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م ن ا   سم اهّلل ا

  مقدمه

اين نيست كه فقط با ذكر  هدف از بيان سرگذشت و رويدادهاي مهم ياران پيامبر
وبريم و به ر ف بانيدر گرسر چند قصه و حكايت تراژدي و يا حوادث دردناك، لحظاتي 

بلكه به اين خاطر است كه در هر آن و هر لحظه حيات پر ، ياد آن لحظات اشك بريزيم
يي ها و دستورالعمل ها داشتند، درس ميو هر گام مؤثر و عملي كه در راه خدا بر  ها آنبار 

ن را به سر منزل مقصود رسيد و سعادت هر دو جها توان يموجود دارد كه با رعايت آن 
واقعي مكتب نبوت بودند، همه  گان افتيگفت تربيت  توان يمكه  ها آن. كسب كرد

آميخته  ها آنمشهود و زندگي  شان يزندگكامل در و ، بطور واضح ها و شايستگي ها خوبي
بود جواب اين سؤال كه  ،...ور با قناعت، انصاف، عدالت، تقوي، شهامت، جوانمردي، ايثا

كامالً واضح و ، چه بود در وجود ياران پيامبر ها همه خوبي جمع شدن اين يهانگيز
بينيم كه ابر  ميبه طوري كه اگر ما به تاريخ قبل از اسالم عرب رجوع كنيم، . روشن است

العرب را تيره و تار ساخته بود و مردم ةفضاي جزيرر سراس، سياه و ظلماني جهل و ناداني
از فحشا و قتل و غارت گرفته تا . بودند ور هر غوطآن سرزمين در دريايي از ظلم و جو

شد، اما با ظهور  ميزنده به گور كردن اوالدشان، نزد آنان يك امر ساده و عادي تلقي 
ين مربي از زمان پيدايش رت موفقكه بي شك براي عالميان رحمت است و ، رسول گرامي

به  روانشانروح و شوند و تحول بزرگي در  ميمنقلب ، رود يمدنيا تا امروز به شمار 
گرفتند كه از  ميشاگردان مدرسه نبوت بودند و از كسي الهام  ها آنآيد، چرا كه  ميوجود 

  .گرفت ميخدا دستور 
براي اين امر، فرستاده  مكارم اخالق داشتند، براي اين بود كه پيامبر خدا ها آناگر 
  .شده بود

  .»ِانَّما ُبِعثُت ِلأُمتََّم َمکارَِم االَخالقِ«
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و براي اين بود كه متأثر از خلق عظيم رسول ، آنها صاحب خلق عالي بودندر اگ
   :ديفرما يمپيشواي خود بودند كه خداوند در حق او 

+y7 ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪_                                                         ]4: القلم[   
  .»ديده و افعال حميده هستيداراي صفات پسن تو و راستى كه«

، راجع به خلق آن حضرت سؤال لو اين است كه هنگامي كه از حضرت عايشه
  .»قرآن بود پيامبر يو خو خلق« .»کانَ ُخلقُُه القُرآن«: شد، در جواب گفت

گذشت و كرم داشتند و خواستار هدايت مردم بودند، اين را از پيشواي  ها آناگر 
مردم مكه با همه جور و ظلمي كه . رسول گرامي آموخته بودنديعني ، بزرگ اسالمي خود

وياران او كردند، بعد از فتح مكه هنگامي كه پيش روي آن حضرت قرار  در حق پيامبر
: بكنم؟ گفتند يا معاملهاكنون با شما چه : به جاي انتقام به ايشان گفت گرفتند، پيامبر

برويد «.»ِاذَهبُوا فَاَنُتُم الطُّلَقاُء« :فرمود رپيامب .برادر كريم و فرزند برادر كريم هستي
  .»شما آزاد هستيد

مشركين مكه نسبت به او توهين ، كنند را سنگباران مي مشركين طائف، ناجوانمردانه او
شكنند و جبينش را خون آلود  مي رواه ميدارند، در غزوه اُحد دندان مباركش را

 مياللُّهمَّ اهِد قَو«: گويد ، ميكند مياركش را پاك ي مبها گردانند، اما در حالي كه گونه مي
  .»دانند ميقومم را هدايت كن كه ايشان ن! پروردگارا«.»فَِانَُّهم ال َیعلَُمون

ساخت و از فرط گرسنگي بر شكم سنگ  ميبا انواع و اقسام كمبودها  رسول خدا
  . بست تا يارانش در برابر ناماليمات مقاوم بار آيند مي

، عالوه بر ابوعبيده بن جراح بالغ برسيصد نفر بايك »سيف البحر«م در سريه بيني مي
كنند وفقط در روز براي هر نفريك عدد خرما ميسر است و نيز  ميجوراب خرما قناعت 

شديدترين گرماي تابستان قسمت  بالغ بر سي هزار نفر درغزه تبوك در »العسرةجيش «در 
  .پيمايند ميبدون آب و نان  تبوك را –بيشتر مسافت ميان مدينه 
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 دركارهاي جسمي امثال بناي مسجد و حفر خندق در اطراف مدينه، پيامبر
 يهدر غزوه بدر كه براي هر سه نفر يك وسيل. گردد ميدوشادوش يارانش عمالً سهيم 

حضرت علي و مرثدبن ابي مرثد نيز شركت  در وسيله پيامبر، جنگي وجود داشت
از آن وسيله  نهاد حضرت علي و مرثد مبني بر اينكه تنها پيامبردارند و در جواب پيش

نياز از اجر و ثواب  نه من بي تر هستيد و نه شما از من قوي«: نمايد فرمود استفاده
  .»باشم مي

ي قبل از اسالم و بعد از آن در زمينه حاالت مسلمين نظري بيندازيم، ها اگر به دوره
اين دو دوره دارد و حاالت قبل از اسالم آنان را چنين  از بينيم كه قرآن تعبير متفاوتي مي

  :دارد ميبيان 
+(#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) 

÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïμ ÏG≈tƒ#u™ ÷/ä3ª= yè s9 tβρß‰tG öκsE 

  ]103: آل عمران[                     _∪⊃⊂⊆∩
انس و (دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان ) براي همديگر(به ياد آوريد كه بدانگاه كه «

و برادراني شديد، ) مت او براي همدر پرتو نع(پس . پيوند داد) را به هم ها آنالفت برقرار و 
و هر (بوديد ) روزخ(گودالي از آتش  يهبر لب) همچنين شما با بت پرستي و شركي كه داشتيد(

و به ساحل (ولي شما را از آن رهانيد ) آن با فرارسيدن مرگتان بيم فروافتادنتان در آن ميرفت
  .»شايد كه هدايت شويد. سازد ر مي، خداوند اينچنين برايتان آيات خودرا آشكا)ايمان رسانيد

مكتب اسالم، قبل از تشرف به اين  گان افتيازاين آيه كريمه چنين برميĤيد كه تربيت 
ند و به تعبير قرآن برد ميكساني بودند كه با هم درنهايت دشمني و ستيز بسر ، دين حنيف

بود، اما اين  اي از آتش قرار داشتند كه هر لحظه امكان سقوطشان متصور در كنار حفره
دين طوري بر آنان تأثيرگذاشت، كه به صورت كاملترين انسانهاي جامعه درآمدند و دنيا 

  :فرمايد ميچنانچه قرآن كريم در وصف آنان . را به سوي خير و سعادت رهنمون شدند
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+Ó‰£ϑ pt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ÿ…çμ yè tΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤ä3ø9$# â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè©.â‘ #Y‰£∨ß™ 

tβθ äótG ö6 tƒ Wξ ôÒsù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθ àf¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çνu‘ y—$ t↔sù xán= øó tG ó™ $$ sù 3“uθ tFó™ $$ sù 4’ n?tã ⎯Ïμ Ï%θ ß™ 

Ü=Éf÷è ãƒ tí#§‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ ZοtÏ øó ¨Β 

#·ô_r&uρ $ Jϑ‹Ïàtã ∩⊄®∪_                                ]29: الفتح[.  
او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت ا محمد، فرستادة خداست و كساني كه ب«

آنان همواره فضل . بيني ايشان را در حال ركوع و سجده مي. به يكديگر مهربان و دلسوزند
 ايشان براثر سجود در پيشانيهايشان نمايان يهطلبند، نشان جويند و رضاي او مي خداي را مي

اين توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند . است
را نيرو داده و سخت  ها آنخود را بيرون زده، و ) هاي خوشه(هاي  كشتزاري هستند كه جوانه

آورد  هاي خويش راست ايستاده باشد، به گونه اي كه برزگران را به شگفت مي نموده و بر ساقه
تا كافران را به سبب آنان ) كند پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي اين(... 

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و . خشمگين كند
 .»دهد پاداش بزرگي را وعده مي

  :ديفرما يمنيز 
+ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) štΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íοtyf¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θ è= è% 

tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s÷G sù $ Y6ƒÌs% ∩⊇∇∪   zΟÏΡ$ tó tΒ uρ ZοuÏVx. $ pκtΞρ ä‹è{ù'tƒ 3 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒ Ì“ tã 

$ Vϑ‹Å3ym ∩⊇®∪_                              ]19-18: الفتح[  
ان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند، خدا خداوند از مؤمن«
) ازصداقت و ايمان واخالص و وفاداري به اسالم(دانست آنچه را كه در درون دلهايشان  مي

گذشته از نعمت سرمدي (نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و فتح نزديكي را 
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خداوند . واهند آوردتهاي بسياري كه آن را به دست خهمراه با غنيم *.پاداششان كرد) آخرت
  .»پذير و فرزانه اي است كه كارهايش بر اساس حكمت استي شكست ناچيره

در آيات فوق به مقام و برازندگي شخصيت ياران رسول خدا كه در رضاي خداوند كه 
  .دهد، نصيب حال شان شده است ميكمال اطاعت يك بنده را در پيشگاه او نشان 

آيات ديگري در قرآن وجود دارد كه دال برايثار و نهايت محبت و ، به همين نحو
  :ديفرما يمخداوند . باشد مي ها آنكمال انسانيت 

+t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï=ö7s% tβθ ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† ’Îû 

öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £xä© 

⎯Ïμ Å¡øtΡ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$# ∩®∪_                   ]9: الحشر[. 

را آماده كردند و ايمان ) آيين اسالم( يهآناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشان«
كساني را دوست ميدارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده ) در دل خود استوار داشتند(را 

كنند به چيزهايي كه به مهاجران داده  مياند، و در درون خود احساس رغبت ونيازي ن
  .دهند هر چند كه خود سخت نيازمند باشند ميشده است و ايشان را برخود ترجيح 

ايشان قطعاً ، و مصون و محفوظ گردندكساني كه از بخل نفس خود نگهداري 
  .»رستگارند

محبت، ايثار و نوع دوستي را  يهميابيم كه تربيت اسالمي، روحي آيه شريفه فوق در از
دلگرمي از  طوري زنده ساخت كه انصار در اوجِ منتهاي محبت و در دلهاي ياران پيامبر

را نسبت به  ها آنند، و حتي مهاجرين استقبال كردند و آنان را دلسوزانه در آغوش گرفت
  .شمردند ميچيزهايي كه خود به آن نياز داشتند مقدم و برتر 

در دولتهاي كه دم از نوع دوستي و  واقعيت نگذريم درجهان متمدن امروز و اگر از
با مهاجر نه تنها حس مساعدت و . خورد ميحقوق بشر ميزنند، اين خصيصه به چشم ن

ن به چشم ديگري نيز مينگرند، اما اين اسالم است كه دلسوزي ندارند، بلكه به آنا
قبال مظلومين و محرومين دعوت  پيروانش را به اينصورت به محبت و غمخواري در
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داند  ميمسلمانان را مانند يك جسم واحد  كند و مينمايد و آنان را در اين راه ترغيب  مي
باقي اعضاء هم سلب  كه اگر عضوي از اعضاي آن درمند شود، راحت و آسايش را از

  .كند مي
كه  خوانيد و خواهيد ديد ميياران رسول خدا را  اين رساله، زندگاني چند تن از در

حيات  هبه وجود آورد و درنتيج ها آنتربيت اسالمي، چگونه تحول بزرگي را در زندگي 
 اي براي امت اسالمي به هاي مختلف زندگي، چه درسهاي ارزنده اسالمي خود، در زمينه

  .يادگار گذاشتند
  محمد ابراهيم بهيج



 

 

  عامر جمعي سعيد بن

  رضـاي  و خريد دنيا به را آخرت كه بود مردي عامر بن سعيد«
  ]مؤرخين[ .»داد ترجيح دنيا لذايذ همه بر را رسول و خدا 
  

 هزاران از يكي داشت، قرار جواني عنفوان در هنوز كه جمعي عامر فرزند سعيد

 عدي، فرزند خبيب محاكمه ميدان در قريش مشرك ردمدارانس دعوت به كه بود تني

 يهمنطق در بود، گرديده شان دست اسير كه اسالم پيامبر گرانقدر اصحاب از يكي
  .بود يافته حضور )مكه درنزديكي( تـنعيم
 جواني خدادادي نيروي از و گذاشتمي سر پشت را خود جواني ايام كه او

 رديف در و كند جلوه صفوف جلو در موانع، همه دوجو با توانست بود، برخوردار

 منطقه سران ديگر و اميه فرزند صفوان و حرب فرزند سفيان ابي امثال قريش، بزرگان

 جوانان، و اطفال زنان، توسط كه را خبيب محاكمه هولناك صحنه بتواند تا گيرد قرار

 مشاهده نزديك از د،ش مي داده سوق اعدام ميدان سمت به فراواني يههلهل و شور با

 محمد از را بدر جنگ شدگان كشته انتقام باشند توانسته وسيله اين به و نمايد

  .بگيرند
 او .نمايد مشاهده دقيقتر را صحنه تا برخاست بلندش قامت وجود با سعيد

 ميان از را خبيب نداي داشت، نظر زير دار چوبه سمت به را خبيب حركت درحاليكه

 كه شنيد مي بود بلند اطفال و زنان از هوا و حال آن در كه ييغوغا و شور همه آن

 يگانه خداي پيشگاه به نماز ركعت دو تا سازيد رهايم اي لحظه ميتوانيد گرا« :ميگفت

  .»نمايم ادا
 خشم آتش چيز هچ كه بود انديشه اين در بود، شهادت شيفته و عاشق كه او

 اعدامش :زدند فرياد هم با همه پاسخ اين شنيدن با آنان ميسازد، ترور شعله را مشركين

  .كنيد اعدامش كنيد،
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 خبيب حركات در كه دقتي با بود، رنج در سخت صحنه اين مشاهده از كه سعيد

 خداي با را نيازش و راز و دوخته آسمان بر چشم دار چوبه باالي از كه ديد داشت،

  :كند مي زمزمه چنين خود
  .»أََحداً ِمنُهم ُتغاِدر الَو َبَدداً ُهمُتلاقَو اَعَدًد هِمِصأْح اَلّلُهمَّ«
 نفراز يك حتي و ساز هالكشان تنها تنها كن، حساب را فردشان فرد !پروردگارا«

  .»مگذار باقي زنده را ها آن
 و پيوندد مي لقاءاهللا به گلرنگ پيكر با كه است خبيب عمر لحظات آخرين اين
 مرور و گشتند باز مكه به معمول، سبح بر مشركين .ميكند تسليم آفرين جان به جان

 يهورط به آنرا و زدود ها آن اذهان را خبيب اعدام جريان ديگر حوادث، بروز و ايام
 بود، گرفته قرار روز آن هحادث تأثير تحت سخت كه جوان سعيد اما انداخت، فراموشي

 در را دلخراش صحنه آن و نبود فارغ خبيب اعدام انگيز غم خاطره از ايهلحظ

  .ديد مي بيداري و خواب
 آرامش با دار چوبه پاي در چشمانش، پيش در خبيب كه بود، نكرده فراموش هنوز

 و نابودي كه او صداي يهزمزم .كرد ادا خداوند پيشگاه در را نماز ركعت دو كامل
 اين تصور .پيچد مي گوشش در هنوز طلبد، مي خود خداي از را مشركين هالكت

 هدف مبادا كه ميلرزيد رخودب آن شدت از او و ميداد تكان را يدسع هرلحظه جريان،

  .!آيد فرود سرش بر آسمان از غظيمي صخره يا و گيرد قرار اي صاعقه
 بهترين عنوان به توانست خود، شهامت و اخالص گذاشتن نمايش به با خبيب

 :كه كند نقش او ذهن يهصفح بر و بياموزد او به نميدانست، سعيد كه را آنچه معلم،
 بايد نفس آخرين تا عقيده، تبليغ راه در و نيست جهاد و عقيده جز واقعي، زندگي

 حيرت كارهاي توان يم راسخ، ايمان با كه نمود اثبات عمالً ترتيب بدين .كرد استقامت

   .آموخت انسانها به را آسا معجزه و انگيز
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 اصحاب كه مردي :هك بود اين نمود واقعه اين جريان از سعيد كه ديگري برداشت

 باقي ترديد و شك براي جايي نبوتش در ورزند، مي عشق او به صورت اين به او،

  .ماند نمي
 محبت و عشق خداوند لطف با و ميرسد فرا سعيد سعادت روزهاي كه اينجاست در

 مردم، از جمعي بين در صفا، و صدق از ماالمال قلب با و ميزند جوانه دلش در اسالم

 وپرداخته ساخته خدايان و بتان از و دارد مي اعالن اسالم به را خود تگيدلبس و ايمان

  .نمايد مي انزجار و تنفر ابراز قريش،
 پيش در را مدينه به هجرت راه ناگزير .نيست سعيد براي امني جاي مكه ديگر

 خيبر غزوه در سعيد .شود مي نايل اكرم پيامبر مالزمت و صحبت شرف به و گيرد مي

 كه فراق حساس لحظات در و نمايد مي همراهي را خدا رسول بعدي، زواتغ وساير

 خشنودي و رضايت حالت در عامر بن سعيد با پيوندد، مي اعلي رفيق به گرامي پيامبر

  .كند مي وداع
 ابوبكر( پيامبر خلفاي دست در قاطعي شمشير مانند اسالم پيامبر وفات از بعد سعيد

 بهترين او، تقواي و زهد با آميخته سراسر زندگي .شود مي محسوب )بعمر و

 پروردگارش رضاي و خريده دنيا به را آخرت كه دهد مي نشان را كاملي مؤمن يهنمون

 و صداقت از كامالً اسالم، بزرگوار پيامبر خلفاي .دهد مي ترجيح دنيا لذايذ همه بر را
 سخنان و نصايح به و بودند شناخته را او منزلت و مقام داشتند، آگاهي سعيد راستي

  .دادند مي گوش ارزشمندش
 نمودن بازگو جهت روزي ،الخطاب عمربن به خالفت امور تفويض درآغاز

 تو به ام توصيه !عمر اي :كرد خطاب چنين او به و شد خليفه منزل وارد خود، نصايح

 از مردم، برابر در خدا حق نمودن پايمال و مردم به مردم حق رساندن در كه است اين

 آنست سخن بهترين زيرا مكن، عمل ات گفته خالف و مترس مردم از ولي سيبتر خدا

  .گردد ديقتص عمل در كه
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 از اعم است گردانيده آنان امر ولي تورا خدا كه كن توجه كساني امور به !عمر اي

 ميداري دوست خويش عيال و نفس براي كه را آنچه نيز آنان براي رعيت، و اقربا

 و بد نيز آنان براي ميداري، بد خويش عيال و نفس براي راكه چهآن و بدار، دوست
 هراسي مالمتگران مالمت از خدا راه در و كن تشويق حق به را مردم همه .بدار ناپسند

  .باش نداشته
 رعايت را امور اين ميتواند كسي چه !سعيد اي :فرمود سخنانش به درپاسخ عمر

  .كند؟
 اين امور ولي را او خداوند كه تو مانند مردي ار امور اين رعايت قدرت :گفت سعيد

  .دارد نيست، حايل ديگري كس خداوند، و او بين در و گردانيده امت
 اسالمي امت براي دلسوزي اشخاص چنين جستجوي در همواره كه مسلمين خليفه

 امارت و نمود را خالفت امور در همكاري تقاضاي او از سعيد سخنان خاتمه در بود،

 بود، عالقه بي سخت امور اين به نسبت كه سعيد .كرد پيشنهاد وي به را )حمص( اهل

   :گفت درنگ بدون و خورد تكاني
 مگردان دنيايي امور و دنيا به مايل مرا دهم، مي سوگند خداوند به را تو !عمر اي - 

 .نگردد آخرتم تباهي باعث تا

 سنگين بار !شويد هالك -  :گفت تندي لحن با و برآشفت پاسخ اين شنيدن با خليفه

 از نوعي به شما از يك هر آنگاه نهاديد، دوشم بر را مسلمانان امور به وارسي و خالفت

 تو به وظيفه اين !خداسوگند به گيرد؟ مي كناره من از و كند مي خالي شانه كارها قبول

   .شد خواهد واگذار
 به شد مجبور نديد، خود در ديگري ايهچار خليفه، امر پذيرفتن جز كه سعيد

 ريام عنوان به سعيد انتصاب با .شود دار عهده را مسؤوليت و بدهد تن خليفه خواست
 آن قبول از سعيد اما نمايد، تعيين برايش را مزايايي و حقوق تا كرد عزم خليفه ص،مح
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 بيت از چيزي اگر .ندارم نيازي حقوق گرفتن به من !مؤمنان امير اي« :گفت و كرد ابا

  .»بود خواهد من حاجت از زايد شود، داده اختصاص من به مسلمين المال
 خود كار و شود مي حمص وارد خود يهوظيف انجام جهت سعيد كه گذرد نمي ديري

 جهت حمص، سرشناس و معتمد مسلمانان از تعدادي ميگذرد مدتي .نمايد مي آغاز را

 با كه القاتيم ضمن در خليفه .آيند مي خليفه نزد خود، نيازهاي بعضي گذاشتن درميان

 تا گردد، مي ها آن منطقه تنگدستان و فقراء اسامي ليست خواستار ميدهد، انجام ايشان

 در مؤمنان امير .ميشود خليفه تقديم و ترتيب فوراً ليست .سازد برآورده را ها آن حاجت

 شده رديف منطقه فقراي يهزمر در كه افتد مي عامر سعيدبن نام به چشمش نظر، يك

  .!پرسد مي تعجب با هخليف .است
 .كيست؟ عامر سعيدبن - 

 .ما امير - 

 .فقراست؟ جمله از شما، امير آيا - 

 .خورد نمي چشم به آتش او خانه در اما گذرد، مي روزها خدا به سوگند !آري - 

 ريشش تا گريد مي آنقدر شده، سرازير چشمانش از اشك جمله اين شنيدن با خليفه

 :دهد مي دستور داده قرار اي كيسه در را ينارد هزار مبلغ سپس .ميشود تر چشمش آب با
 خود حاجت بدان تا بدهيد او به من جانب از را مبلغ اين و برسانيد سعيد به مرا سالم

  .نمايد برآورده را
 فرستاده سعيد براي كه پولي مبلغ با را خليفه وپيام بازگشتند حمص به نمايندگان

 و گشت دگرگون حالتش افتاد، پول سهكي به چشمش كه سعيد .بردند او نزد بود، شده
  :كريمه آيه بالدرنگ

+$ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïμø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘ ∩⊇∈∉∪_                   ]۱۵۶ :البقرة[.  

  .»گرديم ما از آن خداييم وبه سوي او باز مي«
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 كه طوري به .نمود تالوت شود، مي تكرار مصيبتها وقوع وقت در معموالً كه را

  .است افتاده اتفاق عظيمي بس واقعه يا و شده نازل وبرا مصيبتي گويي
  :گفت و شد جويا چنين قضيه از عجالتاً آيه، اين تالوت شنيدن با همسرش

 !است؟ نموده وفات اميرالمؤمنين آيا افتاده، اتفاقي چه !سعيد - 

 .است افتاده بزرگتر اتفاق - 

 !اند؟ گشته مواجه مصيبتي يا شكست به ماسال لشكريان آيا - 

 .است داده رخ هم ازين بزرگتر ياتفاق - 

 !بود؟ خواهد اين از بزرگتر اتفاقي چه - 

 ايجاد فتنه ام خانه در و دساز خراب را آخرتم تا است شده وارد دنيا و پول برمن - 

 .نمايد

  .بده نجات آن شرّ از را خود :گفت نداشت، آگاهي امر واقعيت از كه همسرش
 !كني؟ مي ياري راه اين در را من آيا - 

 .!!نه هك چرا - 

 و فقراء بين در و داده جا مختلف هاي كيسه در را پول همسرش ياري با سعيد
 ديار ازمع خليفه كه گذرد نمي جريان اين از زيادي وقتي .نمود توزيع منطقه تنگدستان

 را حمص زمان آن در .شود جويا نزديك از آنجا مسلمانان احوال از تا گردد مي شام

 امراي از كوفه، اهل مانند حمص اهل چون .ناميدند مي )تاس كوفه تصغير كه( كُويفه

  .بود گرديده مسمي نام اين به كردند، مي شكايت خيلي خود
 طرز و احوال از آن، مردم با مختصري مالقات از بعد و ميشود حمص وارد خليفه

 بالدرنگ داشتند، اي العاده فوق شكايت عادت كه حمص هلا .شد جويا اميرشان كار

 از بزرگتر كدام هر كه كردند تقديم خليفه به را سعيد دست از شكايت ادهم چهار

  .بود ديگري
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 جهت محفلي :نمايد مي روايت چنين را واقعه بعدي جريان الخطاب عمربن

 به حضور محفل آن در حمص اهل با سعيد و شد برگزار وجواب سؤال و امور وارسي

 به كه بودم مطمئين داشتم سعيد به كه كاملي اعتماد به نسبت من اما رساندند، هم

  .گشت نخواهد سلب وي از نظرم حسن و اعتماد اين بزرگ خداي خواست
  :گفتم داده قرار حمص اهل را سخنم طرف ابتدا

 داريد؟ شكاياتي چه اميرتان از ماش - 

  .شود نمي حاضر اش وظيفه و كارسر بر نگذرد روز اول از قسمتي تا :حمص اهل
  .بدهيد جواب لطفاً ايد، گرفته قرار سؤال رفط شما !سعيد :خليفه
 طور به موضوع اين نداشتم دوست !سوگند خدا به« :كوتاه مكث يك از بعد سعيد

 خاطر به كه بگويم بايد نيست، آن گفتن جز اي چاره كه اكنون اما شود، مطرح ميعمو

 آماده ظارانت به وقتم، از لحظاتي و كنم مي خمير صبحها خانه، در خدمتكاري نداشتن

 رهسپار و سازم مي وضو بعداً آن، پختن براي وقت صرف با اينكه تا گذرد، مي آن شدن

  .»گردم مي كار سر
  .داريد؟ اميرتان از شكايتي چه ديگر :خليفه
 حضور به را كسي و باشد نمي ما مشكالت پاسخگوي شب در ما امير :حمص اهل

  .پذيرد نمي
  .!سعيد داريد، شكايت اين به پاسخي چه شما خليفه؟
 جز اي چاره كه اكنون اما بينم، نمي خوب هم را واقعيت اين اعالن گرچه :سعيد

 پرودگار طاعت به را شب و مردم خدمت در را روز من بگويم بايد ندارم، گفتن

  .ام داده اختصاص
  .!بگوييد داريد، هم ديگري شكايت اگر !حمص اهل :خليفه
 بيرون اش خانه از زده سرباز وظيفه انجام زا زرو يك ماه هر در ما امير :حمص اهل

  .آيد نمي
  داريد؟ جوابي چه شما !سعيد :خيلفه
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 اين از غير نه و دارم خانه در خادمي نه من !دادم تذكر قبالً كه همانطوري :سعيد

 و شستن با يكروز ماه هر در پس .ديگري لباس كنيد، مي مشاهده تنم در كه لباسي
 حاضر مردم خدمت در روز آخر در و گذرد مي روز آن از قسمتي آن، شدن خشك

  .شوم مي
  .داريد؟ هم ديگري شكايت آيا :خليفه
 از مردم حضور در و شود مي مسلط او بر بيهوشي حالت مواقع بعضي :حمص اهل

  .رود مي هوش
  .!سعيد دارد عاملي چه تو بيهوشي اين :خليفه
 توسط كه عدي، فرزند خبيب اعدام ميدان در بودم، مشرك كه زماني در من :سعيد

 ياد كه نمودم مشاهده را حالتي روز آن در .داشتم حضور گرفت صورت قريش مشركين

 زنده را او كه ديدم طوري را صحنه من .كشاند مي رنج اين به مرا همواره آن آوري

 كه حالتي چنين در .ساختند جدا هم از قطعه قطعه را بدنش اعضاي و دكردن مثــله

 تو جاي به محمد تا هستي راضي آيا :پرسيدند وي از بود، پوشانده را بدنش تمام خون

  .يابي؟ نجات حالت ازين تو و باشد
 راضي خدا به سوگند !خير :داد پاسخ بود جاري پيكرش از خون حاليكه در خبيب

 فرو محمد پاي به خاري كه درحالي برگردم، عيالم و اهل نزد كامل سالمتي با نيستم

  .كند اذيت رااو و رود
 نجات به من چگونه كه آورم، مي ياد به را هولناك صحنه آن وقت هر !خدا به قسم

 نخواهد مرا خداوند كه انديشم مي چنين خود با نكردم، ياري را او و نشتافتم خبيب

  .گردد مي مستولي من بر بيهوشي حالت تصوري چنين با و بخشيد
 :گفت داشت سعيد به نسبت قبل از كه نيكي نظر با گفتگو پايان در خليفه
 سلب من از سعيد، حق در را من نيك نظر و اعتماد كه سپاسگزارم تورا !پروردگارا

  .نكردي
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 با سعيد، همسر .فرستاد برايش داده قرار اي كيسه در را دينار هزار مبلغ آن از بعد

 از و اند شده پولي صاحب سعيد كار بركت از كه گفت شكر را خدا مبلغ اين مشاهده

 به كه سعيد ولي نمايد، استفاده نيازمنديهايشان رفع در مبلغ اين از تا خواست سعيد

 آيا« :پرسيد همسرش از نبود، مسلمين المال بيت پول از استفاده به حاضر وجه هيچ

  .»برسانيم؟ مصرف به تو پيشنهادي راه از بهتري راه در را پول اين نيست مناسب
 .راهي؟ چه - 

 كامل نياز او به ما و است رسيده ما به او طرف از كه دهم مي را پول اين كسي به - 

 .داريم

 .كسي؟ چه - 

 .دهيم مي الحسنه قرض خدا به - 

 .داد خواهد نيك پاداش تو به آن برابر در خداوند .است نيكويي بس كار - 

 به گذاشته جداگانه هاي كيسه در را مبلغ آن همسرش اتفاق به سعيد صورت اين به

 فالن بيوه به را اين و فالن ايتام به را مبلغ اين :دهد مي دستور چنين فرزندانش از يكي

  .بدهيد خانواده فالن معلولين به را اين و خانواده فالن مساكين به را اين و
 آموزندگي اوجِ در همه عامر سعيدبن تقواي و اخالص سراسر سرگذشت گرچه

  :كنيم مي اشاره مختصر آن جالب يهنكت چند به فقط اينجا، در اما است،
 وتوصيه خيرخواهي دين«)1(»النَّصيَحةُ اَلّديُن« اسالم پيامبر فرموده اساس بر او .1

  .»تاس
 رساندن و عدالت تقوي، به را الخطاب عمربن مسلمين خليفه تا ميداند خود وظيفه

 .رساند انجام به مهم امر اين در را خود مسؤوليت و نمايد توصيه ها آن به مردم حق
 حال به واي اما پذيرد، مي و شنود مي را نصايحش جان گوش به هم مسلمانان فهخلي

                                           
  .امام نووي نيز آن را در اربعين خود آورده است. اين حديث از طريق متعددي روايت شده است -1
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 ديگــران نصايح رفتنپذي و شنيدن از را خود قدرت، مسند در گرفتن قرار با كه آناني

  .دانند مي نياز بي
 و مقام نوع هر قبول از و نداشت دنيا برق و زرق به دلبستگي و عالقه سعيد .2

 در تن آن قبول به الجرم مسلمين امر ولي تقاضاي صورت در اما ،زد مي سرباز منصبي

  .داد
 مسلمين المال بيت از حقوق اخذ ولي گيرد، مي قرار حمص امارت درمقام سعيد .3

 داند، مي نياز بي معاش اخذ از اش اقتصادي مشكالت همه با را خود او .پذيرد نمي را

 دست يك از بيش و شود مي يفرد منطقه فقراي اسامي ليست در اسمش روزي اما

 خود شخصي سرماية را مسلمين المال بيت كه آناني حال به افسوس ندارد، لباس

  .كنند مي قلمداد
  :خداوند فرموده از پيروي به سعيد .4
+šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz _             ]9 :الحشر[   
  .»دهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند ح ميوايشان را بر خود ترجي«

رسيد ديگران  تنگدستي دامنگيرش شده بود، هرگاه چيزي به دستش مي و با آنكه فقر
  .نمود داد و آن را بين فقراء و معلولين تقسيم مي را برخود ترجيح مي

  !.اجر و پاداش نيك عنايت فرمايد يخداوند به سعيد بن عامر جمع



 

 

  ع،رجي يهواقع
  و همراهانش داستان اسارت خبيب

  به خـــــــدا قسم هيچ عهد و پيمان را از
  ]2: حيات الصحابه[. پذيرم مشركين نمي

  
نزد پيامبر ) قاره(و ) عضل(د گروهي از قبيله درسال سوم هجرت، بعد از جنگ اُح
زيادي  هاي ما افراد در قبيله! اي رسول خدا: اسالم آمدند و با تظاهر به اسالم گفتند

عده اي از اصحاب خود را جهت . اين مسأله ايجاب ميكند. اند هستند كه به اسالم گرويده
  .تعليم دين و قرائت قرآن با ما بفرستيد تا در امور دين ما را رهنمون باشند

دانستند تصميم گرفتند  كه اين موضوع را قدمي در راه انتشار اسالم مي پيامبر اكرم
ي خود به نامهاي مرثدبن ابي مرثد، خالدبن بكير، عاصم بن ثابت، گروهي از ياران گرام

خبيب بن عدي، زيد بن دثـنه، و عبداهللا بن طارق را تحت امارت مرثد بن مرثد، همراه 
كه بين عسفان و مكه ) رجيع(مسافران بعد از طي مسافتي چند، به منطقه . بفرستد ها آن

  .واقع شده است رسيدند
مشركين براساس غدر و خيانت طرح ريزي شده بود، با رسيدن  اين نقشه كه از طرف

ها، قبيله هذيل را كه در اين منطقه  ها و قاره اي رجيع، عضلي يهبه منطق اصحاب پيامبر
هذيليها بالدرنگ با شمشيرهاي خود اطراف مرثد و . سكونت داشتند به كمك طلبيدند

تا بدون جنگ خود را تسليم نمايند و  همراهان او را احاطه كردند و از ايشان خواستـند
تنها بدست آوردن چيزي از اهل مكه  ها آنهدف . را به قتل نرسانند ها آنتعهد كردند كه 

  .است
! سوگند به خدا :اين ميان مرثد، عاصم و خالد شمشيرهاي خود را كشيده گفتند در
رسه تن دست به ه. پذيريم جنگيم تا كشته شويم، اما عهد وميثاق اهل شرك را نمي مي

بعد از شهادت عاصم، هذيليها خواستند . قبضه شمشير برده و تا موقع شهادت جنگيدند
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كه نذر كرده بود  -سر عاصم را از تنش جدا كنند و آن را به سالفته دختر سعد بن شهيد
بفروشند،  - بخاطر كشته شدن دو فرزندش درجنگ اُحد، با كاسه سر عاصم شراب بنوشد

ها  به اين صورت كه زنبور .خداوند، امر خارق العاده اي به وقوع پيوستاما به اراده 
هذيليها كه به . اطراف پيكر مطهر عاصم را احاطه كرده و مانع جدا نمودن سر او شدند

تاريكي شب زنبورها  در. اكنون بگذاريد تا شب فرابرسد: اين مانع برخوردن، گفتند
ز فرارسيدن شب، به امر خداوند پيكر پاك عاصم را رها خواهند كرد، اما قبل ا اطراف او

 .توسط سيالب از چشم دشمنان غايب شده گشته و مدفون گرديد

را لمس كند و نه او  در زندگي خود، با خدا پيمان بسته بود كه نه مشركي او عاصم
كيفيت پاسداري زنبوران از پيكر  با شنيدن خبر شهادت و عمر. مشركي را لمس نمايد

زندگي نذر كرده بود  عاصم در. كند مؤمنش را حفظ مي يهخداوند بند: م گفتپاك عاص
خداوند همچنان كه در قيد . را لمس كند و نه او مشركي را لمس نمايد كه نه مشركي او

  .را مصئون نگه داشت حياتش او را از لوث مشركين در امان داشت، بعد از مرگ هم او
ي و عبداهللا فرزند طارق خود را بدون جنگ اما زيد فرزند دثنه، خبيب فرزند عد

هذيليها كه اين عمل را روي . تسليم هذيليها نمودند، به اميد آنكه شايد زنده نجات يابند
اهدافي انجام داده بودند، هر سه تن را به سمت مكه بردند تا با اسراي خود كه نزد 

ارق دستش را از ريسمان كشيد در منطقه ظهران، عبداهللا بن ط. ها بود، مبادله نمايند قريشي
و دست به قبضه شمشير برد، اما هذيليها به او امان نداده و او را سنگباران نموده و به 

دوتن ديگر را به مكه بردند و با دو اسير هذيلي كه نزد قريش بود . شهادت رساندند
صفوان به طوري كه خبيب به حجيرابن ابي اهاب و زيدبن دثنه به دست . مبادله نمودند

را به انتقام پدرانشان كه در جنگ بدر كشته شده بودند، به قتل  ها آنفرزند اميه افتاد تا 
  .برسانند
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در جمعي كه از مشركين در آنجا . برد) تـنعيم(صفوان بالدرنگ زيد را جهت اعدام به 
ظات حساس، به ابوسفيان دراين لح. گردآمده بودند، ابوسفيان حرب نيز به چشم ميخورد

  :د رو نمود و گفتزي
تو را به خداوند سوگند ميدهم آيا راضي هستي به اين كه محمد اكنون در جاي تو  -

 .بودي؟ قرار داشت تا گردنش را ميزديم، و تو نزد اهل و عيالت مي

راضي نخواهم بود در جايي كه محمد اكنون ! سوگند به خدا« :زيد در پاسخ گفت
  .»نزد اهل عيالم برگردم نشسته است خاري به پايش فرو رود و من

البته بعيد نيست . اند را به خبيب فرزند عدي نسبت داده بعضي از مؤرخين اين گفته
  .اين جواب را گفته باشند ها آنسؤال شده باشد و  ها آنكه از هردوي 

در روي زمين كسي پيدا نخواهد شد كه يارانش : گويد سفيان با شنيدن اين پاسخ ميابو
  .دارند، دوست داشته باشند اصحاب محمد، محمد را دوست مي اورا به قدري كه

خبيب : اهاب كه بعداً اسالم آورد، چنين روايت است كه كنيز حجيربن ابي) ماوية(از 
سر  يهرا در حالتي ديدم كه خوشه انگوري به انداز روزي او. در خانه من محبوس بود

مكه به طور قطعي انگور وجود  در حالي كه در. خورد انسان در دست داشت و از آن مي
  .نداشت

من . او از من تيغي جهت اصالح موي بدنش خواست. هنگام اعدام خبيب فرا رسيد
با وارد شدن پسرم نزد خبيب، تازه ! قسم به خدا. تيغ را به پسرم دادم و براي او فرستادم

  .متوجه شدم كه مرتكب چه اشتباهي شدم
با آن تيغ به قتل برساند و به اين صورت اعدام  با خودم گفتم، شايد خبيب پسربچه را

من در اين انديشه بودم كه خبيب از بچه . او در برابر قتل پسرم حالت قصاص داشته باشد
را با اين تيغ نزد من فرستاد، نترسيد كه از او انتقام بگيرم و  آيا مادرت كه تو: سؤال نمود

  .تو را به وسيله اين تيغ بكشم؟
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او اولين كسي بود كه قبل از اعدام دو ركعت . دام خبيب فرا رسيدلحظات حساس اع
در آخرين دقايق عمر خود با . نماز خواند و اين سنت حسنه را از خود به يادگار گذاشت

پس آنچه كه . ما رسالت رسول تورا تبليغ كرديم! پروردگارا: خدايش چنين راز و نياز كرد
فرد فرد اين دشمنان را حساب كن، ! پروردگارا. شود، به او برسان نسبت به ما انجام مي

  .را زنده مگذار ها آنرا هالك ساز و هيچ فردي از  ها آنتك تك 
خبيب فرزند عدي، من با پدرم ابو سفيان در آنجا  يهدر روز محاكم: معاويه ميگويد

ر اي او در من اثانداخت تا دع در هنگام دعاي خبيب، پدرم مرا به پهلو مي. حاضر بودم
را پهلو اندازد، دعا بر  وقتي كه عليه كسي دعا شود و آن شخص خود: اند نكند؛ زيرا گفته

  .او اثر نخواهد كرد
با وصول خبر شهادت مرثد وهمراهانش به مدينه، گروهي : گفته است بابن عباس

افسوس به حال اينهايي كه دور از خانه شان و قبل از آنكه به نفع : از منافقين گفتند
  .شان كاري را انجام دهند هالك شدندصاحب

  :خداوند در اين رابطه فرمود
+z⎯ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6 Éf÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ’ Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ’Îû ⎯Ïμ Î6 ù= s% uθ èδuρ ‘$ s!r& 

ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒÎ)uρ 4’̄< uθ s? 4©të y™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î= ôγ ãƒ uρ ŷ öysø9$# Ÿ≅ ó¡̈Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† 

yŠ$ |¡xø9$# ∩⊄⊃∈∪   #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È,̈?$# ©!$# çμ ø?x‹s{r& äο¨“ Ïè ø9$# ÉΟøO M}$$ Î/ 4 …çμ ç7ó¡yssù æΛ©⎝ yγ y_ 4 }§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$ yγ Ïϑø9$# ∩⊄⊃∉∪   

š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ “Ìô±o„ çμ |¡øtΡ u™!$ tó ÏGö/$# ÉV$ |Ê ósΔ «!$# 3 ª!$#uρ 8∃ρ â™u‘ ÏŠ$ t6Ïè ø9$$ Î/ ∩⊄⊃∠∪_    

  ]۲۰۷-۲۰۴: البقرة[                   
زندگي دنيا، تو ) بارة امور و اسباب معاش(شود كه سخن او در يافته ميدرميان مردم كسي «

و خدا را ) شود اعجاب تو مي يهو فصاحت و حالوت كالم او، ماي( اندازد  را به شگفت مي
يزي است كه گويد، موافق با چ كند كه آنچه مي وادعا مي(گيرد  برآنچه در دل خود دارد گواه مي

و حال آنكه اوسر سخت ترين دشمنان ) دارد، و گفتار و كردارش يك است در درون پنهان مي
، در زمين به )ويا به رياست و حكومتي ميرسد(رود  و هنگامي كه پشت ميكند و مي *است 
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و  (را نابود كند ) انسانها و حيوانات(افتد تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل  تالش مي
، و خداوند فساد و تباهي را )با فساد و تباهي خود، اقوات و اموال و ارواح را از ميان ببرد

و اقوال و افعال را مطابق هم (و هنگامي كه به دو گفته شود از خدا بترس  *دارد  دوست نمي
و گناه ا) غرور(اورا فرا ميگيرد و ) و نخوت، سراپاي(، عظمت )كن، و به جاي افساد اصالح كن

  .»پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است. را به بزهكاري وادار ميكند
  

اصيل مكتب  گان افتيبيان سرگذشت و زندگي اصحاب پيامبر بزرگ اسالم كه تربيت 
باشند، نه تنها شيرين و دل انگيز، بلكه لحظه  اسالم و نمود عيني و واقعي خط نبوت مي

بنا به  ها آن. با صداقت و اخالص و شهامت و تقويآن درسهاي است آميخته  يهلحظ
  :فرموده خداوند

+ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îοuθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅzFψ$# tx.sŒuρ ©!$# 

#ZÏVx. ∩⊄⊇∪_                      ]21: األحزاب[.  
پيغمبر خدا براي شما ) پندار و گفتار و كردار يهشيو(سرمشق و الگوي زيبايي در «

به خدا اميد داشته، و جوياي :) داراي سه ويژگي باشند(براي كساني كه . وجود دارد
  .»قيامت باشند و خدا را بسيار ياد كنند

هاي سازنده تعليمي پيامبر بزرگوار اسالم  زندگي خود را براساس اخالق و روش ها آن
  .كردند تك آيات قرآن را در زندگي خود عملي مي بنا ساخته بودند و تك

  :فرمايد به مصداق اين فرموده خداوند كه مي بينيم كه عاصم مي) رجيع(در واقعه 
+$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ $ yϑ ¯ΡÎ) šχθä.Îô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ_        ]٢٨: التوبة[.  
بب كفرو شركشان، از لحاظ به س( گمان مشركان  بي! اي كسانيكه ايمان آورده ايد «
  .»پليدند) عقيده

بعد از مرگ هم خداوند . بندند كه از لمس مشركان بپرهيزد در زندگي با خدا پيمان مي
  .دارد را از لمس مشركين محفوظ مي هم او
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، عمالً به مشركين نشان ميدهند كه پيغمبر را و زيد فرزند دثـنه خبيب بن عدي
هاي واالي پيغمبر  دارند و حاضرند در راه تحقق آرمان مي از خود و اوالد خود دوست تر

جان بسپارند، اما خاري به پاي پيغمبر آزاري نرساند، هر چند كه در عوض، حياتشان 
  .تمام شود

  :ايمان به اين فرموده خداوند يعني ها آنماند كه  در اينجا ترديدي باقي نمي
+©É<̈Ζ9$# 4’n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÍκÅ¦àΡr&_               ]6: األحزاب[.  
  .»پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد«

را در عمل نشان دادند ودر پاسخي كه به مشركين ميدهند، ميزان عالقه و محبت خود 
 .دارند را به تعجب وا مي ها آنابراز داشته و  را نسبت به پيامبر

  :فرمايند ره ميپيامبر اسالم نيز در اين با
  .»اََمجعني اسَِولَِدِه َوالنَّأََحبَّ إِلَيِه ِمن واِلِدِه َو نَال ُيؤِمُن أََحُدکُم َحتَّی أَکُو«
مردم ديگر  يهايمانش كامل نيست، كسي كه من در نزد او از پدر و فرزند و هم«

  .»دوست داشتني تر نباشم
خواند و مشركان  نماز مي شهامت خبيب كه در لحظات حساس مرگ با كمال اطمينان

برديد كه از ترس مرگ نمازم  اگر در حق من گمان نمي: را طرف خطاب قرار داد و گفت 
كنم، دوست داشتم همچنان به نمازم ادامه دهم، به راستي تعجب آور است  را طوالني مي

  .زند و اين گونه اعمال جز از اوليا خداسر نمي
در . دهد ا نسبت به خدا ودين او نشان مياين در واقع اوجِ اخالص و محبت اور

لحظاتي كه به خاطر خدا به دست دشمنان خدا پيكرش قطعه قطعه ميشود، باز  هم 
خواهد جهت خشنودي و كسب رضاي خداوند سر از سجده بر ندارد و به نمازش  مي

  .ندك همچنان ادامه دهد، با آنكه چند لحظه بعد جان شيرينش را در پيشگاه خدا قرباني مي



 

 

  الدوسي عمرو بنطفيل 

  براي او عالمتي تعيين بفرما تا در انجام كــارهاي! پروردگارا«
  ]پيامبر اكرم[  .»يــــاريش دهد خـــــير

  

دوس قبل از اسالم  يعرب و سردار قبيله ، از اشرافطفيل فرزند عمرو الدوسي
خدا روايت  رسول اصحابي قرار دارد كه احاديث محدودي را از يهاو در زمر. بود

  .اند نموده
طفيل مردي است كه هرگز از پذيرايي مهمان خسته نشد و آتش ديگش خاموش 

خدمتگزاران بود  يهطعام دهنده گرسنگان، ياري دهنده مستضعفان و حقوق دهند. نگشت
و در كنار اين همه صفات نيك، شاعر، اديب و سخندان با هوشي بود كه با درك و 

. تلخي و شيريني سخن را درك ميكرد و به فصاحت آن آگاه بوداحساس عالي خود، 
  .نمود چنانچه قول بليغ، بر او سحرگونه عمل مي

و تعدادي از اهل  در مكه دعوتش را آغاز كرده بود اكرم در آغاز روزهاي كه پيغمبر
مكه به اسالم گرويده بودند، سران مشرك قريش كه عاقبت اين دعوت فوق العاده نگران 

 ند، در صدد برآمدند تا به هر زائري كه وارد مكه ميشود، نسبت به دعوت پيامبربود
اين طريق او را به  درستي بدهند و براي او ذهنيت معكوسي ايجاد كنند و ازاطالعات نا

  .سلك و پيمان خود دعوت نمايند
ترك  نيز با شدت تمام به دعوتش ادامه ميداد و زائرين خانه خدا را به پيامبر اسالم

  .نمود بتها و پرستش خداي يگانه ترغيب مي
را به قصد زيارت خانه خدا ) تهامه(اين اوضاع و احوال، طفيل منزل و زادگاه خود  در

رسد، نا خود آگاه خود را در متن نزاع و كشمكش بين  وقتي به مكه مي. گويد ترك مي
نداشت، بدون اتخاذ  قبال اين جريان آگاهي قبلي او كه در. يابد مي مشركين و محمد

يابد و شاهد ماجراهاي عجيب و  تصميم قبلي، خود را بين جمعي از بزرگان قريش مي
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را از زبان خودش  غريبي ميشود كه بهتر است سرگذشت عجيب و شگفت آور او
  :بشنويم

از سر اُلفت به من . وقتي به مكه رسيدم، بزرگان قريش اطرافم را احاطه كردند
من باعزت و اكرام زايد الوصفي، در بهترين منزل آنجا پذيرايي  خوشĤمد گفتند و از

  .نمودند
از من خواستند تا به سخنانشان گوش فرا . اجتماع بزرگي از سران قريش تشكيل شد

رسول (اي كه اين مرد  و در حالي به شهر و ديار ما آمدهت! اي طفيل: گفتند ها آن. دهم
آگاه باش كه اين شخص از شأن وعزت ما . ستدر بين ما ادعاي نبوت نموده ا) اهللا

ما از باب آگاهي تو را از شرّ اين شخص . كاسته و ما را به تفرقه و نزاع واداشته است
اگر ميخواهي . دهيم تا به سرنوشت ما دچار نگردي درقبال بزرگي و زعامتت هشدار مي

خني درميان مگذار و زعامت و بزرگيت مثل هميشه پايدار و پا برجا باقي بماند، با وي س
زيرا سخنان او سحر گونه عمل ميكند و پدر را از  ،از شنيدن سخنانش سخت بپرهيز

  .فرزند و زن را از شوهر و برادر را از برادر جدا ميسازد
بدين ترتيب مرا از نزديك شدن به محمد بر حذر ميداشتند و اخبار عجيبي را از او 

تا اينكه . داشتند بر حذر مي زرگي و نفوذ قوميمبرايم حكايت ميكردند و مرا در قبال ب
  .خره مصمم گشتم به محمد نزديك نشوم و از شنيدن سخنانش سخت بپرهيزمباال

كه حج ما نيز جهت تبرك و  –بامداد روز بعد به قصد طواف كعبه و تعظيم بتها 
را عازم مسجدالحرام شدم و در دو گوشم مقداري پنبه  –گرفت  صورت مي ها آنتعظيم 

را در داخل مسجد در حال  پيامبر. قرار دادم جهت اجتناب از شنيدن سخنان محمد
  .!!نماز يافتم، اما چه نمازي

بي اختيار و بدون قصد خود را در . جمال منظر و زيـبايي عبادتش، درقلبم نفوذ كرد
ست، با اينكه كامالً مواظب بودم كه حرفهايش را نشنوم چون خدا ميخوا. كنار او يافتم

: قسمتي از سخنانش را شنيدم و آن را در اوج فصاحت و شيريني يافتم و با خود گفتم
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تو يك اديب و شاعري، حسن و قبح كالم برتو !... مادرت به عزاي تو بنشيند اي طفيل
چه چيز تورا وا ميدارد كه از شنيدن كالم اين شخص امتناع ورزي؟ اگر . پوشيده نيست

  .د، از او اطاعت كن و در غير اين صورت، آن را قبول مكنسخنانش خوب و دل پسند بو
او را تعقيب كردم تا وارد . اش رفت به سمت خانه بعد از اندكي انتظار، پيامبر

  .منزلش شدم
هر بار مرا از . تو از بزرگان قوم شنيدم يهسخنان زيادي در بار! اي محمد :گفتم

جاي كشيد كه در دوگوشم مقداري پنبه اخيراً كار به . شنيدن كالم تو بر حذر داشتند
گذاشتم، اما چون خدا ميخواست، با اين همه احتياط چيزي از سخنت را شنيدم و آنرا 

    .پس اكنون مرا از حقيقت دعوت خويش آگاه كن. پسنديدم
. را نيز برمن تالوت كرد )2(و فلق )1(بعد از بيان مزاياي دعوتش، سوره اخالص پيامبر

چنين كالم شيرين و زيبايي را در همه عمر از كسي نشنيده بودم و چنين  !سوگند به خدا
اينجا بود كه دست بيعتم را به . هيچ قانوني مشاهده نكرده بودم عدل و عدالتي را در

دراز كردم و اسالم را با دل و جان پذيرفتم و گواهي دادم كه معبودي به  پيامبرطرف 
  .جز اهللا نيست و محمد فرستاده اوست

باقي ماندم و  پس از آن جهت فراگيري امور اسالمي و حفظ آيات قرآني نزد پيامبر
ام از  من در بين قوم و عشيره! رسول خدااي : در هنگام مراجعتم به ميان قوم و قبيله گفتم

را به اسالم دعوت  ها آنخواهم به محض بازگشتم  اطاعت و نفوذ كافي برخوردارم، مي
ن اه كه به خاطر اين رسالت مهم، بر من عالمتي تعيين فرمايد تا ايپس از خدا بخو. نمايم

  .ام باشد عالمت مددي در راه انجام وظيفه
. پروردگارا بر او عالمتي تعيين فرما: كند برحسب خواهش طفيل دعا مي اهللارسول 

  .رود مي) تهامه(گويد و به سمت  با او وداع مي طفيل پس از دعاي پيامبر

                                           
  .قرآن و داراي چهار آيه است هيكصد و دوازدهمين سور -1
  .داراي پنج آيه است قرآن و هيكصد و سيزدهمين سور -2
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ناگهان نوري در . ه تپه بلندي كه بر منازل اهل تهامه مشرف بود، رسيدمب: او ميگويد
اين نور را در ! پروردگارا: گفتم. درخشيد ظاهر شد وسط دو چشمم كه مانند چراغي مي

ترسم ايشان گمان برند كه اين عقوبتي است  جاي ديگري از وجودم تعيين فرما، چون مي
ام  نور را بالدرنگ در سر تازيانه. تگرديده اس برمن مسلط ها آنكه بر اثر مفارقت دين 

در حال كه اين چراغ . مشاهده كردم كه مانند چراغي در رأس تازيانه ام خودنمايي ميكرد
اين حالت را  ها آندرخشيد به طرف قوم و عشيره ام حركت كردم و  در سر تازيانه ام مي

  .كردند وبعد از لحظاتي وارد منزلم شدم مشاهده مي
خواست به من نزديك . كسي كه به مالقاتم شتافت پدر مسن و بزرگسالم بود اولين

  .ازين لحظه عاليقم با تو قطع خواهد بود. به من نزديك نشو! گفتم اي پدر. شود
 .چرا پسرم؟ -

 .ام گشته ام و پيرو دين محمد من به دين اسالم گرويده -

 !.من هم پيرو دين تو ميشوم، ديگر چه آرزويي داري پسرم؟ -

ام به تو نيز  پاك ساز تا آنچه را كه من آموختهات را  ن و جامهپس برو غسل ك -
 .بياموزم

  .اش را پاك كرد و اسالم را بر او عرضه نمودم پدرم غسل نمود و جامه
  .سپس همسرم وارد خانه شد. او نيز از صميم قلب پذيرفت

  .به من نزديك نشو: گفتم
 چرا؟! پدر و مادرم فداي تو -

اسالم بين من و تو جدايي ايجاد . ام شده پيرو دين محمد ام و گرويده من به اسالم -
 .نموده است

 .من هم به دين تو گرويدم، ديگر چه ميخواهي؟ -

 .غسل كن و خود را پاك ساز )1( )ذي الشري(پس برو در آب  -

                                           
  .ذي الشري، بت قبيله دوس بود كه در اطراف آن آب كوه سرازير بود -1
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 ترسي كه ذي الشري آسيبي به اطفال ما برساند؟ پدر و ماردم فداي تو آيا نمي -

من ضمانت . برو آنجا دور از مردم غسل كن... هالك شوي همراه ذي الشري -
ميكنم كه اين سنگ بي جان و فاقد قدرت، كاري از دستش ساخته نيست و هيچ آسيبي 

 .به تو نخواهد رساند

او هم از دل و جان پذيرفت و اسالم . اسالم را بر او عرضه نمودم. همسرم غسل نمود
سالم دعوت نمودم، اما سعي و تالشم در اين رابطه را به ا) دوس(بعد اهل قبيله ام . آورد

پس از مدتي دوباره . ثمري نبخشيد و به جز ابوهريره همه از قبول اسالم خودداري كردند
در جواب پيامبر اكرم كه . اين بار ابو هريره نيز مرا همراهي ميكرد. به نزد رسول خدا رفتم
هاي سياه و تيره رنگ كفر  پرده! سول خدااي ر: ام جويا شد، گفتماز اسالم و هدايت قبيله

و جهالت، روشنايي را از قلوبشان زدوده و فسق و نافرماني بر سرنوشتشان چيره و مسلط 
پيامبر اسالم با شنيدن سخنان من برخاست و آب وضوء طلب كرد و بعد . گرديده است

  .در پايان نماز دست نياز به طرف آسمان بلند نمود. مشغول نماز گشت
با مشاهده اين حالت، ترس و وحشت تمام : چنين روايت ميكند اينجا ابوهريره در

فرياد زدم، واي . كند عليه قومم دعا مي من گمان بردم كه پيامبر. وجودم را فرا گرفت
قبيله دوس ! پروردگارا: را چنين شنيدم كه با تكرار فرمود اهللاما زمزمه رسول ! قوم من

قبيله دوس را هدايت ! پروردگارا. قبيله دوس را هدايت كن! پروردگارا. را هدايت كن
  .كن

برو به سوي قومت برخوردت با ايشان دوستانه باشد و : بعد به طفيل رو نمود و فرمود
  .را به اسالم دعوت كن ها آنبه نرمي 

بار ديگر به سرزمين : داستان را از زبان خود طفيل بشنويم يهدراينجا بهتر است بقي
دعوتم همچنان ادامه يافت تا . جعت كردم ودعوت خودرا در آنجا آغاز نمودمدوس مرا

 در. غزوه بدر، اُحد و خندق را پشت سر گذاشت. آنكه رسول خدا به مدينه هجرت نمود
به  -كه اسالم را با دل و جان پذيرفته بودند -)دوس(اين وقت با هشتاد خانواده از قبيله 

از ديدار ما اظهار  پيامبر. ت رسول اكرم نايل گشتيمنموديم و به شرف صحب مدينه سفر
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در اينجا دو . مسرت كرد و سهم ما را از غنايم فتح خيبر همراه ديگر مسلمانان تعيين نمود
در ! يكي آنكه اي رسول خدا: تقديم رسول اكرم شد) دوس(پيشنهاد از طرف اهل 
خواهيم  ري هم اينكه ميديگ. را در طرف راست خود تعيين بفرما غزوات بعدي جاي ما
  .يعني مقبول باشد» مبرور« يهبعد از اين، شعار ما كلم

قرار داشتيم تا آنكه خداوند فتح بزرگ مكه را  اين هميشه در مالزمت پيامبر بعد از
، بت )ذي الكفين(مور سوزاندن اميسر ساخت و بر حسب تقاضاي خودم از رسول خدا، م

  .گرديدم »محمةَعمرو بن «
هنگامي . ا گروه از قوم خود جهت سوزاندن اين بت به سمت آن حركت كردطفيل ب

كه سوزاندن آن دست زد، همه ساكنين محل از مردان، زنان و اطفال گرد او جمع شده و 
آيد، اما طفيل درحاليكه  اي بر فرق او فرود مي ه شماري ميكردند كه چه وقت صاعقهلحظ

ا احاطه كرده بودند، آتش را در دهان آن بت اطراف او ر) ذي الكفين( همه عبادتگران
  :سرود كه برافروخت و اين شعر را مي

ميالد ما از ميالد تو پيشتر است، . عبادت كنندگان تو نيستم يهزمر در! اي ذي الكفين
  .تش را در جان تو برافروختمآمن 

بقاياي شرك و بت پرستي هم در قبيله ) ذي الكفين(ختن و خاكستر شدن وبا س
اهل دوس متحدانه و يك صدا به اسالم گرويدند و دين . به خاكستر تبديل گشت) وسد(

  .اسالم ساز اسالم را سر مشق زندگي خويش قرار دادند
طفيل كه همواره در آرزو چنين روزي بود، با خاطر آرام و قلب مطمئن براي هميشه 

علي پيوست و جوار را اختياركرد، تا آنكه رسول گرامي، به رفيق ا همنشيني رسول خدا
  .پروردگارش را اختيار نمود

و فرزندش را  خود، شمشير ، طفيلبا تفويض امر خالفت به ابوبكر صديق
، طفيل و )1(با شعله ور شدن آتش جنگهاي رده. درخدمت و اطاعت خليفه گماشت

                                           
  .جنگهاي كه در آن مرتدين و مدعيان نبوت سركوب شدند -1
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، به عنوان دو سرباز گوش به فرمان و جان بر كف در پيشاپيش بفرزندش عمرو
  .ن با مسيلمه كذاب در نبرد بودندصفوف مسلمي

از همسفرانش  داشت خوابي ديد و) ةمسيلممنطقه (در سفري كه به طرف يمامه 
او نيز داستان خواب . داستان خواب را از او پرسيدند. خواست آن را برايش تعبير نمايند

شد  اي از دهانم خارج ديدم كه سرم تراشيده شده، پرنده در خواب: را چنين تعريف نمود
پسرم عمرو هم در اين تالش بود كه با من داخل شود، . و زني مرا داخل شكمش ساخت

  .اما بين من و او چيزي حايل شد و در نتيجه او موفق نشد
اما خودش ! ان شاءاهللا خير است: افراد حاضر بعد از شنيدن داستان خواب گفتند

م را خودم درست تعبير خواب !به خدا قسم: دوباره رشته سخن را بدست گرفته و گفت
اي كه از دهانم خارج شد، روح  شدن سرم قطعه شدن آن است و پرندهتراشيده . ام نموده

من است، و زني هم كه مرا در شكمش داخل كرد، زمين است كه در بطن آن دفن 
ميگردم، و آرزومندم كه با سند شهادت وارد بطن آن بشوم، اما تالش پسرم جهت رسيدن 

رش چنين است كه او هم سخت عاشق شهادت است كه به اذن خداوند بعداً به من، تعبي
  .به اين آرمان نايل خواهد گشت

صحابي جليل القدر، طفيل . به وقوع پيوست) جنگ با مرتدين(معركه خونين يمامه 
شهامت و رشادت بي نظيري را از خود به نمايش گذاشت و قوت  دوسي بن عمرو

 دشمن نشان داد تا اينكه بعد از فداكاريها و جان فشانيهاي زايد ايمان و عزم آهنينش را به
الوصفي، شربت گواراي شهادت را نوشيد و به رحمت حق شتافت، اما پسرش عمرو با 
آنكه در اين معركه دست راستش را از دست داد و جراحات ديگي نيز برداشت، ولي 

لي كه پدر و دستش را در زمين ثبات و پايداري را تا آخرين لحظه از دست نداده و درحا
  .يمامه به جا گذاشت به مدينه منوره عودت نمود

بن طفيل با عده ديگري از مردم نزد  روزي عمرو در عهد خالفت عمربن الخطاب
خليفه از اهل مجلس تقاضا . مقداري خوراك براي خليفه آورده شد. خليفه حضور داشتند
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خليفه متوجه شد . را كنار كشيد بن طفيل خود مرودر اين لحظه ع. كرد، با او غذا بخورند
  .كشي؟ را كنار مي چرا؟ مگر به خاطر بريده بودن دستت خود: و گفت

 .علت همين است كه فرموديد! بلي اي اميروالمؤمنين -

مزه اين طعام را نخواهم چشيد تا آن را با دست مقطوعت مخلوط ! به خدا سوگند -
مع مثــل تو كسي نيست كه عضوي از اعضاي بدنش در بين اين ج! قسم به خدا. ننمايي

 ).منظور دست اوست(درجنّت باشد 

زيست و آن را از خداوند تمنا  عمرو پس از فراغ پدرش، هميشه به ياد شهادت مي
به اين  فداكاري، بعد از يك دنيا شهامت و) يرموك(ميكرد تا اينكه در معركه تاريخي 

دتي را كه پدرشهيدش آنرا به او نويد داده بود آرمان بزرگ خود نايل آمد و جام شها
  !).فرزند عمرو دوسي را غريق رحمت فرمايد خداوند طفيل. (سركشيد

بينيم انگيزه و عامل مؤثري كه  نظرافگنيم، مي) دوسي(اگر به زندگينامه طفيل بن عمرو 
رسول  اي كه عليه دعوت ول كرد و با وجود تبليغات گستردهانديشه و عقيده او را متح

اعجاز بياني  يهرا به قبول اسالم وا داشت، مسأل شد، او از طرف مشركين پخش مي اهللا
و ادب بود، با شنيدن  اديب و آگاه به قواعد شعر او كه مردي شاعر،. و بالغي قرآن بود

عشقي كه  اش تعقيب كردو از خانهرا تا دروازه  آيات اعجاز آفرين قرآن از زبان پيامبر، او
  .درآمد جوانه زده بود به اسالم روي آورد و در صف مخلصترين ياران پيغمبر در دلش

اعجاز علمي،  است و براي هميشه بر بدون شك قرآن كريم عاليترين معجزه پيغمبر
بياني و بالغي خود باقي خواهد بود واقدام هر انساني در مقابله با آن به ناكامي و يأس 

  .مبدل خواهد گشت
  

  :فرمايد صراحت و بدون هيچ ابهامي ميقرآن مجيد به 
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اي همانند آن  رده ايم، دچار شك و دودلي هستيد، سورهاگر دربارة آنچه بربندة خود نازل ك«
ايد و آنرا  كه برصدق چيزي كه آورده(و گواهان خود را به جزخدا ) وارائه دهيد(را بياوريد 

  .»اگر راستگو و درستكاريد) دانيد، شهادت دهند همسان قرآن مي
تاريخ بشري اي در  هيچ اديب و نويسنده. خ بشريت استاين بزرگترين چالش در تاري
اي از كتابش و يا بهتر از آن  ا به انسانها بدهد و آوردن نمونهنتوانسته است چنين اعالمي ر

زيرا ممكن است كه يك انسان بتواند عمل انسان  ،را براي بشر غير عملي و محال بداند
ديگر را انجام دهد، اما زماني كه به تحدي و مبارزه طلبي صريح قرآن برمي خوريم 

تواند يك سوره از اين كتاب را بياورد و  چرا كه هيچ انساني نمي كند؛ فرق ميوضعيت 
برابر اين تحدي، جز عجز و ناتوانائي چيز ديگري از خود  بشريت هم در طول تاريخ در

رسد كه قرآن كالم مخلوق نيست، بلكه از يك  در اينجا به اثبات مي. نشان نداده است
چه از منبع الهي نشأت بگيرد، مقابله در برابر آن غير گيرد و هر آن منبع الهي منشأ مي
  .ممكن خواهد بود

غرور نشسته و با  توسن تاريخ، زياد مشاهده شده است كه بعضي از ادبا، بر در
جز ناكامي و سر افكندگي نتيجه  ها آناند، اما اين عمل  هاي قرآن به مقابله پرداخته سوره

اقعه كه در اين خصوص به وقوع پيوست، واقعه اولين و. ديگري به دنبال نداشته است
  .شاعر بليغ و اديبِ با فصاحت عرب بود لبيدبن ربيعه،

چون (خواند  مردم را به مقابله با كالمي كه آورده است فرا مي روزي شنيد كه محمد
چند بيت شعر سرود و مدعي شد كه كسي ) در الهي بودن قرآن ترديد داشتند ها آن

آويختن ابيات شعري بر دركعبه، . وادب عربي با او به مقابله برخيزدنميتواند در شعر 
ابياتش را بر . كرد س اين عده خودنمايي مياامتيازي بود براي عده محدودي كه لبيد در ر

كعبه ديد، غيرتش به جوش  در يكي از مسلمانان ابيات شعر لبيد را بر. در كعبه آويخت
روز . ا در جوار شعر لبيد، به ديوار كعبه آويختآمده بعضي آيات قرآن را نوشت و آن ر

همين كه آن را خواند ! بعد لبيد از مقابل كعبه گذشت و چشمش به آيات قرآني افتاد
  .مسلمانانم يهكه اين قول بشرنيست و من از زمر! به خدا قسم: فرياد زد
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ل اكثر ، اما به قونقل نموده است )1(در كتاب خود) ساروارج (موضوع را مورخ اين 
» ةيلحال«حافظ ابو نعيم در كتاب . نهم هجري بوده است مورخين، مسلمان شدن لبيد در

به كعبه رفت و  رسول اهللاروزي در اوايل دعوت  آورده است كه عثمان بن مظعون
لحظه اي  ها آنعثمان هم در محفل . سرود لبيد را ديد كه بين جمعي از مشركين شعر مي

  :لبيد گفت. يد گوش دهدتوقف كرد تا به شعر لب
  .»باطلٌ َشٍئ َما خال اُهللا أَال کُلُّ«
  .»آگاه باشيد كه هر چيز به غير خدا باطل است«

  :مصراع ديگر را لبيد چنين سرود. راست گفتي: عثمان گفت
  .»َوکُلُّ َنِعيمٍ الَ َمحالَةَ زاِئلٌ«
  .»ونده استهرنعمتي نا گزير زايل ش و«

لبيد از . هاي اهل جنت جاويد و هميشگي هستند متنع. دروغ گفتي: عثمان گفت
سوگند به خدا تا كنون كسي ! اي گروه قريش : سرخشم به جمع قريش رونمود و گفت

  .در برابر من چنين جرأتي نكرده است
  :پدرم در دوره اسالمش فقط يك بيت سرود و آن اين است: گويد فرزند لبيد مي ةقتيب
  َحّتی کََسانِي ِمَن اِالسالَمِ سرباالً       ِتينِی أََجللَم َيأاَحلَـــمُد ِهللا ِاذ         

سپاس و ستايش براي خداي تعالي كه اجل به سراغم نيامد تا لباس اسالم را برتنم «
  .»پوشاند

اعجاز ادبي قرآن بر لبيد شاعر شيرين كالم قريش، اثر عجيبي گذاشت و آن اينكه بعد 
  .از اسالم آوردنش ديگر شعر نسرود

                                           
1- Prophet Mohammed The Holy.  
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از اشعارت چيزي براي ما ! اي ابا عقيل: چنانچه روزي عمربن الخطاب به او گفت
از زماني : لبيد بالدرنگ سوره بقره را خواند و بعد از تالوت چند آيه از آن، گفت. بخوان

  .ام كه خواندن سوره بقره و آل عمران را به من آموخته است، ديگر شعر نسروده
كه آن را  عبداهللا بن مقفع استعه اول است، قضيه تر از واق واقعه دوم كه شگفت

  :چنين نقل نموده است )1(دركتاب خود) والستن(مستشرق 
اي كه بعد از يك قرن از  ، بلكه حادثهبي اساس نيست اعجاز ادبي قرآن يك امر

استقرار اين دعوت به وقوع پيوست، مؤيد به بيانگر اين موضوع است كه گروهي از 
مردم، سخت در كه از تأثيرات روحي و اعجاز ادبي قرآن در بين عامه مالحده و زنادقه 

م نزد عبداهللا بن 727كشيد، در سال  در دلها شان زبانه مي رنج افتاده بودند و آتش حسد
و از  رفتند -كه لياقت خاصي در ادبيات عربي داشت - مقفع اديب شهير و نويسنده ماهر

هاي  اي مانند يكي از سوه مقابله برخيزد و سوره ي قرآن، بهوي خواستند تا در برابر تحد
  .قرآن بسازد

عبداهللا موضوع را پذيرفت، ولي براي انجام اين كار يك سال مهلت خواست و ضمناً 
تقاضايش . خواستار شد ها آن را در طول اين مدت از تمام مصارف و مايحتاج خود

شت شش ماه از شروع كار عبداهللا طراحان، با گذ. پذيرفته شد و ابن مقفع آغاز به كار كرد
به  ها آنبا وارد شدن . جهت بازديد از فعاليتش نزد او رفتند تا ببينند چه كاري كرده است

اتاق كار عبداهللا او را درحالي ديدند كه قلم در دست دارد، ما مبهوت و حيران در فكر 
اند؛ به طوري  ا گرفتهاطرافش رانديشد، اوراق نوشته شده و پاره شده،  عميق فرورفته و مي
  .شد اتاق كارش جز كاغذ پاره چيز ديگري يافت نمي كه در هر گوشه از

عبداهللا اديب و نويسنده شهير كه تمام جهدش را در ظرف شش ماه به كار گرفته بود، 
برابر تحدي  به عجز خويش در با ديدن رفقايش با يك عالم خجلت و سرافكندگي ناچار

  .دن مطلبي مانند يك آيه از قرآن را از استعداد بشر بيرون دانستقرآن اعتراف كرد و آور

                                           
1- Mohammad: His Life Doctrine.  
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جريان ديگري كه در اين رابطه خواندني است، داستان يكي از بزرگان قريش به نام 
برحسب عادت خود، با جمعي از بزرگان قريش در  عتبةروزي . بن ربيعه است عتبة

در اين هنگام . انديشيدند مي دعوت پيامبر اسالم هگرد آمده بود ودربار) ةدارالندو(
افزون  انتشار روز كه از عتبة. در جايي تنها نشست الحرام شد و وارد مسجد رسول اهللا

اسالم در مكه سخت نگران بود و اسالم آوردن حمزه را قوت ديگري براي مسلمانان 
ن امتيازاتي تنهايي صحبتي داشته باشد و بتواند با داد دانست، در صدد بود تا با پيامبر مي

  .را از پيشبرد دعوتش منصرف نمايد به آن حضرت او
به نظر ! اي گروه قريش: روي اين اساس به ديگر بزرگان قريش چنين پيشنهاد نمود

شما نزد محمد بروم و با او بعضي مسائل را در ميان بگذارم؟ شايد با دادن امتيازاتي به او 
تمامي اهل مجلس نظر اورا پذيرفتند و از . بتوانم او را از هدفي كه دارد منصرف نمايم

 از بزرگان با نفوذ قريش بود، نزد نزد پيامبر عتبة. وي خواستند تا نظرش را عملي نمايد
تو از لحاظ نسب و شرف و حيثيت ! من هاي برادرزاد: رفت و صحبت را چنين آغاز كرد

 يهو ما نسبت به تو به ديداي، در نزد ما از مقام و منزلت وااليي برخوردار هستي  قبيله
بزرگي به پا  يهين قومت هنگامنگريم، اما با اين همه حسن نظر، تو در ب احترام مي

پدران  آن، جماعت را متفرق و بزرگان ما را سفيه قلمداد كرده و از هاي كه به وسيل كرده
  .بشنويد من فقط چند پيشنهاد دارم كه خواهشمندم آن را. اي واجداد ما عيب جويي نموده

 .بگو تا بشنوم -

اي كه صاحب مال و دارايي  ين راه را بخاطراين در پيش گرفتهاگر ا! من هبرادرزاد -
ترين ما باشيد و اگر در آرزوي شرف و  ، به شما آنقدر مال ميدهم كه غنيشويد

حكمفرمايي هستيد، شما را بزرگ خود خواهيم كرد چنان كه بدون حضور شما هيچ 
يم و اگر خواهان پادشاهي و مقام هستيد شما را به عنوان پادشاه خوت امري را انجام نده

ن باشد و قدرت راندن او را نداشته چنيآيد  كنيم و اگر اين كسي كه نزد تو مي تعيين مي
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باشيد، پزشكان را احضار خواهيم كرد و در اين راه ما و دارايي زيادي را صرف خواهيم 
 .يمرا از چنگ آن نجات بخش نمود تا تو

  :بعد به او رو نمود و فرمود. شنيد سخنانش را اين گونه ادامه داد و پيامبر اكرم مي عتبة
 سخنانت تمام شد؟ -

 !بلي -

 .حاال گوش كن -

+ ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊇∪ $Οm ∩⊇∪   ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊄∪   Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Á èù 

…çμ çG≈tƒ#u™ $ºΡ#u™öè% $ |‹Î/ttã 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊂∪   #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ uÚtôã r'sù öΝèδ çsYò2 r& ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ ãè yϑ ó¡o„ 

∩⊆∪ (#θ ä9$ s% uρ $ oΨ ç/θ è= è% þ’Îû 7π ¨ΖÅ2 r& $£ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ããô‰s? Ïμø‹s9Î) þ’Îûuρ $ oΨ ÏΡ#sŒ#u™ Öø% uρ .⎯ÏΒ uρ $ oΨ ÏΖ÷ t/ y7 ÏΖ÷ t/uρ Ò>$ pgÉo 

ö≅ yϑ ôã$$ sù $ uΖ̄ΡÎ) tβθ è= Ïϑ≈tã ∩∈∪_                  ]5-1: فصلت[  

از طرف خداوند ) اين كتاب است كه( *ميم . حا. مهربان  يهبه نام خداوند بخشند«
و (كتابي است كه آيات آن تفصيل و تبيين شده است  *بخشايشگر مهرورز نازل شده است 
فهم معاني آن (قرآن كه به زبان عربي است، براي قومي ) واضح و روشن گشته است يعني

از حق (است، ولي اكثر آنان  هو ترسانند هقرآن بشارت دهند *هل دانش باشند است كه ا) آسان
گويند دلهاي مان در برابر چيزي كه ما  مي *شنوند  روي گردانند و اين است كه نمي) و حقيقت

و در ) رسد گويي بدان نمي و آنچه مي(را بدان فرامي خواني درميان پوششهايي قرار گرفته است 
ستبر و مانع بزرگي  هو ميان ما و تو پرد) شنود و كالم تو را نمي(يني است گوشهايمان سنگ

  .»كنيم كار خود را مى]  هم[پس تو كار خود را بكن ما  ،است
  :هپيامبر اكرم هنگامي كه به آي

+÷βÎ* sù (#θàÊ tôã r& ö≅ à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& Zπ s)Ïè≈|¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈|¹ 7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪_        ]13: صلتف[   
اي همچون  شما را از صاعقه: روي گردان شدند، بگو) مشركان مكه از پذيرش ايمان(گر ا«
  .»ترسانم عاد و ثمود مي يهصاعق
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اي كه بر فرق عاد و  گويي صاعقه. ترس و و حشت فراگرفترا  عتبةرسيد، سراپاي 
ان از پيامبر دست پاچه و هراس. آيد ثمود فرود آمده بود، اكنون بر فرق او فرود مي

كافي است، ولي رسول خدا با تالوت آيه سجده، دراين سوره، ! خواست كه اي محمد مي
آيا شنيدي اباالوليد آنچه را كه شنيدي ؟ اكنون قضاوت با شما : سجده كرد و بعد فرمود

  !.تاس
چيزي بگويد به راه خود ادامه داد و نزد  رسول اهللابدون اينكه در جواب  عتبة

اباالوليد با ! به خدا سوگند: مشركين با نگاهي به چهره عتبه گفتند. گشتمشركين بر
عتبه نزد . اش حالت دگرگوني مشاهده ميشود يه ديگري بازگشته است و در قيافهروح
  !.الوليد؟ با خود چه آوردي ابا: ندهم به او رو نموده و گفت ها آن. نشست ها آن

به عقيده من . مرم از كسي نشنيده بودمكالمي را شنيدم كه هرگز در ع! قسم به خدا -
 .سخنان محمد، نه شعر است و نه سحر و نه كهانت

را به حال خودش  او. درباره اين مرد، به حرف من گوش كنيد! اي گروه قريش
در كالمي كه من از او شنيدم، ! سوگند به خدا. خواهد ادامه دهد بگذاريد تا آنچه را كه مي

را از سر راه خود برداشتند،  قبايل عرب بر او چيره شدند و او اگر. بزرگي است يههنگام
ايم و اگر بر تمام عرب چيره گشت،  است كه توسط ديگران به هدف رسيدهاين كاري 

ملك او ملك شماست و عزت او عزت شما و شما سعادتمندترين مردم روي زمين 
  .خواهيد بود

 !.الوليد ارا مسحور كرده است اب با زبانش تو! به خدا سوگند -

همچنان به . دانيد به آن عمل كنيد شما هر آنچه را كه بهتر مي. اين نظر من است -
شهادت تاريخ افراد ديگري نيز بودند كه در برابر تحدي قرآن به مقابله پرداختند، اما بايد 

افتضاح گفت كه در طول تاريخ همه كساني كه دست به اين عمل زدند، جز شكست و 
 .شان نگشتچيز ديگري نصيب



 

 

  لهام سلم
  و ماجراي زندگي و هجرت او

  رنــــج ـلمهابوساي در اسالم، مانند خانواده  هيچ خانواده
  ]1 :الصحابه حياة[ .و سختـــي نكشيدنـد

   كيست؟ لسلمةآيا ميدانيد كه ام 
پدرش يكي از بزرگان قبيله مخزوم و از سخاوتمندترين عربهاي قبل از اسالم بود تا 

بردند و هرگاه مسافرين قصد  نام مي) توشه مسافر(ه مردم از او به عنوان جايي كه هم
  .داشتند بر نمي يهعبور از منطقه اورا داشتند ويا با وي همسفر بودند، با خود توش

كه از نخستين پيشگامان و  شوهري داشت به نام عبداهللا بن عبداالسد لسلمةام 
و چند صحابي ديگر  رفت و فقط ابوبكر صديق قافله ساالران كاروان ايمان به شمار مي

از  كند، در افتخار ايمان به پيامبر كه تعدادشان از حساب انگشت دو دست تجاوز نمي
  .اسالمي بيشتري داشتند هوي سابق

ان طور كه پيداست، بيشتر به بود و هم) سلمةام (اش  و كنيه) هند(اسم اصلي او 
 يهايمان آورد و همچون او در زمر هرش عبداهللاو همزمان با شو. اش مشهور بود كنيه

  .رود اولين گرويدگان اسالم به شمار مي
اولين روزهايي كه خبر ايمان او و شوهرش در فضاي مكه طنين انداز شد،  در

هولناكترين  ها آنمشركين عليه او و شوهرش اقدامات جدي را در پيش گرفتند و به 
ي ها چنان عذابي كه اگر آن را بر صخره. چشانيدند ها را ترين شكنجه عذابها و سهمگين

كند، اما اين زن و شوهر قهرمان كه اسالم را راه  را از جا مي ها آنداشتند،  جان روا مي بي
نجات خود تشخيص داده بودند و ايمان در تار و پود وجودشان نفوذ كرده بود، در برابر 

ر ماندند و تردد و تزلزل در ايمان همه انواع مشكالت و ناگواريها همچون كوه استوا
  .راسخشان راه نيافت
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به پيروانش  با اوج گيري موج تعذيب و شكنجه به حق مسلمانان، پيامبر اسالم
و  سلمةدر طليعه اين مهاجرينِ دلباخته به اسالم، ام . دستور هجرت به حبشه را صادر كرد

  .خورد شوهرش به چشم مي
رهسپار هجرت شدند و با  به دستور پيامبر خدااين دو همسر مصمم و با ايمان، 

  .همه دار و نداري كه در مكه داشتند، به خاطر رضاي پروردگارشان وداع گفتند
با آنكه در ديار هجرت از لطف و حمايت نجاشي پادشاه حبشه برخوردار بودند، باز 

اخبار  مهاجرين كه هميشه. داد آنان را رنج مي هم اشتياق مكه و فراق رسول اكرم
بردند كه موج اسالم خواهي  كردند در آرزوي روزي به سر مي مكه را دنبال مي واصله از

اين  در. برگردند) مكه(در مكه باالگيرد و ايشان بتوانند به ديار و زادگاه اصلي خود 
اوضاع و احوال، روزي خبري حاكي از باال گرفتن نيرو و قوت مسلمانان در مكه، فضاي 

گيرد و رسيدن مداوم اين گونه اخبار مهاجرين را به عودت به وطن و  يحبشه را فرا م
  .نمايد ديارشان تشويق مي

بردند، به اين نتيجه  مهاجرين كه همواره در آرزوي شنيدن چنين خبري به سر مي
رسيدند كه ديگر روزهاي ضعف و ناتواني مسلمانان در مكه به پايان رسيده است و 

بايد هر چه سريعتر به وطن و . وجود وجود نخواهد داشت اكنون ديگر آزار و اذيتي
  .ديارشان برگردند

مهاجرين با پيمودن راه . و شوهرش در طليعه اين عودت كنندگان قرار داشتند سلمةام 
اصله  و معلوم گشت كه خبر.  طوالني وارد مكه شدند، اما از امن و امنيت خبري نبود

كه به صف پيامبر  بشدن حمزه و حضرت عمرگرچه مسلمان . مبالغه آميز بوده است
كننده بر پيكر مشركين محسوب نشد، اما موج تعذيب  پيوسته بودند، ضربه خرد اسالم

تر و وسيع  ي دقيقها و شكنجه مانند گذشته بر قوت خود باقي بود و مشركين با نقشه
آنان دريغ  تري عليه مسلمانان دست به كار شده بودند و از رساندن هيچ نوع آزاري به

  .ورزيدند نمي
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از نزديك شاهد اين صحنه بود و ياران با وفايش را در زير شكنجه  پيامبر اكرم
سوخت، اما از آنجا كه راه اسالم و  كرد و دلش به حال آنان مي مشركين مشاهده مي

را  ها آنها را به همراه دارد،  دعوت اسالمي راهي پرپيچ و خم است و اين فراز و نشيب
  .داد كرد و فرا رسيدن روزهاي پيروزي را به آنان نويد مي بر و استقامت دعوت ميبه ص

مشركين از اولين روزهاي آغاز دعوت اسالمي به آزار و اذيت مسلمانان دست يازيده 
را قبل از هجرت به حبشه آنقدر شكنجه كردند، تا سرانجام ياسر  خاندان ياسر. بودند

گذشت  بر آنان مي هر وقت پيامبر اسالم. سپردند در زير شكنجه آنان جانبو سميه
  :فرمود ديد، مي و آن خاندان مؤمن را در زير شكنجه مشركين در حال رنج مي

  .»اِسر فَِانَّ َموِعَدکُُم اجلَنَّةََيَصرباً آلَ «
  .»صبور باشيد كه جايگاه شما جنت است! اي خاندان ياسر«

بن خلف، در گرماي طاقت فرساي  ةاميي به همين صورت موالي بالل قهرمان او، يعن
داخت و سنگ بزرگي را بر روي ان مكه اورا در روي ريگهاي سوزانِ آن به پشت مي

ماني تا اين كه بميري و يا نسبت به  در اين حالت مي: گفت اش قرار ميداد و مي سينه
ج رنجهاي پايداري، در برابر مومحمد و دين او كافر شوي، اما بالل، اين الگوي ثبات و 

  .و آن اَحد، اَحد بود. گفت شمار، فقط يك پاسخ مي بي
بالل را » احد احد«: گذشت و همواره زمزمه بن نوفل از كنار او مي ورقةهنگامي كه 

معبود، واحد و يگانه است اي ! آري قسم به خدا: اَحد احد واهللاِ يا بالل: گفت ميشنيد مي
  .!بالل

داد، اما اينكه بالل دوباره به دامن كفر و  بالل ادامه ميسنگدل همچنان به شكنجه  امية
يوس كننده بود؛ زيرا استقامت بالل در برابر همه ابت پرستي برگردد محال، و براي م

  .هاي شيطاني او خيره كننده بود نقشه
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به . از كنار او گذشت و بالل را در رنج و عذاب گرفتار ديد روزي ابوبكر صديق
ترسي در حق اين مسكين، تاكي اين عاجز بي  آيا از خدا نمي ةامي: گفتاميه رو نموده و 

 .دهي؟ كس را شكنجه مي

را از دينش بيگانه  اين را تو به فساد كشاندي و او: نگاه تندي به كرد و گفت ةامي
  .تواني نجاتش بده ساختي، اكنون اگر مي

ل نيرومندتر و من غالم سياهي دارم كه بر دين شما است و از بال: گفت ابوبكر
كه در آرزوي چنين  ةامي. اگر بخواهي اورا به جاي بالل به تو خواهم داد. چابكتر است

حرفي بود، فوراً پذيرفت و ابوبكر صديق بالل را آزاد ساخت و او را نزد رسول خدا 
  .آورد

  .دهها مسلمان ديگر نظير اينها هر كدام به نوعي زير شكنجه مشركين قرار داشتند
: پرسيدم بروايت شده است كه از حضرت عبداهللا بن عباس دبن جبيراز سعي

كردند مجبور به ترك دينشان  حدي شكنجه ميبه را  آيا مشركين، اصحاب پيامبر
  .گردند؟

به خدا سوگند ايشان را آنقدر در معرض شكنجه، گرسنگي و تشنگي قرار ! گفت بلي
ادار  گشت، آنگاه به زور آنان را و خره توان نشستن از آنان سلب ميميدادند، تا باال

  .بلي: كردند تا در جواب اين سؤال كه آيا الت و عزي خداي توست، بگويند مي
بلي مهاجرين حبشه عاقبت به مكه بازگشتند، اما ديدند اوضاع خالف چيزي است كه 

به طوري كه آزار و اذيت مسلمانان همچنان بر روال سابق باقي . كردند تصور مي ها آن
بدين خاطر عودت كنندگان هر كدام به پناهندگي كسي در آمدند تا از گزند . ودب

كه يكي از اين عودت كنندگان بود، به  عثمان بن مظعون. دشمنانشان در امان باشند
وليد مردي بود صاحب قدرت و با نفوذ وپناه خوبي براي . پناهندگي وليد بن مغيره درآمد

ست با امنيت كامل در كنار وليد به زندگيش ادامه دهد او ميتوان. شد محسوب مي عثمان
گذرد كه عثمان اين حمايت را به حكم  و از هر نوع گزندي در امان باشد، اما ديري نمي
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آيا اين خوشايند است كه برادران مسلمانم مورد : گويد جدانش رد نموده مي ايمان و و
! ك در امان باشم؟ قسم به خداتهديد و شكنجه قرار گيرند و من در پناه مردي اهل شر

اين حمايت را از اين لحظه هرگز نخواهم پذيرفت، و در محضر عام آنرا به وليد رد 
منان همچو جسد واحد نيستند؟ آيا نبايد من نيز رنج و عذابي را كه وآيا م. خواهم نمود

  .كنند تحمل نمايم؟ برادرانم به خاطر اسالم تحمل مي
حمايتتان كافي ! اباعبد شمس: وليد چنين پيشنهاد كردبر اين اساس موضوع را به 

  .خواهم در پناهندگي تو باشم بعد از اين نمي. از پناه نيك شما ممنونم. است
خواهم چنين حرفي را بشنوم، چرا كه از اين پس مورد  من؟ نمي هچرا برادرزاد -

 .تجاوز ديگران قرار خواهي گرفت

 .نه در پناه غير اوخواهم فقط در پناه خداوند باشم  من مي -

پس اگر چنين است، بايد در محضر آناني كه تورا به طور علني در حضورشان امان  -
 .دادم، پناهم را به من رد نمايي تا همه بدانند كه تواز اين لحظه در پناه من نيستي

وليد به مردم . هر دو به مسجد ميان مجلس و جمع مورد نظر آمدند. پذيرفت عثمان
بخاطر اين آمده است تا پناهم را در محضر شما به من . اين عثمان است: رو كرد و گفت

  .رد نمايد
خواهم  با آن كه وليد مرد با وفا و نيك جواري است، من مي. گويد بلي درست مي -

 .از اين لحظه فقط در پناه پروردگارم باشم

ين ا در. را از حمايت وليد اعالم داشت به اين صورت بيزاري خود عثمان! بلي
عثمان هم كه در مجلس . هنگام لبيد بن ربيعه يكي از شعراي معروف قريش شعري سرود

  .را تصديق كرد، اما مصراع دوم آن را تكذيب نمود حضور داشت، مصراع اول شعر او
  .كند؟ اين چه كسي است كه اذيتم مي: لبيد از روي خشم به اهل مجلس خطاب كرد

را ترك  سفيه از جمله آناني است كه  دين مااين مرد : شخصي از مشركين جواب داد
 هبه پاسخ گفت عثمان. شما تشويش نداشته باشيد، حرفهايش اعتباري ندارد. گفته است
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مرد مشرك از جا برخاست و سيلي . رد و بدل شد ها آنبعد حرفهاي تند بين . او پرداخت
  .نواخت كه در اثر آن چشم او سخت آسيب ديد محكمي بر صورت عثمان

تو در پناه كسي قرار داشتي كه ! من هبرادرزاد: گفت وليد بن مغيره كه شاهد صحنه بود
  .رسيد يمماندي هرگز چنين گزندي به چشمت ن اگر در پهلويش مي

چشم سالمم نيز در انتظار آن است تا ! بلي به خدا سوگند: عثمان در جواب گفت
من در جوار ذاتي قرار دارم كه . دمصيبتي را كه چشم ديگرم در راه خدا ديده است، ببين

  .به مراتب از تو قويتر و بزرگتر است
جوان زيبا، شيك پوش ومعطر قريش، كه زيبايي و  همين گونه مصعب بن عمير

 نازپروردگيش در بين قريش زبانزد همه بود، دراولين روزهاي آغاز دعوت پيامبر اكرم
  .ن راه متقبل شدبه اسالم گرويد و هرگونه رنج و محنتي را در اي

كه يكي از رنج ديدگان دوران ضعف و ناتواني مسلمانان است، در  مصعب
او جواني بود برخوردار از همه مزاياي . پيشاپيش هجرت كنندگان حبشه نيز قرار داشت

مادري داشت قدرتمند و . داشتند را مثل چشمانشان دوست مي و پدرش او مادر. زندگي
بايست آن را  مي شد مصعب باسي كه به بازار عرضه ميصاحب ثروت كافي، بهترين ل

كه در آن زمان  - با چهره زيبا، اندام موزون، لباسهاي فاخر و كفشهاي حضرمي. پوشيد مي
  .كرد هميشه در انظار مردم جلوه مي -شهرت خاصي داشت

هرگز در مكه كسي را : اش چنين است درباره چنانچه مضمون فرموده پيامبر اكرم
  .نديدم كه همچون مصعب داراي موهاي زيبا، جامة لطيف و مثل او نازپرورده باشد

سه اسالم، يعني خانه ارقم بن از تربيت شدگان اولين مدر مصعب بن عمير
كرد و  روزگاري كه تعداد مسلمانان از انگشتان دو دست تجاوز نمي. االرقم است ابي

به نزد آن  نمود، مصعب ه طور پنهاني يارانش را در خانه ارقم تربيت ميب پيامبر
ش را از او در ابتدا اسالم. اولين گرويدگان اسالم در آمد يهحضرت شتافت و در زمر
داشت، اما ديري نگذشت كه در  نهايت سخت گير بود پنهان مي قبيله و مادرش كه زني بي
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خبر اسالم  وگزارش نماز خواندنش با پيامبر اثر رفت و آمد زياد نزد رسول اهللا
مادرش با همه عالقه و . آوردن او به هر طرف پيچيده و حتي به گوش مادرش نيز رسيد

  .محبتي كه به مصعب داشت، اورا به خاطر اين كار به زنجير كشيد و زنداني كرد
ا نجات مصعب مدتي را در رنج و عذاب مادرش به سر برد تا اينكه روزي خداوند اور

  .راه هجرت به حبشه را پيش گرفت داد و به دستور پيامبر
اند، مصعب نيز همچون ام سلمة  هاجرين از حبشه به مكه عودت كردهامروز كه م! بلي

: مصعب باز به طرف مادرش ميĤيد. يكي از جمله عودت كنندگان است شو عثمان
مصعب اكنون از مادرش . مادري كه بي نهايت دوستش ميداشت، اما محبوسش كرده بود

ه دوباره او را زنداني كند؛ زيرا او رنج تنگدستي، سفر و كچنين ديگر چنين توقعي ندارد 
آن همه لباسهاي فاخر، دستان نرم و بدن معطر، جايش را به . بي كسي را زياد ديده است

 لباسهاي كهنه، غبار آلود و دستان زبرخشن داده است، اما مصعب با اين همه خوشحال
دارد و در راه تحقق آرمانش مصمم  است و با قلب ماالمال از ايمان و اخالص گام بر مي

اكنون كه راه حق و حقيقت را دريافته است، ديگر به ياد آن تـنعم و . رود يمبه پيش 
اكنون اگر در ظاهر، بدن و لباس عطرآگين نيست، روح و ايمانش . نازپروردگي نيست

ش در انظار ظاهربينان آراسته نيست، باطنش در انظار باطن اكنون اگر ظاهر. معطر است
  .نگران آراسته و زيباست

بر همه لذايذ دنيا پشت پا زده و راه دعوت و جهاد و  اين گونه مصعب بن عمير
او اولين مهاجر به سوي حبشه، و اولين سفير رسول خدا به . مبارزه را در پيش گرفت

نسبت به اهل مدينه به سپرده، فوق العاده موفق از آب  رموريتي كه پيامبادر م. مدينه بود
در آمد و توانست اكثر اهل مدينه را با دعوت گيرا و جذابي كه داشت، قبل از هجرت 

در شهر  پذيرايي از رسول خدا يهرا آماد ها آنبه دين اسالم مشرف سازد و  پيامبر
  .خود گرداند

مصعب در آن . ر اسالم را به دست او سپردافتخا پرچم پر در جنگ احد پيامبر اكرم
او در كنار . ها آفريد و غيرت و شهامت اسالمي خود را به نمايش گذاشت روز حماسه



    

  قهرماناني از عصر پيامبر      48
 

 

صفوف  غريد و و ديگر پيشگامان جنگ همچون شير مي و ابو دجانه حضرت حمزه
ر داد و ليثي، ناجوانمردانه او را هدف قرا قمئةكرد، اما ناگهان ابن  دشمن مرا پاره مي

  .مصعب قهرمان به خاك افتاد و جام شهادت را با سرافرازي سركشيد
اول را بردستي كه بيرق را گرفته بود،  يهضرب ةقئمابن : ميگويند بعضي از مورخين

آن هم با فرود . بيرق را به دست ديگر گرفت. دست او بر اثر ضربه قطع شد. فرود آورد
يرق را با بازوانش در آغوش گرفت تا بر زمين ب. قطع شد ةقمئآمدن ضربه ديگر ابن 

  .نيفتد، اما ضربه سوم اورا مهلت نداد و به خاك افكند
شهداء، اين يار گرامي خود  يهبا ديدن مصعب در زمر در پايان معركه، پيامبر اكرم

اي  ون خواستند جسد پاكش را با پارچهرا ستود و از فداكاريهايش به نيكي ياد كرد و چ
د، جز يك رداي كهنه، چيز ديگري بر تنش نيافتند كه اگر آن را روي سرش كفن كنن

. گشت كشيدند سرش برهنه مي شد و اگر روي پاهايش مي كشيدند، پاهايش برهنه مي مي
  .)!خداوند به مصعب قهرمان اجر و پاداش نيك فرمايد(

ار بود، اما پوشيد و از بهترين نعمتهايوقت بر خورد او روزي بهترين لباس مكه را مي
  :فرمايد در وصفش مي امروز در ميدان نبرد، در جوار كوه احد، كوهي كه پيغمبر

دارد و ما هم او را دوست  احد كوهي است كه ما را دوست مي »ُنِحبُُّهَجَبلٌ ُيِحبَُّنا َو«
  .به اين حال در آمده است. داريم مي

ن، مصعب زيباروي و آري در پاي اين كوه نيك نام، مصعب نوجوان، مصعب قهرما
  .ماند و بس نوشد، اما از او فقط يك ردا باقي مي دلباخته اسالم، جام شهادت مي

  .ام سلمة و شوهرش به مكه برگرديم اكنون بهتر است به داستان بازگشت
موج تعذيب و شكنجه . خره به مكه آمدند، اما از امن و امنيت خبري نبودمهاجرين باال

هاي دقيقتري عليه مسلمانان دست به كار  مشركين با نقشه. بود همچنان بر قوت خود باقي
با مشاهده اين وضع تكان دهنده دستور هجرت اصحابش را به سوي  پيامبر اكرم. بودند

و همسرش مصمم اند در صف اولين هجرت  سلمةمدينه صادر كرد كه باز هم ام 
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واهد بود، بلكه با كنندگان باشند، اما اين بار ديگر هجرت او و شوهرش سهل نخ
  .دشواريهايي همراه است كه ديگر مشكالت را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد

پس بهتر است جهت شنيدن اين حكايت سراسر غم انگيز، آن را از زبان خود ام 
  .بشنويم؛ زيرا تصوير و بيان او از سرگذشت خود دقيقتر و عميقتر خواهد بود لسلمة

عزم خروج به ) شوهرش( سلمة ابو. جرت فرا رسيدزمان ه: گويد ميلسلمةام 
مهار شترم را به دست گرفت و بدون هيچ انتظاري به مقصد مدينه . سوي مدينه را نمود

هنوز چند قدمي پيش نرفته بوديم و از محيط مكه پا بيرون ننهاده بوديم كه . حركت نمود
اين : گفتند سلمةبه ابو نمايان شدند و خطاب) بني مخزوم(ناگهان چند نفري از قوم من 

بري؟ او از قبيله  كه خودت از منطقه فرار ميكني كافي نيست، همسرت را نيز با خود مي
را از ما جدا ساخته به وطن و سرزمين ديگران  ماست و ما هرگز نخواهيم گذاشت او

در اين . و مرا به زور از وي جدا كردند. حمله نمودند سلمةبعد بالدرنگ، به ابو. ببري
كه شاهد صحنه بودند، آتش خشمشان زبانه كشيد و ) بني عبداالسد(هنگام قوم شوهرم 

را از شوهرش به زور جدا نموديد، طفلش  سلمةهمان طور كه ام ! به خدا سوگند: گفتند
نيز حق مسلّم ماست و بايد به زور از مادرش جدا گردد؛ زيرا او به قوم پدرش ميرسد نه 

 .به شما

ع و كشمكش در بين افراد دو قبيله به وقوع پيوست و اين طفل اينجا بود كه نزا
خره دستش در رفت و معصوم و ناتوان را هر كدام به طرف خود ميكشيدند، تا اينكه باال

خود . اي از اين صحنه هولناك گذشت چند لحظه. مدندقبيله شوهرم به مقصدشان نايل آ
ي شوهرم به خاطر حفظ دين و بل .را افسرده و حيران جدا از شوهرم و فرزندم يافتم

اش  السد با جسم آزرده و دست در رفتهفرزندم را بنو عبدا. اش به مدينه رو آورد عقيده
نيز مرا به اسارت گرفتند و در اندك زماني بين من و ) بن مخزوم(ربودند و خويشانم 

  .شوهرم و فرزندم جدايي انداختـند
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هر روز صبح بدون استــثــناء به جايي كه . من از آن روز به بعد ديگر آرام نداشتم
رفتم و باالي ريگهاي آن نشسته لحظات غم انگيز آن  اين مصيبت را بر من روا داشتند مي

ريختم  ساختم و در فراق شوهر و پسرم تا شام اشك مي روز را پيش چشمانم مجسم مي
كرد كه از  يداد و كاري م اي را تكان مي ن حالت رقت بار كه قلب هر جنبندهدر اي

  .مشاهده آن به من اشك بريزد، يكسال را سپري نمودم
هايم از كنار من گذشت و مرا در اين حالت كه از فراق فرزند  روزي مردي از عموزاده

نزد . دلش به حالم سوخت و بر من رحم كرد. ريختم مشاهده نمود و شوهرم اشك مي
سازيد تا با شوهر و  ره را آزاد نميبراي چه اين زن بيچا: گفت ها آنخويشانم رفت و به 

  .بريد؟ پسرش يكجا باشد؟ آيا از اشك ريختن زياد او لذت مي
نمود و آنان را به آزاد ساختن من  بعد از آن اين مرد همواره ايشان را توصيه مي

را  ها آنكرد، تا آنكه بعد از روزها عذر وخواهش، موفق شد رضايت  تشويق و ترغيب مي
  .اگر ميخواهي نزد شوهرت بروي مانعي نيست: در نتيجه به من گفتند به دست آورد كه

آيا . دانستم چه كنم و گره كارم را چگونه بگشايم بدين ترتيب من آزاد گشتم، اما نمي
ميتوانم فرزند دلبندم را در مكه در قبيله بني عبداالسد بگذارم و خودم راه مدينه را در 

  .آرام خواهد گرفت و چشم تَرَم خشك خواهد شد؟ پيش گيرم؟ آيا اگر چنين كنم قلبم
اين فكر و انديشه بودم تا اينكه عده اي غم و اندوه مرا احساس كردند و موضوع  در

فرزندم را به من  ها آنپسرم را با بني عبداالسد در ميان گذاشتند و با كسب رضايت 
كنم، وسيله سفرم را با گرفتن فرزندم، بدون آنكه همسفري را براي خود جستجو . دادند

اي  انتظار هراس داشتم باز هم حادثه آماده ساخته، سفرم را آغاز نمودم؛ زيرا در صورت
را  عثمان بن طلحههمين كه به منطقه تنعيم رسيدم، . بيافرينند و مرا از سفر باز دارند

  .!ميخواهي كجا بروي دختر: عثمان به من رو نمود و گفت. ديدم
 .شوهرم برومميخواهم نزد . مدينه -

 .اين سفر همراهي ميكند؟ را در كسي تو -
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 . غير از خدا و اين پسر كوچكم كس ديگري با من همراه نيست! خير -

  :او كه مردي مهربان و پاك طينت بود گفت
را تنها نخواهم گذاشت و تا مدينه تو را همراهي خواهم  هرگز تو! قسم به خدا -
 هرگز در! به خدا سوگند. دينه حركت نمودبعد افسار شترم را گرفت و به طرف م. نمود

رسيديم، با  هرگاه به منزلگاهي مي. بين عرب مردي را مانند او كريم و شريف نديدم
آمد با  گرفت و بعد از پياده شدنم دوباره به آن نزديك مي خواباندن شترم از آن فاصله مي

ختي غير از درخت من بعد در سايه در. بست آورد و آن را به درختي مي آن را پايين مي
ساخت و  رسيد، شترم را آماده مي همين كه وقت حركت فرا مي. نمود رفته استراحت مي

شدم، بعد لگام آنرا بدست گرفته  گرفت تا من بر آن سوار مي همچنان از آن فاصله مي
كرد، تا آنكه به مدينه  اين روش را همچنان در طول سفرم رعايت مي. نمود حركت مي
شوهرت در اين قريه است : قباء به من گفت هقريرسيديم و با نمايان شدن  رسول خدا
پس از اين . تواني به توفيق خدا نزد شوهرت رفته به زندگيت ادامه دهي اكنون مي

 .رهنمايي، عثمان خود به طرف مكه برگشت

، ةسلماز هم پاشيده و رنج ديده ابو  هسلمه به مدينه، بار ديگر خانوادبا وارد شدن ام 
به  سلمةبه ديدن شوهر و چشمان ابو ةسلمام را در كنار يكديگر ديدند و چشمان خود 

  . ديدار همسر با وفا و فرزند عزيزش روشن گشت
اي را در اسالم سراغ ندارم، كه مانند آل سلمه رنج  هيچ خانواده: گويد مي سلمةام 

يم و شريف عثمان بن طلحه كركشيده باشد و هيچ همراه و همسفري را همچون 
  .ام نديده

روزها، . كنند و شوهرو پسرش، در مدينه دركنار هم زندگي مي ةسلمبدين ترتيب ام 
. ها، و ماهها برق آسا سپري ميشود و زمان وقوع نبرد سرنوشت ساز بدر فرا ميرسد هفته
اي را بر پيكر دشمن وارد  خود در اين جنگ، ضربه خرد كننده با شركت فعال سلمةابو 
  .د و پيروزمندانه با ديگر لشكريان اسالم به مدينه بر ميگرددساز مي
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با شركت خود دراين غزوه  سلمةابو. ن زمان معركه بدر فرا ميرسديكسال بعد از آ
شكافد، اما در پايان  آفريند و با شجاعت ورشادت خاصي، قلب دشمن را مي حماسه مي
  .آيد بيرون مياي زخمي  يدان نبرد همچون شير زخم برداشتهم معركه از
با زخم عميقي كه برداشته است، ديار احد را به قصد مدينه ترك گفته و در  سلمةابو

زخم او با آنكه شديد و عميق بود، در آغاز رو . خانه تحت مداواي همسرش قرار گرفت
به بهبود نهاد، اما ديري نگذشت كه دوباره عفونت كرد و رو به وخامت گذاشت و 

روزي از روزها كه ابوسلمه . پيش با بستر مريضي هم آغوش ساخترا بيش از  سلمةابو
من از رسول خدا ! سلمةاي ام : مشغول مداواي زخمش بود به همسرش رونمود و گفت

  :شنيدم كه فرمود
ُب اللَُّهمَّ ِعْنَدَك أَْحَتِس: إِنَُّه لَا ُتِصيُب أََحًدا ُمِصيَبةٌ فََيْسَتْرجَِع ِعْنَد ذَِلَك ثُمَّ َيقُولُ« 

  .»ُمِصيَبِتي َهِذِه، اللَُّهمَّ أَْخِلفْنِي ِمْنَها بَِخْيرٍ ِمْنَها، إِلَّا أَْعطَاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
يعني بگويد اناهللا و انا اليه راجعون بعد . به هركسي مصيبتي برسد بايد استرجاع نمايد«

ت را كه برمن رسيده اجر و پاداش اين مصيب! پروردگارا: به دنبال آن از خداوند بخواهد
ن را به من آ است از درگاه تو ميخواهم و از بارگاهت تقاضامندم تا عوض بهتري از

  .»اش مورد اجابت خداوند قرار خواهد گرفت عنايت فرمايي، خواسته
 در. بستر رنج و مريضي سپري كرد ، روزهاي زيادي را درسلمةبدين منوال ابو

ناليد، رسول خدا را كه  درد و رنج سخت مي صبحگاهي يكي از روزها درحالي كه از
، اين شير مجروح، سلمةگويا ابو. كنار بسترش ديد جهت عيادتش تشريف آورده بود، در

انتظار آن را داشت كه چه وقت براي آخرين بار چشمش به جمال حبيبش روشن 
بود، كه  را ترك نگفته هنوز كنار بستر اين يار رشيد و فداكار خود رسول اكرم. گردد مي

او جهان فاني را با تقديم ارزنده ترين درسهاي از قبيل رنج و محنت و جانفشاني در راه 
  .خدا براي رهروان راهش، وداع گفت و به لقاء اهللا پيوست
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دستهاي مباركش را بر چشمان اين صحابي قهرمان و پيرو اصيل  پيامبر بزرگ اسالم
: ضش را به سوي آسمان بلند نمود و فرمودمكتب انسان ساز اسالم كشيد و دستان پر في

را ببخشا و درجه او را در زمره مقربينت بلند گردان و خودت اهل و  سلمةابو! پروردگارا
ما را مورد مغفرت خود قرار ده و قبر او را وسيع  يهبازماندگانش را يارو ياور باش و هم
  .!و منور گردان اي پروردگار عالميان

دعايي را كه در  سلمةياد آور شد كه روزي ابو عاي پيغمبربا شنيدن د لسلمةام 
فوت . هنگام وقوع مصيبت بايد خواند از رسول خدا براي او روايت كرده است

بود، سبب شد كه فقره اول دعا را  لكه وقوع مصيبت بزرگي براي ام سلمه سلمةابو
رنگ از خدا بخواهد اما بالد) خواهم پروردگارا اجر و پاداش مصيبتم را از بارگاه تو مي(

بر زبان نياورد؛ زيرا او بر اين ) از بارگاهت عوض بهتري را نيازمندم(فقره دوم دعا را 
خواهد بود تا آن را از خدا بخواهد؟ اما ديري  سلمةعقيده بود كه آيا كسي بهتر از ابو

  .فقره دوم دعا را نيز تكميل نمود سلمةنگذشت كه ام 
به طوري كه قبالً  ،اظهار همدردي نموده لسلمةبا ام  مسلمانان بدون استـثـناء

زن شوهر گم (كسي صورت نگرفته بود و به او عنوان ايم العرب  چنين اظهار همدردي با
را در مدينه  كسي ديگربه جز طفل خردسالش  لسلمةزيرا ام  ،را دادند) كرده عرب

  .نداشت
و احساس مسؤوليت در برابر ا شروي اين احساس فرد فرد مهاجرين و انصار

چنانچه با . انستندد نمودند و با اظهار همدردي او را مستحق هر نوع كمك و ياري مي مي
از او خواستگاري نمود، اما با عدم موافقتش مواجه  اش ابوبكر صديق سپري شدن عده

. از او اين خواهش را كرد كه به او نيز جواب رد داد گشت و بعد از وي حضرت عمر
وي اين خواهش را نمود كه در پاسخ به آن حضرت  از سوم پيامبر اكرم در مرحله

  .دارد در من سه صفت وجود دارد كه مرا از اين كار باز مي اي رسول خدا: گفت
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من زن با غيرتي هستم، ميترسم از من عملي مخالف طبع شما سر زند و موجبات  .1
 .ردمخشم شما را فراهم سازد و بدان لحاظ مستحق عذاب الهي گ

ام كه ديگر براي ازدواج ضرورتي  لحاظ سن به مرحله كهن سالي رسيدهمن از  .2
 .بينم نمي

اين رهگذر نيز اقدام به چنين كاري برايم شايسته  از. من زني هستم صاحب عايله .3
 .نيست

باب غيرتت يادآور شدي از خداوند  آنچه در: هايش فرمود در پاسخ گفته پيامبر اكرم
فت را از تو دور سازد و آنچه را در مورد باال بودن سن تذكر دادي خواهم تا اين ص مي

ات گفتي بايد دانست كه عايله تو  در سطح تو هستم و آنچه از عايله من هم از آن لحاظ
  .عايله من است

با او صورت  حاصل شد و ازدواج پيامبر اكرم لدر نتيجه رضايت ام سلمة
را به او عطا فرمود و از آن  سلمةهتر از ابوگرفت و خداوند با اجابت دعايش، فردي ب

لحظه به بعد و تا زماني كه يك مسلمان در روي زمين است، هند مخزومي نه تنها مادر 
خداوند روحش را در فردوس برين . است، بلكه مادر همة مؤمنان است لسلمة

  .شادگرداند و از او راضي باشد



 

 

     جراح بنعبيده  ابو
  امين امت رسول اهللا

  هر امتي اميني دارد و امين امت من،
  ]پيامبر اكرم[. ابوعبيده بن جراح است

  
ديدنش . راني، بلند قامت، الغراندام و صاحب ابروان باريك و كشيده بودمردي نو

انساني بود با الفت، پرتواضع . گشت ساخت و باعث اطمينان قلبها مي انسان را مسرور مي
ارزار همچون شيري در ميدان، ظهور ميكرد و مانند تيغه و با حيا، اما در ايام سختي و ك

  .نمود شير، تيز و پرجال ميشم
بود، امين اين ) ابوعبيده(اش  داهللا بن جراح فهري قرشي كه كنيهعامر بن عب! بلي

به  او به دعوت ابوبكر صديق. امت است و در رديف اولين پرچمداران اسالم قرار دارد
، شالرحمن بن عوف و عثمان بن مظعون و ارقم بن ابي االرقماسالم روي آورد و با عبد

هاي  شتافتند و در حضور آن حضرت اسالم خود را اعالم داشتند و اولين پايه نزد پيامبر
دست  گان افتينخستين تربيت  ابو عبيده بن جراح كه از. اسالم عزيز را تشكيل دادند

 ه عنوان مخلصترين يار و پيرو پيامبربود و از آغاز طلوع فجر اسالم، ب پيامبر اكرم
درآمده بود، در نزد آن حضرت از مقام و منزلت بس بزرگي برخوردار بود و پيامبر 

لقب كه در : به او عاليترين لقب را كه شايسته حال و شخصيتش بود عنايت فرمود اكرم
زرگترين اسالم از مقام و منزلت خاصي  برخوردار است و رسول خدا از آن به عنوان ب

  .امر دين ياد فرموده است
  .!لقب امين! بلي

ين اين امت است و اين لقب افتخار آفرين را از رسول خدا كسب نموده ما ابوعبيده
اي : اهل يمن نزد رسول خدا آمده گفتند روايت است كه از انس بن مالك. است
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دست  پيامبر. كسي را برما بفرست تا به ما قواعد اسالم را تعليم دهد! رسول خدا
  :را گرفت و فرمود ابوعبيده

  .» َهِذِه االُمَّةُنيَهذَا أَِم«
 .»اين مرد امين اين امت است«

روايت است كه رسول  همچنين از حضرت انس. يعني او را با شما خواهم فرستاد
  :فرموده است خدا

  .»ُبو ُعَبيَدة بنِ اجلَرَّاحنَّ أِميَنَنا أَيَُّتَها االُمَّة أَإنَّ ِلکُلِّ اُمٍَّة أَِميناً َوإ«
  .»ابو عبيده بن جراح است! به تحقيق هر امتي اميني دارد و امين ما اي امت«

  :ترمذي و ابوحاتم روايت رده اند كه رسول اكرم فرموده است
  .»أِمُني َهِذِه االُمَِّة أَُبو ُعَبيَدة بنِ اجلَرَّاحِلکُلِّ اُمٍَّة أَِمٌني َو«
  .»و امين اين امت ابوعبيده بن جراح است هرامتي اميني دارد«

كسي را پيش ما ! اي رسول خدا: گروه از اهل نجران نزد رسول خدا آمدند و گفتند
سوگند به : فرمود پيامبر. را از ما باز ستاند و حق ما را به ما بسپارد بفرست تا حق تو

در اينجا . م فرستاديك فرد امين قوي را با شما خواهي! كسي كه مرا به حق فرستاده است
ميگويد هيچ زماني براي كسب مقام امارت آماده نبودم غير اين لحظه كه  ابوبكر صديق

. آرزو داشتم اين قوي امين من باشم و اين لقب عالي را از طرف رسول خدا كسب نمايم
  :مرا ببيند، اما به زودي آن حضرت فرمودد سرم را بلند ميكردم تا پيامبر

  .»أَِمُني املُؤِمنَِنيِانََّك أَِمُني اِهللا َوأَِمُني َرُسوِلِه َو! ا ُعَبيَدةقُم َيا اََب«
  .»برخيز ابا عبيده كه تو امين خدا، امين رسول خدا و امين مؤمنان هستي«

روايت است كه گروههاي زيادي از قبايل عرب، نزد  از ابو حذيفه اسحاق بن بشير
زماني كه از او تقاضاي . مين بود ميĤمدندكه در آن زمان خليفه مسل ابوبكر صديق

مرديكه اگر به . امير شما آن مرد حليم و بردبار است: گفت نمودند مي انتخاب اميري را مي
و اگر با او قطع ارتباط شود . ها را به نيكي دهد او ظلم شود ظلم نكند وپاسخ بدي
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ه كافران سخت گيراست ارتباطش را زنده نگه ميدارد، نسبت به مؤمنان مهربان و نسبت ب
  .!است بر شما باد او عبيده بن جراح

در اين دنيا از : خليفه مسلمين روزي به يارانش رو نمود و گفت عمر بن الخطاب
آرزوي من اين است كه كاش اين ! خواهيد؟ مردي از حاضرين مجلس گفت خدا چه مي

  .دادم ه ميبود تا همه را در راه خدا صدق خانه مملو از طال و جواهرات مي
  .چه آرزو داريد؟: وباره گفتد حضرت عمر

  !.انيم چه بگوييم يا اميرالمؤمنيند نمي: درجواب گفتند
اين خانه مملو از مرداني ! آرزوي من اين است كه اي كاش: بعد خودش چنين گفت

  .بود مي مانند ابوعبيده بن جراح
  .در حق او فرموديددرست گفتيد، و آنچه سزاوار است : حاضرين در جواب گفتند

من همراه خالد بن وليد در لشكري بودم كه : روايت است كه گفته است جابر از
. خليفه آن را جهت كمك ابو عبيده بن جراح كه شام را در محاصره داشت، فرستاده بود
: زمانيكه به ابوعبيده و لشكريان او ملحق شديم، دروقت نماز به خالد رو نمود و گفت

  .!براي ياري ما آمده اي چون كه تو. و در امامت نسبت به من مستحق تريجلو كه ت برو
امتي  هر: در حق او فرمود هرگز از مردي كه شنيدم پيامبر: خالد در جواب گفت

  .اميني دارد و امين اين امت ابوعبيده بن جراح است، پيش نخواهم افتاد
كسب نمود، يكي  پيامبر عالوه بر اين كه اين لقب نيك را از طرف ابوعبيده! بلي

  .)1(از ده يار گرامي آن حضرت است كه ايشان را به دخول جنت بشارت داده است
او قبل از . همين كه پا به مرحله جواني نهاد، راه تجارت را در پيش گرفت ابوعبيده

مسلمان شدن سفر زمستان را به سمت يمن و سفر تابستان را به سمت شام پشت سر 

                                           
، عثمان بن عفان، بوبكرصديق، عمربن خطابا: نه نفر ديگر عبارتند از. به روايت احمد، ترمذي و بغوي -1

اين . شطلحة بن عبيداهللا، زبير، عبدالرحمن بن عوف، سعدبن ابي وقاص و سعيد بن زيد علي بن ابيطالب،
  .روايت كرده است حديث را عبدالرحمن بن عوف
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ز به عنوان يك تاجر وارد سرزمين شام شد، اما در دوره اسالم براي بار در آغا. گذاشت
او كه از نخستين . دوم به عنوان يك فاتح بزرگ اسالم داخل آن سرزمين گرديد

اش رنج بي شماري را متحمل  يده اسالم است، در راه حفظ عقيدهپرچمداران محنت كش
عه مهاجرين حبشه قرار داشت ، در طلي...و بسلمةاو نيز همچون مصعب و ابو . شد

كه بعد از عودت به مكه، دوباره راه هجرت به مدينه را در پيش گرفت و با استقرار در 
، پيمان اخوت و برادري بست و در ببين او و سعد بن معاذ انصاري مدينه، پيامبر

  .شد اين عقد برادري بين او و سعد از لحاظ سيادت و قهرماني، تشابه كامل مشاهده مي
تمام رنجها و روزهاي سخت و دشوار را در مكه تحمل كرد و پا به پاي  ابوعبيده

هاي بيشماري را به جان خريد و در برابر آزمايشهاي  ، محنترهروان پيشگام پيامبر
او كه الگوي اخالص و استقامت و ثبات بود، در . خداوند، پايدار و ثابت قدم باقي ماند

دا و نصرت دين خدا انجام داد كه از وهم و گمان خارج جنگ بدر، عملي را به خاطر خ
  .بود

در جنگ بدر، درآن روز حساس و سرنوشت ساز، روزي كه مسير تاريخ را عوض 
يوم «روزي كه خداوند از آن به . كرد و به عنوان مهمترين روز ثبت تاريخ اسالم گرديد

در آن لحظات حساس  ر اكرمياد فرموده، و پيامب )2(»وم التقی اجلمعاني«و  )1(»الفرقان
  :فرمود طلبيد و مي و تعيين كننده با دست دعا نصرت خدارا مي

  .»أَللَُّهمَّ ِان هتلُك َهِذِه العَصاَبةَ اليوم لَما ُتعَبد«
اگر اين گروه مؤمن امروز هالك شود، در روي زمين عبادت نخواهي ! پروردگارا«
  .»شد

نظيري، وارد صحنه نبرد شد و با  يبا شهامت و اخالص ب وز ابوعبيدهدرآن ر
هركجا در صف دشمن حريف و . دالوري هرچه تمامتر صفوف دشمن را در هم كوبيد

                                           
  .41/ انفال: ك .ر -1
  .همان -2
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كشيد و از سر راهش كنار  دالوري بود در برابرش تاب نياورده از مبارزه با او دست مي
جنگيد كه گويي از مرگ نمي هراسيد، اما در اين  اودر آن روز طوري مي. رفت مي

كوشيدند خودرا از ضربت شمشير او  تي كه افراد دشمن هر كدام به گونه اي ميلحظا
شد و او را هدف قرار  نجات بدهند، مردي از صف دشمن مكرراً براو حمله ور مي

بدون آن كه به او پاسخي بدهد از سر راهش خود را كنار  داد، ولي ابوعبيده مي
حاضر به  شد، اما ابوعبيده رار ميمدام تك حمالت اين مرد برابوعبيده. كشيد مي

خره كاربه آنجا كشيد كه اين مرد همه راهها را بر او باال. گرديد مقابله اش با او نمي
ديد  نمود، او را در پيش چشمانش مي به گونه اي كه به هر طرف رو مي. مسدود ساخت

بيده تنگ بر ابو ع بدين ترتيب اين مرد عرصه را. كه با شمشيرش بر او حمله ور است
در نتيجه كاسه صبرش لبريز گشت و آتش خشمش زبانه كشيد و با وارد كردن . ساخت

  .يك ضربت كاري برفرقش اورا به خاك افگند
را تهديد به  شايد اكنون درفكر اين باشيد كه بدانيد اين مرد كه هر لحظه ابوعبيده

  .ود چه كسي بود؟كرد و گذشته از آن سد راه جهاد و نبرد ابوعبيده شده ب مرگ مي
در روز بدر به خاطر  اگر از ياد نبرده باشيد قبالً متذكر شديم كه ابو عبيده

اكنون اگر . پروردگارش عملي را به نمايش گذاشت كه از وهم و خيال همگان بيرون بود
بوده است، شايد تعجب  بگوييم كه اين مرد مقتول، عبداهللا بن جراح پدر ابوعبيده

د گفت كه ابو عبيده در آن روز پدرش را نكشت، بلكه او شرك را در اما باي!! كنيد
ييد اين عمل او پرداخته و آيات ذيل را خداوند اشخص پدرش كشت، كه قرآن مجيد به ت

  :برپيامبرش نازل فرمود
+ ω ß‰ÅgrB $ YΒöθ s% šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ 

(#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ± tã 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’ Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M}$# 
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Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çμ ÷ΨÏiΒ ( óΟßγ è= Åzô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù 4 š_ ÅÌu‘ ª! $# 

öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ψ tã 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& Ü>÷“ Ïm «!$# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“Ïm «!$# ãΝèδ tβθßsÎ= øçRùQ$# ∩⊄⊄∪_      ]۲۲: اجملادلة[.  
مردماني را نخواهي يافت كه به خداوند و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي كساني را به «

رزيده باشند، هرچند كه آنان پدران، يا پسران، يا دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني و
برادران و يا قوم و قبيلة ايشان باشند؛ چرا كه مؤمنان، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است، و 
با نفحة رباني خود ياريشان داده و تقويتشان كرده است و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل 

. مانند ، رودبارها روان است، و جاويدانه درآن ميها آن) كاخهاي و درختان(گرداند كه از زير  مي
حزب يزدان قطعاً ! هان. ايشان حزب يزدانند. خدا از آنان خشنود و آنان نيز از خداوند خشنودند

  .»پيروز و رستگار است

öθ(مراد از : گويد ن نزول آيه فوق مياابن كثير در تفسير خود راجع به ش s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 

öΝèδ u™!$ t/#u™ ( ابوعبيده بن جراح است كه در جنگ بدر پدرش عبداهللا بن جراح را كشت، و

ρ÷(مراد از  r& öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& (ابوبكر صديق  است كه در آن روز تصميم به قتل پسرش

ρ÷(مراد از  عبدالرحمن بن ابوبكر گرفت و r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ( مصعب بن عمير است كه در روز

ρ÷(د بن عمر زد، و مراد از بدر دست به قتل برادرش عبي r& öΝåκsEuÏ±tã ( حضرت حمزه، علي
است كه در آن روز عتبه، شيبه و وليد را از پا درآوردند و همچنين  شبن حارث عبيدةو 

  )واهللا اعلم. (هم ميشود كه يكي از اقربايش را به قتل رسانيد شامل عمربن الخطاب
ديگري گفته اند كه سراسر  يهزيز و دستسعيد ابن عبدالع: ابن كثير در ادامه ميگويد

نازل شده است كه در روز بدر پدرش عبداهللا بن  ن ابوعبيده بن جراحااين آيه در ش
زماني كه شوراي شش  ييد همين آيه بود كه  عمراجراح را به قتل رسانيد و بنا به ت

اگر  :نفري را از بزرگان اصحاب جهت تعيين خليفه بعد از خود تشكيل داد، گفت
  .نمودم بود او را به عنوان خليفه تعيين مي زنده مي ابوعبيده بن جراح
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ابوعبيده تنها متصف به صفت امانتداري نبود، بلكه عالوه بر اين كه امين اين امت بود 
چنانچه قبالً ذكر شد كه . نيز ملقب گرديده بود) قوي امين(به  و از طرف پيامبر اكرم

  .با شما قوي امين را خواهم فرستاد: نجران فرمود درجواب اهل پيغمبر اسالم
هايي  سريه. قوت ايمان ابوعبيده، بارها در معرض تجربه و آزمايش قرار گرفته است

زدند،  دست به عمليات پيروزمندانه مي كه تحت فرماندهي اوبه دستور پيامبر اكرم
فر صحابي تحت كه بالغ بر سيصد ن) سيف البحر(سريه . بهترين شواهد اين مدعاست

جهت تعقيب قافله تجارتي قريش بود، از مواد خوراكي فقط يك  فرماندهي ابوعبيده
درهر روز به هر نفر فقط يك دانه خرما  ابوعبيده. جراب خرما دراختيار داشتند و بس

مكيدند و بعد از  مكد مي دانه خرما را مانند طفلي كه پستان مادرش را مي ها آنداد و  مي
  .نمودند ب نوشيده و آن روز را تا شب به آن يك خرما اكتفا ميري آآنقد

سريه اي را تحت فرماندهي  روايت است كه رسول خدا ازجابر بن عبداهللا
جهت تعقيب قافله تجارتي  -كه من نيز در آن حضور داشتم  – ابوعبيده بن جراح

د داشت كه ابو در اين سريه از مواد خوراكي فقط يك كيسه خرما وجو. قريش فرستاد
ما كه از ساحل دريا به حركت . داد نفر مي عبيده در طول روز يك دانه از آن را به هر

خود ادامه ميداديم، ناگهان در كنار دريا سياهي بزرگي را ديديم كه از مسافت دور نمايان 
). عنبر(با نزديك شدن ما به آن سياهي معلوم شد كه ماهي قوي هيكلي است به نام . بود
اكنون در وضع . ما فرستادگان رسول خدا در راه خدا هستيم: آن گفت هبوعبيده با مشاهدا

به دستور او مقداري از گوشت . قرار داريم كه بايد از اين ماهي بزرگ استفاده نماييم
. ماهي را در آنجا پخته نموده و خورديم و مقداري را هم براي روزهاي آينده برداشتيم

 –مراجعت نموديم، داستان اين ماهي بزرگ  ينه نزد رسول خداسپس هنگامي كه به مد
رسول خدا . تعريف نموديم را براي پيامبر –كه سبب نجات ما از گرسنگي گرديده بود 

ن چيزي آآيا از گوشت . آن رزقي بوده است كه خداوند به شما ارزاني داشته است: فرمود
از آن گوشت كه در نزد ما بود تقديم  همراه داريد تا من هم از آن بخورم؟ بعد مقداري

  .از آن نوش جان نمودند آن حضرت نموديم و پيامبر



    

  قهرماناني از عصر پيامبر      62
 

 

در جنگ اُحد زماني كه شكست متوجه مسلمانان گشت و يكي از مشركين فرياد 
در آن موقع حساس ! محمد را به من نشان دهيد! محمد را به من نشان دهيد: زد مي

را احاطه كرده و سينه خود را در برابر  اف پيامبريكي از ده تني بود كه اطر ابوعبيده
  .نمودند را از رسول خدا دفع مي ها آنتيرهاي دشمن سپر كرده و 

بر اثر ضربات دشمن شكسته شده و  پايان معركه معلوم گشت كه دندان پيغمبر
در آغاز . پيشاني آن حضرت زخمي شده و دوحلقه زره او در رخساره اش فرورفته است

كه  اقدام به كشيدن حلقات زره از رخساره حضرت نمود، اما ابوعبيده صديق ابوبكر
تورا به خدا سوگند ! ابوبكر: عالقه مفرطي در اين امر از خودنشان داد به ابوبكر گفت

ابو عبيده فكركرد كه شايد كشيدن حلقات . دهم كه اين كار را به من واگذار كنيد مي
بنابراين يكي از دوحلقه را با يكي از . آور باشدزيان  صورت پيامبر توسط دست از

به طوري كه دندانش نيز . دندانهاي ثنايايش محكم گرفت و با قوت زياد آن بيرون كشيد
با دندان ديگرش حلقه ديگر را گرفت كه در نتيجه با آن حلقه هم دندان با آن بيرون آمد، 

دهد، اما  ان خود را از دست ميبه اين ترتيب ابوعبيده در آن روز دو دند. ديگر درآمد
به جاي اين كه از دستش استفاده كند،  چقدر زيباست كه او به خاطر زيان نديدن پيامبر

هيچ «: گويد از همين جاست كه ابوبكر صديق در حق او مي. دهد دندانش را از دست مي
  .»كند اي همچو دو دندان ابوعبيده زيبا جلوه نمي دندان افتاده
دي بود متواضع و در كتب تاريخ حكايات شيريني از تواضع و فروتني مر ابوعبيده

  .كنيم او ذكر شده كه ما در اينجا فقط به بيان يكي از اين حكايات اكتفا مي
اميرلشكر مسلمين در شام بود، مردي از اهل  نقل است كه گويا زمانيكه ابوعبيده

مرد رومي كه در آغاز . باشد روم نزد او آمد تا از امور جنگي از او سؤاالتي داشته
  .امير شما كجاست؟: بين لشكريان اسالم او را تشخيص دهد، ناچار پرسيد نتوانست در
  ).اشاره به ابوعبيده نمودند(بيني  آن مردي كه مي: گفتند



  63     ابوعبيدة فرزند جراح
  

 

وي زمين نشسته بود و چند ابوعبيده كه مانند يك سرباز عادي، نزديك اسبش در ر
  :رد سؤال مرد رومي قرار گرفتكمان در دست داشت، موعدد تير

 .آيا شما امير اين سپاه هستيد؟ -

 .بلي -

چه چيزي باعث شده است تا برسر اين خاك بنشيني؟ آيا اگر از فرش و متكايي  -
نزد خدا خواهد  مقام و منزلت تو در استفاده نمايي اشكالي خواهد داشت و آيا اين امر از

 .نمود؟كاست و يا تو را از مروت و احسان دور خواهد 

اين شمشير  من غير از. كند من هم راست خواهم گفت خداوند اظهار حق حيا نمي -
ديروز كه به مقداري . باشم بيني مالك چيز ديگري نمي و اين اسب و سالحي كه برتنم مي

و اگر من صاحب ) اشاره به معاذ بن جبل(ام  اين برادر قرض گرفته پول نيازمند شدم از
حتماً بر آن نخواهم نشست، بلكه اين برادرم را نيز بر آن  فرش و متكايي هم باشم،
 .من بهتر باشد دانم شايد او در نزد خدا از خواهم نشاند؛ زيرا من نمي

خوابيم و  نشينيم و مي كنيم و بر روي آن مي ما بندگان خداييم برزمين خدا حركت مي
كاهد،  ا در نزد خدا نمياين اعمال نه اين كه از مقام و منزلت م. خوريم از آن روزي مي

  .گرداند بلكه اجر و پاداش ما را در نزد خدا بيشتر و درجه ما را بلندتر مي
  .اي؟ آمدهاكنون بگو ببينم براي چه كاري 

اي داشت، روزي به لشكريانش  كه هميشه روحيه تناصح فوق العاده زنده ابوعبيده
ما باطن دارند، ا سفيد به تن مي يهآگاه باشيد، افرادي زيادي هستند كه جام: چنين گفت

دهند،  كنند به نفس خود عزت مي شمارند كساني كه گمان مي سياه و چركين دارند و بي
بديهاي گذشته را با نيكيهاي كنوني نابود ! اي مردم. آن باشند يهدرحاليكه ذليل كنند

و زمين قرار  اي كه بديهايش در بين آسمان اه كسي از شما بدي كند به اندازههرگ. سازيد
گيرد آنگاه دست به دان نيكي زند، شايد روزي فرا رسد كه نيكيهايش بر بديهايش غلبه 

  .نمايد
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خليفه دوم مسلمين بر مسند خالفت نشست، ابوعبيده و  كه عمر بن الخطاب زماني
بنا  ها آن. در جبهه شام عليه امپراتوري روم مشغول جهاد و نبرد بودند ببن جبل معاذ

اي را براي او فرستادند و براي او چنين  ، نامه»دين نصيحت است«كه  ده پيامبربه فرمو
  :نگاشتند

بن جبل به عمر بن  از ابوعبيده بن جراح و معاذ. به نام خداوند بخشاينده مهربان
  :السالم عليكم و بعد. الخطاب

مهمي را كه شما امر ما از باب تناصح و خير خواهي وظيفه خود دانستيم به تو بگوييم 
- هايد و از اين تاريخ مسؤوليت سرخ پوست و سياه پوست اين امت بر عهد عهده دار شده

در حضور تو مردمان بلند رتبه و پايين رتبه، دوست و دشمن خواهند . شما خواهد بود ي
متوجه باش كه با ايشان چگونه . در قسط و عدل سهمي دارند ها آننشست و هر كدام از 

ها آشفته و قلبها خشك و  بترس از روزي كه هول و هيبت آن چهره .رفتار خواهي كرد
. گردد و در برابر ملك قهار، هيچ كس ياراي آوردن حجت و برهاند ندارد مضطرب مي

  .جويند طلبند و از عذاب او پناه مي روزي كه همه رحمت او را مي
دشمنان واقعي  كشد كه برادران به ظاهر صميمي در آخرالزمان كار اين امت بدانجا مي

  .يكديگرند
پناه ميجوييم از خداوند از اين كه اين چند سطر نوشتار ما نزد تو انعكاس ديگري پيدا 

  .والسالم عليكم. ايم كشانده شود ستار آن بودهكند و به غير از آنچه قلباً خوا
جواب مفصلي نوشت كه ما در اينجا فقط دو مطلب اخير  ها آنخليفه در جواب نامه 

يكي آن كه در آخرالزمان، دوستي مردم با يكديگر به نحوي است كه . دهيم تذكر ميآنرا 
در . ظاهر با هم اظهار عالقه و دوستي دارند، اما در خفا و باطن از هم متنفر و بيزارند

آنان هستيد،  يهنه زمان ما آن زمان است و نه شما از زمر! جواب اين مطلب چنين نوشت
شود و دوستي و تمايل  در آن رغبت و ترس هر دو زياد ظاهر ميبلكه آن زماني است كه 

  .باشد نه بر اساس صالح دين مردم به يكديگر براساس صالح دنيا مي
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ما از باب تناصح، اين چند سطر را رقم زديم و : ايد كه نوشته در رابطه به مطلبي نيز
! بلي: يد گفتكند، باجوييم از خدا از اين كه در نزد شما انعكاس ديگري پيدا  پناه مي

را به  اميدوارم همواره م. ايد ايد راست گفته ايد و در آنچه نوشته شما مرا نصيحت كرده
  .والسالم عليكم. نياز نيستم ز شما بيزيرا من ا چنين تذكراتي رهنمون كنيد،

بدين ترتيب خليفه مسلمين با گشاده وريي از نامه ابوعبيده و معاذ استقبال نمود و 
  :زيرا او كسي بود كه همواره ميگفت ،را با دل و جان پذيرفت ها آننصايح 

  .»الَ َخَري ِفيَنا ِاذَا لَم َنَتقَبَّلَهاالَ َخَري ِفيکُم إِذاَ لَم َتقُولُوَها لََنا َو«
شما خيري نيست، اگر نقايص ما را به ما نگوييد و ما را نصيحت نكنيد و در  در«

  .»را نپذيريم و نشنويمماهم خيري نخواهد بود هرگاه آن 
وارد شام شد، امراي  وقتي كه عمر بن الخطاب: بن زبير روايت شده است ةعرواز 

خليفه بعد از يك مكث كوتاه از حاضرين . ارتش و بزرگان آن همه گرد او جمع شدند
  .برادر من كجاست؟: سؤال نمود

 .برادر شما كيست؟ -

 .ابوعبيده -

 .آيد حاال مي -

همين كه چشم خليفه به او افتاد از . ده، سوار بر شتر نمايان شداين هنگام ابوعبي در
: جا برخاست و بر او سالم كرد و بعد از روبوسي و احوال پرسي، خليفه به او گفت

  !.ات را ببينم ابا عبيده انهخواهم خ مي
آيا ميخواهيد بر من ! از ديدن منزلم چه هدفي داريد اي امير مؤمنان؟: در جواب گفت

  .!!اما چه منزلي. زيد؟ خليفه بعد از گفتگوي مختصري وارد منزل او شداشك بري
. آري دنياي زهد و تقوي و درويشي. خليفه در خانه او دنياي ديگري را مشاهده نمود

! ابوعبيده: خره سؤال كردباال. خليفه به هر طرف نظر انداخت، چيزي در آن خانه نديد
. بينم كاسه و زره، چيزي ديگري در خانه ات نمياثاثية منزلت كجاست؟ غير از اين نمد و 
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باشي آيا چيزي موجود داري تا بياوري؟ ابوعبيده بنا به خواست  تو امير اين منطقه مي
  .خليفه ازجا برخاست تا چند تكه نان خشك را كه در سفره داشت نزد او بياورد

را كه يارانت آيا آنچه : درآن روز بسيار به حال او گريه نمود و به او گفت عمر
  .براي خود خواستند تو نخواستي؟

. مؤمنان آيا به تو نگفتم كه از ديدن منزلم برمن اشك خواهي ريختاي امير  -
 .آنچه كه از زبانها شنيده بودي كافي بود

 .از تو زرق و برق دنيا همه را تغير داد غير -

ه عنوان را ب اول مسلمانان، خالد بن وليد ه، خليفابتداي كار ابوبكر صديق
كه  سرلشكر مسلمانان عليه امپراطوري روم تعيين نموده بود، اما با فوت ابوبكر صديق

اي  با ارسال نامهخليفه دوم مسلمين  جنگها هنوز به پايان نرسيده بود، عمر بن الخطاب
زماني : مورخين در اينجا ميگويند. ابوعبيده بن جراح را به عنوان جانشين او تعيين كرد

آن هيچ حالتي از غرور  هبه او رسيد، با مشاهد) يرموك(ماندهي ابوعبيده در منطقه فر هنام
اي كه بين او  يت ابوحذيفه، طي مصاحبه برادرانهيا خوشي به او دست نداد، بلكه طبق روا

من نه مايل به كسب قدرت دنيا : و خالد در پايان جنگ صورت گرفت، به خالد گفت
كنيد  آنچه در اين دنيا مشاهده مي. كنم مقام دنيا عمل مي هستم و نه براي به دست آوردن

به خاطر نصرت دين خدا قيام  ما برادر يكديگريم و. رود به سوي زوال و نابودي مي
اش در امر دين جانشين  ان آور نخواهد بود كه برادر دينيبر مرد مسلمان اين زي. ايم كرده

 با. ر زمينة فتنه و بلد بايد آخرين نفر باشندبزرگان اين را به خوبي ميدانند كه د. او گردد
شود شايد در آنصورت اولين كسي باشند كه مرتكب خطا  ها آنآنكه هرگاه خطر متوجه 

  .شوند، مگر آنانيكه خداوند از اين امر حفظشان نمايد و ايشان هم اندك خواهند بود
شركت كرد و  رمياور پيامبراك ابوعبيده در تمام غزوات به عنوان مخلصترين يار و

به رفيق اعلي  اي ذكري از غيبت او نرفته است تا آنكه رسول خدا در هيچ غزوه
جهت تعيين خليفه  بني ساعده زماني كه انصار پس از رحلت رسول سقيفةدر. پيوست
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به وقوع  شجمع شدند، پس از سلسله مناقشاتي كه بين انصار و بعضي از مهاجرين
تا با تو بيعت كنم؛ زيرا ! دستت را بده اباعبيده: نين گفتبه ابوعبيده چ پيوست، عمر

به تحقيق هر امتي اميني دارد و ابوعبيده امين اين امت : من از رسول خدا شنيدم كه فرمود
  .است

من هرگز براي اخذ بيعت دستم را در حضور مردي كه : در جواب گفت شابوعبيده
  .ه و او امام ما بود، دراز نخواهم كردرا در نماز پيشواي ما تعيين فرمود رسول خدا او

گيرد و او به عنوان اولين خليفه  صورت مي اينجاست كه بيعت با ابوبكر صديق در
بعد از ابوبكر صديق امر خالفت به عمر بن الخطاب واگذار . مسلمانان انتخاب ميشود

روهاي اسالمي، ميشود كه ابوعبيده با اطاعت كامل از او به عنوان برجسته ترين فرمانده ني
  .برد دامنه فتوحاتش را در قلمرو امپراطوري روم تا سرحد پيروزي كامل به پيش مي

شمرد، فقط يكبار از امر  او كه اطاعت از ولي امر مسلمين را يك امر حتمي و ديني مي
با آن همه  آري شايد تعجب كنيد كه چگونه ابوعبيده. امير مسلمانان سرپيچي كرد

اين  سرپيچي كند؟ قضيه از ري اسالمي از امر شخصيتي همچون عمردرك و فرمانبردا
به عنوان سرلشكر نيروهاي  ، ابوعبيدهكه در دوران خالفت حضرت عمر قرار بود

روي بود و هر روز به پيروزي اسالمي عليه امپراطوري روم در سرزمين شام مشغول پيش
و از شمال به آسياي صغير منتهي تا آن كه از شرق به رود فرات . يافت اي دست مي تازه
با شدت سرسام آوري ) وبا(در اين وقت كه ابوعبيده امير منطقه بود، مرض طاعون . شد

 در اينجا عمر. در شام ظاهر گشت و مردم را يكي پس ديگري به كام مرگ ميفرستاد
نگير را از شر اين مرض كه دام به فكر نجات ابوعبيده افتاد و با ارسال نامه خواست او

اين نامه بعد از سالم و تحيت چنين  در. مردم آن سرزمين گرديده بود، نجات بخشد
. در مدينه مشكلي ايجاد شده كه بدون حضور تو حل آن ناممكن خواهد بود: نوشت

هرگاه اين نامه در شب به دست تو رسيد، آرزو مندم قبل از آن كه روز شود به سمت 
به تو رسيد، اميد است قبل از فرا رسيدن شب حركت مدينه حركت نماييد و اگر در روز 

  .والسالم. نمايي
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هدف خليفه را از ارسال اين : ابو عبيده نامه خليفه را گشود و بعد از قرائت آن گفت
  .ماند نامه دانستم او ميخواهد كسي را نجات دهد كه او باقي نمي

. اين نامه دانستم هدف امير مؤمنان را از ارسال! بعد در جواب خليفه چنين نوشت
من مايل . برم دانيد، من همراه سپاهيان اسالم در اين ديار به سر مي همان طور كه مي

رايط جدايي و در اين ش. رسد در صدد نجات خودم باشم نيستم از آنچه كه به آنان مي
خواهم بود تا زماني كه خداوند آنچه را  ها آننهايت دشوار است و با  فراق آنان بر من بي

آرزومندم مرا در اين امر معذور داريد و . تحقق بخشد ها آنكه اراده دارد در حق من و 
  .خواهشم را بپذيريد

حاضرين كه . با قرائت آن خليفه به شدت گريست. به خليفه رسيد نامه ابوعبيده
آيا ابوعبيده وفات ! اي امير مؤمنان : شدت گريه خليفه را مشاهده كردند از او پرسيدند

  .ه است؟نمود
طولي نكشيد كه طاعون به . در شرايط قرار دارد كه مرگش نزديك خواهد بود: گفت

او قبل از آن كه روح پاكش را . آمد و اين خبر تمام اطراف را فرا گرفت سراغ ابوعبيده
من شما را به چند چيز توصيه : به جان آفرين تسليم كند به سپاهيان چنين توصيه نمود

نماز را برپا : را عملي ساختيد همواره خيرو سعادت را با خود داريد ها آنميكنم هرگاه 
امر به معروف . صدقه بدهيد و حج و عمره را بجاي آوريد. رمضان را روزه بگيريد. داريد

دنيا و زرق   يهفريفت. نماييد و امراي خود را نصيحت نموده بر آنان خيانت رواه مداريد
خره روزي همچون من ي هزار سال هم زنده بماند، باالبدانيد اگر شخص. و برق آن نشويد

مرگ بني آدم حتمي است و هر انسان خواه نا خواه طعم آن . در بستر مرگ خواهد افتاد
نسبت به خدا و كسي است كه بيشتر  ها آنمطيع ترين  ها آنچشد، اما عاقلترين  را مي

آگاه باشيد كه هيچ . سانيدبه امير مؤمنان از جانب من سالم بر. براي آخرت كار ميكند
درمكاني كه روحم قبض . امانت و مسؤوليتي متوجهم نبود مگر آنكه به اداي آن برخاستم
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والسالم . بعد از من براي مردم پيشنمازي كن! شود در آنجا دفنم نماييد و تو اي معاذ مي
  .اهللا رحمةعليكم و 

ابوعبيده به رحمت حق  دراين لحظه است كه روح پاك او به آسمانها عروج ميكند و
او بعد از عمري تالش بي امان و پيگير در پيشبرد امر جهاد، در حالي كه به . پيوندد مي

ياري خداوند بازوان توانايش كمر دشمن را شكست و دامنة فتوحاتش در شرق و شمال 
در سال هجدهم ) عمواس(گسترش چشمگيري پيدا نمود، به اين صورت در طاعون 

سالگي در حالي كه در انجام مسؤوليتش پايمردي خاصي از خود به  58هجرت، در سن 
  . يادگار گذاشت، نداي اجل را لبيك گفت و به رحمت حق شتافت

هزار  25در طاعون عمواس حدود . و بيت المقدس ةملاي است بين ر عمواس قريه
و يزيد بن ابي ، چنانچه امراي منطقه شام ابوعبيده، معاذبن جبل نفر چشم از دنيا فروبستند

در هنگام  ابو عبيده. سفيان يكي بعد از ديگري مبتال گشته و چشم از جهان فرو بستند
اش  شينيمرگ معاذ بن جبل را جانشين خود تعيين كرد و از طرف خليفه مسلمين نيز جان

 ما امروز مردي را از: ابوعبيده، به مردم گفت همعاذ بعد از اداي نماز بر جناز. تأييد گرديد
دست داديم كه در عمرم هرگز كسي را مانند او بي كينه، پاكدل، با حيا و دعوتگر براي 

پس براي او طلب رحمت كنيد تا رحمت خداوند شامل حال همه ما . خاص و عام نديدم
  .و شما گردد



 

 

  و سرگذشت كعب بن مالك
  تبوك هدر غزو شمراره و هالل

   عــهد كـردم كه تا زنده هستم جز سخن
  ]حياة الصحابه[. نگويمراست 

  
است كه در سال پنجم هجري در  تبوك يكي از غزوات بزرگ رسول اكرم يهغزو

گرچه در اين غزوه برخوردي . شدت گرماي تابستان عليه امپراطوري روم صورت گرفت
صورت نگرفت، اما از لحاظ اين كه اولين بسيج  ها آنبين سپاهيان اسالم و دشمنان 

برابر امپراطوري پرقدرت روم محسوب ميشد، از لحاظ بازتاب  عمومي مسلمانان در
نگر اسياسي و نظامي حائز اهميت بسزاي بود و اين بسيج همگاني سپاهيان اسالم نماي

كه در اين غزوه  پيامبر اكرم. در برابر بزرگترين قدرت وقت بود ها آنقدرت و شوكت 
علت آن واضح بود، . افشا نمودبرخالف عادت پيش، از قبل جهت حركت آن را تعيين و 

پيمودند و با دشمن  چون در گرماي شديد تابستان راه طوالني را با عدم امكانات كافي مي
اين هم مسلتزم آن بود تا لشكريان اسالم از قضيه آگاه . بزرگي دست و پنجه نرم ميكردند

با دشمن بزرگ و باشند و مايحتاج خود را در اين سفر پرخطر مهيا و خود را براي مقابله 
  .پيمودن مسافت زياد آماده نمايند

اين تحرك بزرگ نظامي رسول گرامي اين بود كه امپراطوري روم از انتشار  يهانگيز
روز افزون اسالم در بين قبايل عرب مرزهاي شام به هراس افتاد، با يك مانور نظامي 

ز دست درازي در اين خواست جلو اين نفوذ را در مرزهاي شام بگيرد و مسلمانان را ا
اينجا بود كه با وصول خبر تحركات و صف آرايي دشمن در مرزهاي . مناطق برحذر دارد

شام، پيامبر اسالم دستور داد مسلمانان هرچه سريعتر خود را براي يك جنگ  بزرگ در 
لشكريان اسالم بالدرنگ به تجهيز خود پرداختند . برابر امپراطوري روم مهيا و آماده سازند

كه با  ييعني لشكر) ةجيش العسر(كه به نام  –و ثروتمندان مسلمانان در تجهيز اين سپاه 
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چنانچه ابوبكر  .سهم بارز را ايفا نمودند –مشكالت دست و پنجه نرم كرد معروف است 
بطوري كه . تمام دارايي خود را در اين غزوه مخلصانه در راه خدا نفقه كرد صديق

روي آورد چهل هزار دينار داشت كه همه را براي رضا و گويند زمانيكه به اسالم 
نيز در اين غزوه سيصد شتر را در خدمت  خشنودي خداوند خرچ كرد و عثمان

هم نصف مالش را در خدمت و تجهيز اين لشكر  عمر سپاهيان راه خدا گذاشت و
 قسمت زيادي از مال شبهمين ترتيب حضرت عباس، طلحه و عاصم بن عدي. قرار داد

با اين انفاق بود كه يك لشكر سي هزار نفري در برابر . خود را در اين روز نفقه كردند
  .داد امپراطوري روم بسيج شد كه ده هزار آن را سوار كاران تشكيل مي

توان گفت اسالم، چهارده قرن  اين اولين بسيج عمومي و همگاني مسلمانان بود كه مي
گذاشت و مسلمانان آشنايي خود را با اين نوع  قبل اين بسيج عمومي را به معرض نمايش

چنانچه قرآن كريم نيز پيروانش را به بسيج عمومي دعوت نموده . جنگ عمالً ابراز داشتند
  :فرمايد مي
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به سوي جهاد حركت ) هرگاه منادي جهاد، شما را به جهاد ندا در داد، فوراً! نان اي مؤم«
و با ) در هر صورت و در هر حال،... جوان يا پير، مجرد يا متأهل و(سبكبار يا سنگين بار، . كنيد

  .»مال و جان در راه خدا جهاد و پيكار كنيد
ميان هر ملتي قوانين معيني از جنگ در هر زمان و هر امتي وجود داشته و در)1(تخلف

قابل توجه اين  يهدر اينجا نكت. شود وجود دارد كه بر اساس آن متخلف مجازات مي
هاي عمومي و بسيج هاي عمومي را در خالل جنگ جهاني  است كه كشورهاي كه جنگ

دوم صورت دادند، عالوه بر شخص متخلف فاميل او را نيز مورد شكنجه و عقوبت قرار 
با اين طرز كار و رفتار ظالمانه توانستند با استفاده از ظلم، از تعداد متخلفين ميدادند و 

با وجود وضع (بكاهند، اما با شعله ور شدن آتش جنگ و كاسته شدن قوت رزمي، 

                                           
  .اري كردن از شركت در جنگ استمراد از كلمه تخلف در اينجا خود را كنار كشيدن و خودد -1
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شد و تعدادشان باال  هر روز بر تعداد متخلفين افزوده مي) قوانين دشوار براي متخلف
  .ميرفت

نه قضيه تخلف را عالج كرده است؟ اسالم فقط شخص اكنون بايد ديد، اسالم چگو
براي . و بستگان متخلف را گناهبيخانواده  يامتخلف را مورد عقوبت شخصي قرار ميدهد 

را بشنويم كه از تخلف  بهتر روشن شدن اين قضيه، بهتر است حكايت كعب بن مالك
  :گويد تبوك سخن مي يخود در غزوه

 .كه در اين غزوه سه گروه از شركت باز ماندندقبل از آغاز حكايت بايد گفت 

مسلمانانيكه با اشتياق و اخالص كامل، عالقمند بودند در غزوه شركت نمايند، اما  - 1
قرآن كريم نيز از . سفر آنان را از شركت باز داشت يهفقر و تنگدستي و نداشتن وسيل

  :ديفرما يمتعبير نموده  ها آنخالص عالقه و ا
+Ÿω uρ ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# #sŒÎ) !$ tΒ x8öθ s?r& óΟßγ n= Ïϑ óstG Ï9 |M ù= è% Iω ß‰Å_r& !$ tΒ öΝà6è= ÏΗ ÷qr& Ïμ ø‹n= tã (#θ ©9uθ s? 

óΟßγ ãΖã‹ôã r&̈ρ âÙ‹Ïs? z⎯ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ ºΡt“ ym ω r& (#ρ ß‰Ågs† $ tΒ tβθà)ÏΖãƒ ∩®⊄∪_      ]۹۲: التوبة[   

ا آنان را برمركبي سوار همچنان ايراد و گناهي نيست بركساني كه وقتي به پيش تو آمدند ت«
ايشان . مركبي ندارم كه شما را بر آن سوار كنم: تو گفتي) ولي و به جهاد روانه سازي،(كني 

و افسوس (پر از اشك بود ) فوت افتخار جهاد(برگشتند در حالي كه چشمانشان از غم 
  .»چون چيزي نداشتند كه آنرا صرف جهاد كنند) ميخوردند

كه توانايي جسمي و مالي در ايشان ) كعب، مراره، هالل(ن آن سه تن از مسلمانا - 2
  .موجود بود، اما نتوانستند شركت جويند

از شركت در اين غزوه امتناع ورزيدند،  ابي عبداهللا بنگروه منافقين كه به دستور   - 3
، نزد آنحضرت آمده دروغ و سوگند ياد نمودند تا اما بعد از بازگشت پيامبر اكرم

  .فته شودعذرشان پذير
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قصه كعب بن :  حكايت سه تن صحابي به روايت بخاري از كعب بن مالك
) كعب يهنواد(كه در صحيح بخاري و مسلم از عبدالرحمن بن عبداهللا بن كعب  مالك

  :روايت شده است، چنين است
من در تمام غزوات، رسول خدا را همراهي كردم غير از : گويد كعب بن مالك
به قصد قافله  چون پيامبر اكرم. متخلفين غزوه بدر مجازات نشدند. غزوه تبوك و بدر

من اگرچه در غزوه بدر وجود نداشتم، اما مفتخرم به . قريش بيرون رفته بود نه جنگ
  . باشم مي )1(اينكه از بيعت كنندگان شب عقبه

 .درحاليكه از نيرو و قدرت جواني برخوردار بودم، از شركت در غزوه تبوك باز ماندم
گرچه به مجرد اينكه رسول خدا مسير جنگ را تغير و ابالغ نمودند من در فكر تجهيز 
خودم بودم و دوشتر را براي اين سفر مهيا كرده بودم، اما روزهاي يكي بعد از ديگري 

  .سپري ميشد، بدون آنكه من قدمي در پيشبرد كارم برداشته باشم
ركس فكر ميكرد شايد در صورت ه. اين غزوه تعداد مسلمانان خيلي زياد بود در

  .غيبت از او يادي به ميان نيايد مگر آن كه وحي الهي قضيه را افشا نمايد
  :مشكالتي كه در اين غزوه باعث تخلف يك عده گرديد به قرار ذيل است

  .گرماي شديد تابستان - 1
  .ها و فرا رسيدن وقت چيدن خرما رسيدن ميوه - 2
  .مسافت طوالني - 3
  .دشمن قوي و نيرومندمقابله با  - 4
  .نبود وسايل و امكانات كافي - 5

                                           
. در آنجا زده ميشود » ةعقب ةجمر «آن تا مكه دو مايل است و  يهعقبه منطقه ايست بين مني و مكه، فاصل -1

اولي با دوازده تن از اهل مدينه و دومي يكسال بعد از آن در موسم : در عقبه دو بيعت صورت گرفت
  .حج با هفتاد مرد و دو زن از اهل مدينه
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كردم  هر روز را بدون آنكه به تجهيز خودم بپردازم سپري مي من بعد از ابالغ رسول
نمودم، تا اينكه لشكر مجهز شد و راه تبوك را در  و كار را به فرداي آن روز موكول مي

فردا يا پس فردا به دنبال لشكر : مسفر نبودم با خود گفت يهمن كه هنوز آماد. پيش گرفت
ملحق خواهم شد، اما اين هم نشد فردا و پس  ها آنحركت خواهم كرد و در مسير راه با 

چند روزي . فردا نيز سپري شد بدون آنكه من در اين باره تصميمي اتخاذ كرده باشم
ت سرانجام وقت را كامالً از دس. ديگر هم همين طور در حال تردد و دودلي گذشت

بايد در مدينه بمانم، اما سخت  آري با فوت وقت اكنون تا مراجعت رسول خدا. دادم
برم؛ زيرا فقط دو دسته مردم را در مدينه ميبينم، يكي ضعفا يا آنهايي كه  در رنج به سر مي

  .اند، ديگر آنهاي كه عاليم نفاق در آنان مشهود است خاطر عذر شرعي از غزوه باز ماندهب
در مسير راه از من ياد آوري نكرد، اما در تبوك در حالي كه بين  رسول گرامي

  .بين شما كعب به چشم نميخورد؟ در: جمعي از اصحاب نشسته بود، فرمود
و نظر كردن به ) يمني ردب(اورا جامه يمين! اي رسول خدا: كساني از بني سلمه گفتند

را نپذيرفته و  ها آنحرف معاذ بن جبل . قيافه اش از آمدن به اينجا باز داشته است
ا جز خير چيز ديگري در حق اي رسول خدا سوگند به خد! حرف خوبي نگفتيد: ميگويد
  .دانم او نمي

وقت به صورت برق آسا : بعد كعب بن مالك جريان را چنين ادامه ميدهد و ميگويد
به من رسيد با يك دنيا غم و اندوه هم آغوش  سپري شد و خبر مراجعت رسول خدا

گاهي به اين . برهانم در اين انديشه بودم كه چگونه خود را از خشم رسول اكرم. تمگش
فكر فروميرفتم تا جهت نجاتم به دروغ متوسل شوم و در اين رابطه با هر صاحب نظري 

به مدينه تصميم عوض  ام به گفتگو پرداختم، اما با نزديك شدن پيامبر ز اهل و خانوادها
چرخيد، جايش را به صدق و راستي داد، و  ام مي مي كه  در انديشهمام افكار ناسالشد و ت

فقط سفينه نجاتم را در پرتو صدق گفتار جستجو كردم و نهايتاً مصمم گشتم كه صادقانه 
  .بگويم كه به چه علّتي از شركت در اين غزوه باز ماندم به پيامبر
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دو ركعت نماز  به مدينه رسيد وطبق معمول، اول به مسجد رفت تا رسول خدا
. بعد از اداي نماز درحاليكه مردم اطرافش را احاطه كرده بودند در مسجد نشست. بخواند

اينجا بود كه متخلفين از هر طرف نزد آن حضرت آمده طلب پوزش نمودند و براي 
  .رسيد به هشتاد و چند نفر مي ها آنتعداد . توجيه عمل خود سوگند ياد كردند

ر شان را پذيرفت و با آنان تجديد بيعت كرد و آنچه در در ظاهر عذ رسول خدا
سالم عرض كردم و با . نوبت به من رسيد. ضمير نهفته داشتند به خدا موكول ساخت

نزديك بيا، : نگاهي به من نمود و فرمود. ضب آلود آن حضرت مواجه گشتمغتبسم 
داشت؟ آيا تو  را با مخالفت وا چه چيز تو: فرمود. پيش آنحضرت نشستم. نزديك شدم

  .كه وسيله ات را آماده كرده بودي؟نبودي 
اگر امروز در جلو روي كسي از اهل دنيا ! بلي همان طور بود، به خدا سوگند: گفتم

را از خشم او با آوردن  توانستم با قدرتي كه در نطق و بيان دارم، خود نشستم مي مي
گويم از من راضي خواهي شد، اما من ميدانم اگر امروز دروغي را به شما ب. عذري برهانم

در عوض خداوند از من ناراضي خواهد گشت، و مورد خشم او قرار خواهم گرفت، ولي 
طلبم  اگر سخن راست بگويم نمايانگر اين خواهد بود كه من عفو و مرحمت خدا را مي

من صادر شد، كه  تا مرا ببخشايد، بلي من بدون هيچ عذري و درحالي اين مخالفت از
  . ام زماني چنين نيرومند و فارغ البال نبوده هيچ

 يهراستش را گفتي پس برو تا خداوند دربار: با شنيدن سخنانم فرمود پيامبر اكرم
  .تو حكم نمايد

قبل از ! اي كعب: نزدم آمدند و گفتند » بني سلمة «از از جاي خود برخاستم گروهي 
. بار است كه مرتكب اين خطا ميگردياين اولين . اي اين به ارتكاب گناهي مشاهده نشده

بود و آمرزش آن  اگر مانند ديگر متخلفين از رسول خدا عذر خواهي ميكردي بهتر مي
  .حضرت تو را كافي بود
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نمودند تا دوباره نزد  همواره ايشان مرا به چنين كاري تشويق مي! سوگند به خدا
ه از ايشان سؤال نمودم آيا كسي هاي قبلي خود را تكذيب نمايم تا اينك رفته گفته پيامبر

  .ديگري هم مثل من كارش به حكم خدا موكول شده است؟
كارشان را به حكم خدا موكول  بلي دو مرد ديگر هم مثل تو گفتند و پيامبر: گفتند

  .ساخته است
 چه كساني؟  -

هر دو مردان صالح بودند و از . وافقي هالل بن اميةو  بن ربيع العمري مرارة -
اينجا بود كه به ثبات و . تقوي و پرهيزگاري به شمار ميرفتند يهكه الگو و اسو اهل بدر

 .استقامت مصمم گشتم تا حكم خدا نازل گردد

در حق ما  هنوز چند روزي بيش سپري نشده نگرديده بود كه حكم ديگر پيامبر
دور اين با ص. صادر شد و آن اينكه هيچ فردي از اهل مدينه اجازه صحبت با ما را ندارد

در اينجا بود كه زمين با اين همه . حكم روش و برخورد مردم در برابر ما تغير كرد
در اين وضع رقت بار پنجاه شب را . پهناوري برمن تنگ شد و از همه چيز متنفر بودم

هايشان نشستند ودست به گريه و  ن دو مرد ديگر برخالف من در خانهسپري كرديم آ
ها حاضر  از خانه به مسجد ميرفتم و در نماز. رين قوم بودمزاري زدند، اما من جوانت

نمودم، ولي كسي حاضر نبود با من حرفي بزند و يا  ميشدم و در بازار گشت و گذار مي
  .سخني را با من درميان بگذارد

پيامبر كه بعد از نمازها معموالً جلساتي . رفتم مي در اين حالت نزد رسول خدا
كردم كه آيا لبهاي او به رد سالم من  الم ميكردم و دقت ميداشت نزد ايشان رفته س

  .جنبد ياخير؟ مي
نگريستم هنگامي  مي بعد در پهلو او نماز ميخواندم و با گوشه چشم به آن حضرت

كه مشغول نماز بودم به من نگاه ميكرد، اما همين كه به سوي او ملتفت ميشدم از من 
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شد اما كسي در مدينه پيدا نميشد كه با ما لب  ي ميبدين منوال روزها سپر. روبر ميگرداند
  .به سخن بگشايد
پسر عمويم كه صميمي ترين دوست من بود، رفتم و به او سالم  قتادة روزي نزد ابي

ورا به خدا سوگند ت قتادة ابي: به او گفتم. به خدا سوگند به سالمم پاسخ نگفت. كردم
به من بگو، اما با سكوت او مواجه گشتم ترين كس به خدا و رسول را  ميدهم كه محبوب

بار سوم اورا سوگند دادم لب . بار دوم او را سوگند دادم هم چنان به سكوتش ادامه داد
  .خدا و رسول او دانا تر است: گشود و گفت

) نبطي(در آنجا شخص . با چشمان اشك آلود رو گرداندم و به سمت بازار مدينه رفتم
مي را براي فروش به بازار مدينه آورده بود آن مرد به هر كس را از اهل شام ديدم كه طعا

را به  چه كسي كعب بن مالك را به من نشان ميدهد؟ مردم او: گفت رو مينمود و مي
و نامه از پادشاه . مرد نبطي مرا تشخيص داد و نزدم آمد. سمت من رهنمايي مينمودند
ام كه صاحبت با تو جفا  من شنيده :ين نوشته بود، اما بعدغسان به من داد كه در آن چن

  .كرده است بايد دانست كه خدا ترا ذليل نخواهد ساخت نزد ما بيا تا با تو وفا كنيم
بدين گونه چهل . و آن را آتش زدم! اين هم امتحان ديگري: بعد از قرائت آن گفتم

: تناگاه فرستاده رسول خدا را ديدم كه نزدم آمد و گف. روز با رنج و غم سپري شد
  .رسول خدا به تو فرمان داده است از همسرت دوري نمايي

 آيا طالقش بدهم؟ -

و  ةآن حضرت به نزد مرار. تنها حق نزديك شدن با او از تو سلب شده است. نه  -
: به همسرم گفتم. را از مقاربت با زنان شان منع نمايد ها آنهالل هم كساني را فرستاده تا 

اما همسر هالل . ا ببينم خدا به چي حكمي راضي ميشودپدريت بمان ت يهبرو نزد خانواد
هالل بن اميه مرد كهن سالي ! اي پيامبر خدا: رفت و گفت فرزند اميه نزد رسول خدا

اشكالي : آيا اجازه ميدهيد تا در خدمت او باشم؟ فرمود. است كه نياز به خدمت دارد
 .ندارد اما با تو نزديكي نكند
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حركتي وجود ندارد، از زماني كه كارش به اينجا كشيده  در او! به خدا سوگند: گفت
  .جز گريه و زاري كاري ديگري در او مشاهده نميشود. است در او حركتي وجود ندارد

ام به من نيز پيشنهاد  از اعضاي خانواده، بعضي همسر هالل از پيامبر هبا اخذ اجاز
: نمايم، اما من نپذيرفتم گفتمخدمت همسرم را اخذ  يهنمودند تا نزد آنحضرت رفته اجاز

اين اجازه را از رسول خدا نخواهم خواست؛ زيرا من نميدانم آن حضرت در جوابم چه 
  .من مردي هستم جوان كه وضعيتم نسبت به هالل فرق ميكند. خواهد گفت

ده روز ديگر را هم همين طور در رنج و انزوا به سر بردم، و اكنون  از تاريخ صدور 
ام  نماز صبح شب پنجاه را در بام خانه. درست پنجاه روز گذشته است حكم رسول خدا
زمين با همه پهناوري (اي كه خداوند از ما در قرآن ذكر نموده است  ادا كردم به شيوه

اي از  ناگاه آواز ندا كننده. شسته بودمن) برمن تنگ گشته، و از خود نيز دلتنگ شده بودم
با شنيدن ! بشارت باد برتو اي كعب ابن مالك: فتباالي كوه سلع به گوشم رسيد كه گ

  .اين مژده، خود را به سجده انداخته، دانستم كه گشايشي حاصل شده است
بعد از اداي نماز صبح پذيرش توبه ما را در بين  قضيه طوري بود كه پيامبر اكرم

ردي م. اصحاب اعالم نموده بود و مژده دهندگان به سوي من و دو يار ديگر شتافتند
وار گشته بود و مردي ديگري بر كوه سلع سجهت رساندن اين بشارت به من بر اسب 

دو . ژده دهنده نزد من آمدندهردو م. رفته بود و با صداي بلند اين مژده را به من رساند
بعد دو جامه ديگر عاريت گرفتم نزد . اي كه در تن داشتم به آنان تقديم نمودم جامه

آمدند و پذيرش توبه و فرجي را كه  قاتم ميمالردم دسته دسته به م. شتافتم  اهللارسول 
. تا آنكه وارد مسجد شدم. گفتند در كارم حاصل شده بود به من تبريك و تهنيت مي

همين كه داخل مسجد . اند افش جمع شدهرا ديدم كه نشسته و مردم در اطر  رسول اهللا
و با من دست داد و  ب به طرفم آمدبا شتا. به من افتاد شدم، چشم طلحه بن عبداهللا

قبول توبه ام را به من تبريك و تهنيت گفت، اما غير از او هيچ كس ديگري از مهاجرين 
الم عرض س  رسول اهللابر . كنم از جا نجنبيد و اين عمل طلحه را هيچگاه فراموش نمي
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زي را كه بهترين رو: درخشيد به من گفت اش از فرحت و سرور مي كردم درحاليكه چهره
  . گويم گذرد، به تو تبريك مي از هنگام والدتت تاكنون برتو مي

 .ازجانب خدا است -

درخشيد كه گويي قطعه اي از مهتاب  چهره پيامبر گرامي در هنگام خوشي چنان مي
گشت ميدانستم كه به  است و هر زماني كه اين درخشش در چهره آن حضرت ظاهر مي

رسول اي : بعد پيش آن حضرت نشسته و گفتم .او شادي و مسرتي دست داده است
كند تا تمام مالم  درپيشگاه خداوند مستجاب شده است، ايجاب مي دعايماز اينكه ؛  اهللا

  .را در راه خدا و رسول او صدقه نمايم
گفتم پس سهم خيبر .اگر يك قسمت مالت را نگهداري بهتر خواهد بود: پيامبر فرمود

  .را حفظ خواهم كرد
خداوند مرا با صدق و راستي نجات داد و اين پذيرش ! اي رسول خدا: بعد گفتم

كسي را ! به خدا سوگند. اين جز به راستي سخن نگويم ام ايجاب ميكند تا بعد از توبه
ازخداوند بزرگ تقاضامندم . سراغ ندارم كه بهتر از من در صدق گفتار امتحان شده باشد

م بعد ازين هم تا وقتي كه در قيد حيات هستم ا همان طوركه تاكنون لب به دروغ نگشوده
  :اينك آياتي  كه دراين رابطه نازل گرديده است. حفظم فرمايد

+‰s)©9 šU$ ¨? ª!$# ’ n?tã Äc©É<̈Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Í‘$ |ÁΡF{$#uρ š⎥⎪Ï%©!$# çνθ ãè t7¨?$# ’Îû Ïπtã$ y™ Íοtó¡ãè ø9$# 

.⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ Ü>θè= è% 9,ƒ Ìsù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO z>$s? óΟÎγ øŠn= tæ 4 …çμ ¯ΡÎ) óΟÎγ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊇∠∪   
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مهاجرين و  يهو توب) جهاد از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در(پيامبر  يهخداوند توب«
بعد از آنكه  مهاجرين و انصاري كه در روزگار سختي  از پيغمبر پيروي كردند. انصار را پذيرفت

 يهباز هم خداوند توب) در اين حال. (اي از آنان اندكي مانده بود كه  منحرف شود دلهاي دسته
ند توبة آن سه نفري را هم خداو ٭آنان را پذيرفت، چرا كه او بسيار رئوف و مهربان است 

و پيغمبر و مؤمنان و خانوادة خودشان با ايشان سخن نگفتند و از (پذيرد كه  واگذار شدند  مي
فراخي، بر  يهزمين با هم) ناراحتي ايشان به حدي رسيد كه(تا بدانجا كه ) آنان دوري جستند

از آنان بيزار و هم خودشان هم مردم . جانشان به لب رسيد(آنان تنگ شد و دلشان به هم آمد و 
دانستند كه هيچ پناهگاهي از  خدا جز برگشت به خدا وجود ) باألخره. از خود بيزار شدند

گمان خدا بسيار توبه پذير و مهربان است  بي. آنگاه خدا بديشان پيغام توبه داد تا توبه كنند. ندارد
  .»از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد! اي مؤمنان ٭

به خدا سوگند هيچ نعمتي بعد از هدايتم به اسالم در نفسم : ميگويد د كعببع
بزرگتر از اين نبوده است كه با رسول خدا راست گفتم و از دروغ بافي اجتناب نمودم 

كه خداوند در حق آنان فرموده . شدم هالك مي) منافقين(وگرنه مثل آنان كه دروغ گفتند 
  :است
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كه (ها براي شما خواهند خورد هنگامي كه به سوي آنان باز گرديد، به خدا سوگند«

ولي از كار آنان غافل . (تا از آنان صرف نظر كنيد) معذرتهاي ايشان راست و درست است
بي گمان آنان پليدند و به كيفر كارهايي . شان دوري گزينيداز اي) نشويد و از آنان در مگذريد و

براي شما سوگند ها ميخورند تا از آنان در گذريد و  ٭كه ميكنند، جايگاهشان دوزخ است 
از گروهي كه سر از فرمان تافته و بر دين ) از ايشان خشمگين است و(خداوند . خشنود شويد

  .»ودش گذرد و خشنود نمي شوريده باشند، در نمي
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) آن سه تن كه مخالفت كردند(و اينك در آيه آمده است : گويد مي در اينجا كعب
هم از  اين بيان مخالفت، ما را از آناني جدا ميكند كه با رسول خدا دروغ گفتند و پيامبر

را به حكم خدا موكول ) سه تن(آنان پذيرفت و براي آنان طلب آمرزش كرد، و امر ما 
  .ايم نيست كه ما با غزوه مخالفت كرده جود در اين آيه به معني اينو مخالفت مو. ساخت

  
  يك ارزيابي از اين غزوه

  :وضع كيفر  -1
كدام كيفر بر نفس متخلف اثر مثبت داشت؟ كيفر كه در قرن هفتم ميالدي از جانب 

ح بر متخلفين وضع شد يا جزايي كه در قرن بيستم توسط دولتهاي به اصطال اهللارسول 
  .بر متخلفين تحميل ميشود؟ متمدن
اش  بعد از پذيرش توبه ه كعب بن مالكدو شرطي ك. له واضع و روشن استامس

آيد؛ زيرا اوالً، گذشت از تمام  برخود وضع ميكند، از عهده و صالحيت هر كسي بر نمي
بود، كار ساده و آساني نيست كه  رسول اهللامال و دارايي كه اولين پيشنهاد كعب به 

هايي كه به مالش دارد، بتواند در يك لحظه به طور كلي از تمام  همه دلبستگي شخص با
  .اموالش گذشت كند و آن را در راه خدا انفاق نمايد

صدق گفتار در همه عمر در هر اوضاع و شرايطي تعهد ديگري است كه كعب : ثانياً
كند، اما حاضر  تواند آن را در همه عمر رعايت كند و انسان به سختي مي برخود وضع مي

است با اظهار سپاس از بارگاه خداوند، تمام مالش را در راه او صدقه كند و در تمام عمر 
  .در هر حالت و وضعي پا از مرز صدق و راستي بيرون ننهد

  :تمرين دشوار -2
. دهند هاي بزرگ دنيا تمرينهاي طاقت فرسا و دشواري را انجام مي امروزه هم ارتش

مسافتهاي طوالني در شرايط جوي مختلف، عبور از موانع صعب العبور  سربازان را به طي
دهند تا در روزهاي دشوار جنگ  و محروم كردن از غذا و آب براي مدتي، عادت مي

  .بتوانند ثبات را از دست ندهند
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كنيم  ما عين اين تمرينات و بلكه به شكل دشوارتر از آن را در غزوه تبوك مشاهده مي
به صحابه گرامي خود تمام مشكالت و صعوبات را از قبيل طي مسافت  كه پيامبر اكرم

العرب در شرايط دشوار، تحمل گرسنگي و تشنگي در  جزيرةزياد در صحراي سوزان 
طول روزهاي سفر، نداشتن وسيله كافي در يك سفر طوالني، ترك مدينه در موسم 

سر راه قرار داشت و بايد ياران  ، همه اينها موانع بود كه در...رسيدن ميوه وچيدن خرما و
چنانكه در اين رابطه روايتي از عمر بن . دست و پنجه نرم ميكردند ها آنپيامبر با 
در گرماي شديد تابستان دستور حركت به سوي «: نقل شده است كه ميفرمايند خطاب

ا در مسير راه در اثر نبودن آب، تشنگي دامنگير م. تبوك از جانب رسول خدا صادر شد
اين وضع شدت پيدا نمود تا جايي كه گمان ميكرديم اكنون از شدت عطش . شد

گردنهاي ما قطع ميشود، تعدادي از همسفران ما شترهاي خود را كشته از آب درون شكم 
  .»استفاده نمودند ها آن

فقط بخاطر نشر اسالم در خارج از مرزهاي  اين تمرين بزرگ نظامي را پيامبر خدا
ايجاد يك امپراطوري بزرگ اسالمي تدارك ديد، و از آنجاييكه اين غزوه  العرب وجزيرة 

آنكه به رفيق اعلي بپيوندد، اطمينان را در دلهاي  آخرين غزوه او بود، الزم بود قبل از
را در اين امر بزرگ  ها آنسپاهيان اسالم عليه قدرتهاي بزرگ جهان ايجاد سازد و كفايت 

  .تثبيت نمايد
  :فت ها در شبطي كردن مسا -3

اكثر مراحل بين مدينه و تبوك را مسلمانان به خاطر نجات از گرماي شديد در شب 
هاي دنيا از  پيمودند كه در چنين مواردي يك كار ضروري است در عصر كنوني هم ارتش

  .نمايند اين روش استفاده مي
  :معنويات ارتش - 4

هر .  بردن سطح معنويات بودميدان باشد، جنگ باال اينكه در واقع غزوه تبوك بيش از
صورت نگرفت، اما مسلمانان  ها آنچند در اين غزوه برخوردي بين مسلمانان و دشمنان 
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توانستند پيروزي معنوي را به دست آورند و اين پيروزي از لحاظ اهميت، كمتر از 
بايل پيروزي مادي نبود؛ زيرا اين مانور نظامي در مرزهاي روم كه در نتيجه آن قسمتي از ق

عرب هم پيمان با روم با مشاهده قوت مادي و معنوي مسلمانان به اين نتيجه دست يافتند 
  .توانند در جوار حمايت مسلمانان آرام زندگي كنند كه مي

از جانب ديگر معنويات ارتش روم كه در مدت بيست روز اقامت مسلمانان در آن 
نهايت پايين آمد كه  بايل منطقه بيق منطقه حاضر به مصاف نگرديدند، در نزد مسلمانان و

  .نتيجه فوري آن همين الحاق قبايل عرب منطقه در پيمان رسول خدا بود
هاي  وپذيرفتن زحمات و هزينه) ةعسرالجيش (استقبال مسلمانان از تجهيز  -5

نظم و كنترول،  .طاقت فرسا در اين سفر، دال بر نظم و انضباط عالي مسلمانان است
ست و هيچ ارتشي بدون انضباط در هيچ نبردي ولو از نيرو و امكانات اساسي يك ارتش ا

ها و  فرقي كه بطور واضح بين نظامي. كافي و مؤثر هم برخوردار باشد، موفق نخواهد بود
  .باشند ها به آن پايبند مي ها وجود دارد، فقط همين انضباط است كه نظامي غير نظامي

باط ضسابقه، دال بر ان وابطشان با متخلفين بياطاعت مسلمانان از رسول خدا در قطع ر
 يهباطي عالي تر از اين است كه امروز رهبر بر خانوادضچه ان. محكم و استوارشان است

درحالي كه متخلف در . متخلف حتي زن و اوالد او دقيقتر و شديدتر از ديگران باشد
  .دبرد و نياز به شفقت و عطوفت همه مردم دار وضع دشواري به سر مي

  :معلومات -6
در اين رابطه . شبكه جاسوسي روم در قبال حركات مسلمانان بي نهايت قوي بود

اغلب، از تجاري كه با اهل مدينه سرو كار داشتند و نيز از بعضي افراد قبايل عرب كه با 
هم پيمان (چنانكه ديديد چگونه پادشاه غسان . نمودند ايشان هم پيمان بودند استفاده مي

اي او را  تخلفش آگاه شد و ضمن ارسال نامه به خاطر عقوبت كعب بن مالكاز ) روم
  .به سوي خود خواند
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ها از اين گونه قضاياي داخلي و نسبتاً كوچك اطالع داشتند،  در صورتي كه رومي
بالطبع از قضاياي مهمتر و بخصوص از تحركات جنگي و نظامي اطالعات بيشتري 

چنانكه . اطالع نبودند ها غافل و بي حركات رومي از در مقابل مسلمانان نيز. داشتند
ها در مرزهاي شام صورت گرفت، بالفاصله تشخيص داده شد  مانوري كه از طرف رومي

  .خير براي سركوبي آن اقدام جدي صورت گرفتاو بدون ت
  :نتايج -7

  :بطور اجمال غزوه تبوك داراي نتايج زير بود
برابر روم و هم پيمانان آن و ديگر قبايل عرب مسلمانان در  يهباال رفتن روحي - 1

پيامبر اسالم با اين حركت خود توانست، اطمينان بيشتر را در دلهاي . جزيرة العرب
توانند در برابر قدرت بزرگ روم به  مسلمانان جايگزين سازد و آنان را معتقد كند كه مي

بل از ظهور اسالم اين را به مقابله برخيزند و سرانجام بر آنان چيره شوند؛ زيرا عربها ق
اش  خانه يهروم را در سرزمين و درواز آوردند كه روزي بتوانند جلو تجاوزات خاطر نمي

مورد تهديد قرار بدهند، اما اكنون بعد از غزوه تبوك معتقد شدند كه ميتوانند با 
  .امپراطوري روم در سرزمين روم بجنگند و حتي آن را از پاي در آورند

معنوي مسلمانان برروم و برطرف شدن دو دلي از بعضي قبايل عرب كه  پيروزي - 2
نسبت به اسالم داشتند؛ زيرا وقتي كه سپاه اسالم امپراطوري روم را در داخل خاك خود 

تواند در برابر اين قوت  عرب چگونه مي يهكند يك مشت قبايل پراكند تهديد مي
زيادي از قبايل عرب بعد از غزوه تبوك هاي  براين اساس بود كه گروه. ايستادگي نمايد

به مدينه رو آوردند و گروه گروه به دين خدا داخل شدند و براين اساس اين سال را سال 
  .ناميدند» وفود«

درين غزوه توانست نقاط استراتژيك را در مرزهاي شمالي كه  پيامبر اكرم - 3
روم قرار داشت، با ساخت و در قلمرو امپراطوري  جزيره عرب را به شام متصل مي

. پيماني كه با ساكنين اين محل بست به دست آورد و تعدادي از آنان را مسلمانان سازد
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چنانچه تسلط در اين نقاط استراتژيك باعث سهولت فتوحات اسالمي در عهد خلفاي 
  .      رار دادنددشمن را زير فشار ق يهنيز گشت كه از اين مناطق هدفهاي عمد شراشدين

  متت باخلري                                                                                
  


