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.نخستين كسي كه قرآن را در مكه با صداي بلند خواند

آ�عبداهللا بن مسعود از به خانـه ارقـم رود، ايمـان�ن كه پيامبرقبل
از پيامبر و از همه مسلمان شدند و جزو شش نفري كه پيش پيروي�آورده

 كردند بود.
 به كه بود افرادي نخستينازو پيشگاماناز�مسعود بن عبداهللا بنابراين

 است. آورده ايمان�پيامبر

 كند:مي تعريف چنين�پيامبر با را ديدارش نخستين مسعود ابن

 چوپـاني معـيطبـنهعقب برايو بودم رسيده بلوغ سن به تازهو نوجوان«

-مـي را گوسـفندان كـه محلياز�ابوبكر همراهبه�پيامبر روزي كردم.مي
 گفتم: بدهي؟ ما به كه داري شير كمي جوان گفتند: من به كردند، عبور چراندم

 فرمود:�پيامبر دهم. شير شما به توانمنمي لذا شده، اعتمادمنبهو امينم من

 وجـود گوسـفندانت ميان در نرسيده زايمان سن به هنوز كه جواني گوسفند آيا

 گوسـفند پسـتان بـه دسـتي پيامبر آوردم. برايشانراآنو هست گفتم:؟ندارد

 سنگي�ابوبكر شد. شير از پر گوسفند پستان كه ديدمو خواند دعاييو كشيد

 سـيرآنازو دوشـيد شـير آن در پيـامبرو آورددبـو گود مقداري آن وسط كه

 سـپس خـورديم، سـير آن از هـممـاو داد من به بعدو ابوبكر به سپس خورد،

 شد. قطع هم گوسفند شيرو شو، خشك فرمود: گوسفند پستان به خطاب
 مردم براي كه آنچه از گفتم:اوبهو رفتم�پيامبر نزد به اتفاق، اين از بعد

ينوجـوان تـو« فرمـود: پيامبر بده. آموزشمنبهو بگو هم من براي گوئي،مي
».هستي شده تعليم

 كـه ديـد را خـدا امـين رسـولو صـالحيبنـده روزي مسعود، بن عبداهللا

 شـير سـن به هنوز كه گوسفندي پستان به دستيو خواند،مي را خود پروردگار

 اختيـارشدرراگواو خالص پاك، شيري،گوسفندو كشد،مي بود نرسيده دهي

 شد!!اويشيفتهو زده شگفت گذاشت

ــي روز آن او ــتنمـ ــه دانسـ  كـ

 تــريناهميــت كــمو تــرينكوچــك

درو اسـت ديـده پيـامبر از را معجزه
 لـرزه بـه را دنيا كه هائيمعجزه آينده

و هـدايت از را زمينو آورد خواهد در
 پيــامبر ايــنازكــرد خواهــدپــرنــور

 كرد. خواهد مشاهده

ــي ــي روزنآ حتـ ــت،نمـ  دانسـ

 ضـعيفيو فقيـر نوجوانآن،خودش

 بـنهعقب براي ناچيز پول ازاي در كه

 از اسالم روزي كند،مي چوپاني معيط

 كـه ساخت خواهد ايماني با انسان او

 قـريش كبريايو غرور خود ايمان با

ــد شكســت را ــتو داد خواه و عظم
 ذلـت خـاك بـه را بزرگانش جبروت

 ايــن از يكــي خـودو كشــيد، خواهـد

 بود. خواهدهامعجزه

 پـايين را سـرش تـا هرگز قبالً كه او

 جـرأت نكند، عبور عجلهباو نيندازد،

 از يكــي مجلــس كنــار از كــردنمــي

 بعـدو امروز كند، عبور قريش اشراف

 بـه كعبـه كنـار در آوردنش، اسالم از

 در كه بزرگانو ساداتو اشراف جمع

و شـود مـي نزديـك انـد نشسته آنجا

�  
 زندگي صحابه:
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 الـرَّحْمَنِ  اللَّـهِ  بِسْـمِ � پردازد:مي قرآن تالوت به و كندمي بلند را دلنوازش يصدا

ــرَّحِيمِ. ــرَّحْمَنُ  ال ــمَ  . ال ــرْآنَ عَلَّ ــقَ  . الْقُ ــانَ خَلَ ــهُ . الْإِنْسَ ــانَ عَلَّمَ ــمْسُ  . الْبَيَ ــرُ الشَّ  وَالْقَمَ

 .� يَسْجُدَانِ وَالشَّجَرُ وَالنَّجْمُ . بِحُسْبَانٍ

 كـه  را آنچـه  و شـده  مبهـوت  و مـات  قـريش  سـران  كه حالي در و سپس

 كردنـد نمـي  بـاور  و كردند،نمي باور را شنودمي گوششان و بيندمي چشمانشان

 و كـارگر  طلبد،مي مبارزه به را شوكتشان و عظمت و تشد خشونت، كه كسي
 ،باشـد مـي  ناشـناخته  فقيـرِ  مسعود بن عبداهللا يعني آنان اشراف از يكي چوپان
    برد.مي پايان به را آن و دهدمي ادامه خود قرائت به وحشتي و ترس هيچ بدون

 مـا  بـراي  را عظمـت  با يصحنه آن بوده محل در كه شاهدي دهيد اجازه

   كند. بيان و نقل
 كـه  كسـي  نخستين« گويد:مي او باشدمي �»زبير« حضرت شخص آن

    ».بود �مسعود بن بداهللاع ،خواند قرآن بلند صداي با مكه در �پيامبر از بعد
 خـدا  بـه  كـه:  داشـتند  اعـالم  و شدند جمع جايي در �پيامبر ياران روزي

 است حاضر كسي چه اند،نشنيده بلند صداي با را قرآن حال به تا قريش سوگند

   دهد؟ انجام را كار اين
   كنم.مي را كار اين من گفت: مسعود بن عبداهللا
 شـتم  و ضـرب  و آزار و اذيـت  مورد سيمترمي ما نه، گفتند: پيامبر اصحاب

 مـورد  اگـر  تا باشد، داشته ايعشيره و قوم كه خواهيممي كسي ما گيري. قرار

   كنند. حمايت او از گرفت قرار شتم و ضرب
 مـن  از خـدا  كه باشيد مطمئن دهم. انجام را كار اين من دهيد اجازه گفت:

   كرد. خواهد حمايت
 حضـور  آنجـا  در قـريش  سران رفت. هيمابرا مقام به مسعود ابن زود صبح

 قرائـت  بلنـد  صداي با او بودند، گرفته قرار خود جايگاه در هم يك هر و داشتند

 در او »القـرآن...  علـم  الـرحمن.  الـرحيم.  الـرحمن  اهللا بسم« كرد: آغاز را قرآن

   ايستاد.مي برابرشان در و كردمي رو آنها به كردمي تالوت را قرآن كه حالي
-مـي  چـه  عبـد  اُم ابن گفتند: دادند، گوش خوب خواندمي آنچه به كه آنها
 .كندمي دعوت آن به را ما ،خواندمي محمد كه مطالبي از او گفت: يكي گويد؟؟
 ايـن  بـا  گرفتنـد،  لگد و مشت ضربات زير را وصورتش سر و بردند يورش او به

 تالوت را سوره از بود ممكن برايش كه آنجا تا و داد ادامه خود قرائت به او حال

 نـزد  بـه  بود شده كبود يا كرده ورم بدنش و رو و سر كه حالي در و سپس كرد.

   ترسيديم.مي اين از ما گفتند: او به آنان و برگشت يارانش

 بـه  تـا  سـوگند  خدا به« گفت: او

 خـود  برابر در چنين اين را آنان امروز

ــل و ضــعيف ــده ذلي ــودم. ندي ــر ب  اگ

 تكـرار  كـار  اين دوباره فردا بخواهيد،

 اسـت.  بس همين نه، گفتند: كنم.مي

 وحشـت  شـنيدنش  از كه را چيزي تو

   »!!رساندي سمعشان به داشتند
 كــه روزي »مســعود ابــن «آري،

 فـرا  از قبـل  و ناگاه به گوسفند پستان

 پر شير از اش،شيردهي زمان رسيدن

 روز آن واداشت، شگفتي به را او و شد

 و فقـرا  و شخـود  وقتـي  دانستنمي
 زمـاني  در ،شخود مانند ضعيف افراد

 خـود  گيرند، دست به را خدا رايت كه

 �پيـامبر  بـزرگ  هايمعجزه از يكي

 نـور  بـر  بيـرق  همان با و بود، خواهند

 خواهند غالب روز روشنايي و خورشيد

    شد!!
 روز آن كـه  دانسـت نمي هرگز او

   است. نزديك
 زنگ و رسيد، فرا زود روز، آن اما

 جــوان درآمــد، صــدا بــه زود ســاعت

 از يكي شده، فراموش و فقير و كارگر

 و ظلمـــت دوران آن هـــايمعجـــزه
    شد!! وحشت و تاريكي

***  
 و زندگي هياهوي و شلوغي در او
 شدنمي ديده هم آن از دور به حتي يا

 اهميت و كردنمي توجه او به كسي و

ــان در داد.نمــي ــراد مي ــد اف  و ثروتمن
 مكـان  ،جالل و جاه داراي و قدرتمند

   نداشت. جايگاهي و
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 مقام و جاه نظر از و نحيف و ضعيف جسمي نظر از نداشت، ثروت و مال او

    بود. شده فراموش و نشان و نام بي اساساً بود، نبرده ايبهره
 و داد اختصـاص  او بـه  بسزايي سهم قيصر و كسري هايگنج از اسالم اما
 جبـار  ظالمان كه اياراده سم،ج نحيفي و ضعف ازاي در و كرد، جبران را او فقر

 بـه  و كـرد،  سـهيم  را او تاريخ مسير تغيير در و كرد عطا او به كندمي مغلوب را

 كرامـت  و جايگـاه  علـم،  جـاودانگي،  جامعـه،  در شدنش فراموش و انزوا جاي

   داد. قرار تاريخ نامدار و مشهور هايچهره صدر در را او و بخشيد
 »هستي ديده تعليم جواني تو« گفت: او هب كه روزي در �پيامبر بينيپيش
 فقيـه  را او و داد تعلـيم  را او خـدا  بـود  فرموده پيامبر كه همانگونه و بود درست

   كرد. قرآن حافظان كل سرآمد و امت
 خـود  دهـان  از را قـرآن  سـوره  هفتـاد « گويد:مي چنين خودش مورد در او

 خـداي  گـويي  ».باشـم مـي  رقيببي و منازعبي مورد اين در و ام،شنيده پيامبر

 در مكـه،  جـاي  در قرآن تالوت براي خود جان انداختن خطر به ازاي در متعال

 داشـتند،  قـرار  هـا شكنجه ترينشديد زير در مسلمانان كه سخت هايسال آن

   است. كرده عطا او به را قرآن محكم و درست فهم و زيبا تالوت موهبت اين
ر تالوت قرآن به ابن مسعود اقتـدا  كرد كه دپيامبر به يارانش توصيه مي

در فهم و درك و شيوه تالوت قرآن از ابن مسعود پيروي «فرمود: كنند و مي
  ». كنيد

خواست: چگونگي تالوت قرآن را از ابن مسعود فراگيرند، همچنين از آنان مي
-هر كس دوست دارد قرآن را با همان طراوت و شادابي«فرمايد: و در اين باره مي

  ». عبد بشنوداز سوي خدا نازل شده بشنود، آن را از ابن اماش كه 
 را او روزي بشـنود.  مسـعود  ابـن  از را قرآن تا داشت اشتياق بارها �پيامبر
   ».بخوان قرآن برايم عبداهللا« فرمود: او به و خواست
 از است، شده نازل شما بر قرآن كه اين وجود با اهللا رسول يا« گفت: عبداهللا

  ؟!»بخوانم برايتان را آن يدخواهمي من

   ».بشنوم خود غير از را قرآن تالوت دارم دوست من«فرمود: او به پيامبر
 به كه اين تا خواند را نساء سوره از آياتي و كرد آغاز را قرآن تالوت مسعود ابن

 الَّذِينَ يَوَدُّ يَوْمَئِذٍ . شَهِيدًا اءِهَُؤلَ عَلَى بِكَ وَجِئْنَا بِشَهِيدٍ أُمَّةٍ كُلِّ مِنْ جِئْنَا إِذَا فَكَيْفَ� آيه:

 .� حَدِيثًا اللَّهَ يَكْتُمُونَ َولَا الْأَرْضُ بِهِمُ تُسَوَّى لَوْ الرَّسُولَ وَعَصَوُا كَفَرُوا

 بـا  و شـد  سـرازير  چشمانش از اشك و آمد غالب پيامبر بر گريه جا اين در

   ».است بس دمسعو ابن است، بس« كه: كرد اشاره مسعود ابن به دست

 خـداي  كـه  هـايي نعمـت  از خود

 كـه:  گويـد مي كرده عطا او به متعال

 چـه  دانممي من كه سوگند، خدا به«

 چه با رابطه در و هاييسوره يا و آياتي

 هـيچ  و اسـت،  شـده  نـازل  چيزهايي

 شناسدنمي را قرآن من اندازه به كس

ــدارد، آگــاهي آن از و ــدانم اگــر و ن  ب

 مـن  از آنقر مورد در كه هست كسي

 بـه  بايد او با ديدار براي و است داناتر

 را كـار  اين حتماً روم، طوالني سفري
 بدانيـد  و روممـي  او نـزد  به و كنممي

   »!!نيستم بهتر شما از من كه
 برتـري  اين به �پيامبر اصحاب

 انــد.داده گــواهي و داشــته اذعــان او

-مي او مورد در �عمر اميرالمؤمنين
    »بود فقه سراسر او« گويد:

 او مـورد  در �اشـعري  ابوموسي

 و عــالم ايــن ماداميكــه« گويــد:مــي
 از چيـزي  است شما ميان در دانشمند

   ».نكنيد سؤال ما
 قــرآن و فقــه در او برتــري تنهــا

 داشـت،  قـرار  ستايش مورد كه نيست

 برتر و پيشتاز نيز تقوي و ورع در بلكه

 گويـد: مـي  او مورد در �حذيفه بود.

 صـفات  و نمـايي راه هدايت، نظر از«

 بـه  مسعود ابن از ترشبيه كسي ويژه،

   ».امنديده �پيامبر
 زنـده  هنوز كه �پيامبر اصحاب

 از عبـد  ام ابـن  كه دانستندمي بودند،

 اسـت.!!  تـر نزديـك  خدا به آنها همه

 علـي  حضـرت  ياران از افرادي روزي

 حضور در وجهه اهللا كرم طالب ابي بن

 تند:گف او به و آمدند گرد علي حضرت
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 در تـر، مهربـان  آموزش و تعليم در تر،اخالق خوش را مردي ما اميرالمؤمنين،«

 نديده مسعود ابن از ترورع با و زاهدتر ورع و زهد در و نيكوتر مردم با مجالست

   ».ايمنكرده مشاهده و
 و صـادقانه  را اين آيا دهم،مي سوگند خدا به را شما گفت: �علي حضرت

    گوييد؟مي قلب ته از
   آري. گفتند:
 در هم من خداوندا گيرم،مي شاهد را شما خداوندا« گفت: �علي حضرت

 و شنيده را قرآن او دارم.مي اعالم هم اين از بيشتر و دارم را نظر همين او مورد
 ديـن  در او دانسـت. مي حرام را حرامش و حالل را قرآن حالل كرد،مي تالوت

    »!بود آگاه و عالم سنت به و فقيه
 سـخن  بـه  هـم  بـا  مسـعود  بـن  عبداهللا« مورد در �پيامبر اصحاب وزير

 شديم،مي منع پيامبر با ديدار و مالقات از ما وقتي كه: داشتند اظهار و پرداختند

 او نبـوديم،  پيـامبر  محضـر  در ما گاه هر و داشت، حضورش به رفتن ياجازه او

   ».بود شاهد و حاضر
 داده او بـه  هاييفرصت پيامبر طرف از كه بود اين گفته اين از آنان منظور

 يخانـه  به بيشتر ديگران از و شدند،نمي آن كسب به موفق ديگران كه شدمي
 به كه جائي تا بود پيامبر رازدار رسيد،مي حضورش به و كردمي شد و آمد پيامبر

    بود. شده ملقب »راز و سر صاحب«
 يكـي  را مسعود ابن ديدم را �پيامبر وقتي« گويد:مي �اشعري ابوموسي

   ».پنداشتممي او خانواده افراد از
 را عظمـتش  و كياست و زيركي و ورع و زهد �پيامبر كه بود جهت بدين اين
 بـدون  را كسـي  بـود  قـرار  اگـر « فرمود: موردش در كه جايي تا داشتمي دوست

   .»گزيدممي آنان بر را عبد ام ابن حتماً گماردممي مسلمانان بر مسلمانان مشورت
 ام ابـن  يشـيوه  و روش و راه بـه « يـارانش:  بـه  �پيامبر توصيه به پيشتر

 كرد آن سزاوار و شايسته را او پيامبر اعتماد و محبت اين كرديم. اشاره »مكتوم

 كـافي  شما ياجازه« فرمود: او به پيامبر وقتي و شود، نزديك خيلي پيامبر به تا

 داده او بـه  پيـامبر  كـه  اسـت  يفرصـت  حقيقت در »زنيد كنار را (پرده) كه است

   است.
 وقت هر روز يا شب داشت اجازه او كه بود معنا اين به �پيامبر فرموده اين

   رود. السالم افضل عليه پيامبر يخانه به خواست كه
 ياجازه او به شد،نمي داده حضور ياجازه ما به زمان هر گويند:مي صحابه

   بود. حاضر او بوديم، يغايب ما زمان هر و شد،مي داده ديدار

 را توجـه  ايـن  اهليت مسعود ابن
 رغم به اما بود. نيز آن سزاوار و داشت

 دور عامـل  توانستمي كه توجه، اين

 امـا  باشـد،  مشـقت  و رنج و غم شدن

 و اجـالل  خشـوع،  ،توجه و تمزي اين
 شـايد  و كرد بيشتر را ادبش و عظمت

 ايــن توانــدمــي كــه چيــزي بهتــرين

 كشـد،  تصـوير  به را او رفتار و اخالق

 وفـات  از بعـد  كه هنگامي در او ظاهر

 گفـت مـي  سـخن  پيـامبر  از �پيامبر

   باشد.
 از نـدرت  بـه  او كـه  اين وجود با

 ايـن  بـا  كـرد، مـي  قول نقل �پيامبر

-مي باز سخن به را زبانش وقتي حال
 پيـامبر  كـه  شـنيدم  گفـت مـي  و كرد

 يرعشه فرمود،مي يا گفتمي چنين
-مـي  فـرا  را ودشوجـ  تمام شديدي
 حرفـي  مبادا كه اين ترس از و گرفت

 يـا  و كند فراموش را پيامبر سخنان از

ــاي ــي ج ــر را حرف ــد تغيي ــار ده  دچ

   گشت.مي نگراني و اضطراب
 ايـن  كـه  اشايمـاني  بـرادران  به

 گـوش  كننـد، مي توصيف را او ظاهر

 گويـد: مـي  ميمـون  بـن  عمرو دهيم.

-مي مسعود ابن حضور به سال يك«
 نشـنيدم  روزي جز مدت اين رد رفتم،

 هم روز آن كند. نقل سخني پيامبر از

 شـد  جـاري  كلمه اين زبانش از وقتي

ــه  و نگرانــي گفــت، اهللا رســول ك
ــر اضــطراب ــودش سراس ــرا را وج  ف

 سـرازير  پيشـانيش  از عـرق  و گرفت

 اصـالح  را خـود  يهگفتـ  سـپس  شد،
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    »!فرموده اين به نزديك چيزي پيامبر گفت و -كرد
 و كـرد  نقـل  را حديثي روزي مسعود بن عبداهللا« گويد:مي يسق بن علقمه

 و بـدنش  درآمـد  لرزه به ايگونه به هنگام اين در و ،�اهللا رسول شنيدم گفت:
    »!!اين به شبيه يا اين، مانند گفت: سپس خورد، تكان نيز لباسش

 قبـل  او حال اين و بود، شديد حد اين تا �پيامبر از او بزرگداشت و تعظيم

    باشد!!مي او كياست و هوشياري از نشاني باشد، تقوايش از نشاني كه نآ از
 عظمت كرده، همنشيني و ترشمعا �پيامبر با ديگران از بيشتر كه مردي

 و شايسته كه آنگونه را او احترام و بود كرده درك خوب خيلي را پيامبر بزرگي و
 و بـودن  زنده زمان در برپيام با برخورد ادب و آورد،مي جا به است پيامبر سزاوار
    بود!! فرد به منحصر و نظيربي وفاتش از بعد

***  
 هـا صـحنه  يهمه در و شد.نمي جدا �پيامبر از حضر در نه و سفر در نه او

 بـدر  يغزوه در ابوجهل با رابطه در داشت، حضور هاغزوه تمام در و بود او كنار

   داشت. عجيبي برخورد ،دكر درو را او مسلمانان شمشير بزرگ روز آن در كه
 نهادنـد. مـي  ارج را او و دانسـتند مـي  را جايگـاهش  پيـامبر  اصحاب و خلفا

 بـه  را او كـه  هنگـامي  و گماشت كوفه المال بيت بر را او �عمر اميرالمؤمنين

 او جـز  كـه  خدايي به سوگند« گفت: كوفه مردم به خود پيام در كرد اعزام آنجا

 خـودم  بر را شما حقيقت در شما، شهر به عودمس ابن فرستادن با نيست، خدايي

   ».شويد مندبهره او از و گيريد فرا او از را دين مطالب لذا دادم، ترجيح
 و حد اين تا را كس هيچ او از قبل كه داشتندمي دوست را او چنان كوفه مردم

 شـخص  يـك  داشـتن  دوست در كوفه مردم اجماع نداشتند، دوست او ياندازه به

 و هسـتند،  شورش اهل و متمرد مردماني آنان زيرا ماند،مي معجزه به شبيه چيزي
   نبودند. آرامش و صلح خواهان و كردند،نمي تحمل را نواختي يك

 سـوم  خليفـه  وقتي كه رسيد حدي به كوفه مردم طرف از او داشتن دوست

 او به و شدند جمع او دور ،كند عزل كوفه از را او داشت قصد �عثمان حضرت

-نمـي  اجـازه  و كنيممي حمايت شما از ما نرو، اينجا از و بمان ما پيش« :گفتند
   ».رساند آسيبي شما به كسي دهيم

داد بـه آنـان   اما ابن مسعود با كلماتي كه عظمت و تقواي او را نشان مي
هايي پيـدا خواهـد   اطاعت از او بر من واجب است. اموري و فتنه«پاسخ داد: 

من دوست ندارم نخستين كسي باشم كـه بـه آن   شد و به وجود خواهد آمد، 
  »!!  دگويمد ميآ خوش

گيري ابن مسعود در برابر خليفه موضع ،گيري بزرگوارانه و زاهدانهاين موضع
دهـد. روزي ميـان هـر دو بحـث و     را به ما نشـان مـي   �سوم حضرت عثمان

گفتگوي تندي روي داد، تا جايي كـه  
موجب قطع حقـوق او از بيـت المـال    

بــا ايــن وجــود هرگــز در مــورد  شــد،
حضرت عثمان يك كلمـه ناشايسـت   
به زبان نياورد، بلكه وقتي اعتـراض و  
تهديد در زمـان حضـرت عثمـان بـه     
شورش تبـديل شـد موضـع مـدافع و     

اي را اتخاذ كرد، و زماني هشدار دهنده
كه سخناني در مورد تالش براي ترور 

شـنيد،   �خليفه سوم حضرت عثمان
و جاودانه خـود را بـه   ي ماندگار كلمه

اگــر او را بــه قتــل «زبــان آورد كــه: 
رسانند، هرگز نخواهند توانست فردي 

  ». مانند او، جايگزينش كنند
-مـي  مسـعود  ابـن  ياران از يكي

 مسـعود  ابن كه نشنيدم هرگز« گويد:

 بـه  ناشايستي يكلمه عثمان مورد در

    ».باشد آورده زبان
***  

همانگونه كه خداي متعال تقوي 
او عطا كرده بود، نعمت حكمت را  به

ــدرت   ــود. او قـ ــه او داده بـ ــز بـ نيـ
نگري در مسائل را داشـت و بـا    ژرف

بادقـت از آنهـا   و بياني زيبا و محكم 
اي از ايـن  كـرد. بـه نمونـه   تعبير مي

ــت و ژرف ــريحكم ــا  نگ ــه ب اش ك
عبــارتي زيبــا و باشــكوه زنــدگي    

وار بيـان  خالصـه را  �حضرت عمر
گويـد:  و مـي كند، گوش دهـيم. ا مي
اسالمش فتح و گشايش، هجرتش «

نصرت و پيروزي و امارتش رحمـت  
او در مورد آن چـه كـه امـروز    ». بود

-نـاميم مـي  آن را نسبيت زمان مـي 
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  »!باشدها و زمين از او ميپروردگار شما شب و روز ندارد، نور آسمان«گويد: 
 روز ئلمسـا  از او درك تـوان  ،گويـد مي سخن آن اهميت و كار از وقتي او

 عملي به و نكند كار دنيا براي كه ببينم بيكار را كسي اگر من« شود:مي نمايان

    ».شوممي عصباني و ناراحت نباشد مشغول باشد آخرت به مربوط كه
 تقـوي،  توشه، و زاد بهترين و نفس غناي غنا، بهترين« او: جامع كلمات از

 و ربـا،  كار، و كسب رينبدت دروغ، ،گناه ترينبزرگ قلب، كوري كوري، بدترين
 هر و بخشدمي را او خدا كند، عفو كس هر است. يتيم مال خوردن غذا، بدترين

    ».آمرزدمي را او خدا بيامرزد، كس
 شـد  بيـان  كـه  آنچـه  و اسـت،  �اهللا رسول صحابي �مسعود بن عبداهللا

 و خـدا  راه در را خـود  عمـر  او و اوست درخشان و عظمت با زندگي از ايگوشه
   كرد. سپري و گزراند خدا دين و خدا برپيام

 كوتـاه  چنـان  قدش و نحيف و كوچك اشجثه كه مردي ماجراي بود اين

   است. اينشسته قد ياندازه به اشايستاده كه بود
 بـراي  آن از تـا  رفت باال درختي از روزي داشت، باريك و الغر ساق دو او

 را او هـاي سـاق  بودن كباري وقتي پيامبر اصحاب و كند تهيه سواك �پيامبر
 خنديـد، مي مسعود ابن ساق دو به« فرمود: الصالة عليه پيامبر خنديدند، ديدند،

   »!ندترسنگين احد كوه از خدا ميزان در اينها
 اسـت،  باريـك  و الغـر  ساق دو داراي و كارگر و فقير مرد همان اين آري،

   ساخت. نور و هدايت و خير امام او از يقينش و ايمان
 كـه  هاييجنگ و بود سپاه فرمانده خود �پيامبر كه هاييجنگ تمام در او

 شـاهد  و داشـت،  فعال حضور و كرد شركت دادند، روي پيامبر خلفاي زمان در

 و اسـالم  سپاه روي به خود زمان بزرگ امپراتوري دو هايدروازه شدن گشوده
   بود. اسالم عظمت و قدرت و تاير برابر در آنان درآوردن فرود سر

-مي خود جذب را مسلمان كه بزرگي و باال هايمنصب شاهد او همچنين
 شـدند مـي  سرازير مدينه به كه فراواني هايثروت و مال شاهد همچنين و كرد

 پيـامبر  با كه پيماني و عهد از را او يك هيچ ثروت و مال نه و منصب نه اما بود.

 زنـدگيش  يشيوه و شرو و برنامه و تواضعش و خشوع از يا و بود بسته اسالم

   نساخت. دور و نكرد منحرف
 و كـرد مـي  آرزو را آن هـم  گـاهي  گاه و داشت آرزو يك فقط زندگي در او
    شد.مي نصيبش كاش اي كه كردمي آرزو هميشه و كردمي ياد آن از مدام
   دهيم: فرا گوش دهدمي آرزو اين از خودش كه توضيحي به

ــي در« ــب از يك ــاش ــه ه ــا ك  ب

ــامبر ــزوه رد �پي ــوك غ ــركت تب  ش

 را آتشـي  شدم. بيدار خواب از داشتم،
 بـه  ديدم. سپاه اردوگاه از ايگوشه در

 عمـر  و ابوبكر پيامبر، رفتم. آن سوي

 ذوالبِجـا  عبداهللا« كه ديدم و ديدم، را

 و پيـامبر  و كـرده  فوت »المزَني دينِ
 انـد، كنده گوري او براي عمر و ابوبكر

 و ابـوبكر  و رفته گور داخل �پيامبر و
ــازه عمــر ــه را او يجن  گــور داخــل ب

 آنـان  به هم پيامبر و كنندمي هدايت

 ترنزديك من به را برادرتان گويد.مي

 پيـامبر  طـرف  بـه  را او هم آنها كنيد.

 در را او پيــامبر وقتــي و دادنــد ســوق

 وقتـي  بارالها فرمود: داد، جاي قبرش

 هم شما بودم راضي او از من داد جان

ــي او از ــ راض ــاش اي اش.ب ــن ك  م

  »!!بودممي قبر آن صاحب
***  

 و بـود  آرزويـش  تنهـا  اين دنيا در
 او، آرزوي ايـن  بينيدمي كه همانگونه

 ثـروت،  بزرگـي،  عظمـت،  به رسيدن

   نبود. مقام و جاه
 قلبـي  كه است مردي آرزوي اين

 قوي يقيني و عظمت با نفسي بزرگ،

   بود. محكم و
 خداي كه است مردي آرزوي اين

ــال ــدايتش متع ــامبر و داد ه  را او پي
 كـرده  رهبـريش  قـرآن  و داد پرورش

  بود.
* * *  
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