
 

 
14141414        

        

  

  :زندگي صحابه

  
 
  

        ي شیـر داردي شیـر داردي شیـر داردي شیـر داردکسی که پنجه در پنجهکسی که پنجه در پنجهکسی که پنجه در پنجهکسی که پنجه در پنجه
  

 الت پيـاپي سـپاه ايـران بـه مـسلمانان در جنـگ             اخبار حم 
و دادن تلفات سنگين از جملـه چهـار هـزار قربـاني در      » جسر«

 يك روز و نقض عهد و پيمـان مردمـان عـراق اميـر المـؤمنين       
لـذا تـصميم    ،  را سـخت انـدوهگين سـاخت      » عمر بن خطاب  «

گرفت شخصاً فرماندهي سپاه مسلمانان را بر عهده گرفته و كار        
  . سازدرا يكسره 

را بر مدينـه گماشـت و      ) كرم اهللا وجهه   (او علي بن ابيطالب   
امـا هنـوز   . خود به اتفاق تعدادي از يارانش عازم ميدان نبرد شد 

چند صباحي از مدينه دور نشده بود كه جمعـي از يـارانش و در             
رأس آنها عبدالرحمن بـن عـوف وي را از تـصميمش منـصرف      

د كه در اوضـاع كنـوني كـه        چون آنان بر اين باور بودن     ،  ساختند
، بسيار سخت و بحراني و براي مـسلمانان سرنوشـت سـاز بـود             

صالح نيست امير المؤمنين خود فرمانده سپاه باشد و دست بـه            
  . چنين اقدام خطرناكي بزند

براي جمـع شـدن   ،  بنا شد مسلمانان براي شور گرد هم آيند       
حـضرت علـي و     . سـر داده شـد     »»»»الصالة جامعه الصالة جامعه الصالة جامعه الصالة جامعه «««« مؤمنين نداي 

جمعي ديگر از مسلمانان براي اين مقـصود بـه اردوگـاه خليفـه           
رفتند و به شور و تبادل نظر پرداختنـد و در نهايـت بـه توافـق                 
رسيدند كه حضرت عمر به مدينه باز گـردد و كـس ديگـري را             

  . براي انجام اين مأموريت انتخاب كند
سپس از يارانش پرسـيد    ،  امير المؤمنين نظر جمع را پذيرفت     

  دانيد؟ را مناسب اين كار ميچه كسي
حاضرين به فكر فـرو رفتـه و بـراي معرفـي چنـين فـردي                

اما ديري نپاييد كه عبدالرحمن بن عوف سكوت        ،  سكوت كردند 
  !!را شكست و بانگ بر آورد كه او را يافتم

  او كيست؟ : حضرت عمر پرسيد
، سعد بـن مالـك    «: عبدالرحمن جواب داد  

  . »كسي كه پنجه در پنجه شير دارد
ــاب را      ــن انتخ ــاق اي ــه اتف ــسلمانان ب م

پسنديدند و امير المؤمنين هم بالفاصله سـعد        
را » سـعد بـن ابـي وقـاص     «بن مالك زهري 

خواست و او را به عنوان امير عراق و فرمانده          
  . سپاه مسلمانان تعيين كرد
،  شير دارديه در پنجاين شخص كه پنجه

  كيست؟
اين شخص همان كسي است كـه هرگـاه     

پيـامبر بـه او     ،  رسـيد مـي  �ور پيامبر   به حض 

اين «: فرمودگفت و با مزاح مي    خوش آمد مي  
شماها هم دائي خود را به من      ،  دائي من است  

  !!»نشان دهيد
و جـدش   ،  اين مرد سعد بـن ابـي وقـاص        

عمـوي آمنـه مـادر گرامـي        ،  اُهيب بن منـاف   
سعد زماني كه هفده سال بيش    . بود �پيامبر  

او در روزهـاي آغـاز       .نداشت به اسالم گرويد   
  . اسالم آورد، دعوت

: گويـد  سعد خود در اين مورد چنـين مـي        
يعنـي  ،  »زماني من يك سـوم اسـالم بـودم        «

  !!سومين نفري بوده كه اسالم آورده است
در آن روزهاي نخستين كه پيامبر اسـالم        
نداي اهللا احد را سر داد و از دين اسالم براي            
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خانة ارقم را به  �رسول خدا و پيش از آنكه ، گفتمردم سخن مي
سعد بن ابي ، عنوان محل امني براي جمع شدن يارانش اتخاذ كند      

در دست راست او ، وقاص دست راست خود را براي بيعت با پيامبر    
  . نهاد

جـوانمردي و  ، بزرگـي ،   سعد بن ابي وقـاص صـاحب عظمـت        
توانست بـه آنهـا مباهـات و افتخـار        هاي زيادي بود كه مي    ويژگي

فقط به دو مورد آنها كه بـرايش هـم      ،  اما او از همة اين مزايا     ،  كند
: كـرد كرد و مدام هم آنها را زمزمه مـي خيلي مهم بودند بسنده مي 

يكي اينكه او نخستين كسي بود كه در راه خدا بـه سـوي دشـمن       
و ديگر اينكه او تنها كسي بود كه پيامبر خدا پدر و      ،  تيراندازي كرد 

 كه جنـگ بـه اوج       ير جنگ اُحد در زمان    د. مادرش را فدايش كرد   
، سعد پدر و مادرم فدايت بـاد    «: پيامبر به او فرمود   ،  خود رسيده بود  

كرد و آنهـا را   آري او مدام از اين دو نعمت ياد مي  ؛»تيراندازي كن 
سوگند «: گفتآورد و مي نمود و شكر خدا را به جاي مي       زمزمه مي 

 خدا به سـوي دشـمن   بخدا من نخستين مرد عرب بودم كه در راه       
  . »تير پرتاب كردم

نشنيده بودم كـه پيـامبر پـدر و         «: گويد علي بن ابي طالب مي    
اما در اُحد شنيدم كه پيامبر با صـداي         ،  مادرش را فداي كسي كند    

  . »سعد تيراندازي كن كه پدر و مادرم فدايت باد«: گفتبلند مي
ـ      سعد يكي از شـجاع     ه تـرين سـواركاران عـرب و مـسلمانان ب

. يكي نيزه و ديگري دعـا     : او دو سالح برّان داشت    . آمدحساب مي 
رفت و دعايش هم مورد اجابـت خـداي         در جنگ تيرش خطا نمي    

  !!گرفتمتعال قرار مي
 دوستانش علت اجابت دعايش را دعاي پيامبر كه برايش كرده   

 چيزي از سعد ديده بـود كـه موجـب           �روزي پيامبر   . دانستندمي
خـدايا  «: دنبال آن اين دعا را برايش كـرد كـه  شاديش گشت و به    

تيراندازي سعد را بـرايش نگهـدار و دعـايش را            
  . »اجابت بنما

يقينــي قــوي و محكــم و   ، او روحــي آزاد
  . دار داشتاخالصي ريشه

و ، سعد هميشه سعي داشت نان حالل بخورد
كـرد و سـعي   به شدت از مال حـرام پرهيـز مـي      

ه باشد وارد داشت حتي يك درهم كه داراي شبه

سـعد ثـروت قابـل      . مال و ثـروتش نـشود     
اي داشت و زماني هـم كـه فـوت          مالحظه

اش بـه جـاي     كرد مال زيادي بـراي ورثـه      
  . گذاشت

آيـد كـه    با اينكه خيلي كـم پـيش مـي        
ثروت زياد و حالل بودن آن بـا هـم جمـع       

سعد هر دو را دارا بود و خداي متعال ، شوند
  . ه بودثروت زياد و حالل به او عطا كرد

ــروت    ــدوختن ث ــه در ان ــعد همانگون س
در بخـشش آن    ،  مهارت داشت و استاد بود    

قدرت انفاق او در راه خدا اگر . نيز استاد بود 
كمتر از آن هم ، بيشتر از اندوختن مال نبود    

  . نبود

در .  همراه پيامبر بود   حجة الوداع او در   

اين سفر بيمار شد و بيماريش خيلي شـدت   

. يامبر به عيادتش رفـت    تا جائيكه پ  ،  گرفت
يـا  «: در اين عيادت سعد بـه پيـامبر گفـت       

رسول اهللا من ثـروت زيـادي دارم و وارث          
دو سـوم مـالم را   ، من فقط يك دختر است  

: سعد گفـت  . نه: صدقه بدهم؟ پيامبر فرمود   
. نـه : نصفش را صدقه دهم؟ پيامبر فرمـود      

سعد گفـت اي پيـامبر خـدا يـك سـومش            
آري يــك : راصــدقه دهــم؟ پيــامبر فرمــود

سومش را صدقه ده و يك سوم هـم زيـاد           
ات را ثروتمنـد بـه جـا        اگر شما ورثه  . است

ــد و   گــذاري بهتــر از آن اســت كــه نيازمن
شما . محتاج به جا گذاري

هر چه را كه براي رضاي  
حتي اگر  ،  خدا انفاق كني  

ــه در    ــاني ك ــه ن آن لقم

، گـذاري دهان زنـت مـي    
ــوابش را  ــاداش و ثــ پــ

ا سعد بعـده  » خواهي ديد 

نـشنيده  «: گويدطالب مي بيعلي بن ا  

بودم كـه پيـامبر پـدر و مـادرش را           

فداي كسي كند، اما در اُحـد شـنيدم        

: گفـت كه پيامبر با صـداي بلنـد مـي       

سعد تيراندازي كن كه پدر و مادرم       «

 .»فدايت باد
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  . صاحب فرزندان ديگري شد
سعد در برابر خدا بسيار فروتن بـود و از تـرس اينكـه مبـادا              

وقتـي سـخنان و     . گريـست زياد مـي  ،  مورد خشم خدا قرار گيرد    
. گـشت اشك از چشمانش سرازير مي،  شنيدموعظة پيامبر را مي   

  . او هم نعمت توفيق و هم نعمت عطا را حاصل كرده بود
اي چشمش به گوشـه . انش نشسته بود با يار�روزي پيامبر   

سپس نگاهي به . كنداي ميگوئي كسي به او اشاره، خيره گشت
اينك مردي بهشتي بـه نزدتـان       «: صورت يارانش كرد و فرمود    

ياران براي ديدن شخص بهشتي سرهاي خـود را بـه            . »آيدمي
لحظاتي گذشـت و بـه ناگـاه     ،  كسي را نديدند  ،  اطراف چرخاندند 
  . اص نمايان شدسعد بن ابي وق

نزد سعد آمد و با اصرار      » عبداهللا بن عمرو عاص    «مدتي بعد 

زيادي از او خواست تا عبادت و كاري كه او را شايستة اين مژده 
مـن جـز   «: سـعد بـه او گفـت   . و پاداش كرده برايش بازگو كند    

و خواهـان بـدي   ، اماينكه كينة مسلماني به دل خـود راه نـداده         
 يـا عبـادتي بـيش از آنچـه كـه سـاير       ام كـار و هيچ كس نشده  

  . »امانجام نداده، دهندمسلمانان انجام مي
پنجه در  «اين مرد همان است كه عبدالرحمن بن عوف او را 

و همان مردي است كه حضرت عمر امـروز         ،  خواند» پنجة شير 
در . او را به فرماندهي سپاه جنگ قادسيه انتخـاب كـرده اسـت           

تـرين  تـرين و سـخت    كه بـزرگ   ،هنگام انتخابش به اين سمت    
تمـام مزايـاي   ، بودندمأموريتي بود كه مسلمانان با آن روبرو مي       

  : سعد در برابر ديدگان اميرالمؤمنين مجسم گشتند
و اگر ياري و پيروزي را از ، ـ او مردي است مستجاب الدعوه

حتماً خداي سبحان او را ياري خواهد داد و پيروز ، خدا طلب كند
  . خواهد گرداند

درون و غـذايش پـاك و مطهـر     ،  ـ او مردي است كه زبـان      
  . است

  . از بهشتيان است، ـ همانگونه كه پيامبر خبرش را داده
هـايي كـه بـه همـراه     ـ او در غزوة بدر و أحد و ساير جنـگ  

  . تاز ميدان نبرد بوديكه، پيامبر بود
ـ ويژگي ديگري كه داشت و حضرت از آن اطالع داشـت و       

آن را فراموش نكرد و بـراي آن اهميـت زيـادي    عمر هم هرگز  
  . صالبت و قدرت ايمانش بود، شدقائل مي

حضرت عمر از مـاجراي سـعد و مـادرش          
توانــست آن را آگــاهي داشــت و هرگــز نمــي

زماني كه سعد ايمـان آورد و از        . فراموش كند 
تمام نزديكانش مخـصوصاً    ،  پپامبر تبعيت كرد  

 بـه ديـن     مادرش تالش زيادي كردند تا او را      
اش بــاز گرداننــد و او را از پيــامبر جــدا قبلــي
مادرش براي وادار كردنش بـه چنـين        . سازند

  . متوسل شد، كاري به ابزاري قوي
مادرش اعالم كرد تا سعد از اسالم دسـت     

نـه غـذا   ، نكشد و به دين پدرانش بـاز نگـردد     
او در تـصميم    . نوشـم خورم و نـه آب مـي      مي

ذا است مصر   غ مرگ بارش كه نخوردن آب و     

  . بود و آن را ادامه داد
سعد به تصميم مادرش وقعي نگذاشـت و        

او حاضر نبود ايمانش را با چيزي . اهميتي نداد
عـوض  ،  حتي اگرآن چيز حيات مادرش باشـد      

  . كند
وقتي مادرش در اثر نخوردن غـذا حـالش         

يكي از نزديكان   ،  بد شد و در بستر مرگ افتاد      
 را بـرايش    به نزد سعد رفت و وضـعيت مـادر        

گفت و از او خواست تا به مادرش سـر زنـد و        

. براي آخرين بار او را ببيند و با او و داع كنـد            
البته آنها به اين اميد دست به اين كار زدند تا          

شايد وقتي سعد مادرش را در آن حـال ببينـد      
آنهـا  . متأثر شود و براي نجاتش اقـدامي كنـد   

ا اطمينان داشتند كـه ايـن حربـه كـار خـود ر        
  . خواهد كرد

سعد در برابر خدا بسيار فـروتن بـود و از     

ترس اينكه مبادا مورد خـشم خـدا قـرار          

وقتـي سـخنان و     . گريستگيرد، زياد مي  

ــي ــامبر را م ــك از موعظــة پي ــنيد، اش ش

او هم نعمت   . گشتچشمانش سرازير مي  

توفيق و هم نعمت عطـا را حاصـل كـرده           

   .بود
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او با صحنة دلخراش و ناراحت كننـده  . سعد به ديدار مادر رفت   
ايمان سعد چنان محكم و قوي بـود كـه از           . و دردآوري روبرو شد   

او پيش رفت و در كنار . تر بودتر و سختسنگ و فوالد هم محكم 
داني اگـر صـد   مادر خوب مي: مادرش ايستاد و به آرامي به اوگفت  

يكي از دست دهي هرگز  و با اين كار آنها را يكيجان داشته باشي 
لذا خود را آزار نـده و آب و غـذا     ،  از دين خود دست نخواهم كشيد     

  !!بخور تا هالك نشوي
اش مادر با شنيدن اين سخنان از بازگشتن سعد به ديـن قبلـي            

باره اين آيه خداي متعال در اين. نااميد شد و از كارش منصرف شد 
  : ن عمل او را تأييد نمودرا نازل كرد و اي

ــى    َجاَهــدَاكََجاَهــدَاكََجاَهــدَاكََجاَهــدَاكَ    َوإِنَوإِنَوإِنَوإِن���� ــىَعل ــىَعل ــىَعل ــْشِركَ    َأنَأنَأنَأن    َعل ــْشِركَُت ــْشِركَُت ــْشِركَُت ــي    ُت ــيِب ــيِب ــيِب ــا    ِب ــاَم ــاَم ــاَم ــْيسَ    َم ــْيسََل ــْيسََل ــْيسََل ــكَ    َل ــكََل ــكََل ــكََل ــهِ    َل ــهِِب ــهِِب ــهِِب ــمٌ    ِب ــمٌِعْل ــمٌِعْل ــمٌِعْل ــا    ِعْل ــاَفَل ــاَفَل ــاَفَل     َفَل
تالش و كوشش    ،)پدر و مادر   (هرگاه آن دو  «). 15لقمان( ����...ُتِطْعُهَماُتِطْعُهَماُتِطْعُهَماُتِطْعُهَما

كنند كه چيزي را شريك من قرار دهـي كـه كمتـرين آگـاهي از                 
از ايـشان  ، راغ نـداري س) كوچكترين دليل بر اثبات آن( بودن آن و  

  . »فرمانبرداري مكن
  ؟ندارد آيا براستي چنين مردي پنجه در پنجة شير

امير المؤمنين بيرق قادسيه را به دست او داد و به ميدان نبرد با 
سپاه ايرانيان كه بيش از صد هزار       
نفر جنگجوي آماده و كار آزموده و   

تـــرين و مـــسلح بـــه خطرنـــاك
ــالح  ــارترين س ــا بودنــد مرگب ، ه

  . فرستاد
بله او به مـصاف چنـين سـپاه         

  . بزرگ و عظيمي فرستاده شد
سعد تنها سي هزار جنگجو در       
اختيار داشت كه سالحـشان فقـط      

اما اراده و قـدرت ايمـان       ،  نيزه بود 

كـه مـرگ و شـهادت را برايــشان    
و ،  در اختيار داشت  ،  گوارا كرده بود  

  !!با آنها به مصاف دشمن رفت
 و در    دو نيرو به هـم رسـيدند      

سعد در .  اما هنوز وارد كارزار نشده بودند، آرائي كردندبرابر هم صف
هاي امير المؤمنين عمربن ها و دستورات و راهنمائيانتظار نصيحت

كه حاوي  » عمر «نامة حضرت . خطاب بود 
و ،  دستور رفـتن بـه قادسـيه دروازة ايـران         

كلماتي كه سراسر نور و هدايت و راهنمائي 
در نامه چنين نوشـته  . سيدبه دستش ر ،  بود

  : بود
اينكـه بـه تـو گفتـه        ،  سعد بن وهيب   «

شده دائي رسول خدا و يار او هستي فريبت 
يك و بدان ميان خداي متعال و هيچ  ،  ندهد

از مخلوقاتش جز اطاعت از او نسبتي وجود      
اشـراف و  ، در برابر ذات خداي متعال  . ندارد

خـدا پروردگـار هـستي      . غير اشراف برابرند  
، ت و موجودات همه بنده و مخلوق اوينداس

و همه را با يك ديد و نظر مـورد محاسـبه         
موجـب تفـاوت    ،  دهد و تنها عمـل    قرار مي 

لذا بـه  ، شودها در نزد خدا مي  جايگاه انسان 
ــه   روش پيــامبر از زمــان مبعــوث شــدن ب
پيامبري تا روزي كه از ميان ما كـوچ كـرد    

ات بنگر و بدان ملتزم باش كه تنها راه نجـ         
  . »هم همين است

از «: دهـــدســـپس ادامـــه مـــي

نحوة اردو زدن و وضعيت     ،  اوضاعتان
و ، دشــمن و آنكــه در كجــا هــستند 

باشند و چه وضـعي دارنـد       چگونه مي 
ــع    ــرا از آن مطل ــويس و م ــرايم بن ب

اوضاع و صحنه را چنان برايم . گردان
توضيح بده كه با خوانـدن آن چنـان         
اطالعي كسب كنم كه گوئي خود در       

  !!»صحنه هستم

ــه   ــراي اميرالمــؤمنين نام ســعد ب
نوشت و در آن از همه چيـز بـرايش          

سعد در نامه صـحنه را چنـان        . گفت
كنـد كـه تقريبـاً      برايش توصيف مـي   

موضع و محل استقرار يكايك سـربازان را        
  . ساختبرايش مشخص مي

سعد بن وهيب، اينكه به تو گفته شده        «

دائي رسول خدا و يار او هستي فريبـت         

ندهــد، و بــدان ميــان خــداي متعــال و 

اطاعـت از او    يك از مخلوقاتش جز     هيچ

در برابر ذات خداي    . نسبتي وجود ندارد  

. متعال، اشراف و غيـر اشـراف برابرنـد        

خدا پروردگار هستي است و موجـودات       

همه بنده و مخلوق اوينـد، و همـه را بـا       

يك ديـد و نظـر مـورد محاسـبه قـرار            

دهد و تنهـا عمـل، موجـب تفـاوت          مي

شود، لذا ها در نزد خدا مي  جايگاه انسان 

وش پيامبر از زمان مبعوث شدن به       به ر 

پيامبري تا روزي كه از ميان ما كوچ كرد     

بنگر و بدان ملتـزم بـاش كـه تنهـا راه        

 .»نجات هم همين است
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، ها با ديدنش براي مقابله با اوايراني. سعد در قادسيه اردو زد
و ، ســابقه بــسيج كردنــداي بــيپاهيان را بــه گونــهمــردم و ســ

» رستم «مشهورترين و نامورترين و بزرگترين فرمانده آنها يعني     
  . فرماندهي سواره نظام را به عهده گرفت

سعد نامة ديگري براي حضرت عمر نوشت و در آن وضعيت      
اميرالمـؤمنين در پاسـخ     . خود و دشـمن را بـرايش توضـيح داد         

 كثـرت و بزرگـي سـپاهي كـه بـه مـصافش       از «: برايش نوشت 
از خدا استعانت طلب كن و بر او توكل . اي در هراس نباش  رفته
و قبل از آغازجنگ افرادي كه صاحب رأي و نظر و قـوي             ،  بنما

تـا  ، و از نظر ايمان محكم و استوارند نزد آنـان بفرسـت   ،  هستند
روز ضمناً هر ، آنان را به ايمان به خدا و دين اسالم دعوت كنند        

دهـد بـرايم بنـويس و مـرا مطلـع           از آنچه كه در آنجا روي مي      

  . »گردان
» اسـباط  «در» رسـتم «: نويسد كه سعد به اميرالمؤمنين مي   

او اسب و فيل زيادي به همراه دارد و به طـرف            . اردو زده است  
  . »ما در حركت است

اطمينـان و  ، حضرت عمر در پاسخ مطالبي كه موجب اعتماد   
  . ايش نوشتآرامش او شود بر

دانست كه حضرت عمر در مدينه تنها نيـست       سعد خوب مي  
بلكـه او در  ، نمايدكند و دستور صادر نمي    و به تنهائي حكم نمي    

كارهاي مهم با مسلمانان و بزرگان صحابة رسـول خـدا كـه در      
سعد در اين اوضاع حـاكم بـر        . كندمشورت مي ،  كنارش هستند 

مخصوصاً وقتي كـه  ، ورخواست از بركت و منفعت شنمي،  جبهه
آن مرد بزرگي كه مسائلي به او       » عمر «فردي همچون حضرت  

  . خود را محروم سازد، در رأس آن است، شودالهام مي
***  

او تنـي چنـد از      . گيردسعد توصية حضرت عمر را به كار مي       
   فرمانـده ايرانيـان    » رسـتم  «ياران و همراهان خـود را بـه نـزد         

يمان آوردن به خداي متعال و گرويدن بـه  فرستد تا او را به ا مي
  . اسالم دعوت كنند

روند و گفتگوئي ميان آنها و رستم آغاز افراد به نزد رستم مي
و در نهايت يكي از فرسـتادگان  ، كشدشود و به درازا هم مي    مي

خداي متعال ما را «: رساند كهسعد سخنان را چنين به پايان مي  
هــايي شــويم كــه او اراده برگزيــده تــا موجــب هــدايت انــسان

پرسـتي  و آنهـا را از بـت  ، كـرده را هدايتـشان  
رهانيــده و بــه ســوي عبــادت خــداي يگانــه 

ــويم ــون ش ــا  ، رهنم ــگ دني و از محــدودة تن
برهانيم و آنها را با دنيـاي وسـيع و گـستردة            

و از جور و سـتم حاكمـان     ،  آخرت آشنا سازيم  
لـذا هـر    ،  برهانيم و با عدل اسالم آشنا سازيم      

ما هم با آغـوش بـاز   ، ين را از ما بپذيردكس ا 
ــا او منــصرف      پــذيراي او شــده و از جنــگ ب

و هر كس هم كه قصد جنگ با ما         ،  شويممي
ما هم تا محقـق شـدن وعـدة    ،  را داشته باشد  

  . »خدا به جنگ با او خواهيم پرداخت
ــيد    ــب پرس ــن مطال ــدة اي ــتم از گوين   رس

اي كه خدا به شما داده چيست؟ شخص        وعده
سـهم شـهداء بهـشت و       «: حابي پاسخ داد  ص

  . »ها پيروزيسهم زنده
هيئت مذاكره كننده به نزد سـعد فرمانـده         
خود بازگشتند تا او را از مذاكرات با خبر سازند 

  . و به او بگويند كه جنگ حتمي است
در اين وقـت چـشمان سـعد پـر از اشـك       

او آرزو داشت كه اي كاش جنگ براي       . شدند

افتاد يـا مـدتي قبـل روي        مدتي به تأخير مي   
زيرا در آن روز بيماريش شدت يافتـه        ،  دادمي
هاي بدنش چنـان افـزايش يافتـه        و دمل ،  بود

بودند كه حتي امكان نشـستن عـادي را از او           
چه رسد به اينكه بتوانـد بـر اسـب    ، گرفته بود 

نشيند و در ميدان جنگي كه در آستانة وقـوع          
  !!بود به تاخت و تاز بپردازد

يا ،  دادگ قبل از بيماريش روي مي     اگر جن 

   ، يافـت افتـاد تـا شـفا مـي       اينكه به عقب مـي    
ولي ،  دادترديد او امتحان بزرگ خود را مي      بي

اما پيامبر صـلي اهللا  ، اينك وضع او چنان نبود    
يك از  عليه و سلم به آنها آموخته بود كه هيچ        

يعني » اگر «زيرا،  نگويند) اگر (يعني» لو «آنها
و مـؤمن هوشـيار اسـت و از     ،  وانيعجز و نـات   
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رو شير بيشه از جاي بـر       از اين . بهره نيست انديشي بي تفكر و چاره  
  : خاست و سپاه را مخاطب قرار داد و چنين گفت

    أَنَّأَنَّأَنَّأَنَّ        الذِّْكِرالذِّْكِرالذِّْكِرالذِّْكِر        َبعْدَِبعْدَِبعْدَِبعْدِ        مِنمِنمِنمِن        الزَّبُوِرالزَّبُوِرالزَّبُوِرالزَّبُوِر        فِيفِيفِيفِي        َكَتْبنَاَكَتْبنَاَكَتْبنَاَكَتْبنَا        وََلقَدْوََلقَدْوََلقَدْوََلقَدْ        * * * *             الرَِّحيمِالرَِّحيمِالرَِّحيمِالرَِّحيمِ        الرَّحْمنِالرَّحْمنِالرَّحْمنِالرَّحْمنِ    اهللاِاهللاِاهللاِاهللاِ     ِبْسمِ ِبْسمِ ِبْسمِ ِبْسمِ����
  . ����1        الصَّاِلُحونَالصَّاِلُحونَالصَّاِلُحونَالصَّاِلُحونَ    َبادِيََبادِيََبادِيََبادِيَِععِِعِع    َيِرُثَهاَيِرُثَهاَيِرُثَهاَيِرُثَها    اْلَأْرضَاْلَأْرضَاْلَأْرضَاْلَأْرضَ

امام قوم شد و نمـاز  ،  او بعد از تالوت اين آيه و ايراد سخنانش 
رو به سپاه كرد و چهـار بـار      سپس  ،  ظهر را به جماعت بجاي آورد     

تكبير گفت و سپاه نيز به همراه او اهللا اكبر سر دادند و طنـين اهللا                
 اسـت و بـه   آنگاه دستهايش كه گـوئي تيـري    . اكبر در فضا پيچيد   

بـا  : شود دراز كرد و با صـداي بلنـد گفـت          سوي دشمن پرتاب مي   
  . توكل بر خدا و بركت او به دشمن يورش بريد و جنگ را آغازكنيد

اي كه در سعد با تحمل رنج و مشقت زياد خود را به بالكن خانه
. آن منزل كرده و آنجا را مركز فرماندهي خود قرار داده بود رسـاند     

اش به حالت درازكش خوابيـد و بالـشي را زيـر سـينه            او در بالكن    
محلــي كــه او در آن جــاي گرفــت چنــان بــود كــه بــا  . گذاشــت

ها امكان داشت كشته شود يا زنده كوچكترين حمله از طرف ايراني
ترين ترس و هراسـي از  اما با اين حال او كم، به دست دشمن افتد   

  . اين بابت به دل راه نداد
امـا او  ، آمـد ه بودند و از آنهـا خـون مـي   هايش سر باز كرد دمل

با ،  داداز محلش كه در بالكن بود اهللا اكبر سر مي         . داداهميتي نمي 

داد و دستورهايش را اعالم صداي بلند افرادش را مخاطب قرار مي 
مغيره ،  هاي نفوذ ميسره را ببنديد    راه. به سمت ميمنه رويد   : كردمي

، اشعث حمله كن، ان بزننعم، جرير پشت دشمن، مواظب جلو باش
  !! ...اي ياران محمد جلو رويد ... قعقاع تو و

قـدرت و اميـدواريش از هـر        ،  عـزم ،  صداهاي سرشـار از نيـرو     
سربازان ايراني گيج و مات و مبهـوت  .  سپاهي ساخته بود ،سربازي

افتادند و به همراه آنان بت شده و يكي پس از ديگري بر زمين مي   
  !!افتادميپرستي نيز بر زمين آتش

ترين و بهترين ها وقتي كشته شدن بزرگسپاه سرگردان ايراني  
نشيني كردند و سپاه اسالم نيز آنـان را   عقب،  فرمانده خود را ديدند   
و در راه خود شهرهاي مهـم آنـان را يكـي       ،  تا نهاوند دنبال كردند   

                                                
ايم كـه   نوشته) انبياء پيشين(ما عالوه بر قرآن، در تمام كتب        . به نام خداوند بخشنده مهربان     «-1

  ) 105انبياء/ (» زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد گمان بي

ــد و وارد    ــصرف كردن ــري ت ــس از ديگ  پ
شدند و تاج و تخت كسري را بـه   » مدائن«
  . ير كشيدندز

***  

در جنــگ مــدائن ســعد امتحــان بــس  
جنـگ مـدائن تقريبـاً دو       . عظيمي پس داد  

در ايـن دو  . سال بعد از قادسيه اتفاق افتـاد   
سال مدام ميـان سـپاه اسـالم و نيروهـاي       
. دشمن درگيري و زد و خورد وجود داشـت     

ها همچنـان ادامـه داشـت تـا       اين درگيري 
 گـرد   اينكه همة نيروهاي ايران در مـدائن      

آمدند و خود را آمادة جنگ سرنوشت سـاز         

  . كردند
متوجه شد كه زمـان بـه نفـع         » سعد «

لــذا خواســت ايــن ، روددشـمن پــيش مــي 
اما دجلـه را ميـان    . فرصت را از آنان بگيرد    

ضمناً دشـمن در آن     . ديدخود و دشمن مي   
وقـت  ،  طرف رودخانه اردو زده و زمان هم      

 آن پر آبي و طغيـان دجلـه بـود و عبـور از           
ــساب    ــه ح ــشي ب ــشكل و خودك ــسيار م     ب

توانست با اين اوضاع او چگونه مي     . آمدمي
به دشمن حملـه كنـد و فرصـت تجمـع و            

  . تجديد قوا را از آنان بگيرد
كياست و پايداري   » سعد «اينجا بود كه  

خود را نشان داد و نـشان داد وصـفي كـه            
: عبدالرحمن بـن عـوف از او كـرد و گفـت           

درست بـوده   » شير دارد  يهپنجه در پنج  «
  !!است

در هنگام خطر   » سعد «ايمان و تصميم  
او با مواجه شدن بـا      ،  دهدخود را نشان مي   

كارهاي بزرگ و عظيم از هر غير ممكنـي         
  . سازدممكن مي

از نيروهــايش خواســت تــا از » ســعد «
او براي اين كار ابتدا از آنها . دجله عبوركنند
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طريق آنها از رودخانه عبـور      هائي كه بشود از     خواست تا گذرگاه  
سپاه با تالشي كه كردند توانـستند مـسيري بـراي           . كنند بيابند 

زيـرا  ،  اما عبور خطرات زيادي داشت    . عبور از رودخانه پيدا كنند    
سپاه عظيم و بسيار مجهز دشمن در آن طرف رودخانـه سـنگر             

پـيش از آنكـه سـپاه    . گرفته و منتظر عبور نيروهاي اسالم بـود      
لذا . متوجه اين موضوع شد   » سعد «ودخانه را آغاز كند   عبور از ر  

او . به فكر افتادكه ابتدا درآن طرف رودخانه محلي امن پيدا كند       
و بـه   » گـردان وحـشت    «يكي به نـام   ،  براي اين كار دو گردان    

گردان ساكت و  «و ديگري به نام   » عاصم بن عمرو   «فرماندهي
  .  و مجهز كردآماده، »قعقاع بن عمرو «و به فرماندهي» آرام

اين دو گردان ماموريت داشتند با به خطر انداختن جان خود           
دو . و براي سپاه محل امني آماده سازند، به آن طرف دجله روند  

گردان مأموريت خود را با مهارت و از جان گذشتگي كامـل بـه          
  . انجام رساندند

اين نقشة سعد در آن روز چنان موفقيتي براي سـپاه اسـالم         
بلكـه خـود    ،  كه نه تنها مؤرخان را شگفت زده كـرد        كسب كرد   

سلمان . را نيز شگفت زده كرد» سلمان فارسي «سعد و دوستش
خـداي ايـن ديـن    «: گفـت ، كه از اين موفقيت به وجد آمده بود  

. جديد درياها را به مانند زمين براي پيروانش مسخركرده اسـت          
ي در همان حال، سوگند به كسي كه جان سلمان در دست اوست

گروهي ديگر از آن سو از آن بيـرون  ، زنندكه گروهي به آب مي 
اي از مسلمانان به دجلـه  چنين هم شد همينكه دسته . »روندمي
بدون مواجه شدن با مشكلي و بدون اينكه حتي يـك           ،  زدندمي

  . رفتندسرباز از دست رود از طرف ديگر آن بيرون مي
***  

او ،  سـعد سـپرد  از روزي كه حضرت عمر واليت عراق را به        
ــاه   ــه پرداخــت و شــهرها و اردوگ ــاد كــردن منطق ــه آب ــا و ب   ه

او . هاي زيادي در آن ساخت كه كوفه يكي از آنها بود        ساختمان

هـاي اسـالم را در سـرزمين عـراق محكـم            با ايجاد كوفه پايـه    
  . ساخت و آن را گسترش داد

. روزي مردم كوفه در نزد اميرالمؤمنين از سعد شكايت كردند
آنـان  . رد و سركشي بر طبع و سرشت مردم كوفه غالـب بـود   تم

آنها به اميرالمؤمنين . آوري در مورد سعد كرده بودندادعاي خنده 
  !!»خواندسعد خوب نماز نمي«: گفته بودندكه

سعد بـا   . حضرت عمر او را به مدينه خواند      
ناراحتي درخواست حضرت عمر را پاسخ داد و      

 عمـر ادعـاي     حضرت. فوراً به مدينه بازگشت   
ــرد و از او    ــازگو ك ــرايش ب ــه را ب ــردم كوف م

  . خواست تا توضيح دهد
اي كـرد و    سعد با شنيدن اين ادعـا خنـده       

بخدا سوگند كه من بـه ماننـد پيـامبر        «: گفت
به اين ترتيب كـه دو ركعـت        . خواندمنماز مي 

خوانـدم و دو ركعـت      اول را كمي طوالني مي    
  . »كردمبعدي را كوتاه مي

حضرت عمر از او خواست تا بـه   مدتي بعد   
اي كرد و در پاسـخ      سعد خنده . كوفه باز گردد  

خـواهي بـه ميـان      از مـن مـي    «: به او گفـت   
-كنند خـوب نمـاز نمـي      مردماني كه ادعا مي   

او مانـدن در مدينـه را بـه        ! ؟»خوانم باز گردم  
  . رفتن به كوفه ترجيح داد

وقتي حضرت عمر مورد حملة فيروز قـرار        
اصحاب پيـامبر شـش نفـر را        از ميان   ،  گرفت

برگزيد تا مـردم از ميـان آنهـا يكـي را بـراي        
مـن بـراي    : او گفـت  . خالفت انتخـاب كننـد    

خالفت از ميان ياران پيامبر شش نفري را كه   
پيامبر در هنگـام رحلـت از آنهـا راضـي بـود             

يكي از اين شش نفر سعد بن ابـي        . امبرگزيده
  . وقاص بود

 كـه   حضرت عمر در آخرين لحظات عمـر      
وصيت خود را به اطرافيـان و دوسـتان بيـان           

اگـر  «: گفـت ، كـرد كرد و با آنها وداع مـي      مي
سعد خليفه شد كه چـه بهتـر و اگـر شـخص             

در ادارة امـور    ،  ديگري به خالفت انتخاب شد    
  . »از سعد كمك گيرد

***  
در قيد حيات بـود     . سعد عمر طوالني كرد   

كه مصيبت و فتنـة بـزرگ بـراي مـسلمانان           
و سعي  ،  او خود را از آن كنار كشيد      . دپيش آم 
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و از فرزندانش خواست كسي چيزي از اخبـار       ،  كرد گرفتارش نشود  
  . آن را برايش بازگو نكند

اش هاشم پسر عتبه پسر بـن ابـي وقـاص بـه      زاده روزي برادر 
عمو صد هزار شمشير    : عتبه به او گفت   . همراه مردم به نزدش آمد    

. داننـد ه تو را شايستة خالفـت مـي     با تو و در كنار تو هستند و هم        
گوئي فقط از صد هزار شمشيري كه مي«: سعد در جواب به اوگفت

كمتـرين  ، خـواهم كـه هرگـاه يكـي را بـا آن زدم     يك شمشير مي  
  !»و اگركافري را با آن زدم او را از پاي درآورد، آسيبي به او نرساند

د اش منظور سـعد را درك كـرد و او را بـه حـال خـو                برادرزاده
  . گذاشت

، وقتي معاويه به قدرت رسيد و حاكميت خود را مستحكم كـرد    
؟ در »جنگـي چرا با ما نيستي و در كنـار مـا نمـي          «: از سعد پرسيد  

من به طوفان تاريـك و سـياهي برخـورد          «: پاسخ سعد به او گفت    
  . »و شترم را خواباندم تا طوفان رفت، كردم و اخ اخ گفتم

بلكـه خـداي    ،  وجود ندارد ... اخ. ..خا معاويه گفت در كتاب خدا    
  : فرمايدمتعال مي

    فَأَصْلِحُوافَأَصْلِحُوافَأَصْلِحُوافَأَصْلِحُوا        اْقَتَتُلوااْقَتَتُلوااْقَتَتُلوااْقَتَتُلوا    اْلُمْؤِمِنينَاْلُمْؤِمِنينَاْلُمْؤِمِنينَاْلُمْؤِمِنينَ    ِمنَِمنَِمنَِمنَ    َطاِئَفَتانَِطاِئَفَتانَِطاِئَفَتانَِطاِئَفَتانِ    َوإِنَوإِنَوإِنَوإِن����
    الَّتِيالَّتِيالَّتِيالَّتِي        َفقَاتِلُواَفقَاتِلُواَفقَاتِلُواَفقَاتِلُوا        الْأُْخرَىالْأُْخرَىالْأُْخرَىالْأُْخرَى        عَلَىعَلَىعَلَىعَلَى        إِْحدَاهُمَاإِْحدَاهُمَاإِْحدَاهُمَاإِْحدَاهُمَا    َبَغتَْبَغتَْبَغتَْبَغتْ    َفإِنَفإِنَفإِنَفإِن    َبْيَنُهَماَبْيَنُهَماَبْيَنُهَماَبْيَنُهَما

 ).9حجـرات   ( ����... ... ... ... اللَّـهِ اللَّـهِ اللَّـهِ اللَّـهِ     َأْمـِر َأْمـِر َأْمـِر َأْمـِر     إَِلـى إَِلـى إَِلـى إَِلـى     َتِفيءََتِفيءََتِفيءََتِفيءَ    َحتَّىَحتَّىَحتَّىَحتَّى    َتْبِغيَتْبِغيَتْبِغيَتْبِغي

و گروه از مؤمنان با هـم بـه جنـگ      هرگاه د «
. قـرار سـازيد    آنان صلح بر   ، در ميان  پرداختند

اگر يكي از آنان در حق ديگري سـتم كنـد و       
كند  اي كه ستم مي     با آن دسته  ،  )و صلح را پذيرا نشود     (تعدي ورزد 

ورزد بجنگيد تا زماني كه به سـوي اطاعـت از فرمـان         و تعدي مي  
شمانه با گـروه بـاغي   . »شود يرا ميگردد و حكم او را پذ    مي خدا بر 

و نه در كنـار گـروه   ، بودي و بر عليه گروه عادل وارد كارزار شدي       
  . »عادل قرار گرفتي و به كارزار بر عليه گروه باغي اقدام نمودي

من هرگز با مردي ـ كه منظورش حـضرت   «:  سعد به او گفت
هـارون  تو براي مـن بـه منزلـة    : علي بود ـ كه پيامبر به او فرمود 

، »براي موسي هستي جز اينكه بعد از من پيـامبري نخواهـد آمـد             
  . نخواهم جنگيد

***  

در يكي از روزهاي سال پنجاه و چهـار         
، ر سعد از هشتاد گذشته بود مكه ع ،  هجري

خود ،  اش كه در محلة عقيق بود     او در خانه  
پسرش . كردرا آمادة ديدار با خداي خود مي

مان چنين بـازگو  لحظات آخر عمر او را براي    
  : كندمي

او در  . در آغـوش داشـتم    را  سر پدرم    «
حـال او را كـه ديـدم    . حال جان دادن بـود  

فرزندم چيزي تـو    : او به من گفت   . گريستم
كني؟ فرزنـدم   را ناراحت كرده كه گريه مي     

مطمئن باش كـه هرگـز خـدا مـرا عـذاب            
مـــن از جملـــة بهـــشتيان . نخواهـــد داد

  !...!»هستم
بت و اســتحكام حتــي مــرگ بــه صــال

 �پيـامبر   . كرداي وارد نمي  ايمانش خدشه 
او  بهــشت را بــه يهمــژد

ــود ــه ، داده بـ ــعد بـ و سـ
صـــداقت پيـــامبر عليـــه 

 و الــسالم ايمــان ةالــصال

او . محكم و كامل داشـت    
كـه ايـن مـژده را شـنيده     

ديگر چرا بترسد؟ اين    ،  بود
است كه با اطمينان كامل     

ذاب هرگز خدا مرا ع«: گويدبه فرزندش مي  
  . »باشمو من از بهشتيان مي، نخواهد داد

تـرين  زيباترين و با عظمـت    ،  او بهترين 
يادگار دوران جواني خود و دورانـي كـه در          

ايـن يادگـاري او را   . داشت، كنار پيامبر بود  
و قـصد   ،  دادبه دين و به پيامبرش ربط مي      

. داشت با آن به مالقـات پروردگـارش رود        
ت پايان عمـر  به همين منظور در اين لحظا 

اي كــه در گوشــة خانــه رو بــه صــندوقچه
داشت كرد و از پسرش خواست كـه در آن          

جسد آخرين مهاجر بـر دوش مـردان        

مدينه قرار گرفت تا به آرامگاه ابديش       

ــاك و   ــتان پ ــار دوس ــع و در كن در بقي

بزرگوارش كه پيشتر كوچ كـرده و بـه         

ت پروردگار خود شتافته بودنـد، و   مالقا

بدن پر درد و رنجشان در خـاك بقيـع        

آرميده بود، ملحق شود، و چشمانش به      

  .ديدار خدايش شاد گردد

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

 
22222222        

        

را باز كند و فرزندش در صـندوق را بـاز كـرد و جامـة كهنـه و           
او از حاضرين خواسـت  . بيرون آورد،  اي را كه در آن بود     پوسيده

در غـزوة بـدر ايـن    «: او به آنها گفـت   . اين جامه را كفن اوكنند    
و آن را ، بر تن داشتم و با آن به مـصاف دشـمن رفـتم            جامه را   

  !!...»امبراي امروز نگه داشته
در اين روز تنها چيز ارزشمند او همين جامة كهنه و پوسيده            

هاي طوالني گذشته بيـرق او بـه        اي كه در تمام سال    جامه. بود
صداقت ،  آمده و بر وجود و زندگي مردي كه با ايمان         حساب مي 

  .  است سايه انداخته بودو شجاعت زيسته

جسد آخرين مهاجر بر دوش مردان مدينه       
قرار گرفت تا به آرامگاه ابديش در بقيـع و در           
كنار دوستان پاك و بزرگوارش كه پيشتر كوچ 
كرده و بـه مالقـات پروردگـار خـود شـتافته            

و بدن پر درد و رنجشان در خاك بقيع         ،  بودند
يـدار  و چشمانش به د،  ملحق شود ،  آرميده بود 

  .خدايش شاد گردد

   
***  
  

  

  !!خداحافظ سعد

  ي هكنند خداحافظ قهرمان قادسيه و فاتح مدائن و خاموش

  .هاي ايران براي هميشهآتش عبادتگاه
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