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 (2)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ميتسم اهلل الزحمه الزح

 صفحه                                  فهرست مطالب                                         عنواف 

 ِِ..............................................................سلف چه معنی كمفهـو دارد؟

 ِْ................................................تاریخ ك قرآف نظر زا کهف اصحاب داستاف

 ِٖ......................................................السالـ علیهما خضر ك موسی داستاف

 ُّ..................................................موسی توسط ملک چشم کشیدف داستاف

 ُّ.......................................تیم جعفر بن ابی طالب رضی ا عنهداستاف فرزنداف ی

 ِّ..........................................................بیا دك نبسر داـر یکی را تو بگّب!

 ّّ...........................................................«حباب بن منذر»داستاف جالب

 ّّ.........................................................ی رسوؿ ا! من اسالـ آكردـ....ا

 ّْ....................................................کیست که جاف خود را به ما بفركشد؟!

 ّْ.........................................................فرصت احتالـ شدف را نداشتم!!!!

 ّٓ....................................................ای سعد! بوی هبشت به مشامم مّبسد!

 ّٓ...................................ساؿ( در فتح قسطنطنیهَٖشرکت ابوایوب انصاری مردی)

 ّٔ.....................................................................اك برادـر است نه تو!



 (3)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ّٕ.....................................................................شت پیامربصحابه ، کً 

 ّٖ...........دربْب شهدا عمركبن صبوح كعبدا بن حراـ را پیدا کنید كهردك را یک جای دفن کنید

 ّٗ..............................ای کاش بیست ساؿ پیش می مردـ ، كترا خوف آلود مبی دیدـ..

 َْ...................................................«برادراف ما باالی ما ذباكز کردند»داستاف

 ُْ............................................................فالنی از اهل هبشت است.....

 ُْ.............................................................فردا یکدیگر را سرزنش کنیم..

 ِْ...............................سخنانت سباـ شد ای عتبه؟!حاال سخناف من را گوش میکنی؟!

 ِْ........................................................ای رسوؿ ا؟! آیا ما حق نیستیم؟!

 ّْ..............................................به قدس شریف داستاف رفًب عمر رضی ا عنه

 ْْ......................................«آیا من زنده باشم كدر دین نقصاف پیدا شود؟»داستاف

 ْٓ..................................................................زف كچگونگی تربیه اكالد!

 ْٓ...............................................................به عدؿ اسالـاز  ظلم ادیاف 

 ْٔ............................................(كا معتصما به دادـ برس!)از معتصم به سگ رـك

 ْٔ................................................................در جوانی عبادت نکردـ!!!

 ْٕ............................................................ای سعد خوشا به سعادتت....



 (4)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ْٔ..........................................کتاب كچگونگی زضبات اك  ََٓاماـ نوكی مؤلف 

 ْٕ.................................بی هوش شدف اماـ ابویوسف در آخرین غبظات عمرش.....

 ْٕ.................................................با این انگشتم دك هزار کتاب نوشتم.......

 ْٖ............................................................دعای اماـ اضبد برای یک دكزد

!  ْٖ.............................................................................من ركزه داـر

 ْٗ.............................................................ای اماـ ضعیف كالغر شده ای

 ْٗ.................................................................ثبات كپایه داری اماـ اضبد

 ْٗ..................................................داستاف پادشاهی که ـبفیانه حج را جبا آكرد

 ُٓ..........................................................داستاف دادف صدقه كشفا یافًب اك

 ُٓ....................................................تا نزدیکی مرگش ، ركزه اش را مبی خورد!

 ِٓ............................................................اؽبی معتصم را ببخش! :داستاف

 ْٓ....................................................اسالـ آكردف خباطر ازدكاج با نبسر نیک

 ٓٓ.................................................................... علما از دیركز تا امركز

 ٓٓ........................................از تشنگی به خاطر قبات دیگراف داستاف شهید شدف

 ٔٓ.....................................................داستاف گریه مبودف سفیاف ثوری رضبه ا



 (5)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ٔٓ...............................................................فرزند بی ادب ، با ادب شد

 ٕٓ.............................چگونه خبندـ درحالیکه قدس در دست صلیبی ها باشد؟ :داستاف

 ٖٓ................................................................رهرب اما لباس جدید ندارد!

 ٖٓ..............مستعصم با آخرین خلیفه عباسی مقایسه ی حٌکاـ مسلمْب امركزی ك ترامپ با 

 َٔ..................................................داستاف شخص یکه دعایش قبوؿ میگردید

 ِٔ................................................................شکست کفار به دعای براء

 ّٔ................................................................طلب کردف دعای شهادت

 ّٔ................................بار اؽبی ما در راهت جهاد میکنیم ، پس دعای ما را قبوؿ کن

 ْٔ......................................................................داشًب زف بد اخالؽ

 ْٔ................................................اؽبی مرا از شر این مردی از خوارج قبات بده

 ْٔ...............................................................زمانیکه اندلس را فتح کردند

 ٓٔ..........................................اگر ا خواست در جنگ با مشرکْب ركبركی شدـ!

 ٕٔ...............................................................بیعت صحابه با رهرب خویش

 ٕٔ........................................................................نکردف كفا به عهد

 ٖٔ...................................آنچه  صالح الدین ایوبی در طوؿ زندگی خویش اقباـ داد



 (6)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ٖٔ.................................................................چنْب مادر باید داشت...

 ٗٔ..........................................................پسـر این حدیث ضعیف است...

 ٗٔ......................................................................از قیصر ـر به معاكیه

 َٕ.........................................كاكلْب كاقعه در صدر اسالـداستاف شهادت عمر ،  

 ّٕ............................................ر یک شب جهاد هبَب از داشًب عركساشَباک د

 ْٕ........................................................مفقود شدف عمامه ی خالد بن كلید

 ْٕ...............................................وی مرگ به مشامم مّبسید اما.هر جایی که ب

 ٕٓ.....................................................................ـر ، اما!!!!!من می م

 ٕٓ...................................شکایت مردـ ضبص از سعد به خلیفه ی كقت)سیدناعمر(

 ٕٕ............................................................................ا بَبس!!!از 

 ٕٕ..............................................................كصیت عمر در بسَب مرگش!

 ٖٕ........................................داستاف اشکهای امّب اؼبؤمنْب سیدناعلی رضی ا عنه

 ٕٗ....................................................سلف صاحل اینگونه به مرگ یقْب داشتند

 َٖ...............سلف: ای کاش زندگی ما طوالنی باشد تا اعماؿ صاغبه خویش را بیشَب مباییم!.

 َٖ.....................................................«اگر اضبد نیستی ابواؽبیثم باش»داستاف



 (7)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ّٖ.............................................طوری مباز میخوامن که این آخرین مباـز است....

 ْٖ..............................................................فوت شدف مباز صباعت سلف

 ْٖ..................................«رمانده برای مشا از غذا ارتش بیاكرًن یا از غذای ف» داستاف

 ٖٔ.................................................................داستاف نوشًب کتاب مؤطا

 ٖٔ..................................................................زناف سلف اینگونه بودند

 ٖٔ...........................................................حساب كکتابی پیش ركی دارًن..

؟!  ٖٔ.......................................................................بله چرا ركزه نگّـب

 ٖٔ..........................................................................سلف كمباز صبعه

 ٕٖ.....................................................................هنا...سلف ك كضوء آ

 ٖٖ......................................خبشی ازخطبه ی سلطاف ؿبمدفاتح قبل ازفتح قسطنطنیه

 ٖٗ..........................................................مبونه ی  از جواناف از سلف صاحل

 َٗ..................................................................زنداف رفًب اماـ ابو حنیفه

 َٗ...................................................اماـ خباری كرفتار آف با حکاـ كپادشاهاف

 ُٗ.........سلماف کرد.ملیوف انساف را م۱۱داستاف دکَبعبدالرضباف  ظبیط ،آف داعی که به تنهایی .

 ُٗ..........................................................داستاف عمر بن عبدالعزیز كپسرش



 (8)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ّٗ...........................................................داستاف اشکهای عمر بن العزیز.

 ْٗ...............................................................از کداـ کلمه حرؼ میزنی؟!

 ٓٗ........................................................................دكزد كاماـ نوكی..

:اذاف برای نا آگاهاف است!  ٓٗ..........................................................پسـر

 ٓٗ..................................................................خالد بن كلید كگذشت اك

 ٔٗ.......................................................کثرت جهاد نگذاشت قرآف خبوامن!..

 ٕٗ........................................................داستاف گریه دخَب عمر بن عبدالعزیز

 ٖٗ...............................................به دكستاف كدمشنانش.. پیاـ ابن تیمیه از زنداف

 ٗٗ............................................................نّبك كتوامن رفت ، میدانید چرا؟!

 ٗٗ.....................................................................داستاف خلیفه عباسی

 ََُ..........................................................استاف اسالـ اكردف چهل مغوؿد

 َُُ........................................................ؿببت صالح الدین ایوبی با جهاد

 َُُ....................................................کامیاب شدـ قسم به پركردگار کعبه!!

 َُِ...........................................................سباـ ماؿ بیت اؼباؿ را زبلیه کنید

 َُّ...........................................«دنیا به کجا رسید كمشا به چه فکرید؟!»داستاف



 (9)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 َُْ.......................................مسجد جای فلج هاست ، به سوی میداف بشتابید..

 َُٓ........................................................آیامیدانید زندانی چه کسی است؟

 َُٓ...........................................................گریه پیامرب اسالـ در شب بدر

 َُٔ.............................................................ابن جوزی كنبود اك در جنت

 َُٔ.........................................................عمر ـبتار كنّبكی های ایتالیایی.

؟  َُٔ............................................................من به دركازه پادشاهاف مبّبـك

 ُٕٗ...................................................داستاف عمر بن عبدالعزیز قبل از مرگش

 َُٖ............................................................سلف اینگونه برده بار بودند..

 َُٗ.....................................داستاف غزكه احزاب كمهمانی جابر بن عبدا به پیامرب

 َُٗ.........................................................كدیدف اطفاؿعمر رضی ا عنه 

 َُُ...................................................................داستانی از عمر ـبتار

 ُُُ..............................................درجستجوی سنت پیامرب صلی ا علیه كسلم

 ُُِ.........................................................ی نداـر که مشا را بکشم...مششّب 

 ُُِ..........................................................................داستاف دك شّب



 (11)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 كنبچناف]داسػػػتاف چگػػػونگی شػػػهادت داسػػػتاف قطػػػا شػػػدف انگشػػػتاف نبسػػػر عثمػػػاف خبػػػاطر دفػػػاع از اك!
 ُُٓ.............................................................عثماف خلیفه ی سـو اسالـ[

 ُُٗ..........................................داستاف مردی از سعودی)از فقّبی تا ملیونرشدف(

 ُُِ........داستاف اصحاب یکه فتح كشکوفایی اسالـ را ندیدند اما خوف های زیبای خویش را رىبًب

 ُِّ............................................................داستانی از اماـ ندكی رضبه ا

 ُِْ...................................................................داستاف چوپاف كثركسبند

 ُِٕ...............................اسالـ آكردف صبعی از منتخبْب كسپری کردف زضبات در این راه

 ُِٗ..................................................داستاف خاموش کردف چراغ خباطر مهماف

 َُّ.....................................................داستاف مرد منافق كداشًب نبسر مومن

 َُّ......................................داستاف شهادت سعید بن جبّب بدست حجاج ظامل..

 ُِّ.......................................................شعار پیامرب اسالـ در جنگ هایش

 ُّّ....................................................داستاف مار گزیدف ابوبکر رضی ا عنه

 ُّّ.................................................داستاف به دار آكىبًب خبیب رضی ا عنه

 ُّٓ..................................داستاف ای پیامرب پدـر می مّبد كبراًن میگوی بشارت باد؟!

 ُّٔ..................................................ای عدی! ايباف بیاكر تا در امنیت دبانی!



 (11)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ُّٖ..................................................، كلی امید دارد! ازشهرش رانده می شود

 َُْ....................................نامه ی خالد بن كلید به پادشاه ایراف كعکس العمل اك.

 َُْ................................................................آف زماف که بزرگ بودًن...

 َُْ....................................... زف به تک تک دركازه!)قدرت خالفت عثمانی(رفًب

 ُُْ...............................داستاف شب گردی صالح الدین که فردایش قدس را فتح کرد!

 ُِْ..............................................ای اماـ شافعی! فالنی از مشا بدگویی میکند!

 ُِْ...........................................................سلف كترک شدف مباز صباعت!

 ُِْ............................................................صدقه ات را در زندگیت بده!

 ُّْ.........................................پیاـ شیخ االسالـ ابن تیمیه رضبه ا به دكستانش!!

 ُْْ...............آیا میدانستید؟! )دانستنی های خیلی جالب كمفید درمورد عمر رضی ا عنه(.

 ُْٓ..............ای عمر پسر خطاب از آتش جهنم مبی ترسی؟! )جواب عمر برای این گوینده(

 ُْٕ....................................................داستاف اسالـ آكردف عمر پسر خطاب

 ُْٖ............................................................گوشه ی از زندگی ابو سفیاف

 ُْٖ.در اسارت با اك خوب رفتار کنید در بسَب مرگ )به ابن ملجم( غذا ك آب بدهید، ك توصیه علی

 ُْٗ...........................ای مسلم! من ترا می کشم ، مسلم گفت: بگذار كصیتی کنم....



 (12)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ُّٓ.............................................ـبتصر زندگی نامه ارقم بن االرقم رضی ا عنه

 ُْٓ................................مغّبه بن شعبه راه زف كقطاع طریق تا صحابی ركایتگر حدیث

 ُٕٓ..................................................میخواهی اماـ اضبد را برایت معرفی کنم؟!

 ُٗٓ...................................................................اماـ اضبد كنداشًب پوؿ

 ُٗٓ............................................................اماـ اضبد كترس از ریا كشهرت

 ُٗٓ...............................................................مثل اضبد بن حنبل باش...

 ُٗٓ.....................................................اماـ اضبد كعبادت ا سبحانه كتعالی

 َُٔ............................................................هرشب برای پدرت دعا میکنم

 َُٔ...............سـر زندگی کردـ اما حتی در یک مسلئه هم اختالؼ نکردًن.بیست ساؿ با نب

 ُُٔ..........................ای خلیفه! اماـ اضبد را بکش! تا از شرش در اماف باشی!»داستاف

 ُُٔ.......داستاف شخصی که نزدپیامرباسالـ مسلماف شد كبعد از كفات پیامرب اسالـ مرتد گشت!

 ُِٔ....................................................زنی سیدنا عمر در شبداستاف گشت 

 ُّٔ........................................................داستاف های از تقوی اماـ ابوحنیفه

 ُْٔ............................................ای ابوحنیفه چرا خبشش خلیفه را قبوؿ مبیکنی؟!

 ُْٔ..............................................................داستاف جالب اماـ ابوحنیفه



 (13)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ُّٕ...................................................................یک هزار درهم را بگّب

 ُّٕ........................................................اماـ ابوحنیفه كمالزمت نبرای ضباد

 ُْٕ...................................................ادب اماـ ابوحنیفه درمقابل استاد هایش

 ُٕٓ..................................................................ابویوسف كاماـ ابوحنیفه

 ُٕٔ.............................................شکنجه شدف اماـ ابوحنیفه توسط حاکم كقت

 ُٕٔ.....................................................ؿباصره رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم

 ُٖٕ...................داستاف رىبتاندف خوف پیامرباسالـ توسط امتش كدفاع از امتش)سبحاف ا(

 ُٖٕ.......................................................................داستاف امرؤالقیس

!  ُٖٕ...............................................نه تواز موسی هبَبی كنه من از فرعوف بدتـر

 ُٖٕ............................................................توصیه چوپاف به هاركف الرشید

 ُٖٕ.........................................«کنم عبادت می کنم!  من دیگر کار مبی»داستاف 

 ُٕٗ................................................................آظباف طال كنقره مبی بارد!

 َُٖ....................................................................چرا توشهید نشدی؟!

 ُُٖ..................................................با دخَب خلیفه ازدكاج کنم... آرزك داشتم

 ُُٖ........................................میدانی سلطاف فاتح چگونه به هدفش نائل گشت؟!



 (14)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ُُٖ......................................................رؤیاهای اماـ خباری................

 ُِٖ.................................................داستاف مردی که پسرش چهره اكرا داشت!

 ُّٖ...............................................داستاف ابوعبدا نباجی با کنیز دیوانه اش..

 ُْٖ..............ندند ك اشک از چشمانتاف جاری میکداستانی بسیار زیبا که دؽبایتاف را نـر میک

 ُٖٖ.........................................................................احَباـ به نبسایه

 ُٖٗ.................................................ای شیخ از قرب مادـر آتش خارج میشود؟!

 ُُٗ...............................................داستاف ، قرآف را انتخاب میکنید یا پوؿ را؟!

 ُُٗ.......داستاف قبات از عذاب قرب از شخصیکه سوره کهف را در ركز های صبعه تالكت میکرد

 ُِٗ.................................................اینست تفاكت بْب دین ما ك دین آهنا..!!

 ُٓٗ....................................قم زدند....جوانایکه بّبؽ اسالـ را ضبل کرده كتاریخ را ر 

 ُٓٗ...........................................................حکایت دردناک صباعت تبلیغ

 ُٓٗ....................................................بار اؽبی چنْب مادراف را نصیب ما کن!

 ُٔٗ............................................یمیه رضبه ا به اكنامه مادر شیخ االسالـ ابن ت

 ُٔٗ...........................................خبواب کودکم! زیرا صالح الدین كمتعصتم مرد..!

 ََِ..........................................غبظه های پایانی زندگانی شیخ االسالـ ابن تیمیه



 (15)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ََِ..........................................زف یکه از جواف مومن طلب زنا کرده بود!داستاف 

 َِّ....داستاف زیبایی زف یکه جادك شده بود كشوهرش هرگز با اك نببسَب مبی شد ، اما ركزی!!!..

 َِٓ..................................................بگّب شَب من را ، تا به یاد من بی افتی؟!

 َِٓ.......................داستاف سلماف فارسی كشرمیدف اك از خواستگاری خباطر سن كسالش!

 َِٔ..........................................................ؿببت عمربن خطاب به نبسرش

 َِٕ.............................ای رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم! آیا مبی خواهی ازدكاج کنی؟!

 َِٖ...................................پادشاهی رـك را برایت میدهم صرؼ دینت را ترک کن!..

 َِٗ.....ا بربد تا در قیامت.اؽبا! من را درمقابل کافری قرار ده که شکمم را پاره کرده گوش كگلومن ر 

 ُُِ.........................................ترک رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم خانه اش را...

 ُِِ.................................................دعای مظلـو ك فرك رىبًب تاج ك زبت ظامل

 ُُِ...........................................رفتار مسلماناف در زماف فتح سرزمْب های جدید

 ُِْ......................................................................اماـ البانی كپزشک

 ُِٓ.............................................صحابه رضواف الٌله تعالی علیهم ك میداف جهاد

عبداللٌػه ،  ابو ایوب انصارم رضػي اللٌػه تعػايل،  ثابت رضي الٌله تعايل،  براء بن مالک رضي الٌله عنه]زید  
 ُِٕ-ُِٓ......[..عمرك بن صبوح رضي الٌله تعايلعنهم ، يب كقاص رضي الٌله بن جحش ك سعد بن ا



 (16)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ُِٖ...........................................................كفات علما در صحنه ی جهاد

 ُِٖ............................................................نقش علما در جهاد كشهادت

علیػه ، عبداللٌػه بػن مبػارک رضبػه اللٌػه ،ابراهیم بن ادهم رضبه الٌله علیه،الين رضبه الٌله علیهابومسلم خو  ]
ك شػیخ ؿبمػد ، عمر ـبتار ك شػیخ اضبػد سنوسػي رضبهمػا اللٌػه، شیخ ابواغبسن شاذيل رضبه  الٌله علیه 

اللٌػه سػومالیایي شػیخ ؿبمػد عبد، شػیخ عبداللٌػه حکیمػي رضبػه اللٌػه علیػه ، اضبد مهدم رضبه اللٌػه علیػه 
شیخ عثماف بن ،شیخ شهید عمر تکركرم رضبه الٌله،شیخ مصطفي شنقیطي  رضبه الٌله علیه،رضبه الٌله

شػاه   ، شیخ عزالدین قٌسػاـ  رضبػه اللٌػه علیػه،  شیخ ضبي الٌله شریف رضبه الٌله علیه، فودم رضبه الٌله 
 َِِ-ُِٖ.......................................[.....كيل الٌله ؿبدث دهلوم رضبه الٌله علیه 

 ِِِ................................................................استشهادی از اصحاب پیامرب

 ِِّ....................................................................مثل دخَباف عثماف باش!

 ِِْ...................................................................ای ابوذر چرا گریه داری؟!

 ِِْ..........................................................اؽبی!! مادر ابوهریره را هدایت کن!!

 ُِِ............................................................ؿببت ا با خدهبه رضی ا عنها

 ِِٓ.................................................یامرب! من خباطر ثركت مسلماف نشده اـ!ای پ

 ِِٔ....................................................ای ابن تیمیه من را ببخش گناه من نبود!!!

 ِِٔ.........................!شده؟؟ شهید پسـر ایا! بده خوشخربی:  گفت که زنی جالب داستاف
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 ِّٖ..........................!میدهد دست از اكرا اما ؛ دارد دكست خیلی را پسرش که زنی داستاف

 ِْْ..................................................................تیمیه ابن كاماـ قیم ابن اماـ

 ِْْ..................................اشدب داشته دكست اكرا ا که میدهم کسی به را اسالـ پرچم

 ِْٓ..............................................................!کرد اهانت را علی مدینه  امّب

 ِْٓ........................................................................!کن شتم را علی برك

 ِْٕ..................................................جنیات توسط هعباد بن سعد رسانیدف قتل به

 ِْٖ.....................................(.....باز ابن با جن گفتگوی) انساف در جن شدف داخل

 ِْٗ..............................................................ابوهریره توسط شیطاف دستگّبی

 َِٓ.............................................................................نور شدف ظاهر

 ُِٓ.................................................خبشید اكرا ا اما ، کشت را نفر ٗٗ یکه فرد

 ُِٓ...................................................کنیم؟ می گناه ها بار که کنیم مبی شـر آیا

 ُِٓ...............................................................گهواره در تن سه گفًب سخن

 ِّٓ.....................جنت؟ کافر كبرای است زنداف مومن برای دنیا: گفته تاف پیامرب چرا:داستاف

 ِْٓ................................................................عثیمْب اماـ از جالبی داستاف

 ِٓٓ........................................عنه ا رضی عمر رسیدف شهادت به چگونگی داستاف



 (18)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ِٗٓ.......................................................كسلم علیه ا صلی پیامرب برقتل تصمیم

 َِٔ.....................................................عنها ا رضی عائشه بر زنا هتمت داستاف

 ِٓٔ..................................................................بدعت اهل با دكستی نتیجه

 ِٓٔ...................................................عقیده از دفاع در غّبتشاف ك سلف دخَباف

 ِٔٔ..............................................................بدر جنگ به پیامرب شدف هآماد

 ِٗٔ..............................................................کنیم؟ سنگباراف را حجاج بیایید

 َِٕ..................................................................!بگّب را كجنت ، بده را باغ

 ِّٕ....................................................................عبادت کردف كپت سلف

 ِّٕ.............................................(كسلم علیه ا صلی ؿبمد) ما رهرب كفات داستاف

 ِٕٕ................................................بابا اضبدشاه به دهلوی ا كلی شاه نامه نوشًب

 ُِٖ....................................................کنیم؟ می بّبكف ماف های کفش با را دنیا

 ُِٖ..................................................................دلتنگم؟ شیخ ای:  داستاف

 ِِٖ...........................................!خبورًن؟ را آغشته خوف با ناف است اجازه! شیخ ای

 ُِٖ.............................................................ایوبی الدین صالح تارىبی ركیداد

 ِٖٔ.................................................عائشه بر زنا هتمت هنگاـ انصار از زنی گریه



 (19)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ِٕٖ................................................خاف حسن صدیق ؿبدث شیخ عجیب داستاف

 ِٖٖ................................................................یارانش با اسالـ پیامرب شوخی

 ِٖٖ..............................................................!مبیشی؟ هبشت داخل تو زف ای

 ِٖٖ.......................................................................ابویعلی حافظ داستاف

 ِٖٗ.......................................................یارانش حق در اسالـ پیامرب های گفتار

 َِٗ..........................................................................!کن ػبت را سرت

 ُِٗ.............................................گرفتم یاد کوچک ای بچه پسر از را صرب:داستاف

 ُِٗ...........................................!کردند؟ می چی اما رفًب می بازارها به صحابه! بله

 ُِٗ..........................................(........زف ك بادؾباف)"تقوا ازشبرات بسیارزیبا داستانی

 ِٓٗ..............[..مصعب شهادت داستاف]خبواف را داستاف این پس! بری می لذت جوانیت از اگر

 ِٕٗ.......................................را خویش باغ عنه ا رضی طلحه ابو کردف كقف داستاف

 ِٖٗ..........................................................رفتم حج سفر به پیاده پای رتبهم دك

 ِٗٗ[...علم درطلب ـبلد بن بقی جالب داستاف]خبواند را داستاف این شود علم طالب میخواهد هرکس

 ِٗٗ..............................................................!بدانیم هم ابوذر مورد در بیایید

 َّٔ........................................................را اسالـ پیامرب خباری اماـ دیدف خواب



 (21)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 َِٕ................................دهند جلوه باال پیامرب از را خود میخواستند که فردی سه داستاف

 َّٗ...........................................................«....قرب در انساف حالت» داستاف

 ُّْ................................................................سّبین ابن توسط خواب تعیرب

 ُّٓ....................................................................قطنی دار اماـ هوشی تیز

 ُّٓ..........................................................!کن نگبارافس را من! ا رسوؿ ای

 ُّٔ.......................................................................«سودمند بیا»داستاف

 َِّ....................................کند توبه میخواهد اما کشته را نفر ٗٗ که شخصی داستاف

 ُِّ....................................کوفه مردـ به اك كدعای سعد از کوفه مردـ شکایت داستاف

 ِِّ......................................................................صفْب ی معرکه داستاف

 ِّٔ......................................................................است تر عاقل ابوحنیفه

 ِّٔ.......................................................قرب کنار در كایستادف بصری حسن اماـ

 ِّٔ...........................................................باش چشمانت مراقب برادر:داستاف

 ِّٖ..................................................................خرًن مبی چیزی دینماف با ما

 ِّٗ.............................................................«ظاهری دینداری» زیبائی داستاف

 ُّّ..................................................میكرد دلتنگی احساس" ؿبمود سلطان" شبي



 (21)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ّّٓ.................................................................عمره مناسک به حجاج رفًب

 ّّٔ.......................................................دینار بن مالک خانه به دكزد شدف كارد

 ّّٖ.......................................................................!نبسرش از پیامرب شـر

 ّّٗ..............................…زیبایت داستاف این با آلبانی شیخ ای کند رضبت را تو خداكند

 ُّْ...............................................(............تیمیه ابن داستاف)شیطاف امیدی نا

 ُّْ......................................................سعدی عبدالرضبن شیخ از زیبائی داستاف

 ِّْ...................................................................مکه در پیامرب کار داستاف

 ّّْ..............................................!میگذارد تاثّب نبسرش در زف، بدیً  ك شایستگی

 ّّْ......................................................اك كالدین ك" عنه ا رضی"عمار داستاف

 ّْْ..............................................]داستاف توبه ی شیخ خالد راشد فک ا اسره[ 

 

 

 

 

 



 (22)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 سٔق چ٠ ٗؼٜی ٝٗل٢ٕٞ داسد؟

  .سلف"، یاراف بزرگوار پیامرب علیه الصالة كالسالـ می باشند" -۱

 علیػه الصػالة كالسػالـ ك شایسػتگانی کػه بػا آف بزرگػواراف مالقػات ك از آهنػا سلف"، یاراف پیػامرب" -۲ 
 .پّبكی مبوده اند می باشد

سلف" یاراف پیػامرب علیػه الصػالة كالسػالـ ك شایسػتگاف مالقػات کننػده بػا آف بزرگػواراف ك افػرادی  " -۳
آهنػػا پػػّبكی کػػرده انػػد مػػی  کػػه بػػا مالقػػات کننػػدگاف یػػاراف پیػػامرب علیػػه الصػػالة كالسػػالـ دیػػدار مبػػوده ك از

 .باشند

به کلیه ی افرادی که در پانصد ساؿ لبست اسالـ می زیسته اند "سلف" گفته می شود ك ارائه   -ْ
دهنده ی دیدگاه یادشده "سلفیت" را گرایشی مرتبط با دكره ی زمانی معْب می پندارد ك قائل بر ایػن 

مسػػلماناف مػػورد تػػركیج ك پیشػػرفت قػػرار   اسػػت کػػه اندیشػػه ی اسػػالمی پػػس از دكره ی یادشػػده توسػػط
 .گرفته است

اما آیا معرفی یک بازه ی زمانی مشخص برای معرفی مفهـو "سلف" بسنده می کند؟ درصػورتیکه بػر 
اسػػاس فرمایشػػات نبػػوی، "سػػلف" را انسػػاف هػػای صػػده هػػای طالیػػی لبسػػت اسػػالـ قلمػػداد مبػػاییم؛ آیػػا  

نػػدگی مبػػوده انػػد را مػػی تػػواف بعنػػواف "سػػلف" ك کلیػػه ی اشخاصػػی کػػه در صػػده هػػای لبسػػتْب اسػػالـ ز 
شخصػػیت دیرینػػه ی قابػػل پػػّبكی تلقػػی مبػػود؟بی تردیػػد چنػػْب دیػػدگاهی درسػػت نبػػوده ك پاسػػخ پرسػػش 
یادشده منفی است زیرا بسیاری از گركه ها ك اندیشه های منحػرؼ در بػازه ی زمػانی یادشػده پدیػدار  

 .گشته اند



 (23)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

ی کػػػافی بػػػرای مشػػػخص مبػػػودف "سػػػلف" تلقػػػی مبػػػی گػػػردد بلکػػػه بنػػػابراین دیرینگػػػی زمػػػانی بعنػػػواف مؤلفػػػه 
 بایستی مؤلفه ی نبخوانی دیدگاه با قرآف ك گفتار ك کردار نبوی را هم بر دیرینگی زمانی افزكد؛

بػدین معنػػا کػػه اگػر فػػردی در میػػاف یػػاراف پیػامرب علیػػه الصػػالة كالسػالـ ك مالقػػات کننػػدگاف آف بزگػػواراف  
رآف ك راه ك ركش پیشػنهادی پیػامرب علیػه الصػالة كالسػالـ نبخػوانی نداشػته زندگی مبایػد امػا بػاكرش بػا قػ

  باشد بعنواف "سلفی" تلقی مبی گردد

 (َُُ-ٔٗکتاب نفیس "كسطیة أهل السنة بْب الفرؽ" نوشته ی: دکَب/ ؿبمد باکرًن صفحه ) 

رایش بنػػػابراین زیسػػػًب یػػػک شػػػخص در صػػػده هػػػای لبسػػػتْب اسػػػالـ بعنػػػواف دلیلػػػی بػػػر پػػػّبكی كی از گػػػ
حقیقت جویاف صده های طالیی اسالـ قلمداد مبی گردد بلکه عالكه بر زیسًب در صده های ابتدایی 
اسالـ بایستی از باكر ك کردار پیشنهادی قرآف ك پیامرب علیه الصالة كالسالـ پّبكی مبوده ك از باكرها ك 

منداف دینػػػی عبػػػارت اقػػػدامات نوپیػػػدای دینػػػی فاصػػػله جسػػػته باشػػػد ك بػػػر نبػػػْب اسػػػاس بسػػػیاری از دانشػػػ
"صاحل" یعنی: "شایسته" را به كاژه ی "سلف" یعنی" شخصػیت هػای صػده هػای لبسػت اسػالـ" مػی 
افزایند ك بصورت "سلف صاحل" یعنی: "شخصیت های شایسته صده های لبسػت اسػالـ" بکػار مػی 

 .برند

مالقات کنندگاف پّبك   مراد از گرایش "سلف"، راه ك ركش یاراف بزرگوار پیامرب علیه الصالة كالسالـ ك 
آهنا ك پػّبكی کننػدگاف آف بزرگػواراف ك کلیػه فرهیختگػانی کػه نسػبت بػه پیشػوائی دینػی ك جایگػاه كاالی 
شاف در دانش دینی گواهی داده شده اند می باشند ك آهنػا شخصػیت هػایی هسػتند کػه مػردـ سػخناف 

ج" ك "شیعه" ك "قدریه" ك "مرجئه" آهنا را بدكف آنکه متهم به کژباكری ك بدنامی هایی نبچوف: "خوار 
ك "جربیػػه" ك " جهمیػػه" ك "معتزلػػه" ك "کرامیػػه" ك نبانندشػػػاف باشػػند، یکػػی پػػس از دیگػػری از پػػػدراف 

 (َِ/ُلواما األنوار )  .شاف دریافت مبوده اند
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 سلف صالح|پىذ َعثزخ، پيامثزان َداسران ٌای کُذاي 

 داستبٙ اغحبة ٢ًق اص ٛظش هشآٙ ٝ تبسیخ

قرآف کرًن در خصوص این داستاف استفاده می شود این است که پیامرب گرامػی خػود را ـباطػب آنچه از 
می سازد که )با مردـ درباره این داستاف ؾبادله مکن مگر ؾبادله ای ظاهری ك یا ركشن( ك از احدی از 
ه ایشاف حقیقت مطلب را مپرس . اصحاب کهف ك رقیم جػوامبردانی بودنػد کػه در جامعػه ای مشػرک کػ

جػز بتهػػا را مبػی پرسػػتیدند، نشػو ك مبػػا مبودنػد. چیػػزی مبػی گػػذرد کػه دیػػن توحیػد ؿبرمانػػه در آف جامعػػه راه 
مػی گّبنػد، ك   پیدا می کند، ك این جوامبرداف بداف ايباف می آكرنػد. مػردـ آهنػا را بػه بػاد انکػار ك اعػَباض 

ك بػػر عبػػادت بتهػػا ك تػػرک دیػػن  در مقػػاـ تشػػدید ك تضػػییق بػػر ایشػػاف ك فتنػػه ك عػػذاب آنػػاف بػػر مػػی آینػػد،
توحید ؾببورشاف می کنند. ك هر که به ملت آناف می گركید از اك دست بر می داشتند ك هر که بر دین 

 توحید ك ـبالفت کیش ایشاف اصرار می كرزید اك را به بدترین كجهی به قتل می رساندند. 

آكردند، خدا هم هدایتشاف را زیادتر کػرد،  قهرماناف این داستاف افرادی بودند که با بصّبت به خدا ايباف
ك معرفت ك حکمت بر آناف افاضػه فرمػود، ك بػا آف نػوری کػه بػه ایشػاف داده بػود پػیش پایشػاف را ركشػن 
مبػود، ك ايبػاف را بػا دؽبػای آنػػاف گػره زد، در نتیجػه جػز از خػدا از هػػیب چیػز دیگػری بػاک نداشػػتند. ك از 

ا به كحشت می انداخت هنراسیدند، لذا آنچه صالح خػود آینده حساب شده ای که هر کس دیگری ر 
دیدند بدكف هػیب كانبػه ای اقبػاـ دادنػد. آنػاف فکػر کردنػد اگػر در میػاف اجتمػاع دباننػد جػز ایػن چػاره ای 
لبواهند داشػت کػه بػا سػّبه اهػل شػهر سػلوک مبػوده حتػی یػک کلمػه از حػق بػه زبػاف نیاكرنػد. ك از اینکػه 

ویند، ك به شریعت حق نگركند. ك تشػخیص دادنػد کػه بایػد بػر دیػن مذهب شرک باطل است چیزی نگ
توحید دبانند ك علیه شرک قیػاـ مبػوده از مػردـ کنػاره گػّبی کننػد، زیػرا اگػر چنػْب کننػد ك بػه غػاری پناهنػده 
شوند باالخره خدا راه قباتی پیش پایشاف می گػذارد. بػا چنػْب یقینػی قیػاـ مبػوده در رد گفتػه هػای قػـو ك 

ربکمشاف گفتند: )ربنا رب السموات ك االرض لن ندعو من دكنه اؽبا لقد قلنا اذا شططا هػوالء  اقَباح ك
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قومنا ازبذك امػن دكنػه اؽبػة لػو ال یػاتوف علػیهم بسػلطاف بػْب فمػن اظلػم فبػن افػَبی علػی اللٌػه کػذبا ( آنگػاه 
اال الٌله فاككا الی الکهف  پیشنهاد پناه بردف به غار را پیش کشیده گفتند: )ك اذ اعتزلتموهم ك ما یعبدكف

 ة ك یهیی ء لکم من امرکم مرفقا( ینشر لکم ربکم من رضبت

آنگاه داخل شده ، در گوشه ای از آف قرار گرفتند، در حالی که سگشاف دك دست خود را دـ در غار  
ر گسَبده بود. ك چوف به فراست فهمیده بودند که خدا قباتشاف خواهد داد این چنْب عرض کردند: )با

اؽبػػا تػػو در حػػق مػػا بػػه لطػػف خػػاص خػػود رضبتػػی عطػػا فرمػػا ك بػػرای مػػا كسػػیله رشػػد ك هػػدایت کامػػل مهیػػا 
 ساز.( 

پػػس خداكنػػد دعایشػػاف را مسػػتجاب مبػػود ك سػػاؽبایی چنػػد خػػواب را بػػر آهنػػا مسػػلط کػػرد، در حػػالی کػػه 
ش آفتػاب را سگشاف نیز نبراهشاف بود. آهنا در غار سیصد ساؿ ك نه ساؿ زیادتر درنگ کردند. ك گػرد

چنػػاف مشػػاهده کنػػی کػػه هنگػػاـ طلػػوع از ظبػػت راسػػت غػػار آهنػػا بػػر کنػػار ك هنگػػاـ غػػركب نیػػز از جانػػب 
بودنػػػد ك آهنػػػا را بیػػػدار   چػػػپ ایشػػػاف بػػػه دكر مػػػی گردیػػػد ك آهنػػػا کػػػامال از حػػػرارت خورشػػػید در آسػػػایش 

دًن ك سػگ آهنػا پنداشتی ك حاؿ آنکه در خواب بودند ك مػا آهنػا را بػه یلػوی راسػت ك چػپ مػی گردانیػ
دك دست بر در آف غار گسَبده داشت ك اگر کسی بر حاؿ ایشاف مطلا می شد از آهنا می گرىبت ك 

 از هیبت ك عظمت آناف بسیار هراساف می گردید. 

پس از آف ركزگاری طوالنی که سیصد ك نه ساؿ هجری باشػد دك بػاره ایشػاف را سػر جػای خودشػاف در 
 واند از دمشناف ؿبفوظشاف بدارد. ه می تغار زنده کرد تا بفهماند چگون

ؿبمػد صػػلی ا علیػػه ك   حضػػرت  تػا زمػػاف  بػػر احوالشػػاف  بعػػد از آگػاهی  مػراد؛ مػػدت»گویػػد:  می  عطیػه ابن
درنػػػگ   مػػػراد؛ مػػػدت»گویػػػد:  می  امػػػا زجػػػاج«.  اسػػػت  مرگشػػػاف  تػػػا هنگػػػاـ بیدارشدنشػػػاف   سػػػلم، یػػػا زمػػػاف

،  مشسػػػی  بػػػود زیػػػرا هػػػر سیصػػػد سػػػاؿ  قمػػػری  سػػػاؿ َّٗك   سػػػیمش  سػػػاؿ ََّ  کػػػه   در غاراسػػػت  کردنشػػػاف 
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  سػػاؿ  ، سػه مشسػػی بػا صػػد سػاؿ   قمػػری  هػر صػػد سػاؿ  میػػاف  تفػاكت  شػود، چػػوف می  قمػػری  سػاؿ  سیصػدكنه
  بػػر آف  هػػم  سػػاؿ  ك نػػهکردنػػد    درنػػگ  فرمػػود: سیصدسػػاؿ  پركردگػػار عزكجػػل  هػػم  جهػػت  نبػػْب  ك بػػه  اسػػت
 « افزكدند

خػواب برخاسػته بػه ؿبضػی کػه چشمشػاف را بػاز کردنػد آفتػاب را دیدنػد کػه جػایش تغیػّب  الجـر نبگػی از 
کرده بود، مثال اگر در هنگاـ خواب از فالف طرؼ غار می تابید حاال از طرؼ دیگرش می تابد، البته 
این در نظر ابتدائی بود که هنوز از خستگی خواب اثری در بػدهنا ك دیػدگاف بػاقی بػود. یکػی از ایشػاف 

رسػػید: رفقػػا چقػػدر خوابیدیػػد؟ گفتنػػد: یػػک ركز یػػا بعضػػی از یػػک ركز. ك ایػػن را از نبػػاف عػػوض شػػدف پ
جای خورشید حدس زدند. تردیدشاف هم از این جهت بود که از عوض شدف تابش خورشید نتوانستند 

کم یک طرؼ تعیْب کنند. عده ای دیگر گفتند: )ربکم اعلم دبا لبثػتم ) ك سػپس اضػافه کرد)فػابعثوا احػد 
بورقکم هذه الی اؼبدینة فلینظر ایها ازکی طعاما فلیاتکم بػرزؽ منػه ) کػه بسػیار گرسػنه ایػد، )ك لیتلطػف ) 
رعایػػت کنیػػد شخصػػی کػػه مػػی فرسػػتید در رفػػًب ك برگشػػًب ك خریػػدف طعػػاـ کمػػاؿ لطػػف ك احتیػػاط را بػػه 

صبوکم ) اگر بفهمنػد  خرج دهد که احدی از سرنوشت مشا خربدار نگردد، زیرا )اهنم اف یظهركا علیکم یر 
 کجائید سنگسارتاف می کنند )اك یعیدكکم فی ملتهم ك لن تفلحوا اذا ابدا(. 

این جریاف آغاز صحنه ای است که باید به فهمیدف مردـ از سرنوشت آناف منتهی گردد، زیرا آف مردمی  
نػػد ك دیگػػر کػػه ایػػن اصػػحاب کهػػف از میػػاف آنػػاف گرىبتػػه بػػه غػػار پناهنػػده شػػدند بػػه کلػػی منقػػرض گشػػته ا

اثػػػری از آنػػػاف نیسػػػت . خودشػػػاف ك ملػػػک ك ملتشػػػاف نػػػابود شػػػده ، ك االف مػػػردـ دیگػػػری در ایػػػن شػػػهر 
زندگی می کنند که دین توحید دارند ك سلطنت ك قدرت توحید بػر قػدرت سػایر ادیػاف برتػری دارد. اهػل 

ننػػد. اهػل توحیػػد کػػه توحیػد ك غػػّب اهػل توحیػػد بػػا هػم اختالفػػی بػػه راه انداختنػد کػػه چگونػه آف را توجیػػه ک
معتقد به معاد بودند ايبانشاف به معاد ؿبکم تر شد، ك مشرکْب که منکر معاد بودند با دیدف این صحنه 
 مشکل معاد برایشاف حل شد، غرض خدای تعالی از بركف انداخًب راز اصحاب کهف هم نبْب بود. 
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د تا به خیاؿ خود از نبشهری كقتی فرستاده اصحاب کهف از میاف رفقایش بّبكف آمد ك داخل شهر ش
های خود کػه دیػركز از میػاف آنػاف بػّبكف شػده بػود غػذائی خبػرد شػهر دیگػری دیػد کػه بػه کلػی كضػعش بػا 

متفاكت بود، ك در نبه عمرش چنْب كضعی ندیػده بػود، عػالكه مردمػی را هػم کػه دیػد غػّب   شهر خودش 
که دیركز دیده بود. هر غبظه به حّبتش نبشهری هایش بودند. اكضاع ك احواؿ نیز غّب آف اكضاعی بود  

افزكده می شود، تا آنکه جلو دکانی رفت تػا طعػامی خبػرد پػوؿ خػود را بػه اك داد کػه ایػن را بػه مػن طعػاـ 
گفتگػػػو ك مشػػاجره بػػْب دکانػػػدار ك   -ك ایػػن پػػػوؿ در ایػػن شػػهر پػػػوؿ رایػػج سیصػػد سػػػاؿ قبػػل بػػود  -بػػده 

ضػػیه ، ركشػػن تػػػر از پػػرده بػػّبكف مػػی افتػػاد، ك مػػػی خریػػدار در گرفػػت ك مػػردـ صبػػا شػػػدند، ك هػػر غبظػػه ق
فهمیدند که این جواف از مردـ سیصد سػاؿ قبػل بػوده ك یکػی از نبػاف گمشػده هػای آف عصػر اسػت کػه 
مردمی موحد بودند، ك در جامعه مشرک زندگی می کردند، ك به خػاطر حفػظ ايبػاف خػود از كطػن خػود 

ی رفتػػه آقبابػػه خػػواب فػػرك رفتنػػد، ك گویػػا در ایػػن هجػػرت ك از مػػردـ خػػود گوشػػه گػػّبی کردنػػد، ك در غػػار 
 ركزها خدا بیدارشاف کرده ك االف منتظر آف شخصند که برایشاف طعاـ بربد. 

قضیه در شهر منتشر شد صبعیت انبوهی صبا شده بػه طػرؼ غػار هجػـو بردنػد. جػواف را هػم نبػراه خػود 
ایػن شػخص راسػت مػی گفتػه ، ك ایػن  برده در آقبا بقیػه نفػرات را بػه چشػم خػود دیدنػد، ك فهمیدنػد کػه
 قضیه معجزه ای بوده که از ناحیه خدا صورت گرفته است . 

اصحاب کهف پس از بیدار شدنشاف زیػاد زنػدگی نکردنػد، بلکػه پػس از کشػف معجػزه از دنیػا رفتنػد ك 
اینجػػا بػػود کػػه اخػػتالؼ بػػْب مػػردـ در گرفػػت ، موحػػدین بػػا مشػػرکْب شػػهر بػػه جػػداؿ برخاسػػتند. مشػػرکْب  

ند: باید باالی غار ایشاف بنیػانی بسػازًن ك بػه ایػن مسػاءله کػه چقػدر خػواب بػوده انػد کػاری نداشػته گفت
نػا گفتػه مبانػد کػه در جایگػاه ایػن غػار ]باشیم . ك موحدین گفتند بػاالی غارشػاف مسػجدی مػی سػازًن . 

 . [اختالؼ است، كلی مثل اینکه صحیحَبینش آنست که جایگاهش در اردف میباشد

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
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 آسالٕ ػٔی٢٘ب خضش ٝ ٗٞسی داستبٙ

 را آف كی که است علمی دارای که دارد بندهای سرزمینی در که کرد كحی موسی به سبحاف خدای
 مػػاهی جػػا هػػر کػػه نشػػانه ایػػن بػػه دیػػد خواهػػد آقبػػا در را اك بػػركد البحػػرین ؾبمػػا طػػرؼ بػػه اگػػر ك نػػدارد،
 .  فتیا خواهد را اك نباقبا شد - گم یا ك - زنده

 بػػه جػػـر ال گػػّبد، فػػرا را اك علػػـو از چیػػزی ك ببینػػد، را عػػامل آف کػػه گرفػػت تصػػمیم السػػالـ علیػػه موسػػی
 مػػرده مػػاهی عػػدد یػػک خػػود بػػا ك کردنػػد حرکػػت البحػػرین ؾبمػػا طػػرؼ بػػه اتفػػاؽ بػػه داده اطػػالع رفػیقش
 آب لػب بػر کػه سػنگی زبته ركی بر بودند شده خسته چوف ك رسیدند بداقبا تا افتادند راه به برداشته
 مبػػػػوده غفلػػػػت مػػػػاهی از بػػػػود مشػػػػغوؿ فکرشػػػػاف چػػػػوف ك بیاسػػػػایند ای غبظػػػػه تػػػػا نشسػػػػتند داشػػػػت قػػػػرار

 . کردند فراموشش

 موسػی رفیػق - افتاد آب به اش مرده یا ك - انداخت آب به را خود ك شد زنده ماهی دیگر سوی از
 تػا دادنػد ادامػه خػود راه بػه سػتهبرخا آقبػا از دهػد، خػرب موسػی بػه کػه کػرد فرامػوش دیػد را آف اینکػه بػا

 که بیاكر را غذايباف گفت اك به موسی شدند خسته دیگر بار چوف ك گذشتند البحرین ؾبما از آنکه
 .  شدًن کوفته سخت سفر این در

 آقبػا:  گفت پاسخش در ك افتاد، بود دیده آف داستاف از که آنچه ماهیو یاد به موسی رفیق آقبا در
 ناپدیػػد تػػا کػػرد شػػنا ك افتػػاد دریػػا بػػه ك شػػد زنػػده کػػه دیػػدـ را مػػاهی بػػودًن تهنشسػػ سػػنگ زبتػػه ركی کػػه

 نػػػزد در کػػردـ فرامػػوش را مػػاهی یػػا ك - بػػرد یػػادـ از شػػػیطاف كلػػی بگػػوًن تػػو بػػه خواسػػتم مػػن ، گشػػت
 زبتػه آف ك بػودًن طلػبش در مػا، کػه اسػت نبػاف ایػن:  گفت موسی.  رفت ك افتاد دریا به پس صخره
 .  برگردًن بداقبا باید پس است ما نشانی نباف سنگ
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 ناحیػه از رضبتػی خػدا کػه را خػدا بنػدگاف از بنػدهای ك برگشػتند، بودنػد رفتػه که راه نباف از درنگ بی
 اك تػا مبػود درخواسػت ك کػرد عرضػه اك بر را خود موسی. بیافتند بود داده اك به لدنی علمی ك خودش

 عامل مرد آف. دهد تعلیم كی به داشته ارزانی خدایش که رشدی ك علم از چیزی اك ك کند متابعت را
 ك تاكیل چوف ، مبایی ربمل کنی مشاهده کارهاًن ك من از آنچه ك باشی من با توانی مبی تو:  گفت

 بػػداف علمػػی احاطػػه کػػه چیػػزی بػػر کػػرد تػػوانی ربمػػل چگونػػه ك ، دانػػی مبػػی را کارهػػاًن معنػػای حقیقػػت
 عػامل. نکند نافرمانیش امری هیب در ا شاء اف ك دکن صرب دید چه هر که داد قوؿ موسی ؟ نداری
 از مػػن از کػػه بایػػد کػػردی پػػّبكی مػػرا اگػػر پػػس گفػػت آنگػػاه ك بپػػذیرد، را اك خػػواهش کػػه گذاشػػت بنػػا
 .  کنم تشریح ك توضیح به آغاز کنم می آنچه باره در خودـ تا ، نکنی اؿ سؤ چیزی هیب

 بودند سوار نیز دیگر صبعی آف در که شدند، سوار کشتی یک بر تا کردند حرکت عامل آف ك موسی
 کػػػرد، سػػوراخ را کشػػتی عػػامل حػػالی چنػػْب در بػػود، الػػػذهن خػػالی عػػامل آف کارهػػای بػػه نسػػبت موسػػی
 اك بػا که را عهدی که کرد تعجب آنچناف موسی نبود، غرؽ از ايبن کشتی آف كجود با که سوراخی
 غرؽ را کشتی اهل خواهی می ؟ کنی می چه پرسید ك گشود اعَباض به زباف مبوده فراموش بود بسته
 مػن بػا صػرب تػو نگفػتم: داد جػواب خونسػردی بػا عػامل ؟ کردی خطرناکی ك بزرگ کار عجب ؟ کنی
 بودـ داده تو به که را كعدهای آف من گفت عذرخواهی در از آمده خود به موسی ؟ نداری را بودف

 اـ بػػػػاره در ك مفرمػػػػا، اخػػػػذه مػػػػؤ شػػػػدـ بمرتکػػػػ فراموشػػػػی در از بدانچػػػػه مػػػػرا اینػػػػک ، کػػػػردـ   فرامػػػػوش
 .  مکن سختگّبی

 را کػػػودک آف عػػػامل مبودنػػػد برخػػػورد پسػػػری بػػػه راه بػػػْب در افتادنػػػد راه بػػػه شػػػده پیػػػاده کشػػػتی از سػػػپس
 کػار چػه ایػن گفػت انکػار در از ك کػرد، تغػّب اك بػر ك برفت موسی کف از اختیار هم باز.  بکشت

 کشتی جهت بی بود نرىبته خونی ك نشده مرتکب یتیجنا که را گناهی بی کودک ؟ کردی که بود
 مػػن مصػػاحبت در تػػوانی مبػػی تػػو نگفػػتم:  گفػػت دـك بػػار بػػرای عػػامل!  کػػردی بػػدی کػػار چػػه راسػػتی ؟
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 عػامل مفارقػت از عػذر آف بػا تػا بیػاكرد، کػه نداشػت عػذری موسػی دیگر بار این ؟ کنی کنَبؿ را خود
 خواسػت اجػازه بناچػار شػود، جػدا كی از کػه داد مبػی رضا دلش هیب دیگر سوی از ك کند جلوگّبی

 سػؤ نبینکػه باشد، اك با نکرده الی سؤ اك از که مادامی که معنا این به باشد، اك با موقت طور به تا
 از اگػر: مبػود اداء بیػاف ایػن بػه را خػود درخواست ك باشد یافته پایاف مصاحبتش مدت کرد را سـو اؿ
 .  باشم نداشته عذری دیگر کنم الی سؤ تو از بعد به این

 منتهػػا بػه گرسنگیشػاف چػوف ك رسػػیدند، ای قریػه بػه تػا دادنػػد ادامػه خػود راه بػه بػػاز ك کػرد، قبػوؿ عػامل
 نبْب در. زدند باز سر میهماف دك این پذیرفًب از آهنا ك خواستند طعامی قریه اهل از بود رسیده درجه
 آف بػػه شػػدف نزدیػػک از مػػردـ کػػه طػػوری بػػه بػػود، رىبػػًب فػػرك شػػرؼ در کػػه دیدنػػد را خرابػػی دیػػوار اكاف
 اال ما ك نکردند، پذیرائی ما از که اینها:  گفت موسی. کرد پا به را دیوار آف پس کردند، می پرهیز
 .  بودًن دستمزد آف به ؿبتاج ف

 جػدا تػو از ك گػوًن مػی برایػت کػردـ آنچػه تاءكیػل.  رسػیده فػرا تػو ك مػن فػراؽ اینک:  گفت عامل مرد
 کػار دریػا در آف بػا کػه بػود مسکْب عدهای ماؿ کردـ سوراخش دیدی که کشتی آف اما ، شـو می
 را کشػتیها دریػا سػوی آف از پادشػاهی چػوف ك آكردنػد می دست به را خود زندگی هزینه ك کردند می

 مػػی غبظػه چنػد از پػس اك كقتػی تػػا کػردـ سػوراخ را آف مػن ، گرفػت مػػی خػود بػرای ك کػرد مػی غصػب
 کشتی رسد

 . کند صرفنظر گرفتنش از ك ببیند بمعیو  را

 ك کفر با ماند می زنده اك اگر بودند، من مؤ مادرش ك پدر ك کافر خودش کشتم که پسر آف اما ك
 نبػػْب بػػه ك بػػود، دك آف حػػاؿ شػػامل خػػدا رضبػػت کػػرد، مػػی منحػػرؼ هػػم را مػػادر ك پػػدر خػػود طغیػػاف
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 صاغبَب فرزندی دهد، هبَبی فرزند دك آف به اك جای به خدا تا ، بکشم را اك تا داد دستور مرا جهت
 .  کشتم را اك جهت بدین ك مهربانَب خود خویشاف به ك

 هنفته گنجی آف زیر در ك بود شهر این اهل از یتیم فرزند دك ماؿ دیوار آف ، ساختم که دیواری اما ك
 خػػدا رضبػػت پػػدر صػػالح خػػاطر بػػه بػػود صػػاحل مػػردی دك، آف پػػدر چػػوف ك بػػود، دك آف بػػه متعلػػق بػػود،
 اسػػتوار دك آف بلػػوغ دكراف تػػا کػػه طػػوری بػػه بسػػاـز را دیػػوار تػػا فرمػػود امػػر مػػرا شػػد، دك آف حػػاؿ شػػامل
 افتػاد مػی بػّبكف گػنج کػردـ مبی را کار این اگر ك کنند، استخراج را آف تا باشد ؿبفوظ گنج ك دباند،

 . بردند می را آف مردـ ك

 بػود نبػاف هػم تػاكیلش ك بػود خػدا امػر بػه لکػهب ، نکػردـ خػود ناحیػه از کػردـ آنچػه من:  گفت آنگاه
 . شد جدا موسی از ك بگفت این:  گفتم برایت که

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ًطیذٙ چطٖ ٗٔي تٞسط ٗٞسی

 اؼبػوت ملػک: فرمػود کػه اسػت شػده ركایػت سػلم ك علیػه ا صػلی پیػامرب از عنػه ا رضی هریرة ابو از
: گفػت( پیػامرب) ،" کػن استجابت را پركردگارت دعوت: " گفت كا به ك آمد السالـ علیه موسی نزد

 ملػک: گفػت( پیػامرب) کرد، کور را چشمش ك زد ای ضربه اؼبوت ملک چشم به السالـ علیه موسی
 چشػمم ك نیسػت مػرگ خواهاف که ای فرستاده ای بنده به مرا: " گفت ك برگشت خداكند نزد اؼبوت

 ك برگرد اـ بنده به: " گفت اك به ك برگرداند اك به را چشمش خداكند: گفت( پیامرب) ،" کرد کور را
 پشػػػت را دسػػػتت پػػػس میخػػػواهی( دنیػػػوی) زنػػػدگی اگػػػر میخػػػواهی؟( دنیػػػوی) زنػػػدگی آیػػػا: بگػػػو اك بػػػه

". شػد خػواهی داده عمػر سػاؿ یػک مػو هر اندازه به برسد دستت که جایی هر تا ك بگذار گاكمیشی
 موسػػی ،"میآیػػد سػػراغت بػػه مػػرگ سػػپس: " گفػػت اؼبػػوت ملػػک ،"میشػػود؟ چػػه سػػپس: "گفػػت موسػػی
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 نزدیػػک مػػرا سػػنگ یػػک انػػداخًب فاصػػله انػدازه بػػه پركردگػػارا، میطلػػبم، را مػػرگ اآلف نبػػْب پػػس: " گفػت
 قػربش بودـ آقبا نزدیک اگر خدا، به قسم: " فرمود سلم ك علیه ا صلی پیامرب ،" دبّباف اؼبقدس بیت
 ". هست سرخ ریگ توده نزدیک ك راه جانب در که میدادـ نشاف مشا به را

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ كشصٛذاٙ یتیٖ رؼلش ثٚ اثی طبٓت سضی اهلل ػ٠ٜ

هنگامیکػػه جعفػػر بػػه شػػهادت رسػػید ، رسػػوؿ ا صػػلی ا علیػػه كسػػلم فرزنػػدانش را گرفػػت ، كگفػػت: 
صػلی ا  یکػی گفػت: مػن یػا رسػوؿ ا« چه کسی سرپرستی فرزنػداف جعفػر را بػه عهػده مػی گػّبد؟!»

علیػػه كسػػلم دیگػػری گفػػت : مػػن یػػا رسػػوؿ ا صػػلی ا علیػػه كسػػلم ، سػػومی گفػػت:من یػػا رسػػوؿ ا 
 صلی ا علیه كسلم ؛

 راكی می گوید: این سه نفر هریک از دیگری فقّب تر بود .

سػػبحاف ا ، از رقابػػت ایػػن افػػراد درحػػالی کػػه فقػػّب بودنػػد تعجػػب مکػػن ، زیػػرا بػػه خػػاطر مهػػر كؿببػػت 
 )پدر فقرا( نامید.« ابواؼبساکْب»عفر به امت اسالمی رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم اك را ج
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 ثیب دٝ ١٘سش داسٕ یٌی سا تٞ ثِیش!

به مهػاجرین كانصػار نگػاه کػن ، سبػاـ هجػرت هػا در تػاریخ بػاخوف ریػزی اقبػاـ گرفتػه اسػت ، مگػر یػک 
هجرت کردند مرد انصاری نزد مهاجر می آید كمی گوید: بیا تػا هجرت ؛ كقتیکه مهاجرین نزد انصار 
 باهم خانه ، غذا كلباس را تقسیم کنیم.
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كصػػحابی دیگػػری بػػه اسػػم سػػعد بػػرای عبػػدالرضبن بػػن عػػوؼ گفػػت: مػػن دك نبسػػر داـر یکػػی را طػػالؽ 
 میدهم تو آنرا زیر نکاح خود در بیار|منبا: کتاب کالـ من القلب.
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 «حجبة ثٚ ٜٗزس»تبٙ ربٓتداس

مػا »در غزكه ی بدر رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم نقشه ی را برای جنگ می کشػد ، كمػی فرمایػد: 
حبػػػاب بػػػن منػػػذر « اینجػػػا موضػػػا میگػػػّبًن ، اینجػػػا خػػػواهیم جنگیػػػد كایػػػن چنػػػْب كآنچنػػػْب خػػػواهیم کػػػرد

 تورا در آف قرار داده ، یا خطاب به رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم گفت: آیا این موضا است که ا
 جنگ كنظریه تاکتیک است؟!

 «.لبّب ، این جنگ نظریه كتاکتیک است»رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم فرمود:

گفت: یارسوؿ ا ! این جا جای موضا گّبی نیست ، دستور بػده مػردـ حرکػت کننػد ، كبػه نزدیػک 
سػپس چػاه هػای دیگػر را پػر كنػا پدیػد کنػیم ، یػک ترین چاه به مشرکاف بػركًن ، كآقبػا موضػا بگػّبًن ، 

حػػػوض هػػػم بػػػر سػػػر آف چػػػاه بسػػػازًن ، كآنػػػرا پػػػر از آب بسػػػازًن ، سػػػپس بػػػا آنػػػاف جبنگػػػیم مػػػا آب بػػػرای 
رسػوؿ ا  -چوف حوض پػر از آب درجهػت مسػلماناف اسػت ، -نوشیدف آب دارًن ، كآهنا ندارند ، 

 : رأی درست را پیشنهاد دادی.صلی ا علیه كسلم رأی اك را می پذیرد كمیفرماید
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 ای سسّٞ اهلل! ٗٚ اسالٕ آٝسدٕ....

نعیم بن مسعود که در اثنای غزكه احزاب مسلماف میشود ، اك می گوید: ای رسوؿ ا صلی ا علیه 
ی ، كسلم من اسالـ آكردـ ، رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم فرمػود: ای نعػیم! تػو شخصػی از مػا هسػت
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پس دمشناف بّبكف ما را پرا گنده ساز ، این مرد هم رفت ، كبا نّبنگ میانه ی یهود كکفار را به هم زد 
، آیا میدانید ، نتیجه ی این کار چه شد؟ ، پّبكزی مسلماناف به خاطر مسؤلیت پذیری كمثبت گرائی 

 یک نفر.

 ًیست ٠ً ربٙ خٞد سا ث٠ ٗب ثلشٝضذ؟!

رکْب رسػػػوؿ ا صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم را احاطػػػه کػػػرده بودنػػػد فرمػػػود:  درجنػػػگ احػػػد كقتػػػی کفػػػار ، كمشػػػ
کیسػػت کػػه جػػاف خػػود را بػػه مػػا بفركشػػد؟!  پػػنج نفػػر از انصػػار کػػه نبگػػی جػػواف بودنػػد ، بلنػػد شػػدند 
كگفتند: ما جاف خود را فدایت می کنیم ، یکػی پػس از دیگػری در دفػاع از رسػوؿ ا صػلی ا علیػه 

ت به یزید بن سکن رسید ، اك در دفاع از رسوؿ ا صػلی ا علیػه كسػلم كسلم کشته شدند ، تا نوب
ماناف آمدند ، كمشرکْب را از  جنگید ، تا به شدت زطبی شد ، كبر زمْب افتاد ، سپس گركهی از مسل

 كبر اك دكر کردند اك به صورت بر زمْب افتاده بود.گرد

ركی زمػْب اسػت ، فریػاد میزنػد كمیفرمایػد: سػػر رسػوؿ ا صػلی ا علیػه كسػلم میبینػد کػه صػورت یزیػد 
یزید را از ركی خاک بلند کنید ، رسوؿ ا صلی ا علیػه كسػلم بػر زمػْب زانػو مػی زنػد ، سػر اك را از 
ركی زمػػػػْب بػػػػر مػػػػی دارد ، كركی پػػػػایش مػػػػی گػػػػذارد سػػػػپس دسػػػػتش را بػػػػه آظبػػػػاف بلنػػػػد مػػػػی کنػػػػد كمػػػػی  

–ی ، ا انی اشهد انػی راض عػن یزیػد بػن السػکن اللهم انی اشهد اف یزید بن السکن قد كف»گوید:
 «-(ِّٓ/ّدالئل النبوة)

کػه   )باراؽبی: من گواهی می دهم ، که یزید بن سکن به عهدش كفا کرد ، بػار اؽبػی مػن گػواهی میػدهم
 من از یزید بن سکن راضی هستم(.
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 كشغت احتالٕ ضذٙ سا ٛذاضتٖ!!!!
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انگػی كانبیػت دادف بػه كقػت ، توسػط سػیدنا ابػوبکر نظػر کػن ، کػه مػی گویػد: خواننده گرامػی ، بػه مرد
)زیرا فرصت خوابیدف نداشت( هیچگاه کاری اقبػاـ نػداده اـ  هیب كقت طوری لبوابیدـ که احتالـ شـو

 ، که غافل شـو ، كچوف من بر راه قرار داـر گمراه نشدـ.

 ای سؼذ! ثٞی ث٢طت ث٠ ٗطبٖٗ ٗیشسذ!

ضر نظر کن ، که خباطر مسافرت نتوانست ، با رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم در به سیدنا انس بن ن
غػػػزكه بػػػدر شػػػرکت کنػػػد ، اك گفػػػت: ای رسػػػوؿ ا ! مػػػن در غػػػزكه بػػػدر شػػػرکت نداشػػػتم ، در لبسػػػتْب 
جنگی که با مشرکْب داشتی ، به ا سوگند اگر ا مرا در جنگ با مشرکْب قرار دهد ا خواهد دید  

 یکنم.که چه م

در غزكه احد مسلماناف عقب نشینی کردند ، اكگفت:باراؽبی! من از این کار مسلمْب نزد تػو معػذرت 
خػػواهی میکػػنم ، كخػػود را از ایػػن کػػار مشػػرکْب ، بػػری  كبیػػزار میػػدامن ، ایػػن را گفتػػه كبػػا مششػػّبش جلػػو 

ه پركردگار انس رفت ، سعد بن معاذ با اك ركبه رك شد ، به اك گفت: ای سعد! این هبشت است ، ب
 سوگند ، من بوی آنرا استشماـ می کنم.

سعد بن معاذ گفت: من نتوانستم کار اكرا بکنم ، اك در آف ركز به شػهادت رسػید ، مػا آنػركز هشػتاد 
كچند ضربه ی مششّب كنیزه كتّب بر بدف اك مشاهده کردًن ، مشرکاف اكرا مثله کرده بودند كخػواهرش از 

ی مبػود ، ا ایػن آیػه را نػازؿ مبودیدرمیػاف مؤمنػاف مردانػی هسػتند کػه بػا ا سر انگشػتانش اكرا شناسػائ
راسػػت بػػػوده انػػػد درپیمػػػانی کػػػه بػػػا اكبسػػػته انػػػد ، برخػػی پیمػػػاف خػػػود را بػػػه سػػػر بػػػرده انػػػد كبرخػػػی نیػػػز در 

 [.ِّانتظارند آناف هیب گونه تغیّب ك تبدیلی در عهد كپیماف خود نداده اند{]احزاب/
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 سبّ( دس كتح هسطٜطٜی08٠ضشًت اثٞایٞة اٛػبسی ٗشدی)
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سػػالگی بػػرای  َٖابػو ایػػوب انصػاری یکػػی از دیگػػری از شػّب مػػرداف سػلف صػػاحل ، میباشػػد ، در سػن 
فتح قسطنطنیه ، نبراه سپاه مسلماناف رهسپار شد كبه آناف گفت:مرا هم بػا خػود بربیػد ، درجػواب بػه 

نػػػداری شػػػرکت در جنػػػگ از تػػػو گذشػػػته اسػػػت ، اك گفػػػت: ا  اك گفتنػػػد ، توانػػػائی كاسػػػتطاعت آف را
 [.ُْمیفرمایدیبه سوی جهاد حرکت کنید، سبکبار یاسنگْب بار{]توبه/

سػػبحانه ا چنػػْب مردانػػی هػػم بودنػػد.]كنیز نباننػػد اك فػػرد دیگػػری نیػػز اسػػت بػػه اسػػم ؿبمػػد فاتح)ؿبمػػد 
 د فتح کرد([سالگی قسطنطنیه را که شهری پر نفوذی بو  ِّفاتح نیز در سن 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اٝ ثشادسٕ است ٠ٛ تٞ!

ركز غزكه بدر که مصعب بن عمّب نبراه مسلمْب بود ، برادرش با لشکر کفار خارج شػده بػود ، بػرادر  
کػػافرش در جنػػگ اسػػّب شػػد مصػػعب بػػن عمػػّب از جلػػوی اسػػرا رد شػػد ، صػػحابی ی کػػه بػػرادرش را بػػا 

 کرد.طناب بسته بود اك را دید طناب را شل  

!میدانی؟مصعب در برابر این کار اك چه كاکنشی از خود نشاف خواهد داد؟ به این صحابی  پس برادـر
بنگػر کػه درس را خػوب یػاد گرفتػه ، كفهمیػده اسػت ؛ اك بػه سػیدنا مصػعب انصػاری گفػت: اكرا ؿبکػم 

 ببند ، چوف مادرش ثورسبند است كدر مقابل اك ماؿ بسیار زیاد به تو دهد.

فارش تو برای من این است؟مصػعب گفػت: بلػه ، اك بػرادر مػن اسػت نػه تػو!.اك بػرادـر اسّب گفت: س
 است ! برادر دینی كعقیدتی اـ ! اك دانست که رابطه ی برادری از رابطه ی نسب كاالتر است. 
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 طت پیبٗجشغحبث٠ ، ًِ

دؿ اصػػحابش آزمػػایش کنػػد ،  عمػػر در عهػػد خالفػػتش مػػی خواسػػت بػػرادری كدكسػػتی خبػػاطر ا را در
چوف میخواست ببیند که آیا کشت رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم میػوه هػم میدهػد؟ صػحابه بػه گونػه 

 ی بودند که گویی رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم درمیانشاف است.

 َََُدرهػػم داد كگفػػت: نػػزد ابوعبیػػده جػػراح بػػرك كبگػػو امػػّب اؼبػػؤمنْب ایػػن  َََُركزی بػػه خػػادمش 
رهم را به تو داده است ، هرکار میخواهی با آف اقباـ بده. بػه اكگفػت: كقتػی بػه اك دادی چنػد غبظػه د

 در آقبا دباف كببْب چه می کند.

 َٓخػادـ دسػتور عمػػر را اجػرا مػػی کنػد كمػی بینػػد کػه ابوعبیػػده کػل مػاؿ را تقسػػیم میکنػد بػػه ایػن یکػػی 
ن جا صدقه كآقبا صدقه كتا مبلغ سباـ می درهم میدهد ، ای ََُدرهم صدقه می دهد به آف دیگراف 

 شود .

 خادـ نزد امّب اؼبومنْب بر می گردد كهرچه دیده است بیاف میکند.

بار دیگر عمػر رضػی ا عنػه مبلغػی را بػه خػادـ مػی دهػد ك اك را بػه سػوی معػاذبن جبػل مػی فرسػتد ، 
 را اقباـ میدهد.خادـ آف مبلغ را می برد كمی بیند که این هم مثل ابوعبیده نباف کار 

درمرحله ی سـو اكرا به سوی سعد ابن ابی كقاص می فرستد ، كقتی آف مبلغ را می دهد این هم مثل 
 ابوعبیده كمعاذبن جبل نباف کار را اقباـ میدهد كسباـ مبلغ را صدقه می کند.

كیکػدیگر را در آف هنگاـ عمر رضی ا عنه می خنػدد كمػی فرمایػد: اغبمػد ، ایػن هػا بػاهم برادرنػد 
یاری كکمک می کنند. اغبمد اصحاب ؿبمد مثل گذشته مانده هیب گونه تغیػّبی در آنػاف بػه كجػود 
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نیامػػده اسػػت.نبه بػػر یػػک چیػػز اتفػػاؽ دارنػػد: ؿببػػت خبػػاطر ا كاخػػوت كبػػرادی خبػػاطر ا|کػػالـ مػػن 
 .َُٖالقلب صفحه
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إ سا پیذا ًٜیذ ١ٝشدٝ سا یي ربی دكنٚ  دسثیٚ ض٢ذا ػ٘شٝثٚ ر٘ٞح ٝػجذاهلل ثٚ حش

 ًٜیذ

در غزكه احد مسلماناف بعد از آف پّبكزی که به دست آكردند خباطر کوتاهی شکست خوردند كهفتاد 
نفر شهید شد ، یکی از آهنا ضبزه عمو كبرادر شّبی پیامرب بود. مسلماناف خباطر سر پیچی از دستور 

ی شدند كمتحمل شکست شػدند .دنػداف ربػاعی رسػوؿ ا رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم شدیدا زطب
ساؿ بود سبامی صحابه در آف  ٕٓصلی ا علیه كسلم شکست سرش زطبی شد ، درحالیکه عمرش 

غبظه خسته كغمگْب بودند كدر پریشانی قرار داشتند ، با این حاؿ ؾببػور بودنػد کػه شػهدا را هػم دفػن  
 کنند .

ستور داده که دك نفره آهنا را دفن کنند . اصحاب بسیار خسته بودند رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم د
كخبػػػاطر شػػػهادت نبرزمػػػاف خػػػود بسػػػیار ناراحػػػت بودنػػػد ، كبػػػا نبػػػاف حػػػاؿ شػػػهدا را دفػػػن مػػػی کردنػػػد . 
هنگػػامی کػػه مشػػغوؿ کفػػن كدفػػن شػػهدا بودنػػد ناگػػاه رسػػوؿ ا صػػلی ا علیػػه كسػػلم نػػدا زد کػػه دسػػت 

علت؟! بگذارید دفن کنیم چوف خسته هستیم تا زكد تر به خانه هايبػاف  نگه دارید ، پرسیدند: به چه
 بر گردًن علتش چیست؟!

 «.دربْب شهدا عمركبن صبوح كعبدا بن حراـ را پیدا کنید»رسوؿ ا فرمود: 

 سواؿ کردند به چه علت؟
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ی فرمػػػػػػود:  آف دك را بػػػػػػا هػػػػػػم دفػػػػػػن کنیػػػػػػد زیػػػػػػرا در دنیػػػػػػا بػػػػػػا نبػػػػػػدیگر دكسػػػػػػت بودنػػػػػػد| طبقػػػػػػات کػػػػػػرب 
 .َُٔصفحهّجلد
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 ای ًبش ثیست سبّ پیص ٗی ٗشدٕ ، ٝتشا خٞٙ آٓٞد ٛ٘ی دیذٕ....

در زماف خالفت خلیفه ی چهاـر ؛ علی رضی ا عنه دك گركه مسػلماف در مقابػل هػم قػرار گرفتنػد ،  
 عنه.که در یک لشکرعلی رضی ا عنه قرار داشت كدر لشکر دیگر زبّب بن عواـ رضی ا 

علی رضی ا عنه نزد زبّب رضی ا عنه تشریف می آكرد كمیفرماید: یادت هست ركزی که رسوؿ ا 
صػػلی ا علیػػه كسػػػلم بػػه توفرمػػػود: ای زبػػّب آیػػػا علػػی را دكسػػػت داری؟! در جػػوابش گفتػػػی: بلػػه؛ بعػػػدا 

نید فرمػود: مػن آنػرا فرمود: به زكدی در مقابلش قرار می گّبی كبا اك می جنگی ، زبػّب كقتػی ایػن را شػ
فراموش کرده بودـ كبعد از این هرگز با تولبواهم جنگید ، از آقبا برگشت ، قصد ترک میداف جنگ را 
داشػػت كبػػه خطػػای خػػودش پػػی برد.امػػا یهودیػػاف دریػػن غبظػػه از فرصػػت اسػػتفاده کردنػػد كخواسػػتند فتنػػه 

اكس كخػزرج تػا مػدت طػوالنی ادامػه درمیاف مسلمْب دباند،آنرا بْب آهنا شعله كر کردند چناف کػه دربػْب 
داشت. آناف در این کار موفق بودند كاز فرصت استفاده کردند كزبّب را بػه شػهادت رسػانیدند كجنػگ 

 شركع شد كفتنه شعله كر شد .

نبچنػػاف در میػػاف لشػػکریاف زبػػّب رضػػی ا عنػػه طلحػػه رضػػی ا عنػػه تشػػریف داشػػت ، کػػه اك را هػػم بػػه 
رضی ا عنه این حالت را دیػد طلحػه را بػه خػود نزدیػک کػرد كگریػه کػرد شهادت رسانیدند كقتی علی 

كفرمود:کاش بیست سػاؿ پػیش از دنیػا رحلػت مػی کػردـ ، ای ابوؿبمد)ابوطلحػه( تػو نػزدـ بسػیار عزیػز 
كؿبػػَـب هسػػتی ، ا تػػورا عػػزت كسػػرافزاری عطػػا کنػػد کػػه مػػن تػػو را خػػوف آلػػود مػػی بیػػنم . از ا طلػػب 

ا از گركهی قرار دهد که در این آیه فرموده استیکینه ای را که درسینه های آناف میکنم که من كتو ر 



 (41)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

[.|کػالـ مػن ْٕاست ، بّبكف کشیم ، برادرانه بر زبت ها رك به ركی هػم نشسػته اند{]سػوره حجػر/
 .َُٗالقلب صفحه 
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 «ثشادساٙ ٗب ثبالی ٗب تزبٝص ًشدٛذ»داستبٙ

ه توجه کنید ، که چه قدر به اخوت كبرادری بػْب یکػدیگر انبیػت مػی دادنػد . عزیزامن به زندگی صحاب
اگػػر میخواهیػػد بػػه خػػوبی متوجػػه شػػوید بػػه علػػی رضػػی ا عنػػه نگػػاه کنیػػد: كقتػػی یػػارانش از اك در مػػورد 
 لشکر زبّب كطلحه )که در مقابل اك می جنگیدند(پرسیدند که آیا کافر هستند درجواب فرمود:خّب!.

 آیا منافق هستند؟! فرمود: خّب!. سواؿ کردند:

سواؿ کردند: پس که هستند؟! فرمود: برادراف ما هستند که برعلیه ما جنگ كذباكز مبودند.|کالـ من 
 .َُٕالقلب صفحه 
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 كالٛی اص ا١ْ ث٢طت است.....

صی از اهل هبشت رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم ركزی در مسجد نشسته بود ، فرمود: ها االف شخ
([ در آف هنگػػاـ شخصػػی كارد میشػػود کػػه یػػاراف اك را چنػػداف مبػػی ُّّ/ّبػػر مشػػا كارد میشػػود]اضبد )

االف شخصػی از اهػل »شناسند. ركز نیز بعد رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم نبػْب سػخن را مػی گویػد:
 كنبْب شخص كارد میشود.« هبشت بر مشا كارد میشود



 (41)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

شػػخص مػػی ركد كمػػی گویػػد: آیػػا مػػرا پػػیش خػػود مهمػػاف میکنػػی؟! ای بػػرادر! عبػػدا بػػن عمػػر نػػزد ایػػن 
)یکػػی از عػػادات خػػوب عػػرب ایػػن بػػود کػػه: اسػػالـ بػػر آف تاکیػػد مبػػود ایػػن بػػود کػػه اگػػر کسػػی نزدشػػاف 
مهماف می شد تا سه ركزی از اك سواؿ مبی کردند که نیازت چیست كچه میخواهی كبعػد از اف از اك 

ركز حق مهماف است( عبدا بن عمر سه شب نزدش می مانػد ، اكرا  سواؿ می کردند ؛ چوف تا سه
شخصی عادی می بیند که فرائض خود را نبػراه کمػی نوافػل اقبػاـ میدهػد كدر عبػادات خػود هػم میانػه 
رك مػػػی باشػػػد . چػػػه دلیلػػػی دارد کػػػه رسػػػوؿ ا صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم اك را در دنیػػػا بشػػػارت بػػػه جنػػػت 

 میدهد.

! چه میکنی؟! که رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم درمورد تو فرمود:سواؿ می کند: براد این شخص »ـر
 «از اهل هبشت است؟!

آف مػػرد گفػػت: درحػػالی مػػی خػػواب کػػه نسػػبت بػػه هػػیب شػػخص مسػػلمانی در دمل کینػػه كعػػداكت كجػػود 
 ندارد.|مسند اضبد.
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 كشدا یٌذیِش سا سشصٛص ًٜیٖ..

گفػػت: فػػردا بیػػا تػػا یکػػدیگر را سػػرزنش کنػػیم . گفػػت: خػػّب بیػػا تػػا   -ه ارضبػػ–شخصػػی بػػه ابػػن ظبػػاک 
 .ُُّیکدیگر را ببخشاییم.|کالـ من القلب صفحه 
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 سخٜبٛت ت٘بٕ ضذ ای ػتج٠؟!حبال سخٜبٙ ٗٚ سا ُٞش ٗیٌٜی؟!

یامرب جر كحبث کرد. اكخیلی باری عتبه بن ربیعه)ابوالولید( نزد رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم آمد كبا پ
زیاده ركی کرد كنسبت به پیامرب زباف درازی کرد ، رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم به اك چیػزی نگفػت 

آیػػا سػػخنانت سبػػاـ شػػد ای ابوكلیػػد؟!(  «)أفرغػػت یػػا ابػػا الولیػػد؟»تػػا سػػخنش سبػػاـ شػػد ، بعػػد بػػه اك فرمػػود
کنوف بػه سػخنامن گػوش میکنػی؟!|در منثػور آیا ا «)فهل تسمعنی االف؟»گفت: بله سپس به اك فرمود:

 .ّٖٓصفحه ٓجلد
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 ای سسّٞ اهلل؟! آیب ٗب حن ٛیستیٖ؟!

: به شخصی مانند عمر پسر خطاب نگاه کن! ركزی که اسػالـ آكرد نػه ده سػاؿ بعػد از اسػالـ -عزیـز
لی ا علیه كسلم آیا ما نزد رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم رفت ، كگفت: ای رسوؿ ا ص -آكردنش

برحػق نیسػتیم؟! رسػوؿ ا صػلی ا علیػػه كسػلم فرمود:بلػه . گفػت : آیػػا دمشنػاف كکفػار باطػل نیسػػتند؟ 
رسوؿ ا فرمود: بله! گفت: پس چرا ـبفی کاری؟! رسػوؿ ا فرمػود: چکػار کنػیم ای عمػر؟! گفػت: 

ا صػلی ا علیػه كسػلم اك را فػاركؽ  خارج شوًن كدعوت خود را آشػکار کنػیم ، بػه نبػْب دلیػل رسػوؿ
 نامید ، چوف بْب حق كباطل فرؽ كجدائی قرار دارد؟!.|کالـ من القلب.
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 داستبٙ سكتٚ ػ٘ش سضی اهلل ػ٠ٜ ث٠ هذس ضشیق

عبػػدا بػػن مسػػعود رضػػی ا عنػػه میفرمایػػد: از زمػػانی کػػه عمػػر رضػػی ا عنػػه اسػػالـ آكرد مػػا در عػػزت 
لندی زندگی می کردًن . ركزی که عمر رضی ا عنه برای فتح مقدس رفت ؛ ابن جراح رضی ا كسرب
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عنػه كغالمػػش نبػػراهش بػػود ، آهنػػا بػه نوبػػت سػػوار شػػَب مػػی شػػدند ، كقتػی کػػه نوبػػت غػػالـ رسػػید كعمػػر 
رضػػػی ا عنػػػه پػػػایْب آمػػػد ، کنػػػار حػػػوض آبػػػی رفػػػت كخػػػم شػػػد تػػػا از آف بنوشػػػد. ابوعبیػػػده بػػػن جػػػراح  

لوی مردـ این کار را نکن ، مردـ منتظر مشا هستند تاکلیدها را بػه مشػا ربویػل  دهنػدك... مشػا گفت:ج
با لباسهای گلی بر آناف كارد میشوی !عمر رضی ا عنه جواب داد: ای ابوعبیده! اگر کسػی غػّب از 

 بودًن... تو این صبله را می گفت: می دانستم با اك چکار کنم ، ای ابوعبیده! ما ذلیل ترین مردـ

گفت: ما ذلیل ترین مردـ بودـ كا ما را بػه اسػالـ عػزت داد كاگػر عػزت را درغػّب ازاسػالـ جبػوًن ، ا 
 ما را خوار كذلیل می گرداند.
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 «آیب ٗٚ صٛذٟ ثبضٖ ٝدس دیٚ ٛوػبٙ پیذا ضٞد؟»داستبٙ

الـ مرتد شدند می بینیم.گركهی گفتند: سیدنا ابوبکر رضی ا عنه را درجنگ ردت که گركهی از اس
چػػه اشػػکالی دارد اگػػر مػػا قسػػمتی از امػػور شػػرع را قطػػا کنػػیم كایػػن گػػركه را از زکػػات كجزیػػه ای کػػه مػػی 

 دهند معاؼ کنیم.

عمر گفت: این اجازه را به آهنا بدهیم . درین غبظه ابوبکر می خركشد كمی گوید: حتی تو ای عمر! 
: آیػػػا در دیػػػن نقصػػػاف پیػػػدا شػػػود درحالیکػػػه مػػػن زنػػػده باشػػػم؟! آیػػػا بعػػػد باچشػػػمانی اشػػػکبار مػػػی گویػػػد

درجاهلیت جبار كقدرسبند كدراسالـ خوار كذلیلی ای عمر؟! قسم به ا اگػر اینهػا زانػو بندشػَبی راکػه 
در زماف رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم می دادند كاالف از دادف آف سرپیچی کنند مػن بػا آهنػا خػواهم 

 جنگید.
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 صٙ ٝچِِٞٛی تشثی٠ اٝالد!

سػاله اسػت ، كفرزنػدش عبػدا  َٖبه زندگی اظباء بنػت ابػوبکر ، ایػن زف بزرگػوار نگػاه کػن: اظبػاءزنی 
بن زبّب با حجاج می جنگد. اكرا به قتل رساند كسه ركز جسدش را درمکه آكیزاف کرد ، نبػه ی مػردـ 

خػػواهش کنػػد جسػػد فرزنػػدش را پػػایْب آكرد ، امػػا از عػػزت بػػی منتظػػر بودنػػد تػػا اظبػػاء نػػزد اك بػػركد كاز اك 
نظػػّب ایػػن زف حػػّبت زده شػػدند ، بػػه نبػػْب دلیػػل حجػػاج بسػػیار خشػػمگْب شػػد كنػػزد اظبػػاء رفػػت كاز اك 
پرسید:آیا دیدی با فرزندت چکار کرده اـ؟! درجوابش با هنایت درایت كحکمت گفت: میبینم که تو 

 ا خراب کرده است.دنیایش را خراب کرده ای كاك آخرتت ر 
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 اص  ظٖٔ ادیبٙ ث٠ ػذّ اسالٕ

! به شخصی چوف ربیا بن عامر که سفّب مسلماناف جهػت معرفػی دیػن ا بػود بنگػر!.  برادر كخواهـر
پادشاه ایػراف گفػت: ایػن شػخص از اعػراب بادیػه نشػْب اسػت كچشػمانش را بػه دكچیػز خػّبه مػی کػنم: 

رش هػا تػػا دؿ صػحرا مػػی گسػػَبامن تػا بدانػػد کػه مػػا افػراد ثركسبنػػدی هسػػتیم ك در طػال كامػػواؿ را بػر ركی فػػ
 امتداد فرش ها تا کنار عرشم کنیزکانی را می نشامن.

منظػوراین  -ربیا بن عامر آمد كبانیزه اش از میانشاف رد شد ، تا آقبا که فرش های شػاف را خػراب کػرد
رسػید بػاعزت كسػربلندی مانػده -ر كذلیل شػده بػودکه خوا-تا این که به رستم -کارشاف را دریافته بود

بود.رسػػػتم گفػػػت: بػػػرای چػػػه بػػػه اینجػػػا آمػػػده ای؟! گفػػػت: فرسػػػتادگاف ا ائػػػیم تػػػا بنػػػدگانرا از عبػػػادت 
كبنػػدگی بػػه سػػوی عبػػادت كبنػػدگی ا كاز تنگػػی دنیػػا بػػه كسػػعت دنیػػا كآخػػرت كازظلػػم ادیػػاف بػػه عػػدؿ 

 اسالـ رهنموف سازًن.
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 (45)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 )اص ٗؼتػٖ ث٠ سَ سٕٝ.......(ٗؼتػ٘ب ث٠ دادٕ ثشس! ٝا

ایػػػن زف مسػػػػلماف را ببػػػْب کػػػػه سػػػػربازی ركمػػػی در بػػػػازار بػػػػه اكسػػػیلی زد ك اك فریػػػػاد زد: كا معتصػػػػما!)ای 
متعصػػم بػػه دادـ بػػرس( معتصػػم نامػػه ی بػػه رـك فرسػػتاد كنوشػػت: از معصػػتم بػػه سػػػگ رـك ، آف زف را 

 ا می فرستم که ابتدای آف نزد تو كآخرش نزد من باشد!.باعزت كکرامت نزدـ بفرست كگرنه لشکری ر 
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 دس رٞاٛی ػجبدت ٌٛشدٕ!!!

یکی از سلف می گوید:ركزی پّب مردی را دیػدـ کػه بػه مسػجد مػی ركد در اطػرافش چنػد جػواف بػود ، 
كنػػدامت  بػػه جوانػػاف نگػػاهی کػػرد كبػػه گریػػه افتیػػد ، پرسػػیدـ عمػػو جػػاف! چػػرا گریػػه مػػی کنػػی؟! باحسػػرت

كدرد گفت: خود را به مباز خواندف عادت ندادـ مگر درپّبی ، كاالف که به جواناف نگاه کردـ گریستم 
بػػر ایػػن کػػه عمػػـر را ضػػایا کػػردـ كتػػا بػػه حػػاؿ مبػػاز لبوانػػدـ ، خوشػػا بػػه حػػاؿ ایػػن جوانػػاف! .|کػػالـ مػػن 

 القلب.
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 ای سؼذ خٞضب ث٠ سؼبدتت....

سػػالگی كفػػات مبػػود ، امػػا رسػػوؿ ا صػػلی ا علیػػه  ّٕسػػالگی اسػػالـ آكرد كدرَّسػػعد بػػن معػػاذ در 
[)عػرش ا بػرای ِٓٗٔصػحیح مسػلم«]اهتزعرش الرضبن ؼبوت سعد بػن معػاذ»كسلم درمورد اك فرمود:

اف »مػػػرگ سػػػعد تکػػػاف خػػػورد( جنػػػازه اش خیلػػػی سػػػبک بػػػود كرسػػػوؿ ا صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم فرمػػػود:
 [)فرشتگاف جنازه اش را ضبل می کردند.(ّْٖٗ]سنن الَبمذی«اؼبالئکة کانت ربمله

 ای سعد! خوشا به سعادت! درین هفت ساؿ چه کاری کردی که به این مقاـ رسیدی؟!« 
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 ًتبة ٝچِِٞٛی صح٘بت اٝ 088اٗبٕ ٛٞٝی ٗؤٓق 

سػػالگی كفػػات مبػػود كبػػػه خػػاطر مشػػغولیت بػػه علػػػم ازدكاج  َْامػػاـ نػػوكی مؤلػػف ریػػاض الصػػػاغبْب در 
 کتاب سبحاف ا.  ََٓ، اما ایا میدانی که چقدر کتاب نوشت؟! ننمود 

تا زمانی که از فرط خستگی بر زمْب مبی افتادـ مبی »آیا کیفیت خوردف اماـ نوكی را میدانی؟! گوید: 
چػوف كقتػػی بػػرای اسػَباحت نداشػػت ،گػػاهی اكقػات کػػه مػػادرش غػذا را هتیػػه مػػی « خػوردـ كمبػػی نوشػػیدـ

اماده است.میفرماید: مشغوؿ علم هستم ،مادرش مػی امػد كبػه اك غػذا نػی  مبود برایش می گفت: غذا
داد كلی خود اماـ متوجه مبی شد كدر كقت اذاف صبح از علم فارغ می شد به مادرش می گفت: غذا 
بیػػاكر ، مػػادرش مػػی گفػػت: فرزنػػدـ! بػػه تػػو غػػذا دادـ اك مػػی گفػػت: متوجػػه نشػػدـ چػػوف مشػػغوؿ علػػم 

 .ُٕٓبودـ.|کالـ من القلب صفحه
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 ثی ١ٞش ضذٙ اٗبٕ اثٞیٞسق دس آخشیٚ ٓحظبت ػ٘شش.....

شػػػاگرد امػػػاـ ابوحنیفػػػه رضبػػػه ا در آخػػػرین غبظػػػات زنػػػدگیش  -رضبػػػه ا-فقیػػػه بزرگػػػوار امػػػاـ ابویوسػػػف
چندین بار بی هوش شد كباز به هوش امد ، درنباف غبظات برای شاگردش گفت: بیا تا باهم درمورد 

ی گفتگػػػػو مبػػػػاییم: آیػػػػا هبَباسػػػػت انسػػػػاف سػػػػواره حػػػػج را اقبػػػػاـ دهػػػػد یػػػػا پیػػػػاده؟! شػػػػاگردش مػػػػی  مسػػػػأله ا
گویػػد:االف كقػػت سػػؤاؿ نیسػػت)مشا در آخػػرین غبظػػات زنػػدگی قػػرار داریػػد( بػػا جدیػػد بػػه اك مػػی گویػػد: 
قسم به ا اگر غبظه ی از عمـر باقی دباند که بتوامن در آف غبظه به مسلمانی درمسائل دینش کمک  

 ، آیا این کار را می کنم؟!کنم 
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 ثب ایٚ اِٛطتٖ دٝ ١ضاس ًتبة ٛٞضتٖ.......

حافظ كؿبدث مػی گویػد: مػن بػا ایػن انگشػتم دك هػزار جلػد   -رضبه ا-عامل بزرگوار ابن رجب اغبنبلی
 کتاب نوشتم.

ركز نػػه کتػػاب بػػوده  بعػػد از مػػرگش سبػػاـ تألیفػػاتش را بػػر ایػػاـ عمػػرش تقسػػیم کردنػػد دیدنػػد کػػه سػػهم هػػر
 است.

سػػبحاف ا! اینهػػا چػػه کسػػانی بودنػػد؟! اینهػػا مردانػػی بودنػػد کػػه مػػی خواسػػتند امتػػی را کػػه بسػػازند کػػه 
 .ُٕٔساؿ رهربی جهاف را به دست گرفته بودند.|کالـ من القلب صفحه ََُّتا
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 دػبی اٗبٕ اح٘ذ ثشای یي دٝصد

فالسفه در رابطه با قرآف سخنی گفتند که برای شریعت قابل قبػوؿ نبػود ، در زماف اماـ اضبد رضبه ا 
سخن تاجایی ادامه یافت که بعضػی از مػردـ آنػرا پذیرفتنػد.اما امػاـ اضبػد در مقابػل اینهػا قرارگرفػت كاز 
عقیده ما در رابطه با ایات قرآف دفاع کرد كگركهی از صػاحباف نظػر دیگػر درمقابػل اكقػرار گرفتنػد ك اك 

عػػامل فتػػوی قتػػل اكرا  َٕكادار مػػی کردنػػد تػػا از حػػرؼ خػػود برگردد]برخػػی از کتػػب نقػػل کردنػػد کػػه: را 
دادند[ ، درحالی که اك برعقیده ی خود اسػتوار بػود. ایػن حقیقتػی اسػت اشػکار كمسػأله ی اسػت کػه 

 سباـ شده.

ی ترسػم ، مػن از فتنػه ی زنػداف مبػ»خباطر ـبالفت كثبات بػر عقیػده كمػنهج بػه زنػداف رفػت كمػی گفػت:
زیػػرا خانػػه ی مػػن كزنػػداف مػػن مثػػل هػػم اسػػت از فتنػػه ی قتػػل هػػم مبیَبسػػم زیػػرا شػػهادت ؿبسػػوب میشػػود 

 «فقط از فتنه ی شالؽ می ترسم
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اكرا آكردند تا شالؽ بزنند چهره اش از ترس تغیّب کرد كخیلی ترسیده بود ، هنگاـ رفًب به كسط میداف 
را درچهػػػره امػػػاـ اضبػػػد مشػػػاهده کػػػرد بػػػه نبػػػْب دلیػػػل بػػػه ، دزد مشػػػهوری بػػػه نػػػاـ ابػػػوهیثم طیػػػار اثػػػر تػػػرس 

شػالؽ خػػورده اـ ، كبػه آف کػه برباطػل بػودـ صػػرب  َََُٖاكگفػت:ای امػاـ مػن درطػوؿ دكراف دزدی اـ
 میکردـ پس تو برحق صرب کن!

در ادامه گفت: ای اماـ! اگر زندگی کنی زندگی ات باارزش خواهد بود كاگر هم دبّبی شػهید هسػتی 
 می گفت: این شخص مرا ثابت قدـ نگه داشت.، بعدا اماـ 

هرشب برای ابوهیثم طیار دعا می کرد كطلب عفو كخبشش برایش می مبػود كقتػی -رضبه ا-اماـ اضبد
 «.اكبود که مرا ثابت قدـ نگه داشت»فرزندش به اك گفت:این یک دكزد است فرمود:

را طػػوری زدـ کػػه اگػػر کسػػی هربػػاری کػػه امػػاـ اضبػػد شػػالؽ میخػػورد جػػالد مػػی گفػػت: مػػن ایػػن شػػخص 
دیگری میبود هالک میشد ، كهرگاه برای شالؽ زدنش آماده میشدـ باخود می گفتم: این بار شػالؽ 

 از دهانش بّبكف خواهد امد ، از شدت آنچه بر پشتش شالؽ می زمن.|سّب االعالـ.
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 ٗٚ سٝصٟ داسٕ!

؟! امػػػاـ رضبػػػػه ا  ركزی شخصػػػی از کنارامػػػاـ گذشػػػت ،  بػػػرایش گفػػػت: اگػػػر تشػػػنه هسػػػتی آب بیػػػاكـر
 نگاهی به آف مرد کرد كگفت: من ركزه داـر هستم.|کالـ من القلب.
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 ای اٗبٕ ضؼیق ٝالؿش ضذٟ ای

فردی نزد اماـ اضبد رضبه ا می آید كمی گوید: ای اماـ! ضعیف كالغر شده ای كتو فردی عیػاؿ كار 
وید: هرچػه مػی خواهنػد بگػو تاراحػت شػوی( در جػوابش مػی گویػد: اگػر عقػل هستی)قصد داشت بگ

تو این اندازه اسػت پػس راحتػی، امػاـ بػه اكنگػاه مػی کػرد كبػه سػخنش ادامػه داد ، بػه مػردـ نگػاه کػن ، 
 اینها از من یک کلمه می خواهند ، لغزش عامًل لغزش عاملى است.|کالـ من القلب.
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 داسی اٗبٕ اح٘ذحجبت ٝپبی٠ 

، شػػب -یکػػی از شػػاگرداف امػػاـ اضبػػد مػػی گویػػد: مػػن بػػه مػػدت بیسػػت سػػاؿ زمستاف،تابستاف،سػػرد،گـر
كركز نبراه با اماـ بودـ كهر ركزی که اكرا مالقات می مبودـ از ركز قبل ثابت قدـ تر كاستوار تر بر حق 

 بود.|کالـ من القلب.
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 ٠ حذ سا ثزب آٝسدداستبٙ پبدضب١ی ٠ً ٗخلیبٛ

 .سلطاف عبداغبمید دٌكـ، اكلْب پادشاه عثمانی است که عبادت حج را ـبفیانه جبا آكرد

این ماجرا که تاکنوف کسػی از آف خػرب نداشػته را کسػی تعریػف میکنػد کػه در زمػاف سػلطاف عبداغبمیػد 
 .در مکه ك مدینه راهنمای حجاج بوده است

 :اك میگوید
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ا به عنواف راهنما، حجاج کشورهای اسالمی را مالقات کنم. با توجه به مراسم حج شركع شد. رفتم ت
تأخّبی که داشتم، کسی را نیافتم تا راهنمایی کنم. با حالت یأس ك نا امیدی ایستاده بودـ، یک نفر 

گفػػت: آیػػا   -بػػا توجػػه بػػه ظػػاهرش احسػػاس کػػردـ کػػه زیػػاد ثركسبنػػد نیسػػت -تػػرک زبػػاف از مػػن پرسػػید: 
 هنمایی کنید؟میتوانی من را را

خباطر نیازمندی خودـ، هرچند مطمئن بودـ که از جانب اك چیز زیادی دستگّـب مبیشود، پیشػنهاد اك 
را پذیرفتم. به خانوادهاـ فکر کردـ کػه بػه هزینهػی زنػدگی ركزمػرٌه نیػاز دارنػد. کػاـر را شػركع کػردـ ك در 

 .طوؿ مدت حج راهنمای این شخص شدـ

حافظی سر رسید. این شخص که درطوؿ زماف حج ، ا افت ك كقت در هنایت، مراسم حج پایاف ی
خیلی کم حرؼ بود ك از ركش ك منش اك پیدا بود که شخص پاک سرشتی است، گفت: این پاکت 
، سػپس آف را بػه حػاکم شػهر  را بگّب ك آف را باز نکن ، تا اینکه من از جلو چشمانت غایب میشػـو

آف را بػاز نکػنم. بعػد از رفػًب اك بػه مکػه رفػتم ك پاکػت را بػه مکه ربویػل بػده. از مػن كعػده گرفػت کػه 
 .حاکم ربویل دادـ

 !!!به ؿبض اینکه پاکت را باز کرد از جای خود برخاست ك گفت: مهر سلطاف عبداغبمید

مػػن از هیبػػت اك در جػػای خػػود خشػػک شػػده بػػودـ. کسػػی کػػه مػػن در ایػػن مػػدت راهنمػػایش بودهػػاـ، 
 .سلطاف عبداغبمید بود

امػػه بػػه حػػاکم مکػػه دسػػتور داده بػػود کػػه خاهنػػای بػػزرگ بػػه مػػن بدهػػد ك بػػه خػػودـ ك فرزنػػدامن در ایػػن ن
 .دراسة من خالؿ الوثائق  -منبا: السلطاف عبد اغبمید اؼبفَبل علیه .حقوقی مناسب اختصاص دهد
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 داستبٙ دادٙ غذه٠ ٝضلب یبكتٚ اٝ

  : اماـ ابوبکر اػببازی میفرماید

ی بسیار پر خطری دچار شدـ ،دیدـ نبسایه ی صاغبم میگوید : از گفته ی پیامرب صلی ا به بیمار 
« مریضانتاف را با دادف صدقه مداكا کنیػد »علیه ك سلم استفاده کن ) به آف عمل مبا (که میفرماید : 

 «ّّٖٓصحیح اعباما » 

دـ ، صباعػت زیػادی از فقػراء ك  ك) اتفاقان( آف كقػت تابسػتاف بػود ، پػس رفػتم هندكانػه هػای زیػادی خریػ
ك از پركردگػػار بػػػرای)  ا کودکػػاف صبػػا شػػػدف، ) از آف ( خوردنػػد ك دستانشػػػاف را بػػاال بردنػػد بسػػػوی 

 .. بیماری( من طلب شفاء خواستند

صبح نکرده بودـ در حالیکه از هر بیماری ك بالیی عافیػت پیػدا کػرده بػودـ از ا میفرماید : قسم به 
 . ك تعالیتبارک ا سوی 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 تب ٛضدیٌی ٗشُص ، سٝصٟ اش سا ٛ٘ی خٞسد!

بسیار ركزه میگرفػت، تػا اینکػه سػنش بػاال رفػت رضبه ا   ابراهیم بن هانئیکی از سلف می گوید که:
 .ك پس از عصر كفاتش در رسید

  .اـ. فرزندش برایش آب آكرد گلو ك زبانش خشک شد ك گفت: تشنه 

  :ا به دهانش باال برد ناگهاف چیزی یادش آمد ك گفتنبْب که آب ر 

 ...آیا خورشید غركب کرده است؟ فرزندش گفت: نه
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 .پس آب را از دهاف خود دكر کرد ك لبواست ركزهاش را باز کند

فرزنػدش نبچنػاف آب بػه دسػت منتظػر مغػرب بػود. پّبمػػرد کمػی سػاکت مانػد، سػپس ایػن آیػه را خوانػػد  
ا فػىلٍ ی:که  ۶۲صافات: {یىٍعمىًل اٍلعىاًمليوفى ًلًمٍثًل هىذى

 .(برای چنْب ]پاداشی[ تالشگراف، تالش کنند)یعنی:

 .آنگاه شهادتْب را گفت ك جاف به جاف آفرین تسلیم کرد

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ا٢ٓی ٗؼتػٖ سا ثجخص! :داستبٙ

ل پس از داستانی عجیب از تسامح ك گذشت اماـ اضبد بن حنب« ركضه العقالء»ابن حباف در کتاب 
 .پایاف این ؿبنت نقل کرده که قابل توجه است

ابػػن حبػػاف میگویػػد: از اسػػحاؽ بػػن اضبػػد قىطػػاف کػػه سػػاکن شوشػػَب بػػود شػػنیدـ کػػه میگفػػت: در بغػػداد 
نبسایهای داشتیم که اك را پزشک فقرا صػدا میػزدًن. كی هػوای صػاغباف را داشػت ك بػه دیػدار ك تفقػد 

ركزی بػػه نػػزد اضبػػد بػػن حنبػػل رفػػتم امػػا كی را انػػدكهگْب ك آنػػاف میپرداخػػت. از كی شػػنیدـ کػػه گفػػت: 
ناراحػػت یػػافتم. گفػػتم: چػػه شػػده ای اباعبػػدا؟ گفػػت: خػػّب اسػػت! گفػػتم: نبػػراه خػػّب دیگػػر چػػه خػػرب 

کمػـر مانػده  اف شػدـ امػا جػایی در است؟ گفت: دچار آف ؿبنػت شػدـ ك شػکنجهاـ کردنػد. سػپس درمػ
 .ـ بدتر استکه هنوز اذیتم میکند ك حتی از کتکی که خورد

جز آثار شکنجه چیزی ندیدـ. گفػتم: مػن شػناختی در ایػن بػاره نػداـر … گفتم: کمرت را نشامن بده
 .اما خواهم پرسید
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از نزد كی بّبكف آمدـ ك به نزد زندانباف رفتم. از آقبایی که با هم آشنا بػودًن بػه اك گفػتم: بػرای کػاری 
. گفػػػػت: كارد شػػػػو. كارد زنػػػػداف شػػػػدـ ك زنػػػػدانیاف را صبػػػػا کػػػػردـ ك انػػػػدک  میخػػػػواهم نػػػػزد زنػػػػدانیاف بػػػػرـك

درنبهایی که داشتم را به آناف دادـ. سپس با هم حرؼ زدًن تا آنکػه بػا مػن خػو گرفتنػد. آنگػاه گفػتم:  
کػداـ یػک از مشػا بیشػػَب کتػک خػورده؟ هػػر یػک بػا افتخػػار دربػارهی کتکهػایی کػػه خػورده بودنػد سػػخن  

 …اف بیش از نبه شکنجه شده استگفتند اما نبه متفق بودند که یکی از زندانی

. گفت: بگو. گفتم: پّبمردی ضعیف را کػه ماننػد مشػا نیسػت بػه قصػد کشػت   به اك گفتم: سوالی داـر
اند، اما اك مبرد ك سپس درمانش کردند؛ اما موضعی در کمرش هنوز درد دارد به حدی کػه  کتک زده

د کرد؟ گفت: باید کمػرش را بػاز کننػد دیگر ربملش سباـ شده. آف زندانی خندید؛ گفتم: حاال چه بای
 .ك آف قسمت فاسد را بردارند ك دكر بیندازند، چرا که اگر رها شود به قلبش میزند ك اك را میکشد

از زنداف بّبكف آمدـ ك به نزد اضبد بن حنبل رفتم ك اك را در نباف حاؿ یافتم. داستاف را برایش تعریف  
سػپس بػا … میکنػد؟ گفػتم: مػن. برخاسػت ك رفػتگفت: حاؿ چه کسی کمػـر را جراحػی … کردـ

ای بػػر دكشػػش بػػود. یکػػی از بالشػػها را بػػه مػػن داد ك خػػود بػػر  دك بػػالش برگشػػت، در حػػالی کػػه حولػػه
 (.دیگری نشست ك گفت: از ا خّب خبواه )یعنی شركع کن

انگشتم را بر کمرش گذاشتم ك  … گفتم: کجا درد میکند؟ گفت: دست بگذار، به تو خواهم گفت
 .تم: اینجاست؟ گفت: بلهگف

معتصػم را  اؽبػینبػْب کػه احسػاس درد کػرد دسػت بػر سػر گذاشػت ك گفػت: … تیغ را بر آقبا گذاشتم
ی فاسػد را دكر انػداختم ك زخػػم را  بػبخش! ك تػا پایػاف کػار نبػْب را تکػرار کػرد! کػاـر کػه سبػاـ شػد تکػه

مػدتی  … دردش[ آراـ شػدسػپس ]… چیػزی مبیگفػت« معتصػم را بیػامرز اؽبی»بستم. اما ایشاف جز 
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گذشػػت، سػػپس پرسػػیدـ: مػػردـ اگػػر مػػورد آزار قػػرار بگّبنػػد علیػػه سػػتمگر دعػػا میکننػػد، كلػػی مشػػا داریػػد 
 برای ستمگًر خود دعای مغفرت میکنید؟

صػػلی ا علیػػه كسػػلم اسػػت؛ خوشػػم ا گفػػت: بػػا خػػود فکػػر کػػردـ ك دیػػدـ معتصػػم پسػػرعموی رسػػوؿ 
ایشاف برـك که میاف من ك کسی از خویشاف اك خصومتی باشد. نیامد که ركز قیامت در حالی به نزد 

 …اك را حالؿ کردـ

    .منبا:طرائف كمسامرات/مولف: دکَب ؿبمد رجب البیومی

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اسالٕ آٝسدٙ ثخبطش اصدٝاد ثب ١٘سش ٛیي

 .اسالـ بود -رضی ا عنهما-مهریه أـ سلیم، مادر انس بن مالک 

 .بود -رضی ا عنه-كردف ابوطلحه مهریه كی اسالـ آ

گفت: ای ابوطلحه، به کسی مثل تو جواب رد داده مبیشود اما تو کافر هستی ك من زنی مسلمامن ك 
ی من است ك چیز دیگری  برای من جایز نیست با تو ازدكاج کنم اما اگر اسالـ بیاكری نبْب، مهریه

 .از تو مبیخواهم

، أشهد أف ال إله إال ا ك أشهد أف ؿبمدا رسوؿ اابوطلحه گفت: پس من هم مثل تو می  .شـو

 .یک سپر شکسته بود صلی ا علیه كسلم ی فاطمه زهرا دخَب ؿبمد مهریه نبچنافك 

ك پیامرب آف زنی که نزدش آمد را به ازدكاج یکی از اصحابش درآكرد به شرط اینکه مقداری از قرآف را 
 .به آف زف یاد دهد
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 ... ب اٗشٝصػٔ٘ب اص دیشٝص ت

كقتی مغل ها كارًد بغداد شدند، عامًل بزرگوار الصرصری حنبلػی در اطػاؽ خػویش سػنگ صبػا کػرده بػود 
تا با آف  متجاكزین  را بکوبد، كقتی عساکًر  ميغل پا به کلبه اك گذاشتند با سنگ به آهنا می کوبید تا 

 ... آندـ که اك را شهید کردند

 . مغل ها از دیدف باز مانده بود ك چشمانش درست کار مبی کرد اك در اخّب عمر ك هنگاـ با كركد

 : نوت

كلػػی  امػػركز عػػدًه  از عػػامل  مباهػػا بػػا فتاكیشػػاف دخػػوؿ نّبكهػػای بیگانػػه ك کػػافر را بػػه سػػرزمْب اسػػالمی  
  . تسهیل کرده ك به این خیانت آشکارشاف صبغه دینی می دهند

 .ِْْ/ُّکتاب/ البدایة كالنهایة / ابن کثّب /: منبا

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ض٢یذ ضذٙ اص تطِٜی ث٠ خبطش ٛزبت دیِشاٙداستبٙ 

از ابػػوجهم بػػن حذیفػػه رضػػی ا عنػػه چنػػْب ركایػػت اسػػت: اك میگویػػد در جریػػاف جنػػگ یرمػػوک بػػرای 
پیػداکردف پسػػر عمػػوًن جسػػتجو میکػػردـ. پسػػر عمػػوًن شػػریک جنػػگ بػػود، مشػػک آبػػی را نیػػز بػػر دكشػػم 

تی پیدا کردـ که داشت از تشنگی جاف میػداد ك آخػرین رمػق حیػاتش بػاقی ضبل میکردـ. اك را در حال
، هنػوز پسػر عمػوًن را آب نػداده بػودـ کػه کنػار «آری»مانده بود. به اك گفػتم: آب میخػواهی؟ گفػت: 

اك ؾبركحی دیگر از فرط تشنگی به آه ك فغػاف درآمػد. پسػر عمػوًن كقتػی آه ك فغػاف اك را شػنید مػرا بػه 
د. اسػم اك هشػػاـ بػن ابػػی العػاص بػود، بالفاصػػله نػزد كی شػػتافتم. هنػوز بػػه اك آب طػرؼ اك هػدایت کػػر 

نداده بودـ که در نزدیکی كی شخص سومی در حالت تشنگی جاف میػداد ك بػرای طلػب آب، آه ك 
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فغاف میکرد. هشاـ مرا به طرؼ اك راهنمایی کرد كقتی آب را برداشته ك نزد كی رفتم، جاف داده بػود. 
تم ك اك را نیز شهید یافتم. نزد پسر عموًن مراجعه کردـ اك نیز جاف داه بود. إنا  كإنا نزد هشاـ برگش

إلیه راجعوف ركیدادهای مشابه این ركیداد در کتب حدیث به کثرت آمده است، چه ایثار ك فداکاری 
ار بزرگی است، در شػرایطی کػه بػرادر انسػاف در حػاؿ جانػدادف باشػد توجػه کػرد بػه طػرؼ دیگػراف بسػی

مشػکل اسػػت، چػه رسػػد بػه ایػػن کػه بػػرادر را گذاشػػته بػه مػػداكا ك اطعػاـ دیگػػراف پرداختػه شػػود. ا جػػل 
جاللػػػه  ركح ایػػػن جػػػاف نثػػػاراف را در هبشػػػت بػػػرین جػػػای داده ك هبػػػَبین رضبتهػػػا را نثػػػار آنػػػاف کنػػػد. آنػػػاف 

 ..بزرگوارانی بودند که در حساسَبین غبظه های زندگی نیز دست از فداکاری برنداشتند
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 سلیبٙ حٞسی سح٠٘ اهللداستبٙ ُشی٠ ٛ٘ٞدٙ 

 :شبی سفیاف ثوری رضبه ا تا صبح گریست

  كقتی صبح شد از اك پرسیدند: آیا نبه ی این گریه ها از ترس گناهاف بود؟

ه اـ سفیاف رضبه ا ًخشتی از زمْب برداشت ك گفت: گناهاف از این سست ترند، اما من از ترس خاسب
 .می گرًن

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 كشصٛذ ثی ادة ، ثب ادة ضذ

فضیل بن عیاض ػ رضبه ا ػ فرزندی داشت که از تربیت اك عاجز شػده بػود ك هػر کػاری میکػرد بػه راه 
اـ، تػو اك  یا ا من از ادب کردف فرزندـ ناتواف شده»آمد، اما فضیل نبیشه اینطور دعا میکرد :  مبی

 «!کن  را براًن ادب
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 .!ك آنقدر به این دعا ادامه داد که چشمانش با هدایت ك تغیّب فرزند ركشن شد
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 چ٠ِٛٞ ثخٜذٕ دسحبٓی٠ٌ هذس دس دست غٔیجی ١ب ثبضذ؟ :داستبٙ

 .زمانی که نزد سلطاف صالح الدین ایوبی لطیفه ای را تعریف کردند

 !!طور دیگری بیاف کردند بازهم لبندید دكباره لطیفه را نبه خندیدند اما اك لبندید؛

 .می خواهید خبندـ در حالی که قدس در دست صلیبیاف است:در جواب فرمود

 چه جالب!:

ما باید چه بگوییم؟! بگوییم می خواهید خبندًن در حالی که یک كجب خاک در دست امت اسالـ 
 !مبانده است؟

ارًن كیتػیم كبػی سرپرسػتیم خبنػدًن در حالیكػه می خواهید خبنػدًن درحػالی کػه خلیفػه كاهػل حػل كعقػد نػد
میخواهیػد خبنػدًن در حالیکػه خػواهراف مػاف در زنػداف هػای کفػار كمرتػدین از    امػت پارچػه پارچػه شػده

 ..!! یا ا درد مندـ کفار كمرتدین ركافض حامله شده اند
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 س١جش اٗب ٓجبس رذیذ ٛذاسد!

لباسػش  اكلْب حاکمی بودکه هیب گػاه لبػاس نػو بػرتن نکػرد ضی ا عنهآیا میدانستید عمربن خطاب ر 
 .پینه بزرگ داشت که برنبگاف هویدابودسیزده 
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 .دكمیدانید یک لباس ژنده اش را علی رضی ا عنه برتن میکر 

کتب تاریخ نقل میکند که: ركزی از ركزها سیدنا عمر به مباز صباعت حاضر نشد ، به اك گفتند: کػه 
مباز صباعت حاضر نشدی؟ فرمود: یک لباس داشتم ، آنرا شسته بػودـ آف تػر بػود نتوانسػتم بػه  چرا به

.  صباعت حاضر شـو

كنیػػػز از اك نقػػػل اسػػػت حػػػْب یکػػػه اك را ؾبوسػػػی بػػػا تیػػػغ زد ، گفػػػت: چػػػه کسػػػی مػػػن را زده؟ بنگریػػػد کػػػه 
کػه دسػػت مسػلماف اسػت یػا کػػافر؟! فرمودنػد: مسػلماف نیسػػت كؾبوسػی اسػت ، عمػر گفػػت: اغبمػد  

 مسلماف به خوف من آلوده نشده است.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

حٌّبٕ ٗسٔ٘یٚ اٗشٝصی ٝ تشاٗپ ثب ٗستؼػٖ ثبهلل آخشیٚ خٔیلن٠ ػجبسنی ٝ    ی ٗوبیس٠

 . ١الًٞخبٙ ٗـّٞ

حػػػاؿ رخ آنچػػه میػػػاف مسػػلػمػانػػػاف عػػػػػػرب ، كغػػػیػػػػػر عػػػػػػرب ، كبیػػػػػػن تػػػػػرامپ رئػیػػػػس جػػمػػهػػػػور امػریػکػػػا در 
دادف اسػػػت ، عػیػػػػػػن نبػػػػاف چیػػزیػػسػػػػػت کػػػه بػػیػػػػػن هػػالکػػػػو خػػػػاف ك پػادشػػػػاف آف زمػػػػػاف مػػسػلػمػانػػػػاف آقػػػػػای 

  . اؼبػسػتػعػصػم در سػػقػػوط بػػغػػداد رخ داد

مػػاء ، نػوشػتػػه: ركزی کػه هػالکػػو بػه بغػػداد مػرکػػز حػکػومػػت مسلمانػػاف كارد شػد دسػتػػور داد تػػا تػػماـ عػلػ
 : تػاجػراف كقػػضػػات را به قتل بػرسػانػنػد ، به نّبكهػایش گػفػت

 .. خػود الػمػسػتػعػصػم را زنػده نػگػه بدارید تػا اینػکه مػحػل گػنػجػهػا ك خػػزانػها را بػه مػا نػشاف دهد

کػه پنهػاف بودنػد نشػاف داد چػػه   مػتػاسػفػانػه!  الػمػسػتػعػصػم بػا اهنا رفػت كتػمػػاـ مػحػػل گػنػجػهػػا كخػزانػػها را
انػهایکه در داخل قػصػرهػا بودند كیػا بػیػركف قػصػرهػا بػودند ، تا جػایی کػه یک نػهػر مػنجػمػد شده ، كپػر 



 (59)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

از طػالها ، كجػواهػرات بود ، كبػجػز از اك کػسی دیگر اف را مبی دانسػت بػه هػالکػػو كنػیػركهػػایش نشػاف 
ػمػاـ طالها ، كجػواهرات را ربویل گرفتند ، هػالکػو بػصورت مػسػخػره  كتػحػقػیػر به داد ... بػػعػػد ازاینکه ت

  :گػفػتمعتصم  

اگػػػر تو این نبه طال ك جواهرات را بػیػن مػردـ ك نػیػركهایػت تقسیم می کردی كمی دادی قػطػعػا آهنا از  
 !!تو  ك حػکػومػتػت حػمػایت می کردند

  ...  ػعػصػم این نبه مػاؿ ك طػال را از دست داده بود گػػریػه نػکػردبػا كجود اینکه الػمػسػت 

تا می شد ، كاصػال شػکػل  ۷۷۷كلػػػػػػػی زمػػػانػی کػه هػالکػو به دخػتػراف ، زنػاف ك کػنػیػزکػاف که تػعػداد آنػها 
. در ایػػن هنگػػاـ آقػػػای ..بػػه تػعػػػرض ، كتػجػػػاكز کػػردف ... ، كقیافػػه اهنػػا را افػتػػػاب نػػػدیده بػػود شػػػركع کػػرد

  ... الػمػسػتػعػصػم شػركع کرد به گریه ك الػتػمػاس که لػطػفػا به افػراد خػانػواده اـ تػعػرض ، ك تػجػاكز نػکػنػیػد

هػػػالکػػو بػه این سػخػػن الػمػسػتػعػصػم خػنػدیػد ك دسػتػور داد که الػمػسػتػعػصػم را در کػػیػسػه ای قػرار داده ك 
  ...  هػا یش دستور داد که  اك را بػا لػگد بػزنػنػد تا ایػنػکػه بػمّبدبه نػیػرك 

تػاریػػػخ نػویػػػساف نػوشػتػػػه انػػػد:  هػرانػچػػػه بػػػنی عػبػاسػػػی هػػا ظػػرؼ مػػػدت پػنػػػج قػػػرف از مػػػاؿ بدسػػػت آكرده 
  !!! كجػمػا کرده بػودند ... تػػمػاـ آنػهػا را هػػػالکػػػو ظػرؼ یػک شػب از انػهػا گػرفػت

مػورخػػػػاف  بػعػػػػدی خػواهػنػػػػد نػوشػػػػت ؛ انػػػػچه مػسلػمػانػػػػاف عػػػػػرب ك غػػیػػػػػر عػػػػػرب کػنػونػػػػی جػػػػهاف اسػػػالـ از 
قػرف اخػیػر جػمػا کرده بػودنػد نبگی را  ۵طالها، جواهػرات، نػفػت ، گػاز ، ك غػیػره در مػدت  این پنػج 

مػػسػلػمػانػػػػػاف گػرفػػػػػت ، نػػػػػه بػػػػر خػػػػػود تػػرامػػػػػپ بػدبػخػػػػػت كشػػػػػـو در یػػػػک شػػػػػب از دسػػػػت حٌکػػػػاـ نػػػػاالیق 
 ... مسػلػمػانػاف ك نػه بر زنػاف ، دخػتػراف مػسلػمػاف نػیػز رحػػم نػکػرد
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در پػایػاف بػعػنػواف دلػسػوزی ، كخػیػرخواهػانػه عػرض می شود...  ای کاش سراف کشػػػورهػػای عػػػػػربػػی ، ك  
ؿ ك سػرمػایػػػػه هػػػا در دسػػػت دارنػػػد آنػػػػها را جهػػػت آمػػػوزش مػػػػردـ ك  غػیػػػرعػػػػػػػربی مسلمػػػػػػاف آنػػچػػػػه از امػػػػوا

کارهػای اجتمػاعی بػیػػػن اقشػار ملػت خػػػود عادالنػه تػقػسػیػػم ك تػوزیػػػا  مػی کردنػد تػػا  مػػردـ در رفػاه قػػرار  
گرفته ك بػا جػاف ك دؿ از کیاف اسالـ ، ك دین ك کػشػورهػای خػود دفػاع کرده  كمػانػا تػجػػاكز نػیػػركهای 

 ... گانه بػػػه کػشػورهای خود می شدندبی

كایػػن زمػػػاف كاقعػػا عػیػػػن زمػػػاف الػمػسػتػعػصػػػم كگػذشػتػػػه شػػػده ، خػػػػػدا خػػػودش  خػػیػػػػر بکنػػد ، ك بػػػػه امػیػػػػػػد  
 . هػمػاف ركزها که عػقػل ، كشػعػور زمػاـ داراف سر جػایش بػگػردد

 الت ك سػخػتػی ها صػبػر ، كاسػتػقػامػت نػصػیػب بگرداندبه مػا عػمػـو مػردـ در مػقػابػل این نبه مشک ا
. •┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ضخع ی٠ٌ دػبیص هجّٞ ٗیِشدیذ

مستجاب الدعوة بود، بر سر کودکی که طاس بود، خواند ك از اشک چشماف   حبیب عجمی مردی
 ؛خود در حاؿ دعا میگریست، بر سر آف کودک کشید

که سر آف کودک مانند سػرهای سػامل هبػَبین مػوی را ركیانػد، مػردی زمینگػّب را از دعا فارغ نشده بود   
نػػزد حبیػػب آكردنػػد، حبیػػب عجمػػی بػػرای آف مػػرد دعػػا کػػرد، آف مػػرد بػػه پػػای خػػود بػػه سػػوی منػػزؿ خػػود 
بازگشت، نبػْب حبیػب در سػاؿ قحػط، گنػدـ بسػیار خریػد ك بػه فقػراء داد ك چنػد کیسػه را پػر از گنػدـ  

هػا پػر از سػیم شػود، صػاحباف گنػدـ بػه طلػب  کرد که آف کیسها  هناد ك رك به کرد ك زیر فراش خود 
ها را از زیر فراش بّبكف آكرد، كزف کرد درسػت بػه انػدازه  هایشاف آمدند، حبیب آف کیسه قیمت گندـ

   .های ایشاف بود طلب



 (61)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

وصػله ایػن کتػاب  ك از اینگونه داستاهنای كاقعی که داللت بر اجابت دعا دارد، بسیار اسػت ك از ح  
 .کوچک بّبكف است

بػه مؤمنػاف نػـر ك فػركتن بػوده ك در برابػر کػافراف سػخت ك  را دكسػت میدارنػد، نسػبت اك ایشػاف نیػز 
  .نّبكمند

   .سر به سجودگذاشًب در طاعت خدا نزدیکَبین حالت بنده به خداست 

مؤمنػػػػػاف موجػػػػػب ؿببػػػػػت  اسػػػػػت، ك افتػػػػػادگی در برابػػػػػرا ادای فػػػػػرایض ك زیػػػػػادت نوافػػػػػل مایػػػػػه ؿببػػػػػت  
خداست، ك پّبكی از پیغمرب ص جاما نبه ك باعث ؿببت خداست، آف كقت اثر ؿببت خدای تعالی 

هي الَّػًٍب یػىػٍبًطشي هًبىػا»را بیاف فرمود:  ، فىًإذىا أىٍحبىٍبتيهي كيٍنتي ظبىٍعىهي الًَّذم یىٍسػمىاي بًػًه، كىبىصىػرىهي الَّػًذم یػيٍبًصػري بًػًه، كىیىػدى
كقلبػػهي الػػٌذم یعقػػلي بًػػًه كلسػػانهي الػػذم »ك در بعضػػی ركایػػات اینطػػور آمػػده اسػػت: « ًٍب يبىًٍشػػي هًبىػػاكىرًٍجلىػػهي الَّػػ
كقتی که من بندهای را دكست داشتم، آنچه میشػنود بػرای مػن اسػت، ك آنچػه میبینػد بػرای « ینطقي به

اسػػػت، مػػػن اسػػػت، ك آنچػػػه بػػػه كسػػػیله دسػػػت از نوشػػػًب یػػػا انػػػداخًب یػػػا زدف اقبػػػاـ میدهػػػد، بػػػرای مػػػن 
   .راهرفتنش برای من است ك به تعبّب دیگر چشم ك گوش ك دست ك پایش من هستم

 یػهاز این جاست که رسوؿ ا یک مشت سنگ ریزه به سوی کافراف انداخت، ك خدا در این باره آ 
﴾ ]األنفاؿ:  تى ًإذ رىمىی تى انفاؿ را نازؿ فرمود: ﴿كىمىا رىمىی رهو س ُٕ ك تو سػنگ [. »ُٕكىلىًَٰكنَّ ٱللَّهى رىمىىَٰ

  .«ریزه نینداختی ك لکن خدا آهنا را انداخت

برای این که هرکاری که رسوؿ ا میکرد، برای خدا ك در راه خدا بود، ك به تعبّب دیگر نبه کارهای  
اك را من اقباـ میدهم، پیداست کسی که نبه کارهایش را خدا اقباـ میدهد، قرب ك منزلش نزد خدای 

   .ه استتعالی تا چه انداز 



 (62)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

ٍعًطیىنَّهي »تعالی در باره چنْب شخصی فرمود:  الذا رسوؿ ا فرمود که   ُي هرآینه اگر از « لىًئٍن سىأىلىًِب ألى
نَّهي »من چیزی خبواهد آنچه میخواهد به اك میدهم،  ًعیذى ُي ك اگر بػه مػن پنػاه آكرد اك « كىلىًئًن اٍستىعىاذىين ألى

بػػػه هػػػردك ركایػػػت شػػػده اسػػػت. مػػػرداف « بػػػاء»ك اسػػػتعاذ بػػػی بػػػه  «نػػػوف»بػػػه « اسػػػتعاذنی»را پنػػػاه دهػػػم. 
مسػػػػتجاب الػػػػدعوة در اسػػػػالـ از مشػػػػا بّبكننػػػػد ك در دعػػػػوت خلفػػػػای راشػػػػدین ك عشػػػػره مبشػػػػره ك کبػػػػار 

   .اصحاب پیغمرب معركؼ ك مشهور است

ارزش کػػه در نظػػر مػػردـ دارای انبیػػت  هػػای کػػمه د: چػػه بسػػیار اشػػخاص نػػاتواف بػػا جامػػرسػػوؿ ا فرمػػو 
 .شاف را راست آكرد، از آف کساف است  قسم ابرای کاری یاد کنند  اند، اگر قسم به ناـ نیست

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ءضٌست ًلبس ث٠ دػبی ثشا

كی از یػػػػاراف پیغمػػػػرب اسػػػػت، بعػػػػد از رحلػػػػت پیػػػػامرب ركزی در جهػػػػاد بػػػػا مشػػػػرکاف « بػػػػراء مػػػػن مالػػػػک»
گفتند: تو قسم به ناـ پركردگار یاد کػن، بػراء رك « کبراء بن مال»مسلماناف در فشار قرار گرفتند، به 

بػه نػاـ تػو قسػم یػاد میکػنم کػه کػافراف اؽبػی »کرد، سر را به سوی آظباف باال بػرد ك گفػت: ا  به درگاه 
طولی نکشید که کافراف فرار کردند ك شکست خوردند، بار دیگر در جهاد دیگر باز بػر «. فرار کنند

به ناـ تو قسم یاد میکنم   اؽبیبه براء گفتند: قسم یاد کن. براء گفت: زار سخت شد،  مسلماناف کار
« بػػراء»نکشػػید کػػه کػػافراف مقاكمػػت کردنػػد کػػه کػػافراف پایػػدار بیاسػػتند ك مػػرا بػػه پیغمػػربت برسػػانی، طػػوؿ

 .کشته شد

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 



 (63)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 طٔت ًشدٙ دػبی ض٢بدت

ه خػدایا بػه نػاـ تػو قسػم یػاد میکػنم کػه کشػته نعماف بن نوفػل از یػاراف پیغمػرب در ركز احػد دعػا کػرد کػ 
، در نباف ركز احد کشته شد   .شـو ك به هبشت برـك

قسػم اك را بػرآكرده کػرد. سػعد بػن ابػی كقػاص از ا قسم یاد کػرد ك  ا پیغمرب فرمود که نعماف به ناـ 
ا ك نبػاف حػاؿ ناسػزا میگویػد، سػعد بػرآف مػرد نفػرین کػرد ك در نباقبػ« علػی»مردی شنید که نسػبت بػه 

   .شَبی یاغی شد ك با دست ك با پای خود آف مرد را لگد زد ك کشت
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 ثبس ا٢ٓی ٗب دس سا١ت ر٢بد ٗیٌٜیٖ ، پس دػبی ٗب سا هجّٞ ًٚ

عػػالء بػػن اغبضػػرمی از صػػحابه پیغمػػرب نبػػراه بػػا بعضػػی از یػػاراف پیغمػػرب بػػه جهػػاد مّبفتنػػد ك از بیػػآبی،  
یا علیم، یػا حكػیم، یػا »فشار آكرد، عالء به مباز ایستاد ك پس از مباز چنْب گفت: تشنگی بر ایشاف 

بسػیار  اای « علي، یا عظػیم، إنػا عبیػدؾ كب سػبیلا نقاتػل عػدكؾ، فاسػقنا غیثػا نشػرب منػه كنتوضػا
ًن، دانا ك پرحکمت ك بلندمرتبه ك بسیار بزرگوار! ما بندگاف توییم ك در راه تو بػه جهػاد دمشنانػت مػّبك 

ما را بارانی ده که از آب آف بیاشامیم ك كضو بگّبًن، چند قدمی نرفته بودند که بارانی مشکبیز مانند 
هنری فرك رىبت ك آشامیدند ك ظرفها را پر کردند، پس از اندک زمانی یکی از نبراهانش به سوی ؿبل 

ایانػػػد کػػػه بػػػارانی نباریػػػده بػػػاراف آمػػػد تػػػا از هنػػػر آف اسػػػتفاده کنػػػد، دیػػػد اثػػػری از آف نیسػػػت ك چنػػػْب مینم
  .است
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 داضتٚ صٙ ثذ اخالم

از تابعْب ابومسلم خوالنی معركؼ بود کػه مسػجاب الػدعوة اسػت، زنػی سػبب بػدخلقی نبسػرش شػده 
  .بود

ابومسػػلم اك را نفػػرین کػػرد، فػػی اغبػػاؿ کػػور شػػد، آف زف بػػه دسػػت ك پػػا افتػػاد ك زاری ك التمػػاس کػػرد.   
   .عا کرد ك چشم اك به حاؿ اكؿ برگشت ك نبسرش هم مانند قبل در حق اك نیکوکار شدابومسلم د

مطرؼ عبدا بػن شػخّب معػركؼ بػه اجابػت دعػا بػود، مػردی بػر كی دركغ گفػت: مطػرؼ گفػت اگػر  
   .مرگ ترا زكد بدهد، آف مرد در نباف جا جاف سپرد ادكرغ میگویی، 
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 ضش ایٚ ٗشدی اص خٞاسد ٛزبت ثذٟا٢ٓی ٗشا اص 

آمػد ك باعػث اذیتشػاف میشػد، ركزی حسػن از اك بػه سػتوه  مردی از خوارج به ؾبلس حسن بصری مػی
 ا دفا کنای که این مرد ما را اذیت میکند، به هرطور میخواهی شرش از م دانسته اؽبیآمد ك گفت: 

 ، پس ا اكرا از شر آف قبات داد.
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 ٗبٛی٠ٌ اٛذٓس سا كتح ًشدٛذص

نبػػػراه بػػه چهػػػل هػػػزار طػػػاغوتی  هػػػزار ؾباهػػد بودنػػػد دكازدههنگػػامی کػػػه مسػػػلماناف انػػدلس را فػػػتح کردنػػػد 
 .ك هنگامی که از آف طرد شدند تنها در كالیت غرناطة یک ملیوف مسلماف كجود داشتجنگیدند ، 

 عنا ك فایده ای نداردزیاد بودف تعداد م بدكف ايباف راسخ ك عقیده ثابت ك منهج صحیح
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 اُش اهلل خٞاست دس رَٜ ثب ٗطشًیٚ سٝثشٝی ضذٕ!

 ،صػلی ا علیػه كسػلم ود. یکبار عرض کرد: یا رسوؿ اانس بن نضر ]رض[ در جنگ بدر غایب ب
متعػػاؿ مػػرا بػػه جنػػگ مشػػرکْب حاضػػر  امػػن از اكلػػْب جنگػػی کػػه بػػا مشػػرکْب مبودیػػد غائػػب بػػودـ، اگػػر 

 ه میکنم؟سازد، خواهد دید که چ

اینچنْب بود که انس بن نضر با خود پیماف بست تا در جنػگ بػا مشػرکْب شػرکت کنػد ك اجػری را کػه 
نشػینی کردنػد ك در بػْب  در بدر از دست داده بود باز یابد. چوف ركز احػد فػرا رسػید مسػلماهنا عقػب

مبػػود بػػه اك  صػػفوؼ آهنػػا آشػػفتگی ك پریشػػانی پیػػدا شػػد. اك پػػیش رفػػت، سػػعد بػػن معػػاذ كی را اسػػتقباؿ 
کعبػػه سػػوگند کػه مػػن بػػوی آف را از كرای احػػد   اگفػت: ای سػػعد بػػن معػاذ بسػػوی هبشػػت بشػػتاب بػه 

 .یاب درمی

شهید شد. صحابه در بدف اك هشتاد ك اندی زخػم  اانس در نربد به شدت جنگید تا آنکه در راه 
مشػػػرکْب اك را مثلػػه کػػػرده بودنػػػد، از اثػػر مششػػػّب ك نیػػزه ك تػػػّب یافتنػػػد ك اك را در حػػالی کشػػػته یافتنػػد کػػػه 

 []متفق علیهركی نشاهنای که بر انگشتش داشت. هیچکس اك را نشناخت، مگر خواهرش از

 ی ا عنهم صحابه ]رض
ي
 ؤًمًنْبى [ میپنداشتند که این آیه در بارهی اك ك امثالش نازؿ شده که: ﴿مِّنى ٱؼب

ػػػػػػػديكاٍ ٱللَّػػػػػػػهى عىلىیػػػػػػػ هى قيواٍ مىػػػػػػػا عىَٰ ػػػػػػػاؿ صىػػػػػػػدى ليواٍ  هيمكىًمػػػػػػػن ۥبىػػػػػػػهي مَّػػػػػػػػن قىضىػػػػػػػىَٰ كبى  هيمنفىًمػػػػػػػ هً رًجى مَّػػػػػػػن یىنتىًظػػػػػػػري كىمىػػػػػػػا بىػػػػػػػػدَّ
 [ِّ]األحزاب: ﴾ًِّدیالتىب

اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه كفا کردند برخى از آناف به شهادت  میاف مؤمناف مرداىناز »
 «.[ تبدیل نکردندرسیدند ك برخى از آهنا در ]نبْب[ انتظارند ك ]هرگز عقیده ك پیماف خود را
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 ثیؼت غحبث٠ ثب س١جش خٞیص

ی پیامرب ، انصػار )کػه اهػل مدینػه بودنػد( زیبػا تػرین مبونػه هػای كفػای بػه عهػد بودنػد.  از میاف صحابه
آناف با پیامرب برای دفاع از اسالـ بیعت مبوده ك سپس به عهد خویش كفا کردند، برادراف مهاجر را به 

بػه اقبػاـ  اف پذیرفتند ك آنچه داشتند با آهنا تقسیم مبودنػد، تػا اینکػه پػّبكزی را بػرای دیػن عنواف مهما
 .رساندند

صػػلی ا  اللَّػػهكينَّػػا ًعٍنػػدى رىسيػػوًؿ »[ نقػػل شػػده کػػه میگویػػد: ی ا عػػنهم اصبعػػْباز عػػوؼ بػػن مالػػک ]رضػػ
: أىالى  علیه كسلم فػىبىسىػٍطنىا أىیٍػًدیػىنىا كىقػيٍلنىػا قىػٍد بىایػىٍعنىػاؾى یىػا «  تػيبىاًیعيوفى رىسيوؿى اللًَّه ًتٍسعىةن أىٍك شبىىانًیىةن أىٍك سىٍبعىةن فػىقىاؿى

ٍیئنا كىالصَّلىوىاًت اػٍبى  : عىلىى أىٍف تػىٍعبيديكا اللَّهى كىالى تيٍشرًكيوا ًبًه شى ٍمػًس كىتيًطیعيػوا كىأىسىػرَّ رىسيوؿى اللًَّه فػىعىالىـى نػيبىاًیعياى قىاؿى
ًفیَّػػ ػػةن خى ًلمى ػػا یىٍسػػأىؿي كى ػػًدًهٍم فىمى ػػٍوطي أىحى ػػٍیئنا. فػىلىقىػػٍد رىأىیٍػػتي بػىٍعػػضى أيكلىئًػػاى النَّفىػػًر یىٍسػػقيطي سى ةن كىالى تىٍسػػأىليوا النَّػػاسى شى

ا یػينىاًكليهي ًإیَّاهي   [.مسلم«]أىحىدن

كرسػوؿ ا صػلی بػودًن ك آف صػلی ا علیػه كسػلم  ر نزد رسػوؿ اما نه، هشت ك یا هفت نف»یعنی:
بیعػػت مبیکنیػػد؟ ك دسػػتهای خػػود را پػػیش آكردًن ك گفتػػیم: یػػا  افرمػػود: آیػػا بػػا رسػػوؿ   علیػػه كسػػلم ا

 رسوؿ ا ما با مشا بیعت کردًن، كلی بر چه بیعت کنیم؟

را پرستیده ك به اك چیزی شریک نیاكرید ك مبازهای پنج كقت را ادا مبوده ك اطاعػت  ااینکه »فرمود: 
 «. ك از مردـ چیزی ـبواهید»سخن را طوری آهسته زمزمه مبوده ك فرمود: ، ك «را بکنیدا 

ی )برای رانػدف مرکبشػاف( یکػی  عوؼ بن مالک تعریف میکند که: ك نبانا دیدـ آف افراد را که تازیانه
 «.افتاد ك از کسی مبیخواست که آف را به كی بدهد از آهنا می
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 ٌٛشدٙ ٝكب ث٠ ػ٢ذ

ی منػػوره( زنػػدگی میکػػرد. اك لبلسػػتانی داشػػت کػػه  مػػردی بػػود کػػه مػػدهتا قبػػل در یثػػرب )مدینػػه عرقػػوب
هرسػػاؿ ؿبصػػوؿ خرمػػای فراكانػػی از آف بدسػػت میػػآكرد. یػػک ركز مػػرد فقػػّب ك بیچارهػػای از اك خواسػػت 

، بػرك ك هنگػامی کػه خوشػه هػای  تا مقداری خرما به اك بدهد. عرقوب گفػت: مػن االف خرمػایی نػداـر
 .هر شد )اكلْب میوه( برگرد. فقّب رفت ك كقت نوبرانه، نزد عرقوب برگشتخرما ظا

 .این بار عرقوب گفت: برك ك هنگامی که میوهها به غوره تبدیل شدند برگرد

مرد برای بار دـك که خرما به غوره تبدیل گشته بود پیش عرقوب آمد، به اك گفت: برك ك هنگامی که 
ی کػػه غورههػػا رسػػیدند، آف مػػرد پػػیش عرقػػوب آمػػد، عرقػػوب بػػه اك  غػػوره رسػػیده ك تػػازه شػػد برگػػرد، كقتػػ

 .گفت: برك ك كقتی که خرما خوب رسیدند برگرد. مرد از آقبا رفت

هنگاـ رسیدف خرما که شد، عرقوب شبانه به باالی درخت رفت ك خرماها را چیػد ك آهنػا را قػاًن کػرد 
ب خرمػایی بػر ركی درختػاف نیافػت. اك تا به کسی چیزی از آف را ندهد. كقتػی مػرد فقػّب برگشػت ك هػی

  .از اینکه عرقوب به عهد خویش كفا نکرده بود دلگّب ك ناراحت شد

عرقػػوب بػػرای خػػالؼ كعػػده کػػردف بػػه ضػػرب اؼبثلػػی میػػاف مػػردـ مبػػدؿ گشػػت. تػػا جاییکػػه بػػه کسػػی کػػه 
 .!های عرقوب خالؼ كعده مینماید میگویند كعده
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 ...ٞثی دس طّٞ صٛذُی خٞیص اٛزبٕ دادای آذیٚ غالح آٛچ٠ 

ساؿ سباـ جهػاد کػرد تػا سػرزمْب شػاـ را کػه پػس از كفػات نورالػدین زنکػی تکػه تکػه شػده ك هػر   دكازده
 .شهری کشوری شده بود را یک پارچه کرد ك زیر یک پرچم صبا کرد
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 .ساؿ به دست صلیبیاف بود ٖٖقدس را آزاد کرد که نزدیک به 

سػاؿ حکمرانػی کردنػد ك بػر درب مساجدشػاف نوشػته  ََِوف کرد که مػدت دكلت فاطمیوف را سرنگ
 ."بودند"لعن ا ابی بکر ك عمر

هػػػزار نفػػػری توانسػػػت ارتػػػش صػػػلیبیاف را شکسػػػت دهػػػد کػػػه قریػػػب بػػػه ُِدر جنػػػگ نیحطػػػْبنی بػػػا ارتشػػػی 
 .هزار نفر بودندّٔ

هػزار ُِرا با جیشػی هزار نفری یورش آكرده بودند َِٓتوانست هجـو سـو صلیبیاف را که با سپاهی 
 .نفری شکست دهد

سػاؿ سػوار بػر اسػب ك چادرنشػْب  ُٔمػؤرخْب مػی گوینػد:  ساؿ حکمرانی کرد که  ِْصالح الدین 
 .بود ك نتوانست در خانه ای سکنی گزیند
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 چٜیٚ ٗبدس ثبیذ داضت...

فرزندش را بعد از شهادت اك  مادری را بیاد می آكـر که سباـ تکه های گوشتیکی از علما می گوید:
 .به بغل گرفته است ك ندا کناف ندایی چنْب سر میدهد

 ای مرداف امت اسالمی!  
 ای دلّب مرداف شهادت ك ایثار!  
 ای صاحباف ؾبد ك شوکت!  

،  تکه های فرزندـ مرا به تنگنا نیاكرده است، اما تاب دیدف پاره پاره شدف تن اسالـ را نداـر
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 فدا میکردـ، راه ا صد فرزند اگر میداشتم باز در  ،  یک فرزند که هیب

برخیػز برخیػز ك کفػار ز   اما ای جواف مسلماف من به تو ك نبت تو چشم بسػته اـ ،تػو نیػز فرزنػد منػی
 .پدراف تو فارباف بی مثل ك مثالی بوده اند زمْب برکن،

 دكش میکشد،ك چه عجیب مادر مهرباف دردی به داماف خود دارد ك چه نبت كاالیی به 

  ...کاش مرداف امتم چنْب میشدند

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 پسشٕ ایٚ حذیج ضؼیق است...

پسػػرش بػه مػادرش گفػػت: مػادر جػاف مػػن »یکػی از مػادراف شػاـ از مػػادر ؾباهػد دیگػری نقػػل میکنػد کػه
 مػادر در« جنت زیػر اقػداـ مػادراف اسػت»میخواهم خدمت مشا را مباًن! زیرا در حدیثی آمده است که

جنػػت زیػػر سػػایه هػػای مششػػّب »جػػواب پسػػرش گفػػت: پسػػـر ایػػن حػػدیث ضػػعیف اسػػت كلػػیکن حػػدیث
 صحیح است ، رفته سالحت را بر دار كجهاد کن.« است

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ...اص هیػش سٕ ث٠ ٗؼبٝی٠

 از قیصر ـر به معاكیه... 

 .ما از آنچه میاف مشا ك علی بن ابیطالب ركی داده است آگاهیم
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نیم که مشػا بػرای خالفػت از اك برحػق تػر هسػتید، اگػر دسػتور دهػی لشػکری برایػت بفرسػتم  ك ما می دا
 که سر علی ابن ابیطالب را برایت بیاكرند

 :معاكیه رضی ا عنه جوابش را چنْب داد

دك برادر که با هم اختالؼ دارند، بػه تػو چػه ربطػی دارد کػه بینشػاف دخالػت مػی  .. از معاكیه به هرقل
 ...کنی

ؿ نگردی لشکری برایت ركانه کػنم کػه اكلػش نػزد تػو ك آخػرش نػزد مػن باشػد، سػرت را بػراًن مػی اگه ال
 .آكرند ك آف را به علی تقدًن می کنم

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٝاٝٓیٚ ٝاهؼ٠ دس غذس اسالٕ ،  داستبٙ ض٢بدت ػ٘ش

هػػػای مدینػػػه  راه شػػامگاه ركزی کػػػه مػػردـ از مبػػػاز مغػػرب بازمیگشػػػتند عبػػػدالرضبن بػػن ابػػػوبکر از یکػػی از
میگذشت که مشاهده مبود سػه نفػر بػا هػم چیػزی را زمزمػه میکننػد )ابولؤلػؤ ؾبوسػی، هرمػزاف ك جفینػة( 

نزیک شد ك سالـ مبػود اضػطراب شػدیدی آهنػا را در بػر گرفػت ك ناگهػاف خنجػری   به آهناهنگامی که 
بگوهنػػای کػػه توجػػه  کػػه دارای كیژگیهػػای خاصػػی بػػود )ك دك سػػر داشػػت( از میػػاف آنػػاف بػػر زمػػْب افتػػاد

عبدالرضبن را خبود جلب مبود اما عبدالرضبن راه خود را در پػیش گرفػت ك خػود را بػه آنچػه دیػده بػود ك 
 .اضطراب سه شخص ك خنجر عجیب مشغوؿ ننمود

هبنگاـ مباز صبح ركز بعد عمر بن اػبطاب رضی ا عنه بسوی ؿبراب رفت تا مباز را امامت مباید اما 
ماناف بشػػػػکل ناگهػػػػانی شخصػػػػی را مشػػػػاهده مبودنػػػػد کػػػػه شػػػػش ضػػػػربه کشػػػػنده بػػػػر در آف هنگػػػػاـ مسػػػػل
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امّباؼبؤمنْب كارد میسازد، عمر رضی ا نتوانست مباز را ادامه دهد ؽبذا فرمود: آیا عبدالرضبن بن عوؼ 
 .در میاف مشا میباشد؟ گفتند: آری. فرمود پس برخیز ك مسلمْب را در مباز امامت بنما

اصػػػره مبػػػوده ك اك را دسػػػتگّب کردنػػػد. در آف میػػػاف عبػػػدالرضبن بػػػن ابػػػوبکر حضػػػور مسػػػلماناف قاتػػػل را ؿب
داشػػػت کػػػه پػػػس از نگریسػػػًب بػػػه ابولؤلػػػؤ ؾبوسػػػی قاتػػػل سػػػیدنا عمػػػر دریافػػػت کػػػه اك یکػػػی از نبػػػاف سػػػه 
شخصی است که دیشب آهنػا را مشػاهده مبػوده ك چػوف نظػرش بػه خنجػر افتػاد متوجػه شػد خنجػر نیػز 

 آف سه شخص دیده است؛ نباف خنجری است که نبراه

ناگهاف فریاد برآكرد: این نباف خنجری است که دیركز دیدـ ك كاقعه مشاهده ابولؤلؤ كهرمزاف ك جفینة 
را برای دیگراف تعریف مبود. عبیػدا بػن عمػر خبػوبی بػه سػخناف عبػدالرضبن بػن ابػوبکر گػوش فػرا داد ك 

ؽبذا مششّب خود را برداشػت ك هرمػزاف  یقْب حاصل مبود هر سه شخص در تركر پدرش سهیم بودهاند
 .ك جفینه را به قتل رساند

را دستگّب مبوده ك در منزؿ سعد بن ابػی كقػاص زنػدانی مبودنػد  -فرزند امّباؼبؤمنْب  -عبیدا بن عمر 
 .تا اینکه مسلمْب از دفن عمر رضی ا عنه فارغ گشته ك با عثماف رضی ا عنه بیعت مبودند

عنه تصمیم گرفت در مورد اكلْب مسػئلهای کػه در خالفػتش رخ میدهػد قضػاكت کنػد  عثماف رضی ا
ؽبذا خطاب به یارانش فرمود: مرا راهنمایی مبایید ك نظر دهید کػه چػه برخػوردی بػا ایػن شػخص داشػته 

 باشیم؟

علػػی رضػػی ا عنػػه فرمػػود: نظػػر مػػن ایػػن اسػػت کػػه اك را بکشػػید، بعضػػی از مهػػاجرین میگفتنػػد: دیػػركز 
اؼبػػؤمنْب کشػػته شػػده ك امػػركز فرزنػػدش کشػػته میشػػود!!! عمػػرك بػػن العػػاص رضػػی ا عنػػه فرمػػود: ای امّب 

تقدیر مبود که این حادثه در عهد مشا اتفاؽ نیفتد امػا مشػا رهػرب ك پیشػوای مػردـ هسػتید  اامّباؼبؤمنْب 
 .ك مشا در این مورد حکم میکنید
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ركز بر مردـ تاریک مبود )اینگونه مؤرخْب  سه شبانه سر ك صدا سراسر مدینه را در بر گرفت ك دنیا را
حػػػػػاؿ مػػػػػردـ را در آف غبظػػػػػه بػػػػػه تصػػػػػویر میکشػػػػػند( كضػػػػػعیتی حسػػػػػاس ك بسػػػػػیار دشػػػػػوار!!! آیػػػػػا فرزنػػػػػد 
امّباؼبؤمنْب کشته میشود درحالی که هنوز خوف پدرش خشک نشده است؟؟ یا اینکه حدی از حدكد 

 اؽبی پايباؿ میشود؟

اكج خػػػود رسػػػید تػػػا اینکػػػه رأی هنػػػایی صػػػادر شػػػد ك کسػػػانی کػػػه خواسػػػتار گفتگوهػػػا پّبامػػػوف مسػػػئله بػػػه 
 .قصاص از فرزند امّباؼبؤمنْب شده بودند رأیشاف غالب شد

هنگامی که عثماف “( از فرزند هرمزاف چنْب نقل میکند: ۴/۲۴۳اماـ طربی رضبه ا در تاریخ خود )
رزنػدـ ایػن شػخص قاتػل پػدرت میباشػد ك امور مسلمْب را بػر عهػده گرفػت مػرا فراخوانػد ك فرمػود: ای ف

 .تر هستی اك را با خود برگّب ك قصاص کن نبانا که تو به قتل كی از ما اكلی

آمػد ك از مػن میخواسػتند  اك را با خود گرفتم ك هیب کسی در مدینه نبود مگر اینکه پشت سر ما می
؟ گفتنػد: اك را ببخشم ك به گرفًب دیه اکتفا کنم، خطاب به آهنا گفتم: آیا مػن  حػق کشػًب كی را داـر

آری ك عبیدا را ناسػزا گفتنػد ، گفػتم: آیػا مشػا حػق داریػد مػرا از کشػًب كی منػا کنیػد؟ گفتنػد: خػّب ك 
 !! باز عبیدا را ناسزا گفتند

سػػوگند پػػس از بػػه ا  –آزاد مبػػودـ ك اك را خبشػػیدـ ا ك مػػن پػػس از آف عبیػػدا را در جهػػت رضػػای 
رسػػیدـ مگػػر اینکػػه مػػردـ مػػرا بػػر سػػر خػػویش جػػای میدادنػػد ك مػػرا بشػػدت بػػزرگ  ی مبػػیآف بػػه هػػیب منزلػػ

 ”.میداشتند

ی بیگانگػاف در ایػن امػػر  تػركر رئػیس یػک حکومػت، تنهػا یػک توطئػه ناکػػاـ مانػده نبػود!! بلکػه توطئػه
هویدا بود اما با این كجػود تنهػا قاتػل کشػته میشػود!! عمػر رضػی ا عنػه در حػالی کػه آخػرین غبظػات 

 .عمر خویش را سپری میکرد فرمود: کسی غّب از قاتل مرا نکشید ك اك را مثله ننمایید
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فرزند امّباؼبؤمنْب ؿبکـو به اعداـ میشود ك اك را به فرزند قاتل )بیگانه(ای که با كجود شواهد قػوی در 
 .تركر خلیفه دست داشته تسلیم میکنند

 :جایی که بعضی از آهنا چنْب میگویند اما سباـ اینها مؤرخْب مسلماف را راضی مبیکند تا

با –یعنی کوتاهی مبودف در اجرای حدكد اؽبی–این مسئله از اكلْب ضرهبهایی بود که بر اسالـ كارد شد
كجود اینکه كلی دـ از قاتل درگذشته بود ك از قصاص امتناع کرده بودکه خودحػق شػرعی كی بػه نػص 

ردندكلی دـ براثػر فشػار اجتمػاعی ك نیػز فشػار ركانػی صریح قرآف میباشد، اماگویا مؤرخْب احساس میک
 .ازقاتل پدرش درگذشته است

ك لبػػػاس هػػػایش پینػػػه  بػػػودد ك شػػػکمش گرسػػػنه یػػػکػػػه درمدینػػػه زیردرختػػػاف میخواب  بػػػودزنػػػدگی مػػػردی بلػػػه! 
 داشت.

 . خطاب است ابن عمر آری اك  فتح می کند دنیارا  بزرگ امپراطوری شش اما 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ى دس یي ضت ر٢بد ث٢تش اص داضتٚ ػشٝسیاضتشا

ی  خػػوف، گوشػػت، پوسػػت، ركح ك ركاف خالػػد بػػن كلیػػد رضػػی ا عنػػه بػػا چکاچػػک مششػػّبها ك شػػیهه
 .اسبها در میداف حق علیه باطل، عجْب شده بود

اك سبػػاـ عمػػر خػػویش را بػػرای ا متعػػاؿ صػػرؼ مبػػود. ایشػػاف بعػػد از خػػود، سػػاختماف، زمػػْب کشػػاكرزی، 
یه بر جای نگذاشت. زندگی ك مرگش در راه ا متعػاؿ صػرؼ شػد. بػرای خػدا زیسػت ك پوؿ ك سرما

 .در راه اك تعالی جاف داد
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در دنیػػا چیػػزی لذیػػذتر از شػػبهای سػػرد زمسػػتانی ك ركزهػػای داغ تابسػػتانی در میػػداف جهػػاد بػػا مشػػرکْب 
 :نداشت. سخن ایشاف در این باب، شایسته است که با آب طال نوشته شود

رکػػاب باشػػػم ك علیػػػه دمشػػن جبػػػنگم، بػػػراًن  یػػػک ك سػػػردی کػػه بػػػا لشػػػکر مهػػاجرین نبػػػراه ك هػػػمشػػب تار "
ؿببوبَب است از شبی که عركًس زیبایی را براًن آرایش کنند ك مرا به حجله بربند یا مژدهی تولد کػودکی 

 [.۲/۲۱۸را به من بدهند." ]االصابه،

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٗلوٞد ضذٙ ػ٘ب٠ٗ ی خبٓذ ثٚ ٝٓیذ

اش گم شد ك ایشػاف بػا اهتمػاـ بسػیار زیػادی در جسػتجوی عمامهػاش بػود.  ر میداف یرموک، عمامهد
نبػه اهتمػاـ ك توجػه را بػرای یػافًب یػک عمامػه آف هػم در میػداف نػربد، از ایشػاف سػػواؿ   مػردـ علػت ایػن

  :کردند. در پاسخ فرمود

رد ك هرگػػاه ایػن مػوی مبػػارک، در در الی عمامهػاـ تػار مػػوی رسػوؿ ا صػلی ا علیػػه ك سػلم قػرار دا"
میػػػػداف نػػػػربد بػػػػا مػػػػن نبػػػػراه باشػػػػد، بػػػػا چشػػػػم سػػػػر، نصػػػػرت ك یػػػػاری ا متعػػػػاؿ را مشػػػػاهده مینمػػػػاًن." 

 [۲/۲۱۷]االصابه،

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٗیشسیذ اٗب.......... ٗطبٖٗ ث٠ ٗشٍ ثٞی ٠ً ربیی ١ش

ونْب ك دسػتوپنجه نػـر کػردف بػا  ست که با كجود شرکت در صدها نربًد خػاینجاجالب خالد بن كلید ، 
آخػػر ایػػن شػػّب میػػداف  هػػای جنػػگ، دسػػتً  کػػوه مشػػکالت، ك بػػّبكف جهیػػدف از  نفىسػػگّبترین صػػحنه
 .جهاد، در بسَب بیماری جاف را به جاف آفرین تسلیم مبود
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عبػػدا بػػن مبػػارک رضبػػه ا سػػخن ایشػػاف را نقػػل مبػػوده اسػػت کػػه در كاپسػػْب غبظػػات زنػػدگی بػػر زبػػاف  
د: "هر جایی که بوی مرگ به مشامم مّبسید، خود را بداف جا مّبسانیدـ، اما مرگ در بسػَب آكرده بو 

ی ال اله اال ا، از هیب عملی آف قػدر امیػد ثػواب  بیماری براًن مقدر شده بود. بعد از اقرار به کلمه
بػػاراف تػػا  نػػداـر مگػػر از آف شػػبی کػػه تػػا صػػبحش بیػػدار بػػودـ، سػػـر را بػػر ركی سػػپىر خػػود گذاشػػته بػػودـ؛

  ".صبح به شدت میبارید ك صبح هنگاـ، بر دمشن یورش بردًن
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 شٕ ، اٗب!!!!!ٗٚ ٗی ٗ

هنگامی کػه در حالػت احتضػار قػرار داشػت كصػیت مبػود کػه مششػّبها ك اسػبهایش بػه خالد بن كلید ، 
 .ؾباهدین داده شوند تا در راه ا جهاد کنند

هػای از ایػن یلػواف نامػدار را از یلوانػاف ك افسػراًف ه ارزه مػی طلبػیم تػا مبونػجهاف شرؽ ك غرب را به مب
 !!خود معرفی کنند
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 ضٌبیت ٗشدٕ ح٘ع اص سؼذ ث٠ خٔیل٠ ی ٝهت)سیذٛبػ٘ش(

ركزی از ركز ها خلیفه ی مسػلماناف عمػر رضػی ا عنػه بػه ضبػص رفػت ، كمػردـ را طلػب مبػود كفرمػود  
 كالی ضبص است چه شکایتی دارید؟ که از سعد که

 شکایت کردند:مردـ آقبا از سعد چهار 

 .شکایت اكؿ:نبه ركز در کارش ، یک ساعت ناكقت به كظیفه اش حاضر میشود 
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 .شبها اصال به مردـ دركازه خویش را باز مبی کند كدركازه خود را قفل میکند 
 .در یک ماه یک ركز به كظیفه اش مبی آید :  شکایت دـك
 نه گاهی اكقات بی هوش میشود كمی افتد.ركزا 

عمر رضی ا عنه سعد را طلب کرد كفرمود: این شکایات در مورد توست ، سعد در جػواب گفػت: 
 من مبیخواهم چیزی بگوًن اما اینکه مشا می گویید این شکایات را جواب میدهم.

 اینکه مشا فرمودید:

 ی آًن اینکه: نبسری داـر آف مریض است ، نبه ركز ، در کاـر یک ساعت ناكقت به كظیفه اـ م
صبح برای آف ناف پخته میکنم كپیش ركی آف میگذاـر تا خبورد سپس به كظیفػه ی خػود مػی آًن 

 اینجاست که یک ساعت ناكقتم میشود.
  كاینکه مشا گفتید شبها دركازه اـ قفل میباشد كبا مردـ کاری نداـر ، من ركز ها با مردـ سػرك کػار

آهنا خدمت میکنم )یعنی: ركز را برای مردـ ـبتص داده اـ( ، اما شب را ـبتص به  داـر ، كبرای
 ا اـ مبودـ كراز كنیاز كعبادت اك را میکنم.

  كاینکػػه مشػػا گفتیػػد: در یکمػػاه یػػک ركز بػػه كظیفػػه اـ مبػػی آًن ، چػػوف یػػک لبػػاس داـر ، كآنػػرا مػػاه
 ک ركز به كظیفه ی خود بیاًن.یکبار شستشو می مباًن از این رك مبیتوامن در یک ماه ی

  كامػػا اینکػػه گفتیػػد: ركزانػػه گػػاهی اكقػػات بػػی هػػوش میشػػـو كبػػه هػػوش مبػػی آًن ، چػػوف مػػن در كقػػت
تعػذیب خبػػاب بػن ارت در صػػحنه حاضػر بػػودـ ، كقتیکػه چگػػونگی عػذاب دادف اك بػػه یػادـ مػػی 

.  آید بی هوش میشـو

 ر مبودـ بر ضبص.عمر گفت: شکر ا سبحانه كتعالی که هبَبین كالی را مقر 
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 اص اهلل ثتشس!!!

 (!مردی به اماـ ابوحنیفه رضبه ا گفت: اتق ا! )از ا پركا کن

اش زرد شػد ك سػر بػه زیػر انػداخت ك   اماـ ابوحنیفه ]از عظمت این نصیحت[ برآشػفت ك رنػگ چهػره
کسػػی هػػر كقػػػت بػػه آنػػاف چنػػػْب   گفػػت: ا جػػزای خػػّبت دهػػػد، چقػػدر مػػردـ نیازمنػػػد ایػػن هسػػتند کػػػه

 [.سّب أعالـ النبالء]!سخنی بگوید
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 ٝغیت ػ٘ش دس ثستش ٗشُص!

عمر بن خطاب )رضی ا عنه( هنگامی كه در  بسَب مرگ بود خلیفه ]ك مسلمْب[ بعد از خودش را 
 :چنْب رهنمود ك سفارش كرد

اك را سػفارش « »من كرائهم، كال یكلفوف فػوؽ طػاقتهمكأكصیه بذمة ا كذمة رسوله خّبا، أف یقاتل » 
ك رسػػػولش هسػػػتند بػػػه نیکػػػی رفتػػػار مبایػػػد ك اینکػػػه بػػػا ا مػػػی کػػػنم کػػػه بػػػا  كسػػػانی كػػػه در ذٌمػػػه ك پنػػػاه 

 «.شاف جبنگد ك آناف را ]به پرداخت مالیات[ طاقت فرسا ؾببور نسازد دمشناف

 :ویسدن می« الفركؽ » هػ(، در  کتاب ْٖٔشهاب الدین قرافی)ـ 

نقػػل كػػرده، كسػػانی کػػه اهػػل ذٌمػػه هسػػتند، ك در ایػػن حػػاؿ دمشػػن بػػه « مراتػػب االصبػػاع»ابػػن حػػـز در »
هايباف بػػه قصػػد اهػل ذٌمػػه هجػػـو آكرنػػد بػر مػػا كاجػػب اسػت کػػه بػػرای جنػػگ ك مقابلػه بػػا آهنػػا بػػا  سػرزمْب

 مرکػػػب ك سػػػالح خػػػارج شػػػوًن ك  در حفػػػظ ك صػػػیانت آهنػػػا از رسػػػیدف دمشػػػن بػػػه کسػػػانی کػػػه در ذٌمػػػه
خداكند متعاؿ ك حضرت رسوؿ )صلی ا علیه ك سلم( هستند دبّبًن، ك رها کردف دمشن برای رسیدف 
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یػػن بػػاره اصبػػاع اٌمػػت نقػػل شػػده ك در ا« اعتنػػائی ك بػػی تػػوجهی بػػه تعهػػد بػػا اهػػل ذٌمػػه اسػػت.  بػػه آهنػػا بػػی
 .ُٓ – ُْص ،  ّالقرافی، ج  –است.الفركؽ 
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 آ٘ؤٜٗیٚ سیذٛبػٔی سضی اهلل ػ٠ٜ اض٢ٌبی اٗیشداستبٙ 

ای بػػه تػػن داشػػت ك  امػػّب اؼبػػؤمنْب علػػی ابػػن ابػػی طالػػب رضػػی ا عنػػه ،لبػػاس کهنػػه  قػػديبی ك پینػػه بسػػته
پػػػػیش اك آمػػػد ك فركتنانػػػػه،  -کػػػه بػػػػرده  آزادشػػػده ای بػػػود   -نشسػػػته بػػػود ك تسػػػػبیح میگفػػػت. ابػػػو مػػػػرًن 

 : ركبركیش زانو زد ك به آرامی گفت

  ! من از مشا درخواستی داـر ای امّباؼبؤمنْب!

 !علی رضی ا عنه  گفت :  درخواستت چیست ای ابو مرًن؟

 : ابو مرًن جواب داد

  !درخواستم این است که این عبا را از تنتاف دربیاكردید، چوف که کهنه ك فرسوده است 

ورتش گذاشػت با شنیدف این سخن، به عبا نگاهی کرد ك گوشػه  آف را بػر ركی صػ  ی رضی ا عنهعل
 .اش بلند شد ك شركع به گریسًب کرد ك صدای هق هق گریه

 : ابو مرًن، شرمگینانه گفت 

انػػػػدازد، هرگػػػػز از مشػػػػا  دانسػػػػتم كػػػػه ایػػػن درخواسػػػػت مشػػػػا را بػػػػه ایػػػن حالػػػػت می ای امّباؼبػػػؤمنْب! اگػػػػر می 
 !مبیخواستم که آف را از تنتاف دربیاكردید
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اش فركنشسػػت، در حػػالی کػػه اشػػکهایش را از گونػػه مػػی  علػػی مرتضػػی رضػػی ا عنػػه ، كقتػػی کػػه گریػػه
  :سَبد، گفت

کنم، ایػػن را دكسػت ك ؿببػػوب بػػه مػػن  ای ابػو مػػرًن! مػػن، ركز بػػه ركز عالقػه  بیشػػَبی بػػه ایػػن عبػا پیػػدا مػػی
  !هدیه داده است

  !کداـ دكست مشا؟ ای امّباؼبؤمنْب  -ابو مرًن با تعجب گفت: 

 : علی رضی ا عنه جواب داد

بػه كی  اخلوص داشت ك صادؽ ك بی ریا بػود،  ابن اػبطاب رضی ا عنه !! عمر در راه عمر  
  !پاداش داد

اش از دكر شػػػنیده  ایػػػن حػػػرؼ را کػػػه زد، دكبػػػاره گریسػػػت ك صػػػدای نالػػػه ك گریػػػه  ی رضػػػی ا عنػػػهعلػػػ 
 . .ّٖٗ، ص ّتاریخ اؼبدینة اؼبنورة، جلد .شد می
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 ی٠ِٜٛٞ ث٠ ٗشٍ یویٚ داضتٜذسٔق غبٓح ا

هنگػػامی کػػه مػػرًگ عابػػًد زاهػػد، عبػػدا بػػن ادریػػس فػػرا رسػػید ك دچػػار سػػختًی جػػاف دادف شػػد ك نفػػس  
  ...نفس زد، دخَبش گریست

اش  اـ، کػػه نبػػه گفػػت: دخػػَبکم گریػػه نکػػن... چػػرا کػػه در نبػػْب خانػػه چهػػار هػػزار بػػار قػػرآف را خػػتم کػػرده
  ...برای هنگاـً جاف کندف بود
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اش دكر ك بػػر اك در  کشػػید ك خػػانواده هػػای آخػػر را می ر بػػن عبػػدا بػػن زبػػّب در بسػػَب مػػرگ، نفسعػػام
  ...حاؿ گریسًب بودند

   ...گفت در حاؿ جاف دادف صدای موذف را شنید که برای مباز مغرب اذاف می

  ...داد آمد ك به سختی جاف می هایش به سختی بّبكف می در حالی که نفس

  .!موذف را شنید به کسانی که اطرافش بودند گفت: دستم را بگّبیدهنگامی که صدای 

  .ركی؟ گفتند: به کجا می

  ...گفت: به مسجد

  .!گفتند: با این حاؿ؟

  ...گفت: سبحاف ا! صدای منادًی مباز را بشنـو ك اك را اجابت نکنم؟ دستم را بگّبید

  ...اك را به مسجد بردند یدك مرد از دك سو 

 ...را نبراه با اماـ به جای آكرد ك در سجده جاف دادیک رکعت  

  ...آری در حالی جاف داد که در سجده بود 

بػػه پایػػاف  اهػػر کػػه مبػػاز را بػػه جػػای آكىرىد ك بػػر طاعػػت مػػوالیش صػػرب پیشػػه کنػػد کػػارش بػػا خشػػنودی 
  ...رسد می
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 ح٠ خٞیص سا ثیطتش ٛ٘بییٖ!.سٔق: ای ًبش صٛذُی ٗب طٞالٛی ثبضذ تب اػ٘بّ غبٓ

  ...خوردند صاغباف حتی هنگاـ مرگ از ًفراؽ اعماؿ صاحل حسرت می

ای بیشػػَب بػػرای بػػاال بػػردف درجػػات ك  شػػد تػػا توشػػه تر می شػػاف طػػوالنی کردنػػد ای کػػاش زندگی آرزك می  
  ...اندكختند های خود می بیشَب کردف نیکی

ریست... گفتنػد: تػو کػه در عبػادت ك خشػوع ك زهػد گ ...عبدالرضبن بن اسود در حاؿ احتضار بود 
  .کنی؟ ك خضوع، چنْب ك چنانی، چرا گریه می

  ...گرًن سوگند در تاسف جدایی از مباز ك ركزه می اگفت: به 

هنگػػامی کػػه مػػرگ یزیػػد رقاشػػی در رسػػید گریسػػت ك   ...خوانػػد تػػا جػػاف داد سػػپس نبچنػػاف قػػرآف می 
  :گفت

چػه کسػی   .گّبد؟ خوانػد؟ چػه کسػی برایػت ركزه مػی سػی برایػت مبػاز میای یزید... كقتی مػردی چػه ک
  ...کند؟ برای گناهانت استغفار می

  ...سپس شهادتْب را گفت ك درگذشت

اگػػر آنػانی را دیػػده بػػودی کػػه گرمػػای بسػػَب را هنگػػاـ ...های درگذشػػت اهػػل راز ك نیػػاز ایػن بػػود صػػحنه 
ك در حػالی  ...شػود ها زیػر ك رك می هػا ك دیػده دؿ از ترس ركزی که در آف ...گفتند سحرگاه ترک می

های  ایػن بػود صػحنه ...ی پنهػاف ك آشػکار را از خػود راضػی کػرده بودنػد به زیر خاک رفتنػد کػه داننػده
 ...جاف کندًف مومناف... ك آنچه نزد خداكند است، هبَب ك ماندگارتر است
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 «شاُش اح٘ذ ٛیستی اثٞا٢ٓیخٖ ثب»داستبٙ

عبدا پسر اماـ اضبػد میفرمایػد :بسػیار میشػنیدـ از پػدـر کػه میگفػت : پركردگػارا ابػواؽبیثم را ببخشػای 
  پركردگارا به ابواؽبیثم رحم کن

  ركزی به پدـر گفتم پدرجاف ابواؽبیثم کیست؟

  پدـر گفت :ابواؽبیثم شخصی اعرابی )بادیه نشْب ( است که من كی را ندیده اـ

ؽ زدمن من را در تک سلولی قرار دادف مردی مرا زد ك گفػت :آیػا تػو اضبػد بػن حنبػل شب قبل از شال
  هستی؟

  گفتم: بله

 گفت:آیا مرا میشناسی

 گفتم:نه

گفػػػت: مػػػن نبػػػاف ابػػػواؽبیثم دزد ك مشػػػركب خػػػوار ك سػػػارؽ در جػػػاده هػػػا هسػػػتم کػػػه اظبػػػم ركی دیػػػواف 
نبػػه ایػػن شػػالقها را در راه شػػیطاف  ( شػػالؽ خػػوردـ ك۱۷۱۸هػػزار ك هیجػػده ) امّباؼبػػؤمنْب نوشػػته شػػده

  ربمل کردـ

  .ای اضبد صرب پیشه کن تو در راه ا هستی

امػػاـ اضبػػد میگػػه : بعػػد از اینکػػه مػػرا آكردف ك شػػركع بػػه شػػالؽ زدف کػػردف، هػػر كقػػت شػػالقی بػػر پشػػتم 
اه ا پػػایْب میآمػػد سػػخن ابػػواؽبیثم را بیػػاد میػػآكردـ ك بػػا خػػودـ میگفػػتم : صػػرب بگػػّب ای اضبػػد تػػو در ر 

 . هستی
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اهل عبػادت را دكسػت داشػته بػاش هػر چنػد   حق را دكست داشته باش هر چند غرؽ در باطل باشی
 .برای ا باش هر چقدر شیطاف تو را از جاده حق منحرؼ کرده باشه  غرؽ در معصیت باشی

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 طٞسی ٛ٘بص ٗیخٞاٖٛ ٠ً ایٚ آخشیٚ ٛ٘بصٕ است.......

 عنه" پرسید تو چگونه مباز میخوانی؟ ا ا عنه " از حاًبى زاهد بلخی"رضیًعصاـ "رضی 

در آقبػػا مبػػاز  هجػػایی مػػّبـك کػػ همّبسػػد بػػا اطمینػػاف کامػػل كضػػو میگػػّـب ك سػػپس بػػ هفرمود:كقػػت مبػػاز کػػ
گویػػا کعبػػه ركبػػركی مػػن اسػػت ك پاهػػای مػػن بػػر پػػل صػػراط قػػرار   هخوانػػده میشػػود ك طػػوری مػػی ایسػػتم کػػ

تم هبشت ك ظبت چپم جهنم است ك باالی سـر فرشته موت قرار دارد ك چنْب تصور دارند،ظبت راس
ایػػن آخػػرین مبػػاز در زنػػدگی مػػن اسػػت ك شػػاید بػػار دیگػػر مبػػاز خوانػػدف  بػػراًن میٌسػػر نشػػود ك  همیکػػنم کػػ

حالت قلبم را فقط ا جل جالله میداند ك بس. ك سپس با کماؿ عاجزی "ا اکبػػر" میگػوًن ك بعػد 
 .رآف میخوامن ك نبراه با تفکر در معانی آفاز آف ق

 هبعد از آف با تواضا ك فركتنی رکوع میکػنم ك بػا عػاجزی سػجده ك بػا اطمینػاف کامػل ،طػوری مبػاز را بػ
اعماؿ خودـ  هرضبت ا جل جالله قبولیت آنرا امیدكار هستم ك با توجه ب هبا توجه ب هاسباـ مّبسامن ک

 !.از قبوؿ نشدنش میَبسم

 عنه"پرسید چند مدت است اینگونه مباز میخوانی؟ ا ـ "رضیًعصػػا

گریه در آمد ك گفت ؛مػرا   هعنه" ب ا عنه"جواب داد: سی ساؿ است.آنگاه عصاـ"رضی ا حاًب "رضی
 "!یک مباز هم با این کیفیت نصیب نشده اسػت
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 كٞت ضذٙ ٛ٘بص ر٘بػت سٔق

لی ناراحت شد،دكنفر از دكستانش یبر اثر اف خ هعنه" فوت شد ک ا "رضییکبار مباز صباعت از حاًب
برای تسلیت پیش اك رفتنداك گریه میکردمیگفػت اگػر پسػـر فػوت میکػرد نصػف مػردـ "بلخ"بػرای گفػًب 

"مصػیبت دینػی"در نظػػر مػردـ از "مصػیبت  هتسلیت نزدمن می آمدند.علت این امر جز این نیسػت کػ
 .!دنیوی" سبک تر است

 ز یکی از سلف صباعتش ترک شد ، چناف گریه میکرد که گویا سباـ اهل كعیالش فوت کرده باشد.ا
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 «ثشای ض٘ب اص ؿزا استص ثیبٝسیٖ یب اص ؿزای كشٗبٛذٟ  »داستبٙ

خلیفػه دـك اسػػالـ عمػر بػػن اػبطاب)رضػی ا عنػػه( از كضػعیت ارتػػش اسػالـ درشػػاـ جویػا شد؛سػػواری 
ی جلیػل القػدر أبػو عبیػدة بػن اعبػراح کػه  ی صػحابه شػد تػا اینکػه بػرای اسػَباحت در خیمػه خودرا سوار

 ! فرمانده ارتش بود اقامت گزیند

) بػرای  -عمػر فػاركؽ )رضػی ا تعػاه عنػه( خلیفػه مسػلماناف گفتنػد: كقت غذا خوردف  بود  که  بػه 
 !؟(مشا از غذا ارتش بیاكرًن یا از غذای فرمانده 

 (! ) از هر دك بیاكرید -ا تعالی عنه( گفتند:ایشاف )رضی 

 ! از غذای ارتش که شامل گوشت، شوربا ك ناف بود آكردند

 ()این غذا ارتش است !؟ -عمر فاركؽ)رضی ا عنه(پرسید:

 !() بله ! )جناب خلیفه صاحب -گفتند:
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 (! ) از غذای فرمانده ارتش بیاكرید -گفت:

 ! كردندچند تکه ناف خشک ك مقداری شّب آ

 (! ) این است غذای فرمانده ما -گفتند:

) راسػت گفتػه کسػی کػه تػرا  -عمر فاركؽ )رضی ا عنه( اشک از چشماف  اش جاری شد ك گفت:
 (.! امْب این امت نامیده

ی لكل أمة أمینا كأمْب هذه األمة أبو عبیدة بن  -درحدیثی می فرماید:صلی ا علیه كسلم  رسوؿ ا
 (اه البخارماعبرٌا{. )رك 

 (. اعبراح است بن عبیده أبو ) هر امتی امانت داری دارد ك  امانت دار این امت،  
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 ًتبة ٗؤطب ٛٞضتٚ داستبٙ

اماـ مالک رضبه ا زمانی كػه كتػاب اؼبوطػا را نوشػتند خیلػی هػا بػه ایشػاف گفتنػد خیلػی از ایػن موطاهػا 
 ...ف چه برای ا بوده باقی می ماندنوشته شده است... ایشاف گفتند: آ

حػػاؿ موطاهػػا از بػػْب رفتنػػد كيل موطػػا امػػاـ مالػػک باقیسػػت... هرچنػػد بػػه چشػػم هػػم عصػػراف كی نػػاچیز 
 ..بود

در مسػػّب دعػػوت شػػاید کارمػػاف بػػه ظػػاهر نػػاچیز باشػػد ك بػػه چشػػم نیایػػد... كلػػی اگػػر اخػػالص داشػػته 
 ...باشیم نباف اندكش پر خّب ك بركت می شود
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 صٛبٙ سٔق ای٠ِٜٛٞ ثٞدٛذ....

ایشػػػاف  حسػػاف بػػػن ابػػی سػػػناف از مبػػاز عیػػػد برگشػػت سػػػپس زنػػش بػػػه اك گفت:چنػػد بػػػانوی زیبػػا دیػػػدی؟
التبصػرة از ابػن جػوزی .فرمود: هنگامی که خارج شػدـ تػا برگشػتنم جػز بػه انگشػت شسػتم نگػاه نکػردـ

 .َُٔص 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٖ.......حسبة ًٝتبثی پیص سٝی داسی

ػاتػىٍْبً اآلیػىتىػٍْبً قىػِط ًمػٍن آًخػًر سيػورىًة اٍلبىقىػرىًة ًإالَّ بىكىػى  مىا قػىػرىأى عبػدا بػن عمػر بػن اػبطػاب رضػي ا عنهمػا هى
ا ًحٍحصىػاءه شىػًدیده  یكًإٍف تػيٍبديكا مىا ًب أىنٍػفيًسكيٍم أىٍك زبيٍفيوهي{ ًإهى آًخًر اآلیىػةً  ػذى : ًإفَّ هى هػد لممػاـ الز ...ُثيَّ یػىقيػوؿي

 . َُٖٕأضبد  

هر زماف که ، عبدا بن عمر رضي ا عنهما این دك آیه آخر سوره بقرة را تالكت مي مبود:كًإٍف تػيٍبديكا 
مىػػا ًب أىنٍػفيًسػػكيٍم أىٍك زبيٍفيػػوهي ًإهى آًخػػًر اآلیىػػًة... گریػػه مػػي كػػرد ك مػػی گفػػت بدرسػػتی در آف حسػػاب کتػػاًب 

  .۱۷۷۸الزهد حماـ اضبد. سختی است
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 ث٠ٔ چشا سٝصٟ ِٛیشٕ؟!

نقػػل شػػده اسػػت کػػه امػػػاـ ابػػن شػػهاب زهػػری ، در حػػْب سػػػفر نیػػز ، ركزه ركز عاشػػورا را بػػه جػػای مػػػی 
 آكردند ؛
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 ... از كی پرسیدند : چرا اکنوف ، در حْب سفر ، ركزه عاشورا را ادا می کنی

 بعد از رجوع از سفر قضا می مبودی ؟؟؟در حالی که اگر در رمضاف به سفر می رفتی ، ركزه را 

ایشاف در جواب فرمودند : زیرا ا متعاؿ در قػرآف اجػازه فرمػوده اسػت کػه مسػافر مػی توانػد در ایػامی 
 دیگر ركزه را قضا مباید ؛

 اما ركز عاشورا چنْب امتیازی ندارد ك در صورت فوت ، تا ساؿ بعد به اجر ركزه آف ركز لبواهم رسید
. 
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 سٔق ٝٛ٘بص ر٘ؼ٠

مشػػاهده میکػػردـ کػػه كقتػػی شػػیخ االسػػالـ ابػػن تیمیػػه رضبػػه ا بػػرای  :امػػاـ ابػػن قػػیم رضبػػه ا مػػی فرمایػػد
)مبػػاز( صبعػػه خػػارج مػػی شػػد، هػػر آنچػػه کػػه در خانػػه از نػػاف كغػػّبه مػػی بػػود را بػػر میداشػػت ك در راه بػػه 

 (.۳۹۵/۱زاد اؼبعاد ).صورت پنهانی صدقه میداد

کوتاه ترین مباز صبعه! ، یکی از علما می گوید: یکی از سلف داشت خطبه میداد ، دید کػه   یکی از
دخَبی بدكف حجاب از بّبكف مسجد از خانػه خػود خػارج شػده ، گفػت: مػا اینجػا كزنػاف مػا بػّبكف ، 

 دیگر به بعد خطبه نداد.
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 آ٢ٛب... ءسٔق ٝ ٝضٞ

 «.كضو با آب اندک است هًت انساف هال فقا از نشانه»اماـ اضبد: 
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ایسػتادـ، تػا مبػادا  دادـ ك عمػدان بػْب اك ك حضػار می ابوعبػدا را در كضػو كمػک مػى»ابوبكر مىِركًذی: 
 (۱۲۶-۱إغاثة اللهفاف )ج«.کرد داند، زیرا آب بسیار کمی استفاده می فکر کنن اك كضوگرفًب مبی
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 ٘ذكبتح هجْ اصكتح هسطٜطٜی٠ثخطی اصخطج٠ ی سٔطبٙ ٗح

آینػده   مرد درست کردف را افزایش دهید،  کم کنید از کیک درست کردف ك هنرمبایی منزؿ ای مػػػػادراف
،  بلکه به شػّبهایی جسػور ك قلبهػایی مػؤمن نیػاز دارد،  امت ما نیازی به گوسفندهای سربه زیر ندارد

شػلوار تنػگ هػا ك مػدؿ غربػی شػده ،   مػی خواننػد به پسرت بیاموز که مباز صبح را فقط زهنا در خانه
آهنا کػه در قصػه هػای غربػی گػم شػده انػد در نبػاف  ها علی بن ابی طالب مبیسازد که فاتح خیرب باشد

ك بػه اك ؿببػت قعقػاع ،   اك را از كقػاص بػاخرب کػن،  اك را صالح الدین صدا بزف،   تونبات می مانند
هػای شػرؽ ك غػرب را بػه  ب چگونػه بػا لبػاس پینػه دار امپراتػوریبػه اك بگػو عمػر بػن اػبطػا،   را بیػاموز

  زانو در آكرد ك فاتح قدس شد

اك را آگاه کػن اك را بفهمػاف اك را یػاد بػده تػا بدانػد کسػی کػه فقػط بػرای خػودش زنػدگی مػی کنػد هػیب 
  .خّبی در اك نیست

بیػاموز فاطمػػه بنػػت  بػػه اك بػا قهقػػه هػػای بلنػد ك لباسػػهای نػػازک خوشػبخت مبیشػػود ، بػه دخػػَبت بگػػو 
  اگر اـ ايبن نباشد هیب اسامه ای هػم نیسػت  عائشه اـ اؼبؤمنْب از قربها حیا میکردند ك نبی از نابینا

اگػر خنسػاء نبػود فرزنػداف قهرمػاف شػهیدش كجػود خػػارجی  اگػر اظبػاء نباشػد ابػن زبػّبی در کػار نیسػت
 .ؾباهػػػد بساز بػػانػػػو ، نه مرغ خانگػػػی.نداشتند
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 ٠ٛٞ٘ٛ ی  اص رٞاٛبٙ اص سٔق غبٓح

  سػػاؿ سػػن داشػػتماك فرمانػػده سػػپاهی بػػود کػػه لقػػب هبػػَبین سػػپاه اسػػالـ راگرفػػتماك  ۲۲ؿبمػػدفاتح
 .را فتح کرد )بیزانسس(قسطنطنیه پایتخت بیزانت

  سػػاؿ سػػن داشػػتماك فرمانػػده ی سػػپاهی شػػدکه ابػػوبکر كعمػػر كعثمػػاف كعلػػی  ۱۷اسػػامه بػػن زیػػد
 .هما درآف لشکربودند كآماده نربد بابزرگَبین لشکر دمشن شدرضی ا عن

  ساؿ سن داشت ك اكلػْب کسػی بودکػه در راه ا تّبانػدازی کردمپیػامرب  ۱۷سعدبن ابی كقاص که
 .ص میفرمود سعد دایی من است ك هیچکس دایی خوبی مثل دایی من ندارد

  نػػه اش ـبفیگػػاه ك پناهگػػاه سػػاؿ خا ۱۳سػػاؿ سػػن داشػػت ك بػػه مػػدت  ۱۶ارقػػم بػػن ابػػی ارقػػم کػػه
 .پیامرب ص ك یارانش بود

  سػػػاؿ سػػػن داشػػػتماك در جنػػػگ احػػػد بػػػا پیػػػامربص پیمػػػاف مػػػرگ بسػػػت ك  ۱۶طلحػػػه بػػػن عبیػػػدا
 .آنقدر از پیامرب ص دفاع کرد که درآف جنگ دستش فلج شد

  سػػاؿ سػػن داشػػتماك اكلػػْب کسػػی بػػود کػػه در راه دفػػاع از اسػػالـ مششػػّبش را  ۱۵زبػػّببن عػػواـ کػػه
 .كف آكردماك فرستاده ی پیامرب ص به سرزمْب های دیگر بودبّب 

  سػاؿ سػن درجنػػگ بػدر ابوجهػػل  ۱۴سػاؿ سػػن ك معػوذبن عفػری بػػا  ۱۳معػاذبن عمػربن صبػػوع بػا
 .سرکرده ی مشرکاف را به هالکت رساندند

  بود ك زباف های  صلی ا علیه كسلمساؿ سن داشتماك کاتب كحی پیامرب  ۱۳زیدبن ثابت که
 ركز یاد گرفت اك مَبجم رسوؿ ا ك حافظ قرآف بود ۱۷ریانی را در یهود ك س

  ساؿ سن داشتمكقتی پیامرب ص مکه راترک کردمکل شهر را به اك سپرد. ۱۸عتاب بن اسدکه 
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 صٛذاٙ سكتٚ اٗبٕ اثٞ حٜیل٠

كه پست قضاكت را قبػوؿ قمرم اماـ ابوحنیفه رضبةا علیه را به علت این هجرمُْٔمنصور در ساؿ 
نكرد به بغداد  خوانػد ك حكػم زنػدانش را صػادر كػرد چػوف مػردـ اطػالع یافتنػد كػه امػاـ ابوحنیفػه رضبػه 

آموختنػد ك ایػن زنػداف ظػاهران زنػداين اسػت امػا  ا علیه زنداف شػده، در زنػداف رفتػه كاز اك علػم دیػن مي
زدنػد  آكرنػد كشػالؽ مي را در زنداف بػّبكف مي در حقیقت حوزه علمیه ام قرار گرفت كآهنا هر ركز اماـ

 .تا جاییكه از هر دك پام مبارؾ خوف جارم شد
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 اٗبٕ ثخبسی ٝسكتبس آٙ ثب حٌبٕ ٝپبدضب١بٙ

ك معتقد   اماـ خباری رضبه ا از ؾبالست ك نبنشینی  با حکاـ ك سبلق  نزد آهنا  سخت  پرهیز  میکرد
  دین  در صورت نبراهی با حکاـ  مشکل است بود  که استقامت در

اك میگفت  مصاحبت  ك نبراهی حکاـ  خوار کردف دین  است  ك نزدیکی  با حکاـ  ضرر رساندف  
از کسػػػانی کػػػه  بػػػا حکػػػاـ  موافقػػػت  دارنػػػد  حػػػق ك باطػػػل را رعایػػػت مبیکننػػػد  ك چػػػه بسػػػا  . بػػػه دیػػػن

  كبراؼ  کشیده شده  ك باطل را حق جلوه میدهندانساهنای نیکوکار  که بر اثر  نبراهی با حکاـ  به ا

زمانیکػػه  امػػػّب  شػػػهر خبػػػارا  خالػػد  بػػػن اضبػػػد  ذهنػػػی  از كی خواسػػػت  تػػا بػػػه قصػػػرش  بػػػركد ك  کتػػػاب 
   صحیح خباری ك تاریخ کبّب  را به فرزندانش  بیآموزد

ك  طْب مبػی رـكبػه ابػواب سػالعلم  را خوار ك ذلیل  مبیکػنم ك  من:پاسخ  گفتنپذیرفت كدر اماـ خباری 
 .شونده  سایر مسلماناف  در درس  حاضر به مسجد  بیآیند ك نبرا از  آهنا  خواست درصورت سبایل
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ٗٔیٞٙ اٛسبٙ سا ٗسٔ٘بٙ ۱۱س٘یط ،آٙ داػی ٠ً ث٠ ت٢ٜبیی  دًتشػجذآشح٘بٙداستبٙ  .

 ..ًشد

نوز به یکی از ركستا های آفریقػا نرسػیده داعی کویتی كقتی شنید که دین اسالـ ه عبدالرضباف السمیط
 است تصمیم گرفت به آف ركستا بركد ك دین اسالـ را به آهنا برساند،

نبراهػػانش بػػه كی گفتنػػد رسػػیدف بػػه آف ركسػػتا سػػخت اسػػت چػػوف میػػاف مػػا ك آهنػػا ركدی پػػر از سبسػػاح 
  كجود دارد اما اك گفت مرا به آقبا برسانید مسئولیتش بر عهدی خودـ

 .ه سوار قایق شدًن هر چهار طرفماف سبساح بود به هر حاؿ به ركستا رسیدًنهنگامی ک

هنگامی که به آقبػا رسػیدًن مػردـ تعجػب کردنػد ك گفتنػد چگونػه بػه اقبػا رسػیده اًن ، مػا هػم گفتػیم کػه 
خػػػدا از مػػػا نگػػػه داری کػػػرد چػػػوف دیػػػنش را تبلیػػػغ میکنػػػیم ، سػػػپس بػػػه زیبػػػایی در مػػػورد اسػػػالـ برایشػػػاف 

 صحبت کردًن؛

رییس ركستا  به عبدالرضباف گفت تنهػا بػه یػک شػرط مسػلماف میشػوًن ، دك سػاؿ اسػت در ایػن ركسػتا 
 .بارانی نباریده است ؛از خدا خبواه باراف بباراند

 .عبدالرضباف السمیط گفت : باشه كلی تو هم سباـ مردـ ركستا را صبا کن ،پس مردـ را صبا کرد

ع کردـ به مباز خواندف ك سجده ای طوالنی بػردـ ك از خػدا عبدالرضباف می گوید: كضو گرفتم ك شرك  
خواستم که به سبب گناهاف عبدالرضباف دینش را شرمنده نکند، سػـر را از سػجده بلنػد نکػردـ ك مػداـ 

  با گریه از خدا التماس می کردـ تا اینکه صدای رعد ك برؽ شنیدـ

 . اف به رگبار باریدسجده اـ را ادامه دادـ ك سـر را بلند نکردـ تا كقتی بار 
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 .كقتی مردـ این را دیدند نبگی با هم شهادتْب را گفتند

 (پیامرب اکـر )صلی ا علیه ك سلم (می فرماید:)اف من عباد ا من لو اقسم علی ا لالبر

فػالف کػار را برایشػاف اقبػاـ دهػد ا هستند ، اگر قسم خبوردند کػه  ایعنی : یک سری از بنده های 
 ۲۷۷۳صحیح خباری.آف را اقباـ می دهد ا

 ۱۶۷۵صحیح مسلم 

 عبدالرضباف السمیط کی بود؟؟اما 

سػاؿ در قػاره ی آفریقػا مشػغوؿ ۲۹عبدالرضباف السػمیط پزشػک ك سػرمایه دار کػویتی بػود کػه بػه مػدت 
نفػر بػه ۹۷۲ملیوف نفر را به اسػالـ دعػوت کػرد، یعنػی هػر ركز۱۱تبلیغ دین اسالـ بود ك در آف مدت 

 .طر دعوت كی به اسالـ مشرؼ می گشتند، جدا از کار های خّب خواهی اشخا

اك نباننػد داعػػی هػػای دیگػػر بػػه جاهػایی کػػه رفػػاه ك آرامػػش داشػػتند ماننػد سػػویس ك کانػػادا ك اركپػػا مبػػی  
 .رفت ، بلکه فقّب ترین قاره ك فقّب ترین کشور را برای تبلیغ دینش انتخاب مبود

 :عبدالرضباف السمیط چند تا از کار های خّب خواهی

 چاه آب۱۷۱۷۷کندف. 
  مدرسه۸۶۷بنا کردف. 
  بیمارستاف۱۷۸بنا کردف. 
  دانشگاه۴بنا کردف. 



 (93)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

نفر از امت ؿبمد )صلی ا علیه ك سلم( تصػمیم بگػّبد نباننػد ظبػیط زنػدگی  ۱۷تصور کنید اگر تنها 
 !کند چه تغیّبی اهباد می گردد؟

 . دركد رضبت ا بر اك باد
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 داستبٙ ػ٘ش ثٚ ػجذآؼضیض ٝپسشش

بػه عمػػر بػن عبػػدالعزیز )رضػی ا عنػػه( گفتنػد کػػه پسػرش یػػک انگشػَبی خریػػده اسػت کػػه نگیػنش هػػزار 
  درهم می ارزد

 :اك فورأ نامه ای نزد اك فرستاد ك گفت

یدف اما بعد... به من گفته انػد کػه تػو انگشػَبی خریػده ای کػه هبػای نگیػنش هػزار درهػم اسػت، بػا رسػ
ی من آنرا بفركش ك با پولش هزار گرسنه را سّب کن ك برای خود انگشَبی که نگینش از آهن  این نامه

 :باشد خبر ك ركی آف بنویس

 ... ی خود را می شناسد رضبت کند آنکس را که حد ك اندازها « رًحمى اي امرىءان عىرؼ قىدر نىفًسهً »
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 ثٚ آؼضیض... داستبٙ اض٢ٌبی ػ٘ش

بػه اتػاؽ كی داخػل شػدـ ك دیػدـ کػه اشػک هػای :فاطمه نبسر عمر بن عبػدالعزیز رضبهػم ا مػی گویػد
  .ایشاف ؿباسنش را خیس کرده است
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  گفتم:توراچه شده که این چنْب آشفته حالی؟

کػه پاسخ داد: امور این امت به من كاگذار شده است، بػه فقػّباف، یتیمػاف ك مظلومػانی فکػر مػی کػنم  
در ركز قیامت در پیشگاه پركردگار درباره آنػاف از مػن سػؤاؿ خواهػد شػد ك مػدافا آنػاف، ؿبمػد  صػلی 
ا علیه كسلم خواهد بود. از این می ترسم که هیب یک از توضیحات من نزد ایشاف اعتباری نداشته 

 .باشد ك از نبْب ركی به حاؿ خودگریامن
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 یضٛی؟!اص ًذإ ٠ً٘ٔ حشف ٗ

قطب میاف   سید قطب امد شهادتْب رابه اك تلقْب کندك گفت با من تکرار کن؟ سید شیخ االزهر نزد 
 کالمش پریدك گفت: از کداـ شهادتْب سخن میگویی؟

 .!!!نبانی که ما برایش دارًن جاف میدهیم ك تو داری نانش را میخوری
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 دٝصد ٝاٗبٕ ٛٞٝی..

 ماـ نوكی رضبه ا را دزدید ك فرار کرد ؛دزدی عمامه ی ا

المنهل .اماـ نوكی رضبه ا به دنباؿ كی می دكید ك می گفت: آف را به تو خبشیدـ،  بگو: قبوؿ کردـ
 ُُُالعذب المورود ص 
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 پسشٕ:اراٙ ثشای ٛب آُب١بٙ است!

 نقل شده که: پسری به پدرش گفت: کجا مّبكی؟!

 ..مسجدگفت مّبـك

 !نشده هنوز اذاف سپس پسرش گفت:

 است؟ برای نا آگاهاف گفت اذاف

 د.مّبكن ا به دنباؿ بانگ قبل از این که اذاف داده شود آگاه كگرنه آدمهای
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 خبٓذ ثٚ ٝٓیذ ُٝزضت اٝ

  ساؿ، ك ناتواف ساقط دانید که پرداخت جزیه از اشخاص نابینا، بیمار، کهن آیا می

 ...شود می

شػریعت بسػر یه گّبد ك تا زمانی که در سػا ٌلق میدر مقابل، مالی از بیت اؼباًؿ مسلمْب نیز به آناف تع
 .شود برند به اك ك خانواده اش انفاؽ می می

 :خالد بن كلید)رضی ا عنه( در زماف حکمرانی خود به اهل حّبه نوشت

کػار نداشػته باشػد یػا بػه یػک بیمػاری مبػتال شػده باشػد   اـ که هر پّبمردی که تواف برای آناف مقرر مبوده
 ، کارانش به اك صدقه می دهند یا ثركسبندی بوده که فقّب گشته است ك چناف شده که طلب
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منبػا:  اش از بیت اؼباًؿ مسػلمْب مػورد ضبایػت قػرار مػی گّبنػد خانواده جزیه از اك ساقط شده ك خود ك
 . ۲۵–۲۱: حههل الذمة فی الدكلة االسالمیة صفحقوؽ ا
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 ًخشت ر٢بد ِٛزاضت هشآٙ ثخٞاٖٛ!..

خالد بن كلید رضی ا عنه هنگاـ مباز صبح گریه کرد كگفت :  کثرت جهاد مرا از خوانػدف قػرآف بػاز 
 .داشت

پس عذر ما چه است که نبیشه خود را مصركؼ )كاتساب كتلگراـ ، فیس بوک( ساخته ائیم ، كحتی 
 ....رمضاف به طرؼ قرآف مبّبكًن درماه مبارک

 .ك آهنا نباف کسانیند که االف بعضی ازاین ا نَبسها هبشاف هتمت میزنند

نبػاف مشػػرکاف ازا نَبسػػها نبػاف ركافضػػانی کػػه بػػه شػرک كمػػرده پرسػػتی پرداختػػه انػد ك خیػػاؿ میکننػػد کػػه 
، ابوبکرهػػا، خالػػدها، ك خیلػػی  میتواننػػد کػػل دنیػػا رك بػػه ایػػن راه بکشػػند ك آنػػاف بایػػد بَبسػػند از عمرهػػا

هػػای دیگػػر کػػه االف هػػم از آدمهػػایی مثػػل صػػحابه رضػػی ا عنػػه هسػػتند کػػه گػػردف مشػػرک ك کػػافراف را 
 ...بزنند نباف صحابه ای که ركافض هبشوف توهْب میکنند
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 داستبٙ ُشی٠ دختش ػ٘ش ثٚ ػجذآؼضیض

 :که گریه میکرد  ركزی عمر ابن عبدالعزیز دخَب خود را دید

 به دخَبش گفت : چرا گریه میکنی ؟
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دخَبش در پاسخ گفت : چوف نبه بچه ها لباس نو پوشیده اند كلی من که دخَب خلیفػه ی مسػلمْب 
 .هستم لباسهاًن کهنه اند

 ...بعد از این گفت ك گو عمر به ظبت بیت اؼباؿ راه افتاد

اجازه میدهی کػه از سػهمیه ی مػاه آینػده ی خػودـ كقتی بداقبا رسید به مسئوؿ بیت اؼباؿ گفت : آیا 
 از بیت اؼباؿ خبشی را اآلف دریافت مباًن؟

مسئوؿ بیت اؼباؿ گفت : آری ای خلیفه ی مسلماناف ؛ كلی با یک شرط باید به من قوؿ ك تضمْب 
 .بدهی که تا ماه آینده زنده خواهی بود

بػا عجلػه بػه ظبػتش رفتنػد ك پرسػیدند : پػدر برای نبػْب عمػر ابػن عبػدالعزیز بػه خانػه بازگشػت دخػَبانش 
 چه شد؟

اك نیز در جواب گفت : آیا ربمل میکنید ی این سختی ها را {تا با هم به هبشت رهسپار گردًن؟ یػا 
 اینکه ربمل لبواهید کرد ك پدرتاف به دكزخ خواهد افتاد؟

 .آهنا نیز گفًب : ربمل خواهیم کرد
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 ص صٛذاٙ ث٠ دٝستبٙ ٝدضٜ٘بٛص..پیبٕ اثٚ تی٘ی٠ ا

 :زمانی که در زنداف بود فرمودندابن تیمیه 
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دمشنامن چه با من کردند؟هبشت مػن در قلػب مػن اسػت ك هػر جػا کػه کػو  کػنم اك بػا مػن اسػت ك از "
من جدا شدنی نیست،زنداف براًن به ماننػد خلوتگػاه اسػت)برای عبػادت(ك قتػل مػن شػهادت اسػت،ك 

 ".براًن جهانگردیست تبعید ك اخراج از شهـر
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 ٛیشٝ ٝتٞاٖٛ سكت ، ٗیذاٛیذ چشا؟!

 .ابوبکر بن عیاش می گوید: ابا اسحاؽ سبیعی را دیدـ که گریه می کرد

 !گفتم ای ابا اسحاؽ چه چیزی سبب گریه ات شده؟

بقػػػره ك آؿ ی( رهیسػػػتاده مبػػػاز خبػػػوامن مگربا)سػػػو مػػػن رفػػػت، مػػػن مبیتػػػوامن اگفػػػت:نّبك كتػػػوامن رفت،مبػػػاـز از 
 .عمراف

یعنی: كقتی ایستاده مباز میخوامن فقط میتوامن سوره ی بقره ك اؿ عمراف را خبوامن ك بیشَب از این مبتوامن )
 .(۶۷/۸ركاه ابن حباف فی الثقات )(.خبوامن
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 داستبٙ خٔیل٠ ػجبسی

 .شت نشسته بودركزی که مالقات عمومی با مردـ دا خلیفه عباسي اؼبهدم در 

عربػػی آمػػد ك دسػػتمالی کػػه در آف کفشػػی بػػود  آكرد ك گفػػت: یػػا أمػػّب اؼبػػؤمنْب! ایػػن کفػػش رسػػوؿ اللٌػػه 
 . صلى الٌله علیه ك آله ك سلم است
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ك عرب کفػش را بػه دسػت اؼبهػدی  خلیفه عباسی اؼبهدی گفت :بیار کفش را،   هدیه آكردـ برای مشا
 گذاشت ك دستور داد ده هزار درهم به آف مرد بدهند،  پس اؼبهدی کفش را بوسید ك بر چشمش داد

 :بعد از اینکه مرد پوؿ ها را گرفت ك رفت اؼبهدم خطاب به هم نشینانش گفت

 می دانید که رسوؿ ا در عمرش هم این کفش را ندیده چه رسد به اینکه آف را پوشیده باشد!!؟

 :رفتم ، مردـ می گفتندكلی اگر میگفتم که این کفش رسوؿ ا نیست ك مبی پذی 

  !کفش رسوؿ ا را خدمت خلیفه آكردند كلی خلیفه نپذیرفت

ك کسانی که این خرب را راست می پنداشتند بیشَب از کسانی بود که این خرب را دركغ می پنداشتند ك 
از كتاب"تػػػاریخ بغػػػداد"؛ از خطیػػػب البغػػػدادٌم ...شػػػایعات بسػػػیار بػػػر علیػػػه مػػػن ركاج پیػػػدا مػػػی کػػػرد ك

 .هجری قمری ّْٔذشته به ساؿ درگ
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 ....ٗـّٞ چ٢ْ اٝسدٙ اسالٕداستبٙ 

مسیحیاف، مبشرین )دعوتگراف دینی( خود را بْب قبایل مغوؿ با هدؼ مسػیحی کػردف آهنػا منتشػر مػی 
سػػاختند ك هالکػػو خػػاف طػػاغوت نیػػز بػػه سػػبب نبسػػر صػػلیبی اش ظفػػر خػػاتوف، راه دعػػوت را برایشػػاف 

 .ه بودنبواره کرد

ركزی، صبػػاعتی از بزرگػػاف مسػػیحی در یػػک جشػػن مغػػولی بػػزرگ کػػه بػػه سػػبب مسػػیحی شػػدف یکػػی از 
ن، شػػركع بػػه دشػػناـ فرمانػػدهاف مغػػوؿ برپػػا شػػده بػػود حضػػور یافتنػػد، در مراسػػم جشػػن، یکػػی از مبشػػری

 .کرد، ك در آقبا یک سگ شکاری هم بسته شده بودصلی ا علیه كسلم   دادف به پیامرب
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یػن صػلیبی کینػه تػوز شػركع بػه دشػناـ ك ناسػزا بػه پیػامرب کػرد صػدای پػارس شػدید سػگ بلنػد زمانی کػه ا
شػػد ك برخركشػػید سػػپس بػػه صػػلیبی ضبلػػه كر شػػد ك اك را بشػػدت زطبػػی سػػاخت، کػػه دیگػػراف بػػا تػػالش 

 ...بسیار از دست آف سگ رهایش ساختند

 :برخی از حاضراف گفتند

 .بودا علیه كسلم  صلی سگ خباطر دشناـ دادف تو به ؿبمد این کار

 :صلیبی گفت

دكسػػت اسػػت، ك دیػػد چػػوف مػػن بػػا دسػػتم اشػػاره مػػی کػػنم -هرگػػز چنػػْب نیسػػت، بلکػػه ایػػن سػػگ جػػاف
 .هبمْب خاطر گماف کرد می خواهم اك را بزمن

سپس دكباره دشناـ ك ناسزا به پیامرب را از سر گرفت ك این بار دشناـ های رکیک تری بر زباف کثیفش 
 ..آكرد

نگػػاـ سػػگ طنػػابش را پػاره کػػرد ك ركی گػػردف آف صػػلیبی پریػد ك بالفاصػػله شػػاهرگ اك را قطػػا  در ایػن ه
 ..کرد در نتیجه آف صلیبی فورا به درک كاصل شد

 (۲۷۲منبا: )الدرر الکامنة / صفحه .هزار نفر از مغوؽبا اسالـ آكردند ۴۷در این هنگاـ حدكد 
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 دٗحجت غالح آذیٚ ایٞثی ثب ر٢ب

شػػد، جهػػاد عبػػادت ك لػػذت  سػػلطاف صػػالح الػػدین شػػیفتة جهػػاد بػػود ك بػػه آف انبیػػت زیػػادی قایػػل می
عشق جهاد سباـ »گوید: زندگی ك غذای ركح ك مایة آرامش ركانش بود، قاضی هباء الدین بن شداد می
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نگی گفت ك جز به ذبهیزات ك مرداف ج ای که تنها از جهاد سخن می كجودش را فرا گرفته بود، بگونه
کػػرد کػػه از جهػػاد سػػخن بگویػػد ك بػػػه آف  اندیشػػید، ك تنهػػا بػػه کسػػػی توجػػه می بػػه موضػػوعی دیگػػر مبی

ترغیب مباید، به خاطر عشقی که به جهاد فی سبیل ا داشت اهل، اكالد، كطن ك خانػه اش را تػرک  
 ...ای در معرض باد ك طوفاف قرار داشت بسنده مبود کرده ك از دنیا تنها به سایة خیمه

آكرد ك اك را ترغیب  خواست خود را به كی نزدیک کند از جهاد سخن به میاف می هرگاه شخصی می 
تواف گفت که پس از آغاز جهاد حتی یک درهم در جایی دیگر جز جهاد ك  مبود... به جرأت می می

ابن شداد عشػق سػلطاف بػه جهػاد ك دلسػوزی كی نسػبت بػه اسػالـ را «ذبهیز لشکر هزینه نکرده است
در آف ركز میػػاف دك لشػػکر نػػربد سػػختی جریػػاف داشػػت ك سػػلطاف نبچػػوف »کنػػد: گونػػه توصػػیف میاین

تاخػت ك  ای به گوشه دیگػر می قرار از گوشه مادری داغدیده که فرزندش را از دست داده با اسبش بی
انگیخػػت ك خػػود نیػػز بػػه تنهػػایی بػػه صػػفوؼ دمشػػن ضبلػػه بػػرد، ك بػػه  مػػردـ را بػػرای جهػػاد ك مبػػارزه برمی

یػا »آكرد بػا  گشػت ك در حػالی کػه اشػک از چشػمانش سػرازیر بػود بانػگ برمػی ایی میاف صػفها میتنه
 «.لالسالـ!! یا لالسالـ

هرگز غذایی به دهاف نربد ك تنها با چند لیواف نوشیدنی که پزشک توصیه کرده بود « عکه»در جنگ 
ک بػود کػه از ركز صبعػه تػا یکی از پزشکانش به من گفت که اك آنقدر در امر جهاد منه«»اکتفا مبود

 «.ركز یکشنبه غذایی جز چند لقمة ناچیز تناكؿ نکرد
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 بة ضذٕ هسٖ ث٠ پشٝسدُبس ًؼج٠!!ًبٗی

اـي سيلىیم دخَب ًملحاف،خواهر حراـ بن ملحاف،مادر اىنىس بن مالک ك از قبیله ی بنی قبار بود.برادرش 
د شد ك زمانی که نیزه را در شػکمش فػرك کردنػد،فریاد زد ك  نباف کسی بود که درجنگ بئر معونه شهی
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گفػػت:فيزتي ك رب الکعبه)قسػػم بػػه پركدگػػار کعبه،رسػػتگار شػػدـ(.پیامرب نبػػواره میفرمود:دكسػػت داـر بػػه 
،چونکػػه بػػرادرش نبػػراه مػػن در جهػػاد شػػهید شػػد.به اـي سيػػلىیم هػػم میفرمود:بػػه خػػدا  خانػػه ی اـي سيػػلىیم بـر

نفػػر از زنػػاف ٓشػػت شػػنیدـ ك مػػژده هبشػػت هبػػش میػػداد.پیامربنبواره بػػرای قسػػم صػػدای پػػای تػػورك در هب
 .نفر اـي سيلىیم بودٓدعای خّب میفرمود،که یکی از آف 

زمػػانی کػػه پیػػامرب از مکػػه بػػه مدینػػه تشػػریف آكردنػػد،اـي سيػػلىیم نبػػراه بػػا انػػس بػػه حضػػور پیػػامرب رفتنػػد ك از 
د قبػػػػوؿ کنػػػػد ك در حػػػػق انػػػػس دعػػػػای خػػػػّب پیػػػػامرب تقاضػػػػا کػػػػرد کػػػػه انػػػػس را بػػػػه عنػػػػواف خدمتگػػػػذار خػػػػو 

بفرماید،لذا پیامرب دست مبارک خویش را بر سر انس کشید ك فرمود:خدایا به انػس بػن مالػک مػاؿ ك 
ثركت ك فرزنداف زیاد عطا بفرما.انس بن مالک بعػدها میگوید:بػه فضػل دعػای پیػامرب،در زمػاف حیػات 

 .نفر از پسر،نوه ك نتیجه خود را دیدـََُخود،حدكد

تىسػػب مدینػػه قػػرار داد)کسػػانی کػػه در سػػید نا عمػػر رضػػی ا عنػػه در زمػػاف خالفػػت خػػود،اـي سيػػلىیم را ؿبي
 (.مشکالت مردـ را حل ك فصل میکردف صدر اسالـ به درجه اجتهاد رسیده بودند ك
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 ت٘بٕ ٗبّ ثیت آ٘بّ سا تخٔی٠ ًٜیذ

ی مػردـ  بن عبػدالرضبن، نوشػت: مسػتمری نبػه عبداغبمید  بن عبدالعزیز )رضبه ا( به كالی عراؽ، عمر  
اؼبػاؿ  انػد، امػا هنػوز مبػالغی در بیػت  را پرداخت كن. عبداغبمید نوشت: نبه مػردـ حقػوؽ خػود را گرفته

مانػػده اسػػت. عمػػر بػػن عبػػدالعزیز )رضبػػه ا( بػػه اك نوشػػت: بررسػػی كػػن، كسػػانی كػػه بػػدكف اسػػراؼ ك 
اؼباؿ[ پرداخػت کػن. عبداغبمیػد بػرایش نوشػت:  دهی آهنا را ]از بیت اند، ب فساد، ناگزیر به قرض شده

اؼبػاؿ مسػلماناف مبػالغی بػاقی مانػده اسػت، عمػر بػن عبػدالعزیز  این كار را اقبػاـ دادـ اٌمػا هنػوز در بیػت 
)رضبه ا( برایش نوشت: پس بررسی کن، هر فرد ؾبردی كه به دلیل نداری تواف ازدكاج را نداشػته، بػا 
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اش را بپردازد. عبداغبمید باز نوشت: هر کسػی کػه یػافتم ]بػا ایػن  اؼباؿ ازدكاج كند ك مهریه یت بودجه ب
شرایط[ تزكیج کردـ اٌما هنوز مبالغی از بیت اؼباؿ مسلماناف باقی مانده است. عمر بن عبدالعزیز)رضبه 

اشػػت از زمػػْب ا( ایػػن بػػار در جػػواب نوشػػت: بررسػػی کػػن کسػػانی کػػه جزیػػه بدهکارنػػد ك قػػادر بػػه برد
خریػػد ؿبصػػوالت آهنػػا مبػػادرت كػػن،  ای كػػه قػػادر بػػه كشػػت زمػػْب شػػوند، بػػه پػػیش  انػػدازه نیسػػتند، ك بػػه 

 «.خواهیم چونکه ما برای این سالشاف ك دكساؿ دیگر چیزی از آهنا مبی

؛ نبچنْب بنگرید به: تاریخ ُّٗ؛ األمواؿ للقاسم بن سالـ، ص ٓٔٓ، ص ِاألمواؿ البن زقبویه، ج 
حیػاة بػن  -؛ اآلثػار الػواردة عػن عمػر بػن عبػد العزیػز ب العقیػدة ُِّ، صْٓالبػن عسػاکر، جدمشػق 

 .ّْٖ، صِؿبمد بن جربیل، ج
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 «دٛیب ث٠ ًزب سسیذ ٝض٘ب ث٠ چ٠ كٌشیذ؟!»داستبٙ

مردی به جلسه درس یکی از علما كارد شد ك دیػد کػه در حػاؿ شػرح "صػحیح خبػاری" بػه شػاگردانش 
  است

 :پس به عامل گفت

 مردـ در غرب به کيره ماه رسیدند ك تو داری خباری را شرح می کنی؟

 :عامل جواب داد

خب چه ایرادی دارد فرزندـ؟ ـبلوقی به ـبلوقی دیگر رسیده است حاؿ آنکه ما می خواهیم به خالق 
 ...برسیم



 (114)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 اما آیا می دانی که تنها تو در بْب ما مفلس ك بینوا هستی؟

 !نبراه آهنا به ماه رسیدی ك نه با ما خباری را خواندیچرا که نه 

متاسفانه برخی از مردـ هستند که نه اهل علم اند ك نه اهل عمل بلکه کارشاف فقط ك فقػط انتقػاد ك 
 ...ربقّب ك توهْب به دیگراف است
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 ٗسزذ ربی كٔذ ١بست ، ث٠ سٞی ٗیذاٙ ثطتبثیذ..

 .هػ. استُّّٖاين دمشقي حنفي متوفای: قاضي عبد اسن أسطو 

ای از علمػػای شػػهر  هنگػػامی کػػه فرانسػػه سػػرزمْب شػػاـ را اشػػغاؿ مبػػود ك دمشػػق را در هػػم کوبیػػد، دسػػته
پػیش اك آمدنػػد ك از ایشػاف درخواسػػت مبودنػد تػػا بػه مسػػجد بػركد ك دسػػت بػه دعػػا بػردارد تػػا ا متعػػاؿ 

 .دمشن را نابود کند

  :را برداشته ك فریاد زدبا شنیدف این سخناف، عصایش 

تاف را بردارید ك به سػوی  تاف را دكست دارید پس سالح ها است، اگر كطن اسالمی مسجد جای فلج
 .میداف بشتابید، نه مسجد
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 آیبٗیذاٛیذ صٛذاٛی چ٠ ًسی است؟

 .ه را دید به گریه افتادابن قیم ركزی برای مالقات اماـ ابن تیمیه به زنداف رفت ، كقتی شیخ ابن تیمی
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 ابن تیمیه از اك پرسید : برای من گریه می کنی ؟

  ابن قیم گفت : زندانی كاسّب هستی؟

 : ابن تیمیه فرمود

به ا قسم که من نػه اسػّـب ك نػه زنػدانی! ، زنػدانی آف کسػی اسػت کػه دلػش را زنػدانی کػرده باشػد از 
منبا:]زندگانی اماـ ابن تیمیه .ای نفس خود باشدیاد پركردگار ، اسّب هم آف کسی هست که اسّب هو 

 [.۴۵كخدمات اكبه اسالـ ص
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 ُشی٠ پیبٗجش اسالٕ دس ضت ثذس

ماف پناه بردًن، غبظػاتی بعػد، هػر   ها ك سپرهای مًن باراف شركع شد، ما به درخت شب آمد، من كقتی نیمه
! ]تنهػػا[ زیػػر درخػػٌب ایسػػتاده بػػود ك تػػا  علیػػه كسػػلما صػػلی ا  بش بيػػرد مگػػر رسػػوؿكػػه بػػا مػػا بػػود خػػوا

 .۴۲۱ص۱۴جاعباما الصحیح للسنن:.صبح مباز میخواند ك می گریست
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 اثٚ رٞصی ٝٛجٞد اٝ دس رٜت

 ..هزار یهودی ك مسیحی به دست اك اسالـ آكردند َِ/َََبیش از 

 ..هزار نفر به سبب اك توبه کردند ۱۷۷ك 

 ..کتاب ك مقاله به رشته ربریر در آكرد  ۲۷۷۷ك بیش از 
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 :اما با این حاؿ به شاگردانش گفت

اگر كارد هبشت شدید ك مرا بػْب خػود نیافتیػد دربػاره مػن سػؤاؿ کنیػد ك بگوییػد: پركردگػارا فػالف بنػده “
 .سپس به گریه افتاد” .. ات ما را به یاد تو می انداخت

بػا: بركایػت امػاـ ابػن رجػب حنبلػی رضبػه ا در ذیػل طبقػات من.ا متعاؿ ایشاف را قرین رضبػت گردانػد
 / ۴۸۱اغبنابله 
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 ػ٘ش ٗختبس ٝٛیشٝی ١بی ایتبٓیبیی....

دانستند کػه چػه کسػی را دسػتگّب   زمانی که عمر اؼبختار توسط نّبكهای ایتالیایی دستگّب شد، آهنا مبی
  .مر اؼبختار نداشته ك با قیافه اك آشنا نبودنداند، چوف نّبكهای ایتالیایی عکسی از ع کرده

امػػػػا افػػػػرادی از مػػػػزدكراف عػػػػرب ك آفریقػػػػایی کػػػػه بػػػػرای ایتالیػػػػایی هػػػػا کػػػػار مػػػػی کردنػػػػد ك عمػػػػر اؼبختػػػػار را 
  .شناختند هویت اك را فاش کردند می

قصه امركز مسملْب هم دقیقا شبیه قصه عمر اؼبختار است. مسلمْب از دمشن ركبركی خود ضػربه مبػی 
  .ورند بلکه از افرادی ضربه می خورند که مثل خودشاف هستند ك در میاف آهنا زندگی می کنندخ

مسلمْب امركز از این افراد ضربه می خورند که بػه موقػا خنجػر کشػیده ك از پشػت بػه مسػلمْب خنجػر 
 .زنند می

 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 



 (117)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ٗٚ ث٠ دسٝاصٟ پبدضب١بٙ ٛ٘یشٕٝ؟

خبػػارا خالػػد بػػن اضبػػد ذهلػػی، از امػػاـ خبػػاری رضبػػه ا خواسػػت تػػا بػػه  نقػػل اسػػت هنگػػامی کػػه امػػّب شػػهر
 قصرش بركد ك کتاب صحیح خباری ك تاریخ کبّب را به فرزندانش بیاموزد، 

کنم ك بػه ابػواب سػالطْب  اماـ خباری رضبه ا نپذیرفت ك در پاسخ فرمود من علم را خوار ك ذلیل مبػی
، مبی  رـك

سبایل، به مسجد بیایند ك نبراه سایر مسلماهنا در درس حاضر شوند   خواست که در صورت هناك از ا
 .که بعدان به تفصیل پّباموف این موضوع صحبت خواهیم کرد
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 داستبٙ ػ٘ش ثٚ ػجذآؼضیض هجْ اص ٗشُص

عمػػػػػربن عبػػػػػػدالعزیز قبػػػػػػل از مػػػػػرگ کػػػػػػه بػػػػػػه شػػػػػدت بیمػػػػػػار بػػػػػػود فهمیػػػػػد خػػػػػػدمتکارش در غػػػػػػذایش زهػػػػػػر 
 چرا در غذاًن زهر رىبتی؟ !ش زد ك گفت كای بر تورىبته،صدای

خدمتکار با حالت ترس گفت بزرگاف بنػی امیػه هبػم كعػده دادنػد اگػر ایػن کػار را بکػنم هػزار دینػار هبػم 
 . میدهند ك مرا از بردگی آزاد میکنند

یکنم  ك میدهم ك از بردگی آزادت م برایتخلیفه عمربن عبدالعزیز گفت: من از بیت اؼباؿ هزار دینار 
 . در پناه ا تو را میبخشم

 .  البدایه ك النهایه.خلیفه عمر در سر مرگ هم زیباترین گذشت ك عفو را به مسلماناف یاد داد
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 سٔق ای٠ِٜٛٞ ثشدٟ ثبس ثٞدٛذ..

 :احنف بن قیس گوید

 بردباری را تنها از قیس بن عاصم یادگرفتم، گفتند چگونه ای اباحبر؟

: یکػػػی از بػػػرادرزاده هػػػایش پسػػػر اك را کشػػػت، پػػػس بػػػرادرزاده اش)یعنػػػی قاتػػػل ( را در حػػػالی کػػػه گفػػػت
دسػت بسػته بػػود نػزد اك آكردنػد، قیس)پػػدر مقتػوؿ ( در كمػاؿ بردبػػارم كصػرب گفػت: چػػرا ایػن جػػواف را 

 !ترسانده اید؟

! بػػا ایػػن کػػارت از تعػػداد)نزدیکاف ك حامیػػ اف( خػػودت  سػػپس رك بػػه آف  جػػواف قاتػػل کػػرد كگفػػت: پسػػـر
کاستی كستوف خودت را درهم شکستی ك بازكی خودت را خرد کردی ك دمشنت را خوشحاؿ کػردی 

 .كبه قـو ك خویش خودت بدی کردی

 .سپس گفت: آزادش کنید ك دیه اش را به نزد مادر مقتوؿ بربید

 أحنف گفت: قاتل در حالی از نزدش رفت که قیس حتی حلقػه ی دسػتانش را کػه دكر پػایش پیچیػده
 .ِٖٔ/ُ، كعیوف األخبار ِٖٖ/ِالعقد الفرید .بود باز نکرد ك  رخسارش هیب تغیّبی نکرد
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 داستبٙ ؿضٟٝ احضاة ٢ٗٝ٘بٛی ربثش ثٚ ػجذاهلل ث٠ پیبٗجش

در غػػزكه ی احػػزاب ، اصػػحاب پػػانزده ركز مشػػغوؿ کنػػدف خنػػدؽ بودنػػد كاز شػػدت گرسػػنگی بػػر شػػکم 
جػػػابر بػػن عبػػػدا نػػػزد رسػػوؿ ا صػػػلی ا علیػػػه كسػػلم آمػػػد كگفػػػت:  هػػای خػػػود سػػػنگ بسػػته بودنػػػد ،

یارسػػوؿ ا؟! در خانػػه یػػک مػػرغ كمقػػداری جػػو هسػػت ، تشػػریف بیػػار ، تػػا بػػا هػػم خبػػورًن ، رسػػوؿ ا 



 (119)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

جابر گفت: دك یػا سػه نفػر دیگػر بػا « آیا من تنها بیاًن؟!»صلی ا علیه كسلم به اك نگاه کرد كفرمود
هنار امركز »ن هنگاـ رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم فرمود: ای مهاجرین ! ای انصار! مشا بیایند در ای

جابر می گوید: با عجله به طػرؼ خانػه رفػتم كبػه نبسػـر گفػتم: مػرا « در خانه ی جابر دعوت هستیم
 دریاب ، زیرا رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم با لشکری اینجا می آیند ، زف مسلماف كمومن گفت: آیا

 به اك گفت: پس ا كرسولش آگاه تر هستند.ر غذا با خرب مبودی؟! گفت: بله .رسوؿ ا را از مقدا

رسػوؿ ا « تو امركز دربػاف مػا هسػتی...»رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم به خانه جابر رفت ، كفرمود
آهنا غذا مػی داد سػپس خػارج ناف ها را اماده مبود كجابر ده ، ده نفر نزد رسوؿ ا میفرستاد ، كاك به 

تا این نبگی سّب شدند ، جابر رضی ا عنه میفرماید: هرگركه یکه خارج می گردید بػا خػود میشدند 
مػػی گفػػتم: حتمػػا غػػذا سبػػاـ شػػده ، كبػػرای بقیػػه افػػراد چیػػزی مبانػػده اسػػت درحالیکػػه نبگػػی سػػّب شػػدند 

ا صػػلی ا علیػػه كسػػلم بػػه مػػن كدنػػداف هػػای خػػود را خػػالؿ مػػی کردنػػد جػػابر میفرمایػػد : کػػه رسػػوؿ 
هنگامیکه به خانه داخل شدـ طعاـ را مثل « ا به غذایت برای تو كخانواده ات برکت دهد»فرمود: 

 حالت اكلی یافتم ، فقط قسمتی از مرغ نبود.
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 ػ٘ش سضی اهلل ػ٠ٜ ٝدیذٙ اطلبّ

یػد آهنػا را طػوری در آغػوش مػی گرفػت ، کػه سػر سیدنا عمر رضی ا عنه هنگامیکه بچػه هػا را مػی د
زمػػاف مػػرگ کػػه خػػوف از بػػدنش جػػاری بػػود د ، یهػػای ایشػػاف بػػه هػػم میخػػورد كمػػی گفػػت: ایػػن گونػػه باشػػ

چشػػػػم هػػػػایش را بػػػػاز کػػػػرد تػػػػا بپرسػػػػد: آیػػػػا مػػػػردـ مبػػػػاز خوانػػػػده انػػػػد؟!.|منبا: کتػػػػاب کػػػػالـ مػػػػن القلػػػػب 
 .ّٔصفحه
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 داستبٛی اص ػ٘ش ٗختبس

از اینکه به داستاف کوتاهی از اك بپردازًن]اكرا عساکر طاغوت مبی شناختند كقتیکه اك درصبا اسػرا  قبل
عمر ـبتار می باشد ، افرادیکه به آهنا جاسوسی میکردند بػه عسػاکر بود فکر میکردند یکی از جنود 

 [.-طاغوتی گفتند: این اسّب عمر ـبتار است بعدا اكرا اعداـ کردند

سػػػالگی جهػػػاد مػػػی کػػػرد ،كعمػػػرش در راه شػػػناخت حػػػق كپایػػػداری بػػػر آف ّٕلػػػه ا در عمػػػر ـبتػػػار تقب
 صرؼ کرد.

مبی خواهیم از زندگی اك صحبت کنیم ، بلکه یک صحنه از اف را می گػّبًن ، چنػد دقیقػه کػه حػاکی 
 از ثبات این مرد است .هنگاـ دستگّبی ازطرؼ دكلت ایتالیا جهت ؿباکمه.

 ویر می کشد ، كقتی که توسط افسر ایتالیایی بازجویی می شود:آف صحنه عمر ـبتار را به تص

 !آیابا دكلت ایتالیایی جنگیده ای؟ 
 .گفت: بله 
 .!آیا مردـ را بر این جنگ ترغیب می کردی؟ 
 .گفت: بله 
 !آیا به ؾبازات این کارت اندیشیده ای؟ 
 .گفت:بله 
 !آیا به آنچه می گویی اقرار می کنی؟ 
 .گفت: بله 
 ّبك های ایتالیایی می جنگی؟!چند ساؿ است بان 
  ساؿ.َُگفت: نزدیک به 
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 !آیا برآنچه اقباـ داده ای پشیماف هستی؟ 
 .گفت:لبّب 
 !آیا میدانی به زكدی اعداـ میشوی؟ 
 .گفت: بله 

 قاضی دادگاه می گوید: من خیلی ناراحتم که سر اقبامت این چنْب است!

کػه ایػن هبػَبین راهػی اسػت کػه بػه زنػدگی اـ عمر ـبتار بایقْب كاطمیناف كآرامػش درجػواب مػی گویػد: بل
 خاسبه می دهم.!

قاضػػی سػػعی میکنػػد اكرا فریػػب دهػػد بػػػه نبػػْب خػػاطر حکػػم عفػػو اك را مػػػی نویسػػد ، بػػه شػػرط ایػػن کػػػه 
مطلبی را بنویسد كبرای ؾباهدین لیبی بگوید که دست از جهاد با ایتالیا بکشند.اكبه قاضی نگاه مػی  

 کند كاین سخن مشهورش را می گوید:

آف انگشػػت سػػبابه ای کػػه در هرمبػػاز شػػهادت میدهػػد کػػه اؽبػػی نیسػػت جػػز ا یگانػػه كؿبمػػد رسػػوؿ »
 «اكست ، امکاف ندارد که صبله باطلی بنویسد.

 عمر ـبتار مرد كشهید شد اما درلیست انساهنا جاكیداف ك استوار بر حق باقی ماند.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 سٖٔدسرستزٞی سٜت پیبٗجش غٔی اهلل ػٔی٠ ٝ

یکػػی از سػػلف مػػی گویػػد: امػػاـ اضبػػد در جسػػتجوی ایػػن شػػد کػػه کػػداـ فعػػل رسػػوؿ ا صػػلی ا علیػػه 
كسػػلم را مػػن اقبػػاـ نػػداده اـ! دیػػد کػػه حجامػػت نکػػردـ ، رفػػت پػػیش کسػػیکه حجامػػت میکنػػد ، گفػػت 
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حجامت کن اكرا حجامت کردند ، سپس پوؿ حجامت را پرداخت برای اك گفتند: ای اماـ از تو چه  
 السّب.«|پوؿ را بگّب زیرا پیامرب درمقابل حجامت پوؿ داده است»وؿ میخواهد؟! فرمود:کسی پ

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ض٘طیشی ٛذاسٕ ٠ً ض٘ب سا ثٌطٖ.....

عزیـز ركزگار تاتار را تصور کن! : یک زف تاتاری جلو ده مرد می ایستاد ك می گفػت: مششػّبی نػداـر  
ید تا سالح بیاكـر كمشا را بکشم كآهنا می ترسػیدند كبػه خػود مػی که مشا را بکشم ، رك به دیوار بایست

لرزیدنػػػد! از دسػػػت مغػػػوؿ هػػػا کجػػػا بگریزنػػػد؟! یػػػک زف آهنػػػا را بػػػا مششػػػّب میکشػػػد! بلػػػه، ركزگػػػار تاتػػػار 
 | کالـ من القلب.كضعیت مسلماناف چنْب بوده است كامركزه اكضاع ما این چنْب است. 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ضیش دٝ داستبٙ

 جنػگ شػركع بػرای را خػود ك کػرده آرایػی صف هم مقابل در فارس ارتش ك اسالـ سپاهً  که حالی در
  .کردند می آماده

  !!شدند زده شگفت دیدند می که آنچه از مسلماناف ناگهاف

  .بود داده آموزش جنگ میادین برای که  داشت شّبی خود نبراه فارس، سپاه

 پنجػػه ك داد مػی سػر نعػره آكرد، اسػػالـ سػپاه سػوی بػه رك رتقػػد سبػاـ بػا شػّب آهنگػػی، پػیش هػیب بػدكف
  .بود کشیده نیاـ از را هایش

  .شد خارج شّبانه شجاعتی با مردی اسالـ، سپاهً  قلبً  از هنگاـ این در
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 بػه اسػتوار ك ؿبکػم شػجاع، ك دالكر مسلمافً  این: نیست تصورش امکاف که گّب نفس ای صحنه در
 .دكید می شّب سوی به سرعت

  شود؟ كر ضبله شّب سوی به چنْب این کسی داشت امکاف ونهچگ

 شػّبً  یک سویً  به مردی که باشد داده ركی اتفاقی چنْب هیچگاه تاریخ طوؿ در که کنم مبی گماف
  .شود كر ضبله شکار، حاؿ در

 ايباف ك عزت اش سینه در!! نداشت دؿ به ترسی هیب ك دكید می شّب سوی به باد نبچوف ما قهرمافً 
ا  جػػػز نداشػػػت راه آف بػػػه چیػػػز هػػػیب از ای كانبػػػه ك تػػػرس کػػػه داشػػػت را مسػػػلماف یػػػک شػػػجاعت ك

  .بَبسد اك از باید که است شّب این گویی که رفت می پیش استقامتی چناف با..  سبحاف

. برخواسػػت هػػوا بػػه دك آف جنػػگ از غبػػار ك گػػرد.. شػػد كر ضبلػػه شػػکارش بػػر شػػّب یػػک نبچػػوف آنگػػاه
 تػا. نبػود معلػـو چیػزی خػاک ك گػرد نبػه آف میػاف در چنػدی بػرای. بػود شػده حػبس سینه در ها نفس
 ی ضػػػػربه چنػػػػدین بػػػػا ك شػػػػد خػػػػارج زار کػػػػار آف از سػػػػرافراز مػػػػا قهرمػػػػاف ك خوابیػػػػد جنػػػػگ غبػػػػارً  اینکػػػػه

  .بود درآكرده پای از را شّب سهمگْب

 ك تػػػرس گػػػاهنا  بػػػه. .  خواسػػػت مػػػی بػػػر کػػػه بػػػود اکػػػرب ا ی نعػػػره جنػػػگ میػػػداف دؿً  از هنگػػػاـ آف در
 شػّب بػا مهابػا بی که جنگید خواهند مردانی با چگونه افکند؛ سایه فارس سپاه های قلب بر كحشت
  .کنند می نـر پنجه ك دست

  .کوبیدند هم در را دمشن مسلماناف ركز، آف

 را اك پیشػػانی داشػػتش، بػػزرگ بػػرای ك آكرد قهرمامبػػاف سػػوی بػػه رك كقػػاص ابػػی بػػن سػػعد جنػػگ، از پػػس
  .بوسید
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 نبچػػوف کسػی سػػزاكارً : گفػت ك افتػاد عنػػه ا رضػی سػعد پػػای بػه فركتنػی ك تواضػػا ركی از مػا رمػافقه
  !!!ببوسد را من سر که نیست مشا

  بود؟ کسی چه شّب آف دانید می آیا

  .بود" كقاص أبی بن عتبه بن هاشم" اك

  !!"عتبه بن هاشم" آری

 كاهی های چهره نه!! آموخت کودکامباف هب را اشاف زندگی درس است الـز که هستند کسانی ایناف
 . غّبه ك سینما ك فوتباؿ

  . .کنیم فراموش را اماف گذشته شّبمردافً  خواهند می ما از آهنا

 خػواهیم برپػا نػو از دیگػر بػار را عزتشػاف ك بزرگی بلکه برد، لبواهیم یاد از را آناف گاه هیب تنها نه اما
 .متعاؿا  خواست به. کرد

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ هطغ ضذٙ اِٛطتبٙ ١٘سش ػخ٘بٙ ثخبطش دكبع اص اٝ!

 ١ٝ٘چٜبٙ]داستبٙ چِِٞٛی ض٢بدت ػخ٘بٙ خٔیل٠ ی سٕٞ اسالٕ[

 شورشػیاف كقتػی کػه بػود راشػده خلیفػه عنػه ا رضػی عفػاف بػن عثمػاف باكفای نبسر فرافصه دخَب نائله
 انگشػػتانش كلػػی شػػد مػػانا دسػػت بػػا شنبسػػر  کننػػد، شػػهید را كی تػػا خواسػػتند ك شػػدند كی منػػزؿ كارد
  .شد قطا
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 ؿباصػػره را عنػػه ا رضػػی عثمػػاف خانػػه اطػػراؼ ك بودنػػد کػػرده اشػػغاؿ زمػػانی مػػدت را مدینػػه شورشػػیاف،
  !شود می کشته یا دهد استعفا یا عثماف: گفتند می ك بودند کرده

 بػػػه را خلیفػػػه ك برنػػػد هجػػػـو عثمػػػاف خانػػػه بػػػه گرفتنػػػد تصػػػمیم شورشػػػیاف ، خانػػػه ؿباصػػػره آخػػػر ركز در
 حکػم، بػن مػركاف طلحػه، بن ؿبمد زبّب، بن عبدا علی، بن حسن چوف جوانانی اما رسانند شهادت
 ایػػػن چػػوف عثمػػػاف. کردنػػد مقاكمػػت آنػػػاف مقابػػل در صػػحابه فرزنػػػداف از چنػػد تنػػی ك عػػػاص بػػن سػػعید
 از دفػاع بػه وظػفم را خػود نبایػد کػس هػیب که: گفت آناف به ك خواند فرا را آناف دید را نربد صحنه
 شورشػػػػیاف برابػػػػر در خػػػػود غالمػػػػاف مقاكمػػػػت از حتػػػػی اك. انػػػػدازد خطػػػػر بػػػػه را خػػػػود جػػػػاف ك بدانػػػػد مػػػن

 (.َُٗ/ٕ) النهایة ك البدایة. مبود منا معَبضاف با شدف درگّب از را آناف ك آكرد عمل به جلوگّبی

 دلیػػل نبػػْب بػػه ك دشػػ خواهػػد کشػػته مػػاجرا ایػػن در اك کػػه دانسػػت می عنػػه ا رضػػی عثمػػاف كاقػػا، در
 در. شػود پػا بػر دیگػر ای فتنػه میػاف، ایػن در ك شػود کشته کسی اك از دفاع خاطر به که خواست مبی

 خود حج، مناسک اقباـ از پس دیگر، ای عده نبراه اخنس بن مغّبه نیز  خانه ؿباصره آخر ركزهای
 خانػػه بػػه را خػػود مدینػػه، هبػػ رسػػیدف از پػػس. کننػػد دفػػاع خلیفػػه از تػػا رسػػاندند مدینػػه بػػه سػػرعت بػػه را

 مبود می تشویق یاغیاف برابر در مقاكمت به را مسلماناف دیگر ك شد درگّب شورشیاف با ك رسید عثماف
 حرکػت، ایػن در اگػر دارًن را مسػلمْب خلیفػه از دفػاع تػواف ك قػدرت امػركز که ما: گفت می آناف به ك

 چػوف. شػود مبی پذیرفتػه مػا جانب از ای هبانه ك عذر هیب اؽبی، عدؿ دادگاه در ك فردا مباییم، کوتاهی
 را در زدف آتش قصد ندارند را خانه داخل به نفوذ قدرت مدافعاف، مقاكمت كجود با دیدند شورشیاف
 بػػػػا مػػػػدافعاف، ی نبػػػػه ركز آف در. شػػػػدند منصػػػػرؼ کػػػػار ایػػػػن از مػػػػدافعاف یػػػػورش بػػػػا هػػػػم بػػػػا کػػػػه کردنػػػػد

 گرىبتػه ك جسػته ضبػالت توانسػتند ك پرداختنػد لیفػهخ از دفػاع بػه خالصػانه ايبػانی بػا ك کامل شجاعت
 آنػػاف بػػه خطرنػاک، كضػػعیت ایػػن دیػدف بػػا عنػػه ا رضػی عثمػػاف امػػا. کننػد دفػػا را شورشػػیاف از مشػاری
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 سػػوره ك ایسػػتد می مبػػاز بػػه گػػاه آف. مباینػػد تػػرک را جػػا آف ك بردارنػػد جنػػگ از دسػػت تػػا دهػػد می دسػػتور
  .کند می تالكت آخر به تا را طه مبارکه

 بػن عبػدا علػی، بػن حسػن از بودنػد عبػارت کػه قریش جواناف از نفر چهار ساز سرنوشت ركز آف در
 ك(( َْْ/ٓ) الطػربی تػاریخ) شػوند می ؾبركح نربد طوؿ در حکم، بن مركاف ك حاطب بن ؿبمد زبّب،
 ك اسػلمی عبدا بن نیار اخنس، بن مغّبه از بودند عبارت ایناف. رسیدند شهادت به نیز مردانی دلّب
 بایػػد کػػه کنػػد قػػانا را خػػود مػػدافعاف توانسػػت عثمػػاف چػػوف((. ُٔٗ/ٕ) النهایػػة ك البدایػػة) فهػػری زیػػاد
 اهػل ك خػود ك کػرد بػاز معَبضػاف ركی بػه را در گػاه آف ركنػد، بّبكف به خانه از ك گویند ترک را معرکه
 (.ُٖٖ/ُ) عثماف قتلم فتنة. داد قرار شورشیاف خطر معرض در نگهباف ك ؿبافظ بدكف را بیتش

 آف تػالكت بػه ك گشػود را خػود مصػحف بازگشػت، خػود خانه داخل به عثماف مدافعاف، رفًب از پس
 تو ك من میاف: گفت اك به بدید را اك عثماف چوف ك شد داخل اك بر مردی هنگاـ این در پرداخت،

 کػه سػدكس بنػی از دیمػر  اك از پػس گفػت، تػرک را اتػاؽ سخن این شنیدف با مرد آف دارد، قرار قرآف
 عثمػاف تػا مبػود تػالش لبست اك کرد، ضبله اك به ك شد كارد عثماف بر بود مشهور «االسود اؼبوت» به
 راسػػتش دسػػت بػػا عثمػػاف آكرد، فػػركد عثمػػاف پیکػػر بػػر ك کشػػید نیػػاـ از را مششػػّبش آنگػػاه کنػػد خفػػه را

 مبػود خطػاب مػرد بػداف اك شػد، قطػا دسػتش دلیػل، نبػْب ك بگػّبد را مششػّب ضػربه جلػوی تػا مبػود سعی
 كسػلم علیػه ا صػلیا  رسػوؿ نػزد را قػرآف آیات که بود دستی اكلْب دست، این سوگند، ا به: که

(. اسػػت حسػػن نیػػز قػػولی بػػه بنػػا ك صػػحیح خػػرب، ایػػن سػػند ُْٕص خیػػاط، ابػػن تػػاریخ) کػػرد کتابػػت
 نیػز حاؿ ك پرداخت قرآف آیات نوشًب به که بود كسلم علیه ا صلی ا  رسوؿ کاتب اكلْب عثماف
 قطػرات پاشػید مصػحف صػفحه بػر دسػت آف خػوف چوف. رسد می شهادت به قرآف مصحف برابر در
  ُّٕ: البقرة «اٍلعىًلیمي  السًَّمیاي  كىهيوى  الٌلهي  فىسىیىٍکًفیکىهيمي »:بست نقش شریفه آیه این بر آف
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 قبػػػات ایشػػػاف( های دسیسػػػه ك نّبنػػػگ ك رآزا ك اذیٌػػػت) از را تػػػو اك ك بػػػود خواهػػػد بسػػػنده را تػػػوا  ك)
 (.بیند می را آناف کردار ك شنود می را ایشاف گفتار ك) است بینا ك شنوا اك ك داد، خواهد

 دسػػػته چػػوف ك زد چػػػوب بػػا را اك يبػػػانی ركمػػاف بنػػاـ مػػػردی لبسػػت کػػػه اسػػت آمػػػده دیگػػری ركایػػت در
  :سركد می را ابیات این مرد این شدند، كارد عثماف بر قاتالف

 مرتقی و البالد فی مالذا لعاد یدع اولم عزیز الینقی الموت اری

 العلی ها شماریخ فی الجبال یاتی و مغلق الحصن و الحصن اهل یبیت

 قدرت آف با] عاد مردماف که نبانطور یابد رهایی مرگ چنگاؿ از تواند مبی مقتدری فرد هیب یقْبه ب)
 در را خػود مردـ اگر. یابند قبات مرگ شر از آف پناه رد تا نیافتند را گریزگاهی ك مفر هیب[ هیبت ك

 عبػور هستند مرتفا های کوه بساف که دیوارهایی آف از مرگ باز مبایند پنهاف مستحکم ك بلند دژهای
 نیمػػه پیکػػر قػػاتالف چػػوف(.ُِٗ/ٕ) النهایػػة ك البدایػػة(. یػػازد می دسػػت مردمػػاف آف جػػاف بػػه ك کنػػد می
 کشػید می را مػردی مشػا که زد فریاد آناف بر فرافصه دخَب نائله سرش،نب کردند، احاطه را عثماف جاف
 ؛((ٕٔ/ّ) سػػعد ابػػن طبقػػات) کػػرد می تػػالكت مبػػاز رکعػػت یػػک در را قػػرآف سبػػاـ شػػب، های نیمػػه کػػه
 بػر را مششػّب سػکونی، ضبػراف بػن سوداف اما کند دفاع اك از تا انداخت شوهر جسم بر را خود گاه آف
 (.َْٔ/ٓ)الطربی تاریخ. کرد قطا را دستش انگشتاف ك دآكر  فركد دفاع بی زف آف

 ؿبکػم ای ضػربه بػا ك رسػانید سػوداف بػه را خػود شػتاباف اكضػاع، ایػن دیػدف بػا عثماف، غالماف از قبیح،
 از دفػػاع بػػه صػػحنه، آف در حاضػػر قػػاتالف از سػػکونی فػػالف بػػن قتػػّبه رسػػانید؛ هػػالک بػػه را ابلػػیس آف

 ك برداشػت مششػّبی عثمػاف، دیگػر غػالـ صػبیح، گػاه آف رسػاند، شهادت به را قبیح ك شتافت سوداف
 حاؿ: زدند می فریاد قاتالف رسید، شهادت به عثماف چوف آكرد، در پای از را نابکار ناپاک آف قتّبه،
 آف ترتیػػػب، ایػػػن بػػػه دانیم، مػػػی حػػػالؿ خػػػود بػػػر نیػػػز را اك امػػػواؿ پػػػس اسػػػت حػػػالؿ مػػػا بػػػر اك خػػػوف کػػػه
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 زیػػورآالت ك هػػا لباس حتػػی چیػػز نبػػه ك زدنػػد عثمػػاف منػػزؿ امػػواؿ چپػػاكؿ ك غػػارت بػػه دسػػت نػػاجوامبرداف
 کرد ضبله عنه ا رضی عثماف نبسر نائله، به ذبیبی کلثـو بناـ مردی گویند. بردند یغما به نیز را زناف
 عبػػاـ ك راف هػوس نفػس آف از کػه گفػت اك بػػه را رکیکػی ك زشػت سػخناف آكرد در تػن از را اك چػوف ك

 ك رسانید نائله به را خود صحنه، این دیدف با عثماف، غالـ صبیح، گرفت، می چشمهسر  اك گسیخته
 یکػػػی طػػػرؼ، آف از((. َْٕ/ٓ) الطػػػربی تػػػاریخ) رسػػػاند قتػػػل بػػػه را ناپػػػاک کلثػػػـو زف، آف از دفػػػاع در

 گػرفًب نوبػت حػاؿ: زدنػد فریػاد کردنػد، چپػاكؿ را عثمػاف خانػه امػواؿ غارتگراف چوف سبئیاف، از دیگر
 امواؿ نبه ك ركید جا آف به یابند دست بداف دیگراف که این از قبل پس است، اؼباؿ بیت از خود سهم
 ایػػػن کػػػه گفتنػػػد شػػػنیدند را یاغیػػػاف آف فریػػػاد ك داد کػػػه نیػػػز اؼبػػػاؿ بیت نگهبانػػػاف کنیػػػد، تصػػاحب را آف

 ایػن تدسػ از را خویشػًب ك برداریػد را خود جاف پس اندیشند مبی دیگری چیز به دنیا ماؿ جز مردماف
 در غػذا جػواؿ دك تنهػا کػه دیدنػد رسیدند اؼباؿ بیت به چوف دنیاپرست سبئیاف. دهید قبات خولبواراف

 چپػػػػاكؿ بػػػود جػػػا آف در کػػػه را آنچػػػه هػػػر ك نکردنػػػد نظػػػر صػػػرؼ نیػػػز آف از بػػػاز امػػػا دارد كجػػػود جػػػا آف
 (.َْٕ/ٓ) الطربی تاریخ.)کردند

 دسػت بػود مؤمنػاف امػّب کشػًب نبانػا کػه خود شـو هدؼ به گمراه ك منحرؼ سبئیاف ترتیب این به ك
 آف دست آلت که بردند مبی گماف ك شدند مبی متصور را فرجامی چنْب که آناف نبراهاف دیگر یافتند؛
  .دانستند مربا ماجرا این از را خود ك کردند ؿبکـو را عثماف قتل بگّبند قرار خونریز یاغیاف
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 )اص كویشی تب ٗٔیٞٛشضذٙ(داستبٙ ٗشدی اص سؼٞدی

 شػػػامل مزرعػػػه؛   قصػػػیم اسػػػتاف از بریػػػده شػػػهر درمزرعػػػه اسػػػت در سػػػعودی بػػػه اسػػػم مزرعػػػه راجحػػػی   
 آمػػدش در کػه باشػد مػػی ا سػبیل فػی كقػػف مزرعػه سبػاـ. خرماسػػت لبػل هػزار دكیسػت( َََ.ََِ)
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 مدینػػػه در بػػػیالن مسػػػجد ك مکرمػػه مکػػػه در اغبػػػراـ مسػػجد یعنػػػی) شػػػریفْب حػػرمْب خّبیػػػه موسسػػػه بػػرای
 فی های كقف بزرگَبین صبله از ك شود می صرؼ رمضاف مبارک ماه در داراف ركزه  افطار برای( منوره
 !.باشد می جهاف در ا سبیل

 :گوید می راجحی سلیماف سعودی میلیاردر بزرگ مزرعه  این صاحب

 لایر یػػک خواسػت افآمػػوز  دانػش نبػه از مػػاف معلػم ركز یػک کػػردـ، مػی زنػدگی فقػػّبی خػانواده در مػن)
 بدهنػد مػن کػه ندارنػد لایر یػک اـ خػانواده دیػدـ کػه كقتػی بیػاكرًن اردك در کػردف شػرکت بػرای سعودی
 ...(کردـ گریه خیلی

 سػوالی مػن از بود فلسطینی که ماف معلم بودًن کالس سر اردك به آموزاف دانش رفًب از قبل ركز یک
....  زدند دست براًن  نبه ك داد جایزه لایر یک من به معلمم بدهم، را درست جواب توانستم من کرد

 از بعػد ك گذشػت ركزها.. خوشحالی به شد تبدیل اـ گریه ك کردـ اقداـ اردك به رفًب برای بالفاصله
 مػن بػه کػه آمػد یػادـ اـ فلسػطینی معلم.. کردـ کردف کار به شركع ك.. شدـ التحصیل فارغ که ساؽبا
  ...بود داده ریػػاؿ  یک

 گرفتم تصمیم.. شود متوجه اطرافیامن از کسی اینکه بدكف کرد، برطرؼ اـ شانه از را بزرگی مشکل ك
  ..شـو جویا احوالش ك حاؿ از ك بگردـ معلم نباف دنباؿ

 ك داشػػت نابسػػامانی اقتصػػادی كضػػا ك بػػود بیکػػار دیػدمش كقتػػی کػػنم مالقػػات اك بػػا توانسػػتم اینکػػه تػا
 اسػػتاد ای گفػػتم؛ اك بػػه کػػردـ معرفػػی را خػػودـ اینکػػه از بعػػد... داشػػت را کشػػورش بػػه برگشػػًب قصػػد
 کسػػی از مػػن گفػػت تعجػػب بػػا.... داری بزرگػػی قػػرض یػػک مػػن ركی کػػه اسػػت سػػاؿ چنػػد تػػو گرامػػی
 از بعػػد.. هسػػت یػػادت را بػػودی داده اك بػػه لایر یػػک کػه آمػػوزی دانػػش آیػػا گفػػتم اك بػػه... نػػداـر قػرض
  ؟....!برگردانی مرا اؿػری یک که آمدی تو... بله ... بله: گفت لبخند با آمد یادش کرد فکر اینکه
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 عزیػػـز اسػتاد گفػػتم اك بػه ك شػػدًن پیػاده ك ایسػتادًن زیبػػا كیالیػی یػػک جلػوی ك کػػردـ ماشػْب سػوار را اك
  ..زندگیت وبتاج ما سباـ ك ماشْب این با داشتی من از که است قرضی نباف این

  ..است زیاد خیلی ینا.. گفت زده حّبت ك نگریست من به معلمم تعجب با

 بػه تػو خوشػحالی از بػود بیشػَب خیلػی تػو اؿػریػ یػک بػا مػن خوشػحالی نشػود بػاكرت شػاید گفتم اك به
  ...کنم مبی فراموش كقت هیب را ماندنی یاد به خوشحالی این.. ماشْب ك كیال این

 :گفت حکایتش ادامه در راجحی سلیماف میلیاردر

 (خبواه ا از را جزایش ك کن آساف را مشکالت ك شاد را دؽبا توانی تامی)

 ركی بػر خػّبی كقػف بػزرگَبین عنواف به را كقف این گینس، جهانی رکوردهای موسسه :آكری یاد برای
 لبػل( َََ.ََِ) هػزار دكیست با جهاف خرمای درخت مزرعه بزرگَبین. است کرده ثبت زمْب کره
 .سعودی عربستاف قصیم منطقه در راجحی مزرعه. خرما

 ..باشیم ای جاریه صدقه فکر در آخرسباف برای نیز ما زیباست، چه

 ...کنیم پا بر یادشاف به ای جاریه صدقه نیز رفتگامباف برای که زیباست چه ك
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 اغحبة ی٠ٌ كتح ٝضٌٞكبیی اسالٕ سا ٛذیذٛذ اٗب خٞٙ ١بی صیجبی خٞیص سا سیختٚ.داستبٙ 

 ندیدند را اسالـ شکوفایی ك تحف عنهما ا رضی یاسر ك ظبیه

 کردند دین این نثار را جانشاف راه اكؿ نباف در ك نکردند هم مدینه به هجرت حتی



 (121)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 فػتح ك دادنػد جػاف ا رسػوؿ رکػاب در عػنهم ا رضػی طالػب ابػی جعفػربن ك زید ك اسامه ك مصعب
 .ندیدند را مصر ك قدس ك فارس

 ػػ كشهیدشػدف کػردف جهػاد صػدیق بکػر ابػی رکػاب رد قػرآف حافظ صحابه صدها مرتداف با جنگ در
 غنػػائم آهنػا از هیچکػػداـ ػػ ندیدنػػد را بػزرگ امپراطوریهػػای نوردیػدف هػػم در ك كشػکوفایی فػػتح آف آهنػاهم

 ندیدند را کسرا طاؽ ك رـك

 امركز ايبانداراف ای ػ ا عباد یا... دادند خودراهدیه جاف نرسیده آخر دادندكبه کردندادامه شركع آهنا
 .شده ركانه امت سوی كمصیبت كاندكه ازهرسوغم که

 .نیستند امركز ك بودف بینماف دیركز که زیادی برادراف ك خواهراف اگر

 تػو انػدمبادا کػرده ؿباصػره را امػت این ك ركافض ك مشرکاف ك یهود ك صلیب از اعم دنیا ارتشهای اگر
 .کند سست را

 .بردار تر مقتدرانه را قدمهایت

 دهیم ادامه تر جـز عزمی با باید خریدندما خود برای را هبشت راه اكؿ آهنا...بودند هکنند شركع آهنا

 از میکشػدمیبینم را مػا انتظػار كباشػکوه بػزرگ خالفتػی ػػ داـر ايبػاف ا كعػده بػه ػػ داـر ايبػاف ا به قسم
 ...االف نبْب

 كقتػػی میبیػػنم را قیشػػر  میشػػوندغوطه پنهػػاف درختػػاف ك سػػنگ پشػػت شػػدف کشػػته ازتػػرس یهودیػػاف كقتػػی
 .میکوبیم هم در را صلیب ارتش ك بود خواهد کمینگانباف

 !میبینم را اندلس سرخ های قلعه
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 ! میکنیم برپا صباعت مباز آف در اقتدار با كقتی میبینم را اؼبقدس بیت

 !میبینم را پّبكزی ك نصرت

 پػػّبكزی ك فػػتح ، تنهػػا ك تنهػػا آف پایػػاف برسػػداما سػػختی مػػن بػػه راه كسػػط اگرچػػه... اسػػت مػػن راه ایػػن
 .دارًن را ا ما پس دارند را ها سالح ك ارتش ؾبهزترین آهنا اگر ماست

 .بزنید را گردمن ػ کنید اـ تکه تکه

 آف كاز ػػػػ کنیػػػد سػػػلبم زنػػػدگی از ك بکشػػػید مػػػرا ػػػػ نػػػداـر ترسػػػی هػػػیب مصػػػیبتها ایػػػن از مػػػن ػػػػ کنیػػػد غػػػرقم
 .بزنید زانو باید ا ادهار  برابر در عاقبت... کنید ؿبركمم پاکم آرزكهای
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 اٗبٕ ٛذٝی سح٠٘ اهلل ی اصداستبٛ

 از ایشػػػاف مبػػػودًن، مالقػػػات قطػػػر در را، ا رضبػػػه نػػػدكی امػػػاـ داـر یػػػاد بػػػه: گویػػػد مػػػی یکػػػی از علمػػػا 
  ؛ گفتند برايباف العلماء ندكه مالی  مشکالت

 ك دهنػد مػی ترتیػب را مالقػاتی شػیوخ ك ذبػار بػا مػورد ایػن در کردنػد پیشنهاد كی به دكستاف از بعضی
 کنند دریافت مالی کمک العلما ندكه برای ذبار از بتوانند ایشاف تا کنند می بیاف برایشاف را اكضاع

 !دهم اقباـ را کاری چنْب توامن مبی: گفتند ندكی اماـ

 را خػود مػا ك اسػت، یػادن حػب بیماریشاف ك هستند بیمار قـو این: فرمودند پرسیدًن ایشاف از را علت
 دنیػا از چیػزی یعنػی)  کنػد دراز بیمارش طرؼ به را خویش دست که طبیبی پس میدانیم، آهنا طبیب

 کند؟ معاعبه را اك چطور( خبواهد آناف از را
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 مػػی... ك طػػالب ك اسػػاتید ك منطقػػه بػػرای بلکػػه خواهیػػد مبػػی خودتػػاف بػػرای را کمػػک ایػػن مشػػا گفتػػیم
 خواهید

 ایػن  اینکػه بػْب سبػایزی ایشػاف کنیػد مػی مػالی کمػک درخواسػت( ذبػار)  آهنػا از کػه زمانیکه: فرمودند
 .نیستند قایل دیگراف یا خواهید می خودتاف برای را کمک

 پیشػماف را مػاه این آخر ی دهه تا مبودًن تقاضا كی از بنابراین بود، رمضاف ماه در اماـ با ما مالقات
 ك بػػدهم دسػت از را آهنػػا نػداـر دكسػت ك داـر هػػایی برنامػه آخػػر دهػه در: فرمودنػد نػػدكی امػاـ  دبانػد،
 .باشم داشته خلوتی خویش پركردگار با که است فرصتی این

 مبػی آف مػانا چیػزی هػیب کػه دارد خاصػی ارتباطی پركردگارش با معنوی شخصیت این که مبودًن یقْب
 از برگرفتػػه.|تػػوانیم مبػػی امػػا دهػػیم قػػرار خػػویش الگػػوی  را، ا رضبػػه ایشػػاف تػػا میکنػػیم سػػعی مػػا ك شػػود
 .عرفته کما الندكی ابواغبسن الشیخ کتاب

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 تٜ٘ذٝداستبٙ چٞپبٙ ٝحش

 دریافػػت اك از درهػػم پػػنج اش چوپػػانی مقابػػل در ركز هػػر ك بػػود ثركسبنػػدی شخصػػی چوپػػاف سػػاده مػػردی
 .کرد می

  :گفت چوپانش به گوسفنداف صاحب  ركز یک

 ك گوسػفند نگهػداری بػه نیػازی ك بػرـك مسػافرت به خواهم می چوف بفركشم را گوسفندامن خواهم می
 .بپرداـز نیز را مزدت خواهم می ك نداـر چوپاف
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 مقابػػل در ركز هػػر کػػه را خػػویش انػػدک مػػزد ك نپػػذیرفت را آف چوپػػاف امػػا داد چوپػػاف بػػه زیػػادی پػػوؿ  
  .داد ترجیح است، کارش كاقعی مزد که داشت باكر ك کرد می دریافت اش چوپانی

 دریافػت بػود درهػم پػنج کػه را خػویش انػدک مػزد گوسػفنداف، صاحب زدگی حّبت مقابل در  چوپاف
  .رفت اش خانه سوی به ك کرد

 پػػوؿ كلػػی نکػػرد پیػػدا شػػغلی امػػا گشػػت مػػی کػػار دنبػػاؿ بػػود، شػػده کػػار بػػی کػػه ركز آف از بعػػد چوپػػاف
 .آید کارش به كزیر  اینکه امید به نکرد خرج ك داشت نگه را اش چوپانی اندک

 . کرد می زندگی چوپاف که ركستا آف در

 نیػاز مورد کاالی خویش ذبارتی کاركاف نبراه به تا دادند می اك به را پولشاف مردـ که بود تاجری مرد
  .کند خریداری برایشاف را آهنا

 داد اك هب پوؿ مقداری کس هر ك رفتند اك پیش نبیشه مثل مردـ ، رسید فرا سفرش كعده که هنگامی
 .کرد طلب اك از را خویش نیاز مورد کاالی ك

 کند خرید سودمندی چیز برایش تا بدهد اك به را درنبش پنج که افتاد فکر این به هم چوپاف

  .رفت بودند، رفته تاجر نزد که کسانی نبراه به نیز اك لذا

   .داد اك به را خویش درهم پنج چوپاف ، رفتند تاجر نزد از مردـ که هنگامی

  :گفت اك به کناف خنده ك کرد مسخره را اك تاجر

    خرید؟ تواف می چیزی چه درهم پنج با
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  :گفت چوپاف

 .کن خرید براًن دیدی درنبی پنج چیز هر برب خودت با را آف

 :گفت ك کرد تعجب اك کار از تاجر

 گػراف چیزهػای آنػاف فركشػند؛ مبػی درهػم پػنج بػه را چیػزی هیب آناف ك رـك می بزرگی تاجراف نزد به من
 .فركشند می قیمت

 .پذیرفت را اش خواسته تاجر كی اصرار پی در ك کرد اصرار بسیار  چوپاف اما

 کػػه کسػػانی از یػػک هػػر ی خواسػػته مطػػابق ك رسػػید داشػػت کػػه مقصػػدی بػػه ذبػػارتش اقبػػاـ بػػرای تػػاجر
  .کرد خریداری را آناف وبتاج ما بودند داده اك به پولی

 مبانػده بػاقی چیػزی چوپػاف درهػم پػنج جبػز ، بػود کتػابش ك حسػاب بررسػی ؿمشػغو  کػه برگشػت هنگاـ
 آف بػػرای کػػه نیافػػت باشػػد داشػػته ارزش درهػػم پػػنج  کػػه دیگػػری چیػػز چػػاؽ ی گربػػه یػػک جبػػز ك  بػػود

  .کند خریداری چوپاف

 خرید چوپاف حبساب را آف تاجر ، شود رها شرش از تا  بفركشد را آف خواست می گربه آف صاحب
 .گشت می بر شهرش سوی به ك

 ، کنػػػػد اسػػػػَباحت ركسػػػػتا آف در مقػػػػداری خواسػػػػت ، گذشػػػػت ركسػػػػتایی میػػػػاف از بازگشػػػػت مسػػػػّب در
 آنػاف به را گربه آف که خواستند تاجر از ك دیدند را گربه ركستا مردـ ، شد ركستا داخل که هنگامی
  . بفركشد

  .شد زده حّبت كی از گربه خریدف برای ركستا مردـ اصرار از تاجر
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  :پرسید آناف از

  چیست؟ گربه این خریدف برای اصرارتاف دلیل

  :گفتند ركستا مردـ

 مػا بػرای چیػزی کػه اًن گرفتػه قػرار فشار مورد خورند می را ما زراعتهای نبه که موشهایی دست از ما
 .گزارند مبی باقی

  .کند کمک ار  ما موشها برف بْب از برای تا هستیم گربه یک دنباؿ به که است طوالنی مدتی ك

  . کردند آمادگی اعالـ طال آف كزف مقدار به تاجر از گربه آف خریدف برای آناف

 بػه را گربػه کػه کػرد موافقػت آنػاف خواسػته بػا کرد، حاصل اطمیناف آناف تصمیم از تاجر که هنگامی
   .بفركشد طال آف كزف مقدار

 بػه  را کسػی هػر امانػت تػاجر ك درفتنػ اسػتقبالش به مردـ ، برگشت خویش شهر به تاجر ك شد چنْب
 .رسید چوپاف نوبت اینکه تا  داد صاحبش

 کجػػا از را آف کػػه بگویػػد اك بػػه را درهػػم پػػنج آف راز تػػا داد قسػػم ا بػػه را اك ك شػػد تنهػػا اك بػػا تػػاجر
    است؟ آكرده بدست

   .مبود تعریف برایش کامل بطور را داستاف اما کرد تعجب تاجر های پرسش از چوپاف

 آف از هبَب عوض در ا :گفت می ك کرد می گریه که حالی در کرد چوپاف بوسیدف به شركع جرتا
  .ندادی رضایت آف از بیشَب به ك بودی راضی حالؿ ركزی به تو که چرا داد تو به را
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 .داد اك به را طالها آف ك کرد تعریف برایش را داستاف تاجر که بود اینجا در

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ..ٝسپشی ًشدٙ صح٘بت دس ایٚ ساٟ ٜٗتخجیٚ اص ر٘ؼی آٝسدٙ ٕاسال

 از ك بیاكرد ايباف رضی ا عنه ضبزه سیدنا تا شد سبب کفار های شکنجه رضی ا عنه: ضبزه سیدنا 
ا  شػػّب اسػػدا بػػه  جائیکػػه تػػا بػػود دمشػػن برابػػر در شػػاف سػػخَبین. گرفػػت قػػرار مسػػلماناف غّبسبنػػدترین

  .یافت لقب
 در طنػػابی امیػػه آكرد ايبػػاف بػػالؿ چػػوف. بودنػػد خلػػف بػػن امیػػه غػػالـ ایشػػاف: رضػػی ا عنػػه بػػالؿ سػػیدنا 

 سنگسػتاف بػه ظهػر شػدید گرمای در را اك نبچنْب. بکشند تا داد می کودکاف به ك انداخته اك گردف
 اما. برگردد دین از تا گذاشت می بزرگی سنگ اك سینه بر ك برد می شد می پخته آف بر گوشت که

 ..گفت می احد احد نبچناف بالؿ سیدنا
 آكردند ايباف که بودند کسانی دیگر از نیز عبیس اـ،  فکیهه ابو،   فهّبه بن عامر،  بالؿ مادر ضبامه 

 آیػػات در تعػػالی ا ك کػػرد آزاد ك کػػرده خریػػداری را اینهػػا نبػػه ابػػوبکر.  شػػدند مػػی شػػکنجه بسػػیار ك
 ك نعمت اك به چناف ابوبکر   زكدی به یرضی كلسوؼ: فرمود ك ستود را اك یغشی اذا كالیل سوره آخر
 ..گردد راضی ك خشنود که شود عطا پاداش

 را اش بینػایی جاییکػه تػا گرفػت مػی قػرار شػکنجه مػورد ك اكرده اسػالـ که بود کسانی دیگر از:  زنّبه 
 . بود داده دست از

 قػػػرار شػػػکنجه ربػػػت بشػػدت ك دهاكر  اسػػػالـ کػػػه بودنػػد کسػػػانی دیگػػػر از:  كظبیػػه عمػػػار یاسػػػر خػػانواده 
:  فرمػود گذشػت اهنػا بػر ركزی صػلی ا علیػه كسػلم پیامرب. شدند می شکنجه آتش با ك بودند گرفته
 .است هبشت مشا كعدگاه که یاسر، آؿ ای کنید صرب
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 .گرفت قرار اسالـ در شهید اكلْب ك شد شهید زد ابوجهل که ای نیزه با ها شکنجه ربت نیز ظبیه 

 كقتی. بود کرده خریداری را اك امبار اـ ناـ به زنی ك شده اسّب اسالـ از قبل ایشاف: رتاال بن خباب 
 تػا گذاشػت مػی اك پشػت بػر شػده سػرخ آهػن ك داد مػی شػکنجه آتػش بػا را اك صاحبش شد مسلماف

 .عنه رضو ك عنهم ا رضی..افزكد می اك ايباف بر سخت های شکنجه این اما. برگردد کفر به
 •┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٢ٗ٘بٙ ثخبطش چشاؽ ًشدٙ خبٗٞشداستبٙ 

 خػود، پریشػانی ك گرسػنگی كضػا از ك شػده حاضػر ا رسوؿ خدمت در عنه ا رضی صحابی یک
 خػود هػای خانػه بػه قاصػدی سػلم ك علیػه ا صػلی پیػامرب داد، اطػالح را سػلم ك علیػه ا صلی پیامرب

 بػػػه خطػػػاب سػػػلم ك علیػػػه ا صػػػلی پیػػػامرب آف، از پػػػس نبػػػود، موجػػػود خػػػوراکی آقبػػػا در امػػػا فرسػػػتادند،
 کند؟ قبوؿ را شخص این شب یک مهمانی هست کسی آیا: فرمودند اصحاب

 برد خانه به را اك سپس. میکنم قبوؿ من! ا رسوؿ یا:کرد عرض عنه ا رضی انصاری صحابی یک
 ك  اکػراـ در تػوانی مػی دازهانػ هػر اسػت سػلم ك علیػه ا صػلی پیػامرب مهمػاف ایػن: گفت نبسرش به ك

 غػذا کمػی فقط قسم  ا به:گفت نگذار؛نبسرش پوشیده را چیزی هیب ك مکن کوتاهی اش پذیرای
 .نیست درخانه دیگری چیز ك دارد كجود گذاشتم، ها بچه برای که

 پیش را غذا رفتند خبواب ها بچه هرگاه خبواباف؛ ، کرده  سرگـر هارا بچه: فرمود عنه ا رضی صحابی
 مػػن، خػػاموش را آف ك شػػو بلنػػد چػػراغ کػػردف درسػػت هبانػػه بػػه تػػو ك نشػػینیم مػػی اك بػػا گذاشػػته، مهمػػاف
 آف هػػا بچػػه ك شػػوهر ك زف ك خػػورد را غػػذا آف تنهػػایی بػػه مهمػػاف کػػه بطػػوری کػػرد کػػارا نبػػْب نبسػػرش
 وببػوف بلهمقػ مػن كااليبػاف الػدار تبػوءكا كالػذینیآیػه ماجرا نبْب باره در. گذراندند گرسنگی در را شب
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 خصاصػة هبػم کػاف كلػو انفسػهم علػی كیػوثركف اكتػوا فبػا حاجػة صػدكرهم فی هبدكف كال الیهم هاجر من
 {اؼبفلحوف هم فاكلئک نفسه شح یوؽ كمن

 مسػػػکن مهػػػاجراف از پػػػیش ايبػػػاف سػػػرای در ك مدینػػػه سػػػرزمْب  سػػػرا ایػػػن در کػػػه اسػػػت کسػػػانی بػػػرای ك
 بػه آنچػه به نیازی خود دؿ در ك دارند، می كستد کنند هجرت سویشاف به که را کسانی ك گزیدند
 نیازمند بسیار خودشاف چند هر دارند می مقٌدـ خود بر را آهنا ك کنند مبی احساس شده داده مهاجراف
 حشػر مبارکػه سػوره/!رسػتگارانند اند شػده داشػته بػاز خػویش نفػس حػرص ك خبػل از که کسانی باشند؛

 .شد نازؿ/ٗ ایه

 موجػود قبیػل ایػن از نیػز دیگػری كقػایا چنانکػه اسػت آمػده پػیش بسػیار صػحابه مػورد در كقایا اینگونه
 . ٖٗ کودکانصفحه در دینی احساسات ك شور یازدهم باب صحابه حکایات|منبا: .است

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ٗشد ٜٗبكن ٝداضتٚ ١٘سش ٗٞٗٚ

 غضػػبناک بسػػیار صبػػله یػػنا گفػػًب از مػػرد ك میگفػػت ا بسػػم نبیشػػه که داشػػت بػػود،زنی منػػافق مػػردی
 .بربد زنش یاد از را صبله این که داشت سعی ك میشد

 در ا بسػػم گفػػًب بػػا ك گرفػػت را آف زف دارد نػػگه خػػود نػػزد را آف تػػا داد زف به زری کیسػػه مػػرد ركزی
 .کرد پنهاف جایی در ك پیچید پارچهی

 .انداخت دریا به را آف عصبانیت شدت از ك دزدید را کیسه آف ـبفیانه  شوهرش

 زنػش دسػتاف در شػد  خیس زر کیسهی که دید ناباكری کماؿ در که برگشت خانه به عصر نزدیک
 . است
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 :گفت داد جواب زف ك. است خیس زر کیسهی چرا که پرسید زنش از را قضیه

 الػرضبن ا بسػم کػنم چهکػار مبیدانستم كلی بودـ نگراف خیلی هم من بود شد  گم زر کیسهی امركز
 بسػم گفػًب بػا که ایػن از بعػد ك خریػدـ مػاهی دك را  در خبػـر شػاـ برای چیزی تا رفتم ك تمگف الرحیم
 متحػػوؿ که مػػرد. آهناسػػت از یکػػی شػػکم در زر کیسػػهی که دیػػدـ کػػردـ پػػار  را هػػا مػػاهی شػػکم  ا
 .شد منْبمؤ  ك متقْب از یکی ك آكرد جای به را ا شکر ك گشت پشیماف خود رفتار از بود شد 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ض٢بدت سؼیذ ثٚ رجیش ثذست حزبد ظبٖٓ..

سعید بن جبّب تابعی بزرگوار در زماف شخصی ظامل كمستبد به اسم حجاج بن یوسف زندگی می کرد 
، سعید بن جبّب در مقابل ظلم كستم حجاج می جنگید ، تا اینکه اكرا دستگّب کردند تا اكرا بکشند 

 از اك پرسید؟!؛ حجاج با سبسخر كاستهزا 

 !حجاج: اظبت چیست؟ 
 .سعید: نامم سعید بن جبّب است 
 !حجاج: بلکه توشقی بن کسّب)یعنی بدخبت بن شکسته( هستی؟ 
 .!سعید درجواب گفت: مادـر به اسم من آگاه تر است هنگامیکه این ناـ را بر من هناده 
 .حجاج با خشم گفت: تو كمادرت بد خبت هستید 
 م است بدخبت میشود ، آیا از غیب باخربی؟!سعید گفت: هرکس اهل جهن 
 .حجاج درجواب گفت: دنیای تو را به جهنمی شعلور تبدیل می کنم 
  سعید گفت: قسم به ا اگر می دانستم که این کار به دست توست تػرا ا مػی گػرفتم كعبػادت

 می کردـ!.
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 .!حجاج گفت: چرا از من فرار کردی؟ 
 كقتی از مشا ترسیدـ فرار کردـ(.ُِکم)شعرا(/سعید فرمود: یففررت منکم ؼبا خفت( ) 
 .حجاج به اك گفت: ركش کشتنت را انتخاب کن 
  سعید گفت: تو آنرا برای خود انتخاب کن ، چوف به هرشیوه که من را بکشی ا تو را بػه نبػاف

 شیوه می کشد.
 و هػػم حجػػاج گفػػت: مػػن تػػرا طػػوری مػػی کشػػم کػػه تػػا بػػه حػػاؿ کسػػی را چنػػْب نکشػػته اـ كبعػػد از تػػ

 لبواهم کشت!.
 .! سعید گفت: پس تو دنیاًن را خراب می کنی كمن آخرتت را خراب میکنم 

حجاج از این بیشَب ثبات این مرد بزرگ را طاقت نیاكرد ، نگهباناف را صدا زد كگفػت: سػعید را بربیػد 
 كبکشید.!

 چرا می خندی؟!سعید بن جبّب می خندد كنبراه قاتل مّبكد ، حجاج خشمگینانه اك را صدا میزند 

 .!سعید بن جبّب می گوید: از جرأت تو بر ا كاز حلم كبردباری ا بر تو می خندـ 

 ار خشمگْب شد كبه نگهبانانش گفت: گردنش رابزنید!.حجاج بسی

 ًإينِّ سعید گفت: صورًب را بطرؼ قبله مبایید ، بعدا آف مششّب را به حلقـو اك گذاشتند ، اكگفت:ی 
ًنیفنػػا كىاألىٍرضى  السَّػػمىاكىاتً  فىطىػػرى  لًلَّػػًذم يى كىٍجًهػػ كىجٍَّهػػتي  ( )یعنػػی: ٕٗ)انعػػاـ/{اٍلميٍشػػرًًكْبى  ًمػػنى  أىنىػػاٍ  كىمىػػا حى

من پاکدینانه ركی خویش را بػه سػوی کسػی مػی هنػم کػه آظباهنػا كزمػْب را آفریػده اسػت كاز مػن از 
 مشرکْب نیستم(.

 !حجاج گفت: صورت اك را از قبله بگردانید 
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 یعنی: مشرؽ عىًلیمه  كىاًساه  اللَّهى  ًإفَّ  اللَّهً  كىٍجهي  فػىثىمَّ  تػيوىِلوا فىأىیٍػنىمىا كىاٍلمىٍغًربي  اٍلمىٍشرًؽي  لَّهً كىلً  سعید گفت:ی(}
 كمغرب از آف ا است به هر طرؼ رك کنید به سوی ا است.(.

 .!حجاج گفت: صورتش را بر زمْب بزنید 
 لىٍقنىاكيمٍ  ًمٍنهىاسعید گفت:ی {)یعنی: مشا را از آف آفریدًن أيٍخرىل تىارىةن  لبيٍرًجيكيمٍ  كىًمٍنهىا ًعیديكيمٍ ني  كىًفیهىا خى

 كمشا را در آف باز خواهیم گرداند كبار دیگر مشا را از آف بّبكف خواهیم آكرد.
 !!حجاج فریاد زد: اكرا بکشید ، چقدر زبانت بر قرآف مسلط شده است ای سعید بن جبّب 
  :جػامن را از مػن بگػّبای حجػاج تػا بػه « االا كاف ؿبمػدا رسػوؿ ااشهدكا اف الالػه »سعید گفت

 كسیله ی آف ترا در ركز قیامت مالقات کنم.
 .سپس دعا کرد: بار اؽبی بعد از من اكرا باالی دیگر کسی مسلط نکن 

سػػعید بػػن جبػػّب شػػهید شػػد ، از نبػػه عجیػػب تػػر اینکػػه حجػػاج هػػر شػػب داد كفریػػاد مػػی کشػػید: مػػرا بػػه 
ركز حجاج می مّبد كبػر  ُٓبعد از  چه کار! هرگاه میخواهم خبواب پاهاًن را می گّبد! سعید بن جبّب

 .ُُٗهیب کس بعد از سعید بن جبّب مسلط نگردید.|کالـ من القلب صفحه

سبحاف ا| نبْب دعای سعید بن جبّب را ما نیز می کنیم که|اؽبی امریکا را بعد از ما باالی دیگراف 
 نکن. مسلط

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ضؼبس پیبٗجش اسالٕ دس رَٜ ١بیص

رسوؿ ا صلی ا علیػه كسػلم در هػر جنگػی یػک شػعار ـبصػوص را انتخػاب مینمػود تػا بػر پػرچم هػا 
نوشػته شػود كسػػبب تقویػت اراده ی صػحابه گػػردد تػا هنگامیکػه نبػػت هػای آهنػا سسػػت مػی شػود یػػک 

 قدـ كاستوار باقی دبانند. ترغیب كتشویقی باشد برای آهنا كدرقلبشاف دباند كثابت
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  :بود.«  احده ، احده »شعار غزكه بدر 
 :دینت،دینت گوشتت كخونت( بود.«)دینک دینک ، غبمک دمک»شعار شاف در غزكه احد 
  کالـ من ای نصرت داده شده! دبّب ، دبّب(«)یامنصور:امت امت:»زكه خندؽ در غشعار شاف|

 .ُُٗالقلب صفحه

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 بس ُضیذٙ اثٞثٌش سضی اهلل ػ٠ٜٙ ٗداستب

عمر رضی ا می گویػد: دكسػت داـر کػه سبػاـ عمػـر ماننػد یػک ركز از ركزهػای ابػوبکر كیػک شػب از 
شبهای ابوبکر باشد ، هرچه شب ابوبکر: كقتیکه ابوبکر نبرای پیامرب اسالـ بطرؼ غار رفًب ، كآقبػا 

اكؿ بػػه داخػػل شػػدف مبػػی گػػذاـر تػػا اینکػػه اكؿ  رسػػیدند ؛ ابػػوبکر بػػه پیػػامرب گفػػت: قسػػم بػػه ا ، مػػن تػػرا
خودـ داخل شـو  اگر در غار کداـ چیز ضرر رساف باشد به من ضرر برسػاند نػه بػه تػو ! داخػل غػار 
شد ؛ دید که در غار چند سوراخی كجود دارد ، کاالی خود را چند تقسیم پاره کرد در هػر غػار آهنػا 

اخ کاال نپاید كآف دك سػوراخ پػت کػرده نشػد ، ابػوبکر در را هناد تا غار ها پت شوند اما برای دك سور 
غار  خواب مبود كهردك پای خػود را در سػوراخ هایکػه بػاز مانػده بودنػد هنػاد ، كسػپس پیػامرب اسػالـ را  

سػلم در غػار داخػل شػد كهنػاد سػر خػود را در گفت: داخل شو در غػار ، رسػوؿ ا صػلی ا علیػه ك 
اف ابوبکر رضی ا عنه از اف سوراخ یکه پایش را هناده بود مار گزید سینه ابوبکر كخواب مبود ، ناگه

، كلی خود را حرکت نداد که پیامرب از خػواب بیػدار نشػود ، امػا آب دیػده)آب چشػم( ابػوبکر بػاالی 
ركی رسػوؿ ا صػلی ا علیػه كسػلم رىبػت ، رسػوؿ ا بیػدار شػد كبػرای ابػوبکر گفػت: چػه شػده ای 

پػػس رسػػوؿ ا صػػلی ا  -پػػدر كمػػادـر فػػدایت-ر گفػػت: مػػن را مػػار گزیػػد ای پیػػامربابػػوبکر؟! ، ابػػوبک
علیه كسلم در جػای گزیػدگی مػار آب دهػن خػود را انػداخت كنباقبػا درد مػار گزیػدگی رفت)امػا سػبب 

 .َِٓٔمرگ ابوبکر نبْب مار گزیدگی بود(.|مشکوة اؼبصابیح مشاره حدیث/
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 ػ٠ٜداستبٙ ث٠ داس آٝیختٚ خجیت سضی اهلل 

رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم خبیب رضی ا عنه را با عده ی از اصحاب پس از گرفًب عهدی بػر 
داشًب امنیت ، به سوی گركهی از کفار فرستاده بود تا آهنا را به سوی اسالـ دعوت دهد ، امػا کفػار 

ه فركختند ، خبیب را اسّب کردند كاك را به مشرکْب مک کردند كصحابه را شهید کردند كخبیب خیانت  
 در غزكه ی بدر یکی از خویشاكنداف اهنا کشته بود.

بردند ك اك را  -ؿبل میقات اهل مکه که برای عمره احراـ می بستند-خبیب را دستگّب مبوده كبه تنعیم
بر لبلی به صلیب کشیدند تا بکشند ، ابوسػفیاف دسػتور داد کػه مکػاف هػای حسػاس بػدنش را هػدؼ 

 دست كپاهای اك بزنند تا با شکنجه كعذاب دبّبد. نگّبند بلکه اكؿ به

قبل از اینکه کفار قػریش شػركع بػه تػّب انػدازی مباینػد ، ابوسػفیاف نػزدیکش رفػت كگفػت:ترا بػه ا قسػم 
میدهم ای خبیب! آیا دكست داری که ؿبمد صلی ا علیه كسلم به جای تو می بود كتو بػا خػانواده 

لبػّب قسػم بػه ا! مػن دكسػت نػداـر کػه در خانػه راحػت باشػم  ات زندگی راحتی داشته باشػی.گفت:
 كدرپای رسوؿ ا خاری فرك ركد ، حاؿ چگونه دكست داـر به جای من می بود؟!

ابوسػػفیاف دسػػتهای خػػود را بػػر گردانػػد كگفػػت: مػػن تػػا بػػه حػػاؿ کسػػی را ندیػػدـ کػػه مثػػل یػػاراف ؿبمػػد اكرا 
 دكست داشته باشند!.

:بله! میخواهم دك رکعت مباز خبػوامن ، ا قبل از مرگ درخواستی داری؟! گفتابوسفیاف از اك پرسید: آی
 .-خبیب اكلْب کسی بودکه مباز قبل از مرگ را رایج کرد-ابوسفیاف گفت: ترا رها میکنم تا مباز خبوانی
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اك دك رکعت کوتاه خواندكگفت: اگر گماف مبی کردید که از ترس مرگ مبػاـز را طػوالنی مػی کػنم ، ایػن  
را می کردـ بعد از اف شعری را سركد که داللت برهنایت ثبات اك بػر دیػن درغبظػات آخػر عمػرش کار 

 می کند:

 *كلست ابالی حْب اقتل مسلما*

 *علی ای جنب کاف فی ا مصرعی*

 *كذلک فی ذات االله كاف یشأ*

 *یبارک فی اكصاؿ شلو فبزع*

 داـ طرؼ می افتم.)یعنی: كقتی مسلماف کشته میشـو ، پركایی نداـر که به ک

زیػػػػرا ایػػػػن کػػػػار بػػػػرای رضػػػػای ا سػػػػت كاگػػػػر ا خبواهػػػػد بػػػػه سبػػػػاـ اعضػػػػای قطػػػػا شػػػػده مػػػػن برکػػػػت مػػػػی 
 .َِٗدهد(.|کالـ من القلب صفحه 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ای پیبٗجش پذسٕ ٗی ٗیشد ٝثشایٖ ٗیِٞی ثطبست ثبد؟!

، بػه شػهادت مػی رسػد كفرزنػدش درکنػار اك  هنگامیکه عبػدا بػن حػراـ ، پػدر سػیدنا جػابر بػن عبػدا 
ای جػػابر! »گریػػه مػػی کػػرد ، رسػػوؿ ا صػػلی ا علیػػه كسػػلم فرزنػػدش را صػػدا میزنػػد كبػػه اك مػػی گویػػد: 

ای رسػػوؿ ا! پػػدـر مػػی مػػّبد درحالیکػػه نػػه دخػػَب در خانػػه گذاشػػته كمشػػا مػػی فرماییػػد: « بشػػارت بػػده!
 بشارت بده!



 (136)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

ابر گفػت: ای جػابر! بشػارت بػده ، زیػرا ا متعػاؿ بػا هػیب غػّب از پیامرب صلی ا علیػه كسػلم بػرای جػ
پدرت بدكف پرده )رك در رك( صحبت نکرده اسػت كپػدرت را زنػده کػرد كبػدكف پػرده )رك در رك( بػا اك 

 .ََُّصحبت مبود كبه اك گفت: هرچه میخواهی خبواه تا به تو دهم| سنن الَبمذی مشاره حدیث 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ی! ای٘بٙ ثیبٝس تب دس اٜٗیت ث٘بٛی!ای ػذ

ركزی عػػدی بػػن حػػاًب طػػایی امد.اكشخصػػی بسػػیار ثركسبنػػد مشػػهور كبااصػػل كنسػػب كاز اشػػراؼ زادگػػاف 
عرب بود ، پدرش حاًب طایی آف خبشػنده معػركؼ اسػت ، اك نػزد رسػوؿ ا صػلی ا علیػه كسػلم مػی 

ه اش مػػی بػػرد ك اك را بػػر ركی پوسػػتی مػػی ایػػد ، رسػػوؿ ا صػػلی ا علیػػه كسػػلم اك را بػػه خانػػه ی سػػاد
 نشاند كخود بر ركی زمْب می نشیند. حاؿ به گفتگوی رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم توجه! کن.

پیامرب صلی ا علیه كسػلم بػا سػه کلمػه کػاری میکنػد کػه اك اسػالـ مػی اكرد.شخصػی کػه از رسػوؿ ا 
 ه ايباف می اكرد ، سه کلمه ی امید كار کننده.صلی ا علیه كسلم كدینش متنفر بود در یک دقیق

رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم به اك میفرماید:ای عدی! اسالـ بیاكر تا در امنیت باشی! می بینم کػه 
چیزی تو را از اسالـ باز مبی دارد مگر فقّب كضعفی است که تو در افراد پّباموف من میبینی ، تو این 

 ا باهم صبا شده اند.مردـ را می بینی که علیه م

عدی بن حاًب سکوت میکند.بله ، نبػْب چیزهػا اك را ازاسػالـ بػاز مػی دارد ، رسػوؿ ا فرمػود: آیػا بػه 
حّبه رفته ای؟! ]حّبه: ناـ یکی از بزرگَبین فبالک تابا فارس بػود کػه بػه هػیب کػس گمػاف مبػی کػرد کػه 

 فبکن است شکست خبورد كازصحنه ی هستی پاک گردد![.

 اب داد: تا به حاؿ به آف جا نرفته اـ ، اما میدامن کجاست.عدی جو 
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رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم فرمود: ای عدی! قسم به ا ؛ زمانی فرا مّبسد که زف بػدكف نبػراه در 
كاز هیب چیزی  -بدكف این که کسی نبراهش باشد -امنیت کامل از حّبه برای طواؼ به مکه می آید

كگنجینػػه هػػای کسػػری بػػْب هرمػػز را بػػرای مػػا فػػتح -منیػػت سبػػاـ كبػػا اطمینػػاف خػػاطردرا-جػػز ا مبػػی ترسػػد
 خواهد شد!.

 عدی با تعجب می گوید: کسری بن هرمز؟!

كبػه حػدی مػاؿ كثػركت سػرازیر مػی  -کسری بػن هرمػز  -کسری بن هرمز  –کسری بن هرمز -فرمود بله
 شود که شخص غمگْب میشود که چه کسی صدقه اش را قبوؿ میکند!.

 می گوید: این سخن من را تکاف داد ، صادقانه من را تکاف داد . عدی

عػػػدی اسػػػالـ آكرد ، بػػػه امیػػػدی کػػػه آف راسػػػتگوی امػػػْب ، آف مبلػػػغ پركردگػػػار صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم در 
عدی گفت:قسم به ا کػه مػن ایػن دك را بػه چشػماف خػود دیػدـ: زف بػدكف نبػراه بػا  كجودش کاشت.

ا مّبكد كخودـ در اكلػْب سػپاهی بػودـ کػه بػر گنجینػه هػای کسػری بػن امنیت کامل برای طواؼ خانه 
هرمػز ضبلػػه بػرد كبػػه ا قسػم سػػومْب سػخنش هػػم ؿبقػػق خواهػد شػػد نبػاف گونػػه کػه رسػػوؿ ا صػػلی ا 

 .ّٕٗصفحهْعلیه كسلم كعده داده بود)درخالفت عمر پسر عبدالعزیز(| مسند اماـ اضبد جلد
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 ساٛذٟ ٗی ضٞد ، ٝٓی اٗیذ داسد!اصض٢شش 

ركزی که رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم با ابوبکر رضی ا عنه به سوی مدینه هجرت کردند ، قریش 
اعػػالف کػػرد هػػرکس ؿبمػػد صػػلی ا علیػػه كسػػلم كدكسػػتش را دسػػتگّب کنػػد جػػائزه اش صػػد شػػَب خواهػػد 

 كردف جائزه ، به راه افتاد.بود.سراقه بن مالک که جنگجوی شجاع بود به امید به دست آ
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به آف دك مهاجر می رسد كبه آهنا نزدیک میشود . خواست تّبی به سوی شػاف پرتػاب کنػد ، ابػوبکر 
رضی ا عنه هراساف است . ای رسوؿ ا! سراقه به مػا رسػید ، اك سػراقه اسػت!جنگجوی کػه تػّبش 

 ركد.نبه خطا 

ل میفرمایػػػػد: اؽبػػػػی هرچػػػػی میخػػػػواهی كهػػػػر طػػػػور کػػػػه رسػػػػوؿ ا صػػػػلی ا علیػػػػه كسػػػػلم بػػػػا اطمینػػػػاف کامػػػػ
 میخواهی مرا از اناف خالص کن که تو بر هرچی میخواهی توانائی ، سراقه به زمْب می افتد!

سراقه دكبػاره براسػبش سػواره شػده كبػه پیػامرب كدكسػتش نزدیػک مػی شػود ، دكبػاره اسػبش اك را بػه زمػْب 
 می اندازد.

ی سومْب بار می افتد! سراقه مػی گویػد: یقػْب کػردـ کػه ایػن مػرد بار دیگر بر اسب سوار می شود كبرا
دست نیافتنی است)من مبیتوامن اك را دستگّب کنم یا آزاری به اك برسػامن( پػس گفػتم: ای ؿبمػد! چیػزی 

 دستگّبی آناف منتظر جائزه ی بزرگ بود.(به من بده)چوف درصورت 

 می دهم!.رسوؿ ا میفرماید: دستبندهای کسری را به تو كعده 

 سراقه گفت: کداـ کسری؟! کسری پادشاه فارس؟!

 رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم با اطمیناف کامل به پركردگارش فرمود: بله! کسری پادشاه فارسیاف!.

 سراقه گفت: من اك را تصدیق مبودـ.

 رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم فرمود: ای ابوبکر! آنرا برایش بنویس.

كپیامرب به رفیق اعلی پیوست كبعد از اك ابوبکر رضی ا عنه خلیفه میشػود سػپس از ركزگار می گذرد 
دنیػػػا مػػػّبكد ، بعػػػد عمػػػر رضػػػی ا عنػػػه مػػػی آیػػػد اسػػػالـ پػػػّبكز میشػػػود شػػػهر مػػػداین پایتخػػػت ایػػػراف فػػػتح 
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میشود، گنج های کسری گرفته میشود كدستبندهای کسری به مسجد رسوؿ ا صػلی ا علیػه كسػلم 
شود،عمر پسر خطاب سباـ مردـ را در مسجد صبا میکند كركی منرب رسوؿ ا صلی ا علیه آكرده می

 كسلم می استد كگریه میکند كمی گوید:

سراقه بن مالک کجاست؟! سراقه بن مالک کجاست؟ ای سراقه بیا نامه را بػده كدسػتبندهای کسػری 
سلم از بیست سػاؿ پػیش بػه تػو داده بػود را بگّب به خاطر آف كعده ای که رسوؿ ا صلی ا علیه ك 

كسبػػػػاـ مردمػػػػػی کػػػػه در مسػػػػػجد حضػػػػػور داشػػػػتند بػػػػػه خػػػػػاطر سػػػػخن پیػػػػػامرب صػػػػػلی ا علیػػػػه كسػػػػػلم گریػػػػػه  
 .ِْٕکردند.|کالـ من القلب صفحه
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 ٛب٠ٗ ی خبٓذ ثٚ ٝٓیذ ث٠ پبدضبٟ ایشاٙ ٝػٌس آؼْ٘ اٝ..

 ..گفت كچنْب نوشت افایر  پادشاه کسری رابه ای نامه كلید بن خالد

 کػه نبانگونػه دارنػد دكسػت را مػرگ کػه میکػنم ركانػه سػویت رابه مردانی كاال دبانی سامل تا بیاكر اسالـ
 ..)كدر ركایتی آمده نباف گونه مرگ را دكست دارند که مشا شراب را دكست دارید(را زندگی مشا

 ..کرد قبات ك کمک تقاضای اك از ك نوشت چْب پادشاه به ای نامه راخواند نامه کسری زمانیکه

 :داد جواب چْب پادشاه

|مشکاة میکنند جاجبا را کوه کنند اراده اگر که ندارًن را قومی با مقابله تواف مردامن ك من کسری ای
 اؼبصابیح کتاب اعبهاد.
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 ....ثٞدیٖ ثضسٍ ٠ً صٗبٙ آٙ

 از کلیسػػاها،   میکردنػد عبػور اركپػػایی رگاههػایلنگ ازجلػوی عثمػانی کشػػتیهای كقتػی عثمػانی دكلػت در
   .کننػػد رافػػتح شػػهر كآف شػػده پیػػاده مسػػلمْب اینکػػه ازتػػرس میکردنػػد خػػودداری ناقوسػػها آكردف در بصػػدا
 |کالـ من القلب.-داشتیم هیبتی چه زماف آف-
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 سكتٚ صٙ ث٠ تي تي دسٝاصٟ!

 )هذست خالكت ػخ٘بٛی(

 ...بزرگ یک ك کوچک یک بود کوبنده دكنوع منازؿ ردربب عثمانی حکومت زماف

 بػرای خانػه مػرد پػس اسػت درب پشػت مػردی کػه میفهمیدنػد میامػد در صػدا به بزرگَب کوبنده هرزماف
 در پشػت خػامبی میفهمیدنػد میامػد در صػدا بػه کػوچکَب ی کوبنػده هرزمػاف ك مّبفت درب کردف باز

 ...تمّبف منزؿ درب گشودف برا خانه خامن پس است

 كصدایشػاف بداننػد مردـ تا میکردند آكیزاف قرمزی گل منزؿ بردرب داشتند مریض ای خانواده كهرزماف
 ...نکنند بلند را

 .....بودًن غّبت با بسیار چه
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 داستبٙ ضت ُشدی غالح آذیٚ ٠ً كشدایص هذس سا كتح ًشد!

 بػػزرگ فرمانػػده... میکػػرد آمػػاده را خػػود اؼبقػػدس تبیػػ فػػتح بػػرای ایػػوبی الػػدین صػػالح لشػػکر کػػه درشػػبی
 اهلش مبازخواندف صدای خیمه ازاین..میکرد كبازرسی میزد سر ها خیمه به داشت ایوبی الدین صالح
 رسػیدند اینکػه تػا بودنػد قػرآف قرائػت درحػاؿ یکی آف، بودند ذکرکردف درحاؿ خیمه اهل دیگری میامد
 ..بودند خواب ساکنینش که ای خیمه به

)خباطریکػػه فػػردا فػػتح قػػدس اسػػت كاینهػػا بػػه ..میخػػورًن شکسػػت خیمػػه ایػػن خبػػاطر: گفػػت نبراهػػانش هبػػ
 عیوض عبادت كتالكت قرآف خوابیده اند(.

 ...دركجودخودداشتیم ترسیا  چهسبحاف ا!

 بایػػد اًن کػػرده فرامػػوش را خػػود اصػػل ك خػػود داشػػتیم عػػزت کػػه زمػػانی اًن شػػده چػػه ك اًن بػػوده چػػه بلػػه
 .یابیم باز خودرا رفته دست از عزت دكباره

 کنیم كفا خود پیماف ك عهد به باید دقیقه نبْب از پسا  خاص بندگاف هستیم تو ك من این

 بػی بػا یػا ك  میشػوًن عزسبنػد ك کنػیم مػی قبػولش یػا،  اسػت شػده گذاشػته مػا بػه کػه است مّباثی عزت
 .است تذل با ای زندگی از هبَب عزت با مردف،کنیم می زندگی عزتی
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 ای اٗبٕ ضبكؼی! كالٛی اص ض٘ب ثذُٞیی ٗیٌٜذ!

 .میکرد بدگویی مشا از فالنی: گفت ك آمد  ا رضبه شافعی اماـ نزد فردی
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 دركغ اگػػػر ك ، هسػػػتی چػػػْب سػػػخن ك مبػػػاـ پػػػس ، بگػػػویی راسػػػت اگػػػر:فرمػػػود جػػػوابش در شػػػافعی امػػػاـ
 .! هستی فاسق پس بگویی

 |سّباالعالـ..رفت ك هکشید خجالت شخص آف

  •┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 سٔق ٝتشى ضذٙ ٛ٘بص ر٘بػت!

 ریشػش میداد دست از را صباعت_مباز که هنگامی میدیدـ را زید بن سعید:میفرمایند مبارؾ بن ؿبمد
 .ُِٔ ص ٔ ج اغبلیة|میکرد گریه ك میگرفت را
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 غذه٠ ات سا دس صٛذُیت ثذٟ!

 بػػػراًن مػػرگم از پػػس فرزنػػػدامن کػػه کػػنم كصػػیت میخػػػواهم ك داـر مػػالی مػػن:گفػػت بزرگػػػی عػػامل بػػه مػػردی
 پشػت یػا میگػّبی ركبركیػت را چػراغ آیػا شػوی، تاریػک غػار یػک كارد اگػر: »گفػت شیخ.کنند خّبات
 «سرت؟

 .!كارثانت ماؿ از نه بده اقباـ زندهای كقتی را نیکت کارهای ك صدقه
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 الٕ اثٚ تی٘ی٠ سح٠٘ اهلل ث٠ دٝستبٛص!!پیبٕ ضیخ االس

 امػػت بػػه را پیػػامی چنػػْب سػػرمیربد بػػه کػػه مصػػر اسػػنکدریه زنػػداف در ا رضبػػه تیمیػػه ابػػن االسػػالـ شػػیخ
 :نوشت مسلمه
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 الرحیم الرضبن ا بسم

 ًياال ــ فحذز رتک َاماتىعمح

 .ارباشگز  سپاس ا های نعمت كدرمقابل

( تیمیػه ابػن) مػن ؛ ا مگػر پرسػتش الیػق نیسػت کػه ی ا بػه مقسػ ك اسػت بزرگ که ی ا به قسم
 سبػاـ در ندیػدـ کػه ، اسػت شػده ارزانػی بػراًن تعػالی ك سػبحانه ا ازجانػب کػه هسػتم هػایی نعمت در

 ك نعمػػت ك فضػػل هػػای دركازه اسػػت بػػازکرده تعػػالی ك سػػبحانه ا یقینػػا ، را نعمتػػی  چنػػْب خػػود عمػػر
 ایػػن ، نبػػود خػػاطـر ك خیػػاؿ در نعمتػػی چنػػْب کػػه مػػن بػػرای را اش ترضبػػ ك را اش سػػخاكت ی خزانػػه
 را ايبػاف حقیقػت ك ، امػوزد بػی را اك توحیػد ك بشناسػد را ا که میشود داده کسی برای نعمت چنْب
 به ايباف ك اف توحید ك ا معرفت در شادمانی ك خوب كقت ك خوشحالی یقینا.... باشد کرده درک
 .است اف

 .ديستاوش به اسىکدریه زودان از یمیهت ابه قلم به

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 آیب ٗیذاٛستیذ؟! )داٛستٜی ١بی خیٔی ربٓت ٝٗلیذ دسٗٞسد ػ٘ش سضی اهلل ػ٠ٜ(.

 ك غالمػػاف آزادی حکػػم ك کػػرد آزاد را جنگػػی اسػػّباف بودکػػه کسػػی اكلػػْب آیامیدانسػػتیدعمرفاركؽ 
 *داد؟ ركاج خودش امپراطوری سرتاسر در را کنیزاف

 در را مػرد ك زف حقػوؽ تسػاكی كاقعػی معنػای بػه کػه بػود کسػی اكلػْب اعظػم فاركؽ میدانستید اآی 
 *آكرد؟ بوجود زماف آف عرب جامعه در احَباـ ك عزت زناف برای ك داد ركاج حکومتش
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 مشػػػاكره زنػػػاف امػػػور بػػػا رابطػػػه در خػػػود جامعػػػه زنػػػاف از کػػػه عربػػػی حکمػػػراف اكلػػػْب میدانسػػػتید آیػػػا 
 (*عایشه اؼبومنْب اـ از زناف فتوی درباره مشاكره)بود؟ اعظم فاركؽ میگرفت

 بػود تػر گسَبده هم هخامنشیاف زماف در کبّب کوركش قلمرك از فاركؽ عمر قلمرك میدانستید آیا 
 *داشت؟ تسلط افریقا ك آسیا قاره دك بر ك

 بود؟ فاركؽ عمر كاقعی معنای به داد تشکیل را كزیراف هیات که پادشاهی اكلْب میدانستید آیا* 
 بود؟ عرب ك قریش بْب در اسالـ از قبل زماف در باسواد افراد معدكد از عمر میدانستید آیا* 
 زماف فتوحات اکثر علت ك شد تشکیل عمر زماف در مسلماناف منظم ارتش اكلْب میدانستید آیا 

 *بود؟ فاركؽ عمر ناپذیر خلل ركحیه ك جنگی تاکتیک ك دكراندیشی از ناشی عمر
 سػاالری دیػواف ك شػد تشػکیل فػاركؽ عمر توسط مسلمْب خزانه ك اؼباؿ بیت اكلْب تیدمیدانس آیا 

 *شد؟ اندازی راه عمر زماف در اسالمی حکومت اداره برای اداری تشکیالت نباف یا
 را پیػػامرب هجػرت تػاریخ کػػه کسػی اكلػْب ك کػرد اكری صبػػا را قػراف کػه کسػػی اكلػْب میدانسػتید آیػا 

 *بود؟؟ فاركؽ عمر ادد قرار مسلمْب تاریخ مبدا
 بػرای ك نداشػت بػر خػودش برای مسلمْب اؼباؿ بیت از دینار یک که حاکمی تنها میدانستید آیا 

 عنػػواف بػه حالیکػػه در بػود فػاركؽ عمػػر میکػرد اسػتفاده خػػودش دسػَبنج از خػودش بیػػت اهػل خػرج
 *داشت؟؟ اؼباؿ بیت ك خزانه از استفاده در تاـ اختیار خلیفه

 فػػاركؽ عمػػر داد گسػػَبش امػػرش ربػػت جامعػػه در را بشػػر حقػػوؽ کػػه کسػػی ْباكلػػ میدانسػػتید آیػػا 
 *بود؟

 ك نػػداد رخ مسػػلمْب جامعػػه در قتلػػی ك جنایػػت ك دزدی گونػػه هػػیب عمػػر زمػػاف در میدانسػػتید آیػػا 
 *نداشت؟ كجود ای ؿبکمه كجود قاضی هیب
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 تدسػػػػ از را عمػػػػر مثػػػػل شخصػػػػیتی کػػػػه شػػػػد شػػػػركع زمػػػػانی از مسػػػػلماناف بػػػػدخبتی میدانسػػػػتید آیػػػػا 
 بػػػْب جنگػػػی ك داخلػػػی جنػػػگ هػػػیب خالفػػػتش* *زمػػػاف در کػػػه بػػػود کسػػػی تنهػػػا عمػػػر دادنػػػد؟چوف
 *نداد؟؟؟ رخ مسلماناف

 لبواهنػد ك ندیدنػد* *خبػود هرگػز شخصػیتی نبچػوف مسلماناف عمر شهادت از بعد میدانستید آیا 
 .*میخواهد لیاقت کردف زندگی عمركار چوف دید؟

 •┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اص آتص ر٢ٜٖ ٛ٘ی تشسی؟! )رٞاة ػ٘ش ثشای ایٚ ُٞیٜذٟ(ای ػ٘ش پسش خطبة 

 ك حبػػػث سػػػرگـر ك بػػػود نشسػػػته انصػػػار ك مهػػػاجر اصػػػحاب از صبعػػػی بػػػا بػػػاز فضػػػای یػػػک در عمػػػر امػػػاـ
 ای تػو بػر كای: »گفػت بلنػد صػدای بػا ك شػد نزدیػک هػا آف ؾبلػس بػه عػابری ناگػاه که بودند گفتگو
 توبیخ را اك گفت دیگری ك بزف، را اك گفت ركؽفا عمر به یکی!« دكزخ سوزاف های شکنجه از عمر
: گفػت عػابر مػرد آف «چیسػت؟ جریػاف شده چه مگر: »پرسید اك از سردی خوف با فاركؽ كلی. کن
 کػػػه نػػداری خػػرب اك رفتػػار از بعػػدان  ك فرسػػتی می ؿبلػػی بػػػه شػػرطی ك قیػػد ك تعهػػدات بػػا را اسػػتانداری تػػو

 اسػػتانداری چػػه منظػػورت بگػػو: »گفػػت عمػػر ـامػػا! اسػػت گذاشػػته پػػا زیػػر طػػور چػػه را خػػود تعهػػدات
 تعهػدات کػه( سيػفلی ،مصػر در تػو اسػتاندار) اسػت( غػنم بػن عیاض) منظوـر: گفت مرد آف «است؟
 .ای کرده هنی ها آف از تو که کند می کارهایی ك گذاشته پا زیر را خود

 را گػػزارش ایػػن: فػتگ هػػا آف بػػه ك فرسػتاد مصػػر بػػه را اطمینػاف مػػورد مػػأمور نفػر دك بالفاصػػله عمػػر امػاـ
 کمػػَبین بػػدكف را اسػػتاندار داشػػت صػػحت اگػػر ك دهیػػد اطػػالع مػػن بػػه بػػود دركغ اگػػر کػػه کنیػػد ربقیػػق
 بػػرای ك اسػػت صػػحیح گػػزارش دیدنػػد رسػػید مصػػر بػػه ربقیػػق گػػركه. بیاكریػػد جػػا ایػػن بػػه خػػود بػػا مهلػػت
 اجػػػازه ك اسػػػت بسػػػته را منػػػزلش در خػػػویش تعهػػػد بػػػرخالؼ دیدنػػػد رفتنػػػد اك منػػػزؿ بػػػه اسػػػتاندار جلػػػب

 هتدیػد ربقیػق گػركه دهػد، مبی كركد اجػازه اسػتاندار: گفػت هػا آف به درباف تعهد، برخالؼ باز خواستند
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( کػرد نزدیػک در بػه را آتش شعله ها آف از یکی ك) زنند می آتش را آف نکند باز را در اگر که کردند
 بػه ربقیػق گػركه ك آمػد كفبػّب  ك کػرد بػاز را در خػودش استاندار کردند، مشاهده را اكضاع این كقتی ك
! بػػػرًن می مدینػػػه بػػػه را تػػػو مهلػػػت کمػػػَبین بػػػدكف ك هسػػػتیم عمػػػر فرسػػػتادگاف مػػػا کػػػه کردنػػػد اخطػػػار اك

 اـ خػػانواده افػػراد بػػه هایی توصػػیه ك کػػنم حاضػػر راه بػػرای ای توشػػه بدهیػػد اجػػازه پػػس: »گفػػت اسػػتاندار
 دـ از را اك ك «برگػػردی منزلػػت هبػػ دهیم مبػػی اجػػازه كجػػه هػػیب بػػه: »گفتنػػد اك بػػه جلػػب مػػأمورین «بکػػنم
 یػک کػه کػرد مشػاهده ك دیػد، را اك كقتػی فػاركؽ عمػر ك آكردنػد امّباؼبػؤمنْب حضػور به ك جلب دركازه
 شػػهری خوشػػرنگ ك چػػاؽ مػػرد بػػه مصػػر کشػػور هػػای نعمت در صحرانشػػْب سػػوخته چهػػره ك الغػػر مػػرد
 بػر كای کیسػتی تػو ببیػنم بگػو: »گفت ك کشید فریاد اك بر طنزآمیز تعبّب یک با است گردیده مبدؿ
 مصر در تو استاندار من: »گفت ضعیف صدای با لرزید، می بید چوف که حالی در استاندار، «تو؟

 اك طپنػػده اعمػاؽ بػػه را قهرآلػودش چشػػماف های شػراره کػه حػػالی در عمػر امػػاـ «هسػتم غػػنم بػن غیػاض
 را خػود تعهػدات امػا! مصػر در مػن استاندار آری: »گفت ك کشید فریاد اك بر دیگر بار بود رسانیده

 شػػدت بػػه را تػػو قسػػم ا بػػه! ای نشػػانده یکػػدیگر جػػای بػػه را مػػا نػػواهی ك اكامػػر ك ای گذاشػػته پػػا زیػػر
 شػبانی چوگػاف بػا را شػبانی خشػن ك ضػخیم بػاالپوش یػک داد دسػتور  غبظػه نبػْب ك «کنم مػی ؾبازات
 پدرت شبانی پوشاک از که پوشدب را شبانی پوشاک این» که داد دستور عیاض به ك کردند، حاضر
 رأس سیصػػػد ك اسػػػت تر خػػػوب پػػػدرت شػػػبانی چوگػػػاف از چوگػػػاف ایػػػن چنػػػْب هػػػم ك اسػػػت هبػػػَب خیلػػػی

 شػػّب از را  مسػػکْب ك فقػػّب افػػراد ك بچرانیػػد صػػحراها ك هػػا کوه در را اؼبػػاؿ بیت گوسػػفنداف از گوسػػفند
 ك شػػّب ك اؼبػػاؿ بیت ك زکػػات افگوسػػفند از عمػػر ی خػػانواده کػػه بدانیػػد هػػم را ایػػن ك نکنیػػد منػػا هػػا آف

 ك اسػت جػدی امّباؼبػؤمنْب فرماف که شد مطمئن عیاض که هنگامی ك «ندارند سهمی ها آف گوشت
 اسػت، داده تنػزؿ سػاؿ ركزهای ترین گـر در گوسفنداف چوپانی شغل به مصر استانداری مقاـ از را اك

 اگػػػر ك اسػػػت خػػػارج مػػػن وانػػػاییت از کػػػاری چنػػػْب: »گفػػػت ك  انػػػداخت امّباؼبػػػؤمنْب پػػػای بػػػه را خػػػود
 مػػػردی چػػػه برگػػػردامن کػػػارت ؿبػػػل بػػػه را تػػػو اگػػػر حػػػاال: »گفػػػت امّباؼبػػػؤمنْب!« بػػػزف را گػػػردمن خػػػواهی می
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 کامالن  را تو رضایت ك دید لبواهید من از داری دكست تو چه آف جز: »گفت عیاض «بود؟ خواهید
 جهػػػاف اسػػػتانداراف هبػػػَبین مبونػػػه نػػػدهآی در ك برگردانػػػد کػػػارش ؿبػػػل بػػػه را اك امّباؼبػػػؤمنْب «کنم مػػػی جلػػػب
 |حکایات الصحابه..بود اسالـ

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ اسالٕ آٝسدٙ ػ٘ش پسش خطبة

 مکرم نبی زبان از را بهشت به ورود مژده دنیا در استکه شخصیتی ده از یکی رضیاللهعنه عمر
 در و بود ساخته جاری انشزب از را حق هموارها .  کردند ریافػػػػػػتدعلیػػػػػػه كسػػػػػػلم صلیالله اسالم
 اسرای مورد در ایشاف رأی.  دیدمیگر نازلایشاف رأی تأیید مقام در الهی وحی موارد از بسیاری

 حرمت ،هػػػػػػػیمابرا مقام دادن مصلیقرار ،مطهرات ازواج حجاب ،فقػػػػػػػْبمنا بر جنازه عدمنماز ،بدر
 . گرفتهاند قرار ؾبید قرآنأییدت مورد…  و شراب

 واقعه از بعد سػیزدهم سال در عدوی قریشیعبدالعزی بن نفیل بن خطاب بن عمر فاروق ابوحفص
 . گشود جهان به دیده - هجرت از قبل سال چهل - الفیل عام

 برخوردار قػػػریش میػػػاف در االیػػػیو جایگػػػاه واز خاص صالبتی و طعیػػػتقا دارای جوانی دوران اودر
 . بود

 به را ایشاف ،میشد نیاز به رای و میکرد پیدا یر گّبید و منازعه دیگر قومی با ریشق هنگامیکه
 ف یػػػػکعنوا به فاروق عمر از اسالم نبیمکرم اصحاب و میػػػػاف یػػػػاراف در.  میفرستادند سػػػػفّبعنوان

 کسی كلػػػػػػػْبا و میشودـ یػػػػػػػاد نابه فاتحی و عادل ،دیشػػػػػػػمندان ،قاطا ،شجاع ، برجستهشخصػػػػػػیت 
 در رضیاللهعنه اعظم روقفا؟شد اسالم به مشرف چگونه. گشت ملقب مّباؼبػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنْببها که است



 (148)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

یکػػػػػی  رضیاللهعنه آوردنعمر اسالم.  گشت مشرف اسالم به سالگیِٕسن در بعثت ششم سال
 اللهم:  بود کرده دعا پیامرباسػػػػػالـآن ،قبل روز زیػػػػػرا بود وسلمعلیػػػػػهصلیاللهاکرم رسول معجزات از
 الها بار)  [   رمذیالت سنن]   بنالخطاب بعمر أو جهل بإبی ؛لیکإ جلْبالر ذینه احسالمبأحٌب أعٌز
ؿ یػػػػػا ابوجه با ؛بفرما هستندنصرت محبوبتر تو نزد در که نفر دو ایػػػػػن از هرکدام با را اسالم دیػػػػػن
 ( .  خطاب عمربن با اینکه

 بنسعید همسرش و(   خواهرعمر)   بنتخطاب فاطمه به قرآن تعلیم قصد به ارت بن خباب روزی
ضبایػػػػل  که حالی در رضیاللهعنه عمر اثناحضرت ْبنبػػػ در.  بود رفته آنان منزل به رضیاللهعنهزیػػػد

 به راپیػػػػػػػػػػػامرب  و نموده حساب ا تسػػػػػػػػػػػویه پیػػػػػػػػػػػامرب و اسالم با تا بود كىبتػػػػػػػػػػػهآ گردنش به رامششػػػػػػػػػػػّب
 پس ،گشود را در سػػػػػػیدر بهگوشش خواهرش منزل داخل از قرآن تالوت صدای.  شهادتبرساند

 در بزرگی انقالب،رًنک قرآن از تیآیػػػػػػػػػػػا تالوت با ،دامادش و خواهر وشتم ضرب و یگػػػػػػػػػػػّبدر از
 گفتار که هنگامی رضیاللهعنه خباب! ؟محمدکجاست:  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػیدپر و آمد پدیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد درونش

 خدا به سوگند!  عمر ای:  برآورد دفریػػػػاو آمد ونبػػػػّب خود مخفیگاه از شػػػػنید را عمررضیاللهعنه
 از وزدیػر من ؛باشد هنیػدگردا صلی ا علیه كسػلم رسول دعای مشمول را تو کهخدا وارممیدا من

 خطاب عمربن ؿ یػػػػػػاابوجه - نفر دوایػػػػػػن ازیکػػػػػػیبا را اسالم الها بار:  میفرمود که ایشػػػػػاف شػػػػػػنیدـ
 . بگردان كیتتق

 ؟بیػػػػػػػػػػػػػػػػاًن میتوانم کجا اکنون را مبرپیػػػػػػػػػػػػػػػػا!  ایخباب:  سػػػػػػػػػػػػػػػػیدپر او از بالفاصله رضیاللهعنه عمر 
 ارقم دار به للهعنهرضیا عمر . أبیاالرقم بن ارقم منزل داخل صفا محل در:  داد خبابپاسخ

 شمششػّب و ضبایػل و رفت ازاوپیشػو به خود جای از قدم چندرسوؿ ا صلی ا علیه كسػلم   رفت
 بالولید أنزل ما الخزيوالنكال من با الله ینزل حتى عمر یا منتهي ماأنت»  :  فرمود و گرفت را
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 – الله أنارسول أشهد:  عمر فقال.  بعمر الدین أعز اللهم بنالخطاب عمر هذا اللهم المغیرة بن
 [   للبیقهی دالئلالنبوة]فأسلم.  – وسلم علیه الله صلى

 مغػػػػّبهبن لیػػػػدو مانند اینکػػػػه از قبل برداری دست ازکردارت که سػػػػیدهفرانر آن زمان آیػػػػا!  عمر ای
 او با را دیػػػػػػػن ،است خطاب عمربن ایػػػػػػػن!  ب بارالها. ؟یبگػػػػػػػّب قرار الهی عذاب و سرزنش مورد

 . عزتببخش

 -این ترتیب به - و.  هستی ا رسول تو که میدهم گواهی: فرمود اعالم رضیاللهعنه عمر نگاهآ
 و علنی مکه مػػػػػػػْبسرز در اسالم مقدسدیػػػػػػػن دعوت رضیاللهعنه عمر آوردن اسالم با. آورد اسالم
 رسول به خطاب فتپػػػػػػذیر اسالمرا ارقم درمنزل که لبسػػػػػػتْب لحظات همان در اوزیػػػػػػرا  شد آشکار

پیػػػػػامّبی  به را کهشما ذاتی به قسم!  الله رسول ای:  فرمود مسػػػػػلمْب و علیػػػػػه كسػػػػػلم ا صػػػػػلی ا
.  زًنخودبپردا موضا اعالم به روشن طور به و بیػػػػػػػا از ایػػػػػػػن جػػػػػػػػا بػػػػػػػّبكف شػػػػػػػػوًن است کرده مبعوث

 برگزار کعبه دراطراف را نماز و شدند الحرام مسجد وارد عمررضیاللهعنه همراه به مسلمانان
 صػلی ا علیػه كسػلم اکرم پیامرب که بوداینجا.  نداشت ممانعت جرأت ریشیافق از کسی و کردند
 . افکند جدایی باطل و حق بْب وی اسالم با زیرا ا ؛کردند”  فاروق”  به ملقب را ایشاف

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ُٞض٠ ی اص صٛذُی اثٞ سلیبٙ

 نػربًن یاد از ك میکند پاک را گذشته اسالـ اما بودند، کفر راس در دراز سالیاف ابوسفیافکه  بیشک
 از معاكیه پسرش ك ابوسفیاف شبانه که بودند نشده مکه كارد كسلم علیه ا صلی ا رسوؿ هنوز که
 . آكردند ايباف كسلم علیه ا صلی ا رسوؿ به ك امدند بّبكف مکه
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 ك کرد آسانَب اسالـ لشکریاف رب را کار كسلم علیه ا صلی ا رسوؿ به ایشاف ـبفیانه کمک این ك
  شد فتح خونریزی بدكف مکه

 بػر را، خػود خانػه در هػرکس کننػد اعػالـ شػهر در کػه کردنػد اعػالف كسلم علیه ا صلی ا رسوؿ ك
. اسػت امػاف در شػود پناهنده ابوسفیاف خانه یا اغبراـ مسجد به هرکس ك است اماف در ببندد را خود
 کاتػب را معاكیػه كسػلم علیػه ا صػلی ا رسػوؿ ايباف، از بعد بالفاصله نیست كرزی کینه دین اسالـ
 . است بزرگی شغل که کرد مقرر كحی

 یػک ك شػدند مرتػد نیمه یا مرتد دكباره نبگی اعراب که كسلم علیه ا صلی ا رسوؿ كفات ركز در
 کننػد احیػاء را خػود هرفت دست از ك گذشته اقتدار دكباره که آمد پیش مکه اهل برای طالیی فرصت

 نقػش میتوانسػتند معاكیػه ك ابوسػفیاف تردید بی ك برگردانند مکه به را عرب جزیره شبه مرکزیت دكباره ك
  شدند پّبكز امتحاف در یعنی ماندند استوار ايباف بر آهنا اما کنند بازی مهمی

 گػویی بػد ابوسػفیاف از کػه کسػانی شد شهید اسالـ راه در برادرش شد ا رسوؿ كحی کاتب معاكیه
 |سّب االعالـ است؟ شده شهید رـك جنگ در پسرش ك است شهید پدر کدامشاف آیا میکنند
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 اسبست دس ٝ ثذ١یذ، آة ٝ ؿزاتٞغی٠ ػٔی سضی اهلل ػ٠ٜ دس ثستش ٗشٍ )ث٠ اثٚ ٗٔزٖ( 

 ..ًٜیذ سكتبس خٞة اٝ ثب

 مػردـ از اك.رسػاندند شػهادت بػه را طالب ابی ابن یعل که بودند خوارج جزك ملجم ابن اما بایدگفت
 كسػلم علیػه ا صػلی پیػامرب اصػحاب میػاف از کػه انػد فرمػوده علمػا زیرا نبود صحابی جزك ك بود مصر
 . نبود خوارج با کسی
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 افػَباء ك خػوراج افراد جزك است، عنه ا رضی علی قاتل: است گفته ؾبلم بن عبدالرضبن درباره ذهبی
 اندیشػػی چػػاره ك کشػػی نقشه آف بػرای اشػػراؼ ك بزرگػػاف بػا ك اسػػت بػػوده مصػػر فػتح شػػاهد ،اسػػت زننػده
 اسػػت تيػدكؿ پسػػراف از یکػی اك ك اسػت خوانػػده را فقػه ك قػرآف کػػه بػود کسػانی صبلػػه از ك اسػت کػرده
 ك بنػػدگاف صبلػػه از ك خوانػػده جبػػل بػػن معػػاذ بػػر را قػػرآف. بػػود مصػػر در آهنػػا جوی جنػػگ ك سػػوارکار کػػه

 عنػػه ا رضػػی عمػػر سػػوی بػػه را  سبیمػػی صػػبیغ کػػه اسػػت کسػػی نبػػاف اك: شػػود می گفتػػه ك د،بػػو  عابػػداف
 ذهبػػی کػػه آقبػػایی تػػا... بػػود قرآنػػی فرهنػػگ یػػک کػػرده جػػو ك  پػػرس اك از مسػػائلی پّبامػػوف اك ك فرسػػتاد
 از یکی خوارج نزد در اك ك داد اقباـ که را آنچه داد اقباـ ك درنوردید را اك سرنوشت سپس: گوید می

 ( صالبی علی ؿبمد.) است امت افراد ترین فاضل

 بػػود، کػػرده كارد ایشػػاف بػػه ملجػػم ابػػن کػػه جراحتػػی سػػبب بػػه بیمػػاری بسػػَب هنگػػاـ عنػػه ا رضػػی علػػی
 بػا ارتبػاط در پػس مانػدـ، زنػده اگػر ك بکشػید را اك ميػردـ مػن اگػر کنیػد، زنػدانی را مػرد ایػن: بود گفته
 اك به: است گفته دیگری ركایت در ك(.( َٔٓ/ِ) الصحابه فضائل.) گّبًن می قصاص اك از ها زخم
 خػػوف كلػػی خػػود مػػن یػػافتم، هببػػود مػػن اگػػر کنیػػد، رفتػػار خػػوب اك بػػا اسػػارت در ك بدهیػػد، آب ك غػػذا
 ص عػرب، البػی اؼبسػحن.) گّـب مػی قصػاص خواستم اگر ك خبشم می را اك خواستم اگر هستم، خودـ

 .( ّْٗ ص طالب، ابی ابن علی خالفت ،ْ

 بکشید، را اك من، نبچوف یافتم كفات من اگر: است شده اضافه هم مطلب این دیگری ركایت در ك
 .( اسالـ تاریخ ،(ّٓ/ّ) الطبقات،.) ندارد دكست را ذباكزگراف متعاؿ ا که نکنید ذباكز ك

 علػی سػفارش بػه ؾبلػم بػن عبػدالرضبن بػا برخػورد ك تعامػل ركش در بیت اهل سایر ك حسْب ك حسن ك
 . اند بوده پایبند عنه ا یرض
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 ای ٗسٖٔ! ٗٚ تشا ٗی ًطٖ ، ٗسٖٔ ُلت: ثِزاس ٝغیتی ًٜٖ........

 . بود شده گماشته آقبا حکومت به یزید دستور به که بود بصره فرماندار زیاد ابن

 مسػػلم بػػه ا،عبیػػد افتػػاد زیػػاد بػػن عبیػػدا بدسػػت کوفػػه در عقیػػل بػػن مسػػلم کػػه زمػػانی اسػػت مشػػهور
 كصػػیت اسػت خػػوب: گفػت کػنم، كصػػیت کػه بگػػذار مػرا: گفػت مسػػلم کشػم، می را تػػو مػن: گفػت
 مردـ نبه از تو: گفت اك به ك دید را كقاص ابی بن سعد بن عمر ك کرد نگاه اطرافش به مسلم کن،
 ك بػرد هخانػ از ای گوشػه بػه را اك ك کػنم، سػفارش را تػو بیا هستی نزدیکَب من به خویشاكندی نظر از
 را مػردی كقػاص ابػی بػن سػعد بػن عمر بنابراین برگردد، تا بفرستد پیاـ حسْب به که کرد سفارش اك به
 مسػلم ك. انػد داده فریػب را اك کوفػه اهػل ك شػد سبػاـ کار که کند خرب را اك تا فرستاد حسْب سوی به

 تػو بػه کوفػه اهػل دهنػد،ن فریػب را تػو کوفػه اهػل ك برگرد ات خانواده نبراه به: گفت را معركفش سخن
 ركز در كقػت این در. ندارد اعتباری دركغگو فرد نظر ك رأی ك گفتند دركغ هم من به ك گفتند دركغ
 کشػػته از قبػػل ركز یػک( اغبجػػه ذی هشػتم) تركیػػه ركز در حسػْب ك شػػد، کشػته عقیػػل بػن مسػػلم عرفػه
  | تاریخ اػبلفاء..بود کرده حرکت مکه از عقیل بن مسلم شدف
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 ٗختػش صٛذُی ٛب٠ٗ اسهٖ ثٚ االسهٖ سضی اهلل ػ٠ٜ

 ك بػػود مسػلماناف لبسػتْب صبلػهء از اسػت، ا عبػد أبػا اش کنیػػه کػه عنػه ا رضػی االرقػم ابػی بػن ارقػم
 میگویػػد مسػػتدرک در حػػاکم کػػه میگویػػد اسػػحاؽ ابػػن. اسػػت شػػده مسػػلماف نفػػر َُ از بعػػد میگوینػػد

 خانػهء ك مسػلماناف پناهگػاه لبسػتْب ك بػود صػفا در منػزلش. شػد مسػلماف کػه بػود کسػی هفتمػْب که
 به اك منزؿ در( كسلم علیه ا صلی) ا رسوؿ. بود بدر اصحاب صبلهء از اك بود، اسالـ در دعوت
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 ا رضػی خطػاب بػن عمػر شػاف آخػرین کػه شػد نفػر َْ مسػلماف تعداد اینکه تا پرداخت می دعوت
 . بود عنه

 کشػید می دكش بػه را هاشػم بنی علیػه جنگ ك مبارزه پرچم که بود ـبزـك بنی قبیله زا ارقم ابی بن ارقم
 اکـر پیامرب اك، خانه در که کرد مبی خطور کسی ذهن به بود می معركؼ ارقم آكردف اسالـ هم اگر ك

 قلػػب در مالقػػات معنػػی بػػه ایػػن زیػػرا باشػػند؛ داشػػته دیػػدار یکػػدیگر بػػا یػػارانش ك كسػػلم علیػػه ا صػػلی
 . بود دمشن صف

 مرکػز از جسػتجو فکػر بػه قریش اگر ركزی ك گركید اسالـ به سالگی شانزده سن در ارقم ابی بن ارقم
 اصػػحاب سػػاؿ ك سػػن کػػم جوانػػاف های خانػػه در کػػه افتادنػػد مبی فکػػر ایػػن بػػه افتادنػػد می اسػػالمی ذبمػػا
 معطػوؼ اصػحاب بزرگػاف های خانػه بػه آهنػا جسػتجوی ك قػریش نگػاه بلکه بپردازند؛ جستجو به ؿبمد
 کسػی یػا ابػوبکر خانػه یػا هاشػم بنی های خانػه از یکػی بایػد ذبمػا ؿبػل که پنداشتند می چنْب آهنا. بود

 ك بػود ای العػاده فػوؽ کػار امنیتػی نظػر از ذبمػا ؿبػل عنػواف بػه خانػه این انتخاب بنابراین،. باشد دیگر
 . نکردند کشف را انشیار  با پیامرب دیدار ؿبل ك نربدند یورش مکاف این به قریش هرگز

 خالفػػت عهػػد در هجػػری ّٓ سػػاؿ در ارقػػم: »آكرده" الصػػحابة معرفػػة" کتػػاب در اصػػفهانی نعػػیم ابػػو
 جنػازه مبػاز كی بػر كقاص ابی ابن سعد درگذشت، مدینه در سالگی ٖٓ سن در عنه ا رضی معاكیه
 آف اسػػاس بػػر کػػه آكرده کتػػاب نبػػاف در ركایتػػی بػػاز ك. «کردنػػد دفػػن بقیػػا قربسػػتاف در را اك ك خوانػػد
 كفػػات نیػز ایشػاف کردنػػد، كفػات عنػه ا رضػػی صػدیق ابػوبکر کػػه ركزی درنبػاف اك کػه شػػود مػی گفتػه
 در عبػػدالرب ابػػن ك دانسػػته منقطػػا را ركایػػت آف سػػند"االصػػابة" کتػػاب در حجػػر ابػػن حػػافظ كلػػی مبودنػػد

 .. ارقم خود نه باشد کرده فوت عنه ا رضی ابوبکر كفات ركز در ارقم احیاناپسر: گفته"االستیعاب"
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 ٗـیشٟ ثٚ ضؼج٠ ساٟ صٙ ٝهطبع طشین تب غحبثی سٝایتِش حذیج

 باهوشػاف ك زیرکػاف ك دهػاة از ك پیػامرب اصػحاب بزرگػاف از یکػی" الثقفػیٌ  عامر أبی بن شعبة بن مغّبة"
 بلنػد ك بػود، الرضػواف یعػةب ك حدیبیػة صػلح شػاهد ك شػد مسػلماف حدیبیػة صػلح از قبل که بود، عرب
 . بود شجاع ك قامت

 كر ضبلػه مشػرکْب های قافله از یکی به ركزی بطوریکه بود، راهزف ك طيريؽ قطٌاع از اسالـ از قبل ما اك
 کػرد، غػارت داشػتند هبمػراه مصػر پادشػاه" مقػوقس" از کػه را هػدایایی ك کشػت را آهنا نفر ُّ ك شد
 غارت هدایای ك امواؿ آف آمد، سلم ك علیه ا صلی پیامرب نزد شدف مسلماف برای که هنگامی كلی
 آیػػا کػػه کنػػد بیػػاف آمبػػورد در را نظػػرش تػػا آكرد، سػػلم ك علیػػه ا صػػلی پیػػامرب نػػزد خػػود هبمػػراه نیػػز شػػده

 أٌمػػػػا: " فرمػػػود اك بػػػه سػػػلم ك علیػػػػه ا صػػػلی پیػػػامرب ك نػػػه، یػػػا میایػػػػد حبسػػػاب مشػػػرکْب غنیمػػػت بعنػػػواف
، هػػذا ألف أطٌبسيػػهي  كال شػػیئان  أمػواؽبم مػػن آخػػذ كال فنقبلػػه، إسػالمک : " یعنػػی ،" فیػػه خػػّب ال كالغػػدر غىػٍدره
 ایػن) زیػرا مبیگػّبًن هػم را طبسػش ك مبیػدارًن بػر را اموالشػاف از چیػزی كلػی دارًن، قبوؿ را آكردنت اسالـ
 امػواؿ آف كلػی شػد پذیرفتػه اسػالمش پػس". نػدارد ای فایػده کػردف غػدر ك شػده، گرفتػه غدر با( امواؿ

 . بود غدر امواؿ از زیرا شد برگردانده

 كأبػو مسػعود بػػن ا كعبػد طالب أبی بن كعلػیٌ  اػبطاب بن عمػر: نفرند چهار قاضی: "گفت عامر ك
 ابػن كزیاد شعبة بن كمغّبة العاص بن كعمرك معاكیة: نفرند چهار زیرکاف ك كباهوشاف. األشعری موسػی
 ". أبیه

 راه ك باشػد داشػته دركازه هشػت مدینػه اگػر ك اـ، کرده نشینی هم مغّبه با: "گفت جابر بن قبیصة ك
" شػود خػارج هػا دركازه آف نبػه از میتوانسػت مغػّبة حیلػه، بػا آهنػم باشػد دركازه یػک فقط آهنا از خركج

 (. شود پیدا را آهنا نبه از خركج راه میتوانست باهوشی ك زیرکی با یعنی)
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 را راهػی ك ـبػرج میآمػد پػیش اك بػرای کػه ای مسػئله هػر: "گفػت بةشع بن مغّبة مورد در طربی اماـ ك
 " میکرد پیدا آف حل برای

 . شکست طائف در را ثقیف بت سفیاف ابو نبره که بود کسانی از شعبة بن مغّبة ك

ٍیػػػر مػػردـ بػػه جنػػگ بػػرای را اك عنػػه ا رضػػی ابػػوبکر ك ٍیػػػر ك فرسػػتاد، الِنجى  در بػػود اسػػتواری ی قلعػػه الِنجى
 . بودند برده پناه آقبا به مرتدین که يبن ضرموتح

 آسػػیب چشػػمش یرمػػوک معرکػػة در ك بػػود، کػػرده شػػرکت کػػذاب مسػػیلمة ضػػد بػػر يبامػػة معرکػػة در مغػػّبة
 رضػی مقػٌرف بػن نعمػاف فرسػتاده نبػراه نبچنْب ك بود، رستم به عنه ا رضی سعد فرستاده نبراه ك دید،
 . داشت شرکت جنگها ك وحاتفت آف در ك بود، فرس امّب به عنه ا

 را كأبػىٍزقػيبىػاذ میسػاف كدىٍسػت مىٍیسػاف ك کػرد، بصره امّب ك كالی را مغّبة عنه ا رضی اػبطاب بن عمر ك
 کػرد، فػتح را( عربسػتاف) اهػواز بػازار ك داد، شکسػت( بصرة ركدخانه) مىٍرغاب در را فرس ك مبود، فتح
 ميقىػػػرَّف بػػػن نعمػػػاف جػػػیش چػػػپ ظبػػػت در ك داشػػػت کتشػػػر  هناكنػػػد معرکػػػة در ك مبػػػود، فػػػتح را نبػػػداف ك

 حذیفػػه اگػر ك بػود، خواهػد حذیفػة امػػّب شػود کشػته نعمػاف اگػر: بػػود گفتػه عمػر ك داشػت، مسػئولیت
 " بود خواهد شعبة امّب شود کشته

 کوفػػة امػػّب را اك عنػػه ا رضػػی عمػػر سػػپس ك مبػػود، بنیػػاد را بصػػره دیػػواف کػػه بػػود کسػػی اكلػػْب مغػػّبة ك
 اك مدتی از پس كلی کرد، اقرار برایش را منصب آف خالفتش هنگاـ نیز عنه ا رضی افعثم ك کرد،
 اینکػه از پػس ك نکػرد شػرکت داخلػی جنػگ فتنػه در عنػه ا رضػی عثمػاف قتػل از پػس ك کػرد، عزؿ را

 امػػّب را اك معاكیػػة سػپس ك کػػرد بیعػػت عنػه ا رضػػی معاكیػػه بػا شػػد، خلیفػػه معاكیػه ك شػػد مسػػتقر امػور
 . عنه ا رضی یافت كفات آقبا در اینکه تا کرد هکوف
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 مغػّبة چیسػت؟ قوی فاجر یا ك ضعیف مسلماف بودف امّب مورد در نظرتاف: گفت عنه ا رضی عمر
 فػػاجر كلػػی اسػت، رعیػػت ك تػو علیػػه بػػر ضػعفش ك اسػػت، تػو بػػرای اسػػالمش ضػعیف مسػػلماف: گفػت
 عنػه ا رضػی عمػر سػپس ،"اسػت عیػتر  ك تػو بػا قػوتش ك اسػت خػودش علیػه فجػورش ك فسػق قوی،
 ". بود خواهی امّب تو ك هستی، نباف تو پس: "گفت

 مردمػػانش بػػا ك جنگیػػد آذرباهبػػاف بػػا هجػػری بیسػػت سػػاؿ ك بػػود، کوفػػه امػػّب مػػاه سػػه ك یکسػػاؿ مغػػّبة
 برخػی ك جنگیػد آهنػا بػا قػیس بػن أشػعث ك شکسػتند، را صلح عثماف خالفت هنگاـ كلی کرد، صلح
 قبػػوؿ آنػػرا ك کردنػػد، قبػػوؿ را مغػػّبة صػػلح دكبػػاره سػػپس ك کػػرد، فػػتح مػػاجركاف در را اآهنػػ هػػای قلعػػه از

 . کرد

 إذا للنعمػة بقػاءى  ال فإنٌػه شػکرک، مىػنٍ  علی كأٍنًعمٍ  علیک، أنعمى  ؼبن اٍشکيرٍ : "که اینست مغّبة اقواؿ از ك
 تو به که کسی: " یعنی ،"لفقرا من كأمافه  النعم من زیادة الٌشکر إفٌ . شيًکرىت إذا ؽبا زكاؿى  كال کيًفرت،
 آكرده جبػا شػکرش کػه نعمتػی زیرا کن، نیکویی گوید شکر را تو که کسی ك کن، شکر کرد نیکویی
 از امػاف ك نعمػت فػزكف سػب کػردف شکر مبّبكد، بْب از شود گذارده شکر اگر ك مبیماند، باقی نشود
 ." است فقر

 . عنه ا رضی درگذشت، سالگی دهفتا سن در هجری پنجاه ساؿ کوفة در شعبة بن مغّبة
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 ٗیخٞا١ی اٗبٕ اح٘ذ سا ثشایت ٗؼشكی ًٜٖ؟!

 هػػ(  ُْٔ)  سػاؿ در. گػردد بػازمی بصػره بػه تبارش. است شیبانی حنبل بن ؿبمد بن اضبد ایشاف ناـ
 . شد بزرگ میتی ك مادر سرپرستی ربت بنابراین. داد دست از کودکی در را آمدكپدرش دنیا دربغدادبه
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 : یابد می دست موفقیت به زندگی در که یتیمی: تأمل

 ده سػػن در را حػػدیث فػػراگّبی. شػػد مػػی بػػزرگ دانػػش ك علػػم جسػػتجوی در ػػػػ ا رضبػػه ػػػػ اضبػػد امػػاـ ػػػػ
 از ای عػده ك بربسػت سػالگی بیسػت در را سػفر بػار آمػوزی علم ك دانش قصد به. مبود آغاز سالگی
 . بصره در هاركف بن یزید ك قطَّاف وبیی مکه، در شافعی اماـ: لهصب از کرد، مالقات را علما

 صػنعانی، الػرزاؽ عبػد رسػیدند، مکػه بػه كقتػی مبػود، عزيبػت يبػن بسػوی عػراؽ از ميعػْب بػن وبیػی نبػراه به
 دیگػر اضبػد، ای امػاـ هػم ایػن: گفػت اضبػد امػاـ بػه معػْب بن وبیی ك کردند دیدار يبن علمای از یکی
 مسػافرت يبػن قصػد بػه کػه کػردـ نیػت مػن: داد پاسػخ اضبػد امػاـ. کنػیم سػفر يبػن بػه کػه نیسػت نیازی
 در را مػاه ده مػدت بػه اضبػد امػاـ. پیوسػتند اك بػه نیػز دك آف ك بازگشػت يبػن بػه عبػدالرزاؽ سپس. کنم
 . بازگشت عراؽ سوی به پیاده پای با سپس ك ماند يبن

 امػػاـ ك اسػػت؟ آمػػده برسػػرت چػػه: گفتنػػد اك بػػه ك دیدنػػد كی در را سػػفر خسػػتگی آثػػار بازگشػػت كقتػػی
 . آید مبی مشار به چیزی برگرفتیم عبدالرزاؽ از که ای هبره برابر در ركز ك حاؿ این: داد پاسخ اضبد

 است آمده پیش: گوید می نبود بیش کودکی كقتی مورد در که بس نبْب اضبد اماـ نبت بلندی از* 
 مػادـر ك بػرـك مسػجد بػه کػه اـ خواسػته صبح زمبا از پیش ك زكد خیلی صبح حدیث کسب برای که

 . بگوید را اذاف مؤذف تا کن صرب: است گفته ك گرفته را لباسم

 : اضبػد امػاـ از علمػا سایر ستایش

 . اـ ندیده اضبد از پارساتر ك( شرعی احکاـ به)داناتر را کسی هرگز: اضبد اماـ استاد الرزاؽ عبد*

 صػاحب ك طرفػدار اك کػه بدانید دارد، می دكست را اضبد اماـ که دیدید را کسی اگر: شده گفته* 
 . است سنت
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 را کسػػی آف در ك آمػػدـ بػػّبكف بغػػداد از: گویػػد مػػی بػػود اضبػػد امػػاـ اسػػاتید از یکػػی کػػه شػػافعی امػػاـ* 
 . نگذاشتم خود برجای حنبل بن اضبد از دین علم به تر عامل ك داناتر یا هبَب

 کس هیب یا ما کار. هرگز خدا، به! شوند حنبل بن اضبد مانند دارند دكست مردـ: معْب بن وبیی* 
 . آكرًن تاب كی ی طریقه بر یا بوده اضبد چوف که بتواند که نیست دیگر

 . داشت ازبر را ها، آف طرؽ ك كاسانید ركایات ی ؾبموعه حدیث؛ میلیوف یک اضبد اماـ* 

 اسانید من ك خبواف من بر را حدیث: گوید می پسرش به اضبد، اماـ توسط احادیث حفظ مورد در* 
 . بگوًن تو به را حدیث تا بگو را اسانید یا گفت، خواهم تو به را آف
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 اٗبٕ اح٘ذ ٝٛذاضتٚ پّٞ

 ك شػَباف بػر کػاال ضبػل طریػق از. نداشػت پػولی هیب رفت می مسافرت به علم کسب برای که كقتی 
 بتوانػد هػا صػبح ك مبػوده گػذراف آف ی بواسطه تا کرد می صبا ؿپو  درهم درهم آقبا ك جا این از االغ
 حفػػظ را خػػویش نفػػس عفػػت ك دبانػػد بػػدكر دیگػػراف از گػػدایی ك سػػواؿ از ك پرداختػػه دانػػش کسػػب بػػه

 |سّب( علم کسب ك نفس عفت. )مباید

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اٗبٕ اح٘ذ ٝتشس اص سیب ٝض٢شت

 پاسػخ اضبػد امػاـ اسػت؟ شػده چػه تػرا: پرسػید عمػویش. بػود انػدكهگْب اضبػد امػاـ ك اكآمػد نػزد ی اماـ اضبدعمو  یکبار* 
 (. نشناسد را اك کسی ا جز ك نداشته آكازه ك شهرت یعنی. ) گردانید گمناـ را اك ا آنکه خوشا: داد
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 . نشناسد مرا کسی تا باشم مکه های کوه میاف در که خواهم می: است گفته نبچنْب* 

 . بیاید اك دنباؿ کسی نداشت خوش رفت می هیرا در که هرگاه ك* 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٗخْ اح٘ذ ثٚ حٜجْ ثبش...

 علػػـو نگػػارش بػػه نفػػر پانصػػد. شػػدند مػػی حاضػػر علػػم طالػػب هػػزار پانصػػد اضبػػد امػػاـ درس ؿبضػػر در* 
 . نگریستند می كی سلوک ك اخالؽ ك ادب به بقیه ك پرداخته

 بػػه ندیػػدًن ك بػػودًن اك بػػا سػػاؿ پنجػػاه اـ، ندیػػده اضبػػد فنبچػػو  از کسػػی: گویػػد مػػی معػػْب بػػن وبیػػی* 
 . مباید فخر ما بر داشت که هایی نیکی ك خّب سباـ خاطر

 ك بػػود فػػركتن بسػػیار. نداشػػت راهػػی عجلػػه كی در ك بػػود بردبػػار فػػردی. رسػػید مػػی فقػػرا بػػه اضبػػد امػػاـ* 
 . بود مقامش بلندی ی مایه كقارش ك طمأنینه

 نیاز بی تو ی بواسطه را اسالـا : »یعنی. خّبان  احسالـ عن ا جزاک :گفت اضبد اماـ به مردی* 
 چػه مػن هسػتم؟ کػه مػن. کنػد نیػاز بػی اسػالـ ی كاسػطه بػه مرا ا بلکه: داد پاسخ اضبد اماـ.« کند

  هستم؟

، صػاحب بسػػیار اضبػد امػاـ*   جػػز اك از. بػود مػػردـ خوشػرفتارترین ك ادب بػػا ك کػس تػػرین خبشػتده شػػـر
 گفتػاری ك خػاص كقػاری ك آرامػش. شد مبی شنیده چیزیی صاغباف ذکر ك احادیث مورد در نظراظهار 
 . داشت نیکو

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 اٗبٕ اح٘ذ ٝػجبدت اهلل سجحب٠ٛ ٝتؼبٓی

 مبػی سػاختند، مضػركب را اك ك شد زندانی آنکه از پس. گزارد می مباز رکعت سیصد ركز شبانه در* 
 . بگزارد رکعت پنجاه ك یکصد از بیشَب توانست

 . کرد می ختم را قرآف یکبار هفته هر* 

 بػا را هػا شػب اك ك شػناختم مػی بػود ای پسػربچه کػه زمػانی را حنبل بن اضبد من: گفت می کسی* 
 . داشت می زنده مباز

 آف یػػػاد ك ذکػػر از گفػػػت مػػی سػػػخن مػػرگ از چػػػوف کػػه بػػػود چنػػاف ایشػػػاف خػػوؼ ك زهػػػد ك عبػػادت* 
 . آمد می بند نفسش

 سبػػاـ آكـر مػػی یػػاد بػػه را مػػرگ زمانیکػػه ك دارد بػػازمی مػػن از را نػػوش ك خػػورد خػػوؼ: گفػػت مػػی امػػاـ *
 . شود می ناچیز ك آساف من برای دنیا مسائل

 از چیػػػز بػػی ك تنگدسػػت زمانیکػػه ك گرفػػت، مػػػی ركزه را البػػیض ایػػاـ ك پنجشػػنبه ك دكشػػنبه ركزهػػای* 
 . بود راهكنب مالـز را ركزه مرگ هنگاـ تا بازگشت، زنداف

 . رفت حج سفر به پیاده پای با دكبار* 

: گفػػت کػػرد، مػػی معاعبػػه را اك کػػه طبیبػػی. رفػػت اك از بسػػیاری خػػوف كفػػاتش، بػػه منتهػػی بیمػػاری در* 
 |سّباالعالـ. است شکافته را مرد این قلب خوؼ

 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 ١شضت ثشای پذست دػب ٗیٌٜٖ

 شػػش از یکػػی پػػدرت: گفػػت اك بػػه ك برخػػورد شػػافعی امػػاـ پسػػراف از یکػػی بػػه حنبػػل بػػن اضبػػد امػػاـ* 
 . کنم می دعا برایشاف سحر كقت که است کسی

 : پرسیدند اضبد اماـ از* 

  هزار؟ یکصد شود؟ گرفته فتوا فرد از تا است کافی حدیث میزاف چه

 . خّب: گفت اماـ

  ؟ حدیث هزار دكیست: پرسید فرد

 . خّب: داد پاسخ اماـ

  ؟ حدیث هزار سیصد: پرسید

 . خّب: گفت اماـ

  حدیث؟ چهارصدهزار: پرسید فرد

 . خّب: داد پاسخ

  حدیث؟ هزار پانصد: پرسید شخص آف

 |سّب. امیدكاـر: داد پاسخ اماـ

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 ثیست سبّ ثب ١٘سشٕ صٛذُی ًشدٕ اٗب حتی دس یي ٗسٔئ٠ ١ٖ اختالف ٌٛشدیٖ..

مػػن . مداشػػت سػػن سػػاؿ چهػػل ،ت:كقتی مػػن ازدكاج مبػػودـركایػػت شػػده کػػه امػػاـ اضبػػد بػػرای پسػػرش  گفػػ
 |سّب.. افتادنه  اختالؼ هم کلمه یک سر بر ما میاف ك بودًن باهم ساؿ بیست: )اضبد( كمادرت

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اٗبٕ اح٘ذ سا ثٌص! تب اص ضشش دس اٗبٙ ثبضی!! خٔیل٠ای »داستبٙ

 بػه اکػراه بػا قضػات ك علمػا از بسػیاری آكرد، مػی گػرد قػرآف بودف ـبلوؽ ی برگفته را مردـ مأموف كقتی
 اهػل اعتقػاد از دفػاع ك سػنت پػرچم پیوسػته معػدكد نفػر چنػد ك اضبػد امػاـ كلػی هنادنػد گردف كی حرؼ
 . داشتند نگاه افراشته را صباعت ك سنت

 آف از مػػن شػد، بػرده مػأموف سػوی بػػه حنبػل بػن اضبػد امػاـ كقتػی: کػػه کنػد مػی تعریػف انبػاری ابػوجعفر
 مبودـ سالـ اك بر. بود نشسته( کاركانسرا) خاف در که دیدـ را اك ك کرده عبور فرات از ك شده هآگا
 . نیست زضبت این: گفتم افتادی؟ زضبت به اباجعفر، یا: گفت اك ك

 کػه ا بػه قسػم. کننػد مػی پػّبكی مشػا از مػردـ هستید، مردـ این بزرگ اکنوف که مشا ای: گفتم اك به
 اجابػػت اگػر ك کننػػد مػی اجابػػت مشػا از تبعیػػت بػه بسػػیاری مػردـ مبػػایی اجابػت را اینػػاف سػخن چنانچػه
 حػػاؿ هػػر بػػه نکشػػد، را مشػػا هػػم مػػرد ایػػن اگػػر حػػاؿ ایػػن بػػا. مبػػود خواهنػػد امتنػػاع بسػػیاری مػػردـ نکنػػی،
 . مپذیر را سخنشاف از چیزی ك بَبس ا  از پس. نیست گریزی مرگ از ك مرد خواهی

 مػأموف سػوی بػه اضبد اماـ سپس. ا شاء ما ا، شاء ما: گفت می ك افتاد گریه به اضبد اماـ آنگاه
 بػه را ایشػاف اسػت، ـبلػوؽ قػرآف کػه سػخنش؛ نپػذیرفًب صػورت در خلیفػه کػه گفتنػد اك به ك شد برده

 بػػا را اك تػا خواسػت اك از ك کػػرده ا سػوی بػه دعػا ك نیػػاز ركی اضبػد امػاـ. اسػػت کػرده هتدیػد کشػًب
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 اك بػػػه مػػػأموف مػػػرگ خػػػرب خلیفػػػه بػػػه رسػػیدف از قبػػػل مسػػػّبش در ك زمػػػاف نبػػػْب در. نسػػػازد ركبػػػرك خلیفػػه
 ك رسػید خالفػت بػه معتصػم آف از بعد. افکندند زنداف به آقبا در ك بازگردانده بغداد به را اماـ. رسید
 . داد آزار را اضبد اماـ نیز اك

 احضار را اضبد اماـ معتصم که تاس آف شود، می بیاف معتصم بازجویی مورد در که مطالبی صبله از
 یػک ك انداختػه را بسػاطی ؾبلسػش در ك بودند گرآمده بسیاری مردـ عید ركز مثل درگاهش بر ك کرد

 ك آكردنػد را اك. بیاكریػد را حنبػل بػن اضبػد: گفػت سػپس. بنشػیند آف بػر تػا بودنػد داده قػرار نیػز کرسی
: داد پاسػخ اضبػد اماـ. نَبس ك بگو سخن د،اضب ای: گفت ك مبود سالـ اك بر ایستاد اك مقابل كقتی
 مػورد در: گفػت معتصػم. نیست قلبم در ترس ای ذره ی اندازه به درحالیکه شدـ كارد تو بر که كا
  گویی؟ می چه قرآف

 اٍسػتىجىارىکى  اٍلميٍشػرًکْبى  ًمػنى  أىحىده  كىإفٍ : ی فرماید می متعاؿا  است، ـبلوؽ غّب ك قدًن ا کالـ: فرمود
 کػالـ تػا ده پناهش خواست پناه تو از مشرکاف از یکی اگر ك: »یعنی{  اً  کىالـى  یىٍسمىاى  حىتَّی أىًجٍرهي فى 

 [ ٔ: توبه...« ]بشنود را خدا

 الػرَّضٍبىنٍ : ی کػه متعػاؿ پركردگػار فرمػایش آری،: گفت ؟ داری این جز دیگری دلیل آیا: پرسید معتصم
: اسػػػػت نفرمػػػػوده ك ،.«داد یػػػػاد را قػػػػرآف*  رضبػػػػاف[ ا: » ]یعنػػػػی[  ِ ،ُ: رضبػػػػن{. ] القيػػػػٍرآفٍ  عىلَّػػػػمى * 
*  یػػػس: ی کػػػه تعػػػالی بػػػاری ی فرمػػػوده ك بیافریػػػد را قػػػرآف کػػػه رضبػػػن ا: یعنػػػی" القػػػرآف خلػػػق الػػػرضبن"

: است نفرموده ك ،.«حکیم قرآف به سوگند[* یاسْب]/یس: »یعنی[  ِ ،ُ: یس{ ]  اغبٍىًکیم كالقيػٍرآفً 
 ". خلوؽاؼب كالقرآف یس"

 . گشتند پراکنده نبگی مردـ. بیاندازید زنداف به را اك: گفت معتصم
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 مػردـ. بیاكریػد را حنبػل بػن اضبػد: گفت ك نشست خویش کرسی بر باز معتصم ركز نباف فردای برای
 غػالؼ از را مششػّبها ك دادنػد قػرار معتصػم مقابػل ك آكردنػد را اك. افتػاد غلغلػه بغػداد در ك شدند صبا
. بودند ساخته آماده را ها تازیانه ك کرده تن به را سپرها ك گرفته ظبتش به را ها نیزه ك یدندکش بّبكف

  کند؟ بیاف قرآف مورد در را نظرش تا خواست اك از معتصم

 . نیست ـبلوؽ آف که گوًن می: گفت

. دبػو  گػردآكرده خػود حضػور در كی بػا منػاظره بػرای ركز سه مدت به را بسیاری كقضات فقها معتصم
 کسػػی مػػن: فرمػػود مػػی ك کػػرده عرضػػه آنػػاف بػػر را قػػاطعی دالیػػل ك مبػػود مػػی منػػاظره آنػػاف بػػا اضبػػد امػػاـ
 ا کتاب از چیزی من برای. اـ ندیده را چیزی چنْب آف در ك اـ آموخته را دانشی ك علم که هستم

 . بپذیـر را آف نیز من تا بیاكرید ػػ سلم ك علیه ا صلی ػػ ا رسوؿ سنت ك

 را چیزی چگونه: گفت می ساختند می كادار قرآف بودف ـبلوؽ به را اك ك کردند مناظره كی با رچهه
 . گشت چّبه ما بر اضبد: گفت معتصم ؟(بپذیـر)بگوًن نشده گفته که

 ديكاد بػػػن اضبػػػد ك معتصػػػم، كزیػػػر زیػػػات اؼبلػػػک عبػػػد بػػػن ؿبمػػػد اضبػػػد، امػػػاـ ـبػػػالفْب ك متعصػػػبْب صبلػػػه از
 ابػن. داشػتند اعتقػاد قػرآف بػودف ـبلػوؽ بػه کػه بودنػد معتزلػه از افػراد ایػن. ودنػدب مریسػی بشر ك قاضی،
 کننػػده گمػراه کػافر شػخص ایػن. گػردًن آسػوده دسػتش از تػا بکػش را اك: گفتنػد خلیفػه بشػربه ك ديكاد
 . است

 ی بوسػػیله اك قتػػل بػػه دسػػتور ك نکشػػم مششػػّب بػػا را اك کػػه اـ کػػرده عهػػد چنػػْب مػػن: داد پاسػػخ خلیفػػه
 رسوؿ با خویشاكندًن به قسم: گفت اماـ به معتصم. بزنید را اك شالؽ با: گفتند. ندهم نیز را مششّب
 اك ی گفته این. پذیرفت خواهی مرا سخن یا ك زد خواهم شالؽ ترا یا که ػػ كسلم علیه ا صلَّی ػػ ا
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: گفت آناف از ییک به معتصم. شوند حاضر جالداف از نفر دك: گفت معتصم. نَبسانید را اماـ نیز
  آكری؟ می در پای از را اك شالؽ چند با

 بػػػا را دسػػػتانش ك آكرده بػػػّبكف تػػػنش از را امػػػاـ هػػػای لبػػػاس. بربیػػػد را اك: گفػػػت. ضػػػربه ده بػػػا: گفػػػت
 . ساختند ؿبکم تازه هایی ریسماف

 بػه آنگػاه ك. کنیػد عػوض را هػا ایػن: گفػت ك کػرده بررسی را ها آف معتصم آكردند را ها شالؽ كقتی
 ضػربه بػا. ا بسػم: گفػت آكردنػد، فركد اضبد اماـ بر را شالؽ ضربه كقتی. آیید پیش: گفت جالدها

 ـبلػػوؽ غػػّب ك خداكنػػد کػػالـ قػػرآف: گفػػت سػػـو ی ضػػربه بػػا. بػػا إالَّ  قػػوةن  كال حػػوؿ ال: گفػػت دـك ی
 خػدا آنچػه جػز بگو: » یعنی{  لىنىا اي  کىتىبى  مىا إالَّ  یيًصیبىنىا لىنٍ  قيلٍ : ی گفت ضربه چهارمْب با. است
 [ ُٓ: توبه...« ] رسد مبی ما به هرگز داشته مقرر ما برای

 کػرد مػی تشػویق را اك نیػز معتصػم زد، مػی اك بػر شالؽ ضربه دك ك آمده پیش مرداف از یکی نبینگونه
 مػی تازیانػه دیگػر ی ضػربه دك ك آمد می دیگری ك رفته کنار مرد آف سپس ك بزنند تازیانه تر ؿبکم تا
 بػرای اضبػد، ای: گفػت ك رفتػه امػاـ نػزد ك برخاسػت معتصػم آكردنػد، كارد شػالؽ ضربه نوزده كقتی. زد
 . هستم تو دلسوز من که خدا به قسم دهی؟ می کشًب به را خود چه

 اینػاف ی نبػه بػر خػواهی مػی تو: گفت می ك زد می من بر مششّبش ی قبضه با: گوید می اضبد اماـ
 بر خلیفه! تو بر كای: گفتند می حاضراف از بعضی بنشانی؟ کرسی به را خودت حرؼ ك شوی چّبه
. بکشػػم را اك تػا بگػذار مػػن گػردف بػر خػػونش اؼبػؤمنْب، امػّب: گفػػت مػی دیگػری. اسػػت ایسػتاده سػرت
: گفت من به دیگر بار. ای ایستاده آفتاب در تو ك است ركزه اك امّباؼبؤمنْب، یا: گفتند می کسانی
 ػػػ ا رسػوؿ سػنت ك ا کتػاب از چیػزی: گفػتم نیػز مػن ؟ گػویی مػی چػه اکنوف اضبد، ای تو بر كای
 . هنم گردف بداف تا بیاكرید براًن ػػ كسلم علیه ا صلَّی
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 تازیانػػه ك کتػػک تػػا کػػرد تشػػویق را اك ك. بیػػا پػػیش: گفػػت جػػال بػػه ك سػػرجایش برگشػػت خلیفػػه اینبػػار
 . کند اش شکنجه

 انػد گشاده من از را بندها که دیدـ ك آمدـ هوش به سپس. شدـ بیهوش: کند می تعریف اضبد اماـ
 مػرا آنگػه. بشػکنم را اـ ركزه خػواهم مبػی: گفػتم. کػن اسػتفراغ ك بنػوش: گفتند ك اكردند شرابی براًن ك
. گػػزارد مبػػاز ك افتػػاد پػػیش ظباعػػه ابػػن ك شػػده آمػػاده ظهػر مبػػاز بػػرای بردنػػد، ابػػراهیم بػػن اسػػحاؽ منػػزؿ بػه

 پاسػػخش. اسػػت جػػاری هایػػت جامػػه در خػػوف ك گػػزاردی منػػاز: گفػػت مػػن بػػه شػػد غفػػار  مبػػاز از كقتػػی
 . رفت می خوف اك از ك گزارد می مباز نیز ػػ عنه ا رضی ػػ عمر حضرت: دادـ

 جػػز ننمػود تعرضػػی گونػه هػػیب حنبػل بػػن اضبػد امػػاـ بػه رسػػید، قػدرت بػػه معتصػم از پػػس كاثػق کػػه كقتػی
 فرمػاف اك بػه: انػد گفتػه ك مشػو، سػاکن من با شهری درهیب: که کرد ركانه بسویش ای فرستاده آنکه
 منػػػزلش در سػػػپس. گردیػػػد مػػػی ـبفػػػی مکػػػانی در هربػػػار اضبػػػد امػػػاـ. نشػػػود خػػػارج اش خانػػػه از تػػػا داد

 . كاثق فوت زماف تا شد پنهاف جا آف در ماه چندین ك شد ماندگار

 را آنػػاف ك داشػػت ممعتصػػ ك مػػأموف خػػالؼ ی عقیػػده متوکػػل. شػػد متوکػػل خالفػػت نوبػػت كاثػػق از پػػس
 هنػػی منػػاظره ك جػػداؿ از ك. مبػػود مػػی تکػػذیب ك طعػػن قػػرآف بػػودف آفریػػده مػػورد در یشػػاف عقیػػده خبػػاطر
 اك ی بواسػطه خداكنػد ك داده فرمػاف احادیػث ركایػت بیػاف بػه اك. مبػود مػی ؾبازات را متخلفاف ك کرده
 از را انػػدكه ك غػػم نبػػه آف ك مّبانػػد را بػػدعت ك سػػاخت آشػػکار را سػػلم ك علیػػه ا صػػلی پیػػامرب سػػنت
 امتنػاع خبػاطر که را کسانی سباـ متوکل. کرد نورانی را زماف آف ظلمت ك تاریک ك برداشت مردـ ركی
 مػردـ زنػدگی از را بػدخبتی ك عػذاب آف ك سػاخت آزاد بودنػد اسػّب قػرآف بػودف ـبلػوؽ بػه شدف قائل از
 . مبود رفا
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 آف اگػر کػه زدـ شػالؽ ضػربه هشػتاد را اضبػد امػاـ من: است گفته اش توبه از پس جالداف از یکی* 
 . شد می هالک آكردـ می كارد فیل بر را

 ك فالکػت در کػه را حنبػل، بػن اضبػد امػاـ بزرگػوار، امػاـ ایػن بػر کند رحم ا که بگوییم باید آخر در
 موضػػا بػػر چنػػْب اسػػتوار کػػوه یػػک ماننػػد ك مبػػود بردبػػاری شػػکر، بػػا سػػركر ك شػػادی در ك صػػرب بػػا درد

 |طبقات اغبنابلههناد جا به برايباف را حق بر كاستواری ثبات برای ای مبونه ك کرد ایستادگی اش ايبانی
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 ضخػی ٠ً ٛضدپیبٗجشاسالٕ ٗسٔ٘بٙ ضذ ٝثؼذ اص ٝكبت پیبٗجش اسالٕ ٗشتذ ُطت! داستبٙ

 .نویره بن مالک اك کسی نبود جز

 ا صػػلی ا رسػػوؿ ك شػػد مسػػلماف ك مدینػػه آمػػد اك بود،کػػه صػػورت ایػػن بػػه نػػویره بػػن مالػػکكداسػتاف 
 . کرد خودش قـو صدقات صبا مامور را كی كسلم علیه

 سػػجاح اكؿ درجػػه پػػّبكاف از ك گشػػته مرتػػد مالػػک كسػػلم، علیػػه ا صػػلی ا رسػػوؿ كفػػات از بعػػد امػػا
 شػد، مرتکػب را یزیػاد جنایػات اك نبػراه مالػک ك داشػت پیػامربی ادعػای کػه بػود زنػی سجاح ك شد،
 از مالػک! آكرد ايباف کذاب مسیلمه به خودش ك شد منصرؼ پیامربی ادعای از سجاح که كقتی اما

 . کند راضی را مسلماناف ك گرداند باز جوی به را رفته آب کرد سعی ك گشت پشیماف کرده

 شػػدند، داخػػل مالػػک سػػرزمْب بػػه بودنػػد آمػػده مرتػػداف جنػػگ بػػه کػػه اسػػالـ لشػػکر قػػراكالف پػػیش كقتػػی
 آهنػػا بػػر مرتػػد حکػػم ك انػػد خوانػػده مبػػاز ك گفتػػه اذاف قبیلػػه آف کػػه دادنػػد شػػهادت مسػػلماهنا از بعضػػی
 . مسلمانیم ما گفتند هم مالک قبیله افراد ك مبیشود اطالؽ

 . هنید زمْب بر سالح ك شوید تسلیم هستم، اؼبومنْب امّب مباینده من مسلمانید، اگر گفت خالد
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 مباز بودـ مسلماف من: گفت خود از دفاع در مالک ك کرد گفتگو مالک با خالد ك شدند تسلیم ك
 ! مبیدادـ زکات فقط میخواندـ

  مبیشود؟ قبوؿ مباز زکات، بی ك ملزكمند الـز دك، این که یمبیدانست مگر: گفت خالد

 ! گفته؟ را این( پیامرب)  تو دكست: گفت

 کرد خطور دمل به در كا نیست؟ تو ستدك  پیامرب یعنی! من؟ دكست: گفت ك شده عصبانی خالد
 ك عمػػػر ابػػػن کػػػرد صػػػحبت آهنػػػا قتػػػل در خالػػػد ك کردنػػػد طػػػوالنی مگػػػویی بگػػػو بعػػػد ك بکشػػػمت، کػػػه

 یعنػػی کشػػته، مػػرا زمن گفػػت مالػػک ك بػػزف را گػػردنش گفػػت ضػػرار بػػه خالػػد ك کردنػػد ـبالفػػت ابوقتػػاده
 . میکشید مرا زمن زیبایی خباطر

 . کرد قطا را گردنش ضرار ك یکشمتم ارتداد خباطر نه گفت خالد ك

 داد دسػتور شػد بیتػاب ك عصػبانی ابػوبکر کػرد شػکایت خالػد کػار از ك برگشت مدینه به فورا ابوقتاده
 . شد ركبرك عمر با اكؿ ك برگشت اك برگردد مدینه به خالد

 فآ در کػػه بػػود پوشػػیده عمامهػػای ك بػػود آشػػکار اك قبػػای بػػر مششػػّب جػػای حالیکػػه در كلیػػد بػػن خالػػد
 شکسػػػت ك آكرد در اك عمامػػػه از را تّبهػػػا ك شػػػد بلنػػػد عمػػػر شػػػد، مسػػػجد كارد بػػػود داده قػػػرار تّبهػػػایی
 کػػه سػػنگی بػػا را تػػو قسػػم ا بػػه شػػدی، نببسػػَب نبسػػرش بػػا ك کشػػتی را مسػػلمانی مػػرد: گفػػت سػػپس
 . کرد خواهم سنگسارت کردی درست خودت

 پیش عذرها ك رفت ابوبکر پیش ك ست،ا عمر نظر هم ابوبکر که کرد گماف ك نداد را جوابش خالد
 بشػػدت را اك مالػػک زف بػػا ازدكاجػػش بػػرای لکػػن ك کػػرد قبػػوؿ را عػػذرش ك خبشػػید را اك ابػػوبکر ك کػػرد

 . نبود پسندیده این عرب بْب که زیرا کرد مالمت
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 را عمػر!! )سػلمه اـ پسػر ای بگی؟ داری چی ببینیم بیا گفت ك دید را عمر باز آمد بّبكف خالد پس
 ( کرد خطاب قّبرب با

 . است خبشیده را اك ابوبکر دانست دید که را خالد نَبسی این عمر

 گفػت عمػر. اسػت کػرده اجتهػادی خطػای خالػد گفػت اؼبػومنْب امػّب. کػرد اعػَباض ابػوبکر به عمر ك
 ! کن برکنارش حداقل

 رسػتادف کػذاب مسػیلمه جنػگ بػه را اك ك مبیکػنم غالفػش در مػن اسػت کػافراف بر ا مششّب اك گفت
 . کرد اش ركانه عراؽ جنگ به آف از به بعد

 بػاز امػا شػد عصػبانی ابػوبکر کػرد، حج امّب اجازه بی آمد خود سر نبود، فرماف ربت کامال خالد اما
 را اك قلػم، کرمشػه یػک بػا شػد خلیفػه کػه عمػر امػا مبػود، عوض را ماموریتش جای فقط نکرد، برکنارش

 . مبود برکنار فرماندهی از

 برادرش زف داد دستور ابوبکر ك آمد صدیق ابوبکر پیش به خولبواهی برای مالک برادر نویرة بن متمم
 | منبا سایت اسالـ تکس..بدهند اؼباؿ بیت از نیز را مقتوؿ خوف دیه ك برگردانند اك به را
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 داستبٙ ُطت صٛی سیذٛب ػ٘ش دس ضت

 «فػػػاركؽ عمػػػر امّباؼبػػػؤمنْب» كقػػػت خلیفػػػه سػػػت،ا گػػػذر حػػػاؿ در کامػػػل آرامػػػش ك خاموشػػػی در شػػػب
 منزلػػػی از ناگهػػػاف اسػػػت، زنػػػی گشػػػت حػػػاؿ در شػػػهر سػػػطح در مػػػردـ ك شػػػهر اكضػػػاع بررسػػػی جهػػػت
 امػا. کػن ـبلػوط آب بػا را شػّب: میگفػت اك بػه کػه رسید گوش به دخَبش با مادری گفتگوی صدای
 ـبلػوط آب بػا را شػّب نػدارد حػق کسػی داده دستور خلیفه خّب،: میدهد مادرش به را پاسخ این دخَب
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 مبیبینػد، خلیفػه اگػر: میگوید دخَب میبیند؟ را تو خلیفه مگر: میگوید دخَبش به مادر دیگر بار کند،
 صػبح میکنػد، شناسػائی را منزؿ ك میگردد متأثر بسیار گفتگو این از خلیفه. میبیند که خلیفه ا اما
 بػػه را( امانتػػدار ك راسػػتگو) دخػػَب نبػػْب بػػاالخره. میگػػّبد خػػانواده ایػػن از کػػاملَبی اطالعػػات بعػػد ركز

 .درمیآكرد فرزندانشاف از یکی نکاح

 سرمشػػػق ك الگػػػو هبػػػَبین مسػػػلماف دخػػػَب ك زف هػػػر بػػػرای دخػػػَب ایػػػن ايبػػػانی جػػػرأت ك راسػػػتگوئی آری،
 .میباشد
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 داستبٙ ١بی اص توٞی اٗبٕ اثٞحٜیل٠

 مػی انسػاف کػه رزقػی نیکػوترین ك اسػت حػالؿ کسػب درآمػد ینهبػَب : " گفػت مػی نبػواره ابوحنیفه اماـ
 ." اكست رنج دست خورد

: داد پاسػخ اسػت؟ چنػد آف قیمػت پرسػید كی از اماـ. بفركشد را حریری جامه تا رفت ایشاف نزد زنی
 تػا. ارزد مػی ایػن از بػیش: گفػت اك بػه بػاز. دكیسػت: گفت. ارزد می آف از تر بیش: گفت. یکصد
 زف. ارزد مػػػی مقػػػدار آف از تػػػر بػػػیش اش جامػػػه کػػػه گفػػػت اك بػػػه امػػػاـ بػػػاز ك رسػػػید چهارصػػػد بػػػه آنکػػػه
 . خرید دینار پانصد قیمت به را آف ك آكرد را مردی ای؟ انداخته دست مرا آیا: گفت

 خودشػاف جانػب از کػه هسػت عیبػی پارچػه در کػه گفت اك به ك داد شریکش به را کاالیی ركز یک
 ك فركخت را پارچه آف شریکش. بگوید مشَبی به را آف که اشدب حواسش فركش هنگاـ باید ك است
 کػػػه هنگػػػامی. نشػػػد آف ایػػػراد متوجػػػه نیػػػز خریػػػدار فػػػرد ك بگویػػػد چیػػػزی مػػػورد آف ی دربػػػاره رفػػػت یػػػادش

 .داد صدقه را کاال آف کامل قیمت معادؿ شد باخرب موضوع از ابوحنیفه
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 خػوراک ك ؿبػدثْب ك اسػاتید احتیاجات آف ی بوسیله ك کرد می صبا را اش ساالنه سودهای ابوحنیفه
 داد مػی آنػاف بػه را سػودش پوؿ ی بقیه ك مبود می خریداری را آناف های نیازمندی دیگر ك پوشاک ك
 از چیػزی چوف مگویید، سپاس راا  جز ك کنید خرج خویش احتیاجات رفا در را آف: گفت می ك

 . است مشا خاطر به ك من بر ا ششخب ك فضل از آف ی نبه بلکه اـ نداده مشا به خویش ماؿ
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 ای اثٞحٜیل٠ چشا ثخطص خٔیل٠ سا هجّٞ ٛ٘یٌٜی؟!

 امػواؿ ك هػا خبشش كی برای ك داشت می گرامی ك هناده قدر را ابوحنیفه اماـ بسیار ابومنصور خلیفه
 مػػورد دلیػػل ایػػن بػػه را اك منصػػور خلیفػػه. پػػذیرفت مبػػی را خبششػػی هػػیب ابوحنیفػػه امػػا فرسػػتاد مػػی بسػػیار
 امّباؼبػػػؤمنْب: داد پاسػػػخ ابوحنیفػػػه پػػػذیری؟ مبػػی مػػػرا هػػػای خبشػػػش چػػرا: گفػػػت مػػػی ك داده قػػػرار مالمػػت
 را آف داد مػػی خػػویش مػػاؿ از اگػػر ك نپػػذیـر را آف تػػا اسػػت نبخشػػیده مػػن بػػه را خػػویش مػػاؿ از چیػػزی
 . نیست من حق ماؿ فآ ك است خبشیده من به مسلماناف اؼباؿ بیت از اك لیکن کردـ، می قبوؿ
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 داستبٙ ربٓت اٗبٕ اثٞحٜیل٠

 اخػتالؼ ك ناسػازگاری كی بػه نسػبت خلیفػه میلػی بی علت به نبسرش ك منصور خلیفه میاف ركز یک
 گفػت كی بػه خلیفػه. گػّبد صػورت عادالنػه قضػاكت آنػاف میاف تا خواست كی از نبسرش. آمد پیش
 بػػداف نیػػز خلیفػػه. ابوحنیفػػه: گفػػت پسػػندی؟ مػػی خػػودت ك مػػن بػػْب قضػػاكت بػػرای را کسػػی چػػه کػػه

 برخاسته، دادخواهی به من از نبسـر ابوحنیفه، ای: گفت كی به خلیفه ك آمد ابوحنیفه. داد رضایت
 مػػرداف بػػرای: گفػػت منصػػور. بگویػػد سػػخن امّباؼبػػؤمنْب: گفػػت ابوحنیفػػه. بسػػتاف اك از مػػن داد نیػػز تػػو

: گفػت ابوحنیفػه شػنیدی؟: گفػت نبسػرش بػه منصػور. چهػار :گفػت اسػت؟ حػالؿ نبسػر چند تزكیج
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 بػه کػه کسػی ك اسػت، سػاخته حػالؿ داد ك عػدؿ اهػل افػراد برای تنها را تعداد این ا امّباؼبؤمنْب ای
 مػػی متعػػاؿ ا کػػه بگزینػػد یکػػی تنهػػا بایػػد بَبسػػد عػػدالت ننمػػودف رعایػػت از یػػا ننمػػوده رفتػػار عػػدالت
ةن  تػىٍعًدليوا أىال ًخٍفتيمٍ  فىًإفٍ : یفرماید  رفتار عدالت به که دارید بیم اگر پس: » یعنی[ ّ: النساء{ ]فػىوىاًحدى
 هػایش فرمػوده از ك آموخنػه خػویش پركردگػار از کػه اسػت سػزاكار ك[.« کنید اکتفا] زف یک به نکنید
 ك برخاسػػت ابوحنیفػػه. کشػػید طػػوؿ زیػػادی مػػدت كی سػػکوت ك گشػػت خػػاموش منصػػور. گػػّبًن پنػػد

 ك پوؿ مبلغی نبراهش ك فرستاد سویش به را خدمتکاری خلیفه نبسر رسید، منزؿ به كقتی. شد خارج
 بر را خود دین من بگو اك به ك برساف اك به مرا سالـ: گفت ك برگرداند را ها آف ابوحنیفه. بود پارچه
 چشمداشػػت یػا کسػػی بػه نزدیکػػی قصػد آف از ك دادـ اقبػػاـ ا راه در تنهػا را کػػار ایػن ك خبشػیدـ كی
 . نداشتم دنیا ماؿ

 تاکیػد باشػد داشػته نیکػو ك زیبػا کػامالن  ظػاهری اینکػه بػر ایشػاف: ظػاهر آراستگی بر كی تاکید ك توجه
 . کرد می توجه خویش لباس به بسیار ك داشت
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 یي ١ضاس دس١ٖ سا ثِیش

 كی از بػود، پوشػیده دهفرسػو  ك ژنػده لباسػی کػه دیػد را کسػی خػویش ؾبلػس در یکبػاراماـ ابوحنیفػه ، 
 اك بػػه امػاـ مانػد، تنهػا مػرد آف کػه ك ؾبلػس پایػاف از پػس باشػد كی منتظػر ؾبلػس پایػاف در تػا خواسػت
 ك زد کنار را جامبازی مرد آف. بردار را است آف زیر آنچه ك کن بلند را ازیی مبجا ی گوشه: گفت
 خػویش كضػعیت آف بػا ك بگػّب را اه پوؿ این: گفت اك به ابوحنیفه. است آف زیر درهم هزار که دید
 نیػػازی پػػوؿ ایػػن بػػه ك داـر بسػػیار مػػاؿ ك هسػػتم ثرسبنػػدی ك مرفػػه مػػرد مػػن: گفػػت مػػرد آف. بػػده تغیػػّب را
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 نعمتػػه أثػػر یػػری أف وبػػب ا إفَّ : " کػػه نرسػػیده گوشػػت تػػو بػػه حػػدیث ایػػن آیػػا: گفػػت ابوحنیفػػه. نػػداـر
 .« ببیند اش بنده بر را متشنع نشانهء که دارد می دكست ا: » یعنی"  عبده علی
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 اٗبٕ اثٞحٜیل٠ ٝٗالصٗت ١٘شای ح٘بد

 در بػودـ ضبػاد مػالـز سػاؿ بیسػت مػدت بػه آنکػه بعػداز: " گویػد مػی چنػْب بػاره این در خود ابوحنیفه
 ی حلقػه در ك گرفتػه کنػاره كی از کػه گػرفتم تصمیم بنابراین شد، پیدا کشمکش ریاست برای دركمن
 چنػػاف کػػه بػػودـ مصػػمم ك آمػػده بػػّبكف خانػػه از شػػب یػػک فکػػر ایػػن بػػا. بنشػػینم خػػویش ـبصػػوص درس
 ك نیػافتم كی از گػرفًب کنػاره بػرای سبػایلی دركمن در دیگػر دیػدـ، را اك ك شػدـ مسػجد كارد كقتػی. کنم
 كفػات بصػره در اك نزدیکػاف از یکػی کػه آكردنػد خػرب شػب نباف در. نشستم اك ؾبلس در ك رفته پیش
. بنشػینم اك جػای بػه تػا گفػت مػن بػه ضبػاد. نػدارد كی جػز كارثی ك گذاشته جبا را هایی دارایی ك هیافت

 كی از پیشػَب کػه شػد عرضػه مػن بػر هػایی مسػأله كی نبػود در ك شد خارج شهر از كی که شد چناف
 برگشػت اك كقتػی. کػردـ مػی داشػت یػاد را هػاًن پاسػخ ك گفتػه پاسػخ هػا آف به نیز من ك بودـ نشنیده

 مرا های جواب مورد چهل در اك ك دادـ نشاف كی به بودند سؤاؿ شصت حدكد که را ها مسأله من
 زنػده کػه ركزی تػا کػه کػردـ عهد خود با. نبود موافق هاًن پاسخ با دیگر مورد بیست در ك مبود تأیید
 ." کردـ نیز چناف ك نگّـب کناره كی از است

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٗوبثْ استبد ١بیصادة اٗبٕ اثٞحٜیل٠ دس

 ی خانػػه سػػوی بػػه رك جاییکػػه تػػا داشػػت، مػػی نگػػاه بسػػیار ادب خػػود اسػػاتید بػػا برخػػورد در ابوحنیفػػه
 ضبػاد اسػتادش سػوی بػه را پاهػایش تػا بود مراقب نیز خواب هنگاـ ك مبود مبی حاجت قضای استادش
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 داشػت بػیم ایػن از کػه دبرنگزیػ زیػادی اسػاتید ایػن بػرای ابوحنیفػه امػاـ کػه شػود مػی گفته. ننماید دراز
 جػػای امػػاـ مثػػاؿ بػػی احػػَباـ ك ادب. برآیػػد آف ی عهػػده از نتوانػػد ك افتػػاده گػػردنش بػػر زیػػادی حػػق کػػه
 . دارد تأمل
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 اثٞیٞسق ٝاٗبٕ اثٞحٜیل٠

 را اك جػای کػه نیسػت کسی زمْب ركی بر دبّبد، پسر این اگر: گفت ابوحنیفه ك شد بیمار ابویوسف
 بػه مػردـ بزرگػاف ك مبػود برگػزار فقه ؾبلس خود برای ك شد خودبْب یافت، هببود بیماری از قتیك . بگّبد
 بػػه: گفػػت خػػویش نػػزد حاضػػرین از یکػػی بػػه خربیافػػت، قضػػیه از ابوحنیفػػه امػػاـ كقتػػی. هنادنػػد ركی اك

 مردی که( بر لکه ك شوی لباس)گازری ی درباره: بگو كی به ك برك( ابویوسف یعنی)  یعقوب ؾبلس
 بازمی كی از را لباسش مرد که كقتی مباید، کوتاه درهم دك ازای در را آف تا دهد می كی به را لباسی
 لبػاس ك رفتػه مػرد آف جستجوی به ك برگشته خود نظر از سپس ك مباید می انکار را آف گازر خواهد،
 اشتباه بگو ،آری بگوید اگر گّبد؟ می تعلق كی به مزدی آیا. دهد می پس كی به را اش شده کوتاه
. پرسػػػػید را مسػػػػأله كی از ك افتػػػػاد راه مػػػػرد آف. اسػػػػت اشػػػػتباه بگػػػػو بػػػػاز خػػػػّب بگویػػػػد چنانچػػػػه ك اسػػػػت

: گفػت سػپس ك کػرد اندیشػه مػدتی. اسػت اشػتباه: گفػت مػرد. گػّبد می مزد آری،: گفت ابویوسف
 كقتػی. رفػت ابوحنیفػه اماـ نزد ك برخاست دـ نباف ابویوسف. گفتی خطا: گفت دكباره مرد آف. خّب

: گفت. آری: گفت. است نیاكرده بدینجا ترا گازر ی مسأله جز چیزی: گفت دید، را كی ابوحنیفه
 بػػاب در را ای مسػػأله توانػػد مبػػی ك دهػػد مػػی فتػػوا را مػػردـ ك نشػػیند مػػی آنکػػه از شػػگفت ا، سػػبحاف
 هکػػػرد کوتػػػاه کػػردنش غصػػػب از پػػس را آف چنانچػػػه: گفػػت. بیػػػاموز مػػرا: گفػػػت. گویػػد پاسػػػخ اجػػاره
 کوتاه مبودنش غصب از قبل اگر ك است مبوده کوتاه خویش برای را آف چوف گّبد مبی اجرتی باشد،
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 ایػػن بػػه. اسػػت مبػػوده کوتػػاه اش اصػػلی صػػاحب بػػرای را آف چػػوف اسػػت اجػػرت مسػػتحق باشػػد، مبػػوده
 . نکرد رها را ابوحنیفه ؾبلس هرگز دیگر ك بازگشت ابویوسف ترتیب
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 ذٙ اٗبٕ اثٞحٜیل٠ تٞسط حبًٖ ٝهتضٌٜز٠ ض

 كلػی شػد مضركب ك شد شکنجه اف خاطر به ك مبود عرضه كی به بار چندین را قضاء منصب خلیفه
 را آف شایسػتگی چػوف گػویی، مػی دركغ تػو: گفػت مػی خلیفػه. نػداـر را آف شایستگی من گفت می
 منصػب ی شایسػته پػس. گػوًن مػی دركغ مػن کػه گػویی مػی خػودت! بینػی مػی: داد می پاسخ. داری
. کرد می بیاف را اشتباهاتشاف ك گرفت می خرده قضات قضاكت از شدت به ابوحنیفه. نیستم قضاء
 بػػار. شػػود آسػػوده كی دسػػت از آف ی بواسػػطه تػػا گرفػػت مػػی پػػیش را شػػیوه ایػػن منصػػور دلیػػل نبػػْب بػػه

 هػػا آف میػػاف. شػد افکنػػده زنػػداف بػه ك کػػرد رد را آف نیػػز اك مبػود، عرضػػه كی بػػه را قضػاء منصػػب دیگػر
 من که مسپار دارد ا  ترس که کسی به جز را خود امانت ك بَبسا  از: شد كاقا زیر ی مشاجره

 نیاز که هستند کسانی تو پّباموف. غضب ك خشم حالت به برسد چه نیستم اعتماد ؿبل رضایت در
 بػه را كی. باشم مبی شایسته کار این برای من ك شوند كاقا تکرًن ك احَباـ مورد تو خاطر به تا دارند
 كفػػات کػػه ركزی تػػا شػػد آزاد زنػػداف از كقتػػی زدنػػدك تازیانػػه را كی مػػورد عمػػـو برابػػر در ك افکنػػده زنػػداف
 بػه ابوحنیفػه کػه شػود مػی گفتػه. گردیػد منػا مػردـ برای علمی جلسات تشکیل ك فتوا دادف از یافت،
 زمػانی. کػرد مػی کػار بغػداد شػهر صػارح بنػای در کػارگراف از یکػی نبچػوف ماننػد اش سػرپیچی سزای
 كفػػات. مبػػود تسػػلیم آفػػرین جػػاف بػػه جػػاف سػػجده حػػاؿ در ك مبػػود سػػجده کػػرد حػػس را خػػود مػػرگ کػػه

 در ك خواندنػػد مبػػاز اش جنػػازه بػػر کػس هػػزار پنجػػاه ك بػػود قمػػری هجػری پنجػػاه یکصػػد سػػاؿ بػػه ایشػاف
 منصػور. رفػت دنیػا از شػد لػدمتو  شػافعی امػاـ کػه شػبی نبػاف در ایشػاف گوینػد مػی. گردید دفن بغداد
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 مػػرده چػػه ك زنػػده چػػه ابوحنیفػػه از مػػرا عػػذر میتوانػػد کسػػی چػػه: گفػػت مػػی پیوسػػته امػػاـ كفػػات از پػػس
  بطلبد؟
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 ٗحبغشٟ سسّٞ اهلل غٔی اهلل ػٔی٠ ٝسٖٔ

: به پیامربت نگاه کن  در غزكه خندؽ ؛ مسلماناف ازطػرؼ ده هػزار جنگجػو ؿباصػره شػده  برادر عزیـز
 بودند که برای جنگ با آهنا آمده بودند.

دراثنای حفر خندؽ که درحػالی خسػته ككحشػت زده از طػرؼ کفػار ؿباصػره شػده بودنػد سػنگ بسػیار 
 بزرگی در جلوشاف پیدا میشود. 

پیامرب صلی ا علیه كسلم تشریف می آكرد ، ضربه ی به سنگ می زند ، از آف جرقه ی پدیدار می 
 «.ا،رـك فتح شد»صلی ا علیه كسلم می فرماید:شود كرسوؿ ا 

درنبْب حاؿ صحابه به یکدیگر نگاه میکنند كبا خود مػی گوینػد:رـك فػتح شػد؟!درحالیکه مػا االف در 
 این كضعیت از ترس مبی توانیم قضای حاجت کنیم!.

رب سػرزمْب فػارس ا اکػ»ضربه ی دـك را می زند كبار دیگر جرقػه ی پدیػدار مػی شػود ، بػاز میفرمایػد:
 .ِْٔكبا زدف ضربه ی سـو سنگ می شکند.|کالـ من القلب« فتح شد
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 داستبٙ سیختبٛذٙ خٞٙ پیبٗجشاسالٕ تٞسط اٗتص ٝدكبع اص اٗتص)سجحبٙ اهلل(

بالفاصله بعد از بازگشت رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم از طائف ، درحالیکه از طرؼ مردـ آف دیار 
یػػػت كصػػػدمه ی بسػػػیار زادی دیػػػده اسػػػت ، بػػػه اك اهانػػػت مبػػػوده انػػػد ، اكرا از شػػػهر خودشػػػاف بػػػّبكف اذ

مبودند كکسی نیست که به سخناف زیبػایش گػوش کنػد ، درحالیکػه كقػت مػی گػذر ، فرشػته ای کػوه هػا 
نػزدش مػػی آیػػد كمػػی گویػػد: ای ؿبمػػد! اگػػر میخػػواهی ایػن دك کػػوه را بػػه هػػم نزدیػػک کػػنم تػػا نبػػه ی آهنػػا 

 ک شوند ، زیرا هیب گونه منفعتی در آهنا یافته مبی شود.هال 

العسی ا اف ىبرج »اما رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم درحالیکه خوف از بدنش می ریزد ، میفرماید:
 [.ُِّّصحیح البخاری«]من اصالهبم من یعبدا تعالی 

 که ا را عبادت کنند(.  )یعنی: لبّب! شاید ا از نسل اینها افرادی را به كجود بیاكرد

بعػػػد از آف بػػػا اطمینػػػاف کامػػػل بػػػه قػػػدرت كرضبػػػت ا بػػػرای غػػػالـ خػػػود زیػػػد بػػػن حارثػػػه رضػػػی ا عنػػػه 
 |کالـ من القلب«ای زید! ا در آنچه می بینی راه هایی كقبات قرار داده است.»میفرماید:
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 داستبٙ اٗشؤآویس

بود ، زنػدگی ایػن جػواف زف كیػک جػاـ كشػعربود.پدرش مرد.نبػه چیػز را امرؤالقیس شاعر معركؼ عرب 
فرامػػوش کػػرد كبػػه دنبػػاؿ انتقػػاـ جػػویی ازشػػهری بػػه شػػهری مػػی رفػػت تػػا از قبیلػػه ای در ایػػن مػػورد کمػػک 
بگػّبد.ركزی دكسػػتش بػػه اكنگػػاه کػرد كگریسػػت ، ایػػن شػػاعر از اكسػػؤاؿ کػرد: بػػرای چػػه گریػػه میکنػػی؟ اك 

ه میکنم.درجواب یک صبله بسیار زیبایی گفت که زندگی انساف هدفمند را جواب داد: به حاؿ تو گری
 در این صبله ی زیبا كـبتصر بیاف می کند:
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)بػػرای رسػػیدف بػػه پادشػػاهی سػػعی كتػػالش مػػی کنػػیم یػػا اینکػػه مػػی مػػّبًن « كبػػاكؿ ملکػػا اك مبػػوت فنعػػذرا»
 كمعذكر می شوًن(.
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 كشػٞٙ ثذتشٕ! ٠ٛ تٞاص ٗٞسی ث٢تشی ٠ٛٝ ٗٚ اص

ركزی شخصی نزد امّب اؼبؤمنْب هاركف الرشید رفت تا اكرا نصیحت کند ، باتندی كشدت با اكصحبت  
کرد: توچنْب میکنی كچناف میکنی ، هاركف الرشید گفت: براردـ!آیا تو از موسی علیه السالـ هبَبی؟!  

؟گفت: لبّب! هاركف الرشید گ فت: پػس حػاؿ کػه نػه تػو از گفت: لبّب! گفت: آیا من از فرعوف بدتـر
 لَّیِّننػا قػىػٍوال لىػهي  فػىقيػوال موسی هبَبی كنه من از فرعوف بد تر! آیا مبیدانی که ا تعالی برای موسی فرمػود:ی

{)سپس به نرمی بػا اك)فرعػوف( سػخن بگوییػد ، شػاید پنػدگّبد یاخشػوع (ْْ)طه ىبىٍشىى أىكٍ  یػىتىذىكَّري  لَّعىلَّهي 
 .َّْ(.|کالـ من القلب صفحهكخشیت اؽبی را بدست آكرد
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 تٞغی٠ چٞپبٙ ث٠ ١بسٝٙ آشضیذ

ركزی هاركف الرشید از کنار چوپانی گذر کرد ، چوپاف چیػزی را دیػد كتصػمیم گرفػت کػه اكرا نصػیحت  
کند ، صدا زد كگفت: ای اماـ! اگر ترا نصیحت کنم از توبیم داـر ، اگر نصیحت هم نکنم بیم داـر 

آسیبی كضرری برسد ، اما بیمم از این که بػه تػو آسػیبی برسػدبزرگَب از ترسػیدف ازتوسػت،زیرا مػن به تو 
.|کالـ من القلب.  ترا دكست داـر
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 «ٗٚ دیِش ًبس ٛ٘ی ًٜٖ ػجبدت ٗی ًٜٖ!»داستبٙ 

رک کنػد ، ركایت شده که یک تاجر در زماف ابراهیم بن ادهم می خواسػت کػار را بػه خػاطر عبػادت تػ
بػػه نبػػْب خػػاطر ركی بػػه بیػػاف کػػرد كرفػػت ، پرنػػده ی گرسػػنه كکػػوری را دیػػد تعجػػب کػػرد كبػػا خػػود گفػػت: 
چگونه ركزی میخورد ، ناگهػاف پرنػده ی دیگػر بػا غػذا بػه نػزدش آمػد کػه اكرا سػّب کنػد ، قصػد کػرد کػه 

د ، نػزد ابػراهیم بػن ترک کار کند كقتی این كضعیت را دیػد بػا خػود یقػْب کػرد کػه ا نبػه را ركزی میدهػ
ادهػػػػم رفػػػػت كایػػػػن حکایػػػػت را بیػػػػاف مبػػػػود ، ابػػػػراهیم بػػػػن ادهػػػػم بػػػػرایش گفت:آیػػػػا تػػػػوهم میخػػػػواهی مثػػػػل 

 .ُّٓاكباشی؟نبیشه بداف که دسًت دهنده هبَب از از دست گّبنده است؟.|حتی ما یغّبكا صفحه
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 آس٘بٙ طال ٝٛوشٟ ٛ٘ی ثبسد!

غّب اكقات مباز به مساجد سر میزد تا ببیند چه کسی در غّب كقت مباز  سیدنا عمر رضی ا عنه در 
از ا طلػب ركزی کنػیم. عمػر  گفتنػد: آمػده اًن   در مسجد نشسته اند ، سؤاؿ کرد: چرا نشسػته ایػد؟

عصػػایش را درآكرد كبػػه آهنػػا زد كگفػػت: كای برمشػػا! کسػػی حػػق نػػدارد بػػه خػػاطر طلػػب ركزی در مسػػجد 
 اؽبا! به من ركزی بده ، زیرا آظباف طال كنقره مبی بارد.بنشیند كبگوید: بار 
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 چشا تٞض٢یذ ٛطذی؟!

كقتیکػػػه معرکػػػه يبامػػػه بػػػه سبػػػاـ رسػػػید كخیلػػػی از اصػػػحاب پػػػیش قػػػدـ كفبتػػػاز بػػػه شػػػهادت رسػػػیدند بػػػاالخره 
است كبػا انػدکی مسیلمه کذاب را مردار کردند ، كقتیکه نزد عمر عبدا بن عمر آمد دید که اك زنده 

نبراهانش نزد كی آمد ؛ عمر با كی حرفی نزد ، ابن عمر پرسید چرا با من حػرؼ مبیزنػی مػن از جهػاد 
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آمػػده اـ؟! سػػیدنا عمػػر گفػػت: چػػرا شػػهید نشػػدی ؟! چػػرا از کػػاركاف شػػهدا عقػػب مانػػدی؟! ابػػن عمػػر  
را كهبػػػػة  گفػػػػت ، تقػػػػدیـر نبػػػػود ، بػػػػاذف ا در غػػػػزكات بعػػػػدی شػػػػهادت حاصػػػػلم میشػػػػود|این داسػػػػتاف

 الزحیلی تأیید کرده است.
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یکی از علما در حاؿ مػرگ اسػت ، بیهػوش مػی شػود ، یکػی از شػاگردانش بػر اك كارد مػی شػود ، بػه 
ؿبػػض اینکػػه بػػه هػػوش مػػی آیػػد بػػه شػػاگردش مػػی گویػػد: بػػه سػػرعت ایػػن مسػػأله ای اسػػت کػػه میخػػواهی 

بػه یػک مسػلماف منفعتػی برسػاند كسػبب دخػوؿ مػا بػه اکنوف بنویسی؟گفت: فرزندـ! شاید این مسػأله 
 .ّّٔهبشت شود.|حتی ما یغّبكا صفحه 
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 آسصٝ داضتٖ ثب دختش خٔیل٠ اصدٝاد ًٜٖ.....

سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضبه ا بلند پركازی كربقق اهػداؼ را بسػیار مهػم میدانسػت ، اك مػی گویػد: 
ركزی آرزكی ازدكاج بػػادخَب خلیفػػه را داشػػتم ، بػػه آرزكًن رسػػیدـ ، آرزكی مػػن نفػػس بلنػػد پػػركازی داـر ، 

، به این آرزك  كالیت كسرپرستی بر مدینه را کردـ ، به آف رسیدـ ، آرزك کردـ خلیفه ی مسلماناف شـو
هم رسیدـ ، اما امركز در شوؽ چه هستم؟ فقط در اشتیاؽ هبشت هستم ، پس طوری زندگی کرد که 

 .ّّٔبرای رسیدف به هبشت بود.|حتی ما یغّبكا صفحه سباـ کارهایش 
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 ٗیذاٛی سٔطبٙ كبتح چ٠ِٛٞ ث٠ ١ذكص ٛبئْ ُطت؟!

ساؿ داشت سوار اسػب  ُٓسالگی قسطنطنیه)بیزانس امركزی( را فتح مبود ، اما كقتی ِّاك در سن 
ن کػػػار را اقبػػػاـ داد ، چػػػوف فػػػتح مػػػی شػػػد كبػػػه دریػػػا مػػػی زد كامػػػواج اكرا بػػػر مػػػی گردانػػػد ؛ چنػػػد بػػػار ایػػػ
سػػاؿ بػػه آرزكی خػػود رسػػید ، زیػػرا ٖقسػػطنطنیه فقػػط از طریػػق دریػػا امکػػاف داشػػت ، تػػا ایػػن کػػه بعػػد از 

 هدفش كمقصدش نبْب بود.
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 سؤیب١بی اٗبٕ ثخبسی

ی درجلسه سالگ ُْدر سن -رضبه ا-به رؤیاها كاهداؼ اماـ خباری نگاه کن! هنگامیکه اماـ خباری
علمػػای بػػزرگ حضػػور داشػػت ، از دك عػػامل بػػزرگ شػػنید کػػه در رابطػػه بػػا حػػدیث صػػحبت مػػی کردنػػد 
كخیلی ناراحت بودند از این که سباـ احادیث ضعیف ، موضوع كصحیح باهم ـبلوط شده است كاین 
 علمػػا آرزك مػػی کننػػد کػػه عػػاؼبی پیػػدا شػػود كبػػه احادیػػث اهتمػػاـ خاصػػی بػػه كرزد كاحادیػػث صػػحیح را از
دیگر احادیث ضعیف كموضوع جدا کند ، اماـ خباری با خود گفت: من این کار را اقباـ خػواهم داد 

 ، صحیح البخاری را تألیف مبود که کال دارای احادیث صحیح می باشد.

 داستبٙ ٗشدی ٠ً پسشش چ٢شٟ اٝسا داضت!

از نظػػر ظػػاهری پػػدر مػػردی نبػػراه پسػػرش نػػزد امػػّب اؼبومنػػاف عمػػر پسػػر خطػػاب رضػػی ا عنػػه آمػػد ، کػػه 
كپسر ، اصال باهم تفاكت نداشتند!! سیدنا عمر خیلی تعجب کرد كفرمود: به ا قسم عجیب تر از 
ایػػن صػػحنه ندیػػدـ کػػه شػػخص بػػه شػػخص دیگػػری بػػه انػػدازه مشػػا پػػدر كپسػػر بػػه هػػم شػػبیه باشػػد ، اال 

در ضػرب اؼبثػػل  شػباهت زاغػی بػه زاغػػی دیگر)عػرب ایػن صبلػػه كشػباهت )بسػیار( کالغهػا بػػه نبػدیگر را
خػود آكرده انػد( ، سػػپس مػردی گفػػت: ای امػّب مومنػػاف ، حالػت چگونػه خواهػػد بػود كقتػػی داسػتاف بػػه 
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دنیػػا آمػػدف ایػػن بچػػه را بفهمیػػد ، درحالیکػػه مػػادرش مػػرده بػػود ؟! سػػیدنا عمػػر )از شػػدت تعجػػب( نػػوع 
انگیػػػز را  نشسػػًب كرفتػػارش تغػػّب کػػػرد كایشػػاف)رضبت رضػػای ا بػػر اك بػػػاد( خربهػػای عجیػػب كشػػگفت

بسیار دكست داشت ، فرمود ، براًن تعریف کن. مرد گفت: ای امّب مومناف؟ نبسـر که مادر این بچه 
بود از من حاملػه شػد ، مػنم قصػد سػفر کػردـ كلػی نبسػـر مػانا شػد ككقتػی بػه در رسػیدـ از مػن خیلػی 

حاملػه هسػتم مػنم التماس کرد که به سفـر نرـك ، كگفت: تو چطوری مرا ترک مػی کنیػد درحالیکػه مػن 
دستم را بر ركی شکمش گذاشتم كگفتم: پركردگارا من)سالمتی( این بچه را عنواف امانت ، به تو مػی 

كسػپس خػارج شػدـ -مادربچػه را نیػز بػه تػو مػی سػپاـر :به قدرت ا بیاندیشید که)مرد( نگفت-سپاـر
خانػػه برگشػػتم ، كقتػػی كرفػػتم ، در طػػوؿ سػػفـر بػػه خواسػػت ا دچػػار هیچگونػػه مصػػیبتی نشػػدـ ، كبػػه 

برگشػػتم دیػػدـ کػػه دركازه قفػػل هسػػت كپسػػرامن اطػػرافم را گرفتنػػد ، كبػػراًن خػػرب دادنػػد کػػه نبسػػـر بػػه حقػػت 
سػپس مػرا بػرای خػوردف شػاـ بردنػد کػه بػراًن آمػاده کػرده « انا كانا الیه راجعوف»مرده است ، من گفتم

اف بلنػػػد میشػػػد مػػػن گفػػػتم: ایػػػن دكد بودنػػػد سػػػپس در اثنػػػای غػػػذا خػػػوردمن دكدی را دیػػػدـ کػػػه از قربسػػػت
 چیست؟! گفتند این دكد از قربستاف نبسرت بلند میشود ، از ركزیکه اك را دفن کرده ائیم! .

مردگفت: به ا قسم سری در این کار هست چوف نبسـر من زنی با تقوی كپاکدامن بود ، کار های 
یػن اكصػاؼ هرگػز ا اكرا عػذاب كركسػوا مبػی  بد اقباـ مبی داد ك)مردـ( را به کار خّب امر مػی کػرد كبػا ا

کند ، سپس بلند شد كبه سوی قربستاف حرکت کرد كپسرانش نیز بدنباؿ اك راه افتادند ، كقتػی بػه قػرب 
نبسـر رسیدـ ای امّب مومناف ، شکافی را دیدـ كآنرا کندًن ، كقتی حفر سباـ شد دید که زمن به حالت 

ف با من هست زنده بدنیا آمده كآقبا بود كدر آف هنگاـ ندایی نشسته مرده است ، كاین پسری که اال
آمد كگفت: ای کسیکه سپرده ای را نزد ا به امانت گذاشتید بیا امانتت را بگّب..! علما مػی گوینػد 
اگػػر)آف مػػرد( نبسػػرش را نیػػز مثػػل پسػػرش بػػه ا مػػی سػػپرد ، یقینػػا مثػػل پسػػرش آنػػرا زنػػده میافػػت ، امػػا 

 بود که این صبله بر زبانش جاری نشد ك)نبسرش را از دست داد(. حکمت ا بر این
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)نصر كپّبكزی( دین خود را به تو می سپارًن كثابت قدمی مػا را بػر )دینػت( تاقیػاـ ای پركردگار عاؼبیاف
 قیامت از تو درخواست میکنیم.|برگرفته از كیدكی: شیخ صاحل اؼبغامسی.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٛجبری ثب ًٜیض دیٞا٠ٛ اش...داستبٙ اثٞػجذاهلل 

یکی از سػلف صػاحل مػی گویػد: شػب را بػرای دیػدار پركردگػاـر دكسػت داـر كركز را خبػاطر دیػدار مػردـ 
.  دكست نداـر

ابوعبدا نبػاجی کنیػزی سػیاه پوسػت را بػرای خػدمت خریػد كبػه اك گفػت: تػورا خریػده اـ ك اكخندیػد ،  
 گماف کرد که کنیز دیوانه است.

 انه ای؟!گفت: آیا دیو 

 کنیز گفت: پاک كمنزه است ذاتی که خفایای قلب را می داند من دیوانه نیستم.

 سپس گفت: آیا چیزی از قرآف می خوانی؟!

 گفت: بله.

گفت: بػر مػن خبػواف ؛ كبػر کنیػز خوانػد ، بسػم ا الػرضبن الػرحیم"پس کنیػز نعػره ی زد كگفػت: یػا ا! 
 است؟!"این لذت خرب است ؛ پس لذت دیدار چگونه 

هنگامیکه شب فرا رسید رختخوابش را نبوار کرد كبه اكگفت: آیا از موالیت شـر مبی کنی؟ که اك مبی 
 خوابد كتو میخوابی؟!
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 سپس این اشعار را خواند:

شگفتار از عاشق چگونه در شب می خوابد درحالیکه قلبش عاشق اسػت ، براسػتی قلػب مػن كقلػب 
ا در پركازنػد ، پػس موالیػت را راضػی کػن اگػر طالػب قبػاتی كاز افرادی مثل من بػه سػوی پادشػاه انسػاهن

 پّبكی حراـ به دكر باشد .

، پػس از خػواب برخاسػتم كدنبػالش مػی گشػتم ، دیػدـ  نباجی گفت: كشب برخاست كمباز مػی خوانػد  
که درحاؿ سجده است كمی گوید خباطر ؿببتت برای من ، مرا عذاب نده! هنگامیکه سباـ شػد بػه اك  

 گونه فهمیدی که اك تورا دكست دارد؟!گفتم: چ

گفػػت: آیػػا مػػرا در مقابػػل خػػودش نایسػػتاند كتػػورا خوابانػػد؟! كاگػػر مػػرا دكسػػت مبػػی داشػػت مػػن هػػم اكرا 
 دكست مبی داشتم ، آیا نفرمود کهیآناف را دكست دارد كآناف هم اكرا دكست دارند{.

ت قػرار دارد ، ای ؿببػوب قلبهػا ای بنی آدـ! رخت خوابت را ترک کن زیرا فردا رخت خواب در مقابلػ
ستی تو نبدـ منی كبه من نزدیکی ! ای طبیبػی کػه بػه ذکػرش بػرای هػر بیمػاری شػفا ! تو ؿببوب من ه

حاصل می شود پس چه طبیب خوبی هسػتی؟ خورشػید کسػی کػه تػورا دكسػت داشػت شػبانگاه طلػوع  
کػػرد كهنگػػاـ غػػركب نػػورانی شػػد ، براسػػتی خورشػػید ركز ، شػػبانگاه غػػركب مػػی کنػػد امػػا خورشػػید قلبهػػا 

 تاریکی پرده بر انداخت پس قلبها به سوی ا متمایل می شوند.غركب مبی کند ، هنگامیکه 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٗیٌٜذ: ربسی چط٘بٛتبٙ اص اضي ٝ ٗیٌٜذ ٛشٕ سا د٢ٓبیتبٙ ٠ً صیجب ثسیبس داستبٛی

 بػزرگ مسػجد در کػه دیػدـ را مػردـ رفػتم، بصػره شهر به ركزی: میفرماید علیه ا هرضب دینار بن مالک
  اند دهش صبا شهر آف
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 خرباست؟ چه گفتم آهنا به مبّبفتند بّبكف مسجد از ك میکردند دعا عشا مباز تا ظهر مباز از

 بػاراف برايباف خداكند که میکنیم دعا ما ك اند شده خشک ركدها ك گرفته ما از را آبش آظباف: گفتند
 بباراند

 میکردند دعا ك خواندند را عصر زمبا ك میکردند دعا ك خواندند را ظهر مباز شدـ نبراه آهنا با هم من
 نباراند هم قطره یک آظباف كلی بودند دعا مشغوؿ نبچناف ك خواندند هم را عشا ك مغرب ك

 .نشد مستجاب دعایشاف ك شدند خارج مسجد از

 مسػجد در نداشػتم جػایی چػوف مػن ك. رفتنػد خػود ی خانػه بػه هرکػداـ: میفرمایػد  دینػار بن مالک اماـ
 .نشستم

 که بود كی ركی بر پارچه دك ك بود بزرگی شکم ك کوچک بینی دارای که_ سیاه ردیم هنگاـ شب
  شد مسجد كارد_ بود گذاشته اش شانه بر را یکی آف ك بود پوشانده را عورتش یکی با

 ببینػد کػه کػرد نگػاه خػود چپ ك راست ظبت به سپس. نداد طوؿ زیاد را آف ك خواند مباز رکعت دك
 سػید ای ك پركردگػاـر ای: گفت ك کرد بلند قبله سوی به را دستانش ندید را من !نه یا هست کسی

 . کنی ادب را هایت بنده تا سرزمینت از ای کرده قطا را باراف من، سركر ك

 جػػز ـبلوقػػاتش کػػه کسػػی ای هسػػتی بردبػػاری ك كقػػار دارای ك حلیمػػی کػػه کسػػی ای میخػػواهم تػػو از
 .غبظه نبْب ك ساعت نبْب در ببارانی باراف یشافبرا که اند، ندیده اك از را دیگری چیزی خبشش

 ی نبػػه از ابرهػػا ك شػػد تاریػػک آظبػػاف کػػه بػػود نگذاشػػته پػػایْب را دسػػتهایش: میفرمایػػد دینػػار بػػن مالػػک
 .بارید زیادی شدت با باراف ك آمدند جهات
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 . کردـ تعجب خیلی مرد آف از فرماید می

 بػه اینکػه تػا مّبفػت هػا کوچػه پػس کوچه ْبب در داشت رفتم اك دنباؿ هم من ك شد خارج مسجد از
 .شد آف كارد ك رسید ای خانه

 ركی بػر ك برداشػتم را زمػْب گػل از کمػی کػنم، نشػانی را خانػه آف ی كسػیله بػه تػا نیافتم را چیزی هیب
 .گذاشتم عالمتی در

 کػه دیػدـ رسػیدـ، عالمػت بػه اینکػه تػا میگشػتم عالمت دنباؿ ك رفتم بّبكف به شد صبح که هنگامی
 .میفركشد برده که است داللی ی خانه آقبا

 .خبـر را ای برده تو از میخواهم فالنی گفتم

 .داد نشاف من به را ای برده جور نبه

 نداری؟ ای برده اینها از غّب مبیخواهم را اینها گفتم

 نداـر فركش برای ای برده اینها از غّب گفت دالؿ

 کنػػار در را ای کلبػػه میشػػدـ خػػارج خانػػه از امیػػدی نػػا بػػا داشػػتم کػػه درحػػالی میگویػػد دینػػار بػػن مالػػک
 هست؟ کسی اینجا در آیا گفتم ك دیدـ خانه

 در کػػه کسػػی ك خبػری را عبػػدی میخػواهی تػػو مبیخػورد، درد بػػه کػه اسػػت کسػی آقبػػا در: گفػت دالؿ
 مبیخورد درد به است کلبه این

 !ببینم؟ را اك میتوامن گفتم
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 مسػجد در دیشػب کػه بػود مػردی نبػاف اك شػناختمش، دیػدـ را اك کػه هنگػامی آكرد، بّبكف براًن را اك
  میخواند مباز

 .میخـر را اك گفتم دالؿ به

 مبیخورد کاری هیب درد به برده این. زد حیله من به مرد این بگویی بعدا شاید گفت من به

 خریداـر گفتم

 .فركخت من به را آف ك داد زبفیف من به قیمتش در

 .خریدی را من چرا سركـر گفت ك کرد بلند را سرش عبد آف رسیدًن خانه به که هنگامی

 .داشتند كجود قویَب من از کسانی آقبا در میخواهی را قوی فرد اگر

 .بودند بلد صنعت ك حرفه بیشَب من از که بودند کسانی اقبا در میگردی صنعت دنباؿ به اگر ك

 خریدی؟ را من چرا

 تػػو نبینکػػه كلػػی نشػػد قبػػوؿ دعایشػػاف ك میکردنػػد دعػػا بصػػره اهػػل ی نبػػه مسػػجد در دیػػركز فالنػػی گفػػتم
 گفػت بػرده کػرد قبػوؿ را دعایػت خداكنػد ، خواسػتی خػدا از ك کردی بلند را دستانت ك شدی داخل
 آیػا گفػت عبػد  بػودی تو لبّب گفتم باشد دیگری مرد شاید میدانی چه تو ك بوده دیگری کس شاید
 دیگػر ا بػه سػوگند: میگوید دینار بن مالک،  بله گفتم داری یقْب گفت،   بله گفتم شناختی را من

 خػم را کردخػودـ طوالنی را اش سجده ك کرد سجده پركردگار درگاه به ك نگرداند بر سوًن به را ركیش
 شده آشکار من سر که براستی كهناف سر صاحب ای)  میگفت میگویدشنیدـ چه ببینم که کرد
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 بػػدنش از ركحػػش هنگػػاـ آف در(گشػػت مشػػهور سػػـر نکػػهای از بعػػد نػػداـر را زنػػدگی تػػواف ك طاقػػت مػػن
 .برگشت پركردگارش سوی به ك شد جدا

 !!رسیده؟ اخالص از ای درجه چه به ك داشته ا اش  با اك که بوده سری چه این

 !!اًن؟ رسیده اخالص از ای درجه چه به ك چیست ما هناف ك سر
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 احتشإ ث٠ ١٘سبی٠

 نیسػػػت مػػػؤمن»«جػػػائا كجػػػاره یشػػػبا الػػػذم اؼبػػػؤمن لػػػیس»:فرمودنػػػد( سػػػلم ك علیػػػه ا لیصػػػ) پیػػػامرباکـر
 !!!« است گرسنه اش نبسایه که درحالی شود می سّب که کسی

 ...كن شركع یهودی ی نبسایه از اكؿ

 :گوید می( ا رضبه)جرب بن ؾباهد

! غالـ ای: فرمود کرد، بیقصا را گوسفندی غالمش ك بودـ( عنهما ا رضی) عمرك بن عبدا نزد»
 از مػػػردی کػػػن، شػػػركع یهوديبػػػاف ی نبسػػػایه از[ اطعػػػاـ بػػػرای] پػػػس شػػػدی فػػػارغ[ خػػػود کػػػار] از هرگػػػاه

: فرمػػود( عنهمػا ا رضػی)عمػرك بػػن عبػدا!! یهػودی؟ کنػد، اصػػالح را تػو خداكنػد: گفػت مسػلماناف
 کػػه این تػػا کردنػػد می سػػفارش یهنبسػػا[ احػػَباـ] بػػه( سػػلم ك علیػػه ا صػػلی) پیػػامرب شػػنیدـ نبانػػا[ بلػػی،]

 .ُُِ ح ِٓ ص للبخاری، اؼبفرد األدب .«برد خواهد ارث اك که کردًن تصور یا ترسیدًن
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 ای ضیخ اص هجش ٗبدسٕ آتص خبسد ٗیطٞد؟!

 دفػن از اینكه از بعد كرد، فوت مادـر دیركز: گفت كناف گریه آمد نزدـ جواىن كه كرد قصه شیخى
 صػػبح تػػا ك پریػدـ خػػواب از ك سػوزد، مػػى آتػش در مػػادـر كػه دیػػدـ خػواب خوابیػػدـ شػد شػػب ك آمػدـ
 .كردـ دعا برایش كرده گریه ك نربد خواب

 ك بػود نیكى انساف لبّب، داد جواب پسر گذاشته؟ مشا به دیُب یا قرضى آیا پرسیدـ ازش گفت؛ شیخ
 …بود تقوا با ك خواف مباز

 …بده ادامه برایش را دعا فقط! پسـر گفتم؛ برایش من: گفت شیخ

 سػاؿ هشػت ایػن تػا شػیخ یػا. كػرده قصػه چنػْب ك آمده خوشحاؿ نزدـ پسر نباف طوالىن مدت از بعد
 تا. سوزد مى آتش در كه دیدـ مى خوابش كه بار هر باشم، نكرده زارل ك گریه كه نبوده شىب هیب
 حػاؿ این! مادر ال كه رسیدـپ ازش است، باغى در كه دیدـ خواب در را مادـر گذشته شب اینكه
 آب؟؟؟ كػػػداـ گفػػػتم؛ آب، خػػػاطر بػػػه پسػػػـر: گفػػػت مػػػادـ. طػػػوالىن زمػػػاف ایػػػن در بػػػود؟ چػػػى از آتػػػش
 بػاقى زنػش از پسػرل ك بػود كػرده فػوت اش قبلى خامن پدرت كردـ، عركسى را پدرت من كقٌب: گفت
 كػه انػدرت بػرادر بػرال نوشػیدًن، شػّب از پػدرت ك مػن داشػتیم شػّب كمػى افطار برال ركزل بود، مانده
 شدـ، مى عذاب مدت این در نوشانیدـ، اك به ك انداختم آب كمى آف در ماند، كم شّب بود طفل
 كسػػػلم علیػػه ا صىػػلَّى ا رسػػوؿ سػػػركـر].یػػافتم مبػػى قبػػات آتػػش از بػػػود مبػػى تػػو زارل ك عػػذر كػػه كاً 
 اشػاره را مبػارؾ انگشػت دك) اینطػور( كنػد مػى مراقبػت یتیمػى از كػه كسى) كافل ك من است، گفته
 مهربػػاف أیتػػاـ بػػا بالخػػص مػػردـ بػػا كػػه كنػػد مػػا نصػػیب توفیػػق متعػػاؿ ا.جنػػت در هسػػتیم( انػػد كػػرده
  [..باشیم
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 داستبٙ ، هشآٙ سا اٛتخبة ٗیٌٜیذ یب پّٞ سا؟!

 شػػاـ صػػرؼ بػػرای کردنػػد مػػی کػػار اك پػػیش کػػه کػػارگرانی سبػػاـ نداشػػت فرزنػػد ك زف کػػه ثركسبنػػد مػػردی
 .کرد دعوت

 فػػارغ شػػاـ صػرؼ از کػػه هنگػػامی ك گذاشػت پػػوؿ از مبلغػػی ك ؾبیػد قػػرآف نسػػخه یػک هػػا آف جلػوی ك
 .است شده گذاشته آف نبراه که پولی مبلغ آف یا میکنید انتخاب را قرآف پرسید آهنا از شدند

 ؟!کنید انتخاب: گفت پس،  کرد شركع* نگهباف* از اكؿ

 قػرآف تػالكت كلػی کنم انتخاب را قرآف که داـر آرزك: داد جواب بکشد خجالت اینکه بدكف نگهباف
 را مػػاؿ ك هسػػت بیشػػَب مػػن كضػػعیت بػػه توجػػه بػػا  آف فائػػده کػػه چػػرا میگػػّـب را مػػاؿ لػػذا نیسػػتم بلػػد را

 .کرد انتخاب

 ؟کن اختیار گفت.کرد سواؿ میکرد، کار اك پیش که* کشاكرزی* از بعدان 

 اك مریضػػی اگػػر کػػنم معاعبػػه را اك تػػا داـر مػػاؿ بػه نیػػاز ك تاسػػ مػػریض خیلػػی مػػن زف: گفػػت کشػاكرز 
 .میکنم انتخاب را ماؿ فعال كلی میکردـ انتخاب را قرآف قطعا نبود

 .کنید می انتخاب را ماؿ یا قرآف آیا که بود* آشپز* از سواؿ آف از بعد

 قرائػت ایبػر  كقتػی هسػتم کػار در پیوسػته مػن كلػی داـر دكسػت خیلػی را تػالكت مػن: گفت آشپز پس
 .گزینم می بر را پوؿ این بنابر نداـر قرآف
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 من: گفت پس بود فقّب خیلی پسر این پرسید بود حیوانات مسئوؿ که* پسری* از آخر سری در ك  
 ایػن جػای به اینکه یا خبری غذا اینکه تا کنید می انتخاب را ماؿ حتما تو که دامن می قطعی طور به

 .یخبر  جدیدی کفش خود پاره پاره کفش

 مرغی اینکه یا کنم خرید نو کفش که داـر شدیدی نیاز من درسته: داد صحیح جواب پسر آف پس  
 کنم می انتخاب را قرآف من كلی کنم میل مادـر نبراه تا خبـر

 ك اسػت چیػز هػر از ارزمشنػدتر تعػالی ك سبحانه ا جانب از کلمه یک: *است گفته مادـر که چرا 
 * است تر ینشّب  هم عسل از آف طعم ك مزه

 برابػػری ده مبلغػی کیسػػه اكلػْب در دیػػد کیسػه دك آف در گشػود را قػػرآف اینکػه از بعػػد ك گرفػت را قػرآف
 به: *بود نوشته اك در که بود كثیقه یک دـك کیسه ك داشت كجود بود، غذا میز بر که بود مبلغی آف

 *میشود كارث را غنی مرد این زكدی

 امیػػد نػػا  را اك ا  پػػس باشػػد خػػوب ا بػػه نسػػبت مػػانشگ کسػػی هػػر:*گفػػت ثركسبنػػد مػػرد آف پػػس 
 .* مبیکند

 .است چگونه جهانیاف پركردگار به مشا گماف پس
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 داستبٙ ٛزبت اص ػزاة هجش اص ضخػی٠ٌ سٞسٟ ٢ًق سا دس سٝص ١بی ر٘ؼ٠ تالٝت ٗیٌشد

 اماـ نامه زندگی در ٔٗ_ٓٗ: ْ (هنفته گوهرهای) الکامنة الدرر کتاب در ا رضبه حجر ابن حافظ
 : گوید می ا رضبه العید دقیق ابن
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 الػدین سػیف امػّب گفػت کػه خوانػدـ صػفد قاضػی عثمػانی عبػدالرضبن بن ؿبمد خط با را ای نوشته)  
  داد، خرب من به حسامی بلباف

 مػػی ك کػػرد مػػی دعػػا ك ایسػػتاده قربسػػتاف در العیػػد دقیػػق ابػػن دیػػدـ کػػه رفػػتم صػػحرا بػػه ركزی کػػه گفػػت
 پػیش ك بػود مػن دكسػتاف از قػرب ایػن صػاحب گفػت( کنػد مػی گریه چرا که) پرسیدـ كی از. گریست

 : گفت پرسیدـ احوالش از ك دیدـ خواب در را اك دیركز که کرد، فوت سپس ك خواند می من

 ترسػیدـ شػدت بػه مػن ك میَبسػاند مػرا داشػت ك آمػد پیشػم درنػده سػگی گذاشتید قرب در مرا که كقتی
 مػػػرا ك نشسػػػت پیشػػػم ك سػػػاخت دكر را سػػػگ آف ك آمػػػد زیبػػػا شػػػکلی در نیػػػک شخصػػػی گهػػػافنا  کػػػه

 کیستی؟ تو که پرسیدـ كی از. داد می دلداری

 .(کردی می قرائت را آف ها صبعه که هستم کهف سوره قرائت ثواب من که گفت
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 ..!!آ٢ٛب دیٚ ٝ ٗب دیٚ ثیٚ تلبٝت ایٜست

 کردند زبریب را کلیسا یک نه اما کردند حکمرانی ها صرب بر ساؿ ۳۷۷ از بیش عثمانی مسلماناف
 ...کشتند دینش خباطر نیز را صرب یک نه ك

 ك کردنػػد زبریػػب را مسػػجد ۸۷۷ کردنػػد پیػػدا قػػدرت سػػاؿ ۴۴ بػػرای فقػػط ها صػػرب کػػه هنگػػامی كلػػی
 نػیم ك یػک یآكارگػ سػبب ك کردنػد ذباكز مسلماف زف هزار چندین به ك کشتند را مسلماف هزار ۳۷۷
 .بود بودنشاف مسلماف آناف، جـر تنها که مسلمانانی شدند؛ مسلماف میلیوف
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 رٞاٛبی٠ٌ ثیشم اسالٕ سا حْ٘ ًشدٟ ٝتبسیخ سا سهٖ صدٛذ....

 ك ؿبکم آف های پایه ك کند می نفوذ عامل نقاط اقصی به ك یافته گسَبش اسالـ که است جواناف با
 گردد می ثبت آف فتوحات ك ها كزیپّب  ك گشته استوار

 داشت سن ساؿُٖ  که حالی در بود رـك غزكه در مسلماناف لشکر فرمانده: زید ابن اسامه. 
 داشت ساؿُٔ  که حالی در داشت حضور قریظه ی غزكه در : عواـ بن زبّب. 
 داشت سن ساؿُّ  که درحالی داشت شرکت احد ی غزكه در: ثابت بن زید. 
 بػود هنػد در اسػالمی دكلػت اكلػْب موسػس ك کرد فتح را پنجاب ك سند رهایشه : القاسم ؿبمد 

 . داشت عمر ساؿُٕ  که درحالی
 ك داشػت سػن ساؿّٓ  که حالی در داشت عهده به را مغرب در طنجه امارت: زیاد بن طارؽ 

 .داشت ساؿّٖ  که درحالی بود اندلس فتح در مسلماناف لشکر فرمانده
 سػاؿّٓ  کػه حػالی در بود فرانسه جنوب فتح در مسلماناف لشکر هفرماند   :غافقی عبدالرضبن 

 .داشت سن
 سن ساؿَّ  با بود تونس فتح در مسلماناف فرمانده :  نافا بن عقبة. 
 کػػه درحػػالی کػػرد فػػتح را خراسػػاف در خبػػاری ك خػػوارـز ك ظبرقنػػد هػػای سػػرزمْب : مسػػلم بػػن قتیبػػه  

 .داشت ساؿّٔ
 سػاؿِٓ  که درحالی کرد دفا را ها صلیبی جنگهای ك ودب اندلس حاکم :  الداخل عبدالرضبن 

 .داشت
 در سػامل شػهر فػتح در ك بود اندلس در مسلماناف فرمانده ك امّب عنواف به :  االكسط عبدالرضبن 

 .داشت ساؿِٗ  که درحالی داشت حضور اسپانیا
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 رنسػانس باعػث ك شػد انتخاب اندلس در مسلماناف فرمانده ك امّب عنواف به : الناصر عبدالرضبن 
 .داشت ساؿِِ  که درحالی بود خود زماف در دكلت ترین قوی صاحب ك گردید اندلس در

  كی از اركپػػػا پادشػػػاهاف ك لبػػػورد شکسػػػت انػػػدلس در غػػػزكه یػػػک در حتػػػی : عػػػامر اىب ابػػػن ؿبمػػػد 
 .داشت سن ساؿّّ  ك بود مسلماناف حاکم که درحالی داشتند كحشت

 اطلػػس اقیػػانوس تػػا بػػود آسػػیا كسػػط از آف حػػدكد کػػه بػػود عباسػػیاف دكلػػت رهػػرب : الرشػػید هػػاركف 
 . داشت سن ساؿِٔ  که درحالی

 حکومػػت مصػػر در ك کػػرد مػػی رهػػربی جػػالوت عػػْب جنػػگ در را مسػػلماناف :  قظػػز الػػدین سػػیف 
 .نداشت بیشَب ساؿَّ  که حالی در مبود
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 تجٔیؾ ر٘بػت دسدٛبى حٌبیت

  بود( ََِّ) اؿس عراؽ بر امریکا هجـو اكایل . 

 کػرده كانػدكهگْب منػد در را نبػه ابوغریب زنداف در مسلماناف نواموس به كذباكز غارت قتل های كخرب
 بػود ربصػیلش اخػّب سػاؽبای كدر بػود هػم طلبػه کػه تبلیػغ صباعػت امػّباف از بایکی ها ركز درنباف ، بود
 ؟ چیست امریکا با جهادك  عراؽ به رفًب مورد در نظرت گفتم اك كبه شدـ نشْب هم ؾبلسی در

 در چوف است کرده اشغاؿ را عراؽ امریکا که خوشهالیم خیلی تبلیغی صباعت ما:  گفت تبلیغی آف
 صباعػػت فعالیػػت کػػه رسػػیده خػػرب مػػا بػػه االف امػػا ؛ دادنػػد مبػػی را آقبػػا در فعالیػػت اجػػازه مػػا صػػداـ زمػػاف
 !  اند کرده شركع را كتشکیل گشت آقبا در ما كبرادراف است شده آزاد عراؽ در تبلیغ

  ؟ کنم چه باید امریکایی سربازاف با گفتم



 (195)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 . کنیم دعوت را آهنا است خوبی فرصت بسیار:  گفت

 ؟ کرد خواهی چه بیافتتد دستت در بوش اگر:  پرسیدـ شده متعجب من

 . میدهم دعوت اسالـ به اكرا:  گفت

 (  کشت خواهم اكرا بگویید که دـبو  منتظر دیگر اینجا اقل كحد)  ؟ چه باز نکرد اگرقبوؿ گفتم

 اثػر اك در مػن دعػوت نبػْب كبػرای اسػت کم من اخالص که فهمم می صورت آف در:  گفت تبلیغی
 از را كهػدایتش شػـو مػی دعػا بػه دسػت اك كبرای نشیند دؿ بر الجـر آید بر دؿ از هرچه چوف مبیکند
 .میخواهم ا
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 !ػیت ٗب ًٚثبس ا٢ٓی چٜیٚ ٗبدساٙ سا ٛ

 :فرمایند می چنْب ایشاف مورد در حنبل بن اضبد اماـ پسرشاف

 را مػن صػبح مبػاز از قبػل نبیشػه کػردـ، حفظ را قرآف سباـ سالگی ده  سن در مادـر کمک ك تالش با
 لباسهاًن سپس بگّـب كضو آف با که آكرد می آب براًن بغداد سرد شبهای در ك میکرد بیدار خواب از
 احسػػاس را سػػرما کػػه داد مػػی قػػرار خػػود چػػادر زیػػر را مػػن آف از بعػػد ك بپوشػػم را آهنػػا تػػا آكرد مػػی بػػراًن را

 ... بود تاریک هم راه ك بود دكر مسجد از ما ی خانه که زیرا آمد می مسجد به نبراهم ك نکنم

 مکػ بسػیار امػت در مػادرانی چنػْب مبونػه کػه براسػتی  دهػد قػرار خػود رضبػت قرین را ها آف دكی هر ا
 ...  هستند فرزندشاف صبح مباز نگراف که مادرانی است گشته

 ... شوند زیاد مادرانی چنْب ی مبونه اینکه مگر گشت لبواهد باز خود عزت به امت ك
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سًلمْب ًنساءى  اصًلح اللهم
ي
 . اؼب
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 ث٠ اٝ اهلل سح٠٘ تی٘ی٠ اثٚ االسالٕ ضیخ ٗبدس ٛب٠ٗ

 بػػرای ك دكربػػوده كی از کػػه ركزهػػایی خبػػاطر درآف ك نوشػػته مػػادرش بػػه ای نامػػه ا رضبػػه تیمیػػه ابػػن امػػاـ
 .مبود عذرخواهی داشت، اقامت مصر در که دعوت ك دین شئونات بعضی

 :داد را فرزندش پاسخ گونه این رسید، مادرش دست به نامه که كقتی

 .رضوانه ك مغفرته ك رکاتهكب رضبةا ك السالـ علیک ك تیمیه ابن پسر اضبد عزیـز ك ؿببوب فرزند

 ك اسػػػالـ خػػػدمت بػػػرای ك مبػػػودـ تربیػػػت ركزهػػػایی چنػػػْب ایػػػن بػػػرای را تػػػو سػػػوگند ا بػػػه کػػػه بػػػداف پػػػس
 !دادـ تعلیم تورا دین شرائا بر ك کردـ، نذکر تورا مسلمْب

 خػدمت ك دیػن بػه نزدیکیػت از تػر پسػندیده بػراًن مػن بػه نزدیکیػت کػه مرب گماف هرگز فرزندـ ای پس
 !است مصر سرزمْب در مسلمْب ك اسالـ

 تالشػت سبػاـ اینکػه تػا شػد لبػواهم خشػنود تو از سبامی به من قطعا -که باش آگاه- فرزندـ، ای بلکه
 فػػردای مػػن نبانػػا کػػه بػػداف( دلبنػػدـ)فرزنػػدً  ای ك گػػّبی بکػػار مسػػلماناف ك دینػػت بػػه خػػدمت راه در را

 بػه مػن زیػرا کػرد لبػواهم شػکایتی -مػادر به خدمت -از بودنت دكر خباطر متعاؿ، ا برابر در قیامت
 .هستی مشغوؿ کاری چه به ك کجا تو که میدامن خوبی

 کنػی، کوتػاهی دینیت برادراف از پّبكانش به خدمت ك ا دینً  به خدمت در اگر ! اضبد ای لیکن ك
 !! داد قرارخواهم ؿباسبه مورد تورا ك مبود خواهم شکایت ازتو متعاؿ ا برابر در
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 ازا ك درگػػػػذرد خطاهایػػػػت از ك گردانػػػػد قػػػػدـ ثابػػػػت نیکػػػػی ك خػػػػّب راه در تػػػػورا ك بػػػػاد راضػػػػی ازتػػػػو ا
 كجود اك سایه جز ای سایه هیب که ركزی دهد قرار رضبن عرش سایه زیر در را ما هردكی که خواهامن
 (ْٖ/ِٖ)الفتاكی ؾبموع.كبرکاته كرضبةا علیکم كالسالـ! ندارد
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 اة ًٞدًٖ! صیشا غالح آذیٚ ٝٗتؼػتٖ ٗشد..!ثخٞ

دخَب سنی که زیر پای ركافض كامریکائی ها در زنداف ابوغریب بود ، باری گفػت: پسػـر بػرادراف سػنی 
 : ما میایند كمن كتو را قبات میدهند ؛ بعدی که بارها مورد ذباكز قرار گرفت برای پسرش گفت: پسـر

 :کند ضبایت تو از نتوانست که ملیاردی امت بر كایباشد ؛  دیگر از برادراف سنی ات امید نداشته 

 ...کودکم خبواب

 ...است بودائیها معبد بنای سرگـر" امارات" زیرا

 ...کودکم خبواب

 است امریکائیاف برای کلیسا بزرگَبین ساخت سرگـر" قطر" زیرا

 ...کودکم خبواب

 آرامگػاه ك کنػد مبػارزه ایػراف علیه بر دمیخواه حوثیها با جنگ با است؛ مشغوؿ بسیار" سعودی" زیرا
 .کند خّبه را بینندهگانش چشم تا میکند ؾبلل را پیامربماف

 ...کودکم خبواب
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 بگذرد آف از ستمگراف ناكگاهنای تا میدهد كسعت را سوئز کاناؿ" مصر" زیرا

 ...کودکم خبواب

 است گراف سیاحت زباؽبهای غرؽ" لبناف" زیرا

 ...کودکم خبواب

 .است چْب ك امریکا جنگندههای برای نفت استخراج سرگـر" تکوی" زیرا

 ...کودکم خبواب

 میکند داخلی جنگهای صرؼ تنها را توانش ك غلطیده خود خوف در" عراؽ" زیرا

 ...کودکم خبواب

 باشد خورده آف در امریکائی مهر که میپذیرد كیزای با تنها را تو" سوماؿ" زیرا

 ...کودکم خبواب

 شده كیراف ساکنانش سر یرك " لیبی" زیرا

 ... کودکم خبواب

 است جهانیاف پركردگار ذات ذبسم ك نوردی فضاء سرگـر" تونس" زیرا

 ...کودکم خبواب

 میشود حبر امواج غرؽ ساله نبه" عماف" زیرا
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 ...کودکم خبواب

 میکند حرکت اتوماتیک صندلی ركی که است معیوبی رهرب مشغوؿ" اعبزائر" زیرا

 ...کودکم خبواب

 فركختند تولدش از قبل ساؽبا عرهبا را" فلسطْب" زیرا

 کودکم خبواب 

 کن شکایت مسلماناف دردآكر كضعیت از مبودی مالقات جهانیاف پركردگار با که زمانی

 نفػػػت کشػػػتی یػػػک ك تومػػػاف یػػػورك، دالر، درهػػػم، لایر، دینػػػار، عػػػوض در را مػػػا کػػػه بگػػػو تعػػػالی اك بػػػه
 فركختند

 کودکم خبواب 

 تػو از کػه نیسػت" فػاربی ؿبمػد" ك" معتصػمی" ،"ایػوبی الدینی صالح" ،"خطابی عمر" ام بْب در زیرا
 کند ضبایت

  نیستیم كاحدی پرچم ك كاحد دكلت دارای ما زیرا

 .كند فدا ماف جاف حفظ مقابل در را جانش كه نیستیم صفتی سپر ك دلسوز سرپرست دارای ما زیرا
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 تی٘ی٠ اثٚ االسالٕ ضیخ یصٛذُبٛ پبیبٛی ١بی ٓحظ٠

 کػػه حػػالی در تیمیػػه ابػػن االسػػالـ شػػیخ دمشػػق در قلعهػػای در ؽ. ه ِٖٕ سػػاؿ قعػػده ذی بیسػػتم در
 :بود زبانش كرد آیه این  میگذراند، را زندگی غبظههای آخرین

يتًَّقْبى  ًإفَّ ﴿
نََّٰت ًب  ٱؼب  [.ٓ-ْٓ: القمر﴾ ]ِمقتىًدرً  مىًلیا ًعندى  ًصدؽو  مىقعىدً  ًب  ، كىنػىهىر جى

 !«.مقتدر مالکا  نزد صدؽ جایگاه در. دارند جال هبشٌب هنرهال ك باغها در پرهیزگاراف یقینان »

 بػراًن سػیاحت ك سػّب شدمن تبعید ك شهادت شدمن کشته است، من خلوتگاه زنداف: »میفرمود ایشاف
 صػػیشخ  زنػػدانی ك باشػػد نفسػػانی خواهشػػات گرفتػػار کػه میگوینػػد شخصػػی بػػه اسػػّب. اسػػت سػیاحت
 چػػػه مػػػن بػػا دمشنػػػامن پػػػس. »«أعػػدائی يب یفعػػػل مػػػا. »باشػػد ؿببػػػوس خداكنػػػد طػػرؼ از دلػػػش کػػػه اسػػت
 .«بکنند؟ میتوانند

 متوجػػػه زنػػػداف در ، بػػػود شػػػده زنػػػداف راهػػػی ك گشػػػته مواجػػػه بػػػدخواهاف سػػػتم ك ظلػػػم بػػػا االسػػػالـ شػػػیخ
 با با عارؼ این .ندارند احساسی هیچگونه آخرت به نسبت ك غافل ا یاد از زندانیاف که میگردد
 نباف: میکنند بیاف مؤرخْب. میخواند فرا ا بسوی انابت ك توبه به را نبگی خالصاهناش های موعظه
 سرشػار زباهنایشػاف ك تابػاف سػجده، اثػر بػر چهرههایشاف بودند، راهزف ك دزد دیركز تا که زندانی افراد
 ودب شده اؽبی نور از منور ك فبلو قلبهایشاف ك خدا یاد از
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 داستبٙ صٙ ی٠ٌ اص رٞاٙ ٗٞٗٚ طٔت صٛب ًشدٟ ثٞد!

؟پػػس گػوش کػن کػػه ا مشػا را حفػػظ  هشػیخ خالػد راشػػد مػی گویػد: آیػػا زنػی بػا زیبػػاییش مشػا را فریػب داد
کند]از اضبد بن سعید که یک عابد مشهور بود ، از پدرش نقل میکند که گفت:درکوفػه جػوانی عابػد 
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خیلی زیباركی كساکت بود ، زنی زیبا كخوش ركی به اك نگاه می کند كعاشػقش  كاهل مسجد بود که
می شود ، یک ركز هنگامی که جواف میخواست به مسجد بركد ، سر راه اك ایستاد ، زف به اكگفت: 

، امػػا جػػواف بػػه حرفػػایش گػػوش  از مػػن چنػػد حرفػػی را بشػػنو ، سػػپس هرچػػه دلػػت مػػی خواهػػد اقبػػاـ بػػده
ر بػر سػر راهػش ایسػتاد کػػه بػه طػرؼ منػزلش بػر مػی گشػت ، كگفػت: ای جػػواف نکػرد كرفػت ، بػار دیگػ

بشػػنو از مػػن چنػػد کلمػػه ی کػػه میخػػواهم بػػا تػػو حػػرؼ بػػزمن ، جػػواف سػػرش را بػػه زیػػر انػػداخت كسػػپس  
گفت: ایستادف من اینجا جای هتمت است ، كمن مبیخواهم درجایی که متهم میشـو ، بایسػتم ، زف  

ه من ندامن که مشا کیستی اما میخواهم چند صبله ای به مشا بگػوًن ، گفت: قسم به ا! این نیست ک
كآف این است که سباـ كجودـ مشغوؿ مشا كدر فکر مشاست ، جػواف گفػت: از ا بػَبس! از ا بػَبس 
درمػػورد مػػن كخػػودت ، جػػواف بػػه طػػرؼ منػػزلش رفػػت كتػػوجهی نکػػرد ، درمنػػزؿ خواسػػت مبػػاز خبوانػػد امػػا 

خبوانػػػد امػػػا از مبػػػاز چیػػػزی نفهمیػػػد ، کاغػػػذی برداشػػػت كدرآف چیػػػزی هػػػایی نتوانسػػػت ، خواسػػػت مبػػػاز 
نوشت كاز منػزلش خػارج شػد ، كبطػرؼ زف رفػت كزف نباقبػا ایسػتاده بػود نامػه را بػه طػرفش پرتػاب کػرد 
كبه خانه برگشت ، كدرآف نامه اینگونه نوشته بود:بسم ا الرضبن الرحیم ، بداف ای زف! به راستی کػه 

قتػی کػه بنػده مسػلماف نافرمػانیش را مػی کنػػد ، اك را مػی پوشػاند ، اگػر بػار دیگػر اگػر گنػػاه  ا متعػاؿ ك 
کرد بازهم اكرا می پوشاند ، اما اگػر نبچػوف لبػاس ، گنػاه بػه تػن کػرد یعنػی: برگنػاه اصػرار کػرد ، ا بػه 

ضب شدت خشمگْب میشود ، به طوری که آظباهنا كزمْب كکوهها كدرخت كسباـ حیوانات از شدت غ
ا در مضیقه قرار می گّبند ، كچه کسی توانایی خشم كغضب ا را دارد؟! كمن تػو را یػادآكری مػی  
کنم به ركزی که آظباف نبچوف معدف مذاب میشود كکوهها نبچوف پشم حالجی شػده در مػی آینػد ، 

اصػػالح خػػود كامتهػػا صبػػا میشػػوند كبػػه زیػػر قػػدرت ا جبػػار كعظػػیم مػػی افتنػػد ، بػػه ا سػػوگند! مػػن از 
عػػاجـز چػػػه رسػػػد بػػػه اصػػالح دیگػػػراف ، امػػػا اگػػػر بیمػػار هسػػػتی مشػػػا را رهنمػػػائی مػػی کػػػنم ، پزشػػػکی کػػػه 
بیماریهای صعب العالج را مداكا میکند كاف ا جهانیاف است ، به ا قسػم بػه ایػن خػاطر اسػت کػه 

قسم به این خاطر اسػت  من از مشا ركی گردامن که میفرماید:یكآهنا را از ركزی نزدیک بَبساف{ به ا 
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که من از مشاركی گردامن که میفرماید:آنگاه که دؽبا لربیز از غم به حنجرهها رسید ،برای ستمکاراف نه 
دكسػتی كجػػود دارد كنػػه شػفیعی کػػه شػػفاعتش پذیرفتػػه شػود ، ا خیانػػت چشػػم هػا كآنچػػه کػػه در سػػینه 

ن خػػػاطر مػػػن از مشػػػا ركی گػػػردامن کػػػه ا دارنػػػد را میدانػػػد ، كاز ایػػػن آیػػػات بػػػه کجػػػا فػػػرار کنػػػیم؟! كبػػػه ایػػػ
میفرمایػػد:یكمن اگػػر پركردگػػاـر را نافرمػػانی کػػنم از عػػذاب ركز بػػزرگ مػػی ترسػػم{ مػػدتی بعػػد از نامػػه ، 
دكباره آف زف بر سر راه جواف ایستاد ، اما كقتی جواف اك را دید به طػرؼ منػزلش برگشػت تػا اكرا نبینػد 

از این مالقات تا ركز قیامت در پیشگاه ا دیگر مالقاتی ، اما زف گفت: ای جواف بر نگرد که بعد 
لبواهد بود ، كبه شدت گریه کرد ، سپس گفت: ای جواف مرا توصیه كسفارش بػه نیکػی کػن تػا بػه آف 

كجػػواف هػػم بػػه اك نصػػیحت کػػرد كگفػػت: مشػػا را توصػػیه كسػػفارش میکػػنم بػػه تقػػوای اؽبػػی در عمػػل کػػنم ، 
ظ کن كبیاد آكر فرموده ا را که میفرمایػد:یك اكکسػی اسػت کػه حالت هناف كاشکارا ، كخودت را حف

ركح مشا را در شب می گّبد كآنچه در ركز اقباـ داده اید را مػی دانػد ، كسػپس مشػا را در آف ركز بعػد 
از خواب بر می انگیزد تا موعد مقرر فرا رسد ، سپس بازگشت مشا به سوی اكست ، آنگاه مشػا را از 

ید ، آگاه می سازد ، ك اك بربندگانش چّبه است كنگهبانانی از فرشتگاف برمشا می آنچه اقباـ می داد
فرستد تا زمانی که مػرگ مشػا فػرا رسػد ، كفرسػتادگاف مػا جػانش را مػی گّبنػد كآهنػا را در اقبػاـ ماموریػت 
خػػود کوتػػاهی مبػػی کننػػد ، سػػپس بػػه سػػوی ا کػػه مػػوالی حقیقػػی آهناسػػت بػػاز مػػی گردنػػد ، بدانیػػد کػػه 

كداكری ـبصػػوص اكسػػت ك اك زكد مشػػارترین حسػػابگراف اسػػت{ ایػػن زف سػػرش را پػػایْب انػػداخت  حکػػم
كگریه کرد شدید تر از گریه قبلی ، سپس به منزلش رفت كمشغوؿ عبادت شد كاینگونه زیست تا فوت  
کرد ، این جواف هرگاه بػه یػاد آف زف مػی افتػاد از ركی مهػر كشػفقت بػرایش گریػه میکػرد ، شػنیدی ای 

فر شػػػنیدی کػػػه کسػػػانی بودنػػػد کػػػه دنیػػػا آهنػػػا را فریػػػب نػػػداد ، كزف نتوانسػػػت بػػػا زیبػػػایی خػػػود آهنػػػا را نبسػػػ
 [منحرؼ کند ، كآف زف نیز به پند كنصیحت گوش کرد كاز کالـ ا سود برد.
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داستبٙ صیجبیی صٙ ی٠ٌ ربدٝ ضذٟ ثٞد ٝض١ٞشش ١شُض ثب اٝ ١٘جستش ٛ٘ی ضنذ ، اٗنب   

 سٝصی!!!..

یخ نبیػل العوضػی حکایػت میکنػد کػه: یکػی از خػواهراف دعػوتگر میگویػد:دریکی از ؾبػالس ، نیػازی ش
 برای امت اسالمی پیش آمد.....

كمن هم زناف  را برای صبا آكری صدقات خواندـ ، هریک از زناف آنچه که از كغّبه باخود داشت را 
گرنبندی گراف هبا را از گردف خػود در آكرد آكرد ، تا اینکه زنی پیشم آمد ، درحالی که گریه می کرد ،  

 كبه زف دعوتگر داد ، كگفت: جز این ، مالی نداـر آف را از من بگّب كدر راه ا صدقه بده! 

 دعوتگر به اكگفت: جز این چیزی دیگری نداری؟

گػرفتم   ایػن را داـر كدر راه ا مػی خبشػم ، داعیػه مػی گویػد: گردنبنػد راگفػت: نػه ! بػه ا قسػم! فقػط 
كآف را بػػػه مغػػػازه جػػػواهر فػػػركش بػػػردـ ، تػػػا پػػػولش را بگػػػّـب كدرمیػػػاف نیازمنػػػداف پخػػػش کػػػنم ، مغػػػازه دار  
گردنبند را دانػه دانػه کػرد تػا آنػرا كزف کنػد ، كپػولش را حسػاب کنػد ، ناگهػاف در یکػی از دانػه هػا كرقػه  

 کاغذی دید . كرقه را باز کردًن ، که دیدـ در آف طلسم كسحر است.

انه آف زف مبی دانست که در گردنش سحر است ، داعیه مػی گویػد: از نػوع سػحر فهمیػدـ کػه كمتأسف
این زف را سحر کرده اند ، تػا میػاف اك كنبسػرش جػدایی بیندازنػد ، مػی گویػد: كرقػه را بػردـ كسػحرش را 

 باذف ا باطل کردـ ، كآیاتی از قرآف برآف خواندـ. كسپس اف را از بْب بردـ .

 كزی نباف زف را در ؾبلسی دیگر دیدـ.بعد از چند ر 

 نشستیم كداستاف گردنبند را برایش تعریف کردـ ، ناگهاف زف )صاحب گردنبند( زد زیر گریه.......

 گفتم چرا گریه میکنی؟ چه شده؟
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گفت: مدت بیش از ده ساؿ است که نبسـر حتی یک بار هم نزدیکم نشده ، هر بار کػه خواسػت 
ای عجیب اـز دكر میشد ، نه اكدلیلش را میدانست كنه من!!! اما چند ركز با من نزدیکی کند بگونه 

 پیش برای اكلْب بار بعد از این ده ساؿ پیشم آمد .

 مبی دانستم چه شده! كاز این سحر هم خرب نداشتم تا اینکه االف براًن خرب دادی! 

 ده بود.سبحاف ا| ا متعاؿ قباتش داد به سبب صدقه ای که در راه ا دا

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 ثِیش ضتش ٗٚ سا ، تب ث٠ یبد ٗٚ ثی اكتی؟!

عیػػاش بػػن ابػػی ربیعػػه ؛ اك مسػػلماف شػػد كلػػی هنػػوز اسػػالمش سسػػت كضػػعیف بػػود ، كقػػت هجػػرت فػػرا 
رسید ، كدكست صػمیمی اك کسػی نبػود جػز عمػر پسػر خطػاب ، اك نبػرای عمػر هجػرت مبػود ، دربػْب 

فرستاد که به اك بگوید: مادرت خواهد مرد ، چوف قسم خورده راه مادرش شخصی را به دنباؿ عیاش 
اك نبچنػاف در آفتػاب خواهػد ایسػتاد كخػودش را لبواهػد « نه در سػایه بػا ایسػتد كنػه ضبػاـ کنػد:»است 

 شست تا به نزدش بازگردی.

 -عمػر بػه اكگفػت: –عیاش به خود لرزید، اك می خواهد نزد مادرش باز گردد ، عمر اكرا دلػداری داد 
ای عیػػاش! اگػػر امػػركز در آفتػػاب بایسػػتد ، فػػردا در سػػایه خواهػػد ایسػػتاد كاگػػر امػػركز ضبػػاـ نکنػػد ، فػػردا 
بدنش پر از شپش شده كضباـ خواهد کػرد ، یعنػی: تػو چػرا نگػرانش هسػتی؟ پػس از دك ركز از شػدت  
د کثیفػػی خػػودش را بػػد بػػو كچػػرکْب خواهػػد یافػػت كضبػػاـ خواهػػد کػػرد. اگػػر گرمػػای خورشػػید را ربمػػل کنػػ

خسػػته میشػػود كبػػه سػػایه مػػی ركد ، سػػیدنا عمػػر مػػی گویػػد: ای عیػػاش! اگػػر بػػاز گػػردی بػػه فتنػػه خػػواهی 
 افتاد.
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عیاش گفت: باید باز گردـ ، كقتی سیدنا عمر دریافػت کػه اصػرار هػیب فایػده ی نػدارد كعیػاش مصػمم 
ه بػود ، است که باز گردد دست به کار عجیبی زد ، ازشػَبش پیػاده شػد ، عیػاش شػَبی نداشػت كپیػاد

حػػاؿ کػػه میخػػواهی بػػازگردی باشػػَب مػػن بػػاز گػػرد ، شػػاید کػػه تػػورا بػػه یػػاد مػػن بینػػدازد كگفػػت ای عیػػاش! 
 كركزی از ركزها به نزد من باز گردی.

عیاش شَب را گرفت ، كنػزد خػانواده اش بازگشػت ، اك مػورد ازار كضػرب شػتم قػرار گرفػت كنزدیػک بػود  
یاد بودی نػزد اك مانػد ، هرگػاه کػه آف را میدیػد ايبػاف ك  که به فتنه بیفتد كشَب عمر پسر خطاب بساف

 .ٕٕدین را به خاطر می آكرد ، اك به لطف دكستش عمر به اسالـ بازگشت.|کالـ من القلب
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 داستبٙ سٔ٘بٙ كبسسی ٝضشٗیذٙ اٝ اص خٞاستِبسی ثخبطش سٚ ٝسبٓص!

بػودردا زكد ازدكاج کػرد امػا سػلماف در ایػن امػر تػأخّب سلماف فارسی با ابودردا پیوندبرادری بسته بػود ، ا
 مبود.

بػػه دنبػػاؿ ايبػػاف مػػی گشػػت ، بنػػابرین سػػلماف دیػػر تػػر از ابػػودردا  سػػلماف درجسػػتجوی حقیقػػت در زمػػْب
ازدكاج کرد.هنگامیکػػػػه سػػػػلماف تصػػػػمیم بػػػػه ازدكاج گرفػػػػت كازمیػػػػاف قبائػػػػل عركسػػػػی بػػػػرای خػػػػود برگزیػػػػد ، 

ت كاز رفػػًب بػرای خواسػػتگاری آف دخػَب خجالػػت کشػػید.اك احسػاس کػػرد کػه سػػن كسػالش کمػػی باالسػ
احساس کرد برای چنْب کارهایی دیگػر پّبشػده اسػت ، امػا چػه بایػد کنػد؟ اك ابػودردا را نػزد پػدر دخػَب 

مػن دخػَـب را بػه ازدكاج سػلماف در مبػی »فرستاد.ابودردا رفت كپدر عركس سخنی بسیار عجیب گفت:
 «.تورا برای ازدكاج با دخَـب میخواهمآكـر چوف از اكخوشم مبی آید ، اما 
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ابودردا نپذیرفت كگفت: من ركی خواستگاری دكستم ، خواستگاری مبی کػنم. مردگفػت: هرگػز اكرا بػه 
سلماف مبی دهم ! میخواهم ازدكاج دخَـب با تو شود ، نزد سلماف برك كبه اك بگو ، ابودردا نپذیرفت ، 

ف بػركی چػػوف تػورا بػػرای دخػَـب میخػػواهم ، اك درحالیکػػه مػرد بػػه اكگفػت: تػػرا قسػم میػػدهم کػه نػػزد سػػلما
نزدیػػػک بػػػود دیوانػػػه شػػػود نػػػزد بػػػرادرش بازگشػػػت كقتیکػػػه سػػػلماف اكرا دیػػػد ، كگفػػػت: تػػػورا چػػػه شػػػده ای 
ابودردا؟! چه کردی؟! اك سکوت کرد ، سلماف اصرار كرزید  ؛ گفت: پدرش به مػن گفػت: سػلماف را 

لبخنػدی زد كگفػػت: میػدانی ای ابػػودردا؟! اهی بػػه اك کػرد مبػی خػواهم بلکػػه تػورا میخػواهم ، سػػلماف نگػ
 عىلىػى ًإٍخوىاننػا ًغػل   مِّػنٍ  صيديكرًًهم ًب  مىا كىنػىزىٍعنىامثاؿ من كتو مثل این فرمایش پركردگار است که میفرمایدی

 .ْٕ{ اغبجر/ِمتىقىابًًلْبى  سيريرو 

 بر زبتها رك به ركی هم نشسته اند. یعنی: کینه ی را که درسینه های آناف است ، بّبكف کنیم برادرانه

به اك گفت: امید كاـر که من كتو از ایػن گونػه باشػیم ، از اك خواسػتگاری کػن ای ابػودردا! چػرا کػه تػو 
 .َٗبرادـر هستی كتو پاره ی تن منی!.|کالـ من القلب
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ف مػی داد ، عکرمػه نیػز عکرمه بن ابوجهل ركز جنگ یرموک زطبی شد .برادر مسلمانش درکنػارش جػا
در حاؿ جاف دادف بود ، هردك تشنه بودند. ساقی نزد عکرمه می آید تا به اك آب بدهد ، عکرمه به 
اك مػػػی گویػػػد:تاكقتی بػػػرادـر ننوشػػػد ، مػػػن نیػػػز مبػػػی نوشػػػم اك نػػػزد بػػػرادرش مػػػی ركد ، اك نیػػػز مػػػی گویػػػد: 

این یکی به آف یکی مػی ركد تػا ایػن  تاعکرمه ننوشد من مبی نوشم ، ساقی نبچناف  درمیاف زطبیاف از 
کػػه میػػاف ده نفرشػػاف مػػی گػػردد كنبػػه ی اهنػػا نیازمنػػد جرعػػه ی آب هسػػتند ، شػػاید کػػه زنػػدگی شػػاف را 
قبات دهد ، كلی هریک از آناف می گوید: تا برادـر ننوشد من نیػز مبػی نوشػم تػا ایػن کػه آب میػاف ده 
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ك را شهیدی در راه ا یافت.|کالـ من ، سپس نزد عکرمه بازگشت ، اما انفر دست بدست گردید 
 .ُٗالقلب

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 ٗحجت ػ٘شثٚ خطبة ث٠ ١٘سشش

یکػػی از اصػػحاب از دسػػت نبسػػرش بسػػیار ناراحػػت مػػی شػػد ، چػػوف نبیشػػه صػػدایش بلنػػد بػػود كفریػػاد 
میزد كنباف طور که می دانید برخی از زنػاف حنجػره ی پػر سػد ك صػدایی دارنػد.این صػحابی از شػدت 

احتی نزد عمر رضی ا عنه رفت ، خواست در را بکوبد ، امػا صػدای نبسػر عمػر پسػر خطػاب را نار 
شنید که بر عمر بلند شده است كبه خیابػاف مػی رسػد ، پػس نػا امیػد شػد كبازگشػت ، درنبػاف اثنػا کػه 
قصػػػػػػد بازگشػػػػػػت را داشػػػػػػت ، عمػػػػػػر در را گشػػػػػػود ، كبػػػػػػه اك گفػػػػػػت: گػػػػػػویی نػػػػػػزد مػػػػػػن آمػػػػػػده بػػػػػػودی؟! 

دـ که از صدای بلند نبسـر نزد تو شکایت کػنم كلػی تػورا نیػز مثػل خػود یػافتم. اکنػوف مردگفت:بله،آم
اك مػػرا ربمػػل کػػرده اسػػت ، لباسػػم را شسػػته ، رخػػت »بػػه پاسػػخ ك عاطفػػه ی عمػػر بنگػػر کػػه مػػی گویػػد: 

نبػه ی ایػن کارهػا « خواب را نبوار کرده ، فرزندامن را تربیت کرده كخانه اـ را پاگیزه كنظافت کرده است
را بدكف اینکه ا به اكفرماف دهد اقباـ میدهد كداك طلبانه بداف می پردازد ، نبه ی اینها را ربمل کرده 

 .ٕٗاست ، حاؿ من بلندی صدایش را ربمل نکنم؟! |کالـ من القلب

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 ! آیب ٛ٘ی خٞا١ی اصدٝاد ًٜی؟!ملسو هیلع هللا یلص ای سسّٞ اهلل

هبػػه ، زنػػی از اصػػحاب نػػزد پیػػامرب صػػلی ا علیػػه كسػػلم آمػػده بػػه اك مػػی  یػػک سػػاؿ پػػس از كفػػات خد
گوید: ای رسوؿ ا! آیا مبػی خػواهی ازدكاج کنػی؟! مسػؤلیت هفػت فرزنػد كدعػوت عظیمػی را بػردكش 

 داری باید ازدكاج کنی.
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 رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم به گریه می افتد كمی گوید: آیا پس از خدهبه کسی هم است؟!

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 ...پبدضب١ی سٕٝ سا ثشایت ٗیذ١ٖ غشف دیٜت سا تشى ًٚ!.

صحابی بزرگوار عبدا بن حذافه ، داسػتاف جالػب اكرا خبوانیػد| اك بػا سػپاهیاف اسػالـ بػرای جنػگ بػا 
ركمیػػاف رهسػػپار شػػد . اكبػػه نبػػراه عػػده زیػػادی کػػه درصػػحنه ی نػػربد نبػػراه اك بودنػػد ؛ بػػه اسػػارت گرفتػػه 

 جنگ در زماف سیدنا عمر رضی ا عنه بود.شدند.این 

نػزد پادشػاه رـك  -حػدكدان صػد نفػر یػا بیشػَب بودنػد-عبدا ؛  این صحابی بزرگػوار نبػراه بػا گػركهش کػه
برده شدند.پادشاه رـك ایستاد كاز آناف پرسید: آیا میاف مشا کسی است که شخصػا رسػوؿ ا را دیػده 

عبػدا بػن  وؿ ا را دیػده اسػت عبػدا بػن حذافػه اسػت .باشد؟!  گفتند تنها شخصی است کػه رسػ
حذافه در برابر پادشاه رـك ایستاد. پادشاه می خواهد كی را با دنیا بفریبػد كبػا اك مػذاکره کػرد كگفػت: 
من میخواهم تورا در پادشاهی شریک خود گردامن به شرط اینکه دینت را رها کنی! عبػدا بػن حذافػه  

ی دنیػػا را بػػه مػػن بػػدهی دیػػنم را تػػرک لبػػواهم کػػرد ، پادشػػاه گفػػت: تػػورا شػػکنجه  گفػػت: نػػه ، اگػػر نبػػه
بػور میکننػد كلػی اك تکػاف خواهم مبود كمورد اصابت نیزه قرار خواهی گرفت.نیزه هػا كتّبهػا از کنػارش ع

 مبی خورد.

پادشػػاه رـك از پایػػداری كاسػػتقامت ایػػن مػػرد شػػگفت زده شػػد كاز ركش دیگػػری بػػرای شػػکنجه اسػػتفاده  
کػػرد. اكگفػػت: اتشػػی را ركشػػن کنیػػد كدیػػگ بزرگػػی را پػػر از ركغػػن مباییػػد. ركغػػن بػػه جػػوش امػػد ، سػػپس 
دستور داد: دك نفر را در برابػر دیػدگاف عبػدا بػن حذافػه بیاكریػد كدر دیػگ بیندازنػد. بػه اكگفتنػد: آیػا 

ّب آكر دیػد سػر دینت را رها می کنی یانه؟! اك گفت: نه! پادشاه گفت: نباف بالیی که سر آف دك اسػ
اك هػػػم بیاكریػػػد.اكرا گرفتنػػػد كدر برابػػػر آتػػػش آكردنػػػد كامػػػاده شػػػدند تػػػا اك را در دیػػػگ بیندازنػػػد ، در آف 
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هنگاـ عبػدا بػن حذافػه گریسػت ، آنػاف خوشػهاؿ شػدند كبالفاصػله نػزد پادشػاه بازگشػتند كگفتنػد: اك  
ی بینم که گریه کردی.به دیػن مػن گریه كزاری کرد.پادشاه گفت: اك را نزد من بیاكرید. به كی گفت: م

بیا كآیینت را رها کن. گفت: نه به ا قسم! پادشاه تعجب کرد كاز اك پرسید: پس چرا گریه کردی؟!  
گفت: به خاطر این که فقط یک جاف داـر که در راه ا گرفته خواهد شد كاز سر ؿببت به ا آرزك 

یکػػػػی پػػػػس از دیگػػػػری در راه ا از بػػػػدمن خػػػػارج  داـر کػػػػه بػػػػه انػػػػدازه موهػػػػای بػػػػدمن جػػػػاف میداشػػػػتم کػػػػه
 .َُْمیشد.|کالـ من القلب صفحه

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

ُٖٝٔٞٛ سا ثجشد تنب  ا٢ٓب! ٗٚ سا دسٗوبثْ ًبكشی هشاس دٟ ٠ً ضٌٖ٘ سا پبسٟ ًشدٟ ُٞش 

 دس هیبٗت.......

بػدا بػن جحػش در ركز احػد ع، سیدنا عبدا بن جحش یکػی از یػاراف پیػامرب صػلی ا علیػه كسػلم 
به عبدا گفت: من دعا میکنم كتو آمْب می گػویی سػپس تػو دعػا کػن كمػن آمػْب مػی  كسعد بن معاذ 

 گوًن.

عبدا بن جحش ایستاد كسعد بن معاذ دست بػه دعػا بػرد كگفػت: پركردگػارا! مػن از تػو میخػواهم کػه 
مػػػن جبنگػػػد ، سػػػپس مػػػن اك را  فػػػردا مػػػردی نّبكمنػػػد از کفػػػار را نصػػػیبم بگردانػػػی کػػػه بػػػا اك جبػػػنگم كاك بػػػا

 بکشم ، این دعای سعد بن معاذ بود كعبدا آمْب گفت.

حاؿ نوبت عبدا است ، عبدا گفت: بار اؽبا! من از تو می خواهم که فردا مردی نّبكمند از کفار 
م  را نصیبم کنی که با اك جبنگم ك اك با من جبنگد كمن اك را بکشم سپس مردی نّبكمنػد دیگػری نصػیب

کنػػی کػػه بػػا مػػن جبنگػػد كاك بػػا مػػن جبنگػػد كمػػرا بکشػػد ، شػػکمم را پػػاره کنػػد ، گوشػػم را بػػربد كبنػػی اـ را 
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قطا کند ، كركزقیامت با نبْب قیافه در برابرت)ا( حاضر شـو كتو به من بگویی ای عبدا! چرا این  
 گونه شده ای؟! كمن بگوًن: به خاطر تو ای ا كتو بگویی راست گفتی!.

بن معاذ می گوید:من در طوؿ مدف چشم از اك برنداشػتم تػا ببیػنم چػه اتفػاقی بػرایش مػی افتػد ،  سعد
پػػػػس از اسبػػػػاـ جنػػػػگ اك را یػػػػافتم کػػػػه شػػػػکمش پػػػػاره شػػػػده گوشػػػػش بریػػػػده كبینػػػػی اش قطػػػػا شػػػػده بػػػػود ، 

د کػػػه آنػػػاف را بػػػه قتػػػل رسػػػانیده بػػػود. رسػػػوؿ ا صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم درکنارجسػػػد دك نفػػػر از کفػػػار بػػػو 
 «اك ا را باكر مبود تا پركردگار نیز اك را تصدیق کرد.»ود:فرم

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 تشى سسّٞ اهلل غٔی اهلل ػٔی٠ ٝسٖٔ خب٠ٛ اش سا...

پیامرب صلی ا علیه كسلم در آخػر شػب خانػه اش را تػرک مػی گویػد: تػا هػیب یػک از کفػار متوجػه اك 
ركد ، آقبا که ابوبکر می گوید: اك زمانی به خانه نشوند ، سپس درنیمه ی ركز به خانه ی ابوبکر می 

ی ما آمد ، که ما عادت كانتظار آمدنش را نداشتیم.می خواهد قریش را گمراه کند. با ابوبکر درمیاف 
علػی رغػم ایػن کػه مدینػه در -می گذارد.آف  دك از درپشتی خانه بّبكف می ركنػد ، سػپس راه جنػوب را

تػػا مشػػرکانی کػه مسػػّب مشػػاؿ بػه ظبػػت مدینػػه را پػاک سػػازی مػػی  درپػػیش مػػی گّبنػد.  -ظبػت مشػػاؿ اسػت
کننػػد. آنػػاف را نیابنػػد ، سػػپس خبػػاطر احتیػػاط كاسػػتتار سػػه ركز در غػػار ثػػور درنػػگ کردنػػد كعبػػدا بػػن 
ابوبکر اخبار قریش را برایشاف می اكرد كاظباء دخَب ابوبکر غػذا كآب مػی آكرد ،چوپػاف ابػوبکر عبػدا 

تا هر ركز با گوسفندانش در مسّبی که اظباء می پیماید عبور کند. درست مثل بن فهّبه را می فرستد 
 اینکه گوسفنداف را می چراند ، پس کسی به اك مشکوک مبی شود.
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مشرکاف به جلو غار می رسند كابوبکر به رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم می گویػد: اگػر یکػی از انػاف 
سوؿ ا صلی ا علیه كسلم در پاسخ به اك میفرماید:)نظرت زیر پایش را نگاه کند ما را می بیند ، ر 

 در باره ی دك نفر که سومْب آناف ا است! چیست؟! اندكهگْب نباش! ا با ماست(.

 ظبٖٓ تخت ٝ تبد سیختٚ كشٝ ٝ ٗظٕٔٞ دػبی

 مػاـا بػر اك های شػکنجه ك آزار ك گرفػت بػاال قػرآف بػودف ـبلػوؽ ادعػای در مػأموف تأکیػد کػه هنگػامی
 اماـ شبی باالخره برد، سر به زنداف در سختی با را زیادی زماف اضبد اماـ یافت شدت حنبل بن اضبد
(  مػأموف)  فػاجر ایػن تػو صػرب ك حلم! اؽبی: » گفت ك دكخت چشم آظباف به ك نشست زانوانش بر
 .میپردازد تو دكستاف ك أكلیاء قتل ك شکنجه به که کرده مغركر چناف را

 . «ده نشامباف را ٱهبتش پس توست غّبـبلوؽ کالـ قرآف این!  پركدرگارا

 . ميرد مأموف که برآمد فریاد صبح شركع از قبل شب نباف

 در اشػک! ؟ کنػد بلنػد آظبػاف سػوی بػه دسػت ك بنشػیند زانو بر که هست کسی آیا!  مسلماناف ای
 کػه کسػی! ؟ خبوانػد اضبػد امػاـ دعػای نبػاف بػا را متعػاؿ ا ك بنگرد آظباف به ك بندد حلقه چشمانش

 جایی تا کرده مغركر را نبراهانش ك(  أسد بشار)  فاجر کافر این صربت ك حلم!  پركردگارا: »بگوید
 . «اند آكرده ركی دفاع بی مردـ کشتار ك ؿباصره ك ظلم به که

 بر حاکماف این کفر ك طغیاف ك ظلم اینکه حاؿ ك کرد دعا چنْب ك نامید فاجر را مأموف اضبد، اماـ
 !!!؟ هست کسی است معلـو ك آشکار ما

 ك اسػػت گریػػاف چشػػماف بػػا ك زده زانػػو خاضػػعانه، ك خالصػػانه دعاهػػای نیازمنػػد بسػػیار مػػا امػػت اکنػػوف
 .است مستجاب ك صاحل دعای مؤمناف ی اسلحه اكلْب چراکه نربد، امکانات ك قدرسبند نّبكی سپس
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 این ظلم ك طغیاف ك شرٌ  از را ما ك گرداف افنصیبم را اضبد اماـ دعای نبچوف مستجاب دعاهای اؽبا
 [النهایة ك البدایة کتاب] . ده قبات کافر ك فاجر ك ظامل حاکماف

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 رذیذ ١بی سشصٗیٚ كتح صٗبٙ دس ٗسٔ٘بٛبٙ سكتبس

 غػّب آف سػاکناف درصػد َٖ درحالیکػه کردنػد حکومػت هندكسػتاف بػر سػاؿ هػزار به نزدیک مسلماناف
 :ندبود مسلماف

 را دیگػر ادیػاف عبػادات ك حقػوؽ ك کردنػد حکمرانی هندقاره  شبه در ساؿ هزار به نزدیک مسلماناف
 تاکیػػد موٌرخػػاف ی نبػػه چنانکػػه. برداشػػتند دیگػػر ادیػػاف مظلػػـو پػػّبكاف دكش از را سػػتم ك مبودنػػد رعایػػت
 .نگردید اسالـ پذیرش به كادار هیچکس ك نشد منتشر قدرت ك زكر به اسالـ که دارند

 هػا قبطی منزلػت ك جایگػاه مػدت ایػن در ك کردنػد حکومت مصر در ساؿ ََُْ از بیش مسلماناف
 :مبودند حفظ را

 کرد،حکومػت فػتح را مصر عاص بن عمرك ناـ به ا رسوؿ اصحاب از یکی که زمانی از مسلماناف
 ك سػػتم از را آنػػاف مبودنػػد، حفػػظ را سػػاکنانش مقٌدسػػات ك آیػػْب اینکػػه بػػر عػػالكه ك داشػػتند؛ رادردسػػت
 یکی شاف دین هرچند - دیدند می آهنا سوی از باركمیاف مذهب در اختالؼ سبب به که ای شکنجه

 امػػػركزه شػػػدند؛ آزاد شػػػاف عبػػػادات ك دیػػػن بػػه عمػػػل در زمػػػاف آف از هػػػا قبطی ك... دادنػػػد قبػػػات - بػػود
 . رسد می نفر میلیوف ٓ از بیش به مصر در آهنا تعداد

 :کردند متحکو  براندلس قرفٖمسلماناف
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 کردنػػد؛ حکومػػت( اسػػپانیا) انػػدلس در سػػاؿ ُٖٕ معػػادؿ ـُِْٗ سػػاؿ تػػا ُُٕ سػػاؿ از مسػػلماناف
 حقوقشػاف بلکػه نشػد، اسػالـ دین پذیرش به كادار مسیحی یک حٌتی ك بود جهاف سبٌدف_مرکز اندلس
 از پیش که را ستمی مسلماناف ك گرفت ركنق دكلت ی سایه در مراکزشاف ك ذبارت ك گردید رعایت
 .است حقایق این از سرشار تاریخ بردند؛ بْب از بود شده ربمیل یهودیاف بر اندلس فتح

 ك مظاهر از که مواردی ی نبه تنها نه شدند، پّبكز اسپانیا مسلماناف بر كفرناندز ایزابال که زمانی اما
 شػد دایػر کسػانی ۀشػکنج بػرای عقایػد_تفتػیش ؿبػاکم بلکػه شػد فبنػوع شػد مػی ؿبسوب اسالـ احکاـ
 . است نکشیده آف از دست ك مانده باقی اسالـ بر - ـبفیانه صورت به هرچند - شد می ثابت که

 مسػلماناف، اخػراج بػا نبزماف که است توٌجه جالب اٌما شدند، اخراج ك رانده دیارشاف از مسلماناف ك
 امن ؿبٌلی آقبا در ك آمدند اسالمی های سرزمْب به مسلماناف نبراه ك شدند رانده آقبا از هم یهودیاف

 !یافتند ای شرافتمندانه زندگی ك

 :شد آقبا كارد لشکر ك جنگ بدكف اسالـ که مسلماناف سرزمْب ترین بزرگ

 بػػه آف سػاکناف کػه توضػػیح ایػن بػا اسػػت؛ کشػور یػک در مسػػلماناف اجتمػاع تػرین بزرگ دارای انػدكنزی
 بػر اسػالـ. باشػد مػی درصػد ٕٖ مسػلماناف سػهم میػاف ایػن از کػه رسػد مػی نفر میلیوف َِٓ از بیش
 بػه مسػلماناف از لشػکر یػک حتٌػی ك شػد انػدكنزی كارد هجػری ٔ قػرف در مسػلماف تاجراف_اخالؽ اثر
 رنػگ انگلػیس، آف از پػس ك هلنػد سػپس ك پرتقػاؿ اسػتعماری لشػکرهای رسػیدف زمػاف تا ك نرفت آقبا
 .بود ندیده خود به خوف
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 اٗبٕ آجبٛی ٝپضضي

 کػػه حػػالی در آمػػد پیشػػش معاعبػػه بػػرای پزشػػکاف از یکػػی بػػود مػػریض البػػانی امػػاـ کػػه حػػالی در یركز 
 .کن دعا براًن شیخ ای گفت بركد استخو  ك داد دكا شیخ به اینکه از بعد ك نداشت ریش پزشک

  كعػرب كمواقػف دركس: انػظػػر.کنػد زیبایػت مبػوده زیبػا آف بػا را مػرداف آنچػه بػه ا: گفػت ا رضبػه شیخ
ٗٔ. 
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 ر٢بد؛ ٗیذاٙ ٝ ػٔی٢ٖ تؼبٓی ا٠ّٔٓ سضٞاٙ غحبث٠

 قضػي مػن فمنهم علیه الٌله ماعاهدكا صدقوا رجاؿ اؼبؤمنْب منی:فرمایند مي پاکش کالـ در متعاؿ ا
 {.تبدیال بٌدلوا ما ك ینتظر من منهم ك كببه

 بعضػػي ایسػػتادند، صػػادقانه بسػػتندا  بػػا کػػه عهػػدم سػػر بػػر کػػه هسػػتند مػػرداين مومنػػاف میػػاف در:ترصبػػه
 ك انتظارنػد در دیگػر بعضػي ك[  نوشػیدند شػهادت شػربت اك راه در ك.] بردنػد آخػر بػه را خػود پیماف
 .اند نداده راه خود پیماف ك عهد در تبدیلي ك تغیّب هرگز

  گػوًنب.. زکػات مػانعْب ك مرتػدین بػا جهػاد ك صػدیق ابػوبکر  از کػنم شػركع که از کنم شركع کجا از
 كلیػػد بػػن خالػػد از یػػا ك مرتضػػي علػػي یػػا النػػورین ذم عثمػػاف یػػا...  اؼبقػػدس بیػػت فػػتح ك فػػاركؽ عمػػر یػػا

 علػیهم ا رضػواف.. قسػطنطنیه فتح ك معاكیه امّب اؼبؤمنْب خاؿ از یا يبامه جنگ ك اؼبسلوؿ الٌله سیف
 أصبعْب،
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 بػر ك بگّبیػد جػٌدم را گجنػ کػه آكرد مػي بػر فریػاد کػه ػٜن٠  آّٔن٠  سضی خطبة ثٚ صیذ از یا ك
 راه ایػن در یػا ك نکشػم را مسػیلمه کػه زماين تا بعد به غبظه این از قسم ا  مردـ، ام. بتازید دمشناف
 .میشـو حاضرجل جالله  الٌله پیش دلیل با که است كقت آف کرد لبواهم صحبت هرگز نشـو کشته

 : کند مي بخطا را قومش که هنگامي ػ٠ٜ ا٠ّٔٓ سضی ٗبٓي ثٚ ءثشا از یا

 بعػد بػه امػركز از بپركرانػد سػر در را مدینػه بػه برگشػًب فکػر ندارد حق مشا از کس هیب انصار گركه ام
 .هبشت سپس ك است یگانه خدام است آنچه ندارد كجود مشا برام ام مدینه

 کنػدف مشػغوؿ ك افتػد زمػْب بػر اسػالـ پػرچم گػذارد مبػي کػه بگوًن عنه تؼبٓی ا٠ّٔٓ سضی حبثت از یا
 اسػتوار ك ثابػت میلهػام ماننػد ك ركد مػي چالػه در صػاؽ نصػف تػا ك شػود، مػي خػویش برام ام لهچا
 مػي شػهید ك افتػد مي زمْب به اینکه تا کند مي دفاع قومش پرچم از ك شود مي میخکوب جایش در
 .شود

 ..بگوًن عنه تؼبٓی ا٠ّٔٓ سضی اٛػبسی ایٞة اثٞ سربازاف ك مبارزاف از یکي از بگذار

 کػه اسػت مشػهور حػٍب گذرانػد مبػارزه ك جهاد راه در را اش زندگي سباـ عنه تعايل الٌله رضي ایوب ابو
 کػه نبػوده ام غػزكه هػیب عنػه اللٌػه رضػي معاكیػه امػّب زمػاف تػا سػلم ك علیه الٌله صلي الٌله رسوؿ زماف از
 داشػت عمػر سػاؿ هشػتاد حػدكد کػه كجػودم بػا. باشػد نداشػته شرکت آف در عنه الٌله رضي ایوب ابو
 جػاف بػه جػاف راه نبػْب در ایػوب ابػو اینکػه تػا. نشػد اسػالـ لشػکر بػه پیوسػتنش از اك مػانا امػر ایػن اما

 اسػػبهام پشػػت بػػر جػػز کػػه حػػايل در اك زیػػرا بػػاد انصػػارم ایػػوب ابػػو بػػر ا رضبػػت.  مبػػود تسػػلیم آفػػرین
 .نکرد انتخاب دیگر راهي کند، تسلیم حق به جافا  راه در جنگي

 .ػ٢ٜ٘ب ا٠ّٔٓ سضی ٝهبظ اثی ثٚ سؼذ ٝ رحص ثٚ ٠ّٔػجذآ از یا
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 من با عنه الٌله رضي جحش بن عبدا احد جنگ كقت: گوید مي عنه الٌله رضي كقاص ايب بن سعد
 ك رفتػیم ام گوشػه بػه تػا دك هر ما. بله: گفتم کنیم؟ دعا هم با موافقي آیا: گفت من به ك خورد بر

 مػن جلػوم در را جنگجػو مػردم شػدـ ركبػرك دمشػن بػا کػه اميهنگػ!  پركردگػارا کػه بػود ایػن مػن دعام
 اك از دارد آنچػه ك بکشم را اك ك شـو غالب اك بر من بعد ك من با اك ك کنم مبارزه اك با تا بده قرار

 .گفت مي آمْب دعاًن بر عبدالٌله ك بگّـب غنیمت

 بده قرار من مقابل در را وجنگج مردم!   باراؽبا. کرد دعا چنْب عنه الٌله رضي جحش بن عبدالٌله ك
 كقٍب مباید، قطا را اـ بیِب ك گوش ك بگّبد مرا سپس جبنگد، من با اك ك جبنگم اك با تو خاطر به من
 ؟ شده بریده ات بیِب ك گوش چرا که بپرسي من از تو ك شـو حاضر تو بارگاه در قیامت فردام من

 بػن سػعد حضرت. گفٍب راست بگویي تو ك اند شده قطا تو رسوؿ ك تو خاطر به: بگوًن جواب در
 :گوید مي عنه تعايل ا رضي كقاص ايب

 ك شػػده کشػػته کػػه دیػػدـ ركز پایػػاف در را اك زیػػرا بػػود هبػػَب مػػن دعػػام از عنػػه اللٌػػه رضػػي عبداللٌػػه دعػػام
 عبداللٌػه دعػام خداكنػد. بودنػد کػرده آكیزاف درخٍب به لبي با را آهنا ك بود شده قطا اش بیِب ك گوش
 :عنهما تعايل الٌله رضي. خبشید شهادت م درجه اك به ك کرد قبوؿ را حشج بن

. اسػػت عنػػه تعػػايل اللٌػػه رضػػي السػػهمي حذافػػه بػػن عبداللٌػػه نػػاـ بػػه صػػحابه از مػػردم داسػػتاف ایػػن قهرمػػاف
 اشک بردند دیگ طرؼ به را ایشاف که زماين. گرفتند اسّب رـك پادشاه قیصر لشکریاف را ایشاف كقٍب
 بردنػد، پادشػاه پیش به دكباره کند مي گریه عبدالٌله که دادند خرب پادشاه به شد ارمج چشمایش از

 ؟ کردم مي گریه حاال نبْب چه برام گفت پادشاه
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 دیػگ در اکنػوف کػردـ خیاؿ که بود این برام اـ گریه: گفتند عنه تعايل الٌله رضي حذافه بن عبدالٌله 
 ك داشػتم مي جاف بدمن موهام م اندازه به کاش کردـ آرزك ركد مي بدمن از جاف ك شـو مي انداخته

 .انداختم می دیگ در خدا راه در را نبه

 سػه دیػد کػه زمػاين بگػوًن جنٌػت مشػتاقاف از یکػي عنػه تؼنبٓی  ا٠ّٔٓ سضی ر٘ٞح ثٚ ػ٘شٝ از یػا
 شػػوؽ از قلبهایشػػاف ك کننػػد مػػي آمػػاده احػػد جنػػگ بػػرام خػػدا دمشنػػاف بػػا مقابلػػه بػػرام را خػػود پسػػرش
 كيل بػػػػركد، جهػػػاد بػػػه کػػػػه گرفتنػػػد تصػػػمیم هػػػم ایشػػػػاف. تپیػػػد مػػػي خػػػدا رضػػػػام ك شػػػهادت بػػػه رسػػػیدف

 صبلػػه از را ایشػػاف خداكنػػد ك لنگیػػد مػػي پػػایش از ك بػػود مسػػٌِب  پّبمػػرد چػػوف کردنػػد ـبالفػػت پسػػرهایش
 اینکػػه تػػا کردنػػد شػػکایت سػػلم ك علیػػه اللٌػػه صػػلي اللٌػػه رسػػوؿ پػػیش ایشػػاف ك. بػػود داده قػػرار معػػذكرین
 .گذاشتند را اك سلم ك علیه الٌله صلي الٌله رسوؿ از اطاعت به اك پسراف

 سػپس.... گػردد مبػي بػر دكباره گویا که چناف کرد حافظي ا خامبش با لشکر حرکت هنگاـ ایشاف
 آف از بعػد بگػرداف مػن نصػیب را شػهادت!  اؽبػا بػار: گفػت ك کػرد بلند را خود دستهام قبله به ركم
 .افتادند راه به

 کردنػد مػي دفػاع سلم ك علیه الٌله صلي الٌله رسوؿ از پیوسته احد جنگ در پسرانش از یکي ك ایشاف
 هسػتم جنٌػت مشتاؽ من هستم، جٌنت مشتاؽ  من: گفت مي عنه تعايل الٌله رضي صبوح بن عمرك ك
 .شدند شهید دیگرم از پس یکي مبارزه میداف در دك هر اینکه تا

 راضػي اسػالـ شػهدام سبػاـ ك احػد شػهدام سػایر ك نبراهػانش ك صبػوح بػن عمػرك حضرت از متعاؿ ا
 أسػػد الصػحابه، حیػػاه الصػحابه، سبییػز ب االصػػابه الصػفوه، صػػفهبگردانػد منابا: ركشػن را نبػػه قػرب ك بػاد

 :الغابه

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 



 (218)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ٝكبت ػٔ٘ب دس غح٠ٜ ی ر٢بد

 كفػات اسػالمي هػام جنػگ زا یکػي در هسػتند تػابعْب از یکػي ایشػاف کػه علیػه اللٌػه رضبػت قرين اكیس
 بػػّبكف هػػا ارمػػِب بػػا جهػػاد طػػرؼ بػػه قػػرين اكیػػس: فرماینػػد مػػي علیػػه اللٌػػه رضبػػه عسػػاکر ابػػن عالمػػه. مبودنػػد
 زمػاف اكلیػام ك بزرگػاف از علیػه اللٌػه رضبػت اصػم حػاًب نبچنػْب. یافتنػد كفػات راه نبػْب در اینکه تا رفت
، نبینطور عبدا بن مبارک نبػه  یافت كفات راه نبْب در اینکه تا بردند مي بسر جهاد در نبواره خود

عمرش را در صحنه های جهاد سپری کرد ؛ كبه نبْب منواؿ اماـ ابن تیمیه كاماـ ابن قیم كشیخ الَبکی 
البنعلػػی كشػػیخ ابوعبػػدا جػػالؿ الػػدین السػػلفی كشػػیخ قاسػػم كدیگػػر علمػػا در صػػحنه هػػا كمیػػداف جهػػاد 

 .كهجرت شهید شدند
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 ص ػٔ٘ب دس ر٢بد ٝض٢بدتوٛ

 در نبػواره ابومسػلم: فرمایند مي علیه الٌله هرضب کثّب ابن عالمه ،ػٔی٠ ا٠ّٔٓ ٠سح٘ خٞالٛی اثٞٗسٖٔ
 .کردند مي شرکت رـك غزكه در ساله هر ك بردند مي سر به جهاد

 در هکػ بودنػد شػجاع ؾباهػداف ك سػواراف اسػب از یکي ایشاف: ػٔی٠ ا٠ّٔٓ ٠سح٘ اد١ٖ ثٚ اثشا١یٖ
 .درگذشت رـك دریام در ام جزیره در اسالمي هام جنگ از یکي

 حج عاـز دیگر ساؿ ك رفتند مي جهاد به ساؿ یک ایشاف: ػٔی٠ ا٠ّٔٓ ٠سح٘ ٗجبسى ثٚ ػجذا٠ّٔٓ
 اغبػػرمْب عابػػد بػػرام شػػعر قطعػػه چنػػد. بودنػػد طرطػػوس جهػػاد در کػػه هنگػػامي ك. شػػدند مػػي اللٌػػه بیػػت
 .که عبارت از  فرستادند ك نوشتند علیه الٌله رضبت عیاض بن فضیل

  اتصزذىا لُ الحزميه ياعاتذ
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 ذلعة تالعثادي اوک لعلمد

 تذمُعً خذي يخضة کان مه

 ذرخضة تذمائىا فىحُروا

 بػػه را عبػػادت کػػه کػػرد خػػواهي یقػػْب آنگػػاه ببیػػِب، را ؾباهػػداف مػػا اگػػر حػػرمْب گػػذار عبػػادت ام: ترصبػػه
 بػا مػا هػام گػردف امػا کػرد، خواهیػد خػیس تػاف امهػ اشػک بػا را خػویش رخسػار مشػا. ام گرفتػه بازم
 .شد خواهد رنگْب ماف هام خوف

 ك شػػد جػارم چشػمانش از اشػک خوانػد  را اشػػعار ایػن علیػه اللٌػه هرضبػ عیػػاض بػن فضػیل کػه هنگػامي
 .است کرده نصیحت خوب مرا ك گفته درست  علیه الٌله هرضب مبارک ابن که: گفت

 از یکػي آف طػي سػلم ك علیه الٌله صلي پیامرب که حدیثي ربت در لیهع الٌلهرضبه  غزايل اماـ نبچنْب ك
 ك علیػػه اللٌػػه صػػلي پیػػامرب کػػه هنگػػامي: فرماینػػد مػػي کنػػد مػػي تشػػویق جهػػاد در شػػرکت بػػه را اصػػحابش

 دهػد، مبػي جهػاد از عزلػت اجازه عبادت در اك جدیت به توجه با را خود  القدر جلیل اصحاب سلم
 .است شایسته جهاد ترک ماف هام بدم کثرت ك عبادت قلت به توجه با ما برام چگونه پس

 مرزهػام مرزبػاين م كظیفػه مغػرب تػا فجػر از ایشػاف ػٔین٠  آّٔن٠  سح٠٘  ضبرٓی اثٞآحسٚ ضیخ
 هػام جنػگ از یکػي در علیػه اللٌػه رضبػت حنبلػي قدامػه بػن الػدین موفػق. داشػتند عهػده به را اسکندریه
 .شدند زطبي جنگ این در ایشاف راست دست کف که مبودند شرکت کفار با مسلماناف

 اسػالمي مبػارزاف ك جهػادم شػاخص رهػرباف از آّٔن٠  سح٢٘٘ب سٜٞسی اح٘ذ ضیخ ٝ ٗختبس ػ٘ش
 اعبزائػرم عبػدالقادر شػیخ نبچنػْب ك. مبودنػد جهػاد ایتالیػایي اشػغالگر نّبكهػام علیه که هستند لیيب در
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 عهػػػده بػػػر سػػػاؿ چنػػػدین را اعبزائػػػر در فرانسػػػوم اشػػػغالگر نّبكهػػػام علیػػػه جهػػػاد قیػػػادت علیػػػه اللٌػػػه هرضبػػػ
 .داشتند

 سػوداف در انگلػیس اشػغالگر نّبكهػام علیػه را جهػاد ػٔی٠ ا٠ّٔٓ سح٠٘ ٢ٗذی اح٘ذ ٗح٘ذ ضیخ ٝ
 .کردند مي رهربم را

 به را اشغالگراف از يبن آزادم برام جهاد رهربم ػٔی٠ ا٠ّٔٓ سح٠٘ حٌی٘ی ػجذا٠ّٔٓ ضیخ نبچنْب ك
 ك بریتانیػا نّبكهػام قػوام بػا علیػه آّٔن٠  ٠سح٘ سٞٗبٓیبیی ػجذا٠ّٔٓ ٗح٘ذ ضیخ ك. داشػتند عهػده
 فرانسػه نّبكهػام علیػه جهػاد رهػربم ػٔی٠ ا٠ّٔٓ سح٠٘  ضٜویطی ٗػطلی ضیخ ك. جنگیدنػد ایتالیػا
 نّبكهػام بػا سػنگاؿ در ا٠ّٔٓ سح٠٘ تٌشٝسی ػ٘ش ض٢یذ ضیخ ك.  داشػتند عهػده بػه را موریتػاين در

 این به که سازند، برقرار اسالمي حکومت سنگاؿ در که داشتند قصد ك یدندجنگ فرانسوم اشغالگر
 .شدند شهید آخر در ك نشدند موفق کار

 شػهرهام ك مبودنػد جهػاد اعػالف نیجریػه باغیػاف بػا آّٔن٠  سح٠٘ كٞدی ثٚ ػخ٘بٙ ضیخ نبچنػْب ك
 اشػغالگر منّبكهػا ػٔی٠ ا٠ّٔٓ ٠سح٘ ضشیق ا٠ّٔٓ ح٘ی ضیخ ك. شػدند فػتح ایشػاف دسػت بػه زیػادم
 نّبكهػػػام کػػػه اكؿ جهػػػاين جنػػػگ از پػػػس. مبودنػػػد جهػػػاد مػػػايل در آف، هػػػام نشػػػانده دسػػػت ك فرانسػػػه
 اشػغالگر نّبكهػام علیه جهاد برام را مردـ الٌله رضبه نورسي سعید شیخ شدند، استانبوؿ كارد اشغالگر
 .کردند ربریک

 کردند اشغاؿ را سوریه ساحل فرانسه نّبكهام که هنگامي ػٔی٠ ا٠ّٔٓ سح٠٘  هسّبٕ ػضآذیٚ ضیخ
 جهػاد فرانسػه نّبكهػام علیػه ك است كاجب فرانسه علیه جهاد اکنوف که گفتند ك مبودند جهاد اعالف
 آگاه یهود خطرات از را مردـ آقبا در ك مبودند هجرت فلسطْب به میالدم َُِٗ ساؿ در ك. مبودند

 ك اسػػػػلحه ك فركختنػػػػد را آف ك دداشػػػػتن حیفػػػػا م منطقػػػػه در ام خانػػػػه ایشػػػػاف گوینػػػػد مػػػػي ك. سػػػػاختند
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 شػػیخ ك شػػاذيل یعقػػويب شػػریف ؿبمػػد شػػیخ نبچنػػْب ك.  کردنػػد خریػػدارم فلسػػطْب جهػػاد بػػرام مهمػػات
 شػػیخ نبػػراه اللٌػػه رضبهػػم  کیػػواف ؿبمدصػػاحل شػػیخ ك شػػاذيل هػػامشي ؿبمػػد شػػیخ ك شػػاذيل تلمسػػاين ؿبمػػد
 عهػػده بػػه را فرانسػػه نّبكهػػام یػػهعل سػػوریه در جهػػاد قیػػادت کػػه علیػػه اللٌػػه رضبػػه حسػػِب الػػدین بػػدر ؿبمػػد
 .داشتند شرکت داشت

 ػٔی٠ ا٠ّٔٓ سح٠٘ د١ٔٞی ٗحذث ا٠ّٔٓ ٝٓی ضبٟ   انقػاليب بػزرگ متفکػر ك مصػلح هنػد علمػام از

 مهمػي نقػش انگلػیس مکػر ك سػقوط خطر از خود زماف فرمایاف حکم باالخص مسلماناف بیدارم در
 تػػر کامػػل شػػریعٍب نبػػاف شػػرایا سبػػاـ از: نویسػػد مػػي  البالغػػه اللٌػػه حجػػه کتػػاب در ایشػػاف ك. مبودنػػد ایفػػا

 هػػام تاکتیػػک آمػػوزش منظػػور بػػه مرکػػزم ایشػػاف ك. باشػػد داشػػته كجػػود جهػػاد حکػػم آف در کػػه اسػػت
 .بودند کرده دایر خود خاص ركش اساس بر جهادم

 ك نػدداد ادامػه را سػلفش انقػاليب هنضػت ایػن علیػه اللٌػه رضبػت دهلػوم عبدالعزیز موالنا ایشاف از بعد ك
 کػرده سػلب را ملػت مػدين آزادم انگلػیس:اسػت آمده فتوایش در ك مبودند صادر انگلیس علیه فتوایي
 تػا ك مبایػد جنػگ بیگانػه نّبكهػام علیػه کػه اسػت فرض كطن دار دكست فرد هر بر این، بنابر.  است
 .گرداند حراـ خود بر را بودف زنده نرانده، بّبكف خود خاک از را آناف که زماين

 شػهید اظباعیػل شػاه كیػژه به نثارشاف جاف دكستاف ك علیه الٌله رضبت شهید اضبد سٌید حضرت ْبنبچن
 ك افراشػتند بػر انگلیسػي نّبكهػام ك هػا سػیک علیػه هنػد در را اللٌػه سػبیل ب جهاد پرچم علیه الٌله رضبه

 .کردند زنده را اسالـ اكلیه قركف خاطرات

 م جبهػه در جنػگ پایػاين م مرحلػه در هنایػت در ك دادنػد فاحشػي شکسػت را آهنػا جبهه چند در ك
 جػػػاـ ایشػػػاف بزرگػػػوار یػػػاراف دیگػػػر ك اللٌػػػه رضبهػػػم شػػػهید اظباعیػػػل موالنػػػا ك شػػػهید اضبػػػد سػػػید بػػػاالکوت
 .نوشیدند را شهادت
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 القلػػوب، مکاشػػفه الوصػػایا، النهایػػه، ك البدایػػه الفػػداء، ك البطولػػهكنبػْب طػػور صػػدها عػػامل دیگر.|منابا:
 غػػػرب ب االسػػػالمي اعبهػػػاد العربیػػػه، التحػػػرر حرکػػػات ك االسػػػالـ السػػػوداف، تػػػاریخ الء،النػػػب اعػػػالـ سػػػّب

 افریقیه.
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 استط٢بدی اص اغحبة پیبٗجش

الًػدً  ٍبني  ضٍبىنً الرَّ  عىٍبدي  اعبٍىمىاعىه كىعىلىى اٍلقيٍسطىٍنًطیًنیَّه، نيرًیدي  اٍلمىًدینىه ًمنى  غىزىٍكنىا:  قىاؿى  ًعٍمرىافى  أىيب  أىٍسلىمى  عىنٍ  »  خى
، عىلىػى رىجيػله  فىحىمىلى  اٍلمىًدینىه، حًبىاًئطً  ظيهيورًًهمٍ  ميٍلًصقيو كىالِركـي  اٍلوىلًیًد، ٍبنً   ًإلىػهى  الى  مىػهٍ  مىػهٍ : النَّػاسي  فػىقىػاؿى  اٍلعىػديكِّ
ٍیهً  یػيٍلًقي اللَّهي، ًإالَّ  ػًذهً  نػىزىلىتٍ  ًإمبَّىا: " أىیِوبى  أىبيو فػىقىاؿى  التٍَّهليكىه، ًإهى  بًیىدى  نىصىػرى  لىمَّػا اأٍلىٍنصىػارً  مىٍعشىػرى  ًفینىػا اآٍلیىػه هى
ـى  كىأىٍظهىرى  نىًبیَّهي، اللَّهي  ٍسالى ػًبیلً  ًب  كىأىٍنًفقيوا: تػىعىاهى  اللَّهي  فىأىنٍػزىؿى  ،" كىنيٍصًلحيهىا أىٍموىالًنىا ًب  نيًقیمي  هىليمَّ : قػيٍلنىا اٍحً  اللَّػهً  سى
 ُٓٗ: البقره التٍَّهليكىه ًإهى  مٍ بًأىٍیًدیكي  تػيٍلقيوا كىالى 

ٍلقىاءي  ػه ًإهى  بًاأٍلىٍیًدم فىاٍحً ػادى  كىنىػدىعى  كىنيٍصػًلحىهىا أىٍموىالًنىػا ًب  نيًقػیمى  أىفٍ  التٍَّهليكى  یػىػزىؿٍ  فػىلىػمٍ : »ًعٍمػرىافى  أىبيػو قىػاؿى  ،" اعبًٍهى
 .«ٍنًطیًنیَّهبًاٍلقيٍسطى  ديًفنى  حىٌبَّ  اللَّهً  سىًبیلً  ًب  هبيىاًهدي  أىیِوبى  أىبيو

 فػػػتح قصػػػد ك کػػػردًن آغػػػاز را جنػػػگ شػػػهر از: گفػػػت کػػػه اسػػػت ركایػػػت عمػػػراف ابػػػی اسػػػلم از:»ترصبػػػه
 آنػاف پشػت دمشػن کػه داشػت كجود كلید بن خالد بن عبدالرضبن صباعت دربْب ك داشتیم را قسطنطنیه

 گفتنػد مردـ ك برد یورش دمشن به آناف از مردی بود کرده ؿباصر را آناف ك کرده مدینه دیوارهای به را
 آیػه ایػن: گفت ایوب ابو انداخت هالکت به را  خود خود دست با کرد بدی کار چه ا إال اله ال
 مػا سػاخت آشػکار را اسػالـ ك داد یاری را پیامربش ا که زمانی شد نازؿ انصار صباعت ما مورد در

: کرد نازؿ را آیه این تعالی ا ك یم،ده ساماف ك سر را آف ك مانده امواؼباف بْب در تا  بشتابید گفتیم
 ُٓٗ: البقره{ التٍَّهليكىه ًإهى  بًأىٍیًدیكيمٍ  تػيٍلقيوا كىالى  اللَّهً  سىًبیلً  ًب  كىأىٍنًفقيوای
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 بػػه خػػویش دسػػت بػػا را خػػود ،(  انفػػاؽ تػػرؾ بػػا)  ك كنیػػد(  مػػاؿ بػػذؿ ك)  انفػػاؽ ا راه در ك»  یعنػػی
 كسػػاماف سػػر ك امػػواؿ بػػْب در مانػػدف خػػود، دسػػت بػػا فػػسن انػػداخًب هالکػػت در«  نیفكنیػػد هالكػػت
 تا جنگید می خدا راه در  پیوسته ایوب ابو:گوید می عمراف ابو.« است جهاد ترک ك آف به خبشیدف
 .ترمذی ك ابوداككد اماـ ركایت.«شد دفن قسطنطنیه در اینکه
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 ٗخْ دختشاٙ ػخ٘بٙ ثبش!

دنا عبػػدا بػػن مسػػعود کػػه بػػر بػػالْب مػػرگ بػػود كارد شػػد. اك سػػه دخػػَب سػػیدنا عثمػػاف بػػن عفػػاف بػػر سػػی
داشت ، عثماف بن عفاف به ابن مسعود گفت:آیا عطایی برای دخَبانت در نظر بگّبًن؟ یعنی به آناف 
پولی بػدهیم . اك گفػت:دخَبامن بػه پػوؿ احتیػاج ندارنػد.عثماف گفػت: چگونػه؟گفت:ای امػّب اؼبػومنْب! 

علیه كسلم به من آموخته است هرکس شب سوره ی كاقعه را خبواند ، هرگز به فقر  رسوؿ ا صلی ا
كنداری مبتال مبی گردد كمن به دخَبامن آموخته اـ که هرشب سوره ی كاقعه را خبوانند|کالـ من القلب 

 .ُّٓصفحه 

 ای اثٞرس چشا ُشی٠ داسی؟!

ه از شػػوؽ سػجده شػػکر كخوشػهالی كبػػه زمانیکػه مسػلماناف كارد قػػربص شػدند ، كآقبػػا را فػتح کردنػػد نبػ
تربیکػػی پرداختنػػد ، امػػا ابػػوذر! ابػػوذر گریػػه داشػػت ، ؾباهػػدین از اك پرسػػیدند کػػه ای ابػػوذر مػػا قػػربص را 
فتح کردًن باید خوشهاؿ باشی ؛ اما گریه داری! ابوذر گفت: من خباطر جوانانی گریه داـر که پیش از 

 ین غزكه كفتح قربص  ؿبرـك ساخت.|کالـ من القلب.مشا بودند كلی ا آهنا را از اشَباک در ا
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 ا٢ٓی!! ٗبدس اث١ٞشیشٟ سا ١ذایت ًٚ!!

ابوهریره برای شکایت از دست مادرش نزد رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم رفت ، ك گفت: ای رسوؿ 
ی زنػػد ، اسػػالـ را بػػر اك ا صػػلی ا علیػػه كسػػلم! مػػن مػػادـر را بػػه اسػػالـ دعػػوت میکػػنم ك اكسػػرباز مػػ

عرضه میداـر ك اك مرا دشناـ می دهػد ، بػه درگػاه ا دعػا کػن ، کػه مػادـر را هػدایت کنػد ، رسػوؿ ا 
ابوهریره « اؽبی!! مادر ابوهریره را هدایت کن»صلی ا علیه كسلم دستش را به آظباف بلند کرد كفرمود:

كبه خانه بر گشػتم ، جلػوی در ایسػتادـ. در ایػن ، می گوید: پس دعای رسوؿ ا را فاؿ نیک گرفتم 
هنگػػػاـ مػػػادـر گفػػػت: کیسػػػتی؟! گفػػػتم: ابوهریره.گفػػػت:ای ابػػػوهریره! گفػػػتم: بلػػػه. گفػػػت: مػػػن شػػػهادت 
میػػػدهم کػػػه معبػػػودی جػػػز ا یگانػػػه نیسػػػت كؿبمػػػد رسػػػوؿ كفرسػػػتاده ی اكسػػػت ، پػػػس نػػػزد رسػػػوؿ ا 

کػه ا دعایػت را مسػتجاب کػرد ، بػه درگػاه ا   بازگشتم درحالیکه می گفتم: ای رسوؿ ا! مژده بػده
پركردگػػارا! ایػػن »دعػػا کػػن کػػه ؿببػػت مػػن كمػػادـر را بػػه قلػػب مومنػػاف بینػػدازد. رسػػوؿ ا دعػػا کػػرد كفرمػػود:

 «.بنده ات كمادرش را نزد مؤمناف ؿببوب بدار كؿببت آناف را در دلشاف بینداز

 که با اك ركبه ركی میشدـ ، ؿببوب میگشتم .  ابوهریره می گوید: از آف ركز به بعد نزد هر مؤمنی
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 سضی اهلل ػ٢ٜب خذیز٠اهلل ثب ٗحجت 

هنگامیکه سیده خدهبه رضی ا عنها در بسػَب مػرگ بػود ، جربائیػل بػه زمػْب فػركد آمػد كبػه رسػوؿ ا 
به اك بگو: ا بشػارت صلی ا علیه كسلم گفت: ای ؿبمد! سالـ كدركد ا را برای خدهبه برساف ك 
 قصری از مركارید را به تو می دهد که نه هیاهویی در آف است كنه خستگی.
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 ای پیبٗجش! ٗٚ ثخبطش حشٝت ٗسٔ٘بٙ ٛطذٟ إ!

پػػػنج مػػػاه پػػػس از اسػػػالـ اكردف عمػػػرك بػػػن عػػػاص ، رسػػػوؿ ا صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم اك را دیػػػد كبػػػه اك 
اك درحالیکه رسوؿ ا صلی ا علیه كسلم كضو می  « ت را بردار كنزد من بیا.لباس كاسلحه ا»فرمود:

گرفػػػػػت ، نػػػػػزد پیػػػػػامرب امػػػػػد ، اك نگػػػػػاهی از سػػػػػر تػػػػػا پػػػػػا بػػػػػه مػػػػػن انػػػػػداخت سػػػػػپس سػػػػػرش را تکػػػػػانی داد 
مػػن مػػی خػػواهم تػػو را در رأس سػػپاهی بفرسػػتم کػػه ا تػػو را بػػه سػػالمت كبػػا غنػػائم بسػػیار بػػاز  »كفرمػػود:

عمرك بن عػاص مػی گویػد: گفػتم ای رسػوؿ « ـر که ماؿ صاغبی را به دست بیاكریگرداند كدكست دا
ا! من به خاطر ماؿ كثركت مسلماف نشدـ ، بلکه به خاطر میل كرغبػت بػه اسػالـ ، مسػلماف شػده 

ای عمرك! چه خوب است ماؿ كثركت »اـ كمی خواهم در کنار تو باشم ای رسوؿ ا! پیامرب فرمود:
 صحیح البخاری.«|احلصاحل برای شخص ص

 ای اثٚ تی٘ی٠ ٗٚ سا ثجخص ُٜبٟ ٗٚ ٛجٞد!!!

شکنجه  مسئوؿ بود زندانی دمشق در كاقا قلعه زنداف در الػلَّػه رضبة تیمیه ابن االسالـ شیخ که زمانی
 .مأمور فأنام شیخنا یا يل اغفر:گفت ایشاف به ك آمد پیشش اش

 .مأموـر من چوف بگذر من از شیخ ای

مبػی   ظلػم نبػودی تو اگر قسم خدا به.. !!  ظلموا ما لوالؾ كا:گفت جوابش در الػلَّػه ةرضب تیمیه ابن
 .. !!کردند
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 خٞضخجشی ثذٟ! ایب پسشٕ ض٢یذ ضذٟ؟؟! ربٓت صٛی ٠ً ُلت: داستبٙ 

 خػػرب کػػه هرجػػا داشػػت، دكسػػت بسػػیار را ا سػػبیل فػػی جنػػگ ك جهػػاد کػػه اسػػت شخصػػی مػػا راكی
 میپرداخػػت، جنػػگ بػػه کفػػار علیػػه ك میورزیػػد مبػػادرت عجلػػه بػػا آف بسػػوی میشػػنید را ا راه رد جنػػگ
 در کػػه چیػػزی عجیبػػَبین! ابوقدامػػه ای: پرسػػید كی از سػػائلی بػػود، نشسػػته منػػوره مدینػػه حػػـر در ركزی
 ك مبودهػای جهػاد بسػیار ا راه در کػه هسػتی شخصػی تػو زیػرا کػن بیػاف برايباف دیدهای خود غزكات

  .رسانیدهای هبم حضور مسلماناف ك کفار میاف آراییها صف رد

 گفػت، خػواهم سػخن مشػا برای دیدهاـ خود غزكات در که چیزی عجیبَبین از! بله: گفت قدامه ابو
 مرزهػا جبنگػیم، مرزهػا در مشػرکاف از برخػی بػا تػا شػدـ بػّبكف «رقػه» بسػوی منزؿ از خود یاراف با باری
 از را کفػار تػا دارند قرار کفار ك اسالمی سرزمینهای میاف فاصل طوطخ بر که مراکزیاند حقیقت در

 .کند منا اسالمی قلمرك داخل به کردف رخنه

 رسػػیدـ، اسػػت كاقػػا فػػرات هنػر جانػػب بػػه عػػراؽ در شػهری کػػه «رقػػه» بػػه کػه كقتػػی: میگویػػد قدامػػه ابػن
 نصػیحت ك كعػظ آف مسػاجد در را شهر این مردـ ك کنم بار آف بر را خود سالح تا خریدـ را شَبی
 تبلیغشػػاف اسػػالـ یػػاری خبػػاطر اًنفػػاؽ بػػر ك مینمػػودـ، تشػػویق ا سػػبیل فػػی جهػػاد بػػه را آنػػاف ك میکػػردـ
 .دارند عهده به را اسالـ از حفاظت كظیفه که اند آناف زیرا میکردـ،

 تهگذش شب از پارهای كقتی کنم، سپری آف در را شب تا گرفتم کرایه به را منزلی شد شاـ که نبْب
 مػن زیػرا میزنػد را دركازه شػب كقػت ایػن در کسػی چػه کػه کػردـ تعجػب شػد، کوبیػده منػزؿ دركازه بود

 ك ارتبػاط کسػی با یا ك بشناسد مرا کسی یا ك باشم داشته شهرتی شهرها این در که نیستم شخصی
 گشػػودـ را دركازه کػػه كقتػػی امػػا اسػػت، آمػػده شػػب تػػاریکی ایػػن در کػػه کیسػػت باشػػم، داشػػته شػػناختی

 مبیشد، دیده اك جسم جای هیب که بود پیچانیده بگونه را خود چادر در که دیدـ را نیز 
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 میخػػػواهی؟ چػػػه کنػػػد رحػػػم تػػػو بػػػر ا! ا کنیػػػزک ای: گفػػػتم ك شػػػدـ خػػػوفزده دیػػػدـ را زف ایػػػن كقتػػػی
 مػاؿ اسػالمی مرزهػای خبػاطر امػركز که بودی تو: گفت. آری: گفتم هستی؟ قيدامه ابو تو آیا: گفت

 .آری: گفتم مبودی؟ صبعآكری

 خػػود ك افگنػد مػن هبسػوی شػده بسػته توتػه یػک بػا نبػراه را خطػی شػنید مػن از را جػواب ایػن کػه كقتػی
 حػالی در افگنػد شػگفت در مػرا زف ایػن عملکرد: میگوید قدامه ابو برگشت، من نزد از گریاف حبالت
: بػود نوشػته آف در که ـدید انداختم نظر آف هبسوی داشت، قرار من پیشركی شده بسته توته آف که
 را کػػردف جهػػاد تػػواف کػػه هسػػتم زنػػی مػػن ك مبػػودی دعػػوت جهػػاد بسػػوی را مػػا امػػركز تػػو! قدامػػه ابػػو ای
 کػه چیزی آف هبَبین پس شوی یکجا ؾباهداف با تا کنم ؾبهز ترا آف بواسطه که داـر مالی نه ك نداـر
 را آف ك کردـ تیار ریسمانی آف از ك گرفته را آف است سـر موهای از عبارت آف ك بود من جسم در

 در ك ببخشػػاید مػػرا گناهػػاف آف بسػػبب ا تػػا بگػػّبی کػػار آف از اسػػبت بسػػًب در تػػا کػػردـ تػػو تقػػدًن
 .کند داخلم هبشت

 كصػػف بػػا کػػردـ تعجػػب جنػػت بػه زف ایػػن شػػوؽ ك حػػرص از مػػن کػه ا بػػه سػػوگند: میگویػػد قدامػػه بػو
 هبشػت شػوؽ كلی بود دین در مشركع غّب کار کی( طریقه بدین موی کردف قطا) اك عمل این آنکه
 .مبود کار بدین كادار را اك ك داشت غلبه اك بر

 شػد صػبح کػه زمػانی گذاشػتم، خود ساماف ك لباسها درمیاف را شده بسته توته آف: میگوید قدامه ابو
 رسػیدًن لکعبػداؼب بػن مسػلمه قلعػه بػه كقتػی شػدـ، بػّبكف رقػه از خػود رفقػای با مبودـ ادا را فجر مباز ك
 بر ا ببْب من بسوی! قدامه ابو ای! قدامه ابو ای: میزد صدا ما عقب از اسبسواری شخص آقبا در
  .کند رحم تو
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 ایػن حػاؿ تػا برمیگػردـ عقػب بػه مػن ك بیفتید جلو من از مشا: گفتم خود رفقای به: میگوید قدامه ابو
 از تعالی ك سبحاف ا که اغبمد: گفت ك مبود آغاز سخن به رسیدـ اك به كقتی بدامن، را اسبسوار
 میخػواهی؟ چػه کند رحم تو بر ا: گفتم كی به برنگرداند، ناامید مرا ك ننمود، ؿبرـك مرا تو صحبت
 بػر جهػاد ك بػودی بػزرگ اگر بنمای من بر را خود چهره: گفتم. برـك جهاد به تو با میخواهم: گفت

 مسػػَبد تػػرا نبػػود الـز ذمهػػات بػػر جهػػاد ك بػػودی خيردسػػاؿ اگػػر ك پػػذیرفت خػػواهم تػػرا بػػود الـز ذمهػػات
 .مبود خواهم

 از داشػت، قرار سالگی هفده عمر در جوانی است، ماهتاب گویی تو برداشت چهرهاش از را نقاب
 کسػانی بػا تػا شػدهاـ بػّبكف مػن ك کشػتهاند صػلیبیها را پػدـر: گفػت اسػت؟ زنػده پدرت: پرسیدـ كی

 برگرد مادرت نزد به پس: گفتم. بلی: گفت است؟ زنده مادرت: فتمگ. کشتهاند را پدـر که جبنگم
 مػادراف اقػدـ زیػر در هبشػت یقینػان  آری جبػای درسػت را اك خػدمت هرگاه زیرا آر، جبای را اك خدمت ك

 .است

 مػػػرا مػػػادر آیػػػا! ا سػػػبحاف: گفػػػت ك مبػػػود تعجػػػب مػػػن گفتههػػػای از جػػػواف ایػػػن: میگویػػػد قدامػػػه ابػػػو
 ریسػػماف صػػاحب یػػا امانػػت صػػاحب نبػػاف مػػادـر: گفػػت. مبیشناسػػم ا بػػه دسػػوگن: گفػػتم مبیشناسػػی؟

 .کنی بسته آف به را خود اسب تا داد تو به را ریسماف ك آمد نزدت شاـ که است

 بػه کػه مبػوده امػر مػرا ك اسػت مػن مػادر اك: گفػت بگػو؟ چیػزی مػن بػه آف احػواؿ از پس. آری: گفتم
 بػػا هرگػػاه! پسػػـر ای: اسػػت گفتػػه ك برنگػػردـ اك نػػزد بػػه کػػه داده قسػػم مػػرا ك شػػـو شػػهید ك بػػرـك جهػػاد
 ك بػػده، هدیػػه خػػویش رب بػػه را خػػود جػػاف ك مگػػرداف ركی آنػػاف بػػا مقابلػػه از هرگػػز شػػوی ركبػػرك کفػػار

 ركزی برایػت را شػهادت ا اگػر برگػزین، جنػت در را داییهایػت ك پدر نبنشینی ك جبوی، را اك نزدیکی
: گفػت ك دیػد آظبػاف بسػوی ك کشػید آغوش در مرا آف از بعد کن، شفاعت من باره در پس گرداند
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 به را اك پس کردـ تسلیم بتو که است من قلب میوه ك من ركح خوشبوی گل ك من پسر این! اؽبا بار
 .گرداف نزدیک برادرانش ك پدر

 تػػرا: گفػػت آف از بعػد افگنػػد، تعجػػب در مػرا پسػػربچه ایػػن حػاؿ کػػه ا بػػه سػوگند: میگویػػد قدامػػه ابػو
 اف مػن ك نکنػی ؿبػركمم خػودت بػا ا راه در جنگیػدف از کػه قدامػه ابػو ای عموًن، ای میدهم وگندس

 ك اسبسػواری در( هسػتم قػرآف حػافظ) ا کتػاب حػافظ مػن ك بػود، خواهم شهید پسر شهید ا شاء
 .مداف کم ك حقّب خردسالیاـ سبب به مرا پس داـر مهارت اندازی تّب

 خػػود بػػا را اك پػػس بػػازگردامن را اك کػػه نتوانسػػتم شػػنیدـ كی از را سػػخناف ایػػن كقتػػی: میگویػػد قدامػػه ابػػو
 ا ذکػر حػاؿ نبػه در ك مبییافتیم، كی از فعالَب ك جدیَب را شخصی هیب که ا به سوگند پس بردًن،
 بػػػودًن دار ركزه کػػػه حػػػالی در مّبفتػػػیم خػػػویش قرارگاههػػػای هبسػػػوی کػػػه زمػػػانی بػػػود، جػػػاری اك زبػػػاف بػػػر

 طػػبخ را خػػود شػػب غػػذای ك افطػػاری تػػا شػػدًن پیػػاده خػػود اسػػبهای از ؿبلػػی در آفتػػاب ركبغػػ نزدیػػک
 تنهػایی بػه اك را طػبخ کػار کػه کػرد یػاد سػوگند بچػه پسػر این شدًن پیاده خود اسبهای از كقتی کنیم،
 كجػود بػا كلػی بػود خسػته ك مانػده سػخت آف سػختی ك راه طػوؿ سبب به اك که حالی در بدهد اقباـ
 دكد تػا شػو دكر مػا از انػدکی: گفتػیم اك بػه دهػیم، اقبػاـ مػا را پػز ك پخػت کار که نپذیرفت را این آف

 .نکند اذیت را ما چوب

 ای: گفتنػد رفقػاًن از عػدهای مبػود، تػأخّب اك كلی نشستیم بچه پسر انتظار به آقبا: میگوید قدامه ابو
 کرد، تأخّب خیلی ك نیاكرد را اـش طعاـ ك افطاری چرا کرد چه ببْب ك برك بچه پسر بسوی! قدامه ابو
 هنػاده آف بػاالی را دیػگ ك کػرده فػركزاف را آتػش کػه دیػدـ رفػتم اك جانػب بػه كقتػی: میگویػد قدامػه ابو
 رفتػػه خبػػواب ك هنػػاده سػػنگی بػػاالی بػػر را خػػود سػػر گردیػػده غالػػب اك بػػر خػػواب ك خسػػتگی آف از بعػػد
 .است
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 را ایػن ك کػنم بیػدار را اك که نیامد خوشم ا به دسوگن دیدـ حاؿ بدین را اك كقتی: میگوید ابوقدامه
 طعػػاـ مػػن حػػاال گفػػتم خػػود بػػا لػػذا بػػرـك رفقػػاًن نػػزد بػػه ك باشػػم نکػػرده آمػػاده را طعػػاـ کػػه نپسػػندیدـ هػػم

 بچػه پسػر سػوی بػه هػم گاهی ك کنم هتیه اندکی چیز تا کردـ شركع پس کرد، خواهم آماده را رفقاًن
 شػد زیػاد تبسػمش آنکػه تػا بػود بسػته نقػش لبانش بر تبسم که دیدـ یحبالت را اك ناگهاف میکردـ، نظر
 خػوابش از ك یافػت شػدت خندهاش ك کرد خندیدف به شركع به سپس بود، خوابیده اك که حالی در

 تػػػػأخّب. نػػػػه: گفػػػػتم. کػػػػردـ تػػػػأخّب مشػػػػا بػػػػر! عمػػػػوًن ای: گفػػػػت ك بَبسػػػػید دیػػػػد مػػػػرا كقتػػػػی شػػػػد، بیػػػػدار
 در مػن میکػنم، آمػاده مشػا بػرای مػن بگػذار مػن بػه را(طعػاـ فکػرد آمػاده) کػار ایػن: گفت ننمودهای،

 مػن بػه آنکػه تػا مبیپػزی را افطػاری ك طعػاـ تػو هرگػز ا، بػه سػوگند نػه،: گفػتم هسػتم، مشػا خػادـ جهاد
 ای: گفػػت دیػػدـ، مػػن کػػه بػػود عجیبػػی حالػػت ایػػن زیػػرا آكرد؟ خنػػده ك تبسػػم بػػه تػػرا چیػػز چػػه بگػػویی
 چه( خواب) رؤیا آف که میدهم سوگند ا به ترا: گفتم دیدـ، که بود( خوابی) رؤیا یک این! عموًن
 بود؟

 رؤیػػػا آف کػػػه دادـ سػػػوگند تػػػرا: گفػػػتم باشػػػد، مػػػن رب ك مػػػن میػػػاف آف کػػػه بگػػػذار! عمػػػوًن ای: گفػػػت
 به درست را آف ك شدـ داخل جنت در من: که بود این رؤیا! عموًن ای: گفت بگویی، را( خواب)

 سػّب ك گشػت بػه آف در کػه میبیػنم دادهاسػت، خػرب مػا به خود کتاب در ا که دیدـ اكصافی نباف
 انػوار کػه میافتػد قصػری بػه چشػمم حػّبًب ك شگفت در آف زیبای ك صباؿ ك حسن دیدف از ك مشغومل

 ك مركاریػد ك ديرٌ  ك یػاقوت از آف دریچههػای ك نقػره از خشػتی ك طال از خشتی میدرخشد، پیوسته آف
 .طالاند از آف دركازههای

 چهرههایشػاف کػه نشسػتهاند دكشػیزهگانی پردههػا ایػن عقػب در ك آكیػزاف آف دریچههای بر پردهها ك
 ناگػاه میدیػدـ آهنػا بسػوی پیوسػته ك انػداخت شػگفت در مػرا آهنػا صبػاؿ ك حسن است، مهتاب نبانند
 مػن بسػوی داشػت قػرار اك راسػت جانػب در کػه خػود نبنشػْب با میخورد چشم به که دكشیزه زیباترین
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 مرضػیه کػه مبیدانسػتم مػن ك اسػت مرضیه شوهر این است، مرضیه شوهر این: میگفت ك میکرد ارهاش
 کیست؟

 میخػػػواهی هسػػػتم، مرضػػػیه خػػػدمتگاراف از خادمهػػػای مػػػن: گفػػػت هسػػػتی؟ تػػػو مرضػػػیه: پرسػػػیدـ كی از
 اتػػاقی قصػػر بلنػػدی قسػػمت در شػػدـ نزدیػػک قصػػر بػػه كقتػػی شػػو، داخػػل قصػػر ایػػن در ببینػػی را مرضػػیه
 نقره از آف پایههای که سبز زبرجد از بود زبتی آف در ك بود شده بنا سرخ طالی از که داشت كجود
 مبیبػود ا حفػظ اگػر ك بػود، آفتػاب نباننػد چهرهػاش کػه بػود گرفتػه قػرار دكشػیزه آف بػاالی بر ك سفید
 خنس به شركع من با دید را من كقتی میشد، زایل اك زیبایی ك حسن از چشمم ك عقل ا به سوگند
 .منی آف از تو ك شدهاـ آفریده تو برای من آمدید، خوش! ا ؿببوب ك دكست: گفت ك مبود گفًب

 ای: گفػت امػا بکشػم آغػوش در را اك خواسػتم ك شدـ نزدیک اك به شنیدـ اك از را سخناف این كقتی
 كقت كلی ،است باقی تو زندگی از چیزی بدارد دكر بیحیایی ك زنا از را تو ا! من ؿببوب ك دكست
 خوشػحاؿ ك کػردـ تبسػم سػخن ایػن از کػه بػود اینجػا اسػت، ظهػر مبػاز از بعػد فػردا تػو بػا من مالقات
 .شدـ

 خػػوبی خػػواب ا شػاء اف: گفػػتم شػػنیدـ كی از را( خػواب) رؤیػػا ایػن کػػه هنگػػامی: میگویػد قدامػػه ابػو
 شدًن سوار خویش هایاسب بر ك خوردًن را افطاری ك بگفتم این مبودهای، مشاهده را خّب ك دیدهای

 دمشن فجر مباز ادای از بعد ك مبودًن سپری آقبا را شب رفتیم، بودند مرزها در که ما دكستاف نزد به ك
 بػه را انفػاؿ سػوره آغػاز ك کرد صفبندی خود ركی پیش را لشکر ما امّب گرفت، سنگر ما نزدیکی در

 را مػا ك مبػود یاد اك راه در شهادت بثوا ك ا سبیل فی جهاد بزرگ اجر از ك کرد تالكت ما حضور
 مبود ترغیب ك تشویق ا سبیل فی جهاد به
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 را خػود خویشػاكنداف ك نزدیکػاف ؾباهػداف از یکػی هػر دیػدـ افگنػدـ نظػر خػود اطػراؼ بػه حػاؿ این در
 شػػد آمػػاده لشػػکر کػػه هنگػػامی ك بػػود، نشسػػته تنهػػایی بػػه بچػػه پسػػر امػػا اسػػت کػػرده صبػػا خػػود دكر بػػه

 كی بػػػه را خػػػود پیػػػاده لشػػػکر صػػػفهای میػػػاف از دارد، قػػػرار لشػػػکر پیشػػػاپیش در کػػػه یػػػدـد را بچػػػه پسػػػر
 اسػت جنگػی لبسػتْب ایػن نػه،: گفػت داری؟ مهػارت جنگ فن در آیا! پسـر: گفتم برایش ك رساندـ

: گفػػتم میجػػنگم، آنػػاف بػػا ك میبیػػنم را کفػػار کػػه اسػػت صػػحنهای اكلػػْب ك میکػػنم، اشػػَباک آف در کػػه
 تّبها تبادله ك خونریزی ك جنگ قضیه قضیه، میباشد، تو ذهن در که است هآنچ عکس قضیه! پسـر
 پػّبكز مػا بػا تو بود مقدر ما بر پّبكزی اگر. باشی لشکر عقب در باید پس است، قهرماناف جوالف ك

 .بود لبواهی جنگ شدهگاف کشته لبستْب تو پس بود مقدر شکست اگر ك شد خواهی

 از مػػن میخػػواهی! عمػػوًن ای! میگػػویی؟ را سػػخن ایػػن تػػو: گفػػت ك دیػػد سػػوًن بػػه تعجػػب بػػا بچػػه پسػػر
 ك آتػش از فػرار خبػاطر کػه ا بػه سػوگند مبیخػواهم، را ایػن هرگػز ا بػه پنػاه: گفػتم! باشػم؟ جهنم اهل

 ٱلَّػػػًذینى  لىًقیػػػتيمي  ًإذىا ءىامىنيػػػواٍ  ٱلَّػػػًذینى  یىَٰأىیِػهىا:﴿میفرمایػػػد ا بیشػػػک: گفػػػت آمػػػدهاًن، جهػػػاد بػػػه هبشػػػت طلػػػب
م كىمىػػن* ٱألىدبىػػارى  تػيوىلِػػوهيمي  فىػػالى  زىحفػػا كىفىػػريكاٍ  یِّػػزنا أىك لًِّقتىػػاؿو  ميتىحىرِّفػػا ًإالَّ  ۥٓديبػيػػرىهي  یىومىئًػػذ یػيػػوىؽبًِّ  بىػػاءى  فػىقىػػد ًفئىػػة ًإهىَٰ  ميتىحى
ىًصّبي  كىبًئسى  جىهىنَّمي  كىمىأكىىَٰهي  ٱللَّهً  مِّنى  ًبغىضىب

 [ُٔ-ُٓ: األنفاؿ﴾ ]ٱؼب

 فػرار ك) نکنیػد پشػت بػداناف شػدید، ركبػرك( نػربد درمیػداف) کػافراف گػركه بػا هک هنگامی! مؤمناف ای»
 بػه پیوسػًب یػا جنگػی تاکتیػک بػرای مگػر فرارمبایػد ك کنػد پشت بداناف هنگاـ آف در هرکس(. ننمایید
 «است جایگاه بدترین دكزخ ك بود، خواهد دكزخ اك جایگاه ك شد خواهد ا گرفتارخشم دستهای

: گفػػتم کػػردـ، تعجػػب کريبػػه آیػػه بػػه جػػواف ایػػن سبسػػک ك حػػرص از ا، بػػه سػػوگند: یػػدمیگو  قدامػػه ابػػو
 دست كلی کرد امتناع لشکر آخر به برگشت از جواف است، تو سخن خالؼ بر آیه این مورد! پسـر
 كقت این در ك کشید را خود دست اك كلی برگردامن صفها آخر به که کردـ ؾببور را اك ك گرفتم را اك

 ك جػػوالف بػػه جنػػگ قهرمانػػاف ك شػػدند كاقػػا حایػػل اسػػبها جػػواف ایػػن ك مػػن میػػاف ك یافػػت آغػػاز جنػػگ
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 صبجمههػا ك شػد کشػیده نیامهایشػاف از مششػّبها ك شػدف پرتػاب حالت در تّبها شدند، سرگـر پیکار
 تػػا کػرد اختیػار شػدت حالػت مػا بػر جنػگ ك گردیػػد پراگنػده فضػا بػه پاهػا ك دسػتها ك شػد شکسػتانده

 فػػراز بػػر گرمػػی شػػدت از مششػػّبها کػػه ا بػػه سػػوگند ك شػػد، مشػػغوؿ خویشػػًب بػػه یکػػی هػػر کػػه آقبػػا
 دسػت در را مششػّبها مبیتوانسػتیم ك بػود، شػده افركختػه مػا بػاالی بػر که بودند تنوری نبانند ما سرهای
 ا ظهػر هنگػاـ ك رسػید فػرا زكاؿ كقػت آنکه تا میشد افزكده جنگ شدت به ترتیب بدین بدارًن، نگه

 .مبودًن ادا را ظهر مباز کفار شکست از بعد داد، شکست را یبیهاصل متعاؿ

 نبػود کسػی جػواف دربػاره امػا میکػرد جسػتجو را خػود خویشاكنداف ك دكستاف ما از یکی هر ازآف بعد 
 بگػػّـب را جػػواف احػػواؿ کػػه ا بػػه سػػوگند گفػػتم خػػود بػػا مػػن دریابػػد، را اك احػػواؿ ك بپرسػػد كی از کػػه

 هنگػػػػامی ك باشػػػػند گرفتػػػػه اسػػػػارت بػػػػه را اك کفػػػػار شػػػػاید ك باشػػػػد زطبیهػػػػا یػػػػا ك شػػػػهدا صبلػػػػه در شػػػػاید
 میکػػػردـ جسػػػتجو را اك زطبیهػػػا ك شػػػدگاف کشػػػته درمیػػػاف پػػػس باشػػػند، بػػػرده خػػػود بػػػا را اك شکستشػػػاف

 بػه پػس بفرسػتید، مػن نػزد بػه را قدامػه ابػو! مػردـ ای: میگفػت کػه شػنیدـ آكازی خود عقب از ناگهاف
 ك مبػػوده زطبػػی را اك پػػیهم نیزههػػای کػػه درحػػالی افتػػاده، بػػزمْب جػػواف جسػػد آقبػػا دیػػدـ رفػػتم، صػػدا ؿبػػل
 مبػوده، آلػود خوف را اك زباف ك کرده پاره را اك گوشتهای ك کرده لگدکوب را اك خود ظبهای با اسبها

 آكاز بػػه ك افگنػػدـ اك ركی پػػیش را خػػود ك رفػػتم جسػػد آف بسػػوی بودنػػد، شکسػػتانده را اك اسػػتخواهنای
 .هستم قدامه ابو من بله هستم، قدامه ابو من بله: گفتم ك کردـ داص بلند ك رسا

 بگػوًن تػو بػه را خػود كصػیت آنکػه تػا داشػت نگػه زنػده اینقػدر مػرا کػه ا به شکر ك ضبد: گفت پس
 !بشنو را من كصیت پس

 ك شػػفقت ركی از ك گریسػػتم، كی صبػػاؿ ك حسػػن ك نیکیهػػا بػػه کػػه ا بػػه سػػوگند: میگویػػد قدامػػه ابػػو
 را بػرادرانش ك پػدر قبل یکساؿ که مادری کردـ، گریه داشت اقامت رقه در که كی مادر بر بانیمهر 
 لباس از گوشهای با کردـ شركع پس میداد، دست از را خود پسر ساؿ این در ك بود داده دست از
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 از را خػوف ك هسػتم قدامػه ابػو مػن دانسػت کػه هنگػامی میکػردـ، پػاک اك زیبای ركی از را خوف خود
 بػه میکنػی؟ پػاک خػودت لبػاس بػه را خػوف! عمػوًن ای: گفػت ك کػرد نگػاه بسػوًن میکػنم پػاک كیػشر 

  .کن پاک خودـ لباس

 بػا آف از بعػد نداشػتم، جػوابی ك گریسػتم بسػیار ك مبػود متأثر سخت مرا سخن این: میگوید قدامه ابو
 را مػادـر شػهادًب از ك یبرگػرد رقػه بػه دبػّـب هرگػاه میػدهم سوگند را تو! عموًن ای: گفت گرفته صدای
 ركبػرك از ا راه در پسػرت ك اسػت پذیرفتػه خود حبضور را تو هدیه ا که بگویی اك به ك بدهی مژده
 جنػت در داییهػاًن ك پػدر بػه را اك سػالـ باشػد نوشػته شػهدا صبلػه در مػرا ا اگػر ك است، شده کشته
 مػادـر کػه داـر خػوؼ ایػن از مػن! وًنعمػ ای: گفت داده ادامه خود سخناف به سپس رساند، خواهم
 را تػػو سػػخن آف دیػػدف بػػا تػػا بػػرب خػػود بػػا را آلػػودـ خػػوف لباسػػهای از چیػػزی پػػس نکنػػد بػػاكر تػػرا سػػخن
 جنػت در ا شػاء اف مشػا بػا مػن مالقػات جای که بگو برایش ك شدهاـ، کشته من که کند تصدیق
 .است

 نػػه از بػیش عمػرش کػػه دیػد خػواهی مػػرا ککوچػ خػواهر آقبػػا در برگشػتی مػا خانػػه بػه كقتػی! عمػوًن ای
 از هرگػاه ك میشػد شػادماف ك خوشحاؿ من دیدف از میشدـ كارد خانه به که گاه هر اك نیست، ساؿ
 بػه امسػاؿ ك شػد دردمنػد پدـر شهادت به اكؿ ساؿ میشد، اندكهگْب ك میکرد گریه میشدـ بّبكف آف

 مػادـر کػه بدیػد را ایػن ك دیػد مػن تػن در را سفر لباسهای که هنگامی اك شد، خواهد متأثر من مرگ
! عموًن ای برگرد، ما بسوی بزكدی ك مکن تأخّب! برادـر: گفت میپیچاند من تن به را سفر لباسهای

 هبػػَبین ا: میگویػػد بػػرادرت: بگػػو اك بػػه ك کػػن خػػوش خػػوب سػػخناف بػػه را اك قلػػب دیػػدی را اك كقتػػی
 .توست برای من جانشْب

 لػب زیػر گرفتػه صػدای بػا که داشت حرفهای ك شد كخیم جواف حالت آف از بعد: میگوید قدامه ابو
 توانسػت خػود بػه فشػار بسػیار بػا آف از بعػد بگویػد، میخواهػد چػه کػه مبیدانسػتم من كلی میکرد زمزمه
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 را مرضیه حاال نبْب ا به سوگند پیوست، حقیقت به خواب که کعبه رب به سوگند: بگوید قدر این
 از عرؽ ك شد پائْب ك باال سینهاش آف از بعد میکنم، احساس را اك بوی ك بینممی نشسته سـر باالی
 را اك لباسػهای ازآف بعػد شػاءا، اف شػد شػهید ك شػد شػنیده كی از زار ناؽبهػای ك فركرىبػت، جبینش

 ایػن است انبیت قابل میکردـ تصور که کاری تنها آف از بعد برداشتم، بود شده آلوده خونش به که
 .برسامن مادرش به را اك نامه ك برگردـ رقه به که بود

 کجػای در کػه مبیفهمیػدـ هػم را این ك مبیدانستم، را شهید این مادر ناـ كلی رفتم رقه به که بود نباف
 به کوچکی دخَب را نظـر ناگهاف مّبفتم راه رقه شهر کوچههای در فکر بدین من دارد، سکونت رقه
 عبػور اك نػزد از هرکسػی ك میبینػد، مػردـ رفػت ك آمد به ك است دهایستا دركازه نزد که مبود جلب خود
 از: میگفػػت آمػػدی؟ کجػػا از! عمػػوًن ای: میپرسػػید كی از کنػػد مشػػاهده را سػػفر عػػالًن اك در ك کنػػد
 شخصػی. مبیشناسػم را تػو برادر من: میگفت مشاست، با من برادر: میگفت اك به دخَب آمدـ، جهاد
 آمػػػدـ، جهػػػاد از: میگفػػػت كی آمػػػدی؟ کجػػػا از: میپرسػػػید نیػػػز كی از میکػػػرد عبػػػور كی نػػػزد از دیگػػػر

 گػذر کنػارش از هػم شػخص ایػن مبیشناسػم، را تػو بػرادر مػن: میگفػت مشاسػت؟ با من برادر: میپرسید
 .میکرد

 نیز ایشاف از كلی میپرسید شهیدش برادر به راجا نیز ایشاف از ك میآمد دهم ك چهاـر ك سـو شخص
 خاهنهػای بػه جهػاد از مػردـ کػه شػده چػه: میگفػت ك میشػود مػأیوس کػه اآقبػ تػا مبیشنوید جوابی هیب
 !!مبیآید من برادر كلی میآیند خود

 هنگػػامی نیػز اك شػدـ، خػّبه بسػویش دیػدـ كضػا بػػدین را کوچػک دخػَب ایػن كقتػی: میگویػد قدامػه ابػو
 بػود آف لداخػ در شهید آلود خوف لباس که را کیسهای ك مبود مشاهده من چهره بر را سفر آثار که
 بػا من برادر: گفت آمدـ، جهاد از: گفتم آكردید؟ تشریف کجا از! عمو ای: گفت بدید دستم در
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 مػن نػزد تػا بگو اك به: گفتم است، خانه داخل در مادـر: گفت کجاست؟ مادرت: گفتم. مشاست
 .بیاید

: گفػت بػود نػدهپیچا را خػود چػادر در کػه حػالی در آمػد بّبكف( خانه از) شنید مرا آكاز مادرش كقتی
 چػه(مژده) بشارت ك عزا کند، رحم تو بر ا: گفتم مژده؟ برای یا آمدهای تعزیه برای! قدامه ابو ای

 کشته ركهبرك از کفار مقابل در ا راه در پسـر که بگویی را خرب این من به اگر: گفت دارد؟ معنی
 اسػػت، مبػػوده قبػػوؿ خػػود درگػػاه بػػه مػػرا ربفػػه تعػػالی ا زیػػرا هسػػتی دهنػػده بشػػارت تػػو پػػس اسػػت شػػده

 پسػػـر کػػه باشػػی آكرده را خػػرب ایػػن اگػػر ك بػػودـ، کػػرده آمادهػػاش سػػو بػػدین سػػاؿ هفػػده از کػػه ربفهػػای
 زیػرا هسػتی، دهنػده تعزیػه تػو ا به سوگند پس است برگشته جهاد از غنیمت با ك سالمت ك صحت

 بیشػک هسػتم، دهنػده( مػژده) بشارت من ا به سوگند: گفتم است، نکرده قبوؿ مرا هدیه تعالی ا
 اف كی از تعػػالی ا ك کػػرده، لگػػدماؿ را اك اسػػبها ك اسػػت شػػده کشػػته ركهبػػرك از ا راه در تػػو فرزنػػد
 .است شده راضی شاءا

 بسػوی گػاهی ك مػن بسػوی گػاهی ك میگفػت ایػن باشػی، صػادؽ خرب این در که مبیرـب گماف: گفت
 گوشت ك خوف آف در که را پسرش آلود خوف لباسهای ك دـگشو  را کیسه دهن میکرد، نگاه کیسه
 پّباهنػػػی نبػػػاف ایػػػن آیػػػا نیسػػػت؟ اك لباسػػػهای ایػػػن آیػػػا: گفػػػتم ك دادـ نشػػػاف اك بػػػه بػػػود موهػػػایش ك ركی

 !بودی؟ پوشانیده را اك خود دست به که نیست

 خوشػحاؿ ك اکػرب ا: گفػت دیػد را پسػرش آلػود خػوف لباسػهای زف پػّبه ایػن كقتػی: میگوید قدامه ابو
 زاری ك ناله پیوسته ك افتاد زمْب به ك شد شنیده اك از ناله ك درد پر صدای کوچک دخَب اما گردید،
 اك كلػػی میخوانػػدًن اك بػػر  را قػػرآف ك میپاشػػیدًن اك چهػػره بػػه را آب ك آكرد آب مػػادرش آنکػػه تػػا میکػػرد
 تسػلیم آفػرین جاف به را جاف کهآن تا میگفت را شهیدش برادر ك پدر ناـ ك میکرد زاری ك ناله پیوسته
 مػػن ركی بػر را دركازه ك بػربد کشانکشػاف خانػػه داخػل بػه ك گرفػت دسػػتش از مػادرش آف از بعػد مبػود،
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 راضػی مػن از شػاید تػا دادـ دسػت از تػو راه در را پسػـر ك برادراف ك شوهر! اؽبا بار: میگفت ك بست
 !شو راضی من از اؽبی مبایی، صبا ایشاف با مرا ك شوی

 از را مردـ یا ك بدهم اك به پوؿ مقداری ك کند باز را آف شاید تا کوبیدـ را دركازه: میگوید قدامه واب
 گشود ركًن به را دركازه نه ا به قسم اما شود بلند مردـ میاف در اك منزلت ك قدر تا مباًن باخرب كاقعه
 .دیدهاـن هرگز كاقعه ازین عجیبَب که ا به قسم داد، من به جوابی نه ك

 شػػوؽ کػػه جنتػػی جنػػت، بػػه شػػدف داخػػل راه در مبػػود، تقػػدًن ا راه در را خػػود چیػػز نبػػه کػػه زنػػی ایػػن
 کػػرد، فرامػػوش را خػػود جػػوانی ك نفػػس ك مبػػود، پیشػػکش راه ایػػن در را خػػود پسػػر داشػػت، بػػداف شػػدید
 کردهاند؟ تقدًن چیزها چه جنت خباطر ما مثل گذرندگاف حد از که بدامن کاش پس

 آماده را خود متْب عـز با بلند افقهای بسوی ك آراست را اك جوانی دین که را جوانی کند ترضب ا
 علیه ا صلی ا رسوؿ سنت سرچشمه از ك سازد خود راه توشه را ا کتاب بود ا فرمانربدار کرد
 قصػد اگػر ك اسػت ابػر نبانند نبیشه اك بطلبی سخاكت اك از اگر میکند اخذ صحابه سنت ك سلم ك
 تن اك به هرگز کند دعوت بدی ك شر به را اك نفسش اگر است جنگل شّب نبانند اك پس کنی را اك

 اسػت مػالًن ك نػـر قلػبش اگرچػه دریابد را اك هیبت ببیند را اك کسی هر ك است ا از ترسنده مبیدهد
 .است نکرده کم چیزی اك استواری ك صالبت از كلی

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٙ صٛی ٠ً پسشش سا خیٔی دٝست داسد ؛ اٗب اٝسا اص دست ٗیذ١ذ!داستب

 بػػاد كزیػػدف از کػػه داشػػت دكسػػت ای انػػدازه بػػه را اك مػػادرش اسػػت، انصػػاری نوجػػوانی قصػػه مػػا داسػػتاف
 جاف پسر آف اگر ك داشت، خوؼ اك بر آفتاب گرمی در ایستادنش از ك ترسید می اك بسوی خفیف
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 بػػػه را اك فرزنػػػداف تػػػا کنػػػد ازدكاج اك کػػػه داشػػػت آرزك مػػػادرش رد،کػػػ مبی دریػػػغ كی از خواسػػػت می را اك
 .ببیند خود چشم

 ا رسػػوؿ: گفػػت خػػواهی؟ می چػػه فرزنػػدـ: گفػػت! مػػادر: گفػػت ك بایسػػتاد مػػادرش ركی پػػیش ركزی
 بسػػوی ایشػػاف بػػا خػػواهم می ك انػػد مبوده دعػػوت جنػػگ بػػه شػػدف بػػّبكف بػػه را مػػردـصػػلی ا علیػػه كسػػلم 

 .شـو بّبكف جنگ

! فرزندـ است، دشوار ك سنگْب بسیار براًن تو از جدایی ك فراؽ ا به سوگند! فرزندـ: گفت درشما
 آنکػػػه تػػػا خواسػػػت می اجػػػازه كی از ك بوسػػػید می را مػػػادرش پاهػػػای ك ها دسػػػت پسػػػر. مػػػرك ك دبػػػاف نػػػزدـ

 تػػا کػػه کنم مبػػی گمػػاف عزكجػػل، ا بػػه سػػوگند لػػیکن ك بػػرك! فرزنػػدـ: گفػػت ك داد اجػػازه را اك مػػادرش
 .برـب لذت نوشیدف ك خوردف از تو بازگشت

 بوسػػید را اش پیشػػانی ك بسػػت اش شػػانه بػػه را سػػالحش ك پوشػػانید خػػود دسػػت بػػه را هػػایش لباس سػػپس
 .برفت كی نزد از چشمانش مقابل در سپس

 "سراقه بن حارثه" جز نیست کسی نوجواف آف

 لشػػکر بػػا مسػػلماناف لشػػکر ك رفتنػػدگ موضػػا آقبػػا در ك رسػػیدند بػػدر چػػاه نػػزد مسػػلماناف کػػه هنگػػامی
 آف از تػا مبػود را بػدر چػاه قصػد پػس بػود، شػده سػخت تشػنگی دچػار حارثػه مبودند، آرائی صف کفار
 را خػػود تشػػنگی تػػا مبػػود بػػّبكف آب آف از ك کػػرد دراز چػػاه بػػه را خػػود دسػػت هػػردك كقتػػی بنوشػػد، آب

 بػر ك نیاینػد کفػار تػا بػود چػاه نگهبػاف ك مسػئوؿ کػه قبػار بنی قبیله از ای صحابی ناگهاف مباید فركکش
 سػبب کػه افگننػد چػاه در را چیػزی یػا ك شػوند مسػلماناف اذیػت ك تکلیػف سػبب تػا نیابند تسلط چاه
 .گردد آناف ضرر
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 به پناه: گفت است کفار از یکی که مبود گماف است حرکت در چاه بسوی که دید را حارثه كقتی
 حارثػه سبػاـ قػوت با آف توسط ك گرفت را تّبی کند، فاسد ام بر را چاه آب خواهد می کافر این ا،
 بػر فریػادی تػّب سػوزش شػدت از حارثػه مبػود، اصػابت اك گػردف ك سػینه میاف در تّب داد، قرار هدؼ را

 گفػًب سػخن بػود نزدیػک ك برسػید، کمکػم بػه مػردـ ای: گفػت بلند صدای با ك افتاد زمْب به ك آكرد
 .باشد کفار از یکی که مبودند گماف چوف نکرد کمک اك به کسی هیب كلی نتواند،

 درمیػػاف ك گردیػػد پػػاره تػػّب نبػػراه اك جسػػم كلػػی مبایػػد خػػارج بػػدنش از را تػػّب تػػا مبػػود کوشػػش آف از بعػػد
 .دبرد آنکه تا شد شناكر هایش خوف

 حارثػػه دیػػد شػػد نزدیػػک اك بػػه كقتػػی کنػػد، معلػػـو را اك حػػاؿ تػػا شػػد نزدیػػک اك بػػه نگهبػػاف آف از بعػػد
 مطلػػا جریػػاف از راصػػلی ا علیػػه كسػػلم  ا رسػػوؿ پػػس! بػػا إال قػػوة كال حػػوؿ ال: گفػػت سپػػ اسػػت،
 . مبود عفو را قاتل اك ك ساختند

 پػّبه ك پدراف، اطفاؿ ك را، خود شوهراف زناف گشتند برمی مدینه سوی به ؾباهداف که زمانی آف از بعد
 بیوه ك زف پّبه ازدحاـ ك انبوه این درمیاف بردند، می انتظار مدینه كركدی دركازه نزد را خود فرزنداف زناف
 .بود فرزندش مقدـ ره به انتظارش چشم که بود نیز ای دیده داغ

 ك کردند، می سبقت هم از شاف پدراف مبودف مالقات در اطفاؿ رسیدند منوره مدینه به مسلماناف كقتی
 بػه حارثػه مػادر كلػی شػتافتند می شػاف اففرزند بسػوی زنػاف پّبه ك دكیدند، می شاف شوهراف طرؼ به زناف

 سػػراقه بػػن حارثػػه كلػػی رسػػیدند دیگػػر پػػی یکػػی ؾباهػػداف های دسػػته بػػود، راه بػػه چشػػم فرزنػػدش انتظػػار
 جگػر انتظػار ك دیػد می هرسػو بػه سػوزاف ك گػـر آفتاب زیر در حارثه مادر شد، مبی دیده ایشاف درمیاف
 اك آمػدف خبػاطر ركز از های سػاعت داشػت، گی دهآمػا اك آمػدف خبػاطر ركزهػا که برد می را خود گوشه
 هػػر از ك بػػود جػػاری زبػػانش بػػر اك یػػاد شػػاـ ك صػػبح کػػرد، می جسػػتجو را اك اخبػػار ك بػػود مبػػوده تیػػاری
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 دسػػتش بػػه اك رفقػػای بػػه ك پرسػػید می اك بػػه راجػػا رفػػت می سػػفر بػػه یػػا ك آمػػد می سػػفر از کػػه شخصػػی
 . داد می سالـ ك کرد می اشاره

 دیگػػػری های اشػػػک کػػػه.. شػػػده رىبتػػػه های اشػػػک بسػػػا چػػػه! اسػػػت عجیػػػب ك دلچسػػػپ چقػػػدر پػػػس
 ك.. دیػد می مػردـ انبوه میاف از ك بود اشک از فبلو زف پّبه های چشم.. بگّبد سبقت آف از خواهد می
.. شد می نزدیک گسسًب به صبیل صرب رشته چوف ك.. کشید می خود بسوی را اك شوؽ ك میل چوف

 ك.. کرد مبی گماف لیکن آكرد می گمانش به را اك ك شد می یادآكر اك كصاؿ ك مالقات به را خویشًب
 زبانػػػه قلػػبش در انػػدكه ك غػػم آتػػػش لػػیکن کنػػد می صػػرب خػػود ؿببػػػوب از بیقػػرار ك مشػػتاؽ آدـ بسػػا چػػه
 .کشد می

 جسػتجو مػردـ انبػوه های دسػته درمیػاف را فرزنػدش بود، كر شعله زف پّبه این قلب در اندكه ك حزف آری،
 بػػود برگشػػته جنػػگ ایػػن از کػػه اصػػحاب از یکػػی از پػػس ندیػػد، هػػا آف درمیػػاف را اك هرگػػز یكلػػ کػػرد می

 با خویشاكندی چه شناسم، می آری: گفت شناسی؟ می را سراقه بن حارثه آیا: گفت اك به  ك پرسید
 حارثػػػه مػػػادر مػػػن بلػػػه: گفػػػت هسػػػتی؟ حارثػػػه مػػػادر تػػػو: گفػػػت هسػػػتم، مػػػادرش مػػػن: گفػػػت داری؟ اك

 .است شده کشته اك زیرا بطلب ا از را اك پاداش ك اجر: گفت هستم،

 شػػهداء بػرای تعػػالی ا کػه را چیزهػػای آف ك آكرد بیػادش را هبشػت شػػنید را اك مػرگ خػػرب کػه هنگػامی
 شػػػفاعت مػػػن بػػػرای جنػػػت در ك شػػػده شػػػهید فرزنػػػدـ اکػػػرب ا: گفػػػت آكرد بیػػػادش اسػػػت مبػػػوده آمػػػاده
 .کند می

 کػػػػافراف را اك آیػػػػا چػػػػرا؟: گفػػػػت زف پػػػػّبه اسػػػػت؟ شػػػػهید فرزنػػػػدت کػػػػه نکػػػػنم گمػػػػاف: گفػػػػت صػػػػحابی
 کفػػػار ك مسػػلماناف بػػْب جنػػگ کػػػه نشػػده کشػػته حػػالتی در فرزنػػػدت: گفػػت. نػػه: گفػػت اند؟ نکشػػته
 از ك بػػػود برافراشػػػته را اسػػػالـ بػػػّبؽ کػػػه نشػػػده کشػػػته حػػػالتی در اك آیػػػا: گفػػػت زف پػػػّبه. بػػػود مشػػػتعل
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 کجػا حارثػه فرزنػدـ ك اسػت شػده شػتهک چگونػه پػس: گفػت. نػه: گفػت کرد؟ می دفاع آف مقدسات
 اسػت کشػته را اك کػه کسػی ك اسػت، شده کشته جنگ شركع از قبل حارثه فرزندت: گفت است؟
: گفػػػت زف پػػػّبه نداشػػػت، سػػػهم هرگػػػز جنػػػگ در حارثػػػه فرزنػػػدت ك اسػػػت، مسػػػلماناف صبلػػػه از مػػػردی
 اك تعػالی ا شػاید لػیکن باشػد، شػهید کػه نکػنم گماف: گفت نیست؟ شهید اك آیا چیست قصدت

 ..مباید داخل جنت به را

 تشریف کجا درصلی ا علیه كسلم  ا رسوؿ پس: گفت شنید را صحابی سخناف این زف پّبه كقتی
 بػود جػاری اش چهػره بػر اشػک کػه حػالی در زده مصیبت مادر پس آید، می که اكست: گفت دارند؟

 سػػیالف چهػػره بػػر آنچػػه) افتػػاد راه هبػػ صػػلی ا علیػػه كسػػلم ا رسػػوؿ بسػػوی کشػػاف کشػػاف پاهػػای بػػا
 (رىبت می ها قطره بصورت ك شده جاری که بود اك ركح بلکه نبود اك اشک داشت

 صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم ا رسػػػوؿ. گرفػػػت قػػػرار صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم ا رسػػػوؿ ركی پػػػیش آف از بعػػػد
: گفت  علیه كسلمصلی ا ا رسوؿ. حارثه مادر: گفت هستی؟ که: پرسید ك کرد نگاه اك بسوی
 حارثػه بػه نسػبت مػن ؿببػت از مػردـ سػائر ك تػو! ا رسػوؿ یػا: گفػت حارثػه؟ مػادر ای خواهی می چه

 حارثػه کػه بگػو مػن بػه! ا رسػوؿ ای اسػت، شػده کشػته حارثػه کػه شػده گفتػه من به دارید، آگاهی
 عزكجػل ا نػان یقی اسػت جهػنم در اگػر ك کػرد خػواهم صػرب اسػت جنػت در اگػر اسػت؟ کجا در حاال
 هنگػاـ آف در عمػل ایػن ك اسػت کػردف گریه ك کردف نوحه قصدش) کرد، خواهم چه من که بیند می
 (.نبود حراـ

 مػػػادر ای گفتػػی چػػه: گفػػت ك انػػداخت نگػػاه كی بسػػػوی دیگػػر بػػار صػػلی ا علیػػه كسػػلم ا رسػػوؿ
 زف ایػػػن بسػػػوی بػػػاز زدلسػػػو  ك مهربػػػاف پیػػػامرب ا، رسػػػوؿ ای شػػػنیدی قػػػبالن  کػػػه چیػػػزی: گفػػػت حارثػػػه؟
 را اك مانػدگی ك خسػتگی ك اسػت، کػرده خيػرد را اك پػّبی ك سػالی کالف که زنی نگریست، ساػبورده
 کػػه دارد آرزك ك اقبامیػده، طػوؿ بػه فرزنػػدش دیػدار بػه اشػتیاقش ك کػػرده کػم را صػربش ك مبػوده ضػعیف
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 خػوش بػوی ك بگػّبد غػوشآ در بیایػد سػراغش بػه مػرگ اینکػه از قبل را اك تا باشد ركیش پیش فرزندش
 چشمانش از اشک شد، بسته زبانش بلرزید، پاهایش شود، سباـ اك زندگی قیمت به اگرچه ببوید را اك

 خػم پشػتش بػود، شػده ضػعیف ك باریػک هایش اسػتخواف بػود، شػده زیػاد بسیار عمرش گشت، جاری
 بسوی مبوده ندبل را هایش چشم شده، بند گلویش در آكاز بود، شده خشک بدنش پوست بود، شده
 خواهشات ركی از که پیامربی شنود، می كی از جوابی چه که دید می صلی ا علیه كسلم ا رسوؿ
 .است كحی منبا از اك سخناف بلکه گوید مبی سخن

 چػه: پرسػید كی از ك افگنػد نظػر بسػویش دیػد را اك زاری صػلی ا علیػه كسػلم ا رسػوؿ که هنگامی
 مػػادر ای شػػوی هػػالک: گفػػت صػػلی ا علیػػه كسػػلم ا رسػػوؿ شػػنیدی؟ کػػه را آنچػػه: گفػػت گفتػػی؟
 آف سػقف ك اسػت، رسػیده اعلػی فردكس به حارثه ك است، ها هبشت بلکه نیست هبشت یک حارثه،
 عزكجػػػل ا عػػرش سػػقفش رضبػػػن فػػردكس ك دارد قػػرار جنتػػػی جنػػت هػػر بػػػاالی اسػػت، رضبػػاف ا عػػرش
 .است

 را خػػػود اسػػػتواری ك اسػػػتقامت ك خشػػػکید هایش اشػػػک شػػػنید را پیػػػامرب بشػػػارت زف پػػػّبه کػػػه هنگػػػامی
 ا: گفت پس است، جنت در بله: گفت است؟ جنت در حارثه! ا رسوؿ ای: گفت ك دریافت
 بػػا را اك تػػا مبػػود می را خػػود مػػرگ انتظػػار ك برگشػػت، اش خانػػه بػػه خػػورده زخػػم مػػادر ایػػن آف از بعػػد اکػػرب

 .مباید یکجا فرزندش

 بلکػه نشد ناـ ك شهرت طالب ك ننمود تقاضا را غنیمت ك ماؿ صلی ا علیه كسلم ا رسوؿ از ك 
 در ك خبورد آف پاکیزه های میوه از که هبشتی گردید، راضی هبشت به فرزندش بودف هبشتی صورت در
 شػاف رب بسػوی شػاف دیدگاف ك اسػت تػازه ك تػر  شاف های چهره که مردمی با نبراه آف انبوه درختاف زیر
 ركزه کثػػرت از شػػاف گلوهای اكقػػات بسػػی آنکػػه حػػاؿ نباشػػد چنػػْب ایشػػاف پػػاداش چػػرا ك اسػػت، نػػدهبین

 ك غالػب ا خبػدمت ك بستند حراـ از را خود دیدگاف بود اشک غرؽ شاف گاف دیده ك خشک داشًب
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 بػػػػر انػػػػد، مند هبره آف هػػػػای نعمت از شػػػػاف رب های باغچػػػػه در ایشػػػػاف پػػػػس بودنػػػػد، مشػػػػغوؿ دانػػػػا بسػػػػیار
 درمیػابی کنػی سػّب صػاغباف گركهػی درمیػاف کػه جػایی هػر زننػد تکیػه هػم ركبػركی شده هناده ایه زبت
 مشػػػغوؿ خبػػػود را شػػاف های نفس جنػػػت شػػوؽ ك اسػػػت لربیػػػز جنػػت شػػػوؽ ك ؿببػػت از هایشػػػاف قلب کػػه

 قایػل ارزش جنػت، از غػّب چیػزی هػیب بػه کػه آقبا تا است خورده گره آف به شاف اركاح ك است داشته
 .گرداندند آساف خود برای آف به رسیدف خباطر را مشکل ك سختی ره ك نیستند،
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 اٗبٕ اثٚ هیٖ ٝاٗبٕ اثٚ تی٘ی٠

 مصػػركع یػػک گػػوش در را آیػػه ایػػن بػػار یػػک کػػه مبػػوده نقػػل بػػراًن: گویػػد مػػی تیمیػػه ابػػن شػػاگرد قػػیم ابػػن
 بػػه ك گػػرفتم دسػػت بػػه را عصػػایی: گفػػت آنگػػاه. کشػػید را صػػدایش ك بلػػی: گفػػت جػػواب در. خوانػػدـ
 من: گفت ركح آف اثنا نباف در. شدـ خسته که آقبا تا کردـ گردنش رگهای زدف به شركع آف كسیله

 بػه. مبػاًن حج اك با خواهم می: گفت. ندارد دكست را تو اك: گفتم اك به هم من. داـر دكست را اك
: گفػتم. شػـو مػی دكر اك از تػو احػَباـ خػاطر بػه مػن: گفػت. کند حج تو با خواهد مبی اك: گفتم اك

 مصػػركع فػػرد. شػػـو مػػی خػػارج مػػن: گفػػت. بػػده اقبػػاـ رسػػولش ك خػػدا اطاعػػت قصػػد بػػه را اینکػػار خػػّب
 شػیخ حضػور بػه مػرا کسػی چػه: گفػت مبػود مػی توجه خویش چپ ك راست به حالیکه در ك نشست
 یکػػی کػه نیػػز مفلػح ابػػن. کػرد نقػػل اسػتادش ك شػػیخ از را آف کػه بػػود قػیم ابػػن کػالـ ایػػن اسػت؟ آكرده
 پیشػش را مصػركعی هػر مػا اسػتاد: گویػد مػی الفػركع کتػاب در اسػت االسػالـ شػیخ شاگرداف از دیگر
 ك داد مػی دسػتور اك به ك کرد می موعظه را بود شده مصركع آف صرع سبب که را جنی. آكردند می
 ك عهػػد اك از شػػد مػػی جػػدا مصػػركع از ك یافػػت مػػی خاسبػػه جریػػاف کػػه صػػورتی در. کػػرد مػػی هنػػی را اك

 تا را اك صرع عامل مفارقت عدـ ك ماجرا نشدف سباـ صورت در ك برنگردد دیگر که گرفت می پیماف
 کػه فػرد آف بػر كاقػا در كلی شد می جاری مصركع بر زدف ظاهر، در. زد می جدایی ك مفارقت زماف
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 دفشػ خػارج سػبب ایػن ك فرستاد، مصركع پیش را کسی اضبد اماـ. گشت می جاری بود صرع عامل
 گردیػد معلػـو بیػاف ایػن بػا ك برگشػت آف بػه دكبػاره اضبػد امػاـ فػوت از بعػد كلی شد اك از صرع مسبب

 مػی ثابػت امر كاقعیت ك سنت ك کتاب كسیله به مسئله این ك مباید می صرع دچار را انساف جن که
 کتػاب دشػ پػا بػه مسػئله ایػن كسػیله بػه کػه جنجػالی ك جػار اگػر ك. هسػتند آف منکر معتزله كلی گردد
 ك امامػػاف کػػردف ؿبکػػـو آف الزمػػه یػػا ك داد مبػػی قػرار حقیقػػت بػػدكف ك خیػػالی معػػانی معػػرض در را خػدا
 گفػتم مبػی سػخن مسػائل ایػن مػورد در شػد مبػی تکػذیب یػا ك سػفاهت بػه صباعػت ك سنت اهل عاؼباف
 بػػا فهػم قابػػل کػه چیػػزی ك اسػت مشػػاهده ك حػواس كاسػطه بػػه معلػـو امػػورات صبلػه از مسػػئله ایػن چػوف
 دلیػػل خػویش نفػػس بػه ؿبسػوس، مسػػائل چػوف نػػدارد برهػاف ك دلیػل بػػه احتیػاج باشػػد مشػاهده ك حػواس
 تعجیػل مسػائل در ك ندهیػد فریػب را خػود. باشػد مػی تکػرب ك سفسػطه نشػانه مبػودنش انکار ك هستند
 ك دهد پناهتاف باشد، انس یا ك جن چه ـبلوقاتش شر از کنید درخواست متعاؿ پركردگار از ك نکنید

 .است مهرباف ك پذیر توبه ك خبشنده بسیار اك که بنمایید را توبه ك بازگشت ك خبشش طلب اك از

 صػلی ا رسػوؿ کػه اسػت کػافی ایشػاف فضػل بػر( رض) طالػب ابػی بػن علی دانید می که نبچناف -
 تو هکسیک: یعنی.  علیه متفق{ منافق اال یبغضک كال مومن اال وببک الی فرماید می كسلم علیه ا
 .  نیست متنفر تو از کسی منافق جز كبه است مؤمن باشد داشته دكست را
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 پشچٖ اسالٕ سا ث٠ ًسی ٗیذ١ٖ ٠ً اهلل اٝسا دٝست داضت٠ ثبضذ

 ا صػػلی خػدا رسػوؿ: کػه انػد کػػرده ركایػت عنػه ا رضػی سػعد بػػن سػهل از دك هػر مسػلم ك خبػاری -
 دكسػت را رسػولش ك خػدا کػه دهػم مػی کسػی بػه را اسػالـ پػرچم: »گفػت مػی خیرب ركز در كسلم علیه
 مػردـ. کػرد خواهػد فػتح اك دسػت بػه را خیػرب خداكنػد دارنػد، دكسػت را اك نیز رسولش ك خدا ك دارد،
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 کػػه كقتػػی. بردنػػد سػػر بػػه شػػود مػػی داده آهنػػا از یػػک کػػداـ بػػه پػػرچم کػػه گفتگػػو ك حبػػث بػػا را شػػب آف
 علیػه ا صػلی پیػامرب. شػود داده اك بػه پػرچم کػه بودنػد امیدكار یک هر ك رفتند پیامرب پیش شد صبح
 بػرایش را علػی داد دسػتور کنػد، مػی درد چشػمش: گفتند کجاست؟ طالب ابی بن علی: فرمود كسلم
 نبوده بیمار هرگز گویا طوریکه یافت هببود بالفاصله رىبت، دهاف آب چشمانش، در مبودند، احضار
 ...« داد اك به را پرچم كسلم علیه ا صلی پیامرب آنگاه است،
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 اٗیش  ٗذی٠ٜ ػٔی سا ا١بٛت ًشد!

 ك آمػد( السػاعدی) سػعد بػن سػهل نػزد مػردی: گفػت کػه شػده ركایػت( دینػار بػن سػلمة) حػاـز ابی از
 مػػی اك بػػه: گفػػت گویػػد؟ مػػی چػػه: گفػػت. کنػػد مػػی اهانػػت منػػرب ركی بػػر علػػی بػػر مدینػػه امػػّب: گفػػت
 علیػػه ا صػػلی نبػػی إال ننهػػاده اك بػػر کسػػی را اسػػم ایػػن كا: گفػػت ك خندیػػد پػػس. تػػراب بػػوا: گویػػد
 یػا: گفػتم ك بگویػد را حػدیث کػل خواستم سهل از. نیست أحب اسم این از علی نزد اظبی ك كسلم
 مسػجد در ك گردیػد خػارج بعػد ك شػد داخل فاطمه بر علی: گفت بود؟ چگونه كاقعه این! عباس ابا

 در: گفػػػت اك کجاسػػػت؟ پسػػػرعمویت: گفػػػت فاطمػػػه بػػػه كسػػػلم علیػػػه ا صػػػلی نبػػػی. ردکػػػ اضػػػطجاع
 غبارآلود ك افتاده پشتش از ردایش که حالی در دید را اك ك شد خارج اك ظبت به نبی. است مسجد
 «اكگفت به دكمرتبه را كاین!یااباتراب بنشْب:تکاندكمیگفت می علی پشت از را تراب نبی.است شده
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 ثشٝ ػٔی سا ضتٖ ًٚ!

 اك. شػد داده قػرار مػركاف آؿ از رجلػی مدینػه بػر: گفت که شده ركایت سعد بن سهل از حاـز ابی از
 اك. کػػرد إبػا سػػعد كلػی. مبایػػد تػوهْب ك دهػد شػػتم را علػی تػػا کػرد امػر ك کػػرد دعػوت را سػػعد بػن سػهل
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 اظبػػی علػػی بػػرای: گفػػت سػػهل .کػػرد لعنػػت را تػػراب ابػػا ا: بگػػو پػػس کنػػی مػػی ابػػا کػػه حػػاؿ: گفػػت
 سػهل بػه. شػود مػی خوانػده اسػم آف بػا کػه كقتػی گػردد مػی خوشػحاؿ اك ك نیست تراب ابی از احب
 علیػه ا صػلی ا رسػوؿ: گفػت. شػد هنػاده اسم تراب ابا چرا که کن باخرب را ما اك قصه از: گفت
: گفػت فاطمػه اسػت؟کج پسػرعمویت: گفػت ك نیافػت بیػت در را علػی ك آمػد فاطمػه بیػت به كسلم
 شخصػػی بػػه ص ا رسػػوؿ. گردیػػد خػػارج ك شػػد مػػن غضػػب موجػػب ك درگرفػػت نزاعػػی اك ك مػػن بػػْب

 رسوؿ. است خوابیده مسجد در اك! ا رسوؿ یا: گفت ك بازگشت اك کجاست؟ علی ببْب: گفت
 تػراب اك بػر ك افتػاده ردایػش کػه حالی در بود مضطجا علی. آمد مسجد به كسلم علیه ا صلی ا

 یػػا برخیػػز! ابػػاتراب یػػا برخیػػز: گفػػت مػػی ك تکانػػد مػػی اك ركی از را خػػاک ص ا رسػػوؿ. بػػود نشسػػته
 !«.اباتراب

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ث٠ هتْ سسبٛیذٙ سؼذ ثٚ ػجبدٟ تٞسط رٜیبت

 خانػه کػه سػوراخی در كقتػی رسػاندند قتػل بػه ها جن را عىٍنهي  اللَّهي  رىًضیى  عباده بن سعد که است مشهور
 : گفتند جنها. کرد ادرار بود ها جن

  فػيؤىادىه لبيًٍطئ مل كبن بسهمو  رمینىاهي  ك عيبىادىةً  ٍبنى  سىٍعدى  اػبزرج سید قتلنا كبن

 ما تّب که هستیم کسانی ما. کردًن پرتاب تّب اك سوی به ك کشتیم را عباده بن سعد خزرج، بزرگ ما
 .( شود مراجعه( ِٕٕ/ُ) النبالء أعالـ سّب به. )ركد مبی خطا قلبش از

 مػػرد آف. ربودنػػد را مػردی هػػا جن کػه افتػػاد اتفػاؽ شػػکل ایػػن بػه ای حادثػػه عىٍنػهي  اللَّػػهي  رىًضػیى  عمػػر زمػاف در
 ایػن تػا اسػت بػوده اسػّب نزدشػاف ك ربػوده را اك مشػرک هػای جن کػه داد خرب ك آمد ساؿ چهار از پس
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 منػػػار کتػػػاب در. گرداندنػػػد بػػػاز شا خانػػػه بػػػه را اك ك دادنػػػد شکسػػػت را هػػػا آف مسػػػلماف هػػػای جن کػػػه
 قصػه ك( ْٗٓ) منارالسػبیل.) اسػت تر آگػاه خػدا ك اسػت شػده ذکػر حادثػه ایػن کتب دیگر ك السبیل
( َُٓ/ٔ) االركاء در آلبانی ك است کرده ركایت( ُّْٕٓ) کربی سنن در بیهقی را شده ربوده مرد
 .(است کرده تصحیح را آف( َُٕٗ)
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 (ثبص اثٚ ثب رٚ ُلتِٞی) اٛسبٙ دس رٚ ضذٙ داخْ

 منتشػػػر موضػػػوع ایػػن در بلنػػػدی ك کوتػػاه مقػػػاالت ؿبلػػػی، های ركزنامػػه برخػػػی هػػػَُْٕسػػػاؿ شػػعباف در
 اسػػالـ کػه ایػن از بعػد ك اسػت شػده داخػل ریػػاض اهػالی از مسػلماف زنػی كجػود در جنػی کػه سػاختند
 نیػػز( بػاز ابػػن شػیخ)مػن نػػزد بػود، دهکػػر  اعػالف ریػاض مقػػیم عمػری مشػػرؼ بػن عبػدا بػػرادر نػزد را خػود
 جػػن بػػا ك بػود خوانػػده را آیػاتی زده جػػن زف بػػر نػامربده ایػػن از بعػد. اسػػت کػػرده آشػکار را خػػود اسػالـ
 حراـ از را اك که این از پس ك بود کرده نصیحت را اك ك گفته برایش ا به ايباف از ك شده کالـ هم
 كی دعػوت بػا جن. شود خارج زف كجود از بود خواسته اك از کرده آگاه آف گناه بزرگی ك ظلم بودف
 . بود کرده اعالف عبدا نزد را خود اسالـ ك شده قانا

 مػن. بشػنـو را جػن آكردف اسػالـ تػا آمدنػد مػن نػزد ایشاف، نبراه به زده جن زف اكلیای ك عبدا سپس
 زف زبػػػاف بػػػا جػػػن. فػػػتگ را آف دلیػػػل پرسػػیدـ، ایشػػػاف از زف ایػػػن كجػػػود در جػػػن كركد اسػػػباب مػػورد در

 خػواهر ك بػرادر. بػود نشسػته مػن نزدیک صندلی ركی بر زف. بود مردانه صدایش كلی گفت می سخن
 را خود اسالـ اك. شنیدند می را جن صدای ك بودند جریاف این شاهد مشایخ از برخی ك عبدا ك زف
 نصػیحت را اك مػن. اسػت مػذهب بػودایی ك آمػده هندكسػتاف از که: گفت ك کرد اعالف صراحت به

 دكری ظلػػم از ك شػػود خػػارج زف ایػػن كجػػود از ك کنػػد پیشػػه را اؽبػػی تقػػوای کػػه مبػػودـ كصػػیت ك کػػردـ
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 از بعػػد کػردـ؛ كصػیت را اك. اسػت کػرده قػانا مػرا اسػالـ دیػن: گفػت ك پػذیرفت را نصػیحتم اك. کنػد
 تػرک را زف ك داد كعػده نیػز اك. دهػد دعػوت اسػالـ بػه را خػود قػـو کرده هدایت را اك خداكند که این
 ك کػرد صػحبت عػادیش زبػاف بػا زف سػپس. علػیکم السػالـ: گفت که بود این کالمش آخرین ك کرد

 . مبود حس مشکل این از را خود رهایی ك سالمتی

 در کػه: گفػت ك آمدنػد مػن مالقػات بػه خػواهرش ك دایػی بػرادر، دك بػا بیشػَب، یا بعد ماه یک زف آف
 کػػردـ سػػؤاؿ اك از. اسػػت نیامػػده سػػراغش بػػه جػػن آف دكبػػاره مػػداغب ك بػػرد می سػػر بػػه کامػػل سػػالمتی
 بػود شػریعت ـبػالف کػه پلیدی افکار: گفت جواب در داشتی؟ حالی چه بود تو كجود در جن كقتی
 از بعػػػد ك بػػػود کػػػرده پیػػػدا گػػػرایش آف هػػػای کتاب از آگػػػاهی ك بػػػودایی دیػػػن بػػػه ك بػػػود گرفتػػػه فػػػرا را اك

 . است شده ردك  اك از نیز افکار این سالمتی
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 دستِیشی ضیطبٙ تٞسط اث١ٞشیشٟ

 یکػی. داد قػرار فطریػه ی صػدقه از حفاظػت مسػئوؿ مػرا كىسىػلَّمى  عىلىٍیػهً  اللَّهي  صىلَّی پیامربابوهریره می گوید:
 خػدا رسوؿ نزد را تو قسم خدا به: گفتم ك گرفتم را اك. کرد صدقه امواؿ از برداشًب به شركع ك آمد
 شػػد صػػبح چػػوف. کػردـ رهػػا را اك. نیازمنػػدـ سػخت ك هسػػتم عیػػالوار ك ؿبتػػاج مػن: گفػػت. بػػرد واهمخػ

 نیاز از ا؛ رسوؿ ای: گفتم کرد؟ چه اسّبت دیشب ابوهریره ای: فرمود كىسىلَّمى  عىلىٍیهً  اللَّهي  صىلَّی پیامرب
 گفتػه دركغ تػو بػه اك: فرمػود. سػاختم رهػایش ك کػردـ رحػم اك بػر کرد، شکایت عیاؿ کثرت ك شدید
ػػلَّمى  عىلىٍیػػهً  اللَّػػهي  صىػػلَّی پیػػامرب چػػوف) گػػردد برمی مرتبػػه دك کػػه کػػردـ یقػػْب. گشػػت خواهػػد بػػاز ك اسػػت  كىسى
 گػرفتم را اك. کرد صدقه ماؿ از برداشًب به شركع باز ك آمد دكباره. نشستم اك کمْب در(. بود گفته
، ك ؿبتاج من. کن رهاًن گفت. برد خواهم ا رسوؿ نزد را تو: گفتم ك . گردـ مبی باز دكباره عیالواـر



 (249)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

ػػػلَّمى  عىلىٍیػػػهً  اللَّػػهي  صىػػػلَّی پیػػػامرب صػػبح. سػػػاختم رهػػػایش ك کػػردـ رحػػػم اك بػػر  اسػػػّبت ابػػػوهریره ای: فرمػػود كىسى
 کردـ رحم اك بر من. کرد شکایت خود عیاؿ کثرت ك نیاز از ا رسوؿ ای: گفتم کرد؟ چه دیشب

 اك کمػػػْب در سػػػـو ی مرتبػػػه. گػػػردد می بػػػاز ك اسػػػت گفتػػػه دركغ تػػػو بػػػه اك: فرمػػػود. سػػػاختم رهػػػایش ك
 ا رسػػوؿ نػػزد را تػػو: گفػػتم ك گػػرفتم را اك. کػػرد صػػدقه مػػاؿ از برداشػػًب بػػه شػػركع ك آمػػد اك. نشسػػتم
 بػػاز دكبػاره ك نگػردی بػاز دهػی می قػوؿ کػه اسػت مرتبػه سػومْب ایػن. بػرد خػواهم كىسىػلَّمى  عىلىٍیػهً  اللَّػهي  صىػلَّی
. برسػاند سػود تػو بػه خداكنػد آف ی بواسػطه کػه آمػوـز می کلمػاتی را تو. کن رهاًن: گفت. گردی می

 اغبػی هػو اال الػه ال  ا) الکرسػی آیػة رفتی، رختخواب به گاه هر: گفت چیست؟ کلمات آف: گفتم
 بػه صبح تا شیطاف ك شود می گماشته نگهبانی برایت خداكند جانب از خبواف،( آخرآیه تا) را( القیـو
ػػلَّمى  عىلىٍیػػهً  اللَّػػهي  صىػػلَّی پیػػامرب شػػد صػػبح چػػوف. کػػردـ رهػػایش پػػس. شػػود مبی نزدیػػک تػػو  مػػن بػػه خطػػاب كىسى

ػػلَّمى  عىلىٍیػػهً  اللَّػػهي  صىػػلَّی ا رسػػوؿ ای: گفػػتم شػػد؟ چػػه دیشػػب اسػػّبت: فرمػػود  مػػن بػػه کػػرد می گمػػاف كىسى
: فرمػود کػردـ رهػایش هػم مػن. رسػاند می سػود مػن بػه خداكنػد آف كاسػطه به که است آموخته کلماتی

 آخػر تػا اكؿ از را الکرسػی آیػه رفتػی رختخػواب بػه گػاه هر: گفت من به: گفتم چیست؟ کلمات آف
 گماشػػته خداكنػػد جانػػب از نگهبػػانی تػػو بػػرای: گفػػت مػػن بػػه ك(. القیػػـو اغبػػی االهػػو الػػه ال  ا) خبػػواف
 . شود مبی نزدیک تو به صبح تا شیطاف ك شود می

 تػو بػه بػار ایػن: فرمود كىسىلَّمى  عىلىٍیهً  اللَّهي  صىلَّی پیامرب ،«بودند خّب بر حریص( عىٍنهيم لَّهي ال رىًضیى ) صحابه»
 کسػی چػه بػا شػب سػه ایػن در ابػوهریره ای دانی می. دركغگوست اك که حالی در است گفته راست
ػػلَّمى  عىلىٍیػػهً  اللَّػػهي  صىػػلَّی پیػػامرب نػػه،: گفػػتم گفتػػی؟ می سػػخن  آمػػده تػػو پػػیش کػػه بػػوده فشػػیطا اك: فرمػػود كىسى
 .« است

 اند کرده نقل عىٍنهىا اللَّهي  رىًضیى  صفیه از را آف مسلم ك خباری که حدیثی در كىسىلَّمى  عىلىٍیهً  اللَّهي  صىلَّی پیامرب
ـى  ابنً  ًمنٍ  هبىٍرًی الشٍَّیطىافى  ًإفَّ : ]است داده خرب ـً  ؾبىٍرىی آدى  (. ُِٕٓ) مسلم –( ُُٕٕ) خباری[  الدَّ
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 .[ است جاری آدـ فرزند بدف در خوف نبچوف شیطاف نبانا]

 اللَّػهي  رىًضػیى  العػاص ابػی بػن عثمػاف کػه اسػت کػرده ركایػت صػحیح سػند بػا اؼبسند در اللَّهي  اضبدرىضًبىهي  اماـ
 یػيقىػاؿي  شىػٍیطىافه  ذىاکى :] فرمود. شود می مانا قرائتم ك مباز ك من بْب شیطاف ا، رسوؿ ای:] گفت عىٍنهي 
نٍ  لىهي  ثنا یىسىارًکى  عىلىی كىاٍتًفلٍ  ًمٍنهي  بًاللَّهً  فػىتىعىوَّذٍ  أىٍحسىٍستىهي  فىًإذىا زىبه خى  [ ثىالى

 بػرب پنػاه خػدا بػه اك از کػردی، حػس را حضػورش كقتی: گویند می خنزب را اك که است شیطانی این]
 خداكنػد ك دادـ اقبػاـ را کػار این: گوید می عثماف. بیانداز دهاف آب خود چپ ظبت در مرتبه سه ك
 (. َِِّ) مسلم( ْ/ُِٔ) اضبد.[ کرد دكر من از را اك

 نبنشػْب یػک ك ها فرشػته از نبنشػْب یػک انساف هر نبراه که است ثابت پیامرب از صحیح احادیث در
 هً عىلىٍیػ اللَّػهي  صىػلَّی پیػامرب خداكنػد اینکػه جػز ؛ كىسىػلَّمى  عىلىٍیػهً  اللَّػهي  صىػلَّی پیػامرب نبػراه حتػی اسػت، شیاطْب از

 بػه جػز لذا. است آكرده اسالـ بوده، پیامرب نبراه که شیطانی ك است ساخته چّبه شیطاف بر را كىسىلَّمى 
 ( ُِْٖ) مسلم. کند مبی امر را كىسىلَّمى  عىلىٍیهً  اللَّهي  صىلَّی پیامرب خوبی،
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 ظب١ش ضذٙ ٛٞس

 نػزد از تاریػک شػب یػک در بشػر بن عبَّاد ك حيضّب بن أيسىید ركزی که است شده نقل خباری صحیح
 راه ك) شد ظاهر آهنا جلوی که دیدند را نوری راه بْب در ك شدند خارج سلم ك علیه ا صلی پیامرب

 جػػدا آهنػػا نبػػراه نیػػز نػػور آف سػػپس ك شػػدند جػػدا هػػم از نفػػر دك ایػػن اینکػػه تػػا( کػػرد ركشػػن آهنػػا بػػرای را
 ،(َْٕ/ٕ الباری فتح کتاب در خباری ركایت) شدد
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 ٛلش سا ًطت ، اٗب اهلل اٝسا ثخطیذ 99كشد ی٠ٌ 

 سػػپس كلػػی کشػػت را نفػػر ٗٗ کػػه بػػود شخصػػی بودنػػد صػػحابه ك پیغمػػرب دكراف از قبػػل کػػه کسػػانی از
 یػػػک اك بػػه ك اسػػػت کسػػی چػػػه زمػػْب ركی شػػخص دانػػػاترین کػػه کػػػرد سػػؤاؿ ك گرفػػػت را توبػػه تصػػمیم
 آیػا کػه کػرد فتػوی طلػب اك از ك رفػت علػم بػی كلػی عابػد شػخص نػزد ك دادنػد نشػاف را عابد شخص
 بزرگ بسیار را عمل آف بود علم بی آقباییکه از شخص آف میشود؟ قبوؿ نفر ٗٗ قتل از پس اك توبه

 نفػر ََُ کشًب ك کشت نیز را اك مرد آف پس شد لبواهد قبوؿ اش توبه که گفت اك به ك دانست
 اینبػار كلػی اسػت کسػی چػه زمػْب ركی شخص داناترین که ردک سؤاؿ دكباره سپس ك کرد، تکمیل را

 کشػػته را نفػر ََُ کػه گفػت اك بػه ك رفػت اك نػزد ك دادنػد نشػاف اك بػه را عػاؼبی ك دانػا شػخص یػک
 خداكنػد رضبػت بیکػراف دریػای از ك بػود عػامل کػه آقبػایی از شخص آف میشود؟ قبوؿ اك توبه آیا است
 جایی در تو كلی بگّبد؟ را خداكند بندگاف توبه جلو میتواند کسی چه ك بله که گفت اك به بود اگاه

 کػار نیکػو مردمػاف کػه بػرك شػهر فػالف بػه ك کػن تػرک را آهنا پس میکنی زندگی بد اشخاص با خراب
 فػػوت راه در كلػػی شػػد شػػهر آف بػػه سػػفر عػػاـز شػػخص اك سػػپس کػػن، توبػػه ك میکننػػد زنػػدگی آقبػػا در

 ك کردنػد منازعػه آقبػا در ك بگّبنػد را اك جاف تا کردند پیدا حضور رضبت ك عذاب مالئکه پس کرد،
 بایسػػت پػس اسػػت نػداده اقبػػاـ را نیکػی کػػار هػیب ك اسػػت گناهکػار اك کػػه میگفتنػد عػػذاب ئکػه مػال
 برداشػته قػدـ اش توبػه بػرای ك داشػته را توبه تصمیم اك که میگفتند رضبت مالئکه كلی شود دكزخ كارد
 ك فرسػتاد منازعػه ایػن فصػل ك حػل بػرای را ای مالئکه متعاؿ اكندخد پس برسد، نیکوکاراف شهر به تا
 کػه ببینیػد سػپس ك کنیػد گػّبی انػدازه را صػاغبْب شػهر ك فاسػدین شػهر میػاف فاصله که گفت آهنا به
 بػػه اگػػر ك میشػػود دكزخ كارد اك بػػود نػػزدیکَب مفسػػدین شػػهر بػػه اگػػر پػػس اسػػت نػػزدیکَب شػػهر کػػداـ بػػه

 شػػػهر بػػػه آقباییکػػػه از گػػػّبی انػػػدازه از پػػػس كلػػػی میشػػػود هبشػػػت اردك  اك بػػػود نػػػزدیکَب مصػػػلحْب شػػػهر
 .کردند هبشت كارد را اك بود نزدیکَب مصلحْب
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 آیب ضشٕ ٛ٘ی ًٜیٖ ٠ً ثبس ١ب ُٜبٟ ٗی ًٜیٖ؟

 بػاز كلػی میکنػیم گنػاه بارهػا که مبیکنیم شـر ما آیا: که گفت اك به ك آمد بصری حسن نزد شخصی
 چقػػدر: کػػه گفػػت اك بػػه بػػود اگػػاه شػػیطانی هػػای حیلػػه از کػػه بصػػری حسػػن میگػػردًن؟ ربػػ خداكنػػد بػػه

 .شود چّبه بندگاف بر نّبنگ این با که دارد دكست شیطاف
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 سخٚ ُلتٚ س٠ تٚ دس ٢ُٞاسٟ

 تن سه فقط گهواره در: فرمود كسلم علیه ا صلی پیامرب: که است ركایت عنه ا رضی هریره ابو از
 کػػػه بػػػود عابػػػدی مػػػردی جػػػریج. جػػػریج دكسػػػت ك السػػػالـ علیهمػػػا مػػػرًن پسػػػر عیسػػػی انػػػد، گفتػػػه سػػػخن

 گػزارد، مػی مبػاز اك حالیکػه در آمػد مػادرش. بػرد مػی بسػر آف در ك بػود سػاخته خود برای عبادتگاهی
 هػم فػردا. رفػت مػادرش ك داد، ادامػه مبػازش كبػه مبػاـز ك مػادـر خػدایا: گفػت جػریج! جریج ای: گفت

 كبػه مبػاـز ك مػادـر خػدایا: گفػت اك! جػریج ای: گفػت ك گػزارد مػی مبػاز اك کػه آمد حالی در ادرشم
: گفػػت! جػػریج ای: گفػػت گػػزارد، مػػی مبػػاز اك کػػه آمػػد حػػالی در مػػادرش فػػردا بػػاز. داد ادامػػه مبػػازش

 . داد ادامه خود مباز به ك مباـز ك مادـر پركردگارا

 . ببیند را کار زنا ایزهن ركی تا نکش را اك خدایا: گفت مادرش

 اؼبثػػل ضػػرب خػػویش حسػػن بػه کػػه بػػود فاحشػػه زنػػی کردنػد، صػػحبت عبػػادتش ك جػػریج از اسػػرائیل بنػی
 تػوجهی اك كلػی کػرد، عرضػه اك به را خود ك دهم، می فریب را اك من خبواهید اگر: گفت. بود گشته
 اختیػػػػارش در را خػػػود رفػػػت، کػػػرد مػػػی زنػػػدگی عبادتگػػػاهش در کػػػه چوپػػػانی پػػػیش زف. ننمػػػود كی بػػػه
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 مػػردـ هسػػت، جػریج از طفػػل ایػػن: گفػت مبػػود كالدت چػػوف شػد، بػػاردار ك مبػػود زنػا كی بػػا ك گذاشػت
 . کردند زدنش به شركع ك ساخته منهدـ را عبادتگاهش کشیده، پائْب را اك رفته

  شده؟ چه: گفت

 . است زائیده پسری تو از ك کردی، زنا فاحشه این با: گفتند

، مباز که بگذارید مرا: گفت ك آكردند را رپس است؟ کجا بچه: گفت  چوف گزارد، مباز سپس گزاـر
  کیست؟ پدرت پسر ای: گفت ك زده شکمش به آمده کودک نزد کرد، سباـ را مباز

: گفتند ك کشیدند می دست جانش كبه بوسیده را اك آكرده ركی جریج به مردـ چوپاف، فالف: گفت
 . سازًن می طال از را عبادتگاهت

 علیه متفق". کردند درست آنرا هم آهنا ك بسازید ازگل اكلیش حالت مثل نه :گفت

 داستبٙ:چشا پیبٗجش تبٙ ُلت٠: دٛیب ثشای ٗٞٗٚ صٛذاٙ است ٝثشای ًبكش رٜت؟

 مصػػر قاضػػیاف رئػػیس کػػه هنگػػامی اك کػػه میکننػػد نقػػل عسػػقالنی حجػػر ابػػن عالمػػة از عجیبػػی داسػػتاف
 کػػه یهػػودی یػػک راه در ك شػػد، خػػارج خانػػه از سبیػػز ك پػػاک لبػػاس ك عػػزت ك شػػکوه ك هیبػػت بػػا بػػود،
 کػػه گفػػت عسػػقالنی حجػػر ابػػن بػػه ك برخػػورد اك بػػه بػػود، فقػػّب ك کثیػػف لباسػػش ك میکػػرد ضبػػل ركغػػن

 تفیسر چطور را پیامربتاف قوؿ این: گفت حجر ابن به یهودی آف سپس ك ایستاد، حجر ابن بایستد،
 کػافر کػه مػن کػه میبینػی خػودت حالیکػه در ؟"کػافرال كجنػة اؼبػؤمن سجن الدنیا: "میگوید که میکنی
 حجػػر ابػػن هسػػتی؟ راحتػػی ك نعمػػت در هسػػتی مسػػلماف کػػه تػػو كلػػی داـر بػػدی حػػاؿ ك كضػػا هسػػتم

 بػه مقایسػه در هسػتی هبشػت در اینکػه مثػل درمانػدگیت ك بػدخبتی ایػن بػا تػو: "گفػت اك بػه عسقالنی
 عػزت ك شػکوه ك أهبػت ایػن بػا مػن ك ،دبػّبی کفػر بػا اگػر اسػت تػو منتظر دردناک عذاب از که آنچه
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 ماننػػد هسػػت منتظػػـر کػػه خوشػػی ك نعػػیم آف برابػػر در دنیػػوی نعػػیم ایػػن کنػػد، هبشػػتی مػػرا خداكنػػد اگػػر
 ." میماند زنداف

 

 شد مسلماف یهودی آف سپس بلی،: گفت حجر ابن است؟ چنْب كاقعا آیا: گفت یهودی آف سپس
 " ا وؿرس ؿبمدا أف ك ا اال اله أال أشهد: "گفت ك

 هػیج آخرت در ك است، حراـ شهوهتای از ؿبركمیت دنیا، این در مؤمن برای زنداف از منظور بنابراین
 حػراـ شػهوهتای ك ؿبرمػات مرتکػب پركایػی هیب بدكف دنیا این در که کافر برای كلی نیست، فبنوعیتی
 .میماند هبشت مانند شد خواهد دكزخی که آخرت با مقایسه در اك برای شهوهتا این میشود،

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ربٓجی اص اٗبٕ ػخی٘یٚ

 نوجػوانی پسػر ك میخوانػد مبػاز اماـ سر پشت علیه ا رضبة عثیمْب بن شیخ ركزی که است شده نقل
 ك آمػد بػزرگَبی مػرد سػپس بػود، ایسػتاده مباز برای ایشاف نزد بود آمده مسجد به بقیه از زكدتر که نیز
 آف دسػت غبظػه ایػن در عثیمػْب بػن شػیخ ایسػتاد، جایش خودش ك راند دـك صف به را بچه پسر این
 علمػػػاء ایػػػن زیػػػرا! رانػػػد عقػػػب بػػػه را بػػػزرگَب مػػػرد ایػػػن ك برگردانػػػد اكؿ صػػػف بػػػه ك گرفػػػت را نوجػػػواف پسػػػر

 حق باشد بزرگَب چند هر دیگری ك باشد آمده زكدتر که است کسی با اكؿ صف حق که میدانستند
 .بایستد آهنا جای خودش ك براند عقب به را دیگر کساف ندارد

 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 داستبٙ چِِٞٛی ث٠ ض٢بدت سسیذٙ ػ٘ش سضی اهلل ػ٠ٜ

  بود،( شعبه بن مغّبه) اصحاب از یکی فبلوک ابولؤلؤ

 عنػه ا رضػی عمػر بػه ای نامػه بػود کوفػه در کػه عنػه ا رضػی شػعبه بػن مغػّبه نیػز؛ ابولؤلؤ مورد در»
 خػود نامػه در مغػّبه ك بدهػد، را مدینػه بػه دخػوؿ اجػازه ابولؤلػؤ بػه کػه خواسػت اجازه كی زا ك نوشت
 ك آهنگػری قبیل از کارهایی ك برساند نفا مردـ به تواند می ك است صنعتکار غالمش که بود نوشته
 قلن به" الباری فتح. "«داد اجازه كی به نیز عمر داند، می نیک را آهن ركی بر کاری کنده ك قباری

 . سعد ابن از

 منتظػػػر ك ایسػػػتاده خػػػورد، ضػػػربه عنػػػه ا عمررضػػػی کػػػه ركزی آف صػػػبح: »گویػػػد می میمػػػوف بػػػن عمػػػرك
 مباز ی اقامه هنگاـ عمر معموالن . داشت قرار عباس بن عبدا ایشاف ك من میاف در. بودـ مباز ی اقامه
 جلػػػو گػػػاه آف. بگّبیػػػد تراسػػػ را صػػػفهایتاف ك بایسػػػتید برابػػػر: گفػػػت می ك گذشػػػت می صػػػفها میػػػاف از
 کػرد می قرائػت را كبػل ی سػوره یا یوسف ی سوره اكؿ رکعت در گاهی ك کرد می اقامه را مباز ك شد می
 یػا. کشػت مػرا: گفػت فریػاد با که شنیدـ گفت، تکبّب که این از بعد ركز آف. برسند مباز به مردـ تا
 پریػد مبػازگزاراف میػاف در یلػو دك دکػار  بػا عجمػی ی برده گاه آف. گرفت گاز مرا سگی: گفت که این
 از تػن هفػت کػه کػرد زطبی را نفػر سػیزده کػه ایػن تػا داد مػی قػرار ضػربه مػورد را اك رسػید می هػرکس به ك

 چػوف ك. کػرد دسػتگّب را اك ك انػداخت اك بػر عبػایی مسػلماناف از مػردی سػراقباـ ك شػدند شهید آناف
 کػػه ایػػن از بعػػد عنػػه ا عمررضػػی. ميػػرد ك ردکػػ خودکشػػی اسػػت افتػػاده گػػّب کػػه رسػػید یقػػْب بػػه ضػػارب
 در کػػػه کسػػػانی. کنػػػد سبػػػاـ را مبػػػاز تػػػا کػػػرد جلػػػو ك گرفػػػت را عػػػوؼ بػػػن عبػػػدالرضباف دسػػػت شػػػد، زطبی

 قرائػػت صػػدای فقػػط بودنػػد دكرتػػر قػػدری کػػه کسػػانی امػػا شػػدند، قضػػیه متوجػػه بودنػػد، مقػػدـ صػػفهای
 سػػبحاف. ا سػػبحاف: گفتنػػد می ك دنشػػدن قضػػیه اصػػل متوجػػه ك دادنػػد دسػػت از را عنػػه ا عمررضػػی

 . ا
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 مػرا کسػی چػه ببػْب: گفػت عبػاس ابػن بػه عنػه ا عمررضػی کػرد، سبػاـ را مبػاز عبدالرضباف اینکه از بعد
. اسػػت مغػػّبه غػػالـ: گفػػت ك آمػػد نگذشػػت دیػػری ك گرفػػت را قاتػػل سػػراغ ك رفػػت عبػػاس ابػػن. کشػػت

 نػابودش خدا: گفت عنه ا عمررضی. لیب: گفت عباس ابن آهنگر؟ نباف: گفت عنه ا عمررضی
 الَّػًذی لًلَّػهً  اغبٍىٍمػدي : » گفػت سػپس. کػردـ( اك بػا آسػانگّبی بػه) سفارش را مغّبه كی، حق در من کند
ـى  یىدًَّعی رىجيلو  بًیىدً  ًمیتىًتی هبىٍعىلٍ  ملىٍ  ٍسالى  در ك –! نکرد مرگم باعث را مسلمانی مرد که شکر را خدا «اٍحً
ةو  اللَّػه ًعٍنػد وبيىػاٌجًنی قىػاتًًلی هبىٍعىػل ملىٍ  الَّػًذی لًلَّهً  اغبٍىٍمد: »آمده بشها ابنیت ركا  «قىػطٌ  لىػهي  سىػجىدىهىا ًبسىػٍجدى

 در کػػه بیػػاكرد حجػػت مػػن علیػػه بػػر خػػدا نػػزد در کػػه نػػداد قػػرار کسػػی مػػرا قاتػػل کػػه را خػػدایی سػػپاس
 داشػتید دكسػت پػدرت ك تػو: گفػت عبػاس ابػن بػه ك -! باشػد کػرده بػرایش سػجده یکبار كلو حیاتش

 گفتنی ػ( ساختید ؾببور مرا مشا كلی بودـ ـبالف من درحالیکه) باشد زیاد مدینه در بردگاف این از که
 را نبػه دهیػد دسػتور مشػا: گفػت عبػدا ػػ بػود بردگػاف قبیػل ایػن دارای دیگػراف از بػیش عبػاس که است

 سػػػخن مشػػػا زبػػػاف بػػػه اینکػػػه زا بعػػػد اسػػػت اشػػػتباهی کػػػار: گفػػػت عنػػػه ا عمررضػػػی. کشػػػت خػػػواهیم
 ابػن منظػور احیانػا: آمده الباری فتح در! )گزارند می حج ك خوانند می مباز مشا قبله بسوی ك گویند  می

 مػا. کردند منتقل اش خانه به را اك گاه آف( بودند نشده مسلماف تاکنوف که بود بردگانی کشًب عباس
 مصػػیبتی بػه ایػػن از قبػل گویػػا شػدند، ناراحػػت ك افنگػر  شػػدت بػه مػػردـ. رفتػیم اش خانػػه بػه اك نبػػراه نیػز

 شػػکمش زخػػم از نوشػػید را هػػا آف کػػه نبػػْب ك آكردنػػد خرمػػا ك آب بػػرایش گػػاه آف. بودنػػد نشػػده گرفتػػار
 دانسػتند كضػعیت ایػن دیػدف بػا مػردـ ك شػدند بّبكف نیز ها آف نوشید شّب مقداری سپس. آمدند بّبكف
 مػن از کسی چه ببْب: گفت عبدا، پسرش، به. شدًن اصب ایشاف گرد ما ی نبه. مرد خواهد اك که

: گفػت. بػود بػدهکار هػزار شػش ك هشتاد حدكد مشردند، را قرضهایش که این از بعد. است طلبکار
 ك بطلبیػد کمػک کعػب بػن عػدی بنػی از نبػود، کػافی مبلػغ ایػن پرداخػت برای فرزندامن ك من ماؿ اگر
. لبواهیػد کمػک دیگػر کسی از ك بطلبید کمک قریشیاف سایر از بود خارج نیز آناف ی عهده از اگر
 نگػو ك برساف مرا سالـ ك برك عایشه، اؼبؤمنْب، اـ نزد سپس. بپرداز مرا قرضهای: گفت فرزندش به ك
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 رفیػق دك کنػار در کػه خواهػد می اجػازه عمػر: بگػو ك نیسػتم امّبمؤمنػاف امػركز مػن که چرا امّباؼبؤمنْب،
. دیػػد گریػػه حػػاؿ در را عائشػػه ك خواسػػت كركد ی اجػػازه ك رفػػت ائشػػهع نػػزد عبػػدا. شػػود دفػػن خػػود
 رفیق دك کنار در که خواهد می اجازه ك دارد سالـ مشا خدمت عنه ا عمررضی: گفت ك کرد سالـ
، دفػن اینجػا در خودـ خواست می دمل: گفت -عنها ا رضی- عائشه. بیارامد خود  امػركز كلػی شػـو

. آمػػػد عبػػدا: گفتنػػد برگشػػػت، پػػدر نػػزد عبػػدا كقتػػػی. دهم مػػی تػػرجیح خػػػود بػػر را عنػػه ا عمررضػػی
 دكسػت مشا  چه آف: گفت داری؟ خرب چه: پرسید فرزندش از ك. بنشانید مرا: گفت عنه ا عمررضی
 این از تر مهم براًن چیزی هیب که افزكد ك. شکر را خدا: گفت عنه ا عمررضی. افتاد اتفاؽ داشتید
 كركد ی اجازه اك از دكباره بردید، عائشه ی حجره ی دركازه تا مرا ی جنازه که این از سپ: گفت ك نبود

 راكی. مباییػد منتقػل مسػلماناف قربسػتاف بػه مػرا نػه اگػر ك بربیػد حجػره داخػل مرا داد اجازه اگر. خبواهید
 سالـ عبدا ك بردًن حجره دـ تا گذاشته دكش بر را اش جنازه ما کرد كفات که این از بعد: گوید می
 در گػاه آف. کنیػد كارد را اك: گفػت عائشػه. خواهػد می كركد ی اجػازه عنػه ا عمررضػی: گفت ك کرد
   ( .ََّٕ) الصحابة فضائل خباری،. «گردید دفن رفیقش دك کنار

 بػػن عمػرك ركایػػت در  چػه آف بػػر اضػافه جریػاف ایػػن بػه مربػػوط ركیػدادهای از برخػػی دیگػری ركایػات در ك
 . است شده بیاف گردید رذک میموف

 ابولؤلػػؤ مغػػّبه، غػػالـ دسػػت بػػه سػػحر كقػػت بػػه عنػػه ا عمررضػػی: »گویػػد می عنػػه ا رضػػی عبػػاس ابػػن
 شػکایت ابولؤلػؤ. گرفت می اك از را درهم چهار ركزانه مغّبه ك ساخت می نیزه اك. خورد ضربه ؾبوسی
 عمررضی. دهد زبفیف مرا ی ركزانه کرد رکا تا خبواه اك از: گفت ك برد عنه ا عمررضی نزد را مغّبه
 ضػػػمنان . بػػاش صػػادؽ آقایػػػت بػػا ك بػػَبس خػػػدا از( پػػس! اسػػت؟ زیػػػاد تػػو خػػراج کجػػػا: )گفػػت عنػػه ا

 ابولؤلؤ(. بگّبد سهل كی بر تا) بگوید سخن اك مورد در مغّبه با که گرفت تصمیم عنه ا عمررضی
 گرفػت اك قتػل به تصمیم دؿ در ك است هگرفت فرا را نبه من جز به اك عدؿ: گفت ك شد خشمگْب
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 را خنجـر: گفت ك برد هرمزاف نزد ك مبود آلود زهر را آف ك ساخت یلو دك خنجری منظور این برای ك
 بػه ركز آف از. کشػت خػواهی را اك بگػّبی نشػانه ایػن بػا را کػس هػر نظػـر بػه: گفػت بینی؟ می چطور
 فجػر مبػاز در ركزی کػه ایػن تػا آكرد، در پػای از را عنػه ا عمررضػی تػا شػد فرصػتی منتظػر ابولؤلػؤ بعد

 کػه ایػن از بعػد ك بگّبیػد راسػت را صػفهایتاف: گفػت مػردـ به که هنگامی ك ایستاد ایشاف سر پشت
 التوثیق صحیح. "«کرد زمْب نقش را اك ك زد یلویش ك شانه بر ؿبکمی ی ضربه ابولؤلؤ گفت، تکبّب
   . َّٕص" الفاركؽ كحیاة سّبة فی

ػػػافى »: کػػػرد می تػػػالكت را آیػػػه ایػػػن کػػػه شػػػنیدـ: گویػػػد می میمػػػوف بػػػن كعمػػػر  رنا اللَّػػػهً  أىٍمػػػري  كىکى  «مٍَّقػػػديكرنا قىػػػدى
  ّٖ: األحزاب

 . «آید در اجرا ی مرحله به باید ك است دقیقی ی برنامه ك حساب ركی نبواره خدا فرماف ك»
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 تػ٘یٖ ثشهتْ پیبٗجش غٔی اهلل ػٔی٠ ٝسٖٔ

 ك برسانند قتل به را كسلم علیه ا صلی ارسوؿ گرفتند تصمیم «دارالندكه» در قریش که این از بعد
 بػػػاخرب موضػػػوع ایػػػن از را كسػػػلم علیػػػه ا صػػػلی پیػػػامربش خداكنػػػد کننػػػد، خػػػالص اك دسػػػت از را خػػػود

 کسػی گرفػت تصػمیم بػود، استوار ی اراده دارای ك فبتاز شخصیتی که خدا رسوؿ رك این از ساخت،
 بػاقی آقبػا در اك خػركج انتظػار در ایشػاف کشػًب قصػد بػه کػه کسػانی تػا دهػد قرار خوابش بسَب در را

 ك باشػند منتظػر نبچنػاف اسػت كسػلم علیػه ا صلی پیامرب خوابیده بسَب در کسی اینکه تصٌور دبانند،
 ابػػی بػػن علػی بػػه ینبنػابرا کػػرده، اسػتفاده فرصػػت از كسػلم علیػػه ا صػلی خػػدا رسػوؿ ك شػػوند غػافلگّب
 کػه حٌسػاس شػرایط آف در داشت جرأت کسی چه اٌما خبوابد، بسَبش در شب آف داد دستور طالب
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 را اك ك آیػػد بػػّبكف بودنػػد منتظػػر ك بودنػػد کػػرده ؿباصػػره را كسػػلم علیػػه ا صػػلی پیػػامرب ی خانػػه دمشنػػاف،
 ! . خبوابد؟ بسَب آف در بکشند

 کػه ایػن از خػرب بػی دمشنػاف دانػد می کػه دبانػد ای خآنػه رد ك بکنػد کاری چنْب بود حاضر کسی چه
 جبز که است ركشن کرد؟ خواهند ؿباصره را اك کشًب قصد به است، بسَب ك خانه این در کسی چه

 إلػی الػدعوة فػی اغبکمػة]کنػد مبی چنػْب کسػی خػدا فضػل ك لطف ی پشتوانه با شجاع افراد ك قهرماناف
 چنػد اك از پس که داد دستور علی به كسلم علیه ا صلی یامربپ این بر عالكه ،[ِّٓ/قحطانی ا،
 بودند، گذاشته نگهداری ك حفظ منظور به اك نزد دمشنانش از  که را امانتهایی تا دباند مٌکه در ركزی
 در عػػػػدالت نػػػػوع بػػػػزرگَبین ایػػػػن ك برگردانػػػػد صاحبانشػػػػاف بػػػػه كکاسػػػػت کػػػػم بػػػػدكف ك کامػػػػل صػػػػورت بػػػػه

 [ ُٔٔ/سیوطی اػبلفاء تاریخ.] است شافصاحبان به أمانت برگرداندف

 ی مالفػه ایػن زیػر: »فرمػود عنػه ا رضػی علػی بػه كسػلم علیػه ا صلی پیامرب که آمده دیگر ركایتی در
 برایػػػػت کػػػػه کننػػػػد کػػػػاری تواننػػػػد مبی هرگػػػػز کػػػػه بػػػػاش مطمػػػػئن ك خبػػػػواب مػػػػن رختخػػػػواب در رنػػػػگ سػػػػبز

 [ ٕ/ِّٔالباری فتح.«] باشد ناخوشایند

 خوابیػد رختخػواب در علػی: کػه اسػت کرده ركایت شهاب ابن از عقبه بن موسی: ویدگ می حجر ابن
 خوابیػػده، فػػرد بػػر کسػػی چػػه کػػه کردنػػد می رایزنػػی ك مشػػورت هػػم بػػا قػػریش ك پوشػػید را خػػودش ركی ك

 صػبح تػا کردنػد سػپری منػواؿ نبػْب بػر را شػب بکشند، را اك دیگراف تا بگّبد ؿبکم را اك ك بربد هجـو
 آف دامن، مبػی: گفػت کجاسػت؟ ؿبٌمػد. پرسػیدند اك از آمػد، بػّبكف رختخواب از علی دنددی رسید، فرا

 البػػػػاری فػػػػتح.] اسػػػػت  یافتػػػػه قبػػػػات دستشػػػػاف از كسػػػػلم علیػػػػه ا صػػػػلی ارسػػػػوؿ کػػػػه فهمیدنػػػػد كقػػػػت
ِّٔ/ٕ ] 
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 به ك پوشید را كسلم علیه ا صلی ارسوؿ لباس که شبی آف در علی که است ركایت عباس ابن از
: گفػت می ك[ اسػت حسػن آف إسػناد ،ُُٖٔ/ش الصػحابه فضایل]گذشت جانش از خوابید جایش
 : ی آیه

 ( َِٕ/بقره)«بًاٍلًعبىادً  رىءيكؼه  كىاللَّهي  اللَّهً  مىٍرضىاةً  ابًٍتغىاءى  نػىٍفسىهي  یىٍشرًی مىنٍ  النَّاسً  كىًمنى  »

 برابر در( دارد که است چیزی ینعزیزتر  که) را خود جاف که شود می یافته کسی مردـ میاف در: یعنی
 راه در را خود چیز نبه ك مشارد می مافیها ك دنیا از باالتر را ا رضایت ك) فركشد می خدا خوشنودی

 کػار برابػر در بػداناف ك) اسػت مهربػاف بػس بنػدگاف بػه نسػبت خداكندگار ك( دارد می تقدًن آف کسب
 (.دارد مبی مقٌرر كظائف ك تکالیف برایشاف انیانس توانائی از بیش ك خبشد می جاكید نعمت اندک،
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 داستبٙ ت٢٘ت صٛب ثش ػبئط٠ سضی اهلل ػ٢ٜب

 غػػػػػػزكة از بازگشػػػػػػت مسػػػػػػّب در افػػػػػػک حادثػػػػػػة کػػػػػػه دارنػػػػػػد نظر اتفػػػػػػاؽ ؿبػػػػػػدثاف ك نویسػػػػػػاف سّبه مؤرخػػػػػاف،
 اؼبػؤمنْب، اـ عایشػه، ك انػد کرده ذکػر تفصػیل بػه مسػلم ك خبػاری امػاـ را جریػاف ایػن. داد رخ مصطلق بنی
 : مباید می بیاف گونه این را ماجرا این

 قرعػه خػود زنػاف میػاف در مبػود می سػفری قصػد كسػلم علیه ا صلی اکـر پیامرب هرگاه: گوید می عایشه
 قرعه( مصطلق بنی) غزكة در بار این. برد می خود با را اك افتاد، می کس هر ناـ به قرعه ك انداخت می
 مرکب بر کجاكه داخل من بنابراین، بود شده نازؿ حجاب حکم كقت این در ك آمد كفبّب  من ناـ به

 . نشستم می خود
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 اعػػػالـ کػػػه بػػػود شػػػب هنػػػوز. زدًن اردك مدینػػػه نزدیػػػک برگشػػػتیم، ك شػػػدًن فػػػارغ غػػػزكه از اینکػػػه از بعػػػد"
 طػرؼ بػه خواسػتم می كقتػی. رفػتم ای گوشػه بػه( حاجت قضای) مزاج اجابت برای من. مبودند حرکت
 مشػػػغوؿ مػػػن اسػػػت؛ رىبتػػه هػػػایش مهره ك شػػػده پػػػاره مػػن بنػػػد گردف کػػػه شػػػدـ متوجػػه بیػػػاًن، خػػػود مرکػػب
 گمػاف بػه معموؿ حسب بودند، من کجاكة ضبل مسئوؿ که کسانی اثنا، آف در. شدـ آهنا آكری صبا
 در زناف ك بودـ جواف هنوز من چوف ك. گذاشتند شَـب ركی بر را کجاكه هستم، آف داخل من اینکه
 بػػودف خػػالی متوجػػه آهنػػا بنػػابراین، بودنػػد سػػبک ك انػػداـ الغػػر کػػافی غػػذای نداشػػًب خػػاطر بػػه كقػػت آف

 را خػػود بنػػد گردف اینکػػه از بعػػد نیػػز مػػن. درآكردنػػد حرکػػت بػػه کػػاركاف نبػػراه را شػػَب ك نگردیدنػػد کجػاكه
 چػػوف ك تنیسػػ آف از اثػػری ك اسػػت رفتػه کػػاركاف کػػه شػػدـ متوجػػه ك آمػدـ کػػاركاف ؿبػػل بػػه مبػػودـ، پیػدا
. رفػتم خػواب بػه سػپس ك نشسػتم نباقبػا در گردنػد، برمی بشػوند، قضػیه متوجػه آهنػا اگر که دانستم می

 نشػػده ركشػػن هػػوا هنػػوز کػػه صػػبح، هنگػػاـ بػػود، مانػػده لشػػکر سػػر پشػػت کػػه سػػلمی معطػػل بػػن صػػفواف
 نزدیػک كقتػی. اسػت مانػده جػا چیزی که بود گردیده متوجه دكر از ك بود رسیده کاركاف ؿبل به بود،
 «راجعوف انٌاالیه ك انٌا» شنیدف با من ك شناخت می بود، دیده حجاب حکم از قبل که مرا آید، می
 با کلمه یک حتی اك! سوگند خدا به: گوید می عایشه. پوشاندـ را خود ك شدـ بیدار ایشاف، زباف از
 جلػو پیػاده اك. شػدـ سػوار برآف من ك خواباند را شَبش ك گفت می «انا» مکرر فقط نزد حرؼ من
 بػود، زده اردك جػایی در ظهػر گرمػای در کػه لشػکر بػه تػا ایشػاف سػر پشػت شػَب، بػر سػوار من ك شد

 سػلوؿ ابی بػن عبػدا کػرد، می رهػربی را جریػاف ایػن کػه کسػی ك شد شركع ماجرا آقبا از پس. رسیدًن
 ." بود

 متوجه آنکه برای عنها ا رضی هعایش قضیه، این در منافقْب سركصدای ك مدینه به بازگشت از بعد
 صػلی پیامرب آف بر كحی که بود ماه یک: گوید می عایشه گردد، بازمی پدرش ی خانه به شود قضیه
 ای: گفػػت مػػن بػػه ك آمػػد مػػن نػػزد كسػػلم علیػػه ا صػػلی اکػػـر پیػػامرب. بػػود نشػػده نػػازؿ كسػػلم علیػػه ا
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 خداكنػد زكدی بػه پػس هستی، گناه بی كاقعان  تو اگر. است رسیده خربهایی من به تو مورد در! عایشه
 زیػػرا کػػن؛ توبػػه ك اسػػتغفار پػػس ای، شػػده گنػػاهی مرتکػػب اگػػر امػػا کػػرد، خواهػػد اثبػػات را تػػو گنػػاهی بی
 هنگامی. آمرزد می را گناهش نیز خدا آكرد، ركی خدا به آف از بعد ك شود مرتکب گناهی كقتی بنده
 ای قطػػػػره حتػػػػی شػػػد، سبػػػػاـ اشػػػػکهاًن رسػػػید، ایػػػػافپ بػػػػه كسػػػلم علیػػػػه ا صػػػػلی خػػػدا رسػػػػوؿ سػػػػخناف کػػػه
 . چکید مبی

 مػا! سػوگند خػدا بػه: گفتنػد. بدهیػد را كسػلم علیػه ا صلی خدا رسوؿ جواب: گفتم مادـر ك پدر به
 بر زیاد هنوز ك نبودـ بیش جوانی زف که حالی در خودـ گاه آف. بدهیم را اك جواب چطور دانیم مبی
 بػػػػاكر را آف ك اید شػػػنیده را جریػػػػاف ایػػػن مشػػػا کػػػػه اکنػػػوف! سػػػوگند داخػػػػ بػػػه: گفػػػتم نبػػػػودـ، مسػػػلط قػػػرآف
 مػن از مشػا هسػتم، بػری آف از دانػد می خػدا کػه حػالی در بػدامن، بػری آف از را خػود مػن اگر اید، کرده

 خواهیػد مشػا اسػت، نبػوده چنػْب دانػد می خػدا کػه حػالی در کػنم اعػَباؼ بػداف اگر ك پذیرفت لبواهید
ػآؤيكا: » گفػت کػه است یعقوب سخن نباف من جواب. پذیرفت ـو  قىًمیًصػهً  عىلىػی كىجى  بىػلٍ  قىػاؿى  کىػًذبو  بًػدى
یله  فىصىرٍبه  أىٍمرنا أىنفيسيکيمٍ  لىکيمٍ  سىوَّلىتٍ   ( ُٖ یوسف،) «تىًصفيوفى  مىا عىلىی اٍلميٍستىعىافي  كىالٌلهي  صبًى

 نظرتػاف در را شػتیز  کػار مشػا نفسػهای بلکػه: گفػت( یعقػوب) آكردنػد دركغػْب خػوف با را پّباهنش ك»
 یػػاری گوییػػد، می آنچػػه مقابػػل در اك از کػػه خداسػػت ك اسػػت صبیػػل صػػرب( کػػارمن)پػػس. اسػػت آراسػػته
 .« شود می خواسته

 . کشیدـ دراز بسَـب بر ك گفتم را این

 آف از مػرا خداكنػد کػه دانسػتم می هسػتم، بػری گناه این از که داشتم یقْب من چوف: گوید می عایشه
 تػػالكت نبیشػػه بػػرای کػػه آیػػاتی صػػورت بػػه قػػرآف در مػػن برائػػت کػػه دانسػػتم مبی كلػػی کػػرد؛ خواهػػد تربئػػه



 (263)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 علیػػه ا صػػلی پیػػامربش خػػواب در مػػرا تربئػػة خداكنػػد کػػه دادـ مػػی احتمػػاؿ. شػػود می نػػازؿ شػػد، خواهػػد
 . دارد می اعالـ اك به كسلم

 ك بػود لبػورده افتکػ جػایش از كسػلم علیه ا صلی خدا رسوؿ هنوز! سوگند خدا به: گوید می عایشه
 ا صػػلی حضػػرت آف بػػر كحػػی کػػه بودنػػد نشػػده خػػارج بودنػػد، خانػػه داخػػل کػػه کسػػانی از یکػػی هػػیب
 مركاریػد دانػة ماننػد اش چهػره از عرقهػا ك شػد پدیػدار برایشاف كحی نزكؿ آثار ك گردید نازؿ كسلم علیه

 ك خندیػػد كسػػلم لیػػهع ا صػػلی خػػدا رسػػوؿ گردیػػد، برطػػرؼ كحػػی آثػػار اینکػػه از پػػس گردیػػد؛ سػػرازیر
 تربئه را تو نیز خدا! عایشه ای: فرمود که بود این آكرد، زباف بر که سخنی اكلْب

 . کرد

: گفػتم. ببػوس را كسػلم علیػه ا صػلی اکػـر پیػامرب دسػتهای شػو، بلنػد: گفت مادـر: گوید می عایشه
 . آكـر می جای به را خدا شکر فقط من

 خػػود از گركهػی انػػد، کرده سػرهم ك پرداختػػه را بػزرگ هتمػت ایػػن کػه کسػػانی»: گردیػد نػػازؿ آیػات ایػن
 هػر. است خوب برایتاف مسئله این بلکه است؛ بد برایتاف حادثه این که مربید گماف اما هستند، مشا

 بػه را آف از عظیمػی خبش که کسی هر ك آید می گرفتار است، کرده که کاری گناه به آهنا از کداـ
 . دارد را سنگینی ؾبازات ك بزرگ عذاب است، داشته عهده

 گمػػػاف خػػػود بػػػه نسػػػبت مػػػومن زنػػػاف ك مػػػرداف بایسػػػت مبی شػػػنوید، می را هتمػػػت ایػػػن کػػػه هنگػػػامی چػػػرا
 بایسػػػت مبی آنػػػاف چػػػرا. اسػػػت ركشػػػنی ك آشػػػکار بػػػزرگ، هتمػػػت ایػػػن: نگوینػػػد ك نیندیشػػػند را بودف نیػػک
 حاضػػػر را واهػػػانیگ چنػػػْب اگػػػر دهنػػػد؟ گػػػواهی ایشػػػاف سػػػخناف بػػػر تػػػا بیاكرنػػػد حاضػػػر را شػػػاهد چهػػػار
 شامل آخرت در ك دنیا در خدا مرضبت ك فضل اگر. بودند دركغگو خدا حکم برابر آناف آكردند، مبی

 بزرگػػػی ك سػػػخت عػػػذاب هتمػػػت، کػػػار در فركرفتنتػػػاف ك خػػػوض سػػػبب بػػػه آینػػػه هػػػر شػػػد، مبی مشػػػا حػػػاؿ
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 قاپیػد می دیگػراف زبػاف از را آف ك رفتید شایعه این استقباؿ به که زماف آف در. گردید می گریبانگّبتاف
 ایػػن بردیػػد می گمػػاف ك نداشػػتید آف مػػورد در اطالعػػی ك علػػم کػػه کردیػػد می پخػػش چیػػزی دهػػاف بػػا ك

 كقتػی بایسػتی مبی چػرا. اسػت بػوده بػزرگ خػدا پیش در که حالی در است، ای ساده ك کوچک مسئله
 هبتػػػاف ایػػن! ا افسػػبح. بگشػػػاییم هتمػػت بػػدین زبػػػاف کػػه نسػػزد را مػػػا: گفتیػػد می شػػنوید می را آف کػػه

 . است بزرگی

 ایػن خداكنػد. نکنیػد تکػرار را کػاری چنػْب هرگػز هسػتید، مسػلماف اگػر که کند می نصیحتتاف خداكند
 دارند می دكست که کسانی بیگماف. است حکیم ك آگاه بس خدا ك دارد می بیاف مشا برای را آیات

 دردنػػػاکی عػػػذاب ك شػػػکنجه آخػػػرت ك دنیػػػا در ایشػػػاف کننػػػد، پخػػػش مؤمنػػػاف میػػػاف در بزرگػػػی گناهػػػاف
 ..«دانید مبی مشا ك داند می خداكند. دارند

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٛتیز٠ دٝستی ثب ا١ْ ثذػت

 می گفته صبیغ اك به که یربوع بنی از مردی: »که کند می ركایت ابوعثماف از «االبانه» در بطه ابن
 سػػػواؿ آهنػػا از یکػػی یػػا «اؼبرسػػالت» ك «النازعػػات» ك «الػػذاریات» مػػورد در خطػػاب بػػن عمػػر از شػػد
: فرمػود پػس. داشػت مػو کػه کػرد ػبػت را سػرش پػس! کػن ػبػت را سػرت: گفػت اك بػه عمػر …کػرد
 نامػه بصػره اهػل به سپس: گوید می ابوعثماف. کوبیدـ می آف بر یافتم، می[ ۱]تراشیده را سرت اگر

. ننشػػػینیم اك بػػػا کػػػه نوشػػػت نامػػػه مػػػا سػػػوی بػػػه: »گفػػػت اینکػػػه یػػػا. نشػػػوند نبنشػػػْب اك بػػػا کػػػه نوشػػػت
 [۲.]«شدًن می دكر اك از نشست، می ما نبراه اك ك بودًن نفر صد اگر: گوید می ابوعثماف

 آهنػػػا ظػػػاهری هػػػای نشػػػانه از یکػػػی کػػػه بػػػودی خػػػوارج از قطعػػػا بػػػود تراشػػػیده سػػػرت اگػػػه یعنػػػی –[ ۱] 
 مردمانی: »که است ثابت سلم ك علیه ا صلی  خدا رسوؿ از چنانکه. باشد می سر موی تراشیدف



 (265)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 دیػن از چنػاف ركد؛ مبػی بػاالتر شػاف هػای گػردف از امػا خواننػد می قرآف که شوند می خارج مشرؽ از
 کمػاف بػه تػّب اینکػه مگػر گردنػد مبػی بػاز دیػن بػه ك. شػود مػی خارج کماف از تّب که شوند می خارج
 ؛۷۵۶۲ :خباری ؛۱۱۶۱۴: اضبد مسند. است سر موی تراشیدف آهنا ظاهری ی نشانه. بازگردد

 ۲/۴۱۴: الکربی االبانه –[ ۲] 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ػویذٟ اص دكبع دس ؿیشتطبٙ ٝ سٔق دختشاٙ

 :نوشتند پدرشاف برای ای نامه علی پسر عاصم دخَب دك هر

 زده چػػوب بػػا کػػرده دسػػتگّب را حنبػػل پسػػر اضبػػد - معتصػػم خلیفػػه - کػػه اًن شػػده بػػاخرب پػػدرماف، ای
 ! بَبس خدا از! است لوؽـب قرآف: بگوید اینکه تا است

 بػه تػو مػردف خػرب اگػر قسػم خػدا بػه مگو، چنْب ك مده را جوابش بگویی چنْب که خواست تو از گر
 هتذیب]  است ـبلوؽ قرآف ای گفته تو که شوًن باخرب اینکه از است تر خوشایند نزدماف در برسد ما

 .[ ُّ/ُْٓ:  الكماؿ

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 رَٜ ثذسآٗبدٟ ضذٙ پیبٗجش ث٠ 

 ساله ُٔ نوجوانی جبنگد، مشرکاف با تا شد بدر میداف به رفًب ی آماده( ص)خدا رسوؿ که هنگامی
 علػػت بػػه( ص)پیػػامرب کػػه ترسػػید مػػی اك. گشػػت خػػارج ؾباهػػدین نبػػراه نیػػز كقػػاص ابػػی عمػػّببن نػػاـ بػػه
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 متوجػػه یکسػ تػػا مبػود مػػی سػعی ك کػػرد مػی ـبفػػی صبعیػت میػػاف را خػود بنػػابراین نپػذیرد، را اك کػوچکی
 . نشود حضورش

 مػػی ـبفػػی را خػػودت جػػاف،چرا بػػرادر: گفػػت اك بػػه دیػػد را اك كقػػاص ابػػی بػػن سػػعد بػػزرگش بػػرادر كقتػػی 
  کنی؟

 شرکت جنگ در خواهم می من کوچکم، من زیرا. گرداند باز مرا خدا رسوؿ ترسم می:گفت عمّب  
 . گرداند نایل شهادت فیض به مرا خدا شاید. کنم

 اسػت، کوچػک دیػد افتاد كی به چشمش خدا رسوؿ كقتی. افتاد اتفاؽ ترسید می آف از عمّب آنچه 
 هػم مػرداف بػرای جنگ بکنند؟ توانستند می کار چه آهنا. نیست نوجواناف  ك ها بچه کار هم جنگ
 ك سػن هػم نوجوانػاف بػا یػا ك بنشػیند خانػه در ك گػردد بر که نداشت دكست عمّب است؛كلی سنگْب
 سػرپیچی خػدا رسػوؿ دسػتور از عمػّب. بود خدا راه در شهادت عاشق اك دکن بازی دكستانش ك ساؿ
 می بگّبد نادیده را خدا دستور كقتی ك خداست، رضای اك هدؼ زیرا.مباید مبی نیز عببازی کند، مبی
 !  هرگز کند؟ کسب را خدا رضای تواند

 كلػػی بػػود؛ سػػیدهنر  جنػػگ در شػػرکت قػػانونی سػػن بػػه گرفػػت،اك فػػرا را عمػػّب كجػػود سراسػػر كانػػدكه غػػم 
 فػرا را اك هبشػت بػه كعالقػه شػوؽ. تپیػد مػی خػدا راه در شػدف کشػته برای قلبش . بود شهادت شیفته
 در شػػرکت اجػػازه عمػػرش چػػوف برسػػد، هبشػػت بػػه چگونػػه  دیػػد؛اما مػػی نزدیػػک را هبشػػت ك بػػود گرفتػػه
 را هػػا ایػػن تنتوانسػػ اك کوچػػک  قلػػب مبػػود، سػػنگینی اك كجػػود بػػر افکػػار ایػػن. داد مبػػی اك بػػه را جنػػگ
 را اش گریػػػه خػػدا رسػػػوؿ كقتػػی. شػػد سػػػرازیر چشػػمانش  از اشػػک بػػػاراف ك افتػػاد گریػػه بػػػه. کنػػد ربمػػل

 در تػا داد اجػازه اك بػه بود،لػذا دؿ نػـر  ك مهربػاف پیامرب که چرا. گرفت قرار تأثّب ربت مبود، مشاهده
 . کند شرکت جنگ
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 گویػا. نیسػت كصف قابل که گردد می فشادما ك خوشحاؿ چناف دهد می اجازه اك به پیامرب كقتی 
 . است مبوده یافت در را هبشت به كركد بلیط

 بػه هػم اك بودند، مند نّبك ك بزرگ نبگی. شد بّبكف مدینه از مسلماناف سایر ك برادرش نبراه به عمّب
 ساالف بزرگ ك جواناف از بسیاری از ك نوشید را شهادت بت شر جنگ این در ك رسید خود  آرزكی
 . گرفت پیشی

 . مبود خشنود را اك ك شد راضی عمّب از خداكند

 راه در جهاد به عالقه که جواناف نو از ای عده شد بّبكف مدینه از احد جنگ برای خدا رسوؿ كقتی
 رسػوؿ. بودنػد نرسػیده سػالگی ُٓ سػن  بػه هنػوز ك بودنػد کوچػک آهنػا شدند، بّبكف نیز داشتند خدا
 کػاالیی نباننػد  ك بودنػد نرسػیده قػانونی سػن بػه هػا آف.گردانػد بػر را آهنػا بػودف کوچک خاطر به خدا
  بػػن رافػػا نػػاـ بػػه ای بچػػه پسػػر جوانػػاف نػػو ایػػن میػػاف در دارد، حفاظػػت ك مراقبػػت  بػػه نیػػاز کػػه بودنػػد
 گرفت می باال را سرش عالقه شدت از.  بود نرسیده ساؿ ُٓ به هنوز عمرش داشت حضور خدیج

 اك ضعف ك کوچکی به پی ك است رسیده جنگ قانونی سن به ك تاس بزرگ اك  کنند فکر مردـ تا
 . نربند

 بلند را خود قد  کرد می سعی اك برگرداند، را اك بود شده اش چکی کو متوجه که خدا رسوؿ كلی   
 خػػوبی تّبانػػداز رافػػا پسػػـر خػػدا  رسػػوؿ  ای گفػػت؛ ك مبػػود خػػدا رسػػوؿ نػػزد را اك سػػفارش پػػدرش کنػػد،
  داد را جنگ در شرکت ی اجازه كا به هم خدا رسوؿ است،

 بػػرای ؾباهػػدین نبػػراه ك گنجیػػد مبػػی خػػود پوسػػت در خوشػػحالی از رافػػا داد اجػػازه خػػدا رسػػوؿ كقتػػی 
 تػر خوشػحاؿ ركنػد مػی عیػد مصػالی به نو لباس با عید ركز در که هایی بچه از اك شد خارج جنگ
 .  بود
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 خػدا رسػوؿ نػزد بػود رافػا سػاؿ ك سػن هػم کػه جنػدب بػن ظبره ناـ به دیگر ای بچه پسر رافا از بعد 
 .   مبود رد را اك سنش بودف پایْب خاطر  به خدا رسوؿ رفت

 . زمن می زمْب به را اك بگّـب کشتی اك با اگر. مبودید رد مرا ك دادید اجازه رافا به: گفت ظبره 

 ك زد زمْب به را افار  بود گفته که نبانطور ظبره بگّبند، کشتی  رافا ك ظبره تا داد دستور خدا رسوؿ  
 . مبود دریافت را ؾباهدین صف در شرکت ی اجازه نیز  اك ترتیب این به

 احػػد جنػػگ در ؾباهػػداف  نبػػراه ظبػػره. مبػػود صػػادر را جهػػاد بػػرای خػػركج ی اجػػازه ظبػػره بػػه خػػدا رسػػوؿ 
 .بگرداند ما نصیب را آناف از پّبكی ك باد راضی رافا ك ظبره از خداكند  مبود شرکت

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ثیبییذ حزبد سا سِٜجبساٙ ًٜیٖ؟

 در پػس. اسػت حجػاج بنشػاند، خود جای سر را عراقیاف تواند می آنکه دانست مركاف بن عبداؼبلا 
 بػه چػوف حجػاج. سػپرد بػدك را شػرقی منطقػه از قسػمتی ك عػراؽ حکومػت هجػری پنجم ك هفتاد ساؿ
 را خػػود صػػورت ك سػػر بلکػػه نکػػرد، رفتػػار دباشػػ آمػػده خلیفػػه سػػوی از کػػه حػػاکمی ماننػػد درامػػد، کوفػه
. مانػد خػاموش دراز مػدتی. نشسػت منػرب بػر ك شػکافت را مردـ. شد كارد مسجد به ناشناس ك بست
 است تازه حاکم: گفت یکی. کیست این که گرفت در ها زمزمه

  کنیم؟ باراف سنگ را اك_

 .گوید می چه ببینیم باش نه،_ 
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 بػػی کػػه ترسػػاند را مػػردـ چنػػاف صبلػػه چنػػد بػػا ك گشػػود را خػػود ركی گرفػػت را جػػا نبػػه خاموشػػی نبینکػػه
 در كی. رىبػػت زمػػْب بػػر کنػػد بػػاراف سػػنگ را اك خواسػػت مػػی کػػه مػػردی دسػػت از ریػػزه سػػنگ اختیػػار
 ك گرفتػػه خػػو فتنػػه ك آشػػوب بػػا کػػه اسػػت درازی سػػالیاف! کوفػػه مػػردـ: گفػػت چنػػْب خػػود خطبػػه آغػػاز

 جػدا تن از را آف باید رسیده میوه چوف که بینم می را سرهایی من. اید ساخته خود شعار را نافرمانی
 .بیابید را فرمانربداری راه که زمن می سرتاف بر چنداف من. کرد

 بػا آمػده آنػاف كقػت سػر بػه آنکػه دانسػتند، نبػه. کػرد ركشػن را عػراؽ ك کوفه مردـ تکلیف سخناف این
 زبػػر پػػذیر رنػػگ مػػردـ آف از چشػػمی زهػػر چنػػاف حجػػاج.هسػػتند آشػػنا بػػداف کػػه گویػػد مػػی سػػخن زبػػانی
 ك برخاسػػت عػػراؽ از فتنػػه ك آشػػوب سػػاؿ بیسػػت مػػدت بػػرای کػػه گرفػػت، آزار دسػػت زیػػر نػػواز دسػػت
 . شد آراـ بود شده خوارج برای پایگاهی که خوزستاف ك شرقی منطقه

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ثبؽ سا ثذٟ ، ٝرٜت سا ثِیش!

 تصػمیم یتػیم ایػن ركزی بود، متصل دیگری شخص باغ به ها ساؿ از که داشت باغی انصار از یتیمی
 خرمػایی درخػت مبػود شركع کار به كقتی کند، بنا شخص اف باغ ك خودش باغ درمیاف دیواری گرفت

 به یا ك مفت یا را درخت این! برادر ای: گفت ك رفت باغ صاحب نزد پس شد كاقا اك دیوار راه در
 رفت ا رسوؿ نزد یتیم نکنم، را کاری چنْب هرگز جل ك عز ا به سوگند: گفت بده، من به قیمت

 ، خواننػػد فػػرا اك حضػػور بػػه را بػػاغ صػػاحب کػػه مبودنػػد امػػر  اللػػه رسػػوؿ مبػػود، عػػرض كی بػػه را جریػػاف ك
 اك ك اسػػت كاقػػا رفیقػػت بػػاغ جػػوار در تػػو بػػاغ: گفػت اك بػػه  اللػػه رسػػوؿ امػػد بػػاغ صػػاحب کػػه هنگػامی

 بػه مربػوط کػه درختػی دیػوار راه در ك سػازد جدا تو باغ از را خود باغ تا کند اعمار دیواری خواهد می
 خواست ازش بار چند ك ا رسوؿ یا نه گفت ، بده برادرت به را درخت فٓٓ ا شده كاقا شود می تو
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 جنػػػت در درختػػػی تػػػو بػػػرای ك بػػػده كی بػػػه را درخػػػت اف: فرمودنػػػد سػػػپس نکػػػرد قبػػػوؿ شػػػخص آف كلػػػی
 ...مبود اختیار تسکو   الله رسوؿ ا، رسوؿ یا نه: گفت است،

 عنه ا رضي الدحداح ابو ناـ به بود شخصی صحابه میاف در 

 داده هبشػػت  در درختػػی دنیػػا در درخػػت یػػک عػػوض بػػه کػػه شػػنید را ا رسػػوؿ پیشػػنهاد ایػػن اك كقتػػی 
 ك خبػـر اك از را درخػت ایػن اگػر بػده خػرب مػن بػه! ا رسػوؿ یا: گفت ك برخاست جایش از شود می
 را تػو بلػی: فرمودنػد  اللػه رسػوؿ شػد؟ خواهػد داده جنػت در درختػی مػن بػرای ایػا کػنم هصػدق فالنی به

 ششصػد دارای کػه داشػت بػاغی منػوره مدینػه در عنػه ا رضي الدحداح ابو است، هبشت در درختی
 ابػػو داشػػتند، را اف خریػػدف ارزكی مدینػػه تػػاجراف اکثػػر ك بػػود هػػم چػػاهی ك خانػػه اف در ك خرمػػا درخػػت
 است جای فالف در که مرا باغ ایا: گفت ك خواند خود بسوی را باغ صاحب عنه ا رضي دحداح
 نشناسد؟ را باغت که هست مدینه در کسی ایا اـ، دیده را اف بلی،: گفت ای؟ دیده

 بػه بػاغ صػاحب ، بػده مػن بػه را درخػت ایػن ك بگػّب را بػاغ اف نبػه: گفت عنه ا رضي الدحداح ابو 
 گػواهی معاملػه ایػن بػه ها اف که شد حاضرین متوجه سپس نگریست عنه ا رضي الدحداح ابو سوی
 یتػػیم سػػوی بػه عنػػه ا رضػػي الدحػداح ابػػو دادـ، تػػو بػه را درخػػت ك گػػرفتم را باغػت: گفػػت دهنػد، می

 کػرد، قبػوؿ را اف یتػیم بپػذیر، را اف اسػت هدیػه تػو بػرای مػن طػرؼ از درخػت ایػن: گفػت ك نگریست
 جنت در درختی من برای حاال! ا رسوؿ یا: گفت ك مبودا  رسوؿ به ركی حالدحدا  ابو اف از بعد

ىًب  رىدىاحو  عىٍذؽو  ًمنٍ  كىمٍ : »فرمودند  الله رسوؿ است؟  از پير های خوشه بسا چه. »«اعبٍىنَّةً  ًف  الدٍَّحدىاحً  الى 
 «است جنت در دحداح ابو برای خرما

 بارهػا بلکػه ، نػه بػار دك ك یکبػار را صبلػه این  الله سوؿر : گوید می(  عنه ا رضي انس) حدیث راكی
 سػػاماف بعضػػی تػػا رفػػت بػػاغ بػػه ك شػػد خػػارج اقبػػا از عنػػه ا رضػػي الدحػػداح ابػػو انکػػه تػػا مبػػود می تکػػرار
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 بػػاغ داخػل در کػه شػنید را اطفػػالش ك خػامن اكاز کوبیػد را بػاغ دركازه كقتػػی کشػد، بػّبكف اف از را خػود
 دركازه ، نبود اك باغ دیگر که چرا نداد اجازه نفسش كلی مبود را باغ به فشد داخل قصد اند، مشغوؿ

 داخػل در دحػداح اـ! دحػداح مػادر ای: مبػود فریػاد بػاغ بػّبكف از بلنػد اكاز بػه ك کوبیػد  بار چند را باغ
: گفػػت اكسػت، اف از بػاغ کػه حػالی در شػػود مبی بػاغ كارد امػركز دحػداح ابػو چػػرا کػه مبػود تعجػب بػاغ

 بػػّبكف بػاغ از: گفػت شػػوید، بػّبكف بػاغ از: گفػت عنػػه ا رضػي الدحػداح ابػو الدحػػداح، ابػو ایػ لبیػک
 فركختػػػػی؟ کػػػػی بػػػػه: گفػػػػت فػػػػركختم، را بػػػػاغ یقینػػػػان  بلػػػػی،: گفػػػػت عنػػػػه ا رضػػػػي الدحػػػػداح ابػػػػو شػػػػوًن؟

 اکرب، ا: گفت دحداح اـ فركختم، هبشت در درختی به رب به: گفت عنه ا رضي ابوالدحداح

 بػػػّبكف بػػػاغ از تػػػا گرفػػػت را خػػػود اطفػػػاؿ اف از بعػػػد  دحػػػداح، ابػػػو ای اسػػػت سػػػودمندی ذبػػػارت بسػػػیار
 انػػاف هػػای جیب تفتػػیش بػػه ك داشػػت نگػػه را فرزنػػدانش دحػػداح اـ رسػػیدند بػػاغ دركازه بػػه كقتػػی شػػوند،
 کػػم اطفػػاؿ از یکػػی ، هنػػاد می بػػاغ داخػػل در ك گرفػػت می را اف کػػرد می پیػػدا میػػوه از انچػػه ك پرداخػػت

 ك هنػػاد بػػاغ در ك کػرد بػػّبكف را بػػود دهػانش در کػػه خرمػایی  ، خػػورد می ك بػػود دهػانش در زیچیػػ سػن
 ابػػو شػػدند، بػػّبكف بػػاغ از اف از بعػػد اسػػت، عاؼبیػػاف رب مػػاؿ بلکػػه نیسػػت، مػػا مػػاؿ میػػوه ایػػن: گفػػت
 ك شػاف دنیا معیشػت از ك گفتنػد ترک را ها سایه ك ها میوه ك درختاف ك باغ اطفالش ك نبسر با دحداح

 در كردنػػد،ٓٓ ا ركی قربػػات بػػه ك فركگذاشػػتند را خواهشػػات شػػدند، منتقػػل هػػا تنگی بسػػوی ها باغیچػػه از
 . خریدند جاف با را ها سختی یشاف دنیا

 بػػاالی بػػر هبشػػت های سػػایه در اكالدش ك نبسػػر بػػا اك تػػا کػػرد کػػاری چنػػْب عنػػه ا رضػػي دحػػداح ابػػو
 . دندکر  ترک را دنیا ك بنشینند زناف تکیه اف های زبت

 حالشاف به خوشا

 داشت خواهند آخرتی نیکو چه
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 تبعیػت ادعػای کػه کنػیم مقایسه کسانی با را خود زندگی ك بیفکنیم خود به نگاهی است الـز اما ك
 دارًن را آهنا از

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 سٔق ٝپت ًشدٙ ػجبدت

 کػه نبسػرش ك گریسػت یم[ عبػادت ك مبػاز در] سػاؿ بیست مرد: » گوید می ا رضبه كاسا بن ؿبمد
 [۱۹۳/ ۳ الصفوة صفة] !« شد مبی خربدار کرد می زندگی اك با

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ٝكبت س١جش ٗب )ٗح٘ذ غٔی اهلل ػٔی٠ ٝسٖٔ(

 سلم ك علیه ا صلى ا رسوؿ كاپسْب غبظات

 بعػد ك بػود الػوداع ةحجػ دادنػد، اقباـ که کاری آخرین كفات، از قبل سلم ك علیه ا صلى ا رسوؿ
 كرضػیت نعمػٍب علػیكم كأسبمػت دیػنكم لكػم أكملػت الیػـو]  شػد نػازؿ عزكجػل خداكنػد قوؿ این آف از

 ایشػاف بػه کردنػد گریػه شػنید را آیػه ایػن كػه هنگػامي صػدیق ابػوبکر ّ: اؼبائػدة.. [  دینػا االسػالـ لكم
 ا رسػػوؿ بػػر کػػه دیگػػری تآیػػا ماننػػد اسػػت ای آیػػه ایػػن داشػػت كا گریػػه بػػه را تػػو چیػػزم چػػه:  گفتنػػد
 رسػوؿ ك.  دارد بػر در را پیػامرب كفػات خػرب آیػه ایػن:  گفتنػد ایشاف.  شده نازؿ سلم ك علیه ا صلى
 قػرآف از آیػه آخرین ایشاف كفات از قبل ركز نه ك..  برگشت الوداع حجة از سلم ك علیه ا صلى ا
: البقػػرة[  یظلمػوف ال كهػػم كسػبت مػػا نفػس كػػل تػوب ُث ا ايل فیػػه ترجعػوف یومػػا كاتقػوا” ]  شػػد نػازؿ
 بطػرؼ ك کػنم زیػارت را احػد شػهدای خػواهم مػی:  فرمودنػد ، شػد شػركع ا رسوؿ دردهای ك ُِٖ

 مشػػا ، احػػد شػػهیداف ای علػػیکم السػػالـ:  فرمػػود ك ایسػػتاد آنػػاف هػػای قػػرب کنػػار ك رفتنػػد احػػد شػػهدای
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 در ك.  شػـو مػی ملحق مشا به ا انشاء هم من ، ندًنپیو  می مشا به ا انشاء هم ما ك گرفتید پیشی
:  گفتنػػد صػحابه رىبتنػػد اشػک سػػلم ك علیػه ا صػػلى ا رسػوؿ احػػد شػهدای زیػػارت از برگشػت اثنػاء
:  گفتنػػد ، اـ گشػػته بػػرادرامن مشػػتاؽ:  فرمودنػػد ؟ كاداشػػت گریػػه بػػه را مشػػا چیػػزی چػػه خػػدا رسػػوؿ ای
 از بعػد کػه هسػتند کسػانی بػرادرامن اما ، هستید من یاراف مشا نه:  فرمودند ؟ نیستیم برادرانت ما مگر
 سػلم ك علیػه ا صػلى ا رسوؿ ك.  آكرند می ايباف من به اند ندیده مرا که حالی در ك آیند می من
 ك شد تر سخت كی بیماری سلم ك علیه ا صلى ا رسوؿ كفات از قبل ركز سه ، برگشتند احد از

 پیامرب شدند صبا نبسرانش ، کنید صبا را نبسرامن:  فرمودند ، بودند میمونه اؼبومنْب اـ خانه در آنركز
 خواسػت ، بلػه:  گفتنػد ؟ باشػم عایشػه خانه در را بیمارًن دكراف دهید می اجازه من به آیا:  فرمودند

 اـ هخانػػ از را ایشػػاف ك آمدنػػد عبػػاس بػػن فضػػل ك طالػػب ابػػی بػػن علػػی ، نتوانسػػتند امػػا شػػود بلنػػد کػػه
 ایػػن در را پیػػامرب بػػار اكلػػْب بػػرای صػػحابه ك کردنػػد نبراهػػی عایشػػه اؼبػػومنْب اـ خانػػه بػػه میمونػػه اؼبػػومنْب
 را ا رسػوؿ کػه میکردنػد سػواؿ حرص با صحابه ، صبعیت از بود شده پر مسجد. دیدند می حالت
 کػػرده عػػرؽ ادزیػ پیػػامرب. بودنػد آكرده هجػػـو مسػػجد بػه ك اسػػت شػده چػػه را ا رسػػوؿ اسػت شػػده چػه

 از عرؽ شکل این به کسی بودـ ندیده اـ زندگی در حباؿ تا: گوید می عنها ا رضی عایشهم  بودند
 پیػامرب دسػت چػوف کػردـ مػی پػاک آف بػا را صػورتش ك بودـ گرفته را پیامرب دست ك.  شود سرازیر اك

.  دارد سػػػکرات مػػػرگ ، ا اال الػػػه ال گفتنػػػد مػػػی پیػػػامرب کػػه شػػػنیدـ ك.  بػػػود مػػػن دسػػػت از تػػػر لطیػػف
 ، بػػود شػػده زیػػاد مسػػجد در صػػدا ك سػػر ا رسػػوؿ بػػر تػػرس خبػػاطر:  گویػػد مػػی عنهػػا ا رضػػی عایشػػه
. ترسػند می مشا حاؿ بر مردـ ، ا رسوؿ یا:  گفتند ؟ چیست خباطر صدا ك سر: فرمودند ا رسوؿ
 بػه تػا رىبتنػد ایشاف بر آب مشت هفت ، نتوانست اما بایستد خواست.  بربید آهنا نزد به مرا:  فرمود
 کلمػػات آخػػرین ك خطبػػه آخػػرین ایػػن ك رفػػت منػػرب بػػر پیػػامرب ، بردنػػد را پیػػامرب آف از بعػػد.  آمػػد هػػوش
 ای فرمود ا رسوؿ ای بله گفتند ، ترسید می من بر مشا اینکه مثل مردـ ای:  فرمود پیامرب بود ایشاف
 گویا قسم ا به است حوض کنار در من با مشا موعد بلکه نیست دنیا این در من با مشا كعده مردـ
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 ترسم می این از بلکه ترسم مبی مشا بر فقر از قسم ا به مردـ ای. بینم می را حوض جا نبْب از که
 ك کردنػد رقابػت یکدیگر با آف سر بر مشا گذشتگاف که نبانطور کنید رقابت یکدیگر با دنیا بر که
 ا ، الصالة فی ا ا مردـ ای فرمود سپس… ساخت هالک آهنارا که نبانطور کند هالک را مشا
 استمرار به ك کنید ؿبافظت تاف مباز بر که دهم می قسم ا به را مشا که معنی این به الصالة فی ا

 اك ك مبػود ـبتار است ا نزد آنچه ك دنیا بْب را ای بنده ا ، مردـ ای فرمود سپس کردند می تکرار
 ایشػاف خػود پیػامرب منظور ك ، نفهمید را پیامرب منظور کس هیب ، کرد انتخاب را است ا نزد نچهآ

 كنػػاف گریػػه ك شػػد سػػلم ك علیػػه ا صػػلى ا رسػػوؿ منظػػور متوجػػه کػػه بػػود کسػػی تنهػػا ابػػوبکر ، بػػود
 ، فػدایت امباففرزنػد ، فػدایت مادرامباف ، فدایت پدرامباف:  گفت ك مبود قطا را پیامرب حرؼ ، ایستاد

 بػػه تعجػػب بػػا مػػردـ.  کػػرد مػػی تکػػرار اسػػتمرار بػػه ك ، فػػدایت بػػه هايبػػاف دارائػػی ، فػػدایت بػػه نبسػػرامباف
 ای: گفتنػػد ك مبػػود دفػاع ابػػوبکر از پیػامرب ، کػػرد قطػا را پیػػامرب حػػرؼ چگونػه کػػه کردنػد نگػػاه ابػوبکر
 ابػوبکر جبػز ، شػده جػرباف ینكها مگر نداشته خويب ك فضل مشا از یک هیب سازید رها را ابوبکر مردـ
 مبػوده كاگػذار كجػل عػز ا بػه را اك هػام خػويب جرباف ك ، کنم جرباف را اك هام خويب اـ نتوانسته که
 ك... مانػد خواهػد باز نبیشه برای که ابوبکر دركازه مگر شود می بسته مسجد های دركازه ی نبه اـ
 قبل پیامرب دعاهای آخرین از این ك مبود دعا سلمانافم برای پیامرب منرب از آمدف پایْب از قبل آخر در
 ا رساند، یاری مشا به ا مباید، حفظ را مشا ا ، دهد پناه را مشا ا:  فرمود ، باشد می كفاتش از

 امت به خود منرب ركی از پیامرب كه ای صبله ین كآخر..  سازد موید را مشا ا ، گرداند قدمتاف ثابت
 کننػد، مػی پػّبكی مػن از قیامػت تػا کػه آهنػایی بػه ، امػتم بػه مػرا سػالـ مػردـ ام ، بػود این مبود خطاب
 حػالی در ابػوبکر بن عبدالرضبن كقت آف در ك.  کردند ضبل شاف خانه به را ایشاف دكباره ك. برسانید

 بیمػػػاریش شػػػدت از امػػػا شػػػد خػػػّبه مسػػػواک بػػػه پیػػػامرب شػػػد، كارد پیػػػامرب بػػػر بػػػود دسػػػتش مسػػػواک کػػػه
 خػػود بػػرادر از را مسػػواک ك فهمیػػد پیػػامرب نگػػاه از عنهػػا ا رضػػی عایشػػه ، کنػػد طلػػب آنػػرا نسػػتنتوا

 عایشػػه ، کنػػد اسػػتفاده مسػػواک از نتوانسػػت پیػػامرب امػػا گذاشػػت پیػػامرب دهػػاف در ك گرفػػت عبػػدالرضبن
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 پیػامرب هبػ دكباره ك مبود نـر دهانش با آنرا ، شود نـر مسواک اینکه برای ك گرفت پیامرب از را مسواک
 فضػل از ایػن ك ، بػود مػن دهاف آب شد پیامرب دهاف كارد که چیزی آخرین:  گفت عایشه ، برگرداند

 مػی عنهػا ا رضی عایشه.  مبود صبا پیامرب دهاف آب ك من دهاف آب بْب كفاتش از قبل که بود ا
 مبػود گریػه ، شػود بلنػد نػدتوا مبػی پیػامرب دیػد آمدنػد زمانیکه شد كارد پیامرب دخَب فاطمه سپس:  گوید
 ای فرمػػود پیػػامرب.  بوسػػید مػػی را پیشػػانیش پیػػامرب آمػػد مػػی پػػدرش نػػزد فاطمػػه کػػه كقػػت هػػر اینکػػه بػػرای
 به:  گفت پیامرب.  کرد گریه بیشَب فاطمه ، مبود زمزمه گوشش در پیامرب)  شو نزدیک من به فاطمه
 از پیػامرب كفػات از بعػد. ( خندیػد طمػهفا آف از بعػد ، مبػود زمزمه گوشش در دكباره ، شو نزدیک من

 گریه من ك مّـب می امشب من فاطمه ای:  گفت اكؿ بار:  گفت.  گفت چه پیامرب پرسیدـ فاطمه
 می من به که هستی اـ خانواده از کس اكلْب تو فاطمه ای: )  گفت کنم می گریه دید كقتی کردـ

 گفتند بعد ك(  شوید خارج اتاؽ از: )  مودفر  پیامرب ك:  گوید می عایشه(.  خندیدـ من ك ، پیوندی
 برد باال آظباف طرؼ به را دستش ك ، خوابید نبسرش سینه بر پیامرب ، شو نزدیک من به عایشه ای: 
:  گویػد مػی عایشػه ، خػواهم مػی را اعلػی رفیػق بلکػه ، خػواهم مػی را أعلػی رفیػق بلکػه:  گفػت می ك

 رسػوؿ ای:  گفػت ك شػده كارد پیػامرب بػر السػالـ علیػه جربیػل...  شػده داده اختیػار اك بػه کػه فهمیدـ
 اجازه کس هیب از دخوؿ برای حاؿ به تا ك خواهد می دخوؿ اجازه است در پشت اؼبوت ملک ا

 سالـ:  گفت ك شد كارد پیامرب بر اؼبوت ملک ، جربییل ای بده اجازه اك به:  گفتند پیامرب.  لبواسته
 پركردگػار بػه پیوسًب ك دنیا در ماندف باقی بْب کنم ـبّب را تو تا فرستاده مرا ا ، ا رسوؿ یا علیکم

 اؼبػوت ملػک آنگػاه.  خػواهم مػی را اعلػی رفیػق بلکػه ، خػواهم مػی را أعلی رفیق بلکه:  فرمود پیامرب. 
 ا جنت بسوی شو ،خارج عبدا بن ؿبمد ركح ، پاکیزه ركح ای:  گفت ك ایستاد پیامرب سر باالی

 بػػر سػػرش ك افتػػاد پیػػامرب دسػػت:  گویػػد مػػی عایشػػه.  باشػػد مبػػی خشػػمگْب ك اسػػت راضػػی ردگػػارپرك  ك
 مبػػی کػاری ، کػنم چکػار نفهمیػػدـ...  مبودنػد كفػات ایشػاف کػػه فهمیػدـ ، کػرد سػنگینی اـ سػینه ركی

 را بػػود بسػػته مسػػجد در مػػرداف طػػرؼ بػػه کػػه دری.  شػػـو خػػارج اتػػاقم از اینکػػه از غػػّب بکػػنم توانسػػتم
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 مسػجد در گریػه صػدای:  گویػد مػی.  مبػود كفػات ا رسػوؿ ، مبػود كفػات ا رسوؿ گفتم ك گشودـ
 دسػػت هػػا بچػػه ماننػػد عفػػاف بػػن عثمػػاف ك نشسػػت کػػه بػػود طالػػب ابػػی بػػن علػػی نبػػاف ایػػن ك.  پیچیػػد
 کػس هػر گفػت مػی ك بػرد مػی بػاال را مششػّبش خطػاب بػن عمػر ك گرفػت مػی را خػود چپ ك راست
 بػػر ك رفتػػه پركردگػػارش مالقػػات بػػه موسػػی ماننػػد اك ، کػػنم مػػی قطػػا را سػػرش مبػػوده فػػوت پیػػامرب بگویػػد
 عنػه ا رضي ابوبکر مردـ ترین ؿبکم اما.  کشم می را اك مرده اك بگوید که کسی ك گشت خواهد
 حبیبػاه كآآآ ، صػفیاه كآآآ خلػیاله كآآآ:  گفت ك کشید آغوش در را اك ك شد كارد پیامرب بر اك ، بود
 هم كفاتت از بعد نبچنْب ك بودی بو خوش چه حیاتت در: گفت ك بوسید را پیامرب ك.  نبیاه كآآآ ،

 کرد می عبادت را ؿبمد کسیکه:  گفت می حالیکه در شد خارج سپس.  هستی بو خوش ك معطر
 ...  مّبد مبی ك است زنده ا نبانا ، کرد می عبادت را ا کسیکه ك مبود كفات ؿبمد نبانا ،

 مبػػوده كفػػات اك کػػه فهمیػػدـ:  گفػػت مػػی بػػود افتػػاده دسػػتش از مششػػّب حالیکػػه در طػػابخ بػػن عمػػر ك
 ....... کنم گریه تنهایی ك بشینم که گشتم می جایی دنباؿ ك رفتم بّبكف:  گوید می ك...  است

 چهػره بػر را خػاک شػوید مػی راضػی چگونػه:  گفػت مػی السالـ علیها فاطمه ك شد می دفن پیامرب ك
 را پركردگػارش دعػوت پػدـر:  گفػت مػی ك مبػود مػی دعػا پیػامرب بػرای ك بػود ایستاده ك...  بریزید پیامرب
 . اكست مکاف الفردكس جنت هبشت قسمت باالترین ، است هبشت جایش ك گفته لبیک

 کػه نبینطػور ، زنػدگیت بػه هػم بػاز داشػته تػو بػرای پیػامرب کػه هػایی توصػیه آخػرین از بعػد هوشیار، ای
 ؟؟ دهی می ادامه هست

 ..  بیاكری دكاـ اؽبی آزمایشهای ك امتحاف برابر در بتوانی تا کرد خواهی چه دامن مبی

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 ٛٞضتٚ ٛب٠ٗ ضبٟ ٝٓی اهلل د١ٔٞی ث٠ اح٘ذضبٟ ثبثب

 :  قندهار  مقیم  بابا شاه اضبد به مینویسد ای نامه  قرآف ترصباف  ك عامل  دهلوی ا كلی شاه

 !  ـکال ك سالـ از بعد

 ك آمدًن  ستوه به  ها هیندك  جور ك ظلم شر از  هندكستاف  مسلماناف ما ،  مسلماناف  پادشاه  ای
 .  میربًن  بسر  بدی خیلی  شرایط  در

 کػػاری  هندكسػػتاف مسػػلماناف  یػػاری ك کمػػک بػػه تػػا  میخػػواهم  مشػػا از دیػػن  عػػامل یػػک  بصػػفت  مػػن
 .   کنید

  منظم قوای  از  متشکل  ؾباهدین  ؾبهز سپاه  هزار  َٖ  ایشاف  هنام دریافت ؾبرد به بابا شاه اضبد
 حرکػػػػت  هندكسػػػػتاف بطػػػػرؼ  الهػػػػور  راه از ك کػػػػرده  آمػػػػاده  قنػػػػدهار در را  سػػػػواره ك پیػػػػاده ، تػػػػوپچی
 .میکند

 ك دسػت  افغػاف  مسػلماناف  نػاک هیبػت لشػکر  خرب ك  آمده  پیش كضعیت از  هندكستاف تحکو 
 ك فػػرامْب بػػه خػػواهی معػػذرت از بعػػد ك میفرسػػتد  سػرحد در بابػػا شػػاه اضبػػد  نػػزد قاصػػدی ك شػػده پاچػه

 خػػود لشػػکر بػػا ك  کػػرده  نظػػر صػػرؼ ضبلػػه از بابػػا اضبدشػػاه ك  مینهػػد گػػردف بابػػا اضبدشػػاه دسػػتورات
 .  برمیگردد  دكباره

 .  شتافتند دكر سرزمینهای  الی خود مسلماف برادراف به کمک  برای  حتی  که ما نیاکاف

 [ نامه یک خباطر مآهن] 



 (278)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 ك  مبیکردنػػد  جهػػاد تػػرک ك مبیچسػػپیدند دنیػػوی متػػاع بػػه  پرسػػت دنیػػا ك پرسػػت شػػکم رهػػرباف ایػػن اگػػر
  قرار خود اساسی قانوف را قرآف  دستورات ك احکاـ  ك میکردند  منسجم كاحد صف یک در را ملت

  میدادند

 .  میکردند فتح را  فلسطْب ك بورما  یکركز در که:    مطمئنم

 .  دارًن قرار کجا در ما كلی 

  نشدًن خبود خدمت مصدر  بلکه نکردًن فتح را جایی ك پیشرفت کوچکَبین که  تنها نه ما 

 .  هستیم  غالـ ك اسّب  لیسانش کاسه ك  کفار بدست  خود سرزمْب ك خانه در ما چوف 

   میکنیم افتخار بداف ك سپرده کفار بدست را خود  خانه  ك خاک  کنَبكؿ ك سرنوشت

 ك زعمػػاء بصػػفت  ملػػت اؼبػػاؿ بیػػت ك شػػرؼ ك عفػػت رهػػزف ك  خػػائن ك دزد از متشػػکل  چهػػارنفر 
 دكلتػػػداری  کفػػػار خػػػّبات ك پػػػوؿ  قیمػػػت بػػػه  ك زده تکیػػػه  ذاللػػػت هػػػای کرسػػػی در ، مػػػردـ پیشػػػوایاف
 .  میکنند

 قطػا  شػاف بػاالی را خود  نوازش دست ك خّبات ك صدقات پوؿ  بیگانه کشورهای  امركز  اگر که
 ك کرده تقاعدی شاف نبه ك شده پاشیده هم از اردك ك نظاـ ك دكلت  سباـ ، کند   دكر سرشاف از ك

 . میشوند نشْب خانه

  دكسره مار  مانند که  دكسره  آهنم  میسازند پارؼباف تعمّب ك حکومت ك قانوف ك دكلت  برایتاف کفار
 .  بزنند نیش را ملت نبیشه
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 ك خػواهر یگانػه مسػلماف ك افغػاف مرد تو تا میکند سبویل  مبتذؿ ك فاسد  تلویزیوف  ّٔ  برایتاف کفار
 لػذت ك کنػی چکچک ك  برقصانی آف در  بداخالقی های برنامه طریق از  ركز ك شب را خود مادر
 . بربی

 گوسػػفنداف نبچػػو را مشػػا ك  میکنػػد پرداخػػت  را انتخابػػاتی هػػای برگػػه ك انتخابػػات پػػوؿ  برایتػػاف کفػػار
 ك مزدكر شخص یک  خودشاف  سراقباـ ك کرده ایستاده انتخاباتی های صف در بسته زباف ك مچش
 . میکنند مقرر صبهور ریس  بصفت باالیتاف را مزبور

 ك سػػر از را ات مدرسػػه ك مسػػجد ك میکننػػد زنػػداف ركانػػه   چشػػمت جلػػو را دینػػت  مبلغػػْب  ك علمػػاء
    دببارد زیرش

 شػانه بػر تػو تػا داده بدسػتت را دموکراسػی ك زف آزادی ك بشػر  حقوؽ  بّبؽ ك دهل ك طبل سراقباـ ك
 . کنی ضبل خود های

 :   ات حیثیت ك مقاـ ك جایگاه اینست نبوطن  برادر ای

 .  آزاد را قدس یکركز ك میکنی فتح را پاکستاف  یکركز  دادف شعار با که تویی 

 خػػط زیػػر کشػػورت سػػاالنه خػػالص  اتعایػػد  ارضػػی سبامیػػت نػػه ك اسػػتقاللیت نػػه ك داری  آزادی نػػه 
  صفر

 ك  دریػػوراف ك فػػركش دسػػت ك ذبػػار  هػػزار صػػدها ،  شػػود مسػػدكد مػػاه شػػش بػػرای  تػػورخم راه  اگػػر ك
 .  بگّبی  ركزه  گشنگی از که  ؾببور خودت ك شده بیکار  كاف کراچی
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 دٛیب سا ثب ًلص ١بی ٗبٙ ثیشٝٙ ٗی ًٜیٖ؟

 آكردًن مػی بّبكف کفشهايباف با نیز را دنیا کردًن می شركع را مباز اگر ، بودًن چنْب"سلف می گفتند:
" 

 .. شدًن می مباز در تفکر غرؽ ك آكردًن می بّبكف خود قلب از کفشها مانند نیز دنیارا که یعنی

 .. بده قرار دؽبايباف در را اخالص ك مباز شوؽ ك حب این خداكندا...؟ هستیم چنْب ما آیا ⁉

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ : ای ضیخ دٓتِٜٖ؟

 گرفته ای چهره... انداختم  اش چهره به نگاهی... آمد نزدـ جواف یک ركزی: میگفت شیوخ از یکی
 از  کػػػاری بفرماییػػػد،: پرسػػػیدـ هػػػم بػػػاز... نگفػػػت چیػػػزی... بفرماییػػػد: پرسػػػیدـ... داشػػػت  افسػػػرده ك

... اسػت سرازیر اشکهایش دیدـ کردـ؛ نگاهش... نگفت چیزی هم باز است؟ ساخته   من دست
  میکنی؟ گریه چرا: گفتم

 کػػوهی میکػػنم احسػػاس شػػیخ خػػدا بػػه... بکشػػم نفػػس مبیتػػومن افسػػردگی ك دلتنگػػی شػػدت از: گفػػت 
... کػنم ربمػل رك دكستامن حتی ك مردـ مبیتومن دیگه... گرفته رك تنفسم جلوی ك هست  اـ سینه ركی
   هاـ خنػده... بػزمن حرؼ باهاشوف مبیتومن... سخته براـ هم خواهراـ ك برادرا  ك مادر ك پدر ربمل حتی

 راهنمػػایی منػػو یػػا خبونیػػد دعػػا رـك مشػػا پػػیش اكمػػدـ... نیسػػت بػػیش تظػػاهری خوشػػحالیم... سػػاختگیه
 ... کنه حل رك مشکلم که کسی  پیش بـر تا کنْب

  چیه؟ علتش میکنی فکر... باشه داشته سببی باید حتما دلتنگی این خوب: گفتم
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 ... مبیدكمن: گفت

  چطوره؟ پركردگارت با ات رابطه: گفتم

  میدی؟ گوش رك داستامن... بد خیلی: گفت

 ... باشه: گفتم

 اك نبػراه هػم مػن ك رفػت آمریکػا به ربصیالتش ادامه برای پدـر  داشتم ساؿ چهارده فقط كقتی: گفت
 بازارهػػا ك  دیسػػکوها تػػوی رك تشكقػػ بیشػػَب نداشػػتم زیػػادی سػػاؿ ك سػػن هنػػوز کػػه كقتػػی پػػدـر... رفػػتم
 ... مبیداد نشوف توجهی من به ك میکرد صرؼ

 امػػا بػػـر آمریکػػا بػػه ربصػػیل ادامػػه بػػرای بػػده اجػػازه خواسػػتم ازش ... برگشػػتیم ریػػاض بػػه سػػاؿ دك از بعػػد
 ... نکرد قبوؿ

 رایبػ... بشػم مػردكد تا لبوندـ درس عمدا هم بعد ساؿ... شدـ مردكد عمدا رك دبّبستاف سـو ساؿ 
... فرسػػتاد آمریکػػا بػػه ربصػػیل بػػرای منػػو دیػػد اینطػػور کػػه پػػدـر... شػػدـ مػػردكد عمػػدا  هػػم بػػاز سػػـو بػػار

 اكقبػػػا سػػػاؿ نػػػه امػػػا میکػػػردـ ركسبػػػـو  درسػػػم سػػػاؿ چهػػػار طػػػی بایػػػد... کػػػردـ شػػػركع نػػػو از رك دبّبسػػػتاف
 ... موندـ

 ... برـب لذت جوكنیاـ زا  میتومن تا که بود این فقط هدفم... ندـ اقباـ که نبود زمْب ركی گناهی 

 بػػػػزرگ ك کوچػػػػک  گناهػػػاف اسػػػػّب نبچنػػػػاف امػػػا... دادـ ادامػػػػه اكقبػػػػا رك دانشػػػگاه ك برگشػػػػتم ریػػػػاض بػػػه
 ...  بودـ
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 چػی نبػه از... بػود  شده سخت براـ اـ زندگی... میبست رك نفسم راه داشت تنگنا این کم کم اما
 .. .بودـ  کرده امتحاف رك چی نبه... بودـ شده دلزده ك خسته

 ... مبیداشت  بر سـر از دست دلزدگی اما

 ... مّبىبت  اشک حاؿ نبْب در ك میزد را حرفها این

  میخونی؟ مباز: پرسیدـ

 ... نه: گفت

 هسػت اكف دسػت بػه  قلبػت کػه کسػی بػا رك رابطهػات کػه هسػت این درماف برای قدـ اكلْب: گفتم 
 ... میبینیم رك نبدیگه دیگه ركز هفت... خبونی  مسجد توی رك مبازت کن سعی... کنی اصالح

 نػػزدـ پػػیش، ركز هفػػت چهرهػػی از غػػّب دیگػػر، چهرهػػای بػػا ركز هفػػت از بعػػد... گذشػػت ركز هفػػت 
 ...  آمد

 سعادتی احساس شیخ  قسم خدا به خّبا ا جزاک: گفت ك گرفت آغوشم در دید را من که نبْب  
 نکردـ درکش ساؿ نه از بیش که ،میکنم

 ... شده راحت کامل: گفت میربد؟ رنج دلزدگی  ك افسردگی از زهنو  آیا که پرسیدـ

[ پػذیرش] بػرای را سػینهاش کنػد، هدایت خبواهد را که هر ا پس :که متعاؿ خداكند فرموده راست 
 میگرداند، تنگ سختی به را سینهاش کند گمراه خبواهد را کس هر ك میسازد،  گشاده اسامل

 ايبػػػاف کػػه میدهػػػد قػػرار کسػػػانی بػػر را پلیػػدی ا اینگونػػػه مػػّبكد؛  البػػػا آظبػػاف در زضبػػػت بػػه دارد انگػػار
 (۱۲۵: انعاـ...)مبیآكرند
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 ای ضیخ! اربصٟ است ٛبٙ ثب خٞٙ آؿطت٠ سا ثخٞسیٖ؟!

 گفت؛ زد زنگ سوریه# از مردم میداد پاسخ دیِب سواالت به دین عامل یا كه تلویزیوين برنامه در

  حراـ؟ یا است حالؿ است شده انساف خوف به آغشته كه ناين خوردف آیا 

 میباشػد شػاف شػدف كشػته احتمػاؿ ثانیػه هػر ك هسػتند شػهدا خػوف بػه آغشػته مػاف هػام ناف بیشَب زیرا
 !میشوند دبباراف ها نانوایي ك شهر ركز نبه ك خبورًن سبیز ناف ندارًن تواف هم ما لذا

  بگوید كه نداشت چیزم گریه جز عامل

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 سٝیذاد تبسیخی غالح آذیٚ ایٞثی

 ايبػاف ك هسػتید کسػی چػه نػوه کػه دانیػد تػا خبوانیػد ایػوبی الػدین صػالح جػدماف از را ركیػدادتارىبی این
  بوده؛ چگونه جدماف

 ملعػوف نّبكهػای فرمانػده بودنػد مکرمػه مکػه عػاـز ا بیػت قصػدزیارت بػه فلسػطْب مسػلماناف کػه كقتی
 ك رسػػاند قتػػل بػػه را... ك كبچػػه زف ك گرفػػت مسػػلماناف بػػر را راه  ارنػػاط بنػػاـ   کػػرک شػػهر در فرانسػػه
 !؟.کند پاسداری مشا كاز دهد قبات را مشا که ؿبمدبگویید به(با نعوذ) گفت کردك راغارت کاركاف

 بػرایش را كمػاجرا رسػاند ایػوبی الػدین صػالح خودرابػه ك بدربرد سامل جاف توانست مسلماف یک كتنها 
 ؛.کرد بازگو
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 به تا بده اجازه من به پركردگارا ای که کرد كدعا نیامد بّبكف اش خانه از ركز ۲ الدین صالح جدماف
 . بگّـب را شهیدشده مسلماناف آف انتقاـ ك کنم پاسداری مسلماناف از پیامربت مبایندگی

 فرمانػػده ارنػػاط سػػلمك  علیػػه ا پیامربصػػلی سػػربازاف ای كگفػػت کػػرد صبػػا را كسػػپاهش آمػػد بػػّبكف كسػػپس
 را مسػػلماناف هػػای كبچػػه زهنػػا ك حػػج کاركانیػػاف ك کػػرده ظلػػم مسػػلماناف بػػه فرانسػػوی ملعػػوف نّبكهػػای
 پیامربمػػاف مباینػػدگی بػػه حاضرهسػػتید آیػػا.   کنػػد ؿبافظػػت بگوییػػدازمشا پیامربتػػاف بػػه كگفتػػه کػػرده شػػهید

 یػک سػربازاف نبػه    رابگػّبًن اءشػهد آف كانتقػاـ کنػیم ؿبافظػت مسلماناف از كسلم علیه ا ؿبمدصلی
 میکنیم پیامربماف گفتندماخودرافدای صدا

 . اسّبشد ملعوف ارناط ك شدند پّبكز تعالی ا یاری به كمسلماناف شد شركع جنگ

 مباینػػده مػػن گفػػت الػػدین صػػالح  بلػػه گفػػت ارنػػاط ای زده حرفػػی چنػػْب تػػو اكپرسػػید از الػػدین صػػالح
 توایسػتاده جلػوی اکنػوف هػم کػه. مسػلماناف از حفاظػت ك دفاع برای هستم كسلم علیه ا پیامربصلی

 را سػرش ك شد شکمش داخل هم مششّب دسته حتی که زد ملعوف آف شکم به ای ضربه كبامششّب اـ
   ؛.کرد جدا بدنش از صلیبیها سباـ عربت برای

 پیػػامرب بػػه یکننػػدكم شػػهید را آنػػاف شػػیوه تػػرین سػػخت كبػػا میزننػػد آتػػش را مسػػلماناف االف متاسػػفانه كلػػی
 میکنند اهانت كسلم علیه ا صلی گرامیماف

 تعطیل را خود كشهوت گـر رختخواب نیستند حاضر اسالمی کشورهای مسلماف ظاهر به سراف كلی
 ..اند شده کفار مزدكر ك کنند

 سػخنی آنػاف جنایػات مػورد در نیسػتند حاضػر صػفت شػیطاف دربػاطن كلػی مسػلماف ظػاهر بػه كعلمای
  بگویند
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 صػفت كشػیطاف منػافق علمػای برساند ننگینش عمل سزای به را کفارملعوف آف از یکی ؾباهدی كاگر
 ؿبکػػػـو را مػػػػػػػػجػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػد آف دلػػػػػػػیػػػػػػػػػرانػػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػل ك میشػػػوند بکػػػار دسػػػت زكدتػػػر کفػػػر سػػػراف خػػػود از

 .میکنند

 میکنند دردی هم احساس کفار آف كبا

 ناسػزا مشػا پیػامرب بػه اگػر آنػاف داد آف مثػل ای باسػیئه را سػیئه جػواب بایػد میگوینػد مسػلماناف عواـ كبه
 سالـ علیه موسی ك سالـ علیه عیسی به نیز ما یعنی با نعوذ))بگویید ناسزا نیز مشا با نعوذ گفًب
 (( کنیم توهْب

 فرقػػی دیگػر گرامػی پیػامرباف بػا مػػا پیػامربعزیز مگػر آیػا داریػد مشػا کػػه اسػت منطقػی چػه ایػن منافقػاف ای
 !دارد؟

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ُشی٠ صٛی اص اٛػبس ١ِٜبٕ ت٢٘ت صٛب ثش ػبئط٠

 بدكف ك شد كارد -عنها ا رضی– صدیقه ی عایشه اؼبؤمنْب اـ بر افک جریاف در انصار زناف از زنی
 ..گریست اك با نبراه بگوید سخنی اینکه

 .برد لبواهم یاد از را کارش آف كقت هیب: دگوی می عایشه

 پػذیرفت؛ تبوک ی غزكه در مشارکت از زدف سرباز از پس را مالک بن کعب ی توبه خداكند که كقتی
 .گرفت آغوشش در ك شتافت اك بسوی که بود کسی اكلْب طلحه شد، مسجد كارد کعب

 .برد لبواهم یاد از را طلحه کار این: گوید می کعب
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 ! نداری نیاز حقیقی دكست یک ی اندازه به چیزی هیب به اكقات گاهی

 ..رفت لبواهد یاد از دشوار ك سخت های غبظه در دادف دلداری

 .کنید دعبویی اطرافیانتاف از

 .دید خواهد ها سختی در را خدا عنایت کند، دعبویی دیگراف از که کسی

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ػزیت ضیخ ٗحذث غذین حسٚ خبٙ

 :اـ خوانده «اغبق احساف ؿبمد موالنا» اثر «الدعوة أعماؿ» کتاب در را عجیب داستاف نای

 بػػػه مقیػػػد بػػػوده، ؿبػػػدثْب مػػػذهب بػػػر کػػػه) «الندیػػة ألركضػػػة» صػػػاحب خػػػاف حسػػػن صػػػدیق ؿبػػػدث شػػیخ
 یکػی الهػوری موالنػا) کردند را الهوری اضبد موالنا دیدار قصد( نیستند چهارگانه مذاهب از یک هیب
 هبوبػاؿ شػهر خاف حسن صدیق شیخ اینکه از قبل ،(هستند هندی ی قاره در حنفی علمای بزرگاف از
 الهػوری، اضبػد شػیخ: »گفتنػد برایشػاف مبػوده، صبػا را خػود شاگرداف شوند، سفر عاـز ك مبایند ترک را

 «آمػػػْب» بلنػػػد صػػػدای بػػػا رسػػػیدًن، شػػػاف مسػػػجد ك مدرسػػػه بػػػه کػػػه هنگامی بنػػػاءن  اسػػػت، مػػػذهب حنفی
 .«نکنید الیدین رفا ربريبه، تکبّب در جبز ك نگویید

 راه ی نیمػػػه در ایشػػاف گرفتنػػد، پػػیش در سػػػفر بػػرای را راه ك گفتنػػد خػػود شػػػاگرداف بػػرای را سػػخن ایػػن
 خػاف حسن صدیق شیخ: »گفت ها آف برای مبوده، صبا را خود شاگرداف نیز الهوری شیخ که بودند
 هػا آف احػَباـ خبػاطر رسػیدند، اینجا که كقتی پس هستند، ؿبدثْب مذهب به ایشاف آید، می ما دیدار به
 .«کنید الیدین رفا ك بگویید «آمْب( »مباز در) بلند صدای با
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 مبػاز بػه شػد مبػاز كقػت رسػیدند، الهػوری شػیخ نػزد خػود، شاگرداف با خاف حسن صدیق شیخ زمانیکه
 صػدای بػا را آمػْب نػه( بودنػد حػدیث اهػل مػذهب بػه کػه) مهمانػاف گّبانه، غافل ك ناگهانی ایستادند،

 بلنػػد صػػدای بػػا را آمػػْب( بودنػػد مػػذهب حنفی کػػه) میزبانػػاف كلػػی کردنػػد؛ الیػػدین رفػػا نػػه ك گفتنػػد بلنػػد
 اضبػد شػیخ بسػوی خػاف حسػن صػدیق شػیخ مبػاز، شدف سباـ از بعد کردند، می الیدین رفا ك گفتند می

 است؟ قرار چه از داستاف: گفت برایش سپس کرد؛ تبسم ك نگریست الهوری

 را( باعبهر آمْب ك الیدین رفا) کار این ما است، مشا نزد که داستانی نباف: دادند پاسخ الهوری یخش
 .دادًن اقباـ مشا به احَباـ خباطر

 اضبػد شػیخ ك خػاف حسػن صػدیق شػیخ ا . مبودنػد نقػل زیػادی دانشجویاف ك دامشنداف را داستاف این
 ُُٓص «الدعوة أعماؿ» کتاب.کند رضبت را الهوری

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ضٞخی پیبٗجش اسالٕ ثب یبساٛص

 كقتهػػا گػػاهی چػػوف باکودکػػاف شػػوخی كحتػػی دیگػػراف ك خػػود درمیػػاف کػػردف شػػوخی هػػم كیػػارانش پیػػامرب
 هیچگػػػاه كسػػػلم علیػػػه ا پیامربصػػػلی البتػػػه) اسػػػت الـز هرشخصػػػی ركحیػػػه بػػػرای خندیػػػدف ك شػػػادبودف
 ك نباشػد حػراـ ك گنػاه که شوخیهایی ك خندیدف اام(  كلبخندداشت تبسم بلندمبیخندیدفقط باصدای
 نشود کسی مسخره نکندكسبب غافل ا یاد از را انساف

 از میکػرد شػوخی نیػز  پیػامرب كبػا بػود گػو كبذلػه سػخن خػوش بسػیار  نعیمػاف بنػاـ پیامرب یاراف از یکی
 ای：كمیگفػػت  دمیػػرب  پیػػامرب كبػػرای میخریػػد را آف میشػػد كارد مدینػػه بػػه کمیػػابی چیػػز هرگػػاه... صبلػػه
 نزد اكرا نعیمافم میامد آف هبای گرفًب برای ماؿ صاحب كقتیممیکنم هدیه مشا به را این   خدا رسوؿ



 (288)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 مگػػر ：میفرمػػود پیػػامربمکػػن پرداخػػت را مػػرد ایػػن جػػنس پػػوؿ  خػػدا رسػػوؿ ای كمیگفػػت؛ میػػربد پیػػامرب
 امػا نداشػتم را آف پػوؿ قسػم ا بػهمخػدا رسػوؿ ای：میگفػت نعیمػاف： نػدادی من به هدیه را توآف

 ابػػػن.)میکػػػرد پرداخػػت را شػػػخص كپػػػوؿ میخندیػػد نیػػػز پیػػػامربم کنیػػد میػػػل ازآف مشػػػا کػػه دلشػػػتم دكسػػت
 (عبدالرب

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ای صٙ تٞ داخْ ث٢طت ٛ٘یطی؟!

 كهبشػػت بیػػامرزد مػػرا خداكنػػد کػػه دعػػاکن!خػػدا رسػػوؿ ای كگفػػت؛ رسػػید پیػػامرب خػػدمت انصػػاری پّبزنػػی
 کػػرد تبسػم   پیػػامربم گریسػت ؟پػػّبزف مبیشػود هبشػت كارد پػػّبزف مبیػدانی آیػػا: فرمػود پیػػامربم کنػد نصػیبم
 بگونه را حوریاف ما" ؛ میفرماید خدا که ای لبوانده را آیه این آیا بود لبواهی پّبزف ركز توآف ؛ كفرمود
 سػػػن هػػػم كباآنػػػاف هسػػػتند خػػػود نبسػػػراف شػػػیفته کػػػه اًن سػػػاخته دكشػػػیزگانی را آنػػػاف آفریػػػدًن خػػػاص ای

 (ِٕٖٗصحیحه سلسله_  ترمذی)"كسالند

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ حبكظ اثٞیؼٔی

 برؽ ك زرؽ از ك آمد می اك نزدً  کسی اگر( ا رضبه( )قَّٕت) اؼبوصلی علی بن اضبد أبویعلی حافظ
 یػادً  ماننػد بػه: "گفت می سفیاف شنیدـ: گفت می قدامه ابن شنیدـ: »گفت می نیز اك گفت، می دنیا
 اسػت خبش لٌذت ك شّبین چه: "است گفته( الٌسالـ علیه) پیامرب داككد ك!" متمٌتعاف اند نربده لٌذت خدا
 از نفػػػر یػػػک ك: ».. اسػػػت گفته تیمیٌػػػه ابػػػن االسػػػالـ شػػػیخ ك!"« کننػػػدگاف عبادت دهػػػاف در خػػػدا یػػػادً 

،: "گفػت -دفعتػان - كفات هنگاـ که شناسم می را ماف اصحاب  از ك.." آمػدـ تػو سػول بػه آخػر عزیػـز
 .«است بسیار كقایا این مثل. رفت دنیا
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 ُلتبس ١بی پیبٗجش اسالٕ دس حن یبساٛص

 .رفتند خواب چطور شب آفبله! 

  فرمودنػػد هبػػش سػػلم ك علیػػه ا صػػلی ا رسػػوؿ کػػه كقتػػی رفػػت خػػواب چطػػور جبػػل بػػن معػػاذ  :
 .داـر دكست را تو من معاذ ای خبدا قسم

  فرمودنػػػد ك داد هبػػػش را عصػػػایش ا رسػػػوؿ کػػػه كقتػػػی رفػػػت خػػػواب چطػػػور اكیػػػس بػػػن عبػػػدا  :
 .میشناظبت جنت در عصا بانبْب

 مػن: فرمودنػد هبػش كسلم علیه ا صلی ا رسوؿ ؿببوبش كقتی رفت خواب چطور حبشی بالؿ 
 .شنیدـ جنت در را کفشهایت صدای

  هبػت تعػالی ا: فرمودنػد هبػش سػلم ك علیه ا صلی ا رسوؿ كقتی رفت خواب چطور خدهبه 
 .مّبساند سالـ

 

   ا: فرمودنػػد هبػػش سػػلم ك علیػػه ا صػػلی ا رسػػوؿ كقتػػی رفػػت خػػواب چطػػور کعػػب بػػن ابػػی 
 منو اسم تعالی ا: فرمودند کعب بن ابی.  خبوامن را قرآف از خبشی برتو که کرده امر منو تعالی
 ك کػػرد گریػػه کعػػب بػػن ابػػی بعػػد بلػػه،: فرمودنػػد سػػلم ك علیػػه ا صػػلی ا رسػػوؿ گرفتنػػد؟ برایتػػاف
 .کرد گریه

 
 زنػػػػدگی سػػػػلم ك علیػػػػه ا صػػػػلی ا رسػػػػوؿ قػػػػوؿ ایػػػػن بعػػػػد چطػػػػور بلکػػػػه خوابیدنػػػػد چطػػػػور بزرگػػػػاف یػػػػن

 !!!کردند؟؟؟
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 سشت سا ٓخت ًٚ!

 می گفته صبیغ اك به که یربوع بنی از مردی: »که کند می ركایت ابوعثماف از «االبانه» در بطه ابن
 سػػػواؿ آهنػػا از یکػػی یػػا «اؼبرسػػالت» ك «النازعػػات» ك «الػػذاریات» مػػورد در خطػػاب بػػن عمػػر از شػػد
: فرمػود پػس. داشػت مػو کػه کػرد ػبػت را سػرش پػس! کػن ػبػت را سػرت: گفػت اك بػه عمػر …کػرد
 نامػػه بصػػره اهػػل بػػه سػػپس: گویػػد مػػی ابوعثمػػاف. کوبیػػدـ مػػی آف بػػر یػػافتم، مػػی تراشػػیده را سػػرت اگػػر

. ننشػػػینیم اك بػػػا کػػػه نوشػػػت نامػػػه مػػػا سػػػوی بػػػه: »گفػػػت اینکػػػه یػػػا. نشػػػوند نبنشػػػْب كا بػػػا کػػػه نوشػػػت
 .«شدًن می دكر اك از نشست، می ما نبراه اك ك بودًن نفر صد اگر: گوید می ابوعثماف

 تراشػػیدف آهنػػا ظػػاهری هػػای نشػػانه از یکػػی کػػه بػػودی خػػوارج از قطعػػا بػػود تراشػػیده سػػرت اگػػه یعنػػی –
 از مردمػػانی: »کػػه اسػػت ثابػػت سػػلم ك علیػػه ا صػػلی  خػػدا رسػػوؿ زا چنانکػػه. باشػػد مػػی سػػر مػػوی
 دیػػن از چنػػاف ركد؛ مبػػی بػػاالتر شػػاف هػػای گػػردف از امػػا خواننػػد مػػی قػػرآف کػػه شػػوند مػػی خػػارج مشػػرؽ
 کمػاف بػه تػّب اینکػه مگػر گردنػد مبػی بػاز دیػن بػه ك. شػود مػی خارج کماف از تّب که شوند می خارج
 ؛۷۵۶۲: خباری ؛۱۱۶۱۴: اضبد مسند. است سر موی راشیدفت آهنا ظاهری ی نشانه. بازگردد

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 غجش سا اص پسش ثچ٠ ای ًٞچي یبد ُشكتٖداستبٙ:

 صرب را از پسر بچه ای کوچک یاد گرفتم یاض میفرمایند:ع بن فضیل

اد کػرد ك پسػرش هػم فریػ یک بار کػه بػه مسػجد مّبفػتم صػدایی را شػنیدـ، زنػی پسػر کػوچکش را تنبیػه می
 میکشید
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كقتػی از  مادرش هم در را بػر ركی اك بسػت. ك از دست مادرش فرار کرد. در نباف حاؿ در را باز کرد 
مػػػادرش دلػػػش بػػػه حػػػالش  مسػػػجد برگشػػػتم بػػػا نبػػػاف پسػػػر برخػػػورد کػػػردـ کػػػه جلػػػوی در خػػػوابش بػػػرده بػػػود.

 برد(سوخت ك قلبش نـر شد ك در را برایش باز کرد )ك اك را در آغوشش گرفته ك به خانه 

 فضیل بعد از گفًب این داستاف آنقدر گریه کرد که ریشش خیس شد ك گفت:

 اگر انساف پشت دًر رضبًت ا متعاؿ دباند ك صرب کند بدكف شک ا متعاؿ در را برایش باز میکند.

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ث٠ٔ! غحبث٠ ث٠ ثبصاس١ب ٗی سكتٚ اٗب چی ٗی ًشدٛذ؟!

کرد، ركزی  رسید سالـ می ی که میکس هر به ك رفت می بازار به صبح نهماع ا رضی عمر بن عبدا  
نشینی،  ها می پرسی ك نه در کنار فركشنده کنی ك نه قیمت کاالها را می از اك پرسیدند: که نه معامله می

 آیی؟ پس چرا به بازار می

ـً  أىٍجلً  ًمنٍ  نػىٍغديك ًإمبَّىا»عبدا بن عمر گفت:  .«لىًقینىا مىنٍ  عىلىى نيسىلِّمً  السَّالى

 [ُُٕٓموطا: «.]آًن بینم صبح به بازار می فقط به خاطر سالـ گفًب به کسانی که می»

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ("صٙ ٝ ثبدٗزبٙ")داستبٛی ثسیبسصیجب اصح٘شات توٞا

 :است که نوشته هایش كیادداشت درخاطرات  دمشق ادیب طنطاكی علی شیخ
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بػػه نػػاـ "مسػػجدجاما توبػػه" مشهوراسػػت،..كاین مسػػجد بػػابرکتی  یػػک مسػػجدبزرگی درد مشػػق هسػػت کػػه
هست که درآف زیبایی كانس احساس میشود..علت نامگذاری آف به مسجد توبه بدین سبب هست که 
آقباقبال خانه فحشاء كمنکرات بوده،یکی ازپادشػاهاف مسػلماف درقػرف هفػتم هجػری آف راخریػده كبنػایش 

 بنا کرد.. را كیراف کرد كسپس مسجدی رادرآقبا

سػاؿ تقریبػا یػک عػامل بػاعملی کػه اهػل تقػوا كعلػم بػود بنػاـ شػیخ سػلیم السػیوطی َٕدراین مسجد قبػل از
مشػػغوؿ تػػدریس علػػم كتعلػػیم  بػػه طالبػػش بػػود كمػػورد اعتمػػاد اهػػل ؿبػػل بػػود بطوریکػػه درسبػػاـ کارهػػای دینػػی 

 كدنیوی به اك مراجعه میکردند..

نفس مشهور كضرب اؼبثل بود كدر اتػاقی درمسػجد سػاکن  یکی ازطلبه هایش که خیلی فقّب بود درعزت
 بود.

دك ركز بػػراك گذشػػته بودکػػه غػػذایی لبػػورده بػػود كچیػػزی بػػرای خػػوردف نداشػػت كنػػه هػػم توانػػایی مػػالی بػػرای 
 خریدغذاداشت..

 ركزسـو احساس کرد به مرگ نزدیک شده است ازشدت گرسنگی ..

ردکػػػػه شػػػػرعا حتػػػػی گوشػػػػت مرداركیػػػػاحتی دزدی بػػػػاخودش فکرکردکػػػػه اك اکنػػػػوف درحالػػػػت اضػػػػطراری قراردا
 درحدنیازش جایزهست..بنابراین گزینه دزدی هبَبین راه بود..

]شیخ طنطاكی میگوید:این قصه كاقعیت داردكمػن کػامال اشخاصػش رامیشناسػم كازتفاصػیل آف درجریػاف 
كناجایزبودف  هستم كمن فقط آنچه آف مرد رااقباـ داده حکایت میکنم كبر خوب كبد بودف كیاجایزبودف

عمػػل آف شػػخص حکمػػی مبیػػدهم.[. ایػػن مسػػجددریکی ازؿبلػػه هػػای قػػديبی كاقػػا شػػده بػػود كدرآقبػػا خانػػه 
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هابه سبک قدًن به هم چسببده بودند كپشت بامهای خانه ها به هم متصل بػود بطوریکػه میشػد ازركی 
 پشت باـ  به نبه ؿبله رفت ..

های ؿبله بػراه افتػاد بػه اكلػْب خانػه کػه رسػید دیػد  این جواف به پشت باـ مسجد رفت كازآقبابطرؼ خانه
چنػػدتا زف درآف هسػػت چشػػم خػػودش راپػػایْب انػػداخت كدكرشػػد.. كبػػه خانػػه بعػػدی کػػه رسػػید دیػػدخالی 

 هست امابوی غذایی مطبوع ازآف خانه میامد..

ازشػػدت گرسػػنگی كقتػػی آف بػػو بػػه مشػػامش رسػػید انگػػار ماننػػد یػػک آهػػن ربػػا اكرابطػػرؼ خػػودش جػػذب  
 ین خانه یک طبقه بیش نبود ازپشت باـ  به ركی بالکن  كازآقبا به داخل حیاط پرید..کرد.. كا

فػػػػػورا خػػػػػودش رابػػػػػه آشػػػػػپزخانه رسػػػػػاند سػػػػػردیگ رابرداشػػػػػت دیػػػػػد درآف بادؾباهنػػػػػای ؿبشػػػػػی)دؼبه ای( قػػػػػرار 
دارد...یکػػػػی را برداشػػػػت كبػػػػه سػػػػبب گرسػػػػنگی بػػػػه گرمػػػػی آف انبیتػػػػی نػػػػداد.. یػػػػک گػػػػازی ازآف گرفػػػػت .. 

 ف راببلعد عقلش سرجایش برگشت كايبانش بیدارشد..تامیخواستم آ

 باخودش گفت:

 پناه برخداكند.!

 .من طالب علم هستم ككارد منرؿ مردـ بشـو كدزدی کنم؟.

ازکار خودش خجالت کشید كپشیماف شد كاستغفارکرد كبادؾباف رابه دیگ برگرداند كازنبانطرؼ که آمده 
درس شػػیخ حاضرگشػػت درحالیکػػه ازشػػدت گرسػػنگی بػػود سراسػػیمه بازگشػػت كاردبػػه مسجدشػػدكدرحلقه 

مبیتوانسػػػػػت بفهمدشػػػػػیخ چػػػػػه درسػػػػػی دارد میدهػػػػػد ...كقتػػػػػی شػػػػػیخ ازدرس فػػػػػارغ شػػػػػدكمردـ هػػػػػم پراکنػػػػػده 
 كدرآف زماف زهنای بدكف پوشش كجود نداشت..-شدند،یک زنی کامال پوشیده آمد 



 (294)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 باشیخ گفتگویی کرد که اك متوجه صحبت هایشاف نشد..

 انداخت كکسی راجزاك نیافت .. صدایش زد كگفت:.تو متاهل هستی؟شیخ به اطرافش نگاهی 

 جواف گفت نه.. 

 شیخ گفت مبیخواهی زف بگّبی؟

 جواف خاموش ماند..

 .شیخ باز ادامه داد به من بگو میخواهی ازدكاج کنی یانه؟

 جواف پاسخ داد خبداكندکه من پوؿ لقمه نانی نداـر چگونه بیاـ ازدكاج کنم؟

آمده به من خربداده که شوهرش كفات کرده كاكدراین شهرغریب كناآشناهست كکسی  شیح گفت این زف
رانػػػدارد كنػػػه دراینجاكنػػػه دردنیػػػا جبزیػػػک عمػػػوی پّبکسػػػی دیگػػػه رانػػػدارد..كاكرا بػػػاخودش آكرده ..كاك اکنػػػوف 
درگوشه ای ازایػن مسػجد نشسػته..كاین زف خانػه شػوهرش كزنػدگی كامػوالش رابػه ارث بػرده اسػت..اکنوف 

تقاضػػای ازدكاج بػػامردی کػػرده تػػا شػػرعا نبسػػرش كسرپرسػػتش باشػػد تاازتنهػػایی كانسػػاهنایی بػػدطینت  آمػػده
 دراماف دباند. آیاحاضرهستی اكرابه زنی خودت دربیاكری؟

 جواف گفت بله 

 كرك به آف زف کرد كگفت آیا تواكرابه شوهری خودت قبوؿ داری؟

ا رابه عقد نبدیگر درآكرد كخودش جبای آف زف هم پاسخش مثبت بود...عموی زف كدكشاهد راآكرد كآهن
طلبػػػه مهػػػػرزف راپرداخػػػػت كبػػػػه زف گفػػػػت دسػػػػت شػػػػوهرت رابگػػػػّب. دسػػػػتش راگرفػػػػت كاكرابطػػػػرؼ خانػػػػه اش 

 راهنمایی کرد..
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كقتی كارد منزلش شد نقاب ازچهره اش برداشػت..جواف اززیبػایی كصبػاؿ نبسػرش مبهػوت ماند...كمتوجػه 
کػػه كاردش شػػده بػػود....زف ازاك پرسػػید چیػػزی میػػل داری بػػرای   آف خانػػه کػػه شػػد دیػػد نبػػاف خانػػه ای بػػود

 خوردف؟

 گفت بله..

پػػس سػػردیگ رابرداشػػت كبادؾبػػانی رادیػػد كگفػػت عجیػػب اسػػت چػػه کسػػی بػػه خانػػه كاردشػػده كازآف یػػگ  
 گازگرفته است..؟! مرد به گریه افتاد ك قصه خودش رابرایش تعریف کرد...

ت ازخػوردف بادؾبػاف حػراـ سػرباز زدی ا سػبحانه كتعػالی زف گفت ایػن نتیجػه امانػت داری كتقػوای توسػ
 نبه خانه كصاحب خانه راحالؿ به توخبشید..!.

 ..تامل كقابل بسیارزیبا 

  ا سبحاف

 کسی که خباطرا چیزی را ترک كرها کند،

 گػػه داردكر ن ازحػػراـ ماراباحاللػػت پركردگػػارا.میکنػػد عطػػا اك بػػه هبػػَبی چیػػز درمقابػػل كتعػػالی سػػبحانه ا
 آمْب یارب العاؼبْب....

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اُش اص رٞاٛیت ٓزت ٗی ثشی! پس ایٚ داستبٙ سا ثخٞاٙ]داستبٙ ض٢بدت ٗػؼت[.

 ا خشػػنودی خاطر بػػه تنهػػا كسػػلم علیػػه ا صػػلى ا  رسػػوؿ بػػا: گویػػد می عنػػه ا رضػػي ارىت بػػن خبػػاب
 در را خػود پػاداش از چیػزی کػه این بػدكف مػا، از خػیبر . اسػت ا بػا مػا اجػرً  پػس کردًن؛ هجرت متعاؿ
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ای  مصعب بن عمّب رضي ا عنه که در جنگ احػد کشػته شػد ك جامػه صبله از درگذشتند؛ ببینند، دنیا
 را پاهػػػػایش چػػػػوف ك شػػػػد می برهنػػػػه پاهػػػػایش پوشػػػػاندًن، می فرنگػػػػی از اك مانػػػػد کػػػػه كقتػػػػی سػػػػرىش را بػػػػا ا

 را سػػػرش کػػػه داد دسػػػتور مػػا بػػػه كسػػػلم علیػػه ا صػػػلى ا ؿرسػػػو . گشػػت می مبایػػػاف سػػػرش پوشػػاندًن، می
ی )هجػرت ك جهادشػاف( رسػید  داری گیاه کـو بگذارًن. برخی از ما نیز شبرهمق پاهایش ركی ك بپوشانیم
 چینند. اش می ی هجرتشاف برخوردار شدند ك از میوه ك از شبره

 جػل ك عػز ا خشػنودی ك رضػایت خاطر بػه کػه بود گامی پیش مهاجراف از یکی عنه ا رضي مصعب
بػود کػػه پػدر ك مػادر ثركسبنػػدی داشػت ك هبػػَبین  مکػػه اهػل جػوانی عنػػه ا رضػي مصػػعب. کردنػد هجػرت
 جػواف عنػه ا رضػي مصػعب یعنػی مبودنػد؛ می نػوازش را اك ك کردنػد می هتیػه بػرایش را زماف فهای ا لباس

 کػه مػادرش ك پػدر شػد، مسلماف که نبْب كلی نداشت، کم چیزی خود، زندگی در که بود ای نازپركرده
 . راندند خود از را اك بودند، کافر

 سػاؿ سػه هنػوز. گرفػت قػرار مهاجراف لبستْب ی جرگه در ك کرد هجرت مدینه به عنه ا رضی مصعب
 لشکر دار پرچم جنگ این در كی، رسید؛ شهادت به احد جنگ در که بود نگذشته هجرتش از کامل
، پاهػایش پوشػاندند می اف بػا را سػرش كقتػی کػه بػود ای جامه داشت، خود با که چیزی تنها. بود اسالـ

 كسػػلم علیػػه ا صػػلى ا رسػػوؿ شػػد.  پوشػػاندند، سػػرش برهنػػه می می مانػػد ك چػػوف پاهػػایش را بػػّبكف می
 عنػػػػه ا رضػػػػي خبػػػػاب. بگذارنػػػػد کػػػػـو نػػػػاـ بػػػػه گیػػػػاهی پاهػػػػایش ركی ك بپوشػػػػانند را سػػػػرش داد دسػػػػتور

ی  د ك از شبػػػػرهرسػػػػی( جهادشػػػػاف ك هجػػػػرت) ی شبػػػػره مهػػػػاجراف، از برخػػػػی یعنػػػػی مػػػػا، از برخػػػػی :گویػػػػد می
 ك یػاد بػا یعنػی ركزهػا، فچیننػد. كی، ایػن سػخن را از شػوؽ ا اش می هجرتشاف برخوردار شدند ك از میػوه

 ؿمشػػغو  دنیػا بػه انػاف، از برخػی ك بػود نشػده گشػوده هػا اف ركی بػه دنیػا کػه کػرد بیػاف ركزهػایی ی خػاطره
 ۹۴۷صحیح مسلم، مشاره: ؛ ك ۱۲۷۶. صحیح خباری، ش: بودند نشده

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 ...سا خٞیص ثبؽ ػ٠ٜ اهلل سضی طٔح٠ اثٞ ًشدٙ داستبٙ ٝهق

 دارای دیگػراف از مٌنوره،بیشػَب مدینػه در عنػه ا رضػی انصػاری طلحػه ابػو: فرمایػد می عنػه ا رضػی انس
نزدیػک مسػجد  بػاغ بػود،این اك عالقػه مػورد بسػیار کػه داشػت «بّبحػا» نػاـ بػه باغی، بود،اك زمْب ك باغ
 از ك آكردنػد می تشػریف بػاغ ایػن بػه هػا كقت بیشػَب پیػامرب اسػالـ بود ك آبش هم شّبین ك زیػاد بود، نبوی
تَّػی الٍػربَّ  تػىتىػاليٍوا لىػنٍ » آیه این كقتی نوشیدند می آبش بِػػٍوفى  فبَّػا تػيٍنًفقيػٍوا حى  یعنػی  شػد، نػازؿ( ۹۲عمػراف آؿ)«ربًي
انی کػه چیزهػایی را کػه مػورد پسػند مشػا هسػتند، در راه ا جػل زمػ تػا رسػید مبػی نیکی کامل درجه به مشا

 از را «بّبحػا»بػاغ مػن: کرد شده،عرض حاضر  جالله خرج نکنید،ابو طلحه رضی ا عنه در خدمت 
 : فرمایند می جالله جل ا ك داـر دكست بیشَب چیز نبه

دهم، مشػػا بػه هػر صػورت کػػه   جػل جاللػه مػیا راه در را آف لػذا کنیػػد؛ خػرج مػن راه در را مػاؿ هبػَبین 
 بسػػػیار مػػػاؿ: فرمودنػػػد ك شػػػدند خوشػػحاؿ بسػػػیار پیػػػامرب اسػػػالـ صػػالح مػػػی دانیػػػد،آف را مصػػػرؼ کنیػػد. 

 تقسػیم خػود خویشػاكنداف میػاف در را آف کػه دامن مػی مناسػب اینطور است،من است ارزمشندی ك خوب
 قسیم مبود.)ديرِّ منثوير(ت خود خویشاكنداف میاف را آف عنه ا رضی طلحه ابو. یکن

 از ای آیػه شنیدف ك خواندف یا كعظی شنیدف با را خود ماؿ ترین مرغوب ك هبَبین هم ما آیا: توضیح  
  کنیم؟ می صدقه فوران  گونه قرآف،این

 از آنػاف کردف ؿبرـك نٌیت خود،به كارثاف از نارضایتی از پس یا خود زندگی از شدف مأیوس از بعد بله،
کنیم   درباره ی صػدقه دادف ك إنفػاؽ مبػودف مػی اندیشػیم ك سػاؽبا دربػاره ی آف،فکػر ك ربقیػق مػی مّباث،

 که چناف صورتی پیدا شود که در زندگی،برای خودـ دباند ك بعد از آف خّبات ك صدقه بشوند.

 خػػوب جػػا آف باشػػد،در عركسػػی ك شػػادی جشػػن یػػا گػػردد شيػػهرت باعػػث کػػه باشػػد چیػػزی اگػػر! آری، 
  یمکن می خرج
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 .ك حتی از قرض های با هبره هم، باکی ندارًن

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 دٝ ٗشتج٠ پبی پیبدٟ ث٠ سلش حذ سكتٖ.....

 :  است فرموده ا رضبه حنبل ابن اضبد اماـ

درهػػم بػػوده  ُْغػداد تػػا مكػػه فقػط مػن دك مرتبػػه بػا پػػام پیػػاده بػه سػػفر حػػج رفتػه اـ ك هزینػػه سػػفـر از ب» 
 ([ُُ/ُُِ)  السّب« ]است.

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٙ  ربٓنت  )١شًس ٗیخٞا١ذ طبٓت ػٖٔ ضٞد ایٚ داستبٙ سا ثخٞاٛذ]داسنتب

 [ػٖٔ دسطٔت ٗخٔذ ثٚ ثوی

( [ میفرماید: بقی بن ـبلػد از انػدلس تػا بػه بغػداد ُّ/ِِٗاماـ ذهبی رضبه ا در ]سّب أعالـ النبالء )
سفر میکند تا به اماـ اهل السنه اضبد بن حنبل مالقات کند، كحدیث را فرا گّبد، زمانیکه نزدیک  پیاده

دیػػوار شػػهر بغػػداد میشػػود خػػرب حصػػار كپػػای بنػػدی علیػػه حلقػػات درسػػی اضبػػد بػػن حنبػػل از طػػرؼ حػػاکم 
رد كقت به گوشش مّبسد ، ایػن خػرب بقػی را انػدكه گػْب مػی سػازد، بػازهم سػاماف خػودرا در جػای میگػذا

كدر تالش آدرس خانه اضبد بن حنبػل خػارج میشػود، دركازه ای را دسػتک میزنػد اضبػد بػن حنبػل خػودش 
؟  دركازه را باز میکند، بقی بن ـبلد میگوید: من مسافـر راه دكر را پیمودـ تا از علم مشا فیض یاب شـو

ه حلقػات درسػی اماـ پاسخ میدهد: عزیـز داخػل شػو تػا از جریػاف آگػاه شػوی، ازطػرؼ حػاکم كقػت علیػ
مػػن پػػای بنػػدی اسػػت مبیتػػوامن تػػورا حػػدیث بشػػنوامن؟ بقػػی بػػن ـبلػػد عػػرض میکنػػد: جنػػاب امػػاـ اگػػر اجػػازه 
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بدهید من نبه ركزه بدستم کجکوؿ گػدای میگػّـب حبیػث گػدایگر نػزد تػاف حاضػر میشػـو میگػوًن: چیػزی 
 دارید به راه ا بدهید، درنبْب مدت یک كیا دكحدیث براًن ارائه بدارید؟

 ََّایػػن طػػرح را پسػػندید نبػػه ركزه یػػک، دك، سػػه حػػدیث بػػرایش تعلػػیم میػػداد تػػا ایػػن کػػه بقػػی بػػن ـبلػػد 
 حدیث را فرا گرفت، كپای بندی هم برداشته شد.

بقی بن ـبلد میگوید: بعد ازین هػر زمانیکػه در حلقػه درس امػاـ اهػل السػنه حاضػر میشػدـ آكاـز میػداد، 
ه بػػاقی شػػاگردانش میگفػػت: )هػػذا یقػػا علیػػه إسػػم طالػػب كدرنزدیػػک خػػودش جػػاًن میػػداد كدر خطػػاب بػػ

 العلم (.

 ُْْ/ ُسّب أعالـ النبالء  شاگرد كؿبصل كاقعی بقی بن ـبلد است.

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ثیبییذ دس ٗٞسد اثٞرس ١ٖ ثذاٛیٖ!

شػد کػه  یکی از كیژگیهای مرحله دعوت مٌکػی، پنهانکػاری احتیػاط بػود، تػا حػٌدی ایػن مسػئله رعایػت می
کردنػػد. دسػػتورات پیػػامربص بػػر كاجػػب بػػودف  یػػده ك دعػػوت را از نػػزدیکَبین خویشػػاكنداف نیػػز ـبفػػی میعق

 پنهانی بودف دعوت ركش ك قاطا بود. 

ی غفار بود، اك از کسانی بود که به دلیل تنٌفر ك بی زاری از كضعیت زندگی جاهلی ك  ابوذر، از طایفه
ی پیامربص ربقیق کند. الـز به ذکر است  ده بود تا دربارهآم  عبادت بيتاف كشرک كرزیدف به خدا به مٌکه

ای مشخص مباز  خواند، اٌما رك به قبله اك سه ساؿ قبل از مسلماف شدف فقط برای خداكند یکتا مباز می
ایسػتاد. آری، اك شػنیده بػود کػه فػردی  رسد که به ركش دین ابراهیمیبه مبػاز می خواند. چناف به نظرمی مبی

ی پیامرب جدید ربقیق کنػد،  از نزدیک درباره کند، به نبْب دلیل آمده بود که  ی پیامربی میادعا در مٌکه 
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خواسػػت از کسػػی در مػػورد پیػػامرب صػػلی ا علیػػه كسػػلم چیػػزی  اٌمػػا بػػه دلیػػل حساسػػیت اكضػػاع مٌکػػه مبی
متوٌجػه اك را دیػد  بپرسد. بنابراین تا شب صرب کرد، سپس )نزدیک کعبه( به اسػَباحت پرداخػت، علػی کػه

شد غریبه است، پس اك را به خآنه اش برد، كلی چیزی نگفػت، صػبح ابػوذر بػه مسػجداغبراـ رفػت ك تػا 
 ای؟  آمده شب آف جا ماند، دكباره علی آمد ك اك را به خانه برد، از اك پرسید برای چه به مٌکه 

اٌدعػای  ین فردی که اـ که با ا ابوذر اٌكؿ از علی عهدگرفت که به کسی چیزی نگوید، سپس گفت: آمده
 کند، مالقات کنم.  پیامربی می

خواهیػد بػا اك مالقػات کنػی، صػبح پشػت  علی گفػت: اك رسػوؿ ك پیػامرب بػر حػق خداسػت، حػاؿ کػه می
، اگر به رفًب  ایستم که گویا آب می سر من بیا، اگر چیزی دیدـ که برایت خطری داشت، چناف می ریـز

بػوذر طبػق نبػْب برنامػه بػا رسػوؿ خػدا صػلی ا علیػه كسػلم مالقػات  ادامه دادـ، تو نیز بیا. بػه هػر حػاؿ ا
های ایشػاف را شػنید ك مسػلماف شػد. بعػد از ایػن پیػامرب صػلی ا علیػه كسػلم بػه اك گفػت:  کرد ك حرؼ

یعنی: به میاف قـو خود برگرد ك آهنا را از این امر آگاه  «. ارجا الی قومک فأخربهم حتی یاتیک أمری»
 ن به تو برسد. کن، تا فرماف م

اعالـ کنم. فردای آف   ابوذر گفت: به خدا سوگند! باید مسلماف شدمن را با آكاز بلند در میاف اهل مٌکه
،»اهللاال ا ك أف ؿبمػدان رسػوؿ أشػهد آف ال إلػه»شب به مسجد اغبراـ رفت ك با صدای بلند فریاد زد: 

تند تا این که عباس بن عبداؼبطلب شتولگدگرفبالفاصلهمشرکانبهاومحلهورشدندواورازیرم
ی غفػار بػه ظبػت شػاـ  از مسّب قبیلػه ی غٌفار ك فبانعت از ذبارتشاف که آمد ك آهنا را از انتقاـ جویی قبیله

 ( ٕ/ُّٕگذشت، بیم داد ك اك را از دستشاف قبات داد.) صحیح خباری با..  می

ی اك  علیػه كسػلم بیایػد، بػرادرش را فرسػتاده بػود کػه دربػاره ابوذر قبل از اینکه خودش نزد پیػامرب صػلی ا
از پیػامرب شػنیده بػود بػه ابػوذر بػازگو کػرده ك گفتػه بػود کػه بػه خوبیهػای  ربقیق کند، برادرش حرفهایی را کػه
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دهد ك سخنانش شعر نیست. ابوذر بعد از شنیدف این حرفها گفت: مرا قانا نکردی  اخالؽ دستور می
ی آمن دسػػتگّـب نشػد، بنػابراین تصػػمیم گرفػت کػػه خػودش بػه مالقػػات پیػامرب بػػركد ك ك چیػزی کػه مػػن در پػ

بػػػرادرش بػػػه اك هشػػػدار داده بودکػػػه مػػػردـ مٌکػػػه بشػػػٌدت از پیػػػامرب متنٌفرنػػػد ك بػػػا اك دمشػػػن هستند.)مسػػػلم 
 ( ُُْٓالصحیحه، عمری/ ك السّبه ّٖالنبویه، ابراهیم العلی/ ( صحیح السّبهْ/ُِّٗ/ِّْٕ)

ك امػر فرمػػود کػه در كطػن خػود دبػػاف ك زمػانی کػه اسػالـ نّبكمنػػد شػد اك نیػز بػه مسػػلماناف رسػوؿ خػدا بػه ا
ملحق شود، لذا پس از هجرت رسوؿ خدا به مدینه، جنابش در مدینه به رسوؿ خدا پیوست بدكف آف  

 که کسی اك را به هجرت از یار ك دیار ؾببور کرده باشد. 

رضػػی ا عنػػه اختالفػػاتی داشػػت كلػػی هرگػػز در جریانػػات  نقػػل اسػػت کػػه ابػػوذر رضػػی ا عنػػه بػػا معاكیػػه 
 کشمکش ك اختالفات شرکت ننمود. 

گػاهی بػود در مسػّب حجػاج ك کاركانیػاف عػراؽ( اقامػت  اك پس از چند صباحی که در منطقه ربذه )منزؿ
داشت )به مرگ طبیعی( چشم از جهػاف فركبسػت ك هرگػز در جریانػات فتنػه، مشػارکت ننمػود در كاقػا، 

ای بػود کػػه در اجتنػػاب از فتنػه ك حفػػظ كحػػدت ك كجػوب اطاعػػت از كلػػی امػػر  د، از صبلػػه صػػحابهاك خػو 
مسػػلمْب، از رسػػوؿ خػػدا صػػلی ا علیػػه كسػػلم حػػدیث ركایػػت کػػرده اسػػت ك بارهػػا ك بارهػػا، اطاعػػت ك 
ارادت خود به مقاـ خالفت رسوؿ خدا صلی ا علیه كسلم ك امامػت مسػلمْب ك نیػز ؿببػت خػویش بػه 

 مبود.  ك دیگر صحابه رضی ا عنهم را اعالـ میعثماف 

 پس از كفات ابوذر، عثماف رضی ا عنه خانواده اك را ربت تکفل خویش قرار داد 

ی تبوک، به رسوؿ خػدا صػلی ا علیػه كسػلم عػرض کردنػد کػه ابػوذر بػه دلیػل توقػف شػَبش، از  در غزكه
 به یاراف فرمود: سپاه جا مانده است. رسوؿ خدا صلی ا علیه كسلم 
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 «. دعوه فإف یک فیه خّب فسیلحقه ا بکم، كإف یک غّب ذلک فقد أراحکم ا منه»

رسػػاند ك در غػػّب  اك را بػػه حػػاؿ خػػود رهػػا کنیػػد کػػه اگػػر خداكنػػد در اك خػػّب ببینػػد اك را بػػه سػػپاه مػػا می»
 «. صورت مشا را از شر اك راحت کرده است این

شػَبش قصػد حرکػت نػدارد، كسػایل خػود را برداشػت ك پیػاده ك در آف از آف طرؼ، چػوف ابػوذر دیػد کػه 
صحرای سػوزاف، بػه دنبػاؿ سػپاه اسػالـ بػه راه افتػاد. چػوف سػپاه اتػراؽ کػرد بػه رسػوؿ خػدا صػلی ا علیػه 

شػػػود. رسػػػوؿ خػػػدا صػػػلی ا علیػػػه كسػػػلم  كسػػػلم خػػػرب دادنػػػد کػػػه مػػػردی از دكر بػػػه سػػػپاه مػػػا نزدیػػػک می
کػػه نبػػْب طػػور نیػػز شػػد. آف مػػرد، ابػػوذر بػػود کػػه بػػا «. ـر کػػه اك ابػػوذر باشػػدامیػػدكا«»کػػن أبػػا ذر»فرمػػود:

مشقت بسیار خود را به سپاه اسالـ رسانیده بود با رسیدف ابوذر به صبا مسلماناف، آناف فریاد شوؽ بر 
آكردند ك به پیشواز اك شتافتند ك چوف اك را نزد رسوؿ خدا صلی ا علیه كسلم آكردند، حضػرت صػلی 

 علیه كسلم فرمودند: ا 

 «. رحم ا أبا ذر، يبشی كحده، كيبوت كحده، كیيبعث كحده»

زیػد، بػه تنهػایی  کنػد ك می خداكند، ابػوذر را مػورد رضبػت خػویش قػرار دهػد کػه اك بػه تنهػایی حرکػت می»
 « شود مّبد ك به تنها ؿبشور می می

در دیػار ربػذه، مػرگ ابػوذر فػرا رسػید آف ركز که پس از گذشت ساؽبا ك در عهد عثماف رضی ا عنػه ك 
ایػػن سػػخن رسػػوؿ خػػدا صػػلی ا علیػػه كسػػلم در مػػورد اك ربقػػق یافػػت. ابػػوذر پػػیش از رحلػػت بػػه نبسػػر ك 
غػػالـ خػػویش كصػػیت مبػػود کػػه چػػوف مػػرد، جنػػازه اك را پػػس از غسػػل ك کفػػن کػػردف، در کنػػار راه کػػاركاف 

شػود بگوینػد کػه ایػن جنػازه کیسػت ك چػوف اك  جػا رد مػی حجػاج قػرار دهنػد ك بػه اكلػْب کػاركانی کػه از آف
گػػػذر کاركانیػػػاف گذاشػػػتند. گوینػػػد اكلػػػْب   دبػػػرد، نبسػػػر ك غالمػػػش چنػػػْب کردنػػػد ك جنػػػازه اك را در کنػػػار راه

آمد ك در میاف ایشاف، عبدا بن مسعودص بود. چوف اك به  شد از کوفه می جا رد می کاركانی که از آف
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اند ك  جا گذاشػته ابوذر پرسید که این جنازه کیست ك چرا اك را ایننزدیک جنازه رسید، از نبسر ك غالـ 
چوف بشنید که این جنازه ابوذر، آف صحابی عظیم الشأف، است از شدت تأثر از مرکب به زیػر آمػد ك 

گاه به اطرافیاف گفت: حقا که رسػوؿ خػدا صػلی ا علیػه كسػلم  ها بر جنازه اك اشک رىبت. آف ساعت
شػود.  مّبد ك بػه تنهػا ؿبشػور می زید، به تنهایی مػی کند ك می به تنهایی حرکت می راست گفت که ابوذر

سپس بر جنازه ابوذرس مباز میت گذارد ك اك را دفن مبود. چوف کاركاف قصد عزيبت مبود، دخَب ابوذر به 
ك اك جا رد شػد  ابن مسعود گفت: ابوذر، پیش از مرگ، به ما كصیت کرد که به اكلْب کاركانی که از آف

گػاه کػه کػاركاف بػه جانػب  را دفن مبود، سػامل اك را برسػانیم ك مػا را سػوگند داد تػا آنػاف را طعػاـ دهػیم. آف
مکه به راه افتػاد، خػانواده ابػوذر را بػا خػود بػه مکػه ك نػزد عثمػاف بردنػد ك چػوف عثمػاف رضػی ا عنػه از 

، دخػَب اك را ربػت تکفػل خػود قػرار كاقعه كفات ابوذر با خرب شد بسیار اندكهگْب شد ك بػه نبػْب خػاطر
داد. در ركایتی دیگر چنْب آمده است که چوف کاركانیاف جنازه ابوذر را دفن کردند، دخَب اك آناف را به 
طعػػػاـ ك اسػػػَباحت در آف منطقػػػه دعػػػوت مبػػػود کػػػه آنػػػاف نیػػػز پذیرفتنػػػد ك چػػػوف قصػػػد عزيبػػػت مبودنػػػد، ابػػػن 

ود نزد عثماف بن عفػانس ركنػد ك در مػورد خػانواده ابػوذر مسعود به کاركانیاف پیشنهاد داد تا در مسّب خ
با اك به مشورت بپردازند. هنگامی که کاركاف به مکه رسید، ابن مسعود، عثمػاف را از قضػیه مػرگ ابػوذر 
مطلا ساخت. اك نیز با اندكه بسػیار، در حػق اك دسػت بػه دعػا برداشػت ك از خداكنػد عزكجػل بػرای اك 

از سبػػػاـ شػػػدف مناسػػػک حػػػج، عثمػػػاف بػػػه جانػػػب منطقػػػه ربػػػذه رفتػػػه ك  طلػػػب آمػػػرزش ك رضبػػػت مبػػػود. پػػػس
 دهد.   برد ك آناف را ربت تکفل خویش قرار می خانواده ابوذر را با خود به مدینه می

نکتػه ی بعػد اینکػه در مػورد ابػوذر شػایا کػرده بودنػػد کػه گویػا عثمػاف رضػی ا عنػه اك را تبعیػد ك از فتػػوا 
که عثماف، ابوذر را از هر نوع فتوا ك اجتهادی منا مبوده بػود، یػا اك را بػه   منا کرده بود! اگر فرض کنیم

انػػداخت ك یػػا از كركد اك بػػه مدینػػه  فرسػػتاد کػػه دسػػت هػػیب فػػردی بػػه اك نرسػد، یػػا بػػه زنػػداف می مکػانی می
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ای سػکنی داد کػه مردمػاف، بسػیاری از  آكرد، اما بػرعکس عثمػاف، ابػوذر را در منطقػه فبانعت به عمل می
 گاهی بود در مسّب حجاج ك کاركانیاف عراؽ.  کردند، چرا که ربذه، منزؿ جا عبور می آف

های خطرنػػاکی جسػػتجو کػػرد کػػه از گوشػػه ك کنػػار  تػػواف در بػػركز زمزمػػه علػػت رفػػًب ابػػوذر از مدینػػه را می
توزاف شػػایعات متعػػددی را در مػػورد ابػػوذر سػػاخته ك  رسػػید، منافقػػاف ك کینػػه جامعػػه مسػػلمْب بػػه گػػوش می

پرداختػػه بودنػػد ك قصػػد داشػػتند از مواضػػا ابػػوذر در قبػػاؿ صبهػػور صػػحابه، اك را در برابػػر خلیفػػه مسػػلمْب 
قرار دهند ك به این ترتیب شکاؼ عمیقی را میاف صحابه ك مؤمناف اهبػاد کننػد. در ایػن شػرایط، عثمػاف 

متػی اسػت عظػیم دانسػت کػه حضػور ابػوذر در مدینػه، نع دید. اك می دفا چنْب خطری را برخود الـز می
انگیزاف داده  هایی را بػػه دسػػت منافقػػاف ك فتنػػه دیػػد کػػه حضػػور اك در شػػهر، هبانػػه امػػا از طػػرؼ دیگػػر می

دار مباینػػد ك بػػه نبػػْب دلیػػل بػػه ابػػوذر پیشػػنهاد داد کػػه در چنػػْب شػػرایط  اسػػت تػػا كحػػدت امػػت را خدشػػه
 حساس، مدینه را ترک گوید. 

دیػػد مػػردـ بػػه خػػاطر  گویػػد: ابػػوذر مػػردی زاهػػد بػػود ك چػػوف می ابػػوبکر بػػن العربػػی در ایػػن زمینػػه چنػػْب مػػی
خواند. اما  کرد ك به زهد ك كرعشاف فرا می اند، آناف را سرزنش می فتوحات به زندگی مرٌفهانه ركی آكرده

ها به هیب عنواف الـز نیست ك بػه نبػْب دلیػل  های حالؿ ك مشركع دنیا ك پشت کردف به آف ترک نعمت
عاكیه اختالؼ پدید آمد ك چوف به مدینه بازگشت، باز نباف ركیه پیشْب خػود را در بود که میاف اك ك م

داشػػػت. ایػػػن  کػػػرد ك از ثػػػركت ك رفػػػاه بػػػر حذرشػػػاف می پػػػیش گرفػػػت ك مػػػردـ را بػػػه زهػػػد ك كرع دعػػػوت می
ها افتاد عثماف را كاداشت تا به ابوذر پیشنهاد کند کػه بػه  مسأله ك شایعاتی که در این قضیه بر سر زباف

توانسػت  خاطر حفظ كحدت امت، مدینه را ترک گوید. به كاقا، ابوذر معتقد به ركشػی كیػژه بػود کػه مبی
در آف شػػرایط، مػػػردـ را در آف شػػیوه زیسػػػًب بػػػا خػػود نبػػػراه سػػازد. هػػػر کػػػس دیگػػری نیػػػز کػػه چػػػوف ابػػػوذر 

ك بناچػػار بایػػد  توانػػد خػػود را بػػا اكضػػاع ك احػػواؿ مػػردـ كفػػق دهػػد ك چػػوف آنػػاف رفتػػار مبایػػد  بیاندیشػػد، مبی
گوشػػه عزلػػت اختیػػار کنػػد، بیقػػْب کػػه هػػم ابػػوذر ك هػػم دیگػػر صػػحابه اهػػل خػػّب ك فضػػیلت ك از مؤمنػػاف 
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صادؽ ك راستْب بودند، اما باید دانست که هػر کػس را تػواف آف نیسػت کػه براسػاس اندیشػه ابػوذر عمػل 
 مباید، چوف اك رفتار کند، بپوشد ك بیاندیشد. 

، بػػه مدینػػه میاز طػرؼ دیگػػر، ابػػوذر، بػػه صػػور  گػػذارد. اگػػر در  آمػػد ك در مسػػجد النبػػی مبػػاز می  ت مػػداـك
هبَب است که در آف اكضػاع ك احػواؿ از » پیشنهاد عثماف به ابوذر خوب بنگرًن آنگاه که به اك گفت: 

بینیم کػػػػه ابػػػػوذر، ربػػػػذه را بػػػػرای اقامػػػػت خػػػػود ك  ، مػػػػی«مدینػػػػه خػػػػارج شػػػػود ك در حومػػػػه آف اقامػػػػت مبایػػػػد
گزیند. شایاف ذکر است که در آف دكراف، منطقه ربذه در جوار چراگاه بزرگ شَباف ك  یاش بر م خانواده

ای پػػر رفػػت ك آمػػد ك خػػوش آب ك هػػوا  بایسػػت منطقػػه اؼبػػاؿ قػػرار داشػػت ك بػػه نبػػْب دلیػػل، می اسػػباف بیت
بت را ای از شَباف را به نبراه دك غالـ، به ابوذر سپرد ك حقوقی ثا بوده باشد. نقل است که عثماف، کله

نشػْب شػػدف ابػػوذر  اش تعییػْب مبػػود. طػربی در ارتبػػاط بػػا اکاذیػب مربػػوط بػه انػػزكا كگوشه بػرای اك ك خػػانواده
هػػا را  باشػند کػػه شایسػته نیسػػت آف هػا گػػاه چنػاف زشػػت ك شػػنیا می دارد کػه ایػػن اکاذیػػب ك دركغ بیػاف مػػی

 بازگو کند. 

کػػػه ایػػػن خػػػود ابػػػوذر بػػػود کػػػه از عثمػػػاف اذف گوینػػػد کػػػه عثمػػػاف، ابػػػوذر را تبعیػػػد نکػػػرد بل حقػػػایق بػػػه مػػػا می
خواست تا از مدینه خارج ك به ربذه بركد. اما با كجود این حقایق، باز دمشناف عثماف، با جعل ركایػات 

غالػػب »انػػد کػػه ایػػن عثمػػاف بػػود کػػه ابػػوذر را از مدینػػه اخػػراج مبػػود. نقػػل اسػػت کػػه چػػوف  چنػػْب كامبػػود کرده
یػػا عثمػػاف، باعػػث خػػركج ابػػوذر از مدینػػه شػػد؟، حسػػن بػػه اك از حسػػن بصػػری سػػؤاؿ کػػرد کػػه آ« القطػػاف

پاسػػخ داد: معػػاذا! عثمػػاف هرگػػز چنػػْب کػػاری نکػػرد. بایػػد دانسػػت سبػػامی ركایػػاتی کػػه ایػػن اکاذیػػب را در 
کننػػد، هػػم از سػػند ضػػعیفی برخوردارنػػد ك هػػم مػػًب ك ؿبتػػوای  مػػورد ركابػػط میػػاف عثمػػاف ك ابػػوذر بػػازگو می

داننػػد ـبػػالف  خػػركج ابػػوذر از مدینػػه را بنػػا بػػه خواسػػت ك میػػل خػػود اك می هػػا بػػا ركایػػات صػػحیحی کػػه آف
کنند عثماف، خود، ابػوذر را  طور که در تاریخ ك ركایات نقل می هاست. نباف باشد ك در تضاد با آف می

تػواف پػذیرفت  به مدینه فراخواند تا در کنار اك ك دیگر صحابه باشد. حاؿ با كجػود ایػن كاقعیػت، آیػا می
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ای در سػر داشػته، قصػد تبعیػد ك طػرد ابػوذر از خػود را مبایػد. چػوف از  ف که چنْب نیػت خّبخواهانػهعثما
کنػد، ك هرگػاه از ابػن سػّبین نبػْب  حسن بصری، در مورد تبعید ابوذر سؤاؿ شػد، آف را بػه شػدت رد می

ر حػق گفػت: کػه عثمػاف هرگػز چنػْب سػتمی را د شػد ك می مبودند، اك به شدت ناراحػت می پرسش را می
ابػػوذر ركا نداشػػت بلکػػه ایػػن خػػود ابػػوذر بػػود کػػه تػػرجیح داد در آف شػػرایط حسػػاس از مدینػػه خػػارج ك در 
جای دیگر سکنی گزیند. نبانطور که در طوؿ این گفتار بیاف شػد، براسػاس اسػناد ك ركایػات صػحیح ك 

ایػن رهگػذر بػر  شػوند ك شػایعات بسػیاری نیػز از معترب، ابوذر چوف دید خیل عظیم مردـ گرد اك صبا می
ها جاری است ترجیح داد که مدینه را ترک مباید ك چوف قضیه را با عثماف در میاف گذاشت، اك به  زباف

کند که در مناطق اطراؼ شهر اقامت کند. ) منبا:کتاب عثماف ابن عفػاف رضػی ا  ابوذر پیشنهاد می
 عنه ، تالیف: ؿبمد علی صالبی( 

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اٗبٕ ثخبسی پیبٗجش اسالٕ ساخٞاة دیذٙ 

  .است کرده غیبت نه ك است گفته دركغ نه گاهی که اینبود اك خوب خصلتهای از

  .میباشد غّبه ك سخاكسبند زاهد، عابد، حافظ، اك، صفات از

 در مّبانػد، سػلم ك علیػه ا صػلی پیػامرب صػورت ك سػر از را مگس که دید خواب به اماـ خباری ركزی
 ا صػلی پیػامرب از را دركغػْب احادیػث تػو کػه اینست معنایش :که گفت اك به اهویهاسحاؽ ر  تعبّبش
  .میسازی جدا صحیح احادیث از را آهنا ك میکنی دفا سلم ك علیه

 كنیزكارد شده:
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 بػن ؿبمػد ك مّبفػت راه کػه دیػدـ خػواب در را سػلم ك علیػه ا صػلی پیػامرب" :گفػت "فضػیل بػن قبػم"
 بػر را قػدمی سػلم ك علیػه ا صػلی پیػامرب كقػت هػر ك مّبفػت راه اك سػر شػتپ (خبػاری امػاـ) اظباعیػل
 ك) ."مّبفت اك بدنباؿ ك میگذاشت سلم ك علیه ا صلی پیامرب قدـ پای جای قدمش نیز اك میداشت

 (.میباشد سلم ك علیه ا صلی پیامرب از کامل پّبكی دهنده نشاف امر این

  .میباشد کرًن قرآف از بعد زمْب ركی بر ابکت صحیحَبین "خباری صحیح" اك کتاب

 خبػارا یعنػی اصػلیش موطن به ك کرد ترک را اقامتش دیار مردـ از دركغْب شایعات ك حسودی بعلت اك
 ظبرقنػد بػه ك کػرد تبعید را اك آقبا امّب ك گرفت قرار ابتال مورد نیز آقبا كلی برگشت علم کسب از پس
 دعػا یکشػب ك شػد تنگ برایش زندگی اینکه تا گرفت قرار ردـم حسادت ك فشار زیر نیز آقبا ك رفت
 ك "بگػرداف بػر خػودت بسػوی مػرا پػس شػده، تنػگ مػن بػرای ینػاكریش ایػن بػا دنیػا خداكندا،" :که کرد

 كفػات ركز ك داد، قبات حٌسادش شر از ك گرداند بر خودش بسوی را اك خداكند که نگذشت یکماه
 از یکػی در ظهػر مبػاز از بعػد فطػر عیػد ركز ك کػرد عمػر سػاؿ ِٔ یعنػی هجػری، ِٔٓ بػا بػود برابػر اك

  .شد دفن ظبرقند ركستاهای

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ س٠ كشدی ٠ً ٗیخٞاستٜذ خٞد سا اص پیبٗجش ثبال رٟٔٞ د١ٜذ

 ك در صحیح خباری ك مسلم كارد شده است که: 

عبػادت پیػامرب صػلی ا علیػه كسػلم  "سه شخص به خانه های زناف پیامرب صلی ا علیه كسلم آمده از
پرسش مبودند. چوف بر ایشاف گفته شد، گویا آنرا کم مشرده گفتند: ما با پیامرب صلی ا علیه كسلم چه 

 مناسبتی دارًن، در حالیکه گذشته ك آینده شاف خبشیده شده؟ 
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 .  یکی از ایشاف گفت: من نبیشه در سباـ عمر سباـ شب را مباز می گزاـر

گفػػت: مػػن سبػػاـ عمػػر ركزه میگػػّـب ك سػػومی گفػػت: مػػن از زهنػػا دكری گزیػػده ك هرگػػز ازدكاج مبػػی    دیگػػری
 کنم. 

رسوؿ ا صػلی ا علیػه كسػلم آمػده فرمػود: مشػا نبػاف کسػانی هسػتیدکه چنػْب ك چنػاف گفتیػد؟ امػا خبػدا 
. ك مػن هػم ركزه مػی گػّـب ك  سوگند که مػن از نبػهء مشػا از خػدا بیشػَب ترسػیده، ك از نبػهء مشػا پرهیزگػارتـر

، ك کسػیکه از سػنت ك  هم مبی گّـب ك مباز مػی خػوامن ك خػواب هػم مػی شػـو ك زنػاف را بػه نکػاح میگػّـب
 طریقهء من اعراض کند از من نیست." 

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 «حبٓت اٛسبٙ دس هجش»داستبٙ 

 علیػػه ك سػػلم نبػػراه از بػػراء بػػن عػػازب رضػػی ا عنػػه ركایػػت اسػػت کػػه فرمودنػػد: بػػا رسػػوؿ خػػدا صػػلی ا
جنػػازهء مػػردی از انصػػار بػػّبكف شػػدًن، بػػه قػػرب رسػػیدًن ك هنػػوز غبػػد زده نشػػده بػػود، ك حفػػر آف سبػػاـ نشػػده 
بػود، رسػوؿ اکػـر صػػلی ا علیػه ك سػلم رك بػػه قبلػه نشسػتند ك مػا اطػػراؼ اك نشسػتیم، ك هیچیػک از مػػا 

د ك بػػػا آف بػػػر زمػػػْب خطهػػػایی صػػػحبت مبیکػػػرد، در دسػػػت رسػػػوؿ خػػػدا صػػػلی ا علیػػػه ك سػػػلم چػػػوبی بػػػو 
میکشید، ك شركع کرد، اندکی به آظباف نگاه میکرد، ك اندکی بسػوی زمػْب مینگریسػت، بعػد از آف سػه 
بار بطر ؼ باال، ك سه بار بطرؼ پایْب نگاه کرد، سپس دك یا سه بار فرمود: از عذاب قرب به خدا پناه 

، سپس فرمود: بندهء مؤمن چوف دنیا را كداع  بربید، بعد سه بار فرمود: خدایا از عذاب قرب بتو پن اه میرـب
گوید ك به استقباؿ آخرت ركد فرشتگانی سفید رك از آظباف بر اك نازؿ میشوند، رك ك صورتشاف نباننػد 
آفتاب ركشن است، کفنی از کفنهای هبشت، ك عطرهای كیژهء امػوات ماننػد کػافور ك غػّبه نبػراه دارنػد، 

، یعنی فرشته ای که ركح را قػبض میکنػد uدكر مینشینند، سپس ملک اؼبوت تا چشم مرده میبیند از اك 
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)عامهء مردـ آنرا به عزرائیل میخوانند، ك آنچه در قػرآف ك سػنت پیػامرب صػلی ا علیػه ك سػلم كارد شػده 
اسػػت، ملػػک اؼبػػوت میباشػػد، ك فبکػػن اسػػت عزائیػػل از اظبهػػای اسػػرائیلی باشػػد کػػه رسػػوؿ اکػػـر صػػلی ا 

م فرمودند: آنرا تصدیق ك تکذیب نکنید(، تا اینکه باالی سرش بنشیند ك به اك میگویػد: ای علیه ك سل
ركح پػاک، ػ ك در ركایتػی دیگػر ػ ای ركح مطمػئن، بسػوی مغفػرت ك رضػواف خػدا خػارج شػو، رسػوؿ ا 

زهء صلی ا علیه ك سلم فرمودند: پس ركح از جسد به آسانی خارج میشود، نبچنانکه قطره آبی از کو 
 آب خارج میگردد . 

پػس ملػک اؼبػوت آنػرا میگػّبد ػ ك در ركایتػی دیگػر ػ كقتػی ركح از جسػد خػارج شػد سبػامی فرشػتگاف بػْب 
آظبػاف ك زمػػْب ك سبػاـ فرشػػته هػػای آظبػاف دركد میفرسػػتند ك دركازه هػای آظبػػاف بػػر ركحػش بػػاز میشػػوند، ك 

د تػػػا ركح ایػػػن مػػػرده را از جهػػػت ایشػػػاف اهػػػل هػػػر دری از درهػػػای آظبػػػاف سبنٌػػػا میکننػػػد ك از خػػػدا میخواهنػػػ
بطرؼ خود سوؽ دهد، ك كقتی ملک اؼبوت ركح را از جسد خارج کرده ك در دست گرفت فرشته های 
رضبػت کػه دكر از اك نشسػػته بودنػد فػوران بػػه انػدازهء چشػم بػػه هػم زدف ركح را از دسػت اك گرفتػػه ك در آف  

ارنػػػد، پػػػس ایػػػن کػػػالـ خداسػػػت کػػػه در قػػػرآف کفػػػن ك عطرهائیکػػػه از هبشػػػت بػػػا خػػػود آكرده بودنػػػد میگذ
فرمودند: (توفته رسلنا كهم ال یفرطوف) .]فرستادگاف مػا یعنػی ملػک اؼبػوت ك فرشػتگانی کػه بػا اك هسػتند 
اك را قبض ركح میکنند، ك آهنا در آنچه به آهنا امر شده، که اگر میت مؤمن باشد در اکراـ اك کوتاهی 

 بد رفتاری ك آنچه به آهنا امر شده کوتاهی مبیکنند[ . نکنند، ك اگر کافر باشد در اهانت ك 

ك ركح از جسد خارج میشود نبانند هبَبین بوی عطػر ميشػکی کػه بػر زمػْب پیػدا شػود، ك فرمػود: پػس آنػرا 
بطػرؼ آظبػاف میربنػد، ك بػر هػیب مػی ك صبعػی از فرشػتگاف مبیگذرنػد مگػر اینکػه آهنػا سػؤاؿ میکننػد: ایػن 

ست؟ پس فرشتگانی که آف ركح را ضبل میکنند جواب میدهند: این ركح ركح خوش بو ركح چه کسی ا
فالف ابن فالف است، با هبَبین نامهائی که در زمْب داشته ك مردـ با آف اك را صدا میکردند، تا اینکه به 
انتهای آظبانی که ما آنرا در دنیا میبینیم برسند، پس طلب میکنند که درب آظباف دـك بر آهنا باز کنند، 
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سپس درب آظباف بر آهنا باز میشود ك در هر آظباف فرشتگانی که در نزدیکی آف ركح هستند در تشییا 
جنازهء آف ركح پاک شرکت میکنند، تا اینکه به آظباف هفتم برسند، در اینجا باریتعالی میفرماید: کتاب 

 هبشت است .  اعماؿ بندهء صاحل مرا در علیْب بنویسید، ك آهنم بلندترین ك عالیَبین منازؿ

 (كما أدراک ما علیوف کتاب مرقـو یشهده اؼبقربوف) . 

]ای ؿبمػػد! چػػه تػػو را بػػا خػػرب کػػرده کػػه علیػػوف چیسػػت؟ سػػپس تفسػػّب کػػرد ك فرمػػود: کتػػابی اسػػت نوشػػته 
 شده ك حاكی عمل خوباف ك نیکاف که فرشتگاف هر آظباف گواه آف هستند[ . 

میشػػػود: ركحػػػش را بػػػه زمػػػْب برگردانیػػػد، ك خداكنػػػد پػػػس کتػػػابش را در علیػػػوف نوشػػػته شػػػده، سػػػپس گفتػػػه 
میفرماید: ]من به بندهء خود كعده داده اـ که از زمْب اك را خلق کرده، ك به آف اك را برمیگردامن، ك بػار 
دیگر اك را از زمْب خارج خواهم کرد[، یعنی ركز ؿبشر، پس ركحش را به زمْب برمیگردانند ك ركحش به 

 صلی ا علیه ك سلم فرمودند: مرده صدای کفش پای دكستانش که برای جسدش برمیگردد، رسوؿ ا
دفن اك آمده اند را میشنود كقتی از اك جػدا میشػوند، پػس بػر اك دك فرشػته میآیػد ك اك را تػوبیخی شػدید  
کػػػرده ك اك را مینشػػػانند ك بػػػه اك میگوینػػػد: معبػػػود تػػػو چػػػه کسػػػی اسػػػت؟ جػػػواب میدهػػػد: معبػػػود مػػػن ا 

ك میگویند: دین تو چیست؟ جواب میدهػد: دیػن مػن اسػالـ اسػت، ك بػه اك میگوینػد: آف است، ك به ا
مردی که بر مشا مبعوث شد چه کسی است؟ جواب میدهد: اك رسوؿ ا صلی ا علیه ك سلم است، 
ك به اك میگویند: در دنیا چه کردی؟ جواب میدهد: قرآف خواندـ، ك به آف ايبػاف آكردـ، ك آنػرا تصػدیق 

دـ، بار دیگر اك را توبیخ شدیدی کرده به اك میگویند: معبود تػو چػه کسػی اسػت؟ دیػن تػو چیسػت؟ مبو 
پیامرب تو چه کسی اسػت؟ ك ایػن آخػرین فتنػه ای اسػت کػه بػر مػؤمن كارد میشػود، ك ایػن کػالـ خداسػت  

 که میفرماید: (یثبت ا الذین آمنوا بالقوؿ الثابت فی اغبیاة الدنیا) . 

 اف را به سخن درست در زندگانی دنیا ثابت ك استوار میسازد[ . ]خداكند مسلمان
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پػػس میػػت جػػواب میدهػػد: معبػػود مػػن ا اسػػت، ك دیػػن مػػن اسػػالـ اسػػت، ك پیػػامرب مػػن ؿبمػػد صػػلی ا 
علیػػه ك سػػلم اسػػت، پػػس نػػدائی از آظبػػاف بصػػدا در میآیػػد کػػه بنػػدهء مػػن راسػػت میگویػػد، پػػس از هبشػػت 

ی هبشت بر تن اك کنید، ك دری از هبشػت بػر ركی اك بػاز کنیػد، رسػوؿ برای اك فرش کنید، ك از لباسها
اکػػـر صػػلی ا علیػػه ك سػػلم فرمودنػػد: پػػس از هبشػػت بوهػػای زیبػػا ك خػػوب بػػه مشػػاـ اك مّبسػػد، ك قػػربش 
كسعت پیدا میکند که طوؿ آف آخرین نقطه ای است که مرده آنرا میتواند ببینػد، ك نػزد اك میآیػد ػ ك در 

خوش رك، ك پاک دامن که از اك بوی خیلی خوبی میآیػد، ك بػه اك میگویػد: بشػارت بػده ركایتی ػ مردی 
آنچػه بػػر تػػو آسػػاف اسػػت، بشػارت بػػده بػػه رضػػواف ك رضبػػت خداكنػدی ك هبشػػتی کػػه در آف نعمتهػػای بػػی 
پایاف است، این ركزی است که تو بػه آف كعػده داده شػده بػودی، پػس میػت میگویػد: خداكنػد تػو را بػه 

رت دهد، تو کی هستی؟ صورتت ك ركیت، ركیی است که بػه خػّب بشػارت میدهػد، كی عمل نیک بشا
جػػواب میدهػػد: مػػن عمػػل صػػاحل تػػو هسػػتم، بػػه خػػدا سػػوگند تػػو را ندیػػدهم مگػػر اینکػػه در طاعػػت خػػدا 
سباؽ ك سریا بودی، در معصیت خدا کيٍند بودی، پس خداكند تو را ثواب ك جزای خػّب بدهػد، سػپس 

از سوی جهنم بر اك باز میشود ك به اك گفته میشػود: ایػن منػػزؿ ك مسػکن  دری از سوی هبشت ك دری
تو اسػت اگػر معصػیت خػدا میکػردی، ك خداكنػد بػه مسػکنی کػه در هبشػت اسػت تبػدیل کػرده، ك كقتػی 
آنچه در هبشت است دید میگوید: بار إؽبی! در قیاـ ساعت ك آخػرت عجلػه کػن تػا اینکػه بسػوی اهػل 

 گفته میشود: منػزؿ بگّب . ك مامل برگردـ، پس به اك  

رسوؿ اکـر صلی ا علیه ك سلم فرمودند: ك بندهء کافر ػ ك در ركایتی ػ فػاجر كقتػی دنیػا را كداع گفتػه ك 
به استقباؿ آخرت مّبكد بر اك فرشته هائی درشت خو، سیاه رك نازؿ میشود که لباسی از موی جهنم با 

دكر از اك مینشینند، سپس ملک اؼبوت میآید ك باالی سػر آهناست، ك تا آقبائیکه مرده به چشم میبیند 
میت مینشیند ك به اك میگوید: ای ركح خبیث ك ناپاک بسوی سخط ك غضب ك خشم خداكند خارج 
شو، رسوؿ اکـر صلی ا علیػه ك سػلم فرمودنػد: پػس ركحػش در بػدف ك جسػدش متفػرؽ میشػود، ملػک 
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انکػػػػه سػػػفود: یعنػػػی سػػػػیخ کبػػػابی کػػػه در اطػػػػراؼ آف اؼبػػػوت آنػػػرا کشػػػیده ك از بػػػػدنش خػػػارج میکنػػػد نبچن
سیخهای دیگری كجود دارد )پس كقتی آنرا از پشمی که در آب خیس شده بّبكف آكرده میشود با خود 
پشمهای دیگری میکشػد ك بػا دشػواری از آف بػّبكف میآیػد(، را از پشػمی کػه در آب خػیش شػده بػّبكف 

شود ك اك را نبهء فرشتگانی کػه بػْب آظبػاف ك زمػْب ك آكرده میشود، پس رگها ك عصبهایش با آف قطا می
در آظباف هستند لعنت میکنند ك درهای آظباف بسػته میشػوند، هػیب دری از درهػای آظبػاف نیسػت مگػر 
اینکػه درباهنػای آف درهػػا دعػا میکننػػد کػه خداكنػػد ركح ایػن مػػرده را از طػرؼ ایشػػاف بػاال نػػربد، پػس ملػػک 

ت گرفت فرشته های عذاب که دكر از اك نشسته اند به اندازهء چشم اؼبوت ركح را گرفته ك كقتی در دس
به هم زدنی ركح را از اك گرفته ك در آف لباس موئی قرار میدهند، ك از آف مانند بدترین بوی مرده ای که 
در زمػػْب پیػػػدا شػػػود خػػػارج میگػػػردد، سػػػپس آنػػػرا بػػػاال میربنػػػد، ك بػػػه هػػػیب مػػػی ك صبعػػػی از فرشػػػتگاف عبػػػور 

اینکػػه میگوینػػد: ایػػن ركح خبیػػث ك بػػد چػػه چیػػز اسػػت؟ جػػواب داده میشػػوند: فالنػػی فرزنػػد  مبیکننػػد جبػػز
فػالف، بػا بػدترین اظبهػػائی کػه در دنیػا نػػاـ داشػته، تػا اینکػه بػػه آظبػاف دنیػا برسػػند، سػراقباـ درخواسػت بػػاز  

 علیػه ك کردف دركازهای آظباف را به ركی اك میکنند، كلی درها باز مبیشوند، سپس رسوؿ اکػـر صػلی ا
سلم این آیه کريبػه را تػالكت فرمػود: (ال تفػتح ؽبػم أبػواب السػماء كال یػدخلوف اعبنٌػة حتػی یلػج اعبمػل فػی 

  (.سم اػبیاط

 ]درهای آظباف بركی آناف با نشود ك به هبشت در نیایند تا اینکه شَب در سوراخ سوزف در آید[ . 

را در سجْب بنویسػید: )یکػی از منػازؿ جهػنم در ك در اینجا باریتعالی میفرماید: ]کتاب عمل این مرده 
طبقهء آخر زمْب جهنم(، سػپس گفتػه میشػود: اك را بػه زمػْب برگردانیػد، زیػرا بػه بنػدهء خػود كعػده داده اـ  
کػػه اك را از زمػػْب خلػػق کػػرده، ك بػػه آف برمیگػػردامن، ك بػػار دیگػػر اك را از زمػػْب حشػػر خػػواهم کػػرد، پػػس 

ی شدید پرتاب میشود، تا اینکه به جسدش برسد، سپس رسوؿ اکـر ركحش از آظباف به زمْب بطور خیل
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ػػػا خػػػٌر مػػػن السػػػماء  صػػػلی ا علیػػػه ك سػػػلم ایػػػن آیػػػهء کريبػػػه را تػػػالكت فرمودنػػػد: (كمػػػن یشػػػرک بػػػا فکأمبَّ
  (.فتخطفه الطّب أك هتوی به الریح فی مکاف سحیق

ر فضا بدنش را با منقار برباینػد، یػا ]هر کس خبدا شرک آكرد بداف مانىد که از آظباف در افتد ك مرغاف د
 بادی تند اك را به مکانی دكر افکند[ . 

پػػس ركحػػش بػػه جسػػدش برمیگػػردد، سػػپس فرمػػود: مػػرده صػػدای پػػای دكسػػتانش را کػػه بػػرای دفػػنش آمػػده 
بودند ك هم اکنوف اك را ترک میکنند میشنود، ك دك فرشته نزد اك میآینػد ك اك را تػوبیخ کػرده ك در قػربش 

د، ك به اك میگویند: معبود تو چه کسی است؟ جواب میدهد: هػاه هػاه )ایػن کلمػه در اینجػا بػه مینشانن
معنای ترس ك بیم ك هراس است(، مبیدامن، ك به اك میگویند: دین تو چیسػت؟ جػواب میدهػد: هػاه هػاه 

: اظبش مبیدامن، پس به اك میگویند: در بارهء آف مردی که در میاف مشا مبعوث شد چه میگوئی؟ میگوید
، پس به اك گفته میشود: ناـ اك ؿبمد است، جواب میدهد: هاه هاه، مبیدامن، شنیدـ مردـ  را بیاد مبیآكـر
چناف میگویند، فرمود: پػس بػه اك گفتػه میشػود: ندانسػتی، ك لبوانػدی، پػس منػادی از آظبػاف نػدا میکنػد  

جهػنم بػاز کنیػد، ك بػػر اك كارد کػه اك دركغ میگویػد، پػس بػػرای اك از جهػنم فػرش کنیػد، ك بػػر اك دری از 
میشػود ػ ك در ركایتػی ػ مػردی بػد چهػره ك زشػت، ك پلیػد دامػن کػه از اك بػوی خیلػی بػد ك نفػرت انگیػزی 
میآید ظاهر میشود، ك بػه اك میگویػد: تػو را بػه تػوهْب ك اسػاءت ك زیانکػاری ك بػدخبتی بشػارت میػدهم، 

گوید: ك خداكنػد تػو را بػه بػدی بشػارت دهػد، این ركزی است که بتو كعده داده شده بود، پس مرده می
تو چه کسی هستی؟ صورت تو صورتی است که خرب زشتی نبراه دارد، جواب میدهد: من عمل خبیث 
تو هستم، خبدا سوگند تػو را ندیػدـ مگػر اینکػه در طاعػت خػدا تنبػل بػودی، ك در معصػیت اك زرنػگ ك 

کػػػور ك کػػػر ك اللػػػی مسػػػلط میشػػػود کػػػه   چابػػػک بػػػودی، پػػػس خداكنػػػد تػػػو را جػػػزای بػػػد بدهػػػد، پػػػس بػػػر اك
چکشی در دست دارد کػه اگػر آنػرا بػه کػوهی بزنػد کػوه بػه خػاک تبػدیل میشػود، پػس بػه میػت ضػربه ای 
میزند که میت تبدیل به خاک میشود، سپس خدا اك را به نباف جسدی که بوده برمیگردانػد، بػار دیگػر 
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ز انػس ك جػن نبػهء ـبلوقػات آكاز ك فریػاد اك را به اك ضربه ای میزند با ایػن ضػربه اك فریػاد میکشػد کػه جبػ
میشػػنوند، سػػپس بػػر اك دری از جهػػنم بػػاز میشػػود ك بػػرایش از جهػػنم فػػرش میشػػود، ك مػػرده میگویػػد: بػػار 

 اؽبی! قیامت را بر پا مکن . 

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 تؼیجش خٞاة تٞسط اثٚ سیشیٚ

 ركایت شده است که مردی نزد ابن سّبین آمد ك گفت: 

، لیػػواف شکسػػت ك آب بػػاقی مانػػد.  اب دیػػدـ کػػه یػػک لیػػواف شیشػػهدر خػػو  ای پػػر از آب، در دسػػت داـر
ای مرد عصبانی شد ك گفت: سبحاف ا! ابن سػّبین   ابن سّبین گفت: از خدا بَبس مرد! چیزی ندیده

ای بػه دنیػا  گفت: اگر دركغ هم بگویی چیػزی بػر مػن نیسػت ك خػواب را تعبػّب کػرد ك گفػت: زنػت بچػه
ماند. هنگامیکه مرد از نزد ابن سّبین بّبكف آمد گفت: به  اش زنده می مّبد ك بچه كرد ك خودش میآ می

 ای به دنیا آكرد ك ميرد.  اـ. طولی نکشید که این زف بچه خدا هیب چیز ندیده

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 تیض ١ٞضی اٗبٕ داس هطٜی

کرد نشسته بود ك دارقطنی حدیث  امال میكی باری در ؾبلس "اظباعیل الصفار" که برای مردـ حدیث  
نوشت. برخی از ؿبدثاف حاضر در جلسه به كی گفتند ظباع )شنیدف( كی صحیح نیست زیرا  كی را می

اك به نوشًب مشغوؿ است. دارقطنی در پاسخ آناف گفت: فهم من در مورد امالی شیخ از فهم تو هبَب 
حػػدیث امػػال کػػرده اسػػت؟ كی گفػػت: اك هجػػده  دانػػی شػػیخ چنػػد اسػػت... آف مػػرد بػػه اك گفػػت: آیػػا می
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ی آف احادیث را با سند ك لفظ  حدیث گفته است ك حدیث اكؿ آف از فالف از فالف است. سپس نبه
 بیاف کرد ك هیب اشتباهی در آف مرتکب نشد تا جایی که مردـ به تعجب آمدند. 

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ای سسّٞ اهلل! ٗٚ سا سِٜجبساٙ ًٚ!

: ای رسػػوؿ  که مػردی در مسػجد پػیش پیػػامرب صػلی ا علیػه ك سػلم آمػد كگفػت ركایػت اسػت از ابػوهریره
. پیػػامرب صػػلی ا علیػػه ك سػػلم از اك ركی برگردانػػد تػػا چهػػار بػػار ایػػن  اـ خػػدا: مػػن مرتکػػب عمػػل زنػػا شػػده

واهی را اعَباؼ را تکرارکرد ك پیامرب صلی ا علیه ك سلم به كی توجػه نکػرد كلػی چػوف چهػار بػار ایػن گػ
آیػػػا تػػػو  : " أبػػػک جنػػػوف "؟ ] برعلیػػػه نفػػػس خػػػویش داد پیػػػامرب صػػػلی ا علیػػػه ك سػػػلم اكرا خوانػػػد كگفػػػت

["  ؟ ای :" فهػػػل أحصػػنت "؟]ازدكاج کػػػرده : لبػػػّب. پیػػامرب صػػلی ا علیػػػه ك سػػلم گفػػت گفػػت ["  ؟ ای دیوانػػه
کنیػػد ك سنگسػػار  را بربیػػد ك رجم :" اذهبػػوا فػػارصبوه ]اك . پیػػامرب صػػلی ا علیػػه ك سػػلم گفػػت : آری گفػػت 

 .  ’ ’ مبائید[

کسػانی  : مػن از صبلػه  گفػت   کسی به من خرب دادکه از جابر بن عبدا شنیده بود کػه گوید:   ابن شهاب
کػػه  کػػردًن كقتػػی  رجم” مصػػلی ج جػػای مبػػاز عیػػد “، اك را در  کػػه در رجػػم آف مػػرد شػػرکت داشػػتیم بػػودـ 

ی رسػػػیدًن ك اك را سنگسػػػار   بػػػه ك”  حػػػره “، فػػػرار کػػػرد ك مػػػا در باریػػػدف سػػػنگ بػػػه سػػػوی اك سػػػرازیر شػػػد
که احصػػػاف بػػػا یػػػک بػػػار اقػػػرار ك اعػػػَباؼ از  . ك ایػػػن دلیػػػل اسػػػت ایػػػت متفػػػق علیػػػه اسػػػت . ایػػػن رك ” کػػردًن

 .  خود اقرار است”  نعم ج آری “گردد ك جواب دادف به  شخصی ثابت می

 

•┈┈┈┈┈┈•✿✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 «ثیغ سٞدٜٗذ»داستبٙ

  :اندکرده ركایت مسلم ك خباری را آف که دارد دلچسبی قصه عنه ا رضی الدحداح ابن ثابت

 یتػیم ایػن ركزی بػود، متصػل دیگػری شػخص بػاغ بػه هػاسػاؿ از کػه داشػت بػاغی انصػار صبلػه از یتیمػی
 درخػت مبػود کػار بػه شػركع كقتػی کنػد، بنػا شخص آف باغ ك خودش باغ درمیاف دیواری گرفت تصمیم
 از کػه را درخػت آف تػا خواسػت كی از ك رفت باغ صاحب نزد پس شد، كاقا اك دیوار هرا در خرمایی

 .است شده اك دیوار مانا زیرا بدهد كی به اكست آف

 یػا را درخػت ایػن !بػرادر ای :گفػت یتػیم نػدهم، بتو درخت این که ا، به سوگند :گفت باغ صاحب
 .نکنم را کاری چنْب گزهر  ا به سوگند :گفت بده، من به قیمت به یا ك مفت

صػلی ا  ا رسػوؿ از ك مبػود، عػرض كی بػه را جریػاف ك رفػتصػلی ا علیػه كسػلم  ا رسػوؿ نػزد یتػیم
مػی کػه را دیواری تا بدهد اك به را درخت این که کند سفارش باغ صاحب به که خواست علیه كسلم

 .بسازد شخص آف ك خود باغ درمیاف خواهد

 ..خواند فرا اك حضور به را باغ صاحب که مبودند امر علیه كسلم صلی ا ا رسوؿ 

 کػه هنگػامی خواهػد،مػی صػلی ا علیػه كسػلم ا رسػوؿ را تػو :گفػت بػاغ صػاحب بػه ك رفػت یتػیم
 است كاقا اتنبسایه باغ جوار در تو باغ :گفت اك به صلی ا علیه كسلم ا رسوؿ آمد باغ صاحب

 تػو مػاؿ کػه درختػی دیػوار راه در ك سػازد جػدا تػو بػاغ از را خػود بػاغ تا کند بنا دیواری خواهدمی اك ك
 .بده برادرت به را درخت آف شده، كاقا میباشد

 رسػوؿ یػا نه :گفت بده، برادرت به را درخت آف :گفت پیامرب !ا رسوؿ یا نه :گفت باغ صاحب  
  !ا رسوؿ یا نه :گفت بده، برادرت به را درخت آف :گفت دكباره پیامرب !ا
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 هبشػت در درختػی تػو بػرای ك بػده كی بػه را درخػت آف :فرمػود صػلی ا علیػه كسػلم ا رسػوؿ پػس 
 چػه ایػن از بیشػَب زیػرا مبػود اختیػار سػکوت صػلی ا علیػه كسػلم پیػامرب !ا رسػوؿ یػا نػه :گفت است،
 ..بگوید

صػلی  ا رسػوؿ پیشػنهاد ایػن اك كقتػی نػه،ع ا رضػی الدحػداح ابػو ناـ به بود شخصی صحابه میاف در
 انسػاف ك شػود،مػی داده هبشػت در درختػی دنیػا در درخػت یػک عػوض در کػه شػنید را ا علیػه كسػلم

 سػاؿ صػد آف سػایه در سػوار شػخص کػه اسػت«طػوبی» درخػت صبله آف از مرد، خواهد فردا یا امركز
 .برسد آخرش به تواندمبی مباید سفر

 رسوؿ یا :گفت ك برخاست جای از ك نتوانست صرب شنید را مژده این كقتی عنه ا رضی دحداح ابو  
 هبشػت در درختػی مػن بػرای آیػا کػنم صػدقه فالنػی بػه ك خبػـر اك از را درخت این اگر بده خرب دبن !ا
 .است هبشت در درختی را تو بله :فرمودند صلی ا علیه كسلم ا رسوؿ بود؟ خواهد داده

 کػداـ تػا آكردمػی خػاطر بػه را خػود هػایدارایػی ك ماؿ ك رفت فرك فکر در عنه ا رضی احالدحد ابو  
 بسػتاند كی از را درخػت آف ك کنػد راضػی را درخػت صػاحب آف توسػط شػودمػی کػه اسػت هبػَب یػک
 ..بدهد یتیم به سپس

 آف در ك خرماست درخت ششصد دارای که دارد باغی منوره مدینه در که آمد یادش به الدحداح ابو
 .دارند را آف خریدف آرزكی مدینه تاجراف اکثر ك دارد كجود هم چاهی ك خانه

 ای؟دیده است جای فالف در که مرا باغ آیا :گفت ك خواند خود بسوی را باغ صاحب الدحداح ابو
 ای ك باشد ندیده دارد لذیذ میوه که را باغی نبچوف که دارد كجود کسی آیا اـ،دیده را آف بله، :گفت

 ك خانػه مشػوؿ به را باغ آف بده، دبن را درخت این ك بگّب را باغ آف نبه :گفت الدحداح ابو نشناسد؟
 .بده دبن را درخت این ك بگّب است آف در که هرچه ك چاه



 (318)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 معاملػه ایػن بػه هػاآف کػه شػد حاضػرین متوجػه سػپس ك کػرد نگػاهی الدحػداح ابػو بسوی باغ صاحب  
 .دادـ تو به را درخت ك گرفتم را تباغ بله :گفت دهند،می گواهی

 را آف اسػت هدیػه تػو بػرای مػن طػرؼ از درخػت ایػن :گفػت ك نگریسػت یتػیم بسػوی الدحػداح ابػو  
 ..کرد قبوؿ را آف یتیم ك بپذیر،

 برای حاال !ا رسوؿ یا :گفت ك مبود صلی ا علیه كسلم ا رسوؿ به ركی الدحداح ابو آف از بعد  
ػمٍ »:فرمودنػد صػلی ا علیػه كسػلم ا رسػوؿ اسػت؟ هبشػت در درختػی مػن  ألىىًب  رىدىاحو  عىػٍذؽو  ًمػنٍ  كى

احً   «.است هبشت در دحداح ابو برای خرما از پير هایخوشه بسا چه».«اعبٍىنَّةً  ًف  الدٍَّحدى

 ربا دك ك یکبار را صبله این صلی ا علیه كسلم ا رسوؿ :گویدمی(عنه ا رضی انس)حدیث راكی   
 تػا رفػت بػاغ بػه ك شػد خػارج آقبػا از عنػه ا رضػی الدحػداح ابػو آنکػه تػا مبػودمػی تکػرار بارهػا بلکػه نػه

 .کشد بّبكف آف از را خود ساماف بعضی

 پس اسَباحتند، مشغوؿ باغ داخل در که شنید را فرزندانش ك نبسر صدای کوبید را باغ دركازه كقتی   
 ك نبسػر بػه ك شػود بػاغ كارد کػه نداشػت را آف ربمػل سػشنف كلػی مبػود، را بػاغ بػه شػدف داخػل قصػد

 ماؿ آف خریدف خباطر دراز هایساؿ که باغی این ندارًن، باغی ما شوید، بّبكف باغ از بگوید فرزندانش
 چشػم یػک بػه حػاال دبانػد، بػاقی فرزنػدامباف برای ما از بعد ك کزینیم سکونت آف در تا مبودًن آكریصبا
 ..مباید خارج تنگی بسوی فراخی از را اكالدش که نداشت را آف ملرب بركد، ما دست از زدف

 صدای با پس .نداشت را آف در شدف داخل تواف كلی کوبیدمی بار چندین را باغ دركازه الدحداح ابو
  !دحداح مادر ای :آكرد بر فریاد باغ بّبكف از بلند
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 آف از باغ که حالی در شودمبی باغ ردكا امركز دحداح ابو چرا که مبود تعجب باغ داخل در دحداح اـ
 :گفػت بیاییػد، بػّبكف باغ از :گفت عنه ا رضی الدحداح ابو الدحداح، ابو یا لبیک :گفت اكست،

 .فركختم را باغ بله، :گفت الدحداح ابو بیاییم؟ بّبكف باغ از

 اـ ختم،فػرك  هبشػت در درختػی بػه پركردگػاـر بػه :گفػت ابوالدحػداح فركختػی؟ کػی بػه :گفػت نبسػرش
 داخػل بػه نیػازی نشػو، داخػل دحػداح، ابػو ای اسػت سػودمندی بیػا  بسػیار اکػرب، ا :گفػت دحػداح
 .نیست تو شدف

 پسػراف دحػداح اـ رسػیدند بػاغ دركازه بػه كقتػی ركنػد، بػّبكف بػاغ از تػا گرفػت را خػود اطفػاؿ آف از بعػد 
 در ك گرفتمی را آف کردمی پیدا میوه از آنچه ك پرداخت آناف هایجیب تفتیش به ك ایستاند را خود
 .است جهانیاف رب برای خاص این نیست، ما آف از میوه این حاال :گفتمی ك هنادمی باغ داخل

 دهانش در چیزی باغ از شدف خارج هنگاـ در ك بود گرسنه که حالی در اك، سنً  کم اطفاؿ از یکی
 :گفت ك هناد باغ در ك آكرد بّبكف را آف بود دهانش در که خرمایی ك ایستاند نیز را اك خوردمی ك بود
 .شدند بّبكف باغ از آف از بعد است، عاؼبیاف رب ماؿ بلکه نیست، ما ماؿ میوه این

 شػافدنیػا معیشت از ك گفتند ترک را هاسایه ك هامیوه ك درختاف ك باغ اطفالش ك نبسر با دحداح ابو
 در آكردنػد، ركی قربػات بػه ك فركگذاشػتند را تخواهشػا شػدند، منتقػل هػاتنگػی بسػوی هػاباغچػه از ك

 کردنػد تػرک را هرچیز شافرب رضای راه در ك دیدند، شافرب خباطر را گرسنگی ك تشنگی دنیایشاف
 .فركختند یا ك
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 ٛلش سا ًطت٠ اٗب ٗیخٞا١ذ تٞث٠ ًٜذ 99داستبٙ ضخػی ٠ً 

نفر را کشت كلی سپس تصمیم  ٗٗودند شخصی بود که از کسانی که قبل از دكراف پیغمرب ك صحابه ب
توبه را گرفت ك سؤاؿ کرد که داناترین شخص ركی زمػْب چػه کسػی اسػت ك بػه اك یػک شػخص عابػد را 
نشاف دادند ك نزد شػخص عابػد كلػی بػی علػم رفػت ك از اك طلػب فتػوی کػرد کػه آیػا توبػه اك پػس از قتػل 

علػػم بػػود آف عمػػل را بسػػیار بػػزرگ دانسػػت ك بػػه اك  نفػػر قبػػوؿ میشػػود؟ آف شػػخص از آقباییکػػه بػػی  ٗٗ
نفػر را تکمیػل کػرد، ك  ََُگفت کػه توبػه اش قبػوؿ لبواهػد شػد پػس آف مػرد اك را نیػز کشػت ك کشػًب 

سػپس دكبػاره سػػؤاؿ کػرد کػػه دانػاترین شػػخص ركی زمػْب چػه کسػػی اسػت كلػػی اینبػار یػػک شػخص دانػػا ك 
نفػػر را کشػػته اسػػت آیػػا توبػػه اك قبػػوؿ  ََُگفػػت کػػه عػػاؼبی را بػػه اك نشػػاف دادنػػد ك نػػزد اك رفػػت ك بػػه اك  

میشود؟ آف شخص از آقبػایی کػه عػامل بػود ك از دریػای بیکػراف رضبػت خداكنػد اگػاه بػود بػه اك گفػت کػه 
بلػػه ك چػػه کسػػی میتوانػػد جلػػو توبػػه بنػػدگاف خداكنػػد را بگػػّبد؟ كلػػی تػػو در جػػایی خػػراب بػػا اشػػخاص بػػد 

ف شػهر بػرك کػه مردمػاف نیکػو کػار در آقبػا زنػدگی میکننػد ك زندگی میکنی پس آهنا را تػرک کػن ك بػه فػال
توبػػه کػػن، سػػپس اك شػػخص عػػاـز سػػفر بػػه آف شػػهر شػػد كلػػی در راه فػػوت کػػرد، پػػس مالئکػػه عػػذاب ك 
رضبت حضور پیدا کردند تا جاف اك را بگّبند ك در آقبا منازعه کردند ك مال ئکه عػذاب میگفتنػد کػه اك  

اـ نػداده اسػت پػس بایسػت كارد دكزخ شػود كلػی مالئکػه رضبػت گناهکار اسػت ك هػیب کػار نیکػی را اقبػ
میگفتنػػد کػػه اك تصػػمیم توبػػه را داشػػته ك بػػرای توبػػه اش قػػدـ برداشػػته تػػا بػػه شػػهر نیکوکػػاراف برسػػد، پػػس 
خداكند متعاؿ مالئکه ای را برای حل ك فصل این منازعه فرسػتاد ك بػه آهنػا گفػت کػه فاصػله میػاف شػهر 

اندازه گّبی کنید ك سپس ببینید که بػه کػداـ شػهر نػزدیکَب اسػت پػس اگػر بػه فاسدین ك شهر صاغبْب را 
شػػهر مفسػػدین نػػزدیکَب بػػود اك كارد دكزخ میشػػود ك اگػػر بػػه شػػهر مصػػلحْب نػػزدیکَب بػػود اك كارد هبشػػت 

 میشود كلی پس از اندازه گّبی از آقباییکه به شهر مصلحْب نزدیکَب بود اك را كارد هبشت کردند. 
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امػػػده اسػػػت کػػػه اك بػػػه شػػػهر مفسػػػدین نػػػزدیکَب بػػػوده كلػػػی خداكنػػػد از ركی لطػػػف ك رضبػػػتش ك در ركایتػػی 
 فاصله شهر مفسدین را از شهر مصلحْب طوالنیَب کرد تا به هبشت بركد. 
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 داستبٙ ضٌبیت ٗشدٕ ًٞك٠ اص سؼذ ٝدػبی اٝ ث٠ ٗشدٕ ًٞك٠

بػه حضػرت عمػر رضػی ا عنػه شػکوه کردنػد، اك  مردـ کوفه از سعد یعنػی ابػن ابػی كقػاص رضػی ا عنػه
كی را عػػزؿ مبػػوده، عمػػار رضػػی ا عنػػه را بػػر ایشػػاف گماشػػت، آنػػاف از سػػعد شػػکایت کردنػػد کػػه اك مبػػی 
تواند نیکو مباز خبواند. نفری نزد اك فرستاده ك گفػت: ای ابػو اسػحاؽ، ایػن مػردـ گمػاف مػی کننػد کػه تػو 

: امػا مػن كا بػه آهنػا مبػاز رسػوؿ ا صػلی ا علیػه كسػلم را مػی  مبی توانی نیکو مباز گزاری. سػعد گفػت
گزاردـ ك از آف کمَب مبی مبودـ. مبازهای عشػاء را مػی گػزاردـ، در دك رکعػت اكؿ مبػاز را طػوالنی مبػوده ك 
دك رکعػت دـك را سػػبک مػی خوانػػدـ. گفػػت: ای ابػو اسػػحاؽ ایػن گمػػاف در مػػوردت شػده اسػػت ك بػػا اك 

ز هل کوفه را فرستاد، تا در مورد كی از مردـ کوفه پرسش مباید ك مسجدی را نگذاشت، مرد یا مردانی ا
 مگر اینکه در مورد كی سؤاؿ کرد ك نبه ثنای خّب اك را می گفتند. 

تا اینکه به مسجدی از بنی عبس داخل شد، مردی کػه بػوی اسػامه بػن قتػاده مػی گفتنػد ك کنیػه اش ابػو 
ه ك گفت: اما چوف مطلب را از ما پرسیدید، من میگوًن که سعد نبراه شاف برخاستسعده بود، از میاف 

 سریه ها خارج مبی شود ك به تساكی تقسیم مبی کرد ك در حکومتش عدؿ مبی مبود. 

سعد رضی ا عنه گفت: بػه خػدا سػوگند کػه مػن سػه دعػاء مػی کػنم: اللهػم اف کػاف... بػار خػدایا! اگػر 
لبػػی ك دركغ برخاسػػته، عمػػرش را بػػا فقػػر طػػوالنی ك تنگدسػػتیش را ایػػن بنػػده ات از ركی ریػػاء ك شػػهرت ط

دكامدار کن ك اك را بػه فتنػه هػا ركبػرك مبػا ك بعػد از آف چػوف از آف شػخص پرسػیده مػی شػد، مػی گفػت: 
 مرد کهنسالی اـ که به فتنه گرفتار شده ك دعای سعد رضی ا عنه دبن رسیده است. " 
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ظبره گفت: ك من بعدان اك را دیدـ که ابركهایش بػر چشػمهایش از   عبد اؼبلک بن عمّب راكی از جابر بن
 کهنسالی افتاده بود ك اك در راهها به دخَباف تعرض مبوده ك بدنشاف را بناخن می گرفت. 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 داستبٙ ٗؼش٠ً ی غلیٚ

 معرکه صٌفْب ساؿ سی ك هفت هجری ركی داد. 

رزیػد ك گفػت تػا قػاتالف عثمػاف قصػاص نشػوند بیعػت لبػواهم کػرد، معاكیه از بیعت کردف با علی امتنػاع ك 
كقتی علی رضی ا عنه کار لشکر صبل را سباـ کرد گفت: معاكیه باید االف بیعت کند، ك لشکری بػرای 

جنگم ك علػػی بػػا لشػػکری صػػد هػػزار  جنگیػػدف بػػا معاكیػػه آمػػاده کػػرد ك گفػػت یػػا بیعػػت کنػػد ك یػػا بػػا اك مػػی
ـ حرکػت کػرد، كقتػی معاكیػه خػرب شػد کػه علػی بػرای جنگیػدف بػا اك حرکػت  نفػری بػه سػوی صػفْب در شػا

آید نظرتاف چیست؟ مردـ  کرده است بر منرب باال رفت ك گفت: علی نبراه با اهل عراؽ به سوی مشا می
سرهایشػػاف را پػػایْب انداختنػػد ك سػػکوت کردنػػد آنگػػاه ذك الکػػالع اغبمػػّبی بلنػػد شػػد ك گفػػت: مشػػا نظػػر 

 کنیم، مردـ نبه ساکت بودند.  میبدهید ك ما اقداـ 

ك علػػی بػػاالی منػػرب رفػػت ك بعػػد از ضبػػد ك سػػتایش خػػدا گفػػت: معاكیػػه نبػػراه بػػا اهػػل شػػاـ بػػه جنػػگ مشػػا 
گفتنػػد ای امػػّب اؼبػػؤمنْب چنػػْب اسػػت ك چنػػاف  آیػػد نظرتػػاف چیسػػت؟ اهػػل مسػػجد غوغػػا کردنػػد، ك می می

اهو زیػاد بػود علػی سػخن آهنػا را متوجػه زدنػد ك هیػ ..... نظر ما ایػن اسػت. چػوف افػراد زیػادی حػرؼ می
گفت: إنا  كإنا إلیه راجعػوف.) تػاریخ االسػالـ، عهػد اػبلفػاء  نشد ك از منرب پایْب آمد در حالی که می

 ( َْٓالراشدین ص 
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هػا  کردنػد، ك عراقی هػا چنػْب حػالتی داشػتند، اهػل شػاـ اطاعػت می پس اهل شاـ آف گونه بودند ك عراقی
ها بودند که بعػدان بػا علػی جنگیدنػد ك اك رضػی  کردند، ك نبْب رج ك مرج درست میچناف که بیاف شد ه

 ا عنه را کشتند. خالصه اینکه در صفر ساؿ سی ك هفت هجری علی رضی ا عنه به صفْب رسید. 

 آیا معاكیه به خاطر خالفت با علی درگّب بود؟ 

شوی آیػا تػو نباننػد  ك گفتم: تو با علی درگّب میگوید که پیش معاكیه آمدـ ك به ا ابو مسلم اػبوالنی می
دامن کػػػه علػػػی برتػػػر ك افضػػػل اسػػػت ك بػػػه خالفػػػت  اك هسػػػتی؟ معاكیػػػه گفػػػت: نػػػه، سػػػوگند بػػػه خػػػدا کػػػه مػػػی

دانید که عثماف مظلومانه کشته شده است؟ ك من پسر عموی اك هسػتم  سزاكارتر است، كلی آیا مشا مبی
ك بػه اك بگوییػد کػه قػاتالف عثمػاف را بػه مػن ربویػل دهػد ك  خواهم، پس پیش علی بركید ك خوف اك را می

، آهنا پیش علی آمدند ك با اك سخن گفتند، علی نپذیرفت ك قاتالف  من امور حکومت را به اك می سپاـر
 ك سند آف صحیح است(  َْٓرا ربویل نداد.) تاریخ االسالـ، عهد اػبلفاء الراشدین ص 

است، ك هرگز به خاطر خالفت با علی درگّب نشد، بنابراین كقتی با بنابراین معاكیه نگفت که اك خلیفه 
هم درگّب شدند ك مسػئله بػه ربکػیم رسػید ك نویسػنده نوشػت ایػن عهػدی اسػت کػه امػّب اؼبػؤمنْب علػی بػا 

کػردـ کػه تػو امػّب  بندد، معاكیه گفت: امّب اؼبؤمنْب ننویس، اگر با تػو بیعػت می معاكیه بن ابی سفیاف می
جنگیدـ، ك بلکه فقط اسم من ك اسم خودت را بنویس، ك آنگاه معاكیػه رك بػه  تی با تو مبیاؼبؤمنْب هس

نویسػػنده کػػرد ك گفػػت: اسػػم اك را قبػػل از اسػػم مػػن بنػػویس چػػوف اك فضػػیلت بیشػػَبی دارد ك در پػػذیرفًب 
 ( ِٖٖ/ٕاسالـ از من پیشگاـ بوده است.) البدایة كالنهایة 

خواسػت معاكیػه را عػزؿ   ه نبػود، ك بلکػه علػت آف بػود کػه علػی میبنابراین جنگ علی ك معاكیه دك خلیفػ
شدند ك یا به اك ربویل داده  پذیرفت مگر آف که قاتالف پسر عمویش کشته می کند ك معاكیه عزؿ را مبی

شدند. پس چناف که شایا است موضوع اختالؼ خالفت نبود. تعداد لشکریاف علی صد هػزار نفػر  می
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ه هفتاد هزار نفر بودند، ك در این جنگ عمار بن یاسر که در میاف لشکر علػی بود ك تعداد افراد معاكی
بػود کشػػته شػػد ك پیػػامرب صػػلی ا علیػػه كسػػلم بػػه عمػػار گفتػػه بػػود: ای عٌمػػار گػػركه شورشػػی تػػو را خواهنػػد  

 کشت.) متفق علیه( 

مػػورد آف گػػویی؟ گفػػت: در  اضبػػد بػػن حنبػػل را در مػػورد ایػػن حػػدیث پرسػػیدند کػػه چػػه دربػػارة آف چػػه می
زمن نپػػػػرداخًب بػػػػه آف هبػػػػَب اسػػػػت، چنػػػػاف کػػػػه پیػػػػامرب خػػػػدا ص گفػػػػت: گركهػػػػی شورشػػػػی اك را  حرفػػػػی مبػػػػی

 ( ِِٕحدیث  ّْٔکشند، ك سکوت کرد.) السنة خالؿ ص  می

انػػد بػػر حػػق  جنگیده گویػػد: صبهػػور اهػػل سػػنت بػػر ایػػن باكرنػػد کػػه کسػػانی کػػه نبػػراه علػػی می ابػػن حجػػر می
اند، امػا اهػل سػنت نبػه بػر ایػن اتفػاؽ دارنػد   اند شورشی بوده جنگیده می اند، ك کسانی که علیه علی بوده

گوینػد آهنػا اجتهػاد کردنػد ك بػه خطػا رفتنػد.) فػتح البػاری  شػود بلکػه می که از این گركه کسی مػذمت مبی
ُّ/ِٕ ) 

 اند که نباید کسی از اصحاب بػه خػاطر آنچػه از آهنػا سػر زده گوید: اهل سنت بر این اتفاؽ کرده ك می
 ( ّٕ/ُّجویی قرار بگّبند چوف آهنا براساس اجتهاد خود جنگیدند.)فتح الباری  مورد عیب

گویػد: اگػر در هػػر اختالفػی کػػه میػاف مسػػلمْب  ك طػربی در تاییػد مػػذهب حامیػاف علػػی رضػی ا عنػػه می
ز بػْب شػد ك بػاطلی ا بػود، حػٌدی اقامػه مبی نشػْب شػدف الـز ك كاجػب می افتد فرار کردف از آف ك خانه می
 ( ّٕ/ُّیافتند. )فتح الباری  رفت ك فاسقاف راهی برای ارتکاب کارهای حراـ می مبی

گفتم: اگر قضیه كاضح ك ركشن باشد این درست است، كلی اگر امور مشتبه ك نامشخص بودنػد بایػد 
دكری کرد، به خاطر این بسیاری در این جنگ شرکت نکردنػد. پػس آنچػه بایػد بػداف معتقػد باشػیم ایػن 

سػػت کػػه طلحػػه ك زبػػّب ك عایشػػه ك نبراهػػانش ك نبچنػػْب علػػی ك نبراهػػانش براسػػاس اجتهػػاد خػػود جنػػگ  ا
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خواسػػػتند بػػػا  کردنػػد، ك یػػػک فتنػػه بػػػود کػػه رخ داد، ك بػػػرای جنػػػگ صبػػل آهنػػػا آمػػادگی نکػػػرده بودنػػد ك مبی
 یکدیگر جبنگند. 

گویػد:  گفػت. ابػن تیمیػه می  اند که در این مسئله نباید سخن ك ابن حـز ك ابن تیمیه از صبهور نقل کرده
شود. آهنا ابتدا از اطاعت ك بیعت کردف با اك  اگر کسی بگوید علی ابتدا با آهنا جنگید، به اك گفته می

سػػػرباز زدنػػػػد ك اك را سػػػػتمگر ك مشػػػارک در رىبػػػػًب خػػػػوف عثمػػػػاف قػػػرار دادنػػػػد ك گػػػػواهی دركغ را علیػػػػه اك 
ی به کشًب عثماف راضی بوده است. ك به چهار پذیرفتند چناف در میاف اهل شاـ شایا شده بود که عل

 ها قوت گرفته بود:  دلیل این شایعه در میاف شامی

 نکشًب قاتالف عثماف.  -ُ

 جنگ صبل.  -ِ

 ترک گفًب علی مدینه را ك سکونت گزیدف اك در کوفه که اردكگاه ك پناهگاه قاتالف عثماف بود.  -ّ

 شکر علی قرار داشتند. افرادی که متهم به قتل عثماف بودند در ل -ْ

ها )به خصوص افراد جاهل آهنا( مشکوک شدند کػه علػی رضػی ا عنػه  به خاطر این چهار چیز شامی
در کشًب عثماف رضی ا عنه دست دارد، ك در حقیقت علی هیب مشارکتی در قتل عثماف نداشت ك 

کنػد،   ی جنگیدف با آهنػا را توجیػه مبیکرد، اگر گفته شود این به تنهای بلکه اك قاتالف عثماف را نفرین می
شػػود بػػرای آهنػػا جػػایز نبػػود کػػه بػػا علػػی رضػػی ا عنػػه جبنگنػػد چػػوف علػػی توانػػایی کشػػًب قػػاتالف  گفتػػه می

کػرد نبایػد  توانست قػاتالف عثمػاف را بػه قتػل برسػاند ك ایػن کػار را مبی عثماف را نداشت، ك اگر هم اك می
آمد، بلکه به هر حاؿ  از بیعت کردف با اك امتناع به عمل می شد، ك در صباعت مسلمْب تفرقه اهباد می

 بیعت کردف با اك بیشَب به مصلحت دین ك برای مسلمْب سودمندتر بود. 
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•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اثٞحٜیل٠ ػبهْ تش است....

 کند!  اـ که ابوحنیفه )رضبه ا( کسی را غیبت تا به حاؿ نشنیده مردی به سفیاف ثوری رضبه ا گفت: 

 .«!دهد دست از را خود های نیکی که است آف از تر عاقل اك»: گفت سفیاف

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 اٗبٕ حسٚ ثػشی ٝایستبدٙ دس ًٜبس هجش.......

اماـ حسن بصری کنار قربی که تازه دفن شده بود ایستاد، سپس به شخصی که کنارش بود نگاه کرد ك  
 خطاب به اك فرمود: 

 دهد؟! رب به دنیا بازگردد، چه کارهایی را اقباـ میاگر صاحب این ق

آكرد ك کارهای نیکوی زیادی را  کند، مباز را به جا می هد، استغفار می آف فرد پاسخ داد:  اك صدقه می
 دهد. اقباـ می

ها  ها نیست ، كلی مشا آف کار اماـ حسن بصری فرمود: اك دیگر باز مبی گردد ك قادر به اقباـ  آف کار
 ز دست ندهید .را ا

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ثبش....... چط٘بٛت ٗشاهت داستبٙ:ثشادس
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 مانندش خداكند گویا که بود طوری نظـر در کردـ، انتخاب را نبسـر كقتی: گفت حکیمی به جوانی
را در دنیا نیافریده است. كقتی نامزد شدًن، بسیاری را دیدـ که مثل اك بودند. كقتی ازدكاج کردًن، 

ها از نبسـر  ا را از اك زیباتر یافتم. چند سالی را که را با هم زندگی کردًن، دریافتم که نبه زفه خیلی
 هبَباند.

 ها تلخ تر ك ناگوارتر چیست؟ حکیم گفت: آیا دكست داری بدانی از نبه این

 جواف گفت: بله.

كلگرد ؿبله مشا از های دنیا ازدكاج کنی، احساس خواهی کرد که سگ های  حکیم گفت: اگر با سباـ زف
 ها زیباترند. آف

 گویی؟ جواف با تعجب پرسید: چرا چنْب سخنی می

کار ك    حکیم گفت: چوف مشکل در نبسر تو نیست. مشکل اینجا است که كقتی انساف قلبی طما
چشمانی هیز داشته باشد ك از شـر خداكند خالی باشد، ؿباؿ است که چشمانش را به جز خاک گور 

 کند. آیا دكست داری دكباره نبسرت زیباترین زف دنیا باشد؟ چیزی دیگر پر  

 جواف گفت: بله.

 حکیم گفت: مراقب چشمانت باش.

 

 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 
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 خشیٖ... ٗب ثب دیٜ٘بٙ چیضی ٛ٘ی

ای شد. مردی به  هػ( برای خرید لباس كارد مغازهٗٗتابعی ك عابد دكراف عبدا بن ؿبيىّبیز مکی )ـ
 ؿبيىّبیز است، با اك خوب معامله کن! ت: ای مرد، این ابنصاحب مغازه گف

خواهیم با پوؼباف خبرًن نه با  می»ابن ؿبيىّبیز خشمگْب شد ك از مغازه بّبكف آمد ك فرمود: 
؛ تاریخ ِِٖ، صٕ؛ شعب احيباف للبیهقی، جّْٔ، صِالفسوی، ج –فة كالتاریخ اؼبعر «دینماف!
 .ُٗ، صّّابن عساکر، ج –دمشق 

✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾ 

 «.ظب١شی دیٜذاسی»داستبٙ صیجبئی 

 نوشته ی: دکَب علی صالبی

 ترصبه: ؿبمد ابراهیم ساعدی ركدی

 لس در مورد مردی پرسید که آیا کسی اك را می شناسد؟ؾب در حاضراف از خطاب بن عمر

 مردی برخاست ك گفت: ای امّب اؼبؤمنْب! من اك را می شناسم.

 اخالؽ به کسی هر از تر آگاه ك داناتر نبسایه چوف تی،هس  اش نبسایه عمر گفت: شاید 
 هست؟ نبسایگانش

 مرد گفت: خّب.

 ، پرده از طبیعت ك سرشت انساف ها برمی دارد؟سفر چوف بودی، نبسفرش عمر گفت: شاید 



 (329)                            وسلف صالح                ملسو هیلع هللا یلص قصه های شیرین محمدی 
    

 مرد گفت: خّب

 اردین ك درهم چوف کردی معامله اك با دینار ك درهم با ك داشتی  ذبارتی عمر گفت: شاید با اك 
 کند؟ می هویدا را ها انساف دركف ك معدف

 مرد گفت: خّب.

 نشسته سرش را تکاف می دهد؟ ك ایستاده که ای دیده  مسجدعمر گفت: شاید اك را در 

 مرد گفت: آری.

 .شناسی مبی را اك تو چوف بنشْبعمر گفت: 

 را ششکف سپس درآكرد تن از را دینش مسجد در بر است فبکن شخص که دانست می خطاب ابن
 !مباید تعرض دیگری آف ناموس به خبورد، را این ماؿ بشتابد، دنیا سوی به كار دیوانه ك بپوشد

 پس در ك شوند پنهاف زیادی دزدهای آف پس در که باشد سنگری تواند می ریش که اك می دانست
 !نیست فاضله زنی ضركرتا سیاه، چادر

 ك کنیم تیز را هايباف دنداف آف با که دباش کنی تیز سنگ است فبکن مسواک که  دانست می اك
 .خبورًن را یکدیگر گوشت

کن است ظاهر ك قیافه ای شیک برای یک حیله گر نّبنگ باز باشد ك حج فب مباز که دانست  می اك
 فبکن است عبای بلندمرتبه ای برای انسانی پست باشد!

 !است توخالی دینداری باشد، هنداشت کردار ك رفتار در تأثّبی که ای دینداری که داشت ايباف اك
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اندكنزی، با مششّبهای جنگجویاف فتح نشد بلکه تاجراف مسلماف با اخالؽ نیکو ك امانتداریشاف آف را 
 فتح کردند!

 آناف از مردـ که بود خاطر نبْب کردندبه مبی فركش ك خرید ك معاكضه دینشاف با را کاالهایشاف اناف
 !است خوبی دین عجب: گفتند ك آمد خوششاف

 ا به نبراه دارند!ر  بدی ك شر دكیشاف هر ك است آشکار ك صریح کفر از بدتر  کاذب، ايباف

 .است درست ك صحیح دینداری معیار دیگراف، با برخورد ك تعامل

 !چیست؟ دینداری ی فایده پس اگر مردـ تفاكت میاف تاجر دیندار ك تاجر غّب دیندار را ندانند، 

ی در دیندار  این ارزش پسر متدین ك شوهر غّب متدین را مالحظه نکند، اگر نبسر، تفاكت میاف شوه
 چیست؟!

 عکس این مطلب هم درست است.

 دینداری پساگر كالدین تفاكت میاف نیکی ك خوشرفتاری فرزند دیندار ك غّب دیندار را احساس نکنند، 
 !خورد؟ می دردی چه به

، آب ،خرما جز چیزی ما حج ی شبره که است بدخبتی ك مصیب  ك چْب ساخت جامبازهای زمـز
 نباشد؟! بیک های خوراکی

 *مصیبت است* که حاصل ركزه ی ما چیزی جز ظببوسه، كيبتو ك سبر هندی ك باب اغباره نباشد!

 ما مفاصل ك عضالت برای که ای نرمشی حرکات جز نباشد چیزی ما مبازهای اگر است مصیب 
 .برد مبی آف از ای هبره هیب قلب که درحالی است سودمند
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 شکل ك قیافه ی دینداری بسیار پسندیده است ك ما به ظاهر ك ؿبتوای دینماف افتخار می کنیم،

 .کنیم رها را ؿبتوا ك حفظ را ظاهر که است آف عیب اما

دینی که گوسفند چراناف را به رهرباف امت ها تبدیل کرد؛ در شکل ك ظاهرشاف تغیّب اهباد نکرد بلکه 
 در آناف تغیّب داد. دركف ك مضموف را

 ا ك عمامه ای را به تن داشت که ابوبکر می پوشید.عب نباف ابوجهل

 .!بود مسعود بن عبدا ریش بلندی به خلف بن امیة ریش

 .!بود خالد مششّب آهن نباف از عتبه مششّب جنس

 شکل ك مشایل ها شبیه هم بود اما مضموف ك ؿبتوا تفاكت داشت!

 از ما چه می خواهد؟  آیا دریافتیم که دین ما

 عبادت با مفهـو فراگّب را می طلبد.

 هر آف چه خداكند متعاؿ دكست بدارد ك بپسندد؛ از گفتار گرفته تا کارهای ظاهری ك باطنی.

 .اسالـ یعنی این!
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 ٗیٌشد............... دٓتِٜی احسبس "ٗح٘ٞد سٔطبٙ" ضجی

 ؛بخوابد انستمبی تو و میكرد یدلتنگ احساس" ؿبمود سلطان" شبي
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 .بگّبًنو از حال ملتخبر  كًنبر بّبكف ناشناس بصورتیا محافظانش گفت : ییس به ر

 ندومی شورد ازکنارش ومردم افتادهمْب در هنگام گشت و گذار مشاهده کردند مردی روی ز
 ،کردند مشاهده شدندنزدیک  وقتی مبی کنند او به اییاعتن

 . میگذارد او ازمرگ نیزرده ومدتی " مرد افتاده " فوت ک

 ؟کنید نمی فرد این به توجهی چرا: سیدندپر میشدنددمی که بی اعتنا از کنار جسد رد از مر

 !بود"  زناکار" و"  الخمرداًن ، " پاسخ دادند :او فردی فاسد 

 .. داد همسرشكیلجنازه را به خانه مرد برده و تحبه کمک همراهش ؿبمود سلطان 

 : گفت و کرد بسیاری شیوف وگریه  جنازه دیدفهمسرش با 

 !  ارحمتت کند ای ولی  ا

 !!.... بودی کاراننیکو و غبْبتو از صا

 ! هستی" صاغبْب" از و"  الله ولی"  تو که هممیدمن شهادت 

 "سلطان " با تعجب گفت :

 !!  ؟می گویند اش هدربار وچنان چنْب مردم لیکهحا در است الله اكلیاء از او که می گوییچطور 

را دارم و ازقضاوت آنان متعجب  مردم از واکنشی و گفتار چنْبمن انتظار ، زن پاسخ داد : بله 
 .  نیستم
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 انستتو مي چقدر هر و مّبفتشوهرم هر شب به مغازه مشروب فروشی :سپس ادامه داد و گفت
 این امشب لله مدالح: میگفت و رىبتمی كییدستش درون و خانه وردمی آ و میخرید مشروب
 ! ؛شد کمتر مردم وفساد شدن گمراه از مقدار

 آمد در این: میگفت و میداد پول او به و مّبفتاز "زنان فاحشه و بدنام "  ؿ یکی پس از آن منز
 ! امشبت

 و میگشتبر منزل به آن از پس!!  نکن پذیراییامشب درب منزلت را تا صبح ببند و از کسی 
 شدن کشیده فساد به و شدن گمراه و گناه ارتکاب از نفریک اندازه هب امشب الحمدلله: میگفت
 !! شد گّبیجلو جوانان

 :میگفتم و میکردـمن همواره او را مالمت 

"  و"  غسل"  کسی و ماند خواهد زمْب روی ات وجنازه میکنند فکر دیگریمردم درباره ات جور 
 .  کرد نخواهد هم"  کفنت

 اسالم علمای ولیاءاو و سلطان ،من دفن و کفن و میت نماز برای نخور غصه: میگفتاما او 
 !!! شد خواهند حاضر

 : گفت و افتاد گریهنوز خود را معرفی نکرده بود به سلطان که ه

 به خدا قسم من " سلطان و پادشاه کشور " هستم .
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 به"  سلطان" بعد روز صبح...آییمبح به همراه علمای اسالم برای غسل و کفنش میو فردا ص
جنازه نماز خواندند و او  بر مردم از کثّبی جما و مملکت بزرگان و"  مشائخ"  و"  علما" همراه

 را بااحترام فراوان دفن کردند !!...

بد گمانی و سوء ظن نسبت به بندگانت را از ما دور ساز و " حسنظن " و خوش گمانی  !اؽبی
 .....بفرما بمانینسبت به همگان را نص

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 سكتٚ حزبد ث٠ ٜٗبسي ػ٘شٟ.....

هنگامیکه حجاج)یکی از حاکماف ظامل( رفت تا مناسک عمره را جبای آكرد، نگهباناف پرقدرت ك 
 زیادی را باخود برد)مانند عادت هر ستمگری(

كقتیکه به مقاـ ابراهیم رسید ،ایستاد تا دك رکعت مباز خبواند، نگهباف ك سربازانش هم اسلحه ك 
 نیزه ها ك خنجر ها را بر ركی زمْب هنادند. مششّبها ك

طاككس ابن کیساف)که یکی از تابعْب ك شاگرداف عبدا ابن عباس رضی ا عنه بود( میگوید:" نزد 
مقاـ نشسته بودـ که صدا ك غوغایی شنیدـ، برگشتم ك دیدـ که حجاج ك نگهبانانش هستند، من هم  

 متی ك جوانی اش نبیند*".گفتم:* خداكندا کاری کن که خوشی از سال

حجاج پس از اینکه دك رکعت مباز را خواند نشست، مردی از اهل يبن آمد ك طواؼ خانه ی خدا را 
 میکرد، ك مبی دانست که حجاج ابن یوسف کنار مقاـ نشسته است،
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در اثنای طواؼ، آف مرد يبنی لباسش در یکی از نیزه های نگهباناف حجاج گّب کرد ك نیزه بر ركی 
 دف حجاج افتاد..ب

 اك هم آشفته شد ك گفت: بگّبیدش،

 سربازاف هم اك را گرفتند، سپس گفت: اك را نزدیک من بیاكرید، اك را نزدیکش بردند،

 حجاج به مرد يبنی گفت: مرا شناختی؟

 گفت:مبی شناظبت.

 حجاج گفت: فرماندار يبن چه کسی است؟

 ظاؼبه!! مرد گفت: ؿبمد بن یوسف،برادر حجاج،که مثل برادرش

 یا از اك هم بدتره!!

 حجاج گفت: مبی دانی که من برادر اك هستم؟

 مرد گفت: تو حجاج هستی؟

 گفت:بله.

 مرد گفت: تو انساف بدی هستی، برادرت هم نبینطور!!

 حجاج گفت: كقتی يبن را ترک کردی حاؿ برادـر چگونه بود؟

 مرد يبنی گفت: كقتی ترکش کردـ، اك شکمو ك گنده بود.
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 گفت: از سالمتی اك ازت نپرسیدـ، در مورد عدالتش از تو سواؿ کردـ.  حجاج

 مرد گفت: مردی ظامل ك ستمگر مثل تو است.

 حجاج گفت: آیا از من مبی ترسی؟

مرد يبنی در پاسخش گفت: ام حجاج؛ گماف می کنی که برادرت خباطر تو،عزت ك کرامتی. بیشَب از 
 دست آكرده است؟عزت ك کرامت من به خدای یگانه ك یکتا ب

 سیخ شده ك نبه ی موهاـ لرزیدند. طاككس می فرماید: به خدا قسم که مو های سـر

 حجاج مرد يبنی را آزاد کرد،

 اك هم طواؼ خانه ی خدا را می کرد، در حالیکه تنها از خدا می ترسید.

 کسانی بودند که تنها كتنها از ا تعالی می ترسیدند.

 یب ظاؼبی فرك ننهادند.كركزی از ركزها سر برای ه

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ٝاسد ضذٙ دٝصد ث٠ خب٠ٛ ٗبٓي ثٚ دیٜبس

  كارد شد ك هیب چیزی پیدا نکرد که بدزدد ا رضبه دینار بن مالک خانه به دزدی

  مالک خطاب به اك گفت چیزی از امور دنیا پیدا نکردی آیا مبیخواهی از امور آخرت با نصیب شوی؟

 هبل:   گفت دزد
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  خبواف مباز رکعت دك ك بگّب كضو:  گفت مالک

 پس آف مرد مباز خواند ك سپس به مسجد رفت 

  کیست؟ این کردند سؤاؿ ا رضبه دینار بن مالک از

 ّّٔ/ٓ النبالء أعالـ سّب دزدیدًن را اك که بدزدد ما از بود آمده:  فرمودند

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈• 

 ضشٕ پیبٗجش اص ١٘سشش!

های سّبت برای من، موقف پیامرب )صلی ا علیه كسلم( در برابر مادر ما  ب ترین موقفیکی از جال
گذرد ك  ی افک می ی اًفک است. یک ماه کامل از حادثه عایشه )رضی ا عنها( در زماف حادثه

سلم( دهند در این باره چیزی از حضرت عایشه بپرسند! پیامرب )صلی ا علیه ك  پیامرب به خود اجازه مبی
ی تو چنْب ك  ای عایشه! مردـ در باره»توانستند نباف ركز اكؿ از عایشه )رضی ا عنها( بپرسند:  می

اما پیامرب )صلی ا علیه كسلم( تأثّب چنْب سؤالی را از زف « گویند، آیا درست است یا خّب؟ چناف می
د که شاید عایشه )رضی ا دانستند ك متوجه بودن ای چوف عایشه )رضی ا عنها( می پیشه عفت 

 مَبدد اند ك در نتیجه دلش بشکند.عنها( از این پرسش، احساس کند پیامرب نسبت به اك 

پیامرب )صلی ا علیه كسلم( یک ماه کامل، درد ك رنج ك حّبت ك تردیدها را ربمل کردند ك با این که 
ز کنند، حاضر نشدند این سؤاؿ را ا میدانستند منافقاف با این كسیله با آبرك ك حیثیت شاف بازی  می

 عایشه )رضی ا عنها( بپرسند.
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پس از یک ماه، از ناچاری، نزد عایشه )رضی ا عنها( آمدند ك در حضور پدر ك مادر حضرت 
ی تو شنیده اـ، اگر  اما بعد: ای عایشه! چنْب سخنانی در باره»عایشه تشهد خواندند ك فرمودند: 

گرداند، ك اگر کداـ گناهی کرده باشی، از ا  متعاؿ بی گناهی ات را آشکار میگناه باشی، ا  بی
آمرزش خبواه ك توبه کن! چرا که بنده، اگر به گناه خود اعَباؼ کند ك به سوی ا متعاؿ بازگردد، ا 

( را در نبْب غبظات بود که كحی نازؿ شد ك پاکیزگی عایشه )رضی ا عنها«. پذیرد توبه اش را می
 ه این داستاف در خباری آمده است.ثابت کرد. چناف چ

این تعامل پیامرب را چه بنامیم؟ آیا چیزی جز شـر ك حیا ست؟ آیا خوب نیست مرد حتی از نبسرش 
 پرسد که احساسش را خدشه دار کند؟شـر داشته باشد ك از اك چیزی را ن

رد را از كركد ناگهانی شب هنگاـ به خانه اش، م»به یاد داشته باشید که پیامرب )صلی ا علیه كسلم( 
)به ركایت مسلم( چرا که این کار، بدبینی ك « به هدؼ کشف خیانت یا خطاهای نبسرش، هنی کردند

د، سخت آزرده ك بدگمانی را به نبراه دارد ك زف كقتی متوجه شود شوهرش در كفاداری اش شک دار 
 شود. اندكهگْب می

ی ك رعایت احساس نبسراف ك شـر ك حیا از آناف است. پركردگارا! ما را بین این احادیث سراسر خوش
 در هبشت با ایشاف ؿبشور بگرداف! پّبكاف كاقعی پیامربت ؿبمد )صلی ا علیه كسلم( بگرداف ك ما را 
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 …ثب ایٚ داستبٙ صیجبیت آٓجبٛی ضیخ ای ًٜذ سح٘ت سا تٞ خذاٝٛذ

 :کرد سؤاؿ)البانی(  اك از زنی که كقتی
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سنت ها بودـ ك از خواندف   ای شیخ! قبل از ازدكاج، دخَبی نبیشه ركزه دار ك پایبند به مباز شب ك»
 «!کنوف از عبادت هاًن لذت مبیرـبقرآف بسیار لذت میربدـ؛ اما ا 

 آكری؟ می جبا را اكامرش ك میکنی رسیدگی شوهرت به چگونه: فرمود ☀

 !میکنی؟ سؤاؿ شوهـر درباره مشا ك میپرسم مشا از مباز ك ركزه ك فقرآ از من شیخ ای: گفت زف

 !خواهـر بله: فرمود ☀

 چرا بعضی از زناف لذت ايباف ك عبادت را مبی چشند؟

 :میفرماید   صلی ا علیه كسلمزیرا رسوؿ ا

 .۱۹۳۹ الَبغیب صحیحمانیکه حق شوهرش را ادا ننماید[.]زف حالكت ايباف را مبی چشد تا ز 
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 )داستبٙ اثٚ تی٘ی٠(ضیطبٙ اٗیذی ٛب

 تیمیه آمد ك گفت: من گناه میکنم!شخصی نزد شیخ ابن 

 شیخ فرمود :توبه کن!

 گفت: دكباره به گناه باز میگردـ!شخص  

 شیخ فرمود : توبه کن!

 شخص گفت : باز به گناه باز میگردـ!
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 ود : توبه کن!شیخ فرم

  توبه کنم!خص گفت: تا کی میتوامنش

 تیمیة ابن فتاكل]  هایت. ناامید میشود به خاطر توبهشیخ فرمود: تا زمانی که شیطاف ناراحت ك از تو 
 [۴۹۲ص ۷ج
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 داستبٙ صیجبئی اص ضیخ ػجذآشح٘ٚ سؼذی

ـ داری هیز از شَببانی، مق ) صاحب کتاب مشهور تفسّب سعدی(ركزی شیخ عبدالرضبن سعدی رضبه ا
 طبق ركاؿ اهل منطقه ،مرد هیـز فركش آهنا را تا خانه با شَب خود ضبل مبود. خرید ك

، پاکت سیگار از جیب آف مرد بر زمْب افتاد،اما اك متوجه آف نشد.  در هنگاـ پایْب آكردف هیـز

 شیخ آف را برداشت ك پرسید،ایا

 این ماؿ توست؟

 چیست؟ مرد با کمی مکث گفت: آری ، اما شیخ میدانی در آف

 شیخ گفت آری،،سیگار است !

 مرد گفت با این كجود آنرا به من

 بازمیگردانی؟
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شیخ گفت آری، چرا که اگر این پاکت را در جیبت نیابی،با پوؿ این هیزمها پاکت دیگری خواهی 
 خرید

 ك بدینگونه عیالت را از ركزی امركز

 ر است.ؿبرـك می کنی ك شاید گرسنه دبانند،،ا متعاؿ خودش هدایتگ

 مرد شَب سوار پاکت را در دست گرفت ك آنرا خالی مبود ك گفت بناـ

 ا ،از نبْب االف آف را ترک خواهم

 اجتماعیه مواقفچگاه دیگر به آف باز لبواهم گشت.گفت،،باراؽبا شاهد باشدکه من توبه کردـ ك هی
 ٖٔ ص السعدی الشیخ حیاة من
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 س ٠ٌٗداستبٙ ًبس پیبٗجش د

خبػػػاری از جػػػابربن عبػػػػدا رضػػػی ا عنػػػػه ركایػػػت کػػػػرده اسػػػت کػػػه گفػػػػت: در اثنػػػای ذبدیػػػػد بنػػػای کعبػػػػه، 
نبػراه عبػاس بػرای آكردف سػنگ رفتنػد. عبػاس بػه ایشػاف گفػت: دامػاف  -صػلی ا علیػه كسػلم-پیامرباکـر 

در گػّبك دار کػار، بػر  گذاری تو را آزار ندهنػد! ات را برگردنت بیافکن تا سنگهایی که بر شانه می جامه
گفتنػػػد:  زمػػْب افتادنػػد ك چشمانشػػاف بػػه آظبػػػاف خػػّبه شػػد ك از هػػوش رفتنػػد. كقتػػػی بػػه هػػوش آمدنػػد، می

اـ! ك جامػػة خػػویش را بػػر تػػن پیچیدنػػد. بػػه ركایػػت دیگػػر، از آف پػػس دیگػػر  اـ! دامػػاف جامػػه دامػػاف جامػػه
، ص ّفتح الباری، ج ؛ ِّٖٗ، ُِٖٓهیچگاه عورت ایشاف توسط هیچکس رؤیت نشد . )خباری، 

؛ مبارکفوری(. (" )برگرفتهُّٓ  از: رحیق اؼبختـو
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 :اٝ ٝآذیٚ ٝ "ػ٠ٜ اهلل سضی"ػ٘بس داستبٙ

 آنػاف شػدند، متحمػل را سػختی هػایشػکنجه ك مشػکالت نیػز كی مػادر ك پػدر ك "عنػه ا رض"عمػار
صػلی ا علیػه  کػـرا  رسػوؿ ركزی .گرفتنػد قػرار شػکنجه مػورد مکرمػه مکػه داغ هػای ریگسػتاف در بارهػا
 پػدرش سػراقباـ، .دادنػدمػی هبشػت نویػد ك کردنػد دعػوت صػرب بػه را آنػاف کردنػدمػی گػذر آقبا ازكسلم 
 اثػر بػر نیػز "رض"ظبیػه حضػرت مػادرش ك گفػت كداع را دارفػانی شػکنجه، اثػر بػر "عنػه ا رضػي"یاسػر

 ضعیف زنی پّب آنکه حاؿ .ندما استوار اسالـ بر آخر تا اما شد، شهید ابوجهل بدست اینیزه اصابت
 دسػت بػه اسالـ در هم مسجد اكلْب ك شد، اسالـ تقدًن که بود شهیدی اكلْب این ك بود ساػبورده ك

 .شد ساخته "رض"عمار

 برای :داشت اظهار "عنه ا رضي"عمار  کردند، هجرت مدینه بهصلی ا علیه كسلم  ا رسوؿ كقتی
 در ك کننػد اسػَباحت آف در تػا شػود سػاخته بػانی سػایه بایسػتمیم صلی ا علیه كسل  ا رسوؿ آف
 خبوانند، مباز آف

 در سػاخت، مسػجد ك کػرد آكریصبػا سػنگ«قبػا» در کػه بػود، کسی لبستْب "عنه ا رضي" عمار 
 به دیگر حاال داشت، اظهار سباـ ذكؽ ك شور با بار یک .کردمی شرکت سباـ خركش ك جوش با جنگ

 آب اثنػا نبػْب در .کػنممػی مالقػات كی یػاراف كصػلی ا علیػه كسػلم  ؿبمػد بػا ك رـكمػی یػاراف مالقػات
صػلی  ا رسوؿ از من :گفت ك نوشید را شّبها .کرد تقدًن كی به شّب آب، جای به شخصی طلبید،

  بود، خواهد شّب نوشیمی دنیا در تو که چیزی آخرین :فرمودند که اـشنیدها علیه كسلم 

 سػه ك نػود حػدكد را اك سػن هػابعضی داشت، ساؿ چهار ك نود شهادت هنگاـ .شد شهید فآ از پس
 خ[تاری سازافضباسه یا صحابه حکایات].اندنوشته ساؿ
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 !ٗیِزاسد تبحیش ١٘سشش دس صٙ، ثذیِ ٝ ضبیستِی

 :میفرماید ا رضبه بصری حسن اماـ

 خػود اجنػاس از دار مغػازه کػه مبػودـ توقػف لبػاس خریػد جهػت ،مکػه شػهر در فركشػی، پارچػه مغازه   در
 :گفتم خود با ك کرده ترک را اك پس میکرد؛ یاد سوگند ك میکرد تعریف

 .کردـ خرید دیگر شخصی از بنابراین کنم، خرید شخص این نبچوف افرادی از که نیست شایسته -

 یػاد سػوگند ك کنػد تعریػف کػه ـنشػنید رفػتم؛ شػخص نبػاف پػیش مبػودـ، حػج بعػد سػاؿ دك آف، از پػس
 !کند

 آمدـ؟ مشا پیش قبل ساؿ چند که نیستی شخصی نباف مشا آیا :گفتم كی به -

 بله :گفت +

 تعریف که مبیبینم برگردی؟ حاؿ این به قبل حالت از که داشت آف بر را تو چیزی چه :گفتم كی به-
 !!!کنی یاد سوگند ك کنی

 …داشتم نبسری من :گفت +

 مّبفػتم، اك پػیش زیػاد ركزانػه درآمػد با اگر ك مینمود ربقّب را آف مّبفتم، اك پیش کم ركزانه   ددرآم با اگر
 …مّباند را اك تعالی ا سپس میشمرد، اندک را آف

 :میگفت ك میگرفت را لباساًن برـك بازار به میخواستم صبحگاه كقتی .برگزیدـ دیگری نبسر اك از بعد
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 مػا پػیش چیػزی انػدک بػا اگػر  نػده، مػا بػه حػالؿ ك پػاک زرؽ جز ك کن پیشه اؽبی تقوای  !فالف ای»
 .میکنیم یاری را تو بافی ریس دكک با ندادی ما به چیزی اگر ك میشمارًن، بسیار را آف بیایی

 .میبافتند نخ گوسفنداف پشم  از آف با  قدًن در که ای كسیله :بافی ریس دكک

 :میگوید نبسرش به زف

 اجملالسة.میدهم را خانواده خرج ك میبافم نخ خودـ نداشتی تواف در اگر نده ما به حالؿ رزؽ جز چیزی
 ۵/۲۵۱ العلم جواهر ك

 [اسشٟ اهلل كي ساضذ خبٓذ ضیخ ی تٞث٠ داستبٙ] 

 دنیػا بػه را فرزنػدـ اكلػْب نبسػـر کػه كقتػی بػود نگذشػته سػاؿ سػی از عمػرمن:  میگوید راشد خالد شیخ
،د یاد به را شب آف نبواره ، آكرد  مهمػانی ، مانػدـ ها رستوراف از یکی در گركهی با شب آخر تا اـر
 بیشَب ، بودـ کسی من ؛ حراـ ها کار امثاؿ ك غیبت با بلکه(كلعب ؽبو) كپال پرت سخناف از بود پر

 .خندیدند می آهنا ك خنداندـ می آهنارا ها كقت

 ، داشػتم دیگػراف آكردف خنػده عجیبػی قػدرت مػن خندانػدـ بسػیار را آهنا من که داـر یاد رابه شب آف
 را كآف ایػػن مػن بلػػه ، بشػـو کػػردـ مػی مسػػخره اكرا کػه کسػػی مثػل تػػا دهػم تغیػػّب را صػداًن توانسػػتم مػی
 تػا کردنػد مػی دكری مػن از مػردـ بعضػی ، نبودنػد اماف در دكستامن حتی ، کردـ می مسخره(  را نبه)
 .باشند اماف در من زباف از

 بدتر کرد می( گدایی)سؤاؿ بازار در دیدـ اكرا کردـ مسخره را کوری که داـر یاد به را شب آف من  
 اـ خنػػده ،ك بگوییػػد چػػه دانسػػت مبػػی ، خػػورد زمػػْب بػػه کلػػه بػػا ك گذاشػػتم جلػػوش را پػػاًن  چیػػز هػػر از

 . انداخت  طنْب دربازار
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 با دباش می اسفناکی حالت در  بود من انتظار در دیدـ را نبسـر ، برگشتم خانه به دیر معموؿ طبق
 ؟ بودی کجا راشد:  گفت لرزاف صدای

 !دكستامن پیش معموؿ طبق…  بودـ مریخ کره در: گفتم مسخره با

 مػن راشػد: گفت بود گرفته كگلویش رىبت می اشک که حالی در ، دارد سنگینی درد که بود معلـو
 .  است آمدف بدنیا حاؿ در ك  شده زايبامن كقت اینکه مثل  داـر بسیاری درد

 مػن کػه بایسػت مػی اـ کػرده کوتػاهی نبسػـر حق در که کردـ ،احساس افتاد اش برگونه امیآر  اشک
 . کردـ می کم هنم ماه در خبصوص را هاًن مهمانی ك کردـ می توجه اك به

 آنػرا کػه کػرد نػـر كپنجػه دسػت رنػج درد بػا  شػد زايبػاف أتاؽ كارد رساندـ بیمارستاف به ا اكر سرعت به
 شدـ خسته تا کشیدـ انتظار بیسار بود سخت زايبانش  بودـ اك زايباف نتظرم صربی بی با کند ربمل
 . دهند مژده من به تا گذاشتم آهنا پیش خودرا تلفن مشاره ك رفتم خانه به

 اكلْب رفتم بیمارستاف به فوران   آمد در صدا به سامل قدـ خرب ك گرفتند سباس من با ساعت یک از بعد
 مراجعه بود نبسر زايباف پزشک که دکَبی به خواستند من از ، پرسیدـ ار  اتاقش  دیدند را من کسانی
 . ببینم را سامل من که این مهم ؟ کیه دکَب زدـ فریاد سرشاف بر کنم

 بعػد کػرد صػحبت مػن بػا اؽبػی قػدر بػه بػودف راضػی ك ، مصػائب ی بػاه در  دکػَب رفػتم، دکػَب اتاؽ به 
 انداختم پایْب را سـر باشد بینا نا که دارد مکافا  ، هست چشمش در بزرگی عیب تو فرزند:  گفت

 ك انػػداختمش زمػػْب بػػر ك بػػودـ کػػرده  اش مسػخره  بػػاراز در کػػه را نابینػػایی سػػائل آف ، رىبػػتم اشػک ك
 . آكردـ بیاد خندانیدـ اك بر را مردـ
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  بگػػوًن چػػه دانسػػتم مبػػی ك شػػدـ الؿ مػػدتی ، بػػدهی پػػس بایػػد گػػّبی مػػی كاـ کػػه نباگونػػه ا سػػبحاف
 را نبسػػـر تػػا رفػػتم ك ، کػػردـ تشػػکر لطفػػش خػػاطر بػػه دکػػَب از ، آكردـ یػػاد بػػه را فرزنػػدـ ك نبسػػـر سػػپس
 . ببینم

 توصػیه مػن بػه هػا كقػت بسػیار. بػود خشػنود ك راضػی داشػت ايبػاف ا قضاء به اك نبود ناراحت نبسـر
 را دیگػػراف غیبػػت کػػرد مػػی تکػػرار نبیشػػه  بکشػػم دسػػت دیگػػراف کػػردف مسػػخره ك اسػػتهزاء از کػػرد مػػی
 .مکن

 را اك ، نداشتم توجه زیاد اك به حقیقت در ، آكردًن خود با را سامل ك شدًن خارج بیمارستاف از هم با
 دیگر اطاؽ به کرد می گریه زیاد كقتی ، نیست منزؿ در کردـ می فکر پنداشتم می دیده نا منزؿ در
 ، داشػت مػی دكسػت زیػاد را اك ك تپرداخػ مػی اك بػه بسػیار نبسػـر كلػی کػردـ مػی فػرار خوابیدف برای
 . باشم داشته دكست را اك توانستم مبی كلی آمد مبی بدـ اك از من اما

 بػركد، راه کوشػید مػی بػود سػالی یػک بػه نزدیػک عمػرش مبػود رفػًب خیػز سػینه به شركع شد بزرگ سامل
 عمػػػر اك از بعػػد ،نبسػػػـر  بػػود سػػػخت مػػن بػػػرای گذشػػته از بیشػػػَب اسػػت( فلػػػج) لنػػگ اك کػػػه دانسػػتیم
 .آكرد بدنیا را كخالد

  بنشػینم خانػه در نداشػتم دكسػت ، شػدند بػزرگ هػم بػرادرانش ،ك شػد بػزرگ سػامل ك گذشػت هػا سػاؿ
 . بودـ آهنا دست در عركسکی حقیقت ،در بودـ دكستامن با ،نبیشه

 اك كلػی شػد مبػی عصػبانی اـ اضبقانػه هػای ازکػار ك ، کػرد مػی هدایت مرا نبیشه ك نبود أيمید نا نبسـر 
 . دهم می انبیت برادرانش بقیه به ك کنم مبی توجه سامل به من دید می که كقتی بود ناراحت بسیار
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 مػػدارس از یکػػی در را اك خواسػػت نبسػػـر ،كقتػػی شػػد زیػػاد هػػم مػػن غصػػه اك بػػا نبػػراه شػػد بػػزرگ سػػامل
 ، دبػو  ی بػد ركزگار  نکردـ حس را ها ساؿ گذشت من نکردـ ـبالفت کند ناـ ثبت ها مانده عقب
 . مهمانی ، خوابیدف ، ،خوردف کردف کار

 دعػوت ، بػود زكدی كقػت مػن بػرای ایػن نبیشه ، بیدارشدـ خواب از ظهر یازده ساعت  صبعه ركز در
 منظػره گذشػتم منػزؿ اطػراؼ از  شػـو خػارج خانػه از خواسػتم ك زدـ كعطػر پوشػیدـ لبػاس بودـ جشنی
 ! کرد می گریه بشدت ، کرد متوقف مرا سامل

 ده  کػرد مػی گریػه کػه بچگػی زمػاف از کػردـ مػی توجػه سػامل بػه خانػه اطػراؼ در بػود بػاری كلْبا این 
 مػػػی را صػػدایش ، نتوانسػػػتم بػػزمن خػػػربی بػػی بػػه خػػػودرا کوشػػیدـ نکػػػردـ تػػوجهی اك بػػػه  گذشػػت، سػػاؿ
:  كگفػتم  شػدـ نزدیػک اك به بعد  برگشتم اك طرؼ به بودـ أيتاؽ در من ك میزد صدا را مادرش شنیدـ
 !!!!کنی؟؟ می گریه چرا! سامل

 ای دسػته بػا هسػتم نػزدیکش در مػن کػردـ احسػاس كقتػی ایسػتاد کردف گریه از شنید مرا صدای كقتی
  شػود دكر مػن از کنػد می کوشش که دانستم ، بینی می چه ك شده چه گشت را اطرافش کوچکش

 كارد ، کػردـ دنبػاؿ را ؟اك بػودی کجػا سػاله ده تو  کردی حس مرا حاؿ بگوید خواهد می اینکه مثل
 علػت کػرد شػركع کػنم آرامػش ،کوشػیدـ  بگویػد بػراًن را اش گریػه علػت خواسػت مبػی ابتػدا  شػد أيتاؽ
 . لرزیدـ می ك دادـ می گوش اك به من ك کند ركشن براًن را اش گریه

 تػػأخّب بػػه را اك رسػػاند مػػی مسػػجد بػػه را اك  معمػػوالن  کػػه عمػػر بػػرادرش ، بػػود چػػه علػػتش دانػػی مػػی آیػػا
 صػدا را عمػر نکنػد پیػدا را جػایی اكؿ صػف در کػه بػود نگػراف  اسػت صبعػه مبػاز كقػت زیرا بود اختهاند
 .نشنید جوابی كلی کرد صدا را مادرش کرد
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 ربمػل را هػایش حرؼ بقیه نتوانستم  کردـ نگاه شد می جاری نابینایش چشم دك از که اشکهای به
 ..!! کردی می گریه این برای سامل ای  كگفتم  گذاشتم دهانش بر را دستم کنم

 !! بله:  گفت

 کسػػی چػػه دانػػی مػػی آیػػا  مبػػاش نگػػراف سػػامل كگفػػتم  کػػردـ فرامػػوش را جشػػن کػػردـ فرامػػوش را دكسػػتامن
 ؟ برد می مسجد به را تو امركز

 . کند می( دیر) درنگ نبیشه اك كلی  عمر بتأکید:  گفت 

 .آمد خواهم تو با من بلکه نه:  گفتم

 بعػد رىبػت اشػک کػنم مػی مسػخره را اك مػن کػه کػرد فکر نکرد باكر شد عجبمت ك برد ماتش  سامل
  کػنم اتومبیػل سػوار را اك خواسػتم ك گػرفتم را دسػتش ك کػردـ پػاک را اشػکهایش دسػتم با ، کرد گریه
 چنػػْب ایػػن قسػػم ا بػػه ، بػػزمن قػػدـ مسػػجد تػػا خػػواهم مػػی ، اسػػت نزدیػػک مسػػجد گفػػت ك نکػػرد قبػػوؿ
 .گفت

 ك نگرانػی احسػاس کػه اسػت بػاری اكلػْب ایػن كلی  اـ رفته مسجد به بوده کی بار آخرین نداـر یاد به
 تػا پربػود گػزار مبػاز از مسػجد ، بػودـ کػرده غفلػت  گذشػته هػای سػاؿ در آنچػه از کػنم می پشیمانی
 من کنار در ك  دادًن گوش صبعه ی ها خطبه به هم با  یافتم سامل برای را جایی اكؿ صف در اینکه
 . خواندـ مباز اك کنار در من حقیقت در خواند مباز

  نابیناسػت کػه حػالی در خواند می اك چگونه کردـ تعجب  خواست را قرآنی من از سامل مباز از بعد
 تػرس علػت به کردـ رفتار اك با  فركتنانه من كلی نکنم توجه ك بگّـب دیده نا را اك خواسته  خواستم ،
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 را کهػف سػوره ك کػنم بػاز را قرآف خواست من از  دادـ اك به را قرآنی ، احساساتش به زدف ضربه از
 . یافتم آنرا تا  کردـ می نگاه فهرست به گاهی ك زدـ می كرؽ گاهی بیاب

 دك کػػه حػػالی در کػػرد کهػػف سػػوره قرائػػت بػػه شػػركع ك گذاشػػت مقػػابلش در ك گرفػػت مػػن از را قػػرآف
 . داند می حفظ از کامالن  را کهف سوره اك براستی!!!  ا یا بودند بسته چشمش

 بیػامرزد مػرا کػه خواستم ا از ك  کردـ لرزید،قرائت می تنم انگار  برداشتم را قرآنی ، شدـ شرمنده  
 مسػجد در نبچنػاف مػردـ  کػردـ گریػه بػه شػركع هػا بچه مانند کنم ربمل نتوانستم  کند هدایت مرا ك

 بپوشػامن را اـ گریػه کػه کوشػیدـ کشػیدـ مػی خجالػت آهنػا از مػن ، بودنػد سػنت مباز خواندف مشغوؿ
 . شد تبدیل زاری ناله ك کردف هق هق به ،گریه

 را اشکهاًن ك چشمم ك کند می ؼبس را صورًب که را کوچکی دست کردـ می احساس را تنهاچیزی  
 نیسػػتی نابینػا تػػو گفػتم خػػود بػا ك کػردـ نگػػاه اك بػه  کشػػیدـ اـ سػینه بػه را اك بػػود سػامل کػػرد مػی پػاک
 . شـو می رانده جهنم آتش به دبّـب من كقتی هستم بینا نا من بلکه

 اشػک  بػه تبػدیل نگػرانیش كلػی  بػود سػامل كدلػواپس نگػراف بسػیار نبسـر برگشتیم خانه به که هنگامی
 .اـ رفته صبعه مباز به سامل نبراه من که دانست كقتی  شد

 مػػن ی بػػرا ك  کػػردـ تػػرک را بػػد دكسػػتاف  نکػػردـ ک تػػر  مسػػجد در را صباعػػت مبػػاز بعػػد بػػه ركز آف از
 هػای چیػز  چشػیدـ را ايبػاف طعػم آنػاف نبػراه ، یافتمشػاف مسػجد در که شدند کسانی دكستاف هبَبین
 در ، نکػردـ ک تػر را كتػر مبػاز یػا ك ذکػر حلقػه  بػود کػرده غافػل آف از مػرا دنیػا کػه  آموختم را زیادی
 کردف مسخره ك کردف غیبت ا شاید شد مرطوب ا ذکر به زبامن  کردـ ختم را قرآف بارها ماه یک
 ك نگػػراف ی نگاههػػا  هسػػتم نزدیػػک اـ خػػانواده بػػه بیشػػَب کػػه کػػردـ إحسػػاس  ببخشػػد مػػن بػػه را مػػردـ

 ترک را سامل پسـر صورت که ای خنده شد پدید نا شد می مبایاف نبسـر چشماف از که ای دلسوزانه
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 آف در چػه هػر ك دنیػا سبػاـ پادشػاه اك کػه کػرد مػی گمػاف دیػد مػی را اك کػس هػر بازگشػت، بػود کرده
 . شدـ گزار شکر بسیار را خدا  باشد می است

 آهنػا بػا رفػًب بػرای. بركنػد دعػوتی یػک بػرای دكر ای منطقػه بػه مػن صػاحل دكستاف بود قرار ركز یک در
 بػػػر ،كلػػی  باشػػػد ـبػػالف کػػػه داشػػتم انتظػػػار مبػػودـ مشػػػورت نبسػػـر بػػػا ك کػػردـ اسػػػتخاره ، بػػودـ دؿ دك

 . شد عکس

 فسػق بػرای مشورت ك اجازه بدكف دید می مرا  قبال زیرا کرد می تشویق مرا بلکه  شد بسیارخوشحاؿ
 . رفتم می بّبكف فجور ك

 ك کشػید آغػوش بػه مػرا کػوچکش هػای بػازكی بػا رـك مػی مسػافرت به گفتم اك به ك کردـ سامل به رك
 .کردًن حافظی ا

 از ك گػػرفتم مػػی سبػاس نبسػػـر بػا شػػد مػی فرصػػتی هػػر  مػدت ایػػن در  بػودـ دكر خانػػه از نػیم ك مػػاه سػه
 صدایش کردـ می ،آرزك  بودـ سامل مشتاؽ چقدر آآآآه  بودـ آهنا مشتاؽ بسیار ؛ پرسیدـ می پسرامن

 یا ك مدرسه در یا اك  بود نزده حرؼ من با بودـ رفته مسافرت به كقتی از بود کسی تنها اك  بشنـو را
 .گرفتم می سباس آهنا با كقتی بود مسجد در

 شػد مػی شػاداف ك خوشػحاؿ بسػیار ك خندیػد مػی کػردـ می صحبت اشتیاقم باره در نبسـر با بار هر
 . بود شده عوض صدایش ك نشنیدـ داشتم انتظار که را ای خنده زدـ زنگ اك به که باری آخرین تا

 . شد ساکت بعد ك ا شاء إف: گفت برسانید سامل به مرا سالـ گفتم اك به
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 ناگهػاف كلػی  کنػد بػاز مػن بػرای را در سػامل کػه داشػتم آرزك ؛  زدـ را ،در  بازگشتم خانه به باألخره 
 مػػی فریػػاد کػػه حػػالی در کػػردـ بغػػل را اك ، دیػػدـ بػػود نگذشػػته سػػاؿ چهػػار از عمػػرش کػػه خالػػد پسػػـر
 . شدـ خانه داخل كقتی آمد بند نفسش چرا دانستم مبی!بابا!بابا:زد

 …شیطاف شر از ا بر پناه

 از بعػد. کػردـ صػرب ،کمػی میزد خوشحالی به را خود بود شده عوض صورتش ، رفتم نبسـر طرؼ به
 سػػػامل:  گفػػػتم  آمػػػد یػػػادـ بػػػه را سػػػامل ناگهػػػاف نیسػػػت، چیػػػزی:گفػػػت ؟ شػػػده چػػػه را مشػػػا  پرسػػػیدـ اك

 کجاست؟

 .شد سرازیر هایش گونه بر داغی اشکهای نداد جوابی انداخت زیر به را سرش

 ؟. کجاست سامل! سامل زدـ فریاد

 !!بابا شد راحت:   گفت می که شنیدـ می را خالد پسـر صدای تنها كقت این در

 .  شدـ خارج أيتاؽ از  بیفتد زمْب به بود نزدیک ك زد گریه زیر کند ربمل را موقعیت نتوانست نبسـر

 بػػػه را اك سػػػـرنب  شػػػده شػػػدیدی تػػػب دچػػػار سػػػامل برگػػػردـ مػػػن اینکػػػه از قبػػػل هفتػػػه دك دانسػػػتم بعػػػدها 
  شده جدا جسدش از ركحش تا نکرده رها را اك ك گرفته شدت تب  كلی بود رسانده بیمارستاف

  بػزف فریػاد  کػرد؟ بایػد چػه آمػد بنػد نفسػت كقتػی ك ، ؟ ركی می کجا به شد تنگ تو بر زمْب كقتی •
 بند نبه ك رسید ایافپ به آرزكها ك شد، بسته ها راه نبه ك دادی دست از را توانت که كقتی… ا یا
 رب ا اال الػػػػه ال ا یػػػػا! ا یػػػػا!ا یػػػػا!ا یػػػا!ا یػػػػا!ا یػػػػا ا یػػػػا!ا یػػػػا  بػػػزف بانػػػػگ  شػػػػد پػػػػاره هػػػا

 .العظیم العرش رب ك السبا السموات
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: : گفػت مػی داشػت فلػج كپػا دسػت ك  نابینػا چشػم دك ،ك گػر پوسػتی ك ،سری  گذشتگاف از یکی
 از مػػرا کػه خػػدایی ثنػایی ك ضبػػد تفضػیالن  كفضػػلِب خلػق، فبػن كثػػّبان  بػه ابتلػػى فبػا عافػػاين ذمالػ  اغبمػد"

 برتػری دیگػراف بػر مرا ك  ، مبود ؿبفوظ ك مصوف کرد مبتال آف به دیگراف که های مصیبت از بسیاری
 .داد

 ك طاس ك پیس ك کور ؟ کرده مصوف را تو چیزی چه از گفت اك به ك گذشت اك کنار از شخصی
 ؟ است کرده ؿبفوظ را تو چیزی چه از پس! هستی  فلج

 .خبشیده  بالء بر صابر جسمی ك شاکر قلبی ذاکر زبانی من برای  مرد ای برتو كای:  گفت

 الشكػر كلا اغبمد فلا لا، شریا ال كحدؾ فمنا خلقا من بأحد أك نعمه من يب أصبح ما اللهم
 بػػوده تػػو طػػرؼ از شػػده، ـبلوقػػات از یكػػى یػػا مػػن حػػاؿ شػػامل صػػبح، ایػػن در كػػه نعمػػٌب هػػر! اؽبػػى»

 .«است تو آفً  از شكر ك ستایش پس ندارل، شریكى تو است،

 خػدا یػاد از كػس هػر  (ّٔ:الزخػرؼ)  {  قىػرًینه  لىػهي  فػىهيػوى  شىػٍیطىاننا لىػهي  نػيقىػیِّضٍ  الػرَّضٍبىنً  ًذٍكػرً  عىػنٍ  یػىٍعشي  كىمىنٍ ی 
 ك)  گػػردد مي كم نبػػدـ نبػػواره اهػػريبِب چنػػْب ك ، ازًنسػػ مي اك مػػأمور را اهػػريبِب ، شػػود ركگػػرداف ك غافػػل
 . ( .  سازد مي اش سرگشته ك گمراه

 .بگوی[ نه] خود گناهاف به دیگر میکنی؟مبیتوانی حس چه داستاف این باشنیدف !مسلماف جواف
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 مىاتع َمأخذ

 .صحیح البخاری 
 .مشکاة اؼبصابیح 
 .سّب اعالـ النبالء 
 .البدایه كالنهایة 
 امنة.الدرر الک 
 .تاریخ اػبلفاء 
 .فتح الباری 
 .کالـ من القلب 

 

 

 

 كمن ا التوفیق

 .ُّٕٗختم کتاب باذف ا|شب سه شنبه سالػػػػػػػػػػػ

 بنده را از دعاهای تاف فراموش نکنید ، تا باشد هبَب خدمت به مشا عزیزاف کنیم|باذف ا.

 ارتباط بانویسنده:

 صفحه رظبی ابوشاکرمسلم
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 عزیزامن دعا مبایید تا جلد ثانی که "الصالة" است هتیه مباًن باذف ا

 

 

 

 ]کرة ذأليف َذزجمً  شذي ذُسط اتُشاکزمسلم حفظً اهلل[
ملسو هیلع هللا یلصاز مشا پاسخ از ؛ رسوؿ ا  شپرس                               « مکمل»فتاكای اهل حدیث. 

    .امریکا قاتل بشریت.                                رد برصدبدعت درجامعه 
                  ]درکجاست؟. هلالج لجا فتاكای عالمه ابن عثیمْب]به زباف فارسی 
  .احکاـ كآداب عاشورا.         زندگی نامه اماـ ابن تیمیه كخدمات اك به اسالـ 
(َٓ                           .احادیث باطل )             ملسو هیلع هللا یلصاهل اغبدیث هم اهل النبی. 
 امور خالؼ شریعت.             اؼبصابیح.                مشکوةاحادیث باطل 
                           .توسل مشركع كنامشركع.            ابوحنیفه رح كاحناؼ 
(ٖ                                  .رکعت تركایح )        .حقوؽ زف در اسالـ 
          .)مثنوی معنوی(  «.اماـ سیدقطب»شهید دفاع از           دالئل برکفرموالنای رـك
                       .دفاع از ابوهریره.            احکاـ كمسائل اعتکاؼ 
                           .برای جواناف. ملسو هیلع هللا یلص سّبة النبی          احکاـ كمسائل عیدین 
(ُّ                              .سواؿ از صوفی ها)     .حکم مسح  برگردف 
                                .ملسو هیلع هللا یلصمباز رسوؿ ا       حکم مسح بر جراب. 
.اصباع علمای ؿبمدی برکفر ابن عربی.          زبریج احادیث ضعیف كموضوعی ریاض الصاغبْب 
 یکی از زناف سلف صاحل»داستاف فداکاری كشکیبائی                        اماـ ؿبمدبن عبدالوهابزندگی نامه» 

ملسو هیلع هللا یلصحکم ذبلیل از میالد النبی              زندگی نامه ك ، كاقعات حّبت انگیز اماـ اضبد. 

سواؿ از برادراف مقلد.  َْ               .                 حکم خركج باصباعت تبلیغ 
شركط الصالةترصبه فارسی                خالدراشد.                  شیخ توبه داستاف 
پنج صد معلومات دینی.                              .هلالج لجسنگسارحکمی از احکاـ ا 

            ]فارسی عمدة االحکاـ.شرح            شرح افغانی ، بر اربعْب نوكی]دكجلد 
 شناخت فرقه های گمراه.                .        کتب ضعیفتفاسّب اسرائیلی ك معرفی 
زندگی نامه ابوذر غفاری رضی ا عنه.                             .           حکم تعویذ دراسالـ 
«ََٓ»                 .دفاع از اـ اؼبؤمنْب عائشة رضی ا عنها.              اقواؿ السلف الصاحل 
اماـ مهدی حقیقی كخیالی.          كسلف صاحل.          ملسو هیلع هللا یلصین ؿبمدی ّب قصه های ش 
«ّّ»                .مبازتصویری(«)ملسو هیلع هللا یلصصفة الصالة النبی »ترصبه فارسی            سبب برای خشوع درمباز. 
 ذادالطالبْب»زبریج احادیث صحیح كضعیف    دیث مالیس بصحیح.      احاالقوؿ الصحیح فی بیاف» 
                   .در کفر دشناـ دهنده صحابه.اقواؿ اهل علم ذبلیل از ركز نوركز در آئینه قرآف كحدیث  
جاما االحادیث الصحیح)پنج صدحدیث صحیح(                          . «ملسو هیلع هللا یلصیاراف رسوؿ ا »سّبة فارسی    

 


