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  فرمودند: حضور انوررد.

دو جمعه پیس در ذلزله بیان احوال زحابه ذکر خیر حضرت ذععد بعن ابعی 

کععردما امععروز وععم دربععاره وی بعضععخ مععوارد درخععور ذکععر  وقعاص را عهععوان می

ای که غع  و زنجیعر رعدها بزعیار آرزومهعد  زندانیاذت ]که بازگو خواوم کرد[. 

اذت که در این جهگ شرکت کهدا نامس ابو محجن ثقفعی بعودا حضعرت عمعر 

وی را به ذبب شراب خوردن تبعید کعرده و بعه ایهجعا فرذعتاده بودنعد. پعر از 

ْن حضعرت ذععد دذعتور داد رذیدن به ایهجا وی باز مشروب خوردا به ذبب آ

وا زده رود و پر از آْن او را غ  و زنجیر کردند. ابعومحجن بعه  که به او رلاق

حضعرت ذععدا زوعره درخواذعت کعرد کعه زنجیعرم را بعاز کعن تعا بتعوانم در  زکهی

بازگشعته و خعودم را  جهگ شرکت کهم و گفت: بخدا قزما چهانچه زنده ماندما

ابو محجن ذوار بر اذب حضرت ذعد رده و به میعدان جهعگ  .کهم زنجیر می

کعردا وی گفعت: ایعن اذعب کعه معال  حضرت ذعد دارت وی را نگعاه میرفت 

جهعگ ذعه  .رذد که ابومحجن ثقفی بر او ذوار اذعت من اذت و به نظر می

روز ادامععه پیععدا کععردا پععر از اتمععام جهععگ ابععومحجن ثقفععی بازگشععته و خععود را 

 زنجیر کرد. 

عهعوان داد را خعحضرت مصلح موععود در یعس ذعخهرانی خعود بعه زنعان ایعن رو

رعجاعانه زن حضعرت مثعال امروزوعا نیعز کرده نصیحت فرمودند که زنهعا بایعد 

رعاعره مععروف از قبیلعه بهعو چھعار پرعر ذعد را پیس نظر دارند. ومین ظور 

رعجاعانه جهگیدنعد و یت ویا در جهعگ قادذعیه بهاء بعه وزع ذلیم بهام خهزاء

رععهید رععدندا آن روز قبعع  از غععروب بععر قادذععیه پععرچم اذععلامی بععه اوتععزاز 



اندا  ء خبر دادند که وعر چهعار پرعرت رعهید رعدهدرآمده بود. به حضرت خهزا

ا وی در پاذد گفت: خدا را رکر که او آنها را به رهادت سرافراز نموده اذعت

برای من این افتخار کمی نیزت که آنهعا در راه حعف فعدا رعدندا معمکعهم کعه 

 خداوند متعال ما را قععاً در ذایه رحمت خود جمع خواود کرد.

حضرت ذعد در خدمت حضرت عمعر نامعه نورعت و اجعازه بعد از فتح مدائن 

خواذت که بیشتر وم پیشروی کهد اما حضرت عمعر بعه او فرمودنعد: فعلعاً بعه 

ایعن وی ومیهجا اکتفا کهید و به نظم و انضعباط مهعقعه فعتح رعده بزردازیعد. 

کار را بعه خعوبی انجعام داد. وی معردم ععراق را سررعماری کعرد و زمعین آنجعا را 

کههععد کععه مهععاظقی را کععه  مععردم تصععور میحضععور فرمودنععد:  .پیمععایس نمععود

در  را  وعا اما این ظور نیزت وقتعی مزعلمانا رعهرکردندا  مزلمانان فتح می

بعه اوعالی آنجعا بزعیار  تصرف خود در آوردند تدارک مردم آنجا را نیعز دیدنعد و

ظبعف بععد از کزعب اجعازه حضعرت ذععد بیشتر از دولت قبلی خدمت کردند. 

از معداین برآمعده و محع  مهاذعبی را انتخعاب حضعرت عمعر ر عخ اللعه دذتور 

وای  کرد و به نام کوفه بهیان یس رهر بزرگ را نهاد و قبای  ععرب را در محلعه

رعهر مزعجد عظعیم الشعانی درذعت کعرد جداگانه آن ذاکن نمود و در وذط 

توانزتهد نماز بخوانهعد. نزدیعس مزعجد  که در آن حدود چه  وزار نمازگزار می

   ذاختمان بیت المال و قصر خود بها نمود که به نام قصر ذعد معروف بود.

علیععه مزععلمانان وععا در عععراق عجععم  ایرانیجهععگ نهاونععد اتفععاق افتععاد.  ۰۴در 

ظبف  پهجاه وزار سرباز جهگجو جمع ردند.وای جهگی را شروع کردند  آمادگی

 اذعلامی انعده لشعکرحضرت نعمعان بعن مقعرن مزنعی فرم رت عمرفرمان حض

  وزار نفر بود. ۹۲. این لشکر مشتم  بر بود

در دوران خلافت حضعرت عمعرا یعس بعار معردم قبیلعه بهعو اذعد بعه اقامعه نمعاز 

ه حضرت عمر رکایت کردند کعه وی بعه نحعو حضرت ذعد اعتراض کردند و ب

کهععد. حضععرت عمععر حضععرت م بععن مزععلمه را بععرای  درذععت نمععاز اقامععه نمی

تحقیف به آنجا فرذتادندا پر از تحقیعف معلعوم رعد کعه ایعن رعکایت ارعتباه 



بععود امععا بععاز حضععرت عمععر بهععا بععه بعضععخ مصععالح حضععرت ذعععد را بععه مدیهععه 

 بازگرداندند. 

آنگعاه حضعرت عمععر  .قصعد رعدءوجعری وقتعی کعه بعه حضعرت عمععر ذو ۰۹در 

حضععرت ذعععد نیععز یکععی از ای تشععکی  دادنععد کععه  بععرای انتخععاب خلافععت کمیتععه

پععر از تشععکی  ایععن کمیتععه حضععرت عمععر فرمودنععد: کمیتععه بععود. اعضععای آن 

وی خلیفعه خواوعد بعود وگرنعه وعر چهانچه خلافت بعه ذععد بعن وقعاص رذعیدا 

   .کرخ از میان این کمیته خلیفه انتخاب رودا وی از ذعد کمس بگیرد

خلافت حضعرت ذععد را دوبعاره حعاکم کوفعه رذیدن به حضرت عثمان پر از 

ن ذمت خدمت کرد و پعر از آن بعه دلیلعی برگمارتهد و تا ذه ذال وی بر ای

وی با حضرت عبدالله بن مزعود کعه مزعکول بیعت المعال آنجعا بعودا اختلعاف 

پیدا کرد و به ذبب آن حضرت عثمان وی را عزل نمودند. حضعرت ذععد پعر 

 .نشیهی پیشه کرد از عزل ردن در مدیهه گوره

قعع مصعب بن ذععد پرعر حضعرت ذععد بعن ابعی وقعاص بیعان کردنعد کعه مو

مرگ پدرما سرران در آغوش من بود و ارس در چشمان من بودند و ایشعان 

بعه معن  حضرت ذعد فرمودند که برایم گریه نکعنا خداونعدبه من نگاه کردند 

 رذاند و من از میان او  جهت وزتم.  عذابی نمی

کهد که معن از پعدرم پرذعیدم کعه رعما بعا  پرر ذعد بن ابی وقاص روایت می

حضرت ذععد پاذعد  اکهید کهید که با دیگران نمی انصار آنگونه رفتار می گروه

ذعول اللعه زعلی اللعه علیعه وذعلم را رعهیدم کعه فقعط معومن دادند که من ر 

 آنان را دوذت دارد و مهافف با آنان کیهه دارد.

وجری درگذرتهد و بعیس از وفتعاد ذعاله  ۵۵حضرت ذعد بن ابی وقاص در 

ذعاله  ۳۹ذاله بودند و ظبعف بعضعخ  ۴۷ایشان از روایات بودندا ظبف برخی 

دروععم بععه ار  ۰۵۲۲۲۲ وفععاتحضععرت ذعععد بععن ابععی وقععاص موقععع بودنععد. 

. ازواج معهعرات در مروان بن حکعم نمعاز میعت ایشعان را اقامعه کعردگذارتهد. 

حضعرت ذععد بعن جهازٔه ایشان شرکت نمودند و در جهت البقیعع دفعن رعدند. 

   .ن آخرین کزانی بودند که درگذرتهدابی وقاص از بین مهاجری



نورت که ازحاب بعدر در جامععه اذعلامی  مزتشرق معروف ولیم میور می

ذعالگی  ۳۲ه ذعن رفتهدا ذعد بعن ابعی وقعاص بع بعهوان ردٔه بالا به رمار می

نزدیس مرگ بودند و ایشان گفتهد که ومان جبه بیآورید که روز بعدر پورعیده 

بودم و آن را بعرای ایعن روز نگعه دارعته بعودم. ایعن ومعان ذععد بودنعد کعه بعه 

موقععع بععدر نوجععوان بودنععد و از دذععت ایشععان ایععران فععتح رععد و بععانی کوفععه و 

عزت و افتخار درمقابع  شعرکت  فرماندار عراق بودند اما برای ایشان تمام این

جهععگ بععدر وععیت اومیتععی ندارععت و لبععاس جهععگ بععدر را بععرای خععود از تمععام 

دادنعد و آخعرین آرزو دارعتهد کعه در ومعان لبعاس بعه قبعر  وا اومیعت می لباس

 نهاده روند.

 ۹۷حضرت ذعد در زمان مختلف نعه تعا ازدواج کردنعد و از بعین آنهعا خداونعد . 

ضعرت دختعر دارعتهد. ایهجعا ذکعر ح ۴۴پرعر و  ۴۴اولاد ععا فرمود و از بین آنان 

 رود. ذعد به پایان رذید و انشاءالله ذکر ازحاب دیگر در آیهده شروع می

در قزمت دوم خعبه حضور پعر نعور ذکعر خیعر چهعار وفعات یافتگعان کردنعد و 

 .ران کردندغایب  میتاعلام اقامه نماز 

 ۰۵. روز اولعین جهعازه جهعاب زعفدر علعی گجعر اذعت حضور پعر نعور فرمودنعد:

. انععا للععه و انععا الیعه راجعععون. بععه فضعع  خععدا گی وفععات یافعتذععال ۴۱ هبعع ژوئیعه

موصخ بودنعد تعا سعخ ذعال در بخعس  عیافت انگلزعتان بعه ظعور داوظلبانعه 

تعا معدت ظولعانی کعار بزعته بهعدی روزنامعه احمدیعه و  .توفیف خدمت دارتهد

ایشعان رعیفتٔه خلافعت بودنعد و ومیشعه  .دادنعد الفض  بین المللی انجام می

بر این در فدا بودند بلکه ایهگونه ریفته بودنعد کعه بعرای دیگعران الگعو بودنعد. 

 وی علاوه بر زن چهار پرر و دو دختر به یادگار گذارت.

ر نصعیر نماز میت بععدی متعلعف بعه خعانم عفعت نصعیر اذعت. وی زن پرفزعو

درگذرععت. انععا ا و انععا الیععه احمععد خععان بععود کععه درذععوم مععه در نععود ذععالگی 

ا عبعادت گعذارا نمعاز رعب خعوان بعود. تعا معدت بزعیار دععاگو وی زنراجععون. 

ظولععانی در لجهععه امععاء ا در جایگععاه مختلععف توفیععف خععدمت یافععت. وی یععس 

   دختر و دو پرر به یادگار گذارت.



نماز میت بعدی متعلعف بعه آقعای عبعد العرحیم ذعاقی اذعت کعه کارمهعد اداره 

مارس به رحمت خعدا پیوذعت. انعا ا و انعا  ۹۴دبیر ک  بریعانیه بود.به تارید 

معی کعرد. بعا  عبعادت گعزار بعود و تلعاوت قعرآن بزیار دعا گواوی الیه راجعون. 

 خلافت عقیدت و محبت دارت.

حمععد ذععهگ  اذععت. وی در اداره دبیععر نمععاز میععت بعععدی متعلععف بععه ذعععید ا

ذالگی بعه  ۱۲آوری  در  ۴۰خصوصخ در بخس اعزام داوظلب بود. وی بتارید 

دختعر اذعت. زمانعه کعودکی در  ۰پرعر و  ۰رحمت خدا پیوذت. از پزعماندگان 

در بخععس بععرای مععدت ظولععانی ایهجععا در اداره دبیععر خصوصععخ قادیععان گزرانععد. 

اعزام داوظلبانه توفیعف خعدمت یافعت. وی رخصعیت باذعواد و علعم دوذعت 

وی پایبهد نمازا به خلافت والا و ریداا بزعیار ععاجز و پیکعر شعرافت بعود. بود. 

بابععت مو ععوعات گونععاگونی ذععخن قععانع کههععده مععی فرمععود. مخصوزععاً در 

 یهودیت علم عمیف دارت.  مورد مزیحیت و

با مػفرت و  فوت ردگانخداوند متعال از در پایان حضور انور فرمودند: 

فیف دود که نیکی وای ران را ادامه به اولاد ران تورحم برخورد نماید و 

        .                           دوهد


