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 اهدا

 :ترجمه فارسى اين كتاب پر ارج و گرانبها را
  

به ملّت مسلمان و مجاهد افعانستان، كه با جهاد اسالمى  و رهايى بخش خود، افـسانه شكـست ناپـذيرى روس و                      
هاى ديكتاتورى، بسا  ايادى مزدور آن را به مدد پروردگار درهم شكست، و با از هم گسستن بلوك كمونيزم و رژيم               

ها و معيارهاى نادرسـت، در تعيـين مقـدرات           ى دربند و اسارت را از قيد رهانيد، و با تغيير دادن بسا مالك             ها ملّت
ها، پديده پيروزى مشت بر شمشير را به اثبات رسـانيد، و بـا تغييـر دادن جغرافيـاى جهـان، مـوجى از آزادى           ملّت

 .هاى اسالمى را در جهان به راه انداخت خواهى و جنبش
ناپذير  هاى پيگير و خستگى     جانبازان مخلص، و پيكار گرانى كه شب و روز خود را، با تالش و مجاهدت               و به همه  

براى برپايى دين خدا، و اقامه حكومت عدل الهى در روى زمين، به ويژه در كشور به خون غنوده افغانستان سپرى                     
 .كردند

گويد، اهدا و  برد، و به اين زبان سخن مى     ه سر مى  و به هر برادر و خواهر مسلمانى كه در هر گوشه جهان زندگى ب             
 .كنيم تقديم مى

به اميد اين كه، اين عمل ناچيز و اندك، شمع هدايتى فرا راه زندگى آنها بـوده، و رهگـشايى بـه سـوى معرفـت و          
 . شناخت دين مقدس اسالم باشد

  مركز ترجمه التراث االسالمى



  حيات صحابه

٣   جلد اول

 شيخ الحديث موالنا محمدحسن جان تقريظ

  
بحانَ        اللَّهكثيراً و س للَّهكر  اكبرُ كبيراً و الحمدب بالحقِّ بشيراً       .  و اصيالً  هاللَّه وثعلى المبع هلواتُه و سالمو نذيراً، نبينـا    . و ص

 بـراً لالسـالمِ وسـيعاً      و خيرِ الخالئقِ بعد االنبياء     همحمد الداعى اليه باذنه و سراجاً منيراً و على آله و صحبه نُجوم الهِداي             
 .مشكوراً

  عالنّاص ئهادبمنَ لرِيالً كَبِيراً       ه النَّاشتواصهداً مج الباذلينَ فى سبيلهء والبيضا  .ىفَرَض            نَّـاتثَهـم جرو اَو ضُـوا عنـهر م ونهع
 .يهِم اَجمعين و كرِّمهم و شَرِّفْهم تَشْرِيفاً كبيراًو بارِك علَ. الفردوسِ نُزُالً و سقاهم ربهم شَرَاباً طهوراً

 :اما بعد
 سيدنا محمد عليـه  -عقيده امت مرحومه ما، به اتفاق و خالى از هر قسم تردد، شك و نفاق اين است كه پيغمبر ما                   

 كبرى، و داراى مقـام     افضل انبياى كرام و سرخيل همه رسوالن، و صاحب شفاعت          - والسالم و الثناء     هافضل الصال 
همچنين هر آن چيزى كه نسبت وى به پيغمبر ما باشد در هم جـنس خـود از همـه مبـارك و بهتـر                         . محمود است 
 .خواهد بود

قرآن مقدس ما سردار تمام صحف و كتابهاى آسمانى است، و مدينه منوره سرخيل و بهتر از تمـام شـهرهاى روى                 
 حضرت افضل و سردار همه ازواج و اوالد انبياى كرام ديگر هستند، و و اهل بيت و ازواج مطهرات آن. زمين است

، ايـن  - از اضـافت در مـضاف آيـد شـرف     -همچنين صحابه كرام پيغمبر ما بهتر از رفقاى همه پيغمبران قبلى اند            
 هرگز ممكن و روا نيست كه پيغمبر ما سردار و افضل همه پيغمبران باشد، و رفقـاى سـفر و حـضر او و عاشـقان                          
چهره انور او كمتر از دوستان پيغمبران ديگر باشند، عياذاً باللَّه تعالى كه خداوند بزرگ و باالتر ما، براى دوسـتى و                       

والطَّيبـات  ( - كه مخالف نص قرآنى است       -ترين بندگان خود كمترين بندگان خود را انتخاب كند           رفاقت محبوب 
لطَّينَ لوبالطَّينَ وبِيلطَّيرَلغْفم ملُونَ لَهقُوا يمنَ مرَّءوبم اُولئك اتقٌ كريمهبرِز26: النور( ). و( 

گويند   مى)خبيثان(و زنان پاكيزه براى مردان پاكيزه و مردان پاكيزه براى زنان پاكيزه سزاواراند، اينان از آنچه               «: يعنى
 .»مند اند پاك هستند، و از آمرزش و روزى نيكو بهره

باشـد،    مـى  � است، تا ادناى صحابه كه حضرت وحـشى          � كه حضرت ابوبكر صديق      � افضل صحابه كرام     از
و همه ايشان واسطه خير در ميان ما و قرآن و در ميان مـا و پيغمبـر    . همه ستارگان درخشنده آسمان هدايت هستند     

 . هستند�ما
مچنين اين بزرگواران ما، رساننده هـدايتهاى        تفسير قرآن ما و مبلغين اين كتاب مقدس هستند و ه           �صحابه كرام   

 . و عاملين بر احكام و نصايح او بودند�پيغمبر 
 �هاى نور، يقين و حكمت، به غير از صحابه كرام             عمل به قرآن و سنت، و صورت و مصداق اين هر دو چشمه            

  .-حمد على ذلك  وللَّه ال-ممكن نيست، زيرا كه حيات صحابه همه تصوير و تفسير قرآن و حديث است 
 : خداى بزرگتر و باالتر ما، ايمان صحابه را مثال ايمان و معيار حق گردانيده



  حيات صحابه

٤   جلد اول

 )ا آمنَ النَّاسنُوا كَمم آميلَ لَهذا قا 13: البقره(. )و( 
 .»اند، ايمان بياوريد و هنگامى كه به آنان گفته شود، طورى كه مردم ايمان آورده«:  يعنى

: النـصر (. )اللَّه افواجـاً  و رايت النَّاس يدخُلُونَ فى دينِ. اذا جاء نَصرُاللَّه والفتح «: ن خود قرار داده    و دين ايشان را دي    
2-1( 

 .»شوند و مردم را ببينى گروه گروه وارد دين خدا مى. هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرا رسد«:  يعنى
 )29: الفتح(. )اَشداُء علَى الكفارِ رحماء بينَهم(: ه را ذكر فرموده و توصيف اكرام، و تعريف كردار و ايقان صحاب

 .»اند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربان«:  يعنى
 )54: هالمائد(. ) على الكافرينه على المؤمنين اعزّهيحبهم و يحبونه اذل(:  و تصديق محبت الهى ايشان نموده

اند، و در برابـر     دارند، در برابر مومنان نرم دل      ايشان را دوست ميدارد، و آنان خداوند را دوست مى         خداوند  «:  يعنى
 .»كافران سرسخت و شديد

 فعلم ما فى هاللَّه عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر لقد رضى(:  و اعالن رضاى خود ازين نفسهاى مبارك كرده    
 )18: الفتح(. )قلوبهم
اوند از مؤمنانى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردنـد راضـى و خـشنود شـد، و آن چـه را در                 همانا خد «:  يعنى

 .»هاى آنان نهفته بوده دانست درون قلب
اللَّه هـم   اللَّه اَال انَّ حزْب عنهم و رضُوا عنْه اُولئك حزْب اللَّه رضى(: و جماعت ايشان را گروه و حزب خود قرار داده     

 )22: هالمجادل(. )لمفْلحونا
 .»اللَّه پيروز است اند، بدانيد حزب ها نيز از خدا خشنود اند، آنان حزب اللَّه خدا از آنان خشنود و آن«: يعنى 

 بنابراين سيرت صحابه كرام و اطالع بر احوال مباركه ايشان در جهاد، دعـوت و ايثـار در راه حـق، و مبـارزات و                         
ى ديگر، در حقيقت ذريعه رشد و هدايت، و وسيله فهـم قـرآن و سـنت و ايمـان و حكمـت                      ها فتوحات و كارنامه  

 .است
هاى گوناگون است، كه هر يكى از ايـن جوانـب موضـوع بحـث                هاى مختلف و شاخه     جهت �در حيات صحابه    

 و نظام شورا و     فقه صحابه و قوت استنباط ايشان، جهاد، تقوا       : مثالً. مستقل و عنوان مقاالت و تصنيفات خواهد بود       
اللَّه و بى رغبتى از دنياى دون هحكومت و برپايى عدل و انصاف و اجراى حدود، و جهد بليغ ايشان در اعالى كلم             

هاى بيكران وى و دعوت ايشان از مخلوق خدا و نجات و رهايى مخلوق  و اشتياق ايشان به ديدار خداوند و نعمت
الم، و از عبادت مخلوقات به سوى عبـادت پرودگـار كاينـات و از              از جور و ظلم اديان به سايه رحمت و عدل اس          

 .محنت و شدايد دنيا به پيروزى و كاميابى دو جهان
پيش نظر خوانندگان عزيز كتابى گران قدر، كه نامش حيات صحابه اسـت قـرار دارد كـه مولّـف آن داعـى بـزرگ          

هلوى ماعت تبليغ شيخ محمد الياس كاندجاسالم، شيخ محمد يوسف كاندهلوى خلف رشيد مبلغ اسالم و مؤسس 
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٥   جلد اول

اصل كتاب  .  را دربردارد  �هاى ديگرى از زندگى اصحاب       باشد، كه همه جوانب مذكور و بخش        مى )رحمهمااللَّه(
 .به زبان عربى بود و ترجمه اردوى آن پيشتر منتشر شده بود، اما تا كنون به فارسى ترجمه نشده بود

 بـه  »رحيمـى « آن به زبان فصيح و ادبى فارسى از طرف برادر محترم مجيب الـرحمن             بحمداللَّه و توفيقه كه ترجمه    
 .ها قابل اعتماد و اطمينان است ظهور آمد، و اين ترجمه از همه جهت

 نگرم زفرق تا به قدم هر كجا كه مى

 كشد كه جا اين جاست كرشمه دامن دل مى

ترجمـه فارسـى را بـراى مـسلمانان عمومـاً و بـراى              اميد به فضل صمدانى و احسانهاى يزدانى اين است كه ايـن             
 اين دعا از من و از جملـه         -دانندگان زبان فارسى خصوصاً وسيله رشد و هدايت، و وسيله نجات آخرت بگرداند              

  .-جهان آمين باد 
1شيخ الحديث موالنا محمدحسن جان
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 الحديث و جامع المنقول والمعقول ابوالحسن على اكبر جان فرزند موالنـا الحـاج               محمد حسن جان فرزند موالنا شيخ     : نام و نسب   
حافظ جمالدين فرزند موالنا خيرالدين فرزند بختيار احمد فرزند موالنا محمد حسن قريـشى پـشاورى فـارغ التحـصيل مدينـه منـوره           

 منطقـه پـشاور آمـده بـود و بـاز در عالقـه هـشتنگر           جد محترم شان موالنا محمدحسن قريشى در سلسله جهاد از قندهار به           . باشد مى
 .چارسده مقام پژانگ سكونت اختيار فرمود و در همين جا در گذشت

اى كـه نـسل در نـسل دانـشمند و دانـش       م، در يك خانواده1938 جنورى 8مطابق .  ه1358ايشان در روز دوشنبه يكم ذوالقعده      : تولّد
 .اند چشم به جهان گشود دوست تير شده

تعليم ابتدايى وى نزد والد بزرگوارش و عموهاى گرانقدر وى هر يك حضرت موالنا رحمان الدين نقشبندى و موالنـا الحـافظ                     : يمتعل
سـپس بـراى دوره   . محمد  اسماعيل صورت گرفت، و بعد در دارالعلوم نعمانيه، اتمان زى، و دارالعلوم اسالميه چارسده داخل گرديـد         

از جامعه اشرفيه الهور سند فراغت و تحصيل را به درجه عليـاء بـه               .  ه 1376و در سال    .  ثبت نام نمود   حديث در جامعه اشرفيه الهور    
 .دست آورد

از جامعه اسالميه اكوژه ختك، به درجه ممتاز، نيز نايل          » فاضل دينيات «وى بعد از فراغت، در دوران تدريس كتابهاى دينى، در امتحان            
 .گرديد

درجه هايى، امتيازى، كـامرانى و كاميـابى را،   » منشى فاضل«و » مولوى فاضل«،  »مولوى عالم «اور در امتحان    او همچنان، از دانشگاه پيش    
 .حاصل نمود) جل جالله(به فضل خداوند 

قبول شد، و بعد از اتمـام دوره ليـسانس كـه            » كليه الشريعه «م، وى در جامعه اسالمى مندينه منوره، در         1962مطابق  . ه1382و در سال    
اى شاگردان پيشى گرفته و درجه اول را به خود اختصاص داد، و سـند فراغـت     سال را در بر گرفت موصوف در امتحانها از همه  چهار

 علـى  -و وى در دوران اقامت خود، در مدينه منوره در مـسجد نبـوى         .  به دست آورد   - الشرف االولى    -را به درجه ممتاز و به مرتبه        
 . كريم را نيز حفظ نمود قرآن-صاحبه الصاله والسالم 

هاى شـيخ الحـديثى و سـرمعلمى را بـه           ه، در دارالعلوم نعمانيه چارسده، پست      1386نام برده بعد از بازگشت از مدينه منوره، در سال           
عهده داشته و در همين جا به تدريس حديث شريف شـروع نمـود، و در دوران تـدريس، در امتحـان ماسـترى، در علـوم اسـالمى از                   

و پـس  . ه پشاور به درجه ممتاز كامياب گرديد، و از حكومت پاكستان مدال و جايزه بزرگ صدارتى را به طور انعام حاصل كرد       دانشگا
از هفت سال تدريس در دارالعلوم نعمانيه اتمان زى، به دارالعلوم عربيه تل كوهات رفت و بعد از گذرانيدن سـه سـال، بـه دارالعلـوم                           



  حيات صحابه

٦   جلد اول

 شيخ الحديث مولوى محمدنعيم تقريظ

  
يالَمالع بر لَّهلال الحمدالصينهن وومِ الدلى يانٍ احسبِا هنْ تَبِعم و بِهحص و آله و دمحنا مديلَى سع المالسو . 

 موالنـا محمـد     ه بنده ضعيف و محتاج به خداوند غنى محمد نعيم ولد شيخ الحديث والفقه والتفسير استاذ االساتذ               
مايم كه كتاب حيات صـحابه يـك كتـاب متـداول در همـه ممالـك اسـالمى                خواهم اذعان ن    مى )رحمه اللَّه (عظيم  

 است، و )عنهم اجمعين اللَّه رضى( و صحابه كرام �باشد، و مشتمل بر تمام احوال و افعال و كردار رسول خدا       مى
موعه گرانبها كـه  اين مج. گذارد اللَّه به نمايش مى هتالش و مساعى آنها را به زبان، جان و مال در جهت اعالى كلم             

از . تواند به عنوان وسيله بهترى از طرف داعيان به سوى حق مورد استفاده قرار گيـرد                خود سبب هدايت است، مى    
اين كه بعضى ممالك اسالمى از زبان عربى محروم هستند و در عين حال براى چنين كتابى نيازمنـدى شـديدى در       

ه خاطر خدمت به فرهنگ اسالمى بـود كـه مركـز ترجمـه تـراث       شود، روى همين انگيزه و ب      ميان آنها احساس مى   
الـرحمن   بـرادر محتـرم مجيـب     . اسالمى تصميم گرفت تا اين كتاب را ترجمه و در دسترس عامه مردم قـرار دهـد                

مـن بنـده   .  كه مسؤوليت ترجمه اين كتاب را به عهده داشت، از عهده اين كار موفقانه به در آمـده اسـت           »رحيمى«
ارسى را ورق ورق، و كلمه به كلمه به اصل عربى تطبيق دادم، و به قدر طاقت مالحظه نمودم كـه                 ضعيف ترجمه ف  

اى عالى نموده است، واز خداوند متعال التجامندم كه بهره ايـن ترجمـه را بـه عـام                    الحمدللَّه والمنه مترجم، ترجمه   
 مترجم كه تالش وافـرى در انجـام ايـن            را توفيق عنايت فرمايد تا براى      �مسلمانان برساند، و تمام امت محمد       

 .خدمت نموده، دعاى خير نمايند
 شيخ الحديث         

1مولوى محمد نعيم
 

                                                                                                                                                                  

سال را در آنجا گذرانيد و بعد به اكبر دارالعلوم مردان مقرر شد و پنج سال را در آن سپرى نمود، سـپس                    حقانيه اكوژه ختك آمد و دو       
هاى شيخ الحـديثى و سـرمعلمى، ايفـاى وظيفـه      در همين جا به پست    .)  ه 1418(به جامعه امداد العلوم، پشاور صدر آمد، و تا به حال            

 .نمايد و در خدمت حديث شريف مشغول است مى
هـاى خـود، رسـاله هـايى را      هاى درسى توجه خود را از تاليف و تصنيف دور ننموده، بلكه با همه اشـتغال  رده در ضمن مشغوليت   نامب

درباره فهم قرآن و حديث و نظام اقتصادى و غيره امور به رشته تحرير درآورده، كه بعضى از آنها چاپ و بعضى ديگـر تحـت چـاپ                            
احـسن البيـان فـى    «، »احسن الخبر فى مبـادى علـم االثـر      «،  »بركه المغازى «:  ميتوان از اينها نام برد     هاى وى  باشد، كه از جمله رساله     مى

 .»النظم االقتصاديه فى الدوله االسالميه«و » مقدمه تفسير القرآن

1
ـ    . ه 1319شيخ الحديث مولوى محمد نعيم فرزند موالنا محمد عظيم در دهم ماه شعبان سال                 ه جهـان  ش در واليـت لـوگر چـشم ب

هاى فارسى، صرف، نحو و اوائل فقـه را از والـده محترمـه     هاى خويش را چون قرآن كريم، كتاب  در سنين ابتدايى درس   . گشوده است 
هاى بزرگ علوم اسالمى چون مالجامى، غفورى، شرح ابن عقيـل، منطـق، فلـسفه و معـانى را نـزد پـدر                        خود فراگرفته است، و كتاب    

هاى مختلـف افغانـستان و      هاى بزرگتر عقائد، تفسير، بالغت و غيره به واليت         وف جهت فراگيرى كتاب   موص. بزرگوارش خوانده است  
پاكستان مسافرت نموده و نزد علماى جيد وكبار اين دو كشور درس خوانده است، او به خاطر عالقمندى وافرش به علـم از پاكـستان                  



  حيات صحابه

٧   جلد اول

 

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                  

 1341ق، مطـابق  . ه1383خواندن دوباره، كتـب حـديث و اصـول آن در سـال     كند، و با  به دارالعلوم ديوبند در هندوستان مسافرت مى   
 .آورد ش، از آنجا سند فراغت خود را به دست مى.ه

بعد از فراغت در برخى مدارس پاكستانى و دارالعلوم حقانيه به عنوان استاد در رشته، عقليات و ادب به مدت دو سـال ايفـاى وظيفـه                          
. گيـرد  كتياى افغانستان به مدت سه سال تدريس فقه، تفسير، اصول حديث و علوم عقلى را به دوش مىدر واليت پ   بعد از آن  . نمايد مى

او پس از تهاجم نظامى . گيرد سپس در واليت لوگر، بعد از آن مدت ده سال ديگر در واليت پروان تدريس صحاح سته را به عهده مى               
 و با يك تعهد مخلصانه به اسالم، باز به مدت هـشت سـال در مدرسـه عـالى     گيرد، روسها به افغانستان راه ديار هجرت را در پيش مى    

بعـد از آن در جامعـه محمديـه بـه عنـوان      . ورزد زرگرى كوهات به تدريس مسلم، ترمذى شريف، كتب تفسير و معقوالت اشتغال مى           
مـين حـاال مراجعـه ترجمـه درى         اسـتاد گرانقـدر كـه ه      . شـود  استاد بعضى كتب حديث، فقه و تفسير به مدت سه سال استخدام مـى             

حياهالصحابه را به جبين گشاده به عهده گرفته، استاد تدريس صحاح سته در جامعه ضياءالمدارس العربيه االسالميه در پشاور پاكستان                    
 .برد باشد، و اين پنجمين سال است كه اين وظيفه مقدس را به استمرار به پيش مى مى

     هاى تدريس از جهان تاليف نيز غافل نبـوده، و پـس از هجـرت،                د نعيم در ضمن مشغوليت    شيخ الحديث محترم مولوى صاحب محم
هاى ديگر نوشته اسـت، كـه        شرحى بر ترمذى شريف، و يك حاشيه ملخص العينى بر بخش اول بخارى شريف همراه با بعضى رساله                 

 .هم اكنون در خدمت طالبان علم قرار دارد



  حيات صحابه

٨   جلد اول

  مقدمه مترجم

اللَّه و رسوله، و مـن   جرتُه الىاللَّه و رسوله، فَهِ ء مانَوى، فَمنْ كَاَنت هج�رتُه الى      انَّما الْاَع�مالُ بِالنيات و انَّما لكذلِّ امرِىٍ      
 )البخارى رواه(.  ينْكحها فَهِجرَتُه الى ما هاجرَ اليههكانَت هجرَتُه الى الدنيا يصيبها، اَو الَى امرَأَ

اللَّه فَال   عوذُ بِاللَّه من شُرُورِ اَنْفُسنا و سيئات اَعمالنا من يهده         انَّ الحمدللَّه نَحمده و نَستَعينُه ونَستَغْفرُه و نَتُوب اليه و نَ          
 .مضلَّ لَه، و من يضْلل فَال هادى لَه، و نَشْهد اَنْ ال اله اال آللَّه وحده ال شريك لَه، و نَشْهد اَنَّ محمداً عبده و رسولُه

هـاى   ى مبرم جامعه ما به فهم و درك اسالم از خالل مراجع معتمد آن، و قلت آن و كمبود چنان ذخيره                    ها نيازمندى
در ايـن راسـتا گرچـه تـالش هـايى صـورت گرفتـه، و        . باشـد  هاى مشهود مى گرانبها و پر ارج، از جمله ضرورت     

ده، كه تا حدى اين مـشكالت را        هاى مفيد و ارزشمندى در دوران جهاد و قبل از آن تاليف و يا ترجمه گردي                كتاب
بـه ايـن لحـاظ بـه تالشـها و      . اى نبوده كه پاسخگوى همه ضرورتهاى مردم باشد حل نموده، ولى  آن هم به درجه     

تا بتوانيم در خالل آن، خألهاى موجـود،        . هاى وسيع و فراگير خستگى ناپذيرى درين راه ضرورت است          مجاهدت
چنين اوضاع دشوار، كه در بحبوحه هجوم فرهنگـى منحـرف بيگانگـان قـرار            هاى دامن گير جامعه را، در        و نقيصه 

 .داريم، برطرف گردانيده، و راه را براى گسترش فرهنگ اصيل اسالمى و خودى بگشاييم
هـاى معتمـد كـه      به خاطر تحقق اين هدف و آرمان، مركز ترجمه تراث اسالمى تصميم گرفت، تا با انتخاب كتاب            

همين بود كه به عنوان تالشـى بـراى بـرآورده           . وان مرجع استفاده نمود، گامى درين مسير بردارد       بتوان از آنها به عن    
اين كتـاب، آيينـه و تـصوير گويـايى از           .  را انتخاب نمود   »حياه الصحابه «ساختن اين هدف ترجمه كتاب گرانبهاى       

تـرين و معتمـدترين      ديف مفـصل  باشد، و در ر     و ياران پاك طينتش مى     �زندگى داعيانه و مجاهدانه پيامبر خدا       
نخستين مردانى است كه در دشـوارترين  «هاى سيرت قرار دارد، و به گفته دانشمندى، انعكاس دهنده زندگى             كتاب

 گرويدند، و در راه او از شكنجه، تبعيد، از دسـت دادن جـان، مـال و خـانواده و سـعادت و               �شرايط به محمد    
 .آرامش زندگى دريغ نكردند

امه، كسانى است كه اگر ظهور اسالم در تاريخ بـه بيـدارى و كمـال معنـوى و تمـدن و فرهنـگ بـشرى          ن و زندگى 
خدمتى بزرگ بوده است، اينان نه تنها به گردن مسلمانان بلكه به گردن بـشريت و تمـدن و اخـالق بـشرى حقـى                     

كنـد، بلكـه    تينش كمـك مـى  بزرگ دارند، و شناخت اينان نه تنها ما را در شناخت اسالم در سرچـشمه زالل نخـس     
 .»توان ديد تر مى هاى اينان روشن  را در چشم�سيماى راستين محمد 

با در نظر داشت و توجه به اين نكته، كه كتاب مذكور توسط مؤلّف گرانقـدر از مراجـع معتمـد و مختلـف جمـع                          
.  خـود همـراه داشـت   دهد، مشكالتى را در ترجمـه فارسـى بـا    اى از نصوص را تشكيل مى  آورى شده، و مجموعه   

مترجم كه تالش نهايى خود را در امر برگردانيدن اين كتاب به فارسى به خرج داده است، با اين همـه بـراين بـاور     
است كه شايد اشكاالتى در كارش مشهود باشد، لذا اميدوار است با دريافت انتقادها و پيشنهادهاى سالم و سازنده                    

عزيز، در رفع اين نقيصه خود تالش نمايد، و متمنّى است تا او را بـا ارسـال   علماى كرام، دانشمندان و دانشجويان      
 .هاى خود، در چاپ آينده كتاب مساعدت و يارى رسانيد نظريه



  حيات صحابه

٩   جلد اول

در پايان از عالم جليل القدر شيخ الحديث موالنا محمد حسن جان، علماى همكار ايشان، و عالم سترگ ومـشهور                    
 رئيس مركز ترجمه، كه     »صامت« نعيم، و از برادر مجاهد محترم عبداللَّه         كشور شيخ الحديث مولوى صاحب محمد     

متن فارسى ترجمه را با عربى آن تطبيق دادند، و از محترم شيخ محمـد يوسـف عبـاس رئـيس مكتـب الخـدمات                         
قـه  هاى عالمانه خويش ما را در انجام اين مسؤوليت بزرگ باشـوق و عال              العالمى، كه همه با اصالحات و رهنمايى      

يارى رسانيدند و از برادران هيئت مراجعه و تدقيق مركز ترجمه، محترم قارى محمد ديـن، محمـد عـوض، قـارى             
، محمد على، كـه از هـيچ        »مومند«اللَّه   ، ذبيح »رائد«محمد يوسف و مسؤولين كمپيوتر، برادر محترم بيشرو عزالدين          

ا دريغ نكردنـد، و از بقيـه برادرانـى كـه در ايـن عمـل       نوعى تالش و همكارى صادقانه در تصحيح و پيشبرد كاره     
مقدس سهيم شدند، قلباً اظهار امتنان و سپاسگزارى نموده، و از خداوند منّـان بـراى شـان پـاداش و اجـر بـزرگ                         

 .خواستاريم
 ميالدى در حقيقـت بـا فرجـام انـدوهبار امـور           1996سال  .  ميالدى، ترجمه كتاب ادامه داشت     1995تا اواخر سال    

دفتر ترجمه و طبع، به وسيله حكومت پاكستان بدون دليل توقيـف            . رجمه، آغاز گرديد و كتاب از ترجمه باز ماند        ت
شد، به دليل اين كه نظام حاكم تحمل هضم بار تكاپوى معنوى و اعتقادى دفتر را نداشت، اجازه فعاليت دوباره بـه         

تعقيب . ترويج تفكر ناب اسالم از طرف رژيم آغاز شد        تهديد نمودن كاركنان دفتر به جرم پخش و         . دفتر داده نشد  
دليل ادامه يافت و باالخره بعضى به زندان افكنده شدند، و بعضى از بيم جان فرارى شدند، بدين سـان         و تفتيش بى  

ولى با اين همه صبر و شكيبايى و استوارى و ثبات را در راستاى تكميل كتـاب از  . تسلسل ترجمه كتاب مختل شد   
اديم و با توكّل و اعتماد كامل به مدد و كمك پروردگار، در اين مسير به پيش رفتيم، تا ايـن كـه كمـك و                          دست ند 

 »صـامت «نصرت خداوند فرا رسيد و مسؤول قبلى دفتر، شيخ ابوالقاسم رها گرديد، و برادر مجاهد محترم عبداللَّه                  
جدد دفتر و كارها، امر چاپ و توزيع كتـاب را           بار ديگر از كشور مصر به پشاور تشريف آورد، و با سازمان دهى م             

 .فراهم ساخت
نمودم، چون خودم به عنـوان يـك محـصل از     در مدت مسدود شدن دفتر، كه براى جلب همكارى برادران فكر مى 

، »عزيـزى «توانايى مادى كافى در اين بخش برخوردار نبودم، روزى با برادر گرانقدر و محترم الحاج حبيب الـدين                   
تاجران مشهور كشور، تماس گرفتم و موضوع را با وى در ميان گذاشتم، موصوف بدون درنـگ در حـالى                    يكى از   

كه با من شناخت قبلى هم نداشت، از عمل انجام شده قدردانى نمود، و آمـادگى كـاملش را در اكمـال ايـن عمـل                   
ربـوط بـه آنـان اسـت، بـا      اى را جنب مدرسـه ضـياء المـدارس، كـه م            همين بود كه دفتر ترجمه    . بزرگ اعالم كرد  

هاى فياضانه وى  هاى الزم گشود، و ما توانستيم با كمك     خريدارى همه وسايل مورد ضرورت و فراهم آوردن زمينه        
، كه در واقع هميشه در خدمت »عزيزى«روزى برادرانش، به ويژه الحاج نورالدين       هاى مخلصانه و شبانه    و همكارى 

اش در برآورده شدن اين آرزو نقش حياتى را ايفا نمود، به كار  عاون برادرانهقرار داشت، و با تشويق و همكارى و ت
پيگير خويش ادامه دهيم، كه بر اين اساس از علم دوستى و توجه و عنايت ايشان قلباً سپاس گزارم، و از خداونـد                       



  حيات صحابه

١٠   جلد اول

كـنم، و    ى آرزو مـى   مّنان براى همه آنان اجر جزيل و توفيق هر چه بيشتر در راه علم و خدمت بـه فرهنـگ اسـالم                     
 .اميدوارم كه مركز ترجمه ضياءالمدارس بتواند، در آينده مصدر خدمات بهترى براى كشور گردد

 به عهده گرفت، »عطايى«اين مسؤوليت بزرگ و سنگين را برادر محترم مولوى محمدطاهر          : بخش مراجعه و تدقيق   
ايسته و قابل تقدير در مراجعه و تطبيق ترجمه و با تحمل همه مشكالت رسالت اسالمى و علمى خود را به طور ش          

فارسى با اصل كتاب و تدقيق آن انجام داد، كه بنده از وى قلباً سپاسگزارم، و از خداوند تبـارك و تعـالى برايـشان               
 . نمايم هاى بيشتر در خدمت علم و اسالم مسئلت مى اجر و پاداش مزيد توأم با موفقيت

 به عهده گرفتند، و     »تمكين« و نور احمد     »ريحان« را برادران محترم محمد نسيم       اين بخش : مپيوتر و توليد  ابخش ك 
با شوق، عالقه، اخالص و روحى سرشار از محبت به اسالم و خدمت در راه علم، اين وظيفه مهم و ارزشمند را به      

بود، بـرآورده شـدن       نمى »تمكين«روزى اين دو برادر به ويژه نور احمد          پايه اكمال رسانيدند، كه اگر زحمات شبانه      
بنده با اظهار امتنان و سپاس از ايشان از خداوند تبارك و تعـالى بـراى شـان    . ها متصور نبود   اين آمال به اين زودى    

 .كنم اجر و پاداش بى پايان آرزو مى
روسـى را  از پدر گرانقدرم الحاج عبدالرحيم خان، كه در يك دست سالح مبارزه عليه كفر و الحاد و تجاوز گـران                  

اى فروگزار نكرد، و از مادر مهربان و  حمل نمود، و با دست ديگر مرا پروراند، و در تربيت اسالمى و دينى ام لحظه
ام نقش اساسى  عزيزم كه در كنار خدمت به جهاد مقدس و كفر شكن ملّت افغان، دوشادوش پدر در رشد و تربيت         

شان به من، اجازه دادند تا در ديار هجرت در اكمـال ايـن عمـل    ايفا نمود، و در عين ضرورت، و نياز مندى شديد      
نمايم كه اگر توجه و عنايت آنـان         كنم، و اذعان مى    مقدس براى مدت چهار سال اقامت گزينم، قلباً اظهار امتنان مى          

و هرگـز   فرمـود، ايـن آرز     بود، و خداوند براى آنان و به من توفيق عنايـت نمـى             توأم با دعاهاى مخلصانه شان نمى     
كنم، از خداوند قدوس  من در حالى كه برآورده شدن اين هدف را براى شان مبارك باد عرض مى              . شد برآورده نمى 

هاى فراموش ناشدنى شـان را از طـرف    با دست نياز التجامندم، كه پاداش و اجر آن همه صبر و شكيبايى و زحمت 
 .خود، طورى كه مناسب خدايى اوست، عطا نمايد

هـاى   االت حاكم بر زندگى ما، بدون ترديد براى نسل همين دوره قابل درك است، چون خود در كوره                 اوضاع و ح  
هاى بين خود مـسلمانان زيـر عنـاوين     آتش جنگ و استبداد روس و ايادى مزدورش و بعد در جريان فتنه درگيرى    

در داخل كشور و چه در كشورهاى       را چه   ... ها و فقر و    ها و مهاجرت   اند، و درد آوارگى    مختلف زندگى به سر برده    
شـان محـسوس     اند، و بر همين اساس اوضاع زيستى و زندگى روزانـه مـا بـراى               اند و احساس نموده    همسايه ديده 

هاى بعدى، اگر خدا بخواهد و تحول مثبتى به ميان بيايد، قابل درك  است، ولى شايد اين حالت و اوضاع براى نسل
هاى مـضحك و   يد، كار فرهنگى و علمى و حتّى درس و تعليم به صورت پديدهدر چنان اوضاعى بدون ترد   . نباشد

هـاى اسـالمى، اجتمـاعى، سياسـى،       اند، و علّت هم تشتّت و بى ارزش شـدن معيارهـا و ارزش              بى مفهومى درآمده  
دهـد، و درزهـاى اجتمـاعى شـگفت      هدفى سوق مـى   اقتصادى و فرهنگى است كه اكثريت را به سوى بيراهه و بى           

يزى را در ميان مردم به وجود آورده است، كه همـه در يـك كلمـه بـه سـوى جمـع آورى دنيـا و سـرمايه در                              انگ
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اند،  اند، و تشويق كرده    بنا بر اين تقدير و تمجيد ما از كسانى كه در انجام اين عمل با ما همكارى نموده                 . اند حركت
اند، قابل تقدير اند، و من در         خطاب نكرده  »ديوانه«عمل  اى ما را در انجام اين        اى دارد، و همين كه عده      مفهوم ويژه 

 كه از ابتداى ازدواج در چهار سال قبل تا حال شب و روزش را بدون وقفـه              »رحيمى«اين راستا از همسرم حميراء      
كنم، و اميدوارم خداوند به ايـشان نيـز اجـر و     در خدمت و انجام اين رسالت اسالمى سپرى نموده اظهار امتنان مى       

 . اداش جزيل عطا فرمايدپ

بعد از انتشار جلد اول كتاب و مسدود شدن دفتر، كه ديگر موفّق نشديم جلدهاى بعدى را طبـق وعـده بـه چـاپ          
برسانيم، بنابر خواهش ما از برادران دانشمند و علم دوست كه نظرها و انتقادات خويش را براى مـا دربـاره كتـاب             

اى از دوسـتان نظـرات و پيـشنهادات          دهاى بعدى از آن استفاده كنيم، عده      بفرستند، تا در چاپ بعدى و ترجمه جل       
اى خودمان در خالل چهار سـال كـار بـر     هاى تجربه خوبى را براى ما ارسال داشتند، كه در روشنايى آن و اندوخته       

 الزم به عمل    هاى كتاب، تغييراتى در جلد اول، در نوشته، اصالح و يكنواخت سازى همه كتاب با افزودن و كاستى                
 .هاى قبلى مثمر ثمر باشد آورديم، كه اميد است در رفع نقيصه

هـاى   هاى سالم علمـى را در بخـش       و همچنان از برداران پژوهشگر و علم دوست خواهانم، كه روند نقد و بررسى             
ى  و   هـاى فرهنگـ    مختلف متوقف نسازند، و با نقد و بررسى علمى سازنده و سالم خويش در بارور شدن سـرمايه                 

هـاى بعـدى در روشـنايى و پرتـو همـين       علمى نقش به سزاى خويش را ايفا نمايند، باشد تا نسل كنـونى و نـسل              
هـاى علمـى و      رهنمودهاى سازنده شما گامهاى متينى در راه انكشاف و ترقى علم و فرهنـگ و شـكوفايى ذخيـره                  

ش، كـه جلـد اول را بـراى ابـراز           . ه 1374ل  كـنم، كـه از سـا       بنده متأسفم و سوگمندانه اعالم مى     . فرهنگى بردارند 
هاى انگشت شمارى در زمينه مطلوب براى  نظرهاى شما چاپ نموديم، و در دسترس قرار داديم، تا كنون فقط نامه            

 .بود ما ارسال شده است، كه نبايد چنين مى
 : كتاب معطوف دارمخواهم توجه خوانندگان عزيز را به نكات ذيل در كار ترجمه اين قبل از اختتام سخن مى

ها نهايت احتياط به كار گرفته شده، تـا ترجمـه             به خاطر اين كه كتاب متشكّل از نصوص است، در ترجمه آن            - 1
 .كلمات و در صورت عدم امكان مفهوم آن به صورت دقيق نقل گردد

اب، از نقـل احاديـث       به خاطر جلوگيرى از طوالنى شدن، و ممل واقع شدن كتاب و ترجمه، جز در مقدمه كت                 - 2
 . درج گرديده است)«»(ها  اجتناب شده، و طبق نقل از اصل كتاب ترجمه احاديث در ميان گيومه

 �هاى پيامبر    ها نقل و نوشته شده، و همچنين متن نامه          در جاهاى الزم، نص بعضى دعاها توأم با ترجمه آن          - 3
 .اند ودن آنها نقل شده، و بعد از آن ترجمه شدههاى اصحاب به خاطر پرمحتوا بودن و مفيد ب و اكثر نامه

 در بعضى جاهاى الزم و ضرورى، با استفاده از پاورقى كه در اصل كتاب موجود است و نيـز از ديگـر كتـب،                         - 4
 .هاى الزم به خاطر فهم موضوع، در پاورقى ارائه گرديده است معلومات كوتاه و شرح
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مراعات اصول و موازين ترجمه، كلماتى كه براى توضيح و يا فهم             به خاطر حفظ نص كتاب از خلط شدن، و           - 5
و تسهيل در خواندن متن كتاب از طرف مترجم اضافه گرديده، و همچنين بعضى اسم هايى كـه در پـاورقى بـراى                       

 . گنجانده شده است]  [توضيح مطلب نقل گرديده، در داخل اين عالمت 
 زير نظر شيخ الحديث موالنا محمد حسن جـان، علمـاى همكـار               ترجمه فارسى اين كتاب چنان كه ذكر شده        - 6

، محتـرم مولـوى صـاحب محمـد طـاهر      »صـامت «ايشان، شيخ الحديث مولوى صاحب محمدنعيم، برادر عبداللَّـه          
 .هاى مكرّر مترجم، انجام شده است  و هيئت تدقيق مركز ترجمه تراث اسالمى و مراجعه»عطايى«
اش به فارسى معتمد است، اساس قـرار داده          م، تفسير كابلى كه ترجمه تحت اللّفظى       در ترجمه آيات قرآن كري     - 7

 .شده، و از تفاسير و تراجم ديگر نيز استفاده گرديده، تا ترجمه سليس و روان بيايد
 به خاطر اين كه در كتاب بعضى اصطالحات حديث به كار رفته، جهت سهولت فهم آن براى عامه خوانندگان                    - 8

 . جلد كتاب، مصطلح الحديثى به فارسى تدوين شده استدر آخرين
م چـاپ گرديـده، و      1986مصادف با   .  ه 1406 ترجمه فارسى كتاب، از روى اصلى كه توسط دارالقلم در سال             - 9

هـاى آن نظـر بـه     مراجعه و تحقيق نايف عباس و محمد على دوله را نيز با خـود دارد، بـه خـاطر بعـضى ويژگـى              
ن گذاردن عناوين در متن كتاب كه در اصل هندى آن وجود نـدارد و بعـضى اصـالحات الزم             هاى ديگر، چو   چاپ

 .ديگر، انتخاب گرديده  است
 بعضى شعرهاى موجود در كتاب، كه ارتباط و پيوند نزديك با عبـارت كتـاب داشـتند، ترجمـه گرديدنـد، و                  - 10

 .اند برخى ديگر آنها نقل شده و ترجمه نشده
ها و كتب مختلف يـارى جـسته، كـه در      معانى كلمات و جمالت از اساتيد گرانقدر و قاموس     مترجم در فهم   - 11

 .ها ياد خواهيم كرد آخرين جزء كتاب از آن
در پايان سخن يك بار ديگر از همه برادران و دوستانى كه ما را در انجام ايـن عمـل يـارى نمودنـد اظهـار امتنـان            

داش خواهانم و اميدوام خداوند همه ما را در جنات فردوس بـا هـم يكجـا             شان اجر و پا    كنم و از خداوند براى     مى
انـد، از    سازد، و از خوانندگان محترم خواهشمنديم، مترجم كتاب و برادرانى را كه در اين عمل مقدس سهيم شـده                  

 .دعاى خير خويش محروم نسازند
 داده، و لغزشهايم را به فضل و كرم خود عفو  اين عمل ناچيز را مورد قبول قرار   )جل جالله (به اميد آن كه خداوند      

 .مند شوند نموده، و هموطنان عزيز، و دانش پژوهان گرانقدر از آن بهره
  

 . ربنَا علَيك تَوكَّلنَا و الَيك اَنَبنَا و الَيك الْمصير

 "رحيمى"مجيب الرحمن 

 پاكستان

 ش. ه1376 ميزان 15
 ق. ه1418 جمادى الثانى 4
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  به قلم علّامه سيد ابوالحسن على الحسنى الندوى تقريظ

  
 والسالم  على سيدنا و موالنا محمد و على آله و صـحبِه اَجمعـين، و مـنْ تَـبِعهم                     ه اَلْحمدللَّه رب العالمينَ، والصال   

 .بِاحسانٍ الى يومِ الدين
ترين مصادر قوت ايمانى و عاطفه دينـى اسـت،     و تاريخ آنها از قوى� اصحاب كرام    و �سيرت نبوى   : اما بعد 

هـاى بـا آن روشـن     نماينـد، و قلـب   هاى دينى شـعله ايمـان را از آن اقتبـاس مـى     كه تاكنون امت اسالمى و دعوت  
 اگـر خـاموش   رسيد، و شوند، كه خاموشى آن در معرض وزيدن تندبادهاى ماديت بسيار سريع وزود به نظر مى               مى

گردد، در آن صورت اين امت قوت، مزيت و تأثير خود را از دست داده و به صورت نعش بيجانى در خواهد آمـد              
 .كند هاى خود حمل مى كه زندگى، آن را بر شانه

هـاى شـان آن را تـصديق     اين تاريخ مردانى است، كه دعوت اسالم براى شان آمد، و به آن ايمان آوردنـد، و قلـب      
شدند، جز اين نبود كـه        فراخوانده مى  � و پيامبرش    )جل جالله (شان در هنگامى كه به طرف خدا          و پاسخ  نمود،
 )193: آل عمران(. )رِبنَا انَنَا سمعنا منَادياً ينَادى للْايمانِ  اَن آمنُوا بِرَبكُم فĤَمنَّا(: گفتند مى

خوانـد كـه بـه پروردگارتـان ايمـان       را شنيديم كه به سوى ايمان فرا مـى      اى   اى پروردگار ما، ما ندا كننده     «:  ترجمه
 ».بياوريد، و ايمان آورديم

ها، اموال و اقرباى شان درين مسير براى شان نـاچيز             گذاشتند، و جان   �هاى خود را در دست پيامبر        ها دست  آن
 خوب دانستند، و يقـين آن       )جل جالله (ها را در راه دعوت به سوى خداوند          ها و رنج   و اندك جلوه نمود، و تلخى     

هاى ايمان به غيب، مانند      هاى شان مستولى گرديده و از آنها شگفتى        ها و عقل   هاى شان راه يافت و بر نفس       در قلب 
دوستى خدا و رسول، مهربانى بر مؤمنان و شدت بر كافران، ترجيح دادن آخـرت بـر دنيـا، برتـرى دادن آجـل بـر                  

يت بر ضاللت، حرص براى دعوت مردم، نجات و رهايى خلق خدا از عبادت بندگان به عاجل، غيب به شهود، هدا
سوى عبادت خداوند واحد، از جور اديان به عدل اسالم، از تنگى دنيـا بـه پهنـايى و وسـعت آن، حقيـر شـمردن                          

نـدى و علـو   ، آرزومنـدى جنّـت، بل  )جـل جاللـه  (هاى دنيا و متاع اندك و فناپذير آن، شوق به لقاى خداوند    زينت
ها براى تحقّـق ايـن هـدف در          همت، بعد نظر در نشر عطيه اسالم و خيرات آن در جهان، پخش شدن و انتشار آن                

آنهـا دريـن راه     . هـاى آن، صـادر گرديـد       ها و بلنـدى    هاى آن و در پستى     ها و سختى   شرق و غرب زمين، در آسانى     
هاى خود را تـرك نمـوده، و دريـن راه     گفتند، و وطنهاى خود را ترك   هاى خود را فراموش نموده، و راحت       لذّت

جـل  (ها به طرف خداوند  چيزهاى خوب و اموال زبده خود را مصرف كردند، تا اين كه دين استوار گرديد، و قلب     
 روى آورد، و نسيم ايمان، با قوت توأم با پاكى و مباركى وزيد، و دولت توحيد، ايمان، عبادت و تقـوى بـر                )جالله

، و بازار جنت بر پا شده رواج و رونق يافت و هدايت در جهان منتشر گرديد، و مردم گروه گروه، به دين              پا گرديد 
هـاى تـاريخ، وقـايع و حـوادث آنهـا را در برگرفتـه، و خبرهـاى شـان را           داخل شدند، كه كتاب   )جل جالله (خدا  
ديد در زندگى مسلمانان بوده است، هاى اسالم حفظ نموده است، و اين خود هميشه ماده تجديد و تحرك ج ديوان

ها شديد و افزون بوده و از اين سـرمايه معنـوى       و به اين لحاظ عنايت دعوتگران اسالم و مصلحين به اين حكايت           
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هاى آنان به انگيزه و اصل ايمـان و حماسـه دينـى اسـتفاده                هاى مسلمين و شعله ور ساختن قلب       در بيدارى همت  
 .اند نموده و اعانت جسته

لى بر مسلمانان زمانى فرارسيد، كه در آن از اين تاريخ روى گردانيده، و آن را فرامـوش نمودنـد، و نويـسندگان،                       و
مؤلّفان، و اعظان و دعوتگران آنها، با روى گردانيدن از آن به خبرها و تاريخ زاهـدان، مـشايخ و اوليـاى متـأخّرين                        

ها پر شد، و مردم بـه آن سـخت تـشويق و     هاى آن ا و كرامته ها از حكايت ها توأم با انجمن روى آوردند، و كتاب  
هاى وعظ، حلقات درسى و صفحات كتب را به خود مشغول           برانگيخته شدند، و اين پديده، به اين صورت مجلس        

 .گردانيد
 به اهميت و فضيلت اخبار و احـوال صـحابه   -دانيم   تا جايى كه ما مى-و از جمله نخستين كسانى كه درين عصر        

 تـأثير آن در  - پوشـيده در اوراق  - در دعوت اسالمى و تربيت دينى، و به ارزش اين ثروت اصالحى و تربيتى                �
ها پى برد، و خود از اولين كسانى بود كه با عطف توجه و رعايت انصاف بـه آن روى آورد، مـصلح بـزرگ و       قلب

 اين بخش به مطالعه، تدريس، حكايت و تـذكر           بود، كه در   )رحمه اللَّه (داعى مشهور شيخ محمد الياس كاندهلوى       
من در وى محبت و دلباختگى بزرگى در ارتباط با سيرت نبوى و اخبار اصحاب ديدم، كـه         . آن به ديگران پرداخت   

 و اخبـار اصـحاب هـر شـب بـرايش            �نمود، و از سيرت پيامبر       موصوف آن را با ياران و شاگردانش تكرار مى        
. شنيد، و احيا و نشر و تكرار و تذكار آن را دوست داشـت              با رغبت و اشتياق فراوان مى     شد، و او آن را       خوانده مى 
 )أوجز المسالك الى مؤطـأ االمـام مالـك      (اش محدث بزرگ شيخ محمد زكريا كاندهلوى، صاحب كتاب           برادر زاده 

 گذاشت، شيخ بـا ايـن        نام »هحكايات الصحاب « نوشت، و آن را      � درباره اخبار صحابه     »اردو«كتاب متوسطى را به     
ها را درين جهت به مطالعه و تـدريس ايـن    كار بسيار خوشحال و مسرور گرديد، و مشغولين به دعوت و مسافرت     

تـرين    از جمله مهـم -باشد  اى برخوردار مى  چنان كه اكنون نيز از اهميت ويژه   -كتاب موظّف گردانيد، و آن كتاب       
هايى بـود كـه در ميـان مجـامع دينـى از رواج و                ان بود، و از جمله كتاب     هاى مقرّر براى دعوتگران و داوطلب      كتاب

 .مقبوليت وسيعى برخوردار گرديد
شيخ محمد يوسف، جانشين پدر بزرگوارش شيخ محمد الياس گرديد، و از پدرش حمل مشكالت دعوت و امانت 

محمـد  .  بـه ميـراث بـرد      �حاب  آن را، و همچنين ذوق، عالقه، توجه و دلباختگى وى را به سيرت و احوال اصـ                
 را در زندگى پـدرش بـراى وى         �هاى سيرت و احوال اصحاب       يوسف همان كسى بود كه اين حكايات و درس        

هاى سيرت، تـاريخ و     به مطالعه كتاب   - در ضمن مشغوليت شديد به دعوت        -خواند، و پس از در گذشت وى         مى
، فهم �تر در اخبار اصحاب     از وى وسيع بين    -شناسيم    در ميان كسانى كه مى     - پرداخت، و ما     �طبقات صحابه   

هاى احوال شان، حضور ذهن در حفظ آنها، و بهتر استشهاد آورنده، و بسيار بهتر اقتباس كننده از زندگى و                     باريكى
شناسـيم، و    ها و بياناتش، ديگر كسى را سـراغ نداشـته و نمـى             سيرت آنها، و زياد بيان كنندء آنها در خالل صحبت         

هـا همـين     ايد مصدر قدرت كالمى و تأثير موالنا توأم با راز سـحرانگيز بـودن بيـانش و قـرار گـرفتن آن در دل                       ش
هـا و   هاى بزرگى را به ايثار و قربانى، ناچيز شمردن خستگى هاى واقعى باشد، كه گروه   هاى تاريخى و قصه    حكايت



  حيات صحابه

١٥   جلد اول

 دعـوت در زمـان وى بـه كـشورهاى عربـى،      . واداشـت )جل جاللـه (ها در راه خداوند     مشكالت، و تحمل مشقّت   
هاى اقيانوس هند رسيده بود، و در چنان شرايطى نياز به كتاب بزرگى بود تا كـسانى                  آمريكا، اروپا، جاپان و جزيره    

ها  شوند، آن را مطالعه نموده و بخوانند، و عقل كه به امور دعوت مشغول اند، ودر سفرها به خاطر دعوت بيرون مى
اى بـراى آنهـا در    تـا انگيـزه  . ور سـازند   را از آن تغذيه نموده، و عواطف دينى خود را با آن شـعله هاى شان  و قلب 

الگوپذيرى، بذل جان و هر چيز قيمتى شان در راه دعوت، سير و گردش در جهـان، هجـرت و نـصرت و فـضايل        
ن، چنان كه جويهـا در مقابـل        هاى شان در مقابل آ     اعمال و مكارم اخالق باشد، و چون اين خبرها را بخوانند نفس           

اينجاسـت كـه    . نمايند، كوچك و ناچيز شود     هاى بلند، كوچك و ناچيز مى      بحرها و مردان بلند قامت در مقابل كوه       
كنند، و اعمال خود را كوچك و زندگى خود را حقير  ها، به يقين خود اتهام وارد مى آنها پس از مطالعه اين حكايت   

 .افتد شان به حركت مى هاى شان بلند شده و عزم اده و همتشمارند و به اين صورت ار مى
و خداوند تبارك و تعالى خواست تا شيخ محمد يوسف، فضيلت تأليف اين موضوع بزرگ توأم با فضيلت دعوت                   

هـا   را نصيب شود، در ضمن اين كه زندگى سراسر در حال نقل و انتقال و توأم با سفرها، مهمانـان، وفـود و درس                       
 دور از زندگى تأليف و نوشتن است، ولى وى با توفيق و كمك الهى، و بـا بلنـدى همـت و قـوت اراده       چيز بسيار 

 كه واقعاً همراه نمودن شان      -عزم راسخش توانست تا به كار تأليف اشتغال ورزد، و دعوت و نويسندگى هر دو را                 
رح، شرح معانى اآلثار امام طحاوى اقـدام   در كنار هم انجام دهد، و با مدد الهى توانست كه به ش          -كار دشواريست   

 را در جلدهاى بزرگى تاليف نمود، و توانست به مدد وقوت الهى كتـاب  »امانى االخبار«كند، و همين بود كه كتاب    
هـاى سـيرت، تـاريخ، و طبقـات       را در سه جلد ضخيم تاليف، و در آن چيزهـايى را كـه در كتـاب      »هالصحاب هحيا«

 شـروع، و در قـدم دوم        � وى در ابتدا در اين كتاب از خبرهاى پيـامبر بزرگـوار اسـالم                .پراكنده بود، جمع كند   
نمايد، و مؤلّف در اين كتاب به جوانبى كه بـه دعـوت و تربيـت                  را ذكر مى   �هاى صحابه كرام     ها و قصه   حكايت

اى براى   تا اين كتاب تذكرهكند، ارتباط دارد، و براى دعوتگران و مرّبيان به شكل ويژه داراى اهميت است توجه مى 
 .اى براى عاملين، و مدرسه ايمان و يقين براى عامه مسلمين باشد دعوتگران، توشه

ها و آنچه را كه وجود آن در يك كتاب واحد كم نظير اسـت                ، سيرت، قصص، حكايت   �اين كتاب اخبار صحابه     
تب حديث، مسانيد، تاريخ و طبقات اقتباس شده هاى زيادى مانند ك جمع نموده، و به خاطر اين كه اين اثر از كتاب     

 را با ويژگيها و اخالق شان مجـسم كنـد، و            �است، بناء در صورتى آمده كه آن عصر را تصوير، و زنگى صحابه              
ها، و قصص براى كتاب آن چنان تأثيرى بخشيده، كـه آن تـأثير و ويژگـى در                   اين همه دقّت، تتبع و زيادت روايت      

شود، به همين لحاظ خواننده      ه مبنى بر اجمال، اختصار و هدف اساسى قصه هستند، سراغ نمى           هاى ديگرى ك   كتاب
 .كند اين كتاب در محيط ايمان و دعوت، قهرمانى و فضيلت، اخالق و زهد زندگى مى

ؤلّـف  اى از قلب مولّف است، و طبعاً تأثير آن به همان اندازه كه م           و چون ثابت گردد كه كتاب تصوير روانى و پاره         
نويسد، و به همان اندازه كـه خـود در مـاده و معنـاى آن زنـدگى       آن را از عقيده و قناعت و تأثر و تأثير پذيرى مى    

كنم كه كتاب، مؤثّر و كامياب است، چون مؤلّـف            من تأكيد مى   - با ثبوت اين اصل      -باشد   كند، مؤثّر و قوى مى     مى



  حيات صحابه
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 بـا خـون و گوشـت وى خلـط     �ود نوشته، و محبت صحابه اين كتاب را از عقيده و حماسه، و لذت و عاطفه خ 
شده، و بر مشاعر و تفكّرش مستولى بود، و او خود در اخبار و احاديث آنها مدت طوالنى را به سر بـرده اسـت، و       

 در مدت و    )جل جالله (گردد، خداوند    هاى آن سيراب مى    برد، و از سرچشمه    اكنون پيوسته در آن زندگى به سر مى       
 .يات وى زيادت عنايت فرموده، و در زندگيش بركت اندازدزمان ح

 - بـه خـاطر بزرگـى و اخـالق مـؤلّفش          -اگر چه اين كتاب به نوشتن ديباچه و يا تقريظ از طرف كسى مانند من                
هاى زمان در قوت   موهبت الهى، نيكى اى از نيكى-دانم  پندارم و مى  آن طور كه من مى-نيازى نداشت، چون وى    

 و قوت دعوت و بريدن از همه چيز و همنشين و همراه شدن با دعوت و فـانى شـدن در راه آن اسـت، كـه          ايمان،
كند كـه    شود، و او خود اكنون حركت و جنبش دينى را رهبرى مى            هاى مديدى پيدا نمى    امثال وى جز پس از مدت     

باشد، ولى بدين خاطر بود تا مرا با اين  مىها  ترين و پرنفوذترين آن در تأثير بر نفس ها، و وسيع ترين حركت از قوى
عمل عزّت بخشد، و من نيز خواستم كه در اين عمل بزرگ نصيب و سهمى داشته باشم، و ايـن كلمـه را بـه اميـد         

 خود اين كتاب را قبول و به بندگانش آن نفع و بهره را      )جل جالله ( نوشتم، خداوند    )جل جالله (تقرّب به خداوند    
 .برساند

  
 سن على الحسنى الندوىابوالح

 . ه1378 رجب 2سهار نپور 
  
  



  حيات صحابه
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 )رحمه اللَّه(اى از شرح حال زندگى نامه  مؤلّف علّامه محمد يوسف كاندهلوى  خالصه
ترديدى نيست كه انعكاس تصوير همه جوانب و ابعاد شخصيت و زندگى ابر مردان بزرگ و عـالى مقـامى چـون                      

     د يوسف كاندهلوى عالم، محدث و دعوتگر بزرگ و سـترگ جهـان اسـالم، در چنـين خالصـه هـايى                  علّامه محم
هاى زندگى عالمانه و مجاهدانه وى را        اى است، تا ويژگى    گنجد و ممكن نيست، و خود نيازمند كتاب جداگانه         نمى

هـا از زنـدگى مؤلّـف ولـو بـه       به صورت مفصل بيان نمايد، ولى با اين همه، طبق معمول چنان كه در ابتداى كتاب   
اى از شرح حال و زندگى نامـه مؤلّـف را            صورت اجمال بايد ذكرى صورت گيرد، تالش خواهيم نمود، تا خالصه          

 .تان تقديم نماييم براى
هاى جهنجهانه و كاندهله وجود دارند، كه        در غرب واليت شمالى هندوستان، در ولسوالى مظفرنك، دو قريه به نام           

       در رشـد و     -هـاى بـس درخـشان        ين و داراى اصالت علمى، و ويژگـى       از ساليان متمادى بدين سو يك فاميل متد 
جد بزرگ اين فاميل كه محمد اشرف نام دارد، و          . در آن سكونت دارد    -پرورش بزرگترين علما و دانشمندان دينى       
بـه سلـسله   . كـرد  رود، در زمان شاه جهان پادشاه هندوستان زندگى مـى  از علماى برجسته زمان خود به حساب مى      

توان از الهى بخش، كه به فضيلت و ذكاوت خود مشهور  هكارهاى درخشان اين فاميل، بعد از جد بزرگ وى مى    شا
اللَّه بود، و جانشينى شهيد سـيداحمد بريلـوى را    ترين شاگردان شيخ عبدالعزيز بن شيخ ولى باشد و يكى از زبده   مى

هاى  علمى خود در كنار تدريس و دعوت و بقيه تالش       او در جريان زندگى     . بعد از وى نيز به عهده داشت، نام برد        
 از »بانـت سـعاد  «هاى عربى و فارسى تأليف نمود، كه شـرح قـصيده مـشهور     علمى، بيش از چهل كتاب را به زبان    

تـوان از   ق وداع گفت، مى. ه1215گذشته از شيخ الهى بخش كه جهان فانى را در سال       . باشد جمله تأليفات وى مى   
هـاى   نورالحسن، مظفر حسن، محمد اسماعيل و سرانجام از شيخ محمد الياس به عنوان شخصيت             شيخ ابوالحسن،   
 . نام برد-اند  هاى همين فاميل نجيب  كه از دست پرورده-برازنده علمى 

 :تولّد مؤلّف
ق، . ه 1335 جمـادى االول     25باشد، روز چهارشنبه     شيخ محمد يوسف فرزند محمد الياس كه از همين خاندان مى          

 .م، در دهلى ديده به جهان گشود، و پدر بزرگوارش نام وى را محمد يوسف گذاشت1917 مارچ 20مصادف به 
 :نشأت و رشد مؤلّف

محمد يوسف، در فاميلى چشم به جهان گشود، كه در ضمن داشتن علماى بزرگ، زنان بس متـدين و متّقـى را در                  
 تقوى و علم بر آن چيـره بـود، در آغـوش مـادران مـؤمن و                دامن داشت، و او در همچون فضاى پاك و صافى كه          

صالح تحت عنايت و سرپرستى بزرگان دين رشد و نمو كرد، و مراحل تكامـل و بنـاى شخـصيت وى، بـا چيـدن                   
 .هاى مثمر تربيتى و اخالقى در همان محيط فضيلت و پاكى پى ريزى شد ميوه

 :درس و تحصيل
هـاى ابتـدايى، علـم حـديث را در            حفظ نمود، و پس از فرا گـرفتن درس         او هنوز ده سال داشت كه قرآن كريم را        

شيخ عبداللطيف مدير اسبق مدرسـه،  :  واقع سهارنپور، نزد شيوخ علماى بزرگ حديث چون       »مظاهر العلوم «مدرسه  
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شيخ منظور احمدخان، شيخ عبدالرحمن كامل كافورى و شيخ محمد زكريـا كانـدهلوى پـسر عمـويش بـه اتمـام                       
 .ق سند فراغت خود را از مدرسه مذكور به دست آورد. ه1354 و در سال رسانيد،

 :هاى علمى مؤلّف و سرگرمى
عالّمه محمد يوسف از ابتداى عمر خود به علم و فراگيرى آن عالقمندى زايدالوصفى داشت، و اكثر اوقـات خـود             

قـدس در همـان مرحلـه تحـصيل         نمود، قضيه تأليف و نوشتن به عنوان يـك امـر م            را صرف مطالعه و خواندن مى     
حديث براى وى مطرح گرديد، و او نيز با داشتن عالقه و شوق بسيار، به اين كار همت گماشت، و به تأليف شرح                  

 نام گذاشت، و تا آخر عمر ايـن كـار را دنبـال و               »أمانى االحبار « اقدام نمود، و آن را       »شرح معانى اآلثار للطحاوى   «
 .پيگيرى نمود

 :بيعت و خالفت
در هنگام تولّد محمد يوسف، ارتباط با شيوخ، و بيعت با آنها در ميان جامعه و علما رواج بـسيار داشـت، بنـابراين      

. كردنـد  اعضاى يك فاميل همه با مشايخ و مرشدين ارتباط پيدا كرده و با گرفتن علم از آنها همراه شان بيعـت مـى         
، كـه داعـى بـزرگ و        » التبليـغ  هجماعـ «اس مؤسس گـروه     درين راستا شيخ محمد يوسف با پدرش شيخ محمد الي         

بـه  . ق.  ه1362 رجـب  21 را در )محمـد يوسـف  (رفت بيعت نمود، و او، پسرش    مشهور زمان خود به حساب مى     
عنوان جانشين و خليفه خود انتخاب كرد، و امانت دعوت و تبليغ را به عهده وى سپرد، و خود به جـوار رحمـت                        

 .الهى پيوست
 :و تبليغكار دعوت 

بعد از درگذشت پدرش، ديگر او به دنياى جديدى قدم گذاشته بود، و بايد كارهاى دعوت را توأم با تنظيم و هـم                       
گرفت و ايـن كـار بـا افـزودن بـه       آهنگ ساختن دعوتگران و بقيه امور گروهى كه پدرش بانى آن بود، به عهده مى 

ولى او با . گذاشت كرد، و بار سنگينى را به دوشش مى مىهاى وى، مسؤوليت و تعهدش را نيز دو چندان       مشغوليت
داشتن عالقمندى وافر به دعوت و امور آن، با جبين گشاده ازين مسؤوليت جديد استقبال نمود، و آن قدر بـه ايـن            

هـا، تـشكيل و     كار سرگرم گرديد، كه ديگر دعوت براى او همه چيـز شـده بـود، و شـب و روز را بـا دادن بيانيـه                         
هـا بـراى     او سـاعت  . كـرد  ها جهت دعوت سپرى مى     هاى تبليغ و مسافرت    ها و گروه   ى مجالس، اعزام هيئت   برگزار

 .نمود مردم بدون اين كه احساس ناراحتى و خستگى نمايد صحبت مى
هـاى ايـن      علّامه محمد يوسف در ابتدا كارهاى خود را از هندوستان و پاكستان شروع نمود و در شـهرها و قريـه                    

هاى زيادى را ترتيب و تشكيل داد، و سـپس گـروه هـايى را جهـت تبليـغ بـه خـارج از                         الس و نشست  كشور مج 
او به حدى درين كارها مشغول   . رفت هاى وى به شمار مى      اعزام داشت، و دهلى در آن موقع مركز فعاليت         "دهلى"

 .بود كه شايد در يك شب و روز دو و يا سه ساعت استراحت داشت و بس
 :ت سفرهاى دعو



  حيات صحابه

١٩   جلد اول

هـاى   او به خاطر اداى فريضه دعوت و نشر و پخش آن براى عموم، سفرهاى زيادى نموده، و مجـالس و نشـست                      
وى در زندگى عملى دعوت خود به سوى خدا و پيامبرش، كه بيش         . شمارى را در اين مسير برگزار نموده است        بى

 شهرهاى بزرگ هندوستان برگزار و بـه        مجلس و اجتماع بزرگ را در      53گيرد،   از بيست سال عمر وى را در بر مى        
 بار به پاكستان و بنگالدش پس از جدايى آنها سفر نمود، و 16و بيش از . گيرى اقدام نموده است هاى همه مسافرت

بخش آن كـه در نـوع خـود          هاى مردم مشتاق به اسالم، و شنيدن پيام رهايى         در مجالسى بس بزرگ و مملو از توده       
سفرهاى علّامـه بـه دهـات و منـاطق دور           . هاى ارزشمندى ايراد نمود     هايى داشت، و بيانيه    مانند بودند، صحبت   بى

 .باشد افتاده اين سرزمين، و مجالس منعقده در آن از حساب بيرون مى
 :دعوت و تبليغ در حجاز و بقيه كشورهاى اسالمى

مكّه و مدينـه باشـد، و از طـرف اهـل     علّامه محمد يوسف عالقمند بود، تا شاهد رونق و انتشار تبليغ و دعوت در        
حرمين عنايت و توجهى را درين بخش ببيند، وى معتقد بود كه اگر دعوت ريشه خود را در اين ديار مقـدس كـه                        
حيثيت مركز اسالم را دارد محكم سازد، از طريق زائران خانه خدا به تدريج به هر گوشـه و اكنـاف جهـان انتقـال                         

هاى ابتدايى خود را از بندر كراچى و بمبئى كه محلّ اجتماع حجاج  وى سلسله فعاليتبه همين دليل   . خواهد يافت 
هاى تبليغ را جهت تنوير و رسانيدن پيـام تبليـغ بـه حجـاج و زائـران خانـه خـدا مؤظّـف          بود، آغاز نمود، و گروه 

 و اينان بتوانند در جريان اداى   گردانيد، تا باشد كه تأثير پذيرى اينها از دعوت، تأثيرى بر برادران عرب داشته باشد،              
هـاى بعـدى در امـر     مراسم حج در مكّه و مدينه اين پيام را بدان جا منتقل سازند، تا به اين صورت زمينـه فعاليـت    

او فقط به ايـن اكتفـا نكـرد، بلكـه خـودش در بنـدر                . توسعه و شروع كارهاى دعوت از آنجا آسان و فراهم گردد          
هـاى تبليـغ را در ميانـشان بـه تـدريس و تعلـيم مؤظّـف                  يدن نمود، و علما و گروه     هاى حجاج د   كراچى از كشتى  

 .گردانيد، و در حجاز نيز به زيارت شان شتافت، و حلقات درس و تعليم را در خود حرمين شريفين آغاز نمود
 آشـنايى پيـدا     هاى تبليغ به حجاز افزايش يافت، و گروه هايى از بقيه كشورهاى عربى بـا آن                 هنگامى كه سفرگروه  

وى نيـز در پاسـخ بـه    . كردند، از علّامه محمد يوسف خواستند تا گروه هايى را جهت تبليغ به ديـار آنهـا بفرسـتد            
هاى زيادى را به مركز كشورهاى مختلف عربى اعزام داشت، كه اولين دسته آنها را به مـصر،                   درخواست آنها گروه  

هاى  هاى اين كار در آنجا مستحكم گرديد، و گروه ندك زمانى پايهبا گذشت ا  . سپس به سودان و عراق ارسال نمود      
مختلف مردم به آن عالقمند گرديده و آشنايى پيدا نمودند، تا اين كه شمار زيادى از علما و عامه مردم آن ديار بـه                        

هـاى    او گـروه   گذشته از ايـن،   .  به زيارت علّامه محمد يوسف مشرّف گرديدند       - مركز تبليغ در دهلى      -الدين   نظام
هـاى مخلـص و      هاى مختلف آسيا، اروپا و بقيه كشورهاى عربى ارسال نموده بود، كه با صـحبت               تبليغ را به بخش   

اش، آن چنان روح فداكارى و ايثار را در آنان پديد آورده بود، كه همه تكاليف و مـصرف مـسافرت را بـه                         فياضانه
 .نيازى به ديگران و مساعدت آنها نداشتندشدند، و  كشورهاى دور دست جهان، خود متحمل مى

 :مؤلّف و به جاى آوردن فريضه حج



  حيات صحابه

٢٠   جلد اول

شيخ محمد يوسف در زندگى داعيانه خود توانست سه مرتبه به زيارت خانه خدا مشرّف گردد، و فريـضه حـج را                
به حج رفـت، و در  ق،  .  ه 1356در مرتبه اول با پدرش محمد الياس در سال          . اداكند، و دو بار ديگر عمره ادا نمايد       

وى دريـن بـار توانـست مجـالس     . ق، به حج مشرّف گرديد    . ه 1374مرتبه دوم با شيخ حسين احمد مدنى در سال          
اما حج سوم و اخيـر وى در سـال          . تبليغ را تشكيل دهد، و با شمارى از علما درباره كارهاى دعوت صحبت نمايد             

هاى زيـادى از مـردم         و او را در اين سفر مقدس گروه        ق، صورت گرفت، كه يك سال قبل از وفاتش بود،         . ه 1383
هـا و شـهرهاى آن    وى موفّق شد در اين بار مجالس زيادى را در حجاز تشكيل دهد، و در قريه             . كردند همراهى مى 

هـاى مختلـف     هاى زيادى را بـه بخـش       بگردد، و با مردم از نزديك ديدار نمايد، چنان كه در همان سفر خود گروه              
هـا بـه    درين مسافرت مـردم خيلـى  . رسيد  گروه مى  26هاى ارسال اش به اروپا به        ل نمود، و تعداد گروه    جهان ارسا 

كثرت به ديدار و استقبال از وى شتافتند، و او بدون انقطاع از صبح  تا بيگاه از علما و عموم مردم پذيرايى نموده و 
م شد، نيـز تعـداد زيـادى از مـردم وى را همراهـى               هايش كه دو مرتبه انجا     در جريان عمره  . كرد با آنها صحبت مى   

 .نمودند مى
 :وفات

 12ق، مصادف بـا  . ه1384 شوال 10علّامه محمد يوسف، پس از يك سال از برگشت حج، مسافرت طوالنى را در           
او در اين مسافرت از همه شهرهاى بزرگ پاكستان و بنگالدش ديدن بـه عمـل آورد، و        . م شروع نمود  1965فوريه  

هاى مستمر و بالوقفه باعث تـب و سـرفه    هاى مردم صحبت نمود، كه اين صحبت جتماعات بى نظيرى از توده در ا 
در پايان وى در يك مجلس در . برايش گرديد، ولى علّامه در ضمن تكليف و مريضى به اداى واجب خود ادامه داد

ـ          قبل از بازگشتش به هند بيانيه      "الهور" ه شـدت مـريض اش افـزوده شـد، و درد و             اى ايراد نمود، كه پس از آن ب
اش خواسـتند او را بـه مقـرّش          مردم با شتاب و عجله، بعد از دگرگونى وضـع سـالمتى           . تكليف بر وى فشار آورد    

. انتقال دهند، ولى قبل از رسيدن به آنجا بيهوش گرديد، و شب را توأم با درد و تكليف مريضى خود سـپرى نمـود     
 به بيمارستان انتقال داده شد، ولى قبل از رسيدن به آنجا، به رحمت الهى،               -جمعه بود    كه روز    -در روز بعد از آن      

 .و جوار حق پيوست، و طائر روحش به سوى جنان رحمان پرواز كرد انا للَّه و انا اليه راجعون
نْجـزَ وعـده، الالـه االاللَّـه     ال اله اال اللَّه، الحمدللَّه الذى اَ     (: نمود  وى قبل از درگذشت خود اين كلمات را زمزمه مى         

                 ه، ال شَىدحو زاباالح زَمه ه، ودبرَ عنَص ه، ودعزَ وى اَنْجالَّذ ولُ اللَّه،اللَّه اكبر،اللَّه اكبر، الحمدللَّهسر دمحم    و لَهقَب ء
 )ء بعده ء قَبله و ال شى ء بعده، ال شى ال شى
معبودى جز خـدا نيـست، و   .  جز خدا نيست، ستايش خدايى راست كه وعده خود را عملى نمود      معبودى«: ترجمه
ستايش خدايى راست كـه وعـده خـود را عملـى            . خدا بزرگ است، خدا بزرگ است     .  رسول خداست  �محمد  

 و نـه    نه چيزى قبـل از وى اسـت،       . اش را كامياب گردانيد، و احزاب را خود به تنهايى شكست داد            ساخت، و بنده  
و در لحظات جان دادن به جان آفرين كلمه         . »چيزى بعد از وى، نه چيزى قبل از وى است، و نه چيزى بعد از وى               

 .كرد طيبه و بقيه دعاهاى مأثور را تكرار مى



  حيات صحابه

٢١   جلد اول

اى  رسيدن به بيمارستان، پس از درگذشت وى در خالل راه بود، و پزشكان تالش زيادى به خرج دادند، اما نتيجـه                    
غم . هاى مردم، و در سراسر كشور پخش گرديد        بر درگذشت آن جناب عاليمقام به سرعت در ميان توده         خ. نداشت

همين بود كه در الهور دو مرتبه بر وى نماز جنازه خوانده شد، و              . و اندوه بر فضاى شهر و ديار كشور سايه افكند         
زار مسلمان به امامت شيخ محمد زكريـا  سپس جسد مباركش با هواپيما به دهلى منتقل گرديد، و در حدود هفتاد ه             

الدين  الدين، هنگام طلوع آفتاب بر وى نماز خواندند و در جانب غربى آرامگاه پدرش محمد الياس در نظام  در نظام 
 .دهلى دفن خاك گرديد

 :خلقت و اخالق وى
. بـوه زيـادى داشـت   ريشش سياه بـود، و مـوى ان     . اى درخشان و روشن    او مردى بود، داراى قامت متوسط و چهره       

بـست، و كـاله سـاده هنـدى را اسـتعمال       سرش را بـا دسـتمالى مـى   . جاذبه و درخششى در چشمانش هويدا  بود       
 .كرد  نيز بر  تن مى- لباس عربى -لباس عادى وى شلوار و پيراهن بلند بود، و احياناً سروال . نمود مى

كر طويل و عميقى فـرو رفتـه، و شـكوه و جاللـش بـا                كردى در ف   ديدى، گمان مى   هنگامى كه اولين بار وى را مى      
ولى به سرعت آن هيبت، جاى خـود        . داد هيبت خاصى كه داشت، انسان را سخت تكان داده و تحت تأثير قرار مى             

جز در  . تر است  پنداشت كه وى از ديگران برايش نزديك و محبوب         داد، و هر همنشينش مى     را به انس و محبت مى     
ذهن صفايى داشت، و قلب مصفّا و پاكش        . شنيد كرد، و جز مسايل دينى ديگر چيزى را نمى         امور دين صحبت نمى   

، اصحاب و �به ويژه درباره زمان پيامبر . مند بود وى از علم و معرفت وسيعى بهره. مملو از يقين و اخالص بود     
رق در روند كارهاى دعـوت      هميشه تبسم بر لب داشت ولى قلبش غ       . ها معلومات وافر و كافى داشت      تابعين خيلى 

آورد، كه ايـن حالـت بـه     اش بيرون مى پيچيد، و نفس طوالنى از سينه علّامه گاهى آستين خود را مى. و امور آن بود   
 .افزود قرارى وى مى اضطراب و بى

كسى كه شيخ را نديده باشد، درك حال و اخالق وى برايش مشكل است، و كسى كه او را از نزديـك ديـده و بـا                         
داند كه وى آيتى از آيات خداوندى در قرن حاضر بـود، و پـس از ديـدن                   صحبت نموده، اين را به درستى مى      وى  

 .شد  براى انسان آسان مى�وى درك اخالق و صفات پيامبر خدا 
 :ها و مميزات ويژگى

يـشگى بـا   ها و مميزات زيادى بخشيده بود، ترديدى نيست كـه سـروكار هم       براى وى ويژگى   )جل جالله (خداوند  
هاى مختلف زندگى آنها با بقيـه مـردان بـزرگ تـاريخ اسـالم، و        و مطالعه بخش� و اصحاب    �زندگى پيامبر   

. مطالعه و تدريس و تبليغ، برايش تأثيرى بس فوق العاده بخشيده بود، كه نظيـر وى در تـاريخ معاصـر كـم اسـت                        
در مجلس و جلب توجه آنها، و كشانيدن شان         هاى زنده از تاريخ اسالم براى حاضرين         قدرت نطق و ارائه صورت    

هاى شاخص و بـارز وى بـه شـمار           هاى دعوت، و قربانى دادن در راه خدا و دعوت از ويژگى            به تحمل مسؤوليت  
 .رفت مى



  حيات صحابه

٢٢   جلد اول

 تأليفات گرانمايه و پر بهاى اين شخصيت عاليقدر، خود بيانگر منزلت و علو همت و علم و دانـش وسـيع وى در                  
آن، حديث و بقيه علوم اسالمى است، كه خود برايش شخصيت و مقام بخشيده و او را در قطار مردان                    ارتباط به قر  

 .دهد عالم و هميشه زنده تاريخ جهان اسالم قرار مى
 :ها و افكار مؤلّف انديشه

 مجالس در ارتباط با احياى مجدد اسالم، اعاده خالفت اسالمى و كارهاى دعوت، وى بر اين عقيده بود، كه تشكيل  
هـاى   تواند به تنهايى خود چيزى را تغيير دهد، و تحولى را بـه وجـود آورده انگيـزه              و خواندن و مطالعه كتب، نمى     

به اين لحاظ وى معتقد بود، كه بايـد تحـول و دگرگـونى در بـاطن ايجـاد            . محرّك ايمانى را در انسان ايجاد نمايد      
و در اين   .  علما، يك انقالب دينى در همه ابعاد نظام به وجود آيد           گردد، و با تزكيه اخالق و اعمال و احترام علم و          

 كار شود، و بـا تـالش   )جل جالله(راه با تقديم قربانيها تالش صورت بگيرد، و در راه رسيدن و ارتباط به خداوند            
هـاى   گـروه ناپذير اين كار دنبال گردد، و براى مبادى و اصول احترام صورت بگيرد، و با تـشكيل                   پيگير و خستگى  

هاى مردم مستحكم شده، با هدايت آنها به سوى اسـالم و مبـادى آن، راه بـراى                   تبليغ دينى، روابط و تماس با توده      
بذل نفس و مال در راه خدا گشوده شود، و حلقات درس و تعليم با مجـالس شـورا، و دعاهـاى عمـومى تـشكيل                   

و راه را براى ديگران گشود، تا باشـد در ادامـه راه وى              او خود كسى بود كه اين مراحل را عمالً طى نموده،            . گردد
  .همت گمارند
 :مؤلّفات وى

هـاى دعـوت و     او به كتاب و تأليف چنان كه تذكّر داده شد، عالقمندى زيادى داشت، و على الرغم همه مشغوليت                 
نادرى در جهان علم در  را در جلدهاى ضخيمى تأليف نمود، كه به عنوان سرمايه »أمانى االحبار«مطالعه و تدريس، 

دسترس و استفاده علما قرار دارد، و در ذات خود بيانگر فهم و دانش وسيع و عميق وى به آثار، علم حديث و فقه          
 است، كه بدون ترديد و شك يك ذخيره نادر  »ه الصحاب هحيا«كتاب دومى وى همين كتاب حاضر       . باشد اسالمى مى 

 .باشد  مى� و اصحاب �و مجاهدانه و سلوك و اخالق پيامبر اى از زندگى داعيانه  و كمياب و آيينه
 :اهل و اوالد مؤلّف

باشد، او نيز مرد عالم و متدينى است، كه       وى پس از خود پسرى به جاى گذاشت، كه نامش شيخ محمد هارون مى             
شـت وى بـه جـوار    كند، اما مادر و همسرش بعد از پـنج مـاه از درگذ   با تأسى از پدرش نقش قدم او را تعقيب مى  

 .هاى واقعى از تقوى و زن مسلمان بودند رحمت الهى پيوستند، كه در زمان خود الگو و نمونه
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 � و پيامبر )جل جالله( آيات قرآنى در اطاعت از خداوند - 1

اطَ صر. اهدنَا الصراطَ المستقيم. اياك نَعبد و اياك نَستعين. مالك يومِ الدينِ. الرَّحمنِ الرَّحيم. الحمدللَّه رب العلمين  (
 .)الذينَ أنعمت عليهِم غَيرِالمغضوبِ علَيهم و الَالضّالِّين

 )الفاتحه( ... 
ها مر خدا راست، خدايى كه پروردگار عالميان است، بى انـدازه مهربـان و نهايـت بـا رحـم               همه ستايش «:  ترجمه

اه راسـت هـدايت كـن، راه    خواهيم، مـا را بـه ر   پرستيم و از تو يارى مى است، صاحب روز جزاست، تنها تو را مى     
 .اى، نه آنان كه برايشان غضب كرده شده و نه گمراهان كسانى كه برايشان انعام كرده

 : فرموده است)جل جالله( و خداوند 
 )51: آل عمران(. )اللَّه ربى و ربكُم فَاعبدوه هذا صراطٌ مستَقيم انّ( 

. »بنابراين او را بپرستيد، اين است راه راست       . روردگار من و پروردگار شما است      پ )جل جالله (همانا اللَّه   «:  ترجمه
 : فرموده است)جل جالله(و خداوند 

التى و نُسكى   قُل انَّ ص  . الْمشْرِكين  ابرَاهيم حنيفاً، و ما كَانَ منَ      هقُلْ انَّنى هدانى ربى الى صراط مستَقيم ديناً ِقيماً ملَّ         ( 
 )161 – 163: االنعام(. )الَ شَرِيك لَه و بِذَلك اُمرْت و اَنَاَ آَولُ الْمسلمين. و محياى و مماتى للَّه رب العالَمين

، آيـين  همانا پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرده، آيين پا برجا و ضـامن سـعادت ديـن و دنيـا     : بگو«:  ترجمه
نماز و تمـام عبـادات      : بگو. هاى خرافى محيط خود روى گردانيد و از مشركان نبود          همان كسى كه از آيين    . ابراهيم

من و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است، شـريكى بـراى او نيـست، و بـه همـين امـر                          
 .»ام، و من نخستين مسلمانم شده

 :بانى نموده مهر)جل جالله( و خداوند 
اللَّه الَيكُم جميعاً اَلَّذى لَه ملْك السموات والْاَرض، الَ الَه الَّا هو يحـىِ و يميـت، فَـĤمنُوا         قُلْ يا أيها الَّناس انّىِ رسولُ     ( 

 )158: االعراف(. )لماته واَتَّبعوه لَعلَّكُم تَهتَدونبِاللَّه و رسوله النَّبِى الْاُمى الَّذى يؤْمنُ بِاللَّه و كَ
ها و زمـين از      من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم، همان خدايى كه حكومت آسمان            ! اى مردم : بگو«:  ترجمه

 پيامبر درس اش، آن ميراند، پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده كند و مى آن اوست، معبودى جز او نيست، زنده مى
 .»اى كه ايمان به خدا و كلماتش دارد و از او پيروى كنيد تا هدايت بيابيد نخوانده

 : گويد  و خداوند تبارك و تعالى مى

 )                تَغْففَاس كاؤُوج مهوا أَنْفُسذْ ظَلَما مأَنَّه لَو و ،ذْنِ اللَّهبِا طاعيلَّا لولٍ اسن رلْنا مسا أَرم لَ      وـوالرَّس مرلَهـتَغْفاس و رُواللَّه
 )64: النساء(. )لَوجدوااللَّه تَواباً رحيماً

ايم كه از وى به حكم خدا فرمان برده شود، و اگر ايـشان   ايم، به خاطرى فرستاده و هر پيامبرى را فرستاده  «:  ترجمه
ايند و از خداوند مغفرت بخواهند، و پيـامبر بـراى شـان             دارند نزد تو بي    هاى خويشتن ستم روا مى     آنگاه كه بر نفس   

 .»يابند پذير و مهربان مى مغفرت بخواهد، بدون ترديد، خداوند را توبه
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 : و گفته است
 )20: االنفال(. )يا أَيهاالَّذينَ آمنُوا أَطيعوااللَّه و رسولَه و لَا تَولَّوا عنْه و أَنْتُم تَسمعون( 

شـنويد   ايد اطاعت خدا و پيـامبرش را كنيـد و از وى در حـالى كـه شـما مـى                     اى كسانى كه ايمان آورده    «:  ترجمه
 .»سرپيچى ننماييد

 :  و فرموده

 )132: آل عمران(. )و أَطيعوااللَّه و الرَّسولَ لَعلَّكُم تُرْحمون( 
 .».رحم شودو فرمان بريد خدا را و پيغمبر را تا بر شما «:  ترجمه
 : فرمايد  و مى

 )46: االنفال(. )اللَّه مع الصابِرِين و أَطيعوااللَّه و رسولَه و لَاَ تَنَاَزعوا فَتَفْشَلُوا و تَذْهب رِيحكُم واصبِرُوا، انّ( 
و شـوكت و    (و قـدرت     نكنيد تـا سـست نـشويد         )كشمكش(و اطاعت خدا و پيامبرش را نماييد و نزاع          «:  ترجمه
 .» با استقامت كنندگان است)جل جالله( شما از ميان نرود و استقامت نماييد كه خداوند )هيبت
 : گويد  و مى

اللَّه والرَّسـولِ انْ   رُدوه الَىء فَ يا أَيهاَ الَّذينَ آمنُوا أَطيعوااللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و اُولى الْاَمرِ منْكُم، فَانْ تَنَازعتُم فى شَىٍ           ( 
 )59: النساء( )كُنْتُم تُؤمنُونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ، ذَلك خَيرٌ و أحسنُ تَأوِيالً

از خداوند اطاعت كنيد و از پيغمبر و صاحبان امر اطاعت نماييد، و اگـر در چيـزى اخـتالف                    ! اى مؤمنان «:  ترجمه
را به خدا و پيغمبر برگردانيد، اگر به خدا و روز رستاخير ايمان داريـد، چـون انجـام ايـن كـار بهتـر و                          نموديد آن   
 .»نيكوتر است

 : و خداوند تبارك و تعالى فرموده است
و . معنَا و أَطَعنا، و أولئك هم الْمفْلحـون       اللَّه و رسوله ليحكُم بينَهم أن يقُولُوا س        انَّماَ كَاَنَ قَولَ المؤمنينَ اذَا دعوا الَى      ( 

 )51- 52: النور(. )اللَّه و يتَّقْه فَأولئك هم الفَائزُون اللَّه و رسولَه و يخْش منْ يطعِ
 اين است مؤمنان هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كند، سخنشان تنها       «:  ترجمه
و هـر كـس خـدا و پيـامبرش را اطاعـت كنـد و از پروردگـار بترسـد و از         . شنيديم و اطاعت كرديم   : گويند كه مى 

 .»ها رستگارند مخالفت فرمانش بپرهيزد آن
 :  و فرموده

 )            لَ و عما حم هلَيا عنَّملَّوا فَانْ تَولَ، فَاووا الرَّسعيأط و وااللَّهيعلـى            قُل أَطـا عم وا، وتَدتَه وهعينْ تُطا لْتُم، وما حم كُملَي
وعداَللَّه الَّذينَ آمنوا منكُم و عملُوا الصالحات ليستَخْلفَنَّهم فى االرضِ كَما استَخْلَف الَّـذينَ              . الرَّسولِ الَّا البالغُ المبِينِ   

نَّ لَهم دينَهم الَّذى ارتَضى لَهم، ولَيبدلنَّهم من بعد خَوفهِم أمناً، يعبدونَنى لَايشرِكُون بِى شَيئاً، و منْ                 من قَبلهِم، ولَيمكَّنَ  
 )54 – 56: النور(. )ولَ لَعلَّكُم تُرْحمون و أَطيعوا الرَّسه و آتُوالَّزكَاَهو أَقيمو الصلَا. كَفَرَ بعد ذلك فَأولئك هم الْفَاسقُونَ
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اطاعت خدا و اطاعت پيامبرش را بكنيد، و اگر سرپيچى كنيد پيامبر مسؤول اعمال خويش اسـت و                  ! بگو«:  ترجمه
. اما اگر از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد، و بر پيامبر چيزى جز ابالغ آشكارا نيست             . شما مسؤول اعمال خود   

دهد كه آنها را قطعاً خليفـه روى   اند وعده مى اند و اعمال صالح انجام داده د به كسانى كه از شما ايمان آورده     خداون
ى روى زمين نمود و دين و آيينـى را كـه بـراى آنهـا پـسنديده       زمين خواهد كرد، همان گونه كه پيشينيان را خليفه  

كند، آن چنان كـه تنهـا مـرا           امنيت و آرامش مبدل مى     پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به            
و نمـاز را بـر پـا        . و كسانى كه بعد از آن كافر شوند، فاسق انـد          . سازند پرستند و چيزى را براى من شريك نمى        مى

 .» شويد)او( را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت )خدا(داريد و زكات را بدهيد و رسول 
 : و همچنين گفته است

 ) ا اَيعِ               يطنْ يم كُم، وبرْلَكُم ذُنُوغْفي الَكُم ومأَع لَكُم حلصداً ييدالً سلُوا قَوقُو نُوا اَتَّقُوااللَّه ونَ آمياالَّذه     فَقَد لَهوسو ر اللَّه
 )70- 71: االحزاب( )فَاَز فَوزاً عظيماً

توار بگوييد، تا كردارهاى شما را برايتان اصالح سازد، و گناهـان            اى مسلمانان از خدا بترسيد و سخن اس       «:  ترجمه
 .»تان را براى شما بيامرزد، و هر كس كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند به كاميابى بزرگى دست يافته است

 : و خداوند تبارك و تعالى فرموده است
اللَّه يحولُ بينَ الْمرْء و قَلْبِه و أَنَّه الَيـه           سولِ اذَا دعاكُم لما يحيِيكُم و اعلَموا أَنّ       يا اَيها الَّذينَ آمنُوا استجِيبوا للّه و للرَّ       ( 

 )24: االنفال(. )تُحشَرُون
ايد، دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كـه شـما را بـه سـوى چيـزى       اى كسانى كه ايمان آورده   «:  ترجمه

شود و اين كه همه شما نـزد   و بدانيد كه خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى    . خواند كه مايه حيات تان است      مى
 .» جمع خواهيد شد)در قيامت(او 

 :گويد  مى)جل جالله( و خداوند 
 )32: آل عمران(. )اللَّه لَايحب الْكافرِين قُلْ أَطيعوااللَّه و الرَّسولَ فَانْ تَولَّوا فَانْ( 

 .»دارد اگر روى گردانيدند، خداوند كافران را دوست نمى. خدا و پيامبر را اطاعت كنيد: بگو«:  ترجمه
 : و فرموده است

 )80: النساء(. )منْ يطعِ الرَّسولَ فَقَد أطَاَع اللَّه، و منْ تَولَّى فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظاً( 
كسى كه از پيغمبر اطاعت كند، اطاعت خدا را كرده، و هر كسى اعراض كند، ما تـو را بـر آنـان نگهبـان                         «:  ترجمه
 .»ايم نفرستاده

 : و فرموده است
الـشُّهداء والـصالحين، و حـسنَ       اللَّه علَيهِم منَ النَّبِيينَ والصديقين و      اللَّه و الرَّسولَ فَأُولئك مع الَّذينَ اَنْعم       و منْ يطعِ  ( 

 )69- 70: النساء(. )ذلك الْفَضلُ منَ اللَّه، و كَفى بِاللَّه عليماً. أولئك رفيقاً
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و آنـان  (هر كسى كه از خدا و پيامبر اطاعت نمايد، آنان با كسانى اند كه خداونـد بـر آنـان انعـام كـرده،             «:  ترجمه
پيامبران، صديقان، شهيدان و نيكوكاران، و رفاقت آنان بهتر و نيكوست، اين فضلى است از جانـب                 :  از )عبارت اند 

 .»خدا، و خدا به عنوان عالم كافى است
 :فرمايد  و خداوند مى

اللَّـه و   و منْ يعصِ. ا، و ذلك الْفَوز الْعظيماللَّه و رسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِى منْ تَحتهاالْاَنَهارِ خَالدينَ فيه   و منْ يطعِ  ( 
 )13- 14: النساء(. )رسولَه و يتَعد حدوده يدخلْه نَاراً خَالداً فيها و لَه عذَاب مهِين

ها در جريان انـد،      و هر كسى حكم خدا و پيامبرش را اطاعت كند، وى را در باغهايى كه از زير آن جوى                  «:  ترجمه
و كـسى كـه خـدا و پيـامبرش را           . باشند، و اين است كاميابى بـزرگ       گرداند، و آنان در آنجا جاويدان مى       داخل مى 

باشـد، و بـرايش عـذات     اندازد، و او در آنجا جاويدان مـى  نافرمانى كند و از حدود او تجاوز كند او را در آتش مى        
 .»ذلّت آور است

 : و خداوند فرموده است
 )             نْ كُنْـتُما لَهـوسر و وااللَّـهعياَط و ،كُمـنيوا ذَاَت بحـلأَصو لِ، فَاَتَّقُواللَّـهوالرَّس و لَّهنِ الْاَنْفَال، قُلِ الْاَنْفَالُ لع ئَلُونَكسي

. بهم و اذَا تُليت علَيهِم آياتُه زادتْهم ايماناً و على ربهِم يتَوكَّلُـونَ            انَّما المؤْمنُونَ الَّذينَ اذا ذُكرَاللَّه و جِلَت قُلُو       . مؤْمنين
و رِزقٌ   هأولئك هم الْمؤْمنُونَ حقاً، لَهـم درجـات عنْـد ربهِـم و مغْفـرَ              .  و مما رزقْنَا هم ينْفقُون     هاَلَّذينَ يقيمونَ الصال  

 )1 – 4: االنفال( )كَرِيم
غنايم مخصوص خدا و پيامبر است، بنـابراين از خـدا بترسـيد و ميـان     : پرسند، بگو از تو درباره غنايم مى  «:  ترجمه

مؤمنان تنها كـسانى  . برادرانى كه با هم ستيزه دارند، آشتى دهيد و از خدا و پيامبرش اطاعات كنيد، اگر ايمان داريد               
گردد، و هنگامى كه آيات او بر آنان خوانـده           هاى شان ترسان و هراسان مى      هرگاه نام خدا برده شود، دل     هستند كه   

دارند و از آنچه به آنها  آنها كه نماز را برپا مى. گردد، و تنها بر پروردگارشان توكّل دارند      شود، ايمان شان افزوده مى    
هستند، براى شان درجه هايى نزد پروردگار شان هـست و بـراى             اينان مؤمنان حقيقى    . كنند ايم انفاق مى   روزى داده 

 .»آنها آمرزش و روزى نيكو و با عزّت است
 : و گفته است

، و يؤْتُـونَ    هوالْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنَات بعضُهم أَولياء بعضٍ، يأمرُونَ بِالْمعروف، و ينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ، و يقيمونَ الـصالَ               ( 
 )71: التوبه(. )اللَّه عزِيزٌ حكيم اللَّه و رسوله، اُولئك سيرْحمهم اللَّه، انّ ، و يطيعونَهالزَّكا

كنند، نماز را برپـا    يكديگراند، امر به معروف و نهى از منكر مى     )و يار و ياور   (و مردان و زنان مؤمن ولى       «:  ترجمه
نمايند، خداونـد بـه زودى آنهـا را مـورد رحمـت              پردازند و خدا و رسولش را اطاعات مى        ارند و زكات را مى    د مى

 .»دهد، خداوند توانا و حكيم است خويش قرار مى
 : و خداوند تبارك و تعالى مهربانى نموده

 )31: آل عمران(. ) يغْفرْلَكُم ذُنُوبكُم، واللَّه غَفُور رحيماللَّه و اللَّه فَاَّتبعوِنى يحبِبكُم قُلْ انْ كُنْتُم تُحبونَ( 



  حيات صحابه

٢٨   جلد اول

داريد، از من پيروى كنيد، تـا خـدا شـما را دوسـت بـدارد و گناهـان تـان را             اگر خدا را دوست مى    : بگو«:  ترجمه
 .»بيامرزد، و خدا آمرزنده و مهربان است

 : و خداوند تبارك و تعالى مهربانى نموده است
 )21: االحزاب(.) لمنْ كاَنَ يرْجوااللَّه و الْيوم اآلخرَ و ذَكَراللّه كَثَيراًه حسنَهاللَّه أُسو لَقَد كاَنَ لَكُم فى رسولِ( 

براى شما در زندگى، رسول خدا و تعليم وى سرمشق نيكويى است، البته براى آنكه اميد به رحمت خدا                   «:  ترجمه
 .»كند تاخيز دارد، و خدا را بسيار ياد مىو روز رس

 : و خداوند تبارك و تعالى گفته است
 )7: الحشر(. )و مĤ اَتاكُم الرَّسولَ فَخُذُوه و مانَهاكُم عنْه فَانْتَهوا( 

رى نماييد و باز آنچه را پيامبر خدا براى شما آورده بگيريد و اجرا كنيد، و آنچه را از آن نهى كرده خوددا              «:  ترجمه
 .»ايستيد

 � وخلفاى وى � احاديث در اطاعات و پيروى از پيامبر - 2 

  
      رَهرَيه نْ أَبِىع خَارِىلُ :  قاَلَ � أَخْرِجِ الْبوسقاَلَ ر   ى             (: �اللَّهـصع ى فَقَـدانـصنْ عم و ،اللَّه أَطَاع ى فَقَدننْ أَطَاعم

نْ أَطَاَ. اللَّهم ىوانصع رِى فَقَديأَم ىنْ عصم و ،ىنأَطَاع رِى فَقَديأَم ع(. 
هر كسى از من اطاعت كنـد، خداونـد را          «:  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � بخارى از ابوهريره    

يـرى كـه مـن مقـرّر        و هر كس از ام    . اطاعت كرده، و هر كس از من نافرمانى كند، خداوند را نافرمانى نموده است             
 1.»ام اطاعت نمايد، او ازمن اطاعت نموده، و هر كس از امير من نافرمانى كند، او از من نافرمانى كرده است نموده

ـ     الّا منْ أبى، منْ أَ     هكُلُّ أُمتى يدخُلُونَ الْجنَّ   (:  مرْفُوعاً � ه و أَخْرَج الْبخَارِى أَيضاً عنْ أَبِى هرَيرَ        و  هطَاَعنى دخَـلَ الجنَّ
 )233/2( )الجامع(كذا فى . )من عصانى فَقَد أبى

شوند، مگر آن كـس      همه امتم وارد جنّت مى    «:  روايت نموده است   � بخارى همچنان به شكل مرفوع از ابوهريره        
 2.»د ابـا ورزيـده اسـت   شود، و هر كس از من نافرمانى كن كه ابا ورزد، هر كس از من اطاعت نمايد داخل جنّت مى         

 . آمده است)233/2( )الجامع(اين چنين در 
انَّ لـصاحبكُم هـذا مـثَالً       :  و هو نَائم فَقَالوا    � الَى النَّبِى    هجاءت مالئك (:  قَالَ � و أخْرَج البخَارِى أيضاً عنْ جابِرٍ       

مثَلُه كَمثَلِ رجلٍ بنَـى داراً      :  و القَلب يقْظانُ، فَقَالوا    هانَّ العينَ نَائم  : ائم و قَالَ بعضُهم   انَّه نَ : قَالَ بعضُهم : فَاضْرِبوا لَه مثَالً  
   بأدا مهيلَ فعج هو            بأدنَ المأَكَلَ م ار وخَل الداعى دالد ابنْ اَجياً، فَماعثَ دعب ه، و     اعجِبِ الدي نْ لَمم خُلِ   ، وـدي ى لَم

     بأدنَ المأكُل مي لَم و ارم    : ، فَقَالوا هالدضُهعا، قَالَ بهفْقَهي ا لَهلوهاَو : منائ نَّهم    : اـضُهعقَـالَ ب ـ    : و ئمنَ نَاـينَّ الْعها  القَلـبو 
ع محمداً فَقَد أطَاَع اللَّه، و منْ عصى محمداً فَقَـد عـصى اللَّـه، و        ، والداعى محمد، فَمن أَطَاَ    هالدار الجنَّ : يقْظَانُ، فَقَالوا 

 .)محمد فَرْقٌ بينَ النّاس
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  حيات صحابه

٢٩   جلد اول

 آمدند كه وى در خواب �در حالى فرشته هايى نزد پيامبر «:  روايت نموده كه گفت   � بخارى همچنان از جابر     
وى خواب است،   : لى دارد، پس برايش مثالى بزنيد، بعضى آنها گفتند        اين دوست تان براى خود مثا     : بود، آنها گفتند  

مثال وى مانند مردى است كه منزلى را بنا         : چشم خواب، ولى قلب بيدار است، گفتند      : و عده، ديگرى از آنها گفتند     
نـده را  هر كس كه دعـوت، دعـوت ده      . اى را فرستاده است    نموده، و در آن مهمانى را ترتيب داده، و دعوت دهنده          

پذيرفت داخل منزل شده و از مهمانى خواهد خورد، و كسى كه دعوت دعوتگر را نپذيرد نه داخل منزل شود، و نه   
وى خـواب  : بعـضى آنهـا گفتنـد   . اين را براى وى تأويل كنيد تا بدانـد      : مالئك گفتند . هم از مهمانى خواهد خورد    

و صـاحب   [منزل جنت است    : فرمودند.  بيدار است  چشم خواب، ولى قلب   : است، و بعضى ديگرشان اظهار داشتند     
 و دعوتگر محمد، بنابراين هر كس از محمد اطاعت كنـد، از خداونـد اطاعـت نمـوده، و هـر كـس از          ]آن خداوند 

 2.» آشكارى در ميان مردم است1محمد، نافرمانى كند، از خداوند نافرمانى نموده، و محمد، تمييز دهنده
 .اش روايت نموده است  آمده، با معنى)21ص ( هاين را، چنان كه درالمشكا �دارمى از ربيعه جرَشى 

اللَّه بِه كَمثَلِ رجلٍ أتى قَوماً،  انَّما مثَلى و مثَلُ ما بعثَنى(: �اللَّه  قَالَ رسولُ:  قال�و أخرَج الشَّيخانُ عن ابى موسى     
ـ            يا قَومِ انّىِ رأيت الجيش    : فَقَالَ  مـنْ قَومـه فَـأدلَجوا       ه بِعينَى، و انّى أنَاَ النَّذير العريانُ، فَالنَّجاء، فَالنَّجاء، فَأَطَاعـه طَائفَ

 واَجتَاحهم، فَذلك مثَـلُ   منْهم فَاَصبحوا مكَانَهم فَصبحهم الْجيش فَاَهلَكَهمهفَانْطَلَقُوا على مهلهِم فَنَجوا، و كَذَّبت طَائفَ     
 .)من أطَاَعنى فَاتَّبع ماجِئَت بِه و مثَلُ منْ عصانى و كَذّب ما جِئْت بِه منَ الْحقِّ

مثال من و مثال آنچه «:  فرمود�پيامبر خدا : اند كه گفت  روايت نموده�از ابوموسى : )بخارى و مسلم( شيخان 
اى قوم، من لشكر را به چـشم        :  مبعوث نموده چون مثال مردى است كه نزد قومى آمده، و گفت            خداوند مرا به آن   

گروهى . اى آشكار هستم، بنابراين درصدد نجات خود باشيد، درصدد نجات خود باشيد خود ديدم، و من بيم دهنده
فتند، و گروه ديگرى از ايـشان  از وى اطاعت نموده و در همان فرصت، شبانگاه به آهستگى به راه افتاده و نجات يا  

او را تكذيب نموده و شب را در همان جاى شان روز نمودند، صبحگاهان لشكر بر آنهـا هجـوم آورده آنهـا را بـه               
هالكت رسانيد و ريشه كن نمود، اين مثال كسى است كه مرا اطاعت و از آنچه من با خود آوردم، پيـروى كنـد، و                   

 3.»ام، تكذيب نمايد فرمانى و آن حق را كه با خود آوردههمچنان مثال كسى است كه از من نا
لَيـأتينَّ علَـى   (: اللَّه علَيـه و سـلَّم   اللَّه صلَّى قالَ رسولُ:  قالَ)اللَّه عنهما رضى( و أخْرَج الترّْمذى عن عبداللَّه بن عمرو      

 لَكَانَ فـى أُمتـى مـنَ يـصنَع          هو النَّعلِ بِالنَّعلِ حتَّى انْ كَانَ ِمنْهم منْ أَتَى أمه عالَني          أُمتى كَما أَتى علَى بنى اسرَائيلَ حذْ      
ـ   كُلُّهم فىهلَّ و تَفْتَرِقُ اُمتى علَىٍ ثَالثَ و سبعينَ مهذلك، و انَّ بنى اسرَائيلِ تَفَرَّقَت على اثْنَتَينِ و سبعينَ ملَّ           هالنَّارِ الَّا ملَّ

 .)ما أنَا علَيه و أَصحابِى(: منْ هى يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ:  قَالُوا)،هواحد

                                                 
اند، و گروهـى كـه    كنند مسلمانان و حزب اللَّه اند، گروهى كه وى را پيروى مى يعنى بامبعوث شدن وى مردم به دو گروه تقسيم شده  1

 .باشند، و اين خود تمييز واضح و آشكارى در ميان مردم است كنند، كفّار و حزب شيطان مى از وى پيروى نمى

  ).٧٢٨١( ���ر� 2
٨�(و ���� ) ��٨٢(، ) ٢٧٨٣( ���ر� 3��.(  



  حيات صحابه

٣٠   جلد اول

آنچه بر بنى اسرائيل    :  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( ترمذى از عبداللَّه بن عمرو      
آن بر امت من نيز خواهد آمد، حتى اگر كسى از آنها با مادرش آشكار زنا نموده باشد، در امـت مـن             آمده بود عين    

دهد، و بنى اسرائيل به هفتاد و دو گروه تقـسيم شـدند، و امـت مـن بـه         كسى خواهد بود كه اين عمل را انجام مى        
اى پيامبر خدا اين گروه كدام است؟ : گفتنداند به جز يك گروه،  شود، همه آنها در آتش هفتاد و سه گروه تقسيم مى

 1.»آنچه من و اصحابم بر آن هستيم«: گفت
     أبوداود و ىذتّرْمال اَخْرَج و - اللَّفْظُ لَهو -ارِينِ ساضِ برْبنِ الْعلُ:  قَالَ� ه عوسلَّى بِنَا رلَّى صص اللَّه   ـلَّمسو لَيهع اللَّه

يا رسـولَ  : ، ذَرفَت منْها الْعيونُ و وجِلَت منْها القُلُوب، فَقالَ رجلٌه بليغَهثُم أقْبلَ علَينَا بِوجهِه، فَوعظَنَا موعظَ ذَات يومٍ   
ظَ  ! اللَّهعوم هذنا؟ قاَلَ     هكَأَنَّ هلَيا دهاذَا تَععٍ، فَمدوم  :) كُم بِتَقْويصىاُو   الطَّاعع ومالسو ـنْ         هاللَّهم نَّـهاً، فَايشبا حدبنْ عا و ،

 الْخُلَفَاء الرَّاشدينَ المهديينَ، تَمسكُوا بِها و عضُّوا علَيهـا  هيعش منْكُم بعدى فَسيرى اخْتلَافًا كَثيراً فَعلَيكُم بِسنَّتى و سنَّ      
 .)ه ضَلَاَلَه و كُلَّ بِدعه بِدعهواجِذ، و اياكُم و محدثَات االُمورِ، فَانَّ كُلَّ محدثَبِالنَّ

 روزى �پيامبر : اند كه گفت  روايت نموده� از عرباض بن ساريه - و لفظ از ابوداود است - ترمذى و ابوداود  
هـا در آن     گردانيد، و آنچنان وعظ مؤثرى براى مان نمود، كه چـشم          براى ما نماز داد، بعد روى خود را به طرف ما            

اى پيامبر خدا، گويى اين موعظه خداحافظى باشد،        : مردى گفت . ها خوفناك و هراسان شدند     اشك ريختند، و قلب   
كنم، اگر    وصيت و سفارش مى    2شما را به ترس از خدا، شنيدن و طاعت        «: كنى؟ گفت  پس براى ما چه سفارشى مى     

بنده حبشى هم باشد چون هر كسى كه از شما بعد از من زندگى به سر برد، اختالفات زيادى را خواهـد ديـد،                 چه  
به آن چنگ زنيـد، و آن را        . در آن صورت بايد به سنّت من و سنّت خلفاى راشدين كه هدايت شدگانند عمل كنيد               

 برحذر باشيد، زيرا هر چيز نو پديـدى،         ]تان در دين [هاى پسين خود محكم بگيريد، و از چيزهاى نو پديد            با دندان 
 3.»بدعت و هر بدعتى گمراهى است

انَّ ! يـا محمـد  : سأَلْت ربى عنْ اخـتالَف أَصـحابِى مـنْ بعـدى، فَـأَوحى الَـى             (:  مرْفُوعاً � و اَخْرَج رزِين عن عمرَ      
ء ممـاهم علَيـه مـنْ        منَ السماء بعضُها أَقْوى منْ بعضٍ، و لكُلٍ نُور، فَمنْ اَخَـذَ بِـشَىٍ              النُّجومِ   هأَصحابك عنْدى بِمنْزِلَ  

دىلَى هى عنْدع وهِم فَهلَافاخْت( .قَاَل و :)تُميتَدها تُميقْتَدا هِمومِ بِأَيابِى كَالنُّجح201/2( كذا فى جمع الفوائد )أَص( 
از پروردگارم درباره اخـتالف اصـحابم       «:  فرمود �اللَّه    به شكل مرفوع روايت نموده كه رسول       � رزين از عمر    

اى محمد، اصحاب نزد من به منزلـه سـتارگان آسـمان انـد كـه                : بعد از خود پرسيدم، خداوند به من وحى فرستاد        
 كسى كه به هر آنچه عمل نمايد كه صحابه برآنند           بعضى از ديگرى قوى تراند، و همه آنان از نورى برخوردارند، و           
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  حيات صحابه

٣١   جلد اول

اند به هر كدام شان اقتدا كنيد،  اصحابم چون ستارگان«: ، و گفت1»با وجود اختالف شان، او نزد من بر هدايت است
 . اين چنين آمده)201/2(در جمع الفوائد . 2»ايد هدايت شده

 و اَشَار الى أبى     -انِّى الَ أَدرِى قَدر بقَائى فيكُم، فَاْقَتُدوا بِالَّذينَ منْ بعدى           (: عاً مرْفُو � ه و اَخْرَج التِّرْمذى عنْ حذَيفَ    
  .) و اهتَدوا بِهدىِ عمارٍ، و ما حدثَكُم ابنُ مسعود فَصدقُوه- )اللَّه عنهما رضى( )بكْرٍ و عمرَ

من اندازه بقاى خود را در ميان شما «:  فرمود�اللَّه  ل مرفوع روايت نموده كه رسول      به شك  � ترمذى از حذيفه    
 اشـاره  )اللَّه عنهمـا  رضى( و به ابوبكر و عمر -دانم، بنابراين به اين دو شخص كه بعد از من هستند، اقتدا كنيد        نمى

گويـد وى را تـصديق    بـه شـما مـى    و از راهنمايى و هدايت عمار هدايت جوييد، و آنچـه را ابـن مـسعود        -نمود  
 .3»نماييد

         ىزَنالم ن بِاللِ بنِ الحارثضاً عأَي أَخْرَج ولُ :  قَالَ � وسقَالَ ر   نَّ  (: �اللَّهنْ أح�يا سى        همـدعتَـت بيى قَد أُمنَّتنْ سم 
ـ            فَانَّ لَه منَ االَجرِ مثْل أُجورِ من عملَ بِها منْ غَيرِ أن              عبِد عتَـدبـن ام ئاً، وم شَـيرِهونْ أُجم كذَل نْقُصلَـا   ه ضَـالَلَ  هي 

ـ    . )يرضَاهااللَّه و رسولُه كَاَن علَيه منَ الْاثْمِ مثْلُ آثامِ من عملَ بِها الَ ينْقُص ذَلك منْ أَوزِار هم شَيئاً                   اجابنُ م اَخْرَج هو 
هوضاً نَحأيهدن جع هبين أرٍو عماللَّه بنِ عرِ ابنَ عبدين كَثع . 

هـر كـسى سـنّتى از    «:  فرمـود �پيـامبر خـدا   :  روايت نموده، كه گفت   � وى همچنان از بالل بن حارِث مزَنى        
ه بـدان عمـل   هاى مرا كه پس از من از بين برده شده باشد زنده كند، براى وى به اندازه اجر و پاداش آنان كـ             سنّت
و كسى بدعت گمـراه كننـده را        . هاى شان چيزى را بكاهد     كنند اجر و پاداش است، بدون اين كه اين، از پاداش           مى

كننـد،   كه خداوند و رسولش از آن راضى نباشند، ايجاد كند، بر وى گناهى به اندازه كناهان آنانى كه بدان عمل مـى           
ماجه نيز مانند ايـن را از كثيـر ابـن عبداللَّـه بـن عمـرو از                   ابن. 4»كاهد باشد، و اين از گناهان شان چيزى را نمى         مى

 .پدرش از جدش روايت نموده است
 هانَّ الدينَ لَيأرِز الَى الحجازِ كماَ تَأرِز الحي  (: �اللَّه   قَالَ رسولُ :  قَالَ � و أَخْرَج التِّرْمذى أَيضاً عنْ عمرِو بنِ عوف         

        وِيلَ االُرقعازِ مجنَ الْحنُ ميلَنَّ الدقعيل رَها، وحج لىأ،      هاـدـا بباً كَمغَرِي ودعيس باً وأ غَرِيدينَ بنَّ الدلِ، ابن رأسِ الجم 
 .) منْ سنَّتىفَطُوبى للْغُرَباء و هم الَّذينَ يصلحونَ ما أَفْسد النَّاس منْ بعدى

دين خود را به طرف حجاز «:  گفت�پيامبر خدا :  روايت نموده كه گفت  � ترمذى همچنان از عمرو بن عوف       
بـرد، همچنـان كـه     كشد، و دين در حجاز چنان پناه مـى     خواهد كشيد، همچنانكه مار خود را به طرف غار خود مى          
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  حيات صحابه

٣٢   جلد اول

دوباره غريب خواهد گرديد، خوشا به حال غريبان، و آنهـا           دين غريب شروع شده، و      . برد گوزن به سر كوه پناه مى     
 1.»كنند اند، اصالح مى چه را مردم از سنت من فاسد گردانيده كسانى اند كه آن

ى قَلْبِك غش يا بنَى، انْ قَدرت أَنْ تُصبِح و تُمسى و لَيس ف(: �اللَّه  قَالَ لى رسولُ:  قَالَ�و أَخْرَج أيضاً عن أنسٍ  
 .)هيا بنَى و ذَلك منْ سنَّتى، و منْ أَحب سنَّتى فَقَد أَحبنى و منْ أَحبنى كَانَ معى فى الْجنَّ: لاَحد فَافْعلْ، ثُم قَالَ

وانى كه روز و شـب      ت اگر مى ! اى پسرم «:  به من فرمود   �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �وى همچنان از انس     
: بعـد از آن گفـت  . اى داشته باشى سپرى كنى، اين كار را انجام بده  خود را بدون اين كه در قلبت درباره كسى كينه         

اى پسرم، و اين از سنّت من است، و كسى كه سنّت مرا دوست داشته باشد يقيناً كه مرا دوست دارد، و كـسى كـه                       
 2.»باشد مرا دوست دارد، در جنّت با من مى

ـ         (:  مرْفُوعاً )اللَّه عنهما  رضى(و أَخْرَج البيهقى عنْ ابنِ عباسٍ        . ) شَـهِيد  همنْ تَمسك بِسنَّتى عنْد فَساد أُمتِّى فَلَه أجرُ مائَ
 .)44/1(ا فى الترغيب ، كذ»فَلَه اَجرُ شَهِيد«:  الَّا أنَّه قَالَ� هورواه الطَّبرانى عنْ أبِى هرَيرَ

كسى كه به سـنّت مـن       «:  فرمود � به شكل مرفوع روايت نموده، كه رسول       )اللَّه عنهما  رضى(بيهقى از ابن عباس     
 روايت نموده، �اين را طبرانى از ابوهريره . 3»وقت فساد امتم، چنگ زند، براى وى اجر و پاداش صد شهيد است      

 . آمده است)44/1(اين چنين در الترغيب . »يد استبراى وى اجر شه«: مگر اين كه وى گفته
لْيى الحم فيأبونُع و نىرَاالطَّب أَخْرَج رَهورَيبى هن أه ع � )درُ شَهِيأج ى لَهتأُم ادفَس نْدى عنَّتبِس كستَماَلْم(. 

براى چنگ زننده و متمسك به سنّت من هنگام فـساد  «: ندا  روايت نموده� از ابوهريره  هطَبرانى و ابونُعيم در الحلي    
 4.»امتم اجر و پاداش شهيد است

نْهع ميكالْح اَخْرَج رِ(: وملَى الْجع كَالقَابِض ىتأُم خْتَالفا نْدع ىنَّتبِس كستَم47/1(كذا فى كنز العمال . )الم(. 
چنگ زننده به سنت من وقت اختالف امتم چون در دست گيرنـده             «:  نموده  روايت � از ابوهريره    5 حكيم ترمذى 
 . آمده است)47/1(اين چنين در كنز العمال . 6»پاره آتش است
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  حيات صحابه

٣٣   جلد اول

اللَّه  رضى(رَ   و أَخْرَجه ابنُ عساكرَ عنْ ابنِ عم       )منْ رغب عنْ سنَّتى فَلَيس منِّى     (:  مرْفُوعاً � و اَخْرَج مسلم عنْ أَنَسٍ      
 .)منْ أَخَذَ بِسنَّتى فَهو منَّى(:  وزاد فى أَوله)عنهما

و اين را ابـن     . 1»كسى كه از سنّت من روى گرداند، از من نيست         «:  به شكل مرفوع روايت نموده     � مسلم از انس    
 .»ى كه سنّت مرا بگيرد او از من استكس«:  روايت نموده، و در اول افزوده)اللَّه عنهما رضى(عساكر از ابن عمر 

 .»ه دخَلَ الْجنَّهمنْ تَمسك بِالسنَّ« مرْفُوعاً � ه و أَخْرَج الدار قُطْنى عنْ عائشَ
 .2»شود كسى كه به سنّت تمسك ورزد داخل جنّت مى«:  به شكل مرفوع روايت نموده� دارقطنى از عائشه 

 .)همنْ أَحيا سنَّتى فَقَد أَحبنى و منْ أَحبنى كَاَنَ معى فى الْجنَّ(:  مرْفُوعاً�ى عنْ أَنَسٍ  و أخْرَج السجزِ
كسى كه سنّت مرا زنده كند يقيناً مـرا دوسـت داشـته اسـت، و     «:  به شكل مرفوع روايت نموده� سجزى از انس   

 3.»باشد ىكسى كه مرا دوست دارد، در جنّت با من م
 � و اصحاب � آيات قرآنى درباره پيامبر - 3 

  
 :فرمايد خداوند تبارك و تعالى مى

 )40: االحزاب(. )اللَّه بِكُلِّ شَى°ء عليماً اللَّه و خَاتَم النَّبِيينْ، و كَانَ ما كَاَن محمد أبا أحد منْ رِجالكُم، ولكنْ رسولَ(
 پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولى پيامبر خدا و خاتم و آخرين پيامبران است، و خداونـد بـر                      محمد«: ترجمه

 .»هر چيز داناست
 :فرمايد  و مى

 )45- 46: االحزاب(. )اًاللَّه بِاذْنه و ِسراجاً منير و داعياً الَى. يا أَيهاَ النَّبِى انَّا أَرسلْنَاك شَاهداً و مبشِّراً و نَذيراً(
ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم و دعوت كننده به سـوى خـدا، بـه       ! اى پيامبر «: ترجمه
 .»و چراغى درخشان. حكم او

 :كند و خداوند تبارك و تعالى مهربانى مى
: الفـتح (. ) و أصـيالً همنُوا بِاللَّه و رسوله و تُعزِّروه، و تُوقرّوه و تُسبحوه بكْـرَ لتُؤْ. انَّا أَرسلْنَاك َشاهداً و مبشِّراً و نَذيراً     «
9-8( 
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  حيات صحابه

٣٤   جلد اول

تا به خدا و رسول او ايمـان بياوريـد و از   . ايم ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده        «: ترجمه
 .»د و خدا را صبح و شام به پاكى ياد كنيداو دفاع كنيد، و او را بزرگ داري

 : فرموده است)جل جالله(خداوند 
 )119: البقره(. )انَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشيراً و نَذيراً و الَ تُسئَلُ عنْ أَصحابِ الْجحيمِ(

 .»شود  مورد اهل دوزخ پرسيده نمىايم، و از تو در ما تو را به حق، مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده«:  ترجمه
 : فرمايد  و مى

 )24: فاطر(. )انَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشيراً و نَذيراً( 
 .»ايم ما تو را به دين راست مژده دهنده و ترساننده فرستاده«:  ترجمه

 : و خداوند تبارك و تعالى فرموده است
 )نْ أُمنْ ما هوالَّ خَلَا فر ايا نَذه24: فاطر(. )ي( 

 .»و در هر امتى بيم دهنده گذشته است«:  ترجمه
 : گويد  مى)جل جالله( و خداوند 

 )28: سبا(. ) للَّناسِ بشيراً و نَذيراً ولكنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونهو ما أَرسلْنَاك الَّا كَافَّ( 
 .»دانند ايم، ولى اكثر مردم نمى  مردم به عنوان مژده دهنده و بيم دهنده فرستادهوما تو را براى همه«:  ترجمه

 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 
 )56: الفرقان(. )وما أَرسلَنْاك الَّا مبشِّراً و نَذيراً( 

 .»ايم و ما تو را فقط بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده«:  ترجمه
 :گويد  مى)لهجل جال( و خداوند 

 )محلَّا را لَنْاكسا أَرم نهويالَملْع107: االنبياء(. ) ل( 
 .»ايم و ما تو را رحمت براى جهانيان فرستاده«:  ترجمه
 : فرمايد  و مى

 )و نِ كُلِّهيلَى الدع ظْهِرَهيقَّ لنِ الحِدي ى ودبِالْه لَهوسلَ رساَر ىالَّذ ونهشْرِكُوالم كَرِه9: الصف(. ) لَو( 
اوست آن كه پيغمبر خود را به هدايت و دين حق فرستاده است، تا آن را بر همه اديان، اگر چـه مـشركان       :  ترجمه

 .»بد بدانند، غالب گرداند
 : گفته است)جل جالله( و خداوند 

 )     ى كُلِّ أُمثُ فعنَب موي نْ   هوهِم ملَيداً عكُـلِ    شَهِيانـاً ليبت تَابالك كلَينَزَّلْنَا ع و ،لَى هؤُلَاءداً عشَهِي جِئْنَا بِك هِم، وأَنْفُس 
محر ى وده نهشَى°ء ويملسلمشْرى لب 89: النحل(. ) و( 
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ن كافران، گواه بيـاوريم، و  و روزى كه در هر امت گواهى را بر ايشان از خودشان برانگيزيم، و تو را بر اي «:  ترجمه
كتاب را بر تو، براى واضح بيان كردن هر چيز و براى راه نمودن و بخشايش و مـژده دادن بـراى مـسلمانان فـرود                          

 .»آورديم
 )142 هالبقر( »م شَهِيداً وسطاً لتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ و يكُونَ الرَّسولُ علَيكُهوكَذَلك جعلْنَاكُم أُم(: فرمايد  و مى

 .»و همچنين شما را گروهى مختار و ميانه گردانديم تا بر مردمان گواه باشيد و رسول بر شما گواه باشد«:  ترجمه
 : گويد  مى)جل جالله( و خداوند 

ينَات ليخْرِج الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات منَ الظُّلُمات الَى اللَّه مب رسوالً يتْلُوا علَيكُم ايات. اللَّه الَيكُم ذكْراً قَد أَنْرَلَ( 
ـ    النُّورِ، و منْ يؤْمنْ بِاللَّه و يعملْ صالحاً يدخلْه جنَّات تَجرِى منْ تَحتها الْاَنْهارِ خَالدينَ فيها أبداً، قَـد أَحـسنَ                     ه اللَّـه لَ

 )10-11: الطالق(. )"رِزقاً
خوانـد،   اللَّه را بر شما مى     پيامبرى فرستاده كه آيات روشن    . خداوند براى شما نصيحت فرو فرستاده است      «:  ترجمه

اللَّه  ها به سوى روشنى بيرون سازد، و هر كه به اند از تاريكى هاى نيك انجام داده اند و عمل تا آنان را كه ايمان آورده
سازد،   آنها جويها جارى اند، داخل مى)قصرهاى(ياورد و عمل نيكو بكند، خدا او را به بوستان هايى كه زير       ايمان ب 

 .»باشند، و خداوند براى او روزى نيكويى فراهم آورده است و اينان در آنجا براى هميشه جاودان مى
 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 

 و  همنينَ اذْ بعثَ فيهِم رسوالً منْ أَنْفُسهِم يتْلُوا علَيهِم آيته و يزَكيْهِم و يعلمهم الكتَاب والحكْم               اللَّه علَى الْمؤْ   لَقَد منّ ( 
 )164: آل عمران(. )انْ كَانُوا منْ قَبلُ لَفى ضَاللٍ مبِين

هاى  او بر ايشان آيت. ى از خودشان برانگيخت، احسان نمود    خدا بر ايمان داران آنگاه كه ميان شان پيامبر        «:  ترجمه
آموزاند، در حالى كه قبل از  سازد، و به آنان كتاب و حكمت مى خواند، و آنان را از شرك و غيره پاك مى خدا را مى

 .»اين در گمراهى آشكار قرار داشتند
 : گفته است)جل جالله( و خداوند 

 )   ر كُميلْنَا فسا أَرـ            كَم كْمالحو تَـابالك كُمملعي و كُمزَكّيي نَا وآيات كُملَيتْلُوا عي نْكُمالً مونُـوا        هسـالَم تَكُوم كُـمملعي و 
 )151- 152: البقره(. )فَاذْكُرُونى أَذْكُرْكُم واشْكُرُوا لى و لَاَ تكْفُرُون. تَعلَمون
خوانـد، و شـما را پـاك         شما رسولى از خود شما فرستاديم، او بر شما آيات مـا را مـى              چنان كه در ميان     «:  ترجمه

دانستيد، پس مرا ياد كنيد تـا   دهد آنچه را كه نمى آموزاند، و به شما تعليم مى سازد و به شما كتاب و حكمت مى        مى
 .»شما را ياد كنم و شكر مرا به جاى آوريد و ناسپاسى نكنيد

 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 
 )128: التوبه(. )لَقَد جاَءكُم رسولٌ منْ أَنْفسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنينَ رؤُوف رحيم( 

، و رسولى از خود شما به سوى تان آمده، كه رنج شما بر وى دشوار است، و به هدايت شما اصـرار دارد          «:  ترجمه
 .»نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است
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 : گويد  و خداوند مى

 ) محا رنَهفَبِمم     مهشَـاوِر و مرْلَهـتَغْفأسو ،منْهع ففَاع ،كلونْ حظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا ميفَظاً غَل كُنْت لَو و ملَه نْتل اللَّه
تزَمذَا عرِ، فَاى الْاَمنّفا ،لَى اللَّهكَلْ عين  فَتَوكِّلتَوالْم بحي 159: آل عمران(. )اللَّه( 

بـودى، از    به سبب رحمتى كه از جانب خداست بر ايشان نرم دل شدى، و اگر تندخو و سـخت دل مـى                    «:  ترجمه
كار همراه شان مشورت كن، شدند، بنابراين از ايشان در گذر و براى شان آمرزش خواه و در  پيرامون تو پراكنده مى

 .»دارد و وقتى عزم كردى بر خدا توكل نما، چون خداوند توكل كنندگان را دوست مى
 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 

) رَهنَص فَقَد هرُوالَّ تَنْصا ر، اى الْغَاا فمذْ هنِ ااثْنَي ىنَ كَفَرُوا ثَانيالَّذ هذْ أَخْرَجا نّ اللَّهـزَنْ الَا تَح بِهاحصلُ لقُونَـا،    ذْ يعم اللَّـه
اللَّه هى الْعلْيـا، واللَّـه عزَيـزٌ    ه الَذينَ كَفَرُوا السفْلى، و كَلمهاللَّه سكينَتَه علَيه و أَيده بِجنُود لَم تَرَوها و جعلَ كَلم   فَاَنْزَلَ
 )40: وبهالت(. )حكيم
اگر رسول را مدد نكنيد،اللَّه او را هنگامى كه كافران وى را بيرون كردند، و دومين نفر بود، يارى و كمـك       «: ترجمه
اللَّـه همـراه ماسـت،     غمگين مـشو كـه  : آنگاه كه هر دو در غار بودند، و آن گاه كه رسول به رفيق خود گفت               . نمود

ديديد تقويت نمود، و گفتار كـافران        د آورد، و او را با لشكرهايى كه نمى        اللَّه تسكين خود را بر وى فرو       درين موقع 
 .»را پايين قرار داد، و سخن اللَّه بلند و پيروز است، و خداوند غالب و با حكمت است

 :فرمايد  مى)جل جالله(و خداوند 
)        لَى الكُفَّارِ رع اءدأش هعينَ مالَّذو ،لُ اللَّهوسر دمحنَ       متَغُونَ فَضْالً مبداً يجكَّعاً سم رم، تَرَاهنَهيب اءماناً،      حرِضْـو و اللَّـه

، و مـثَلُهم فـى االنْجِيـل كَـزَرعٍ أَخْـرج شَـطَاَه فـĤزره        هسيما هم فى وجوههِم منْ أَثَرِ السجود، ذَلك مثَلُهم فى التَّـورا   
 و  هاستَوى علَى سوقه، يعجِب الزَّراَّع ليغيظَ بِهِم الكُفَّار، وعداللَّه الَّذينَ آمنُوآ و عملُو الصالحات منْهم مغْفرَ               فَاستَغْلَظَ فَ 
 )29: الفتح(. )اَجراً عظيماً

 برابر كفّار سرسـخت و شـديد و          است و كسانى كه با او هستند در        )جل جالله ( فرستاده خدا    �محمد  «: ترجمه
بينى، آنهـا همـواره فـضل خـدا و رضـاى او را               در ميان خود مهربان اند، پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى             

طلبند، نشانه آنها در رخسار شان از اثر سجده نمايان است، اين توصيف آنها در تورات است، و توصيف آنها در  مى
هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته، تا محكم شده، و بـر       ه جوانه انجيل، همانند زراعت است ك    

پاى خود ايستاده است، و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى دارد، ايـن بـراى آن اسـت كـه                           
اند وعده   الح انجام داده  اند و عمل ص     كسانى از آنها را كه ايمان آورده       )جل جالله (كافران را به خشم آورد، خداوند       
 .»آمرزش و اجر عظيمى داده است

 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 
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ا هم عنِ    والْانْجِيلِ، يأمرُهم بِالْمعرُوف وينْه    هاَلَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِى الْاُمى اَلَّذى يجِدونَه مكْتُوباً عنْدهم فى التَّو�را          (
الْمنْكَرِ و يحلُّ لَهم الطَّيبات و يحرّم علَيهِم الْخَبائثَ و يضَع عنْهم اصرَهم واالَغْلَالَ الَّتى كَانَت علَيهِم، فَالَّـذينَ آمنُـوآ                     

 )157: االعراف(. )لَ معه اُولئك هم المفْلحونبِه و عزَّروه و نَصرُوه واتَّبعوا النُّور الَّذى اَنْزَ
 او را نوشـته  )صفات(كنند، كسى كه   آن پيغمبرى را كه نبى امى است، پيروى مى)از روى صدق (آنان كه   «:  ترجمه

كنـد و از ناپـسنديده منـع     يابند، كسى كـه ايـشان را بـه كـار پـسنديده امـر مـى        نزد خويش در تورات و انجيل مى 
گردانـد، و بـار سـنگين و     هـا را بـراى شـان حـرام مـى          سازد و ناپـاكيزه    ها را براى شان حالل مى      نمايد،و پاكيزه  ىم

دارد، و آنها كه به او ايمان آوردند و حمـايتش كردنـد و يـارى            بر مى  )از دوش شان  (زنجيرهايى را كه بر آنها بود،       
 .» آنان رستگارانداش نمودند و از نورى كه با او نازل شده پيروى كردند،
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 :فرمايد   مى)جل جالله( خداوند 

ب فَرِيقٍ مـنْهم   منْ بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوه العسرَهاللَّه علَى النَّبِى والمهاجِرِينَ واالنْصارالَّذينَ اَتَّبعذوه فى ساع لَقَد تَاَب ( 
 الَّذينَ خُلّفوا، حتَّى اذَا ضَاقَت علَيهم الْاَرض بِما رحبت و ضَاقَت          هو علَى الثَّالثَ  . ثُم تَاب علَيهِم، انَّه بِهِم رؤُوف رحيمِ      

لَّا اا نَ اللَّهظَنُّوا أنْ لَاَملْجاً مم وهأَنْفُس هِملَينّعوا، ابتُويل هِملَيع تَاب ثُم ،هم لَييالرَّح ابالتَّووه 117- 118: التوبه(. )اللَّه( 
خداوند رحمت خودش را شامل حال پيامبر، و مهاجرين و انصار كـه در زمـان عـسرت و تنگـى از وى                     «:  ترجمه

همچنين آن سـه    .  نسبت به آنها مهربان و رحيم است       آنگاه خداوند توبه آنان را پذيرفت، و او       . پيروى كردند، نمود  
هاى شان بر ايشان تنگ گرديد، و  نفر  را كه بازماندند، تا آن حد كه زمين، با همه وسعتش بر آنان تنگ شد، و نفس

دانستند كه پناه گاهى از خدا جز به سوى او نيست، در آن هنگام خدا آنـان را مـشمول رحمـت خـود سـاخت، و                     
 .»پذير و مهربان است  آنان را پذيرفت، و خدا توبهخداوند توبه
 :فرمايد   مى)جالله جل( و خداوند 

 ) ىضر رَ   لَقَدالَّشَج تتَح نَكوايِعبذْ ينَ اينؤْمنِ الْمع كْيِنَهاللَّهفَأَنْزَلَ الس بِهِمقُلُو ا فَىم ملفَتْحاً قَه فَع مهأَثَاب و هِملَيباً عرِي .
 )18-19: الفتح(.)اللَّه عزِيزاً حكيماً يأخُذُونَها، و كَانَهو مغَانم كَثير

خداوند از مؤمنانى كه زير آن درخت با تو بيعت كردند راضـى و خـشنود شـد، خـدا آنچـه را در درون                      «:  ترجمه
زل كرد، و فتح نزديكى، به عنـوان پـاداش، نـصيب         هاى آنان نا   هاى آنان نهفته بود دانست، لذا آرامش را بر دل          قلب

 .»آورند، و خداوند عزيز و حكيم است و غنايم بسيارى كه آن را به دست مى. آنها فرمود
 :كند  و خداوند مهربانى مى

 )       سحبِا مهوعنَ اتَّبيالَّذو اراْالَنْصنَ واجِريهنَ الْمنَ ملُونَ الْاَوابِقُوالسضىِ ووز رزضذوا عزنْه     انٍ ر منْهاهللاُ ع      ـملَه دأَع ذ و
 )100: التوبه(. )جنَّات تَجرِى تَحتَها الْاَنْهار خَالدينَ فيها أبداً، ذَلك الْفَوز الْعظيم
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ى كردند، خشنود شـده     خداوند از پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و آنهايى كه به نيكى از آنان پيرو              «:  ترجمه
 براى آنان باغ هايى از بهشت فراهم سـاخته كـه نهرهـا از زيـر                 )خداوند(اند، و    است، و آنها نيز از او خشنود شده       

 .»درختانش جريان دارند، و اينان در آن جا، جاودانه خواهند ماند، و اين پيروزى بزرگ است
 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 

اللَّـه و رسـولَه،      اللَّه و رِضْواناً و ينْـصرُونَ      مهاجِرِينَ الَّذينَ أُخْرِجوا منْ ديارِهم و أَموالهِم يبتَغُونَ فَضْالً منَ         للْفُقَرَاء الْ ( 
 ه منْ هاجرَ الَيهِم، و لَاَ يجِدونَ فى صدورِهم حاج         والَّذينَ تَبوؤُا الدار والْايمانَ منْ قَبلهِم يحبونَ      . أولئك هم الصادقُون  

          اصخَص مكَانَ بِه لَو و هِملى اَنْفُسنَ عرُوؤْثي تُوا وا اُومن        هموحفْلالْم مه كلئفَأو هنَفْس قَ شُحونْ يم 9: الحـشر (. )، و-
8( 

اند، آنهـا فـضل       فقيرى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده             اين اموال براى مهاجران   «:  ترجمه
و براى كسانى است كـه در  . كنند، و آنها راستگويان اند طلبند، و خدا و رسولش را يارى مى الهى و رضاى او را مى     

 به سوى شان هجـرت كننـد         و در خانه ايمان، قبل از مهاجران مسكن گزيدند، آنها كسانى را كه             )مدينه( هدارالهجر
دارند  كنند، و آنها را بر خود مقدم مى دارند و در دل خود به آنچه به مهاجران داده شده احساس نياز نمى دوست مى

 .»كسانى كه خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خويش بازداشته، رستگارند. هر چند شديداً فقير باشند
 :فرمايد  و مى

حسنَ الْحديث كتَاباً متَشَابِهاً مثَانى تَقْشَعرُّ منْه جلُودالَّذينَ يخْشَونَ ربهم، ثُم تَلينُ جلُودهم و قُلُـوبهم الـى    اَللَّه نَزَّلَ أَ  ( 
 )23: الزمر(. )ه منْ هاداللَّه فَما لَ اللَّه يهدى بِه منْ يشَاُء، و منْ يضْللِ ذكْرِ اللَّه، ذَلك هدى

خداوند بهترين سخن را نازل كرده، كتابى كه آياتش هماننـد همـديگر اسـت، آيـاتى مكـرر دارد، كـه از               «:  ترجمه
سپس بيرون و درون شـان نـرم ومتوجـه          . افتد ترسند لرزه مى   شنيدن آياتش بر اندام كسانى كه از پروردگارشان مى        

كنـد، و هـر كـسى را خداونـد      ى است، كه هر كسى را بخواهد با آن راهنمايى مى    شود، اين هدايت اله    ذكر خدا مى  
 .»اى وجود ندارد گمراه كند، برايش هدايت كننده

 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 
تَتَجـافى جنُـوبهم عـنِ      . م و هم لَا يستَكْبِرُون    انَّما يؤْمنُ بĤِياتنَا الَّذينَ اذَا ذُكرُوا بِها خَرُّوا سجداً و سبحوا بِحمد ربهِ            ( 

 أعينٍ جزَاء بِما كَانُوا هفَلَاَ تَعلَم نَفْس ما أخْفى لَهم منْ قُرَّ. الْمضَاجِعِ يدعونَ ربهم خَوفاً و طَمعاً و مما رزقْنَاهم ينْفقُونَ    
 )15 – 17: السجده(. )يعملُون
افتنـد و   آورند كه هر وقت اين آيات به آنها يادآورى شود به سـجده مـى       تنها كسانى به آيات ما ايمان مى      «:  ترجمه

پهلوهـاى شـان از بـسترها در دل شـب دور         . كننـد  آورند و تكبـر نمـى      تسبيح و حمد پروردگارشان را به جاى مى       
هيچ كـسى   . كنند ايم، انفاق مى   ند، و از آنچه به آنها روزى داده       خوان شود و پروردگار خود را با بيم و اميد فرا مى           مى
گردد، براى آنها نهفته شده، اين جزاى اعمالى اسـت كـه            ها مى  هاى مهمى كه مايه روشنى چشم      داند چه پاداش   نمى

 .»دادند انجام مى



  حيات صحابه

٣٩   جلد اول

 :گويد  مى)جل جالله( و خداوند 
والَّذينَ يجتَنبونَ كَبائَر الْاثْمِ والْفَواحش و اذَا مـا غَـضبوا        .  آمنُوا و على ربهِم يتَوكَّلُونَ     وما عنْداللَّه خَيرٌ و أبقى للَّذينَ     ( 

والَّذينَ اذَا أَصاَبهم . نَا هم ينْفقُونَ و أَمرُهم شُورى بينَهم و مما رزقْ   هوالَّذينَ استَجابوا لرَبهِم و أَقَاموا الصلَاَ     . هم يغْفرُون 
 )36 – 39: الشورى(. »الْبغْى هم ينْتَصرُونَ

كننـد، بهتـر و پايـدارتر     اند و بر پروردگارشان توكّل مـى  و آنچه نزد خداست براى كسانى كه ايمان آورده    «:  ترجمه
شـوند، عفـو     ورزند، و هنگامى كه خشمگين مـى       اجتناب مى همان كسانى كه از گناهان كبيره و اعمال زشت          . است
اند، و كارهاى شان در ميـان شـان بـه            اند، نماز را برپا داشته     و آنها كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده       . كنند مى

ى و  و آنها كه هرگاه به آنـان تعـد        . كنند ايم، انفاق مى   گيرد، و از آنچه به آنان روزى داده        طريق مشورت صورت مى   
 .»كشند حمله برسد، انتقام مى

 :فرمايد  مى)جل جالله( و خداوند 
. منَ الْمؤْمنينَ رجالٌ صدقُوا ما عاهدوااللَّه علَيه، فَمنْهم مـنْ قَـضى نَحبـه و مـنْهم مـنْ ينْتَظـر، و مـا بـدلُوا تَبـديالً            ( 

زِىجينَ  ليقادالص نّ          اللَّها ،هِملَيع بتُوي اَو نْ شَاءنَ ايقنَافالْم ذِّبعي و هِمقدماً     بِصيحراً ركَاَن غَفُو 24: االحـزاب (. )اللَّه-
23( 

اند، بعضى پيمان خـود      اند صادقانه ايستاده   در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته            «:  ترجمه
هدف اين  . اند  رسانيدند، و بعضى ديگر در انتظاراند، و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود نداده                 را به انجام  

است كه خداوند صادقان را به خاطر صدق شان پاداش دهد، و منافقان را هر گاه كه بخواهد عذاب كنـد، يـا توبـه        
 .»آنان را بپذيرد، چرا كه خداوند غفور و رحيم است

 :فرمايد  و مى
 ربه، قُلْ هلْ يستَوِى اَلَّذينَ يعلَمونَ والَّـذينَ لَـا           ه و يرْجوا رحم   هأَمنْ هو قَانت آنَاَءالَّليلِ ساجِداً و قَاَئماً يحذَر اْآلخرَ        ( 

 )9: الزمر(. )يعلَمون
ترسد و   و قيام قرار دارد و از آخرت مىآيا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در سجده          «:  ترجمه

دانند با كـسانى كـه    آيا كسانى كه مى:  بگو)با آن مشرك ناسپاس برابر است؟(به رحمت پروردگارش اميدوار است  
  .»اند؟ دانند يكسان نمى
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أَخْبـرَ نـى عـن      :  فَقُلْـت  )اللَّه عنْهمـا   رضى(لَقيت عبداللَّه بنَ عمرو بنِ العاصِ       :  قال  اَخْرَج أحمد عن عطاء بنِ يسارِ     

يـا أَيهـاَالنَّبِى انَّـا      (:  بِـصفته فـىِ القـرآنِ      هواللَّه انَّه لَموصوف فى التَّورا    . أَجلْ: ، فَقَال ه فى التَّورا  �اللَّه   صفات رسولِ 
أَرسلْناك شَاهداً، و مبشِّراً، و نَذيراً، و حرْزاً لالُميينَ، أنْت عبدى و رسولى، سميِتَك المتَوكلَّ، لَـاَفَظٌّ و لَـا غَلـيظٌ و لَـا           

ـ      غْفرُ، و لَنْ يقْبِضَه    ولَكن يعفُو و ي    ه السيئَ هصخَّاب فى الْاَسواقِ، و لَا يدفَع بِالسيِئَّ        العوجـاء بِـأنْ     هاللَّـه حتَّـى يقيموالْملّ



  حيات صحابه

٤٠   جلد اول

قـى  و أَخرْجه البخَارِى نَحوه عـن عبداللَّـه، والبيه   . )يقُولُوا لَا اله الَّا اللَّه، يفْتَح بِه أَعيناً عمياً، و آذَاَناً صما، و قُلُوباً غُلْفاً              
و أخْرَجـه   . وأَخْرَجه ابنُ اسحقَ عنْ كَعبِ الْاحبـاَرِ بِمعنَـاه        . ) العوجاء هحتَّى يقيم بِه الْملَّ   (: هعن ابنَ سالمٍ، و فى رواي     

يـا داود،  (اللَّه تَعالى أَوحى الى داود فى الزَّبور،      أَنّ: و ذَكَرَ وهب بنُ منَبه    .  مخْتَصراً )اللَّه عنْها  رضى( هالبيهقى عنْ عائشَ  
انَّه سيأْتى منْ بعدك نَبِى اسمه أحمد و محمد صادقاً سيِدا، لَا أَغْضَب علَيه أَبداً و لَاُ يغْضبنى أَبداً، و قَد غَفَرْت لَه قَبلَ 

 عأَنْ ي          ومرْحم تُهأُم رَّ، واَ تَأَخم و نْ ذَنْبِهم ما تَقَدى منيهص    هِملَـيع فَرَضْت و ،ياءبالْاَن تطَيا أَعثْلَ مل منَ النَّوافم متُهطَيأَع 
        أتُونّىِ يتَّى يلِ، حالرُّسء والَى االَنْبِيع ى افْتَرَضْتالَّت ضالْفَرَائ اميالق مهو    اءثْلُ نُورِالْاَنْبِيم مهرنُو لى أَنْ قَالَ  ...  وا :   ،دـا داوي

 .)326/2( هكذا فى البداي. )انِّى فَضَّلْت محمداً و أُمتَه على الْاُممِ كُلَّهاَ
مرا :  بر خوردم، گفتم)عنهما اهللا ىض(با عبداللَّه بن عمرو بن العاص :  احمد از عطاء بن يسار روايت نموده، كه گفت

آرى، به خدا سوگند وى در تورات آن چنان صفت شده كه در :  در تورات آگاه كن، گفت     �هاى پيامبر    از صفت 
 فرستاديم، تو بنـده     1ما تو را گواه، بشارت دهنده، بيم دهنده، و حفاظت كننده اميين           ! اى نبى «: قرآن موصوف است  

ا متوكّل نام گذاردم، نه ترش روى و نه هم سخت طبيعت هستى، و نه اهل معركـه و برپـا                     و پيامبر من هستى، تو ر     
كنـد، و خداونـد او را تـا آن     دهد، بلكه عفو و بخشش مى و نه هم بدى را به بدى پاسخ مى        . كننده غوغا در بازارها   

هـاى كـر، و    هـاى كـور، گـوش    شمبسا چـ . نمايد وقت كه ملّت كج را با گفتن ال اله االاللَّه راست نكنند، قبض نمى         
 2.»شوند هاى بسته به واسطه وى باز مى قلب

تا اين كه ملّـت كـج را        «: اند، و در روايتى آمده      روايت نموده  4 و بيهقى از ابن سالم     3 بخارى مانند اين را از عبداللَّه     
اين را بيهقى به اختـصار      و  . ابن اسحاق از كعب احبار به معنايى اين را روايت نموده است           . »توسط وى راست كند   

عليـه  ( و وهب بن منبه متذكر شده كه خداوند تبارك و تعـالى بـراى داود                 5 روايت كرده،  )اللَّه عنها  رضى(از عائشه   
اى داود، پس از تو نبى اى خواهد آمد كـه اسـم وى احمـد و محمـد اسـت و او             «:  در زبور وحى فرستاده    )السالم

گناهان گذشته و آينده . آورد شوم، و او ابداً مرا به غضب نمى خشمگين نمىصادق و سردار است، من هرگز بر وى      
ام كـه بـه انبيـا     به آنها آن قدر نوافـل داده . ام، و امتش مرحوم است وى را قبل از اين كه نافرمانى مرا بكند، بخشيده   

 تا اينكه در قيامت در حالى نـزدم         .ام كه بر انبياء و رسل فرض گردانيده بودم         دادم، و بر آنها فرايضى را الزم ساخته       
هـا فـضيلت     من محمد و امتش را بـر همـه امـت          ! اى داود : تا اين كه گفت   ... بيايند كه نورشان چون نور انبيا باشد      

 6. آمده است)326/2( هاين چنين در البداي. »ام داده
    لْيى الحم فيأبونُع أَخْرَج ال)386/5( ه وابن أبى ه ديعن سـبٍ  عكَعرو قَالَ لمبنَ ع اللَّهدبـفَ   : لٍ أَنَّ عـنْ صـى عرَنهأَخْب 

  دمحقال   �م هتأُم تَابِ  :  وى كم فهالى  أَجِدتَع نَ     (: اللَّهودمحنَ يوادمح تَهأُم و دمنَّ أَحـرٍ    الى كُلِّ خَيل عج زَّ وع اللَّه
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  حيات صحابه

٤١   جلد اول

  كَبِرّوَشرٍّ، ي هِم                        نَوـالتـى صف وِىد ـملَه ،ماءالـس ـوى جف ماؤُهدنْزِلٍ، نكُلِّ م ىف ن آللَّهوحبسي و ،لَى كُلِّ شَرَفع اللَّه
اذَا غَزَوا  . هفُوفهِم فى الصلَا  ، و يصفُّونَ فى الْقتَالِ كَص     ه كَصفُوف الْمالئكَ  هكَدوِى النَّحلِ علَى الصخْرِ، يصفُّونَ ِفى الصال      

اللَّـه علَـيهِم     اللَّه كَـانَ   اذَا حضَرُو الصف فى سبيلِ    .  بينَ أَيديهِم و منْ خَلْفهِم بِرِ ماحٍ شداد        هاللَّه كَاَنت الْملَائكَ   فى سبِيل 
و أَخْرَجه اَيضاً بِاسنَاد آخَـرَ عـنْ كَعـبٍ    . )سور على وكُورِها، الَيتَأَخَّرُونَ زحفًا أَبداً كماَ تُظلُّ النّ  - و أَشَار بِيده     -مظالً  

 هيف و هوونَ(بِنَحدمحنَ يوادمالح تُهأُم ا وعر ،كُلِّ شَرَف لىع نَهرُوكَبي الٍ ولَى كُلِّ حع هاللَّهالشَّم  اتلَولُّونَ الصصسِ، ي
     كُنَاس لىع لَو هِنَّ وقْتوس لم      هالْخَمضِّئُونَ أَطْرَاَفَهوي هِم واطأوس لىنَ عوأتَزِرـبٍ       . )، ينْ كَعآخَرَ ع نَادسأيضاً بِا َأخْرَج و

 .مطَوالً
صـفت محمـد   : وده، كه عبداللَّه بن عمرو به كعب گفت      از سعيد بن ابى هالل روايت نم       )386/5( هابونُعيم در الحلي  

 ايـن   )تورات(آنها را در كتاب خداوند تبارك و تعالى         : اللَّه عليه وسلم و امت وى را برايم بيان كن، وى گفت            صلى
گويند، خداوند  احمد و امت وى حمد گويان هستند، حمد خداوند عز و جل را در هر خير و شر مى «: يابم طور مى 

 آنهـا در فـضاى   )اذان(نداى . نمايند كنند، و او را در هر منزل به پاكى ياد مى      در هر جاى بلندى به بزرگى ياد مى        را
در نمـاز چـون صـفوف    . در نمازهاى خود صدايى چون صداى زنبور عسل بر سنگ دارند   . انداز است  آسمان طنين 

چـون در راه خداونـد جهـاد    . بندنـد  ف مىبندند، و در قتال و جنگ چون صفوف شان در نماز ص         مالئك صف مى  
اللَّه حضور  باشند، و چون در صف فى سبيل ها مى هاى سخت در پيش روى و عقب آن  نمايند، مالئكه با داشتن نيزه    

ها   چنانكه كركس- و به دست خود اشاره نمود        -باشد    بر آنها خود سايه بان مى      )جل جالله (كنند، خداوند    پيدا مى 
او اين را همچنان به . »كنند افكنند، آنها از رو بروى دشمن در ميدان قتال گاهى هم فرار نمى ايه مىبر آشيانه خود س

جـل  (و امت وى حمدگويان هـستند، حمـد و ثنـاى خداونـد              «: اسناد ديگرى از كعب روايت نموده و در آن آمده         
 )به خـاطر نمـاز خـود   (كنند،  گى ياد مىآورند، و او را در هر جاى بلندى به بزر  را در هر حالت به جاى مى  )جالله

. آورنـد  باشند، و نمازهاى پنجگانه را در اوقات آنها ولـو بـر خاكروبـه هـم باشـند بـه جـاى مـى                    مراقب آفتاب مى  
 ايـن  1.»شـويند  بندند، و دست و پاى خود را وقت وضو گرفتن به درستى مـى          شلوارهاى خود را دور كمر خود مى      

  .تر، از كعب روايت شده است به صورتى طوالنىحديث همچنين به اسناد ديگرى 
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 - هسأَلْت خَالى هنْد بنَ أبى هالَ:  قَالَ)اللَّه عنْهما رضى(أَخْرَج يعقوب بنُ سفيانَ الفَسوِى الحافظُ عنِ الْحسنِ بنِ على 

 : و أَنَا أَشْتَهِى اَنْ يصف لى منْها شَيئاً أَتَعلَّقَ بِه، فَقَالَ�اللَّه  رسول ه عنْ حلْي)و كانَ وصافَاً
عظيم . الْبدرِ، أَطْولَ منَ الْمرْبوعِ و أَقْصرَ منَ المشَذَّبِ       ه فَخُماً مفُخُماً، يتَلَأ لَأُ وجهه تَلَألُؤ القَمرِ لَيلَ        �اللَّه   كَانَ رسولُ (

امهاَلْه .          مشَح رُهشَع اوِزجالّ فَلَاَ يا فَرَقَ، و َتهصيقع ذا تَفَرَّقَترِ، اجِلَ الشَعهرفَرَه ذا وا هنِ.  أُذُنَيرَ اللَّوهنِ . أَزبِـيالْج عاسو .
. أَقْنَى العرْنينِ، لَه نُور يعلُوه، يحسبه منْ لَم يتَأَمله أَشَم   . قُ يدره الغَضَب  أَزج اَلْحواجِبِ، سوابِغَ فىِ غَيرِ قَرَنٍ، بينَهما عرْ       
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  حيات صحابه

٤٢   جلد اول

 يلّحهكَثَّ ال .جعنِ . أَديلَ الخَدهس .      رُبسيقَ الْمقانِ، دالْأَنْس فَلَّجم ،أَشْنَب ،الْفَم عيهضَل .   ـدجِي نُقَهـ  كَاَنَ ع يمه د     ـفَاءـى صف 
. ضَـخْم الكـراديس   . بعيد ما بينَ الَمنكبـينِ    . عرِيض الصدرِ . سواء البطْنِ والصدرِ  . بادنا متَماسكاَ . معتَدلَ الْخَلْقِ . هالْفضَّ

رَّدتَجالم رأَنْو .نَ الَّلبيا بولُ مصورَهمالسه ورٍ يرِى كَالْخَطّ بِشَعك. جى ذلوا سمطْنِ مالْبن وييالثِّد ارِىنِ . عيرُ الذَّراعأَشْع
. سـائلُ األطـراف   . شَـثْنُ الكَفَّـينِ و القَـدمينِ      . سبطُ القَصبِ . هرحب الرَّاح . طَوِيلُ الزَّنْدينِ . والْمنْكبينِ و أعالى الصدرِ   

، اذَا هذَرِيع الْمـشْي . يخْطُو تَكَفُّؤاً و يمشى هوناً. اذا زالَ زالَ قَلْعا  . مسيح القَدمين، ينْبو عنْهما الماء    . األخْمصينِخُمصانُ  
ه الى االرضِ أَطولُ من نَظَرِه الى السماء،        و اذَا التَفَت التَفَت جميعاً، خَافض الطَّرف، نَظَرُ       . مشَى كَأَنَّما ينْحطُّ منْ صببٍ    

 .، يسوقُ أصحابه، و يبدأُ منْ لَقيه بِالسلَامهجلُّ نَظَرِه المالحظَ
قَالَ   : قُلْت ،قَهنْطى مل فسولُ : صكَانِ ر   زانِ  �اللَّهتَواصلَ االَحكْرَ .  مالف مائهد .    ر لَـه تـسـر      . هاحـ لَيغَي ـىف ـتَكَلَّمالَي
اجهح . كُوتلِ السطَوِي .    هاقبِأَشْد همخْتي و الكَلَام تَحفْتمِ  . يالكَل عاموبِج تَكَلَّمير    . يلَا تَقْص لٌ ال فُضُولَ وفَص هثٌ. كَلَاممد .

   مالنِّع ظِّمعنِ، يهِيلَا الْم ى وافبِالج سه هلَيحمدلَا ي ئاً ونْها شَيم ذُمالَي ،قَّتنْ دا غَضَبِه . ول ال يقُوم ـقّ  -ولْحل رِّضذا تُعا 
- شَى     رَ لَهنْتَصتّى يى رواي  . ء حف قُـم                : هوي لَم و عرِفْه اَحدي لحقِّ لَمل رّضا تُعا، فَاذا كاَنَ لَهم نيا والد هبغَـضَبِه  الَ تُغْضل 

الَ يغْضَب لنَفْسه و الَ ينْتَصرُ لَها، اذا أَشَار أَشَار بِكَفِّه كُلِّهاَ، و اذا تَعجب قَلَبها، و اذا تَحدثَ يصلُ . ء حتَّى ينْتَصرَ لَه    شَى
و اذا فَـرِح غَـض طَرْفَـه، جـلُّ ضـحكه       .  غَضب أَعرَض و أَشَاَح    و اذا . بِها يضْرِب بِراحته اليمنى باطنَ ابهامه اليسرى      

 .التَّبسم، يفُتَرُّ عن مثْلِ حب الغَمامِ
سأَلْتُه عنْه و وجدتُه قَد سأَلَ فَكَتَمتُها الحسينَ بنَ على زماناً ثُم حدثْتُه فَوجدتُه قَد سبقَنى الَيه، فَسألَه عما  : قَالَ الحسنُ 

 .آباه عن مدخَله و مخْرَجِه و مجلسه و شَكْله فَلَم يدع منْه شَيئاً
نَ اذا أوى الـى  كَاَن دخُولُه لنَفْسه مأْذُوناً لَه فى ذلـك، و كَـا   :  فقال �اللَّه   سأَلْت أبى عن دخُول رسولِ    : قَالَ الحسين 

 هجزأللَّه، و جزأًلاَهله، و جزأً لنَفسه، ثُم جزَّأَ جزأَه بينَه و بينَ الناسِ فَرَد ذلك علَى العام               :  أجزاء همنْزله جزَّأَ دخُولَه ثَلَاثَ   
الخَاصئاً   هوم شَينْهرُ عخدلَاي  .    ه فرَتينْ سكَانَ م و الُمزءاهِم                  هى جرِ فَـضْللـى قَـدع همقَـس و ـهذْنـلِ الْفَـضْلِ بِااَه يثـارا 

ـ               هالدينِ، فَمنْهم ذو الحاج    فى االُمم وهحلـصما ييم فلُهشْغي و تَشَاغَلُ بِهِمجِ، فَيائوم ذُوالحنْهم نِ، وتَياجم ذُوالحنْهم ه و 
 ألسنْ مقُولُ        ميم ولَه ىغنْبي ىبِالَّذ مارِ هخْبا م ونْهع هت :»     اجى حغُونلأَب و ،بالغَائ دلُغَ الشَّاهببـالغَ       هلَيا عيتَطـسن الَ يم 

     لطَاناً حاَجلَغَ سنْ أَبم نَّه؛ فَاهاجِتهح      تثَب اهيا ابالغَها عيتَطسنْ الَ يم    اميالق موي هيمقَد الَ  هاللَّه و ،ـكالَّ ذَلا هنْدذْكَرُ عالَ ي ،
 و  -و لَـا يتَفَرَّقُـونَ االَّ عـنْ ذَوقٍ          (: ه و فى رواي   -يقْبلُ منْ أَحد غَيرَه، يدخُلُون علَيه رواداً و لَا يفْتَرِقُونَ االَّ عنْ ذًواقٍ              

 ) - يعنى علَى الْخَيرِ - هجونِ أَدلَّيخْرُ
و يـؤَلِّفُهم ولَـاُ   .  يخْزُنُ لسانَه االَّ بِما يعنيـه     �اللَّه   كَاَنَ رسولُ (: و سأَلْتُه عنْ مخْرَجِه كَيف كَانَ يصنَع فيه؟ فَقَالَ        : قَالَ

و يحذِّر النَّاس و يحتَرِس منْهم منْ غَيرِ أنْ يطْوِى علَى أحد منْهم بِشْرَه .  و يولِّيه علَيهِم و يكرِم كَرِيم كُلِّ قَومٍ    . ينَفِّرُهم
  لَا خُلُقَه و .              قْبي و ،هيقَوي نَ وسنُ الْحسحي ى النَّاسِ، وا فمع ألُ النَّاسسي و ،هابحأَص تَفَقَّدي    ـهيهوي و حيالْقَب لُ  . حتَـدعم

  فخْتَلرُ مرِ غَيخَافَ  . االَملُ مفْعلُوا    هلَا ييمي غْفَلُوا أوأنْ ي  .   تَادع هنْدالٍ عكُلّ حل .       زهوجالَ ي قِّ ونِ الْحرُ عقَصالَ ي نَ  . ويالَّـذ
 .ه و موازره أحسنُهم مواساه، و أَعظَمهم عنْده منْزِلَهفْضَلُهم عنْده أَعمهم نَصيحيلُونَه منَ النَّاسِ خيارهم، أَ



  حيات صحابه

٤٣   جلد اول

وطنُ الْاَماكنَ و و لَا ي.  الَ يجلس و لَا يقُوم االَّ على ذكْرٍ�اللَّه  كَانَ رسولُ(: فَسأَلْتُه عن مجلسه كَيف كَانَ؟ فَقَالَ  : قَالَ
يعطـى كُـلَّ جلَـسائه نَـصيبه، لَـاَ      . و اذَا انْتَهى الى قَومٍ جلَس حيثُ ينْتَهِى بِه المجلس و يأمرْ بِذلك     . ينْهى عنْ ايطَانها  

        هالَسنْ جم ،نْهم هلَيع داً أكْرَمأَنَّ أَح هسيلج بسحي    اجفىِ ح همقَاو ـنْ           ه أوم و ،نْـهع رِفنْـصالمونَ هكُوي تىح رَهابص 
 اجح ألَهلِ        هسنَ الْقَوورٍ مسيا أو بِمالّ بِها هرُدي ـى                .  لَمف هنْـدا عوارص اَ وأَب ملَه ارفَص خُلُقَه و طُهسب نْهم النَّاس عسو قَد

. ، لَا تُرْفَع فيه األصوات، و ال تُؤْبنُ فيه الحرَم، و لَا تُنْثى فَلَتَاتُه             همجلسه مجلس حلْمٍ و حياء و صبرِ و أَمانَ        . لْحقِّ سواء ا
ـ       متَعادلينَ يتَفَاضَلُونَ فيه بِالتَّقْوى، متَواضعينَ يوقرُونَ فيه ال        اجنَ ذَالحرُوؤُثرَ، ييغيِه الصنَ فومرْحي رَ ونَ    هكَبِيفَظُـوحي و 

بالغَرِي(. 
ـ           �اللَّه   كَانَ رسول (: فَسأَلْتُه عنْ سيرَته فى جلَسائه فَقَال     : قَالَ ا  دائم البِشْرِ، سهلَ الخُلُقِ، لَينَ الجانبِ، لَيس بِفَظٍّ، و لَ

 ،هيف بخَيالَ ي ه، واجِير نْهم ؤيِسلَا ي شْتَهِى ، وا لَا يمتَغَافَلُ عزَّاحٍ، يلَا م ابٍ، ويلَا ع اشٍ، ولَا فَح خَّابٍ، ولَا س و ،ظيغَل
    نْ ثَالَثم هنَفْس تَرَك قَد :      هينعا لَا يم كْثَارِ، واال و ،رَاءالم.     نْ ثَالَثم النَّاس تَرَك لَـا      :  و و ،ـرُهيعالَ ي ـداً وأَح ذُمكَاَنْ الَ ي

        هابو ثَورْجما ييالَّ فا تَكَلَّملَا ي و ،تَهروطْلُبِ عي .           ذَا تَكَلَّمرُ، فَاالطَّي هِمسؤُور لىكَأَنَّماَ ع اؤُهلَسأَطْرَقَ ج ذا تَكَلَّما  ـكَتُوا وس
هنْدنَ عوعتَنَازلَا ي وا، وتَكَلَّم كَتذَا سنْه. انَ موبجتَعا يمم بجتَعي و ،نْهنَ مكُوْضحا يمم كضْحلَى . يبِ علْغَرِيبِرُ لصي و

فْولَ         هالْج هابحنْ كَانَ أصتّى اح هتأَلسم و هقنْطى منَه فوبلتَحسل     1يقُوي قِ، ونْطى الْمف  :   اجح باحص تُمأيذَا رها هودففَأر  .
 .ء، و لَا يقْطَع علَى أَحد حديثَه حتّى يجور فَيقْطَعه بِنَهىٍ أو قيامٍ و لَا يقْبلُ الثَّنَاء االَّ منْ مكَافى

الحلْمِ، والْحذَرِ، والتَّقْديرِ، والتَّفَكُّـرِ؛ فَاَمـا تَقْـديرُه فَفـى           : كَاَنَ سكُوتُه علَى أربعِ   (: كَيف كَانَ سكُوتُه؟ قَالَ   فَسألتُه  :  قَالَ
     ا تَذَكُّرُهأم نَ الناسِ، ويب اعتَمساالالنَّظَرَ و هتوِيقَالَ-تَس أو  : تَفَكُّرُه-فْنَى فَفي قَى وبا يملَه . ي عمج رُ �وبالصو لْمالح 

أخْذه بِالْحسنى، والقيام لَهـم فيمـا جمـع لَهـم الـدنْيا و      : و جمع لَه الْحذَر فى أربعٍ. ء و ال يستَفزُّه  فَكَانَ ال يغْضبه شَى   
 .) �االخرَه 

   ىِ هور قَد ىٍّ           ولسنِ بنِ عنِ الْحلِ عى الشَّمائى فذالتّرْم هلثَ بِطُويدمـا    (ذَا الحنْهاللَّـه ع ىضى  :  قَـالَ )رخَـال ـأَلْتس ...
دالئل عنِ الحاكم بِاسنَاده    و قَد رواه البيهقى فى ال     . فَذَكَرَه، و فيه حديثُه عنْ أخيه الحسينِ عنْ أبِيه علىِ بنِ أبى طالب            

ـ        .. هسأَلْت خَالى هنْد بنَ أبى هالَ     : عنِ الحسنِ قَالَ   ايدظ ابنِ كثيرٍ فى البافكَذَا ذَكَرَ الح ،33/6( هفَذَكَرَه(  ـاقَ   :  قُلْـتس و
        كرتَدـسى المف ماكالح ثيدذَا الحه نَادسقَـالَ    )640/3(ا ثُـم . ..     ـهليثَ بِطُوـدفَـذَكَرَ الْح .      ىـضاً اَلرُّو�يـانأي ـهأخْرَج و
، و فيمـا ذُكـرَ فـى الْكَنْـزِ فـى            )611/3( ه والْبغَوِى كَما فى االصاب    )32/4(والطَّبرَانى و ابنُ عساكرَ كَما فى كَنْزِ العمالِ         

رِهآخ :   ذَرالح لَه عمج عٍ  وبى أَرف  :               ـلَحا أَصميالرَّأى ف هادهتاج نْه، وع ىتَنَاهييح لبالْق تَرْك ى بِه، وقْتَدينَى لسبِالْح هأَخْذ
 .برَانىِ عنِ الطّ)275/8و هكَذَا ذَكَرَه فى المجمعِ . هأَمتَه، و الْقيامِ فيما جمع لَهم الدنْيا و االخَرِ

از دايى ام هنْد بن ابى      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( يعقوب بن سفْيان فَسوِى حافظ از حسن بن على          
 پرسيدم، و من عالقمند بودم تـا وى از وصـف       � از ويژگى و پيرايه رسول خدا        - كه توصيف كننده بود      -هاله  

 :  چنگ زنم، وى گفت چيزى براى من بيان كند كه به آن�پيامبر 

                                                 
  .مؤلف. و الشمائل آمده) 33/4(باشد، چنانكه در الكنز  مى» ليستجلبونهم«اين چنين در البدايه آمده، ولى درست  1



  حيات صحابه

٤٤   جلد اول

اش چـون درخـشش مهتـاب در         چهره. نمود  خود بزرگوار بود، و در انظار نيز بزرگوار جلوه مى          �پيامبر خدا   «  
موهـاى انـدك    . سر بزرگى داشـت   . تر بود  از انسان ميانه قد بلندتر و از انسان دراز كوتاه         . درخشيد شب چهارده مى  

شد، و اگر موهايش را  شد از وسط سر به دو طرف فرو آويخته مى  مىچون موهايش پراكنده. تابدار و مجعد داشت
. و پيشانى فراخ و گشاده داشـت      . رنگش درخشنده و تابناك بود    . نمود گذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمى      دراز مى 

رار داشـت  در ميان آنها رگى ق. ابروانش قوس دار، باريك و كشيده بود، به اندازه كافى دراز ولى به هم پيوسته نبود       
. اش باريـك بـود و نـور نمايـانى داشـت       استخوان بينى وى دراز و نوك بينى       1.نمود كه خشم، آن را پر از خون مى       

چـشمانش سـياه و   . ريشش انبوه و بـزرگ بـود     . پنداشت نمود، بينى او را بلند مى      كسى كه به وى درست تأمل نمى      
هـاى پيـشين     هايش همه آبدار و با رونق بود، و دنـدان          دندان   2.دهن بزرگ داشت  . گونه هايش از رويش بلند نبود     

گـردنش در   . خطى از موها از سينه تا ناف چون نخى كشيده شده و باريك بـود              .  وى از هم فاصله داشتند     )ثناياى(
چاق . نيكويى چون گردن تصوير تراشيده شده، و در صفا چون نقره بود، و در خلقت حالت ميانه و معتدلى داشت                  

اش  اش با هم برابر و موازى بود، سـينه  شكم و سينه. اى داشت  و اندام سخت و فشرده)نه زياد و نه كم(معتدل بود   
هـايش   هـاى مفـصل    استخوان. در ميان شانه هايش فاصله وجود داشت و از هم قدرى دور بودند            . فراخ و پهن بود   

اش به نـافش     اريكى از موى، سينه   با خط ب  . آن اعضاى بدنش كه موى نداشت با نور و پر درخشش بود           . بزرگ بود 
اش  هاى باالى سينه ها و قسمت هر دو ساعد، شانه. غير از آن جاها بر سينه و شكمس موى نداشت. متصل شده بود

هـر  . استخوان هايى راست و مستقيم داشـت      . هاى دستش گشاده و بزرگ بود      ساعدهايش دراز و كف   . موى داشت 
كف پاهايش خاليگاهى . شتان دست و پايش دراز با اعتدال و راست بودانگ. دو كف دست و پاهايش درشت بودند 

، قدمهاى وى هموار بود و هيچ پستى و بلندى نداشت حتى كـه آب بـر آن                  )كرد و با زمين تماس پيدا نمى     (داشت  
ت و به طرف جلـو حركـ      . كشيد ها را با قوت مى     داشت، آن  هاى خود را از زمين بر مى       و چون گام  . نمود توقف نمى 

رفت گـويى از فـرازى رو بـه نـشيب           در راه رفتن خود با وقار بود، چون راه مى         . رفت نمود، و با فروتنى راه مى      مى
چشمانش فروهشته بود، و نگريستنش به طرف زمـين  . كرد كرد با تمام بدن برگشته نگاه مى       و چون نگاه مى   . آيد مى

 با گوشه چشم بـود، و بـه دنبـال    ) غير وقت حرف زدن   در(زيادتر از نگريستنش به طرف آسمان بود، اكثر ديدنش          
 .»داد شد قبل از او سالم مى نمود، و با هر كس كه روبرو مى اصحابش حركت مى

گـاهى  . نمـود  و دائماً فكر مى.  هميشه غمگين بود�پيامبر «: كيفيت سخن گفتن او را برايم بيان كن، گفت        : گفتم
شروع و ختم سخن وى با بـاز  . سكوتش طوالنى بود. زد حرف نمىدر غير ضرورت . هم براى خود راحتى نداشت  

سخن وى از همديگر . گفت كالم جامع مى. گرفت شدن دهنش به اندازه متوسط و بدون افراط و تفريط صورت مى 
نه سخت دل بـود     . خوى بود  وى حليم و نرم   . صحبتش به قدر حاجت بود، نه زياد و نه كم         . جدا جدا و واضح بود    

داشت، چيزى از آن را بد نگفته و مـدح هـم             نعمت را اگر چه ناچيز و اندك بود، بزرگ مى         . قير و ذميم  و نه هم ح   

                                                 
  .ساخت شد كه در آنجا رگى است كه غضب آن را ظاهر مى يعنى هنگام خشم معلوم مى 1
  .دپنداشتن نمودند و دهن خرد را زيبا نمى عربها دهن بزرگ را توصيف مى 2



  حيات صحابه

٤٥   جلد اول

، تا اين كـه آن حـق را غالـب       - هنگامى كه به حق تعرّضى صورت ميگرفت         -و در مقابل قهر و غضبش       . كرد نمى
شـود او را غـضبناك    بـوط بـه آن مـى   دنيا و آن چـه مر   : و درروايتى آمده  . نشست اى از پاى نمى    گردانيد، لحظه  نمى
شـناخت، و هـيچ چيـزى در مقابـل      گرفت، هيچ كسى او را نمـى   ساخت، ولى چون به حق تعرض صورت مى        نمى

شـد،   براى خود خشمگين نمى   . توانست ايستادگى و مقاومت كند     گردانيد، نمى  خشم او تا اين كه حق را غالب نمى        
نمود، به همه كف دستش اشاره ميكرد، و هنگام تعجب كف  ون اشاره مىو چ. آمد گيرى آن برمى و نه درصدد انتقام  

كـرد و بـاكف    كرد، و در اثناى صحبت سخنش را با حركت دستش همراه و هماهنگ مـى  دستش را پشت و رو مى     
و . گردانيـد  شد به صورت كامـل روى برمـى        و چون خشمگين مى   . زد دست راستش بر باطن ابهام دست چپش مى       

هـايش   خنديد دنـدان  وقتى كه مى . اش تبسم بود   بلندترين خنده . انداخت شد چشمانش را پايين مى     مىچون شادمان   
 .»شد  سفيد معلوم مى)تگرگ(مانند ژاله 

اين را از حسين بن على براى مدتى پوشيده نگه داشتم، بعد از آن اين را برايش بيان نمودم، ديدم كـه    : حسن گويد 
ت جسته، آنچه را من پرسيدم او پرسيده است، و همچنان او را دريافتم، كه از داخل او قبل از من به طرف وى سبق  

 . پرسيده، و هيچ چيزى را از وى باقى نگذاشته است�شدن، بيرون رفتن، نشستن و چهره پدرش 
 بـراى   )بـه منـزل   (در داخـل شـدن      «:  پرسـيدم، گفـت    �از پدرم درباره داخل شدن پيـامبر خـدا          :  حسين گفت 

آمد، ورود و اقـامتش      وى چون به منزل خود مى     .  اجازه داشت  )جل جالله (ى خودش از طرف خداوند      ها ضرورت
بخشى براى خداوند، بخشى براى اهلش، و بخشى ديگر را به خـودش اختـصاص               : نمود را به سه بخش تقسيم مى     

رانيده و چيزى را از آنهـا     نمود، و آن را در ميان عام و خاص گذ          داد، و سهم اش را ميان خود و مردم تقسيم مى           مى
و روش وى در بخش امت اين بود، كه با دادن اجازه ورود به اهل فـضيلت، آنهـا را بـر ديگـران                        . نمود ذخيره نمى 
كسى از آنها يك كار، كسى دو و   . كرد داد، و وقت را به مقدار فضيلت آنها در دين براى شان مصرف مى              ترجيح مى 

داشت، كه اصالح آنها و امت را، بـه   شد، و آنها را در كارهايى وا مى     مشغول مى  داشت با آنها   كسى هم كارهايى مى   
بايد حاضر به غيـر حاضـر   «: گفت به آنان مى. واسطه پرسش از آنها و دادن رهنمودهاى الزم براى شان در برداشت  

هر كس فرمـانروايى را  تواند آن را برساند، برسانيد، زيرا  ابالغ نمايد، و ضرورت و حاجت كسى را كه خودش نمى  
تواند خودش آن را برساند، آگاه كند، خداوند قدمهاى او را روز قيامت ثابت و استوارمى                 از ضرورت كسى كه نمى    

 مـردم بـراى طلـب خيـر      1پـذيرفت  شد، و از هيچ كس غير از آن نمى ، جز اين نزد وى ديگر چيزى ياد نمى     »سازد
شـدند و    بدون خوردن پراكنده نمـى    :  و در روايتى آمده است     2رفتند آمدند، و بدون صرف غذا بيرون نمى       نزدش مى 

 .»رفتند  بيرون مى- به خير و نيكويى -همه آنها راهنمايان 

                                                 
پـذيرفت، و خـالف آن را قبـول          نمود، و از مردم نيز سخنان عام المنفعـه را مـى            يعنى هميشه وقت در جهت منافع مردم صحبت مى         1

 .م. نمود نمى

  .م. شدند ها پس از صرف نمودن طعام متفرق مى داد، و آن  براى شان طعام مى�پيامبر  2



  حيات صحابه

٤٦   جلد اول

 زبـان خـود را جـز از    �پيـامبر  «: كرد؟ گفت او را از بيرون رفتنش پرسيدم كه در آن حال چه مى          :  حسين گويد 
نمود،و باعث نفرت و انزجـار   آنها در مقابل همديگر الفت ايجاد مى  در بين    1.نمود داشت، حفظ مى   آنچه اهميت مى  
از مردم بدون اين كه از . نمود نمود، و او را رئيس و فرمانده آنان مقرر مى بزرگ هر قوم را عزّت مى. شان نميگرديد

كرد، از  ايت مىبشاشت و اخالق نيكوى خود در برابر هيچ يكى بكاهد بر حذر بود، و احتياط را در مورد ايشان رع        
خـوبى را تحـسين   . پرسـيد  بـود مـى   نمود، و از مردم آنچه را كه در بين شان مى      اصحاب و ياران خود بازجويى مى     

كارهاى وى معتدل و بدون تناقض بود، از هراس         . كرد نمود، و بدى را بد گفته و تضعيفش مى         نموده و تقويتش مى   
براى هر حالتى نـزد وى  . نمود گرى روى آورند، گاهى هم غفلت نمىاين كه مبادا مردم غافل شوند، و يا به چيز دي  

كسانى كه از جمله مردم به وى نزديك . كرد نمود، و از آن هم تجاوز نمى از حق كوتاهى نمى. آمادگى وجود داشت 
 داشـت،  بهتر و افضل آنها نزد وى كسى بود كه در اخالص و اراده خير از ديگران سبقت   . بودند، بهترين آنها بودند   

 .»ها در همدردى و تعاون بودند و بزرگترين آنها در مقام و منزلت نزد وى بهترين آن
 تـوأم بـا   �نشستن و ايستادن پيغمبـر   «:  پرسيدم كه چگونه بود؟ گفت     �او را از مجلس پيامبر      :  حسين گويد 

 را نيز از اختـصاص دادن       داد و ديگران   جايى را براى نشستن خود اختصاص نمى      .  بود )جل جالله (ذكر و ياد خدا     
نشست كه مجلـس در آن خـتم    رفت در جايى مى چون نزد قومى مى. جاهاى مخصوص براى خودشان بازميداشت  

كـرد كـه    سهم و نصيب همه همنشينان خود رامى داد، هيچ همنشينش گمان نمـى . كرد  و به اين كار امر مى 2شد، مى
ايستاد تـا آن     نشست و يا اين كه با او به خاطر كارى مى           ى مى كسى كه با و   . ديگر كسى از وى نزد او عزيزتر است       

خواست او را بـدون آن   رفت، و اگر كسى از وى چيزى مى نمود، كه خود آن مرد از نزدش مى        وقت با وى صبر مى    
رويـى و خـوش      گـشاده . نمـود  كرد، و در غير آن او را به قـول نيكـو رخـصت مـى                چيزى كه خواسته بود، رد نمى     

 نـزد وى برابـر      - در حـق     -ها همه    به اين صورت او براى شان پدر شده بود، و آن          . راى همه مردم بود   اخالقيش ب 
شـد، و حرمتهـا در آن هتـك          صـداها در آن بلنـد نمـى       . مجلس وى، مجلس حلم، حياء، صبر و امانت بـود         . بودند
. شدند  به تقوى از هم تميز داده مى       همه در آن برابر بودند و     . شد ها در آن واقع نمى     ها و لغزش   گرديد، و غلطى   نمى

كمـك بـه نيازمنـدان را    . كردنـد  نمودند، و به كوچك رحم مى   همه متواضع بودند، بزرگ را در آن وقار و عزت مى          
 .»داشتند دادند و بيگانه را با خود نگه مى ترجيح مى

 هميشه �ره پيامبر خدا چه«:  با اهل مجلسش پرسيدم، گفت�درين راستا او را از سيرت پيامبر  : حسين گويد 
نه اهل هياهو بود، نه . وى نه بد اخالق و نه هم زشت و درشت بود. اخالق نيكويى داشت و بردبار بود. بشّاش بود

اش  نمود، و پوپنـده  از آنچه نميخواست و دوست نداشت تغافل مى     . فحش گوينده، نه عيب گير و نه هم مزاح كنند         
جـدال، پرگـويى، و   : سه چيز را از خود دور كـرده بـود  . كرد  هم در آن نااميد مى   گردانيد، و نه   را از آن مأيوس نمى    

                                                 
  .م. دكر يعنى درباره چزهايى كه اهميت نداشت صحبت نمى 1
كرد، تا در جاى     بود، و مردم را از جاهاى شان بيجاى نمى         نشست كه خالى مى    گرديد، در همان جايى مى     يعنى چون وارد مجلسى مى     2

  .م. نشست آنها بنشيند، بلكه در همانجايى كه مجلس اختتام يافته بود مى



  حيات صحابه

٤٧   جلد اول

گفت، و او را طعنه  هيچ كسى را بد نمى: سه چيز را در مورد مردم ترك كرده بود   . ترك آنچه نزدش اهميت نداشت    
، در ديگـر چيـزى      بـود  نمود، و جز در آنچه كـه از آن اميـد ثـواب مـى               زد، و امور پوشيده وى را جستجو نمى        نمى

نمودند كـه گـويى بـر        نمود همنشينان وى آن چنان سكوت و آرامش اختيار مى          چون صحبت مى  . كرد صحبت نمى 
شد، صـحبت   شدند، و چون خاموش مى نمود همه خاموش مى سرهاى شان پرنده نشسته باشد، و چون صحبت مى      

نمودند،  خنديد، و از آنچه آنها تعجب مى يدند، مىخند به آنچه آنها مى. كردند نمودند، و در حضور وى نزاع نمى     مى
نمود، حتى كه اصحابش آمدن  و در مقابل بيگانه با وجود شدت و خشونت كالم و سؤالش صبر مى          . كرد تعجب مى 

چـون نيازمنـدى را     : گفت  مى �كردند، و پيامبر      تمنا مى  �بيگانگان را به خاطر پرسيدن مسايل از رسول خدا          
. پـذيرفت  داد، نمـى   ستايش و مدح را جز از كسى كه بـه خـاطر احـسانى انجـام مـى                 . كارى نماييد ديديد باوى هم  

نمود، و در صورت انحـراف از حـق بـا            شد، قطع نمى   صحبت و سخن هيچ كسى را تا اين كه از حق منحرف نمى            
 .»ساخت نهى و يا برخاستن، آن صحبت را قطع مى

حلـم، احتيـاط، تقـدير و    : سكوت وى بر چهار نوع بود  «د؟ گفت   از وى پرسيدم سكوتش چگونه بو     :  حسين گويد 
 دربـاره  -تفكـر وى    :  يا گفت  -تقدير وى عبارت بود از تساوى نظر و شنيدن در ميان مردم، و اما تذكر وى                 . تفكر

صبر و بردبارى در وى جمع شده بودند، به اين صورت كه چيـزى وى        . شد ماند و يا فانى مى     آنچه بود كه باقى مى    
گزيدن نيكى، و توجـه بـه   : و احتياط در وى در چهار چيز جمع شده بود. داد آورد و حركتش نمى    را به غضب نمى   

 1.»�امورى كه براى امتش جامع دنيا و آخرت باشد 
از دايـى  :  روايت نموده، كه گفت )عنهما رضى(اين حديث را ترمذى به همين طولش در الشمائل از حسن بن على              

اللَّـه   رضـى ( اين را متذكّر شده است، و در آن حديثش از برادرش حسين بن علـى بـن ابـى طالـب                       و... ام پرسيدم 
دايـى ام  :  روايت نموده، كه گفت�و اين را بيهقى در الدالئل از حاكم به اسنادش از حسن .  نيز آمده است  )عنهما

ـ     . و اين را متذكر شده    ... هند بن ابى هاله را پرسيدم      .  ذكـر كـرده    )33/6(ن كثيـر در البدايـه       همچنان اين را حافظ ب
وحـديث را بـه     :...  ذكر نموده و بعد گفته است      )640/3(اسناد اين حديث را حاكم در مستدرك        : )مؤلّف(گويم   مى

 )32/4(اين را همچنان الرويانى، طبرانى و ابن عساكر، چنانكـه در كنـز العمـال          . همان درازى و طولش متذكر شده     
اند، و در آنچه كه در الكنز روايت شـده در آخـرش     آمده، روايت نموده)611/3( هدر االصاب آمده، و بغوى، چنانكه     

عمل به نيكى تا به وى اقتدا كـرده شـود،ترك بـدى تـا از آن                 : احتياط براى وى در چهار چيز جمع شده بود        : آمده
ن كارهايى كه جامع دنيا و  اجتناب صورت پذيرد، اجتهادش در نظرى كه براى اصالح امتش باشد، عمل و قيام بر آ               

 . از طبرانى ذكر نموده است)275/8(همچنان اين را در المجمع . آخرت براى آنها باشد
  
 �هاى وارده در وصف اصحاب پيامبر   روايت- 7
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  حيات صحابه

٤٨   جلد اول

  
قَـالَ عمـرُ بـنُ    : قَـالَ . )رِجت للَّنـاسِ  أَخْهكُنْتُم خَيرَ أُم(:  أَخْرَج ابنُ جرِيرِ و ابنُ أبىِ حاتمِ عنِ السدىِ فى قَوله تَعالى      

 و مـنْ صـنَع مثْـلَ        � فى أَصحابِ محمد     ه خَاص »كُنْتُم«: أَنْتُم، فَكُنَّا كُلُّنَا ولَكنْ قَالَ    «: لَو شَاءاللَّه لَقَالَ  (: �الخَطَّابِ  
رَ أُمهِم، كَانُوا خَيعينلنَّاسِهصل تأُخْرِج ( .نْ قَتَادرِيرٍ عابن ج نْدع رَ بنَ الخَطَّابِ :  قَالَ� هومرَ لَنَا أنَّ عذُك� هذقَرَأَ ه 

ـ            (، ثُم قَالَ    )110: ال عمران (. ) أُخْرِجت للنَّاسِ  هكُنْتُم خَيرَ أَم  (: هاالَي االي لْكُـمـنْ تنَ مكُـوأنْ ي رَّهنْ سم ،هاَالنَّاسا أَيهي 
 .)238/1(كذا فى كنزل العمال . )لْيؤَد شَرْطَاللَّه منْهافَ

 .) أخرجت للناسهكنتم خير أم(:  ابن جرِير و ابن ابى حاتم از سدى درباره اين كالم خداوند تبارك و تعالى
: اند كه ايت نمودهرو. »-ايد   انتخاب شده-ايد  شما بهترين تمام امم بوديد كه براى مردم بيرون آورده شده      «:  ترجمه

بـوديم،    به اين صورت ما همه مـان مـى         )شما: اَنْتُم(گفت   خواست مى  اگر خداوند مى  (:  فرمود �عمر بن الخطاب    
 و كسانى كه چون آنها عمل كنند، آنهـا بهتـرين امـت          � خاص براى ياران محمد      )بوديد: كُنْتُم(: ولى گفته است  

 .)بودند، كه براى مردم برانگيخته شدند
:  اين آيه را خوانـد �براى ما بيان گرديد كه عمر بن الخطاب :  روايت است، كه گفت� و نزد ابن جرير از قتاده      

اى مـردم، كـسى كـه    (: ، بعد از آن گفـت  1»ايد بوديد شما بهترين تمام امم كه براى مردم بيرون آورده شده          «: ترجمه
امـر بـه معـروف و نهـى از     (اند، بايد شرط خداونـدى   هدارد از جمله آن كسانى باشد كه در آيه ذكر شد دوست مى 

 . آمده است)238/1( اين چنين در كنز العمال 2.) را در آن باره ادا نمايد)منكر
لْيى الحيم فونُعأَخْرَجِ أب داً (:  قال� عن ابن مسعود )375/1( ه ومحم اد فَاخْتَاربى قُلُوبِ العنَظَرَ ف نَّ اللَّهفَ�ا  ثَهعب

   هلْمبِع هانْتَخَب و هتالبِرِس .                  ـهنَبِي اءرزو و ـهنيد ارأنص ملُهعا، فَجابحأص لَه اللَّهفَاخْتَار هدعى قُلُوبِ النَّاسِ بنَظَرَ ف ثُم� 
و أَخْرَجه ابنُ عبدالبرِّ فـى االسـتيعابِ   . ) قَبِيحاً فَهو عنْداللَّه قَبِيحفَما راه المؤْمنُونَ حسناً فَهو حسنَّ و ما رآه المؤمنُونَ        

)6/1(     دوعسن ابنِ مذْكُر    � عي لَم و نَاهعبِم  :)    َننُوؤمالم آها رالى آخره  -فَم (     ىسيالالطَّي هأَخْرَج و )33ص( وضاً نَحأَي 
 .ى نُعيمحديث أب

هاى بندگان نظر نمود، و از  خداوند در قلب(:  روايت نموده، كه گفت   � از ابن مسعود     )375/1( ابونُعيم در الحليه    
بعد از آن به .  را برگزيد، و او را به رسالت خود مبعوث گردانيد، و او را به علم خود انتخاب نمود                 �آنها محمد   

و خداوند براى وى يارانى انتخاب كرد، و آنها را نصرت دهنده دين خـود و                هاى مردم پس از وى نگاه نمود،         قلب
آنچه را مؤمنان خوب ديدند، آن خوب است، و آنچه را مؤمنان بد ديدند، آن نزد خداونـد                  . اش گردانيد  وزراى نبى 

 .)ناپسند و بد است
آنچه را  (وايت نموده، ولى وى اين بخش        به معناى اين ر    � از ابن مسعود     )6/1( اين را ابى عبدالبرّ در االستيعاب       

 ماننـد حـديث ابـونعيم را        )33ص  ( را متذكر نشده است، و همچنان طَياليسى         )الى آخره ... كه مؤمنان خوب ديدند   
 .روايت نموده
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  حيات صحابه

٤٩   جلد اول

مـستَنّاً فَلْيـستَّن بِمـنْ قَـدمات، اُولئـك      مـنْ كـانَ   :  قَالَ)اللَّه عنْهما رضى( و اَخْرَج اَبونُعيمِ اَيضاً عنْ عبداللَّه ابن عمرَ   
   دمحم ابحأَص�  االُم هذرَ هه كَانُوا خَي مهاَخْتَـار مأَقَلَّها تَكَلُّفاً، قَولْماً، وا عقَهمأَع اً، وا قُلُوبرَّهأَب ،   بحـصهاللَّـه ل  يِـهنَب 

 كَـانُوا علَـى الهـدى المـستَقيمِ واللَّـه رب            � بأَخْلَاقهم و طَرَائقهِم؛ فَهم أَصحاب محمد         و نَقْلِ دينه، فَتَشَبهوا    �
بلي   »هالْكَعى الح305/1( ه كذا ف(        عودسنْ ابنِ مضا عأي أَخْرَج قَالَ � و  :)     لَاأَكْثَرُ ص ياماً وأَكْثَرُ ص تَ   هأَنْتُمجأَكْثَرُ ا ـاداً   وه

هـم كـانُوا أزهـد فـى الـدنْيا و      : لم يا أبا عبدالرَّحمن، قَالَ: قَالُوا!!  و هم كانُوا خَيراً منْكُم �اللَّه   منْ أصحاب رسول  
أين الزّاهدونَ  : عبداللَّه رجالً يقُول  سمع  : و أَخْرَج أَيضاً عنْ أبى وائل قَالَ      . )136/1( ه كَذَا فى الحلْي   )هأرغَب فى الĤْخرَ  

 منَ الْمسلمينِ أنْ لَا يرْجِعوا ه، اشْتَرَطَ خَمس ماَئهأولئك أصحابِ الجابي(: ؟ فَقَالَ عبداللَّه  هفى الدنيا اَلرَّاغبونَ فى االخر    
 .)135/1( االولياء ه كذا فى حلي)عدو فَقُتلُوا االَّ مخْبِراً عنْهمحتّى يقْتَلُوا، فَحلْقُوا رؤُوسهم و لَقُو الْ
كسى كه خواهـان پيـروى از كـسى    (:  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى( ابونعيم همچنان از عبداللَّه بن عمر     

از . د كه بهترين اين امت بودنـد  ان�اند، پيروى نمايد، آنها ياران محمد   است، بايد از روش كسانى كه در گذشته       
قومى بودنـد كـه خداونـد       . تر بودند، و درميان اين امت تكلّف اندكى داشتند         تر و علم عميق    همه داراى دلهاى پاك   

هاى آنهـا مـشابه       و انتقال دين خود انتخاب نمود، خود را به اخالق و روش            �ها را براى مصاحبت پيامبرش       آن
ايـن  . ) اند كه بر راه و هدايت مستقيم قـرار داشـتند         �دگار كعبه كه آنها ياران محمد     آرى سوگند به پرور   . سازيد

 . آمده است)305/1( هچنين در الحلي
گيريـد، و    زيـادتر روزه مـى  �شـما از اصـحاب پيـامبر     (:  روايت نموده كه گفت    � وى همچنين از ابن مسعود      

اى : گفتـد !! دهيـد، ولـى آنهـا از شـما بهتـر بودنـد           گزاريد، و زيادتر تالش و كوشش به خـرج مـى           زيادتر نماز مى  
 آمـده  )136/1(اين چنين در الحليه . )آنها از دنيا روى گردان و به آخرت عالقمند بودند: ابوعبدالرحمن چرا؟ گفت 

 .است
و روى گردانيـدگان از دنيـا،   : گويـد  عبداللَّه از مردى شنيد كه مـى :  وى همچنان از ابووائل روايت نموده، كه گفت   

 پانصد تن از مسلمانان شرط گذاشتند، تا كشته 1اند، آنها صاحب جابيه(: عالقمندان به آخرت كجايند؟ عبداللَّه گفت
بنابراين سرهاى خود را تراشيدند، و با دشمن روبرو شدند، و همه آنها جز يك تن كه خبر شان                   . نشوند، برنگردند 

 . آمده است)135/1(اء  االوليهاين چنين در حلي. را آورد به قتل رسيدند
؟ هأَينَ الزَّاهدون فى الدنيا اَلرَّاغبـونَ فـى االخـر         :  أَنَّه سمع رجالً يقُولُ    )اللَّه عنْهما  رضى( و أَخْرَج أيضاً عنِ ابنِ عمر       

 )307/1( هكَذَا فى الحلْي. )عنْ هؤالء تَسألُ(:  فَقَاَلَ)اللَّه عنْهما رضى( و أبى بكرِ و عمرَ �فَأَراه قَبر النَّبِىِ 

                                                 
 بـه  � بـود، چـون عمـر    � در ميان جاسم و نوى، كه مركز ارتش اسالمى در زمان عمر      - از مناطق شام     -اى است در حوران      قريه 1

نمود، اين منطقه اكنون تخريب شده است، كه در نزديك آن تپه بزرگى بـا چـشمه آبـى                  رفت، آنجا رفته و بيانيه ايراد مى       طرف شام مى  
در هنگام فتح مناطق شام اتفاق افتاد و عبداللَّه بن مسعود از جمله كسانى بود كـه در معـارك منـاطق شـام                        ) جابيه(ر دارد، و حادثه     قرا

  .شركت داشتند



  حيات صحابه

٥٠   جلد اول

زاهـدان در دنيـا و   :  روايت نموده كه وى از مـردى شـنيد كـه ميگويـد         )اللَّه عنهما  رضى( وى همچنين از ابن عمر      
 نـشان   را)اللَّه عنهمـا  رضى(، ابوبكر و عمر � قبر پيامبر )اللَّه عنهما رضى(عالقمندان به آخرت كجايند؟ ابن عمر   

 . اين چنين آمده است)307/1( هپرسى؟ در الحلي درباره اينها مى: داده گفت
 الْفَجرِ، فَلَما انْفَتَلَ عنْ يمينه مكَـثَ كَـأنَّ علَيـه    ه صلَا�صلَّيت مع علىٍّ    :  يقُولُ ه و أَخْرَج اَبنُ أبِى الدنيا عنْ أبى أراَكَ       

واللَّه لَقَد رأيت اَصحاب (: ا كانت الشَّمس على حائط المسجِد قيد رمحٍ صلَّى ركْعتَينِ ثُم قَلَب يده فَقَالَ       ، حتَّى اذَ  هكĤََبِ
  دمحم     �مهشْبِهئاً يشَي موى الْياَ أَرنَ      !!  فَميراً بثًا غُبفْراً شُعنَ صوبِحصكَانُوا ي لَقَد        ـزَى، قَـدعكَبِ المثَالِ ركَأم منُهيأَع 

باتُواللَّه سجداً و قياماً، يتْلُونِ كتَاب اللَّـه، يتَرَاوحـونَ بـينَ جِبـاههِم و أقْـدامهِم، فَـاذَا أَصـبحوا فَذَكَرُواللَّـه مادواكَمـا                    
 ثُم نَهـض فَمـارئى بعـد        )!!ت أعينُهم حتَّى تَبلَّ ثيابهم، واللَّه لَكَانَ الْقُومِ باتُوا غَافلينَ         يميدالشَّجرُ فى يوم الرِّيحِ و هملَ     

ـ     و أخْرَجه أَيضاً أبو   . )6/8( هكَذَا فى البداي  . ذَلك مفْتَرّاً يضْحك حتَّى قَتَلَه ابنُ ملْجمٍ عدواللَّه الفَاسقِ         لْيـى الْحمِ فيه نُع 
 .)219/8( والدينورِى والعسكَرِى و ابنُ عساكرَ كَما فى الْكنز )76/1(

 به جاى آوردم، چـون وى بـه         �نماز فجر را با حضرت على       :  ابن ابى الدنيا از ابو اراكه روايت نموده كه ميگفت         
چون آفتاب به ديوار مسجد بـه مقـدار    . هى مستولى بود  طرف راست خود روى گردانيد نشست، گويى بر وى اندو         

 را ديدم، �به خدا سوگند ياران محمد (: يك نيزه رسيد، دو ركعت نماز خواند بعد دست خود را گردانيده گفت  
هاى زرد، موهـاى ژوليـده و غبـارآلود صـبح            آنها با چهره  !! بينم كه به آنها مشابهت داشته باشد       امروز چيزى را نمى   

خورد، كـه شـب را        چون نشان زانوهاى بز اثراتى به چشم مى        ] در پيشانى آنها   [هاى شان    در ميان چشم  . ودندنم مى
كتاب خداوند را تالوت نموده، و وقت تالوت آن، گاهى به پيشانى، و گـاهى    . در سجده و قيام سپرى نموده بودند      

لرزيدند كـه    كردند، و آن چنان مى      را ياد مى   نمودند، خداوند  كردند، و چون صبح مى     هاى خود استراحت مى    به قدم 
هـاى   ريخـت كـه لبـاس    هاى شان آنقدر اشـك مـى   آيد، و چشم درخت در روز پرباد بر اثر وزش باد به حركت مى        

 بعد از آن برخاسـت و ديگـر تـا    )!!اند به خدا سوگند، گويى قوم شب خود را درغفلت سپرى نموده       . شد تر مى  شان
 )6/8( هاين چنين در البداي   . ا و فاسق، وى را به شهادت رسانيد در حال خنده ديده نشد            اينكه ابن ملجم دشمن خد    

ـ      . آمده است   و دينـورى و عـسكرى و ابـن عـساكر، چنـان كـه در الكنـز             )76/1( هاين را همچنان ابونعيم در الحلي
 .اند  آمده، روايت نموده)219/8(

صف لى علياًً، :  فَقَالَ لَهه الكنَانى علَى معاوي  هدخَلَ ضَرار بنُ ضَمرَ   : حِ قَالَ  أيضاً عنْ أبىِ صال    )84/1( و أخْرَج أبونُعيم    
د القُـوى،    بعيـد المـدى، شَـدي      - واللَّه   -أَما اذْ لَابد؛ فَانّه كاَنَ      (: الَ أُعفَيك، قَالَ  : أَو تُعفينى يا أميرَالمؤمنين؟ قَالَ    : فَقَالَ

           كْمقُ الْحبِه، و تَنْطانونْ جم لْمرُ العتَفَجالً، يدع كُمحي الً ولُ فَصقُوهي            ـا، وهرَتهز ا ونْيـنَ الـدم شحتَوسي ،هينْ نَواحم 
، يقَلِّب كَفّه و يخَاطب نَفْسه، يعجِبه منَ اللَّباسِ مـا       هوِيلَ الفكْرَ ، طَ ه غَزِيرَ العبرَ  - واللَّه   -يستَأنس بِاللَّيلِ و ظُلْمته، كاَنَ      

ـ - واللَّه -قَصرَ، و منَ الَّطعامِ ما جشب، كَانَ    ا و قُرْبِـه   كَأَحدنَا يدنينَا اذَا أَتَينَاه، و يجِيبنَا اذَا سأَلَناه، و كَانَ مع تَقَرُّبِه الَينَ
   بيه هنّا لَا نُكَلِّمـى              همف الْقَـوِى ـعطْمنِ، لَـا يياكـسالم بحي نِ، ويلِ الدأَه ظّمعمِ، ينْظُوثْلِ اللُّؤْلُؤِالمنْ مفَع مسنْ تَبفَا ،لَه 

 و قَد أَرخـى اللَّيـلُ سـدولَه و غَـارت     -ه لَقَد رأَيتُه فى بِعضِ مواقفه    باطله، و لَا ييأس الضَعيف منْ عدله، فَأَشْهد بِاللَّ        



  حيات صحابه

٥١   جلد اول

  همواآلنَ                  -نُج هعـمأَس نِ، فَكأَنِّىزِيالْحكَاءى بكبي م، ويللَ السلْملُ تَملْمتَمي ،هتيحل لىقَابِضاً ع رابِهحم ىلُ فيمي    ـوه و
هيهات هيهات، غُرِّى غَيرِى، قَـد بتَتُّـك      ! الَى تَغَرَّرت؟ الَى تَشَوفْت؟   : يا ربنَا، يا ربنَا، يتَضَرَّع الَيه ثُم يقُولُ للدنيا        : يقُولُ
 فَوكَفَـت   )!!الطَّرِيقِه الَّزاد و بعدالـسفرِ و وحـشَ       هسيرٌ، آه، آه، منْ قلَّ    فَعمرُك قَصيرٌ و مجلسك حقيرٌ، و خَطَرُك ي       . ثَلَاثَاً

 اوِيعم عومهد          ها بِكُمفُهنْشلَ يعج ا وكُهلما يم هتيحلَى لع -      كاءبِالب ماخْتَنَقَ القَو قَد ن    (:  فَقَـالَ - وـسالحكَـذَا كَـاَنَ أبو
)ر اللَّه هم؟     )حرَاريا ض هلَيع كدجو فا           :  قَالَ )، كَيزْنُهكنُ حسالَ ي ا وتُُهعما، لَاتَرْقَأ درِهجى حا فهداحو نْ ذَبِحم دجو( 

  فَخَرَج قَاَم اب . ثُمعيتسى االرِّ فالبدبضاً ابنُ عأَي هأَخْرَج 44/3(و(نِ الحازِىِ  عـدان    -رْممـنْ هـلٍ مجـرَارِ   - رـن ضع 
نَاهعبِم دائىالص. 

 � آمد، معاويه    �ضرِار بن ضَمره كنانى نزد معاويه       :  از ابوصالح روايت نموده، كه گفت      )84/1( ابونعيم همچنان   
يكنى؟ فرمود تو را معاف اى اميرالمؤمنين، آيا مرا ازين معاف نم: على را برايم توصيف كن، ضرار گفت   : به او گفت  

به حق حـرف   . چون حتماً بايد اين كار را بكنم، وى، به خدا سوگند، دور نگر و پرقوت بود               (: ضرار گفت . كنم نمى
زد، حكمت و دانش از نواحى  علم از جوانب وى فواره مى. نمود اى بود و به عدالت حكم مى      زد، و فيصله كننده    مى

ـ    . شد وى مشاهده مى   ق آن احـساس وحـشت داشـت، و بـه شـب و تـاريكى آن انـس گرفتـه و آرام             از دنيا و رون
نمود، كف دست خود را گردانيده خـود را          بسيار فكر مى  . وى، به خدا سوگند، اشك روان و زياد داشت        . گرفت مى

وى، بـه خـدا     . داشت، و از طعام نوع درشت را خوش داشت         هاى كوتاه را دوست مى     داد، و لباس   مخاطب قرار مى  
نموديم  ساخت، و اگر از وى سئوال مى     آمديم ما را به خود نزديك مى       ند، چون يكى از ما بود، چون نزدش مى        سوگ

وى در ضمن اينقدر نزديكى كه با ما داشت، و ما با وى داشتيم، به خـاطر هيبتـى كـه داشـت                       . داد پاسخ مان را مى   
اهـل ديـن را   . نمود ود، چون مرواريد تار شده مى مينم]هايش  دندان[اگر تبسم  . توانستيم حرف بزنيم   همراهش نمى 

هـيچ قدرتمنـد و قـوى در حكـم وى باطـل را انتظـار نداشـت، و             . داشت كرد، و مسكينان را دوست مى      تعظيم مى 
 -هايش  دهم كه وى را در بعضى موقف    شد، و من براى خدا گواهى مى       ضعيف و ناتوان نيز از عدل وى نااميد نمى        

 ديدم كه در محـراب خـود در حـالى كـه     -پهن كرده بود، و ستارگان غروب نموده بودند كه شب تاريكى خود را  
ريش خود را در دست گرفته بود، قرار داشت، و چون شخص مارگزيده بى قرار و مضطرب بود، و همچون انسان                     

به ... روردگار ما اى پروردگار ما، اى پ    : گويد شنوم كه مى   گويى كه من اكنون صداى وى را مى       . كرد غمگين گريه مى  
دور ! دهـى؟  خود را به مـن نـشان مـى        ! سازى؟ مرا فريفته مى  : گويد نمايد، بعد از آن به دنيا مى       طرف وى تضرع مى   

است، دور است، غير از من را فريفته ساز، تو را سه طالق دادم، عمر تو كوتاه، مجلست حقير، و اهميتت كم است، 
ريخت، و آن را بـا       اختيار مى   بر ريشش بى   �هاى معاويه     اشك )!!حشت راه آه، آه، از كمى توشه و دورى سفر و و         

اللَّـه   آرى ابوالحسن رحمه(:  گفت� معاويه - و گريه گلوهاى همه مردم را فشرده بود -نمود  آستين خود پاك مى   



  حيات صحابه

٥٢   جلد اول

ـ           (:  گفت )همين طور بود، اى ضرار غم و اندوه تو بر وى چگونه است؟             دش در  غم و انـدوه زنـى كـه يگانـه فرزن
 1. بعد از آن برخاست و رفت)آغوشش ذبح شده باشد، كه نه اشك وى قطع گردد، و نه هم حزن و اندوهش

 از ضرار صـدائى بـه ايـن معنـى     - مردى از همدان - از حرمازى )44/3(اين را همچنان ابن عبدالبر در االستيعاب       
 2.روايت نموده است

    نْ قَتَادم عيأَبونُع أَخْرَج رَ    : لَ قَا هوملَ ابنُ عئس)ىا  رضمنُهع اللَّه(      النَّبِى ابحل كَانَ أَصكُونَ؟ قَـالَ � هضْحي  :)  ـمنَع
 �مـرَ   و أَخْرَج هنَّاد عنْ سعيد بنِ عمرَ القُرَشى أَنَّ ع         . )311/1(ه كَذَا فى الحلْي   )وااليمانَ فى قُلُوبِهِم أعظَم منَ الجِبالِ     

 فَلْينْظُرْ الـى    �اللَّه   منْ أَحب أَنْ ينْظُرَ الى شَبه كَانُوا بِأَصحابِ رسولِ        (:  منْ أَهلِ اليمنِ رحالُهم االُدم فَقَالَ      هرأى رفْقَ 
163/7( كذا فى كنز العمال )هؤُالء(. 

 � پرسيده شـد، كـه آيـا اصـحاب پيـامبر      )اللَّه عنهما رضى(ر  از ابن عم  :  ابونُعيم از قتاده روايت نموده، كه گفت      
ـ   . )ها بـود  هاى شان بزرگتر از كوه آرى، و ايمان در قلب   (: خنديدند؟ گفت  مى  آمـده  )311/1( هايـن چنـين در الحلي

 .است
ست اى از اهل يمن را ديد كه اسباب سفرشان پو  مجموعه�عمر : و هنّاد از سعيد بن عمر قرشى روايت نموده كه    

. ) مشابهت دارند، ببيند، بايد به اينان نگاه كند�كسى كه دوست دارد كسانى را كه به اصحاب پيامبر (: بود، گفت
 . آمده است)163/7(اين چنين در كنز العمال 

      كرتَدسى المف ماكالح أخْرَج قَالَ     )264/3(و رِىقْبالم ديعنْ أبى سع  :  عونَ اَبا طُعلَمديلِّ بِالْنَّاسِ    :  قَالَ � هباذ صعا مي
     ديبعأبو اتم اذٌ بِالنَّاسِ، ثُمعلَّى مى الناسِ فَقَالَهفَصاذ فعم رَّاحِ، فَقَامبنُ الج  :)لىوا ابتُو ،االنَّاسها أَيي    بِكُمـنْ ذُنُـوم اللَّه

بهتَو اللَّهدبنَّ عحاً فَاولْقَى نَصلَى الَ يقّاً عالّ كَانَ حا نْ ذَنْبِهباً ماللَّه تَائ رَ لَهغْفأنْ ي قَالَ. اللَّه ثُم : تُمفُجِع قَد ،هاَ النَّاسأَي نَّكُما
ـ             - واللَّه   -بِرَجلٍ   ـ           ما أزعم أنِّى رأيت من عباداللَّه عبداً قَطٌّ أَقَلُّ غمراً، و لَ ، و لَـا أشَـد      ها أبـرأ صـدراً، و الَ أَبعـد غَائلَ

فَـاجتَمع  . ) علَيه فَواللَّه لَا يلى علَيكُم مثْلُـه أبـداً         ه مْنه، فَتُرَ حموا علَيه ثُم أَصحروا للصالَ       ه، و ال أَنْصح للْعام    هحباًللْعاقَب
   أب أُخْرِج و النَّاسديباذٌ     � هوععم متَقَد رُو ابـنُ            � ومع لِ وباذُ بنُ جعم رَهخَلَ قَبد رِهبِقَب و ىذَا أُتتَّى اح ،هلَيلَّى عفَص 

 هيا أَبـا عبيـد    (: ل معاذُ بنُ جبلٍ   العاصِ و الضَّحاك بنُ قَيس، فَلَما وضَعوه فى لَحده و خَرَجوا فَشَنُّوا علَيه التَّراَب، فَقَاَ              
اللَّه كَثيـراً، و      ما علمت منَ الذَّاكرِينَ    - واللَّه   -كُنْت  : اللَّه مقْت  لَأُثْنَينَّ علَيك و الَ أَقُولُ باطالً أخَاف أنْ يلْحقَنى بِها منَ          

هوناً و اذا خَاطَبهم الجاهلُونَ قَالُوا سالما، و منَ الَّـذينَ اذَا أَنْفَقُـوا لَـم يـسرْفُوا و لَـم                     منَ الَّذينَ يمشُونَ على االَرضِ      
                ميتونَ اليمرْحنَ يينَ، الَّذيعاضتَونَ، الميخْبِتمنِ َالم واللَّه كُنْت اماً، وقَو كنَ ذَليكاَنَ ب قْتُرُوا ونَ     يـضُوغبي نَ ويكـسالمو

 .)الخَائنينَ المتَكِّبِرين
 به مرض طـاعون  �هنگامى كه ابوعبيده    :  از ابوسعيد مقْبرى روايت نموده، كه گفت       )264/3(حاكم در المستدرك    

ن ابوعبيده بن جراح    بناء معاذ براى مردم امامت داد، بعد از آ        . اى معاذ براى مردم نماز را امامت بده       : مبتال شد گفت  
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  حيات صحابه

٥٣   جلد اول

اى مردم، از گناهان خود به خداوند توبه خـالص و صـادقانه            (:  درميان مردم ايستاده گفت    � وفات نمود، معاذ     �
نمايد، مگر اين كه بر خداوند حق  كنيد، چون بنده با خداوند در حالى كه از گناه خود توبه كرده باشد، مالقات نمى         

ايد كه، به خدا سوگند      با مرگ مردى، دردمند و مبتال شده      ! شما، اى مردم  : ن فرمود باشد تا او را ببخشد، بعد از آ        مى
تـر، از مكـر و فريـب و     تر، سينه پاك اى را ديده باشم، كه از وى كم كينه  كنم هرگز از بندگان خداوند بنده      گمان مى 

راى وى دعاى رحمـت كنيـد، و        ب. تر براى عموم مردم باشد     تر و نصيحت كننده    تباهى دورتر، و براى آخرت فريفته     
به خدا سوگند مثل وى اميرى براى شما ابداً نخواهد          . بعد از آن براى اداى نماز جنازه بر وى به صحرا بيرون رويد            

وقتى كه او به قبـرش  .  پيش شده و بر وى نماز خواند�مردم جمع شدند و ابوعبيده بيرون آورده شد، معاذ        . )آمد
چـون او را در لحـدش     . رو بن العاص و ضحاك بن قـيس داخـل قبـر وى گرديدنـد              آورده شد، معاذ بن جبل، عم     

اى ابوعبيده، مـن تـو را حتمـاً سـتايش و     (: گذاشتند، بيرون آمده بر وى خاك ريختند، آن وقت معاذ به جبل گفت            
 ترسم در صورت گفتن قـول باطـل عـذابى از خداونـد       كنم، ولى حرف نادرستى نخواهم گفت، زيرا مى        تعريف مى 
كننـد، و از   تو، به خدا سوگند، تا جايى كه من ميدانم، از كسانى بودى كه خداوند را به كثرت يـاد مـى     . برايم برسد 

روند، و چون جاهالن با ايشان روبرو شوند، بـا    كسانى بودى كه در روى زمين به آهستگى و آرامش و وقار راه مى             
كننـد، و   ز كسانى بودى كه چون انفاق نمايند، اسراف نمـى ا. زنند كه به صلح و سالم بينجامد     آنان طورى حرف مى   
كنند، و تو به خدا سـوگند، از خاشـعان و متواضـعان              كنند بلكه ميان روى و اقتصاد را پيشه مى         تنگ دستى هم نمى   

 .گيرند كنند، بر خاينان و متكبران خشم مى بودى، آنان كه، بر يتيم و مسكين رحم مى
  رَانالطَّب أَخْرَج رَاشٍ قَالَ      وبنِ ح ىعنْ رِبع ـ      : ى اوِيعلَى ماسٍ عببنُ ع اللَّهدبتَأْذَنَ عنُ          � هاسطُـوب هنْـدع قَـتلع قَـد و 

          اويعم ا رآَهفَلَم ،هنيمنْ يع سالابنُ العاص ج ديعس شِ وقْبِالً قال  هقُرَيم  :   اللَّه لَألْقد، ويعا سلَ     يائساسٍ مبنِ عبلَى انَّ عي
  ديعس ا، فَقَالَ لَهابِهوى بِجيعي :اوِيعم قَالَ لَه لَسا جفَلَم ،كلائسى بِميعاسٍ يبثْلُ ابنُ عم سكـرِ؟   : هلَيأبِـى ب ىلُ فا تَقُوم

انِ تَالياً، و عنِ الْميل نَائياً، و عنَ الْفَحشَاء ساهياً، و عنِ المنْكرِ نَاهياً، و بِدينه             للْقُر - واللَّه   -اللَّه أبابكر، كَانَ     رحم(: قال
ماً، و بِالْمعروف آمـراً و       عازِ هاللَّه خَائفاً، و بِاللَّيلِ قَائماً، و بِالنَّهارِ صائماً، و منْ دنْياه سالماً و علَى عدلِ الْبرِي                عارِفًا، منَ 

فَاقَ أصحابه و رعاً وكَفَافـاً،  . الَيه صائراً، و فى االَحوالِ شَاكراً، و للَّه فىِ الْغُدو والرَّواحِ ذاكراً، و لنَفْسه بِالمصالح قَاهراً            
 .)هاللَّه منْ ثَلَبه اللَّعائنَ الى يومِ القيام ، فَأَعقَبه و كَفَاءه و زهادهو زهداً و عفَافاً و بِرّا و حياطَ

 اوِيعر بِنِ الخَطَّابِ؟ قاَلَ      : ه قَالَ ممى علُ فاَ تَقُوفَم :)محفْـصٍ، كَـانَ        رأبا ح اللَّه-    اللَّـهو -        ـأوىم اَمِ، وـلاالس ـفيلح 
اللَّـه صـابِراً محتَـسباً        االيمانِ، و ملَاذَ الضُّعفَاء، و معقلِ الحنَفَاء، للْخَلْقِ حصناً، و للنَّاسِ عوناً، قَام بِحقِ              األَيتَامِ، و محلَّ  

ع ل ونَاهالْم ى الْاَقْطَارِ وف رَاللَّهذُك و ،اريالد فَتَح نَ ويالد راللَّهأَظْه تّىنْدالخَنَى حع البِقَاعِ، و ى وفىِ الضَّواح اَلِ والتّل لى
 .)ه الَى يومِ الْحسرِهاللَّه منْ يبغضُه اللَّعنَ  والرَّخَاء شَكُوراً، و للّه فى كُلِّ وقْت و أوانٍ ذَكُوراً، َفأَعقَبهو قُوراً، و فى الشِّد

 ياوعه قَاَلَ م � :فَّانَ؟ قَالَ     فَمانَ بِنِ عثْمع ىلُ فمِ(: ا تَقُوحرو، كاَنَ  رمأبا ع اللَّه- اللَّهفَد- والح ه أَكْرَمرَرلَ البصأو ه، و ،
ـ        ، هجاداً بِاالَسحارِ، كَثيراَلدموعِ عنْد ذَكْرِاللَّه، دائم الفكْرِ فيما يعن         هو أصبرَ الغُزَا   كْرُملى كُـلِّ مضًا انَاه ،ارالْنَهلَ واللَّي هيه ،
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   نْجِيلَى كُلّ مىِ اعسبِقَ    هيونْ كُلّ مه، فَرَّاراً م            قَـبفَأع ،هنَتَيلى ابع طَفىصخَتَنَ الم البِئْرِ، و بِ الْجِيشِ واحص ـنْ     ، وم اللَّـه
امالنَّد هبهسمٍ الْقولَى يا امهي(. 
 اوِيعبٍ؟ قَالَ: � ه قَالَ مبن أبى طَال ىلى علُ فا تَقُوفَم :)محر  اللَّهنِ كَاَنَ وسا الْحالتُّقَـى،  -اللَّه أَب فكَه ى، ودالْه لَمع 

ـ و محلِّ الحجى، و طَود البهاء، و نُو�رالسرَىِ فى ظُلَمِ الدجى، داعياً  جحلَى المه ا      فحـى الـصـا فمـاً، بِمالـى، عظْمالع 
االُولَى، و قَائماً بالتَّأوِيلِ و الذِّكْرَى، متَعلقاً بِأسبابِ الْهدى، و تَارِكَا للْجورِ و الَاذْىِ، و حائداً عنْ طُرُقَات الرَّدى، و خَيرَ      

     س اَتَّقَى، و نَ ونْ آمـلِ                      مأَه أَخْطَـب ى، ووس لَ ودنْ عم حمأَس و ،ىعس و جنْ حأَفْضَل م ىِ، وتَداَر و صنْ تَقَمم دي
تَـرَ   ساء و أبو الـسبطَينِ، لَـم      و زوج خَيرِالنِّ  ! الدنْيا االَّ االَنْبياء والنَّبى المصطَفى، و صاحب القبلَتَينِ، فَهلُ يوازِيه موحد؟          

اميمِ القولَى يلَاتَرَى ا و ثْلَهى منينَهعلَع هلَيفَع نَهنْ لَعم ،اللِّقَاء ه واميمِ القوي لىا ادبالْع و هاللَّه(. 
 عفيفَينٍ، برَّينِ، مسلمينِ، طَاهرَينِ، متَطَهرَينِ، - واللَّه -ه علَيهِما، كَانَا اللَّهرحم(:  والزُّبير؟ قَالَهفَما تَقُولُ فى طَلْح:  قَالَ

 .)هيلَ والْاَفْعال الْجمه الْقَديمه والصحبه القَديمه واللَّه غَافرٌ لَهما انْ شَاَءاللَّه بِالنَّصرَهشَهِيدينِ، عالمينِ، زالزل
 اويعاسِ؟ قَالَ    : ه قَالَ مبى الْعلُ فا تَقُوفَم :)محاالفَضْلِ كَانَ     رأب اللَّه-   اللَّهلِ  - وـوسأَبِـى ر نْوص    قُـرَّ �اللَّـه نِ  ه، وـيع 

ىفص           وراً بِالْاُمصالَ بع قَد امِ، وماالَع ديس امِ، واالَقْو فكَه ،بِ   اللَّهاقونَظَراً بِالْع رِ و .       ابـساالَح تَلَاشَـت قَد ،لْمع انَهزقَد
           كنَ كَـذَلكُـوالَ ي لَم و ،هرَتيشَفخْرَ ع نْدع اباالَنْس تداعتَبو ،هلَتيكْرِ فَضذ نْدع !      هـبو بـنْ دم أَكْـرَم ـهاسس قَـد و

رواه الطَّبرَانى، و فيـه مـنْ   : )160/9(قَالَ الْهيثُمى . فَذَكَرَ الْحديثَ... )!خَرُ منْ مشَىِ منْ قُرَيشِ و ركَب؟   عبدالْمطَلبِ، أَفْ 
 .لَم أعرِفْهم

 اجازه خواسـت،    �عبداللَّه بن عباس جهت ورود نزد معاويه        :  طبرانى از ربعى بن حراش روايت نموده، كه گفت        
در حالى كه طوائف قريش در اطرافش نشسته بودند، و سعيد بن العاص در طرف راست وى نشـسته بـود، چـون                       

اى سعيد، به خدا سوگند، براى ابن عباس مسايلى را عرضه خواهم نمود :  او را در حال آمدن ديد، گفت     �معاويه  
ها و مسايل تـو      عباس از دادن پاسخ به سؤال     شخصيتى مانند ابن    : كه از پاسخ به آنها عاجز بماند، سعيد به او گفت          

خداوند (: گويى؟ گفت درباره ابوبكر چه مى:  به وى گفت�هنگامى كه ابن عباس نشست، معاويه     . ماند عاجز نمى 
نمود، از كجى دور و از فحشا بى خبر و غافل  ابوبكر را رحمت كند، وى به خدا سوگند، هميشه قرآن را تالوت مى

كـرد، و روز     ترسيد، و در شب قيـام مـى        نمود، و از دين خود آگاه و باخبر بود، واز خدا مى            منكر مى بود، و نهى از     
به معروف و . داشت، و از دنياى خود سالم و محفوظ بود، و بر عدالت درباره اهل زمين عزم راسخ داشت               روزه مى 

، و در صبح و بيگاه به ياد خدا بـود، و            نمود و به طرف آن روان بود، و در همه احواالت شاكر            كارهاى نيك امر مى   
بر نفس خود در امورات اصالحى سخت گير و از ياران و اصحاب خود درتقوى، نگه دارى نفـس، زهـد، عفـت،                       

كسى كه عيب و يانقصى را به وى ملحق گرداند، خداونـد او را       . نيكى، صيانت، پارسائى، و كفاءت برتر و بلند بود        
 !مت سزا و عقاب دهدها تا روز قيا با نثار لعنت

خداوند ابوحفص را رحمت كند، به خدا (: گويى؟ فرمود درباره عمر بن الخطاب چه مى:  گفت� حضرت معاويه 
سوگند وى، مالزم و مددگار اسالم، مأوا و جايگاه ايتام، محل ايمان، پناگاه ضعيفان، سنگر استوار روى گردانندگان                  
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وى براى اداى حق الهى قيام نمود و درين . ، و كمك كننده و ياور آنها بوداى براى مردم از باطل به طرف حق، قلعه
راستا با صبر و اميد پاداش و ثواب از طرف خداوند تا آن وقت ايستادگى نمود كه خداوند دين را غالب و شـهرها             

احى شـهرها، و    هـا، اطـراف و نـو       هـا، پـشته    ها، جاهاى آب نوشيدن در خـالل راه        را فتح نمود، و خداوند در اقليم      
ذكر او به جاى آورده شد، وى هنگام قـول فحـش در برابـرش بـا وقـار و بـاعزت، و در                 . هاى زمين، ياد شد    قطعه

سختى و آرامى شاكر بود، و در هر وقت و لحظه به ياد و ذكر الهى مشغول بود، خداوند بـر كـسى كـه وى را بـد                             
 .)بيند، تا روز حسرت و پشيمانى، لعنت نازل فرمايد مى

بـه خـدا سـوگند وى،       ! خداوند ابوعمرو را رحمت كنـد     (: گويى؟ گفت   چه مى  �درباره عثمان   :  گفت � معاويه  
مجاهـد شـكيبايى بـود و در سـحرگاهان تهجـد      . بهترين خدمتگاران بود، و از همه نيكان در صله رحم نيكوتر بود   

ى كه به وى ارتبـاط داشـت در شـب و            در چيزهاي . بود هايش وقت ذكر خداوند به كثرت روان مى        اشك. خواند مى
ورزيـد، و   به طرف هر عمل نجات دهنده سعى مى. جست به طرف هر عزتى حركت نموده، و مى     . كرد روز فكر مى  

خداونـد  .  بر دو دخترش � و داماد پيامبر     1وى صاحب ارتش و چاه است،     . نمود از هر فعل هالك كننده فرار مى      
 )!يامت ندامت و پشيمانى نازل فرمايدبر كسى كه وى را دشنام دهد تا روز ق

به خدا سوگند ! خداوند ابوالحسن را رحمت كند(: گويى؟ گفت درباره على بن ابى طالب چه مى  :  گفت � معاويه  
وى دعـوتگر بـه   . وى، نشانه هدايت، غار تقوى، محل عقل، كوه حسن و نور متحرك و روان در تاريكى شب بـود  

هميشه توأم با وعظ و نصيحت      . هاى اول آمده بود عالم و دانا بود        ه كه در صحيفه   راه راست و بزرگ بود، و به آنچ       
هاى خراب و پست روى گردان، و بهترين آنهـايى   از راه. بود، به اسباب هدايت متمسك، و تارك جور و اذيت بود      

ه و چادر پوشيده بودنـد، و  بود كه ايمان آورده و تقوى پيشه نموده بودند، و سردار آنهايى بود كه لباس بر تن نمود         
وى بـه جـز از محمـد        . تر بود  تر و متسامح   بهترين حج كنندگان و سعى كنندگان بود،و از هر عادل و با انصاف نرم             

آيـا موحـدى بـا وى برابـرى         . وى در زمره اصحاب قبلتين اسـت      . تر بود   و بقيه انبياء از همه اهل دنيا خطيب        �
چشمم مانند او را نديده است، و تا روز قيامت .  است�پدر دو نواسه پيامبر وى شوهر بهترين زنان، و      ! كند؟ مى

 .) و بندگان، او را تا قيامت لعنت نمايند)جل جالله(كسى كه وى را لعنت كند، خداوند . و لقا نخواهد ديد
 آنها به خدا  بر آنها باشد،)جل جالله (رحمت خداوند   (: گويى؟ گفت  درباره طلحه و زبير چه مى     :  گفت � معاويه  

هر دو، يك لغزشى نمودند، و . سوگند، عفيف، نيكوكار، مسلمان، پاك، در حصول پاكى مجتهد، شهيد و عالم بودند
 ،  �هاى قديم، و صحبت قديم و افعال خوب شـان بـا پيـامبر                   اگر بخواهد به خاطر يارى     )جل جالله (خداوند  

 .)بخشد آنها را مى
 ابوالفـضل را رحمـت كنـد، بـه خـدا            )جل جاللـه  (خداوند  (: گويى؟ گفت   مى درباره عباس چه  :  گفت � معاويه  

وى . ها، و سردار عموهـا بـود   ، و روشنى چشم برگزيده خدا، پناه قوم�سوگند، وى برادر اصلى پدر پيامبر خدا     

                                                 
ست، و همچنان اشاره است، به خريـدارى   با بخش اكثر از مالش ا �اشاره به آماده نمودن لشكر عسره در غزوه تبوك توسط عثمان             1

 . كه چاه بزرگى بود، و وقف نمودن آن براى مسلمانان�چاه رومه از صاحب يهودى آن توسط عثمان 
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كـر  هـا و ذ  نـسب . از ديد و بصيرت عالى در امور و آينده نگرى برخوردار بود، و علم وى را زينـت بخـشيده بـود            
ها وقت ذكر شرافت و فضيلت خانوادگى وى بـا    شود، و اسباب و انگيزه     ها هنگام ذكر فضيلت وى هيچ مى       فضيلت

 .شوند ديگران از هم فاصله گرفته و دور مى
ها يعنـى عبـدالمطّلب بـود، و      چون وى از تربيت يافتگان بهترين شخص ميان موجودها و غايب          !  چرا چنين نباشد  

: گويـد   مى)160/9( هيثمى 1.و حديث را متذكّر شده است     ... )! سوار قريش معزّزتر و بهتر بود؟      نسبت به هر پياده و    
 .شناسم اين را طبرانى روايت نموده، و در آن كسانى اند كه من آنها را نمى
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  باب اول
 � و پيامبرش )جل جالله(دعوت به سوى خدا 

 

ـ  (چگونه دعوت به سوى خدا        از همـه چيـز   � و  اصـحاب وى  � بـراى پيـامبر   � و پيـامبرش   )هجل جالل
و چگونه بر هدايت مردم و داخل شدن آنها در دين الهى و غوطه ور شدن در رحمـت                   !! تر و مجبوبتر بود    پسنديده

 !!نمودند و چگونه در اين مسير براى رسانيدن خلق به حق، سعى و تالش مى!! خداوندى حريص و آزمند بودند
   

  
 بت و دلباختگى به دعوت مح

 بر ايمان آوردن همه مردم � حريض بودن پيامبر

:  ترجمه)105: هود(. )فَمنْهم شَقى و سعيد( )جل جالله( درباره قول خداوند )اللَّه عنهما رضى(طبرانى از ابن عباس   
 .»بعضى از ايشان بدبخت و بعضى از آنان نيك بخت باشند«

 حريص بـود تـا همـه        )عليه و سلم    خدا صلى  �ات قرآن كريم روايت نموده، كه گفت پيامبر       و مانند اين گونه آي    
 به وى خبر داد، جز آن كس كه سعادت از )جل جالله(خداوند . مردم ايمان آورده، و با وى بر هدايت بيعت نمايند

آورد، و جز آن كس كه  مى در ابتدا و در روز ازل برايش نوشته شده، ديگر كسى ايمان ن    )جل جالله (طرف خداوند   
 خطـاب بـه پيـامبرش       )جل جاللـه  (سپس خداوند   . شود بدبختى در روز ازل برايش نوشته شده ديگرى گمراه نمى         

 :فرمود
-4: الشعراء(. )ها خَاضعين فَظَلَّت أَعنَاَقَهم لَهانْ نَشَأ نُنَزِّلْ عليهِم منَ السماء آي. لَعلَّك بِاخع نَفْسك أَلّا يكُونُوا مؤْمنين(
3( 

اگر مـا   . آورند از دست بدهى    خواهى جان خود را از شدت اندوه به خاطر اين كه آنها ايمان نمى              انگار مى «: ترجمه
 1.»دهاى شان در برابر آن خاضع گرد كنيم كه گردن اى نازل مى اراده كنيم از آسمان بر آنها آيه

اند جز اين كه گفته شده، على بـن ابـى طلحـه از ابـن عبـاس                   ثقه دانسته شده  رجال وى   : گويد  مى )85/7( هيثمى  
 .  نشنيده است)اللَّه عنهما رضى(

  
  و دعوت نمودن قومش هنگام وفات ابوطالب� پيامبر

چون  ابوطالب مريض شد، گروهى از قريش كـه ابوجهـل نيـز در               : ابن جرير از ابن عباس روايت نموده، كه گفت        
دهد، و اين طور و آن طور نموده، و  برادر زاده ات خدايان ما را دشنام مى: د، نزد وى وارد شده گفتندميان ايشان بو

ابوطالـب  . )بهتر خواهد شـد   (گويد، اگر كسى را دنبال وى فرستاده و او را ازين عملش باز دارى                چنين و چنان مى   
در ميان آنها و ابوطالب به اندازه نشستن يكتن  فرستاد و او تشريف آورده وارد خانه شد،         �كسى را دنبال پيامبر     

 در پهلوى ابوطالب بنشيند شايد      � ترسيد كه اگر پيامبر      -اللَّه  ه لعن -ابوجهل  : گويد جاى وجود داشت، راوى مى    
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  حيات صحابه

٥٨   جلد اول

 عليه ابوجهل اتّخاذ نمايد، به اين خاطر از جاى خود بلنـد شـد در آنجـا                  �او روش نرمترى را در مقابل محمد        
ابوطالـب آن گـاه     .  جايى براى نشستن نزديك عموى خود نيافت، و نزديك دروازه نشـست            �مبر  نشست، و پيا  

دهـى، و    كنند، و ادعا مينمايند كه تو خدايان آنها را دشـنام مـى             ام، چرا قومت از تو شكايت مى       اى برادر زاده  : گفت
 گويى؟ چنين و چنان مى

 �، پيامبر   )و زبان به شكوه گشودند    (ى چيزهاى زيادى گفته     قومش درباره و  :  گويد )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   
ها براى شان سر نهاده،  من از آنها گفتن يك كلمه رامى خواهم كه با گفتن و اقرار به آن همه عرب      ! اى عمو «: گفت

 و شـگفت  ( هراسـان شـده      �آنان ازين كلمه و گفتار پيامبر       . »پردازند ها توسط آن كلمه به آنان جزيه مى        و عجم 
آن كـدام اسـت؟   : آرى، سوگند به پدرت كه ما به ده كلمه حاضر هستيم، و همـه گفتنـد             !! يك كلمه :  پرسيدند )زده

 آنها هراسان برخاسـتند،     )ال اله اال اللَّه   (:  فرمود �ام، آن كدام كلمه است؟ پيامبر        اى برادر زاده  : ابوطالب نيز گفت  
 : گفتند هاى خود را تكان داده مى و لباس

 )عأجهلĤْهلَ الذا لَشَىنَّ هداً ااحلهاً وجاب  ا5: ص(. )ء ع( 

 .»!آيا او به جاى اين همه خدايان، خداى واحدى قرار داده؟ اين راستى چيز عجيبى است«: ترجمه
وقُوا بـلْ لَمـا يـذُ    (: )جل جالله (در اين ارتباط قرآن از همانجايى كه ذكر شد تا به اين قول خداوند               : گويد راوى مى 

 1. نازل گرديد)8:ص(. »اند بلكه آنها هنوز عذاب الهى را نچشيده«. )عذَاب
اين حديث را  . اند همچنين اين را امام احمد ونسائى و ابن ابى حاتم و ابن جرير همه در تفاسير خود روايت نموده                  

 آمـده، و آن را بيهقـى نيـز          )28/4(اين چنين در تفسير ابن كثير       . حسن است : گويد ترمذى نيز روايت نموده، و مى     
حديث از اسـناد    :  به اين معنى روايت نموده گفته است       )432/2( روايت نموده، و حاكم اين حديث را در          )188/9(

ايـن حـديث صـحيح      : گويـد  اند، ذهبى نيز مى    باشد، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده         صحيح برخوردار مى  
 .است

 ه براى عمويش در هنگام وفات وىو عنوان نمودن كلمه طيب � پيامبر

:  روايـت اسـت كـه گفـت    - آمـده  )123/3( ه چنان كه در البدايـ - )اللَّه عنهما رضى( نزد ابن اسحاق از ابن عباس    
اشراف قوم ابوطالب به شمول عتْبه بن ربيعه، شَيبه بن ربيعه، ابوجهل بن هشام، اُميِه بن خلف و ابوسفيان بن حرب    

اى ابوطالب، تو خود منزلتت را در ميـان مـا   : شراف ديگر قريش نزد ابوطالب رفته، وبه وى گفتند همراه جمعى از ا   
چون (بينى، و از انديشه و ترس ما در قبال خود نيز آگاهى              دانى، و آنچه را اكنون دامن گيرت شده است نيز مى           مى

دانى، او را طلـب      ت در جريان است، هم مى     ا ، و آن چه را ميان ما و برادرزاده        )شايد درين بيمارى ات وفات نمايى     
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  حيات صحابه

٥٩   جلد اول

كن، از وى براى ما عهدى بگير، و از ما نيز براى وى عهدى بستان تا او از ما دست بردارد، و ما از او دست بـردار                          
 .شويم، تا اين كه او ما را به حال خود و پيروى از دين خود بگذارد و ما هم او را و دينش را واگذاريم

اى :  به آنجا تـشريف آورد، ابوطالـب بـه وى گفـت            � فرستاد و چون پيامبر      �بال پيامبر   ابوطالب كسى را دن   
اند تا به تو چيزى بدهنـد و از تـو چيـزى              ام، اينها همه سران و اشراف قوم تواند، به خاطر تو جمع شده             برادر زاده 

ما يـك كلمـه را بدهيـد كـه بـه            آرى ش «:  در پاسخ گفت   �پيامبر  : گويد  مى )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   . بگيرند
آرى، : ابوجهـل پاسـخ داد  . »ها براى شما سر نهاده و زير فرمانتان درآينـد        واسطه آن مالك همه عرب شويد و عجم       

ال اله االاللَّه و : بگوييد«:  فرمود� پيامبر )و آن را بگوييم(سوگند به پدرت ما حاضريم، ده كلمه همانند آن بدهيم 
خـواهى   اى محمـد، آيـا مـى     : هاى خود را به هم زده گفتند       آنها دست . »پرستيد كنار بگذاريد   آنچه را غير از وى مى     

بعد از آن   : گويد  مى )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   !! خدايان متعدد را يك خدا بگردانى؟ اين كار تو شگفت آور است           
. دهـد  خواهيد، به شما نمـى  ز آن چه مىاين مرد، به خدا سوگند، چيزى را هم ا  : بعضى آنها براى برخى ديگر گفتند     

 ميان شما و وى فيصله نمايد به همان دين آبايى خود ادامـه دهيـد، و از       )جل جالله (به راه افتيد تا اين كه خداوند        
 .آنجا پراكنده و متفرق شدند

، من نديدم كـه تـو از        ام به خدا سوگند، اى برادر زاده     : بعد از آن ابوطالب گفت    :  گويد )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   
كـه  ( اميـدوار شـد      �ازين سخن وى پيامبر     : افزايد راوى مى . ايشان چيزى بيرون از حد درخواست نموده باشى       

اى عموى من، تو آن را بگو، كـه مـن توسـط آن       «: گفت ، و شروع به دعوت نمودنش نموده مى       )شايد ايمان بياورد  
اى بـرادر  :  را درين كار مالحظه نمود گفت�لب حرص پيامبر ، چون ابوطا»بتوانم تو را روز قيامت شفاعت كنم 

بود، وخـوف ايـن را       ام ،به خدا سوگند اگر خوف ننگ و دشنام بر توو بر خاندان پدرت پس از درگذشتم نمى                  زاده
گفـتم، و آن را جـز بـراى          ام، اين كلمه را حتماً مى      داشتم كه قريش گمان برد كه من اين را از ترس مرگ گفته             نمى

و حديث را متذكّر شده، و دريـن روايـت يـك رواى مـبهم اسـت كـه حـال وى معلـوم                   ... گويم خشنودى تو نمى  
 1.باشد نمى

 نزد وى رفت، و     �و نزد بخارى از ابن المسيب از پدرش روايت است كه هنگام مرگ ابوطالب فرارسيد، پيامبر                 
اى كه بتـوانم از آن بـه عنـوان           ال اله اال اللَّه، كلمه    : گوب! اى عمو «:  به ابوطالب گفت   �ابوجهل نزد او بود، پيامبر      

اى ابوطالـب، آيـا از ملّـت        : ، ابوجهل و عبداللَّه بن ابى اُميه گفتند       »حجتى در پيشگاه خداوند درباره تو استفاده كنم       
بوطالب گفت  اى كه ا   آن دو، تا آن وقت باوى صحبت نمودند كه آخرين كلمه          ! گردانى؟  عبدالمطّلب روى مى   )دين(

ام، برايـت مغفـرت    تا آن وقت كه منع و نهـى نـشده        «:  آنگاه فرمود  �پيامبر  .  عبدالمطّلب )دين(بر ملّت   : اين بود 
 :، اينجا بود كه اين آيه قرآن نازل گرديد»خواهم مى
. )أولى قُرْبى منْ بعد ماَ تَبينَ لَهم أنَّهم أصحاب الْجحيمما كَانَ للنَّبِى والَّذينَ آمنُوا أنْ يستَغْفرُوا للمشْرِكينَ ولَو كَانُوا ( 
 )113: هالتوب(
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  حيات صحابه

٦٠   جلد اول

براى پيامبر و مؤمنان شايسته نيست، كه براى مشركان طلب آمرزش كنند، اگرچه از نزديكان شان باشـند،                  «: ترجمه
 :و همچنين اين آيه نازل شد. » اندالبتّه بعد از اين كه براى آنها روشن گرديد، كه مشركان اصحاب دوزخ

)تببنْ أَحم ىدلَاته نَّك56:القصص(. )ا( 
 1.»توانى به راه آورى تو كسى را كه دوست دارى نمى«: ترجمه

اند، و   اين را مسلم نيز روايت نموده، بخارى و مسلم اين را از طريق ديگرى مانند اين حديث از وى روايت نموده                    
كردند، تا  نمود، و آنها همان سخن را برايش تكرار مى  كلمه را برايش مكرراً عنوان مى  � پيامبر   :در آن گفته است   

.  امتنـاع ورزيـد  )ال الـه اال اللَّـه  (و از گفتن .  عبدالمطّلب)دين(بر ملّت : اين كه آخرين چيزى كه وى گفت اين بود     
اهم كـه از مغفـرت خواسـتن برايـت نهـى      خـو  اما من تا آن وقت برايت مغفرت مـى    «:  پس از آن گفت    �پيامبر  
 .و همان دو آيه را ذكر نموده:...  اين را نازل فرمود- يعنى بعد از آن - )جل جالله(، اينجا بود كه خداوند »ام نشده

هنگـامى كـه مـرگ ابوطالـب        : انـد كـه     روايت نموده  �و همچنين امام احمد، مسلم، نسائى و ترمذى از ابوهريره           
االاللَّه، تا به آن در روز قيامت برايت گواهى  الاله: اى عموى من، بگو«:  نزدش آمد و گفت�دا فرارسيد، پيامبر خ

زدند، كه چيزى ديگر وى را جز ترس مرگ به           اگر قريش به اين گفته خود مرا طعنه نمى        : ، ابوطالب پاسخ داد   »دهم
جز به خاطر خشنودى و روشـنى چـشم   ساختم، و آن را  اين كار وانداشت، حتماً چشمت را به گفتن آن روشن مى  

 : اين را نازل نمود)جل جالله(گويم، آن گاه خداوند  تو نمى
 )56: القصص(. )اللَّه يهدى منْ يشَاء، و هو أَعلَم بِالمهتَدين انَّك لَا تَهدى منْ أحببت ولكن(

كنـد، و او   ورى، ولى خداوند كسى را كه بخواهد هدايت مى        توانى به راه آ    توكسى را كه دوست دارى نمى     «: ترجمه
 2.»كنند، داناتر است به كسانى كه هدايت اختيار مى

 . آمده است)124/3( هاين چنين در البداي
  

 )جل جالله(از ترك دعوت به سوى خدا  � امتناع پيامبر
و حديث ... قريش نزد ابوطالب آمد: تاند كه گف  روايت نموده  �طبرانى و بخارى در تاريخ از عقيل بن ابى طالب           

اى بـرادر   :  گفت �ابوطالب به پيامبر    : ها خواهد آمد متذكّر شده، و در آن آمده         را چنان كه در باب تحمل سختى      
كنند كـه   اى، اكنون قوم تو آمده و ادعا مى     ام، من بر اين باورم كه حرف مرا شنيده و هميشه از من اطاعت كرده               زاده

گردد، اگـر   گويى كه باعث اذيت و آزارشان مى      در كعبه و مجلس شان آمده و براى آنان چيزهايى را مى           تو نزد آنها    
 چشم خود را به طـرف آسـمان بلنـد نمـوده       �پيامبر  . )بهتر خواهد شد  (خواسته باشى ازين كار جلوگيرى كنى       

م، ندارم، چنـان كـه يكـى از شـما      ا به خدا سوگند، من قدرت و توانايى ترك آنچه را كه به آن مبعوث شده              «: گفت
اى بـرادر   :  و نزد بيهقى آمده، كه ابوطالب بـه وى گفـت           3.»قدرت روشن ساختن شعله آتش را از اين آفتاب ندارد         
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  حيات صحابه

٦١   جلد اول

ام، قوم تو نزد من آمده و به من چنين و چنان گفتند، بر من و جان خودت رحم كن، و مرا به كارى مكشان كه              زاده
شته باشم و نه تو، بنابراين از گفتن آن سخنانى كه بر قومت دشوار اسـت، و آن را بـد                     نه من طاقت تحمل آن را دا      

 گمان نمود كه در موقف عمويش تحولى به وجود آمده، و نظر جديدى برايش               �پيامبر  . بينند، خوددارى كن   مى
ز آمـده اسـت، از ايـن رو         كند، و از قيام با وى عاج       پيدا شده، و عمويش او را تنها گذاشته و به مشركين تسليم مى            

اى عمو، اگر آفتاب در دست راستم گذاشته شود، ومهتاب در دست چپم، من اين كار را تـا آن   «:  فرمود �پيامبر  
 سپس اشك بر چشمان     »كنم، كه خداوند آن را غالب گرداند و يا اين كه من در طلب آن هالك شوم                 وقت رها نمى  

 .را چنانكه خواهد آمد متذكّر شدهو حديث ...  و1 حلقه زد و گريست�پيامبر 
:  روايت نمـوده كـه  )رضى اللَّه عنهما(عبدبن حميد در مسند خود از ابن ابى شيبه به اسناد خود از جابر بن عبداللَّه        

بهترين عالم تان را به جادو، كهانت و شعر جستجو نماييد، تا نـزد ايـن مـردى كـه       : قريش روزى جمع شده گفتند    
 حرف بزند، و ببيند كـه       )برود و با وى   (راكنده، و كار ما را پراكنده، و بر دين مان عيب گرفته است              جماعت ما را پ   

شناسيم، بعد  تر براى اين كار نمى   ما غير از عتْبه بن ربيعه ديگر كسى را مناسب         :دهد، آنها گفتند   به او چه پاسخى مى    
اى محمد تـو بهتـر   :  آمد و پرسيد� ده، عتبه نزد پيامبر      اى ابووليد تو نزد وى رفته اين ماموريت را انجام         : گفتند

 �تو بهتر هستى يا عبدالمطلب؟ پيـامبر خـدا          : عتبه باز پرسيد  .  خاموش ماند  � پيامبر خدا    2هستى يا عبداللَّه؟  
فتـى  اگر بر اين باور باشى كه آنها از تو بهتر بودند، آنها همان خدايانى را كه تو عيـب گر : عتبه گفت . خاموش ماند 

بـه خـدا    !! عبادت نمودند، و اگر برين باور باشى كه تو از آنها بهتر هستى، پس حـرف بـزن تـا قولـت را بـشنويم                        
ايم، جماعت مـا را پراكنـده    تر براى قومش نديده سوگند، ما هرگز فرزند محبوبى را نزد والدين و قومش از تو شوم 

را مورد عيب و ايراد قرار دادى، و ما را در ميان عرب رسوا       ساختى، و امر و كار ما را از هم فروپاشيدى، و دين ما              
بـه خـدا سـوگند مـا     . ساختى، حتّى ميان آنها شايع گرديده كه در قريش جادوگرى است، و در قريش كاهنى است   

اى مـرد،  !! كشيم، تا يكى بر روى ديگرى شمشير كشيده و يكديگر را نابود سازيم         چون صداى زن حامله انتظار مى     
ترين مرد ميان قريش باشى، و اگر خواهان ازدواج          يازمند هستى آن قدر مال برايت جمع خواهيم نمود كه غنى          اگر ن 

 .خواهى انتخاب كن، تا به تو ده زن بدهيم هستى هر زنى را كه از قريش مى
. لرَّحمنِ الرَّحيمِ، حماللَّه ا بِسمِ(:  فرمود�بلى، آن گاه پيامبر خدا    :  پاسخ داد  »فارغ شدى؟ «:  فرمود �پيامبر خدا   

 )1-3: فصلت(. )كتَاب فُصلَت آياته قُرآناً عرَبِياً لقَومٍ يعلَمون. تَنْزِيلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
انـدازه مهربـان و     بـى )خدايى كـه (از جانب . حم. اندازه مهربان و نهايت با رحم است  به نام خدايى كه بى    «: ترجمه

كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده است، و قرآن         . رحم است، فرو فرستاده شده است     نهايت با   
 .»دانند عربى است براى قومى كه مى

 :تا اين كه به اينجا رسيد
                                                 

�3e[ ال?واMk«، ه93d6 در ) ��١ – ��١/١(، و ا�( اس�7ق چ>�0=. در س6 2 ا�( ه�sم $�2M اس, ) ٢/١٨٧(» ال9J`6�»fkLM در . ��� 1 «)�/١� ( .�
��M<0 $ن را �. ا�9�H' 9 �0:, داد2 و در��ر2 ./FU ن$ � :»M<7678 ل�Sل $ن ر�Sر« .�P0 :ا EF6H\ال E) ١/٣١٠) (٩٠٩(ل���� E767R٩٢(، و ال.( 

  .م.  است�هدفش پدر رسول خدا  2



  حيات صحابه

٦٢   جلد اول

 )13: فصلت(. ) عاد و ثَموده مثْلَ صاعقهفَانْ أعرَضُوا فَقُلْ أنْذَرتُكُم صاعق(
 .»!كنم اى همانند صاعقه عاد و ثمود تهديد مى من شما را به صاعقه: روى گردان شوند بگواگر آنها «: ترجمه

 عتبـه بـه طـرف قـريش         »نه«:  پاسخ داد  �غير از اين نزد خود چيزى ندارى؟ پيامبر         ! اين كافى است  : عتبه گفت 
خواستيد، بپرسيد و يـا      كنم شما از وى مى     چيزى را كه گمان مى    : با خود چه آوردى؟ گفت    : برگشت، آنها پرسيدند  

: آيا بـه تـو جـواب داد؟ پاسـخ داد          : آنها پرسيدند . همراهش در ميان گذاريد، درباره همه آنها با وى صحبت نمودم          
هاى وى هيچ چزى را ندانستم جز اين         سوگند به خدايى كه كعبه را بنياد نهاده است از گفته          : آرى، بعد از آن گفت    
 بـا تـو بـه       )�رسول خدا   (واى بر تو، مردى     : آنها گفتند . عقه عاد ثمود ترسانيد   اى مانند صا   كه شما را از صاعقه    

هـاى   نه به خدا سوگند من چيـزى از گفتـه         : عتبه جواب داد  ! گفت؟ دانى كه چه مى    كند و تو نمى    عربى صحبت مى  
 1.وى را غير از ذكر صاعقه ندانستم

هاى خـود را     و اگر خواهان رياست باشى درفش     : افزودهاند، وى    اين را بيهقى و غير وى نيز از حاكم روايت نموده          
:  بـه اينجـا رسـيد      �چون پيامبر   : و نزد وى همچنان آمده    . كنيم، و تو تا زنده هستى رئيس باشى        براى تو برپا مى   

 .) عاد و ثَموده مثْل صاَعقهفَانْ أعرَضُوا فَقُلْ أنْذَرتُكُم صاعقَ(
 »!كنم اى همانند صاعقه، عاد و ثمود تهديد مى من شما را به صاعقه: ن شوند، بگواگر آنها روى گردا«: ترجمه

 را محكم گرفت و وى را سوگند قرابت و رشته دارى داد، كه ديگـر از او دسـت برداشـته و                       �عتبه دهن پيامبر    
به خدا سـوگند، اى  : ابوجهل گفت. عتبه بعد از آن نزد اهلش بيرون نرفت و خود را از آنها جدا نمود         . توقّف نمايد 

كنم كه عتبه به دين محمد گرويده و از طعام محمد خوشش آمده، و او اين كـار را فقـط بـه               گروه قريش گمان مى   
: آنها نزد عتبه آمدند، ابوجهل گفت     . انجام داده كه برايش عايد گرديده است، بيائيد نزد وى برويم           2خاطر ضرورتى 

اى  ايم كه تو به دين محمد گرويده        ما چيز ديگرى نيست ما به خاطرى آمده        اى عتبه به خدا سوگند، هدف از آمدن       
كنيم كه تو    و از دين او خوشت آمده است، اگر نيازمندى برايت عايد شده باشد، از ما لمان آن قدر برايت جمع مى                    

يگر هرگز بـا محمـد    عتبه غضبناك شده، و به خدا سوگند ياد نمود كه د          . را از طعام محمد مستغنى و بى نياز سازد        
 و آن حكايت    -دانيد كه من از همه قريش زيادتر مالدارم، ولى من نزد وى رفتم               همه شما مى  : حرف نزند، و افزود   

.  و او مرا به چيزى جواب داد، كه به خدا سوگند نه سحر است، نه شعر و نه هم كهانـت        -شان بازگو نمود     را براى 
 :بلكه چنين برايم خواند

 فَـانْ أَعرَضُـوا فَقُـل أَنْـذَرتُكُم     - تا اين كه به اينجا رسيد        -حم تَنْزِيلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيِم      . ه الرَّحمنِ الرَّحيم  اللَّ بِسمِ(
 .) عاد و ثَموده مثْل صاعقَهصاعقَ
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  حيات صحابه

٦٣   جلد اول

دانيد كـه اگـر    مه شما مىاز دهن وى محكم گرفتم و او را به قرابت سوگند دادم كه بس كند و دست باز دارد، و ه       
ـ       1.ترسيدم كه عذاب بر شما نازل گـردد       !! گويد محمد چيزى گفت، دروغ نمى      آمـده   )62/3( ه ايـن چنـين در البداي

 مثـل  )75ص ( مانند حديث عبد بن حميد روايت نموده و ابـونُعيم در الـدالئل    �و اين را ابويعلى از جابر       . است
در آن اَجلَح كنْدى كه ابن معين و غير وى او را ثقه دانسته، ونسائى و             : گويد  مى )20/6(اين را روايت كرده، هيثمى      

 .اند اند، آمده است، ولى بقيه رجال وى ثقه غير وى ضعيفش دانسته
 �قريش به خـاطر پيـامبر خـدا    :  روايت نموده كه)اللَّه عنهما رضى( از ابن عمر )76ص ( هابونعيم در دالئل النبو 

مرا بگذاريد تـا نـزد وى برخاسـته و بـا او             : دند، و او در مسجد نشسته بود، عتبه بن ربيعه به آنان گفت            گرد هم آم  
به اين صورت عتبه برخاست تا ايـن كـه نـزد      . تر باشم  صحبت كنم، و شايد من در صحبت خود با وى از شما نرم            

ميـان خودهـا از بهتـرين خـانواده     ام، مـن تـو را از لحـاظ خانـدان در      اى بـرادر زاده :  نشست و گفـت   �پيامبر  
اى كه هـيچ مـردى     شمارم، و از لحاظ منزلت از همه ما بهتر و افضل هستى، ولى تو ميان قومت چيزى را آورده                   مى

هاى خود خواهان مال باشى، اين حق تو بر قومـت باشـد، و    اگر با اين گفته!! مانند آن را در قوم خود نياورده است 
مع خواهند نمود كه از همه ما ثروتمندتر باشى، و اگر خواهان بزرگى و سردارى هـستى،           آنها برايت آن قدر مال ج     

كنيم، تا اين كه هيچ يكى از قوم تو از تو شريف و بلندتر نباشد، و هيچ كارى را بدون  تو را سردار خود انتخاب مى  
تـوانى    كـه از آن خـود را نمـى   شود دهيم، و اگر اين حالت در اثر جن زدگى برايت عارض مى      فيصله تو انجام نمى   

ات  گـذاريم، تـا اينكـه بـراى بهبـودى از مريـضى           هاى خود را در اين راه در خدمت تو مى          رهايى بخشى، ما خزانه   
 .گردانيم معذور شناخته شويم و اگر خواهان پادشاهى باشى ما تو را پادشاه مى

 حم سجده را �آنگاه پيامبر  : بلى، وى گويد  : د عتبه پاسخ دا   »اى ابووليد آيا فارغ شدى؟    «:  فرمود �پيامبر خدا   
هاى   سجده نمود، و عتبه در آن حالت دست�برايش خواند، تا اين كه به آيه سجده رسيد و با تالوت آن پيامبر          
بعـد از آن عتبـه      .  از قرائت آن فارغ گرديـد      �خود را پشت سر خود بر زمين نهاده منتظر ماند، تا اين كه پيامبر               

هنگامى كـه   . دانست كه براى قوم خود در آن مجلس شان كه در انتظار وى قرار داشتند چه بگويد                 ىبرخاست و نم  
او نـزد  . اى كه از نزدتان برخاسته بود ميĤيد اى غير از آن چهره وى با چهره : آيد، گفتند  او را ديدند به طرف شان مى      

 مرا بـه آن مـامور سـاخته بوديـد، صـحبت      اى گروه قريش من با وى به همان چيزى كه شما      : آنها نشسته، و گفت   
وى با من به بيانى صحبت نمود كه به خدا سوگند گوش هايم مثل آن . نمودم، تا اين كه از صحبت خود فارغ شدم   

اى گروه قريش، امروز از من اطاعت كنيد، و در ماه بعـد آن              !! را هرگز نشنيده بود، و ندانستم كه به وى چه بگويم          
چون به خدا سوگند، وى آنچه را كـه بـر آن   . گيرى كنيد ييد، اين مرد را واگذاشته و از وى كناره   از من نافرمانى نما   

ها غالـب آمـد     اگر وى بر عرب   . ها واگذاريد و درين راه مزاحمش نشويد       كند، و او را با ساير عرب       است ترك نمى  
آمدند آشـكار اسـت كـه    در آن صورت شرف وى شرف شما و عزت وى عزت شماست، و اگر آنها بر وى غالب               
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  حيات صحابه

٦٤   جلد اول

همچنان ايـن   . اى اى ابووليد تو از دين خود برگشته      :  آنها گفتند  1.ايد شما از مصيبت وى توسط ديگران رهايى يافته       
 ذكر شده، روايت نموده است، اين را بيهقى نيز از حديث عمـر              )63/3( هرا ابن اسحاق به تفصيل، چنانكه در البداي       

 .اين حديث ازين وجه بسيار غريب است: گويد  مى)64/3( هثير در البداي به اختصار روايت كرده، ابن ك�
 )جل جالله( بر جهاد در راه دعوت به سوى خدا � اصرار پيامبر

و ...  در زمـان حديبيـه بيـرون شـد         �پيـامبر   : بخارى از مسور بن مخْرَمه و مروان روايت نموده كه آن دو گفتند            
: باب اخالق مؤدى به هدايت مردم، خواهد آمد ذكر نموده، و در آن آمده اسـت          حديث را به طول آن، چنان كه در         

 و آنها ياران صـميمى  -ها آمد    در حالى كه آنها اين طور بودند، بديل بن ورقاء خُزَاعى درگروهى از قومش خزاعى              
مـن  :  گفـت  بـديل -آمدنـد    در اعطاى مشورت درست و حفظ اسرار وى از اهل تهامه به حـساب مـى        �پيامبر  
هاى كعب بن لؤى و عامر بن لؤى را در حالى پشت سر گذاشتم كه همه به يكبـارگى كوچـك و بـزرگ نـزد               قبيله
 �جنگند و تو را از رفتن به خانه كعبه بازمى دارنـد، پيـامبر            اند، و آنها باتو مى     هاى دائمى حديبيه پايين آمده     آب

اگر جنـگ، آنهـا را بـه سـتوه     . ايم ، بلكه به خاطر اداى عمره آمده  ايم ما براى جنگ و قتال هيچ كسى نيامده       «: فرمود
شـان آتـش بـس و متاركـه          آورده است، و براى شان ضررهايى وارد نموده، اگر خواسته باشـند، تـا مـدتى همـراه                 

ه اگر غالب شدم و آنها خواستند كه در آنچه مردم داخـل شـد             . نمايم، كه در آن مدت مرا با بقيه مردم واگذارند          مى
 آنـان از مـن راحـت    )يعنى در صورت شكستم در مقابل بقيه مـردم (است، داخل شوند، داخل شوند، و در غير آن     

ولى اگر آنان ازين هم ابا ورزيدند، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، من حتماً بـا ايـشان بـه                       . خواهند شد 
 2.» خداوند نافذ گرددجنگم كه گردنم قطع شود و امر خاطر اين مأموريتم تا آن وقت مى

جنگ آنها را خورده است، آنها را       ! اى واى بر قريش   «: و نزد طبرانى از مسور و مروان به شكل مرفوع روايت است           
اگر آنها بر من غالب شدند، اين همان هدفى اسـت كـه خواهـان آن                . ها واگذارند  شود اگر مرا با ساير عرب      چه مى 

 غالب نمود، در آن صورت همه وارد اسالم گردند، و اگر اين را قبول ننمودنـد،                 هستند، و اگر خداوند مرا برايشان     
به خدا سوگند، تا آن وقـت در راه آنچـه كـه             ! كند؟ قريش چه گمان مى   . بجنگند در حالى كه قوت شان باقى است       

نـد و يـا ايـن       خداوند مرا به آن مبعوث نموده است با ايشان خواهم جنگيد كه خداوند مرا كاميـاب و غالـب گردا                   
 آمده، و اين را ابن اسحاق نيز از طريق زهرِى روايت نموده و )287/2( اين چنين در كنز العمال 3.»گردن جدا گردد  

به خدا سوگند من با ايشان بر اين چيزى كـه خداونـد مـرا بـه آن                  ! كند؟ قريش چه گمان مى   «: در حديث وى آمده   
 آن را نصرت و غلبه دهـد، و         )جل جالله (خواهم نمود، كه خداوند     مبعوث نموده است تا آن وقت جهاد و مبارزه          

 . آمده است)165/4( هاين چنين در البداي. »يا اين گردن جدا گردد
      

 در غزوه خيبر براى دعوت به اسالم  � و مأمور ساختن حضرت على � پيامبر

                                                 
 ه�sم � ا�( س�P0 :2 6. »از ا'( وS. ���6ر ) '& اس,«: �M'CU 9) ��/٣(» ال:Mا'E و ال>`�'E«، ا�( @6d  در ) �٧(» الfkLM«ا��6H0C در . ���� 1
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  حيات صحابه

٦٥   جلد اول

ردا اين بيرق را براى مـردى خـواهم         ف«:  روز خيبر فرمود   �پيامبر  :  روايت نموده كه   �بخارى از سهل بن سعد      
دارد، و خدا و پيامبرش او را  كند، وى خدا و پيامبرش را دوست مى داد، كه خداوند به دستان وى فتح را نصيب مى     

مردم شب خود را درين فكر و گفتگو سپرى نمودند كه بيرق به كـدام يـك از آنهـا     : راوى گويد . »دارند دوست مى 
 رفتند و هر كسى اميدوار بـود كـه بيـرق بـه او داده                � صبح نمودند همه نزد پيامبر       چون مردم . داده خواهد شد  

هـاى خـود     وى از چشم   �اى پيامبر خدا    : ، گفتند »على بن ابى طالب كجاست؟    «:  پرسيد �خواهد شد، پيامبر    
ا در   لعـاب دهـن خـود ر       � كسى را دنبال وى فرسـتاد و او آمـد، پيـامبر              �پيامبر  : راوى گويد . شكايت دارد 

سپس پيامبر . هاى وى بهبودى يافت، گويى كه هيچ دردى نداشت      هاى وى انداخت و برايش دعا نمود، چشم        چشم
اى پيامبر خدا، با آنها تا آن وقـت بجـنگم كـه چـون مـا      :  استفسار نمود�حضرت على .  بيرق را به او سپرد   �

 ميدان آنها فرود آيى، بعـد از آن، آنهـا را بـه              به آهستگى حركت نما، تا اين كه در       «:  فرمود �گردند، پيامبر خدا    
گـردد   سوى اسالم دعوت كن، و آنها را از حقوق خداوند تعالى كه در صورت اسالم آوردن برايـشان واجـب مـى                     

 1به خدا سوگند، اين كه خداوند يك مرد را توسط تو هدايت نمايد، از اين كه همه شترهاى سرخ رنگ                  . باخبر ساز 
 . روايت كرده است)279/2( مسلم مانند اين را در 2.»تبرايت باشد بهتر اس

  
 در دعوت نمودن حكَم بن كيسان به اسالم � صبر پيامبر

امير ما خواست تا . من حكم بن كيسان را اسير گرفتم:  از مقداد بن عمرو روايت نموده، كه گفت)137/4(ابن سعد   
اميرمـان ايـن درخواسـت مـرا        ( ببريم،   �د نزد پيامبر    وى را بگذار تا با خو     : گردن وى را بزند، من عرض نمودم      

 وى را به اسـالم دعـوت        �پيامبر  .  آمديم � تا اين كه نزد پيامبر خدا        )پذيرفت، و ما او را با خود نگه داشتيم        
 )كه ديگر از طول كشيدن دعوت و ايمان نياوردن وى بى قرار شـده بـود               ( �عمر  . نمود، و اين كار به طول كشيد      

آورد، بگـذار تـا    كنى؟ به خدا سوگند اين مرد تـا ابـد اسـالم نمـى              امبر خدا، با اين مرد چه صحبتى مى       اى پي : گفت
 � ديگر تا اين كه حكم اسالم نياورد، به طـرف عمـر              �پيامبر  . گردنش را بزنم و راهى جايگاهش جهنّم گردد       

بـا  (ذشته و حال به يـادم آمـد و          هاى گ  بعد ديدم وى اسالم آورده است، و آن عمل        : گويد  مى �عمر  . متوجه نشد 
مـن بـه آن جـز    : بعد گفـتم ! تر است؟ كنم كه او از من به آن عالم      رد مى  �چگونه امرى را بر پيامبر      :  گفتم )خود

وى به خدا سوگند، اسـالم آورد،       : افزايد  مى �عمر  .  ديگر كدام هدفى نداشتم    �نصيحت براى خدا و پيامبرش      

                                                 
ها دوست داشتند، به اين لحاظ در اينجـا از   رفت، و آن را خيلى شترهاى سرخ از بهترين اموال در نزد عربهاى آن زمان به حساب مى          1

  .آنها نام برده شده است
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  حيات صحابه

٦٦   جلد اول

به شهادت رسيد، و پيامبر خدا  1ر راه خدا جهاد نمود تا اين كه در بئر معونه و اسالمش نيكو و مستحكم گشت و د       
 2. از وى راضى بود، و او به اين صورت وارد بهشت گرديد�

:  فرمـود  �اسـالم چيـست؟ پيـامبر       : حكَم پرسـيد  :  از زهرِى روايت است كه گفت      )138/4(و نزد وى همچنين     
راى خود شريكى ندارد عبادت كن، و گـواهى بـده كـه محمـد بنـده و       را به وحدانيتش كه ب    )جل جالله (خداوند  «

اگـر دربـاره وى   «:  به اصحاب خود ملتفت شـده و فرمـود  �اسالم آوردم، پيامبر : حكم پاسخ داد. »پيامبر اوست 
 3.»شد كشتم در آتش داخل مى نمودم و او را مى اندكى قبل، از شما اطاعت مى

      
 حربحكايت اسالم آوردن وحشى بن 

 كسى را نزد وحشى پـسر حـرب قاتـل           �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس     
اى محمـد چگونـه مـرا     :  پيام فرستاد كـه    � جهت دعوت وى به اسالم روان نمود وحشى براى پيامبر            �حمزه  

، شرك آورده، يا زنا نموده باشد جـزاى         كنى، در حالى كه خودت بر اين باور هستى كسى كه قتل نموده             دعوت مى 
شود، و با ذلّـت و خـوارى در آن بـراى هميـشه بـاقى             بيند، و روز قيامت عذاب وى دو چندان كرده مى          گناه را مى  

جـل  (بينى؟ اينجا بود كـه خداونـد         ام؟ آيا براى من رخصت و يا درگذشتى مى         ماند، و من اين كار را انجام داده        مى
 :نازل فرمود اين آيه را )جالله

 )70: الفرقان(. )اللَّه سيِئĤتهِم حسنَات، و كَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً الّا منْ تَاب و آمنَ و عمل عمالً صالحاً فَأُولئك يبدلُ(
وه را به حـسنات  مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، كه خداوند گناهان اين گر  «: ترجمه

 .»كند، و خداوند آمرزنده ومهربان است تبديل مى
 :اى محمد، اين شرط دشوار است:  وحشى بعد از آن گفت

 : اين را نازل فرمود)جل جالله(شايد من قادر به اين نباشم، پس خداوند . )الّا منْ تَاب و آمنَ و عملَ عمالً صالحاً(
 .)48: النساء(. )رَ أنْ يشْرَك بِه و يغْفرُ ما دونَ ذَلك لمنْ يشَاءاللَّه لَا يغْف انّ(

 .»آمرزد بخشد، و جز آن را براى كسى كه بخواهد مى خداوند شرك به خود را نمى«: ترجمه
دانـم   كنم بعد از مشيت الهى است، بنابراين نمى        پندارم و درك مى    اى محمد، اين آن چنان كه من مى       : وحشى گفت 

 ايـن آيـه را نـازل        )جل جالله (شوم يا خير، آيا غير ازين ديگر راهى هست؟ آن گاه خداوند              كه آيا من بخشيده مى    
 :گردانيد

                                                 
در ماه صفر سال چهارم هجـرت در اثـر      ) چنان كه در بخارى آمده    (بئر معونه مكانى است در نجد كه در آنجا هفتاد تن از مسلمانان               1

 �به اين غدر و خيانت كشانيده بود، و پيـامبر  » عامر بن طفيل«به شهادت رسيدند، و آنها را    » هاى رعل و ذكوان و عصيه      قبيله«غدر  
  .نمود  ناراحت گرديد، و يك ماه بر خاينين دعا مى حاب خود كه در اين جا به شهادت رسيده بودند، خيلىبر مرگ اص

 ).١٣٧/�. (»ال�J:Dت«ا�( سMH در . ���� 2
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  حيات صحابه

٦٧   جلد اول

)         محنْ رال تَقَنْطُوا م هِملى أَنْفُسرَفُوا عنَ أسيالَّذ ىادبا عنّ هيا ،اللَّه       نَّـهعـاً، ايمج برُ الذُّنُوغْفي م    اللَّهيالـرَّح الْغَفُـوروه ( .
 )53: الزمر(

از رحمت خداوند نااميد نشويد، كه خدا همه گناهان را          ! ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده         «: ترجمه
 .»آمرزد، و او بخشاينده و مهربان است مى

 ما هم مانند عمـل  �امبر خدا اى پي: اما اين را قبول دارم، و اسالم آورد، مردم عرض كردند         : سپس وحشى گفت  
درين اَبين  : گويد  مى )100/7( هيثمى   1.»اين براى همه مسلمانان عام است     «:  فرمود �ايم، پيامبر    وى را انجام داده   

  .بن سفيان آمده، كه ذهبى وى را ضعيف دانسته است
ى از اهل شرك كه قتل كـرده و  گروه:  روايت است كه گفت )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     )710/2(و نزد بخارى    

 آمـده  �درين كار افراط و زياده روى كرده بودند و زنا نموده، و درين عمل كثـرت نمـوده بودنـد، نـزد پيـامبر               
اى است، ولى اگر ما را از كفّاره،  گويى و به طرف آن دعوت ميكنى، چيز نيكو و پسنديده  چيزى را كه تو مى    : گفتند

اى دارند يـا     بهتر خواهد شد كه آيا آن همه گناهان براى خود كفّاره          (ايم آگاه سازى     دههاى كه انجام دا    آن همه عمل  
  : آن گاه اين آيه نازل گرديد)خير؟

)عنَ موعدنَ لَا ييالَّذو رَّمح ىالَّت قْتُلُونَ اَلَّنْفسلَا ي لهاً آخَرَ وا زْنُونَ اللَّهلَا ي قِّ ولّا بِالْحا 68: الفرقان(. )اللَّه( 
خوانند، و انـسانى را كـه خداونـد خـونش را             و آنها كسانى هستند كه معبود ديگرى را با خداوند فرا نمى           «: ترجمه

 .»كنند كشند و زنا نمى حرام گردانيده است جز به حق نمى
 : و همچنين اين آيه نازل شد

 2.)اللَّه هم الَتَقْنَطُوا منْ رحمقُلْ يا عبادى الَّذينَ أَسرَفُوا علَى أَنْفُسهِ(
انـد، و     آمده، روايت نموده   )121/9( و نسائى، چنان كه در العينى        )238/2( و ابوداود    )76/1(: اين را همچنين مسلم   

 . نيز روايت كرده است)89/9(مانند اين را بيهقى 
      

  راه جهاد به خاطر اسالمدر �  بر تغيير رنگ  پيامبر)اللَّه عنها رضى(گريه نمودن فاطمه 

    لْيم در الحيرَانى و ابونُعى روايت نموده       هطَبه خُشَنلَباى بازميگشت،   از غزوه�پيامبر  : اند كه گفت    و حاكم از ابوثَع
پسنديد كه چـون از سـفر برگـردد داخـل             و او اين را مى     -داخل مسجد شده در آن دو ركعت نماز به جاى آورد،            

 را جويا شده، بعد راهى احوال پرسى �آن دو ركعت نماز به جاى آورد، و سپس احوال فاطمه    مسجد گرديده در    
 آمـد، وقبـل از ايـن كـه بـه            �گشت، نزد حضرت فاطمـه        يك مرتبه وى از سفر خود برمى       -همسران خود شود    

ل نمـوده، و    هاى همسران خود سرى بزند از وى شروع نمود، حضرت فاطمه از وى در آسـتانه خانـه اسـتقبا                    خانه
نمـود،    و چشم هايش نمود، و دريـن حالـت گريـه مـى    - و در لفظى آمده دهنش -شروع به بوسيدن روى مبارك    

                                                 
 و در س>M $ن ا�6( �( س�6Fن اس, @. l: ا90 $ن را روا', C30د2«: �M'CU 9) ٧/١٠٠(» ال3e3[«، ه93d6 در ) ١١�٨٠(» الl» 6:Z: ا90 در . ���� 1
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  حيات صحابه

٦٨   جلد اول

بينم كه رنگـت    تو را مى  �اى پيامبر خدا    :  گفت »چه چيز تو را به گريه وا داشته است؟        «:  به او گفت   �پيامبر  
اى فاطمه گريـه مكـن،      «:  به وى گفت   �مبر خدا   پيا. دگرگون شده، و لباس هايت كهنه و فرسوده گرديده است         

اى از گـل، پـشم و     پدرت را به چنان كارى مبعوث نموده است كه در روى زمين خانـه        )جل جالله (چون خداوند   
كند و يا ذلّـت    به واسطه اسالم در آن يا عزّت را وارد مى)جل جالله( باقى نخواهد ماند مگر اين كه خداوند  1موى

.  آمده اسـت   )77/1( اين چنين در كنز العمال       2.»رسد  به جايى خواهد رسيد كه شب به آنجا مى         )يناين د (را، حتّى   
اين را طبرانى روايت نموده و در آن يزيد بن سنَان ابـوفَرْوه آمـده كـه وى بـا ضـعف                      : گويد  مى )262/8(و هيثمى   

 صحيح بر خوردار است، ولى بخـارى       اين حديث از اسناد   :  گفته )155/3(و حاكم   . باشد زيادى مقارب الحديث مى   
يزيد بن سنان، همان رهاوِى اى است، : گويد ذهبى اين قول وى را ترديد نموده مى. اند و مسلم آن را روايت ننموده

عقبه در اللسان .  شناخته نشده و غير معروف است)شيخ وى(اند، و عقْبه   كه وى را احمد و غير وى ضعيف دانسته        
هـا   در صحت وى نظر است، ولى ابن حبان وى را از جملـه ثقـه              : گويد بخارى مى :  اللسان گفته  ذكر شده، و مولّف   

 .ذكر كرده است
      

 ء انتشار دعوت اسالمهحديث تميم دارى دربار

ايـن ديـن بـه    «: فرمود  شنيدم كه مى �از پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از تميم دارى       
رسد، و خداوند هيچ خانه گلى و پشمى را نخواهد گذاشت مگر اين  د كه شب و روز به آنجا مى جايى خواهد رسي  

عزّتى كه خداوند با آن اسالم و اهـل         . كه اين دين را به عزّت نيكو و يا ذلّت خوار كننده در آن داخل خواهد نمود                
 تمـيم دارى  ».سـازد  ر و ذليـل مـى  بخشد، و ذلّت و خوارى اى كه خداوند به آن اهـل كفـر را خـوا             آن را عزّت مى   

اين را من از اهل بيت خود دانستم، آنهايى را كه از اهل بيتم اسـالم آورده بودنـد خيـر، عـزّت و شـرف                          : گفت مى
 و )14/6(اين چنين در المجمع . نصيب شد و آنهايى را كه كافر بودند ذلّت خوارى و جزيه پرداختن نصيب گرديد           

رجال احمد رجال صحيح اند، و مانند اين را طبرانى نيـز از مقـداد روايـت           : گويد ى م )14/6( آمده هيثمى    )262/8(
 .كرده است

      
 بر دعوت و برگشتن مرتدين به دين اسالم  � حرص حضرت عمر

 بزرگتـرين شـهر     -ابوموسى مرا به خاطر رسانيدن خبر فتح شوشتر         :  روايت نموده، كه گفت    �عبدالرزاق از انس    
 آن وقت شش تن از اهل بكر بن وائل از اسـالم         - از من پرسيد     �عمر  .  فرستاد �ت عمر    نزد حضر  -خوزستان  

                                                 
يست كه از خاك و خشت ساخته شده باشـد، و ايـن لفـظ بـر شـهرها و      اخانه : در حديث بيت مدر واالوبر استعمال شده، بيت مدر    1

ا اهـل الـوبر،    . باشد، و اهل المدر، عبارت است از اهل شـهرها  گردد، چون بنيان آنها غالباً از خاك و خشت مى      ق مى ها نيز اطال   قريه امـ
ها و اطراف به صورت مجمـوعى     ها، به اين صورت اين كلمات حديث شامل اهل شهرها و قريه            عبارت است از باديه نشينان و كوچى      

  .گردد مى
2 �	�
� ��� . �@�*)٣�١(، )١/�٨٩��( M3*م ا���MJاد �( اLسCد 0?د ا O'M* ���4هM $ن ) �/�(، در س>M $ن '?'M �( س>�ن اس, @. G6HI اس, ا

  .و اس>�د $ن 5678 اس,) �١٠٨(، و ا�( �>2M ) ٩/١٨١(، و �9J`6 ) �٣٠/�(، *�@� ) �٠١(هl )6<=3: ا90 . اس,



  حيات صحابه

٦٩   جلد اول

: آن افراد مربوط به بكر بن وائل چه شدند؟ پاسخ دادم          :  و گفت  -برگشته و با مرتد شدن به مشركين پيوسته بودند          
ند، و راهى جز كشته شدن در پـيش         ا آنها مردمانى اند كه از اسالم مرتد شده و به مشركين پيوسته           ! اى اميرالمؤمنين 

بهتـر و    1گرفتم برايم از طلوع آفتاب بر هـر زرد و سـفيد            اگر آنها را به سالمت مى     :  فرمود �آن گاه عمر    . نداشتند
كـردى؟ بـه     نمودى با ايشان چه برخوردى مى      اى اميرالمؤمنين، اگر آنها را سالمت گرفتار مى       : پرسيدم. محبوبتر بود 

اگـر ايـن    . نمودم تا در آن وارد شـوند       شان عرضه مى   اى را كه از آن بيرون رفته بودند، براى         ههمان درواز : من گفت 
آمـده، و  ) 79/1(اين چنـين در الكنـز      . ساختم پذيرفتم، و الّا آنها را روانه زندان مى        دادند، از آنها مى    كار را انجام مى   

 . نيز آن را بالمعنى روايت كرده است)207/8(بيهقى 
 از عبدالرحمن قارى روايت اسـت كـه   )207ص (ك و شافعى و عبدالرزاق و ابوعبيد در الغريب و بيهقى          و نزد مال  

 وى را ازاحوال مردم پرسيد و او خبر آنها را بـه          � آمد، عمر    �مردى از طرف ابوموسى نزد حضرت عمر        : گفت
رهاى دور در دست داريـد؟  آيا خبر جديدى را از شه     :  پرسيد � رسانيد، بعد از آن حضرت عمر        �حضرت عمر   

: با وى چه كار كرديد؟ آن مـرد پاسـخ داد  :  گفت�بلى، مردى پس از اسالم آوردنش كافر گرديد، عمر      : پاسخ داد 
چرا وى را سه روز حبس ننموديد و هـر روز يـك             :  گفت �ما او را گرفتار نموده و گردنش را قطع كرديم، عمر            

! گـشت؟   بر مى)جل جالله(نمود، و به امر خداوند  كرديد، شايد او توبه مى داديد، از وى طلب توبه مى     نان به او مى   
ام و از آن وقتـى كـه خبـرش بـه مـن رسـيد اظهـار            بار خدايا، من در آنجا حاضر نبودم، و به اين كار دستور نداده            

 !ام رضايت مندى ننموده
عمرو بن العاص   :  روايت است كه گفت    و نزد مسدد و ابن عبدالحكم از عمرو بن شعيب از پدرش از پدر بزرگش              

 از وى در قبال مردى طالب هدايت شد كه اسالم آورده بود، و بعد كافر �اى براى حضرت عمر   با نوشتن نامه�
آيا اسـالم وى را  . شده، بعد از آن اسالم آورده و باز كافر شده بود، حتى اين عمل را چندين مرتبه تكرار نموده بود  

 از ايـشان قبـول   )جـل جاللـه  ( به او نوشت، كه اسالم وى را تا آن وقت كه خداونـد          �؟ عمر   قبول كند و يا خير    
ايـن چنـين در     . وگرنه سرش را قطع نما    . كند بپذير، اسالم را به وى عرضه كن اگر آن را پذيرفت او را رها كن                مى

 . آمده است)79/1(الكنز 
      

 بر تالش وكوشش يك راهب � گريه نمودن عمر

 بـر راهبـى گذشـت و در آنجـا     �عمـر  : اند كه گفت  ابن المنذر و حاكم از ابوعمران جونى روايت نموده    بيهقى و 
وى بيـرون آمـد، انـسانى بـود كـه           .  اسـت  )آمده(اميرالمؤمنين  : توقف نمود، راهب را صدا كردند و به او گفته شد          

 وى را ديـد     �حـضرت عمـر     هنگـامى كـه     . خـورد  مشكالت ترك دنيا و كوشش هايش در چهره او به چشم مى           

                                                 
تن و در صورت ممكن داخل شدن دوباره آنها به اسالم از تعلق گـرفتن  هدف از زرد طال و از سفيد نقره است، يعنى به سالمت گرف         1

  .م. هاى دنيا برايم بهتر بود همه طالها و نقره



  حيات صحابه

٧٠   جلد اول

اين را دانستم ولى من بر وى رحم نموده،         :  پاسخ داد  �او نصرانى است، حضرت عمر      : گريست، به وى گفته شد    
 )3- 4: هالغاشي(. )ه تَصلى نَاراً حاميه نَاصبهعاملَ(:  را به ياد آوردم)جل جالله(و اين قول خداوند 

هاى  ها و خستگى و بر تالش. »گردند در آتش سوزان وارد مى. اند و خسته شدهآنها كه پيوسته عمل كرده «:   ترجمه
 . آمده است)175/1(اين چنين در كنز العمال . باشد وى رحم نمودم، كه عليرغم همه اينها در آتش مى

  
 را � ابوبكر صديق � و دعوت نمودن پيامبردعوت نمودن افراد و اشخاص،

 � در جـستجوى پيـامبر     �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(ه  حافظ ابوالحسن طرابلسى از عائش    
اى ابوالقاسـم، در  :  و با وى مالقات نموده به وى گفت- بود � وى در زمان جاهليت رفيق پيامبر        -بيرون رفت   

 �ل خـدا    رسـو . اند گيرى پدران و مادران خود متهم نموده       و آنها تو را به عيب     : شوى مجالس قومت حاضر نمى   
 اسـالم  �خوانم، چون از كالم خود فاغ شد ابـوبكر   من پيامبر خدا هستم، و تو را به سوى خداوند فرا مى   «: فرمود

خوشـتر از   1هـاى اَخْـشَبين    در حالى از نزد وى جدا گرديد و به راه افتاد كه هيچ كسى ميان كـوه               �آورد، پيامبر   
 نيز حركت نموده، نزد عثمان بن عفان، طلحـه بـن   �ابوبكر . ت وجود نداش� به اسالم آوردن ابوبكر  �پيامبر  

بعـد از آن فـردا نـزد    .  رفت، آنها همه به دين اسالم مشرّف شـدند        �عبيداللَّه، زبير بن عوام و سعدبن ابى وقاص         
 �عثمان بن مظعون و ابو عبيدبن جراح و عبدالرحمن بن عوف و ابوسلمه بن عبداالسد و ارقـم بـن ابـى االرقـم         

 . آمده است)29/3( هاين چنين در البداي. د، و آنها هم درمجموع بر اثر دعوت وى به اسالم مشّرف گرديدندآم
اى محمد، آيا چيـزى كـه قـريش         : مالقات نموده گفت     � با پيامبر    �ابن اسحاق متذكّر شده، كه ابوبكر صديق        

اى؟ پيـامبر خـدا      مان را تكفير نمـوده      پدران هاى ما را زايل و     گويند، راست است، و توخدايان ما را ترك و عقل          مى
بلى، من پيامبر خدا و نبى وى هستم، مرا مبعوث نموده است تا رسالت وى را ابالغ نمايم، تـو را بـه                    «:  فرمود �

اى ابـوبكر تـو را بـسوى خداونـد واحـد و        . كنم و به خدا سوگند آن حـق اسـت          حق به سوى خداوند دعوت مى     
 و قرآن را بر وى تـالوت   ).ير از وى كسى را عبادت نكن، و بر طاعت وى مالزمت نما            خوانم، و غ   الشريك فرا مى  
هـا اعـالن داشـت، و     بعد از آن، وى اسالم آورد، و كفر خود را به بت.  نه اقرار نمود و نه انكار�نمود، اما ابوبكر  

الم اقرار نمـود، و ابـوبكر        را كنار گذاشت، و به راست و درستى اس         )جل جالله (هاى خداوند    همه ضدها و شريك   
محمد بن عبد الرحمن بن عبداللَّه بـن        : گويد ابن اسحاق مى  .  در حالى برگشت كه مؤمنى صادق و راستكار بود         �

هيچ كس را به اسالم دعوت ننمودم، مگر اينكـه          :  گفت �حصين تميمى برايم حديث بيان داشت كه پيامبر خدا          
 كه وقتى اسالم را به وى يادآور شدم ديگر انتظار و            � به جز ابوبكر     نزد وى تردد و توقف و نظرى وجود داشت،        

 2.» آن از خود نشان نداد)پذيرش(ترديدى در 

                                                 
  .دو كوهيست محيط بر مكه 1
�9. ه  دو روا', از r' l ا�( اس�7ق) : �٣/٢٠(» أسM الE��q«، و ا�( اLث6  در ) ��١/١(» ال9J`6�»fkLM در . ���� ���� 2 M'CU :37� )�M
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  حيات صحابه

٧١   جلد اول

، يك قول منكر است و قابـل  »نه اقرار نمود ونه انكار   « )فَلَم يقرَّ و لَم ينْكَر    (و اين قول را كه ابن اسحاق ذكر نموده          
 قبل از بعثت بود، و �اند، كه وى رفيق و همراه پيامبر    ير وى متذكّر شده   قبول نيست، چون خود ابن اسحاق و غ       

 �همه صفت هايى كه پيـامبر  . دانست  را به درستى مى�صدق و امانت، حسن صفات و كرم و اخالق پيامبر    
بـه  گفت؟ و     دروغ مى  )جل جالله (داشت، پس وى چگونه بر خداوند        را حتّى از دروغ گفتن در مقابل خلق باز مى         
 وى را فرستاده است، بدون )جل جالله(شود، كه خداوند   متذكّر مى�همين سبب است به محض اين كه پيامبر         

 درحـديثى كـه ميـان       �ورزد، و در صحيح بخـارى از ابـودرداء           درنگ و انتظار به تصديق نمودن وى مبادرت مى        
 و در آن حـديث      )اين قضيه صحت نـدارد    كه  ( خصومتى وجود داشت، ثابت شده       )اللَّه عنهما  رضى(ابوبكر و عمر    

دروغ گفتـى، ولـى ابـوبكر       :  مرا به طرف شما فرسـتاد، گفتيـد        )جل جالله (خداوند  «:  فرموده �پيامبر خدا   : آمده
با (گذاريد  آيا اكنون هم شما رفيقم را مى. و با جان ومالش بامن همكارى و مواسات نمود . راست گفته است  : گفت

و ايـن   .  ديگـر اذيـت و آزار داده نـشد         �اين را دو مرتبه تكرار نمود، و بعد از آن ابوبكر            . »؟)كنيد وى مقاطعه مى  
ـ   . باشد كه اسالم آورده است  مانند يك نص و دال بر اين است كه وى اولين كسى مى             - 27( هايـن چنـين در البداي

 . آمده)26/3
      

 �و دعوت نمودن عمربن الخطاب  � پيامبر

بار خدايا اسـالم را بـه عمـربن         «:  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بن مسعود    طبرانى از عبداللَّه    
 دعـاى پيـامبرش را در ارتبـاط بـا عمـر بـن       )جل جاللـه ( خداوند »الخطاب و يا به ابوجهل بن هشام عزّت بخش       

. وى منهـدم گرديدنـد    ها توسط     مورد اجابت قرار داد، و اسالم با ايمان آوردن وى تقويت يافت و بت              �الخطاب  
 .رجال وى رجال صحيح اند غير مجالد بن سعيد كه، ثقه دانسته شده است: گويد  مى)61/9(هيثمى 

هـا دربـاره سـعيد بـن زيـد و            حديث را چنان كه در باب صحابه و تحمل سـختى          ... و نزد طبرانى از حديث ثوبان     
 از بازوهاى عمر گرفته و او �پيامبر خدا : ده خواهد آمد، ذكر نموده، و در آن آم�همسرش فاطمه خواهر عمر 

آنچـه را كـه بـه سـوى آن          :  به وى عرض نمود    � عمر   »اى؟ خواهى؟ و براى چه آمده     چه مى «: را تكان داده گفت   
گواهى بده كه خداى جز يك معبود نيست، و او واحد و بـى              «:  فرمود �كنى، برايم عرضه كن، پيامبر       دعوت مى 

 2.روم  مى1بيرون : در همانجا به اسالم مشرّف گرديده گفت� عمر » و پيامبر اوستشريك است، و محمد بنده
آيـا دوسـت داريـد تـا داسـتان اسـالم       :  به ما گفت�عمر :  از اسلم روايت است كه)41/1( ه و نزد نُعيم در الحلي  

 �رين دشمنان پيـامبر     ت من از جمله شديدترين و سرسخت     : بلى، وى فرمود  : آوردنم را برايتان بازگو كنم؟ گفتيم     

                                                                                                                                                                  

 rثC��M37 از ��78. ا. � و� S .0 ح و MH! .0'�9 ذ@  Z0 د2 �9K H @ د2 ا�� در��ر2» ال/�ر'j«دا�0/. و ���ر� و� را در ) ثJ.(را ا�( *:�ن   )'

9� .چ�پ دارا�) ر(&S ١/١�٠(� ا�( ه�sم  سM<@ .�P0 :2 6 روا', Z0 د2 اس, و ��Z. از CNف �( ال�7رث از ام س�E3 روا', 

  .كنم روم و  آنان را به خداى واحد دعوت مى منظور آنست كه به سوى مردم بيرون مى 1
2  l اه ش از !�3مCه  خC4 اه  وC3  و خN مiاس,داس/�ن اس G6HI 3  و ه3=>6( ا�( . ق $نN 3  ازN �LC�ا'( داس/�ن از ث��Cن و اu0 و اس�� 

,�60 G6HI �' _و /��>C�  Zدن $ن داد2 ) �٣/٣٧(» ال63?ان«ذه:9 در . N:�س از 3N  روا', 2M4 و هMZ=6ام از l ق $ن خ�ل9 از راو'�ن  .� �Z*
 .چ�پ دار ا�( رS&) �١/٢١(� ا�( ه�sم  س�P0 :2 6. اس,



  حيات صحابه

٧٢   جلد اول

اى «: او گريبـانم را گرفتـه گفـت       . در خانه نزديك صفا نزد وى آمده، و در پيش رويـش نشـستم             : بودم، وى افزود  
دهم كه معبود بر حقى جز       گواهى مى : من گفتم : گويد ، مى »فرزند خطاب مسلمان شو، بارخدايا وى را هدايت فرما        

مسمانان به يكبارگى همه تكبير گفتند، كه  : عمر افزود . ده خدا هستى  دهم كه تو فرستا    يك خدا نيست، و گواهى مى     
بزار اين را نيز به سـياق ديگـرى   . و حديث را متذكّر شده... هاى مكّه شنيده شد   ها و راه   صداى تكبير آنها در كوچه    

 .چنان كه خواهد آمد روايت كرده است
      

 � و دعوت نمودن عثمان بن عفان � پيامبر

 بـه خـاطر   - اروى بنت عبـدالمطلب  -ام  عثمان فرمود نزد خاله   : عمرو بن عثمان روايت نموده، كه گفت      مدائنى از   
 اين هنگامى بود - نيز به آنجا وارد شد، و من به دقت به طرف وى نگاه كردم �پيامبر خدا . عيادتش داخل شدم

اى عثمـان تـو را چـه    «:  گردانيده فرمـود  او به طرف من روى-اى باال گرفته بود   كه شأن وى در آن وقت تا اندازه       
: افزايـد   مـى �عثمان . كنم شود، تعجب مى درباره تو و منزلتت در ميان ما و آنچه بر تو گفته مى     :  پاسخ دادم  »شده؟

 و بعـد از آن      -داند كه در آن موقع موهاى بـدنم برخاسـت             خدا مى  - )الاله اال اللَّه  (:  گفت �آن گاه پيامبر خدا     
 : گفت

)فونودعا تُومقُكُم ورِز اءمقُون. ى الستَنْط ا أَنَّكُمثْلَ مقٌّ ملَح نَّهضِ االْاَرو اءمالس بر22-23: الذاريات(. )فَو( 
سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه ايـن  . شود روزى شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده مى  «: ترجمه

 .»گوييد همان گونه كه شما سخن مىمطلب حق است، 
ايـن چنـين در   . بعد از آن برخاست و بيرون رفت، من نيز به دنبـالش بيـرون رفـتم، او را دريافتـه و اسـالم آوردم                       

 . آمده است)225/4(االستيعاب 
      

 � و دعوت نمودن على بن ابى طالب � پيامبر

اللَّـه   رضـى ( و خديجـه    � يعنى پيـامبر     -آمد كه آنها     در حالى    �ابن اسحاق متذكّر شده كه على بن ابى طالب          
ديـن  «:  بـه وى پاسـخ داد      �اى محمد، اين چيست؟ پيـامبر       :  پرسيد �خواندند، حضرت على      نماز مى  - )عنها

خداوند دينى كه آن را براى خود برگزيده و پيامبرانش را به آن مبعوث نموده است، بنابراين مـن تـو را بـه سـوى                  
 �، حـضرت علـى    »كـنم  ى شريك، و به عبادت وى و به انكار نمودن الت و عزى دعـوت مـى                خداوند واحد و ب   

اين چيزى است كه من آن را قبل از امروز نشنيده بودم، و من در كـارى تـا آن وقـت تـصميم قـاطع      : اظهار داشت 
 نپسنديد كـه    �بر  ، اينجا بود كه پيام    )و همراهش صحبت نكنم   (گيرم كه ابوطالب را از آن آگاه نساخته باشم           نمى

آورى ايـن راز را   اى على، اگر اسـالم نمـى  «:  فرمود �قبل از علنى نمودن دعوتش راز وى افشا گردد، لذا به على             
 اسـالم را در قلـبش انـداخت و          )جل جاللـه  (حضرت على آن شب توقف نمود، بعد از آن، خداوند           . »پوشيده دار 

اى محمد چـه چيـز را       :  رسيد و گفت   �نزد رسول خدا     آمد تا اين كه      �صبحگاه همان شب به طرف پيامبر       



  حيات صحابه

٧٣   جلد اول

گواهى بده كه معبودى جز يك خـدا نيـست، و او واحـد و بـى                 «:  به او گفت   �براى من عرضه نمودى؟ پيامبر      
 �، حـضرت علـى      »ها و ضدهاى خداوند برائت حاصل نما       شريك است، و الت و عزى را انكار كن و از شريك           

 ادامـه داد، و  �وى به صورت مخفى از پدرش، ارتباط خـود را بـا پيـامبر    . م آورداين عمل را انجام داده و اسال      
 . آمده است)24/3( ه اين چنين در البداي1.اسالم خود را آشكار ننموده آن را پنهان نگه داشت

و را  خنديد، و ا    را ديدم كه بر منبر مى      �حضرت على   : و نزد احمد و غير وى از حبه عرَنى روايت است كه گفت            
بعـد از   . هاى پسينش در آن خنده نمايان گرديد       قبل ازين نديده بودم كه از آن زيادتر خنديده باشد، حتّى كه داندان            

 هر دوى ما �قول ابوطالب را به ياد آوردم، ابوطالب در حالى بر ما ظاهر گرديد، كه من با پيامبر خدا               : آن فرمود 
 او را به سوى اسـالم دعـوت   �كنيد؟ پيامبر خدا  ام چه مى برادر زادهاى : پرسيد. خوانديم  نماز مى 2در بطن نخله  

دهيد در آن هيچ اشكالى وجود ندارد وليكن هرگز مـرا            اين عملى را كه شما انجام مى      : نمود، اما ابوطالب پاسخ داد    
 بار خدايا،   : با تعجب به اين قول پدرش خنديد، و سپس فرمود          � حضرت على    3.به بلند كردن مقعدم وادار نكنيد     

 اين گفته خـود  -شناسم كه تو را قبل از من غير از پيامبر تو عبادت نموده باشد       اى از اين امت را نمى      من هيچ بنده  
) 102/9(هيثمـى  .  قبل از اين كـه مـردم نمـاز بخواننـد، نمـاز خوانـدم      4 و من هفت روز-را سه مرتبه تكرار نمود     

انـد و   اند، و بزار و طبرانى آن را در االوسط روايت نمـوده           ار روايت كرده  اين را احمد و ابويعلى به اختص      : گويد مى
 .باشد اسناد آن حسن مى

      
 � و دعوت نمودن عمرو بن عبسه � پيامبر

اى  اى عمروبن عبسه روى چـه انگيـزه    : ابو امامه فرمود  :  از شداد بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت        )112/4(احمد  
مـن در جاهليـت مـردم را در گمراهـى           :  پاسـخ داد   5 اسـالم هـستى؟    - )چهارم جزء ( -تو ربع   شوى كه    مدعى مى 

كنـد،   پنداشتم، سپس از مردى در مكّه شنيدم كه خبرهايى را توأم با احاديثى بيـان مـى        ديدم و بتها را چيزى نمى      مى
تم كه در خفاست، و قومش بـر         را درياف  �بنابر آن بر شتر خود سوار شدم تا اين كه به مكّه آمدم، و رسول خدا                 

تـو كيـستى؟ در پاسـخ بـه مـن           : آنگاه من به آهستگى و مخفيانه نزدش وارد شده به وى گفـتم            . وى مسلّط هستند  
آيـا تـو را     : پرسـيدم : گويـد   مـى  »فرستاده خـدا  «: نبى خدا چيست؟ گفت   :  بعد پرسيدم  »من نبى خدا هستم   «: فرمود

                                                 
ا�( ه�sم ا'( روا', را 0. در . روا', @ د2 اس,) ٢/١�١(» ال9J`6�»fkLM $ن را �� س>M خCد در . ا�( اس�7ق $ن را �Mون س>M $ورد2 اس,. ���� 1
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  .نام جايى است در مكه 2
  .گردد  سجده است گويى كه اين را عيب پنداشت، زيرا در حالت سجده نمودن مقعد بلند مىمنظورش 3
باشد، كه هفت روز است، هفت مرتبه است، و يـا   به صورت مطلق ذكر شده، و هدف از آن دقيقاً معلوم نمى      » هفت«در حديث سبعاً     4

  .واللَّه اعلم. م. ب نموديمچيزى ديگرى، به هر صورت ما با مراجعه به علماء هفت روز را انتخا
باشد، و عمرو بن عبسه اين را به خاطرى ميگويد، كـه هنگـامى               هدف از چهارم جزء اسالم در اينجا، چهارمين شخص در اسالم مى            5

 و بـه ايـن صـورت وى    �اش حـضرت بـالل     و آزاد كـرده � داخل گرديد، او را نزد دو تن يافت ابوبكر           �وى نزد رسول خدا     
  .گرديدچهارم آنها 
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بـه  «:  تو را به چه چيز فرسـتاده اسـت؟ گفـت           )جل جالله (خداوند  : تم گف »بلى«: خداوند فرستاده است؟ پاسخ داد    
ها شكسته شود و صـله رحـم    اينكه خداوند يكتا و يگانه شمرده شود، و چيزى براى وى شريك قرار نگيرد، و بت          

 كه  و يا غالم و آزاد - » و يك غالم-يك آزاد «: در اين كار با تو كيست؟ فرمود   :  از وى جويا شدم    »صورت بگيرد 
كـنم،   من از تـو پيـروى مـى   : به او گفتم.  با وى بودند�در آن موقع ابوبكر بن ابى قحافه و بالل آزاد كرده ابوبكر             

توانى انجام دهى، دوباره به سوى اهل خود برگرد و هرگاه شنيدى كـه               تو اين كار را امروز نمى     «:  گفت �پيامبر  
 .ر حالى كه اسالم آورده بودم، به اهل خود بازگشت نمودمد: ، گويد»ام، آنگاه به من بپيوند من غلبه يافته

كردم تا اين     به طرف مدينه هجرت نمود،  من اخبار وى را هميشه تعقيب نموده و پيگيرى مى                �بعد پيامبر خدا    
: آن مكّى كه نزدتان آمـده چگونـه اسـت؟ گفتنـد           : كه قافله كوچكى از شتر سواران از مدينه آمدند، از آنها پرسيدم           

كـه  ( مش خواستند تا او را به قتل رسانند، ولى از انجام اين كار عاجز شدند، و ميان او و ايشان حايلى واقع شد                      قو
، و ما مدينه را درحالى پشت سر گذاشتيم، كـه مـردم بـه سـرعت طـرف وى                    )آنها را از انجام اين عمل باز داشت       

: ين كه به مدينه آمده، و نزدش وارد گرديده گفـتم          من شتر خود را سوار شدم تا ا       : شتافتند، عمروبن عبسه گويد    مى
: بلى آيا تو همان كسى نيستى كه در مكّه نـزدم آمـدى؟ وى گويـد               «: شناسى؟ فرمود   آيا مرا مى   �اى پيامبر خدا    

دانـم، آن را   نچه را خداوند به تو آموخته و من آن را نمىآاى پيامبر خدا، : جواب دادم بلى، بعد از آن عرض نمودم   
 از عمرو بن عبـسه بـه   )158/4( و همچنين اين حديث را ابن سعد 1.و حديث را مفصل متذكّر شده...  بياموزبه من 

و ...  نيز اين حديث را از ابوامامه از عمـروبن عبـسه روايـت نمـوده                )111/4( داحم. تر روايت كرده   صورت طويل 
به خاطر ايـن كـه   «:  فرستاده است؟ وى گفتخداوند تو را به چه خاطر: گفتم: حديث را متذكّر شده و در آن آمده     

هـا   هـا تـأمين شـود و بـت         صله رحم ميان مردم احيا گردد، و از ريختن خونها جلوگيرى به عمل آيد، و امنيت راه                
 من به نوبـه خـود       »شكسته شود، و خداوند به وحدانيتش عبادت شود، و با وى هيچ چيزى شريك گردانيده نشود               

گيـرم كـه بـه تـو ايمـان         تو را به چيز بهترى مبعوث گردانيده، و تو را گواه مى            )اللهجل ج (خداوند  : عرض نمودم 
:  فرمـود �فرمايى؟ پيامبر خـدا   آوردم، و تو را تصديق نمودم، آيا با تو اينجا باشم و يا هدايت ديگرى عنايت مى 

ل خود بمان، و چون شنيدى كـه        بينى، در ميان اه    ام خود مى   بد بينى مردم را در مقابل آنچه من به آن مبعوث شده           «
 و طبرانـى و  3 ايـن را همچنـان مـسلم   2.»ام آن وقت نزدم بيا  خارج شده)يعنى پناه گاه ديگرى   (من به جاى ديگرى     

 از طريـق    )500/2(اند، و ابـن عبـدالبر آن را در االسـتيعاب              آمده، روايت نموده   )6/3( هابونعيم، چنان كه در االصاب    
 . نيز روايت كرده است)86:ص( هنموده، و ابونعيم اين حديث را در دالئل النبوابوامامه به طولش روايت 

      
 � و دعوت نمودن خالد بن سعيد بن العاص � پيامبر

                                                 
1 ��� . M3*١١٢/�(ا ( MHس )١٨/�(و ا��.(  
2 ��� . M3*١١/�(ا.(  
3  ����)١٨٩٨.(  
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 روايـت  - و يا از محمد بن عبداللَّه بـن عمـرو بـن عثمـان             -بيهقى از جعفر بن محمد بن خالد بن زبير از پدرش            
عاص در اسالم خيلى سابقه داشت و پيش از همه بـرادران خـود اسـالم آورده    خالدبن سعيد بن ال   : نموده، كه گفت  

 در وصـف وسـعتش      -... وى در خواب ديد كه دركناره آتشى ايستاده شـده اسـت           : ابتداى اسالمش چنين بود   . بود
 �ر خـدا اندازد، و پيامب بيند كه گويا پدرش او رادر آن آتش مى   در خواب مى   -داند   چنان مبالغه نمود كه خدا مى     

از خواب خـود بـا تـرس و هـراس           .  گرفته تا در آتش نيفتد     )جاى بستن ازار  (بيند كه از تهيگاه وى       را در حالى مى   
 برخورد و خـواب    �او با ابوبكر بن ابى قحافه     . كنم كه اين خواب حق است      به خدا سوگند ياد مى    : برخاسته گفت 

اين پيامبر خداسـت، از وى      . راده خير و خوبى شده است     برايت ا :  به او گفت   �ابوبكر  . خود را برايش بازگو كرد    
شوى، و اسالم، تو را از افتـادن در آن   نمايى و با وى به اسالم مشرّف مى پيروى كن، و تو او را به زودى پيروى مى        

 را در حـالى مالقـات       �، وى پيـامبر     )باشد و از اهل آن آتش مى     (دارد، اما پدرت در آن افتاده است         آتش باز مى  
من تـو   «:  فرمود �كنى؟ پيامبر    خالد پرسيد، اى محمد تو براى چه دعوت مى        .  تشريف داشت  1نمود كه در اجياد   

كـنم و تـو را فـرا          بنده و فرستاده اوسـت دعـوت مـى         �را به سوى خداوند واحد و ال شريك و اين كه محمد             
رساند و نه هم كسى را كه آن     يند، نه نفع مى   ب رساند، نه مى   شنود، نه ضرر مى    خوانم تا از عبادت سنگى كه نه مى        مى

پـس مـن    : خالـد گفـت   . »شناسد، اجتناب و خوددارى كنى     كند، مى  را عبادت نموده از كسى كه وى را عبادت نمى         
 �دهم كه تو رسول خدا هستى، و پيامبر خدا  دهم كه معبودى جز يك خدا وجود ندارد، و گواهى مى گواهى مى

 .مان گرديدبه اسالم وى مسرور و شاد
خالد مدتى ناپديد گرديد، و پدرش از موضوع اسالم آوردن او آگاه گرديد، به اين لحاظ دنبال وى كسى را فرستاد،  
و خالد آورده شد، پدرش او را شديداً توبيخ و مالمت نموده و با چوبى كه در دست داشت او را مـورد ضـرب و                           

. دهـم  ستاند و گفت به خـدا سـوگند، ديگـر بـه تـو نـان نمـى       شتم قرار داد تا اين كه همان چوب را بر سرش شك     
دهد كـه بـا آن        آن قدر روزى و رزق مى      )جل جالله ( پاسخ داد، اگر تو به من نان ندهى خداوند           �حضرت خالد   

نمود و بـا وى همراهـى         را مى  � برگشت و هميشه مالزمت پيامبر خدا        �زندگى كنم، و به سوى پيامبر خدا        
 . آمده است)32/3( ه در البداي اين چنين2.كرد مى

 از جعفربن محمد بن خالـد بـن زبيـر از محمـد بـن      3 از طريق واقدى )248/3(اين حديث را حاكم در المستدرك       
پدرش در جـستجوى وى     : حديث را متذكّر شده و در حديث وى آمده        ... عبداللَّه بن عمروبن عثمان روايت نموده     

 ابا -ورده بودند، با مواليش رافع همراه نمود، و آنها خالد را دريافته نزد پدرش آن عده از فرزندانش را كه اسالم نيا
 احضار نمودند پدرش او را توبيخ و مالمت نموده و با چوبى كه در دست داشـت او را مـورد ضـرب و             -اُحيحزه  

ى، درحـالى كـه خـودت    پيروى محمد را نمـود : شتم قرار داد تا اين كه آن چوب را بر شكستاند، بعد از آن پرسيد   
مخالفت قومش را با وى و آن همه عيبى را كه در قبال خدايان آنها و پدران و گذشتگان شان با خود آورده اسـت،                

                                                 
  .نام جايى است در مكه 1
 .چ�پ دار ال '�ن). ١٧٣-٢/١٧٢(» ال9J`6�»fkLM در  2
3 �MWو_ اس,: وا /�  .در س>9J`6� M وا�MW وCSد M0ارد) �٢/١٩(ال/�P0 : &' J. و� �3N )� M37  وا�MW اس, @. 



  حيات صحابه

٧٦   جلد اول

 - ابواُحيحه -ام، پدرش  به خدا سوگند، وى راست گفته است و من پيروى وى را نموده    : بينى؟ خالد جواب داد    مى
خواهى برو، به خدا سوگند، ديگر به تو نان  اى رذيل احمق هر جايى كه مى: غضبناك شده و او را دشنام داده گفت  

. دهد كه با آن زندگى كـنم        به من آن قدر رزق مى      )جل جالله (اگر تو به من ندادى، خداوند       : خالد فرمود . دهم نمى
اگـر  . ت ننمايـد  هيچ يكى از شما با وى صـحب       :  خالد را بيرون ساخته و به پسران خود دستور داد          )به اين صورت  (

 �خالد پس ازين واقعه به طرف پيـامبر         . دهم كه با خالد انجام دادم      صحبت كرد با وى همان عملى را انجام مى        
 1.بود برگشت و هميشه مالزمت او را نموده و با وى مى

. روايت نمودهترى   ازواقدى از جعفربن محمد از محمد بن عبداللَّه مانند اين را به صورت طوالنى        )94/4(ابن سعد   
و از نـزد پـدرش در   :  از طريق واقدى ذكر نموده، و در آن افـزوده اسـت           )401/1(و همچنين اين را در االستيعاب       

 به طرف سرزمين حبشه براى دومين بار هجرت كردند، و         �نواحى مكّه ناپديد گرديد، تا اين كه اصحاب پيامبر          
 .خالد اولين كسى بود كه به آن طرف هجرت نمود

اگر :  همچنان از خالد بن سعيد روايت نموده، كه سعيد بن العاص بن اميه مريض گرديد و گفت           )349/3( حاكم    و
 در سرزمين مكّه ابداً ديگر      )چوبچه پدر قُ  ( 2خداوند مرا از اين مريضيم بلند نمود و شفا يافتم، خداى ابن ابى كَبشَه             

ار خدايا، ديگر وى را از جايش بلند مكـن، و او بـا همـان                ب: خالدبن سعيد در آن وقت فرمود     . عبادت نخواهد شد  
 . روايت كرده است)95/4(اين را بدين صورت ابن سعد نيز . مريضيش مرد

      
 � و دعوت نمودن ضماد � پيامبر

 وى مـردى اسـت از   -ضماد به مكّه آمـد    : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(مسلم و بيهقى از ابن عباس       
 �محمـد  : گفتنـد  انداخت، و از بى عقالن و احمقان اهل مكّه شنيد كه مى            وى بعضى بادها را دم مى      -زدشَنُوءه  اَ

افزايـد بـا    وى مـى . اين مرد در كجاست؟ شايد خداوند وى را به دست من شـفا بدهـد  : ديوانه است، ضماد پرسيد   
ندازم، و خداوند كسى را كه بخواهد بـه دسـت مـن             ا من اين بادها را دم مى     :  مالقات نموده به او گفتم     �محمد  
 :  فرمود�، حضرت )كه تو را تداوى نمايم(دهد، پس عجله كن  شفا مى

)    هدهنْ يم ،نُهيتَعنَس و هدمنَح لَّهلدمنَّ الحا أَنْ لَا ا دأَشْه ،لَه ىادلْ فَلَا هضْلنْ يم و لَّ لَهضفَلَا م لَـا     اللَّه هـدحو لّااللَّـها لـه
ك لَهشَرِي(. 

جوييم، كـسى   ستاييم و از وى كمك و استعانت مى  است، او را مى )جل جالله (حمد و ستايش همه براى خداوند       «
اى نيست، و كسى را كه گمراه كنـد او را هـدايت     هدايت نمايد، او را ديگر گمراه كننده)جل جالله(را كه خداوند  

 سه مرتبه  �اين را پيامبر    . »دهم كه معبودى جز خداى واحد و ال شريك وجود ندارد           ست، گواهى مى  اى ني  كننده

                                                 
�/ و_  ، در س>M ه3.) ١/�٠١(» اLس/�H6ب«، و ا�( M:Nال:  در ) �٩/�(» ال�J:Dت«، و ا�( سMH در ) ٣/٢�٨(*�@� . ���� ����ر 1 .@ �MWا'>`� وا �

 .اس, وCSد دارد
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  حيات صحابه

٧٧   جلد اول

ام، ولـى مثـل ايـن كلمـات را      به خدا سوگند، من قول كاهنان، ساحران و شعرا را شـنيده           : تكرار نمود، ضماد گفت   
اين بيعـت   : اهش بيعت نمود، و فرمود     همر �پيامبر  . بيا دستت را بياور تا همراهت بر اسالم بيعت نمايم         . نشنيدم

 پيامبر خـدا  )مدتى بعد. و من آن را قبول دارم  (آرى، براى قومم هم باشد،      : براى قوم تو نيز هست، ضماد پاسخ داد       
آيا ازيـن قـوم چيـزى را    : امير سريه براى افراد خود گفت.  ارتشى را فرستاد و آنها بر قوم ضماد عبور نمودند          �
آن : ام، امير ارتش دسـتور داد    من از  آنها يك مشك آب را با خود برداشته          : ز ميان آنها جواب داد    ايد؟ مردى ا   گرفته

اين كلماتت را برايم تكـرار  : ضماد به او گفت : و در روايتى آمده   . را دوباره مسترد كن، چون آنها قوم ضماد هستند        
 . آمده است)36/3( هداي اين چنين در الب1.كن، چون آنها در نهايت درجه بالغت قرار دارند

و ابـونُعيم  . اند  آمده، روايت نموده)210/2( هاين راهمچنان نسائى، بغوى و مسدد درمسند خود، چنان كه در االصاب           
محمد بن سليط از پدرش از عبـدالرحمن      :  از طريق واقدى روايت كرده كه      )77ص  ( هاين حديث را در دالئل النبو     

جهت اداى عمره وارد مكّه شدم، و در مجلـسى          : ضماد چنين حكايت نمود   : ان نموده فرمود  عدوِى برايم حديث بي   
اين همان مردى اسـت  : ابوجهل گفت. نشستم كه در آن ابوجهل، عتْبه بن ربيعه و اُميه بن خلف نيز اشتراك داشتند           

اه ناميد، و بر خدايان ما عيـب        هاى ما را گمر    عقلهاى ما را سبك خوانده، و گذشته      : كه وحدت ما را از هم گسست      
سـخن وى در  : گويـد  ضـماد مـى  . اين مرد بدون هيچ ترديدى ديوانه است     : اميه به دنبال صحبت وى افزود     . گرفت

كـنم، از آن مجلـس برخاسـته، و در     ها را معالجه مى من مردى هستم كه باد زدگى: قلب من نشست و با خود گفتم     
اقاً وى را در آن روز نيافتم، تا اين كه فردا شد، چون فرداى آن روز آمـدم او                    بيرون رفتم، اتّف   �طلب پيامبر خدا    
. آنجا نشستم تا اين كه از نماز خود فارغ گرديـد          . خواند  دريافتم كه نماز مى    )ابراهيم عليه السالم  (را در پشت مقام     

مـن  : ، گفـتم  »خـواهى؟   مـى  چـه «: او روى خود را به طرف من گردانيده پرسـيد         ! اى فرزند عبدالمطلب  : به او گفتم  
نمايم، و تو اين بيمارى خود را آنقدر بـزرگ      كنم اگر خواسته باشى تو را نيز مداوا مى          را معالجه مى   2مبتاليان به باد  

مپندار، من آنهايى را كه مريضى شان از مريضى تو خيلى شديدتر بود معالجـه نمـودم و آنهـا بـر اثـر تـداوى مـن             
شـوند، چـون سـبك دانـستن         هاى بدى را متـذكّر مـى       دم كه در ارتباط تو خصلت     تندرست شدند، و از قومت شني     

جـويى   گيـرى و عيـب   عقلهاى آنها، پراكنده ساختن جماعت شان، گمراه دانـستن مردگـان آنهـا، و بـاالخره خـرده              
وانه باشـد،  زده يا دي اين كار را جز آن كسى كه جن     : هايت نسبت به آنها گفتم     گيرى با شنيدن اين خرده   . شان خدايان

اَلْحمدلله أحمده و أَستَعينُه و أُؤْمنُ      (:  فرمود � پيامبر خدا    )هاى وى  از اتمام صحبت  (بعد  . دهد ديگرى انجام نمى  
     هدهنْ يم ،هلَيكَّلُ عأَتَو و بِه              دأَشْه و ،لَه دىافَلَاَ ه لْهضْلنْ يو م لَّ لَهضفال م اللَّه لهاَنْ لَاا          و ،لَـه كالَ شَـرِي هـدحو الَّاللَّها

سـتايم و از وى    است، او را مـى )جل جالله(ستايش خاص براى خداوند «: ترجمه. )أَشْهد اَنَّ محمّد عبده و رسولُه 
 هدايت و   )جل جالله (خداوند  كنم، كسى را كه      ام، و بر تو توكّل مى      جويم، و بر وى ايمان آورده      كم و استعانت مى   

                                                 
1  fk�\K در @/�ب ����)٢�٧٣ ( M3*و ا)�/١٧- �١٧� ( .S�� ).٨٩/�)، و 9k��0 ( ١٨٩٣(، و ا�( 

هـاى دمـاغى بـه       هدف ازين گفته وى نوعى از ديوانگى است كه بر اثر جن زدگى و يا بعضي تأثيرات چون بادهاى معمول و خلـل                       2
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  حيات صحابه

٧٨   جلد اول

 گمــراه نمايــد، او را ديگــر )جــل جاللــه(داونــد  اى نيــست، و كــسى را كــه خ راهنمــايى كنــد او را گمــراه كننــده
دهم كه معبودى جز خداى واحد و ال شـريك وجـود نـدارد و گـواهى                  باشد، و من گواهى مى     اى نمى  كننده هدايت

كالمى را شنيدم كه بهتر از آن هرگز نـشنيده بـودم،   : گويد ضماد مى. » بنده و فرستاده اوست�دهم كه محمد    مى
تـو بـه چـه    :  آن را دوباره برايم خواند، بعد از آن پرسـيدم �از وى خواستم تا آن را برايم تكرار نمايد، و پيامبر        

ها را  و بتبه سوى اين كه به خداوند واحد و ال شريك ايمان بياورى،        «:  پاسخ داد  �كنى؟ پيامبر    چيز دعوت مى  
اگر من اين كار را انجام دهم در بدل : به او گفتم. »از گردنت بيرون اندازى، و گواهى بدهى كه من پيامر خدا هستم

دهـم كـه     گـواهى مـى   : ، من آن گاه گفتم    »براى تو جنّت است   «:  فرمود �آن برايم چه پاداشى است؟ پيامبر خدا        
ها را از گردن خـود كـشيده و بيـزاريم را از آنهـا                ندارد، و بت  معبود بر حقى جز خداوند واحد و ال شريك وجود           

 سپرى نمـودم، تـا      �بعد از آن مدتى را با پيامبر        . دهم كه تو بنده و پيامبر خدا هستى        كنم، و گواهى مى    اعالم مى 
 .هاى زيادى از قرآن فرا گرفتم، سپس به سوى قوم خود باَگشتم اين كه سوره

 روان نمـود، و  �اى را تحت امارت على ابن ابى طالب          سريه �پيامبر  : گويد وى  مى  عبداللَّه بن عبدالرحمن عد   
 � خبر رسيد كه ايـن مـردم از قـوم ضـماد       �آنها بيست شتر را از جايى با خود برداشتند، به على بن ابى طالب               

ـ            :  هدايت داده فرمود   �هستند، در حال حضرت على       اره برگردانـده   شترها را به آنان مـسترد كنيـد، و شـترها دوب
 1.شدند
      

 )اللَّه عنهما رضى(و دعوت نمودن حصين پدر عمران  � پيامبر
پدرم از پـدرش و  :  ابن خُزَيمه از عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين روايت نموده، كه گفت            

از :  بـه او گفتنـد     -نمودنـد    ا تعظيم مـى    آنها وى ر   -قريش نزد حصين آمدند     : او از پدر بزرگش به من خبر داد كه        
 صحبت كن، چون وى خدايان ما را به بدى ياد نموده، آنهـا را دشـنام             )�حضرت پيامبر   ( -طرف ما با اين مرد      

 هنگام تشريف آورى حصين     �پيامبر خدا   .  نشستند �ها با وى آمدند و نزديك دروازه پيامبر          دهد، قريشى  مى
 و بقيه اصـحاب     )پسر حصين (كه عمران   :  اين را در حالى گفت     � پيامبر   - »كنيدبراى شيخ جايى خالى     «: فرمود

رسد، خدايان ما را دشنام  اين چه خبر است كه از تو به ما مى:  آن گاه حصين گفت-وى در كنارش حضور داشتند 
پيـامبر  . رانديـشى بـود   كنى، در حالى كه پدرت عاقل، متدين به دين گذشتگان و مرد خي             داده آنها را به بدى ياد مى      

 »اى حصين تو چند خـدا را عبـادت ميكنـى؟          . اى حصين، پدر من و پدر تو در آتش هستند         «:  در پاسخ گفت   �
 پرسيد و چون ضررى به تـو برسـد          �پيامبر خدا   . هفت خدا را در زمين و يك خدا را در آسمان          : حصين گفت 

چون مالـت بـه     «:  باز پرسيد  �پيامبر  . ا كه در آسمان است    همان خدايى ر  : ؟ پاسخ داد  »خوانى كدام آنها را فرا مى    
:  فرمـود �همان خدايى را كه در آسمان است، پيـامبر خـدا   :  پاسخ داد»خوانى؟ هالكت رسد كدام آنها را فرا مى     

كنـد، و تـو آن خـدايان ديگـر را بـا وى شـريك        خدايى كه در آسمان است به تنهاييش دعاى تـو را اجابـت مـى        «
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  حيات صحابه

٧٩   جلد اول

 حصين »ترسى بر تو غلبه نموده و قهر شود؟ اى، يا اين كه مى يا تو به اين صورت وى را راضى ساخته     گردانى، آ  مى
در (در اين موقـع دانـستم كـه بـا كـسى چـون وى                : گويد حصين مى . كنم يكى ازين دو را هم احساس نمى      : گفت

الم بيـاور تـا سـالمت       اى حصين اس  «:  گفت �پيامبر  . ام  ديگر صحبت ننموده   )فصاحت و بالغت و اقامه حجت     
بـار  «:  گفـت  �اى از خود دارم، اين را برايم بگو كه چه بگويم، پيمبر              من قوم و قبيله   : حصين جواب داد  . »باشى

خواهم تا در كارى كه به صالحم است راه ياب شوم و علمى را به مـن بيفـزاى كـه بـرايم                 خدايا، از تو هدايت مى    
آنگـاه  .  تكرار نمود و از جاى خود برنخاسته بود كـه اسـالم آورد             �ر  ، حصين اين را پس از پيامب      »سودمند باشد 

 اين حالـت را مـشاهده نمـود    �چون پيامبر . عمران به طرف پدر خود شتافته سر، دستان و پاهاى وى را بوسيد       
ان از عملكرد عمران گريه نمودم، چون حصين در حالى كه كافر بود و به اينجا داخل شد عمـر  «: گريه نموده فرمود  

نه برايش ايستاد و نه هم به طرفش التفاتى نمود، ولى وقتى اسالم آورد، وى حق پدرش را ادا نمود، ازيـن حالـت                        
برخيزيد و او   «:  به ياران خود دستور داد     �هنگامى كه حصين خواست بيرون رود پيامبر        . »رقتى به من دست داد    

بى دين شده :  بيرون گذاشت، قريش وى را ديده گفتند   ، چون وى از زير در دروازه قدم       »را تا منزلش همراهى كنيد    
 . آمده)337/1( ه اين چنين در االصاب1.و از نزدش پراكنده شدند!! )اسالم آورده(است 
      

 و دعوت مردى كه نامش برده نشده است � پيامبر

:  يـا ايـن كـه گفـت        -  آمد � احمد از ابوتميمه هجيمى از مردى از قومش روايت نموده، كه وى نزد پيامبر خدا              
تو محمد هستى؟   :  يا اين كه گفت    -تو پيامبر خدا هستى؟     :  كه مردى نزدش آمده پرسيد     - را ديدم    �پيامبر خدا   

خداوند عزوجل را به تنهـاييش  «:  پاسخ داد�خوانى؟ پيامبر  تو كى را فرا مى: ، پرسيد»بلى«:  فرمود� پيامبر   -
و مصيبتى رسيده باشد او را فراخوانى آن را از تو دور كند، و كسى كه اگـر                ذاتى كه اگر برايت ضرر      . خوانم فرا مى 

ذاتى كه اگر در بيابان بى آب و علف سواريت را گم نمـايى و  . قحط زده باشى و او را فراخوانى برايت غلّه روياند         
 مـرا   �اى پيامبر خدا    : تآن گاه آن مرد اسالم آورد، بعد از آن گف         . »او را فراخوانى آن را برايت دوباره برگرداند       

، حكَم دريـن دو قـول       »هيچكس را « يا اين كه گفت      - »چيزى را دشنام مده   «:  فرمود �نصيحت كن، پيامبر خدا     
 برايم، ديگر شـتر و گوسـفندى را         �من پس از آن نصيحت پيامبر       : گويد  آن مرد مى   -شك وترديد نموده است     

روايت حكَم بن فُـضَيل آمـده، موصـوف را ابـوداود و غيـر وى ثقـه                درين  : گويد  مى )72/8(هيثمى  . ام دشنام نداده 
 .باشند اند، و بقيه رجال وى رجال صحيح مى دانسته، ولى ابوزرعه و غير وى ضعيفش دانسته

      
 � و دعوت نمودن معاويه بن حيده � پيامبر
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  حيات صحابه

٨٠   جلد اول

نـزد  : گويـد  و آن را صحيح دانسته، كه وى مـى  ابن عبدالبر در االستيعاب از معاويه بن حيده قُشَيرى روايت نموده،            
هـاى    و كـف   -اى پيامبر خدا، تا اين كه زياده از عدد انگشتانم سوگند ياد نكردم              :  آمده به او گفتم    �پيامبر خدا   

امـا در حـالى نـزدت    !!  تا نزدت نيايم، و به دينت هم داخل نشوم به اينجا نيامدم-دست خود را روى هم گذاشت   
من تو را به خداوند بـزرگ سـوگند   . دانم  به من آموخته است، نمى  )جل جالله (يزى جز آنچه خداوند     ام كه چ   آمده

 »بـه ديـن اسـالم     «:  گفـت  �پرسم كه پروردگار ما تو را به چه چيزى نزد ما فرستاده است؟ پيامبر خـدا                  داده مى 
از (براى خداونـد تـسليم نمـوده و    من خود را : اين كه بگويى«: دين اسالم چيست؟ فرمود: معاويه بن حيده پرسيد 

نماز را برپا دارى، و زكات را بپردازى، و هر چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام                .  كناره گرفتم  )بت پرستى و شرك   
آنها برادر و ناصر يكديگرند، و خداوند از كسى كه بعد از اسالم آوردن خود، مرتكب شرك شود هيچ عملى  . است

دانيـد كـه مـن چـرا از      مـى . د، كه خود را از مشركين دور ننموده و آنها را تـرك نگويـد       كن را تا آن وقت قبول نمى     
پرسد كه آيـا     آرى، آگاه باشيد، كه پروردگارم مرا خواسته و از من مى          ! دارم؟ كمرتان گرفته و شما را از آتش باز مى        

شما آگاه باشيد، بايد . ن ابالغ نمودمآرى اى پروردگارم، م: دهم به بندگانم رسانيدى و ابالغ نمودى؟ به او پاسخ مى
شويد، كـه دهـن هايتـان بـا          آگاه باشيد بعد از آن شما در حالى فراخوانده مى         . تان برساند  حاضرتان اين را به غايب    

: گويد  وى مى»باشد اولين چيزى كه درباره يكى شما خبر ميدهد همانا، ران و كف دستش مى         . باشد پوزبند بسته مى  
اين دين توست و هر جـاى كـه نيكـى كنـى همـان برايـت        «:  همين دين ماست؟ گفت    �امبر خدا اى پي : پرسيدم

 .و تمام حديث را متذكّر شده است.... 1»كند كفايت مى
باشد، نه بـه حكـيم بـن ابـى      حديث فوق، صحيح االسناد و ثابت شناخته شده است، مربوط به معاويه بن حيده مى  

اى پيامبر خـدا، پروردگارمـان تـو را         : يث روايت شده، و در آن آمده كه گفت        معاويه وحديث حكيم قبل ازين حد     
براى اين كه خداوند را عبادت كنى و به آن چيزى را شريك نياورى، و «:  فرمود�براى چه فرستاده است؟ پيامبر

، و ايـن ديـن      نماز را برپا نموده و زكات را بپردازى، و همه چيز يك مسلمان براى مسلمان ديگر حرام كرده شـده                   
، اين چنين اين را ابن ابى خَيثَمه به اين صورت ذكر كرده است، »كند توست و در هر جا كه باشى برايت كفايت مى  

باشـد، ايـن چنـين در االسـتيعاب      و بر همين اسناد درين واقعه اعتماد نموده در حالى كه آن يك اسناد ضعيف مـى     
اين احتمال وجود دارد، كه اين واقعه ديگـرى باشـد، و ايـن              : ه است  گفت )350/1( ه آمده حافظ در االصاب    )323/1(

هاى شان با هم موافق شـده باشـد، بـه ويـژه بـا       دور نيست كه دو شخص از يك چيز سئوال نموده باشند و سئوال     
وايت اين روايت را ابن ابى عاصم در الوحدان ذكر نموده و حديث را از عبدالوهاب بن نجده ر. تباين روايت كننده

 .كرده وى همان حوطى شيخ ابن ابى خَيثَمه در روايت حديث است
      

 �و دعوت نمودن عدى بن حاتم  � پيامبر
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  حيات صحابه

٨١   جلد اول

هـا    برايم رسيد، ظهور وى را خيلى�پيامبر  1هنگامى خبر بعثت: احمد از عدى بن حاتم روايت نموده، كه گويد       
اى از روم سـكونت      ظ از منطقه خـود بيـرون رفتـه و در ناحيـه            بد ديدم و از آن نفرت و انزجار نمودم، به اين لحا           

بـودنم در آنجـا بـدتر و ناخوشـايندتر از خـروج      : گويد  مى-تا اين كه نزد قيصر رفتم       :  و در روايتى آمده    -گزيدم  
 به خدا سوگند، چرا نزد اين مرد نـروم، اگـر دروغگـو باشـد              : افزايد، با خود گفتم    مى.  برايم جلوه نمود   �پيامبر  

بدين خـاطر نـزد پيـامبر       : گويد مى. دانم رساند، و اگر راستگو باشد اين را نيز مى         طبيعى است كه برايم ضررى نمى     
 �بعد از آن نزد پيامبر خـدا        : افزايد مى!! عدى بن حاتم، عدى بن حاتم     :  آمدم، چون فرا رسيدم مردم گفتند      �

 وى - ايـن را سـه مرتبـه تكـرار نمـود        - »المت باشى اى عدى بن حاتم، اسالم بياور تا س       «: وارد شدم، وى فرمود   
من از تـو نـسبت بـه        «:  به من فرمود   �من نيز بر دينى هستم و براى خود آيينى دارم، پيامبر            : عرض كردم : گويد

و  2بلى، آيا تو از اهل ركوسـيه      «: ، پاسخ داد  !تر هستى؟  تو از من به دينم عالم     :  در جوابش گفتم   »دينت عالمتر هستم  
اين كار در دينت بـراى      «: بلى، فرمود :  جواب دادم  »خورى؟ سى نيستى كه چهارم سهم غنيمت قومت را مى        همان ك 

 هنوز اين سخنانش را تمام نكرده بود، كه در مقابل آن تابع شدم و برمن                �پيامبر  : افزايد مى. »باشد تو حالل نمى  
وى را : گـويى  م آوردن بازمى داردمى دانم، تو مـى من آن چيزى را كه تو را از اسال      «: اثر كرد، آن گاه جنابش فرمود     
 »شناسى؟  را مى  3و تو حيره  . اند ها آنها را رانده    اند، آنانى كه، هيچ قوتى ندارند، و عرب        مردمان ضعيف پيروى نموده   

ه جانم  سوگند به ذاتى ك   «:  در ادامه سخنان قبلى خود گفت      �پيامبر  . ام ام، ولى از آن شنيده     من آن را نديده   : گفتم
رساند طورى كه زن از حيره سوار بـر هـودج خـود خـارج                در دست اوست، خداوند حتماً اين دين را به اتمام مى          

 »شـود  تواند خانه خدا را طواف نمايد، و حتماً كنزهاى كسرى بن هرمز فتح مى              شده و بدون حمايت هيچ كسى مى      
ن هرمز، و آن قدر مال زياد شده و از طـرف مـردم            بلى، كسرى ب  «: پاسخ داد ! كسرى بن هرمز؟  : گفتم: گويد وى مى 

 .»كند گردد، كه كسى آن را قبول نمى بذل و عطا مى
الحال زن سوار بر هودج از حيره بدون اين كه در حمايت كسى باشد آمده و طواف كعبـه          : گويد عدى بن حاتم مى   

و سوگند به ذاتى كه جـانم در دسـت   هاى كسرى را گشودند،   كند، و من خودم از جمله كسانى بودم كه گنج          را مى 
 آمده، و   )66/5( ه اين چنين در البداي    4. گفته است  �اوست، سومى آن نيز تحقق خواهد يافت، چون آن را پيامبر            
 . آمده، روايت كرده است)468/2( هبغوى نيز اين را با معنى در معجم خود، چنان كه در االصاب

 "عقـرب " در حالى آمدند كـه مـن در          �سواران پيامبر   : كه گفت احمد همچنان از عدى بن حاتم روايت نموده         
 آوردنـد، وى    �ام را با عده ديگرى با خود بردند، و هنگامى كه آنهـا را نـزد پيـامبر خـدا                      حضور داشتم، و عمه   

 مـددكار دور شـده، و   �اى پيـامبر خـدا   : ام گفت  صف بستند، عمه�همه آنها در مقابل پيامبر خدا    : گويد مى
                                                 

و دوم  ). جل جالله (برانگيخته شدن جنابشان از طرف خداوند       : تواند دو احتمال داشته باشد، يكى       در اينجا مى   �خبر بعثت پيامبر     1
  . به سوى طيى، قبيله عدى بن حاتم� طرف پيامبر اى از اين كه خبر فرستادن سريه

  .دينى است كه در بين نصرانيت و دين صابئين قرار دارد 2
  .شهر قديمى است در نزديك كوفه 3
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  حيات صحابه

٨٢   جلد اول

اط پسرم نيز با من قطع گرديده، و خودم يك پيره زن بزرگ سالى هـستم كـه از مـن خـدمتى سـاخته نيـست،                ارتب
عدى بن  : ، گفت »مددكار تو كيست؟  «:  پرسيد �پيامبر خدا   . بنابراين بر من منّت گذار، خداوند بر تو منّت گذارد         

وى درخواسـت خـود را تكـرار    (. »سـت؟ همان كسى كه از خدا و پيامبرش فرار نموده ا   «:  فرمود �حاتم، پيامبر   
 كه گمان   - براى كارى رفت و چون برگشت، مردى در كنارش بود،            �تو بر من احسان كن، پيامبر       :  گفت )نمود
آن زن  : راوى گويد .  براى خود سوارى نيز خواهش كن      �از پيامبر   :  وى گفت  - بود   �كنم او حضرت على      مى

ام نـزد مـن      آن عمه : گويد رايش امر اعطاى يك مركب را داد، عدى مى         ب �از وى اين خواهش را نمود، و پيامبر         
به رغبت و يا به خوف حتماً نزد وى         : داد، و افزود    آن را انجام نمى    1اى كه پدرت   تو كارى را انجام داده    : آمده گفت 

نـزدش يـك    من نزد وى آمدم، ديدم      : عدى گويد . روى چون فالن و فالن نزدش آمدند و از جنابش بهره بردند            مى
 براى خود متذكّر شد، بعـد دانـستم   � ، و قرابت آنها را پيامبر - يا اين كه طفلى -زن و دو طفل حضور داشتند      

اى عدى بن حاتم، چه باعث شد كـه تـو فـرار    «:  به عدى گفت�پيامبر . كه اين پادشاهى كسرى و قيصر نيست 
 بر حقّى جز يك خدا نيست، و آيا معبودى جز يك خـدا      معبود«: آيا اين تو را به فرار واداشت كه گفته شود         ! كنى؟

خـدا بزرگتـر اسـت، و آيـا     : چه چيز تو را به فرار واداشت؟ تو را اين به فرار واداشت كه گفته شـود              ! وجود دارد؟ 
اينجا بود كه مـن اسـالم آوردم، و چهـره           : گويد ، عدى مى  »چيزى وجود دارد كه از خداوند عزّوجل بزرگتر باشد؟        

آنهايى كه بـر آنهـا غـضب خداونـد شـامل شـده يهـود هـستند، و                   «:  را ديدم كه شادمان گرديده گفت      �پيامبر  
 .»باشند گمراهان، قوم نصارى مى

 را ستوده و با نثار )جل جالله ( چيزى طلب نمودند، وى خداوند       �بعد از آن بعضى آنها از پيامبر        : افزايد وى مى 
 مردم تا از زيادت خود بـه ديگـران بدهيـد، هـر كـسى بايـد بـه مقـدار                      اما بعد، بر شماست اى    «: ثنا بر وى فرمود   

گويـد    شعبه مـى -اى، يا كمتر از پيمانه، به مقدار قبضه و يا كمتر از يك قبضه انفاق نمايد و به ديگران بدهد      پيمانه
ر يكـى از     ، و هـ    -خرمايى، و يا نصف خرمايى      :  اكثر علم من بر آن است كه وى گفت         )وى يكى از راويان است    (

آيا من تو را : گويم برايش گفتنى است كه شما با خداوند مالقات كردنى است و خداوند اين چيزهايى را كه من مى
شنوا و بينا نگردانيدم؟ و آيا من به تو مال و فرزند ندادم؟ تو چه تقديم نمودى؟ وى به پيش روى و عقب خود، و                         

و از آن به (يابد  يابد، سپس از آتش سپرى جز رويش نمى     را نمى  كند اما چيزى   خود نگاه مى   به طرف راست و چپ    
، بدين خاطر خود را از آتش، اگرچه به نصف خرما هم باشد، نجات دهيد، و اگر آن را                   )كند روى خود استقبال مى   

شما را من از فقر بر شما هراس ندارم، چون خداوند حتماً . هم نيافتيد، خود را به سخنى نرم و ماليم نجات بخشيد
 تا جايى كـه زن در هـودج نشـسته و            -كند    يا اين كه فتح را نصيب شما مى        -نمايد   نصرت داده و به شما عطا مى      

 2.»نمايد، و از دزدان بر هودج خود هراس و خوفى نداشته باشد ميان حيره و مدينه و يا دورتر از آن رفت و آمد مى

                                                 
باشـد، و او شـب و روز خـود را            هاى وى زبان زد عام و خـاص مـى           مشهور به سخاوت است، كه حمايت      پدرش همان حاتم طائى    1

  .م.نمود، تا مسافران و مهمانان را به خانه خود راهنمايى نموده و از آنها ميزبانى نمايد درين سپرى مى
2 ��� . M3*٣٧٩- ٣٧٨/�(ا (  6:Zا90 در ال :l و ،)١٠٠- ١٧/٩٩ ( 9 درJ`6� و ،»MالfkL «)٣٩� -٣�١ (�P0 ، : Mk3[ ال?واe�)�/٢٠٨.( 



  حيات صحابه

٨٣   جلد اول

و . شناسيم ، آن را جز از حديث سماك از ديگر طريقى نمى        حسن غريب است  : گويد اين را ترمذى روايت كرده مى     
 ه، چنان كه در البداي    1بيهقى چيزى از آخر اين حديث را روايت نموده، و همچنان اين حديث را به اختصار بخارى                

 . آمده، روايت كرده است)65/5(
      

 � و دعوت نمودن ذى الجوشن ضبابى � پيامبر

 از اهل بدر فـارغ گرديـد، بـا          �بعد از اين كه پيامبر خدا     : يت نموده، كه گفت   طبرانى از ذى الجوشن ضبابى روا     
اى محمـد، بچـه   :  آمـدم، بـه وى گفـتم   �شد، نزد پيامبر   گفته مى)قَرْحاء(يك كُرَّه اسبى كه داشتم و به مادرش        

، اگر خواسته باشـى در  من به آن نيازى ندارم    «:  پاسخ داد  �پيامبر  . قرحاء را با خود برايت آوردم تا آن را بگيرى         
امروز من آن را در بدل بهترين اسب        : گفتم. »كنم دهم، و آن را قبول مى       بدر را به تو مى     2هاى بدل آن از بهترين زره    

اى ذى الجوشن، آيا اسالم «: ، بعد از آن فرمود»من به آن احتياجى ندارم«:  گفت�هم عوض نخواهم كرد، پيامبر 
: گويـد  ؟، ذى الجوشـن مـى     »چـرا «: نه، وى پرسيد  : ، پاسخ دادم  » كسان اين دين باشى؟    آورى كه از جمله اولين     نمى
چگونه از شكـست آنهـا در   «:  فرمود�پيامبر . اند  نموده)و تضعيف(چون قومت را ديدم كه تو را تكذيب       : گفتم

اگر بر كعبه غالب شـده و       : گفتم. »كنيم ما برايت بيان مى   «: آن خبر به من رسيد، افزود     :  گفتم »بدر به تو خبر رسيد؟    
، بعـد از آن     »اگر زنده بودى آن را خواهى ديد      «:  فرمود �، پيامبر   )آورم به تو ايمان مى   (در آنجا سكونت گزيدى     

: افزايد  ذى الجوشن مى  » توشه را آماده كن    3اى بالل، توشه دان اين مرد را بگير و برايش از خرماهاى عجوه            «: گفت
من در فاميلم در غَور بودم كه      :  گويد »ما وى از بهترين سواركاران بنى عامر است       ا«:  گفت �چون برگشتم پيامبر    

به خدا قسم، محمد بـر كعبـه غلبـه نمـوده و در آن     : مردم چه كارى كردند؟ گفت: سوار كارى آمد، از وى پرسيدم   
اسم جـايى  (عد از آن حيره آوردم، و ب كرد، اگر آن روز اسالم مى  مادرم مرا گم مى   : سكنى گزيده است، آن گاه گفتم     

4!!.نمود خواستم او آن را حتماً برايم واگذار مى  را از وى مى)است
 

چون قومت :  وى پاسخ داد»دارد؟ تو را چه عاملى از آن باز مى«:  به او گفت�پيامبر  : و در روايتى آمده است كه     
قتال زدند، من منتظرم ببينم كـه چـه   را ديدم كه تو را تكذيب نموده، اخراجت كردند و همراهت دست به جنگ و                

ها به تو غالب آمدنـد، تـو را          كنم، ولى اگر آن    كنى؟ اگر بر آنها غالب شدى به تو ايمان آورده و از تو پيروى مى               مى
 كه متن را بـه طـور كامـل ذكـر     -اين را عبداللَّه بن احمد و پدرش :  گفته است)162/2( هيثمى   5.نمايم پيروى نمى 

انـد، و ابـوداود بعـض آن را روايـت نمـوده        اند و رجال آنها رجال صحيح      نان طبرانى روايت كرده    و همچ  -ننموده  
 .است
      

                                                 
��ت ال>:Cة 9K ا�سiم«���ر� در �>�W&، ��ب  1iN«. 

  .م. هاى بدر در اينجا زره هايى است كه در غزوه بدر به دست مسلمان افتاده بود هدف از زره 2
  .نوعى از خرماهاى مدينه است: عجوه 3
4 ��� . M3*١(، ) �٣/�٨(ا� .»*f3 ال�iح إل9 أرض الMHو«در @/�ب S`�د، ��ب ) )٢١/٢٧د ، ا�Cداو( ٩٠٧
5 ��� . M3*١) (�٨/�(ا��١(، ) �٨��١(، ) ٨٧��٨٨.(  



  حيات صحابه

٨٤   جلد اول

 �  و دعوت نمودن بشيربن خَصاصيه� پيامبر

 آمدم و او مرا به سوى اسـالم دعـوت   �نزد پيامبر خدا : ابن عساكر از بشيربن خصاصيه روايت نموده، كه گفت   
 و  »بلكه تو بشير هستى   «:  گفت �، پيامبر   )بيم دهنده (نذير  :  گفتم »نام تو چيست؟  «: رمودنمود، بعد از آن به من ف      

آمد، آن را بـراى مـا     برايش مى2اى آمد ما را در آن سهيم، و اگر صدقه   اى برايش مى    نشاند، چون هديه   1مرا در صفَّه  
 آمده و - قبرستان اهل مدينه -ه به بقيع  شبى بيرون رفت، و من او را تعقيب نمودم، تا اين ك�پيامبر . فرستاد مى

 : فرمود

اَلسالم علَيكُم دار قَومٍ مؤمنين و انَّا بِكُم لَا حقُون، انَّاللَّه و انَّا الَيه راجِعون، لَقَد أَصبتُم خَيـراً بجِـيالً، و سـبقْتُم شَّـراً                          (
 .)طَوِيالً

 اى منزل و جايگاه قوم مومنين، ما نيز به شما پيوستنى هستيم، و ما براى خداييم، و بـه طـرف                      سالمتى باد بر شما   «
بعد . »ايد ايد، و از شر طوالنى و درازى سبقت جسته         گرديم، شما نيكويى بزرگ و وسيعى را نصيب شده         وى باز مى  

شوى كه خداوند    آيا راضى نمى  « :بشير، گفت : ، در جواب عرض نمودم    »اين كيست؟ «: از آن متوجه من شد، پرسيد     
اگر آنها نباشند زمين با تمام اهلش دگرگون و : گويند  آنانى كه مى-الفرس  هشنوايى، قلب و بيناييت را از ميان ربيع

، جـواب   »اينجـا چـرا آمـدى؟     «: چرا نه، اى پيامبر خدا، گفت     : گفتم. » به طرف اسالم آورده است     -شود   منقلب مى 
 و همچنـين در نـزد وى و         3.ا اذيت و آزارى برسد و يا حشرات مـؤذى زمـين تـو را بگزنـد                ترسيدم كه تو ر   : دادم

 قـومى كـه   -كنى، كه تو را از پيشانيت از ميان ربيعـه   اى بشير، آيا خداوندى را ستايش نمى   «: طبرانى و بيهقى آمده   
 گرفتـه و بـه اسـالم        -گردد   ن مى پندارند، اگر آنها نباشند زمين توأم با همه كسانى كه در روى آن هستند واژگو               مى

 . آمده است)146/5( اين چنين در المنتخب 4.»آورد
      

 و دعوت مردى كه از وى نام برده نشده است � پيامبر

پدربزرگم به مـن خبـر      : مردى از بلْعدوِيه به من خبر داده گفت       : ابويعلى از حرب بن سرِيج روايت نموده كه گفت        
اى پايين شدم، ديدم كه دو مرد يك بز را بـا خـود دارنـد، و خريـدار بـه فروشـنده                     و در دره   به مدينه رفته  : داد كه 

همان هاشمى كه مردم را گمراه نموده آيـا ايـن    : با خود گفتم  : گويد در فروش اين همراهم خوبى كن، مى      : گويد مى

                                                 
صفّه اسم جايى است كه در مسجد نبوى در مدينه قرار داشت، و فقراى مهاجرين كه منزل و جايى براى سكونت نداشتند، و قـومى                          1

رفتنـد،    بيـرون مـى    �آموختند، و در هر غزوه بـا پيـامبر           كردند، اهل صفّه قرآن مى     دگى مى هم از ايشان در آنجا نبود در آن محل زن         
 نان شب را صرف     �نمودو گروهى از ايشان با خود پيامبر خدا           آنها را در وقت طعام شب بر ياران خود تقسيم مى           �رسول خدا   

 نيز از جمله    �صحابى مشهور حضرت ابوهريره     . مانان نمود غنا و ثروتمندى را نصيب مسل     ) جل جالله (كردند، تا اين كه خداوند       مى
  .باشد همين اصحاب صفّه مى

  .م. خورد  صدقه را نمى�چون رسول خدا  2
3 ٨�٣٠(» !�ر'j د�rs«، و ا���N )@  در ( �٢/٢(» الE6�7«ا��6H0C در . ���.( 
4 �3e[ ال:7 '(- �)١١» ا�وسm«، و در ١٢٣�((» الl» 6:Z: ا90 در . ��� )  @��N 93 در ) ١٠/٣١٠( ، و ا�(d63[«، هe39» ال� M'CU :» ل�Sر

 .J�3د($ن ه3. ث/Nا f��W (M</ه�«. 



  حيات صحابه

٨٥   جلد اول

ه، بينى باريك، ابروان قوسـى و       متوجه شدم، كه داراى جسم نيكو، پيشانى بزرگ و گشاد         : افزايد همان است؟ او مى   
اش تا نافش چون تار سياهى از موى سياه كشيده شده است، و دو تكّه لباس كهنه و فرسـوده     از باالترين نقطه سينه   

السالم عليكم، و ما جواب سالم وى را داديـم انـدك مـدتى درنـگ                : او به ما نزديك شده گفت     : گويد. بر تن دارد  
، به وى بگو كه در فروش با من خوبى نمايـد، پيـامبر            �اى پيامبر خدا    : موده گفت نكرده بودم كه مشترى صدا ن     

شما خودتان مالك اموال تان هستيد، من ميخواهم با خداوند روز قيامت در             «:  دست خود را بلند نموده فرمود      �
قّش، كـه در سـهم      حالى مالقات نمايم، كه هيچ يكى از شما مرا از ظلمى در مال، در خون، و در ناموس مگر به ح                    

وى روا داشته باشم، مطالبه نكند، و خداوند رحمت كند مردى را كه در كار فروش، خريد، گرفتن، دادن، به جـاى                      
 . و بعد از آن رفت»آوردن قرض و طلب نمودن قرض سهولت و نرمى دارد

اى محمـد، وى بـه   : مبه خدا سوگند، نزد وى خواهم رفت، چون سخنان بسيار نيكو گفت، دنبالش رفتم گفت          : گفتم
تو همـان كـسى هـستى كـه مـردم را            :  به او گفتم   »خواهى؟ چه مى «: يكبارگى خود را به سوى من گردانيده پرسيد       

ايـن را   «: اى؟ گفـت   كردند باز داشـته    گمراه نموده، آنها را هالك گردانيده و از عبادت آنچه پدران شان پرستش مى             
من بندگان خداوند را به سـوى خداونـد   «: كنى؟ گفت راى چه دعوت مى   تو ب : به او افزودم  . »)نموده است (خداوند  
گواهى بده كه معبود بر حقّى جز يك خدا وجـود نـدارد، و           «: گويى؟ گفت  چه مى : پرسيدم: گويد  مى »خوانم فرا مى 

و نماز را   من محمد پيامبر خدا هستم، و به آن چه بر من نازل فرموده است ايمان بياور، و به الت و عزّى كافر شو                        
گويـد،   ، مـى  »پـردازد  غنى ما براى فقير ما مى     «زكات چيست؟ گفت    : گويد، پرسيدم  مى. »بر پا نما و زكات را بپرداز      

در روى زمين از هر تنفس كننـده او بـرايم بـدتر و              : افزايد و مى . نمايى به طرف چيزى بسيار بهتر دعوت مى      : گفتم
. تـر گرديـد     برايم از فرزندام و والدينم و همـه مـردم محبـوب            درين حالت اندكى نگذشت كه وى     . تر بود  مبغوض

دهـى كـه معبـودى       گواهى مى «: بلى، گفت :  گفتم »دانستى؟«:  فرمود �من دانستم، پيامبر    : عرض نمودم : گويد مى
 »آورى؟ جز خدا وجود ندارد، و من محمد فرستاده خدا هستم، و به آن چه به من نازل گرديـده اسـت ايمـان مـى                        

كننـد و مـن    شوم كه تعداد زيادى ازمردم بر آن زندگى مى       من اكنون بر آبى وارد مى      �لى، اى پيامبر خدا     ب: گفتم
كنم، و اميدوارم آنها از تو پيروى و متابعت          آنها را به طرف آن چه كه تو مرا به سوى آن دعوت نمودى، دعوت مى               

و زنان آن آب همه اسالم آوردند، بـدين خـاطر           ، و بر اثر دعوت وى مردان        »آرى، دعوت شان كن   «: فرمود. نمايند
درين روايت راويى اى است كه از وى نـام بـرده            : گويد  مى )18/9( هيثمى   1. دستى بر سر او كشيد     �پيامبر خدا   

 .اند نشده، و بقيه رجال وى ثقه دانسته شده
جار داخل گرديد، پيامبر  جهت عبادت نزد مردى از بنى ن�پيامبر :  روايت نموده كه�و احمد از انس بن مالك 

 �من دايى هـستم و يـا عمـو؟ پيـامبر خـدا      :  وى گفت»االاللَّه الاله:  بگو 2)دايى(اى ماما   «:  به او فرمود   �خدا  
                                                 

�3e[ ال?واMk«�. ا'( دلf6 ه93d6 ا'( *O'M را در . ، در ا'( س>S M`�ل, � د MNو� وCSد دارد)�٨٣٠(» ��>M«ا�9�H' 9 در . ���� 1 « f�H�
)fZs�  .دا�0/. اس,) دار 
مادر پدر بزرگش عبدالمطلب از آنها بود، و ايـن بـه خـاطر            ) سلمى(گفت زيرا كه     ى نجار كه خزرج بودند، دايى مى       بن ه ب �پيامبر   2

  . بود �مهربانى و نيكويى و پيوند نمودن رشته قرابت از طرف پيامبر



  حيات صحابه

٨٦   جلد اول

آيـا ايـن بـرايم بهتـر و         :  آن مـرد پرسـيد     »االاللَّـه  الالـه : بگـو «:  به او گفت   � پيامبر   »نه بلكه دايى هستى   «: فرمود
اين را احمد روايـت نمـوده و رجـال وى رجـال      :  گفته است  )305/5( هيثمى   1.»بلى«:  گفت �نيكوست؟ پيامبر   

 .صحيح اند
نمـود، جـوان مـريض        را خدمت مى   �يك پسر يهودى پيامبر     : اند كه   روايت نموده  �بخارى و ابوداود از انس      

 پـدرش در   او به طرف»اسالم بياور«:  جهت عيادت وى آمد و در نزديك سرش نشسته به او گفت �شد، پيامبر   
از ابوالقاسم اطاعت كن، و آن پـسر بـه ايـن صـورت        : حالى كه نزدش حاضر بود، متوجه شد، پدرش به وى گفت          

ستايش و ثنا خدايى راسـت كـه وى را توسـط مـن از               «: گفت  در حالى بيرون رفت كه مى      �اسالم آورد، پيامبر    
 . آمده است)124/1( اين چنين درجمع الفوائد 2.»آتش نجات داد

، وى  »اسالم بياور تـا سـالمت باشـى       «:  به مردى گفت   �اند كه پيامبر      روايت نموده  �حمد و ابويعلى از انس       ا
: گويد  مى)305/5( هيثمى 3.»اگر چه ناراضى باشى«:  گفت�يابم، پيامبر من قلبم را از اين عمل ناراضى مى: گفت

 .اند رجال آنها رجال صحيح
      

 � فهو دعوت نمودن ابوقحا � پيامبر

 بـه ابوقحافـه     �هنگام فتح، پيامر خـدا      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از اسماء بنت ابى بكر       
 . رجال وى رجال صحيح اند:  گفته)305/5(هيثمى . »اسالم بياور تا در امان باشى«:  گفت�پدر ابوبكر صديق (

 وارد مكّه   �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت است كه گفت    )االلَّه عنه  رضى( از اسماء    )451/5(و در نزد ابن سعد      
 وى را ديـد  � ابوقحافه را نزدش آورد، چون پيامبر        �شد، و پس از حصول اطمينان در مسجد نشست، ابوبكر           

 پاسخ داد او مـستحق ايـن        �رفتم؟، ابوبكر    اى ابوبكر، شيخ را در همانجا چرا نگذاشتى كه من نزدش مى           «: فرمود
 او را در پيش روى خود نشانيد و دست خود را   �پيامبر خدا   . زد تو بيايد، از اين كه تو نزد وى بروى         است كه ن  

او اسالم آورد، و بـه      : گويد  وى مى  4»اى ابوقحافه، اسالم بياور تا در امان باشى       «: بر قلبش گذاشت، بعد از آن گفت      
 5 آورده شد كه سر و ريشش چـون ثَغَامـه          �پيامبر  ابوقحافه در حالى نزد     : افزايد اسماء مى . كلمه حق گواهى داد   

 6.»هاى سفيد وى را تغيير دهيد اما به سياهى تبديلش نكنيد موى«:  گفت�سفيد گرديده بود، پيامبر 
      

  .آن عده از افراد مشركين كه ايمان نياوردند و دعوت نمودن  � پيامبر
 و دعوت نمودن ابوجهل � پيامبر

                                                 
1 ��� . M3*٣/١(ا�١، ٢��( 9�H'Cو ا� ،)٣�١٢ . ( ]3e��(ه93d6 $ن را در /٣٠�  .ر�Sل $ن ر�Sل M<7678:  و FU/.�. ا*M3 ار�Sع داد2) 
2 �٣٠٩(، و ا�Cداود )��١٣(���ر� . ���.(  
3 ��� . M3*١٨١ –) ٣/١٠٩(ا( 9�H'Cو ا� ،)٣٧�� ،٣٨٧٩(9� 93d6ه ، M'CU :»M<7678 ل�Sر M<ل ا'( دو س�Sر.  
4 �3e[ ال?واMk : ه(�P0 )6<=3 ٢٣٨(» الl» 6:Z: ا90 در . ���)�/٣٠�( 

   ميوه سفيدگياهى است داراى گل و 5
6 ��� . MHا�( س)�/��١ ( M3*و ا)�/٣ -٣�٩��3e[ ال?واMk: و �P0) ��/٣(، و *�@� ) �)٢٣» الZ:6 «، و l: ا90 در ( ٠)�/١٧- ١٧٣�.( 



  حيات صحابه

٨٧   جلد اول

 را شناختم همان روزى بود كه بـا         �اولين روزى كه من پيامبر      : شُعبه روايت نموده، كه گفت    بيهقى از مغيره بن     
 بـه ابوجهـل     �پيـامبر   .  برخـورديم  �زديم، كه ناگهان با پيامر خدا        هاى مكّه قدم مى    ابوجهل در بعضى كوچه   

را بـه طـرف خـدا دعـوت     اى ابوالحكم، بيا به طرف خدا و پيامبرش و در اين كار عجلـه كـن، و مـن تـو            «: گفت
آيا غير از اين كه ما      ! كنى؟ اى محمد، آيا تو از دشنام دادن خدايان ما اجتناب نمى          : ، ابوجهل در پاسخ گفت    »كنم مى

دهيم كه تو ابـالغ نمـودى،    خواهى؟ ما گواهى مى  را ابالغ نمودى چيزى ديگرى هم مى)رسالتت(گواهى بدهيم تو   
 .كردم گويى حق است از تو پيروى مى ه را تو مىبه خدا سوگند، اگر من بدانم آن چ

دانـم آن   به خدا سوگند، من مى    :  منصرف گرديد، ابوجهل روى خود را به طرف من گردانيده گفت           �پيامبر خدا   
:  گفتنـد  ( 1)قـوم رسـول خـدا     (بنى قُـصى    : دارد، و آن اين كه     گويد حق است، ولى مرا يك چيز باز مى         چه وى مى  

بلى، :  حجاج نيز براى ماست، گفتيم3آب دادن و سقايه : بلى، بعد از آن گفتند    : ميان ماست، گفتيم   خانه در    2حجابت
بلـى،  :  نيز در تصرّف ماست، ما گفتيم      5لواء: بلى، بعد گفتند  :  هم براى ما و در ميان ماست، گفتيم         4هنَدو: بعد گفتند 

كه در طعام دادن ما نيز با بنى قصى مساوى و برابر شـديم،               و ما نيز طعام داديم تا اين         6بعد از آن، آنها طعام دادند،     
ـ     8 7!!.كنم پيامبر نيز از ميان ماست، به خدا سوگند، من اين را قبول نمى            : آنها بعد گفتند    )64/3( ه اين چنين در البداي

 .آمده است
اى «: يث وى آمـده اسـت      آمده، روايت كـرده، و در حـد        )129/7(مانند اين را ابن ابى شيبه نيز، چنان كه در الكنز            

 9.»كنم ابوالحكم بيا به طرف خدا و پيامبرش و كتاب او، و من تو را به سوى خداوند دعوت مى

                                                 
 است، و اين همان شخصيت است كه پس از متّحد ساختن قريش و وحدت صفوف آن، سـيادت                   �قُصى جد چهارم رسول خدا       1

كشيد، و آن را به دست قريش سپرد، و اساس عزّت و مطرح شدن قـريش در تـاريخ نيـز از همـين جـا آغـاز                        مكّه را از سلطه خزاعه      
شود، اولين فرزند كعب بن لؤى بود كه به پادشاهى و رياست قوم خود رسيد، و قومش از وى اطاعت نمودند، و بـه ايـن صـورت                    مى

آوردنـد تـا    براى حاجيان نيازمند از اموال خود بيرون مـى       )  جاهليت در(كليد دارى حرم، آب دادن حجاج، جمع آورى مالى كه قريش            
جنگ براى وى تعلّق داشت، و او در ميان قريش حـائز مقـام بزرگـى     براى آنان طعام و نوشيدنى بخرند، رياست شوراى قريش و بيرق         

  .بود
  .تواند ل خانه شده نمىيعنى، كليد دارى خانه كعبه به شكلى كه هيچ كس بدون اجازه كليد دار داخ: حجابت 2
  .رفت يعنى آب دادن حجاج در موسم حج، كه به خاطر قلت آب در مكّه اين وظيفه خيلى عمده و مهم به شمار مى: سقايه 3
يعنى جمع شدن براى مشوره و اظهار نظر، در دارالندوه، جايى كه آن را قصى تأسيس نموده بود، و به مثابـه مجلـس شـوراى                           : ندوه 4

  .قريش بود
  .داد كرد تحويل مى نمود، و يا براى كسى كه انتخاب مى همان بيرق جنگ است كه آن را خود قصى حمل مى: لواء 5
يعنى براى حجاج، چون قبائل عرب طعام حجاج و سقايه آنها را در موسم حج مايه شرف و عزت خود شمرده و بر آن بـا يكـديگر              6

  .م. كردند رقابت مى
ها بدون اين كه بر ما هيچ امتيازى داشـته باشـند بـه آنهـا تعلّـق دارد،                    گويد، همه اين منصب    د و كينه مى   ابوجهل با روشى پر از حس      7

  .م. توان مقام رسالت را نيز براى آنها قائل شد كافى است، و حاال نمى همين
 ).٢/٢٠٧(» ال9J`6�»fkLM در . ��� 8
 ).٨/٣٣�/٩٧(» الG<R3«ا�( ا�9 64:. در . ��� 9



  حيات صحابه

٨٨   جلد اول

      
 و دعوت نمودن وليد بن مغيره � پيامبر

رسـول  .  آمد�وليد بن مغيره نزد پيامبر خدا  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(اسحاق بن راهويه از ابن عباس       
ايـن  . ، و گويى كه وى در مقابل آن نرم گرديـد  )قرآن بر وى تأثير گذاشت    ( قرآن را برايش تالوت نمود،       �دا  خ

خواهنـد   اى عمو، قـوم تـو مـى       : خبر به گوش ابوجهل رسيد، و او با شنيدن اين خبر نزد وليد بن مغيره آمده گفت                
تا آن را به تو بدهند، چون نزد محمـد بـه            :  داد چرا؟ ابوجهل پاسخ  : وليد از ابوجهل پرسيد   . برايت مال جمع نمايند   

داند كه من از همه آنـان مالـدارتر هـستم،          قريش مى : وليد گفت . اى خاطر به دست آوردن مال رفته و تطميمع شده        
. پس درباره وى چيزى بگو تا به قومت برسد و آنها بدانند كه تو اكنون هم، منكـر وى هـستى                 : ابوجهل به او گفت   

 چه بگويم؟ به خدا سوگند، در ميان شما هيچ كسى به اشعار، رجز و قصيده آن و اشـعار جـن از مـن                         :وليد پرسيد 
ها شباهت ندارد، و به خدا سـوگند،         گويد به هيچ يكى از اين      به خدا قسم، چيزهايى كه وى مى      . زيادتر عالم نيست  
ابتداى . اى برخوردار است سن ويژهگويد شرينى و حالوتى وجود دارد، و آن سخنان از رونق و ح         در سخنى كه مى   

شود، و چيزى ديگرى باالتر و بلنـدتر از آن   آن ميوه دار، و پايانش گوارا و شيرين است، و سخنى است كه بلند مى          
شـوند كـه    قومت تا آن وقـت از تـو راضـى نمـى    : ابوجهل گفت . سازد تر ازخود را نابود مى     تواند باشد و پايين    نمى

اين بـه  : اندكى صبر كن، تا درباره وى فكر كنم، چون تأمل و فكر نمود گفت        :  وليد گفت  .درباره وى چيزى نگويى   
نمايد،   اين را از ديگرى گرفته و بيان مى        )محمد(شود، ديگر چيزى نيست، و او        جز جادويى كه از ساحران نقل مى      
 :آن گاه اين آيات قرآن نازل گرديد

  )11-13: المدثر(. )و بنينَ شُهوداً. جعلْت لَه ماالً ممدوداًو . ذَرنى و منْ خَلَقْت وحيداً(
و به او مال فـراوان و فرزنـدانى بـسيار كـه             . كار انتقام آن كس را كه تنها آفريدم به من واگذار          ! اى رسول «: ترجمه

 .»برايش حاضرند نصيب كردم
اين حـديث را    . د صنعانى ساكن مكّه از اسحاق روايت نموده        از حاكم از عبداللَّه بن محم      1اين چنين، اين را بيهقى    

 اين آيه قرآن را برايش      �پيامبر  :  روايت كرده، و در آن آمده      - به شكل مرسل     -حمادبن زيد از ايوب از عكرمه       
 :تالوت نموده

. )نِ الْفَحشَاء والْمنْكرَ والْبغْـىِ، يعظُكُـم لَعلَّكُـم تَـذَكَّرُون          اللَّه يأْمرُ بِالعدلِ و الْاحسانِ و ايتَاء ذى الْقُرْبى، و ينْهى ع            انّ(
 .)90: النحل(

دهـد، و از بـى شـرمى و كـار            خداوند به انصاف و نيكوكارى و احسان كردن به خويشاوندان دستور مـى            «: ترجمه
 .»ددهد تا شما پندپذير شوي دارد، او به شما پند مى ناپسند و تعدى باز مى

 آمـده، روايـت     )443/4(اين را ابن جرير از عكرمه، چنان كه در تفسير ابـن كثيـر                 آمده )60/3( ههمچنين در البداي  
 .كرده است

                                                 
1  .و *�@� $ن را 5678 دا�0/. و ذه:9 60? �� و� �CاrK اس,) �٠�/٢(و *�@� ) ١٩٩- ٢/١٩٨(» ال9J`»fkLM در �6. ���



  حيات صحابه

٨٩   جلد اول

      
   و دعوت نمودن دو تن � پيامبر
 و دعوت نمودن ابوسفْيان  و هند � پيامبر

 در پـشت سـرش قـرار    )همـسر وى ( ابوسفيان در حالى كه هنـد     :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از معاويه     
مـن در   . داشت و هر دو بر يك مركب سوار بودند به طرف يكى از جاهاى بيابانى و صحرايى خود در حركت بود                    

كردم، در طى اين مسير بـه پيـامبر    حالى كه بچه خردسالى بودم، سوار بر االغى كه داشتم در جلوى آنها حركت مى       
عاويه پايين بيا تا محمد سوار شود، من از االغ خود پايين آمـدم و پيـامبر                 اى م :  ابوسفيان گفت  1. رسيديم �خدا  
اى «:  سوار شده، و پيشاپيش ما لحظه كوتاهى به حركت افتـاد، بعـد از آن بـه طـرف مـا روى كـرد و گفـت                           �

خواهيـد  ابوسفيان بن حرب، و اى هند بنت عتبه به خدا سوگند، شما خواهيد مرد، و باز دوباره حتماً بـر انگيختـه                      
گـويم، و   شد، و بعد از آن نيكوكار داخل جنّت شده و بدكار داخل آتش خواهد گرديد، و من برايتان بـه حـق مـى             

 : اين آيه را تالوت نمود�، آن گاه پيامبر خدا »ايد شما از اولين كسانى هستيد كه بيم داده شده
 )1-11: فصلت(. ) قَالَتَا أَتَيناَ طَائعين-ينجا رسيد  تا اين كه به ا-ر الرَّحيمِ  تَنْزِيلٌ منَ الرَّحمن. حم(

: هر دو گفتند...  بى اندازه مهربان و نهايت با رحم است فرو فرستاده شده است          )خدايى كه (از جانب   . حم«: ترجمه
 .»به خوشى و فرمانبردارانه آمديم

، و از مركب پايين شد من آن را »بلى«: د فرمو�اى محمد آيا فارغ شدى؟ پيامبر خدا : بعد ابوسفيان به وى گفت
آيا به خاطر اين جـادوگر پـسرم را پـايين           : درين موقع هند به طرف ابوسفيان روى نموده گفت        . دوباره سوار شدم  

 )94/7(اين چنين در الكنز     . نه، به خدا سوگند، وى نه جادوگر است و نه هم دروغگو           : آوردى؟ ابوسفيان پاسخ داد   
من حميد بن منْهـب را نـشناختم، ولـى بقيـه            : گويد  مى )20/6(ز مانند آن را روايت كرده، هيثمى        و طبرانى ني  . آمده

 .اند رجال وى ثقه
     

 و دعوت نمودن عثمان و طلحه � پيامبر

 )اللَّـه عنهمـا   رضى(عثمان بن عفّان و طلحه بن عبيداللَّه :  از يزيدبن رومان روايت نموده، كه گفت       )55/3(ابن سعد   
 اسالم را به آنان عرضه نموده و قرآن را          �پيامبر  .  آمدند � پرداخته نزد پيامبر خدا      �عقيب زبير بن عوام     به ت 

 به آنان وعـده عـزّت و        )جل جالله (براى شان تالوت كرد، و آنها را از حقوق اسالم آگاه كرد، و از طرف خداوند                 
 مـن  �اى پيامبر خدا :  فرمود �ه حضرت عثمان    آن گا . آن دو ايمان آورده و وى را تصديق نمودند        . كرامت داد 

در همين نزديكى از سرزمين شام آمدم،چون در ميان معان وزرقاء رسيديم حـالتى چـون خـواب گرفتگـى بـر مـا                        
چـون احمـد در مكّـه ظهـور     ! اى خواب رفتگان، بيدار شويد: اى ما را ندا نمود مستولى شده بود كه ناگاه ندا كننده 

                                                 
، كه مـا بـه خـاطر قرابـت معنـاى دومـى آن را          »رسيديم و يا پيوستيم   «آمده است، و در هيثمى لحقنا       ) شنيديم(در نص كتاب سمعنا      1

  .م. انتخاب نموديم



  حيات صحابه

٩٠   جلد اول

 سـابق، و قبـل از داخـل    )رضى اللَّه عنه  (حضرت عثمان   .  كه به اينجا رسيديم از تو شنيديم       نموده است، و هنگامى   
 . به دار ارقم، اسالم آورده بود�شدن پيامبر خدا 

      
 و دعوت نمودن عمار و صهيب � پيامبر

با :  فرمود)ه عنهمااللَّ رضى(عمار بن ياسر :  از ابوعبيده بن محمد بن عمار روايت نموده، كه گفت)247/3(ابن سعد 
 در منزل تشريف داشت، از �صهيب بن سنان در دروازه دار ارقم روبرو شدم، اين، در حالتى بود كه پيامبر خدا             

خواسـتم تـا نـزد محمـد رفتـه سـخنان وى را              : خواهى؟ جواب دادم   تو چه مى  : خواهى؟ گفت  وى پرسيدم چه مى   
 داخل شديم و او اسالم را به مـا عرضـه            �ر دوى ما نزد پيامبر      آن گاه ه  . خواهم من نيز اين را مى    : گفت. بشنوم
 اسالم آورديم، بعد همان روز را تا بيگاه در آنجا توقف كرديم، و از شبانگاه به         )ما دعوت وى را قبول نموده     (نمود  

دن سى و چند     پس از اسالم آور    )اللَّه عنهما  رضى(اسالم آوردن عمار و صهيب      . طور مخفيانه از آن جا بيرون رفتيم      
 .تن مرد بود

     
 اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قيس و دعوت نمودن � پيامبر

اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قـيس جهـت           :  از خُبيب بن عبدالرحمن روايت نموده، كه گفت        )608/3(ابن سعد   
 آگاهى حاصل نمـوده نـزد وى   � حلّ و فصل معضلى در بين آنها نزد عتبه بن ربيعه به مكه آمدند، آنها از پيامبر  

ايشان اسالم آوردند، و بـدون  . پيامبر اسالم را براى شان مطرح نمود و قرآن را براى آنها تالوت كرد . مشرّف شدند 
 .اين كه نزد عتبه روند از همانجا به مدينه برگشتند، و اولين كسانى بودند كه اسالم را با خود به مدينه بردند

      
      ت نمودن گروه و جماعتو دعو � پيامبر

در ارتباط با دعوت آنها بـه طـرف اسـالم و پاسـخ      � جدال و احتجاج سران قريش با پيامبر    
 � پيامبر

عتْبه و شيبه پسران ربيعه، ابوسفيان بن حرب، مـردى از        :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(ابن جرير از ابن عباس      
ى االسد، اسود بن عبدالمطلب بن اسد، زمعه بن اسود، وليـدبن مغيـره، ابوجهـل بـن                بنى عبدالدار، ابوالبخْترى از بن    

 و يا كسانى از -هشام، عبداللَّه بن ابى اميه، اُميه بن خلف، عاص بن وائل، و نُبيه و منَبه پسران حجاج سهمى، همه                
كسى را نزد محمـد  : به يكديگر گفتندبعضى آنها  .  در پشت كعبه بعد از غروب آفتاب دور هم جمع شدند           -ايشان  

 همراهش صحبت و مخاصمه نماييد، تا اين كه در ارتباط با وى معـذور    )با احضار نمودن وى در اينجا     (بفرستيد و   
اشراف و بزرگان قومت بـه خـاطر تـو جمـع شـده، و         : ها كسى را دنبال وى فرستادند كه       بنابراين آن . دانسته شويد 

 به سوى آنها به اين گمان كه در ارتباط به كارهاى وى براى آنهـا نظـر          �پيامبر  . ايندخواهند با تو صحبت نم     مى
منـد بـود، و هـدايت شـان را دوسـت داشـت، و             به آنها عالقه   � چون پيامبر    -جديدى پيدا شده است، شتافت      

 )ه و در كنارشـان   رسـيد ( تا اين كه نزد آنهـا        -داد   مشقّت و فساد و هالك آنها برايش گران تمام شده و رنجش مى            
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اى محمد، ما به دليلى كسى را دنبال تو فرستاده و تو را خواستيم تا در ارتباط بـه تـو معـذور                       : آنان گفتند . نشست
شناسيم كه بر قوم خود آن چه را تو بـر قومـت               هيچ مردى از عرب را نمى      - به خدا سوگند     -شناخته شويم، و ما     

جـويى كـردى، عقـل را سـبك شـمردى، و            را دشنام دادى، دين را عيـب       پدران!! اى، داخل كرده باشد    داخل نموده 
خالصه، آن چه كار ناشايسته بـود آن را در          . خدايان را ناسزا گفتى، و وحدت ما را از هم گسسته و متفرّق ساختى             

كنيم،  ها را به خاطر طلب مال آورده باشى، برايت آن قدر مال جمع مى    اگر اين سخن  . ميان ما و خودت انجام دادى     
نماييم، و اگر  و اگر خواهان شرف و عزّت در ميان ما باشى، تو را سردار خود تعيين مى . تا از همه ما مالدارتر باشى     

زدگـى   گردانيم، و اگر اين چيزى كه برايت به وجود آمده بر اثر جـن  خواهان پادشاهى هستى، تو را پادشاه خود مى   
 مـا امـوال خـود را    -شود   و گاهى هم اين طور مى-اى   عاجز آمدهاست، كه بر تو غالب شده و خودت از دفع آن          

پس از بذل آن همه سـعى و  (كنيم، تا اين كه تو را از آن مرض تندرست بسازيم، يا اين كه  براى معالجه تو بذل مى  
 . در ارتباط با تو معذور شناخته شويم)تالش خود
گوييد در من نيست، من به آن چيزى كه با آن بـراى شـما              آن چه شما مى   «:  در پاسخ به آنها فرمود     �پيامبر خدا   

ام، و نه به خاطر كسب شرف در ميان شما، و نه پادشاهى بر شما، بلكـه   ام، نه به خاطر درخواست  مالتان آمده        آمده
اى خداوند مرا به سوى شما به عنوان رسول فرستاده است، و بر من كتابى نازل نموده، و به من دستور داده، تـا بـر                 

من با اقدام به اين عمل، پيام پروردگارم را به شما ابالغ، و برايتـان نـصيحت   . شما بشارت دهنده و بيم دهنده باشم  
ام قبول كنيد، بهره دنيا و آخرت از آن شماست، و اگر آن را بر من رد كنيد،                 اگر از من آنچه را برايتان آورده      . نمودم

 . گفت�و يا چنان كه پيامبر خدا . »و شما فيصله نمايدباشم، تا در ميان من  منتظر امر خدا مى
دانـى، كـه هـيچ       كنى، تو خودت مـى     اى محمد، اگر آن چه را ما به تو پيشنهاد نموديم آن را از ما قبول نمى                : گفتند

تر ندارد، بنابراين از پروردگارت كه تـو را بـه آن چـه               مردمى از ما كشور و جاى تنگتر، مال كمتر و زندگى مشكل           
 دور كنـد،  )از اطراف شهر ما(كنى برانگيخته است، بخواه تا كوه هايى را كه جاى را بر ما تنگ نموده است      ادعا مى 

و شهر و منطقه ما را گشاده و هموار سازد، و در آن نهرهايى چون شام و عراق جارى سازد،و بايد پدران گذشته ما 
 مـرد  گ كـه بـزر  »قُـصى بـن كـالب    «شوند   ه دوباره برانگيخته مى   را براى مان دوباره زنده كند، و در ميان آنهايى ك          

گويى بپرسيم، كه آيا حق است يـا باطـل؟ اگـر ايـن      صادقى بود نيز وجود داشته باشد، تا از آنها درباره آنچه تو مى 
 بـه ايـن   چيزها را كه از تو خواستيم انجام دادى، و آنها تو را تصديق نمودند، ما نيز تو راتصديق خـواهيم كـرد، و                   

گويى به عنـوان پيـامبر       دانيم كه وى تو را چنان كه خود مى         عمل منزلت تو را در نزد خداوند نيز درك نموده و مى           
ام، من از نزد خداوند بـراى شـما بـا آن     من به اين كار مبعوث نشده«:  به آنان فرمود  �پيامبر خدا   . فرستاده است 
 مبعوث نموده است، و به آنچه من به آن فرستاده شده بودم به شـما  )دستور داده و(ام كه وى مرا به آن      چيزى آمده 

كنيد، همان بهره و نصيب شما در دنيا و آخرت است، و اگر آن را بر من   ابالغ نموده و رسانيدم، اگر آن را قبول مى        
 .»باشم تا اين كه در ميان من و شما فيصله نمايد كنيد، منتظر امر خداوند مى رد مى



  حيات صحابه

٩٢   جلد اول

اى را بفرسـتد     دهى، پس براى خود بخواه و از پروردگارت طلب نما، تا فرشته             اين را براى ما انجام نمى      اگر: گفتند
گويى تصديق نمايد، و از طرف تو با ما صحبت كند و جواب گويد، و از وى بخواه، تا بـراى   و آن چه را كه تو مى     

به ايـن صـورت، از آن چـه مـا تـو را در طلـب آن                  ها  و قصرهايى از طال و نقره قرار دهد، و تو را               تو باغها، گنج  
 تا ما فضيلت و منزلت - چون تو در بازار مانند ما در طلب روزى و اسباب معيشت هستى -بينيم، بى نياز سازد  مى

پيـامبر  . تو را در نزد پروردگارت اگر پيامبر باشى، چنان كه خودت مدعى آن هستى، ببينيم، و به آن اعتـراف كنـيم                     
كـنم و مـن آن كـسى نيـستم كـه از پروردگـارش چنـين چيـزى را                من اين كـار را نمـى      «:  آنها فرمود   به �خدا  
. ام، بلكه خداوند مرا بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده اسـت            خواهد، و من براى شما به اين كار مبعوث نشده          مى

فر شما در دنيا و آخريت است، و اگـر         كنيد، همان، بهره و نصيب وا      ام قبول مى   اگر شما آن چه را من با خود آورده        
باشم، تا ايـن كـه در ميـان مـن و شـما فيـصله        كنيد، براى امر خداوند منتظر مى آن را بر من رد نموده، و قبول نمى  

دهد و ما  پندارى اگر پروردگارت بخواهد اين كار را انجام مى پس آسمان را بر ما بينداز، چنان كه مى: گفتند. »نمايد
ايـن بـه    «:  در پاسـخ آنهـا فرمـود       �آوريم تا وقتى كه اين عمل را انجام نداده باشى، پيامبر خدا              ن نمى به تو ايما  

اى محمـد، آيـا پروردگـارت       : گفتنـد . »خداوند مربوط است، و اگر بخواهـد آن را بـراى شـما انجـام خواهـد داد                 
خـواهيم   سـيد، و آنچـه را مـى   دانست كه ما با تو خـواهيم نشـست، و آن چـه را از تـو پرسـيديم خـواهيم پر                      نمى

آموخـت، و    دادى، مى  درخواست خواهيم نمود؟ تا پيش از اين نزد تو آمده و برايت آنچه را كه بايد به ما پاسخ مى                   
چون . اى قبول نكنيم چه عملى انجام خواهد داد        كرد كه در ارتباط با ما، اگر آنچه را تو با خود آورده             تو را آگاه مى   

 بـه   -دهـد،    شود، به تو ياد مـى       گفته مى  )رحمان(اين چيزها را مردى كه در يمامه است، به او           ايم ما كه     مطلع شده 
هـاى   اى محمد، اكنون ما در مقابـل تـو بـا تقـديم همـه راه     . آوريم  ابداً و هرگز به رحمان ايمان نمى     -خدا سوگند   

كنيم، تا اين كه يا ما تـو را هـالك     نمى اما به خدا سوگند، تو و آنچه را انجام دادى رها          !! ممكن ديگر معذور شديم   
ما مالئكه را كـه دختـران خداونـد هـستند عبـادت      : يكى از آنها گفت. گردانيم، و يا اين كه تو ما را هالك گردانى        

ما به تو ايمان نخواهيم آورد، تا زمانى كه خداوند و مالئكـه را گـروه گـروه از پـى هـم                       : كنيم، و ديگرى گفت    مى
 .نياورى

 از نزد آنها برخاست، و از جملـه آنـان     �ها را گفتند و صحبت شان تمام شد، پيامبر خدا            ان اين حرف  چون ايش 
 دختـر عبـدالمطّلب   )عاتكه( � كه پسر عمه پيامبر -عبداللَّه بن ابى اُميه بن مغيره بن عبداللَّه بن عمر بن مخزوم            

تو پيـشنهاد نمودنـد، ولـى تـو آن را از ايـشان قبـول                اى محمد، قومت آنچه را كه ديدى به         :  برخاسته گفت  -بود  
. بعد از آن از تو چيزهايى براى خود خواستند تا با آن منزلتت رانزد خداوند بدانند، آن را هم انجام ندادى                    . ننمودى

ا هـم  اين كـار ر (ترسانى براى شان به زودى بياورى  بعد از آن از تو خواستند تا همان عذابى را كه آنها را از آن مى     
آورم، تا اين كه نردبانى براى خود بگـذارى و بـه آسـمان بـاال                 ، به خدا سوگند، من هرگز به تو ايمان نمى         )نكردى

اى را بيـارى، كـه       روى، و به آسمان برسى و من شاهد آن صحنه باشم، و از آسمان با خود يك صحيفه سرگـشاده                   
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به خدا سوگند، اگر اين . گويى  آن چنان هستى كه خود مىچهار فرشته نيز با تو باشند، و بر اين گواهى دهند كه تو    
 .كنم كه تو را تصديق نخواهم كرد كار را هم انجام دهى، گمان مى

 به خاطر بـه دسـت نيـاوردن آنچـه هنگـام درخواسـت               � برگشت و رسول خدا      �بعد از آن نزد پيامبر خدا       
ى، خيلى اندوهگين و افسرده خاطر، بـه طـرف اهـل            گيرى آنها از و    قومش در دل پرورانيده بود، و به خاطر فاصله        

 و همچنين اين حديث را به اين صورت زياد بن عبداللَّه البكائى از ابن اسحاق از برخى اهل علم از      1.خود برگشت 
و مانند اين را متذكّر شده، و اين چنـين در    ...  روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(سعيد بن جبير و عكرمه از ابن عباس         

 . آمده است)50/3( ه و البداي)62/3(فسير ابن كثير ت
     

 و دعوت نمودن ابوالحيسم و جوانانى از بنى عبداالشهل � پيامبر

 بـه   2چون ابوالحيسم انس بـن رافـع      : ابونعيم از محمود بن لبيد كه از بنى عبداالشهل است روايت نموده، كه گفت             
كردند، تا از قريش بر  ن آنها اياس ابن معاذ نيز بود او را همراهى مى جوانانى از بنى عبداالشهل كه در ميا-مكّه آمد 

 از آمدن آنها اطلّاع يافت، نزدشان آمد و با آنها نشسته و به آنان              � پيامبر   -ضد خزرجيان پيمانى به دست آورند       
:  گفـت �پيامبر خـدا  آن چيست؟ :  آنها پرسيدند»خواهيد؟ ايد، نمى  آيا چيز بهترى از آنچه دنبال آن آمده       «: فرمود

خوانم، تا خداونـد را   من پيامبر خدا هستم، خداوند مرا براى بندگان فرستاده است، آنها را به سوى خداوند فرا مى  «
سپس اسالم را براى آنها بيان  . »عبادت نموده، و چيزى را برايش شريك نياورند، و او برايم كتاب نازل نموده است              

اى قوم، به خدا سـوگند، ايـن        :  گفت - كه نوجوانى بود     -آن گاه اياس بن معاذ      . دو قرآن را براى شان تالوت نمو      
هاى بطحاء   ابوالحيسم انس بن رافع، مشتى از سنگريزه      . ايد، بهتر و نيكوتر است     تان از چيزى كه دنبال آن آمده       براى

نم، بـراى چيـزى غيـر از ايـن        اين حرفها را كنار گذار، سوگند به جا       : گرفته و در روى اياس بن معاذ زده گفت         3را
طـولى نكـشيد كـه      .  از ميان شان برخاست، و آنها به مدينه برگـشتند          �اياس ساكت شد، و پيامبر خدا       . ايم آمده

. بعد از آن اياس بن معاذ جز اندكى درنگ ننموده بود كه وفات كـرد              .  ميان اوس و خزرج اتفاق افتاد      »بعاث«جنگ  
آنهـا از وى  : ز قومم كه در وقت وفات وى نزدش حضور داشتند، به مـن گفتنـد             آن عده ا  : گويد محمود بن لبيد مى   

گفت، و در اين     اللَّه مى  اللَّه اكبر، و سبحان    االاللَّه را با خود مكرّراً زمزمه مينمود، و تا لحظه وفاتش           شنيدند كه الاله   مى
 آن � هنگـامى كـه از پيـامبر    ترديدى نداشتند كه وى مسلمان در گذشته است، چون اسالم را در همان مجلـس          

 آمـده و ايـن را احمـد و طبرانـى نيـز روايـت               )11/7( اين چنين در كنـز العمـال         4.چيزها را شنيد درك نموده بود     
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  حيات صحابه

٩٤   جلد اول

و اين را همچنين ابن اسحاق در مغازى از محمود بن           . اند ثقه: گويد  مى )36/6(اند رجال آن، چنان كه هيثمى        نموده
 هاند، و اين حديث چنـان كـه در االصـاب            و گروهى آن را از ابن اسحاق روايت نموده         لبيد همانند اين روايت كرده،    

 .باشد  آمده، از جمله احاديث صحيح وى مى)91/1(
  

خويـشاوندان   و دعـوت نمـودن     � پيـامبر  هـا و مجـامع     از گروه  � دعوت نمودن پيامبر  
 هنگام نزول آيه انذار هاى قريش نزديكش و قبيله

    اين آيه را نـازل      )جل جالله (هنگامى كه خداوند    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(اس  ابن سعد از ابن عب 
 )214: الشعراء(. )و أنْذر عشيرَتَك الْاَقْرَبِين(: نمود

 .»تر خود را بترسان و قبيله نزديك«: ترجمه
آن گاه قـريش نـزد وى       ! »اى آل فهر  «: فت بيرون رفت تا اين كه بر كوه مروه باال رفت و از آنجا گ              �پيامبر خدا   

 صدا �گويى؟ پيامبر  اند، بگو چه مى    اينها آل فهراند كه در نزد تو گرد آمده        : آمدند، ابولهب بن عبدالمطّلب گفت    
 �بعـد پيـامبر     .  بنى محارب و بنى حارث فرزندان فهر برگشتند        �، به اين گفته پيامبر خدا       »اى آل غالب  «: زد

 آن گـاه،    »اى آل كعب بن لؤى    «: بعد فرمود . ، اين بار، بنى تيم ادرم بن غالب برگشت        »ن غالب اى آل لؤى ب   «: گفت
، درين اثناء بنى عدى بن كعـب و بنـى سـهم و بنـى     »اى آل مره بن كعب«: سپس گفت. بنى عامر بن لؤى برگشت    

 اين بـار بنـى   »ن مرهاى آل كالب ب«:  فرمود�جمح بن عمرو بن هصيص بنى كعب بن لؤى برگشتند بعد پيامبر     
، درين مرتبه بنى زهره »اى آل قصى«:  گفت�آن گاه پيامبر . مخزوم بن يقظه بن مره و بنى تميم بن مره برگشتند

، اين بار بنى عبدالدار بن قصى و بنـى اسـدبن عبـدالعزى بـن                »اى آل عبد مناف   «: سپس فرمود . بن كالب برگشت  
اينها بنى عبد مناف هستند كه نزدت حضور دارند آن چه           : ولهب گفت آن گاه اب  . قصى و بنى عبد بن قصى برگشتند      

تر خود را بترسانم، و  خداوند مرا مأمور نموده است تا خويشاوندان نزديك«:  فرمود�پيامبر خدا : خواهى بگو مى
يچ نصيبى در اى در دنيا و ه تان مالك هيچ بهره تر هستيد، و من از خداوند براى      شما از ميان قريش براى من نزديك      
تان نزد پروردگارتان گواهى دهم، و عرب توسـط    تا من به آن براى)الاله االاللَّه (: آخرت نيستم، مگر اين كه بگوييد     

 .»تان سرنهاده و عجم براى شما ذليل گردد آن براى
: ازل فرمـود   ن )جل جالله (آن گاه خداوند    ! واى بر تو، ما را به همين خاطر دعوت نمودى؟         : ابولهب در پاسخ گفت   

 )1:المسد(. )تَبت يدا أَبِى لَهب(
 . آمده است)277/1(اين چنين درالكنز . هر دو دست ابولهب هالك گرديدند: گويد مى

 ايـن آيـه را نـازل        )جـل جاللـه   (هنگامى خداوند   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و احمد از ابن عباس      
 همـه   1،»يـا صـباحاه   «:  آمده بر آن باال رفته فرياد زد       1 به كوه صفا   � پيامبر خدا    )الْاَقْرَبِينوأنذر عشيرَتَك   (: فرمود

                                                 
ن حـج   ان الصفا والمروه من شعائراللَّه، فمـ      : (فرمايد اند، كه خداوند در ارتباط با آنها مى        صفا و مروه دو كوه كوچك در نزديكى كعبه         1

  )158: البقره). (اللَّه شاكر عليم البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما، و من تطوع خيراً فان



  حيات صحابه

٩٥   جلد اول

 �فرستاد، آن گاه پيـامبر خـدا         آمد، و كسى هم نماينده خود را مى        كسى خودش مى  . مردم در نزدش جمع شدند    
هم كه سوار كارانى در پايين اين كوه اى بنى عبدالمطلب، اى بنى فهر، اى بنى كعب، اگر من برايتان خبر بد    «: فرمود

بلى، آن گـاه پيـامبر خـدا    :  آنها همه پاسخ دادند»كنيد؟ خواهند بر شما هجوم بياورند، آيا مرا تأييد و تصديق مى        مى
همـه روز بـر تـو تبـاهى و     : ابولهب گفت. »من براى شما پيش از آمدن عذاب شديد بيم دهنده هستم          «:  گفت �

تَبت (:  اين آيه قرآن را نازل فرمود)جل جالله(قط براى اين فرا خوانده بودى؟ آن گاه خداوند هالك باد، آيا ما را ف
تَب بٍ ولَه ا أَبِىداند  آمده، روايت كرده)38/3( ه بخارى و مسلم مانند اين را، چنان كه در البداي2.)ي. 

  
       و دعوت نمودن قبايل عرب در مراسم حج � پيامبر
 و دعوت نمودن بنى عامر و بنى محارب � پيامبر

پيـامبر  :  روايت نموده، كـه گفـت    )اللَّه عنهما  رضى( از عبداللَّه بن كعب بن مالك        )101ص  ( هابونعيم در دالئل النبو   
به مدت  .  مدت سه سال بعد از بعثت خود مخفيانه زيست كرد، و در سال چهارم دعوت خود را آشكارا نمود                   �

 3هاى آنان در عكاظ، مجنه و ذى المجاز نمود، و به دنبال حجاج در اقامت گاه حج دعوت مىهاى  ده سال در موسم  
خواند تا از وى حمايت نمايند، تا باشد پيام پروردگـارش را تبليـغ نمايـد، و بـراى آنهـا اذعـان            رفته آنها را فرا مى    

افت تا وى را مدد و يارى دهد، حتّى از      ي اما هيچ كسى را نمى    . نمود كه پاداش اين نصرت براى آنها جنّت است         مى
كرد، تا اين كه به بنى عامر بن صعصعه رسـيد، اذيـت و      پرسيد و آنها را دعوت مى      قبايل و جاهاى آنها جداگانه مى     

آزارى را كه از آنها ديد از هيچ كسى نديده بود، به حدى كه او از نزد آنها بيرون رفته بود، ولى با اين همه او را از                            
زدند، تا اين كه به بنى محارب بن خصفه رسيد، در ميان آنها پيرمردى را يافت كه يك صدوبيـست سـال                   مىپشت  

 با وى صحبت نموده و او را به اسالم دعوت نمود، و از وى خواست تا از او حمايت                 �عمر داشت، پيامبر خدا     
اى مرد، قومت از احوال تو بهتر آگاهند، به : دآن پيرمرد پاسخ دا. نمايد، تا پيام و رسالت پروردگارش را تبليغ نمايد

.  بـا خـود بـرده اسـت    »موسـم «خدا قسم كسى كه تو را به خانه خود ببرد، به اين معناست كه بدترين چيزى را از               
شـنيد، نـزدش توقـف       بنابراين خود را از ما دور كن، ابولهب كه در اين حالت ايستاده بود و سخن محاربى را مـى                   

نمود، او يك بى دين  بودند، وى اين دينى را كه بر آن است ترك مى  چون تو مى   »موسم«همه اهل   اگر  : نموده گفت 
شناسى، چون وى بـرادر زاده و پـاره          تو، به خدا سوگند وى را از من خوبتر مى         : محاربى پاسخ داد  . و دروغگوست 

                                                                                                                                                                  
  .اى است براى فرياد رسى در هنگام هجوم و يا غارت دشمن كلمه 1
2  ).١/٢٨١(و ا*M3 ) �٣٣٣(و ! ��� ) ٢٠٨(و ���� ) �٨٠١(���ر� . ���

هورترين بازارهاى مكه بودند، عربها را عادت برين بـود كـه در اول مـاه ذى القعـده الحـرام بـازار            عكاظ، مجنه و ذى المجاز، از مش       3
بردند، و پس از آن به بازار مجنه آمده و ده روز را در آنجا سـپرى             نمودند، و مدت بيست روز را در آنجا به سر مى           عكاظ را افتتاح مى   

رفتند  ماندند، و پس از آن به عرفات مى        آمدند و هشت شب را در آن جا مى         لمجاز مى شد به ذى ا    كردند و چون ماه ذوالحجه نو مى       مى
هاى معين تـشريف    با استفاده ازين فرصت به هر يك ازين بازارها، در همان وقت   �آوردند، پيامبر خدا     ومناسك حج را به جاى مى     

  .م. نمود به آنها عرضه مىهاى قبايل، تحفه گرانبهاى دعوت را  برد، و با سر زدن به اقامتگاه مى



  حيات صحابه

٩٦   جلد اول

شد؟ و با ما مردى از قريه است كه  وى ديوانه شده با- اى ابوعبته -شايد : بعد از آن محاربى افزود. گوشت توست
ديد بـر قبيلـه و يـا          را مى  �تواند او را عالج نمايد، ابولهب ديگر به او پاسخى نداد، مگر اين كه چون پيامبر                  مى

 در اسناد ايـن روايـت       1.وى يك بى دين و دروغگوست     : گفت اى از عرب ايستاده است، فرياد كشيده مى        اهل قريه 
 .واقدى نيز هست

      
 و دعوت نمودن بنى عبس � امبرپي

 همچنين از طريق واقدى از عبداللَّه بـن وابـصه عبـسى از پـدرش و او از پـدربزرگش روايـت                      )102ص  (ابونعيم  
 و ما، در اين موقع در جمره اولى كه نزديك مسجد -هاى ما در منى آمد   در اقامت گاه�پيامبر : نموده، كه گفت

 و مـا  -در حالى سوار بر شترش آمد كه زيد بن حارثه پشت سر وى سوار بود     خيف واقع است، اقامت داشتيم، او       
به خدا سوگند، دعوت وى را نپذيرفتيم، و در ما آن گاه خيرى وجود نداشـت، وى              . را به سوى اسالم دعوت نمود     

 ننموديم، در  شنيده بوديم، او ما را دعوت كرد، ولى ما دعوتش را قبول»موسم«ما از وى و از دعوتش در        : گويد مى
كنم، كه اگر اين مرد       ميسره بن مسروق عبسى نيز با ما همراه بود، وى گفت، من به خدا سوگند ياد مى                 »موسم«اين  

كنم، كه دين  را تصديق نماييم و او را به ديار خود ببريم، اين عمل نيكويى خواهد بود، و من به خدا سوگند ياد مى        
ما را بگذار و قرار باش، و : قوم در پاسخ گفتند. به همه جاها خواهد رسيدو كار وى غالب و پيروز شدنى است، و     

.  در ارتباط باميسره اميدوار شده و با وى صحبت نمـود           �پيامبر  . به چيزى مكشان كه طاقت آن را نداشته باشيم        
ـ    ولى قومم با من مخالفت مى! چقدر كالم خوب و منورى دارى   : ميسره گفت  ه قـوم خـود   كنند، و انـسان وابـسته ب

 .است، كه اگر وى را يارى و مدد نكنند، توقع يارى و مدد از دشمنان نيز خيلى بعيد است
 از آنجا منصرف شده و بيرون گرديد، و قوم نيز به طرف اهالى خود حركت كردند، ميسره به آنهـا                     �پيامبر خدا   

بـا پـذيرفتن    ( جستجو و تحقيق كنيم، آنهـا        بياييد به يهوديان ساكن فدك سرى بزنيم، و از آنها درباره اينمرد           : گفت
يهوديان كتابى را كه داشتند بيرون آورده، و آن را گذاشته بعد از آن به مطالعه .  به طرف يهود رفتند)درخواست وى

نبى امى عربى، كـه     : )كه در توصيف پيامبر آخر زمان چنين آمده بود        ( در آن پرداختند،     �بخش تذكّر پيامبر خدا     
ها پيچيده و مجعد  كند، نه دراز است و نه كوتاه، نه موهاى خيلى شود، و به معاش اندك كفايت مى        مى بر شتر سوار  

 اگر )يهوديان براى مان گفتند(. دارد، و نه هموار، و در چشمش سرخيست، و رنگ سفيد و مخلوط به سرخى دارد             
كنيد، و به دين وى داخل شويد، همين شخص كه صفاتش ذكر شد شما را دعوت نموده باشد، دعوت وى را قبول 

رسد،  هاى بزرگى مى   آوريم، و از طرف وى در بسا جاها براى ما مصيبت           اما ما با وى حسد ورزيده به او ايمان نمى         
بنابراين شـما از جملـه      . جنگد كند و يا با وى مى      ماند مگر اين كه وى را پيروى مى        و هيچ كسى از عرب باقى نمى      

چون به : اى قوم، اين قضيه خيلى آشكار است، قومش گفتند: ميسره گفت. نمايند پيروى مىكسانى باشيد كه وى را 
به اين صورت آنهـا بـه طـرف ديـار خـود برگـشتند، و مـردان                  . كنيم موسم حج آينده بازگشتيم وى را مالقات مى       

                                                 
�/ و_ اس, وCSد دارد) ١٠١ص(» الfkLM«او�6H0 در . ����ر ���� 1 .@ �MWدر اس>�د $ن وا. 
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 بـه  �و چون پيامبر خـدا   را نكرد،   �ديارشان اين امر را از ايشان نپذيرفتند، و هيچ يكى از آنها پيروى پيامبر               
عرض كـرد اى  . الوداع را به جاى آورد، ميسره همراهش روبرو گرديد  و او را شناخت   همدينه تشريف آورد و حج    

پيامبر خدا، به خدا سوگند، من از همان روزى كه شترت را براى ما جهت دعوت خوابانيدى بر پيروى تو حـريص     
، و خداوند نخواست تا آن وقت به اسالم مشرّف شوم، و قضا بر اين رفـت                 هستم، تا اين كه آنچه اتّفاق افتاد، افتاد       

اى پيامبر خـدا ايـن را بـه مـن بگـو كـه       . تا اسالم آوردنم به تأخير افتد، و عامه كسانى كه با من بودند در گذشتند       
اشـد، وى در  هر كسى كه به غير از دين اسالم مـرده ب «:  در جواب فرمود   �جايگاه آنها در كجاست؟ پيامبر خدا       

به اين صورت اسالم آورده، و اسالمش ثابت و         . ستايش خدايى راست كه مرا نجات داد      : ميسره گفت . »آتش است 
 از واقدى )145/3( هاين روايت در البداي.  از منزلت و جايگاه خوبى برخوردار بود     �نيكو گرديد، و در نزد ابوبكر       

 1.و به اسناد وى به مانند اين ذكر شده است
      

  و دعوت نمودن كنْده� پيامبر

محمد بن عبداللَّه بن كثير بن صلت از ابن         :  همچنين از طريق واقدى روايت نموده كه       )103ص(ابونُعيم در الدالئل    
هـاى آنهـا در       نزد كنـده در اقامتگـاه      �پيامبر خدا   :  خبر داد كه گفتند    �رومان و عبداللَّه بن ابى بكر و غير آنها          

آورد، و مثل آنها قبيله نرم و حليم عرب را قبل از آن مالقات نكرده بود، و چون نرمى آنها و قـوت                عكاظ تشريف   
شما را به سوى خداوند واحد «: منطق شان را در ارتباط با خود مالحظه نمود، با آنها به صحبت شروع نموده گفت         

كنيـد، حمايـت و پـشتيبانى         حمايت مى  هاى خود  كنم، و اين كه از من آن چنان كه از نفس           و ال شريك، دعوت مى    
ولى ما  ! چقدر سخن خوبى است   : ، عامه آنها گفتند   »نماييد، اگر كامياب و غالب شوم شما در آن وقت مخير هستيد           

اى قوم، قبـل از ايـن كـه         : فرد خردسالى از ميان آنها گفت     . كنيم نمودند، عبادت مى   آن چه را پدران مان عبادت مى      
روى نمايند، شما به پيروى از وى سبقت جوييد به خدا سوگند، اهـل كتـاب صـحبت از ايـن     ديگران اين مرد را پي    

درميان قوم يك انسان يك چـشم نيـز      . كند، كه زمان ظهورش نزديك شده است       دارند كه نبى اى از حرم ظهور مى       
اند، و شما وى   خاموش باشيد تا من صحبت كنم، او را خويشاوندان و قومش بيرون رانده            : وجود داشت، وى گفت   

 از نـزد آنهـا      �پيـامبر خـدا     . نه، باز هـم نـه     ! خواهيد متحمل جنگ با همه عربها شويد؟       آيا مى ! دهيد؟ را پناه مى  
بـه  : مردى از يهود گفت. اندوهگين برگشت، و آنها به طرف قوم خود برگشته اين قضيه را براى ايشان نقل نمودند     

، اگر به طرف اين مرد قبل از )ايد و راه خطايى را پيموده(ايد،  ت دادهخدا سوگند، شما نصيب و سهم خود را از دس  
قوم هـايى كـه پيـامبر    . يابيم گرديديد، و ما صفت وى را در كتاب خود مى شتافتيد، سردار همه عربها مى   ديگران مى 

كردند كه  صديق مى آن را ت)نمود از زبان همان يهودى كه از كتاب بيان مى( را ديده بودند، با شنيدن هر صفتى  �
يابيم، و دار هجـرتش را بـه         جاى ظهور وى را ما در مكّه مى       : اين صفت در وى بود، بعد از آن همان يهودى افزود          

بنابراين قوم بر اين اتّفاق نمودند كه در موسم حج سـال آينـده وى را مالقـات نمـوده و بـه                       . )مدينه منوره (يثرب  
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  حيات صحابه

٩٨   جلد اول

را يكى از سرداران شان از اداى حج در همان سال باز داشـت، و هـيچ                خواست هايش پاسخ مثبت دهند، ولى آنها        
آن يهودى در گذشت، و هنگام مرگش شنيده شـد كـه بـه محمـد     . يكى از آنها نتوانست تا وى را در آن سال ببيند      

 1.كند  ايمان دارد و او را تصديق مى�
      

 و دعوت نمودن بنى كعب � پيامبر

پيـامبر  :  از عبدالرحمن عامرى از شيخ هايى از قوم خود روايت نموده، كه گفتند             )100ص( ه ابونُعيم در دالئل النبو   
از بنـى   :  گفتـيم  »اين قوم از كدام قبيلـه اسـت؟       «:  نزد ما در حالى آمد، كه در بازار عكاظ اقامت داشتيم، گفت            �

قدرت حمايت تان «: فرمود.  ربيعهاز بنو كعب بن:  پاسخ داديم»از كدام بخش بنى عامر؟ «: پرسيد. عامر بن صعصعه  
هيچ كسى را مجال آن نيست تا چيزى را از پـيش روى مـا   :  گفتيم» چطور است؟)از كسى كه طالب حمايت شود   (

مـن  «:  بـه آنـان گفـت      �پيامبر خـدا    :  راوى گويد  2.تواند بردارد، و نه هم كسى خود را به آتش ما گرم كرده مى            
كنيد، تا پيام پروردگارم را تبليغ نمـايم؟ و هـيچ يكـى از     م، آيا از من حمايت مىپيامبر خدا هستم، اگر نزد شما بياي     

. »از بنى عبدالمطّلب  «:  گفت �پرسيدند تو از كدام طايفه قريش هستى؟ پيامبر         . »كنم شما را به چيزى مجبور نمى     
سانى بودنـد كـه مـرا       آنهـا اولـين كـ     «:  فرمود �پرسيدند موضع بنى عبد مناف در مقابل تو چگونه است؟ پيامبر            

آوريـم، ولـى از تـو حمايـت      رانيم، و نه به تو ايمان مى     اما، ما، نه تو را از خود مى       : گفتند. »تكذيب نموده و راندند   
 نزد ايشان آمـد و آنهـا مـشغول خريـد و     �پيامبر خدا : افزايد راوى مى. كنيم تا پيام پروردگارت را تبليغ كنى   مى

بيـنم، كيـست؟ وى را       اين مرد را كه نزد شـما مـى        :  نزدشان آمده پرسيد   »ن فراس قشيرى  بيحرَه ب «فروش بودند كه    
وى ادعـا   : شما با وى چه ارتباطى داريد؟ جـواب دادنـد         : گفت. او محمد بن عبداللَّه قريشى است     : نشناختم، گفتند 

: پرسـيد . گارش را ابـالغ نمايـد  خواهد كه از وى حمايت نماييم، تا پيام پرورد       كند كه پيامبر خداست، و ازما مى       مى
به او خوش آمد گفته و از وى استقبال نموديم، كه ما تو را به ديار خود برده، و : شما چه جوابى به او داديد؟ گفتند

كـنم هـيچ    گمان نمـى : بيحرَه گفت. نماييم كنيم، حمايت و پشتيبانى مى    هاى خود حمايت مى    از تو چنان كه از نفس     
ايد كه بر اثر آن با مردم دشمنى      ازار چيزى بدترى از شما با خود پس ببرد، به كارى دست يازيده            كسى از اهل اين ب    

دهند، قومش به كـار وى داناترنـد، اگـر از            ها همه شان شما را از يك كمان هدف قرار مى           ايد، و عرب   اعالن نموده 
ايد  ، به احمق و سفيه قومى روى آوردهبودند ترين مردم مى نمودند، به وسيله وى از نيك بخت       وى احساس خير مى   

كنيد، ايـن نظـر و رأى شـما     اند، و شما وى را جاى داده و ياريش مى         كه قومش او را برون رانده و تكذيبش نموده        
برخيز و به قوم خود بپيوند، بـه خـدا سـوگند    :  برگشته گفت �بعد از آن به طرف پيامبر       !! رأى بسيار بدى است   
 به طرف شتر خود برخاسـت       �پيامبر خدا   : راوى گويد . بودى گردنت را قطع نموده بودم      اگر در ميان قومم نمى    

 را از بـاالى     �و بر آن سوار گرديد، بيحرَه خبيث پهلوى شتر را به شدت فشرد و شتر بى قرارى نمـوده پيـامبر                      
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  حيات صحابه

٩٩   جلد اول

ى بود كه در مكّه به پيامبر خدا         وى از جمله زنان    -در اين هنگام ضُباعه دختر عامر بن قُرْط         . خود بر زمين انداخت   
:  نزد بنى عامر تشريف داشت، كه براى زيارت پسر عموهايش بدانجا آمده بود، فرياد كشيد   - ايمان آورده بود     �

گيرد، و هيچ يكـى    در ميان شما چنين عملى صورت مى� با پيامبر خدا     - آيا از شما كسى نيست       -اى آل عامر    
آنگاه سه تن از پسران عموهايش بر ضد بيحـرَه و دو تـن ديگـر بـه حمايـت از                     ! كنيد؟ از شما از وى حمايت نمى     

هـاى شـان     بيحرَه برخاستند، هر يكى از آنها بيحرَه و دو همراهش را گرفته بر زمين انداختند، و بعد از آن بر سـينه                     
خدايا، به اينها بركت نما، و بـر  بار  «:  فرمود �نشسته آنها را خوب كتك كارى نمودند، در اين حالت پيامبر خدا             

 را يارى نمودند، اسالم آورده بعد به شـهادت رسـيدند، و       �آن سه تن كه پيامبر      : راوى گويد . »ها لعنت فرما   اين
اسم آن دو تن كه بيحرَه بن فراس را يارى نمودند، حزَن بن عبداللَّه و    . آن دوى ديگر، توأم با لعنت هالك گرديدند       

  عاويه بن عا آن سه تن كه پيامبر خدا      مطْريف و غَطَفَان پـسران  :  را يارى كردند عبارت بودند از�باده بود، و امغ
 ه اين را حافظ سعيد بن يحيى بن سعيد اموى در مغازى خود از پدرش چنان كه در البداي1.سهل و عروه بن عبداللَّه

 . آمده، روايت نموده است)141/3(
 نزد بنى عامر بن صعصعه آمد و آنهـا را بـه طـرف              �زهرى روايت است كه پيامبر خدا       و در نزد ابن اسحاق از       

 بن فراس گفتـه     2 كه به او بحيره    - فرا خوانده، و خود را براى آنها عرضه نمود، مردى از آنها              )جل جالله (خداوند  
نم، عـرب را توسـط آن   به خدا سوگند، اگر من اين جوان را از قريش بـستا :  گفت � درباره پيامبر خدا     -شد   مى

آيا با ايـن موافـق   :  گفت�، بعد از آن براى پيامبر خدا )يعنى آنها را در تحت فرمان خود خواهم آورد (ام   خورده
هستى و اگر ما از تو اطاعت و پيروى نموديم، و تو را خداوند بر مخالفينت كامياب گردانيد، اين امر و فرمانروايى                      

امر مربوط خداست، و او هر جايى كه آن را بخواهد قرار         «:  فرمود �پيامبر خدا   را پس از خودت به ما بسپارى؟        
هـاى   آيا درست است كه ما در دفاع از تو سـينه          :  گفت �بعد از اين آن مرد براى پيامبر        : راوى ميگويد . »دهد مى

ما بـراى ايـن   ! ؟ها قرار دهيم، و چون تو راخداوند كامياب نمود، حكومت براى غير ما باشد           خويش را هدف عرب   
چون مردم به .  سرباز زدند�كار تو هيچ نيازى نداريم، و به اين صورت از قبول نمودن دعوت و امر پيامبر خدا                 

طرف ديار خود برگشتند، بنوعامر نزد يكى از پيرمردان خود كه بسيار كهنسال شده بود، و حتّى قدرت شـركت در                     
 خبر  »موسم«گشتند او را از جريان آن        اين بود كه چون از حج بر مى       مراسم حج را نداشت، رفتند، و عادت آنها بر          

هنگامى كه در همان سال نزد وى رفتند، او آنها را از آنچه در موسم حج شان اتفاق افتاده بود، جويا شـد،                       . داند مى
بـود و مـا را فـرا        جوانى از قريش و از خانواده عبدالمطّلب نزد ما آمد، كه مدعى پيـامبرى و نبـوت                  : به وى گفتند  

آن مـرد سـالمند   : گويـد  راوى مـى . خواند، تا از وى حمايت نماييم، قرار شد او را از آنجا به ديار خود بيـاوريم          مى
تواند جبران شود؟ و آيا براى جبـران ايـن    دست خود را بر سرش زده فرياد زد اى بنى عامر، آيا اين اشتباه شما مى      
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  حيات صحابه

١٠٠   جلد اول

 هرگـز ايـن را از خـود         1تى كه نفس فالن در دست اوست هيچ اسماعيليى        عملكرد شما راهى هست؟ سوگند به ذا      
 . آمده است)139/3( ه اين چنين در البداي2.هاى وى حق است، آن وقت عقل شما در كجا بود؟ سازد، و گفته نمى

د چون مردم برگـشتند بنوعـامر بـه نـز         :  از ابن اسحاق از زهرى ازين قولش       )100ص(اين روايت را حافظ ابونعيم      
 .هاى خود رفتند، تا به آخرش روايت نموده يكى از شيخ

هاى شـان آمـد، و در ميـان آنهـا       در نزد كنْده در اقامتگاه�پيامبر : ابن اسحاق همچنان از زهرى روايت كرده كه   
 دعـوت   )جـل جاللـه   (شد حضور داشت و آنها را به طرف خداوند           يكى از سرداران شان كه به وى ملَيح گفته مى         

 .، و دعوت خود را به آنان عرضه داشت تا از وى حمايت نمايند، ولى آنها از قبول اين درخواست سرباز زدندنمود
  

 و دعوت نمودن بنى كَلْب � پيامبر

 نزد قبيله بنى كلـب در جاهـاى آنهـا آمـد و نـزد                �پيامبر  : از محمد بن عبدالرحمن بن حصين روايت است كه        
وعبداللَّه تشريف برد، و آنها را به سوى اسالم فراخواند، دعوت خود را به آنها عرضـه                 اى از آنها موسوم به بن      طايفه

اى بنى عبداللَّه، خداوند نام نيكـويى بـراى پـدرتان انتخـاب             «: نمود تا از وى حمايت نمايند، حتّى به ايشان فرمود         
 3. را قبول نكردند�، ولى آنها به رغم آن، دعوت پيامبر »نموده است

      
 و دعوت نمودن بنى حنيفه � مبرپيا

هاى شان تشريف آورد، و   در اقامتگاه4 نزد بنى حنيفه�پيامبر :  روايت است كه� از عبداللَّه بن كعب بن مالك   
 دعوت نمود، و خويشتن را به آنها عرضه نمود تا از وى حمايت كننـد، ولـى                  )جل جالله (آنها را به سوى خداوند      

اى به آن انـدازه گـستاخانه دعـوت وى را رد             جواب دادند، كه در ميان عرب هيچ قبيله        را   �آنها با تندى پيامبر     
 . آمده است)139/3( هاين چنين در البداي. ننموده بود

      
 و دعوت نمودن بكر � پيامبر

تى من در تو و در برادرت قو      «:  به من فرمود   �پيامبر خدا   : گويد  روايت نموده كه مى    �حافظ ابونُعيم از عباس     
، »هاى قبايل مردم بياييم؟ برى، تا در اقامتگاه    بينم، آيا مرا فردا به بازار مى       براى حمايت خود چنان كه الزم است نمى       

انـد   اينها قبيله كنْده و كـسانى : گفتم: گويد  مى�عباس . آمدند ها دور هم گرد مى و آن وقت مجمع بزرگى از عرب     
هاى بكـر   آيد، و اين اقامتگاه  قبيله از بهترين قبايل است كه از يمن به حج مى      اند، و اين   كه در اطراف آنها گرد آمده     
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  حيات صحابه

١٠١   جلد اول

پيامبر خدا  . باشد، يكى از اينها را براى خود انتخاب كن         هاى بنى عامر بن صعصعه مى      بن وائل است، و اين اقامتگاه     
:  پرسيد�پيامبر . از اهل يمن : فتند گ »شما از كدام قوم هستيد؟    «:  از كنْده شروع نمود و نزد آنها آمده پرسيد         �

از بنـى  :  گفتنـد »از كدام گروه كنده هـستيد؟ «:  پرسيد�از كنده، پيامبر :  پاسخ دادند»از كدام جاى يمن هستيد؟   «
:  گفـت � پرسيدند آن چيست؟ پيـامبر   »آيا خواهان خير و نيكويى هستيد؟     «:  فرمود �پيامبر  . عمرو بن معاويه  

جز يك خدا وجود ندارد، نماز را برپا كنيد، و به آنچه از طرف خداوند آمده است ايمان گواهى بدهيد كه معبودى «
اگر تـو  :  گفتند �كنده به پيامبر    : پدرم از بزرگان قوم خود برايم بيان نمود كه        : عبداللَّه بن اجلح ميگويد   . »بياوريد

:  در پاسخ به آنهـا فرمـود       �خدا  سپارى؟ پيامبر    كامياب شدى حكومت و پادشاهى را پس از خودت براى ما مى           
آنها بعد از شنيدن ايـن  . »دهد پادشاهى و حكومت از آن خداوند است هر جايى كه خودش بخواهد آن را قرار مى           «

 �آنهـا در جـواب پيـامبر        : گويـد  كلبى مـى  . اى ضرورت و نيازى نداريم     ما به آن چه كه تو آورده      : جواب گفتند 
ها دشمنى و اختالف كنيم؟ بـرو بـه قـوم     تا ما را از خدايان مان باز دارى، و با عرب     اى   آيا تو براى اين آمده    : گفتند

 .خود ملحق شو كه ما به تو هيچ ضرورتى نداريم
از بكـر بـن    :  گفتنـد  »شما كدام قوم هـستيد؟    «:  از نزد آنها برگشت، و نزد بكر بن وائل آمده پرسيد           �پيامبر خدا   

:  فرمـود  �پيـامبر   . از بنـى قـيس بـن ثَعلَبـه        :  پاسخ دادنـد   » بكربن وائل؟  از كدام گروه  «:  پرسيد �پيامبر  . وائل
تان از (قدرت حمايت و پشتيبانى «:  پرسيد �پيامبر  . در عدد مانند ريگ هستيم    :  گفتند »تعدادتان چه قدر است؟   «

تـوانيم از    مىكنيم، ما ن   ما اين قدرت را نداريم، چون در همجوارى فارس زندگى مى          :  گفتند » چطور است؟  )ديگران
آيا اين حق را از خداوند بـر خـود   «:  فرمود�پيامبر . توانيم عليه آنها كسى را پناه دهيم    آنها حمايت نكنيم و نمى    

هاى شان را بـه نكـاح    گردانيد كه اگر شما را باقى گذاشت، و در جاها و منازل آنها سكونت نموديد، و زن                الزم مى 
اللَّه بگوييـد، سـى و سـه بـار           ردانيديد، كه خداوند را سى و سه مرتبه سبحان        گرفتيد، و فرزندانشان را غالم خود گ      
و بعـد از آن حركـت   . »من پيامبر خدا هستم«: تو كيستى؟ گفت: آنها پرسيدند. »الحمدللَّه و سى و چهار باراللَّه اكبر   

را تعقيـب نمـوده بـه مـردم         عمويش ابولهب به دنبال وى بود و او         : گويد نمود، چون از نزد آنها دور شد، كلبى مى        
شناسـى؟   آيـا ايـن مـرد را مـى        : گذشت، از او پرسيدند    ابولهب بر آنها مى   . قول و گفته وى را قبول نكنيد      : گفت مى

 ايشان را �پرسيد؟ آنها وى را از آنچه پيامبر  بلى، او بلندترين ماست، در چه ارتباط و از كدام كار وى مى   : گفت
آگاه باشيد، كه بـه   : ابولهب گفت . كند كه پيامبر خداست    وى ادعا مى  : بر نموده گفتند  به طرف آن فراخوانده بود باخ     

آرى، ما ايـن را   : پاسخ دادند . گويد رسد آن را مى    گفته وى باور نكنيد، چون او ديوانه است، و هر چه به ذهنش مى             
 . آمده است)140/3( ه البداي اين چنين در1.)كه وى ديوانه است(وقتى كه چيزهايى درباره فارس گفت، دانستيم 

      
 و دعوت نمودن قبايل در منى � پيامبر
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  حيات صحابه

١٠٢   جلد اول

در آن هنگام من پسر جوانى با پدرم در منى بودم، كـه             : گويد  روايت نموده، كه مى    �ابن اسحاق از ربيعه بن عباد       
 بـه سـوى شـما    اى بنى فالن، من فرستاده خـدا «: گفت هاى قبايل عرب حاضر شده مى       در اقامتگاه  �پيامبر خدا   

كنم تا خداوند را عبادت كنيد، و چيزى را شريك او نسازيد، آن چيزهايى را كه غير از وى به     هستم، شما را امر مى    
كنيد كنار بگذاريد، و به من ايمان آوريد، و مرا تصديق نماييد، و از مـن، حمايـت و                    عنوان مثل و مانند، عبادت مى     

در دنبال پيامبر   : گويد ربيعه مى . »آنچه را مرا به آن مبعوث نموده است بيان نمايم         پشتيبانى كنيد تا بتوانم از خداوند       
 مرد كج چشمى كه صورت درخشان و دو گيسو داشت، و لباس عدنى بر تن نموده بود، قرار داشت، و  چون      �

 به طرف اين اى بنى فالن، اين مرد شما را: گفت شد، آن مرد مى    از صحبت و دعوت خود فارغ مى       �پيامبر خدا   
خواند كه شما از هم پيمانانتان از جنيان بنى مالك بن اُقَيش و از عبادت الت و عزّى دست برداريد، و آنهـا                        فرا مى 

را از گردنهاى تان بيرون كشيد، و پيروى بدعت و گمراهيى را كه وى آورده است، نماييد، بنابراين از وى اطاعـت                      
از پـدرم پرسـيدم اى پـدر، ايـن مـردى كـه وى را تعقيـب نمـوده و         : ويـد گ وى مـى . نكنيد و سخنانش را نشنويد   

 ايـن چنـين در   1.او عمويش ابولهب عبدالعزى بن عبدالمطلّب اسـت  : كند، كيست؟ پدرم گفت    هايش را رد مى    گفته
 )36/6(ى  هيثمـ . انـد   و طبرانى از ربيعه به اين معنـا روايـت كـرده            2 آمده و اين را عبداللَّه بن احمد       )138/3( هالبداي
باشد، و ابن معـين وى را در روايتـى ثقـه     درين روايت حسين بن عبداللَّه بن عبيداللَّه آمده كه ضعيف مى      : گويد مى

 .در روايت ابن اسحاق مردى آمده كه از وى نام برده نشده است: )مؤلف(گويم  مى. دانسته است
      

 و دعوت نمودن يك گروه در منى �پيامبر 

هنگامى كه به منى وارد شديم، بـا يـك گروهـى            . من با پدرم حج نمودم    : ك روايت نموده، كه گفت    طبرانى از مدرِ  
 را �اين يك بى دين است، در حالى كه مـن پيـامبر خـدا       : اين گروه كيست؟ گفت   : از پدرم پرسيدم  . برخورديم

 .اند رجال وى همه ثقه: گويد  مى)21/6( هيثمى 3.»شويد الاله االاللَّه كامياب مى: اى مردم، بگوييد«: گفت ديدم كه مى
انـد    روايت نمـوده � بخارى در تاريخ و ابوزرعه و بغَوِى و ابن ابى عاصم و طَبرَانى از حارث بن حارث غامدى،         

ها به دور يك بى ديـن كـه    اين: اين گروه كيست؟ پاسخ داد:  از پدرم در حالى كه در منى بوديم پرسيدم    )گفت(كه  
 مـردم را بـه     �من از جاى بلندى نگاه نموده ديدم، كـه پيـامبر خـدا              : گويد مى. اند گرد آمده در ميان شان هست     

 آمـده  )275/1( ه اين چنين در االصاب  4.كنند كند، ولى آنها حرفهاى وى را رد مى        طرف وحدانيت خداوند دعوت مى    
 .است

 مردم را بـه طـرف       �امبر خدا   هنگامى حج نمودم كه پي    :  روايت نموده، كه گفت    �و واقدى از حسان بن ثابت       
من در حالى نزد عمر توقف كردم كـه كنيـز بنـى عمـرو بـن                 . شدند نمود، و اصحابش شكنجه مى     اسالم دعوت مى  
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  حيات صحابه

١٠٣   جلد اول

 ه ايـن چنـين در االصـاب   1.نمود، بعد از آن به جان زِنِّيره افتاد و عين عمـل را بـا وى انجـام داد    مؤَمل را شكنجه مى   
 . آمده است)312/4(

      
 و دعوت نمودن بنى شيبان، �مبر پيا

:  روايـت نمـوده، كـه گفـت        � از على بن ابى طالـب        )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     )96ص( ابونعيم در الدالئل    
 به نبى خود فرمان داد، تا خويشتن را بر قبايل عرب عرضه نمايـد، وى در حـالى                   )جل جالله (هنگامى كه خداوند    

كرديم به طرف منى بيرون رفت، تا ايـن كـه بـه مجلـسى از مجـالس عـرب                     هى مى  او را همرا   �كه من و ابوبكر     
 در هر كار خير از ديگران سـبقت داشـت، و بـه علـم انـساب         � ابوبكر   - جلو رفته سالم داد      �ابوبكر  . رسيديم

و ... ستيد؟شما از كـدام طائفـه ربيعـه هـ       : پرسيد. از ربيعه : شما از كدام قوم هستيد؟ گفتند     :  پرسيد -خوب دانا بود    
بعد از آن به مجلس ديگرى آمديم كه آرامش و وقـار بـر   : حديث را به طول آن يادآور شده و در آن آمده كه گفت  

 جلو �اى برخوردار بودند، باز ابوبكر  فضاى آن حاكم بود، و آنها بزرگانى از خود داشتند كه از قدر و منزلت ويژه
 و از ايشان پرسيد از كدام  - در هر كار خير از ديگران سبقت داشت          �ابوبكر  : گويد  مى � على   -رفته سالم داد،    

پدر و مـادرم    :  متوجه شده گفت   �ابوبكر به طرف پيامبر خدا      . ما بنى شيبان بن ثَعلَبه هستيم     : قوم هستيد؟ گفتند  
فـروق بـن    تر نيست، و در ميان قـوم اشخاصـى چـون م            ها ديگر كسى در ميان قوم شان با عزّت         فدايت، بعد از اين   

در اين قوم مفروق بن عمرو بـه ابـوبكر   . عمرو، هانى بن قبيصه، مثَنَّى بن حارثه، و نُعمان بن شريك حضور داشتند 
اش آويزان    ازهمه نزديكتر بود و او بر همه آنها در بيان و زبان ارجحيت داشت، و دو گيسو از موهايش بر سينه                     �
تعداد شما چقدر است؟ مفـروق  :  از او پرسيد�رار داشت، ابوبكر  ق �در مجلس، مفروق در نزديكى ابوبكر       . بود

پرسيد دفاع و حمايت    . اش مغلوب نخواهد شد    به وى گفت ما از هزار تن زيادتر هستيم، و هزار تن به خاطر كمى              
كنيم، و هـر قـومى سـهم و          ما در اين ارتباط سعى و تالش خود را مى         : از ديگران در ميان شما چطور است؟ گفت       

 .يب خود را داردنص
در وقت روبرو شدن به دشمن احساسات      : جنگ در ميان شما و دشمن تان چطور است؟ مفروق پاسخ داد           :  پرسيد

هاى خـوب   ما اسب. جنگيم آيد و چون غضبناك شويم بسيار سرسخت و جدى مى        و خشم و غضب ما به شور مى       
البتّه در ضمن همه اينها فتح و نصرت از جانب . دهيم و تيزگام را بر اوالد خود و سالح را بر شتر شيرى ترجيح مى    

: هـا گفـت    بعـد ازيـن گفتـه     . سازد گرداند، و گاهى هم آنها را بر ما غالب مى          خداوند است، گاهى ما را كامياب مى      
آرى، اگر خبرى كه وى پيامبر خداست، به شما رسـيده باشـد، ايـن    :  گفت�احتماالً شما از قريش باشيد؟ ابوبكر    

 .دارد بلى، اين خبر به ما رسيده بود، كه وى اين چيز را بيان مى: مفروق در جواب گفت. يامبر استهمان پ
كنـى؟ پيـامبر خـدا     اى قريشى ،تو به طرف چه دعوت مـى :  متوجه شده پرسيد� بعد از آن به طرف پيامبر خدا    

من شما را   «: فرمود. نمود  مى  را با لباسش سايه    � برخاست و پيامبر     � پيش رفته و نشست، آن گاه ابوبكر         �
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  حيات صحابه

١٠٤   جلد اول

كـنم، و    به گواهى دادن به اين كه معبودى جز خداى واحد وجود ندارد، و اين كه من پيامبر خدا هستم، دعوت مى                    
خوانم كه مرا در ميان خود جاى دهيد و از من حمايت كنيد، و مرا نصرت دهيد، تا آنچه را خداونـد          شما را فرا مى   

، انجام دهم، چون قريش به جنگ بر ضد دين خدا قيام و پيامبرش را تكذيب نموده و          مرا به آن مامور ساخته است     
اى قريشى ديگـر بـه   :  مفروق افزود»به باطل در عوض حق اكتفا كرده است، و خداوند بى نياز و ستوده شده است     

 : اين بخش از قرآن را تالوت نمود�كنى؟ پيامبر  طرف چه دعوت مى
 فَتَفَـرَّقَ بِكُـم   - تا به اين قول خداوند - ما حرَّم ربكُم علَيكُم، أَلَاّ تُشْرِكُوا بِه شَيئاً، و بِالْوالدينِ احساناً           قُلْ تَعالَوا أَتْلُ  (

 )151 – 153: االنعام(. )عنْ سبِيله، ذلكُم و صاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّقُون
ايـن كـه چيـزى را شـريك     : ا پروردگارتان بر شما حرام كرده است بـراى تـان بخـوانم    بياييد آنچه ر  : بگو«: ترجمه

سازد، اين چيزى است كه خداونـد      كه شما را از راه خدا دور مى       ... خداوند قرار ندهيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد         
 .»كند تا پرهيزگار شويد شما را به آن سفارش مى
كنى؟ چون به خدا سوگند، ايـن از كـالم اهـل         قريشى ديگر چه دعوت مى     اى:  پرسيد �باز هم مفروق از پيامبر      

 : اين آيه را تالوت كرد�دانستيم، اين مرتبه پيامبر  بود آن را حتماً مى زمين نيست، و اگر از كالم آنها مى
 )90: النحل(. )رُون لَعلَّكُم تَذَكَّ- تا به اين قول خداوند -اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ واالحسانِ  انّ(

 .»تا باشد كه پندپذير شويد... كند خداوند به انصاف و نيكوكارى امر مى«: ترجمه
هـاى اعمـال دعـوت     اى قريشى، به خدا سوگند، تو بـه مكـارم اخـالق و خـوبى          :  گفت �مفروق به پيامبر خدا     

ون ترديـد دروغ گفتـه و مرتكـب افتـرا     انـد، بـد    اند، و بر ضد تو قيام كرده       كنى، و قومى كه تو را تكذيب نموده        مى
و ايـن  : و گويى كه وى خواست تا در اين صحبت  هانى بن قبيصه نيز باوى همراهى نمايد، بنابراين گفت       . اند شده

اى قريـشى مـن     :  گفـت  �هانى به نوبه خود به پيامبر       . هم هانى بن قبيصه كه يكى از بزرگان و پيشوايان ماست          
تو را تصديق نمودم، ولى نظرم اين است كه ترك نمودن دين مان، و پيروى از تو طبق                  سخنان تو را شنيدم، و قول       

احكام دينت در همين نشستى كه با ما داشتى، كه اول و آخر براى خود ندارد و بدون كدام تفكر در مورد دعوت و   
ر راى و نارسايى در عقـل  خوانى، خطاى د دين تو، و بدون نگرشى به عواقب و آينده آنچه ما را به طرف آن فرامى      

و كوتاه نگرى به آينده باشد، چون خطا هميشه زاده عجله و شتاب است، و ما در پشت سر خود اقوامى داريم كـه                  
بينيم كه از طرف آنها پيمانى را ببنديم، و يا عهدى را بر آنها تحميل كنيم، بناء   در اينجا حضور ندارند، و خوب نمى      

 .ردى و ما هم وهر دو درين باب فكر نماييمبهتر آن است كه تو هم برگ
اين هم مثنى يكى از بزرگان و : اين مرد نيز خواست تا در صحبت، مثَنّى بن حارثه نيز اشتراك نمايد، بنابراين گفت         

من گفته تو را شنيدم، اى قريشى نيكو پنداشـته و آن را پـسنديدم، و    : آن گاه مثنى گفت   . مسؤول قضاياى جنگى ما   
ء بن قبيصه    جواب همان جوابى است كه هانى     . ت در آن ارتباط مرا مجذوب خود ساخته و خوشم آمد          صحبت هاي 

 از وى   �پيـامبر خـدا     . ايم، يكى يمامه و ديگر آن سماوه است        ارائه نمود، ولى ما در بين دو آب سكونت گزيده         
و ديگـر آن سـرزمين فـارس و         ها و سرزمين عرب اسـت        يكى از آنها تپه   :  پاسخ داد  »اين دو آب چيست؟   «: پرسيد



  حيات صحابه

١٠٥   جلد اول

ايم، كه آن را وى از ما گرفته است، تا اين كه چيز جديـدى                نهرهاى كسرى است، و ما با كسرى داخل پيمانى شده         
خوانى شـايد    كند جاى ندهيم و اين چيزى كه تو ما را به آن فرا مى               ايجاد نكنيم، و كسى را كه فتنه ايجاد مى         )فتنه(

اما در ارتباط به سرزمين عرب، گناه گناهكار در آن بخشش، . بينند ادشاهان آن را بد مىاز جمله چيزهايى باشد كه پ
و عذر وى قابل قبول است، ولى در سرزمين فارس، گناه گناهكار قابل بخشش نبوده، و عذر مرتكب آن قابل قبول           

  1.نيمك اگر خواسته باشى تا از تو در مقابل عربها حمايت نماييم، اين كار را مى. نيست
چون واقعيت را اظهار نموديد، خود به اين معناست كه جواب بد نداديد،             «:  در پاسخ به آنها فرمود     �پيامبر خدا   

. »تواند به دين خداوند قيام نمايد كسى كه به همه جوانب دين احاطه نداشته و از هر طرف آن را حمايت نكند نمى  
 را گرفته بود، برخاست و به مجلس اوس و خزرج رفتـيم،  � در حالى كه دست ابوبكر      �بعد از آن پيامبر خدا      

آنها مردمـان صـادق و صـابرى    : گويد  مى�على .  بيعت نمودند  �از آنجا برنخاسته بوديم كه آنها با پيامبر خدا          
ايـن  : ويدگ  مى )142/3( هو در البداي  .  از ابونُعيم آمده   ه اين چنين در دالئل النبو     2.)اللَّه عليهم اجمعين   رضوان(. بودند

و حديث را آورده و در آن بعد ازين قول .... اند را ابونُعيم، حاكم و بيهقى كه سياق آن از ابونُعيم است روايت نموده
توانـد بـه    كسى كه به همه جوانب دين خدا احاطه نداشته و از هر طرف آن را حمايت نكند نمى           «: �پيامبر خدا   

دانيد كه هنوز اندكى سپرى نخواهيـد كـرد كـه            آيا مى «:  گفت �مبر خدا   بعد از آن پيا   : دين خدا قيام نمايد، آمده    
 شان را در خدمت شما قـرار دهـد، آيـا در ايـن صـورت                 3خداوند ديار و اموال آنها را به شما بخشد، و دخترهاى          

ن براى تو آ! بار خدايا: ، نُعمان بن شريك در جواب گفت»داريد؟ كنيد، و او را مقدس مى      خداوند را به پاكى ياد مى     
 : اين آيه را برايش تالوت نمود�آن گاه پيامبر !! باشد اى قريشى

 )45-46: االحزاب(. )اللَّه بِاذْنه و سرَاجاً منيراً و داعياً الَى. انّا أَرسلْنَاك شَاهداً و مبشِّراً و نَذيراً(
ايم، وتو را به عنوان دعوت كننده به سوى خدا            دهنده فرستاده  ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و بيم         «: ترجمه

 ».ايم به حكم او و چراغ درخشان روان كرده
بعـد از آن    : گويـد   مى �على  .  را گرفته بود برخاست    �هاى ابوبكر     در حالى كه دست    �بعد از آن پيامبر خدا      

 چقدر عالى و -اند   اخالق نيكويى داشته  ها در جاهليت چه    اى على عرب  «:  به ما روى نموده گفت     �پيامبر خدا   
 توسط همين اخالق نيكوست كه آنها در زندگى دنيا مردم را از درگيرى باز داشـته و در ميـان آنهـا                       -! بلند است؟ 
افزايد بعد از آن به مجلس اوس و خزرج آمديم، از آن مجلس برنخاسته بـوديم كـه                    مى �على  . »نمايند فيصله مى 

 در آن �به خدا سوگند آنها مردمان راستين و صابرى بودند، و پيامبر خدا : گويد. يعت كردند  ب �آنها با پيامبر    
و اندكى نگذشته بود كه پيامبر . هاى آنها خوشحال و مسرور گرديد  از نسب�مجلس از شناخت و معرفت ابوبكر 

                                                 
هـا از وى دفـاع كنـيم، ولـى        توانيم از كسى كه در سرزمين عرب كارى انجام دهد و به ما پنـاه بيـاورد در مقابـل عـرب                      ى، ما مى  يعن 1

ه  . توانيم از كسى كه در سرزمين فارس كارى بكند و يا بر ضد آنها در سرزمين ما كارى انجام دهد، حمايت و پشتيبانى كنـيم                         نمى واللـَّ
  .م. اعلم
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  حيات صحابه

١٠٦   جلد اول

 فرزندان ربيعه بر اهل فارس خداوند را زياد ستايش كنيد، چون امروز«:  نزد اصحاب خود رفته و به آنها گفت      �
ابن كثيـر  . »غلبه نمودند، پادشاهان آنان را كشتند و لشكرهاى آنها را تارومار نموده و توسط من نصرت كرده شدند   

اين حديث بسيار غريب است، ولى به خاطرى كه داليلـى از نبـوت، محاسـن اخـالق و                   :  گفته )145/3( هدر البداي 
 .آن وجود داشت ما آن را نقل نموديممكارم و اوصاف و فصاحت عرب در 

 جـايى  -چون آنها با اهل فارس جنگيدند، و در قُراقر  : اين حديث از طريق ديگرى نيز وارد گرديده، و در آن آمده           
 قرار دادند، و بنـا بـر آن بـر فـارس غلبـه      � با آنها روبرو گرديدند، شعار خود را نام محمد         -در نزديكى فرات    
 . بعد از آن به اسالم مشرّف شدنمودند، و اين قوم

حاكم، ابونعيم و بيهقى در الداليل به اسناد حسن از ابـن عبـاس              : گويد  مى )156/7(حافظ ابن حجر در فتح البارى       
 براى من تعريـف كـرد و در آن چيـزى از ايـن               �على بن ابى طالب     : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(

 .حديث را متذكّر شده است
   

  و دعوت نمودن اَوس و خَزْرج� پيامبر

علـى  :  از طريق واقدى از اسحاق بن حباب از يحيى بن يعلى روايت نموده، كه گفت               )105ص(ابونُعيم در الداليل    
كسى كه انـصار را دوسـت       :  گفت -نمود    در حالى كه فضيلت و سابقه انصار را بيان مى          - روزى   �بن ابى طالب    

به خدا سوگند، آنها اسالم را چنان كه يك كره اسب بـا دسـت               . شناسد، مؤمن نيست    را نمى  دارد و حقوق آنها    نمى
 در موسـم    �پيامبر خدا   . شود، با شمشيرها و زبان و سخاوت شان پرورش دادند          باز و عنايت كامل پروريده مى     

ادنـد، و دعـوتش را   د نمود، ولى هيچ يك از مردم به وى پاسخ مثبـت نمـى   شد و قبايل را دعوت مى حج خارج مى  
آمد، حتّى سالى پس از سال ديگر مكرراً نـزد قبايـل رفتـه               او در نزد قبايل در مجنَّه، عكاظ و منى مى         . پذيرفتند نمى

اكنون هم وقت آن نرسيده است كه از ما مأيوس شـوى؟            : كرد، به حدى كه بعضى از قبايل گفتند        آنها را دعوت مى   
جل (گفتند، تا اين كه خداوند       ، و عرضه نمودن خودش به آنها مى       � پيامبر   اين حرف را به خاطر كثرت مراجعه      

 دعوت اسالم را بـه آنـان عرضـه داشـت، و آنهـا دعـوت را             � اين قريه انصار را انتخاب نمود، و پيامبر          )جالله
د كردند، و با     را جاى داده، و او را مد       �پيامبر خدا   . پذيرفته، و در اين كار از خود عجله و شتاب به خرج دادند            

 مـا نـزد آنهـا آمـديم، و در     - آنها را پاداش نيكو دهد       )جل جالله ( خداوند   -وى مواسات و همدردى نشان دادند       
مندى نشان دادند،  منازل شان سكونت اختيار نموديم، و در اين كه ما را با خود داشته باشند از خود حرص و عالقه

شـديم كـه خـود       گذشته از اين ما از اموال آنان آن قدر مستفيد مى          . ندكرد حتّى در داشتن ما با خود قرعه كشى مى        
هاى خود را در حمايـت   وى افزود عالوه بر اين آنها جان. شدند آن هم به خوشى و رضاى ايشان    مند نمى  آنان بهره 

 1.از پيامبر خود قربان نمودند، كه رحمت خدا بر همه آنها نازل باد

                                                 
�/ و_ اس,)�١٠ص. (»الfkLM«ا��6H0C در . ����ر ���� 1 �MWن وا$ M<در س ،. 



  حيات صحابه

١٠٧   جلد اول

پيـامبر  :  روايت نموده، كـه گفـت      )عنهما رضى( از ام سعد بنت سعد بن ربيع         )105ص(ابونعيم همچنان در الداليل     
كرد، و درين راستا اذيت شده،   درمكّه تا يك مدتى توقّف نمود، و قبايل را به خداوند عزوجل دعوت مى        �خدا  

 �پيامبر خدا شد؛ تا اين كه خداوند عزوجل خواست اين كرامت نصيب گروه انصار گردد،  به وى ناسزا گفته مى
تراشـيدند، تـشريف آورد،     در حالى كـه سـرهاى خـود را مـى    - جايى است در منى -نزد چند تن از آنها در عقَبه       

اسعد : شش و يا هفت تن بودند، سه تن آنها از بنى نجار بود كه عبارتند از: اى مادر، آنها كى بودند؟ گفت : پرسيدم
 نزدشان نشـست، و     �آن گاه پيامبر خدا     : آن زن افزود  . نها را برايم نام نبرد    بن زراره و دو پسر عفْراء، ولى بقيه آ        

 و  )جـل جاللـه   (ود، و آنها دعـوت خـدا         شان تالوت نم   سوى خداوند عزوجل فرا خواند، و قرآن را براى         آنها را به  
 بـه  )در سال بعدىهمين آمدن دوم شان ( را پذيرفتند، و در سال آينده نيز به زيارت وى شتافتند، كه  �پيامبرش  

 در �پيـامبر  : من از ام سعد پرسـيدم .  عقبه دوم اتفاق افتاد)بيعت(شود، كه بعد از آن،  نام بيعت عقبه اول ياد مى   
دانم كه وى    نه، نمى : آيا قول ابوصرمه قيس بن ابى انس را نشنيدى؟ گفتم         : مكّه چه مدت سكونت نمود؟ پاسخ داد      

 :برايم خواندچه گفته است، آن زن گفته وى را 
  ه حجهثَوى فى قُرَيشٍ بِضْع عشْرَ

  يذَكَّرَ لَو القى صديقاً مواتياً 
او ده سال و اندى درميان قريش توأم با انجام دعوت و رسانيدن رسالت الهى، به اين اميد زيست، تا باشد                  «: ترجمه

 .»براى خود رفيق و هنوايى بيابد
 در ما بعد  )اللَّه عنهما  رضى(ان كه در باب نصرت و يارى رسانيدن، در حديث ابن عباس              چن 1و ابياتى را ذكر نمود،    

 .خواهد آمد
چـون  :  روايـت نمـوده، كـه گفـت    � و زهـرى  � از عقيل بن ابـى طالـب    )105ص(ابونُعيم همچنان در الدالئل     

اى «:  گفـت � عبـدالمطّلب   آوردند، وى به عمويش عباس بـن �مشركين حالت دشوار و ناگوارى را بر پيامبر         
دهد كه ذليل ساختن قريش براى آنها بـه خـاطر عـزت              عمو، خداوند دين خود را توسط قومى نصرت و يارى مى          

هاى قبايل عرب را به من نـشان بـده،         بيا با من تا به عكاظ برويم و اقامتگاه        . دين خدا كار ساده و آسان خواهد بود       
وت كنم، تا باشد آنها از من حمايت نموده و مرا جاى دهند كه ازيـن طريـق    تا آنها را به سوى خداوند عزوجل دع       

اى : عبـاس در جـواب گفـت      : گويـد  وى مـى  . »آنچه را خداوند عزوجل مرا بدان مأمور ساخته است، تبليغ نمـايم           
. نـشان دهـم   هاى قبايل عرب را به تـو         آيم تا اقامتگاه   ام، بيا به طرف عكاظ حركت كنيم، من همراهت مى          برادرزاده

 از قبيله ثقيف كار خود را شروع نمود، و بقيه قبايل را يكى از پـى ديگـرى در همـان سـال ديـدن         �پيامبر خدا   
 بـه وى  )جل جالله( و اين وقت هنگامى بود كه خداوند   -نموده و آنها را دعوت كرد، و چون سال آينده فرارسيد            

ها مالقات نمود كه آنها عبـارت بودنـد    ها و اوسى از خزرجى  با شش تن     -امر نموده بود تا دعوت را آشكار نمايد         
پيـامبر  .  بن صـامت هاسعد بن زراره، ابوهيثم بن تيهان، عبداللَّه بن رواحه، سعد بن ربيع، نُعمان بن حارثه و عباد              : از
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  حيات صحابه

١٠٨   جلد اول

 سوى خداوند  با آنها در روزهاى منى درنزديك جمره عقبه در شبانگاه روبرو شد، و نزد شان نشسته آنها را به�
در .  دينش كه به آن انبياء و پيامبران را فرستاده است، دعـوت كـرد              )برپا ساختن (عزوجل و عبادتش و كمك براى       

 � خواستند تا آنچه را برايش وحى شده است به آنها تقديم نمايد، آن گاه پيامبر خـدا                   �مقابل، آنها از پيامبر     
 :شان تالوت نمود سوره ابراهيم را تا آخر براى

 )35: ابراهيم(. )و اذْ قَالَ ابراهيم رب اجعل هذا الْبلَد آمنا(
 .»اين شهر را جاى امن بگردان! اى پروردگار من: و آن گاه كه ابراهيم گفت«: ترجمه

.  را پذيرفتنـد   �حالت شان از شنيدن قرآن دگرگون شده و نرمش و فروتنى از خود نـشان داده، دعـوت پيـامبر                     
وى . كردنـد  كرد، و با هم گفتگو مى       با آنها صحبت مى    � بن عبدالمطّلب درحالى بر آنها گذشت كه پيامبر          عباس

اى عمـو اينهـا     «:  فرمـود  �ام، اينها كه نزد توانـد كيـستند؟ پيـامبر            برادرزاده:  را شناخته گفت   �صداى پيامبر   
 از قبايل عرب دعوت نموده بـودم دعـوت          ساكنان يثرب هستند، اوس و خزرج، من آنها را بسوى آنچه ديگران را            

. »كردم، دعوتم را اجابت نموده، و مرا تصديق نمودند و به من يادآور شدند كه آنها مرا به ديار خود خواهنـد بـرد                        
اى گـروه اوس و خـزرج،   : عباس بن عبدالمطّلب پايين آمد و با بستن عقال بر پاى شتر خود خطاب به آنها گفـت           

 اگر او را تصديق نموده بـه او ايمـان آورده و   - كه از همه مردم او را زيادتر دوست دارم     -ست  اين برادرزاده من ا   
خواهان بردنش با خود هستيد، من ميخواهم از شما در اين ارتباط پيمانى بگيـرم تـا روانـم بـه آن آرام و اطمينـان                          

هاى شما يهود هستند، و آنهـا دشـمن       چون همسايه . حاصل كند، و آن اين كه وى را تنها نگذاشته و فريبش ندهيد            
آميـز    در حالى كـه سـخنان اتهـام   -اسعد بن زراره . باشند، و من از مكر آنها در ارتباط به وى مطمئن نيستم      وى مى 

اى پيامبر خدا، براى ما اجـازه اسـت         :  گفت - گران تمام شده بود      �عباس بر وى و يارانش در ارتباط به پيامبر          
پندارى جـوابش را بـدهيم، و ايـن      بر تو گران تمام شود، و بدون اشاره به نكاتى كه بد مى    تا بدون گفتن چيزى كه    

پيامبر خـدا  . جواب به جز تصديق و تاكيدى بر پذيرا شدن دعوت تان از طرف ما، و ايمانى از ما به تو نخواهد بود         
 در حـالى كـه رويـش را بـه           -ه  آن گاه اسعد بـن زرار     . » جوابش را بگوييد   1بدون اين كه متهم باشيد    «:  فرمود �

اى پيامبر خدا، هر دعوت براى خود راهى در پيش دارد، كه يـا نرمـى   :  گفت- گردانيده بود   �طرف پيامبر خدا    
اى كه براى مردم ناپسند و دشوار است، ما را بـه    تو امروز ما را به سوى دعوتى فراخوانده       . است يا شدت و سختى    

ز خودت طبق مبادى و تعاليم دينت دعوت كردى، كه در واقعيت امر اين يك كار                ترك آيين و دين مان، و پيروى ا       
تو ما را به قطع روابط با مـردم، همـسايه،           . بسيار سخت و دشوار است، اما با اين وجود ما اين دعوتت را پذيرفتيم             

 على رغم آن ما آن ذوى االرحام هر دور و نزديك دعوت نمودى، پذيرفتن اين امر نيز كارى است بس دشوار، ولى
گذشته از اين در حالى كه ما يك گروه داراى عزّت و قدرت دفاع در يك سرزمين                 . را از تو پذيرفته و قبول كرديم      

مستقل هستيم، كه هيچ كسى در آن توقّع اين را ندارد، تا يك فرد ديگرى غير از ما، كه قومش او را تنها گذاشـته و   
موده باشند، بيايد و رياست ما را به عهده گيرد، ولى هنگامى كه تو ما را به قبول عموهايش او را به ديگران تسليم ن

                                                 
  .م. در ايمان و تصديق شما هيچ شك و اتّهامى داشته باشميعنى بدون اين كه من  1



  حيات صحابه

١٠٩   جلد اول

اينها همه در نزد عامه مردم بد و ناپسند است، جز نـزد آنـانى               . آن فرا خواندى، آن را از تو پذيرفته و قبول نموديم          
 نيكى را در عاقبت و فرجام ايـن  هاى شان را به هدايت و رشد بارور گردانيده است، و آنان خير و   كه خداوند قلب  

مان قبول نموده، و به آن جواب مثبت  ها و دستهاى ها، قلب اند، ولى ما تو را و دعوتت را با زبان كارها در نظر گرفته
اى، و بـه خـاطر تأييـد و          اينها همه بدون ترديد به خاطر ايمان آوردن به آنچه بود كه تو آن را با خود آورده                 . داديم

نماييم، و با پروردگارت  ما با تو، بر اين بيعت مى. هاى مان ثابت شده است همان معرفتى بود كه در قلب    تصديق به   
مان بدون اين كه تـو را        هاى هاى ماست، و ما با خونها و دست        دست خداوند باالى دست   . كنيم نيز بر اين بيعت مى    

هاى مـان، پـسران و زنـان مـان، حمايـت             كه از جان  از تو چنان    . به اين كار بكشانيم در حمايت از تو آماده هستيم         
هاى خود وفا كنيم بـه ايـن معناسـت كـه بـه خداونـد وفـا                   اگر به اين گفته   . نماييم كنيم، حمايت و پشتيبانى مى     مى
. كنيم، كه در اين صورت ما بدبخت و شـقى هـستيم            كنيم، و اگر خيانت نماييم نيز در مقابل خداوند خيانت مى           مى

آنچه را گفتيم راست و صدق است، و ما بر آن به صداقت بـه آن پايبنـد هـستيم، و خداونـد خـود                ! ااى پيامبر خد  
 .مددكار است

امـا تـو، اى     :  روى خـود را گردانيـده گفـت        )كه تا آن وقت مشرك بود     (بعد از آن به طرف عباس بن عبدالمطّلب         
 گفتـى  - كه از آن گفته خود چه هدفى داشتى؟      داند  خداوند خود بهتر مى    - �اعتراض كننده بر ما قبل از پيامبر        

باشد، ولى ما با نزديك و دور، و رشـته داران خـود              تر مى  كه وى برادرزاده ات است و از همه مردم برايت محبوب          
دهيم كـه وى پيـامبر خداسـت، و خداونـد او را از نزدخـود فرسـتاده اسـت، و                      ايم، و گواهى مى    قطع رابطه نموده  

ه را با خود آورده به كالم بشر مشابهت ندارد، گذشته از اين، در ارتباط به اين گفتـه ات كـه                 دروغگو نيست و آنچ   
كنى، اين خصلت و ويژگيى است كـه آن را   تو درباره وى بر ما تا اين كه عهد و پيمانى نگيرى اطمينان حاصل نمى     

خواهى بگير، بعد از آن به پيـامبر         مىآنچه را كه    . كنيم  خواسته باشد، رد نمى    �بر هيچ كسى كه براى پيامبر خدا        
خواهى بگير، و آنچـه را بـراى پروردگـارت     آن چه را براى خودت مى! اى پيامبر خدا :  روى نموده گفت   �خدا  

 .و حديث را به طولش درباره بيعت آنها متذكّر شده است. گذارى، بگذار شرط مى
شـاءاللَّه    در باب نصرت در ابتداى كار انـصار، ان     و احاديث بيعت، در بخش بيعت به نصرت، و احاديث اين باب،           

 .خواهد آمد
      

       و دعوت نمودن در بازار � پيامبر
 و دعوت نمودن در بازار ذى المجاز � پيامبر خدا

 �پيامبر خـدا  :  روايت نموده، كه گفت - كه قبالً مشترك بود و اسالم آورد         -احمد از ربيعه بن عباد از بنى ديل         
الالـه االاللَّـه كاميـاب و رسـتگار         : اى مـردم بگوييـد    «: گفـت   ديدم كه مى   1مان جاهليت در بازار ذى المجاز     را در ز  

                                                 
در ارتباط با بازار ذى المجاز، مجنه و عكاظ در پاورقى هاي قبل توضيحات الزم داده شده است كه خوانندگان محتـرم ميتواننـد در                           1
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  حيات صحابه

١١٠   جلد اول

از دنبالش مرد خوشچهره و كج چشمى كه دو گيسوى بافته شده          .  و مردم در اطراف وى گرد آمده بودند        »شويد مى
رفت، او وى را دنبال    مى � پيامبر   وى بى دين و دروغگوست، و هر جايى كه        : گفت داشت در حركت بود، و مى     

ايـن چنـين در     .  بيهقى مانند اين راروايـت نمـوده       1.اين عمويش ابولهب است   : اين كيست؟ گفتند  : پرسيدم. كرد مى
ايـن را احمـد و پـسرش و طبرانـى در الكبيـر هماننـد ايـن، و در                    : گويد  مى )22/6( آمده، و هيثمى     )41/3( هالبداي

حـافظ  . اند، كه يكى از اسانيد عبداللَّه بن احمد رجال ثقه دارد           ه اسنادهايى روايت نموده   االوسط به اختصار بسيار ب    
و . اين را ابـن حبـان صـحيح دانـسته اسـت     :  اين روايت را به بيهقى و احمد نسبت داده، و گفته)156/7(در الفتح  
 را دنبـال  � ولـى او پيـامبر       نمـود،   از وى فرار مـى     �پيامبر  : در يك روايت آمده كه    :  گويد  مى )22/6(هيثمى  

مردم بر وى ازدحام بسيار شديد داشتند، و هيچ كسى را نديدم كـه خـاموش     : و در روايت ديگرى آمده كه     . كرد مى
 و دعـوت    � و طريق ديگرى براى اين روايـت در بخـش پيـامبر              2.شد نشده باشد مگر ابولهب كه خاموش نمى      

 .نمودن قبايل در ماقبل گذشت
 بر  )يمنى(من در بازار ذى المجاز بودم، جوانى كه لباس سرخ           :  بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت      طبرانى از طارق  

، مرد ديگرى بـه دنبـال وى در   »شويد الاله االاللَّه، كامياب مى: اى مردم، بگوييد«: گفت كرد و مى تن داشت عبور مى  
اى مـردم، وى  : آلـود نمـوده بـود ميگفـت     هاى پايش و هـر دو سـاقش را خـون             حركت بود، و در حالى كه پاشنه      

وى بچه بنى هاشم، و همان كسى : اين كيست؟ جواب شنيدم: پرسيدم. دروغگوست، از وى اطاعت و پيروى نكنيد      
 هيثمـى  3.و حـديث را متـذكر شـده   . كند، و اين هم عمويش عبدالعزى اسـت   مى»پيامبرى خدا را«است كه ادعاى    

باشد، ولى ابن حبان وى را ثقه دانسته، امـا بقيـه              كلبى آمده، و مدلّس مى     4بابدراين روايت ابوح  : گويد  مى )23/6(
 .رجال وى رجال صحيح اند

 را در بـازار ذى المجـاز در       �مـن پيـامبر خـدا       : و احمد از مردى از بنى مالك بن كنانه روايت نموده، كه گفت            
اين در حـالى    : گويد مى. »شويد اللَّه كامياب مى  الاله اال : اى مردم، بگوييد  «: گفت حالى ديدم كه در آن گشت زده مى       

اين، شما را از دين تان گمراه نكند، خواست وى اين است تا شما              : گفت بود كه ابوجهل خاك را بر وى پاشيده مى        
 .كرد  به وى توجه نمى�خدايان خود را ترك كنيد، و الت و عزى را كنار بگذاريد، ولى پيامبر 

او در ميان دو لباس سرخ قرار داشت، نه دراز بـود نـه كوتـاه و                 :  مان توصيف كن، گفت     را براى  �پيامبر  : گفتم
 و خودش بسيار سفيد بـود، و        5قامت ميانه داشت، پرگوشت بود، چهره نيكو و خوبى داشت، موهايش بسيار سياه،            

بيهقـى  . انـد اين را احمد روايـت نمـوده و رجـال وى رجـال صـحيح                : گويد  مى )21/6(هيثمى  . موى انبوه داشت  
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  حيات صحابه

١١١   جلد اول

ـ      �همچنان اين را به اين معنى روايت كرده، مگر وى صفت پيامبر               آمـده ذكـر   )139/3( ه را، چنان كـه در البداي
 ابوجهل ذكر شده، و شايد اين در اثر وهمى پيش آمده باشـد،  )در بدل ابولهب(در اين سياق : نكرده و افزوده است   

 را با هم بـه      �رى ابولهب بوده باشد، چون آنها اذيت پيامبر         و اين احتمال نيز هست كه بارى ابوجهل و بار ديگ          
 . در بازار عكاظ در بخش دعوت نمودن قبايل در ماقبل گذشت�دعوت نمودن پيامبر . دادند نوبت انجام مى

      
       و دعوت نمودن خويشاوندان نزديكش � پيامبر

 براى فاطمه و صفيه و غير آنها � گفتار پيامبر

، )و أنْذر عـشيرَتَك الْـاَقْرِبين  (: چون اين آيه قرآن نازل شد:  روايت نموده، كه گفت   )اللَّه عنها  رضى(ه  احمد از عائش  
 ،ر محمد، اى صفيه دختر عبدالمطّلب     اى فاطمه دخت  «:  برخاسته گفت  � پيامبر خدا    »ات را بيم بده    اقارب نزديك «

خواهيـد،   براى شما نيستم، از مالم آنچـه را از مـن مـى            اى بنى عبدالمطّلب من از جانب خداوند مالك هيچ چيزى           
 . مسلم اين را به تنهايى خود روايت كرده است1.»بخواهيد

  
 و اهل بيتش بر طعام جهت دعوت آنها به سوى اسالم و گرد آوردن خويشاوندان �پيامبر 

 �پيـامبر   )شيرَتَك الْـاَقْرِبين  و أنْذر ع  (: چون اين آيه نازل شد    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد همچنين از على     
 �پيـامبر  : گويد  مى�اهل بيت خود را جمع كرد، كه سى تن از آنها گرد آمدند، همه خوردند و نوشيدند، على             

كند تا با مـن در      گيرد و بعد از من سرپرستى اهلم را مى         هاى مرا و وعده هايم را به گردن مى         كى دين : به آنها گفت  
تواند بـه ايـن كـار اقـدام نمايـد؟ علـى              اى پيامبر خدا تو بحر بودى، و كى مى        :  مردى گفت  »جنّت همنشين باشد؟  

 آن را بـار     �پيـامبر خـدا     : گويـد  مى.  تكرار نمود  - سه مرتبه    - اين گفته خود را      �بعد از آن پيامبر     : گويد مى
 2.دهم ام مىمن اين مسؤوليت را انج:  گفت�ديگر بر اهل بيت خود عرضه نمود، در اين ميان على 

 بنـى عبـدالمطّلب را كـه يـك گروهـى را تـشكيل               �پيـامبر خـدا     :  روايت نموده كه   �احمد همچنين از على     
 نمود كه هر يك از آنها تقريباً يك بره گوسفند و يـا بـز، و مقـدار زيـادى آب را بـه                - يا دعوت    -دادند، جمع    مى

نه طعام را پخت، آن را خوردند تا اين كه سير شدند، و      براى آنها يك پيما    �نوشيد، آن گاه پيامبر    تنهايى خود مى  
 به همان حالت خود باقى مانـد، و بعـد از آن جـام كـوچكى را                  - گويى كه به آن هيچ دست نرسيده باشد          -طعام  

آورد و از آن نوشيدند تا اين كه سيراب شدند، و آن آب به همان صورت قبلى خود باقى ماند، گويى كـه نوشـيده                         
اى بنى عبد المطّلب، من براى شما به شـكل  خـاص و      «:  بعد از اين فرمود    �پيامبر.  نخورده باشد  نشده و دست  

اكنون كدام يـك از     . اى بزرگ را مشاهده نموديد      معجزه 3ام، و ازين واقعه    براى بقيه مردم به شكل عام فرستاده شده       
وى . س در پاسخ به گفته پيغمبر برنخاست      هيچ ك :  ميگويد � على »كند تا برادر و رفيقم باشد؟      شما با من بيعت مى    
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  حيات صحابه

١١٢   جلد اول

 بـه مـن     �پيـامبر :  ميگويـد  �حضرت علـى  . ترين قوم بودم به طرف وى برخواستم        كه كوچك  -من  : افزايد مى
 و بعد از آن او همان گفتـه خـود را سـه مرتبـه تكـرار نمـود و در هـر مرتبـه مـن در مقـابلش بـر              »بنشين«: گفت
 اين چنين در 1. تا اين كه در مرتبه سوم او دست خود را در دست من نهاد»نبنشي«: گفت خواستم و او به من مى مى

و أنْـذر عـشيرَتَك     (: چون آيه نازل شد   :  روايت نموده كه گفت    �بزار از على  .  آمده است  )350/3(تفسير ابن كثير    
 آماده كن، و بنـى هاشـم را   اى على از يك ران گوسفند با يك پيمانه گندم طعامى«:  گفت �پيامبر خدا . )الْاَقْرِبين

 � علـى -.  بودنـد )يعنى سه و نه تن( و آنها در آن روز چهل مرد، و يا چهل تن به جز يك مرد  - »برايم جمع نما  
. از آن طعام خوردند تا كه سير گرديدنـد .  طعام را خواست و آن را در ميان شان گذاشت        �پيامبر خدا   : گويد مى

شد، ولى اين بار همه آنها فقـط از همـان         و سير نمى  (خورد    را با نانخورشش مى    در ميان آنها كسانى بود كه يك بز       
بعد از آن جام شير را به آنان تقديم داشت، از آن نيز نوشيدند تا ايـن كـه از نوشـيدن بـاز              . )طعام اندك سير شدند   

كننـد    روايت مـى - درين فرصت كسى از آنها گفت چون اين جادو ديگر جادويى نديده بوديم          . مانده و سير شدند   
اى على، از پاى گوسـفندى بـا يـك          «:  گفت �، بعد ازين روز باز پيامبر خدا         -كه گوينده اين قول ابولهب بود       

. من اين كار را انجام دادم: گويد  مى� على ». طعام آماده كن، و كاسه بزرگى از شير را نيز آماده بساز)گندم(پيمانه 
 و چنان كه در مرتبه اول نوشيده بودند، نوشيدند، در اين بار نيز چون مرتبـه اول  آنها از آن چون روز اول خوردند،     

:  بار ديگر بعد ازين رويـداد فرمـود        �پيامبر  . ما جادويى چون امروز نديديم    : كسى از آنها باز، گفت    . اضافه ماند 
 من اين   »از شير را نيز آماده كن      برايم طعام آماده كن، و كاسه بزرگى         )گندم(اى على از پاى گوسفند و يك پيمانه         «

من آنها را جمع نمودم و آنهـا        . »اى على، بنى هاشم را برايم جمع كن       «:  گفت �آن گاه پيامبر    . كار را انجام دادم   
. »پـردازد  كدام يكى از شما دين مرا مـى «:  پيش از همه آنان گفت�از آن خوردند و نوشيدند، آن گاه پيامبر خدا    

 گفته خود را باز تكرار نمود، � ماندم، و همه قوم نيز خاموش و ساكت بودند، پيامبر خدا       خاموش باقى : گويد مى
اين را بـزار    : گويد  مى )302/8( هيثمى   2.»!تو اى على، تو اى على     «:  فرمود �پيامبر! من اى پيامبر خدا   : پاسخ دادم 

ان كه طبرانى در االوسط به اختـصار        روايت كرده و لفظ نيز از اوست، و احمد اين را به اختصار روايت نموده، چن               
 .باشد، رجال صحيح اند روايت كرده است، و رجال احمد و يكى از اسنادهاى بزار بدون شريك كه ثقه مى

كـدام يكـى از شـما    «:  گفـت �پيامبر  : ابن ابى حاتم اين را نيز به اين معنى روايت نموده و در حديث وى آمده               
همـه خـاموش    : گويـد   مـى  � علـى    »باشد؟  و خليفه و جانشينم در اهلم مى       كند، قرضدارى مرا از طرف من ادا مى      

شدند و عباس نيز از ترس اين كه شايد با قبول نمودن آن تمام مالش در آن مصرف شود ساكت و خاموش مانـد،                         
 عباس اين بار نيز خاموش ماند، چون مـن ايـن حالـت را مـشاهده               :  آن را بار دوم گفت     �بعد از آن پيامبر خدا      

هـايم درد    تـر بـودم، چـشم      من در آن روز از همه آنها بد حال        : افزايد  مى �على  . اى پيامبر خدا، من   : نمودم، گفتم 
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  حيات صحابه

١١٣   جلد اول

 اين چنين در تفسير ابن كثيـر        1.هايم خراشيده شده بودند    رفت و شكمم بزرگ بود، و ساق       كرد و از آنها آب مى      مى
هـاى   جرير به سياق مبسوطترى از اين سـياق بـا زيـادت    ابناين روايت را بيهقى در الداليل و  .  آمده است  )351/3(

حـديث بـه    . انـد   آمده، روايت نمـوده    )39/3( ه و البداي  )350/3(ديگر به اسناد ضعيف، چنان كه در تفسير ابن كثير           
 . ذكر گرديد)140ص (ها در   در دعوت نمودن مجامع و گروه)اللَّه عنهما رضى(سياق ديگرى از ابن عباس 

      
       و دعوت نمودن در حال سفر � مبرپيا

 و دعوت نمودن در سفر هجرت � پيامبر

 راهنمـايى  )به طرف مدينه( را 2 راه ركوبه� اين همان سعد است كه براى پيامبر - � از ابن سعد    )74/4(احمد  
 وى را   �كر   نزد ما تـشريف آورد، و ابـوب        �پيامبر خدا   : گويد  و او از پدرش روايت نموده، كه مى        -نموده بود   
 خواسته بود تا راه را به  � در آن فرصت دختر شير خوارى نزد ما داشت، و پيامبر             � ابوبكر   -نمود   همراهى مى 

اين سيل برد ركوبه اسـت ولـى در آن دو دزد از قبيلـه     :  گفت � سعد به پيامبر خدا      -تر سازد    طرف مدينه كوتاه  
رويـم،   ها در آن جا قرار دارند، مى       اگر خواسته باشيد از راهى كه آن      شود،   باشند كه به آنها، مهانان گفته مى       اسلم مى 

سعد . »ما را به همان راهى كه آنان هستند ببر«:  فرمود�پيامبر خدا . )و در غير آن، راه ديگرى بايد انتخاب كنيم(
ايـن  : گفت  به ديگرى مىها ما از همان طريق بيرون رفتيم، تا اين كه براى آنها معلوم گرديديم، يكى از آن            : گويد مى

 هر دوى آنها را خواست، و اسالم را بـه آنـان عرضـه نمـود،و هـر دوى آنهـا اسـالم               �پيامبر خدا   . يمانى است 
.  هـستيم  )ذليل و خوارهـا   (ما مهانان   : آن دو جواب دادند   : هاى شان را پرسيد     نام �بعد از آن پيامبر خدا      . آوردند

و به آنها توصيه كرد تـا در مدينـه نـزد    . » هستيد)ها باعزت( شما مكرمان  نه، بلكه «:  براى شان گفت   �پيامبر خدا 
اين را عبداللَّه بن احمد روايت نموده و نام ايـن         : گويد مى) 58/6(هيثمى  . و حديث را متذكر شده است     . وى بيايند 

 .اند سعد عبداللَّه ّست، كه وى را نشناختم، ولى بقيه رجال وى ثقه
      

 نمودن يك اعرابى در حالت سفرو دعوت  � پيامبر

 همراه �ما در يك سفر با پيامبر :  روايت نموده كه گفت)اللَّه عنهما رضى(حاكم ابوعبداللَّه نيشابورى از ابن عمر   
كجـا  «:  از وى پرسـيد    � نزديـك شـد، پيـامبر خـدا          �بوديم كه اعرابيى از پيش روى ما آمد، چون به پيـامبر           

 اعرابـى   »آيا خواهان چيز بهتـر و نيكـويى هـستى؟         «:  گفت �يار خود، پيامبر    به طرف اهل و د    :  گفت »روى؟ مى
گواهى بده كه معبودى جز خداى واحد و ال شريك وجود ندارد، و محمد              «:  فرمود �آن چيست؟ پيامبر    : پرسيد

ايـن  « )آرى(:  فرمود �آيا بر صدق گفته تو هيچ شاهدى وجود دارد؟ پيامبر           : اعرابى گفت . »بنده و پيامبر اوست   
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  حيات صحابه

١١٤   جلد اول

اى قرار داشت طلب نمود، درخـت درحـالى           آن درخت را كه در كنار دره       �به اين صورت پيامبر خدا      . »درخت
 سه مرتبه از � تا اين كه در پيش رويش ايستاد، و پيامبر 1 روى آورد�كرد به طرف پيامبر  كه زمين را پاره مى

و بعد به همانجا كه روييـده  . ته خود صادق است آن شهادت و گواهى خواست، آن درخت گواهى داد كه او در گف            
آورم، و   اگر قومم از من اطاعت و پيروى نمودند آنها را برايت مـى            : بود برگشت، اعرابى به قوم خود برگشته گفت       

اين اسناد يك اسناد جيد است، ولى آنهـا ايـن را روايـت              . اگر اين طور ننمودند، خودم برگشته و با تو خواهم بود          
ـ                  ان ننموده  )292/8(هيثمـى   .  آمـده  )125/6( هد، و نه هم امام احمد اين را روايت كرده اسـت، ايـن چنـين در البداي

 و رجال وى رجال صحيح اند، ابويعلى و بـزار نيـز ايـن را روايـت          2اين حديث را طبرانى روايت نموده،     : گويد مى
 .اند كرده
      

 صيب و همراهانشاز برَيده بن ح در سفر هجرت � دعوت نمودن پيامبر

 از مكـه بـه طـرف مدينـه          �هنگامى كه پيامبر خـدا      :  ازعاصم اسلمى روايت نموده، كه گفت      )242/4(ابن سعد   
 وى را به اسـالم دعـوت        �پيامبر خدا   .  رسيد، برَيده بن حصيب نزدش مشرّف گرديد       3هجرت نمود، و به غميم    
 با آنها نماز عـشاء را بـه        � اسالم آوردند، پيامبر خدا      -دند   كه در حدود هشتاد خانه بو      -نمود، او و همراهانش     

 .جاى آورد، و آنها پشت سرش نماز خواندند
      

       براى دعوت � پياده رفتن پيامبر
 به طرف طائف � پياده بيرون رفتن پيامبر

ـ      :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عبداللَّه بن جعفر        بـا پـاى     �امبر خـدا  وقتى ابوطالب وفات نموده بود، پي
پياده به طرف طائف خارج شد تا آنها را به اسالم فرا خواند، ولى آنها دعوتش را نپذيرفتند، بدين خاطر پيامبر خدا                

 دو باره برگشت، و در سايه درختى آمده و با به جاى آوردن دو        )ها اذيت و آزارش كرده بودند      كه آنها خيلى  ( �
 انِّى أَشْكُو الَيك ضَعف قُوتى، و هو انى علَى النَّاسِ، أَرحم الـرَّاحمين، أَنْـت اَرحـم                  اَللّهم(: ركعت نماز چنين فرمود   

 اُبـالى، غَيْـر أَنَّ      الرَّاحمين، الى منْ تَكلْنى؟ الى عدوٍّ يتَجهمنى اَم الى قَرِيبٍ ملَّكْتَه اَمرِى؟ انْ لَم تَكُنْ غَضْبانَ علَى فَالَ                 
 أنْ ينْزِلَ بِى غَضَبك، أَو      هأَعوذُ بِوجهِك الَّذى أَشْرَقَت لَه الظَّلَمات، و صلُح علَيه أَمرُ الدنْيا و االْخرَ            . عافيتَك أَوسع لى  

لَا قُو تَّى تَرْضى وتْبى حالْع خَطُك، لَكس لَّ بِىحلّا بِااللَّههيا (. 
يـا ارحـم    . ام بر مردم نزد تو شكوه و شـكايت ميكـنم           بار خدايا، من از ضعف و ناتوانى خود، و از سبكى          «: ترجمه

سپارى؟ به دشمنى كه با خشونت و ترش رويى بـا          ترين همه مهربانان هستى، تو مرا به كى مى         الراحمين، تو مهربان  
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  حيات صحابه

١١٥   جلد اول

اى؟ اگر بر من خـشمگين نباشـى         كه تو او را بر من قدرت داده و چيره ساخته          كند، و يا به نزديكى       من برخورد مى  
به آن وجـه مباركـت كـه پـرده ظلمـات و             . تر است  پروا ندارم، ولى يقين دارم كه عافيت و حمايت تو برايم وسيع           

بـرم،    پناه مىها توسط آن دريده شده و به روشنى مبدل شده و به بركت آن امور دنيا و آخرت صالح يافته،                    تاريكى
خدايا خشوع و نيايش براى توست تا اين كه راضى شوى، و جز خـدا             . از اين كه بر من غضب و قهرت نازل شود         

 1.»ديگر كسى از نيرو و توانايى برخوردار نيست
ايـن  . انـد  باشد، ولى بقيه رجال وى ثقـه       درين روايت ابن اسحاق آمده كه مدلّس ثقه مى        :  گفته است  )35/6(هيثمى  

تر آن در بخش تحمل سختيها در راه دعوت به سـوى خداونـد               يث از طريق زهرى و غير وى به شكل طوالنى         حد
 . خواهد آمد)جل جالله(
  

  دعوت به سوى خدا هنگام قتال و جنگ     
 با هيچ قومى قبل از دعوت آنها، نجنگيده است � پيامبر

 با هيچ قـومى قبـل از دعـوت آنهـا،            �پيامبر  : ، كه گفت   روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(عبدالرزاق از ابن عباس     
حديث صحيح االسناد اسـت،     :  اين حديث را همچنين حاكم در مستدرك روايت نموده گفته است           2.نجنگيده است 

. انـد  اند، و اين را احمد در مسند خود، و طبرانى در معجمش روايت كرده              ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده       
و ايـن را احمـد و ابـويعلى و طبرانـى بـه              : گويـد   مـى  )304/5( آمـده، هيثمـى      )278/2( هنصب الراي اين چنين در    

ايـن را ابـن نجـار نيـز، چنـان كـه در       . اند، كه رجال يكى از آن سندها رجال صـحيح انـد        اسنادهايى روايت نموده  
 . روايت كرده است)107/9( آمده، روايت نموده و همچنان بيهقى آن را در سنن خود )298/2(كنزالعمال 

      
 ارسالى به دعوت و دوستى در ميان مردم هاى و مأمور ساختن گروه � پيامبر

 گروهـى را  �وقتـى پيـامبر خـدا    : اند كـه گفـت    روايت نموده�ابن منده و ابن عساكر از عبدالرحمن بن عائذ   
ايد، بر آنها حمله نكنيـد،   نها را دعوت نكردهدر ميان مردم الفت و اتّحاد ايجاد كنيد، و تا آ      «: گفت ارسال مينمود، مى  

هاى گلى و پشمى مسلمان برايم بياوريد بهتر از اين اسـت كـه مـردان     هاى روى زمين را اعم از خانه    اگر همه خانه  
و ايـن را ابـن شـاهين و    .  آمده اسـت )294/2( اين چنين در الكنز 3.»آنها را كشته، اوالد و زنانشان را برايم بياوريد        

 . روايت نموده است)195/1(اند، و ترمذى آن را در   آمده، روايت كرده)152/3( ه نيز، چنانكه در االصاببغوى
      

  براى دعوت"سرِيه"و هدايت دادن به امير  � پيامبر
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  حيات صحابه

١١٦   جلد اول

 )189/4( و بيهقى   )210ص( و ابن ماجه     )82/2( كه لفظ حديث نيز مربوط وى است،و مسلم          )358ص(ابوداود در   
 درَيفرسـتاد او     كسى را به سمت امير سريه و يا لشكرى مى          �هنگامى پيامبر   : كه گفت : اند  روايت نموده  �ه  از ب

 در نفس خودش، و به خير و نيكويى در ارتباط بـه مـسلمانان، سـفارش كـرده                   )جل جالله (را به ترس از خداوند      
زين سه چيز دعوت كن، و چون هر يكـى  هنگامى كه با دشمنت از كفّار برخوردى آنها را به قبول يكى ا         «: گفت مى

آنها را بـه اسـالم دعـوت كـن، اگـر      . از اين سه چيز را از تو پذيرفتند، آن را از ايشان بپذير و دست از آنها باز دار               
بعد آنها را بـه برگـشت   . پذير و از آنها دست بردار جواب مثبت داده و آن را قبول نمودند، تو هم آن را از ايشان به      

ودشان به طرف منزل مهاجرين فراخوان و براى شان بفهمان كه اگر اين عمل را انجام دادنـد بـراى آنهـا     از منزل خ  
اگر ازين كـار    . باشد كه بر مهاجرين است     باشد، و بر آنها همان چيزى مى       همان امتيازى است كه براى مهاجرين مى      

باشـند، و همـان     د مسلمانان باديه نـشين مـى      اجتناب ورزيده، و جاى خود را انتخاب كردند، آگاه شان ساز كه مانن            
ء و غنيمت حصه و نصيبى نخواهنـد داشـت    شود كه بر مؤمنان جارى بود، و در فى حكم خداوند بر آنها جارى مى     

اگـر ايـن   . اگر از اسالم آوردن ابا ورزيدند، آنها را به دادن جزيه فراخوان. مگر اين كه همراه مسلمانان جهاد نمايند    
اگر اين را هم ردنموده و از قبول آن سـرباز  . ول نمودند، از ايشان پذيرفته و از قتال شان دست بازدارخواست را قب 

اى را محاصره نمودى، و از تو خواستند تا  و اگر اهل قلعه   . زدند، آن گاه ازخداوند مدد خواسته و با ايشان به جنگ          
كنـد،   دانيد كه خداوند درباره ايشان چـه حكـم مـى    مىآنها را بر حكم خدا پايين كنى، اين كار را نكن، چون شما ن      

وليكن، آنها را به حكم خود همراه شان معامله كنيد، و بعـد دربـاره ايـشان هـر تـصميمى را كـه خواسـتيد اتخـاذ                
 .حديث بريده حديث حسن و صحيح است: گويد  ترمذى مى1.»نماييد

ان، ابن الجارود، و ابـن ابـى شـيبه و غيـر ايـشان،      و اين حديث را همچنان احمد، شافعى، دارمى، طحاوى، ابن حب        
 .اند  آمده، روايت كرده)297/2(چنان كه در كنز العمال 

      
به اسالم دعوت ننموده همراه شان دست  براى حضرت على كه تا قومى را    � دستور پيامبر 

 به جنگ و قتال نبرد

 را به جنگ و � حضرت على �پيامبر خدا : گويد  روايت نموده، كه مى �طبرانى در االوسط از انس بن مالك        
تا اين كه آنها    : او را از پشت صدا نزن، به او بگو        «: قتال با قومى روان نمود، بعد مردى را بسوى وى فرستاده گفت           

رجال وى رجال صحيح اند، غيـر از عثمـان          : گويد  مى )305/5( هيثمى   2.»اى همراه شان قتال مكن     را دعوت ننموده  
 .باشد سانى كه ثقه مىبن يحيى قَرْقَ

به على خـود را  «:  او را به طرفى فرستاد بعد براى مردى فرمود      �پيامبر  :  روايت نموده كه   �ابن راهويه از على     
بـا  : كند تا منتظر وى باشـى، و بـه وى بگـو     توصيه مى�پيامبر : برسان، و او را از دنبالش صدا مكن و به او بگو    

 و نـزد عبـدالرزاق از  .  آمـده )297/2(اين چنين در كنز العمال    . »اى جنگ مكن    نكرده قومى تا اين كه آنها را دعوت      
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  حيات صحابه

١١٧   جلد اول

بـا قـومى تـا ايـن كـه آنهـا را دعـوت        «:  هنگامى كه او را فرستاد به او فرمود �پيامبر  :  روايت است كه   �على  
 . آمده)378/2( هاين چنين در نصب الراي. »اى جنگ مكن ننموده
 در روز � بـه علـى   � نزد بخارى و غير وى گذشت كـه پيـامبر           �ن سعد    در حديث سهل ب    )101ص  (و در   

به آهستگى حركت نما، تا اين كه در ميدان آنها پايين بيايى بعد از آن، آنها را بـه سـوى اسـالم       «: خيبر توصيه نمود  
بـه  .  سـاز گردد با خبر دعوت كن، و آنها را از حقوق خداوند تعالى كه در صورت اسالم آوردن برايشان واجب مى                

توسط تو هدايت نمايد، از اين كه همه شترهاى سرخ رنگ برايـت باشـد،         خدا سوگند، اين كه خداوند يك مرد را       
  1.»بهتر است

  
 و مأمور ساختن فَرْوه قُطَيفى براى دعوت در قتال � پيامبر

 �رْوه بـن مـسيك قُطَيفـى         كه آن را حسن دانسته، طبرانى و حاكم از فَ          )154/2(ابن سعد، احمد، ابوداود، ترمذى      
اى پيـامبر خـدا، آيـا بـر ضـد آن عـده از قـومم كـه روى                    :  آمـده گفـتم    �نزد پيامبر   : اند كه گفت   روايت نموده 

بعد از آن نظر جديدى برايم . »بلى بجنگ«:  فرمود�اند، بجنگم؟ پيامبر  اند، توسط آنهايى كه روى آورده  گردانيده
. مبر خدا، نه، بلكه آنها اهل سبأ هستند، و از نيرومندى و قدرت زيادى برخوردارنـد               اى پيا : پيدا شد و عرض كردم    

 مرا به قتال اهل سبأ مأمور ساخت و به من اجازه داد، چون از نزدش بيرون شدم، خداوند آنچـه        �آن گاه پيامبر    
 و كسى را »ى چه كرده است؟   قُطَيف«: پرسد  مى �سپس پيامبر خدا    . را كه درباره سبأ نازل فرموده است، نازل كرد        

 آمدم، او �و هنگامى كه نزد پيامبر خدا . ام، ولى مرا باز گردانيد به منزلم فرستاد، او دريافت كه من حركت نموده
قوم را دعوت كن، و كـسى  «:  فرمود)خطاب به من(را در حالى نشسته يافتم كه اصحابش در اطرافش قرار داشتند،      

اش بـرايم حكمـى نيامـده بـر وى       آن را قبول نما، وكسى كه ابا ورزيد، تا اين كه دربارهكه از آنها جواب مثبت داد   
 سبأ چيست، كدام سرزمين است يا زن؟ پيامبر         �اى پيامبر خدا    : مردى از ميان قوم پرسيد    . »عجله و شتاب مكن   

ن سكونت كردند، شش تن آن در يم    . نه سرزمين است ونه هم زن، بلكه مردى است پدر ده عرب           «:  پاسخ داد  �
لَخْـم، جـذَام،    : و چهار تن ديگر آنها در شام، اما كسانى كه در شام زندگى و سكونت اختيـار نمودنـد، عبارتنـد از                     

 آن »اَزد، كنْده، حمير، اشعريون، انمار و مذحج: غَسان، و عامله، و اما كسانى كه در يمن سكونت گزيدند عبارتند از   
همان كسانى اند كه از جمله آنهـا خَـثْعم و بجِيلـه             «:  پاسخ داد  � خدا انمار كيست؟ پيامبر      اى پيامبر : مرد پرسيد 

 . آمده است)260/1( اين چنين در كنزالعمال 2.»باشند مى
اى پيـامبر  :  آمده گفتم�نزد پيامبر خدا  :  روايت است كه گفت    �و همچنين نزد احمد و عبد بن حميد از فَرْوه           

 �جنگم؟ پيـامبر خـدا       اند مى  اند بر ضد آنهايى كه روى گردانيده       نى از قومم كه روى آورده      من با كسا   �خدا  
با آنها  «: چون از نزدش برگشتم، مرا فراخوانده گفت      . »بلى، با روى آورده قومت بر ضد متمردان آن بجنگ         «: فرمود

باره سبأ چه فكر ميكنى؟ ايـن نـام          در �اى پيامبر خدا    : بعد پرسيدم . »اى نجنگ  تا اين كه به اسالم دعوت نكرده      
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  حيات صحابه

١١٨   جلد اول

نه، بلكه او مردى از عرب بوده كه ده فرزنـد           «:  پاسخ داد  �كدام وادى يا كوه است؟ يا چيز ديگرى؟ پيامبر خدا           
اند،   كلبى است، و درباره وى چيزهايى گفته        1اين اسناد اگرچه در آن ابو حباب      . و حديث را متذكر شده    .... »داشت

بن هـانى     از اسباط ابن نصر از يحيى      2، زيرا اين حديث را ابن جرير از ابوكَرِيب از عبقرى          باشد يك اسناد حسن مى   
فَرْوه بن مسيك   : گويد  نيز روايت كرده و مى     -مرادى از عمويش و يا از پدرش كه اسباط در اين مورد شك نموده               

 . آمده است)531/3(ابن كثير  و حديث را متذكر شده، اين چنين در تفسير 3... پيش شد�نزد پيامبر خدا 
  

 كند را در وقت فرستادن به يمن مأمور به دعوت مى خالد بن سعيد  � پيامبر

اگـر بـا    «:  مرا به طرف يمن فرستاد و فرمـود        �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از خالد بن سعيد      
ى، و از آنانى كه اذان را نـشنيدى، آنهـا را بـه         عرب هايى برخوردى كه اذان را از آنها شنيدى، به آنها متعرّض نشو            

درين روايت يحيى بـن عبدالحميـد حمـانى آمـده و ضـعيف              : گويد  مى )307/5( هيثمى   4.»سوى اسالم دعوت كن   
 .باشد مى
      

 كه بدون دعوت در قتال به چنگ مسلمانان افتاده بودند و رها ساختن اسيرانى �پيامبر 

 آورده  � نـزد پيـامبر خـدا        5اسيرانى از الت و عزّى    :  روايت نموده، كه گفت    �كعب   از اُبى بن     )107/9(بيهقى  
 پاسـخ  »آيا اينها را به اسالم دعوت نموده بوديـد؟      «:  در وقت ديدن اسيران پرسيد     �پيامبر خدا   : شد، راوى گويد  

خير، بنابراين پيامبر :  گفتند»د؟آيا اينها شما را به اسالم دعوت نمودن«:  از اسيران پرسيد�نه، آن گاه پيامبر : دادند
 :، بعد اين دو آيه را تالوت نمود»اينها را رها كنيد تا دوباره به جاهاى امن خود برگردند«:  فرمود�خدا 

 )46- 47: اباالحز(. )اللَّه بِاَذْنه و سرَاجاً منيراً و داعياً اَلَى. انَّا أرسلْنَاك شَاهداً و مبشِّراً و نَذيراً(
و تو را به عنوان دعوت كننده به سوى خدا . ايم ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده   «: ترجمه

 .»ايم به حكم او و چراغ درخشان روان كرده
 )19: االنعام(. ) أُخْرىهاللَّه آله  معو أَوحى الى هذا الْقُرْآنُ النُذْرِكُم بِه و منْ بلَغَ، أَئنَّكُم لَتَشْهدونَ أَنَّ(

رسـد، انـذار كـنم، آيـا بـه       ها مـى  و اين قرآن بر من وحى شده تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آن  «: ترجمه
  6»دهيد كه معبودان ديگرى با خداست؟ راستى شما گواهى مى
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  حيات صحابه

١١٩   جلد اول

و نزد حارث از طريق واقدى، چنان . باشد سافر ضعيف مىروح بن م: گويد بيهقى مى. و آيه را تا آخرش قرائت كرد 
اى از مجاهدين را به طرف الت و عزى فرستاد، آنها             دسته �پيامبر  :  آمده، روايت است كه    )297/2(كه در الكنز    

 به اسارت خـود درآوردنـد،       )به شكل دسته جمعى   (اى از عربها هجوم بردند، و افراد جنگى و اوالد آنها را              بر قريه 
 �ما هجـوم آوردنـد، پيـامبر         اى پيامبر خدا، اينها بدون اين كه ما را دعوت كنند بر           : ير شدگان عرض نمودند   اس

:  فرمـود �هاى اسيران را تأييد نمودند، پيامبر  اين قضيه را از اشتراك كنندگان در سريه جويا شد، و آنها نيز گفته  
 1.)انيد و بعد ايشان را دعوت كنيداينها را رها نموده و دوباره به جاهاي امن شان برگرد«

     
       � و پيامبرش )جالله جل(خدا و فرستادن افراد براى دعوت به سوى  � پيامبر
 و فرستادن مصعب به طرف مدينه �پيامبر 

بر خـدا   هنگامى انصار سخنان پيـام    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى( از عرْوه بن زبير      )107/1( هابونُعيم در الحلي  
 را �هاى شان به دعوت وى اطمينان و آرامش حاصل كـرد، و پيـامبر     را شنيدند، و به آن يقين نموده و دل   �

هاى خيـر بودنـد، و     اينها به اين عمل خود ترديدى نيست كه اسباب انگيزه        -تصديق نموده و به وى ايمان آوردند        
كه سال آينده درموسم حج نزد وى مـشرّف شـوند، و بـه     به او وعده دادند �در ابتداى ايمان آوردن براى پيامبر  

 � كسى را نزد پيـامبر خـدا         )بعد از گذرانيدن مدتى در مدينه     ( -اين صورت دوباره به طرف قوم خود برگشتند         
.  دعـوت نمايـد    )جل جاللـه  (فرستادند، كه يك تن را از طرف خود براى مان بفرست تا مردم را به كتاب خداوند                  

 جهـت انجـام ايـن    �پيامبر خـدا  . د دارد كه دعوت وى پذيرفته شده و ازدين خدا پيروى شود       چون احتمال زيا  
مأموريت حضرت مصعب بن عمير بنى عبدالدارى را با ايشان فرستاد، و مصعب در ابتداى انجام مأموريت خود در   

. هـاى آن را شـروع نمـود    بنى غنم نزد اسعد بن زراره رفت، و براى آنها حديث و درس هايى از قـرآن و حكايـت          
مصعب در ادامه انجام اين مأموريت خودتا آن وقت نزد سعد بن معاذ باقى ماند، و به دعوت خـود ادامـه داد، كـه                         

شـد   اى كه خانه كمى از انصار سراغ مـى          به دست وى كسان زيادى را هدايت نمود، به اندازه          )جل جالله (خداوند  
بزرگان و اشراف آنها به اسالم گرويدند، و در اين راستا، عمروبن جموح نيز              . داى در آن ايمان نياورده باشن      كه عده 

 برگشت كـه    �شان همه شكسته و نابود گرديدند، و مصعب در حالى به طرف پيامبر خدا                هاى اسالم آورد و بت   
 2.دادند  لقب مى»معلم قرآن« »ء مقرى«وى را 

نموده، و چگونگى دعوت وى را از انـصار، چنـان كـه در ابتـداى                تر روايت    اين حديث را طبرانى از عروه طوالنى      
آن عده كـسانى كـه از انـصار ايمـان           :  خواهد آمد، متذكر شده است، و در آن آمده         )اللَّه عنهم  رضى(كارهاى انصار   

جـل  ( كه خداونـد     �آورده بودند به طرف قوم خود برگشتند، و آنها را مخفيانه دعوت نمودند، و از پيامبر خدا                  
اى   او را به دين حق فرستاده، آنان را با خبر ساختند، و براى شان قرآن را تالوت نمودند، حتى معدود خانه                     )جالله

 فرستادند، كـه مـردى را   �بعد كسى را نزد پيامبر خدا . اى ايمان نياورده باشند از انصار باقى ماند، كه در آن عده     
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  حيات صحابه

١٢٠   جلد اول

 دعـوت نمايـد، چـون بـسيار احتمـال دارد كـه       )جل جالله( خدا از طرف خود نزد ما بفرست، تا مردم را به كتاب   
 مصعب بن عميـر بنـى       �بر اين اساس پيامبر خدا      . دعوت وى مورد قبول واقع شود و از دين خدا پيروى گردد           

وى در بنى غنم نزد اسعد بن زراره رفت، شـروع بـه دعـوت نمـودن مـردم، و                    . عبدالدارى را به سوى آنها فرستاد     
هاى وى اهل اسالم رو به فزونى گذاشت ولى آنها درضمن اين، كارهاى دعوت                اسالم نمود، و بر اثر دعوت      انتشار

بعد از اين دعوت نمودن، سعد بن معاذ را توسط مصعب و اسالم آوردن وى را يا اسالم                  . بردند را مخفيانه پيش مى   
بنى نجار  : گويد بعد از اين مى   . كّر گرديده عبد االشهل چنان كه در بخش دعوت مصعب خواهد آمد، متذ           آوردن بنى 

گيرى و شدت روا داشتند، بنابراين مصعب بن عمير          مصعب بن عمير را اخراج نمودند، و بر اسعد بن زراره سخت           
 )جل جالله(از آنجا به نزد سعد بن معاذ نقل مكان نمود، و در آنجا تا آن وقت به دعوت خود ادامه داد، و خداوند         

اى اسالم نيـاورده   اى از انصار باقى مانده بود كه در آن عده          نمود كه كم و اندك خانه      ط وى هدايت مى   مردم را توس  
هـاى شـان     اشراف و بزرگان آنها مسلمان گرديدند، و در اين ميان عمرو بن جموح نيز اسـالم آورد، و بـت                   . باشند

شدند، و كارهاى شـان      ل مدينه محسوب مى   ترين اه  شكسته و منهدم گرديدند، به اين صورت مسلمانان از با عزّت          
 .رونق زيادى يافته بود

 لقب  »ء مقرى« برگشت كه به وى      � مصعب بن عمير در حالى به طرف پيامبر خدا           )پس از انجام اين مأموريت    (
باشد، ولى در ضـمن ضـعف خـود،     درين روايت ابن لُهِيعه آمده و ضعيف مى:  ميگويد)42/6( هيثمى 1.شد داده مى 

 .اند حسن الحديث نيز هست، گذشته از وى بقيه رجال او همه ثقه
ـ            )108ص(اين را همچنان ابونُعيم در الدالئل         آن را از    )107/1( ه به همين طولش روايت كـرده و ابـونعيم در الحلي

فع بن آنها معاذ بن عفراء و را: زهرى به معناى حديث عروه نزدش به اختصار روايت نموده، و در حديث وى آمده      
 فرستادند، كه براى ما از طرف خودت مردى را بفرسـت تـا بـا كتـاب خـدا مـردم را                    �مالك را نزد پيامبر خدا      
...  مصعب بن عمير را نزد آنها فرستاد�بنابراين پيامبر خدا . سزد كه دين خدا پيروى شود دعوت نمايد، چون مى

 .و حديث را به مانند حديث قبل متذكّر شده است
      
 و فرستادن ابواُمامه به سوى قومش باهله � يامبرپ

 مرا به طـرف قـومم فرسـتاد، تـا آنهـا را بـه سـوى                  �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از ابواُمامه    
من در حالى نزد آنها آمدم كه شترهاى خـود  . خداوند عزوجل دعوت نمايم، و شريعت اسالم را به آنان عرضه كنم 

مرحبا بـه صـدى بـن       : نها را دوشيده، و شيرشان را نوشيده بودند، چون چشم شان به من افتاد گفتند              را آب داده، آ   
خير، بلكه به خدا و پيامبرش ايمان       : اى، گفتم  و افزودند، به ما خبر رسيد كه تو نيز به دين اين مرد گرويده             . عجالن
در حالى كه ما در     . م و شرايع آن را عرضه نمايم       مرا به سوى شما فرستاده است تا اسال        �ام، و پيامبر خدا      آورده

اين گفتگو قرار داشتيم، آنها كاسه خود را آورده گذاشتند، و همه در اطراف آن جمع شده شروع به خوردن كردند،                   
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  حيات صحابه

١٢١   جلد اول

ام كه اين را براى شما  من از نزد كسى آمده!! واى بر شما: اى صدى بيا و با ما نان بخور، گفتم    : خطاب به من گفتند   
: پرسـيدند .  مگر آن چه را ذبح كنيد، آن هم به همان شكل و صورتى كه خداوند نازل فرمـوده اسـت                    1رام ميداند ح

 تا بـه    - والدم ولَحم الخنْزِيرِ     هحرِّمت علَيكُم الْميتَ  (: اين آيه نازل شده است    : خداوند در اين ارتباط چه گفته؟ گفتم      
 )3: هالمائد(. )أَنْ تَستَقْسموا بِاالَزلَامِ و )جل جالله(اين قول خداوند 

هاى تير   و قسمت كردن به وسيله چوبه     ... حرام گردانيده شده بر شما حيوان مرده و خون و گوشت خوك           «: ترجمه
 .»مخصوص بخت آزمايى

ـ      : گفـتم . ورزيدند نمودم، و آنها ابا مى     به اين صورت من آنها را به اسالم دعوت مى          رايم كمـى آب    واى بـر شـما، ب
بلكـه تـو را همـين طـور         . خير: آنها گفتند . من بر سر خود دستارى داشتم     : افزايد بياوريد كه بسيار تشنه هستم، مى     

من دستارم را بسته و سر خود را در آن گذاشته در ريگـستان و در همـان         : گويد مى. گذاريم تا از تشنگى بميرى     مى
اند،  سى درخوابم با جامى از شيشه كه مردم ديگر، بهتر از آن را نديده   گرماى بسيار شديد و طاقت فرسا خوابيدم، ك       

اند، نزدم آمد، آن را به من تقديم كرد، و مـن آن را               و در آن نوشيدنى اى بود كه ديگر مردم مرغوبتر از آن را نديده             
نوشيدن نه تشنه شدم، نوشيدم، و چون از نوشيدنم فارغ شدم از خواب بيدار شدم، به خدا سوگند، ديگر بعد از آن          

ابن . باشد  آمده، كه ضعيف مى3در اين روايت بشير بن شريح: گويد  مى)387/9( هيثمى 2.و نه هم تشنگى را دانستم 
ابـويعلى ايـن را بـه    .  آمده، روايت كـرده )94/7(عساكر اين را به همين طولش و مانند اين، چنان كه در كنزالعمال             

مـردى بـراى شـما از       : بعد از آن مردى از ميان آنها به آنان گفـت          : فزوده است اختصار روايت نموده و در آخرش ا      
ضـرورتى بـه آن     : گفـتم . كنيد؟ پس از آن برايم شيرى آوردند       بزرگان قوم خودتان آمده ولى به او هديه تقديم نمى         

ين را در الداليل روايت     بيهقى نيز ا  . ندارم، و شكمم را به آنها نشان دادم، چون آن را ديدند همه آنان اسالم آوردند               
 . آمده است)182/2( هاين چنين در االصاب.  وى را به سوى قومش باهله فرستاد�پيامبر : نموده و در آن افزوده

اين را طبرانى بـه دو اسـناد   : گويد  مى)387/9(هيثمى .  طبرانى نيز اين را به سياق ابويعلى و غير وى روايت نموده         
ايـن حـديث را     . ن حسن است و در آن ابوغالب آمده، موصوف ثقه دانسته شده اسـت             روايت كرده، و اسناد اول آ     

 .صدقه را ابن معين ضعيف دانسته است: گويد و ذهبى مى.  روايت نموده)641/3(حاكم نيز در المستدرك 
  

 و فرستادن مردى به بنى سعد �پيامبر 

 در خانه كعبه طـواف      � كه در زمان عثمان      در حالى :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى عاصم از احنف بن قيس        
آيا به  : گفت. بلى، بده : آيا مژده و خوش خبرى به تو ندهم؟ گفتم        : كردم، مردى از بنى ليث دستم را گرفته گفت         مى

 به سوى قوم تو به خاطر دعوت به اسـالم و فراخوانـدن آنهـا بـه سـوى ايـن ديـن          �خاطر دارى كه مرا پيامبر      

                                                 
  .دادند ن آنها بدون مراعات ذبح به صورت اسالمى و شرعى آن ذبيحه را مورد استفاده قرار مىهدف دم مسفوح است، چو 1
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  حيات صحابه

١٢٢   جلد اول

كنـى، و   تو ما را به سوى خير دعوت مـى : نمودم، و تو گفتى    شان را به طرف اسالم دعوت مى      فرستاده بود، و من اي    
كند، و اين حرف به پيامبر خدا         نيز به طرف خير و نيكويى دعوت مى        - )�پيامبر  ( -دهى، و او     به آن دستور مى   

هـيچ عملـى از آن      : گفـت   احنف مـى   1.»بار خدايا، براى احنف مغفرت فرما و او را ببخش         «:  رسيد و او گفت    �
اين را على بن زيد به تنهايى روايـت كـرده، و   . - � يعنى از همان دعاى پيامبر خدا        -تر نيست    برايم اميد بخش  

 مانند ايـن را روايـت       )614/3(و حاكم در المستدرك     .  آمده )100/1( هاين چنين در االصاب   . باشد در وى ضعف مى   
 .كرده

 مـرا بـه سـوى       �وقتى كه پيـامبر خـدا       : اند و در حديث آنها آمده      ايت نموده اين را همچنان احمد و طبرانى رو      
 يا -به خدا سوگند، وى جز خير نگفته است : نمودم، تو گفتى قومت بنى سعد فرستاد، و آنها را به اسالم دعوت مى

بـار  «: ، گفت  خبر دادم  � من برگشته و اين سخن تو را به پيامبر خدا            -شنوم   اين كه جز خوبى چيز ديگرى نمى      
چنان كه من به همان دعا اميدوار هستم، به چيـزى           : گويد احنف مى . »خدايا براى احنف مغفرت نما و او را ببخش        

باشـد،   رجال احمد غير على بن زيد كه حسن الحديث مـى          : گويد  مى )2/10(هيثمى  . ديگرى از خود اميدوار نيستم    
 .رجال صحيح اند

      
 د يكى از بزرگان جاهليتو فرستادن مردى نز � پيامبر

 يكى از اصحاب خود را نزد يكى از بزرگان جاهليـت            �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابويعلى از انس    
پروردگـارت كـه مـرا بـه سـوى آن           : جهت دعوت وى به سوى خداوند تبارك و تعالى فرستاد، آن شخص گفـت             

 آمده او � نزد پيامبر خدا  )صحابى(ست يا از طال؟     كنى چيست؟ از آهن است، از مس است، از نقره ا           دعوت مى 
 او را بار دوم فرستاد، آن مرد همان گفته قبلى خود را تكـرار نمـود، صـحابى       �را از اين سئوال آگاهانيد، پيامبر       

 او را براى سومين بار فرستاد، ولى آن مـرد همـان گفتـه           � قضيه را خبر داد، باز پيامبر        �برگشت و به پيامبر     
:  خطاب به صحابى فرمـود � خبر داد، اين بار پيامبر �صحابى بازگشت و به پيامبر     . خود را تكرار نمود   قبلى  

درين باره اين آيه نازل . »اى را نازل فرمود، و او را سوزانيد خداوند بر همان شخصى كه نزدش رفته بودى، صاعقه    «
 :گرديد

 .)13: الرعد(. )اللَّه و هو شَديد المحال اء و هم يجادلُونَ فىو يرْسلُ الصواعقَ فَيصيب بِها منْ يشَ(
هـا دربـاره خـدا مجادلـه      سازد درحالى كه آن فرستد، و هر كس را بخواهد گرفتار آن مى ها را مى و صاعقه «: ترجمه

 .»كنند و گرفتن او سخت است مى
به : ده، و بزار نيز مانند آن را روايت كرده، جز اين كه گفته است   اين را ابويعلى روايت نمو    : گويد  مى )42/7(هيثمى  

تـر   اى پيامبر خدا، او از اين، سـركش و طـاغى  : هاى عرب، و صحابى در ارتباط با وى گفت       طرف مردى از فرعون   
هـاى قبلـى خـود را     آن مرد همـان حـرف  : افزايد براى بار سوم آن صحابى نزد وى رفت، مى : گويد راوى مى . است
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  حيات صحابه

١٢٣   جلد اول

كرد، خداوند ابرى را باالى سر وى فرستاده، آن          و درحالى كه آن صحابى با وى صحبت مى        . رايش باز تكرار نمود   ب
طبرانـى ماننـد ايـن را در االوسـط          . اى پديد آمد و كاسه سر آن جاهلى را قطع كـرد            ابر رعدى زد، و از آن صاعقه      
باشد، رجـال صـحيح      ر از ديلَم بن غزوان كه ثقه مى       رجال بزار غي  . رعد داد و برقى زد    : روايت نموده، و گفته است    

و حديث خالدبن سعيد در بخـش،       . باشد آمده، كه ضعيف مى    1و در رجال ابويعلى و طبرانى على بن ابى شاره         . اند
اگر «:  مرا به يمن فرستاد و فرمود�پيامبر خدا :  گذشت، كه گفت)172ص (دعوت به سوى خدا هنگام قتال در 

شنيدى به آنها متعرّض نشوى، و از آنانى كه اذان را نشنيدى آنها را به     برخوردى كه اذان را از آنها مى      هايى   به عرب 
 .و فرستادن عمرو بن مره جهنى به طرف قومش از اين پس خواهد آمد. »سوى اسالم دعوت كن

      
   )جل جالله(براى دعوت به سوى خداوند ها و فرستادن سريه � پيامبر
  الْجنْدل براى دعوتهفرستادن عبدالرحمن بن عوف به دومو  � پيامبر

 عبـدالرحمن بـن عـوف را فراخوانـده     �پيـامبر  :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(دار قطنى از ابن عمر     
من بـه   عبدالرح: حديث را متذكّر شده، و در آن آمده       .... »فرستم اى مى  خود را آماده كن چون تو را به سريه        «: فرمود

. بـه حركـت خـود ادامـه داد     2الجندل هاين صورت بيرون رفت تا اين كه به ياران خود پيوست و تا رسيدن به دوم        
 �چون به آنجا داخل گرديد، آنها را سه روز به اسالم دعوت نمود، چون روز سوم فرا رسيد اصبغ بن عمرو كلبى 

 به دسـت مـردى كـه از جهينَـه     - بن عوف اين قضيه را عبدالرحمن. كه مرد نصرانى و رئيس آنها بود، اسالم آورد        
 در جواب به وى نوشـت،       � گزارش داد، پيامبر   � براى پيامبر خدا     -شد   بود، و به او رافع بن مكيث گفته مى        

كه با دختر اصبغ ازدواج كن، به اينصورت عبدالرحمن با دختر وى ازدواج نمود، نام اين دختر تُماضر است كه بعد  
 . آمده است)108/1( هاين چنين در االصاب. آن ابوسلمه بن عبدالرحمن از وى به دنيا آمداز 
      

 و فرستادن عمروبن عاص به سوى بلى، جهت بسيج آنها به سوى اسالم � پيامبر خدا

 عمروبن العـاص را جهـت   �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابن اسحاق از محمدبن عبدالرحمن تميمى       
وت نمودن و بسيج ساختن اعراب به اسالم فرستاد، و از اين كه مادر عاص بن وائل از بنى بلى بود، پيامبر خـدا       دع

وقتى به آبى كه در سرزمين جذام است، و         .  خواست تا با فرستادن وى به طرف آنها خاطرشان را جلب نمايد            �
، -يابـد    وه به نام ذات الـسالسل شـهرت مـى          بر همين اساس است كه آن غز       -شود، رسيد    بدان السالسل گفته مى   

 فرسـتاده خواهـان     �هنگامى عمرو به آنجا رسيد و احساس خطر نمود، كسى را نزد پيامبر خدا               : گويد راوى مى 
 نيـز   )اللَّـه عنهمـا    رضى( ابوعبيده بن جراح را با گروهى از مهاجرين اوايل كه ابوبكر و عمر               �كمك شد، پيامبر    
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  حيات صحابه

١٢٤   جلد اول

ايـن  .  و حديث را چنان كه در باب امارت خواهد آمد، متـذكر شـده اسـت          1... وى فرستاد  شامل آن بودند به كمك    
 . آمده است)273/4( هچنين در البداي

      
 و فرستادن خالد بن وليد به يمن � پيامبر

 خالد بن وليد را به سوى اهل يمن جهت دعوت آنها به اسـالم             �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   �بيهقى از براء    
من نيز از جمله كسانى بودم كه با خالد بن وليد بيرون رفته بودند، ما شش ماه در آنجـا                    : گويند براء مى . نه نمود روا

 �ها دعوتش را نپذيرفتند، پيـامبر خـدا          كرد، ولى آن   اقامت نموديم، و در تمام اين مدت خالد آنها را دعوت مى           
ور شد تا خالد را دوباره برگرداند ولى اگر كـسى از همراهـان   بعد از آن على بن ابى طالب را فرستاد، و به وى يادآ  

 بـاقى   �من باز هم از جمله كسانى بودم كه با علـى            : گويد براء مى . خالد خواست با على باقى بماند، مانعى ندارد       
اد،  پيش شده و براى ما نماز د�مانديم، هنگامى ما به قوم نزديك شديم، آنهابه طرف ما آمدند، بعد حضرت على            

 را براى آنها قرائـت      �و بعد ما رادر يك صف منظم گردانيد، و خود پيش روى ما حاضر شد و نامه پيامبر خدا                    
 خبـر اسـالم   � بـراى پيـامبر   �بعد از اسالم آوردن آنها علـى  . نمود، و با قرائت  آن همه همدان اسالم آوردند       

رائت نموده، به سجده افتاد و بـاز سـر خـود را بلنـد      آن نامه را ق�هنگامى كه پيامبر خدا   . آوردن آنها را نوشت   
 ه بخارى اين حديث را به اختصا روايت كرده، اين چنين در البداي            2.»سالم بر همدان، سالم بر همدان     «: نموده گفت 

 . آمده است)105/5(
      

 و فرستادن خالد بن وليد به نجران � پيامبر

 وليد را به بنى حارث بن كعب در نجـران فرسـتاد، و وى را امـر                 خالد بن  �پيامبر خدا   : ابن اسحاق متذكّر شده   
نمود، قبل از اين كه با آنها جنگ كند سه روز ايشان را به اسالم دعوت نمايد، اگر قبول نمودنـد، او نيـز از ايـشان                     

سيدن، خالد بن  بيرون رفت تا اين كه نزد آنها رسيد، بعد از ر�خالد . بپذيرد، و اگر قبول نكردند با ايشان بجنگند     
اى مـردم،  «: گفتنـد  وليد سواراكاران را به هر طرف نجران فرستاد، و آنها مردم را به سوى اسالم دعوت نمـوده مـى   

، به اين صورت همه مردم اسالم آوردند، و داخـل آنچـه شـدند كـه بـه سـوى آن                      »اسالم بياوريد تا در امان باشيد     
هـا   ها اسالم آوردند و نجنگيدند در ميـان آن   كه اگر آن�ه پيامبر  خالد بن وليد طبق توصي    . فراخوانده شده بودند  

اى بـه   مدتى اقامت نمايد و به آنان اسالم، قرآن و سنت پيامبر را بياموزد عمل كرد، بعد خالد بن وليد با نوشتن نامه    
 . او را از قضيه آگاهانيد�پيامبر 

      
  �نامه خالد بن وليد به پيامبر خدا
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  حيات صحابه

١٢٥   جلد اول

ـ   اَلسالم علَيـك يـا رسـولَ   : اللَّه منْ خَالد بن الوليد  الرَّحمنِ الرَّحيم، لمحمدالنَّبى رسولِ  اللَّه بِسمِ( محر و هاللَّـه   و اللَّـه
   كلَيا دمنّىِ أَحفَا ،رَكَاتُهو     بال ها لهى لَااالَّذ ولَ : أما بعد . اللَّهسيا ر لَّ(اللَّهص  كلَيع ى اللَّه(     ـارِثـى الحنلى با ىثْتَنعب نَّكفَا 

 اَيام و اَنْ اَدعوهم الَى االسالَمِ، فَانْ اَسلَموا قَبِلْت منْهم و علَّمتُهم معالم هبنِ كَعبٍ و اَمرْتَنى اذَا آتَيتُهم اَنْ لَا اُقَاتلَهم ثَلَاَثَ
سالْا تَابكنَّ   الم وس و هاللَّه      موا قَاتَلْتُهملسي نْ لَما و ،هالمِ ثَلَاَثَ       .  نَبِيسلَى الْاا متُهوعفَد هِملَيع تمنِّى قَدا ى  هورَنا اَمامٍ كَماَي 

فَأَسلَموا و لَم يقَاتلُوا، و اَنَا مقيم بينَ اَظْهرِ هـم آمـرُهم           ! لمواتَسلموااَس! الْحارِث يابنى: رسولُ اللَّه، و بعثْت فيهِم ركْباناً     
 مرَها اَمبِم      ماها نَهمع ماهآنْه و ،بِه نَّ        اللَّهس لَامِ وساال مالعم مهلِّماُع و نْهع هاللَّه   النَّبِى �  كْتُبتَّى يلُ   حوسر لَىا  اللَّه . و

 كلَيع الملَ-السوسا ري  محر و  هاللَّهرَكاتُهب و اللَّه (. 
سالم و رحمت و بركت خـدا       : به محمد نبى و فرستاده خدا از خالد پسر وليد         . به نام خداوند بخشاينده و مهربان     « 

 -اى پيامبر خدا : اما بعد. كنم نيست براى تو حمد و ستايش مىبر تو اى رسول خدا، من خدا را كه جز او معبودى        
 تو مرا به سوى بنى حارث بن كعب فرستادى و به من فرمان دادى كه چون نزد آنان روم، تا سه                      -درود خدا بر تو     

م و از ايـشان  روز با آنان به پيكار دست نيازم و ايشان را به اسالم فراخوانم و اگر اسالم آوردند، در ميان شان بمـان    
بپذيرم و شعاير اسالم، كتاب خدا و سنّت پيامبرش را به آنها بياموزم، و اگر اسالم نياوردند با آنـان بجـنگم، و مـن         

تا سه روز ايشان را به اسالم دعوت كردم و در ميـان شـان   :  مرا فرمود�نزد آنان رفته و همچنان كه رسول خدا      
 بياوريد تا سالمت بمانيد، پس اسالم آوردند و به پيكار برنخاستند و مـن            اى بنى حارث،اسالم  : سواران فرستادم كه  
كنم و از آنچه خدا نهى شان كرده است،          ام، و ايشان را به آنچه خدا امر شان كرده است امر مى             در ميان ايشان مانده   

 )نامـه (ل خـدا بـه مـن     دهم تا اين كه، رسـو       را به آنان تعليم مى     �نهى ميكنم، و شعاير اسالم را و سنت پيغمبر          
 .» اللَّه  بركاتههاللَّه  و رحم  يا رسول-والسالم عليك . )و درباره كارهاى بعديم راهنمايى كند(بنويسد 

      
   � به خالد بن وليد � نامه پيامبر خدا

 :  در جواب به نامه خالد برايش نوشت�پيامبر خدا 

اللَّه الَّـذى لَـا      فَانِّى أَحمد الَيك  ! سالم علَيك : اللَّه الى خَالد بنِ الْوليد     د النَّبِى رسولِ  منْ محم . اللَّه الرَّحمن الرَّحيم   بِسمِ(
  والَّ ها لها . دعا باَم :        لَماَس بِ قَدارِثَ بنِ كَعى الْحنخْبِرُ اَنَّ بي كلوسر عى مناءج كتَابنَّ كوا فَاابأَج و ،ملَهلَ أَنْ تُقَاتوا قَب

اللَّـه بِهـداه،    الْاسالمِ، و شَهِدوا اَنْ ال اله االَّاللَّه و اَنَّ محمداً عبده و رسـولُه، و اَنْ قَـد هـدا هـم                   الى ما دعوتَهم الَيه منَ    
 .)اللَّه و برَكَاتُههوالسالم علَيك و رحم. لْ، ولْيقْبِلْ معك و فْدهمفَبشِّرْهم و اَنْذرهم و أَقبِ

من خدا را كـه     ! از محمد پيغمبر و فرستاده خدا، به خالد پسر وليد، سالم بر تو            . به نام خداوند بخشاينده و مهربان     «
دهد كه بنى  نامه تو با قاصدت به من رسيد  و خبر مى: اما بعد. كنم جز او خدايى نيست براى تو حمد و ستايش مى

اى پاسخ  به آنچه از اسالم ايشان را دعوت كرده    .  اند حارث بن كعب، پيش از آن كه با آنان پيكار كنى، اسالم آورده            
ن را به   اند كه جزاللَّه خدايى نيست و اين كه محمد بنده خدا و فرستاده اوست، و خدا ايشا                 اند، و شهادت داده    گفته



  حيات صحابه

١٢٦   جلد اول

. هدايت خويش هدايت كرده است، ايشان را اميد و بيم ده و خود برگرد و وفد شـان بـا تـو همـراه شـود و بيايـد              
 .»اللَّه بركاته هوالسالم عليك و رحم

      
 �  با وفد بنى حارث به طرف پيامبر خدا�برگشت خالد 

نمـود، و   ث بن كعب وى را همراهى مـى  برگشت كه وفد بنى حار�خالد بن وليد در حالى به طرف پيامبر خدا        
 »اين قوم كه به مردان هند ميمانند، كيـستند؟ «: آمدند، چشمش به ايشان افتاد و پرسيد       مى �چون به طرف پيامبر     

:  ايستادند، برايش سـالم داده گفتنـد      �و چون نزد پيامبر     . اى پيامبر خدا، اينها بنى حارث بن كعب اند        : گفته شد 
و من گواهى و شهادت «:  گفت�پيامبر . و پيامبر خدا هستى و معبودى جز يك خدا نيستدهيم كه ت شهادت مى

شما كسانى هستيد كه چـون عقـب   «: سپس پرسيد. »دهم كه جزاللَّه معبودى نيست و اين كه من فرستاده خدايم    مى
وم وسوم پرسيد، ولـى   آن را بار د   � آنها خاموش ماندند و كسى پاسخ نگفت، پيامبر          »رانده شوند، به پيش تازند    

آرى، اى پيامبر خدا،    : آن گاه يزيد بن عبدالمدان جواب داد      . كسى از آنها به او جوابى نداد، چهارمين بار تكرار كرد          
 � پيغمبـر    - و اين سخن را چهار بار تكـرار كـرد            -ما كسانى هستيم كه چون عقب رانده شوند، به پيش تازند            

 يزيـد   »انـداختم  تان را زير پاهاى تان مى      ايد سرهاى  ايد و نجنگيده   اسالم آورده اگر خالد ننوشته بود كه شما       «: گفت
پـس چـه كـسى را    «:  پرسـيد �ستاييم و نه خالـد را، پيـامبر         به خدا سوگند، ما نه تو را مى       : بن عبدالمدان گفت  

:  فرمود�كرد، پيامبر  هدايت �ستاييم كه ما را به تو، اى پيامبر خدا  ما خداى گرامى را مى:  گفتند »ستاييد؟ مى
جنگيدند  در جاهليت توسط چه بر كسانى كه با شما مى«:  از ايشان پرسيد� بعد از آن پيامبر خدا     »راست گفتيد «

نـه ايـن طـور      «:  در پاسخ به آنهـا گفـت       �پيامبر  . نموديم ما بر هيچ كس غلبه نمى     :  آنها گفتند  »نموديد؟ غلبه مى 
اى پيـامبر خـدا   :  جـواب دادنـد  �آنها به پيـامبر  . »نموديد نگيدند، غلبه مىج نيست بلكه بر كسانى كه با شما مى       

نموديم، كه مـا بـا هـم متّحـد بـوديم و متفـرّق و        جنگيدند به اين دليل غلبه مى ، ما بر كسانى كه بر ضد ما مى  �
آن قـيس بـن     و بعـد از     . »راست گفتيـد  «:  گفت �پيامبر  . شديم، و بر هيچ كسى آغازگر ظلم نبوديم        پراكنده نمى 

و اين حـديث را واقـدى بـه اسـناد از طريـق        .  آمده )98/5( ه اين چنين در البداي    1.حصين را بر آنها امير مقرر نمود      
 . آمده، روايت كرده است)660/3( هعكرمه بن عبدالرحمن بن حارث، چنان كه در االصاب

  
  دعوت به فرايض     

 ان و فرايضو دعوت نمودن جرير به شهادتين و ايم � پيامبر

چون نزدش حـضور  ( كسى را نزدم فرستاد،      �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از جرير بن عبداللَّه      
: گويـد  مى. هاى تو اى پيامبر خدا ايمان بياورم       ام تا به دست    آمده:  گفتم »اى؟ اى جرير براى چه آمده    «:  پرسيد )يافتم

انداخت و بعد از آن روى خـود را بـه طـرف اصـحاب خـود گردانيـده        بر من جامه و يا عبايى را  �پيامبر خدا   
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اى جرير، من تـو را بـه شـهادت    «: سپس گفت. »چون بزرگ يك قوم نزدتان آمد، او را عزّت و اكرام كنيد          «: فرمود
، خوانم كه به خدا كنم و تو را به  اين فرا مى دادن به اينكه معبودى جز يك خدا نيست و من رسول اويم دعوت مى

. »نمازهاى فرضى را بخوانى، و ذكات فرض شده را اداء كنى . خير و شر ايمان بياورى    ) تقدير(روز آخرت و اندازه     
 اين چنـين در  1.كرد ديد به رويم تبسم مى  مرا مى�من همه آنها را انجام دادم، بعد از آن هر وقت كه پيامبر خدا         

 آمده، روايـت  )19/7(يم نيز از جرير به مانند اين چنان كه در كنز العمال      اين را طَبرَانى و ابونُع    .  آمده )78/5( هالبداي
 .اند كرده
     

 كه چگونه دريمن به فرايض اسالم دعوت نمايد براى معاذ � تعليمات پيامبر خدا

 هنگـامى  - � براى معاذ بن حبـل  �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عباس     
تو نزد قومى خواهى رفت كه اهل كتاب هستد، و چون نزد آنها رفتى ايشان را                «:  فرمود -كه وى را به يمن فرستاد       

اگر آنها از تو اطاعت    . به اين دعوت كن تا شهادت بدهند كه معبودى جز يك خدا نيست، و محمد پيامبر خداست                
. آنها در هر روز و شب پنج نماز فـرض گردانيـده اسـت          نموده و اين را پذيرفتند، ايشان را خبر بده كه خداوند بر             

اى را فرض نمـوده،   اگر آنها اين را از تو قبول نموده و اطاعتت كردند، ايشان را خبر بده كه خداوند برايشان صدقه     
اگر آنهـا ايـن را هـم ازتـو پذيرفتـه و اطاعتـت               . شود شود و به فقراى شان پرداخته مى       كه از اغنياى آنها گرفته مى     

هاى خوب آنها اجتناب كن، و از دعاى مظلوم بترس، چـون در ميـان دعـاى وى و خداونـد             نمودند، از گرفتن مال   
 . آمده است)100/5( هاين چنين در البداي. اند  اين را بقيه جماعت نيز روايت نموده2.»پرده و حجابى نيست

      
 و دعوت نمودن حوشَب ذى ظُلَيم به فرايض اسالم � پيامبر

 را كامياب و پيروز گردانيد، من نيز �چون خداوند محمد  :  نعيم از حوشَب ذى ظُلَيم روايت نموده، كه گفت         ابو
آنها بـا نامـه مـن در مدينـه          . به عنوان جواب مثبت در قبول دعوت وى، چهل سوار را با عبد شر نزد وى فرستادم                

تو : عبد شر گفت. اين: ى از شما محمد است؟ گفتندكدام يك:  پرسيد3)عبد شر(نزدش رفتند، چون به آنجا رسيدند 
كنيـد، زكـات را      نمـاز را برپـا مـى      «: فرمود. اى؟ اگر آن حق باشد ما اطاعت و پيرويت را ميكنيم           براى ما چه آورده   

چـون ايـن   (عبدشر . »نماييد كنيد و از بدى منع مى نماييد، مردم را به نيكى امر مى   ها جلوگيرى مى   دهيد، از خون   مى
 چيزهاى خـوب    )اى خوانى و با خود آورده     كه تو به طرف آن فرا مى      (اين چيزهاى   :  گفت )هاى پيامبر را شنيد    گفته

: ؟ پاسـخ داد   »نامت چيـست  «:  پرسيد �پيامبر خدا   . و نيكويى است، دستت را دراز كن كه همراهت بيعت نمايم          
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 و جواب نامـه حوشـب       1)ر اسالم بيعت نمود   و با وى ب   (. »نه، بلكه تو عبد خير هستى     «:  گفت �عبد شر، پيامبر    
 آمده و اين را همچنـين       )325/5(اين چنين در كنزالعمال     . ذى ظليم را توسط وى برايش نوشت، او نيز ايمان آورد          

اند، و ابن سكَن ماننـد ايـن را، چنـان كـه در                آمده، روايت نموده   )84/1(ابن منْده و ابن عساكر، چنان كه در الكنز          
 . آمده، روايت كرده است)382/1( هاالصاب
      

 ودعوت نمودن وفد عبدالقيس به فرايض اسالم � پيامبر

 � آمد، پيامبر �وفد عبدالقيس نزد پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عباس     
بر خدا، در ميان ما و تو مـشركين مـضر           اى پيام : آنها گفتند . »مرحبا به قوم، به دور از شرمندگى و پشيمانى        «: فرمود

هـاى   توانيم بكنيم، بنابراين براى مـا آن عمـل         موقعيت دارند، و مانزد تو جز در ماه حرام، ديگر وقت رسيدگى نمى            
نيكو و شايسته را بيان كن، كه اگر به آن عمل نموديم داخل جنّت شويم، و كسانى را كه در عقـب مـا هـستند بـه                            

كنم،  دهم، و از چهار چيز ديگر منع مى من شما را به چهار چيز دستور مى«:  گفت�يامبر پ. طرف آن دعوت كنيم
شما را به ايمان به خدا،  و شهادت به اين كه معبودى جز يك خدا وجود ندارد، برپا داشتن نماز و دادن زكـات و                          

از : نمـايم   ديگـر شـما را منـع مـى         از چهار چيز  .  كنم روزه رمضان و اين كه از غنايم خمس آن را بپردازيد، امر مى            
و نزد طيالسى به مانند اين با اندك زيـادى در آخـرش آمـده، كـه آن               3 2».هاى دباء، نقير، حنْتَم مزَفَّت     استفاده كاسه 
ايـن چنـين در    . »اينها را خود حفظ كنيد، و كسانى را كه در عقب شما هستند بـه آن دعـوت نماييـد                   «: چنين است 

 .مده است آ)46/5( هالبداي
      

 حديث علقمه درباره حقيقت ايمان ودعوت به سوى ايمان و فرايض اسالم

 در حالى آمدم كه شش تن ديگر از      - �نزد پيامبر خدا    : گويد  روايت نموده كه مى    �حاكم از علقمه بن حارث      
 با وى صحبت نمـوديم،       سالم داديم، و او جواب سالم ما را داد، بعد از آن            � به پيامبر خدا     -قومم با من بودند     

هـر  «:  فرمـود �ما مؤمن هستيم، پيامبر خدا :  پاسخ داديم »شما چه هستيد؟  «: از صحبت ما خوشش آمد و پرسيد      
: حقيقت ايمان ما پانزده خـصلت اسـت  :  در پاسخ گفتيم   »قول براى خود حقيقتى دارد، حقيقت ايمان شما چيست؟        

اند و پنج خـصلت ديگـر        ديگر آن فرستاده هايت ما را هدايت داده       اى، به پنج     به پنج خصلت تو ما را مأمور ساخته       
اى پيامبر خدا، تو ما را از آن         مگر در صورتى كه   . كنيم ايم، و تاكنون به آن عمل مى       آن را از زمان جاهليت فرا گرفته      

تـو مـا را امـر     :  گفتـيم  »ام كـدام انـد؟     آن پنج خصلتى كه من شما را به آن حكم كرده          «:  فرمود �پيامبر  . بازدارى
و آن پـنج    : پرسـيد . ايمان بياوريم  ها و پيامبرانش و به اندازه خير و شر،         نمودى، تا به خداوند، فرشتگان وى، كتاب      

فرستادگانت ما را امر نمودند، تـا شـهادت         :  گفتيم »اند كدام هاست؟   خصلتى كه فرستادگانم شما را به آن امر نموده        
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شريك نيست، و تو بنده و رسول وى هـستى، و نمازهـاى فرضـى را برپـا                  دهيم كه معبودى جز خداى واحد و ال         
خانـه  (كنيم، و زكات فرض شده را ادا نماييم، و ماه رمضان را روزه بگيريم و در صورت داشتن امكانات بـه حـج            

در شـكر   :  گفتيم »ايد كدام اند؟   آن خصلت هايى را كه درجاهليت فرا گرفته       «:  پرسيد �سپس پيامبر   .  برويم )خدا
وقت آرامى و آسودگى، صبر در وقت مصيبت، صدق و راستى در وقت روبرو شدن بـا دشـمن، رضـا بـر جريـان                       

:  فرمـود � پيامبر خدا )بعد از شنيدن اينها(. تقدير و ترك خوشى و سرور در صورت رسيدن مصيبت بر دشمنان          
هـاى نيكـو و    د، چقـدر خـصلت  هـا چـون انبيـا باشـي     شما فقها و اهل ادب هستيد، و نزديك است با اين خصلت        «

من شما را بـه پـنج خـصلت ديگـر سـفارش             «:  به طرف ما تبسم نموده فرمود      )با اين گفته خود   (. »!اى است  پاكيزه
خوريـد جمـع نكنيـد، و        چيزى را كـه نمـى     : هاى نيكو و خيرتان را تكميل نمايد       كنم، تا خداوند با آنها خصلت      مى

گذاريـد، مـسابقه    بنا ننماييد، و بر چيزى كه فردا آن را ترك نمـوده و وا مـى  كنيد  اى را كه در آن سكونت نمى   خانه
رسانيد، بترسـيد و بـه طـرف         شويد، و نزد وى حضور به هم مى        نكنيد، و از خداوندى كه به طرف وى محشور مى         

 آمده  )69/1(  اين چنين در الكنز    1.»باشيد راغب و عالقمند باشيد     رويد، و در آن هميشه مى      آنچه كه به سوى آن مى     
عسكرى، .  روايت نموده�اين حديث را همچنين ابوسعيد نيشابورى در شرف مصطفى از علقمه بن حارث . است

اند، و ابن عساكر آن را با طوالنى بودنش متذكّر شـده،   رشاطى و ابن عساكر اين را از سويد بن حارث روايت كرده        
 اين را از سـويد بـن        )279/9( هو ابونعيم در الحلي   . ، مشهور است   هم آمده  )98/2( هاين روايت، چنان كه در االصاب     

 آمدم، هنگامى كه بر وى داخل شديم و �با شش تن از قومم نزد پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�حارث 
مؤمنـان، پيـامبر   :  گفتـيم »شما چيستيد؟«: همراهش صحبت نموديم، عادات و لباس ما خوشش آمد، بنابراين پرسيد      

 سـويد  »هر قول براى خود حقيقتـى دارد، حقيقـت قـول و ايمـان شـما چيـست؟       «:  تبسمى نموده فرمود   � خدا
پنج خصلت آن را فرستاده هايت امـر نمودنـد          :  است )مضمر( پانزه خصلت    )حقيقت ايمان ما در   (: گفتيم: گويد مى

 تا به آن عمل كنـيم، و پـنج خـصلت            تا به آنها ايمان بياوريم، و پنج خصلت ديگر را فرستادگانت به ما امر نمودند              
كنيم، مگر در صـورتى كـه        ايم، كه اكنون هم به آنها عمل مى        ديگر آن را از زمان جاهليت انتخاب نموده و فراگرفته         

زنده شدن  : و حديث را به معناى همان حديث قبل يادآور شده، جز اين كه متذكّر شده              .... چيزى از آن را بد بدانى     
و صبر نمون در وقت خوشحال شدن دشمنان بر مصيبت نـازل          :  اندازه خير و شر، و افزوده       به جاى  -پس از مرگ    

 2. به جاى ترك خوشى بر مصيبت نازل شده بر دشمنان-شده بر ما 
 در حـديث  )127ص( مردى را كه از وى نام برده نـشده اسـت در   �پيش از اين در بخش دعوت نمودن پيامبر      

تـو  :  پرسـيد �آن مرد از پيامبر خدا : و حديث را متذكر شده و در آن آمده...  گذشتمردى از بلْعدوِيه از جدش   
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  حيات صحابه

١٣٠   جلد اول

: گويـد  مـى . »خوانم من بندگان خداوند را به سوى خداوند فرا مى        «:  گفت �كنى؟ پيامبر    به طرف چه دعوت مى    
، و من محمـد     گواهى بده كه معبود بر حقى جز يك خدا وجود ندارد          «:  فرمود �گويى؟ پيمبر خدا     چه مى : گفتم

پيامبر خدا هستم و به آن چه بر من نازل فرموده است ايمان بياور، و به الت و عزّى كافر شو و نماز را بر پا نمـا و         
 ».زكات را بپرداز

  
و غير آنها توسط يارانش جهـت دعـوت آنهـا بـه سـوى                   به سران جهان   � هاى پيامبر  نامه
   و داخل شدن به اسالم     )جل جالله(خدا
  

اخــتالف در آن، و  و بــرانگيختن و تــشويق يــارانش در اداى دعــوت وى، و عــدم � پيــامبر
 فرستادن آنها به اطراف جهان

خداوند مـرا  «:  در ميان اصحاب خود آمده گفت�پيامبر :  روايت نموده، كه گفت �طبرانى از مسور بن مخْرمه      
 خداوند رحمت تـان     -ت مرا براى ديگران برسانيد      رحمت براى همه مردم جهان مبعوث كرده است، بنابراين دعو         

 مخالفت نمودند با من مخالفت نكنيد، او آنان را مانند اين چيـزى              )عليه السالم ( چنان كه حواريون با عيسى       -كند  
كـرد،   كسى از آنها كه راهش دور بود ناخـشنودى مـى  . كنم، دعوت نموده بود كه من شما را به طرف آن دعوت مى     

چون صبح شد هر يكى از آنها به زبـان همـان قـومى              . م ازين حالت به خداوند عزوجل شكايت برد       عيسى بن مري  
اين كـارى اسـت     : آن گاه عيسى به آنان فرمود     . كرد كه به طرف آن در انجام مأموريتى موظّف شده بود           صحبت مى 

ل كوتـاهى ننمـوده و آن را عملـى          كه خداوند اراده نموده است تا شما آن را انجام دهيد، بنابراين در انجام اين عم               
اى پيمبر، ما اين مأموريت را از طرف تو انجام :  گفتند � در پاسخ به پيامبر خدا       )اللَّه عنهم  رضى(اصحاب  . »كنيد
افـراد ذيـل را از   ( �خواهى و خواسته باشى ما را بفرست به اين صورت پيـامبر خـدا         دهيم، هر جايى كه مى     مى

 را به �عبداللَّه بن حذافه :  ارسال نمود)ن و سران جهان و بقيه سردمداران آن وقتاصحاب خود به سوى پادشاها
 را به سوى منذر     � را به سوى هوذه بن على سردمدار يمامه، عالء بن حضرمى             �سوى كسرى، سليط بن عمرو      

اهان عمـان، دحيـه    را به طرف جيفـر و عبـاد پـسران جلُنـدى پادشـ           �بن ساوى سردمدار هجر، عمروبن العاص       
 را به سوى منذربن حارث بن ابى شـمر غَـسانى و عمـروبن اُميـه     � را نزد قيصر، شُجاع بن وهب اسدى    �كلبى

 . را نزد نجاشى�ضَمرى 
 در � كه هنگام وفات پيامبر �به جز عالء بن حضرمى   .  دوباره برگشتند  �اينها همه قبل از درگذشت پيامبر       

اين چنـين در  . باشد درين روايت محمدبن اسماعيل بن عياش آمده و وى ضعيف مى        : گويد  هيثمى مى  1.بحرين بود 
 . آمده است)306/5(المجمع 
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  حيات صحابه

١٣١   جلد اول

 مهاجر بن ابى اميه را به نـزد حـارث           �پيامبر خدا   : اند كه  سيرت نويسان افزوده  : گويد  مى )89/8(حافظ درالفتح   
 را نـزد    �، و حاطـب ابـن ابـى بلْتَعـه           )كذاب(سيلَمه   را نزد م   � را نزد ذى كالع، سائب       �بن عبد كُالل، جرير     

 .مقُوقس فرستاد
پيامبر خدا قبل از رحلت خود براى كسرى، قيصر، نجاشـى و هـر              :  روايت نموده كه   )رضى اللَّه عنه  (مسلم از انس    

شـى در اينجـا   نمود، هـدف از نجا  هاى خود آنها را به طرف اسالم دعوت مى جبار  سركش نامه نوشت، كه در نامه  
 . آمده)262/4( ه اين چنين در البداي1. بر وى غايبانه نماز جنازه به جاى آورد�نجاشى اى نيست كه پيامبر 

 قبل از درگذشت خود به كسرى و قيـصر و           �پيامبر خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از جابر      
در اين ابن لهيعه آمده كه حديثش حسن اسـت، ولـى            : ت گفته اس  )305/5( هيثمى   2.هر جبار و ستمگر نامه نوشت     

 .باشند بقيه رجال وى رجال صحيح مى
      

 به نجاشى پادشاه حبشه �نامه پيامبر 

 را با نامه خود در ارتباط با        � عمرو بن اميه ضَمرى      �پيامبر خدا   : بيهقى از ابن اسحاق روايت نموده، كه گفت       
 :ه نزد نجاشى فرستاد، كه در نامه چنين نوشته بودجعفر بن ابى طالب و بقيه يارانش، ب

اللَّه  فَانِّى اَحمد الَيك  ! ، سلَام علَيك  هاللَّه الَى النَّجاشى االَصحمِ ملك الْحبشَ      منْ محمد رسولِ  . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
   هنَ المؤْمالم وسالقُد كلالم     حوسى ريأَنَّ ع دأَشْه نَ ومرَ       يلِ الطَّاهتُوالب مرْيلى ما ااَلْقَاه تُهمكَلو ـ  هاللَّه بنَ  ه الطَّييـصه الح ،

ى اللَّـه وحـده لَـا شَـرِيك لَـه،           فَحملَت بِعيسى فَخَلَقَه منْ روحه ونَفْخَته كَما خَلَقَ آدم بِيده و نَفْخه، و انِّى أَدعوك الَ               
و قَد بعثْت الَيك ابنَ عمـى جعفَـراً و      .  على طَاعته، و اَنْ تَتَّبِعنى فَتُؤْمنَ بِى و بِالَّذى جاَءنى، فَانَّى رسولُ اللَّه             هوالمواال

     ذَا جينَ، فَاملسنَ الْمنَفَرٌ م هعلَى         ما كدنُوج و كوعاَد نِّىرَ، فَابعِ التَّجد و مرهفَأق كاؤو           و بلَّغْـت قَـد ـل، وجزَّوع اللَّـه
 .)والسلَام على منِ اتَّبع الْهدى. نَصحت فَاقْبلُوا نَصيحتى

من خداونـدى را  ! سالم بر تو: اصحم پادشاه حبشهاز محمد رسول خدا به نجاشى    . به نام خداى بخشاينده مهربان    «
كه پادشاه است، پاك است، نصرت دهنده فرستادگان خود است و حاكم و مسيطر و نگهبان است براى تو حمد و                     

 پـاك، نيـك و      3دهم كه عيسى روح خدا و كلمه اوسـت، كـه آن را بـه مـريم بتـول،                   و شهادت مى  . كنم ستايش مى 
خداونـد او را از روح و       .  اثر آن حضرت مريم آبستن شد و عيسى در شكمش پيدا گرديد            پاكدامن القاءنمود، كه بر   

من تو را بـه سـوى   . دميدن خود خلق نمود، چنان كه آدم را به دست خود خلق نمود، و از روح خود در وى دميد                 
ايى، و تـو را بـه   خواهم كه در طاعت وى مالزمت و مواظبت نم خوانم، و از تو مى خداى واحد و ال شريك فرا مى     

. كنم كه از من پيروى كنى، به من و آنچه برايم آمده است ايمان بياورى، چون من رسول خدا هستم                    اين دعوت مى  
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  حيات صحابه

١٣٢   جلد اول

پسر عمويم جعفر را با تنى چند از مسلمين بسوى تو فرستادم، چون آنها نزدت آمدند، آنها را عـزت نمـا و گـردن      
كـنم، و مـن ابـالغ نمـودم، و        را به سوى خداند عزوجل دعوت مـى        كشى را كنار بگذار، و من تو را و لشكرهايت         

 .»و سالمتى و درود بر  كسى باد كه از هدايت پيروى نمايد. نصيحت كردم و نصيحت مرا قبول كنيد
      

 �نامه نجاشى به پيامبر خدا 

 :نوشت�نجاشى در جواب براى پيامبر 
و ! اللَّـه  اللَّـه مـن   سالم عليك يـا نَبِـى  : اللَّه منَ النَّجاشى االَصحمِ ابنِ اَبجر   مد رسولِ الى مح . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(

محالمِ  هرسلَى االى اانده ىالَّذ والّ ها لهالَا ،رَكاتُهبو لَ. اللَّهوسا ري كتَابى كلَغَنا ذَ فَقَد بميف اللَّه سى، فَويرِ عن اَمم كَرْت
  ا ذَكَرْتلى مع دزِيا يسى مينَّ عضِ االْاَر و اءمالس بر .    ،هابـحاَص و ـكمـنَ عبنَا اقَرَي نَا ؛ ولَيا بِه ثْتعا برَفْنَا مع قَد و

و قَد  .  و قَد بايعتُك و بايعت ابنَ عمك و اَسلَمت على يديه للّه رب الْعالَمينَ              اللَّه صادقاً و مصدقاً    فَاَشْهد اَنَّك رسولُ  
   كلَيا ثْتعب-  ا نَبِىي              كياَنْ آت ئْتنْ شا ى ولَّا نَفْسا كلنّىِ لَا اَمرَ، فَاجمِ بنِ اَبحا بنِ االَصحاَرِي  لَاللَّهوسا ري لْتفَع    اللَّـه

 .)فَانِّى اَشْهد اَنَّ ما تَقُولُ حقٌّ
سالم بر تو اى نبى خدا از طـرف         . از نجاشى اصحم ابن ابجر به محمد رسول خدا        . به نام خداى بخشاينده مهربان    «

اى پيـامبر خـدا   . ودهاى وى بر تو، معبودى جز اونيست، كه مرا به اسالم هـدايت نمـ             خدا، و رحمت خدا و بركت     
اى به من رسيد، به پروردگار آسمان و زمين سـوگند، عيـسى زيـاده از آن                  ات و آنچه درباره عيسى متذكّر شده       نامه

 و آنچه را تو براى ما فرستاده بودى دانستيم و پسر عمويـت را       1.گويد اى چيزى نمى   چيزى كه تو آن را متذكّر شده      
دهم كه تو رسول خدا، صادق و تصديق شده هستى، و من با  شتيم، گواهى مىبا همراهانش عزت نموده و گرامى دا

هاى وى به خدايى كه پروردگار جهانيـان اسـت، اسـالم             تو بيعت نمودم، و با پسر عمويت بيعت نموده و به دست           
يگرى ت فرستادم، من جز مالك نفس خودم مالك چيز د  بن اصحم بن ابجر را نزد      2واى نبى خدا، من اريحا    . آوردم

و تـ دهـم كـه آنچـه     كنم و من شـهادت مـى     نيستم و اگر خواسته باشى تا نزدت بيايم اى پيامبر خدا، اين كار را مى              
 . آمده)83/3( اين چنين در البدايه 3 .گويى حق است مى
      

 به قيصر پادشاه روم � نامه پيامبر

اى نزد قيصر فرستاد، نزد وى رفته آن         با نامه  مرا   �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه وى گفت     �بزار از دحيه كلبى     
اش كه روى سرخ و چشمان كبود، موهاى نرم و فروهشته داشت، بـا   نامه را برايش دادم، در آن اثناء يك برادر زاده      

 ومالى هرَقْل صاحبِ الرُّ اللَّه منْ محمد رسولِ: وى بود، چون نامه را خواند، در آن چنين نوشته شده بود

                                                 
  .م.و چنين و چنان هستم) جل جالله(گويد كه فرزند خداوند  يعنى نمى 1
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  حيات صحابه

١٣٣   جلد اول

اش نفس بلندى از طريق بينى خود كشيده،         برادرزاده: گويد  راوى مى  »از محمد فرستاده خدا به هرقل صاحب روم       «
وى نامـه را بـه نـام خـود          : اش جواب داد   چرا؟ برادرزاده : قيصر به او گفت   . شود اين نامه امروز خوانده نمى    : گفت

وى چـون  . اين نامه را حتماً بخوان:  قيصر گفت»رومصاحب «:  نوشته است»پادشاه روم«شروع نموده و در عوض      
نامه را خواند و ديگران از نزد قيصر بيرون رفتند، قيصر مرا نزد خود فراخوانـد و اسـقف را طلـب نمـود تـا آنجـا         

 او )نيز( آنها اسقف را مطّلع ساختند، و قيصر -داد   اسقف صاحب كار آنها بود و به آنان مشورت مى     -حاضر شود   
ايـن همـان كـسى اسـت كـه مـا انتظـار وى را        : اسقف به قيـصر گفـت  . خبر ساخته و كتاب را برايش خواند     را با   
پـس بـه مـن چـه امـر          : قيصر از اسقف پرسيد   .  ما را به آمدن او بشارت داده بود        )السالم عليه(كشيديم، و عيسى   مى
اگر مـن   : ولى قيصر گفت  : نمايم وده و از او پيروى مى      من وى را تصديق نم    : كنى؟ اسقف خطاب به قيصر گفت      مى

بعد از آن از نزد وى بيرون شديم، قيصر كسى را دنبال ابوسفيان كه در . رود ام از دست مى اين كار را بكنم پادشاهى
از اين كسى كه در سرزمين شـما        :  و در سرزمين قيصر حضور داشت، فرستاده و پرسيد         )هنوز مشرك بود  (آن روز   

حسب و نـسب وى در  : قيصر پرسيد. او يك جوان است: ى كيست؟ ابوسفيان گفتظهور نموده، صحبت كن كه و  
ايـن نـشانه نبـوت    : قيصر  گفت. در حسب و نسب هيچ كس ما از وى افضل نيست: ميان شما چطور است؟ گفت  

اين نشان نبوت : قيصر باز گفت. هرگز دروغ نگفته است: صدق و راستگويى وى چطور است؟ گفت   : پرسيد. است
رونـد دوبـاره بـه طـرف شـما بـر        كسانى كه از شما بيرون شده و بـه طـرف وى مـى            :  قيصر در ادامه پرسيد    .است
و پرسيد، آيا وقتى كه يكجا با اصحابش به جنگ بيرون      .  نبوت است  تاى علّام : خير، قيصر گفت  : گردند؟ گفت  مى
ا را شكست داد، و آنهـا نيـز وى را   قومى با وى جنگيدند، و او آنه     : خورد؟ ابوسفيان گفت   شود، شكست هم مى    مى

بـه رفيقـت   : قيصر بار ديگر مرا خواست و گفـت : راوى ميگويد. اين نشانه نبوت است: قيصر گفت. شكست دادند 
 .كنم دانم كه وى نبى است، ولى با اين همه سلطنت و پادشاهيم را ترك نمى بگو، من مى

نمود، و  شدند،  او براى شان خارج شده، صحبت مى    ع مى آنها هر روز يكشنبه به اطراف اسقف جم       : گويد راوى مى 
من نزد . كرد، اما اين بار چون روز يكشنبه فرا رسيد او بيرون نرفت و تا روز يكشنبه آينده در آنجا نشست وعظ مى
ى هنگامى كه يكشنبه آينده فرارسيد، آنهـا بـرا  . رفتم و او با من صحبت نموده و از من سئوال هايى مى كرد         وى مى 

باشد، و اين  وى انتظار كشيدند تا نزدشان بيرون شود ولى او نزد آنها بيرون نشد، و اين را بهانه آورد كه مريض مى              
 .عمل را بارها تكرار نمود

رسانيم، چون  شوى، و يا اينكه بر تو داخل شده و به قتلت مى آنها كسى را نزدش فرستادند، كه يا براى ما بيرون مى
ايـن نامـه را     : اسقف به من گفـت    . كنيم ايى كه همين عربى آمده است ناآشنا و دگرگون احساس مى          ما تو را از ابتد    

معبودى جز يك خـدا    : دهم گرفته و براى رفيقت برده برايش از طرف من سالم بگو، و خبر بده كه من شهادت مى                 
 وى پيروى نمودم، و اينهـا       نيست، و محمد رسول خداست، و من به وى ايمان آوردم، و او را تصديق نمودم، و از                 

بعد از آن اسقف نزد آنها بيرون گرديد، و او را           . بينى برايش برسان   اند، و تو آنچه را مى      اين عمل مرا زشت پنداشته    



  حيات صحابه

١٣٤   جلد اول

در اين روايت ابراهيم بن اسماعيل بن : گويد  مى)236/8و 237( هيثمى 1.و حديث را متذكّر شده ... به قتل رسانيدند  
 .استيحيى آمده كه ضعيف 

 به اختصار روايت نموده و در آن يحيى بن عبدالحميـد حمـانى         �اين حديث را همچنين طبرانى از حديث دحيه         
 بـه   )121ص( همچنين ايـن را ابـونُعيم در الـدالئل           2.باشد  گفته، ضعيف مى   )306/5(آمده، و وى، چنان كه هيثمى       

بن محمد مروزى نيز از عبداللَّه بن شـداد بـه ماننـد          اين حديث را عبدان     . معناى آن به اختصار روايت نموده است      
وعبدان ازابن اسحاق از بعض اهل علم روايت نمـوده كـه هرقـل بـراى                . اين و تمامتر از روايت قبلى روايت كرده       

دانم كه رفيق تو نبى مرسل است، و او همان  كسى است كه مـا                 من به خدا سوگند، مى    ! واى بر تو  :  گفت �دحيه  
خـود ميترسـم، و اگـر ايـن          ها بر جـان    يابيم، وليكن من از رومى     كشيديم و او را در كتاب خود مى        را مى انتظار وى   
تان آگاه كـن، چـون وى       كردم، ولى تو نزد ضَغَاطر اسقف برو، و او را از قضيه رفيق             بود از او پيروى مى     هراس نمى 

 بعد از آن نزد اسقف آمـده و او را از قـضيه بـا                �دحيه  . در روم از من بزرگتر است، و قول نافذ و پرتأثيرى دارد           
بعـد  . شناسيم رفيق تو به خدا سوگند نبى مرسل است، و ما او را به صفت و اسمش مى                : اسقف گفت . خبر ساخت 

ها بيرون گرديـد، و بـراى        هاى خود را بيرون آورد و لباس سفيدى پوشيد، آنگاه نزد رومى            از آن اسقف رفت لباس    
 اين را يحيى بـن سـعيد امـوى در المغـازى و     3.اد، آنها به جان وى افتاده و شهيدش ساختند    شان شهادت حق را د    

عبداللَّه بن احمـد و ابـويعلى از        . آمده است  )216/2( هاند، اين چنين در االصاب     طبرى نيز از ابن اسحاق روايت كرده      
 را در حمـص     - �ى پيامبر خـدا      فرستاده هرقل برا   -من تنوخى    :اند كه گفت     سعيد بن ابى راشد روايت نموده     

آيا مرا از :  به او گفتم- با اين كه قريب فنا شده بود -ام بود، و به سن بزرگى و حد فنا رسيده بود  ديدم، او همسايه
پيامبر . دهم آرى، به تو خبر مى    :  و نامه پيغمبر خدا براى هرقل خبرميدهى؟ گفت        �رساله هرَقل براى پيامبر خدا      

هـاى روم    رسـيد هرقـل قـسيس   � را نزد هرَقل فرستاد، چون نامه پيـامبر   �ك شد، و دحيه كلبى      خدا وارد تبو  
از آمدن اين مرد به آنجـا  : بعد از آن هرقل گفت. واراكين حرب خود را جمع و دروازه را بر خود و آنها بسته نمود       

مـرا دعـوت    : كنـد  ازين سه چيز دعوت مـى     آگاهى داريد، وى كسى را نزد من فرستاده، و مرا به قبول نمودن يكى               
 بپردازيم، و سرزمين مان از ما    )به عنوان جزيه  (مان را به او      و يا اين كه مال     كند تا بر دين وى او را متابعت كنم،         مى

تـان بـه خـوبى     هاى شما از خالل خواندن كتاب: قيصر ادامه داده افزود. باشد، و يا اين كه با وى اعالن جنگ بكنيم    
پس بياييد از دين او پيروى كنيم و يا اين كه بـه او بـا         : هاى مرا خواهد گرفت    كنيد، كه وى همين زير قدم      درك مى 

اشتراك كنندگان در مجلس همه به يكبارگى چون يك مرد صدا كشيدند، حتى             . حفظ سرزمين خود جزيه بپردازيم    
كنى كه نصرانيت را ترك  كنـيم، و يـا ايـن كـه      آيا ما را به اين دعوت مى     : هاى شان را از سر بدر نموده گفتند        كاله

چون قيصر اين حالت را ديد، چنين پنداشت كه اگر آنهـا بيـرون رونـد          ! غالم يك اعرابى كه از حجاز آمده باشيم؟       

                                                 
�3e[ ال?واMk«ه93d6 در . ���� 1 «)9) ٢٣٧ ، �٨/٢٣� G6HI .@ ,اس f6N�3در $ن ا� اه�6 �( اس M4��.  
 .G6HI دا�0/. اس,) ١/٣٧(» الF/5«ه3=>6( ا�( *e  و� را در  2
٠��/٢(l: � در !�ر'j خCد . ���� 3 (M0د دارCS90 وLC`e�  ).�٢/٢١(» ا�P0 :»E��8L. در س>M $ن 



  حيات صحابه

١٣٥   جلد اول

كننـد، بـدين     كنند و سلطنتش را خراب مـى       روابط شان با وى تغيير نموده و رفقاى خود را بر ضد وى تحريك مى              
 . تان بدانم)دين(را به دليلى براى شما گفتم تا عزم و استوار بودن تان را بر كار من اين : خاطر گفت

اش  كسى را كه حافظه:  نام داشت، و از مسيحيان عرب بود خواست و به او گفت»تُجيب«بعد مردى از عرب را كه 
وى نزد من آمد، . مرد روانه كنماش نزد اين  خوب باشد و زبان عربى را نيز بداند نزدم بياور، كه او را با جواب نامه   

اين نامه مرا براى اين مرد ببر، و آنچه : هاى سينه نوشته شده بود به من گفت اى كه در استخوان و هرقل با دادن نامه
اى كـه بـه    متوجه باش و ببين كه آيا در ارتباط با نامـه . را از سخنانش شنيدى، از آن جمله سه چيز آن را حفظ كن       

كند؟ به پشتش نگـاه كـن،    گويد؟ و متوجه باش كه چون نامه مرا خواند آيا شب را ياد مى              يزى مى من نوشته بود چ   
من با نامه وى به راه افتادم، تا اين كه به تبوك      : )گويد تنوخى مى (آيا در آن چيزى هست كه تو را به شك بيندازد؟            

او ايـن مـرد     : قتان كدام است؟ گفته شـد     رفي: رسيدم، ديدم كه وى در ميان اصحابش بر آبى نشسته است، پرسيدم             
بعد از آن نامه را بـه او دادم، و او آن را  . به طرفش رفته همچنان پيش رفتم تا اين كه در پيش رويش نشستم            . است

آيا تو را بـه ديـن       «: ها، پرسيد  يك تن از تنوخى   :  گفتم »تو از كدام قوم هستى؟    «: در دامان خود نهاد و سپس فرمود      
من فرستاده و قاصد قومى هستم، و بر دين آن قوم ايمان دارم، و تا به            :  عرض كردم  »م تمايلى هست؟  پدرتان ابراهي 

 : فرمود �پيامبر . طرف آنها برنگردم از آن دينم برنمى گردم
 )56: القصص( .)اللَّه يهدى منْ يشَاء، و هو أَعلَم بِالْمهتَدين انَّك لَا تَهدى منْ أَحببت ولَكنّ(

كنـد،   توانى به راه بياورى، ولى خداوند كسى را كه بخواهد هدايت مى   دارى نمى  تو كسى را كه دوست مى     «: ترجمه
 .»كنند داناتر است و او بر كسانى كه هدايت اختيار مى

ادشاهيش را پاره    ولى او نامه مرا پاره نمود، و خداوند او را و پ            1اى برادر تنوخى، من براى نجاشى هم نامه نوشتم        «
و براى رفيق شما نيز نامه نوشتم، اما او آن را نگه داشت، ومردم از وى تا آن كه در زندگى خير مقـدر      . خواهد كرد 

اين يكى از همان سه چيزى است كه هرقل مرا به : گفتم: گويد تنوخى مى. »نمايند است، احساس رعب و خوف مى   
 از جعبه خود بيرون آورده، و آن را در غالف شمـشيرم نوشـتم، بعـد           آن سفارش نموده است، بدين خاطر تيرى را       

اين كه نامـه در دسـتش اسـت و آن را            :  نامه را براى مردى كه در طرف چپش ايستاده بود داد، پرسيدم            �پيامبر  
وانى خـ  مرا به طرف جنتى فرا مـى :  آمده)هرقل(معاويه، ديدم كه در كتاب رفيقم      : خواند كيست؟ گفتند   تان مى  براى

 در كجا اسـت؟  )جهنم(ها و زمين است، كه براى پرهيزگاران آماده شده است، پس آتش  كه پهنايى آن چون آسمان   
شب كه چون روز فرا رسد در كجاست؟ بـاز تيـرى را از جعبـه خـود بيـرون      !! سبحان اللَّه :  فرمود �پيامبر خدا   

تو بـراى خـود حقـى    «:  نامه من فارغ گرديد گفتهنگامى كه از خواندن. آورده و اين را در غالف شمشيرم نوشتم 
نموديم، ولى اكنون ما مسافر      شد، آن را حتماً برايت تقديم مى       اى پيدا مى   دارى، و تو قاصد هستى، اگر نزد ما جايزه        

 را صدا نمود كـه      �اى از مردم، پيامبر      مردى از ميان طايفه   : گويد تنوخى مى . »هستيم، و توشه ما تمام شده است      
 را از آن بيرون كشيد، و آن        »صفوريه«كنم، وى بار خود را باز نمود، و يك دست لباس             اى تقديم مى   ه او عطيه  من ب 

                                                 
  .اين نجاشى غير از آن نجاشى معروف است كه اسالم آورده بود 1



  حيات صحابه

١٣٦   جلد اول

:  فرمـود  �سپس پيـامبر خـدا      . عثمان: صاحب اين لباس كيست؟ گفته شد     : پرسيدم. را آورده در دامانم گذاشت    
آن انـصارى برخاسـت و مـن        . مـن : داد در جواب جـوانى از انـصار پاسـخ           »كند؟ چه كسى اين مرد را مهمان مى      «

مـن  . »اى برادر تنوخى  «:  مرا صدا نموده گفت    �هنگامى كه از گوشه مجلس گذشتم پيامبر        . همراهش بلند شدم  
به شتاب برگشتم، تا اين كه در همان جاى قبلى كه در آن نشسته بودم در پيش رويش ايستادم، وى جامـه خـود را      

، من به پشتش نگاه »اى ببين ها، اينجا را كه به آن مأمور شده«:  دورنموده فرمودكه در اطرافش پيچيده بود از پشتش
 1.نمودم مهرى را در پشت شانه وى مانند تخم كبوتر ديدم

ايـن حـديث را همچنـين       . اند اند، رجال عبداللَّه بن احمد نيز ثقه       رجال ابويعلى ثقه  : گويد  مى )236-235/8(هيثمى  
اين حديث، حديث غريب    :  گفته است  ه آمده روايت كرده، و صاحب البداي      )15/5( هلبداي، چنان كه در ا    2امام احمد 

اين را يعقوب بن سفيان،     . است، در اسناد آن اشكالى وجود ندارد، و امام احمد آن را به تنهايى روايت نموده است                
 . آمده، نيز روايت كرده است)27/6( هچنان كه در البداي

      
 هرقل پادشاه رومگفتگوى ابوسفيان با 

ابوسفيان به او خبر داد كـه هرقـل كـسى را دنبـال وى در     :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عباس     
 و اين هنگامى اتفاق افتـاده بـود       - اينها براى تجارت به شام رفته بودند         -حالى كه با گروهى از قريش بود فرستاد         

 آنها در حالى كه در ايليـا   )افزايد ابوسفيان مى ( 3 قريش قرارداد آتش بس بسته بود       با ابوسفيان و كفّار    �كه پيامبر   
 . اقامت داشتند نزد هرقل آمدند)شهر قدس(

ها را به مجلس خود فراخواند، و در اطرافش بزرگان روم قرار داشتند، بعد آنها را نزديك خود خواست و                   هرقل آن 
تـر دارد؟   كنـد نـسب نزديـك    ز شما با اين مردى كه ادعاى نبـوت مـى       كدام يكى ا  : مترجم را نيز طلب نموده گفت     

او را به مـن نزديـك سـازيد، و    : تر دارم، هرقل گفت گفتم من از جمله اينها با وى نسب نزديك   : گويد ابوسفيان مى 
 مـن  :همراهانش را نيز نزديك ساخته و در پشت سر وى قرار دهيد، بعد از آن به مترجم خود گفت، به اينهـا بگـو                 

 بـه خـدا   )افزايـد  ابوسـفيان مـى  (كنم، اگر برايم دروغ گفت، شما دروغ وى را رد نماييد،            ازين مرد سئوال هايى مى    
 .گفتم نمايند، حتماً درباره وى دروغ مى بود كه آنها مرا به دروغگويى متهم مى سوگند، اگر هراس اين نمى

او در ميـان مـا از نـسب    : ان شما چطور است؟ گفـتم نسب وى در مي: نخستين سئوال وى از من اين بود كه پرسيد  
:  را هيچ يكى از شما قبل از وى هرگز گفته اسـت؟ گفـتم            )ادعاى نبوت (آيا اين قول    : پرسيد. عالى برخوردار است  

آيا اشـراف مـردم وى را پيـروى نمـوده و يـا              : پرسيد. خير: آيا هيچ يكى از پدرانش پادشاه بود؟ گفتم       : گفت. خير

                                                 
1 ��� . 9�H'Cو ا� M3*ا )� cM:N)١��)٨/٢٣» ال3e3[«، ه93d6 در ( ٩٧ ، 9) �٢٣� M'CU : )� cاM:N ل�Sه3=>6( ر M</ه� .J9 ه3. ث�H'Cل ا��Sر

M3*ا. 
2 ��� . M3*��٢ ، ٣/��١(ا.(  
 آن را با قريش درهنگـام انعقـاد صـلح حديبيـه در آخـر سـال شـشم هجـرى                      �يى است كه پيامبر      هدف مان آتش بس و متاركه      3

  .پذيرفت، كه بر ده سال آتش بس ميان مسلمانان و قريش تاكيد داشت



  حيات صحابه

١٣٧   جلد اول

آيـا  : گفـت . شـوند  بلكه زياد مـى : شوند يا كم؟ گفتم آيا آنها زياد مى: پرسيد. بلكه ضعفاى آنها : فتمضعفاى شان؟ گ  
آيا وى را قبل  : گفت. خير: هيچ يكى از آنها به خاطر عدم رضايت از دينش بعد از پيوستن به آن، بر ميگردد؟ گفتم                 

: كنـد؟ گفـتم    آيا وى غدر و خيانت مـى      : پرسيد. خير: نموديد؟ گفتم  از اينكه اين چيزها را بگويد به كذب متهم مى         
 ابوسـفيان  -كنـد   دانـيم در آن ارتبـاط چـه مـى       ايم، كه نمى   اى شده  خير، ولى اكنون ما با وى داخل پيمان و معاهده         

ايـد؟   آيا با وى جنـگ و قتـال نمـوده   :  هرقل پرسيد-ديگر نتوانستم غير از اين كلمه چيزى به آن بيفزايم         : گويد مى
شود و  جنگ در ميان ما و او نوبتى است گاهى بر ما پيروز مى: قتال تان با وى چگونه بود؟ گفتم: لى، پرسيدب: گفتم

گويـد خداونـد را بـه تنهـايى        مى: كند؟ گفتم  او شما را به چه امر مى      : هرقل پرسيد . شويم گاهى ما بر وى پيروز مى     
گويند، ترك كنيد و مـا را بـه نمـاز، صـدق،              ان تان مى  عبادت كنيد و به او چيزى را شريك نياوريد، و آنچه را پدر            

 .عفاف و صله رحم دستور ميدهد
تو را از نسب وى پرسيدم، ادعا نمـودى وى از نـسب عـالى در ميـان شـما                    : به او بگو  : آنگاه به مترجم خود گفت    

آيـا ايـن قـول را       : ماز تو پرسيد  . شوند برخوردار است، همچنين پيامبران از ميان بهترين نسب قوم خود مبعوث مى           
اگر اين قول را قبل از وى كسى گفتـه باشـد، بـاز    : گفتم. هيچ يكى از شما قبل از وى گفته بود، متذكّر شدى؟ خير   

از . گويـد  توانستم بگويم وى مردى است كه اين قول را به تأسى از همان قولى كه قبل از وى گفته شده مى                     هم مى 
وى : گفـتم  بود، مى   پادشاه بود، گفتى خير اگر كسى از پدران وى پادشاه مى           كه آيا هيچ يكى از پدرانش     : تو پرسيدم 

گويـد، بـه     آيـا وى را قبـل از گفـتن آنچـه مـى            : كند، از تـو پرسـيدم      مردى است كه پادشاهى پدرش را مطالبه مى       
دم را كنـار    دانم، وى چنان نيست كه دروغ بستن بر مر         بنابر اين مى  . نموديد، متذكر شدى، خير    دروغگويى متهم مى  

ضعفاى : اند يا ضعفاى آنها، گفتى     اشراف مردم از وى پيروى نموده     : از تو پرسيدم  . بگذارد، و بر خداوند دروغ بندد     
شوند يا كم، متـذكر      آيا آنها زياد مى   : ازتو پرسيدم . اند، و همين ضعيفان پيروان پيامبران اند       آنان وى را پيروى نموده    

آيا يكى از آنها بـه      : از تو پرسيدم  . ر ايمان نيز همين طور است، تا اين كه تمام شود          شوند، و كا   ها زياد مى   آن: شدى
گردد، گفتى خير، و ايمان چون بشاشت و نـورش   خاطر عدم رضايت از دينش پس از گرويدن به آن، دوباره بر مى         

د، گفتـى خيـر، و همچنـين        كن آيا وى غدر مى   : از تو پرسيدم  . باشد ها داخل گردد، مسلّماً كه همين طور مى        در قلب 
دهد؟ متذكر شدى كـه وى شـما را دسـتور            شما را به چه دستور مى     : از تو پرسيدم  . كنند پيامران غدر و خيانت نمى    

دارد، و بـه     ها باز مـى    دهد، تا خداوند را عبادت كنيد و به وى چيزى را شريك نياوريد، و شما را از عبادت بت                   مى
اگر اين چيزهايى را كه تومى گويى راست باشد او جاى همـين دو قـدمم را   . دهد نماز و صدق و عفاف دستور مى     

دانـستم كـه مـن بـه وى          بردم از ميان شما باشد، و اگر مى        كند، ولى گمان نمى    دانستم كه وى ظهور مى     مى. گيرد مى
 .شستم بودم پاهايش را مى نمودم، و اگر نزدش مى رسم، براى ديدارش هر رنجى را تحمل مى مى
 به بزرگ بصرَى فرستاده بود، طلب نمود، و او آن را به هرقل         � را كه توسط دحيه      � از آن نامه پيامبر خدا       بعد

 :تقديم داشت  كه در آن چنين نوشته بود



  حيات صحابه

١٣٨   جلد اول

: م على منِ اتَّبـع الهـدى، اَمـا بعـد        منْ محمد عبداللَّه و رسوله الى هرَقٌل عظيمِ الرُّوم، سالَ         . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
  ايعك بِدوعنّى اَدهفَا    كءتوي ملتَس ملالمِ، أسْسن    االرَّتَيم رَكأج ن     . اللَّهيِيساالَرِي ثْما كلَينَّ عفَا تلَينْ تَوفَا .  ـلَ    (وـا أَهي

   ملى كَلالَوا اتَابِ تَعهالك   اءونِ                     سوـنْ داباً مبضاً اَرعضُنَا بعذُ بتَّخلَا ي ئاً، وشَي بِه لَا نُشْرِك و ،الَّ اللَّها دباَلَّا نَع نَكُميب نَنَا ويب
 .)اللَّه، فَانْ تَولَّوا فَقَولُوا اشْهدو ا بِاَنَّا مسلمون

 و رسول خدا به هرقل بزرگ روم، سالم بر كسيكه از هدايت پيروى              از محمد بنده  . به نام خداى بخشاينده مهربان    «
كنم، اسالم بياور تا در امان باشى، و خداوند اجرت را برايـت دو   من تو را به دعايه اسالم دعوت مى : نمايد، اما بعد  

 به سوى سخنى كه ميـان     بياييد! اى اهل كتاب  «:  و 1ولى اگر روى گردانيدى، بر تو گناه اَرِيسيِين است        . دهد برابر مى 
ما و شما مشترك است، اين كه جز خداند يگانه را نپرستيم، و چيـزى را شـريك او قـرار نـدهيم، و بعـضى از مـا             

  2»گواه باشيد كه ما مسلمانانيم: بعضى ديگر را غير از خدا، پروردگار نگيرد، اگر سر بر تابند، بگوييد
ت، و از خواندن نامه فارغ گرديد، شور و هيجان نزدش زيـاد شـد،   چون هرقل اين چيزها را گف     : گويد ابوسفيان مى 

كـار ابـن ابـى    :  براى همراهانم گفـتم    - بعد از بيرون شدن      -صداها بلند شد و ما از آن مجلس بيرون كرده شديم،            
وى حتماً  پس از آن من متيقن بودم كه        !! هراسد  از وى مى   )پادشاه روم ( به جايى رسيده كه پادشاه بنى اصفر         3كَبشَه

 .)و مسلمان شدم( اسالم را در نهادم قرار داد )جل جالله(غالب شدنى است، تا اين كه خداوند 
 )كه امير ايليا و رفيق هرَقْـل، و در عـين حـال اُسـقُف نـصاراى شـام نيـز بـود،        (ابن ناطور نگهبان   : افزايد راوى مى 

 و رنجور از خواب برخاست، آنگاه بعض فرماندهان هرقل وقتى به ايليا آمد، يك روز صبح بسيار غمگين     : گويد مى
هرقل عالم بـه علـم      : گويد ابن ناطور مى  . كنيم امروز ما چهره تو را ناراحت و ملول احساس مى         : جنگى به او گفتند   

من چون به سـتارگان  : هنگامى كه اين سئوال را از وى نمودند براى آنها گفت   . كرد ها نظر مى   نجوم بود، و به ستاره    
كند؟  ها كى ختنه مى دانيد كه از اين قوم م دانستم، پادشاهى كه ختنه كردن نزدش رايج است ظهور نموده، آيا مىديد

بـراى اميـران شـهرهاى      . كند، و شأن آنها تو را آنقدر به تشويش نسازد          جز يهود ديگر كسى ختنه نمى     : به او گفتند  
در حالى كـه آنهـا دريـن كـار مـشغول      .  به قتل رسانندكشورت بنويس تا يهوديانى را كه در آنجاها سكونت دارند       

.  را رسـانيد   �بودند مردى نزد هرقل آورده شد كه وى را پادشاه غَسان فرستاده بود، و به آنها خبر پيـامبر خـدا                      
برويد ببينيد كه آيا وى ختنه شده هست يا خير؟ آنها          : هنگامى كه هرقل اين خبر را از وى شنيد به افراد خود گفت            

آنها نيز ختنـه  : ين مرد را ديدند و براى هرقل خبر دادند  كه وى ختنه شده است و او را از عرب پرسيد، پاسخ داد  ا
بعد هرقل براى يكى از دوستان خـود كـه   . اين پادشاه همين امت است كه ظهور نموده  : گاه هرقل گفت   آن. كنند مى

                                                 
ولـى  . ه بن اريس، و نبييى را كه براى شان آمده بود بـه قتـل رسـانيدند              اى هستند به نام اريسه از اتباع عبداللَّ        ها فرقه  نظر به قولى اين    1

  .باشد هدف در اينجا، همكاران و خدمتكاران هرقل مى
  ...قل يا اهل الكتاب: ، و ابتداى اين آيت چنين است64آل عمران  2
ابـن ابـى    : گفتنـد  تهزاء براى پيـامبر مـى      است، و مشركين به عنوان اس      �ابوكبشه نام شوهر حليمه سعديه مادر رضاعى پيامبر خدا           3
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ت، و خود به طرف حمـص حركـت نمـود، هنـوز بـه               اى نوش   نامه - و چون وى عالم بود       -در روميه قرار داشت     
حمص نرسيده بود و يا از آن حركت نكرده بود كه نامه رفيقش رسيد، و با نظر هرَقْل در ظهور نبى موافـق بـود و                          

هرقل به اين صورت بزرگان روم را در يكـى از قـصرهاى   . بر اين تاكيد داشت كه همين شخص نوظهور نبى است 
اى گـروه  : هاى آن بند گرديد، بعد خودش ظاهر شده گفـت         د، سپس هدايت داد و دروازه     خود در حمص جمع كر    

خواهيد و خواهان اين هستيد كه پادشاهى و سرزمين تان براى تان ثابت باقى مانـد؟   روميان، آيا رشد و فالح را مى      
ها رو  ده به طرف دروازهحاضرين در مجلس چون خران وحشى رمي     . خواهيد، از اين نبى پيروى كنيد      اگر اين را مى   

هنگامى كه هرقل نفرت ايشان را مالحظه نمود و از ايمان آوردن شـان    . ها بسته است   نهادند، اما دريافتند كه دروازه    
اين را من بـه ايـن خـاطر    :  گفت)چون آنها برگردانيده شدند(. اينها را به من بازگردانيد   : مايوس گرديد، دستور داد   

را امتحان نمايم كه استوار بودن و عزم تـان در ديـن تـان چقـدر اسـت؟ و حـاال آن را خـود                برايتان گفتم، تا شما     
.  راضى شده وبر هرقـل سـجده كردنـد   )و رميدگان لحظات قبل با شنيدن اين سخنان       (مشاهده نمودم، اهل مجلس     

 مختلفى روايت    اين حديث را بخارى درجاهاى زيادى در صحيح خود به الفاظ           1.اين بود آخرين جريان كار هرقل     
بقيه محدثين غير از ابن ماجه، اين حديث را نيز از طريق زهرِى از     . كشد گيرى آن در اينجا به درازا مى       نموده كه پى  

ـ   . انـد   روايـت نمـوده  )اللَّـه عنهمـا   رضى(عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عتْبه بن مسعود از ابن عباس             هايـن چنـين درالبداي
.  ذكر نموده، روايت كرده)262/4( هديث را اين اسحاق بن همين طولش، چنان كه در البدايو اين ح.  آمده )266/4(

 از طريق زهرِى به مانند اين همين طور طويـل روايـت نمـوده، و بيهقـى             )119ص( هو ابونُعيم آن را در دالئل النبو      
 .است نيز اين را به همين اسناد و مانند اين به طرز طوالنى روايت كرده )178/9(

      
 براى كسرى پادشاه فارس � نامه پيامبر خدا

 روايـت   )اللَّـه عنهمـا    رضـى (بخارى از حديث لَيث از يونس از زهرِى از عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عتْبه از ابن عباس                  
 را به بزرگ  نامه خود را توسط شخصى براى كسرى فرستاد، و او را مأمور گردانيد تا آن نامه          �پيامبر  : نموده كه 

بحرين تسليم نمايد، به اين صورت بزرگ بحرين آن را براى كسرى تقديم داشت، چون كسرى نامه را خوانـد، آن              
 2. بر آنها دعا نمود تا پاره پاره شوند�پيامبر خدا : كنم ابن المسيب گفت گمان مى: گويد راوى مى. پاره نمود را

پيامبر خدا  :  به من گفت، كه    �عبدالرحمن بن عبدالقارى  : ز زهرى گفته است   و عبداللَّه بن وهب به نقل از يونس ا        
و كلمه شهادت را بر زبـان آورد، بعـد          :  روزى جهت خطابه به منبر باال رفت، خدا را ستود و بر وى ثنا گفت               �
يسى بن مـريم  خواهم بعضى شما را نزد پادشاهان عجم بفرستم، بنابراين شما چنان كه بنى اسرائيل بر ع           مى«: فرمود

 ما هرگز بـر چيـزى بـر تـو مخالفـت             �اى پيامبر خدا    : مهاجرين گفتند . »اختالف نمودند، بر من اختالف نكنيد     
 شُجاع بن وهب را به سوى كسرى فرستاد، كـسرى دسـتور             �سپس پيامبر   . كنيم ما را دستور بده و بفرست       نمى

 اجازه ورود داد، و در عقب آنها بـه شـجاع بـن وهـب اذن     داد تا ايوانش را مزين كنند، بعد از آن به بزرگان فارس     
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  حيات صحابه

١٤٠   جلد اول

:  از وى گرفته شود، شجاع بـه وهـب گفـت           �چون شجاع نزدش آمد، دستور داد تا نامه پيامبر          . دخول داده شد  
نزديـك شـو، وى   : كسرى گفت.  امر نموده است، من بايد خودم آن را بدهم    �خير، اين را چنان كه رسول خدا        

هاى خود را كه از اهل حيرَه بـود طلـب نمـود و او                ه را به او تقديم داشت، بعد يكى از كاتب         نزديك گرديد، و نام   
 :نامه را برايش قرائت كرد كه در آن چنين آمده بود

 منْ محمد بن عبداللَّه و رسوله الى كَسرى عظيم فَارس

 نامه را به نـام      �از اين كه پيامبر     : گويد ، راوى مى  »رسازمحمد بن عبداللَّه و رسول خدا، براى كسرى بزرگ فا         «
خود آغاز نموده بود، او را غضبناك ساخت، و فرياد كشيد و قبل از اين كه محتواى نامه را بداند آن را پاره نمـود،                         

 چون شجاع آن حالت را ديـد، بـر شـتر   . و دستور داد كه شجاع بن وهب بيرون كرده شود، و او بيرون انداخته شد    
در اعزاز از طرف پادشاه   (من اكنون باكى ندارم كه بر كدام حالت هستم،          : خود سوار شد و حركت نمود، بعد گفت       

چون شدت غضب و خشم كسرى      : گويد راوى مى . ، چون نامه پيامبر خدا را به جاى مطلوب رسانيدم         )يا در عتاب  
تجو به عمل آمد، ولى يافت نشد، تا حيرَه هم از وى جس. فرو نشست، كسى را دنبال شجاع فرستاد تا نزد وى بيايد         

 آمد، او را از عملكرد كـسرى  �وقتى كه شجاع نزد پيامبر خدا . او را دنبال نمودند، اما او از آن جاها گذشته بود     
 1.»خود را پاره نموده است كسرى پادشاهى«:  فرمود�پيامبر خدا . اش توسط وى باخبر ساخت  و پاره نمودن نامه   

 . آمده است)269/4( هين در البداياين چن
 روايت �و ابوسعيد نيشابورى در كتاب شرف المصطفى از طريق ابن اسحاق از زهرِى از ابوسلَمه بن عبدالرحمن 

 كه كـار دار وى      - 2 به كسرى رسيد و او آن را خواند و پاره نمود، براى باذان             �چون نامه پيامبر خدا     : نموده كه 
 بـاذان در .  دنبال اين مرد كه در حجاز است دو مرد قوى را بفرست  تا او را نزد من بياورنـد        : نوشت -در يمن بود    

 بـه   - كه اَباَنَوه نام داشت و در زبان فارسى كاتب ومحاسب نيـز بـود                -عملى نمودن دستور كسرى معاون خود را        
شد با وى همراه نمود، و بـا   ه مى گفت)جد جميره(اين مأموريت گماشت، و مرد ديگرى از اهل فارس را كه به وى            

. داد، تا با آنها به طرف كسرى حركت كند  دستور مى� نوشت، كه در آن به پيامبر خدا �اى به پيامبر  آنها نامه
آن دو حركـت  . آن مرد را ببين كه كيست، و با وى صحبت نما و خبرش را بـرايم بيـاور                 : وى به معاون خود گفت    

 �رسيدند، در آنجا بامردان تاجرى از قريش برخوردند، و از آنها درباره پيامبر خـدا               نمودند تا اين  كه به طائف        
 خوشحال شده و به )تجار قريش(وى در يثرب است، و از اين رخداد      : مردان تاجر قريش پاسخ دادند    . جويا شدند 

چـون  (!! رد نجات يافتيداز شر اينم. كسرى اكنون درصدد نابودى او شده است: آنها افزودند . يكديگر بشارت دادند  
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  حيات صحابه

١٤١   جلد اول

اين دو تن از آنجا به راه افتادند تا اين كه به مدينه رسيدند، ابانوه با پيـامبر                  . )توسط ديگران به هالت خواهد رسيد     
كسرى به باذان نوشته است،تا كسى را دنبال تو بفرستد، كه تو را نزد وى ببرد، و بـاذان                   :  صحبت نموده گفت   �

آنها بيرون رفتند و . »برگرديد و فردا نزد من بياييد     «:  فرمود �پيامبر خدا   .  حركت كنى  مرا فرستاده است، تا با من     
 به آنها خبر داد كه خداوند كسرى را به قتل رسانيده، و پسرش � برگشتند، پيامبر �چون فردا نزد پيامبر خدا  

ـ : پرسـيدند .  را در فالن شب و فالن ماه بروى مسلّط گردانيده اسـت           »شيرويه« گـويى بـه درسـتى     ا آنچـه را مـى  آي
اگر اسالم آوردى، آنچه را در زير دست «: بلى، و به وى بگوييد: دانى؟ و آيا ما اين را براى باذان بنويسيم؟ گفت مى

 هديه شده و در آن طـال        � يك كمربند را كه قبالً؛ براى پيامبر       )جدجميره(بعد از آن براى     . »هم توست، به تو مى   
بـه خـدا    : آنها برگشته و نزد باذان آمدند، و او را از قضيه خبر دادند، باذان گفـت               .  اهداء نمود  و نقره كار شده بود،    

انـدكى درنـگ ننمـوده بـود، كـه نامـه            . سوگند، اين سخن يك پادشاه نيست، و ما بايد آنچه را گفته است، ببينـيم              
طر خشم و قهر فارس و انتقام آنهـا بـه قتـل            كسرى را به خا   : اما بعد :  به او رسيد و در آن چنين آمده بود         »شيرويه«

رسانيد، و تو از من اطاعت كـن و آن مـردى را كـه                رسانيدم، اين بدين خاطر بود كه وى اشراف آنها را به قتل مى            
اين مرد مسلّماً نبى مرسل است، : چون باذان اين نامه را خواند گفت   . اش كسرى برايت نوشته بود، بد مگوى       درباره

 اين را همچنـين ابـونُعيم       1.ت او و پسران آل فارس كه در يمن حضور داشتند، همگى اسالم آوردند             و به اين صور   
اصبهانى در الدالئل بدون اسناد از ابن اسحاق حكايت نموده، ولى او را خـر خـسره ناميـده، و در تـسميه رفـيقش            

 . آمده است)259/1( هاين چنين در االصاب. ابانوه با وى هم نظر و متفق است
 � عبداللَّه بن حذافه     �پيامبر خدا   :  از ابن اسحاق روايت نموده كه      هاين را همچنان ابن ابى الدنيا در دالئل النبو        

هنگـامى كـه كـسرى آن نامـه را قرائـت نمـود،       . كرد اش نزد كسرى فرستاد كه وى را به اسالم دعوت مى     را با نامه  
و به معناى روايت قبلى، حـديث را تـذكر داده، و در آن              ... اش كرد، و بعد براى حاكمش در يمن باذان نوشت          پاره
شاهنـشاه كـسرى،   :  صحبت نمـوده گفـت  �هاى باذان به مدينه آمدند، و بِابويه با پيامبر  بعد از آن فرستاده   : آمده

ن خواست اگر به اي. براى حاكم يمن باذان نوشته و او را دستور داده است كه كسى را بفرستد تا تو را نزد وى ببرد              
پاسخ مثبت دهى، با تو براى وى چيزى خواهم نوشت كه برايت مفيد واقع گردد، و اگر ابا ورزى، مـسلماً كـسرى                       

شما برگرديد و فـردا نـزدم   «:  به آنها گفت�پيامبر خدا . تو را و قومت را هالك و شهرت را ويران خواهد نمود    
ى الدنيا از سعيد مقْبرِى اين را بسار به اختصار روايت كرده اين    و ابن اب   2.و حديث را مانند آن متذكر شده      ... »بياييد

 . آمده است)169/1( هچنين در االصاب
 عبداللَّه �پيامبر خدا   : اين حديث را ابن جرير از طريق ابن اسحاق از زيد بن ابى حبيب روايت نموده، كه گفت                 

 :وى نوشت رانزد كسرى بن هرمز پادشاه فارس فرستاد، و با �بن حذافه 
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  حيات صحابه

١٤٢   جلد اول

سلَام على منِ اتَّبـع الهـدى و آمـنَ بِاللَّـه و             . اللَّه الى كَسرى عظيم فَارس     منْ محمد رسولِ  . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيِم   بِسمِ(
              محاَنَّ م و لَه كلَا شَرِي هدح و لَّااللَّها لهاَنْ لَا ا شَهِد ه، ولوسل         روساَنَا ر نِّىفَا ،اللَّهاءعبِد كوعاَد و لُهوسر و هدبداً ع  اللَّه

 .)لَيكفَانْ تُسلَم تَسلَم، و انْ اَبِيت فَانَّ اثْم الْمجوسِ ع.  لَاَنْذُر منْ كَاَن حيا و يحقَّ الْقَولَ علَى الكَافرِينهالَى النَّاسِ كَافَ
سالم بـر كـسى كـه ازهـدايت پيـروى      . اللَّه به كسرى بزرگ فارس از محمد رسول  . به نام خداى بخشاينده مهربان    «

نمايد، و به خدا و رسولش ايمان آورد، و شهادت دهد كه معبودى جز خداى واحد و ال شـريك وجـود نـدارد، و                         
كنم، چون من بدون ترديدى رسـول خـدا بـراى            ىمحمد بنده و رسول اوست، و من تو را به دعوت خدا دعوت م             

اگر اسالم بيـاورى سـالمت      . اند بيم دهم و الزام حق بر كافران ثابت گردد          همه جهانيان هستم، تا كسانى را كه زنده       
 .»مانى، و اگر ابا ورزيدى، بر تو گناه آتش پرستان است مى

اين را او در حالى كـه غـالم مـن اسـت،             : وده گفت اش نم  هنگامى كه كسرى اين نامه راخواند پاره      : گويد راوى مى 
و آنچه را كه قبالً از ابن اسـحاق روايـت شـد    .... بعد از آن كسرى به باذام نوشت: افزايد راوى مى !! نويسد برايم مى 

هـاى   هاى خـود را تراشـيده و سـبيل     وارد شدند، و ريش�متذكر شده، و در آن آمده، آن دو تن نزد پيامبر خدا           
واى بر شما، كى شما را به اين        «: ذاشته بودند، پيامبر به طرف آنها نگاه كرده و آن را زشت دانسته، پرسيد             خود را گ  

وليكن پروردگارم مرا امـر نمـوده اسـت تـا     «: ما را سيدمان كسرى امر نموده، فرمود    : امر نموده است؟ آن دو گفتند     
 . آمده)269/4( هر البداي اين چنين د1.»ريشم را بگذارم و سبيل هايم را كوتاه نمايم

 مبعوث گرديد، كـسرى بـراى حـاكم         �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى ازابى بكره     
 -شـد    و به او بادام گفته مى-هاى ساكن آن نواحى را نيز به عهده داشت         خود در سرزمين يمن كه حاكميت عرب      

بايـد ازيـن كـار      : كند، بـه وى بگـو      تو بروز نموده، و ادعاى نبوت مى      برايم خبر رسيده كه مردى از مناطق        : نوشت
: گويـد  راوى مـى  . دست بردارد، و در غير اين صورت كسى را روانه خواهم نمود كه او و قومش را به قتل برساند                   

ر ايـن   اگـ «:  در پاسـخ فرمـود     �پيامبر خـدا    .  آمده و اين پيام را به وى رسانيد        �فرستاده بادام نزد پيامبر خدا      
 »ايستادم ولى خداوند عزوجل مرا مبعوث نمـوده اسـت   بود كه من آن را از نزد خود انجام ميدادم، باز مى  چيزى مى 

پروردگارم كسرى را به قتل رسانيده است،       «:  به او خبر داد    � اقامت گزيد، پيامبر     �فرستاده كسرى نزد پيامبر     
و بعـد از امـروز قيـصرى نخواهـد          . ر را به قتل رسانيده است     و بعد از امروز كسرايى نخواهد بود، پروردگارم قيص        

 را در همان ساعتى كه ايـن خبـر را بـه او داد بـا روز  و مـاه آن             �همان قاصد قول پيامبر     : گويد راوى مى . »بود
 )287/8( هيثمى   2.و بعد به طرف بادام برگشت، و دريافت كه كسرى مرده، و قيصر نيز به قتل رسيده است                 . نوشت

باشد همه رجال صحيح اند، احمد و بزار بخشى ازين را روايت             گويد رجاى وى، غير از كثيرابن زياد كه ثقه مى          مى
 .اند كرده
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  حيات صحابه

١٤٣   جلد اول

و حـديث را    .... اى به نزد قيصر فرستاده      با نامه  �مرا پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �وبزار از دحيه كلبى     
 �بعد از آن دحيه نزد پيامبر خـدا         :  گذشت متذكر شده، و در آخر آن آمده         به قيصر  �چنان كه در نامه پيامبر      

 �برگشت و فرستادگان حكام كسرى كه از طرف حاكمان وى بر صنعا، فرستاده شـده بودنـد نـزد پيـامبر خـدا         
ه مردى را كه از سرزمين تو ظهور كرد       : حضور داشتند، كسرى براى حاكم صنعاء با تهديد و خشم چنين نوشته بود            
كند، كارش را از طرف من تمام كن، در          و مرا به دين خود و در صورت عدم قبول آن به پرداختن جزيه دعوت مى               
حاكم صنعا چون اين نامه را دريافت، . غير اين صورت تو را خواهم كشت و با تو اين طور و آن طور خواهم نمود      

 چون پيام شان �پيامبر .  دريافت�د پيامبر خدا  فرستاد، كه دحيه آنها را نز   �بيست و پنج تن را نزد پيامبر        
 ترك نمود و چون پانزده شب سپرى شد دوباره نزد پيامبر خـدا  )بدون هيچ پاسخى(را دريافت، آنها را پانزده شب    

:  رفته به او بگوئيد)بادام(نزد صاحبتان «:  آنها را ديد، ايشان را فراخوانده فرموده�هنگامى كه پيامبر .  آمدند�
اى كه اتفاق افتاده بود      ها حركت نمودند و بادام را از قضيه         آن »وردگارم، بزرگ او را امشب به قتل رسانيده است        پر

كـه او را چگونـه دريافتيـد؟        : اين را به مـن بگوييـد      : امشب را به ياد داشته باشيد، و پرسيد       : بادام گفت . خبر دادند 
ترسد، محافظ و نگهبانى بـا       رود، از چيزى نمى    ، در ميان آنها مى    ايم تر از وى نديده    هيچ پادشاه را خوشبخت   : گفتند

بعـد از آن خبـر آمـد كـه كـسرى در      : گويد دحيه مى . كنند خود ندارد و آنها هم صداهاى خود را نزد وى بلند نمى           
بـن اسـماعيل كـه از پـدرش نقـل            درين روايت ابراهيم  : گويد  مى )309/5( هيثمى   1.همان شب به قتل رسيده است     

 .وده آمده، و هر دوى شان ضعيف اندنم
      

 به مقُوقس پادشاه اسكندريه � نامه پيامبر

 را نزد مقُوقس پادشاه � حاطب بن ابى بلْتَعه     �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   �بيهقى از عبداللَّه بن عبدالقارى      
 را بوسـيد و حاطـب را   � نامـه پيـامبر    نزد مقُوقس رفت، مقوقس�اسكندريه فرستاد، وى با نامه پيامبر خدا        

 �عزت و احترام نمود، و از وى به درستى ميزبانى كرد، و هنگام مرخص نمودن حاطب، هدايايى را براى پيامبر                   
يك دست لباس، يك رأس قاطر با زينش و دو كنيز، كه يكى از آنها ماريه، مـادر  : ارسال داشت كه عبارت بودند از     

 2.، به محمدبن قيس عبدى بخشيد� بود، و ديگرى را پيامبر خدا )اپسر پيامبر خد(ابراهيم 
 مـرا نـزد مقـوقس پادشـاه         �پيـامبر خـدا     :  روايت نموده، كـه گفـت      �بيهقى همچنين از حاطب بن ابى بلْتَعه        

زبانى و م( را به او تقديم داشتم، او مرا در منزل خود جاى داد، �من نامه پيامبر خدا : گويد اسكندريه فرستاد، مى
 و نزد وى اقامت داشتم، سپس مقوقس در حالى كه فرماندهان ارتش خود را جمع )از من در آنجا صورت پذيرفت     
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  حيات صحابه

١٤٤   جلد اول

: گفـتم : گويـد  پرسم، دوست دارم كه آن را بفهمـى، حاطـب مـى          از تو سخنى مى   : نموده بود، مرا طلب نموده گفت     
در : مقـوقس گفـت   . بلكـه وى رسـول خداسـت      : ممرا از رفيقت خبر بده كه آيا او نبى نيست؟ گفـت           : بفرما، پرسيد 

صورتى كه چنين باشد، چرا بر قومش دعاى بد ننمود، چون قـومش وى را از شـهرش بـه جـاى ديگـرى بيـرون                           
دريـن ترديـدى    : دهى كه پيامبر خداسـت؟ گفـت       آيا درباره عيسى بن مريم شهادت نمى      : پرسيدم: گويد كردند؟ مى 

چرا وى، در حالى كه قومش او را گرفتند و خواستند تا بـه دارش بزننـد،     پس  : گفتم. نيست كه وى پيامبر خداست    
 خداوند او را به آسمان دنيا  )بدون هيچ دعايى  (بر آنها دعاى بد ننمود تا خداوند ايشان را هالك سازد، تا جايى كه               

 را بـا تـو بـراى        اين هدايايى است كه آنهـا     . اى تو حكيمى هستى كه از نزد حكيمى آمده       : بلند نمود؟ مقوقس گفت   
راوى . فرستم براى اين كه از تو تا رسيدن بـه جـاى امنـت بدرقـه نماينـد      اى را مى   و عده . كنم  روانه مى  �محمد

باشـد، و     مـى  � سه كنيز اهدا نمود، كه از جمله آنها مادر ابراهيم پسر پيامبر خدا               �او به پيامبر خدا     : گويد مى
 �ن بن ثابت انصارى بخشيد، و هداياى ديگرى را نيز براى پيـامبر   به حسا�يكى ديگر از آنها را رسول خدا    

 هو حـديث حاطـب را ابـن شـاهين نيـز، چنـان كـه در االصـاب        .  آمده)272/4( ه اين چنين در البداي    1.ارسال داشت 
 . آمده، روايت كرده است)300/1(

      
 به اهل نجران � نامه پيامبر خدا

وى نـصرانى  : گويـد   يونس مـى -ن عبد يسوع از پدرش از جدش روايت نموده بيهقى از يونس بن بكَير از سلمه ب  
 نـازل  )سوره نمـل ( طس سليمان طس سليمان     )سوره نمل ( قبل از اين كه      �پيامبر خدا   :  كه -بود و اسالم آورد     

 :شود براى اهل نجران چنين نوشت
)      بقُوعي اقَ وحسا و ميراهبله امِ اسبِا . نْ ملِ  موسر النَّبِى دمران       حل نَجاَه ران ونَج قُفلى اُسا نِّى      : اللَّهفَـا ،ـلِّم اَنْـتُمس

      قُوبعي اقَ وحساو ميراهبله اا كُملَيا دماَح . دعا باَم :   ادبلى عا كُموعاَد نِّىهفَا  ادبنْ عم هاللَّه  اَدو ،ادبـ    الْع  هعوكُم الـى ولَاَي
 )والسالم. ، فَانْ اَبِيتُم فَقَد آذَنْتُكُم بِحرْبِه الْعباد، فَانْ اَبِيتُم فَالْجزِيهاللَّه منْ ولَاَي

بـراى شـما   : از محمد نبى و رسول خدا به اسقف نجران و اهـل نجـران       . به نام خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب       «
من شما را از  : كنم، اما بعد   مان باد، من براى شما خداى ابراهيم، اسحاق و يعقوب را حمد و ستايش مى              سالمتى و ا  

خوانم، اگر  نمايم، و شما را از قيموميت بندگان به قيموميت خداوند فرا مى       عبادت بندگان به عبادت آللَّه دعوت مى      
 .»والسالم.  با شما اعالم جنگ استابا ورزيديد، جزيه بپردازيد و اگر از آن هم ابا ورزيديد،

چون نامه به اسقف رسيد و آن را مطالعه نمود، از آن به وحشت افتاد و بسيار ترسيد، و دنبال مردى از نجران كه به 
اى پـيش    شرحبيل ازاهل همدان بـود، و چـون معـضله   -او شُرَحبِيل بن وداعه گفته ميشد فرستاد، و او را خواست     
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  حيات صحابه

١٤٥   جلد اول

شد، بلكه جهت مشورت قبل از همه   طلب نمى1»عاقب« و نه هم »سيد«، نه »أَيهم«هيچ كسى، نه آمد قبل از وى     مى
اى : اسقف سـپس پرسـيد  .  را به شُرَحبِيل داد و وى آن را خواند� اسقف نامه فرستاده خدا -شد   او خواسته مى  

خداونـد بـراى ابـراهيم در ذريـه      دانـى كـه      خودت مى : ابومريم نظرت درين باره چيست؟ شُرَحبِيل در پاسخ گفت        
اسماعيل وعده نبوت داده است، پس چه مانعى وجود دارد كه اين مرد همان نبى موعود باشد، و در امر نبوت، من                      

دادم، و نظرم را در ضمن تـالش و          بود، حتماً به تو مشورت مى      راى و نظرى ندارم، و اگر كارى از كارهاى دنيا مى          
اسـقف  . اى نشـست  كنار برو و بنشين، شُرَحبِيل كنار رفت و در گوشه :  گاه اسقف گفت   آن. داشتم كوششم ابراز مى  

شد فرستاد، وى از جمله ذى اصبح از قبيله حمير           دنبال مرد ديگرى از نجران كه به او عبداللَّه بن شُرَحبِيل گفته مى            
كنـار بـرو   : اسقف گفـت . رَحبِيل پاسخ دادبود، نامه را برايش خواند، ونظرش را درين باره جويا شد او نيز چون شُ      

شد، و   اسقف دنبال مردى از نجران كه به وى جبار بن فيض گفته مى            . عبداللَّه كنار رفته و در كنجى نشست      . بنشين
از بنى حارث بن كعب و يكى از بنى الحماس بود فرستاد، نامه را برايش خواند و نظرش را درين مورد جويا شـد،   

هاى شرحبيل و عبداللَّه را تكرار نمود، اسقف به وى دستور داد، وى نيز كنار رفت و در گوشـه                     فتهوى نيز همان گ   
 .نشست

هـاى   هـا روشـن و جامـه    ها به صدا درآمد، آتـش  چون همه آنها يك نظر را ابراز داشتند، اسقف امر نمود و ناقوس           
دادند، و  رسيد همين عمل را انجام مى ن مىها بلند كرده شد، چون رعب و هراسى در روز براى شا مويى در صومعه

هـا را در صـوامع برافروختـه و شـعله ور             هـا را بـه صـدا در آورده، و آتـش            بود ناقوس  اگر ترس شان در شب مى     
 .كردند مى

هاى مويى بلند گرديد، همه اهل دره از باال تا پايين آن، كه طول آن به مقـدار                   ها به صدا درآمد و جامه      چون ناقوس 
ز حركت يك سوار كار سريع بود، و هفتـاد و سـه قريـه در آن وجودداشـت، و يـك صـدو بيـست هـزار                            يك رو 

 را بـراى آنهـا قرائـت    �اسقف نامه پيامبر خـدا  . جنگجوى آماده به پيكار را در خود جاى داده بود، جمع شدند        
ل بن وداعـه همـدانى، عبداللَّـه بـن          اهل رأى آنها نظر دادند كه بايد شُرَحبِي       . كرد، و نظرشان را درباره آن جويا شد       

وفـد بـه راه     .  را براى شان بياورند    �شُرَحبِيل اَصبحى و جبار بن فيض حارثى را بفرستند و آنها خبر پيامبر خدا               
هـاى مجلـل    هاى سفر را از تن درآورده و نوع لبـاس  افتاد تا اين كه به مدينه رسيد، و چون به مدينه رسيدند، لباس 

 آمدند، به پيامبر �بعد حركت نمودند تا اين كه نزد پيامبر خدا . ا با انگشترهاى طاليى به تن نمودنديمنى خود ر
 سالم دادند ولى وى پاسخ سالم شان را نداد، و در طول روز انتظار صحبت پيامبر را كشيدند، اما بـه خـاطر،                        �

ايشان حركت كرده درصـدد يـافتن       .  نزد  با آنان حرف   �هاى مجلل و انگشترهاى طاليى شان پيامبر         همان لباس 
اى از  شناختند، خارج شـدند و آنهـا را در مجلـسى كـه عـده         عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف كه آنها را مى          

                                                 
به معناى امير و صاحب رأى بود و مقامش چنان بود كه بدون مشورت و رأى او كـارى                » عاقب«در نزد مسيحيان نجران در آن زمان         1
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  حيات صحابه

١٤٦   جلد اول

اى نوشت، و ما در  اى عثمان و عبدالرحمن، پيامبر تان براى ما نامه: مهاجرين و انصار حضور داشتند، دريافته گفتند
ينجا آمديم، نزدش رفته و به وى سالم داديم، اما جـواب سـالم مـا را نـداد، و روز دراز انتظـار                        پاسخ به نامه وى ا    

صحبت وى را كشيديم، ولى با اين همه از صحبت با ما اجتناب ورزيد، شما در اين مورد چه نظرى داريد؟ آيا اين     
 كه درميان قوم حضور داشت     -ى  دانيد كه ما باز گرديم؟ حضرت عثمان و عبدالرحمن از حضرت عل            را مناسب مى  

 )اللَّه عنهمـا  رضى( به عثمان و عبدالرحمن  �گويى؟ حضرت على   اى ابوالحسن درباره اين قوم چه مى      :  پرسيدند -
هـاى سـفر خـود را پوشـيده          خود را با انگشترهاى شان كنار گذارند و لبـاس          هاى به نظر من اينها اين لباس     : فرمود

:  سالم دادند، او سالم شان را پاسخ داد، سپس گفت          �ين كار را نمودند، و به پيامبر        آنان ا . دوباره نزد وى بروند   
بعد پيامبر . »سوگند به ذاتى كه مرا به حق مبعوث نموده وقتى اينها در مرتبه اول نزدم آمدند، ابليس همراه شان بود«

اقشه اينها تا حدى طول كشيد كه آنها   سئوال هايى كردند، من    � از ايشان سئواالتى نمود، ايشان نيز از پيامبر          �
 اگر -گرديم  گويى؟ چون ما نصارى هستيم و به طرف قوم خود بر مى درباره عيسى چه مى:  پرسيدند�از پيامبر  

امروز من «:  فرمود�پيامبر خدا . گويى  خوشحال خواهيم شد تا ازتو بشنويم كه درباره وى چه مى          -پيامبر باشى   
گويـد،   د ندارم، شما اينجا اقامت كنيد تا شما را از آنچه پروردگارم برايم درباره عيسى مـى                درباره وى چيزى با خو    

 : اين آيه را نازل كرد)جل جالله(فرداى آن روز خداوند . »آگاه كنم
 )59-61:عمران آل(. ) الكاذبين- تا به اين قول خداوند -ان مثل عيسى عنداللَّه كمثل آدم (

 .» دروغ گويان- تا به اين قول خداوند -دا مانند مثال آدم است مثال عيسى نزد خ«: ترجمه
 .ولى آنها از اقرار به اين قول ابا ورزيدند

 �چادر پيامبر   به شمول حسن و حسين كه در �و فرداى آنروز، پس از خبر دادن اين آيه به آنها، پيامبر خدا              
.  در آن روز چندين زن داشـت       �بيرون رفتند و پيامبر      1قرار داشتند و فاطمه به دنبال وى روان بود، براى مباهله          

                                                 
1

ه در ارتبـاط بـا      چنانكه از محتواى قصه وفد نصاراى نجران آشكار گرديد ،هنگامى كه آنها در ضمن ارائه داليل قـانع كننـد                   : مباهله 
فمن حاجك فيه من بعد     : (چنين حكم نمود  ) جل جالله ( قانع نشدند، خداوند     �از طرف رسول خدا     ) عليه السالم (حضرت عيسى   

ه علـى الكـاذبين    ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء نا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنـت     ). اللـَّ
بعد از آن كه رسيد تو را از دانش، پس بگو ) قصه حضرت عيسى  (پس هر كه مخاصمه كند با تو در آن قصه           «: ترجمه) 60: عمرانال  (

هاى شما را پس همه به زارى  هاى خود و ذات  بياييد كه بخواهيم فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنان خود و زنان شما را و ذات                  
و به اين شكل يك صورت مكمل براى مباهله از طرف خداونـد تجـويز گرديـد،    . »ت خدا را بر دروغگوياندعا كنيم پس بگردانيم لعن 

گويـد لعنـت     كه هر دو جماعت به جان و خانواده خويش حاضر شوند و از صميم قلب دعا نمايند كه هر كـه در ميـان مـا دروغ مـى                            
 .ام نمايد كه در حقانيت و صداقت خود بيشتر يقين داردبر وى بادا و اول كسى به اين كار اقد) جل جالله(وعذاب خدا 

 ظاهر شـده هميـشه چنـان    � مباهله نمايند، و يا چنانكه اثر آن درباره پيامبر  �در قرآن كريم تصريح نشده است كه بعد از پيامبر           
ن نيز بـاقى اسـت،آن هـم در      شود كه مشروعيت مباهله اكنو     خواهد بود، ولى از طريق عمل سلف و از تصريحات فقه حنفى معلوم مى             

شـد ضـرورى     ظـاهر مـى  �اشيايى كه ثبوت آن قطعى باشد، اما حضور زنان و اطفال و ورود عذاب چنان كه در مباهله رسول خدا       
شود، ولى مباهله بـا هـر كـاذبى الزم نيـست مگـر بـا        نيست، و خود مباهله يك نوع اتمام حجت است كه به اين وسيله بحث تمام مى    



  حيات صحابه

١٤٧   جلد اول

دانيد كه اگر باال و پايين دره جمع شـوند جـز بـر      خود مى : درين فرصت شرحبيل به دو تن از همراهان خود گفت         
كنم، به خدا قـسم اگـر ايـن مـرد      دهند، به خدا سوگند، من كار دشوارى را مالحظه مى رأى من كارى را انجام نمى  

باشـيم كـه دعـوتش را رد         ايم، و از جمله اولين كـسانى مـى         د، اولين خارچشم وى از ميان عربها ما بوده        پيامبر باش 
ايم، و اين عمل كارى است كه اثرش از سينه وى و يارانش درباره ما، تا اين كه مصيبتى به ما نرسـانند بيـرون             كرده

و اگر اين مرد نبى مرسل باشد، و مـا        . ايگان اوييم ترين همس  و ما در مقايسه با عربهاى ديگر، نزديك       . نخواهد رفت 
آن . با وى مباهله كنيم، بدون ترديد در روى زمين از ما موى و ناخنى باقى نخواهد ماند و همه هالك خواهد شـد                      

 1نظر من اين است كه وى را حكـم        : اى ابومريم پس چه بايد كرد؟ شرحبيل گفت       : دو تن همراهان شرحبيل گفتند    
. دانـى و او  تـو مـى  : آن دو تـن گفتنـد  . كند بينم كه ابداً به ستم و بيدادگرى حكم نمى  او را مردى مى    گردانيم، چون 
من چيزى بهتـر از مباهلـه تـو را انتخـاب            :  مالقات نمود و به وى گفت      �شرحبيل با پيامبر خدا     : راوى ميگويد 

ت درباره مـا از امـروز تـا شـب و از            فيصله و حكمي  :  شرحبيل پاسخ داد   »آن چيست؟ «:  پرسيد �پيامبر  . ام نموده
 در جواب به اين �پيامبر خدا . هر داورى اى را كه درين مدت درباره ما بنمايى، آن را قبول داريم. شب تا صبح 

ازين دو همراهم بپرس،    : شرحبيل گفت . »شايد پشت سر تو كسى باشد كه تو را مالمت نمايد          «: پيشنهاد وى فرمود  
به اين صورت پيـامبر     . كند دره ما چيزى را بدون رأى شرحبيل رد و يا قبول نمى           : نها گفتند پيامبر از آن دو پرسيد آ     

 �و پيـامبر  .  آمدند� بدون اين كه با آنها مباهله نمايد برگشت، تا اين كه فردا شد و آنها نزد پيامبر           �خدا  
 :شان نوشت اين نامه را براى

 و كُـلّ    ه فى كُلّ ثَمـرَ    - ه انْ كَانَ علَيهم حكْم    -: اللَّه لنَجرَان  ا ما كَتَب الَّنبِى محمد رسولَ     هذَ. اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
، و فـى    هف حلَّ فى كُلِّ رجبٍ اَلْ   : هصفْرَاء و بيضَاء و سوداء و رقيق فَاضلٌ علَيهِم، و تَرْك ذلك كُلُّه لَهم على اَلْفَى حلَّ                

 .)هكُلِّ صفَرٍ اَلْف حلَّ
 البته -اين چيزى است كه محمد نبى و رسول خدا براى اهل نجران نوشته . به نام خداى بخشاينده مهربان«: ترجمه

 غـالم و  )خرمـا ( و سـياه    )نقره( و سفيد    )طال( همه ميوه، و هر زرد،       -در صورتى كه حكم وى برايشان نافذ گردد         
 رجـب  )مـاه (در هر :  را كه براى ايشان اضافه است، در بدل پرداخت دوهزار لباس، به آنها واگذار نموده است    كنيز

 . صفر يك هزار ديگر)ماه(يك هزار لباس بدهند، و در هر 
ـ   .  آمـده اسـت    )369/1(اين چنين در تفسير ابن كثير       . و همه شرطها را متذكر شده       بعـد ازيـن     )55/5( هو در البداي

تا اين كه ابوسفيان بن حرْب، غَيالن بن عمرو، مالك بن عوف            :  و همه شرطها را متذكر شده، افزوده است        -قولش  
وقتـى كـه آنهـا    . از بنى نَصر، اَقْرَع بن حابِس حنظلى و مغيره در آن به عنوان شاهدان ثبت شدند، و نامه نوشته شد                

اش بـود، كـه از لحـاظ نـسبت فرزنـد        يك بـرادر مـادرى  نامه خود را گرفتند، به طرف نجران برگشتند و با اسقف 

                                                                                                                                                                  

در ذيـل تفـسير     . ش. ه 1370: جلد اول طبـع   ) 327-328(براى تفصيل موضوع به تفسير كابلى چاپ چهارم، نشر احسان           . دكاذب معان 
  .م. آيات فوق مراجعه شود

  .ولى درست همان است كه ذكر نموديم، چنانكه در ابن كثير آمده است» با وى صحبت كنيم«: در اصل چنين آمده 1



  حيات صحابه

١٤٨   جلد اول

 را بـراى اسـقف      �وفد، نامه پيامبر خدا     . گفتند و كنيه وى ابوعلقمه بود      شد به او بشر بن معاويه مى       عمويش مى 
خواند و ابوعلقمه در كنار وى قرار داشت، و هر دوى ايشان در حركت          سپرد، در جريان رفتن اسقف آن نامه را مى        

 او  �ه ناگهان شتر بشر پايش به چيزى خورد و به روى رفت تا بيفتد، بشر صريحاً با گرفتن نام پيـامبر                      بودند، ك 
به خدا سوگند، نبى مرسل را به نابودى و هالكت دعـا            : اسقف درين موقع، به او گفت     . را دعا نمود تا هالك گردد     

آيـم و پـاالن آن را        ود تا وقتى پايين نمـى     بدون شك و ترديد، به خدا سوگند، از شتر خ         : بشر به وى گفت   . نمودى
به اين صورت وى روى شتر خود را به طـرف مدينـه             .  خود را نرسانيده باشم    �كنم كه نزد پيامبر خدا       دور نمى 

اين را از من خوب بشنو، آن را بدين خاطر گفـتم تـا       : گردانيد، اسقف نيز شتر خود را به طرف وى گردانيده گفت          
ايم، و يا ايـن كـه گفتـه او را     رسد و آنها گمان نكنند كه ما چيزى از حق وى را كم نموده     آن سخن ازمن به عرب ب     

اند، در حالى كـه مـا از آنهـا قـويتر و زيـادتر                ايم كه عربها آن چنان گردن ننهاده       ايم، و چنان به او سر نهاده       پذيرفته
 .هستيم

 ودر حالى كه پشت خود را -كنم،  ابداً قبول نمىنه به خدا سوگند آنچه را از سرت بيرون شد : بشر به اسقف گفت
 :خواند  شتر خود را كوبيد، و چنين رجز مى-به طرف اسقف گردانيده بود 

 الَيك تَغْدو قَلَقاً وضينُها

 معتَرِضاً فى بطْنها جنينُها

 مخَالفاً دينَ النَّصارى دينُها

اش را كـه در      خـورد، و پـرواى جنـين يـا بچـه           اش تكان مـى    رود كه تسمه    درحالى به طرف تو مى     )شتر(«: ترجمه
 .»شكمش هست ندارد، و دينش نيز درين حالت مخالف دين نصارى است

.  بود، تا اين كه بعـد از آن بـه قتـل رسـيد    � آمد و اسالم آورد، و هميشه با پيامبر �تا اين كه نزد پيامبر خدا       
زد راهب ابن ابى شمر زبيدى در حالى آمد، كه وى در باالى صـومعه خـود                 وفد داخل نجران شد، و ن     : راوى گويد 

 � و براى وى قصه وفد نجران را با پيامبر      -قرار داشت، و به او خبر داد كه نبيى در تهامه مبعوث گرديده است               
نها از انجام اين عمـل       از آنها خواست تا مباهله نمايند ولى آ        �بازگو نمود، و اين را برايش متذكر شد كه پيامبر           

مرا پايين بياوريد، وگرنـه  :  راهب گفت-ابا ورزيدند و بشر بن معاويه از ميان آنها به طرف وى رفته و اسالم آورد                
اى را با خود گرفته نزد       آن گاه او را پايين آوردند، و او هديه        : گويد راوى مى . اندازم خودم را ازين صومعه پايين مى     

پوشند، و يـك كاسـه بـزرگ و          ه از آن هداياى وى يكى اين جامه است كه آن را خلفا مى              رفت، ك  �پيامبر خدا   
شنيد، و بعد از آن بدون اين كـه اسـالم             اقامت داشت و وحى را مى      �وى براى مدتى نزد پيامبر خدا       . يك عصا 

ر بـراى وى بـار   بياورد، دوباره به طرف قوم خود برگشت، و وعده سپرد كه به زودى برخواهد گشت امـا ايـن كـا         
 و  »سيد«اما اسقف ابوحارث بعد از آن و درحالى كه او را .  درگذشت �ديگر ميسر نگرديد تا اين كه پيامبر خدا         

 آمد و مدتى را نزد وى اقامت داشتند و آنچه    �نمودند نزد پيامبر خدا       و بقيه بزرگان قومش همراهى مى      »عاقب«



  حيات صحابه

١٤٩   جلد اول

 بعـد از آن ايـن نامـه را بـراى            �شنيدند، و پيامبر     شد مى   نازل مى  )جل جالله (را كه براى وى از طرف خداوند        
 .هاى نجران نوشت اسقف و بقيه اسقف

      
 به اسقف ابوحارث � نامه پيامبر

 و رهبـانهِم، و كُـلَّ مـا          نَجران، و كَهنَـتهِم    همنْ محمد النَّبِى للْاُسقُف اَبى الْحارِث، و اُساقفَ       . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
جواراللَّه و رسوله، الَ يغَيرُ اُسقُف منْ اُسقُفَته و لَاَ راهب منْ رهبانيته و لَـا كَـاهنٌ مـنْ    : تَحت أَيديهم منْ قَليلٍ و كَثير  

    ،هِمققُونْ حقٌَ مرُ حغَيلَا ي و ،هانَتكَهكنْ ذلم هلَيا كَانُوا علَا م هِم ولْطَانلَا س و .     وا وـلَحـا اَصا ماَبـد هلـوسر و اَراللَّهوج
 .)نَصحوا علَيهِم غَيرَ مبتَلين بِظُلمِ و لَا ظَالمين

هاى شان و  ، كاهنان آنجا، رهباناز محمد نبى براى اسقف ابوحارث، اسقفان نجران   . به نام خداى بخشاينده مهربان    «
اند، هيچ اسقفى از اسقفيت خـود، و         اينها در پناه خدا و رسول وى      : هاى آنها است   هر كم و زيادى كه در زير دست       

راهبى از رهبانيت خود، و كاهنى از كهانت خود، معزول نمـى شـود، و نـه هـم حقـى از حقـوق شـان تغييـر داده             
اند، تـا   اينها هميشه در پناه خدا و پيامبر وى. مند بودند و چيزى كه آنها از آن بهرهشود، و نه هم قدرتمندى شان    مى

 1.»وقتى كه اصالح كردند و نصيحت نمودند، بدون اين كه به ظلم مبتال شوند و يا ظلم روا دارند
 .  بود پايان يافت)55/5( هآنچه در البداي.  و نامه را مغيره بن شعبه نوشته بود

      
 به بكربن وائل � يامبرنامه پ

 به ما رسيد، كسى را نيافتيم كه آن را     �اى از پيامبر خدا      نامه:  روايت نموده، كه گفت    �احمد از مرْثَد بن ظَبيان      
 :برايمان بخواند،تا اين كه مردى از ضبيعه آن را براى ما قرائت نمود

 )تَسلموااَسلموا : اللَّه الَى بكْر بِنْ وائل منْ رسولِ(
 2.»اسالم بياوريد تا در امان باشيد: از رسول خدا به بكربن وائل«

اين را همچنين بزار و ابويعلى و طبرانى در الصغير از انـس             . رجال وى رجال صحيح اند    : گويد  مى )305/5(هيثمى  
 .يح اندرجال بزار و ابويعلى رجال صح: گويد  مى)305/5(هيثمى . اند  به اين معنى روايت نموده�
      

 براى بنى جذامه � نامه پيامبر خدا

 �رفاعه بن زيد جذامى نزد پيـامبر خـدا   : طبرانى از عميربن مقبل جذامى و او از پدرش روايت نموده، كه گفت   
 :اى نوشت كه در آن چنين آمده بود  برايش نامه�آمد، پيامبر 

اللَّه و الى رسوله، فَمـنْ        و منْ دخَلَ فيهِم، يدعوهم الى      هانّىِ بعثتْه الى قَومه عام    : بن زيد  هاللَّه لرَفَاع  منْ محمد رسولِ  (
 .)اللَّه و حزْب رسوله، و منْ اَدبرَ فَلَه اَمانُ شَهرَين آمنَ فَفى حزْبِ
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١٥٠   جلد اول

شـود    قومش به شكل عام، و كسى كـه شـامل آنهـا مـى              من وى را براى   : از محمد رسول خدا براى رفاعه بن زيد       «
كند، كسى كه ايمان آورد، وى در حـزب خـدا و             فرستادم، او ايشان را به سوى خدا و به سوى رسولش دعوت مى            

 ».حزب رسول اوست، كسى كه روى گردانيد، براى وى به مدت دو ماه امان است
: گويـد   مـى )310/5(هيثمـى  .  حـديث را متـذكر شـده   و.... چون موصوف نزد قومش رفت، دعوت او را پذيرفتنـد   

طبرانى اين را به اين صورت متصل، و همچنان منقطع از ابن اسحاق به اختصار روايت نموده، در سند متـصل وى                      
 .شناسم ولى اسناد هر دوى آنها تا ابن اسحاق جيد است گروهى است كه من آنها را نمى

ق ابن اسحاق از روايت عمير بن معبد بن فالن جذامى از پدرش هماننـد      اين حديث را اموى نيز درالمغازى از طري       
 . آمده، روايت كرده است)441/3( هاين، چنانكه در االصاب

      
  .     كه سبب هدايت مردم گرديد � حكايت هايى از اخالق و اعمال پيامبر خدا

 � داستان اسالم آوردن زيدبن سعنه عالم اسرائيلى

چون خداوند تبارك و تعـالى خواسـت زيـد بـن سـعنه را              :  روايت نموده، كه گفت    �ه بن سالم    طبرانى از عبداللَّ  
 هنگامى كه به سويش نگاه كردم شـناختم،  �هاى نبوت را در روى محمد    همه عالمت : هدايت نمايد، زيد گفت   

ت داشـته باشـد و   يكى اين كه بردبارى و گذشتش بـر غـضب وى سـبق   .مگر دو عالمت آن را، كه از وى ندانستم      
روزى پيـامبر   : گويـد  زيد بن سعنه مـى    . ديگرى اين كه برخوردهاى جاهالنه مردم، جز بر حلم و بردباريش نيفزايد           

 بيرون آمـد، مـردى سـوار بـر شـترش كـه بـه           - با وى همراه بود      � كه حضرت على     - از حجره خود     �خدا  
داد افرادى در قريه بنى فالن دارم، آنان اسـالم آورده           اى پيامبر خدا، من يك تع     : ماند نزدش آمده گفت    روستايى مى 

و اكنون . آيد اند، و براى شان گفته بودم كه اگر اسالم بياورند رزق به وسعت براى شان مى و به اين دين داخل شده  
 دارم بارد، و اى پيامبر خدا، من از اين هراس    اند، و باران در آنجا نمى      آنها به خشك سالى و سختى و قحطى مواجه        

شان چيـزى   اگر خواسته باشى كه براى. كه آنها چنان كه در اسالم به طمع داخل شده بودند، از آن به طمع برگردند        
 به طرف همان مردى كه در پهلويش قرار داشت          �پيامبر خدا   . جهت فريادرسى و امداد بفرستى اين كار را بكن        

زيـد بـن سـعنه    . امبر خدا از آن چيزى باقى نمانده است       اى پي : ، او گفت  -كنم وى على بود       گمان مى  -متوجه شد   
اى محمد، آيا براى من خرماى معينى را از بستان بنى فالن تا وقـت معـين                 : من به وى نزديك شده گفتم     : گويد مى

درست است، به اين صـورت  : ، گفتم» بنى فالن نام مبر)معينى را از  (بستان  «:  گفت �پيامبر  . رسانى به فروش مى  
م فروخت و من كيسه كمر خود را گشوده و از آن هشتاد مثقال طال برايش در بدل خرماى معينى و تا يـك                        او براي 

در ميان آنها عدالت را مراعات كن، و به فرياد شـان           «: وقت مقرر دادم، آن گاه او آن طالها را به آن مرد داده فرمود             
 .»برس

ى بود كه پيامبر خدا در حالى كه ابوبكر و عمر و عثمـان، و      دو يا سه روز به همان موعد باق       : گويد زيد بن سعنه مى   
نمودند بيرون رفت، چون بر جنازه نماز خوانـد، بـه ديـوار               او را همراهى مى    )اللَّه عنهم  رضى(گروهى از اصحابش    
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و  نزديك شد تا به آن بنشيند، نزدش آمده، از گريبان و چادر وى گرفتم و با چهره زشت به وى نگـاه نمـوده، بـه ا                          
دهى؟ به خدا سوگند، شما بنى عبـدالمطّلب بـه تعلـل و نپـرداختن قـرض                  اى محمد، آيا حقم را به من نمى       : گفتم

آن گاه به عمر نگاه كردم كه چـشمانش از فـرط غـضب در رويـش                 . دانستم مشهوريد، و من اين عادت شما را مى       
 خـدا، آيـا چيـزى را بـه پيـامبر خـدا            اى دشمن : زد، بعد از آن با يك هجوم چشم به من گفت           چون چرخ دور مى   

بينم؟ سوگند به ذاتى كه جـانم در دسـت اوسـت     دهى كه مى شنوم؟ و با وى عملى را انجام مى    گويى كه من مى    مى
 درين فرصت با سـكون  �پيامبر خدا . نمودم  هم اكنون سرت را با شمشيرم قطع مى1ترسيدم اگر از فوت آن نمى 

اى عمر ما و او به چيزى ديگرى غير ازين نياز           «: سپس زبان گشود و فرمود    . كرد و آرامش خاصى به طرفم نگاه مى      
اى عمر او را ببر و حقش را بـده و بيـست   . داشتيم و آن اين كه مرا به حسن ادا، و او را به نيكى در طلب امر كنى              

 .»پيمانه خرما در بدل ترسانيدنت به او اضافه بپرداز
اى عمـر  : د، حقم را ادا نمود، و بيست پيمانه خرماى ديگر اضافه به من داد، گفـتم   عمر مرا با خود بر    : گويد زيد مى 

 مرا دستور داده است تا در بدل اين كه تو را ترسانيدم ايـن را برايـت زيـاد         �پيامبر  : گفت! اين زيادت چيست؟  
عـالم  : پرسـيد . ه هـستم  من زيد بن سـعن    : گفتم. نخير: شناسى؟ گفت  اى عمر، مرا مى   : پرسيدم: افزايد زيد مى . بدهم

 انجـام دادى و آن      �تو را چه واداشت تا آن عمل را در مقابل پيامبر            : گفت. )يهودى(بلى عالم   : ؟ گفتم )يهودى(
هاى نبوت را هنگامى كه بـه روى وى نگـاه نمـودم دانـستم،      اى عمر، من همه عالمت: چيزها را به او گفتى؟ گفتم  

هميدم يكى اين كه حلم و بردبارى اش بر غـضبش سـبقت داشـته باشـد، و                  مگر دو چيز را، كه آن دو را از وى نف          
ومن اين دو را در وى امتحان نمودم، و اى عمر تو را . ديگرى اين كه شدت جهل مردم جز بر بردبارى وى نيفزايد        

 را بـه  �گيرم، كه خدا را به عنوان پروردگار برگزيدم، و اسالم را به  عنـوان ديـن پـذيرفتم، و محمـد              شاهد مى 
 - چون من از همه امـت محمـد مـال زيـادتر دارم              -گيرم كه نصف مالم      عنوان نبى قبول نمودم، و تو را شاهد مى        

بهتر اين است كه بعضى امت محمد بگويى، چون تو توان همه آنها       : عمر گفت .  صدقه است  �براى امت محمد    
:  برگشتند، زيـد گفـت     �وى شان نزد پيامبر خدا      سپس عمر و زيد هر د     . آرى، براى بعضى آنها   : را ندارى، گفتم  

و بـه ايـن     .  بنده و رسول اوسـت     �دهم كه محمد     دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و گواهى مى          گواهى مى 
هـاى    ايمان آورد، و او را تصديق نموده همراهش بيعـت كـرد، و بـا وى در غـزوه                   �صورت وى به پيامبر خدا      

خداوند زيـد را    . ر غزوه تبوك در حالى كه پيش ميرفت، نه به عقب، وفات نمود            زيادى شركت ورزيد، تا اين كه د      
اند، و ابن ماجه بخـشى از آن       اين را طبرانى روايت نموده، و رجال وى ثقه        : گويد  مى )240/8( هيثمى   2.رحمت كند 

 .را روايت كرده است

                                                 
  .هاى ايمان باشد  و بى بهره شدن او از نعمت�ترسيد ممكن عدم ايمان آوردن زيد به پيامبر   از فوت آن مى�آنچه كه عمر  1
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 آمـده،   )566/1( هيشان، چنان كه در االصـاب     اين را همچنان ابن حبان، حاكم ابوالشيخ در كتاب اخالق النبى و غير ا             
 تـصريح   1اند، وليـد هـم در آن بـه تحـديث           رجال اسناد ثقه دانسته شده    :  گفته است  هاند، و در االصاب    روايت نموده 

يعنى غير از ابى سرى، راوى ديگرى آن را از وليد (. باشد نموده، و مدار آن بر محمد بن ابى سرى، راوى ازوليد مى          
: گويـد  و اين عـدى مـى  . ابن معين وى را ثقه دانسته، و ابوحاتم او را لين الحديث گفته است          . )ه است روايت نكرد 

 نام )از ابن سعنه(من براى قصه وى شاهدى از وجه ديگرى يافتم، وليكن در آن . واللَّه اعلم . محمد كثيرالغلط است  
رير بن حازم به ما خبر داد، كسى كه از زهـرى            يزيد براى مان حديث بيان داشت، ج      : گويد ابن سعد مى  . برده نشده 

 را كه در تورات آمـده       �هاى محمد    من همه صفت  : يك يهودى گفت  : گويد كه وى مى  : شنيده بود، به من گفت    
 روايـت كـرده     )23ص(ابونعيم نيز ايـن را در الـدالئل         . و قصه را متذكر شده    ... بودم ديدم، مگر حلم و بردبارى را      

 .است
      

  حديبِيه     قصه صلح 
 از زيارت كعبه � العمل قريش و بازداشتن پيامبر عكس

 در زمان حديبيه بيرون رفتنـد، و  �پيامبر خدا : بخارى از مسوربن مخْرَمه و مروان روايت نموده كه آن دو گفتند      
يشقراول قريش بـا اسـب   خالد بن وليد به عنوان پ    «:  فرمود �هنگامى كه در جايى از راه قرار داشتند، پيامبر خدا           

به خدا سوگند، كه خالد از آنها خبر نشد،         . »سواران خود در غميم است، بنابراين شما به طرف راست حركت كنيد           
 .تا اين كه غبار لشكر را ديد، آن گاه به سرعت به خاطر بيم دادن قريش به راه افتاد

 �در همين جا بود كه شتر پيامبر . هاوارد شد، رسيد حركت نمود تا اين كه به ثَنيه جايى كه بر آن�پيامبر خدا 
 ولى شتر در    )شود ايى است كه براى شتر در وقتى كه از حركت بماند گفته مى             كلمه(حل،حل  : زانو زد، مردم گفتند   
قـصواء وانمانـده    «:  فرمود � از حركت وامانده، رسول خدا       )نام شتر پيامبر  (قَصواء  : گفتند. همان جا توقّف نمود   

 جلوگيرى كرد اين شـتر را نيـز   )به سوى مكه( را از رفتن 2ست، و اين عادت وى هم نيست، ولى آن كس كه فيل        ا
هـا از مـن هـر خواهـشى      سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگر ايـن «: بعد از آن گفت . »از رفتن باز داشت   

، بعـد از آن بـر       »براى شان انجام خواهم داد    نمايند كه در آن به حدود و حرمات خداوند احترام بگذارند من آن را               
ها پيشى گرفت تا ايـن كـه در طـرف پايـانى      خود بانگ زد و شتر از جاى خود برخاست و پيامبر قدرى از آن          شتر

شد، اندكى نگذشت كه مردم آن را  و از آن آب كم كم گرفته مى. حديبيه بر آب اندكى كه ظاهر شده بود، پايين آمد 
 از تشنگى شكايت برده شد، وى تيرى را از تيردان خود بيرون آورده، بعد از آن                 �ه پيامبر خدا    و ب . تمام نمودند 

                                                 
  .م. گفته است... در روايت حدثنا 1
هدف، فيل لشكريان ابرهه است، كه در هجوم شان از يمن باالى كعبه، به خاطر منهدم ساختن آن در اينجا توقف نمود و از رفتن به                           2

 نيـز در  �يـامبر خـدا   سوى مكه باز ايستاد، و لشكر ابرهه نيز توسط ابابيل كه قصه آن در قرآن مذكور است، به هالكـت رسـيد، و پ      
  .م. همين سال متولد شد
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به خدا سوگند، توأم با گذاشتن تير آن قدر آب فوران نمود            . به آنها دستور داد تا آن را در همان جاى آب فرو برند            
 . از آنجا رفتند) كه مسلمانانو تا آن وقت به همان حالت خود قرار داشت(كه همه از آن سيراب شدند 

      
 � گفتگوى بديل با پيامبر

 در چنان حالتى قرار داشتند بديل بن ورقاء خُزاعى با تنـى چنـد از قـومش از                   �در حالى كه مسلمانان با پيامبر       
 عب بن لؤى ،   من ك :  بديل گفت  - از ميان اهل تهامه بودند       � آنها از جمله رفقا و اهل راز پيامبر          -خُزاعه آمدند   

اند، كـه شـتران شـيرى  و زنـان و اوالد            و عامر بن لؤى را گذاشته اين جا آمدم، آنها نزديك آب حديبيه پياده شده              
 .خواهند با تو بجنگند، وتو را از رفتن به خانه خدا باز دارند خود را نيز با خود همراه دارند، مى

ايم، جنـگ قـريش را    ده ايم، بلكه به خاطر اداى عمره آمده       ما براى جنگ با هيچ كسى نيام      «:  فرمود �پيامبر خدا   
كنم، و مرا با مردم  خورده است، به آنها ضرر رسانيده است، اگر خواسته باشند، من يك مدت همراه شان متاركه مى

د، در بگذارند، اگر كامياب شدم، باز آنها اگر خواستند درآن چيزى كه مردم داخل شده داخل شوند، اين كار را بكنن
 بـاز هـم كثـرت وجماعـت شـان      )اند آنهـا داخـل نـشدند    يعنى اگر در دينى كه مردم داخل شده   (غير اين صورت    

باقيست، ولى اگر آنها ابا ورزيدند، سوگند به خداوندى كه جانم دردست اوست، با آنهـا بـه خـاطر ديـنم خـواهم                     
من اين گفته تو را به      : بديل گفت . »دنى است و دين خداوند كامياب و غالب ش       جنگيد، تا اين كه گردنم جدا شود،      

ما از نزد اين مرد برگشتيم و از وى شنيديم كه : آنها خواهم رسانيد، وى حركت نمود تا اينكه نزد قريش آمده گفت
جاهالن و سـفيهان قـريش      . كنيم تان عرضه نماييم، اين كار را مى       گويد، اگر خواسته باشيد كه آن را براى        چيزى مى 

. بگـو، از وى چـه شـنيدى       : ولى صاحب نظران آنها گفتنـد     . بينيم كه از وى به ماخبر بدهى        ما ضرورتى نمى   :گفتند
 . را براى شان بيان داشت�هاى پيامبر خدا  گفت و گفته از وى شنيدم كه اين چنين و چنان مى: بديل گفت

      
 � گفتگوى عرْوه بن مسعود با پيامبر

آيـا  : گفـت . )هستيم(بلى  :  گفتند 1 نيستيد؟ )من(اى قوم، آيا شما پدران      : ت و گفت   آن گاه عروه بن مسعود برخاس     
آيـا  : گفـت . خيـر : كنيـد؟  گفتنـد   آيا مرا به چيـزى مـتهم مـى       : گفت. )هستى(بلى،  :  نيستم؟ گفتند  )شما(من فرزند   

مـن خـوددارى كردنـد    دانيد كه من اهل عكاظ را براى نصرت شما بسيج نمودم، و چون آنها از بيرون آمدن با    نمى
: عروه گفت. )دانيم اين را مى(بلى : پس اهل خود، پسران وكسانى را كه از من اطاعت نمودند با خود آوردم؟ گفتند    

آنهـا  . تان كار خوب و خيرى را پيشنهاد نموده است، آن را قبول كنيد و مرا بگذاريد تا نـزدش بـروم                     اين مرد براى  
هاى خود براى بديل را   براى او همان گفته�مد و با پيامبر صحبت نمود، پيامبر عروه نزد پيامبر خدا آ. گفتند برو
اى محمد آيا بر آن هستى تا قومت را ريشه كن سازى، و آيا از هـيچ يـك از                    : عروه در اين موقع گفت    . تكرار كرد 

                                                 
هـا را پـدران      باشد، گويى او قريـشى     عروه يكى از زعماى ثقيف در طائف است و از اين كه مادرش قريشى و از بنى عبد شمس مى                    1

  .آورد خود به حساب مى



  حيات صحابه

١٥٤   جلد اول

هـاى   شـود، مـن چهـره     اى كه اهل خود را به يكبارگى هالك نموده باشد؟ و اگر واقعه طور ديگـرى                  اعراب شنيده 
بينم، و اينها در صورت بروز جنگ تـو         اى نمى  اى را، جز عده مختلفى كه از مردم دور خود جمع كرده            شناخته شده 

هـاى ركيـك     نـوعى از دشـنام    (امـصص بظـرالالت     :  به او گفت   �ابوبكر  . را وا گذاشته و همه فرار خواهند نمود       
: گفـت . ابـوبكر : عروه پرسيد ايـن مـرد كيـست؟ گفـت         ! كنيم؟  رها مى  كنيم و او را    ، آيا ما از دور او فرار مى       )است

ام، جوابـت را   بود كه تا حـال بـه آن وفـا ننمـوده     سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست اگر احسانت به من نمى    
 را  �زد ريـش پيـامبر        داخل صحبت شد، و هر گـاهى كـه حـرف مـى             �او با پيامبر    : گويد راوى مى . دادم مى
 و مغيرَه بن شُعبه در اين هنگام در حالى كه شمشيرى به دست داشت، و كاله آهنى كه جز چشمانش                     - 1گرفت مى

 و هرگاهى كه عروه دست خود را به ريش پيـامبر  - ايستاده بود �از آن پيدا نبود بر سر داشت، باالى سر پيامبر     
 دور  �دست خود را از ريش پيامبر خـدا         : گفت رسانيد، مغيرَه دست او را با دسته شمشير زده به او مى             مى �
آيـا مـن در     !! اى خـائن  : عروه گفـت  !! مغيره بن شعبه  : اين كيست؟ گفتند  : عروه سر خود را بلند نموده پرسيد      . كن

 مغيره بن شعبه در جاهليت با قومى بـود، بعـد از آن، آنهـا را بـه قتـل            -كنم؟   پايان بخشيدن به خيانتت تالش نمى     
اما اسالم آوردنت را قبـول      «:  گفت � آمد و اسالم آورد، پيامبر خدا      � شان را گرفته نزد پيامبر       رسانيد و اموال  

 شد و آنها را با چـشمانش        � بعد از آن عروه به دقت متوجه اصحاب پيامبر           -»كنم، ولى به مالت كارى ندارم      مى
اخت، مگر اين كه بـه دسـت مـردى از           اند  آب بينى را نمى    �به خدا سوگند، پيامبر     : عروه ميگويد . كرد نظاره مى 
ورزيدند، و چون  نمود، بر آن مبادرت مى ماليد، و اگر ايشان را امر مى افتاد، و او آن را به روى و پوستش مى   آنها مى 

نمود، صداهاى خود را نـزد وى        گرفت، نزديك بود بر آب وضوى وى با هم بجنگند، و چون صحبت مى              وضو مى 
عروه به طرف ياران خـود      . نمودند ف وى به خاطر تعظيم و احترامش به نظر تيز نگاه نمى           آوردند و به طر    پايين مى 

در (ام و نزد قيصر و كسرى و نجاشى        اى قوم، به خدا سوگند، من در وفدهايى نزد پادشاهان رفته          : برگشت و گفت  
 چنـان احتـرام و تعظـيم        ام، به خدا سوگند، هيچ پادشاهى را هرگز نديدم كه اصـحابش او را               رفته )كشورهاى شان 

اندازد مگر اين كـه بـه    به خدا سوگند آب بينى را نمى      . كنند نمايند كه اصحاب محمد، محمد را تعظيم و احترام مى         
مالد، و چون آنها را امر كنـد، در امتثـالش مبـادرت              و او با آن روى و پوست خود را مى         . دست مردى از آنها بيفتد    

خود را نزد  ديك است كه بر وضويش با هم بجنگند، و چون صحبت نمايد صداهاىورزند، و اگر وضو بگيرد،نز مى
كننـد، و او بـراى شـما چيـز خـوبى را       آورند، و به خاطر احترام به وى به چشم تيز به وى نگاه نمـى      وى پايين مى  

 .پيشنهاد نموده است، بنابراين آن را قبول كنيد

                                                 
ا دست خود را به ريش جانـب مقابـل          گرفتند و ي   عربها عادت داشتند كه در هنگام صحبت با هم ريش يكديگر خود را به دست مى                1

پيوست كه طرفهاى صحبت با هم همتا و در عزت و شرف و مقام در يـك درجـه             بردند، ولى اين كار در صورتى به وقوع مى         خود مى 
ه و   عيب پنداشت  �داشتند، در اينجا چون عروه اين عمل را انجام داد، اصحاب اين عمل وى را در مقابل پيامبر خدا                     مساوى قرار مى  

ه  . خواست تا جلو وى را بگيـرد      � دانستند، بر همين اساس بود كه مغيره         �آن را يك نوع جرأتى از طرف عروه در شأن پيامبر             اللـَّ
  .م. اعلم



  حيات صحابه

١٥٥   جلد اول

      
 � گفتگوى مردى از بنى كنانه با پيامبر

 �چون اين مرد به سوى پيـامبر        . برو: گفتند. به من اجازه دهيد تا نزد وى بروم       : آن گاه مردى از بنى كنانه گفت      
اين فالنى است و از قومى است كه شتران قربـانى را احتـرام و تعظـيم                 «:  فرمود �و اصحابش رفت، پيامبر خدا      

ترهاى قربانى به طرف وى روان شد، و مردم از او در           ش. »كنند، بنابراين شترهاى قربانى را به طرف وى بفرستيد         مى
: چون وى اين حالت را مـشاهده نمـود گفـت          . گفتند  مى )...لبيك اللهم لبيك، لبيك   (حالى استقبال نمودند كه تلبيه      

: و هنگامى كه به طرف اصحاب خود برگشت گفـت         !! سزد كه اينها از زيارت كعبه بازداشته شوند        سبحان اللَّه، نمى  
شان قالده انداخته شده ،و طرف راست كوهان آنها را زخم نموده بودنـد               هاى ران قربانى را ديدم كه به گردن      من شت 

.  به نظر من، آنها نبايد از زيارت خانه خدا منع شـوند )تا اين كه خون جارى شود و قربانى بودن شان دانسته شود           (
: آنها به وى گفتنـد  . مرا بگذاريد تا نزد وى بروم     : شد گفت  ى گفته م  - مكْرَزبن حفْص    -مردى از ميان آنها كه به او        

اين مكـرز اسـت و او مـرد         «:  فرمود � و اصحابش ظاهر گرديد، پيامبر خدا        �چون اين مرد براى پيامبر      . برو
 .نمود، سهيل بن عمرو آمد  صحبت مى�و در حالى كه مكرز با پيامبر . »فاجريست

      
 و شروط صلح حديبيه � رگفتگوى سهيل بن عمرو با پيامب

اكنون كار  «:  فرمود �هنگامى سهيل بن عمرو آمد، پيامبر خدا        :ايوب از عكرمه به من خبر داد كه         : گويد معمر مى 
بيا در ميان   :  سهيل آمده گفت   )آن گاه (: زهرى در حديث خود گفته است     : افزايد معمر مى . »تان آسان شده   شما براى 

الـرَّحمنِ   بِسمِ(: اين طور بنويس  :  كاتب را طلب نمود، و دستور داد كه        � پيامبر خدا    .ما و خودتان پيمانى بنويس    
، چنان كه )بِاسمك اللَّهم(: دانم  كه او چيست؟ ولى بنويس اما، رحمان را، به خدا سوگند نمى: سهيل گفت. )الرَّحيمِ

 چيـز   )الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ    بِـسمِ ( سوگند، مـا جـز       به خدا : نوشتى مسلمانان با ديدن اين حالت گفتند       ها مى  در گذشته 
اللَّـه بـه آن      اين است آنچه محمد رسـول     «: بعد از آن فرمود   . )بِاسمك اللهم (:  گفت �پيامبر  . نويسيم ديگرى نمى 

بـا  داشتيم ونه  دانستيم كه تو رسول خدا هستى نه تو را از خانه باز مى     اگر ما مى  : سهيل گفت . »موافقت نموده است  
به خدا سـوگند، مـن در ضـمن ايـن كـه             «:  فرمود �پيامبر خدا   . محمد بن عبداللَّه  : جنگيديم، ولى بنويس   تو مى 

 �اين به خاطر همان فرموده پيامبر     :  زهرى ميگويد  -. »محمد بن عبداللَّه  : تكذيبم كنيد رسول خدا هستم، بنويس     
اينـد كـه در آن بـه حـدود و حرمـات خداونـد احتـرام        اگر اينها از من هر خواهشى نم   «: انجام گرفت كه گفته بود    

اين به شرطى است كه ما را بگذارنـد كـه   «:  به او گفت� پيامبر- »گذارند، من آن را براى شان انجام خواهم داد     
و (ها نگويند كه بر مـا فـشار آورده شـد،             نه، اين به خاطرى است كه عرب      : سهيل گفت . »خانه خدا را طواف كنيم    

.  نوشـت )به اين صورت عهدنامـه را  (و  . ، ولى شما در سال آينده بايد بياييد       ) فشار داخل كعبه شديد    شما به زور و   
. گردانى ديگر اين كه اگر كسى از طرف ما براى تو آمد، اگر چه بر دين تو باشد او را براى ما پس مى                      : سهيل گفت 

 !مده باشد، به مشركين مسترد شود؟اللَّه او چگونه در حالى كه مسلمان شده و آ سبحان: مسلمانان گفتند



  حيات صحابه

١٥٦   جلد اول

      
 � حكايت ابوجنْدل

 آمد، و همان زنجيرهـايى را كـه بـه آن            �در حالى كه آنها درين حالت قرار داشتند، ابوجندل بن سهيل بن عمرو              
اى : سـهيل گفـت   .  و از پايين مكّه بيرون آمده و خود را ميـان مـسلمين رسـانيد               1كشانيد، بسته شده بود با خود مى     

مـا تـا كنـون    «:  فرمـود �پيـامبر   . خواهم او را دوباره به من مسترد كنى        محمد اين اولين كسى است كه از تو مى        
پيامبر . بندم به خدا سوگند، با اين حال من با تو ابداً هيچ قرارداد صلحى نمى        : سهيل گفت . »ايم پيمان را تمام ننموده   

:  باز هم فرمـود    �پيامبر خدا   . گذارم خير من او را به تو نمى      : ، سهيل گفت  »او را به من واگذار كن     «:  فرمود �
. مـا او را بـه تـو داديـم         : مكْرَز درين اثنا گفت   . كنم خير من اين كار را نمى     : اما سهيل گفت  . »بلكه اين كار را بكن    «
ه بـراى  ام، دوبـار  اى گروه مسلمانان، من در حالى كـه مـسلمان شـده آمـده          :  ابوجندل گفت  )درين لحظات دشوار  (

 بـسيار عـذاب و      )جـل جاللـه   ( وى در راه خداوند      -دانيد   آيا آنچه را من ديدم نمى     ! شوم؟ مشركين برگردانيده مى  
آيا تو به حق، نبى خدا نيـستى؟        :  آمده گفتم  �من درين ميان نزد پيامبر خدا       : گويد  مى � عمر   -اذيت شده بود    

پس با ايـن وضـع      : گفتم. »بلى هست «:  باطل نيست؟ گفت   آيا ما بر حق و دشمن مان بر       : گفتم. »بلى هستم «: گفت
من رسول خدا هستم، و هرگـز       «: چرا ما خوارى و ذلّت را بر خود بخريم و در دين مان زير بار ذلّت برويم؟ گفت                 

گفتى كه به خانه خواهيم رفـت و         آيا تو به ما نمى    : گفتم. »نافرمانى او را نخواهم كرد، و او نصرت دهنده من است          
 »بلى، ولى آيا من اين را به تو گفته بودم كه ما امسال به طواف آن خواهيم آمد؟«: ا طواف خواهيم نمود؟ گفت آن ر 
آن گاه :  ميگويد�عمر . »كنى تو به آن آمدنى هستى و آن را به طور حتمى طواف مى       «:  فرمود �پيامبر  . نه: گفتم

آيا ما بر حق ودشمن مان      : گفتم. بلى: بر خدا نيست؟ گفت   اى ابوبكر، آيا اين به حق پيام      :  آمده گفتم  �نزد ابوبگر   
پس با اين وضع چرا ما خوارى بر خـود بخـريم و درديـن            : گفتم: گويد عمر مى . بلى هست : بر باطل نيست؟ گفت   

كنـد، و    اى مـرد، وى پيـامبر خداسـت، و نافرمـانى پروردگـارش را نمـى               : مان زير بار ذلّت برويم؟ ابـوبكر گفـت        
ر و مددكار اوست، به امر وى چنگ زن و مخالفتش را نكن، چون به خـدا سـوگند، وى بـر حـق         پروردگارش ناص 

بلى، ولى آيا بـه تـو گفتـه    : كنيم؟ گفت آييم و آن را طواف مى    آيا وى به مانمى گفت كه ما به خانه مى         : گفتم. است
. كنـى  آيى، و آن را طواف مى      ه مى تو حتماً به كعب   : ابوبكر گفت . خير: بود كه امسال به طواف آن خواهى آمد؟ گفتم        

هنگـامى  : گويد  راوى مى  2. جهت تالفى اين ايرادها كارهاى انجام دادم       )بعد از اين ماجرا   (من به   : گويد  مى �عمر  
برخيزيد قربانى كنيد و بعد از آن سـرهاى         «:  از عقد قرارداد صلح فارغ شد، به ياران خود گفت          �كه پيامبر خدا    
 سـه  �به خدا سوگند، هيچ يك از آنها از جاى خود بر نخاستند، حتـى پيـامبر              : افزايد  مى راوى. »خود را بتراشيد  

                                                 
  .وى از زندان فرار كرده بود 1
دقه دادم و روزه گرفتم     از آن روز به بعد مرتباً من ص       : عمر گويد : در تفسير اين جمله چنين آمده است      ) 317/2(در سيرت ابن هشام      2

و نماز خواندم و غالم آزاد كردم كه تالفى آن ايرادهايم بشود و كفاره آن عملكرد و سخنانم باشد تا اين كه به اين باور شدم كه جبران          
  .شده باشد و تالفى



  حيات صحابه

١٥٧   جلد اول

اللَّـه   رضـى ( نـزد ام سـلمه       � هنگامى كه هيچ يك از آنها برنخاست پيامبر          1مرتبه اين حرف خود را تكرار نمود      
اى پيامبر خدا، آيا :  گفت)لَّه عنهاال رضى(ام سلمه .  وارد شد، و آنچه را از مردم ديده بود برايش متذكر گرديد      )عنها

اى، و    پس بيرون شو، تا اين كه شتر قربانى خود را ذبح نكرده            )دارى اگر دوست مى  (دارى؟   اين عمل را دوست مى    
آن گـاه   . اى و سرت را نتراشيده است، با هيچ يك از ايـشان حـرف نـزن                كسى كه سرت را ميتراشد او را نخواسته       

و بدون اين كه با هيچ يك از ايشان حرف بزند قربانى خود را ذبح كرد، و كـسى كـه                      بيرون رفت    �پيامبر خدا   
 را ديدنـد، همـه      �چون اصحاب اين عمـل پيـامبر خـدا          . تراشيد او را خواست و سرش را تراشيد        سرش را مى  

ديك بـود   برخاستند و ذبح كردند، و بعضى شان به تراشيدن سر ديگرى پرداختند، حتى كه از كثرت غم و اندوه نز                   
 آمدنـد و    )از مكـه  (اى از زنـان مـومن         زخمى و مجروح سازند، بعد از آن عـده         )در تراشيدن سر  (يكديگر خود را    

 :خداوند تبارك و تعالى درباره شان اين آيه را نازل فرمود
 )10: هالممتحن(. ) بعضُهم الْكَوافرَ-تا به اين جا  -يااَيها الَّذينَ آمنُوا اذَا جاَءكُم المؤْمنَات مهاجِرَات فَامتَحنُوهنَّ (

و هرگز همسران كافره را  ... اى مؤمنان هرگاه زنان مسلمان هجرت كنان نزد شما آيند، آنان را امتحان كنيد             «: ترجمه
 .»در همسرى خود نگه نداريد

ابى سفيان با يكى از آنها ازدواج        دو زن خود را كه مشرك بودند طالق داد، معاويه بن             �در آن روز حضرت عمر      
 .نمود و صفوان بن اميه با ديگرى

      
 حكايت ابوبصير با دو تن كه دنبال وى فرستاده شده بودند

 در  - مردى از قـريش كـه مـسلمان بـود            - به مدينه برگشت، ابوبصير      �پس از اتمام كارهاى صلح، پيامبر خدا        
 خواستند تا به مفاد موافقتنامه �ا به مدينه فرستادند، و از پيامبر مدينه نزدش آمد، مشركين در طلب وى دو تن ر   

 ابوبصير را به آن دو مرد تحويل داد، آن دو تـن ابوبـصير را گرفتـه                  �بر اين اساس پيامبر خدا      . صلح وفا  نمايد   
 . خوردند داشتند، مى رسيدند، در اينجا فرود آمدند و از خرمايى كه با خود 2بيرون رفتند تا اين كه به ذوالحلَيفه

او آن را از نيام !! بينم به خدا سوگند، اى فالن اين شمشيرت را بسيار خوب مى: ابوبصير به يكى از آن دو مرد گفت     
بـه مـن   : ابوبصير گفت. ام آرى به خدا، خيلى خوب است، و من چندين بار اين را تجربه نموده           : بيرون آورده گفت  

ا از وى گرفت، و او را با آن شمشير زد و او مرد، دومى فرار نمود، تا اين كه خود ابوبصير شمشير ر  . بده تا ببينمش  
اين مرد منظـر    «:  چون چشمش به وى افتاد گفت      �را به مدينه رسانيد و به شتاب داخل مسجد شد، پيامبر خدا             

. شوم نيز كشته مىبه خدا سوگند، رفيقم كشته شد، و من :  رسيد گفت �چون نزد پيامبر    . »هولناكى را ديده است   
.  ذمه تو را برآورده كـرد      )جل جالله ( به خدا سوگند، خداوند      �اى پيامبر خدا    : از دنبال وى ابوبصير آمده گفت     

                                                 
ى را براى آنان پديد آورده       نبود، بلكه جريان صلح و شروط آن فضاى حيرت و سرگشتگ           �اين نافرمانى آنها در مقابل پيامبر خدا         1

  .بود، و آن حالت شديد و مدهوش كننده انگيزه اين عمل بود
  .گويند باشد، و اكنون به آن اببار على مى اى است نزديك مدينه، كه ميقات اهل مدينه نيز مى قريه 2



  حيات صحابه

١٥٨   جلد اول

واى بـر  «:  گفـت �پيامبر .  دو باره مرا از چنگال ايشان رهانيد)جل جالله(مرا به ايشان تحويل دادى، و خداوند      
 .»، اگر همدستى داشته باشدمادرش، عجب آتش افروز جنگ است اين مرد
 )طبـق قـرارداد صـلح   ( وى را � پيـامبر  )اگر وى در مدينـه باشـد  (چون ابوبصير اين سخن را شنيد، دانست كه  

 .كند، بدين خاطر از مدينه خارج شد و خود را به ساحل دريا رسانيد دوباره براى آنها مسترد مى
     

 هاى قريش به كاروانو متعرّض شدن آنها  پيوستن ابوجندل به ابوبصير

رساند، به اين  يابد، و خود را به ابوبصير مى     از دست آنها نجات مى     �ابوجندل بن سهيل بن عمرو      : گويد راوى مى 
پيوست، تا اين كه آنها يك گروهى را تشكيل دادنـد، و             آورد به ابوبصير مى    صورت هر كسى كه از قريش ايمان مى       
رسيد، بر آن هجوم آورده، مردان شامل در كاروان را به  رف شام به آنان مىهرگاه خبر خارج شدن قافله قريش به ط

قريش وقتى از اين حالت به تنگ آمد، كسى را نزد پيامبر خدا فرستاد، و               . گرفتند رسانيدند و اموالشان را مى     قتل مى 
، و از ايـشان بخواهـد كـه          و از وى مطالبه نمود تا كسى را نزد اين گروه بفرستد            1او را به خدا و رحم سوگند داده       

بدون هراس از برگردانيدن آنها به قريش به طرف مدينه بيايند، چون هر كسى از آنها به مدينه رود در امان خواهـد         
و هو (:  درين باره اين آيات قرآنى را نازل نمود)جل جالله( نيز دنبال آنها كسى را فرستاد، خداوند �پيامبر . بود

  داَي ى كَفكَّ     الَّذطْنِ مبِب منْهع كُميداَي و نْكُمع مههي هِملَيع اَنْ اَظْفَرَكُم دعنْ بـ - تا اين كه به اينجـا رسـيد   - م يمه الح 
يمهحلَياه24 -26: الفتح(. )ه الْج( 

 دل مكه بعد از اين كه شما        هاى شما را از ايشان در      و او كسى است كه دستهاى كافران را از شما و دست           «: ترجمه
 .»خشم و نخوت جاهليت... را بر آنها پيروز كرد، بازداشت

الـرحيم را نيـز      الرحمن اللَّه غيرت توأم با جاهليت آنان اين بود كه آنها اقرار به اين ننمودند كه وى نبى است و بسم                  
ايـن سـياق داراى   : گويـد   مـى )177/4( هالبدايابن كثير در . قبول نكردند، و او را از رسيدن به خانه كعبه باز داشتند      

و ايـن حـديث را همچنـين بيهقـى          . باشـد  ها و فوايد نيكى است، كه در روايت ابن اسحاق از زهـرى نمـى               زيادت
 . به همين طولش روايت كرده است)218/9(

      
 و فرستادن عثمان به مكه پس از فرود آمدن در حديبِيه � پيامبر

قـريش از  : اند كـه گفـت    در حديبيه روايت نموده� درباره استقرار پيامبر �بى شَيبه از عروه ابن عساكر و ابن ا   
 مناسب دانست تا مردى از اصحاب خود را نزد آنها بفرستد، بـه         � در آنجا ترسيد، پيامبر      �فرود آمدن پيامبر    

اى پيـامبر   :  گفـت  �عمر  . مارد را طلب نمود، تا او را به اين مأموريت بگ          �اين لحاظ حضرت عمر بن الخطاب       
به دست  (كنم، و هيچ كسى از بنى كعب در مكه نيست كه در صورت اذيت و آزارم                   من آنها را لعنت مى     �خدا  

 را بفرسـت، چـون در   �براى اين مأموريت، حضرت عثمان     . )و از من دفاع كند    ( مورد خشم واقع شود      )مشركين

                                                 
 ).٣٣١ ، ٢٣٨/�(و ا*M3 ) �٢٧٣(���ر�  1



  حيات صحابه

١٥٩   جلد اول

 عثمان بن   �بنابراين پيامبر خدا    . رساند اى براى آنها مى    تو خواسته مكه خويشاوندان وى زياد است، واو آنچه را         
ايم، بلكه  آنها را خبر بده كه ما براى جنگ نيامده«: عفان را خواست و او را به سوى قريش روانه نمود و به او گفت

ـ      �و به عثمان    . »ايم، و آنها را به سوى اسالم دعوت كن         براى اداى عمره آمده    يش مـردان و زنـان       دستور داد تـا پ
مسلمان در مكه برود، نزد آنها وارد شده ايشان را به فتح بشارت دهد، و به آنان خبر دهد كه نزديك است خداوند                    

خواست آنهـا را     دين خود را در مكه غالب بگرداند، تا ديگر كار ايمان در آن پنهان و مخفى نماند، و با اين كار مى                     
نام جايى است در حجاز قريب ( حركت نمود، تا اين كه در بلْدح �عثمان : گوى  راوى مى1.ثابت و استوار گرداند

 مرا به سـوى شـما   �پيامبر خدا : روى؟ عثمان پاسخ داد   كجا مى : قريش از وى پرسيدند   .  بر قريش گذشت   )مكه
ا براى جنـگ  فرستاده است، تا شما را به سوى خداوند عزوجل و به اسالم دعوت كنم، و شما را با خبر سازم كه م          

 وى را ارشاد كـرده بـود، دعـوت    � قريش را چنان كه پيامبر �عثمان . ايم ايم، بلكه براى اداى عمره آمده  نيامده
ابان بن سعيد بن العاص در مقابل بـه پـا           . گويى شنيديم، برو كار خود را بكن       آنچه را مى  : ها گفتند  نمود، و قريشى  

 زين نمود، وى را با پناه دادن        �د گفت، و اسب خود را براى عثمان         خاست و با استقبال از وى او را خوش آمدي         
بعد از آن قريش بديل بن ورقـاء خُزاعـى و بـرادر بنـى     . بر آن اسب در پشت سر خود سوار نمود و تا مكه رسانيد 

 آمده، )288/5(ال و حديث را، چنان كه در كنزالعم  ... كنَانه را روان نمودند، كه بعد از آن عروه بن مسعود ثقفى آمد            
 و اين حديث را ابن ابى شيبه از وجه ديگرى نيز به همين طولش از عروه، چنـان كـه در كنـز العمـال                         2.ذكر نموده 

 . از موسى بن عقبه روايت نموده است)221/9(و مانند اين را بيهقى .  آمده، روايت كرده)290/5(
      

  درباره صلح حديبيه)اللَّه عنه رضى(گفتار عمر 

 با اهـل    �پيامبر خدا   :  فرمود �عمربن الخطاب :  روايت نموده كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بن سعد از ابن عباس      ا
نمود، و او همـين      اميرى را بر من مقرّر مى      �مكه آن چنان صلحى نمود، و به آنها چيزى داد، كه اگر پيامبر خدا               

و از جملـه    . كـردم  شـنيدم و نـه اطاعـت مـى          را نه مـى     انجام داد، من آن    �داد كه پيامبر خدا      عملى را انجام مى   
پيوسـت او را دوبـاره مـسترد     چيزهايى كه به آنها داده بود يكى اين بود، كه اگر كـسى از كفـار بـه مـسلمانان مـى                     

ايـن چنـين در كنزالعمـال       !!. كردنـد  پيوست او را دوباره مسترد نمـى       نمودند، و كسى كه از مسلمانان به كفار مى         مى
 .سند اين صحيح است:  آمده و گفته)286/5(

      
 درباره صلح حديبيه � گفتار ابوبكر

                                                 
خواست تـا يـأس و نااميـدى در          لمانانى بود كه در مكه باقى مانده بودند، و مى          به خاطر دلجويى آن عده از مس       �اين عمل پيامبر     1

  .م. قلب آنها پديدار نشده و اميد خود را بر فتح  و نصرت الهى از دست ندهند
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  حيات صحابه

١٦٠   جلد اول

 اسـالم از فـتح حديبيـه فـتح          )تاريخ(در  : گفت  مى �ابوبكر صديق   : ابن عساكر از واقدى روايت نموده، كه گفت       
هى نمـود، و   و پروردگارش بود كوتـا �بزرگتر وجود ندارد، ولى در آن روز نظر مردمان از آنچه در ميان محمد     

اى كـه     چون بندگان تا اين كه كارها را به همـان مرحلـه            )جل جالله (كنند، ولى خداوند     بندگان در كارها عجله مى    
الوداع به سهيل بـن عمـرو روى نمـودم كـه در              همن در روز حج   . كند خواست اوست نرساند، شتاب و عجله نمى      
 آن را به دست خـود قربـانى         �كرد و پيامبر     را برايش نزديك مى    �قربانگاه ايستاده بود، و قربانى پيامبر خدا        

 را �نمود، و سلمانى را بعد از آن طلب نمود و سرش را تراشيد، بـه سـهيل توجـه داشـتم كـه موهـاى پيـامبر                         
گذاشت، درين موقـع بـه يـاد روز حديبيـه افتـادم كـه              هاى خود مى   ديدم كه آن را بر چشم      برداشت، و او را مى     مى

اللَّه ابا ورزيد، در حال خداوندى را ستودم كه او را بـه              الرحيم و محمد رسول    الرحمن اللَّه وى از نوشتن بسم   چگونه  
 . آمده است)286/5( اين چنين در كنزالعمال 1.اسالم رهنمون ساخت

      
 )اللَّه عنه رضى(داستان اسالم آوردن عمرو بن العاص 

هنگامى كه ما از جنگ خنـدق بازگـشتيم، چنـد تـن از              : ده، كه گفت   روايت نمو  �ابن اسحاق از عمروبن العاص      
دانيد، به خدا سوگند،  مى: پذيرفتند، جمع كردم و به آنها گفتم شنيدند و نظرم را مى مردان قريش را كه حرف مرا مى

دانم شما در  ام، كه نمى  رود، و من براى خود فكرى كرده       بينم كه آوازه و كار محمد به شكل عجيبى پيش مى           من مى 
ام كه خود را به حبشه در پـيش نجاشـى    من چنين فكر نموده: چه فكرى؟ گفتم : كنيد؟ پرسيدند  آن باره چه فكر مى    

باشيم، و بـودن مـان زيـر         اگر محمد بر قوم ما غالب شد، ما همانجا نزد نجاشى مى           . برسانيم، و در پيش وى باشيم     
حكومت كند، ولى اگر قوم ما بـر محمـد غالـب آمـد، ترديـدى         دست نجاشى بهتر ازين است كه محمد بر سرمان          

مـا در ايـن رأى   : آنها گفتند. شناسند، و از آنها جز خير و نيكويى براى ما نخواهد آمد         نيست كه ما را به درستى مى      
اى  هديـه ترين   چيزى فراهم آوريد تا به وى اهدا كنيم، و محبوب         : با تو همنظر و موافق هستيم، آن گاه به آنها گفتم          

شد پوست بود، و ما براى وى مقدار زيادى پوست جمع نموديم، بعد از آن به  كه از سرزمين ما براى وى تقديم مى     
به خدا سوگند، در حالى كه ما نزد وى بـوديم، عمـروبن اُميـه    . طرف حبشه به راه افتاديم، تا اين كه نزد وى آمديم     

 در ارتباط با جعفربن ابى طالب و اصحابش نزد نجاشـى            �پيامبر خدا   ضَمرِى را ديديم كه نزد وى آمد، و او را           
آن گاه مـن بـه      : گويد عمرو مى . او نزد نجاشى آمد و بعد از آن از نزد وى خارج شد            : افزايد عمرو مى . فرستاده بود 

رد تا گردنش خواهم كه او را به من بسپا روم و از وى مى ابن عمرو بن اميه است، نزد نجاشى مى    : رفقاى خود گفتم  
كند، كه مـن انتقـام آنهـا را          را قطع كنم، اگر او اين كار را با من بكند، و من اين كار را انجام دهم، قريش درك مى                    

به همين منظور نزد نجاشى رفتم، : گويد مى. ام گرفته و عمل نيكويى را با كشتن فرستاده محمد براى شان انجام داده
دوسـتم خـوش آمـدى، آيـا از     : نجاشـى گفـت  : گويد مى. دم به او سجده نمودم كر ها سجده مى   چنان كه در گذشته   

. ام هـاى زيـادى را هديـه آورده    بلـى، اى پادشـاه برايـت پوسـت    : اى؟ گفـتم  ديارت براى ما هديه و سوغاتى آورده  
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  حيات صحابه

١٦١   جلد اول

ادشـاه هـم   اى پ: بعد از آن گفـتم . ها را به او نزديك ساختم و از آنها بسيار خوشش آمد         بعد از آن پوست   : گويد مى
باشد، او را به من بـسپار        اكنون مردى را ديدم كه از نزد شما بيرون رفت و او فرستاده مردى است كه دشمن ما مى                  

نجاشى خشمگين شـد، و دسـت خـود را          : گويد عمرو مى . تا بكشمش، چون او اشراف و بزرگان ما را كشته است          
ا شكست، و آن چنان ناراحت شدم كه آرزو نمودم كاش بلند نموده محكم به بينى خود زد، گمان كردم كه بينيش ر       

: از اين رو درصدد جبيره كار برآمـده گفـتم         . رفتم شد و من از ترس و خوفى كه داشتم در آن فرو مى             زمين پاره مى  
شود هرگز  پنداشم كه اين خواهش من موجب كدورت خاطر و نارضايتى تان مى اى پادشاه، به خدا سوگند، اگر مى

كنى تا فرستاده مردى را به تو بدهم كه ناموس اكبـر          آيا تو از من خواهش مى     : نجاشى گفت . كردم ح نمى آن را مطر  
شد، و تو او را بگيـرى و بـه قـتلش             گردد، ناموس اكبرى كه براى حضرت موسى نازل مى          به او نازل مى    )جبرئيل(

ى بر تو اى عمرو، سخن مرا قبـول كـن، و       وا: گفت! اى پادشاه، آيا او چنين است؟     : گفتم: گويد عمرو مى ! برسانى؟
از وى پيروى كن، به خدا سوگند وى بر حق است، و بر مخالفين خود چنان كه موسـى بـن عمـران بـر فرعـون و           

كنـى؟   آيا تو از طرف وى با من بـه اسـالم بيعـت مـى              : گفتم: گويد عمرو مى . شود لشكريانش غالب آمد، پيروز مى    
بعد از آن نزد رفقـايم، رفـتم ايـن در    . رد و من همراهش بيعت به اسالم نمودم      آرى، وى دست خود را باز ك      : گفت

بعد از آن به قصد زيارت رسـول        . حالى بود كه نظرم از گذشته تغيير نموده بود و اسالمم را از ايشان مخفى داشتم               
اندكى قبل از فتح اتّفاق   بيرون رفتم تا اسالم بياورم، در خالل راه به خالد بن وليد برخوردم، و اين واقعه                  �خدا  

به خدا سوگند،   : روى؟ وى در پاسخ به من گفت       اى ابوسليمان به كجا مى    : گفتم. آمد افتاده بود، او از طرف مكه مى      
روم، به خدا تا اسالم بياورم، تا چه وقت به اين وضع بـه سـر        اين امر درست و ثابت شد، و اين مرد نبى است، مى           

هر دوى ما   : گويد عمرو مى . ام به خدا سوگند، من هم جز به خاطر اسالم آوردن نيامده          : گفتم: گويد بريم؟ عمرو مى  
 بيعت نمود، و بعـد از       � آمديم، خالد قبل از من رفت و اسالم آورد و با پيامبر              �در مدينه خدمت پيامبر خدا    

 اينكـه گناهـان     كـنم مـشروط بـه       من با شما بيعت مـى      �اى پيامبر خدا    : آن من نزديك رفتم و عرض نمودم كه       
اى عمـرو، بيعـت كـن،    «:  فرمـود �پيامبر خـدا  : گويد شوم؟ عمرو مى ام را ببخشى، و آينده را متذكّر نمى      گذشته

برد، و هجرت نيز چيزهـاى گذشـته را          اسالم كارهايى را كه قبل از آن صورت گرفته است قطع نموده و از بين مى               
ـ 1.ا وى بيعت نمودم و برگشتمبعد از آن، من ب: عمرومى گويد . »سازد نابود مى  .  آمـده )142/4( ه اين چنين در البداي

رجـال هـر    : گويـد   مـى  )351/9(هيثمى  . اند احمد و طبرانى نيز از عمرو مانند اين را به شكل طوالنى روايت نموده             
 .اند دوى آنها ثقه

بعد از آن حركت    :  آن آمده  بيهقى از طريق واقدى اين حديث را درازتر و نيكوتر از حديث قبل روايت كرده، و در                
 رسيدم ديدم دو مرد كه انـدكى در راه ازمـن     )نام جايى است در حجاز ميان مكه و طائف        (نمودم تا اين كه به هده       
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  حيات صحابه

١٦٢   جلد اول

عمـرو  . خواهند توقف نمايند، يكى از آن دو داخل خيمه است و ديگرى شترها را محكم گرفتـه          سبقت داشتند، مى  
روم،  نـزد محمـد مـى   : روى؟ گفـت  كجا مـى : پرسيدم: افزايد عمرو مى. وليد استمتوجه شدم كه خالدبن  : گويد مى

اند، و هيچ يك از عقالء و صاحبان درايت باقى نمانده كه به اسـالم داخـل نـشده         چون همه مردم به اسالم گرويده     
غـارش گرفتـه    به خدا سوگند، اگر زياده ازين توقّف كنم، وى از گردن مـان چنـان كـه از گـردن كفتـار در                        . باشد
ام، آن گـاه   گفتم من نيز، به خدا سوگند، تصميم رفتن نزد محمد و اسـالم آوردن را گرفتـه            . شود، خواهد گرفت   مى

و بعـد از آن بـه       . عثمان بن طلحه بيرون رفت و مرا خوش آمديد گفت، و هه در همانجـا انـدكى توقّـف نمـوديم                    
ا كه نزد چاه ابى عتبـه همـراهش روبـرو شـديم فرامـوش               موافقت همديگر به مدينه وارد شديم، من گفته مردى ر         

ما از شنيدن قـول وى خوشـحال   !! )اسم كدام غالم است( 1اى رباح! اى رباح ! اى رباح : كشيد كنم، كه فرياد مى    نمى
مكـه  : بعد آن مرد به سوى ما نگاه كرد و از وى شـنيدم كـه ميگفـت   . شديم، و آن را براى خود به فال نيك گرفتيم 

ن دو تن، ديگر مهار خود را از دست داد، گمان نمودم كه هدف وى من و خالد بن وليد هستيم و با شتاب                     پس ازي 
 را به قـدوم مـا بـشارت داد، و ايـن     �گمان كردم كه وى پيامبر . روى به طرف مسجد گردانيد و بدان سو رفت        

 .پندار من درست بود
هاى خوب خود را بر تن نمـوديم، بعـد از آن اذان               در آنجا لباس   با توقّفى .  ما شترهاى خود را در حرَّه خوابانيديم      

 نمايان شديم، چهره وى در آن موقع درخششى داشت �عصر گفته شد، و حركت نموديم تا اين كه به پيامبرخدا
و مسلمانان در اطرافش به اسالم آوردن ما بسيار خوشحال و مسرور شده بودند، آن گاه خالدبن وليد رفتـه بيعـت                      

د، و بعد از وى عثمان بن طلحه پيش شد و بيعت كرد، سپس من پيش رفتم، به خدا سوگند، آن لحظاتى كه من نمو
مـن بـا وى   : گويـد  عمـرو مـى  . در پيش رويش نشستم نتوانستم از فرط حياء چشمان خود را به طرفش بلنـد كـنم   

:  فرمـود �پيـامبر  . ام به يـادم نيامـد   مشروط به اين بيعت نمودم كه گناهان گذشته مرا ببخشد، ولى گناهاى آينده 
. »سـازد  برد، و هجرت نيز چيزهاى ماقبـل خـود را نـابود مـى              اسالم چيزهاى ما قبل خود را قطع نموده از بين مى          «

 هـيچ يـك از   �ايـم، پيـامبر خـدا     به خدا سوگند، از هنگامى كه من و خالدبن وليد اسالم آورده        : گويد عمرو مى 
 )237/4( ه اين چنين در البداي2.ساخت با ما برابر نكرده است  كه وى را اندوهگين مىاصحاب خود را در امر مهمى

 .آمده
      

 )اللَّه عنه رضى(داستان اسالم آوردن خالدبن وليد 
 به من اراده خير نمود، در قلبم اسالم را جاى )جل جالله(چون خداوند :  روايت نموده كه گفت�واقدى از خالد 

من در همه اين معارك بر ضد محمد اشـتراك ورزيـدم، و در هـيچ    :  را برايم گشود، با خود گفتمداد، و راه هدايتم   
اى را انجـام     اى شركت نورزيدم مگر اين كه پس از بازگشت از آن بر اين باور بودم كه من كارهاى بى فايده                    معركه

                                                 
. كند و آنها در هنگام شنيدن اين صدا آن را فال نيك گرفته و به آن خوشحال شدند        كلمه رباح و يا ربح درعربى فائده را نيز افاده مى           1
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  حيات صحابه

١٦٣   جلد اول

يـه بيـرون رفـت، مـن همـراه بـا        به طـرف حديب �هنگامى كه پيامبر . دهم، و محمد حتماً پيروز شدنى است       مى
 و يارانش بر خوردم، در مقابلش ايستاده بـه  �گروهى از سواران مشركين بيرون آمدم و در عسفان با پيامبر خدا   

او در مقابل ما نماز ظهر را با اصحاب خود به جاى آورد، خواستيم تا بر وى حمله نماييم، ولى                    . وى متعرّض شدم  
، پيامبر ازين تصميم ما آگاه شـد، و نمـاز عـصر را بـا     - كه خير هم در همان بود        -اين تصميم براى ما عملى نشد       

اين مـرد تحـت     : اين عمل آنها در ما تأثير به سزايى گذاشت، و گفتم          . اصحابش، به شكل نماز خوف به جاى آورد       
گذشته از . ش گرفت است، لذا ما را گذاشته و با تغيير مسير از جاى تمركز ما طرف راست را در پي            )غيبى(حمايت  

ديگر : اين، هنگامى كه قريش با وى در حديبيه صلح نمود، و بدون هيچ درگيرى اى وى را برگردانيد، با خود گفتم
او كه پيرو محمد شده اسـت، و اكنـون يـارانش نـزد وى درامـان                 ! نزد نجاشى : چه چيز باقى است؟ به كجا بروم؟      

تن به سوى هرقل به اين معناست كه از دينم بيرون شده و به نصرانيت          رف. يا به سوى هرقل   !! برند زندگى به سر مى   
اند باشم؟ در  ها اقامت گزينم، يا اين كه در ديار خودم با آنهايى كه باقى مانده         و يا يهوديت بپيوندم، و در ميان عجم       

كه خارج شدم و ورود      به مكه وارد شد، از م      )القضاءهعمر( در اداى    �اين گيرو دار در فكر بودم كه پيامبر خدا          
 وارد مكـه    � يكجا بـا پيـامبر       )القضاء هعمر(وى را بدانجا مشاهده ننمودم، برادرم وليد بن وليد نيز در اين سفر              

نويسد كه در آن چنين آمده  اى مى شده بود، او در جستجوى من بود، ولى مرا نيافته است، به همين لحاظ برايم نامه  
 :است

و مثْـلُ االسـلَامِ     ! فَانِّى لَم أَر أَعجب منْ ذَهابِ رأيِك عنِ الْاسلَامِ، وعقْلُك عقْلُـك           : ن الرَّحيمِ، اما بعد   اللَّه الرَّحم  بِسمِ(
مثْلُه جهِلَ االسـلَام؟ و     «:  فَقَالَ .اللَّه بِه  يأتى: ؟ فَقُلْت »أينَ خَالد «:  عنْك، و قَالَ   �اللَّه   و قَد سأَلَنى رسولُ   ! جهلَه أحد؟ 

فَاستَدرِك يا أخى ماقَد فَاتَك منْ مواطنَ       . »لَو كَانَ جعلَ نكَايتَه وجِده مع المسلمينَ كاَنَ خَيراًلَه، و لَقَد منَاه علَى غَيرِه             
حالهص(. 

بينم، در حـالى كـه از عقـل     تر از اسالم نياوردنت نمى     من چيزى را عجيب   : بعدبه نام خداى بخشاينده مهربان، اما       (
 از من در مورد تو پرسيد و �پيامبر خدا ! ماند؟ و آيا از دينى چون اسالم كسى غافل مى! وااليى برخوردار هستى  

م بـى خبـر مانـده       فردى چون او از اسـال     «:  فرمود �پيامبر  . آورد خداوند او را مى   :  گفتم »خالد كجاست؟ «: گفت
گردانيد، برايش بهتـر بـود، و مـا او را بـر ديگـران                ها و تالش هايش را بامسلمين همراه مى        اگر او قهرمانى  ! است؟

 .)اى به ياد بياور و آنها را دوباره درياب اى برادرم، آن چيزهاى نيكى را كه از دست داده. »ترجيح ميداديم
 شـتاب بـه خـرج دادم، و آن نامـه در     � رسيد، براى آمدن نزد پيـامبر  هنگامى كه نامه وى به من   : گويد خالد مى 

 از من مرا خشنود و مـسرور سـاخت، بـارى در خـواب     �رغبت و  عالقمنديم به اسالم افزود، و پرسيدن پيامبر         
: ديدم كه در يك شهر تنگ، خشك و بى گياه هستم، و از آن به يك سرزمين پهناور و سرسبز خـارج شـدم، گفـتم     

اين خـواب را حتمـاً بـراى ابـوبكر     : هنگامى كه به مدينه آمدم، گفتم. اب حتماً مفهومى دارد و راست است     اين خو 
جل (سرزمينى كه تو به آن وارد شدى دين اسالم است كه خداوند  :  در تعبير خوابم فرمود    �كنم، ابوبكر    بازگو مى 

 .شرك بود تو را به آن هدايت نمود، وتنگنايى كه در آن قرار داشتى )جالله



  حيات صحابه

١٦٤   جلد اول

 �اكنون كى را با خـود نـزد پيـامبر خـدا             :  را گرفتم، گفتم   �چون تصميم رفتن نزد پيامبر خدا       : خالد ميگويد 
اى ابو وهب، آيا حالتى را كه در آن قـرار           : همراه ببرم؟ درين راستا رفتن با صفوان بن اميه را مصلحت ديدم، گفتم            

، و محمـد بـر عـرب و         )در قلّت و كمى قرار داريـم      (هان هستيم   بينى؟ ما اكنون چون دندانهاى پسين د       داريم، نمى 
وى . اگر ما نزد محمد برويم و او را پيروى كنيم، شرف و عزت او شرف و عزت ماست                 . عجم پيروز گرديده است   

 به ايـن . كنم اگر جز خودم ديگر كسى هم باقى نماند، ابداً پيروى او را نمى : به شدت از اين عمل ابا ورزيد و گفت        
بعـد از وى    . انـد  اين مردى است كه برادر و پدرش در بدر به قتل رسيده           : گفته ما از هم جدا شديم و با خود گفتم         

هاى خود را براى صفوان بن اميه را برايش تكرار نمـودم، او نيـز همـان              عكرمه بن ابى جهل را ديدم، و همان گفته        
او نيز تعهد سپرد كه اين را براى كسى متذكّر . فى نگه دارداز وى خواستم تا اين را مخ. جواب صفوان را به من داد

شود، سپس به منزلم آمدم و هدايت دادم تا سواريم را آماده كنند، و با او خارج شدم، درين اثنا بـا عثمـان بـن                      نمى
 آن عـده    بعد. اين هم رفيقم است و بايد آنچه را خواهان آن هستم به او يادآور شوم              : با خود گفتم  . طلحه برخوردم 

بعد با خـود انديـشيدم كـه    . پدرانش را كه كشته شده بودند به ياد آوردم، و نخواستم اين قضيه را به او تذكّر بدهم   
پس از اين انديشه . اگر اين را بگويم، چه ضررى براى من خواهد داشت؟ چون من همين ساعت در حركت هستم     

ما چـون روبـاهى در يـك غـار         : برايش بيان داشته، و افزودم    و فكر جديد، كار را تا به همان حدى كه رسيده بود،             
هـاى خـود را بـراى آن دو تـن      شود و مانند همانند گفته     هستيم كه اگر دلوى از آب در آن انداخته شود، خارج مى           

خـواهم   ام و مى   من امروز خارج شده   : به او گفتم  . ديگر براى وى تكرار كردم، وى به زودى اين حرف مرا پذيرفت           
 1ما با او وعده گذاشتيم كه در يأجج: گويد خالد مى.  روز بروم، و اين هم سواريم كه در فَج منَاخه آماده استهمين

با هم مالقات كنيم، اگر قبل از من به آنجا رسيد، انتظارم را بكشد، و اگـر قبـل از وى بـه آنجـا رسـيدم منتظـرش                       
طلوع فجر خـارج شـدم تـا در يـأجج يكـديگر را مالقـات                سحرگاهان در تاريكى قبل از      : گويد خالد مى . باشم مى

اى قوم خـوش  : عمرو گفت. به راه افتاديم تا اين كه به هده رسيديم، و عمروبن العاص را در آنجا دريافتيم            . كرديم
چه چيز تو را بيـرون     : مسيرتان به كدام طرف است؟ پرسيديم     : عمرو از ما پرسيد   . تونيز خوش آمدى  : آمديد، گفتيم 

اين همان چيـزى اسـت      : گفت. پيوستن به اسالم و پيروى محمد     : شما را چه چيز بيرون كرده؟ گفتيم      : ده؟ گفت كر
 .كه مرا به اينجا كشانيده است

پيـامبر  . به اتّفاق هم حركت نموديم تا اين كه به مدينه آمديم، ودر حرَّه شترهاى خود را خوابانيده و توقّفى نموديم         
هاى خوب خود را پوشيدم، بعد از آن به طـرف       من در اين مكان لباس    . و مسرور گرديد  از آمدن ما مطّلع شد       �

 از آمـدنت  �عجله و شتاب كن چـون پيـامبر خـدا    :  رفتم، برادرم در اين اثنا با من روبرو شده گفت�پيامبر  
روان شديم و خود ما به شتاب به طرف وى   . كشد مطّلع شده، و به قدومت مسرور گرديده و اكنون انتظارتان را مى           

 و بـا چهـره    )السالم عليك يا نبى اللَّـه     (را به او نشان دادم و او به من تبسم نمود، به سالم نبوت به او سالم كردم،                   
دهم كه معبودى جز يك خدا وجـود نـدارد، و تـو پيـامبر خـدا                  من شهادت مى  : گفتم. گشاده جواب سالمم را داد    

                                                 
  .نام جايى است در حدود سه كيلومترى مكه 1



  حيات صحابه

١٦٥   جلد اول

ستايش خدايى راست كه تو را هدايت نمود، من هوشمندى تو را            «: ن فرمود  بعد از آ   »بيا«:  گفت �پيامبر  . هستى
اى رسول خدا، بـه ايـن فكـر هـستم در معركـه      : گفتم. »از قبل ديده بودم، و اميد داشتم تا تو را جز به خير نسپارد  

داوند بخواه ، تو از خ)همه چيزهاى بزرگى اند(نمودم  هايى كه بر ضد تو شركت داشتم و عنادى كه بر ضد حق مى
اسالم گذشـته   «:  در پاسخ به من با لحنى مهربان و تسلّى بخش گفت           �پيامبر  . و دعا كن تا آنها را به من ببخشد        

بار خـدايا، همـه تـالش و        «:  على رغم آن برايم دعا كن، آن گاه فرمود         �اى پيامبر خدا    : گفتم. »سازد را محو مى  
بعد از آن عثمان و عمرو : گويد خالد مى. »دا نموده است به او ببخشسعى خالدبن وليد را كه در بازداشتن از راه خ

رفتن ما به مدينه مصادف بود با ماه صفر سال هشتم، : گويد خالد مى.  بيعت نمودند�پيش آمدند و با پيامبر خدا 
 برابـر   ساخت هيچ يك از اصحابش را با مـن          در امر مهمى كه وى را اندوهگين مى        �پيامبر خدا   : گويد خالد مى 

به شكل تفصيل، چنان كه     ... و اين را همچنين ابن عساكر همانند اين       .  آمده )238/4( ه اين چنين در البداي    1.كرد نمى
 . آمده، روايت كرده است)30/7(در كنز العمال 

      
  داستان فتح مكّه     
  براى فتح مكه و فرود آمدنش در مرّظَهران� خروج پيامبر خدا

 به سوى مكه خارج شد، و ابـورهم  �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(باس طبرانى از ابن ع   
 �اين حركت در دهم رمضان المبارك صورت گرفت، پيامبر خدا           . كلثوم بن حصين غفارى را بر مدينه گماشت       

 - آبى اسـت در ميـان عـسفان واَمـج     -درين سفر روزه گرفت، و مردم نيز با وى روزه گرفتند، تا اين كه در كَديد           
 جايى است كه اكنـون آن را        -رسيد، در آنجا روزه خود را افطار نمود، بعد به حركت افتاد تا اين كه در مر ظهران                   

 با ده هزار تن از مسلمانان توقّف كرد، كه يك هزار از مزَينه و سـلَيم نيـز آنهـا را همراهـى             -نامند   وادى فاطمه مى  
 و در همه قبايل تجهيزات و سالح وجود داشت، و مهاجرين و انصار بدون اين كه يكـى از آنهـا تخلّـف                        نمود، مى

 .  خارج شده بودند�نموده باشند، با پيامبر خدا

      
 تجسس سران قريش جهت كسب اطالعات

ا قطع شـدن اخبـار،    قريش از كارهاى وى اطالعى نداشت و ب- در مرَّ ظَهران پايين شد  �هنگامى كه پيامر خدا     
 در آن شب ابوسفيان -كند   خبرى به آنها نرسيد، و ندانستند كه وى چه تصميمى دارد و چه مى�ديگر از پيامبر 

يابند و از    بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء جهت تجسس بيرون شدند، تا ببينند كه آيا خبرى را در مى                     
در مسير هجرتش به (اى از راه   در حصه�لب قبل از اينها با پيامبر خدا شنوند؟ عباس بن عبدالمطّ وى چيزى مى

 و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطّلب و عبداللَّه بن ابى اُميه بـن              )و با آنها يكجاى شده بود     ( برخورده   )سوى مدينه 
ى بيايند، در اين ارتباط ام سلمه با        مغيره نيز با پيامبر خدا در ميان مدينه و مكه ديدار و تالش نموده بودند تا نزد و                 

 خواهنـد تـو را     ات مـى   اى پيامبر خدا، پسر عمويت، پسرعمه ات، پدر خـانم         :  صحبت نموده گفت   �پيامبر خدا   
                                                 

�/ و_ الO'M7 اس,) ٣�٨/�(» الfkLM«، و �9J`6 در ) ٧�٨: ��٧/ ٢(»  ال�q3ز�«وا�MW در . ����ر ���� 1 .@ �MWوا r' l از. 



  حيات صحابه

١٦٦   جلد اول

 و اما پسر 1من به آنها نيازى ندارم، پسرعمويم آبرويم را در مكه ريخته بود«:  فرمود�مالقات نمايند، پيامبر خدا     
  2.»ان كسى است كه در مكه همه آن چيزها را به من گفتعمه و پدر خانمم هم

 ابوسفيان كه يكى از اطفال خود را نيز با خود داشـت             - درباره آنها اين چيزها را گفت        �هنگامى كه پيامبر خدا     
به خدا سوگند، يا به من اجازه مالقات بده، و يا اين كه همين طفلم را گرفته به جايى خواهيم رفت تـا در     :  گفت -

 رسيد، بـر آنهـا رحـم نمـود و بـا نـشان دادن                �چون اين گفته به پيامبر      . آنجا از تشنگى و گرسنگى جان دهيم      
 .نرمش، به آنان اجازه دخول داد، آنها نيز داخل شده و اسالم آوردند

      
 امان بخواهند � و ترغيب قريش تا از پيامبر � عباس

اگر پيامبر خدا بـه زور قبـل از         !! آه از روز سياه قريش    : د، عباس گفت   در مرّ ظَهران فرود آم     �هنگامى كه پيامبر    
 �عبـاس   . اين كه از وى امان بخواهند، داخل مكه شود، اين به معناى هالك ابدى و هميشگى قريش خواهد بود                  

م اراك رسيدم،  سوار شدم، و به راه افتادم تا اين كه به محلى به نا�بعد از آن بر قاطر سفيد پيامبر خدا : گويد مى
و در صدد بودم كه به شخص هيزم شكنى، يا صاحب شيرى، يا حاجتمندى برخورم كه به مكه رفته، و مـردم را از               

 و داخل شدنش به زور به مكه � و جايش باخبر كند تا هر چه زودتر پيش از حمله پيامبر �آمدن پيامبر خدا 
 . به نزد آن حضرت بيايند، و از وى امان بخواهند

      
 )اللَّه عنهما رضى(گفتگوى ابوسفيان با عباس و عمر 

دادم، كـه در ايـن ميـان صـداى           من در طلب آنچه دنبالش آمده بودم، به حركت خود ادامه مى           : گويد  مى �عباس  
تاكنون من اين همه آتش و ايـن        : گفت كردند، ابوسفيان مى   ابوسفيان و بديل بن ورقاء را شنيدم كه با هم گفتگو مى           

هاى خُزَاعـه اسـت كـه     اين به خدا سوگند، آتش: گفت بديل به او مى: گويد  مى�عباس !! اندازه سرباز نديده بودم   
خزاعه كمتـر و  : گفت ابوسفيان در جواب او مى: گويد  مى�عباس . جنگ، آنها را برافروخته و به سوز آورده است  

من صداى ابوسفيان را شناختم، و : گويد  مى�عباس . تر از آن است كه اين همه آتش و لشكر از آنها باشد    كوچك
ابوسفيان از من پرسـيد     . بلى: ابوالفضل؟ گفتم : اى ابوحنظله، ابوسفيان نيز صداى مرا شناخت و پاسخ داد         : صدا زدم 

واى بر تو اى ابوسفيان، اين رسول خداست كـه بـا مـردم در اينجـا     :  چه خبر است؟ گفتم   - پدر و مادرم فدايت      -
: گويـد   مـى  � پس چاره چيـست؟ عبـاس        - پدر و مادرم فدايت      -: ابوسفيان گفت !  و آه از روز سياه قريش      آمده،
 ببرم و از �اگر به تو دست يابد گردنت را خواهد زد، با من بر اين قاطر سوار شو تا تو را نزد پيامبر خدا                   : گفتم

 بديل بن ورقـاء و حكـيم بـن    -قاطر سوار شد و     ابوسفيان با من بر     : گويد  مى �عباس  . وى براى تو امان بخواهم    

                                                 
باشد كه در زمان جاهليت در گذشته بـود    مى�گترين عموهاى پيامبر   ابوسفيان بن حارث، حارث پسر عبدالمطلب است، و از بزر          1

  .گفت نمود، و حسان جوابش را مى  را هجو مى�و پسرش ابوسفيان درمكه پيامبر 
  . به صفحات گذشته مراجعه شود�هاى وى درباره پيامبر  براى فهم گفته 2



  حيات صحابه

١٦٧   جلد اول

هـاى   و هـر گـاه بـر آتـشى از آتـش     .  رفتند، و من با وى حركت نمودم)به طرف مكه ( دوتن همراهان وى     -حزام  
: گفتند ديدند مى   را مى  �اين كيست؟ و چون قاطر پيامبر خدا        : گفتند برافروخته شده مسلمانان عبور مينمودم، مى     

 �عمـر   .  عبـور نمـودم    � كه بر قاطر وى سوار شده است، تا اينكه بر آتش عمربن الخطـاب                عموى پيامبر است  
ابوسـفيان دشـمن   : و چون ابوسفيان را بر پشت سر قاطر ديد فرياد برآورد   . اين كيست؟ و به طرفم برخاست     : گفت
ت و بـه شـتاب بـه طـرف        اين را گف  . سپاس خدايى را كه تو را بدون عهد و پيمانى به چنگال ما گرفتار كرد              !! خدا

اى كه يك چهارپـاى از يـك مـرد آهـسته              دويد، من نيز قاطر را دوانيدم تا اين كه از وى به اندازه             �پيامبر خدا   
عمـر نيـز داخـل شـد، و         .  وارد گرديـدم   �جويد، سبقت جستم، از قاطر پايين آمدم و نزد پيامبر خدا             سبقت مى 

ون هيچ گونه عهد و پيمان، خداوند او را بـه چنگـال مـا انداختـه                اى رسول خدا، اين ابو سفيان است كه بد        : گفت
ام، بعـد از   من صدا زدم، اى پيامبر خدا من او را پناه داده         : افزايد  مى �عباس. است، بگذار تا خودم گردنش را بزنم      

. نه به خدا امشب بدون من با وى كسى مجلس خصوصى نداشته است            :  نشستم و گفتم   �آن نزديك پيامبر خدا     
به خدا سوگند اگر ايـن از       . آرام باش ! اى عمر :  درباره وى خيلى اصرار نمود گفتم      �چون عمر : گويد  مى �عباس

دانى وى از مردان بنى عبد مناف است اين حرف را  گفتى ولى چون مى بود اين را نمى مردان بنى عدى بن كعب مى     
خدا سوگند مـن روزى كـه تـو مـسلمان شـدى از        به  !! اى عباس آرام باش   : در پاسخ به من گفت       �عمر. ميگويى

شـدم، و ايـن بـه      آورد، اين قدر خوشـحال نمـى       اسالم تو اين قدر خوشحال شدم كه از اسالم پدرم، اگر اسالم مى            
.  از اسالم خطـاب محبـوبتر بـود   �خاطر چه بود؟ به خاطر اين كه من دانستم اسالم آوردن تو براى رسول خدا         

مـن  . »اى عباس امشب او را به نزد خود ببر، و چون صبح شد به نزد من بيـاورش   «:  گفت پيامبر اسالم در اين ميان    
 . بردم�او را به جاى خود بردم و شب را نزد من سپرى نمود، و چون صبح شد او را نزد پيامبر خدا 

      
 و مسلمان شدنش � شهادت ابوسفيان بر كمال اخالق پيامبر

آيا هنوز وقت آن نرسيده كه شـهادت        ! واى بر تو اى ابوسفيان    «:  را ديد، گفت    ابوسفيان �هنگامى كه پيامبر خدا     
پدر و مـادرم فـدايت، راسـتى چـه انـدازه كـريم و               :  ابوسفيان گفت  »بدهى كه معبود بر حقى جز يك خدا نيست؟        

بـراى مـن    بـود    من نيز گمان كردم كه اگر به جز خداى واحد، خدايى مى           !! بردبار، و به خويشاوندان مهربان هستى     
واى بر تو اى ابوسفيان، آيا هنوزوقت آن نرسيده است كه بدانى مـن      «:  فرمود �پيامبر خدا   . كارى انجام داده بود   
پدر و مادرم فدايت، راستى چه اندازه بردبـار و كـريم و بـه خويـشاوندان                 :  ابوسفيان پاسخ داد   »رسول خدا هستم؟  

واى بـر تـو اى   : در اين موقـع عبـاس بـه او گفـت    . زى وجود دارددر اين باره تا اكنون در قلبم چي  !! مهربان هستى 
 �ابوسفيان، اسالم بياور و قبل از اين كه گردنت زده شود شهادت بده كه معبودى جز يك خدا نيست و محمد                      

 .آن گاه ابوسفيان به كلمه حق شهادت داد و مسلمان شد: گويد عباس مى. رسول خداست
      

 در روز فتح به آنان امان داده بود � اكسانى را كه پيامبر خد



  حيات صحابه

١٦٨   جلد اول

اى رسول خدا، ابوسفيان مـردى اسـت فخـر دوسـت، بنـابراين بـه وى                 : گفتم: افزايد  در دنباله سخن مى    � عباس
بلى، هر كس به خانه ابوسـفيان داخـل شـود در امـان اسـت، و هـر كـس دروازه                      «:  فرمود �پيامبر  . امتيازى بده 

هنگامى ابوسفيان برخاست تا . »و هر كس به مسجد الحرام داخل شود در امان است   اش را ببندد درامان است،       خانه
اى عباس او را در اين دره در دماغه كوه نگه دار، تا لشكر خداوند بر او عبور كنند،                   «:  گفت �برود، رسول خدا    

 .»ها را ببيند و او آن
نگناى وادى نگه داشتم، در جـايى كـه پيـامبر        من با وى خارج شدم تا اين كه وى را در همان ت            : گويد  مى �عباس
هـاى خـود از مقابـل وى عبـور       همه قبايـل بـا پـرچم      : گويد عباس مى .  دستور داده بود تا او را نگه دارم        �خدا  

مرا : بنوسلَيم، اومى گفت  : گفتم اى عباس اينها كيستند؟ مى    : پرسيد گذشت ابوسفيان مى   اى مى  نمودند، و هرگاه قبيله   
مـرا  : گفت مزَينه، او مى  : گفتم اينها كيستند؟ مى  : گفت گذشت، او مى   اى مى  باز قبيله : ه كار؟ عباس ميگويد   با سليم چ  

اينها كيستند؟ و مـن بـه او        : گذشت او ميگفت   اى كه مى   ها همه گذشتند و هر قبيله      با مزينه چه كار؟ تا اين كه قبيله       
 )گروه سبز( الخضراء )هكتيب( به �ه كار؟ تا اين كه پيامبر خدا     مرا با بنى فالن چ    : گفت بنو فالن و او مى    : گفتم مى
هاى چشمشان از ميان آهن پيدا   كه در آن مهاجرين و انصار شامل بود، و همه غرق در آهن بودند و تنها حلقه           1آمد

 ميـان   اسـت كـه در  �ايـن پيـامبر خـدا    : سبحان اللَّه، اى عباس اينها كيستند؟ گفـتم : بود و بس، ابوسفيان گفت    
بـه خـدا    . هيچ كس را طاقت و ياراى مقاومت در برابـر اينهـا نيـست             : ابوسفيان گفت . مهاجرين و انصار قرار دارد    

اى ابوسفيان، ابـن نبـوت و    : گفتم!! سوگند، اى ابوالفضل سلطنت و پادشاهى برادر زاده ات بسيار بزرگ شده است            
. اكنون نزد قومـت بـرو  : گفتم: گويد عباس مى. پس آرى: ابوسفيان پاسخ داد. )نه سلطنت و پادشاهى (رسالت است   

اى : ابوسفيان خارج شد، تا اين كه در مكه نزد قوم خود آمده و به صداى بلند خـود فريـاد كـشيد                     : گويد عباس مى 
وهـر كـسى كـه      . قريش اين محمد است كه با سپاه بسيار بزرگى آمده كه شما تاب مقاومت در مقابلش را نداريـد                  

هاى او را گرفتـه صـدا        هند خانم ابوسفيان دختر عتْبه برخاست و سبيل       .  ابوسفيان شود او در امان است      داخل خانه 
ايـن زن شـما را   . واى بر شـما : ابوسفيان گفت. اين سياه پست را بكشيد، زشت باد روى همچو خبر آور قومى          : زد

 را نداريد، هر كـسى كـه داخـل خانـه     فريب ندهد، چون محمد با سپاهى آمده است كه شما طاقت مقاومت با وى  
هـر  : تواند برساند؟ ابوسفيان گفـت     واى بر تو، خانه تو به ما چه سودى مى         : آنهاگفتند. ابوسفيان شود در امان است    

مـردم چـون ايـن      . كسى كه دروازه خانه خود را ببندد در امان است، و كسى كه داخل مسجد شود، در امان اسـت                   
ايـن را طبرانـى     : گويـد   مى )167/6(هيثمى  . ى خود و به طرف مسجد پراكنده شدند       ها سخن را شنيدند طرف خانه    

 .روايت نموده و رجال وى رجال صحيح اند
      

 به مكّه � چگونگى ورود پيامبر خدا

                                                 
  .خورد داشتند كه در تابش آفتاب از دور سبز به چشم مىاند، كه خيلى اسلحه و آهن  آنها را به خاطرى گروه سبز گفته 1



  حيات صحابه

١٦٩   جلد اول

 آمده، روايت نموده، و ابن عساكر نيـز آن          )291/4( هحديث را همچنين بيهقى به همين درازيش، چنان كه در البداي          
و چنـان كـه قـبالً در        ...  آمده، روايـت كـرده     )295/5(، چنان كه در كنز العمال       �يق واقدى از ابن عباس      را از طر  

 پس از خارج شدن ابوسفيان بـه        �بعد پيامبر خدا    : روايت طبرانى گذشت آن را يادآور شده، در سياق وى آمده          
. »كر خدا بر وى عبور نمايد، و او آن را ببيند          او را در تنگناى دره در دماغه كوه نگه دار تا اين كه لش             «: عباس گفت 
من او را در همان تنگناى دره در دماغه كوه آورده و نگه داشتم، و هنگـامى كـه ابوسـفيان را نگـه                 : گويد عباس مى 

كنند ولى من  اهل نبوت غدر و خيانت نمى: پاسخ داد: كنيد؟ عباس اى بنى هاشم آيا غدر و خيانت مى       : داشتم گفت 
گفتى كه من به تـو كـارى دارم تـا مطمـئن           چرا آن وقت نگفتى؟ اين را به من مى        : ابوسفيان گفت . رى دارم با تو كا  

 پيامبر خدا   1.روى به اين فكر نبودم كه تو به اين راه مى         : عباس به او گفت   . داد بودم و چنان حالتى برايم رخ نمى       مى
هاى خـود گذشـته و نخـستين         ها با بيرق   خود، و كتيبه   ياران خود را آماده نمود، و قبايل به سركردگى رهبران            �
رسـيد، آنهـا     پيش نموده بود خالدبن وليد با بنى سلَيم بود كه تعدادشان به يكهزار مى      �اى را كه پيامبر خدا     دسته

كـرد، و پـرچم    ندبه حمل مى بن نمود، و پرچم ديگرى را خفاف پرچمى داشتند كه آن را عباس بن مرداس حمل مى     
: گفـت . خالـدبن وليـد   : اينها كيستند؟ عباس پاسخ داد    :  را حجاج بن عالط دردست داشت، ابوسفيان پرسيد        سومى

و چون خالد به عباس رسيد كه ابوسفيان در پهلويش قرار داشت، سـه مرتبـه تكبيـر                  . بلى: عباس گفت . همان بچه 
د كـه عـده اى از آن مهـاجرين و بقيـه از         بعد در عقب وى زبير بن عوام با پانـصد تـن عبـور نمـو               . گفتند و رفتند  

هنگامى كه در برابر ابوسفيان رسيد، سه مرتبه . هاى مختلف مردم گرد آمده بودند، و با خود پرچم سياه داشت    گروه
: گفـت . زبيـربن عـوام   : اين كيست؟ عبـاس پاسـخ داد      : ابوسفيان پرسيد . تكبير گفت، و همراهانش نيز تكبير گفتند      

بعد از آن يك گروه سيصد نفرى از غفار عبور نمود كـه پـرچم آنهـا را ابـوذر                    . آرى: باس گفت ات؟ ع  خواهر زاده 
. نمود، هنگامى كه اينها بـا وى برابـر شـدند سـه مرتبـه تكبيـر گفتنـد        غفارى و گفته شده ايماءبن رحضَه حمل مى  

مرا به بنى غفار چه؟ بعـد از آن         : ن گفت ابوسفيا. بنو غفار : اى ابوالفضل اينها كيستند؟ عباس گفت     : ابوسفيان پرسيد 
قبيله اسلم كه متشكل از چهار صد تن بود عبور نمود، و در آن دو پرچم قرار داشت، يكى آنها را برَيده بن حصيب 

. هنگامى كه اينها نيز در برابـر وى رسـيدند، سـه مرتبـه تكبيـر گفتنـد                 . نمود و ديگرى را ناجيه بن اعجم       حمل مى 
اى ابوالفضل مرا بـه اسـلم چـه؟ در ميـان مـا و               : ابوسفيان گفت . اسلم: اينها كيستند؟ عباس گفت   : رسيدابوسفيان پ 

بعد . اند اينها قومى مسلمان اند و به اسالم داخل شده        : عباس به وى گفت   . گيرى هرگز نبوده است    ايشان هيچ انتقام  
اينهـا  : ابوسـفيان پرسـيد  . نمود بن شيبان حمل مىاز آن بنوكعب بن عمرو با پانصد تن گذشت كه پرچم آنها را بِشر      

. آرى، اينهـا هـم پيمانـان محمـد انـد          : ابوسفيان گفـت  . )خُزاعه(اينها كعب بن عمرو هستند      : كيستند؟ عباس گفت  
بعد از آن مزَينه در يك گروهـى متـشكل از هـزار تـن     . هنگامى كه آنها در برابر وى رسيدند سه مرتبه تكبير گفتند      

                                                 
آيـا خيانـت    : چون عباس ابوسفيان را در آنجا نگه داشت، موصوف ترسيد كه شايد وى را به قتل برسـاند و بـه ايـن لحـاظ پرسـيد                           1

بـود و   تـى، تـا خـاطرم جمـع مـى     خير و در جواب اين گفته ابوسفيان كه چـرا ايـن را قـبالً بـرايم نگف     : كنيد، عباس به او پاسخ داد      مى
  .م. كردم كه تو چنان فكر نمايى، و بدون موجب بترسى من اصالً احساس نمى: ترسيدم، گفت نمى



  حيات صحابه

١٧٠   جلد اول

هاى آن را نُعمان بن مقرن، بـالل بـن حـارث و     كه در آن سه پرچم و صد اسب وجود داشت، كه پرچم    عبور نمود   
اينهـا  : ابوسـفيان پرسـيد  . اينها چون در برابـر ابوسـفيان رسـيدند، تكبيـر گفتنـد     . نمودند عبداللَّه بن عمرو حمل مى   

هـاى خـود نـزدم آمـده و حركـت             از كـوه   گفت اى ابوالفضل، مرا با مزنيه چه كار كه        . مزينه: كيستند؟ عباس گفت  
بعد از آن جهينه درگروه متشكل از هشت صد تن با سران خود         . گذارد شان را به نمايش مى     هاى افزار و سالح   جنگ

ابوزرعه معبـد بـن خالـد،       : هاى اين گروه را اينها حمل مينمودند       كه درآن چهار پرچم وجود داشت گذشت، پرچم       
. هنگامى كه در برابر وى رسيدند اينها نيز سه مرتبه تكبير گفتد           . ع بن مكيث و عبداللَّه بن بدر      سوزيد بن صخْر، راف   

بعد از آن كنانه، بنوليث، ضَمره و سعد بن بكر در يك گروه متشكل از دويست تن كه پرچم شان را ابوواقـد ليثـى                       
: ابوسفيان پرسيد.  گرفتند، سه مرتبه تكبير گفتند     هنگامى كه اينهادر برابر ابوسفيان قرار     . نمود، عبور نمودند   حمل مى 

 1آرى، به خدا سوگند اهل شوم، اينها همان كسانى اند كه محمد به خـاطر      : گفت. اينها كيستند؟ عباس گفت بنوبكر    
آنها بر ما لشكركشى نموده است، ولى به خدا، با من در آن كار نه مشورت شده بود، و نه من آن را دانستم و همان         

خداوند براى تو : عباس گفت. تى كه از آن مطلع شدم آن رانپسنديدم، ولى آن كارى بود كه تقدير بر آن رفته بود  وق
 . بر شما اراده خير نموده كه همگى تان بر اثر آن به اسالم داخل شديد�در لشكركشى و جنگ محمد

كه بنوليث به تنهايى خود كه دويست و پنجاه    : بن عامر از ابوعمرو بن حماس به من گفت         عبداللَّه: گويد  واقدى مى 
نمود، هنگامى كه وى عبور نمود همه شـان تكبيـر    تن بودند عبور كردند، و پرچم آنها را صعب بن جثّامه حمل مى       

سپس اشجع گذشت، و آنها آخرين كـسانى بودنـد          . بنوليث: اينها كيستند؟ عباس پاسخ داد    : گفتند، ابوسفيان پرسيد  
دند، گروه شان متشكل از سيصد تن بود و با خود پرچمى داشتند كـه آن را معقـرل بـن سـنان حمـل              كه عبور نمو  

تـرين دشـمنان     هـا سرسـخت    ايـن : ابوسـفيان گفـت   . كرد و پرچم ديگرى در دست نُعيم بن مسعود قرار داشت           مى
، و ايـن يـك فـضيلت        هاى آنها گردانيـده    خداوند اسالم را وارد قلب    : عباس گفت .  از ميان عرب بودند    �محمد

آرى، : محمد تـاكنون نگذشـته اسـت؟ عبـاس گفـت          : ابوسفيان خاموش ماند، سپس افزود    . است از جانب خداوند   
 در آن قرار دارد ببينى، در آن آنقدر آهن، اسـبان و مـردان      �اى را كه محمد      اوتاكنون عبور ننموده ولى اگر كتيبه     

اى ابوالفضل، آرى به خـدا، مـن نيـز          : ابوسفيان گفت !! قاومت نيست هستند كه هيچ كسى را در مقابل شان ياراى م         
 نمـودار   �الخضراى پيـامبر    ههنگامى كه كتيب  ! كى در مقابل اينها تاب مقاومت را در خود دارد؟         !! پندارم چنين مى 

ر هـر   گذشـت و ابوسـفيان د      شد، سياهى و غبارى از جلو سم اسبان به هوا بلند گرديد، و مردم از مقابل آن دو مى                  
 سوار بر شتر قصواى خود �خير تا اين كه پيامبر خدا  : محمد نگذشته است؟ عباس پاسخ ميداد     : پرسيد مرتبه مى 

. كرد از مقابل آن دو عبـور نمـود   ميان ابوبكر و اُسيد بن خُضَير قرار داشت و براى شان صحبت مى         در حالى كه در   
راى خود است، در آن مهاجرين و انصار قرار دارنـد، و در آن              الخض ه در ميان كتي   �اين پيامبر خدا    : عباس گفت 

                                                 
بعـد از آن بنـوبكر بـا قـريش بـر خزاعـه هجـوم        .  داخل پيمان شد، و بنوبكر با قريش     �پس از صلح حديبيه خزاعه همراه پيامبر         1

 را نقض نمودند، كه اين امر خود سبب عمده و مستقيم فتح مكـه در سـال هـشتم هجـرت                 �ر  آوردند و مفاد پيمان خويش با پيامب      
  .بود



  حيات صحابه

١٧١   جلد اول

هاى چـشم   با هر قهرمان از انصار پرچمى بود، و آن چنان غرق در آهن بودند كه جز حلقه          . هاست ها و پرچم   پرچم
 در آن ميان صداى بلندى داشت، او كه نيز غرق در آهـن بـود، بـا    �الخطاب عمربن. شان ديگر چيزى نمودار نبود   

اى :ابوسـفيان پرسـيد  . سـاخت  ن صداى بلند خود صفوف آنها را ترتيب و تنسيق نموده، و براى جنگ آماده مى         هما
ابوسـفيان  . او عمربن الخطاب اسـت : زند كيست؟ عباس پاسخ داد ابوالفضل، اين مردى كه به صداى بلند حرف مى 

. ز آن قلّت و ذلّت اكنون باال گرفته است     به خدا سوگند، شأن و شوكت بنى عدى بعد ا         : در ادامه سخنان خود افزود    
كند، و مسلّماً عمر از جملـه كـسانى          خداوند چيزى را كه بخواهد توسط چيزى بلند مى        : اى ابوسفيان : عباس گفت 

 پـرچم خـود را   �پيـامبر خـدا   . در كتيبه دو هزار زره بود: افزايد وى مى. است كه اسالم وى را بلند نموده است      
 عبـور نمـود،     �چون وى با پرچم پيامبر      . كرد  داده بود، كه وى در پيشاپيش كتيبه حركت مى         براى سعدبن عباده  

 و 1شـود،  اى ابوسفيان، امروز روز كشتار و جنگ است، امروز روزى ست كه حرمت در آن حالل مـى                 : فرياد كشيد 
د تا اين كه در برابـر  آم  از پيش روى مى�پيامبر خدا . امروز روزى است كه خداوند قريش را ذليل ساخته است         

اى؟ سـعد و     اى رسول خدا، امـروز بـه كـشتار و قتـل قومـت دسـتور داده                : ابوسفيان رسيد، ابوسفيان فرياد برآورد    
اى ابوسـفيان، امـروز روز كـشتار و         : پنداشتند، وى به من گفـت      همراهانش هنگامى كه از نزد ما گذشتند چنان مى        
در . شود، و امروز خداوند قريش را ذليل ساخته است         ن حالل مى  جنگ است، و امروز روزى است كه حرمت در آ         

عبدالرحمن . ترين آنها هستى   دهم، چون تو نيكوترين مردم، و با صله رحم         ارتباط با قومت بر خداوند سوگندت مى      
دا ترسيم كه سعد امروز به قريش حمله ببرد، پيامبر خـ   ما مى  �اى پيامبر خدا    : بن عوف و عثمان بن عفان گفتند      

اى ابوسفيان ،امروز روز مرحمت است، امروز روزى است كـه خداونـد قـريش را در آن عـزت داده           «:  فرمود �
 �پيـامبر .  كسى را براى سعد فرستاد، و با عزل او پرچم را به قيس سپرد     �پيامبر خدا   : گويد عباس مى . »است

 تعلّق گرفت، ولى سعد از تحويـل دادن  پنداشت كه اكنون هم پرچم از سعد نرفته است، چون پرچم براى پسر وى         
 خود را بـراى وى    )عمامه( دستار   �به اين صورت پيامبر خدا    .  ابا ورزيد  �اى از پيامبر خدا      پرچم بدون نشانه  

 2.فرستاد و سعد با شناختن آن، پرچم را به پسرش قيس داد
ـ  �مـا بـا پيـامبر       :  روايت نموده، كه گفت    �اين حديث را طبرانى از ابوليلى        : رار داشـتيم و او بـه مـا فرمـود           ق

هـاى شمـشير خـود او      است، ما به آنجا رفته و او را دست گير نموديم، و مـسلمانان بـا غـالف   3ابوسفيان در اراك  
واى بر تو، اى ابوسفيان من براى      «:  به او گفت   �رامحاصره نمودند تا اين كه او را نزد پيامبر آوردند، پيامبر خدا             

با وى دوسـت بـود و در ايـن           �عباس  . »ام، اسالم بياوريد تا در امان و محفوظ باشيد         ردهشما دنيا و آخرت را آو     
 �به اين لحاظ پيامبر خـدا       . اى پيامبر خدا، ابوسفيان مردى است شهرت پسند       :  گفت �ميان براى پيامبر خدا     

ود در امـان اسـت، و كـسى كـه       كسى دروازه خود را بند نم     «: مناديى را به مكه فرستاد تا براى مردم ابالغ نمايد كه          

                                                 
  .م. واللَّه اعلم. هدف از حالل شدن حرمت در اينجا، حرمت بيت الحرام است 1
�/ و_ اس, وCSد دارد. ����ر ���� 2 .@ �MWدر اس>�د $ن وا. 
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١٧٢   جلد اول

بعـد از آن، آن حـضرت       . »سالح خود را انداخت در امان است و كسى كه داخل خانه ابوسفيان شد، در امان است                
اينها : عباس را با ابوسفيان روان نمود تا اين كه درعقبه ثَنيه نشستند، در آن هنگام بنى سلَيم آمدند، ابوسفيان پرسيد                   

مرا با بنى سليم چه كار؟ بعد از آن حضرت علـى            : ابوسفيان گفت . اينها بنى سلَيم هستند   : دادكيستند؟ عباس پاسخ    
على بن ابى طالب در     : اينها كيستند؟ عباس گفت   ! اى عباس :  ابوسفيان پرسيد . ابن ابى طالب در ميان مهاجرين آمد      

اى عباس اينها كيستند؟ عباس به او : پرسيد در ميان انصار آمد، ابوسفيان �بعد از آنها پيامبر خدا . ميان مهاجرين
مـن پادشـاهى    : ابوسفيان بـه عبـاس گفـت      . اين پيامبر خدا در بين انصار است      ! اينها مرگ سرخ هستند   : جواب داد 

نه ( 1اين نبوت است: عباس گفت. ام ام، ولى مانند سلطنت و پادشاهى برادر زاده تو را نديده         كسرى و قيصر را ديده    
اين را طبرانى روايت نموده ودر آن حرْب  : گويد  مى )170/6(هثيمى  . )پنداى سطلنت آن چنان كه تو مى     پادشاهى و   

 .باشد، ولى از جانب بعضى ثقه دانسته شده است بن حسن طَحان آمده، كه وى ضعيف مى
 خـود،   )سـپاه (  بـا دوازده هـزار     �بعد از آن پيامبر خدا      : طبرانى از عروه به شكل مرسل روايت نموده، كه گفت         

 )جلـوكش (متشكل از مهاجرين و انصار، اسلم، غفار، جهينه و بنى سليم بيرون شد، وحركت خـويش را بـا يـدك                
. نمودن اسبان خود آغاز نمودند تا اين كه در مرّظَهران توقّف نمودند، و قريش ازين واقعه هـيچ اطالعـى نداشـت                     

يا از وى براى مان امان بگيريد و يا اين كـه         :  روان نموده گفتند   �بر  قريش حكيم به حزام و ابوسفيان را نزد پيام        
ابوسفيان و حكيم بن حزام براى اين مطلب بيرون شدند، و با بديل بن ورقاء روبـرو                 . همراهش اعالن جنگ نماييد   

 و در آنجـا   بـه اراك در نزديـك مكـه رسـيدند،          - در هنگام شب     -گرديدند، و او را نيز با خود گرفتند، تا اين كه            
اين حالت آنها را ترسانيد، و از آن به وحشت افتاده        . ها و لشكر را ديدند  و شيهه اسبان به گوش شان رسيد             خرگاه

اينهااز بنـى كعـب     : بديل گفت . اينها بنى كعب هستند كه جنگ آنها را به هيجان آورده است           : و هراسان شده گفتند   
ها هوازن اند كه به خاطر اشغال سرزمين مـا بـه اينجـا               آيا اين . رسد  نمى كه مجموع آنها به اين حد     !! بزرگتر هستند 

 در پيش روى خود يك دسـته  �پيامبر خدا . دانيم، اينها چون انبوه حجاج اند      اند؟ به خدا، اين را ما نيز نمى        آمده
ه هـيچ كـسى را اجـازه    از سواران را ارسال نموده بود كه جاسوسان را گرفتار مينمودند، و قبيلـه خُزاعـه نيـز در را        

 .داد تا عبور نمايد نمى
هنگامى كه ابوسفيان و همراهانش داخل اردوگاه مسلمين شدند، همان دسته سواران آنها را درتاريكى شب گرفتـار           

 به طرف ابوسفيان برخاست و يـك ضـربه          �حضرت عمر   . نمودند، و با هراس از كشته شدن شان آنها را آوردند          
 �، مردم اطراف او را گرفتند و او را با خود بيرون نمـوده، خواسـتند نـزد رسـول خـدا                       بر گردن وى وارد نمود    

 كه در زمان جاهليت رفيق وى       � عباس بن عبدالمطلب     -داخل نمايند، اما ابوسفيان از كشته شدن بر خود ترسيد           
كنيد؟  را به عباس حواله نمىآيا م:  و ابوسفيان با صداى بلند فرياد كشيد      )در ميان لشكر اسالم حضور داشت     ( -بود  

 خواسـت تـا     �از دورش دور نمود، و از پيامبر          فرا رسيد، و از وى دفاع نمود و مردم را          �درين هنگام عباس    
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 وى را در تـاريكى شـب        �عبـاس   . ابوسفيان را تسليم وى كند و منزلت خود را در ميان قوم به نمايش گذاشـت               
اى   براى ابوسفيان هنگامى كه ضربه�، تا اين كه همه مردم او را ديدند، عمر         گاه گردانيد وسوار نموده، در ميان ارد    

وى عبـاس را بـه فريادرسـى فـرا          . ميرى  نارسيده مى  �به گردنش وارد آورده بود گفت به خدا سوگند به پيامبر            
را زيـر بـار   كشند، چـون عبـاس آمـد، او را از چنگـال مـردم رهانيـد، و نگذاشـت زيـاده او           مرا مى : خوانده گفت 

 .هاى خود داشته باشد حرف
 او �عبـاس  . چون امشب اجتماعى مردمى را نديده بـودم : چون ابوسفيان كثرت مردم و اطاعت شان را ديد گفت       

 پيـامبر خداسـت   �اگر اسالم نياورى، و شهادت ندهى كه محمـد      : را از دست آنها نجات بخشيد، و به او گفت         
گشت، و شب  داد تكرار نمايد، ولى زبانش به آن نمى را عباس به او دستور مىوى خواست تا آنچه   . شوى كشته مى 

 وارد شده اسالم آوردنـد، و       �اما حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء نزد پيامبر خدا            . خود را با عباس سپرى نمود     
دم بـراى نمـاز خـارج    چون اذان نماز صبح گفته شد، مر .  از آنها در ارتباط با اهل مكه سئوال هايى كرد          �پيامبر  

اينها مسلمان هستند و آماده حـضور پيـامبر         : خواهند؟ عباس پاسخ داد    اينها چه مى  : شدند، ابوسفيان ترسيد و گفت    
اگر اينها را بـه هـر   :اى عباس  : هنگامى كه ابوسفيان آنها را ديد، گفت      . شوند، عباس با وى خارج شد       مى �خدا  

. كننـد  اگر آنها را ازخوردن و نوشيدن باز دارد، از وى اطاعت مى           : س به او گفت   دهند؟ عبا  كار مأمور كند انجام مى    
. كنـد  با وى درباره قومت صحبت كن، كـه او ايـشان راعفـو مـى         : عباس در ادامه سخنان خود براى ابوسفيان افزود       

 ايـن   �ى پيامبر خـدا     ا:  داخل نمود، عباس آن گاه فرمود      �عباس ابوسفيان را آورد تا اين كه او را نزد پيامبر            
اى محمد، من از خداى خود نصرت و مدد خواسـتم، و تـو              : ابوسفيان است، ابوسفيان زبان به سخن گشوده گفت       

بـود، و   اگر خـدايم بـه حـق مـى    !! نيز از خدايت نصرت خواستى، به خدا سوگند تو را ديدم كه بر من غالب شدى 
 از آن شهادت داد كه معبودى جز يك خـدا نيـست، و محمـد                بعد!! آمدم خداى تو باطل، حتماً من بر تو غالب مى        

 . رسول خداست�
اى رسول خدا، دوست دارم به من اجازه دهى تا نزد قومت رفته، و آنهـا را از ايـن چيـزى كـه     : سپس عباس گفت 

از خطـاب   عباس ب .  به او اجازه داد    �نازل شده بيم دهم، و آنها را به سوى خدا و پيامبرش دعوت نمايم، پيامبر                
 براى شان چه بگويم؟ ازين چيزها چيزى كه امان را افاده نمايد به من �اى پيامبر خدا :  گفت�به پيامبر خدا 

كسى كه شهادت داد معبودى جز يك خدا : براى شان بگو«:  فرمود�پيامبر . بگو تا آنها به آن اطمينان پيدا نمايند
و كسى كه نزد كعبه نشست و . و رسول اوست، در امان است بنده �نيست و او واحد و ال شريك است، محمد 

اى : عبـاس ادامـه داد  . »اش را بر خود بست در امـان اسـت        و كسى كه دروازه   .سالح خود را گذاشت در امان است      
بهتـر  (رسول خدا، ابوسفيان پسر عموى ماست ودوست دارد تا با من برگردد، اگر براى وى امتياز نيكـويى بـدهى                     

 �ابوسفيان به پيامبر    . »كسى كه داخل خانه ابوسفيان شود نيز در امان است         «:  گفت �پيامبر خدا   . )خواهد بود 
و خانه ابوسفيان در سمت باالى مكه است، كسى كه داخل خانه حكيم بن حزام شد، و دست : نمود چنين تلقين مى

ا بر همان قاطر سفيدش كه دحيـه         عباس ر  �پيامبر  . از جنگ كشيد در امان است و خانه وى در پايان مكه است            
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 در حالى كه ابوسفيان در پشت سرش سوار بود، حركت �و عباس . كلبى آن را به وى اهدا نموده بود، سوار نمود
او را دريافتـه و دوبـاره نـزد مـن      : اى را فرستاد و گفـت       در دنبال وى عده    �چون عباس رفت، پيامبر خدا      . كرد

 او را دريافت، ولى عباس      �فرستاده پيامبر خدا    . ه بر آن ترسيده بود صحبت نمود      برگردانيد، و براى شان از آنچ     
ترسد كه ابوسفيان به رضاى خود به طرف گـروه            از اين مى   � رضايت به برگشت نداد و گفت آيا پيامبر خدا         �

عبـاس او را    وى را نگـه دار، و       :  گفـت  �شود؟ فرستاده پيامبر خدا      اندكى برگشته و پس از اسالم خود كافر مى        
نـه مـا   : كنيد؟ عباس بـه او پاسـخ داد   اى بنى هاشم آيا غدر و خيانت مى    : ابوسفيان در اين حالت گفت    . نگه داشت 

عبـاس  . كار تو چيست؟ تا برايـت انجـام دهـم         : ابوسفيان پرسيد . كنيم، ولى من با تو كارى دارم       غدر و خيانت نمى   
 .دانى آمد خودت مىآن را چون خالدبن وليد و زبير بن عوام : گفت

 در تنگناى نارسيده به اراك در ناحيه مرظهران توقف نمـوده، و ابوسـفيان بـادرك نمـون                   �به اين صورت عباس     
 نيروهاى سوار را يكى دنبال ديگـرى فرسـتاد، و           �بعد از آن پيامبر خدا      . سخن عباس تا حدى مطمئن شده بود      

اى را كـه   ول زبير را سـوق داد و از دنبـال وى نيروهـاى سـواره    ا: همين نيروهاى سوار را به دو بخش تقسيم نمود 
: اى عباس، اين رسول خداست؟ عباس پاسخ داد       : ابوسفيان پرسيد . متشكل از اسلم، غفار و قضاعه بودند سوق داد        

سـعدبن  .  را به كتيبه انصار فرستاد� در پيشاپيش خود سعدبن عباده �پيامبر خدا . خير، اين خالدبن وليد است 
 در كتيبه ايمان �بعد از آن پيامبر خدا . شود امروز روز كشتار و جنگ است، امروز حرمت حالل مى     : عباده گفت 

هاى ناشناس زيـادى را مـشاهده نمـود،     هنگامى كه ابوسفيان چهره. كه متشكّل از مهاجرين و انصار بودوارد گرديد 
اى؟ پيـامبر    ها را بر قوم خود تـرجيح داده         كه اين چهره   اى، و يا اين     تعداد را زياد نموده    �اى پيامبر خدا    : پرسيد
اين را تو و قومت نموديد، هنگامى كه شما مرا تكذيب كرديد، اينها تصديقم كردنـد، و                 «:  به او پاسخ داد    �خدا  

 اقرع بن حـابس، عبـاس بـن     �در آن روز با پيامبر خدا       . »هنگامى كه شما اخراجم نموديد، يارى و مددم كردند        
 �هنگامى كه ابوسفيان آنها را در اطراف پيـامبر خـدا            . ، و عيينه بن حصن بن بدرالفزارى حضور داشتند        مرداس

 است، و همين دسته مـرگ سـرخ را بـا خـود              �اين كتيبه پيامبر    : اينها كيستند؟ پاسخ داد   ! اى عباس : ديد پرسيد 
 حركت كن، من چون امروز لشكر و گروه را اى عباس حاال: ابوسفيان گفت. اينها مهاجرين و انصاراند!! همراه دارد

 حركـت  �خالـد  .  توقّف نمـود 1 در همان دسته خود حركت نمود تا اين كه در حجون �زبير  . هرگز نديده بودم  
هاى بنى بكر باوى روبرو شدند، و دست         در خالل راه اوباش   . نمود تا اين كه از سمت پايانى شهر مكه وارد گرديد          

 بـه قتـل   2 آنها را مغلوب گردانيد، و تعدادى از آنها در حـزوره        )جل جالله (گيرى خداوند   به جنگ بردند، درين در    
هاى خود پناه بردند، و تعدادى از آنها سوار بر اسبان خود شـده و                رسيدند، تا اين كه عقب نشينى نموده و به خانه         

 از عقب مـردم، و      �ود پيامبر خدا    روانه گرديدند، و مسلمانان به دنبال خالدبن وليد وارد شدند، و خ            3به خندمه 
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  حيات صحابه

١٧٥   جلد اول

اش را بـر خـود ببنـدد، و از     اى فرياد برآورد، كـسى كـه دروازه        پس از ورود آنها، قدم به مكه گذاشت، و ندا كننده          
و . باشـيد  اسالم بياوريد در امان و محفوظ مـى       : ابوسفيان نيز در مكه فرياد كشيد     . جنگ دست بردارد در امان است     

: هند بنت عتبه آمد و از ريش ابوسفيان گرفته فريـاد كـشيد        .  نگه داشت  )اهل مكه (نگال آنها   عباس را خداوند از چ    
ريشم را بگذار، به خدا سـوگند       :  گفت )بالحن مهاجمى برايش  (ابوسفيان  . اى آل غالب اين پيرمرد احمق را بكشيد       

آمده است، داخل خانه ات شـو  واى بر تو زن، او با حق        . كنم كه اگر مسلمان نشوى گردنت زده خواهد شد         ياد مى 
اين را طبرانى به شكل : گويد  مى)173/6(هيثمى . و خاموش باش:  -برم كه به او گفت    گمان مى : گويد  راوى مى  -

اين حديث . باشد، ولى در آن ضعف نيز هست مرسل روايت كرده و در آن ابن لهيعه آمده كه حديث وى حسن مى
 آمده، روايت نموده و بخـارى آن را  )4/8(به همين طولش، چنان كه در الفتح را همچنين ابن عائذ در مغازى عروه      

 . اين حديث را به اختصار روايت نموده است)119/9(از عروه به اختصار روايت كرده و همچنان بيهقى 
      

 � اسالم آوردن سهيل بن عمرو و شهادتش به نرمخويى پيامبر

 پيروزمندانه  �هنگامى كه پيامبر    : اند كه گفت    روايت نموده  � عمرو   واقدى، ابن عساكر و ابن سعد از سهيل بن        
پسرم عبداللَّه بن سـهيل را فرسـتادم تـا از محمـد     . وارد مكه گرديد، من داخل خانه خود شده، در را بر خود بستم           

اى : تپسرم عبداللَّه بـن سـهيل رفتـه گفـ         . ترسم كه كشته شوم     برايم امان بخواهد، چون من بر جان خود مى         �
بعـد  . دهد، بلى، او در امان خداست، و بايد خارج شـود       پاسخ مى  �دهى؟ پيامبر    پيامبر خدا، آيا پدرم را امان مى      

شود بايد به طـرف وى   كسى كه از شما با سهيل روبرو مى       «: گويد  براى آنهايى كه در اطرافش بودند مى       �پيامبر  
د، سهيل از عقل و شرف برخوردار است، و شخصى مثل وى از تيز نگاه نكند، و او بايد خارج شود، به جانم سوگن    

 ».اسالم بى خبر نمانده است، اما گذاشتن هر چيزى در مقابل قدرت الهى بى فايده است
به خدا : گويد كند، سهيل مى  با خبر مى�آن گاه عبداللَّه به طرف پدر خود بيرون شده و او را از گفته پيامبر خدا         

رفـت و گـاهى بـه        سهيل بعد از آن گاهى به پيش مـى        . و بزرگى خود مهربان و نيكوست     سوگند، وى در كوچكى     
 به طرف حنين بيرون شد، و درين خروج خـود هنـوز مـشرك بـود، تـا ايـن كـه در                     �وى با پيامبر خدا     . عقب

ـ    2. در آن روز صد رأس شتر از غنايم حنين را به او بخـشيد              � اسالم آورد، و پيامبر خدا       1جعرانه ين در   ايـن چن
 . روايت نموده است)281/3( آمده، و مانند اين را حاكم نيز در المستدرك )294/5(كنزالعمال 

      
 براى اهل مكه در روز فتح � گفتار پيامبر

 در مكـه حـضور داشـت،    �در روز فتح كه رسول خـدا  :  روايت نموده، گفت�ابن عساكر از عمربن الخطاب  
: گفـتم : گويـد   مـى � عمـر   - حرب و حارث بن هشام كسانى را ارسال داشت           دنبال صفوان بن اميه، ابوسفيان بن     
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  حيات صحابه

١٧٦   جلد اول

اكنون خداوند ما را بر آنها مسلّط گردانيده است، من به آنها عملكردهاى شان را كه انجام داده بودند، بازگو خواهم  
 : رادرانش گفتمثال من و شما همانند يوسف است كه هنگام ديدار با ب«:  فرمود� تا اين كه رسول خدا -نمود 

 )92: يوسف(. )التَثْرِيب علَيكُم اليوم، يغْفرُاللَّه لَكُم، و هو اَرحم الرَّاحمينَ(
 .»بخشد، و او ارحم الراحمين است امروزمالمت و توبيخى بر شما نيست، خداوند شما را مى« :ترجمه
 بـه  � آن حرفهايم به او رسيده باشد، و پيـامبر خـدا    به خاطر اين كه مبادا�من از پيامبر خدا     :  گويد �عمر  

 . آمده)292/5(اين چنين در الكنز . ها خجالت زده شدم آنها اعالم عفو نمود، خيلى
 �هنگامى كه پيامبرخـدا     : و در نزد ابن زنجويه در كتاب االموال از طريق ابن ابى حسين روايت است، كه گفت                

: هاى خـود را بـر دروازه گذاشـته فرمـود     ديد، بعد از آن بيرون رفت و دست     مكه را فتح نمود، داخل خانه كعبه گر       
گوييم، و خير توقع داريم، تو برادر كريم و برادر زاده بزرگوارمـا              ما خير مى  :  سهيل بن عمرو گفت    »گوييد؟ چه مى «

ه بـرادرم يوسـف     من چنان كـ   «:  گفت )با شنيدن اين سخن از آنها     ( �پيامبر  . اى هستى، و اكنون بر ما پيروز شده      
 . آمده)93/2( هاين چنين در االصاب. )ال تثريب عليكم اليوم(: گويم گفته است مى
 از طريق قاسم بن سالم بن مسكين از پدرش، از ثابت بنانى از عبداللَّه بن رباح از ابـوهريره                    )118/9(اين را بيهقى    

 به كعبه آمد و از هر �بعد از آن، پيامبر خدا     : گويد وى مى : و حديث را آورده و در آن آمده       ....  روايت نموده  �
بـرادر زاده، و  : گـوييم  مـى :  آنهـا گفتنـد  »كنيـد؟  گوييد؟ و چه فكـر مـى    چه مى «: دو طرف دروازه كعبه گرفته گفت     

:  فرمـود  �سـپس پيـامبر خـدا       . آنها اين را سه مرتبه گفتند     : گويد راوى مى . پسرعموى بردبار و مهربان ما هستى     
 :گويم فته بود من نيز آن چنان مىچنان كه يوسف گ

 .)التَثْرِيب علَيكُم اليوم، يغْفرَاللَّه لكُم، و هو اَرحم الراحمين(
 بيرون رفتند، طورى كـه گـويى از قبرهـا دوبـاره     )از محوطه كعبه (آنها آن چنان با خوشى و سرور        : گويد راوى مى 

در آن چه شافعى از ابويوسف درباره اين قصه حكايـت       : بيهقى ميگويد . دزنده شده باشند، و به اسالم وارد گرديدن       
كنيد، كه من بـا      چه فكر مى  «:  هنگامى كه آنها در مسجد جمع شدند، به آنان گفت          �پيامبر خدا   : نموده، آمده كه  

 در پاسـخ    �مبر  پيا!! نيكى و خير، تو برادر كريم و برادر زاده بزرگوار ما هستى           :  گفتند »كنم؟ شما چه رفتارى مى   
 1.»برويد همه شما آزاديد« :به آنها فرمود

      
       � داستان اسالم آوردن عكْرَمه بن ابى جهل

 امان دادن عكرمه زمانى كه همسرش ام حكيم برايش درخواست امان نمود

فتح مكـه، ام حكـيم بنـت    روز : اند كه گفت  روايت نموده)اللَّه عنهما رضى(واقدى و ابن عساكر از عبداللَّه بن زبير      
اى پيامبر خدا، عكرمه از تـرس  : بعد از آن ام حكيم گفت. حارث بن هشام همسر عكرمه بن ابى جهل مسلمان شد  

 : فرمـود �پيامبر خدا . تو به يمن فرار نموده، وى ترسيده است كه تو او را به قتل خواهى رسانيد، به او امان بده               

                                                 
�>DJ[(را ا�( اس�7ق از ا�Cه ' CR� 2رت �f\H » اذه:Cا 0�K/� ال�J�Dء«خ:   1 9NC0 ال�6 ة«$ل:�90 $ن را در . روا', @ د2 اس,) .JK �' �! «ص (

 .دا�0/. اس,G6HI ) �١ص(» ال د 9�N ال:9lC«و ) ��٠



  حيات صحابه

١٧٧   جلد اول

 وى با غالم روميش بيرون رفت، آن غالم از ام حكيم خواست تا با وى عمل                 همسرش به دنبال  . »او در امان است   «
اى از عـك رسـيد ،ام حكـيم از آنهـا بـر تأديـب                 نمود تا اين كه به قريه      بد را انجام دهد، ام حكيم او را تطميع مى         

ـ     . غالمش كمك طلبيد، و آنها غالم را در ريسمان بستند    ه سـاحلى از  ام حكيم در حالى بـه عكرمـه رسـيد كـه او ب
خـود را نجـات بـده،    : گفـت  درين اثنا كشتيبان بـه او مـى  . سواحل تهامه رسيده و در آنجا سوار كشتى گرديده بود   

مـن جـز از ايـن از چيـزى          : عكرمـه پاسـخ داد    . بگو معبودى جز يك خدا نيست     : عكرمه پرسيد چه بگويم؟ گفت    
اى پـسر  : گفـت   بود، با اشاره ايستاده شدن بـه او مـى  ام حكيم كه درين هنگام به وى رسيده. ام ديگرى فرار ننموده  

ترين مردمان، نيكوترين و بهترين آنهاست، خـودت را هـالك    ام كه با صله رحم عمو، من نزد تو از پيش كسى آمده     
 برايـت پنـاه و      �من از پيامبر خدا     : ام حكيم نزدش آمد و گفت      به اين خاطر عكرمه توقّف نمود تا اين كه        . مكن

عكرمـه  . آرى، من با او صحبت نمودم و او به تو امان داد: تو اين را انجام دادى؟ گفت   : عكرمه گفت . ستمامان خوا 
دانى كه من ازين غالم روميت چـه         آيا مى : وى به عكرمه گفت   . پس از اين گفت و شنيد، همراه همسرش برگشت        

 كه خودش هنوز اسالم نيـاورده بـود بـه           و او را از قضيه با خبر ساخت، وى بالفاصله آن غالم را در حالى              ! ديدم؟
  1.قتل رسانيد

      
 � اسالم آوردن عكْرَمه و شهادتش به كمال نيكى و مهربانى پيامبر

عكرمه بن ابى جهل مؤمن و مهاجر نزد        «:  به اصحاب خود فرمود    �چون عكرمه به نزديك مكه شد، پيامبر خدا         
. »رسـد  كند، و به مـرده نمـى    دشنام ميت زنده را آزار و اذيت مى     آيد، بنابراين پدرش را دشنام ندهيد، چون       شما مى 

خواست تا با وى مقاربت نمايد، اما او از انجام اين عمل با وى سـرباز زده                  عكرمه، از همسرش مى   : گويد راوى مى 
لّماً كه چيزى كه تو را از مقاربت با من بازداشته است مس   : عكرمه به او گفت   . تو كافر هستى و من مسلمان     : ميگفت

 عكرمه را ديد، براى استقبال از وى در حالى كه چادرى هم بر دوش               �هنگامى كه پيامبر خدا     . امر بزرگى است  
نشست و عكرمه در �بعد از آن پيامبر خدا  . نداشت، به خاطر خوشى و سرور از جاى خود به سرعت برخاست           

عكرمه زبـان بـه سـخن    .  ايستاد�ل پيامبر حالى كه همسرش با داشتن حجاب و در كنارش قرار داشت، در مقاب        
راست گفته است، و تـو  «:  پاسخ داد �پيامبر  . اى همسرم خبر داد كه تو به من امان داده        : اى محمد : گشوده گفت 

كـنم   تو را دعوت مى   «:  فرمود �كنى؟ پيامبر    اى محمد تو به سوى چه دعوت مى       : عكرمه پرسيد . »در امان هستى  
دى جز يك خدا نيست، و من رسول خدا هستم، و نماز را برپا كنى، و زكات را بـدهى و               تا شهادت بدهى كه معبو    
بـه خـدا    : عكرمه در جواب گفـت    . تا اين كه صفات و خصال اسالم را برايش برشمرد         . »اين طور و آن طور نمايى     

 از اين كـه بـه       سوگند، تو جز به طرف حق و كار نيكو و خوب دعوت ننمودى، تو به خدا سوگند، در ميان ما قبل                    
دهـم   من شهادت مـى   : بعد از آن عكرمه گفت    . اين دعوت اقدام كنى از همه ما راستگوتر و از همه ما نيكوتر بودى             

 بـه خـاطر ايـن    �پيامبر خدا . دهم كه محمد بنده و رسول اوست كه معبودى جز يك خدا نيست، و شهادت مى  
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  حيات صحابه

١٧٨   جلد اول

 �پيـامبر  . هترين چيزى را، كه بايد بگويم به من ياد بـده ب! اى پيامبر خدا: عكرمه افزود. عمل وى خشنود گرديد   
بعـد از   : عكرمه پرسيد . »دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و محمد بنده و رسول اوست             گواهى مى «: بگو: گفت

گيـرم كـه مـن مـسلمان مجاهـد و        من خدا را و كسانى را كه حاضرند گواه مـى          «بگوى  : آن چه؟ پيامبر خدا فرمود    
 .، عكرمه آن را گفت»مهاجر هستم

      
 براى عكرمه � دعاى پيامبر

امروز هر آن چه را از احدى قابل پذيرش باشد و تو آن را درخواست كنـى خواهـشت را                  «:  فرمود �پيامبر خدا   
ام، و يـا در مـسيرى كـه     خواهم تا همه عداوت هايى را كه با تو نموده من از تو مى:  عكرمه گفت  ».خواهم پذيرفت 

ام، يا در غيابت، از همه  ام، و يا سخنى را كه در روى تو گفته ام، و يا درمقامى كه با تو روبرو شده اد نمودهموانع ايج
بار خدايا، براى وى همه دشمنى هايى را كه با من نموده است، و           «:  فرمود �پيامبر  . آنها برايم طلب مغفرت كنى    

خاموش نمايد ببخش و مغفرت نما، و همچنان دشنام هايى      خواسته نور تو را      در هر مسيرى كه به جايى رفته و مى        
بـه  : اى پيامبر خدا راضى شدم، سپس افزود: عكرمه آن وقت گفت. »را كه در مقابلم  يا در غيابم گفته است ببخش         

خدا سوگند، اى رسول خدا، من در مقابل هر نفقه و مصرفى كه در راه بازداشتن از راه خدا نموده بـودم، دو برابـر                      
نمايم، و هر قتالى كه در راه بازداشتن از راه خـدا نمـوده بـودم، دو برابـر آن را در راه       را در راه خدا مصرف مى      آن

پـس از   . نمود تا اين كه شهيد گرديـد       بعد از آن وى در خدمت جنگ بود، و درين راه تالش مى            . خدا خواهم نمود  
واقدى به روايت از رجـال خـود        . ى او بازگردانيد   همسرش را به همان نكاح اول برا       �اسالم آوردنش پيامبرخدا  

عكرمـه بـه او     :  راوى من گويد   1)اليختبرهما محمد و أصحابه   (: سهيل بن عمرو در روز حنين گفت      : گفته است كه  
. باشد اين سخن درست نيست، چون كار به دست خداوند است، و چيزى از كار هم به دست محمد نمى                  : گفت مى

تـو در همـين   : گويـد  سـهيل بـه وى مـى   : افزايـد  راوى مى. ردد، فردا نتيجه كار از آن اوست   اگر او امروز مغلوب گ    
نمـوديم، در   ما به خدا سـوگند، كـار بيمـوردى مـى        : اى ابويزيد : هاى نزديك مخالف وى بودى، عكرمه گفت       وقت

                                                 
1

آمده بود، نقل گرديد، ولى عبـارت فـوق   ) 74/7(اين جمله به خاطر رعايت نص به همان شكلى كه در حياه الصحابه و كنر العمال                  
مراجعـه  تصحيف و به شكل خطاء نقل گرديده است، در ارتباط با درك واقعيت اين عبارت به استادان، و كتب دست داشـته خـويش                        

د                    نموديم، ولى موفق به پى بردن به آن نگرديديم و درهر جايى صحبت از تصحيف بود، ولى وقتى كه به محتـرم ولـى صـاحب محمـ
دريافتند، كه در آن    ) 910/2(نعيم عباسى مراجعه نموديم، ايشان به واقعيت زحمت به خرج دادند، و اصل متن واقدى را در كتاب وى                    

يعنـى سـهيل بـن عمـرو        ...) يقول له عكرمه هذا ليس بقول     : قال. اليجتبرها محمد و أصحابه   :  سهيل بن عمرو   و قال : (چنين آمده است  
در ذيل همـان عبـارتى كـه در فـوق ذكـرش نمـوديم، در مـتن حيـاه           . توانند جبران كنند   اين شكست را محمد و اصحابش نمى      : گفت

اش اصالح گرديـده، و ازيـن ناحيـه از زحمـت ايـشان                آن هم درترجمه   ، آمده است، كه   )ليس يقول، ليس به قول    (الصحابه به عوض،    
 .م. سپاس گزاريم

  



  حيات صحابه

١٧٩   جلد اول

 ايـن   1. و نـه ضـرر     رسـانيد  نموديم، كه نه نفع مـى      سنگى را عبادت مى   . حالى كه همين عقل را آن وقت هم داشتيم        
 . آمده است)7/75 (چنين در كنزالعمال

:  روايت نموده، ولى وى تا به ايـن حـد اكتفـا نمـوده              � از حديث عبداللَّه بن زبير       )241/3(اين را همچنان حاكم     
، به  � رسيد، از قدوم وى براى پيامبر خدا مژده داده شد، رسول خدا              �هنگامى كه به دروازه خانه پيامبر خدا        

عكرمه بن ابى   :  بعد از آن از عروه بن زبير روايت نموده، كه گفت           2. سرور آمدن وى روى پاهاى خود ايستاد       خاطر
 خبر داد كه تو به      )اشاره به همسرش  (اى محمد، اين    :  رسيدم گفتم  �هنگامى كه نزد رسول خدا      : گويد جهل مى 

دهم كه معبـودى جـز خـداى     شهادت مى: گفتمآن گاه . »تو در امان هستى   «:  فرود �اى، پيامبر خدا     من امان داده  
تو از نيكوترين مردمان، راستگوترين و با وفاترين آنهـا          . واحد و ال شريك وجود ندارد و تو بنده و رسول اوهستى           

بعـد  . كه سرم را به خاطر شرم و حيا از وى پايين انداخته بودم: اين را من درحالى ميگفتم : افزايد عكرمه مى . هستى
اى رسول خدا، همه دشمنى هايى را كه با تو نمودم، و ياهر سوارى را كه بـا شـتاب در جهـت اظهـار          : از آن گفتم  

بار خدايا، براى عكرمه هر عداوتى را كه با «:  فرمود�پيامبر . شرك سوار شدم از همه آن برايم طلب مغفرت نما     
اى رسول خدا، : گفتم. »ار شده است، ببخشمن نموده، و يا هر سوارى را كه به شتاب براى باز داشتن از راه تو سو

بگو شهادت ميدهم كه معبودى جز يك خدا نيـست و       «: فرمود. دانى امر كن تا آن را بدانم       مرا به چيز بهترى كه مى     
به خدا سوگند، اى رسول خـدا، مـن        : بعد از آن عكرمه گفت    . »محمد بنده و رسول اوست، و در راه وى جهاد كن          

كنم، و  ه و مصرف مىفق كه در راه بازداشتن از راه خدا نموده بودم، دو برابر آن را در راه خدا ن                 اى هفقدر مقابل هر ن   
 .ام دو چند در راه خدا جهاد و مبارزه خواهم نمود در مقابل هر جنگى كه در راه بازداشتن از راه خدا نموده

      
 � سعى و تالش عكرمه در جنگ و به شهادت رسيدن وى

 به شهادت � در زمان خالفت ابوبكر   3نگ و قتال سعى و تالش ورزيد تا اين كه در روز اجنادين،            بعد از آن در ج    
 در � در سال حج خود او را بر هوازن براى جمع صـدقات مقـرّر نمـوده بـود، و پيـامبر      �پيامبر خدا  . رسيد

م آوردن عكرمـه را بـه        داسـتان اسـال    �طبرانى همچنان از عروه     .  قرار داشت  4حالى درگذشت كه عكرمه در تباله     
 5. آمده، روايت نموده است)174/6(اختصار، چنان كه در المجمع 
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عكرمـه در يرمـوك بـه شـهادت      : گويـد  روايتى در دست است كه مى     . اى است در فلسطين ميان رمله و بيت جبرين         اجنادين منطقه  
اريخ خـود آورده    باشد، كه آن را طبرى نيز در ت        تر مى  رسيده و اين روايت از روايتى كه دال بر شهادت وى در روز اجنادين است قوى               

  .است
  .شهر معروفى است در يمن 4
5  ).�١٧/�)» ال�Z* � .�P0 :»]3e3 �  $ن سCZت @ د2 اس, و� در��ر(2 ٣/٣�٢(*�@� . ���



  حيات صحابه

١٨٠   جلد اول

       )اللَّه عنه رضى(داستان اسالم آوردن صفوان بن اُميه 
 امان دادن صفوان، هنگامى كه عميربن وهب برايش امان خواست

در روز فتح مكه همسر صفوان     : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(واقدى و ابن عساكر از عبداللَّه بن زبير         
 اسالم آورد، ولى صفوان ابن اميه فرار نمود، تا ايـن كـه بـه دره آمـد، و                    - بغوم بنت معدل از قبيله كنانه        -بن اميه   

خ بينى؟ غالمـش پاسـ   واى بر تو، ببين كه كى را مى: گفت  مى- كه كس ديگرى با وى نبود      -براى غالم خود يسار     
به خدا، او جز بـراى كـشتنم بـه كـار ديگـرى             ! با عمير چه كارى كنم؟    : صفوان گفت . اين عميربن وهب است   : داد

اى عميـر،  : آن گاه او خود را به وى رسانيده گفـت    . نيامده، او بر ضد من با محمد همكارى و معاونت نموده است           
 قرضدارى وعيالـت را بـر دوش مـن گذاشـتى، و       !در ضمن همه كرده هايت در حقم باز هم به آنها اكتفا ننمودى؟            

ابووهب، فدايت شوم، من از نـزد بهتـرين مردمـان در نيكـى              : عمير پاسخ داد  !! خواهى مرا بكشى   اى مى  اكنون آمده 
اى پيامبر خدا، سيد و رئيس قومم از اينجـا فـرار   : عمير قبل از اين به پيامبر خدا گفته بود       . ام وصله رحم اينجا آمده   

پيامبر .  خود را به بحر اندازد، و از اين ترسيده است كه به او امان ندهى، پدر و مادرم فدايت او را امان بدهنموده تا
پيامبر خدا  : ، بعد از آن او به دنبال صفوان خارج شده گفت          »به او امان دادم   «:  در پاسخ به وى فرموده بود      �خدا  
 . به تو امان داده است�
      

 اش براى صفوان به عنوان نشانه امان مامهو فرستادن ع � پيامبر

اى برايم نياورى، كـه مـن آن را    گردم كه از وى نشانه نه به خدا سوگند، با تو تا وقتى بر نمى: صفوان به عمير گفت   
 بـه طـرف صـفوان       �، عمير با دستار رسـول خـدا         »دستارم را بگير  «:  به عمير گفت   �پيامبر  . سوگند بشناسم 

 در آن روز در حـالى كـه آن را بـر سـر خـود گذاشـته و يـك                �در يمنى بود كه پيامبر      برگشت، و آن همان چا    
عمير براى دومين بار به سوى وى شـتافت، و بـا آوردن عمامـه    . اش را بر رويش بسته بود داخل مكه گرديد        گوشه
ز همگـان برتـر   ابووهب، من از نزد بهترين مردم، كسى كه در صله رحم نيكى و بردبـارى ا     :  به او گفت   �پيامبر  

اش فرمانروايى تـو، و پـسر مـادر و           سرفرازى او سرافرازى توست، و عزّتش عزّت تو، و فرمانروايى         . ام است، آمده 
: عمير به او گفـت . ترسم كه كشته شوم من مى: صفوان به عمير گفت. به خاطر خدا، بر خود رحم كن      ! پدرت است 

 بياورى، و اگر دوست دارى كه اسالم بياورى خـوب، وگرنـه             او تو را به سوى اسالم دعوت نموده است كه اسالم          
 خود را برايت فرسـتاده اسـت   )دستار(ترين مردمان است، و آن چادر  دو ماه به تو مهلت داده، او با وفاترين و نيك  

 را )دسـتار (صـفوان آن چـادر   . اش را بر رويش بسته بـود    كه در روز فتح مكه آن را بر سر خود نهاد، و يك گوشه             
صـفوان  . آن همـين اسـت، آن همـين اسـت         . بلـى : و عمير آن را بيرون آورد، صفوان گفت       . بلى: ناخت، و گفت  ش

 نماز عصر را براى مردم در مسجد        � آمد، و هنگام آمدن وى، پيامبر خدا         �برگشت تا اين كه نزد پيامبر خدا        
خواننـد؟   ب و يك روز چنـد نمـاز مـى         اينها در يك ش   : صفوان پرسيد . نمود، هر دوى آنها توقّف نمودند      امامت مى 

 �هنگامى كه پيامبر خدا   . بلى: خواند؟ عمير پاسخ داد    محمد براى شان نماز مى    : پنج نماز، پرسيد  : عمير پاسخ داد  
اى محمد، عميربن وهب با چادرت نزدم آمد، و مدعى است كـه تـو مـرا بـه آمـدن نـزد                       : سالم داد، صفوان گفت   



  حيات صحابه

١٨١   جلد اول

اى؟، رسول  الم را راضى شده، و پذيرفتم خوب، در غير آن دو ماه به من مهلت دادهاى، و اگر اس خودت فرا خوانده
رسـول  . آيم تا اين كه اين را برايم مشخص نكنى پايين نمى         : صفوان پاسخ داد  . »اباوهب پايين بيا  «:  فرمود �خدا  
 . پايين آمد�دا صفوان پس از شنيدن اين حرف پيامبر خ. »بلكه برايت چهار ماه مهلت است«:  فرمود�خدا 
      

 به طرف هوازن و اسالم آوردنش � بيرون رفتن صفوان با پيامبر

 به طرف هوازن بيرون رفت، صفوان در حالى كه هنوز كافر بود، در اين سفر با وى بيـرون رفـت،                      �پيامبر خدا   
خواست پيامبر خدا   خواست، او در پاسخ به        كسى را نزد وى فرستاد و از او سالح هايش را عاريت مى             �پيامبر  
 �اين به خوشى است يـا بـه زور؟ پيـامبر خـدا           : صفوان پرسيد .  صد زره را با بقيه وسايلش به عاريت داد         �
 به او دستور    �، او نيز آنها را به عاريت داد، پيامبر          »شوند نه، اينها عاريت گرفته شده و دو باره مسترد مى         «:فرمود

 بـه  � به اين صورت در حنين و طائف اشتراك نمود، و بعـد از آن پيـامبر      صفوان. داد تا آنها را به حنين برساند      
 -كـرد    زد، و آنهـا را نگـاه مـى          درميـان امـوال غنيمتـى قـدم مـى          �درحالى كـه پيـامبر      . طرف جعرانه برگشت  

 اى كـه حيوانـات، گوسـفندان و         صفوان بن اميه درين هنگام چشم خود را به دره          -اميه نيز همراهش بود      بن صفوان
 او را   �وى بسيار دير به آن سو نگريست، و پيـامبر           . شبانان در آن قرار داشت و دره از آنها پر شده، دوخته بود            

بلى، پيـامبر   :  گفت »ابووهب، از اين دره خوشت آمده است؟      «: كرد، بالفاصله به او گفت     به گوشه چشم مراقبت مى    
نفس هيچ كسى جز نفـس  : صفوان درين اثناء گفت. »آن دره با چيزهايى كه در آن است براى تو باشد      «:  گفت �

دهم كه معبودى جز يك خـدا نيـست، و محمـد بنـده و رسـول                 دهد، گواهى و شهادت مى     نبى تن به اين كار نمى     
و اين را ابن اسحاق از محمد بـن جعفـر بـن           .  آمده )294/5( اين چنين در الكنز      1.و در همانجا اسالم آورد    . اوست

 . آمده، روايت كرده است)308/4( ه به اختصار، چنان كه در البداي)رضى اللَّه عنها(ائشه زبير از عروه از ع
 در روز حنـين  �پيـامبر خـدا   :  از اميه بن صفوان بن اميه و او از پدرش روايت نموده كـه   )465/6(و امام احمد    

بلكه امانـت و  «:  گفت�يامبر گيرى؟ پ آيا اين را به غصب مى: هايى را از وى به امانت گرفت، صفوان پرسيد      زره
 از وى خواسـت تـا تـاوان آنهـا را            �ها مفقود گرديدنـد، پيـامبر        بعضى از آن زره   : گويد  راوى مى  »تضمين شده 

 2.اى پيامبر خدا، امروز من به اسالم بسيار راغب و عالقمند هستم: بستاند، صفوان گفت
      

       �داستان اسالم آوردن حويطب بن عبدالعزى
 وت ابوذر از حويطب و داخل شدن او به اسالمدع

هنگامى كـه پيـامبر خـدا    : گويد حويطب بن عبدالعزى مى   :  از منذر بن جهم روايت نموده، كه گفت        )493/3(حاكم  
ام بيرون رفتم، و عيالم را به جاهايى كه امنيـت شـان     در سال فتح وارد مكه گرديد، من بسيار ترسيدم، از خانه  �

درين مكـان بـا ابـوذر غفـارى         . د پراكنده ساختم، و خود را به بستان عوف رسانيده و در آنجا بودم             در آن تأمين بو   
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  حيات صحابه

١٨٢   جلد اول

 چـون او را     - آرى دوستى هميشه بازدارنده انـسان اسـت          -برخوردم  و در ميان من و او دوستى و صميميت بود             
تـو را چـه شـده اسـت؟         : ك، پرسـيد  لبي: پاسخ دادم ! ابومحمد: او كه مرا درين حالت ديد صدا زد       . ديدم فرار كردم  

خوف و ترسى برايـت نيـست، تـو در امـان خداونـد              : ، او گفت  )مرا درخود فرو برده است    (خوف و هراس    : گفتم
آيـا مـن،    : دوباره به منزلت برو، پرسـيدم     : من به طرف وى برگشته و به او سالم دادم، به من گفت            . عزوجل هستى 

شوم و يـا ايـن     ام برسم، چون يا در راه كشته مى        كنم زنده به خانه     گمان نمى  توان راه رفتن به خانه را دارم؟ به خدا        
عيالـت را در  : ابوذر گفت. رسانند، و عيالم نيز در جاهاى مختلف قرار دارند كه در منزلم وارد شده و مرا به قتل مى  

بـراى  : زد نمود، و صدا مـى وى با من حركت . رسانم يكجا جمع كن، و من با تو تا منزلت آمده وتو را تا آن جا مى               
 برگشت، و قضيه را بـه       �بعد از آن ابوذر به طرف پيامبر خدا         . شود حويطب امان داده شده است، آزار داده نمى       

ام، امـان   آيا همه مردم به جز آنانى كه دستور قتل شان را صادر نمـوده «:  در پاسخ گفت�پيامبر خدا . او خبر داد  
بعد از آن مطمئن شـدم و عيـالم را دوبـاره بـه جاهايـشان      : گويد  حويطب مى  » نيستند؟ اند و آنها در امان     داده نشده 

اى ابومحمد، تا چه اندازه؟ و تا چه وقت؟ ديگران از تـو         : برگردانيدم، تا آن وقت ابوذر نيز نزدم آمد و به من گفت           
هـاى   ولـى حـاال هـم نيكـى       هاى زيادى را از دست دادى،        هاى اسالم سبقت جستند، و خير و نيكى        در تمام معركه  

 �باشـى، و رسـول خـدا          بيا و اسالم بياور، در آن صـورت در امـان مـى             �زيادى باقى است، نزد پيامبر خدا       
نيكوترين مردم است، و در صله رحم و بردبارى بر همه مردمان سبقت و پيشى دارد، شـرف او شـرف توسـت، و                        

روم، بـه ايـن صـورت بـا ابـوذر          آيم و نزدش مى    يرون مى پس من با تو ب    : گفتم: گويد حويطب مى . عزّتش عزّت تو  
 با وى حـضور  )اللَّه عنهما رضى( در بطحا در حالى آمدم كه ابوبكر و عمر�خارج شدم تا اين كه نزد پيامبر خدا  

شـود؟ ابـوذر      چـه گفتـه مـى      �در وقت سالم دادن براى پيامبر       : داشتند، و باالى سرش ايستاده از ابوذر پرسيدم       
و (:  جـواب بـه مـن داد       �، من اين را گفـتم، پيـامبر         )اللَّه و بركاته   هالنبى و رحم   السالم عليك أيها  (: بگو: گفت

دهم كه معبودى جز يك خدا وجود ندارد، و تو رسول خـدا هـستى، آن                 شهادت مى :  گفتم )عليك السالم حويطب  
 به اسالم   �پيامبر خدا   : افزايد حويطب مى . »ستايش خدايى راست كه تو را هدايت نمود       «:  فرمود �گاه پيامبر   

آوردنم خشنود گرديد، و از من مطالبه قرض دادن يك مقدار مال را نمود، من نيز به او چهـل هـزار درهـم قـرض           
 1.دادم، و با وى در حنين و طائف اشتراك ورزيدم، از غنايم حنين صد رأس شتر به من داد

 همنذر بن جهم و غيـر وى از حويطـب، چنـان كـه در االصـاب                همچنين مانند اين را ابن سعد در الطبقات از طريق           
 از ابراهيم بن جعفر بـن محمـود بـن محمـدبن سـلمه       )492/3(حاكم همچنان   .  آمده، روايت نموده است    )364/1(

هـيچ يكـى   : بعد از آن حويطب گفت: و حديث را متذكّر شده، و در آن آمده  ... اشهلى و او از پدرش روايت نموده      
 قريش، كه بر دين قوم خود تا هنگام فتح مكّه باقى مانده بودنـد، بـر فـتح و سـقوط آن بـه دسـت وى                  از سرداران 

در بدر با مـشركين حاضـر بـودم، در آنجـا درس هـايى را      !! كند خشنودتر از من نبودند، ولى تقدير كار خود را مى    
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  حيات صحابه

١٨٣   جلد اول

اين مرد تحت   : ند، آن گاه با خود گفتم     كرد كشتند و اسير مى    آموختم، مالئك را ديدم كه در ميان آسمان و زمين مى          
ما در آن جنگ شكست خـورده  . حمايت و پشتيبانى غيبى است، و آنچه را ديده بودم براى هيچ كسى يادآور نشدم    

. )پيوست و به آنها مى(آورد  به طرف مكه برگشتيم، و در مكه سكونت گزيديم، و قريش يكى بعد ديگرى اسالم مى
ضر شدم و شاهد صلح بودم، و در آن تا وقت اختتامش تـالش داشـتم، همـه اينهـا بـه                      هنگام صلح حديبيه نيز حا    

هنگامى كه صلح حديبيه را  . كند  چيزى را كه خواسته باشد همان مى       )جل جالله (افزود، خداوند    گسترش اسالم مى  
 در بـدل صـلح بـه    قريش از محمد آنچه را نپسندد خواهد ديد، من    : نوشتيم من از آخرين شاهدان آن بودم و گفتم        

 القـضاء آمـد و      ه براى عمـر   �و هنگامى كه رسول خدا      . راند اين رضايت داشتم كه قريش او را بايد با تيرها مى          
قريش از مكه بيرون رفت، من از جمله كسانى بودم كه در مكه باقى بودند، من با سهيل بن عمرو مأموريت داشتيم                     

ش از مكه بيرون كنيم، و چون سه روز گذشت، من با سهيل بن            را در وقت انقضاى مدت اقامت      �كه رسول خدا    
اى بالل تا قبـل  «:  فرياد كشيد �شرطت برآورده شده است، از شهر ما بيرون برو، رسول خدا            : عمرو آمده گفتيم  

 1.»اند در اينجا باقى نماند از غروب آفتاب هيچ يك از مسلمانانى كه با ما به مكه آمده
      

 )اللَّه عنه رضى(دن حارث بن هشام داستان اسالم آور
در روز فتح، حارث بن هشام و عبداللَّه بن ابى ربيعـه  :  از عبداللَّه بن عكرَمه روايت نموده، كه گفت      )277/3(حاكم  

ما در پناه تو هستيم و او بـه  :  داخل شدند، و از وى پناه خواسته گفتند)اللَّه عنها رضى(ء بنت ابى طالب  نزد ام هانى  
 آنجا وارد شد و چون چشمش به آنها افتاد، شمشير خود را از غالف كـشيده                 �على بن ابى طالب     . ان پناه داد  ايش

از :  را محكم گرفتـه گفـت      �ء خود را در ميان انداخته و حضرت على           و بر آنها حمله آورد، درين هنگام ام هانى        
مـشركين را  :   به او فرمـود �حضرت على . ا بكشىبايد قبل از آنها مر ! كنى؟ ميان مردم اين كار را در سهم من مى        

دانى كه از پـسر مـادرم علـى     آيا مى:  آمده گفت�نزد پيامبر خدا : گويد ء مى ام هانى. دهى، و بيرون رفت  پناه مى 
ام، و او به آنهـا       اند پناه داده   دو تن از خويشاوندان شوهرم را كه مشرك       !! شايد از دست وى نجات نيابم     ! چه ديدم؟ 

اى پنـاه    او اين حق را نداشت، ما كـسى را كـه تـو پنـاه داده               «:  فرمود �پيامبر  . ه آورد تا به قتل شان برساند      حمل
ء برگشته، و آنها را از قضيه آگاه كرد و هـر دوى آنهـا بـه                  ام هانى  ».اى امان داديم   داديم، و كسى را كه تو امان داده       

هـاى   رث بن هشام و عبداللَّه بن ابى ربيعه در حالى كه لبـاس       حا:  گفته شد  �به پيامبر خدا    . منازل خود برگشتند  
راهـى  «:  فرمـود �پيـامبر خـدا    . انـد  رنگارنگ به زعفران بر تن دارند، باافتخار و شوكت در مجالس خود نشسته            

 مـرا   �از اين كـه پيـامبر       : گويد حارث بن هشام مى   . »ايم اكنون براى زدن آنها نيست، چون ما آن دو را امان داده           
كشيدم، و همه موضع هايى را كه بر ضد وى با مشركين شركت نموده بودم، و او مرا ديده بود به                      ببيند خجالت مى  

آوردم، ولى بعد از آن نيكى و نيكويى وى را توأم با رحمتش به ياد ميĤوردم، به اين صورت در حالى با وى                        ياد مى 
 چهره گشاده برخورد نمود، و در جاى خود توقّف كرد           روبرو شدم كه در مسجد قرار داشت، با من با يك تبسم و            
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  حيات صحابه

١٨٤   جلد اول

ستايش خدايى راست كه تو را «:  فرمود�پيامبر . تا اين كه نزدش آمده و با دادن سالم به كلمه حق شهادت دادم  
به خـدا سـوگند، نديـدم كـه     : گويد حارث مى. »توانست از اسالم غافل بماند هدايت نمود، و شخصى مانند تو نمى    

 1.د اسالم ناشناخته شده بماند و از آن تغافل صورت گيردچيزى مانن
      

 � داستان اسالم آوردن نُضَيربن حارث عبدرى

تـرين   نضير بـن حـارث از عـالم       : واقدى از ابراهيم بن محمد بن شَرَحبيل عبدرى از پدرش روايت نموده كه گفت             
 بر مـا منـت   �ت بخشيد، و با ارسال محمد       ستايش خدايى راست كه ما را به اسالم عز        : گفت مردمان بود، و مى   

من در هر حركتى به جانب قريش ايستاده بودم، حتـى در            . گذاشت، و ما بر آن چه پدران مان بر آن مردند، نمرديم           
 به طرف حنين بيرون رفت، ما نيز با وى خارج شديم، و اراده داشتيم كه اگـر وى  �سال فتح، هنگامى كه پيامبر  

ن امر طرف مخالفين را گرفته و بر ضد محمد با ايشان همكارى كنيم، ولى ايـن كـار بـراى مـا           مغلوب گردد، در اي   
و هنگامى كه به جعرانه رفت، مـن بـر همـان حالـت سـابقه خودبـودم،                  . دست نداد، و نتوانستيم آن را انجام دهيم       

اين بهتر از «: لبيك، فرمود:  گفتم»نضير؟«: ناگهان بدون اين كه بدانم، پيامبر با خوشرويى با من روبرو گرديده گفت       
به شتاب خود را بـه طـرف وى گردانيـده و بـه او رسـانيدم،                 : گويد  مى »!!آن است كه در روز حنين خواسته بودى       

بـار  «: بينم، آن گاه فرمـود  پاسخ دادم، مى. »اكنون وقت آن فرارسيده است تا آنچه را در آن قرار دارى، ببينى            «: افزود
سوگند به ذاتى كه او را به حق برانگيخته است، قلـبم بعـد از آن چـون                  : گويد نضير مى . » بيفزا خدايا، در ثبات وى   

بعد از آن به منزلم برگشتم، و در حالى كه هيچ اطالعى نداشتم، مردى از           . سنگ در دين و نصرت حق ثابت گرديد       
اده است، چيزى از آن را به  اعطاى صد رأس شتر را دستور د   �اى ابوالحارث رسول خدا     : بنى دؤل به من گفت    

اين جز به خاطر تأليف قلبم به اسـالم         : خواستم تا آن را نگيرم و گفتم      : گويد نضير مى . من بده چون قرضدار هستم    
به خدا سوگند، نه من اين را طلب        : خواهم به اسالم آوردن خود رشوه بخورم، بعد از آن گفتم           نيست، ولى من نمى   

م، به اين صورت آنها را متصرّف شدم، و براى آن دؤلـى ده رأس را از ميـان آنهـا اعطـا                       ا ام، و نه هم خواسته     نموده
 . آمده است)558/3( ه اين چنين در االصاب2.نمودم

      
  داستان اسالم آوردن ثقيف اهل طائف     

 از ثقيف و اسالم آوردن عروه بن مسعود � برگشتن پيغمبر خدا

 از ثقيف برگشت، عروه بن مسعود به قصد ايمان آوردن به � رسول خدا ابن اسحاق يادآور شده است، كه چون    
خودش مسلمان شـد  .  به مدينه برسد، به او رسانيد� خارج شد، وخود را قبل از اين كه پيامبر     �دنبال پيامبر   
و  بـه ا �پيـامبر  .  اجازه بازگشت به سوى قومش را خواست، تا آنها را به اسـالم دعـوت نمايـد        �و از پيامبر    

 نخوت وتكبرى را كه در آنها به عنوان قوه بازدارنـده  � چون پيامبر خدا     - ».رسانند آنها تو را به قتل مى     «: فرمود
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  حيات صحابه

١٨٥   جلد اول

اى رسول خـدا، آنهـا   :  عروه پاسخ داد-دانست   ديده بود مى)در غزوه حنين(وجود داشت، به علت آنچه از ايشان   
چنان حيثيـت ومقـامى در ميـان آنهـا برخـوردار بـود، كـه همـه         دانند، و او از  تر مى مرا از دوشيزگان خود محبوب  

 .كردند دوستش داشتند، و از وى اطاعت مى
      

 عروه و دعوت نمودن قومش به سوى اسالم و شهادتش در راه خدا

به اين ترتيب وى به سوى قوم خود خارج شد تا آنها را به سوى اسالم دعوت نمايد، البته به اين اميد، كـه بـا وى                   
اى كـه داشـت      ه خاطر منزلتى كه در ميان آنها دارد مخالفتى صورت نخواهد گرفت، ولى هنگامى كه به باال خانـه                  ب

 -آنها را به طرف اسالم دعوت نموده، و اسالم خودش را نيز براى شان اعالن نمـوده بـود                      قبل از آن ،    -وارد شد   
درباره : به عروه گفته شد.  تيرى اصابت كرد و جان داد     از هر طرف تير بارانش نمودند، و به او         )وى را موقع نداده   (

اين يك كرامتى بود كه خداوند مرا به آن عزّت بخشيد، و شـهادتى اسـت             : گويى؟ او در پاسخ گفت     خونت چه مى  
 از اينجـا، در     � كه قبل از حركـت پيـامبر         1كه آن را به سويم فرستاد، و حالت من نيز مانند همان شهدايى است             

بـه نظـر   .  شهادت رسيدند، و مرا نيز با آنها دفن كنيد، و طبق وصيتش او را در كنار آنها دفن نمودنـد                  ركاب وى به  
 .»است ميان قومش 2مثال وى در قومش ،مانند صاحب ياسين«:  درباره وى گفت�رسد كه پيامبر خدا  مى
      

و مـذاكرات   � عبدياليل بن عمرو به طرف پيـامبر   ثقيف و فرستادن هيئتى تحت سرپرستى     
 طرفين

ها چندين ماه همان طور ماندند، بعد از آن در ميـان خـود مـشورت نمـوده بـه ايـن نتيجـه                      بعد از قتل عروه، ثقفى    
انـد، در خـود      رسيدند كه طاقت و توانايى جنگ با همه اعراب همجوار خود را كـه بيعـت نمـوده و اسـالم آورده                     

 بفرستند، بـه ايـن صـورت        �افراد خود را به خدمت پيامبر خدا        پس از آن، تصميم گرفتند تا يك تن از          . ندارند
ها هنگـامى    اين.  فرستادند �عبدياليل بن عمرو را با دو تن از احالف و سه تن از بنى مالك به طرف پيامبر خدا                    

حاب پيـامبر  كه به مدينه نزديك شدند، و در قنات فرود آمدند، در آنجا مغيره بن شُعبه را كه روى نوبت شتران اص                    
 را بـه قـدوم   �هنگامى كه مغيره آنها را ديد به شتاب راهى مدينه شد تا پيامبر  . چرانيد، دريافتند   را مى  �خدا  

 را از آمدن هيئت � با وى ديدار كرد و او ابوبكر � را ببيند، ابوبكر �آنها مژده دهد، قبل از اين كه پيامبر خدا 
 بعضى شرطهاى آنها را بپذيرد، حاضرند اسـالم         �اند و اگر پيامبر خدا       مدهنمايندگى ثقيف باخبر نمود، كه آنها آ      

دهم، كـه   تو را سوگند مى:  به مغيره گفت�ابوبكر . آورده و بيعت نمايند، و يك پيمان را درباره قوم شان بنويسند        
يز اين درخواست ابـوبكر     آن را قبل از من براى پيامبر خدا خبر ندهى تا باشد من اين مژده را به وى بدهم، مغيره ن                    

                                                 
  .گردد اينها همان شهدايى هستد كه در محاصره طائف به شهادت رسيدند، و تعدادشان به بيست شهيد بالغ مى 1
به سوى ايمان دعوت نمود، و قـومش او         ) عليه السالم (باشد كه اهل انطاكيه را در هنگام آمدن فرستادگان مسيح            وى حبيب نجار مى    2

  . مذكور استرا به قتل رسانيدند، كه اين قصه در سوره يس



  حيات صحابه

١٨٦   جلد اول

بعد از آن مغيره .  وارد شد و او را از قدوم آنها باخبر ساخت    � نزد پيامبر    )رضى اللَّه عنه  (ابوبكر  .  را پذيرفت  �
به طرف همان هيئت برگشت، و شترها را با آنها يكجاى به طرف مدينه برگردانيـد، و در راه بـه آنهـا يـاد داد كـه                           

 . بدهند، ولى آنها اين كار را ننموده و طبق رسوم جاهليت به او سالم دادند سالم�چگونه به پيامبر خدا 
و خالـد بـن سـعيد بـن العـاص       شان در يك طرف مسجد زده شد، اى براى  آمدند، خيمه�چون نزد پيامبر خدا  

را عـادت   آنهـا   . نمود  در ميان طرفين رفت و آمد مى       ) به عهده گرفت و    �نقش ميانجى را در ميان آنها و پيامبر         (
آوردنـد، تـا ايـن كـه خالـد بـن سـعيد از آن                  مى �برين بود كه هر گاهى غذايى براى شان از طرف پيامبر خدا             

از جملـه   : گويـد  راوى مـى  . بردند، و خالدبن سعيد نامه را بـه آنهـا نوشـت            خورد، آنها به طرف آن دست نمى       نمى
 را تـا سـه سـال بـراى آنهـا بـه حـال خـود                  »تال« خواستند يكى هم اين بود كه        �شرطهايى كه از پيامبر خدا      

 از �كردنـد ولـى پيـامبر      يك سال يك سال كم مى   )�نظر به قبول نكردن پيامبر      ( آنها اين مدت را      1.واگذارد
روزيد، تا اين كه از وى خواستند آن را الاقل يك ماه بعد از آمدن آنها بـاقى بگـذارد، تـا توجـه                قبول آن هم ابا مى    
 بـه هـيچ يـك از        �، ولـى پيـامبر      )و آنها را به سوى اسالم بكـشانند       (دان خود را جلب بكنند      جاهالن و بى خر   

هاى درخواستى آنها موافقت ننمود، و حاضر به اين كار نشد، مگر اين كه ابوسـفيان بـن حـرب و مغيـره بـن         وقت
يئت اين بـود كـه آنهـا را از          در ضمن آن درخواست، پيشنهاد ديگر ه      . شعبه را با آنها بفرستد تا آن را منهدم سازند         

امـا از شكـستن   «:  فرمـود �هاى خود را بـه دسـت خـود نـشكنند پيـامبر خـدا             نماز خواندن معاف دارد، و بت     
كنم ولى درباره نمـاز، دينـى كـه در آن نمـاز نباشـد خيـرى در آن                    تان به دست خود تان شما را معاف مى         هاى بت

 2.كنيم  را با خود همراه دارد از تو قبول مى- )سجده كردن بر زمين( -اين را اگرچه يك نوع پستى : گفتند. »نيست
 آمد، و او ايشان را در مسجد پايين         �وفد ثقيف نزد پيامبر خدا      : احمد از عثمان بن ابى العاص روايت نموده كه        

 نـشوند، از   خواستند تا به جهـاد بـسيج  �آنها از پيامبر خدا    . هاى شان نرمش و رقت پيدا گردد       آورد، تا در قلب   
مأمور مقرر شود كه زكات مالهاى ايشان را جمع آورى نمايد، و نـه               ايشان عشر گرفته نشود، و نه هم كسى بر آنها         
ايـن بـراى   «:  در پاسخ به پيشنهادهاى شـان فرمـود  �پيامبر خدا . هم غير از ايشان ديگر كسى بر آنها مقرر گردد 

أمور مقرر نشود، و غير از خودتان كسى بر شما مقـرر نگـردد،              شما باشد كه بسيج عمومى نشويد و كسى بر شما م          
اى رسول خدا قـرآن     : و عثمان بن ابى العاص گفت     . »ولى در دينى كه در آن ركوع نيست در آن دين خيرى نيست            

 . اين را ابوداود نيز روايت نموده است3.را به من ياد بده و مرا امام قومم تعيين كن
:  درباره چگونگى بيعت ثقيف پرسـيدم، وى گفـت         �از جابر   : گويد يت نموده كه مى   ابوداود همچنان از وهب روا    

 بعد از آن شنيد كه      �نباشد، و جهاد هم نكنند، و او از پيامبر            شرط گذاشتند كه صدقه بر آنها      �آنها بر پيامبر    
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  حيات صحابه

١٨٧   جلد اول

ـ      بـه  1».پس از اسالم آوردن خود صدقه هم خواهند پرداخت، و جهاد هم خواهنـد نمـود               «: گفت مى  ه نقـل از البداي
 . آن هم به شكل مختصر)79/5(

 �ما در وفد ثقيف نـزد پيـامبر خـدا      : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد، ابوداود وابن ماجه از اوس بن حذيفه         
 بنى مالك را در قبه خود جابجـا سـاخت،        �احالف نزد مغيره بن شعبه آمدند و رسول خدا          : افزايد آمديم، و مى  

نمود، حتى كه به خاطر خستگى از طـول قيـام بـر     آمد، و ايستاده با ما صحبت مى      نزدمان مى هر شب پس از خفتن      
شد كه از قـوم خـود ديـده     هاى خود با ما مشكالتى را متذكّر مى نمود، و اكثراً در صحبت   پاهاى خود دم راستى مى    

اهانت قرار داشتيم، ولى هنگامى     خفه و ناراحت نيستم، ما در مكه ضعيف بوديم، و مورد            «: گفت بود، بعد از آن مى    
شديم و گاهى آنها بر ما پيروزى        كه به طرف مدينه خارج شديم جنگ درميان ما نوبتى بود، گاهى بر آنها پيروز مى               

امشب : آمد اندكى ديرتر آمد، پرسيديم     ها او از همان وقتى كه هميشه نزدمان مى          دريكى از شب   ».نمودند حاصل مى 
نمودم باقى بود، و نخواستم قبـل از اتمـام آن نـزد شـما                جزيى از قرآن كه آن را تالوت مى       «: دير آمدى؟ پاسخ داد   

 . مانند اين را روايت كرده است� از اوس (150/5) آمده، و ابن سعد (32/5) ه اين چنين در البداي».بيايم
     

        و دعوت نمودن افراد و اشخاص � اصحاب
 � صديق دعوت ابوبكر

 اسالم آورد، و اسالم خود را آشكار گردانيد، دعـوت بـه طـرف    �هنگامى كه ابوبكر صديق     : گويد ابن اسحاق مى  
 در ميان قوم خود مردى محبوب، شناخته شده و نرم خـو بـود و در                 �ابوبكر  .  را آغاز نمود   )جل جالله (خداوند  

وى مرد تاجر و داراى اخالق . دميان قريش از همه بيشتر به نسب قريش آگاهى داشت، و به خير و شر آنها آگاه بو    
هاى زيادش چون علم، تجـارت، نيكـى و خـوبى            آمدند و به خاطر ويژگى     نيكويى بود، كه مردان قومش نزد او مى       

وى دعوت به سوى خـدا و اسـالم را از كـسانى كـه در            . نمودند مجلسش با ديگران با وى صحبت و همنشينى مى        
طبـق آنچـه بـه مـن     . نمودند شروع كرد   رفت و آمد و نشست هايى مى      ميان قومش بر آنان اعتماد داشت، و نزدش         

زبير بن عوام، عثمان بن عفان، طلحه بن عبيداللَّه، سعد بـن ابـى وقـاص و    : رسيده به دست وى اينها اسالم آوردند     
ا رفتنـد،    همراه شان بود نزد پيامبر خد      �، اينها در حالى كه ابوبكر       )اللَّه عنهم اجمعين   رضى(عبدالرحمن بن عوف    

 اسالم را به آنان عرضه نمود، و قرآن را بر آنها تالوت كرد، و آنها را از حق اسالم باخبر ساخت، و همه                     �پيامبر
 را تصديق كردند، و به      � بودند كه قبل از همه اسالم آوردند،و پيامبر خدا           2ايشان همان هشت تن   . ايمان آوردند 

 . آمده)29/3( هاين چنين در البداي. يمان آوردند آمده بود ا)جل جالله(آنچه از نزد خداوند 
      

  )اللَّه عنه رضى(دعوت عمربن الخطاب 

                                                 
  .در س>M $ن �90LC`e وCSد دارM0) �٣/ ٩(» الE6�7«ا��6H0C در . ���� 1
على، زيد بن حارثه و ابـوبكر  : اين هشت تن عبارت اند از همين پنج نفر كه ذكر شد و سه تن ديگر كه قبالً ايمان آورده بودند يعنى            2

�.  



  حيات صحابه

١٨٨   جلد اول

وى مرا بـه اسـالم دعـوت    .  بودم�من نصرانى و غالم عمر بن الخطاب: ابن سعد از اَستَق روايت نموده، كه گفت  
 اين جـواز نـدارد كـه از تـو در امانـت              اگر تو اسالم بياورى از تو در امانتم استفاده خواهم كرد، و           : گفت نموده مى 

در دين اكراه و جبر     : مسلمانان در حالى بهره ببرم كه تو بر دين آنها نيستى، ولى من خواهش او را نپذيرفتم، فرمود                 
هـر جـايى كـه      : هنگامى كه مرگ به سراغش آمد،مرا در حالى كه هنوز نـصرانى بـودم آزاد سـاخته گفـت                  . نيست

چنان سعيدبن منصور، ابن ابى شيبه، ابن المنذر و ابن ابى حاتم به مانند ايـن بـه اختـصار     اين را هم  . خواهى برو  مى
 از وسـق رومـى بـه ماننـد ايـن      )34/9( ه آمده، و ابونعيم آن را در الحلي)50/5(اين چنين در الكنز  . اند روايت كرده 

م مناسب نيست تا بر امانت آنها از كسى         بر امانت مسلمانان، چون براي    : روايت كرده، جز اين كه در روايت او آمده        
 1.كه از آنها نيست استفاده نمايم

 �هنگامى كه در شام بوديم براى عمـر بـن الخطـاب             : اند كه گفت   ودار قطنى و ابن عساكر از اسلم روايت نموده        
ام  ا نديـده و از من پرسيد، اين آب را از كجا آوردى؟ من چنين آب خوشگوارى ر. آبى آوردم كه با آن وضو گرفت    

بعد از اين كـه     . اين آب را از خانه همين پيره زن نصرانى آوردم         : گفتم. حتى كه آب آسمان هم از آن خوبتر نيست        
 را به حق فرستاده �اى پيره زن ايمان بياور، چون خداوند حضرت محمد: وضو گرفت، نزد همان زن آمده گفت

پيره زن بزرگـى هـستم كـه اكنـون          :  سفيد بود و گفت    2مهاست، آن زن سر خود را برهنه نمود، كه سرش چون ثغا           
 . آمده)142/5(اين چنين در الكنز . بار خدايا تو شاهد باش:  فرمود�عمر . خواهم مرد

      
       )اللَّه عنه رضى(دعوت مصعب بن عمير 

 مصعب و دعوت نمودن اُسيد بن حضير و اسالم آوردن وى

اسعد بن زراره با مصعب : بكر بن محمد بن عمروبن حزم و غير وى روايت نموده كهابن اسحاق از عبداللَّه بن ابى 
 و سعدبن معاذ پسر خالـه اسـعد بـن           -بن عمير جهت رفتن به محله بنى عبداالشهل و محله بنى ظفر بيرون رفت               

چاهى كـه بـه آن       اسعد بن زراره كه مصعب را با خود همراه داشت به يكى از باغهاى بنى ظفر بر سر                    -زراره بود   
اين دو تن در همين باغ نشستند، و مردانى كه اسـالم آورده بودنـد نـزد اينهـا        . شود داخل گرديد   چاه مرق گفته مى   

هاى خود در بنـى عبداالشـهل بودنـد،      سعد بن معاذ و اسيدبن حضير در آن روز رئيس و سردار قوم           -جمع شدند   
 هنگامى كه اين دو از آمدن آنها به آن بـاغ اطـالع حاصـل                -ند  وهر دوى آنها مشرك و بر دين قوم خود قرار داشت          

اند، تا ضعفاى ما را بيـراه كننـد، بـرو و     اى بى پدر، نزد اين دو مرد كه به جاى ما آمده   : نمودند، سعد به اسيد گفت    
 كه خودت آن را اگر اسعدبن زراره با من نزديكيى،. آنها را با تندى از اينجا بران و از آمدن به جاى ما منع شان كن           

تـوانم   دادم، او پسر خاله من است، بنابراين مـن نمـى           داشت من خودم اين كار را به عوض تو انجام مى           دانى مى  مى
 .نزدش بروم
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  حيات صحابه

١٨٩   جلد اول

هنگامى كه اسـعدبن زراره او را       . اسيد بن حضير نيزه خود را برداشت و به طرف آنها  حركت كرد             : گويد راوى مى 
: مـصعب گفـت  . وم خود است ونزد تو آمده، پس حق خدا را در وى به جـا آور      اين سردار ق  : ديد به مصعب گفت   

: او با پرخاش گرى و ترشرويى بر خورد نموده، گفـت          : افزايد راوى مى . اگر بنشيند همراهش صحبت خواهم نمود     
د از اينجا دور ايد، براى اين كه ضعفاى ما را از راه بيرون كنيد؟ اگر جان خود را دوست داري براى چه به اينجا آمده

آيا بهتر آن نيست كه بنشينى و بشنوى، اگر كار ما پسندت آمد آن را بپـذير،  : مصعب در جواب به وى گفت     . شويد
از روى انصاف سخن گفتـى، بعـد از         : اسيد گفت . آيد از تو دور خواهد شد      و اگر پسندت نيامد آنچه خوشت نمى      

 دو نشست، مصعب با وى درباره اسالم صحبت نمود، و قرآن را             آن نوك سرنيزه خود را بر زمين فرو برد، ونزد آن          
به خدا، ما اسالم را از چهره وى قبل از : شود، آنها گفتند در آن چه از اسعد ومصعب روايت مى. برايش تالوت كرد

چه قدر سخن زيبا    : اين كه حرف بزند، در نورانيت و بشاشتش دانستيم، بعد از شنيدن حرفهاى مصعب اسيد گفت               
كنيد؟ آن دو گفتند غسل نموده خود را پاك كـن            وقتى كه بخواهيد به اين دين داخل شويد چه مى         . و نيكوى است  

اسيد برخاست غـسل    . لباست را نيز پاك و تميز نما، و بعد از آن شهادت حق را بر زبان آورده و نماز به جاى آور                     
بـه دنبـالم   : ماز به جاى آورد، و به آنهـا فرمـود  نمود، لباسش را پاك كرده و به حق شهادت داد، سپس دو ركعت ن            

مردى است كه اگر از شما پيروى كند، هيچ يك از قومش با او مخالفت نخواهند كرد، و من همـين حـاال او را بـه                
 .سوى شما خواهم فرستاد و او سعدبن معاذ است

      
 مصعب و دعوت نمودن سعدبن معاذ و اسالم آوردنش

ود را برداشت و به طرف سعد و قومش برگشت و آنها را در حالى يافت كـه در مجلـس   پس از آن اسيد سرنيزه خ 
بـه خـدا   : آمـد گفـت   جاى خود نشسته بودند، هنگامى كه چشمان سعد بن معاذ به وى افتاد كه به طرف آنهـا مـى                

قتـى كـه اسـيد در       و. اى كه از نزد شما رفته بود به طرف تان برگشته است            سوگند، اسيد به غير از آن چهره و قيافه        
با آن دو مرد صحبت نمودم، و به خدا، زيـانى در            : چه كردى؟ جواب داد   : همان مجلس وارد شد، سعد به او گفت       

مـا  : اما با اين همه آنها را از آمدن به اينجـا بازداشـتم، و ايـشان پاسـخ دادنـد                   .  احساس نكردم  )در محله (بودنشان  
ه من گفته شد، كه بنى حارثه به طرف اسعد بن زراره بيرون رفتـه               كنيم، ولى ب   همانطورى كه دوست دارى عمل مى     

خواهند تو   اند ،اسعد پسر خاله توست، و مى       گيرد كه آنها دانسته    اين بدان خاطر صورت مى    . تا او را به قتل برسانند     
 از بنـى    سعدبن معاذ خشمناك و به سرعت با هراس از آنچـه          : گويد راوى مى . را از اين طريق سبك و حقير سازند       

. به خدا سوگند، كارى را از پيش نبردى       : حارثه به وى يادآورى شد، برخاست، و نيزه را به دست خود گرفته گفت             
هنگامى كه آن دو را ديد ،ايشان را مطمئن يافت و دانست كه اسـيد             . بعد از آن سعد به سوى اسعد و مصعب رفت         

سعد با پرخاشگرى و ترشرويى ايستاد، و       .  حرف آن دو را بشنود     اى به كار برده تا او را به نزد آنها بكشاند كه            حيله
بـود، ايـن كـار را هرگـز          اى ابوامامه، اگر همان پيوند قرابت ميان من و تو نمـى           : بعد از آن به اسعد بن زراره گفت       

اسـعد  : فزايدا مى! كنى كه ما آن را دوست نداريم؟ آيا در داخل خانه ما آمده چيزى را براى مان تبليغ مى       . كردى نمى
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آيد، كسى است كه  اى مصعب به خدا سوگند، اين سردار قومش است كه نزدت مى: قبل از اين به مصعب گفته بود
: گويـد  راوى مـى  . كننـد  به دنبال خود قومى دارد، و اگر از تو پيروى نمايد، حتى دو تن آنها هم مخالفت تو را نمى                   

اگر اين كار را پسند يدى و به او عالقه داشتى آن را . ينى و بشنوىآيا بهتر از اين نيست كه بنش: مصعب به او گفت 
: آيد از تو دور خواهيم نمـود؟ سـعد پاسـخ داد    قبول كن، و اگر مورد پسندت نشد ما هم چيزى را كه خوشت نمى   

رآن مصعب اسالم را به او عرضه نمود، و ق. خود را بر زمين فرو برده  نشست سپس سرنيزه. سخنى به انصاف گفتى
 - زخرف را برايش تالوت نمود       )سوره( يادآور شده است كه مصعب اول        ه موسى بن عقب   -را برايش تالوت كرد     

بعد از آن سعد . به خدا، اسالم را در چهره وى قبل از اين كه حرف بزند از نورانيت و بشاشتش دانستيم: آنها گفتند
غسل نمـوده خـود   : كنيد؟ آن دو گفتند اخل گرديد، چه مىوقتى كه مسلمان شويد، و به اين دين د: به آن دو فرمود  

. را پاك كن، و هر دو لباست را بشوى، بعد از آن شهادت حق را به زبان آور و بعد از آن دو ركعـت نمـاز ادا كـن                  
او برخاست، غسل نمود، هر دو لباس خود را پاك ساخت و شهادت حق را بر زبان آورد، و بعد از           : گويد راوى مى 
ركعت نماز ادا نمود، سپس نيزه خود را گرفت، و به طرف مجلس قوم خود در حالى برگشت كـه اسـيدبن                      آن دو   

 .حضير نيز در جمع آنها حضور داشت
      

 سعدبن معاذ و دعوت نمودن بنى عبداالشهل و اسالم آوردن آنها

اى غيـر از آن چهـره و قيافـه           افهبه خدا سوگند سعد با چهره و قي       : آيد، گفتند  هنگامى كه قومش او را ديدند كه مى       
مقام و حكم مـرا در ميـان خـود    : اى بنى عبداالشهل: وقتى كه نزد آنها ايستاد، فرمود . برگشته كه از نزد ما رفته بود      

سعد بعد از شنيدن اين . ترى تو سردار ما هستى، در رأى از همه ما باالتر، و پاك نفس: بينيد؟ پاسخ دادند چگونه مى
. ن گفتن با مردان و زنان شما بر من، تا اين كه به خدا و رسول وى ايمان نياوريـد، حـرام اسـت                    سخ: جواب گفت 

به خدا سوگند، هنوز به قبيله بنى عبداالشهل وارد نشده بود كـه همـه مـردان و زنـان آن مـسلمان                       : گويد راوى مى 
مصعب نـزد وى اقامـت گزيـد و    به اين صورت اسعد و  مصعب دوباره به منزل اسعد بن زراره برگشتند و                . شدند

هاى انصار باقى نماند، مگر اين كه در آن مـردان         اى از خانه   نمود، طورى كه خانه    مردم را به سوى اسالم دعوت مى      
محله بنى  : هاى محدودى كه اسالم نياورده بودند و آنها عبارت بودند از           و زنان مسلمان وجود داشتند، به جز محلّه       

 . آمده)152/3( هاين چنين در البداي. ل، و واقف كه مربوط به اوس بودنداميه بن زيد، خطمه، وائ
و در ... ترى روايـت كـرده    از عروه به شكل طوالنى    هاين را طبرانى نيز روايت نموده، و ابونعيم آن را در دالئل النبو            

ى كار انصار خواهـد آمـد        را از انصار، و اجابت آنها را با ايمان آوردن شان چنان كه در ابتدا               �آن دعوت پيامبر    
يادآور شده، پس از آن كارهاى دعوت انصار را در ميان قوم شان به شكل سرى، و درخواست آنها را از پيامبر خدا           

 كـه وى در پاسـخ مـصعب را، چنـان كـه در روان            - كه كسى را از طرف خود به خاطر دعوت مردم بفرستد             �
 متذكر شـده، و بعـد از آن   - گذشت، فرستاد   )173ص( در   �نمودن افراد براى دعوت به سوى خدا و پيامبرش          

 حركت نمودند، تا ايـن كـه بـه چـاه مـرق و يـا نزديـك آن                    �سپس اسعدبن زراره با مصعب بن عمير        : گويد مى
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 كسى را روان كردند، و همه آنـان  )مسلمانان اهل مدينه (در همانجا نشستند، و دنبال گروهى از اهل زمين          . رسيدند
نمـود و از قـرآن حكايـت          نزد آنها گرد آمدند، در حالى كه مصعب بن عمير براى شان صحبت مـى               به شكل سرّى  

كـرد،   اى را با خود حمل مـى  به سعد بن معاذ از تجمع شان خبر داده شد، و با سالح خود در حالى كه نيزه    . كرد مى
، رانده شده و بيگانه چرا به منازل ما اين مرد تنها: به طرف آنها آمد، تا اين كه بر مصعب بن عمير برخاست و گفت

شـما دو تـن را پـس از ايـن ديگـر در ايـن                . شود، تا ضعفاى ما را به باطل بكشاند، و آنها را دعوت كند             آورده مى 
ولى باز براى بار دوم در سر چاه مرق و يـا نزديـك آن آمـده و                 . هاى مان نبينم، بنابراين مسلمانان برگشتند      نزديكى

درين مرتبه براى دومين بار به سعد بن معاذ اطالع داده شد، موصوف درين مرتبه آنهـا را بـا روش                     تجمع نمودند،   
اى پسرخاله، سخنان وى را بـشنو،     : هنگامى كه اسعد اين نرمش را ز او مالحظه نمود گفت          . نرمترى از اول بيم داد    

 نيكويى را از وى شنيدى به خواست الهى         اگر از وى چيز بدى را شنيدى آن را دوباره به او برگردان، ولى اگر چيز               
 : براى آنها تالوت نمود�گويد؟ مصعب بن عمير  سعدبن معاذ پرسيد؟ وى چه مى. جواب مثبت بده

 )1-3: الزخرف(. )انَّا جعلْنَاه قُرُآناً عرَبِياً لَعلَّكُم تَعقلُون. والكتَابِ المبِين. حم(
كه ما آن را قـرآن عربـى قـرار داديـم، تـا شـما آن را                 .  كه حقايقش آشكار است    سوگند به اين كتابى   . حم«: ترجمه
   ».بفهميد

وى در حـالى برگـشت كـه        . شنوم كه برايم قابـل درك اسـت        چيز واضح و قابل فهمى را مى      : سعد در پاسخ گفت   
 ننمـوده و آن را   او را به اسالم هدايت نموده بود، ولى وى تا برگشت خود اسالمش را آشكار   )جل جالله (خداوند  

او به طرف قوم خود رفت، و بنى عبداالشهل را بـه اسـالم دعـوت نمـود، و اسـالم خـود را آشـكار               . پنهان داشت 
هر كوچك و بزرگ و مرد و زنـى كـه دريـن كـار شـك                 : در اين عمل او خطاب به بنى عبداالشهل گفت        . گردانيد

به خـدا سـوگند، امـرى آمـده     . ه آن چنگ زده و عمل نماييمكند، بايد از آن چيز خوبترى را براى ما بياورد، تا ب    مى
به اين صورت بنى عبد االشهل در وقت اسالم آوردن سعد ودعوت وى به   . است كه گردنها در آن قطع خواهد شد       

و اين محلّه اولين محلّه انصار بود كه همه به يكبارگى اسـالم             . جز تعداد اندك و ناچيزى، ديگر همه اسالم آوردند        
 � و فرستادن افراد براى دعوت به سوى خدا و پيـامبر  �و حديث را چنان كه در بخش پيامبر        ... ده بودند آور
  � بـه طـرف پيـامبر خـدا     �و بعد از آن مصعب بن عميـر   :  گذشت، متذكر شده، و در آخر آن آمده        )173ص(

 . برگشت-يعنى مكه 
      

        )اللَّه عنه رضى(دعوت نمودن طُلَيب بن عمير 
 طليب و دعوت نمودن مادرش اروى بنت عبدالمطّلب

 اسـالم آورد، و  �هنگامى كه طليب بن عمير : واقدى از محمد بن ابراهيم بن حارث تيمى روايت نموده، كه گفت    
قـضيه را   ... ام  شـده  �ام، و پيـرو محمـد        من اسـالم آورده   : نزد مادرش اروى بنت عبدالمطّلب آمد، به وى گفت        

ايى؟ چه مانعى وجود دارد كـه اسـالم بيـاورى و از وى پيـروى نمـ                : او به مادرش گفت   : در آن آمده  متذكّر شده و    
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كنند؟ بعد از آن  باشم تا ببينم كه خواهرانم چه مى     منتظر مى : حالى كه برادرت حمزه اسالم آورده است، پاسخ داد        در
 :به او گفتم: گويد طليب مى. باشم نيز يكى از آنها مى

دهم كه نزد وى برو، به او سالم كن و او را تصديق كن و گـواهى بـده كـه معبـودى جـز                          وگند مى تو را به خدا س    
دهم كه معبودى جز خداى واحـد نيـست و شـهادت ميـدهم كـه       شهادت مى : مادرم پاسخ داد  . خداى واحد نيست  

رت و قيام بـه  نمود، و پسرش را به نص     را با زبانش مساعدت مى     �پس از آن پيامبر خدا      . محمد رسول خداست  
و عقيلى اين را از طريق واقـدى مثـل          .  آمده )225/4( اين چنين در االستيعاب      1.كرد اوامر وى ترغيب و تشويق مى     

 از طريق اسحاق    )239/3(و حاكم اين را در المستدرك       .  آمده، روايت كرده است    )227/4( هاين چنان كه در االصاب    
 بن حارث تيمى از پدرش از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت نموده، بن محمد فروى از موسى بن محمد بن ابراهيم       

 در دار ارقم اسالم آورد، پس از آن بيرون آمده نـزد مـادرش اروى بنـت عبـدالمطلب                    �كه گفت طليب بن عمير      
 شدم و به خداوندى كه پروردگار جهانيان است و ذكرش از          �داخل گرديد، و به او خبر داد كه من پيرو محمد            

ترين كسى كه همـراهش تعـاون و همكـارى كنـى پـسر               آرى، مستحق : مادرش گفت . برتر است اسالم آوردم   همه  
بوديم، حتماً از او پيروى      به خدا سوگند، اگر ما به آن چيزى كه مردان بر آن قادرند قادر مى              . باشد ات مى  مادربزرگ

... دارد؟ تو را چه چيزى ازيـن عمـل بـاز مـى           اى مادرم، پس    : گفتم: گويد طليب مى . كرديم نموده و از وى دفاع مى     
 .مانند همان چيزى را كه گذشت متذكر شد

 )239/3(حـاكم  .  از محمد بن ابراهيم تيمى از پدرش مثل اين روايـت نمـوده  )123/3(اين را ابن سعد در الطبقات   
حافظ در  . اند ردهاين حديث به شرط بخارى صحيح و غريب است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نك                : گويد مى

و روايـت    ،باشد، بلكه موسى ضعيف است     ته نمى آن طورى كه او گف    :  باترديد اين قول گفته است     )234/2( هاالصاب
 .الى آخره... پس گفتم اى مادرم: گويد مى: ابوسلمه از طليب مرسل است، يعنى اين قولش

      
  و داستان اسالم آوردنش      دعوت نمودن عميربن وهب جمحى

 گفتگوى عميربن وهب با صفوان بن اميه

عميـربن وهـب    :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(ابن اسحاق از محمدبن جعفر بن زبير از عروه بن زبير            
 - اندكى پس از مصيبت بدر در كمين مـشركين نشـست   )مكانى است در كعبه(جمحى با صفوان بن اميه در حجر        
نمود، و   و يارانش را اذيت مى�هاى قريش بود، و از كسانى بود كه پيامبر خدا  عمير بن وهب شيطانى از شيطان  

ديدند، و پسرش وهـب بـن عميـر در           هاى زيادى در حالى كه خودش در مكه بود، مى          آنها از وى مشكالت و رنج     
مصيبت آنها را    و كشته شدگان مشركين را در بدر كه در چاه انداخته شده بودند و                -جمله اسيران بدر قرار داشت      

راسـت گفتـى، بـه    : عمير به او گفت . به خدا سوگند، در زندگى بعد از آنها خيرى نيست         : متذكر شد، صفوان گفت   
خدا سوگند، اگر اين قرضدارى كه توان اداى آن را ندارم، با اين اهل و عيال كه پس از خـودم بـر ضـياع آنهـا در                            

                                                 
�(» أسM الE��q«از  1 /٣٩١.( 
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رفتم، چون من در ميان آنها دليلى دارم، و آن اين كه پسرم  حمد مىبودند، حتماً سوار شده و براى قتل م   هراسم نمى 
صفوان : گويد راوى مى. )و كسى مرا در راه رسيدن و رفتنم نزد آنها معترض نخواهد شد(در دست شان اسير است      

، مـن از  دارم كنم و عيالت را چون عيالم نگه مى قرضداريت را ادا مى: بن اميه اين فرصت را غنيمت شمرده و گفت       
عمير . كنم، هر چيزى كه در دست داشته باشم از آنها دريغ نخواهم ورزيد           آنها تا وقتى كه زنده باشند سرپرستى مى       

بعد : گويد راوى مى. اين را خواهم نمود: اين امر را بين من و خودت پوشيده نگه دار، صفوان پاسخ داد: به او گفت
. ، و لبه آن زهر داده شد، سپس حركت نمود تا اين كه به مدينه آمـد                از آن عمير دستور داد شمشيرش تيز كرده شد        

 نـصيب شـان   )جـل جاللـه  (اى از مسلمانان درباره بدر و عزّتى كه خداونـد          با عده  �در حالى كه عمربن خطاب      
چشمش به عمير بن وهب افتاد كـه      . نمودند نموده بود، و چيزى را كه براى دشمن شان نشان داده بود، صحبت مى             

ايـن سـگ دشـمن خـدا     :  فرمـود �عمـر  . تر خود را در دروازه مسجد خوابانيده و شمشيرش را بر گـردن دارد      ش
عميربن وهب جز براى شرى نيامده است، اين همان كسى است كه در ميان ما فـساد نمـود، و شـمار مـا را بـراى                          

 .مشركين در روز بدر تخمين زد
     

 � گفتگوى عمير با پيامبر

اى نبى خـدا، دشـمن خـدا عميـربن وهـب در حـالى كـه        :  وارد شده گفت� نزد پيامبر خدا  بعد از آن�عمر  
عمر برگـشت و  : گويد راوى مى. »او را پيش من بياور«:  فرمود�پيامبر . شمشير خود را بر گردن دارد آمده است    

ورد، و به آن عـده از  از بند شمشيرش كه در گردن او قرار داشت گرفت، و او را كشان كشان به طرف پيامبر خدا آ                
نزد پيامبر خدا وارد شده و نزدش بنشينيد، و از وى، از دست اين خبيث مواظبت به    : انصارى كه با وى بودند گفت     

 او را ديد،  � برد، وقتى كه پيامبر خدا       �بعد از آن او را نزد رسول خدا         . عمل آوريد، چون قابل اعتماد نيست     
عميـر بـه پيـامبر      . »اى عمر او را رها كن، اى عميرنزديك شو        «: فرمود. رفتهكه عمر از بند شمشيرش در گردن او گ        

اى عميـر،   «:  فرمـود  � پيامبر خدا    - اين سالم اهل جاهليت در ميان شان بود          -صبح به خير    : نزديك شده گفت  
اى :  دادعميـر پاسـخ  . »خداوند ما را به سالمى بهتر از سالم تو عزت بخشيده است، و به سالم، تحيـه اهـل جنّـت         

براى :  پاسخ داد»اى؟ براى چه اينجا آمده«:  پرسيد�محمد، به خدا سوگند، من به اين تازه آشنا شدم، پيامبر خدا   
پـس  «:  پرسيد�پيامبر .  نيكويى نماييد)در رهايى اش(نجات اين اسيرى كه در دست شماست، و اميدوار هستم      

خداوند روى اين شمشيرها را سياه كند؛ آيـا چيـزى را از   : داد پاسخ »اى؟ اين شمشير را چرا در گردن خود آويخته       
جز به همين كار كه گفتم بـه كـار   :  پاسخ داد»اى؟ به من راست بگو، براى چه آمده    «:  پيامبر پرسيد  1ما دور ساخت؟  
در بلكه تو و صفوان بن اميه در حجر نشستيد، و راجع به كشته شدگان قريش                «:  گفت �پيامبر  . ام ديگرى نيامده 

شـدم تـا ايـن كـه      بود خارج مى اگر مقروض نبودم وعيالم بر گردنم نمى: چاه بدر سخن گفتيد، پس از آن تو گفتى  
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محمد را بكشم، صفوان بن اميه قرضت را با سرپرستى عيالت متعهد شد تا تو مرا بكشى، اما خداوند ميان تو و آن                       
 .»حايل است

      
 كهاسالم آوردن عمير و دعوت وى از اهل م

دهم كه تو رسول خدا هستى، وما اى رسول خـدا تـو    شهادت مى:  گفت �هاى پيامبر    عمير پس از شنيدن حرف    
نمـوديم،   تكذيب مى شد، آوردى، و وحيى كه برايت نازل مى       را در مقابل آن چيزهايى كه براى ما از خبر آسمان مى           

به خـدا سـوگند     . كسى در آن حضور نداشت    و اين چيزى را كه اكنون گفتى چيزى بود كه جز من و صفوان ديگر                
ستايش خدايى راست كه مرا به اسالم هدايت نمود، و مرا بـه ايـن               . به درستى دانستم كه آن خداوند به تو خبر داد         
احكام دين را به برادرتان «:  آن گاه به اصحاب گفت�پيامبر خدا . راه كشانيد، و آن گاه شهادتين را بر زبان آورد

بعـد از آن عميـر   . اصحاب نيز اين كار را انجام دادند. » قرآن را به او ياد بدهيد، و اسيرش را آزاد كنيد  بياموزانيد، و 
اى پيامبر خدا من قبل از اين در خاموش ساختن نور خدا، و اذيت كسانى كه بر ديـن خـدا بودنـد سـعى و                    : گفت

رفته و آنها را بـه سـوى خـدا و پيـامبرش و              نمودم، و اكنون دوست دارم تا به من اجازه دهى كه به مكه               تالش مى 
اسالم دعوت كنم، شايد خداوند آنها را هدايت نمايد ،درغير اين صورت آنها را چنان كه اصحاب شما را در ديـن                      

صفوان از هنگاميكـه  .  به او اجازه داد، و او به مكه آمد�رسول خدا . رسانم كردم، اذيت و آزار مى شان اذيت مى 
 واقعه بدر )هاى مصيبت(خبر خوشى در اين روزها برايتان خواهد رسيد كه : گفت  شده بود مىعميربن وهب خارج

و صفوان هميشه از سواران احوال وى رامى گرفت، تا اين كه سوارى آمـد، و او را از                   . تان خواهد نمود   را فراموش 
نگويد و كـارى بـه نفعـش انجـام     صفوان سوگند ياد نمود، كه با وى ابداً سخن          . اسالم آوردن عمير با خبر ساخت     

 . آمده)313/3( ه اين چنين در البداي1ندهد،
      

 اسالم آوردن تعداد زيادى از مردم به دست عمير

 آمده، روايت نموده و افـزوده       )81/7( به همين طولش چنان كه در كنزالعمال         �همچنان اين را ابن جرير از عروه        
نمود، و كـسى را      نجا اقامت گزيد و مردم را به سوى اسالم دعوت مى           به مكه آمد، در آ     �هنگامى كه عمير    : است

. داد، و تعـداد زيـادى از مـردم بـه دسـت وى اسـالم آوردنـد                  كرد به شدت اذيت و آزار مى       كه با وى مخالفت مى    
اسـناد آن   : گويـد   مـى  )286/8( مانند اين را روايت نموده، و هيثمـى          �همچنان طبرانى از محمدبن جعفر بن زبير        

 . جيد است
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 درباره عميربن وهب پس از اسالم آوردنش �  قول عمر

 او را هدايت نمود، )جل جالله(وقتى كه خداوند : از عروه بن زبير به شكل مرسل روايت شده، و در آن گفته است   
 بود،  هنگامى كه به نظرم آمد، خوكى از وى برايم محبوبتر         :  فرمود �مسلمانان خوشحال شدند، و عمربن الخطاب       

 .اسناد اين حسن است. ولى او امروز حتى از بعضى پسرانم برايم محبوبتر است
.  به شكل موصول به معناى روايت قبلى ولـى بـه اختـصار روايـت كـرده اسـت        �اين را همچنان طبرانى از انس       

 �از انـس  اين را همچنين ابن منده به شكل موصول . باشند رجال وى رجال صحيح مى    : گويد  مى )287/8(هيثمى  
 هدانيم، اين چنين در االصـاب  باشد، و ما آن را از ابوعمران غير ازين وجه نمى      غريب مى : روايت نموده، و گفته است    

 . آمده است)36/3(
 پـس از اسـالم   �هنگامى كه عمير بـن وهـب   : و واقدى از عبداللَّه بن عمرو بن اميه و او از پدرش روايت نموده             

مالقات ننموده بود، كه اسالم خود را  ن اهل خودش وارد شد و با صفوان ابن اميه هنوزآوردنش به مكه آمد، در ميا
 :نمود، و به سوى آن دعوت كرد، اين خبر به صفوان رسيد، وى گفت آشكار

من هرگز بـا    . من وقتى كه وى قبل از رفتن به منزلش نزدم نيامد، دانستم كه سقوط نموده، و بى دين گرديده است                   
عمير بر او در حـالى كـه در حجـر قـرار داشـت               . رسانم گويم، و نه به او، و نه به عيالش نفعى نمى           وى سخن نمى  

تو بزرگى از بزرگان ما هستى، آيـا  : عمير به او گفت. توقّف كرد،  و صدايش نمود، اما صفوان از وى روى گردانيد           
! كرديم، همـان هـم ديـن اسـت؟         ذبح مى نموديم و برايش     همان حالتى كه ما بر آن قرار داشتيم سنگ را عبادت مى           

صـفوان پاسـخش را حتـى بـه         . دهم كه معبودى جز خداى واحد نيست، و محمد بنده و رسول اوست             شهادت مى 
و سـعى و تـالش عميـر در اسـالم آوردن        .  آمده )486/2( اين چنين در االستيعاب      1.نداد و هيچ نگفت     اى هم  كلمه

 . گذشتصفحات قبلصفوان در 
      

 و دعوت نمودن مادرش و اسالم آوردن وى � يرهابوهر

روزى . نمـودم  مادرم را در حالى كه مشرك بود، به اسالم دعوت مـى :  روايت نموده، كه گفت�مسلم از ابوهريره  
 گريه  �نزد پيامبر خدا    .  چيزى را شنيدم كه آن را دوست نداشتم        �او را دعوت كردم، ولى درباره پيامبر خدا         

ورزد، امـروز او را بـاز        نمودم ولى او ابا مـى      اى رسول خدا، مادرم را به اسالم دعوت مى        : كردمكنان آمده و عرض     
 را دعا كن تـا مـادر        )جل جالله (آمد، بنابراين خداوند     دعوت كردم، و درباره تو به من چيزى گفت كه خوشم نمى           

 .»ا هدايت نمابار خدايا، مادر ابوهريره ر«:  فرمود�پيامبر . ابوهريره را هدايت فرمايد
 بيرون رفتم، هنگامى كه به خانـه رسـيدم بـه سـوى دروازه روى                �من خوشى كنان به خاطر دعاى رسول خدا         

و صداى آب . اى ابوهريره در جاى خود باش: آوردم، و آن را بسته يافتم، مادرم كه صداى پاهاى مرا شنيد صدا زد         
ر تن نمود و بدون اين كه چادرش را بر سر نموده باشد دروازه         مادرم پيراهن خود را ب    : گويد ابوهريره مى . را شنيدم 
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اى ابوهريره، شهادت ميدهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و شهادت ميدهم كه محمد رسول          : را باز نموده گفت   
ى من به طرف پيامبر خدا برگشتم و او را از قضيه باخبر ساختم، حمد خدا را به جـا   : افزايد ابوهريره مى . خدا است 

 . آمده است)241/4( هاين چنين در االصاب.  احمد نيز مانند اين را روايت نموده1.آورده و خير گفت
شـنود   اى از مـن نمـى   به خدا هيچ مؤمن و مؤمنه:  روايت نموده، كه فرمود� اين را از ابوهريره   )328/4(ابن سعد   

: افزايـد  دانـى؟ راوى مـى   ايـن را از چـه مـى   تـو  : پرسـيدم : گويد راوى مى . دارد مگر اين كه مرا در حال دوست مى       
با شتاب در حـالى نـزد       : و در آخر آن افزوده    . و مانند آن را متذكر شده     ... نمودم مادرم را دعوت مى   : ابوهريره گفت 

مژده بـاد بـه تـو، اى        : گفتم. كردم  آمدم، كه از خوشى چنان كه از حزن گريه نموده بودم، گريه مى             �پيامبر خدا   
اى رسـول   : بعـد گفـتم   .  پرورگار دعايت را قبول نمود، و مادر ابوهريره را به اسالم هدايت فرمـود              رسول خدا، كه  

و براى هر مؤمن و مؤمنـه محبـوب بگردانـد،     ،درم را براى همه مؤمنين و مؤمنات    خدا، دعا كن تا خداوند مرا و ما       
به اين لحاظ . »اى محبوب بگردان  و مؤمنهات را، و مادرش را براى هر مؤمن بار خدايا، اين بنده«:  فرمود�پيامبر 

 .دارد شنود، مگر اين كه مرا دوست مى اى از من نمى هيچ مؤمن و مؤمنه
      

      )اللَّه عنها رضى(دعوت نمودن ام سليم 
هنگامى كه خواسـتگارى وى را نمـود، و اسـالم            ام سليم و دعوت نمودن ابو طلحه به اسالم        

 آوردن ابوطلحه

 وى اين خواستگارى را قبل از اين كه -ابوطلحه ام سليم را خواستگارى نمود  :  روايت نموده كه   �س   احمد از ان  
كنـى   دانى، خدايى را كه تو عبادت مى اى ابوطلحه، آيا نمى:  ام سليم در پاسخ به او گفت-اسالم بياورد، نموده بود    

آيد؟ اگر اسالم بياورى در آن       ادت درخت شرمت  نمى    آيا از عب  : بلى، ام سليم ادامه داد    : گفت. گياهى از زمين است   
رفت و دوباره آمـده  . باشد تا در اين كارم فكر نمايم      . ابوطلحه گفت . خواهم صورت من از تو مهرى غير از آن نمى        

آن گاه ام سليم بـه انـس دسـتور          . دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و محمد رسول خداست           شهادت مى : گفت
ابن سعد نيز  .  را به عقد نكاح او درآورد      )مادرش(وسى ابوطلحه را تمام كن، و به اين صورت انس           كارهاى عر : داد

 . آمده است)461/4( هاين چنين در االصاب. به معناى اين را روايت نموده
      

  دعوت صحابه در قبايل و اقوام عرب     
اينـدگى از قـومش نـزد       آمدن ضمام بـه نم     دعوت نمودن ضمام بن ثعلبه در بنى سعدبن بكر،        

 و اسالم آوردنش � و گفتگوى او با پيامبر  �اپيامبر خد

بنى سعد بن بكر، ضمام بن ثعلبـه را بـه عنـوان            :  روايت نموده كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابن اسحاق از ابن عباس      
ازه مسجد خوابانيد، و  آمد، شتر خود را در درو�وى نزد پيامبر خدا .  فرستادند�نماينده خود نزد پيامبر خدا 

ضـمام  .  در ميان اصـحاب خـود نشـسته بـود          �بعد بر پاى آن عقال بست، و داخل مسجد گرديد و پيامبر خدا              
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  حيات صحابه

١٩٧   جلد اول

مردى بود شديد و نيرومند و موى انبوهى داشت، كه موهاى خود را به دو شكل گيسو بافته بود، او همچنان پـيش                  
كـدام يكـى از شـما پـسر عبـدالمطلب           : صحابش ايستاد و پرسيد    در ميان ا   �آمد تا اين كه در مقابل پيامبر خدا         

ضـمام  . »بلـى «: آيا تو محمد هستى؟ فرمود    : پرسيد. »من پسر عبدالمطلب هستم   «:  پاسخ داد  �است؟ پيامبر خدا    
كنم، و در سئوال هايم ازتو شايد درشتى هم بكنم ولى مبادا كـه از          اى پسر عبدالمطلب من ازتو سئواالتى مى      : گفت
خواهى بپرس من در دلم از تو ناراحت نخواهم     هر چه مى  «:  فرمود �پيامبر  . ناراحت شده و خشمگين شوى    من  
آينـد سـوگند    خداى خودت و خداى آنانى كه پيش از تو بودنـد، و پـس از تـو مـى               من تو را به   : ضمام گفت  .»شد

. »بار خـدايا، بلـى  «:  فرمود�خدا ميدهم، كه آيا تو را خداوند به سوى ما به عنوان رسول فرستاده است؟ رسول             
آينـد،   اللَّه خداى خودت و خداى كسانى كه قبل از تو بودند و خداى كـسانى كـه بعـد از تـو مـى                         تو را به  :  گفت

دهم، كه آيا خداوند به تو دستور داده تا ما را به اين كار مأمور سازى كه او را به تنهاى بپرستيم و بـراى               سوگند مى 
 �پرستيدند ديگر پرستش نكنيم؟ پيامبر       ها و شركايى را كه پدران مان مى        نياوريم، و اين بت   او چيزى را شريك     

اللَّه خداى خودت و خداى كسانى كه قبل از تو بودند، و بعد از تـو                  تو را به  : ضماد گفت . »بار خدايا، بلى  «: فرمود
بـار  «: نمازهاى پنجگانه را برپا داريم؟ فرمـود      دهم، كه آيا خداوند به تو دستور داده است تا اين             آيند سوگند مى   مى

زكـات، روزه، حـج و بقيـه شـرايع آن را در             : سپس يك يك فرايض اسـالم را چـون        : گويد راوى مى . »خدايا، بلى 
داد، تا  ها چون ماقبلش سوگند مى      را در وقت ياد نمودن هر يك از آن فريضه          �برد، و پيامبر خدا      مجموع نام مى  

دهـم كـه     دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و شهادت مى          شهادت مى :  گفت )و پس از آن   (،  اين كه فارغ گرديد   
اى اجتنـاب خـواهم    محمد رسول خداست، و اين فرايض را همه به جاى خواهم آورد، و از آنچه مرا نهـى نمـوده              

پيـامبر  : گويـد  ى مـى راو. كنم، بعد از آن برخاسته و به طرف شتر خود برگشت نمود، و از اين كم و زيادى هم نمى   
 ».اگر صاحب دو گيسو راست بگويد به بهشت خواهد رفت«:  فرمود�خدا 
      

  اسالم آوردن بنى سعد و قول ابن عباس درباره ضمام
او نزد شتر خود آمد، عقال آن را باز نموده بيرون گرديد، تا اين كه نـزد قـوم                   :  ميگويد )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   

قومش به او . مرگ به الت و عزى: نها نزدش جمع شدند، اولين حرفى كه وى زد اين بود كه گفتخود آمد، همه آ   
واى بـر شـما، آن دو بـه خـدا           : گفت!!  بترس 1اى ضمام آرام باش و اين را مگو، و از برص، جذام و جنون             : گفتند

                                                 
شود، بيمارى پوستى كه با سفيد شدن يا بى رنگ شدن قسمتى             ت بدن پيدا مى   هاى سفيد كه روى پوس     لكه: برص، پيسى، لكه و پيس     1

بيمارى مزمن كـه بـا سـيل آن         : اما جذام، آكله، داءاالسد، خوره    . شود هاى اطراف آن مشخص مى     از پوست بدن و پررنگ شدن قسمت      
هاى مسى رنـگ در روى پوسـت بـدن           امدگىيك قسم آن داراى عوارضى از قبيل بر         : باشد شبيه به باسيل سل است، و بر دو قسم مى         

هاى سفيد شبيه بـه بـرص و    قسم ديگر آن عبارت است از لكه. شود كند و تبديل به زخم و جراحت مى       باشد كه به تدريج تغيير مى      مى
ن بـسيار   بـرد، دوره كمـون آ      كنـد و از ميـان مـى        بى حسى بعضى از اعضاى بدن از قبيل بينى و دست و پا كه گوشت آنها را فاسد مى                  

ولى جنون و يا ديوانگى، زايل شدن عقل، تبـاه گـشتن عقـل، حالـت ديـوانگى      . طوالنى است و ممكن است به ده يا پانزده سال برسد          
  .م. به نقل از فرهنگ عميد. كند است كه گاه گاه در انسان بروز مى



  حيات صحابه

١٩٨   جلد اول

اسـت، و بـر وى كتـابى نـازل           پيـامبرى فرسـتاده      )جل جالله (و خداوند   . سوگند، نفع و ضررى نى توانند برسانند      
دهـم كـه معبـودى جـز      دهد، و من شهادت مـى  نموده، و به واسطه آن شما را از آنچه در آن قرار داريد، نجات مى          

خداى واحد و الشريك نيست، و محمد بنده و رسول اوست، و من از نزد او به آنچه شما را به آن امـر كـرده و از     
به خدا سوگند، آن روز شـام نـشده بـود كـه     : گويد  مى)اللَّه عنهما رضى(ن عباس اب. ام آنچه شما را نهى نموده آمده  

مـا  : گفـت   مـى )عنهمـا  رضـى (ابن عباس : گويد ابن اسحاق مى. همه افراد قريه وى اعم از مرد و زن مسلمان شدند          
ـ         1.نماينده قومى را بهتر از ضمام بن ثعلبه سراغ نداريم          ق ابـن اسـحاق روايـت        و همچنين اين را امام احمد از طري

اش بيگاه نشده بـود   آن روز در قريه: نزد واقدى آمده.  نموده، و ابوداود مانند آن را از طريق وى روايت كرده است           
ـ    . كه همه، مرد و زن ايمان آورده و مسلمان شدند، مساجد را بنا نموده و براى نماز اذان گفتند                    هاين چنين در البداي

 . آمده است)60/5(
:  از طريق ابن اسحاق مثل اين روايت نموده، و بعد گفته است            )54/3(لى را همچنان حاكم در المستدرك       روايت قب 

اند، ولى هـيچ يـك از آنهـا حـديث را بـه ايـن        بخارى و مسلم در روايت نمودن ورود ضمام به مدينه اتفاق نموده   
 .صحيح است: گويد  نموده و مىذهبى با وى درين قول موافقه. طولش روايت ننموده، و اين حديث صحيح است

      
  

   درميان قومش     )اللَّه عنه رضى(دعوت عمروبن مره جهنى 
  

 � رؤياى عمرو درباره مبعوث شدن پيامبر

در گروهى از قوم مـان در جاهليـت بـه     : اند كه گفت    روايت نموده  � رويانى و ابن عساكر از عمروبن مره جهنى         
اى را ديدم كه از كعبـه بلنـد شـد،            اب در حالى كه در مكه بودم نور درخشنده        خاطر اداى حج بيرون رفتيم، در خو      

تاريكى برچيده : گفت  را برايم روشن گردانيد، و از ميان نور صدايى را شنيدم كه مى2حتى كوه يثرب و اشعر جهينه
يم پيدا شد، حتى بعد از آن روشنى ديگرى برا. شد و روشنى درخشيد و گسترش يافت، و خاتم االنبياء مبعوث شد      

اسالم ظهـور نمـود، و      : گفت در همين روشنايى قصرهاى حيره، و مدائن را ديدم، و صدايى را از نور شنيدم كه مى                
به خدا سـوگند،    : ها شكسته شد، و ارحام وصل گرديد، از خواب با ترس و هراس بيدار شدم، و به قومم گفتم                   بت

 . و آنها را از آنچه در خواب ديده بودم خبر دادمدر اين قريه قريش حادثه جديدى رخ دادنى است،
      

 و حكايت اسالم وى � داخل شدن عمرو نزد پيامبر

بـا  . شد، به پيـامبرى مبعـوث شـده اسـت      هنگامى كه به شهرمان برگشتم، خبر رسيد مردى كه به او احمد گفته مى             
اى عمرو بن مـره،  «: فرمود. يده بودم، خبر دادمشنيدن اين خبر بيرون آمدم، تا اين كه نزدش آمده و او را از آنچه د           
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  حيات صحابه

١٩٩   جلد اول

كنم، و به جلوگيرى از خون ريزى،        من نبى فرستاده شده براى همه بندگان هستم، آنها را به سوى اسالم دعوت مى              
 كه مـاهى از جملـه       -ها، حج خانه خدا، و روزه رمضان         اش، كنار گذاشتن بت    صله رحم، عبادت خداوند به تنهاى     

كسى كه اينها را پذيرفت و قبول نمود برايش جنت است، و كسى كـه نافرمـانى   . دهم  دستور مى-ت  دوازده ماه اس  
شـهادت  : گفتم. »دارد و تو اى عمرو ايمان بياور، خداوند تو را از اهوال جهنم در امان مى              . نمود، برايش آتش است   

اى ايمـان    حـرام هـايى كـه آورده   دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و تو رسول خدا هستى، به همه حالل و              مى
بعد از آن ابياتى را برايش خواندم، كه هنگام شنيدن خبـر            . اند ها از قبول اين، سرباز زده      آوردم، اگر چه كه اكثر قوم     

 ما بتى داشتيم كه پدرم پرده دار آن بود، من برخاسته آن را شكستم، بعد از آن در حـالى كـه                       -بعثتش سروده بودم    
 : رسانيدم�خواندم خود را به پيامبر  ىاين ابيات را م

 شَهِدت بِأَنَّ اللَّه حقٌ و اَنَّنى

ههلَاَللُ تَارِكارِ اَوجاالح  

 و شَمرْت عنْ ساقى االزار مهاجِراً 

ككَادالد دعثَ بعالو كلَيا بواَج 

 لَأَصحب خَيرَالنَّاسِ نَفْساً و والداً

ركائبقَ الحالنَّاسِ فَو كيللَ موس 

كنم، و با برزدن شلوارم      اللَّه حق است، و من اول كسى هستم كه خدايان سنگى را ترك مى              گواهى دادم كه  «: ترجمه
خواهم خود را بـه      هاى سخت مى   هاى صعب العبور و زمين     تا به ساقها به عنوان مهاجر، با قطع نمودن و بريدن راه           

انم، تا هم صحبت كسى باشم كه به اعتبار خودش و نسبش از همه مردم بهتر است،هم صحبت مردى كه او          تو برس 
 .»فرستاده پادشاه مردم فوق آسمانهاست

 .»مرحبا به تو اى عمرو«:  فرمود�پيامبر خدا 
      

 به او �جهت دعوت به سوى قومش و وصيت پيامبر  و فرستادن عمرو � پيامبر

رم فدايت، مرا به سوى قومم روانه كن، شايد خداوند توسط من بر آنها منّت گذارد چنان كه توسط پدر و ماد: گفتم
ماليمت و سخن راست و قـاطع را در         «:  مرا فرستاد و فرمود    �پيامبر  . )و اسالم بياورند  (تو برمن منّت گذاشت،     

ى بنى رفاعه، اى گـروه جهينـه، مـن    ا: نزد قومم آمده گفتم. »نظر داشته باش، و درشتخوى و متكبر و حسود مباش       
كنم، و به جلوگيرى از خـونريزى، ايجـاد    فرستاده پيامبر خدا به سوى شما هستم، شما را به سوى اسالم دعوت مى   

 كه يك ماه از دوازده مـاه  -اش، كنار گذاردن بتها، حج خانه، روزه ماه رمضان       صله رحم، عبادت خداوند به تنهايى     
اى . كنـد، بـرايش آتـش اسـت        كند برايش جنت، و كسى كه نافرمانى مى        سى كه قبول مى   دهم، ك   دستور مى  -است  

ها بهتر گردانيده است، و در جاهليت تان چيزهـايى را كـه بـراى غيرتـان      گروه جهينه، خداوند شما رااز ميان عرب   
شتند كه يك شـخص     تعدادى از آنها چنين عادت دا     . محبوب گردانيده بود، براى شما مبغوض و بد قرار داده است          



  حيات صحابه

٢٠٠   جلد اول

زدند، و   گرفت و درماه حرام دست به جنگ مى         به نكاح مى   )در حالى كه هر دوى آنها حيات داشتند       (دو خواهر را    
پس اين نبى مرسـل از بنـى لـؤى بـن          . آورد  را به نكاح خود در مى      - )مادر اندر خود  ( -مردانى از آنها زن پدرش      

كس ديگرى  . گردد ا به دست آورده و كرامت آخرت نصيب تان مى         غالب را قبول كنيد، به اين صورت عزت دنيا ر         
اى عمرو بن مره، خداوند زندگيت را تلخ كند، آيا ما را به كنار گذاشتن : جز يكتن ازآنها سويم نيامد، او آمده گفت  

نيم و بـه    دهى كه جماعت مان را متفرّق سازيم، و از دين عالى و بهتر پدران مان مخالفت ك                 خدايان مان، دستور مى   
اين گفته و دعوت تـو قابـل قبـول نبـوده و             ! خواند؟ امه به سوى آن فرا مى     هآنچه بپيونديم كه اين قريشى از اهل ت       

 :بعد از آن، خبيث اين شعر را سرود. سزد كه از آن استقبال گردد نمى
 ه قَد اَتَى بِمقَالَهانَّ ابنَ مرَّ
  منْ يرِيد صلَاحاًهلَيست مقَالَ

االَهِفع و لَهقَو بسلَأَ ح نِّى 

 يوماً و انْ طاَلَ الزَّمانُ ذُباحا

 لَيَسفّه االَشْياخَ ممنْ قَد مضَى

 منْ رام ذلك ال اَصاب فَالحا

من . ابن مره دعوتى را با خود آورده است كه خود مقاله و يا دعوت كسى كه خواهان اصالح باشد،نيست                  «: ترجمه
پندارم، او اين دعوت را به خـاطرى آورده اسـت كـه              قول و فعل او را اگر چه زمان طول بكشد، دردى در گلو مى             

 .»شود بزرگان گذشته ما را احمق بداند، ولى كسى كه در اين راه گام بردارد كامياب نمى
 سـازد، زبـانش را گنـگ        اش را تلـخ    هر يكى از ما كه دروغگو باشد خداوند زنـدگى         : عمرو در پاسخ به وى گفت     

به خدا سوگند، قبل از وفاتش، دندانهايش ريخـت، كـور شـد،             : گويد عمرو مى . نمايد، و چشم هايش را كور سازد      
 .دانست عقل و فكرش مختل گرديد، و مزه طعام را نمى

      
 به آنها � و نامه پيامبر، �  آوردند نزد پيامبر خدامآمدن عمرو با كسانى كه از قومش اسال

 آمدنـد، و  �عد از آن عمرو با كسانى كه از قومش اسالم آورده بودند بيرون رفتند، تا اين كه نـزد پيـامبر خـدا                       ب
 :اى نوشت كه اين نسخه آن است  آنها را خوش آمد گفته و از ايشان استقبال كرد، و به آنان نامه�پيامبر 

لَّه العزِيزِ، علَى لسانِ رسوله، بِحـقٍّ صـادقٍ و كتَـابٍ نَـاطقٍ، مـع عمـرِوبنِ       هذَا كتَاب منَ ال . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
ا ماءها،  و ظُهورها، علَى اَنْ تَرْعوا نَباتَها و تَشْرَبوهانَّ لَكُم بطُونَ االَرضِ و سهولَها، و تالَع االَودي   :  ابنِ زيد  هالجهينَهمرَّ

         مى الغُنَيف و ،سلُّوا الخَمتُص و ،سو الخُملَى اَنْ تُؤَدهع  مرَيالص نْ فُرِّقَتَا فَشَا    ه وتَا فَاعتَمذَا اجلَـى   ه شَاه شَاتَانِ اع سلَـي ،
 .)كتَاب قَيسِ بنِ شَماسٍ.  ما بينَنَا و منْ حضَر منَ المسلمين، واللَّه شَهِيد علَىه لَبِقَه و لَا على الوارِده صدقَهاَهلِ المثيرَ

اى است از جانب خداوند غالب، بر زبان رسـولش، كـه او را بـه     اين نامه. به نام خداوند بخشاينده مهربان    «: ترجمه
طون زمـين و جاهـاى همـوار    كه براى شما ب: حق و كتاب ناطق مبعوث نموده، با عمرو بن مره براى جهينه بن زيد 
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ها و پشت آنها، بر اين كه گياهان آن را بچرانيد و از آبهايش بنوشيد، در مقابل اين كـه           آنست، و همچنين قله وادى    
در (در صورت تجمع بزهـا و گوسـفندان، دو گوسـفند اسـت     . خمس را ادا كنيد، و نمازهاى پنجگانه را برپا داريد 

 1بر گاوهايى كه قلبه. ولى در صورت جدايى آنها يك گوسفند يك گوسفند است       )حالى كه بالغ بر حدنصاب باشد     
كتـاب  . كنند صدقه نيست، و همچنين بر شترهاى آبكش، خداوند و مسلمانان حاضر، بر اين پيمان ما شاهد انـد     مى

 .»قيس بن شماس
ـ   آمده، و همچنين ابونعيم اين را به درازيـش، چنـان   )64/7(اين چنين در كنزالعمال      آمـده،  )351/2( هكـه در البداي

 . آمده، روايت كرده است)244/8(روايت نموده است، و طبرانى آن را به طولش، چنان كه در المجمع 
      

   در ثقيف     )اللَّه عنه رضى(دعوت عروه بن مسعود 
  

 و شهيد شدن وى توسط آنها اسالم آوردن عروه و دعوت نمودن قومش به اسالم، 

هنگامى كه مردم حج را در سال نهم شروع نموده بودند، عروه بن :  روايت نموده، گفت� بن زبير    طبرانى از عروه  
.  اجازه خواست تا به طرف قـومش برگـردد        � آمده اسالم آورد، و از پيامبر خدا         � نزد پيامبر خدا     �مسعود  

اگر آنها مرا خواب بيابند بيدارم : عروه پاسخ داد. »ترسم كه آنها تو را بكشند   من از اين مى   «:  فرمود �رسول خدا   
او شـب  .  به او اجازه داد، و او در حالى كه مسلمان شده بود به سوى قوم خود برگـشت               �پيامبر خدا   . كنند نمى

هـا او را مـتهم    در آنجا رسيد، و قوم ثقيف به ديدن وى آمدند و او آنها را به سوى اسالم دعوت نمود، ولى ثقيفـى                   
 درين باره �پيامبر خدا .  چيزهايى به او گفتند، و در نهايت امر او را به قتل رسانيدندنموده، خمشگين ساختند و

 2.»مثال عروه چون مثال صاحب ياسين است، او قومش را به سوى خدا دعوت نمـود و آنهـا او را كـشتند                    «: فرمود
 كرده، هر دوى آنها مرسل اند، اين را طبرانى روايت نموده و از زهرى مانند آن را روايت  : گويد  مى )386/9(هيثمى  

 . به معناى آن روايت كرده)616/3(و حاكم . و اسنادشان حسن است
      

 شدنش در راه خدا و سفارش او به قومش خوشى و سرور عروه به خاطر كشته

ا بـه   از واقدى از عبداللَّه بن يحيى از تعدادى از اهل علـم روايـت نمـوده، و آن ر   )369/5(اين حديث را ابن سعد   
ها نزد وى آمده، و او را  شب به طايف رسيد، و وارد منزلش گرديد، ثقيفى: شكل طوالنى متذكر شده، و در آن آمده  

. الـسالم : بايد به درود اهل جنت تحيت بدهيـد : دادند، اما او اين را از آنها بد ديده گفت       به شيوه جاهليت سالم مى    
نام گفتند، اما او در مقابل شان بردبارى نشان داد، و از نزدش بيرون رفتنـد،  آنها او را آزار دادند، و به او ناسزا و دش    

هاى خود بلند گرديد و براى نمـاز اذان          ودرباره وى دست به توطئه زدند، هنگامى كه فجردميد، او بر يكى از غرفه             

                                                 
  .زنند شخم مى: كنند قلبه مى 1
�9) �٩/٣٨(ه93d6 . �. روا', l: ا90 از N و2 و ه3=>6( از زه �. ���� �	س� 2 M'CU :M</و *�( ه� fس �ه3=>6( *�@� . ه  دو� ا'( س>Mه� 

)٣/�١� (9�  .M'CU چ>6( 
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شـد، او را   وف گفته مىها از هر طرف براى وى بيرون رفتند، و مردى از بنى مالك كه به او اوس بن ع        ثقيفى: گفت
در ايـن حالـت     . كـرد   وى اصابت نمود، كه خون آن توقف نمـى         1هدف تير خود قرار داد، و تير به رگ چهار اندام          

هاى شناخته شده و بزرگان احالف برخاسـتند، لبـاس      غيالن بن سلمه، كنانه بن عبدياليل و حكم بن عمرو با چهره           
ميريم يا اين كه در انتقـام        يا تا آخرين فردمان مى    : را صادر كرده گفتند   جنگ را بر تن نموده و فرمان بسيج عمومى          
بـه  : هنگامى كه عروه بن مسعود اين عمل آنها را ديـد فرمـود           . رسانيم وى ده تن از رؤساى بنى مالك را به قتل مى          

در ميـان تـان   تا از جنـگ  (خاطر من جنگ نكنيد، من خون خود را براى قاتلم براى اصالح در ميان شما بخشيدم،                
، اين كرامتى بود كه خداوند مرا به آن عزت بخشيد، و شهادتى بود كه خداوند آن را به سويم سوق        )جلوگيرى كنم 

كشيد، بعد از آن قوم خـود        او به من خبر داده بود كه شما مرا مى         . دهم كه محمد رسول  خداست      داد، و گواهى مى   
ان شهدايى دفن كنيد كه در ركاب رسول خـدا قبـل از حـركتش از                چون فوت نمودم مرا با هم     : را فراخوانده گفت  

وخبر كشته شدن وى براى پيـامبر       . بعد وى درگذشت، واو را يك جا با آنها دفن نمودند          . اينجا به شهادت رسيدند   
 و حـديث را متـذكر شـده، و قـصه اسـالم آوردن ثقيـف در                »...مثـال عـروه   «: )جناب مبـارك فرمـود    ( رسيد   �

 2. گذشتصفحات گذشته، در اخالق و اعمال مؤدى به هدايت مردم در �يامبر خدا هاى پ حكايت
      

   در ميان قومش     )اللَّه عنه رضى(عمرو دوسى  دعوت نمودن طفيل بن 
 آمدن طفيل بن عمرو به مكه و گفتگويش با قريش

 علـى رغـم اذيـت و        �دا  پيـامبر خـ   :  از محمد بن اسحاق روايت نموده، كـه گفـت          )78ص(ابونعيم در الدالئل    
كرد، و آنها را به سوى نجات از آنچـه در آن قـرار داشـتند فـرا      اعراضى كه از قوم خود ميديد، آنان را نصيحت مى 

 بازداشته بـود،مردم را، حتـى كـسانى را كـه از           �خواند، و قريش هنگامى كه خداوند دست شان را از پيامبر             مى
گفت، وى به مكـه آمـد و         طفيل بن عمرو دوسى مى    . داشتند ا وى برحذر مى   آمدند، از مالقات ب    ها به آنجا مى    عرب

 طفيل مرد شريف،    -اى طفيل   :  در آنجا سكونت داشت، مردانى از قريش نزد وى آمده به او گفتند             �پيامبر خدا   
ده، جماعت و اين مردى كه در ميان ماست، ما را به دشواريها كشاني ،اى  تو به شهر ما آمده   -مندى بود   شاعر و خرد  

ما را پراكنده ساخته و گفتارش مانند جادوست، كه توسط آن در ميان انسان و پدرش، بين يك مرد و بـرادراش، و                       
ترسيم كه بر تو و قومت آنچه بر ما داخل شده پيش آيـد، بـه                 افكند، و ما از اين مى      بين مرد و همسرش جدايى مى     

بر من آن قدر اصرار نمودند كه تصميم گرفتم نه : گويد  طفيل مى.اين لحاظ نه با وى حرف بزن و نه هم از او بشنو    
از وى چيزى بشنوم ونه هم با او حرف بزنم، حتى در گوشهايم هنگامى كه به مسجد رفتم، پنبه نهادم، از ترس اين            

 .كه مبادا از سخنان وى چيزى به من برسد، كه من خواهان شنيدن آن نيستم
      

 واسالم آوردن طفيل بن عمر
                                                 

  .نام رگى است در ذراع 1
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طفيـل  . خوانـد   ايستاده است و در كعبه نماز مى�قبل از ظهر به مسجد رفتم، ديدم كه رسول خدا    : گويد وى مى 
: گويـد   خواست تا بعضى سخنان وى را برايم بيان كند، طفيل مى           )جل جالله (نزديك وى رفته و خداوند      : گويد مى

 از دست دهد، مـن مـردى خردمنـد وشـاعر هـستم، و      مادرم مرا: با خود گفتم: كالم نيكويى را شنيدم، اومى افزايد   
اگر گفته هـايش نيكـو   ! هاى اين مرد را بشنوم؟ دارد كه گفته ماند، پس مرا چه باز مى    خوب از بد برايم پوشيده نمى     

 .گذارم كنم و اگر بد بود آن را ترك نموده و كنار مى باشد آن را قبول مى
 به طرف خانه خود برگشت، من او را تعقيب نمـودم تـا ايـن كـه                  �بنابراين توقف نمودم تا اين كه رسول خدا         

 چيزهـايى را  -اى محمد، قومت به من چنين و چنان گفتنـد        : اش شد، من نيز نزدش وارد گرديده گفتم        داخل خانه 
  آنها به خدا سوگند، مرا تا اين حد ترسانيدند كه به خاطر نشنيدن قولت در گوشـهايم پنبـه                   -كه به من گفته بودند      

گذاشتم بعد از آن خداوند خواست تا آن را به من بشنواند، و قول نيكويى را شنيدم، تو آنچه را با خـود دارى، بـه                      
به خدا سوگند، قـولى  : گويد طفيل مى. او اسالم را به من عرضه داشت و قرآن را برايم تالوت نمود       . من عرضه كن  

در همانجـا اسـالم آوردم و بـه    : گويـد  طفيـل مـى  . تـر از آن  لرا هرگز بهتر از آن نشنيده بودم، ونه هم امرى را عاد    
كننـد، ومـن بـه       اى نبى خدا، من مردى هستم كه قومم از من اطاعت مـى            : شهادت حق گواهى دادم، وعرض كردم     

اى بـه مـن      نمايم، پس خداوند را دعـا كـن، تـا نـشانه            آنها را به سوى اسالم دعوت مى      . طرف آنها برگشتنى هستم   
 .»اى بگردان بار خدايا برايش نشانه و آيه«: پيامبر فرمود: گويد طفيل مى. مددى برايم در دعوت آنها باشدبنماياند كه 

      
به اسالم وتأييد نمودن خداوند از وى توسط         برگشتن طفيل به سوى قومش جهت دعوت آنها       

 اى نشانه

يى در ميان دو كوه كه از آنجا قريـه بـرايم   آن گاه من به طرف قومم بيرون رفتم تا اين كه به گشادگ     : گويد طفيل مى 
بار خدايا، : گفتم،.  مانند چراغ پديدار شد)در پيشانيم(در همين جا نورى در ميان دو چشمم       . شد، رسيدم  معلوم مى 

ترسم آنها گمان كنند، اين عذابى است كه در رويم به خاطر ترك ديـن                اين را در غير رويم ظاهر بگردان، چون مى        
ديدنـد،   ام مى ام جاى گرفت، و اهل قريه آن نور را در تازيانه آن نشانه، در سر تازيانه    : گويد مى. شده است آنها واقع   

رفتم،  كه چون قنديل آويزان به خود شكل گرفته بود، اين در حالى بود كه من از آن گشادگى به طرف آنها پياده مى      
 .تا اين كه نزد آنها رسيده و در ميانشان قرار گرفتم

      
 دعوت نمودن طفيل از پدر و همسرش و اسالم آوردن آنها

اى پدر از من دور شو، چون نه تو از من :  نزدم آمد، گفتم- كه مرد بزرگ سالى بود -هنگامى كه پايين رفتم، پدرم 
اسـخ  ام، پـدرم پ     شـده  �ام، و پيرو دين محمد       اسالم آورده : چرا اى فرزندم؟ گفتم   : پرسيد. هستى، و نه من از تو     

هاى خود را پاك سـاخت، بعـد از آن آمـد و مـن       دين من نيز همان دين توست، بعد از آن غسل نمود و لباس         : داد
از من دور شو، من     : پس از آن همسرم آمد، به او گفتم       : گويد طفيل مى . اسالم را به وى عرضه نمودم و اسالم آورد        
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اسالم در ميان من وتـو جـدايى   : گويد گفتم يت اين چرا؟ مىپدر و مادرم فدا: از تو نيستم وتو از من نيستى، پرسيد 
 .او اسالم آورد، و دوس را نيز به سوى اسالم دعوت نمودم، ولى آنها بر من تأخير كردند. افكنده است

      
و اسالم آوردن آنها و قدوم شان با طفيل نزد           وسلم براى دوس   عليه اللَّه دعاى پيامبر خدا صلى   

 � رسول خدا

 �اى نبى خدا، دوس بر من غلبه نمودند، بنابراين بر آنان دعـاى بـد نمـا، پيـامبر                    :  آن به مكه آمدم، گفتم     بعد از 
. »بار خدايا، دوس را هدايت فرما، به طرف قومت برگرد آنها را دعوت كن، و به آنها شفقت ومهربانى نمـا               «: فرمود

نمودم، كـه پيـامبر خـدا     ا به سوى اسالم دعوت مىبرگشتم، و تا آن وقت در سرزمين دوس بودم و آنها ر   : گويد مى
بعد از آن با كسانى از قومم كـه  . هاى بدر، احد و خندق را پشت سر گذاشت         به مدينه هجرت نمود، و معركه      �

تشريف داشتند، تا اين كه بـا هفتـاد و يـا     1 در خيبر�شان   آمدم و جناب�اسالم آورده بودند نزد پيامبر خدا      
 بااندكى بيشتر از ابن اسحاق يادآور شـده  )1003/3( ه اين را در البداي2.ز دوس درمدينه ساكن شدم   هشتاد خانواده ا  

 .است
اى از المغازى  ها بدون اسناد ذكر نموده، و در نسخه اين را ابن اسحاق در ساير نسخه: گويد  مى)225/2( هدر االصاب 

ابن سعد . آوردن وى خبر طوالنى را متذكر شده استاز طريق صالح بن كيسان از طفيل بن عمرو در داستان اسالم         
 همچنين اين را به شكل طوالنى از وجه ديگرى روايت كرده، و همچنـان امـوى از ابـن كلبـى بـه اسـناد                )237/4(

 از طريق امـوى ايـن را از ابـن كلبـى از              )232/2(ابن عبدالبر در االستيعاب     . ديگرى به اختصار روايت نموده است     
ن عباس از طفيل بن عمرو روايت نموده، و قصه اسالم آوردن، دعوت از پدر، همـسر وقـومش را بـا            ابوصالح از اب  

ذى (قدومش به مكه به معناى آنچه گذشت متذكر شده، و بعد از آن افزوده است  او را براى به آتش كشيدن بـت                         
آن باره ديد، و شهادتش را در روز         فرستاد، پس از آن بيرون شدن وى را به طرف يمامه و خوابى را كه در                  )الكفين

 .يمامه تذكر داده است
هنگامى كه طفيل به مكه آمـد تعـدادى از         : ابوالفرج اصبهانى نيز از طريق ابن كلبى متذكر شده        : گويد  مى هدر االصاب 

 او . را امتحان و آزمايش كنـد � به او اطالع داده و از وى خواستند تا پيامبر خدا �قريش از قضيه پيامبر خدا      
 خواند، پيـامبر در مقابـل بـرايش    � آمد، و بخشى از اشعارش را براى پيامبر          �به اين صورت نزد پيامبر خدا       

سوره اخالص و معوذتين را تالوت نمود، و او در حال اسالم آورده و به طرف قوم خود برگشت، و داستان تازيانه 
به اسالم دعوت نمـود، پـدرش اسـالم آورد ولـى مـادرش              او پدر و مادرش را      : افزايد ونور آن را نيز تذكر داده مى      

موصـوف بـاز نـزد      . اسالم را نپذيرفت، او قومش را دعوت كرد و از ميان آنها فقط ابوهريره دعـوتش را پـذيرفت                  

                                                 
 �خيبر نام جايى است بيرون از مدينه كه در آن غزوه مشهور اسالم بر ضد يهود اتفاق افتاده است، و چنـان كـه از صـحبت طفيـل         1

  .م.  در خيبر ومصروف جهاد بوده�قتى تشريف آورده كه رسولخدا گردد، او در و معلوم مى
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  حيات صحابه

٢٠٥   جلد اول

خواهى تو را به يك جاى محكم و از نقطه نظـر دفـاعى، اسـتوار داللـت             آيا مى :  آمد و عرض كرد    �پيامبر خدا   
 دعا نمـود، طفيـل بـه او    )هدايت آنها( براى �هنگامى كه پيامبر خدا : گويد دوس، راوى مى  كنم؟ يعنى سرزمين    

جنـدب  : گويـد  راوى مى . »در ميان آنها چون خودت زياد اند      «:  فرمود �من اين را دوست نداشتم، پيامبر       : گفت
دانـم كـه آن      خلق بـراى خـود خـالقى دارد، ولـى نمـى           : گفت بن عمرو بن حممه بن عوف دوسى در جاهليت مى         

 با خبر شد با هفتاد و پنج تن از قوم خود خارج شد، خودش اسـالم   �كيست؟ هنگامى كه از قضيه بعثت پيامبر        
 و دعوت 1.جندب آنها را يكى يكى پيش مينمود: گويد آورد، و همه آنها به تأسى از وى اسالم آوردند، ابوهريره مى

 .ن قومش قبالً گذشت در قبيله همدان و دعوت ابوامامه در ميا�على 
      

  اصحاب و فرستادن افراد و گروهها براى دعوت     
  

 فرستادن هشام بن عاص و غير وى نزد هرقل

مـن و مـرد     :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(بيهقى در الدالئل از ابوامامه باهلى از هشام بن عاص اموى            
حركت كرديم تا اين كـه  .  وى به سوى اسالم فرستاده شديم به خاطر دعوت- صاحب روم -ديگرى به نزد هرقل    

به غوطه دمشق رسيديم، و در آنجا نزد جبله بن ايهم غسانى پايين آمديم، هنگـامى كـه نـزدش وارد شـديم او بـر                    
بـه خـدا مـا بـا        : مردى رانزد ما فرستاد تا از طريق او همراهش صـحبت كنـيم، ولـى مـا گفتـيم                  . تختى نشسته بود  

ايـم، اگـر او اجـازه بدهـد، همـراهش صـحبت               صحبت نخواهيم كرد، چون به نزد پادشاه فرستاده شده         اى فرستاده
نماييم، فرستاده او دوباره به طرفش برگشت و او را از ايـن قـضيه خبـر                  اى صحبت نمى   كنيم، و گرنه با فرستاده     مى
ام بن عاص صحبت نمود و او را به اسـالم           حرفهايتان را بگوييد، هش   : پادشاه به ما اجازه داد، و گفت      : گويد مى. داد

اين چيزى كه بر دوش شماسـت چيـست؟         : هشام پرسيد . دعوت نمود، وى در اين حالت لباس سياه بر تن داشت          
ام، كه تا شما را از سر زمين شـام اخـراج نكـنم، آن را از تـنم بيـرون                    اين را پوشيده و سوگند ياد كرده      : جواب داد 

اى از تو خواهيم گرفت، و ان شاءاللَّه پادشـاهى           ه خدا سوگند، ما همين جايى را كه نشسته        ب: به او گفتيم  . آورم نمى
شما اهل اين نيستيد،    : گفت.  پيامبرمان به ما خبر داده است      �پادشاه بزرگ را نيز خواهيم گرفت و اين را محمد           

و حديث را به طول آن چنان كه در ... 3 2نمايند بلكه آنها قومى هستند كه در روز، روزه ميگيرند، و در شب قيام مى            
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دهند، و خداونـد     ، اينها قومى اند كه عبادت و جهاد را يكجاى با هم انجام مى             باشند اين صفات كسانى است كه مستحق نصرت مى        
الذين ان مكناهم فى االرض اقاموا الصاله و آتوالزكاه وامروا بالمعروف، ونهـوا عـن المنكـر                 : (فرمايد تبارك و تعالى در مورد ايشان مى      

 )41: الحج). (وللَّه عاقبه االمور
كنند، و امر به معروف و نهـى از منكـر          دارند و زكات را ادا مى      زمين به آنها قدرت بخشيم نماز را برپا مى        آنانى كه  هرگاه در      «: ترجمه

  .»نمايند، و پايان همه كارها از آن خداست مى



  حيات صحابه

٢٠٦   جلد اول

باب امدادها و تأييدات غيبى خواهد آمد، متذكر شده، و اين را همچنان حاكم به طول آن چنان كه در تفـسير ابـن                        
 . آمده، به مانند آن روايت كرده است)251/2(كثير 

ص، نعـيم بـن عبداللَّـه و مـرد           هشام بن عـا   :  از موسى بن عقبه قريشى روايت نموده كه        )9ص(ابونعيم در الدالئل    
ما نـزد جبلـه بـن    : گويند  به نزد پادشاه روم فرستاده شدند، مى �ديگرى كه از وى نام برده است، در زمان ابوبكر           

هاى سياه بر تن داشت، و همه چيزهايى كـه در اطـرافش قـرار داشـت                  ايهم كه درغوطه بود وارد شديم، وى لباس       
و ... صحبت كن، هشام با وى صحبت نمود، و او را به طرف خداونـد فـرا خوانـد   اى هشام با وى : سياه بود، گفت 

 .حديث را چنان كه خواهد آمد به تفصيل بيان كرده است
      

  براى دعوت به سوى خدا و داخل شدن به اسالم       و فرستادن نامه ها)اللَّه عنهم رضى(اصحاب 
  

 نامه زياد بن حارث صدايى به قومش

 آمده و با وى بر اسـالم بيعـت   �نزد پيامبر خدا : گويد  روايت نموده، كه مى �د بن حارث صدايى     بيهقى از زيا  
: اى رسـول خـدا    : گفـتم .  لشكرى را به سوى قومم فرسـتاده اسـت         �نمودم، به من خبر داده شد كه پيامبر خدا          

برو و  «:  فرمود �پيامبر  . مگير ارتش را برگردان، من مسؤوليت اسالم آوردن و طاعت قومم را برايت به عهده مى              
، مرد ديگرى را فرسـتاد      �اى رسول خدا، سواريم از پاى افتاده است، رسول خدا           :  عرض كردم  »آنها را برگردان  

اى نوشتم، كه بر اثر آن وفد آنها با خبر اسـالم آوردنـشان               من براى قومم نامه   : گويد صدايى مى . و آنها را برگردانيد   
بلكـه خداونـد    : عرض كـردم  . »برند اى برادر صدايى، قومت از تو فرمان مى       «: رمود به من ف   �رسول خدا   . رسيد

. بلـى اى رسـول خـدا      :  پاسـخ دادم   »آيا تو را بر آنها امير مقرر نكـنم؟        «: گفت. آنها را به اسالم هدايت نموده است      
، كه  اى پيـامبر خـدا،      پس از آن درخواست نمودم    . اى به من نوشت و مرا امير مقرر نمود          نامه �پيامبر  : گويد مى

 .و در اين ارتاط نامه ديگرى برايم نوشت. »بلى«: فرمود. هاى آنان را به من اختصاص ده چيزى از صدقه
 در يك جـا پـايين آمـد، اهـل آن     � پيامبر خدا - بود �هاى پيامبر     اين در برخى مسافرت    -گويد   صدايى مى 

ما را به خاطر چيزى كه در ميـان مـا و قـومش در               : گفتند مىديار نزدش آمده و از حاكم خود به او شكايت نموده            
آيـا او ايـن كـار را نمـوده          «:  فرمود �، پيامبر خدا    )و بر ما ظلم روا داشت     (جاهليت وجود داشت مؤاخذه نمود      

 بعد از آن به طرف اصحاب خود متوجه شد، كه من نيـز در ميـان آنهـا قـرار                     �پيامبر  . بلى:  پاسخ دادند  »است؟
بعـد  . قول وى در نفسم جاى گرفت     : گويد صدايى مى . 1».تدر امارت براى مرد مؤمن خيرى نيس      «: و گفت داشتم،  

كسى كه از مردم در حـال       «:  فرمود �پيامبر خدا   . اى رسول خدا، به من بده     : از آن فرد ديگرى نزدش آمده گفت      

                                                 
بينـد،   هراسـد خـوب نمـى     امارت را براى مؤمنى كه بر خود از واقع شدن در فتنه، عدم مراعات عدالت و امانت مى              �رسول خدا    1

توانـد، احـراز     كند، و معتقد است  كه از عهده اين امانت و مسؤوليت برآمده مى               اگر مسلمانى كه خود را قوى و امين احساس مى          ولى
  .باشد امارت برايش باكى ندارد وحتى در بعض اوقات به عهده گرفتن آن برايش الزمى نيز مى



  حيات صحابه

٢٠٧   جلد اول

 پاسـخ  �پيـامبر  . به من بـده از صدقه : سايل گفت. »غنا طلب نمايد، باعث دردى در سر و دردى در شكم است      
خداوند در صدقات نه به حكم نبى رضايت داده و نه بـه غيـر از وى، بلكـه خـودش در آن فيـصله و حكـم                   «: داد

اين نيز در : گويد  صدايى مى1.»دهم نموده، و آن را به هشت جزء تقسيم كرده، اگر مشمول آن اجزاء باشى به تو مى               
: حـديث را متـذكر شـده، و در آن آمـده    ... ز وى از مال صـدقه خواسـت       نفسم جاى گرفت، كه من غنى هستم و ا        

اى رسول خدا، من را ازين :  نماز را به جاى آورد هر دو نامه را گرفته نزدش آمده گفتم�هنگامى كه پيامبر خدا 
كـه  اى رسـول خـدا، از تـو شـنيدم     :  پاسخ دادم»چه نظر جديدى براى تو پيدا شده است؟     «: پرسيد. دو معاف فرما  

و من به خدا و رسولش ايمان دارم و از تو شنيدم كه به سايل             .  »در امارت براى مرد مؤمن خيرى نيست      «: گفتى مى
مـن آن را از تـو در   . »كسى كه از مردم در حال غنا طلب نمايد، باعث دردى در سر و دردى در شكم است     «: گفتى

ور است، اگر خواسته باشى آن را قبول كـن و اگـر   مسئله همين ط«: فرمود�پيامبر . حالى خواستم كه غنى هستم  
مردى را به من نشان بـده  كـه          «:  به من گفت   �پيامبر  . گذارم آن را مى  : عرض كردم . »خواسته باشى آن را بگذار    

، او را به مردى از وفدى كه نزدش آمده بودند داللت نمودم، واو همان مرد را بر آنان                   »وى را بر شما امير مقرر كنم      
 آمده، و اين را همچنين بغوى و ابن عساكر به طول آن، چنـان كـه در   )83/5( ه اين چنين در البداي2.مقرر نمودامير  
 .حسن است: اند، و ابن عساكر گفته  آمده، روايت كرده)38/7(الكنز 

ا به طولش    آمده روايت نموده، و همچنان طبرانى آن ر        )557/1( هاش، چنان كه در االصاب     احمد نيز اين را به درازى     
باشـد،   در اين روايت عبدالرحمن بن زياد بن انعم آمده كه ضعيف مى: گويد  مى)204/5(هيثمى . روايت كرده است  

 .اند ولى احمد بن صالح وى را ثقه دانسته و بر كسى كه درباره وى چيزى گفته رد نموده، و بقيه رجال وى ثقه
      

 كعببه برادرش  � نامه بجيربن زهير بن ابى سلمى

 از ابراهيم بن منذر حزامى، از حجاج بن ذى رقيبه بن عبدالرحمن بن كعب بن زهير بن ابى سـلمى              )579/3(حاكم  
كعب و بجير پسران زهير خارج شدند، تا اين كه بـه ابـرق       : مزنى، از پدرش و او از جدش روايت نموده، كه گفت          

 � يعنى پيامبر خـدا  -توقّف كن تا نزد اين مرد در همين جا  : بجير به كعب گفت   .  رسيدند )آب بنى اسد  (عزاف  
 �كعب در همانجا توقف نمود، و بجير حركت كرد تا اين كه نزد پيامبر خـدا                 . گويد  بروم و بشنوم كه چه مى      -

 :، اسالم را به او عرضه نمود، و او اسالم آورد، اين خبر به كعب رسيد، وى در اين باره گفت �آمد، پيامبر 
  هعنِّى بجيراً رِسالَأالَ أبلغَا 

شَى لَى أىلَّكَا عد رِكغَي بيو ء 

                                                 
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين     : (كند ا در آن معرفى مى    اشاره به اين آيه قرآن كريم است كه خداوند مستحقين صدقات ر            1

  )60: التوبه).(اللَّه و ابن السبيل عليها والمؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل
محبت شان كنند، و كسانى كه براى جلب  آن كار مى  ) جمع آورى (زكات مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى           «: ترجمه
  .»بردگان، و بدهكاران، و در راه تقويت آيين خدا و مسافران) آزادى(شود، و براى  كار مى

�(» ال9J`6�»fkLM در . ���� 2/٣�� -٣��2M اس, G6HI اس,) ١/�٨٠(» ال/J '&«در س>M $ن M:Nال *3( �) ز'�د ا�9J' K اس, @. چ>�Z0. در ( ٧$. 



  حيات صحابه

٢٠٨   جلد اول

 علَى خُلُقٍ لَم تُلْف أُما ولَا أَبا

 علَيه ولَم تُدرِك علَيه أَخاًلَكَا

يدكرٍ بِكَأْسٍ ربواَب قَاكهس  
 و انْهلَك المامونُ منْها و علّكاَ

بر روشـى   . م را از من به بجير برسانيد، هالكت باد بر غير تو، وى تو را به چه چيز راهنمايى نمود                   اين پيا «:  ترجمه
ابوبكر جام لبريز را به تو نوشانيد . كه نه مادر و نه پدرت را بر آن يافته بودى، و نه هم برادرت را بر آن ديده بودى     

 . را نوشانيد1و مأمون از آن به تو علّك
هر كسى كه با كعب روبرو شد بايـد او  «:  رسيد، او را مهدورالدم قرار داده گفت � پيامبر خدا    چون اين ابيات به   

 خونـت را هـدر سـاخته        �در اين ارتباط بجير به برادرش نامه نوشت و متذكر گرديد كه پيامبر خدا               . »را بكشد 
 .بينم راه نجات را پيش گير، در غير آن برايت خالصى نمى. است

 بيايد و شهادت بدهد كه معبودى جز خدا نيست، و           �بدان، كه اگر هر كسى نزد پيامبر        : او نوشت  بعد از آن به     
ام به تو رسيد، اسالم آورده و به ايـن طـرف حركـت             چون اين نامه  . پذيرد محمد رسول خداست، اين را از وى مى       

كنـد    را در آن مـدح مـى       �دا  كعب پس از به دست آوردن نامه، اسالم آورد و قصيده خود را كه پيـامبر خـ                 . نما
 خوابانيد، بعـد    � حركت نمود تا اين كه شتر خود را كنار دروازه مسجد پيامبر              )به طرف مدينه  (سرود، و سپس    

 در ميان اصحابش چون سفره و خوانى كه در ميان مردم قرار داشته باشد، �وارد مسجد شد و دريافت كه پيامبر 
 گـاهى بـه     �اند، و پيـامبر خـدا        طراف وى حلقاتى دايره وار را تشكيل داده       به همان شكل قرار دارد، و آنها در ا        

شترم را كنـار  : گويد كعب مى. زند، و گاهى هم به طرف گروه ديگر آنها طرف اينها روى گردانيده به آنان حرف مى     
نشـستم و    را از صفاتش شناختم، و از مردم گذشتم تا اين كه نـزدش               �دروازه مسجد خوابانيدم، و رسول خدا       

دهم كه معبودى جز خداى واحد نيست، و تو رسول خدا هـستى، اى پيـامبر خـدا                   شهادت مى : اسالم آورده، گفتم  
بعـد از   . »گـويى  تو هستى كه مى   «: گفت. من كعب بن زهير هستم    :  پاسخ دادم  »تو كيستى؟ «: پرسيد. خواهم امان مى 

 : ابوبكر آن را چنين برايش خواند» است؟اى ابوبكر چگونه گفته«:  متوجه شده فرمود�آن به ابوبكر 
دريكْرٍ بِكَاْسٍ روباب قَاكه س  

 و انْهلَك الماْمورمنْها و علّكاَ

 :طور گفتم  اين:  گفت»اى؟ چگونه گفته«: پرسيد. ام اى رسول خدا، اينطور نگفته:  كعب عرض كرد
وِيكْرٍ بِكَاْسٍ روباب قَاكه س 

 ك الماْمونُ منْها و علّكَاو اَنْهلَ

  2.و قصيده را يادآور شده....  خواند� بعد از آن قصيده خود را تا آخر براى پيامبر »مامون واللَّه«: پيامبر فرمود
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  حيات صحابه

٢٠٩   جلد اول

كعب بـن زهيـر     :  همچنين از ابراهيم بن منذر از محمد بن فليح از موسى بن عقبه روايت نموده كه                )582/3(حاكم  
 : در مسجدش در مدينه خواند، چون به اين شعر خود رسيد� را براى پيامبر خدا »انت سعادب«قصيده خود 

بِه تَضَاءسف ييولَ لَسنَّ الرَّسا 

وفينْ سم ارِمص لُ ولُوسم اللَّه 

تْيف ىمهفلُهشٍ قَالَ قَائنْ قُرَيم  

  لَما اَسلَموا زولُواهبِبطْنِ مكَّ

شود، و او شمشير بـران و از نيـام كـشيده             پيامبر شمشيرى است كه از آن كسب روشنايى و راهنمايى مى          «:  هترجم
در جمعى از جوانان قريش، يكى از آنها در وادى مكه هنگامى كه اسالم آوردنـد،                . اى از شمشيرهاى خداست    شده
 براى مردم اشاره نمود، تـا از وى          با آستين خود   �هجرت رسول خدا    . »بدون هيچ ترس و هراسى نماييد     : گفت

 در حـالى كـه او را   -بجيربن زهير به برادرش كعب بن زهير بن ابى سلمى در نامـه خـود         : گويد راوى مى . بشنوند
 : ابياتى را نيز گفته بود-نمود  ترسانيده و به اسالم دعوت مى
 منْ مبلّغُ كَعباً؟ فَهلْ لَك فى الَّتى

 باطالً؟ و هى اَحزَمتَلُوم علَيها 

 اللَّه لَا العزَّى و لَاالالَّت وحده الَى

لَمتَسو ذَا كَانَ النَّجاءو افَتَنْج 

تفْلبِم لَيس و ونْجمِ لَا يوي ىلَد 

ملسرُالقَلْبِ منَ النَّارِ اَالَّ طَاهم 

لَا شَىوه رٍ ويهنُ زيلُ فَداطب ء 

رَّمحم لَىى علْمنُ أبِى سيد و 

كيست كه اين پيام را از من به كعب برساند؟ آيا همان چيزى را كه، تو مرا به خـاطر گرويـدن بـه آن بـى            «: ترجمه
اگر به سوى خداوند واحد روى آورى، نه به الت          . كنى؟ چون آن چيز بهترى است      مورد مالمت نمودى، قبول نمى    

باشد، به خاطر رهايى و نجات در روزى كه جز مـسلمان طـاهر           و نجات و سالمتى در نصيبت مى      و عزى، كاميابى    
بنابراين دين زهير چيزى نبوده . تواند خود را از عذاب نجات دهد يابد، و نه مى القلب در آن ديگر كسى نجات نمى      

 .»باشد، و دين ابى سلمى نيز بر من حرام است و باطل مى
اين حديث اسنادهايى براى خود دارد كه ابراهيم بن منذر حزامى آنهـا را جمـع نمـوده                  : ست گفته ا  )583/3(حاكم  
اما حديث محمدبن فليح از موسى بن عقبه، و حديث حجاج بن ذى رقيبه هر دوى شان صحيح انـد، و هـر              . است

 تا ابن اسـحاق متـذكر   و آن را به اسنادش... دوى آنها را محمد بن اسحاق قرشى در المغازى به اختصار ذكر نموده   
 .شده است



  حيات صحابه

٢١٠   جلد اول

. انـد  رجال آن تا به ابن اسـحاق ثقـه  : گويد  مى)394/9(و همچنين طبرانى از ابن اسحاق آن را روايت كرده، هيثمى   
ابن ابى عاصم نيز آن را در االحاد و المثانى از يحيى بن عمرو بن جـريج از ابـراهيم بـن منـذر از حجـاج روايـت                

ايـن را همچنـين بيهقـى از    .  آمده، ذكر كـرده )395/4( هى آنچه گذشت، چنان كه در االصابو آن را به معنا  ... نموده
 . آمده روايت نموده است)372/4( چنان كه در البدايه -منذر به اسناد خود، مانند آن  ابن
      

 نامه خالدبن وليد به اهل فارس

به اهل فارس نوشت كه آنها را به سوى اسـالم           اى    نامه �خالدبن وليد   :  روايت نموده، گفت   �طبرانى از ابووائل    
 :نمود دعوت مى

فَانَّا : اَما بعد . منْ خَالدبنِ الوليد الى رستَم و مهران و مألَ فَارِس، سالَم علَى منِ اتَّبع الُهدى              . اللَّه الرحمنِ الرحيمِ   بسمِ(
 عنْ يد و اَنْتُم صاغرُون، فَانْ اَبيتُم فَـانَّ معـى قَومـاً يحبـونَ القَتْـلَ فـى       هاَبيتُم فَاَعطُوا الجِزْي  نَدعوكُم الَى االسالَمِ، فَانْ     

 .)والسالم علَى منِ اَتَّبع الُهدى. اللَّه كَما تُحب فارس الخَمر سبِيلِ
از خالدبن وليد به رستم و مهران و اهل فـارس، سـالم بـر كـسى كـه از                    . نبه نام خداوند بخشاينده مهربا    «: ترجمه

هاى خـود جزيـه      كنيم، اگر از آن ابا ورزيديد، به دست        ما شما را به اسالم دعوت مى      : اما بعد . هدايت پيروى نمايد  
ه شـدن در راه   بدهيد، در حالى كه ذليل و خوار خواهيد بود، اگر از آن هم ابا ورزيديد با من قومى است كـه كـشت                      

 .»و سالم بر كسى كه از هدايت پيروى نمايد. دارند خدا را، چنان كه فارس شراب را دوست دارد، دوست مى
حـاكم همچنـان در     . اين را طبرانى روايت نموده، و اسناد وى حسن يا صحيح اسـت            :  گفته است  )310/5( هيثمى  

 . از ابووائل مانند آن را روايت كرده)299/3(المستدرك 
      

 نامه خالدبن وليد به اهل مدائن

بنو بقيله نامه خالد بن وليد را به اهل مدائن بـرايم  :  از مجالد از شعبى روايت نموده، كه گفت     )553/2(و ابن جرير    
 :خواندند

فَالْحمدللَّـه الَّـذى فَـض خَـدمتَكُم، و     : اَما بعد. سالم علَى منِ اتَّبع الْهدى.  اَهلِ فَارِسهمنْ خَالد بنِ الوليد الَى مرازِب     (
                       الَنَـا وم ى لَـهالَّذ ملسالم كتَنَا، فَذَلحاَكَلَ ذَبِي لَتَنَا، وبلَ قتَقْباس لَاَتَنَا، ولَّى صنْ صم نَّها كُم، ودنَ كَيهولْكَكُم، وم لَبس

    ا بنَا، اَملَيا عم هلَيعدع : نِّى الذِّموا مدتَقاع نِ، وبِالرُّه لَىعثُوا افَاْب تَابِىك كُماءذَا جـثَنَّ     هفَاعلَـاَ ب ـرُهغَي لَـهى لَا االَّذالَّ فَوا و ،
 .)هالَيكُم قَوما يحبونَ الموت كَما تُحبونَ الْحيا

ستايش خدايى : اما بعد. نهاى اهل فارس، سالم بر كسى كه از هدايت پيروى نمايداز خالدبن وليد به مرزبا«: ترجمه
راست كه جماعت شما را متفرق ساخت، و ملك تان را باز گرفت و مكرتان را سست گردانيد، و كسى كه نماز ما                       

چيـزى مـا برخـوردار     را بخواند، و به قبله ما روى آورد، و ذبيحه ما را بخورد، او همان مسلمانى است كه از آنچه                     
ام برايتان رسيد،    چون اين نامه  : گذشته از اين  . باشد هستيم برخوردار است، و بر وى همان چيزى است كه بر ما مى            



  حيات صحابه

٢١١   جلد اول

براى من گروگان بفرستيد و عهد و ذمه را از من بپذيريد، و به آن باور كنيد، وگرنه سوگند به ذاتى كه جز او ديگر                      
ا خواهم فرستاد، كه مرگ را چنان كه شما زندگى را دوسـت داريـد، دوسـت                 خدايى نيست، قومى را به سوى شم      

 .»دارند مى
هنگامى كه آنها نامه را خواندند به تعجيب افتاده و از آن شگفت زده شدند و اين واقعه در سـال دوازدهـم اتفـاق                          

 .افتاده بود
      

 به هرمز � نامه خالدبن وليد

 بـه هرمـز قبـل از بيـرون          �خالد  : مجالد از شعبى روايت نموده كه گفت       از   )554/2(ابن جرير همچنان درتاريخ     
رفتنش با ازاذبه ابى الزياذبه كه در يمامه بودند، و هرمز در آن روز مسؤوليت نگهبانى مرز را به دوش داشت، چنين       

 : نوشت

) دعا باَم :       الذِّم كمقَو و كنَفْسل دتَقاَوِ اع ،لَمتَس ملهفَاَسبِالْجِزْي اَقْرِرمٍ    ه، وبِقَـو جِئْتُـك فَقَـد ،كالَّ نَفْسنَّ االَّ فَلَاَتَلُوما و  
 ).هيحبونَ الْموت كَما تُحبونَ الْحيا

 اسالم بياور تا در امان باشى، و يا عهد را براى خود و قومت بپذير، و جزيه را قبول نمـا، در غيـر                      : اما بعد «: ترجمه
ام كه مرگ را چنـان كـه شـما زنـدگى را دوسـت             آن جز خودت را مالمت مكن، چون من با قومى به طرفت آمده            

 ».دارند داريد، دوست مى
 بر يكـى از طرفهـاى عـراق غلبـه يافـت،             � به اسناد خود يادآور شده كه چون خالد          )571/2(ابن جرير همچنان    

را به اهل فارس نوشت كه در مدائن گردهم آمـده، و پـس از               اى   مردى را از اهل حيره خواست، و توسط وى نامه         
خواستند اتحادى در ميـان خـود    مرگ اردشير در ميان شان اختالف به وجود آمده بود، و با همكارى با يكديگر مى          

  در پيش روى به عنوان پيشقراول جابجايى ساخته بودنـد، 1مگر اين كه آنها بهمن جاذويه رادر بهر سير      . پيدا نمايند 
و با بهمن جاذويه به تعداد نيروهاى خودش از افراد ازاذبه حضور داشت، و صلوبا را توسط مردى دعوت نمود، و                     

يكى براى طبقه خاص، و دومى براى عام مردم، يكى از آنها حيرى و ديگرى هم نبطـى             : توسط آنها دو نامه نوشت    
نامه را بگير : ، خالد گفت)تلخ(مره :  چيست؟ گفتنامت: هنگامى كه خالد از كسى كه از اهل حيره بود پرسيد . بود

و به كسى   . و آن را به اهل فارس ببر شايد خداوند زندگى آنها را بر آنان تلخ نمايد، يا اسالم بياورند، و يا برگردند                     
ى هـا  بار خدايا نفس: نامه را بگير، و افزود   : هزقيل، خالد گفت  : نامت چيست؟ گفت  : فرستاد گفت  كه نزد صلوبا مى   

 :شان را به سختى از جانشان برون نما، و عبارت آن دو نامه اين است
فَالحمدللَّه الَّذى حلَّ نظَامكُم ووهنَ كَيـدكُم،  : اَما بعد. منْ خَالد بنِ الوليد الى ملُوك فَارِس     . اللَّه الرحمنِ الرحيمِ   بِسمِ(

    لَملَو و تَكُمفَرَّقَ كَلَم لَّـا                وا و رِكُملَى غَيكُم اوزنَج و ضَكُماَر كُم وعرِنَا نَدى اَمخُلُو ففَاد ،نَ شَرَّاً لَكُمكَا بِكُم كلْ ذَلفْعي 
 .)هكاَنَ ذَلك و اَنْتُم كَارِهونَ علَى غَلَبٍ، علَى اَيدى قَومٍ يحبونَ الْموت كَما تُحبونَ اَلْحيا
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  حيات صحابه

٢١٢   جلد اول

ستايش خدايى راست كه نظامتان : اما بعد . از خالد بن وليد به ملوك فارس      . به نام خداوند بخشنده مهربان    «: ترجمه
بـه  . كرد براى شما شر بـود  تان را از هم پاشاند و اگر چنين نمى    را برهم زد، و مكرتان را سست گردانيد، و وحدت         
رويم، و اگـر ايـن طـور         گذاريم، و به طرف غيرتان مى      ن وا مى  دين ما داخل شويد، شما را و زمين تان را به خودتا           

 آن هم به دست قومى كه مـرگ         )افتد و سرزمين و ملك تان به دست ما مى        (نباشد شما به شكست محكوم هستيد،       
 .».دارند را چنان كه شما زندگى را دوست داريد، دوست مى

، و هفَاسلُموا تَسلموا، و االَّ فَاعتقُدوا منّىِ الذِّم: اَما بعد.  فَارِس ه الىِ مرَازِب  من خالد بنِ الوليد   . اللَّه الرحمنَ الرحيمِ   بِسمِ(
وا الجِزْيرهاَدالْخَم ونَ شُرْببا تُحت كَموونَ الْمبحمِ يجِئْتُكُم بِقَو الَّ فَقَدو ا ،(. 

. اسالم بياوريد، تا در امان باشـيد : اما بعد. بن وليد به مرزبانهاى اهل فارساز خالد  . به نام خداوند بخشنده مهربان    «
ام كه مرگ را چنـان   و در غير آن ذمه را از من بپذيريد، و جزيه را ادا نماييد، كه در غير آن بر ضدتان با قومى آمده                    

 .دارند كه شما نوشيدن شراب را دوست داريد، دوست مى
      

       � ل در زمان پيامبر خدادعوت اصحاب هنگام قتا
  

 دعوت مسلم بن حارث تميمى

مسلم بن حارث بن مسلم تميمى به : اند كه حسن بن سفيان  و ابونعيم از عبدالرحمن بن حسان كتّانى روايت نموده
 چون ما: گويد مى. اى فرستاد  آنها را به سريه�پيامبر خدا : من خبر داد، كه پدرش به او چنين خطاب كرده است       

اى كه بايد حمله كنيم، رسيديم،  اسبم را سرعت بخشيدم، و از همراهانم سبقت گرفتم، و اهل قريه با گريه                 به نقطه 
معبودى جز يك خدا نيـست در امـان بـوده، و خـود را نگـه      : بگوييد: من به آنها گفتم   . و ناله از ما استقبال نمودند     

ما را از غنيمت پس از اين كـه بـه دسـت    :  مرا مالمت نموده گفتند همراهانم نزدم آمده  . داريد، آنها اين را گفتند     مى
 مـرا  � متذكر شدند، رسـول خـدا   �هنگامى كه برگشتيم اين را به پيامبر خدا     !! مان افتاده بود محروم ساختى    

خداوند برايـت در مقابـل هـر انـسانى از آنهـا      «:  خواست، و از آنچه انجام داده بودم، ستايش به عمل آورده گفت           
 ». نوشته است)اجر(اينقدر و آن قدر 
اى  مـن برايـت نامـه     «:  فرمـود  �بعـد از آن پيـامبر خـدا         : افزايـد  من سبب آن بودم، و مـى      : گويد عبدالرحمن مى 

 اين كار را نمود، �پيامبر . »كنم باشند سفارش مى نويسم، و در آن برايت براى ائمه مسلمانان كه بعد از من مى مى
چون نماز صبح را خواندى، قبل از اين كه با كسى صحبت كنـى،        «: ا به من تحويل داده گفت     بر آن مهر زده و آن ر      

چـون اگـر تـو در همـان روز     . »بار خدايا مرا ز آتـش دوزخ در امـان دار        « )الَلَّهم اَجِرْنى منَ النَّارِ   (: هفت مرتبه بگو  
ز مغرب را خواندى قبل از اين كه با هيچ كـس  كند، و چون نما بميرى خداوند برايت از آتش دوزخ امان نوشته مى      

بار خدايا، مرا از آتش دوزخ در امان دار، چون تو، اگر در همان شب بميرى خداوند از          : صحبت كنى هفت بار بگو    
 .»كند آتش دوزخ امان برايت نوشته مى



  حيات صحابه

٢١٣   جلد اول

ئت نمود، چيزى را به من  آمدم، نامه را گشود، و آن را قرا� رحلت فرمود، نزد ابوبكر �هنگامى كه پيامبر خدا 
 آوردم، او نيز عين عمل را انجام داد، پـس از وى آن را  �بعد از آن، نامه را براى عمر . امر كرد، و بر آن مهر نمود   

 :گويد مسلم بن حارث مى.  آوردم، او نيز عين كار را انجام داد�براى عثمان 
بود، تا اين كه عمر بن عبدالعزيز به خالفت رسيد،  درگذشت، و نامه نزد ما باقى �حارث در زمان خالفت عثمان    

 كه بـراى   �مسلم بن حارث بن مسلم تميمى را با نامه پيامبر خدا            : او براى حاكمش كه در منطقه ما بود، نوشت        
من با آن نامه به طرف وى فرستاده شدم، و او نيز چيزى را به من امر نمود، و بـر      . پدرش نوشته بود، برايم بفرست    

 . آمده است)162/4(، و المنتخب )28/7( اين چنين در كنز العمال 1.ه مهر زدآن نام
      

 دعوت كعب بن عمير غفارى

 را بـا پـانزده   � كعب بن عمير غفارى   �پيامبر خدا   : واقدى از محمد بن عبداللَّه زهرى روايت نموده، كه گفت         
ينها در آنجا با يك گروه از آنها كه تعدادشان زياد بـود             ا. تن ديگر فرستاد، تا اين كه به ذات اطالح در شام رسيدند           

برخوردند و آنها را به سوى اسالم دعوت كردند، ولى آنها دعوت اينان را نپذيرفته، و بـه تيربـاران نمـودن ايـشان                        
 اين حالت را مشاهده كردند، به شدت با آنها جنگيدند، تـا ايـن كـه                 �هنگامى كه اصحاب پيامبر     . اقدام نمودند 

مه به شهادت رسيدند، جز يك تن مجروح كه در ميان كشته شدگان زنده باقى بود، و با فرا رسيدن شب حركت                      ه
 رساند، پيامبر تصميم اعزام نيروى جديد را بر ضد آنها اتّخـاذ نمـود، ولـى بـه او           �نموده خود را به پيامبر خدا       

 . آمده)241/4( هي اين چنين در البدا2.اند خبر رسيد، كه آنها به جاى ديگر رفته
 از واقدى از محمدبن عبدالّله از زهرى مانند اين را روايـت كـرده، و همچنـان    )127/2(ابن سعد اين را در طبقات     

اين را ابن اسحاق از عبداللَّه بن ابى بكر متذكر شده، كه كعب بن عمير نيز در آن روز به شهادت رسـيده اسـت، و                       
 آمـده، متـذكر     )301/3( ه شهاب، و ابواالسود از عروه، چنـان كـه در االصـاب            همچنين موسى بن عقبه اين را از ابن       

ابن سعد اين را در طبقه سوم ذكر نموده و اين واقعـه در ربيـع االول سـال هـشتم                     .  گفته است  هاند  در االصاب    شده
 .اتفاق افتاده بود

      
 دعوت ابن ابى العوجاء

 �هنگامى كه پيامبر خـدا      : مسلم از زهرى روايت نموده، كه گفت      بيهقى از طريق واقدى از محمدبن عبداللَّه بن         
 را با پنجاه سوار روان نمود، جاسوسى        �القضاء در ذى الحجه سال هفتم برگشت، ابن ابى عوجاء سلَمى            هاز عمر 

ـ     . به طرف قومش رفت، آنها را بر حذر داشت، و به آنان خبر داد            ى تعداد زيادى از آنهـا جمـع گرديدنـد، و ابـن اب
 آنها را و تجمع �هنگامى كه ياران پيامبر خدا . العوجاء در حالى به آنجا رسيد كه قوم آمادگى خود را گرفته بود 
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  حيات صحابه

٢١٤   جلد اول

شان را ديدند، آنان را به سوى اسالم دعوت كردند، ولى آن قوم اصحاب پيامبر را تيرباران كردنـد، و قـول آنهـا را               
 را تيرباران � دعوت نموديد، نيازى نداريم، و مدتى ياران پيامبر       ما به آنچه شما ما را به سوى آن        : نشنيده گفتند، 

نمودند، و با رسيدن قواى كمكى براى شان، اصحاب رااز هر طـرف محاصـره كردنـد، و در ميـان طـرفين جنـگ                          
شديدى در گرفت، تا اين كه اكثريت اصحاب به شهادت رسيدند، وابن ابى العوجاء كه جراحات زيـادى برداشـته                    

 ايـن  1.انست خود را باكسانى كه از اصحاب با وى باقى بودنددراول ماه صفر سال هشتم بـه مدينـه برسـاند   بود، تو 
 همانند آنچه گذشت، بدون اسناد ذكر نموده )123/2( آمده، و ابن سعد اين را در الطبقات )235/4( هچنين در البداي

 .است
      

 و سفارش )اللَّه عنه رضى(ن ابوبكر زما دعوت اصحاب به سوى خدا و پيامبرش هنگام جنگ در
  وى به امرا در     اين ارتباط     

  
 دهد به دعوت دستور مى امراى خود را هنگام فرستادن به شام � ابوبكر

 لـشكر را بـه طـرف شـام          �هنگـامى ابـوبكر     : اند كه   و ابن عساكر از سعيدبن مسيب روايت نموده        )85/9(بيهقى  
مروبن العاص و شُرَحبيل بن حسنه را به عنوان امير بر آنها مقرر نمود، و هنگامى كه                 فرستاد، يزيد بن ابى سفيان، ع     

 نيز به خاطر خداحافظى با اميران لشكر خود پياده حركت نمود، تـا              �آماده حركت شده و سوار گرديدند، ابوبكر        
روى و ما سوار هـستيم؟      راه مى  اى خليفه رسول خدا، تو پياده     : آنها به او عرض نمودند    . الوداع رسيد هاين كه به ثني   

 :پس از آن شروع به توصيه و سفارش آنها نمود. كنم هاى خود را در راه خداوند حساب مى من اين گام: فرمود
در راه خدا بجنگيد، و با كسى كه منكر خدا و كـافر             . كنم  سفارش مى  )جل جالله (شما را به تقوى و ترس خداوند        

نترسـيد و   . خيانت نناييد .  دين خود است، و از مال غنيمت دزدى و سرقت نكنيد           خداوند ناصر . است، قتال نماييد  
 ان -شـود سـرپيچى و نافرمـانى نكنيـد، و         در روى زمين فساد نكنيد و از آنچه به شما هدايت و دسـتور داده مـى                

ـ                 -شاءاللَّه   اگـر آنهـا از     . د چون با دشمن مشرك برخورديد، آنها را به قبول نمودن يكى ازين سه چيز دعوت نمايي
آنان را به اسالم دعوت كنيد، اگر از شـما  . شما قبول نمودند، شما نيز از آنها قبول نماييد و از ايشان دست بازداريد 

بعد از آن آنهـا را بـه هجـرت از جـاى شـان بـه دار       . پذيرفتند، شما نيز از آنها قبول كنيد، و دست از آنها بازداريد         
كار را قبول كردند، به آنان خبر دهيد كـه بـراى آنهـا همـان اجـرى اسـت كـه بـراى                      اگر اين   . مهاجرين فراخوانيد 

اگر به اسالم داخل شدند، و منطقه خود را بـر  . باشد مهاجرين است و بر آنها همان چيزى است كه بر مهاجرين مى        
 حكم خداوند كـه بـر       دار مهاجرين برگزيدند، آنها را با خبر سازيد، كه چون مسلمانان باديه نشين هستند، و همان               

ء و غنايم تا اين  كه همراه مسلمين جهاد نكنند، سـهم  و                شود و از فى    مؤمنين فرض نموده است بر آنها جارى مى       
اگر اين كـار را هـم انجـام       . اگر داخل شدن به اسالم را نپذيرفتند، آنها را به جزيه دادن دعوت كنيد             . نصيبى ندارند 
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و اگر از اين  هم ابـا ورزيدنـد، بـا طلـب مـدد و اسـتعانت از       .  ايشان دست بازداريددادند، از آنها قبول كنيد، و از    
ولى درخـت خرمـايى را قطـع نكنيـد، ونـه بـسوزانيد، و               . ، و به خواست الهى با آنها بجنگيد       )جل جالله (خداوند  

هـاى يهـود و    ت خانـه عباد.  نكشيد، و درخت ميوه دار را از بين نبريد )توسط زدن به شمشير و يا تير      (حيوانات را   
شما اقوامى را خواهيد يافت كه خـود را  . نصارا را منهدم نسازيد، و پسران خردسال، بزرگ ساالن و زنان را نكشيد        

 )و مصروف عبادت هستند  (اند، آنها را به همان حالت شان كه در آنجا خود را بند نموده                ها حبس نموده   در صومعه 
يعنـى  (انـد    يافت كه در ميان سرهاى خود براى شيطان جايگاه هايى سـاخته           واگذاريد، و كسان ديگرى را خواهيد       

 اين چنين در    1. چون اينها را دريافتند، به خواست خداوند گردنهاى شان را بزنيد           )اند وسط سرهاى خود را تراشيده    
 . آمده است)295/2(كنز العمال 

سعيد، و باز بيهقى از صالح بن كيسان و ابن زنجويـه          و اين را مالك، عبدالرزاق، بيهقى و ابن ابى شيبه از يحيى بن              
 .اند  آمده، روايت نموده)295/2- 296( به اختصار، چنان كه در الكنز )اللَّه عنهما رضى(از ابن عمر 

  
 هنگام فرستادن وى به سوى مرتدين � به خالد � دستور ابوبكر

الد بن وليد هنگامى كـه او را بـه سـوى مرتـدين               به خ  �ابوبكر صديق   :  از عروه روايت نموده كه     )201/8(بيهقى  
عرب فرستاد، دستور داد، تا آنها را به اسالم دعوت كند، و به آنها آنچه را به سود يا زيانشان در اسالم اسـت بيـان                     

شـان ايـن را از وى        نمايد، و به فرمان آنها سعى و تالش به خرج دهد، و هر كسى كـه از مـردم، از سـرخ و سـياه                        
پذيرد، زيرا تنها بايد با كافران جنگيد تا مسلمان شوند، و وقتـى كـه دعـوت شـده بـه                    ايد اين را از او به     پذيرفت، ب 

سوى اسالم جواب مثبت داد، و ايمان وى راست بود، ديگر راهى بـر وى نيـست، و خداونـد خـود محاسـب وى               
اين . ند، بايد او را به قتل برساند       را به سوى اسالم قبول نك      )خالد(و كسى كه از اسالم برگردد و دعوت وى          . است

 . آمده است)143/3(چنين در الكنز 
      

 دعوت نمودن خالدبن وليد از اهل حيره

خالـد وارد  :  از ابن حميد، از سلَمه، از ابن اسحاق، از صالح بن كيسان روايت نمـوده كـه    )551/2(ابن جرير طبرى    
 كه كسرى او را پس از نعمان بـن منـذر بـر آنجـا                -حيه طائى   حيره شد، و اشراف آنجا همراه قبيصه بن اياس بن           

اگر اين . كنم شما را به سوى خدا و اسالم دعوت مى:  نزد خالد آمدند، خالد به او و همراهانش گفت  -گماشته بود   
ز آنچه و بر شما ني. باشد تان آنچه كه براى مسلمانان است مى را قبول كرديد، شما از جمله مسلمانان هستيد، و براى

باشد، اگر اين را قبول نكرديد، جزيه بپردازيد، اگر از پرداختن جزيه هم امتناع ورزيديـد،                 است كه بر مسلمانان مى    
تر و عالقمندتر هـستند، بـا        ام كه به مرگ از عالقمندى و حرص شما به زندگى، حريص            من نزد تان با اقوامى آمده     

ما به جنگ تـو  : قبيصه به او پاسخ داد.  ميان ما و شما فيصله نمايدكنيم، تا خداوند در شما در اين صورت جهاد مى   
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٢١٦   جلد اول

دهيم، آن گاه خالد با آنها بـه نـود هـزار درهـم      باشيم، و به شما جزيه مى  نيازى نداريم، بلكه بر همان دين خود مى       
 1.مصالحه نمود

شـما را بـه   : خالد فرمود:  آن آمده اين را از طريق يونس بن بكَير از ابن اسحاق روايت نموده، و در     )187/9(بيهقى  
كنم، و به اين كه شهادت بدهيد معبودى جز خداى واحد نيـست، و محمـد بنـده و رسـول      سوى اسالم دعوت مى   

اين در حالى خواهد بود، كه بـراى  . اوست، و نماز را برپا كنيد، زكات را بپردازيد، و احكام مسلمين را قبول نماييد     
ء  هـانى . باشد باشد، و بر شما نيز همان چيزى است كه بر مسلمين مى            براى مسلمين مى  شما همان امتيازى است كه      

اگـر از ايـن ابـا ورزيديـد، بـا دسـت خـود جزيـه                 : اگر اين را نخواهم پس چه خواهد بود؟ گفت        : در پاسخ گفت  
ى پامال خواهم نمود كه اگر ازين هم ابا ورزيديد، شما را با قوم: اگر از اين هم ابا ورزيديم؟ گفت   : دهيد، پرسيد  مى

امشب را به ما مهلت ده، تا در اين ارتباط با هم : ء گفت هانى. تر است مرگ براى شان از زندگى براى شما، محبوب
ما بـر ايـن توافـق نمـوديم تـا      : ء آمده گفت صبح آن روز هانى. درست است اين را پذيرفتم    : فكر نماييم، پاسخ داد   

هنگـامى  : گويـد   مى )9/7( هو قصه را يادآور شده و همچنين در البداي        ... و صلح نمايم  جزيه بپردازيم، پس بيا تا با ت      
كه مردم در روز يرموك به هم نزديك گرديدند، ابوعبيده و يزيد بن ابى سفيان در حالى كه آنهـا را ضـراربن اَزور،                

خواهيم تـا بـا     اميرتان را مىما: نمودند، پيش رفته و صدا نمودند      حارث بن هشام و ابوجندل بن سهيل همراهى مى        
اى از   داده شد، ديدنـد كـه نـامبرده در خيمـه    )برادر هرقل(وى بنشينيم، آن گاه براى آنها اجازه ورود به نزد تَذارق         

فرمان داد تا فرشـى از ابريـشم بـراى          . دانيم ما داخل شدن در اين را حالل نمى       : صحابه گفتند . ابريشم نشسته است  
 در همـان جـايى كـه اينهـا          - )فرمانده ارتش روم  ( -نشينيم، آن گاه او      ند، ما بر اين هم نمى     اصحاب بگسترند، گفت  

 و صحابه از نزد آنها بعد از اين كه آنان را به سوى خداونـد      2خواستند همراهشان نشست، و به صلح راضى شدند،       
 3.اى نداد دوباره برگشتند  دعوت نمودند، و اين دعوت نتيجه)جل جالله(

      
  

 در روز يرموك و قصه اسالم آوردنشرا جرَجه  دعوت نمودن خالد از امير رومى 

 در روز - از صـف  - يكى از امـراى بـزرگ   -جرجه :  از واقدى و غير وى يادآور شده كه گفتند   )12/7( هدر البداي 
شـان گـردن بـه    هـاى    را خواست، خالد نيز نزدش آمد، تا اين كه اسـب � بيرون رفت، و خالد بن وليد -يرموك  

.  دروغ نميگويـد 4اى خالد، به من بگو، ولى راست بگو و دروغ نگويى، چون انسان آزاد  : جرجه گفت . گردن شدند 
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حثه نمودند، وگرنه چنان كه ظـاهر اسـت         درباره صلح مذاكره و مبا    : راضى شدند، ولى درست اين است كه      : در البدايه نيز آمده است     2
  .به صلحى در آنجا نرسيدند، و رضايتى هم حاصل نشد

�ن ���� اس� 3 �� سf اس,. س� .�P0 :»E'اM:٧/٩(» ال.( 

ها ممكـن بـود و       ها زير سلطه برده داران خويش قرار داشتند، دروغ گفتن براى برده            ها كه نظام بردگى رواج داشت و برده        در گذشته  4
شد، ولى دروغ گفتن براى برده دار كه از آن به عنوان انسان آزاد نام برده شده است به ويژه در ميـان                       قدر عيب بزرگى پنداشته نمى    آن  



  حيات صحابه

٢١٧   جلد اول

آيـا  . دهـد  مرا فريب هم مده، چون شخص نجيب كسى را كه به خاطر خدا بر وى اعتماد نموده باشد، فريب نمـى                     
 و او آن را بـه تـو داده اسـت، كـه آن را بـر هـيچ كـسى                      خداوند بر پيامبر شما شمشيرى را از آسمان نازل نموده،         

: اى؟ پاسخ داد   پرسيد پس چرا به شمشير خدا ناميده شده       . نه: دهى؟ گفت  كشى مگر اين كه آنها را شكست مى        نمى
مـا همگـى از وى نفـرت نمـوده، و دورى            . خداوند در ميان ما نبى خود را مبعوث گردانيد و او ما را دعوت نمود              

د از آن بعضى ما او را تصديق نموده و از وى پيروى كردند، و بعضى ديگرمان او را تكـذيب نمـوده، و     بع. گزيديم
سـپس  . از وى دورى گزيدند، من از جمله كسانى بودم كـه وى را تكـذيب نمـوده و از وى دورى گزيـده بودنـد                        

او بـه  . همراهش بيعـت كـرديم   از قلب و پيشانى ما گرفته و ما را توسط وى هدايت نمود، و                )جل جالله (خداوند  
و بـرايم   . »تو شمشيرى از شمشيرهاى خداوند هستى، كه خداوند آن را بر مشركين از نيام كشيده است               «: من گفت 

تـرين مـسلمانان بـر       مـن از شـديدترين و سـخت       . به نصرت دعا فرمود، به اين خاطر به شمشير خدا ناميده شـدم            
به شهادت دادن به ايـن كـه معبـودى          : كنيد؟ پاسخ داد   چه دعوت مى  براى  : اى خالد : جرجه پرسيد . مشركين هستم 

 آمـده  )جـل جاللـه  (جز خداى واحد نيست، و محمد بنده و رسول اوست، و قبول نمودن آنچه از طرف خداونـد           
. كنـيم  در آن صورت جزيه است و ما از آنها حمايت مى          : كسى كه اين را از شما نپذيرفت؟ پاسخ داد        : پرسيد. است
منزلت : پرسيد. جنگيم كنيم و بعد از آن با وى مى        همراهش اعالم جنگ مى   : اگر اين را نپرداخت؟ پاسخ داد     : پرسيد

منزلت ما در آنچه خداوند بر مـا  : كسى كه دعوت تان را قبول كند و امروز داخل اين دين شود، چيست؟ پاسخ داد  
آيا براى  كسى كـه امـروز   : جرجه پرسيد. فرض گردانيده است، اعم از شريف و پست و اول و آخرمان يكى است        

چگونه : پرسيد. آرى، بلكه بهتر از آن است: باشد؟ پاسخ داد  اى چون شما، مى    به دين شما داخل شود، اجر و ذخيره       
ما اين ديـن را بـه زور قبـول    : خالد پاسخ داد! ايد؟ كند، در حالى كه شما از وى سبقت نموده وى با شما برابرى مى    

آمـد، و از     ايم كه او در ميان ما زنده بود، و از آسمان برايش وحى مـى               با پيامبرمان در حالى بيعت نموده     ايم، و    كرده
داد، براى كـسى كـه آنچـه را مـا ديـديم ديـده اسـت، و         ها به ما نشان مى ها و آيه داد، و معجزه  كتاب به ما خبر مى    

ايد، و چيـزى   مايد، ولى شما، آنچه را ما ديديم نديده      ايم شنيده الزم و حتمى است كه اسالم بياورد و بيعت ن            شنيده
ايد، بنابراين كسى كه از شما به واقعيت و نيت اين را بپذيرد،              ايم، نشنيده  ها شنيده  را كه از عجايب و داليل و برهان       

خ داد، تو را به  خدا سوگند، كه به من راست گفتى، و مرا فريب ندادى؟ پاس: جرجه گفت. از ما بهتر و افضل است 
 .به خدا سوگند، به تو راست گفتم، و خداوند شاهد آنچه تو پرسيدى هست

 او را گرفته به �اسالم را به من بياموز، خالد :در اين موقع جرجه سپر خود را گردانيد، و با خالد روان شده گفت    
هـا بـه    رومـى . آوردخرگاه خود برد، و مشكى از آب بر وى ريخت، و بعد از آن دو ركعت نماز همراهش بـه جـا                

 است، به شدت حمله )بر مسلمانان(اى  خاطر برگشتن وى با خالد، و به گمان اين كه اين عمل از جانب وى حمله        
نمودند، و مسلمانان را اندكى از مواضع شان عقب راندند، به جز دو گروه دفاعى آنـان را كـه در رأس يكـى آنهـا                          

                                                                                                                                                                  

ه  . گويـد  انـسان آزاد دروغ نمـى     : گويـد  شد، و به همين لحاظ است كه جرجه براى خالد مى           ها كار زشت و بدى پنداشته مى       عرب واللـَّ
  .م. اعلم



  حيات صحابه

٢١٨   جلد اول

نمـود،   خالد در حالى كه جرجه او را همراهـى مـى          . م قرار داشت  عكرمه بن ابى جهل و در ديگرى حارث بن هشا         
هـا   ها در ميان مسلمانان بودند، آن گاه مردم فريـاد كـشيده حملـه نمودنـد،و رومـى      سوار شد و در اين وقت رومى    

 پيش رفت تا اين كه با شمشيرها با         )به طرف دشمن  ( با مسلمانان    �دوباره به مواضع قبلى خود برگشتند، و خالد         
زدند، و مسلمانان نماز ظهر و عصر  هم مقابله كردند، خالد و جرجه از بلند شدن آفتاب تا غروب آفتاب شمشير مى

 درين معركه زخـم برداشـت و درگذشـت، او جـز همـان دو                )رحمه اللَّه (را به اشاره به جاى آوردند، ولى جرجه         
 1.اوند نخواندركعت نمازى كه با خالد به جاى آورده بود، ديگر نمازى براى خد

اين را ابن يونس ازدى در فتوح شام ذكر نموده، و از طريق ابونعيم در الـدالئل           : گويد  مى )260/1( هحافظ دراالصاب 
جرجه، و متذكر شده كه وى به دسـت خالـد بـن وليـد               : جرجير و سيف بن عمر در الفتوح گفته است        : گفته است 

وى را ابوحذيفه اسحاق بن بِشْر نيز در الفتوح ياد كرده، ولى از             اسالم آورد، و در يرموك به شهادت رسيد، و قصه           
 .وى نام نبرده است

ها تـشويق     نقل شده، كه وى در ميان مردم ايستاد، و آنها را به جهاد در كشور عجم                � از خالد    )345/6( هدر البداي 
يى را كه در اينجا وجود دارد، ها آيا اين همه طعام  : نمود، و مشكالت شان را در سرزمين عرب متذكر گرديده گفت          

بـود، و رسـالت دعـوت بـه اسـالم را بـه عهـده         بينيد، به خدا سوگند، اگر جهاد در راه خدا بر ما الزم هم نمى   نمى
بود باز هم، درست و به حق بود، كه براى سيطره بر    داشتيم، و هدف جز به دست آوردن ماديات و زندگى نمى           نمى

گذاشتيم، كه  بود، و گرسنگى و مشكالت را به كسانى وا مى ن كه در تحت تصرف ما مى      جنگيديم، تا اي   اين ديار مى  
 اين را از طريـق سـيف از محمـد بـن ابـى عثمـان                 )559/2(ابن جرير   . با شما بيرون نيامده و درجاى خود نشستد       

 .همانند آن روايت نموده است
      

ه عنـه    رضـى (ن عمـر    در زمـا   اصحاب و دعوت به سوى خدا و رسول وى هنگام قتـال             و  )اللـَّ
  براى اُمراء در اين ارتباط      )اللَّه عنه رضى(سفارش عمر 

  
 نامه عمر به سعد به خاطر دعوت مردم به اسالم مدت سه روز

من برايـت   :  چنين نوشت  � به سعدبن ابى وقاص      �عمر  : ابوعبيد از يزيد بن ابى حبيب روايت نموده، كه گفت         
م را سه روز به اسالم دعوت كن، كسى كه قبل از قتال به تو جـواب مثبـت داد او يكـى از                       قبالً نوشته بودم كه مرد    

 سهم دارد، ولى كـسى      )از غنيمت (مسلمانان است، و آنچه كه براى مسلمانان است براى او نيز هست، و در اسالم                
نيمـت اسـت، چـون    دهـد، مـال وى بـراى مـسلمانان غ     كه بعد از قتال و يا بعد از شكست به تو جواب مثبت مـى        

اين چنين در الكنـز     . ام به توست   اين دستور و نامه   . اند مجاهدين، قبل از مسلمان شدن وى، مال او را متصرّف شده          
 . آمده است)297/2(
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  حيات صحابه

٢١٩   جلد اول

 دعوت نمودن سلمان فارسى در روز قصر سفيد مدت سه روز

هاى مسلمانان كه رهبـرى آن را سـلمان    ارتشارتشى از :  از ابوالبخترى روايت نموده كه   )189/1( هابونعيم در الحلي  
اى ابوعبداللَّـه، آيـا     : ارتشيان عـرض كردنـد    . فارسى به عهده داشت، قصرى از قصرهاى فارس را محاصره نمودند          

شـان    شنيدم كه دعوت�مرا بگذاريد، تا آنها را چنان كه از پيامبر خدا : برايشان هجوم نياوريم؟ سلمان پاسخ داد     
هـا   من مردى فارسى از شما هستم، آيا عرب       : سلمان در دعوت خود براى اهل آن قصر گفت        . نمنمود، دعوت ك   مى

كنند، اگر اسالم آورديد، همان چيزى كه براى ماست براى شما نيز هست، و همان        بينيد كه از من اطاعت مى      را نمى 
تـان   رها نكرديد، ما شـما را بـر ديـن         باشد، و اگر امتناع ورزيديد، و دين تان را           چيزى كه بر ماست، بر شما نيز مى       

به زبان فارسى به آنها گفت، : گويد  مى-باشيد، جزيه بپردازيد،  هايتان در حالى كه ذليل مى گذاريم، ولى به دست مى
تـان دسـت بـه جنـگ       و اگر از اين هم ابا ورزيديد، در آن صورت همراه-باشيد   و شما در آن حالت ناستودنى مى      

. جنگـيم  تـان مـى   دهيم، ولى همراه و نه هم جزيه مى   . ما از كسانى كه ايمان بياورد، نيستيم      : دادندپاسخ  . خواهيم برد 
نه، به اين صورت آنها را سه روز بـه طـرف همـين              : اى ابوعبداللَّه، آيا اكنون بر آنها حمله نكنيم؟ پاسخ داد         : گفتند

و : گويـد  راوى مـى  . لمانان بر آنها حمله آوردنـد     اكنون بر آنها حمله كنيد، و مس      : بعد از آن گفت   . چيز دعوت نمود  
 هاين را همچنان احمد در مسند خود و حاكم در المستدرك، چنان كه در نصب الراي         . آنها همان قلعه را فتح  كردند      

چون روز چهارم فرارسيد، بـراى مـردم دسـتور داد، و            : اند، و در آن آمده      آمده، به معناى آن روايت نموده      )378/4(
و همچنـان ابـن     .  آمـده، روايـت كـرده      )298/2(اين را ابن ابى شيبه چنان كه در الكنز          . ن قلعه را فتح نمودند    آنها آ 
فرمانده مسلمانان سـلمان فارسـى بـود، و مـسلمانان وى را             :  از ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت      )173/4(جرير  

 اميـر  )ده ارد شـير  (ى دعوت نمودن اهل بهر سير       او را برا  : گويد عطيه مى . دعوت دهنده اهل فارس گردانيده بودند     
ساخته بودند، و همچنان او را در روز قصر سفيد امير مقرر نمودند، و او آنها را سه روز دعوت نمود و حـديث را                         

 .در دعوت نمودن سلمان به معناى آنچه گذشت ذكر نموده
      

 قادسيهدعوت نمودن نُعمان بن مقَرِّن و همراهانش از رستم در روز 

نعمـان بـن مقـرن،    : سعدبن ابى وقاص گروهى از بزرگان را كـه شـامل          :  يادآور شده كه   )38/7( هابن كثير در البداي   
فرات به حيان، حنظله بن ربيع تميمى، عطارد بن حاجب، اشعث بن قيس، مغيره بن شعبه و عمرو بـن معـديكرب                    

چرا بـه اينجـا   : رستم به آنها گفت. ند عزوجل فرستاد  بودند، به خاطر دعوت رستم به سوى خداو        )اللَّه عنهم  رضى(
به خاطر وعده خداوند، تسخير ديارتان، كنيز ساختن زن و فرزندانتان و گـرفتن اموالتـان بـه اينجـا                   : ايد؟ گفتد  آمده
رستم در خواب خود ديده بود، كه گويى ملكـى از آسـمان فـرود آمـده بـه همـه                . ايم، و ما به اين يقين داريم       آمده
 � آنهـا را بـه عمـر         � تحويل داد، و رسـول خـدا         �هاى اهل فارس مهر زد، و آنها را به رسول خدا             حسال

  1.واگذار نمود

                                                 
  .م.  فتح گرديد�سرزمين فارس نيز در زمان خالفت حضرت عمر  1
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 دعوت مغيره بن شعبه از رستم

 فرستاد، تا �هنگامى كه دو ارتش با هم روبرو گرديدند، رستم كسى را نزد سعد : كند سيف از شيوخ خود نقل مى  
نزد وى روانه كند، كه از وى چيزهايى را پرسان نمايد، حضرت سعد، مغيره بن شعبه را نـزد           مرد عاقل و عالمى را      

شما همسايگان ما هستيد، و ما در ارتباط بـا شـما نيكـى             : چون وى نزد رستم رسيد، رستم به او گفت        . وى فرستاد 
ما تجارت شما را از داخل شـدن      داشتيم، دوباره به سرزمين خود برگرديد، و         تان دست باز مى    كرديم، و از اذيت    مى

ما در طلب دنيا نيستيم، بلكه هدف از سعى وتالش ما آخرت اسـت، و               : مغيره پاسخ داد  . كنيم به كشورمان منع نمى   
مـن ايـن طايفـه را بـر     : خواهيم، و خداوند در ميان ما پيامبرى را مبعوث گردانيده، و به وى گفته است        ما آن را مى   

گيرم، و غلبه را تا وقتى كـه         و من توسط اينها از ايشان انتقام مى       . ام كند، مسلّط گردانيده   كسى كه دين مرا قبول نمى     
هـر كـسى كـه از آن روى بگردانـد ذليـل       . گردانم، و آن دين حق اسـت       بر اين دين استوار باشند در طرف آنها مى        

ن دين چيست؟ مغيـره پاسـخ     آ: رستم از مغيره پرسيد   . گردد شود، و كسى به آن چنگ بزند عزت نصيب وى مى           مى
شود، شهادت براين است، كـه معبـودى جـز           اما ستون اين دين كه چيزى از آن بدون همان ستون درست نمى            : داد

: رستم گفت . خداى واحد نيست، و محمد رسول خداست و اقرار نمودن به چيزى است كه از طرف خداوند آمده                 
همچنـان  : گفت.  بندگان از عبادت بندگان به عبادت خداوند     و بيرون نمودن  : و ديگر چيست؟ فرمود   !! چقدر خوب 

رستم . مردم فرزندان آدم هستند، و آنها برادران هم و از يك پدر و مادرند             : خوب است، و ديگر چيست؟ پاسخ داد      
كنى اگر ما به اين دين تان داخـل شـويم از        چه فكر مى  : پس از آن رستم پرسيد    . اين هم نيكو و خوب است     : گفت
بلى، به خدا سوگند، پس از آن جز براى تجارت و يا ضرورت به سرزمين       : گرديد؟ پاسخ داد    ما دوباره بر مى    كشور

هنگامى كه مغيره از نزد وى بيرون رفت، رسـتم بـا            : گويد راوى مى . اين هم خوب است   : رستم گفت . آييم تان نمى 
متكبرانه قبول نكرده، و از داخـل شـدن در آن   رؤساى قوم خود درباره اسالم به مشورت پرداخت، ولى آنها اين را             

 .ابا ورزيدند، خداوند ايشان را زشت و رسوا نمايد، چنان كه اين كار را كرد
      

 دعوت رِبعى بن عامر از رستم

 كس ديگرى را بنا به درخواست رستم نزدش فرستاد، كه وى ربعى بن عـامر بـود، او در          �بعد از آن سعد     : گفتند
هاى ابريـشمى زينـت داده بودنـد، و در     هاى طالدار، و فرش تم وارد گرديد كه مجلس وى را با پشتى    حالى نزد رس  
ها و مرواريدهاى گران بها را با زينت بزرگى به نمايش گذارده بودنـد، و خـود رسـتم تـاجى بـر سـر                          آنجا ياقوت 

ربعـى بـا لبـاس كلفـت،        . شسته بود داشت، و كاالهاى گرانبهاى ديگرى نيز بر وى قرار داشت، و بر تختى از طال ن               
اى از فرشها را با همان اسب خود لگد مـال            شمشير، سپر و اسب كوتاه خود به آنجا داخل گرديد، تا اين كه گوشه             

ها بست، و در حالى كه سالح، زره و كاله آهنين خود را  نموده بعد از آن پايين رفت و اسب خود را به همان پشتى    
ام، بلكه شما  من نزد شما نيامده  : سالحت را بگذار، پاسخ داد    : به او گفتند  . روان گرديد بر سر داشت به طرف رستم       
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. گذاريد خوب، در غير آن برميگردم ام، اگر مرا همين طور مى ايد، و در پاسخ به طلب شما به اينجا آمده         مرا خواسته 
ها   همچنان پيش رفت تا اين كه اكثر پشتىنمود، او در حالى كه بر نيزه خود تكيه مى        . به او اجازه دهيد   : رستم گفت 
خداوند ما را برانگيخته است، تـا كـسانى را كـه            : ايد؟ پاسخ داد   براى چه به اينجا آمده    : از او پرسيدند  . را پاره نمود  

خواسته باشد، از عبادت بندگان به عبادت خداوند، و از تنگى دنيا به پهنايى و وسعت آن، و از جور اديان به عـدل          
ما را به دين خود براى خلقش فرستاده است، تا آنها را به سوى آن دعوت كنيم، و كـسى كـه                      . مى خارج كنيم  اسال

نماييم، و از نزدش برمى گرديم، و كسى كـه امتنـاع ورزد، بـا وى تـا آن      اين را بپذيرد، ما نيز آن را از وى قبول مى     
جنّت، بـراى كـسى   : ود خداوند چيست؟ پاسخ داد  موع: پرسيدند. جنگيم كه به موعود خداوند دست يابيم       وقت مى 

پيامتان را شنيدم، آيـا  : رستم گفت. كه در قتال با امتناع كننده، به شهادت برسد، و كاميابى براى كسى كه زنده بماند       
بلـى، چـه مـدتى را       : موافق هستيد كه به ما مهلتى دهيد تا درين باره فكر كنيم و شما نيز فكـر نماييـد؟ پاسـخ داد                     

. نه، تا اين كه با اهل رأى و رؤسـاى قـوم خـود مكاتبـه نمـاييم               :  داريد؟ يك روز و يا دو روز، رستم گفت         دوست
 براى ما اين سنت را نگذاشته است كه دشمنان را هنگـام رويـارويى زيـاده از سـه روز                     �پيامبر خدا   : پاسخ داد 

ايـن سـه چيـز را پـس از انقـضاى مـدت       تو درين مدت در ارتباط به خود و آنها فكر كن، و يكى از       . مهلت دهيم 
نه، ولى مسلمانان چون جسد واحد هستند كه در         : رستم پرسيد كه آيا بزرگ شان تو هستى؟ پاسخ داد         . انتخاب نما 

 .پناه و امان دادن، كوچك آنها چون بزرگشان است، و همه به آن التزام دارند
ايـد؟   تـر شـنيده   ين مرد سخن عزتمندتر و ارجـح آيا هرگز از سخن ا: سپس رستم با رؤساى قوم خود نشسته گفت    

هـايش   آيـا بـه لبـاس   !! معاذاللَّه كه به اين چيز تمايل نشان دهى، و دينـت را بـه ايـن سـگ واگـذارى        : پاسخ دادند 
ها لباس و خـوردن را       واى بر شما، به لباس نبينيد، به رأى و كالم و سيرت نگاه كنيد، چون عرب               : گفت! بينى؟ نمى

 .دارند ه و حسب را نگه مىناچيز انگاشت
      

 و مغيره بن شعبه از رستم در روز دوم و سوم دعوت نمودن حذيفه بن محصن

 حذيفـه بـن محـصن را    )سعد بـن ابـى وقـاص   ( باز در روز دوم مرد ديگرى را فرستادند، و )نيروهاى فارس (آنها  
روز سوم مغيره بن شعبه رفت، و صـحبت         شان زد، و در      وى نيز حرفهايى چون سخنان ربعى براى      . نزدشان فرستاد 

مثال داخل شدن شما به سـرزمين مـا   : در جريان آن صحبت رستم براى مغيره گفت  . طوالنى و نيكويى با آنها نمود     
ولـى  . شـود  مانند مگس است كه عسل را ديده بگويد هر كسى كه مرا به آن عسل برساند دو درهم بـه او داده مـى                   

بـر  . تواند نجات دهـد  آيد، ولى خود را نمى گردد، و در صدد نجات برمى   ر آن غرق مى   افتد، د  هنگامى كه در آن مى    
و مثـال شـما ماننـد مثـال روبـاه           ! شود؟ هر كسى كه مرا نجات دهد به او چهار درهم داده مى           : گويد اين اساس مى  

ن ديد به او رحم     ضعيفى است، كه از سوراخى داخل انگور باغى شد، هنگامى كه صاحب باغ آن را ضعيف و ناتوا                 
صـاحب بـاغ چـوبى را آورده و از          . نمود، و آن را گذاشت، ولى چون فربه شد، چيزهـاى زيـادى را خـراب كـرد                 

اش   كمك خواست، روباه پا به فرار گذاشـت، تـا خـارج شـود، ولـى بـه سـبب فربهـى                      )در زدن آن  (غالمانش نيز   
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اى درآورد، شما نيز همين طور از كـشور مـا خـارج             صاحب باغ آنقدر آن را زد كه آن را از پ          . نتوانست بيرون رود  
مغيـره  . بعد از آن از خشم و غضب ملتهب شده، به آفتاب سوگند ياد كرد، كه فردا شما را خواهم كشت                   . شويد مى

ام، و   هـايى سـفارش داده     تان لبـاس   براى: بعد از اين رستم به مغيره گفت      . به زودى خواهى دانست   : به او پاسخ داد   
: مغيره خطاب به وى گفت    . ها و سوارى، اين را بگيريد، و از كشور ما خارج شويد            ان هزار دينار با لباس    براى اميرت 

و مدتى اسـت كـه بـه سـوى كـشور شـما              ! ايم؟ تان را ضعيف ساخته    آيا بعد از اين كه ملك تان را سست و عزت          
باشيد به ما بپردازيد، و   خوار و ذليل مىايم و از شما جزيه خواهيم گرفت، كه آن را با دستان خود در حالى كه   آمده

چـون مغيـره ايـن را گفـت، او بـه شـدت              !! شما على رغم زشت پنداشتن تان عنقريب غالمان ما خواهيد گرديـد           
 .هپايان روايت البداي. خشمگين و بسيار ملتهب گرديد

و دعوت نمودن زهره، مغيره،  ... ه از ابن رفَيل از پدرش و از ابوعثمان نهدى و غير آنها روايت نمود              )105/4(طبرى  
 . را به طول آن به معناى آنچه گذشت يادآور گرديده)اللَّه عنهم رضى(ربعى و حذيفه 

     
 سعد و فرستادن گروهى از يارانش به نزد كسرى به خاطر دعوت وى قبل از جنگ

مردم آمد، تا اين كه در قادسيه سعد با : گويد ابووايل مى : ابن جرير از حسن بن عبدالرحمن روايت نموده، كه گفت         
كنم كه ما از هفت و يا هشت هزار نفر بيشتر بوديم، در حالى كـه مـشركين                   گمان نمى : افزايد ابووايل مى . فرود آمد 

 از سيف و غير وى متذكر گرديده كه آنهـا           )38/7( هاين چنين در اين روايت آمده، و در البداي        . سى هزار نفر بودند   
رستم يكصد و بيست هزار نفر با خود همراه داشت، كه هشتاد هزار ديگـر  :  در روايتى آمده كه    هشتاد هزار بودند و   

از (پشت سر وى قرار داشت، و با خود سى و سه فيـل داشـت كـه از جملـه آنهـا يكـى هـم فيـل سـفيد سـابور                                 
: آنها به ما گفتنـد    . داشتندها به آن الفت      ها بود، و ديگر فيل     ترين فيل   بود، كه بزرگترين و قديمى     )هاى سابقه  كسرى

ايد؟ دوباره برگرديد،    شما نه از نگاه تعداد چيزى هستيد، و نه هم قدرت و سالحى داريد، پس اينجا براى چه آمده                  
هـاى    و آن را به آلـت      »»دوك، دوك «: گفتند آنها به تيرهاى ما خنديده و مى      . ما برنمى گرديم  : پاسخ داديم : گويد مى

يكى از  : هنگامى كه ما از بازگشت طبق درخواست آنها امتناع ورزيديم، از ما خواستند كه             . دنمودن نختابى تشبيه مى  
ايد؟ مغيره بن شعبه گفت مـن   خردمندان خود را نزد ما بفرستيد، تا اين را براى ما شرح دهد كه شما براى چه آمده         

 بر تخت نشست، آنهـا غريـده و فريـاد           دهم، به اين صورت به طرف آنها عبور نموده، با رستم           اين كار را انجام مى    
راسـت  : رستم گفت. اين كار نه مرا بلند كرده و نه هم به صاحب شما نقصى به بار آورده است                : مغيره فرمود . زدند

برديم، پـس خداونـد در    ما قومى بوديم كه در شر و گمراهى به سر مى: اى؟ پاسخ داد  گفتى، شما چرا به اينجا آمده     
از جمله چيزهايى كه بـه مـا   . د، و ما را توسط وى هدايت نموده، و به دستهايش به ما روزى داد     ميان ما نبيى فرستا   

مـا  : رويد، هنگامى كه ما آن را خورديم، و به اهل خود داديم، به ما گفتند               اى است كه در اين ديار مى       رزق داد، دانه  
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پس :  رستم به او گفت    1.يد تا ازين دانه بخوريم    ديگر طاقت دورى از آن را نداريم، ما را در همان زمين پايين بياور             
شـويد، و   شويم، و اگر ما شما را بكشيم داخل دوزخ مى اگر ما را كشتيد داخل جنت مى     : پاسخ داد . كشم شما را مى  
در : پردازيد، آنها نعـره و فريـاد بـرآورده گفتنـد     جزيه مى: هنگامى كه مغيره گفت: گويد راوى مى. پردازيد جزيه مى 

كنيد و يا ما به طـرف تـان عبـور            شما به طرف ما عبور مى     : مغيره به آنان گفت   . ما و شما ديگر صلحى نيست     ميان  
رستم پاسخ داد، بلكه ما به طرف تان عبور مينماييم، مسلمانان اندكى عقب رفتند تا آنان عبور نمودند، بعد از                    . كنيم

 ايـن را از     )451/3(و حـاكم    .  آمده است  )40/7( هبداياين چنين در ال   . آن بر آنها حمله ور شده شكست شان دادند        
من در قادسيه شركت جستم، و مغيره بن شـعبه بـه            : طريق حصين بن عبدالرحمن از ابووايل روايت كرده كه گفت         

 .و آن را به اختصار ذكر نموده... آن طرف رفت
 قادسيه مغيره بن شعبه به نزد فرمانده        در روز :  روايت نموده، كه گفت    � همچنان از معاويه بن قُرَّه       )451/3(حاكم  

هـاى خـود را    و اين كـار را كردنـد، وى لبـاس   . ده تن ديگر را بايد با من بفرستيد: فارس فرستاده شد، مغيره گفت   
محكم بست، سپس سپر چرمى را كه چوپ نداشت با خود برداشت، تا اين كه نزد فرمانده فارس رسـيدند، مغيـره              

 مـن   - اى گروه عـرب      -شما  :  به مغيره و همراهانش گفت     2هيد، و بر آن نشست، علج     يك سپر را به من بد     : گفت
شما قومى هستيد كه در كشور خود آنقـدر         . اى باعث آمدن شما به ديار ما شده است         دانم  كه چه انگيزه     اين  را مى   
دهيم، و آن را بگيريد، چون  مىيابيد كه از آن سير شويد، بنابراين به قدر همان نيازمندى تان به شما طعام   طعام نمى 

بينيم، به خاطر ايـن كـه شـما سـرزمين مـا را نجـس و پليـد                    ما قومى آتش پرست هستيم كشتن تان را خوب نمى         
به خدا سوگند، اين چيز ما را به اينجا نياورده است،ولى ما قومى بوديم كه : مغيره در پاسخ به وى گفت. گردانيد مى

ديديم، سنگ قبلـى را انداختـه و ديگـرى را      چون سنگى را بهتر از سنگى مى      . كرديم ها را عبادت مى    ها و بت   سنگ
شناختيم، تا اين كه خداوند از خودمان به سوى ما پيامبرى فرسـتاد، و او مـا را بـه       گرفتيم، و پروردگارى را نمى     مى

 كسانى كـه    -مان    به قتال دشمن   ايم، ما  اسالم دعوت نمود، و ما از وى پيروى نموديم، و اينجا به خاطر طعام نيامده              
ايم تا جنگجويان تـان را بـه         ايم، بلكه به خاطرى آمده     ما براى طعام نيامده   . ايم  مأمور شده  -اند   اسالم را ترك نموده   

و اما آن چه در ارتباط به طعـام متـذكر شـدى، سـوگند بـه          . قتل برسانيم، و زنان و اوالدتان را كنيز و غالم بگيريم          
چـون بـه    . يابيم كه ما را سيراب نمايد      يابيم كه از آن سير شويم، و گاهى آنقدر آبى نمى           در طعام نمى  جانم، ما آن ق   

به خدا سوگند، مـا از ايـن ديـار تـا آن وقـت بيـرون             . سرزمين شما آمديم، در اينجا طعام زياد و آب فراوان يافتيم          
: راست گفت، رستم به وى گفت: ان فارسى افزود   همان علج به زب    3.رويم كه يا آن براى ما باشد و يا براى شما           نمى

                                                 
هدف ازين دانه و يا حبه ممكن گندم باشد، چون اكثر نان عربها از جو بود، ولى اين سخنان مغيره به عنوان استهزاء گفته شده است،                  1

نبـود، و بقيـه     هدف فتوحات اسالمى جز نشر هدايات دين اسـالم چيـز ديگـرى   نه به عنوان بيان هدف از لشكركشى، به خاطر اين كه    
  .نصوص وارده در اين موضوع، نيز بر ثبوت اين قول تاكيد دارند

  .م. مردى تنومند و قوى از غير مسلمين، كافر 2
  .م. اين قول وى به شكل استهزاء گفته شده است، و شرحى در اين مورد در صفحه قبل گذشت 3



  حيات صحابه

٢٢٤   جلد اول

 چشم وى فرداى آن روز بر اثر اصابت يك تيـر ناگهـانى كـور گرديـد، كـه      )از قضا(شود،  و چشم تو فردا كور مى   
صحيح االسناد است ولى بخـارى و مـسلم آن را           : گويد حاكم مى . دانسته نشد چه كسى و از كدام جهت آن را زده          

 )215/6( روايت كرده، هيثمى     �باشد، و طبرانى مانند اين را از معاويه          صحيح مى : ذهبى گفته اند، و    روايت ننموده 
 .رجال وى رجال صحيح اند: گويد مى

 گروهى از ياران خود رانزد كسرى به خـاطر دعـوت وى بـه               � از سيف متذكر شده كه سعد        )41/7( هو در البداي  
در ايـن  . قات با كسرى اجازه خواستند، به آنهـا اجـازه داده شـد    سوى خدا قبل از قتال فرستاده بود، آنها جهت مال         

هاى پا، اسبان ضعيف     هاى بر دست، كفش    جريان اهل شهر خارج شده و به چادرهاى بر شانه انداخته شده، تازيانه            
امثال كردند، و ازين صحنه بسيار شگفت زده و متعجب گرديده بودند، كه چگونه     و قدم زدن آنها بر زمين، نگاه مى       

هنگامى كه اينها اجـازه داخـل شـدن نـزد     . توانند، ارتش آنها را با آن همه تعداد و تجهيزاتش درهم شكنند   اينها مى 
 وى مرد متكبـر و بـى        -يزدگرد پادشاه وقت را گرفتند، وى به آنان اجازه داد، و آنها را در پيش روى خود نشانيد                   

شد كـه نـام    هاى آنان نمود، و جويا مى    ها و تازيانه   سها، چادرها، كفش   بعد از آن شروع به پرسيدن از لبا        -ادبى بود   
گرفت، ولى خداوند فـالش را بـر         آن را به فال نيك مى     :  گفتند اين چيست، و هر گاهى كه چيزى از آن را به او مى            

ا مـشغول خـود   از اين كه مـ ! چه چيز شما را به اين ديار آورده است؟: بعد از آن به آنها گفت. سر خودش گردانيد  
خواوند بر ما رحم :  به او فرمود� شديم، شما بر ما جرأت نموديد؟ نعمان بن مقرن          ) داخلى كشورمان  1مشكالت(

داد، شر را به ما معرفى كرده، وما را از  كرد، و به ما پيامبرى فرستاد، كه ما را به خير داللت نموده و به آن دستور مى
اى را به آن دعوت ننمـود   و قبيله. دينش براى ما خير دنيا و آخرت را وعده داد     داشت، و در قبول نمودن       آن باز مى  

شـد، و گـروه ديگـرى خـود را از وى دور              گروهى به وى نزديـك مـى      : مگر اين كه آنها به دو گروه تقسيم شدند        
ـ          . شد داشت، و جز خواص مردم ديگر كسى به دينش داخل نمى           مى د مدتى را به اين حالت طبـق خواسـت خداون

اند، حمله نمايد، و كـار را از آنهـا           سپرى كرد، آن گاه مامور گرديد، تا بر آن عده عربهايى كه با وى مخالفت نموده               
يكى به زور كه بعد هـم از  : او اين عمل را انجام داد، و هم آنها به دو صورت با وى داخل اسالم شدند   . شروع كند 

و . طاعت داشت، و اين پديده در طاعت و خوشى شان افـزود      آن عمل خود شادمان شدند، و دومى هم كه از وى ا           
و او . همه ما فضيلت آنچه را كه او بدان مبعوث گرديده بود، بر آنچه كه ما از عداوت و تنگى قرار داشتيم، دانستيم    

نابراين مـا  ب. ما را مأمور نموده است از امت هايى كه با مانزديك اند، شروع كنيم، و آنها را به انصاف دعوت نماييم    
خوانيم، و آن دين اسالم است، كه خوب را خوب دانسته و بد را به طـور كلـى بـد      مان فرا مى   شما را به سوى دين    

باشـد، و آن جزيـه       تر مـى   اگر ابا ورزيد، در آن صورت كار شرى در پيش است كه از شر ديگر آسان               . دانسته است 
اگـر ديـن مـا را پذيرفتيـد، كتـاب           . پيش، قتال و جنگ است    اگر ازين هم ابا ورزيديد در آن صورت راه در           . است

سازيم تا به احكام آن حكم نماييد، واز نـزد شـما بـر     گذاريم، و شما را بر آن استوار مى خداوند را در ميان شما مى 

                                                 
ها در سرزمين فارس قبل از به قدرت رسيدن يزد گرد، تقريباً در مدت ده سال به كثرت اتفاق افتاده بود،    ن مدت شورش انقالب   در آ  1

  .و چندين پادشاه به قدرت رسيده و كنار رفته بود، و به اين حال سرزمين فارس در آن وقت مصروف مشكالت داخلى خود بود
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ر مقابل از   كنيم، و د   و اگر به ما جزيه بپردازيد، آن را نيز قبول مى          . دانيد و امور كشورتان    گرديم، بعد خودتان مى    مى
من در : پس ازين يزد گرد صحبت نموده گفت : گويد راوى مى . جنگيم نماييم، و در غير اين با شما مى        شما دفاع مى  

مـا  . ها، ديگر سراغ نـدارم     هاى داخلى و عداوت    تر ،كم عددتر و درگير كشمكش      روى زمين امتى را از شما بدبخت      
وديم، تا به عوض ما كار شما را انجام دهند، فارس بر ضد شما              هاى اطراف را موظّف شما ساخته ب       در گذشته قريه  

اگر شمارتان اضافه شـده باشـد، ايـن      . جنگد، و شما هم اميد و طمع اين را كه در مقابل آنها قيام كنيد، ننماييد                نمى
ه شما رزق و پديده شما را در برابر ما مغرور نسازد، و اگر فقر و مشكالت اقتصادى شما را به اينجا كشيده است، ب    

كنيم، بزرگان تان را عزت نموده و به شما لباس  قوتى را تا هنگام سير شدن و رفع مشكالت اقتصادى تان، مقرر مى     
 .كنيم كه بر شما رحم و نرمى نمايد دهيم، و پادشاهى را بر شما مقرر مى مى

هـا رؤسـاى عـرب و بزرگـان         اى پادشـاه، اين   :  از ميان آنها برخاسته گفـت      �مجلس خاموش شد ،مغيره بن شعبه       
كنـد، و    نمايند، و جز اين نيست كه اشراف را اشـراف عـزت مـى              اينها اشراف هستند و از اشراف حياء مى       . آنهايند

انـد، برايـت     و اينها همه آن چيزهايى را كه به خـاطر آن فرسـتاده شـده              . شمارد حقوق اشراف را اشراف محترم مى     
مسلّماً كه اينها نيكى نمودند، و براى امثال ايشان  .  كه گفتى، به تو پاسخ دادند      اند، ونه هم همه آن چيزهايى را       نگفته

كـنم، و اينهـا نيـز بـر آن شـهادت             اكنون تو به من پاسخ بده، من آن چيزها را برايت ابالغ مـى             . سزد جز همان نمى  
بايد (رت درباره حاالت بد ما       تذكّ )درباره(ولى  . تو ما را آن، چنان توصيف نمودى، كه به آن علم نداشتى           . دهند مى

درباره گرسنگى ما هم واقعيت است، كه گرسنگى اى مثـل   . ، درست است، كه هيچ كسى بد حالتر از ما نبود          )گفت
امـا  . نمـوديم  خورديم، و آن را طعام خود حساب مى        ها و مارها را مى     ها، سرگين گردان، عقرب    ما سوسك . آن نبود 

بـافتيم ديگـر چيـزى را        ان بـود، و جـز آنچـه را از پـشم شـتر و گوسـفند مـى                  ها، روى زمين جاى مـ      درباره منزل 
دين و آيين ما اين بود كه بعضى از ما بعضى ديگر را بكشد، و برخى از ما بر ديگرى ستم نمايـد، و                        . پوشيديم نمى

. كـرد  ور مـى حتى افرادى از ما دخترش را به خاطر كراهيت و بد ديدن اين كه مبادا از طعامش بخورد، زنده بـه گـ                   
حالت ما قبل از اين روز همان قسمى بود كه برايت متذكر شدم، پس خداوند مردى شناخته شده و معروفى را بـه                       

دانيم، زمينش نـژادش بهتـرين زمـين مـا اسـت، و              دانيم، قدر و مولدش را نيز مى       سوى ما فرستاد، كه نسبش را مى      
اش بهترين قبايل ماست، و او خـودش در   هاى ماست، و قبيله اش بهترين خانواده بهترين نژادهاى ماست، و خانواده    

مـا را بـه   . وى راستگوترين و بردبارترين انسان در ميـان مـا بـود   . همان حالتى كه بر آن قرار داشت، بهترين ما بود         
او گفت . سوى چيزى دعوت نمود، ولى هيچ كس دعوتش را قبل از رفيقش كه خليفه وى بعد از او بود قبول نكرد

گفـت، همـان    او چيزى را مـى .  ما گفتيم، وى تصديق كرد ولى ما تكذيب نموديم، وى افزون شد، و ما كم شديم    و
هاى ما تصديق و پيروى وى را جاى داد، و او در ميان مـا و پروردگـار عالميـان                    شد، پس خداوند در قلب     طور مى 

بـه مـا    . ى كه ما را امر نموده، همان امـر خـدا          چيزى كه به ما گفت، همان قول خدا بود، و به چيز           . اى گرديد  رابطه
، در وقتى كـه چيـزى نبـود، مـن          ام خدا هستم، شريكى براى خود ندارم       من به تنهايى  : گويد پروردگارتان مى : گفت
ام، و بازگشت و سرانجام همه چيـز بـه    و همه چيز جز من هالك شدنى است، و من همه چيز را خلق نموده       ،بودم
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م به فريادتان رسيده است، بنابراين همين مرد را به سوى تان فرستادم، تا شما را به راهـى                   سوى من است، و رحمت    
 جاگزين )جنت(ام دارالسالم  كه توسط آن بعد از مرگ شما را از عذابم نجات دهم، داللت كنم، وتا شما را در خانه

 كه از شما ايـن را پـذيرفت وبـر    كسى: دهيم كه وى به حق از جانب حق آمد وگفت و ما بر اين شهادت مى  . سازم
اين اساس از شما پيروى نمود، براى او همان چيزى است كه براى شماست، و بر وى همان چيـزى اسـت كـه بـر      

هاى خود  و كسى كه از اين ابا ورزيد، جزيه را به او پيشكش نماييد، و بعد از آن از وى چنان كه از نفس                 . شماست
مـن در ميـان شـما داور        . و كسى كه از اين هم ابا ورزيد بـا وى بجنگيـد            . ييدكنيد، حمايت نما   دفاع و حمايت مى   

كنم، و كسى كه از شما باقى ماند او را بر مخـالفينش پيـروز           هستم، كسى كه از شما كشته شد او را داخل جنتم مى           
 اگـر هـم    اكنون تو اگر خواسته باشى جزيه را انتخاب كن كـه در آن صـورت ذليـل و خـوار هـستى و                      . گردانم مى

 .خواسته باشى شمشير را، و يا اين كه اسالم بياور و نفست را نجات بخش
من درمقابل كسى كه با من صحبت نمود ايـن    : پاسخ داد ! گويى؟ آيا در مقابل من چنين سخنى را مى       : يزدگرد گفت 

اگـر  : دگرد افـزود يز. گفتم نمود،در مقابل تو چنين سخنى نمى سخن را گفتم و اگر غير از خودت با من صحبت مى       
كشتم، هيچ چيزى براى شما نزد من نيست، و          رسانند، حتماً شما را مى     بود كه فرستادگان را به قتل نمى       مرسوم نمى 

بار سنگينى از خاك به اينجا بياوريد و بر بزرگ و شريفترين اينها بار كنيد بعد از آن وى را حركت بدهيد تا                       : گفت
فرستم تـا او و      د فرمانده تان برگرديد، و به او خبر دهيد كه من رستم را برايش مى              نز. هاى مدائن بيرون رود    از كاخ 

بعـد از آن وى را      . لشكرش را در خندق قادسيه دفن نمايد، و آن را درس عبرتى براى شما و پس از شما بگردانـد                   
به اين صورت شما را      شكنجه نمايد و     1تر از شكنجه سابور    سازم، تا شما را حتى سخت      هاى شما مى   راهى سرزمين 

 .در كارهاى خودتان مشغول گردانم
عاصـم بـن عمـرو بـه        : گويـد  مى. بعد از آن پرسيد، بزرگ تان كدام است؟ هيئت اعزامى مسلمانان خاموش ماندند            

باشم، خاك را    خاطر اين كه خاك را خودش به دوش گيرد، گفت من بزرگ و شريف آنها هستم، من سيد اينها مى                   
آيا همين طور است؟ پاسخ دادند، بلى، آن خاك را بر گردن وى بار نمود، و او                 : يزدگرد پرسيد . ربر دوش من بگذا   

با همان خاك از ايوان و منزل بيرون گرديد تا اين كه نزد سوارى خود آمد، و آن خاك را بر آن بار نمود، سپس به                          
قـصرى اسـت در     (از دروازه قـديس     عاصم از آنها سـبقت جـست و         . سرعت خود افزود، و آن را نزد سعد بياورد        

امير را به كاميابى و نـصرت مـژده دهيـد، ان شـاءاللَّه مـا پيـروز               :  گذشت، و آن را پشت سر گذاشته گفت        )قادسيه
بعد از آن حركت كرد، و خاك را در زمين عرب خلط نمود، بعد برگشته نزد سـعد داخـل شـد ،و او را در                          . شديم

مژده و بشارت دهيد، به خدا سوگند، خداوند كليـدهاى كـشورشان را            : رمودحضرت سعد ف  . جريان قضايا قرار داد   
 از شـعيب از  )94/4(مانند ايـن را ابـن جريـر طبـرى         . براى ما داده است، و به آن تسخير كشورشان را فال گرفتند           

 .سيف از عمرو از شعبى روايت كرده است
      

                                                 
  .كشيد هاى آنها را مى كرد، و شانه شكنجه مىسابور همان كسى است كه اعراب را  1



  حيات صحابه

٢٢٧   جلد اول

  ايشان در روز تكريتاز بنى تَغلب و غير دعوت نمودن عبداللَّه بن معتَم

 در روز واقعـه     -:  همچنين از طريق سيف از محمد و طلحه و غير آنها روايت نموده، كه گفتند               )186/4(ابن جرير   
روند مگر اين كه به ضـرر آنهـا         اى بيرون نمى   ها مالحظه نمودند كه آنها در هيچ معركه         هنگامى كه رومى   -تكريت  
شوند، امراى خود را رها نموده، و اموال و متاع خود             به شكست مواجه مى    شود و با وجود كثرت عددشان      تمام مى 

ه بـن معـتم آمـده، و ايـن خبـر را بـه او           را به كشتى  ها انتقال دادند و جاسوسانى از تغلب، اياد و نَمـر نـزد عبداللـَّ
. وى را قبـول دارنـد     ها را نموده، و به او خبر دادند، كـه آنهـا خواسـت                رسانيدند، و از وى خواهش صلح با عرب       

عبداللَّه نيز كسى را نزد آنها فرستاد كه اگر برين گفته خود صادق هستيد، پس شهادت دهيد كه معبودى جز خداى                 
واحد نيست و محمد رسول خدا است، و به آنچه از نزد خداوند آمده اقرار نماييد، وبعـد از آن نظرتـان را بـه مـا                           

 تكريت رفتند، و آنها اين افراد را دوباره با خبـر اسـالم آوردن خـود بـه سـوى             بگوييد، اينها به همين پيام نزد اهل      
 .عبداللَّه برگردانيدند، و قصه را نقل نموده

      
 دعوت نمودن عمروبن العاص در معركه مصر

پـس از   :  روايت نموده، كه گفتنـد     )اللَّه عنهما  رضى( از طريق سيف از ابوعثمان از خالد و عباده           )227/4(ابن جرير   
نام قديمى شـهر  ( بيرون رفت، تا اين كه به دروازه اليون       1 به مدينه عمروبن العاص به طرف مصر       �بازگشت عمر   

 رئـيس   -در همانجـا ابـو مـريم        .  دنبال وى حركت نمود، و هر دوى آنان به هـم رسـيدند             � رسيد، و زبير     )مصر
 )حاكم مـصر (مقُوقس . كردند او را همراهى مى باايشان در حالى برخورد كه اسقف  و اركان حرب   -نصاراى مصر   

هنگامى كه عمرو به آنها رسيد بـا وى دسـت بـه قتـال زد،     . به خاطر دفاع و حمايت كشورشان وى را فرستاده بود         
اين قدر عجله نكنيد، تا در ارتباط به شما معذور شناخته شويم، و شـما هـم        :  كسى را نزد آنها فرستاد كه      �عمرو  

مـن  : آنها بدين خاطر جنگ را متوقّف ساختند، و عمرو براى آنهـا پيـام فرسـتاد كـه                 . فكر خود باشيد  بعد از آن به     
آنها به اين درخواست عمرو جواب مثبت داده، يكديگر . روم بايد ابومريم و ابومريام نيز نزدم بيرون بيايند بيرون مى 

خداونـد عزوجـل    : هـستيد، بنـابراين بـشنويد     شما راهبان اين كشور     :  به آن دو گفت    �عمرو  . خود را امان دادند   
 ما را به اين كار مامور كرده، و همه        � را به حق مبعوث نموده، و وى را به اين امر كرده است، و او                 �محمد  

 -اللَّـه عليـه و رحمتـه          صلوات -پس از آن وى     . چيزهايى را كه به آن مامور شده بود، نسبت به ما ادا نموده است             
از چيزهايى كه مـا را بـه آن   . ذشت، و آنچه را بر وى بود ادا كرد و ما را بر راه روشن ترك نود        رحلت نمود و درگ   

 بر همين اساس، شـما را بـه سـوى اسـالم دعـوت               2امر نموده بود، اينست كه در قبال مردم معذور شناخته شويم،          

                                                 
 به خاطر به دست آوردن كليدهاى بيـت المقـدس خـود راهـى سـرزمين قـدس گرديـد، و ايـن عمـل          �هنگامى كه حضرت عمر      1

آميز انجام گرفت، قبل از بازگشتش حضرت عمروبن العاص از وى اجازه فتح مصر را خواست، و او نيز بـرايش اجـازه داد و                          موفقيت
  .م. سرزمين مصر به دست فاتحان اسالم فتح گرديد

  .م. يعنى قبل از جنگ آنان را دعوت كنيم كه ديگر مالمتى بر ما باقى نماند 2



  حيات صحابه

٢٢٨   جلد اول

نمـاييم، و از وى    او عرضـه مـى  كنيم، كسى كه اين را از ما پذيرفت، مثل ماست، كسى كه نپذيرفت جزيه را بـه            مى
 و 1كنيم، و ما را به خاطر احترام و حفـظ خويـشاوندى   و او به ما خبر داده كه ديار شما را فتح مى. كنيم حمايت مى 

اگر شما دعوت ما را پذيرفتيد در آن صورت دو . مان با شما، به خير و نيكويى توصيه و سفارش نموده است         قرابت
 بر عهده ما گذاشته است يكى هم        �عمربن الخطاب   (و از چيزهايى كه اميرمان      . واهد بود تان خ  پيمان و عهد براى   

هـا بـه خيـر و نيكـويى       ما را در ارتباط با قبطـى �ها تعامل خوب نماييد، چون پيامبر خدا     اين است كه با قبطى    
خويشاوندى : ها گفتند قبطىنمايندگان . توصيه و سفارش نموده است، زيرا آنها از قرابت و عهدى برخوردار هستند
هـاجر زن شـناخته شـده و شـريفى     . كند و قرابت بسيار دورى است، كه مانند آن را جز انبيا ديگر كسى وصل نمى           
اهل عين شمس به آنها حملـه آوردنـد،   . است، وى دختر پادشاه ما و از اهل منف بود، و پادشاهى در ميان آنها بود           

بـه ايـن لحـاظ وى بـه     .  را از دست شان گرفتند، و آنها پراكنده و آواره گرديدند    آنها را به قتل رسانيده و پادشاهى      
براى ما مهلت و امان بده . گوييم  خوش آمديد مى)ما به اين پيام و سفارش وى( تعلّق گرفت، )عليه السالم(ابراهيم 

 مـن سـه روز بـه شـما          شود، ولـى   مانند من كسى فريب داده نمى     : عمرو در جواب گفت   . تا دوباره نزدت برگرديم   
مهلت ميدهم تا شما در اين باره فكر كنيد، و همراه قومتان داخل صحبت گرديد، كه در غير اين صـورت بـا شـما                         

آنها باز درخواست . براى ايشان يك روز افزود. چيزى بر اين مدت بيفزايد: آن دو درخواست نمودند كه. جنگيم مى
آن دو تن نزد مقوقس برگـشتند، وى تـا حـدى، بـه     .  نيز براى شان افزودمان بيفزاى، يك روز ديگر     كردند كه براى  

آن دو  .  از قبول دعوت آنها سرباز زد، و دستور جنگ با مسلمانان را صادر نمود              2ولى ارطبون . اينها تمايل نشان داد   
رديم، چون تا الحال اما، ما تالش خواهيم نمود تا از شما حمايت كنيم، و به طرف آنها بر نگ: تن به اهل مصر گفتند

خواهيم به يك توافقنامه صلح و امـان بـا      رسد، و ما مى    اى نمى  چهار روز باقى است كه در اين مدت به شما صدمه          
عمـرو بـراى اسـتقبال از    . در اين هنگام بود كه عمرو و زبير از طرف فَرقَب با شبيخون روبرو گرديدند             . وى برسيم 

بعد از آن عمرو و زبير     . وى روبرو گرديده، او و همراهانش را به قتل رسانيدند         چنان حاالتى آمادگى داشت، بناء با       
 .هاى خود را سوار شدند، و به سوى عين شمس به راه افتادند  اسب)اللَّه عنهما رضى(

هنگامى كه عمرو نزد ساكنان اهل عين شمس پايين آمد، اهل :  از ابوحارثه و ابوعثمان روايت نموده      )228/4(طبرى  
با قومى كه كسرى و قيصر را شكست دادند، و در كشورهاى خودشـان بـر آنهـا غلبـه                    :  به پادشاه خود گفتند    مصر

با اينها صلح نما، و از ايشان پيمانى بگير، نه بر آنها تعرض كن، و نه هم مـا را                    ! خواهى انجام دهى؟   نمودند چه مى  
ه بود، اما پادشاه از ايـن مـشورت امتنـاع ورزيـد، و              اين اتفاق در روز چهارم افتاد     . در معرض تعرض آنها قرار بده     

                                                 
1

باشند از مصر است، و هم چنين ام ولد رسول   و ساير قريش از نسل وى مى   �كه رسول خدا    ) عليه السالم (هاجر مادر اسماعيل     
رونـد، و از    به شـمار مـى    �باشد، به اين خاطر آنها خويشاوندان رسول خدا          ازمصر مى �سر پيامبر    ماريه مادر ابراهيم پ    �خدا  

 در ارتباط با اهل مصر به خاطر حفظ صله رحمى و خويشاوندى بـه خيـر و نيكـويى توصـيه و                   �همين روست كه حضرت پيامبر      
 . م. كند سفارش مى

  
  .و را شكست داد و او به طرف مصر رفت ا�عمرو . فرمانده رومى است كه در فلسطين بود 2



  حيات صحابه

٢٢٩   جلد اول

. بنابراين مسلمانان با آنان جنگيدند، و زبير به قلعه آنها رخنه نموده و به آنجـا فـراز شـد                   . ور شد  برمسلمانان حمله 
 او. هنگامى كه اين اطالع به آنها رسيد، دروازه را به روى عمرو گشودند، و با پيام صلح نـزد وى خـارج گرديدنـد      

 .  و با قدرت بر آنها غالب گرديد)ظفرمندانه(درخواست ايشان را پذيرفت و حضرت زبير 

      
  تحت امارت سلَمه بن قيس اشجعى در قتال)اللَّه عنهم رضى(دعوت اصحاب 

 چـون ارتـشى را از اهـل ايمـان           � همچنين از سليمان بن بريده روايت نموده كه، اميرالمؤمنين عمر            )9/5(طبرى  
يك مرتبه ارتشى برايش فراهم گرديد، وى حضرت        . كرد آورد، مردى از اهل علم و فقه را بر آنها امير مى            مىفراهم  

به نام خداوند حركت نما، و در راه خدا با كسى كه به خـدا  :  را بر آنها امير نموده، گفت�سلمه بن قيس اشجعى    
ا را به قبول نمودن يكى از اين سه چيز دعوت           هنگامى كه با دشمن مشرك تان روبرو شديد، آنه        . كافر است بجنگ  

هاى شان  آنها را به سوى اسالم دعوت كنيد، اگر اسالم آوردند و جاى خود را انتخاب كردند، بر آنها در مال: نماييد
و اگر اين را انتخاب كردنـد كـه بـا شـما باشـند، در ايـن                  . ء مسلمانان سهم و نصيبى ندارند      زكات است، و در فى    

اگر . باشد باشد و بر آنان نيز همان چيزى است كه بر شما مى            ى آنها همان چيزى است كه براى شما مى        صورت برا 
از قبول اين ابا ورزيدند، آنها را به دادن جزيه دعوت كنيد، اگر جزيه را قبول نمودند، شما در حمايـت از آنهـا بـا                          

ولـى آنهـا را بـه چيـزى فراتـر از طاقـت و               . ريددشمن شان بجنگيد، و آنها را فقط براى پرداختن جزيه فارغ بگذا           
اگر از اين هم ابا ورزيدند، با آنها بجنگيـد، خداونـد خـود پيـروز گرداننـده شـما بـر                      . توانايى شان مكلّف نسازيد   

آيند، آنهـا را   اى شدند و از شما خواستند كه آنها به حكم خدا و حكم پيامبرش پايين مى و اگر داخل قلعه . آنهاست
و اگـر از شـما      . دانيد كه حكـم خـدا و پيـامبرش دربـاره آنهـا چيـست               دا پايين نسازيد، چون شما نمى     بر حكم خ  

 بلكه به آنها ذمه خودتـان   1)ذمه خدا و پيامبرش را به آنها ندهيد       (آيند   خواستند كه بر ذمه خدا و پيامبرش پايين مى        
اييد، و مثله هـم نكنيـد، و اطفـال را بـه قتـل            اگر با شما جنگيدند، در غنيمت سرقت نكنيد و خيانت ننم          . را بدهيد 
ما حركت نموديم تا اين كه با دشمن مان از مـشركين روبـرو شـديم، و آنهـا را بـه آنچـه                        : سلمه ميگويد . نرسانيد

بعد از آن، آنهـا   . اميرالمؤمنين ما را به آن مأمور ساخته بود دعوت نموديم، ولى آنها از اسالم آوردن امتناع ورزيدند                
بعد با ايشان جنگيديم و خداوند ما را بر آنان          . پرداخت جزيه فرا خوانديم، از قبول نمودن آن نيز ابا ورزيدند          را به   

جنگجويان آنها را به قتل رسانيده زنان و اوالدشان را كنيز و غالم گرفتيم، و اموال غنيمتى را جمـع                    . غالب گردانيد 
 .و حديث را به تفصيل ذكر نموده... آورى كرديم

      
 دعوت نمودن ابوموسى اشعرى از اهل اصبهان قبل از قتال

اشعرى در اصبهان پايين آمد و اسالم را بـه آنهـا            :  از بشيربن ابى اميه از پدرش روايت نموده كه         )110/4(ابن سعد   
 ديـار بـا     پس از آن وى به آنها جزيه را پيشنهاد نمود، اهـل آن            . عرضه نمود، اما آنها از قبول نمودن آن ابا ورزيدند         

                                                 
  .به نقل از طبرى كه از اصل ساقط بود 1



  حيات صحابه

٢٣٠   جلد اول

قبول اين امر با وى صلح نمودند، و شب را در صلح سپرى كردند، تا اين كـه فـردا شـد، و در صـبح خيانـت روا                           
داشتند، بر اين اساس ابوموسى نيز دست به قتال با آنها زد، و اندكى نگذشته بود كه خداوند وى را بر آنهـا پيـروز                         

 .گردانيد
      

  .      كه سبب هدايت مردم گرديد)اللَّه عنهم رضى( اصحاب هاى آن اعمال و اخالق حكايت
  

 ن معاذ بن جبل به خاطر اسالم آوردقصه اسالم آوردن عمروبن جموح، و عملكردهاى پسرش و
 وى

هنگامى كه انصار پس از بيعت با پيـامبر خـدا           :  از ابن اسحاق روايت نموده، كه گفت       )109ص(ابونعيم در الدالئل    
شدند كه بر همان دين  الم در آنجا ظهور يافت، با اين همه در ميان آنها، كسانى يافت مى به مدينه برگشتند، اس�

از جمله آنها عمروبن جموح بود كه پسرش معاذ در بيعت عقبه حاضر شده، و بـا                 . قبلى خود و مشرك باقى بودند     
اشراف آنهـا بـود، وى در   عمرو بن جموح يكى از بزرگان بنى سلمه و شريفى از .  بيعت نموده بود�پيامبر خدا  

 »همنـا «نمودند، براى خود گرفته بود، و بـه آن           خانه خود بتى را از چوب، چنان كه اشراف و بزرگان اين كار را مى              
هنگامى كه جوانان بنـى سـلمه معـاذ بـن جبـل و      . نمود وى آن را اله و معبود خود گرفته و پاكش مى      . شد گفته مى 

اى از آنهـا قـبالً اسـالم آورده و در عقبـه نيـز        ديگرى اسالم آوردند، و عده  پسرش معاذبن عمرو بن جموح با عده      
هـاى   حضور داشتند، در تاريكى شب بر بت عمرو وارد شده و آن رابرداشته و بر فرق سر آن در بعضى از خاكروبه       

ب بر معبود   واى بر شما، چه كسى امش     : عمرو چون صبح شد گفت    . بنى سلمه انداختند كه در آن كثافات مردم بود        
يافت، آن را شسته و پاك  نمود، تا اين كه آن را مى رفت و آن را جستجو مى      بعد از آن مى   : گويد ما تجاوز نمود؟ مى   

به خدا سوگند، اگر من بدانم كه كى ايـن كـار را بـه تـو كـرده،      : گفت بعد از آن مى. آوردش و خوشبو كرده باز مى 
رفت، بـر بـت وى هجـوم آورده و بـا آن              رسيد و عمرو به خواب مى      و چون شب فرا مى    . سازم حتماً رسوايش مى  

 .دادند همان كار را انجام مى
چون اين كار را مرتباً انجام دادند، وى آن بت را از همانجايى كه انداختـه بودنـد روزى بيـرون كـشيده، شـسته و                          

دانم چه كسى اين  سوگند، من نمىبه خدا : پاكش نمود، پس از آن شمشير خود را آورده و بر آن آويزان كرده گفت  
وقتى كـه بيگـاه     . كند، اگر در تو خيرى هست از خودت دفاع كن، و اين شمشير نيز با توست                كار را در حق تو مى     

اى را آورده و آن     شد و او به خواب رفت بر وى تجاوز نموده و شمشير را از گردنش گرفتند، بعد از آن سگ مرده                    
فـردا   . هاى مردم بود فرو انداختنـد  ند و در چاهى از چاهاى بنى سلمه كه در آن كثافتبت را با ريسمانى به آن بست    

عمرو بن جموح خارج شد، آن را در همان مكانش نيافت، آنگاه در طلب آن بيرون آمد تا اين كه آن را واژگـون و               
 كه از قومش اسـالم آورده  هنگامى كه آن را و حالتش را ديد، و كسانى   . بسته شده با سگ مرده در همان چاه يافت        
 . و اسالمش نيكو و ثابت شد- خدا رحمتش نمايد -بودند وى را سرزنش نمودند، اسالم آورد 



  حيات صحابه

٢٣١   جلد اول

اسحاق بن يسار از مردى از بنى سلمه براى مـن           : و منجاب از زياد در حديث خود از ابن اسحاق افزوده، كه گفت            
عمرو . مروبن جموح و پسرش نيز با آنان ايمان آوردندچون جوانان بنى سلمه اسالم آوردند، همسر ع    : تعريف كرد 

. كننـد  هيچ كسى از عيالت را نگذارى تا به جاى اقربايت برونـد، تـا ببينـيم كـه اينهـا چـه مـى                       : به همسرش گفت  
 روايـت  )مـصعب (خواهى از پسرت فالن، چيـزى را كـه از وى    كنم، ولى آيا مى اين كار را مى  : همسرش پاسخ داد  

نه، ولى او نيز همراه قوم بود، عمرو كـسى را         : همسرش گفت . شايد وى بى دين شده باشد     :  گفت كند، بشنوى؟  مى
: اى به من خبر بده، او اين آيـات را بـرايش تـالوت نمـود         آنچه را از كالم اين مرد شنيده      : دنبال وى فرستاده گفت   

چقدر كالم زيبا و مقبولى اسـت،       :  گفت  عمرو ) الصراط المستقيم  -تا به اين قول خداوند      (الحمدللَّه رب العالمين    (
خـواهى كـه بـا وى     آيا مـى : و ادامه داد. از اين بهتر است: اى پدر: آيا همه سخنان وى همين طور است؟ پاسخ داد     

 مشورت نكنم، اين كار را      )همنا(اند، جواب داد، تا اين كه با         بيعت نمايى؟ چون عموم افراد قومت اين كار را نموده         
خواستند، پيره زنى آمده در عقب        را مى  هچون آنها كالم منا   : گويد راوى مى : گويد تا ببينم وى چه مى    نخواهم نمود،   

 آمد، ولى پيره زن ناپديد گرديد، و نزد آن  هعمرو نزد منا  : گويد راوى مى . داد ايستاد و از طرف وى جواب مى       آن مى 
مـردى  !! گذرد و تو از آن غافل هـستى        نى بر تو چه مى    دا  آيا مى  هاى منا : ايستاده و تعظيم او را به جاى آورده گفت        

من نخواستم بدون مشورت تو بـا وى بيعـت          . دهد كند، و به تعطيل تو دستور مى       آمده و ما را از عبادت تو منع مى        
كنم خـشمگين    گمان مى : نمايم، عمرو به مدت طوالنى به وى خطاب نمود، اما هيچ جوابى به او نداد، عمرو گفت                

  1!!پس ايستاد و آن را درهم شكست. ام ر حالى كه من هيچ كارى ننمودهاى، د شده
عمـرو بـن جمـوح هنگـامى كـه اسـالم آورد، و       : ابراهيم بن سلمه در حديث خود از ابن اسحاق افزوده است كـه           

ا از آن حقانيت دين خداوند را دانست، بتش را و آنچه از وى ديده بود به ياد آورده، با سپاسگزارى خداوند كه او ر
 :حالت كورى و گمراهى نجات بخشيده بود اين شعر را سرود

 اللَّه ممامضَى اَتُوب الَى

 نْ نَارِهم استَنْقَذُاللَّهو 

هاءمبِنَع هلَيع ىاُثْن و 

تَارِهأس رَامِ والح لها 

 فَسبحانَه عدد الخاطبِينَ 

ردمو اءمقَطْرِالس وارِه 

ظُلْم ىف كُنْت قَد و ىاندهه  
  و أَحجارِههحليف منَا

 و أَنْقَذَنى بعد شَيبِ القَذَالِ

ارِهنْ عم و نِ ذَاكنْ شَيم 
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  حيات صحابه

٢٣٢   جلد اول

ظُلْم  ىف كلأَه تدك هفَقَد 
ارِهقْدبِم ك ذَاكارتَد 

 فَحمداً و شُكْراً لَه ماَبِقيت

 ه االَنَامِ و جبارِهالَ

ذْ قُلْتُها كبِذَل داُرِي 

راوجهم ارِهد ىف اللَّه 

خواهم مرا از آتـش خـود نجـات دهـد، و بـه       كنم، و از خداوند مى از آنچه گذشت براى خداوند توبه مى  «: ترجمه
اسـت، و خداونـد را بـه انـدازه          هـاى آن     كنم، او خداى بيـت الحـرام و پـرده          خاطر نعمت هايش او را ستايش مى      

وى مرا در حالى هـدايت نمـود، كـه در تـاريكى قـرار داشـتم، و       . كنم دعاكنندگان و قطرات پيهم باران تقديس مى     
او مرا پس از پيرى كه موى هايم سفيد شده بود، نجات داد، و آن عار و ننگـى                   . هايش بود   و سنگ  هسروكارم با منا  

. نزديك بود در آن تاريكى هالك گردم، ولى او به تقدير خود به فريادم رسـيد . خترا كه بر من بود، از من دور سا   
آورم، و  به اين خاطر تا زنده هستم او را، كه خداى مردم و جبار آنهاست، ستايش ميكنم، و شكرش را به جاى مـى     

  . »هايم اين است تا در جنتش در جوار او باشم هدف ازين گفته
 :گويد و همچنان درذم بت خود مى

 تَاللَّه لَو كُنْت الهاً لَم تَكُنْ

 اَنْت وكَلْب وسطَ بِئْرٍ فى قَرَنْ

 أُفٍّ لملْقَاك الهاً مستَدنْ

 اَآلنَ فَتَّشْنَاك عنْ سوءالْغَبنْ

 اَلحمدللَّه العلى ذى المنَنْ

 الواهبِ الَرزاقِ ديانِ الدينْ

 أَنْقَذَنى منْ قَبلِ أَنهوالَّذى 

ظُلْم ىنَ فنْهأَكُورْتَهرٍ مقَب  

. بـودى  بودى، هرگز همراه سگ مرده در ميان چـاه در يـك ريـسمان نمـى                به خدا سوگند ،اگر تو خدا مى      «: ترجمه
 رزق  سپاس خداى بزرگ، منت نهنده، بخشنده،     . لعنت به ديدن تو، اى خداى پست حاال من دانستم كه خدا نيستى            

 .»او بود كه مرا قبل از اين كه اسير تاريكى قبر باشم، نجاتم داد. دهنده و پاداش دهنده راست
      

 حكايت اسالم آوردن ابودرداء و عملكرد ابن رواحه به خاطر اسالم آوردن وى

خـرين فـرد    شـود، آ   ابودرداء آن چنان كه گفته مى     :  از واقدى روايت نموده، كه گفت      )336/3(حاكم در المستدرك    
وى هميشه با يك بت خود كه دسـتمالى را بـر وى آويختـه بـود سـروكار                   . اش بوده كه اسالم آورده است      خانواده



  حيات صحابه

٢٣٣   جلد اول

عبداللَّـه بـن رواحـه كـه قبـل از          . ورزيد نمود، ولى او ابا مى      او را به اسالم دعوت مى      �عبداللَّه بن رواحه    . داشت
اش شد،  اش بيرون رفته، داخل خانه هنگامى كه ديد از خانه. آمد اسالم و در زمان جاهليت برادر وى بود، نزدش مى
برادرت چنـد لحظـه     : ابودرداء كجاست؟ پاسخ داد   : كرد پرسيد  و باشتاب از همسر ابودرداء كه سر خود را شانه مى          

د داشت،  اى را نيز با خو     وتيشه عبداللَّه بن رواحه داخل همان اتاقى شد كه بت در آن قرار داشت،            . قبل بيرون رفت  
قطعـه نمـود، و در وقـت خـرد كـردن آن رجـزى را                 اى كه در دستش بود آن را قطعـه         بت را پايين آورد و با تيشه      

 )بـه عنـوان شـريك   (هر آنچه كه بـا خداونـد   : گفت هاى شياطين در آن وجود داشت، و مى خواند، كه همه اسم  مى
زد، شـنيده   داء صداى تيشه را كـه آن بـت را مـى   پس از آن بيرون رفت و همسر ابودر. شود، باطل است   خوانده مى 

اى بيرون آمد و ابودرداء به منزل    عبداللَّه به همان صورت بدون هيچ حادثه      !! اى ابن رواحه مرا هالك ساختى     : گفت
: تو را چه شده اسـت؟ پاسـخ داد  : پرسيد. كند خود آمده، داخل شد ديد كه خانمش نشسته و از ترس وى گريه مى         

وى به شدت خشمگين شد، سـپس بـا   . بينى انجام داد لَّه بن رواحه نزد من آمد و اين حالتى را كه مى   برادرت عبدال 
آن گاه حركت نمود تا ايـن       . كرد بود، حتماً از جان خود دفاع مى       اگر نزد اين بت خيرى مى     : خود فكر نموده، گفت   

 1.د و اسالم آوردكرد، آم  در حالى كه ابن رواحه او را همراهى مى�كه نزد پيامبر خدا 
      

 به عمروبن العاص درباره جزيه و اسيران جنگ � نامه عمر

ما اسكندريه را در زمان خالفت حـضرت        :  از زيادبن جزء زبيدى روايت نموده كه گفت        )227/4(ابن جرير طبرى    
 �ن نامـه عمـر      بعد از آن در بلهيـب در انتظـار رسـيد          : حديث را ذكر نموده و در آن آمده       ...  فتح نموديم  �عمر  

 :  آن را براى ما قرائت نمود و در آن آمده بود�اقامت گزيديم، تا اين كه آن نامه به ما رسيد، و عمرو 

 على أن ترد عليه ما أصـيب مـن   ه عرض أن يعطيك الجزيهفانه جاءنى كتابك تذكر أن صاحب االسكندري     : أما بعد (
ء يقسم ثم كانه لـم يكـن،      بعدنا من المسلمين أحب الى من فى       تكون لنا و لمن      ه قائم هسبايا أرضه، و لعمرى، لجزي    

 ؛ على ان تخيروا من فى ايديكم من سبيهم بين االسالم و بـين               ه أن يعطيك الجزي   هفاعرض على صاحب االسكندري   
 دين قومهم؛ فمن اختار منهم االسالم فهو من المسلمين له ما لهم و عليه ماعليهم؛ ومن اختار دين قومه وضع عليـه                     

 واليمن فانـا ال نقـدر       ه والمدين ه ما يوضع على اهل دينه، فاما من تفرق من سبيهم بارض العرب فبلغ مك              همن الجزي 
 .)على ردهم، و ال نحب ان نصالحه على امر ال نفى له به

ر اى كه صاحب اسكندريه به تو پيشنهاد نموده است كه وى حاضـ             ات به من رسيد، در آن متذكّر شده        نامه: اما بعد «
سوگند بـه جـانم، جزيـه پايـدارى كـه بـراى مـا و                . است در عوض استرداد اسيران سرزمينش به تو جزيه بپردازد         

تـو  . شود و گويى كه هيچ نبود ،نزد من بهتر است ء كه تقسيم مى   آيند استوار باشد، از فى     مسلماناى كه بعد از ما مى     
به شرط اين كه اسيران در دست شما را در ميان انتخاب            نيز به صاحب اسكندريه پيشنهاد كن تا به تو جزيه بدهد،            

كسى كه اسالم را انتخاب نمود او از جملـه مـسلمين اسـت، بـراى وى همـان      . اسالم و دين قومشان آزاد بگذاريد    
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٢٣٤   جلد اول

و كـسى كـه ديـن قـوم     . باشد چيزى است كه براى مسلمانان است، و بر وى همان چيزى است كه بر مسلمانان مى   
امـا آن عـده از   . شود، جزيه وضع گـردد  د، بر وى همانطورى كه بر اهل دين وى جزيه وضع مى        خود را اتخاب كر   

اسيران ايشان كه در سرزمين عرب پراكنده شده است، و به مكه، مدينه و يمن رسيده ما قـادر بـر رد نمـودن آنهـا                          
 . ادار باشيمنيستيم، و دوست هم نداريم با وى به شرطى صلح نماييم، كه نتوانيم نسبت به آن وف

      
 تذكّر آنچه در فتح اسكندريه براى اصحاب اتفاق افتاد

 كسى را نزد صاحب اسكندريه فرستاد تا محتـواى نامـه اميرالمـؤمنين را بـه او                �بعد از آن عمرو     : گويد راوى مى 
ران در دسـت    ما همـه اسـي    : گويد. من اين را قبول دارم    : صاحب اسكندريه در پاسخ گفت    : افزايد راوى مى . برساند

آورديم، و او را در      خود را جمع نموديم، و نصارا هم جمع شدند، و ما مردانى را كه در دست داشتيم، يك يك مى                   
گفتـيم كـه از      نمود، آن چنان تكبيرى مى     اگر اسالم را انتخاب مى    . نموديم ميان انتخاب اسالم و نصرانيت اختيار مى      

اگر نـصرانيت   . كشيديم و او را به طرف خود مى      : گويد رمى بود، مى  تكبيرمان هنگام فتح يك قريه شديد و سخت ت        
كرديم، و از    كشيدند، و ما بر او جزيه وضع مى        ها صدا برآورده و او را به سوى خود مى          نمود ، نصرانى   را اختيار مى  

 )فر شدهو كا(رنجيديم، طورى كه گويى مردى از طرف ما به سوى آنها خارج شده  آن به شدت ناراحت شده و مى
رفت، از جمله كسانى كه ما آورديم، يكـى هـم ابـومريم              تا اختتام همين طور كار به پيش مى       : گويد راوى مى . باشد

مـا او را آمـاده    : گويـد   مـى  -من وى را ديدم كه سردار بنى زبيد بود          : گويد  قاسم مى  -عبداللَّه بن عبدالرحمن بود،     
 وى اسـالم را     - پدر ،مادر و برادرانش همه مـسيحى بودنـد           -شتيم  كرديم، و اسالم و نصرانيت را به وى عرضه دا         

خواستند او  مادر، پدر و برادرانش قصد جان وى را داشتند و مى. انتخاب نمود، و ما او را به سوى خودمان كشيديم
و ... يس ماستبينى او رئ  بعد، امروز چنان كه مى    . هايش را بر وى دريدند     را از دست ما بيرون كنند، تا اين كه لباس         

 .حديث را ذكر نموده
      

 وى ونصرانيى اتفاق افتاد و اسالم آوردن آن نصرانى و آنچه در ميان � حكايت زره على

بـه نـصرانيى    .  بـه بـازار آمـد      �حضرت على بن ابـى طالـب        : اند كه گفت   ترمذى و حاكم از شعبى روايت نموده      
اين زره مال من است، و براى فيـصله         : ناخت، و گفت   زره را ش   �حضرت على   . فروخت برخورد كه زرهى را مى    

 در آن وقت قاضى مسلمانان شريح بود، و حضرت على وى را به عنـوان                -اين كار بايدنزد قاضى مسلمانان برويم       
 هنگامى كه شريح اميرالمؤمنين را ديد، از جاى قضاوت خود برخاست ،و حضرت علـى                -قاضى تعيين نموده بود     

 اگـر  - اى شـريح  -امـا  : حضرت على فرمـود . شاند، و خود با نصرانى در مقابل وى نشست      را در جاى خود ن     �
با آنها مصافحه نكنيـد، و  «: گويد  شنيدم كه مى�نشستم، ولى من از پيامبر خدا        بود با وى مى    خصمم مسلمان مى  

نمـاز نگزاريـد، وآنهـا را در راه          آنهـا    )ميت(شان را عيادت ننماييد، وبر       به سالم دادن بر آنها ابتدا نكنيد و مريضان        



  حيات صحابه

٢٣٥   جلد اول

. »رفتن به جاى تنگ و ضيق مجبور كنيد، و آنها را چنان كه خداوند حقير و ذليل ساخته است، حقير و ذليل سازيد               
 :گويى؟ حضرت على پاسخ داد اى اميرالمؤمنين چه مى: شريح گفت. اى شريح در ميان من و وى داورى كن
: گـويى؟ نـصرانى گفـت    تـو چـه مـى   اى نصرانى : شريح پرسيد. دم افتاده بوداين زره من است، كه مدتى قبل از نز     

كـنم ايـن از دسـت وى     گمـان نمـى  : شريح گفت. كنم، ولى زره مال خودم است المؤمنين را به دروغ متهم نمى     امير
ن دهم كه اي   اما من شهادت مى   : نصرانى گفت . شريح راست گفت  :  پاسخ داد  �بيرون آيد، آيا شاهدى دارى؟ على       

اين . نمايد آيد، و قاضى او برخالف وى حكم داورى مى اميرالمؤمنين نزد قاضى خود مى. احكام و داورى انبيا است
 زره توست، روزى من به دنبال تو روان بودم، و اين از شتر خاكسترى رنگـت     -!  به خدا سوگند اى اميرالمؤمنين     -

حضرت على . جز يك خدا نيست و محمد رسول خداستدهم كه معبودى  افتاد و من آن را برداشتم و شهادت مى      
 1.از اين كه اسالم آوردى، آن زره براى توباشد، يك اسب نيز به او داد:  فرمود�

زرهى از حضرت على در روز جمل مفقود گرديد، مـردى آن را بـه دسـت                 : و نزد حاكم از شعبى روايت است كه       
.  با وى نزد شـريح اقامـه دعـوا نمـود           �گرديد، حضرت على    آورده فروخت، آن زره نزد مردى از يهود شناسايى          
يـك شـاهد ديگـر در    : شريح گفت.  به نفع او شهادت دادند�حضرت حسن و قنبر غالم آزاد شده حضرت على  

كنى؟ گفت نه، ولى از تو بـه يـاد دارم كـه        آيا شهادت حسن را رد مى     :  پرسيد �على  . عوض حسن برايم پيدا كن    
 .جايز نيستشهادت پسر براى پدر 

 از طريق ابراهيم بن يزيد تيمى از پدرش، بـه صـورت طـوالنى    )139/4( هاين را حاكم در الكنى و ابونعيم در الحلي 
اما شهادت مواليت را پذيرفتيم، ولى شـهادت پـسرت را برايـت    : شريح گفت: روايت كرده، و در حديث وى آمده  

 �از پيـامبر خـدا      : گفـت   آيا از عمر نشنيدى كه مـى       !مادرت گمت كند  :  فرمود �حضرت على   . دانيم جايز نمى 
يهـودى  . زره را بگيـر   :  پس از آن به يهودى گفـت       2.»اند حسن وحسين سيد جوانان اهل جنت     «: گويد شنيدم كه مى  

 -اميرالمؤمنين با من نزد قاضى مسلمين آمد و او برخالف وى حكم نمود، و او راضى گرديد، راست گفتـى    : گفت
دهم كـه   از شترت پايين افتاد و من آن را گرفتم، شهادت مى   .  اين زره مال توست    - اميرالمؤمنين   به خدا سوگند اى   

 آن زره را بـه او بخـشيد، و هفـت صـد     �حضرت علـى  . معبودى جز يك خدا نست و محمد رسول خدا نيست 
ايـن چنـين در    .  رسـيد  بود تا اين كه در روز صفين بـه قتـل           دينار ديگر نيز به او بخشيد، و او هميشه همراهش مى          

 . آمده است)6/4(كنزالعمال 
                                                 

�2M اس, ) ١/١٢٣(» ال/J '&«اول ا'>9FHS  ��S .Z چ>�Z0. در : M $ن دو �fZs وCSد دارددر س>) �١٠١٣(» ال9J`6�»� :Z در . ����ر ���� 1$
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»E767R�٣٢- ٢/�٢٣) (�٧٩(» ال .( ا90 :l را O'M* )'ا ���9) ا�)�6H0Cو� . اM0 روا', @ د(2 ١�٠،  ١٣٩/�)و ا��6H0C ( ١/١٢٢/٢(ا M'CU : )'ا

�M'CU :9 $ل:�90 �9d'M* .9 اس, ) '& از روا', اw3N از ا� اه�6Z* �`<! .@ �6 $ن را روا', @ د2 اس, �!�*C0. @. ا�CP0$ و�  O'M7و_ ال /� M'CU
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  حيات صحابه

٢٣٦   جلد اول

  
  
   



  حيات صحابه

٢٣٧   جلد اول

 باب دوم

  
نمودند، و  و با خلفاى بعد از وى بيعت مى �  با پيامبر خدا)اللَّه عنهم رضى(چگونه اصحاب 

  .گرفت بر چه امورى بيعت صورت مى
  
   
  

  بيعت بر اسالم     
 حديث جرير در اين باره

  
كـسى  .  مثل آنچه زنان بر آن بيعت نمودند، بيعت كرديم         �با پيامبر   :  كه گفت   روايت نموده،  �طبرانى از جرير    

و كسى كه از مـا، در       . كه از ما، بدون اين كه چيزى از آنها را مرتكب شود وفات نمود، جنت برايش تضمين است                 
. فّـاره اسـت    ك )جارى شدن حد بر او    (حالى مرد كه چيزى از آنها را مرتكب گرديد، و حد بر او جارى شد، همان                 

وكسى كه از ما، در حالى مرد كه چيزى از آن را مرتكب گرديد، ولى آن بر وى پوشيده باقى ماند، حساب وى بـر                          
در اين روايت سيف بن هارون آمده، كه ابـونعيم وى را            : گويد  مى )36/6( هيثمى در مجمع الزاوائد      1.خداوند است 

اين را همچنان  ابن جرير، چنان       . قيه رجال وى رجال صحيح اند     اند، و ب   ثقه دانسته و گروه ديگرى ضعيفش دانسته      
 . آمده، روايت نموده است، و اين حديث در بيعت زنان خواهد آمد)82/1(كه در الكنز 

      
 بيعت نمودن بزرگان، خردساالن، مردان و زنان بر شهادت در روز فتح

  
          پدرش اسـود  : د بن اسود بن خلف به او خبر داد كه   احمد از عبداللَّه بن عثمان بن خيثم روايت نموده، كه محم� 

 كه روى خـود     2 نزد كوه كوچكى   �پيامبر  : ميگويد. نمود  را در روز فتح ديد كه با مردم بيعت مى          �پيامر خدا   
: شهادت چيـست؟ گفـت    : پرسيدم.  گردانيده بود، نشست و با مردم بر اسالم و شهادت بيعت نمود            3را به طرف آن   

بن خلف به من خبر داد، كه وى با ايشان بر ايمان به خدا و شهادت بر اين كه مبعـودى جـز خـدا            محمد بن اسود    
:  آمده، و افـزوده اسـت كـه        )318/4( ه اين چنين در البداي    4.وجود ندارد، و محمد بنده و رسول اوست، بيعت نمود         

                                                 
 ).��١/٣(» ال/J '&«: در س>M $ن سG6 �( ه�رون اس, @. G6HI اس,). ٢٢�٠ (»الl» 6:Z: ا90 در . ���� 1

  .نمود در روز فتح بر كوه صفا نشست، و با مردم بيعت مى:   آمده كه)109/1(در سيرت حلبيه  2
وجـود  گردد، ويـك احتمـال ديگـر     در نص همينطور ذكر شده، و ضمير ذكر شده به سوى همين كوه كوچك ياد شده در نص برمى               3

 بر كوه صفا در حالى كه روى خـود      �پيامبر  : شود كه  دارد، كه اين ضمير به بيت الحرام اشاره داشته باشد، در اين صورت چنين مى              
  .م. واللَّه اعلم. را به طرف كعبه گردانيده بود، نشست

4 ���� . �@�*)٣/١٩� ( M3*و ا)٣/� .(د داردCSو Gخ� )� دCا�س )� M37��9ذه:9. در س>M $ن   M'CU :M</�60 2M4 ./رش 4>�خMa 6?ان «: و� و�

�٣/�٨(» ا�M/Nال.(  



  حيات صحابه

٢٣٨   جلد اول

آن گاه مردم : اند، ونزد بيهقى آمده قهرجال وى ث: گويد  مى)37/6(هيثمى . اين را احمد به تنهايى خود روايت نموده    
ايـن چنـين در   . اعم از بزرگان، خردساالن، مردان و زنان نزدش آمدند و او با ايشان بر اسالم و شهادت بيعت نمود      

 آمـده   )37/6( آمده، و طبرانى اين را به اين سياق در الكبير و الصغير چنان كـه در مجمـع الزوايـد                      )318/4( هالبداي
 آمـده، روايـت   )82/1(است، و همچنان بغوى، ابن السكن، حاكم و ابونعيم اين را، چنان كه در الكنـز   روايت كرده   

 .اند نموده
      

 بيعت مجاشع و برادرش بر اسالم و جهاد

 �من و برادرام نـزد پيـامبر خـدا          : اند كه گفت    روايت نموده  � از مجاشع بن مسعود      )بخارى و مسلم  (شيخين  
پس با ما بـر چـه بيعـت    : ، پرسيدم»هجرت براى اهلش گذشت«: ا بر هجرت بيعت نما، پاسخ داد   با م : آمديم، گفتم 

و اين را همچنان ابن ابى شيبه روايت نموده         .  آمده )16/7( اين چنين درالعينى     1.»بر اسالم و جهاد   «: كنى؟ فرمود  مى
مجاشـع  :  پرسـيدم گفـت    )نيز اين را  (ى  بعد از آن با برادرش مالقات نموده، از و        : گويد  مى )راوى(: و افزوده است  

 . آمده)26/1-83(اين چنين در كنز العمال . راست گفته است
      

 بيعت جرير بن عبداللَّه بر اسالم

از جريربن عبداللَّه شنيدم كه هنگام وفات       : از زياد بن عالقه روايت نموده، كه گفت       ) 38/1(ابوعوانه در مسند خود     
شما را به ترس خداوند واحـد و ال         : موصوف براى مردم سخنرانى كرده گفت     . ودنم  صحبت مى  �مغيره بن شعبه    

 بـر اسـالم بيعـت نمـودم، و او           �كنم، چون من با همين دستم با پيامبر خـدا            شريك، وقار و آرامش وصيت مى     
سوگند به پروردگار كعبه، كه من براى همـه شـما نـصيحت             . نصيحت براى هر مسلمان را براى من شرط گذاشت        

، و 3تر از آن روايت نموده اسـت   كامل)اين را( )14/1( بخارى 2.ننده هستم، سپس طلب مغفرت نمود و پايين شد        ك
 آمده با وى بر اسـالم       �نزد پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �بيهقى و غير وى از زيادبن حارث صدائى         

 .شت، متذكر گرديده گذچنان كه در باب دعوت:  به طول آن و حديث را4...بيعت نمودم
      

       5بيعت بر اعمال اسالم
  

 بيعت بشير بن خصاصيه بر اركان اسالم و بر صدقه و جهاد

                                                 
�Z. �  اسiم و S`�د: در @/�ب ا���رة، ��ب) ١٨�٣(و ���� ) ٣٩�٣ ، ٢٩�٢(���ر�  1 5/K از MH� .H'�:�.  
2 ��>M«ا�CNCا0. در . ��� «)١/٣٨.( 
 ).٩٨(���ر�  3
4 ���� .,4�U i:W.  
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  حيات صحابه

٢٣٩   جلد اول

انـد    روايت نموده  �حسن بن سفيان، طبرانى در االوسط، ابونعيم، حاكم، بيهقى و ابن عساكر از بشيربن خصاصيه                
كنى؟ پيامبر  اى پيامبر خدا بر چه با من بيعت مى: تم آمدم تا همراهش بيعت نمايم، گف�نزد پيامبر خدا : كه گفت

دهى كه معبودى جز خداى واحد و ال شريك وجود نـدارد و محمـد                گواهى مى «: دست خود را دراز نموده فرمود     
كنى، روزه رمـضان   هاى آن ميخوانى، زكات فرض شده را ادا مى بنده و رسول اوست، نمازهاى پنجگانه را در وقت       

 همه �اى پيامبر خدا : گفتم. »نمايى آورى و در راه خداوند جهاد مى  را به جاى مى)كعبه(حج خانه گيرى،  را مى 
زكات را، چون به خدا سوگند جز ده شتر كه به   : توانم انجام دهم، مگر دو چيز را، كه طاقت آن را ندارم            اينها را مى  

پندارند، كـسى كـه    من مرد ترسويى هستم، و مى: دو جها.  ندارم)چيزى(دهند و باركش آنها اند ديگر     اهلم شير مى  
ترسم كه چون جنگ فرا رسد، با تـرس       مورد غصب خدا قرار گرفته است، و من مى         1 روى گرداند،  )از ميدان قتال  (

 دست خـود را پـس       �آن گاه پيامبر خدا   .  فرار نمايم و به غضب خدا گرفتار شوم        )از ميدان جنگ  (از جان خود    
 »!شـوى؟  پس با چه داخـل جنـت مـى    !! اى بشير، نه صدقه و نه جهاد      «: كت داد، سپس فرمود   كشيد و باز آن را حر     

گاه دست خود را پيش آورد و مـن بـر همـه آنهـا بـا او       اى رسول خدا، دستت را بده كه با تو بيعت كنم، آن         : گفتم
جال وى، چنان كـه هيثمـى       و اين را احمد روايت نموده، و ر       .  آمده )12/7( اين چنين در كنز العمال       2.بيعت نمودم 

 .اند گويد، ثقه  مى)42/1(
      

 بيعت جرير بن عبداللَّه بر اركان اسالم و نصيحت براى هر مسلمان

 به برپا داشتن نماز، دادن زكات و نصيحت براى هـر            �با پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از جرير    
 آمـده، روايـت نمـوده اسـت، و          )82/1(، چنان كه در كنز العمـال         ابن جرير نيز مانند اين را      3.مسلمان بيعت نمودم  

احمـد همچنـين از     . اند  آمده، روايت كرده   )236/3( و ترمذى آن را، چنان كه در الترغيب          )بخارى و مسلم  (شيخين  
. ترى اى پيامبر خدا بر من شرط بگذار چون تو به شرط عالم: گفتم: گويد مى: طريق ديگرى از وى روايت نموده كه  

كنم، كه خداوند را به تنهاييش عبادت كنى و بـه وى چيـزى را شـريك نيـاورى،      من با تو بر اين بيعت مى     «: فرمود
 نـسائى ايـن را،      4.»نماز را برپاى دارى، زكات را ادا كنى، براى هر مسلمان نصيحت نايى و از شرك بيزارى نمـايى                  

 آمـده، روايـت     )82/1(ير مانند اين را، چنان كه در الكنـز           آمده، روايت كرده، و ابن جر      )78/5( هچنان كه در البداي   
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 :فرمايد  وى اشاره به ين قول خداوند تبارك و تعالى دارد كه مى 
 )16: االنفال.). (اللَّه وماواه جهنم و بئس المصير و من يوليهم يومئذ دبره اال متحرّفا لقتال او متحيزاً الى فئه فقد باء بغضب من  (

گيرى از ميدان براى حمله مجدد و يـا بـه قـصد       مگر در صورتى كه هدفش كناره      -و هر كس در آن هنگام به آنها پشت كند           «: ترجمه
گرفتار غضب خداوند است، و ماواى او جهنم است، و چـه بـد جايگـاهى    ) كسى چنين (-بوده باشد ) از مجاهدان(پيوستن به گروهى    
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  حيات صحابه

٢٤٠   جلد اول

، طبرانى از وى روايـت      »شوى كنى و از شرك جدا مى      مسلمانان را نصيحت مى   «: نموده، جز اين كه وى گفته است      
بـر  : ، جرير پرسيد  »اى جرير دستت را پيش آور     «:  آمد و به او گفت     � نزد پيامبر خدا     �جرير  : نموده، كه گفت  

جريـر بـه آن از گـوش      . »اين كه خودت را به خدا تسليم كنى، و براى هر مسلمان نـصيحت نمـايى               «: ود فرم 1چه؟
اى پيامبر خدا در آنچه توانستم؟ بنابراين بعد از وى براى مردم :  گفت- وى كه مرد عاقل و خردمندى بود   -فراداد  

 . آمده)82/1( اين چنين در الكنز 3  2.رخصت بود
      

 لك و يارانش بر اركان اسالم و عدم سئوال از مردمبيعت عوف بن ما

 نه يـا  �نزد پيامبر خدا : اند كه گفت  روايت نموده�رويانى، ابن جرير و ابن عساكر از عوف بن مالك اشجعى            
آن گـاه مـا     .  و اين را سه مرتبه تكرار نمـود        »كنيد؟ آيا با رسول خدا بيعت نمى     «: هشت و يا هفت تن بوديم، فرمود      

اى رسول خدا، ما با تو بيعت نموديم، بر چه :  بيعت كرده گفتيم� خود را پيش نموديم و باپيامبر خدا هاى دست
بر اين كه خداوند را عبادت كنيد، و به وى چيزى را شـريك نياوريـد، و نمازهـاى                   «: چيز با تو بيعت كنيم؟ فرمود     

 )راوى(. »ه از مـردم چيـزى را سـئوال نكنيـد     و ايـن كـ    - و كلمه ديگرى را آهسته گفت        - )را ادا نماييد  (گانه  جپن
 اين چنين در    4.گفت كه آن را بدهد     افتاد ولى به هيچ كس نمى      اش مى  كسى از اين افراد را ديدم كه تازيانه       : گويد مى

 .اند  آمده، روايت كرده)98/2(و اين را همچنان مسلم، ترمذى و نسائى، چنان كه در الترغيب .  آمده)83/1(الكنز 
      
 يعت ثوبان بر اين كه از هيچ كس چيزى طلب نكندب

 ثوبـان  »كنـد؟  چه كسى بيعت مى«:  فرمود�پيامبر خدا:  روايت نموده، كه گفت�و طبرانى در الكبير از ابوامامه       
بر اين كه از هيچ كس چيـزى را طلـب           «:  بيعت نموديم، فرمود   �اى پيامبر خدا    :  گفت � رسول خدا    5موالى
و ثوبـان بـا وى   . »جنّـت «:  اى رسول خدا براى كسى كه اين كار را انجام دهد چيست؟ فرمود           :ثوبان پرسيد . »نكنى

اش از وى  من ثوبان را در مكه  در جمع زيادى از مردم ديدم، كه سوار بود و تازيانـه          : گويد ابوامامه مى . بيعت نمود 
گرفت، تـا ايـن كـه        داد، اما او آن را نمى      مىگرفت و به او      افتاد،آن مرد آن را مى     افتاد، و گاهى بر شانه مردى مى       مى

احمد، نسائى، و غيـر ايـشان نيـز    .  آمده)100/2( اين چنين در الترغيب    6.داشت آمد و آن را بر مى      خودش پايين مى  
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شده، دوست دار، دوست ،هم پيمان، همسايه، مهمان، شريك، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، دامـاد، نزديـك، قريـب، خويـشاوند و                      
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  حيات صحابه

٢٤١   جلد اول

- 101(، چنان كه در الترغيب      � 2، و آن دو قصه تازيانه را براى ابوبكر        1اند اين را به اختصار از ثوبان روايت كرده       
 .اند آمده، متذكر شده )99/2
      

 بيعت ابوذر بر امور پنچگانه

 پنج بار با من بيعت كرد، و هفت روز بـر مـن تأكيـد و            �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابوذر    
. در دين خدا از مالمت هيچ مالمت كننده نهراسـم : توثيق نمود، و خداوند را هفت بار بر من شاهد و گواه آورد كه  

خواهى بيعتى نمايى كه در عوض آن  آيا مى«:  مرا طلب نموده فرمود�پيامبر خدا : ابوذر گفت: گويد والمثنى مىاب
 در حـالى كـه بـر مـن شـرط            - �بلى، و دست خود را پـيش نمـودم، پيـامبر خـدا              :  گفتم »برايت جنّت باشد؟  

يانه ات را اگر از تـو افتـاد، تـا ايـن كـه      و نه تاز«: افزود. بلى: از مردم چيزى طلب نكنم، گفتم :  گفت -گذاشت   مى
اى ابـوذر آنچـه در   «: گفـت   شش روز مـى �پيامبر خدا :  و در روايتى آمده كه    3.»خودت پياده شده آن را بگيرى     

ات بـه تـرس    تو را در كارهاى سرّى و علنى«: چون روز هفتم فرا رسيد گفت. »شود آن را بدان آينده به تو گفته مى 
م، و چون بدى نمودى نيكى كن، و از هيچ كس هرگز چيزى نخواه اگـر چـه تازيانـه ات هـم               كن از خدا توصيه مى   

 . آمده است)99/2(اين چنين در الترغيب . 5»4بيفتد، و قطعاً امانتى را نگير
      

 بيعت سهل بن سعد و غير وى بر اَعمال اسالم

بوذر، عباده بن صامت، ابوسعيد خـدرى،       من، ا : اند كه گفت    روايت نموده  �شاشى و ابن عساكر از سهل بن سعد         
 بيعت نموديم، تا مالمت، هيچ مالمت كننده ما را از دين خدا باز     �محمد بن مسلمه و فرد ششمى با پبامبر خدا          

 ايـن چنـين در الكنـز     7. آن را برايش فسخ نمـود      � خواهان لغو و فسخ آن گرديد و پيامبر        6ولى فرد ششم   ندارد،
در اين روايت عبدالمهيمن بـن  : گويد  مى)264/7(هيثمى . نيز اين را عيناً روايت كرده است    و طبرانى   .  آمده )82/1(

من از جملـه رؤسـايى   : )گفت( روايت نموده كه �و مسلم  از عباده بن صامت   . باشد عياش آمده و او ضعيف مى     
ـ          : وى گفت .  بيعت نمودند  �هستم كه با پيامبر خدا       د نگيـريم، دزدى    بيعت كرديم تـا چيـزى را شـريك خداون
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  حيات صحابه

٢٤٢   جلد اول

نفسى را كه خداوند حرام گردانيده جز به حق نكشيم، غارت و چپاول نكنيم و نافرمانى ننماييم،         . نكنيم، زنا ننماييم  
ها را مرتكب شديم، داورى آن به خداوند محول  مان جنت است، و اگر چيزى از اين اگر اين كارها را نموديم، براى
با من بيعت كنيد كه     «:  بوديم، فرمود  �ما نزد پيامبر خدا     : يت است كه گفت    روا �است و نزد ابن جرير از وى        

به خداوند چيزى را شريك نياوريد، دزدى نكنيد و زنا ننماييد كسى كه از شما به اين بيعت وفا نمـود پـاداش وى                     
بـه خداونـد    ها را مرتكب شد و خداوند آن را پنهان و مستور داشـت، ايـن                 بر خداوند است، كسى كه چيزى ازين      
 . آمده است)82/1( اين چنين در الكنز 1.»بخشدش دهد، و اگر خواست مى محول است، اگر خواست عذابش مى

      
 بيعت عباده بن صامت و غير وى از اصحاب در عقبه اول

زده ما در بيعت عقبـه اول يـا  : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن اسحاق، ابن جرير و ابن عساكر از عباده بن صامت            
 قبل از اين كه جنگ بر ما فرض شود، ما بـا      )البتّه( چون بيعت زنان بيعت نموديم،       �مرد بوديم، و با پيامبر خدا       

وى بيعت كرديم تا به خداوند چيزى را شريك نياوريم، دزدى نكنيم، زنا ننماييم، بهتانى را كه از نزد خود سـاخته                      
رسانيم و از وى در كار معروف و پسنديده نافرمانى نكنيم، كسى كه باشيم روى صحنه نياوريم اوالد مان را به قتل ن    

 وفا نمود، براى او بهشت است، و كسى كه چيزى از اينها را مرتكب گرديد، كـار وى بـه خداونـد                       )به اين چيزها  (
ده پس بعد از آن در سال آين    . بخشد كند، و اگر بخواهد او را مى       محول است، اگر خداوند بخواهد وى را عذاب مى        

و بخارى و مسلم مانند ايـن را  .  آمده)82/1( اين چنين در الكنز     2.)دوباره بيعت نمودند  (از اين بيعت شان آمدند و       
 .اند  آمده، روايت كرده)150/3( هچنان كه، در البداي

      
  بيعت بر هجرت     

  
 بيعت يعلى بن منيه از طرف پدرش

اى :  آمـده گفـتم    �در روز دوم فتح نزد پيـامبر خـدا        : وده، كه گفت   روايت نم  � از يعلى بن منيه      )16/9(بيهقى  
كنم، چون هجرت در روز فتح قطع        بلكه با وى بر جهاد بيعت مى      «: رسول خدا، با پدرم بر هجرت بيعت كن، گفت        

هجـرت بـراى   «: اى رسول خدا، با ما بر هجرت بيعت نما، پاسخ داد       : گفتم:  گذشت � و حديث مجاشع     3.»گرديد
:  آمـده � در حديث جرير )13/9(و نزد بيهقى . »گردى و از شرك جدا مى«: حديث جرير گذشت  . »شتاهلش گذ 

 . »گردى مؤمن را نصيحت ميكنى و از مشرك جدا مى«

      
 بيعت مردم بر هجرت در روز خندق
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  حيات صحابه

٢٤٣   جلد اول

 روايـت  �اد سـاعدى  احمد، بخارى در التاريخ، ابن ابى خَيثَمه، ابوعوانه، بغَوى، ابونُعيم و طبرانى از حارث بن زي               
ما گمان  . نمود  آمدم كه با مردم بر هجرت بيعت مى        �در روز خندق در حالى نزد پيامبر خدا         : اند كه گفت   نموده

: فرمـود . اى رسول خدا، با اين بر هجرت بيعـت نمـا  : شوند، بنابراين گفتم كرديم كه همه براى بيعت فراخوانده مى      
بـا شـما   «:  فرمـود �پيامبر خدا .  است- يا يزيد بن حوط    - بن يزيد    اين پسر عمويم حوط   :  گفتم »اين كيست؟ «

سوگند به ذاتى كـه     . نماييد كنند و شما به سوى آنها هجرت مى        كنم، چون مردم به سوى شما هجرت مى        بيعت نمى 
ايد نم جانم در دست اوست، انصار را هر مردى تا مالقات با خداوند دوست بدارد، خداوند را در حالى مالقات مى               

كنـد   دارد، و  انصار را هر مردى تا مالقات با خدا بد بيند، خداوند را در حالى مالقات مـى                    كه وى او را دوست مى     
 هو اين را همچنان ابـوداود، چنـان كـه در االصـاب            .  آمده )134/7( اين چنين در الكنز      1.»بيند كه خداوند او را بد مى     

ايـن را احمـد و طبرانـى بـه اسـنادهايى روايـت              : گويـد   مـى  )38/10( آمده، روايت كرده است، و هيثمى        )279/1(
و طبرانـى از ابـو      . انـد  باشد، رجال صحيح   اند و رجال بعضى آنها غير محمد بن عمرو، كه حسن الحديث مى             نموده

 بـراى حفـر خنـدق آمدنـد و بـا وى بـر هجـرت بيعـت         �مردم نزد پيغمبر :  روايت نموده كه   �اسيد ساعدى   
اى گروه انصار، شما بر هجرت بيعت نكنيد، چون مردم بسوى شما هجرت             (: يكه فارغ شد، فرمود   هنگام. مينمودند

كسى كه به خداوند در حالى مالقات نمايد كه انصار را دوست داشته باشد، با خداوند در حـالى مالقـات                     . كنند مى
ايد كه نـسبت بـه انـصار بـدبين     و كسى كه با خداوند در حالى مالقات نم. كند كه وى او را دوست داشته باشد    مى

گويد در ايـن روايـت        مى )38/10( هيثمى   2.)شود كه نسبت به او بدگمان است       باشد به خداوند در حالى روبرو مى      
 .اند عبدالحميد بن سهيل آمده و من وى را نشناختم و بقيه رجال وى ثقه

      
  بيعت بر نصرت     

  
 صرتبيعت هفتاد مرد انصارى در گردنه عقبه بر ن

هـاى    ده سال در مكه درنگ نمـود، و مـردم را درمنـزل             �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از جابر    
دهد؟  چه كسى مرا جاى مى    «: گفت نمود، و مى    پيگيرى و دنبال مى    )ى حج (ها    و در موسم   3در عكاظ و مجنه   : شان

ولـى هـيچ كـس را       . » و براى وى جنـت باشـد       دهد؟ تا رسالت پروردگارم را ابالغ نمايم،       چه كسى مرا نصرت مى    
يافت كه وى را جاى دهد و نصرت و يارى رساند، تا جـايى كـه مـردى چـون از يمـن و يـا از مـضر بيـرون               نمى
 �از بچه قريش بر حذر باش تا تو را در فتنه نينـدازد، و پيـامبر   : گفتند رفت، قوم و اقربايش نزد وى آمده مى  مى

تا اين كه خداونـد مـا را از   . كردند  به سويش اشاره مى  )خود(ها با انگشتان     رفت، و آن   ا مى هاى آنه  در ميان اقامتگاه  
شـد، و بـه وى ايمـان     يثرب به طرف وى فرستاد، و ما او را جاى داديم و تصديقش نموديم، مردى از ما خارج مى   
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  حيات صحابه

٢٤٤   جلد اول

گشت ، و آنها بـا اسـالم آوردن وى           داد، بعد وى به طرف خانواده خود باز مى         آورد، و وى قرآن را به او ياد مى         مى
اى از خانه هاى انصار باقى نماند، مگر ايـن كـه گروهـى از مـسلمانان در آن            آوردند، تا اين كه هيچ خانه      اسالم مى 

 .نمودند وجود داشتند، كه اسالم را ظاهر و آشكار مى
هـاى مكـه     كنـيم، كـه در كـوه       را رهـا     �تا چه وقت پيامبر خدا      : بعد از آن همه انصار مشورت نمودند و گفتيم        

بنابراين هفتاد مرد از ما به طرف وى حركت نمودنـد، تـا ايـن كـه در موسـم نـزدش       ! بگردد، رانده شود و بترسد؟ 
رسيدند، و ما با وى در گردنه عقبه وعده مالقات داشتيم، و يك تن و دو تن نزد وى گرد آمديم، تا ايـن كـه همـه             

بـا مـن بـر شـنيدن و اطاعـت در نـشاط و               «:  تو بر چه بيعت كنيم؟ فرمـود       اى رسول خدا، با   : جمع شديم و گفتيم   
و اين كه در راه خدا سخن . كسالت، و خرج كردن در سختى و آسانى، و امر به معروف و نهى از منكر، بيعت كنيد            

ن در  بگوييد و از مالمت هيچ مالمت كننده در دين خداى تعالى نه هراسيد و به اين كه مرا نـصرت دهيـد و از مـ                         
كنيـد، و بـراى شـما        تان حمايت مى   هاى خود، زنان و فرزندان     وقتى كه نزدتان آمدم چنان حمايت كنيد كه از نفس         

 . »جنت است

 و در روايـت بيهقـى     -ترين ايشان غير از مـن بـود           آن گاه ما به طرف وى برخاستيم و اسعد بن زراره كه كوچك            
اى اهل يثـرب آهـسته باشـيد و مهلـت           :  از دستش گرفت و گفت     -ترين همان هفتاد تن بود       كوچك: آمده بود كه  

دانستيم كه او پيامبر خداست، ولى بيرون نمودن  دهيد، همين كه ما شتران خويش را به طرف وى حركت داديم، مى
تـان را در بـر دارد، و شمـشيرها بـر شـما فـرود             وى امروز، دشمنى با همه عرب هاست، و كشته شدن برگزيدگان          

كنيد، وى را بگيريد و پاداش تان با خداست، ولـى اگـر شـما            اگر شما قومى هستيد كه بر اين صبر مى        . خواهد آمد 
تـان نـزد    ترسيد، وى را رها كنيد، و اين را بيـان نماييـد، چـون ايـن بـراى      هاى خويش مى قومى هستيد كه از نفس 

گـذاريم، و    سوگند ما اين بيعت را نمى     اى اسعد، از ما دور شو، به خدا         : انصار گفتند . خداوند معذرت خوبى است   
او از مـا پيمـان   . آن گاه ما به سوى وى برخاستيم و با وى بيعـت نمـوديم       : گويد مى!! نه هم آن را ابداً بازمى گيريم      

 1. دهد)وعده(مان جنت را  گرفت و شرط گذاشت، كه بر اساس آن براى
ر اين طريق روايت كرده است، و اين اسناد جيد است و اين را همچنان احمد روايت نموده و بيهقى نيز آن را به غي  

ـ      . انـد  باشد، ولى تخريجش ننموده    به شرط مسلم مى    حـافظ در فـتح البـارى       .  آمـده  )159/3( هايـن چنـين در البداي
: گويـد   مـى )46/6(هيثمـى  . انـد  اسناد اين حسن است، و حاكم و ابن حبان آن را صحيح دانسته        : گويد  مى )158/7(

به خدا سوگند ما : اين را بزار هم روايت كرده و در حديث خود گفته است: اند، و افزوده جال صحيحرجال احمد ر
 .شويم گذاريم، و نه هم طالب فسخ آن مى اين بيعت را نمى

هنگـامى كـه در گردنـه اجتمـاع نمـوديم      :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اللَّه عنه  (و ابن اسحاق از كعب بن مالك        
 نزدمان تشريف آورد، و عباس بن عبدالمطلب كه در آن روز �كشيديم، تا اين كه پيامبر       را مى  �انتظار پيامبر   

اش حـضور بـه هـم      خواست تـا در كـار بـرادر زاده      )عليرغم آن (بر دين قوم خود قرار داشت، همراهش بود، وى          
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  حيات صحابه

٢٤٥   جلد اول

 بن عبـدالمطلب بـود، و       هنگامى كه نشست، نخستين صحبت كننده عباس      . رساند، و براى وى عهد و پيمان بگيرد       
دانيد، و از او در مقابل كـسانى         اى گروه خزرج، محمد در ميان ما از مقام و جايگاهى برخوردار است كه مى              : گفت

ايم، و او اكنون در ميان قوم خود با    كه از قوم ما نظر ما را در ارتباط به وى دارند حمايت و پشتيبانى به عمل آورده                 
 از حمايت و پشتيبانى برخوردار است، ولى او به جز از تمايل به طرف شما، و پيوستن                  عزت بوده، و در شهر خود     

ايـد وفـا    اگر معتقد هستيد كه به آن چه كه او را بـسوى آن دعـوت نمـوده   . به شما، از ديگر كارى ابا ورزيده است      
ولـى اگـر   . ايد آنچه به گردن گرفته و )ميدانيد(نماييد، بنابراين شما  كنيد، و از او در مقابل مخالفينش حمايت مى   مى

كنيـد، ونـصرت و يـارى اش          تـسليم مـى    )به دشـمنانش  (تان   بر اين باوريد كه او را پس از خارج شدنش به طرف           
. نماييد، از همين حاال او را بگذاريد، چون او در ميان قوم و ديار خود با عـزت بـوده و در حمايـت قـرار دارد      نمى

آنچه را گفتـى شـنيديم، و تـو، اى رسـول خـدا، صـحبت كـن، و بـراى خـود و                     : فتيمما به او گ   : گويد  مى )راوى(
آنگاه پيامبر خدا صحبت نمود، قرآن تالوت كـرد، و بـه            : افزايد  مى )راوى(. پروردگارت آنچه را دوست دارى بگير     

از مـن چنـان     كنم كه    با شما براين بيعت مى    «: وى فرمود . سوى خداوند دعوت نمود، و به طرف اسالم تشويق كرد         
معـرور از دسـت    در اين حـال بـراءبن  : گويد  مى)راوى(. »نماييد حمايت كنيد كه از زنان و فرزندان تان حمايت مى 

كنيم كه از زنان     بلى، سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث گردانيده، از تو چنان حمايت مى               : پيامبر گرفت وگفت  
اى رسول خدا با ما بيعت كن، به خـدا سـوگند، مـا فرزنـدان جنـگ و                   بنابراين  . نماييم و فرزندان خود حمايت مى    

 � در حـالى كـه بـراء بـا پيـامبر خـدا              -: گويـد   مى )راوى(!! ايم معركه هستيم،و آن را پدر از پدر به ميراث برده         
عنى يهود  ي-اى پيامبر خدا، در ميان ما و آن مردان :  ابوالهيثم بن تيهان مداخله نموده، چنين گفت-كرد  صحبت مى

كنيم، نشود كه ما اين عمل را انجام دهيم، و بعد از اين كه خداوند تو را بر                 پيمان هايى است، و ما آن را قطع مى         -
 �پيامبر خـدا    : گويد  مى )راوى(دشمنانت پيروزى گرداند، دوباره به سوى قوم خود بر گردى و ما را واگذارى؟               

 من از شماهستم و شما از من، با         1 شماست، و مدفنم مدفن شماست     بلكه خون من خون   «: تبسم نمود و بعد فرمود    
 .»كنم جنگم، و با كسى كه صلح نموديد، صلح مى كسى كه جنگيديد مى

      
 انصار و انتخاب نمودن دوازده رئيس

                                                 
1

شود، و هدم به حركت، قبـر را افـاده    وايت مى، كه هدم به سكون دال و فتح آن ر      »بل الدم الدم و الهدم الهدم     «:  حديث چنين است   
كند، يعنى منزل من منزل شماست،      منزل را افاده مى   : كند، يعنى همانجايى كه شما دفن شويد من هم دفن ميشوم، و گفته شده است               مى

و هدم به   . شوم ا جدا نمى  بدين معنى كه از شم    » زندگى ام با زندگى شماست ومرگم با مرگتان       . »المحيا محيا كم الممات مماتكم    «مانند  
يعنـى  » هم هـدم يـن و دمـائهم ب «: شـود  سكون وهمچنان به فتح باطل و هدر ساختن خون مقتول را افاده مينمايد، چمـان كـه گفتـه مـى                

طالب خون شما طالب خون من است، يعنـى  : شود، كه و هدر است، و در اين صورت معنى چنين مى هاى شان در ميان شان باطل  خون
بـه  . ما طلب كرده شد، بدون ترديد خون من طلب شده است، و اگر خونتان هدر گردانيده شد، خون مننيز هدر شده است                اگر خون ش  

 . م. نقل از حاشيه كتاب

  



  حيات صحابه

٢٤٦   جلد اول

از ميان خود برايم دوازده رئيس انتخاب كنيد، كه از امـور قـوم خـود                «:  فرمود �پيامبر خدا   :  مى گويد  �كعب  
بنابراين آنها دوازده رئيس را از ميان خود برگزيدند، كه نه تن آنها از خزرج، و سه تـن ديگرشـان از       . »ارسى كنند و

و حديث را همچنين احمد و طبرانى به شكل طوالنى چنـان كـه              .  آمده )160/3( ه اين چنين در البداي    1.اوس بودند 
رجـال  : گويد  مى )45/6(هيثمى  . اند  گرديده، روايت نموده    آمده، و آن را به تفصيل يادآور       )42/6(در مجمع الزوائد    

اين را ابـن اسـحاق      : گويد  مى )157/7(حافظ  . احمد غير ابن اسحاق، كه به سماع تصريح نموده، رجال صحيح اند           
 .روايت نموده، و ابن حبان آن را از طريق وى به طولش صحيح دانسته است

      
 خود گفتبيعت ابوالهيثم و آنچه او به اصحاب 

 بيعـت نمـود،     �نخستين كسى كـه بـا پيـامبر خـدا           :  به شكل مرسل روايت نموده، كه گفت       �طبرانى از عروه    
 - معاهـدات و قراردادهـايى   -اى رسول خدا، در ميان ما و آن مـرد پيمـان هـايى            :  بود، و گفت   �ابوالهيثم تيهان   

ها   به طرف قوم خود در حالى برگردى، كه ما اين پيمانها را بشكنيم، و بعد از آن تو وجود دارد، شايد ما اين پيمان   
خون من خـون شـما اسـت و         «:  از گفته وى تبسم كرد، و فرمود       �ايم؟ پيامبر  ايم و با مردم جنگيده     را قطع نموده  

 به گفته هايش راضى گرديد، به طرف قـوم خـود            �هنگامى كه ابوالهيثم از پاسخ پيامبر خدا        . »مدفنم مدفن شما  
دهم كه وى صادق است، و او امروز در حرم            است، شهادت مى   �اى قوم، اين رسول خدا      : نيده گفت روى گردا 

ها شما را از  و امان خدا و در ميان قوم و اقرباى خويش قرار دارد، بدانيد كه اگر شما وى را بيرون كنيد، همه عرب           
دا رابـا رفـتن و از دسـت دادن مـال و             هاى شما جنگ و قتال در راه خ        يك كمان هدف قرار خواهند داد، اگر نفس       

اوالد دوست دارد و به آن راضى است، وى را به سوى سرزمين خـود دعـوت نماييـد، چـون وى بـه حـق پيـامبر             
از : آنها در اين هنگام گفتند    . )آن را آشكار سازيد   (هراسيد از همين حاال      و اگر از عدم يارى و نصرت مى       . خداست

هـاى خـود اى رسـول خـدا آنچـه را             ايم، و از نفـس     ما دادند پذيرفته و قبول نموده     خداوند و پيامبرش آنچه را به       
.  از ميان ما و پيامبر خدا آسوده خاطر باش تا همـراهش بيعـت كنـيم                - تو اى ابوالهيثم     -ايم، و    خواستى به تو داده   

و . پى ديگرى بيعت كردندمن نخستين كسى بودم كه بيعت نمودم و بعد از آن همه شان يكى از           : گويد ابوالهيثم مى 
در اين روايت ابن لهيعـه آمـده، وحـديثش حـسن اسـت و در آن         : گويد  مى )47/6( هيثمى   2.حديث را متذكر شده   

 .باشد ضعف مى
      

 قول عباس بن عباده هنگام بيعت

جمـع   �هنگامى كه قوم براى بيعت با پيـامبر خـدا           :  روايت است  �واز ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده          
دانيد كه بـا ايـن    اى گروه خزرج، آيا مى:  گفت- كه از بنى سالم بن عوف است       -شدند، عباس بن عباده بن نضله       

                                                 
) �٠ : ٨�/ ٢(» س6 ت ا�( ه�sم«�. روا', ا'( اس�7ق ه0CP0�3. @. در .  ��� 1 M3*2  و ه3=>6( اM�،  ) ٨٧/ )١٩، و l: ا( 90 ��٢ : ��٠/ ٣($

���، ���/ ٢(» الfkLM«و�9J`6 در (�P0 و ، :»Mk3[ ال?واe� «)� /��٧�١/ K «)٧/5 ال:�ر�«، و ( .(  
�ن ���� اس� 2 �� سf اس, و در س>M $ن 60? ا�( ل`H6. اس, @. G6HI اس,) ٠�٢/ ١٩(�. روا', l: ا90 . س� .@ .�P0 :»Mk3[ ال?واe� «)� /�٧.( 



  حيات صحابه

٢٤٧   جلد اول

نماييـد،   شما با وى بر جنگ همه مردم اعم از سرخ و سياه بيعت مـى      : افزود. آرى: كنيد؟ گفتند  مرد بر چه بيعت مى    
كنيد، ايـن   ايع بسازد، و سران تان به قتل برسند وى را تسليم مى           اگر شما بر اين باوريد كه وقتى آفتى اموالتان را ض          

 رسوايى دنيا و آخرت است، ولى اگر - به خدا قسم اگر انجامش دهيد -كار را از هم اكنون انجام دهيد؟ چون اين 
ش كـه  هاى خـوي  بر اين باوريد كه با وى على رغم از بين رفتن اموال و كشته شدن اشراف و سران، بر همان وعده             

كنيد، وى را بگيريد، زيرا او، به خدا سوگند ،خير دنيا و آخـرت اسـت؟                 ايد، وفا مى   وى را به سوى خود فراخوانده     
 اگر ما اين - اى رسول خدا -پذيريم و  ما وى را على رغم از بين رفتن اموال و كشته شدن اشراف مى   : پاسخ دادند 

دسـت خـود را پـيش آور،        :گفتند  . »جنت«: دل آن چيست؟ فرمود   عمل را انجام داديم و وفا نموديم براى مان در ب          
 . آمده)162/3( هاين چنين در البداي 1 دست خود را دراز نمود و آنها با وى بيعت كردند،�پيامبر 

به «:  فرمود �بعد از آن پيامبر خدا      : و ابن اسحاق همچنين از معبد بن كعب از برادرش عبداللَّه روايت نموده كه             
اى رسول خدا، سوگند به   : آن گاه عباس بن عباده گفت     : گويد  مى )راوى(. »هاى خويش متفرق شويد    گاهطرف اقامت 

ذاتى كه تو را به حق مبعوث گردانيده، اگر خواسته باشى فردا با شمشيرهاى خويش بـر اهـل منـى روى خـواهيم                        
 2».گـاه خـويش برگرديـد     به سوى اقامت  ايم، ولى  ما به اين مأمور نشده    «:  گفت �پيامبر  : افزايد  مى )راوى(!! آورد

 . آمده)164/3( هاين چنين در البداي
      

 بيعت بر جهاد

 به سوى خندق بيرون آمد، متوجه شد كـه          �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    )397ص  (بخارى  
نداشتند كه اين كـار     و برده هايى هم براى خود       .  اند )خندق(مهاجرين و انصار در يك صبحگاه سرد مشغول حفر          

 خستگى و گرسنگى مـستولى بـر آنـان را مـشاهده نمـود،         �دادند، هنگامى كه پيامبر خدا       را براى آنها انجام مى    
 : چنين فرمود

 هاَلّلهم انَّ الْعيش عيش اآلخرَ
 هفَاغْفرِ الْاَنْصار والْمهاجِرَ

 .»نابراين تو انصار و مهاجر را مغفرت نمابار خدايا، زندگى، زندگى آخرت است، ب«:  ترجمه
 :  گفتند�آنها در پاسخ براى پيامبر 

 نَحنُ الَّذينَ بايعوا محمداً

3علَى الْجهاد ما بقينَا اَبداً
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  حيات صحابه

٢٤٨   جلد اول

 .»ايم ما كسانى هستيم، كه تا زنده و باقى هستيم، با محمد بر جهاد بيعت نموده«: ترجمه
 قـبال   �اند و حديث مجاشع       آمده روايت كرده   )51/2(و ترمذى چنان كه، در جمع الفوائد        اين را همچنين مسلم     

: قبال گذشت  و حديث بشيربن خصاصيه      1.»بر اسالم و جهاد   «: كنى؟ فرمود  پس با ما چه بيعت مى     : پرسيدم: گذشت
سـتت را دراز كـن كـه         د 2اى رسول خدا،  :  گفتم »شوى؟ پس با چه داخل جنت مى     !! اى بشير، نه صدقه و نه جهاد      «

اى :  گفـتم : و حديث يعلى بن منيـه  3.همراهت بيعت كنم، آن گاه دست خود را پيش آورد ومن باوى بيعت نمودم             
 4.»كنم بلكه با وى بر جهاد بيعت مى«: گفت. رسول خدا، با پدرم بر هجرت بيعت كن

      
  بيعت بر مرگ

 بيعت سلمه بن اكوع بر مرگ

 بيعت نمـودم، بعـد از آن در         �با پيامبر خدا    :  روايت نموده كه گفت    )اللَّه عنها  ىرض( از سلمه    )415ص(بخارى  
 »كنـى؟  اى ابن اكوع آيـا بيعـت نمـى   «:  فرمود�رسول خدا . سايه درختى قرار گرفتم هنگامى كه مردم كم شدند        

راوى (كـردم،  وى بيعـت   ، بـاز بـار دوم بـا     »بـار ديگـر   «: گفـت . من بيعت نمودم   اى رسول خدا  : پاسخ دادم : گويد
 ايـن را همچنـين مـسلم،        5.بـر مـرگ   : كرديد؟ گفـت   اى ابومسلم در آن روز بر چه بيعت مى        :  به او گفتم   )گويد مى

 نيز اين را )39/4( و ابن سعد )146/8(اند و بيهقى  ، آمده روايت نموده)16/7(ترمذى، و نسائى، چنان كه در العينى     
 كـسى  6هنگام واقعه حره:  روايت نموده، كه گفت�بداللَّه بن زيد  از ع)415ص(اند، بخارى همچنين    روايت كرده 

من بر اين بعد از پيـامبر خـدا         : او در پاسخ گفت   . كند ابن حنظله با مردم بر مرگ بيعت مى       : نزدش آمده به او گفت    
ت و  آمده، روايـت نمـوده اسـ   )15/7( اين را همچنين مسلم، چنان كه در العينى         7.كنم  با هيچ كسى بيعت نمى     �

 . آن را روايت نموده است)146/8(بيهقى نيز 
      

 بيعت بر شنيدن و طاعت 

      
 ين باب اگفتار عباده بن صامت در

                                                 
1 .6�N rF/�  . U i:W�4,!� '� $ن. 
باشد ولـى در مـتن روايـت و در عـين             نقل شده است موجود نمى    ) 337ص(در اصل در اين بخش از روايت كه از          » اى رسول خدا   2
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اتفـاق افتـاده بـود، در آن    . ه63 اين يك روز مشهور در تاريخ اسالم است، كه در هنگام حكومت يزيد بن معاويه در ذى الحجه سال   6
ل شام به خاطر جنگ و در هم كوبيدن مدينه كه محل سكونت اصحاب و تابعين بود فرستاد، و مسلم بـن                      هنگام يزيد لشكرى را از اه     

هـاى   عقبه مردى را بر آنها امير مقرر نمود، و خود يزيد در عقب آن هالك گرديد، و اين حره زمينى است نزيك مدينه و سـياه سـنگ                           
  .فراوانى دارد، كه معركه در همانجا اتفاق افتاده بود
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  حيات صحابه

٢٤٩   جلد اول

 نـزد آنهـا   �هاى شراب آورده شد، عباده بن صـامت   مشك:  روايت نموده، كه گفت�بيهقى از عبيداللَّه بن رافع      
 بر شنيدن و طاعـت در نـشاط و كـسالت و خـرج كـردن در          �ما با پيامبر خدا     : آمد و آنها را پاره كرده و گفت       

سختى و آسانى، و امر به معروف و نهى از منكر، و اين كه در راه خدا سخن بگوييم، و در اين ارتباط مالمت هيچ                         
 را چون به يثرب نزد ما تـشريف آورد نـصرت و يـارى      �مالمت كننده، ما را باز ندارد و بر اين كه رسول خدا             

كننـد حمايـت و پـشتيبانى نمـاييم، بيعـت       ها، زنان و پسران خود حمايت مى از وى آن چنان كه از نفس  رسانيم، و   
 اسـت كـه بـا وى بـر آن بيعـت             � براى مان جنت است، و اين همان بيعت رسول خدا            )در مقابل (ايم، كه    كرده
: س از ابن اسحاق روايت نمـوده كـه  يون. اند ايم  و اين اسناد جيد و قوى است ولى آنها اين را روايت ننموده        نموده

ما با رسول :  برايم نقل نمود كه وى گفت     �عباده بن وليد بن عباده بن صامت از پدرش و او از پدربزرگش عباده               
 چون بيعت بر جنگ، بر شنيدن و اطاعت نمودن در سختى و آسانى خـود، در نـشاط و كراهيـت خـود،                        �خدا  

 و اين كه با اهل امر منازعه نكنيم، و حق را در هر جايى كه بوديم، بگـوييم        اگرچه ديگران بر ما ترجيح داده شوند،      
 آمده، و شـيخين     )163/3( ه اين چنين در البداي    1.ايم و در دين خدا از مالمت هيچ مالمت كننده نترسيم، بيعت كرده           

 .اند  آمده، روايت كرده)3/4( آن را به معناى آن چنان كه در الترغيب )بخارى و مسلم(
      

 بيعت جريربن عبداللَّه بر شنيدن و اطاعت و نصيحت براى مسلمانان

 بـر شـنيدن و طاعـت و نـصيحت           �با پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابن جرير از جرير     
 تو با:  آمده گفتم�نزد رسول خدا : و همچنين از حديث وى روايت نموده كه فرمود. براى مسلمين بيعت نمودم

تـوانى و   آيا اين را مـى «:  گفت�پيامبر خدا . كنم برم، بيعت مى   بر شنيدن و طاعت در آنچه دوست دارم و بد مى          
، )بـر آن  (در آنچه توانـستم، آن گـاه بـا مـن            : بعد گفتم . »آيا توانايى آن رادارى؟ اجتناب كن، بگو در آنچه توانستم         

و نـزد ابـوداود و نـسائى از وى    .  آمـده  )82/1( كنزالعمـال    اين چنـين در   . نصيحت براى همه مسلمانان بيعت نمود     
 بر شنيدن و اطاعت،  اين كه هر مسلمان را نصيحت نمايم، بيعت         �آن گاه با رسول خدا      : روايت است كه گفت   

آنچه را از تو گرفتيم نسبت به آنچـه بـه تـو داديـم،               : گفت خريد، مى  فروخت يا مى   ، وى چون چيزى را مى     2نمودم
 . آمده)237/3(اين چنين در الترغيب . تر است، حاال خودت انتخاب نما حبوببراى ما م

      
 »در آنچه توانستى«هنگام بيعت  � پيامبر بيعت عتبه بن عبد و اين گفته

 بر شنيدن و طاعـت      �هنگامى كه ما با پيامبر خدا       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عمر     
 )83/1(، نسائى و ابن جرير به معناى اين را، چنان كه در الكنـز               3»در آنچه توانستى  «: گفت به ما مى  كرديم   بيعت مى 

 �با پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �بغوى، ابونعيم و ابن عساكر از عتبه بن عبد          . اند آمده، روايت كرده  
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  حيات صحابه

٢٥٠   جلد اول

و ابـن جريـر از      .  آمده )83/1(ن چنين درالكنز    اي. پنج بيعت بر اطاعت و دو بيعت بر محبت        : هفت بار بيعت نمودم   
 با همين دستم بر شنيدن و اطاعـت در آنچـه توانـستم بيعـت                �با رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �انس  

 . آمده است)82/1(كردم، اين چنين در الكنز 
      

  بيعت زنان     
  

 � حكايت بيعت زنان انصار هنگام قدوم رسول خدا

 )اللَّـه عنهـا   رضـى ( از ام عطيـه  -اند  گويد، ثقه  مى)38/6( و رجال وى، چنان كه هيثمى       -طبرانى  احمد، ابويعلى و    
 وارد مدينه گرديد، زنان انصار را، در يك خانه جمع نمـود،      �هنگامى كه رسول خدا     : اند كه گفت   روايت نموده 

و بر آنها سـالم داد، و آنـان نيـز سـالم را       را نزد آنها فرستاد، او در دروازه ايستاد          �و بعد از آن عمر بن الخطاب        
مرحبـا بـه   :  گفتـيم )ام عطيه گويـد (.  به سوى شما هستم�من فرستاده رسول خدا     :  فرمود �عمر  . پاسخ دادند 
شما بيعت كنيد كـه بـه خداونـد چيـزى را شـريك      :  گفت� عمر � و به فرستاده رسول خدا    �رسول خدا   

هـا و   رسانيد، بهتانى را كـه از پـيش دسـت    اييد، فرزندان خود را به قتل نمى     نم كنيد، زنا نمى   آوريد، سرقت نمى   نمى
بلى، آن گاه حضرت : زنان گفتند. كنيد  و دركار معروف نافرمانى نمى1.آوريد ايد روى صحنه نمى   پاهاى خود ساخته  

ردند، بعد از آن    هاى خويش را از درون دراز ك        دست خود را از بيرون دروازه پيش آورده و زنان نيز دست            �عمر  
بار خدايا گواه و شاهد باش، و به ما دستور داده شد تا در دو عيد، زنان حائضه و دوشيزگان نوباوه    :  فرمود �عمر  

در كار معروف و پسنديده تو را نافرمانى نكنند، پرسيدم، :  من وى را از بهتان و از اين قولش كه2را با خود بياوريم،
ايـن چنـين در مجمـع الزوائـد     .  اين را ابو داود به اختصار زياد روايـت نمـوده       3.ستاين نوحه كشيدن ا   : پاسخ داد 

 . آمده)38/6(
 )81/1(، و ابن سعد و عبد بن حميد آن را، چنان كه در الكنز               4اين را بخارى نيز به اختصار روايت نموده       : گويم مى

اند  گويد، ثقه   مى )38/6(ى، چنان كه هيثمى      و رجال و   -احمد، ابويعلى و طبرانى     . اند آمده، به طولش روايت نموده    
باشد و با وى در دو قبله نماز گزارده،          مى �هاى رسول خدا      كه از خاله   - )اللَّه عنها  رضى( از سلمى بنت قيس      -

 �اى از زنان انصار نـزد رسـول خـدا            با عده : اند كه گفت    روايت نموده  -و يكى از زنان بنى عدى بن نجار بود          
يعت كردم، وى هنگامى كه با ما شرط گذاشت تا به خداوند چيزى را شريك نسازيم، دزدى نكنيم، زنا آمده با وى ب

ايـم روى صـحنه نيـاوريم و در كـار      ننماييم، فرزندان خويش را به قتل نرسانيم، و بهتانى را كه نـزد خـود سـاخته                

                                                 
  .م. يعنى فرزندانى را كه از شوهران خودتان نيستند براى آنها نسبت ندهيد 1
ها نهـى شـديم، و       و ما از تشييع كردن جنازه     . وامر نمود كه خارج شود    : و در مجمع الزوائد آمده    ) 409/6(به نقل از مسند امام احمد        2

  .جمعه هم بر ما فرض نيست
3 �(, ا*M3 �. روا'. ��� /٨�  ).�١٨/ )٣» الZ: �«، و �9J`6 در �٠٩( ، �٠٨/ �)، و (
 ).�٨٩٢(���ر�  4



  حيات صحابه

٢٥١   جلد اول

 �و با پيامبر خدا     : گويد مى. » نكنيد و به شوهران خود خيانت    «: اش را ننماييم، گفت    معروف و پسنديده نافرمانى   
 بپرس كه خيانـت  �برگرد، و از پيامبر خدا : و بعد از آن برگشتيم، من براى يكى از آن زنان گفتم      . بيعت نموديم 

خيانت اين است كه مـالش  «:  را پرسيد و او فرمود�آن زن پيامبر  : افزايد در مقابل شوهران مان چيست؟ وى مى      
 1.»وايى به شخص ديگرى بدهىرا بگيرى و با بى پر

 )353/4( چنان كـه در ابـن كثيـر    2 به معناى اين در بيعت مطابق آيه)اللَّه عنها رضى(امام احمد از عائشه بنت قدامه      
 روايـت  )اللَّـه عنهمـا   رضـى (و طبرانى در الكبير واالوسط از غفيله بنت عبيد بن حـارث          . ، روايت كرده است   3آمده

 در  �درم قريره بنت حارث عنواريه نزد جمعى از زنان مهاجر آمديم، و با رسول خـدا                 من و ما  : نموده، كه گفت  
تعهـد    بيعـت نمـوديم، او از مـا   )و در آن قرار داشت (حالى كه در ابطح،  سايبانى را براى خود درست نموده بود،             

هـاى خـود را    رفتيم، و دسـت  هنگامى كه ما آن را پذي4.همه آيه را.... گرفت، تا به خداوند چيزى را شريك نياوريم  
، و براى مان طلب آمرزش نمود،       »كنم هاى زنان را لمس نمى     من دست «: دراز نموديم تا همراهش بيعت كنيم فرمود      

 .باشد در اين حديث موسى بن عبيده آمده و او ضعيف مى: گويد  مى)39/6( هيثمى 5.و آن بيعت ما بود
در ميان زنانى كه با پيامبر خدا :  را صحيح دانسته، روايت نموده، كه گفتمالك از اميمه بنت رقَيقه، كه ابن حبان آن

كنيم، تا به خداوند چيزى را شـريك   اى رسول خدا، همراهت بيعت مى: كردند، نزدش آمدم و گفتيم   بيعت مى  �
ها و پاهاى خود     نياوريم، دزدى نكنيم، زنا ننماييم، فرزندان خويش را به قتل نرسانيم، و بهتانى را كه از پيش دست                 

در آنچـه  «:  فرمـود �پيـامبر خـدا   . ساخته باشيم روى صحنه نياوريم، و از تو در كار پـسنديده نافرمـانى نكنـيم          
بيا اى رسول خدا كه با تو بيعـت         . خدا و پيامبرش بر ما از ما مهربان ترند        : گفتيم. »توانستيد و توانايى آن را داشتيد     

 6.»دهم، و جز اين نيست كه گفتارم بر صد زن مانند قولم براى يك زن اسـت                 من با زنان دست نمى    «: نماييم، گفت 
 . اند  آمده، روايت كرده)240/4( هاين را ترمذى و غير وى به اختصار، چنان كه در االصاب

     
                                                 

1 ���� . M3*٣٧٩/ �(ا ( 9�H'Cو ا�)٧٠٧٠ ( ا90 در :l 6 «و:Zال «)٧�ا�� در س>M ) �٢٢/ �(ا*M3 ه3=>6( $ن را �. Clر ��/R  روا', C30د2 ). ١
�3e[ ال?وا�P0 :»Mk. $ن 'h 4�0>�خ/. وCSد دارد «)� /٢٨.( 

2
 :و آيه اين است 
يا ايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان ال يشركن باللّه شيئاً و ال يسرقن و ال يـزنين و اليقـتلن اوالدهـن و ال يـأتين ببهتـان                           (

 )12: متحنهالم.) (اللَّه غفور رحيم اللَّه ان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و اليعصينك فى معروف فبايعهن و استغفر لهن
اى پيغمير چون بيايند نزد تو زنان مؤمن براى بيعت كردن بر اين كه شريك نسازند به اللَّه چيزى را و نه دزدى كنند ونـه زنـا         «: ترجمه

 را  ها و پاهاى خود و نافرمانى نكنند تـو         كنند و نه بكشند اوالد خود را و نيارند سخن دروغ را كه افتراكرده باشند آن را در ميان دست                   
  ».آمرزگار و مهربان است در كار نيك پس بيعت كن با ايشان و آمرزش بخواه براى ايشان ازاللَّه به تحقيق

3 ���� . M3*٣/ �(ا���G6HI ،2M ) ٢٨/ �(» ال3e3[«در س>M $ن M:Nال *�3dN )� )3ن اس, @. 0CP0$. @. در ( )��٣» الZ:6 «، و l: ا90 در ($
  .اس,

  .م.ه در آيه فوق ذكر است،متذكر شد و از ما بر آن بيعت گرفتيعنى همه چيزهايى را ك 4
FU/. اس, G6HI اس, ) �٣/ �(» �3e[ ال?واMk«در س>M $ن �CسM6:N )� 9ة اس, @. 0CP0$. @. ه93d6 در . »ا�وسm«و » الl» 6:Z: ا90 در . ���� 5

 �Fن 5678 اس, و ه3=>6( ا'( روا', �� ل$ ��<H�٢٩�(» الE767R«: 5678 اس,) @>� �( �� ز�0ن �7K�R. 930(» إL 90 أ5K�8 ال>��ء«U چ. .(  
6 ��� . M3*٣/ �(�. روا', ا�٧ ( hل��» ال�>(«و �9J`6 در ) �٧١(» الZ:6 «و l: � در )  ـ چ�پ ا*��ن٣��(و ا�( *:�ن ) ٩٨٣ ، ٩٨٢/ ٢(و 
)١�٨/ ٨.(  



  حيات صحابه

٢٥٢   جلد اول

 بيعت اميمه بنت رقيقه بر اسالم

 )اللَّه عنهـا  رضى(اميمه بنت رقيقه    : ت روايت نموده، كه گف    � از عبداللَّه بن عمرو      -اند    كه رجال وى ثقه    -طبرانى  
كنم تا به خداوند  باتو بيعت مى«:  فرمود�رسول خدا .  به خاطر بيعت نمودنش بر اسالم آمد     �نزد پيامبر خدا    

هـا و   چيزى را شريك نياورى، سرقت ننمايى، زنا نكنى، فرزندت را به قتل نرسانى، و بهتانى را كه از پـيش دسـت                 
سرايى ننمايى، زينت خود را همچون ظاهر ساختن زينـت در جاهليـت پيـشين                ياورى، نوحه پاهايت ساخته باشى ن   

و اين را همچنين نسائى، ابن ماجه، امام احمد و ترمذى كـه آن  .  آمده)37/6( اين چنين در المجمع 1.»ظاهر نسازى 
 .اند  آمده، روايت كرده)352/4(را صحيح دانسته، چنان كه در تفسير ابن كثير 

      
 بيعت فاطمه بنت عتْبه

فاطمـه بنـت   : اند كه گفـت   روايت نموده)اللَّه عنها رضى( از عائشه - كه رجال وى رجال صحيح اند      -احمد وبزار   
كـه شـرك   «:   از وى تعهد گرفـت  � آمد، پيامبر    � جهت بيعت نزد پيامبر خدا       )اللَّه عنها  رضى(عتبه بن ربيعه    

 را  �فاطمه دست خود را از حيا بر سر خود گذاشت، و پيـامبر              : فرمايد ائشه مى  ع 2.هياآل... »نياورند و زنا ننمايند   
اى زن اينها را قبول كن، به خدا سوگند ما نيز بر چيـز ديگـرى                :  گفت �آنچه از وى ديد متعجب ساخت، عائشه        

ـ 3.بنابراين آرى، و با وى بر همان آيه بيعـت نمـود  : فاطمه پاسخ داد . ايم جز اين بيعت نكرده    ن چنـين در مجمـع    اي
 . آمده)37/6(الزوائد 

      
 � بيعت عزّه بنت خايل با پيامبر

 با وى بيعت � آمد و پيامبر �وى نزد پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(طبرانى از عزه بنت خايل      
اما زنـده بـه     : عزه ميگويد . »زنا نكنى، سرقت ننمايى و اوالد خود را زنده، آشكارا يا پنهان، در گور نكنى              «: نمود كه 

 را نپرسيدم، و او نيز بـه   �گور نمودن آشكارا دانستم، ولى در قبال زنده به گور نمودن پنهان و خفى پيامبر خدا                 
در ( همـان از بـين بـردن فرزنـد     )زنده درگور نمودن خفـى « چنين واقع شد كه      )قلبم(من خبر نداد، ولى در نفسم       

طبرانـى بـه    : گويـد   مـى  )39/6( هيثمى   4.برم  از بين نمى   )در شكمم (بداً فرزندم را     است، به خدا سوگند من ا      )شكم
مانند آن را در االوسط و الكبير از عطاء بن مسعود كعبى از پدرش و او از عزه روايت نموده، و مسعود را نشناختم،  

 .باشند و بقيه رجال وى ثقه مى
      

 فيانبيعت فاطمه بنت عتبه و خواهرش هند همسر ابوس

                                                 
1 ��� . M3*٣/ �(�. روا', ا�٧ ( ���9 ) ٩٧�١(و ! k��0 ا90 در ) ١�٩/ ٧(و :l 6 «و:Z٧١/ �(و *�@� ) �٧٠(» ال ( .S��) �٢٨٧(و ا�( 

�P0 )6<=3ه : E767Rال)�٢٩.( 

  .م. يعنى همه چيزهاى شامل آيه را كه قبالً متذكرشديم، برايش يادآور شد و از وى بر آن تعهدگرفت 2
3 ��� . M3*١/ �(�. روا', ا� ).٧٧(و �?ار ) ١
/ �(» ال3e3[«در س>M $ن ��CHد ال�Z:9 اس, @. ه0CP0�3. @. ه93d6 در ) چ�پ �3e[ ال:7 '(/ �(» ا�وسm« و )٣�٨(» الl» 6:Z: ا90 در . ���� 4

٣٩ (9� .M'CU در و� S`�ل, اس, 



  حيات صحابه

٢٥٣   جلد اول

ابوحذيفـه بـن عتبـه    :  روايت نموده، كه)اللَّه عنها رضى( از فاطمه بنت عتبه بن ربيعه بن عبد شمس   )486/2(حاكم  
 از مـا بيعـت   �پيامبر : فاطمه گويد.  آورد �، او و هند دختر عتبه را به خاطر بيعت نمودن نزد رسول خدا               �

هـا و يـا      اى پسر عمو، آيا در قومت چيزى از اين آفت         : به وى گفتم  : گويد فاطمه مى . گرفت و بر ما شرط گذاشت     
شود، و اين طور شرط      و با وى بيعت كن، چون به اين بيعت مى         !! خاموش باش :  ابوحذيفه گفت  1دانى؟ بالها را مى  
نمـايم، آن   كنم، به خاطر اين كه من از مال شوهرم دزدى مـى    با تو بر سرقت بيعت نمى     : هند گفت . شود گذاشته مى 

تا اين كه دنبال ابوسفيان كسى را فرستاد، و .  دست خود را بازداشت، و هند نيز دستش را باز داشت�مبر گاه پيا 
 خـشك نـه، و نـه از         )خرمـاى (تر قبول دارم، ولـى از       )از خرماى (: ابوسفيان گفت . از وى برايش بخشش خواست    

هيچ قبه و سـايه بـانى از   :  گفت)اللَّه عنها رضى(بعد از آن فاطمه     . وما با وى بيعت كرديم    : افزايد  مى )راوى(. نعمت
تر نبود، و خيلى دوست داشتم كه خداوند، آن و آنچه را در آن اسـت از بـين ببـرد، امـا                        قبه تو برايم بد و مبغوض     

تر نيست، كه خداوند آن را آبـاد كنـد و           اى نسبت به قبه تو براى من دوست داشتى          به خدا سوگند هيچ قبه     )اكنون(
آورد كه مـن   و همچنين به خدا سوگند، يكى از شما ايمان نمى«:  آن گاه فرمود�پيامبر خدا   . اندازددر آن بركت    

اين حديث صحيح االسناد است، ولى بخـارى و مـسلم    : گويد  حاكم مى  2.»از فرزند و پدرش برايش محبوبتر نباشم      
 .دباش صحيح مى: ذهبى با وى موافقت نموده گفته است. اند آن را روايت نكرده

 نزد پيـامبر  )رضى اللّه عنها(هند بنت عتبه بن ربيعه :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و نزد ابويعلى از عائشه      
هـاى   بـرو دسـت  «:  به طرف دستهاى وى توجه نموده فرمـود � آمد تا با وى بيعت نمايد، رسول خدا          �خدا  

.  آمـد  �حناء تغيير داد، و بعد از آن نزد رسول خـدا            هاى خود را با      هند رفت و دست   : گويد. »خود را تغيير بده   
هنـد  . »كنم كه به خدا چيزى را شريك نياورى، دزدى نكنى و زنا ننمـايى          با تو بر اين بيعت مى     «:  فرمود �پيامبر  
هنـد  . »و اوالد خود را از ترس گرسنگى به قتل نرسانيد«:  فرمود�كند؟ رسول خدا     آيا زن آزاد هم زنا مى     : گفت
با وى بيعت نمود، و بعـد از آن بـراى رسـول    : گويد اى تا آنها را بكشيم؟ مى آيا براى ما اوالدى باقى گذاشته : گفت
دو «: گـويى؟ گفـت    درباره اين دو كره چه مى      : گفت   - در حالى كه دو كره طال در دست خود داشت            - �خدا  

و ايـن  . اند كه من ايشان را نـشناختم   كسانىدر اين روايت: گويد  مى)37/6( هيثمى  4.»3اند اخگر از اخگرهاى جهنم   
 )425/4( هو در االصـاب   .  آمـده، روايـت نمـوده اسـت        )354/4(را ابن ابى حاتم به اختصار، چنان كه در ابـن كثيـر              

آيـا زن  :  هند گفـت »...و اين كه سرقت ننمايند و زنا نكنند    «: قصه هند، در اين قولش در وقت بيعت زنان        : گويد مى

                                                 
  .گذارى تا آنها را انجام ندهيم؟ م موجود است كه تو بر ما شرط مى... يعنى آيا در قومت زنا و سرقت و 1
  ).�٨/ ٢(» ال�P0 :»E767R. � $ن را 5678 دا�0/. و ذه:9 60? هFU .0CP<63/. اس,، و)�٨٧/ ٢(�. روا', *�@� . ��� 2
3 ���� .9�H'C�٧. (�. روا', ا���2M اس, ) �$  6d@ )6  ا��F! 0. @. درCP0$ �!�* 9٣/ �(و ا�( ا������١(ه3=>)6 ا�9 داوود (.  .( ED6:( ن$ M<در س

�3e[ ال?وا�P0 :Mk. ا�0/. اس,$ل:�90 $ن را G6HI د. �>, 3N و اس, @. �C:Jل اس,.  
ابريشمى را گرفت، و آن را در دست راست خـود قـرار داد، و طاليـى را گرفـت و آن را در       :  ثابت است كه وى    �از رسول خدا     4

و بـراى زنـان آنهـا حـالل     «: ، و ابن ماجه افـزوده اسـت  »اند اين دو بر مردان امت من حرام   «: دست چپ خود قرار داد، بعداز آن گفت       
هـاى آتـشى از       اين باشد كه اگر آنها را براى بيگانگان آشكار سازد، در ايـن صـورت پـاره                 �و شايد اينجا هدف پيامبر خدا       . »است
  .اند جهنم
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مـا آنهـا را در كـودكى تربيـت          . »اوالد خود را به قتل نرسانند     «  � و هنگام اين قول پيامبر       »كند؟ ىآزاد هم زنا م   
هاى آن اين است كه ابن سعد، به سند  و يكى از طريق. نموديم، و تو در بزرگى به قتل شان رسانيدى، مشهور است

آيـا  : هند گفت . »و زنا نكنند  «: بى آمده صحيح مرسل از شعبى و از ميمون بن مهران روايت نموده، و در روايت شع              
و در روايتى ماننـد     . تو آنها را به قتل رسانيدى     : هند گفت . »و اوالد خود را به قتل نرسانيد      «زن آزاد هم زنا ميكند؟      

 .آيا در روز بدر فرزندى براى ما گذاشتى: آن آمده ولى در آن هند گفته است
تـو را ديـدم كـه    :  گفـت )ابوسفيان(. خواهم با محمد بيعت كنم      من مى  :و ابن منده روايت نموده و در اول آن آمده         

 به خدا سوگند، من قبل از امـشب         )چنين بود ولى  (آرى به خدا سوگند     : هند گفت . ورزيدى انكار داشتى و كفر مى    
نهـا  اى كه شايسته اوست در اين مسجد عبادت شده باشد، به خـدا سـوگند، آ          ديگر نديده بودم كه خداوند به گونه      

اين تو بودى كه آن همـه چيزهـا را          :  گفت )ابوسفيان( 1شب را در نمازگزاردن، قيام، ركوع و سجده سپرى نمودند،         
 نيز با هند رفت و بـرايش  � رفت، بنا بر اين عمر �هند نزد عمر . انجام دادى، حاال همراه با مردى از قومت برو      

و بعد قصه بيعت را متذكر شده و در آن بـه نقـل از               ... داجازه خواست، و او در حالى كه نقاب داشت، داخل گردي          
چيزهايى را بدون اجـازه     (هند گفت، من از مال ابوسفيان       :  مرسل شعبى كه در باال ذكر گرديد چنين آمده         )حديث(

 .اى، حالل است مالم گرفته ابوسفيان گفت، آنچه را تو از. به مصرف رسانيده بودم)وى
 متـذكر گرديـده،     )353/4( چنان كه ابن كثير درتفسير خود        )اللَّه عنهما  رضى( عباس   اين را ابن جرير از حديث ابن      

اى و تمام شده و يا مانده است همان برايـت حـالل            آنچه گرفته : ابوسفيان گفت : روايت نموده است، و در آن آمده      
 را گرفت و    �ا   خنده نمود و هند را شناخت و فراخواندش، هند دست پيامبر خد            �آن گاه رسول خدا     . است

خداوند گناهـان گذشـته را   :  هند  گفت»تو هند هستى «:  فرمود � رسول خدا    2از وى معذرت و پوزش خواست     
اى رسـول خـدا آيـا زن آزاد    : هند گفت. »كنند و زنا نمى  «:   از وى چشم پوشيد، و گفت      �پيامبر  . خود عفو كند  

هند . »رسانند و اوالد خود را به قتل نمى      «: و افزود . »كند نمىنه، به خدا سوگند آزاد زنا       «: پاسخ داد ! كند؟ هم زنا مى  
بهتـانى را  «:  فرمود�رسول خدا . دانيد تو آنها را در روز بدر به قتل رسانيدى، بنابراين تو و آنها خوبتر مى  : گفت

 رانافرمـانى   و در كار معروف و پسنديده تـو       «: و افزود . »آورند ها و پاهاى خويش بسته باشند نمى       كه از پيش دست   
بـا  (هـا را     ها را پـاره مـى كردنـد، روى         سرايى، و عمل اهل جاهليت كه لباس       ايشان را از نوحه   : گويد مى. »كنند نمى

                                                 
1

آن شب را به خاطر نصيب شدن فـتح و در هـم كوبيـدن دشـمنان، بـر       � هدف هند شب فتح مكه است، كه ياران رسول خدا   
گيرنـد، سـرتا پـا در     ا رقص و پاى كوبى و برپايى مجالس نامشروع و روا داشتن اسراف جشن مـى عكس ديگران كه از پيروزى خود ب  

زده سـاخت و   سپرى نمودنـد، ايـن حالـت نامـانوس بـود كـه هنـد را شـگفت               ) جل جالله (عبادت، خشوع ونيايش به درگاه خداوند       
  .م.  باتصرفبه نقل از پاورقى و. برود و با وى بيعت نمايد � واداشتش كه نزد پيامبر

 هنـد از بـازوان   نمود، نه در بيعت و نه در غير آن، شايد درين مقام  با زنان مصافحه نمى  �صحيح و ثابت اين است كه پيامبر خدا          2
  . از باالى لباس گرفته باشد، بدون اين كه پوست وى را به دست لمس كند�پيامبر 
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اين يك اثر : گويد  ابن كثير مى1.نمودند، بازداشت خراشيدند، موها را ميكندند و به بدى و هالكت دعا مى  مى)ناخن
اند، روايت نمـوده كـه     از زنى از جمله زنانى كه بيعت كرده2رادن ابى اسيد ب و ابن ابى حاتم از اسيد ب      . غريب است 

اى   بر آن از ما بيعت گرفته بود، اين است كه از وى در كـار پـسنديده                 �از جمله چيزهايى كه پيامبر خدا       : گفت
ين چنين در تفسير ابـن      ا. نافرمانى نكنيم، روى را نخراشيم، موى را نكنيم، گريبان را ندريم و به هالكت دعا نكنيم               

 3. آمده است)355/4(كثير 
      

  بيعت نابالغان     
  

  بيعت حسن، حسين، ابن عباس و ابن جعفر 
 با حسن، حسين، عبداللَّـه      �رسول خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهم  رضى(طبرانى از محمد بن على بن حسين        

سال و كوچك بودند، ريش در نياورده و بالغ نشده بودند، بيعت بن عباس و عبداللَّه بن جعفر در حالى كه آنها خرد
ايـن مرسـل بـوده، و       : گويـد   مـى  )40/6( هيثمى   4. ما )از خاندان (نمود، و با هيچ خردسال و نابالغ بيعت نكرد مگر           

 . اند رجالش همه ثقه

      
 بيعت ابن زبير و ابن جعفر

 روايت نموده كه آنها در حـالى كـه هفـت            )اللَّه عنهم  رضى(ن جعفر   طبرانى همچنان از عبداللَّه بن زبير و عبداللَّه ب        
 آن دو را ديد تبـسم نمـود و دسـت خـود را           �هنگامى كه رسول خدا     .  بيعت نمودند  �سال داشتند با پيامبر     

اش   اسماعيل بن عيـاش آمـده كـه دربـاره          )روايت(در اين   : گويد  مى )285/9( هيثمى   5.دراز نمود با آنها بيعت كرد     
ختالف است، ولى بقيه رجال وى رجال صحيح اند، و ايـن را همچنـان ابـونعيم و ابـن عـساكر از عـروه روايـت            ا

 در حالى بيعت نمودند � با پيامبر -جعفر بن زبير :  و در لفظى-عبداللَّه بن زبير و عبداللَّه بن جعفر : اند كه كرده
و نسائى از هرمـاس  .  آمده، متذكر شده)227/5( المنتخب   و مانند آن را، چنان كه در      ... كه هر دو هفت سال داشتند     

 در حالى كه بچه بودم دراز نمودم تا با مـن            �دستم را به سوى رسول خدا       :  روايت نموده، كه گفت    �بن زياد   
 . آمده است)14/1( اين چنين در جمع الفوائد 6.بيعت نمايد، ولى او با من بيعت نكرد
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       �  پيامبر خدابيعت اصحاب بر دستان خلفاى
  

 � بيعت اصحاب بر دست حضرت ابوبكر

 �بيعـت پيـامبر     :  از ابراهيم بن منتشر، از پدرش و از جدش روايـت نمـوده، كـه گفـت                 هابن شاهين در الصحاب   
 : هنگامى صورت گرفت كه خداوند اين آيه را نازل فرمود

 )10: الفتح(. )ان الذين يبايعونك انما يبايعون اللَّه(
 .)نمايند كنند در حقيقت بااللَّه بيعت مى آنانى كه باتو بيعت مى« :ترجمه

بـا  :  چنـين بـود  �و بر اساس آن با مردم بيعت كرد، كه بيعت وى براى خدا و اطاعت از حق بود، و بيعت ابوبكر           
  و كـسانى كـه بعـد از وى بودنـد، چـون بيعـت      �من تا وقتى بيعت كنيد كه از خداوند اطاعت كردم، بيعت عمر   

 . آمده است)458/3( هاين چنين در االصاب.  بود�پيامبر 
 با مردم � را ديدم كه بعد از رسول خدا �من ابوبكر :  روايت نموده، كه گفت  � از ابن عفيف     )146/8(بيهقى  

با من بر شنيدن و اطاعت از خدا و از كتـابش سـپس از     : گفت آمدند، و او مى    كرد، گروهى نزدش گرد مى     بيعت مى 
 در حالى كه در آن روز بالغ و يا بزرگتـر            -من  . نمود بلى، بعد او با آنان بيعت مى      : گفتند آنها مى : كنيد يعت مى امير ب 

گذاشت، فرا گرفتم، بعد از آن نزدش آمده و   ساعتى نزدش درنگ كردم، و شرط وى را كه بر مردم مى-از آن بودم 
كنم، او سر تا  از خدا و از كتابش و سپس از امير بيعت مىمن با تو بر شنيدن و اطاعت : سخن را شروع نموده گفتم

 و مـسدد از     - خدا رحمتش كنـد      -پايم رانگاه كرد سپس چشم خود را پايين انداخت، فكر كرد كه خوشش آمدم               
فرستاد، با آنهـا بـر        را مى  )گروهى و يا لشكرى   ( هنگامى كه به شام      �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    �ابوالسفر  

 . آمده است)323/2(اين چنين در الكنز . نمود  بيعت مى)جنگ(دن نيزه ز
      

 � بيعت صحابه بر دست عمر

 وفات �به مدينه در حالى آمدم كه ابوبكر : اند كه گفت  روايت نموده�ابن سعد، ابن ابى شيبه و طيالسى از انس 
 را پيش آور، تا من با تو بـر آنچـه            دستت:  به جايش خليفه تعيين شده بود، به عمر گفتم         �نموده و حضرت عمر     

ايـن چنـين در الكنـز    . بيعت نمايم كه با رفيقت قبل از تو، بر شنيدن و اطاعت در آنچه توانستم، بيعت نموده بـودم    
 . آمده)81/1(

اى اميرالمؤمنين، دسـتت  :  آمده گفتم�نزد عمربن الخطاب :  روايت نموده كه�و ابن سعد ازعمير بن عطيه ليثى       
پس دست .  تا من همراهت بر سنّت خدا و سنّت رسول وى بيعت نمايم         - خداوند آن را بلند گرداند       - كن   را دراز 

و از عبداللَّـه  . گردانـد  اين بيعت حق ما را بر شما، و حق شما را بر ما الزم مى : )وگفت(خود را بلند نموده، خنديد      
اين چنين در الكنـز  . يدن و طاعت بيعت نمودم با همين دستم بر شن�با عمر :  روايت است كه گفت  �بن حكيم   

 . آمده است)81/1(
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 � بيعت وفد الحمراء بر دست عثمان

 آمدنـد، و بـا وى بـر ايـن بيعـت             � نزد عثمان    1وفد الحمراء :  روايت نموده كه   � از سليم ابوعامر     هاحمد درالسن 
 زكات را بپردازند، رمضان را روزه بگيرند و عيد  به خداوند چيزى را شريك نياورند، نماز را به پا دارند،          : كردند كه 

 . آمده)81/1(اين چنين در كنزالعمال . بلى، او با آنها بيعت كرد: هنگامى كه گفتند. آتش پرستان را رها كنند
      

 به خالفت � بيعت مسلمانان با عثمان

 )اب خليفـه بـه عنـوان جانـشينش        براى انتخ ( �گروهى را كه عمر     :  روايت نموده  �بخارى از مسور بن مخرمه      
من از كسانى نيستم كه دريـن كـار   :  به آنها گفت�موظّف گردانيده بود، گرد هم آمده مشورت كردند، عبدالرحن       

كنم، بنابراين آنها ايـن      تان انتخاب و اختيار مى     با شما رقابت كنم، ولى اگر شما خواسته باشيد، يكى از شما را براى             
و وظيفه انتخـاب را بـه       (هنگامى كه آنها امر خود را به دوش عبدالرحمن گذاشتند           . پردندرابه عهده عبدالرحمن س   

ديدم كه دنبال آن گروه رفته       ، مردم همه به عبدالرحمن روى آوردند، حتى يكى از مردم را نمى            )وى محول ساختند  
نمودند تا اينكه همان  مىها با وى مشورت  و مردم به سوى عبدالرحمن روى آوردند و در آن شب. در حركت باشد

عبدالرحمن پس از قسمتى از شب نزدم       : گويد مسور مى .  بيعت نموديم  �شبى فرا رسيد كه به فرداى آن با عثمان          
بينم، بـه خـدا سـوگند، مـن امـشب زيـاد          تو را در خواب مى    : آمد و دروازه را كوبيد تا اين كه بيدار شدم، و گفت           

ايم فراخوان، من آن دو را براى وى فرا خواندم، و او با ايشان مشورت نمود، بعـد  ام، برو زبير و سعد را بر  نخوابيده
بعـد از آن    . على را برايم صدا كن، او را فرا خواندم، و با او تا آخر شب صحبت كـرد                 : از آن مرا طلب نموده گفت     

 سپس  -ديشه داشت    ولى عبدالرحمن از على از چيزى ان       -على ازنزد وى درحالى برخاست كه در دل اميد داشت           
 )نمـاز (عثمان را برايم طلب كن و من او را فراخواندم، با وى صحبت كرد، تا اين كه اذان مؤذن براى                : به من گفت  

هنگامى كه مردم نماز صبح را به جاى آوردند و آن گروه در منبـر جمـع شـدند،                   . صبح، آنها را از هم جدا گردانيد      
 )كـسى را ( فرستاد، و دنبال امراى ارتـش نيـز   )نفر(انصار كه حاضر بودند عبدالرحمن دنبال آن عده از مهاجرين و   

 - )و همـه در مدينـه حـضور داشـتند         ( يك جاى به جـاى آورده بودنـد،          � و آنها آن حج را باعمر        -روانه نمود   
ر مـردم   اى على، من به امـ     : اما بعد : هنگامى كه جمع شدند، عبدالرحمن شهادتين را بر زبان آورده بعد از آن گفت             

نگاه كردم و آنها را نديدم كه كسى را با عثمان برابر كنند، بنابراين تو بـراى نفـس خـود راهـى مگـردان، و دسـت           
آن گـاه   . كـنم  با تو بر سنت خدا و سـنت رسـولش و دو خليفـه بعـد از وى بيعـت مـى                     :  را گرفته گفت   �عثمان  

، امراى ارتش و مسلمانان بودند نيز بـا وى بيعـت    شامل مهاجرين، انصار  : عبدالرحمن با وى بيعت نمود و مردم كه       
 . نيز اين را مانند آن روايت كرده است)147/8( و بيهقى 2.كردند
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  حيات صحابه

٢٥٨   جلد اول

 فهرست مطالب

 

 يخ الحديث موالنا محمدحسن جان    تقريظ ش

 محمدنعيم    تقريظ شيخ الحديث مولوى 

  مقدمه مترجم   

 نى الندوى    ابوالحسن على الحس تقريظ به قلم علّامه سيد

 اى از شرح حال زندگى نامه    صه خال

    )رحمه اللَّه( مؤلّف علّامه محمد يوسف كاندهلوى 

  تولّد مؤلّف   

  نشأت و رشد مؤلّف   

  درس و تحصيل   

  علمى   هاى  مؤلّف و سرگرمى

  بيعت و خالفت   

  كار دعوت و تبليغ  

  سفرهاى دعوت  

 بقيه كشورهاى اسالمى    حجاز و  دعوت و تبليغ در

 لّف و به جاى آوردن فريضه حج    مؤ

  وفات  

  خلقت و اخالق وى 

 ها و مميزات    ويژگى

 ها و افكار مؤلّف  انديشه

  مؤلّفات وى 

  اهل و اوالد مؤلّف 

  و پيامبر )جالله جل( آيات قرآنى درباره اطاعت از خداوند -1 

 امبر و خلفاى وى  پيروى از پي احاديث در اطاعت و- 2 

 قرآنى درباره پيامبر و اصحاب    آيات - 3 

 و تعالى درباره اصحاب پيامبر   قول خداوند تبارك - 4 

 ن  هاى قبل از قرآ  ذكر پيامبر و اصحاب در كتاب- 5 

  احاديث در وصف پيامبر  - 6 

 هاى وارده در وصف اصحاب    وايت ر- 7 



  حيات صحابه

٢٥٩   جلد اول

  احاديث در وصف پيامبر  - 6 

  وارده در وصف اصحاب پيامبر   هاى  روايت- 7 

  و پيامبرش   )جل جالله( دعوت به سوى خدا 

 مش هنگام وفات ابوطالب    پيامبر و دعوت نمودن قو

 براى عمويش در هنگام وفات وى   پيامبر و عنوان نمودن كلمه طيبه 

    )جل جالله( امتناع پيامبر از ترك دعوت به سوى خدا 

    )جل جالله(ر بر جهاد در راه دعوت به سوى خدا  اصرار پيامب

 بر  و مأمور ساختن حضرت على    پيام

 بر براى دعوت به اسالم    در غزوه خي

 دن حكَم بن كيسان به اسالم    صبر پيامبر در دعوت نمو

 يت اسالم آوردن وحشى بن حرب    حكا

  بر تغيير رنگ   )اللَّه عنها رضى( گريه نمودن فاطمه 

  در راه جهاد به خاطر اسالم    پيامبر

     حديث تميم دارى دربارء انتشار دعوت اسالم

  حرص حضرت عمر   

 برگشتن مرتدين به دين اسالم   بر دعوت و 

  عمر بر تالش وكوشش يك راهب   گريه نمودن

  ابوبكر صديق  � دعوت نمودن افراد و اشخاص، و دعوت نمودن پيامبر

  نمودن عمربن الخطاب   و دعوت پيامبر

     پيامبر و دعوت نمودن عثمان بن عفان

 دعوت نمودن على بن ابى طالب    پيامبر و 

 دعوت نمودن عمرو بن عبسه    پيامبر و 

 العاص   سعيدبن  نمودن خالدبن پيامبر و دعوت

  پيامبر و دعوت نمودن ضماد  

    )اللَّه عنهما رضى( پيامبر و دعوت نمودن حصين پدر عمران 

  ى كه نامش برده نشده است    پيامبر و دعوت مرد
 نمودن معاويه بن حيده     پيامبر و دعوت 

 و دعوت نمودن عدى بن حاتم   پيامبر 

 دعوت نمودن ذى الجوشن ضبابى    پيامبر و 



  حيات صحابه

٢٦٠   جلد اول

 عوت نمودن بشيربن خَصاصيه    پيامبر و د

 ام برده نشده است   ى كه از وى ن پيامبر و دعوت مرد

 مبر و دعوت نمودن ابوقحافه     پيا

  پيامبر و دعوت نمودن   

 .    مشركين كه ايمان نياوردند آن عده از افراد

 پيامبر و دعوت نمودن ابوجهل    

 دعوت نمودن وليد بن مغيره    پيامبر و 

 پيامبر و ژدعوت نمودن دو تن    

 ن  و هند   ا پيامبر و دعوت نمودن ابوسفْي

  و دعوت نمودن عثمان و طلحه    پيامبر

 ر و دعوت نمودن عمار و صهيب    پيامب

  پيامبر و دعوت نمودن  

  زراره و ذكوان بن عبد قيس   اسعد بن

 احتجاج سران قريش با پيامبر    پيامبر و دعوت نمودن گروه و جماعت جدال و 

 شهل    از بنى عبداال پيامبر و دعوت نمودن ابوالحيسم و جوانانى

  قريش هنگام نزول آيه انذار  هاى  پيامبر و دعوت نمودن خويشاوندان نزديكش و قبيله

 مودن قبايل عرب در مراسم حج    پيامبر و دعوت ن

 نمودن بنى عامر و بنى محارب    پيامبر و دعوت 

  پيامبر و دعوت نمودن بنى عبس   

 يامبر و دعوت نمودن كنْده    پ

 يامبر و دعوت نمودن بنى كعب   پ 

 مبر و دعوت نمودن بنى كَلْب    پيا

 مبر و دعوت نمودن بنى حنيفه    پيا

  پيامبر و دعوت نمودن بكر   

 و دعوت نمودن قبايل در منى    پيامبر 

    پيامبر و دعوت نمودن يك گروه در منى 

 بر  و دعوت نمودن بنى شيبان    پيام

 ودن اَوس و خَزْرج   دعوت نم پيامبر و 

 مبر و گرد آوردن خويشاوندان    پيا



  حيات صحابه

٢٦١   جلد اول

 جهت دعوت آنها به سوى اسالم   و اهل بيتش بر طعام 

 مودن يك اعرابى در حالت سفر    پيامبر و دعوت ن

 نش   در سفر هجرت از برَيده بن حصيب و همراها� دعوت نمودن پيامبر 

  دعوت و دوستى در ميان مردم  الى بههاى ارس  پيامبر و مأمور ساختن گروه

  براى دعوت   "سرِيه"ه امير  پيامبر و هدايت دادن ب

 راى حضرت على كه تا قومى را   دستور پيامبر ب

 به جنگ و قتال نبرد    به اسالم دعوت ننموده همراه شان دست 

 طَيفى براى دعوت در قتال    پيامبر و مأمور ساختن فَرْوه قُ

 ر خالد بن سعيد    پيامب

 كند    ه يمن مأمور به دعوت مى را در وقت فرستادن ب

 پيامبر و رها ساختن اسيرانى    

  كه بدون دعوت در قتال به چنگ مسلمانان افتاده بودند   

 بواُمامه به سوى قومش باهله    پيامبر و فرستادن ا

  و فرستادن مردى به بنى سعد    پيامبر

 ى نزد يكى از بزرگان جاهليت    مرد پيامبر و فرستادن

 ر خدا و فرستادن عمروبن عاص    پيامب

 ،ىلجهت بسيج آنها به سوى اسالم   به سوى ب 

 خالد بن وليد به يمن   پيامبر و فرستادن 

 تادن خالد بن وليد به نجران    پيامبر و فرس

    � نامه خالد بن وليد به پيامبر خدا

  خالد بن وليد    به� نامه پيامبر خدا 

   � برگشت خالد با وفد بنى حارث به طرف پيامبر خدا 

 ليمات پيامبر خدا براى معاذ    تع

  به فرايض اسالم دعوت نمايد  كه چگونه دريمن

 ب ذى ظُلَيم به فرايض اسالم   پيامبر و دعوت نمودن حوشَ

 فد عبدالقيس به فرايض اسالم   پيامبر ودعوت نمودن و

 به سوى ايمان و فرايض اسالم  قمه درباره حقيقت ايمان ودعوت  حديث عل

 پيامبر به نجاشى پادشاه حبشه    نامه 

  نامه نجاشى به پيامبر خدا  



  حيات صحابه

٢٦٢   جلد اول

  پيامبر به قيصر پادشاه روم   نامه

 بوسفيان با هرقل پادشاه روم    گفتگوى ا

  خدا براى كسرى پادشاه فارس    نامه پيامبر

 قُوقس پادشاه اسكندريه   ه م نامه پيامبر ب

 مه پيامبر خدا به اهل نجران    نا

 ه اسقف ابوحارث    نامه پيامبر ب

  نامه پيامبر به بكربن وائل   

 ه پيامبر خدا راى بنى جذامه   نام

  گفتگوى بديل با پيامبر   

 عرْوه بن مسعود با پيامبر   گفتگوى 

 ردى از بنى كنانه با پيامبر   گفتگوى م

 با پيامبر و شروط صلح حديبيه   گفتگوى سهيل بن عمرو  

  حكايت ابوجنْدل   

 دنبال وى فرستاده شده بودند   حكايت ابوبصير با دو تن كه 

  پيوستن ابوجندل به ابوبصير  

 هاى قريش  دن آنها به كاروان و متعرّض ش

 ه ز فرود آمدن در حديبِي پيامبر و فرستادن عثمان به مكه پس ا

  درباره صلح حديبيه   )اللَّه عنه رضى( گفتار عمر 

 ر ابوبكر درباره صلح حديبيه  گفتا

  سران قريش جهت كسب اطالعات  تجسس

  تا از پيامبر امان بخواهند   عباس و ترغيب قريش

    )اللَّه عنهما رضى( گفتگوى ابوسفيان با عباس و عمر 

 ان شدنش  ر و مسلم شهادت ابوسفيان بر كمال اخالق پيامب

  فتح به آنان امان داده بود   كسانى را كه پيامبر خدا در روز

 و شهادتش به نرمخويى پيامبر   اسالم آوردن سهيل بن عمرو 

 بر براى اهل مكه در روز فتح   گفتار پيام

 كمال نيكى و مهربانى پيامبر   اسالم آوردن عكْرَمه و شهادتش به 

 رمه  امبر براى عك دعاى پي

 در جنگ و به شهادت رسيدن وى  سعى و تالش عكرمه 



  حيات صحابه

٢٦٣   جلد اول

  صفوان به عنوان نشانه امان اش براى  پيامبر و فرستادن عمامه

 ه طرف هوازن و اسالم آوردنش  بيرون رفتن صفوان با پيامبر ب

    عروه و دعوت نمودن قومش به سوى اسالم و شهادتش در راه خدا

 پرستى  فرستادن هيئتى تحت سر ثقيف و

 طرف پيامبر و مذاكرات طرفين  عبدياليل بن عمرو به 

  سعدبن معاذ و اسالم آوردنش  مصعب و دعوت نمودن

  عبداالشهل و اسالم آوردن آنها سعدبن معاذ و دعوت نمودن بنى

  گفتگوى عمير با پيامبر  

  اسالم آوردن عمير و دعوت وى از اهل مكه 

  مردم به دست عمير  زيادى از اسالم آوردن تعداد

 ربن وهب پس از اسالم آوردنش  قول عمر درباره عمي

 ودن مادرش و اسالم آوردن وى  ابوهريره و دعوت نم

  قول ابن عباس درباره ضمام اسالم آوردن بنى سعد و

  داخل شدن عمرو نزد پيامبر و حكايت اسالم وى

  پيامبر و فرستادن عمرو  

 يت پيامبر به او ى قومش و وص جهت دعوت به سو

  با كسانى كه از قومش اسالم آمدن عمرو

 دا ، و نامه پيامبر به آنها آوردند نزد پيامبر خ

 ى و سرور عروه به خاطر كشته  خوش

  شدنش در راه خدا و سفارش او به قومش 

  اسالم آوردن طفيل بن عمرو

  به سوى قومش جهت دعوت آنها  برگشتن طفيل

 اى  خداوند از وى توسط نشانهدن  به اسالم وتأييد نمو

 و همسرش و اسالم آوردن آنها  دعوت نمودن طفيل از پدر 

 وسلم براى دوس ليهع اللَّه  دعاى پيامبر خدا صلى

 م شان با طفيل نزد رسول خدا و اسالم آوردن آنها و قدو

  بن ابى سلمى به برادرش كعب نامه بجيربن زهير

 مه خالدبن وليد به اهل فارس  نا

 ه خالدبن وليد به اهل مدائن نام



  حيات صحابه

٢٦٤   جلد اول

  نامه خالدبن وليد به هرمز

  غفارى دعوت كعب بن عمير

  دعوت ابن ابى العوجاء 

  دستور ابوبكر به خالد

 م فرستادن وى به سوى مرتدين  هنگا

 دن خالدبن وليد از اهل حيره  دعوت نمو

 وت نمودن خالد از امير رومى  دع

 ه اسالم آوردنش  يرموك و قص جرَجه در روز

 در روز قصر سفيد مدت سه روز  دعوت نمودن سلمان فارسى 

 هانش از رستم در روز قادسيه  دعوت نمودن نُعمان بن مقَرِّن و همرا

 وت مغيره بن شعبه از رستم  دع

 وت رِبعى بن عامر از رستم  دع

 وم و سوم ه از رستم در روز د دعوت نمودن حذيفه بن محصن و مغيره بن شعب

 به خاطر دعوت وى قبل از جنگ  سعد و فرستادن گروهى از يارانش به نزد كسرى 

عتَم از بنى تَغلب و غير ايشان در روز تكريت   دعوت نمودن عبداللَّه بن م 

  عمروبن العاص در معركه مصر  دعوت نمودن

  )اللَّه عنهم رضى( دعوت اصحاب 
 ر قتالجعى د تحت امارت سلَمه بن قيس اش

  از اهل اصبهان قبل از قتال  دعوت نمودن ابوموسى اشعرى

 احه به خاطر اسالم آوردن وى  حكايت اسالم آوردن ابودرداء و عملكرد ابن رو

 ص درباره جزيه و اسيران جنگ  نامه عمر به عمروبن العا

 تاد تذكّر آنچه در فتح اسكندريه براى اصحاب اتفاق اف

 وى ونصرانيى اتفاق افتاد  در ميان حكايت زره على و آنچه 

  بيعت نمودن بزرگان، خردساالن، مردان و زنان بر شهادت در روز فتح 

جاشع و برادرش بر اسالم و جهاد  بيعت م 

 جرير بن عبداللَّه بر اسالم  بيعت 

 الم و نصيحت براى هر مسلمان  بيعت جرير بن عبداللَّه بر اركان اس

  اسالم و عدم سئوال از مردمرانش بر اركان بيعت عوف بن مالك و يا

 كه از هيچ كس چيزى طلب نكند بيعت ثوبان بر اين 



  حيات صحابه

٢٦٥   جلد اول

 بيعت ابوذر بر امور پنچگانه   

 د و غير وى بر اَعمال اسالم بيعت سهل بن سع

  بيعت عباده بن صامت و غير وى از اصحاب در عقبه اول

 ت مردم بر هجرت در روز خندق بيع

 نمودن دوازده رئيس و انتخاب  انصار 

 و آنچه او به اصحاب خود گفت بيعت ابوالهيثم 

  عباس بن عباده هنگام بيعت قول

 لمانان بيعت جريربن عبداللَّه بر شنيدن و اطاعت و نصيحت براى مس

 يعت عتبه بن عبد و اين گفته ب

  »در آنچه توانستى« پيامبر هنگام بيعت 
 ت اميمه بنت رقيقه بر اسالم  بيع

 يعت فاطمه بنت عتْبه  ب

 عت عزّه بنت خايل با پيامبر بي

 و خواهرش هند همسر ابوسفيان بيعت فاطمه بنت عتبه 

  زبير و ابن جعفر بيعت ابن

  بيعت صحابه بر دست عمر

 ت وفد الحمراء بر دست عثمان بيع

   مسلمانان با عثمان به خالفت بيعت


