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 بسم الله الرحمن الرحیم

کمال و  ی صفاتی اوست و همهشایسته هاستایش یحمد و ثنا مخصوص خداوندی است که همه
 عزت و کبریا را دارا است...

شک نیاز به یار و شک، شریکی ندارد... قوی است و بیستایش مخصوص آن است که واحد است و بی
یاور ندارد، عزیز است و نیازی به همکار ندارد... کسی که منزلت شهیدان را در دارالبقاء واال گرداند و 

 د...بندگانش را به فداکاری و ایثار تشویق نمو

ی جالل و عظمت اوست... چرا که او اول است و آخر است و ظاهر گویم که شایستهاو را سپاسی می
 است و باطن است... هیچ چیز به مانند او نیست و او شنوا و بینا است...

دهم که دهم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد است و شریکی ندارد و گواهی میو گواهی می
ـ آن امامان ه و پیاممحمد، بند رسان اوست... درود و سالم بسیار خداوند بر وی و بر اهل بیت و یاران او 

 گرامی ـ باد...

 اما بعد... برادران و خواهران گرامی...

 های راه، بسیار...راه سالکان طوالنی است و حیوانات وحشی و سختی

 اند و دشمنان قدرتمند...یاران کمآورند و مشکالِت آن بسیار... دشمنان از هر سو هجوم می

 رود...شود و نیرو به زوال میها ضعیف میهمت

 دهند...های پی در پی و زخمیانی که جان میآورد... کشتههر روز آن غمی بزرگ با خود می

ها را برای خود دهند...کسانی که راهی پوشیده شده از سختیاما در این میان قهرمانانی خود را نشان می
 اند... راهی که به خون و بال آغشته است...برگزیده

 اند و خداوند نیز از آنان خریده...هایشان را به خداوند فروختهقهرمانانی که هدفی بزرگ دارند... جان

 اش حتمی است، هر چند به تاخیر افتد:ی الله حق است و پیروزیدانند که وعدهمی
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 1چ ڦ ڦ ڤ     ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ چ

اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان ]برای ون شک ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آوردهبد»
 «...دهیمگواهی[ به پا خیزند، یاری می

 ی آن قهرمانان سخن بگوییم...خواهیم دربارهامروز می

 اند و شعارشان این است:قهرمانانی که غم دین را بر دوش گرفته

 2چ ڤ      ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ

 «...اگر مومنید، از آنان نترسید و از من بترسید»

 و سالحشان این است:

 3چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

کند و شما را بر ایشان پیروزی دهد و رسوایشان میبا آنان بجنگید، الله آنان را به دست شما عذاب می»
 «گرداندبخشد و دلهای گروه مؤمنان را خنک میمی

 و میدانشان:

 4چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 «...پس شما آنان را نکشتید، بلکه این الله بود که آنان را کشت»

 ترسند مگر از آنکه اسباب ترس و امنیت به دست اوست...از کسی نمی

 گیرند...و به سوی مرگ از یکدیگر پیشی می

                                                           
 ۱۵غافر:  1
 ۵۷۱آل عمران:  2
 ۵۱توبه:  3
 ۵۷انفال:  4
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 ی طاغوتیان خاک پاشیدند...خسروان و قیصرها را ذلیل نمودند و بر چهره

 شتابند...کند... و در هر حال به نصرت آن میگیرد و گاه افت میلمانان گاه باال میدانند که کار مسمی

 اما این قهرمانان چه کسانی هستند؟

 آنان گروهی از صالحانند... میان گروهی بسیار از بدان...

 اند...آنان مردان و زنانی هستند که در عهدی که با الله بستند صادقانه ایستاده

 شان...آنان را ببینی گرد و خاک جهاد بر پاهایشان است و نور عابدان بر چهرهکسانی که اگر 

 خوابند و از فساد گریزانند...دارند و بر خاکستر میها گام برمیاند و بر سنگاخگر به دست گرفته

 هایشان شریفانه...راستگویند و پاکدامن... چشمانشان پاک است و سخنانشان عفیفانه و نشست

 ها را برگزیده و به خود نزدیک ساخته است...سانی هستند که الله دوستشان داشته و آنآنان ک

 اند...اند و شکر به جای آوردهاند... و برخوردار شدهاند و صبر پیشه کردهکسانی که مورد ابتال قرار گرفته

 ی متقیانند...اولیاء و قدوه بزرگانآنان 

 رق زند مگر آنکه مشتاق آنان شود...که ممکن نیست مومنی سیرت آنان را و

 هایند...آنان سبقت جویان به سوی بهشت و فرو رفته در نیکی

کسانی که به لذت بدن اهمیت ندادند بلکه خدمت این دین و خشنودی پروردگار آنان را مشغول خود 
 داشته...

مورد استفاده قرار و خداوند همچنان و در هر دوره و زمانی کسانی مانند اینان را در طاعت خود 
 دهد...می

*   *   * 

 گوییم...ی این قهرمانان سخن میآری... درباره
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ها و ذکر و عبادت و صبر و زهد و نصرت کسانی که تنها قهرمان جهاد، یا دعوت، یا َکَرم و شکر نعمت
 ها بودند...ی این عرصهدین نبودند... بلکه قهرمان همه

 انسانی در آوردند و اینان شکل گرفتند... آری...گویا قهرمانی را به شکل

نخستین قهرمان ما نوجوانی است با کمتر از پانزده سال عمر... او در دوران پادشاهی ستمگر زندگی 
کرد و جادوگری در خدمتش بود که کارهایش را برایش زیبا کرد... پادشاهی که ادعای خدایی میمی

 داد...جلوه می

 ساخت...گرفت و پادشاه را از اسرار مردم باخبر مییاین ساحر از جنیان کمک م

گاه می گاهی دارد و بیش از کرد گمان میهنگامی که پادشاه مردم را از اسرارشان آ کردند که از غیب آ
 شدند...پیش نسبت به او دچار فتنه می

و این علم را از ترسم بمیرم ام و میهنگامی که آن جادوگر پیر شد به پادشاه گفت: من دیگر پیر شده
 دست بدهی... نوجوانی نزد من بفرست تا سحر را به او یاد دهم...

 پادشاه در میان مردم جستجو کرد و نوجوانی باهوش و شجاع یافت و به نزد ساحر فرستاد...

اش باز گرفت و شب به نزد خانوادهرفت و از او جادوگری یاد میها به نزد ساحر مینوجوان ما صبح
 گذشت..... روزها به همین صورت میگشت.می

 تا اینکه یک روز در راِه رفتن به نزد ساحر از کنار راهبی گذشت که در حال نماز و عبادت بود...

گفت و قرائتش گوش داد و از آن خوشش آمد و پرسید: چه چیزی نزد او نشست و به سخنانی که می
 پرستی؟می

 پرستم...گفت: خداوند را می

 خدا... یعنی پادشاه؟ نوجوان گفت:

 راهب گفت: نه... پروردگار من و تو و پادشاه، الله است...

 سپس دین را به نوجوان یاد داد و او را به آن فرا خواند... و آن نوجوان به الله ایمان آورد...
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ست و نشخواست به نزد ساحر برود یا هنگام بازگشت از پیِش او به نزد راهب میاز آن به بعد هر گاه می
 گرفت...از وی دین را یاد می

زد... و گاه ساحر او را کتک می رفت ونشست و دیر به نزد ساحر میگاه مدت زیادی نزد راهب می
 کردند...اش به سبب تاخیرش او را تنبیه میخانواده

هنگامی که این وضعیت برایش سخت شد نزد راهب شکایت کرد... راهب به او گفت: اگر از ساحر 
اند، یعنی با من کاری داشتند، و هر گاه از تنبیه خانواده ترس داشتی ام مرا نگه داشتهیدی بگو خانوادهترس

 بگو ساحر مرا نگه داشته...

 آموخت!هایی در دین میهایی در سحر و درسروزها به همین صورت از پی هم رفتند و او هر روز درس

 گفت پروردگارت پادشاه است...ر میگفت پروردگارت الله است و ساحراهب به او می

گذشت ناگهان دید حیوانی بسیار بزرگ در وسط راه نشسته و راه تا اینکه یک روز در حالی که از راهی می
را بر مردم بسته است... هنگامی که چنین دید با خود گفت: امروز خواهم دانست که ساحر بهتر است یا 

 راهب؟!

تر از کار ساحر است این : خداوندا اگر کار راهب به نزد تو محبوبسپس سنگی از زمین برداشت و گفت
 حیوان را بکش تا راه مردم باز شود...

 سپس سنگ را به سوی آن حیوان پرتاب کرد و آن را کشت...

 مردمی با ترس و هیجان به همدیگر نگاه کردند و گفتند: چه کسی جانور را کشت؟

د... برخی دیگر نیز در حیرت بودند... گروهی باور کردند و گروهی ها به نوجوان اشاره کردنبرخی از آن
 کردند...باور نمی

هنگامی که دیدند او آن حیوان را با سنگی کوچک کشته است به یکدیگر گفتند: این نوجوان علمی را 
 داند که کسی دیگر به آن دست نیافته...می

 زدند...ی وی حرف میشد و مردم هر جا دربارهسپس داستان آن نوجوان منتشر شد و میان مردم مشهور 
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نوجوان به نزد راهب رفت و داستان را به او گفت... راهب گفت: ای پسرم... امروز تو بهتر از منی و 
بینم... تو مورد آزمایش قرار خواهی گرفت، پس اگر دچار بال شدی نامی از کارت به جایی رسیده که می

 من نبر...

شد: تو آزمایش خواهی فت در حالی که طنین سخنان راهب در گوش او تکرار مینوجوان از نزد او ر
 شد... تو آزمایش خواهی شد...

نوجوان به خانه رفت و مردم از هر سو به نزد او آمدند... سپس خداوند به او کرامت عطا کرد... نابینا را 
 کرد...ا میداد و هرگونه بیماری مردم را مداوکرد و پیسی را شفا میبینا می

زدند... او نیز آنان را به آمدند و در مقابل او زانو میکارش به جایی رسید که مردم از هر جا به نزد او می
 خواند...توحید و عبادت پروردگار فرا می

 کم کم تعداد هدایت شدگان رو به ازدیاد نهاد و از تعداد کافران و بیماران کم شد...

 پرسیدند...هایی که داشت از یکدیگر میی قدرتگفتند و دربارهسخن میی کارهای او مردم درباره

ی او شنید و به سرعت خود را به او رساند در نشینان پادشاه که نابینا بود دربارهتا اینکه روزی یکی از هم
 حالی که هدایای بسیاری با خود به نزد او برده بود...

ی این چیزها از آن اموال را روبروی او گذاشت و گفت: همه هنگامی که بر آن نوجوان وارد شد هدایا و
 توست اگر بتوانی مرا شفا دهی، و با دستش به طالها و اموال اشاره کرد...

هنگامی که نوجوان آن وزیر را در مقابل خود دید، دانست فرصت بزرگی برای دعوت به سوی خداوند به 
و نکرد و از همراهان بسیاری که دنبال او بودند نیز نترسید دست آورده... بنابراین هیچ توجهی به اموال ا

 بلکه همانند فرزندی دلسوز و طبیبی مهربان رو به او کرد و گفت:

کنم تا تو را دهم... شفا دهنده الله متعال است... اگر به الله ایمان بیاوری دعا میمن کسی را شفا نمی
 شفا دهد...

 به دینی که بر آن زندگی کرده بود اندیشید... نشین پادشاه اندکی فکر کرد...هم
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 پرستید که انسانی بیش نبود... نه صاحب سودی بود و نه زیانی...او پادشاهی را می

پس ایمان به قلبش راه یافت و مشتاق عبادت پروردگار رحمان شد... به الله ایمان آورد و الله نیز او را 
 جرش را بسیار...اش را فراخ نمود و اشفا عطا کرد و سینه

 توانست مردم را ببیند از آنجا بیرون آمد...وزیر، در حالی که شاد و خوشحال بود و می

هنگام صبح به نزد پادشاه آمد و به مانند قبل نزد او نشست... پادشاه که دید او بینا شده تعجب کرد و 
 ات را به تو باز گردانده؟!گفت: چه کسی بینایی

 روردگارم...آن مومن موحد گفت: پ

 پادشاه احمق گفت: من!

 گفت: نه!!

 پادشاه گفت: مگر تو پروردگاری جز من داری؟

 گفت: پروردگار من و تو الله است!

 پادشاه خشمگین شد و غرید و تهدید کرد...

سپس دستور داد آن وزیر را گرفتند و به سختی مورد شکنجه و اهانت قرار دادند... تا آنکه باالخره زیر 
 از آن نوجوان نام برد...شکنجه 

 آن نوجوان را آوردند... پادشاه با دیدنش او را شناخت و دانست شاگرد جادوگر است...

دهی و چنین و چنان با نرمی به او گفت: فرزندم... جادویت به جایی رسیده که نابینا و پیس را شفا می
 کنی؟می

 متعال است... دهم... شفا دهنده اللهنوجوان گفت: من کسی را شفا نمی

پادشاه به شدت جا خورد و از او پرسید که چه کسی این دین را به او یاد داده است... نوجوان از ترس 
 جان راهب از گفتن نامش خودداری کرد...
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 اما آن ستمگر دستور داد او را شکنجه کنند و مورد اهانت قرار دهند...

د و تا توانستند او را شکنجه کردند... او هر چه به آن نوجوان کم سن و سال و بدن نحیفش رحم نکردن
سعی کرد نتوانست در برابر آن آزار صبر کند و در پایان توان خود را از دست داد و جای راهب را به آنان 

 گفت...

اش وارد شدند و خشوع و نمازش را قطع یاران آن طاغوت به سوی آن عابد رفتند... ناگهان به صومعه
 ن کافر بردند...کردند و به نزد آ

 ... باز گرداو را بر پادشاه وارد کردند... پادشاه در برابرش ایستاد و گفت: از دینت 

راهب گفت: هرگز... و نپذیرفت که دست از دینش بکشد... پادشاه دستور داد او را شکنجه کردند و به 
 کرد... شدت زدند... و او همچنان بر عبادت رحمان و کفر به یاران شیطان، پایداری

 ی آمرزش و بهشت داده بود...گر چه آنان بدن او را مورد شکنجه قرار دادند، اما الله به او وعده

زد... دیگری هنگامی که پایداری او را دیدند... همه بر او جمع شدند... یکی بر بدن او تازیانه می
 آورد...ود میبست... یکی دیگر شالق را بر پاهای او فرخنجر... دیگری دستانش را می

هایش سست، با احتساب اجر و پاداش، از آن ضربات لذت آن پیر که کمرش خم شده بود و استخوان
 برد!می

پادشاه که چنین دید دستور داد تا وی را روبروی او بیاورند... سپس دستور داد تا اره را بیاورند و بر فرق 
 سر او بگذارند... سپس او را به دو نیم اره کردند...

 مردم با دیدن این صحنه به شدت ترسیدند...

نگریستند که خون از آن در جریان بود... و ی راهب میهمنشین پادشاه و آن نوجوان به بدن دو نیم شده
 روحش به آسمان پرواز کرده بود...

 آنگاه پادشاه رو به وزیر کرد و گفت: از دینت برگرد...

 اما او نپذیرفت...
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د و اره را بر فرق سرش نهادند... اما او همانند کوه ثابت و پایدار بود... بهشت را در سربازان او را گرفتن
 دید که گویا رودهایش از زیر پاهای او در جریان است...برابر خود می

نالید تا آنکه بدن او به دو نیم شد  و به دو سو بر بریدند و او میبا اره سر و صورت و دهان و بدنش را می
 نگریست...اد... و نوجوان در این حال او را میزمین افت

های تکه تکه را در برابر خود دید بر سر نوجوان فریاد زد: از ها و بدنهنگامی که پادشاه خونخوار خون
 دین خود برگرد!

 اما نوجوان نپذیرفت و منتظر بود تا با اره او را نیز دو نیم کنند...

شود و از دینش برگردد... بنابراین خواست  اغواءان کم سن و سال اما پادشاه امیدوار بود که این نوجو
 تر کند...مرگ او را طوالنی

ی آن برید؛ اگر از دینش بنابراین او را به چند تن از سربازانش داد و گفت: او را به فالن کوه ببرید و به قله
 برگشت که هیچ، و گرنه او را به پایین اندازید...

 ی راه از دینش باز خواهد گشت...که آن نوجوان در میانه کردپادشاه گمان می

ی کوه بردند تا آنکه به قلهراندند و از کوه باال مینوجوان را به سوی کوه بردند... او را به جلو می
 رسیدند...

 همین که به قله رسیدند به او گفتند: از دین خود برگرد و گرنه به پایین پرتت خواهیم کرد...

هایی سخت... و مرگی که در برابر چشمان هایی تیره و صخرهه دور و بر خود نگاهی کرد... کوهنوجوان ب
 دید...خود می

خداوندا هر طور »در این هنگام چشمان خود را به آسمان دوخت و درهای آن را با دعا تکان داد و گفت: 
 «...کنی مرا از شر آنان نجات دهخودت اراده می

شنود و زیان را بر طرف و تضرع و نیاز برداشت، آن کسی که دعای محتاجان را می همین که دست به دعا
 کند، دعایش را شنید...می
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 آری کسی دعای او را شنید که دعای نوح را شنید و با رحمت خود مصیبت را از یونس برطرف ساخت...

النی به یعقوب کسی دعایش را شنید که زیان را از ایوب برداشت و یوسف را پس از غیبتی طو
 بازگرداند...

های کوه دستور داد که از جا تکان خورند... و کوه به اذن خداوند به لرزه در آمد و خداوند به سنگ
سربازان پادشاه از بلندای کوه به زیر افتادند... خداوند پاهای نوجوان را ثابت نگه داشت و او را حفظ کرد 

 شاه رفت...تا آنکه از کوه پایین آمد و به نزد پاد

هنگامی که بر وی وارد شد و روبرویش ایستاد، پادشاه از جای برجست و در شگفت شد... پس سربازان 
 کجایند؟

 از نوجوان پرسید: همراهانت کجایند؟

 گفت: خداوند مرا از دست آنان نجات داد!

 ی شیطان باشد...اما پادشاه طغیان ورزید و ترجیح داد بنده

ازان دیگری آن نوجوان را بگیرند و به آنان گفت: او را ببرید و بر کشتی بنشانید و به دوباره دستور داد سرب
 او را به دریا اندازید... و گرنهوسط دریا ببرید... اگر از دینش برگشت که هیچ، 

او را بردند و به دریا رسیدند و سوار کشتی شدند... هنگامی که به وسط آب رسیدند دریا طوفانی شد... 
 تو را به آب خواهیم انداخت... و گرنهگفتند: از دینت برگرد  به او

 ی دردها و بالها را به فریاد خواند...نوجوان چشمانش را به آسمان بلند کرد و آن از بین برنده

دهد و هر کس به سوی او بگریزد را به درگاه خود کسی را به فریاد خواند که پناهجوی خود را نجات می
 دهد...راه می

 کنی از دست آنان نجات ده...فت: خداوندا مرا هر طور که خود اراده میگ

بازگشت و کس را یارای رقابت با او شک است و حکمش بیناگهان دعا به درگاه کسی رسید که کارش بی
 نیست...
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 کنترل همه چیز به دست اوست و جهان تحت قضا و قدرش...

 کند...ا اجابت میشنود و مناجات درماندگان ردعای کسان را می

خداوند امر نمود و کشتی واژگون شد... سربازان غرق شدند و نوجوان نجات یافت و به نزد پادشاه 
 برگشت...

 هنگامی که پادشاه او را دید به شدت ترسید و با اضطراب پرسید: پس همراهانت کجایند؟!

 گفت: خداوند مرا از شر آنان نجات داد!

ست توانایی رو در رو شدن با کسی را ندارد که از سوی سربازان آسمانی یاری پادشاه درمانده شده و دان
 شود...می

 گویم انجام دهی...نوجوان به او گفت: تو نخواهی توانست مرا بکشی مگر آنکه آنچه را به تو می

 پادشاه گفت: آن چیست؟

دی... سپس تیری را از تیردان بنی نخلی میکنی و مرا به تنهی مردم را در یک میدان جمع میگفت: همه
سپس به « به نام الله، پروردگاِر این نوجوان»گویی: گذاری و میی کمان میداری و در چلهمن برمی

 کنی... اگر چنین کنی مرا خواهی کشت...سوی من پرتاب می

ی بر یک تنهپادشاه احمق این را پذیرفت و مردم را در یک میدان جمع کرد و آن نوجوان را در برابر آن 
 نخل بست...

های آنان را به ی نخل بسته شده، او را شناختند... او همانی بود که بیماریهنگام که مردم دیدند او بر تنه
داد و در حق گرسنگان نیکی کرد و ضعیفانشان را یاری میداد و بیمارانشان را مداوا میاذن الله شفا می

 کرد...می

انداختند که سربازان خود را دور و بر خود جمع کرده و فریب نیرویش را  سپس نگاهی به پادشاه ستمگر
 خورده...
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به »ی کمان نهاد... آنگاه با صدای بلند گفت: سپس پادشاه تیری از تیردان آن نوجوان برداشت و در چله
 و آن تیر را پرتاب کرد...« نام الله، پادشاه این نوجوان!

 ... آن نوجوان دستش را بر آنجا نهاد و درگذشت...تیر میان چشم و گوش نوجوان نشست

 پادشاه خوشحال شد و فکر کرد از دست آن نوجوان راحت شده و به قصر خود بازگشت...

اما مردم... هنگامی که مرگ آن نوجوان را دیدند دانستند که تنها الله توانایی زیان و سود را دارد و تنها الله 
 آورد و پادشاه انسانی بیش نیست و صاحب سود و زیان نیست...یبرد و پایین ماست که باال می

بنابراین گفتند: به پروردگار آن نوجوان ایمان آوردیم... به پروردگار آن نوجوان ایمان آوردیم... به 
 پروردگار آن نوجوان ایمان آوردیم...

دی؟ به خدا که همان بر سرت ترسییاران پادشاه به سرعت به نزد او رفتند و گفتند: یادت هست از چه می
 اند!ی مردم ایمان آوردهآمد! ناراحت بودی که سه نفر به الله ایمان آورده بودند؟ اکنون همه

 ها حفر کردند و در آن آتش افروختند...ها را در راهپادشاه خشمگین شد و دستور داد خندق

ر کس از دین خود برنگردد را در این آتش ها گفتند: هها آوردند و به آنسپس مردم را در برابر آن خندق
 خواهیم انداخت...

 و مومنان پی در پی در آن آتش افتادند... مردان و زنان... بزرگ و کوچک... پیران و جوانان...

تا آنکه زنی را آوردند که کودکی را در بغل داشت... به او گفتند: یا از دینت برگرد یا تو را در آتش خواهیم 
 انداخت...

سوزند... سرش را زیر انداخت و ن زن نگاهی به خندق آتش انداخت و مردم را دید که در آن میآ
کودکش را نگاه کرد... کودک را که دید، از افتادن در آتش منصرف شد و نزدیک بود از کافران اطاعت 

 کند...

صبر کن که تو بر در این هنگام خداوند کودک او را به سخن آورد... کودک به مادر گفت: مادرم... 
 حقی...



 15    خداحافظ قهرمان

 

 و خود را در آتش انداخت...

 دیدند...مومنان مردند و پادشاه و سربازانش این صحنه را می

نوشتند... خداوند چنین از دید و فرشتگان شاهد بودند و میها را میی ایناما باالتر از آنان، خداوند همه
 گوید:خشِم خود سخن می

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   چ 

ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  

 5چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ        

( آنگاه که باالی ]خندق به تماشا[ نشسته ۱ای[ افروخته از هیزم )ه( ]خندق۱کشته باد یاران خندق )»
( و بر آنان عیبی نگرفتند مگر آنکه به الله ۷کردند )کردند تماشا می( و آنان آنچه را با مومنان می۶بودند )

و ها و زمین از آِن اوست، ( همان ]پروردگاری[ که فرمانروایی آسمان۸عزیز حمید ایمان آورده بودند )
( همانا کسانی که مردان و زنان مومن را شکنجه دادند، سپس توبه نکردند، ۹الله بر همه چیز گواه است )

( کسانی که ایمان آورده و کارهای ۵۱برایشان عذاب جهنم است و برایشان عذاب ]آتش[ سوزان است )
ن است؛ این است رستگاری ها رواهایی است که از زیر ]درختان[ آن جویاند برای آنان باغشایسته کرده

 «...بزرگ

*   *   * 

 آری... این است رستگاری بزرگ...

اگر پادشاه و درباریانش برای لحظاتی شادی کردند، آن مومنان برای ابد شاد خواهند بود... و این پیروزی 
 نیست که کافران مومنان را بکشند یا مصلحان را به زندان بیندازند...

 ها زنده بماند و پرچم دین برافراشته باقی ماَند...ی و ارزشپیروزی آن است که مباد

                                                           
 ۵۵-۱بروج:  -5
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 بگذار آن راهب و آن نوجوان بمیرند... و بگذار آن مادر و آن یتیمان سوزانده شوند...

ها تکه شود و بدنها ریخته میهای پس از آن بدانند که این دین عزیز است و برای عزت آن خوناما نسل
شود و تاریخش با خون نگاشته ها شکسته میای یاری این دین جمجمهشود... بدانند برتکه می

 شود...می

شوند... یا آنان را کنند که برای خاک وطن یا سربلندی کشته میاگر امروزه کافران به سربازانی افتخار می
رند، اما فردا میکنیم که امروز میفرستند، ما به کسانی افتخار میبا پول و دیگر عطایا به میدان نبرد می

 کند...هایی سبز رنگ در بهشت پرواز میپرنده روحشان در بدِن 

 که هرگونه بخواهند در بهشت در ناز و نعمت باشند...

راهب و آن نوجوان و وزیر پادشاه و آن یتیمان، زیانی ندیدند... چرا که اگر لحظاتی در برابر آن سختی 
ها آمد! گناهان بخشیده شد و ها رفت و خوشی. سختیاند..صبر کردند امروز در بهشت منزل گرفته

شود و با دیدن او ها فراموش شد... نزد پروردگاری که با دیدار آنان شاد میها گذشت و ناخوشیحسرت
کند... و دل آنان را با دیدن عذاب کافران در آتش شاد شوند و هر چه بخواهد به آنان عطا میشاد می

 کند:می

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ    حئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ چ 

مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  

 6چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    يث  حج  مج  جح   

و ( ۹۹دادند )کردند آنان را که ایمان آورده بودند مورد ریشخند قرار میآری ]در دنیا[ کسانی که گناه می»
( و هنگامی که نزد ۰۱کردند )ی چشم و ابرو رد و بدل میگذشتند به همدیگر اشارههر گاه بر ایشان می

دیدند ( و چون مومنان را می۰۵گشتند )گشتند، شادمان و خندان باز میهای خود باز میخانواده
مومنان فرستاده نشده  ( حال آنکه برای مراقبت ]و نگهبانی[ بر۰۹گفتند: اینها ]گروهی[ گمراهند )می

                                                           
 ۰۶-۹۹مطففین: ـ  6
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های ( ]در حالی که[ بر تخت۰۱خندند )اند بر کافران می( پس امروز، کسانی که ایمان آورده۰۰بودند )
 «اند؟کردند رسیده( آیا کافران به پاداش آنچه می۰۱کنند )خود نظاره می

*   *   * 

 کردند رسیدند...بله به خدا سوگند! به پاداش آنچه می

مروز در ناز و نعمت است... درست است که در دنیا جان خود را از دست داد و درست آن نوجوان ا
 است که مومنان نیز جان خود را از دست دادند...

 توانست در یک چشم به هم زدن آنان را پیروز دنیا کند...مردند، در حالی که خداوند می

 ای یاری او طوفانی شد... او نیز مرد...ها به لرزه در آمدند و دریا برآن نوجوان که به خاطرش کوه

 گزیند...دهد و برمیو پروردگار تو هر چه را بخواهد انجام می

ی اندازد و در همهدهد و هر گاه بخواهد این یاری را به تاخیر میهرگاه بخواهد بندگانش را یاری می
 کند حکمت و هدفی نهفته است...کارهایی که می

ای از مدینه بیرون رفت... در میان راه برای استراحت زیر درختی برای غزوه علیه وسلم ــ صلی الله پیامبر خدا 
گفت: االن چه خوابید... اما با صدای کافری از خواب بیدار شد که شمشیر را بر وی بلند کرده بود و می

. ناگهان شمشیر از «..الله تو را از من باز خواهد داشت»کسی مرا از تو باز خواهد داشت؟ پیامبر فرمود: 
 دست آن کافر افتاد و خود کافر نیز به زمین افتاد...

باری دیگر نزد یهود خیبر رفت و زیر دیواری نشست... یهودیان قصد جان او کردند و یکی از آنان به 
باالی دیوار رفت و سنگ آسیابی بزرگ را همراه خود برد... اما همین که خواست آن را به پایین اندازد، 

 اوند پیامبرش را امر نمود که از جای خود برخیزد... و سنگ به زمین افتاد...خد

گاه  اما با این وجود... زنی یهودی برای وی در گوشت گوسفند سم قرار داد و خداوند او را از سم آ
نساخت مگر زمانی که کمی از آن را خورد و آن سم به بدن وی وارد شد... و همچنان از اثر آن سم در 

 بود تا آنکه به سبب آن درگذشت... رنج
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شان به تاخیر و این است حال پیامبران خداوند... برخی از آنان در دنیا پیروز شدند و برخی دیگر پیروزی
 افتاد...

بر ابراهیم سرد و »ابراهیم ـ علیه السالم ـ در آتش انداخته شد... اما خداوند به آتش دستور داد که 
 سالم از آن بیرون آمد... آن آتش ماند تا آنکه خاموش شد... سپس کامالا روزها در «... سالمت باش

من »قوم نوح ـ علیه السالم ـ علیه وی دست به توطئه زدند... پس پروردگارش را به فریاد خواند که: 
ناگهان همین چند کلمه درب آسمان را کوبید و درهای آسمان با آبی «... ام... مرا یاری دهمغلوب شده

انگاران به هالکت ها از آن جوشید و دروغن گشوده شد... و طبقات زمین به لرزه افتاد و چشمهریزا
 رسیدند...

لوط ـ علیه السالم ـ پروردگار خود را به فریاد خواند... خداوند نیز او را از شهری که مردمش کارهای 
 کردند نجات داد...خبیث می

 صالح و موسی ـ علیهم السالم ـ را بخوان...شعیب را بنگر... هود را بنگر... داستان 

 از یاری خداوند برای آنان در شگفت خواهی شد...

اما با این وجود، زکریا ـ علیه السالم ـ کشته شده و یحیی را سر بریدند و عیسی را چنان آزردند تا آنکه 
 خداوند او را به سوی خود باال برد...

شود یا مورد ها و اهدافی دارد... و حق یا پیروز میی، حکمتخداوند در تقدیر پیروزی و شکسِت دنیای
 گیرد، پس از این تعجب نکن، چرا که این سنت خداوند است...آزمایش قرار می

سازد... چه پیروزی آنان در دنیا نمایان شود و چه نشود... اما بدان که الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی
گاههدف تو تنها رساندن این دین اس  تر است...ت و الله به حال بندگانش آ

را  ـ صلی الله علیه وسلم ـاما چیزی که بدون شک به آن یقین داریم این است که خداوند، همانگونه که محمد 
 ی کعبه بیرون راند، پیروان او را نیز تا روز قیامت پیروز خواهد گرداند:پیروز کرد و کفر را از خانه
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 7چڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

شک ما پیامبراِن خود را و کسانی را که ایمان آوردند در زندگی دنیا و روزی که شاهدان ]برای شهادت بی»
 «...دادن[ به پا خیزند، یاری خواهیم داد

*   *   * 

 ند...شونوردند و هنگام غنیمت پنهان میاما این دین همچنان سوارانی دارد که میدان نبرد را در می

 سعد بن معاذ در نبرد خندق آسیب دید و درگذشت...

ـ صلی هفتاد هزار فرشته که جبرئیل در پیشاپیش آنان بود از آسمان نازل شدند... جبرئیل به نزد پیامبر خدا 

آمد و گفت: ای محمد... این کدام یک از اصحاب تو بود که به سبب مرگش عرش رحمان به  الله علیه وسلم ـ
 مد و درهای آسمان گشود شد؟لرزه در آ

برخاست و با عجله رفت تا ببیند چه کسی درگذشته است... در جستجوی اصحاب  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 خود برآمد... ابوبکر کجاست؟ عمر کجاست؟ عثمان؟ علی؟ طلحه...

ین خدمت نمود و و ناگهان دانست سعد بن معاذ جان به جان آفرین تسلیم کرده است... مردی که به د
 برای پروردگار جهانیان به جهاد پرداخت...

وقتی که از این دنیا رفت این زن و فرزند و حیواناتش نبودند که برایش دلتنگ شدند... بلکه عرش 
 پروردگار برایش به لرزه در آمد...

 اش بودند که دلتنگ او شدند...محل نمازش و محراب عبادتش و شمشیر و نیزه

 و آسمان و مردمان برای او گریستند...بلکه زمین 

نزیست... برای این زیست که این دین را یاری دهد...  شغلشچرا که او تنها برای خود و برای خانه و 
ی خود جدا شد... تا آنکه دنیا را ترک گفت و اهل خود را خرج کرد و از خانواده ماِل  ،برای این دین

 آسمان برای آمدن او شادی کردند...

                                                           
 ۱۵غافر:  7
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 *  *   * 

 افتد...میرد و برای مرگ او عرش رحمان به لرزه میآری سعد می

 دهند...میرد و مالئکه او را غسل میو حنظله می

 فرستد تا از بدن او محافظت کنند...میرد و خداوند سربازان خود را میو عاصم بن ثابت می

گذارد... یم از خود به جای میرسد و هفت دختر یتعبدالله، پدر جابر در نبرد احد به شهادت می
 ای پوشانده بودند...فرزندش جابر به نزد جسد پدر آمد که آن را با پارچه

گریه کنی »رو به او کرد و گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـی پدر برداشت و گریست... پیامبر خدا پارچه را از چهره
 «...فکنده بودند تا آنکه او را بلند کردیدهای خود بر او سایه ایا نکنی... فرشتگان همچنان با بال

گاه سازم؟ خداوند بدون پرده با پدرت سخن گفت؛ فرمود: ای  سپس فرمود: ای جابر... آیا تو را آ
انی تا دوباره خواهم مرا به دنیا باز گردام... از من بخواه تا به تو عطا کنم... ]پدرت[ گفت: از تو میبنده

من بر این رفته که آنان به دنیا باز نخواهند گشت...  امرِ  ،وند فرمود: از پیشم... خدادر راه تو کشته شو
خداوند این آیات را  آنگاهمن هستند ]این را[ برسان...  ]پدرت[ گفت: پروردگارا پس به آنان که پشت سرِ 

 نازل کرد:

 8چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

اند ]و[ نزد پروردگار خود روزی داده مرده مپندار؛ بلکه زنده ،اندته شدهرا که در راه الله کش یو کسان»
 «...شوندمی

شوند و راِه دیدار با برادرانشان در بهشت می خوانند و مشتاِق پس از آنان نیز این آیات را می نیکوکاراِن 
 توجه کنند...یاوران  توشه و کمبودِ  تعداد خود و ضعِف  آنکه به کمِی پیمایند، بیبهشت را می

                                                           
8  
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کشته شدند و کافران پیروزی نسبی به دست آوردند و  یی احد مسلمانان بسیارهنگامی که در غزوه
ضر از کنار عمر و طلحه و گروهی از اصحاب کشته شده، انس بن نَ  ـ صلی الله علیه وسلم ـشایعه شد پیامبر خدا 

 انداخته بودند... گذشت که از میدان نبرد کناره گرفته و سالح خود را به زمین

 به آنان گفت: چه باعث شده اینجا بنشینید؟

 گفتند: پیامبر خدا کشته شده...

کنید؟ برخیزید و بر همان راهی بمیرید که آنان فریاد زد که: پس زندگی را پس از او چه می انس بر سرِ 
 بر آن جان داد... ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

خواهم از تو عذر می ندکنن دوخت و گفت: خداوندا من از آنچه اینان میسپس چشمان خود را به آسما
 جویم...کنند بیزاری میو از آنچه آنان می

سپس به سوی مشرکان رفت و جنگید تا آنکه کشته شد... او را در میان کشته شدگان یافتند در حالی که  
اش به خاک مالیده شده و بود و چهرهدر بدنش بیش از هفتاد ضربه شمشیر بود... بدنش تکه تکه شده 

ی انگشتان ای که در گوشهاز روی نشانه که او را خونش روان بود... کسی او را نشناخت جز خواهرش
 ...به جای آورد داشت

*   *   * 

کردند، در مردان قهرمانانی بودند که بر قید و بند و غل و زنجیر و تیر صبر پیشه می همانطور که در میاِن 
اند و ... زنانی نیکوکار و عبادتگزار و شکیبا... که دل به بهشت بستهبوده و هستندن نیز قهرمانانی زنا

 ها آنان را دوست دارد...زمین و آسمان پروردگارِ 

 ی آنان، مادر عمار بن یاسر، سمیه بنت خیاط است...از جمله

، او و همسر و فرزندش اسالم اسالم با طلوِع خورشیدکار او بس عجیب است... او کنیز ابوجهل بود... 
 آوردند...

بست تا آنکه از ها را در زیر آفتاب میی آنان نمود... آنابوجهل پس از آن شروع به آزار و شکنجه
 شدند...گرسنگی و تشنگی به مرگ نزدیک می
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شدند و خون بر بدنشان یآمد در حالی که شکنجه مبه نزد آنان می ـ صلی الله علیه وسلم ـدر این حال پیامبر خدا 
هایشان از تشنگی ترک برداشته بود و شالق بدنشان را زخمی کرده بود و خورشید جاری بود و لب

 سوزاند...بدنشان را می

 گاهِ صبر کنید ای آل یاسر... صبر کنید ای آل یاسر که وعده»گفت: آمد و میپیامبر از حال آنان به درد می
 «...شما بهشت است

 آمد...آمد و قلبشان از شنیدن این بشارت به پرواز در میهایشان به وجد مین این سخن دلبا شنید

: محمد و گفتو  افزودشان شکنجه بر شدت و شدابوجهل، فرعوِن این امت به شدت خشمگین 
 خدایش را ناسزا بگویید... 

و بر او  باال برداش را و نیزه رفت... در این هنگام به سوی سمیه نشداما جز بر ثبات و صبرشان افزوده 
او به بند کشیده شده بودند و  ... سمیه فریادی از درد کشید... در حالی که همسر و فرزندش کنارِ آوردفرو 

 نگریستند...او را می

گفت... ابوجهل داد و تکبیر میگفت... و سمیه در این حال جان میداد و کفر میابوجهل اما فحش می
 ... رضی الله عنها...به جان آفرین تسلیم کردتا آنکه جان کرد  او را پاره پارهبدن اش با نیزه

 چه زیبا بود مرگ او... که آری... جان داد... خوش به حالش

 جان داد... در حالی که پروردگارش از او راضی بود و بر دینش پایداری نمود...

 ی او...ولی نه به جالد خود توجه کرد و نه به وسوسه ...جان داد

*   *   * 

 أم َشریک انصاری از نخستین کسانی بود که در مکه اسالم آورد...

هنگامی که قدرت کافران و ضعف مومنان را دید، بار دعوت را به دوش گرفت... ایمانش قوی شد و مقام 
 و منزلت پروردگار را بزرگ دانست...
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ها نهی کرد و از پرستش بتاسالم دعوت می رفت و آنان را بهاو به طور پنهانی به نزد زنان قریش می
 کرد...می

گاهی یافتند و بسیار خشمگین شدند... او قریشی نبود که قومش از وی  تا آنکه کفار مکه از کار او آ
پیمانان ما هستند با تو ود که قوم تو همحمایت کنند... پس کفار مکه او را گرفتند و گفتند: اگر اینگونه نب

 بریم...کنیم و به نزد قومت میکردیم... اما تو را از مکه بیرون میچنین و چنان می

 ای نگذاشتند...بکشد زیر او پاالن و پارچه زجراو را بستند و بر شتر گذاشتند... اما برای آنکه 

ا جایی که نزدیک بود بمیرد... و از روزی کینه هنگامی سپس سه روز در راه نه به او آب دادند و نه غذا ت
گذاشتند و بستند، سپس او را در زیر آفتاب میکردند دست و پای او را میکه در منزلگاهی توقف می

 تند...سنشی درختان میخود در سایه

 .. در مسیر خود در منزلگاهی فرود آمدند و او را از شتر پایین آوردند و در آفتاب بستند.

 از آنان آب خواست اما به او آب ندادند...

اش احساس کرد... با دست خود آن در حالی که از تشنگی به تنگ آمده بود ناگهان چیز سردی را بر سینه
 گرفت و دید دلو آب است...

بار  کمی از آن نوشید... سپس دلو باال رفت... باز پایین آمد و از آن نوشید... سپس باال رفت... باز برای
 پایین آمد و آنقدر نوشید که سیراب شد و مقداری از آن را بر بدن و لباس خود ریخت... چندم

هنگامی که کافران از خواب بیدار شدند و خواستند حرکت کنند به نزد او آمدند و دیدند بدن و لباسش 
 خیس است و او را دیدند که حالش خوب است!

یش بسته است به آب رسیده؟ به او گفتند: بند خود را گشودی و تعجب کردند... چگونه در حالی که پاها
 ما را برداشتی و نوشیدی؟ آِب 

 گفت: نه به خدا سوگند... دلوی از آسمان به سوی ما پایین آمد و از آن نوشیدم...
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 شک دین او بهتر از دین ماست! سپسگوید بیراست می واقعاا کافران همدیگر را نگاه کردند و گفتند: اگر 
ی آنان اسالم آوردند و قید و خود را نگاه کردند و دیدند همانطور است که بود... پس همه های آِب مشک

 بند او را باز کردند و در حق وی نیکی نمودند...

آید که در ی آنان به سبب صبر و پایداری آن زن اسالم آوردند... ام شریک روز قیامت در حالی میهمه
 اند...زنانی هستند که به دست او اسالم آورده ی اعمالش مردان ونامه

*   *   * 

های خود اهمیت دانستند و به بدنارزش میهای خود را در راه الله کمآنانی کسانی بودند که جان
 دادند بلکه روحشان برایشان مهم بود...نمی

 شوند...ها برای رسیدن به هدف، خسته میها بزرگ باشند، بدنکه اگر درون

شدند و  رو بست و برخی از قبائل عرب مرتددیده از جهان ف ـ صلی الله علیه وسلم ـنگامی که رسول خدا ه
 ی کذاب ادعای پیامبری نمود، پیروانش بسیار شدند...مسیلمه

 در این هنگام ارتش مسلمانان برای نبرد با مسیلمه که در یمامه واقع در نجد بود، حرکت کرد...

 صدهزار نفر را برای نبرد مسلمانان جمع کرده بود...مسیلمه نیز بیش از 

همین که مسلمانان در لشکرگاه خود مستقر شدند، مسیلمه در میان قوم خود به خطابه ایستاد و گفت: 
خود بجنگید... از زنان خود محافظت کنید... و همچنان  قوم و خانواده  امروز روز غیرت است... برای 

 کرد تا آنان را به وجد آورد...آنان را تشویق به نبرد می

 نبرد آغاز شد و قهرمانان به یکدیگر پرداختند...

 ها یک به یک به زمین افتادند...صدای چکاچک شمشیرها برخاست و کشته

 تیرها از هر سو پرتاب شد و فریاد جنگاوران به آسمان بلند شد...

های بهشت گشوده شد... ارواح شهدا به اسبان خداوند گرد و خاک کردند و صدای سواران بلند شد و در
 آسمان رفت و اولیای خداوند شوق دیدار او کردند...
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ابوعقیل انصاری از نخستین کسانی بود که آسیب دید... تیری به کتف چپ او اصابت کرد که دستش را 
 ها بردند...از حرکت انداخت... تیر را بیرون آورد و او را به خیمه

ی جنگ به سود قوم مسیلمه چربید و برخی از مسلمانان گریختند... ابوعقیل هتنور جنگ گرم شد و کف
گوید: توانست از جا تکان بخورد... در این حال صدای کسی را شنید که میاما در بستر خود بود و نمی

 ای انصاریان! خدا را خدا را! به سوی دشمنتان هجوم برید!

برخاست و به دست راست خود تکیه داد در حالی که شمشیر گوید: ناگهان ابوعقیل عبدالله بن عمر می
 جست...خود را می

 خواهی؟ برای تو نبرد واجب نیست...گفتم: چه می

 گفت: منادی مرا صدا زد!

 گفتم: او انصاریان را صدا زد، اما منظورش زخمیان نبود!

 !گویم اگر چه سینه خیز برومام و او را لبیک میابوعقیل گفت: من انصاری

گوید: ابوعقیل کمربند خود را بست و شمشیر را به دست راست گرفت، سپس بیرون رفت و ابن عمر می
 نین! یکجا شوید، خدا شما را رحمت کند!ندا زد: ای جمع انصار! هجومی مانند هجوم روز ح  

 زد...دید با شمشیر خود او را میو در همین حال هر کس از کافران را که می

اش از کتف بریده شده و به زمین افتاده بود و از دیدم که دست زخمیید: ابن عقیل را میگوابن عمر می
 آمد...هایش خون میزخم

های خود را هنگامی که نبرد به پایان رسید در جستجوی او برآمدم و او را در حالی یافتم که آخرین نفس
 کشید...می

 گفتم: ای اباعقیل...

 خورد؟به سختی گفت: چه کسی شکست 

 گفتم: بشارت ده... دشمن خدا کشته شد...
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 این را که شنید، انگشت خود را به سوی آسمان باال برد و گفت: الحمد لله... سپس درگذشت...

دانستند به کجا پناه برند... صحابه نیز در خداوند قوم مسیلمه را شکست داد و به هر سو گریختند و نمی
 کشتند...می پی آنان بودند و یکی یکی آنان را

 تا اینکه حکم بن طفیل که از قوم مسیلمه بود فریاد زد: به باغ پناه برید...

 زد...م در جای بلندی ایستاد و با صدای بلند آنان را صدا میکَ َح  آنان به سرعت به سوی باغ رفتند و خودِ 

زد، مش را صدا میعبدالله بن ابوبکر تیری به سوی او انداخت که بر گلویش نشست و در حالی که قو
 کشته شد...

 آن را بستند... ارتش مسیلمه به باغ پناه بردند... باغی بود بزرگ با دیوارهای بلند و مستحکم... سپس درِ 

 کوبیدند...گشتند و درهای آن را میصحابه در حالی که خشمگین بودند دور باغ می

 شناسید؟در این حال براء بن مالک آمد... براء را می

اندام با پاهایی باریک و دستانی کوچک و قدی کوتاه... اما با این وجود قهرمانی بود  رمردی بود الغ براء
سلحشور که به تنهایی صد مشرک را در نبرد تن به تن به قتل رسانده بود، چه رسد به آنانی که در اثنای 

 نبردها کشته بود...

ه دیوار باغ انداخت و دید بسیار بلند است... سپس گشت... نگاهی ببراء همانند شیری گرد دیوار باغ می
به سوی در باغ رفت... در این حال تعدادی از یارانش با او بودند... به آنان گفت: مرا بر سپری بگذارید و 

 درون باغ اندازید...

 تعجب کردند! چطور تو را در باغ اندازیم در حالی که تو یک نفری و آنان صدهزار تن؟

ها باال بردن تا آنکه به باالی دیوار رسید و به رار کرد که او را بر سپری گذاشتند و بر نیزهاما آنقدر اص
 تنهایی به داخل باغ پرید...

 زد... دیگری با خنجر... و دیگری با چوب...کافران او را در بر گرفتند... یکی با شمشیر او را می
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رفت تا آن را برای زد و به سوی در میرا کنار می توانست آناناما او با سپر و شمشیر و هر طور که می
 مسلمانان باز کند... و باالخره توانست در را بگشاید و مسلمانان همانند سیل به باغ وارد شدند...

 نامیدند...« مرگ باِغ »آنچنان نبرد سختی در باغ در گرفت که آن باغ را 

 ید...خداوند لشکر کافران را شکست داد و براء به شهادت رس

*   *   * 

خواهی شکوه قهرمانی و قهرمانی شکوهمند را ببینی، به دوران خالفت عمر بن الخطاب باز اما اگر می
 گرد...

وقاص ـ شان سعد بن ابیسپس همراه با لشکر او به سوی شام برو... هفت هزار قهرمان که در مقدمه
 رضی الله عنه ـ بود...

 و برخی دیگر بر شتر و برخی با پای پیاده در حال حرکت بودند... قهرمانان ما، برخی سوار بر اسبان

ها با لشکری بیش از هشتاد هزار تن و بهترین تجهیزات، در هنگامی که به سرزمین پارس رسیدند، فارس
 انتظارشان بودند...

را به اسالم  هنگامی که سعد با سپاهش اردو زدند برخی از اصحاب را به نزد پادشاه پارسیان فرستاد تا او
 دعوت کنند...

هنگامی که بر او وارد شدند آنان را روبروی خود نشاند... خسرو متکبرانه و مغرور از پادشاهی خود با 
کرد گفت: این چیست؟ های آنان نگاه مینگریست و در حالی که به کفشی چشم به آنان میگوشه

داء... سپس به عصای آنان اشاره کرد و گفت: عال است... سپس گفت: و این چیست؟! گفتند: رِ گفتند: نِ 
 .این چیست؟ گفتند: تازیانه است..

سپس تکیه زد و گفت: چه باعث شد به این سرزمین بیایید؟ دیدید به درگیری داخلی مشغولیم و جریء 
 شدید؟
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ما با هم تر از شما ندیدم... کسانی را ندیدم که بیشتر از شتر از شما و کممن بر روی زمین ملتی بدبخت
 توانستیم شهرهای اطرافتان را به سوی شما بفرستیم و همین برایتان کافی بود...بد باشند... می

دهیم و برایتان گیریم و لباستان میای در نظر میحال اگر گرسنگی باعث شده به اینجا بیایید برایتان آذوقه
 با شما نرمی کند... که کنیمپادشاهی تعیین می

 فتند و به همدیگر نگاه کردند...اصحاب چیزی نگ

 در این هنگام قهرمان ما لب به سخن گشود...

گاهی نداری...  مغیرة بن شعبه برخاست و گفت: ای پادشاه... ما را چنان وصف گفتی که از آن آ

 آنچه از حال بد ما گفتی ]درست است[ هیچ کس اوضاعش بدتر از ما نبود...

خوردیم و آن را غذا ها و عقرب و مار میحشرات و سوسکماند... گرسنگی ما به گرسنگی نمی
کردند دانستیم... دین ما چنین بود که همدیگر را بکشیم و برخی از ما دختران خود را زنده به گور میمی

 که غذایشان را نخورند...

کرد... شهادت تا آنکه خداوند مردی از ما را به پیامبری به سوی ما برانگیخت و ما را به سوی الله دعوت 
 دهیم...دهیم که او حق را از نزد حق آورده... ما نیز تو را به دین او دعوت میمی

 جزیه بده... یا شمشیر... یا اسالم بیاور و خود را نجات ده... از روی فروتنیپس برگزین: یا 

واهم کسری خشمگین شد و گفت: به نزد صاحب خود برگردید و به او بگویید رستم را به سویش خ
 فرستاد تا او و لشکرش را در قادسیه دفن کند!

ای به سوی سعد فرستاد تا مردی خردمند و هنگامی که دو لشکر با یکدیگر روبرو شدند، رستم فرستاده
 دانا را به نزد او فرستد تا از وی چند سوال بپرسد...

 سعد، ِربعی بن عامر را فرستاد...

 رستم بر تختی طالیی نشست و تاجی بر سر نهاد... هنگامی که ربعی به ایوان رستم رسید،
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ها و های ابریشمین زینت دهند و یاقوتو فرش زربفت یهاسپس دستور داد مجلس او را با پشتی
 مرواریدهای گرانبها را آشکار ساخت...

 ی ورود داد...سپس به ربعی اجازه

ی فرش را لگد جلو آمد که اسبش گوشهبعی با لباسی ساده و شمشیر و اسبی کوتاه وارد شد و آنقدر رِ 
ها بست و در حالی که سالح همراه داشت و زره ی یکی از پشتیزد... سپس پیاده شد و اسب را با گوشه

 خود پوشیده بود به سوی رستم آمد...و کاله

ل اگر اید، حاام... مرا دعوت کردهبه او گفتند: سالحت را بگذار... گفت: من خودم به نزد شما نیامده
 گردم...برمی و گرنهآیم خواهید همینطور میمی

 رستم گفت: بگذارید بیاید...

 اش را به دست داشت به نزد رستم آمد...او نیز در حالی که نیزه

 رستم گفت: چه باعث شده است اینجا بیایید؟

ن به عبادت گفت: خداوند ما را مبعوث ساخت تا هر کدام از بندگانش را که بخواهد از عبادت بندگا
 پروردگار بندگان، و از تنگی دنیا به فراخِی آن، و از جور ادیان به عدل اسالم خارج سازیم...

 رستم گفت: الله چه وعده داده است؟

 گفت: بهشت برای هر کس که کشته شود و پیروزی برای کسانی که باقی بمانند...

 م؟دهید تا در این مورد اندیشه کنیرستم گفت: آیا اجازه می

 گفت: آری! چقدر دوست دارید شما را فرصت دهیم؟ یک روز یا دو روز؟

 مان نامه نگاری کنیم...گفت: نه... تا وقتی که با اهل  رای

برای ما چنین روشی ننهاده که بیش از سه روز به دشمنان خود  ـ صلی الله علیه وسلم ـربعی گفت: پیامبر ما 
 فرصت دهیم...
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 سپس بیرون رفت...

 اید؟تر از این مرد دیدهو نیکوسخن سربلندتربه یاران خود نگریست و گفت: آیا رستم 

 این سگ ترک گویی! ندیدی چه لباسی پوشیده بود؟ گفتند: پناه بر خدا که دین خود را برای سخِن 

 رستم گفت: وای بر شما! به لباس نگاه نکنید، به رای و سخن و رفتار بنگرید!

 شد و خداوند رستم و یارانش را شکست داد...ساعاتی گذشت و نبرد آغاز 

*   *   * 

کردند... بلکه نگاه آن قهرمانان تنها به افتخار کردن به دین خود و بذل مال و جان در راه آن، اکتفا نمی
کردند... هر چه را توانند تقدیم این دین کنند و سپس آن را خالصانه پیشکش میکردند چه میمی
گاهی، مال و ثروت، تجربه و نیرنگ جنگی... یا رای استوار... توانستند: علم ومی  آ

 

ای از یهودیان و مشرکان و مسلمانان به مدینه، اهالی این شهر آمیزه ـ صلی الله علیه وسلم ـآغاِز آمدن پیامبر 
را بر توحید و خواست تا مدینه را اصالح نماید و اهل آن  ـ صلی الله علیه وسلم ـبودند... بنابراین پیامبر خدا 

 پرستی یکجا کند...یگانه

شد و مومنان را از راه خدا باز کعب بن اشرف یکی از سران یهود بود که در هر کاری سد راه پیامبر می
کرد و در این داشت... حتی کارش به جایی رسیده بود که مردم را به نبرد با مسلمانان تحریک میمی

ستود... همچنین در شعر خود زنان مشرکان در روز بدر را می سرود و کشته شدگانزمینه اشعاری می
 کرد...و یارانش را نکوهش می ـ صلی الله علیه وسلم ـگفت و پیامبر مسلمان را بد می

رفت و مشرکان را برای نبرد با مسلمانان و آزار مستضعفانی که در مکه بودند، تشویق حتی به مکه می
 کرد...می
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تر دانستند از او پرسیدند: ای کعب... آیا دین ما نزد الله محبوبودی و اهل کتاب میکافران که او را یه
دهیم و آب را همراه با شیر به دار را به عنوان غذا میاست یا دین محمد و یارانش؟ زیرا ما شتر کوهان

 دهیم...نوشانیم و تا هنگامی که باد شمال بوزد، به مردم غذا میمردم می

 تر از آنانید!ا هدایت یافتهکعب گفت: شم

 پس خداوند متعال چنین نازل نمود:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       چ 

 9چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

ای که به ِجبت و طاغوت ایمان دارند و در اند ندیدهآیا کسانی را که از کتاب ]آسمانی[ نصیبی یافته»
 «ترند؟اند، راه یافتهگویند: اینان از کسانی که ایمان آوردهد میانی کسانی که کفر ورزیدهباره

چه کسی کار کعب به اشرف را بر عهده »چنین دید به یارانش گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر 
 «...گیرد؟ چرا که او خدا و پیامبرش را آزرده استمی

 کشم...کنم ای پیامبر خدا... من او را میکفایت می محمد بن مسلمه پیش آمد و گفت: من تو را از او

 «...توانی چنین کناگر می»فرمود: 

نیامد... نه چیزی  ـ صلی الله علیه وسلم ـمحمد بن مسلمه از نزد او بیرون رفت، سپس سه روز به نزد پیامبر 
 ی سد رمق...نوشید مگر به اندازهخورد و نه چیزی میمی

چرا دست از خوردن و »گفتند؛ پیامبر خدا او را فرا خواند و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـحال او را به پیامبر 
 «...ای؟نوشیدن کشیده

 توانم به آن وفا کنم یا نه...دانم میام که نمیگفت: ای پیامبر خدا... سخنی به تو گفته

 «...تنها الزم است تالشت را بکنی»فرمود: 

                                                           
9  
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ی تو چیزهای بدی به او بگوییم تا به ما امبر خدا... مجبوریم دربارهمحمد بن مسلمة گفت: ای پی
 اطمینان کند...

 خواهید بگویید... برایتان روا است...فرمود: هر چه می

محمد بن مسلمة و ابونائلة که برادر شیری کعب بود با یکدیگر همدست شدند و عزم کشتن کعب را 
 نمودند...

هم سخن گفتند و شعر سرودند... سپس گفت: ای کعب، برای حاجتی نزد  ابونائله به نزد کعب رفت و با
 خواهم آن را به تو گویم، اما این را پوشیده دار...ام که میتو آمده

 گفت: باشد...

ابونائله گفت: آمدن این مرد بالیی بود... عرب با ما دشمن شدند و همه از یک کمان به ما شلیک 
ها از دست رفتند و دچار سختی شدیم... او از ما صدقات و ه شده و خانوادهها بر ما بستکنند... راهمی

ام یابیم که خود و فرزندانمان بخوریم... برای این نزد تو آمدهخواهد در حالی که ما چیزی نمیاموال می
 که از تو قرض گیرم...

کشد؟ به خدا ار به اینجا میکب گفت: منم ابن اشرف! به خدا سوگند آیا به تو نگفتم ای ابن سالمة که ک
 سوگند که از دست او خسته خواهید شد...

ایم و دوست نداریم او را ترک گوییم تا آنکه ببینیم کارش به کجا ابونائله گفت: اکنون که پیرو او شده
 یا دو وسق خرما به قرض گیریم... 10خواهیم از تو یک وسقرسد... میمی

 رید چیزی را به گرو نزد من بگذارید تا آنکه خرماها را پس دهید...کعب گفت: حاال که مالی همراه ندا

 خواهی؟ابونائله گفت: چه چیز برای گرو می

 گفت: زنانتان را گرو بگذارید...

 ابونائله گفت: چطور زنانمان را نزد تو گرو گذاریم در حالی که تو زیباترین مرد عربی؟!

                                                           
 باشد.کیلو گرم می ۵۹۱است که نزد جمهور کمی بیش از گیری شرعی وسق یک واحد اندازهـ  10
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 گفت: پس فرزندانتان را گرو گذارید...

ائله گفت: چطور فرزندانمان را نزد تو گرو گذاریم؟ تا فردا ناسزایشان بگویند که برای یک وسق یا دو ابون
 گذاریم...مان را گرو میاند! این برایمان ننگ است... اما نزد تو اسلحهوسق خرما به گرو گذاشته شده

 نکند و نترسد...آیند از کارشان تعجب ابونائله خواست هنگامی که با سالح به نزد او می

 کعب گفت: همانا در اسلحه وفاداری است...

 کنند به نزد او بیاید...سپس با او وعده نهاد که شبی همراه با چند نفر که خرماها را حمل می

ی او رفتند... ابونائله هنگامی که آن شب رسید، ابونائله همراه با محمد بن مسلمه و دو مرد دیگر به قلعه
 ای اباسعید! کعب را صدا زد:

 کعب پاسخ او را گفت و از تخت خود پایین آمد تا نزد او رود...

داران این ساعت شب بیرون اما زنش به او درآویخت و گفت: تو کسی هستی که دشمن داری و دشمن
 روند...نمی

 کعب گفت: این برادرم ابونائله است...

 چکد!شنوم که از آن خون میزنش گفت: اما من صدایی می

 کند... سپس به نزد آنان رفت...اجابت می کننداگر به سوی ضربت شمشیر دعوت را کعب گفت: کریم 

 محمد بن مسلمه به یارانش گفت:

بویم... هرگاه دیدید ش کنم... سپس شما ببویید، باز او را مییم که بوریگهنگامی که آمد مویش را می
 ام او را بزنید...سرش را محکم گرفته

 آمد...نزد آنان آمد بوی عطر از وی می هنگامی که

 ام!محمد بن مسلمه گفت: هیچ بوی خوشی مانند این بو حس نکرده

 ترین زنان عرب نزد منند!کعب گفت: خوشبوترین و کامل
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 دهی سرت را ببویم؟محمد گفت: اجازه می

 د؟نم نیز سرت را ببوینادهی یارگفت: آری... محمد سرش را بویید و گفت: اجازه می

 گفت: باشد...

دهی باز سرت را سپس کمی با هم راه رفتند و سخن گفتند... باز محمد بن مسلمه گفت: اجازه می
 ببویم؟

 گفت: باشد...

خواهد سرش را آنگاه محمد هر دو دستش را در موی او کرد و سرش را به سوی خود آورد، گویا می
 زد: دشمن خدا را بزنید! ببوید... همین که دید سرش را در اختیار دارد فریاد

های شمشیرهایشان به سوی گردن کعب پایین آمد... اما به سبب تاریکی و در هم رفتن شمشیرها و تکان
 زد...گردنش را زخمی کردند اما او را نکشتند... کعب در این حال فریاد می ،کعب

راف ما آتش روش کردند... های اطای زد که بر قلعهگوید:  دشمن خدا چنان نعرهمحمد بن مسلمه می
 ای که همراه داشتم افتادم... به یاد نیزه

نیزه را بر ناف او گذاشتم و بر آن تکیه دادم تا آنکه از زیرش بیرون زد و دشمن خدا جان داد... سپس به 
 رفتیم و او را بشارت دادیم... ـ صلی الله علیه وسلم ـمدینه برگشتیم و نزد رسول خدا 

ی تو رستگارتر است ای پیامبر ها رستگار شدند... گفتیم: چهرهفرمود: چهره صلی الله علیه وسلم ــ پیامبر خدا 
 خدا...

 هایشان جریان داشت و ایمان در قلبشان جایگاه...چه قهرمانانی بودند آنان... شجاعت در رگ

 کنند بدانند...ناله اکتفا می اند یا با دیدن تسلط کافران تنها به آه وترسوهایی که از یاری دین دست کشیده

افتند ا شنیدن خبر ارتش ملحدان به ترس مییی مشرکان سست عنصرها و ضعیفانی که با دیدن اسلحه
 بدانند...

 ها نیست...ها و زیردریاییها و توپخانهها و جنگندهبدانند که قدرت همیشه با تانک
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 ... و بلکه نیرو از سوی خداوند است...عقل قدرت است... ایمان قدرت است... تدبیر قدرت است

های کشنده و ترسی که در قلب های مستحکم و بادهای ویرانگر و بیماریفرشتگان نیرومند و صخره
 شان... ها و باطل شدن مکر و نیرنگآن افتد و اختالف داخلِی کافران می

ها را منهدم و زیردریایی غرق را هاآورد و کشتیرا به زیر می هاهایی است که جنگندهها قدرتنای
 کند...می

 داند، مگر خود او...دگارت را نمیروو سربازان پر

زند... ناگهان دریا تبدیل به ایستد و عصای خود را به آن میموسی ـ علیه السالم ـ در برابر دریا می
ود و کافران را ششکافد و برای مومنان تبدیل به خشکی میشود و میسربازی از سربازان خداوند می

 کند...غرق می

شود... اما ناگهان آتش تبدیل به یکی از سربازان خداوند ابراهیم ـ علیه السالم ـ در آتش انداخته می
 شود...گردد و بر ابراهیم سرد و سالمت میمی

سربازان  شوند و ناگهان باد همچون سربازی ازیکجا می ـ صلی الله علیه وسلم ـکافران برای نبرد با محمد 
 راند...خداوند کافران را از مدینه می

ـ به نبرد کافران می ـ علیه السالم  شود در حالی که او هنوز از کار کافران فراغت رود... اما شب مییوشع 
 نیافته... 

ایستد و راه را برای او شود و از غروب باز میاما ناگهان خورشید به سربازی از سربازان خداوند تبدیل می
 کند... تا آنکه یوشع به پیروزی رسید...وشن میر

آید، اما پرندگان آسمان تبدیل به سربازان خداوند ابرهه به قصد تخریب کعبه از یمن به سوی آن می
 کنند...سنگباران می« حجارة من سجیل»شوند و او و لشکرش را با می

تبدیل به سربازی از سربازان خداوند زند... اما ناگهان پشه نمرود کافر از طاعت خداوند سرباز می
 میرد...رساند که میشود و آنچنان او را در مغز سرش آزار میمی



36 
 

 خداحافظ قهرمان

 ها...داند... و این نیست مگر تذکری برای انسانو سربازان پروردگارت را جز خود او نمی

ند است... برای ی مردم ـ چه مسلمان و چه کافر و نیکوکار و چه بدکار ـ بدانند که این دین عزتمهمه
 شود...ها تکه پاره میریزد و بدنها میعزت آن خون

های ی پیامبران و اولیای خداوند باشد... چراغخیزد حتی اگر بر بدن تکه تکه شدهاین دین به پا می
دنیای خود را  ،هدایت روشن خواهد ماند... حتی اگر با خون شهیدان باشد... شهیدانی که برای آخرت

 د...فروشنمی

آنجایی خواهد  به و خداوند این دین را ،ی خداوند در حرکت استبدانند که کاروان اسالم به اذن و اراده
ماند مگر آنکه این چادرنشینی نمی خیمه  هیچ هیچ شهرنشین وخانه  رساند که روز و شب رسیده است و 

یابد و ذلت... عزتی که اسالم میشود... با عزتمند شدن عزتمندان و ذلیل شدن اهل دین به آن وارد می
 شود...ذلتی که نصیب کفر می

اند و دشمنان این دین بهتر است خود تسلیم شرع خداوند بنابراین، برای مسلمانانی که کوتاهی کرده
 شوند...

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ

 11چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ

هنوز مانند آنچه بر ]سر[ پیشینیان شما آمد بر ]سر[  هکآنشوید و حال یا پنداشتید که وارد بهشت می»
 یان درآمدند تا جایی که پیامبر و کسانکشما نیامده است؛ آنان دچار سختی و زیان شدند و به ]هول و[ ت

 «...الله نزدیک است یروزیپ خواهد بود؟ بدان که یالله ک یایمان آورده بودند گفتند یار یکه با و

 شود...کند و نه تبدیل میاین قانون خداوندی است و نه تغییر می

 یابند...اند قدرت نمیآید... مومنان نیز تا وقتی که نشستهپیروزی همانند باران بر ما فرو نمی

                                                           
 ۹۵۱بقره:  -11
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دهد رد آزمایش قرار میبا وجود آنکه الله قادر است بندگانش را با یک امر خود پیروز کند، اما آنان را مو
 گرداند...و راه پیروزی را سخت و پر از خار می

 تا اینگونه صادقان را از دروغگویان متمایز کند و ناپاک را از پاک جدا سازد...

 12چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻچ 

پیکار داد[ تا برخی از گرفت ولی ]فرمان خواست از آنان انتقام میاین است ]دستور الله[ و اگر الله می»
 «...برخی ]دیگر[ بیازماید یلهیشما را به وس

 و تا شهیدانی نیکوکردار را از میانشان برگزیند:

 13چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

 «...اند کارهایشان ضایع نخواهد شدو کسانی که در راه الله کشته شده»

هایی که فدا نرود... با جاباال به فروش نمیزیرا کاالی خداوند گرانبها است... و جز با قیمتی بس 
 ریزد...هایی که میشود... و خونهایی که انفاق میشود... مالمی

دهند، بدانند که در صف قهرمانان جایی ندارند... همین ها و آنانی که راحتی و خواب را ترجیح میتنبل
 سازی خواهد کرد...حوادث، خود این صف را از آنان پاک و گرنهاالن کنار روند 

*   *   * 

 اسالم همچنان قهرمانانی دارد...

 نخستین گام در راه قهرمانی، پیروی از دستورات خداوند است... نه پیروی از هوای نفس و شیطان...

 آغاز راه قهرمانی این است که به طاعت پروردگار جهانیان و اظهار شعائر این دین، افتخار کنی...

 علنی از سنت خاتم پیامبران پیروی نمایی و خود را به آن بزرگ متقیان شبیه سازی... این است که به طور

                                                           
 ۱محمد:  -12
 ۱محمد:  -13
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 گارت را بزرگ بداری...دپرور قهرمانی این است که بر دین خود ثابت قدم بمانی و شرِع 

 توز توجهی نکنی...یک کینه یا تمسخرِ  ،اندی این است که به آنچه اهل بال گرفتار آن شدهنقهرما

طاعت خداوند و اتباع پیامبر... نه آنکه مانند  هیعنی آنکه تصمیمی شجاعانه بگیری... تصمیم بقهرمانی 
روباه بر اساس شرایط تغییر موضع دهی... که یک بار امر خدا را اطاعت کنی و بارها معصیت او را 

کتاب را با قدرت  این»مرتکب شوی... که با نمازگزاران به نماز بایستی و با رقاصان به رقص! هرگز، بلکه 
 «...بگیر

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ 

 14چې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  

اند هنگاِم آن نرسیده که دلهایشان به یاد الله و آن حقیقتی که نازل شده آیا برای کسانی که ایمان آورده»
کسانی نباشند که از پیش بدانها کتاب داده شد و ]عمر و[ انتظار بر آنان به نرم ]و فروتن[ گردد و مانند 

 «...درازا کشید و دلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند

ـ چنانکه ابوداوود روایت کرده می ـ رضی الله عنها  فرماید: به خدا سوگند بهتر از زنان ام المومنین عائشه 
ب خدا را تصدیق کنند و به تنزیل ایمان آورند... این سخن خداوند متعال در ام که کتاانصار ندیده

 ی نور نازل گردید که:سوره

 15چہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ     ڳ ڳ چ

و زیورهای خود را آشکار نکنند مگر آنچه ]طبیعتا[ از آن پیدا است و باید روسری خود را بر روی »... 
 «نت خود را آشکار نسازند...ی خود فرو اندازند و زیسینه

شنیدند و به نزد زنان رفتند و آنچه خداوند نازل نموده  ـ صلی الله علیه وسلم ـمردان انصار این آیه را از پیامبر خدا 
 این آیه را خواند... ،را برایشان خواندند... هر مرد برای زن خود و دختر و خواهر و زنان خویشاوند خود

                                                           
 ۵۶حدید:  -14
 ۰۵نور:  15
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... برخی ن آیه به سوی چادرهای خود شتافت و آن را بر خود پیچیده با شنیدن ایهیچ زنی نبود مگر آنک
ـ ازارهای خود را به دو نیم کردند و یک نیم  ـ از روی تصدیق و اطاعت امر خداوند  از آنان که فقیر بودند 

 خود انداختند... آن را بر سرِ 

ـ می چنان خود را در  ـ صلی اهلل علیه وسلم ـپیامبر صبح هنگام زنان پشت سر »گوید: عائشه ـ رضی الله عنها 
  «...چادرهای خود پیچیده بودند که گویا بر سرهایشان کالغ نشسته بود

 آری... اجرای مستقیم دستور... بدون تردید و بدون دو رویی...

*   *   * 

انگشتری از آهن به دست  آمد در حالی که ـ صلی الله علیه وسلم ـترمذی روایت کرده که مردی به نزد رسول خدا 
چه شده که زینت اهل آتش را بر تو : »فرمودانگشتر او را دید  ـ صلی الله علیه وسلم ـداشت... هنگامی که پیامبر 

 آن مرد فورا انگشترش را به زمین انداخت و دیگر آن را به دست نگرفت...« بینم؟!می

 ـ صلی الله علیه وسلم ـاست که گفت: از نزد رسول خدا نزد امام مسلم از ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ روایت 
«... ای عبدالله... ازارت را بلند کن»شد... فرمود: کردم در حالی که ِازارم بر زمین کشیده میعبور می

 بیشتر بلندش کردم... و از آن به بعد حواسم به آن بود...«... بیشتر»پس آن را بلند کردم... باز فرمود: 

یا  ،ی است که دین را عملی سازی، حتی اگر امر دین با هوای نفس و دلخواهت در تضاد باشداین قهرمان
ی حکم شرعی قانع شوی تا درباره خالف چیزی باشد که دوست داری... بله؛ این مهم نیست که حتماا 

 ای بیش نیستی...به آن عمل نمایی، چرا که تو در برابر پروردگار، بنده

کنی اما در آنان تسلیم شدن در برابر که حکمی از احکام اسالم  را برایشان بیان میچه بسیارند بندگانی 
ی شانه خالی کردن از حکم شرع در پی راه رایابی... بلکه به عقل خود مغرورند و بامر پروردگار را نمی

 گردند...برون رفت یا تاویل و تفسیر می

مگر بر زمیِن تسلیم و استسالم برای دستورات آن شود های اسالِم شخص پایدار نمیدر حالی که گام
م... و این است حال مومنان:  پروردگار َعالا



41 
 

 خداحافظ قهرمان

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ 

 16چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     

رش خوانده شوند تا میانشان داوری کند تنها این گفتار مؤمنان هنگامی که به سوی الله و پیامب همانا»
( و کسی که الله و پیامبرش را ۱۵گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم، و اینانند که رستگارند )است که می

 «...فرمان برد و از الله بترسد و تقوای او را پیشه سازد، آنانند که رستگارند

ها به سوی الله گیرند، اما از آنها قرار میا و حرامهقهرمانان واقعی کسانی هستند که در معرض شهوت
 هایشان غالب است...گریزند و محبت الله بر شهوتمی

 آیند...آنان ترسو نیستند و هر گاه شیطان شهوتی را برایشان زیبا جلوه داد به سوی آن به پرواز در نمی

 بینی...آنان را در میخانه یا در مجلس گناه نمی

ها پاک داشته هایشان را از شنیدن ترانهآنان را از هر گونه رباخواری حفظ نموده و گوشپروردگارشان 
 است...

 و حتی شاید در راه اطاعت از پروردگار آسمان و زمین دچار شکنجه و بال شوند...

رگز! دین ن دین و دنیا ندارند که گاه این را برگزینند و گاه آن را... هاقهرمانان هیچ مجالی برای موازنه می
 ترسند...و به خاطر دین از هیچکس نمی ،است دیگر همیشه برایشان مقدم بر هر چیزِ 

را تصدیق  ـ صلی الله علیه وسلم ـصهیب رومی را ببین که در مکه برده بود... هنگامی که اسالم آمد، پیامبر خدا 
به  ـ صلی الله علیه وسلم ـیامبر خدا نمود و اطاعت امر نمود؛ برای همین آزار کافران بر وی شدید شد... سپس پ

 مومنان اجازه داد به مدینه مهاجرت کنند...

مسلمانان به سوی مدینه هجرت کردند... اما صهیب که قصد مهاجرت نمود، سران قریش او را باز 
 داشتند و کسانی را بر وی گماشتند که شب و روز نگهبانی او کنند...

                                                           

 ۱۵نور:  -16
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حاجت از بستر خود برخاست... نگهبانش نیز همراه او بیرون ها برای رفتن به قضای یکی از شب
 رفت...

اما همین که به بسترش بازگشت باز برای رفتن به قضای حاجت برخاست و باز نگهبان همراه او بیرون 
 آمد...

بار دیگر به قصد قضای حاجت بیرون آمد... اما این بار کسی به نگهبانی همراه او نیامد و با خود گفتند: 
 اند!ت و عزی امشب شکمش را به کار انداختهال

او از فرصت استفاده کرد و گریخت و از مکه خارج شد... هنگامی که تاخیر کرد در پی او بیرون آمدند و 
 دانستند که به سوی مدینه فرار کرده است...

ستند سر وی هبا اسبان خود در پی صهیب بیرون آمدند و در راه به وی رسیدند... همین که دانست پشت 
 را مقابل خود چید و گفت: یشای باال رفت و تیرهابر تپه

رسید مگر آنکه با هر دانید که من تیراندازترین شمایم! به خدا به من نمیمیبه خدا سوگند ای قریشیان... 
 کشم!ام یکی از شما را میتیری که در مقابلم گذاشته

 گریزی...داری با اموالت می گفتند: وقتی پیش ما آمدی هیچ نداشتی و اکنون

صهیب گفت: نظرتان چیست که محل اموالم را در مکه به شما بگویم... آن را بردارید و بگذارید من 
 بروم...

 گفتند: باشد...

صهیب گفت: زیر فالن در را بکنید... آنجا چند اوقیه طال خواهید یافت و نزد فالن زن بروید و دو حله 
 بردارید...

 ردند و بازگشتند...او را ترک ک

و یارانش طی کرد تا  ـ صلی الله علیه وسلم ـیب نیز صحرای بی آب و علف را با شوق و امید به دیدار پیامبر هص
 آنکه به مدینه رسید... 
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 وارد شد در حالی که اثر راه و غبار سفر بر وی بود... ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس به مسجد رفت و بر پیامبر 

ات ات پرسود شد ای ابایحیی! معاملهمعامله»او را دید فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا هنگامی که 
 «...ات پرسود شد ای ابایحییپرسود شد ای ابایحیی! معامله

 ای که کرد پرسود بود...آری به خدا سوگند... معامله

ت آورده بود و سرزمینی که به آن چرا سود نکند؟ مالی که با آن همه سختی و زحمت روز و شب به دس
کرد، همه و همه در راه به دست آوردن خشنودی خداوند ای که در آن زندگی میخو گرفته بود و خانه

 ارش شد... و سود برد!برایش بی

*   *   * 

 نشیند...این بود داستان قهرمانان... قهرمانانی که با یادشان اشک بر چشمان می

 ردان بزرگ...این امت غنی است از م

 مردانی که جایگاهی بس واال و منزلتی عظیم در درون ما دارند...

 وجودشان رحمت است و رفتنشان مصیبت...

 مختلف... یهاقهرمانان ما گوناگونند... با سن

 برخی علمای بزرگوارند و برخی دعوتگرانی نجیب...

 راستین... یاند و برخی دیگر مجاهدانربانی یبرخی عابدان

 ...است شان غمگینگرید و زمین در جداییمانانی که آسمان در فراقشان میقهر

 و امروز نیز، اسالم در انتظار امثال آنان است...
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