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 بابوجندل بن سهيل بن عمرو

حسل بن وي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
نام وي عاص و گفته شده عبداهللا . عامر بن لؤي بن غالب بن فهر عامري قرشي است

 .باشد مي

 :فضيلت وي

ايشان از نخستين كساني است كه در مكه به اسالم گرويد و در اين راه آزار و 
پدرش پس از آنكه . او فرزند سهيل بن عمرو از سران قريش است. هاي فراواني ديد اذيت

 .آورد او را در غل و زنجير كرد و از هجرت او جلوگيري نمود وي اسالم

 :و نجات وي داستان فرار أبو جندل

از  هدر صحيح بخاري داستان وي در صلح حديبيه از طريق معمر از زهري از عرو
در اينجا اين داستان زيبا را از . و مروان بن حكم روايت شده است همسور بن مخرم

 .بع حديثي ذكر خواهيم كردصحيح بخاري و ديگر منا
و سهيل بن عمرو كه نمايندگي قريش را بر عهده داشت  صپس از آنكه پيامبر خدا

متن صلح را نوشتند به ناگاه فرزند سهيل كه توانسته بود فرار كند در حالي كه غل و 
سهيل تا فرزند خود را ديد برخواست و بر . كشيد به آنجا رسيد زنجير را با خود مي

اي محمد پس از آنكه به توافق رسيديم : و سيلي نواخت و به رسول خدا گفتصورت ا
ها ببخشد و از  از سهيل خواست او را به آن صرسول خدا! او به اينجا آمده است

 .برگرداندن او صرف نظر كند اما سهيل نپذيرفت
و مشركان به اين مضمون بود كه در  صيكي از بندهاي صلح ميان رسول خدا

كسي از مسلمانان مكه به سوي مدينه بايد وي به مشركان تحويل داده شود  صورت فرار
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گريخت مشركان وي را به مسلمانان  شد و به مكه مي اما اگر كسي از مسلمانان مرتد مي
 .تحويل ندهند

ابوجندل كه تازه از . أبوجندل را به مشركان تحويل داد صبر اين اساس رسول خدا
آيا مرا به ! اي مسلمانان«: زد شد فرياد مي توسط سهيل برده ميبند رهيده بود در حالي كه 

بينيد از دست آنان  آيا نمي«: و گفت »دهيد تا مرا در دينم به فتنه بيندازند؟ مشركان پس مي
 .او بسيار شكنجه شده بود »ام؟ چه كشيده

تا يك  ي حديبيه انتظار عمره را داشتند و با قبول اين صلح، مسلمانان كه پيش از قضيه
رسول . سال ديگر از آن محروم شده بودند با ديدن اين جريان بسيار غمگين شدند

اي اباجندل صبر پيشه كن و اميد پاداش آن را داشته «: خطاب به ابوجندل فرمود صخدا
باش كه خداوند براي تو و مستضعفاني كه با تو هستند فرج و راه برون رفتي قرار خواهد 

اند  ايم و آنان به ما عهد داده ايم و به آنان عهد خدايي داده ان صلح بستهها پيم ما با آن. داد
 .»كنيم و ما به آنان خيانت نمي

رسول . پس از آن يكي از مسلمانان به نام ابوبصير از مكه گريخته و به مدينه آمد
اما ابوبصير . وي را نيز به دو تن از مشركان كه در پي او آمده بودند تحويل داد صخدا

وي سپس به . ها را به قتل برساند و بگريزد توانست آن دو را فريب دهد و يكي از آن
ابوجندل نيز توانست . اي در ساحل درياي سرخ گريخت و در آنجا پناه گرفت منطقه

كم كم تعداد زيادي از مسلمانان كه . باري ديگر از مكه بگريزد و به ابو بصير ملحق شود
ها ملحق  ي مسلماناني از قبايل غفار و اسلم و جهينه به آن وهاز مكه گريخته بودند به عال

گشتنتد  هاي قريش را كه از شام برمي ها كه به هشتصد تن رسيده بودند كاروان آن .شدند
خواهش  صدادند تا جايي كه قريش به تنگ آمد و از رسول خدا مورد حمله قرار مي

ود كه ابوجندل و ديگر مهاجران به مدينه اينچنين ب! كردند كه آنان را به مدينه فراخواند
اي قرار  گفته بود براي آن مستضعفان راه چاره صرفتند و خداوند همانگونه كه پيامبر

 .داد
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 :وفات وي

اما بر . سال سن داشت به شهادت رسيد 83در روز يمامه در حالي كه  أبوجندل
 .وفات يافته است هجري در طاعون عمواس در اردن 18اساس روايت ذهبي وي به سال 

)(. 
 :گردآوري و ترجمه

 موحدعبداهللا 
 سايت عصر اسالم

IslamAge.com 



 
 

 حباب بن منذر

 هحباب بن منذر بن جموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غَنم بن كعب بن سلم«او 
وي دايي . كنيه وي ابوعمر و گفته شده ابوعمرو است. است» انصاري خزرجي سلمي

ئر ب« هيكي از نمايندگان انصار در بيعت عقبه است كه در حادث» اعديمنذر بن عمرو س«

 .به شهادت رسيد» معونة

 :فضائل وي

واقدي و ديگران، حباب بن منذر اهل بدر است و در اين نبرد شركت  هبر اساس گفت
غزوات ديگر به همراه رسول  هاو همچنين در نبرد احد و خندق و هم. داشته است

 .بود صخدا

 :دبير ويراي و ت

. مشهور بود» ذو الرأی«حباب بن منذر به علت راي قوي و تدبيري كه داشت به 

داستان نظر وي در جنگ بدر مشهور است كه آن را از روايت ابن اسحاق از زهري در 
 :آوريم اينجا مي

هاي  به چاه] و يارانش[هنگامي كه او . زودتر از مشركان به بدر رسيد صرسول خدا«
اي : حباب بن منذر بن جموح گفت. ر كنار نزديكترين چاه توقف نمودبدر رسيدند د

رسول خدا آيا اين جايگاهي است كه خداوند به تو نشان داده و نبايد از آن عبور كنيم و 
 صنه از آن عقب بمانيم يا اين راي و نظر و جنگ و فريب جنگي است؟ رسول خدا

اي رسول خدا اينجا منزلگاه : گفتحباب . »بلكه آن راي و جنگ و فريب است«: فرمود
 هسپس هم ،ها در پشت سرت قرار بگيرد چاه هبلكه برخيز تا آنكه هم. نيست] خوبي[

آنگاه با قوم . ها را پر كن به جز يك چاه، و سپس در كنار آن حوضي حفر كن چاه
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نان نوشند تا آنكه خداوند ميان ما و آ نوشيم و آنان نمي جنگيم و ما آب مي مي] مشركان[
 .حكم نمايد

و به پيشنهاد او عمل » نمودياشاره ] صحيح[به راي «: فرمود صپس رسول خدا
 .»نمود

 :شجاعت وي

در روز احد در . غزوات شركت نموده است ههمانطور كه گفتيم اين صحابي در هم
حالي كه لشكر مسلمانان شكست خورد و بسياري از آنان بر اثر شرايطي كه پيش آمد 

 هبسياري از اصحاب براي ادام هباعث شد انگيز صشهادت رسول خدا هيعگريختند و شا
 .دفاع كرد صنبرد از بين برود، او جزو كساني بود كه از رسول خدا
و چهارده تن از صحابه به  صروايت شده است كه در روز احد رسول خدا

ت تن همراهش در برابر هجوم مشركان مقاومت كردند كه هفت تن آنان از مهاجران و هف
ابوبكر و عبدالرحمن بن عوف و علي بن ابي طالب و سعد بن ابي . ديگر از انصار بودند

بن جراح و زبير بن عوام، از مهاجران، و حباب بن  هوقاص و طلحه بن عبيداهللا و ابوعبيد
منذر و ابودجانه و عاصم بن ثابت و حارث بن صمه و سهل بن حنيف و اسيد بن حضير 

 .انصارو سعد بن معاذ، از 
 .بيعت مرگ نمودند صاحد با رسول خدا هاو و همراهانش در غزو

 :بني ساعده نظر وي در سقيفه

بني ساعده براي انتخاب سعد بن عباده  ه، انصار در سقيفصپس از وفات رسول خدا
خود را به آنجا رساند و نظر به  به عنوان امير خويش به توافق رسيده بودند اما ابوبكر

 .يفه از مهاجران دادانتخاب يك خل
: ابوبكر در پاسخ وي گفت. از ما يك امير و از شما يك امير: حباب بن منذر گفت

 كه عمر... پس يا با عمر بيعت كنيد و يا با ابوعبيده... اما ما امراييم و شما وزرا. خير
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و راي به انتخاب ابوبكر داد و سپس با او بيعت نمود و پس از وي مهاجرين و انصار با ا
 .بيعت نمودند

 :وفات وي

او بيش از . درگذشت سرانجام در دوران خالفت عمر بن خطاب حباب بن منذر
خداوند از وي و ديگر ياران . پنجاه سال عمر نمود و نسلي از خود به جاي نگذاشت

 .خشنود باد صرسول خدا
 موحدعبداهللا : ترجمه و تحقيق

 عصر اسالم
www.IslamAge.com 



 
 

 صحابي مستجاب الدعوهسعيد بن زيد، 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد اهللا بن «: نام كامل وي
فاطمه بنت بعجة «مادرش . قرشي عدوي است »قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي

او پسر عموي عمر بن خطاب و . است »أبو األعور«ي وي  و كنيه »بن مليح خزاعی

، خواهر وي هست كه سبب اسالم عمر بن خطاب گرديد و »خطابفاطمه بنت «همسر 

 .است »عاتكة بنت زيد«عمر بن خطاب نيز شوهر خواهر او 
 صسعيد از نخستين ايمان آورندگان و مهاجران است و پيش از وارد شدن رسول اهللا

رسول . سوي مكه هجرت نمود آورد و به همراه همسرش فاطمه به ي ارقم، اسالم به خانه
 .پيوند برادري بسته بود بميان او و أبي بن كعب صاهللا

ي بدر، زيرا  شركت داشت، به جز غزوه صي نبردها به همراه رسول اهللا او در همه
بن عبيداهللا به سوي شام  هبه همراه طلح صبراي اجراي ماموريتي از سوي رسول خدا

براي وي  صول اهللاي بدر باز ماند، اما رس رفته بود و به اين علت از شركت در غزوه
سهمي از غنايم بدر در نظر گرفت؛ به همين دليل بسياري از علما وي را از اهل بدر 

 .دانند مي
ي دمشق و فتح آن شركت  در نبرد يرموك و محاصره صوي پس از رسول اهللا

به واليت آنجا منسوب شد، و وي اولين كسي  »ابوعبيدة بن الجراح«جست و از سوي 
 .ه واليت دمشق را بر عهده گرفتاست از اين امت ك

 :احاديث سعيد بن زيد

احاديث انگشت شماري از وي روايت شده است؛ بخاري و مسلم دو حديث از وي 
ابن عمر و . اند و بخاري به تنهايي يك حديث از وي روايت كرده است روايت كرده

 .اند كرده عمرو بن حريث و أبوطفيل عامر بن واثلة و گروهي از تابعين از وي روايت
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: فرمايد مي صشنيدم رسول اهللا: كند كه گفت امام بخاري از سعيد بن زيد روايت مي

رَِض�َ «
َ
قَُه ِمْن َسبِْع أ ِّ ُُ ًْْا   ََ  ِِ ْر

َ ْ
ََ ِمَن ألْ ََ ََ هر كه چيزي از زمين را به ستم از آن « »َمْن 

 .»هفت زمين طوق گردن او خواهد شد) در قيامت(خود كند 

 :يكي از بهشتيان

در دنيا به آنان بشارت بهشت را داده  صسعيد يكي از ده تني است كه رسول اهللا
 .معروف هستند »ي مبشره عشره«است كه به 

ٍ  ِف «: فرمودند صروايت است كه رسول اهللا از عبدالرحمن بن عوف
ْْ ََ َُِ

َ
أ

 ّ ِ
ََ ِ،ِ َ َل َ

ْ
ِ،ِ َ َلُاَُْي ُ  ِف ألَ َ

ْ
ٍُ ِف ألَ ِ،ِ َ َلُاَي َ

ْ
ِ،ِ َ  ألَ َ

ْ
َْْ ُ ِف ألَ �َ ِ،ِ َ َلأل� َ

ْ
ُ  ِف ألَ َِ َْ َُ ِ،ِ َ َل َ

ْ
ِف ألَ

َُِ ُابَيَْدَة ْ�ُن 
َ
ِ،ِ  َ َلأ َ

ْ
ِ،ِ َ لََسِديدف ِف ألَ َ

ْ
ِ،ِ َ لََسْددف ِف ألَ َ

ْ
ِْل  ِف ألَ َِ َِن ْ�ُن  ُْ ،ٍ ِِ ِف َلَابُْد أل� أل ،ٍ َ

ْ
ألَ

 ِ ،ِ َ
ْ
 .]به روايت ترمذي و احمد[ .»ألَ

ابوبكر در بهشت است، و عمر در بهشت است، و عثمان در بهشت است، و علي در بهشت «
است، و طلحه در بهشت است، و زبير در بهشت است، و عبدالرحمن بن عوف در بهشت است، 

در بهشت است، و ابوعبيدة بن ] بن زيد[در بهشت است، و سعيد ] بن أبي وقاص[و سعد 
 .»جراح در بهشت است

جايگاه ابوبكر و عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير و : گويد مي /يرسعيد بن جب
سعد و عبدالرحمن ابن عوف و سعيد بن جبير چنين بود كه در نبرد در جلوي رسول 

 .قرار داشتند و در نماز در پشت سر وي بودند صخدا

 :زيد بن عمرو بن نفيل، پدر سعيد

ساني است كه در جاهليت از زيد بن عمرو، پدر سعيد بن زيد يكي از معدود ك
ها و زنده به گور كردن دختران تبري جست و در جستجوي دين حق به  عبادت بت

: سوي سرزمين شام سفر كرد و با يهود و نصارا آشنا گرديد اما دينشان را نپسنديد و گفت
اقي اما نتوانست به دين ابراهيم كه چيز زيادي از آن ب. »خداوندا من بر دين ابراهيم هستم«
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وي از اهل نجات است . نمانده بود و توسط مردم به شرك آلوده گرديده بود، راهي بيابد
 .او را ستوده است صزيرا رسول اهللا

امام احمد در مسند خويش از مسعودي روايت نموده كه سعيد بن زيد خطاب به 
و اي و خبرش به ت اي رسول خداوند؛ پدرم چنان بود كه خود ديده: گفت صرسول اهللا

آورد و از تو پيروي  شك به تو ايمان مي نمود بي تو را درك مي] نبوت[رسيده است و اگر 
براي او آمرزش  ،آري«: فرمودند صرسول اهللا. نمود، پس براي وي آمرزش بخواه مي
به تنهايي برانگيخته خواهد شد در حالي كه خود يك امت ] در قيامت[خواهم، زيرا او  مي

 ]و حاكم و طبراني به روايت احمد[ .»است
: كند كه گفت روايت مي باز پدرش از اسماء دختر ابوبكر صديق ههشام بن عرو

اي گروه «: گفت زيد بن عمرو بن نفيل را ديدم كه ايستاده به كعبه تكيه داده بود و مي
و او كسي بود . »به خداوند سوگند كه جز من كسي از شما بر دين ابراهيم نيست! قريش

خواست دخترش را  داد و اگر كسي مي از زنده به گور شدن نجات مي كه دختران را
پس آن دختر  »!دهم من خرجي او را مي ،او را نكش! دست نگه دار«: گفت بكشد به او مي

اگر خواستي او را «: گفت شد به پدر آن دختر مي داشت و هنگامي كه بزرگ مي را بر مي
. »]دارم و نزد خود نگه مي[دهم  او را مي گردانم و اگر خواستي خودم خرج به تو بر مي

 .]بخاري به صورت معلق، و همچنين حاكم[
زيد : گويد اسماء دختر ابوبكر صديق مي. داشت وي همچنين قريش را از زنا باز مي

بن عمرو بن نفيل را ديدم كه پير و بزرگسال بود و در حالي كه به كعبه تكيه داده بود 
از زنا دوري كنيد كه زنا باعث فقر و ! بر حال شمااي جمع قريش واي «: گفت مي

 .]البدايةابن كثير در [ »شود تهيدستي مي
ذبح شده بود ) شد ها ذبح مي مكاني كه براي بت(وي از خوردن گوشتي كه بر انصاب 

گوسفند را خداوند آفريده و برايش از «: گفت كرد و خطاب به قريش مي خودداري مي
از زمين گياه رويانده است، آنگاه شما آن را بر غير نام خداوند  آسمان آب فرو فرستاده و
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 ]به روايت بخاري[. »كنيد ذبح مي
كه مردم تحت تاثير سخنان او قرار گيرند گروهي از  از ترس آن خطاب پدر عمر

. جوانان و اوباش قريش را مامور كرده بود كه او را اذيت كنند و نگذارند وارد مكه شود
 .شد كرد و بصورت پنهاني وارد آن مي ت در خارج مكه زندگي ميوي به اين عل

به پيامبري دار فاني را  صزيد بن عمرو بن نفيل پيش از مبعوث شدن رسول اهللا
زيد  »سعيد بن مسيب«شنيدم : گويد خارجة بن عبد اهللا بن كعب بن مالك مي. وداع گفت

 صزول وحي بر رسول اهللازيد، پيش از ن: كرد پس گفت بن عمرو بن نفيل را ياد مي
 .هنگامي كه قريش در حال بازسازي كعبه بودند، درگذشت

 :منزلت سعيد بن زيد

خطاب به كوه حراء  صكند كه رسول اهللا روايت مي امام احمد از سعيد بن زيد
سعيد » آرام بگير اي حراء كه بر تو نيست مگر پيامبر يا صديق يا شهيد»  :چنين فرمود

و ابوبكر و عمر و عثمان و علي و طلحه و  صنبود مگر رسول اهللا بر حراء: گويد مي
 ]به روايت احمد و ديگران[ .زبير و سعد و عبدالرحمن بن عوف و سعيد بن زيد

اي از  اروي مدعي شده بود كه سعيد تكه. داستان وي با اروي بنت أويس مشهور است
سعيد در مقابل . مدينه برد زمين او را غصب نموده است و شكايت وي را به مروان، امير

روايت نمود و سپس از حق خود گذشت و عليه  صادعاي وي حديثي را از رسول خدا
 :اروي دست به دعا برد

أروي بنت أويس مدعي شد كه سعيد بن «كند كه  از پدرش روايت مي ههشام بن عرو
م زيد بخشي از زمينش را غصب نموده است پس شكايت او را به نزد مروان بن حك

چگونه ممكن است من چيزي از : گفت] در دفاع از خود[پس سعيد . برد) والي مدينه(
هركه از روي «: فرمود شنيدم كه مي صزمين او را غصب كنم پس از آنكه از رسول اهللا

هفت زمين را طوق ] در روز قيامت[ستم يك وجب از زميني را غصب نمايد خداوند 
پس . پس از اين از تو دليلي نخواهم خواست: تمروان به او گف» گردن او خواهد كرد
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خداوندا اگر او دروغگوست چشم او را كور گردان و در زمينش جان او را : سعد گفت
اش رفت و سپس در حالي كه در زمينش  آن زن نمرد تا آنكه بينايي: گويد راوي مي. بگير

 .]به روايت مسلم[. »اي افتاد و مرد رفت در چاله راه مي

 :زيد و شوراي انتخاب خليفهسعيد بن 

پس از ضربه خوردن عمر بن خطاب وي گروهي شش نفره را مسئول انتخاب خليفه 
گرداند و فرزند خود ابن عمر را به شرط اينكه حق انتخاب شدن نداشته باشد عضو آن 

اما سعيد بن زيد را از عضويت در اين شورا منع نمود كه دليل آن خويشاوندي . گرداند
وي بود و از سوي ديگر عمر بن خطاب داماد وي بود، و گرنه سعيد شايستگي سعيد با 

ي تقوا و حسن تدبير امير المومنين عمر  اين نشان دهنده. عضويت در اين شورا را داشت
 .بن خطاب است

 :وفات سعيد

وفات يافت، سپس به مدينه حمل شده و در آنجا دفن  »عقيق«سعيد در : گويد نافع مي
سعد بن ابي وقاص و ابن عمر در قبر وي داخل : گويد الملك بن زيد ميعبد. گرديد

 هجري، در دوران معاويه 51يا  50شدند و  ابن عمر بر وي نماز گذارد و آن در سال 
 .وي در هنگام وفات هفتاد و چند سال داشت. بود

 موحدعبداهللا : نويسنده
 عصر اسالم

IslamAge.com 
 



 
 

 وي شجاعبان ل صفيه دختر عبدالمطلب

بن  هو خواهر حمز صي رسول اهللا وي صفيه دختر عبدالمطلب هاشمي، عمه
مادر وي هاله بنت وهب بن عبدالمناف . باشد مي ب عبدالمطلب و مادر زبير بن عوام

هنگامي كه نه سال داشت پدرش عبدالمطلب، سرور قريش دار فاني را وداع گفت . است
 .و برادرش ابوطالب وي را سرپرستي نمود

او بار نخست با حارث برادر ابوسفيان بن بن حرب ازدواج كرد و پس از وفات وي با 
بن خويلد ازدواج كرد و از او صاحب فرزنداني به نام زبير و سائب  هبرادر خديج »عوام«

 .او نقش مهمي در شكست دشمنان در نبرد احزاب بازي كرد. و عبدالكعبه گرديد

 :اسالم وي

مشخص نيست كه وي به همراه برادرش حمزه اسالم آورده است و يا به همراه 
او از نخستين زنان . او سپس با پيامبر بيعت نمود و به مدينه هجرت كرد. پسرش زبير
تنها وي اسالم آورده  صهاي پيامبر بر اساس قول صحيح در ميان عمه. مهاجر است

 .است

 :جايگاه وي نزد رسول خدا

كند كه هنگامي  م بن عروة از پدرش از عائشه رضي اهللا عنها روايت ميوكيع بن هشا

نِذرۡ ﴿ :ي كه آيه
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 صنازل شد، رسول خدا. ]214: الشعراء[ ﴾٢ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

اي فاطمه دختر محمد، و اي صفيه دختر عبدالمطلب، و اي فرزندان «: برخواست و فرمود
اي شما صاحب هيچ سود و ضرري نيستم اما هر چه از عبدالمطلب، من نزد خداوند بر

 .»خواهيد از من بخواهيد مال من مي
وي را به همراه دخترش فاطمه ذكر مي كند كه نشان  صدر اين حديث رسول خدا
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 .باشد ي مقام وي نزد آن حضرت مي دهنده

 :اخالق و منش وي

ها را در راه اهللا  تي مصيب صفيه بانويي صابر و راضي به تقدير خداوند بود و همه
 . او زني شجاع و بي باك بود. كرد تحمل مي

روايت شده كه وقتي برادرش حمزه در نبرد احد به شهادت رسيد و جسدش مثله شد 
فرموده  صاي مادرم پيامبر: ، خواست جسد برادرش را ببيند اما پسرش زبير به او گفت

اند و  د برادرم را پاره پاره كردهبه من خبر رسيده كه جس: او گفت. كه تو بايد برگردي
 . خواهم كنم و اجر آن را مي و من صبر پيشه مي... برادرم در راه خداوند چنين شده است

پس زبير به نزد رسول خدا آمد و او را از اين سخن مادرش مطلع ساخت و رسول 
ت و جان برادرش رف صفيه به ديدار پيكر بي... به آنان گفت به او اجازه دهند صخدا

 ...براي او استغفار كرد سپس دستور داد تا آن را دفن كنند
 ...شجاعت وي باعث شد مسلمانان در جنگ خندق از خطري حتمي نجات پيدا كنند

 :ي خندق نقش وي در غزوه

هنگامي كه مسلمانان در جنگ خندق در برابر لشكر احزاب قرار گرفتند رسول 
 .اني ايمن در داخل مدينه محافظت شونددستور داد تا زنان و ضعيفان در مك صخدا

اما يهوديان بني قريظه عهد خود را زير پا گذاشته و با احزاب همدست شدند و به 
ي آنان اين بود كه  نقشه. همراه احزاب طرحي شيطاني براي شكست مسلمانان ريختند

سلمانان يهوديان از داخل مدينه زنان و پيران و كودكان را مورد تهديد قرار دهند تا م
مجبور شوند مواضع دفاعي خود را بر روي خندق ترك گفته و به داخل مدينه بيايند و از 

 .آن سو احزاب بتوانند از خندق عبور كنند و به مدينه حمله برند
براي اجراي اين طرح شيطاني، بني قريظه يكي از مردان خود را براي بررسي وضعيت 

 ...تا مطمئن شوند كه آنان هيچ دفاعي ندارند دفاعي زنان و كودكان مسلمان فرستادند
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صفيه بنت عبدالمطلب بر باالي دژ حسان بن ثابت بود كه متوجه آن يهودي شد پس 
 .اي را برداشت و مخفيانه به زير آمد و آن يهودي را به هالكت رساند ي خيمه ميله

ان يهوديان پس از آنكه جاسوسشان برنگشت مطمئن شدند كه او كشته شده و گم
كند و بدين ترتيب  بردند نيرويي عظيم از مردان مسلمان از زنان و كودكان حفاظت مي

 .فكر حمله به آنان را از سر به در بردند
اينچنين بود كه با شجاعت اين بانوي مسلمان، مسلمانان از خطري عظيم جان سالم به 

احزاب شكست درد بردند و سرانجام خداوند پيروزي خود را نصيب مسلمانان كرد و 
 .خورده و مدينه را ترك كردند

 :وفات

در سن هفتاد و سه  وي سرانجام به سال بيستم هجري در خالفت عمر بن خطاب
 ).ل( .سالگي وفات يافت و در بقيع به خاك سپرده شد

 عبداهللا موحد: آوري و ترجمه گرد
 عصر اسالم

www.Islamage.com 



 
 

 ام مكتومعبداهللا بن قيس العامري معروف به ابن 

 .نام عمرو نيز براي وي گفته شده است. نام دارد» عبداهللا بن قيس قرشي عامري«وي 
هجرت وي پس از مصعب بن . از نخستين كساني بود كه اسالم آورد و هجرت كرد

. داد وي در مدينه مردم را قرآن آموزش مي. بود صو پيش از رسول خدا عمير
 .رت كرده استجدر به مدينه مهابي  همچنين گفته شده وي كمي پس از غزوه

كه موذن مكه ( هابن ام مكتوم نابينا بود و به همراه بالل و سعد و القرظ و ابومحذور
 .گفت اذان مي صبه دستور رسول خدا) بود

در غزوات و هنگامي كه خود در مدينه نبود وي را به  صهمچنين رسول خدا
گفته شده . در مدينه بودند امامت كندكرد تا براي مردمي كه  جانشيني خود انتخاب مي

 .است به جاي خود امير مدينه قرار دادهوي را سيزده بار   صاست پيامبر
 هميانشان عتبي از مردان قريش نشسته بود كه دربا تعداد صرسول اهللا: گويد مي هعرو

پس رسول . بن ربيعه نيز وجود داشت پس ابن ام مكتوم آمد در حالي كه سوالي داشت
از وي روي گرداند كه اين آيه نازل ) به دليل مشغول بودن به سران قريش( صخدا

ٰ  َعبََس ﴿ :گرديد ّٓ ن ١ َوتََ�
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
چهره درهم كشيد و روي « ].2-1: عبس[ ﴾٢ َ�ٰ �ۡ ۡ�

 .»گرداند آنگاه نابينا به نزد وي آمد
ه با مال كجاهداني ن با مينش مومنان خانه«ي  وقتي آيه: روايت است كه گفت از براء

  صنازل گرديد، رسول خدا »باشند يسان نمكنند يك يو جان خود در راه خدا جهاد م
زيد استخوان كتف شتري را آورد و . زيد را صدا زد و او را دستور داد كه آن را بنويسد

پس در اين هنگام ابن ام مكتوم آمد و از نابيايي خود شكايت برد پس اين . آن را نوشت
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ِّ  َ�ۡ�ُ ﴿: ز آيه نازل شدبخش ا ْو
ُ
رِ ٱ أ َ َٓ  .0F1»ستنديده نيد انيه زكآناني « ﴾�

. عذر من را نازل كن! اي پروردگارم: از ابو ليلي روايت است كه ابن ام مكتوم گفت

ِّ  َ�ۡ�ُ ﴿: پس اين آيه نازل شد كه ْو
ُ
رِ ٱ أ َ َٓ رفت و  ياما وي بعدها نيز به جهاد م ﴾�

و مرا ميان دو صف ! توانم فرار كنم هيد كه من كورم و نميپرچم را به من بد: گفت مي
 .قرار دهيد

وي در دوران عمر بن خطاب به همراه سعد بن ابي وقاص در نبرد قادسيه شركت 
جست و گفته شده است در همان نبرد به شهادت رسيده است و گفته شده كه پس از 

 .علمواهللا ا. بازگشت از اين نبرد در مدينه وفات يافته است
 عبداهللا موحد: ترجمه و بازنويسي

 سايت عصر اسالم
www.IslamAge.com 

 

                                           
ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در  نشين كه زيان مؤمنان خانه«: معناي كامل آيه اين است -1

اى بر  كنند به درجه باشند اهللا كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى كنند يكسان نمى راه خدا جهاد مى
نشينان به پاداشى بزرگ  مجاهدان را بر خانه] لى[يده و همه را اهللا وعده نيكو داده ونشينان برتري بخش خانه

 .»برترى بخشيده است



 
 

 عبداهللا فرزند عبداهللا بن ابي سلول

پدرش . وي عبداهللا بن عبداهللا بن سلول بن مالك بن سالم انصاري خزرجي است
 .همان عبداهللا بن ابي بن سلول است كه از مشهورترين منافقان در مدينه است

نبود  صي رسول خدا يدترين مردم بر پدر خويش بود و اگر عدم اجازهعبداهللا از شد
 .وي قصد كشتن پدر خويش را داشت

بود كه  »حباب«نام ايشان پيش از اسالم، . او از بهترين صحابه و از بزرگان آنان بود
اين نام را تغيير داد و وي را  صي پدرش بر اساس اين نام بود اما رسول خدا كنيه

 .نهاد عبداهللا نام
روايت است كه وقتي خبر آنچه عبداهللا بن ابي در جريان  هاز عاصم بن عمر بن قتاد

يعني وقتي -ي بين المصطلق به زبان رانده بود به پسرش عبداهللا رسيد  بازگشت از غزوه
مهاجرين و انصار در جريان بازگشت از اين غزوه دچار اختالف شدند و ابن ابي سلول 

: اند ها به مانند سخني است كه گفته كه داستان ما و اين قريشي به خدا قسم: ... گفت
به اهللا قسم كه اگر به مدينه برگرديم عزيزترين اهل آن . خورد سگت را چاق كن تو را مي

وقتي اين سخن به عبداهللا رسيد به نزد  -ترين اهل آن را از آن بيرون خواهد كرد ذليل
ه من خبر رسيده است كه قصد داري به اي رسول خدا، ب: آمده و گفت صرسول خدا

خواهي  اگر واقعا مي ،خاطر آنچه از عبداهللا بن ابي به تو رسيده است او را به قتل رساني
ا قسم خزرجيان كه به خد... اين كار را بكني مرا دستور ده تا خودم اين كار را انجام دهم

ترسم كه  د و من ميكن ميانشان بيشتر از من به پدرش خوبي نميدانند هيچكس در مي
كسي ديگر را به اين كار فرمان دهي و او را بكشد سپس نفسم به من اجازه ندهد كه 
قاتل پدرم در ميان مردم رفت و آمد كند و او را بكشم و به خاطر يك كافر دستم به خون 

 .مسلماني آغشته شود و جهنمي شوم
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ميان ماست تا وقتي دررت نرمي خواهيم كرد و بلكه با پد«: فرمود صپس رسول خدا
 .»با وي به نيكي رفتار خواهيم نمود

به  صعبداهللا بن ابي بن سلول منافق در سال نهم هجري درگذشت پس رسول خدا
احترام پسرش لباس خود را به عنوان كفن بر عبداهللا بن ابي منافق پوشاند و بر وي نماز 

آيه از سوي خداوند متعال گزارد و براي وي از خداوند طلب آمرزش نمود تا آنكه اين 

ٰ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿: نازل گرديد َ َحدٖ  ََ
َ
بَدٗ  ٓماَت  ُهمّمِنۡ  أ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ ََ  ِ�ۡ�َ ِ بر «. ]84: التوبة[ ﴾ۦٓۖ ه

 .»يك از آنان كه مرده است هرگز نماز مگذار و بر قبرش مايست هيچ
و اهل مدينه پيش از پدر وي در ميان قومش رياست داشت و مورد اطاعت آنان بود 

به آنجا هجرت كند قصد داشتند وي را به عنوان پادشاه خود  صآنكه رسول خدا
ي پيامبر را در  برگزينند اما با آمدن پيامبر اين كار انجام نگرفت و اين باعث شد او كينه

 .دل گيرد و با او به مخالفت برخيزد
ردهاي پس از آن شركت جست و ي بدر و ديگر نب عبداهللا بن عبداهللا بن ابي در غزوه

 .سر انجام در نبرد يمامه به شهادت رسيد
 وحدعبداهللا م: ترجمه و باز نويسي

 عصر اسالم
www.IslamAge.com 



 
 

 مصعب بن عمير، سفير اسالم و دعوتگر پيامبر

مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قُصي بن «نام كامل وي 
او سفير اسالم و دعوتگر . اش ابوعبداهللا است بدري و كنيه» شي عبدريكالب بن مرَة قري

 .لقب داشت» مصعب الخير«پيامبر بود و 
مصعب از فاضالن و بزرگان و نيكان صحابه و از نخستين كساني است كه اسالم 

 .ارقم به دعوت سري مشغول بود هاسالم او هنگامي بود كه پيامبر در خان. آورد

 :قريش هدجوان ناز پرور

ترين جوانان قريش بود و مادرش توجه  گذران مصعب تا پيش از اسالم آوردن خوش
امكانات زندگي آن روز را  هپوشيد و هم ها را مي او زيباترين لباس. اي به او داشت ويژه

 .در اختيار داشت
مصعب بن عمير جوان : كند كه گفت ابراهيم بن محمد عبدري از پدرش نقل مي

مادرش ثروتمند بود و . ش بود كه پدر و مادرش او را بسيار دوست داشتندزيباي قري
بوترين و معطرترين اهل مكه بود كه  پوشاند و وي خوش ها را به او مي بهترين لباس

 ...پوشيد هاي حضرمي مي كفش

 :ها اسالم مصعب و تحمل سختي

د را پنهان اسالم خو» خُناس بنت مالك«مصعب از ترس قوم خود و به ويژه مادرش 
عثمان بن طلحه «كرد تا آنكه  رفت و آمد مي صداشت و مخفيانه به نزد رسول اهللا

مادرش براي آنكه وي را . از كار او آگاه شد و خانواده و مادرش را آگاه كرد» عبدري
اموالي كه در اختيار  همجبور به بازگشت از دين خود كند وي را حبس كرد و از هم

 .داشت محروم نمود
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به همراه عمر بن عبدالعزيز نشسته بوديم كه وي : ز عروة بن زبير نقل است كه گفتا
به همراه اصحاب خود نشسته بود كه مصعب بن عمير در  صروزي رسول خدا: گفت

. اي چرم وصله زده بود بر تن داشت، وارد شد اي پشمين كه آن را با تكه حالي كه برده
توانستند  سرشان را پايين انداختند زيرا نمي از روي دلسوزي و شرم صياران پيامبر

سالم وي را پاسخ داد و او  صاو سالم گفت و رسول خدا. كمكي در حق او روا دارند
ستايش مخصوص خداوند است كه دنيا را بر اهل آن «: را به زيبايي ثنا گفت و فرمود

ود كه مانند او را ديدم در حالي كه در مكه جواني نب -يعني مصعب-او . كند دگرگون مي
سپس دوستي خير و محبت خدا و رسولش، او . نزد پدر و مادرش در ناز و نعمت باشد

 .»را از آن وضعيت بيرون آورد
 .خود بود هاو تا هنگامي كه به حبشه مهاجرت كرد در حبس خانواد

 :سفير اسالم و دعوتگر پيامبر در مدينه

مدينه مهاجرت كرد تا به نخست به  هوي پس از بازگشت از حبشه و بيعت عقب
او را به  صپيامبر خدا. ها در نماز امامت كند مسلمانان قرآن آموزش دهد و براي آن

عنوان سفير خود به مدينه فرستاد تا انصار را كه پيش از آن در بيعت عقبه اسالم آورده 
ء بن برا. او نخستين كسي بود كه به مدينه هجرت كرد. بودند نسبت به دينشان آگاه سازد

 .»نخستين مهاجران مصعب بن عمير است«: گويد مي عازب
مصعب بن عمير براي آنان : عاصم بن عمر بن قتاده به من گفت: گويد ابن اسحاق مي
هاي باقي مانده از دوران  به دليل دشمني[كرد زيرا اوس و خزرج  نماز را امامت مي

 .بياورند دوست نداشتند به امامت همديگر نماز را به جاي] جاهليت
كه به نزد ما آمد مصعب بن عمير ] از مهاجران[نخستين كسي : گويد براء بن عازب مي

يعني هنوز [او در جاي خود است : چه كار كرد؟ گفت صبه وي گفتيم پيامبر. بود
سپس پس از وي عمرو بن ام مكتوم . و يارانش در پي من هستند] هجرت نكرده است

 .آمد] عبداهللا بن ام مكتوم[
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مصعب را بنا به درخواست دوازده تن از انصار كه در بيعت عقبه اول  صسول خدار
رفت و  ها مي ها و قبائل انصار به ديدار آن او در خانه. شركت داشتند به مدينه فرستاد

كرد و به اين صورت يك نفر، يك نفر و دو نفر، دو نفر اسالم  برايشان قرآن را قرائت مي
 .هاي اهل مدينه گرديد وارد بيشتر خانه آوردند تا آنكه اسالم مي

أسعد «اول به نام  هيكي از بيعت كنندگان عقب همصعب پس از رسيدن به مدينه در خان
يك روز در حالي . خواند اوس و خزرج را به اسالم فرا مي همنزل گرفت و بقي» بن زرارة

اوس ـ خطاب  هيلـ رئيس قب» سعد بن معاذ«كه او و اسعد بن زرارة در بوستاني بودند، 
اند تا  آيا پيش اين دو نفر كه آمده: كه پسر عموي سعد بود گفت» أسيد بن حضير«به 

 ها را از كارشان باز داري؟ روي تا آن ضعيفان ما را فريب دهند نمي
اين سرور قوم : خود به نزد آنان رفت أسعد با ديدن او به مصعب گفت هاسيد با نيز

 .صعب سفارش كردخود است، و در مورد او به م
چه باعث شده براي فريب دادن ضعيفان : هنگامي كه اسيد نزد آنان آمد به آنان گفت

 .!خواهيد از اينجا برويد ما بياييد؟ اگر جان خود را مي
نشيني و حرف ما را گوش  چرا نزد ما نمي: مصعب با رويي خوش به او گفت

داني  بد داشتي تو را از آنچه بد ميپذيري و اگر آن را  دهي؟ اگر آن را پسنديدي مي نمي
پس مصعب قرآن را براي او خواند و او اسالم را پسنديد و مسلمان شد . كنيم راحت مي

 .و نزد سعد بازگشت
به خدا در اين دو مرد : سعد از او پرسيد كه چه كرده است و او در پاسخش گفت

. ه نزد آن دو رفتسعد كه بسيار خشمگين شده بود خود برخواست و ب! مشكلي نديدم
مصعب همان سخناني را كه به أسيد گفته بود به او نيز گفت و اينگونه خداوند سعد بن 

 .معاذ را نيز به اسالم هدايت نمود
مرا در ميان : سعد بن نزد مردان بني عبداألشهل كه از اوس بودند رفت و به آنان گفت

حرف زدن من با : سعد گفت. سرور ما و فرزند سرور ما: بينيد؟ گفتند خود چگونه مي
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هاي بني  خانه هاينگونه هم. مردان و زنان شما حرام است مگر آنكه اسالم آوريد
 .هاي يثرب گسترش يافت خانه هعبداألشهل اسالم آوردند و اسالم به هم

 هپس از آنكه به مدينه آمد كسي را نزد او فرستاد تا دربار» عمرو بن جموح«همچنين 
يوسف را  همصعب درخواست او را پاسخ گفت و بخشي از سور. سداين دين از او بپر

 .براي او خواند
 .او نخستين كسي بود كه در مدينه نماز جمعه را برگزار كرد

كند كه رسول  محمد بن عمر از موسي بن محمد بن ابراهيم از پدرش روايت مي
رادري بسته پيوند ب» ابي ايوب انصاري«و » سعد بن ابي وقاص«ميان مصعب و  صاهللا
 .بود

 :شهادت مصعب بن عمير

. بود صمصعب در نبرد بزرگ بدر شركت داشت و در نبرد احد پرچمدار رسول اهللا
وي در نبرد احد پس از آنكه هر دو دستش را از دست داد پرچم را با بازويش به سينه 

ه شهادت ب» ابن قَمئه ليثي«چسبانده بود و تا آخرين لحظه مقاومت كرد و سرانجام توسط 
ابن قمئه كه گمان كرده بود پيامبر را به شهادت رسانده است در ميان قريش فرياد . رسيد

 .زد كه محمد را كشتم مي
گفته شده است عمر او در هنگام شهادت چهل سال يا كمي بيشتر بوده است و بر 

 :او و ديگر ياران وي نازل گرديده است هاساس قولي اين آيه دربار

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ � ٰ  َما َصَدقُ�ا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  .]23 :حزاباأل[ ﴾هِ َعلَيۡ  َٓ
  .»اي كه داده بودند راستي پيشه كردند از مومنان مرداني هستند كه با اهللا در وعده«

 :دعوتگر فداكار و خستگي ناپذير همصعب، نمون

م به همراه رسول خواستي در حالي كه تنها خشنودي خداوند را مي: گويد مي خَباب
و چيزي از ) يعني شهيد شدند(هجرت كرديم، برخي از ما براي راه خود رفتند  صاهللا
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اجر خود را در دنيا نخوردند كه مصعب بن عمير از آنان است، در روز احد شهيد شد و 
شد  پوشانديم پاهايش آشكار مي جز يك برده به جاي نگذاشت كه اگر سرش را با آن مي

سرش «: فرمودند صشد، پس رسول اهللا پوشانديم سرش بيرون مي ش را ميو اگر پاهاي
كارش را در دنيا  هو برخي از ما ثمر» را بپوشانيد و بر پاهايش مقداري إذخر بگذاريد

 .چيند مي
غذايي » عبدالرحمن بن عوف«براي : كند گفت سعد بن ابراهيم از پدرش روايت مي

ه شد در حالي كه جز يك لباس چيز ديگري حمزه كشت: آوردند، پس او گريست و گفت
نداشت كه در آن كفن گردد و مصعب كشته شد در حالي كه جز يك لباس چيزي براي 

ها و پاداش ما در همين دنيا به ما داده شده باشد،  ترسم كه خوبي از اين مي. كفن نداشت
 .و گريست

ي كه اسالم آورد تا مصعب بن عمير رضي اهللا عنه از هنگام: گويد عامر بن ربيعه مي
هر دو هجرت از مكه او با ما براي . روزي كه به شهادت رسيد دوست نزديك من بود

 .تر از او نديدم تر و كم اختالف كسي را خوش اخالق خارج شد و هيچ
هاي افتخار خود تنها شهادت در راه خدا را  مصعب بن عمير براي كامل كردن مدال

تاثير مثبتي كه مصعب در مسير دعوت گذاشت . وردكم داشت كه آن را نيز به دست آ
همين كافي است كه او عامل اسالم آوردن سعد بن . انكار ناشدني و بسيار بزرگ است

عرش رحمان براي «: در شان وي فرمود صهمان كسي كه رسول خدا. معاذ گرديد
 .آنان راضي باد هخداوند از هم. »وفات سعد بن معاذ به لرزه در آمد

 عبداهللا موحد: نوشته
 عصر اسالم
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