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        ::::زندگي صحابهزندگي صحابهزندگي صحابهزندگي صحابه

  

 
            

        یحیی معامله را بردیحیی معامله را بردیحیی معامله را بردیحیی معامله را برداباابااباابا
  

 او .بود عرب حقيقت در اما بود مشهور رومي به كه اين با صهيب

  .زيست و آمد دنيا به خوشي و رفاه دامن در
 مقـام  ايـن  بـه  ايـران  وقت پادشاه توسط و »أبلّه« حاكم پدرش 

 بـه  اسـالم  از پـيش  خيلـي  كـه  است يعربهاي از او .بود شده گمارده

 و فرات يكناره در كه پدرش كاخ در كودك .بودند كرده كوچ عراق
  .كردمي زندگي خوشي و رفاه در داشت، قرار موصل طرف به

 كنندگانحمله و شد، واقع هارومي هجوم مورد او سرزمين روزي 

 اسـارت  بـه  را »سنان بن صهيب« كودك آن جمله من زيادي افراد

  .گرفتند
 و كـودكي  دوران نتيجه در و .خريدند را او برده عنوان به تاجران 

 خوب را آنها زبان مدت اين در و برد سر به روم در را خود آغازجواني

 بـدين  و خريـد  را او جدعان بن عبداهللا كه بود ايام اين در .گرفت ياد

  .رسيد مكه به پايش ترتيب
 خوشـش  صـهيب  صاخـال  و سرشار هوش و ذكاوت از اربابش 

  .داد او به را خود با تجارت فرصت و كرد آزاد را وي آمد،
 عمـاربن « دوستش بگذاريد .داد روي برايش مهمي اتفاق روزي 

  :كند بازگو برايمان را روز آن ماجراي »ياسر
 يـارانش  بـا  �پيامبر كه ارقم يخانه در كنار در را صهيب« 

 اگـر  و شـدند مي جمع آنجا در قريش چشمان از بدور و مخفيانه

 توجيـه  را آنـان  و كـرد، مـي  تالوت آنها براي شدمي نازل آياتي

 را الزم هـاي راهنمايي و پرورشي مطالب و هاتوصيه و نمودمي

  .ديدم نمود،مي عرضه آنان به

  آمدي؟ اينجا به شدكه چگونه:گفتم او به 

  اي؟آمده اينجا به چه براي تو :گفت من به پاسخ در 

 محمـد  نـزد  بـه  خـواهم مـي  :گفـتم  او به 

  .دهم گوش سخنانش به و بروم،

من هم براي همين كـار بـه اينجـا          : گفت 

  .امآمده

 و ديديم را �پيامبر و شديم وارد دو هر 

 ايمـان  هم ما و كرد عرضه ما به را اسالم او

  .آورديم

ــا ســپس  ــاينزديكــي ت ــا غــروب ه  آنج

ــديم، ــاه و مان ــه آنگ ــه از مخفيان ــارج خان  خ

  !!»شديم

 يخانـه  به را خود راه صهيب ترتيب دينب 
 و نـور  سوي به راكه راهي او .كندمي پيدا ارقم

 و بـزرگ  خودگذشـتگي  از و فداكاري و گذشت
  .كرد پيدا شودمي ختم باعظمت

 را ارقـم  يخانه درون كه چوبي در از عبور 

 گذشـتن  تنها معناي به كرد،مي جدا آن ازخارج

 و عبور معناي به بلكه نبود، چهارچوبه از عبور و
  !بود دنيا يك از كامل گذشت

 و ديـن  و كهـن  دنياي از گذشت معناي به 
 بـه  نهـادن  پـا  و آن، زنـدگي  و نظـام  و اخالق

 زنـدگي  و نظـام  و اخالق و دين و جديد دنيايي

  .بود ديگري جديد
 كـه  ارقـم  يخانـه  يچهارچوبه از گذشتن 

 به ـ حقيقت در ـ نبود بيش قدم يك آن پهناي

� 
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عبور از در چوبي كه درون      

ي ارقـم را از خـارج       خانه

كرد، به معناي   آن جدا مي  

تنهــا گذشــتن و عبــور از 

چهارچوبه نبود، بلكـه بـه      

معناي عبور وگذشت كامل 

 !از يك دنيا بود

  .است عريض و طويل و عظيم وحشت و ترس از گذر و عبور يمعنا
 انجـام  بـه  نـسبت  تعهـد  اعـالم  يعنـي  چهارچوبـه،  اين از عبور 

  !بزرگ بسيار مسؤليتهاي
 و غريبان فقرا، براي ارقم يخانه يچهارچوبه پيمودن و گذشت 

 نيروهـاي  تمـام  مـافوق  قربـاني  نـوعي  و گذشـت  معناي به بردگان

  .بود انساني
 »ياسـر  عماربن« دوستش و است، عجيبي مرد »صهيب« ام يار 
 كـه  شـده  چه را آنها .بود نداري و فقير مرد ديد، را او كنارخانه در كه

 ايـن  اسـتقبال  آن براي و آمدند، وحشت و ترس اسقبال به گونه اين

  !اندزده باال را خود آستينهاي چنين
 ييـارا  را چيـزي  هـيچ  و كـس  هـيچ  كـه  ايمان نداي ترديدبي 

 شــمايل و هــاويژگــي و نيــست، برابــرش در ايــستادگي و مقاومــت

 و عـشق  و هدايت از سرشار را ابرار دلهاي عبيرش عطر كه �پيامبر
   .است بوده عاملش كند،مي محبت

 را كـساني  چيـز  هر از بيش تابناك، و تازه شگفتي اين گمانبي 

 رهـ  كـه  خـدا  هـدايت  و اند،قرارگرفته الهي لطف و رحمت مورد كه
 از كـه  را عقلهايي و شود،مي حالش شامل آورد روي سويش به كس

 و مـات  انـد، شـده  بيـزار  آن ورشكـستگي  و گمراهي و قديم عفونت
  .كندمي زدهشگفت و مبهوت

***  
 مؤمنـان  ميـان  در را خـود  جايگاه »صهيب« 

 شكنجه و گانديده رنج صف ميان در و كرد، پيدا

 مقـام  ن،بخـشندگا  و گذشتگان جان از و شدگان

  .كرد كسب واالئي
 بيعـت  �پيـامبر  با كه مسلماني عنوان به او 

 هب از آمد، در حركت به اسالم درايت تحت و كرد
 در و بـود  صادق بزرگ، مسؤليتهاي گرفتن عهده

  :گويدمي چنين باره اين
 در بـود  فرمانـده  خـود  � پيـامبر  كـه  هـايي غزوه تمام در« 

 شـد  انجام پيامبر با كه اييهبيعت تمام در و داشته قرار كنارش

-صـحنه  تمـام  در و كردم شركت جنگها تمام در داشتم، حضور

 نـرم  پنجـه  و دست وحشت و ترس با آنها در مسلمانان كه هايي

 اهللا ءلقـا  بـه  �پيـامبر  كـه  زمـاني  تـا  و بودم، قدم پيش كردندمي

 من ميان دشمني ندادم اجازه هرگز پيوست،

   .»گيرد قرار پيامبر و
 از فـردي  به منحصر و نظيربي ويرتص اين 

  .است رسول و خدا به محبت و عشق و ايمان
 تمـام  و او بـر  خـدا  رضـاي  كـه  »صهيب« 

 كـه  نخست روز همان از باد، يارانش و دوستان

 خـود  راست دست و شتافت خدا نور استقبال به

 و اهليـت  گذاشـت،  پيـامبر  راسـت  دست در را
  .كرد پيدا را متعالي و واال ايمان شايستگي

 و دنيـا  و مردم با اشرابطه بعد به روز آن از 
 از .گرفـت  خود به ايتازه رنگ خودش با حتي

ــود روز آن ــصيتي و وج ــوي، شخ ــم، ق  محك

 و برگزيد، خود براي را هگذشت خود از و زاهدانه
 و شـتافت  اتفاقـات  و حـوادث  استقبال به آن با

 و ترس استقبال به و د،يگردان خود مطيع را آنها
  .آفريد شگفتي و رفت وحشت

 اقـدامي  بـا  گفتـيم  تـر پـيش  كه همانگونه 

 هـيچ  از و خريـد،  جـان  با را آن تبعات جسورانه

 جـا  خطـرات  و هـا صـحنه  از يك

 از يـك  هـيچ  در حضور از و نماند

 ولع و حرص او .نورزيد امتناع آنها

 كـسب  بـر  را دلباختگي و عشق و

 ســوي بــه و داد تــرجيح غنيمــت

 و ديـن،  يرمس در موجود خطرهاي
 به زندگي خوشگذراني و شهوت از

 و خطــرات بــه دلبــستن و عــشق
  .آورد روي مرگ

 بزرگ يمبارزه روزهاي هجرت، روز در او 

 درآن او .رسـاند  اوج به را خود متعالي محبت و

 تمام از مدينه به رفتن و مكه ترك خاطر به روز

 انسـالي  پرسود تجارت طريق از كه خود ثروت

 زيـاد  خيلي و ،آورده دست به مكه در كه درازي

 كثـرت  كـه  اين بدون و لحظه يك در بود، هم
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 نظـر صـرف  سـازد،  مـشغول  خود به ايلحظه را او ثروت حد از بيش

  .كرد
قصد هجرت را كرد، صـهيب از آن مطلـع           � زماني كه پيامبر  

و  �شد، و حكم آن بود كه نفر سوم آن هجـرت و همـراه پيـامبر               
  .ابوبكر باشد

 كننـد،  ممانعت �پيامبر مهاجرت از بودند گرفته تصميم قريش 

 از مـدتي  براي و شد، قريش هايدام از يكي گرفتار هم »صهيب« و

 و �پيامبر خطرناك و آشفته بسيار اوضاع بخاطر و ماند، باز هجرت
 مدينـه  سـوي  بـه  و نديدنـد  صالح را درنگ راه ابوبكر همراهش يار

  .كردند حركت
 دست از را خود توانست كشيد كه اينقشه و تالش با »صهيب« 

 بـا  و شـود  سـوار  خـود  شـتر  بـر  و كند، خالص توزشكينه دشمنان

 بـه  را خود شكارچيان قريش اما .گيرد پيش را صحرا راه زياد سرعت

 را آنهـا  كـه  همـين  صهيب .كردند پيدا را او آنها.كردند روانه دنبالش

  :كه برآورد بانگ ديد
 بهتـرين  از يكـي  مـن  كـه  دانيـد مـي  خوب شما قريشيان اي« 

 كمـان  در تيـري  تـا  دانيـد مـي  هم خوب و هستم، شما تيراندازان

 مــن بـه  شـما  دسـت  هرگـز  دسـت،  در شمـشير  و باشـم  داشـته 

 بدهيـد  دسـت  از را خود جان خواهيدمي اگر حال رسيد، نخواهد

 دهم شما به را خود ثروت نشاني تا مايليد اگر ضمناً .بياييد جلو

  .»گذاريدوا خود حال به مرا و
 بـا  درگيرشدن بر را ثروتش آوردن بدست و خود ماندن زنده آنان

 خـود  حـال  به را او و بگيرند، را ثروتش پذيرفتندكه و دادند، اوترجيح

  :گفتند او به لذا .كنند رها
 و نبـودي  بيش ايبرده و بيچاره و فقير آمدي مكه به كه زماني 

 به ما ميان در و رديآو دست به زيادي ثروت و مال ،مرور به و بعدها

 بـه  خـواهي مـي  اينك و رسيدي، دانيمي خوب را آن خود كه جايي

  بروي؟ مكه از و برداري را خود مال و جان آساني اين
 داد، آنها به بود كرده مخفي آن در را ثروتش كه محلي آدرس او 

  .بازگشتند مكه به و كردند رها را او نيز آنها و
 در آنكـه بـي  آنـان  كـه  اسـت  اين بود شگفت يمايه كه چيزي 

 هـم  اينهبي حتي و كردند، باور را او كنند شكي كمترين هايشگفته

 هـايش گفته تأييد براي حتي و نخواستند، او از

 مسئله اين خود !بخورد قسم كه نخواستند او از

 نشان و افزايد،مي صهيب عظمت و صداقت بر

ــي ــدم ــردي او ده ــادق م ــين و ص ــوده ام  و ب
  .هست عظمت اين يشايسته
با خوشحالي تمام اما تنهـا بـه         »صهيب «

 � بـه پيـامبر    »قبـا  «مدينه هجرت كرد، و در    
  .ملحق شد

 خـدمت  بـه  قبـا  در »صـهيب « كـه  وقتي 

 نشـسته  يارانش ميان در �پيامبر رسيد، پيامبر

ــود، ــين و ب ــه هم ــامبر ك ــد را او پي ــاد دي  و ش
  :فرمود و شد خوشحال

 ابـايحيي  !كـرد  سود اتمعامله ابايحيي اي« 

 ايـن  هم هنگام اين در و »!كرد سود اتمعامله

  :شد نازل �گرامي پيامبر بر يآيه
َوِمنَ النَّاسِ مَن َيْشرِي َنْفَسهُ اْبِتَغاء َمرَْضاتِ الّلهِ        َوِمنَ النَّاسِ مَن َيْشرِي َنْفَسهُ اْبِتَغاء َمرَْضاتِ الّلهِ        َوِمنَ النَّاسِ مَن َيْشرِي َنْفَسهُ اْبِتَغاء َمرَْضاتِ الّلهِ        َوِمنَ النَّاسِ مَن َيْشرِي َنْفَسهُ اْبِتَغاء َمرَْضاتِ الّلهِ        � 

و در ميان مـردم      ) 207/بقره (.�    َوالّلهُ َرُؤوفٌ ِباْلِعَبادِ  َوالّلهُ َرُؤوفٌ ِباْلِعَبادِ  َوالّلهُ َرُؤوفٌ ِباْلِعَبادِ  َوالّلهُ َرُؤوفٌ ِباْلِعَبادِ  

كـه   (شـود كـه جـان خـود را          كسي يافـت مـي    
ــرين  ــه دارد عزيزت ــت ك ــزي اس ــر ) چي در براب

و رضـايت اهللا را      (فروشـد   خوشنودي خـدا مـي    
شـمارد و همـه چيـز     باالتر از دنيـا و مافيهـا مـي      

ــي  ــديم م و ) دارد خــود را در راه كــسب آن تق
 خداوندگار نسبت به بندگان بـس مهربـان اسـت     

و بدانان در برابـر كـار انـدك، نعمـت جاويـد         (
 برايــشان بخــشد و بــيش از توانــائي انــساني مــي

  .)دارد تكاليف و وظائف مقرّر نمي
 كـه  ثـروتش  تمام دادن با »صهيب« آري 

 راهــش در را جــوانيش ،كــردنش جمــع بــراي

 را خـدا  رضـوان  و خـشنودي  بـود  كرده صرف

 در كـه  نكـرد  احـساس  هم هرگز و كرد كسب

  .است رفته سرش كاله معامله اين
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 اكميـت ح و سـيادت  اگـر  ،ايمـانش  اگـر  كه داشت باور چنان او 

 مـال،  ديگـر  بمانـد،  بـاقي  بـرايش  خود سرنوشت بر اراده اگر ضمير،

 نخواهـد  ارزش پـشيزي  دنيـا  كـل  حتـي  و جـواهرات  و طال ثروت،

  داشت؟
 و ورع كنـار  در »صـهيب « و داشت،مي دوست بسيار را او پيامبر 

  .بود نيز جواب حاضر و بال سبك داشت، كه تقوائي
 نـاراحتي  چـشمهايش  از يكـي  حـالي  در ديـد  را او پيامبر روزي 

 چشم كه اين با آيا« :گفت او به خنده با پيامبر .خوردمي خرما داشت،

  ؟»خوريمي خرما داري درد
چه اشكالي دارد؟ بـا چـشم ديگـرم خرمـا را             «: او پاسخ داد  

  !»خورممي
 داده او بـه  المـال  بيـت  از كه مالي يهمه .بود بخشنده خيلي او 

 كردمي كمك نيازمندان به و كردمي انفاق و خرج خدا راه در شد،مي

    وَيَتِيماًوَيَتِيماًوَيَتِيماًوَيَتِيماً    مِسْكِيناًمِسْكِيناًمِسْكِيناًمِسْكِيناً    ُحبِّهُِحبِّهُِحبِّهُِحبِّهِ    َعلَىَعلَىَعلَىَعلَى    الطََّعامَالطََّعامَالطََّعامَالطََّعامَ    َوُيْطعُِمونََوُيْطعُِمونََوُيْطعُِمونََوُيْطعُِمونَ� گرفتمي را نيازمندان دست و
 خـاطر  به ،اسير و يتيم و بينوا به دادند  مي خوراك و )8/انسان( �    َوَأِسيراًَوَأِسيراًَوَأِسيراًَوَأِسيراً

  .خدا داشت دوست

 بـه  را »عمـر « حضرت توجه افراطيش خاوتمنديس كه جائي تا 

 طعام و رسيمي زياد فقرا به كه بينممي :گفت او به و كرد جلب خود

  كني؟مي اسراف راه اين در كه حدي تا دهيمي
 رسـول  كـه  امشـنيده  :گفت عمر حضرت به پاسخ در »صهيب« 

  .»دهد طعام فقرا به كه است كسي شما بهترين« است، فرموده خدا
***  

ـ  سراسر »صهيب« زندگي اگر   بـود،  بزرگـي  و عظمـت  و تمزي

 ياقامـه  در مـسلمانان  امامـت  براي عمر حضرت سوي از او انتخاب
 عظمت و درخشندگي او زندگي سرتاسر به كه بود مزيتي چنان نماز،

  .بخشيد ديگري
 و شد حمله اميرالمؤمنين به صبح نماز خواندن درحال كه زماني 
 خود عمر رآخ لحظات شدكه متوجه خليفه و گرفت، قرار ضرب مورد

 را خود اخير سفارشهاي و وصيت گذراند،مي را

 را نمـاز  صـهيب « :گفت و كرد ابالغ يارانش به

  .»بخواند مردم براي
 ميان ياران خود    از عمر حضرت روز آن در 

ي تعيــين شــش نفــر انتخــاب كــرد و وظيفــه
  .ي جديد را به آنان سپردخليفه

 خـود  يوظيفـه  كـه  مسلمانان نماز تامام 

 ميـان  روزهـاي  در اسـت،  مـسلمانان  يخليفه

 جديـد  يخليفـه  انتخـاب  و اميرالمؤمنين وفات

  دهد؟ انجام بايستمي كسي چه
ــضرت  ــر« حـ ــصوصاً و »عمـ  آن در مخـ

 اهللا بـه  پيوسـتن  راه در پاكش روح كه لحظاتي

 در بارهـا  و بارهـا  انتخـاب،  از قبـل  حتمـاً  بود،

 اگـر  تـا  اسـت،  پرداختـه  تدبر و تامل به مسئله

 كـسي  و باشـد  هابهترين كرد انتخاب ار كسي

  .نماند دور نظرش از او از تراليق
 را او .كـرد  انتخـاب  را صهيب عمر حضرت 

 يخليفـه  شـدن  برگزيـده  زمان تا كرد انتخاب
 آن تبعات و هامسؤليت گرفتن عهده به و جديد

 مـسلمانان  نمـاز  امـام  بعـدي،  يخليفـه  توسط

  .باشد
 صـهيب  دانستمي كه اين با عمر حضرت 

 نمـاز  امامـت  بـه  را او حـال  ايـن  با دارد، لهجه

ــسلمانان ــاب م ــرد انتخ ــن .ك ــاب اي  از انتخ

 يبنـده  بـه  سـبحان  خداي نعمتهاي بزرگترين
  .بود »سنان بن صهيب« صالحش

   

   
***  
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