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 بابوجندل بن سهیل بن عمرو

ل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن یوی أبو جندل ابن سھ
بن غالب بن فھر عامری قرشی است. نام وی عاص و  یحسل بن عامر بن لؤ

 باشد. گفته شده عبدالله می

 فضیلت وی:
ایشان از نخستین کسانی است که در مکه به اسالم گروید و در این راه 

ھای فراوانی دید. او فرزند سھیل بن عمرو از سران قریش است.  آزار و اذیت
و زنجیر کرد و از ھجرت او پدرش پس از آنکه وی اسالم آورد او را در غل 

 جلوگیری نمود.

 و نجات وی: سداستان فرار أبو جندل
در صحیح بخاری داستان وی در صلح حدیبیه از طریق معمر از زھری از 

و مروان بن حکم روایت شده است. در اینجا این  هاز مسور بن مخرم هعرو
 داستان زیبا را از صحیح بخاری و دیگر منابع حدیثی ذکر خواھیم کرد.

و سھیل بن عمرو که نمایندگی قریش را بر  صپیامبرخدا پس از آنکه
عھده داشت متن صلح را نوشتند به ناگاه فرزند سھیل که توانسته بود فرار 

کشید به آنجا رسید. سھیل تا  زنجیر را با خود میکند در حالی که غل و 
فرزند خود را دید برخواست و بر صورت او سیلی نواخت و به رسول خدا 
گفت: ای محمد پس از آنکه به توافق رسیدیم او به اینجا آمده است! رسول 

ھا ببخشد و از برگرداندن او صرف نظر  از سھیل خواست او را به آن صخدا
 پذیرفت.کند اما سھیل ن
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و مشرکان به این مضمون بود  صیکی از بندھای صلح میان رسول خدا
که در صورت فرار کسی از مسلمانان مکه به سوی مدینه باید وی به مشرکان 

گریخت  شد و به مکه می تحویل داده شود اما اگر کسی از مسلمانان مرتد می
 مشرکان وی را به مسلمانان تحویل ندھند.

أبوجندل را به مشرکان تحویل داد.  صخدا بر این اساس رسول
شد  ابوجندل که تازه از بند رھیده بود در حالی که توسط سھیل برده می

دھید تا مرا در دینم  ای مسلمانان! آیا مرا به مشرکان پس می«زد:  فریاد می
او  »ام؟ بینید از دست آنان چه کشیده آیا نمی«و گفت:  »به فتنه بیندازند؟

 شده بود.بسیار شکنجه 
ی حدیبیه انتظار عمره را داشتند و با قبول  مسلمانان که پیش از قضیه

این صلح، تا یک سال دیگر از آن محروم شده بودند با دیدن این جریان 
ای «خطاب به ابوجندل فرمود:  صبسیار غمگین شدند. رسول خدا

تو و  اباجندل صبر پیشه کن و امید پاداش آن را داشته باش که خداوند برای
مستضعفانی که با تو ھستند فرج و راه برون رفتی قرار خواھد داد. ما با 

ایم و آنان به ما عھد  ایم و به آنان عھد خدایی داده ھا پیمان صلح بسته آن
 .»کنیم اند و ما به آنان خیانت نمی داده

پس از آن یکی از مسلمانان به نام ابوبصیر از مکه گریخته و به مدینه 
وی را نیز به دو تن از مشرکان که در پی او آمده بودند  صل خداآمد. رسو

ھا را به قتل  تحویل داد. اما ابوبصیر توانست آن دو را فریب دھد و یکی از آن
ای در ساحل دریای سرخ گریخت و  برساند و بگریزد. وی سپس به منطقه

و به در آنجا پناه گرفت. ابوجندل نیز توانست باری دیگر از مکه بگریزد 
بصیر ملحق شود. کم کم تعداد زیادی از مسلمانان که از مکه گریخته  ابو

ھا ملحق  ی مسلمانانی از قبایل غفار و اسلم و جھینه به آن بودند به عالوه
ھای قریش را که از شام  ھا که به ھشتصد تن رسیده بودند کاروان آن شدند.
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قریش به تنگ آمد و از دادند تا جایی که  گشتنتد مورد حمله قرار می برمی
خواھش کردند که آنان را به مدینه فراخواند! اینچنین بود  صرسول خدا

که ابوجندل و دیگر مھاجران به مدینه رفتند و خداوند ھمانگونه که 
 ای قرار داد. گفته بود برای آن مستضعفان راه چاره صپیامبر

 وفات وی:
سال سن داشت به شھادت  ۸۳در روز یمامه در حالی که  سأبوجندل

ھجری در طاعون عمواس  ۱۸رسید. اما بر اساس روایت ذھبی وی به سال 
 .س در اردن وفات یافته است.

 گردآوری و ترجمه:
 موحدعبدالله 

 سایت عصر اسالم
IslamAge.com 





 

 
 سُحباب بن منِذر

ُحباب بن منِذر بن َجموح بن زید بن حرام بن کعب بن َغنم بن کعب «او 
است. کنیه وی ابوعمر و گفته شده » انصاری خزرجی سلمی هبن سلم

یکی از نمایندگان انصار » منذر بن عمرو ساعدی«ابوعمرو است. وی دایی 
 شھادت رسید.به » بئر معونة« هثبه است که در حاددر بیعت عق

 فضائل وی:
واقدی و دیگران، حباب بن منذر اھل بدر است و در این  هبر اساس گفت

غزوات  هنبرد شرکت داشته است. او ھمچنین در نبرد احد و خندق و ھم
 بود. صدیگر به ھمراه رسول خدا

 رای و تدبیر وی:
» ذو الرأی«ه تدبیری که داشت بحباب بن منذر به علت رای قوی و 

ھور بود. داستان نظر وی در جنگ بدر مشھور است که آن را از روایت مش
 آوریم: ابن اسحاق از زھری در اینجا می

زودتر از مشرکان به بدر رسید. ھنگامی که او [و  صرسول خدا«
ھای بدر رسیدند در کنار نزدیکترین چاه توقف نمود. حباب  چاه یارانش] به

منذر بن جموح گفت: ای رسول خدا آیا این جایگاھی است که خداوند به  بن
تو نشان داده و نباید از آن عبور کنیم و نه از آن عقب بمانیم یا این رای و 

بلکه آن رای و «فرمود:  صنظر و جنگ و فریب جنگی است؟ رسول خدا
حباب گفت: ای رسول خدا اینجا منزلگاه [خوبی] ». جنگ و فریب است

 هسپس ھم ،ھا در پشت سرت قرار بگیرد چاه هیست. بلکه برخیز تا آنکه ھمن
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ھا را پر کن به جز یک چاه، و سپس در کنار آن حوضی حفر کن. آنگاه با  چاه
نوشند تا آنکه  نوشیم و آنان نمی جنگیم و ما آب می قوم [مشرکان] می

 خداوند میان ما و آنان حکم نماید.
و به » نمودیرای [صحیح] اشاره به «فرمود:  صپس رسول خدا

 .»پیشنھاد او عمل نمود

 شجاعت وی:
غزوات شرکت نموده است. در  هھمانطور که گفتیم این صحابی در ھم

روز احد در حالی که لشکر مسلمانان شکست خورد و بسیاری از آنان بر اثر 
باعث شد  صشھادت رسول خدا هشرایطی که پیش آمد گریختند و شایع

نبرد از بین برود، او جزو کسانی بود  هری از اصحاب برای ادامبسیا هانگیز
 دفاع کرد. صکه از رسول خدا

و چھارده تن از صحابه  صروایت شده است که در روز احد رسول خدا
به ھمراھش در برابر ھجوم مشرکان مقاومت کردند که ھفت تن آنان از 

لرحمن بن عوف و مھاجران و ھفت تن دیگر از انصار بودند. ابوبکر و عبدا
بن  هعلی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و طلحه بن عبیدالله و ابوعبید

جراح و زبیر بن عوام، از مھاجران، و حباب بن منذر و ابودجانه و عاصم بن 
ثابت و حارث بن صمه و سھل بن حنیف و اسید بن حضیر و سعد بن معاذ، 

 از انصار.
 بیعت مرگ نمودند. صل خدااحد با رسو هاو و ھمراھانش در غزو

 بنی ساعده: نظر وی در سقیفه
بنی ساعده برای انتخاب  ه، انصار در سقیفصپس از وفات رسول خدا

خود  سسعد بن عباده به عنوان امیر خویش به توافق رسیده بودند اما ابوبکر
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 را به آنجا رساند و نظر به انتخاب یک خلیفه از مھاجران داد.
از ما یک امیر و از شما یک امیر. ابوبکر در پاسخ حباب بن منذر گفت: 

وی گفت: خیر. اما ما امراییم و شما وزرا... پس یا با عمر بیعت کنید و یا با 
رای به انتخاب ابوبکر داد و سپس با او بیعت نمود و  سابوعبیده... که عمر

 پس از وی مھاجرین و انصار با او بیعت نمودند.

 وفات وی:
 سسرانجام در دوران خالفت عمر بن خطاب سحباب بن منذر

درگذشت. او بیش از پنجاه سال عمر نمود و نسلی از خود به جای نگذاشت. 
 خشنود باد. صخداوند از وی و دیگر یاران رسول خدا

 موحدترجمه و تحقیق: عبدالله 
 عصر اسالم

www.IslamAge.com 





 

 
 سعید بن زید، صحابی مستجاب الدعوه

اح یبن ر یل بن عبد العزید بن عمرو بن نفید بن زیسع«کامل وی: نام 
 یعدو یقرش »یعب بن لؤکبن  یبن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عد

أبو «ی وی  و کنیه »فاطمه بنت بعجة بن ملیح خزاعی«است. مادرش 
، »فاطمه بنت خطاب«است. او پسر عموی عمر بن خطاب و ھمسر  »األعور

خواھر وی ھست که سبب اسالم عمر بن خطاب گردید و عمر بن خطاب نیز 
 است. »عاتکة بنت زید«شوھر خواھر او 

سعید از نخستین ایمان آورندگان و مھاجران است و پیش از وارد شدن 
ه ھمراه ھمسرش فاطمه آورد و ب ی ارقم، اسالم به خانه صرسول الله

پیوند  بمیان او و أبی بن کعب صسوی مکه ھجرت نمود. رسول الله به
 برادری بسته بود.

شرکت داشت، به جز  صی نبردھا به ھمراه رسول الله او در ھمه
به ھمراه  صی بدر، زیرا برای اجرای ماموریتی از سوی رسول خدا غزوه
ی  به این علت از شرکت در غزوهبن عبیدالله به سوی شام رفته بود و  هطلح

برای وی سھمی از غنایم بدر در نظر گرفت؛  صبدر باز ماند، اما رسول الله
 دانند. به ھمین دلیل بسیاری از علما وی را از اھل بدر می

ی دمشق و فتح آن  رموک و محاصرهدر نبرد ی صوی پس از رسول الله
آنجا منسوب شد، و به والیت  »ابوعبیدة بن الجراح«شرکت جست و از سوی 

 وی اولین کسی است از این امت که والیت دمشق را بر عھده گرفت.

 احادیث سعید بن زید:
احادیث انگشت شماری از وی روایت شده است؛ بخاری و مسلم دو 
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اند و بخاری به تنھایی یک حدیث از وی روایت  حدیث از وی روایت کرده
حریث و أبوطفیل عامر بن واثلة و گروھی از کرده است. ابن عمر و عمرو بن 

 اند. تابعین از وی روایت کرده
کند که گفت: شنیدم رسول  امام بخاری از سعید بن زید روایت می

رَِض�َ «فرماید:  می صالله
َ
قَُه ِمْن َسبِْع أ رِْض َشيْئًا ُطوِّ

َ ْ
ھر که « »َمْن َظلََم ِمَن األ

(در قیامت) ھفت زمین طوق گردن او  چیزی از زمین را به ستم از آن خود کند
 .»خواھد شد

 یکی از بهشتیان:
در دنیا به آنان بشارت  صسعید یکی از ده تنی است که رسول الله

 معروف ھستند. »ی مبشره عشره«بھشت را داده است که به 

بُو «فرمودند:  صروایت است که رسول الله ساز عبدالرحمن بن عوف
َ
أ

َنَِّة، 
ْ
َنَِّة، َوَطلَْحُة يِف بَْ�ٍر يِف اجل

ْ
ٌّ يِف اجل َنَِّة، َويلَعِ

ْ
َنَِّة، َوُ�ثَْماُن يِف اجل

ْ
َوُ�َمُر يِف اجل

َنَِّة، وََسِعيدٌ 
ْ
َنَِّة، وََسْعٌد يِف اجل

ْ
َنَِّة، َوَ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف يِف اجل

ْ
َ�ْ�ُ يِف اجل َنَِّة، َوالزُّ

ْ
 اجل

بُو ُ�بَيَْدَة 
َ
َنَِّة ، َوأ

ْ
َنَّةِ يِف اجل

ْ
اِح يِف اجل َرَّ

ْ
 .[به روایت ترمذی و احمد] .»ْ�ُن اجل

ابوبکر در بھشت است، و عمر در بھشت است، و عثمان در بھشت است، و «
علی در بھشت است، و طلحه در بھشت است، و زبیر در بھشت است، و 
عبدالرحمن بن عوف در بھشت است، و سعد [بن أبی وقاص] در بھشت است، و 

 .»ید] در بھشت است، و ابوعبیدة بن جراح در بھشت استسعید [بن ز
گوید: جایگاه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و  می /سعید بن جبیر

طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن ابن عوف و سعید بن جبیر چنین بود که 
قرار داشتند و در نماز در پشت سر وی  صدر نبرد در جلوی رسول خدا

 بودند.



 ١١   سعید بن زید، صحابی مستجاب الدعوه

 

 نفیل، پدر سعید: زید بن عمرو بن
زید بن عمرو، پدر سعید بن زید یکی از معدود کسانی است که در 

ھا و زنده به گور کردن دختران تبری جست و در  جاھلیت از عبادت بت
جستجوی دین حق به سوی سرزمین شام سفر کرد و با یھود و نصارا آشنا 

. »راھیم ھستمخداوندا من بر دین اب«گردید اما دینشان را نپسندید و گفت: 
اما نتوانست به دین ابراھیم که چیز زیادی از آن باقی نمانده بود و توسط 
مردم به شرک آلوده گردیده بود، راھی بیابد. وی از اھل نجات است زیرا 

 او را ستوده است. صرسول الله
امام احمد در مسند خویش از مسعودی روایت نموده که سعید بن زید 

فت: ای رسول خداوند؛ پدرم چنان بود که خود گ صخطاب به رسول الله
شک  نمود بی ای و خبرش به تو رسیده است و اگر [نبوت] تو را درک می دیده

نمود، پس برای وی آمرزش بخواه.  آورد و از تو پیروی می به تو ایمان می
خواھم، زیرا او [در  برای او آمرزش می ،آری«فرمودند:  صرسول الله

». رانگیخته خواھد شد در حالی که خود یک امت استقیامت] به تنھایی ب
 [به روایت احمد و حاکم و طبرانی]

کند  روایت می باز پدرش از اسماء دختر ابوبکر صدیق هھشام بن عرو
که گفت: زید بن عمرو بن نفیل را دیدم که ایستاده به کعبه تکیه داده بود و 

ن کسی از شما بر ای گروه قریش! به خداوند سوگند که جز م«گفت:  می
. و او کسی بود که دختران را از زنده به گور شدن »دین ابراھیم نیست

گفت:  خواست دخترش را بکشد به او می داد و اگر کسی می نجات می
پس آن دختر را بر  »دھم! من خرجی او را می ،دست نگه دار! او را نکش«

اگر «: گفت شد به پدر آن دختر می داشت و ھنگامی که بزرگ می می
دھم [و  گردانم و اگر خواستی خودم خرج او را می خواستی او را به تو بر می

 .. [بخاری به صورت معلق، و ھمچنین حاکم]»دارم] نزد خود نگه می



 صحابه   ١٢

داشت. اسماء دختر ابوبکر صدیق  وی ھمچنین قریش را از زنا باز می
و در حالی که گوید: زید بن عمرو بن نفیل را دیدم که پیر و بزرگسال بود  می

ای جمع قریش وای بر حال شما! از زنا «گفت:  به کعبه تکیه داده بود می
 .[ابن کثیر در البدایة] »شود دوری کنید که زنا باعث فقر و تھیدستی می

شد)  ھا ذبح می وی از خوردن گوشتی که بر انصاب (مکانی که برای بت
گوسفند را «: گفت به قریش میکرد و خطاب  ذبح شده بود خودداری می

خداوند آفریده و برایش از آسمان آب فرو فرستاده و از زمین گیاه رویانده 
 . [به روایت بخاری]»کنید است، آنگاه شما آن را بر غیر نام خداوند ذبح می

مردم تحت تاثیر سخنان او قرار گیرند آنکه  از ترس سخطاب پدر عمر
بود که او را اذیت کنند و گروھی از جوانان و اوباش قریش را مامور کرده 

کرد و  نگذارند وارد مکه شود. وی به این علت در خارج مکه زندگی می
 شد. بصورت پنھانی وارد آن می

به پیامبری  صزید بن عمرو بن نفیل پیش از مبعوث شدن رسول الله
گوید:  عب بن مالک میکدار فانی را وداع گفت. خارجة بن عبد الله بن 

کرد پس گفت:  زید بن عمرو بن نفیل را یاد می »یبسعید بن مس«شنیدم 
ھنگامی که قریش در حال  صزید، پیش از نزول وحی بر رسول الله

 بازسازی کعبه بودند، درگذشت.

 منزلت سعید بن زید:
خطاب به  صکند که رسول الله روایت می سامام احمد از سعید بن زید

آرام بگیر ای حراء که بر تو نیست مگر پیامبر یا »  کوه حراء چنین فرمود:
و ابوبکر و  صگوید: بر حراء نبود مگر رسول الله سعید می» صدیق یا شھید

عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن بن عوف و سعید 
 بن زید. [به روایت احمد و دیگران]



 ١٣   سعید بن زید، صحابی مستجاب الدعوه

 

روی بنت أویس مشھور است. اروی مدعی شده بود که داستان وی با ا
ای از زمین او را غصب نموده است و شکایت وی را به مروان، امیر  سعید تکه

روایت  صمدینه برد. سعید در مقابل ادعای وی حدیثی را از رسول خدا
 نمود و سپس از حق خود گذشت و علیه اروی دست به دعا برد:

أروی بنت أویس مدعی شد «کند که  می از پدرش روایت هھشام بن عرو
که سعید بن زید بخشی از زمینش را غصب نموده است پس شکایت او را به 
نزد مروان بن حکم (والی مدینه) برد. پس سعید [در دفاع از خود] گفت: 
چگونه ممکن است من چیزی از زمین او را غصب کنم پس از آنکه از رسول 

ه از روی ستم یک وجب از زمینی را ھرک«فرمود:  شنیدم که می صالله
غصب نماید خداوند [در روز قیامت] ھفت زمین را طوق گردن او خواھد 

مروان به او گفت: پس از این از تو دلیلی نخواھم خواست. پس سعد » کرد
گفت: خداوندا اگر او دروغگوست چشم او را کور گردان و در زمینش جان 

اش رفت و سپس در  تا آنکه بیناییمرد گوید: آن زن ن او را بگیر. راوی می
 .. [به روایت مسلم]»ای افتاد و مرد رفت در چاله حالی که در زمینش راه می

 سعید بن زید و شورای انتخاب خلیفه:
پس از ضربه خوردن عمر بن خطاب وی گروھی شش نفره را مسئول 

خاب انتخاب خلیفه گرداند و فرزند خود ابن عمر را به شرط اینکه حق انت
شدن نداشته باشد عضو آن گرداند. اما سعید بن زید را از عضویت در این 
شورا منع نمود که دلیل آن خویشاوندی سعید با وی بود و از سوی دیگر 
عمر بن خطاب داماد وی بود، و گرنه سعید شایستگی عضویت در این شورا 

مر بن عالمؤمنین  ی تقوا و حسن تدبیر امیر را داشت. این نشان دھنده
 خطاب است.

 



 صحابه   ١٤

 :سوفات سعید
وفات یافت، سپس به مدینه حمل شده  »عقیق«گوید: سعید در  نافع می

گوید: سعد بن ابی وقاص و ابن  و در آنجا دفن گردید. عبدالملک بن زید می
 ۵۰عمر در قبر وی داخل شدند و  ابن عمر بر وی نماز گذارد و آن در سال 

بود. وی در ھنگام وفات ھفتاد و چند  سھجری، در دوران معاویه ۵۱یا 
 سال داشت.

 موحدنویسنده: عبدالله 
 عصر اسالم
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 بانوی شجاع لصفیه دختر عبدالمطلب

و خواھر  صی رسول الله وی صفیه دختر عبدالمطلب ھاشمی، عمه
باشد. مادر وی ھاله بنت  می ببن عبدالمطلب و مادر زبیر بن عوام هحمز

وھب بن عبدالمناف است. ھنگامی که نه سال داشت پدرش عبدالمطلب، 
سرور قریش دار فانی را وداع گفت و برادرش ابوطالب وی را سرپرستی 

 نمود.
د و پس از او بار نخست با حارث برادر ابوسفیان بن بن حرب ازدواج کر

بن خویلد ازدواج کرد و از او صاحب  هخدیج برادر »عوام«وفات وی با 
فرزندانی به نام زبیر و سائب و عبدالکعبه گردید. او نقش مھمی در شکست 

 دشمنان در نبرد احزاب بازی کرد.

 اسالم وی:
مشخص نیست که وی به ھمراه برادرش حمزه اسالم آورده است و یا به 

زبیر. او سپس با پیامبر بیعت نمود و به مدینه ھجرت کرد. او ھمراه پسرش 
ھای  از نخستین زنان مھاجر است. بر اساس قول صحیح در میان عمه

 تنھا وی اسالم آورده است. صپیامبر

 جایگاه وی نزد رسول خدا:
کند که  روایت میلوکیع بن ھشام بن عروة از پدرش از عائشه

نِذرۡ ﴿ :ی ھنگامی که آیه
َ
 ٱ ِشَ�تََك عَ  َوأ

َ
نازل شد، . ]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ای فاطمه دختر محمد، و ای صفیه «برخواست و فرمود:  صرسول خدا
دختر عبدالمطلب، و ای فرزندان عبدالمطلب، من نزد خداوند برای شما 



 صحابه   ١٦

خواھید از من  صاحب ھیچ سود و ضرری نیستم اما ھر چه از مال من می
 .»بخواھید

 وی را به ھمراه دخترش فاطمه ذکر صحدیث رسول خدادر این 
 باشد. ی مقام وی نزد آن حضرت می کند که نشان دھنده می

 اخالق و منش وی:
ھا را در  ی مصیبت صفیه بانویی صابر و راضی به تقدیر خداوند بود و ھمه

 کرد. او زنی شجاع و بی باک بود.  راه الله تحمل می
مزه در نبرد احد به شھادت رسید و روایت شده که وقتی برادرش ح

خواست جسد برادرش را ببیند اما پسرش زبیر به او ، جسدش مثله شد
فرموده که تو باید برگردی. او گفت: به من خبر  صگفت: ای مادرم پیامبر

اند و برادرم در راه خداوند چنین  رسیده که جسد برادرم را پاره پاره کرده
 خواھم.  کنم و اجر آن را می شده است... و من صبر پیشه می

پس زبیر به نزد رسول خدا آمد و او را از این سخن مادرش مطلع ساخت 
به آنان گفت به او اجازه دھند... صفیه به دیدار پیکر  صو رسول خدا

جان برادرش رفت و برای او استغفار کرد سپس دستور داد تا آن را دفن  بی
 کنند...

جنگ خندق از خطری حتمی نجات  شجاعت وی باعث شد مسلمانان در
 پیدا کنند...

 ی خندق: نقش وی در غزوه
ھنگامی که مسلمانان در جنگ خندق در برابر لشکر احزاب قرار گرفتند 

دستور داد تا زنان و ضعیفان در مکانی ایمن در داخل مدینه  صرسول خدا
 محافظت شوند.



 ١٧   بانوی شجاع لصفیه دختر عبدالمطلب

 

احزاب ھمدست  اما یھودیان بنی قریظه عھد خود را زیر پا گذاشته و با
شدند و به ھمراه احزاب طرحی شیطانی برای شکست مسلمانان ریختند. 

ی آنان این بود که یھودیان از داخل مدینه زنان و پیران و کودکان را  نقشه
مورد تھدید قرار دھند تا مسلمانان مجبور شوند مواضع دفاعی خود را بر 

آن سو احزاب بتوانند از روی خندق ترک گفته و به داخل مدینه بیایند و از 
 خندق عبور کنند و به مدینه حمله برند.

برای اجرای این طرح شیطانی، بنی قریظه یکی از مردان خود را برای 
بررسی وضعیت دفاعی زنان و کودکان مسلمان فرستادند تا مطمئن شوند 

 که آنان ھیچ دفاعی ندارند...
بود که متوجه آن صفیه بنت عبدالمطلب بر باالی دژ حسان بن ثابت 

ای را برداشت و مخفیانه به زیر آمد و آن  ی خیمه یھودی شد پس میله
 یھودی را به ھالکت رساند.

یھودیان پس از آنکه جاسوسشان برنگشت مطمئن شدند که او کشته 
شده و گمان بردند نیرویی عظیم از مردان مسلمان از زنان و کودکان 

 ه به آنان را از سر به در بردند.کند و بدین ترتیب فکر حمل حفاظت می
اینچنین بود که با شجاعت این بانوی مسلمان، مسلمانان از خطری 
عظیم جان سالم به درد بردند و سرانجام خداوند پیروزی خود را نصیب 

 مسلمانان کرد و احزاب شکست خورده و مدینه را ترک کردند.

 وفات:
در سن  سبن خطابوی سرانجام به سال بیستم ھجری در خالفت عمر 

 .ل.ھفتاد و سه سالگی وفات یافت و در بقیع به خاک سپرده شد
 آوری و ترجمه: عبدالله موحد گرد

 عصر اسالم
www.Islamage.com 





 

 
 عبدالله بن قیس العامری معروف به ابن ام مکتوم

نام دارد. نام عمرو نیز برای وی » عبدالله بن قیس قرشی عامری«وی 
 گفته شده است.

از نخستین کسانی بود که اسالم آورد و ھجرت کرد. ھجرت وی پس از 
بود. وی در مدینه مردم را  صو پیش از رسول خدا سمصعب بن عمیر
در به بی  داد. ھمچنین گفته شده وی کمی پس از غزوه قرآن آموزش می

 رت کرده است.جمدینه مھا
(که  هابن ام مکتوم نابینا بود و به ھمراه بالل و سعد و القرظ و ابومحذور

 گفت. اذان می صذن مکه بود) به دستور رسول خداؤم
در غزوات و ھنگامی که خود در مدینه نبود  صھمچنین رسول خدا

بودند کرد تا برای مردمی که در مدینه  وی را به جانشینی خود انتخاب می
به جای خود امیر وی را سیزده بار   صامامت کند. گفته شده است پیامبر

 است. مدینه قرار داده
ی از مردان قریش نشسته بود که با تعداد صگوید: رسول الله می هعرو

بن ربیعه نیز وجود داشت پس ابن ام مکتوم آمد در حالی  همیانشان عتبدر
مشغول بودن به سران  (به دلیل صکه سوالی داشت. پس رسول خدا

ٰٓ  َعبََس ﴿ قریش) از وی روی گرداند که این آیه نازل گردید: ن ١ َوتََو�َّ
َ
 أ

 ٓ  ٱ َءهُ َجا
َ
چھره درھم کشید و روی گرداند آنگاه نابینا به « ].۲-۱[عبس:  ﴾٢ َ�ٰ �ۡ ۡ�

 .»نزد وی آمد
ن با ینش منان خانهؤم«ی  روایت است که گفت: وقتی آیه ساز براء



 صحابه   ٢٠

سان کینند ک یه با مال و جان خود در راه خدا جھاد مکمجاھدانی 
زید را صدا زد و او را دستور داد   صنازل گردید، رسول خدا »باشند ینم

که آن را بنویسد. زید استخوان کتف شتری را آورد و آن را نوشت. پس در 
این ھنگام ابن ام مکتوم آمد و از نابیایی خود شکایت برد پس این بخش از 

ْوِ�  َ�ۡ�ُ ﴿ل شد: آیه ناز
ُ
رِ ٱ أ َ  .١»ستندیده نید انیه زکآنانی « ﴾ل�َّ

از ابو لیلی روایت است که ابن ام مکتوم گفت: ای پروردگارم! عذر من را 

ْوِ�  َ�ۡ�ُ ﴿نازل کن. پس این آیه نازل شد که: 
ُ
رِ ٱ أ َ اما وی بعدھا نیز به  ﴾ل�َّ

توانم  کورم و نمی گفت: پرچم را به من بدھید که من رفت و می یجھاد م
 فرار کنم! و مرا میان دو صف قرار دھید.

وی در دوران عمر بن خطاب به ھمراه سعد بن ابی وقاص در نبرد 
قادسیه شرکت جست و گفته شده است در ھمان نبرد به شھادت رسیده 
است و گفته شده که پس از بازگشت از این نبرد در مدینه وفات یافته است. 

 والله اعلم.

 ه و بازنویسی: عبدالله موحدترجم
 سایت عصر اسالم
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ستند با آن مجاھدانی یده نید انیه زکن ینش مؤمنان خانه«معنای کامل آیه این است:  -١

ه کسانی را کباشند الله  سان نمییکنند ک ه با مال و جان خود در راه خدا جھاد میک
ده و ھمه را ینان برتری بخشینش ای بر خانه نند به درجهک با مال و جان خود جھاد می

نان به پاداشی بزرگ برتری ینش و داده و[لی] مجاھدان را بر خانهیکالله وعده ن
 .»ده استیبخش



 

 
 عبدالله فرزند عبدالله بن ابی سلول

وی عبدالله بن عبدالله بن سلول بن مالک بن سالم انصاری خزرجی 
است. پدرش ھمان عبدالله بن ابی بن سلول است که از مشھورترین منافقان 

 مدینه است. در
ی رسول  عبدالله از شدیدترین مردم بر پدر خویش بود و اگر عدم اجازه

 نبود وی قصد کشتن پدر خویش را داشت. صخدا
او از بھترین صحابه و از بزرگان آنان بود. نام ایشان پیش از اسالم، 

این  صی پدرش بر اساس این نام بود اما رسول خدا بود که کنیه »حباب«
 نام را تغییر داد و وی را عبدالله نام نھاد.

روایت است که وقتی خبر آنچه عبدالله بن  هاز عاصم بن عمر بن قتاد
ی بین المصطلق به زبان رانده بود به پسرش  ابی در جریان بازگشت از غزوه

یعنی وقتی مھاجرین و انصار در جریان بازگشت از این غزوه  -عبدالله رسید 
ف شدند و ابن ابی سلول گفت: ... به خدا قسم که داستان ما و دچار اختال
اند: سگت را چاق کن تو را  ھا به مانند سخنی است که گفته این قریشی

ترین  خورد. به الله قسم که اگر به مدینه برگردیم عزیزترین اھل آن ذلیل می
ه نزد وقتی این سخن به عبدالله رسید ب -اھل آن را از آن بیرون خواھد کرد

آمده و گفت: ای رسول خدا، به من خبر رسیده است که  صرسول خدا
قصد داری به خاطر آنچه از عبدالله بن ابی به تو رسیده است او را به قتل 

خواھی این کار را بکنی مرا دستور ده تا خودم این کار  اگر واقعا می ،رسانی
میانشان در دانند ھیچکس ا قسم خزرجیان میرا انجام دھم... که به خد

ترسم که کسی دیگر را به  کند و من می بیشتر از من به پدرش خوبی نمی
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این کار فرمان دھی و او را بکشد سپس نفسم به من اجازه ندھد که قاتل 
پدرم در میان مردم رفت و آمد کند و او را بکشم و به خاطر یک کافر دستم 

 به خون مسلمانی آغشته شود و جھنمی شوم.
رت نرمی خواھیم کرد و تا وقتی بلکه با پد«فرمود:  صخداپس رسول 

 .»میان ماست با وی به نیکی رفتار خواھیم نموددر
عبدالله بن ابی بن سلول منافق در سال نھم ھجری درگذشت پس رسول 

به احترام پسرش لباس خود را به عنوان کفن بر عبدالله بن ابی  صخدا
رای وی از خداوند طلب آمرزش نمود تا منافق پوشاند و بر وی نماز گزارد و ب

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿آنکه این آیه از سوی خداوند متعال نازل گردید:  َحدٖ  َ�َ
َ
 ُهمّمِنۡ  أ

اَت  بَدٗ  مَّ
َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ که مرده است  یک از آنان بر ھیچ« ].۸۴: التوبة[ ﴾ۦٓۖ ه

 .»ھرگز نماز مگذار و بر قبرش مایست
میان قومش ریاست داشت و مورد اطاعت آنان بود و اھل  پدر وی در

به آنجا ھجرت کند قصد داشتند وی را  صمدینه پیش از آنکه رسول خدا
به عنوان پادشاه خود برگزینند اما با آمدن پیامبر این کار انجام نگرفت و این 

 ی پیامبر را در دل گیرد و با او به مخالفت برخیزد. باعث شد او کینه
ی بدر و دیگر نبردھای پس از آن  عبدالله بن عبدالله بن ابی در غزوه

 شرکت جست و سر انجام در نبرد یمامه به شھادت رسید.

 وحدترجمه و باز نویسی: عبدالله م
 عصر اسالم
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 مصعب بن عمیر، سفیر اسالم و دعوتگر پیامبر

ُمصَعب بن ُعَمیر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن «وی  نام کامل
اش ابوعبدالله است. او  بدری و کنیه» ُقَصی بن کالب بن ُمَرة قریشی َعبَدری

 لقب داشت.» مصعب الخیر«سفیر اسالم و دعوتگر پیامبر بود و 
مصعب از فاضالن و بزرگان و نیکان صحابه و از نخستین کسانی است که 

ارقم به دعوت سری  هرد. اسالم او ھنگامی بود که پیامبر در خاناسالم آو
 مشغول بود.

 قریش: هجوان ناز پرورد
ترین جوانان قریش بود و  گذران مصعب تا پیش از اسالم آوردن خوش

 هپوشید و ھم ھا را می ای به او داشت. او زیباترین لباس مادرش توجه ویژه
 اشت.امکانات زندگی آن روز را در اختیار د

کند که گفت: مصعب بن  ابراھیم بن محمد َعبَدری از پدرش نقل می
عمیر جوان زیبای قریش بود که پدر و مادرش او را بسیار دوست داشتند. 

بوترین  پوشاند و وی خوش ھا را به او می مادرش ثروتمند بود و بھترین لباس
 پوشید... ھای حضرمی می و معطرترین اھل مکه بود که کفش

 ها: مصعب و تحمل سختی اسالم
اسالم » ُخناس بنت مالک«مصعب از ترس قوم خود و به ویژه مادرش 

کرد تا  رفت و آمد می صخود را پنھان داشت و مخفیانه به نزد رسول الله
گاه شد و خانواده و مادرش را » عثمان بن طلحه َعبَدری«آنکه  از کار او آ

گاه کرد. مادرش برای آنکه وی را مجبور به بازگشت از دین خود کند وی  آ
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 اموالی که در اختیار داشت محروم نمود. هرا حبس کرد و از ھم
بن عبدالعزیز نشسته  از عروة بن زبیر نقل است که گفت: به ھمراه عمر

به ھمراه اصحاب خود نشسته بود  صبودیم که وی گفت: روزی رسول خدا
ای چرم  ای پشمین که آن را با تکه که مصعب بن عمیر در حالی که ُبرده

از روی دلسوزی و  صوصله زده بود بر تن داشت، وارد شد. یاران پیامبر
کمکی در حق او روا دارند. توانستند  شرم سرشان را پایین انداختند زیرا نمی

سالم وی را پاسخ داد و او را به زیبایی ثنا  صاو سالم گفت و رسول خدا
ستایش مخصوص خداوند است که دنیا را بر اھل آن «گفت و فرمود: 

را دیدم در حالی که در مکه جوانی  -یعنی مصعب -کند. او  دگرگون می
نبود که مانند او نزد پدر و مادرش در ناز و نعمت باشد. سپس دوستی خیر 

 ».و محبت خدا و رسولش، او را از آن وضعیت بیرون آورد
 خود بود. هاو تا ھنگامی که به حبشه مھاجرت کرد در حبس خانواد

 سفیر اسالم و دعوتگر پیامبر در مدینه:
نخست به مدینه مھاجرت کرد  هبازگشت از حبشه و بیعت عقبوی پس از 

 ھا در نماز امامت کند. تا به مسلمانان قرآن آموزش دھد و برای آن
او را به عنوان سفیر خود به مدینه فرستاد تا انصار را که  صپیامبرخدا

گاه سازد. او  پیش از آن در بیعت عقبه اسالم آورده بودند نسبت به دینشان آ
گوید:  می سکسی بود که به مدینه ھجرت کرد. براء بن عازب نخستین

 ».نخستین مھاجران مصعب بن عمیر است«
گوید: عاصم بن عمر بن قتاده به من گفت: مصعب بن  ابن اسحاق می

کرد زیرا اوس و خزرج [به دلیل  عمیر برای آنان نماز را امامت می
تند به امامت ھای باقی مانده از دوران جاھلیت] دوست نداش دشمنی

 ھمدیگر نماز را به جای بیاورند.
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گوید: نخستین کسی [از مھاجران] که به نزد ما آمد  براء بن عازب می
چه کار کرد؟ گفت: او در  صمصعب بن عمیر بود. به وی گفتیم پیامبر

جای خود است [یعنی ھنوز ھجرت نکرده است] و یارانش در پی من 
 مکتوم [عبدالله بن ام مکتوم] آمد.ھستند. سپس پس از وی عمرو بن ام 

مصعب را بنا به درخواست دوازده تن از انصار که در  صرسول خدا
ھا و قبائل انصار  بیعت عقبه اول شرکت داشتند به مدینه فرستاد. او در خانه

کرد و به این صورت یک  رفت و برایشان قرآن را قرائت می ھا می به دیدار آن
آوردند تا آنکه اسالم وارد بیشتر  نفر اسالم می نفر، یک نفر و دو نفر، دو

 ھای اھل مدینه گردید. خانه
اول  هیکی از بیعت کنندگان عقب همصعب پس از رسیدن به مدینه در خان

اوس و خزرج را به اسالم فرا  همنزل گرفت و بقی» أسعد بن زرارة«به نام 
سعد «انی بودند، خواند. یک روز در حالی که او و اسعد بن زرارة در بوست می

که پسر عموی » أسید بن حضیر«اوس ـ خطاب به  هـ رئیس قبیل» بن معاذ
اند تا ضعیفان ما را فریب دھند  سعد بود گفت: آیا پیش این دو نفر که آمده

 ھا را از کارشان باز داری؟ روی تا آن نمی
خود به نزد آنان رفت أسعد با دیدن او به مصعب گفت: این  هاسید با نیز

 رور قوم خود است، و در مورد او به مصعب سفارش کرد.س
ھنگامی که اسید نزد آنان آمد به آنان گفت: چه باعث شده برای فریب 

 .خواھید از اینجا بروید! دادن ضعیفان ما بیایید؟ اگر جان خود را می
نشینی و حرف ما را  مصعب با رویی خوش به او گفت: چرا نزد ما نمی

پذیری و اگر آن را بد داشتی تو را از  ن را پسندیدی میدھی؟ اگر آ گوش نمی
کنیم. پس مصعب قرآن را برای او خواند و او  دانی راحت می آنچه بد می

 اسالم را پسندید و مسلمان شد و نزد سعد بازگشت.
سعد از او پرسید که چه کرده است و او در پاسخش گفت: به خدا در این 
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یار خشمگین شده بود خود برخواست و دو مرد مشکلی ندیدم! سعد که بس
به نزد آن دو رفت. مصعب ھمان سخنانی را که به أسید گفته بود به او نیز 

 گفت و اینگونه خداوند سعد بن معاذ را نیز به اسالم ھدایت نمود.
سعد بن نزد مردان بنی عبداألشھل که از اوس بودند رفت و به آنان 

ید؟ گفتند: سرور ما و فرزند سرور ما. بین گفت: مرا در میان خود چگونه می
سعد گفت: حرف زدن من با مردان و زنان شما حرام است مگر آنکه اسالم 

 هھای بنی عبداألشھل اسالم آوردند و اسالم به ھم خانه هآورید. اینگونه ھم
 ھای یثرب گسترش یافت. خانه

پس از آنکه به مدینه آمد کسی را نزد او » عمرو بن جموح«ھمچنین 
این دین از او بپرسد. مصعب درخواست او را پاسخ گفت و  هفرستاد تا دربار
 یوسف را برای او خواند. هبخشی از سور

 او نخستین کسی بود که در مدینه نماز جمعه را برگزار کرد.
کند که  محمد بن عمر از موسی بن محمد بن ابراھیم از پدرش روایت می

» ابی ایوب انصاری«و » سعد بن ابی وقاص«میان مصعب و  صرسول الله
 پیوند برادری بسته بود.

 شهادت مصعب بن عمیر:
مصعب در نبرد بزرگ بدر شرکت داشت و در نبرد احد پرچمدار رسول 

بود. وی در نبرد احد پس از آنکه ھر دو دستش را از دست داد  صالله
ا آخرین لحظه مقاومت کرد و پرچم را با بازویش به سینه چسبانده بود و ت

به شھادت رسید. ابن قمئه که گمان کرده » ابن َقِمئه لیثی«سرانجام توسط 
زد که محمد  بود پیامبر را به شھادت رسانده است در میان قریش فریاد می

 را کشتم.
مر او در ھنگام شھادت چھل سال یا کمی بیشتر بوده گفته شده است عُ 
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 او و دیگر یاران وی نازل گردیده است: هآیه درباراست و بر اساس قولی این 

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  .]۲۳ :حزاباأل[ ﴾هِ َعلَيۡ  �َّ
ای که داده بودند راستی پیشه  منان مردانی ھستند که با الله در وعدهؤاز م«

  .»کردند

 دعوتگر فداکار و خستگی ناپذیر: همصعب، نمون
خواستیم به  گوید: در حالی که تنھا خشنودی خداوند را می می سَخّباب

ھجرت کردیم، برخی از ما برای راه خود رفتند (یعنی  صھمراه رسول الله
شھید شدند) و چیزی از اجر خود را در دنیا نخوردند که مصعب بن عمیر از 

اگر  آنان است، در روز احد شھید شد و جز یک ُبرده به جای نگذاشت که
شد و اگر پاھایش را  پوشاندیم پاھایش آشکار می سرش را با آن می

سرش را «فرمودند:  صشد، پس رسول الله پوشاندیم سرش بیرون می می
کارش را در  هو برخی از ما ثمر» بپوشانید و بر پاھایش مقداری إذخر بگذارید

 چیند. دنیا می
عبدالرحمن بن «کند گفت: برای  سعد بن ابراھیم از پدرش روایت می

غذایی آوردند، پس او گریست و گفت: حمزه کشته شد در حالی که » عوف
جز یک لباس چیز دیگری نداشت که در آن کفن گردد و مصعب کشته شد 

ترسم که  در حالی که جز یک لباس چیزی برای کفن نداشت. از این می
 ت.ھا و پاداش ما در ھمین دنیا به ما داده شده باشد، و گریس خوبی

از ھنگامی که اسالم آورد تا  سگوید: مصعب بن عمیر عامر بن ربیعه می
ھر دو روزی که به شھادت رسید دوست نزدیک من بود. او با ما برای 

تر از او  تر و کم اختالف کسی را خوش اخالق ھجرت از مکه خارج شد و ھیچ
 ندیدم.

ھادت در ھای افتخار خود تنھا ش مصعب بن عمیر برای کامل کردن مدال
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راه خدا را کم داشت که آن را نیز به دست آورد. تاثیر مثبتی که مصعب در 
مسیر دعوت گذاشت انکار ناشدنی و بسیار بزرگ است. ھمین کافی است که 

 صاو عامل اسالم آوردن سعد بن معاذ گردید. ھمان کسی که رسول خدا
زه در عرش رحمان برای وفات سعد بن معاذ به لر«در شان وی فرمود: 

 آنان راضی باد. هخداوند از ھم». آمد

 نوشته: عبدالله موحد
 عصر اسالم
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 .حلية األولياء -معرفة اإلصحاب 

 .معرفة الصحابة أسد الغابة يف -11

 .سري أعالم النبالء، ويكي مصدر -12

 .مطلبـموسوعة احلرة، صفية بنت عبد الـويكيبيديا، ال  -13



 صحابه   ٣٠

 .صفية بنت عبد املطلب، صسايت رسول اهللا  -14

15- http://www.rasoulallah.net/subject2.asp?parent_id=11
&sub_id=1455( 

 .۴۹/۷ :البداية والنهاية ،۶۲/۱: نزهة الفضالء -16

: تفسري ابن كثري، ۶/۳۳۸ :البداية والنهاية، ۱/۵۸ :نزهة الفضالء -17
۴/۳۹۵. 

 .أسد الغابة يف معرفة الصحابة -18

 .سري أعالم النبالء -19

 .طبقات ابن سعد -20

 .مصعب بن عمري، الصحابی الداعية، سايت نور اإلسالم -21

 .من أبطال اهلجرة.. مصعب بن عمري، سايت قصة اإلسالم -22

 .مرسلنيـنور اليقني يف سرية سيد ال -23
 

http://www.rasoulallah.net/subject2.asp?parent_id=11&sub_id=1455
http://www.rasoulallah.net/subject2.asp?parent_id=11&sub_id=1455
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