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 اش نهفته بود هاي كهنه عظمتي كه در زير لباس

 فكـرو ايـم، نشـنيده را نـام اين ما بيشتر گمانبي اما ما،ي همه نگويم اگر

 عامرنسعيدب كه كنيم مي سؤال خود از برسد گوشمان به نام اين وقتي كنم مي

 كيست؟

 او ترديـد بـي اما باشد،نمي آشنا ما براي صحابه بزرگان مانند به او نام اگر

 است. بوده�پيامبري صحابه بزرگان از يكي
 ترديـد بـي اما باشد، مي ناشناختهو ناپيدا صحابه ميان در تقريباً اينكه با او

 است! بوده بزرگ پرهيزگارانو متّقيان از يكي
 بيعت پيامبر با كه هم زماني آورد، ايمان خيبر فتح از پيش اندكي»سعيد«

 كـرد، اسالم وقف را خود زندگي تمام حقيقتدرو كرد بيعت وجود تمام با كرد

 نمود. شركتها جنگي همهدرو بود پيامبر همراهها صحنه تمامدرو
 را پرهيزگـاري تواضـع، زهد، اطاعت، مانند نيك فضايلو صفات تمام او

 دوسـتيو بـرادر پاك، بزرگ، انساني او از فضائلو صفات اين است. بوده دارا

 ساخت. واال

 مواظـب خيلي بايد شويم، باخبر او بزرگيو عظمت از بخواهيم كه زماني

 از هـايي گوشـه نتيجـهدرو شـويم او بزرگيو عظمتي شيفته مبادا تا باشيم

 يم.ده دست از را او واالي هاي ويژگيو صفات
 چيـزي او در افتـد،مي»سعيد« به ما چشم صحابه بزرگان ميان در وقتي

 بينيم. مي وادارد انديشهو دقت به را ما كه
و ژوليـده سروروي با را او اندازيم مي بالندهو پويا يگان به نظري ما وقتي

 مشـاهده نمـود، جـدا مسلمان فقير افراد از را او توان نمي كه لباسيو آلود غبار

 كنيم. مي
 چيـز مسـلماً بشناسيم، را حقيقتش ظاهري شكلو لباس از بخواهيم اگر

 خيلـي او بزرگـيو عظمـتو اصـالت زيرا دانست، نخواهيم او از توجهي قابل

 شناخت. را او زندگيش وضعياو ظاهر از بشود كه است آن از واالترو باالتر

و بود، ساده بسيار ظاهر نظر از او
و سـاده نيـز داشـتنت بر كه لباسي
 هـيچ امـا بـود، فرسوده حتيو كهنه

و حقيقتي دهندهنشان اينها از كدام
 نبودنـد. مـرد ايـن واقعـي شخصيت

ــت ــيو عظم ــن بزرگ ــان اي  در انس

اوو بود نهفته ساده ظاهر اين ماوراي
 در نهفتـه مرواريـدي مانند به درست

 بود. صدف
*** 

 عمـربن اميرالمؤمنين كه زماني

 شـام امـارت از را عاويـهم،�خطاب

 كــردن پيــدا دنبــال بــه كــرد، عــزل

 خـود پيرامون افراد،او براي جانشيني

 داد. قرار بررسي مورد دقت به را
ــرت روش ــر حض ــراي�عم  ب

 معـاونينو واليـانو اميـران انتخاب

 كـار ايـن در او بود. دقيق خيلي خود،

 خــرج بــه خاصــي وســواسو دقــت

اوازيـر كـرد، مي حذر خيليو داد مي
 يـك كه را خطايي هر كه داشت باور

 اسـالم جهانينقطه اقصي در والي

 آن خاطر به نفر دو فقط شود، مرتكب

 گيرنـد: مـي قرار بازخواست مورد خطا

�
زندگي صحابه:
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 است. شده مرتكب را خطا كه والي بعد عمر اول
 بود جانبه همهو دقيق بسيار واليان انتخابو افراد بندي تقسيم در او معيار

.كردمي عمل خاص تيزبينيورتبصيباو
 آنجـا سـاكنان آنكـه از قبـل هـا قرنو بود، بزرگي شهر زمان آن در شام

 بـه دسـت زمـان آن رقيبو بزرگ هايتمدن ميان در مدام بپذيرند، را اسالم

و خيـز حاصل سرزمينيو تجارتي مهمو بزرگ مركز چنينهمو شد، مي دست
 سـرزميني هميشـه ويژگي، دو اين خاطربهالذ بود، متنوع هاينعمت از سرشار

 كـه كسـي فقـط عمر حضرت نظرازو است، بودهاي اغواگرانهو انگيزوسوسه

 جـاآنرد حكومـتگيشايست باشد، قديسو پاكو،2اواب،1قانت عابد، زاهد،

.دارد را
 فرمـود: بلنـد صـداي با تحقيقو انديشيدن مدتيازپس�عمر حضرت

 بخوانيد. اينجا به را عامر بن سعيد يافتم را معاويه جانشين
 حمـص واليت هم اميرالمؤمنينو آمد اميرالمؤمنين نزد به عامر بن سعيد

 گرفتـار مـرا اميرالمؤمنيناي« گفت:و آورد عذر سعيد اما داد، پيشنهاد او به را

.»مكن آشوبو فتنه
 شـما.پـذيرم نمي را تو عذر هرگز سوگند خدابه« فرمود:�عمر حضرت

؟»گذاريد مي تنهاو كنيد مي رها مراو ايد سپرده من به را خالفتو امانت
 پيشـنهادو شـد قانع زود هم سعيدو كرد را خود اثر زود خيلي كلمات اين

 پذيرفت.را�عمر حضرت

 مـردم كـه نيسـت عادالنـه بـود، درسـت كامالً عمر حضرت سخن آري،

 گذارند، تنهارااوو كشند كنار خود آنگاه ارندسپب او به را اموري ادارهو خالفت

 صـورت ايـن در زننـد، سرباز مسئوليت اداي از عامر سعيدبن امثال افرادي اگر

ي اداره در را عمـر كسـي چه افرادي چنين رفتن كنار با زيرا عمر، حال به واي
 دهد؟ ياري آن تبعات پذيرفتنو امور

 آمـاده محـل بـه رفـتن براي را خود حمص واليت پذيرفتن از پس سعيد

 راهـي بـود كـرده عروسـي هـم تازه كه زيبايشو جوان زن همراه به او كرد.

 داد. او به پول مقداري سفر تدارك براي هم عمر حضرت شد. حمص
 عنـوان بـه همسـرش شـد، مستقر آنجادرو رسيد حمص به وقتي سعيد

 بـهي اوليـه زهاينيا تأمين براي عمر حضرت كه پوليازو اوست همسر اينكه

 مناسـب لبـاس پول آن از تا خواست سعيد از دانست، مي حق ذي بود، داده آنها

و فروتن است..1 در برابر خدا ذليل و و فرمانبردار  مطيع
 بسيار توبه كننده..2

ي اثاثيــهو جديـدش مقــامو جايگـاه
 را پـوليبقيـهو كند تهيه نياز مورد

 كند. اندازپس
 بـراي گفـت: همسرش به سعيد

 ما دارم. سراغ بهتري راه من پول اين

 كـار كـه هسـتيم سرزميني در اينك

 سـودو اسـت رونق پر آن در ارتتج

 كسـي بـه را پول اين دارد، هم خوبي

ازو كنـد تجـارت آن بـا او تـا بدهيم
ــه كــه ســودي ــم مــي دســت ب  آوري

 كنيم. بيشتر را خودي سرمايه
 كـار اگـر خوب گفت: همسرش

 كرد؟ ضررو نگرفت شخص آن
 سـرمايه اينكه براي گفت: سعيد

،بماند محفوظو نرود بين از ما سودو
 گيريم! مي تضمين او از

 چيـزي چنـين گفـت: همسرش

 است. خوب بسيار
ايانـدازهتاو رفت بازار به سعيد
اويســاده زنـدگي بــا كـه نيازهـايي

و خريـداري، باشـد سازگارو مناسب
 مستمندانو فقرا ميان را پوليبقيه

 كرد. تقسيم
 سـعيد زن مـدتي گذشت از پس

و كـرد سؤالي سودشو پول مورد در
 كـار كـه گفـت او بـه پاسخ در سعيد

 اند. كرده خوبي سودو گرفته
 سـودو پـول سراغ گاهيگاه زن

هماوو گرفت،مي همسرش از را آن
 داد. مي او به را پاسخ همان

 را سـؤال همين سعيد زن روزي

 از كه سعيد بستگان از يكي حضور در

 ســعيد از داشــت خبــر پــول مــاجراي
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 بـاو انـداخت، ترديـدو شـك در را زن مردي خنده كرد.اي خنده مرد، پرسيد.

 گفـت سعيد همسر به مرد كند. بازگو برايش را حقيقت تا خواست مرد از اصرار

 است. داده نيازمندانو فقرا به را پولي همهي مانده روز همان سعيد كه:
 اسـت نتوانسته اينكهازو افتاد، گريه به كلمات اين شنيدن با سعيد همسر

 نمايـد، انـداز پـس را آن از مقـداري يـاو كنـد تهيه را خود نيازهاي پول آن از

 خورد. مي حسرتو بود ناراحت
 دو را زيبـائيشو شـد مـي سرازير چشمانش از اشك كه زنشبه»سعيد«

و گيـرد قـرار اوضـاع تـأثير تحـت آنكه از قبلو كرد، نگاهي بود كرده چندان
و كـرده ترك را دنيا او از قبل كه دوستانشو بهشت دهد، دست از را اختيارش

 گفت:و كرد مجسم ذهنش در را بودند گرفته جاي آنجا در
 هـم مـنو اند، شتافته تعالي حق ديدار به من از قبل كه داشتم دوستانيمن«

 پـيش در آنهـا كـه روشيو راه از نيستم حاضر لذا شوم، ملحق آنان به دارم دوست

 »!!شود من آن از هست آن در كه آنچهو دنيا تمامگرا حتي شوم منحرف گرفتند
 بـا بخواهـدو كند استفاده زيبائيشي حربه از زن آنكه از قبل او همچنين

 خطـاب مورد را زنشو خود مستقيم غير طور به دهد، قرار تأثير تحت را او آن

 گفت:و داد قرار
 اگـر كـه دارند وجود زيبارويي زنانو حور چنان بهشت در دانيمي سعيد«

و خورشـيد كه كند مي نور پر چنان را زمين تمام پاگذارند، زمين به آنها از يكي
 كنم نظر صرف خود زن از آنها بخاطر اگرو نمايند، مي فروغ كم برابرش در ماه

 »!!كنم پوشي چشم آنها از زنم خاطر به كه باشد مي آن از بهتر خيلي
 همـان بـهو نمـود آغـاز خوشروييو باخندهو آرامي به را خود سخنان او

 رساند. پايان به هم صورت
 او، بـراي راه بهتـرين كه دريافت بود كرده اختيار كه سكوتي با همسرش

 باشد. مي تقواو زهد راه گرفتن پيشو شوهر با شدن همراه
***

 از را سبقت گويو بودند شهره گري ياغيو تمرددر»كوفه« مردم كه آنجا از

 بـا آنجـا مـردم مخالفـتو تمرد خاطربههم»حمص« شهر بودند، گرفتهجا همه

 است. بوده مشهور دومي كوفه به كوفه، مردم با كارشان اين شباهتو واليان
 گـرفتن پـيشو واليـان بـا مخالفت به حمص مردم ولعو حرص وجود با

 نـرم سعيد صالحشي بنده به نسبت را آنان دل متعال خداي گري، ياغي روش

 كردند. مي اطاعتاوازو داشتند مي دوست را او لذا كرد، مسخرو

».دارند دوست را تو شام مردم« گفت: او به عمر حضرت روزي

 ايـن خـاطربه« داد: پاسخ سعيد

 بـاو كـنم مي كمكشان من كه است

».نمايم مي همدردي آنها
 هر سعيد به حمص مردم محبت

 ينكـها بـراي امـا باشد، زياد هم چند

 همچنـان»حمـص« كـه كنند ثابت

 اسـت، عراق»يكوفه« بزرگ رقيب

و گاليـه تـا نشد آن مانع محبت اين
 ننمايند!! ابراز او از را خود شكايت

�خطـاب عمربن اميرالمؤمنين

 رفـت.»حمـص« بـه سركشي براي

 او بــا ديــدارو اســتقبال بــراي مــردم

 آنهـااز عمـر حضـرت كردنـد. تجمع

 بينيد؟ مي ونهچگ را سعيد پرسيد:
و گاليه او از حاضرين از گروهي

و شـكايت ايـن البتـه كردند. شكايت
ــه ــي گالي ــارك خيل ــود، مب ــرا ب  زي

 عظمـت از انگيزي شگفت هاي گوشه

و هويـدا را بزرگـوار مرد اينيبزرگو
 گرداند. نمايان

 خواست شاكيان از عمر حضرت

 را خـود هـاي شـكايت يكـي يكي تا

 كنند. بازگو
 ما گفت:و برخاست آنها از يكي

 داريم: او از شكايت مورد چهار
و نشـود روشن كامالً هواتا«-

 بيـرون خانـه از نيايـد بـاال خورشيد،

».آيد نمي
 كسـيي خواستهبهشبدر«-

».دهد نمي پاسخ
 خـارج خانه از روز دو ماهدر«-

ــود نمــي ــيچو ش ــا از كــس ه  را او م

».بيند نمي
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 بـر كنترليو آن در اختياري گونه هيچ او كه است چيزي هم چهارمي«-

 هـوش از گـاهي گـاه كـه اسـت ايـن كند مي نگرانو ناراحتراماو ندارد آن

».رود مي
 گفت:و كرد نجوايي خود خدايباو ماند ساكت مدتي عمر حضرت

 او مـورد در مـرا نظـرو دانم،مي تو خوب بندگان از را سعيد من خداوندا«

 كند. دفاع خودش از تا خواست را سعيد سپس».بگردان تاييد
 ناخشـنود بسـيار كارهـا ايـن دليل كردن بازگو از اينكه وجودبا« گفت: سعيد

 بـاال خورشـيدو نشـود روشن هوا تا گويند مي اينكه كنم. مي بيان را آنها اما هستم

 لـذا نـدارد، خـادمي همسـرم كه است اين دليلش آيم، نمي بيرون خانه از من نيايد

 وضـو سـپس كنم، مي نانش شد آماده خمير آنكه از بعد كنم. مي خمير را آرد خودم

»آيم. مي بيرون خانه از آن از بعدو آورم مي جا به را ضحي نمازو گيرم مي
 الحمدهللا گفتو كرد پيدا خاصي درخشش شادي از عمر حضرتي چهره

 گويي؟ مي چه دوم موضوع مورد در
 دهـم، نمـي پاسخ كسيبهشبدركهاين« گفت: دوم مورد پاسخ در سعيد

 خـداي بـه را شـبموام داده اختصاص آنان به را روزم من كه است اين دليلش

 چـون كه است اين دليلش آيم،نمي بيرون خانه از روز دو ماه در اينكهو متعال،

درو شـويم، مـي را هـايم لباس خودم ندارم بشويد را هايم لباس كه خادمي من
 تا بمانم خانه در مجبورمشم، بپو را آن تا ندارمهمراريديگ لباس چون ضمن

 آيم. بيرون بعدو كنمتنبهراآنو شود خشك لباسم
 قتل به شاهد من كه است اين دليلش شوم مي بيهوش گاهيگاه اينكه اما

 بودم. مكه مردم توسط انصاري خُبيبِ رسيدن
 بودند، كرده ايجاديعميق هاي زخم او بدن جاي چند در شكنجه با قريش

 محمد داشتي دوست آيا گفتند:اوبهو بستند درختييتنه به را او حال اينباو

 پاسـخاوو بودي؟مي ناراحتي همه اين از دوربهو سالمتوو بودمي تو جاي به

و زن ميـان در خـوشو سـالم كـه نيسـتم راضـي هرگز سوگند بخدا نه، داد:
 يـاو دسـت بـه خاريو باشم مند بهره دنيا هاينعمت تمامازو باشم فرزندانم

 رود. پيامبر پاي
 مشـرك روز آن كـه آورم مي يادبهو آورم، مي ياد به را صحنه اين هرگاه

 بـه بدنم تمام متعال خداي عذاب ترس از نكردم، او به هم كمكي هيچو بودم

 روم. مي حالازو افتد مي لرزه
 حضـرت رسـيد، آخر به بود همراه مانشچش اشك با كه سعيد كلمات اين

 گفـت: بلند صدايباو كند كنترل را خود نتوانست خوشحالي شدتاز�عمر

 سـزد را خـداي ستايشو ثناو حمد«

 تاييـد مـرا نظـر سعيد انتخاب در كه

 آغــوش بــه را سـعيد ســپس،»نمـود

ــيد ــهو كشـ ــراي بوسـ ــاني بـ  پيشـ

 زد. درخشانش
***

 از ســهمي چــه از جماعــت ايــن

 بـه كـه بودنـد شده برخوردار هدايت

 بودند؟ رسيده مقامي چنين
 اين كه بود معلمي چگونه پيامبر

 داده پــرورش چنــين ايــن را جماعــت

 بود؟
 سـوي از شده نازل كتاب قرآن،

 باشد مي نوري چه داراي متعال خداي

 نفـوذ هـا انسان درون به گونه اين كه

و متغير گونه اينراها انسانو كندمي
 سازد؟ميولمتح

ي مدرســــه چگونــــه اســــالم
 كه استايدهنده آموزشو بخش الهام

ــه ايــن را خــود شــاگردان ــرورش گون  پ

 دهد؟ مي
 تعـداد توانـد مـي زمين مگر آيا اما

 خـود در را هـا انسان گونه اين از زيادي

 افتد، اتفاق چيزي چنين اگر دهد؟ جاي

 بـود، نخواهـد زمين ديگر زمين مسلماً

ي وعـده متعال خدايهك بهشتي بلكه
 شد. مي داده،ها انسان به را آن

 بهشت زمان هنوز كه آنجااز اما

 ايـن از هـايي انسان لذا است، نرسيده

 زمين اينبرو آيند مي دنيا به كه نوع

و كـم هميشـه پردازنـد مي زندگي به
-بـيو باشند، مي نادرو شمار انگشت
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 ست.ها انسان اين از يكي»عامر سعيدبن« ترديد
 بود، زندگيش نياز از بيشو زياد گرفت مي كارش ازاي در سعيد كه مزدي

 كـرد، مـي تـأمينرااش خانوادهو خود زندگي نياز كه مقداري پول اين از او اما

 كرد. مي تقسيم مستمندانو فقرا ميان را بقيهو داشت برمي

 فقرا ميانيگير مي كارت قبال در كه پولي اضافه چرا« گفتند: او به روزي

و فرزنـدو زن خـرج را آن كـه نيسـت بهتـر آيـا كنـي، مي تقسيم مستندانو
».كني نزديكت وابستگان

 نزديكـانو دامادو فرزندو زن خرج را پول اين من نه،« گفت: پاسخ در او

 بـا را نزديكـانم رضـاي نيسـتم حاضـر هرگـز كه خدا به سوگند كنم. نمي خود

».كنم عوض خدا رضاي
 سـخت فرزنـدتوزنو خـود بـه حد اينتا«كهشد مي گفتهاوبهاباره

 هميشه گفته اين به پاسخدراوو،»ببراي بهره نيز زندگي هاي خوشي از نگير،

 كه: داد مي را جواب اين
 بـراي را مـردم قيامـت در عزوجـل خـداي كـه شنيدم پيامبر از كه روزياز«

 عبـور صـحنه از كبـوتران سرعتبانمستمنداو فقيرانو كند مي جمع حسابرسي

 منتظـر بازخواسـتو سـؤال براي كه شود مي گفته آنها به هنگام ايندرو كنند مي

 پـس سـؤال خـاطرش بـه تـا ايم نداشته چيزي ما كه دارند: مي اعالم آنهاو بمانيد،

 بهشـت وارد همـه از قبـلو گوينـد، مـي راست فرمايند: مي متعال خداوندو دهيم،

».نمانم عقب سابقونازو كنم زندگي چنان گرفتم تصميم شوند، مي
***

 سـيرتيو پاك قلبيباو سفيد،ايكارنامه با سعيد هجري، بيستم سال در

 شتافت. خود خداي ديدار به درخشان
 خـود خـداي ديـدار بـه او از پـيش كه سابقون به پيوستن براي او اشتياق

 خود جان كردن قرباني با حتي بودند بسته پيمانو عهد آنانباو بودند، شتافته

 كشيد. درازا به دهد، ادامه را آنان راهو نشود منحرف آنان راه از

ــه ــتن بل ــه او پيوس ــم ب  واال معل

ــه عابــدشو پــاك ودوســتان  درازا ب

 كشيد.
 اطمينــانو شــادي بــا امــروز او

 بــاري بــاو خيــال آســودگيو خــاطر

 دنيا كااليو متاع از چيزي كه سبك

 ننمـوده اندوختـه يـاو نـدارد خـوداب

 شتافت. آنان ديدار به است،
 جـز چيـزي مالقات اين براي او

 عظمـتو پرهيزگـاري،وورعو زهد

 نبرد. خود با رفتارو نفس
 فضـائلي فقط ديدار اين براي او

و كننـد مي سنگين را ترازوي كفه كه
ــاري ضـــمن در ــر بـ ــم دوش بـ  هـ

 برد!!! خود همراه به باشند نمي
 هـايي ويژگيو مزايا همچنين او

 لـرزه بـه را دنيـا آنهـاي وسيله به كه

 هـم هـا خودخـواهيو غرورو درآورد

و تكــانو لــرزه كمتــرين نتوانســتند
 خـود بـا كننـد ايجـاد آنها در تغييري

 داشت. همراه
***
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