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        ::::زندگي صحابهزندگي صحابهزندگي صحابهزندگي صحابه

  

 
            

   حالل و حرامترين صحابه در تشخيصعالم
كـرد ميـان هيئـت    ميي دوم با انصار بيعت  در عقبه�هنگامي كه پيامبر  

اي نوراني، و نگاهي زيبا، كـه    هفتاد نفر بودند، جواني با چهره      اًانصار كه حدود  
كـرد و در    مـي ي خـود    ها را مجذوب و شـيفته     با آرامش و سكوت خود چشم     

اشت، و اين جـوان كـسي       شد وجود د  بيشتر مي  يتشباجذهنگام سخن گفتن    
  . نبود�»بن جبل معاذ«جز 

ي دوم با پيـامبر بيعـت كـرد و از           بنابراين معاذ انصاري بود و در روز عقبه       
  .اوليه بود) پيشتازان(سابقين 

 و صـحنه  هـيچ  از باشـد،  داشـته  يقيني و ايمان و سابقيت، چنين كه كسي
 ايـن  بـا  .بـود  مردي چنين هم معاذ و ماند،نمي باز پيامبر با همراهي از ايغزوه

  .بود دركش و فهم و فقه و علم او ويژگي و مزيت مهمترين و ترينبزرگ وجود
فقه و علم او به حدي بود كـه شايـستگي آن را پيـدا كـرد تـا پيـامبر در                      

  :موردش چنين بفرمايد
  .» جبل داناترين فرد امت من نسبت به حالل و حرام استمعاذ بن«

معـاذ در   «: ا به يمن فرستد، از او سئوال كـرد         تصميم گرفت او ر    �پيامبر
  .»كنيآنجا به چه چيزي حكم مي

  .»به كتاب خدا«: معاذ در پاسخ گفت
  ؟ » نبود خدااگر در كتاب«: پيامبر فرمود

  .»به سنت پيامبر«: گفت
  .» نبود پيامبراگر در سنت«: پيامبر فرمود

  .»كنماجتهاد مي«: گفت
 يافـت  خاصي درخشندگي اشچهره و شد شنودخو بسيار معاذ پاسخ از �پيامبر

 تـا  داد توفيـق  را خود پيامبر يفرستاده كه گويممي سپاس و حمد را خدا« :فرمود و

  .»سازد خوشنود و راضي را او و كند برآورده را پيامبر يخواسته
 نظـراتش  بـه  او تـا  نگرديـد  موجب سنت، و كتاب با »معاذ« دوستي و نساُ

 ظـار انت در و انـد مانده پوشيده كه عظيمي حقايق كشف در تالش و نكند توجه

   .ماند باز دكن كشف را آنها كه هستند كسي
  .و عقل خود را به كار و تالش وا ندارد

 جا هر– را او تاريخي هايروايت

 روشن و بيدار عقل داراي –باشد كه

 ،خالفـي  مـوارد  در و كنندمي معرفي
  .دانندمي الخطاب فصل را او

-مـي  نقـل  »بداهللاع بن عائذ«

 عمر، حضرت خالفت آغاز در :كند

 �پيامبر يصحابه همراه به روزي

 كـه  يمجلس به و هدرآمد مسجد به

 شـد مـي  تـشكيل  نفر سي از تقريباً

 �پيامبر از حاضرين .شديم ملحق

 جمـع  در .كردنـد مـي  حـديث  نقل

 و شـيرين  بيـاني  با گندمي، جواني
 نوراني و درخشنده ايچهره و شيوا

ــود جــوانتر همــه از كــه  حــضور ب

 در يــا و حــديثي گــاه هــر .داشــت

 برخـورد  اشكالي به حديثي بررسي

 و كردندمي مراجعه او به كردند،مي
 البتـه  .كردمي رفع را گره و اشكال

 بـه  لـب  كردنـد نمي سئوال او از تا

 مجلس پايان در .گشودنمي سخن

 :پرسـيدم  او از و شدم نزديك او به
 ستي؟هـ  كـي  تـو  خـدا،  يبنده اي

  .»هستم جبل بن معاذ من« :گفت
  :گويدابومسلم خوالني مي

در . رفـتم ) حمص(به مسجد   «
 افراد مـسن ديـدم      تعدادي مسجد

اي كه در ميان آنها جواني با چهره      
نوراني ساكت نشسته بود و هرگاه      

�  �  � ����ذ  	 
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از شخصي كـه    . كردند از او سئوال مي    شدند مي ترديددچار  اي  در مسئله افراد  
 معـاذ بـن   او  : اين جوان كيست؟ در پاسخ گفت     : بود پرسيدم در كنارم نشسته    

  .»جبل است، و از آن لحظه محبت او به دلم نشست
 شدند جمع هم دور �پيامبر اصحاب گاه هر« :گويدمي نيز وشبح شهربن

  .»كردندمي نظر او به خاصي احترام با يافتمي حضور آنها ميان در معاذ و
-كرد، و هر گاه نظـر او را مـي  شورت مي با او زياد م  �اميرالمومنين عمر 

بـود عمـر     جبـل نمـي    معـاذ بـن   اگر  «: گفتكرد مي  مي پسنديد و بدان عمل   
  .»شدهالك مي
 آرامي به كه داشت كنندهقانع و جذاب منطقي و آزموده عقلي معاذ پيداست

 قـبالً  شـده  روايت او مورد در كه تاريخي روايات خالل از گاه هر د،ركمي عمل

-مـي  بنـد  گردن درشت گوهر مانند به را او شنويم،مي او از شد اشاره بدان هم

 همـواره  .زدنـد مـي  حلقـه  دورش مردم نشستمي جايي در او گاه هر لذا .بينيم

 سـخن  بـه  شـدند، مي سخنانش مشتاق پيرامونش افراد كه زماني و بود ساكت

 او بـه  همـسئل  حل براي .كردندمي اختالف امري در مجلس افراد اگر و آمد،مي

-هـم  از يكـي  كـه  همانگونه كرد،مي آغاز را سخن هرگاه و كردند،مي مراجعه

  .»شودمي خارج مرواريد و نور دهانش از گويي« :كندمي توصيف عصرانش
در حالي كه سن زيـادي      او اين جايگاه واالي علمي و احترام مسلمانان را          

  .داشتهم در زمان پيامبر و هم بعد از او از او نگذشته بود، 
سـه سـال عمـر     معاذ در دوران خالفت حضرت عمر و در حالي كه سي و     

 نيكـو داشـت، هـر      ي نفس و اخالقـ    ي گشاده و  دست» معاذ«. داشت فوت كرد  
رويـي و خـوش   شد، با گـشاده دسـتي و گـشاده     چيزي از او خواسته مي     زمان

 مال شبخشيد، تا جايي كه جود و كرم و سخاوتمندي    اخالقي و به فراواني مي    
  . برد به يغماو ثروتش را

 پيـامبر او را بـه آنجـا    بـود  رحلت فرمود، معاذ در سفر يمن    �وقتي پيامبر 
 ! را با اسالم آشنا سازد و اسالم را به آنها تعليم دهـد       يمنفرستاد تا مسلمانان    

  . به مدينه بازگشت� در خالفت حضرت ابوبكركه
و ثـروت    اطالع يافت كـه معـاذ بـا مـال            � بازگشت حضرت عمر   هنگام

: حضرت عمر به حضرت ابوبكر كـه خليفـه بـود گفـت            . زيادي بازگشته است  
 نمانـد و بـا       پاسـخ خليفـه    و حضرت عمر منتظـر    ! نصف ثروتش را از او بگير     

ي معاذ رفت و پيشنهاد خود را كه به حضرت ابوبكر داده بـود              سرعت به خانه  
  .براي او نيز بازگو كرد

ترديد در جمع آن و يا در        بي بود،وخته  پاك بود و اگر ثروتي را اند      » معاذ«
داشتنش مرتكب گناه و خالف نشده بود، بدين دليل پيشنهاد حضرت عمر را             

نپذيرفت و با او به بحـث و جـدل          
پرداخت و در نهايت حضرت عمـر       

  .او را به حال خود رها كرد
 و عجلـه  بـا  معاذ بعد روز صبح
 عمـر  حـضرت  نـزد  به زياد سرعت

 در و ديـد  ار او كـه  همـين  و رفت،

 سرازير چشمانش از اشك كه حالي

 آغـوش  به را عمر حضرت شد،مي

 ديدم خواب امشب« :گفت و كشيد

 غرق از و شناورم عميقي آب در كه

 و آمـدي  شـما  و ميدترسمي شدن
  .»دادي نجات مرا

با هم نزد حضرت ابوبكر رفتنـد       
و معاذ از حضرت ابوبكر خواست تـا        
نصف ثـروتش را بـردارد، حـضرت        

مـن چيـزي از     «: وبكر به او گفـت    اب
  .»دارمثروتت بر نمي

حضرت عمر نگاهي بـه معـاذ       
ثروتـت  االن،  «: كرد و به او گفت    
  .»پاك و حالل شد

 زاهد و پارسا    �حضرت ابوبكر 
دانـست معـاذ درهمـي بـه       اگر مي 

ناحق و از راه نامشروع بـه دسـت         
داد آن  آورده هرگز به او اجازه نمي     

  .را نگه دارد
شام هجرت كـرد و     به  » معاذ«

در آنجا به عنوان معلم و فقيه بـه         
ــت  ــن پرداخ ــوزش دي ــي . آم وقت

دوست صـميمي او ابوعبيـده كـه        
امير و والي شام بـود فـوت كـرد،          
ــشين   ــر او را جانـ ــضرت عمـ حـ

البته معاذ فقط چنـد     . عبيداهللا كرد 
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  . ماه امير بود و بعد درگذشت و به خدا پيوست
 جبل را بـه خالفـت       معاذ بن اگر  «: گويد در مورد معاذ مي    �حضرت عمر 

برگزينم و پروردگار از من سئوال كند چرا او را جانشين خود كردي در جـواب    
روزي كه علما به حضور پروردگار عزوجل       «:  شنيدم �از پيامبر : خواهم گفت 

  .»رسند، حتماً معاذ يكي از آنان خواهد بود
ت بر تمـام    ، خالف بودخالفت و جانشيني كه در اينجا منظور حضرت عمر          

  .نه شهر و واليتي است، مسلمانان
خواهند كه خـودش جانـشين      از حضرت عمر قبل از وفاتش مي      مسلمانان  

  .  آنها هم با او بيعت نمايندتاخود را تعيين كند 
  : در پاسخ به مسلمانان مي گويد�حضرت عمر

 كردم،بود، حتماً او را خليفه و جانشين خود مي        اگر معاذ در قيد حيات مي     «
ي اين انتخـاب از مـن        و درباره  برسمو زماني كه به حضور پروردگار عزوجل        

مـن ايـن كـار را بعـد از آن كـه شـنيدم               : سئوال كند در پاسخ خواهم گفـت      
علما اسـت، او را بـه ايـن         و پيشواي   در روز قيامت معاذ امام      :  فرمود �پيامبر

  .»ي مسلمانان نمودممقام انتخاب كردم و خليفه
.  سوگند بخدا كه من تـرا دوسـت دارم         !معاذ«:  فرمود به معاذ  پيامبر روزي 

 هر نمازي اين كلمات را بگو و آنها را فراموش          بعد از كنم  لذا به تو توصيه مي    
خداونـدا در   »  و حسن عبادتـك     و حسن عبادتـك     و حسن عبادتـك     و حسن عبادتـك    كككك و شكر   و شكر   و شكر   و شكر  ككككاللهم اعني علي ذكر   اللهم اعني علي ذكر   اللهم اعني علي ذكر   اللهم اعني علي ذكر   «: نكن

  .ذكر و شكر و حسن عبادتت، به من كمك كن
 مـدام و بـا اصـرار و پافـشاري           �پيـامبر . خداوندا به من كمك كن    : آري

شد مردم درك كننـد كـه حركـت و    براين معنا و مفهوم بزرگ كه موجب مي       
  .كردقدرت و توان و نيروي آنها از خداست، تأكيد مي

  .كردمي اجرا و دادمي هم انجام خوبي به و .كرد درك خوب را درس اين معاذ
  : او را ديد و از او پرسيد� پيامبربامدادي

  ؟ »امروز را چگونه آغاز كرديمعاذ «
-يا رسول اهللا روز خود را به اين كه مؤمني راستين شـده   «: معاذ پاسخ داد  

  .»ام، آغاز كردم
  ؟»چيست تو ايمان حقيقت دارد، يتحقيق حقي هر« :فرمود پيامبر

يا رسول اهللا هر روزي را كه آغاز كردم، بـا ايـن فكـر آغـاز                 «: معاذ جواب داد  
به آخر نخواهم رساند، و هر شـبي را كـه شـروع كـردم ايـن                 كردم كه آن روز را      

هايي كـه زانـو     گويي به امت  . گمان را داشتم كه آن شب را به روز نخواهم رساند          
كـنم،  ي اعمال خود خوانده مي شوند نگاه مـي      زده و براي دريافت و خواندن نامه      

و گويي بهـشتيان كـه بـه بهـشت          
رونـد و دوزخيـان كـه در آتـش          مي

شـوند را مـشاهده     ب مـي  دوزخ عذا 
  .»كنممي

 حقيقت « :گفت او به �پيامبر

 بـه  و شـناختي  خوب را خود ايمان

  .»باش پايبند و ملزم خود شناخت
ــاذ« آري ــا »مع ــام ب  وجــود تم

 خـود  سرنوشت و خود و آورد ايمان

 و كـرد  خدا تسليم كامل طور به را
 و ايمــان ايــن جــز و ســپرد، او بــه

  .ديدنمي ديگري چيز خدا به تسليم
: مسعود در وصـف او گويـد      نبا

ــاذ« ــروتن و  » مع ــت، ف ــي قان امت
يف و يكتاپرست بـود، مـا او را      عض
حضرت ابـراهيم عليـه الـسالم       به  

  .كرديمتشبيه مي
  و به علم مردم را مدام    » معاذ«

كرد  دعوت مي  ذكر خداي سبحان  
، جــدي و و در ايــن دعــوت خــود

. ناپذير بـود  كوش و خستگي  سخت
ب علم صحيح و    او مردم را به كس    

خوانـد و بـه آنهـا    مـي فرا  سودمند  
از انحراف دانـشمندان    «: گفتمي

ي حق  وسيلهه  حق را ب  . حذر كنيد 
آن بشناسيد، زيرا حـق     از طريق   و  

  »استنور و روشنايي داراي 
-مي و عدل هدفاو عبادت را   

: روزي مسلماني بـه او گفـت      . ديد
  .چيزي بياموزبه من 

به  چيزياگر  : معاذ از او پرسيد   
-تو ياد دهم از مـن اطاعـت مـي         

  كني؟
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  .مهست اطاعت از تو در آرزويمن : مرد گفت
  :معاذ به او گفت

نماز شب بخوان و خـواب هـم داشـته بـاش،      . روزه باش روزه بگير و بي   «
كاركن اما گناه نكن، مسلمان بميـر و از دعـاي مظلـوم و سـتمديده دوري و                  

  .»حذر كن
  :گويدو در اين باره ميدانست او علم را معرفت و عمل مي

خواهيد بدانيد، بياموزيد، و تا به علم عمل نكنيد، خداي          هر چه را كه مي    «
  .»متعال با آن علم سودي به تو نخواهد رساند

بررسي و   هميشگي عظمت او و      مجسم كردن او ايمان به خدا و ياد او را،         
  .ديدمدام رفتار و سلوك نفس ميِچك كردن 

ي خود كـه فكـر     ل زياد و غرق در ياد خدا و محاسبه        او بخاطر تفكر و تأم    
 آخرين گامش باشد و فرصـتي بـراي         داردبر مي امي كه اينك    گكرد شايد   مي

  .، بود نخواهد داشتبرداشتن گامي بعدي
  .قات با او خوانده شدمالاجل معاذ سر رسيد و به ديدار خدا و 

 و اگـر تـوان      شـود حقيقت هر انسان براي او نمايان مي      در سكرات مرگ،    
كلماتي كه كار و زندگيش را بـه طـور          به صورت   سخن گفتن را داشته باشد،      

  .شودد بر زبانش جاري مينخالصه بيان مي كن
  يـك انـسان    در آن لحظات معاذ كلمات بزرگ و مهمي را كه از حقيقـت            

  .دارد بر زبانش جاري شدعظيم و بزرگي پرده بر ميو مؤمن 
ن دوختـه و بـه آن خيـره شـده بـود و بـا                او در حالي كه چشم بـه آسـما        
  : كرد گفتپروردگار مهربان خود راز و نياز مي

خداوندا شما خوب . ترسيدم، اما امروز به تو اميدوارم خداوندا من از تو مي    «
ـ       مي  رودهـا و يـا نـشاندن درختـان دوسـت            يدانيد كه من دنيا را بخاطر روان
 درد و رنج روزگار و رسـيدن        ي روز و  م، بلكه بخاطر تشنگي شديد نيمه     شتندا

  . »مشت را دوست داآنبه علم و ايمان و اطاعت بيشتر 
 كرد دراز دهد، دست مرگ با خواهدمي گويي كه را خود راست دست سپس

   :گفت بيهوش نداشت، اختيار و هوش كه يحال در و
 سـر  ،آن بـه  نياز و احتياج زمان در كه است عزيزي مرگ ،مرگ به مرحبا«

  .»رسدمي
  .به سوي خدا سفر كرد» معاذ«
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