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 سبن عبید الله حهطل

 رود]. شھیدی که بر روی زمین راه می  [صاحب روز ُاحد

 :نام، نسب و کنیه
طلحه پسر عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن 

بن کعب بن لؤی بن غالب بن فھر بن مالک بن نضر بن کنانه و  )1(مره

 .)2(باشد می مادرش صبعه دختر عبدالله بن مالک الحضرمیه
 او ۀاست. کنی سحضرت ابوبکرصدیق ۀ((تیم)) و از قبیل ۀاز طایف

 .)3(الخیر)) و ((طلحه الفیاض)) مشھور بود((ابومحمد)) و به ((طلحه 
طلحه اھل مکه واز ھمان دوران جوانی به کار تجارت و بازرگانی مشغول 

 رفت. می بود.در کارش یکی از بازرگانان چابک و چاالک به شمار
تغییر اش  اما این بازرگانان جوان و این طالب دنیا، چگونه مسیر زندگی

ھا کرد و وارد معامله با پروردگار خود شد؟ چه یافت و تجارت و بازرگانی را ر
دنیا و زینت و زیور آالت دنیوی بازداشت ھای  نیرو و جاذبه ای او را از لذت

 تا فقر و فاقه و تنگدستی را بر ھر چیز ترجیح دھد.
این چه جاذبه و کششی است که اکثر جوانان مکه و مدینه آن روز را به 

خاکی را به سوی  ۀری از جوانان این کرخود جلب کرد و امروزه نیز بسیا
کشاند، بدون اینکه ظاھرًا از کسی قول و قراری گرفته باشند؟ مگر  می خود

                                                 
 خورد. پیوند می جحضرت طلحه در اینجا نسبش با نسب رسول الله  -١
 .۴۷۵ص ، ۳أسد الغابة، ج  -٢
 ھمان. -٣
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که این اند  اند؟ مگر بھشت و جھنم را مشاھده کرده اینھا خداوند را دیده
 و....اند  گونه به سوی یکی میل و رغبت دارند و از دیگری گریزان

به جرگه  جیکی از شاگردان محمد  ۀبه واسط ،جوان و زیرک ۀآری! طلح
 جوانمردان و ایثارگران راه دین درآمد.

ھمان بزرگ مردی که خود امیر و سردار تاجران و بازرگانان و س ابوبکر
اش را برای پیشرفت دین اسالم به  اولین فردی بود که تمام ثروت و دارایی

جوانمردان مکه این شیوه را  ۀاخالص گذاشته، به تبعیت از او، بقی ۀکف
خالفی مشاھده نکرده است. س چرا که تا به حال کسی از ابوبکر اند؛ برگذیده

تواند به او  می صداقت، پاکی و اخالص، صفات بارز اوست. پس ھر کس
 اعتماد کند.

مشرف س طلحه، پنجمین فردی بود که به وسیله حضرت ابوبکر صدیق
(علی صاحبھا  شتازان مکتب محمدیبه اسالم شد، و جزو سابقان و پی

 آید. می الصاله و السالم) به شمار
است. ھشتمین فردی که قبول ج  او ھشتمین یار و رھرو رسول الله

 نمود جان و مال و ثروت و مقام خویش را فدای معشوق خود حقیقت نماید.

 گیرد طلحه در آغوش اسالم جای می
گونه داستان تغییر مسیر زندگی اکثر تاریخ نویسان و سیره نگاران این 

 اند: طلحه را برای ما به تصویر کشیده
قریش به سرزمین شام رفته بود. ھای  طلحه برای تجارت ھمراه کاروان

((بصری)) ھر یک به سمت و سویی رفته مشغول تجارت  ھنگام ورود به شھر
 و خرید و فروش شدند. طلحه ھمانند بقیه، مشغول گشت زنی در بازار بود،
با واقعه ای عجیب روبه رو گشت که مسیر زندگیش را تغییر داد و او را از 
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خواری و ذلت دنیا خواھی و دنیا پرستی به اوج قله خداپرستی و عشق و 
 محبت الله رساند.

سپاریم تا خود داستان شگفت انگیز و  می رشته سخن را به خود طلحه
 نماید:را برایمان بازگو اش  جالب انقالب فکری و درونی

ناگھان ندای راھبی به گوشم  ،زدم می ھنگامی که در بازار ْبصری قدم
آیا  !زد:آھای مردم! ایھا الناس! ای تاجران و بازرگانان می رسید که فریاد

کسی از اھل حرم (سرزمین حجاز) در میان شما ھست؟ من که آواز را 
بله، من اھل شنیدم کنجکاو شدم و به سرعت خودم را به او رساندم و گفتم: 

 حجاز ھستم، کاری داشتید؟
 ((احمد)) ظھور کرده است؟ راھب گفت: آیا در میان شما فردی به نام

گفتم: احمد کیست؟ گفت: پسر عبدالله پسر عبدالمطلب قریشی است. 
این ماه، (طبق پیش بینی((انجیل)) )، ھمان ماھی است که در آن ظھور 

 خداوند است که برای نجات و راھنمایی بشریت ۀد. او آخرین فرستادکن می
وعده داده است. او در سرزمین شما  ÷آید و این را ((عیسی مسیح)) می

ھای سیاه،  د که دارای سنگکن میظھور کرده و به جایی مھاجرت 
 باشد. می فراوان آبھای  شوره زار و چشمهھای  ھای بزرگ، زمین نخلستان

از دست ندھی و زود به او ملحق شو!  آھای جوان! مواظب باش فرصت را
سخنان این راھب پیر در دلم اثر بسیاری گذاشت. به سرعت اسبم را آماده 

رخت سفر بربستم. کاروان را به جا گذاشتم و شتابان و حیران به  ،کرده
تاختم. در ھمان بدو ورود به منزل، به ھمسرم گفتم: آیا بعد از  می سوی مکه

 خاصی رخ نداده است؟ اتفاق ،رفتن ما از مکه
ھمسرم گفت: چرا، محمد پسر عبدالله ادعای پیامبری کرده است. 

اند)، افرادی نیز ھمچون ابن ابی قحافه  (قریش به شدت از او خشمگین
 کنند. او پیروی میو از اند  (ابوبکر) به او پیوسته
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شناختم؛ او فردی آرام، خون گرم و متواضع  می من ابوبکر را به خوبی
تاجرانی بود که به خاطر اخالق نیکو و کردار درستش، ھمگی  ۀاز جمل بود؛

بردیم،  می با او انس و الفت داشتیم، از ھمنشینی با او و از سخنانش لذت
چرا که در زمینه تاریخ و اخبار گذشتگان اطالعات خوبی داشت، اغلب 

 زدیم،(تا از محضرش استفاده کنیم). می اوقات دور او حلقه
له نزد ابوبکر رفتم، ن که موضوع را از ھمسرم شنیدم، با عجخالصه ھمی

) گفتم: آیا صحت دارد که محمد بن عبدالله ادعای پیامبری (بدون مقدمه
اید؟! ابوبکر جواب  گویند که تو به آیین او گرویده می کرده است؟ آیا راست

 ای) درست است. داد: بله.... (آنچه شنیده
به پذیرفتن دین اسالم دعوت کرد. از  بعد شروع کرد به تبلیغ و مرا

گفت و...(من ھم که قبًال پرتوھایی در دلم تابیدن گرفته بود)  می محمد
(اما  داستان ْبصری و راھب را برایش بازگو کردم. بسیار حیرت زده شد،

 افزودهاش  حیرت و تعجبی ھمراه سرور و خوشحالی، انگار بر اطمینان قلبی
چی ھستی؟ عجله کن! زود باش! با ھم  گشت) سپس گفت پس معطل می

 رویم تا داستانت را برایش تعریف کنیم. ببینم ایشان چهج  نزد رسول الله
 فرمایند. می

رفتیم. اسالم را بر من عرضه کرد و ج  به اتفاق ابوبکر نزد رسول اکرم
آیاتی از وحی برایم تالوت نمود و مژده پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت 

 داد. را به من
داستان راھب ْبصری را برایش بازگو نمودم. آثار سرور و شادی در 

ظاھر گشت. در این لحظه بود که با اطمینان خاطر گفتم: گواھی اش  چھره
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خدا  ۀجز الله معبودی به حق نیست و محمد رسول و فرستاد دھم می

دُ « .)1(است هَ هَ  ال أَنْ  أَشْ دُ  اهللاَُّ، إِال إِلَ هَ أَشْ َ  أَنَّ  وَ احمُ دً ولُ  مَّ سُ  .»اهللاَِّ رَ

 مظلومیت دردناک مؤمنان
 ند:کن می((ابن اسحاق)) نقل  ((عالمه ابن کثیر)) از و ((ابن ھشام ))

شدند  می ھر یک از قبایل قریش ھنگامیکه افرادی از قبیله شان مسلمان
 ند تا از دین اسالم دست بردارند.داد میآنھا را تحت فشار و مورد ستم قرار 

مسلمانان را زندانی کرده و آنان را با شکنجه و گرسنگی و تشنگی در 
 . )2(ندداد میعذاب و شکنجه  ،گرمای نیمروز حجاز

 ایام شکنجه و آزار مسلمانان را چنین به تصویر ب((ابن عباس))
 کشد: می

ند داد میرا به حدی شکنجه ج  مشرکان مکه، اصحاب و یاران رسول الله
قادر به ھا  داشتند که بر اثر آن شکنجه می تشنه نگهو آنان را گرسنه و 

 . )3(نشستن و راست کردن پشتشان نبودند
 گوید: می ابن اسحاق

 . ھرگاهکرد میابوجھل فاسق، جوانان قریش را علیه مسلمانان تحریک 
 شنید که فردی تازه مسلمان شده، اگر آن فرد از اشراف و ارباب عزت می
 گفت: می داشت و به وی می و خوارش کرد میبود، او را تھدید  می

                                                 
 ۳۲۴ص  ساه الصحابة قصه طلحهیصور من ح -١
 ابن ھشام و ابن کثیر. ۀمصائب صحابه به نقل از سیر -٢
 .۵۶منبع سابق، ص  -٣
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ای در حالی که آنان از تو بھتر  تو دین آبا و اجداد خود را ترک کرده
دانیم و عزتت را نابود خواھیم  می ما تو را احمق و رأیت را غلط اند. بوده

 گفت: می بود، به وی می ساخت. و اگر فرد مسلمان شده از تاجران
 واھیم برد و مال و منالت را تلف خواھیم کرد.ما تجارت تو را از بین خ

بود، او را شکنجه  می و اگر فرد مسلمان شده شخصی ناتوان و ضعیف
 .)1(شورانید می و اراذل و اوباش دیگر را نیز علیه وی داد می

 بازتاب مسلمان شدن طلحه در میان خانواده و قبیله اش
دست ج  ھرگاه کسی با رسول الله ،در اولین روزھای حیات اسالم

بالفاصله از سوی خانواده،  داد، میدوستی و محبت و قبول کردن اسالم را 
جسمی زیادی ھای  شد و بیشتر اوقات با شکنجه می قبیله و اطرافیانش طرد

 گشت. می مواجه
طلحه نیز از این امر مستثنی نبود. وقتی خانواده و نزدیکانش خبر 

شنیدند. ھمگی بر آشفته شدند، و خشم و عصبانیت مسلمان شدن او را 
 سراسر وجودشان را فرا گرفت.

مادرش که آرزو داشت طلحه رئیس و سردار قبیله شود، کامًال مأیوس و 
غمگین و نگران شده بود. طلحه دارای صفات حسنه و متانت و بزرگواری 
زیادی بود. به ھمین دلیل مادرش انتظار داشت او رھبر قوم خویش 

 .)2(گردد
افراد قبیله نزد طلحه آمدند و از او خواستند تا از این دین جدید دست 
بردارد، اما طلحه ھمانند کوھی استوار و محکم در مقابل شان ایستاد و ھیچ 

                                                 
 .۵۷منبع سابق، ص  -١
 ۳۲۴صور من حیاة الصحابة، ص  -٢
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وعده و وعیدی نتوانست ذره ای در اداره و عزم آھنین وی تزلزل وارد کند. 
 فشرد  می پایخود  ۀبلکه ھر روز محکم تر از روز قبل بر عقید

 و از ھیچ چیز ابایی نداشت.
دیدند نرمش و سازش آنھا طلحه را از تصمیمش  می وقتیاش  افراد قبیله

 دارد، به اذیت و آزار و شکنجه وی روی آوردند. نمی باز
 ((ابن سعد)) در ((طبقات)) آورده است: امام

 پس از مسلمان شدن طلحه، روزی ((نوفل بن خویلد)) که به شیر قریش
ریسمانی به ھم بسته و آنھا را  ۀرا به وسیلس و طلحهس مشھور بود، ابوبکر

به نادانان و اوباش مکه تحویل داد که به شدیدترین شکل ممکن آنان را 
گفتند، یعنی  می اذیت کنند. به ھمین جھت طلحه و ابوبکر را ((القرینین))

 ھمراه و جفت.
ش بسته بودند و با ھمین ھایش را به گردن گویند: روزی دیگر مردم دست

کشیدند، (این حالت به حدی فجیع بود) که  می حالت او را روی زمین
 . )1(داد میو دشنام  کرد میدوید و ناله و زاری  می مادرش به دنبالش

 د:کن می((مسعود بن خراش)) نیز ھمین را نقل 
((صفا و مروه)) بودم که دیدم افراد زیادی  ((سعی)) بین روزی مشغول

دستش را به گردنش بسته ھردو  ند، وقتی نگاه کردمکن میانی را دنبال جو
افتاد  می ند. وقتیداد میدویدند و او را از پشت ھول  می بودند، پشت سرش

 زدند. می بر سر و صورتش لگد
گفت و داد و  می دوید و فحش و ناسزا می پشت سر جوان، پیرزنی ھم

کرده است ؟ گفتند:این طلحه بن . گفتم: این جوان چه کار کرد میفریاد 
 عبیدالله است. از دینش برگشته و به پسر بنی ھاشم گرویده است.

                                                 
 .۲۱۵، ص ۳طبقات ابن سعد، ج  -١



 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٨

پرسیدم: این پیرزن کیست؟ گفتند: صبعه دختر حضرمی، مادر ھمین 
 .)1(جوان است

اما آنچه که قابل تأمل است اینکه تمام ترفندھایی که سران قریش برای 
گرفتند، ھمگی بی فایده بود؛ چرا که منصرف کردن طلحه از اسالم به کار 

ج  تر از قبل و با عشق و شور بیشتری نسبت به اسالم و رسول الله او محکم
و با این  کرد میسخت دشمنان اسالم ایستادگی ھای  در مقابل شکنجه

بخشید و به یکی از  می عملش به دیگر جوانان و نو مسلمانان، جان تازه ای
 مکه تبدیل شد. مھمترین ھواداران اسالم در

 )٢(سهای حضرت طلحه ویژگی
بزرگان  ۀبه سبب صداقت و اخالص زیادش در زمرس حضرت طلحه

اصحاب قرار گرفت و امتیازات بزرگی را نصیب خویش نمود که به چند 
 یم:کن مین اشاره آنمونه از 

 :ج جھاد در رکاب رسول الله
را ج  در تمامی غزوات بر ضد مشرکین، رسول اکرمس حضرت طلحه

((بدر)) به دلیل اینکه  ۀجنگید. فقط در غزو می و مردانه کرد میھمراھی 
((سعید بن زید)) برای مأمؤریتی به شام  ایشان را ھمراهج  رسول الله

                                                 
 .۳۲۵صور من حیاة الصحابة، ص  -١
در بسیاری از فضایل مشترک س و حضرت زبیر سحضرت طلحهبه دلیل اینکه  -٢

ھستند، لذا آنچه که در مورد ھردوی این عزیزان وجود دارد پس از پایان داستان 
 شاءالله. کنیم، ان ، تحت عنوان ((فضایل طلحه و زبیر)) ذکر میسزندگی حضرت زبیر



 ٩   سطلحه بن عبیدالله

فرستاده بود حضور نداشت، اما پس از مراجعه به مدینه، از غنائم بدر نیز 
  .)1(سھم مجاھدی به ایشان داده شد

  :سجانفشانی طلحه حد و ایثار ونگ اُ ج
((احد)) بود. تاریخ  یکی از مبارزان سخت کوش جنگس حضرت طلحه

در روز سخت س حضرت طلحهھای  و ایثارگریھا  تواند رشادت نمی ھیچ گاه
 و خونین احد را از یاد ببرد. به علت این فداکاری ھایش بود که رسول الله

 وی را ((شھید زنده)) لقب دادند.ج 
شھید ج  ه ظاھر شکست خوردند و شایع شد که پیامبروقتی مسلمانان ب

شده است، بیشتر صحابه پراکنده شدند. تنھا فردی از مھاجرین که در کنار 
بود. او به اتفاق یازده مبارز از س حضور داشت، حضرت طلحهج  رسول الله

 را در میان گرفته بودند.ج  ای رسول الله انصار، چون حلقه
خواستند از کوه باال بروند تا دشمن نتواند بر  و ھمراھانشج  رسول اکرم

آنھا مسلط شود. در این حالت بود که جمعی از مشرکان آنھا را تعقیب کردند 
 را به قتل برسانند.ج  خواستند رسول اکرم می و

شود آنھا را از ما دور  می فرمود: چه کسی حاضرج  در این لحظه پیامبر
 ن باشد؟کند و در عوض در بھشت یار و قرین م

با تمام وجود  منج  رسول الله!سریعًا جواب داد: یا س حضرت طلحه
 حاضرم.

 فرمود: نه، طلحه! تو در جای خود بمان.ج   پیامبر
مردی از انصار گفت: یا رسول الله! من حاضرم این مأموریت را انجام 

 دھم.
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 بسیار خوب! :فرمودج  پیامبر
شھادت رسید. در این لحظه مرد انصاری با کفار وارد کارزار شد و به 

و یارانش مشغول پیشروی بودند. اما باز ھم مشرکان خود را به ج  رسول الله
 آنان رساندند.

چه کسی حاضر است در مقابل آنھا بایستد؟  دوباره فرمود:ج  رسول اکرم
 مرد میدان کیست؟

و مشتاق  کرد می(که بوی بھشت را احساس س دوباره حضرت طلحه
 د) فرمود: من حاضرم، یا رسول الله!مالقات الله بو

خواست به این زودی طلحه را از دست  نمیج  (اما انگار رسول الله
 ، تو در ھمان موضع خود باش.نه بدھد) فرمود:

نیز ج  ھا اعالم آمادگی کرد و رسول الله سپس مرد دیگری از انصاری
 ۀدرجپذیرفت. او به میدان رفت و مشغول شمشیر زنی شد، تا اینکه به 

 شھادت نائل گشت.
و افرادی که با او بودند به سوی باالی کوه به پیشروی ج  رسول الله

 ند.کرد میپرداختند و ھمان مشرکان نیز آنان را تعقیب 
درخواست خویش را مبنی بر نامزد شدن ج  رسول اکرم ،بر ھمان منوال

ج حضرتیکی از یاران برای سرگرم کردن و مانع شدن آنان از رسیدن به آن 

ج  و پیامبر کرد میاعالم آمادگی س مطرح نمود. و ھر بار حضرت طلحه
پذیرفت. تا اینکه آن یازده مرد انصاری به ترتیب شھید شدند و رسول  نمی
فرمود: س با حضرت طلحه باقی ماندند. در این لحظه حضرت طلحهج  الله

 آیا نوبت من رسیده است؟
 فرمود: اآلن بله.ج  پیامبر

شمشیر کشید و به تار و مار کردن مشرکان مشغول س حضرت طلحه
 را کمی باالترج  یافت، سریعًارسول الله می شد، به محض اینکه فرصت اندکی



 ١١   سطلحه بن عبیدالله

گشت و با مشرکانی که قصد نزدیک شدن به  برد. دوباره سریعًا برمی می
 . )1(پرداخت می را داشتند به مبارزهج   رسول الله

قرار داده بود ج  را سپر رسول اللهدر این لحظات خود س حضرت طلحه 
زیادی به بدن مبارکش اصابت کرد، اما به ھر قیمتی که ھای  و تیرھا و نیزه

 را به باالی کوه رساند و از دست مشرکان نجات داد.ج  بود، پیامبر
فرمود: در آن لحظات من و ((ابوعبیدة جراح)) در س ابوبکر صدیق

فاصله افتاده ج  ما و رسول اللهقسمت دیگری مشغول جنگ بودیم و بین 
رساندیم. خواستیم ج  بود. به ھر شکلی بود خودمان را به رسول الله

اما اجازه نداد و فرمود: مرا بگذارید و به کمک  ،زخمھایش را مداوا کنیم
 طلحه بروید. ،رفیقتان

دیدیم طلحه به شدت زخمی شده و رمقی ندارد.  ،کمی پایین تر آمدیم
و آثار ھفتاد و چند زخم نیزه و  کرد میزخم ھایش فوران خون به شدت از 

در ج   آوردیم.پیامبرج  شد. او را نزد پیامبر می شمشیر بر بدنش مشاھده
 این لحظه فرمود:

 خواھد از نگریستن به شھیدی که زنده بر زمین راه می ((ھر کس
 . )2(رود، بھره مند و خوشحال شود، طلحه را بنگرد)) می

فرمود: روز احد متعلق  می افتاد، می ھر وقت به یاد احد سحضرت ابوبکر
 .)3(به طلحه است
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 طلحه الخیر
 ۀصادقانھای  و ایثارگریھا  در روز احد فداکاریج  وقتی رسول اکرم

را مشاھده نمود، که با تمام وجود تا آخرین نفس از ایشان س حضرت طلحه
یعنی طلحه ای که  )1(، به او لقب ((طلحه الخیر)) دادکرد میپاسداری 

سراسر خیر و نیکی و فداکاری است. این لقب یک مدال افتخار از جانب 
  آید. می به شمارج  رسول الله

 طلحه الفیاض و طلحه الجود 
نیز اسالم را اش  نه تنھا با جانش، که با مال و داراییس حضرت طلحه

 بود.ج  و با تمام وجود در خدمت رسول الله کرد مییاری 
س ، حضرت طلحهکرد میمالی پیدا ھای  اسالم نیاز به کمک ھر وقت

بخش عمده ی ثروتش را در س ھمچون معلم صادقش، یعنی ابوبکر صدیق
 رسول اکرم ،و فداکاری ھاھا  به سبب ھمین دالوری .کرد میراه اسالم خرج 

 ((طلحه الفیاض)) و ((طلحه الجود)) را عنایت فرمودند. به ایشان لقبج 
((اسد الغابه)) از ابوالفرج و دیگران ازموسی بن طلحه و او  ابن اثیر در

 چنین روایت کرده است:س نیز از خود طلحه

سامين رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يوم أحدإ طلحه اخلري، ويوم العرس، «

 . )٢(»طلحه الفياض ويوم حنني، طلحه اجلود

در روز  ،الخیر))((طلحه  در روز احد مراج  پیامبر«گوید:  می طلحه
 .»((طلحه الجود)) نامید عشیره مرا((طلحه الفیاض)) و در روز حنین مرا

                                                 
 .۴۷۶، ص ۳أسد الغابة، ج  -١
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 ١٣   سطلحه بن عبیدالله

 سحکایتی از سخا و بخشش طلحه
تاجری ماھر و ثروتمندی مشھور بود که به سبب زیرکی س حضرت طلحه

آورد. روزی در معامله ای که با  می در معامالت سودھای کالنی به دست
ھزار درھم نصیبش  سود کالنی معادل ھفتصد ،انجام داد» اھ حضرموتی«

و  ،دکن میشد. (پولی که ھر انسانی از داشتن آن احساس راحتی و آرامش 
خوشحال از این که در یک معامله این گونه موفق شده که پول ھنگفتی به 

ج  للهل امکتب رسو ۀاین دست پرورد ،ساما آیا حضرت طلحه ،دست آورد
 ۀبه خاطر خوشحالی از موفقیت در یک معاملنیز چنین بینشی داشت؟ آیا 

س حضرت طلحه ،برد؟ یا بر عکس...) آری! آن شب نمی دنیوی خوابش
ـ »ام کلثوم «یعنی  ،بسیار نگران و مضطرب بود. ھمسر فداکار و دلسوزش

ـ وقتی متوجه نگرانی و پریشانی ھمسرش س دختر حضرت ابوبکرصدیق
تو را چه شده؟ چرا نگرانی؟ آیا از ما  نزدیک رفته و پرسید: یا ابا محمد! ،شد

 ایم؟!  ناخشنودی؟! ما برایت مزاحمت ایجاد کرده
یک  ۀجواب داد: نه. (از تو ناخشنود نیستم) تو نمون س حضرت طلحه

ھمسر نیکو و مھربان ھستی. از اول شب در اندیشه بودم که فردی که این 
رود. آیا لحظه ای  می ھمه ثروت و دارایی در اختیار دارد و آسوده به خواب

 د؟!کن میبه پروردگارش فکر 
شود؟ مگر از  می ھمسرش گفت: چه چیزی سبب ناراحتی و نگرانی شما

 مستحقان و نیازمندان اقربا و دوستان دوری؟!
 ھمین فردا برو و به نیازمندان کمک کن و ثروتت را بین آنھا تقسیم کن.

زش خویش قرار گفت:أحسنت! خداوند تو را مورد آمرس حضرت طلحه
 دھد، واقعًا تو یک ھمسر نمونه و مؤمن ھستی!
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پول را در کیسه ھایی ریخته و به سوی س صبح آن روز حضرت طلحه
نیازمندان مھاجر و انصار به راه افتاد و سودی که به دست آورده بود، بین 

 . )1(برادرانش تقسیم کرد و با خوشحالی تمام به منزل برگشت

آمده و به خاطر قرابت و س نزد حضرت طلحه ند که مردیکن مینقل 
 خویشاوندی تقاضای کمک کرد.

فرمود: از این قرابت و خویشاوندی اطالعی ندارم، اما س حضرت طلحه
من زمینی دارم که ((عثمان بن عفان)) آن را به سیصد ھزار درھم از من 

ه تو بخشم وگرنه پولش را ب می خریداری کرده است، اگر مایلی زمین را به تو
 .دھم می

 خواھم. می پول آن را ،مرد گفت: اگر لطف کنی
. این ھم )2(فورًا پول آن را آماده و به آن مرد بخشیدس حضرت طلحه

 .الله عنه یدیگری از سخاوت و جود حضرت طلحه رض ۀنمون
در ج  یکی از یاران گرانقدر رسول اللهس ((جابر بن عبدالله)) حضرت

 چنین فرموده است:س همورد سخاوت و بخشش حضرت طلح
من ھیچ کسی را به مانند طلحه ندیدم که بدون درخواستی از سوی 

 .)3(مستمندان و فقرا، پول زیاد و ھنگفتی به آنھا ببخشد
 نیز منقول است:س ھمچنین در این مورد از حضرت ((سائب بن زید))

م. به کرد میمن بسیاری از اوقات در سفر و حضر طلحه را ھمراھی 
از او  ،کسی را در بخشش پوشاک و طعام و دراھم(جمع درھم)راستی 

  .)1(سخاوتمندتر ندیدم
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 ١٥   سطلحه بن عبیدالله

 سمروری بر فضایل طلحه
مفصًال س حدیث و سیره، مناقب و فضایل حضرت طلحهھای  در کتاب

 یم:کن میمستند اکتفا  ۀذکر شده است، ما در اینجا به چند نمون

نَا« در سنن ترمذی آمده است: ثَ دَّ عِيدٍ  أَبُو حَ جُّ  سَ نَا ،األَشَ ثَ دَّ ٍ  بْنُ  يُونُسُ  حَ ريْ  بُكَ

نْ  دِ  عَ َمَّ اقَ  بْنِ  حمُ حَ نْ  إِسْ ْيَى عَ بَّادِ  بْنِ  حيَ بْدِ  بْنِ  عَ ِ  بْنِ  اهللاَِّ  عَ بَريْ نْ  الزُّ نْ  أَبِيهِ  عَ هِ  عَ دِّ بْدِ  جَ  عَ

ِ  بْنِ  اهللاَِّ بَريْ نِ  ،الزُّ ِ  عَ بَريْ الَ  الزُّ انَ  :قَ ىلَ  كَ ولِ  عَ سُ مَ  ج اهللاَِّ رَ دٍ  يَوْ انِ  أُحُ عَ ضَ  ،دِرْ  إِىلَ  فَنَهَ

ةٍ  رَ خْ لَمْ  صَ تَطِعْ  فَ دَ  يَسْ عَ أَقْ تَهُ  فَ ْ ةَ  حتَ دَ  طَلْحَ عِ تَّى ج النَّبِىُّ  فَصَ  حَ تَوَ ىلَ  اسْ ةِ  عَ رَ خْ  ،الصَّ

الَ  عْتُ  :قَ مِ ولُ  ج النَّبِىَّ  سَ قُ وَْجَب « :يَ
َ
 .)٢(»َطلَْحةُ  أ

داشت. خواست از صخره ای دو زره جنگی به تن ج  روز احد پیامبر«
(تا  (طلحه وقتی متوجه شد) روی زمین نشست باال برود اما نتوانست.

باالی صخره رفت. شنیدم که ج  بر پشت او پا بگذارد) پس پیامبرج  پیامبر
 .»(بھشت را بر خود) واجب کرد فرمود: طلحه میج  پیامبر

ى: « يْسَ الَ أَبَو عِ نَاقَ ثَ دَّ تَيْبَةُ  حَ ثَ  ،قُ دَّ الِحُ  نَاحَ ى بْنُ  صَ وسَ نِ  مُ لْتِ  عَ  ،دِينَارٍ  بْنِ  الصَّ

نْ  ةَ  أَبِى عَ َ الَ  نَرضْ الَ  :قَ ابِرُ  قَ بْدِ  بْنُ  جَ عْتُ  :اهللاَِّ  عَ مِ ولَ  سَ سُ  عليه اهللا صىل- اهللاَِّ رَ

ولُ  -وسلم قُ هُ  َمنْ « :يَ نْ  رَسَّ
َ
  َ�نُْظرَ  أ

َ
رِْض  وَْجهِ  ىلَعَ  َ�ْمىِش  َشِهيدٍ  إىِل

َ
  فَلْيَنُْظرْ  األ

َ
 إىِل

ِ  ُ�بَيْدِ  بِْن  َطلَْحةَ   .)٣(»ا�َّ

                                                                                                         
 ھمان. -١
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 که فرمود: ھر کسج  شنیدم از رسول الله«گوید:  میس حضرت جابر
رود، خوشحال شود،  می شھیدی که بر روی زمین راه ۀخواھد از مشاھد می

 .»پس به طلحه پسر عبیدالله نگاه کند
ى: « يْسَ الَ أَبُو عِ نَاقَ ثَ دَّ بْدُ  حَ وسِ  عَ دُّ دٍ  بْنُ  الْقُ َمَّ طَّارُ  حمُ عَ ُّ  الْ ِ بَرصْ نَا الْ ثَ دَّ و حَ رُ مْ  عَ

مٍ  بْنُ  اصِ نْ  عَ اقَ  عَ حَ ْيَى بْنِ  إِسْ ةَ  بْنِ  حيَ نْ  طَلْحَ ى عمه عَ وسَ ةَ  بْنِ  مُ الَ  طَلْحَ لْتُ  :قَ  دَخَ

ىلَ  ةَ  عَ يَ اوِ عَ الَ  سمُ كَ  أَالَ  :فَقَ ُ لْتُ  ؟أُبَرشِّ الَ . بَىلَ  :قُ عْتُ  :قَ مِ ولَ  سَ سُ ولُ  ج اهللاَِّ  رَ قُ  :يَ

نْ  َطلَْحةُ « ْبَهُ  قىََض  ِممَّ
َ

�«)١(.  
رفتم، گفت: آیا به تو س روزی نزد معاویه«[گفت: س موسی فرزند طلحه

طلحه از جمله آنانی « که فرمود:ج  مژده ای ندھم؟ شنیده ام از رسول اکرم
 .]»است که پیمان به سر بردند

نَاقال أبو عيسى: « ثَ دَّ يْبٍ  أَبُو حَ رَ نَا كُ ثَ دَّ ٍ  بْنُ  يُونُسُ  حَ ريْ نْ  ،بُكَ ةَ  عَ ْيَى بْنِ  طَلْحَ  حيَ

نْ  ى عَ وسَ ى مُ يسَ عِ ةَ  ابْنَىْ  وَ نْ  ،طَلْحَ امَ  عَ ةَ  أَبِيهِ ابَ  أَنَّ : طَلْحَ حَ ولِ  أَصْ سُ الُوا ج اهللاَِّ رَ  قَ

ابِىٍّ  رَ لٍ  ألَعْ اهِ لْهُ  جَ نْ  سَ مَّ بَهُ  قَىضَ  عَ نْ  ،نَحْ وَ  مَ انُوا ؟هُ كَ ئُونَ  الَ  وَ ِ ْرتَ ىلَ  جيَ تِهِ  عَ أَلَ سْ  ،مَ

ونَهُ  رُ قِّ وَ َابُونَهُ  يُ هيَ هُ  ،وَ أَلَ ابِىُّ  فَسَ رَ ضَ  األَعْ رَ أَعْ نْهُ  فَ هُ  ثُمَّ  ،عَ أَلَ ضَ  سَ رَ أَعْ نْهُ  فَ  إِنِّى ثُمَّ  ،عَ

تُ  نْ  اطَّلَعْ دِ  بَابِ  مِ جِ َّ  املَْسْ ىلَ عَ ٌ  ثِيَابٌ  وَ رضْ آنِى فَلَامَّ  خُ ولُ  رَ سُ الَ  ج اهللاَِّ رَ  أَيْنَ  :قَ

ائِلُ  نْ  السَّ مَّ بَهُ  قَىضَ  عَ الَ  ؟نَحْ ابِىُّ  قَ رَ ا أَنَا :األَعْ ولَ  يَ سُ الَ . اهللاَِّ  رَ ولُ  فَقَ سُ  :ج اهللاَِّ  رَ

نْ  َهَذا ْبَهُ  قىََض  ِممَّ
َ

�«)٢(. 

                                                 
 .۱۳۶، باب مناقب طلحه و کتاب التفسیر، ص ۵/۴۱۳ترمذی  -١
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 ١٧   سطلحه بن عبیدالله

به بادیه نشین بی سوادی گفتند که از رسول ج  روزی یاران پیامبر[
اصحاب،  -سؤال کن که چه کسانی ھستند؟ ((قضی نحبه))ۀ دربارج الله

خود از پرسیدن شرم داشتند زیرا ھمواره ادب حضور پیامبر را رعایت 
از جواب دادن ج  سؤال کرد، پیامبرج  بادیه نشین از پیامبر -ندکرد می

در این لحظه من از در  .خودداری نمود. این کار را تا سه بار تکرار کرد
به ج  اس سبز رنگ به تن داشتم. پیامبرمسجد وارد شدم در حالی که لب

اینکه مرا دید، فرمود: سؤال کننده کجاست؟ مرد بادیه نشین جواب  محض
این مرد از ((قضی «فرمود: ج  من ھستم. رسول اکرم !یا رسول الله :داد

 .]»باشد (پیمان به سر بردگان) می )1(نحبه))

                                                 
رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ّمِنَ ﴿ احزاب که می فرماید: ۀسور ۲۳ ۀاشاره به آی -١

َ ٱ ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ ْ َ�ۡبِديٗ�  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ لُوا ۖ َوَما بَدَّ ن يَنَتِظُر . در میان ﴾٢٣َوِمۡنُهم مَّ
اند. برخی  اند در پیمانی که با او بسته با خدا راست بوده مؤمنان مردانی ھستند که

(تا  اند) و برخی نیز در انتظارند (و شربت شھادت سر کشیده اند پیمان خود بسر برده
کی توفیق رفیق می گردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواھند کرد). آنان 

کمترین انحراف و تزلزلی  (و اند ھیچگونه تغییر و تبدیلی در عھد و پیمان خود نداده
 اند). در کار خود نکرده





 
 
 

  سبن عوام ریزب

کسی که  ،ه وسلمیحواری رسول الله صلی الله عل[
 ]»پدر و مادرم فدایت باد!« او فرمود: ۀدربارج  پیامبر

 :نام، نسب و کنیه او
زبیر پسر عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کالب بن 

 است. مره بن کعب بن لؤی األسدی
((ابو عبدالله)) و ((ابوطاھر)) بوده که بیشتر به  ایشان، ۀکنی

 . )1(((ابوعبدالله)) معروف بود
باشد. یعنی  میج  رسول الله ۀمادرش، صفیه دختر عبدالمطلب و عم

حضرت خدیجه، ھمسر  ۀو برادرزادج  رسول اکرم ۀحضرت زبیر پسر عم
 .)2(استج  گرانقدر پیامبر

 روی آورد؟چگونه به اسالم  
ه یسال قبل از ھجرت رسول اکرم صلی الله عل ۲۸حدود س حضرت زبیر

 ،در مکه مکرمه چشم به جھان گشود. وقتی به آغوش اسالم آمد ،وسلم
 کمتر از بیست سال سن داشت.

گوید: زبیر اسالم آورد در حالی که جوانی پانزده  می »ھشام بن عروه«
 .ساله بود

                                                 
 .۱۰۲، ص ۲أسد الغابة، ج  -١
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سن دوازده سالگی مشرف به اسالم شده گوید: زبیر در  می اما عروه
 .)1(است

نور توحید و  ،در حالی که در اوج نوجوانی بودس به ھر حال حضرت زبیر
یگانگی خداوند در قلبش تابیدن گرفت و او را به سوی یکتاپرستی و عشق 
به معبود یگانه فرا خواند و تقریبًا چھارمین یا پنجمین فردی بود که در 

 در آمد.ج  لهسلک یاران رسول ال
نیز نقش عمده و اساسی را حضرت س در اسالم آوردن حضرت زبیر

 ،در صداقتش شک نداشت بازی کرد؛ ابوبکری که ھیچ کسس ابوبکر
ابوبکری که با ایمان استوارش مشرکان و کافران را به ستوه آورده بود؛ به 

افردای  جوانان مکه اثر گذشت و ۀسرعت مسلمان شدنش بر فکر و اندیش
نتوانستند از راه و خط و مشی ابوبکر ـ که او را به » زبیر«و » طلحه«چون 
 شناختند ـ روگردان شوند. می خوبی

 س بازتاب مسلمان شدن زبیر
 جوانان را نشانهھای  قلب ،خویش ۀبا دعوت حکیمانج  رسول اکرم

 رفت و پس از مدت زمان اندکی آنان را به فدائیان خویش مبدل می
ت؛ طوری که ھمان جوانی که تا دیروز در عیش و نوش و راحتی و ساخ می

توانست از رخت خواب نرم و گرم و  نمی برد و لحظه ای می مستی به سر
شد ھر نوع شکنجه و آزاری را به شرط  می حاضر ،دختران زیبارو دور شود

تحمل کند. به راستی در برابر این سر ج  ھمراھی و ھمنشینی رسول الله
ام روانشناسان و اندیشمندان غیر اسالمی به زانو در آمده و بزرگ،تم

که این چه جاذبه و نیرویی است که در صدر اند  سرگردان و حیران مانده

                                                 
 ھمان. -١



 ٢١   سزبیر بن عوام

اسالم و ھمچنین امروز جوانانی را در اوج رفاه و آسایش دنیوی به خود 
نماید؛ آن گونه که ھیچ چیز و ھیچ مالمتی از طرف دیگران  می جذب

 م نیست.برایشان مھ
نیز یکی از این جوانان است که در اوج جوانی و نوجوانی س حضرت زبیر

قومش در  ۀشد. به ھمین جھت از اذیت و آزار و شکنجج  شیفته رسول الله
 امان نماند.

ج  شدیدی که به الله و رسول الله ۀبه سبب عشق و عالقس حضرت زبیر
 نگه دارد.توانست اسالم خویش را مخفی  نمی پیدا کرده بود،

آن  اند. را دستگیر کردهج  روزی در مکه شایع شد که کفار، رسول الله
به س زمان تعداد مسلمانان بسیار اندک و انگشت شمار بود. حضرت زبیر

محض شنیدن این خبر، شمشیر کشیده و به سوی سران قریش حمله ور 
شیر در زبیر را دید که شم ،ھنگامیکه بر بلندای مکه بودج  شد. رسول الله

د، او را صدا زد و فرمود: مالک یا زبیر؟ تو را چه شده ای کن میدست حرکت 
 زبیر؟!

 اند. ن خبر رسیده که شما را گرفتهجواب داد: به مس حضرت زبیر
وقتی این عشق و ایثار را مشاھده نمود) بر زبیر درود فرستاد و ج  (پیامبر

ون کشیده بود، دعای برای او و شمشیرش که به خاطر خداوند از نیام بیر
  .)1(خیر کرد

این امر موجب شد که خانواده و اطرافیانش بیشتر خشمگین شوند و 
برای منصرف کردن زبیر از راھی که در پیش گرفته از ھیچ اقدامی دریغ 
نورزند. ابتدا از در سخن و نصیحت وارد شدند، وقتی این را کار ساز 

 کردند.ندانستند، شروع به اذیت و آزار و شکنجه 
                                                 

 .۱۰۳، ص ۲أسد الغابة، ج  -١
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((نوفل)) او را در حصیری  ھا این بود که عمویش ای از این شکنجه نمونه
تا احساس خفگی کند تا شاید به  داد میپیچیده و او را در معرض دود قرار 

خاطر حفظ جان و نجات خویش دست از آئینش بردارد. نوفل بیچاره، غافل 
نیا و زندگانی دج  از اینکه این جوان و این شیفتگان خدا و رسول الله

دھند، به  نمی خداوند ترجیحھای  دنیوی را ھیچگاه در مقابل بھشت و وعده
گفت: ٌاکٌفر برب محمد! به پروردگار محمد کافر شو! محمد و خدایش را  می او

 رھا کن.
اما زبیر قھرمان، این جوان مبارز و نستوه با استقامتش در مقابل 

خویش و جوانان اعصار بعدی  ھا، درس اخالص را به جوانان عصر شکنجه
 داد و فرمود:

اهللاَِّ الَ « رُ  الَ  وَ فُ  .»أبدا أَكْ
قدرت اوست ھیچگاه به کفر  ۀقسم به کسی که جان من در قبض

 . )1(گردم و دست از این توحید و یکتا پرستی برنمی دارم نمیبر
رفت، به  می افزود و به کمک عمویش می ھای او مادرش نیز بر شکنجه

از خانواده و قبیله  -به قول خودشان –ننگ را  ۀکه بتواند این لکاین امید 
 شان بزدایند.

اما ھمیشه حق پیروز است. ھمیشه استقامت بزرگ مردان، سران کفر و 
الحاد را به لرزه در آورده، و آنان را در مقابل این ھمه شجاعت، استقامت و 

امروز نیز سران آورد و این حقیقتی است که باید  می ایثار به زانو در
 کشورھای کفر بدانند.

                                                 
 .۲۲۴رجال حول الرسول، ص  -١



 ٢٣   سزبیر بن عوام

تحمل ھر نوع سختی و رنج  آماّد ج  امروز نیز جوانان مکتب رسول الله
ج  محبوب حجازیھای  به خاطر حفظ و اجرای اوامر الھی و احیای سنت

 ھستند.
توان با شکنجه و زندان از بین برد و یا اسیر کرد، اما  می آری! افراد را

زندان نگه ھای  توان پشت میله نمی ور کرد، اندیشه راتوان تر نمی اندیشه را
 داشت.

 سهای حضرت زبیر ویژگی

 اولین شمشیر زن اسالم
اشاره شد، حضرت س ھمان گونه که در بخش بازتاب مسلمان شدن زبیر

و نیز به دلیل ج  فراوان به رسول الله ۀبه خاطر عشق و عالقس زبیر
را ج  یری و قتل پیامبرشجاعت و اخالصی که داشت، وقتی خبر دستگ

درنگ دست به شمشیر برد و برای رویارویی با سران کفر و شرک  شنید، بی
 به سوی آنان حرکت کرد.

و این س در این لحظات بود که خداوند سبحان این کار حضرت زبیر
صداقت و شجاعت و ایثار او را پسندید و جبرئیل را مأموریت داد تا سالم و 

 برساند.س به زبیرج  رسولشدرود خداوند را توسط 
زبیر را فرا خواند و به او اطمینان داد که حال مبارکش ج  رسول الله

 تشریف آورده و فرموده است: ÷خوب است. سپس فرمود: جبرئیل
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اقرأ مني عىل زبري السالم، وبرشه ان اهللا  :إن اهللا يقرئك السالم ويقول لك«

أعطاه ثواب كل من سل سيفا يف سبيل اهللا منذ بعث إىل أن تقوم الساعة من غري 

  .)١(»أن ينقص من أجورهم شيئا، النه أول من سل يف سبيل اهللا

ای محمد! به راستی که خداوند بر تو درود و سالم فرستاده و «
ه زبیر برسانید و به او مژده دھید از امروز تا : سالم و درود مرا بفرماید می

(و برای حفظ و نشر  قیامت ھر آن کس که به خاطر خداوند شمشیر بکشد
رسد بدون اینکه از ثواب آن شمشیر  می دین تالش کند) ثوابش به زبیر نیز

زن و مجاھد چیزی کاسته شود. و این فضل و بزرگی به سبب این است که 
که در راه خدا و به خاطر رضای او شمشیرش را از نیام او(زبیر) اولین کسی 

  .»کشیده (و آماده مبارزه با دشمنان دین شد)

 مبارز بزرگ نبرد بدر 
((بدر)) است. ۀ یکی از روزھای مھم و به یادماندنی صدر اسالم، روز واقع

به ھمراه ج  ھمان روز که جنگ نابرابری در حال وقوع بود و رسول الله
از نظر تجھیزات  بایست در مقابل لشکری که می اران گرانقدرشتن از ی ۳۱۳

 برتری داشت، وارد معرکه شوند.ج  و آمادگی نظامی بر سپاه رسول الله
توجھش را از ج  به راستی بسیار سخت و طاقت فرسا بود، اما رسول الله

اسباب ظاھری قطع نموده و به مسبب االسباب روی آورد و از او نصرت و 
با چشمانی پر از اشک و با دلی پر از سوز ج  کرد. رسول اللهکمک طلب 

دست به دعا برداشت و فرمود: بار الھا! اگر امروز این مسلمانان را نصرت 
چه کسی اسالم را به دیگران برساند؟ اگر اینھا امروز قتل عام  ،نفرمایی

 رود.... می شوند، اسالم از بین
                                                 

 .۲۳۲ع ص  ۲ریاض النضره، ج  -١
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فرادی بودند که در بدر حضور تعداد مسلمانان در آن وقت فقط ھمین ا
چند نفری که به جاھای دیگری رفته بودند. پروردگار  ۀداشتند به اضاف

جھانیان دعای پیامبرش را اجابت نمود و با لشکریان خویش لشکر اسالم را 
 در بدر تقویت و یاری کرد:

  ۡسَتَجاَب ٱ�َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَ  إِذۡ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
لٖۡف ّمَِن لَُ�ۡم �

 .]۹[األنفال:  ﴾٩ُمۡردِ�َِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ
(ای مؤمنان! به یاد آرید) زمانی را که ( در میدان کارزار بدر از شدت «

ناراحتی) از پروردگار خود درخواست کمک و یاری نمودید و او درخواست 
 دھم میشما را پذیرفت(و گفت:) من شما را با یک ھزار فرشته کمک ویاری 

 .»متعدد دیگری را پشت سر دارندھای  این گروه ھزار نفری گروهکه 

ُ�ُم  َولََقدۡ ﴿ ُ ٱنََ�َ ذِلَّةٞۖ فَ  �َّ
َ
نتُۡم أ

َ
ْ ٱبَِبۡدرٖ َوأ َ ٱ �َُّقوا  إِذۡ  ١٢٣لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  �َّ

ُ�ۡم َر�ُُّ�م بَِثَ�َٰثةِ َءاَ�ٰٖف ّمَِن  ن يُِمدَّ
َ
لَن يَۡ�فِيَُ�ۡم أ

َ
َ�ُقوُل لِۡلُمۡؤمِنَِ� �

 .]۱۲۴-۱۲۳[آل عمران:  ﴾١٢٤ُمَ�لَِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ
و خداوند شما را در (جنگ) بدر پیروز گردانید و حال آنکه (نسبت به «

پس از خدا بترسید  ،برخوردار) بودیدکافران) ناچیز (و از ساز و برگ اندکی 
گفتی:  می تا شکر (نعمت) او را بتوانید به جا آورید. بدانگاه که تو به مؤمنان

آیا شما را بسنده نیست که پرودگارتان با سه ھزار از فرشتگان فرستاده (از 
 »سوی خویش برای آرامش خاطرتان) یاریتان کرد؟

مقام و منزلت افرادی که در  اھمیت جنگ بدر و ،با این توصیف مختصر
آن شرکت داشتند، ظاھر گشت. خداوند سبحان به سبب اھمیت حضور در 

بود ج  که به راستی فقط ایمان قوی و عشق به رسول الله -ای چنین معرکه
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از تمامی اھل بدر اعالم رضایت نمود و  -داشت می که آدمی را در آنجا نگه
 غفران و بخشش و بھشت برین داد. ۀبه انھا وعد

سپاه اسالم در این جنگ، ھفتاد شتر و دو اسب (ھفتاد و دو سواره 
س را به حضرت زبیرھا  اسبج  نظام) در اختیار داشت، که به دستور پیامبر

واگذار کردند تا این دو مبارز و دالور راست و چپ لشکر س و حضرت مقداد
 را بپایند.

و جانفشانی ھایی ھا  سرنوشت ساز، رشادت در این جنگس حضرت زبیر
را از خود نشان داد که مورد قبول پروردگار جھانیان واقع شد و خداوند 

به میدان جنگ اعزام س مالئکه را با ھمان شکل و سیمای حضرت زبیر
 نمود.

است و یکی از بزرگترین س مقبولیت حضرت زبیر ۀو این مسئله نشان
 زرگ مرد تاریخ شده است.افتخاراتی است که نصیب این ب

 نویسد: می ابن اثیر در اسد الغابه

صفراء معتجزا هبا، فقال النبي صىل اهللا  شهيد الزبري بدرا وكان عليه عاممة«

 .)١(»عليه وسلم: إن املالئكة نزلت يومئذ عىل سيامء الزبري

ای زرد  بدر حضور داشت در حالی که عمامه ۀدر معرک س حضرت زبیر
به راستی امروز فرشتگان با «فرمود: ج  پیامبر .بسته بود رنگ را به سرش

 .»شکل و سیمای زبیر در این معرکه حاضر شدند
 
 
 

                                                 
 .۱۰۴، ص ۲أسد الغابة، ج  -١
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 ج  جنگیدن در رکاب رسول الله
ج  پیامبر با کفار مشرکین، رسول اللهھای  در تمام جنگس حضرت زبیر

 ،فتح مکه ،خیبر ،حدیبیه ،خندق ،احد ،. از جمله: بدرکرد میرا ھمراھی 
توانست افتخار و امتیاز س و طائف. در جنگ احزاب نیز حضرت زبیر ،حنین

فرمود: چه کسی ج  رسول اکرم ،دیگری را کسب نماید. در یکی از نبردھا
برود و اطالعاتی را برایمان جمع » بنی قریظه«حاضر است به نزد دشمن ما 

ن و دل من با جا !فورًا جواب داد: یا رسول اللهس آوری کند؟ حضرت زبیر
 حاضرم.

سپس ایشان رفته و از موقعیت و وضعیت نیروھای دشمن اطالعاتی را 
ج  سپس پیامبر آورد. این عمل را تا سه بار انجام داد.ج  برای رسول الله

 فرمود: فداک ابی و امی!: پدر و مادرم فدایت باد!
به راستی این امتیاز و افتخار بزرگی است برای شخصی که این جمله از 

این جمله را ج  خطاب به او گفته شود. رسول خداج  ب رسول اللهجان

س زبیرھای  و فداکاریھا  در جنگ احد نیز به علت رشادت »يموأ أيب كفدا«
 فرموده بودند.

 :سبه حضرت زبیر ج  عالقه و محبت رسول الله
عالقه و محبت بسیار زیادی نسبت به ج  چنانکه قبًال ذکر شد رسول الله

داشتند. بر اثر محبت بیش از حد، چندین بار به ایشان س حضرت زبیر

اكَ « خطاب کرد: أُمِّي أَيبِ  فِدَ پدر و مادرم فدایت شوند! این ناشی از محبت  »وَ

   باشد. می نسبت به این شاگرد جوان و رشیدشج  وافر پیامبر
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 چه کسی حاضر است در مقابل آوردن جسد ((خبیب)) بھشت را بخرد؟
ای وحشیانه بسیاری از اصحاب گرانقدر رسول  توطئهکفار قریش در 

مکتب  ۀشاگرد زبد ،را به قتل رساندند. یکی از ھمین عزیزانج الله
 محمدی، حضرت ((خبیب بن عدی)) بود.

وقتی کفار قریش او را دستگیر کردند، تصمیم به اعدام و به دار آویختن 
ج  صد پیوستن به محمدھایی که ق ای گرفتند، تا با این کار در دل مکهایشان 

 را دارند، ایجاد رعب و وحشت کنند.
را به ((تنعیم)) بردند و او را به دار آویخته و س مشرکان، حضرت خبیب

چھل شبانه روز جسدش را آویخته به دار باقی گذاشتند. از آنجایی که 
دانستند مسلمانان تاب دیدن و شنیدن چنین واقعه ای را  می مشرکان

د تا این قضیه طوالنی شود. برای حفاظت از جسد حضرت ندارند، خواستن
بر روی دار، اطرافش جمع کثیری از نگھبانان را گذاشته بودند تا س خبیب

 .کسی جرات نکند به آن نزدیک شود
از این ماجرا اطالع یافت بسیار ناراحت شد و ج  ھنگامی که رسول اکرم 

 فرمود:
چه کسی حاضر است بھشت را برای خویش آماده کند و در  !ای اصحاب

 مقابل جسد خبیب را به مدینه بیاورد؟!
که ھمیشه در چنین کارھای پیشگام بود فرمود: یا س حضرت زیبر

 .برای این مأموریت حاضریم ،من و ھمرزمم مقدادج  رسول الله
دو مبارز  مسرور گشت و آنھا را بدرقه نمود اینس از اقدام زبیرج  پیامبر

مخلص برای مأموریتی بسیار خطرناک به سوی مکه رکاب زدند درھمان بدو 
ورود مشاھده کردند که دورتادور جسد به دار آویخته خبیب را سربازانی از 

و با دقت اطرافشان را زیر نظر دارند باالخره با زیرکی اند  قریش احاطه کرده



 ٢٩   سزبیر بن عوام

و بر اسب خویش سوار را پایین آورده س تمام، شبانه جسد حضرت خبیب
 .کردند و با سرعت از مکه دور شدند

افراد دشمن به تعقیب زبیر و مقداد پرداختند و آنان را در  ،صبح دم
که جسد سالم و خوشبوی حضرت س خارج مکه متوقف کردند حضرت زبیر

جسد را  ،به محض اطالع از رسیدن افراد دشمن ،کرد میخبیب را حمل 
  :فرمودس یبتناک ھمچون حضرت فاروق اعظمزمین گذاشت و با لحنی ھ

دانید  نمی مگر ،! چگونه جرأت کردید که ما را تعقیب کنیدھا آھای قریشی
دو مبارز جان بر کف رسول خدا  ،من زبیر بن عوام و این مقداد بن اسود

 .یمکن میھستیم پس راه خود را گرفته و برگردید وگرنه شما را قلع و قمع 
سربازان بی ایمان و عیاش کفار را متزلزل س بیرسخنان آتشین حضرت ز

کرده و با سرافکندگی تمام از جنگیدن منصرف شدند در این لحظات بود که 
زمین به امر خداوند سبحان شکافته شد و جسم مبارک حضرت خبیب را 

 .)1(بلعید

آمدند و ج  نزد رسول اکرمس و حضرت مقدادس وقتی حضرت زبیر
 فرمود: ج  پیامبر ،کردندگزارش واقعه را ارئه 

فرشتگان آسمان و زمین به  :ھمین حاال جبرئیل تشریف آورده و فرمود
 . )2(ندکن میاین دو یار فداکار تو افتخار 

 .آید می به شمارس این ھم برگ رزین دیگری از افتخارات حضرت زبیر
 

                                                 
سیرت مصطفی صلی الله سیرت مطالعه کنید، ھای  تفصیل این حکایت را در کتاب -١

 ه وسلم، موالنا محمد ادریس کاندھلوی و غیره .یعل
 . ۲۳۷، ص ۲ریاض النضره  -٢
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 س تقوی و سخاوت حضرت زبیر
بودند که رغبت آنان ھمگی افرادی ج  پرورش یافتگان دانشگاه محمدی

و زندگانی آخرت از ھمه چیز بیشتر بود. به ھمین ج  به خدا و رسولش
قرآن و تعالیم  ۀجھت تمام تالششان را در راه درست زندگی کردن در سای

به کار گرفتند. در معاشرت و معامالتشان تقوی و ترس الھی ج  رسول اکرم
که از راه نامشروع امرار ند و ھیچگاه در صدد آن نبودند کرد میرا رعایت 

 معاش کنند و یا به ثروت اندوزی روی بیاورند.
بود. ج  تمامی یاران رسول الله ۀسخاوت و بخشش از اوصاف حمید

انگیز و دلربای  ای از این ایثار و فداکاری، سخا و جود را در نمایش دل نمونه
ھمان مشاھده کردیم. ج  اھل مدینه در حین استقبال از یاران نبی اکرم

ھر فردی از اھل مدینه، فردی از مکه را  ،دستور دادج  روزی که پیامبر خدا
انصار اموال  ،در آغوش بگیرد و با اموالش او را کمک کند. دیدیم که چه زیبا

نمودند و از آن  می شان را با کمال میل و رغبت با برادران مھاجرشان تقسیم
نشی مھاجرین بودیم که سو نیز شاھد نمایش عزت نفس، قناعت و بزرگ م

ھای با  کیست که این صحنه .دوختند نمی چشم طمع به اموال برادرانشان
 خلق نمودند فراموش نماید؟!ج  شکوھی را که یاران رسول الله

دارای طبعی ج  شاگردان رسول الله ۀنیز ھمچون بقیس حضرت زبیر
ت و خبره سخاوتمندانه بود. ایشان چون در کار تجارت و بازرگانی چیره دس

بود، ثروت و دارایی زیادی را در اختیار داشت که اکثر آن را در راه اعتالی 
 .گرفت میکلمه الله به کار 

 :فرماید میس عبدالله ابن زبیر
ای بود، در کار بازرگانی کامًال وارد و  پدرم بازرگان ماھر و خوش معامله

 ۀواب داد: معاملای؟ ج موفق بو. از او پرسیدند چگونه به این درجه رسیده
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من ھیچ وقت توأم با مکر و فریب و خدعه نبوده و به سود و در آمد اندک 
 .)1(مکرد میقناعت 

یکی از مجاھدان بزرگ بود، س ناگفته نماند که چون حضرت زبیر
. اما آیا گرفت میھمیشه سھم بزرگی از غنایم جنگی نیز به ایشان تعلق 

ھر وقت س بودند؟ حضرت زبیرایشان و دیگر اصحاب مشغول زراندوزی 
خود با  بخشید، و می رسید، سریعًا به فقرا و نیازمندان می پولی به دستش

 .کرد میقناعت زندگی 
 د: کن میالصحابه)) نقل  ةعالمه کاندھلوی در ((حیا

 ھزار غالم داشت و از این راه پول کالنی به دستشس حضرت زبیر
مد فورًا آن را بین فقرا تقسیم آ می رسید، اما ھمین که پولی به دستش می
رسید، ھیچ درھمی برایش باقی  می به طوری که وقتی به منزلش کرد می

 .)2(نمانده و ھمگی را صدقه داده بود

 سحضرت زبیر فضایلمروری بر 
توان در این نوشته مختصر تصویر کاملی از این ھمه فضل و  نمی مسلماً 

ارائه نمود، اما برای نمونه فقط چند روایت نقل س بزرگواری حضرت زبیر
 :فرماید مییم: امام ترمذی کن می

حدثنا أمحد بن منيع معاويه بن عمرو حدثنا زائده عن عاصم عن زر عن «

 َحَوارِىَّ  َو�ِنَّ  َحَواِر�ًّا، نىَِبٍّ  ِللُكِّ  إِنَّ  :ج عيل بن أيب طالب قال: قال رسول اهللا

 ُ�ْ�َ امِ  �ْنُ  الزُّ َعوَّ
ْ
 .)٣(»ال

                                                 
 .۳۲۸صور من حیاة الصحابة، ص  -١
 .۲۳۶، ص ۲و حیاة الصحابة، ج  ۱۰۴، ص ۲أسد الغابة، ج  -٢
 .۳۷۶۵، کتاب مناقب، حدیث ۵سنن ترمذی، ج  -٣
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ھر پیامبر برای «فرمود: ج  د که پیامبرکن میروایت س حضرت علی
 .»زبیر بن عوام)) است(( و حواری من ،خودش ((حواری)) دارد

نَا« ثَ دَّ نَّادٌ  حَ نَا هَ ثَ دَّ ةُ  حَ بْدَ نْ  عَ امِ  عَ شَ ةَ  بْنِ  هِ وَ رْ نْ  عُ نْ  أَبِيهِ  عَ بْدِ  عَ ِ  بْنِ  اهللاَِّ عَ بَريْ  الزُّ

نِ  ِ  عَ بَريْ الَ  الزُّ َعَ  :قَ ولُ  ىلِ  مجَ سُ يْهِ  -وسلم عليه اهللا صىل- اهللاَِّ رَ مَ  أَبَوَ وْ يْظَةَ  يَ رَ الَ  قُ  :فَقَ

ىِب 
َ
�ِّ  بِأ

ُ
 .)١(»َوأ

در روز جنگ بنی قریظه، به من فرمود: ج  فرمود: پیامبرس حضرت زبیر
 »پدر و مادرم فدایت باد!«

نَا« ثَ دَّ ودُ  حَ ْمُ يْالَنَ  بْنُ  حمَ نَا غَ ثَ دَّ دَ  أَبُو حَ اوُ ُّ  دَ رِ َفَ أَبُو احلْ يْمٍ  وَ نْ  نُعَ يَانَ  عَ فْ نْ  سُ  عَ

دِ  َمَّ رِ  بْنِ  حمُ دِ نْ  املُْنْكَ ابِرٍ  عَ الَ  عنه اهللا رىض جَ عْتُ  قَ مِ ولَ  سَ سُ  عليه اهللا صىل- اهللاَِّ رَ

ولُ  -وسلم قُ َ�ْ�ُ  َحَوارِىَّ  َو�ِنَّ  َحَواِر�ًّا نىَِبٍّ  ِللُكِّ  إِنَّ  :يَ امِ  �ْنُ  الزُّ َعوَّ
ْ
بُو َوَزادَ . ال

َ
 ُ�َعيْمٍ  أ

ْحَزاِب  يَْومَ  ِ�يهِ 
َ
تِينَا َمنْ  :قَاَل  األ

ْ
َقْومِ  خِبَرَبِ  يَأ

ْ
َ�ْ�ُ  قَاَل ؟ ال نَا :الزُّ

َ
 قَاَل  .ثََالثًا قَالََها. أ

 ُ�ْ�َ نَا الزُّ
َ
  .)٢(»أ

ھر پیامبری «شنیدم که فرمود: ج  فرمود: از رسول اکرمس حضرت جابر
 .»و حواری من زبیر استحواری دارد 

ابو نعیم بر این حدیث این را اضافه کرده که در روز جنگ احزاب 
فرمود: چه کسی حاضر است اطالعاتی را از سپاه دشمن برایمان ج پیامبر

من حاضرم. این را تا سه بار  !فرمود: یا رسول اللهس بیاورد؟ حضرت زبیر
پدر و «فرمود: ج  (پیامبر کرد میتکرار فرمود و ھر سه بار زبیر اعالم آمادگی 

 .)»مادرم فدایت باد!

                                                 
 .۳۷۶۴منبع سابق، کتاب مناقب، حدیث  -١
 .۳۷۶۶منبع سابق، کتاب مناقب، حدیث  -٢



 ٣٣   سزبیر بن عوام

 :فرماید میس در مورد حضرت زبیرس حضرت عمر فاروق

 .)١(»الزبري من أركان املسلمني«

 .»و ارکان اسالم و مسلمانان استھا  زبیر یکی از پایه«
 و در االصابه با تغییر الفاظ آمده است:

 .»الزبري بن عوام ركن من أركان الدين«

که چه زیبا فضیلت و س بالخره بشنویم از حضرت ((حسان بن ثابت)و 
 د:کن میرا بیان س بزرگواری حضرت زبیر

ـــــهأ ـــــی هدي ـــــد النب ـــــی عه ـــــام عل  ق
 

 حواريـــــه والقـــــول بالفعـــــل يعـــــدل 
 

ــــــام علــــــی منهاجــــــه وطريقــــــهأ  ق
 

 يــــوالی ولــــی احلــــق واحلــــق أعــــدل 
 

ــذ ــل ال ــهور والبط ــارس املش ــو الف  يه
 

ــــول   ــــا إيص ــــذا م ــــوم ك ــــلان ي  حمج
 

 مـــــــهأ ةانـــــــت صـــــــفيكن امـــــــراً إو
 

ــــــه ملرفــــــلأومــــــن    ســــــد فــــــی بيت
 

 لــــه مــــن رســــول اهللا قربــــی قريبــــه
 

 ســــالم جمــــد مؤثــــلإومــــن نرصــــت  
 

 ذب الــــــزبري بســــــيفه ةربــــــكم كــــــف
 

ــزل  ــی وخي ــطفی، واهللا يعط ــن املص  )٢(ع

 

 شــفت عــن ســاقها احلــرب حشــهاكذا إ
 

 لــــی املــــوت يرقــــلإبــــأبيض ســــباق  
 

ـــــيهم وال  ـــــه ف ـــــام مثل ـــــف ـــــهان ك  قبل
 

 )3(ون الــدهر مــادام يــذبلكــولــيس ي 

 

بر پیمان و روش پیامبر ثابت ج  این حواری رسول الله ،سحضرت زبیر«
را به خوبی ج  ماند و ھمواره گفتار و کردارش یکی بود. او راه و روش پیامبر

                                                 
 .۵۲۷، ص ۱. االصابه، ج ۲۳۸،ص ۲ریاض النضره، ج  -١
 .۲۲۶رجال حول الرسول، ص  -٢
 .۱۰۵و۱۰۴، ص ۱أسد الغابة، ج  -٣
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گرفت و با صاحبان حق دوستی اختیار کرد، براستی حق مناسب ترین شیوه 
نامدار و مھاجم روزھای نبرد است. او صاحب است زبیر، شھسوار 

بوده و ھمچنین در یاری رساندن و تقویت  ج خویشاوندی نزدیکی با پیامبر
از اش  سپاه اسالم سھم بزرگی دارد. چه اذیت و آزارھایی را با شمشیر برنده

زدود. پروردگار جزا و پاداش بسیار نیکوھایی او را بدھد. ھر وقت  ج پیامبر
به سوی شھادت، آتش اش  زبیر با پیشتازی ،گرفت میجنگ در  در گوشه ای

ساخت. به راستی مانند او در میان آن قوم نیست و  می جنگ را شعله ور
نبوده و تا وقتی کوه ((یذبل)) پابرجاست، زمانه مانند او را به خود نخواھد 

 .»دید



 
 
 

 بفضایل و ویژگی های حضرات طلحه و زبیر

به قدری با ھم ارتباط شان نزدیک و ج  این دو صحابه رسول الله
صمیمی بود که ھر گاه نام یکی از این بزرگواران را ببریم خود به خود نام 

علیھما  –((موسی)) و ((ھارون))  شود و مانند می دیگری در ذھن تداعی
دند و با ھم به جایگاه ویژه ای در اسالم و ھمیشه در کنار ھم بو -السالم

بین مسلمین دست یافتند. به راستی چه زیباست، دو جوان رشید و دو 
به سر ج  دوست، دوران جوانی خویش را در ھمراھی و مصاحبت رسول الله

 توان از این فضیلت و افتخار چیزی باالتر و مھمتر یافت؟! می ببرند. آیا
ت و اسالم ھر دوی این عزیزان اشاره ھمان طور که در بخش والد

در سنین (زیر بیست سال) به آغوش اسالم آمدند و رشد و ھردو  کردیم،
ج  بوده است. این دو یار رسول اللهج  ترقی شان در اسالم و در کنار پیامبر

ھر چند فضایل و مناقب خصوصی و فردی داشتند، اما به راستی در بسیاری 
از فضایل مشترک و ھم پایه بودند که در اینجا به بعضی از آنھا اشاره 

 یم:کن می

 پیشتازان اسالم
ج  از آن دسته از یاران پیامبر بحضرت طلحه و حضرت زبیر

ودی نموده و به باشند که خداوند سبحان از آنھا اعالم رضایت و خشن می
بزرگ را داده است؛ چرا که افرادی که در روزھای اول ھای  پاداش ۀآنان وعد

به راستی از جانب دشمنان این دین مورد  اند، به آن گرویده ،ظھور اسالم
پروردگار  ،اذیت و آزار و شکنجه واقع شدند و به سبب استقامت و ثبات شان

 تًا از آنھا اعالم رضایت فرمود:عالم را خوشنود نمودند، تا جائیکه صراح
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ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ

ُ ٱرَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�ۡتََها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱ�ِيَهآ �
از  یارکویکه به نک یسانکن از مھاجران و انصار و یشروان نخستیوپ«

خداوند از آنان خشنود است و آنان نیز از او  ،(تابعان)اند  شان پیروی کردهیا
ست که جویباران از فرو خشنودند و برای آنان بوستانھایی آماده کرده ا

  .»دست آن جاری است و جاودانه در آنند؛ این رستگاری بزرگ است

 مهاجران اسالم
منوره  ۀمھاجرانی ھستند که به مدین ۀاز جمل بحضرت طلحه و زبیر

 ھجرت کردند.
ھنگامی که ظلم و فشار مشرکان مکه به اوج رسید، مسلمانان ناچار 

به این شکل دین خویش را حفظ نمایند. شدند که به مدینه ھجرت کنند تا 
آنان دست از ثروت و دارایی و پست و مقام خود کشیدند و تمامی اینھا را 

نمودند و چون در این ادعایشان ج  فدای جلب رضایت خدا و رسول الله
صادق بوده، از این امتحان نیز سر بلند بیرون آمدند، خداوند سبحان از این 

 )1(خشنودی نمود و این افراد به ((مھاجرین)) گروه نیز اعالم رضایت و
 مشھور شدند.

                                                 
ھمان گونه که در آیهء گذشته اشاره شده است، مھاجرین به آن عده از مسلمانان  -١

ش را در مکه به جای گذاشته و به خاطر گفته می شود که تمام ثروت و دارایی خوی
 به مدینه ھجرت کردند. جھمراھی رسول الله 



 ٣٧   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

نیز در احادیث زیادی فضایل و عظمت((ھجرت)) در راه ج  رسول اکرم
خدا را بیان فرموده که تمامی آنھا در مورد حضرت طلحه و حضرت 

 د.کن میصدق  بزبیر

 ج  طلحه و زبیر دو یار وفادار رسول الله
که ج  یمی چون حضرت رسول اکرمخداوند سبحان برای شخصیت عظ

را برای ھا  آخرین و بزرگترین پیام اور اوست، از میان بندگانش، بھترین
 گویند. می ((صحابه)) برگزید که آنھا را اصطالحاً اش  ھمراھی و ھمنشینی

تعریف ساده و عمومی ((صحابه)) این است که فردی در حال حیات، 
الم مشرف شده و با ھمان وضع را دیده باشد و به دین اسج  رسول الله

گویند،  می یعنی با ایمان از دنیا رحلت کرده باشد. چنین فردی را صحابی
 حاضر شده باشد.ج  ھر چند برای لحظه ای در محضر رسول اکرم

قرار گرفتند و در راه پاسداری از ج  افرادی که جزو یاران رسول الله
و ھا  نقاط از خود رشادتآن به دیگر  ۀو احیاء دین و اشاعج  رسول اکرم

نشان دادند، پروردگار جھانیان از آنان اعالم رضایت نمود و ھا  جانفشانی
بھشت برین عنایت  ۀتفکر و عمل آنان را پسندید و در مقابل به آنان وعد

 فرمود.
پس کسب مقامی به نام ((صحابی رسول الله)) مقام و افتخاری بس 

  .)1(گشته است بزبیربزرگ است که نصیب حضرت طلحه و حضرت 

                                                 
در مورد مقام و منزلت صحابه از دیدگاه قرآن سنت و اجماع مسلمانان کتاب  -١

ارزشمند مقام صحابه تأ لیف عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی و ترجمه موالنا 
این کتاب را به تمام اقشار جامعه از ھر عبدالرحمن سربازی مراجعه شود . ما مطالعه 
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 ستارگان آسمان هدایت طلحه و زبیر
تقوی و  ،که سرا پای وخودشان عشق و ایثارج  شاگردان پیامبر اکرم

اخالص بود چنان خلق وخوی رسول الله رابه خود گرفته بودند که اگر 
ج  شد و یا در مجلسی که اصحاب و پیامبر می کسی به مدینه منوره وارد

ج  توانست تشخیص دھد کدامیک رسول الله نمی مدآ می ،حضور داشتند
 .»گویی پغمیبرستان است« /به قول موالنای رومی .باشد می

توانند کار او را به  می وقتی که مطمئن بود که شاگردانشج   رسول الله
 :و به نحو احسن انجام دھند فرمود خوبی

  .»أصحايب اكنلجوم وفبأيهم اقتديتم، اهتديتم«
(تربیت یافتگان مکتب من) ھمچون ستارگانی ھستند در  یاران و«

 .»ھدایت خواھی شد ،به ھر کدام ازآنھا اقتدا کنی .آسمان ھدایت
 ،در اینجا ھیچ استنائی بکار نبرد و نفرمود فقط فالنی وفالنیج   پیامبر

  .بلکه فرمود تمام یارانم
که باشد  می نیز باین افتخار بزرگ نصیب حضرت طلحه وحضرت زبیر

آنھا نیز ستارگان آسمان ھدایت ھستند ومایه نجات ج   بگفته رسول الله
  .جامعه بشریت

 افتخارآفرینان غزوات 
را ج   رسول الله ،در تمام غزوات بحضرت طلحه وحضرت زبیر

ھای  برگ ،ھمراھی کردند وبا ایثارگریھا جان فشانیھایشان در راه اسالم
 اند. علیه کفر ثبت کردهزرینی را در تاریخ مبارزات اسالم 

                                                                                                         
ھای  ای که ھستند پیشنھاد می کنیم تا برخی از واقعیت مذھب و گروه و فرقه

 تاریخی برایشان روشن شود



 ٣٩   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

ایثار ھای  کدام تاریخ نگار منصفی است که بتواند از احد بنویسد وصحنه
 را فراموش نماید. س وگذشت حضرت طلحه

کدام سیره نگار با انصاف است که که در مورد بدر بنگارد و تصاویر عشق 
 .را برای خوانندگانش به تصویر نکشد سوایثار حضرت زبیر

ھردو در تمامی جنگھا حضور س و حضرت زبیر حضرت طلحه !آری
جنگیدند  می برای اعتالی کلمه الله جداشتند و مردانه در رکاب رسول الله 

بارزه مدالھای افتخاری را ھمچون مھای  تا جایی که ھردو در این صحنه

از دست » حواری زبیر« و »يأمو يبأ كفدا«و  »طلحه اجلود« ،»طلحه اخلري«

 کردند.کسب ج  رسول الله
 :آورده است بریامام مسلم در صحیحش در باب فضایل طلحه و زب

نَا« ثَ دَّ دُ  حَ َمَّ رٍ  أَبِى بْنُ  حمُ نْ  بَكْ نَ  أَبِى عَ ثْامَ الَ  عُ ْ  :قَ بْقَ  ملَ عَ  يَ ولِ  مَ سُ  اهللا صىل- اهللاَِّ رَ

امِ  تِلْكَ  بَعْضِ  ىفِ  -وسلم عليه تِى األَيَّ اتَلَ  الَّ نَّ  قَ ولُ  فِيهِ سُ  عليه اهللا صىل- اهللاَِّ رَ

ُ  -وسلم ريْ ةَ  غَ دٍ  طَلْحَ عْ سَ   .)١(»وَ
(به  حضور داشتندج  در بسیاری از روزھای جنگ که خود رسول الله

) کسی به جز طلحه و سعد در کنار گرفت میمحض اینکه آتش جنگ باال 
میدان مشغول نبرد  ۀ(و ھمه در گوشه گوش ماند نمی باقیج  رسول الله

  بودند).

 اسالمجانبازان 
ج جزو جانبازان عھد رسول اللهھردو  بحضرت طلحه و حضرت زبیر
ھای  مسلمانان با کفار و مشرکان، زخمھای  ھستند. این دو بزرگوار در جنگ
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 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٤٠

شدیدی به بدن مبارکشان وارد شده و یا عضوی از بدنشان را از دست داده 
 بودند.

خرین به عنوان آس در جریان جنگ احد اشاره کردیم که حضرت طلحه
بر کوه احد چه زخم ھایی را ج  نفر و تنھا فرد باقی مانده ھمراه رسول الله

متحمل شد و باالخره بر اثر ھمان ضربات دست مبارکش تا آخر عمر مفلوج 
 بود.

 نیز چون در اکثر غزوات پیامبر از مبارزان اصلی به شمارس حضرت زبیر
 د شده است. آمد، قطعًا ضربات سنگینی ھم بر جسم مبارکش وار می

گوید که ھیچ عضوی از بدنم باقی نمانده مگر آنکه  می خودش به پسرش
 زخمی شده باشد.ج  در رکاب رسول الله

 نویسد: می ابن عساکر
نقل  کرد میرا در سفری ھمراھی س یکی از تابعین که حضرت زبیر

خواست غسل کند، چون در س کرده است که در سفرمان حضرت زبیر
ایی نبود که از معرض دید پنھان شود، به ھمین جھت من بیابان بودیم، ج

 لنگی را مقابل او گرفتم تا دیگران او را نبینند. بعد از اتمام غسل که
رویم را چرخاندم و بدنش را نگاه کردم.  ،خواست لباس به تن کند می

ائ آثار شمشیر و زخم ھایی بود که  ۀسبحان الله! تمام پشت و گردن و سین
شد در جنگ بر بدنش وارد شده است. فورًا پرسیدم: ای زبیر!  می معلوم

فرمود: به خدا سوگند تمامی اینھا آثار س کسی این گونه را ندیده ام! زبیر
به بدنم ج  زخم شمشیرھایی است که در راه خدا و در ھمراھی رسول الله

 . )1(اصابت کرده است
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 ٤١   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

 فرمود:ج  پیامبراکرم
ر دوست دارد؛ اول، قطرات اشکی که به خداوند سبحان سه اثر را بسیا«

خاطر خوف و ترس او از چشم سرازیر شود. دوم، اثر سجده ای که به خاطر 
طوالنی بر جبین نقش بندد و سوم، اثر زخم شمشیری که در راه ھای  سجده

 .»خدا بر بدن بماند و یا عضوی که در راه او قطع شود
نَا قال أبو عيسى:« ثَ دَّ تَيْبَةُ  حَ دَّ  قُ َّادُ  ثَنَاحَ يْدٍ  بْنُ  محَ نْ  زَ رِ  عَ خْ ةَ  بْنِ  صَ يَ يْرِ وَ نْ  جُ امِ  عَ شَ  هِ

ةَ  بْنِ  وَ رْ الَ  عُ ىصَ  قَ ُ  أَوْ بَريْ نِهِ  إِىلَ  الزُّ بْدِ  ابْ ةَ  اهللاَِّ عَ بِيحَ لِ  صَ َمَ الَ  اجلْ ا :فَقَ نِّى مَ وٌ  مِ ضْ  إِالَّ  عُ

دْ  قَ حَ  وَ رِ عَ  جُ ولِ  مَ سُ تَّى -وسلم عليه اهللا صىل- اهللاَِّ رَ ى حَ اكَ  انْتَهَ هِ  إِىلَ  ذَ جِ  . )١(»فَرْ

تمامی اعضای بدنم در رکاب «به فرزندش عبدالله گفت: س حضرت زبیر
  .»زخمی شده است....ج  رسول الله

 شدگان به بهشت  داده بشارت
در  ،جخداوند سبحان به سبب صداقت و اخالص یاران رسول اکرم 

ھا  بھشت را داده است. ھر چند این مژده ۀھمین دنیا به آنان وعده و مژد
است، اما در جاھایی برای ج  عمومی و شامل تمامی اصحاب رسول الله

تأکید و اطمینان بیشتر و در مقابل انجام اعمالی که سریعًا رحمت الھی را 
به طور خصوصی نیز این وعده و ھا  به دنبال داشته است، نسبت به بعضی

 مژده تکرار شده است.
باشد که به  می به ده تن از یارانشج  رسول الله ۀاز آنھا مژدیکی 

)) مشھور ھستند. ده یار بھشتی که خداوند، بھشتی بودن ۀمبشر ۀ((عشر
 وعده داده است.ج  آنان را به پیامبرش
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 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٤٢

 فرمودند:ج  پیامبر

رٍ  أَبُو« َنَّةِ  ىفِ  بَكْ رُ  اجلْ مَ عُ َنَّةِ  ىفِ  وَ نُ  اجلْ ثْامَ عُ َنَّةِ  ىفِ  وَ ٌّ  اجلْ ىلِ عَ َنَّةِ  ىفِ  وَ ةُ  اجلْ طَلْحَ  ىفِ  وَ

َنَّةِ  ُ  اجلْ بَريْ الزُّ َنَّةِ  ىفِ  وَ بْدُ  اجلْ عَ َنِ  وَ محْ فٍ  بْنُ  الرَّ وْ َنَّةِ  ىفِ  عَ دٌ  اجلْ عْ سَ قَاص وَ  ىفِ  بن أَبِى وَ

َنَّةِ  عِيدٌ  اجلْ سَ يد وَ َنَّةِ  ىفِ  بن زَ أَبُو اجلْ ةَ  وَ بَيْدَ احِ  بْنُ  عُ َرَّ َنَّةِ  ىفِ  اجلْ  .)١(»اجلْ

 زبیر، طلحه، علی، عثمان، عمر، ابوبکر،« با صراحت فرمود:ج  پیامبر
عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده بن جراح در بھشت خواھند  سعید، سعد،

 .»بود
ھایشان حدیث دیگری را از حضرت سعید  ابن عساکر و ابن اثیر در کتاب

 ند:کن مینقل س بن زید

ولَ اهللاِّ « سُ عْتُ رَ مِ ول:  ج سَ قُ َنَّةِ  ىِف  انلَّىِبُّ يَ
ْ
بُو اجل

َ
َنَّةِ  ىِف  بَْ�رٍ  َوأ

ْ
 ىِف  َوُ�َمرُ  اجل

َنَّةِ 
ْ
َنَّةِ  ىِف  َوُ�ثَْمانُ  اجل

ْ
َنَّةِ  ىِف  َوَطلَْحةُ  اجل

ْ
َ�ْ�ُ  اجل َنَّةِ  ىِف  َوالزُّ

ْ
 .)٢(»اجل

پیامبر در بھشت است و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر نیز 
  در بھشت ھستند.

 در بهشتج  ن رسول اللههمسایگا
داشت،  می تمام یارانش را از صمیم قلب دوستج  اینکه رسول اکرم

دانیم پدر و مادر در میان  می ھیچ شک و شبھه ایی در آن وجود ندارد، اما
 فرزندان شان گاھی نسبت به بعضی انس و الفت بیشتری دارند تا بقیه.

                                                 
 ، کتاب فضائل اصحاب.۲مشکاة المصابیح تبریزی، ج  -١
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 ٤٣   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

بود. ایشان نیز به بعضی ھمچون پدری مھربان و معلمی دلسوز ج  پیامبر
و... محبت  شعلی، طلحه و زبیر عثمان، عمر، از اصحابش ھمچون، ابوبکر،

 خاصی داشت.
رسول  ۀدر حدیثی که در سنن ترمذی و دیگر کتب حدیث ثبت شده مژد

در مورد حضورشان در بھشت و در  ببه حضرت طلحه و زبیرج  الله
 آمده است.ج  ھمسایگی رسول الله

نَا« ثَ دَّ يدٍ  أَبُو حَ عِ جُّ  سَ نَا األَشَ ثَ دَّ بْدِ  أَبُو حَ َنِ  عَ محْ ورٍ  بْنُ  الرَّ نْصُ ُّ  مَ نَزِ عَ نْ  الْ بَةَ  عَ قْ  عُ

ةَ  بْنِ  مَ لْقَ ِّ  عَ رِ كُ يَشْ الَ  ،الْ عْتُ  :قَ مِ َّ  سَ ىلِ الَ  طَالِبٍ  أَبِى بْنَ  عَ عَتْ  :قَ مِ نِى سَ نْ  أُذُ  مِ

ولِ  سُ وَ  -وسلم عليه اهللا صىل- اهللاَِّ رَ هُ ولُ  وَ قُ َ�ْ�ُ  َطلَْحةُ  :يَ  ىِف  َجاَراىَ  َوالزُّ

َنَّةِ 
ْ
 .)١(»اجل

ج خودم از رسول اکرمھای  با گوش :فرمودس حضرت علی بن ابی طالب
  .»طلحه و زبیر ھمسایگان من در بھشت ھستند«فرمود:  می شنیدم که

 ((بیعت الرضوان)) بیعت کنندگان
 بحضرت زبیراز دیگر افتخارات و امتیازات بزرگ حضرت طلحه و 

نفری ھستند که در زیر درخت حدیبیه با  ۱۴۰۰این است که آنھا نیز جزو 
بیعت کردند و خداوند سبحان که عالم به گذشته و آینده ج  رسول الله

 بھشت داد: ۀاست، از آنان اعالم رضایت و خشنودی نمود و به آنان وعد

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱايُِعونََك َ�َۡت إِۡذ ُ�بَ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ�  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  لسَّ

َ
 .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ
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 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٤٤

خداوند از مؤمنانی راضی گردید ھمان دم که در زیر درخت با تو بیعت «
ھایشان(از صداقت و ایمان و دانست آنچه را که در درون دل  می کردند. خدا

اخالص و فداکاری و وفاداری به اسالم) نھفته بود. لذا اطمینان خاطری به 
سرمدی آخرت) ھای  (گذشته از نعمت دلھایشان داد. و فتح نزدیکی را

 .»پاداششان کرد
 فرموده است:ج  پیامبر

آتش دوزخ  اند، ه)) شریک بوده((تحت الشجر کسانی که در این بیعت«
 .»تواند آنھا را لمس کند نمی

روایات متعددی دال بر ھمین مضمون با الفاظ مختلف و با سند صحیح 
   .)1(در کتب حدیث و تفسیر موجود است

 عضویت در شورای خالفت 
ھنگامی که بزرگ مرد تاریخ اسالم، ھمان امیری که پادشاھان و 

یعنی فاروق  -نشست، می فرمانروایان عالم از شنیدن نامش لرزه بر اندامشان
قبل از اینکه جان به جان آفرین تسلیم کند شورایی را  ،ـ ترور شدس اعظم

را بردوش آنان  سوم)) ۀ((خلیف برای خالفت تعیین نمود و امر انتخاب
بعد تعیین شده  ۀگذاشت و دستور داد: حتمًا روز چھارم از درگذشتم خلیف

جوانب کار بسنجید و مواظب  سه روز فرصت دارید، تا تمامھا  باشد. پس شما
 باشید که این امر به درازا نکشد، چون موجب ایجاد اختالف شدید

 .)2(گردد می

                                                 
 .۸۲مقام صحابه، ص  -١
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 ٤٥   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

که فردی زیرک و با ھوش بود و مدت زمان زیادی را در  س حضرت عمر
سپری کرده بود، اصحاب و یاران را و توانایی ھایشان را ج  رکاب رسول الله

این شش نفر را که تمامی آنھا از شناخت. به ھمین جھت  می به خوبی
 -۲ حضرت عثمان. -۱ مبشره)) بودند، برای شورا پیشنھاد داد: ۀ((عشر

 -۶حضرت سعد.  -۵ حضرت زبیر. -۴ حضرت طلحه. -۳ حضرت علی.
 .)1((رضی الله عنھم اجمعین) حضرت عبدالرحمن بن عوف.

 ج  مژده شهادت از سوی رسول الله
مقام بس بلندی است، ھر مسلمانی آرزو از آنجا که در اسالم، شھادت 

دارد که در راه خدا شھید شود و با ریخته شدن خونش بتواند خدمتی به 
 دین اسالم بکند.

شود مگر  نمی ای الھی است که نصیب ھر کسی آری! شھادت عطیه
 آنانکه خداوند لطفی در حقشان بنماید.

شود و با  می خون شھید بر زمین، گناھانش محو ۀبا چکیدن اولین قطر
 رود. می ھمان خون به درگاه رب العالمین

مراتبی که خداوند سبحان برای بندگانش در نظر گرفته است، پس از 
 مقام انبیاء و صدیقان، مقام شھداء واقع شده است.

 نساء فرموده است: ۀخداوند در سور

َ ٱيُِطِع  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� َعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ل�َّ
ُ
 ﴾٦٩وََحُسَن أ

 ].۶۹[النساء: 
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 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٤٦

(با تسلیم در برابر فرمان آنان و رضا به  و کسی که از خدا و رسولش«
 بھشت رود و ھمراه و)(در روز رستاخیز به  او حکم ایشان) اطاعت کند،

 خدا بدیشان نعمت (مقربان درگاھند و) ھمنشین کسانی خواھد بود که
(و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواری خویش  داده است (ھدایت)

 را بر آنان تمام کرده است. آن مقربانی که او ھمدمشان خواھد بود، عبارتند)
مبران را تصدیق کردند و بر راه (و پیشگویانی که پیغ از پیغمبران و راستروان

و  (یعنی آنان که خود را در راه خدا فدا کردند) و شھیدان آنان رفتند)
(یعنی سایر بندگانی که درون و بیرونشان به زیور طاعت و  شایستگان

 .»و آنان چه اندازه دوستان خوبی ھستند! عبادت آراسته شد)
 ۀمژدج  در زمان حیات رسول الله بحضرت طلحه و حضرت زبیر

شنیده بودند و باالخره نیز ھمان ج  شھادتشان را از زبان مبارک آن حضرت
 پیش گویی کرده بود.ج  گونه شد که رسول الله

 بن جابر عن« د:کن میابن اثیر در اسدالغابه از ابوبکر مسمار بن عمر نقل 

 شهيد إىل ينظر أن أراد من :سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول قال: قال اهللا عبد

 .)١(»اهللا عبيد بن طلحة إىل فلينظر رجليه، ىلع يميش

رود،  می خواھد شھیدی را ببیند که بر روی پاھایش راه می اگر کسی«
 .»پس طلحه بن عبید الله را بنگرد

شنیده شد ج  ھمچنین در ریاض النضره نیز آمده است که از رسول خدا
 که فرمود:

هُ  َمنْ « نْ  رَسَّ
َ
  َ�نُْظرَ  أ

َ
رِْض  وَْجهِ  ىلَعَ  َ�ْمىِش  َشِهيدٍ  إىِل

َ
  فَلْيَنُْظرْ  ،األ

َ
 .)٢(»الُزَ�ْ�  إىِل

                                                 
 .۴۷۶، ص ۲أسد الغابة، ج  -١
 .۲۳۸، ص ۲النضرة، ج  ریاض -٢



 ٤٧   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

از قتیبه بن سعید روایت کرده اش  در صحیح /امام مسلم نیشابوری
 -عثمان، علی، طلحه و زبیر عمر، به ھمراه ابوبکر،ج  که روزی رسول الله

ار داشتند، ناگاه کوه به لرزه افتاد. قر ((حراء)) بر روی کوه -رضی الله عنھم
 فرمود:ج  پیامبر

» 
ْ
وْ  نىَِبٌّ  إِالَّ  َعلَيَْك  َ�َما ،اْهَدأ

َ
يٌق  أ وْ  ِصدِّ

َ
 .)١(»َشِهيدٌ  أ

آرام باش ای حراء! کسی جزء پیامبر و صدیق و شھید روی تو قرار «
 .»ندارد

د کن میروایتی دیگر از عبید الله بن محمد نقل  /ھمچنین امام مسلم
زبیر و سعد ابن  ،به اتفاق ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحهج  رسول اکرم که

 بر بلندای حراء بودند، حراء به لرزه افتاد. شوقاص
 فرمود:ج  رسول الله

وْ  نىَِبٌّ  إِالَّ  َعلَيَْك  فَما !ِحَراءَ  يَا اْسُ�نْ «
َ
يٌق  أ وْ  ِصدِّ

َ
 .)٢(» َشِهيدٌ  أ

و صدیق و شھید کسی دیگر بر  آرام گیر ای حراء! به حقیقت جز پیامبر«
  .»روی تو قرار ندارد

 س شهادت حضرت طلحه
 ۀدر رکاب حضرت ام المؤمنین، عایش بحضرت طلحه و حضرت زبیر

و س برای انتقام گرفتن خون شھید مظلوم، عثمان بن عفان بصدیقه

                                                 
 .۲۴۱۷صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه، حدیث  -١
 منبع سابق، مشکاة المصابیح، کتاب فضائل اصحاب -٢



 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٤٨

و ھر دوی این  )1(شدند ((جمل))ۀ قصاص قاتالن آن حضرت، وارد معرک
 بزرگواران در جنگ جمل حضور داشتند.

که از برادران و دوستان بسیار صمیمی حضرت طلحه و س حضرت علی
شد، آنان را فرا  بود، ھنگامی که از حضورشان با خبر بحضرت زبیر

پرداختند که چه روزھایی ج  خواند و به مذاکره ویادآوری دوران رسول الله
 اند. و در رکاب ایشان به سر بردهج  را در کنار رسول اکرم

برگشتن بود که بر  دو در صد کنار کشیدهس حضرت طلحه ،به ھر حال
ج  شود و پیش گویی رسول اکرم شھید می پرتاب شد،اثر اصابت تیری که 

 یابد. می تحقق
 :فرماید میامام شعبی 

وقتی او را مشاھده کرد س بعد از شھادت حضرت طلحهس حضرت علی
ھای  خاکی شده و در جایی افتاده، او را بلند کرد و با دستکه صورتش 

 و با چشمانی پر از اشک کرد میمبارکش گرد و غبار صورتش را پاک 
 فرمود: می

 .»أبا حممد! أن أراك جمدالً حتت نجوم السامء عزيز عيل«

برای من بسیار سخت است ای ابو محمد که تو را افتاده بر خاک، زیر «
 .»مکن میشاھده ستارگان آسمان م
 و ترحم علیه. »إىل اهللا أشكو عجزي بجري« سپس فرمود:

 .»مکن میاز این ھمه حزن و اندوھم به بارگاه الھی شکایت «

                                                 
((حقایقی از جنگ جمل و  جریان مفصل جنگ جمل و صفین در دیگر اثر نگارنده -١

 صفین)) آمده است.



 ٤٩   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

حضرت طلحه را در آغوش گرفته و به او ترحم  ،سسپس حضرت علی

 .»سنةليتني مت قبل هذا اليوم بعرشين « کرده و فرمود:

ای را  (و چنین صحنه مردم می روزای کاش بیست سال قبل از این «
 .»م)کرد میمشاھده ن

و در  .)1(و اصحابش شروع کردند به گریه و زاریس سپس حضرت علی

 .)2(»برشه بالنار« فرمود:س در مورد قاتل حضرت طلحهس پایان حضرت علی

 .)3(قاتل طلحه را به عذاب جھنم بشارت دھید

 س شهادت حضرت زبیر
((جمل)) حضور داشت، اما پس از مذاکره  ۀنیز در معرکس رحضرت زبی

و  انجام دادند، ایشان نیز دست از جنگ کشیدهس ای که با حضرت علی
خواست به سوی مدینه برگردد. در جایی مشغول نماز بود که ((ابن 

 جرموز))به وی حمله ور شد و ایشان را در حالت نماز به شھادت رساند.
را به قتل س نسته حضرت زبیرابن جرموز بدبخت، خوشحال از اینکه توا

س را نزد حضرت علیس برساند، برای اثبات ادعایش شمشیر حضرت زبیر
 را به اطالع ایشان رساند.س آورده و خبر کشته شدن حضرت زبیر

بسیار بر آشفته شد، و با دلی پر از اندوه شمشیر حضرت س حضرت امیر
 را در دست گرفته و فرمود:س زیبر

                                                 
 .۴۷۸، ص ۲أسد الغابة، ج  -١
 .۲۲۵، ص ۲طبقات ابن سعد،ج  -٢
 را پیشگویی کرده بود.س ه وسلم شھادت حضرت طلحهیپیامبر صلی الله عل -٣



 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٥٠

ثم  -صىل اهللا عليه وسلم–إن هذا سيف طاملا فرج الكرب عن رسول اهللا «

 .)1(»»�رش قاتل ابن صفيه بانلار«قال: 
ناراحتی و غم و اندوه  ،طوالنیھای  (به خدا سوگند) این شمشیر مدت«

سپس فرمود: قاتل ابن صفیه  .زدوده استج  زیبای رسول الله ۀرا از چھر
 »جھنم باد! ۀ(زبیر) را مژد

 گفت: پی برد،اش  ابن جرموز وقتی به اشتباه و بدبختی
ـــــزبري ـــــرأس ال ـــــاً ب ـــــت علي  أتي

 

ـــــــه الزلفـــــــه   أرجـــــــو لديـــــــه ب
 

ـــــــــه ـــــــــار إذ جئت  فبرشـــــــــ بالن
 

ـــــــة  ـــــــارة والتحف ـــــــئس البش  فب
 

 وســـــيان عنـــــدی قتـــــل الـــــزبري
 

 )٢(وظرطــــه عنــــز بــــذی اجلحفــــة 

 

منزلتی سر زبیر را برای علی آوردم، بدان امید که به جایگاه و قرب و «
نزد او برسم، اما او بشارت جھنم را به من داد! عجب نامبارک بشارت و 

حیواناتی که در  ۀنامیمون ارمغانی! پاداش کشتن زبیر برای من با فضل
(کوچکترین و بی ارزش ترین پاداشی به من نرسید،  جحفه ھستند، برابر بود

 .»مگر بدبختی و روسیاھی)

 ایم؟! چرا خود را فراموش کرده
ھایی را به  انصاف در قالب نوشته و سخنرانی تھمت ای بی متأسفانه عده

نمایند بدون اینکه اصل و اساسی  می وارد بحضرت طلحه و حضرت زبیر
داشته باشد. بر خود الزم دانستیم تا در این مورد نیز توضیح مختصری ارائه 

 نماییم.

                                                 
 ۱۰۵،ص ۲أسد الغابة، ج  -١
 ھمان. -٢



 ٥١   بهای حضرات طلحه و زبیر فضایل و ویژگی

مورد جنگ با  ند درکن مییکی از تھمت ھایی که به این بزرگواران وارد 
باشد، که چون این دو نفر  میس حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب

 اند! و.... پس از اسالم خارج اند، شمشیر کشیدهس بر ضد حضرت امیر
ای  اشاره بما در این رابطه در بخش شھادت حضرات طلحه و زبیر

 به سرعت ،سنمودیم که این دو نفر به محض اطالع از موضع حضرت علی
چگونه س میدان جنگ را ترک کردند و بعد از آن ھم گفتیم که حضرت امیر

البته داستان  .از شھادت آن عزیزان متأثر شد و چه جمالتی بر زبان آورد
مفصل اختالف ایشان را در کتاب ((حقایقی از جنگ جمل و صفین)) 

 ایم. آورده
یرند این است گ می اما اشکال دیگری که مخالفان این دو بزرگوار از ایشان

و ھمچنین آنھا به ثروت اند  که طلحه و زبیر در فکر پست و مقام بوده
 .اند اندوزی پرداخته

چرا که آن عزیزان به ھیچ وجه طالب  بسیار نابجا استھا  این تھمت
پست و مقام دنیوی نبودند و این مسئله بخوبی در شورای انتخابی از سوی 

گردد که ھر کدام از این  می برای امر خالفت آشکارس حضرت عمر
 ند.کرد میبزرگواران از قبول مسؤولیت خودداری 

 باید گفت: .و اما در مورد ثروتمند بودن آنھا
از بازرگانان و تجار بسیار ماھر و ھردو  بحضرت طلحه و حضرت زبیر

شد. دیگر  می چیره دست بودند که از این راه سود و درآمد زیادی عایدشان
روع جنگ مسلمانان با کفار، این دو بزرگوار جزء مجاھدان و اینکه بعد از ش

رزمندگان ھمیشگی سپاه اسالم بودند که ھم از بیت المال حقوق ثابت 
بردند. مسلم است که در بعضی از  می داشتند و ھم از غنایم جنگی بھره



 ج همسایگان بهشتی پیامبر بطلحه و زبیر   ٥٢

 ھا ھا و سال رسید که تا ماه می ھا به قدری غنایم به مسلمانان جنگ
 با آن زندگی را به سر ببرند.توانستند  می



 
 
 

 سخن آخر

حال به دیده انصاف به قضاوت بنشینیم، آیا افرادی را با این ھمه اوصاف 
توان بد و بیراه گفت و آیا صحیح  می ای نمودیم، و فضایلی که بدان اشاره

 است کسانی را که خداوند از آنان راضی است متھم کنیم؟
مگر نعوذ بالله خداوند علمش ناقص و محدود است که از آنھا اعالم 

پس با توجه  آنھا چه خواھد بود. ۀدانست آیند می رضایت نمود در حالی که

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ به گذشته و حال و آینده خداوند فرموده: ْ َ�ۡنهُ  �َّ  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
 .]۱۰۰[التوبة: 

پس قدری عاقالنه بیاندیشیم و در اموری که ھیچ سودی برای ما ندارد 
را بنگریم که ھمگی ج  دخالت نکنیم و با این تفکر و بینش یاران رسول الله

آنان بھشتی ھستند و خداوند از آنان خشنود است، دیگر کاری به اختالفات 
 آنان نداشته باشیم.و مشاجرات بین 

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا  َٔ أ لُوَن َ�مَّ

 .]۱۳۴[البقرة:  ﴾١٣٤َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
 ال البالغ املبنيإما علينا و

 سنندج -محمد ایوب گنجی
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