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 ﴾2﴿  همگام با صحابه

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

ن تری ترین و عمیق با صادق حضرت محمد  من به اصحاب و یاران پیامبرت! خداوندا

بنابراین، مرا در وحشت فزاینده، فراگیرر  . دارم شان می ورزم و دوست نوع محبت، عشق می

 .و باعظمت قیامت، بخاطر محبت هرکدام از آنان ببخش و مغفرت نمای

دانی من آنان را فقط برای رضا و خشنودی  براستی که تو می! ای بخشاینده بخشندگان

 .دارم تو دوست می

 عبدالرحمن رأفت پاشا
 



   

 

  

 
 

 

 ﴾3﴿  همگام با صحابه

 قهرمانان این مجموعه
 

 صفحه موضوع

 4 سابوعبیده بن جراح  -11

 11 سعبداهلل بن مسعود  -11

 11 سسلمان فارسی  -11

 11 سعِکرَمَه بن ابی جهل  -14

 41 س زید الخیر -11

 11 سعدی بن حاتم طائی  -11

 16 سابوذر غِفَارِی  -11

 11 سعبداهلل بن ام مکتوم  -11

 16 ...گرسخنی دی



   

 

  

 
 

 

 ﴾4﴿  همگام با صحابه

  ابوعبیده بن جراح -11
 

 .«باشد هر اُمتی امین و معتمدی دارد و امین اُمتِ من ابوعبیده می»

 .رسول اکرم 
 

اش نورانی، ظاهرش زیبرا و باظرافرت، پیکررش ،غرر، قرامتش کشریده و        چهره

هرا از دیردنش شرادمان شرده و جانهرا بره        ای که چشرم  هایش ،غر بود، بگونه گونه

 .گرفتند و قلبها در کنارش آرام می گرفته نس و الفتمالقاتش اُ

سخن و نیکومحضر، بسیار فروتن و متواضع  عالوه بر این ویژگیها، بسیار خوش

گرفرت، او   بحرانی شده و کارها برا، مری  اما اگر اوضاع . و بسیار باحیا و باشرم بود

 .شد مانند شیری خشمگین وارد میدان می

و جلوه به تیغه شمشیر شباهت داشت، و در برندگی  زیباییظرافت، گویا او در 

 .کرد و شدت و استحکام نیز از آن تقلید می

، عامر بن عبداهلل جراح فهرری قریشری برا    بله، او همان امینِ امت رسول خدا 

 .باشد می کنیه ابوعبیده

 :چنین او را توصیف کرده است عبداهلل بن عمر 

ترر،   ترر و روشرن   شران از همره نرورانی    چهرره سه نفر از میان قریشیان هستند کره  

اگر با تو سخن گویند هرگز دروغ شان بهتر و آزرم و حیاءشان بیشتر است،  اخالق

 :این سه تن عبارتند از. کنند نگفته و اگر با ایشان گفتگو کنی، تکذیب نمی

 : ابوبکر صدیق، عثمان بن عفان و ابوعبیده بن جراح

شررد، او روز بعررد از   محسرروب مرری  (1)ولرریناز زُمررره سررابقین ا  سابوعبیررده

. توسط ایشان با اسرالم آشرنا شرد و آن را پرذیرفت     شدن ابوبکر صدیق  مسلمان

بن  و ارقممظعون او را به همراه عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن  سابوبکر صدیق

با نهایت صداقت و شهامت سخن برد و همگی  هدایت  به نزد پیامبرِ  ارقم یبا

بنابراین، . بر زبان جاری ساخته و اعالن داشتند را در برابر ایشان ( ینشهادت)حق 

 .آنان اولین ستونی بودند که بنا و ساختمان بزرگ اسالم بر آن پا گرفت

                                           
 .اولین گروهی که به اسالم گرویدند و هسته مرکزی آن را پدید آوردند -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾5﴿  همگام با صحابه

از همان ابتدای دعوت در مکره هماننرد سرایر مسرلمانان تاربیرات       سابوعبیده

اولیره چنران برا    ان او به همراه مسرلمان سخت و تلخی را تا پایان پشت سر گذاشت، 

روبرو شد و آنهرا را  چنگ و دندانهای کفار مکه و غمها مرارتها، دردها، سختیها، 

ولری او در  ! پیروان هیچ آئینی بر روی زمین آنها را نچشیده انرد چشید که تاکنون 

برابررر تمررامی ایررن آزمایشررها پایررداری کرررد، و در هررر مرروقعیتی خداونررد متعررال و 

 .پیامبرش را تصدیق کرد

اما آزمایش و بالیی که او در جنگ بدر با آن مواجه شد چنان تلر  و سرخت   

تواند آن را محاسبه  گری نمی نیافته و هرگز محاسبهبود که هرگز گمانی به آن راه 

 !کند

هراسرد در برین    به هنگام غزوه بدر همانند کسی که از مرگ نمری  سابوعبیده 

! از شااعتش به هراس افتادنرد زد تا آناا که مشرکان  صفوف مشرکین شمشیر می

داد ترا آن   آن که از مُردَن بپرهیزد جو،ن مری  باکانه بی و در میان سپاهان دشمن بی

شدند  گاه که با او روبرو میو هر ،ندکردمی کاران قریش از او پرهیز حد که سوار

 ...ساختند خودشان را از وی دور می

داد ولری ابوعبیرده    نشران مری   طرف خود را به او همه اما یک نفر از دشمنان از

 !کرد شدن با وی اجتناب و پرهیز میوبروخود را از دور ساخته و از ر

کررد امرا ابوعبیرده     اش همچنان سرسختی کرده و لااجت می آن مرد در حمله

ها را بر ابوعبیده بست و جلوی او  کشید تا آن که آن مرد راه بیشتر خود را کنار می

 !شد پیکارش با دشمنان خدا میکه مانع  در حالی ،ایستاد

 یافرت،  ای نمری  راه چراره اش تمام شرد و دیگرر    سراناام آن هنگام که حوصله

چنان با شمشیرش بر فرق سر او زد که به دو نیم شد و در برابرش به خاک افتاده و 

 .در خون غلطید

آن مررد بره خراک و    تالش نکن که تخمین بزنری کره   ! خواننده عزیز و گرامی

 ...ه، چه کسی استخون غلطید

آیا به تو نگفتم که شدت و سختی تاربه و آزمرایش او از حسراب حسرابگران    

 !فراتر رفته و از افق خیال خیالپردازان تااوز کرده است؟



   

 

  

 
 

 

 ﴾6﴿  همگام با صحابه

ن غلطیرده، همران   ترکد اگر بدانی آن مرد به خاک و خو براستی که مغزت می

 !باشد می سپدر ابوعبیده « عبداهلل بن جراح»

*** 

 

پدرش را نکشت، بلکه او شرک و انحراف را در وجود و ذات  سعبیدهاما ابو

 .پدرش کشت

داوند متعال در باره ابوعبیده و پدرش این آیات ارزشمند و بلندمرتبه را نازل خ

 :فرمود

﴿                      

                              

                             

                                

           ﴾ ( 11سورة ماادله، آیة.) 

مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند، ولی »

کسانی را که به دوستی بگیرند که با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند، 

چرا که . هرچند که آنان پدران، یا پسران، یا برادران، و یا قوم و قبیله ایشان باشند

دلهایشان ایمان را رقم زده است، و با نفخه خود یاریشان داده  مؤمنان، خدا بر

گرداند که  شان کرده است، و ایشان را به باغهای بهشتی داخل می است و تقویت

. مانند آنها رودبارها روان است، و جاودانه در آناا می( کاخها و درختان)از زیر 

! انه. حزب خدایند ناینا. خدا از آنان خشنود، و ایشان هم از خدا خشنودند

 .(1)«...حزب خداوند قطعاً پیروز و رستگار است

*** 

 

                                           
 .ترجمه آیه از تفسیر نور تألیف دکتر خرمدل اقتباس شده است -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾7﴿  همگام با صحابه

زیرا او به درجة از قدرت ایمانی  ،این کار از ابوعبیده غیر منتظره و عایب نبود

رسریده برود کره بزرگران     داری در امرت پیرامبر    و خیرخواهی در دیرن و امانرت  

 .پروراندند ر سر میصحابه آرزوی رسیدن به آن را نزد پروردگار متعال د

 به نرزد رسرول خردا     (1)روزی هیئتی از نصاری: کند نقل میمحمد بن جعفر  

ای ابوالقاسم، مردی از اصحابت را که راضی هسرتی بره همرراه مرا     : آمده و گفتند

بفرست تا در اموالی که اختالف داریم بین ما قضاوت و حکم بکنرد، زیررا مرا بره     

 .آنچه هم حکم کنید راضی هستیم بهشما مسلمانان اعتماد داریم و 

اراده، توانرا و امرین را   غروب به نزدم بیایید تا شخصی برا  :فرمود رسول خدا 

 .تان بفرستم به همراه

 :گوید می عمر بن خطاب 

خیلی زودتر از وقت برای نماز ظهر به مساد رفتم، و هرگز امارت را دوسرت  

 ...ن که این صفت شامل حالم گرددنداشتم مگر آن امارت را در آن روز به امید آ

نماز ظهر را برای مرا خواندنرد، بره سرمت راسرت و       هنگامی که رسول خدا 

کردند، تالش کردم کاری کنم تا ایشان مرا ببینند، ولی همچنان به  چپشان نگاه می

افتراد و او را فررا    ح شان به ابوعبیده بن جررا  نگریستد تا آن که چشم اطراف می

 :ودندفرمخوانده و 

شران حکرم و قضراوت     با آنان برو و در آنچه که اختالف دارند به حق در برین 

 .شد این افتخار شامل ابوعبیده: با خودم گفتم. کن

*** 

 

نه تنها امین بود، بلکه نیروی اراده و قدرت ایمران نیرز در او جمرع     ابوعبیده

را نشران   هرای زیرادی برروز کررده و خرود      شده بود و ایرن توانمنردی در موقعیرت   

 :دهد می

ای از قرریش   اصحابش را بررای تعقیرب قافلره    گروهی از روزی رسول خدا 

را امیر آنان قرار داده و  فرستاد تا با آن روبرو شوند، در این مأموریت ابوعبیده 

                                           
 .مسیحیان -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾8﴿  همگام با صحابه

به  ابوعبیده. چیز دیگری نیافتزیرا  ،خرما جهت توشه راه به ایشان داد (1)انبانی

داد، آنان نیز مانند کرودکی کره    انه فقط یک عدد خرما میکدام از سپاهان روزهر

نوشریدند و   پس روی آن آب مری سر  ،مکیدنرد  مکد خرما را می سینه مادرش را می

 .کرد شان را کفایت می غذا قوت روزانه همین مقدار

*** 

 

که صدای سخنگوی مشررکان   ، زمانیروز جنگ احد لحظه شکست مسلمانان

 .(فرا رسید)زد  بلند بود، و فریاد می

 ...محمد را به من نشان دهید... محمد را به من نشان دهید

را احاطه کرده بودند  ای بود که رسول خدا  در آن گروه ده نفره ابوعبیده

 .های مشرکین از ایشان حمایت و دفاع کنند هایشان در برابر نیزه تا با سینه

یشرانی  د و پیشره  دا رسول خ (1)جنگ به پایان رسید، دندان رباعیهکه  یزمان

شان  های زره ایشان در گونه مبارک حلقه از حلقه مبارک ایشان ماروح شده و دو

ها را از گونه مبارک حضرت  جلو آمد تا آن حلقه ابوبکر صدیق . فرو رفته بود

کار را برای  دهم تا این تو را سوگند می: به او گفت ولی ابوعبیده  ،بیرون آورد

آنها را بیررون بیراورد    ترسید اگر با دست ه ابوعبید. پذیرفت من رها کنی او نیز

هرای جلرو    با یکی از دنردان  ،بنابراین .گردد است سبب آزار رسول خدا ممکن 

ها را با قدرت و محکم گرفته بیرونش آورد ولی دندانش  دهانش یکی از آن حلقه

 ...افتاد

بار نیز  این ،ن آوردسپس حلقه دیگر را با دندان جلویی دیگرش گرفت و بیرو

 ...آن دندانش افتاد

ابوعبیررده زیبرراترین و »: فرمایررد برراره مرری در ایررن حضرررت ابرروبکر صرردیق 

 .«اش شکسته است های جلویی نیکوترین انسانی است که دندان

*** 

 

                                           
 .کیسه چرمی -(1)

  .دندان پیشین -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾9﴿  همگام با صحابه

ها و پیکارها تا لحظه وفات  از لحظه پذیرش اسالم در تمامی صحنه ابوعبیده

 .دهمراه ایشان بو رسول خدا 

 :به ابوعبیده گفت  ، حضرت عمر فاروق(1)روز سقیفه

ام کره   شرنیده  بیعرت کرنم، زیررا از رسرول خردا       ترو  دستت را دراز کن تا با

 :فرمودند می

 .«امین این امت هستی( ای ابوعبیده) وهر امتی امینی دارد و ت»

 :گفت ابوعبیده 

شران امرام    وفرات ، او را ترا روز  من هرگز خودم را از مردی که رسول خردا  

 .گیرم نمازمان قرار داده است پیشی نمی

ظره بره   بیعت صورت گرفرت و از آن لح  بعد از این ماجرا، با ابوبکر صدیق 

ترین  بود و بهترین و گرامی کننده در حق، برای او بهترین نصیحت بعد ابوعبیده

 .دهنده او در خیر بود یاری

را به  پیشنهاد ایشان عمر فاروق شورای مسلمانان با  بعد از ابوبکر صدیق 

برگزیدند، ابوعبیده نیرز وجرود خرودش را تحرت      جانشینی جانشین رسول خدا 

 .فرمان ایشان قرار داده و باز یک مورد هرگز از فرمان ایشان سرپیچی نکرد

از دسرتور خلیفره مسرلمانان     دانی آن چره فرمرانی برود کره ابوعبیرده       آیا می

 !سرپیچی کرد؟

سرپاه اسرالم را   »در سرزمین شرام   زمانی بود که ابوعبیده بن جراح این واقعه

کرد تا به دست او تمرامی سررزمین    دیگر رهبری می به دنبال پیروزیی در پیروزیی

 .او از شرق به فرات و از شمال به آسیای صغیر راه یافت« ...شام فتح گردید

کنون نظیرر آن  ترا  سرزمین شام را فرا گرفت که« یطاعون»در این زمان بود که 

 .«...کرد می ورُرا ندیده بودند و مردم را همانند محصو،ت زراعتی دِ

ای که در آن پیامی بود  راه نامهای را به هم نماینده عمر بن خطاب بالفاصله 

 :گسیل داشت سوی ابوعبیده هب

                                           
را به عنوان جانشین  ن حضرت ابوبکر صدیق روزی است که مسلمانا= یوم السقیفه  -(1)

 .در محل سقیفه بنی ساعده برگزیدند رسول خدا 



   

 

  

 
 

 

 ﴾01﴿  همگام با صحابه

 بیرنم، پرس   نیاز نمی باشم و خودم را از تو بی میمن به وجود تو شدیداً نیازمند »

ام شبانگاه به تو رسید همان لحظه بدون انتظار طلوع صبح به سروی مرن    هرگاه نامه

کنم قبل از آن که شب فرا  د میو اگر در روز بدستت رسید باز تأکی ،حرکت کن

 .«کن د به طرف من حرکترس

 :را گرفت و خواند، گفت نامه فاروق  هنگامی که ابوعبیده

خواهد کسی را که رفتنی  ا دریافتم، او میبه خودم ر علت نیاز امیرالمؤمنین

 :سپس جواب نامه را اینچنین داد. است، نگاه دارد

سپاهی از سپاهیان  ولی هم اکنون در ،ای امیرالمؤمنین، من به نیاز شما پی بردم

رسرد حفر     بره سرپاهیان مری    باشم، و دوست ندارم خودم را از آنچه که اسالم می

 ...کرده و دور نگاه دارم

ام به دستت رسید مرا از تصمیمت معاف گردان و حالل کرن   هرگاه نامهسپس 

 .و اجازه بده در ایناا بمانم

هرا از چشرمانش    نامه را خواند به شدت متأثر شرده و اشرک   که عمر  زمانی

 :کسی که نزدش بود به خاطر شدت گریه ایشان گفت سرازیر شد،

 است؟ مرده ای امیرالمؤمنین، آیا ابوعبیده

 .نه، اما مرگ به او نزدیک است :دوفرم

مبرتال بره    د که ابوعبیرده اشتباه نبود، زیرا طولی نکشی گمان فاروق اعظم 

 :هنگام وفات به سپاهیانش وصیت کرده و گفت طاعون شد،

کنم که اگر قبول کردید همچنان برر   من شما را به چیزی سفارش و وصیت می

 :خیر و نیکی خواهید بود

 رید،نماز را به پای دا»

 ماه رمضان را روزه بگیرید،

 صدقه و خیرات بدهید، 

 به حج تمتع و حج عمره بروید،

 یکدیگر را سفارش و وصیت به نیکی بکنید،

 حکام و فرمانروایان و امیرانتان را نصیحت بکنید،

 شان نسازید، به آنان خیانت نکنید و در گرداب دنیا هالک



   

 

  

 
 

 

 ﴾00﴿  همگام با صحابه

بینید اآلن  شود که می می دچار حالتی به ناچارو اگر انسان هزار سال عمر کند ب

 ...ام من دچار شده

 .«سالم و رحمت خدا بر شما باد

سپس رو به معاذ بن جبل
 برای مردم نماز بگذار،! ای معاذ: کرده و گفت (1) 

 .(شان را قبول کن و امام نمازشان باش امامت)

ده و بلند ش معاذ . چندان نگذشت که روح پاکش از بدن خاکی پرواز کرد

 :گفت

شدید که سوگند بره خردا،    زده و عزا دار مردی مصیبتشما با مرگ  !ای مردم

گونه کینه درونی و حسرادت و  تر از او، دور از هر دل کردارتر و صاف مردی نیک

ترر از او بره مرردم     خرواه خیر تر از وی بره آخررت و دلسروزتر و    عالقمندتر و عاشق

 .رحمت بکنید تا خداوند به شما رحم کندام، پس بر او دعای خیر و  تاکنون ندیده

 

 جهت آگاهی از زندگی این صحابی جانفدا و صادق ابوعبیده بن جراح -*

 :انید به کتابهای زیر مراجعه کنیدتو می

 (.به فهرست آن نگاه کنید)طبقات ابن سعد  -1

 4466:جمةالتر بةصااإل -1

 (ةالسعاد ةطبع) 1 / 1: ا،ستیعاب -1

 166 /1 : ءولیااأل حلية -4

 11 / 1: التاری البدء و -1

 111 / 1: ابن عساکر -1

 144 / 1: ةالصفوصفة  -1

 164 :سالمشهر مشاهیر اإلأ -1

 144 / 1: تاری  الخمسین -9

  161 :ةالریاض النضر -16

                                           
 .را در جلد هفتم این ماموعه ببینید توانید سیرت این صحابی بزرگور  می -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾02﴿  همگام با صحابه

 عبداهلل بن مسعود  -11
 

 خواهد قرآن را تازه بخواند به کس میهر»

 .«روش قراءت ابن ام عبد بخواند به همانگونه که نازل شده است، باید

 .رسول خدا 

 

هرای   ح زود بره تنگره  که هنوز به بلوغ نرسیده بود و صبآن روزها نوجوانی بود 

ه از کر  «عقبه بن معیط»تا گوسفندان  رفت، که به دور از هیاهوی مردم میاطراف م

 .را بچراند شد بزرگان و اشراف محسوب می

و نرام پردرش   « عبرداهلل »ولری اسرمش    ،زدنرد  صردا مری  « ابن ام عبد»مردم او را 

 .بود« مسعود»

*** 

 

رهای مربوط به پیرامبر را کره در میران قرومش ظهرور کررده برود        این جوان خب

کررد،   به آن تروجهی نمری   مکه ولی به سبب سن کم و دوریش از جامعه ،شنید می

و د رود برای چریدن بیررون ببر  ین بود که گوسفندان عقبه را صبح زتمام تالشش ا

 .ای شب باز گردانددابت

*** 

 

وقرار را دیرد   دو مرد میانسرال و با    بن مسعودعبداهلل ،روزی این جوان مکی

و  ،آیند، آثار خستگی و رنج از تمام وجودشان نمایان بود که از دور به سویش می

شران کرامالً خشرک شرده      ها و گلوهای چنان تشنگی برآنان چیره شده بود که لب

 .بود

 :ه او رسیدند سالم کرده و گفتندهنگامی که ب

ای جوان، از این گوسفندان شیری بدوش تا بدان رسریله بتروانیم تشرنگیمان را    

 .برطرف ساخته و جانمان را آسوده و خنک سازیم

 :اما آن جوان گفت



   

 

  

 
 

 

 ﴾03﴿  همگام با صحابه

باشند و تنها امرین و چوپران    کنم، زیرا گوسفندان از آن من نمی کار را نمی این

 ...باشم آنها می

و نشررران رضرررایت و خشرررنودی از او در سرررخن او را پذیرفتنرررد  ردآن دو مررر

 .شان نمایان شد چهرهای

 :سپس یکی از آن دو مرد به او گفت

ای را به من نشان بده که تاکنون حیوان نری برا او نزدیکری نکررده     حیوان ماده

آن مرد بره طررفش   . است، آن جوان به گوسفند کوچکی در نزدیکش اشاره کرد

کره نرام    آن کرد در حالی (1)های کردن مایه ، شروع به لمسا گرفترفته و پایش ر

حیرررت و شررگفتی برره آن صررحنه  جرروان بررا . کرررد متعررال را تکرررار مرری خداونررد

 :گفت نگریست و با خودش می می

چگونه ممکن است گوسفند کوچکی که گوسفند نری با او نزدیکی نکرده و 

 !آبستن نشده است، شیر بدهد؟

 .ای گوسفند باد کرده و شیر فراوانی از آن سرازیر شدپستانهولی ناگهان 

آن مرد دیگر، سنگی تو خالی را از روی زمین برداشت و پر از شیرش کررد و  

کره   در حرالی  ،به همراه دوستش از آن نوشیدند و مرا نیز از آن شیرها سیر ساختند

 ...باور نکنم دیدم نزدیک بود آنچه را که می

شیرها نوشیده و سیر شدیم، آن مرد مبارک بره پسرتان   هنگامی که کامالً از آن 

اش  شد تا به حالت اولیه جمع شو، پستان گوسفند همچنان جمع می: گوسفند گفت

 .گشت باز

 :آن مرد مبارک گفتم هدر این لحظه ب

 .آن سخنی را که گفتی به من نیز بیاموز

 .ای هستی براستی که تو جوان آموخته: او به من گفت

*** 

 

 ...تدای داستان آشنایی عبداهلل بن مسعود با اسالم بوداین اب

                                           
 .های گوسفند پستان -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾04﴿  همگام با صحابه

نبود و همراه ایشان نیرز کسری    زیرا آن مرد مبارک کسی غیر از رسول خدا 

 ...یار باوفای ایشان نبود غیر از ابوبکر صدیق 

کره برر    هرای قریشریان   بله، آن دو در آن روز از شدت اذیت و آزار و شرکناه 

 .های اطراف شهر مکه پناه برده بودند ها و تنگه هایشان وارد شده بود به در

صردیق ایشران محبرت     رو یرا  این جوان همانگونره کره بره رسرول بزرگروار      

 و رسول گرامری   ند شده و وابستگی شدیدی پیدا کرد،ورزید به آنان عالقم می

اش را ستوده و  اندیشیداری و دور شان آمد و امانت نیز از او خوش و یارایشان 

 .مایش خیر و سعادت را یافتنددر سی

*** 

 

اسالم را پذیرفت و خود را کاندید  چندان نگذشته بود که عبداهلل بن مسعود

و ایشان نیز پذیرفتند و او را همراه و خادم خرویش   ،کرد خدمت به رسول خدا 

 .قرار دادند

از  جوان خوشبخت و بلند اقبرال، عبرداهلل برن مسرعود      از آن روز به بعد آن

خردمت سررور مخلوقرات و بشرریت      پانی گوسفندان بره کسروت شراگردی و   چو

 .درآمد

*** 

 

در  برود،  همانند سرایه همرراه و مرالزم رسرول رحمرت       عبداهلل بن مسعود

آنگراه  ... کرد ای ایشان را ترک نمی اقامت و سفر، داخل خانه و بیرون از آن لحظه

دار ایشران برود، و    مام پررده کرد، زمران اسرتح   خوابیدند، بیدارشان می که ایشان می

بره خانره از   و زمران بازگشرت    ،کرد ها را به پایشان می هنگام خروج از خانه کفش

 .آورد پایشان بیرون می

شران   کرد و آنگاه که ایشان وارد خانره  دائماً عصا و مسواک ایشان را حمل می

 ...شد شدند او نیز در معیت ایشان وارد خانه می می



   

 

  

 
 

 

 ﴾05﴿  همگام با صحابه

خواهد بر ایشان وارد شود  او اجازه داده بود که هرگاه میبه  بله رسول خدا 

و از اسرار و رازهای ایشان بدون گناه و حرجی آگاهی یابد تا آناا که عبداهلل بن 

 .شد خوانده می مسعود صاحب اسرار و رازهای رسول خدا 

*** 

 

ز هردایت  پررورش یافرت و ا   هردایت   در خانره رسرولِ   عبداهلل بن مسعود

 ،ش شد و خود را به اخالق و رفتار ایشان آراسته گردانیرد ای وافر نصیب رهایشان به

ا کره در براره او   و از هر رفتاری از رفتارهای ایشان پیروی و متابعت کررد ترا آنار   

ترین مردم در هردایت، شرمایل، رفترار و     او نزدیکترین و شبیه»گفته شده است که 

 .«باشد می اخالق به رسول خدا 

*** 

 

آمروزش دیرد و از میران اصرحاب و شراگردان       ود در مدرسه پیامبر ابن مسع

تر به قانون خردا   تر به معانی آن و آگاه تر در تالوت قرآن، فقیه ایشان از همه قاری

 .گردید

 :بر این سخن حکایت زیر است مهمترین دلیل ما

 (1)«عرفره »کره در   در حرالی  روزی مردی بره سروی حضررت عمرر فراروق      

 :حج بود رفت و به ایشان گفتمشغول عبادات 

دی را دیدم کره آیرات   آیم و در آناا مر کوفه می رای امیرالمؤمنین، من از شه

چنران   ناگهران حضررت عمرر    . خواند تا بنویسرند  ط بر کاتبان میقرآن را از حف

خشمگین شد که کم سابقه بود و چنان از شدت نراراحتی مترورم شرد کره گرویی      

 :درنگ فرمود بی! گیرد بررا که بر آن سوار بود دراز شتری نزدیک بود تمام جه

 !وای بر تو، او کیست؟

 .عبداهلل بن مسعود: گفت

کرد و اندوه و ناراحتی جای خرود   فروکش می همچنان خشم فاروق اعظم 

 :داد تا آن که به حالت اولیه برگشت، سپس فرمود را به شادمانی می

                                           
 .روز نهم ذی حاه« یوم عرفه»نام کوهی نزدیک مکه، = عرفه  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾06﴿  همگام با صحابه

کس از مردم نمانده دانم که هیچ می این را وای بر تو، سوگند به خداوند یکتا،

 .گویم است که سزاوارتر از او در این کار باشد، اآلن علت آن را برایت می

 :سخنانش را ادامه داده و فرمود عمر فاروق 

رفتند و برای برسی اوضاع و احروال   نزد ابوبکر صدیق  شبی رسول خدا 

شان بیرون آمردم، در مسریر راه برا     من نیز همراه ،مسلمانان با او به گفتگو پرداختند

خوانرد مواجره شردیم و نتوانسرتیم او را      مردی که در مساد ایستاده بود و نماز می

سرپس رو بره مرا     ،تاد و به تالوت او گروش فررا داد  ایس رحمت  رسولِ: بشناسیم

 :کرده و فرمود

ازل شده اسرت، بایرد   خواهد قرآن را تازه بخواند به همانگونه که ن کس میهر»

 .«...ن ام عبد بخواندبابه روش قراءت 

علیه  –و رسول بزرگوار  ،نشست و دعا کرد در این لحظه عبداهلل بن مسعود

 :گفت نیز به او می –سالم لوا ةالصال

 ...خواهی داده شود درخواست کن تا به تو آنچه می

 ...خواهی داده شود درخواست کن تا به تو آنچه می

 :گوید می بدنبال آن عمر فاروق 

روم و به  می ود نزد عبداهلل بن مسعود سوگند به خدا، صبح ز: ا خودم گفتمب

. گفتنرد  هنگرام دعاهرایش آمرین مری     او خبر خواهم داد که چگونه رسول خدا 

اما دریافتم ابوبکر  ،صبح فرا رسید بالفاصله خود را به وی رسانده و بشارتش دادم

 ...داده است بر من سبقت گرفته و به او بشارت صدیق 

 «ِإَلْيِه َسَبَقِنْي ى َخْيٍر َقُّط ِإاَلْكٍر ِإَلَبالّلِه َما َساَبْقُت أَبا َو ،ال»
 نه، سوگند به ذات یگانه پروردگار، هرگرز نشرد در کرار خیرری برا ابروبکر      

 .مسابقه بگذارم، مگر آن که او از من سبقت گرفته و جلو افتاده است

*** 

 

ترا بردان    –قرآنکرریم   –در باره کتاب خردا   سعودعلم و دانش عبداهلل بن م

هریچ معبرودی جرز او    سروگند بره آن خداونردی کره      :گفت ه بود که میدحد رسی

، مگرر آن کره بردانم کارا و در چره      شده استنای از قرآن نازل  وجود ندارد، آیه



   

 

  

 
 

 

 ﴾07﴿  همگام با صحابه

بدانم کسی دیگر از مرن در کتراب   و اگر  موردی و برای چه چیز نازل شده است،

د دارد حتمراً بره نرزدش خرواهیم     تر است و امکان دسترسی به او هم وجرو  اهلل عالم

 .(و از وی همچون شاگردی علم خواهم آموخت) رفت،

*** 

 

. در آنچه که در باره خرودش گفتره، مبالغره نکررد اسرت      عبداهلل بن مسعود 

در  ،کنرد  در یکی از سفرهایش با کاروانی برخرورد مری   روزی عمر بن خطاب 

ای کره کاروانیران دیرده و     آسمان چنان خیمه انداخته بود بگونره  برکه شب  حالی

 .شدند شناخته نمی

از شخصری   نیز همراه بود، حضرت عمر  عبداهلل بن مسعود با آن کاروان

 .خواست تا در آن تاریکی شب مشخصات و احوا،ت آنان را جویا شود

 از کدام قوم و طایفه هستید؟

 .ی عمیق و دوراز واد« ِقْيِمَعاْل ِّجَفاْل َنِم»: عبداهلل جواب داد

 روید؟ کاا می: فرمود عمر 

 .رویم یعنی برای ادای حج به خانه خدا می« يقتلبيت العا»: عبداهلل جواب داد

به کسری گفرت ترا از     ،بنابراین... در میان آنان دانشمندی است: گفت عمر 

 .آنان سؤالهایی بپرسد

 تر است؟ عظمتاکدام آیه از قرآنکریم بزرگتر و ب

﴿: جواب داد عبداهلل                       

﴾(1). 
 :فرمود

 تر است؟ کریم محکمکدام آیه از قرآن: به آنان بگو

 ﴿: عبداهلل گفت                   ﴾(1). 

                                           
خداست که معبودى جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى  ».111یة سوره بقره، آ -(1)

 «گیرد و نه خوابى گران سبک او را فرو مى



   

 

  

 
 

 

 ﴾08﴿  همگام با صحابه

 تر است؟ کدام آیه از قرآن جامع :به آنان بگو

 :گفتعبداهلل 

﴿                             

﴾(1). 
 دهنده تو است؟ کدام آیه از قرآن بیم: به آنان بگو: فرمود عمر فاروق 

 :تگفعبداهلل

﴿                            

             ﴾(1). 
 :فرمود حضرت عمر 

 تر است؟ کنندهکدام آیه از قرآن امیدوار: به آنان بگو

 :گفتعبداهلل 

﴿                          

               ﴾(4). 
 :فرمود لحظه حضرت فاروق در این 

 !در میان شماست؟ عبداهلل بن مسعود  :به آنان بگو

 .سوگند به خدا، آری: فتندگ

*** 

 

                                                                                                
در حقیقت، خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان » .96سوره نحل، آیة  -(1)

 «دهد  مى

و  (1)آن را خواهد دید[  نتیاه]یکى کند اى ن پس هر که هموزن ذرّه» .1و  1سوره زلزله آیات  -(1)

 « .آن را خواهد دید[  نتیاه]اى بدى کند  هر که هموزن ذرّه

به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست؛ هر کس بدى [ پاداش و کیفر» 111سوره نساء، آیة  -(1)

 «.یابد بیند، و جز خدا براى خود یار و مددکارى نمى کند، در برابر آن کیفر مى

از رحمت  -اید روى روا داشته که بر خویشتن زیاده-اى بندگان من »: بگو» 11سوره زمر، آیة  -(4)

 «آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است در حقیقت، خدا همه گناهان را مى. خدا نومید مشوید



   

 

  

 
 

 

 ﴾09﴿  همگام با صحابه

بلکره آنگراه کره     ،تنها قاری، دانشمند، عابد و زاهرد نبرود   عبداهلل بن مسعود 

گشرت و امنیرت اسرالم و مسرلمانان در خطرری افتراد،        مشکلی روبرو مری  جامعه با

 .جنگاوری توانمند، جدی و قاطع و مااهدی پیشگام در صف مقدم جبهه بود

برر روی زمرین    سلمانی بود کره بعرد از رسرول خردا     همین امر که او اولین م

دادن شرهامت   ، برای نشانآشکارا و صراحتاً قرآن را در میان مشرکین تالوت کرد

 .باکی و شااعتش کافیست و بی

که گروه انردک و ضرعیفی بودنرد در     در حالی روزی اصحاب رسول خدا 

 :مکه جمع شده و گفتند

و روشن پیام قرآن را نشنیده است، چره   سوگند به خدا، تاکنون قریش آشکارا

 !کند؟ کند و در حضورشان قرآن را تالوت می کار را می کسی این

 .من این کار را خواهم کرد: گفت عبداهلل 

ما بیم داریم مبادا به تو آسیبی برسد، بهتر است کسی این کرار  : اصحاب گفتند

ر برابرر قرریش حمایرت    ی طایفه و فامیل بزرگری اسرت ترا او را د   ارا بکند که دار

 ولری عبرداهلل  . کرار شروند   کرده و هرگاه بخواهند به او آسیبی برسانند مانع این

 :گفت

زیرا خداوند متعال خودش  ،کار را اناام دهم مرا رها کنید و بگذارید من این

 ...رساندن آنان به من خواهد شد حمایت خواهد کرد و مانع از آسیب مرا

رام رفتره و بره سروی مقرام ابرراهیم، هنگرامی کره        فردای آن روز به مسرادالح 

قریشیان پیرامون کعبه نشسته بودند رفت و در آناا ایستاد و شروع به تالوت قرآن 

 :کرد

﴿        ﴾ (صدایش را بلند و رساتر کرد )﴿    

                      ...﴾(1). 
داد، قریشیان اندکی درنگ و تأمل کرده، سپس  همچنان به تالوت ادامه می

 :گفتند

                                           
به ( 4)انسان را آفرید،( 1)قرآن را یاد داد ،(1)رحمان] خدای[» 4الی  1سوره رحمن، آیة  -(1)

 «.او بیان آموخت



   

 

  

 
 

 

 ﴾21﴿  همگام با صحابه

 !گوید؟ این فرزند ام عبد چه می

 ...کند میاو دارد جمالتی از سخنان محمد را تالوت ... نابود و هالک شود

همچنان تالوت  ولی او ،شان قرار دادند برخاسته و صورتش را زیر باد ضربات

سپس در . کرد و تا آناا که خواست خداوند بود آیاتی از قرآن را خواند می

به او . گشت که خون از چهره و بدنش جریان داشت به نزد دوستانش باز حالی

 :گفتند

 .این همان چیزی است که از آن بیم داشتیم

 :گفت

ارزش و  ظرم بیر نبه پروردگار، تاکنون به این اندازه دشمنان خدا دسوگند 

اند و اگر بخواهید فردا صبح هم، مثل امروز به نزدشان خواهم اهمیت نبوده  بی

 .رفت و قرآن تالوت خواهم کرد

 :گفتند

 .شان رسانیدی خواستند به گوش نه تو را دیگر کافیست، زیرا آنچه را که نمی

*** 

 

دگی زنر   (1)ت حضرت عثمان ذوالنرورین تا زمان خالف عبداهلل بن مسعود

بره   روزی حضررت عثمران   . که در بستر مررگ افتراده و بیمرار شرد     کرد، تا آن

 :ادتش رفته و فرمودعی

 کشی و شکایت داری؟ از چه چیزی درد می

 .از گناهانم: گفت

 خواهی؟ چه می: فرمود

 .رحمت پروردگارم: گفت

ای و  خواهی حقوقت را که از دو سرال پریش از بیرت المرال نگرفتره      می: فرمود

 !رفتی به تو باز گردانم؟نپذی

 .من به آن نیازی ندارم: گفت

                                           
شان را که به حق نور  دوتا از دختران بدین سبب که رسول خدا  به حضرت عثمان -(1)

 .لقب داده اند( یعنی صاحب دو نور)ذوالنورین . آوردند نبوت بودند به همسری ایشان در



   

 

  

 
 

 

 ﴾20﴿  همگام با صحابه

 .باشد آن پولها بعد از تو، از آن دخترانت می: فرمود

 ترسی دخترانم بعد از من مبتال به فقر گردند؟ آیا می: گفت

 ...را بخوانند« سوره واقعه»ام تا هر شب  من به آنها دستور داده

 :فرمودند شنیدم که می از رسول خدا 

 .«أبدًا فاقٌة ْبُهُتِص مل ليلٍة كِّل يف الواقعِة ُسورَة َأَرَق َمْن»
نشده و تنگدستی  که هرشب سوره واقعه را بخواند هرگز مبتال به فقر کسهر»

 .«گردد و محتاج و نیازمند نمی

*** 

 

بره آن دوسرت    اش را نشان داد، عبرداهلل برن مسرعود     هنگامی که شب چهره

که زبانش از یاد خداوند غافل نبوده و  نهم در حالیآ ،پیوست( پروردگارش)برتر 

 .تر از ذکر او و تازه با آیات روشنش بود

توانید به کتابهرای زیرر    می زندگی عبداهلل بن مسعود برای آشنایی بیشتر با* 

 :مراجعه کنید

 116، 119  / 4(: ةالسعاد. ط) بةصااإل -1

 111، 119  / 1(: حیدرآباد. ط)ا،ستیعاب  -1

 116، 111  / 1: بةسد الغاأ -1

 11، 11/  1: الحفاظ ةتذکر -4

 111، 111/  1: یةوالنها یةالبدا -1

 16، 19: طبقات الشعرانی -1

 19، 11/  1: ت الذهبارذش -1

 164، 166/  1: سالم للذهبیتاری  اإل -1

 111، 111/  1: عالم النبالءسیر أ -9

 111 ،114 -1: ةالصفو صفة -16



   

 

  

 
 

 

 ﴾22﴿  همگام با صحابه

 سی سلمان فار -11
 

 .«باشد سلمان از ما، اهل بیت می»

 .رسول خدا 

 

ایرن داسرتان مرا، داسرتان ترالش مرردی بردنبال حقیقرت اسرت، مرردی کرره در           

 ...جستاوی پروردگار راستین خویش است

است که براستی خداوند از او خشنود گشت و او  سلمان فارسیاین داستان 

 .نیز از این رضایت خشنود گردید

اسرتانش را  دبسپاریم تا وقایع و حوادث « سلمان»ن را به خود بهتر است میدا

تر بوده و آنچه را که  احساسش نسبت به آن وقایع عمیق ت کند، زیرابرایمان روای

 ...باشد یتر م تر و صادقانه کند دقیق  حکایت می

 :گوید می سلمان

شرد   نامیرده مری  « جیران »جوانی ایرانی از اهالی شرهر اصرفهان از روسرتایی کره     

 .باشم می

خردای آن روسرتا و ثروتمنردین آنهرا بروده و دارای مقرام و        پدرم رئیس و کد

 .اعتبار زیادی در بین مردم بود

ترین مخلوقات خدا در نزدش برودم   ای که متولد شدم محبوب من از آن لحظه

شد تا آناا که از ترس مررا   اش نسبت به من بیشتر می و روز به روز محبت و عالقه

 .گرداند دختران جوان در خانه زندانی میهمانند 

تالش زیرادی از خرود   ( تشتیرزستی، پر آتش)من در آموزش آئین ماوسیت 

کردیم به مرن   شی را که عبادت مینشان دادم تا آناا که سرپرستی و نگهداری آت

ای از شربانه   داشتن آن نیز برای این که لحظه واگذار گردید و مسئولیت روشن نگه

 .ام گذاشته شد گردد، بعهدهروز خاموش ن

تزار و مزرعه پهناوری داشت که محصو،ت فراوانی در آن بره عمرل   شپدرم ک

رسید و مشغول برداشت غالت آناا  و او نیز دائماً به کارهای امالکش می ،آمد می

 .بود



   

 

  

 
 

 

 ﴾23﴿  همگام با صحابه

به من  ،بنابراین. برایش پیش آمد که مانع از رفتنش به مزرعه شد روزی کاری

 :گفت

توانم به مزرعره   بینی کاری برایم پیش آمده و نمی همانطور که میپسر عزیزم، 

به طرف مزرعه . پس تو به آناا برو و امروز به جای من به امور مزرعه بپرداز. بروم

ی کرره متعلررق برره مسرریحیان بررود حرکررت کررردم در قسررمتی از راه از کنررار کلیسررای

ام را  ین حالت توجهکردند شنیدم، ا صدای آنها را هنگامی که عبادت می گذشتم،

 .به خودش جلب کرد

*** 

 

چیزی از دین  ،داشت به خاطر این که پدرم مرا مدتها در خانه از مردم دور می

رد شرنیدن آواز و صرداهای آنران وارد    ه مار بر . دانستم مسیحیت یا سایر ادیان نمی

 .کنند کلیسا شدم تا ببینم چه می

شان را پسرندیدم و بره    و عبادت شان تأمل کردم، نماز اندکی در رفتار و عبادت

 :شان عالقمند شده و گفتم دین

 باشد، سوگند به اهلل این دین از دینی که ما به آن پایبند هستیم بهتر و نیکوتر می

 .متشان نکرده و به مزرعه پدرم نرف و تا هنگام غروب خورشید ترک

 :سراناام از آنها پرسیدم

 کز و اصل این دین در کااست؟مر

شبانگاه بره  ( کشور سوریه امروزی) باشد، رکز آن در سرزمین شام میم: گفتند

از کنار مرد ! پدر جان: گفتم ام، م مرا دید و پرسید که چه کردهپدر ،خانه بازگشتم

آنچه از آئین و  کردند، ان نماز خوانده و عبادت میش گذر کردم که درکلیسای می

پدرم به خاطر آنچه کره  . ماندمرفتارشان دیدم پسندیدم و تا هنگام غروب نزدشان 

 :کرده بودم به وحشت افتاد و گفت

 ...و دلبندم، در آن دین و آئین هیچ خیر و نیکی نیست ای پسر عزیز

 ...اکانت از آن بهتر استیدین و آئین تو و ن

 :گفتم



   

 

  

 
 

 

 ﴾24﴿  همگام با صحابه

که دین آنان از دین مرا بهترر و نیکروتر     - سوگند به اهلل - هرگز اینچنین نیست

 .است

گفتم سخت بوحشت افتاده و ترسید که مبادا مرتد شرده و از   چه میپدرم از آن

 .به همین خاطر مرا در خانه زندانی کرده و پایم را با زنایر بست. دینم باز گردم

*** 

 

 :که یافتم به نزد مسیحیان کسی را فرستاده و گفتم اولین فرصتی را

 .دانیدخبر گرخواست به سرزمین شام برود مرا با هرگاه کاروانی می

مرا از آن قافلره   روانی به سمت شام برآنان وارد شد،چندان نگذشته بود که کا

تالش کرده و بندهایم را باز کرده و به همراه آنان مخفیانره از شرهر   . باخبر ساختند

 .خارج شدم تا به سرزمین شام رسیدم

 :هنگامی که به آناا رسیدم گفتم

 بزرگ مسیحیان در ایناا کیست؟

 :گفتند

بره نرزد او رفتره و     روحرانی برزرگ مرا اسرت،     سرپرست کلیساها، (1)فِسقُاُآن 

ام و دوسررت دارم همررراه شررما باشررم و   برره دیررن مسرریحیت عالقمنررد شررده : گفررتم

تان نماز خوانرده و عبرادت    رده و از شما آموزش بگیرم و به همراهتان را ک خدمت

 .کنم

 :گفت

 .دمداخل شو، من نیز داخل شده و مشغول خدمت به او ش

چندان نگذشت که متوجه شدم آن مرد، مرد بد و نابکاری است، او به پیرروان  

داد کره صردقه بدهنرد و آنران را بره پراداش و ثرواب آن         و دوستدارانش فرمان می

ترا در راه  دادنرد   مری ولی آنگاه که به او چیزی . ساخت تشویق کرده و امیدوار می

سراخت و هریچ    دش ذخیرره مری  انداز کرده و برای خرو  خدا خرج کند همه را پس

                                           
تر از کشیش و با،« مطران»تر از  باشد که پایین ای از درجات آیین مسیح می اُسقُف درجه -(1)

 (.116صفحه  1فرهنگ معیین جلد . )است



   

 

  

 
 

 

 ﴾25﴿  همگام با صحابه

داد تا آناا که توانسته بود هفت کوزه بزرگ پرر از   چیز به فقیران و بیچارگان نمی

 .طال جمع کند

امرا   شردم، ( بیرزار )داً از رفتارش متنفر هنگامی که او را به این حالت دیدم شدی

بره  . مسیحیان برای تدفین او جمرع شردند   اغش آمد و مرد،اندکی بعد مرگ به سر

 :ها گفتمآن

داد صردقه   ای که بره شرما فرمران مری     دوست شما، مرد بد و نابکاری بود بگونه

تران را نرزدش    امرا هنگرامی کره امروال     ،کررد  تران مری   بدهید و در این کار تشرویق 

کررد و هریچ چیرز بره      انداز می ها را برای خودش ذخیره کرده و پسآوردید آن می

 .داد بیچارگان نمی

 :گفتند

 !میدی؟از کاا آن را فه

 :گفتم

 .دهم من گناهایش را به شما نشان می

 :گفتند

هفت کروزه   ا به آنان نشان دادم،مخفیگاه ر. بسیار خوب، آنها را به ما نشان بده

هرا   شان بره کروزه   همین که چشمان طال و نقره از آناا بیرون آوردند،بزرگ پر از 

 :افتاد گفتند

او را برره صررلیب کشرریده و سررپس . سرروگند برره اهلل، او را دفررن نخررواهیم کرررد 

 .سنگسارش کردند

مرن نیرز مرالزم و    . چندان نگذشت که شخص دیگری را بره جرای او آوردنرد   

دنیرا، عالقمنردتر و    ز مرردی پارسراتر و زاهردتر از او در   ترا آن رو  مراه او شردم، ه

او بسیار زیراد بره   . روز ندیده بودم تر به آخرت و کوشاتر در عبادتهای شبانه راغب

هنگرامی کره    داشتم، مردت زمرانی همرراهش برودم،     ده و دوستش میمحبت ورزی

 :مرگش فرا رسید به او گفتم

کنری؟ و بعرد از ترو برا چره کسری همرراه و         فالنی، مرا به چه کسی سفارش می

 مالزم گردم؟

 :گفت



   

 

  

 
 

 

 ﴾26﴿  همگام با صحابه

مگر مرردی   ،شناسم که بر روش من عمل کند کس را نمیعزیزم، هیچای پسر 

ه و نه ست و نه حقیقت و حکمی را تحریف کردکه او فالنی ا« موصل»را در شهر 

 .برو و به او ملحق شو کند، در آن تغییر ایااد می

گذشت خود را به شرهر موصرل رسرانده و نرزد آن مررد      رزمانی که آن استاد د

 :داستانم را برایش تعریف کرده و گفتم ،رفتم

ته کره  به من سفارش کرده تا در کنار شما باشم و به من گف فالنی هنگام مرگ

 :گفت. کنید شما شدیداً به حق پایبند بوده و به آن عمل می

او نیرز   را برر بهتررین حرا،ت و رفترار دیردم،     همراهش شدم و او  ان،نزد من بم

 :در بستر مرگ به او گفتم. چندان نگذشت که مرد

روردگرار بره سرراغت آمرده اسرت، و      بینری، فرمران پ   فالنی، همانگونه کره مری  

حال چه کسی را به من سرفارش  . دانی ید در باره من بدانی میبا هرآنچه را هم که

 دهی به چه کسی ملحق شوم؟ کنی؟ و فرمان می می

 :گفت

 ،شناسم که در اعمال مثل ما باشد ای پسر عزیزم، سوگند به خدا، کسی را نمی

 .برو و همراهش شو و او فالنی است، (1)«نصیبین»مگر مردی در 

ا از نرزد آن مررد رفتره و او ر   « نصریبین »شرتند بره   هنگامی کره او را در قبرر گذا  

 :او نیز گفت. آنچه که استادم فرمان داده بود باخبر ساختماحوا،تم و هر

نزد ما بمان، نزدش ماندم و او را هم هماننرد آن دو دوسرتش برر خیرر و نیکری      

 :در بستر مرگ به او گفتم. سوگند بخدا، اندکی بعد مرگش فرا رسید. دیدم

 کنی؟ دانی، مرا به چه کسی معرفی می ا که در باره من باید بدانی میتو آنچه ر

 :گفت

قردم و   که بر آنچه ما بر آن هستیم ثابت شناسم کس را نمیی پسر عزیزم، هیچا

. فالنری اسرت بررو و همرراهش براش      او. (1)«یةعمرور »پایبند باشد مگر شخصی در 

 :و گفتا. خبرش ساختمام به ملحق شده و از احوا،تم بااناسر

                                           
است، و از قرن سوم تا سقوط آناا توسط ( ترکیه امروزی)نصیبین شهری در بین النهرین  -(1)

 (.المناد فی ا،عالم. )ساسانیانی مرکز آداب سریانیه بوده است



   

 

  

 
 

 

 ﴾27﴿  همگام با صحابه

او نیرز برر روش و    ،من هرم در کنرارش مانردم، سروگند بره خردا       نزد من بمان،

زمرانی کره نرزد او برودم معاملره کررده و گاوهرا و        . هدایت دوستان و یارانش برود 

 .گوسفندانی بدست آوردم

کره در براره    همانگونره  ،چندان نگذشته بود که فرمران خردا بره سرراغ او آمرد     

 :رگ از او پرسیدمیارانش آمده بود، در بستر م

کسی را به مرن معرفری   دانی، حال چه  تو آنچه را که باید در باره من بدانی می

 دهی چه کنم؟ کنی؟ و دستور می می

 :گفت

شناسرم   روی زمرین نمری   کس از مردم را بر، هیچای پسر عزیزم، سوگند به اهلل

 ...اشدکه بر حق و آنچه که ما به آن پایبند بودیم اعتقاد داشته و پایبند ب

پیامبری بر آئرین   فرا رسیده است که در سرزمین عرب اما آگاه باش، زمان آن

شود و سپس به سرزمینی که دارای  برانگیختهعلیه السالم و روش حضرت ابراهیم 

دارای  او. کنرد  باشرد، هاررت مری    هرای سریاه مری    و میران سرنگریزه  نخلهای خرما 

، امرا  دخرور  پذیرد و می هدیه را می او ماند، یی است که بر کسی پنهان نمیعالمتها

اگرر   ،بنرابراین . باشرد  اش مهر نبوت موجود مری  خورد و در میان شانه از صدقه نمی

 .توانستی به آن سرزمین بروی، این کار را بکن

مانردم ترا آن کره     «یۀة عمور»مدتی در شهر . با،خره اجل آن مرد نیز فرا رسید

 .از آناا عبور کردند «کلب»افرادی از بازرگانان عرب از قبیله 

 :به آنها گفتم

اگر مرا به شبه جزیره عربستان ببرید تمام این گاوها و گوسفندهایم را بره شرما   

 :گفتند. دهم می

مررا برا   . مرن هرم حیوانراتم را بره آنهرا دادم     . برریم  تو را با خود مری قبول است، 

یدیم در ایرن  رسر  - سرزمینی بین مدینه و شام - «وادی القری»خودشان بردند تا به 

به ناچرار بره خردمت او    . هنگام به من خیانت کرده و مرا به مردی یهودی فروختند

بود به دیدنش آمرد  « بنی قریظه»اندکی بعد پسر عمویش که از قبیله  غول شدم،مش

                                                                                                

سط مسلمانها تو« المعتصم»شهری بیزانسی در آسیای صغیر است که در عهد « یةعمور» -(1)

 (.المناد فی األعالم. )فتح گردید، و هم اکنون باز آثاری از آن باقی نمانده است



   

 

  

 
 

 

 ﴾28﴿  همگام با صحابه

ناگاه درختان خرمایی را که دوستم در عموریه گفتره   ،و مرا خریده و به یثرب برد

بره همرراه    کررد،  شهری است که او توصیفش را میان دانستم این هم. بود را دیدم

 .آن مرد در مدینه اقامت کردم

امرا   ،کررد  در آن هنگام اقوامش را در مکه به سوی اسالم دعوت مری  پیامبر 

گرردنم برود از آن اخبرار چیرزی      من به سبب مشکالت و مشراغل بردگری کره برر    

 .نشنیدم

*** 

 

ای  سوگند بخردا، در آن لحظره  . به یثرب هارت کرد مدتی بعد رسول خدا 

و او نیز در زیرر آن   ،کردم روی نخل خرمایی برای آقا و ارباب خویش کار می بر

 :نشسته بود که ناگاه پسر عمویش آمد و به او گفت

ان در شیگبه اهلل هم اکنون هم سوگند د،شَکُرا بِ« اوس و خزرج»خداوند قبایل 

کند پیامبر اسرت جمرع شرده     و گمان میبرای استقبال مردی که از مکه آمده « باقُ»

 .اند

بمارد آن که سخنش را شنیدم حالتی شبیه به تب مرا فررا گرفرت و چنران بره     

بالفاصله از نخرل پرائین آمرده و بره او     . لرزه افتادم که ترسیدم بر روی اربابم بیفتم

 :گفتم

آقایم بشدت خشرمگین شرد و مشرت    ... گوآن خبر را برایم باز! گویی؟ ه میچ

 :می به من زد و گفتمحک

 .تو به این خبر چکار داری؟ باز گرد سر کارت که بودی

*** 

 

شب که فرا رسید مقداری از خرماهایی را کره جمرع کررده برودم برداشرتم بره       

 :بر ایشان وارد شده و گفتم. اقامت داشتند رفتم سمت محلی که رسول خدا 

و و همراهران  به من خبرر رسریده اسرت کره شرما مررد صرالح و نیکری هسرتید          

باشد برای صدقه اسرت و   این خرماها که نزدم می اصحابتان نیز غریب و نیازمندند،



   

 

  

 
 

 

 ﴾29﴿  همگام با صحابه

رو بره   س خرماها را به ایشان نزدیک کردم،سپ. تر دیدم شما را از دیگران مستحق

 :شان کرده و فرمودند اصحاب و یاران

 .ولی خودشان دست نگه داشته و نخوردند... بخورید

 .یک نشانه و عالمت این: با خودم گفتم

 زمانی که رسول خردا  . آوری مقداری خرما کردم بازگشتم و شروع به جمع

 :نزد ایشان رفته و گفتم ،به مدینه آمدند« قبا»از 

خوریرد، اینهرا را بره عنروان هدیره بررای شرما         دیدم که شما از مال صدقه نمری 

 .یز خوردندایشان نیز از آنها خورد و به اصحابش فرمود آنها ن. ام آورده

 :با خود گفتم

 ...این هم نشانه دوم

رفتم جایی کره داشرتند   « بقیع»در قبرستان  سراناام روزی به نزد رسول خدا 

اند و دو چرادر شرب برر    دیدم که نشسته . سپردند به خاک می شان را یکی از یاران

اید ش ،سالم کرده و دور زدم تا به پشت ایشان نگاهی بیندازم. باشد روی ایشان می

 .توصیف کرده بود ببینم« یةعمور»هری را که دوستم در آن مُ

کنم، پری بره    مشاهده کردند دارم به پشتشان نگاه می هنگامی که پیامبر خدا 

نگراه کرردم و آن مهرر را دیرده و     . رفتارم بردنرد و رداء را از پشتشران کنرار زدنرد    

 ...گریستم شان و می مبوسید را بر ایشان انداختم و می بالفاصله خودم. شناختم

 :فرمود رسول رحمت 

 !داستان تو چیست؟

شران آمرد و ابرراز     تعاب کرده و خروش . زندگیم را برای ایشان تعریف کردم

بسریار   من نیز برای آنان تعریف کردم،. ندشادمانی کردند تا اصحابشان آن را بشنو

وشرحال  و به خاطر آن بسریار زیراد شرادمان و خ    زده شده و تعاب کردند، شگفت

 .شدند

*** 

 

آن روزی که برخاست و در هر مکرانی بردنبال حرق     سالم بر سلمان فارسی

 .به تحقیق و جستاو پرداخت



   

 

  

 
 

 

 ﴾31﴿  همگام با صحابه

سالم بر سلمان فارسی آن روزی که حق را شناخت و با یقین و اعتمراد کامرل   

 .به آن ایمان آورد

 .رد و روزی که زنده، برانگیخته خواهد شدو سالم بر او روزی که مُ

 

 –  1زنردگی ایرن صرحابه برزرگ سرلمان فارسری       رای آشنایی بیشرتر برا  ب* 

 .توانید به کتابهای زیر مراجعه کنید می

 114 -111/  1(: ةالسعاد. ط) بةصااإل -1

 111، 111/  1(: حیدر آباد. ط)ا،ستیعاب  -1

 191، 191/  1ج  1التعدیل ق الارح و -1

 111 - 111/  1: بةالغا سدُاُ -4

 119 -111/  4: هذیبذیب التته -1

 111 / 1: تقریب التهذیب -1

 191 / 1: یحینالامع بین رجال الصح -1

 11 - 16: طبقات الشعرانی -1

 111، 116/  1:ةالصفوصفة  -9

 44/  1: شذرات الذهب -16

 111، 111/  1: سالم للذهبیتاری  اإل -11

 461 - 111/  1: سیر أعالم النبالء -11

بویژه ادامه داستان . 11صفحه ( دارالکتاب العربی. ط)رجال حول الوسول  -11

امید است پروردگار مهربان برزودی  ) ،توانید در این کتاب بیابید این صحابی را می

 (.ترجمه این کتاب را به زبان فارسی در اختیار مسلمانان قرار دهد



   

 

  

 
 

 

 ﴾30﴿  همگام با صحابه

  بن ابی جهل همَکرَعِ -11
 

به پدرش  مبادا. باشد نزد شما خواهد آمد ر میمهاج بزودی عکرمه در حالی که ایمان آورده و»

 .«درس ارد و به مرده هم نمیزآ زنده را می دشنام دهید، زیرا دشنام شما

 «رسول رحمت »

 

 «اْلُمَهاِجِر ِبالَراِكِب َمْرَحًبا»
 خوش آمدی، ای سواره مهاجر

 «عکرمه هب آمد پیامبر  قسمتی از سالم و خوش»
 

دعروتش را بره سروی     گیش بود که پیامبر رحمرت  زند (1)در پایان دهه سوم

 .حق و هدایت آشکار ساخت

تررین   ترین قریش بوده و ثروتمندترین و اصیل از نظر جایگاه و موقعیت گرامی

 .آنان بود

بهتر و شایسته آن بود که او هم مثل دوستان و نظیرانش همچون سرعد برن ابری    

برجسه و ممتاز مکه مسرلمان  های  و دیگران از خانواده وقاص، مصعب بن عمیر

 !شد اگر پدرش نبود می

 !باره او چیست؟ پندار تو در! این پدر کیست؟

او . شررک و مشررکین اسرت   و ستمگر مکره و اولرین رهبرر     راو بزرگترین جبا

هرای   گر بزرگی است که پروردگار مهربان توسط فشارها و شرکناه  همان شکناه

شان پایداری کردنرد   ایمان و آنان نیز بر او ایمان مؤمنان را آزمایش و امتحان کرد

ها و فریبهای او صداقت مؤمنران را محرک زد و آنران نیرز صرادق و       توسط حیله و

 ...روسفید درآمدند

 ...بله او ابوجهل است و همین نام برای تو کافی است

بن ابی جهرل مخزومری یکری از     اما خود او عکرمه ،این شخص پدر اوست

 .باشد ریش و از سوارکاران و جنگاوران مشهور میمعدود سرداران لشکر ق

*** 

                                           
 .دهه سوم زندگی یعنی سی سالگی -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾32﴿  همگام با صحابه

بن ابی جهل خود را در شرایطی دید که ناچار برود تحرت رهبرری     عکرمه 

در نتیاره   دشرمنی و مخالفرت کنرد،    پدرش در حالتی دفاع با حضررت محمرد   

تررین آزارهرا را    داد و سنگینها را نسبت به ایشان از خود نشان  شدیدترین دشمنی

ترین عذاب و عقوبت را بر آنان چنان فرو  و سخت ،شان رساند ب و یارانبه اصحا

 .ریخت تا سبب خوشحالی و شادمانی پدرش گردد

،ت »به  و کرد آن هنگام که پدرش سپاه مشرکین را در جنگ بدر رهبری می

کره   سوگند یاد کرده بود که هرگز به مکه باز نخواهم گشرت مگرر آن   (1)«و عزی

و  کشرت،  ر بدر فرود آمده شتران را مری داده و نابود سازم، درا شکست  محمد 

تنبرور، کمانچره و   )نوشید و کنیزکان آوازخوان با انواع آ،ت موسریقی   شراب می

 ...خواندند برایش آواز می( جز آن

کرد پسرش عکرمه بازو و  ی میبله در آن هنگام که ابوجهل این پیکار را رهبر

و همان دست نیرومندش  ،ه او اعتماد و تکیه کندتوانست ب گاهش بود که می تکیه

 .ور شود توانست با آن بر مسلمانان کمین کرده و حمله بود که می

زیررا آنهرا کره    : به نردای ابوجهرل پاسر  و جروابی ندادنرد     « ،ت و عزی»ولی 

 ...توانستند بشنوند و کاری اناام دهند نمی

ن دو بسریار نراتوان و عراجز    زیررا آ  ،و نتوانستند در میدان کارزار یاریش کننرد 

 ...بودند

جانش در زیر پرای جنگراوران مسرلمان برر      در همان ابتدای پیکار بدر پیکر بی

دید کره   اش می که پسرش با چشمان از حدقه درآمده در حالی ،زمین سقوط کرد

گوشران خرود    گشرتند و برا   چگونه نیزهای مسلمانان از خرون پردرش سریراب مری    

 .الفاظ از لبهای پدرش خارج شد شنید که چگونه آخرین می

*** 

 

گذاشته برود بره    که پیکر آقا و سرور قریش را در بدر جا بعد از آن عکرمه

آن شکست او را چنان ناتوان و زبون ساخته بود که نتوانست جسد  گشت، مکه باز

                                           
 .،ت و عزی دو بت بزرگ و مشهور مشرکین و قریش بود -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾33﴿  همگام با صحابه

نشرینی او را   عقرب  پدرش بردارد و برای خاکسپاری به مکره بیراورد، زیررا فررار و    

 .بود که جسد پدرش را نزد مسلمانان رها کند مابور ساخته

ها تن از مشرکین  سراناام پیکر این اسطوره جهالت و شرک به همراه جسد ده

چاهی در منطقه بدر انداخته شده « قلب بدر»توسط موحدین و مااهدین اسالم در 

 .ها پوشانده شد ها و شن ریگ و با

*** 

 

وردش با اسالم حرالتی دیگرر بره    خبن ابی جهل بر روز به بعد عکرمه از آن

 ...خود گرفت

امرا از   ،کررد  او در ابتدای کار به خاطر حمایت از پدرش با اسالم دشرمنی مری  

امروز به بعد برای خونخواهی پردرش دشرمنی جدیردی را برا اسرالم آغراز کررده        

 .است

از همرین لحظرره برره بعررد اسرت کرره عکرمرره برره همرراه تعرردادی از کسررانی کرره    

 ار ر کشته شده بودند آتش کینه و دشمنی برا حضررت محمرد    شان در بد پدران

اخگرهرای انتقرام    و برر  ساختند، تر می ختهورتر و برافرو های مشرکین شعله در سینه

 .دمیدند تا آن که جنگ احد فرا رسید های بازماندگان بدر می در قلب

*** 

 

ه نیرز بر  « ام حکریم »همسررش   بن ابی جهل به سمت اُحُد حرکت کررد،  عکرمه

شران را نگرفتره بودنرد در پشرت      شردگان  ه سایر زنانی که انتقرام خرون کشرته   همرا

و تحریرک و   - هرا  دایرره زنگری   - ها صفوف به راه افتاده و با آنان به نواختن دف

 .رکاران فراری پرداختاتشویق جنگاویان قریش و ایااد پایداری برای سو

*** 

 

ولید و در جناب چر  آن   کارانش، خالد بنسپاه قریش در جناح راست سوار

 رزمندگان مشرک توانستند بر حضرت محمرد  . عکرمه بن ابی جهل را قرار داد



   

 

  

 
 

 

 ﴾34﴿  همگام با صحابه

و اصحابش غلبه یافته و چنان پیروزی بزرگی را به ارمغان آوردند که ابوسفیان پی 

 :گفت در پی می

 (.جنگ بدر)در مقابل روز بدر ( روز جنگ احد)امروز 

*** 

 

شرکان چندین روز مدینه را محاصره کردند تا م( جنگ خندق)در روز خندق 

اش از ایرن محاصرره بره     که صبر عکرمه بن ابی جهل به پایان رسیده و حوصله آن

به محل باریکی از خندق نگاه کرد و با اسبش وارد آناا شده و  ،بنابراین. سر آمد

در  دند کره ربه همراه او نیز تعدادی ماجراجو از آناا عبور ک ،از خندق عبور کرد

 ...را قربانی کرده و گریختند« عمرو بن عبدود عامری»نتیاه آن 

 .عکرمه را هم چیزی جز فرار ناات نداد

*** 

 

و  ای جررز پررذیرفتن حضرررت محمررد  در روز فررتح مکرره قررریش دیررد چرراره

و ایرن فرمران    ،راه را برای ورودشان به مکه باز گذاشت ،بنابراین .اصحابش ندارد

کس از اهرالی مکره   ترا برا هریچ   »دهانش ابالغ کرده برود  نکه به فرما رسول خدا 

آنران  « کننرد  جنگ و پیکار میکه خود اقدام به  مگر کسانی ،جنگ و پیکار نکنند

 .را بر این امر یاری رساند

*** 

 

اما عکرمه بن ابی جهل به همراه تعردادی در میران جمراعتی از قریشریان، سرپاه      

در پیکراری کوچرک آنران را شکسرت     ولی خالد بن ولید . بزرگی فراهم آوردند

ت بره  داده و تعدادی کشرته شردند و تعردادی هرم کره فررار برایشران امکران داشر         

 .از جمله این افراد فراری عکرمه بن ابی جهل بود گریختن و فرارکردن پناه بردند،

*** 

 

 ...در این لحظه بود که عکرمه سرگردان و پریشان شده بود



   

 

  

 
 

 

 ﴾35﴿  همگام با صحابه

مانان درآمده بود دیگر برای او مأمن و مکان مکه بعد از آن که به تصرف مسل

 .آرامش نبود

تعدادی از قریشیان که مرتکب جنایت و اشتباه شده بودند را در  رسول خدا 

 ...برابرش بخشید

شان را برده و فرمان صادر کررده برود    اما تعدادی از آنان را مستثنی کرده و نام

 .شته شوندهای کعبه یافت شوند ک هکه حتی اگر در زیر پرد

بدین خاطر مخفیانه از مکره فررار    این تعداد عکرمه بن ابی جهل بود، در رأس

 .زیرا جز آناا پناهگاه و حامی نداشت من به راه افتاد،کرده به طرف ی

*** 

 

« هند بنت عتبره »همسر عکرمه بن ابی جهل و « ام حکیم»در این هنگام بود که 

کردن  برای بیعت ه منزل رسول رحمت همسر ابوسفیان به همراه ده تن از زنان ب

و ( امهات مؤمنین)ایشان وارد شدند دو تن از همسران ایشان  هنگامی که بر. رفتند

لمطلب و تعردادی از زنران فرزنردان عبردا     رضی اهلل عنها دخترشان حضرت فاطمه

 :بر چهره داشت گفت( روبندی) (1)در حالی که نقابی« ت عتبههند بن»آناا بودند، 

بررای   ارپاسری از آن خداونردی اسرت کره دینری      ، شرکر و س ول خداای رس

من از شما تقاضا دارم به سبب قرابتری   .برگزیده بود غالب و پیروز گرداندخویش 

زیرا من هم اکنون به ترو   تاری نیکو و پسندیده داشته باشید،ن ماست با من رفیکه ب

 :اشت و گفتاش برد سپس نقاب از چهره. کنم ایمان آورده و تصدیقت می

 :فرمود رسول رحمت  !من هند بن عتبه هستم ای رسول خدا

 .بسیار خوش آمدی

 :گفت

های  ترین خانه ترین و ذلیل توست داشتم خانة تو پسبه خدا، تاکنون د سوگند

تررین و عزیزتررین    ولی هم اکنون دوست دارم خانه تو محبروب  ،روی زمین باشد

 .ها در روی زمین باشد خانه

                                           
ه به خاطر آن که در روز جنگ احد پیکر عموی پیامبر حمزه سیدالشهداء را تکه تکه کرد -(1)

 .کرد بود از ایشان خاالت کشیده و شرم می



   

 

  

 
 

 

 ﴾36﴿  همگام با صحابه

 .«همچنین بیشتر و زیادتر»: فرمود  رسول خدا

 :سپس ام حکیم همسر عکرمه ابن ابی جهل برخاسته و سالم کرده و گفت

گریخته و به یمرن رفتره    عکرمه از بیم آن که او را بکشی از تو !داای رسول خ

 .(او را بربخش )نیت خویش قرار بدهرد،  است، او را امان بده تا خداوند تو را در ام

 :مودفر رسول رحمت 

 .(او را بخشیدم) او در امنیت است،

 در همان ساعت ام حکیم به همراه غالمی رومی در جستاو و به دنبال عکرمره 

در مسیر راه هنگامی که کامالً از مکه دور شدند آن غالم، ام حکیم  حرکت کرد،

او کره زنری زیررک و    . را برای اناام امری ناپسند و زشت به سوی خود فرا خواند

کرد تا زمان بگذرد تا آن  داد و سعی می ی بود، دائماً به آن غالم وعده میا فهمیده

در نتیاه  ،در این لحظه از آنان کمک خواست ،که به یکی از قبایل عرب رسیدند

 .غالم را در بند کشیدند و زندانیش کردند

 رسرید،  (1)«هامره تِ»او به راهش ادامه داد تا به عکرمه در سواحل دریا در منطقرة  

دریرانورد بره او   . کررد  مذاکره مری  رمه با دریانوردی مسلمان در باره جاباایشعک

 :گفت می

 .خودت را رها کن تا تو را ببرم

 :عکرمه به او گفت

 چگونه خود را رها کنم؟

 .«الَلِه َرُسوُل ُمَحَمًدا َوَأَن الَلُه، ِإال ِإَلَه ال َأْن َأْشَهُد»بگو : گفت
 :عکرمه گفت

  .ام این کلمه نگریخته من جز به خاطر

 :در این لحظه ام حکیم روی به سوی عکرمه آورده و گفت

وفاترین انسان پیش و نیکوترین انسان و با( ممرد)پسر عمو، از نزد بهترین انسان 

 ...ام تو آمده

 ...از جانب محمد بن عبداهلل 

                                           

قرار « ةالسرا»باشد، و بین آنها سلسله جبال  دشت ساحلی در موازات دریای سرخ می: تهامه -(1)

 .دارد



   

 

  

 
 

 

 ﴾37﴿  همگام با صحابه

اش خودت مواظب ب ام و او به تو امان داده است، ستهمن از او برای تو امان خوا

 .را به هالکت و نابودی نیندازی

 :عکرمه گفت

 ای؟ آیا تو با او صحبت کرده

 :گفت

. امنیت را تضمین کرده اسرت و او نیز  ،ام باره تو صحبت کرده بله، من با او در

داد تا آن که عکرمه به همرراهش   همچنان به او اطمینان و آرامش می كام حکیم

 .بازگشت

عکرمه در مسریر راه قبرل    را برایش تعریف کرد،آن غالم رومی سپس داستان 

 .از آن که مسلمان شود از کنار آن قبیله گذشت و غالم را کشت

هنگرامی کره عکرمره خواسرت برا       ،در میانه راه شب را در محلی فررود آمدنرد  

 :همسرش خلوت کند او بشدت از این کار ممانعت کرد و گفت

 ...من مسلمانم و تو مشرک هستی

 :شده به او گفت زده سخت شگفت

 .ی که بین خلوت من با تو فاصله بیندازد امری مهم و بزرگ استمرهمانا ا

 :به یارانش فرمود رسول رحمت  یک شد،زمانی که عکرمه به مکه نزد

باشرد نرزد شرما خواهرد      بزودی عکرمه در حالی که ایمان آورده و مهاجر مری 

آزارد و بره مررده هرم     نده را میمبادا به پدرش دشنام دهید، زیرا دشنام شما ز. آمد

 .رسد نمی

. نشسته بودند اندکی بعد عکرمه و همسرش به جایی رسیدند که رسول خدا 

او را دیدند از فرط خوشرحالی بردون عبرا و رداء     بمارد آن که رسول رحمت 

 ...به سوی او خیز برداشتند

 :گفتنشستند، عکرمه در برابر ایشان ایستاد و  هنگامی که رسول خدا 

پیرامبر  ... ایرد ر داده است که شرما مررا امران داده    ام حکیم به من خب !ای محمد

 :فرمودند رحمت 

 . راست گفته است، تو در امان هستی

 :عکرمه گفت



   

 

  

 
 

 

 ﴾38﴿  همگام با صحابه

 ، ای محمد؟(خوانی فرا می)کنی،  به سوی چه چیزی دعوت می

 :فرمود پیامبر رحمت و دعوت 

ذاری، قانونگر برودی، حراکمی،   معتو را به سوی این که شهادت دهی که هیچ 

ای باررز اهلل وجررود نرردارد و مررن بنررده خرردا و  دهنررده ای، روزی اربررابی، شررفادهنده

که نماز به پای داری و زکرات بردهی، و تمرام ارکران     باشم، و این  اش می فرستاده

 .شمردنداسالم را بر

 :گفتسعکرمه 

و  ای، ن نرداده ای و به جرز خیرر فرمرا    هتو جز به حق فرا نخواند ،سوگند به خدا

 .سخنانش را این چنین ادامه داد

سوگند به خدا، ترو قبرل از آن کره ایرن دعروت را آغراز کنری نیرز در برین مرا           

 ...ترین گفتار را داشتی و نیکوترین و باوفاترین ما بودی صادق

 ْبدُد ُ َع َكَوَأّن الَلُه ِإاَل ِإَلَه اَل َأْن َأْشَهُد ِإّنى»: سپس دستش را دراز کررده و گفرت  
 :بدنبال آن گفت .«َوَرُسوُلُه

 .توانم بگویم به من بیاموز ای رسول خدا، بهترین سخنی را که می

 :فرمود رسول رحمت 

 .«َوَرُسوُلُه َعْبُدُ  ُمَحَمدًا َوَأَن الَلُه ِإاَل ِإَلَه اَل َأْن َأْشَهُد»: این که بگویی
 :پرسید سعکرمه

 دیگر، چه چیزی؟

 :مودفر رسول خدا 

گیرم و هر مسلمانی را که حاضر  یکتا را به گواهی می خداوند: این که بگویی

عکرمره نیرز    باشم، مانی مااهد و مهاجر میگیرم که من مسل باشد به گواهی می می

 .آن جمالت را تکرار کرد

چره از مرن بخرواهی کره بره      امرروز هر  :به او گفت در این لحظه رسول خدا 

 .خواهم بخشید دهم به تو کسی دیگر نمی

 :درنگ درخواست کرد بی سعکرمه



   

 

  

 
 

 

 ﴾39﴿  همگام با صحابه

ام یرا   هایی که در حق شرما روا داشرته   خواهم بخاطر تمام دشمنی من از شما می

ام و یا برای هرر سرخنی کره در برابرر      برای هر پیکاری که در برابر شما قرار گرفته

 .ام برایم طلب بخشش کنید شما یا پشت سرتان گفته

 :دعا فرمودند رسول رحمت 

شرته و هرر مسریری را کره بررای      ، هر دشمنی را که در حق مرن روا دا اخداوند

و همچنین هر آن جسرارت و   ،کردن نور تو پیموده ببخش و مغفوت نمای خاموش

 .ادبی که در برابر من و پشت سرم کرده است ببخش و مغفرت کن بی

 :نمایان گشته و گفت سشادمانی و بشارت در چهرة عکرمه

آنچره را در جلروگیری از راه   سوگند به خداوند یکترا، مرن هر  دا، ای رسول خ

کرررد، و  ام دو برابررر آن را در راه خرردا خرررج خررواهم خرردا ترراکنون خرررج کرررده

ام دو برابر آن در راه خدا جنگ  اندازه که در جلوگیری از راه خدا جنگ کردههر

 .و پیکار خواهم کرد

*** 

 

های جنرگ بره کراروان دعروت      نسوارکاری قهرمان در میدااز آن روز به بعد 

که این رزمنده تبدیل به عابدی کوشا، نمازخوانی در طول شب  در حالی پیوست،

اش  گرراهی از اوقررات قرررآن را بررر چهررره  .ر مسرراجد شرردو قرراری کترراب خرردا د 

 :گفت گذاشت و می می

و از خروف و  ... ایرن سرخن پروردگرارم اسرت    ... این کتاب پروردگرارم اسرت  

 .ستگری خشیت خداوند می

*** 

 

هر  ردبسته بود وفا کرد، و از آن به بعد  به آن عهدی که با پیامبر  سعکرمه

کره  و هر هیئتری   ،شد ور می رفتند عاشقانه در آن غوطه جنگی که مسلمانان فرو می

 .داران آن بود شد در رأس و از طلیعه خارج می

گرم و ای در روز بسیار  آوردن تشنه همانند روی سدر جنگ یرموک، عکرمه

 .سوزان به سوی آب سرد روی به میدان جنگ و پیکار آورد



   

 

  

 
 

 

 ﴾41﴿  همگام با صحابه

خامرت گذاشرت از اسربش    ها که اوضاع مسلمانان رو بره و  در یکی از موقعیت

های نظامی رومیران نفروذ    پایان آمد و غالف شمشیرش را شکسته و در عمق ستون

 :در این لحظه خالد بن ولید متوجه او شد و گفت. کرد

را نکن، زیررا مررگ ترو بررای مسرلمانان بسریار نراگوار و         ای عکرمه، این کار

 .باشد سخت می

 :گفتسولی عکرمه 

 ...ای خالد! مرا رها کن و به حال خودم بگذار

باشی، ولری   دارای سابقه و فضیلت می تو در آشنایی و همراهی با رسول اهلل 

رهرا کرن ترا    مرا به حال خود  بوده ایم، و پدرم از بدترین دشمنان رسول اهلل  نم

 :سپس گفت. حداقل بتوانم کفاره قسمتی از اعمالم را به جای آورم

ام،  جنگیده و پیکرار کررده   پیامبر خدا  یفراوانی رو در روهای  من در میدان

 !توانم امروز از رویارویی با رومیان بگریزم؟ چگونه می

 .هرگز این کار امکان ندارد

 .سپس در میان سپاه اسالم فریاد برآورد

حرارث برن   »چه کسی حاضر است برای مردن بیعت کند؟ بالفاصرله عمرویش   

و  نان با او بیعرت کردنرد،  به همراه چهار صد تن از مسلما« رزوَرار بن اَضِ»و « هشام

برا شرهامت و شرااعت تمرام پیکرار       در اطراف خیمه فرماندهی خالد بن ولیرد  

 .نمایش گذاشتند هبو ها را از اها و دفاع و بهترین و زیباترین حمایت ،کردند

ت به نفع مسرلمانان  عظمیرموک با آن پیروزی قدرتمند و باهنگامی که جنگ 

شدند که از شردت   سه تن از مااهدین در صحنه پیکار مشاهده می به پایان رسید،

و خررون  و بررر روی زمررین یرمرروک در خرراکهررا نرراتوان شررده  جراحررات و زخررم

 .غلطیدند می

 :آنها عبارت بودند از

حرارث آبری    .ن هشام، عیاش برن ابری ربیعره و عکرمره برن ابری جهرل       حارث ب

در . عکرمه به او نگراه کررد  ، هنگامی که برایش آب را آوردند، خواست تا بنوشد

 :نتیاه گفت

 .آب را به او بدهید



   

 

  

 
 

 

 ﴾40﴿  همگام با صحابه

 :عکرمه نیز گفت. زمانی که آب را برای عکرمه آوردند عیاش به او نگاه کرد

شدند دیدنرد کره دعروت حرق را لبیرک       وقتی به عیاش نزدیک. آب را بدهید

 .گفته و شربت شهادت را نوشیده است

روان به عیاش پیوسته دیدند آنان نیز در این کا ،گشتند به سمت دو دوستش باز

 .اند

 ...خداوند متعال از همه اصحاب و یاران راستین پیامبر خشنود گردد

 ...«َأْجَمِعنَي َعْنُهْم الَلُه َرِضَى»
چنان از حوض پرخیر کوثر سیراب گرداند که هرگز بعد از آن  و همه آنان را

 ...تشنه نگردند

و به آنان آن فردوس برین و بهشت سراسر سبز را عطا نماید تا به ابدیت از آن 

 ...مند شوند بهره

 

 صرحابی بزرگروار عکرمره بری ابری جهرل       برای آشنایی بیشتر با زندگی این* 

 :ه کتب زیر مراجعه کنیدتوانید ب می

 (1146الترجمه ) بةصااإل -1

 111 / 1: سماءتهذیب األ -1

 111: التهذیب صةخال -1

 41: ذیل المذیل -4

 116/  1: سالم للذهبیتاری  اإل -1

 114/  1: اآلمل رغبة -1
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 زید الخیر  -11
 

آن دو  ،دارند رسولش آن را دوست می جود دارد که خدا ودر تو دو خصلت و»

 .«و بردباری (وقار) نرمی :خصلت عبارتند از

 

شران در اسرالم    بهترین آنهرا در جاهلیرت، بهتررین    انسانها همانند معدنها هستند،

 .باشد می

اولرین تصرویر را    ابی بزرگوار بدقت بنگرر و توجره کرن،   به این تصویر از صح

و دومین تصرویر را انگشرتان اسرالم بره نمرایش       ،دستهای او در جاهلیت رسم کرد

 .گذاشت

زدنرد   در جاهلیت صردایش مری  همانگونه که مردم  (1)«الخیل دزی»آن صحابی 

 .نامید (1)«زید الخیر»آوردنش  بعد از اسالم و او را رسول خدا  باشد، می

 :کنند تصویر اول را کتابهای ادبیات چنین روایت می

در سالی از سالها قحطری و   کند که حکایت می بنی عامری رمردییشیبانی از پ

مزارع را نابود ساخته و پسرتان حیوانرات    شد که کشتزارها شکسالی چنان شدیدخ

شرریرده را خشررک کرررده و هررالک سرراخت، در نتیارره یکرری از مررردان قبیلرره مررا   

 :برده و در هماناا رهایشان کرده و گفت (1)«حیره»اش را به  خانواده

 .همیناا منتظرم بمانید تا برگردم

مگرر آن کره برایشران     سپس سوگند یاد کرد که هرگز به نزدشران براز نگرردد   

 .اموالی بدست آورده یا در این راه بمیرد

ای برداشته و تمامی روز را راه رفت تا که شب فرا رسید ناگاه در برابرش  توشه

این : با خود گفت. اسبی بسته شده بود، در نزدیک خیمه کره ای آشکار شد خیمه

 اسرب  بر آن کره ولی تا خواست ،به طرفش رفته و آزادش کرد غنیمت،هم اولین 

 :زد سوار شود، صدایی را شنید که ندا

                                           
ای از سوارکاران، الخیل همچنین در باره  زید سوارکار یا دارای دسته: زید الخیل یعنی -(1)

 .نیاز است ثروتمند و بی کنی بسیار شود که گمان می مردی گفته می

 .زیدی که سراسر وجودش خیر و برکت و نیکی است: زید الخیر یعنی -(1)

 .شود حیره شهری است در عراق که بین ناف و کوفه واقع می -(1)
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در نتیاه کره  ات را غنیمت بشمار، باش و سالمتی آن را رها کن و بفکر جانت

 .اسب را رها کرده و رفت

در کنار آن  ،گاه شترانی رسیدترفت تا به چراگاه و استراح هفت روز دیگر راه

فراوان و رفاه و نعمت برود قررار   ای بزرگ از پوست که نشانه ثروت  چراگاه خیمه

 :آن مرد با خودش گفت. داشت

حتماً در این  ،گاه و چراهگاه شترانی وجود خواهند داشتتحتماً در این استراح

 .خیمه کسانی هستند

کردن بود، در وسط  خورشید در شرف غروببه درون خیمه نگاهی انداخت، 

اش  ولی او متوجه ،رد نشستمرفت و پشت سر آن پیر. وتی را دیدمرد فرتخیمه پیر

 .نشد

در این لحظه جنگاوری که تا آن زمان قوی  اندکی بعد خورشید غروب کرد،

دیده نشده بود بره آن طررف روی آورد، برر پشرت زیرن       پیکرتر و توانمندتر از او

 - سمت راست و چپش - ورزیده و بلند سوار بود و در دو طرفش اسبی بزرگ و

حدود صد شتر همراهش بود، جلوی آنها شتر نرر  . دندت بودو غالم پیاده در حرک

و سرایر شرترها هرم در     ،آن شتر بزرگ برر زمرین زانرو زده و نشسرت     بزرگی بود،

 .اطرافش زانو زده و بر زمین نشستند

 :آن هنگام مرد جنگاور به یکی از غالمهایش گفت

. نامررد بنوشر  و بره آن پیر  - ای به شتر مراده چراقی کررد    اشاره -این را بدوش 

آنقدر شیر دوشید که ظرف پر شد، ظرف را در برابر پیرمرد گذاشرته و رفرت، آن   

 .مرد یک یا دو جرعه نوشید و ظرف را کنار گذاشتپیر

 :گوید آن مرد می

غرالم  . سینه خیز به طرف ظرف رفته و آن را برداشته و تمامی شیرها را نوشیدم

 :بازگشت و ظرف را برده و گفت

 :آن جنگاور خوشحال شده و گفت. ا را نوشده استای سرورم، تمامی آنه

 کرد، این را بدوش و ظرف شیر را جلوی که به شتر دیگری اشاره می در حالی

ای  مرد نیرز جرعره  او دستور داده شد اناام داد، پیرغالم آنچه که به . مرد بگذارپیر
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. دممرن هرم آن را برداشرته و نصرفش را نوشری      نوشید و باقیمانده را کنار گذاشت،

 .نخواستم همه شیرها را بخورم تا مبادا آن جنگاور به شک و تردید بیفتد

او نیرز  . ندی را ذبح کندسپس آن سوارکار به غالم دومش دستور داد تا گوسف

برخواست و قسمتی از آن را کباب کرده و با دستهایش به آن پیرمررد   چنان کرد،

مرش شرروع بره خروردن     هنگامی که سیر شد خرودش بره همرراه دو غال    ،خورانده

 .کردند

ر اندکی بعد همگی به بسترهایشان رفته و عمیقاً به خواب فرو رفته و صدای خُر 

 .شان بلند شد فو پُ

بندش را گشوده و سوارش طرف آن شتر نر بزرگ رفته و زانو در این لحظه به

ه شترها هم بدنبالش بره راه افتادنرد، در تمرام شرب را    شتر به راه افتاد و سایر . شدم

، اما هریچکس را ندیردم   طرف به دقت نگریستمرفتیم، هوا که روشن شد به هر می

 .همچنان به حرکتم ادامه دادم تا روز با، آمد که در تعقیبم باشد،

ماددًا به اطرافم نگریستم کره ناگراه متوجره شردم شخصری هماننرد عقرابی یرا         

کار برود کره برر    اربله او همان سو. شود ای بزرگ همچنان به من نزدیک می پرنده

آمرد ترا آن کره دانسرتم بردنبال شرترهایش        همچنان بره طررفم مری    اسبی سوار بود،

 .گردد می

بالفاصله زانوی شتر بزرگ را بستم و تیری از تیردانم خارج کرده و در کمران  

 :سوارکار اندکی دور ایستاد به من گفت تم و شترها را پشت سرم قرار دادم،گذاش

 :گفتم. ز کنبند شتر بزرگ را بازانو

 .کنم هرگز این کار را نمی

ام بره نزدشران براز     رها کرده و سوگند خرورده « حیره»ای را در  من زنان گرسنه

 .نگردم مگر با دستی پر یا آن که بمیرم

 :گفت

 .پدر بند شتر بزرگ را رها کن ای بیزانو... ، خودت را مرده بپنداربنابراین

 :گفتم

 ...هرگز آن را باز نخواهم کرد

 :فتگ
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 .ای و فریب خورده رچه اندازه مغرو... تو وای بر

 :سپس گفت

 خرواهی  مهار شتر را که دارای سه حلقه است به نشان بده و در هر حلقه که می

تیرر را رهرا کررده و از میران      به حلقه میانی اشراره کرردم،  . بگو تا تیر را به آن بزنم

پس همین کار با حلقه گویا که با دستش این کار را کرده است، س ،حلقه گذشت

 ...سوم اناام داد و دوم

بره مرن   . ن گذاشرته و خرود را تسرلیم او کرردم    در این موقع تیررم را در تیررداد  

 :نزدیک شد و شمشیر و کمانم را گرفته و به من گفت

 کنی با تو چه خواهم کرد؟ گمان می

 .بدترین گمان را دارم: گفتم

 !برای چه؟: گفت

ات انرداختم ترا آن کره     کرردم و بره رنرج و سرختی    به سبب آنچه برا ترو   : گفتم

 .پروردگار تو را بر من پیروز گرداند

 :گفت

آن هرم در حرالی کره برا      ،کنی با تو بدترین رفتار را داشرته باشرم   آیا گمان می

در نوشیدنی و خوردنی شریک شدی و آن شب را همدمش ( یعنی پدرم)« مهلهل»

 !!بودی؟

 :گفتمرا شنیدم، « مهلهل»زمانی که اسم 

 هستی؟« یللالخ زید»آیا تو 

 .بله: گفت

 .گیر باشبهترین اسیر: گفتم

 :سپس مرا به جایگاهش برده و گفت(. غضه نخور)چیزی نیست، : گفت

آنها  ولی بخشیدم، ن من بود همه را به تو میسوگند به خدا، اگر این شترها از آ

را بزودی در صدد ولی چند روزی نزدمان بمان، زی از آن یکی از خواهرانم است،

 .غارت و سرقتی هستم تا بتوانم غنیمتی بدست آورم
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صد شتر به غنیمرت   یورش برده و نزدیک یک« یرمَبنی نُ»سه روز بعد بر طایفه 

سرپس تعردادی از سرربازانش بررای حمرایتم      . گرفت و همه آنها را به مرن بخشرید  

 .رسیدم« هیرَحِ»ت تا آن که به اشگسیل د

*** 

 

امرا تصرویر او در عهرد اسرالم را      ،در جاهلیرت برود   سالخیرل  آن تصویر زیرد 

 :گذارند کتابهای سیرت چنین به نمایش می

رسرید، در دعروت   « یرل لالخ زیرد »به گوش  زمانی که خبرهای پیامبر اسالم 

ایشان مدتی تأمل و اندیشه کرد، سپس مرکبش را آماده ساخت و بزرگان و سران 

هیئرت بزرگری از   . فررا خوانرد   ر پیامبر خردا  قومش را برای سفر به مدینه و دیدا

و « بن سدوس، مالک برن جبیرر، عرامر برن جروین      زر»از جمله « طی»بزرگان قبیله 

زمانی که به مدینه رسیدند به طررف مسراد شرریف    . دیگران همراهیش را کردند

 .هایشان در برابر در مساد بستند نبوی رفته و مرکب

مسرلمانان سرخنرانی    منبرر بررای   ا،یبرر بر   هنگام ورود آنها رسول رحمرت  

کالم ایشان هیئت را ترسانده و وابستگی و محبت مسلمانان بره ایشران و   . فرمود می

 .شان را برانگیخت شان در استماع خطبه تعاب سکوت و آرامش

من برای : رمودبه آنها افتاد خطاب به مسلمانان ف همین که چشم رسول خدا 

 ...کنید بهترم پرستید و عبادت و اطاعت می آنچه که میو هر« عزی»شما از 

کنیرد   من از آن شتر سیاهی که نزد شما مقدس بوده و به جای اهلل پرسرتش مری  

 .بهترم

*** 

 

ترأثیرات مختلفری    شو همراهران « الخیرل  زیرد »در جران   سخن رسرول خردا   

و گروهی هرم   ،داشت، گروهی پیام حق را پاس  مثبت داده و به آن روی آوردند

 .بینی به آن پشت کردند ر ورزیده و با غرور و خود بزرگبااستک

﴿              ﴾ ]1: الشورى[ 
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گروهی دیگر در جهنم و آتش  و، گروهی در بهشت و باغهای زیبا هستند»

 .«باشند سوزان می
 

وه چنان را در آن حالت باشک بمارد آن که رسول رحمت « دوسر بن سَزُ»

سراسرر مهرر و   هرای   ورزنرد و چشرم   دید که قلبهای مؤمن و پاک بره او عشرق مری   

ور شده و جرانش را ترسری پرر     حسادت در قلبش شعله ،اندمحبت به او خیره شده 

 :بالفاصله به کسانی که اطرافش بودند گفت. کرد

 .کم گردد و برر دیگرران فرمران برانرد    من معتقد نیستم که یک نفر بر عربها حا

 .هرگز او را رهبر خویش نسازم و امورم را به او واگذار نکنم ،سوگند به اهلل

 – سپس به سوی سررزمین شرام حرکرت کررده و سررش را تراشرید و نصررانی       

 .شد - مسیحی

 بماررد آن کره رسرول رحمرت     : ولی زید و دیگران رفتارشان متفاوت برود 

در  ،اعرت مسرلمانان ایسرتاد   در میان جمشان را به پایان رساند، زید الخیل  سخنرانی

گویرا کره برر     ،ترر داشرت   تر و قرامتی کشریده   که از همه آنها زیباتر و متعادل حالی

 ...ا،غی سوار شده است

: با قامت کشیده و بلندش ایستاد و صدای قوی و واضحش را بلند کرد و گفت

رسول بزرگوار رو به او کرده  «َلِهال َرُسوُل َكَأّنَو الَلُه ِإاَل ِإَلَه اَل َأْن َأْشَهُد»ای محمد، 

 :و فرمود

 تو چه کسی هستی؟

 .الخیل پسر مهلهل هستم من زید: گفت

 .فرمود رسول رحمت 

 .الخیل هستی نه زید« الخیر زید»بلکه تو 

ات به ایناا  های منطقه ها و کوه شکر و سپاس همان خداوندی که تو را از بیابان

 .رم و تسلیم کردآورد و قلبت را در برابر اسالم ن

 ...شهرت یافت« الخیر زید»از آن روز به بعد به 

جمعرری از و  ساو را برره همررراه حضرررت عمررر فرراروق سررپس رسررول خرردا 

 رسول رحمت  به منزلش دعوت کرد، هنگامی که به خانه رسیدند،  اصحاب
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از این که در حضور پیامبر تکیه بدهد برایش ناگوار آمد و  ،برایش پشتی گذاشتند

ولی همچنان رسول خردا ایرن کرار را بررایش انارام       ،پشتی را نپذیرفت و رد کرد

 .پذیرفت و سه مرتبه پشتی را رد کرد داده و او نمی

 بره زیرد   کس در جای خود نشسرت، رسرول خردا    مالس که آرام شد و هر

 :الخیر فرمود

کس را نشنیدم مگر آن که او را شایسته آنچره  ای زید، تعریف و توصیف هیچ

 (.زیرا تو را آنگونه دیدم که شنیده بودم) ده بودم ندیدم باز از تو،یشن که

 :سپس به او فرمود

تررو دارای دو خصررلت و ویژگرری هسررتی کرره خرردا و رسررولش آن را دوسررت  

 .دارند می

 ای رسول خدا؟ آنها چیست: گفت

 .نرمی و بردباری: فرمود

 : گفت

ه خدا و رسرولش آن  کرا بخشیده  سپاس خداوندی را که به من چنین ویژگی

 .دارند را دوست می

 :کرده و گفت سپس رو به سوی پیامبر گرامی 

مانت او به من بدهید، من نزد شرما ضر  ای رسول خدا، سیصد سوارکار و جنگ

شبیخون زده و اموالی را از آنان به  - ها رومی - کنم که با آنها به سرزمین روم می

 .غنیمت بگیرم

 :و غیرتش را تحسین کرده و به او فرمودنداین همت  پیامبر بزرگوار 

 !تو دیگر چه مردی هستی؟... چه اندازه خیر و رحمت تو زیاد است ای زید

 شان در تمام کسانی که از اقوام زید به همراهش بودند خواستند که به سرزمین

 :با ایشان وداع کرده و فرمودند بروند، پیامبر رحمت « ناد»

 !این دیگر چه مردی است؟

اگر از این بیماری وبرایی کره    ،او دارای چه افتخارات و مقامیهایی خواهد شد

 !!ر برددَدر مدینه شیوع دارد جان سالم بِ
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سرراناام بماررد آن   . بله، در آن روزها تب شدیدی در مدینه منوره شایع برود 

بره   ترب و درد  در آن حالرتِ  ا ترک کرد مبتال به آن بیمراری شرد،  که زید آناا ر

های  بین ما از گذشته دور سازید، زیرا در« قیس»مرا از سرزمین : گفت همراهانش

و هرم اکنرون    ،گونه جراهلی رواج داشرته اسرت    دور اختالفات و جنگهای حماقت

روم برا   ام مری  مرتبره زمانی که به دیدار پروردگار بلندخواهم تا  سوگند به خدا نمی

 .مسلمانی جنگ و پیکار کنم

*** 

 

الخیر را در نور دیده بود و هر سراعتی نیرز    ام وجود زیدبا وجود آن که تب تم

اش  او مسیرش را به سوی سرزمین و وطن خرانوادگی  ،شد بر شدت آن افزوده می

را مالقرات کررده و   کررد کره بتوانرد قرومش      او آرزو مری . داد ادامه مری  «ناد»در 

 .آنان را به اسالم مشرف سازد خداوند توسط او

گذاشت و مرگ نیز او را به مسابقه فررا خوانرده    می او همچنان با مرگ مسابقه

سرراناام در مسریر   . بود تا آن که مرگ بر او پیشه گرفته و گروی سربقت را ربرود   

شردن و مررگش    ، آنهم در حالتی که برین مسرلمان  ها را کشید راهش آخرین نفس

 .ای ایااد نشد که در گناهی بغلطد فاصله

 

توانیرد بره    الخیرر مری   حابی بزرگوار زیدبرای آشنایی بیشتر با زندگی این ص* 

 :کتب زیر مراجعه کنید

 1941 جمةالتر: بةصااإل -1

 (ةالسعاد. ط) 111 / 1: ا،ستیعاب -1

 (به فهرست نگاه کن)األغانی  -1

 (به فهرست نگاه کن)تهذیب ابن عساکر  -4

 (به فهرست نگاه کن)سمط الآللئ  -1

 441 / 1: األدب البغدادی نةخزا -1

 11: ل المذیلذی -1

 11: ثمار القلوب -1
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 91: الشعر و الشعراء -9

 141: بةاححسن و الص -16
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 عدی بن حاتم طائی  -11
 

دیگران کفر ورزیدند، شناخت و  تو کسی هستی که ایمان آوردی آنگاه که»

به عهدت وفا کردی آنگاه  کردی آنگاه که دیگران انکار کردند،حاصل معرفت 

که دیگران به آن پشت  د و به حق روی آوردی آنگاهخیانت کردن که دیگران

 .«کردند

 .حضرت عمر فاروق 

 

در سال نهم هاری پادشاهی از پادشاهان عرب بعد از سالها گریز از اسالم، در 

، و بعررد از مرردتها پررذیرفتنرررم شررده و بررا جرران و دل اسررالم را  برابررر دیررن خرردا 

و سرراناام   ،شرده و ایمران آورد   گردانی و مخالفت با حق در برابر ایمان نرم روی

 .داد بعد از سالها سرپیچی و عصیان تن به فرمانبرداری و اطاعت از رسول خدا 

نبرود کسری کره پردرش در بخشرش و      « عدی بن حاتم طایی» جز بله، او کسی

 .گذشت ضرب المثل جهانیان است

*** 

 

رش را رهبر « طری »ریاست و پادشاهی را از پدرش به ارث بررد و قبیلره   « عدی»

داد و فرماندهی خویش را نیز به  هایش را به او می پذیرفته و یک چهارم از عنیمت

 .وی واگذار کرد

دعوت به سوی هدایت و حق را آغاز و آشکار  هنگامی که رسول بزرگوار 

 ،کرد، قبایل عرب یکی پس از دیگری آن را پذیرفته و تسلیم برنامره الهری شردند   

رهبریری را دیرد کره تراج و تخرتش را       پیرامبر   در دعروت « عدی بن حاتم»ولی 

آن دید که  رد، و حکومتی را درهم خواهد کوبید و به رهبریش خاتمه خواهد داد

برا شردیدترین    برا رسرول اهلل    ،بنرابراین . حکومت و ریاستش را بر خواهرد چیرد  

و قبرل از آن کره    ،ممکنه به دشمنی پرداخت بدون آن که ایشان را بشناسرد حالت 

به شردت بره ایشران خشرم ورزیرده و       ،داشته باشد تی با این پیامبر رحمت مالقا

 .غضب کرد



   

 

  

 
 

 

 ﴾52﴿  همگام با صحابه

اش با اسالم ادامه داد ترا آن کره پروردگرار     او نزدیک به بیست سال به دشمنی

 .اش را برای پذیرش دعوت به سوی هدایت و حق گشاده گرداند مهربان سینه

*** 

 

رشرته   ،بنرابراین . نشردنی دارد  داسرتانی فرامروش  « عدی بن حراتم »دن آور اسالم

تررر و  زیررا وی در حکایررت آن شایسرته   ،نمررائیم سرخن را برره خرودش واگررذار مری   

 .سزاوارتر است

 :گوید عدی می

. دی به اندازه ایشان تنفر نداشتمحَرا شنیدم، از اَ از زمانی که نام رسول خدا 

اعتقاد داشته و  (1)ف قومم بودم و به دین نصرانیتااین درست زمانی بود که از اشر

ام چنان منزلتی داشتم که پادشاهان عرب دارا بودنرد   در میان طایفه پایبندی داشتم،

 .و مانند آنان یک چهارم غنایم از آن من بود

را شنیدم، به ایشان خشم گرفتره و   بدین سبب هنگامی که اخبار رسول خدا 

 .ناراحت شدم

 ،شران افرزوده شرد    کتکم کم دعوت ایشان گسترش یافته و بره قردرت و شرو   

ای که لشکرها و سپاهیان اسالم شرق تا غرب سرزمین عرب زیر پا گذاشرته   بگونه

 :چراند گفتم تا آناا که روزی به کودکی که شترهایم را می. کردند و فتح می

چه سریعتر شتر فربه و راهواری بررایم انتخراب   آفرین پسر خوب و زرنگ، هر

و بماررد ایرن کره شرنیدی سررپاهیان      ،ببنرردرا در محلری نزدیرک بررایم     کرن و آن 

 .خبر کنا ایشان بر این سرزمین گام نهاده اند مرا بایا سرای محمد

 :فردای آن روز، به نزدم آمد و گفت

ای سرورم، آنچره را کره تصرمیم گرفتره برودی، همرین اآلن انارام برده، زیررا          

 .اندپا بر سرزمین تو نهاده  لشکریان محمد 

 :گفتم

 !برای چه؟! یت بنشیندزامادرت به ع

 :پاس  داد

                                           
 .باشد می حضرت عیسی  یروهمان مسیحیان پ= نصرانیان  -(1)
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آنهرا  : پرسریدم . ها در حرکت بودند هایی را که در دشت من خودم دیدم پرچم

 .هستند چیست؟ به من گفته شد که اینان سپاهیان محمد 

 :بالفاصله به او گفتم

 .چه سریعتر آن شتری را که دستور داده بودم آماده کن، برایم بیاورهر

رزنرردانم خواسررتم تررا برره و از خررانواده، همسررران و فبرخاسررته در همرران لحظرره 

چره تمرامتر   با سرعت هر. دوستی داشتیم برویم سرزمین دیگری که با آناا الفت و

به طرف سرزمین شام حرکت کردم تا به هم کیشانم که مسیحی بودند ملحق شده 

 .و در میان آنان زندگی کنم

 زمانی کره  ام را همراه ببرم، هافراد خانواد که تمام عاله و شتاب مانع از آن شد

ناگاه متوجره شردم    خطر را پشت سر گذاشتم از حال تک تک آنها جویا شدم که

 .ام گذاشته جا« یقبیله ط»د به همراه تعدادی از خواهرم را در سرزمین نا

 .هیچ راهی برای بازگشت به آناا برایم باقی نمانده بود

ن شرام رسریدیم،   دادیرم ترا بره سررزمی     به ناچار، به اتفاق همراهانم به راه ادامره 

 .کیشانم اقامت کردم سراناام در بین هم

بر سر او آنچه را که انتظرارش را داشرتم و از آن   ! اما بشنویم از داستان خواهرم

 .ترسیدم پیش آمد می

*** 

 

برر منراطق و    در سرزمین شام بودم که بره مرن خبرر رسرید، سرپاهیان محمرد       

اسیر کرده و به یثرب انتقال واهرم را به همراه دیگران هایمان یورش برده و خ خانه

 .اندداده 

در ایرن  . گذارنرد  بران جلروی در مسراد مری     او را یثرب با سایر اسیران در سایه

ای : گویرد  برخاسرته و مری   بالفاصرله  گرذرد،  از کنار خرواهرم مری   هنگام پیامبر 

تمنرا دارم   ،اینبنرابر  .ده است، سرپرستم هم غایب شده اسرت پدرم مر! رسول خدا

بر من منت گذاشته و رهایم سازی تا خداوند هم بر شما خیر و رحمتش را ارزانی 

 .دارد

 سرپرست تو چه کسی هست؟: پرسند ایشان می
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 .عدی بن حاتم: گوید می

ده و گریختره  رهمان کسری کره از خردا و رسرولش فررار کر      : فرمایند ایشان می

 !است؟

 .کنند ماناا رها میروند و او را ه می سپس رسول اهلل 

ان سخنان دیرروزی را تکررار   فردای آن روز نیز هنگام عبور ایشان خواهرم هم

 .دهند هم همان جواب دیروزی را می پیامبر  کند، می

امید شده بود، هریچ چیرز نگفرت، ولری مرردی کره بردنبال        روز بعد که کامالً نا

. و صرحبت کنرد   آمرد بره او اشراره کررده کره از جرایش برخیرزد        می رسول اهلل 

 :گوید خواهرم هم برخاسته و می

تمنرا   ،بنابراین .م مرده است، سرپرستم هم غایب شده استای رسول خدا، پدر

دارم بر من منت گذاشته و رهایم سازی تا خداوند هم بر شرما خیرر و رحمرتش را    

 .ارزانی دارد

 .تو آزاد هستی: فرمایند می رسول رحمت 

 .ام در شام ملحق شوم هم به خانوادهخوا من می: گوید خواهرم می

 :فرمایند می رسول رحمت 

تا ولی در رفتن عاله نکن تا این که بتوانی فرد قابل اطمینانی از قومت را بیابی 

 .خبر کنرد قابل اعتمادی را یافتی مرا باوقت، فپس هر. برساند« شام»تو را به 

اشراره کررد ترا برا      در باره مرردی کره بره او    رفتند، آنگاه که رسول رحمت 

 آن مررد حضررت علری برن ابری     : بره او گفتره شرد   . سرخن بگویرد پرسرید    ایشان

 .است طالب

بره نرزد   . مدتی ماند تا آن که کاروانی آمد که در آن فررد قابرل اعتمرادی برود    

 :رفته و گفت رسول اهلل 

 اند که در میان آنان فرد قابلگروهی از اقوام من به ایناا آمده ای رسول خدا، 

وشرش مناسربی   پ رسول خردا  . ام برساند تواند مرا به خانواده اعتمادی است و می

که کفایتش را بکنرد بره او   هوار نیز به همراه مقداری خرجی به او داده و شتری را

 .سراناام خواهر عدی به همراه کاروان از مدینه خارج شد بخشیدند،

 :گوید می سعدی 
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ر کاروان را دنبال کرده و منتظرر رسریدنش   بعد از آن واقعه لحظه به لحظه اخبا

برا    ها و رفتار بزرگوارانه محمرد   توانستیم خبرهایی را که از نیکی ما نمی. بودیم

به خاطر آنچره کره مرن در مقابرل ایشران      آنهم  ،خواهرم به ما رسیده بود باور کنیم

 .اناام داده بودم

اگاه خواهرم را دیردم کره   ن ،ام ایستاده بودم سوگند به خدا که در میان خانواده

 :آید، گفتم نشسته و به سمت ما می (1)«اش کااوه»بر 

 !او خودش است! حاتم، او خودش است دختر

 :هنگامی که در برابرم ایستاد مرا زیر باران دشنامهایش گرفت

 ...ای، ای ظالم، ای ستمگر ی که صله رحم را قطع کردهای کس

ردی و وارث و یتیم پردرت و ناموسرت   اشتی و بتو همسران و فرزندانت را برد

 !را رها کردی

 :گفتم

بره   و شرروع  ،ای خواهر کوچک و عزیزم، جرز بره خیرر و نیکری سرخن مگرو      

. کردنش کردم تا آن که از من راضی شد و داستانش را برایم حکایت کرد راضی

 .(اندیش و دانایی بودزن بسیار دوراو : )شد به او گفتم آنگاه که به من نزدیک می

 .(یعنی حضرت محمد )ظرت در باره آن مرد چیست؟ ن

 :گفت

 شرده و بپیونردی،  چه زودتر به او ملحق ند به اهلل که نظرم آن است که هرسوگ

 .شود چیز شامل تو میر باشد پس لطف و رحمتش قبل از هراگر او پیامب

و اگر او پادشاه باشد و تو خودت باشی، هرگز نزدش خروار و ذلیرل نخرواهی    

 .شد

*** 

 

 :گوید در ادامه سخنانش می س عدی

                                           
ن برای نشستن زنان قرار کااوه یا هودج عبارت از آن محملی است که بر پشت شترا -(1)

 .دهند می
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تا آن که در مدینه به خردمت رسرول    هوسایل سفر را آماده کردم و به راه افتاد

ودم زیرا شرنیده بر   ای داشته باشم، ان گرفته یا نوشتهرسیدیم، بدون آن که ام اهلل 

 :فرموده بودند که ایشان 

 .«هدل دست عدی را در دست من قرار دامیدوارم، خداوند متعا»

 .در مساد بودند به نزدشان رفته و سالم کردم زمانی که ایشان 

 این مرد کیست؟: فرمودند

 .عدی بن حاتم: عرض کردم

 .شان بردند و دستم را گرفتند و مرا به خانهبه سوی من برخاسته 

بردند که ناگاه پیررزن نراتوان و نحیفری     که مرا به سوی خانه می سوگند به خدا

برراره  را متوقررف کرررده و در ایشرران  ،ی همررراهش بررودکرره پسررر بچرره کرروچک

همچنان با آن دو بوده ترا آن   رسول رحمت . مشکالتش شروع به صحبت کرد

 ...که من هنوز ایستاده بودم در حالی ،شان را برطرف کردند که حاجت

 .این شخص پادشاه نیست سوگند به خدا،: خود گفتم با

 .افتادند تا آن که به منزل رسیدیمسپس مادداً دستم را گرفته و به راه 

رفته و پشت من گذاشرته   ،به طرف پشتی بالشی پوستی که پر از لیف خرما بود

 :و فرمودند

 .بر روی آن بنشین

 :از ایشان شرمنده شده و گفتم

 .نه شما روی آن بنشینید

 :فرمودند

برر روی   پیرامبر فروتنری   . پرذیرفتم و روی آن نشسرتم  نه تو روی آن بنشین، 

 .که در آن خانه هیچ چیز جز آن بالش نبود در حالی ،زمین نشستند

 .سوگند به خدا، این رفتار پادشاهان نیست: با خودم گفتم

 :رو به من کرده و فرمودند
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بازهم توجه کن ای عدی بن حاتم، مگر تو دارای آئینی واژگونه و مرکرب از  

 نیستی؟ (1)نصرانیت و صائبیت

 .یدفرمائ بله، درست می: گفتم

شان  یک چهارم از دارای ستفاده از موقعیت در میان اقوامتآیا تو با ا: فرمودند

امروال در دیرن ترو حررام بروده و برایرت حرالل        کره ایرن    در حالی! گیری؟ را نمی

 !باشد نمی

 .بله، در این لحظه دانستم ایشان پیامبری مرسل هستند: جواب دادم

 :سپس به من فرمودند

بینی، این دیرن را   آن که حاجت و فقر مسلمانان را میای عدی، شاید به سبب 

دهرم   ولی بدان، سوگند به خدا، به تو اطمینان مری . شوی پذیری و مسلمان نمی نمی

که چنان ثروت و دارایی در میان مسلمانان فزونی یابد که کسی پیدا نخواهرد شرد   

 .که صدقه و کمک بگیرد

بینی و از آن طرف  را کم میت مسلمانان یعجمشاید به سبب آن که ای عدی، 

. شروی  پذیری و مسرلمان نمری   بینی، این دین را نمی دشمنانش را زیاد و فراوان می

دهم که روزی بشنوی، زنی از قادسریه   ولی بدان، سوگند به خدا، به تو اطمینان می

که از هیچکس  در حالی ،بر روی شترش حرکت کرده و به زیارت این خانه بیاید

 .رسدت باز اهلل نمی

مسرلمان   شاید به سبب آن که پادشاهی و حکومت و قردرت را در دسرت غیرر   

اما بدان سوگند به خدا، به تو . شوی پذیری و مسلمان نمی بینی، این دین را نمی می

بر مسلمانان گشروده شرده    (1)دهم که روزی بشنوی کاخهای سفید بابل اطمینان می

 .رازیر استبه سوی آنان س (1)«کسری پسر هرمز»و گناهای 

 !؟«هرمز پسر کسری»گناها و خزائن : گفتم

 :گوید می س در ادامه سخن عدی

                                           
نامند، و گویند بر آئین  پرستان را می نصرانیت همان مسیحیت است، و صائبی ستاره -(1)

 .بودند حضرت نوح 

 .شهری قدیمی در سرزمین عراق= بابل -(1)

 .پادشاهای ایران -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾58﴿  همگام با صحابه

 .زبان جاری ساخته و مسلمان شدم ظه شهادت حق را بردر این لح

*** 

 

دو پیشگویی تحقق : گفت عمری طو،نی کرده و همیشه می عدی بن حاتم 

سروگند بخردا، سرومی    اما  .یافته و بوقوع پیوست ولی سومی هنوز باقی مانده است

 .ق خواهد یافتنیز تحق

براستی زنی را دیدم که از قادسیه بر روی شترش بیررون آمرده و از هریچ چیرز     

 .رسید - بیت اهلل - ترسید تا آن که به این خانه نمی

دست یافته و از « کسری»یعه اولین گروهی بودم که به گناهای و خودم در طل

 .آن استفاده کرد

 .خورم که سومی نیز خواهد آمد سوگند میو حتماً به اهلل 

*** 

 

کرره بهترررین و  - خواسرت خداونررد حکرریم آن بررود کرره سررخن سرروم پیررامبرش 

برکت خلیفه بله سومی نیز در دوران پر. سازد را محقق - پاکترین درودها بر او باد

 .بوقوع پیوست« العزیزعبدعمر بن »زاهد و عابد 

رو به فزونی و افزایش گذاشت که در ثروت و دارایی در میان مسلمانان چنان 

زد کره هررکس از فقیرران     های اسالمی، منادی فریراد مری   گوش تا گوش سرزمین

 .یافتند ولی کسی را نمی ،خواهد بیاید و اموال زکات را بگیرد مسلمانان می

 .راست گفت رسول بزرگوار خدا 

 .نیز در سوگندش صادق و راست بود« عدی بن حاتم»و 

 

 ایرن صرحابی بزرگروار عردی برن حراتم        هی بیشرتر از زنردگی  برای آگا* 

 .توانید به کتابهای زیر مراجعه کنید می

 .119، 111 / 4(: ةالسعاد. ط) بةصااإل -1

 .161، 161 / 1(: حیدر آباد. ط)ا،ستیعاب  -1

 .194 -191 / 1: بةسد الغاأ -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾59﴿  همگام با صحابه

 .111، 111 / 1: تهذیب التهذیب -4

 .11 / 1: ذیبتقریب الته -1

 114، 111: خالصه تذهیب تهذیب الکمال -1

 .461 / 1: بةتارید أسماء الصحا -1

 .191 / 1 :الامع بین رجال الصحیحین -1

 .14 / 1: العبر -9

 .41 / 1ق  4ج : التاری  الکبیر -16

 .41، 41 / 1: بیهسالم للذتاری  اإل -11

 .14 / 1: شذرات الذهب -11

 .111: المعارف -11

 .41: رونمالمع -14



   

 

  

 
 

 

 ﴾61﴿  همگام با صحابه

 ی ارِفَابوذر غِ -11
 

تر و راستگوتر  زیر چترش کسی صادق زمین بر پشت خویش و آسمان کبود در»

 .«ابوذر را جای ندادند از 

 .رسول خدا 

 

قبیلره   سراخت،  که را به جهان خارج متصل مری سرزمینی که م« ودان»در وادی 

 .سکونت داشتند« فارغِ»

های تااری قریش در مسیر  که کاروانهایی  با همان اندک کمک« فارغِ»قبیله 

 .ندنداگذار کردند زندگانی را می به آنها می« شام»رفت و برگشت به 

دادنرد   هایی که به آنهرا چیرزی نمری    و گاه گاهی هم با چپاول و غارت کاروان

 .بردند روزگار را به سر می

ولری بره    ،بود یکی از افراد این قبیله بود« ابوذر»اش  که کنیه« جندب بن جناده»

در برین  ... سبب داشتن شهامت و جسارت، خردگرایری و دانرایی و دوراندیشری و   

 .صر بفرد بودنحآنان ممتاز و م

و از ایرن کره    ،زیرا او بسیار زیاد از پرستش بتهرا توسرط قرومش در تنگنرا برود     

 .کشید اند رنج میدید آنان روی به غیراهلل آورده  یم

اند تأئیرد کررده و   ه که در بین فساد کرده به سبب آنچتوانست عربها را  او نمی

 .شان را بپذیرد اید باطلقع

ردهرا و قلروب آنهرا را روشرن     و در جستاوی ظهور پیامبر جدیدی بود کره خِ 

 .شان سازد ها به سوی نور رهنمون یگردانیده و از تاریک

اخبار ظهور پیامبر جدیردی در مکره بره او    « فاربادیه غِ»چندان نگذشت که در 

 :گفت« انیس»بالفاصله به برادرش . رسید



   

 

  

 
 

 

 ﴾60﴿  همگام با صحابه

کنرد   به مکه برو و اخبار این مردی را که گمان مری چه سریعتر هر (1)پدر ای بی

بره سرخنانش    گیری و برسی کن، شود را پی وحی میپیامبر است و از آسمان به او 

 .گوش فرا داده و برایم خبر بیاور

*** 

 

و سخنانش را شنیده و به مالقات کرده  به مکه رفت و با رسول خدا « انیس»

ابوذر با حالتی تشنه و جویرا بره اسرتقبالش رفتره و برا شروق و       . فار بازگشتبادیه غِ

 .عالقه از خبرهای پیامبر جدید از او پرسید

 :پاس  دادانیس 

سوگند به خدا، مردی را دیدم که به سروی اخرالق نیکرو و درسرت کررداری      

 .گفت که شعر نبود کرد و سخنی می دعوت می

 :بوذر گفتا

 :گفتند باره او چه می مردم در

 :پاس  داد

 .او شاعر است... او پیشگو و کاهن است... او ساحر و جادوگر است: گفتند می

 :در این هنگام ابوذر گفت

که عطش و تشنگی مرا برطرف نکردی، حاجت و نیازم را هرم   سوگند به خدا

شرران را حررل  مشررکالتام سرپرسررتی کرررده و  اگررر از خررانواده. برررآورده نسرراختی

 باره کار آن مرد برسی کرده و تصمیمی بگیرم؟ روم تا در کنی، می می

 :انیس پاس  داد

 .ذر باشحِاز اهل مکه شدیداً بپرهیز و بر کنم، اما پذیرم و قبول می می

*** 

 

ابوذر توشه سفرش را آماده کرده و مشک کوچرک آبری برداشرته و بره امیرد      

 .بار و دعوتش به سوی مکه به راه افتاددیدار پیامبر و آگاهی از اخ

                                           
رود، و  بکار می« مذ»و هم برای « مدح»ای است که هم برای  کلمه= « پدر بی»لک  باأ،  -(1)

 .است« مدح»ایناا منظور 



   

 

  

 
 

 

 ﴾62﴿  همگام با صحابه

*** 

 

زیررا خبرهرایی او    ،ابوذر به مکه رسید حال آن که از اهرالی آنارا بریم داشرت    

کس که پیرروی محمرد   شان و این که چگونه از هر خشم قریشیان به خاطر خدایان

 گیرند، به او رسیده بود دارد انتقام می را اعالم می. 

دانست  زیرا نمی باره پیامبر جدید سؤال کند، ی درخواست از کس نمی ،بنابراین

 که آن شخص از پیروان و طرفدارانش است یا از دشمنانش؟

*** 

 

از  طالرب   علری برن ابری   . الحررام دراز کشرید   شب که فرا رسرید در مسراد  

 :به او گفت. دانست آن مرد غریب است کنارش گذشت،

رفته و شب را نزد او  علیحضرت شب را با آن  امشب را نزد ما بیا،! ای مرد

الحرررام  ای را برداشررته و برره مسرراد آب و توشررهصرربح کرره شررد مشررک . رانرردگذ

 .بدون آن که از یکدیگر چیزی بپرسند ،بازگشت

و چرون  . ندارکه پیامبر را بشناسد یا ببیند گذروز دوم را نیز بدون آن  ابوذر

از  علری  برار نیرز حضررت     ایرن  ای از مسراد دراز کشرید،   شرد در گوشره  شب 

 :کنارش گذشت و به او گفت

 !قت آن نشده است که آن مرد منزلش را بشناسد؟آیا و

 سپس ابوذر همراه ایشان به راه افتاد و شرب دوم را نیرز نرزد حضررت علری      

 .بدون آن که از یکدیگر چیزی بپرسند ،گذراند

 :به دوستش گفت شب سوم حضرت علی 

 سخن بگویی؟ ا به مکه آورده است،آنچه که تو ر آیا بهتر نیست با من از

 :در جواب گفت ابوذر 

. گرویم  مری  ام کنری،  خرواهم راهنمرائی   دی که بره آنچره مری   اگر با من عهد ببن

 .خواست داد آن پیمانی که او میهر حضرت علی 

 - هایی دوری به امید دیدار پیامبر جدید و شنیدن سخنانش به ایناا مکانمن از 

 .ام آمده - مکه



   

 

  

 
 

 

 ﴾63﴿  همگام با صحابه

سوگند : نمایان گشته و گفت دمانی و سرور در چهرة حضرت علی آثار شا

 ...و او... او بحق رسول راستین خدا است، و او ،به خدا

اگر چیزی را مشاهده کرردم کره برایرت     صبح که شد هرجا رفتم دنبال من بیا،

و اگر بره   ،خواهم آب دهانم را خالی کنم گویا که می ،ایستم خطر داشته باشد می

 .امه دادم دنبالم بیا تا وارد آناا که شدم بشویراهم اد

*** 

 

و ولرع شرنیدن آیراتی بره      از شوق دیدار پیرامبر رحمرت    ابوذر تمام آن شب

 .شد در بستر آرام نگرفت ایشان وحی می

مهمانش را به سمت خانه آن رسول بزرگروار بره    صبحگاهان حضرت علی 

کره بره هریچ     در حرالی  ،کررد  میابوذر همچنان بدنبال ایشان حرکت . راه انداخت

 .وارد شدند دو بر پیامبر رحمت که هر چیزی اشاره نکرد تا آن

 :ابوذر گفت

 .(1)سالم بر شما، ای رسول اهلل

 .(1)سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد: رسول خدا فرمود

 اسالمی را تقدیم رسول خدا  – سالم – اولین کسی بود که تحیت ابوذر

 .آن این سالم شایع و عمومی گشت کرد و بعد از

آن را بررای او ترالوت   ابوذر را به اسالم دعوت کرده و آیراتی از قرر   پیامبر 

کلمه و سخن حق را اعرالن داشرته و   با شنیدن آیات الهی بالفاصله ابوذر  کرد،

او چهرارمین   ،بنابراین. قبل از آن که محلش را ترک کند وارد این دین جدید شد

 .ری بود که مسلمان شدیا پنامین نف

سرپاریم ترا خرودش دنبالره      مری  از ایناا به بعد رشته سخن را به خود ابروذر  

 .داستان را برایمان تعریف کند

بودم، تا آن که مفاهیم اسالم را  از آن لحظه به بعد در مکه همراه رسول اهلل 

 :رمودندسراناام ف. به من آموزش داده و آیاتی از قرآن را نیز برایم خواندند

                                           
 .«الَلِه َرُسوَل َيا َعَلْيَك الَّسالُم» -(1)
 .«َوَبَرَكاُتُه الَلِه َوَرْحَمُة الَّسالُم َوَعَلْيَك» -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾64﴿  همگام با صحابه

آوردن تو در مکه آگاه شود، زیررا بریم آن دارم کره ترو را      مبادا کسی از اسالم

 .بکشند

 :گفتم

مکه را ترک نخواهم کرد مگر آن  در دست اوست، سوگند به کسی که جانم

الحرام رفته و در جمرع قریشریان دعروت حرق را فریراد زده و اعرالن        که به مساد

 .بدارم

 .یزی نگفتندسکوت کرده و چ رسول اهلل 

که جمعی از قریشیان در آناا نشسته بودنرد   در حالی ،شدم الحرام وارد مساد

: شان رفته و با بلنردترین صردایم فریراد زدم    به میان. کردند و با یکدیگر گفتگو می

دهرم هریچ معبرود و حراکمی جرز اهلل       شهادت می»بدانید که  !ای جماعت قریشیان

 .(1)«اده اهلل استرسول و فرست ، و این که محمدنیست

هرای آنران را نواخرت همگری بره خشرم آمرده از         بمارد آن که سخنانم گوش

 :شان چونان شیران پریدند و گفتند مالس

کره   زدند تا بمیررم  شده و چنان مرا میور  دین را، به طرفم حمله بگیرید این بی

م خود را به من رسانده و بر رویر  صعموی پیامبر  ناگاه عباس بن عبدالمطلب

آیرا  ! وای برر شرما  : سپس رو به آنان کرده و گفرت . انداخت تا از من حمایت کند

هرای شرما از    خواهید مردی از قبیلره غفرار را بکشرید کره محرل عبرور کراروان        می

 .در نتیاه آنان دست نگه داشته و مرا رها کردند! آنااست؟

ا تر  .رفرتم  حال شدم بره خردمت رسرول اهلل     هنگامی که به هوش آمده و سر

 :فرمودند چشمان ایشان به حالتم افتاد،

 .آیا تو را از این که اسالمت را علنی کنی، منع نکردم؟ گفتم

ده و بره  رآن را عملری کر   شت که توانستمگذ می ای رسول خدا، چیزی درونم

 .پایان برسانم

 :ایشان فرمودند

                                           
 .«الَلِه َرُسوُل ُمَحَمًدا َأَنَو الَلُه، ِإاَل ِإَلَه ال َأْن َأْشَهُد»-(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾65﴿  همگام با صحابه

آنچه را که دیدی و شنیدی برایشان تعریرف کرن، و   به اقوامت ملحق بشو و هر

ای  هکه خداوند بره سربب ترو بره آنران بهرر      شاید . به سوی خدا دعوت کن را آنان

 ...رسانده و تو هم به خاطرشان پاداش و اجرای نصیبت بشود

 .نزدم بیاه و هرگاه خبر پیروزی و غلبه من به تو رسید ب

 :گوید در ادامه سخنانش می ابوذر

 :مالقات کرده و پرسید برادرم انیس با من تا به منازل اقوامم رسیدم،رفتم 

 چه کردی؟

 :گفتم

 ...ام ام این است که اسالم را پذیرفته و باور داشته آنچه که اناام داده

اش را بررای پرذیرفتن اسرالم گشروده      چندان طول نکشید کره پروردگرار سرینه   

 :گردانیده و گفت

 گردان باشم، من نیز اسالم آورده و آن را مرا چه شده است که از دین تو روی

 .کنم باور می

 :او نیز گفت. هم نزد مادرمان رفتیم و او را به اسالم دعوت کردیمبا

 .او نیز مسلمان شد گردان باشم، شما روی مرا چه شده است که از دین

 و در میان قبیله غفار مردم را به از آن روز به بعد آن خانواده مؤمن به راه افتاده

ترا آن  . کوتاهی کرده یا خسرته شروند  بدون آن که  ،کردند سوی اسالم دعوت می

 .شد شان برپا که گروه زیادی از قبیله غفار مسلمان شده و نماز جماعت در میان

 :گروهی دیگر از آنان گفتند

اه مسرلمان  به مدینره بررود آنگر    مانیم تا آن که پیامبر  بر دین خویش باقی می

کردنرد آنران نیرز    به مدینه هاررت   زمانی که رسول رحمت  ،بنابراین. شویم می

 :فرمود بدین سبب پیامبر دعوت . مسلمان شدند

 .«را سالم نگه دارد (1)خشاید و قبیله اسلمخداوند قبیله غفار را بب»

بدر احد  «غزوات»همچنان در آن بیابان غفار ماند تا آن که جنگهای  ابوذر 

 هلل بعد از آن به مدینه آمده و تمام وجودش را وقف رسرول ا . و خندق گذشت

                                           
به مدینه آمده بود و اسالمش را اعالن « قبیله غفار»ر آن روز همراه د« اسلم»زیرا قبیله  -(1)

 .«الَلُه َساَلَمَها َوَأْسَلُم َلَها، الَلُه َغَفَر ِغَفاُر». داشت



   

 

  

 
 

 

 ﴾66﴿  همگام با صحابه

بره او اجرازه   ایشران نیرز   . شان باشد و از ایشان اجازه خواست تا در خدمت ،گرداند

 .دادند

منرد   بهرره  آن صحابی خوش شانس از نعمت هم صحبتی با رسرول رحمرت   

 .(1)شده و در خدمت ایشان به سعادت و خوشبختی رسید

و داشرت،   گرران تررجیح داده و گرامری مری    همچنان او را بر دی رسول خدا 

اش را از  زد و شرادمانی  کررد دسرت داده و لبخنرد مری     بار که او را مالقرات مری  هر

 .داد دیدار وی نشان می

*** 

 

نتوانسرت   ، ابروذر  (1)به آن دوست برترر پیوسرتند   آنگاه که رسول گرامی 

سررور   کرده و در مدینه منوره اقامرت کنرد، زیررا آن شرهر    دوری ایشان را تحمل 

در . خبرری نبرود   دیگر از ماالس هدایتگر ایشران   ،ودخویش را از دست داده ب

نتیاه به سوی وادیی در سرزمین شام کوچ کرده و دوران خالفت ابوبکر صدیق و 

 .را در آناا گذراند بعمر فاروق 

به دمشق رفت و مشاهده کرد کره چگونره    در زمان خالفت حضرت عثمان 

 بدین خاطر حضرت. اندو رفته های آن فر مسلمانان به دنیا روی آورده و در نعمت

مدتی  ابوذر  از او دعوت کرد تا به مدینه بیاید، حضرت النورین  عثمان ذی

حوصله شده و  اما چندان نگذشت که از توجه مردم به دنیا بی ،در مدینه النبی ماند

هایشران را آشرکار کررده و     مردم نیرز از ایرن کره او عیرب    . زبان به اعتراض گشود

از او خواسرت   تا آن که حضررت عثمران   . کرد به تنگ آمدند شان می سرزنش

او نیرز پذیرفتره و بره    . که یکی از روستاهای کوچک مدینه بود، برود «ذهبَرَ»که به 

بردون آن کره تروجهی بره     . اش ادامه داد آناا رفته و دور از چشم مردم به زندگی

و دو  ل خردا  ی کره رسرو  کره برر روشر    در حالی ،آنچه از دنیا دارند داشته باشد

                                           
پروردگارا، هیچ مسلمانی را در آخرت از دیدار و همراهی با پیامبر بزرگوارت محروم  -(1)

 (آمین. )مگردان

 .کردندرقیق اعلی، یعنی رحلت  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾67﴿  همگام با صحابه

چنگ زده بودند سرای باقی را بر سرای فانی ترجیح داده ( ابوبکر و عمر)دوستش 

 .(1)بود

                                           
اینچنین آمده « خالد محمد خالد»تألیف « رجال حول الرسول»در باره این واقعه در کتاب  -(1)

﴿معتقد بود که آیه  حضرت ابوذر »: است           

  ...﴾]هم در شأن یهود و اهل کتاب نازل شده است و هم در ارتباط با  ]14: التوبة

در دمشق صورت گرفت،  ای که بین او و امیر معاویه ن، بدین سبب در مناظرهمسلمانا

 «بشر الكاّنزين مبكاو من ّنار يوم القيامة». ها رواج یافت ها و کوچه سرود ابوذر در خانه
های مردم  ابوذر افکار و اندیشه»نوشت که  به حضرت عثمان  بدنبال این حالت معاویه

. دعوت کرد تا به مدینه بیاید از ابوذر  در نتیاه عثمان « در شام را مشوش کرده است

ولی . در مدینه از ابوذر خواست که در کنارش بماند و به جای دیگر نرود عثمان 

او از قدیسان و پاکانی بود که  ،بله. «من به دنیای شما نیازی ندارم»: جواب داد ابوذر

 ...بدنبال پرورش روح بود

برود، « ربذه»خواست که به او اجازه بدهد که به روستای  ان سراناام از خلیفه عثم

 ...ایشان نیز به او اجازه داد

روزی هیئتی از شورشیان و منافقان کوفه به نزدش آمدند تا از او بخواهند پرچم مخالفت 

برعلیه خلیفه المسلمین را برافراشته کرده و دست به قیام بزند، ولی او با سخنان قاطع و 

صلبين على أطول خشبة، أو جبّل، واهلل لو أن عثمان »ای آنان را از خویش راند  کوبنده
 .«...ّسمعت وأطعت، وصربت، واحتبّست، ورأيت ذلك خريا يلل
 ما بني افأفق إ ى افأفق، لّسمعت وأطعت، وصربت، واحتّسبت، ورأيت ذلك خريًا ولو سريين»
 .«...يل
 .«...تّسبت، ورأيت ذلك خريًا يلولو ردين إ ى مزنيل، لّسمعت وأطعت، وصربت، واح»
سوگند به خدا، اگر عثمان مرا بر بلندترین چوب یا کوهی به صلیب کشیده و به دار »

سازم، و از این رفتارم  کنم و صبر را پیشه خویش می آویزد، حتماً گوش کرده و اطاعت می

 ...بینم امید پاداش خواهم داشت، زیرا این کار را برایم بهتر و نیکوتر می

و اگر مرا از این کران تا آن کران افق بگرداند و جاباا کند، حتماً گوش کرده و اطاعت 

سازم، و از این رفتارم امید پاداش خواهم داشت، زیرا این  کنم و صبر را پیشه خویش می می

 ...بینم کار را برایم بهتر و نیکوتر می

کنم و صبر خواهم  اطاعت می و همچنین مرا اگر به منزلم بازگرداند، حتماً گوش کرده و

کرد، و از این رفتارم امید پاداش خواهم داشت، زیرا این کار را برای خویش بهتر و 

 .«...دانم نیکوتر می



   

 

  

 
 

 

 ﴾68﴿  همگام با صحابه

اش انرداخت، هریچ    مردی روزی بر او وارد شد و نظرش را بره هرسرو در خانره   

 .کا، و متاعی ندید

 !ای ابوذر وسایل و کا،های تو کاا هستند؟: پرسید

و بهتررین کا،هرا و   ( ی آخررت یعنر ) یرم، ای در آنارا دار  مرا خانره  : ب دادجروا 

 .فرستیم مان را به آناا می وسایل

 :آن مرد منظورش را فهمید و مادداً گفت

ناچاراً به اثاث و وسرایل نیازمنرد   ( یعنی دنیا)اما تا زمانی که در این خانه هستی 

 .باشی می

 :در جواب گفت حضرت ابوذر 

                                                                                                
و  پیامبر  ،بله، ابوذر زندگی کرد و تا آناا که توانست پرچم اقتدا به آن مقدای اعظم

نظیری در هنر غلبه بر  استادی بی و... دو صاحبش را برافراشت و امین و نگهبانی بر آن بود

 ...اغواهای حکومت و ثروت بود

 :روزی حکومت عراق به او پیشنهاد شد ولی او گفت

 .«توانید مرا به دنیای خویش مایل سازید هرگز نمی... نه سوگند به خدا»

با بصیرت و آگاهی تیزش از آینده دور و نامشخص تمام آن سختیهایی  صرسول رحمت

دید، بدین سبب دائماً از او  به خاطر راستی و صالبتش خواهد گذشت می که بر ابوذر

خواست، بردباری، صبر و شکیبایی را پیشه خود ساخته و این رفتارها را روش و راهش  می

 .بگرداند

 : از ابوذر پرسید صروزی پیامبر

تند، چه ای ابوذر، اگر روزی حاکمان و امیران را ببینی که بدنبال مال غنیمت و ثروت هس

 کنی؟ می

 :بالفاصله جواب داد

سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است، در آن هنگام حتماً با شمشیرم خواهم 

 ...جنگید

 :اما رسول رحمت و حکمت به او فرمود

 «؟...َذِلَك ِمْن َخْيٍر َعَلى َأُدُلَك َأَفاَل»
 «ِاْصِبْر َحَتى َتْلَقاّنْي»

 راه بهتری رهنمون سازم؟ آیا دوست داری تو را به

 .صبر کن تا با من در آخرت مالقات کنی

 (11/  161رجال حول الرسول، ص )



   

 

  

 
 

 

 ﴾69﴿  همگام با صحابه

 .کند اما صاحب خانه ما را در آن رها نمی

*** 

 

هرا   برا ایرن پرول   : روزی امیر شرام سیصرد دینرار بررایش فرسرتاد و بره او گفرت       

 :گردانده و گفتبه نزدش باز ولی دینارها را. نیازهایت را برطرف کن

 یافته است؟نتر از من به آن  آیا امیر شام، بنده دیگری از خدا محتاج

*** 

 

ه رسرول  در سال سی و دوم هاری دستان مررگ آن بنرده عابرد و زاهرد را کر     

 .در باره او چنین فرموده بود برگزید خدا

ترر و   زمین برر پشرت خرویش و آسرمان کبرود در زیرر چتررش کسری صرادق         »

 .«راسگوتر از ابوذر را جای ندادند

 

توانید به کتابهای زیرر   برای آشنایی بیشتر با زندگی این صحابی بزرگوار می *

 :مراجعه کنید

 11، 16 / 1(: ةالسعاد. ط) بةصااإل -1

 141 -141 / 1(: حیدر آباد. ط)ستیعاب ا، -1

 416 / 1: تهذیب التهذیب -1

 111 / 1: بةسماء الصحاأتارید  -4

 11، 11 / 1: الحفاظ ةتذکر -1

 116 -111 / 1: ولیاءاأل حيلة -1

 141، 111 /1: ةالصفو صفة -1

 11: طبقات الشعرانی -1

 111 -116: المعارف -9

 19 / 1: ت الذهبارشذ -16

 11 / 1: العبد -11

 111 -111: سالمزعماء اإل -11



   

 

  

 
 

 

 ﴾71﴿  همگام با صحابه

 بن ام مکتوم  هللاعبد -11
 

او مرد نابینایی است که خداوند متعال شانزده آیه در ارتباط با وی نازل فرموده و »

 .«باشد تالوت خواهد شد و دائماً جدید و تازه میهمچنان 

 .«رانسفم»

 

ر وی از برا،ی هفرت آسرمان    به خراط  او چه کسی است که پیامبر بزرگوار 

 !ترین آنها؟ها و دردآور آنهم سخترین سرزنش ،سرزنش گردید

او چه کسی است که جبرئیل امین به خاطر وی برا وحری از جانرب پروردگرار     

 !جهانیان بر قلب پیامبر بزرگوار فرود آمد؟

 .نیست موذن رسول اهلل « سعبداهلل بن ام مکتوم»بله آن شخص، کسی جز 

*** 

 

از اهالی مکه و قریشی برود و ارتبراطی فرامیلی او را بره      ساهلل بن ام مکتومعبد

 « خدیاه بنت خویلد»وی پسردائی ام المومنین  داد، پیوند می رسول رحمت 

 .بود

بره سربب آن کره از     بود،« عاتکه بنت عبداهلل»و مادرش « قیس بن زائد»پدرش 

 .دادند نسبت می (1)«ام مکتوم»رش او را به ماد ،مادر نابینا و کور متولد شده بود

و خواسرت الهری    شاهد طلوع نور هدایت در مکه بود،س  عبداهلل بن ام مکتوم

 (1)مران گشروده گرردد و در گرروه سرابقین     اش بررای پرذیرش ای   چنین بود که سینه

 .اسالم قرار گیرد

دادن،  و مشکالتی که مسلمانان از قربانیدر آن سختی س عبداهلل بن ام مکتوم 

 .در مکه مواجه بودند زندگی کرد... ایداری و استقامت و فداکاری وپ

                                           
 .زنی که فرزندی نابینا بدنیا آورده است -(1)

طلیعه اول اسالم که همان مسلمانان اولیه هستند، به عبارتی سنگ بنا یا زیر = سابقین اسالم -(1)

 .باشند بنای دعوت اسالمی می



   

 

  

 
 

 

 ﴾70﴿  همگام با صحابه

دوش  های قریشیان را تحمل کرده و برر  وی همانند سایر اصحاب، آزار و ستم

هرایی را کره    هرا و قسراوت   هرا، طعنره   ها، محرومیرت  و تمامی آن شکناه ،کشید می

و هرگرز در   د،از عمق جان چشید و لمس کر داشتند، شرکان بر مسلمانان روا میم

ای هرم   و بررای لحظره   ،برابر این فشارها به خرود ضرعیفی راه نرداده و تسرلیم نشرد     

 ...اش فروکش نکرده و ایمانش متزلزل نگشت حماسه

و  اش بره دیرن خردا    ها و آزمایشات جز این نبرود کره برر پایبنردی     تمام این فتنه

وردنرش بره   آ اش در قرانون خردا و روی   نگرری  اش به کتاب خدا و ژرف دلبستگی

 .بیفزاید رسول خدا 

*** 

 

و حف  آیات قرآن عظیم حرریص   او چنان در رفت و آمد با پیامبر بزرگوار

و هریچ   ،ای را از دسرت نرداده مگرر آن کره آن را غنیمرت بشرمارد       بود که لحظره 

 ...مالقاتی نبود مگر آن که از آن به خوبی استفاده کند

 ،برد می ا بهرة خویش را از پیامبر این حالتش چنان شده بود که گاهی نه تنه

 ...گرفت بلکه وقت دیگران را نیز می

توجه بسیاری به بزرگان و اشرراف قرریش    در ابتدای دعوت رسول رحمت 

و « ه بن ربیعره بتع»روزی با . شان حریص بود و بسیار زیاد بر مسلمانان شدن ،داشت

و « امیره برن خلرف   »، «هرل عمرو بن هشام مشهور بره ابوج » «شیبه بن ربیعه»برادرش 

و برا آنران    ای داشرت،  مالقات و جلسه« بن ولید ولید بن مغیره پدر سیف اهلل خالد»

به امید آن کره شراید    ،کرد شان می مشغول مذاکره و گفتگو بود و به اسالم دعوت

 .دعوتش را بپذیرند یا آن که حداقل دست از آزار اصحاب و پیروانش بردارند

*** 

 

مشغول مرذاکره و دعروت برود کره ناگراه عبرداهلل برن ام         سخت رسول خدا 

ای از قررآن را بررایش بخواننرد و دائرم      نزد ایشران آمرد و خواسرت آیره     سمکتوم

 :گفت می

 .ای رسول خدا، از آنچه که خداوند به تو آموخته است به من نیز بیاموز



   

 

  

 
 

 

 ﴾72﴿  همگام با صحابه

ه و مادداً روی ب ،شان درهم شد رسول بزرگوار از وی روی گردانیده و چهره

اشراف و بزرگان قریش آورده و به آنان توجه فرمودند، به امید آن کره شراید آن   

زیرا اسالم آنان عزتی بررای   ،گروه ثروتمند و با نفوذ مسلمان شده و ایمان بیاورند

 .بود ای برای دعوت پیامبر دین خدا و پشتوانه

د کره  اش با آنان چندان نگذشرته برو   و مذاکره هنوز از گفتگوی رسول خدا 

گردند که ناگراه پروردگرار رحمران قسرمتی از بینرایی      شان باز خواستند به خانه می

 ...کوبد ایشان را گرفته و احساس کردند چیزی به سرشان فشار آورده و بر آن می

 :در همین حالت و فشارها بود که این آیات روشنگر الهی نازل شدند

﴿                             

                      

                               

                        

            ﴾. ] 11-1:عبس [ 
( 1)از این که نابینایی به پیش او آمد ( 1)هم کشیده و روی برتافت چهره در»

خود را پاک و آراسته ( آموزش و پرورش تو بهره گیرد واز )دانی او  تو چه می

 اما آنکس که خود را( 4)یا این که پند گیرد و اندرز به او سود برساند ( 1)سازد 

تو به او روی و ( 1) (توانگرست)داند  نیاز می بی( از دین و هدایت آسمانی)

( 1! )پاک و پاکیزه ندارد؟بر تو است اگر او خویشتن را  چه گناهی( 1)آوری  می

تو ( 9)و از خدا ترسان است ( 1)آید  که شتابان و مشتاقانه به پیش تو می اما کسی

این آیات ! نباید چنین باشد( 16( )کنی و به او اعتناء نمی)شوی  از او غافل می

که پس هر( 11)و بس یادآوری و آگاهی است ( قرآنی و شریعت آسمانی)

مرتبه و بلند( 11)های گرانقدر است  صحیفهدر ( 11)یرد خواهد از آن پند گ می



   

 

  

 
 

 

 ﴾73﴿  همگام با صحابه

که بزرگوار ( 11)( اندنگارش یافته )با دست نویسندگانی  (14)پاک داشته است 

 .(1)«(11)کردارند و نیکمنش و نیکو
 بله شانزده آیه از آیات قرآن پاک را جبرئیل امین بر قلب مبارک پیامبر

م مکتوم فرود آورد که از ابتدای نزول آن تا بزرگوار در ارتباط با عبداهلل بن ا

زی که پروردگار و راثت زمین و و تا آن رو ،شود امروز همچنان تالوت می

 .بر آن است را بدست گیرد تالوت خواهد شدآنچه هر

*** 

 

گرامری   را بسریار  سعبرداهلل برن ام مکتروم    از آن روز به بعد رسول رحمت 

کررد وی را   و سعی می ،کرد ت اکرامش مینشس رفت یا می جا که می، و هرداشت

آورده رسید و نیازها و احتیاجاتش را برپ به خود نزدیک سازد و دائماً حالش را می

 .ساخت می

عایبی نبرود، آیرا وی همران کسری نبرود کره ایشران         این حالت چیز شگفت و

تررین حالرت سررزنش و     بخاطر او از با،ی هفت آسرمان بره شردیدترین و سرخت    

 !تاب شد؟عِ

*** 

 

بره همرراه    هو کسرانی کر   برر پیرامبر   ارهایش  نگاه که قریش آزار و شکناهآ

ور  ایشان ایمان آورده بودند شدت بخشیده و همچون سگان درنده به آنران حملره  

عبرداهلل برن ام مکتروم از    . گشتند، خداوند مهربان به مسرلمانان اجرازه هاررت داد   

و دیرنش را از دسرت نامردمران     هدیگران با شتاب بیشتری سرزمینش را ترک کرد

 ...ناات داد

بودند که به  اولین کسانی از اصحاب پیامبر  (1)«معصب بن عمیر»او به همراه 

 .مدینه هارت کردند

                                           
( استاد انصاری)و ترجمه قرآن ( تألیف دکتر خرمدل)های آیات از تفسیر نور  رجمهت -(1)

 .گرفته شده است
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د بره همرراه دوسرتش    یبره مدینره رسر    بمارد آن کره عبرداهلل برن ام مکتروم     

را  در بین مردم رفرت و آمرد را شرروع کررده و برایشران قررآن      « مصعب بن عمیر»

 .دادند تالوت کرده و مفاهیم اولیه را به آنان آموزش می

برالل  »به مدینه هارت کردند، عبداهلل بن ام مکتروم و   آنگاه که رسول خدا 

ترا پیرام توحیرد را در     ،را به عنوان دو مؤذنی بررای مسرلمانان برگزیدنرد   « بن رباح

اری و قیام برای خردا  روزی پنج بار با صدای بلند اعالن نمایند و مردم را به رستگ

 ...دعوت کنند و آنان را به بهترین اعمال تشویق نمایند

چه بسرا گراهی    گفت، اقامه نماز را می داد و ابن ام مکتوم  اذان می  بالل

 .گفت ابن ام مکتوم اذان داده و بالل اقامه می

بدینصرورت کره    در رمضران حرالتی دیگرر داشرتند،     بکتومبالل و ابن ام م

کردند و با اذان دیگری دست از  با اذان یکی خوردن سحری را آغاز میمسلمانان 

 .کشیدند خوردن می

و ابن  ،کرد داد و مردم را از خواب بیدار می های شب اذان می در نیمه بالل 

بروده و بردون آن کره اشرتباه کنرد هنگرام طلروع صربح         ام مکتوم در کمرین فارر   

 .داد اذان می (1)صادق

داشت که نزدیک به بیست مرتبه در  توم را چنان گرامی میابن ام مک پیامبر 

یکی از آن بارها زمرانی برود کره     ،غیاب خویش او را جانشینش در مدینه قرار داد

 .ایشان مدینه را بقصد فتح مکه ترک کرده بودند

خداوند حکیم آیراتی در بزرگداشرت و مقرام     - جنگ بدر - بعد از غزوه بدر

هرا نشسرته و    و آنان را بر کسرانی کره در خانره    ،زل کردنا  شمااهدین بر پیامبر

کنند برتری و فضلیت داد تا بدینوسریله بره تحررک و نشراط مااهردین       پیکار نمی

و از طرف دیگر آنانی که تن به نشستن داده به راه افتاده و حرکتری   ،افزوده گردد

و از ایرن کره    ،ترأثیری پدیرد آورد   ساما این واقعه در عبداهلل بن ام مکتروم . بکنند

                                                                                                
بوده و اولین دعوتگر به  یکی از اصحاب سابقین اولین رسول اهلل = معصب بن عمیر -(1)

 .باشد، و در روز جنگ احد به شهادت رسید اسالم در خارج از مکه می

ظاهر ( افق)افقی است که هنگام آغاز فار در شرق آسمان  خط سفید و= صبح صادق  -(1)

 .گردد می
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در  ،دید از این فضل بزرگ محروم مانده است سخت در اندوه و غم فرو رفت می

 :نتیاه گفت

توانسررتم جهرراد کررنم در راه اسررالم پیکررار و جهرراد   ای رسررول خرردا، اگررر مرری

از خداوند حکریم خواسرت ترا    ( و چشمانی گریان)سپس با قلبی خاضع . کردم می

انرد نرازل   ی و یا ناتوانی از جهاد بازمانده به عللآیاتی در ارتباط با او و امثالش که 

 :کرد و همچنان در حالتی متضرعانه و نا،ن دعا می. نماید

 «ُعْذِري َأّْنِزْل الَلُهَم ...ُعْذِري َأّْنِزْل الَلُهَم»
 ...خداوندا، در ارتباط با عذر و ناتوانی من آیاتی نازل فرما

 ...من آیاتی نازل فرماخداوندا، در ارتباط با عذر و ناتوانی 

مرتبه نیز بالفاصله دعای بنرده مخلصرش را پرذیرفت و    پروردگار مهربان و بلند

 .استاابت کرد

*** 

 

 :کند در این باره چنین نقل می کاتب وحی رسول اهلل  (1) سزید بن ثابت

سرپس   .بودم که آرامش و سکونی ایشان را فرا گرفرت  کنار رسول رحمت 

چنان سنگین بر پای خویش احسراس کرردم    ،من قرار گرفتران ایشان روی ران 

ندیدم بعد از آن حالرت، فشرار    تر از ران رسول اهلل  که تاکنون چیزی را سنگین

 :وحی و سنگینی آن از ایشان برطرف شد و فرمودند

 ﴿ای زید بنویس، من نیز نوشتم              

         ...﴾ [59 ،نساء] «نشین با آن مااهدانى که  مؤمنان خانه

 .«.باشند کنند یکسان نمى با مال و جان خود در راه خدا جهاد مى

ای رسول خدا، پس تکلیف آن کسی که : برخاست و گفتس ابن ام مکتوم 

الت هنوز سخنش تمام نشده بود که مادداً ح! تواند جهاد کند چیست؟ نمی

بار نیز ران ایشان روی  و این ،پدیدار گشت آرامش و فشار وحی بر رسول خدا 

                                           
« همگام با صحابه»به جلد پنام کتاب « سزید بن ثابت»توانید بر آشنایی با زندگانی  می -(1)

 .مراجعه نمائید



   

 

  

 
 

 

 ﴾76﴿  همگام با صحابه

 .ران من قرار گرفت و همان سنگینی را که بار اول دریافته بودم احساس کردم

 :سپس آن فشار وحی و سنگینی آن از ایشان برطرف شده و فرمودند

 ﴿ خواندم. ای بخوان ای زید، آنچه را که نوشته        

    ﴾ بنویس: فرمودند. 

﴿       ﴾  باشند اند و معلول نمیآنانی که آسیب ندیده »یعنی». 

 .کرد نازل شد استثنایی را که ابن ام مکتوم آرزو می ،بنابراین

ا از جهاد رو امثال او  سام مکتوم د آن که خداوند سبحان عبداهلل بناما با وجو

 ،نشینان در خانه بنشیند معاف گردانید، نفس بلندهمت او راضی نشد که با خانه

 .خدا حرکت کندبدین سبب تصمیم گرفت برای جهاد در راه 

های بزرگ جز برای کارهای بزرگ راضی  بله، اینچنین است که جان

 .گردند نمی

ستش برود و نتواند ای از د از آن روز به بعد بسیار حریص بود که مبادا غزوه

او برای خویش در میدان نبرد مسئولیتی بس خطیر را مشخص . در آن شرکت کند

مرا در وسط میدان کارزار در میان دو صف جنگ ببرید و : گفت کرده بود و می

 ...پرچم اسالم را به من بدهید تا آن را حمل کرده و حفاظت نمایم

 ...ه و از دشمن بگریزمتوانم فرار کرد زیرا من نابینا بوده و نمی

*** 

 

تصمیم گرفرت بررای    دهم هاری قمری حضرت عمر فاروق در سال چهار

ا بره سرمت ایرران    هرای امپراطروری ایرران، سرپاهی ر     ها و فتنه کردن توطئه خاموش

هرم  را در شران  تا تاج و تخت پادشراهی آن را نرابود سراخته و دولرت     گسیل داشته

رانش پس به تمامی فرماند. پاه اسالم بازگرداندشکسته و راه را بدان وسیله برای س

 :ای نوشت و خواست نامه

ای یا اسبی داشته یرا در امرور جنگری توانمنرد و ورزیرده       را که اسلحه یهرکس

توانید در  ی من بفرستید و تا میهای نظامی تخصص دارد به سو باشد یا در نقشه می

 .عاله و شتاب کنید ن امریا
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لبیک گفته و از هر سمت و ناحیه بره   ی فاروق اعظم تمامی مسلمانان به ندا

در میان این مااهدان، مااهد نابینا عبداهلل بن ام مکتروم  . سوی مدینه سرازیر شدند

 .خورد به چشم می

بود به فرمانردهی ایرن    (1)«عشره مبشره»از را که  دایی پیامبر حضرت عمر 

 .کردسپاه برگزیده و بعد از سفارشات ،زم با وی وداع 

ترن   اش را برر  زره سسپاه اسالم آنگاه که به قادسیه رسید، عبداهلل بن ام مکتروم 

ماده ساخته و خویش را برای حمل پرچم اسرالم و  اش را آ کرد و تاهیزات نظامی

 .حفاظت از آن یا شهادت آماده ساخت

*** 

 

دو سپاه سه روز پی در پی در نبردی خرونین و هولنراک برا یکردیگر برخرورد      

 ...کردند

ای را از خویش به نمایش گذاشتند کره تراری     دو سپاه چنان پیکار و مبارزههر

تا آن که در روز سوم پرده از پیروزی  ،ها مشابه آن را ندیده بود فتوحات و جنگ

قدرتمند و توانمند مسلمانان کنار رفت و بزرگترین امپراطوری زمان نابود و محرو  

 ...گشت

 ...ت شاهی جهان سرنگون شدترین تخ دارترین و عظیم ریشه

ها برا،   پرستی و اسارت انسان و سراناام پرچم توحید در سرزمین شرک و بت

 ...رفت

 ...این پیروزی شکوهمند نتیاه خون صدها تن از شهدای اسالم بود

 ...شد مشاهده می سدر میان این شهیدان پیکر خونین عبداهلل بن ام مکتوم

در حالیکره   ،ن کارزار غررق در خونهرایش برود   او را در حالی یافتند که بر زمی

 ...فشرد همچنان پرچم عدالت اسالمی را در آغوش می

 «حلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلاتا»
 

                                           
 .به ایشان بهشت را بشارت داده بودند ده تن از اصحاب را که پیامبر = عشره مبشره  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾78﴿  همگام با صحابه

 –آگراهی بیشرتر از زنردگانی ایرن صرحابی مااهرد و عاشرق شرهادت         برای * 

 .توانید به کتابهای زیر مراجعه نمائید می عبداهلل بن ام مکتوم 

 (1114)الترجم : ةبا،صا -1

 161 / 4: الطبقات الکبری -1

 111 / 1: ةالصفو صفة -1

 41 / 11: ذیل المذیل -4

 (به فهرست نگاه کن: )بةالصحا ةحیا -1

عبرداهلل برن ام   »به کتابها این نکته قابل مالحظه است که در اسرم   در مراجعه* 

ما اهل عراق وی را خواند ا می« عبداهلل»اهل مدینه او را . اختالفات است« مکتوم

 .است «قیس بن زائده»گونه اختالفی ، ولی اسم پدرش بدون هرنامیدند می« عمر»



   

 

  

 
 

 

 ﴾79﴿  همگام با صحابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سخنی دیگر



   

 

  

 
 

 

 ﴾81﴿  همگام با صحابه

 .«احَلْمُد لّلِه َكَفى َوَساَلٌم َعَلى ِعَباِدِ  الذين اْصَطَفى»
 آفرررررین جرررران آفرررررینِ پرررراک را  

 را آن که جان بخشید و ایمان، خراک 

 (عطار نیشابوری)                          

 

توان بهتر از  چه می –صلواتُ هللِ وسالمهُ علیه  –و نعت پیامبر رحمت  در صفت

 :این گفت

 خواجرررة دنیرررا و دیرررن، گرررنج وفرررا 

 صَرردر و برردر هررردو عررالم مصررطفی 

 وصفِ او در گفرت چرون آیرد مررا    

 چون عررق از شررم، خرون آیرد مررا     

 او فصررررریح عرررررالم و مرررررن ،لِ او

 او کررری تررروانم داد، شررررحِ حرررال   

 وصفِ او کی ،یق این ناکس اسرت 

 واصررفِ او خررالق عررالم بَررس اسررت 

 (عطار)                                           

 

در این وادی محبت و دعوت  ،به راستی که ناکسانی چون من را سزاوار نیست

 ...و بندگی لب به سخن گشوده یا دست به قلم ببرند و

هرا را بره جروش آورده و     نوایی دیگر داشته جانولی آه و ناله اقبال که به حق 

 ...دارد ان میور

 طرح عشق انداز اندر جانِ خرویش 

 تازه کن با مصطفی پیمران خرویش  

 

صور مرن  »های  که ترجمه تمامی ماموعه «یاران پیامبر»بعد از آن که با کتاب 

 هرا  مصمم گردیدم از ادامه ترجمه این ماموعه ،است مواجه گشتم «بةالصحا ةحیا

ی بررادر مسرلمانم اسرتاد    او دکانی دیگر باویم بویژه کره قلرم توانر   دست برداشته 
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گیری ایشان در گسترش مفراهیم اسرالمی و سرایر     محمد طاهر حسینی و تالش پی

یمانه بررای توفیرق   مکه ضمن آرزویری صر   تدانشمندان و مترجمان مرا بر آن داش

 ...انتظار بمانم های بی نچینی از این خرم ن فرزانگان، همچنان در کسوت خوشهای

زی مدیر انتشارات شی  ا،سالم احمد جام بر ترداوم ترجمره   ااما امر مو،نا سرب

را  هررای کرروچکی برررای جوانرران، ایررن امیرردهای آینررده اسررالم،   چنررین ماموعرره

ف و و همانگونه کره شراهد آن هسرتید بره لطر      ،حکمت ندانسته و اطاعت کردم بی

و امیردوارم کره در    ،آن نیز آمراده گشرته اسرت   م کران پروردگار جلد دو فضل بی

 ...ها یکی پس از دیگری باشیم آینده نیز شاهد تکمیل این ماموعه

در این روزهایی که بدنبال پایان رساندن این جلد بودم اخبارهای دلخراشی از 

تحررک و لرش مرا را پراره سراخته و        های بری  یاور چچن جان سرزمین مظلوم و بی

هرا،   ستانوقفه مساجد، بیمار و بمباران بی گردد تاری  تکرار می بار دیگر ،سازد می

ی آن سررزمین اسرالمی در سررمای کشرنده     های اقتصادی و ادار ازل و ماموعهمن

هررا و  دانسرتن جران   براح روسریه و بردنبال آن، ادعرای ربوبیرت حاکمرران روسری و م     

های سراکنان مسرلمان چچرن برویژه پایتخرت آن گرزنری از یرک طررف و          ناموس

سکوت هدفدار اروپای متمدن و غرب مدافع حقوق بشر، علی الخصوص خفت و 

نشران از غفلرت   حاکمران برالد اسرالمی و مارامع اسرالمی از طررف دیگرر،        ذلت 

 .(1)!ی و نظامی آنان داردمسلمانان و شکست روح

 در دل او آترررش سررروزنده نیسرررت  

 سررینه او زنررده نیسررت   صررطفی درم

 (اقبال)                                             

 

ابولهبان دشمنان عزت و آبروی مسرلمانان و بانیران تخریرب مسراجد و نراموس      

ان بندگان خاص الهی، عزیز گشته و خبر از و قاتالن و سفاکان و شکارچی اسالمی

                                           
هم شده در این منازل زیبا و بزرگ و گرم در کنار فرزندان و   توان برای یک لحظه آیا می -(1)

هایی پر از عذاهای لذیذ و خیالی آسوده  همسران خویش در بسترهای نرم و مالیم با شکم

 .های یخچالی روسیه در آن وحشت فزاینده افتاد گان چچنی در بیابان به یاد آوره



   

 

  

 
 

 

 ﴾82﴿  همگام با صحابه

های مظلروم را بره    های انسان های افتخار و جمامه و نشان ،دهند فتح و پیروزی می

 !!!کشند رخ جهانیان می

 ر عاررم گردیررد و هررم در عررربد

 مصررطفی نایرراب و ارزان بولهرررب  

 

نگرارانی خواهنرد برود کره همچرون گذشرتگان        آیا امروزه نویسندگان و تاری 

حرداقل بررای   : گفتند سخن می... ان ویها و صلیب خویش آنگاه که از خیانات مغول

 !بگویند؟ «َراِجُعوَن ِإَلْيِه َوِإّنا ِلَلِه ِإّنا»یک بار هم شده 

بیان داشته ن اصحاب اخدود اشاره کرده و داستاسید قطب شهید بسیار دقیق به 

شان در  ان و خدایان باطل از مسلمانان تنها به سبب بندگیاست که انتقام خودپرس

﴿. برابر اهلل است             ...﴾]1: البروج[  

امیردی را بره   شنویم نباید هیو،ی نا یم و میبین نچه میبا تمام آ !ای جوانان عزیز

، بلکه چه زیرا نه تنها آینده از آن بندگان صالح پروردگار است ،خویش راه دهیم

برزمین خرورده یرا بره عقرب برازگردیم یرا پیرروز و کامیراب          نباشیم چه باشیم چه

رت صرو ، در هرگردیم و چه محو و نابود گرردیم و یرا مشرهور و آشرکار گرردیم     

 (اهلل تعالی ن شاءإ. )پیروز و سربلند خواهیم بود

مناسبت نیست کره از دانشرمندی زاهرد و انسران دوسرت و وارث       در خاتمه بی

 ،یررادی کرررده باشررم( مفترری زاده) (1)کرراروان دعرروت الهرری مرحرروم کرراک احمررد

شخصیتی که تمام وجود و هستی و ضمیرش را وقف جوانان  بشریت گردانیرده و  

و اصرحابش را   سرول اهلل  ار از ایشان بود که معنای محبت به رلین بشاید برای او

آنهرم نره فقرط در سرخن از      ،در پیروی و اقتدای عملی بره آن بزرگرواران شرنیدم   

 .های اشراف های رسمی و کاخ های نمایشی در لباس های فریبنده و اشک عشق

 چرررون نرررام مصرررطفی خررروانم درود

 گررردَدَ وجررود  از خاالررت آب مرری 

                                           
اب و کلمات دهان پر کن بسیار پرهیز کرده و آنها را و گویند جناب عالمه از الق -(1)

برادر = کاک احمد )پسندید  داشت، و تنها اسمی را که برای خویش می ناخوشایند می

 .بود( احمد



   

 

  

 
 

 

 ﴾83﴿  همگام با صحابه

 ی از محمررد رنررگ و بررو  تررا نرردار 

 از درود خررررررود میررررررا، نررررررام او

 (اقبال)                                             

  

دهنررده سلسررله عالمرران، زاهرردان، عابرردان، عاشررقان، ذاکررران و  بلرره ایررن تررداوم

و آنگونره   ،که اصحاب اولیه اسالم ترسریم نمودنرد   نواندیشان آنگونه زندگی کرد

 .اندید که برگزیدگان برکشیده چشم از این هستی برکش

قلبی باید که او را درک کرده و یافته باشد تا بتواند لحظه به لحظره زنردگی و   

ای برای بشریت در عصر گفتگروی   های این استاد بزرگوار را جهت تذکره اندیشه

 .ها به تصویر کشد های بشری به عبارتی عصر دریافت بهترین تمدن

و نباید آنران را از   ،آن تمامی ساکنان آن است های هستی از راستی که موهبت

 .آنچه باید داشته باشند محروم سازیم

﴿              ﴾. 
 

 ابراهیم احراری خلف

                                                                                   11 / 11 / 1111 



   

 

  

 
 

 

 ﴾84﴿  همگام با صحابه

 مجموعه کتابهای همگام با صحابه 
 

 -4 .عبرداهلل برن حذافره    -1 .طفیل بن عمررو  -1 .سعید بن عامر -1: جلد اول

ابوایروب   -1 .ثمامره برن اثرال    -1 .ام سرلمه  -1 .مالرک  بن براء -1 .عمیر بن وهب

 .عبداهلل بن جحش -16 .عمرو بن جموح -9 .انصاری

 -14 .سرلمان فارسری   -11 .مسرعود عبداهلل برن   -11 .ابوعبیده -11: جلد دوم

ابرن ام   -11 .ابروذر  -11 .عدی بن حاتم -11 .زید الخیر -11 .عکرمه بن ابی جهل

 .مکتوم

 .عبرداهلل برن عبراس    -11 .اسید بن حضیر -16 .بن ثور ةمازأ -19: جلد سوم

اسرامه   -11 .زید برن حارثره   -11 .داءابودر -14. صهیب -11 .نعمان بن مقرن -11

 .سعید بن زید -11 .بن زید

جعفرر برن    -16 .عبدالرحمن بن عوف -19 .عمیر بن سعد -11: جلد چهارم

ذیفره برن   ح -11. سرعد برن ابری وقراص     -11 .ابوسفیان ابن حارث -11 .ابی طالب

 .عقبه بن عامر -14 .یمان

 .بری سرفیان  رمله بن أ -11 .زید بن سهل -11 .حبیب بن زید -11: جلد پنجم

زیرد برن    -41 .عتراب برن بشرر    -46 .یم ابن حزامحک -19 .وحشی ابن حرب -11

 .ربیعه بن کعب -41 .ثابت

صرفیه بنرت    -41 .عاصرم برن ثابرت    -44 .ابوالعاص برن ربیرع   -41: جلد ششم

 -49 .خبراب برن ارت   -41 .نعیم بن مسعود -41 .عتبه بن غزوان -41 .عبدالمطلب

 .عبداهلل بن سالم -16 .ربیع بن زیاد

 -14 .ثابت بن قیس -11 .فیروز دیلمی -11 .الکسراقه بن م -11: جلد هفتم

معراذ برن    -11 .سرلمه برن قریس    -11 .هابروهریر  -11. طلحه بن عبیداهلل -11 .أسما

 .جبل

 

 سلسله کتابهای هنگام با صحابیات 

 های دکتر عبدالرحمن رأفت پاشا مجموعه -الف

 های محمد علی قطب مجموعه -ب



   

 

  

 
 

 

 ﴾85﴿  همگام با صحابه

 -4. ام المرؤمین  -1 .م المؤمنین عایشها -1 .ام المؤمنین خدیاه -1: جلد اول

 .میمونه بنت حارث ام المؤمنین -1. ام سلمه ام المؤمنین -1. ام المؤمنین حفصه

 .اسما بنت ابروبکر  -9 .(برکه)ام ایمن  -1 .حضرت فاطمه بتول -1: جلد دوم

 .عاتکه بنت زید -11 .نسیبه بنت کعب -11 .فاطمه بنت خطاب -16

 

 م با تابعین رحمهم اهللمجموعه کتابهای همگا

 رأفت پاشا دکتر عبدالرحمن: تألیف

 -4 .عروه بن زبیر -1 .عامر بن عبداهلل تمیمی -1 .عطا ابی رباح -1: جلد اول

 .ایاس بن معاویه مزنی -1 .ربیع بن خثیم

 -1 .حسرن بصرری   -1 .عمر بن عبدالعزیز و پسرش عبدالملک -1: جلد دوم

 (.ب)ربیعه رأی  -11 .(الف)ربیعه رأی  -16 .محمد بن سیرن -9 .شریح قاضی

 .سلمه برن دینرار   -14 .عامر بن شراحبیل -11 .رجاء بن حیوه -11 :جلد سوم

 .سعید بن جبیر -11 .سعید بن مسیب -11

عابد )محمد بن واسع  -11 .(شی  زاهدان)محمد بن واسع  -11: جلد چهارم

یی شررکوهمند از پرتوهررا)عمررر بررن عبرردالعزیز    -19 .(بصررره و زینررت فقیهرران  

طراووس برن    -11 .(الف)طاووس کیسان  -11 .هیفبن حن محمد -16 .(اش زندگی

 (.ب)کیسان 

 -11 .صله بن اشریم عردوی   -14 .قاسم بن محمد بن ابوبکر -11: جلد پنجم

ابومسرلم   -11 .زیرن العابردین   -11 .(اش سه صرحنه از زنردگی  )عمر بن عبدالعزیز 

 .خو،نی

سالم بن عبداهلل بن  -19 .(نوه فاروق)داهلل بن عمر سالم بن عب -11: جلد ششم

عبدالرحمن  -11 .(امیر اندلس)ی قعبدالرحمن غاف -16 .(دانشمند اهل عمل)عمر 

 .نااشی -11 .(قهرمان شهدا)ی قغاف

احنف برن   -11 .(الف)احنف بن قیس  -14 .رفیع بن مهران -11: جلد هفتم

نبوغ و ذکراوت  ( ]ب)بوحنیفه نعمان ا -11 .(الف)حنیفه نعمان ابو -11. (ب)قیس 

 .[امام


