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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :هدف عام

که با اسالم   های واقعی بررسی نمونه

و برای اسالم زندگی کردند و همچون 

هایی برای  تابلوهای راهنمایی و مشعل

 .اقتدا اند

 :اهداف خاص

ها  در نقطة تحول زندگی این نمونه -1

 .از جاهلیت به اسالم تأمل نماید

عنهم و قدردانی  هللا محبت صحابه رضی -2

از ایشان را در اعماق جان خود 

 .جای دهد

های فهم صحیح از اسالم با  نشانه -3

روی،  های میانه تمام ویژگی

اش را بیان  اعتدال، رشد و زیبایی

 .کند

دهنده و مؤثر در  مواقف انگیزه -4

 .زندگی هر صحابه را بشناسد

تأثیر اصحاب را در گسترش و  -5

 .پیروزی اسالم واضح سازد
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ن اسالم و عمل داشت افتخار به دوست -6

به آن را در وجود شخص از خالل 

ارائة تصویرهایی از زندگی صحابه 

 .استوار نماید

ها و اخالقیات اسالم و اثر آن  ارزش -7

 ارائةرا در زندگی شخصی از خالل 

 هایی از زندگی صحابه واضح نمونه

 .سازد

محبت عمیق انس ابن مالک نسبت به  -8

یح وسلم را توض علیه هللا رسول هللا صلی

 .دهد

واقعة سپردن مادر انس وی را به  -9

 .وسلم بیان کند علیه هللا رسول هللا صلی

در رابطه با  را سخنان انس  -11

وسلم بیان  علیه هللا اخالق رسول هللا صلی

 .کند

عنه از  هللا آن چه را انس رضی  -11

وسلم آموخت  علیه هللا رسول هللا صلی

 .توضیح دهد

سخنان انس را در مورد روزی   -12

وسلم به  علیه هللا امبر صلیکه پی

مدینه آمدند و روزی که رحلت 
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 .نمودند ذکر کند

بخشی از زندگی سعید بن   -13

عامر جمحی قبل از اسالم و موقف 

وی در هنگام شهادت خبیب را 

 .یادآور شود

کیفیت داخل شدن سعید بن   -14

 .عامر به اسالم را توضیح دهد

های عامر را به عمر بن  وصیت  -15

 .نه ذکر نمایدع هللا خطاب رضی

شیوة زندگی سعید بن عامر   -16

 .در والیت حمص را توضیح دهد

بیان کند که چگونه سعید در   -17

حالی که والی بود، بسیار فقیر 

 .هم بود

دالیلی را که اهل حمص از   -18

عنه نزد عمر  هللا سعید بن عامر رضی

عنه شکایت کردند  هللا بن خطاب رضی

 .بیان نماید

ی از دعوت طفیل بن عمرو دوس  -19

و عالمات  وسلم علیه هللا طرف پیامبر صلی

 .های آن را توضیح دهد و نشانه

گیری کند که چرا قریش  نتیجه  -21
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طفیل را از مالقات با رسول هللا 

 .ترساندند وسلم می علیه هللا صلی

عالقة طفیل بن عمرو بر   -21

هدایت قومش را بیان کند، و 

افرادی را که با دعوت وی هدایت 

 .ایدیافتند ذکر نم

در مورد تالش طفیل در   -22

 .ها توضیح دهد سرنگون ساختن بت

سبب این سخن عمر بن خطاب   -23

: عنه را بیان کند که فرمود هللا رضی

بر هر مسلمان حق است که بر سر »

 .«عبد هللا بن حذافه بوسه زند

مطالب نامة پیامبر   -24

وسلم را که به دست عبد  علیه هللا صلی

رستاده هللا بن حذافه برای کسرا ف

 .شده بود بیان کند

شیوة برخورد عبد هللا بن   -25

حذافه با کسرا و سبب آن را 

 .توضیح دهد

داستان عبدهللا بن حذافه با   -26

قیصر روم و سخنان قیصر برای وی 

و مسایل مربوط به آن را بیان 
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 .کند

میزان مردانگی عبدهللا بن   -27

حذافه و عمق ایمان و تمسک به 

 .دهداش را توضیح  دین و عقیده

بزرگی و عظمت اعمالی که   -28

باعث ایجاد استقامت و مردانگی 

شود را بیان کند، و دیگران را  می

 .به الگوشدن تشویق نماید

تحول عمیر بن وهب وقتی   -29

 وسلم علیه هللا رسول هللا صلى برضد

کرد و موضوع عهدی  ریزی می برنامه

که صفوان با عمیر بسته بود را 

 .بیان کند

مر بن خطاب میزان عالقة ع  -31

عنه و دیگر صحابه را به  هللا رضی

وسلم در داستان  علیه هللا رسول هللا صلی

 .عمیر بیان نماید

های ِاخبار پیامبر  داللت  -31

وسلم عمیر را از آن چه  علیه هللا صلى

میان او و صفوان رخ داده بود 

 .واضح سازد
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 :اهداف سلوکی و وجدانی

 وسلم و علیه هللا نسبت به پیامبر صلى -1

 .اصحابش محبت عمیق داشته باشد

عنهم به  هللا به دینی که صحابه رضی -2

 .آن پایبند بودند افتخار نماید

از کسانی که نسبت به صحابه  -3

عنهم به قول یا عمل بدی روا  هللا رضی

 .دارند متنفر باشد می

در مساجد و اجتماعات مردمی از  -4

 .عنهم سخن بگوید هللا صحابه رضی

را مطالعه  ها و مقاالتی داستان -5

عنهم را  هللا کند که مواقف صحابه رضی

 .کشند به تصویر می

گر قدوه بودن  مسایلی را که بیان -6

صحابه است پیدا کرده خود و 

 .دوستان وی به آن اقتدا نمایند

کسانی را که از صحابه تقدیر و  -7

 .نمایند توصیف کند تعریف می

اثر قرآن در تحول زندگی صحابه  -8

را بیان  از کفر به سوی ایمان

 .نماید

بین وضعیت صحابه قبل از اسالم و  -9
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 .ای نماید بعد از آن مقایسه

افراد توانمند در   -11

نویسی یا مقاله نویسی را  داستان

های  به نوشتن مقاالت و داستان

 .زیبا در مورد صحابه تشویق کند

 :محتوا

نوشتة دکتور عبد  «صور من حیاة الصحابة»کتاب 

 .الرحمن رأفت باشا

یی از زندگی اصحابی که در ها بخش

 :شود هایشان ذکر می اینجا نام

 .عنه هللا انس بن مالک رضی -1

 .عنه هللا سعید بن عامر رضی -2

 .عنه هللا طفیل بن عمرو رضی -3

 .عنه هللا عبد هللا بن حذافه رضی -4

 . عنه هللا عمیر بن وهب جمحی رضی -5

 . عنه هللا ابو ایوب انصاری رضی -6

 .عنه هللا عمرو بن جموح رضی -7

 .عنه هللا عبد هللا بن جحش رضی -8

 .عنه هللا ابو عبیده بن جراح رضی -9

 . عنه هللا عبد هللا بن مسعود رضی  -11

 .عنه هللا سلمان فارسی رضی  -11
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 انس بن مالک
عنه هللا رضی

 

پروردگارا برایش مال فراوان و »

فرزند زیاد عنایت فرموده و بر آن 

.«برکت عطا کن
1

 

هنگامی که انس بن مالک انصاری 

عنه در عنفوان جوانی قرار داشت  هللا رضی

برایش شهادتین را ( غمیصاء)مادرش 

تلقین نموده و قلبش را ماال مال از 

وسلم  علیه هللا محبت و دوستی پیامبر صلی

گردانید، و دیری نگذشت که انس یکی 

از محبان و دوستداران پیامبر اسالم 

 .وسلم قرار گرفت علیه هللا صلی

انًا گوش انسان قبل شکی نیست که احی

 .کند از چشم وی محبت را تجربه می

چه قدر این نو جوان کوچک آرزو داشت 

وسلم  علیه هللا تا برای دیدن پیامبر صلی

به مکه برود؛ یا آن حضرت 

وسلم به مدینه بیایند، و او  علیه هللا صلی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
وسلم در حق  علیه هللا دعای پیامبر اکرم صلی -1

 .عنه هللا انس بن مالک رضی
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وسلم  علیه هللا از مالقات با رسول خدا صلی

حالی  وشو بودن در کنار شان احساس خ

 .کند

آوری  مدت زیادی نگذشت که مژدة تشریف

و یار باوفایش  وسلم علیه هللا پیامبر صلی

عنه در تمام  هللا ابوبکر صدیق رضی

انداز شد و شادی  های مدینه طنین خانه

 .ها را فرا گرفت و سرور تمام قلب

ها در انتظار راهی بودند که  چشم

را  وسلم و یار غارش علیه هللا پیامبر صلی

و نوجوانان مدینه . رساند به مدینه می

: کردند که هر روز صبح آواز بلند می

 .وسلم آمد علیه هللا محمد صلی

انس فرزند مالک نیز هر روز با 

شد، اما کسی  نوجوانان مشتاق بیرون می

دید و دوباره خسته و محزون به  را نمی

 . گشت خانه بر می

صبح یکی از روزها، لحظات انتظار به 

راه بودن خاتمه یافت،  به ر آمد و چشمس

چون مردانی از اهل مدینه آواز 

وسلم و  علیه هللا برآوردند که محمد صلی

 .اند سفرش نزدیک شده یار هم
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تمام مردم به سوی راه مکه روان 

شدند و منتظر تشریف آوری پیامبری 

گردیدند که با خود روشنایی و هدایت 

 .آورد را ارمغان می

گروه گروه و دسته دسته مردم مدینه 

وسلم  علیه هللا به استقبال پیامبر صلی

در حالی که اطفال و    شتافتند، می

های کوچک شان  نوجوانان بشاشی که قلب

از شادی ماالمال بود نیز آنان را 

 .کردند همراهی می

در مقدمة نوجوانان انس فرزند مالک 

 .انصاری قرار داشت

م همراه با وسل علیه هللا پیامبر اکرم صلی

عنه در میان  هللا رفیقش ابوبکر صدیق رضی

انبوه مردان و نوجوانان وارد مدینه 

 .شدند

اما زنان و اطفال کم سن و سال از 

های شان پیامبر اکرم  روی بام

کردند و  وسلم را نظاره می علیه هللا صلی

مبر کدام است؟ پیامبر پیا: گفتند می

 کدام است؟

یک روز آن روز برای مردم مدینه 
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و انس بن مالک تا زمانی . تاریخی بود

که به عمر صد سالگی رسیده بود از آن 

 .کرد روز یاد می

وسلم در  علیه هللا هنوز پیامبر اکرم صلی

مدینة منوره مستقر نشده بود که 

غمیصاء بنت ملحان مادر انس، فرزند 

وسلم  علیه هللا صلی  کوچکش را نزد پیامبر

پیش روی مادر آورد؛ در حالی که انس 

اش  یش بر پیشانیدوید و گیسوان زیبا می

 .خوردند تکان می

مادر انس پس از سالم و خوش آمدید 

ای : گفت وسلم علیه هللا برای پیامبر صلی

رسول خدا همة مردان و زنان انصار 

اند، و  ای تقدیم نموده برای شما تحفه

من جز فرزند خود تحفة دیگر ندارم، 

از من بپذیر تا در لطفًا این تحفه را 

خدمت تان باشد و هر کاری را که 

 .خواهید برایتان انجام دهد می

وسلم از این  علیه هللا پیامبر اکرم صلی

. گفتة مادر انس بسیار شادمان گردید

و دست مبارکش را بر سر کودک کشید و 

گیسوان زیبایش را با انگشتان نرم 
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خود تکان داد، و او را جزء خانوادة 

 .انیدخود گرد

 -( ُانیس) همان انس فرزند مالک و یا

-کردند چنان چه از روی شفقت صدایش می

گذاری  ، ده ساله بود که افتخار خدمت

وسلم را کسب نمود و  علیه هللا پیامبر صلی

همچنان تا زمان رحلت پیامبر 

شان باقی وسلم در خدمت  علیه هللا صلی

 .ماند

او مدت ده سال شرف خدمت پیامبر 

وسلم را داشت، و از سرچشمة  علیه هللا صلی

پاک و زالل معرفت آن حضرت خود را 

نمود و جان دلش را به معرفت  سیرآب می

وسلم  علیه هللا و اخالق پیامبر اکرم صلی

کرد، و احادیث وی را به  لبریز می

فهمید و قلبش را به  گونة درست می

وسلم  علیه هللا اخبار و شمایل آن حضرت صلی

شان از هر کس دیگر بیشتر و اسرار ای

 .نمود آشنا می

عنه چنان از تعامل  هللا انس بن مالک رضی

و برخورد زیبای پیامبر اکرم 

وسلم استفادة وافر نمود که  علیه هللا صلی
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هیچ فرزندی از پدر خود چنین 

 .ای نبرده است استفاده

وی از اخالق و شمایل زیبای آن حضرت 

خود را  وسلم به حدی کام علیه هللا صلی

 .برد شیرین کرد که دنیا به آن رشک می

عنه  هللا رشتة سخن را به خود انس رضی

های زیبا  سپاریم تا خودش از تصویر می

نشین تعامل و برخورد پیامبر  و دل

  وسلم برای ما باز گو نماید، علیه هللا صلی

چرا که او نسبت به هر کس دیگر از آن 

 .تتر و به بیان آن تواناتر اس آگاه

پیامبر اکرم : گوید عنه می هللا انس رضی

وسلم از نگاه اخالق نیکو و  علیه هللا صلی

اش  بهتر بود و سینه  پسندیده، از همه

تر و نسبت به هر کس دیگر  از همه فراخ

روزی مرا به خاطر انجام . تر مهربان

کاری به بیرون فرستاد، در بازار 

گذرم به کودکانی افتاد که مشغول 

گرفتم با   دند، من هم تصمیمبازی بو

آنان بازی کنم و دنبال کاری که به 

من سپرده شده بود نروم؛ وقتی به سوی 

سرم   متوجه شدم شخصی پشت  اطفال رفتم،
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وقتی . ایستاده و لباسم را گرفته است

وسلم را  علیه هللا نگاه کردم، رسول هللا صلی

دیدم که لبخند بر لب دارند و 

آیا به جای که ! سای ان»: فرمایند می

 (تو را فرستادم رفتی؟

همین حاال . تکانی خورده و گفتم بلی

 .روم می

به خدا سوگند مدت ده سال تمام در 

وسلم بودم و  علیه هللا خدمت رسول هللا صلی

هیچگاه نشده است که کاری را انجام 

داده باشم و او برایم گفته باشد چرا 

ای، و یا کاری را  این کار را کرده

رده باشم و او برایم گفته باشد نک

 !.چرا این کار را انجام ندادی

وسلم وقتی انس را  علیه هللا رسول هللا صلی

کرد، از روی مهر و عطوفتی که  صدا می

( ُانیس)نسبت به وی داشت گاهی او را 

 (.ای پسرکم)گفت  زد و گاهی می صدا می

وسلم انس  علیه هللا احیانًا پیامبر صلی

ای نصیحت و موعظه  را به گونه عنه هللا رضی

از . شد کرد که قلب و دل وی ُپر می می

 :آن جمله است
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توانستی که روز  اگر می! ای پسرکم»

را به شام برسانی در حالی که هیچ 

گونه غل و غشی نسبت به هیچ کس در 

ای . دلت نیست، این کار را بکن

این کار از روش من است و هر ! پسرکم

اید من را دوست کس سنتم را زنده نم

دارد؛ و هر که مرا دوست داشته باشد 

ای . با من در بهشت یکجا خواهد بود

شوی  ات داخل می وقتی به خانه! پسرکم

به اهل خانه سالم کن؛ این کار باعث 

 .«شود ات می ت برای تو و خانوادهبرک

عنه پس از پیامبر  هللا انس بن مالک رضی

د و چند وسلم مدت هشتا علیه هللا اکرم صلی

ها  سال زندگی کرد، و در خالل این سال

ها را از علمی که از رسول هللا  قلب

وسلم فرا گرفته بود ُپر  علیه هللا صلی

ها را از فقه و دانش  نمود، و عقل

 .رسالت و نبوت لبریز ساخت

عنه با علم و  هللا انس بن مالک رضی! بله

وسلم  علیه هللا معرفتی که از رسول هللا صلی

کرد و  ها را زنده می وخته بود، قلباند

وسلم و آن  علیه هللا ارشادات پیامبر صلی



 
16 

چه را از گفتار و کردار آن حضرت 

آموخته بود در میان صحابه و تابعین 

 .کرد پخش می

های عمر  عنه در طول سال هللا انس رضی

دراز و با برکتش مرجع علمی مسلمانان 

بود، به گونه که در هنگام مشکالت به 

کردند و در وقت مواجه شدن  او رجوع می

با مسألة پیچیده به فهم و درایت او 

 :از آن جمله. نمودند تکیه می

ای از اهل جدل در بارة حوض  باری عده

وسلم در قیامت و  علیه هللا پیامبر صلی

زدند، وقتی نزد انس  ثبوت آن سخن می

بن مالک آمده و از وی در مورد آن 

گمان : شان گفت پرسیدند، انس در پاسخ

کردم زنده بمانم و با کسانی  نمی

رو شوم که همانند شما در بارة  روبه

وسلم مجادله  علیه هللا حوض پیامبر صلی

ای را پشت سر  کنند؛ من زمانه می

خواند  گذاشتم که هیچ پیرزنی نماز نمی

کرد تا  مگر این که از خداوند طلب می

م وسل علیه هللا او را از حوض پیامبر صلی

 .سیرآب کند
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عنه در طول حیات خود همیشه  هللا انس رضی

وسلم  علیه هللا با خاطرات پیامبر صلی

کرد؛ او همیشه مشتاق دیدار  زندگی می

وسلم بود و از فراق  علیه هللا پیامبر صلی

کرد، و سخنان  آن حضرت بسیار گریه می

 .آن حضرت ورد زبانش بود

کرد در گفتار و کردارش به  او سعی می

وسلم اقتدا کند و  علیه هللا پیامبر صلی

نمود تا آن چه را پیامبر دوست  تالش می

داشت دوست بدارد و از آن چه پیامبر 

وسلم از آن متنفر بود متنفر  علیه هللا صلی

باشد؛ او بیشتر از همه دو روز را به 

: کرد خاطر داشت و همیشه از آن یاد می

روز نخستین مالقاتش با پیامبر 

وسلم، و روز آخرین جدایش از  علیه هللا صلی

 .آن حضرت

کرد،  هنگامی که روز اول را یاد می 

نمود؛ اما  احساس خوشبختی و سرور می

آورد،  وقتی روز دوم را به یاد می

گریست و افراد  شد و می اندوهگین می

 .انداخت پیرامون خود را به گریه می

پیامبر : گفت بسیاری اوقات می

آورم آن  لم را به یاد میوس علیه هللا صلی
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شد، و او  لحظه که به مدینه داخل می

آورم آن گاه که از میان  را به یاد می

بست، و در زندگی خود  ما رخت بر می

 .ام هرگز مشابه به این دو روز ندیده

روز داخل شدنش به مدینه، همه چیز 

نورانی شد؛ اما در روز رحلتش همه 

اهم آخرین نگ. چیز تیره و تار گردید

به او روز دوشنبه بود، هنگامی که 

اش کنار زده شد و او را  پردة خانه

ای از قرآن کریم مشاهده  همانند صفحه

کردم؛ در آن لحظه مردم پشت سر 

عنه ایستاده بودند  هللا ابوبکر صدیق رضی

کردند، و نزدیک بود  و او را نظاره می

که مضطرب و پریشان شوند، اما ابوبکر 

ثابت قدم : به آنان گفت عنه هللا رضی

 .باشید

وسلم  علیه هللا در آخر آن روز پیامبر صلی

دار فانی را وداع گفت، و آن گاه که 

ای  سپردیم هیچ منظره وی را به خاک می

انگیزتر از چهرة پاک او  فتبرای ما شگ

 .نبود

وسلم در  علیه هللا پیامبر اکرم صلی
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بسیاری از احادیث گهربارش برای انس 

 :جمله دعا کرده است از آن بن مالک

بار الها برایش مال و فرزند عطا »

 .«کن و بر آن برکت نه

خداوند متعال دعای پیامبرش را در 

ای که از  حق او قبول فرمود، به گونه

همة انصار مال بیشتر و فرزندان 

زیادتر داشت، و عمرش طوالنی شد تا بیش 

های خود  از صد تن از فرزندان و نواسه

 .را دید

و خداوند متعال در عمرش برکت نهاد  

 .تا یک قرن و سه سال زندگی کند

عنه بسیار به  هللا انس بن مالک رضی

وسلم در  علیه هللا شفاعت پیامبر اکرم صلی

روز قیامت امیدوار بود و بسا اوقات 

امیدوارم که در روز رستاخیز : گفت می

وسلم را مالقات نمایم  علیه هللا پیامبر صلی

ای رسول خدا این است : ش بگویمو برای

 .خادمک تو ُانیس

عنه سر به بالین  هللا هنگامی که انس رضی

: اش گفت مرض مرگ نهاد، به خانواده

ال إله إال هللا محمد : )برایم کلمة طیبة
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را تلقین کنید؛ و این کلمه ( رسول هللا

ای که دار فانی را وداع گفت  تا لحظه

 .بر زبانش جاری بود

عنه در لحظات آخر  هللا لک رضیانس بن ما

عمرش وصیت کرد تا عصای کوچکی را که 

وسلم به یادگار  علیه هللا از پیامبر صلی

داشت با او دفن کنند؛ بازماندگانش 

آن را در میان پیراهن و پهلویش 

 .وی را به خاک سپردند و سپس گذاشته،

خوشا به حال انس بن مالک انصاری 

اوانی که از عنه که با خیر فر هللا رضی

جانب هللا متعال نصیب او شده بود زیست 

 .و از دنیا رفت

او در کنار پیامبر بزرگوار اسالم 

وسلم مدت ده سال تمام زندگی  علیه هللا صلی

 .کرد

او بعد از ابوهریره و عبدهللا بن عمر 

عنهم سومین شخصی است که از  هللا رضی

وسلم حدیث زیاد  علیه هللا پیامبر صلی

 .موده استروایت ن

هللا تبارک و تعالی انس بن مالک و 

عنهما را جزای خیر  هللا مادرش غمیصاء رضی
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 .دهد
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ی جمح عامر بن دیسع
عنه هللا رضی

 

سعید بن عامر مردی است که آخرت را »

در بدل دنیا خریده است؛ و خدا و 

چیز ترجیح داده  ر را بر همهپیامب

.«است
1

 

ر قریش به یکی از یاران صادق پیامب

وسلم به نام خبیب بن عدی  علیه هللا صلی

عنه از طریق غدر و خیانت و به  هللا رضی

شیوة ناجوانمرادانه، دست یافتند و او 

قریش . را به اسارت خود درآوردند

فرمان کشتن او را صادر و تصویب 

سران قریش، برای تماشا و . کردند

عنه  هللا مشارکت در مراسم قتل خبیب رضی

نطقة تنعیم، در بیرون مردم را به م

در آن میان نوجوانی . مکه، دعوت کردند

به نام سعید بن عامر جمحی، یکی از 

هزاران نفری بود که برای تماشا بیرون 

 .آمده بودند

هیجان و جنب و جوش و شور و نیروی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .راننگا تاریخ -1
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سرشار جوانی، این امکان را به او 

داد که در پیشاپیش و صف مقدم مردم  می

ر کنار و موازات قرار گیرد، و حتی د

بزرگانی که . بزرگان قریش حرکت کند

صدارت و پیشوایی جمعیت را به عهده 

 .داشتند

این موقعیت به او امکان و فرصت 

داد که اسیر قریش را به خوبی در غل  می

و زنجیر، در حالی که انبوه جمعیت 

زنان و اطفال و جوانان، او را به شدت 

خواست  قریش می. راند، ببیند به جلو می

به وسیلة قتل او از حضرت محمد 

وسلم انتقام بگیرد، و به  علیه هللا صلی

هایی که در واقعة بدر کشته  قصاص قریشی

 .شده بودند، او را به قتل رساند

وقتی جمعیت به محل تعیین شده و 

عنه رسیدند سعید بن  هللا قتلگاه خبیب رضی

عنه نوجوان برازنده، با  هللا عامر رضی

د خود از باالی سر جمعیت قامت بلن

کرد و به خوبی  خبیب را نظاره می

دید که او را به طرف چوبة دار  می

برند، صدای استوار و ثابت او را  می
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در خالل قیل و قال و جار و جنجال 

 :گفت شنید که می زنان و اطفال می

خواهم دو رکعت  اگر اجازه دهید می»

 «...نماز بخوانم

قامتی راست آنگاه او را دید که با 

به طرف کعبه ایستاد و با کمال آرامش 

. و بدون دغدغه دو رکعت نماز خواند

واقعًا چه نیکو و کامل دو رکعت نماز 

 !.جا آورد را به

عنه را دید که خطاب به  هللا خبیب رضی

خوف داشتم گمان : گفت بزرگان قریش می

کنید که از ترس مرگ، نماز را طوالنی 

م نماز بیشتری خواست کردم، وگرنه می

 !بخوانم

عنه با دو چشم سرخود  هللا سپس سعید رضی

عنه  هللا خبیب رضی -قوم او-دید که قریش، 

کنند، و اعضای  را زنده زنده ُمثله می

برند، و در  بدنش را یکی بعد دیگری می

آیا دوست : گویند آن حالت به او می

اکنون محمد در جای تو باشد و  داری هم

 .و آزاد باشی؟ تو آسوده و راحت

عنه در حالی که خون  هللا اما خبیب رضی

به خدا : گفت از بدنش جاری بود، می
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قسم دوست ندارم، من در میان خانواده 

و زن و فرزندم آسوده باشم، و حتی 

وسلم  علیه هللا خاری به بدن حضرت محمد صلی

دید که مردم به هیجان  سعید می! بخلد

فریاد دادند، و  آمده و دست تکان می

او را ! کردند کشیدند و اشاره می می

 ! بکشید، او را بکشید

عنه را بر چوبة دار  هللا او خبیب رضی

دید که به طرف آسمان نگاه کرده 

 :گفت می

بارخدایا، آنها را یک به یک نابود 

فرما و احدی از آنان را باقی 

 !.نگذار

عنه را دید در حالی که  هللا خبیب رضی

حد تصور و شمارش بیش از اندازه و 

زخم شمشیر و نیزه بر بدن داشت، نفس 

آخرش را کشید و روحش به سوی عرش 

 .رحمن پرواز کرد

عنه  هللا بعد از مراسم قتل خبیب رضی

قریش به مکه برگشتند، و در تراکم 

موضوع خبیب و , حوادث مهم و بزرگ

 .قتلش، به بوتة فراموشی سپرده شد
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تی برای عنه ح هللا اما خاطرة خبیب رضی

یک لحظه ذهن و خیال سعید بن عامر 

 .جمحی نوجوان نورسته را ترک نکرد

در بستر خواب، او را به خواب 

اش قلب  دید، و هنگام بیداری خاطره می

کرد،  و ضمیر او را به خود مشغول می

حالت او را در موقع نماز، در برابر 

چه آرام و . یافت چشم خود مجسم می

رابر دیدگان او مطمئن و با وقار در ب

و دیگران، در کنار چوبة دار به نماز 

همیشه صدایش که قریش ! ایستاده بود

هایش  کرد در گوش را دعا و نفرین می

جهت نبود  طنین انداز بود، لذا بی

یا . ای او را بزند بترسد که صاعقه

 !...ای از آسمان بر او فرو غلتد صخره

عنه دریافت، خبیب  هللا آنگاه سعید رضی

هایی به او آموخته است  ها و مطلب رسد

خبر  ای نداشت و بی که قباًل از آن بهره

هایی به او داده است که حتی  بود، درس

 !...کرد فکرش را هم نمی

به او آموخته بود که زندگی حقیقی و 

راستین، عبارت است از عقیده و 
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آرمان، و جهاد در راه ایده و ایمان 

 ...تا دم مرگ

که ایمان : د دادو نیز به او یا

ها را خلق و  راسخ و مستحکم شگفتی

و باز به او . آفریند ها را می معجزه

که بزرگ مردی که تمام یارانش : آموخت

تا این حد او را دوست دارند، و در 

اعماق روحشان جای دارد، همانا 

پیامبری است از جانب پروردگار و 

ها، فرستاده و  خالق زمین و آسمان

 .استمؤید و منصور 

در این موقع بود که خداوند توانا 

دریچة قلب او را برای پذیرش نور 

عنه  هللا هدایت گشود، و سعید بن عامر رضی

به اسالم گروید، و آنگاه در حضور جمع 

انبوهی از مردم برخاست، و از گناهان 

و اعمال زشت قریش دوری جست، و با 

: صدای رسا بانگ برداشت و اعالم کرد

های آنها از  گون کردن بتکه برای واژ

هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهد کرد و 

از پای نخواهد نشست، آشکار کرد که 

 .دین حق خدای منان را پذیرفته است
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عنه، به مدینه  هللا سعید بن عامر رضی

هجرت کرده و ملتزم رکاب پیامبر 

با پیامبر . وسلم گشت علیه هللا صلی

ی او در وسلم و در زیر لوا علیه هللا صلی

های بعد از آن  و غزوه« خیبر»غزوة 

 .شرکت فعال و مؤثر داشت

  پس از این که حضرت رسول

و رحمت وسلم به جوار عنایت  علیه هللا صلی

عنه،  بسان  هللا حق رحلت کرد، سعید رضی

شمشیر برکشیده و بران، در دست دو 

وسلم  علیه هللا خلیفه و جانشین پیامبر صلی

و حضرت عمر یعنی حضرت ابوبکر 

بود، و صورت الگو و نمونه  عنهما هللا رضی

را داشت که آخرت را به  یمؤمن فرد

دنیا خریده و رضایت و پاداش نیک خدا 

را بر سایر آرزوها و آمال نفسانی و 

هوا و هوس و لذات بدنی ترجیح داده 

 .است

هر دو خلیفه، صداقت و پرهیزکاری 

ه و عنه را پذیرفت هللا سعید بن عامر رضی

قبول داشتند و اندرزهای او را نصب 

العین قرار داده، و به آن گوش فرا 
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هایش را از جان و دل  دادند، و گفته می

 .پذیرفتند می

در آغاز خالفت حضرت عمر، نزد او رفت 

: عنه گفت هللا و خطاب به حضرت عمر رضی

 کنم مینصیحت و توصیه  را تو! عمر ای

هللا که در مورد خلق خدا و مردم از 

و گفتار و . بترس، نه از مردم تعالی

اعمالت مخالف یکدیگر نباشد، زیرا 

مسلم است بهترین گفته آن است که عمل 

 ...آن را تأیید و تصدیق نماید

در مورد امور مسلمانان، ! ای عمر

دور و نزدیک، که از جانب خدا به تو 

محول شده است، خوب دقت کن و نیکو 

و  هرچه را برای خود. بیندیش

خواهی، برای آنان نیز  ات می خانواده

بخواه و آن چه را برای خود و 

خواهی برای آنها هم  ات نمی خانواده

ها را  در راه حق شدت و سختی. مخواه

بر خود هموار کن، در مورد رضایت خدا 

باک باش  از سرزنش و مالمتی دیگران بی

 .و به خود بیم راه مده

ید چه کسی سع: عنه گفت هللا حضرت عمر رضی
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توانایی تحمل چنین بار سنگینی را 

فردی مانند تو که : دارد؟ سعید گفت

خداوند امور امت حضرت محمد 

وسلم را به او سپرده است،  علیه هللا صلی

و . آید از عهدة ایفای آن بر می

کس حاضر و  داند جز خود و خدایش هیچ می

 .ناظر بر اعمالش نیست

بعد از این محاوره، حضرت عمر 

عنه از سعید کمک و یاری خواست و  هللا رضی

« حمص»سعید من شما را والی : گفت

 .کنم تعیین می

تو را به : عنه گفت هللا اما سعید رضی

خدا مرا به طرف دنیا مکش، حضرت عمر 

وای بر : عنه عصبانی شد و گفت هللا رضی

شما، این بار گران را به دوش من 

نهادید و خود از آن کنار کشیدید و 

 !!مرا تنها گذاشتید

کنم و دست  به خدا قسم ترا رها نمی

دارم و باآلخره او را  از سرت بر نمی

آیا : منصوب کرد و گفت« حمص»به والیت 

 وسیلة امرار معاشت را مقرر نکنیم؟

آن را ! ای امیر مؤمنان: گفت
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خواهم چه کنم؟ سهمی که از  می

رسد، از احتیاجم  المال به من می بیت

آنگاه راهی حمص شد و  .بیشتر است

طولی نکشید که جمعی از معتمدان مورد 

اطمینان خلیفه نزد امیرالمؤمنین 

 .آمدند

: عنه به آنها گفت هللا حضرت عمر رضی

اسامی نیازمندان و فقرا و بینوایان 

محل را بنویسید، تا نسبت به رفع 

آنها لیستی . احتیاجات شان اقدام شود

 .تقدیم کردند

... آمده بود، فالن و در لیست اسامی 

فالن، و سعید بن عامر، حضرت عمر 

 عنه پرسید سعید بن عامر کیست؟ هللا رضی

 !امیر و والی شهرمان: گفتند

امیرتان : عنه گفت هللا حضرت عمر رضی

 نواست؟ فقیر و بی

به خدا قسم روزهای . بله: گفتند

گذرد و آتش در منزل او  متوالی می

 .شود روشن نمی

عنه گریه را سر داد و  هللا یحضرت عمر رض

 ریش او اشک قطراتآن قدر گریست که 



 
32 

هزار : سپس دستور داد را تر کرد؛

ای نهاد  دینار آوردند، آن را در کیسه

از جانب من به او سالم : و گفت

امیرالمؤمنین این : برسانید و بگویید

پول را برایت ارسال داشته است تا با 

. آن احتیاجات خود را بر طرف کنی

وقتی جماعت نزد سعید آمدند و کیسة 

پول را به او دادند، سعید آن را 

نگاه کرد، دید در کیسه دینار است، 

 :گفت کیسة پول را از خود دور کرده می

انگار مصیبتی بس بزرگ  .«إنا هلل وإنا إلیه راجعون»

به او رو آورده است یا بالیی عظیم 

نازل شده است، همسرش سراسیمه آمد و 

 :پرسید

سعید چه شده است؟ آیا امیرالمؤمنین 

 مرده است؟

 .تر است تر و بزرگ نه از آن مهم: گفت

 از آن هم باالتر است؟: گفت

 چه چیزی از آن باالتر است؟: پرسید

دنیا به من رو آورده است، : گفت

بدبختی . خواهد آخرتم را تباه کند می

 !!ام النه کرده است و فتنه در خانه
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خبر بود  ها بی ع پولهمسرش که از موضو

توانی خود  می: دانست گفت و چیزی نمی

 .را از آن خالص کنی

 کنی؟ آیا در این مورد کمک می: گفت

 .بلی: گفت

ها را برداشت، و آن  آنگاه سعید پول

را در چند کیسه گذاشت و در بین 

 .بضاعت تقسیم کرد مسلمان فقیر و بی

مدت زیادی نگذشت که حضرت عمر بن 

عنه به منظور اطالع از  هللا الخطاب رضی

سری به سرزمین  ،اوضاع و احوال مردم

در آن  -وقتی وارد حمص شد . شام زد

ایام حمص را به نام کوفة کوچک 

خواندند، چون مردم حمص هم مانند  می

مردم کوفه همیشه از اعمال خلیفه و 

وقتی حضرت  -والیان خود شکایت داشتند

مردم به  عنه به آنجا رسید، هللا عمر رضی

 :استقبالش رفتند، پرسید

 امیرتان چطور است؟

و چهار . مردم از او شکایت داشتند

: مورد از کارهای او را یادآور شدند

 .تر بود که هریک از دیگری مهم
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آنها : عنه گفته است هللا حضرت عمر رضی

هم امیر و . را در یک مجلس جمع کردم

هم مردم در آن جلسه حضور داشتند، و 

کردم طوری  از خداوند مسألت میقباًل 

چون ! نشود که نظرم از سعید برگردد

واقعًا و عمیقًا به او اعتقاد و 

 .اطمینان قطعی داشتم

وقتی همه حاضر شدند گفتم از 

 امیرتان چه شکایتی دارید؟

دیرتر از ما حاضر   صبح: گفتند

شود، و تا روز کاماًل روشن نشود به  می

 .آید سوی ما نمی

گویی؟  د در این مورد چه میسعی: گفتم

 :سعید سکوت کرد و سپس گفت

علت آن را , خواستم به خدا سوگند نمی

اما مثل این که ناچارم؟ ما . بگویم

در منزل خدمتکار نداریم، بنابراین 

خیزم و برای  هر روز صبح بر می

گیرم، و مدتی منتظر  خانواده خمیر می

شود، آنگاه  آمادهمانم تا خمیر  می

پزم و بعد از آن وضو  نان می برایشان

 .روم گرفته به جماعت می
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از مردم : گوید عنه می هللا حضرت عمر رضی

 دیگر شکایتی دارید؟, پرسیدم

کس را  او در خالل شب هیچ: گفتند

 .پذیرد نمی

سعید در این مورد چه جوابی : گفتم

 داری؟

باور کنید خوش نداشتم راز این : گفت

در اختیار من روزها را . را هم بگویم

مردم هستم، و شب را به عبادت خدا 

 .ام اختصاص داده

دیگر چه : باز از آنان پرسیدم

 شکایتی دارید؟

هرماه یک روز به میان ما : گفتند

 .آید نمی

 سعید جوابت چیست؟: گفتم

ای امیرالمؤمنین من خدمتکار : گفت

پوشم لباسی  ندارم و جز لباسی که می

لباسم دیگر ندارم، من ماهی یک بار 

مانم تا خشک  شویم و منتظر می را می

 .روم شود، آنگاه در آخر روز بیرون می

باالخره پرسیدم دیگر چه شکایتی 

 دارید؟
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دهد  گاهی حالتی به او دست می: گفتند

شناسد و  که اطرافیان خود را نمی

گذارد و  حاضرین در مجلس را تنها می

 . رود می

سعید برای این چه جوابی : گفتم

  داری؟

زمانی که مشرک بودم مراسم : گفت

مشاهده . کشتن خبیب بن عدی را دیدم

اعضای بدن او را بریدند , کردم قریش

 :گفتند و می

خواهد و دوست داری اآلن  آیا دلت می

حضرت محمد در جای تو باشد؟ و او در 

به خدا قسم دوست ندارم، : گفت جواب می

من در میان زن و فرزند خود آسوده 

ری به بدن حضرت محمد باشم و خا

قسم به خدا هر ... وسلم بخلد علیه هللا صلی

کنم،  وقت آن روز را در نظرم مجسم می

و این که چرا در آن موقع او را کمک 

کنم خدا مرا  نکردم، گمان می

از آن روز به بعد به . بخشاید نمی

 .ام هوشی دچار شده چنان حالت بی

در خاتمه : عنه گفت هللا حضرت عمر رضی
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خدا را سپاسگزار شدم که طوری نشد 

و بعد . نظرم نسبت به سعید عوض شود

از آن هزار دینار برای رفع احتیاجات 

همسرش، وقتی . عنه فرستاد هللا سعید رضی

خدا را شکر که از : ها را دید گفت پول

با این . نیاز شدیم خدمت و کار تو بی

پول مقداری آذوقه بخر و یک خدمتکار 

 .هم اجیر کن

: عنه به همسرش گفت هللا عید رضیس

خواهی آن را به مصرفی بهتر از آن  نمی

 برسانیم؟

 از آن بهتر چه باشد؟: زنش گفت

آن را به کسی : عنه گفت هللا سعید رضی

دهیم که در موقع نیاز شدید و  می

 .دهد اضطرار آن را به ما پس می

 چطور؟: زنش گفت

الحسنه به  ه عنوان قرضبآن را : گفت

 .دهیم یخدا م

چه بهتر، خداوند تو را : زنش گفت

 .پاداش خیر دهد

از همان مجلس برنخاست تا تمام 

ها را در چندین کیسه گذاشت و سپس  پول

 :اش گفت به یکی از افراد خانواده
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زود باش این را به بیوة فالن، و آن 

را به یتیمان فالن، و فقیران فالن 

 .خانواده و بینوایان فالن محله برسان

عنه  هللا ا از سعید بن عامر جمحی رضیخد

خشنود باد؛ او از جمله افرادی بود 

که با وجود شدت فقر و احتیاج، 

 .داد دیگران را بر خود ترجیح می
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ی دوس عمرو بن لیطف
عنه هللا رضی

 

او را الهی به وی نیروی عطا کن که »

.«بر مقاصد خیرش یاری رساند
1

 

و در عهد و زمان جاهلیت طفیل بن عمر

عنه رئیس قبیلة دوس، یکی  هللا دوسی رضی

از اشراف با نام و نشان و یکی از 

 ...معدود مردان نامدار عرب بود

شد،  داریش هرگز جمع نمی سفرة مهمان

به روی هر مسافر و , اش دروازة خانه

رهگذری باز بود، گرسنه را سیر، و 

آشفته و هراسیده را امنیت، و 

در . داد پناهنده را پناه و امان می

های پسندیده و  ها و صفت کنار این خصلت

نیکو، مردی ادیب، خوش بیان، لبیب و 

 دارایذوق، و  تیزهوش و شاعری خوش

دارای  احساس لطیف و باشعور و

به ! بین بود ای رقیق و باریک عاطفه

شیرینی و تلخی بیان آشنا و از اعجاز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
وسلم در حق طفیل  علیه هللا دعای رسول هللا صلی -1

 .بن عمر
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 .کلمات مطلع بود

یکبار به قصد مراسم طواف کعبه، 

را ( تهامه)زمین و دیار قوم خود سر

. ترک نمود و به طرف مکه سفر کرد

زمانی وارد مکه شد که آتش نزاع و 

وسلم  علیه هللا ستیز در بین حضرت محمد صلی

 .و کفار قریش مشتعل بود

کرد هوادار و انصار  هر یک تالش می

بیشتری به دور خود جمع کند و هر 

گروه در پی آن بود که یاران بیشتری 

حضرت محمد . به خود جذب نماید

وسلم مردم را به دین خدا  علیه هللا صلی

: خواند، و سالح برانش عبارت بود از می

کفار . ایمان استوار و پیروی از حق

قریش با به کارگیری هرگونه سالحی در 

کردند و به هر  مقابل دعوتش مقاومت می

وسیلة ممکن مردم را از گرویدن و 

وسلم  علیه هللا صلی پیروی از حضرت محمد

 .داشتند باز می

عنه وقتی به مکه رسید و  هللا طفیل رضی

چشم باز کرد، دید ناخواسته و بدون 

. آمادگی در این معرکه درگیر شده است
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و بدون قصد و اراده در وسط آن قرار 

 .گرفته است

عنه به خاطر چنین هدف و  هللا طفیل رضی

منظوری به مکه نیامده بود، و مسألة 

وسلم  علیه هللا نزاع در بین حضرت محمد صلی

و قریش اصاًل به خاطرش خطور نکرده 

 .بود

در رابطه با این نزاع و ستیز، طفیل 

داستانی فراموش نشدنی دارد که باهم 

انگیز و عجیب را  این قصة شگفت 

 .شنویم می

به محض این : عنه گفته است هللا طفیل رضی

یش، که من وارد مکه شدم و بزرگان قر

مرا دیدند، به استقبالم آمده و به 

گرمی به من خوش آمد گفتند، و به 

طوری شایسته از من پذیرایی کرده و 

 .مقامم را گرامی داشتند

بعد از آن سران و بزرگان آنان در 

! طفیل: اطراف من گرد آمدند و گفتند

ای که این  تو وقتی به شهر ما وارد شده

ا را مرد ادعای پیامبری دارد، کار م

خراب کرده، جمع ما را به هم زده و 
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وحدت و اتفاق ما را پراکنده نموده 

اریم بالیی و ما فقط از آن بیم د. است

برای تو و  که بر سر ما آمده است

موقعیت و مقام و ریاست و قومت هم پیش 

از این رو ما به تو توصیه . آید

کنیم به او نزدیک نشوی، با او تماس  می

نی، و اصاًل به نگیری و صحبت نک

هایش گوش ندهی؛ زیرا زبانی دارد،  گفته

مانند سحر و جادو و پدر و فرزند، 

برادر و برادران و زن و شوهر را از 

و مار را از سوراخ . کند هم جدا می

 !کشد بیرون می

طفیل در ادامة سخنانش چنین بیان 

 :کرد

های  باور کنید، آنها آنقدر از گفته

وسلم  علیه هللا صلی عجیب و غریب حضرت محمد

به گوش من خواندند و به حدی در مورد 

انگیزش گفتند و دربارة آن  اعمال شگفت

من و قومم را ترسانده و بر حذر 

داشتند؛ تصمیم گرفتم با او تماس 

نگیرم، نزدیکش نشوم، اصالً با او صحبت 

از ! نکنم و چیزی نگویم و چیزی نشنوم
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 این رو وقتی  به طواف کعبه و تبرک

ها، که هر ساله به طواف و  جستن از بت

آمدیم، و آنها را بزرگ  زیارت آنها می

داشتیم، به مسجد آمدم،  و گرامی می

هایم گذاشتم که مبادا  پنبه را در گوش

چیزی از اقوال حضرت محمد 

 .وسلم به گوشم بخورد علیه هللا صلی

وقتی وارد مسجد شدم، در کعبه، حضرت 

را در حال نماز  موسل علیه هللا محمد صلی

خواند که  ایستاده دیدم؛ نمازی را می

با نماز ما متفاوت و عبادتی به جا 

. آورد که با عبادت ما فرق داشت می

منظرة او مرا تحت تأثیر قرار داد و 

مرا به طرف خود کشید و عبادتش مرا 

بدون اراده و کم کم به او . تکان داد

. نزدیک شدم، تا به کنارش رسیدم

خدا چنان بود که مقداری از تقدیر 

های او را بشنوم، گفتاری نیکو و  گفته

پسندیده و پر معنی از او شنیدم، و 

 :در دل خود گفتم

مادر به عزایت بنشیند، تو که ! طفیل

مردی ادیب، باهوش، خوش ذوق و شاعر 
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هستی و نیک و بد را خوب تشخیص 

دهی، دیگر چرا خود را از شنیدن  می

کنی؟  ع و محروم میسخنان این مرد من

دهد خوب  اگر آن چه را که ارائه می

پذیری و اگر خوب نباشد، آن  باشد، می

 .کنی را رد می

 :عنه چنین ادامه داد هللا طفیل رضی

مدتی توقف کردم، تا پیامبر 

وسلم به منزل برگشت، پشت سر  علیه هللا صلی

او به راه افتادم، همین که وارد 

گفتم ای  خانه شد من هم وارد شدم و

قبیله و قوم تو دربارة تو به ! محمد

به خدا قسم . من چنین و چنان گفتند

آنقدر مرا از تو و مالقات با تو بر 

حذر داشته و ترساندند، که در 

هایم پنبه نهادم تا سخنان شما را  گوش

نشنوم، اما بعدًا خدا چنان خواست که 

هایت را شنیدم و آن را  قسمتی از گفته

 .نیکو یافتم

ام دستور و فرمان خود را  حال آمده

پیامبر . بر من عرضه بدار
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وسلم هم امر خود را عرضه  علیه هللا صلی

های اخالص و فلق را برایم  کرد، و سوره

قسم به خدا تا آن موقع . خواند

سخنانی از گفتار او بهتر و کاری از 

 .تر ندیده بودم کار او عادالنه

و سپس دستم را به طرفش دراز کردم 

گواهی دادم که جز هللا خدائی نیست و 

وسلم  علیه هللا محققًا حضرت محمد صلی

بدین ترتیب، به اسالم . پیامبر خداست

 .مشرف شدم

 :آنگاه چنین ادامه داد

مدتی در مکه اقامت کردم، مسایل 

اسالم را آموختم، و هر چه مقدور و 

میسر شد از قرآن حفظ کردم، زمانی 

وم و قبیلة تصمیم گرفتم به میان ق

هللا من  یا رسول: خود برگردم، گفتم

فرمانروای قبیلة خود هستم، حال 

خواهم برگردم و آنها را به دین  می

اسالم بخوانم، تو هم در پیشگاه خدا 

دعا کن که به من دلیل و آیتی عطا 

 :وسلم فرمود علیه هللا پیامبر صلی. فرماید
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ای عطا  به او دلیل و آیه! بارخدایا

 .فرما

ام حرکت کردم،  نگاه به سوی قبیلهآ

همین که به محلی مشرف بر منازل آنها 

رسیدم، ناگهان نوری مانند چراغ در 

! بارخدایا: پیشانیم نمایان شد، گفتم

ترسم  آن را در غیر صورتم قرار ده؛ می

گمان کنند به کیفر برگشتن از دین 

. ام آنها به چنین مکافاتی گرفتار شده

منتقل شد، وقتی از نور به نوک شالقم 

ثنیه سرازیر شدم مردم آن را مانند 

دیدند،  شمعی آویخته، در نوک شالقم می

وقتی به منزل رسیدم پدرم که پیرمرد 

ای بود پیشم آمد، به او  سالخورده

 :گفتم

از من کنار بگیرید و دور ! پدر جان

شوید، پس از این من و تو باهم 

چرا : ارتباطی نداریم، پدرم گفت

 پسرم؟

من مسلمان شده و ! پدر جان: گفتم

وسلم  علیه هللا پیرو دین حضرت محمد صلی
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 .ام گشته

پسرم هر دینی را که بپذیری من : گفت

 .هم همان دین را دارم

بنابراین اول خود را بشوی و : گفتم

پاکیزه کن و لباست را تمیز کن، 

ام  آنگاه بیا تا آن چه را که آموخته

 .به شما هم بگویم

و غسل کرده و با لباس  پدر رفت

من هم اسالم را بر او . پاکیزه برگشت

. عرضه کردم؛ پدر پذیرفت و مسلمان شد

بعد از پدرم، همسرم آمد به او هم 

گفتم از من دور شو که دیگر باهم 

 چرا؟: ای نداریم، گفت رابطه

دین اسالم من و تو را از هم : گفتم

ام و از  جدا کرده است، من مسلمان شده

وسلم پیروی  علیه هللا ضرت محمد صلیدین ح

تو هر دینی را : او هم گفت. کنم می

اختیار کنی من هم همان دین را 

پس بلند شو و برو با : گفتم. پذیرم می
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«ذی شری»آب 
1
عزیزم : خود را بشوی گفت 

شری به دخترم  ترسی از جانب ذی می

 ای برسد؟ صدمه

شری، به تو  بمیرید تو و ذی: گفتم

آن جا و دور از انظار برو : گفتم

کنم  من تضمین می. مردم خود را بشوی

کاری  تواند هیچ دل نمی که این سنگ تیره

اسالم . زنم رفت غسل کرده برگشت. بکند

را به او عرضه کردم، او هم پذیرفت و 

 .مسلمان شد

سپس به دعوت قبیلة دوس پرداختم؛ جز 

ابوهریره که فورًا مسلمان شد، بقیه 

 .علل ورزیدندقوم تأخیر و ت

همراه ابوهریره به مکه : طفیل گفت

از من . وسلم آمدم علیه هللا نزد پیامبر صلی

های  دل: با خود چه داری؟ گفتم: پرسید

... تیره و قفل شده و کفر شدید قبیله

فسق و عصیان و نافرمانی ! یا رسول هللا

بر قلب و مغز قبیلة دوس چیره شده 

م برخاست؛ وسل علیه هللا پیامبر صلی. است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ذی شری بت قبیلة دوس است و در کنار آن  -1

 .شود ساری از کوه جاری می چشمه
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آنگاه دستش . وضو گرفت و نماز خواند

 .را به طرف آسمان بلند نمود

 :گفت عنه می هللا ابوهریره رضی

وسلم را با  علیه هللا وقتی پیامبر صلی

ام را  چنان حالتی دیدم ترسیدم قبیله

نفرین کند و همه هالک شوند، لذا در دل 

اما ! ام وای بر قبیله: خود گفتم

بار : گفت وسلم می علیه هللا پیامبر صلی

دوس را هدایت فرما، بار خدایا ! خدایا

دوس را هدایت فرما، بار خدایا دوس را 

عنه  هللا هدایت فرما، آنگاه به طفیل رضی

ات  برگرد پیش قبیله: رو کرد و گفت

آنها را به اسالم دعوت کن، با آنها به 

 .رفق و نرمش مدارا کن

شت و عنه در ادامة سرگذ هللا طفیل رضی

 :گوید داستانش می

وسلم  علیه هللا تا زمانی که پیامبر صلی

به مدینه مهاجرت کرد و تا بعد از 

های بدر و احد و خندق من در  جنگ

سرزمین دوس به صورت مداوم مردم را 

خواندم، در آن موقع  به دین اسالم می

با هشتاد خانواده مسلمان نیکو از 
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وسلم  هعلی هللا قبیلة دوس نزد پیامبر صلی

وسلم از دیدن  علیه هللا پیامبر صلی. آمدیم

ما بسیار مسرور گشت و از غنایم خیبر 

برای ما هم سهم مقرر نمود و ما 

بعد از این در هر ! هللا یا رسول: گفتیم

 ای ما را در جناح چپ لشکریانت غزوه

تعیین ( مبرور)قرار ده و شعار ما را 

آن  از: عنه گفته است هللا طفیل رضی. فرما

زمان تا وقتی که خداوند فتح مکه را 

برای ما میسر فرمود، من هرگز خدمت 

وسلم را ترک نکردم،  علیه هللا پیامبر صلی

اجازه ! هللا یا رسول: در همان اوقات گفتم

بت عمروبن )« الکفین ذی»ده که بروم 

پیامبر . را آتش بزنم( حممه

اجازه داد و من هم با  وسلم علیه هللا صلی

از طایفة خود به آن جا حرکت  گروهی

کردم، وقتی به آن جا رسیدیم و 

خواستیم بت را آتش بزنیم، جمعی از 

زن و مرد و اطفال در اطراف ما جمع 

آنها انتظار داشتند به  . شدند

مصیبتی گرفتار شویم؛ و در صورتی که 

ای وارد آوریم،  صدمه« الکفین ذی»به 
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 .صاعقه ما را زده و نابود گرداند

عنه در حضور افرادی که بت  هللا ل رضیطفی

کردند، به طرف بت آمد و  را پرستش می

آتش را در دل آن روشن نمود، و چنین 

 :خواند

هرگز تو را ! الکفین ای ذی»

میالد ما قبل از میالد تو . نپرستیدم

 .«دیدی در قلبت آتش افروختم. بود

های آتش، بت را در  همین که زبانه

ایای کفر از کام خود فرو برد، بق

سرزمین قبیلة دوس رخت بر بست، و 

تمام افراد قبیله به شیوة پسندیده و 

نیکو به اسالم رو آورده و به آن 

 .گرویدند

بعد از آنان تا زمانی که روح مطهر 

وسلم  علیه هللا و پر فتوح پیامبر اکرم صلی

به پناه پروردگار پرواز کرد، طفیل 

مت عنه برای یک لحظه هم خد هللا رضی

 :وسلم را ترک نگفت علیه هللا پیامبر صلی

وسلم  علیه هللا بعد از رحلت رسول صلی

زمانی که خالفت به رفیق صدیق پیامبر 
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وسلم رسید، طفیل خود و  علیه هللا صلی

شمشیر و پسرش را در خدمت جانشین 

 .وسلم قرار داد علیه هللا پیامبر صلی

و موقعی که آتش جنگ و فتنة رده 

ور شد، طفیل  شعله( دین برگشتن از)

عنه همراه پسرش عمرو، در  هللا رضی

پیشاپیش سپاهیان توحید با مسلمانان 

در راه . به جنگ مسیلمة کذاب رفتند

یمامه بود که خوابی دید و به 

خوابی دیدم آن را : همراهانش گفت

خداوند آن را به : گفتند. تعبیر کنید

. خوابت را بازگو. خیر تعبیر کند

 :گفت

ب دیدم که سرم تراشیده است و خوا

ای از دهانم پرواز کرد، زنی  پرنده

مرا در شکم خود جا داد و پسرم عمرو، 

کرد  با تشویش و اضطراب مرا جستجو می

. ای میان ما دو نفر حایل شد ولی پرده

 .ان شاءهللا خیر است: گفتند

اما من خودم، : عنه گفت هللا طفیل رضی

یدن سرم ام؛ تراش تعبیر آن را یافته
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ای  به معنی قطع شدن آن است؛ و پرنده

که از دهانم  بیرون پرید، روحم بود 

که از قالب در رفت؛ و زنی که مرا در 

شکم خود جا داد زمین است که قبرم در 

. شوم آن حفر شده و در دل آن دفن می

و . از خداوند تمنا دارم شهید شوم

این که پسرم به شتاب مرا جستجو 

ن معنا است که او هم در کرد، به ای می

به خواست خدا، من . جستجوی شهادت است

شوم؛ بعدًا او هم به آن  بدان نایل می

 .آید نایل می

در همان جنگ یمامه، صحابی عالیقدر 

عنه،  هللا طفیل بن عمرو دوسی رضی

ترین دالوری را از خود نشان داد  عظیم

ای که در میدان کارزار  و تا لحظه

قهرمانانه جنگید،  شهید شد جانانه و

و بعد از او پسرش به نبرد ادامه داد 

تا این که جراحت او را از پای 

درآورد، و کف دست راستش را از دست 

داد و هنگامی که به مدینه برگشت پدر 

و کف دست خود را در یمامه به جا 

 .گذاشت
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در زمان خالفت حضرت عمربن الخطاب 

عنهما  هللا عنه روزی عمروبن طفیل رضی هللا رضی

عنه رفت؛ جمعی در  هللا پیش حضرت عمر رضی

عنه بودند که  هللا محضر حضرت عمر رضی

عنه  هللا برایش غذا آوردند، حضرت عمر رضی

حاضرین را به خوردن دعوت کرد، اما 

عنه از خوردن امتناع کرد،  هللا عمرو رضی

چه شده؟ شاید : عنه گفت هللا حضرت عمر رضی

از خوردن غذا از دستت خجالت کشیدی 

بله، : عنه گفت هللا عمرو رضی. ابا نمودی

حضرت عمر . یا امیرالمؤمنین چنین است

به خدا قسم تا آن دست : عنه گفت هللا رضی

قطع شده را در غذا فرو نبری من آن 

به خدا قسم جز تو احدی . خورم را نمی

دیگر نیست که قسمتی از بدنش در بهشت 

شده  منظورش همان دست قطع -. باشد

 .-بود

عنه زمانی که از پدر جدا  هللا عمرو رضی

دید، و  شد، همیشه خواب شهادت را می

زمانی که آتش جنگ یرموک زبانه کشید، 

عنه هم مانند دیگر یاران  هللا عمرو رضی

به میدان کارزار شتافت و مانند پدرش 
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ای که شربت شهادت را نوشید و  تا لحظه

ردن به آرزوی دیرین خود رسید، با گ

 .برافراشته قهرمانانه جنگید

عنه  هللا خداوند طفیل بن عمرو دوسی رضی

را به رحمت خود شاد کند، که خود 

 .شهید شد و پدر شهید هم بود
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ی سهم حذافه بن عبدهللا
عنه هللا رضی

 

باید همة مسلمانان سر عبدهللا پسر »

من خودم اول این  حذافه را ببوسند و

.«کنم کار را می
1

 

این داستان مردی است از قهرمان 

وسلم به  علیه هللا یاران صادق پیامبر صلی

. عنه هللا نام عبدهللا بن حذافه سهمی رضی

ها عرب  توانست، مانند میلیون تاریخ می

قبل از او، از کنارش بگذرد و او را 

نادیده بگیرد و به گوشة فراموشی 

 !بسپارد

اما اسالم با عظمت برای عبدهللا بن 

عنه فرصت و مجالی  هللا ی رضیحذافه سهم

فراهم آورد که با دو نفر از بزرگ 

زمامداران و شاهان مقتدر دنیای آن 

ایام مالقات کند، و نامش جاودانه 

یکی کسرا، پادشاه فارس، و . بماند

، فرمانروای روم (قیصر)دیگری تزار 

 .بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .عنه هللا عمر بن خطاب رضی -1
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عبدهللا در مالقات با هر یک از آنها 

که هنوز  داستانی شنیدنی و جالب دارد

و . حافظة زمان آن را به خاطر دارد

 .کند زبان تاریخ آن را بازگو می

داستان مالقات عبدهللا بن حذافه 

عنه با پادشاه فارس را به قرار  هللا رضی

 :خوانیم زیر می

در سال ششم هجرت، پیامبر 

وسلم تصمیم گرفت توسط یاران  علیه هللا صلی

هایی به پادشاهان عجم  خود نامه

ستد و آنان را به دین اسالم دعوت بفر

 .کند

وسلم  علیه هللا از آن جایی که پیامبر صلی

به خطرات و اهمیت این مأموریت کامالً 

ها به  دانست این پیک واقف بود و می

کشورهای دوردست و ناآشنا خواهند رفت 

دربارة محل و هیچ معلومات قبلی 

نه با زبان و )مأموریت خود ندارند 

آن مرزوبوم آشنایی دارند فرهنگ مردم 

و نه از طبیعت و مزاج شاهانش چیزی 

دانست این قاصدان وظایفی  می (دانند می

بس خطیر به عهده دارند چون از 
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خواهند که از دین و قدرت  پادشاهان می

و سلطنت خود صرفنظر کنند، و دین 

ملتی را بپذیرند که تا دیروز رعیت و 

 !اند فرمانبر و تابع آنها بوده

دانست سفری  وسلم می علیه هللا یامبر صلیپ

العاده پر مخاطره، و هرکس به  است فوق

این سفر برود ممکن است هیچ وقت 

برنگردد، و هرکس برگردد، انگار 

 .تولدی دوباره یافته است

وسلم  علیه هللا به همین علت پیامبر صلی

یاران خود را در مجلسی گردهم آورد و 

سپاس و  سخنانی ایراد کرد، بعد از

ستایش خدای پاک و یگانه و گفتن 

 :تشهد، چنین اظهار داشت

من قصد دارم چند نفر از شما را نزد 

شاهان عجم بفرستم، و شما نباید 

اسرائیل که با عیسی بن  مانند قوم بنی

مریم از در مخالفت در آمدند، با من 

یاران پیامبر . مخالفت کنید

 یا: وسلم یک صدا گفتند علیه هللا صلی

 ما در اطاعت و اجرای اوامر! هللا رسول

آماده هستیم و  تا جان در بدن داریم
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توانی به هر جا که  فرمان برداریم، می

 .خواهی ما را بفرستی می

وسلم از  علیه هللا پس از آن پیامبر صلی

میان آنها شش نفر را برگزید که 

های وی را به شاهان عرب و عجم  نامه

فر عبدهللا بن یکی از آن شش ن. برسانند

عنه بود که مأموریت  هللا حذافه سهمی رضی

وسلم  علیه هللا یافت تا نامة پیامبر صلی

 .را به پادشاه فارس برساند

عنه وسیلة سفرش را آماده  هللا عبدهللا رضی

کرد و از زن و فرزندش خداحافظی نمود 

و با توشة نه چندان مهم به سوی 

 مقصد، زاد سفر را آماده کرد، عبدهللا

عنه یکه و تنها کوه و دشت و  هللا رضی

صحرا را در نوردید، و جز خدا کسی را 

همراه نداشت، تا به سرزمین فارس 

 .رسید

به خدمتکاران و محافظان کسرا اطالع 

ای مهم برای پادشاه  که نامه: داد

در همان . دارد، و اجازة حضور خواست

زمان شاه دستور آذین بندی تاالر را 

گان و درباریان فارس را داده و بزر
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موقعی که همه حاضر . دعوت داده بود

عنه  هللا شدند به عبدهللا بن حذافه رضی

عبدهللا در حالی که . اجازه ورود دادند

ای به دور خود پیچانده و عبای  شمله

ضخیمش را به دوش داشت، به سادگی یک 

عرب معمولی اما با گردنی برافراشته 

م از تمام و قامتی راست که عزت اسال

اعضایش نمایان، و قلبش از نور عظمت 

ایمان ماالمال و فروزان بود، به حضور 

 .فرمانروای فارس بار یافت

وقتی کسرا او را دید، به یکی از 

خادمانش اشاره کرد که نامه را از او 

! نه: عنه گفت هللا بگیرد، ولی عبدهللا رضی

دستور داده است  وسلم علیه هللا پیامبر صلی

مه را به دست شخص خودت بدهم و من نا

 .توانم از فرمان او تخلف ورزم نمی

بگذارید نزد من بیاید، : کسرا گفت

عنه نزدیک کسرا رفت و نامه  هللا عبدهللا رضی

آنگاه کسرا منشی . را به دستش داد

نامه : عرب اهل حیره را خواست و گفت

را در حضورش باز کند و آن را برایش 

 :چنین نوشته بوددر نامه . بخواند
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از . به نام خداوند بخشندة مهربان

محمد پیامبر خدا، به کسرا پادشاه 

فارس، درود بر کسی که راه هدایت را 

 .پیش گرفته است

کسرا به محض این که تا این جا از 

مفهوم نامه مطلع شد، آتش قهر و غیظ 

صورتش . کشید  اش زبانه  در سینه

دنش های گر و رگ سرخ شدبرافروخته و 

باد کرد؛ چون کسر شأن خود دانست که 

وسلم اول نام خود را  علیه هللا پیامبر صلی

آورده بود؛ لذا نامه را از دست منشی 

گرفت و بدون این که بقیة مضمون آن 

را بفهمد، آنرا پاره کرد و فریاد 

آیا شایسته است برده و : برکشید

رعیتم به من چنین بنویسد؟ دستور داد 

عبدهللا . ز مجلس بیرون کنندعبدهللا را ا

 .عنه هم از مجلس خارج شد هللا رضی

عنه وقتی از  هللا عبدهللا بن حذافه رضی

دانست چه  مجلس کسرا بیرون آمد، نمی

آیا کشته . کشد سرنوشتی انتظارش را می

 گذارند؟ شود؟ یا او را آزاد می می

 :اما او معطل نکرد و گفت
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وسلم را  علیه هللا من که نامة پیامبر صلی

رسانده و مأموریت خود را انجام 

ام، دیگر برایم مهم نیست چه بالیی  داده

لذا بر اسبش سوار شد و . آید بر سرم می

جا  تر از آن به سرعت تاخت و هرچه سریع

 .دور شد

وقتی قهر و غضب کسرا فرو نشست، 

دستور احضار عبدهللا را داد؛ اما دیگر 

 دیر شده بود، او را نیافتند؛ به

جستجویش پرداختند، ولی اثری از وی 

 .به دست نیاوردند

او را تعقیب کردند،  العرب ة جزیر در مسیر 

 .اما دیگر دیر شده بود

وقتی عبدهللا به خدمت پیامبر 

وسلم آمد، داستان را تعریف  علیه هللا صلی

. کسرا نامه را پاره کرد: کرد و گفت

وسلم او را نفرین  علیه هللا پیامبر صلی

لکش را ویران خداوند مُ : ه و فرمودکرد

 .کند

کسرا به حاکم دست نشاندة خود در 

که فورًا : نوشت« بازان»یمن به نام 

دو مرد قوی و نیرومند بفرستد، و این 
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مرد را که در حجاز ظهور کرده و چنان 

بازان ! جسارتی نموده است، بیاورند

در اجرای امر کسرا دو نفر از 

ان خود را با مقتدرترین و بهترین مرد

وسلم اعزام  علیه هللا نامة جلب پیامبر صلی

داشت و دستور داد بدون فوت وقت، او 

بازان در ضمن از . را پیش کسرا ببرند

مأموران خود خواسته بود که در بارة 

وسلم  علیه هللا وضع و خبر پیامبر صلی

تحقیق کنند و بعد از کسب معلومات 

را جلب  وسلم علیه هللا الزم، پیامبر صلی

 .کرده و ببرند

مأموران بازان با عجله و شتاب راه 

حجاز را پیش گرفتند؛ در طائف با 

کاروانی از بازرگانان قریش برخورد 

کرده، دربارة حضرت محمد 

وسلم به پرس و جو و تحقیق  علیه هللا صلی

: پرداختند؛ کاروانیان به آنان گفتند

کاروانیان سخت . محمد در یثرب است

دند و مسرور به مکه برگشتند خوشحال ش

و به مردم قریش بشارت داده و تبریک 

 .گفتند می

چشمتان روشن، : داشتند آنها اظهار می
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باالخره کسرا به سراغ محمد آمد و شر 

 .کند او را از سر شما کم می

مأموران به مدینه رسیدند و نزد 

وسلم رفتند و نامة  علیه هللا پیامبر صلی

: د، و گفتندبازان را به او دادن

« بازان»کسرا به پادشاه ما ! شاهنشاه

که مأمور بفرستد و : دستور داده است

ایم،  حال ما آمده. شما را نزدش ببرند

هرچه زودتر خود را آماده و با ما 

حرکت کن، ضمنًا در صورتی که مطیع 

باشی و همراه ما بیایی، ما شفاعت تو 

کنیم و  می( کسرا)را در پیشگاهش 

ای به شما برسد، و در  م صدمهگذاری نمی

غیر این صورت، شما از قهر و غضب و 

تواند به  قدرتش با خبر هستی که می

آسانی هم تو و هم قومت را هالک و 

 .نابود کند

وسلم لبخندی زد و  علیه هللا پیامبر صلی

فعالً به منزل بروید و استراحت : فرمود

فردای آن روز . کنید و فردا بیایید

ن نزد پیامبر وقتی مأمورا

آیا : وسلم آمدند و گفتند علیه هللا صلی

آماده هستی با ما به مالقات کسرا 
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 بیایی؟

وسلم در جواب  علیه هللا پیامبر صلی

 :فرمودند

از این به بعد، دیگر کسرا را 

نخواهید دید؛ خداوند او را هالک و 

نابود کرد؛ زیرا پسرش، شیرویه بر او 

ه به او شوریده و در فالن شب فالن ما

. دست یافت و او را به قتل رساند

مأموران، سراسیمه و دستپاچه و مضطرب 

وسلم خیره  علیه هللا به سیمای پیامبر صلی

شدند و ترس و هراس سراپای آنها را 

 :گرفت و گفتند

گویی؟ آیا حاضری این  دانی چه می می

بنویسی؟ پیامبر « بازان»را برای 

ه، شما به بل: وسلم فرمودند علیه هللا صلی

دین من در آینده قلمرو : او بگویید

ملک کسرا را خواهد گرفت، در صورتی 

که او دین اسالم را بپذیرد، ما 

سرزمین تحت فرمانش را به او واگذار 

کنیم و او را پادشاه قوم و ملت  می

 .دهیم خودش قرار می

مأموران از خدمت پیامبر 

وسلم مرخص شدند و نزد  علیه هللا صلی
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آمدند و ماجرا را به او « بازان»

اگر آن چه : بازان گفت. گزارش کردند

حضرت محمد گفته است حقیقت داشته 

شود که او واقعًا  باشد، معلوم می

و اگر واقعیت نداشته  است؛پیامبرخدا 

اما . گیریم باشد، دربارة او تصمیم می

طولی نکشید که از جانب شیرویه، 

ه در نام. ای به دست بازان رسید نامه

 :نوشته بود

من کسرا را کشتم، و : اما بعد

بدانید فقط به انتقام ملت خود او را 

کشتم، چون کسرا ریختن خون اشراف و 

بزرگان را مباح و زنان را به اسارت 

برد و اموال مردم را به تاراج غصب  می

کرد، از این رو به محض این که این  می

نامه را دریافت کردید، اطاعت خود و 

 .ود را از من اعالم کنیداتباع خ

ولی همین که بازان نامة شیرویه را 

خواند و صدق گفتار پیامبر 

وسلم بر او ثابت شد، نامه  علیه هللا صلی

ای انداخت و اسالم خود را  را بگوشه

اعالم کرد و فارسیانی که در همان 

مجلس حضور داشتند همگی با او مسلمان 
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 .شدند

فه داستان مالقات عبدهللا بن حذا

عنه با کسرا پادشاه فارس چنین  هللا رضی

 . بود

اما داستان مالقاتش با تزار بزرگ 

روم، در زمان خالفت حضرت عمر بن 

عنه اتفاق افتاد که  هللا الخطاب رضی

داستانی است بسیار جالب و 

 .آور انگیز و شگفت هیجان

در سال هیجدهم هجری، حضرت عمر بن 

مسلمانان عنه خلیفة وقت  هللا الخطاب رضی

به منظور مقابله و جنگ با رومیان، 

سپاهی گسیل داشت که یکی از افراد آن 

. بود عنه هللا عبدهللا بن حذافه سهمی رضی

داستان و قصه و خبر صدق ایمان و 

رسوخ عقیده و جانبازی سربازان اسالم 

در راه دین خدا و پیامبر 

وسلم به گوش تزار رسیده  علیه هللا صلی

 .بود

جهت تزار به سپاهیان خود از این 

دستور داده بود که اگر از سربازان 

اسالم کسی اسیر شد، او را زنده نگه 

تقدیر خدا . دارند و نزد وی ببرند
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عنه  هللا چنین بود که عبدهللا بن حذافه رضی

او را نزد . به دست رومیان اسیر شد

این : فرمانروای خود بردند و گفتند

د و جزو یک نفر از یاران قدیمی محم

اولین افرادی است که به اسالم گرویده 

است و هم اکنون به دست ما اسیر شده 

است و ما هم به منظور اجرای امر او 

پادشاه . ایم را نزد پادشاه آورده

من : مدتی به عبدهللا خیره شد، سپس گفت

 .کنم چیزی به شما پیشنهاد می

 چه چیزی؟: عنه پرسید هللا عبدهللا رضی

کنم که به  پیشنهاد می: تزار گفت

گر آن را قبول اآیین نصرانی درآیی و 

 .شوی کنی، با احترام و اعزاز آزاد می

اسیر رومیان با کمال خونسردی و عزت 

مرگ هزار ! هیهات: و وقار مصمم گفت

تر است از آن چه که  بار برایم شیرین

تو : سپس تزار گفت. خواهی تو از من می

بینم؛  میرا مردی با شهامت و هوشیار 

اگر پیشنهادم را قبول کنی، تو را 

کنم و سلطنتم را  مشاور و شریک خود می

 .نمایم با تو تقسیم می
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اسیر که در غل و زنجیر بود لبخندی 

 :زد و گفت

به خدا قسم اگر تمام ملک خود و آن 

چه را که اعراب دارند، به من بدهی که 

فقط یک لحظه از دین حضرت محمد 

لم رویگردان شوم و آن را وس علیه هللا صلی

 .ترک نمایم، قبول نخواهم کرد

 .کشم تو را می: تزار گفت

 !خواهد هر طور دلت می: اسیر گفت

تزار دستور داد او را به چوبة دار 

بستند، و به زبان رومی به جوخة 

هایش  اعدام دستور داد به نزدیک دست

تیراندازی کنند، در همان هنگام خود 

او پیشنهاد  تزار نصرانیت را به

کرد، و بعد از مدتی دستور داد به  می

اطراف پاهایش تیراندازی کنند و باز 

برگشتن از دین اسالم را به او 

عنه به  هللا کرد، اما عبدهللا رضی پیشنهاد می

 .ورزید شدت امتناع می

دست از او : بعد از آن دستور داد

بردارند و او را از چوبة دار پایین 

داد دیگی بزرگ  بیاورند؛ و دستور
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آوردند و در آن روغن ریختند و روی 

آتش نهادند تا خوب به جوش آمد، سپس 

فرمان داد دو نفر از اسرای مسلمانان 

را بیاورند، و آن دو را در دیگ روغن 

داغ بیندازند؛ گوشت بدن آن دو در 

روغن داغ ذوب شده و استخوانشان 

نمایان گشت؛ پس از آن به عبدهللا 

نه رو کرده او را به دین ع هللا رضی

نصرانیت دعوت نمود، اما عبدهللا 

عنه این بار شدیدتر از قبل  هللا رضی

 .پیشنهادش را رد کرد

وقتی تزار از او مأیوس و نومید شد، 

دستور داد او را در دیگ روغن 

بیندازند، همین که او را به طرف دیگ 

بردند اشک از چشمانش سرازیر شد، 

ا به استحضار مردان تزار موضوع ر

اسیر دارد : پادشاه رساندند و گفتند

 .کند گریه می

تاب شده  تزار به گمان این که بی

او را پیش من بیاورید؛ : است، گفت

عنه در مقابل تزار  هللا وقتی عبدهللا رضی

قرار گرفت، تزار باز نصرانیت را به 
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او پیشنهاد کرد، اما عبدهللا به شدت 

 .امتناع نمود

خاک بر سرت پس : ه گفتتزار برآشفت

 کردی؟ چرا گریه می

در دل : عنه به آرامی گفت هللا عبدهللا رضی

به خود گفتم اکنون مرا در این دیگ 

میرم، ای کاش به  اندازند و می روغن می

داشتم و همه  تعداد موهای بدنم جان می

را در راه خدا در این دیگ 

 !انداختند می

 :طاغوت روم حیرت زده گفت

 سر مرا ببوسی و آزادت کنم؟ توانی می

من و همة اسیران : عنه گفت هللا عبدهللا رضی

 اسالم را؟

 .بلی تو و همه را: گفت

پیش خودم فکر کردم و : عبدهللا گفت

سر یکی از دشمنان خدا را : گفتم

بوسم و در عوض آن خود و تمام  می

کنم،  اسیران مسلمان را آزاد می

فته آنگاه پیش او ر. معاملة بدی نیست

و سرش را بوسیدم، امپراطور روم هم 

به وعدة خود وفا کرد و دستور داد تا 
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تمام اسیران اسالم را حاضر کنند و 

نزد او بیاورند؛ وقتی همه را حاضر 

عنه  هللا کردند آنان را به عبدهللا رضی

 .تسلیم کرد و آزاد شدند

عبدهللا بن حذافه سهمی وقتی نزد حضرت 

عنه آمد و داستان  هللا عمربن الخطاب رضی

را تعریف کرد، حضرت عمر فاروق 

عنه بیش از حد شاد و مسرور شد،  هللا رضی

: و وقتی اسیران آزاد شده را دید گفت

باید همة مسلمانان سر عبدهللا را 

ببوسند و من خودم اول این کار را 

کنم، آنگاه برخاست و سر عبدهللا را  می

 .بوسید
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میر بن وهب جمحی ع
عنه هللا رضی

 

عمیر پیش من از بعضي فرزندانم نیز »

.«تر است محبوب
1

 

عمیر بن وهب از معركة بدر سالم 

برگشت در حالي كه پسرش وهب آنجا 

 . اسیر مسلمانان شده بود

ترسید که مسلمانان پسرش را به  او مي

جرم او مواخذه كنند و او را در 

مقابل آزاري كه پدرش به پیامبر 

انیده بود گرفتار وسلم رس علیه هللا صلی

هاي سخت سازند و باآلخره او هم  شكنجه

 .سرنوشت یاران دیگرش گرفتار شود به

روزي از روزها عمیر به مسجد الحرام 

رفت تا به طواف كعبه بپردازد و از 

ها طلب گشایش كند در آنجا چشمش به  بت

صفوان بن امیه كه كنار حجر اسود 

نشسته بود افتاد، عمیر رو كرد به او 

 . صبح بخیر اي سردار قریش: و گفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .عنه هللا عمر بن خطاب رضی -1
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صبح بخیر اي پدر وهب، : صفوان گفت

اي با هم صحبت كنیم و  بنشین لحظه

 . سرگرم شویم

هر . عمیر كنار صفوان بن امیه نشست

هاي آن سخن  دو از جنگ بدر و سختي

گفتند و اسیران بدر را كه به دست 

وسلم  و اصحابش   وآله علیه هللا محمد صلى

شمردند و  ودند یكي یكي مياسیر شده ب

از بزرگان قریش كه چگونه شمشیر 

مسلمین آنها را از پاي درآورده و 

(قلیب)چاه 
1

آنها را در شكم خود فرو  

برده بود، اظهار تأسف و ناراحتي 

 . كردند مي

صفوان از شدت ناراحتي نفس عمیقي 

به خدا زندگي بعد از : كشید و گفت

 . اي ندارد آنها فایده

گویي، و بعد از  راست مي: تعمیر گف

قسم به پروردگار : اي سكوت گفت لحظه

هایي كه توانایي اداي  كعبه اگر قرض

بود، و  آنها را ندارم به عهدة من نمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
چاهي بود كه مشركان کشته شده در روز  -1

 .بدر در آن دفن شدند
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اگر از تلف شدن فرزندانم بعد از خود 

رفتم و محمد را  ترسیدم حتمًا مي نمي

كشتم و كارش را یك سره كرده و شرَّش  مي

كردم، و به  ه ميرا از سر مردم كوتا

دنبال آن با صدایي آرام و آهسته 

اگر من به مدینه بروم كسي نسبت : گفت

به من مشكوك نخواهد شد چون پسرم 

 . آنجا است

صفوان از فرصت استفاده كرد و 

رو . نخواست این فرصت از دستش برود

هایت  اي عمیر قرض: به عمیر كرد و گفت

به عهدة من، هر چه باشند همه را 

خت خواهم كرد، و اما در مورد پردا

فرزندانت حاضرم تا زماني كه من زنده 

. باشم آنها را پیش خودم نگه دارم

تواند همه  چون ثروت زیادي دارم كه مي

راي آنها زندگي را كفایت كند و ب

 .خوبي فراهم آورد

پس این عهد و پیمان نزد : عمیر گفت

من و تو باشد و كسي از آن آگاه 

 . نشود

 .بول كردق صفوان
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عمیر در حالي كه آتش كینة محمد 

ور بود از  وسلم در قلبش شعله علیه هللا صلى

مسجد بیرون رفت تا خود را براي 

انجام ماموریتي كه به عهده گرفته 

 . بود آماده سازد

او مطمئن بود كه كسي به سفرش مشكوك 

شود زیرا افرادي كه اسیر داشتند،  نمي

ا مرتب براي دادن فدیه و آزادي آنه

 . كردند به مدینه رفت و آمد مي

عمیر دستور داد شمشیرش را تیز و 

زهر آلود كنند و سواریش را آماده 

 .سازند

او سوار شد و راه مدینه را در پیش 

هي گرفت در حالي كه كینه و بدخوا

 .سراسر وجودش را فراگرفته بود

عمیر به مدینه رسید و براي یافتن 

وسلم به طرف مسجد  علیه هللا رسول هللا صلى

ش را رفت، نزدیك مسجد كه رسید سواری

 .خواباند و از آن پایین آمد

عنه و چند تن از  هللا حضرت عمر رضی

وسلم نزدیك  علیه هللا صحابة رسول هللا صلى

درب مسجد نشسته بودند و از جنگ بدر 
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جا  و از این كه چند كشته و اسیر به

كردند، از  گذاشته بود صحبت مي

هاي مسلمانان مهاجر و انصار  يقهرمان

نمودند و نصرت خدا  به شگفتي یاد مي

را كه سبب پیروزي آنها و رسوایي و 

شكست دشمنانشان شده بود یادآور 

 .شدند مي

عنه به عمیر  هللا چشم حضرت عمر رضى

افتاد كه از سواریش پیاده شد و در 

حالي كه شمشیرش آویزان بود، به طرف 

عنه احساس  هللا ىمسجد آمد حضرت عمر رض

 :كرد و گفتخطر 

این سگ، دشمن خدا، عمیر بن وهب 

 .است

اینجا نیامده مگر براي خرابكاري، 

او بود كه در مكه مشركین را علیه ما 

برانگیخت و در نزدیكي بدر علیه ما 

سپس به دوستانش گفت . جاسوسي كرد

وسلم را  علیه هللا بروید اطراف پیامبر صلى

خبیث مكار به او  بگیرید، مبادا این

 .اري برساندآز

بعد از آن خودش به طرف رسول هللا 
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اي : وسلم شتافت و گفت علیه هللا صلى

این دشمن خدا عمیر بن وهب ! پیامبر

ر آمده، به نظر من قصد است، با شمشی

 .بدي دارد

: وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلى

 .بگذارید نزد من بیاید

به طرف عمیر عنه   هللا عمر فاروق رضى

آمد یخن پیراهن او را محكم گرفت و 

بند شمشیرش را به گردنش پیچید و او 

 .وسلم برد علیه هللا را پیش رسول هللا صلى

وسلم او  علیه هللا وقتي پیامبر اكرم صلى

: را در این حالت دیدند، فرمودند

عنه او را آزاد  هللا آزادش كن، عمر رضى

از : كرد، و بعد به حضرت عمر گفتند

كنار او دور شو، او به كنار رفت، 

وسلم رو به عمیر  علیه هللا پیامبر صلى

نزدیك بیا اي عمیر، : كرده فرمودند

انعم صاحبًا : او نزدیك رفت و گفت

ها براي دعاي خیر  اي كه عرب جمله)

وسلم  علیه هللا رسول هللا صلى(. گفتند مي

اي بهتر  خداوند به ما جمله: فرمودند

ایت فرموده است، خداوند به از این عن
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یاد داده كه مخصوص بهشتیان  ما سالم

 .است

تو از این اصطالح ما زیاد : عمیر گفت

 .اي دور نیستي و تازه از آن جدا شده

: وسلم فرمودند علیه هللا رسول هللا صلى

زي تو را به اینجا چه چی! عمیر

 !كشانیده است؟

براي آزادي اسیر خود كه : عمیر گفت

ام و امیدوارم  شما است آمدهدر دست 

و را به خوبي به من باز كه ا

 .گردانید

پس : وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلى

یر براي چه به گردنت آویزان این شمش

 است؟

خدا این شمشیر را بشكند، : عمیر گفت

شمشیر روز بدر به درد ما  مگر این

 !خورد؟

راست : وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلى

 اي؟ براي چه آمده بگو

فقط براي همین کار : عمیر گفت

 .ام آمده

نه : وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلى
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این طور نیست آنگاه كه تو و صفوان 

كنار حجراالسود نشسته بودید و از 

از افراد ( قلیب)كشته شدگان چاه 

گفتید و تو  ذلیل قریش با هم سخن مي

م به او گفتي كه اگر این قرض بر گردن

بود و این فرزندانم پیش من  نمي

بودند، مي رفتم و محمد را  نمي

صفوان هم، اداي دین و خرج ... كشتم مي

فرزندانت را در ازاي این كه مرا 

اما خداوند مانع بكشي به عهده گرفت 

 .این كار تو است

اي هوش از سر عمیر پرید و  لحظه

أشهد أنك : لحظاتي بعد صدایش بلند شد

دهم که تو پیامبر  واهي ميگ)لرسول هللا 

اي رسول : و ادامه داد( خدا هستي

خدا، ما تو را در مورد آن چه از 

گفتي و دربارة آن چه  اخبار آسماني مي

شد، تكذیب  به صورت وحي بر تو نازل مي

كردیم ولي گفتگوي من و صفوان را  مي

دانست، به خدا  به جز من و او كسي نمي

و را از هم اكنون یقین كردم كه خدا ت

آن حادثه آگاه ساخته است پس سپاس آن 
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خدایي را كه مرا به سوي تو كشاند تا 

به اسالم هدایتم كند، بعد از آن كلمة 

را بر  (ال إله إال هللا محمد رسول هللا)

 .زبان آورد و مسلمان شد

وسلم اصحابش را  علیه هللا پیامبر صلى

برادرتان را دین : دستور داد

یاد دهید و قرآن بیاموزید و به او 

 .اسیرش را آزاد كنید

مسلمانان از اسالم آوردن عمیر بن 

. اندازه خوشحال شدند عنه بي هللا وهب رضى

در  عنه هللا عمر رضىتا آنجا كه حضرت 

قباًل هنگامي كه عمیر : تعریف او فرمود

آمد وسلم  علیه هللا بن وهب نزد رسول هللا صلى

از خوك هم پیش من بدتر بود ولي 

كنون از بعضي پسرانم پیش من ا

 .تر است محبوب

عنه با تعالیم  هللا در حالي كه عمیر رضى

پرداخت و قلبش  اسالم به تزكیة خود مي

ترین  كرد و جالب را از نور قرآن پر مي

گذراند  و پربارترین لحظات عمرش را مي

لحظاتي كه مكه و اهلش را از یاد  -

آنجا صفوان براي خودش  -برده بود
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و از محافل قریش ! كرد لبافي ميخیا

شما را : گفت نمود و به آنها مي گذر مي

زودي  دهم به خبري بزرگ كه به بشارت مي

رسد و شما را از مصیبت جنگ  به شما مي

 . گرداند بدر فراموش مي

وقتي انتظار صفوان طوالني شد به 

تدریج در قلبش اضطراب پدید آمد و 

گویا  اي رسید كه اش به مرحله ناراحتي

غلتد،  روي چیزهاي بسیار داغ مي

ها در مورد عمیر  پیوسته از كاروان

شنید  كرد، اما جواب درستي نمي سوال مي

تا این كه كارواني آمد و از اسالم 

آوردن عمیر خبر داد؛ این خبر مانند 

اي بر او فرود آمد، چون گمان  صاعقه

های روي زمین  كرد كه اگر همة انسان مي

د، عمیر ایمان نخواهد ایمان بیاورن

 .آورد

عمیر مشغول یاد گرفتن احكام دین شد 

و آن چه توانست از قرآن كریم حفظ 

كرد تا این كه روزي نزد پیامبر 

اي رسول : وسلم  آمد و گفت علیه هللا صلى

مدت زیادي را صرف خاموش من ! خدا
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خدایي و آزار رسانیدن به  كردن نور

 مسلمانان كردم و اینك دوست دارم

سوي  اجازه بدهید بروم و قریش را به

خدا دعوت كنم، اگر قبول كردند كه 

كنم  خوب است و گر نه آنها را اذیت مي

همان طور كه قباًل اصحاب تو را اذیت 

 .كردم مي

وسلم به او اجازه  علیه هللا پیامبر صلى

دادند، او سراسیمه به مكه آمد و پیش 

تو از ! اي صفوان: صفوان رفت و گفت

اد عاقل قریش هستي آیا به نظر تو افر

ها و ذبح كردن حیوانات  پرستش سنگ

براي خشنودي آنها از نظر عقل 

 !تواند دین خوبي باشد؟ مي

ال اله اال هللا )دهم به  من گواهي مي

به جز خدا كسي معبود ( محمد رسول هللا

 .او است به حق نیست و محمد فرستادة

 عمیر در مكه مشغول دعوت به سوي خدا

 شد تا این كه عدة كثیري به وسیلة او

 .مسلمان شدند

خداوند به عمیر بن وهب ثواب جزیل 

بفرماید و قبرش را منور  عنایت
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 .گرداند
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ی انصار وبیابوا
عنه هللا رضی

 

اسم شریف این صحابی بزرگوار و 

عالیقدر، خالدبن زید بن کلیب است که 

اش  کنیه. باشد از قبیلة بنی نجار می

 .از جماعت انصار است ابوایوب و

یک از ما مسلمانان با نام کدام 

عنه آشنا نیست؟ و او را  هللا ابوایوب رضی

شناسد؟ موقعی که پیامبر اکرم  نمی

های  وسلم از بین خانه علیه هللا صلی

مسلمانان مدینه منزل او را برای 

اقامت برگزید، خداوند نام او را در 

و مشرق و مغرب مشهور و قدر و منزلت ا

پیامبر . ها باال برد را در میان انسان

وسلم در موقع مهاجرت به  علیه هللا صلی

مدینه منزل او را برای اقامت خود 

انتخاب کرد و همین افتخار او را 

کافی است که مهماندار پیامبر 

 .وسلم شد علیه هللا صلی

وسلم به  علیه هللا نزول مرکب پیامبر صلی

استانی بسیار عنه د هللا خانة ابوایوب رضی
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شیرین و دلپذیر دارد که تکرار آن از 

کاهد و همیشه شیرین و جذاب  لطفش نمی

 .است

داستان بدین ترتیب است که وقتی 

وسلم به مدینه رسید  علیه هللا پیامبر صلی

مردم طوری به استقبال و پیشواز او 

ن رفتند، که هیچ تازه واردی چنی

 .احترام و اکرامی را ندیده بود

ن مدینه با دیدی پر اشتیاق ساکنا

وسلم را  علیه هللا طوری مسیر پیامبر صلی

کردند که محبت و صداقت از  دنبال می

شد؛ همان طور که دریچة  آن درک می

های خود را گشوده بودند تا محبت  قلب

وسلم در زوایای آن  علیه هللا پیامبر صلی

های خود را به  جایگزین شود و دِر خانه

ه بودند تا در آن رویش باز گذاشت

 .بیاساید

وسلم در قباء  علیه هللا اما پیامبر صلی

در حومة مدینه، چهار روز توقف کرد 

که در خالل آن مسجدی بنا نهاد؛ همان 

مسجد اولین مسجدی است که بر اساس 

بعد از تکمیل . تقوی تأسیس شده است
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مسجد بر شترش سوار شد و به راه 

ته افتاد، افسار شتر را آزاد گذاش

همه سر ( مدینه)بزرگان یثرب . بود

خواست به  راه او را گرفته و هر یک می

وسلم  علیه هللا شرف مهمانداری پیامبر صلی

اش محل آسایش پیامبر  نایل آید و خانه

 .وسلم شود علیه هللا صلی

گرفت  هریک برای خود افسار شتر را می

به منزل بنده تشریف : گفت و می

ال از شما بیاورید تا با جان و م

 .پذیرایی و مراقبت کنیم

: وسلم فرمود علیه هللا اما پیامبر صلی

! شتر را آزاد بگذارید او مأمور است

. کنم و هرجا خوابید، همان جا منزل می

رفت و مردم با چشمانی پر  شتر می

های ماالمال از مهر و  اشتیاق و قلب

 .کردند محبت مسیر او را دنبال می

گذشت صاحب خانه  وقتی از خانة یکی می

شد، در  غمگین و افسرده و نومید می

حالی که صاحب خانة بعدی امیدوار 

 .گشت می

رفت و مردم هم او را  شتر همچنان می
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کردند و قلبشان مشتاقانه  دنبال می

خواستند بدانند سعادت  تپید و می می

مهمانداری و نزول پیامبر 

شود؛ تا  وسلم نصیب چه کسی می علیه هللا صلی

ین که شتر در فضای باز جلو خانة ا

اما . عنه خوابید هللا ابوایوب انصاری رضی

وسلم فورًا پیاده  علیه هللا پیامبر صلی

پس از چند لحظه شتر به خود . نشد

تکانی داد و بلند شد و به راه 

وسلم همچنان  علیه هللا افتاد، پیامبر صلی

افسار شتر را رها کرده بود؛ ولی بعد 

ه باز شتر به همان جا از مدتی کوتا

در . برگشت و درست در جای اول خوابید

این موقع شادی و سرور ابوایوب 

ف عناشدنی بود؛ قلبش از ش عنه وصف هللا رضی

و شادی و سرور لبریز بود و از فرط 

ابوایوب . تپید شادی به شدت می

وسلم  علیه هللا عنه به طرف پیامبر صلی هللا رضی

خیر مقدم دوید و به او خوشآمد و 

گفته وسایلش را برداشت، انگار 

بهاترین گنج دنیا را برداشته و  گران

 .برد می آن را به منزل خود 
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خانة ابوایوب عبارت بود از یک طبقه 

عنه  هللا و یک اطاق فوقانی؛ ابوایوب رضی

به سرعت اطاق فوقانی را برای سکونت 

تخلیه و آماده  وسلم علیه هللا پیامبر صلی

وسلم ترجیح  علیه هللا پیامبر صلیاما . کرد

ابوایوب . داد در طبقة تحتانی باشد

عنه که راحت و آسایش او را  هللا رضی

اما . خواست فرمانش را اطاعت کرد می

همین که شب فرا رسید و پیامبر 

وسلم به بستر رفت ابوایوب  علیه هللا صلی

عنه و همسرش به اطاق فوقانی  هللا رضی

که در را بستند،   نو به محض ای. رفتند

 :به زنش گفت

 دیدی چه کار بدی کردیم؟

وسلم  علیه هللا آیا درست است پیامبر صلی

در طبقة پایین و ما باالتر از او 

 باشیم؟

آیا درست است باالی سر پیامبر 

وسلم راه برویم؟ آیا درست  علیه هللا صلی

وسلم و  علیه هللا است ما میان پیامبر صلی

شویم؟ که در چنین وحی آسمانی حایل 

زن و . شویم صورتی بدبخت و نابود می
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شوهر آشفته و متحیر مانده بودند و 

بدین ترتیب . دانستند چه کار کنند نمی

دلهره داشتند تا این که قرار 

گذاشتند به گوشة اتاق فوقانی بروند 

و جز از کنار و حاشیه رفت و آمد 

و به وسط اتاق نروند که . نکنند

وسلم  علیه هللا ر پیامبر صلیمبادا باالی س

 .قرار گیرند

عنه نزد  هللا فردای آن شب ابوایوب رضی

یا : وسلم رفت و گفت علیه هللا پیامبر صلی

ایوب  هللا دیشب خواب به چشم من و ام رسول

 .نیامد

چرا . وسلم پرسیدند علیه هللا پیامبر صلی

 !یا اباایوب

متوجه شدیم که ما در طبقه باال : گفت

و شما در طبقة پائین استراحت هستیم 

ترسیدیم بر اثر رفت و  اید، می کرده

آمد ما گرد و خاک از سقف اطاق روی 

باز . شما بریزد و شما را ناراحت کند

متوجه شدیم که میان شما و وحی 

پیامبر . ایم آسمانی حایل شده

ای ابوایوب : وسلم فرمودند علیه هللا صلی
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من آسوده باش و به خودت سخت نگیر؛ 

ترم چون مردم بیشتری  در پایین راحت

 .آیند به مالقات من می

هر طور که : عنه گفت هللا ابوایوب رضی

. هللا خاطر مبارک آسوده باشد یا رسول

مدتی بدین منوال گذشت تا این که یک 

شب سرد کوزة آب در طبقة ابوایوب 

. شکست و آب در کف اتاق پخش شد

ن و م: گوید عنه می هللا ابوایوب رضی

ایوب بلند شدیم و جز یک حولة بزرگ  ام

که به عنوان لحاف از آن استفاده 

کردیم، چیزی در اختیار نداشتیم؛  می

ناچار شروع کردیم آب را خشک نمودیم، 

که مبادا از سقف نفوذ کند و روی 

وسلم بچکد و او را  علیه هللا پیامبر صلی

 .اذیت کند

فردای آن روز پیش پیامبر 

جانم : وسلم رفتم و گفتم هعلی هللا صلی

من از این که در طبقة باال ! فدایت

باشم و شما در طبقة پائین و زیر پای 

سپس داستان کوزة آب را . ما ناراحتم



 
92 

این بار پیامبر . برایش تعریف کردم

وسلم سخنم را پذیرفت و به  علیه هللا صلی

طبقة باال نقل مکان کرد و من و 

 .ایوب پایین آمدیم ام

وسلم در حدود چند  علیه هللا صلی پیامبر

عنه اقامت  هللا ماه در منزل ابوایوب رضی

در این مدت در همان فضای باز . گزید

که روز اول شتر آنجا خوابیده بود 

مسجدی بنا کردند و در کنار مسجد 

وسلم  علیه هللا برای سکونت خود پیامبر صلی

اش چند حجره ساختند که پس  و خانواده

وسلم  علیه هللا ، پیامبر صلیاز تکمیل شدن

به آن جا نقل مکان نمود و با 

عنه همسایه شد؛  هللا ابوایوب انصاری رضی

 ؟!ای اما چه نیکو همسایه

عنه بیش از حد تصور  هللا ابوایوب رضی

وسلم  علیه هللا ارادت و محبت پیامبر صلی

را در دل داشت، طوری که محبت و اخالص 

در تمام وجود و حس و شعورش را 

البته در مقابل، . برگرفته بود

وسلم نیز ابوایوب را  علیه هللا پیامبر صلی
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بسیار دوست داشت، و طوری با وی 

مأنوس و یگانه شده بود که هیچ نوع 

تکلف و تعارفی در بین آنها باقی 

وسلم  علیه هللا نمانده بود، و پیامبر صلی

عنه را منزل خود  هللا خانة ابوایوب رضی

 .دانست می

توان به ماجرای زیر  رای نمونه میب

عنهما آن  هللا دقت کرد که ابن عباس رضی

 :را روایت کرده است

روز ابوبکر صدیق  روزی در گرمای نیمه

عنه به طرف مسجد به راه افتاد،  هللا رضی

: عنه او را دید و گفت هللا عمر فاروق رضی

ابوبکر چه چیزی باعث شده که در این 

ای؟ ابوبکر  وقت روز بیرون آمده

وهللا جز شدت گرسنگی چیزی : عنه گفت هللا رضی

عنه  هللا عمر رضی. مرا بیرون نیاورده است

به خدا سوگند مرا نیز گرسنگی : گفت

 .از منزل بیرون کشانده است

در این اثناء دیدند، پیامبر 

آید،  وسلم به طرف آنها می علیه هللا صلی

مری چه ا: وسلم پرسید علیه هللا پیامبر صلی

در این موقع شما را از منزل بیرون 



 
94 

فقط گرسنگی : آورده است؟ هر دو گفتند

پیامبر . ما را بیرون آورده است

به خدا من هم : وسلم فرمودند علیه هللا صلی

 .ام به همین علت بیرون آمده

: وسلم فرمود علیه هللا آنگاه پیامبر صلی

سه نفری به راه . با من بیایید

خانة ابوایوب افتادند تا به دِر 

قابل . عنه رسیدند هللا انصاری رضی

عنه هر  هللا یادآوری است که ابوایوب رضی

وسلم  علیه هللا روز برای پیامبر صلی

داشت که اگر  مقداری غذا نگه می

وسلم به موقع  علیه هللا پیامبر صلی

 .خوردند رسید آن را خودشان می نمی

عنه  هللا وقتی به دِر خانة ابوایوب رضی

ایوب به استقبال آنها آمد  سیدند، امر

مرحبا به پیامبر : و گفت

. وسلم و یاران و همراهانش علیه هللا صلی

وسلم پرسید ابوایوب  علیه هللا پیامبر صلی

 ست؟ا کجا

ابوایوب که در نخلستان نزدیک 

صدای آنان را شنید کرد،  اش کار می خانه

درود بر : و به طرف آنها دوید و گفت

سپس . و همراهانشوسلم  علیه هللا پیامبر صلی
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چه عجب؛ شما معمواًل در این : افزود

 آمدید؟ وقت روز نمی

درست : وسلم فرمود علیه هللا پیامبر صلی

 .است

عنه به سرعت به باغ  هللا ابوایوب رضی

برگشت و یک شاخه نخل را که خرما و رطب 

پیامبر . و نورس داشت برید و آورد

باید شاخه را قطع : دوسلم فرمو علیه هللا صلی

 شد ثمر آن را بچینی؟ مگر نمی! کردی نمی

خواستم از ثمرش،  می: ابوایوب گفت

یعنی هم از خرما و هم رطب و هم نورس 

و حاال برایتان حیوانی ذبح . بخورید

وسلم  علیه هللا پیامبر صلی. کنم می

 .حیوان شیرده را ذبح نکن: فرمودند

را گرفت  ای عنه بزغاله هللا ابوایوب رضی

: و آن را سربرید و به همسرش گفت

زودباش خمیر درست کن و نان بپز، تو 

سپس نصف . که نانوای خوبی هستی

بزغاله را پخت و نصف دیگرش را کباب 

وقتی غذا آماده شد و آن را سر . کرد

سفره گذاشتند و پیش پیامبر 

وسلم و یارانش آوردند،  علیه هللا صلی

ای از گوشت  لم تکهوس علیه هللا پیامبر صلی
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 :را الی نان نهاد و فرمود

ابوایوب زود باش این را برای فاطمه 

ست چنین غذایی نخورده ا ها ببر، مدت

 .است

وقتی غذا را خوردند و سیر شدند 

 :وسلم فرمود علیه هللا پیامبر صلی

 !نان و گوشت و خرما و نورس و رطب

اشک در چشمانش حلقه زده بود، آنگاه 

به ذاتی که جانم در ید قسم »:فرمود

او است، روز قیامت دربارة این 

پس . شود ها از شما بازخواست می نعمت

هر وقت به چنین نعمتی دست یافتید در 

به نام خدا و وقتی سیر : آغاز بگویید

شدید بگوید سپاس و ستایش مر خدایی 

را سزاست که ما را سیر کرد و به ما 

 .«نعمتی بهتر و افزون ارزانی فرمود

وسلم  علیه هللا بعد از آن پیامبر صلی

: عنه فرمود هللا برخاست و به ابوایوب رضی

فردا نزد من بیا؛ پیامبر 

وسلم عادت داشت نیکی مردم  علیه هللا صلی

را تالفی و جبران کند و هرکس نسبت به 

داد آن را تالفی  او کاری نیک انجام می

عنه پیشنهاد  هللا اما ابوایوب رضی. کرد می
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وسلم را نشنید؛ از  علیه هللا امبر صلیپی

پیامبر : این رو حضرت عمر گفت

دهد فردا به  وسلم دستور می علیه هللا صلی

چشم، : ابوایوب گفت. خدمتش بروی

 .شود اطاعت می

عنه به  هللا فردای آن روز ابوایوب رضی

وسلم رفت، رسول  علیه هللا خدمت پیامبر صلی

کنیزکی کم سن و سال  وسلم علیه هللا هللا صلی

ای ابوایوب : را به او بخشید و گفت

از او به خوبی مراقبت کنید چون تا 

وقتی پیش ما بود جز خوبی چیزی از او 

 .ندیدیم

عنه با دخترک به منزل  هللا ابوایوب رضی

: برگشت؛ همسرش دختر را دید پرسید

عنه  هللا این کنیزک از کیست؟ ابوایوب رضی

یامبر پ... از ماست: گفت

وسلم او را به ما بخشیده  علیه هللا صلی

 .است

چه بزرگ بخشنده و ! به به: زنش گفت

 !چه نیکو بخششی

پیامبر : عنه گفت هللا ابوایوب رضی

وسلم امانتش را به ما داده  علیه هللا صلی

 .است
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در مورد : عنها گفت هللا ایوب رضی ام

وسلم چه  علیه هللا اجرای فرمان پیامبر صلی

 اید بکنیم؟کار ب

برای اجرای توصیة : ابوایوب گفت

وسلم جز آزاد کردنش  علیه هللا پیامبر صلی

 .راهی نداریم

نیکو گفتی طریق صواب : ام ایوب گفت

خدا به تو توفیق . همان است و بس

 .آنگاه کنیز را آزاد کرد. دهد

ای از زندگی ایام صلح  این بود شمه

ابوایوب انصاری و اگر فرصتی فراهم 

قسمتی از وقایع حیاتش را در  شود

زمان جنگ مطالعه کنید، مطالبی بس 

 .انگیز خواهی یافت عجیب و شگفت

عنه در طول حیاتش  هللا ابوایوب رضی

همیشه غازی و جنگجو بود و حتی گفته 

شده است، از زمان پیامبر 

وسلم تا زمان خالفت یزید،  علیه هللا صلی

شرکت  ها عنه در تمام جنگ هللا ابوایوب رضی

داشته، مگر این که دو جنگ در یک 

 .افتاد زمان اتفاق می

عنه  هللا ای که ابوایوب رضی آخرین غزوه
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در آن شرکت داشت زمانی بود که 

معاویه به منظور فتح قسطنطنیه سپاهی 

را به فرماندهی پسرش یزید تجهیز و 

در . تدارک دید و آن را اعزام نمود

یر مردی عنه پ هللا آن ایام ابوایوب رضی

سالخورده بود که حدود هشتاد سال از 

اما کهولت سن و پیری . سنش گذشته بود

مانع نشد که در سلک لشکریان یزید در 

آید، و مانع نشد در راه خدا دل دریا 

 .را بشکافد

ولی مدتی از درگیری با دشمن نگذشته 

عنه بیمار شد و  هللا بود که ابوایوب رضی

و را از در بستر بیماری افتاد، و ا

روزی یزید به . ادامة نبرد باز داشت

چه حاجتی : عیادتش رفت و از او پرسید

 داری؟

از طرف من به تمام سربازان : گفت

: اسالم سالم برسان و به آنها بگو

کند هر چه بیشتر در  ابوایوب وصیت می

خاک دشمن نفوذ کنید و پیش بروید، و 

ابوایوب را با خود ببرید و در پای 

قسطنطنیه در زیر پای خود او حصارهای 
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سپس نفس آخرش را . را به خاک بسپارید

 .کشید

سربازان اسالم آرزو و وصیت ابوایوب 

وسلم را  علیه هللا عنه یار پیامبر صلی هللا رضی

برآورده کردند، و مستمر و پشت سرهم 

بر سربازان دشمن یورش بردند تا به 

کنار حصارهای قسطنطنیه رسیدند، 

عنه را، با خود  هللا وب رضیجنازة ابوای

 .حمل کرده و همانجا به خاک سپردند

عنه را  هللا خداوند ابوایوب انصاری رضی

او که راضی نبود در سن ! ببخشد

هشتادسالگی در راه خدا و سنت پیامبرش 

بر پشت اسبان تیز پای و  وسلم علیه هللا صلی

 !.در میدان کارزار جان تسلیم نکند
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 جموح بن عمرو
عنه هللا رضی

 

عنه در زمان  هللا عمروبن جموح رضی

جاهلیت یکی از رهبران و پیشوایان 

یثرب و از بزرگان نافذ االمر و از 

 .رادمردان سخاوتمند آن شهر بود

در عهد جاهلیت اشراف عرب عادت 

داشتند هر یک در خانه بتی مخصوص 

برای خود داشته باشد که در سفر و 

ز آن حضر و هر بامداد و شامگاه ا

جست و در مراسم و مناسبات  تبرک می

کرد و در مواقع  برایش قربانی ذبح می

تنگی و حاجات و سختی بدان متوسل 

 !!گشت می

عنه هم مانند  هللا عمرو بن جموح رضی

داشت که  «مناة»دیگر اشراف، بتی به نام 

 .ترین چوب ساخته بودند آن را از نفیس

توجه عنه در رعایت نظافت،  هللا عمرو رضی

کرد و  و خشبو کردن آن افراط می

هاترین عطریات را در  بهترین و گرانب

 .برد خوشبو کردن  آن به کار می
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زمانی که از برکت زحمت و تالش داعی 

مصعب بن عمیر )و مبلغ اول اسالم 

، نور ایمان در یکایک (عنه هللا رضی

کرد، سن  های یثرب پرتو افشانی می خانه

عنه از شصت  هللا ضیو سال عمرو بن جموح ر

دور از چشم او سه . سال گذشته بود

های معاذ و معوذ و خالد  پسرش به نام

عنهم و یکی از همساالن آنها به  هللا رضی

نام معاذبن جبل به وسیلة مصعب 

عنه به شرف اسالم نایل آمده  هللا رضی

های  عالوه بر این مادر بچه. بودند

عمرو نیز مسلمان شده بود، در حالی 

اطالعی   عنه از موضوع هیچ هللا که عمرو رضی

 .نداشت

عنها، همسر عمرو، از این  هللا هند رضی

های یثرب  دید اسالم به اغلب خانه که می

راه یافته است و از جماعت و گروه 

اعیان و اشراف جز شوهر او و چند نفر 

اند، رنج  دیگر، بقیه به اسالم گرویده

ندازه چون شوهرش را بیش از ا. برد می

دوست داشت و قدر و منزلتش را رعایت 

کرد، و نگران و ناراحت بود از این  می
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که مبادا کافر بمیرد و سرانجامش 

 .عذاب و آتش باشد

از طرفی عمرو هم به نوبة خود بیم 

ترسید فرزندانش از دین و  داشت و می

آیین پدرانشان برگشته و از این مبلغ 

تی کوتاه عنه که در مد هللا یعنی مصعب رضی

توانسته بود خلق زیادی را از دین 

اجداد و نیاکانشان برگرداند و به دین 

وسلم در آورد،  علیه هللا حضرت محمد صلی

 .پیروی کنند

از این رو اغلب اوقات به همسرش 

هایت با این  مواظب باش بچه: گفت می

تماس پیدا نکنند ( مصعب بن عمیر)مرد 

 !شود تا باآلخره بدانیم عاقبت چه می

شود،  چشم، اطاعت می: گفت همسرش می

توانی گوش کنی ببینی  آیا می. مواظبم

پسرت معاذ، دربارة این مرد چه 

 گوید؟ می

خاک بر : عنه به زنش گفت هللا رضی  عمرو

آیا معاذ از دین خود برگشته ! سرت

خبرم؟ زن نیکو سرشت دلش  است و من بی

نه : به حال شوهر پیرش سوخت و گفت
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ما گویا چند بار در مجلس وعظ اصالً، ا

ای از  و تبلیغ او حضور داشته و پاره

: عمروگفت. سخنانش را حفظ کرده است

او را صدا کن ببینم، وقتی معاذ 

بعضی از : عنه نزد پدر آمد، گفت هللا رضی

. های آن مرد را برایم بخوان گفته

 :معاذ گفت

َماِلِك . الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ . لِلَِّه َربِّ اْلَعالَِمینَ  اْلَحْمد  . ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ }
ِصَراَط الَِّذیَن . اْهِدنَا الصَِّراَط اْلم ْسَتِقیمَ . إِیَّاَك نَ ْعب د  َوإِیَّاَك َنْسَتعِین  . یَ ْوِم الدِّینِ 

 [7-1:الفاتحة]{ أَنْ َعْمَت َعلَْیِهْم غَْیِر اْلَمْغض وِب َعلَْیِهْم َوََل الضَّالِّینَ 
به نام خداوند بخشندة مهربان و )

حمد و ستایش مخصوص خداوندی است . بخشایشگر

خداوندی که . که پروردگار جهانیان است

و رحمت عام و خاصش . بخشنده و بخشایشگر است

خداوندی که مالک روز جزا . همه را رسیده است

پرستیم و تنها از تویاری  تنها تو را می. است

به . ه راه راست هدایت فرماما را ب. جوییم می

راه کسانی هدایت فرما که آنان را مشمول 

ای، نه آنها که  های خود قرار داده انواع نعمت

بر اثر اعمال زشت و انحراف عقیده، غضب تو 

گیر شان شد و نه آنها که جادة حق را  دامن

ها گمراه و سرگردان  رها کرده و در بیراهه
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 (.اند شده

دهانش از تعجب باز عنه  هللا عمرو رضی

واقعًا چه گفتار شیرین و : شد، گفت

 !و چه زیبا عبارتی است! نیکویی

پدر، شاید از : عنه گفت هللا معاذ رضی

آیا حاضری با او . این هم بهتر است

بیعت کنی، در صورتی که تمام طایفه و 

 اند؟ قبیلة تو به او بیعت کرده

 :پیرمرد مدتی سکوت کرد و سپس گفت

کاری  نپرسم هیچ «اةمن»تا از 

 کنم، ببینم نظر او چیست؟ نمی

 :پسر گفت

چیزی  ةکنم منا فکر نمی! پدر جان

. او چوبی است خشک و کر و الل. بگوید

نه عقل دارد، نه منطق، پیرمرد پرخاش 

کاری  من بدون نظر او هیچ: کنان گفت

 !کنم نمی

قباًل هر . رفت «مناة»پس از آن پیش 

صحبت کنند  ةخواستند با منا وقت می

کردند تا به  پیرزنی را پشت آن قایم می

. های آنها را بدهد خیالشان پاسخ پرسش

عنه خود در  هللا اما این مرتبه عمرو رضی
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رسید و تمام قد ایستاد بر  «مناة»جلو 

پای سالمش تکیه داد، چون پای دیگرش 

اول بهترین درود و . سخت لنگ بود

. فتتحیات را نثارش کرد و آن را ثنا گ

دانی  تو خودت خوب می ،«مناة» :سپس گفت

مبلغی که از مکه نزد ما آمده است به 

دانی  و می. کسی جز تو قصد بدی ندارد

آمده است که ما را از پرستش تو 

که گفتار  رغم این بازدارد، اما من علی

و سخنان شیرین و گیرای او را شنیدم 

دوست ندارم با او بیعت کنم مگر این 

. شاوره کنم و تو نظر بدهیکه با تو م

ام تا نظر خود را در این  حال آمده

جوابی  «مناة»مورد به من بگویی، اما 

 :نداد، عمرو گفت

ای، باشد من کاری  شاید عصبانی شده

 !کنم تو ناراحت شوی نمی

ولی عیبی ندارد، چند روز به تو 

دهم تا غیظ و غضبت فرو  فرصت می

 .نشیند

عنه  هللا فرزندان عمرو بن جموح رضی

دانستند پدرشان تا چه حد به بتش  می
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دانستند در طول  عالقه دارد و می «مناة»

به صورت قسمتی از وجودش  «مناة»زمان 

اما پی بردند و . در آمده است

دریافتند که ریشة قدر و منزلت آن در 

و باید . شود دل پدر کم کم متزلزل می

آنها آن را بکلی برکنند، و ایمان و 

به اسالم را به قلبش القاء اعتقاد 

 .کنند

شب هنگام وقتی دنیا تاریک شد و 

حجاب تیرة شب همه جا را گرفت فرزندان 

عنه  هللا عمرو با دوست خود معاذبن جبل رضی

 «مناة»دور از چشم همه خود را به محل 

رساندند، آن را برداشته بیرون بردند 

و در چالة محل کثافات بنوسلمه 

ین که احدی متوجه انداختند و بدون ا

روز بعد عمرو برای . شود خود برگشتند

ادای سالم صبحگاهی آرام و با احترام 

نزد بتش رفت، اما با کمال تعجب آن را 

 .نیافت

خاک : داد و فریاد راه انداخت و گفت

بر سرم چه کسی دیشب به خدای من تعدی 

عصبانی . کرده است؟ اما جوابی نشنید
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د کنان در شده، ناسزا گویان و تهدی

داخل و خارج منزل به جستجو پرداخت، 

تا باالخره آن را سرنگون و واژگون در 

بت را برداشت . چالة کثافات پیدا کرد

و باز به شستن و معطر کردن آن دست 

زد و آن را تمیز کرده در جای 

 :اش قرار داد و گفت همیشگی

دانستم چه کسی  به خدا قسم اگر می

ه است او را این بال را بر سرت آورد

ها  شب بعد بچه. کردم خوار و ذلیل می

فردا وقتی . کار دیشب را تکرار کردند

عمرو به سراغ بتش رفت، آن را در 

. چالة آلوده به کثافت و نجاست یافت

باز آن را برداشت و بعد از شستن و 

 .معطر کردن سر جایش نهاد

ها هر شب این کار را تکرار  بچه

ه بر عمرو تنگ کردند تا این که عرص می

یک شب قبل از رفتن به رختخواب . شد

رفت و شمشیر خود را به  «مناة»پیش 

به خدا  «مناة»گردن آن آویخت و گفت 

دانم چه کسی این بالها را بر  من نمی

داری از   آورد، حال اگر غیرت سرت می

خودت دفاع کن، این شمشیر پیش تو 
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 .سپس خود به رختخواب رفت. باشد

که مطمئن شدند پیرمرد  ها همین بچه

به خواب رفته است به طرف بت حمله 

بردند، شمشیر را از گردنش باز کردند 

و آن را از منزل بیرون برده با طناب 

به الشة مرده سگی بستند و هر دو را 

سلمه انداختند تا در میان  در چاه بنی

 .کثافت غرق شد

وقتی پیرمرد بیدار شد بتش را 

خت، دید در چاه نیافت؛ به جستجو پردا

ای را به آن  سرنگون است و سگ مرده

اند و شمشیر را از گردنش  بسته

این مرتبه دیگر آن را از . اند گرفته

چاه بیرون نیاورد و آن را در چاه به 

: همان حال گذاشت و چنین زمزمه کرد

به خدا اگر خدا بودی در وسط چاه با 

 . شدی الشة سگ همزنجیر نمی

رو در دین خدا دیری نگذشت که عم

عنه بعد  هللا عمرو بن جموح رضی. داخل شد

از این که حالوت ایمان را چشید، از 

پرستی  گذشتة خود که در شرک و بت

گذرانده بود، انگشت ندامت را به 
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از آن پس او با جسم و . گزید دندان می

روح خود به دین جدید رو آورد و نفس 

و مال و فزندان خود را در فرمانبری 

و دیری نگذشت . و رسولش قرار داد خدا

که معرکه احد رو به راه شد و 

اش را دید که به  فرزندان سه گانه

خاطر مقابله با دشمنان خدا آمادگی 

گیرند و آنها را دید همچون شیران  می

شرزه در حال تحرک بودند و شوق شهادت  

و کسب رضای خدا در وجود شان مشتعل 

رتش را شده بود؛ دیدن چنین موقفی غی

به جوش آورد و قصد نمود با پسرانش 

یکجا به جهاد برود و در زیر بیرق 

. رسول خدا آمادة جهاد و نبرد شود

مگر جوانان اتفاق نمودند که پدر شان 

را از عزمش منصرف سازند، چون او 

پیرمرد بزرگسالی بود و عالوه برآن 

لنگید؛ و مسلمًا خداوند  پایش زیاد می

ا پذیرفته بود؛ عذر چنین اشخاصی ر

ای پدر، خداوند : پسرانش به او گفتند

عذر ترا پذیرفته است خود را چرا در 

اندازی در حالی که خدا از  تکلیف می
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تو درگذشته است؟ پیرمرد از سخنان 

آنها سخت غضبناک شده و به سوی 

وسلم رفته و از آنان  علیه هللا پیامبر صلی

ای پیامبرخدا، : شکایت نمود و گفت

ین خیر مرا اخواهند از  دانم میفرزن

پایت لنگ است : گویند می. منع نمایند

قسم به خدا آرزومندم با این پای لنگم 

پیامبر . به بهشت قدم گذارم

 :به پسرانش فرمودند وسلم علیه هللا صلی
بگذارید شاید خداوند شهادت را نصیبش »

پسرانش بنا بر فرمان رسول « نماید

او را گذاشتند، وسلم  علیه هللا خدا صلی

آنگاه وقت خروج به سوی دشمن فرا 

با زنش  عنه هللا رسید، عمروبن جموح رضی

حافظی نمود، گویا دیگر باز خدا

سپس به جهت قبله رو آورده، . گشت نمی

دستش را به طرف آسمان بلند کرد و 

مرا به درجة شهادت ! بارخدایا: گفت

مرا مأیوس، نومید و دل ! نایل فرما

 !انه بر مگردانشکسته به خ

آنگاه در حالی که سه پسرش و جمع 

کثیری از افراد بنی سلمه در اطراف 
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 .او جمع شده بودند حرکت کرد

وقتی آتش جنگ مشتعل شد و تنور 

معرکه داغ گشت و مردم از اطراف 

وسلم پراکنده شدند،  علیه هللا پیامبر صلی

عنه در  هللا دیدند عمرو بن جموح رضی

ان و پیشقدمان به پیشاپیش ثابت قدم

جنب و جوش افتاده و روی پای سالمش 

من ! من مشتاق بهشتم: گفت پرید و می می

در همین موقع پسرش خالد ! مشتاق بهشتم

پیرمرد و پسرش به . پشت سر او بود

وسلم  علیه هللا دفاع از پیامبر صلی

پرداختند و از خود شجاعت و شهامتی 

 نظیر نشان دادند و تا پیکرشان در بی

پدر و . زمین نبرد نیفتاد جنگیدند

پسر به فاصلة چند لحظه بعد از 

 .یکدیگر شربت شهادت را نوشیدند

وقتی جنگ خاتمه یافت، پیامبر 

وسلم برخاست تا شهدا را دفن  علیه هللا صلی

با : کند، طی سخنانی به یارانش فرمود

شان آنها را دفن کنید،  های خون و زخم

. ز گواهممن بر آنها در روز رستاخی

هر مسلمانی که در راه : آنگاه فرمود
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خدا زخمی شود روز قیامت وقتی در 

ایستد، خون از زخمش  پیشگاه خدا می

چکد، رنگش بسان رنگ زعفران و بویش  می

: باز فرمود. مانند بوی مشک ناب است

عنه را با عبدهللا بن  هللا عمروبن جموح رضی

که عنه در یک قبر دفن کنید  هللا عمرو رضی

 .در دنیا دوست صمیمی بودند

عنه و  هللا خداوند از عمروبن جموح رضی

دیگر یاران و شهیدان روز احد راضی 

 !.باد و قبر آنها را پرنور فرماید
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 جحش بن عبدهللا
عنه هللا رضی

 

ای که به شرح حال زندگیش  صحابی

پردازیم پیوند محکمی با پیامبر  می

ز نخستین وسلم دارد و یکی ا علیه هللا صلی

یارانی است که قبل از همه به اسالم 

 .گرویدند

این صحابی پسر عمة حضرت پیامبر 

امیمه دختر  مادرش. است وسلم علیه هللا صلی

 وسلم علیه هللا عبدالمطلب، عمة پیامبر صلی

نیز با  خویشاوندیو از طریق  است؛

وسلم رابطه دارد  علیه هللا پیامبر صلی

حش همسر زیرا خواهرش زینب دختر ج

وسلم و یکی از امهات  علیه هللا پیامبر صلی

 .المؤمنین است

عنه اولین فردی  هللا چنین عبدهللا رضی هم

است که در اسالم به مقام فرماندهی 

نامش عبدهللا بن جحش و از طایفة . رسید

 .اسد است

وسلم به  علیه هللا وقتی پیامبر صلی

یارانش اجازه داد به منظور حفظ دین 
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به خاطر رهایی از اذیت و آزار خود و 

قریش به مدینه هجرت کنند، عبدهللا بن 

چون . عنه دومین مهاجر بود هللا جحش رضی

در این سفر مبارک جز ابوسلمه 

 .کس از او پیشی نگرفت عنه هیچ هللا رضی

وانگهی هجرت به سوی خدا و دوری از 

یار و دیار و خانواده در راه خدا 

چون . زگی نداشتبرای عبدهللا بن جحش تا

قبالً خود و بعضی از نزدیکانش به حبشه 

 .هجرت کرده بودند

تر و  اما هجرت این مرتبه عمومی

تر بود؛ چون این بار خانواده،  شامل

اعم  –نزدیکان و سایر اقوام پدریش 

مرد و زن، پیر و جوان، دختر و 

. همه با او هجرت کرده بودند -...پسر

اش طایفه و  اش منزل اسالم و قبیله خانه

 .گروه ایمان بود

همین که از مکه خارج شدند، محل و 

دیارشان خزینه و کاشانة حزن و اندوه 

ای غمزده و غیر  شد و به صورت منطقه

انگار قباًل در آنجا . مسکونی در آمد

ها و در  احدی نبوده و در زیر سقف
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ای نفس  میان چهار دیوارهایش زنده

 .نکشیده است

عنه و  هللا بدهللا رضیمدتی از مهاجرت ع

همراهانش نگذشت که بزرگان قریش در 

های مکه به گشت پرداختند، تا  محله

بدانند از مسلمانان چه کسانی رفته و 

از جملة این . اند چه کسانی مانده

بزرگان ابوجهل و عتبه بن ربیعه نیز 

 .بودند

ها و منازل بنی جحش  عتبه به خانه

باد با نظری افکند، دید گرد و خاک و 

کند و درها  درهای باز آنها بازی می

زند که نزدیک است  را چنان به هم می

 :آنگاه گفت. آنها را از جا برکند

جحش خلوت شده و بر  دیار و محلة بنی

کند، و اشک  صاحبان خود گریه می

آنها کیستند و : ابوجهل گفت! ریزد می

چه ارزشی دارند که دیار برایشان 

 !گریه کند؟

ن ابوجهل خانة عبدهللا بن جحش بعد از آ

ترین خانة  را که زیباترین و با شکوه

بنی جحش بود اشغال کرد و مانند مالک 

حقیقی و صاحب اصلی خانه، خانه و 
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 .وسایلش را به تصرف خود درآورد

عنه رسید  هللا وقتی این خبر به عبدهللا رضی

اش را تصرف  و فهمید که ابوجهل خانه

و نزد پیامبر کرده است، پریشان شد 

اما . وسلم گله و شکوه کرد علیه هللا صلی

وسلم او را تسلی داد  علیه هللا پیامبر صلی

 :و آرام کرد و گفت

آیا راضی نیستی در مقابل آن خداوند 

ای به تو عطا  در بهشت برین خانه

عنه از شنیدن این  هللا فرماید؟ عبدهللا رضی

چرا راضی : تمژده خوشحال شد و گف

 هللا؟ ا رسولنباشم ی

خواهی : وسلم فرمود علیه هللا پیامبر صلی

 .یافت

عنه آرامش قلب یافت و  هللا عبدهللا رضی

اما . مسرور شد و چشمش روشن گردید

عنه هنوز در مدینه  هللا عبدهللا بن جحش رضی

کاماًل مستقر نشده و سختی و شقاوت و 

خستگی دو هجرت اول و دوم از تنش 

وز اثر آزار و بیرون نرفته بود و هن

کرد، و در کنف  اذیت قریش را احساس می

و حمایت انصار طعم آسایش و راحت را 
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کامالً نچشیده بود که خداوند او را در 

ترین آزمایش  ترین و تلخ معرض مشکل

تقدیر . زمان و دوران حیاتش قرار داد

ترین  ترین و سنگین چنان بود که مشکل

 .آزمایش زمان اسالم را تحمل کند

ال بیایید باهم به قصه و داستان ح

 :چنان آزمایش تلخی گوش فرا دهیم

وسلم هشت نفر از  علیه هللا پیامبر صلی

یارانش را برای اولین مأموریت و 

از . عملیات نظامی اسالمی تعیین کرد

جمله این هشت نفر یکی عبدهللا بن جحش 

عنه و یکی هم سعد بن ابی وقاص  هللا رضی

وسلم  علیه هللا پیامبر صلی. عنه بودند هللا رضی

یک نفر : خطاب به آن هشت نفر فرمود

را به عنوان فرمانده و امیر و رئیس 

کنم که از همه بیشتر  شما تعیین می

. کند گرسنگی و تشنگی را تحمل می

بنابراین فرماندهی آنها را به عبدهللا 

بدین ترتیب . عنه سپرد هللا بن جحش رضی

 .ان اسالم شدعبدهللا اولین امیر مؤمن

وسلم هدف و مقصود  علیه هللا پیامبر صلی

خود را برای عبدهللا بن جحش بیان و 
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ای به او داد و  مشخص نمود، و نامه

بعد از این که دو روز راه : گفت

 .رفتید آن را باز کنید و بخوانید

موقعی که مسیر دو روز تمام شد، 

عنه نامه را باز کرد، در  هللا عبدهللا رضی

 .مه چنین آمده بودآن نا

وقتی این نامه را خواندید، تا 

بین طایف و مکه پیش بروید، « نخله»

در آنجا در کمین قریش بنشینید، و 

اخبار آنها را به ما برسانید، و ما 

 .را از آن با خبر کنید

عبدهللا پس از این که نامه را خواند 

به چشم، اطاعت : در دل خود گفت

 :ش گفتآنگاه به همراهان! شود می

وسلم به من دستور  علیه هللا پیامبر صلی

بروم و در آنجا « نخله»داده است به 

به کمین قریش بنشینم، ضمنًا دستور 

کس از شما را مجبور  داده است که هیچ

 .نکنم که با من بیاید

لذا هرکس خواهان و مشتاق شهادت است 

همراه من بیاید، و هرکس مایل نیست 

. ی هم نداردتواند برگردد، گناه می
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 .شود سرزنش هم نمی

 :جماعت گفتند

ما با جان و دل دستور پیامبر 

وسلم را اطاعت و اجرا  علیه هللا صلی

دستوری که . آییم کنیم و با تو می می

وسلم داده است آن را  علیه هللا پیامبر صلی

 .آنگاه حرکت کردند. اجرا کن

های  که رسیدند در دره« نخله»به 

و پرداختند، که اطراف آن به جستج

 .خبری از قریش به دست آورند

در این اثنا از دور، کاروانی از 

. قریش را با چهار نفر مشاهده کردند

عمروبن : کاروانیان عبارت بودند از

الخضرمی، حکم بن کیان، عثمان بن 

این کاروان با . عبدهللا و برادرش مغیره

خود بار چرم و کشمش و دیگر مواد 

 .اشتمورد نیاز قریش د

وسلم در بین  علیه هللا اصحاب پیامبر صلی

خود به مشورت پرداختند، چون آخرین 

اگر : های حرام بود، گفتند روز ماه

آنها را به قتل برسانیم، در ماه 

ایم که به معنی  حرام مرتکب قتل شده
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حرمتی به این ماه است و در معرض  بی

کینه و غضب و نفرت تمام اعراب قرار 

 .خواهیم گرفت

و اگر تا سپری شدن این یک روز صبر 

کنیم و به آنها فرصت دهیم، وارد 

شوند و در امنیت قرار  سرزمین حرم می

 .روند و از چنگ ما، دور می. گیرند می

گفتگو و مشوره ادامه داشت تا این 

که قرار بر این شد که به آنها حمله 

شان را  کنند و آنها را بکشند و اموال

الخره به آنان با. به غنیمت بگیرند

حمله کردند و در ظرف چند لحظه یکی 

از آنها را به قتل رسانده و دو نفر 

توانست   را اسیر کردند، و چهارمی

 .فرار کند

عنه و یارانش  هللا عبدهللا بن جحش رضی

. اسیران و کاروان را به مدینه بردند

وسلم  علیه هللا وقتی به خدمت پیامبر صلی

ر آنها مطلع رسیدند و آن حضرت از کا

شد، سخت برآشفته و عصبانی شد و به 

به خدا من دستور ندادم : آنها فرمود

شما به جنگ اقدام کنید، بلکه به شما 
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گفته بودم از حرکات قریش خبر کسب 

کنید و مراقب حرکات آنها باشید و به 

 .ما خبر دهید

اسیران را نگه داشت تا در بارة 

 آنها تصمیم بگیرد، و از کاروان رو

در . برتافت و چیزی از آن برنداشت

این موقع وضع عبدهللا و یارانش سخت بد 

و آشفته شد، آنها متحیر ماندند و 

یقین حاصل کردند که به سبب مخالفت 

وسلم  علیه هللا با دستور پیامبر صلی

سرانجامی بد خواهند داشت و تباه 

 .خواهند شد

مسلمانان هم با طعنه و مالمت و نیش 

ر عرصه را بر آنان تنگ بیشت, زبان

هر وقت از کنار آنها . کردند می

شدند و  گذشتند، رویگردان می می

اینها برخالف دستور پیامبر : گفتند می

 !اند وسلم عمل کرده علیه هللا صلی

وقتی قریش از جریان مطلع شدند آن 

را دستاویزی برای حمله به پیامبر 

خواستند  وسلم قرار داده می علیه هللا صلی

ماجرا . دمه و لطمه به او برسانندص

را در میان اعراب منتشر و شایع کرده 
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محمد احترام ماه حرام را : گفتند می

زیر پا نهاده، ماه حرام را حالل کرده 

در آن خون ریخته، دست به تاراج و 

این . یغما زده و اسیر گرفته است

شایعات و اخبار کار عبدهللا و یارانش 

نها را در را زارتر کرد و سخت آ

 .مضیقه و تنگنا قرار داد

عنه و یارانش از  هللا عبدهللا بن جحش رضی

وسلم و  علیه هللا این که برای پیامبر صلی

دعوتش دردسر ایجاد کرده بودند، خود 

دانستند و از کرده و  را شرمسار می

 .عمل خود محزون و متأسف بودند

در همان هنگام که کمر آنها در زیر 

یبت خم گشته بود و بار سختی و مص

داشتند مأیوس و نومید از پا در 

آمدند، ناگهان بشارت دهنده مژده  می

شادی و سرور آورد که خدای پاک و 

سبحان از کار آنها راضی شده و در 

این مورد آیاتی بر پیامبر خود نازل 

 .فرموده است

العاده خوشحال  از این مژده آنها فوق

ابل گشتند و به حدی مسرور شدند که ق

مردم هم گروه گروه . وصف نیست
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آمدند، آنها  گویان نزد آنها می تبریک

بوسیدند و به آنها مژدة شادی  را می

دادند، و آیاتی را با حرارت و  می

ة كار کردند که در بار اشتیاق تالوت می

 .آنها نازل شده بودو اقدام 

این آیات متعالی خدا بر پیامبر 

 :شد وسلم نازل علیه هللا صلی
َیْسأَل وَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحرَاِم قِتَاٍل ِفیِه ق ْل ِقتَاٌل ِفیِه َكبِیٌر َوَصدٌّ َعْن َسبِیِل اللَّهِ }

ِل وَك ْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراج  أَْهِلِه ِمْنه  َأْكبَ ر  ِعْنَد اللَِّه َواْلِفتْ َنة  َأْكبَ ر  ِمَن اْلَقتْ 
ی  َقاتِل ونَك ْم َحتَّى یَ ر دُّوك ْم َعْن ِدیِنك ْم ِإِن اْسَتطَاع وا َوَمْن یَ ْرتَِدْد ِمْنك ْم َعْن  َوََل یَ َزال ونَ 

ِدیِنِه فَ َیم ْت َوه َو َكاِفٌر فَأ ولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمال ه ْم ِفي الدُّنْ یَا َواْْلِخَرِة َوأ ولَِئَك أَْصَحاب  
 [717:بقرةال]{ النَّاِر ه ْم ِفیَها َخالِد ونَ 

های حرام  از تو دربارة جنگیدن در ماه)

( گناهِ )ها،  جنگیدن در این ماه: بگو. پرسند می

بزرگی است، ولی گناه بازداشتن از راِه هللا و 

مسجدالحرام و [ منع مردم از]کفر به او و 

بیرون کردن ساکنانش از آن، نزد هللا بزرگتر 

تار است و شرک و آزارِ مسلمانان، از قتل و کش

مشرکان، همواره با شما خواهند . باشد بدتر می

جنگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان 

و اعماِل آن دسته از شما که از . برگردانند

دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در 
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شود و چنین افرادی  دنیا و آخرت بر باد می

 (.مانند اند و برای همیشه در دوزخ می دوزخی

یات کریم، نهاد و قلب با نزول آ

. وسلم آرام شد علیه هللا پیامبر صلی

کاروان را گرفت و اسیران را در 

مقابل فدیه آزاد کرد و از کار و عمل 

عنه و یارانش خشنود  هللا عبدهللا بن جحش رضی

شد، زیرا این غزوه در حیات مسلمانان 

اولین بار . شد حادثة بزرگی محسوب می

و . گرفتندبود که مسلمانان غنیمت 

اولین بار بود که یک نفر مشرک توسط 

مسلمانان کشته شد، و مسلمانان اسیر 

و اولین بار بود که هستة . گرفتند

وسلم  علیه هللا نظامی به دست پیامبر صلی

عنه  هللا عبدهللا بن جحش رضی. تشکیل گشت

این هستة نظامی، اولین  فرمانده

ی بود که لقب امیر مؤمنان را فرمانده

 .تیاف

بعد از آن، نبرد و معرکة بدر رخ 

عنه شجاعت و  هللا داد که عبدهللا بن جحش رضی

 .شهامت شایان ذکری از خود نشان داد
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در . پشت سر آن معرکة احد پیش آمد

این نبرد عبدهللا بن جحش و دوستش سعد 

عنهما قصه و  هللا بن ابی وقاص رضی

بیایید . داستانی فراموش نشدنی دارند

کنیم و بدانیم سعد در بارة باهم گوش 

 .گوید قصه خود و دوستش چه می

 :عنه گفته است هللا سعد رضی

قبل از این که در جنگ احد درگیر 

شویم، عبدهللا بن جحش پیش من آمد و 

از پیشگاه خداوند، دعا و : گفت

کنی؟ گفتم چرا، دعا و  التماس نمی

 .کنم التماس می

ای  بعد از آن هر دوی ما در گوشه

. ت، دور از یار و اغیار نشستیمخلو

خدایا، در موقع : من دعا کردم و گفتم

رویارویی با دشمن مردی نیرومند، 

ور را حریف من  غضبناک، بی باک و حمله

قرار ده که با او بجنگم واو با من 

اما مرا بر او چیره و غالب ! بجنگد

و عبدهللا . فرما که اسب و سالحش را ببرم

آمین گفت و سپس  بن حجش برای دعای من
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 :خود به سخن آمد و گفت

بار خدایا، مرا با مردی نیرومند و 

دلیر روبه رو فرما که با او نبرد کنم 

اما در آخر مرا به ! و با من بجنگد

هایم را ببرد  قتل برساند و بینی و گوش

شوم، اگر  تا وقتی به لقایت نایل می

در : بگویی بینی و گوشت چه شد؟ بگویم

درست : کردم و تو هم بگویی راه تو فدا

 .است

عنه ادامه داده و گفته  هللا سعد رضی

 :است

دعای عبدهللا بن جحش از دعای من بهتر 

در آخر همان روز دیدم، جنازة . بود

او در میدان نبرد افتاد، شهید شده 

است و بینی و گوش او را بریده و به 

 .اند درختی آویزان کرده

عنه  هللا رضی خداوند دعای عبدهللا بن جحش

را مستجاب کرد که او نیز مانند دایی 

بزرگوارش، سید الشهداء، حمزه بن 

عنه، به درجة شهادت  هللا عبدالمطلب رضی

 .نایل آمد

وسلم هر دو، حمزه و  علیه هللا پیامبر صلی
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عنهما را در یک قبر دفن  هللا عبدهللا رضی

که اشک پاکش آرامگاه  کرد و در حالی

کرد، به دفن  معطر میآن دو شهید را 

 .آنها اقدام نمود
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 جراح بن دهیابوعب
عنه هللا رضی

 

هر امت امینی دارند و امین این »

.«امت ابوعبیده است
1

 

تر و پرجالتر از آینه،  ای پاک با چهره

با سیمایی درخشان و نورانی، با تن و 

جسمی الغر و نحیف، با قامتی بلند و 

مو، توجه و چشم هر  های کم گونه

کرد و آن  ای را به خود جلب می بیننده

بخشید، قلب و ضمیر انسان  را آرامش می

خواند و موجب  را به انس و همصحبتی می

 .شد آرامش و امنیت و اطمینان خاطر می

های حمیده  ها و صفت در کنار این خصلت

رو،  و پسندیده، فردی مهربان، گشاده

برخورد و بسیار با حیا  متواضع، خوش

هنگام سختی و لزوم، بسان  بود، اما

 .شیر شرزه حمله گر بود

از لحاظ پاکی، صفا و از جنبة تیزی 

و برندگی مانند لبة تیغ شمشیر، بران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .وسلم علیه هللا  صلیرسول هللا -1
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 .تیز و پر جال بود

دانم مشتاقید بدانید این قهرمان  می

خواهید با  و شخصیت عالیقدر کیست و می

این شخصیت برجسته، . او آشنا شوید

. وسلم است علیه هللا امین امت محمد صلی

اسمش عامر فرزند عبدهللا بن جراح فهری 

قریشی است که کنیة ابوعبیده را 

 .داشت

در قبیلة قریش سه نفر خوشروترین، 

ترین و با شرم و حیاترین  اخالق خوش

افرادند؛ که هرگاه لب به سخن 

گویند و اگر  گشایند دروغ نمی می

برایشان سخنی بگویی تو را تکذیب 

: این سه نفر عبارتند ازکنند؛  نمی

حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن 

 .عنه هللا عفان و ابوعبیده بن جراح رضی

عنه از جمله گروه  هللا ابوعبیده رضی

نخستین مسلمانان بود که یک روز بعد 

عنه  هللا از اسالم حضرت ابوبکر صدیق رضی

به وسیلة وی، به اسالم هدایت شد و به 

حضرت ابوبکر . دین حق مشرف گردید

صدیق، ابوعبیده، عبدالرحمن بن عوف، 
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عثمان بن مظعون و ارقم بن ابی االرقم 

عنه را به حضور پیامبر  هللا رضی

وسلم معرفی کرد، و در حضور  علیه هللا صلی

وسلم کلمة حق  علیه هللا حضرت پیامبر صلی

را به زبان آورده و به آن اقرار 

ن بدین ترتیب این چند نفر ستو. کردند

اساسی کاخ با عظمت و مجلل اسالم 

 .شدند

عنه در مکه، بار و  هللا ابوعبیده رضی

ها  ها و مشقت ها، سختی سنگینی آزمایش

را با مسلمانان از اول تا آخر تحمل 

با جمع مسلمانان . کرد و به دوش کشید

نخستین و پیشکسوتان، سختی، تلخی و 

اندوه آالم آزمایشی را پذیرا شد و 

یروان هیچ آیین و دین و چشید، که پ

مسلکی بر گستردة هستی مانندش را 

اما در تمام . ندیده و نچشیده بودند

ها استقامت و پایمردی از خود  آزمایش

نشان داده و سرافراز و موفق بیرون 

آمد، و در هر موقع و مقامی با خدای 

خود و پیامبرش صادق و درست کردار 

 .بود
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، از اما امتحانی که در روز بدر داد

امتحان روز بدر به . نوعی دیگر بود

دهنده بود که از  حدی سخت و تکان

تصور و مرز خیال و وهم بیرون  دایرة

 .است

عنه  هللا در روز بدر ابوعبیده رضی

 های دشمن جانانه و به خوبی به صف

گرفته  تاخت، انگار مرگ را به بازی می

و از آن باک و هراسی نداشت؛ در حالی 

یم مرگ لرزه بر بدن که قریش از ب

عنه بسان  هللا داشتند، ابوعبیده رضی

قهرمانی نستوه در حرکت بود و از مرگ 

کرد، در حالی که سواران  پرهیز نمی

 .لرزیدند قریش از ذکر آن به خود می

عنه به هر طرف رو  هللا ابوعبیده رضی

کردند  آورد، کفار میدان را خالی می می

ا کشته و گریزان صحنه را خلوت کرده ی

 .شدند می

ولی در آن میان تنها یک نفر از هر 

عنه  هللا طرف به میدان ابوعبیده رضی

شد و خود را  آمد و در جلوش سبز می می

داد؛ و هر بار  به او نشان می
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عنه از سر راهش کنار  هللا ابوعبیده رضی

کشید و از روبه رو شدن با او دوری  می

 .جست و گریزان بود می

حمله لجاجت به خرج  اما آن مرد در

ابوعبیده . داد و دست بردار نبود می

عنه بارها و بارها از او گریز  هللا رضی

ها را بر  زد، ولی آن مرد تمام راه

 .داد ابوعبیده بسته بود، و مجال نمی

عنه با دشمنان خدا  هللا ابوعبیده رضی

 .دهد مصاف  می

باالخره وقتی عرصه بر ابوعبیده 

ای جز مقابله  شد و چارهعنه تنگ  هللا رضی

با او برایش باقی نماند، یک ضربة 

شمشیر بر فرق سرش نواخت و فرقش را 

دو نیم کرد و در پیش پایش نقش زمین 

 .شد و جان بداد

خوانندة عزیز، برای شناختن این مرد 

مگر . به خون خفته به خود زحمت مده

سنگینی و سختی این امتحان از : نگفتم

ور و مرز وهم و دایرة اندیشه و تص

 گذرد؟ خیال خارج است و از آن می

بال  اما وقتی بفهمی این مرد به خاک
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خفته، عبدهللا بن جراح، پدر ابوعبیده 

 !شوی است سرسام می

عنه پدر  هللا ناگفته نماند ابوعبیده رضی

خود را نکشت، بلکه در شخص و ذات پدر 

ماهیت و شخصیت و پیکر و هیوالی کفر و 

 .الحاد را کشت

از این رو خدای متعال در مورد 

ابوعبیده و پدرش کلمة خود را چنین 

 :نازل کرده است

ََل َتِجد  قَ ْوًما ی  ْؤِمن وَن بِاللَِّه َوالْیَ ْوِم اْْلِخِر ی  َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللَّهَ َوَرس ولَه  َولَْو َكان وا }
ِشیَرتَ ه ْم أ ولَِئَك َكَتَب ِفي ق  ل وبِِهم  اْْلِیَماَن آبَاَءه ْم َأْو أَبْ نَاَءه ْم َأْو ِإْخَوانَ ه ْم َأْو عَ 

َوأَیََّده ْم بِر وٍح ِمْنه  َوی ْدِخل ه ْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْ َهار  َخالِِدیَن ِفیَها َرِضَي اللَّه  
{ ه م  اْلم ْفِلح ونَ  َعن ْه ْم َوَرض وا َعْنه  أ ولَِئَك ِحْزب  اللَِّه َأََل ِإنَّ ِحْزَب اللَّهِ 

 [77:المجادلة]
هرگز افرادی را که به خدا و روز رستاخیز ) 

ایمان دارند، نخواهی یافت که با دشمنان خدا 

و پیامبرش دوستی کنند، حتی ولو آن مخالفان، 

پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشان آنها 

خداوند در دل آنها ایمان کاشته . هم باشند

قدس الهی آنها را مؤید و منصور  است و به روح

کند که  نموده است، آنها را به بهشتی وارد می

نهرها از زیر درختان آن جاری است در آنجا 
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جاویدان خواهند ماند خدا از آنان راضی و 

باشند و  آنها از خدا خشنودند آنها حزب خدا می

 (.بدان که حزب خدا رستگارند

یب و عنه عج هللا این کار ابوعبیده رضی

انگیز نبود چون میزان و درجة  شگفت

اش به دین  ایمان او به خدا و پایبندی

خود و امانتش نسبت به امت محمد 

وسلم به حدی رسیده بود که  علیه هللا صلی

کردند بدان  بسی از بزرگان آرزو می

 .پایه برسند

کند که هیأتی  محمد بن جعفر نقل می

سلم و علیه هللا از نصارا نزد پیامبر صلی

یا اباالقاسم یک نفر : آمدند و گفتند

مورد اعتماد و اطمینان از یارانت را 

با ما بفرست تا در مورد اختالفات 

مالی که برایمان پیش آمده است در 

زیرا شما . بین ما قضاوت و حکم کند

مورد اطمینان ( یعنی جماعت مسلمانان)

 .و رضایت ما هستید

موقع  :وسلم فرمود علیه هللا پیامبر صلی

عصر برگردید، یک نفر پر قدرت و امین 

حضرت عمر بن . فرستم را با شما می
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 :عنه گفته است هللا الخطاب رضی

من هم ظهر، اول وقت برای نماز به 

مسجد رفتم، و در آن ایام بسیار عاشق 

کردم به این  امارت بودم و آرزو می

 .مقام نایل آیم

م وسل علیه هللا بعد از این که پیامبر صلی

امام جماعت شد و نماز ظهر را با ما 

اطراف خود را چپ و راست . خواند

کشیدم و  کرد، من هم گردن می جستجو می

دادم که پیامبر  خود را نشان می

وسلم مرا ببیند، اما پیامبر  علیه هللا صلی

وسلم باز در بین جمعیت  علیه هللا صلی

کرد تا این که ابوعبیده  جستجو می

دید، او را صدا کرد و  عنه را هللا رضی

 :فرمود

بلند شو با آنها برو و در مورد 

اختالفشان مطابق حق و عدالت قضاوت 

در دل خود گفتم اباعبیده برنده . کن

 .شد

عنه تنها امین نبود  هللا اما عبیده رضی

, و بس، بلکه در کنار این امانت

قدرت و . مقتدر و قدرتمند هم بود

عنه، در بسی  هللا نیرومندی اباعبیده رضی
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 .موارد اثبات و متجلی گشت

وسلم  علیه هللا از جمله وقتی پیامبر صلی

جمعی از یاران را به منظور مراقبت و 

زیر نظر داشتن و جستجوی کاروان قریش 

عنه اعزام  هللا به فرماندهی ابوعبیده رضی

کرد، و تنها یک انبان خرما توشه 

داشتند، و جز آن چیزی در اختیار 

در این سفر ابوعبیده  نداشتند،

عنه هر روز به هر یک از یاران یک  هللا رضی

که آن را مانند : داد دانه خرما می

مکید و سپس مقداری آب  پستان می

بایست  نوشید، و این یک دانه خرما می می

 .کرد تا شب کفایت کند، و کفایت هم می

در روز احد وقتی مسلمانان شکست 

بر خوردند و منادی مشرکین بانگ 

محمد را : کشید داشت و فریاد بر می می

محمد را به من ! به من نشان دهید

در چنین لحظات و زمانی ! نشان دهید

عنه یکی از ده نفری  هللا ابوعبیده رضی

وسلم را در  علیه هللا بود که پیامبر صلی

میان گرفته و سینة خود را سپر 

و از جان . تیرهای مشرکان کرده بودند
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وسلم دفاع  علیه هللا یپاک پیامبر صل

 .کردند

وقتی جنگ به آخر رسید و دیدند 

وسلم  علیه هللا رویی پیامبر صلی دندان پیش

هایش زخمی شده و دو  شکسته و گونه

اش  ش در گونها های زره حلقه از حلقه

عنه  هللا حضرت ابوبکر رضی. فرو رفته است

خواست آن را بیرون بکشد، اما  می

: ه پیش دوید و گفتعن هللا اباعبیده رضی

تو را به خدا این کار را به من 

بگذارید من آنها را ! واگذار کنید

عنه  هللا حضرت ابوبکر رضی! بیرون آورم

عنه  هللا کنار رفت، ولی ابوعبیده رضی

که اگر با دست آنها را : ترسید می

وسلم درد  علیه هللا درآورد، پیامبر صلی

بکشد، لذا اولی را طوری با دندان 

رفت و در آورد که دو دندان خودش هم گ

و دومی را نیز با دو دندان . کنده شد

دیگر گرفت و بیرون کشید که دو دندان 

 .دیگرش نیز بر افتادند

عنه گفته  هللا حضرت ابوبکر صدیق رضی

ترین انسانی  ابوعبیده برازنده: است
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. اش افتاده است های جلوی است که دندان

د از مشرف شدن عنه بع هللا ابوعبیده رضی

به اسالم صحبت و خدمت پیامبر 

وسلم را اختیار کرد و تا  علیه هللا صلی

وسلم در  علیه هللا روز رحلت رسول هللا صلی

در روز . تمامی غزوات شرکت نمود

سقیفه، موقعی که بیعت حضرت ابوبکر 

عنه صورت گرفت، حضرت عمر بن  هللا رضی

 عنه هللا عنه به ابوعبیده رضی هللا الخطاب رضی

تو  خواهم با دستت را بده من می: گفت

چون شنیدم پیامبر . بیعت کنم

هر ملت و قومی : گفت وسلم می علیه هللا صلی

امینی دارد، ابوعبیده امین این امت 

 .است

عنه به سخن آمده و  هللا ابوعبیده رضی

 :گفت

: من هرگز از مردی پیش نخواهم افتاد

ستور داد وسلم د علیه هللا که پیامبر صلی

و تا رحلت ! امام و پیشنماز ما باشد

وسلم امام و  علیه هللا صلی  حضرت رسول

 .پیشنماز ما بود

حضرت ابوبکر صدیق  اپس از آن ب
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و در زمان خالفت . عنه بیعت کرد هللا رضی

بهترین  برایش عنه هللا ابوعبیده رضی وی

مشاور و خیرخواه به حق و بهترین 

 .بودش در اقامة عدل یاور

عنه  هللا که حضرت ابوبکر رضی پس از آن

عنه سپرد،  هللا خالفت را به حضرت عمر رضی

ابوعبیده  از او اطاعت کرد و در هیچ 

امری از او نافرمانی دیده نشد، جز 

 .در یک مورد

دانید آن یک مورد، که  آیا می

عنه از فرمان خلیفة  هللا ابوعبیده رضی

 !مسلمانان سرپیچی کرد چه بود؟

عنه فرمانده  هللا ی که ابوعبیده رضیزمان

م را در سپاه اسالم بود، ارتش اسال

شاهد  کرد و سرزمین شام هدایت می

ی بعد از دیگری در آغوش پیروزی را یک

خدا تمام به خواست  گرفت تا این که می

دایرة نفوذ  سرزمین شام فتح شد و

اسالم از مشرق به رود فرات و از شمال 

 .و گسترش یافتبه آسیای صغیر رسید 

در این دوران در سرزمین شام طاعونی 

شیوع یافت که تاریخ نظیرش را به یاد 
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کرد  مردم را دست جمعی درو می. نداشت

 .فرستاد و به دیار آخرت می

در این اثنا حضرت عمر بن الخطاب 

ای به این مضمون به  عنه نامه هللا رضی

هم اکنون : عنه نوشت هللا ابوعبیده رضی

ش آمده است که شدیدًا به وجود وضعی پی

شما محتاج و نیازمندیم و به هیچوجه 

شویم، بنابراین به  از آن مستغنی نمی

محض وصول این نامه، بدون معطلی حرکت 

نباید . رسانی کرده خود را به من می

حتی یک لحظه تأخیر و درنگ روا 

بداری، تا جایی که اگر این نامه 

ا صبح نیمه شب به دستت رسید، نباید ت

 !منتظر بمانی و تأخیر کنی

عنه نامة حضرت  هللا وقتی ابوعبیده رضی

عنه را دریافت کرد،  هللا عمر فاروق رضی

 :چنین گفت

من احتیاج امیرالمؤمین را به وجود 

خود فهمیدم او بقا و پایداری را 

خواهد که باقی و پایدار  برای کسی می

آنگاه در جواب حضرت عمر . نیست

 :چنین نوشت عنه هللا رضی
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احتیاج شدید شما را ! امیرمؤمنان ای

من در میان . به وجود خود فهمیدم

خواهم  سربازان مسلمانان هستم و نمی

های آنان  ها و مشکل خود را از مصیبت

خواهم از  نمی. دور و محفوظ بدارم

آنها جدا باشم و سرنوشت خود را از 

سرنوشت آنها متمایز و جدا سازم، تا 

تقدیر و حکم خود را در خدای متعال 

بارة من و آنها، اجرا و عملی 

 .فرماید

اگر نامة مرا دریافت کردی، از عزمت 

روگردان شو، که از فرمانت سرپیچی 

 .کردم و اجازه ده همین جا بمانم

عنه  هللا وقتی نامه به دست حضرت عمر رضی

رسید و آن را خواند، گریه را سر داد 

شک های ا و آنقدر گریست که دانه

هایش جاری شد،  روی گونه ،چشمانش

اطرافیانش از شدت گریة او آشفته و 

یا : مضطرب شده و پرسیدند

آیا ابوعبیده مرده ! امیرالمؤمنین

 است؟

نه هنوز، : عنه گفت هللا حضرت عمر رضی
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 .اما مرگش نزدیک است

عنه  هللا ظن و گمان حضرت عمر فاروق رضی

به خطا نرفت، چون مدت زیادی نگذشت 

عنه به طاعون مبتال  هللا ه ابوعبیده رضیک

در بستر بیماری مرگ، سربازان را . شد

 :نصیحت کرد و گفت

که اگر آن را : برای شما وصیتی دارم

 .یابید عملی کنید سعادت و نیکی می

نماز را مرتب بخوانید؛ روزة ماه 

رمضان را بگیرید؛ صدقه و احسان پیشه 

ر کنید؛ حج و عمره را انجام دهید؛ د

بین خود به نیکی توصیه کنید؛ امیر و 

حکام خود را نصیحت و اندرز گویید؛ 

غَل و غش در کارتان نباشد؛ دنیا شما 

را از انجام اعمال نیک باز ندارد، 

زیرا اگر هزار سال هم عمر کنید، باز 

والسالم . همین سرنوشت مرا خواهید داشت
 .علیکم ورحمة اهلل

عنه رو  هللا آنگاه به معاذ بن جبل رضی

معاذ، برای جماعت امام و : کرد و گفت

 .پیشنماز باش

چند لحظه بعد از آن، جان پاکش را 

. های آخرین را کشید تسلیم و نفس
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 :عنه برخاست و گفت هللا آنگاه معاذ رضی

امرررروز در عرررزای مرررردی ! مرررردم ای

مواجه  کسیایم و با فاجعة مرگ  نشسته

 تر، نیک اندیش م که قسم به خداای شده

تر برره  تررر، مشررتاق نهررادتر، متقی پاک

تر از او را هرگررز  عاقبررت و خیرخررواه

یده با . ایم ند مه او را  ید، ه پس بیای

 .دعای خیر بدرقه کنیم
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 مسعود بن عبدهللا
عنه هللا رضی

 

اولین کسی که بعد از رسول هللا 

وسلم قرآن را به آواز بلند  علیه هللا صلی

 .خواند

تروتازه و  خواهد قرآن را کسی که می»

ند، ای که نازل شده است بخوا به گونه

.«قراءت ابن ام عبد بخواند به
1

 

عنه  هللا در آن ایام عبدهللا بن مسعود رضی

ای بود که هنوز به سن بلوغ  بچه

دور از صدا و جنجال . نرسیده بود

های اطراف مکه، در کمال  مردم در دره

آالیش و پاک و آزاد،  آزادی از هوای بی

گشت،  برد و آزاد می ه و بهره میاستفاد

این پسر گوسفندان یکی از بزرگان 

به را قریش به نام عقبه بن أبی معیط 

 .برد چرا می

کردند  مردم او را ابن ام عبد صدا می

ولی نام حقیقی او عبدهللا و نام پدرش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .وسلم علیه هللا رسول هللا صلی -1
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 .مسعود بود

شنید که پیامبری ظهور  این نوجوان می

وچک کرده است، اما از جهتی به علت ک

بودنش و از جهت دیگر دوری و ارتباط 

کم با مکه، به این اخبار اهمیت 

داد، او مطابق برنامة  چندانی نمی

معمولی هر روز صبح وقت گوسفندان را 

برد و شب با فرا  به صحرا و چرا می

 .گشت رسیدن غروب و تاریکی برمی

در یکی از روزهای گرم مکه، این 

ار و نوجوان دو مرد میان سال و باوق

محترم را از دور دید که به طرف او 

آنها سخت خسته و از پا در . آیند می

آمده بودند و از فرط و شدت تشنگی 

 .ها و گلویشان خشک شده بود لب

وقتی نزدیک او رسیدند سالم کردند و 

 .گفتند

پسر جان از این گوسفندان کمی شیر 

برای ما بدوش که تشنگی را رفع و گلو 

این کار را : گفترا تر کنیم، او 

کنم، چون گوسفندان از آن من نیست  نمی

 .بلکه پیش من امانت است
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آن دو از سخنانش اعتراض نداشتند، و 

حتی عالیم رضایت و خشنودی از 

شد، یکی از آنها  سیمایشان خوانده می

 :گفت

پس گوسفندی را به من نشان ده که 

هنوز باردار نشده باشد، عبدهللا به برة 

کرد که در آن نزدیکی به  کوچک اشاره

مرد رفت و آن را . چرا مشغول بود

گرفت، و شروع کرد به مالش دادن 

و نام خدا را بر زبان . پستانش

آورد، چوپان با تعجب و حیرت او را  می

: گفت کرد و در دل به خود می نگاه می

گوسفند کوچکی که باردار نشده است 

 !دهد؟ چگونه شیر می

کم باال آمد و  اما دید پستان بره کم

پر شیر شد و مانند فواره شیر از آن 

جوشید، مرد دیگر سنگی گود را پیدا 

خود از آن . شیر را در آن دوشید. کرد

نوشیدند و به من هم دادند و با آنها 

نوشیدم؛ در حالی که نزدیک بود آن چه 

 .را به چشم سر دیده بودم تصدیق نکنم

بعد از این که شیر را نوشیدیم و 

اب شدیم، مرد مبارک به پستان بره سیر
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پستان هم شروع کرد به . گفت جمع شود

 .جمع شدن تا به حالت اولش برگشت

عنه  هللا در این موقع عبدهللا بن مسعود رضی

سخنانی که گفتی : به مرد مبارک گفت

 .به من هم یاد بده

 .ای هستی تو پسر فهمیده: فرمود

آغاز داستان آشنایی عبدهللا بن مسعود 

 .عنه با اسالم چنین بود هللا رضی

زیرا آن مرد مبارک جز پیامبر 

وسلم کسی دیگر نبود، و  علیه هللا صلی

عنه چه  هللا رفیقش جز ابوبکر صدیق رضی

توانست باشد؟ که از شدت اذیت  کسی می

و آزار و فشار و مصیبت قریش، در آن 

های اطراف مکه پناه برده  ساعت به دره

 .و بیرون آمده بودند

محبت پیامبر , طور که پسرک همان

وسلم را به دل گرفت و خاطرش  علیه هللا صلی

به آنها تعلق پیدا کرد، پیامبر 

وسلم و رفیقش نیز از  علیه هللا صلی

امانتداری و صداقت و درستی و شهامت 

پسرک تعجب کردند و خوشحال شدند، و 

 .آثار نیکی و بزرگی در سیمایش یافتند
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دهللا بن مسعود مدتی نگذشت که عب

و تمام . عنه به اسالم مشرف شد هللا رضی

اوقات خود را به خدمتگزاری پیامبر 

و پیامبر . وسلم اختصاص داد علیه هللا صلی

 .وسلم هم خدمت او را پذیرفت علیه هللا صلی

به این ترتیب از آن تاریخ به بعد 

این نوجوان خوشبخت از خدمتگزاری 

مبر اکرم گوسفندان، به خدمتگزاری پیا

وسلم و سرور کائنات و  علیه هللا صلی

 .ها، مشغول شد مخلوقات و ملت

از آن پس عبدهللا همیشه با پیامبر 

گاه از او  وسلم بود و هیچ علیه هللا صلی

جدا نشد و مانند سایه او را همراهی 

در سفر همیشه همراه پیامبر . کرد می

وسلم بود و در منزل و خارج  علیه هللا صلی

 .صحبت بود ن او را انیس و هماز آ

به هنگام خواب و در صورت لزوم او 

، و در موقع حمام کرد را بیدار می

 .دنمو وسایل مورد نیازش را تهیه می

هایش را پیش پایش  و در وقت خروج کفش

گذاشت، و هنگام ورود آنها را از  می



 
150 

آورد، عصا و مسواکش را بر  پایش در می

ره او هم داشت، هنگام رفتن به حج می

کشاند و در خدمتش  خود را به داخل می

وسلم به  علیه هللا حتی پیامبر صلی. ماند می

او اجازه داده بود که هر وقت 

توانست به خدمتش برسد، و  خواست می می

بدون هیچ مانع و سرزنشی به اسرارش 

واقف گردد، تا جایی که به نام 

رازدار و محرم راز پیامبر 

 .معروف بودوسلم  علیه هللا صلی

عنه در منزل و  هللا عبدهللا بن مسعود رضی

وسلم تربیت  علیه هللا خانة پیامبر صلی

یافت، هدایت و اخالق پسندیده را از 

او فرا گرفت؛ در تمام صفات، پیامبر 

وسلم را الگو قرار داده و  علیه هللا صلی

کرد، تا حدی که گفته  از او پیروی می

پیامبر  ترین انسان به نزدیک: شد می

وسلم از لحاظ هدایت و حسن  علیه هللا صلی

اخالق و تربیت همانا عبدهللا بن مسعود 

 .است

عنه در مکتب و مدرسة  هللا ابن مسعود رضی
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نبوت دروسش را فراگرفته پس تعجبی 

ندارد که از تمام یاران پیامبر 

خواند  وسلم بهتر قرآن را می علیه هللا صلی

ها و و از همة آنها بهتر به رمز

معانی قرآن واقف بود و از همه بهتر 

 .به شریعت خدا آگاه بود

بارزترین دلیل این مدعا حکایت مردی 

است که وقتی حضرت عمر بن الخطاب 

عنه در وقوف عرفه بود نزد او  هللا رضی

 :آمد و گفت

یا امیرالمؤمنین من از کوفه 

ام، در آن جا یک نفر بود که  آمده

د، حضرت عمر خوان قرآن را از حفظ می

عنه سخت برآشفت و عصبانی شد و  هللا رضی

های  از کوره در رفت به طوری که رگ

بگو : گردنش متورم شد، آنگاه پرسید

 آن مرد کیست؟

 .عبدهللا بن مسعود است: گفت

عنه به محض شنیدن نام  هللا حضرت عمر رضی

عبدهللا بن مسعود کم کم غیظ و غضبش فرو 

اول و عادی  نشست و آرام شد و به حال
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 :برگشت و گفت

کس در  قسم به خدا هیچ! وای بر تو

تر نیست، در  این مورد از او شایسته

و چنین . این مورد برایت خواهم گفت

 :ادامه داد

وسلم تا پاسی  علیه هللا یک شب پیامبر صلی

عنه در  هللا از شب با حضرت ابوبکر رضی

مورد امور مسلمانان بحث و تبادل نظر 

بعد از . من هم حضور داشتم کردند، می

وسلم  علیه هللا خاتمة بحث با پیامبر صلی

در مسجد یک نفر . بیرون آمدیم

رادیدیم به نماز ایستاده او را 

وسلم در  علیه هللا پیامبر صلی. نشناختیم

کنارش ایستاد و به قرائتش گوش فرا 

پس از چند لحظه خطاب به ما . داد

هرکسی از تالوت قرآن به : فرمود

ای که نازل شده است مسرور و  شیوه

قرائت ( مطابق)شود پس باید  خوشحال می

 .ابن ام عبد آن را بخواند

عنه بعد از نماز به دعا  هللا عبدهللا رضی

نشست و از پیشگاه خدای متعال مسألت 

وسلم  علیه هللا کرد، پیامبر صلی می
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. شود طلب کن، به تو عطا می: فرمود می

 .شود طلب کن به تو عطا می

عنه ادامه داد و  هللا سپس حضرت عمر رضی

 :گفت

صبح زود پیش ابن : در دل خود گفتم

دهم که  روم و به او مژده می مسعود می

وسلم برای دعایش  علیه هللا پیامبر صلی

صبح زود رفتم و به . آمین گفته است

او تبریک گفتم، اما دیدم حضرت 

ابوبکر قبل از من آمده و به او مژده 

 .استداده 

خواستم  در هر کار خیر و خوبی که می

پیشی جویم، همیشه حضرت ابوبکر از من 

 .گرفت سبقت می

عنه  هللا اطالع و آشنایی ابن مسعود رضی

به کتاب خدا به حدی رسیده بود که 

قسم به خدایی که جز او : گفت خود می

ایزد و پروردگاری نیست، هیچ آیتی 

نازل نشده است که من ندانم کجا و 

و اگر بدانم . برای چه نازل شده است

یک نفر از من به کتاب خدا آشناتر 

است و بتوانم پیش او بروم، خود را 

 .رسانم به او می
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عنه در مورد نفس  هللا عبدهللا بن مسعود رضی

و شخص خودش اغراق و مبالغه نگفته 

می بینی حضرت عمر بن الخطاب . است

شبی عنه در یکی از سفرهایش، در  هللا رضی

تاریک، با گروهی سوار مواجه شده و 

تاریکی شب اجازة شناسایی آنها را 

 .داد نمی

عنه یکی  هللا در ضمن عبدهللا بن مسعود رضی

از آن سواران بوده، حضرت عمر 

عنه به یک نفر از افراد خود  هللا رضی

که از آنها بپرس که از کجا : گوید می

 آیند؟ می

گوید، از  می عنه در جواب هللا رضی  عبدهللا

: عنه گفت هللا درة عتیق، حضرت عمر رضی

به : روند؟ عبدهللا گفت بپرس به کجا می

خانة قدیمی منظور کعبه )العتیق  بیت

 (.است

شود  معلوم می: عنه گفت هللا حضرت عمر رضی

پس بگو . در میان آنها عالم هم است

 تر است؟ کدام قسمت قرآن با عظمت

 :عبدهللا جواب داد

 [722:البقرة]{ ََل إِلَهَ ِإَلَّ ه َو اْلَحيُّ اْلَقیُّوم  ََل تَْأخ ذ ه  ِسَنةٌ َوََل نَ ْومٌ  اللَّه  }
هللا؛ آن ذاتی که هیچ معبود برحقی جز او ) 
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ای است که اداره و  وجود ندارد؛ همیشه زنده

تدبیر تمام هستی را در دست دارد و او را 

 .(گیرد و نه خواب هرگز نه چُرت می

کدام : بگو: عنه گفت هللا ر رضیحضرت عم

 تر است؟ قسمت محکم

 :عنه گفت هللا عبدهللا رضی

 [09:النحل]{ ِإنَّ اللَّهَ یَْأم ر  بِالَْعْدِل َواْْلِْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلق ْرَبى}
و بخشش همانا هللا به عدل و احسان و عطا ) 

 (.دهد به خویشان فرمان می

بپرس کدام : عنه گفت هللا حضرت عمر رضی

تر است؟ عبد هللا  قسمت قرآن جامع

 :عنه گفت هللا رضی

 [8-7:الزلزلة]{ َوَمْن یَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا یَ َره   .ثْ َقاَل َذرٍَّة َخی ًْرا یَ َره  فََمْن یَ ْعَمْل مِ }
ای کار نیک کرده  پس هر کس به قدر ذره)

وهر کس به . آن را خواهد دید[ پاداش]باشد 

ای کار بدی مرتکب شده آن را خواهد  رهقدر ذ

 [(.وبه کیفرش خواهد رسید]دید 

بپرس کدام : عنه گفت هللا حضرت عمر رضی

 :تر است؟ او گفت قسمت قرآن خوفناک

لَْیَس بِأََمانِیِّك ْم َوََل أََماِنيِّ أَْهِل اْلكِتَاِب َمْن یَ ْعَمْل س وًءا ی ْجَز بِِه َوََل یَِجْد لَه  ِمْن }
 [171:النساء]{ اللَِّه َولِیًّا َوََل َنِصیرًا د ونِ 
نه به آرزوی شماست و نه به آرزوی اهل )

هر کس کار بدی انجام دهد، کیفرش را . کتاب
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بیند و هیچ یار و یاوری جز پروردگار می

 (.نخواهد یافت

بپرس : عنه گفت هللا باز حضرت عمر رضی

تر  کدام قسمت از قرآن امیدوارکننده

 :است؟ گفت

ق ْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن َأْسَرف وا َعَلى أَنْ ف ِسِهْم ََل تَ ْقَنط وا ِمْن رَْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهَ }
 [21:الزمر]{ یَ ْغِفر  الذُّن وَب َجِمیًعا إِنَّه  ه َو اْلغَف ور  الرَِّحیم  

بر [ با انجام گناه]ای بندگانم که : بگو)

ت هللا ناامید اید، از رحم روی کرده خود زیاده

. آمرزد گمان هللا همة گناهان را می بی. نباشید

 (.راستی او، آمرزندة مهربان است به

از آنها : عنه گفت هللا حضرت عمر رضی

بپرس آیا در میان شما عبدهللا بن مسعود 

 هست؟

 .بله، هست: گفتند

عنه تنها قاری  هللا عبدهللا بن مسعود رضی

نبود،  قرآن و دانشمند و عابد و زاهد

بلکه با تمام این اوصاف فردی با 

قدرت و قاطع و با شهامت و در مواقع 

 .لزوم جدی بود

برای اثبات این امر کافی است 

عنه  هللا که عبدهللا بن مسعود رضی: بدانید
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وسلم اولین  علیه هللا بعد از پیامبر صلی

فردی بود که قرآن را علنی خواند و 

 .آن را به گوش قریش رساند

جمعی از یاران پیامبر  روزی

وسلم در مکه گرد هم آمدند،  علیه هللا صلی

تعدادشان اندک و مسلم است که مستضعف 

تاکنون هرگز : بودند، گفتند

اند کسی قرآن را با صدای بلند  نشنیده

شود  ببینید آیا مردی پیدا می. بخواند

که اکنون قرآن را با صدای بلند 

 ند؟بخواند و آن را به گوش قریش برسا

من آن : عنه گفت هللا عبدهللا بن مسعود رضی

 .رسانم را به گوش قریش می

نه شما این کار را : یاران گفتند

ترسیم قریش شما را اذیت  نکن، چون می

منظور ما شخصی بود که دارای . کنند

قوم و قبیله و طایفه و غیره باشد که 

اگر نسبت به او قصد سوئی کنند، 

نمایند، و وابستگانش از او حمایت 

مسعود  ابن. جلو آنها را بگیرند

مرا بگذارید، خداوند : عنه گفت هللا رضی

شود و از  مانع اذیت و آزار آنها می
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 .کند و دفاع می من حمایت

آنگاه و به هنگام چاشتگاه، موقعی که 

. قریش در اطراف کعبه نشسته بودند

عنه به طرف مسجد رفت و به  هللا عبدهللا رضی

م رسید و در کنار مقام مقام ابراهی

ایستاد و با صدای تمام بلند چنین 

 :خواند

{ َمه  الْبَ یَانَ َعلَّ . َخَلَق اْْلِْنَسانَ . َعلََّم اْلق ْرآنَ . الرَّْحَمن  . بسم اهلل الرحمن الرحیم}
 [4-1:الرحمن]

کران است و به همه به نام هللا که رحمتش بی)

  .ودقرآن را تعلیم فرم خداوند رحمان. رسد می

 .(را آموخت«  بیان»و به او  .انسان را آفرید

همان طور به قراءت ادامه داد و 

قریشیان در آن اندیشیده و به تفکر 

ابن ام : پرداختند و باآلخره گفتند

عبد چه گفت؟ و چه خواند؟ خدا نابودش 

کند؛ قسمتی از کتاب نازل شده بر 

. خواند وسلم را می علیه هللا حضرت محمد صلی

ور شدند، و او را زیر  به او حملهسپس 

با مشت به صورتش . مشت و لگد گرفتند

زدند اما او باز به قرائت ادامه  می

داد، و تا توانست آیات قرآن را  می

خواند، آنگاه در حالی که خون از سر 
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. چکید نزد یارانش برگشت و صورتش می

ما از این وضع : آنها گفتند

 .ترسیدیم می

ان خدا مانند حاال گاه دشمن هیچ: گفت

ارزش  در نظرم خوار و حقیر و بی

اند و اگر بخواهید فردا صبح  نبوده

باز مانند امروز به قراءت قرآن 

نه همین تو را بس : گفتند. پردازم می

چیزی را به گوش آنها فرو . است

 .خواندی که از آن بیزارند

عنه تا زمان  هللا عبدهللا بن مسعود رضی

عنه زنده ماند  هللا ضیخالفت حضرت عثمان ر

و در بستر بیماری، حضرت عثمان 

عنه به عیادتش رفت و از او  هللا رضی

 پرسید؟

 از چه چیزی شکایت و گله داری؟

 .از گناهانم: گفت

 کنی؟ چه چیزی را آرزو می: باز پرسید

 .رحمت پروردگارم را: گفت

خواهی مزد چند سالی  آیا نمی: پرسید

 نی؟ای دریافت ک را که نگرفته

 .نه به آن احتیاج ندارم: گفت



 
160 

 .برای دخترانت: گفت

 ترسی؟ از فقر دخترانم می: گفت

ام هر شب  من به آنها دستور داده

سورة واقعه را بخوانند و از پیامبر 

وسلم شنیدم که  علیه هللا صلی

هرکس هر شب سورة واقعه را »:فرمود می

 .«شود بخواند هرگز دچار فقر نمی

ن روز عبدهللا بن با فرا رسیدن شب آ

عنه به رفیق اعلی پیوست؛  هللا مسعود رضی

و در حالی که نام و ذکر خدا و قرائت 

جان به جان . قرآن ورد زبانش بود

 .آفرین تسلیم کرد
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ی فارس سلمان
عنه هللا رضی

 

اگر ایمان به ثریا باشد کسانی از »

.«آورند این قوم آن را فرود می
1

 

، که به این داستان سرگذشت فردی است

گشت و پویای حق بود و  دنبال حقیقت می

 .کرد خدا را جستجو می

سرگذشت و داستان سلمان فارسی است، 

د و او را خشنود شخدا از او خشنود با

رشتة سخن را به دست خود سلمان . کند

دهیم، که حوادث و جریان  عنه می هللا رضی

. سرگذشت خود را برایمان بازگو کند

تر احساس  قعمی زیرا خود او آن را

تر  تر و صادق ش دقیقا یکرده و بازگوی

 .است

 :گوید او چنین می

نژاد و از اهالی یکی از  جوانی پارسی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
وسلم این فرموده را  علیه هللا رسول هللا صلی -1

شان را بر  در حالی گفتند که دست مبارک

 .عنه گذاشته بودند هللا شانة سلمان رضی
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« جیان»دهات اطراف اصفهان، به نام 

پدرم، رئیس دهکده، از همه . بودم

تر و مقام و موقعیتش از همه  ثروتمند

 .باالتر بود

, از همان بدو تولد برای پدر

لق خدا بودم، و با مرور عزیزترین خ

زمان محبتش به من شدید و شدیدتر 

شد، تا جایی که مرا مانند دختران  می

کرد و در بارة من  در خانه زندانی می

 .بیم و هراس داشت

سعی و تالش « زرتشتی»در آیین مجوسیت 

کردم، تا به درجة سرپرستی آتش مقدم 

رسیدم، و کار روشن نگه داشتن آن به 

بایست در خالل  ه نمیمن محول شد ک

روز حتی یک لحظه هم خاموش  شبانه

 .گردد

پدرم صاحب باغ و زمین و مستغالت 

بزرگی بود، که در آمد سرشاری داشت و 

پدر خود سرپرستی و نظارت آن را به 

آوری  عهده داشت، و درآمدش را جمع

 .کرد می
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روزی برای پدر کاری پیش آمد که 

 :نتوانست به ده برود، به من گفت

بینی چنان پیش آمده است که  پسرم می

توانم به ملک و مستغالت برسم،  نمی

امروز تو به جای من برو و کارها را 

من هم به مقصد باغ و . راه کن روبه

سر راهم . زمین از منزل بیرون آمدم

از کنار یکی از کلیساهای نصرانیان 

عبور کردم، صدای نماز خواندن آنها 

 .نظرم را جلب کرد

ر و بار نصارا یا دیگر ادیان از کا

آگاهی نداشتم؛ چون مرا در خانه 

داد با مردم  زندانی کرده و مجال نمی

وقتی از نزدیک . تماس داشته باشم

آواز آنها را شنیدم؛ بیشتر کنجکاو 

 .کنند شدم، و رفتم ببینم چه کار می

وقتی دقت و تأمل کردم، دیدم 

نمازشان مرا تحت تأثیر قرار داده 

در دل به دین آنها رغبتی  است، و

 :ام و گفتم پیدا کرده

به خدا این دین از دینی که ما 

تا غروب آفتاب آنجا . داریم بهتر است
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را ترک نکردم و به سر زمین و باغ هم 

 .نرفتم

 .آنگاه از آنها پرسیدم

 بنیان و مرکز این دین کجاست؟

 .در سرزمین شام است: گفتند

تم با فرا رسیدن شب به منزل برگش

پدرم آمد و پرسید چه کاری انجام 

پدر جان امروز با : ای؟ گفتم داده

جمعی برخورد کردم که در کلیسا نماز 

خواندند؛ دین و آیین آنها مرا تحت  می

تأثیر قرار داد و تا غروب آفتاب 

پدرم از کارم سخت . همانجا ماندم

آن دین به ! پسرجان: برآشفت و گفت

 .نداردخورد و چیزی در بر  درد نمی

 .دین خود و پدرانت از آن بهتر است

 !نه هرگز: گفتم

به خدا دین آنها از دین ما بهتر 

است، پدرم از این گفتار وحشت کرد و 

ترس او را برداشت که مبادا از دین 

برگردم؛ لذا مرا در منزل زندانی کرد 

 .و زنجیر در پایم نهاد

فرصتی فراهم شد، به جماعت نصاری 
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ر وقت کاروانی عازم پیغام دادم که ه

 .شام شد مرا مطلع کنند

طولی نکشید کاروانی به مقصد شام از 

گذشت، مرا هم باخبر کردند؛  آنجا می

هر طور شد زنجیر را از پایم باز 

نموده و مخفیانه با کاروان حرکت 

در . کردم تا به سرزمین شام رسیدم

ترین مرجع این دین را  آنجا سراغ بزرگ

 .گرفتم

شی است که ریاست کلیسا کشی: گفتند

پیش کشیش رفتم و . را به عهده دارد

من به نصرانیت رغبت پیدا : گفتم

خواهم در اینجا بمانم و  ام، می کرده

و از تو مراسم . به شما خدمت کنم

بسیار : دینی و مذهبی یاد بگیرم، گفت

 .خوب

بدین ترتیب نزد او ماندگار شدم، و 

 .کمر به خدمتش بستم

ت که دریافتم کشیش اما چندی نگذش

انسانی است نادرست و بد؛ پیروان خود 

آوری صدقه و تبرعات و کسب  را به جمع
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کرد، اما  ثواب آن تشویق و ترغیب می

دادند  مالی را که در اختیارش قرار می

تا در راه خدا خرج کند، برای خود 

کرد و چیزی از آن  نگهداری و ذخیره می

، و داد را به فقراء و مستمندان نمی

 .هفت خمره طال برای خود اندوخته بود

به محض اطالع از این امر به شدت از 

اما خوشبختانه، چندی . او متنفر شدم

نگذشت که مرگ دامنش را گرفت و جان 

جماعت . به جان آفرین تسلیم کرد

نصارا برای تجهیز و دفنش جمع شدند، 

 :ولی من به آنها گفتم

شما را . این شخص مردی شریف نبود

کرد صدقه و تبرعات بدهید و  وادار می

آوری کنید، و مدام در ترغیب و  جمع

کوشید؛ اما وقتی مال را  تشویق شما می

دادید آن را برای خود  تحویلش می

کرد، و حتی دیناری را به  ذخیره می

 .داد فقراء و نیازمندان نمی

 دانی؟ تو از کجا می: گفتند

حاضرید شما را به محل : گفتم



 
167 

 راهنمایی کنم؟ ای خزانه

بله و باید همین کار را : گفتند

محل گنج را به آنها نشان دادم . بکنی

و هفت خمرة مملو از طال و نقره را 

ما : با دیدن آن گفتند. بیرون آوردند

نباید چنین موجودی را دفن کنیم، 

اش را به دار آویختند و آن را  جنازه

 .سنگسار کردند

 بعد از چند روز یک نفر جانشین

تعیین کردند، من هم کمر به خدمتش 

نیازتر و پرهیزکارتر  بستم، دیدم بی

شود، و هیچکس به  از او احدی پیدا نمی

اندازة او به فکر و اندیشة آخرت 

تر  نبود و به عبادت شب و روز بر دوام

محبت او بیش از حد در . از او ندیدم

مدتی طوالنی در خدمتش . دلم جا گرفت

که اجل به سراغش  به سر بردم؛ تا این

: در بستر بیماری به او گفتم. آمد

نوشد؛  ای شربت مرگ را می فالنی هر زنده

بعد از خودت وصیت مرا به چه کسی 

کنی و به نظر تو من پیش چه کسی  می
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 بروم؟

 :گفت

یابم  پسر عزیزم من واقعًا کسی را نمی

که در خط ما باشد و با مسلک و رفتار 

و معرفی تو بسازد تا شما را به ا

جز یک نفر به فالن اسم، در . کنم

سرزمین موصل، او کتاب را تحریف 

نکرده و از حق و عدالت عدول نکرده 

 .توانی نزد او بروی است؛ تو می

بعد از مرگ او خود را به موصل 

رساندم و پیش مرد صالح رفتم و 

داستان خود را برایش تعریف کردم و 

 :گفتم

من  فالنی در بستر بیماری مرگ به

توصیه کرد که نزد شما بیایم و از 

: جوارتان کسب فیض کنم، و به من گفت

کشیش . شما به حق و عدالت پایبندید

شما : بعد از شنیدن سخنان من گفت

مدتی . توانی همین جا پیش من بمانی می

با او بودم، دیدم مردی است بسیار 

اما . نیک و تمام صفات حسنه را دارد
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در بستر بیماری مدتی نگذشت که او هم 

البته قبل از مرگش . افتاد و درگذشت

 :به او گفتم

فالنی، فرمان خدا رد و برگشت ندارد و 

مرگ حق است و ظاهرًا اجل شما فرا 

رسیده است و شما از وضع و کار من 

باخبری؛ پس مرا به چه کسی سفارش 

کنی و بعد از تو من کجا و پیش چه  می

 کسی بروم؟

مرام  یچکس را همپسرم باور کن ه: گفت

بینم، جز یک نفر به فالن نام  خود نمی

توانی پیش  تو می. و نشان در نصیبین

 .او بروی

بعد از مراسم تجهیز و تکفین او بار 

سفر به نصیبین را بربستم، و پیش مرد 

مورد نظر رفتم و داستان و ماجرا را 

پس . از اول تا آخر برایش تعریف کردم

 :از شنیدن داستان گفت

 .توانی در اینجا نزد من بمانی می تو

او . مدتی از حضورش کسب فیض کردم

هم، مانند دو رفیق راحلش، واقعًا 
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نظیر؛ اما از بخت  نیکو زاهدی بود بی

من، پس از چندی او هم مرگ را پذیرا 

تو از : در موقع مرگ به او گفتم. شد

کار و وضع من کاماًل باخبری؛ بعد از 

را به چه کسی تو پیش کی بروم، و تو م

 سفارش می دهی و من به کجا بروم؟

 :در جواب گفت

پسرم راستش کسی را موافق خودمان 

بینم، جز فالنکس در عموریه، پس از  نمی

پس از دفن او سفر . من پیش او برو

عموریه را پیش گرفتم، و بعد از 

رسیدن به عموریه نزد مرد مورد نظر 

رفتم و خود را معرفی کردم و داستان 

 .به او گفتم را

 :گفت ،پس از شنیدن قصة من

 .توانی در اینجا پیش من بمانی می

مدت زمانی در آنجا ماندم، این شخص 

نیز مانند یارانش، راه درستی و 

در آن مدت . هدایت را پیش گرفته بود

با زحمت و تالش، چند گاو و تعدادی 

 .گوسفند به دست آوردم
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ولی بعد از چندی او هم به سرنوشت 

انش گرفتار و فرمان خدا را لبیک یار

هنگام مرگ از او . گفت و درگذشت

 :پرسیدم

شما در مورد من آن چه که الزم باشد 

دانید، پس از خودت من پیش کی بروم  می

دهی؟ و چه  و مرا به چه کسی سفارش می

 کار باید بکنم؟

روی  -به خدا سوگند -پسر خوبم : گفت

ند بینم مان این کرة خاکی احدی را نمی

اما . ما در جستجوی حق و عدالت باشد

آید که نزدیک است  می از قرائن چنان بر 

. پیامبری در سرزمین عرب ظهور کند

خواند، پس  مردم را به دین ابراهیم می

کند  مهاجرت می از مدتی از سرزمین خود

رود که دارای نخلستان  و به سرزمینی می

است و در میان دو سنگالخ واقع شده 

های مشخص و آشکار دارد؛ از  انهاست؛ نش

خورد، اما از صدقه  هدیه می: جمله

اش مهر  خورد، و در بین دو شانه نمی

توانی  پس اگر می. نبوت نقش بسته است

 .به آن سرزمین برو

بعد از این سخنان، روح پاکش به سوی 
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پس از او . ملکوت اعلی پرواز کرد

مدتی در عموریه ماندم تا این که 

بازرگانان عرب، از قبیلة کاروانی از 

 :به آنان گفتم. گذشت کلب، از آنجا می

اگر مرا با خود به عربستان ببرید 

این گاو و گوسفندان را به شما 

باشد، شما را با خود : گفتند. دهم می

گاو و گوسفندان را به آنها . بریم می

دادم، و مرا همراه خود بردند؛ تا به 

من در آنجا به . وادی القری رسیدیم

زیرا مرا به یک . غدر و خیانت کردند

. من برده شدمنفر یهودی فروختند، و 

ای نداشتم جز این که کمر خدمت  چاره

مالک خود را ببندم، بعد از مدتی یکی 

قریظه آمد و  هایش از بنی از عموزاده

در . مرا خرید و با خود به یثرب برد

یثرب نخلستانی را به همان وصف دیدم 

. موریه توصیف کرده بودکه دوستم در ع

مدینه را عینًا مطابق توصیفاتی یافتم 

به هر حال در مدینه : که او گفته بود

 .نزد او ماندگار شدم

وسلم در  علیه هللا در آن ایام پیامبر صلی

مکه قوم خود را به دین اسالم دعوت 
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اما از آنجایی که من برده و . کرد می

همیشه مشغول کار بودم ، اخبار او به 

 .خورد گوشم نمی

وسلم  علیه هللا در همان اثناء پیامبر صلی

به یثرب مهاجرت کرد؛ روزی باالی درخت 

نخلی مشغول کار بودم و مالکم زیر 

درخت نشسته بود که یکی از 

 :هایش آمد و گفت عموزاده

ه خداوند، بنی قیل
1

را نابود کند،  

اکنون در قبا به دور مردی گرد  هم

مده و به خیال اند که از مکه آ آمده

 !خودش پیامبر است

به محض شنیدن این سخن بدنم داغ شد 

و مانند انسان تب زده مضطرب و آشفته 

حتی ترسیدم از درخت سقوط کنم و . شدم

به عجله پایین . روی اربابم بیفتم

 : آمدم و به آن مرد گفتم

: لطفًا سخنت را تکرار کن! چه گفتی؟

 بادارم عصبانی شد و سیلی محکمی به

تو را با این : صورتم نواخت و گفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .شود قیله به اوس و خزرج گفته می بنی  -1
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 !کارها چه کار؟

 .برو سرکارت و به کار خود مشغول شو

غروب همان روز مقداری خرما را جمع 

وسلم  علیه هللا کردم و پیش پیامبر صلی

 :رفتم و به خدمتش مشرف شدم و گفتم

اطالع یافتم شما مردی صالح هستی و 

جمعی غریب و نیازمند همراه داری و 

قدار ناچیز خرما صدقه داشتم؛ این م

ترید، و خرما  دیدم شما از هرکس مستحق

 وسلم علیه هللا پیامبر صلی. را تقدیمش کردم

 .بخورید: به یارانش فرمود

خود از خوردن دست نگه داشت و 

 .نخورد

این یکی از : در دل خود گفتم

 .ها نشانه

کارم،  از آنجا برخاستم و رفتم پی

وسلم  علیه هللا صلیبعد از این که پیامبر 

از قبا به مدینه آمد، باز مقداری 

خرما فراهم کردم و به خدمتش رفتم و 

 :گفتم

خوری، این را به  دیدم شما صدقه نمی

 .کنم عنوان هدیه به حضورت تقدیم می
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خودش مشغول خوردن شد و به یارانش 

. بخورید و همه با هم خوردند: فرمود

 .این هم نشانة دوم: دردل خود گفتم

بعد از آن در بقیع غرقد به خدمت 

وسلم رسیدم که یکی  علیه هللا پیامبر صلی

. سپردند از یارانش را به خاک می

وسلم دو چادر به خود  علیه هللا پیامبر صلی

نزدیک شدم و سالم . پیچیده نشسته بود

کردم  اش را نگاه می پنهانی شانه. کردم

گشتم، که  و به دنبال مهر نبوت می

عموریه آن را توصیف کرده  دوستم در

 .بود

اش نگاه  همین که متوجه شد به شانه

کنم هدفم را دریافت؛ لذا عبا را  می

نگاه کردم؛ . اش کنار زد از روی شانه

مهر را دیدم و آن را شناختم؛ به آن 

چسبیدم و مشغول بوسیدنش شدم و از 

فرط شادی گریه را سر دادم و اشک شوق 

بر پیام. از چشمانم جاری شد

 :وسلم فرمود علیه هللا صلی

 !موضوع چیست؟

. سرگذشت خود را برایش بازگفتم



 
176 

وسلم بسیار مسرور شد  علیه هللا پیامبر صلی

و خوشحال بود که یارانش داستان را 

از من بشنوند، و داستان را برای 

آنان تعریف کردم، آنها هم تعجب 

کرده، سخت خوشحال شدند و بیش از 

 .نشان دادند اندازه، شادی و سرور

عنه روزی  هللا درود بر سلمان فارسی رضی

که در همه جا به جستجوی حق برخاست و 

درود بر سلمان فارسی روزی که با حق 

آشنا شد و به آن ایمان آورد و آن را 

 .پذیرفت و اعتقادی محکم پیدا کرد

سالم بر او روزی که درگذشت و روزی 

 .شود که دوباره زنده می
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 (:زندگی صحابه)کمکی های  برنامه

آیات و احادیثی را در مورد  -1

برتری صحابه و دستاوردهای شان 

 .آوری کند جمع

عنهم  هللا لیستی را از اصحاب رضی -2

هایی  همراه با مفاخر و بزرگواری

 .که آفریدند تهیه نماید

مسابقاتی را در مورد اصحابی که  -3

تحقیق در بارة زندگی نامةشان به 

بخشی از اتمام رسیده و یا هم 

اندازی  شان عرضه شده، راه زندگی

 .کند

های ویدیویی و نوارهای صوتی  کست -4

در مورد بعضی از صحابه و 

 .مفاخرشان ببیند و بشنود

دادن به صحابه و  حکم دشنام -5

 .شان را بداند ادبی به ساحت بی

های تمثیلی از مواقف عملی  پارچه -6

 .زندگی صحابه تهیه کند

ودن به نم پیدا مردم را به شباهت -7
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هایشان  صحابه و الگوگرفتن شخصیت

ها و  و نامگذاری کودکان، خانواده

های آنان در حد  ها به نام جاده

 .امکان تشویق نماید

 :وسایل ارزیابی و پیگیری

 هایی برای مناقشه در طرح سئوال -1

رابطه با شخصیت هر صحابه و 

 .وی های گیری موقف

مسابقاتی در ارتباط صحابه و  -2

 .افتخاراتشان

مالحظة میزان همخوانی افراد با  -3

شده از زندگی  تصویرهای عرضه

 .صحابه

ها برای درک میزان  نامه تهیة پرسش -4

تأثیرپذیری و همخوانی افراد با 

های عرضه شده از زندگی  تصویر

 .صحابه

 :اهداف مطالعة شخصی

عنه را  هللا تاریخ انس بن مالک رضی -1

بخواند و با خانواده و احوال وی 

وسلم  علیه هللا اکرم صلی همراه نبی
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 .آشنا شود

عنه  هللا بعضی از احادیثی که انس رضی -2

آنها را روایت نموده تعریف کند 

و هدف و مقصدشان را بیان دارد، 

همچنین دعای پیامبر 

وسلم در حق وی را ذکر  علیه هللا صلی

 .نماید

قسمتی از دوران جوانی سعید بن  -3

عنه و اولین  هللا عامر جمحی رضی

عنه  هللا اتش با خبیب بن عدی رضیمالق

 .را ذکر کند

مسایلی را که سبب شد سعید  -4

عنه به اسالم بگرود بیان  هللا رضی

 .دارد

عنه هنگامی  هللا روش زندگی سعید رضی -5

ای  که در حمص والی بود، و حادثه

که بین او و عمر گذشت وقتی نام 

وی را در لیست فقرا دید توضیح 

 .دهد

ل بن عمرو مسایلی در مورد طفی -6

عنه و موقف وی همراه  هللا دوسی رضی

وسلم و کیفیت  علیه هللا رسول هللا صلی

 .مسلمان شدنش را شرح دهد
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عنه همراه  هللا در مورد جهاد طفیل رضی -7

وسلم و اصحابش  علیه هللا پیامبر صلی

 .توضیح دهد

عنه و  هللا داستان عمیر بن وهب رضی -8

چگونگی تصمیمش بر قتل پیامبر 

وسلم و سر مسلمان شدنش  علیه هللا صلی

 .را بیان دارد

های براء بن مالک  قهرمانی -9

عنه و تعداد کسانی که در  هللا رضی

وقت مبارزه به دست وی کشته شدند 

 .را ذکر کند

دالیل اجابت دعای براء بن   -11

 .عنه را شرح دهد هللا مالک رضی

شده  برخی از احادیث روایت  -11

عنه  هللا توسط ابوایوب انصاری رضی

 .ذکر نماید

ای از جهاد ابوایوب  چکیده  -12

 .عنه را یادآوری کند هللا انصاری رضی

مواقف تربیتی این صحابی   -13

 .گرانقدر را توضیح دهد

محبت شدید وی را نسبت به   -14

وسلم از خالل  علیه هللا پیامبر صلی

 .های مختلف بیان کند صحنه
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مفاخر ابوایوب انصاری را   -15

آوردنش  بیان نموده، داستان اسالم

 .را تعریف کند

های دیگری از  در مورد بخش  -16

قدر عمرو بن  زندگی صحابة عالی

 .عنه را جستجو نماید هللا جموح رضی

مواقف تربیتی و ایمانی   -17

عنه را تعریف  هللا عمرو بن جموح رضی

 .کند

شخصیت عمرو بن جموح   -18

عنه را تحلیل نموده،  هللا رضی

های وی را ذکر  ترین ویژگی مهم

 .دنمای

داستان اسالم آوردن عبد هللا   -19

 .عنه را حکایت کند هللا بن جحش رضی

توضیح دهد که چرا   -21

شونده در آغاز امر وقتی به  دعوت

شد مخالفت  اسالم فراخوانده 

کند، همچنین اسبابی را که  می

گردد  بعدًا سبب اسالم آوردنش می

 .بیان دارد

این واقعیت را توضیح دهد   -21
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یک قوم و یا  که اسالم آوردن بزرگ

شود  پیروی وی از دعوت موجب می

قومش نیز اسالم بیاورند و از 

 .روی نمایند دعوت او پی

وسلم  علیه هللا حکمت رسول هللا صلی  -22

در رابطه با نیکی با دشمنانش را 

بیان دارد، هرچند اجازة قتل 

بعضی را به دلیل جرایم زیادشان 

 .صادر نموده بود

ی را معنی این کالم هللا تعال  -23

 :توضیح دهد

َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنة  َوََل السَّیَِّئة  اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسن  فَِإَذا الَِّذي بَ ی َْنَك }
 [14:فصلت]{ َوبَ یْ َنه  َعَداَوةٌ َكأَنَّه  َوِليٌّ َحِمیمٌ 

با زیباترین  ،نیكي و بدي یكسان نیست)

نتیجه  ؛طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده

آن خواهد شد كه كسي كه میان  ،اراین ك

به ناگاه  تتو و میان او دشمني بوده اس

 (.همچون دوست صمیمي گردد

شوق و عالقة زیاد صحابة   -24

وسلم به جهاد در  علیه هللا رسول هللا صلی

 .راه خدا را بیان دارد

های الگوبودن در زندگی  صحنه  -25
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های بزرگوار را  این انسان

توان  برشمارد و این که چگونه می

آنها را الگوهایی برای جوانان 

 .مسلمان قرار داد

بیان کند که تاریخ بزرگان   -26

اسالم میراث برحقی است که باید 

امت اسالمی بر اساس آن تربیت 

 .شود

رابطة پرعاطفة پیامبر   -27

وسلم با یارانش را بیان  علیه هللا صلی

دارد و توضیح دهد که اصحاب نیز 

میق حضرت را با محبتی ع محبت آن

 .دادند پاسخ می

اسباب ظهور این نسل   -28

العاده که باعث پیروزی اسالم  خارق

آوازه و  و بنای دولتی بلند

 .پهناور گردید را بیان کند

هایی فکر کند  در مورد روش  -29

شود به وسیلة اسالم و  که می

مسلمانان را به عظمت و افتخارات 

 .اولی شان بازگرداند

ها و  با بیان سخنان و مثال  -31
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واهد واضح، توضیح دهد که ش

توان امتی را بدون وجود  نمی

تاریخ و نمونه و عمل صالحی که 

مقامش را باال ببرد از خواب 

 .بیدار کرد و زنده نمود

بین تاریخ مردان قبل از   -31

اسالم و بعد از آن مقایسه کند، 

های بدون دین  تا فرق میان انسان

دار و باعقیده  و اشخاص دین

 .دانسته شود

مورد این سخن حکما  در  -32

عرب قبل از اسالم نه : باندیشد که

تاریخ قابل ذکری داشت و نه در 

شد، اما  جهان از ایشان یادی می

بعد از اسالم برای هر فرد این 

امت یادبودها و تاریخی است؛ و 

عرب صاحب افتخاراتی شد که در 

. تاریخ انسانی سابقه نداشته است

ه به راستی سبب و دلیل آن چه بود

 است؟

در مورد اسباب برادری   -33

ایمانی که باعث شد مسلمانان 

متفق شده و بین سرخ و سفید و 
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سیاه ایشان رابطة محکم ایجاد 

شود فکر کند، و باندیشد که آیا 

قضیة اتفاق مسلمانان در پیروزی 

دین خدا و استقامت آن مؤثر بوده 

 است یا خیر؟

دالیل قوت عمل مسلمانان و   -34

نماید، و توضیح  جهادشان را بیان

دهد که چرا با وجود توکل بر خدا 

جانب بودن، باز هم تالش  و حق به

کردند؛ و آیا اگر سعی و تالش  می

کردند، پیروزی و نصرت  نمی

 شد؟ و چرا؟ شان نمی نصیب

وضعیت مسلمانان امروزی و   -35

شان را بادقت مورد  های شخصیت

بررسی قرار دهد، و فکر کند که 

انان کسی پیدا آیا در میان مسلم

ها و  شود که تاریخ شخصیت می

های گذشتة این امت را زنده  ملت

کند؟ اگر جواب مثبت است، دلیل 

 آن چیست؟ و اگر منفی است، چرا؟

 :مراجع مطالعة شخصی

 .از ابن حجر اْلصابة؛ -1
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