  غالب  پروردگار بر دشمن  ما با كمك.  گويم مي  تهنيت
هستند   دالور و رزمندگاني  ، سواران روزهنگام  مجاهدان.  سوار است  آنان  گردن



مشغولند و مانند   قرآن  و تالوت ذكر  به  هنگام ، و شب شكاري  مانند پرندگان
  آنان. (دهد مي  ها را نوازش گوش  آنان  قرآن  ي زمزمه  ايصد  زنبور عسل  ي زمزمه

  .)هستند  شب  روز و عابدان  رزمندگان

شتافتند و   پروردگارشان  سوي  از ما شهيد شدند و به  مرداني!  اميرالمؤمنين  اي
  .برند سر مي  به  شهادت در انتظار  هستند كه  نيز سربازاني  بقيه
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 با او  كه  اند در پيماني بوده  با خدا راست  هستند كه  مرداني  مؤمنان  در ميان«

) اند سركشيده را  شهادت  و شربت(اند  خود را بسر برده  پيمان  برخي. اند بسته
  جان  را به  گردد، و جان مي  رفيق  توفيق  تا كي(نيز در انتظارند   و برخي
  و پيمان در عهد  تغيير و تبديلي  گونه هيچ  آنان) خواهند كرد  تسليم  آفرين

  .»)اند نكرده دادر كار خود پي  و تزلزلي  انحراف  و كمترين(اند  خود نداده

  ي سجده افتاد و  زمين  سعد را خواند بر روي  ي نامه ـ  ـعمر   حضرت  وقتي
  ! سر داد  گريه  آورد، سپس  جاي  شكر را به

  !؟ كني مي  گريه  آيا روز پيروزي!  يا اميرالمؤمنين: گفتند  مردم

  و به( شويد شما بر دنيا پيروز  ترسم مي:  گفت  در جواب ـ ـ عمر   حضرت
شما را انكار   آسمان  اهل  وقت  يكديگر را انكار كنيد، آن) دنيا  كردن  خاطر جمع

  .)1( !كنند

  .  عمر فاروق  اميرالمؤمنين  حضرت  و خداترسي  ديگر از تقوي  بود نشاني  اين

   
  : ايران  پايتخت  سوي  به  حركت

  كه»  مدائن»  گرفتن  دست  و به  ايران  كامل  دستور داد تا فتح ـ  ـعمر   حضرت
و   پرستي آتش  طور كلي  تا به. نكشند از جهاد  آمد، دست شمار مي  به  ايران  پايتخت
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  به. آشنا گردند  توحيد و يكتاپرستي  با دين  و مردم شود  كن ريشه  از ايران  پرستي بت
  .زد  ركاب»  دائنم»  سوي  به  اسالم  ، سپاه چند روزه  استراحتي از  منظور پس  همين

   
   بابل و كوثي  فتح
  . فُرات  در ساحل  واقع  قديم  از شهرهاي -

  . در عراق  واقع  بابل  از سرزمين  اي منطقه -

از   پس  اسالم  سپاهيان . يافت  پايان  هجري  چهاردهم  سال  در شوال  قادسيه  جنگ
  ايران  امپراطوري  پايتخت  سوي  به  فتوحات  ي ادامه  براي  چند روزه  استراحتي
  .كردند  حركت

. كرد  را مشخص لشكر  مختلف  هاي قسمت  ابتدا فرماندهان ـ  ـسعد   حضرت
  فرماندهان  سپس. كرد  انتخاب لشكر پيشتاز  فرمانده  عنوان  را به »حورية  زهرة بن«

  را تعيين  امنظ و سواره  نظام پياده  لشكر و فرمانده  چپ  لشكر و قسمت  راست  قسمت
  .نمود

  رو به  از ايران  با لشكري  كردند تا اينكه  تر از لشكر حركت پيش  با گروهش  زهره
پيروز شد و   اسالم  سپاه  باز هم  كوتاهي  از مدت  آغاز شد و پس  جنگ. رو شدند
  شكست  جمع  به  و در بابل فرار كرد  بابل  طرف  به  خورده  شكست  دشمن
  از شكست  زيادي  گروه  از اجتماع  كه  زهره. پيوستند  القادسيه  جنگ  هاي خورده
باخبر   موضوع  و او را از اين  سعد نوشته  براي  اي نامه شد  مطلع  ها در بابل خورده
  اسالم  سپاه  مترصد آمدن»  فيرُزان»  اسم  به  شخصي  فرماندهي  به  دشمن  در بابل. كرد

  شكست نيز  خداوند قادر آنان  و ياري  با كمك  ر كند، وليرا غافلگي  بود تا آنان
  تقسيم  دو دسته  به  خورده  شكست  سپاه. فرار كردند  مدائن  سوي  خوردند و به

سعد چند . فرار كردند»  مدائن«  طرف  به  و گروهي» نهاوند»  طرف  به  گروهي: شدند
  .كرد  حركت  مدائن  طرف  به  ماند، سپس  در بابل  روزي



  فرماندهي  ها به ايراني از  با سپاهي  باز هم»  كوثي»  اسم  به  اي در نقطه  در مسير راه
و   داده  شدند آنها را نيز شكست  موفق  كوتاهي  از جنگ  پس. روبرو شدند» شهريار«

  .)1( فرار كنند  مجبور به

كرد و   حركت »نهرشير»  طرف  به ـ  ـسعد   ، حضرت و كوثي  بابل  بعد از فتح
در  اهللا اكبر  صداي. نمايند  آنجا را تصرّف  و خونريزي  جنگ  توانستند بدون

  . گشت  مسلمانان  نصيب  شيريني  انداز شد و فتح طنين» نهرشير»  هاي كوچه

  : ايران  پايتخت»  مدائن»  سوي  به
آنجا  در  ماه دو  كرد مدت  را فتح» نهرشير« ـ  ـسعد   حضرت  بعد از آنكه

يابد، از   جهاد ادامه  مدائن  بود تا فتح  دستور داده ـ  ـعمر   حضرت. گزيد  سكني
و   اموال) يزدگرد(  كسري  كه خبر رسيد  سعد  حضرت  ديگر نيز به سوي
او   به  رسيدن  شود و براي  خارج  مدائن و قصد دارد از  كرده  را جمع  هايش دارايي

خود   كرد كه  را جزم  خبر، سعد عزم  بعد از اين.  است  ماندهن  روز وقت  بيشتر از سه
 و  كشتي. بود  بر سر راهش  سدي  عنوان  به»  دجله»  برساند، اما رودخانه  كسري  را به
  . نبود  در دسترس  هم  فراوان  آب  عبور از آن  ي وسيله

  از به  پس. كند  نآنها بيا  را براي  كرد تا هدفش  را جمع  سپاه ـ ـ سعد   حضرت
  : خداوند فرمودند  حمد و ثناي  جا آوردن

  آن  ي وسيله  و به  برده  پناه  آب  اين  شما به  دشمن!  اسالم  سربازان  اي«
،  است  آنها مشكل  شما به  ، دسترسي است  داشته  نگه  را از شما مصون  خودش

  .برسندشما   توانند به بخواهند مي  كه  هر زمان آنها  ولي
 ، جهاد با دشمن  براي  در آمادگي  كه  خواهم از شما مي  من!  مجاهدان  اي

 .كند  دنيا شما را سست  و طمع  حرص  از آنكه  دهيد قبل  خرج  به  عمل  سرعت
  كسري  از اينكه  و قبل  عبور كنم  آب  تا از اين  ام كرده  را جزم  عزم  من  بدانيد كه

  .» آنها برسم  بهفرار كنند   يارانش و
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  شان فرمانده  در جواب  غيور اسالم  ، مجاهدين سعد  سخنان  شدن  بعد از تمام
،  شما هستيم  ركاب عطا كند، ما در  و پيشرفت  هدايت  ما توفيق  خداوند به: گفتند

  .دهيد  دانيد، انجام مي  را صالح  هر امري
   

  :ها جنگ  نظير از دريا در تاريخ بي  عبوري
  كردن  تشويق  به  شد و شروع  بسيار خوشحال  قاطعانه  جواب  اين  د با شنيدنسع

  :كرد و فرمود  عبور از آب  براي  سربازان

عبور   از آب  قراول پيش  عنوان  به  كند و داوطلبانه مي  فداكاري  كسي  چه«
براند تا با را از آنجا   نمايد و دشمن  ما را ياري  ديگر رودخانه  از طرف كند تا مي

  »؟ برسانيم  آب  طرف  آن  خود را به  آسوده  خيال
حدود   كرد، سپس  آمادگي  و اعالم  داده  مثبت  جواب» عمرو  بن  عاصم«نفر   اولين

. شدند  داوطلب  عبور از آب  ششصد نفر ديگر از افراد بسيار دلير لشكر براي
  در لبه  گروه. قرار داد  فريششصد ن  گروه  را فرمانده  ، عاصمـ  ـسعد   حضرت
  تشويق  عبور از رودخانه  را به  ، سپاه گروه  ي فرمانده  عاصم. مستقر شد  رودخانه

  :نمود  تالوت را  آيه  كرد و اين
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 را  آن  خدا، و خداوند وقت  فرمان  بميرد مگر به  را نسزد كه  كسي  و هيچ«

  . »است  كرده  و ضبط  ثبت  و محدودي  مشخص  دقيقاً در مدت

م«  با خواندن  و بعد از آن لْت بسْ لَی اهللا توكَّ   كرد و بدون  را وارد آب  اسبش » َ اهللا  ُ عَ
  كه» عمرو  بن  عقعقا«او  از  پس. ايستاد  رودخانه  طرف  و آن  گذشت  از آب  مشكل
  سر او به  پشت  نفري 600  ستوني و  شده  دلير بود، وارد آب  از فرماندهان  يكي

  .گذشتند  از آب  او، سالم  به  اهللا و ايمان بر  با توكّل  افتادند، همگي  حركت

  تا از خروج بودند  كرده  خود را آماده  آب  در ساحل  ايراني  از سربازان  جمعي
  سربازانش  را ديد به  فارس لشكر  سواران  كه  عاصم. كنند  ممانعت  از آب  مسلمانان

  را در چشم  هايتان شديد نيزه  نزديك  دشمن  هاي اسب  به  دستور داد وقتي



رسيدند   افراد دشمن  نزديك  به  وقتي  كرده  اطاعت افراد. فرو كنيد  هايشان اسب
افراد   ترتيب  اين  به. و آنها را كور كردند  كردهفرو   هايشان اسب  ها را در چشم نيزه

  از آب  سرعت  به  و افرادش  عاصم. و فرار كردند  شده  نشيني عقب  مجبور به  دشمن
رود   ي از كناره را  دشمن  كه  پرداختند، طوري  دشمن  تعقيب  شدند و به  خارج

  . كامالً دور كردند

شد،   مطمئن  اد ديد و از افراد دشمنمر  را بر وفق  اوضاع  سعد كه  حضرت
  : شويد  وارد آب ورد را بخوانيد و  اين  همه: فرمود  اسالم  عظيم  سپاه  به  خطاب

تَعني« كَّ  نَسْ لَی ل ُ باهللا, نتَوَ بُنَا اهللا وَ    ُ عَ سْ كيل نعْماهللا, حَ الَ   َ الْوَ ول , وَ وَّ   َ وَ الَ  حَ   ّ ِ باهللا الْعَيل الَّ ةَ إقُ
  .)1(« الْعَظيم

  بهترين و  است  كافي  ، و اهللا برايمان كنيم مي  ، و بر او توكل گيريم از اهللا مدد مي
  ...ندارد او وجود  ي اجازه  بدون  و قدرتي  حركت  ، هيچ است  پشتيبان

  سپاه او  دنبال  كرد و به  حركت  در جلو سپاه  سعد  لشكر، حضرت  فرمانده
  آب. نكرد  سرپيچي سعد  از فرمان  نفر هم  يك  حتيشدند و   وارد آب  اسالم  عظيم
  .نبود  ديدن  قابل  رودخانه  آب  كه  مجاهد بود، طوري  مملو از سواران  دجله

و  ّ خدا پروردگار ولي  به  قسم:  گفت  فارسي  سلمان  سعد به  آب  در داخل
  شكست ار  و دشمنش  خواهد ساخت  را غالب  كند و دينش مي  را ياري  دوستش

  .خواهد داد
  براي نوظهور بحر را  دين  ، اين اسالم  حقيقت  به: فرمود  در جواب  سلمان

  قسم . آنها مسخّر است  براي  سخت  زمين  كه  ، همچنان مسخّر كرده  معتقدانش
  نقصاني  هيچ  ، بدون سپاه  حتماً تمامي  اوست  در دست  سلمان  جان  كه  ذاتي  به

  .شدند  وارد آب  سالم  كه  خواهند شد، همچنان  خارج  از آب
  برد تا اينكه  پيش جلو  را به  سعد سپاه  ، فرمانده سلمان  سخنان  شدن  بعد از تمام

از »  غرقده»  اسم  به  شخصي  فقط. شد  خارج  از آب  سپاه  كل  سلمان  ي گفته  طبق
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  ترتيب  اين  به. سوار كرد  بر اسبش او را  را گرفته  فوراً دستش  قعقاع  افتاد كه  اسبش
و   العاده  خارق  امري  عنوان  عبور كردند، تا به  دجله  عميق بسيار  از آب  سپاه  تمامي
  .شود  ثبت  كرد، در تاريخ  خلق  رسولش  اصحاب  را براي  خدا آن  كه  اي معجزه

   
  !اند نيستند، ديو  اينها انسان

  كرد؛ چراكه عبور  از آن  بتوان  و قايق  كشتي  بدون  نبود كه  اي ، رودخانه دجله
افتاد كامالً ناپديد  مي  آن در  و حيواني  اسب  متر بود و وقتي 6از   بيش  آن  آب  عمق
  ؟ گذشت  از آن  چگونه  اسالم  شد، اما سپاه مي

  جلهد  ي رودخانه ، از و زمين  آب  ي بر پروردگار و آفريننده  با توكل  آنان!  آري
  تواند غرق مي  آب  او نه  ي اراده و  اذن  بدون  كه  ذاتي  بر همان  عبور كردند؛ با توكل

  سوي  در اين  ايرانيان  وقتي. گذشتند  تواند بسوزاند، از آب مي  آتش  كند و نه
و متحير   گذرند، مات مي  از آب  مشكل  بدون  ديدند كه را مي  مجاهدان  رودخانه

  چه! اند  نيستند، اينها ديو و جن  انسان اينها: گفتند مي د و با خودبودن  مانده
  و وحشت  بر رعب  مسئله  اين .بگذرد  گونه  اين  عميق  آب  تواند از اين مي  كسي
  !ها نيستند ما انسان  جنگ  طرف: گفتند مي افزود و  آنان

  حرفي  چنين رند بايدخب پروردگار بي  غيبي  و امدادهاي  از قدرت  كه  آنان!  آري
اند  كرده  او را درك  كامل  و قدرت  پروردگار را شناخته  كه  بزنند، اما كساني

  ي كره  پروردگار در همين  كارها با اذن  بسيار مهمتر و باالتر از اين  دانند كه مي
  . پذير است امكان  خاكي

   
  : سفيد ايران  و كاخ  مدائن  فتح

كردند   حركت  لشكر فارس  دنبال  شدند به  خارج  از آب  ينكهاز ا  پس  اسالم  سپاه
و وارد   برده  شهر هجوم  به »خرساء»  و گروه»  اهوال»  گروه. رسيدند  شهر مدائن  تا به

را در آنجا نيافتند تا با آنها   فارس  از سپاه  كسي  انتظارشان  شدند، اما بر خالف
  در شهر گشت  هراسي  هيچ  پرداختند و بدون شهر  بررسي  به  دو گروه. كنند  جنگ



  اي عده) يزدگرد(  كسري  مركز حكومت» سفيد  كاخ«در  فهميدند  زدند تا اينكه مي
  حمله  كاخ  به  آنان. هستند  مسلمين  اند و مترصد رسيدن شده  جمع  فارس  از سربازان

وارد شهر   اسالم  اهسپ  بعد از مدتي. شدند  اسالم  سپاه  نكردند و منتظر رسيدن
را فرستاد تا از   فارسي  سلمان سعد،. شد  قدرتمند ايران  امپراطوري  ، پايتخت مدائن

  شدن  از تسليم  و دوم  آنها روز اول. شوند  تسليم  سفيد بخواهد كه  كاخ  جنگجويان
  خارج  را پذيرفتند و از كاخ   سلمان  سخنان  سوم ورزيدند، اما در روز  امتناع
  .شدند

  :شد  كاخ كرد، وارد مي  را تالوت  مباركه  آيه  اين  كه  سعد در حالي  حضرت
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 و كشتزارها و! گذاشتند  جاي  از خود به  زيادي  سارهاي ها و چشمه باغ  چه«

 و  شادان  در آن  كه  و رفاهي  را و خوشي  بهايي و گران  جالب  هاي گاه اقامت
  ي و ما همه)  آنان  ماجراي(بود   چنين  اين. كردند مي  زندگي  با ناز و نعمت

  .»)جگر دردسر و خون  بدون(  داديم  ديگري  قوم  ا را بهه نعمت  اين

جا   به نماز را  ركعت  و هشت  كرده  نماز خواندن  به  شروع  كاخ  در ايوان  سپس
  هاي گروه. كنند يزدگرد فرستاد تا او را دستگير  دنبال  را به  افرادي  سپس. آورد

  اموال  حامل  برخوردند كه  ارسف  از سربازان  اي دسته  سعد به  از طرف  اعزامي
  بسياري  دادند و اموال  و آنها را فراري كردند  آنها حمله  به  مجاهدين. بودند  زيادي

  .او بود  ها و زيورآالت و لباس  كسري  تاج  از جمله  از آنها گرفتند كه

آنها  ، كردن  ، تا بعد از جمع پرداخت  غنائم  و ثبت  جمع  به  سعد  بعد از مدتي
  قابل  كه  حدي  بودند، به ها بسيار زياد و دارايي  اموال. كند  تقسيم  مجاهدان  را بين

  .نبود  و وصف  شمارش

     
  : سفيد ايران  كاخ  هاي ويژگي



  منحصر به زيبا و  هاي كاخ  ي بود از جمله  شده  ساخته  در مدائن  سفيد كه  كاخ
  ديده  آن  ي نمونه  زمان  ديگر دنيا در آن  جاي  در هيچ  بود كه  ايراني  فرد پادشاهان

  .شد نمي

  بهاي و گران  نفيس  هاي فرش  ، كه و عالي  عجيب  با معماري  بسيار وسيع  كاخي
  قدم  بر آن  آدمي  وقتي  كه  هايي فرش. بود  شده  گسترده  در آن  ايراني  باف دست
  . رفت فرو مي  در آن  ، پايش گذاشت مي

  بسياري  هاي مجسمه در آنجا. بود  شده  طالكاري  آن  هاي و ايوان  كاخ  تمامي
  از آنها نظرش  يكي  كه  نگريست مي آنها را  دقت  به  سعد  حضرت.  وجود داشت

  بود گويا با انگشتش  قرار گرفته  طوري  كه  اي مجسمه كرد،  خود جلب  طرف  را به
  عجيب  شكل  با اين  مجسمه  اين: فرمودسعد . كرد مي  اشاره  چيزي  سوي  به
  مورد اشاره  جاي  جستجو و تفحص  لذا افراد به ! است  قرار نگرفته اينجا  هدف بي

  در آن  بود كه  جايي  مجسمه  آن  در مقابل. بود  سعد درست  گمان. پرداختند
ها مملو از  خزانه  ، اين وجود داشت  ايران  پيشين  هاي از كسري  بزرگي  هاي خزانه

انگيز  زيبا و حيرت  تاج  بود از جمله  تاريخي  و باارزش  قيمت گران  جواهرات
  و طالكاري  ساخته  طرز بسيار عجيبي با  كه)  ايران  پيشين  از پادشاهان  يكي(  كسري

  .كرد مي  خود جذب  تماشاي  را به  اي بيننده هر  كه  بود، تاجي  شده  و نقاشي

در جلو   بود كه  نظيري و بي  نفيس  ، فرش كاخ  اين  با ارزش  هاي از ديگر قسمت
از طال   آن  در بافت  بود كه  متر مربع 90  قالي  اين  ي اندازه. شد مي  پهن  كسري  پاي

  پياده  در آن  كسري  زير سلطه  ممالك  تمام  ي و نقشه  استفاده  باارزش  و جواهرات
و   ممالك  زراعات  سرسبز و انواع  زارها و جاهاي كشت ها، رودخانه  حتي. بود  شده
  .بود  شده  تصوير كشيده  به  در آن  ايران  امپراطوري  وسيع  سرزمين  مختلف  هاي اقليم

  صندلي  بر روي  كسري  وقتي.  قرار داشت  كسري  ديگر تاج  در جاي
  به  طالئي  جيرهايزن با  كه  سنگينش  تاج  را داخل  ، سرش نشست مي  اش پادشاهي

و   نگريست مي  زير پايش  نامبرده  فرش  به  سپس. كرد بود فرو مي  آويزان  سقف



آنجاها از   و احوال  اوضاع  ي درباره  كرده  اشاره  كشورش  مختلف  نقاط  به  تك تك
  .)1( كرد مي  سؤال  مشاورانش

  جواهرات  به  مرصع ، قَباء شده  نيز شمشير طالكاري  پادشاه  خصوصي  در اتاق
  . وجود داشت  شاه  و قيمتي  طاليي  بندهاي و دست  قيمتي

  و به  گرفت مي قرار  مورد پرستش  بود كه  روشن  بزرگي  سفيد آتش  در كاخ
  مؤذنيني  سعد به  حضرت. شود  خاموش  دادند كه نمي  اجازه  گاه هيچ  ايرانيان  ي گفته

 اكبر اهللا  صداي  بلند شدن  محض  بگويند، به  اذان  اخك  هاي دستور داد تا در ايوان
،  پرستي و آتش  پرستي ، بت شرك  جاي  عمالً در آنجا به شد و  كرده ها خاموش آتش

  . قرار گرفت  يكتاپرستي توحيد و

   
  :جلوالء  واقعه

  خارج  مدائن دهد و از  سعد خود را نجات  از دست  توانست) يزدگرد(  كسري
كرد و در مسير   حركت » حلوان»  طرف  به  و درباريانش  خانواده  همراه  بهاو . شود
  عنوان  را به  داد و مهران  را تشكيل  عظيمي  سپاه.  پرداخت  سپاه  آوري جمع  به  راه

  در جلوالء ماند و كسري  مهران  فرماندهي  به  يكسر  سپاه. كرد  تعيين  سپاه  فرمانده
  اسالم  و سپاه  يكسر  بين  فارس  سپاه  ترتيب  اين  به. كرد  حركت  حلوان  طرف  به

با   مقابله  دور جلوالء كندند و براي  به  خندقي  و لشكريانش  مهران.  گرفت قرار
  .شدند  مشغول  جنگي  تجهيزات  تهيه  به  مسلمانان

را   موضوع و  نوشت  دارالخالفت  به  اي شد نامه  مطلع  موضوع  از اين  كه  سعد
سعد در   كه  نوشت  جواب در  اميرالمؤمنين  حضرت. رساند  اميرالمؤمنين  اطالع  به

  برگزيند و تحت  سپاه  فرماندهي  را به  اش برادرزاده»  عتبه  بن  هاشم«بماند و   مدائن
را   ، هاشم كرده  اطاعت  اميرالمؤمنين  سعد از فرمان .كند  او آنها را اعزام  فرماندهي

  بن  عمر، قعقاع  حضرت  فرمان  طبق  همچنين. كرد  تعيين  سپاه  فرمانده  عنوان  به
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  را به  مالك  و سعد بن) لشكر  جلوي  قسمت(لشكر   مقدمه  فرمانده  عنوان  به عمرو را
مسيرة   فرمانده را  مالك  و عمر بن)  راست  قسمت(ميمنة لشكر   فرمانده  عنوان

هزار   نبرد دوازده  اين  براي  اسالم  سپاه  تعداد نفرات. قرار داد )لشكر  چپ  قسمت(
  .كردند  حركت جلوالء  طرف  به  هاشم  با فرمان  نفر بود كه

. كردند  محاصره را  و خندق  رسيده  مجوس  اجتماع  جلوالء، محل  به  اسالم  سپاه
  تقويت  رهبرانشان  از طرف  سپاه هر دو.  در گرفت  جنگ  دو سپاه  بارها و بارها ميان

فرستاد  مي  از حلوان  كسري  كه  كمكي  نيروهاي  ي وسيله  به  مهران  سپاه. شدند مي
. سعد  از طرف  اعزامي  كمكي  نيروهاي  ي وسيله  به  هاشم  شد و سپاه مي  تقويت
 كرد و مي  تشويق  مقاومت  را به  مرتباً سپاه  هاشم. تر شد ديگر گرم  زمان از هر  جنگ

  فارس  سپاه ديگر  از طرف. خواند فرا مي  دشمن  سوي  به  و تهاجم اهللا علي  توكل  به
ها را نابود  تا عرب  خوردند كه  قسم»  آتش»  معبودشان  بستند و به  پيمان  با هم
. شد  پروردگار نزديك  هايدامدا  تا اينكه  روز گذشت  چندين. اند، فرار نكنند نكرده
  جنگ. پيكار پرداختند  به  صبح  اوليه  هاي ساعت از  هر دو سپاه  روز جنگ  آخرين

. آوردند  ها روي نيزه  شد و به  تمام  دو سپاه  تيرهاي  كه  طوري  بسيار شديد شد، به
  سپاه  طرف  به  مسلمين  و از طرف  مسلمين  طرف  به  فارس  سپاه  طرف ها از نيزه

. آوردند  روي ها شمشيرها و طبرزين  به  دو طرف  از نيزهبعد . شد مي  پرتاب  فارس
  جنگ  اشارتاً خواندند و به را  نمازشان  اسالم  مجاهدين. نماز ظهر فرار رسيد  وقت
  نفس رفتند تا افراد تازه مي  عقب  سنگرهايشان مرتباً از  دشمن  نيروهاي. دادند  ادامه
پيدا كرد   ادامه  جنگ. كنند  جلوگيري  اسالم  نفوذ قهرمانان آنها را بگيرد و از  جاي

 فرار كنند  از آنكه  اما قبل. فرار گذاشتند  پا به  شده  بر اندام  لرزه  ايرانيان  تا اينكه

شمشيرها  شدند مي  خارج  كه  بودند و از هر طرف  كرده  آنها كمين  براي  مسلمانان
. شد  مجوسي  مقتولين از  پوشيده  نزمي  كه  آوردند، طوري فرود مي  را بر گردنشان

  . مشهور گشت ) پوشش  يعني(جلوالء   به  جنگ  شب  لذا آن

   



  : حلوان  فتح
  لشكر اسالم  قواي  كل  فرمانده  به  اسالم  سربازان  خبر پيروزي  بعد از اينكه

  و به  سعد نوشته  براي  اي نامه رسيد ـ  ـ  خطاب  عمر بن  اميرالمؤمنين  حضرت
  فرماندهي  را به  اسالم  سپاه  بخواهد كه  هاشم بماند و از  در مدائن  سعد امر كرد كه

  فرصت  كند تا يزدگرد در حلوان  اعزام  حلوان  طرف  به عمرو از جلوالء  بن  قعقاع
  كه يزدگرد  ديگر كسري  از طرف. را نيابد  نفس تازه  جديد و سپاه  نيروي  آوري جمع

نفر از  شد و فهميد حدود صد هزار  در جلوالء مطلع  هشسپا  از شكست
،  رسيده  قتل  به  مهران  سپاهش  فرمانده  اند و حتي شده  كشته  لشكرش  جنگجويان

كرد و   حركت»  ري»  طرف  از آنجا به  ندانسته  را مصلحت  در حلوان  ماندن
نفوذ   قرار داد تا مانع  در حلوان  خويش  را جانشين  از وزيرانش  يكي»  خسروشنوم«

  .شود  بيشتر مسلمين

شد   خارج  حلوان خسرو از شهر. برد  پيش  حلوان  سوي  را به  اسالم  سپاه  قعقاع
  به  اسالم  سپاه  ميان  شديدي  جنگ .بپردازد  با مسلمين  مقابله  از شهر به  تا در خارج
  خسروشنوم  فرماندهي  به  وسمج  عمرو و سپاه  بن  نامدار قعقاع  قهرمان  فرماندهي
  را فراري  و سپاهش  خسرو را شكست  خداوند توانست  ياري  به  قعقاع.  در گرفت

  . گشت  نصيبشان  بسياري  شد و غنائم  كرد و وارد حلوان  حركت  اسالم  سپاه .دهد

  ممرد  اما آن كرد  دعوت  اسالم  دين  را به  اطراف  و نواحي  حلوان  مردم  قعقاع
بود، اباء   شده  و عجين  ممزوج  و پوستشان  با رگ  پرستي آتش  باطل  دين  كه  لجوج

  اين  به. كرد  جزيه  پرداخت  مجبور به آنها را  لذا قعقاع. را نپذيرفتند  كردند و اسالم
  به  از پيش  بيش  مسلمانان  شد و اقتدار و صالبت  فتح نيز  حلوان  شهر بزرگ  ترتيب
  .رسيد  اثبات

   
  :)نهاوند  فتح(  الفتوح  فتح



  در روايات .بود  همدان  در نزديكي  ايران  شهرهاي  ترين از قديمي  نهاوند يكي
  كه  بوده» نوحاوند»  نامش  و در اصل  را بنا نهاده  آن ـ  ـ  نوح  حضرت  كه  آمده

يزدگرد   ها براي ايگاهپ  ترين از مهم  يكي  شهر كه  اين.  است  شده  هاء تبديل  حاء به
  .شد  فتح ـ  ـسعد   زير نظر حضرت  اسالم  سپاه  شد، توسط مي  محسوب

  مقرن  بن  نعمان  و دستور داد كه  نوشت  سعد  براي  اي نامه  عمر  حضرت
 سعد  حضرت. نهاوند بفرستد  سوي  به  اسالم  سپاه  فرمانده  عنوان  را به  

نهاوند   سوي  به  اسالم  سپاه  فرماندهي  را به   عمانن  و حضرت  كرده  اطاعت
  به  كند تا اينكه مي  حركت نهاوند  سوي  به  زيادي  با خوشحالي  نعمان. گزيند برمي

هزار  150از حدود   متشكل  كه  دشمن  سپاه  به  از حمله  رسد و قبل شهر مي  نزديكي
دانيد  مي  شما خوب!  مجاهدين  اي :فرمود  مسلمين  به  بود، خطاب  جنگجو آماده

خداوند   دانيد كه و مي  كرده  تان را نصيب  عزّتي  چه  دين  با اين  خداوند متعال  كه
ما   دشمن  يقين  به.  است  او حق  وعده  و همانا كه  داده را  دينش  غلبه  ما وعده  به

شما منتظر دو . يدهست  حريص  شما بر دينتان  كه  نيست  قدر حريص  بر دنيا آن
و اگر   اگر شهيد شويد بسيار نيكو است.  يا پيروزي  شهادت امر نيكو هستيد؛

  به  زودي  به  بگيريد كه  كامل  آمادگي  پس.  است  شيرين پيروز شويد، بسيار
  .كرد  خواهيم  حمله  دشمن  سوي

  البغ را  دينت ،خداوندا: دعا كردند و فرمودند  شهادت  به  با عشق  سپس
  . بده قرار  جنگ  شهيد اين  را اولين  بفرما و نعمان  را ياري  و بندگانت  بگردان

  نيز به  سپاه كرد و افراد  حمله  دشمن  صفوف  به  تكبيرگويان  بعد از دعا، نعمان
  آرزويش  افتاد و به  پائين  شپاز اس   نعمان  حضرت. كردند  حركت  ايشان  دنبال
و   گرفت  نعمان  را از دست  اسالم  سپاه  پرچم  مقرن  بن  نعيم. يدرس  شهادت  يعني

را   اميرشان  كردند شهادت  پيچيدند و سعي  اي پارچه را در  امير شهيدشان  مسلمين
  .نشود  خوشحال  تا دشمن دارند  نگه  مخفي

. ددهن  فراري و آنها را  داده  توانستند كفار را شكست  شد، مجاهدان  هوا تاريك
  فقط  كه  رساندند طوري  قتل  را به  فارس  از افراد سپاه بسياري  اسالم  مجاهدان



  داخل  مسلمين. بروند  همدان  سوي  توانستند فرار كنند و به  از سپاه  تعداد اندكي
  .)1( آنها شد  نصيب  بسياري  شهر نهاوند رفتند و غنائم

  افتخارات  در تاريخ  الفتوح  فتح  وانعن  شد تا به  نهاوند فتح  ترتيب  اين  به
  .شود  ثبت  وقاص ابي  سعد بن  قوا حضرت  كل  خصوصاً فرمانده  اسالم  مجاهدين

   بناء كوفه
  در مدائن  اسالم  سپاه  از مجاهدان  كثيري  جمع  همراه  به ـ  ـسعد   حضرت
  آنها سازگار نيستبا   مدائن  هواي كردند  احساس  كه  گذشت  چند مدت. مستقر بود

و   ضعيف  شان زياد، جسم  ها و حشرات وجود مگس هوا و  غبارآلود بودن  علت  و به
  اي نامه  وضعيت  از اين  اصحاب  خاطر نجات  به  سعد. تغيير كرد  صورتشان  رنگ
  در جواب  عمر  حضرت. داد  را اطالع  و موضوع  نوشته  عمر  حضرت  براي
  روحي و  جسمي  آسودگي  به  معموالً در جايي  عرب  كند كه مي  سعد توصيه  به
زياد را   بن  و سلمان  لذا سعد، حذيفه. كنند  آسودگي  احساس  شترانشان  رسد كه مي
. گزينند  در آنجا سكني  مسلمانان  بگردند كه  مناسب  جايي  دنبال  فرستد تا به مي

  شده  پوشيده  سرخ  هاي ريگ  با توده  د كهكنن مي عبور  از سرزميني  و سلمان  حذيفه
  سرزمين  خداوندا اين  كنند كه و دعا مي  نماز خوانده  كرده  آنها در آنجا توقف. بود
  نزد سعد فرستاده  اي نامه  سپس.  قرار بده  مسلمين  براي  و سكني  مأوي  عنوان  را به
  .اند فتهرا يا  مناسبي  سرزمين  دهند كه خبر مي  ايشان  به

  مسجدي كند و ابتدا در آنجا مي  حركت  ريگستان  آن  طرف  سعد به  حضرت
از   كند كه امر مي بسيار ماهر بود  در تيراندازي  را كه  شخصي  سپس. سازد مي

جا   حدود شهر تا همان  رفت تير  كند تا هر جا كه  تيراندازي  چهار طرف  مسجد به
شهر   شد و بناي  ساخته)  كوفه(  سرخ  سرزمين  هاي منزل  اولين  ترتيب  اين  به. باشد
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  به  و چند ماه  سال  سه  سعد مدت  حضرت. گرديد  سعد ثبت  حضرت  نام  به  كوفه
  .)1(  بازگشت  مدينه  به  خاطر امر خليفه  به  ماند، بعد از آن  استاندار در كوفه  عنوان

  : بزرگ  ي و فتنه  سعد  حضرت
  ي آورد، مسئله  روي ـ  ـپيامبر   و ياران  بر اصحاب  كه  بزرگي  هاي هاز فتن  يكي
بعداً با  و -رضي اهللا عنها-  عايشه  با حضرت ـ  ـ  علي  حضرت  بين  اختالف
و با  ـ  ـ  عثمان  حضرت  از شهادت  پس  كه  اي فتنه. بود ـ  ـ  معاويه  حضرت
  ـپيامبر   نفر از اصحاب  شد هزاران  باعث و  گرفت  شكل  سبايي  منافقان  ي دسيسه

  .)2( كنند  آرايي همديگر صف  در مقابل  در دو سپاه ـ

شدند،   گرفتار آن  نوعي  نيز به  اكثر صحابه  كه  خطرناكي  وضعيت  در چنين
  پيكارها شركت  در آن  بود كه  افراد دورانديشي  ي از جمله ـ  ـسعد   حضرت
  نيز كناره  آن  هاي حديث و  كرد از حرف مي  ماند و سعي  طرف بيو كامالً   نكرده

و   مسلمان  برادران  مخصوصاً بين  نداشت  را دوست  و نزاع  او اختالف  بگيرد؛ چراكه
  . مؤمن

  من: ؟ فرمود شوي نمي  ملحق  از دو سپاه  يكي  چرا به  كردند كه  از او سؤال  وقتي
  جنگم مي  كه  با كسي ، اما در اينجا ام سر برده  بهرا در جهاد   زيادي  روزهاي

دو   داراي  بياوريد كه  برايم  شمشيري  ؟ مگر اينكه يا نه  از او بهترم  دانم نمي
  جنگ  در اين  وقت  جدا كند، آن  را از همديگر برايم  باشد و كافر و مؤمن  چشم

  )3( !كرد  خواهم  شركت

  مسئله  اين بودند در  از او خواسته  كه» عامر»  فرزندش  بار ديگر در جواب  يك
  كه  تا وقتي  كنم نمي  دخالت  مسئله  در اين  من  خدا قسم  به:  كند، گفت  دخالت

او   بيايد كه  سخن  ، به را بزنم  مسلماني  اگر خواستم  بدهند كه  من  به  شمشيري
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 ـ اهللا از رسول  چراكه او را بكشد،، فوراً  را با او بزنم  كافري  و وقتي  است  مسلمان
 را ) ها از فتنه(گير  كناره و  ثروتمند متقي  خداوند مؤمن«: فرمود  كه  ام شنيده ـ

  .)1(»دارد  دوست

   
  :-  ـسعد   حضرت  هاي و ويژگي  فضايل

  اصحاب از  يكي  عنوان  به ـ  ـسعد   حضرت  و مناقب  در مورد فضايل
در مورد   كه  احاديثي و  آيات  ، تمامي و حديث  قرآن  يدگاهاز د ـ  ـاهللا  رسول
  سعد بن  حضرت  ، شامل وارد شده  حديث  هاي و كتاب  در قرآن ـ  ـپيامبر   ياران
تكرار   آنها را دوباره  تمامي  توان در اينجا نمي  باشد كه نيز مي ـ  ـ  وقاص ابي
و   در قرآن  صحابه  در مورد جمع  را كه  ديثو احا  از آيات  دسته  اين  نگارنده. نمود
  گردآوري»  و حديث  قرآن  ي در آينه  صحابه»  نام  به  شود در كتابي مي  يافت  سنّت
دارد،   اختصاص ـ  ـپيامبر   از ياران  بعضي  به  ها كه رساله  اما در اين.  است  نموده
در مورد   و يا حديثي  ويژه  اي آيه و اگر  ايم رفته  و حديث  قرآن  سراغ  به  باز هم
  و اما در مورد حضرت.  كنيم مي  را نقل  باشد آن  وجود داشته  مورد نظرمان  صحابي
  :ـ  ـ  وقاص ابي  سعد بن

   
  ـ  ـسعد   حضرت  در شأن  قرآن  آيات* 

1( ﴿$uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒy‰ Ï9≡ uθÎ/ çμ ÷Fn= uΗxq …çμ •Βé& $·Ζ ÷δ uρ 4’n? tã 9⎯ ÷δ uρ …çμ è=≈ |ÁÏù uρ ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ Èβ r& öà6 ô©$# 

’Í< y7 ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ9 uρ ¥’n< Î) çÅÁ yϑø9 $# ∩⊇⊆∪ βÎ) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ #’n? tã β r& š‚Íô±è@ ’Î1 $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù=Ïæ Ÿξsù 

$ yϑßγ÷èÏÜ è? ( $ yϑßγö6 Ïm$ |¹uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷ètΒ ( ôìÎ7 ¨?$# uρ Ÿ≅‹Î6y™ ô⎯ tΒ z>$tΡ r& ¥’ n<Î) 4 ¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝ ä3ãèÅ_ö tΒ 

Ν à6ã∞Îm; tΡé' sù $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s?﴾ ]14-15  آيه:  لقمان[.  

باشد و   نيك  ايشان  در حق  كه(  ايم كرده  سفارش  پدر و مادرش  ي درباره  انسان  ما به«
و   ضعف  هب  و هر دم  است  شده  بدو حامله  مادرش)  كه مادر؛ چرا  ويژه  كند، به  نيكي
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دو   و در اين(  است  او دو سال  شيرخوارگي  دوره  پايان.  است  دچار آمده  اي تازه  سستي
  ي ماهه 33  مدت  مادر در اين .نوشد را مي  مادرش  جان  ي شيره  شير، يعني  ، كودك سال
  لذا به .دارد مي  را مبذول  فداكاري  ترين بزرگ و  خدمات  ، مهمترين و شيرخوارگي  حمل
و   باش  سپاسگزار پدر و مادرت  و هم  سپاسگزار من  هم  كه)  است  ما اين  ي توصيه  انسان

 .) دهم را سزا مي  را جزا و بدان  و نيكان(  است  من  سوي  به  بازگشت ) سرانجام  كه  بدان(
  مترينك  كه  قرار دهي  من  را شريك  چيزي  كنند كه  و كوشش  دو، تالش  آن  هرگاه
  ، از ايشان نداري  سراغ)  آن  بر اثبات  دليل  ترين كوچك(و   آن  از بودن  آگاهي

،  جايز نيست  و همراهي  همگامي  عقائد و كفر و ايمان  در مسئله  چراكه(  مكن  فرمانبرداري
ر از برت  اعتقاد مكتبي ، و با پدر و مادر است  انسان  ي بر رابطه  با خدا مقدم  ي و رابطه
  و به  طرز شايسته  دنيا به در  با ايشان)  حال  در عين  ، ولي است  خويشاوندي  عواطف
  با يكتاپرستي(  من  جانب  به  گير كه  را در پيش  كساني  ، و راه رفتار كن  اي بايسته  ي گونه

ا را از شم  گرديد و من برمي  من  سوي  به  همه  بعد هم. اند رو كرده)  و عبادت  و طاعت
  .) دهم مي  و كيفرتان  پاداش  اعمالتان  و بر طبق(  سازم مي  ايد آگاه كرده مي) در دنيا(  آنچه

. 405/  3: كثير ابن .328/  13:  قرطبي  امام. 85/  20:  در تفسيرش  طبري  امام
در   احمد الواحدي  بن  علي  ابوالحسن  و امام 141/5: الدر المنثور. 156/5:  الخازن
را   آيه  اين  نزول  و ديگر تفاسير معتبر شأن 356  ي صفحه » قرآن  نزول  اسباب»  كتاب

  آوردن  اسالم»  عنوان  تحت  كه )1(اند ذكر كرده ـ  ـسعد   حضرت در مورد
  ). كرديم  را نقل  آن  داستان» سعد

2 (﴿$ uΖøŠ ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ $ YΖó¡ãm ( βÎ) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ x8 Î ô³çFÏ9 ’Î1 $tΒ }§ øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝ ù=Ïã 

Ÿξsù !$ yϑßγ÷èÏÜ è? 4 ¥’ n<Î) öΝ ä3ãèÅ_ö tΒ /ä3 ã⁄Îm; tΡé' sù $yϑ Î/ óΟçFΖ ä. tβθè= yϑ÷ès?﴾ ]8  آيه:  عنكبوت[.  

!)  انسان  اما اي(كند و   كامالً نيكي  پدر و مادرش  به  كه  كنيم مي  توصيه  انسان  ما به«
  نداري  از آن  اطالعي  كمترين  ـ كه  انباز قرار دهي  من  براي  د كهكردن  دو تالش  اگر آن
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  ي همه  ، بازگشت مكن  اطاعت  ـ از ايشان)  سازگار نيست  و عقل  با علم  و اصالً شرك(
  و جزا و سزاي(  كنم مي  آگاهتان ايد كرده  كه  و از كارهايي  است  من  سوي  شما به
  .)داد  خواهم  ستو كا  كم را بي  ناعمالتا

3 (﴿$uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ $·Ζ≈ |¡ômÎ) ( çμ ÷Fn= uΗxq …çμ •Βé& $\δ öä. çμ ÷Gyè |Êuρ uρ $\δ öä. ( …çμ è=÷Ηxq uρ …çμ è=≈ |ÁÏù uρ 

tβθèW≈ n=rO #· öκy− 4 #© ¨Lym # sŒÎ) x n=t/ …çν£‰ ä© r& x n= t/uρ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& Zπ uΖy™ tΑ$s% Éb>u‘ û© Í_ ôãÎ— ÷ρ r& ÷βr& t ä3ô© r& y7 tFyϑ÷è ÏΡ û© ÉL©9 $# 

|M ôϑyè÷Ρ r& ¥’n? tã 4’ n? tãuρ £“ t$Î!≡uρ ÷βr& uρ Ÿ≅ uΗùår& $ [sÎ=≈ |¹ çμ9 |Êös? ôx Î=ô¹r& uρ ’ Í< ’Îû û© ÉL−ƒÍh‘ èŒ ( ’ÎoΤÎ) àMö6è? y7 ø‹s9 Î) 

’ÎoΤÎ) uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ> ó¡ßϑø9   .]15  آيه:  احقاف[ ﴾#$

با  او را  مادرش  كند؛ چراكه  د نيكيپد و مادر خو  به  كه  دهيم دستور مي  انسان  ما به«
شير باز  و از  حمل  و دوران. كند مي  وضع  و مشقت  كند و با رنج مي  حمل  و مشقت  رنج

نازها و   به  پاسخگويي و  مراقبت  سخت  دوران  گاه آن(كشد  مي  طول  ماه  او سي  گرفتن
) رسد فرا مي  و غيره  كار و مسكن  ي و تهيه  ازدواج  و مخارج  و جوانانه  كودكانه  نيازهاي
  بدين(گذارد  پا مي  سالگي  چهل  رسد و به مي  و رشد عقالني  قدرت  كمال  به  كه  تا زماني
: گويد و مي) كند مي  آفريدگار جهان  ي آستانه  رو به  و با ايمان  اليق  انسان  هنگام

و پدر و   من  به  كه  آورم  جاي  به را  تا شكر نعمتي عطا فرما  توفيق  من  پروردگارا به
  ي و مايه  پسندي مي  كه  دهم  را انجام  نيكويي  كارهاي و  اي داشته  ارزاني  مادرم

  دودمانم  را در ميان  و نيكويي  و صالح  گردان  را صالح  فرزندانم و.  تو است  خوشنودي
 و  مسلمانان  ي از زمره  ، و من مگرد تو برمي  سوي  و به  كنم مي  توبه  من . بخش  تداوم
  .» يزدانم  فرمان  شدگان تسليم

  ي سوره 52  ي آيه ـ  ـسعد   حضرت  در شأن  شده  نازل  ديگر از آيات  يكي )4
و   من  كه  شده  نفر نازل 6  شأن در  مباركه  آيه  اين  فرمايد كه سعد مي.  است  انعام

  . تيمآنها هس  مسعود از جمله  عبداهللا بن



  آمده ـ  ـاهللا   رسول  كفار نزد حضرت  كه  است  آن  مباركه  ي آيه  اين  نزول  شأن
  كن  را ترك  و نسب  حسب بي  فقراي  گروه  با اين  شما دوستي  و پيشنهاد كردند كه

  :شد  خاطر كفار نهي  فقرا به  كردن  ترك شد و از  نازل  آيه  اين.  تو بپيونديم  تا ما به

﴿Ÿωuρ ÏŠã ôÜs? t⎦⎪Ï%©!$# tβθããô‰tƒ Οßγ−/ u‘ Íο 4ρ y‰tóø9 $$Î/ Äc©Å´ yèø9 $# uρ tβρ ß‰ƒÌ ãƒ …çμ yγô_ uρ ( $ tΒ šø‹ n=tã 

ô⎯ ÏΒ Ν ÎγÎ/$|¡Ïm ⎯ÏiΒ &™ó© x« $tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$|¡Ïm ΟÎγ øŠn= tæ ⎯ ÏiΒ &™ó© x« öΝèδ yŠã ôÜtG sù tβθä3 tFsù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9   .]52  آيه:  انعام[ ﴾#$

 فرياد  را به  خداي  و شامگاهان  سحرگاهان  كه  مران) خود  پيشاز (را   كساني«

 تنها(  منظورشان) خدا مشغولند و  و پرستش  عبادت  به  وقت  همه(خوانند  مي

  است  تو بر آنان  حساب  و نه  بر تو است  ايشان  حساب  و نه.  اوست)  رضايت
  به(اگر ).  است  ويشدر  چه  شاه  ، چه است  خويش  در گرو عمل  هر كس و(

را   آنان) و از خود  دهي  گوش  مؤمنان  گونه اين  ي درباره  مشركان  حرف
  .»بود  خواهي  ستمگران  ي زمره ، از براني

   
  :ـ  ـاهللا   رسول  از ديدگاه  سعد  حضرت* 

  :  قال  علي  عن) 1

معْت« ا سَ َع ـ  ـ  ّ َ  ُ النّبي مَ يْه مجَ وَ دٍ إ   َ اَبَ عْد بن الَّ ألَحَ قاص اَيب(  مالك  لسَ إ) وَ تُه  ينِّ , فَ معْ  ُ  سَ
قُول د   ُ يَوم يَ   .)1(« ياُمِّ  وَ    َ اَيب فداك  ارم! يا سعد: اُحُ

  : فرمودند  كه  شده  روايت ـ  ـ  طالب ابي  بن  علي  از حضرت

سعد   يبرا بكند مگر  كسي  فداي  را با هم  پدر و مادرش  كه  نشنيدم ـ ـ از پيامبر «
 تير !سعد  اي«: فرمود مي ــپيامبر   كه  در روز اُحد شنيدم  راستي  به.  وقاص پسر ابي
  »!باد  فدايت  پدر و مادرم! بينداز
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ةَ   عنْ) 2 ائشَ  ):اهللا عنها ريض(عَ
ول« سُ هرَ رَ ةَ الْ  ـ  ـ ُ اهللا  سَ مَ دَ قْ الـمَ قَ ةً فَ نَةَ لَيْلَ ديْ الً  لَيْت«:  مَ جُ الِ   َ رَ ايب من حاً ـصَ حَ    ْ اَصْ

ني سُ ْرُ ةاللَّ   حيَ نَا صَ إ. »يلَ معْ قَال  ٍ الَح َ سِ  وتذْ سَ ن« : فَ ذا? مَ دٌ « : قال » ْ هَ عْ ا سَ اء « : قال. »أنَ ا جَ مَ
? بك ال»  َ قَع:  َ قَ ف  نَفْيس  ْ  َ يف وَ وْ لَی خَ ول   ٌ عَ سُ ه فَجئْت اهللاِ ِ  رَ رسُ ا لَه .«  ُ أَحْ عَ دَ ول فَ سُ  ـ  ـ ُ اهللا   ُ رَ
  .)1(» َ نَام  ّ ِ ثُم

در   كه  هنگامي« :فرمود  كه  است  روايت) عنها اهللا رضي(  صديقه  عايشه  از حضرت
  يكي  االن  كاش  اي«: شد و فرمود بيدار  از خواب ـ  ـاهللا  رسول  ، شبي شهر بوديم  اوايل

  قهصدي  عايشه .»كرد مي  نگهباني  را از من  بود و شب اينجا مي  باوفايم  از اصحاب
اهللا  رسول. رسيد  گوشمان  به  شمشير از غالف  درآوردن  صداي  لحظه  در همان: فرمايد مي
   .« هستم  وقاص ابي  سعد بن  من«: داد  جواب» ؟ كيستي«: فرمودند ـ  ـ

سعد » ؟ بيائي اينجا  شب  وقت  در اين  كه  شده  باعث  چيزي  چه«: فرمودـ  ـ پيامبر 
  تا از ايشان  آمدم  علت  همين  زد، به شور مي ـ  ـخدا   رسول  رايب  دلم«: داد  جواب

سعد دعاء   براي ـ  ـاهللا  رسول  لحظه  در آن :فرمايند مي  صديقه  عائشه» . كنم  محافظت
  .»خوابيد  كرد، و راحت

 :ـ  ـسعد   عن ـ  ـ  حازم ايب  بن  قميس  عن) 3
ماَللَّ « : َ قال ـ  ـ  ّ َ بي ّ َ النَّ  أن تَجِ   ّ َ هُ اك باسْ عَ ا دَ دٍ إذَ عْ   .)2(» َ  ْ لسَ

: فرمود ـ ـ خدا   رسول  كه  كرده  روايت ـ  ـاو نيز از سعد   حازم ابي  بن  از قميس
  .»كرد  درخواست  از تو چيزي  فرما هرگاه  سعد را اجابت  دعاي! پروردگارا«

  :قال ـ  ـ  وقاص ابي  سعد بن  عن) 4

ول  ّ َ أَن سُ , يعني قال ـ  ـ اهللا َ  رَ دٍ  يوم   َ يومئذٍ ماللَّ « : َ اُحُ دْ   ّ َ هُ دُ يَ  اشْ مْ أَجِ   ُ تَهرَ تَه بوَ وَ عْ   .)3(» ُ  ْ دَ
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را   تيرش! پروردگارا« :در روز احد فرمود ـ  ـپيامبر   كه  شده  روايت ـ  ـاز سعد 
  »!فرما  را اجابت  و دعايش  برسان  هدف  به

  :  قال)  (جابرٍ   عن) 5

بَلاَ « قَال قْ دٌ فَ عْ ايل« :ـ  ـ ّ ُ  يبِ  َ النَّ   َ سَ ا خَ ذَ ِ   هَ لْريُ الَها  ينفَ رءٌ خَ   .)1(» ُ مْ

  كه  بوديم ـ ـ خدا   در محضر رسول«: فرمود  كه  است  روايت ـ  ـجابر   از حضرت
  دايي  هر كس  ، پس است  من  دايي  اين« :فرمودند ـ  ـپيامبر . آمد  وقاص ابي  سعد بن

  .»!) از او بهتر است آيا  كه(كند   معرفي  من  را به  شخود

مادر پيامبر  هبودند و آمن هزهر  بني  ي از طائفه ـ  ـسعد   حضرت  چون:  توضيح
  خودش  دايي  عنوان  را به سعد ـ  ـاهللا  بودند، لذا رسول  طائفه  نيز از همان ـ  ـ

سعد را   و فضيلت  كند و برتري مي رو افتخا  وجود سعد مباهات  و به. برد مي  نام
  .فرمايد مي  بيان

ن) 6 عْ   عَ  :  قال ـ  ـدٍ سَ
قَ الْ  « رَ دْ أَحْ كِنيَ قَ ِ نَ املُْرشْ لٌ مِ جُ انَ رَ الَ لَهُ النَّبِىُّ ـكَ قَ نيَ فَ لِمِ سْ ى«: مُ أُمِّ اكَ أَبِى وَ مِ فِدَ . »ارْ
الَ  لٌ  :قَ مٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْ هْ تُ لَهُ بِسَ عْ نَزَ هُ  ,فَ تُ رَ وْ تْ عَ فَ شَ انْكَ طَ فَ قَ نْبَهُ فَسَ بْتُ جَ أَصَ كَ  ,فَ حِ فَضَ

ولُ اهللاِ رَ  هِ   سُ ذِ اجِ تُ إِىلَ نَوَ تَّى نَظَرْ    .)2(»حَ

  زدن  آتش  مشغول  از مشركين  احد مردي  در جنگ: فرمايد مي ـ  ـسعد   حضرت
!  او را را با تير بزن! سعد  اي :فرمودند  من  به  خطاب ـ  ـ  رسول  ها بود، حضرت مسلمان

مرد را   بود، آن  فاقد پيكان  افتاد كه  دستم  به  از تيردان  تيري!. باد  فدايت  پدر و مادرم
شد   بر زمين  نقش  كه  نحوي  كرد به  اصابت  پيشانيش  وسط  به  شدت  به  ، تيرم گرفتم  نشانه

 زد،  اي و خنده  شده  خوشحال  صحنه  اين  از ديدن ـ  ـاهللا  رسول.  گشت ظاهر  و عورتش

  . »را ديدم  مباركش  هاي دندان  كه  طوري
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  : ـ  ـعمرو   عبداهللا بن  عن) 7

 صغاء من يتلقى مهساً أصحابه, رنا برصه اىل األفق يف أ جالس مع  ذات يوم والنبي
لٌ « :ثم نظر يف وجوه أصحابه وقال هلم.. ورساً  جُ مُ اآلنَ رَ يْكُ لَ عُ عَ طْلُ لِ الْ  يَ نْ أَهْ نَّةِ ـمِ   .)1(»جَ

  يارانش  جمع در ـ  ـپيامبر   روي  كه  شده  روايت ـ ك ـعمرو   عبداهللا بن  از حضرت
  كرد، سپس مي  را زمزمه  چيزي  خفيفي  صداي  و به  متمركز كرده  سويي  را به  نگاهش. بود
  درب  از اين  بهشت  از اهل  يديگر مرد  ي لحظه تا چند«: و فرمود  كرده  نگاهي  يارانش  به

  .»شود وارد مي

  همگي ما باشد،  مرد از بستگان  آن  كه  داشتيم  ما دوست  ي همه: عبداهللا گويد
  خواهد شد، ناگهان  نمايان  بر آنان  كسي  چه  بودند كه  دوخته  درب  را به  چشمانشان
  .وارد شد  وقاص ابي  سعد بن

از   سپس  كرده  سعد تعريف  و ماجرا را براي  او رفته نزد ـ ك ـعمرو   عبداهللا بن
  او بگويد، آيا عمل  براي را  اي و مژده  مقام  چنين  به  راز رسيدن  كه  او خواست

  كه  دهم مي  را انجام  اعمالي  همان : دهد؟ سعد گفت مي  انجام  اي و ويژه  خاص
  و بغض  كينه  گاه هيچ  اينكه  دارم  سراغ  من  كه  ، تنها چيزي دهيم مي  انجام  همگي
  .)2( دارم  ظن حسن  همه  به  و نسبت  دهم نمي  جاي  را در قلبم  كسي

  : قال ـ  ـسعد   عن) 8

» , مِ الَ ِسْ لُثُ اإلْ ا ثُ أَنَ تُنِي وَ أَيْ دْ رَ دٌ إِالَّ لَقَ مَ أَحَ لَ ا أَسْ مِ الَّذِ  مَ كَ يفِ الْيَوْ دْ مَ لَقَ تُ فِيهِ وَ لَمْ ثْتُ ي أَسْ
مِ  الَ ِسْ إِينِّ لَثُلُثُ اإلْ امٍ وَ ةَ أَيَّ بْعَ   .)3(»سَ

  كسي  شدم  مسلمان  من  كه  ، روزي بودم  مسلمان  سومين  من  كه  شده  از سعد روايت
  . بودم  اسالم  سوم  يك  روز من  نشد و تا هفت  ملحق  اسالم  ديگر به

  :  قال ـ  ـسعد   عن) 9
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رَ « لُ الْعَ بِيلِ اهللاِ بِ إِنِّى ألَوَّ مٍ ىفِ سَ هْ ى بِسَ مَ   .)1(»رَ

خداوند   در راه  كه  بودم  اعراب  فرد از ميان  اولين  من«: گويد ـ  ـسعد   حضرت
  ». است  كرده  تيراندازي

   
    صحابه  از ديدگاه  سعد* 

نزد خدا و  ـ  ـسعد   حضرت  ي ويژه  جايگاه  به ـ  ـپيامبر   ياران  تمامي
و از او   او برخورد كرده با  زيادي  با احترام  علت  همين  بودند به  آگاه ـ  ـ  رسولش
  اخالق  ماهر، صاحب  الدعوة، جنگجويي  مستجاب  او را فردي  همگي. كردند ياد مي
  .دانستند مي و نيكوكار  و محسن  حميده

. بود  اسالم  اهسپ  ي ، فرمانده ايران  مدائن  در فتح  بود كه  كسي  وقاص ابي  سعد بن
  بود كه  او كسي. افتاد مي  كرد، قبول مي  كه  الدعوة بود و هر دعايي  او مستحاب

  مسلمين  بين  كه  و آشوبي  از فتنه  جمل و صفين  جنگ  را بنا نهاد و در زمان  كوفه
  .)2( نكرد  و دخالت  گرفت  شد كناره  واقع

 ـ  ـسعد   حضرت  به  كه  فراواني  ناعتماد و اطمينا  علت  به ـ  ـعمر   حضرت
او را   قادسيه  مهم  در جنگ. بود  كرده  محول  ايشان  را به  المال بيت  مسئوليت  داشت
  در كوفه  عراق  والي  عنوان  سعد را به  از آن  پس. قرار داد  اسالم  سپاه  فرمانده
  رسيدگي  مسلمين  امورات  به  در عراق  كامل  سال 4  و بعد از آنكه. كرد  منصوب

 مركز  او به  كرد، عليه مي  خدمت  و مجرّب  استاندار شايسته  يك  عنوان  و به  كرده

  داند كه شناسد، مي مي  خوبي  سعد را به  حضرت  كه  خليفه. شود مي  شكايت  خالفت
  از فرصت  ، ولي نيست  بيش  چيزي  شخصي  ي و كينه  ها جز حسادت شكايت  اين
  يك  عنوان  خواند تا به فرا مي  مركز خالفت  به كند و مي  ، او را عزل كرده  ستفادها
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  وقتي  علت  همين  به. باشد  ، در دارالخالفة حضور داشته خالفت  براي  نامزد شايسته
  عنوان  را به شود، سعد مي  نزديك ـ  ـعمر   حضرت  و ارتحال  كوچ  ي هنگامه
سعد   من: فرمايد كند و مي مي  ، انتخاب خليفه  تعيين  مسئول  اينفر شور  از شش  يكي
و   امين  او نزد من  كه  ، در حالي نكردم  عزل  توانايش  و عدم  خاطر خيانت  را به

  خليفه  عنوان  نفر، سعد به  شش  اين  از ميان اگر: و فرمودند  مورد اعتماد است
  به  نسبت  كنم مي  توصيه  بعد از خودم  ي ليفهخ  به  من  فبها وگرنه  شود كه  انتخاب

  .كار گيرد  او را به  مسلمين  باشد و در امور مهم  داشته  سعد اعتماد كامل

 ـ  ـ  عثمان  حضرت ، بعدي  منتخب  ي خليفه ـ  ـعمر   حضرت  ي توصيه  طبق
  اً او را بهمجدد  از مدتي  و پس. داد خود قرار  اول  ي دسته  سعد را از مستشاران

  .)1( كرد  منصوب  كوفه  والي  عنوان

كرد؟   سعد سؤال  در مورد حضرت  معديكرب  از عمرو بن ـ  ـعمر   حضرت
او .  است  زيست و ساده  پوش هنپشمي و  روستايي  سعد، فردي:  گفت  عمرو در جواب

كند، در  يم  را رعايت  عدالت  قضاوت  در هنگام . است  اش مانند شمشير در كمانه
  بر ما مهرباني  مهربان  مادري  كند، بسان مي  تقسيم  مساوات  به  تقسيمات  هنگام
    .)2( باشد  كوچك  ي ذره  يك  ي اندازه  رساند ولو به ما مي  ما را به  حقوق .كند مي

    سعد  شجاعت* 

ن  :  يقول ـ ك ـ  عباس  ابن  عَ
  .« فارس  لفأيعد ب  وقاص  يبأ  سعد بن« : يقول ــاهللا   رسول  سمعت«

  كه  شنيدم ــخدا   از رسول: فرمايند مي ـ ك ـ  عباس  عبداهللا ابن  حضرت
   .)3(»كند مي  برابري سواركار  با هزار جنگجوي  وقاص ابي  سعد بن«: فرمودند مي
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  از دنيا  سعد  گرداني زهد و روي* 
  گوسفندانش  چرانيدن  مشغول )سعد(  پدرم: گويد ـ  ـسعد   عامر پسر حضرت

سوار   از شرّ اين:  او را ديد گفت سعد  كه  از دور ظاهر شد، هنگامي  برادرم  بود كه
شما در اينجا !  پدر جان:  سعد رسيد، گفت  جلو آمد و به  ، وقتي برم مي  خدا پناه  به
و   بر سر ملك  در مدينه  مردم  كه  ، در حالي هستي  راضي  گوسفندانت  چرانيدن  به

  ! هستند  نزاع در  با هم  امالك

  شنيدم ــخدا   از رسول  من!  باش  ساكت: زد و فرمود  برادرم  سينه  پدر بر روي
باشد و   استغنا داشته  را كه  پرهيزگارش  خداوند بنده  كه  حقيقت  به: فرمودند مي  كه

  .)1( دارد مي  كند، دوست  دوري  از شهرت

  حجةالوداعدر  ـ  ـسعد   شد، حضرت  نقل  پيشين  در صفحات  هطور ك  همان
  اموالش  دهد تا تمامي  اجازه او  به  خواهد كه مي ــخدا   و از رسول  شده  ضيمر

بر   پس. دهد نمي  اجازه ــاهللا   رسول  ولي ببخشد،  صدقه  عنوان  خدا به  را در راه
از   باالخره. كند مي  مخالفت ــاهللا   لباز رسو  خواهد كه مي  اجازه  آن  نصف
  را صدقه  ، و آن خدا گرفته  را در راه  مالش)  سوم  يك(  ثلث  خرج  ي اجازه ــپيامبر
   .)2( دهد مي

   
   سعد  و راستي  صدق* 

بر  ــاهللا  رسول« : گفت  وقاص ابي  سعد بن: گويد ـ ك ـعمر   عبداهللا بن  حضرت
  ؟ پدرم كردم  عمر سؤال  حضرت  مورد از پدرم  در اين  من» .كردند مي  مسح  خفين
مورد از   كند در آن مي  را روايت  حديثي ــاهللا  سعد از رسول  هرگاه!  بله: فرمود
  .)3( ! باش  داشته  سعد اعتماد كامل  به و  نكن  ديگر سؤال  كسي
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 ــاهللا  ولرس را از  حديث 271مجموعاً  ـ  ـ  وقاص ابي  سعد بن  حضرت
. وجود دارد   حديث 13  صحيحين در  فقط  مجموع  از اين  كه  است  كرده  روايت
: اند عبارتند از كرده  روايت  حديث  سعد  حضرت از  كه  از راوياني  بعضي

 ، سعيد حازم ابي  بن  يزيد، قيس  بن  ، سائب عباس  ، ابن صديقه  عائشه عمر،  عبداهللا بن

،  قيس  بن ، علقمة قيس  بن  ، احنف ميمون  ، عمرو بن هندي  عثمان، ابو مسيب  بن
سعد،   سعد، محمد بن  سعد، عمر بن  ، عامر بن عوف  بن  عبدالرحمن  بن  ميابراه

      .)1( ...سعد، و  بنت  سعد، عائشه  بن  سعد، ابراهيم  بن  مصعب

   :عليهما السالم و ميكائيل  جبرئيل  ديدن* 
  مرد سفيدپوش احد دو  در جنگ: فرمايد مي ـ  ـ  وقاص ابي  سعد بن  حضرت

  اولين. كردند مي  كفار جنگ با ــاهللا  رسول  و چپ  راست  در طرف  كه  را ديدم
الصالة   عليهماـ   و ميكائيل  آنها جبرئيل  كه  بعداً فهميدم.  ديدم آنها را مي  بود كه  باري

  .)2( اند ـ بوده  و السالم

   
  فرا رسيد  كوچ  ي مههنگا

خدا   جهاد در راه و  تالش  از عمري  پس ـ  ـ  وقاص ابي  امير سعد بن  حضرت
در   و چه ــاهللا  عهد رسول در  چه  فراواني  و امتيازات  افتخارات  از كسب  و پس

پسر و  17؛  فرزند داشت 34  كه  در حالي  سالگي 82  ، در سن راشدين  عهد خلفاي
  را وداع  فاني  دنياي  اين  منوره  مدينه  مايلي 10در »  عقيق»  نام  به  در محليدختر،  17

  .شد  ملحق  و همرزمانش ــ  محمد مصطفي  سرور و محبوبش  به و  گفت
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  ي بود، جبه  آرميده  در بستر مرگ ـ  ـسعد   حضرت  كه  هنگامي«: گويد  زهري
  بدر همين  در روز جنگ  چون كنيد،  تنم  ا بهر  آن:  كرد، و گفت  را طلب  اش پشمينه
  .)1(« بودم  داشته  نگه  روزي  چنين  و براي  داشتم  تن  را به

  بود، وقتي  بالينم بر  ، سرش پدرم  در روز رحلت: گويد ـ  ـپسر سعد   مصعب
 ؟ نيك مي  چرا گريه : و گفت را بلند كرد  ، سرش كردم  گريه  ، اندكي كردم  او را نگاه

!  نكن  گريه:  گفت ـ  ـسعد  !؟ كجاست  دانم نمي  كه  خاطر منزلگاهت  به:  گفتم
  .)2( بهشتم  از اهل  من  كه دهد؛ چرا نمي  عذاب  گاه پروردگار مرا هيچ

  مبشره  ي از عشره  سعد يكي  نخواهد ديد؛ چراكه  او عذاب  راستي  به!  آري
  . است  داده  آنان  را به  بودن  بهشتي  ي هصراحتاً مژد ــپيامبر   باشد كه مي

شد و در   منتقل  منوره  مدينه  به  ايشان  ، جسد مبارك پاكش  از پرواز روح  پس
نيز   مطهرات  شد و ازواج  بر او نماز گزارده  از صحابه  جمعي  توسط   مسجدالنبي
شد و در   برده  بقيع  نقبرستا  به  سپس نماز سعد را ادا كردند،  خودشان  هاي در غرفه

 .)3(شد  سپرده  خاك  به ــاهللا  رسول  و اصحاب  بيت  از اهل  آنجا در كنار جمعي
راهللا مرقده  اهللا عنه ريض   . ومضجعه  ونوّ

   
    :نگاه  در يك  سعد
  .  اسالم  نخستين  از پيشگامان* 

   .تيرانداز اسالم  اولين* 

   ــپيامبر   پاسدار و نگهبان* 

   .او  پدر و مادر براي  اهللا و فدا كردن رسول  حبوبم* 

   . ــپيامبر   دايي* 

   . مدينه  به  ، هجرت اسالم  از مهاجران* 
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  . مبشّره  از عشره  يكي* 

   .حرا  بر كوه  از حاضران  يكي* 

   . اسالم  مجاهد بزرگ* 

   . مكه  در فتح  اسالم  از پرچمداران  يكي* 

  . در قادسيه  ماسال  سپاه  فرمانده* 

   . ايران  بزرگ  فاتح* 

   . در ايران  زرتشت  آتش  ي كننده  خاموش* 

   . شهر كوفه  باني* 

   . عمر  حضرت  انتخابي  عضو شوراي* 

  .  عثمان  حضرت  صديق  از مشاوران  يكي* 
   
   
   
   



  : دوم  بخش
   زيد  سعيد بن

   نبرد يرموك  قهرمان

   اسالمدر   شام  والي  و اولين

   
  :-  - زيد  سعيد بن  حضرت

  هاي اسوه ديگر از  خواهد در مورد يكي مي  مبپروردگار، قل  اذن  به  امروز هم 
و ايثار،   ، استقامت راستي و  صدق  نخستين  از پيشگامان  بنويسد؛ يكي  برايمان  تاريخ
از   ، يكيــ  رسول  حضرت  بهشتي يار  از ده  و جهاد، يكي  و زهد، مبارزه  تقوي

  قهرمان ـ  ـجز سعيد پسر زيد   نيست  او كسي ، و از بهشتيان  ، يكي مهاجرين
  . يرموك

. متولد شد  مكرّمه  ي در مكّه ــ  اهللا  رسول  از بعثت  قبل  سال 10او حدود 
و . بود  مكّه  گرايان حقيقت از  يكي»  ّ القرشي العدوي  نفيل  عمرو بن  زيد بن»  پدرش

  .)1( باشد مي  در اسالم  پيشگام  از زنان  يكي » نعجة الخزاعيه  بنت  فاطمه«  ادرشم

و برادر )  خطاب  بنت  شوهر فاطمه(  ، دامادش عمر  حضرت  سعيد، پسر عموي
او در   ي كنيه).  عمر  حضرت زيد، همسر  بنت  برادر عاتكه  يعني(باشد  مي  زنش

  .باشد مي» عوراأل بوأ« ها بيشتر كتاب

   
   : از تبار حقيقت  مردي
در   بايد اندكي ، بپردازيم ـ  ـسعيد   حضرت  زندگاني  بررسي  به  از آنكه  پيش

در   مكرّمه  ي مكّه  گرايان حقيقت از  يكي  كه »عمرو  زيد بن«  گرايش مورد پدر حقيقت
  . بگوييم  ، سخن است  آمده شمار مي  به  جاهليت  دوران
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  سليم  فطرتي  گرا، ماهر و خردمند بود و چون حقيقت  مردي) زيد(ابوسعيد 
و   حقيقت  جستجوي  را بپذيرد، لذا به  قومش  عقائد باطل  توانست نمي  داشت
  . باخت  جان  راه  شد و در اين  مشغول  مستقيم  راه  به  يابي دست

كرد و  مي  نهي  بود و از آن  مخالف  شدت  به  دختران  گور كردن  به  زيد با زنده
او .  داشت ها باز مي بت  نمود و از عبادت مي  توصيه  ّ ابراهيم رب  عبادت  را به  قريش
  خورد، و از بعضي را نمي  مردار و خون  نكرد، و گوشت  ها قرباني بت  براي  گاه هيچ

  تنها خداوند را عبادت   ابراهيم  حضرت  كه بود  شنيده  اديان  علم  به  آگاهان
زيد نيز . خواند نماز مي  كعبه  سوي  ، و به ساخت نمي  او شريك را با  كرد و كسي مي

  .شد كشته  را برگزيد تا اينكه  شيوه  همين

  :فرمودند  كند كه مي  روايت ـ ك ـاز اسماء دختر ابوبكر   عروه  بن  هاشم

بود و   زده  هتكي  كعبه  به  كه  ديدم  سفيدي و ريش  پيري  زيد را در حالت  من«
شما   در ميان  اوست  زيد در دست  جان  كه  ذاتي  به  قسم!  قريشيان  اي«:  گفت مي

  .» غير از من  نبوده  ابراهيم  پيرو راستين  كسي
شما  نزد  صورتي  چه  به  عبادت  كه  دانستم اگر مي! پروردگارا«:  گفت مي  سپس
  ولي ، كردم مي  عبادت  و روش  تصور  همان  ، قطعاً به تر است داشتني  دوست

  .»كرد مي  سجده  دستانش  بر روي  پس .» دانم نمي  كه  افسوس

زيد بود،   عموي  كه»  خطّاب«كردند، مخصوصا  مي  زيد را بسيار اذيت  قريشيان
  .)1( كرد مي  او را بسيار سرزنش

او   بردن  و پي  بيداري  زيد و چگونگي  خود آمدن  به  نحوه  تاريخي  هاي در كتاب
  : است  شده  نقل  گونه ، اين پرستي بت  بطالن  به

را تماشا   قريش و  ايستاده  مردم  و ازدحام  ، دور از جنجال نفيل  عمرو بن  زيد بن«
  سندسي  هاي عمامه  ديد مردان مي .كردند از اعياد خود را برگزار مي  يكي  كرد كه مي

. كنند مي  افتخار و مباهات  باارزش  يماني  عباي  پوشيدن  و به  سر بسته  به  قيمت گران
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زيور را در بر دارند،   بهاترين و گران  لباس  زيباترين  ديد كه مي را  و اطفال  و زنان
  انواع  آنها را به  كه  خود را در حالي  قرباني  حيوان  ديد ثروتمندان كرد، مي مي  نگاه

  .كشيدند خود مي  دنبال  ها، به بت  در پاي  كردن  نيقربا  بودند، براي  زيور آراسته

  : بود، گفت  داده  تكيه  ديوار كعبه  و به  زيد ايستاده

  نازل  باران  او از آسمان  ، و هم خداوند گوسفند را آفريده!  قريش  جماعت  اي«
اما  ، است  شده  چاق و گوسفند سير و  رويانده  را در زمين  و سبزه  ، گياه فرموده
  و ابله  كنيد، شما را نادان مي  ذبح) غير او  و براي(او   را بر غير نام  شما آن  اينك
  . »بينم مي

و   نواخت  صورتش بر  اي و كشيده  برخاست)  پدر عمر (،  ، خطاب عمويش
  : گفت

 را تحمل  و آن  شنيديم را از تو مي  چرنديات  اين  حال  ما تا به! بر تو  مرگ«
  .» است  لبريز گشته  صبرمان  ي و كاسه  سر آمده  به  ، اما ديگر طاقتمان ديمكر مي

  اذيت  به  نمود و آنها را بر او شوراند كه  را تحريك  و نادان  اوباش  جمعي  سپس
  كوه  و به  شده  خارج  كردند تا از مكّه  قدر او را اذيت  آوردند، آن  روي  و آزارش
، تا  داشت  از او گسيل  مراقبت  به را  قريش  از جوانان  اي عده  خطاب. برد  حرا پناه
  زيد جز پنهاني  كه  بودند، طوري  مراقب  سختي  به  آنان. شود  ندهند وارد مكه  اجازه

  .شود  وارد مكه  توانست ، نمي مراقبان  و دور از چشم

  نوفل  ورقة بن ـ با  هو محرمان  سرّي  صورت  و به  قريش  اطالع  ـ بدون  از آن  پس
پيامبر   ي ، عمه عبدالمطلب دختر  ، و اميمه حارث  بن  و عثمان  جحش  و عبداهللا بن

. نشستند  و مذاكره  بحث  به  قريش  روي كج و  كرد و در مورد گمراهي  مالقات ــ
  :  گفت  يارانش  زيد به

  دانيد دين ند و ميندار  را در دست  شما حقيقتي  قوم  دانيد كه خدا مي  به«
شويد،  خواهيد رستگار اگر شما مي  اند، پس كشيده  خطا و انحراف  را به  ابراهيم
  ».نماييد  پيروي  از آن  پيدا كنيد كه  خود ديني  براي



شتافتند، و  ها و ساير ملت  و احبار يهود و نصاري  راهبان  طرف  هر چهار مرد به
  .دهند  ارائه  آنان  را به  ابراهيم  حنيف  دين  كردند كه  از آنها درخواست

  جايي  به  ، راه حارث  بن  و عثمان  جحش  و عبداهللا بن. شد  نصراني  نوفل  ورقة بن
  را از زبان  آن  دارد، كه  داستاني عمرو  اما زيد بن. نرسيدند  چيزي  نبردند و به

  : شنويم مي  خودش

، اما  را دريافتم و رموز آنها  آشنا شدم  يتو نصران  با يهوديت  و زحمت  با تالش«
  اطمينان  ي مايه  كه  چيزي در آنها  چون.  و آنها را كنار گذاشتم  جستم  از آنها دوري

  تا از سرزمين  گرفتم  را پيش  سير آفاق  ابراهيم  دين  جستجوي  به.  خاطر باشد، نيافتم
بود و در   اندوخته  اي توشه  كتاب  علم از  كه  رفتم  راهبي  ، پيش سر در آوردم  شام

  تعريف  خود را برايش  و سرگذشت  ، و داستان از او نظر خواستم  ابراهيم  مورد دين
  : گفت  من  ، به كردم

  .» اي آمده  ابراهيم  دين  جستجوي  به  بينم مي!  برادر مكي«   
  . آنم  دنبال  به  من.  فهميدي  درست  بله:  گفتم

 در  حاضر وجود ندارد، ولي  در حال  كه  هستي  آييني  تو دنبال«:  گفت  گاه آن

  قوم  از ميان  خداوند متعال  در ديار شما ظهور خواهد كرد، چون  نزديك  ي آينده
 اگر او را. كند مي  را تجديد و زنده  ابراهيم  دين  كند كه مي  نفر را مبعوث  شما يك

  .« كن  او پيرويو از   درآي  خدمتش  ، به يافتي
دريابد، با  پيامبر موعود را  اميد اينكه  و به  را بست  مكّه  به  زيد بار بازگشت

  .نهاد مي  گام  مكّه  سوي  استوار به  هاي قدم

با  ــمحمد  كرد، و  را مبعوث  خداوند پيامبرش  بود كه  برگشت  هنوز در راه
بر او   از اعراب  جمعي  چون نكرد؛  كاما زيد او را در.  برخاست  و حق  هدايت  دين

  ندادند چشمش  رساندند، و فرصت  قتل  او را به  مكّه  به  از رسيدن  شوريدند و قبل
  .شود  روشن ــديدار پيامبر   به

  : و گفت  دوخت  چشم  آسمان  كشيد، به را مي  آخرش  زيد نَفَس  كه  در لحظاتي

مَّ اَللَّ « مْ   ْ كُنت نإ هُ رَّ ِ تَ  َ حَ ا ال  نْ مِ   يْ ن ذَ رمـْهَ الَ حتَ ري فَ عِ    ُ ابْني منه  خَ اً سَ   .»يْدَ



  را محروم سعيد  ، پسرم كردي  محروم  خير و بركت  مرا از اين  كه  حال! پروردگارا«
  .)1(»مفرما

  و به بقتل رسيدـ ـخدا   رسول  به  از رسيدن  عمرو قبل  زيد بن  ترتيب  اين  به
  .  شتافت»  اهللا»  سوي

  عموزاده   خطاب  فرزند زيد و عمر بن  سعيد  حضرت  كه  آمده  در روايات
  رسول  حضرت ؟ زيد استغفار كنيم  آيا براي: پرسيدند ــخدا  زيد از رسول

  در حديث .»گردد مي  زنده  امت  يك  صورت  به  تنهايي  به  ايشان!  بله«: فرمود
، آنجا زيد  شدم  وارد بهشت«: فرمودند  كه  شده  روايتـ ـخدا   از رسول  ديگري
  .)2(« داشت سرسبز در اختيار  دو درخت  كه  را ديدم

   
  : اسالم  در آغوش -- سعيد

او را   ي مخلصانه  بود، دعاي  آگاه) زيد(ابوسعيد   بر حال  پروردگار دانا، كه
  كه  همين. بود  ماسال  سعيد به  آوردن  روي  مهم  از عوامل  دعا يكي  و اين  پذيرفت
زيد در   فرا خواند، سعيد بن  اسالم  دين  را به  شد و مردم  مبعوث ــپيامبر 

  سالگي  از بيست  قبل  بود كه  جواناني  ي و از جمله ، قرار گرفت  مؤمنان  پيشاپيش
  داراالرقم  به ــپيامبر   از رفتن  او قبل. كردند  را تصديق ــپيامبر خدا   رسالت

  .آورد  يمانا

و   گمراهي  متولد شد كه  اي سعيد در خانواده  ؛ چراكه نيست  امر عجيبي  اين
  پدري  گاه در پرورش دانستند، و را مردود مي  و آن  را انكار كرده  قريش  روي كج

  و زماني. كرد  و حقيقت  حق  جستجوي  خود را وقف  زندگي  كه  يافت  پرورش
  .دويد مي  حق  دنبال  به  زنان فَسنَ  را پذيرا شد كه  مرگ
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  كه  دختر خطاب  ، فاطمه او همسرش  همراه  نشد، بلكه  مسلمان  تنهايي  سعيد به
  .)1( شد  مشرف  اسالم  عمر بود، به  خواهر حضرت

   
  : قريشيان  ي و شكنجه  سعيد

روبرو   آن با  مكرّمه  ي در مكّه ــاهللا  رسول  به  اكثر گرويدگان  كه  اي مرحله
و   خانواده  از سوي  و روحي  و آزار جسمي  ، اذيت شكنجه  ي شدند، مرحله مي
  شد، تا براي  مواجه  مرحله  اين نيز با ـ  ـسعيد   حضرت. بود  خويش  ي قبيله
  .گردد  آماده  روشن  اي آينده

  به  طابخ  ، عمر بن بودم  مسلمان  را كه  زماني  ياد دارم  به«: گويد مي  خودش
  .»كرد مي  اهانت  من  و به  رسانده  مرا آزار و اذيت  شرك  از سران  يكي  عنوان

  سال  نمود، سه  تحمل  را در مكّه  قريشيان  هاي آزارها و اذيت  تمامي ـ  ـسعيد 
  آن  بسر برد و تمامي  محاصره در  طالب ابي  در شعب ــخدا   رسول  همراه  به  تمام

پروردگار   بهشتي  مردان  در رديف  نزديك  ي خريد، تا در آينده  جان  را به  مشكالت
  .درآيد

از   برگشتن  براي  و آزار ديد كه  اذيت  قومش  از سوي  حدي  به  قريش  جوان  اين
كنند، سعيد و   منصرف  دين او را از  قريش  اينكه  عوض  بود، اما به  كافي  دينش

  كليدي  هاي از مهره  و يكي  قريش  مردان  ترين از خطرناك  توانستند، يكي  همسرش
  جز عمر بن  نيست  او كسي!  آري. برهانند  قريش  پرستي و بت  شرك  را از چنگ

  .شد  تبديل  اعظم  فاروق  بعداً به  كه  خطاب

   
   : خطاب  عمر بن  شدن  و مسلمان آزار سعيد 

  عمر  حضرت داماد  هم ـ  ـسعيد   ضرت، ح كرديم  قبالً اشاره  طور كه همان
از   سعيد و همسرش  ، حضرت اسالم  به  ، اما در گرويدن برادرزنش  بود و هم
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  حضرت  آوردن  و شوهر در ايمان  زن  بودند، و اين  گرفته  پيشي ـ  ـعمر   حضرت
، تا  كنيم را مرور  داستان  اصل  با هم  بهتر است  داشتند، كه  مهمي  نقش ـ  ـعمر 

  نجات  سبب  كه  كنيم  مشاهده  خوبي  را به  سعيد و همسرش  حضرت  استقامت
  :شد  از قريشيان  مردي بزرگ

خود   شدت  اوج  به  آن  حرارت  كه  تابستاني  و سوزان  گرم  از روزهاي  در يكي
بيد و آنها تا مي  مكّه  هاي سنگ ها و بر ريگ  خورشيد مستقيم  هاي بود، شراره  رسيده
خود را   كه  و بلندقامت  الجثّه قوي  مردي بود،  ساخته  مبدل  آتش  اخگرهاي  را به
، بر  شمشير برهنه  داشتن  بود، با در دست  ساخته  جنگ  ي و آماده  پيچيده  محكم
 ، با) داشت  نام  خطاب  او عمر بن(درآمد،   حركت  به  سوزان  هاي شن  آن  روي

بر   را چنان ها و قدم  داشت برمي  و سنگين  محكم  هاي تمامتر گام  هرچه  ي عجله
  اطراف  آمد، تمام درمي  لرزه  به  در زير پاهايش  زمين  كه  كوبيد، تو گويي مي  زمين

  توجه  هيچ. پاييد پريد، مي مي  از آن  غضب  هاي شراره  كه  آگيني خود را با نظر خشم
  باد گرم  كرد، به نمي  آتشين  هاي ها و سنگ شن و  روختهخورشيد براف  به  و اعتنايي

،  ساخت مي  مبدل  زغال  را به  انسان  ي وزيد و چهره مي  كه  هنگام  ، بدان سموم
  دسترسي  آن  زودتر به  هرچه  خواست و مي  داشت  مشخصي  هدف .داد نمي  اهميت

  حضرت  يعني( ها انسان  ترين رگسيد و و سرور و بز  خواست او مي!  آري. پيدا كند
   .)1( !برساند  قتل  را به)  محمد مصطفي

با   بيند كه مي را  ، عمر خشمگين در مسير راه ــاهللا  رسول  از شاگردان  يكي
  مدتي  خطور كرد تا براي  ذهنش  به  نهد، فكري مي  گام  هدف  سوي  به  شمشير برهنه

  اي:  و گفت  باز دارد، جلو رفتهـ ـپيامبر   به  او را از رسيدن  هر چند كوتاه
  ؟ وضعيت  كجا با اين!  خطاب ابن

  ! محمد را بكشم  خواهم مي:  عمر گفت
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  كشتن ؟ آيا با كني چكار مي  زهره و بني  هاشم بني  با قبايل  پس:  مرد گفت  آن
  !؟ باشي  از آنها در امان  تواني محمد مي

  !؟ اي و پيرو او شده  برگشته  دينتاز   نكند تو هم:  عمر گفت

آيا خبر :  گفت وارد شد و  ديگري  ديد از راه  را نامناسب  وضعيت  مرد كه  آن
  ؟ اي را شنيده  بسيار عجيبي
  ؟ خبري  چه:  عمر گفت

  !محمد هستند  دين  به  از گرويدگان  هم  ات خانواده:  مرد گفت  آن

  !؟ من  ي خانواده:  عمر گفت

  !اند شده  مسلمان  فاطمه  زيد و خواهرت  ، سعيد بن دامادت!  آري:  گفتمرد   آن

و با   را گذاشته ــنزد پيامبر   فعالً رفتن  كه  قدر بر عمر اثر گذاشت  خبر آن  اين
  .)1( ...آنها برسد  حساب  به  تا اول  برداشت  گام  خواهرش  منزل  سوي  به  عجله

  كرد براي مي  سعي ــبود، پيامبر   مشكل  مسلمانان  تمامي  تجمع  كه  وقت  در آن
بودند،   بيشتر آشنا شده  آسماني  با تعاليم  كه  اش قديمي  ، از شاگردان افراد نومسلمان

  .آشنا شوند  آنها نيز با عقايد اسالمي كار بگيرد تا  خصوصي  معلّم  عنوان  به

  در منزل ـ  ـ  ارت  بن  خباب  رتشد، حض  اشاره  آن  به  كه  روز تاريخي  در اين
داد  مي  را تعليم»  طه»  ي سوره  ابتدايي  آيات  آنان  و به  حضور داشت  سعيد و فاطمه

  رسيد و با صداي  منزل  درب  به  خشمگين عمر  كه  هنگامي. كرد مي  بحث  و از آن
  ي صفحه  و آنكرد   سريعاً خود را پنهان  زد، خباب را صدا  بلند، سعيد و فاطمه

  صداي  آن:  گفت  و با عصبانيت  آمده  عمر داخل. كردند  مخفي  جايي را نيز در  قرآن
  )بود  شنيده  خانه  را بيرون  قرآن  ي ظاهراً زمزمه( بود؟  چه

  ... زديم مي  گپ  نبود، با همسرم  چيزي:  و لرز گفت  سعيد با ترس

  !داي شده  مسلمان  نكند شما هم:  عمر گفت
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 را  دارد آن  تو باشد، مگر اشكالي  بهتر از دين  اما اگر ديني!  نه:  سعيد گفت

  !؟ كنيم  قبول
  زد، تا جايي  كتك  او نداد، و او را حسابي  را به  زدن  حرف  ي عمر ديگر اجازه

  دفاع  و براي  را نداشت  آن  ديدن  تاب) خواهر عمر بود  كه(، همسر سعيد  فاطمه  كه
  سيلي  باز دارد، اما عمر چنان  زورگويي را از  تا برادرش  جلو رفت  هرشاز شو

  .كرد  فوران  اش از چهره  خون  كه  نواخت او  نيز بر صورت  محكمي

  اين از  تا كي! عمر  اي: عمر را ديد، فرياد برآورد  فشار و اذيت  كه  فاطمه
  تعظيم سر  جان بي  هاي بت  خواهيد در مقابل مي  تا كي! كشيد نمي  دست  جهالت

  ما مسلمان  زدي  حدس  درست  آري!  است  شماها باطل  دين! فرود آوريد
 غير از اهللا وجود ندارد و  معبودي  هيچ  كه  دهيم مي  و با افتخار گواهي  ايم شده

  براي  خداوند است  ي ، و محمد پيامبر و فرستاده نيست  پرستش  ي شايسته
  ...ها انسان  نجات

  :گويند او مي  به  و زمان  ، زمين آسمان  انگار فرشتگان  لحظه  در اين

  براي  تاريخ  جايگاه در  ، تختي كن  خود وداع  از جاهليت! وايستا!  مرد خشن  اي«
تو   را در دست  كليدي ــمحمد  همانا.  قرار بگيري  تا برآن  است  شده  تو آماده

و   است  كرده  تو را فراموش  كه  گشايي مي  را بدان  يخيتار  قرار خواهد داد، درهاي
  ي عرصه  تو پا به!  آري...  است  نكرده  شناسد و وجود تو را احساس نمي اصالً تو را

  مسلّط  آن  پرعظمت  و بر كاخ  روي باال مي  آن  از نردبان  سپس  گذاري مي  تاريخ
انبيا و باالتر از   هاي كرسي تر از پايين  كه  نشيني مي  اي و بر كرسي  شوي مي

  . است  بزرگان  هاي كرسي

،  جديد بجنگي  با دين  با آن  خواهي مي  را كه  اي اسلحه! وايستا!  مرد خشمگين  اي
  .ندارد  جنگ  خدا ياراي  با دين  كسي! دور بينداز  به

محمد را  ، آن با  خواهي ، مي اي كشيده  را از غالف  آن! دور انداز  را به  شمشيرت
  او را به  ياران و  نفر از اصحاب 39؟ و  ببري  جديد او را از بين  ؟ دين بكشي



، او  هاست انسان  ي همه  آقاي ، سيد و خداست  محمد رسول!  ؟ بدان برساني  هالكت
  .نخواهد شد  هرگز كشته

  زني  زدن منظور  به  را كه  دستي! بگذار  را در غالف  بيا شمشيرت! عمر  اي
و   و سنگدلي  ظلم ، ، جهالت بيا از شرك! آر  ، پايين اي باال كشيده)  خواهرت(

  تو به! دور شو  و از ناپاكي  كن  غسل!  كن  را پاك  و روحت  خود، جسم  رحمي بي
  . )1( »هستي  نور در حركت  ي سرچشمه  سوي

آمد،  مي  بيرون  قلبش  از اعماق  كه  خونين  ي چهره  با آن  فاطمه  آتشين  سخنان
  اثبات  آيا براي:  گفت. كرد  آرام  و او را قدري  عمر اثر گذاشت  بر قلب  مانند تيري

  را آورد و به  طه  ي سوره  اول  آيات  سعيد با عجله .داريد  مدركي  تان سخنان  اين
  !؟ است  گفته  چه  بدهيد ببينم  من  را به  آن:  عمر گفت. داد  عمر نشان

 پليد  بودن  خاطر مشرك  شود، تو به نمي  طوري  اين: گفتند  عيد و فاطمهس

  ابتدا بايد غسل  كنند، پس  لمس  پاك  هاي را نبايد جز انسان  آيات  و اين  هستي
  ... را بخواني  آن  تواني مي  وقت  آن  كني

  ، سپس برگشت و  كرده  بود، غسل  تابيده  بر قلبش  از نور الهي  هايي جرقه  عمر كه
  :)2(كرد  بودند، تالوت  شده  نازل  تازگي  به  را كه  طه  ي سوره  ابتدايي  آيات

ijk 
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، و  كافران  نياوردن  ايمان  از غم(تا   ايم تو نفرستاده  را براي  ما قرآن) پيغمبر  اي! (طه«
پند و اندرز   براي را  آن  ليكن.  و رنجور كني  را خسته  خويشتن)  يزدان  شريعت  نپذيرفتن
  نازل  كسي  از سوي). كنند مي  اطاعتو از او (ترسند  از خدا مي  كه  ايم فرستاده  كساني
را فرو   قرآن(  و خداوند مهرباني.  است  بلند را آفريده  هاي و آسمان  زمين  كه  است  شده

  و قدرتش(  است  قرار گرفته)  هستي  جهان  ي مجموعه(  سلطنت  بر تخت  كه  است)  فرستاده
و   در زمين  ها و آنچه در آسمان  آنچه  اوست  از آن.)  است  كرده  را احاطه  سراسر كائنات

اگر !) پيغمبر  اي. ( است)  و معادن  از دفائن(  در زير خاك  دو و آنچه  آن  در ميان  آنچه
 تو با  گفتن  سخن(  كند، و نهاني نمي  خدا فرق  ، براي يا پنهان(  بگويي  سخن آشكارا

او . داند مي ) است  و خواطر دل  تو با خودت  گفتن  سخن  را كه  از آن(تر  و نهان) را  ديگران
  . »نيكو است  هاي نام  او داراي.  نيست  و جز خدا معبودي  خداست

مرا نزد :  گفت بود  گذاشته  بر قلبش  تأثير فراواني  قرآن  آيات  كه  خطاب  عمر بن
، فوراً از  سخن  اين  شنيدن  محض  به  خباب  حضرت .كنيد  محمد راهنمايي

  شب  دعاي  اميدوارم باد تو را،  مژده! عمر  اي:  جهيد و گفت  بيرون  گاهش فيمخ
  : فرمود  باشد كه  شده  تو قبول  پيامبر در حق  ي جمعه

  .)1(»اللهم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام«

  هشام  و بنعمر يا  خطاب  عمر بن  شدن  با مسلمان  را سربلند بگردان  اسالم! پروردگارا
  ) ابوجهل(

و  ــپيامبر   كه  ، جايي داراالرقم  سوي  و به  او را گرفته  دست  خباب  سپس
-  فاطمه  سعيد و همسرش  حضرت  شكل  و بدين. بودند، برد  در آنجا جمع  يارانش

را ايفا كردند و   مهمي  نقش ـ  ـعمر   حضرت  آوردن  در اسالم -رضي اهللا عنهما
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عمر، در   آزار و اذيت  در مقابل  شان استقامت  بركت  و به  آنان  از منزل  ننور ايما
  . )1(گرفت  تابيدن  مرد تاريخ بزرگ  اين  قلب

  : مدينه  به  و هجرت  سعيد  حضرت
  ي مدينه  به  هجرتش با  بود كه  الهي  عاشقان  ي نيز از جمله ـ  ـسعيد   حضرت

  ترجيح  را بر هر چيزي  ساز اسالم انسان  و آئين ــاهللا  لنمود خدا، رسو  ثابت  منوره
همسر   همراه  به  خاطر دين  او به.  و زادگاهش بر شهر و ديار  دهد، حتي مي

  و الطاف  الهي  آيات  كردند تا مشمول  مهاجرت  الرسول مدينة  به  ايثارگرش
  .اهللا قرار گيرد سبيل  في  مورد مهاجران در  پروردگاري

گزيدند   سكني »المنذر  رفاعة بن«  در منزل  منوره  ي در مدينه  اش سعيد و خانواده
  .بردند سر مي  را به  زندگي  ساده  شكلي  و به

   
  : اسالم  و جهاد در راه  سعيد  حضرت

  كفار و مشركان  در مقابل  مسلمانان  هاي جنگ  در تمامي ـ  ـسعيد   حضرت
را   فراواني  هاي ها و ايثارگري مجاهدت ــخدا   رسول  و در ركاب  داشته  شركت

  به  نه  هم  آن  حضور نداشت» بدر»  در جنگ  او فقط.  است  رسانده  ثبت  به  از خويش
  حضرت  همراهي  به ــخدا  دستور رسول  اجراي  براي  ، بلكه و تخطي  سستي خاطر
خود   چون. بودند  آنجا رفته  به  در مورد شام  اطالعاتي  آوري جمع  جهت  طلحه
  بدر تقسيم  غنايم  كه  آنان  بازگشت  وقت بود، در  را فرستاده  آنان ــاهللا  رسول

                                                 

  زنـدگاني « را در  هايش عمر و قهرماني  حضرت  نآورد  اسالم  و زيباي  مفصل  جريان -)  1(
  و همچنـين  ، زاده اسـتاد ابـوبكر حسـن     ، ترجمـه  طنطـاوي   شيخ  ي عمر، نوشته  حضرت
  مطالعـه ... و  اعظـم   فـاروق   صـادق   ، و سـيماي  خطـاب   عمر بـن   حضرت  گرايي جامعه

  .بفرماييد



مجاهد را   يك  سهم  مجاهدان  ي مانند بقيه  آنان  هر دوي  به ــخدا   شد، رسول مي
  .)١(عطا فرمود

با   مقابله  براي  اعزامي  هدر سپا  صحابه  ديگر از بزرگان  سعيد و جمعي  همچنين
 را  آن  و فرماندهي  قيادت ــ  اكرم  رسول  كه  سپاهي  داشتند، همان ها حضور رومي

  رسيده  مدينه  اطراف  به  سپاه  كه  هنگامي. سپرد» زيد  بن  اسامه»  نام  به  جواني  به
  پافشاريبا   هايي مشورت و ىاز شور  فرمود، و پس  رحلت ــبودند، پيامبر 

  حركت  شام  سوي  و به  داده  را ادامه  خويش  راه  سپاه ـ  ـ  ابوبكر صديق  حضرت
جهاد حضور   در اين  اسالم  از سربازان  يكي  عنوان  بهـ   ـسعيد   حضرت. كرد

  . )٢(داشت

  به  حضرت  آن  جانشينان  فرمان  تحت ــاهللا  رسول  سعيد بعد از وفات  حضرت
  در ركاب  دمشق  و فتح  در محاصره  ايشان .داد  ادامه  اسالم  با دشمنان  قابلهجهاد و م
، و نهايتاً  قرار داشت  اسالم  سپاه  بسيار شجاع  فرماندهان از  ، يكي جرّاح  بن  ابوعبيده
 بود  مسلمانان  والي  اولين  كرد و ايشان  آنجا منصوب  والي  عنوان  را به او  ابوعبيده

  .)3(راند مي  حكم  شام  سرزمين در  كه

   
  : يرموك  ي ، شير جنگجو در معركه سعيد

او   جانفشاني  اوج  ي سعيد و نقطه  هاي قهرماني  گيرترين چشم:  گفت  شايد بتوان
بگذاريد ماجرا را .  است  رسيده  ثبت  ، به در نبرد يرموك  باشد كه  همان  اسالم  در راه
  : بشنويم  خودش  از زبان

  بود، و روم و چهار هزار نفر  ما تقريباً بيست  تعداد افراد سپاه  در نبرد يرموك«
استوار و   هاي آنها با گام .بود  كرده  هزار نفر بسيج  با ما يكصد و بيست  مقابله  براي
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ما   طرف  درآورد، به  حركت  به را  آن  نامريي  دستي  كه  كوهي  همچون  سنگين
  .آمدند مي

  حركت  دست در  ها، صليب و كشيش  اسقف  ، انبوه ارتش  اين  اپيشدر پيش
را تكرار   آن  سر آنها ارتش  خواندند، و پشت بلند دعا مي  كردند، آنها با صداي مي
  .رسيد مي  گوش  به  آسماني رعد  غرش  بسان  آنان  صداي  كرد، غرش مي

خود   و پاي  تعداد آنها دست  رترا ديدند، از كث  انبوه  سپاه  اين  مسلمانان  وقتي
  .شد  مسلط  بر بعضي  و هراس  شدند و بيم  و واج  و هاج  كرده  را گم

  شركت  را به  مسلمانان و  ، برخاست) سپاه  فرمانده(  جرّاح  ابوعبيدة بن  وقت  در اين
  : گفت كرد، و مي مي  و تحريك  تشويق  با دشمن  در نبرد و مقابله

 .  قدامكمأ  و يثبت  وا اهللا, ينرصكمانرص! عباداهللا
 . مدحضة للعارو , مرضاة للربالكفر و  الصرب منجأة من  نإاصربوا ; ف! عباداهللا

  ـ يف  ذكراهللا ـ عزّ وجل  من الإ  و الزموا الصمت  , و استرتوا بالرتوس وارشعوا الرماح
  .)1( اهللا شاء نإ  أمركم  حتى,  نفسكمأ

را پايمرد و  و شما  شما را ياور است  دهيد؛ او هم  ند را ياريخداو! خدا  بندگان  اي
  .خواهد كرد  قدم  ثابت

و   است از كفر  نجات  صبر راه  باشيد، كه  داشته  صبر و شكيبايي! خدا  بندگان  اي
  . است  ننگ  ي كننده  پروردگار، و برطرف  رضايت  موجب

  كنيد و چيزي  سپرها پنهان  د را پشتبگيريد، و خو  دشمن  طرف  ها را به نيزه  نوك
نزنيد تا   دست  كاري  هيچ  به خود و  و در دل  آرام  هم  ، آن متعال  نگوييد جز ذكر خداي

  .» ندهم  فرمان

  : گفت  ابوعبيده  آمد و به  بيرون  مسلمانان  نفر از صفوف  يك  وقت  در اين
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  داريد تا براي  آيا پيامي.  كنم را فدا  جانم  اآلن  همين  ام گرفته  تصميم  من«
  »!؟ ببرم -پيامبر ـ
برسانيد، و   سالم  ايشان  ، به و مسلمانان  من  ؛ از جانب داريم  پيامي!  بله:  گفت

  . »يافتيم  حق  بود، به  داده  ما وعده  خدا به  را كه  آنچه! اهللا  يا رسول«: بگو
  :گويد  سعيد در ادامه

  كشيد و به  نيام را از  شمشيرش  ، او را ديدم را شنيدم  نشسخنا  اينكه  محض  به«
خيز   زانويم  و روي  انداختم  زمين  خود را به  هم  ، من خدا رفت  دشمنان  مالقات
  گاه ور بود، آن ما حمله  به  كه  را زدم سوار  ، و اولين جلو رفتم  ، و با نيزه برداشتم

،  راندم  بيرون  را از قلب  و خوف  ، و ترس دمپري  دشمن  طرف  و به  خيز برداشته
خداوند   دادند، تا اينكه  ادامه  نبرد با آنان  برخاستند، و به  روم  ي مقابله  به  هم  مردم

  .)1(»كرد  مسلمانان  را از آن  پيروزي

  هولناك سعيد  از اقدام  همگي  در روز يرموك«: گويد ـ  ـ سلمة  بن  حبيب
بود، مانند   كار را كرده  خاطر خدا اين  به  ، اما او چون شديم  نگران  و برايش  شده
  .)2( »...آورد درمي  را از پاي  جهيد و آنان مي  دشمنان  شير در مقابل  يك

   
   :ــ  اهللا  رسول  از ديدگاه  سعيد

زيد   سعيد بن  از حضرت  كند كه مي  روايت  تميمي  ظالم  بن  عبداهللا  حضرت
.  است  بهشت  اهل از  طالب ابي  بن  علي  كه  دهم مي  گواهي: فرمود مي  كه  شنيدم

  نام  اگر بخواهي  كه  است  نفري  او جزو نُه: فرمود!  بده  ؟ توضيح چگونه:  پرسيدم
  به  كوه  كه  بوديم حراء  كوه  ما بر روي  :گفت  ، سپس گويم مي  آنها را برايت  همه
  :درآمد  لرزه
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يدٌ :  قال ــ ّ ِ  النِّبي  ّ ِ أَن هِ يقٌ أَوْ شَ دِّ بِىٌّ أَوْ صِ يْكَ إِالَّ نَ لَ هُ لَيْسَ عَ اءُ إِنَّ رَ بُتْ حِ لَيه ».اثْ ولُ   وَ عَ سُ رَ
فٍ  اهللاِ  وْ َنِ بْنُ عَ محْ بْدُ الرَّ عَ ُ وَ بَريْ الزُّ ةُ وَ لْحَ طَ نُ وَ ثْامَ عُ ٌّ وَ ىلِ عَ رُ وَ مَ عُ رٍ وَ أَبُوبَكْ دٌ  ,وَ عْ سَ ا  ,وَ أَنَ وَ

عيْد بن(   .)1( »)زيد  سَ

 ــپيامبر . افتاد  لرزه  به  كوه  حراء بود كه  كوه  بر روي  نفر از يارانش  با نُه  اهللا رسول
  و شهيد كسي  ّ و صديق غير از نبي تو  بر روي  زيرا كه! حراء  بگير اي  آرام: فرمودند

،  ، طلحه ، علي ابوبكر، عمر، عثمان  اهللا  رسول  همراه نفر  نُه :سعيد فرمود. ديگر قرار ندارد
  .بودند  سعد و خود من ، زبير، عبدالرحمن

  نقل ديگر  اي گونه  به  حارث  بن  اسناد رياح  را به  حديث  همين  ذهبي  امام
  :فرمودند  رياح  حضرت  كنند كه مي

از   مردي  كه حاضر بود  بزرگ  در مسجدي  كوفه  اهل  در ميان  شعيب  بن  مغيره«
 ـ  ـسعيد . كرد  ابيطالب  بن  علي  حضرت  به  دادن  دشنام  به  شروع  كوفه  اهل
در ! شود مي  اهانت ــ  اهللا رسول  اصحاب  به  كه  شنوي آيا نمي!  مغيره  اي:  گفت
  :اند نفر ديگر فرمودند اينها بهشتي  در مورد او و نُهـ ـخدا   رسول  كه  حالي

نّة  ابوبكر يف« نّة, و  وعمر يف اجلَ نّة, و  يف  عثامناجلَ نّة, والزبري يف  طلحة يفاجلَ نّة,   اجلَ اجلَ
نّة, و سعد بن  يف  محنعبدالرَّ و نّة, وَ   يف  وقاص  يبأ  اجلَ ة بناجلَ بَيدَ رَّ الْ   أَبوعُ نّة, ـالْ   يف  احـجَ جَ

ؤمننيـْال  َ  ُ من والتِّاسع نَّ    َ يف مُ   .»ةِ اجلْ

  ذكر خواهم  برايت  نفر را هم  نهمين  نام  اگر بخواهي!  عبداهللا  اي  :گفت  سپس
  تو را به! سعيد  اي: گفتند و  مسجد سر و صدا كرده  داخل  مردم  لحظه  در آن. كرد

خاطر خدا و   شما گفتيد به : سعيد گفت بود؟  كسي  نفر چه  خاطر خدا بگو نهمين
  نفر، من  نهمين.  كنم مي  ا بيانر  خاطر خدا اسمش  ، لذا به است  خدا بسيار بزرگ

  .» زيد هستم  سعيد بن  يعني
   

    :ظالمان  و هشدار به  سعيد  حضرت
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در   كند كه مي  را نقل  مهمي  حديث ــخدا   از رسول ـ  ـسعيد   حضرت
  براي  هشدار خوبي  حديث  و اين  است  ذكر شده»  المظالم  باب«در   بخاري  صحيح
  .كنند مي  ظلم  كشند و بر بينوايان مي را باال  ديگران  مال  ناحق  به  كه  است  آناني

دْ  ـ  ـسعيد   عن معْت قَ قُول ــاهللا  َ   ُ رسول سَ  : ُ يَ
ن« َ شِ   مَ لَ ظَ   ْمَ ضٍ أ  اً منربْ هطوَّ   رْ ةِ   َ  ُ يوم قَ بْع  نْ مِ  القيامَ ضِ   سَ ن نيْ أَرْ مَ تل  َ وَ الِ   َ دون  ْ قُ هُ   ه َ مَ وَ فَ

هيدٌ    .)1( »شَ

را   زمين  وجب  يك  هر كس«: فرمود مي  كه  شنيدم ــاز پيامبر  :گويد ـ  ـسعيد 
او   بر گردن)  آتش(  زمين  هفت  قيامت نمايد، خداوند در روز  غصب  از ديگري  ناحق  به

  .»آيد شمار مي  شود، شهيد به  كشته  مالش خاطر  به  كند، و هر كس سوار مي

  آنان از  آساني  پروردگار به  باشند كه  زنگ  به  گوش  انظالم  بايد تمامي  پس
روز   بستانند، اما آن را  شان حق  مظلومان  فرا خواهد رسيد كه  گذرد و روزي نمي
  . است  رويي و سيه  ، روز بدبختي ظالمان  براي
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  شان سرنوشت كجا و  به  شان بازگشت  كه  كنند خواهند دانست مي  ستم  كه  و كساني
  !؟ است  چگونه
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،  نه(  است خبر كنند بي مي  ستمگران  كه  خدا از كارهايي  مبر كه  مانگ!) پيغمبر  اي(« 
  و هراس  از خوف(  در آن ها چشم  كند كه مي  حوالت  روزي  را به  آنان)  مجازات  بلكه

  .»ماند باز مي) بينند مي  كه  چيزهايي

  :هالدعو  مستجاب  سعيد
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و   داشت بر مي دعا  به  اگر دست  بود كه  از افرادي  نيز يكي ـ  ـسعيد   حضرت
فرمود و  را رد نمي  دعايش كرد، پروردگار توانا مي  را از خداوند درخواست  چيزي

  . پذيرفت را مي  درخواستش

  پدرش از  هشام.  كنيم مي  مراجعه  عروه  بن  هشام  روايت  به ، نمونه  عنوان  به
  :  كند كه مي  روايت

و   كرده  غصب او را  از زمين  سعيد بخشي  كرد كه مي ، ادعا دختر اويس»  أَروي«
تكرار   محضر مسلمانان را در  موضوع  او اين.  است  خود افزوده  ملك  را به  آن
  ، والي حكم  بن  مروان  را پيش  آن  شكايت  سپس.  گفت مي  سخن  كرد و از آن مي

بر   شايعه  اين. كنند  او صحبت با  سعيد فرستاد كه چند نفر را نزد  مروان. برد  مدينه
  : آمد و گفت  سختـ ـخدا   رسول  شاگرد مخلص

از   شنيدم  كه  من! ؟ كنم مي  او ظلم  به  چگونه!  كنم مي  او ظلم  كنيد به مي  گمان«
امر خداوند در   كند، به  را غصب  زمين  وجب  يك  هر كس«: فرمود مي ــ پيامبر

  .»شود مي  طوق  گردنش  به  آتش  طبق  تا هفت  روز قيامت
 از تو  اي ديگر بينه  حديث  اين  بعد از گفتن«:  گفت  لحظه  در اين  مروان

  . »خواهيم نمي
  او ظلم  به  كند من مي  گمان  زن  اين! پروردگارا«:  گفت  سعيد  حضرت

  با من  ر سر آنب  بينداز كه  ، و در چاهي گويد، او را نابينا كن مي  ، اگر دروغ ام كرده
 او  به  بدانند من  مسلمانان  فرما كه  و روشن  مشخص  مرا طوري  و حق. دارد عنزا

  .)1(» ام نكرده  ظلمي  هيچ

  جاري  سيلي  هرگز چنان  شد كه  جاري  سيلي  يققع  ي در دره  نكشيد كه  طولي
  مسلمانان  و براي شد  معلوم و  كشف  مورد نزاع  حد زمين  بود، و بر اثر سيل  نشده

  . است  گفته  سعيد راست  شد كه  مشخص
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  زمينش در  كه  داد، و در حالي  را از دست  اش ، بينايي ، زن بعد از آن  ماه  يك
  .افتاد  قعر چاه  ، به گشت مي

: گفتند مي  كه ، شنيديم مي  بوديم  ما بچه  وقتي«:  است  گفته ـ ك ـعمر   عبداهللا بن
   .)1(»كند  كورت  رويخدا مانند أ«

  از دعاي«: فرمود ــخدا   رسول  كه  د در حاليافت نمي  قبول  دعايش  چگونه
  .»وجود ندارد  و خداوند حجابي  مظلوم  بين  بترسيد، كه  مظلوم
از   ، يكيــپيامبر   يار بهشتي  از ده  زيد، يكي  ، سعيد بن مظلوم  وقتي  هم  آن

  .باشد  اسالم  نخستين  از پيشگامان  يكي ، و اسالم  راه  مجاهدان

   
   حديث  و روايت سعيد   حضرت

از   بعضي ــپيامبر   شاگردان  ي بقيه  نيز همچون  زيد  سعيد بن  حضرت
اهللا  از رسول  حديث 48 . است  نموده  روايت  اسالمي  امت  را براي  صحيح  احاديث

  . است  شده  نقل  ايشان  از طريق ــ

  عشره  حديث و نيز  كرديم  نقل  كه  ظالمان  هشدار به  حديث  نمونه  عنوان  به
  . است  شده  روايت  ايشان  از طريق  مبشّره

ن  :  قال ــ  ّ َ النّبي ّ َ  اَن: ـ  ـسعيدٍ   عَ
نّة و  بوبكر يفأ« نّة, و  عمر يفاجلَ نّة, و  يف  عثامناجلَ نّة, و  يف  عيلاجلَ نّة  طلحة يفاجلَ الزبري , واجلَ
نّة, و  يف محناجلَ نّة, و  يف  عوف  بن  عبدالرِّ نّة, و  يف  وقاص يبأ  سعد بناجلَ اجلنّة, و  يف سعيداجلَ

اح  أبوعبيدة بن نَّ  يف  اجلرّ   .)2( »ةاجلَ

  بن  سعيد، عبدالرحمن ، زبير، سعد، ، طلحه ، علي ابوبكر، عمر، عثمان: فرمود ــپيامبر 
  .هستند  بهشتي  و ابوعبيده  عوف
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  :گويد :  حبيب  سعيد بن

در جلو  ها در جنگ  اينان  در يكجا خواهند بود؛ چراكه ــ نفر با پيامبر  ده  اين
  اينها كساني و. قرار داشتند ــ  حضرت  سر آن  و در نمازها پشت ــ پيامبر

  از روي  اند كه كرده  را دريافت  بهشت  ي مژده  شخصيتي  از سوي  هستند كه
  خداوندي  گويد وحي مي  هر آنچه  گويد، بلكه نمي  سخن  نفس  و خواهش  هوي
   .)1(گويند»  مبشّره  عشره»  يار بهشتي نفر را ده  ده  اين  پس.  است

  
  :فرا رسيد  كوچ  ي هنگامه

  نداي... و  تبليغ و جهاد، ارشاد و  مبارزه  از چند دهه  پس ـ  ـسعيد   حضرت
  همرزمان  در جمع  دخول  به و  خويش  سوي  او را به  ، كه گفت  كرا لبي  پروردگارش

  :خواند فرا مي  با سرورش  شدن  مجلس  و نيز هم  پيشين
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خشنود خدا * اى نفس آرام گيرنده ] به هنگام مرگ به روح مؤمن گفته شود[«
و * من در آى ]  نيك[و در زمره بندگان *  پسند به سوى پروردگارت باز گرد 

  .»به بهشت من در آى] نيز[

  در محلي  سالگي 73  در سن  هجري 50  در سال زيد   سعيد بن  حضرت
يا  ـ ك ـ عمر  عبداهللا بن  حضرت.  يافت  وفات»  عقيق»  اسم  به  مدينه از  ارجخ

  خاك  به  بقيع  در قبرستان  و سپس  داده  را غسل  ايشان   وقاص ابي  سعد بن
  .)2( سپردند
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   : نگاه  در يك  زيد  سعيد بن  حضرت
  . اسالم  نخستين  از پيشگامان*    

  . اسالم  هرا  از مهاجران*    

  . مبشّره  از عشره  يكي*    

  .حراء  بر كوه  حاضران  يكي*    

  . اسالم  مجاهد بزرگ*    

  . عمر  حضرت  شدن  مسلمان  از مسببان  يكي*    

  . شام  در فتح  اسالم  سپاه  از فرماندهان*    

  . در اسالم  شام  والي  اولين*    

  .ك بكر و عمرابو  حضرت  صديق  از مشاوران  يكي*    

  . الدعوات  از مستجاب  يكي*    
   



  :و مĤخذ  منابع
  . خرّمدل  دكتر مصطفي  با ترجمه:  كريم  ـ قرآن

  . بيروت  ، داراالرقم بخاري  اسماعيل  محمد بن  امام:  بخاري  ـ صحيح

  . ، دار احياء التراث نيشابوري  مسلم  بوالحسينأ  امام:  مسلم  ـ صحيح

  .، دارالفكر ترمذي  عيسي  محمد بن  امام : ترمذي  ـ سنن

  .، درالفكر حنبل  حمد بنأ  امام :ـ مسند احمد

  .العلمية  ، دارالكتب تبريزي  خطيب  عالمه:  ـ مشكاة المصابيح

   .دارالتقوي كثير،  بن  سماعيلأبوالفداء إ  حافظ: ـ البداية والنهاية

  .، درالفكر اثير جزري  ناب  عزّالدين: معرفة الصحابة  ـ أسد الغابة في

  . العربي  حياء التراثإ ، دار كاندهلوي  يوسف  شيخ: ـ حياة الصحابة

  . العربي  ، دارالكتب حجر عسقالني  ابن  شيخ: تمييز الصحابة  صابة فيـ اإل

  .سعد، دارالفكر  ابن:  الكبري  ـ الطبقات

  .سالة، مؤسسة الر ذهبي  الدين شمس  امام: النبالء  ـ سير أعالم

  .خالد محمد خالد، دارالفكر:  الرسول  حول  ـ رجال

  . بحلب  العربي  دار القلم  في  ، لجنة التحقيق الرسول  لحو  ـ شباب

  .باشا، مؤسسة الرسالة  حياة الصحابة، رأفت  ـ صور من

  .سعداهللا المختار، مكتبة النهضة، بغداد  ، صفوك الطالبين  ـ أنيس

  . ، دارالتقوي مار محمود المصريابوع:  الرسول  ـ أصحاب

  . ، احسان پاشا، سيد طاهر حسيني  ، رأفت) (پيامبر   ياران  ـ مختصر زندگاني

  . ، كردستان زاده ، ابوبكر حسن طنطاوي علي  ، شيخ عمر  حضرت  زندگي  ـ داستان

بدالقادر ع  ترجمه ، ندوي  سيد ابوالحسن  عصر حاضر، امام  مردم  به  نبوي  سيره  ـ پيام
  . زاهدان  ، صديقي دهقان

   



   مطالب  فهرست
  

  7...   سعد را بشناسيم

  8...  از اسالم  سعد قبل

  10... گيرد قرار مي  اسالم  در آغوش  سعد چگونه

  11... سعد بر توحيد  استقامت

  14...  و ايمان  عاطفه  ي مبارزه

  16... خدا  در راه  و مال  جان  فدا كردن

  16...  ز اسالمتيراندا  اولين

   ...17پيامبر   نگهبان

  18... دارد  ، سعد را دوست پيامبر

  19... ! پروردگارا سعد را شفا بده

  20... الدعوة  سعد مستجاب

  22... سعد  دعاي  از قبولي  هايي نمونه

  23...اهللا  رسول  از اصحاب  دفاع

  25... سعد  از دعاي  مردم  ترس

  26... خدا  سعد و جهاد در راه

  29... عراق  بر مناطق  ايران  امپراطوري  حمالت

  31... سعد  حضرت  عمر به  حضرت  تاريخي  هاي توصيه

  35... رود مي  قادسيه  سوي  سعد به

  37...  فارس  فرمانده  گفتگو با رستم  سعد براي  نمايندگان

  38...  مذاكره  براي  رستم  درخواست

  44... يزدگرد  يسو  سعد به  از طرف  اعزامي  گروه

  46... سعد  براي  پيروزي  ي و مژده  گروه  بازگشت



  47... صدا درآمد  به  شيپور جنگ

  52...  اش روزي شبانه  و دعاهاي عمر   حضرت

  53...  اميرالمؤمنين  به  اسالم  سپاه  فرمانده  ي نامه

  55...  ايران  پايتخت  سوي  به  حركت

  56...   و كوثي  بابل  فتح

  57...  ايران  پايتخت»  مدائن»  سوي  به

  59... ها جنگ  نظير از دريا در تاريخ بي  عبوري

  62... !اند نيستند، ديو  اينها انسان

  63... سفيد ايران  و كاخ  مدائن  فتح

  65...  سفيد ايران  كاخ  هاي ويژگي

  67... جلوالء  واقعه

  69...  حلوان  فتح

  71... )نهاوند  فتح(  الفتوح  فتح

  73...  بناء كوفه

  74...  بزرگ  ي سعد و فتنه  حضرت

  75... سعد   حضرت  هاي و ويژگي  فضايل

  76... سعد  حضرت  در شأن  قرآن  آيات* 

   ...80اهللا   رسول  سعد از ديدگاه  حضرت* 

  85...  صحابه  سعد از ديدگاه* 

  87... سعد  شجاعت* 

  88... سعد از دنيا  گرداني زهد و روي* 

  89... سعد  و راستي  صدق* 

  90...  إ و ميكائيل  جبرئيل  ديدن* 



  90... فرا رسيد  كوچ  ي هنگامه

  92...  نگاه  سعد در يك

  95... زيد  سعيد بن  حضرت

  96...  از تبار حقيقت  مردي

  101...  اسالم  سعيد در آغوش

  102...  قريشيان  ي سعيد و شكنجه

  103...  خطاب  بن عمر  شدن  آزار سعيد و مسلمان

  110...  مدينه  به  سعيد و هجرت  حضرت

  111... اسالم  سعيد و جهاد در راه  حضرت

  112...  يرموك  ي سعيد، شير جنگجو در معركه

   ...115  اهللا  رسول  سعيد از ديدگاه

  117...  ظالمان  سعيد و هشدار به  حضرت

  118... الدعوة  سعيد مستجاب

  120...  حديث  سعيد و روايت  حضرت

  122... فرا رسيد  كوچ  ي هنگامه

  123...  نگاه  زيد در يك  سعيد بن  حضرت

  124...  و مĤخذ  منابع  فهرست

 
 


