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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ١ ................................................................ مطالب فهرست

 ١٣ ...................................................... دهیعق کتابخانه مقدمه

 ١٧ ........................................................................... اهدا

 ١٧ .......................................... :را گرانبھا و ارج پر کتاب این فارسی ترجمه

 ١٩ ................................ جان محمدحسن موالنا الحدیث شیخ تقریظ

 ٢٥ ..................................... محمدنعیم مولوی الحدیث شیخ تقریظ

 ٢٧ ............................................................... مترجم مقّدمه

 ٣٥ .................. الندوی الحسنی علی ابوالحسن سید عّالمه قلم به تقریظ

/کاندهلوی یوسف محّمد عّالمه مؤّلف نامه زندگی حال شرح از ای خالصه
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 ٤٢ .................................................................................. :مؤّلف توّلد

 ٤٢ ....................................................................... :مؤّلف رشد و نشأت

 ٤٢ ........................................................................... :تحصیل و درس

 ٤٢ ............................................................. :علمی ھایسرگرمی و مؤّلف

 ٤٢ ............................................................................ :خالفت و بیعت

 ٤٣ ........................................................................ :تبلیغ و دعوت کار

 ٤٣ ........................................................................... :دعوت سفرھای

 ٤٤ ................................... :اسالمی کشورھای بقیه و حجاز در تبلیغ و دعوت

 ٤٥ ..................................................... :حج فریضه آوردن جای به و مؤّلف
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 ٤٥ ........................................................................................ :وفات

 ٤٦ ....................................................................... :وی اخالق و خلقت

 ٤٧ ....................................................................... :ممّیزات و ھا ویژگی

 ٤٧ ................................................................... :مؤّلف افکار و ھا اندیشه

 ٤٨ ................................................................................ :وی مؤّلفات

 ٤٨ ......................................................................... :مؤّلف اوالد و اھل

 ٤٩ ................................................................. بکتا مقّدمه

 ٤٩ ............................. ص پیامبر و أ خداوند از اطاعت در قرآنی آیات - ۱

 ٥٥ ....................... ن وی وخلفای ج پیامبر از پیروی و اطاعات در احادیث - ۲

 ٦٢ ...................................... ش اصحاب و ص پیامبر درباره قرآنی آیات - ۳

 ٦٧ ......................... ص پیامبر اصحاب درباره تعالی و تبارك خداوند کالم - ۴

 ٧١ ................. قرآن از قبل ھای کتاب در ش وی اصحاب و ص پیامبر ذکر - ۵

 ٧٤ ...................................................... ص پیامبر وصف در احادیث - ۶

 ٨٢ .................................. ص پیامبر اصحاب وصف در وارده ھای روایت - ۷

 ٩٣ ........................... ص پیامبرش و أ خدا سوی به دعوت: اول باب

 ٩٣ ............................................................ دعوت به دلباختگی و محّبت

 ٩٣ .................................... مردم ھمه آوردن مانیا بر ص امبریپ بودن ضیحر

 ٩٤ ............................... ابوطالب وفات ھنگام قومش نمودن دعوت و ص پیامبر

 ٩٥ ...........وی وفات ھنگام در عمویش برای طیبه کلمه نمودن عنوان و ص پیامبر

 ٩٨ ....................................... أ خدا سوی به دعوت ترک از ص پیامبر امتناع

 ١٠٣ ............................. أ خدا سویبه دعوت راه در جھاد بر ص پیامبر اصرار

 ١٠٤ .... اسالم به دعوت برای خیبر غزوه در س علی حضرت ساختن مأمور و ص پیامبر

 ١٠٥ ........................ اسالم به کیسان بن َحَکم نمودن دعوت در ص پیامبر صبر

 ١٠٦ ................................................... حرب بن وحشی آوردن اسالم حکایت

 ١٠٨ . اسالم خاطر به جھاد راه در ص پیامبر رنگ تغییر بر ل فاطمه نمودن گریه

 ١٠٩ ......................................... اسالم دعوت انتشار دربارهء داری تمیم حدیث

 ١٠٩ ................... اسالم دین به مرتدین برگشتن و دعوت بر س عمر حضرت حرص



 ٣  فهرست مطالب

 

 ١١٠ ..................................... راھب یک وکوشش تالش بر س عمر نمودن گریه

 ١١١ ... را س صّدیق ابوبکر صپیامبر نمودن دعوت و اشخاص، و افراد نمودن دعوت

 ١١٣ ........................................ س الخطاب عمربن نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١١٤ ....................................... س عفان بن عثمان نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١١٤ .................................... س طالب ابی بن علی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١١٦ ........................................ س َعَبَسه بن عمرو نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١١٧ ............................ س العاص بن دیسع بن خالد نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٢٠ ................................................... س ِضماد نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٢٢ ................................. ب ِعمران پدر نیُحَص  نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٢٤ ................................ است نشده برده نامش که مردی دعوت و ص امبریپ

 ١٢٤ ....................................... س َدهیَح  بن هیُمَعاو نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٢٥ ......................................... س حاتم بن َعِدی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٢٨ .................................. س ضبابی الجوشن ذی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٠ ..................................... س هیَخَصاصِ  ربنیبش نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣١ ............................ است نشده برده نام وی از که مردی دعوت و ص امبریپ

 ١٣٣ ................................................ س ابوقحافه نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٤ ........ نیاوردند ایمان که مشرکین افراد از عده آن نمودن دعوت و ص پیامبر

 ١٣٤ ..................................................... ابوجھل نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٥ ............................................. رهیُمغِ  بن دیول نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٧ .................................................... تن دو نمودن دعوت و ص پیامبر

 ١٣٧ ........................................... ھند و انیابوُسفْ  نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٨ ............................................ طلحه و عثمان نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٨ ............................................. بیصھ و عمار نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٨ .................. سیق عبد بن ذکوان و ُزراره بن اسعد نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٣٩ .........................................جماعت و گروه نمودن دعوت و ص پیامبر

 و اسالم طرف به آنھا دعوت با ارتباط در ص امبریپ با شیقر سران احتجاج و جدال
 ١٣٩ ........................................................................... ص امبریپ پاسخ

 ١٤٢ ............... عبداالشھل بنی از جوانانی و سمیابوالح نمودن دعوت و ص امبریپ
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 نمودن دعوت و ص امبریپ مجامع و ھا گروه از ص امبریپ نمودن دعوت
 ١٤٤ ....................... انذار هیآ نزول ھنگام شیقر ھای لهیقب و کشینزد شاوندانیخو

 ١٤٥ ............................ حج مراسم در عرب قبایل نمودن دعوت و ص پیامبر

 ١٤٥ ................................... محارب بنی و عامر بنی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٤٧ .................................................. عبس بنی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٤٨ ........................................................ کْنَده نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٤٩ ................................................... کعب بنی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٥٢ ................................................... کْلب بنی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٥٢ ................................................. فهیحن بنی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٥٣ .......................................................... بکر نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٥٤ .............................................. ِمنی در لیقبا نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٥٥ ..........................................منی در گروه کی نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٥٦ ................................................ بانیش بنی نمودن دعوت و ،ص امبریپ

 ١٦١ .............................................. َخْزَرج و َاْوس نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٦٥ .................................................. بازار در نمودن دعوت و ص پیامبر

 ١٦٥ .................................. المجاز ذی بازار در نمودن دعوت و ص خدا امبریپ

 ١٦٧ ................................. نزدیکش خویشاوندان نمودن دعوت و ص پیامبر

 ١٦٧ ...................................... آنھا ریغ و هیصف و فاطمه برای ص امبریپ گفتار

 سوی به آنھا دعوت جھت طعام بر تشیب اھل و شاوندانیخو آوردن گرد و ص امبریپ
 ١٦٨ ......................................................................................... اسالم

 ١٧٠ ............................................ سفر حال در نمودن دعوت و ص پیامبر

 ١٧٠ ............................................ ھجرت سفر در نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٧١ ................................ سفر حالت در اعرابی یک نمودن دعوت و ص پیامبر

 ١٧٢ ....... ھمراھانش و بیُحَص  بن َدهیُبَر  از ھجرت سفر در ص امبریپ نمودن دعوت

 ١٧٢ .................................................. دعوت برای ص پیامبر رفتن پیاده

 ١٧٢ .......................................... طائف طرف به ص امبریپ رفتن رونیب ادهیپ

 ١٧٣ .............................................. جنگ و قتال ھنگام خدا سوی به دعوت

 ١٧٣ .......................... است دهینجنگ آنھا، دعوت از قبل قومی چیھ با ص امبریپ



 ٥  فهرست مطالب

 

 ١٧٤ . مردم میان در دوستی و دعوت به ارسالی ھای گروه ساختن مأمور و ص پیامبر

 ١٧٤ ............................... دعوت برای" هیَسرِ " ریام به دادن تیھدا و ص امبریپ

 ننموده دعوت اسالم به را قومی تا که علی حضرت برای ص امبریپ دستور
 ١٧٥ .................................................. نبرد قتال و جنگ به دست شان ھمراه

 ١٧٦ ....................... قتال در دعوت برای ِفییُقَط  َفْرَوه ساختن مأمور و ص امبریپ

 ١٧٧ .. کند می دعوت به مأمور منی به فرستادن وقت در را دیسع بن خالد ص امبریپ

 افتاده مسلمانان چنگ به قتال در دعوت بدون که رانییاس ساختن رھا و ص امبریپ
 ١٧٨ ......................................................................................... بودند

 ١٧٩ .... ص پیامبرش و أ خدا سوی به دعوت برای افراد فرستادن و ص پیامبر

 ١٧٩ ......................................... نهیمد طرف به ُمْصَعب فرستادن و ص امبریپ

 ١٨١ .................................. باھله قومش سوی به ابوُامامه فرستادن و ص امبریپ

 ١٨٢ ............................................. سعد بنی به مردی فرستادن و ص امبریپ

 ١٨٣ ........................... تیجاھل بزرگان از کیی نزد مردی فرستادن و ص امبریپ

 ١٨٤ ................. أ خداوند سوی به دعوت برای ھا سریه فرستادن و ص پیامبر

 ١٨٤ ........ دعوت برای اْلَجْنَدل ُدْوَمه به عوف بن عبدالرحمن فرستادن و ص امبریپ

 سوی به آنھا جیبس جھت َبِلّی، سوی به عاص عمروبن فرستادن و ص خدا امبریپ
 ١٨٥ ......................................................................................... اسالم

 ١٨٦ ........................................... منی به دیول بن خالد فرستادن و ص امبریپ

 ١٨٦ ........................................ نجران به دیول بن خالد فرستادن و ص امبریپ

 ١٨٧ .................................................... ص خدا امبریپ به دیول بن خالد نامه

 ١٨٧ ............................................... س دیول بن خالد به ص خدا امبریپ نامه

 ١٨٨ ......................... ص خدا امبریپ طرف به حارث بنی وفد با س خالد برگشت

 ١٨٩ ......................................................................... فرایض به دعوت

 ١٨٩ ..................... ضیفرا و مانیا و نیشھادت به ریجر نمودن دعوت و ص امبریپ

دینما دعوت اسالم ضیفرا به منیدر چگونه که معاذ برای ص خدا امبریپ ماتیتعل
 ................................................................................................ ١٩٠ 

 ١٩٠ ..................... اسالم ضیفرا به میُظلَ  ذی َحوَشب نمودن دعوت و ص امبریپ

 ١٩١ .......................... اسالم ضیفرا به سیعبدالق وفد نمودن ودعوت ص امبریپ
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 ١٩١ .......... اسالم ضیفرا و مانیا سوی به ودعوت مانیا قتیحق درباره علقمه ثیحد

 آنھا دعوت جھت یارانش توسط آنھا غیر و جھان سران به ص پیامبر ھای نامه
 ١٩٤ .............................................. اسالم به شدن داخل و أخدا سوی به

 آن، در اختالف عدم و وی، دعوت ادای در ارانشی قیتشو و ختنیبرانگ و ص امبریپ
 ١٩٤ .......................................................... جھان اطراف به آنھا فرستادن و

 ١٩٥ ............................................... حبشه پادشاه نجاشی به ص امبریپ نامه

 ١٩٦ ........................................................... ص خدا امبریپ به نجاشی نامه

 ١٩٧ .................................................... روم پادشاه صریق به ص امبریپ نامه

 ٢٠٢ .................................................. روم پادشاه ھرقل با انیابوسف گفتگوی

 ٢٠٦ ....................................... فارس پادشاه کسری برای ص خدا امبریپ نامه

 ٢١٢ ........................................... هیاسکندر پادشاه َمُقوِقس به ص امبریپ نامه

 ٢١٣ ...................................................... نجران اھل به ص خدا امبریپ نامه

 ٢٢٠ ....................................................... ابوحارث اسقف به ص امبریپ نامه

 ٢٢٠ ........................................................... وائل بکربن به ص امبریپ نامه

 ٢٢١ ................................................... جذامه بنی برای ص خدا امبریپ نامه

 ٢٢١ .گردید مردم ھدایت سبب که ص خدا پیامبر اعمال و اخالق از ھایی حکایت

 ٢٢١ .................................. س لییاسرائ عالم ُسعنه دبنیز آوردن اسالم داستان

 ٢٢٤ ....................................................................... ُحَدْیِبَیه صلح قصه

 ٢٢٤ ............................ کعبه ارتیز از ص امبریپ بازداشتن و شیقر العمل عکس

 ٢٢٥ .............................................................. ص امبریپ با لیبد گفتگوی

 ٢٢٦ ................................................. ص امبریپ با مسعود بن ُعْرَوه گفتگوی

 ٢٢٨ ............................................. ص امبریپ با کنانه بنی از مردی گفتگوی

 ٢٢٨ ....................... هیبیحد صلح شروط و ص امبریپ با عمرو بن لیسھ گفتگوی

 ٢٢٩ ........................................................................ س ابوَجْنَدل تیحکا

 ٢٣١ .......................... بودند شده فرستاده وی دنبال که تن دو با ریابوبص تیحکا

 ٢٣٢ ............ شیقر ھای کاروان به آنھا شدن متعّرض و ریابوبص به ابوجندل وستنیپ

 ٢٣٣ ............... هیبِ یُحَد  در آمدن فرود از پس مکه به عثمان فرستادن و ص امبریپ

 ٢٣٤ ....................................................... هیبیحد صلح درباره س عمر گفتار
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 ٢٣٤ ..................................................... هیبیحد صلح درباره س ابوبکر گفتار

 ٢٣٥ ............................................... س العاص بن عمرو آوردن اسالم داستان

 ٢٣٨ ................................................... س دیول خالدبن آوردن اسالم داستان

 ٢٤٢ ......................................................................... مّکه فتح داستان

 ٢٤٢ ................. َمّرَظْھران در آمدنش فرود و مکه فتح برای ص خدا امبریپ خروج

 ٢٤٢ ............................................. اطالعات کسب جھت شیقر سران تجّسس

 ٢٤٣ ............................ بخواھند امان ص امبریپ از تا شیقر بیترغ و س عّباس

 ٢٤٣ ................................................ ب عمر و عّباس با انیابوسف گفتگوی

 ٢٤٥ .................... شدنش مسلمان و ص امبریپ اخالق کمال بر انیابوسف شھادت

 ٢٤٥ ..................... بود داده امان آنان به فتح روز در ص خدا امبریپ که را کسانی

 ٢٤٧ .................................................. مکه به ص خدا امبریپ ورود چگونگی

 ٢٥٦ .................. ص امبریپ یینرمخو به شھادتش و عمرو بن لیسھ آوردن اسالم

 ٢٥٦ ........................................... فتح روز در مکه اھل برای ص امبریپ گفتار

 ٢٥٨ ....................................... س جھل ابی بن ِعْکَرَمه آوردن اسالم داستان

 ٢٥٨ ...... نمود امان درخواست شیبرا میحک اّم  ھمسرش که زمانی عکرمه دادن امان

 ٢٥٩ .............. ص امبریپ مھربانی و کیین کمال به شھادتش و ِعکَرَمه آوردن اسالم

 ٢٥٩ ............................................................... عکرمه برای ج امبریپ دعای

 ٢٦٢ .......................... س وی دنیرس شھادت به و جنگ در عکرمه تالش و یسع

ه بن صفوان آوردن اسالم داستان  ٢٦٢ ............................................ س ُاَمیَّ

 ٢٦٢ .................. خواست امان شیبرا وھب ربنیُعَم  که ھنگامی صفوان، دادن امان

 ٢٦٣ ................ امان نشانه عنوان به صفوان برای اش عمامه فرستادن و ص امبریپ

 ٢٦٤ ................ آوردنش اسالم و ھوازن طرف به ص امبریپ با صفوان رفتن رونیب

 ٢٦٥ .................................... س عبدالعزی بن ُحَویِطب آوردن اسالم داستان

 ٢٦٥ ...................................... اسالم به او شدن داخل و طبیحو از ابوذر دعوت

 ٢٦٧ ............................................ س ھشام بن حارث آوردن اسالم داستان

 ٢٦٨ .................................... س عبدری حارث ُنَضیربن آوردن اسالم داستان

 ٢٦٩ ............................................... طائف اھل ثقیف آوردن اسالم داستان

 ٢٦٩ ................... مسعود بن ُعروه آوردن اسالم و فیثق ازصخدا غمبریپ برگشتن
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 ٢٧٢ .................................................................... س قیصّد  ابوبکر دعوت

 ٢٧٣ ................................................................. س الخطاب عمربن دعوت
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 ٢٨٢ .............................. آوردنش اسالم از پس وھب ربنیعم درباره س عمر قول

 ٢٨٣ .............................. وی آوردن اسالم و مادرش نمودن دعوت و س رهیابوھر

 ٢٨٤ .............................................................. ل میسل اّم  نمودن دعوت

 ٢٨٥ .................................................. عرب اقوام و قبایل در صحابه دعوت

 قومش از ندگیینما به ضمام آمدن بکر، سعدبن بنی در ثعلبه بن ِضمام نمودن دعوت
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 ٢٨٧ ........................................... ص امبریپ شدن مبعوث درباره عمرو اییرؤ

 ٢٨٧ ................................وی اسالم تیحکا و ص امبریپ نزد عمرو شدن داخل

او به ص امبریپ تیوص و قومش سوی به دعوت جھت عمرو فرستادن و ص امبریپ
 ................................................................................................ ٢٨٨ 
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 ص امبریپ نامه و ص، خدا امبریپ نزد آوردند اسالم قومش از که کسانی با عمرو آمدن
 ٢٩٠ ........................................................................................ آنھا به

 ٢٩٠ .................................................. ثقیف در ش مسعود بن عروه دعوت

 ٢٩٠ .... آنھا توسط وی شدن دیشھ و اسالم، به قومش نمودن دعوت و عروه آوردن اسالم

 ٢٩١ ... قومش به او سفارش و خدا راه در شدنش کشته خاطر به عروه سرور و خوشی

 ٢٩٢ ......................... قومش میان در ش دوسی عمرو بن طفیل نمودن دعوت

 ٢٩٢ .................................... شیقر با شیگفتگو و مکه به عمرو بن لیطف آمدن

 ٢٩٣ .............................................................. عمرو بن لیطف آوردن اسالم

 وی از خداوند نمودن دییوتأ اسالم به آنھا دعوت جھت قومش سوی به لیطف گشتنبر
 ٢٩٣ .............................................................................. ای نشانه توسط

 ٢٩٤ ........................... آنھا آوردن اسالم و ھمسرش و پدر از لیطف نمودن دعوت

 رسول نزد لیطف با شان قدوم و آنھا آوردن اسالم و دوس برای ص خدا امبریپ دعای
 ٢٩٤ ..................................................................................... ص خدا

 ٢٩٦ ..................................... دعوت برای ھاگروه و افراد فرستادن و اصحاب

 ٢٩٦ .......................................... ھرقل نزد وی ریغ و عاص بن ھشام فرستادن

 ٢٩٧اسالم به شدن داخل و خدا سوی به دعوت برای ھا نامه فرستادن و ش اصحاب

 ٢٩٧ ..................................................... قومش به ییصدا حارث بن ادیز نامه

 ٢٩٩ ................................. کعب برادرش به س سلمی ابی بن ریزھ ربنیبج نامه

 ٣٠٢ ........................................................... فارس اھل به دیول خالدبن نامه

 ٣٠٢ ........................................................... مدائن اھل به دیول خالدبن نامه

 ٣٠٣ ............................................................. ھرمز به س دیول خالدبن نامه

 ٣٠٥ ............................... ص خدا پیامبر زمان در قتال ھنگام اصحاب دعوت

 ٣٠٥ ............................................................ مییتم حارث بن مسلم دعوت

 ٣٠٦ .............................................................. غفاری ریُعَم  بن کعب دعوت

 ٣٠٦ ..................................................................... العوجاء ابی ابن وتدع

 سفارش و ش ابوبکر زمان در جنگ ھنگام پیامبرش و خدا سوی به اصحاب دعوت
 ٣٠٧ ............................................................... ارتباط این در امرا به وی

 ٣٠٧ ......... دھد می دستور دعوت به شام به فرستادن ھنگام را خود امرای س ابوبکر

 ٣٠٩ .................. نیمرتد سوی به وی فرستادن ھنگام س خالد به س ابوبکر دستور
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 ٣٠٩ ................................................ رهیح اھل از دیول خالدبن نمودن دعوت

 ٣١٠ .. آوردنش اسالم قّصه و رموکی روز در را َجَرَجه رومی ریام از خالد نمودن دعوت

 سفارش و س عمر زمان در قتال ھنگام وی رسول و خدا سوی به دعوت و اصحاب
 ٣١٣ ..................................................... ارتباط این در ُامراء برای س عمر

 ٣١٣ ....................... روز سه مدت اسالم به مردم دعوت خاطر به سعد به عمر نامه

 ٣١٣ ........................ روز سه مدت دیسف قصر روز در فارسی سلمان نمودن دعوت

ن بن ُنعمان نمودن دعوت  ٣١٤ ................ هیقادس روز در رستم از ھمراھانش و ُمَقرِّ

 ٣١٥ ........................................................... رستم از شعبه بن رهیُمغِ  دعوت

 ٣١٥ ............................................................. رستم از عامر بن ِرْبِعی دعوت

 ٣١٧ ... سوم و دوم روز در رستم از شعبه بن رهیمغ و ِمْحصن بن فهیحذ نمودن دعوت

 ٣١٨ .. جنگ از قبل وی دعوت خاطر به کسری نزد به ارانشی از گروھی فرستادن و سعد

 ٣٢٤ ........... تیتکر روز در شانیا ریغ و َتغِلب بنی از ُمعَتم بن عبدالله نمودن دعوت

 ٣٢٤ ........................................... مصر معرکه در العاص عمروبن نمودن دعوت

 ٣٢٧ ...................... قتال در اشجعی سیق بن َسَلمه امارت تحت ش اصحاب دعوت

 ٣٢٨ .......................... قتال از قبل اصبھان اھل از اشعری ابوموسی نمودن دعوت

 ٣٢٨ ...... .گردید مردم ھدایت سبب که ش اصحاب اخالق و اعمال آن ھای حکایت

 خاطر به جبل بن معاذ و پسرش عملکردھای و جموح، عمروبن آوردن اسالم قصه
 ٣٢٨ ............................................................................ وی آوردن اسالم

 ٣٣١ .... وی آوردن اسالم خاطر به رواحه ابن عملکرد و ابودرداء آوردن اسالم تیحکا

 ٣٣٢ ...................... جنگ اسیران و جزیه درباره العاص عمروبن به س عمر نامه

 ٣٣٣ ............................. افتاد اتفاق اصحاب برای اسکندریه فتح در آنچه تذّکر

 آن آوردن اسالم و افتاد اتفاق ییونصران وی انیم در آنچه و س علی زره تیحکا
 ٣٣٣ ....................................................................................... نصرانی

 بیعت وی از بعد خلفای با و ص خدا پیامبر با ش اصحاب چگونه: دوم باب
 ٣٣٧ ....................... گرفت می صورت بیعت اموری چه بر و نمودند، می

 ٣٣٧ ........................................................................... اسالم بر عتیب

 ٣٣٧ .................................................................... باره نیا در ریجر ثیحد

 ٣٣٧ ............. فتح روز در شھادت بر زنان و مردان خردساالن، بزرگان، نمودن عتیب
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 ٣٥٢ .............................................................. مرگ بر اکوع بن سلمه عتیب

 ٣٥٣ ............................................................... طاعت و شنیدن بر بیعت
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه کتابخانه عقیده

 ص بھترین پیامبران محمد امینشکر و سپاس خداوند متعال که ما را از پیروان 
خود قرار داده و راه او را بپیماییم. ما را پیرو  ی هقرار داد و ما را امر نمود که وی را اسو

دینی نمود که توسط بھترین امت تاریخ و امانتدارترین انسان ھا پاک و بی آالیش سفید 
 و روشن به ما رسیده است.

بشریت فرستاد و  سوی به وید که اسالم نام داردرا با این پیام جا صمحمد  ،متعال الله
برای این مھم و برای یاری اش برای او بھترین یاران را انتخاب نمود تا آنکه وی را در این 

 رھروان تا روز قیامت.ی  ماموریت یاری داده و عالوه بر آن نمونه ای شوند برای ھمه

ْ يُرِ�ُدوٓ  �ن﴿ ن ا
َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َ�ۡ  أ ُ ِيٓ ٱ ُهوَ  �َّ يََّدكَ  �َّ

َ
 ۦهِ بَِنۡ�ِ  �

 ِ ۡ ٱَو�  ].۶۲[االنفال:  ﴾٦٢ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»خود و با مومنان نیرومند گردانیداو (الله) است که تو را با یاری «

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ُ ٱ ُبَك َحسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َبَعَك ٱ َوَمنِ  �َّ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ].۶۴[االنفال:  ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»اند منانی که از تو پیروی نمودهپیامبر! الله تو را کافی است و موای «
امکانات خود را برای یاری دین و پیامبرخدا و برای  ی یارانی که جان و مال و ھمه

او صرف نمودند تا آنکه این بھترین یاران به رھبری بھترین پیامبران و با  ی هعالی کلم
 بھترین رسالت زیباترین دوران تاریخ را به نمایش بگذارند.

و یاران وی از اھمیت منھج و روش آنان  ص اھمیت مطالعه سیره پیامبر اسالم
کمکی در جھت تواند  می گیرد. از سوی دیگر مطالعه سیره و زندگی آنان می سرچشمه

 ازدیاد ایمان و باال رفتن ھمت و کوشش نسل کنونی شود.
اھمیت نسل صحابه و منھج آنان باعث شد در طول قرن ھا، امت اسالم و علمای 

ایل و زندگی آنان کنند. از این رو ضآن تالشی ویژه برای گردآوری سیرت و ف
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به و زندگی و فضایل آنان امت اسالم پربار است از مولفاتی که در باب صحا ی هکتابخان
 نوشته شده است.

پرباری است از عالمه محمد  ی هاما کتابی که ھم اکنون در برار خود دارید نوشت
 از علما و دعوتگران مشھور سرزمین ھند.» ھـ ۱۳۸۴ – ۱۳۳۵«یوسف کاندھلوی 

کاری که شیخ محمدیوسف انجام داده است اضافه نمودن کتاب جدیدی در 
ارزشمند در ھایی  ی اسالمی مملو است از نوشته ابه نیست زیرا کتابخانهی صح زندگینامه

ی  دربارهص  در واقع ھدف شیخ در این کتاب نشان دادن روش تربیتی پیامبر ،این باب
صحابه و نشان دادن جنبه ھای مختلف زندگی اصحاب از دیدگاه تربیتی، رفتاری و 

 موقعیت ھای گوناگون است.ھمچنین نشان دادن عملکرد آنان در عرصه ھا و 
باب تقسیم بندی نموده است که ھر  ۱۹برا این اساس نویسنده کتاب خود را به 

 پردازد. می باب به جنبه ای از جوانب سلوک و رفتار صحابه و عملکرد آنان
بیشترین منابعی که مولف در این کتاب از آنھا استفاده نموده است این کتاب ھا 

ابن » البدایة والنھایة«متقی ھندی، » کنز العمال«ھیثمی،  »مجمع الزوائد«ھستند: 
ابونعیم، » حلیة األولیاء«ابن حجر، » تمییز الصحابة ياالصابة ف«کثیر، تفسیر ابن کثیر، 

دالئل « بیھقی،» سنن کبری«حاکم نیشابوری، » مستدرک«ابونعیم، » دالئل النبوة«
آیند که در واقع از  می خرین به حسابأھا از کتب مت ھقی. البته این کتاببی» النبوة

  .اند کتابھای متقدمین بھره برده
به دلیل انتشار این کتاب در جھان اسالم و محبوبیت آن در میان مردم الزم گردید 
نسبت به احادیث موجود در این کتاب و درجه صحت یا ضعف آن اھتمام ورزیده شود. 

بی عیب و نقص نیست احادیث ضعیف و از آنجا که این نوشته نیز کاری بشری است و 
یا حتی موضوع در آن است که برخی از آنان گاه دارای مشکالت عقیدتی ھستند. بر 

صحت و ضعف و ھمچنین تخریج  ی هاین اساس الزم گردید نسبت به تحقیق درج
 احادیث این کتاب اقدامی صورت بگیرد.

را که به زبان عربی و برای این مھم مناسب دیدیم تحقیق شیخ محمد احمد عیسی 
ھجری  ۱۴۲۷به سال  در کشور مصر (قاھره) »دار الغد الجدید«توسط انتشارات 

فارسی آن در  ی همنتشر گردیده است را به زبان فارسی برگردانده و به ھمراه ترجم
 سایت عقیده قرار دھیم. ی هکتابخان



 ١٥  مقدمه کتابخانه عقیده

 

حکم حدیث صورت است که غالبا نخست  روش محقق در این تحقیق و تخریج بدین
پردازد. در صورتی که روایتی  می را از نظر صحت و ضعف نوشته و سپس به تخریج آن

ضعیف باشد نیز معموال به بیان علت آن پرداخته و در برخی موارد نیز در صورت بیان 
کند.  می سبب از سوی مولف یا در صورت ارجاع به منابع دیگر به بیان ضعف آن اکتفا

نیز اگر حدیثی توسط بخاری و مسلم روایت شده باشد از ذکر در مورد احادیث صحیح 
 ی صحت آن است. درجه آن خودداری کرده است زیرا وجود حدیث در این دو کتاب نشانه

در احادیث غالبا به تخریجات عالمه ناصرالدین آلبانی و  مولف در مورد حکم بر
در مورد  ،نیز خیلی نادرد در موارو دیگر علمای این فن اعتماد نموده است. به  مواردی

 صادر ننموده است.را برخی از روایات حکمی 
درصد تحقیق و تخریج ایشان ترجمه شده  ۹۰در ترجمه فارسی این تحقیق بیش از 

 است و در برخی موارد اندک به علت عدم ضرورت بصورت مختصر ترجمه شده است.
ادیث ھم در متن ضروری: نام کتاب ھای موجود در تحقیق و تخریج اح ی هنکت

اصلی و ھم در ترجمه بصورت مختصر آمده است که برای سھولت استفاده نام کامل 
 آنھا را اینجا بیان خواھیم کرد:

 ھیثمی» جممع الزوائد» = «جممع«یا » مجمعـال«

 متقی ھندی» الـكنزالعم» = «كنز«یا » الكنز«

 ابن کثیر» ةوالنهاي ةالبداي» = «ةالبداي«

 ابن حجر» ةمييز الصحابـت يف ةاالصاب» = «ةاإلصاب«یا » ةاصاب«

 آبونعیم األصبھانی» األولياء ةحلي» = «ةاحللي«یا » ةحلي«
ابونعیم یا بیھقی که نام مولف در کنار آن » دالئل النبوة» = «الدالئل«یا » دالئل«

 ذکر شده است.
داده و این کتاب خواھیم کار انجام شده را سودمند قرار  می از الله سبحانه و تعالی

 قرار گیرد.الله متعال  مورد قبول
کتابخانه سایت عقیده





 

 

 

 

 اهدا

 ترجمه فارسی این کتاب پر ارج و گرانبها را:
ی بخش خود، یو رھا ه با جھاد اسالمیکبه مّلت مسلمان و مجاھد افعانستان،  

ست، و با کرا به مدد پروردگار درھم ش ادی مزدور آنیری روس و ایست ناپذکشافسانه 
ھای دربند و اسارت را از  تاتوری، بسا مّلتیکھای د میزم و رژیمونک کاز ھم گسستن بلو

ن مقّدرات ییارھای نادرست، در تعیو مع »هابسا مالك«ر دادن یید، و با تغید رھانیق
ای یر دادن جغرافیید، و با تغیر را به اثبات رسانیروزی مشت بر شمشیده پیھا، پد مّلت

 ھای اسالمی را در جھان به راه انداخت. جھان، موجی از آزادی خواھی و جنبش
ه شب و روز خود را، با تالش و کار گرانی یکو به ھمه جانبازان مخلص، و پ

ومت عدل الھی کا، و اقامه حن خدیی دیر برای برپایناپذ ر و خستگییگیھای پ مجاھدت
 ردند.کشور به خون غنوده افغانستان سپری کژه در ین، به ویدر روی زم

برد، و به  ه در ھر گوشه جھان زندگی به سر میکو به ھر برادر و خواھر مسلمانی 
 م.ینک م میید، اھدا و تقدیگو ن زبان سخن مییا

فرا راه زندگی آنھا بوده، و  تیی، شمع ھداکز و اندین عمل ناچیه، اکن ید ایبه ام
 ن مقّدس اسالم باشد. یمعرفت و شناخت د سوی بهی یرھگشا

 مرکز ترجمه التراث االسالمی





 

 

 

 

 تقریظ شیخ الحدیث موالنا محمدحسن جان

بحانَ  كثرياً وهللا اكربُ كبرياً واحلمدُ  اهللا  لواتُه  هبُكر اهللاِ سُ هُ عىل وواصيالً. وصَ سالمُ

وثِ باحلقِّ بشرياً. وـال اعى اليهِ باذنهِ ونذيراً، نبيمبعُ د الدّ عىل آله ورسِ نا حممّ بهِ اجاً منرياً وَ حْ صَ

دايـنُجومُ ال سيعاً مشكوراً.و ةهِ  خريِ اخلالئِقِ بعدَ االنبياءِ براً لِالِسالمِ وَ

يْنَ ل ِ الباذلنيَ ـِالنَّارشِ ه البيضاِء وَ عَ بَادِئهِ النّاصِ الً   يفمَ تواصِ هداً مُ َ سبيلهِ جَ
ىضِ بِرياً. فَرَ م    كَ نهُ عَ

ثَهموَ  رَ وا عنهُ واَوْ ضُ الً و رَ ردَوسِ نُزُ نَّاتَ الفِ قاهُ جَ بّ سَ وراً. وـمْ رَ اباً طهُ َ مُ رشَ لَ هُ ك عَ ارِ م بَ يْهِ

عِني وـاَجْ  م ومَ هُ مْ يفاً كبرياً.كرِّ ِ مْ تَرشْ هُ فْ ِّ  رشَ
 اّما بعد:

ه کن است یو نفاق ا کاتفاق و خالی از ھر قسم تردد، ش ده امت مرحومه ما، بهیعق

د عليس -غمبر ما یپ ل یرام و سرخکای یافضل انب - الثناءوالسالم و ةه افضل الصاليدنا حممّ
زی ین ھر آن چیبری، و دارای مقام محمود است. ھمچنکھمه رسوالن، و صاحب شفاعت 

 و بھتر خواھد بود. کھمه مبارغمبر ما باشد در ھم جنس خود از یه نسبت وی به پک
نه منوره یھای آسمانی است، و مد تابکقرآن مقدس ما سردار تمام صحف و 

ت و ازواج مطھرات آن ین است. و اھل بیل و بھتر از تمام شھرھای روی زمیسرخ
ن صحابه یگر ھستند، و ھمچنیرام دکای یحضرت افضل و سردار ھمه ازواج و اوالد انب

د شرف یاز اضافت در مضاف آ - اند غمبران قبلییر از رفقای ھمه پغمبر ما بھتیرام پک
غمبران باشد، و یغمبر ما سردار و افضل ھمه پیه پکست ین و روا نکن ھرگز ممی، ا-

گر باشند، یغمبران دیمتر از دوستان پکرفقای سفر و حضر او و عاشقان چھره انور او 
ن یتر ا، برای دوستی و رفاقت محبوبه خداوند بزرگ و باالتر مکتعالی  اللهاذًا بیع

 -ه مخالف نص قرآنی است ک -ند کن بندگان خود را انتخاب یمترکبندگان خود 

ّيَِ�ٰ ٱوَ ﴿ ّيِبِ�َ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ ّيَِ�ٰ  لطَّ ْوَ�ٰٓ  ِت� لِلطَّ
ُ
ا ُمَ�َُّءونَ  �َِك أ غۡ  لَُهم َ�ُقولُوَنۖ  ِممَّ ٞ مَّ  فَِرة

زه برای کیزه و مردان پاکیزه برای مردان پاکیو زنان پا«عنی: ی ].۲۶[النور:  ﴾َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ 
ھستند، و از آمرزش و روزی  کند پایگو ثان) میینان از آنچه (خبیزه سزاواراند، اکیزنان پا

 .»اند مند و بھرهیکن
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ه کاست، تا ادنای صحابه  سق یر صدکه حضرت ابوبک شرام کاز افضل صحابه 
ت ھستند. و ھمه یباشد، ھمه ستارگان درخشنده آسمان ھدا می سحضرت وحشی 

 ھستند. صغمبر مایان ما و پیان ما و قرآن و در میر در میشان واسطه خیا
تفسیر قرآن ما و مبلغین این کتاب مقدس ھستند و ھمچنین این  شصحابه کرام 

 او بودند. و عاملین بر احکام و نصایح ص بزرگواران ما، رساننده ھدایتھای پیغمبر
ن و یقیھای نور،  ن ھر دو چشمهیعمل به قرآن و سنت، و صورت و مصداق ا

ر و یات صحابه ھمه تصویه حکرا یست، زین نکمم شرام کر از صحابه یمت، به غکح

 .»كوهللاَّ احلمد عىل ذل«ث است یر قرآن و حدیتفس
 ده:یگردان ار حقیمان و معیمان صحابه را مثال ایتر و باالتر ما، ا خدای بزرگ 

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿  ٓ  َءاِمُنوا  ].۱۳[البقرة:  ﴾�َّاُس ٱ َءاَمنَ  َكَما
 .»دیاوریمان بیاند، ا مان آوردهیه مردم اکه به آنان گفته شود، طوری کو ھنگامی «: عنیی 
  ن خود قرار داده:یشان را دین ایو د

ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ  ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
 ﴾٢ اَواجٗ أ

 ].۲-۱[النصر: 
نی گروه گروه وارد یروزی فرا رسد. و مردم را ببیاری خدا و پیه ک ھنگامی« عنی:ی

 .»شوند ن خدا میید
 ر فرموده:کقان صحابه را ذیردار و اکف یرام، و تعرکف ایتوص و

 ﴿ ٓ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  ].۲۹[الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 .»اند ان خود مھربانید، و در میفار سرسخت و شدکدر برابر « عنی:ی
  شان نموده:یق محبت الھی ایو تصد

ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ ﴿
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  ].۵۴[المائدة:  ﴾فِرِ�نَ َ�

دارند، در برابر  دارد، و آنان خداوند را دوست می می را دوست شانیخداوند ا«عنی: ی

 .»دیافران سرسخت و شدکاند، و در برابر  مومنان نرم دل
 رده: ک کھای مبار ن نفسیو اعالن رضای خود از

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ﴾قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
 ].۱۸[الفتح: 



 ٢١  الحدیث موالنا محمد حسن جانتقریظ شیخ 

 

ردند راضی و کعت یر آن درخت با تو بیه در زکھمانا خداوند از مؤمنانی «عنی: ی

 .»ھای آنان نھفته بوده دانست خشنود شد، و آن چه را در درون قلب
 شان را گروه و حزب خود قرار داده: یو جماعت ا

ُ ٱ رَِ�َ ﴿ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ  هُۚ َ�نۡ  َورَُضوا
ُ
ِۚ ٱ ُب ِحزۡ  �َِك أ َّ�  ٓ�َ

َ
ِ ٱ َب ِحزۡ  إِنَّ  �  ُهمُ  �َّ

ۡ ٱ  ].۲۲[المجادلة:  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
د یاند، بدان الله، آنان حزب اند ز از خدا خشنودیھا ن خدا از آنان خشنود و آن« :عنیی

 .»روز استیپ الله حزب
ثار یو ا شان در جھاد، دعوتیه اکرام و اطالع بر احوال مبارکرت صحابه ین سیبنابرا

ت، یعه رشد و ھدایقت ذریگر، در حقیھای د ارنامهکدر راه حق، و مبارزات و فتوحات و 
 ت.مت اسکمان و حیله فھم قرآن و سنت و ایو وس

ی از یکه ھر کھای گوناگون است،  ھای مختلف و شاخه جھت شات صحابه یدر ح
د. مثًال: فقه فات خواھد بوین جوانب موضوع بحث مستقل و عنوان مقاالت و تصنیا

ی عدل و یومت و برپاکشان، جھاد، تقوا و نظام شورا و حیصحابه و قوت استنباط ا
ای یرغبتی از دن بی و اللهلمھکشان در اعالی یغ ایانصاف و اجرای حدود، و جھد بل

شان از یران وی و دعوت ایکھای ب دار خداوند و نعمتیشان به دیاق ایدون و اشت
دل اسالم، ه رحمت و عیان به سایی مخلوق از جور و ظلم ادیمخلوق خدا و نجات و رھا
ا به ید دنینات و از محنت و شدایاکسوی عبادت پرودگار  و از عبادت مخلوقات به

 .نابی دو جھایامکروزی و یپ
ات صحابه است قرار دارد یه نامش حکتابی گران قدر، کز یش نظر خوانندگان عزیپ

د مبلغ اسالم و یاندھلوی خلف رشکوسف یخ محّمد یه موّلف آن داعی بزرگ اسالم، شک
ه ھمه کباشد،  می )اللهرحمھما(ھلوی اندکاس یخ محّمد الیغ شیماعت تبلمؤسس ج
تاب به کرا دربردارد. اصل  شگری از زندگی اصحاب یھای د ور و بخشکجوانب مذ

فارسی ترجمه نون به کشتر منتشر شده بود، اّما تا یزبان عربی بود و ترجمه اردوی آن پ
 نشده بود.
ح و ادبی فارسی از طرف برادر محترم یه ترجمه آن به زبان فصکقه یو توف اللهبحمد

ھا قابل اعتماد و  ن ترجمه از ھمه جھتیبه ظھور آمد، و ا »مییرح«ب الرحمن یمج
 نان است.یاطم
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 نگرم ه میکجا کزفرق تا به قدم ھر
 

 کشد که جا این جاست کرشمه دامن دل می 
 

ن ترجمه فارسی را برای یه اکن است یزدانی ایھای  د به فضل صمدانی و احسانیما
له یت، و وسیله رشد و ھدایمسلمانان عمومًا و برای دانندگان زبان فارسی خصوصًا وس

 .-ن باد ین دعا از من و از جمله جھان آمیا -نجات آخرت بگرداند 
 .١ث موالنا محمدحسن جانیخ الحدیش

                                           
ث و جامع المنقول والمعقول ابوالحسن یخ الحدینام و نسب: محّمد حسن جان فرزند موالنا ش -١

ار احمد فرزند ین فرزند بختیرالدیفرزند موالنا خ فرزند موالنا الحاج حافظ جمالدینبر جان کعلی ا
موالنا شان  باشد. جد محترم نه منوره مییل مدیپشاوری فارغ التحص موالنا محّمد حسن قریشی

شی در سلسله جھاد از قندھار به منطقه پشاور آمده بود و باز در عالقه ھشتنگر یمحمدحسن قر
 ن جا در گذشت.یار فرمود و در ھمیونت اختکسده مقام پژانگ سچار
ای  خانواده یکم، در ۱۹۳۸جنوری  ۸. مطابق ه ۱۳۵۸م ذوالقعده یکشان در روز دوشنبه ی: اتوّلد

 اند چشم به جھان گشود. ر شدهیه نسل در نسل دانشمند و دانش دوست تک
گرانقدر وی ھر یک حضرت موالنا رحمان  : تعلیم ابتدایی وی نزد والد بزرگوارش و عموھایتعلیم

الدین نقشبندی و موالنا الحافظ محّمد اسماعیل صورت گرفت، و بعد در دارالعلوم نعمانیه، اتمان 
زی، و دارالعلوم اسالمیه چارسده داخل گردید. سپس برای دوره حدیث در جامعه اشرفیه الھور 

الھور سند فراغت و تحصیل را به درجه علیاء ه. از جامعه اشرفیه  ۱۳۷۶ثبت نام نمود. و در سال 
 به دست آورد.

از جامعه » اتینیفاضل د«نی، در امتحان یھای د تابکس یوی بعد از فراغت، در دوران تدر
 د.یل گردیز نای، به درجه ممتاز، نکوژه ختکه ایاسالم

» منشی فاضل«و » مولوی فاضل«، »مولوی عالم«شاور در امتحان یاو ھمچنان، از دانشگاه پ
 حاصل نمود. أابی را، به فضل خداوند یامکامرانی و کازی، یی، امتیدرجه ھا

» ةعیه الشریلک«نه منوره، در یم، وی در جامعه اسالمی مند۱۹۶۲. مطابق ه۱۳۸۲و در سال 
ھا از  ه چھار سال را در بر گرفت موصوف در امتحانکسانس یقبول شد، و بعد از اتمام دوره ل

شی گرفته و درجه اّول را به خود اختصاص داد، و سند فراغت را به درجه یدان پای شاگر ھمه
نه منوره یبه دست آورد. و وی در دوران اقامت خود، در مد -الشرف االولی  -ممتاز و به مرتبه 
 ز حفظ نمود.یم را نیرکقرآن  -والسالم  ةعلی صاحبه الصال -در مسجد نبوی 

ه چارسده، ی، در دارالعلوم نعمانه ۱۳۸۶نه منوره، در سال ینام برده بعد از بازگشت از مد
ف یث شریس حدین جا به تدریثی و سرمعلمی را به عھده داشته و در ھمیخ الحدیھای ش پست

س، در امتحان ماستری، در علوم اسالمی از دانشگاه پشاور به درجه یشروع نمود، و در دوران تدر
زه بزرگ صدارتی را به طور انعام حاصل یستان مدال و جاکومت پاکد، و از حیاب گردیامکممتاز 

وھات که تل یه اتمان زی، به دارالعلوم عربیس در دارالعلوم نعمانیرد. و پس از ھفت سال تدرک
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آمد و دو سال را در آنجا  کوژه ختکه ایدن سه سال، به دارالعلوم حقانیرفت و بعد از گذران

ان مقرر شد و پنج سال را در آن سپری نمود، سپس به جامعه بر دارالعلوم مردکد و بعد به ایگذران
ثی و یخ الحدیھای ش ن جا به پستی) در ھمه ۱۴۱۸امداد العلوم، پشاور صدر آمد، و تا به حال (

 ف مشغول است.یث شرید و در خدمت حدینما فه مییفای وظیسرمعلمی، ا
ه با ھمه کف دور ننموده، بلیتصنف و یھای درسی توجه خود را از تال تینامبرده در ضمن مشغول

ره امور به رشته یث و نظام اقتصادی و غیرا درباره فھم قرآن و حدھایی  ھای خود، رساله اشتغال
ھای  ه از جمله رسالهکباشد،  گر تحت چاپ مییه بعضی از آنھا چاپ و بعضی دکر درآورده، یتحر

ان یاحسن الب«، »مبادی علم االثر یبر فاحسن الخ«، »ه المغازیکبر«نھا نام برد: یتوان از ایوی م
 ».ةیاالسالم ةالدول يه فیالنظم االقتصاد«و » ر القرآنیفی مقدمه تفس





 

 

 

 

 تقریظ شیخ الحدیث مولوی محمدنعیم

ال  بِّ العَ هللاَِِّ رَ الـَاحلمدُ الصَّ نيْ وَ ىلَ  همِ المُ عَ السَّ بِهِ ووَ حْ صَ آلهِ وَ دٍ وَ َمّ نا حمُ يِّدِ هُ  سَ بِعَ نْ تَ مَ

ين. ومِ الدِّ انٍ اِىل يَ  بِاِحسَ
ر یث والفقه والتفسیخ الحدیم ولد شیبه خداوند غنی محّمد نع ف و محتاجیضعبنده 

ات صحابه یتاب حکه کم یخواھم اذعان نما می /م یموالنا محّمد عظ هاستاذ االساتذ
باشد، و مشتمل بر تمام احوال و افعال و  اسالمی می کتاب متداول در ھمه ممالک یک

است، و تالش و مساعی آنھا را به  )نیاجمع ش(رام کو صحابه  صردار رسول خداک
ن مجموعه گرانبھا یگذارد. ا ش مییبه نما الله هلمکزبان، جان و مال در جھت اعالی 

 سوی بهان یله بھتری از طرف داعیتواند به عنوان وس ت است، مییه خود سبب ھداک
ی محروم اسالمی از زبان عرب که بعضی ممالکن یرد. از ایحق مورد استفاده قرار گ

ان آنھا احساس یدی در میازمندی شدیتابی نکن ین حال برای چنیھستند و در ع
ز ترجمه که مرکزه و به خاطر خدمت به فرھنگ اسالمی بود ین انگیشود، روی ھم می

تاب را ترجمه و در دسترس عامه مردم قرار دھد. کن یم گرفت تا ایتراث اسالمی تصم
تاب را به عھده کن یت ترجمه ایه مسؤولک »مییرح«الرحمن  بیبرادر محترم مج
ف ترجمه فارسی را یار موفقانه به در آمده است. من بنده ضعکن یداشت، از عھده ا

ق دادم، و به قدر طاقت مالحظه نمودم یلمه به اصل عربی تطبکلمه به کورق ورق، و 
ه والمنه مترجم، ترجمهک ای عالی نموده است، واز خداوند متعال التجامندم  ه الحمدللَّ
ت یق عنایرا توفص  ن ترجمه را به عام مسلمانان برساند، و تمام امت محّمدیه بھره اک

 ند.یر نماین خدمت نموده، دعای خیه تالش وافری در انجام اکد تا برای مترجم یفرما
 ثیخ الحدیش

 ١مینع دمولوی محمّ 

                                           
.ش ه ۱۳۱۹م در دھم ماه شعبان سال یم فرزند موالنا محّمد عظیث مولوی محّمد نعیخ الحدیش -١

ش را چون قرآن یھای خو ی درسین ابتدایت لوگر چشم به جھان گشوده است. در سنیدر وال
ھای فارسی، صرف، نحو و اوائل فقه را از والده محترمه خود فراگرفته است، و  تابکم، یرک
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ل، منطق، فلسفه و معانی را یھای بزرگ علوم اسالمی چون مالجامی، غفوری، شرح ابن عق تابک

بالغت و ر، یھای بزرگتر عقائد، تفس تابکری ینزد پدر بزرگوارش خوانده است. موصوف جھت فراگ
ن دو یبار اکد ویستان مسافرت نموده و نزد علمای جکھای مختلف افغانستان و پا تیره به والیغ
وبند یستان به دارالعلوم دکشور درس خوانده است، او به خاطر عالقمندی وافرش به علم از پاک

ه.ق،  ۱۳۸۳ث و اصول آن در سال یتب حدکند، و با خواندن دوباره، ک در ھندوستان مسافرت می
 آورد. ه.ش، از آنجا سند فراغت خود را به دست می ۱۳۴۱مطابق 

ات و یه به عنوان استاد در رشته، عقلیستانی و دارالعلوم حقانکبعد از فراغت در برخی مدارس پا
ای افغانستان به مدت سه یتکت پیدر وال د. بعد از آنینما فه مییفای وظیادب به مدت دو سال ا

ت لوگر، یرد. سپس در والیگ ث و علوم عقلی را به دوش مییر، اصول حدیس فقه، تفسیسال تدر
رد. او پس از یگ س صحاح سته را به عھده مییت پروان تدریگر در والیبعد از آن مدت ده سال د

تعھد مخلصانه به  یکرد، و با یگ ش مییار ھجرت را در پیتھاجم نظامی روسھا به افغانستان راه د
ف، یس مسلم، ترمذی شریوھات به تدرکت سال در مدرسه عالی زرگری اسالم، باز به مدت ھش

تب که به عنوان استاد بعضی یورزد. بعد از آن در جامعه محمد ر و معقوالت اشتغال مییتب تفسک
ن حاال مراجعه یه ھمکشود. استاد گرانقدر  ر به مدت سه سال استخدام مییث، فقه و تفسیحد

س صحاح سته در ین گشاده به عھده گرفته، استاد تدریباھالصحابه را به جیترجمه دری ح
ه کن سال است ین پنجمیباشد، و ا ستان میکه در پشاور پایه االسالمیاءالمدارس العربیجامعه ض

 برد. ش مییفه مقدس را به استمرار به پین وظیا
 فیس از جھان تالیھای تدر تیم در ضمن مشغولیث محترم مولوی صاحب محّمد نعیخ الحدیش
نی بر بخش یه ملخص العیحاش یکف، و یز غافل نبوده، و پس از ھجرت، شرحی بر ترمذی شرین

نون در خدمت طالبان که ھم اکگر نوشته است، یھای د ف ھمراه با بعضی رسالهیاّول بخاری شر
 علم قرار دارد.



 

 

 

 

 مقّدمه مترجم

َْعماُل بِانِلّياِت وَ «
ْ

نت ِهجْ ء َمانَوى، َ�َمْن  ِانَّما ِلكذلِّ ِاْمِرٍى ِا�ََّما اال
َ
َورَُسوهِلِ،  اهللاِ  رتُه ِاىلاَك

نيا َورَُسوهِل، وَ  اهللاِ  ه ِاىلفَِهَجرتُ  ه َ�نِْكُحَها َمن اكنَْت ِهْجَرتُه ِاىل ادلُّ
َ
 ِامَرأ

َ
يُِصيْبُها، اَْو ِاىل

 .البخاری) (رواه .»فَِهْجَرتُُه ِاىل َما َهاَجَر ِايلهِ 
ه وَ  اِنَّ  دُ مِ هللاَِِّ نَحْ دَ يْنُه احلَمْ بُ اِليهِ وَ نَستَعِ تُوْ نَ ه وَ رُ فِ نَستَغْ ذُ بِ وَ وْ نا و اهللاِنَعُ سِ ورِ اَنْفُ ُ ن رشُ يِّئاتِ سَ مِ

مَ  هـاَعْ ْدِ ن هيَ ه، وَ  اهللا الِنا مَ لَّ لَ ادِ فَال مُضِ لِل فَال هَ ن يُضْ ه، وَ  يَ مَ دُ اَنْ ال لَ هَ هُ ال  اهللاال إله إنَشْ دَ حْ وَ

ه، وَ  داً عَ رشيكَ لَ َمَّ دُ اَنَّ حمُ هَ ه وَ نَشْ هبْدُ ولُ سُ  .رَ
اسالم از خالل مراجع معتمد آن، و  کھای مبرم جامعه ما به فھم و در ازمندیین

ھای مشھود  ھای گرانبھا و پر ارج، از جمله ضرورت رهیمبود چنان ذخکقلت آن و 
د و ارزشمندی یھای مف تابکصورت گرفته، و ھایی  ن راستا گرچه تالشیباشد. در ا می

الت را حل کن مشیه تا حّدی اکده، یا ترجمه گردیف و یدر دوران جھاد و قبل از آن تال
ھای مردم باشد. به  رته پاسخگوی ھمه ضروکای نبوده  ھم به درجه آن نموده، ولی

ن راه یری دریر خستگی ناپذیع و فراگیھای وس ھا و مجاھدت ن لحاظ به تالشیا
ر جامعه یھای دامن گ صهیم در خالل آن، خألھای موجود، و نقیضرورت است. تا بتوان

م، یگانگان قرار داریه در بحبوحه ھجوم فرھنگی منحرف بکن اوضاع دشوار، یرا، در چن
 م.ییل اسالمی و خودی بگشایه، و راه را برای گسترش فرھنگ اصدیبرطرف گردان

م گرفت، تا با یز ترجمه تراث اسالمی تصمکن ھدف و آرمان، مریبه خاطر تحقق ا
ن یه بتوان از آنھا به عنوان مرجع استفاده نمود، گامی درکھای معتمد  تابکانتخاب 

ن ھدف ترجمه یبرآورده ساختن اه به عنوان تالشی برای کن بود یر بردارد. ھمیمس

ی از یایر گوینه و تصوییتاب، آکن یرا انتخاب نمود. ا »ةالصحاب ةايح«تاب گرانبھای ک

ف یباشد، و در رد نتش مییط کاران پایو ص  امبر خدایانه و مجاھدانه پیزندگی داع
 اسکرت قرار دارد، و به گفته دانشمندی، انعیھای س تابکن ین و معتمدتریتر مفّصل

 صط به محّمد ین شرایه در دشوارترکن مردانی است ینخست«دھنده زندگی 
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د، از دست دادن جان، مال و خانواده و سعادت و ینجه، تبعکدند، و در راه او از شیگرو
 ردند.کغ نیآرامش زندگی در

مال معنوی و کداری و یخ به بیه اگر ظھور اسالم در تارکسانی است کنامه،  و زندگی
ه کنان نه تنھا به گردن مسلمانان بلیفرھنگ بشری خدمتی بزرگ بوده است، اتمّدن و 

نان نه تنھا ما یت و تمّدن و اخالق بشری حقی بزرگ دارند، و شناخت ایبه گردن بشر
ن یمای راستیه سکند، بلک می کمکنش یرا در شناخت اسالم در سرچشمه زالل نخست

 .»دیان دتو تر می نان روشنیھای ا را در چشم صمحّمد 
نقدر از ور توسط مؤّلف گراکتاب مذکه کته، کن نیبا در نظر داشت و توّجه به ا

دھد،  ل میکیای از نصوص را تش آوری شده، و مجموعه مراجع معتمد و مختلف جمع
ی خود را در یه تالش نھاکالتی را در ترجمه فارسی با خود ھمراه داشت. مترجم کمش

ه کن باور است ین ھمه برایفارسی به خرج داده است، با اتاب به کن یدن ایامر برگردان
افت انتقادھا و یدوار است با دریارش مشھود باشد، لذا امکاالتی در کد اشیشا

ن یز، در رفع ایان عزیرام، دانشمندان و دانشجوکشنھادھای سالم و سازنده علمای یپ
نده یھای خود، در چاپ آ هید، و متمّنی است تا او را با ارسال نظریصه خود تالش نماینق
 د.یاری رسانیتاب مساعدت و ک

ار کث موالنا محّمد حسن جان، علمای ھمیخ الحدیل القدر شیان از عالم جلیدر پا
م، و از یث مولوی صاحب محّمد نعیخ الحدیشور شکشان، و عالم سترگ ومشھور یا

ترجمه را با  ه متن فارسیکز ترجمه، کس مریرئ »صامت« اللهبرادر مجاھد محترم عبد
تب الخدمات کس میوسف عّباس رئیخ محّمد یق دادند، و از محترم شیعربی آن تطب

ن یش ما را در انجام ایھای عالمانه خو ییه ھمه با اصالحات و رھنماکالعالمی، 
ق یئت مراجعه و تدقیدند و از برادران ھیاری رسانیت بزرگ باشوق و عالقه یمسؤول

ن یوسف و مسؤولین، محّمد عوض، قاری محّمد یمحّمد دز ترجمه، محترم قاری کمر
ه از ک، محّمد علی، »مومند« الله حی، ذب»رائد«ن یشرو عزالدیوتر، برادر محترم بیمپک
ه یردند، و از بقکغ نیارھا درکشبرد یح و پیاری صادقانه در تصحکچ نوعی تالش و ھمیھ

امتنان و سپاسگزاری نموده،  م شدند، قلبًا اظھارین عمل مقّدس سھیه در اکبرادرانی 
 م.یپاداش و اجر بزرگ خواستارشان  و از خداوند مّنان برای

الدی در یم ۱۹۹۶تاب ادامه داشت. سال کالدی، ترجمه یم ۱۹۹۵تا اواخر سال 
تاب از ترجمه باز ماند. دفتر کد و یقت با فرجام اندوھبار امور ترجمه، آغاز گردیحق
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ه نظام کن یل ایف شد، به دلیل توقیستان بدون دلکپاومت کله حیترجمه و طبع، به وس
ت دوباره یاپوی معنوی و اعتقادی دفتر را نداشت، اجازه فعالکم تحمل ھضم بار تکحا

ر ناب اسالم کج تفینان دفتر به جرم پخش و تروکارکد نمودن یبه دفتر داده نشد. تھد
باالخره بعضی به زندان  افت ویل ادامه یدل ش بییب و تفتیم آغاز شد. تعقیاز طرف رژ

تاب مختل کن سان تسلسل ترجمه یم جان فراری شدند، بدینده شدند، و بعضی از بکاف
تاب از کل یمکی و استواری و ثبات را در راستای تیباکین ھمه صبر و شیشد. ولی با ا

ش یر به پین مسیپروردگار، در ا کمکامل به مدد و کل و اعتماد کم و با تویدست نداد
خ ابوالقاسم ید و مسؤول قبلی دفتر، شیو نصرت خداوند فرا رس کمکه کن ی، تا امیرفت

ف یشور مصر به پشاور تشرکگر از یبار د» صامت« اللهد، و برادر مجاھد محترم عبدیرھا گرد
 تاب را فراھم ساخت.کع یارھا، امر چاپ و توزکآورد، و با سازمان دھی مجدد دفتر و 

نمودم، چون  ر میکاری برادران فکه برای جلب ھمکدر مّدت مسدود شدن دفتر، 
ن بخش برخوردار نبودم، روزی یافی در اکی مادی یمحصل از توانا یکخودم به عنوان 

شور، کی از تاجران مشھور یک، »زییعز«ن یب الدیبا برادر گرانقدر و محترم الحاج حب
ه با کدر حالی ان گذاشتم، موصوف بدون درنگ یتماس گرفتم و موضوع را با وی در م

املش را کمن شناخت قبلی ھم نداشت، از عمل انجام شده قدردانی نمود، و آمادگی 
ای را جنب مدرسه  ه دفتر ترجمهکن بود یرد. ھمکن عمل بزرگ اعالم یمال اکدر ا

ل مورد ضرورت و فراھم یداری ھمه وسایه مربوط به آنان است، با خرکاء المدارس، یض
ھای  اریکاضانه وی و ھمیھای ف کمکم با یگشود، و ما توانستھای الزم  نهیآوردن زم

ه در واقع ک، »زییعز«ن یژه الحاج نورالدیروزی برادرانش، به و مخلصانه و شبانه
اش در برآورده  اری و تعاون برادرانهکق و ھمیشه در خدمت قرار داشت، و با تشویھم

ن یه بر اکم، یش ادامه دھیخور یگیار پکفا نمود، به یاتی را این آرزو نقش حیشدن ا
شان قلبًا سپاس گزارم، و از خداوند مّنان برای یت ایاساس از علم دوستی و توّجه و عنا

شتر در راه علم و خدمت به فرھنگ اسالمی یق ھر چه بیل و توفیھمه آنان اجر جز
ت نده مصدر خدمایاءالمدارس بتواند، در آیز ترجمه ضکه مرکدوارم ینم، و امک آرزو می

 شور گردد.کبھتری برای 
ن را برادر محترم مولوی یت بزرگ و سنگین مسؤولی: اقیبخش مراجعه و تدق

ت رسالت اسالمی و الکبه عھده گرفت، و با تحّمل ھمه مش »ییعطا«محمدطاھر 
ق ترجمه فارسی با اصل یر در مراجعه و تطبیسته و قابل تقدیطور شا علمی خود را به
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و  که بنده از وی قلبًا سپاسگزارم، و از خداوند تبارکق آن انجام داد، یتاب و تدقک
شتر در خدمت علم و اسالم یھای ب تید توأم با موفقیشان اجر و پاداش مز یتعالی برا

 م. ینما مسئلت می
و نور  »حانیر«م ین بخش را برادران محترم محّمد نسی: ادیوتر و تولیمپاکبخش 

فتند، و با شوق، عالقه، اخالص و روحی سرشار از محّبت به عھده گر »نکیتم«احمد 
دند، یمال رسانکه ایفه مھم و ارزشمند را به پاین وظیبه اسالم و خدمت در راه علم، ا

بود، برآورده  نمی »نکیتم«ژه نور احمد ین دو برادر به ویروزی ا ه اگر زحمات شبانهک
شان از یبا اظھار امتنان و سپاس از اھا متصّور نبود. بنده  ن زودیین آمال به ایشدن ا

 نم.ک ان آرزو مییپا بی اجر و پاداششان  و تعالی برای کخداوند تبار
فر و که یدست سالح مبارزه عل یکه در کم خان، یاز پدر گرانقدرم الحاج عبدالرح

ت اسالمی یگر مرا پروراند، و در تربیالحاد و تجاوز گران روسی را حمل نمود، و با دست د
نار خدمت به جھاد که در کزم یرد، و از مادر مھربان و عزکای فروگزار ن نی ام لحظهیدو 

فا یام نقش اساسی ا تین مّلت افغان، دوشادوش پدر در رشد و تربکفر شکمقّدس و 
ار ھجرت در یبه من، اجازه دادند تا در دشان  دیاز مندی شدین ضرورت، و نینمود، و در ع

نم، و ک نم، قلبًا اظھار امتنان مییی مدت چھار سال اقامت گزن عمل مقّدس برایمال اکا
بود، و  نمیشان  ت آنان توأم با دعاھای مخلصانهیه اگر توّجه و عناکم ینما اذعان می

شد. من  ن آرزو ھرگز برآورده نمییفرمود، ا ت نمییق عنایخداوند برای آنان و به من توف
نم، از خداوند ک باد عرض می کمبارشان  ن ھدف را براییه برآورده شدن اکدر حالی 

ھای  ی و زحمتیباکیه پاداش و اجر آن ھمه صبر و شکاز التجامندم، یقّدوس با دست ن
 د.یی اوست، عطا نمایه مناسب خداکرا از طرف خود، طوری شان  فراموش ناشدنی

 کن دوره قابل درید برای نسل ھمیم بر زندگی ما، بدون تردکاوضاع و حاالت حا
ادی مزدورش و بعد در یھای آتش جنگ و استبداد روس و ا ورهکت، چون خود در اس

اند،  ن مختلف زندگی به سر بردهیر عناوین خود مسلمانان زیھای ب رییان فتنه درگیجر
شورھای کشور و چه در کھا و فقر و... را چه در داخل  ھا و مھاجرت و درد آوارگی

ستی و زندگی روزانه ما ین اساس اوضاع زیو بر ھماند،  و احساس نموده اند دهیه دیھمسا
ھای بعدی، اگر خدا  ن حالت و اوضاع برای نسلید ایشان محسوس است، ولی شا برای

ار کد، ینباشد. در چنان اوضاعی بدون ترد کد، قابل دریایان بیبخواھد و تحول مثبتی به م
مفھومی  بی و کھای مضح دهیم به صورت پدیفرھنگی و علمی و حّتی درس و تعل
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ھای اسالمی، اجتماعی،  ارھا و ارزشیارزش شدن مع بی اند، و عّلت ھم تشّتت و درآمده
دھد،  ھدفی سوق می راھه و بییب سوی بهت را یثرکه اکاسی، اقتصادی و فرھنگی است یس

 یکه ھمه در کان مردم به وجود آورده است، یزی را در میو درزھای اجتماعی شگفت انگ
سانی کد ما از یر و تمجین تقدیاند. بنا بر ا تکه در حریا و سرمایآوری دن جمع سوی بهلمه ک
ای دارد، و  ژهیاند، مفھوم و ردهکق یاند، و تشو اری نمودهکن عمل با ما ھمیه در انجام اک

، و من اند ریاند، قابل تقد ردهکخطاب ن» وانهید«ن عمل یای ما را در انجام ا ه عّدهکن یھم
ه از ابتدای ازدواج در چھار سال قبل تا حال ک» مییرح«راء یاز ھمسرم حمن راستا یدر ا

ن رسالت اسالمی سپری نموده اظھار یشب و روزش را بدون وقفه در خدمت و انجام ا
 د. یل عطا فرمایز اجر و پاداش جزیشان نیدوارم خداوند به اینم، و امک امتنان می

م جلدھای یگر موّفق نشدیه دکدفتر، تاب و مسدود شدن کبعد از انتشار جلد اّول 
م، بنابر خواھش ما از برادران دانشمند و علم یبعدی را طبق وعده به چاپ برسان

تاب بفرستند، تا در چاپ بعدی کش را برای ما درباره یه نظرھا و انتقادات خوکدوست 
ات شنھادیای از دوستان نظرات و پ م، عّدهینکو ترجمه جلدھای بعدی از آن استفاده 

ای خودمان  ھای تجربه ی آن و اندوختهیه در روشناکخوبی را برای ما ارسال داشتند، 
نواخت یکراتی در جلد اّول، در نوشته، اصالح و ییتاب، تغکار بر کدر خالل چھار سال 

د است در رفع یه امکم، یھای الزم به عمل آورد استیکتاب با افزودن و کسازی ھمه 
 باشد. ھای قبلی مثمر ثمر صهینق

ھای  ه روند نقد و بررسیکو ھمچنان از برداران پژوھشگر و علم دوست خواھانم، 
ھای مختلف متوقف نسازند، و با نقد و بررسی علمی سازنده و  سالم علمی را در بخش

فا یش را ایو علمی نقش به سزای خو ھای فرھنگی هیش در بارور شدن سرمایسالم خو
ن رھنمودھای یی و پرتو ھمیھای بعدی در روشنا سلنونی و نکند، باشد تا نسل ینما

ی یوفاکشاف و ترقی علم و فرھنگ و شکنی در راه انیھای مت سازنده شما گام
ه از کنم، ک ھای علمی و فرھنگی بردارند. بنده متأّسفم و سوگمندانه اعالم می رهیذخ

در دسترس  م، ویه جلد اّول را برای ابراز نظرھای شما چاپ نمودکش،  .ھ ۱۳۷۴سال 
نه مطلوب برای ما ارسال یھای انگشت شماری در زم نون فقط نامهکم، تا یقرار داد

 بود. ن میید چنیه نباکشده است، 
ار کل در یات ذکز را به نیخواھم توّجه خوانندگان عز قبل از اختتام سخن می

 تاب معطوف دارم:کن یترجمه ا
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اط یت احتیھا نھا رجمه آنل از نصوص است، در تکتاب متشکه کن یبه خاطر ا  -۱
ان مفھوم آن به صورت کلمات و در صورت عدم امکار گرفته شده، تا ترجمه ک به
 ق نقل گردد.یدق

تاب و ترجمه، جز در کری از طوالنی شدن، و ُمِمل واقع شدن یبه خاطر جلوگ -۲
تاب ترجمه کث اجتناب شده، و طبق نقل از اصل یتاب، از نقل احادکمقّدمه 

 ده است.یدرج گرد («»)ھا  ومهیان گیث در میاحاد
ھا نقل و نوشته شده، و  در جاھای الزم، نّص بعضی دعاھا توأم با ترجمه آن -۳

ھای اصحاب به خاطر پرمحتوا  ثر نامهکو ا صامبر یھای پ ن متن نامهیھمچن
 اند. د بودن آنھا نقل شده، و بعد از آن ترجمه شدهیبودن و مف

تاب که در اصل کبا استفاده از پاورقی در بعضی جاھای الزم و ضروری،   -۴
ھای الزم به خاطر فھم  وتاه و شرحکتب، معلومات کگر یز از دیموجود است و ن

 ده است.یموضوع، در پاورقی ارائه گرد
ن ترجمه، یتاب از خلط شدن، و مراعات اصول و موازکبه خاطر حفظ نص   -۵

تاب از طرف کل در خواندن متن یا فھم و تسھیح و یه برای توضکلماتی ک
ح یه در پاورقی برای توضکھایی  ن بعضی اسمیده، و ھمچنیمترجم اضافه گرد

 گنجانده شده است. []ن عالمت یده، در داخل ایمطلب نقل گرد
ث موالنا یخ الحدیر نظر شیر شده زکه ذکتاب چنان کن یترجمه فارسی ا  -۶

ث مولوی صاحب یخ الحدیشان، شیار اکمحّمد حسن جان، علمای ھم
، محترم مولوی صاحب محّمد طاھر »صامت« اللهم، برادر عبدیمحمدنع

ّرر کھای م ز ترجمه تراث اسالمی و مراجعهکق مریئت تدقیو ھ »ییعطا«
 مترجم، انجام شده است.

اش به  ه ترجمه تحت الّلفظیکابلی کر یم، تفسیرکات قرآن یدر ترجمه آ  -۷
ز یگر نیر و تراجم دیفارسی معتمد است، اساس قرار داده شده، و از تفاس

 د.یایس و روان بیده، تا ترجمه سلیاستفاده گرد
ار رفته، جھت سھولت کث به یتاب بعضی اصطالحات حدکه در کن یبه خاطر ا  -۸

ثی به یتاب، مصطلح الحدکن جلد یفھم آن برای عامه خوانندگان در آخر
 ن شده است.یفارسی تدو
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. ھ ۱۴۰۶ه توسط دارالقلم در سال کتاب، از روی اصلی کترجمه فارسی   -۹
ف عّباس و محّمد علی یق نایده، و مراجعه و تحقیم چاپ گرد۱۹۸۶مصادف با 

گر، یھای د ھای آن نظر به چاپ ژگییز با خود دارد، به خاطر بعضی ویدوله را ن
ه در اصل ھندی آن وجود ندارد و بعضی کتاب کن در متن یچون گذاردن عناو

 است. دهینتخاب گردگر، ایاصالحات الزم د
تاب کبا عبارت  یکوند نزدیه ارتباط و پکتاب، کبعضی شعرھای موجود در  -۱۰

 اند. گر آنھا نقل شده و ترجمه نشدهیدند، و برخی دیداشتند، ترجمه گرد
تب کھا و  د گرانقدر و قاموسیلمات و جمالت از اساتکمترجم در فھم معانی   -۱۱

 رد.کم یاد خواھیھا  از آنتاب کن جزء یه در آخرکاری جسته، یمختلف 
ن عمل یه ما را در انجام اکگر از ھمه برادران و دوستانی یبار د یکان سخن یدر پا

شان اجر و پاداش خواھانم و  نم و از خداوند برایک اری نمودند اظھار امتنان میی
جا سازد، و از خوانندگان محترم یکدوام خداوند ھمه ما را در جنات فردوس با ھم یام

اند، از  م شدهین عمل مقّدس سھیه در اکتاب و برادرانی را کم، مترجم یخواھشمند
 ش محروم نسازند.یر خویدعای خ
م را به یز را مورد قبول قرار داده، و لغزشھاین عمل ناچیا أه خداوند کد آن یبه ام
د من ز، و دانش پژوھان گرانقدر از آن بھرهیرم خود عفو نموده، و ھموطنان عزکفضل و 

 شوند.

�ََّنا﴿ ۡ  َك َعلَيۡ  رَّ نَبۡ  َك �َ�ۡ  َناتََو�َّ
َ
ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َنا�  ].۴[الممتحنة:  ﴾َمِص�ُ ل

 می"یب الرحمن "رحیمج
 ستانکپا

 ه.ش ۱۳۷۶زان یم ۱۵
.قه ۱۴۱۸جمادی الثانی  ۴





 

 

 

 

 به قلم عّالمه سید ابوالحسن علی الحسنی الندوی تقریظ

بِّ العال هللاَِّ رَ دُ َمْ الـاَحلْ الصَّ ، وَ المُ منيَ السَّ ىل آلهِ و ه وَ عَ دٍ وَ َمَّ النا حمُ وَ نا ومَ يِّدِ ىل سَ بِهِ عَ حْ صَ

ين ومِ الدِّ م بِاِحسانٍ اِىل يَ هُ بِعَ نْ تَ مَ َعِني، وَ  .اَمجْ

ن مصادر قوت یتر خ آنھا از قوییو تار شرام کو اصحاب  صرت نبوی ی: ساّما بعد
مان را ینی شعله ایھای د نون اّمت اسالمی و دعوتکه تاکنی است، یمانی و عاطفه دیا

ه خاموشی آن در معرض کشوند،  ھای با آن روشن می ند، و قلبینما از آن اقتباس می
و اگر خاموش گردد، در  د،یرس ع وزود به نظر مییار سریت بسیدن تندبادھای مادیوز

جانی یر خود را از دست داده و به صورت نعش بیت و تأثین اّمت قوت، مزیآن صورت ا
 ند.ک ھای خود حمل می ه زندگی، آن را بر شانهکدر خواھد آمد 

مان آوردند، و یآمد، و به آن اشان  ه دعوت اسالم برایکخ مردانی است، ین تاریا
و  أه به طرف خدا کشان در ھنگامی  ق نمود، و پاسخیآن را تصد ھایشان قلب

 گفتند:  ه میکن نبود یشدند، جز ا فراخوانده می صامبرش یپ

﴿ ٓ �َّنَا نۡ  نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�نَادِي اُمنَادِيٗ  نَاَسِمعۡ  إِ�َّنَا رَّ
َ
ْ  أ  ].۱۹۳[آل عمران:  ﴾اَمنَّا َٔ َ�  بَِر�ُِّ�مۡ  َءامِنُوا

خواند  مان فرا مییا سوی بهه کم یدیای را شن نندهکای پروردگار ما، ما ندا «: ترجمه 

 .»میمان آوردید، و ایاوریمان بیه به پروردگارتان اک
ھا، اموال و  گذاشتند، و جان صامبر یرا در دست پ ھای خود ھا دست آن
ا را در راه ھ ھا و رنج جلوه نمود، و تلخی کز و اندیناچشان  ر برایین مسیدرشان  اقربای

افت و بر یراه  ھایشان ن آن در قلبیقیخوب دانستند، و  أخداوند  سوی بهدعوت 
ب، مانند یمان به غیھای ا ده و از آنھا شگفتییمستولی گرد ھایشان ھا و عقل نفس

ح دادن آخرت بر یافران، ترجکدوستی خدا و رسول، مھربانی بر مؤمنان و شّدت بر 
ت بر ضاللت، حرص برای دعوت یب به شھود، ھدایعاجل، غا، برتری دادن آجل بر یدن

عبادت خداوند واحد، از جور  سوی بهی خلق خدا از عبادت بندگان یمردم، نجات و رھا
ا یھای دن نتیر شمردن زیی و وسعت آن، حقیا به پھنایان به عدل اسالم، از تنگی دنیاد

مندی جّنت، بلندی و علّو ، آرزوأر آن، شوق به لقای خداوند یو فناپذ کو متاع اند
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ھا  رات آن در جھان، پخش شدن و انتشار آنیه اسالم و خیھمت، بعد نظر در نشر عط
ھای آن و در  ھا و سختی ن، در آسانیین ھدف در شرق و غرب زمیبرای تحّقق ا

ھای خود را فراموش نموده،  ن راه لّذتید. آنھا دریھای آن، صادر گرد ھا و بلندی پستی
زھای ین راه چینموده، و در کھای خود را تر گفتند، و وطن کی خود را ترھا و راحت

ھا به  د، و قلبین استوار گردیه دکن یردند، تا اکخوب و اموال زبده خود را مصرف 
دولت د، و یی وزکی و مبارکمان، با قّوت توأم با پایم ایروی آورد، و نس أطرف خداوند 

افت و ید، و بازار جنت بر پا شده رواج و رونق یگردمان، عبادت و تقوی بر پا ید، ایتوح
ه کداخل شدند،  أن خدا ید، و مردم گروه گروه، به دیت در جھان منتشر گردیھدا

ھای اسالم  وانیرا دشان  ع و حوادث آنھا را در برگرفته، و خبرھاییخ، وقایھای تار تابک
در زندگی مسلمانان بوده د یجد کد و تحریشه ماده تجدین خود ھمیحفظ نموده است، و ا

د و افزون یھا شد تیاکن حین به ایت دعوتگران اسالم و ُمصلحین لحاظ عنایاست، و به ا
ھای  ن و شعله ور ساختن قلبیھای مسلم داری ھّمتیه معنوی در بین سرمایبوده و از ا
 اند. نی استفاده نموده و اعانت جستهیمان و حماسه دیزه و اصل ایآنان به انگ
ده، و آن را یخ روی گردانین تاریه در آن از اکد، یر مسلمانان زمانی فرارسولی ب

دن از یسندگان، مؤّلفان، و اعظان و دعوتگران آنھا، با روی گردانیفراموش نمودند، و نو
ھا توأم با  تابکن روی آوردند، و یای متأّخریخ و اولیخ زاھدان، مشایآن به خبرھا و تار

ق و یھا پر شد، و مردم به آن سخت تشوھای آن رامتکھا و  تیاکھا از ح انجمن
ھای وعظ، حلقات درسی و صفحات  ن صورت مجلسیده، به این پدیخته شدند، و ایبرانگ

 د.یتب را به خود مشغول گردانک
ت و یبه اھم -م یدان ه ما میکی یتا جا -ن عصر یه درکسانی کن یو از جمله نخست

ن ینی، و به ارزش ایت دیوت اسالمی و تربدر دع شلت اخبار و احوال صحابه یفض
ھا پی برد، و خود از  ر آن در قلبیتأث -ده در اوراق یپوش -تی یثروت اصالحی و ترب

ت انصاف به آن روی آورد، مصلح بزرگ و یه با عطف توّجه و رعاکسانی بود کن یاّول
مطالعه، ن بخش به یه در اکبود،  /اندھلوی کاس یخ محّمد الیداعی مشھور ش

گران پرداخت. من در وی محّبت و دلباختگی بزرگی یر آن به دکت و تذیاکس، حیتدر
اران و شاگردانش یه موصوف آن را با کدم، یرت نبوی و اخبار اصحاب دیدر ارتباط با س

شد، و  ش خوانده مییو اخبار اصحاب ھر شب برا صامبر یرت پینمود، و از س رار میکت
ار آن را دوست کرار و تذکا و نشر و تید، و احیشن اق فراوان مییتاو آن را با رغبت و اش
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 أوجز«تاب کاندھلوی، صاحب کا یرکخ محّمد زیاش محّدث بزرگ ش داشت. برادر زاده

 شدرباره اخبار صحابه » اردو«تاب متوسطی را به ک »كاىل مؤطأ االمام مال كمسالـال
ار خوشحال و یار بسکن یبا ا خینام گذاشت، ش» ةات الصحابیاکح«آن را نوشت، و 

ن یس این جھت به مطالعه و تدریھا را در ن به دعوت و مسافرتید، و مشغولیگرد مسرور
ای برخوردار  ژهیت ویز از اھمینون نکه اکچنان  -تاب کد، و آن یتاب موّظف گردانک

جمله  ھای مقّرر برای دعوتگران و داوطلبان بود، و از تابکن یتر از جمله مھم -باشد  می
 د.یعی برخوردار گردیت وسینی از رواج و مقبولیان مجامع دیه در مکی بود یھا تابک

د، و از پدرش یاس گردیخ محّمد الین پدر بزرگوارش شیوسف، جانشیخ محّمد یش
ن ذوق، عالقه، توّجه و دلباختگی وی را یالت دعوت و امانت آن را، و ھمچنکحمل مش

ن یه اکسی بود کوسف ھمان یراث برد. محّمد یبه م ش رت و احوال اصحابیبه س
را در زندگی پدرش برای وی  شرت و احوال اصحاب یھای س ات و درسیاکح

به مطالعه  -د به دعوت یت شدیدر ضمن مشغول -خواند، و پس از در گذشت وی  می
ه کسانی کان یدر م -پرداخت، و ما  شخ و طبقات صحابه یرت، تاریھای س تابک

ھای احوال شان،  ییک، فھم بارشتر در اخبار اصحاب  نیع بیز وی وسا -م یشناس می
ننده از کار بھتر اقتباس یحضور ذھن در حفظ آنھا، و بھتر استشھاد آورنده، و بس

سی کگر یاناتش، دیھا و ب نندء آنھا در خالل صحبتکان یاد بیرت آنھا، و زیزندگی و س
ر موالنا توأم با راز یالمی و تأثکد مصدر قدرت یم، و شایشناس را سراغ نداشته و نمی

خی و یھای تار تیاکن حیھا ھم انش و قرار گرفتن آن در دلیز بودن بیسحرانگ
ز شمردن یثار و قربانی، ناچیھای بزرگی را به ا ه گروهکھای واقعی باشد،  قصه

ان واداشت. دعوت در زم أھا در راه خداوند  الت، و تحّمل مشّقتکھا و مش خستگی
ده بود، و در یانوس ھند رسیھای اق رهیا، اروپا، جاپان و جزیکشورھای عربی، آمرکوی به 

، ودر اند ه به امور دعوت مشغولکسانی کتاب بزرگی بود تا کاز به یطی نیچنان شرا
ھا و  شوند، آن را مطالعه نموده و بخوانند، و عقل رون مییسفرھا به خاطر دعوت ب

سازند. تا  ور شعلهنی خود را با آن یه نموده، و عواطف دیذرا از آن تغ ھایشان قلب
ر و یدر راه دعوت، سشان  متییز قیچری، بذل جان و ھریای برای آنھا در الگوپذ زهیانگ

ن یارم اخالق باشد، و چون اکل اعمال و میگردش در جھان، ھجرت و نصرت و فضا
ھا در مقابل بحرھا و مردان  یه جوکدر مقابل آن، چنان  ھایشان خبرھا را بخوانند نفس
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ز شود. یو ناچ کوچکند، ینما ز مییو ناچ کوچکھای بلند،  وهکبلند قامت در مقابل 
نند، و ک ن خود اتھام وارد مییقیھا، به  تیاکن حیه آنھا پس از مطالعه اکنجاست یا

ن صورت اراده و یشمارند و به ا ر مییو زندگی خود را حق کوچکاعمال خود را 
 افتد. ت میکشان به حر ھای بلند شده و عزم شان ھمت

ن موضوع یف ایلت تألیوسف، فضیخ محّمد یو تعالی خواست تا ش کو خداوند تبار
ه زندگی سراسر در حال نقل کن یب شود، در ضمن ایلت دعوت را نصیبزرگ توأم با فض

ف و یتأل ار دور از زندگییز بسیھا چ و انتقال و توأم با سفرھا، مھمانان، وفود و درس
الھی، و با بلندی ھّمت و قّوت اراده عزم  کمکق و ینوشتن است، ولی وی با توف

ه ک -سندگی ھر دو را یف اشتغال ورزد، و دعوت و نویار تألکراسخش توانست تا به 
نار ھم انجام دھد، و با مدد الھی کدر  -ست یار دشوارکشان  واقعًا ھمراه نمودن

تاب که کن بود یند، و ھمکاآلثار امام طحاوی اقدام  ه به شرح، شرح معانیکت توانس
تاب کف نمود، و توانست به مدد وقوت الھی یبزرگی تالرا در جلدھای » امانی االخبار«
ھای  تابکه در کی را یزھایف، و در آن چیم تالیجلد ضخ را در سه» الصحابه ةایح«
تاب از خبرھای کن یدر اند. وی در ابتدا کنده بود، جمع کخ، و طبقات پرایرت، تاریس
 شرام کھای صحابه  ھا و قصه تیاکشروع، و در قدم دوم ح صامبر بزرگوار اسالم یپ

ت ارتباط دارد، و برای یه به دعوت و تربکتاب به جوانبی کن ید، و مؤّلف در اینما ر میکرا ذ
ای  رهکتذتاب کن یند، تا اک ت است توّجه مییژه دارای اھمیل وکان به شیدعوتگران و مّرب

 ن باشد.ین برای عامه مسلمیقیمان و ین، و مدرسه ایای برای عامل برای دعوتگران، توشه
 یکه وجود آن در کھا و آنچه را  تیاکرت، قصص، حی، سشتاب اخبار صحابه کن یا

ادی یھای ز تابکن اثر از یه اکن یر است جمع نموده، و به خاطر ایم نظکتاب واحد ک
ه کخ و طبقات اقتباس شده است، بناء در صورتی آمده ید، تاریث، مسانیتب حدکمانند 

ن یند، و اکمجّسم شان  ھا و اخالقیژگیرا با و شر، و زنگی صحابه یآن عصر را تصو
ه کده، یری بخشیتاب آن چنان تأثکھا، و قصص برای  تیادت روایھمه دّقت، تتّبع و ز

مال، اختصار و ھدف اساسی قصه ه مبنی بر اجکگری یھای د تابکژگی در یر و ویآن تأث
مان و دعوت، یط ایتاب در محکن ین لحاظ خواننده ایشود، به ھم ھستند، سراغ نمی

 ند.ک لت، اخالق و زھد زندگی مییقھرمانی و فض
ر یای از قلب موّلف است، و طبعًا تأث ر روانی و پارهیتاب تصوکه کو چون ثابت گردد 

سد، و ینو ری مییر پذیده و قناعت و تأثر و تأثیز عقه مؤّلف آن را اکآن به ھمان اندازه 
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با  -باشد  ند، مؤّثر و قوی میک ه خود در ماده و معنای آن زندگی میکبه ھمان اندازه 
ن یاب است، چون مؤّلف ایامکتاب، مؤّثر و که کنم ک د میکیمن تأ -ن اصل یثبوت ا

با خون و  شده و حماسه، و لذت و عاطفه خود نوشته، و محّبت صحابه یتاب را از عقک
ث یرش مستولی بود، و او خود در اخبار و احادکگوشت وی خلط شده، و بر مشاعر و تف

برد، و از  وسته در آن زندگی به سر میینون پکآنھا مّدت طوالنی را به سر برده است، و ا
ادت یات وی زیدر مّدت و زمان ح أگردد، خداوند  راب مییھای آن س سرچشمه

 ت اندازد.کش بریت فرموده، و در زندگیعنا
به خاطر  -سی مانند من کظ از طرف یا تقریباچه و یتاب به نوشتن دکن یچه ااگر

پندارم و  ه من میکآن طور  -ازی نداشت، چون وی ین -بزرگی و اخالق مؤّلفش 
مان، و قّوت دعوت و ین در قّوت اھای زما ییکی ای از نیکموھبت الھی، ن -دانم  می
ه کن و ھمراه شدن با دعوت و فانی شدن در راه آن است، یز و ھمنشیدن از ھمه چیبر

ت و جنبش کنون حرکشود، و او خود ا دا نمییدی پیھای مد امثال وی جز پس از مّدت
ر یتأثن آن در ین و پرنفوذتریتر عیھا، و وس تکن حریتر ه از قویکند ک نی را رھبری میید

ز ین عمل عّزت بخشد، و من نین خاطر بود تا مرا با ایباشد، ولی بد ھا می بر نفس
د یلمه را به امکن یب و سھمی داشته باشم، و این عمل بزرگ نصیه در اکخواستم 

تاب را قبول و به بندگانش آن نفع کن یخود ا أنوشتم، خداوند  أتقّرب به خداوند 
 و بھره را برساند.

 لی الحسنی الندویابوالحسن ع
 .ھ ۱۳۷۸رجب  ۲سھار نپور 

 





 

 

 

 

مؤّلف عّالمه محّمد یوسف  ای از شرح حال زندگی نامه خالصه
 /کاندهلوی 

ت و زندگی ابر مردان یر ھمه جوانب و ابعاد شخصیاس تصوکه انعکست یدی نیترد
اندھلوی عالم، محّدث و دعوتگر بزرگ کوسف یبزرگ و عالی مقامی چون عّالمه محّمد 

ازمند یست، و خود نین نکگنجد و مم ی نمییھان خالصهیو سترگ جھان اسالم، در چن
ھای زندگی عالمانه و مجاھدانه وی را به صورت  ژگییای است، تا و تاب جداگانهک

ھا از زندگی  تابکه در ابتدای کن ھمه، طبق معمول چنان ید، ولی با اینماان یمفّصل ب
ای از  م نمود، تا خالصهیرد، تالش خواھیری صورت گکد ذیمؤّلف ولو به صورت اجمال با

 م.ییم نمایتان تقد شرح حال و زندگی نامه مؤّلف را برای
ھای  ه نامه بی، دو قرکت شمالی ھندوستان، در ولسوالی مظفرنیدر غرب وال

ن و یل متّد یفام یکن سو یان متمادی بدیه از سالکاندھله وجود دارند، کجھنجھانه و 
علما و  ترین در رشد و پرورش بزرگ -ھای بس درخشان  ژگییدارای اصالت علمی، و و

ه محّمد اشرف نام کل ین فامیجد بزرگ ا ونت دارد.کدر آن س -نی یدانشمندان د
رود، در زمان شاه جھان پادشاه  زمان خود به حساب میدارد، و از علمای برجسته 

ل، بعد از جّد بزرگ ین فامیارھای درخشان اکرد. به سلسله شاھک ھندوستان زندگی می
ی از یکباشد و  اوت خود مشھور میکلت و ذیه به فضکتوان از الھی بخش،  وی می

داحمد ید سینی شھیبود، و جانش الله خ ولییز بن شیخ عبدالعزین شاگردان شیتر زبده
ان زندگی علمی خود در یز به عھده داشت، نام برد. او در جریلوی را بعد از وی نیبر
ھای عربی  تاب را به زبانکش از چھل یھای علمی، ب ه تالشیس و دعوت و بقینار تدرک

فات وی یاز جمله تأل »بانت سعاد«ده مشھور یه شرح قصکف نمود، یو فارسی تأل
.ق وداع گفت، ھ ۱۲۱۵ه جھان فانی را در سال کخ الھی بخش یش باشد. گذشته از می
خ یل و سرانجام از شیخ ابوالحسن، نورالحسن، مظفر حسن، محّمد اسماعیتوان از ش می

ن یھای ھم ه از دست پروردهک -ھای برازنده علمی  تیاس به عنوان شخصیمحّمد ال
 نام برد. -اند  بیل نجیفام
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 توّلد مؤّلف:
باشد، روز چھارشنبه  ن خاندان مییه از ھمکاس یوسف فرزند محّمد الیخ محّمد یش

ده به جھان یم، در دھلی د۱۹۱۷مارچ  ۲۰.ق، مصادف به ھ ۱۳۳۵جمادی االول  ۲۵
 وسف گذاشت.یگشود، و پدر بزرگوارش نام وی را محّمد 

 نشأت و رشد مؤّلف:
علمای بزرگ، ه در ضمن داشتن کلی چشم به جھان گشود، یوسف، در فامیمحّمد 

ه کو صافی  کن و مّتقی را در دامن داشت، و او در ھمچون فضای پایزنان بس متد
ت و سرپرستی یره بود، در آغوش مادران مؤمن و صالح تحت عنایتقوی و علم بر آن چ

ھای  وهیدن میت وی، با چیامل و بنای شخصکرد، و مراحل تکن رشد و نمو یبزرگان د
 زی شد.یی پی رکلت و پایط فضیھمان محتی و اخالقی در یمثمر ترب

 درس و تحصیل:
ھای  م را حفظ نمود، و پس از فرا گرفتن درسیرکه قرآن کاو ھنوز ده سال داشت 

وخ علمای یواقع سھارنپور، نزد ش »مظاھر العلوم«ث را در مدرسه یی، علم حدیابتدا
خ یان، شخ منظور احمدخیر اسبق مدرسه، شیف مدیخ عبداللطیث چون: شیبزرگ حد

د، یش به اتمام رسانیاندھلوی پسر عموکا یرکخ محّمد زیافوری و شکامل کعبدالرحمن 
 ور به دست آورد.ک.ق سند فراغت خود را از مدرسه مذھ ۱۳۵۴و در سال 

 های علمی: مؤّلف و سرگرمی
ری آن عالقمندی یوسف از ابتدای عمر خود به علم و فراگیعّالمه محّمد 

ف یه تألینمود، قض ثر اوقات خود را صرف مطالعه و خواندن میکادالوصفی داشت، و یزا
ث برای وی مطرح یل حدیامر مقّدس در ھمان مرحله تحص یکو نوشتن به عنوان 

ف یار ھّمت گماشت، و به تألکن یار، به ایز با داشتن عالقه و شوق بسید، و او نیگرد
نام گذاشت، و  »أمانی االحبار«اقدام نمود، و آن را  »شرح معانی اآلثار للطحاوی«شرح 

 ری نمود.یگیار را دنبال و پکن یتا آخر عمر ا

 بیعت و خالفت:
ان جامعه و علما یعت با آنھا در میوخ، و بیوسف، ارتباط با شیدر ھنگام توّلد محّمد 

دا ین ارتباط پیخ و مرشدیل ھمه با مشایفام یکن اعضای یار داشت، بنابرایرواج بس
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وسف یخ محّمد ین راستا شیردند. درک عت مییبشان  علم از آنھا ھمراهرده و با گرفتن ک
داعی بزرگ و مشھور  هک، »غیالتبل ةجماع«مؤّسس گروه اس یخ محّمد الیبا پدرش ش

رجب  ۲۱را در  )وسفیمحّمد (عت نمود، و او، پسرش یرفت ب زمان خود به حساب می
غ را به ید، و امانت دعوت و تبلرکفه خود انتخاب ین و خلی. ق. به عنوان جانشھ ۱۳۶۲

 وست.یعھده وی سپرد، و خود به جوار رحمت الھی پ

 کار دعوت و تبلیغ:
ارھای کد یدی قدم گذاشته بود، و بایای جدیگر او به دنیبعد از درگذشت پدرش، د

ه پدرش که امور گروھی یم و ھم آھنگ ساختن دعوتگران و بقیدعوت را توأم با تنظ
ت و یھای وی، مسؤول تیار با افزودن به مشغولکن یگرفت و ا عھده میبانی آن بود، به 

گذاشت. ولی او با  نی را به دوشش مییرد، و بار سنگک ز دو چندان مییتعّھدش را ن
د یت جدین مسؤولین گشاده ازیداشتن عالقمندی وافر به دعوت و امور آن، با جب

ز یگر دعوت برای او ھمه چیه دکد، یار سرگرم گردکن یاستقبال نمود، و آن قدر به ا
ھا و  ئتیل و برگزاری مجالس، اعزام ھکیھا، تش هیانیشده بود، و شب و روز را با دادن ب

ھا برای مردم بدون  رد. او ساعتک ھا جھت دعوت سپری می غ و مسافرتیھای تبل گروه
 نمود. د صحبت مییه احساس ناراحتی و خستگی نماکن یا

ستان شروع نمود و کارھای خود را از ھندوستان و پاکبتدا وسف در ایعّالمه محّمد  
ل داد، و کیب و تشیادی را ترتیھای ز شور مجالس و نشستکن یھای ا هیدر شھرھا و قر

غ به خارج از "دھلی" اعزام داشت، و دھلی در آن موقع یی را جھت تبلیھا سپس گروه
د در یه شاکارھا مشغول بود کن یرفت. او به حّدی در ھای وی به شمار می تیز فعالکمر

 ا سه ساعت استراحت داشت و بس.یشب و روز دو و  یک

 سفرهای دعوت:
ادی یضه دعوت و نشر و پخش آن برای عموم، سفرھای زیاو به خاطر ادای فر

ر برگزار نموده است. وی در ین مسیشماری را در ا ھای بی نموده، و مجالس و نشست
ست سال عمر وی را یش از بیه بکامبرش، یو پ خدا سوی بهزندگی عملی دعوت خود 

مجلس و اجتماع بزرگ را در شھرھای بزرگ ھندوستان برگزار و به  ۵۳رد، یگ در بر می
ستان و بنگالدش کبار به پا ۱۶ش از یری اقدام نموده است. و بیگ ھای ھمه مسافرت

ی مردم مشتاق ھا ی آنھا سفر نمود، و در مجالسی بس بزرگ و مملّو از تودهیپس از جدا
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ھایی  مانند بودند، صحبت ه در نوع خود بیکبخش آن  ییام رھایدن پیبه اسالم، و شن
و مناطق دور  سفرھای عّالمه به دھات. راد نمودیارزشمندی اھای  هیانیداشت، و ب

 باشد. رون میین، و مجالس منعقده در آن از حساب بین سرزمیافتاده ا

 ورهای اسالمی:دعوت و تبلیغ در حجاز و بقیه کش
ه و کغ و دعوت در میوسف عالقمند بود، تا شاھد رونق و انتشار تبلیعّالمه محّمد 

ند، وی معتقد ین بخش ببیت و توّجھی را درین عناینه باشد، و از طرف اھل حرمیمد
ز اسالم را دارد کت مریثیه حکار مقّدس ین دیشه خود را در ایه اگر دعوت رکبود 
ناف جھان انتقال کج به ھر گوشه و ایزائران خانه خدا به تدرق یم سازد، از طرکمح

راچی و کی خود را از بندر یھای ابتدا تیل وی سلسله فعالین دلیافت. به ھمیخواھد 
ر و یغ را جھت تنویھای تبل ه محّل اجتماع حجاج بود، آغاز نمود، و گروهکبمبئی 

ر یه تأثکد، تا باشد یگردان غ به حجاج و زائران خانه خدا مؤّظفیام تبلیدن پیرسان
ان ینان بتوانند در جریری بر برادران عرب داشته باشد، و اینھا از دعوت، تأثیری ایپذ

ن صورت یام را بدان جا منتقل سازند، تا به این پینه ایه و مدکادای مراسم حج در م
اھم ارھای دعوت از آنجا آسان و فرکھای بعدی در امر توسعه و شروع  تینه فّعالیزم

ھای حّجاج  شتیکراچی از که خودش در بندر کرد، بلکتفا نکن ایگردد. او فقط به ا
م مؤّظف یس و تعلیشان به تدر انیغ را در میھای تبل دن نمود، و علما و گروهید

م را در خود یشتافت، و حلقات درس و تعلشان  ارتیز به زید، و در حجاز نیگردان
 ن آغاز نمود.یفین شریحرم
ه یی از بقیھا افت، و گروهیش یغ به حجاز افزایھای تبل ه سفرگروهکھنگامی  

ی یھا وسف خواستند تا گروهیردند، از عّالمه محّمد کدا یی پیشورھای عربی با آن آشناک
ادی یھای ز ز در پاسخ به درخواست آنھا گروهیار آنھا بفرستد. وی نیغ به دیرا جھت تبل

ن دسته آنھا را به مصر، سپس یه اّولکم داشت، شورھای مختلف عربی اعزاکز کرا به مر
ار در آنجا کن یھای ا هیزمانی پا کبه سودان و عراق ارسال نمود. با گذشت اند

دا یی پیده و آشنایھای مختلف مردم به آن عالقمند گرد د، و گروهیم گردکمستح
غ یز تبلکمر -ن یالّد  ار به نظامیادی از علما و عامه مردم آن دیه شمار زکن ینمودند، تا ا

ھای  ن، او گروهیدند. گذشته از ایوسف مشّرف گردیارت عّالمه محّمد یبه ز -در دھلی 
ه کشورھای عربی ارسال نموده بود، که یا، اروپا و بقیھای مختلف آس غ را به بخشیتبل

د یثار را در آنان پدیاری و اکاش، آن چنان روح فدا اضانهیھای مخلص و ف با صحبت
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شورھای دور دست جھان، خود کف و مصرف مسافرت را به یالکه ھمه تک آورده بود،
 گران و مساعدت آنھا نداشتند.یازی به دیشدند، و ن متحّمل می

 مؤّلف و به جای آوردن فریضه حج:
ارت خانه خدا یانه خود توانست سه مرتبه به زیوسف در زندگی داعیخ محّمد یش

د. در مرتبه اّول با یگر عمره ادا نمایو بار دند، و دکضه حج را ادایمشّرف گردد، و فر
ن یخ حسی. ق، به حج رفت، و در مرتبه دوم با شھ ۱۳۵۶اس در سال یپدرش محّمد ال

ن بار توانست مجالس ید. وی دری.ق، به حج مشّرف گردھ ۱۳۷۴احمد مدنی در سال 
د. اّما حج یارھای دعوت صحبت نماکل دھد، و با شماری از علما درباره کیغ را تشیتبل

سال قبل از وفاتش بود، و  یکه ک.ق، صورت گرفت، ھ ۱۳۸۳ر وی در سال یسوم و اخ
ردند. وی موّفق شد در ک ھمراھی می ادی از مردمیھای ز ن سفر مقّدس گروهیاو را در ا

ھا و شھرھای آن بگردد، و با  هیل دھد، و در قرکیادی را در حجاز تشین بار مجالس زیا
ادی را به یھای ز ه در ھمان سفر خود گروهکد، چنان یدار نماید یکمردم از نزد

گروه  ۲۶اش به اروپا به  ھای ارسال ھای مختلف جھان ارسال نمود، و تعداد گروه بخش
دار و استقبال از وی شتافتند، و یثرت به دکھا به  لیین مسافرت مردم خید. دریرس می

ی نموده و با آنھا صحبت یرایمردم پذ گاه از علما و عمومیتا ب او بدون انقطاع از صبح
ادی از مردم وی را یز تعداد زیه دو مرتبه انجام شد، نکش یھا ان عمرهیرد. در جرک می

 نمودند. ھمراھی می

 وفات:
 ۱۰سال از برگشت حج، مسافرت طوالنی را در  یکوسف، پس از یعّالمه محّمد 

ن مسافرت از ھمه یاو در ام شروع نمود. ۱۹۶۵ه یفور ۱۲.ق، مصادف با ھ ۱۳۸۴شوال 
ری از ینظ بی دن به عمل آورد، و در اجتماعاتیستان و بنگالدش دکشھرھای بزرگ پا

مستمر و بالوقفه باعث تب و سرفه  ھای ن صحبتیه اکھای مردم صحبت نمود،  توده
ضی به ادای واجب خود ادامه داد. در یف و مریلکد، ولی عّالمه در ضمن تیش گردیبرا
ه کراد نمود، یای ا هیانیقبل از بازگشتش به ھند ب "الھور"مجلس در  یکر ان وی دیپا

ف بر وی فشار آورد. مردم با یلکض اش افزوده شد، و درد و تیپس از آن به شّدت مر
اش خواستند او را به مقّرش انتقال دھند،  شتاب و عجله، بعد از دگرگونی وضع سالمتی

ضی خود یف مریلکد، و شب را توأم با درد و تیھوش گردیدن به آنجا بیولی قبل از رس
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مارستان انتقال داده شد، یبه ب -ه روز جمعه بود ک -سپری نمود. در روز بعد از آن 
وست، و طائر روحش یدن به آنجا، به رحمت الھی، و جوار حق پیولی قبل از رس

 .»ه راجعونيانا الانا هللاَّ و«ردکجنان رحمان پرواز  سوی به

 ، ِاحلمُد�ال اهل اال اهللا« نمود: لمات را زمزمه میکن یدرگذشت خود اوی قبل از 
ََز وَْعَده، الاهل اال

ْ
ََز  اهللاكرب، اهللا ،اهللاُ�َّمًد رَُّسوُل  اهللاذلى اَ� ى اَ�ْ ِ

َّ
ِ اذل

اكرب، احلمد�َّ
َء قَبله و  َء َ�ْعَده، ال ىش َو ال ىشَء َ�بْلَُه  وَْعَده، َو نرََصَ َ�بَْده، َو َهَزَم االْحزاَب وَْحَده، ال ىَشْ 

ه وعده خود را کی راست یش خدایست، ستایمعبودی جز خدا ن«: ترجمه .»َء بعده ال ىش

رسول خداست. خدا بزرگ است، خدا  ص ست، و محّمدیعملی نمود. معبودی جز خدا ن
اب یامکاش را  ه وعده خود را عملی ساخت، و بندهکی راست یش خدایبزرگ است. ستا

زی بعد یزی قبل از وی است، و نه چیست داد. نه چکی شید، و احزاب را خود به تنھایگردان

. و در لحظات جان دادن به جان »زی بعد از وییزی قبل از وی است، و نه چیاز وی، نه چ
 رد.ک رار میکه دعاھای مأثور را تیبه و بقیلمه طکن یآفر

ان تالش کالل راه بود، و پزشمارستان، پس از درگذشت وی در خیدن به بیرس
مقام به سرعت یای نداشت. خبر درگذشت آن جناب عال جهیادی به خرج دادند، اّما نتیز

د. غم و اندوه بر فضای شھر و یشور پخش گردکھای مردم، و در سراسر  ان تودهیدر م
شد، و ه در الھور دو مرتبه بر وی نماز جنازه خوانده کن بود یند. ھمکه افیشور ساکار ید

د، و در حدود ھفتاد ھزار مسلمان یما به دھلی منتقل گردیش با ھواپکسپس جسد مبار
ن، ھنگام طلوع آفتاب بر وی نماز خواندند و در یالد ا در نظامیرکخ محّمد زیبه امامت ش

 د.یگرد کن دھلی دفن خایالد اس در نظامیجانب غربی آرامگاه پدرش محّمد ال
 

 خلقت و اخالق وی:
اه بود، یشش سیای درخشان و روشن. ر بود، دارای قامت متوسط و چھره او مردی

بود. سرش را با  دایادی داشت. جاذبه و درخششی در چشمانش ھویو موی انبوه ز
لباس عادی وی شلوار و  نمود. اله ساده ھندی را استعمال میکبست، و  دستمالی می

 رد.ک تن می ز برین -لباس عربی  -انًا سروال یراھن بلند بود، و احیپ
قی فرو یل و عمیر طوکردی در فک دی، گمان میید ن بار وی را مییه اّولکھنگامی 

ان داده و تحت که داشت، انسان را سخت تکبت خاصی یوه و جاللش با ھکرفته، و ش
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داد، و ھر  بت، جای خود را به انس و محّبت مییداد. ولی به سرعت آن ھ ر قرار مییتأث
تر است. جز در امور  و محبوب یکش نزدیگران برایه وی از دکپنداشت  نش مییھمنش

ی ید. ذھن صفایشن زی را نمییگر چینی دیل دیرد، و جز مساک ن صحبت نمیید
عی ین و اخالص بود. وی از علم و معرفت وسیقیش مملّو از کداشت، و قلب مصّفا و پا

ھا معلومات وافر  لیین خیصحاب و تابع، اصامبر یژه درباره زمان پیمند بود. به و بھره
ارھای دعوت و کشه تبسم بر لب داشت ولی قلبش غرق در روند یافی داشت. ھمکو 

رون یاش ب نهید، و نفس طوالنی از سیچیپ ن خود را مییامور آن بود. عّالمه گاھی آست
 افزود. قراری وی می ن حالت به اضطراب و بییه اکآورد،  می

سی کل است، و کش مشیحال و اخالق وی برا کده باشد، دریخ را ندیه شکسی ک
تی یه وی آکداند  ن را به درستی مییده و با وی صحبت نموده، اید یکه او را از نزدک

امبر یاخالق و صفات پ کدن وی دریات خداوندی در قرن حاضر بود، و پس از دیاز آ
 شد. برای انسان آسان می صخدا 

 ها و ممّیزات: ویژگی
ه کست یدی نیده بود، تردیادی بخشیزات زیھا و مم ژگییبرای وی و أ خداوند

ھای مختلف  و مطالعه بخش شو اصحاب  صامبر یشگی با زندگی پیار ھمکسرو
ری یش تأثیغ، برایس و تبلیخ اسالم، و مطالعه و تدریه مردان بزرگ تاریزندگی آنھا با بق

م است. قدرت نطق و ارائه کخ معاصر یر وی در تاریه نظکده بود، یالعاده بخش بس فوق
ن در مجلس و جلب توّجه آنھا، و یخ اسالم برای حاضریھای زنده از تار صورت

ھای دعوت، و قربانی دادن در راه خدا و دعوت از  تیبه تحّمل مسؤولشان  دنیشانک
 رفت. ھای شاخص و بارز وی به شمار می ژگییو

انگر منزلت و علّو ھّمت و یقدر، خود بیلعا تین شخصیه و پر بھای ایگرانمافات یتأل
ه خود که علوم اسالمی است، یث و بقیع وی در ارتباط به قرآن، حدیعلم و دانش وس

خ یشه زنده تاریده و او را در قطار مردان عالم و ھمیت و مقام بخشیش شخصیبرا
 دھد. جھان اسالم قرار می

 ها و افکار مؤّلف: اندیشه
ن یارھای دعوت، وی بر اکد اسالم، اعاده خالفت اسالمی و ای مجّد یدر ارتباط با اح

ی خود یتواند به تنھا تب، نمیکل مجالس و خواندن و مطالعه کیه تشکده بود، یعق
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مانی را در انسان یا کھای محّر  زهیر دھد، و تحولی را به وجود آورده انگییزی را تغیچ
جاد یتحّول و دگرگونی در باطن اد یه باکن لحاظ وی معتقد بود، ید. به ایجاد نمایا

نی در ھمه ابعاد یانقالب د یکه اخالق و اعمال و احترام علم و علما، کیگردد، و با تز
دن یرد، و در راه رسیھا تالش صورت بگ یم قربانین راه با تقدید. و در اینظام به وجود آ

ار دنبال ک نیر ایناپذ ر و خستگییگیار شود، و با تالش پک أو ارتباط به خداوند 
نی، یغ دیھای تبل ل گروهکیرد، و با تشیگردد، و برای مبادی و اصول احترام صورت بگ

سوی اسالم و مبادی  ت آنھا بهیم شده، با ھداکھای مردم مستح روابط و تماس با توده
م با یآن، راه برای بذل نفس و مال در راه خدا گشوده شود، و حلقات درس و تعل

ن مراحل را یه اکسی بود کل گردد. او خود کیی عمومی تشمجالس شورا، و دعاھا
 گران گشود، تا باشد در ادامه راه وی ھّمت گمارند.یعمًال طی نموده، و راه را برای د

 مؤّلفات وی:
ادی داشت، و علی الرغم یر داده شد، عالقمندی زکه تذکف چنان یتاب و تألکاو به 

می یرا در جلدھای ضخ »أمانى االحبار«س، یھای دعوت و مطالعه و تدر تیھمه مشغول
ه نادری در جھان علم در دسترس و استفاده علما قرار یه به عنوان سرماکف نمود، یتأل

ث و فقه یق وی به آثار، علم حدیع و عمیانگر فھم و دانش وسیدارد، و در ذات خود ب

بدون ه کاست،  »الصحابه ةايح«تاب حاضر کن یتاب دومی وی ھمکباشد.  اسالمی می
 کانه و مجاھدانه و سلویای از زندگی داع نهییاب و آیمکره نادر و یذخ یک کد و شیترد

 باشد. می شو اصحاب  صامبر یو اخالق پ

 اهل و اوالد مؤّلف:
باشد، او  خ محّمد ھارون مییه نامش شکجای گذاشت،  وی پس از خود پسری به

ند، اّما ک ب میینقش قدم او را تعقه با تأّسی از پدرش کنی است، یز مرد عالم و متدین
ه در کوستند، یمادر و ھمسرش بعد از پنج ماه از درگذشت وی به جوار رحمت الھی پ

 ھای واقعی از تقوی و زن مسلمان بودند. زمان خود الگو و نمونه
د اعظمی ندوی یاستاد سع از نوشته -با دخل و تصرف  -اقتباس، ترجمه و نگارش 

 اندھلویکوسف یمحّمد  عّالمه درباره زندگی
»مترجم«



 

 

 

 

 مقّدمه کتاب

 . صامبر یو پ أات قرآنی درباره اطاعت از خداوند یآ -۱
 .شو خلفای وی  صامبر یروی از پیث در اطاعت و پیاحاد -۲
 .شو اصحاب  صامبر یات قرآنی درباره پیآ -۳
 . صامبر یو تعالی درباره اصحاب پ کقول خداوند تبار -۴
 ھای قبل از قرآن. تابکدر  شو اصحاب  صامبر یر پکذ -۵
 .صامبر یث در وصف پیاحاد -۶
 .شھای وارده در وصف اصحاب  تیروا -۷

 صو پیامبر  أآیات قرآنی در اطاعت از خداوند  - ۱
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ  ٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِكِ َ�ٰ  ٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ ٥ َتِع�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ۡ ٱ َط لّصِ ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ  ٦ َتِقيمَ ُمسۡ ل َّ�  ۡ�
َ
 َ�ۡ�ِ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �

ۡ ٱ آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل  .]۷-۲الفاتحة: [ ﴾٧ ّلِ�َ لضَّ
اندازه  بی ان است،یه پروردگار عالمکی یھا مر خدا راست، خدا شیھمه ستا« :ترجمه

اری یم و از تو یپرست ت با رحم است، صاحب روز جزاست، تنھا تو را مییمھربان و نھا
ای، نه  ردهکشان انعام یه براکسانی کن، راه کت یم، ما را به راه راست ھدایخواھ می

 .»رده شده و نه گمراھانکشان غضب یبراه کآنان 
 فرموده است: أو خداوند 

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ �ۡ ٱفَ  َوَر�ُُّ�مۡ  َرّ�ِ  �َّ سۡ  ٞط ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  ُبُدوهُ  ].۵۱[آل عمران:  ﴾٥١ َتِقيمٞ مُّ
د، ین او را بپرستیپروردگار من و پروردگار شما است. بنابرا أ اللهھمانا « ترجمه:

 :»فرموده است أو خداوند ». ن است راه راستیا

ٰ  إِنَِّ�  قُۡل ﴿ ٓ  ِ� َهَدٮ سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  َرّ�ِ ٰ إِبۡ  ّمِلَّةَ  ا�َِيمٗ  ادِينٗ  َتقِي�ٖ مُّ ۚ َحنِيفٗ  هِيمَ َ�  َ�نَ  َوَما ا
ۡ ٱ ِمنَ  ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل  َ�  ١٦٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

ٰ  ۥۖ َ�ُ  َ�ِ�َك  ِمرۡ  لَِك َو�َِ�
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ].۱۶۳-۱۶۱االنعام: [ ﴾١٦٣ لِِم�َ ُمسۡ ل
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ن پا برجا و ضامن ییرده، آکت یبگو: ھمانا پروردگارم مرا به راه راست ھدا« ترجمه:
خود روی ط یھای خرافی مح نییه از آکسی کم. ھمان ین ابراھییا، آین و دنیسعادت د

ان نبود. بگو: نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من، ھمه کد و از مشریگردان
ام، و  ن امر شدهیست، و به ھمیی برای او نیکان است، شریبرای خداوند پروردگار جھان

 .»ن مسلمانمیمن نخست
 مھربانی نموده: أو خداوند 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ � ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  ِض� �ۡ� ِ  اِمُنوا ِ ٱب  ٱ �َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  �َّ

ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ َّ� 

ِ  ِمنُ يُؤۡ  ِ ٱب  .]۱۵۸[االعراف:  ﴾١٥٨ َتُدونَ َ�هۡ  َلَعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ
ه کی یسوی ھمه شما ھستم، ھمان خدابگو: ای مردم! من فرستاده خدا به« ترجمه:

ند و ک ست، زنده میین از آن اوست، معبودی جز او نیھا و زم ومت آسمانکح
ه کای  امبر درس نخواندهیاش، آن پ د به خدا و فرستادهیاوریمان بیراند، پس ایم می

 .»دیابیت بید تا ھداینکروی یدارد و از او پلماتش کمان به خدا و یا
 د:یگو و تعالی می کد تبارو خداون

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ �َُّهمۡ  َولَوۡ  �َّ

َ
لَُموٓ  إِذ � ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ٓ  أ  ُءوكَ َجا

ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  َ ٱ َفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱ لَُهمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ لَوََجُدوا ابٗ  �َّ  .]۶۴[النساء:  ﴾٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّ
م خدا که از وی به حکم یا م، به خاطری فرستادهیا امبری را فرستادهیو ھر پ« ترجمه:

دارند نزد تو  شتن ستم روا مییھای خو ه بر نفسکشان آنگاه یفرمان برده شود، و اگر ا
د، یمغفرت بخواھد، بدون تردشان  امبر براییند و از خداوند مغفرت بخواھند، و پیایب

 .»ابندی ر و مھربان مییپذ خداوند را توبه
 و گفته است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ ْ تََولَّوۡ  َوَ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نُتمۡ  هُ َ�نۡ  ا

َ
 ﴾٢٠ َمُعونَ �َسۡ  َوأ

 ].۲۰[االنفال: 
د و از وی در ینکامبرش را ید اطاعت خدا و پیا آوردهمان یه اکسانی کای « ترجمه:

 .»دییچی ننماید سرپیشنو ه شما میکحالی 
 و فرموده:

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ  ].۱۳۲[آل عمران:  ﴾١٣٢ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
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 .»غمبر را تا بر شما رحم شودید خدا را و پیو فرمان بر« ترجمه:
 د: یفرما و می

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ْ تََ�ٰ  َوَ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ َ�َتفۡ  زَُعوا وٓ ۡص ٱوَ  رِ�ُحُ�ۡمۖ  َهَب َوتَذۡ  َشلُوا ُ�ِ ْۚ َ ٱ إِنَّ  ا َّ� 
ٰ ٱ َمعَ   ].۴۶[االنفال:  ﴾٤٦ ِ�ِ�نَ ل�َّ

د ید تا سست نشوینکش) نکشمکد و نزاع (ییامبرش را نمایو اطاعت خدا و پ« ترجمه:

با  أه خداوند کد ییان نرود و استقامت نمایاز م بت) شمایت و ھکو قدرت (و شو

 .»نندگان استکاستقامت 
 د:یگو و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 ٰ حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 ].۵۹[النساء:  ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

غمبر و صاحبان امر اطاعت ید و از پینکای مؤمنان! از خداوند اطاعت « ترجمه:
به خدا و د، اگر یغمبر برگردانید آن را به خدا و پیزی اختالف نمودید، و اگر در چیینما

 .»وتر استیکار بھتر و نکن ید، چون انجام ایمان داریر ایروز رستاخ
 و تعالی فرموده است: کو خداوند تبار

ۡ ٱ َل قَوۡ  َ�نَ  إِ�ََّما﴿ ْ ُدُعوٓ  إَِذا ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

َطعۡ  َناَسِمعۡ 
َ
ۚ َوأ ْوَ�ٰٓ  َنا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ٥١ لُِحونَ ُمفۡ ل َ ٱ َش َوَ�خۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

ْوَ�ٰٓ  هِ َوَ�تَّقۡ 
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ].۵۲-۵۱[النور:  ﴾٥٢ �ُِزونَ َفا
ان آنان داوری یسوی خدا و رسولش دعوت شوند تا مه بهکمؤمنان ھنگامی « ترجمه:

س خدا و کم. و ھر یردکم و اطاعت یدیند: شنیگو ه میکن است یند، سخنشان تنھا اک
ھا  زد آنیند و از پروردگار بترسد و از مخالفت فرمانش بپرھکامبرش را اطاعت یپ

 .»رستگارند
 و فرموده:

ْ  قُۡل ﴿ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۖ ٱ َوأ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل ا ُ�موََعلَيۡ  ُ�َِّل  َما هِ َعلَيۡ  فَإِ�ََّما ا  مَّ

ْۚ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن ُتۡمۖ ُ�ِّلۡ  ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ َ�َ  َوَما َتُدوا ۡ ٱ غُ َ� ُ ٱ وََعدَ  ٥٤ ُمبِ�ُ ل ِينَ ٱ �َّ َّ� 
 ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ� َّ� 
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ِيٱ دِينَُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِهِمۡ َ�بۡ  مِن َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ مۡ  فِهِمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�ُبَّدِ
َ
ۚ نٗ أ  ا

ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُُدونَِ� َ�عۡ  ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 ٥٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ وََءاتُوا ْ  ةَ لزَّ ِطيُعوا

َ
 ].۵۶-۵۴[النور:  ﴾٥٦ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  لرَُّسوَل ٱ َوأ

امبر ید پینکچی ید، و اگر سرپینکامبرش را بیبگو! اطاعت خدا و اطاعت پ« ترجمه:
د، ینکش است و شما مسؤول اعمال خود. اّما اگر از او اطاعت یمسؤول اعمال خو

ه از کسانی کست. خداوند به یارا نکزی جز ابالغ آشیامبر چیبر پد شد، و یت خواھیھدا
فه یه آنھا را قطعًا خلکدھد  اند وعده می اند و اعمال صالح انجام داده مان آوردهیشما ا

ن و ین نمود و دیی روی زم فهیان را خلینیشیه پکرد، ھمان گونه کن خواھد یروی زم
شه دار خواھد ساخت و خوف و ترس آنھا را یرده پابرجا و یه برای آنھا پسندکنی را ییآ

زی را برای یپرستند و چ ه تنھا مرا میکند، آن چنان ک ت و آرامش مبّدل مییبه امن
. و نماز را بر پا اند افر شوند، فاسقکه بعد از آن کسانی کسازند. و  نمی یکمن شر

 .»دی(او) شود تا مشمول رحمت ینکد و رسول (خدا) را اطاعت یات را بدھکد و زیدار
 ن گفته است:یو ھمچن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

َ
 لَُ�مۡ َ�ٰ أ

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  َلُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ   ﴾٧١ َعِظيًما ًزافَوۡ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
 ].۷۱-۷۰[االحزاب: 

ردارھای شما را کد، تا یید و سخن استوار بگویای مسلمانان از خدا بترس« ترجمه:
ه از خدا و کس کامرزد، و ھر یتان را برای شما بتان اصالح سازد، و گناھانیبرا

 .»افته استیابی بزرگی دست یامکند به کامبرش اطاعت یپ
 و تعالی فرموده است: کو خداوند تبار

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ َءاَمُنوا ِ  َتِجيُبوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  يِيُ�ۡمۖ ُ�ۡ  لَِما َدَ�ُ�مۡ  إَِذا َولِلرَُّسولِ  ِ�َّ  ا

نَّ 
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�ُوُل  �َّ نَّهُ  ۦبِهِ َوقَلۡ  ءِ َمرۡ ل

َ
ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  ۥٓ َو�  ].۲۴[االنفال:  ﴾٢٤ َ�ُ

ه کد ھنگامی ینکامبر را اجابت یو پد، دعوت خدا یا مان آوردهیه اکسانی کای « ترجمه:
ان انسان و یه خداوند مکد یتان است. و بداناتیه حیه ماکخواند  زی مییسوی چشما را به

 .»د شدیامت) جمع خواھیه ھمه شما نزد او (در قکن یشود و ا ل مییقلب او حا
 د:یگو می أو خداوند 

ْ  قُۡل ﴿ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  �َّ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  ].۳۲[آل عمران:  ﴾٣٢ فِرِ�نَ َ�
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افران را کدند، خداوند ید. اگر روی گردانینکامبر را اطاعت یبگو: خدا و پ« ترجمه:

 .»دارد دوست نمی
 و فرموده است:

َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿
َ
ۖ ٱ أ َ ٰ  َوَمن �َّ ٓ  تََو�َّ رۡ  َ�َما

َ
 ﴾٨٠ اَحِفيظٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 ].۸۰[النساء: 
سی اعراض کرده، و ھر کند، اطاعت خدا را کغمبر اطاعت یه از پکسی ک« ترجمه:

 .»میا ند، ما تو را بر آنان نگھبان نفرستادهک
 و فرموده است:

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
ٰ  ٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ  ِمنَ  ُل َفۡض لۡ ٱ لَِك َ�

ِۚ ٱ ِ  َوَ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  ].۷۰-۶۹[النساء:  ﴾٧٠ اَعلِيمٗ  �َّ
ه خداوند بر ک اند سانیکد، آنان با یامبر اطاعت نمایه از خدا و پکسی کھر « ترجمه:

اران، و رفاقت کویکدان و نیقان، شھیامبران، صدی) از: پاند رده، (و آنان عبارتکآنان انعام 

 .»افی استکن فضلی است از جانب خدا، و خدا به عنوان عالم یوست، ایکآنان بھتر و ن
 د:یفرما و خداوند می

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�  �ِيَها

 ٰ َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن ١٣ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َوَ�  نَاًرا هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥُحُدوَدهُ  َوَ�َتَعدَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  ۥَوَ�ُ  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ   ].۱۴-۱۳[النساء:  ﴾١٤ مُّ

ر یه از زکی یھاند، وی را در باغکامبرش را اطاعت یم خدا و پکسی حکو ھر « ترجمه:
ن یباشند، و ا دان مییگرداند، و آنان در آنجا جاو ، داخل میاند انیھا در جر آن جوی

ند او کند و از حدود او تجاوز کامبرش را نافرمانی یه خدا و پکسی کابی بزرگ. و یامکاست 

 .»ش عذات ذّلت آور استیباشد، و برا دان مییآنجا جاواندازد، و او در  را در آتش می
 و خداوند فرموده است:

 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 ٱ قُلِ  نَفاِل� ۡ�

َ
ِ  نَفاُل ۡ� ْ ٱفَ  لرَُّسوِل� ٱوَ  ِ�َّ َ ٱ �َُّقوا ۡص  �َّ

َ
ْ َوأ  َذاَت  لُِحوا

ْ  نُِ�ۡمۖ بَيۡ  ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ؤۡ  ُكنُتم إِن ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ١ ِمنِ�َ مُّ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل  إَِذا �َّ

ُ ٱ ُذكِرَ  ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ
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ُونَ  ِينَ ٱ ٢ َ�َتَو�َّ لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ ا ةَ لصَّ ْوَ�ٰٓ  ٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهمۡ  ا ٞ َوَمغۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ٌت َدَرَ�ٰ  ل  ].۴-۱[االنفال:  ﴾٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة
امبر است، یم مخصوص خدا و پیپرسند، بگو: غنا م مییاز تو درباره غنا« ترجمه:

از خدا و  د ویزه دارند، آشتی دھیھم سته باکان برادرانی ید و مین از خدا بترسیبنابرا
ه ھرگاه نام خدا کسانی ھستند کد. مؤمنان تنھا یمان دارید، اگر اینکامبرش اطاعات یپ

ات او بر آنان خوانده یه آکگردد، و ھنگامی  ترسان و ھراسان می شانیھا برده شود، دل
ه نماز را کل دارند. آنھا کگردد، و تنھا بر پروردگارشان تو افزوده میشان  مانیشود، ا

قی ینان مؤمنان حقینند. اک م انفاق مییا دارند و از آنچه به آنھا روزی داده برپا می
و یکھست و برای آنھا آمرزش و روزی نشان  نزد پروردگارھایی  درجهشان  ھستند، برای

 .»و با عّزت است
 و گفته است:

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ لَوٰ ٱ َوُ�ِقيُمونَ  ُمنَكرِ ل َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ َ ٱ َوُ�ِطيُعونَ  ةَ لزَّ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
 �َِك أ

ۗ ٱ َ�ُُهمُ َسَ�ۡ  ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ].۷۱[التوبة:  ﴾٧١ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
گراند، امر به معروف و نھی از یدیکاور) یار و یو مردان و زنان مؤمن ولی (و « ترجمه:

پردازند و خدا و رسولش را اطاعات  ات را میکدارند و ز نند، نماز را برپا میک ر میکمن
دھد، خداوند توانا و  ش قرار مییند، خداوند به زودی آنھا را مورد رحمت خوینما می

 .»م استکیح
 و تعالی مھربانی نموده: کتبار خداوندو 

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ َّ� 
 ].۳۱[آل عمران:  ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

د، تا خدا شما را دوست ینکروی ید، از من پیدار بگو: اگر خدا را دوست می« ترجمه:

 .»آمرزنده و مھربان استامرزد، و خدا یتان را ب بدارد و گناھان
 و تعالی مھربانی نموده است: کو خداوند تبار

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱ َوَذَكرَ   ].۲۱[االحزاب:  ﴾٢١ �َكثِ�ٗ  �َّ
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ی است، البته یویکم وی سرمشق نیخدا و تعلبرای شما در زندگی، رسول « ترجمه:

 .»ندک اد مییار یز دارد، و خدا را بسید به رحمت خدا و روز رستاخیه امکبرای آن
 و تعالی گفته است: کو خداوند تبار

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  ].۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا
د، و آنچه را از آن نھی ینکد و اجرا یریامبر خدا برای شما آورده بگیآنچه را پ« ترجمه:

 .»دیستید و باز اییرده خودداری نماک

 وخلفای وی ن جو پیروی از پیامبر  اطاعاتاحادیث در  - ۲
َُخارِ « ْخِرِج ابلْ

َ
ىِبْ ُهَر�َْرهَ  يُّ أ

َ
َطاَعِ� «: ص اهللا قاََل: قاََل رَُسْوُل  س َ�ْن أ

َ
َطاَع  َمْن أ

َ
َ�َقْد أ

 اهللاَ�َقْد َعىَص  ، َوَمْن َعَصاِ� اهللا
َ
َطاََع أ

َ
َطاَعِ�ْ  يِمْ�ِ . َوَمْن أ

َ
ِمْ�ِ َ�َقْد أ

َ
َ�َقْد  ي، َوَمْن عىَصَ أ

ھر « د:رموف جامبر خدا ی: په گفتکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر بخاری .»ِ� َعَصا
ند، خداوند را کاز من نافرمانی  سکرده، و ھر کند، خداوند را اطاعت کسی از من اطاعت ک

د، او ازمن اطاعت یام اطاعت نما ه من مقّرر نمودهکری یس از امکنافرمانی نموده است. و ھر 
 .١»رده استکند، او از من نافرمانی کر من نافرمانی یس از امکنموده، و ھر 

َُخارِ « ْخَرَج ابلْ
َ
ىِبْ ُهَر�َْره  يُّ َوأ

َ
يْضاً َ�ْن أ

َ
:  سأ

ً
يِتْ «َمْرفُواْع مَّ

ُ
 َمْن  لُكُّ أ

ّ
َنَّه ِاال

ْ
يَْدُخلُوَن اجل

َطاَعِ� 
َ
بخاری  .)۲۳۳/۲( (اجلامع) يفكذا . »َ�َقد أىَب  َدَخَل اجلَنَّه َوَمن َعَصا� أىَب، َمْن أ

ھمه اّمتم وارد جّنت « روایت نموده است: س ھمچنان به شکل مرفوع از ابوھریره
شود، و ھر  د داخل جّنت مییس از من اطاعت نماکه ابا ورزد، ھر کس کشوند، مگر آن  می

 ) آمده است.۲۳۳/۲این چنین در (الجامع) ( .٢»ده استیند ابا ورزکس از من نافرمانی ک

 انلَّيِب «قَاَل:  سأيضاً َ�ْن َجابٍِر  يُّ َو أْخَرَج ابُلَخارِ «
َ

ُهَو نَائٌِم وَ  ص َجاَءْت َمالئِ�ه ِاىل
ُ َمثًَال: قَاَل َ�ْعُضُهم: ِانَّه نَائٌِم َوقَاَل َ�ْعُضُهم: ِانَّ  َ�َقالوا: ِانَّ 

َ
ُ�وا هل لَِصاِحبَُ�م َهذا َمثًَال فَارْضِ

َ�َعَث َكَمثَِل رَُجٍل َ�َ� داراً وََجَعَل ِ�يَْها َمأُدبَه، وَ  الَعْ�َ نَائَِمه َوالَقلَب َ�ْقظاُن، َ�َقالوا: َمثَلُهُ 
َ�َل ِمَن الَمأُدبَه، وَ اََجاَب َداِ�ياً، َ�َمْن 

َ
ِب ادلّ ادّلاىع َدَخل ادّلار َوأ اىِع لَْم يَْدُخِل َمْن لَْم ُ�ِ

ُ َ�ْفَقْهَها، قَاَل َ�ْعُضُهم: ِانَُّه نائٌِم: َوقَاَل َ�ْعُضُهم: ادّلاَر وَ 
َ

لوَها هل لَْم يَأُ�ل ِمَن الَمأُدبَه، َ�َقالوا: اَوِّ

                                           
 ).۱۷۳۸بخاری ( -١
 ).۷۲۸۰بخاری ( -٢
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َعْ�َ نَاِئَمه َوالَقلُب �َ 
ْ
َطاَع ُ�َّمداً َ�َقد ِانَّ ال

َ
ٌد، َ�َمن أ ْقَظاُن، َ�َقالوا: ادّلاُر اجلَنَّه، وادّلاىِع ُ�َمَّ

داً َ�َقْد َعىَص اهللاأَطاََع  د فَْرٌق َ�ْ�َ انّلاساهللا، َوَمْن َعىَص ُ�َمَّ بخاری ھمچنان  .»، َوُ�َمَّ
ه وی در کآمدند  جامبر یی نزد پیھا در حالی فرشته« ه گفت:کت نموده یروا س از جابر

د، بعضی یش مثالی بزنیتان برای خود مثالی دارد، پس برا ن دوستیخواب بود، آنھا گفتند: ا
دار است، یگری از آنھا گفتند: چشم خواب، ولی قلب بیآنھا گفتند: وی خواب است، و عّده، د

ب داده، و یه منزلی را بنا نموده، و در آن مھمانی را ترتکگفتند: مثال وی مانند مردی است 
رفت داخل منزل یه دعوت، دعوت دھنده را پذکس کای را فرستاده است. ھر  دعوت دھنده

رد نه داخل منزل شود، و نه یه دعوت دعوتگر را نپذکسی کشده و از مھمانی خواھد خورد، و 
د تا بداند. بعضی آنھا ینکل ین را برای وی تأویگفتند: ا کھم از مھمانی خواھد خورد. مالئ

دار است. یگرشان اظھار داشتند: چشم خواب، ولی قلب بیند: وی خواب است، و بعضی دگفت
س از محّمد کن ھر یفرمودند: منزل جنت است [و صاحب آن خداوند] و دعوتگر محمد، بنابرا

ند، از خداوند نافرمانی کس از محمد، نافرمانی کند، از خداوند اطاعت نموده، و ھر کاطاعت 

 .٢»ان مردم استیاری در مکآش ١ز دھندهیینموده، و محمد، تم
اش  آمده، با معنی )۲۱ص ( هاکه درالمشکن را، چنان یا سعه ُجَرِشی یدارمی از رب

 ت نموده است.یروا

يخاُن عن اىب موىس وَ « َما َمثَِ� وَ : ص اهللا قال: قَاَل رسوُل  سأخَرَج الشَّ َمثَُل َما ِا�َّ
، وَ  ْوماً، َ�َقاَل: يَا قَْوِم ِاّ�ِ بِِه َكَمثَِل رَُجٍل أىت قَ  اهللا َ�َعثَِ�َ  َ انلَِّذيُر َرأيُت اجلَيَْش بَِعيَْ�َّ ِاّ� أنَا

ُوا فَاْ�َطلَقُ 
َ
َطاَعُه َطائَِفه ِمْن قَوِمِه فَأْدجل

َ
وا ىلَع َمَهِلِهْم َ�نََجوا، الُعر�اُن، فَانلََّجاَء، فَانلََّجاَء، فَأ

بَْت َطائِ و َيُْش فَاَْهلََكُهم َواَْجتَاَحُهم، فَذلَِك َمثَُل َ�ذَّ
ْ
َفه ِمنُْهم فَاَْصبَُحوا َماَكَ�ُهم فََصبََّحُهُم اجل

بََع َماِجئَُت  ن أَطاََعِ� مَ  َقِّ وَ  َمثَُل َمْن َعَصاِ� بِِه وَ  فَا�َّ
ْ
خان یش .»َ�ّذَب َما ِجئُْت بِِه ِمَن احل

فرمود: مثال  صامبر خدا یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا ساز ابوموسی « (بخاری و مسلم):
ه نزد قومی آمده، و کمن و مثال آنچه خداوند مرا به آن مبعوث نموده چون مثال مردی است 

ن یار ھستم، بنابراکای آش م دھندهیدم، و من بیر را به چشم خود دکگفت: ای قوم، من لش
از وی اطاعت نموده و در ھمان  د. گروھیید، درصدد نجات خود باشیدرصدد نجات خود باش

                                           
نند ک روی مییه وی را پکاند، گروھی  م شدهیعنی بامبعوث شدن وی مردم به دو گروه تقسی -١

باشند، و  طان مییّفار و حزب شکنند، ک روی نمییه از وی پکاند، و گروھی  اللهمسلمانان و حزب 
 ان مردم است.یاری در مکز واضح و آشیین خود تمیا

 ).۷۲۸۱بخاری ( -٢
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ب یذکشان او را تیگری از ایافتند، و گروه دیفرصت، شبانگاه به آھستگی به راه افتاده و نجات 
ر بر آنھا ھجوم آورده آنھا را کروز نمودند، صبحگاھان لششان  نموده و شب را در ھمان جای

طاعت و از آنچه من با خود ه مرا اکسی است کن مثال ین نمود، اکشه ید و ریت رسانکبه ھال
ه با خود که از من نافرمانی و آن حق را کسی است کند، و ھمچنان مثال کروی یآوردم، پ

 .١»دیب نمایذکام، ت آورده
ِْمذِ وَ « َأِ�َ�َّ ىلَعَ «: ص اهللا قاَل: قاَل رسوُل  ببن َ�ْمرو  ا�ِ َعن َعبدِ  يُّ أْخَرَج الرِتّ

َ
يل

يِت  مَّ
ُ
ىت ىلَعَ بَِ�ْ  أ

َ
اِ�يَل َحْذَو انلَّْعِل  َكَما أ ُه َعَالِ�يَه بِانلَّْعِل َحىتَّ ِاْن اَكَن  ِارْسَ ىَت أمَّ

َ
منُْهم َمْن أ

  اَكَن يِفْ لَ 
ُ
يِتْ أ ِائيِل َمَن يَْصنَْع ذلَِك، وَ  مَّ قَْت ىلَع ِاثْنَتَِ� وََسبِْعْ�َ ِملَّه وَ ِانَّ بَِ�ْ ِارْسَ ُق َ�ْفرَتِ َ�َفرَّ

يِت اُ  ٍ ثَالَث وَ  مَّ
 ِملَّه َواِحده، قَالُوا: َمْن ِ�َ يَا رَُسْوَل  َسبِْعْ�َ ِملَّه لُكُُّهْم يِف ىلَعَ

َّ
؟ قَاَل: اهللاِ انلَّاِر ِاال

ْصَحايِب (َما أنَا 
َ
ه گفت: کت نموده، یروا ببن عمرو  اللهترمذی از عبد« .»)َعلَيِْه َو أ

ز خواھد آمد، ین آن بر اّمت من نیل آمده بود عیفرمود: آنچه بر بنی اسرائ صامبر خدا یپ
ن یه اکسی خواھد بود کار زنا نموده باشد، در اّمت من کسی از آنھا با مادرش آشکحتی اگر 

م شدند، و اّمت من به ھفتاد و یل به ھفتاد و دو گروه تقسیدھد، و بنی اسرائ عمل را انجام می
ن یامبر خدا ایگروه، گفتند: ای پ یکبه جز  اند شود، ھمه آنھا در آتش م مییسه گروه تقس

 .٢»میآنچه من و اصحابم بر آن ھست«دام است؟ گفت: کگروه 
ُ  -أبوداوَد وَ  يُّ ِمذِ اَْخَرَج اِلرّتْ وَ «

َ
ِعْرَ�اِض بِْن َساِرَ�ه  -َواللَّْفُظ هل

ْ
قَاَل: َص�َّ بِنَا  سَعِن ال

ُعيُوُن  َذاَت يَْوٍم ُ�مَّ أْ�بََل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه، فََوَ�َظنَا َموِْعَظه بَِليَْغه، ص اهللا رَُسْوُل 
ْ
َذَرَفْت ِمنَْها ال

ْنا؟ اهللاِ وَِجلَْت ِمنَْها الُقلُوُب، فَقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل وَ 
َ

نَّ َهِذهِ َموِْعَظه ُموَدٍِّع، َ�َماَذا َ�ْعَهُد ِايل
َ
! َكأ

اَعه، َوِاْن َ�بًْدا َحبَِشّياً، فَاِنَُّه َمْن يَِعَش ِمنُْ�ْم  اهللا م بِتَْقَوىاُوِْصيْ�ُ قاََل:  ْمع َوالطَّ َوالسَّ
اِشِدْ�َن الَمْهدِ  ُلََفاِء الرَّ

ْ
ُكْوا َ�ْعِدى فََسَ�ى ِاْخِتَالفًا َكِثْ�اً َ�َعلَيُْ�م �ُِسنَّىِت وَُسنَّه اخل ، َ�َمسَّ َ�ْ ِّ�

َعه ُ�َّ بِدْ نَّ لُكَّ ُ�َْدثَه بِْدَعه وَ ُ�َْدثَاِت اُالُمْوِر، فَاِ انلَّواِجِذ، َوِايَّاُ�ْم وَ وا َعلَيَْها بِ َعضُّ بَِها وَ 
 
َ

ت یروا سه یاز ِعرباض بن سار« -و لفظ از ابوداود است  -ترمذی و ابوداود  .»َضَالَهل

                                           
 ).۵۸۴۴) و مسلم (۶۴۸۲( ،)۲۷۸۳بخاری ( -١
دانسته است. ھمچنین آلبانی آن را در صحیح » حسن غریب«ا ) ترمذی آن ر۲۶۴۱ترمذی ( -٢

و ھمینطور  ،)۱/۱۲۸) آورده است. حاکم نیز آن را روایت کرده است (۲۱۲۹(ی  ترمذی به شماره
)، در سند آن عبدالرحمن االفریقی است که ضعیف است اما ۱۸ی  (صفحه» السنة«مروزی در 

 ).۲۰۴ی ( به شماره »السلسلة الصحیحة«حدیث شواھدی دارد. نگا: 
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د، یروزی برای ما نماز داد، بعد روی خود را به طرف ما گردان صامبر یه گفت: پکاند  نموده
و  کھا خوفنا ختند، و قلبیر کھا در آن اش ه چشمکو آنچنان وعظ مؤثری برای مان نمود، 

ن موعظه خداحافظی باشد، پس برای ما چه یی ایامبر خدا، گویھراسان شدند. مردی گفت: ای پ
نم، ک ت و سفارش مییوص ١دن و طاعتیز خدا، شنشما را به ترس ا«نی؟ گفت: ک سفارشی می

ه از شما بعد از من زندگی به سر برد، اختالفات کسی کچه بنده حبشی ھم باشد چون ھر اگر
ت شدگانند یه ھداکن ید به سّنت من و سّنت خلفای راشدید، در آن صورت بایادی را خواھد دیز

زھای نو ید، و از چیریم بگکن خود محیھای پس د، و آن را با دندانید. به آن چنگ زنینکعمل 

 .٢»دی، بدعت و ھر بدعتی گمراھی استیز نو پدیچرا ھرید، زیتان] برحذر باش نید [در دیپد
ُت  ساَْخَرَج َرِز�ن َعن ُ�َمَر وَ «

ْ
ل
َ
: َسأ

ً
ْصِحايِب َمْرفُواْع

َ
، يِمْن َ�ْعدِ  َرّ�ْ َ�ْن اخِتَالِف أ

 
َ
: يَا ُ�َ  ْويحفَأ َّ ُد! ِانَّ ِاىلَ ْصَحابََك ِعنْدِ  مَّ

َ
َماِء �َ  يأ  انلَُّجْوِم ِمَن السَّ

َ
هل قْوى ِمْن بَِمْ�ِ

َ
ْعُضَها أ

اُهْم َعلَيِْه مِ  ِللُكٍ نُْوٌر، َ�َمْن اََخَذ �ىَِشٍ َ�ْعٍض، وَ  قَاَل: . وَ  ُهدًى ىلَعَ  يْن اْخِتَالفِِهم َ�ُهَو ِعنْدِ ء ِممَّ
ْصَحايِب 

َ
ِهْم ِاْ�تََدْ�تُْم ِاْهتََدْ�تُمْ  أ ِّ�

َ
 رزین از عمر. )۲۰۱/۲( مجع الفوائد كذا يف .»اَكنلُُّجوِم بِ�

از پروردگارم درباره اختالف « فرمود: ص الله به شکل مرفوع روایت نموده که رسول س
 دم، خداوند به من وحی فرستاد: ای محمد، اصحاب نزد من به منزلهیاصحابم بعد از خود پرس

سی کگری قوی تراند، و ھمه آنان از نوری برخوردارند، و یه بعضی از دک اند ستارگان آسمان
، ٣ت استیه صحابه برآنند با وجود اختالف شان، او نزد من بر ھداکد یه به ھر آنچه عمل نماک
. در جمع ٤»دیا ت شدهید، ھداینکاقتدا شان  دامکاند به ھر  گفت: اصحابم چون ستارگانو

 ) این چنین آمده.۲۰۱/۲( الفوائد

                                           
 باشد. م. ن اطاعت از اولو االمر مییھدف از -١
 -۵و ابن حبان ( ،)۴۴ ،۴۳ ،۴۲و ابن ماجه ( ،)۴۶۰۷و ابوداود ( ،)۲۶۷۶ح. ترمذی (یصح -٢

است. حاکم نیز آن را » حسن صحیح«گوید:  می ی آن ). ترمذی درباره۱/۹۵و حاکم ( ،احسان)
 ).۲۱۵۷. نگا: صحیح ترمذی (اند آن را موقوف دانسته صحیح دانسته است و ذھبی و آلبانی

)، در سند آن ۴/۱۱/۲» (االبانة الکبری«)، و ابن بطه در ۶/۳۰۳/۱موضوع. ابن عساکر ( -٣
» السلسلة الضعیفة«عبدالرحمن بن زید العمی است که کذاب (بسیار دروغگو) است. آلبانی در 

 ).۱/۸۱) (۶۰ی ( ارهحکم به وضع (ساختگی بودن) آن داده است. به شم
)، در ۱/۸۶» (المنتخب«)، و عبد بن حمید در ۴/۱۱/۲» (االبانة الکبری«موضوع. ابن بطه در  -٤

سند آن حمزه بن ابی حمزه است که متروک است و به وضع (ساختن حدیث) متھم شده است. 
 .)۱/۸۱( ۶۱ی  نگا: السلسلة الضعیفة به شماره
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ِمذِ وَ « ْ ْ  سَ�ْن ُحَذْ�َفه  يُّ اَْخَرَج الرتِّ : ِا�ِّ
ً
ْدرِ  َمْرفُواع

َ
�َ  يْ َال أ

ْ
تُدوا قَْدَر َ�َقاىِئ ِ�يُْ�ْم، فَا

ْ�َن ِمْن َ�ْعدِ  ِ
َّ

اٍر، وَ  ِي َواْهتَُدوا بَِهد - بُ�َمَر بَْ�ٍر وَ  َواََشاَر ِاىل أيِب - يبِاذل َما َ�مَّ
ثَُ�ْم  قُوْهَحدَّ ه کت نموده یل مرفوع رواکبه ش سفه یترمذی از حذ« .»ابُن َمْسُعوٍد فََصدِّ

ن دو ین به ایدانم، بنابرا ان شما نمییازه بقای خود را در ممن اند: «فرمود ص الله رسول

ی و یو از راھنما -اشاره نمود  بر و عمر کو به ابوب -د ینکه بعد از من ھستند، اقتدا کشخص 

 .١»دییق نماید وی را تصدیگو د، و آنچه را ابن مسعود به شما میییت جویھدا ت عّماریھدا
يْضاً «

َ
ْخَرَج أ

َ
يا : َمْن أحْ ص اهللا قَاَل: قَاَل رَُسوُل  س َعن بِالِل بِن احلارِث الُمَزِ�ّ َو أ
ِميْتَت َ�ْعدِ  ُسنَّه ِمنْ 

ُ
ُجْوِر َمن َعِمَل بَِها ِمْن َ�ْ�ِ أن  يُسنَّىِت قَد أ

ُ
ُ ِمَن االَْجِر ِمثْل أ فَاِنَّ هلَ

 ِ ُجْورِِهم َشيْئاً، وَ َ�نُْقَص َذل
ُ
 يَرَضاَهاَمن ِاْ�تََدَع بِْدَعه َض َك ِمْن أ

َ
 ال

َ
ن َعلَيِْه وَ  اهللاَالهل

َ
 اَك

ُ
رَُسوهل

ثِْم ِمثُْل آثاِم َمن َعِمَل بَِها َال َ�نُْقُص َذل ِ
ْ

ْوِزار ِهْم َشيْئاً. َواَْخَرَج ابُن َماَجه أيْضاً ِمَن اال
َ
َك ِمْن أ

َْوُه َعن َكِثْ�ِ ابَن عبدِ 
َ

هِ  ا�� وی ھمچنان از بالل بن حاِرث  .»بِن َ�ْمٍرو َعن أِبيِْه َعن َجدِّ
ھای  سی سّنتی از سّنتکھر « فرمود: ص امبر خدایه گفت: پکت نموده، یروا س ُمَزِنی

ه کند، برای وی به اندازه اجر و پاداش آنان کن برده شده باشد زنده یاز به پس از من کمرا 
اھد. و کزی را بیچشان یھا ن، از پاداشیه اکن ینند اجر و پاداش است، بدون اک بدان عمل می

ند، بر وی کجاد یه خداوند و رسولش از آن راضی نباشند، اکننده را کسی بدعت گمراه ک
زی را یچشان  ن از گناھانیباشد، و ا نند، میک ه بدان عمل میکانی ناھان آنکگناھی به اندازه 

بن عمرو از پدرش از جّدش  اللهماجه نیز مانند این را از کثیر ابن عبد . ابن٢»اھدک نمی
 روایت نموده است.

ِمذِ وَ « ْ ْخَرَج الرتِّ
َ
يْضاً َ�ْن َ�ْمِرو بِن ِعوْف  يُّ أ

َ
ْ�َن : ِانَّ ص اهللا قَاَل: قَاَل رَُسوُل  سأ ادلِّ

 احِلَجاِز كَماَ تَأرِ 
َ

َأِرُز ِاىل
َ

َِجاِز َمْعِقَل االُْرِو�َّه ِمن ُز احلَيَّه ِاىَل ُجْحَرها، وَ يل
ْ
ْ�ُن ِمَن احل يِلَْعِقلَنَّ ادلِّ

يَن بََدأ  ُغَرَ�اِء وَ  َدأ، َ�ُطْو�َسيَُعوُد َغِر�ْباً َكَما بَ َغِر�ْباً وَ رأِس اجلَبَِل، ِانَّ ادلِّ
ْ
ِ لِل

َّ
ْ�َن ُهُم اذل

                                           
)، ترمذی آن را حسن دانسته ۹۷)، و ابن ماجه (۴۰۲، ۵/۳۸۵)، و احمد (۳۷۷۹صحیح. ترمذی ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۹۸۸» (صحیح ترمذی«و آلبانی در 
)، ترمذی آن را حسن دانسته است. منذری در ۲۳)، و ابن ماجه (۲۶۸۸. ترمذی (ضعیف -٢

تروک و واھی بلکه کثیر بن عبدالله م«) در پی این سخن ترمذی چنین گفته است: ۹۱الترغیب (
ضعیف «) و ۴۲» (ضعیف الترغیب«آلبانی نیز آن را در ». است، اما حدیث شواھد دیگری دارد

 ) ضعیف دانسته است.۵۳۵۹» (الجامع
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فَْسدَ 
َ
س  ترمذی ھمچنان از عمرو بن عوف. »ِمْن ُسنَّىِت  يانلَّاُس ِمْن َ�ْعدِ  يُْصِلُحْوَن َما أ

د، یشکن خود را به طرف حجاز خواھد ید« گفت: صامبر خدا یه گفت: پکت نموده یروا
ه کبرد، ھمچنان  ن در حجاز چنان پناه مییشد، و دک ه مار خود را به طرف غار خود میکھمچنان

د، خوشا به حال یب خواھد گردیب شروع شده، و دوباره غرین غریبرد. د وه پناه میکگوزن به سر 

 .١»نندک اند، اصالح می دهیچه را مردم از سنت من فاسد گردانه آنک اند سانیکبان، و آنھا یغر
ْخَرَج أيضاً َعن أ�ٍس وَ «

َ
ْن تُْصِبَح  ،يَا ُ�َ�َّ : ص اهللا قَاَل: قَاَل ىِلْ رَُسوُل  سأ

َ
ِاْن قََدرَْت أ

ِبَك ِغشٌّ ِالََحٍد فَاْ�عَ  َوُ�ْمىِسَ َولَيَْس يِف 
ْ
َحبَّ وََذلَِك ِمْن ُسنَّىِت، وَ  ْل، ُ�مَّ قَاَل: يَا ُ�َ�َّ قَل

َ
َمْن أ

َحّبِ� َ�َقْد  ُسنَّيِت 
َ
َحّبِ�  أ

َ
َنَّ  يِف  اَكَن َميِع  َوَمْن أ

ْ
روایت نموده،  س وی ھمچنان از انس .»هاجل

توانی که روز و شب خود را بدون  ای پسرم! اگر می« به من فرمود: ص که گفت: پیامبر
ای داشته باشی سپری کنی، این کار را انجام بده. بعد از  این که در قلبت درباره کسی کینه

ّنت مرا دوست داشته باشد یقینًا آن گفت: ای پسرم، و این از سّنت من است، و کسی که س

 .٢»باشد که مرا دوست دارد، و کسی که مرا دوست دارد، در جّنت با من می
ْخَرَج ابَليَْهيِقُّ وَ «

َ
ِ  بَ�ْن ابِن َ�ّباٍس  أ َك � : َمْن َ�َمسَّ

ً
ميتِّ َمْرفُواْع

ُ
 ُسنَّىِت ِعنَْد فََساَد أ

رَباِ�ُّ فَلَُه أْجُر ِمائَه َشِهيدٍ   �نَُّه قَاَل: فَلَُه اَْجُر َشِهيْدٍ  سُهَر�َْره  َ�ْن أيِب  . َوَرَواُه الطَّ
َّ

 كذا يف ،»اِال

 ص به شکل مرفوع روایت نموده، که رسول ب بیھقی از ابن عّباس ).۴۴/۱( الرتغيب
د یه به سّنت من وقت فساد اّمتم، چنگ زند، برای وی اجر و پاداش صد شھکسی ک« فرمود:

برای وی «ه وی گفته: کن یت نموده، مگر ایروا س رهیابوھرن را طبرانی از ی. ا٣»است

 ) آمده است.۴۴/۱ب (ین در الترغین چنی. ا»د استیاجر شھ

                                           
ی آن  ) ترمذی درباره۶/۵۹) و ابن عدی در الکامل (۵۶۳۰ضعیف جدا (بسیار ضعیف). ترمذی ( -١

باشد.  کثیر بن عبدالله است که متروک میبا وجود آنکه در سند آن ». حسن صحیح«گفته است 
 ».بسیار ضعیف است«گوید:  ی آن می درباره» ضعیف الترمذی«بر این اساس آلبانی در 

باشد. آلبانی نیز  )، در سند آن علی بن زید بن جدعان است که ضعیف می۲۶۷۸ضعیف. ترمذی ( -٢
 آن را ضعیف دانسته است.

الزھد «)، و بیھقی در ۲/۳۲۷» (الکامل«ت. ابن عدی در این حدیث ابن عباس بسیار ضعیف اس -٣
)، در اسناد آن حسن بن قتیبه است که ھالک است (ھالک شده) ھمچنانکه در ۲۰۹» (الکبیر

گوید. ھمچنین دارقطنی  ی وی آمده است. ذھبی چنین می ) درباره۲/۳۰۵ی ( به شماره» اللسان«
اتم وی را ضعیف دانسته و االزدی او را واھی گوید: متروک الحدیث است. ابوح ی وی می درباره
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رَبَِا�ُّ « ْخَرَج الطَّ
َ
يَه َعن أىِب ُهَر�َْره  َوأبوُ�َعيْم يِف  َوأ

ْ
ِ  ساحِلل ُك � ُمتََمسِّ

ْ
ُسنَّىِت ِعنَْد فََساَد اَل

يِت  مَّ
ُ
ُ أْجُر َشِهيْدٍ  أ

َ
برای « اند: روایت نموده سَطَبرانی و ابوُنَعْیم در الحلیه از ابوھریره  .»هل

 .١»د استیبه سّنت من ھنگام فساد اّمتم اجر و پاداش شھ کچنگ زننده و متمّس 
َِكيُْم �َ وَ «

ْ
ُك �ُِسنَّيِتْ اَْخَرَج احل يِتْ  نُْه: الُمتََمسِّ مَّ

ُ
َْمرِ  ِعنَْد ِاْختَالِف أ

ْ
كذا  .»اَكلَقابَِض ىلَعَ اجل

 ).۴۷/۱( الـكنز العم يف

چنگ زننده به سنت من وقت اختالف « ت نموده:یروا س رهیاز ابوھر ٢م ترمذیکیح

 ) آمده است.۴۷/۱نز العمال (کن در ین چنی. ا٣»رنده پاره آتش استیاّمتم چون در دست گ

�ٍَس وَ «
َ
: (َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّىِتْ فَلَ  س اَْخَرَج ُمْسِلٌم َ�ْن أ

ً
ْخرََجُه ابُن يَمْرفُواْع

َ
) َو أ َس ِم�ِّ

) ب َر َ�ْن ابِن ُ�َمرَ كَعَسا َخَذ �ُِسنَّىِتْ َ�ْهَو ِم�َّ
َ
هِلِ: (َمْن أ وَّ

َ
 سمسلم از انس  .»َوَزاَد ىِف أ

ن یا . و٤»ستیه از سّنت من روی گرداند، از من نکسی ک«ت نموده: یل مرفوع رواکبه ش
ه سّنت مرا کسی ک«ت نموده، و در اّول افزوده: یروا بر از ابن عمر کرا ابن عسا

 .»رد او از من استیبگ
اَر ُ�ْطِ�ُّ َ�ْن اَع�َِشه وَ « ْخَرَج ادلَّ

َ
  لأ

ً
َنَّه :َمْرفُواْع

ْ
نَّه َدَخَل اجل َك بِالسُّ  .»َمْن َ�َمسَّ

ورزد  که به سّنت تمّس کسی ک« به شکل مرفوع روایت نموده: ل دارقطنی از عائشه

 .٥»شود داخل جّنت می

                                                                                                       
دانسته است. العقیلی وی را دچار وھم دانسته است. در ضمن شیخ وی (یعنی شیخ حسن بن قتیبه) 

 ».ضعیف است بسیار«ی این حدیث گفته:  ) درباره۳۰» (ضعیف الجامع«شناخته شده نیست. آلبانی در 
آن را به طبرانی در » مجمع الزوائد«می در )، ھیث۸/۲۰۰» (الحلیة«ضعیف. ابونعبم در  -١

ارجاع داده است. وی گفته است: در سند آن محمد بن صالح العدوی موجود است که » االوسط«
 اند. ام کسی وی را معرفی کرده باشد و بقیه رجال این سند ثقه نیافته

 ) ضعیف دانسته است.۵۹۱۳» (ضعیف الجامع«آلبانی آن را در 
 ».السنن«باشد، نه ترمذی مشھور صاحب  می» الحدیث ينوادر االصول ف«، صاحب وی حکیم ترمذی -٢
 ،)۱/۴۷و کنزالعمال ( ،)۲/۱۸۵» (الجامع الصغیر«حسن. حکیم ترمذی از ابن مسعود. ھمچنین  -٣

 ) حسن دانسته است.۹۵۷» (السلسلة الصحيحة«و آلبانی آن را در 
 جاھایی از صحیح خود.)، و بخاری در ۳/۴۱)، و احمد (۳۳۴۳مسلم ( -٤
) و به ضعف این ۲/۱۶۹» (الجامع الصغیر«ھمچنین سیوطی در » االفراد«ضعیف. دارقطنی در  -٥

از طریق عمر موالی ھشام اشاره کرده است. ھمینطور ابن جوزی وی  لروایت از عایشه 
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�ٍَس وَ «
َ
ْجِزىُّ َ�ْن أ ْحيَا سأْخَرَج السِّ

َ
: (َمْن أ

ً
َحبَِّ�ْ  ُسنَّيِت  َمْرفُواع

َ
َحبَِّ� مَ وَ  َ�َقْد أ

َ
َن  ْن أ

َ
اَك

َنَّه) يِف  َميِعْ 
ْ
ه سّنت مرا کسی ک« ت نموده:یل مرفوع رواکبه ش س ِسْجزی از انس .»اجل

 .١»باشد ه مرا دوست دارد، در جّنت با من میکسی کنًا مرا دوست داشته است، و یقیند کزنده 

 ش و اصحاب صآیات قرآنی درباره پیامبر  - ۳ 
 د:یفرما و تعالی می کخداوند تبار

ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رَُّسوَل  ِ�نَوَ�ٰ  رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ  َوَ�نَ  َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وََخاَ�مَ  �َّ

ُ ٱ  ].۴۰[االحزاب:  ﴾٤٠ اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ
ن یامبر خدا و خاتم و آخریست، ولی پیاز مردان شما ن یکچ یمحّمد پدر ھ« ترجمه:

 .»ز داناستیامبران است، و خداوند بر ھر چیپ
 د:یفرما و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ

اجٗ  نِ�ٗ  اَوِ�َ  ].۴۶-۴۵[االحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ
م و یم دھنده فرستادیامبر! ما تو را به عنوان گواه، بشارت دھنده و بیای پ«ترجمه: 

 .»م او. و چراغی درخشانکسوی خدا، به حننده بهکدعوت 
 ند:ک و تعالی مھربانی می کو خداوند تبار

                                                                                                       
وی ی  ضعیف دانسته است. ابن حبان درباره» العلل الـمتناھیة«(عمر موالی ھشام) را در 

بر این اساس آلبانی این روایت را در » کند و قابل احتجاج نیست جا می اخبار را جا به«گوید:  می
 ضعیف دانسته است.» ضعیف الجامع«

) به سجزی از انس نسبت داده و به ضعف آن ۲/۱۱۱» (الجامع الصغیر«ضعیف. سیوطی آن را در  -١
چنین آمده است: در این » المیزان«گوید: در  ) می۴۹۱۶» (الفیض«اشاره کرده است. مناوی در 

سند خالد بن انس است که حالش شناخته شده نیست و حدیثش منکر است. سپس این خبر را 
آن را بقیه از عاصم بن سعد روایت کرده در حالی که وی نسبت به او «گوید:  یآورده و سپس م

» ذکر کرده است» الضعفاء«این شخص را العقیلی در «آمده است: » اللسان«در ». ناشناخته است
شود و جز به وی شناخته  بر او متابعه نمی«گوید:  و برای نمونه این حدیث وی را ذکر کرده و می

 ». ی از وی عاصم مجھول استشود و راو نمی
 ) ضعیف دانسته است.۴۵۳۸» (السلسلة الضعفة«)، و ۳۵۶۰» (ضعیف الجامع«آلبانی آن را در 
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﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ُؤۡ  ٨ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ ِ�ّ ْ ِ  ِمُنوا ِ ٱب  َوتَُوّقُِروُهۚ  َوُ�َعّزُِروهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

ِصيً�  َرةٗ بُ�ۡ  َو�َُسّبُِحوهُ 
َ
 .]۹-۸[الفتح:  ﴾٩ َوأ

م. تا به خدا و یا دھنده فرستادهم یما تو را به عنوان گواه و بشارت دھنده و ب« ترجمه:
د و خدا را صبح و شام به ید، و او را بزرگ دارینکد و از او دفاع یاوریمان بیرسول او ا

 .»دینکاد یی کپا
 فرموده است: أخداوند 

﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ِ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ۡص  َ�نۡ  ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  �ۖ َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  قِّ �َۡ ٱب

َ
 ﴾١١٩ ِحيمِ �َۡ ٱ بِ َ�ٰ أ

 ].۱۱۹[البقرة: 
م، و از تو در مورد اھل یا م دھنده فرستادهیما تو را به حق، مژده دھنده و ب«ترجمه: 

 .»شود ده نمییدوزخ پرس
 د: یفرما و می

﴿ ٓ رۡ  إِ�َّا
َ
ِ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ةٍ  ّمِنۡ  �ن �ۚ َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  قِّ �َۡ ٱب مَّ

ُ
 ].۲۴[فاطر:  ﴾٢٤ نَِذيرٞ  �ِيَها َخَ�  إِ�َّ  أ

 .»میا ن راست مژده دھنده و ترساننده فرستادهیما تو را به د« ترجمه:
 

 و تعالی فرموده است: کو خداوند تبار

ةٍ  ّمِنۡ  �ن﴿ مَّ
ُ
 ].۲۴[فاطر:  ﴾نَِذيرٞ  �ِيَها َخَ�  إِ�َّ  أ

 .»م دھنده گذشته استیو در ھر اّمتی ب« ترجمه:
 د: یگو می أو خداوند 

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

َ
 لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

 ].۲۸[سبأ:  ﴾٢٨
م، یا م دھنده فرستادهیوما تو را برای ھمه مردم به عنوان مژده دھنده و ب« ترجمه:

 .»دانند ثر مردم نمیکولی ا
 د:یفرما می أو خداوند 

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ٗ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ  ].۵۶[الفرقان:  ﴾٥٦ �َونَِذيرٗ  �ُمبَّ�ِ

 .»میا م دھنده فرستادهیو ما تو را فقط بشارت دھنده و ب« ترجمه:
 د:یگو می أو خداوند 
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﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 ].۱۰۷[االنبیاء:  ﴾١٠٧ َلِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»میا ان فرستادهیو ما تو را رحمت برای جھان« ترجمه:
 د: یفرما میو 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ  ].۹[الصف:  ﴾٩ ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

ن حق فرستاده است، تا آن را بر یت و دیغمبر خود را به ھدایه پکاوست آن « ترجمه:

 .»بد بدانند، غالب گرداند انکچه مشر، اگرانیھمه اد
 است: گفته أخداوند و 

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َعُث َ�بۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ مَّ
ُ
نُفِسِهۡمۖ  ّمِنۡ  ِهمَعلَيۡ  َشِهيًدا أ

َ
ٰ  َشِهيًدا بَِك  َناوَِجئۡ  أ َ�َ 

� ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ۡ�َ  ءِ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
 ].۸۹[النحل:  ﴾٨٩ لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ 

م، و تو را بر یزیشان از خودشان برانگیه در ھر اّمت گواھی را بر اکو روزی « ترجمه:
ز و برای راه یچردن ھرکان یتاب را بر تو، برای واضح بکم، و یاوریافران، گواه بکن یا

 .»میش و مژده دادن برای مسلمانان فرود آوردینمودن و بخشا
 د:یفرما میو 

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اَوَسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 ].۱۴۳[البقرة:  ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
د یم تا بر مردمان گواه باشیانه گرداندین شما را گروھی مختار و میو ھمچن« ترجمه:

 .»و رسول بر شما گواه باشد
 د: یگو می أو خداوند 

َعدَّ ﴿
َ
ُ ٱ أ ْ ٱفَ  �ۖ َشِديدٗ  اَعَذابٗ  لَُهمۡ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ْوِ� َ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� َّ�  ْۚ نَزَل  َقدۡ  َءاَمُنوا

َ
 أ

ُ ٱ ْ َ�تۡ  رَُّسوٗ�  ١٠ �رٗ ذِكۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لُوا ُخۡ  تٖ ُمَبّيَِ�ٰ  �َّ ِينَ ٱ ِرجَ ّ�ِ َّ� 
 ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا لَُ�ٰ ٱ ِمنَ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ � ٱ إَِ�  ِت لظُّ ِ  ِمنۢ يُؤۡ  َوَمن �ُّورِ ِ ٱب  َمۡل َوَ�عۡ  �َّ

ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  الِحٗ َ�ٰ   ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
حۡ  قَدۡ  �ۖ �

َ
ُ ٱ َسنَ أ َّ� 

 ].۱۱-۱۰[الطالق:  ﴾١١ قًارِزۡ  ۥَ�ُ 
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ات یه آکامبری فرستاده یحت فرو فرستاده است. پیخداوند برای شما نص« ترجمه:
انجام  یکھای ن اند و عمل مان آوردهیه اکخواند، تا آنان را  را بر شما می الله روشن

اورد و عمل یمان بیا الله ه بهکرون سازد، و ھر یروشنی ب سوی بهھا  ییکاند از تار داده
، داخل اند ھا جاری یر (قصرھای) آنھا جویه زکی یھا ه بوستانند، خدا او را بکو بیکن

باشند، و خداوند برای او روزی  شه جاودان میینان در آنجا برای ھمیسازد، و ا می

 .»ی فراھم آورده استیویکن
 د:یفرما می أو خداوند 

ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  �َّ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َو�َُعلُِّمُهمُ  َو�َُزّ�ِيهِمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ   لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  مِن َ�نُوا
بِ�ٍ   ].۱۶۴[آل عمران:  ﴾١٦٤مُّ

خت، یامبری از خودشان برانگیپشان  انیه مکمان داران آنگاه یخدا بر ا« ترجمه:
 کره پایوغ کخواند، و آنان را از شر ھای خدا را می تیشان آیاو بر ا احسان نمود.

ن در گمراھی یه قبل از اکآموزاند، در حالی  مت میکتاب و حکسازد، و به آنان  می

 .»ار قرار داشتندکآش
 گفته است: أو خداوند 

﴿ ٓ رۡ  َكَما
َ
ْ َ�تۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُسوٗ�  �ِيُ�مۡ  َناَسلۡ أ  َوُ�َزّ�ِيُ�مۡ  تَِناَءاَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لُوا

ا َوُ�َعّلُِمُ�م َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُ�مُ  ْ  لَمۡ  مَّ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ  ١٥١ لَُمونَ َ�عۡ  تَُ�ونُوا
ذۡ 
َ
ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ ُكرۡ أ  ].۱۵۲-۱۵۱[البقرة:  ﴾١٥٢ ُفُرونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  ُكُروا

ات ما را یاو بر شما آم، یان شما رسولی از خود شما فرستادیه در مکچنان « ترجمه:
م یآموزاند، و به شما تعل مت میکتاب و حکسازد و به شما  می کخواند، و شما را پا می
ر مرا به کنم و شکاد ید تا شما را ینکاد ید، پس مرا یدانست ه نمیکدھد آنچه را  می

 .»دینکد و ناسپاسی نیجای آور
 د:یفرما می أو خداوند 

ٓ  لََقدۡ ﴿ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا
َ
 ُ�مَعلَيۡ  َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ

 ِ  ٱب
ۡ  ].۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
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ه رنج شما بر وی دشوار است، و به کتان آمده، یسو بهرسولی از خود شما « ترجمه:

 .»ت شما اصرار دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مھربان استیھدا
 د: یگو خداوند میو 

ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبَِما﴿ ا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  ِ�َت  �َّ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا  لَِكۖ َحوۡ  ِمنۡ  نَفضُّ
 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ 

َ
ۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا رِ� مۡ ۡ� ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ  إِنَّ  �َّ

َ ٱ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ِ�َ ل  ].۱۵۹[آل عمران:  ﴾١٥٩ ُمَتَوّ�ِ
شان نرم دل شدی، و اگر تندخو یه از جانب خداست بر اکبه سبب رحمتی « ترجمه:

شان در گذر و ین از ایشدند، بنابرا نده میکرامون تو پرایبودی، از پ و سخت دل می
ردی بر خدا کن، و وقتی عزم کمشورت شان  ار ھمراهکآمرزش خواه و در شان  برای

 .»دارد نندگان را دوست میکل کل نما، چون خداوند توکتو
 د:یفرما می أو خداوند 

وهُ  إِ�َّ ﴿ هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ خۡ  إِذۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  إِذۡ  َّ�  ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
 ۥَو�

ِينَ ٱ َ�َِمةَ  وََجَعَل  َهاتََروۡ  لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  َّ�  ْ فۡ ٱ َ�َفُروا � لسُّ ِ ٱ َوَ�َِمةُ  َ�ٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱ ِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا َّ� 
 ].۴۰[التوبة:  ﴾٤٠ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ 

ردند، و کرون یافران وی را بکه کاو را ھنگامی  الله د،ینکاگر رسول را مدد ن« ترجمه:
ه رسول به کدو در غار بودند، و آن گاه ه ھرکنمود. آنگاه  کمکاری و ین نفر بود، یدوم

ن خود را بر کیتس الله ن موقعیھمراه ماست، در الله هکن مشو یق خود گفت: غمگیرف
ن ییافران را پاکت نمود، و گفتار ید تقویدید ه نمیکی یرھاکوی فرود آورد، و او را با لش

 .»مت استکروز است، و خداوند غالب و با حیبلند و پ اللهقرار داد، و سخن 
 د:یفرما می أو خداوند 

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ  اُركَّ

دٗ  ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
ُجوِد� ٱ �  لسُّ

 ٰ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ� َرٮ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ
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ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َِغيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ  ].۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ �َعِظيَم

ّفار که با او ھستند در برابر کسانی کاست و  أفرستاده خدا  ص محّمد« ترجمه:
وع و سجود کوسته آنھا را در حال ری، پاند ان خود مھربانیمد و در یسرسخت و شد

از شان  طلبند، نشانه آنھا در رخسار نی، آنھا ھمواره فضل خدا و رضای او را مییب می
ل، یف آنھا در انجیف آنھا در تورات است، و توصین توصیان است، ایاثر سجده نما

ت آن پرداخته، یسپس به تقوھای خود را خارج ساخته،  ه جوانهکھمانند زراعت است 
ه زارعان را کرده کستاده است، و به قدری نمو و رشد یم شده، و بر پای خود اکتا مح

 أافران را به خشم آورد، خداوند که کن برای آن است یبه شگفتی وامی دارد، ا
اند وعده آمرزش و اجر  اند و عمل صالح انجام داده مان آوردهیه اکسانی از آنھا را ک

 .»ی داده استمیعظ
 د:یفرما می أو خداوند 

ِينَ ٱ﴿  ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ
ُ
�ۡ َّ ِيٱ ّ�ِ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  ِعنَدُهمۡ  ُتوً�اَمكۡ  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ  ةِ َرٮ

  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ 
ۡ
ِ  ُمُرُهميَأ  ٱب

ۡ ٰ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ َهٮ ّيَِ�ٰ ٱ لَُهمُ  َوُ�ِحلُّ  ُمنَكرِ ل  َوُ�َحّرِمُ  ِت لطَّ
 ٱوَ  ُهمۡ إِۡ�َ  ُهمۡ َ�نۡ  َوَ�َضعُ  �َِث َ�ٰٓ �َۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ 

َ
ِينَ ٱفَ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ َل َ�ٰ غۡ ۡ� َّ�  ْ  َءاَمُنوا

ُروهُ  ۦبِهِ  وهُ  وََعزَّ ْ ٱوَ  َونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نِزَل  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓ َمَعهُ  أ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ﴾١٥٧ لُِحونَ ُمفۡ ل

 ].۱۵۷[االعراف: 
نند، ک روی مییه نبّی اّمی است، پکغمبری را یه (از روی صدق) آن پکآنان « ترجمه:

شان یه اکسی کابند، ی ل مییش در تورات و انجیه (صفات) او را نوشته نزد خوکسی ک
شان  ھا را برای زهکید،و پاینما ده منع مییند و از ناپسندک ده امر مییار پسندکرا به 
ی را یرھاین و زنجیگرداند، و بار سنگ حرام میشان  ھا را برای زهکیسازد و ناپا میحالل 

تش یمان آوردند و حمایه به او اکدارد، و آنھا  شان) بر می ه بر آنھا بود، (از دوشک

 .»ردند، آنان رستگاراندکروی یه با او نازل شده پکاری اش نمودند و از نوری یردند و ک

 صکالم خداوند تبارك و تعالی درباره اصحاب پیامبر  - ۴
 :دیفرما می أخداوند 

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ�  ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ

 ١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ 
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ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ  َّ�  ْ ٰٓ  ُخّلُِفوا  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاَقۡت  إَِذا َح�َّ
َ
 َوَضاقَۡت  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ�

نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  أ ن ا

َ
 َملۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ�  ٓ ْۚ ِ�َُتوُ�وٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ  إِنَّ  ا

َ ٱ اُب ٱ ُهوَ  �َّ  ].۱۱۸-۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
ه در زمان کن و انصار یامبر، و مھاجریخداوند رحمت خودش را شامل حال پ« ترجمه:

رفت، و او یردند، نمود. آنگاه خداوند توبه آنان را پذکروی یعسرت و تنگی از وی پ
ه که بازماندند، تا آن حد کرا  ن آن سه نفریم است. ھمچنیآنھا مھربان و رحنسبت به 

د، و یشان تنگ گردیبر اشان یھا وسعتش بر آنان تنگ شد، و نفس ن، با ھمهیزم
ست، در آن ھنگام خدا آنان را مشمول یاو ن سوی بهه پناه گاھی از خدا جز کدانستند 

 .»ر و مھربان استیپذ رفت، و خدا توبهیرحمت خود ساخت، و خداوند توبه آنان را پذ
 :دیفرما می أو خداوند 

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
  َكثَِ�ةٗ  َوَمَغانِمَ  ١٨ اقَِر�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

ۡ
ۗ يَأ ُ ٱ َوَ�نَ  ُخُذوَ�َها َّ� 

 ].۱۹-۱۸[الفتح:  ﴾١٩ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا
ردند راضی و خشنود شد، کعت یر آن درخت با تو بیه زکخداوند از مؤمنانی « ترجمه:

ھای آنان  ھای آنان نھفته بود دانست، لذا آرامش را بر دل خدا آنچه را در درون قلب
ه آن کاری یم بسیآنھا فرمود. و غنا بیبه عنوان پاداش، نص ی،یکرد، و فتح نزدکنازل 

 .»م استکیز و حیآورند، و خداوند عز را به دست می
 ند:ک و خداوند مھربانی می

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ  رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ

ُ ٱ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ� 

 ٰ  ].۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�
ی از آنان یکه به نکی ین و انصار و آنھاین مھاجریشگامان نخستیخداوند از پ« ترجمه:

اند، و (خداوند) برای  هز از او خشنود شدیو آنھا ن ردند، خشنود شده است،کروی یپ
نان یان دارند، و ایر درختانش جریه نھرھا از زکی از بھشت فراھم ساخته یھا آنان باغ

 .»روزی بزرگ استین پیدر آن جا، جاودانه خواھند ماند، و ا
 :دیفرما می أو خداوند 
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ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ مۡ  رِهِمۡ دَِ�ٰ  ِمن رُِجوا

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ َّ� 

ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ا  ّمِمَّ
 ْ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ].۹-۸[الحشر:  ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

اشانه و اموال خود که از خانه و کری است ین اموال برای مھاجران فقیا« ترجمه:
اری یطلبند، و خدا و رسولش را  اند، آنھا فضل الھی و رضای او را می رون رانده شدهیب

نه) و در یه در دارالھجره (مدکسانی است ک. و برای اند انینند، و آنھا راستگوک می
نند کھجرت شان یسو بهه کسانی را کدند، آنھا ین گزکمان، قبل از مھاجران مسیخانه ا

نند، ک از نمییدارند و در دل خود به آنچه به مھاجران داده شده احساس ن دوست می
ه خداوند آنھا را از کسانی کر باشند. یدًا فقیچند شددارند ھر نھا را بر خود مقّدم میو آ

 .»ش بازداشته، رستگارندیبخل و حرص نفس خو
 د:یفرما و می

ُ ٱ﴿ َل  �َّ حۡ  نَزَّ
َ
تََ�ٰ  ابٗ كَِ�ٰ  ِديثِ �َۡ ٱ َسنَ أ َثاِ�َ  ابِهٗ مُّ ِينَ ٱ ُجلُودُ  هُ ِمنۡ  َشعِرُّ َ�قۡ  مَّ َّ� 

ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ  نَ َشوۡ َ�ۡ  َّ�  ٰ ِ ٱ ُهَدى لَِك َ�  ِديَ�هۡ  �َّ
ٓ  َمن ۦبِهِ  ۚ �ََشا ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن ُء  ].۲۳[الزمر:  ﴾٢٣ َهادٍ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ

گر است، یاتش ھمانند ھمدیه آکتابی کرده، کن سخن را نازل یخداوند بھتر« ترجمه:
ترسند  ه از پروردگارشان میکسانی کاتش بر اندام یدن آیه از شنکرر دارد، کاتی میآ

ت ین ھدایشود، ا ر خدا میکمتوّجه ذ نرم وشان  رون و درونیافتد. سپس ب لرزه می
سی را خداوند کند، و ھر ک ی مییسی را بخواھد با آن راھنماکه ھر کالھی است، 

 .»ای وجود ندارد نندهکت یش ھدایند، براکگمراه 
 د:یفرما می أو خداوند 

ِينَ ٱ تَِناَ�ٰ � ِمنُ يُؤۡ  إِ�ََّما﴿ ْ  إَِذا �َّ  َ�  َوُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  َوَسبَُّحواْ  � � بَِها ُذّكُِروا
ونَ َتكۡ �َسۡ  ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ  ١٥ ۩ِ�ُ ا اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل  َوِممَّ

ٓ  ٞس َ�فۡ  َلمُ َ�عۡ  فََ�  ١٦ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  ُقرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  َ�نُوا

 ].۱۷-۱۵[السجدة:  ﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ 
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ادآوری یات به آنھا ین آیه ھر وقت اکآورند  مان مییات ما ایسانی به آکتنھا « ترجمه:
ّبر کآورند و ت ح و حمد پروردگارشان را به جای مییافتند و تسب شود به سجده می

م و یبشود و پروردگار خود را با  از بسترھا در دل شب دور میشان  نند. پھلوھایک نمی
سی کچ ینند. ھک م، انفاق مییا خوانند، و از آنچه به آنھا روزی داده د فرا مییام

گردد، برای آنھا نھفته  ھا می ه روشنی چشمیه ماکھای مھمی  داند چه پاداش نمی

 .»دادند ه انجام میکن جزای اعمالی است یشده، ا
 د:یگو می أو خداوند 

﴿ ٓ وتِيتُم َ�َما
ُ
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ عُ َ�َمَ�ٰ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن أ ُّ� ۚ ِ ٱ ِعندَ  َوَما يَا �ۡ  َخۡ�ٞ  �َّ

َ
ِينَ  َ�ٰ َو� ْ  لِ�َّ  َءاَمنُوا

 ٰ ُونَ  َر�ِّهِمۡ  َوَ�َ ِينَ ٱوَ  ٣٦ َ�تََو�َّ ٰ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ �ِرَ َكَ�ٰٓ  تَنِبُونَ َ�ۡ  �َّ ْ  َما �ذَا ِحَش َفَ�  ُهمۡ  َغِضبُوا
ِينَ ٱوَ  ٣٧ فُِرونَ َ�غۡ  ْ سۡ ٱ �َّ ْ  لَِر�ِّهِمۡ  تََجابُوا قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ مۡ  ةَ لصَّ

َ
ا نَُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ  َومِمَّ

ِينَ ٱوَ  ٣٨ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َّ�  ٓ َصاَ�ُهمُ  إِذَا
َ
ونَ  ُهمۡ  ۡ�ُ ۡ�َ ٱ أ  ].۳۹-۳۶[الشوری:  ﴾٣٩ يَنتَِ�ُ

ل کپروردگارشان تواند و بر  مان آوردهیه اکسانی کو آنچه نزد خداست برای « ترجمه:
ره و اعمال زشت یبکه از گناھان کسانی کدارتر است. ھمان ینند، بھتر و پاک می

ه دعوت کنند. و آنھا ک شوند، عفو می ن مییه خشمگکورزند، و ھنگامی  اجتناب می
به شان  انیدر مشان  ارھایکاند، و  اند، نماز را برپا داشته ردهکپروردگارشان را اجابت 

نند. و آنھا ک م، انفاق مییا رد، و از آنچه به آنان روزی دادهیگ صورت میق مشورت یطر

 .»شندک ه ھرگاه به آنان تعّدی و حمله برسد، انتقام میک
 د:یفرما می أو خداوند 

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ  ُهمَومِنۡ  ۥبَهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ
ن ۖ  مَّ ْ  َوَما يَنتَِظُر لُوا َجۡ  ٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  بَدَّ ُ ٱ زِيَ ّ�ِ ٰ ٱ �َّ َب  قِهِمۡ بِِصدۡ  ِد�ِ�َ ل�َّ ۡ ٱ َو�َُعّذِ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل
ٓ  إِن وۡ  ءَ َشا

َ
َ ٱ إِنَّ  هِمۚۡ َعلَيۡ  َ�تُوَب  أ  ].۲۴-۲۳[االحزاب:  ﴾٢٤ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ
اند صادقانه  ه با خدا بستهکه بر سر عھدی کان مؤمنان مردانی ھستند یدر م« ترجمه:

گر در انتظاراند، و ھرگز یدند، و بعضی دیمان خود را به انجام رسانیاند، بعضی پ ستادهیا
ه خداوند صادقان را کن است یاند. ھدف ا مان خود ندادهیلی در عھد و پیر و تبدییتغ

ا توبه آنان یند، که بخواھد عذاب کگاه منافقان را ھرپاداش دھد، و شان  به خاطر صدق

 .»م استیه خداوند غفور و رحکرد، چرا یرا بپذ
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 د:یفرما و می

نۡ ﴿ مَّ
َ
ٰ  ُهوَ  أ ٓ  نٌِت َ� ۡ ٱ ءَ َءانَا ٓ  اَساِجدٗ  لِ �َّ ْ َوَ�رۡ  ِخَرةَ �ٱ َذرُ َ�ۡ  ا�ِمٗ َوقَا  قُۡل  ۦۗ َرّ�ِهِ  ةَ رَۡ�َ  ُجوا

ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َ�عۡ  �َّ  ].۹[الزمر:  ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
ام قرار یه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در سجده و قکسی کا یآ« ترجمه:

ناسپاس  کدوار است (با آن مشریترسد و به رحمت پروردگارش ام دارد و از آخرت می

 .»اند؟ سانیکدانند  ه نمیکسانی کدانند با  ه میکسانی کا یبرابر است؟) بگو: آ

 های قبل از قرآن در کتاب شو اصحاب وی  صذکر پیامبر  - ۵
 ببَن َ�ْمرو بِن الَعاِص  ا�ِ بِن �َساِر قال: لَِقيُت عبدُ  اَْخَرَج أمحُد َعن َعطاِء«

ْخرَبَ ِ� 
َ
ُت: أ

ْ
َجْل. وَ  يِف  ص اهللا َعن َصفاِت رَُسولِ  َ�ُقل

َ
 ِانَُّه لََموُْصوٌف يِف  اهللاِ اتلَّوراه، َ�َقال: أ

َهاَ�ٰٓ ﴿القرآِن:  اتلَّوراه بَِصِفِتِه يِف  ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ  ﴾٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ

، أنَْت َ�بْدِ حْرزوَ  ،]٤٥االحزاب: [ َ ِيتَ َورَُسْوِ�  ياً لِالُِمّي�ِّ  ، َسمَّ
َ

ََ�ظٌّ َوال َ
، ال  َك الُمتََوِ�َّ

َ
َغِليٌْظ َوال

اٌب يِف  ِيئَّ  َصخَّ  يَْدَ�ُع بِالسَّ
َ

َْسَواِق، َوال
ْ

يِّئَ  هاال َحىتَّ  اهللا هُ لَِ�ن َ�ْعُفو َوَ�ْغِفُر، َولَْن َ�ْقِبَض وَ  هِالسَّ
ِملّ 

ْ
  هيُِقيُْموال

َّ
 ِاهَل ِاال

َ
ْ�يُناً ُ�ْمياً، َوآَذاَناً ، َ�فْ اهللالَعوَْجاَء بِأْن َ�ُقولُوِا ال

َ
ا، َوقُلُْو�اً تَُح بِِه أ ُصمَّ

فاً 
ْ
ارِ . »ُغل هُ البُخَ جَ رْ هُ  يُّ وَ أَخِ وَ َحىتَّ « :هَرَواي َعن ابَن َسالٍم، َو يِفْ  ، َوابَليَْهيِق �َعن َعبُدانَحْ

ِملَّ 
ْ
عْ . »الَعوَْجاءَ  ةيُِقيَْم بِِه ال نْ كَ حقَ عَ هُ ابنُ اِسْ جَ رَ أَخْ هُ البَيوَ جَ رَ أخْ . وَ نَاهُ عْ بْاَرِ بِمَ حِ قِ بِ االْ  يُّ هَ

�ِشَ  نّ َذَكَر وَْهُب بُن ُمنَبٍَّه: ُ�ْترََصاً. وَ  ل ةَ�ْن اَعِ
َ
ْوىح ِاىل َداوَُد يِف  اهللا أ

َ
ُ�وْر، َ�َعاىل أ (يَا  الزَّ

يِت 
ْ
 اْسُمُه أمْحَُد وَ  ِمْن َ�ْعِدَك نيَِبٌ  َداوُُد، ِانَُّه َسيَأ

َ
ٌد َصاِدقاً َسِيًدا، ال بَداً ُ�َمَّ

َ
ْغَضُب َعلَيِْه أ

َ
ُ  أ

َ
َوال

بَداً، وَ  ُ�ْغِضبُِ� 
َ
ْن َ�ْعِصيَِ� قَْد َ�َفرْ أ

َ
ُ َ�بَْل أ

َ
تُ  ُت هل مَّ

ُ
، َوأ ِخرَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَماَ تَأ  هَمرُْحومَ  هُ َما َ�َقدَّ

ْ�َطيْتُُهم ِمَن انلَّوافِل ِمثَْل مَ 
َ
َنِبَياَء، وَ أ

ْ
ْ�َطيُْت اال

َ
َفَرائَِض الَّيِت  فََرْضُت ا أ

ْ
ْضُت اْ�رَتَ  َعلَيِْهُم ال

َنِْبيَاِء... ِاىلوَ  ةالِقيَامَ  يَْومَ  ىلَعَ اَالنِْبيَاِء َوالرُُّسِل، َحىتَّ يَأتُو�ِّ 
ْ

ْن قَاَل: يَا نُْورُُهم ِمثُْل نُوِراال
َ
 أ

 ْ ت داوُُد، ِا�ِّ مَّ
ُ
داً َوأ ُت ُ�َمَّ

ْ
ل َُمِم لُكَّهاَ) هُ فَضَّ ْ

عطاء احمد از « ).۳۲۶/۲( ةالبدای يکذا ف. »ىلَعَ اال

بر خوردم، گفتم: مرا از  ببن عمرو بن العاص  اللهه گفت: با عبدک ت نموده،یسار روایبن 
گاه  صامبر یھای پ صفت ن، گفت: آری، به خدا سوگند وی در تورات آن چنان کدر تورات آ

م دھنده، و یای نبی! ما تو را گواه، بشارت دھنده، ب«ه در قرآن موصوف است: کصفت شده 
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ل نام گذاردم، نه کامبر من ھستی، تو را متویم، تو بنده و پیفرستاد ١نییامّ  نندهکحفاظت 
ننده غوغا در بازارھا. و نه که و برپا کعت ھستی، و نه اھل معریترش روی و نه ھم سخت طب
ه کند، و خداوند او را تا آن وقت ک ه عفو و بخشش میکدھد، بل ھم بدی را به بدی پاسخ می

ور، کھای  د. بسا چشمینما نند، قبض نمیکن راست »هالل الإله إال «را با گفتن ج کمّلت 

 .٢»شوند ھای بسته به واسطه وی باز می ر، و قلبکھای  گوش
تی یاند، و در روا ت نمودهیروا ٤ھقی از ابن سالمیو ب ٣اللهن را از عبدیبخاری مانند ا

ی یعب احبار به معناکابن اسحاق از ». ندکج را توسط وی راست که مّلت کن یتا ا««آمده: 
و وھب بن  ،٥ردهکت یروا لھقی به اختصار از عائشه ین را بیت نموده است. و این را روایا

ای داود، «در زبور وحی فرستاده:  ÷و تعالی برای داود  که خداوند تبارکر شده کمنبه متذ
او صادق و سردار است، من  ه اسم وی احمد و محّمد است وکپس از تو نبی ای خواھد آمد 

نده وی یآورد. گناھان گذشته و آ شوم، و او ابدًا مرا به غضب نمی ن نمییھرگز بر وی خشمگ
ام، و اّمتش مرحوم است. به آنھا آن قدر نوافل  دهیند، بخشکه نافرمانی مرا بکن یرا قبل از ا

ده یاء و رسل فرض گردانیه بر انبکام  ضی را الزم ساختهیا دادم، و بر آنھا فرایه به انبکام  داده
ه کن یا باشد... تا ایه نورشان چون نور انبکند یایامت در حالی نزدم بیه در قکنیبودم. تا ا

 ةین در البداین چنی. ا»»ام لت دادهیھا فض گفت: ای داود! من محّمد و اّمتش را بر ھمه اّمت
 .٦آمده است )۳۲۶/۲(

يْم يفِ وَ  جَ أبونُعَ رَ يَ  أَخْ لْ نَّ َ�بْدَ  َعن َسِعيِْد ابن أيب«) ۳۸۶/۵( هاحلِ
َ
ْمرو بَن �َ  ا�ِ ِهالٍل أ

 �ِ ْخرَبَ
َ
دٍ  هَ�ْن ِصفَ  قَاَل ِلَكْعٍب: أ ِجُدُهم يِف  ُ�َمَّ

َ
ِته قال: أ مَّ

ُ
مْحََد  اهللاِ  ِكتَاِب  َو أ

َ
َ�َعاىل: (ِانَّ أ

مَّ وَ 
ُ
بُْحَون ىلَعَ لُكِّ رَشَ  اهللا ، يَُ�رِبّْونَ ىلَع لُكِّ َخْ�ٍ َورشٍّ  أل اهللا تَُه مَحَّاُدْوَن َ�َْمُدْونَ أ ٍف، َو�ُسَّ

ٍل، نَِداُؤُهْم يِف  اهللا يِفْ  ماِء، لَُهْم َدوِىٌّ يِف  َجوِّ  لُكِّ َمْ�ِ ْخِر،  َصالتِِهم َكَدوِىِّ انلَّْحِل  السَّ ىلَعَ الصَّ

                                           
 باشد.م. می صھای معاصر رسول خدا  ن عربییھدف از ام -١
آن را صحیح  /شیخ احمد شاکر  ،)۱/۳۷۴» (الدالئل«و بیھقی در  ،)۲/۱۷۴صحیح. احمد ( -٢

 دانسته است.

ٓ ﴿). و ھمچنین در کتاب تفسیر باب ۲۱۲۵اری در کتاب بیوع (بخ -٣ ا رۡ  إِ�َّ
َ
 .﴾...اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 ).۱/۳۷۶» (الدالئل«صحیح. بیھقی در  -٤
 ).۳۷۸ – ۱/۳۷۷دالئل النبوة بیھقی ( -٥
بن منبه به گرفتن اخبار  )، وھب۲/۳۲۶» (البدایة«کثیر در و ابن  ،)۱/۳۸۰» (الدالئل«بیھقی در  -٦

 از اھل کتاب مشھور است.
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ْوَن يف َمالئِ�َ  هالّصال يَُصفُّ
ْ
ْوَن يِف ةَكُصُفوِف ال ِقتَاِل َكُصُفوفِِهْم يِف  ، َوَ�ُصفُّ

ْ
َال  ال َذا . اِ هالصَّ

َمَالئِ�َ  َسِبيْل َغَزْوا يِف 
ْ
نِت ال

َ
يِْديِْهْم وَ  ةاِهللا اَك

َ
ِفِهم بِِر َماٍح ِشدَ َ�ْ�َ أ

ْ
و ِمْن َخل اٍد. ِاَذا َحرَضُ

فَّ يِفْ  َشاَر �ِيَِدهِ  -َعلَيِْهم ُمِظًال  اهللا اَكنَ  اهللا ِسبيِل  الصَّ
َ
النُّسْوَر ىلَع َوُ�ْورَِها،  كَماَ تُِظلُّ  -َو أ

بَداً).
َ
ُرْوَن زَْحًفا أ خَّ

َ
نَادٍ  َالَ�تَأ هُ اَيْضاً بِاِسْ جَ رَ هَ وَ وَ أَخْ وَ بٍ بِنَحْ عْ نْ كَ رَ عَ مَّ (وَ  فِيْهِ آخَ

ُ
اُدْوَن أ تُُه احلَمَّ

مْ اهللا ىلَعَ لُكِّ َحاٍل وَ  َ�َْمُدونَ  ْونَُه ىلَعَ لُكِّ رَشٍَف، راَُعه الشَّ ُ لََواِت ُ�َ�ربِّ  ِس، يَُصلُّوَن الصَّ
َْمس لَِوقِْتِهنَّ وَ 

ْ
ْطَراََ�ُهم). وَ �ُ أتَِزُرْوَن ىلَعَ أوَساِطِهم وَ لَْو ىلَعَ ُكنَاَسه، يَ اخل

َ
ئُوَن أ أْخَرَج أيضاً وَضِّ

الً  از سعید بن ابی ھالل ) ۳۸۶/۵ابوُنَعْیم در الِحلیه ( .»بِاِْسنَاٍد آَخَر َ�ْن َكْعٍب ُمَطوَّ
و اّمت وی را برایم  صصفت محّمد «به کعب گفت:  بن عمرو الله، که عبدروایت نموده

یابم: احمد و  و تعالی (تورات) این طور می کبیان کن، وی گفت: آنھا را در کتاب خداوند تبار
گویند، خداوند را در ھر  را در ھر خیر و شر می أاّمت وی حمد گویان ھستند، حمد خداوند 

(اذان)  نمایند. ندای کنند، و او را در ھر منزل به پاکی یاد می جای بلندی به بزرگی یاد می
انداز است. در نمازھای خود صدایی چون صدای زنبور عسل بر  آنھا در فضای آسمان طنین

شان  و در قتال و جنگ چون صفوفبندند،  صف می کمالئنگ دارند. در نماز چون صفوف س
ھای سخت در  یزهبندند. چون در راه خداوند جھاد نمایند، مالئکه با داشتن ن در نماز صف می

 أکنند، خداوند  حضور پیدا می الله باشند، و چون در صف فی سبیل ھا میپیش روی و عقب آن
ھا بر آشیانه  که کرکسچنان -و به دست خود اشاره نمود  -باشد  بر آنھا خود سایه بان می

. او این »کنند افکنند، آنھا از رو بروی دشمن در میدان قتال گاھی ھم فرار نمی خود سایه می
و اّمت وی حمدگویان «را ھمچنان به اسناد دیگری از کعب روایت نموده و در آن آمده: 

جای بلندی  آورند، و او را در ھر جای می را در ھر حالت به أھستند، حمد و ثنای خداوند 
باشند، و نمازھای پنجگانه را در  کنند، (به خاطر نماز خود) مراقب آفتاب می اد مییبه بزرگی 

آورند. شلوارھای خود را دور کمر خود  جای می آنھا ولو بر خاکروبه ھم باشند بهاوقات 
این حدیث  .١»شویند بندند، و دست و پای خود را وقت وضو گرفتن به درستی می می

 .»تر، از کعب روایت شده است ھمچنین به اسناد دیگری به صورتی طوالنی
 
 

                                           
 ی کعب ناشناخته است. ) در سند آن برادرزاده۵/۳۸۶ضعیف. ابونعیم ( -١
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 صاحادیث در وصف پیامبر  - ۶
ْخَرَج «

َ
ََسِن بِن يلِعِ احلَ  يُّ َ�ْعقوُب بُن ُسفياَن الَفَسوِ أ

ْ
ُت َخايِل  ب افُِظ َعِن احل

ْ
ل
َ
 قَاَل: َسأ

 
َ

افَاً وَ  - ِهنَْد بَن أىب َهاهل يَ َ�ْن حِ  »�َن وَصَّ
ْ
ْشتَِ�ْ اَْن يَِصَف يِلْ َو  ص هللا رَُسول ةل

َ
نَا أ

َ
ِمنَْها  أ

َ�َعلََّق بِِه، َ�َقاَل:
َ
 َشيْئاً أ
ْطَوَل ِمَن  ص اهللاِ  اَكَن رَُسوُل «

َ
َْدِر، أ ْلَهابلْ

َ
 وَْجُهَه تََأللُؤ الَقَمِر يل

ُ َ
فَُخماً َمُفُخماً، َ�تََأل أل

قرَْصَ ِمَن 
َ
َمْرُ�وِع َو أ

ْ
َهامَ ال

ْ
ِب. َعِظيَْم اَل قَْت َعِقيَْص هالُمَشذَّ  تَُه فََرَق، وَ . رَِجَل الَشْعِر، ِاذا َ�َفرَّ

ّ
ِاال

ُذَ�يِْه ِاذا وَ فََالَ ُ�َاِوُز َشعْ 
ُ
زَ ُرُه َشْحَمه أ

َ
. أ َِبْ�ِ

ْ
زَْهَر اللَّْوِن. َواِسَع اجل

َ
ََواِجِب، َسَوابَِغ يِفِ فََرُه. أ

ْ
 جَّ احَل

لُه َ�ْ�ِ قََرٍن، بَيْنَ  مَّ
َ
ُ نُْوٌر َ�ْعلُوُْه، َ�َْسبُُه َمْن لَْم َ�تَأ ، هلَ ْ�َ� الِعْرِ�ْ�ِ

َ
ُهَما ِعْرُق يُِدرُُّه الَغَضُب. أ

�َْساِن، َدِ�يَق 
َ ْ
ْشنََب، ُمَفلََّج األ

َ
، أ َفمِّ

ْ
يِْن. َضِليَْع ال ْدَعَج. َسْهَل اخلَدَّ

َ
. َكثَّ الِلّْحيَه. أ َشمَّ

َ
أ

 
َ
َ�ه. اَك َمرْسُ

ْ
. َسَواُء ابَلْطِن  َقُه ِجيُْد ُدْميَه يِف َن ُ�نُ ال

َ
ِق. بَاِدنا ُمتََماِساك

ْ
َل

ْ
ه. ُمْعتَِدَل اخل ِفضَّ

ْ
َصَفاِء ال

نَْوُر الُمتََجرَِّد. َموُْصوُل 
َ
. َضْخُم الكراِد�س. أ ْدِر. ُ�َعيُْد َما َ�ْ�َ الَْمِنكبَْ�ِ ْدِر. َعِر�ُْض الصَّ َوالصَّ

َ  هَما َ�ْ�َ الَّلبّ  ا ِسوَ  ةَوالرسُّ َْطِن ِممَّ َّط. اَعرَِى اثلِّْدَ�ْ� َوابلْ
ْ
ْشَعُر  ي�َِشْعٍر َ�ِْرى اَكخل

َ
ذلِك. أ

َمنِْكبَْ�ِ َوأاَعيِلَ اذلَّ 
ْ
ْدِر. َطِو�ُْل  راَ�ْ�ِ َوال احَ  الصَّ نَْديِْن. رَْحُب الرَّ الَقَصِب. َشنْثُ . َسبُْط هالزَّ

ْ�ِ وَ 
. َسائُِل األطراِف. الَكفَّ . َمِسيُح الَقَدَمْ�، يَنْبُو َ�نُْهما الَماُء. الَقَدَمْ�ِ مُخْصاُن األمْخََصْ�ِ

ؤاً وَ  ِاذا َزاَل َزاَل  ًعا. َ�ُْطو تََ�فُّ
ْ
�َّ قَل

َ
ِمْشيَه، ِاَذا َمىَش َك�

ْ
َما َ�نَْحطُّ ِمْن َ�ْمىِش َهْوناً. َذِر�ُْع ال

رِف َصبٍَب. وَ  يْعاً، َخافُِض الطَّ طَوُل ِمن َ�َظِرهِ ِاىل ِاَذا اتَلَفَت ِاتَلَفَت مَجِ
َ
، َ�َظُرُه ِاىل االرِض أ

ماِء، ُجلُّ َ�َظِرهِ المُ  َالمالحَظه، �َُسْوُق أْصَحابَُه، وَ السَّ  َمْن لَِقيَُه بِالسَّ
ُ
 .َ�بَْدأ

ُت: ِصْف يِل 
ْ
. هُمتَواصَل االَْحزاِن. َدائَِم الِفْكرَ  ص اهللاِ  َمنِْطَقُه، قَاَل: اَكِن رَسوُل  قُل

 ُ
َ

ُكوِت. �َ ةَ�ْ� َحاجَ  . َالَ�تلََكَُّم يِفْ هَراح لَيَْسْت هل َم وَ . َطِو�ِْل السُّ ْشَداِقِه. ْفِتتَُح الالَكَ
َ
َ�ِْتُمُه بِأ

ُمُه فَْصٌل ال فُُضوَل وَ  َ�تلََكَُّم جِبََواِمَع اللَكِِم.  َ�ْقِص�الَكَ
َ

، وَ  . َدِمٌث. لَيَْس بِاجلَايِف ال ُمِهْ�ِ
ْ
 ال

َ
ال

ُم انلِّْعمَ   يَمَدُحه. َو ال يُقوُم ِلَغَضِبه ، َاليَُذمُّ ِمنْها َشيْئاً وَ ِاْن َدقَّْت وَ  هُ�َعظِّ
َ

َحّق  -ال
ْ
ِاذا ُ�ُعرَِّض لِل

ُ. َو يِف  ىَشٌ  -
َ

نيا وَ هرواي ء َحىّت يَنْتَرِصَ هل َن لََها، فَاِذا تُِعّرَض : َال ُ�ْغِضبُُه ادلُّ
َ
لِلحقِّ لَْم  َما اك

. َال َ�ْغَضُب نِلَْفسِ  َغَضِبه ىَش لَْم َ�ُقم لِ يَعِرفْه اَحٌد وَ 
َ

َشارَ ِه وَ ٌء َحىتَّ يَنْترَِصَ هل
َ
 َال يَنْترَِصُ لََها، ِاذا أ

َب قَلَبََها، وَ  ِه لُكِّهاَ، َوِاذا َ�َعجَّ َشاَر بَِ�فِّ
َ
َث يَِصُل بِها يرَْضُِب بِراَحِتِه ايلُْم� بَ أ َدَّ اِطَن ِاذا حتَ
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َشاََح. وَ  ِاْ�َهاِمِه اليرُْسى. َوِاذا َغِضَب 
َ
ْعَرَض َوأ

َ
ُم، أ ِاذا َفِرُح َغضَّ َطْرفَُه، ُجلُّ ِضْحِكِه اتلَّبَسُّ

 َ�ُفرَتُّ َعن َمثِْل َحبِّ الَغَماِم.
 ُ
َ

ِْه، فََسأهل
َ

�ْتُه فَوََجْدتُُه قَد َسبََقِ� ايِل ا قَاَل احلََسُن: فََكتَْمتَُها احلسَ� بَن ىلَعّ َزَماناً ُ�مَّ َحدَّ  َ�مَّ
ُهُ 

ْ
تل

َ
َل آبَاهُ عن َمْدَخلِ َ�نُْه وَ  َسأ

َ
 َشلْكِِه فَلَْم يََدْع ِمنُْه َشيْئاً.ِه َوَ�ْرَِجِه َو َ�ِْلِسِه وَ وََجْدتُُه قَْد َسأ

ُت أيب
ْ
ل
َ
ُ  ص اهللاِ  َعن ُدُخول رَسولِ  قَاَل احلُس�: َسأ

ُ
ن ُدُخوهل

َ
ُ  فقال: اَك

َ
ُذوناً هل

ْ
نِلَْفِسِه َمأ

ُ ثََالثَ ذلِك، َو اَكَن ِاذا أَوَى  يِف   ُدُخْوهلَ
َ
أ ِالَهله، وَ أْجزاٍء: ُجز هِاىل َمْ�هِلِ َجزَّ

ً
 ا�، وُجزأ

ً
ُجزأ

ُه بَينَُه وَ نِلَفِسه، �ُ 
َ
 ُجزأ

َ
أ   ةَواخلَاصَّ  ةَ�ْ�َ انلاِس فََردَّ ذلِك ىلَعَ الَعامَّ مَّ َجزَّ

َ
ِخُر َ�نُْهم َشيْئاً. ال يَدَّ

تِه يِف  َفْضِل بِاِْذنِِه وَ  رُ ِايثا هُجزءِاالُمَ  َوَ�َن ِمْن ِسْ�َ
ْ
يِن،  ىلَع قَْدِر فَْضِلِهم يِف  َقْسُمهَ اَْهِل ال ادلِّ

، وَ  هفَِمنُْهم ذُو احلَاجَ  ْشِغلُُهم ِ�يْما ائِِج، َ�يَتََشاَغُل بِِهْم َو ُِمنُْهم ُذواحلَوَ َوِمنُْهم ُذواحلَاَجتَْ�ِ
ْى يَنْبىَِغَ لَُهم َو�َُقوُل: ِمْن َمْسأتِلِِه َ�نُْهم وَ  هيُْصِلَحُهم َواالُمَّ  ِ

َّ
اِهَد «ِاْخبَاِر ِهْم بِاذل َبْلَُغ الشَّ

َ
يل

بِْلُغوِ� 
َ
بْلََغ ُسلَطاناً حاَجَ  هَحاجَ  الَغائَِب، َوأ

َ
 َحاِجِتِه؛ فَاِنَُّه َمْن أ

َ
ِمْن َال  هَمن َال �َْستَِطيُْع ِابالغ

 َذلَِك، َو َال َ�ْقبَُل َمْن هيَْوَم الِقيَامَ  قََدَميْهِ  اهللا َع ِابالَ�ُها ِايَّاُه َ�بََّت �َْستَِطيْ 
َّ
، َال يُْذَكُر ِعنَْدُه ِاال

 َ�ْفرَتِ 
َ

اداً َو ال َحٍد َ�ْ�َه، يَْدُخلُون َعلَيِْه ُروَّ
َ
 َ�ْن ًذواٍق أ

َّ
 َ�تََفرَّ وَ (: هَرَواي َوِ�  -قُوَن ِاال

َ
 ال

َّ
قُْوَن ِاال

 وَ  -َ�ْن َذْوٍق 
َّ

ِدهل
َ
َْ�ِ يع� ىلَعَ  - َ�ْرُُجوِن أ

ْ
 .)- اخل

ُُه َ�ْن َ�ْرَِجِه َكيَْف اَكَن يَْصنَُع ِ�يِْه؟ َ�َقاَل:  تلْ
َ
َن رَُسْوُل قَاَل: َو َسأ

َ
ُه َ�ُْزُن لَِسانَ  ص اهللا اَك

 بَِما َ�ْعِنيِْه. وَ 
َّ
ُرُهم. وَ ُ�َؤلِّ ِاال ُ ُ�نَفِّ

َ
ِْه َعلَيِْهم. وَ �ُ ُفُهم َوال

ِّ
ُر انلَّاَس �ِرُم َكِر�ُْم لُكِّ قَْوٍم َوُ�َويل ُ�َذِّ

ُه وَ َ�رَْتُِس ِمنُْهْم ِمْن َغِ� أْن َ�ْطوَِى ىلَعَ وَ   ُخلَُقهُ  أَحٍد ِمنُْهْم �رِْشَ
َ

ْصَحابَُه، وَ ال
َ
ُد أ َ . َ�تََفقَّ ْسأُل �

ا يِف  َقبِّيُْح وَ  انلَّاَس َ�مَّ
ْ
ََسَن َوُ�َقّو�ِْه، َوُ�ْقبُِّح ال

ْ
ُن احل يِْه. ُمعْ انلَّاِس، َوُ�َسِّ تَِدُل اَالْمِر َ�ْ�ُ ُ�وَهِّ

 َ�ْفَعُل َ�َافَ 
َ

َقِّ وَ أْن َ�ْغَفلُوا أْو يَِميْلُوا. لِ  هُ�ْتَِلٍف. ال
ْ
ُ َعِن احل َال لُكّ َحاٍل ِعنَْدُه َ�تَاٌد. َوَال ُ�َقرصِّ

ُهْم نَِصيْحَ  َ�مُّ
َ
فَْضلُُهْم ِعنَْدُه أ

َ
ْ�َن يَلُْونَُه ِمَن انلَّاِس ِخيَارُُهم، أ ِ

َّ
ْ�َظُمُهم ِعنَْدُه ، وَ هَ�ُْوزُه. اذل

َ
أ

 
َ

هل  .هُمَواَزرَ وَ  هأْحَسنُُهم ُمَواَسا َمْ�ِ
ُُه َعن َ�ِْلِسِه َكيَْف اَكَن؟ َ�َقاَل:  تلْ

َ
 �َ َال َ�ِْلُس وَ  ص اهللاِ  اَكَن رَُسْوُل (قَاَل: فََسأ

َ
 ال

َّ
ُقْوُم ِاال

ََماِ�َن َوَ�نْ� َ�ْن 
ْ

 يُْوِطُن اال
َ

ٍر. َوال
ْ
ُث يَنْتَِ� ِاَذا ِاْ�َتَ� ِاىل قَْوٍم َجلََس َحيْ ِاْ�َطانَِها. وَ ىلَعَ ِذك

َرَم بِِه الَمْجِلُس وَ 
ْ
َحداً أ�

َ
نَّ أ

َ
َ َ�َْسُب َجِليُْسُه أ َ

�َأُمْر بِذلَِك. ُ�ْعِطْى لُكَّ ُجلََسائِِه نَِصيْبَُه، ال
ُ رَصَِف َ�نُْه، وَ َحىتَّ يَُ�ْوَن ُهَوالُمنْ َصابََرُه  ةَحاجَ  َمْن َجالََسُه أْو قَاَوَمُه يفِ  َعلَيِْه ِمنُْه،

َ
َمْن َسأهل
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َقْوِل. قَْد وَسِ  هَحاجَ 
ْ
 بَِها أو بَِميُْسوٍر ِمَن ال

ّ
ُه ِاال بَاَ خُ َع انلَّاَس ِمنُْه �َْسُطُه وَ لَْم يَُردَّ

َ
لَُقُه فََصاَر لَُهْم أ

َقِّ َسَواءَ  وََصاُرْوا ِعنَْدُه يِف 
ْ
 احل

ْ
َمانَ  وَ َصرْبِ ٍم وََحيَاٍء وَ . َ�ِْلُسُه َ�ِْلُس ِحل

َ
 هأ

َ
تُْرَ�ُع ِ�يِْه  ، ال

 تُنىْث فَلَتَاتُُه. ُمتََعاِدِلْ�َ َ�تََفاَضلُْوَن ِ�يِْه بِاتلَّْقوَى، األُصَواُت، َوال تُْؤَ�ُن ِ�يِه احلَُرُم، وَ 
َ

ال
، يُ يَُوقُِرْوَن ِ�يه الَكِبْ�َ وَ ُمتَواِضِعْ�َ  ِغْ�َ  .)َ�َْفُظُوَن الَغِر�َْب وَ  هُؤثُِرْوَن َذاحلَاجَ َ�رمَْحُْوَن ِ�ِيه الصَّ

تِِه يِف قَاَل:  ُُه َ�ْن ِسْ�َ تلْ
َ
، َسْهَل  ص اهللاِ  اَكَن رَُسولُجلََسائِِه َ�َقال:  فََسأ َدائُِم الِبرْشِ

 َ اٍش، وَ  اخلُلُِق، لَ�ِّ  فَحَّ
َ

اٍب، َوال  َسخَّ
َ

 َغِليٍْظ، َوال
َ

، َوال  �َ اجلَانِِب، لَيَْس بَِفظٍّ
َ

 وَ  يَّاٍب،ال
َ

ال
اٍح، َ�تَغَ   �َْشتَِ� َمزَّ

َ
ا ال  يُؤ�ُِس ِمنُْه َراِجيَه، وَ  ،افَُل َ�مَّ

َ
ُه ِمْن َال ُ�َيُِّب ِ�يِْه، قَْد تََرَك َ�ْفسَ َوال

 َ�ْعِنيِْه. وَ 
َ

ثَاِر، َوَما ال
ْ
َحداً ثََالٍث: الِمَراِء، َواِالك

َ
ْن َال يَُذمُّ أ

َ
َُه، وَ تََرَك انلَّاَس ِمْن ثََالٍث: اَك َال ُ�َع�ِّ

 َ�ْطلُِب َعْوَرتَُه، وَ 
َ

نَّماَ ىلَعَ َوال
َ
ْطَرَق ُجلََساُؤُه َك�

َ
 ِ�يْما يَرُْجو ثََوابَُه. ِاذا تََ�لََّم أ

َّ
 َ�تلََكَُّم ِاال

َ
ال

، فَاَِذا تََ�لََّم َسَكتُوا وَ  ُ�ْ  يَتَنَازَُعْوَن ِعنْدَ ِاَذا َسَكَت تََ�لَُّموا، وَ ُرُؤوِْسِهُم الطَّ
َ

ا ال ُه. يَْضَحُك ِممَّ
بُْوَن يَْضَحُكْوَن ِمنُْه، وَ  ا َ�تََعجَّ ُب ِممَّ َْفوَ ِمنْه. وَ َ�تََعجَّ

ْ
َغِر�ِْب ىلَعَ اجل

ْ
ىِف َمنِْطِقِه  هَ�ْصرِبُ لِل

تِلِِه َحىّت ِاْن اَكَن أْصَحابُُه لَيَْستَْحِلبُْونَهوَ 
َ
َمنِْطِق، وَ  يِف  ١َمْسأ

ْ
 هَصاِحَب َحاجَ َ�ُقْول: ِاَذا َرأْ�تُْم ال

 َ�ْقبَُل فَأْرفُِدُوَه. وَ 
َ

 ِمْن ُماَكيِف  ال
َّ
َحٍد َحِدْ�ثَُه َحىّت َ�ُْوَر َ�يَْقَطَعُه وَ  ٍء، اثلَّنَاَء ِاال

َ
 َ�ْقَطُع ىلَعَ أ

َ
ال

ْ�ٍ أْو ِ�يَاٍم.
 بِنَ

َن ُسُكْوتُُه ىلَعَ أْرَ�ِع: احلِ (قَاَل: فََسأتُلُه َكيَْف اَكَن ُسُكْوتُه؟ قَاَل:  
َ
ََذِر، َواتلَّْقِديِْر، اَك

ْ
ِم، َواحل

ْ
ل

ا َ�ْقِديُْرُه فيَِفْ  ِر؛ فَاَمَّ ُرُه االِْستََماَع َ�ْ�َ انلاِس، وَ �َْسِوَ�ِتِه انلََّظَر وَ  َواتلََّفكُّ ا تََذكُّ  أْو قَاَل: -أمَّ
ُرُه   َوَ�ْفَ�. وَ  فَِفيَْما َ�بيَْق  -َ�َفكُّ

َ
َع هل رْبُ  صمُجِ ُم َوالصَّ

ْ
ُه.  ال ُ�ْغِضبُُه ىَش  فاََكنَ احِلل ٌء َوال �َْستَِفزُّ

ََذُر يِف 
ْ
ُ احل

َ
َع هل ُْس�، َوالِقيَاَم لَُهْم ِ�يْ  ومَُجِ

ْ
ْ�يَا واالِخرَ أْرَ�ٍع: أْخِذهِ بِاحل  .»)ص ةَما مَجََع لَُهْم ادلُّ

ا احلَدِ وَ  ذَ ِ هَ وَ دْ رَ ذِ قَ مِ ْ لِهِ الرتّ َسنِ بنِ عَ الشَّ  يفِ  ييْثَ بِطُوْ نِ احلْ ٍّ امئِلِ عِ
أَلْتُ  ب يلِ : سَ الَ قَ

ايلِ  ، وَ خَ هُ رَ كَ يْهِ احلُسَ ... فَذَ نْ أخِ ثُهُ عَ يْ دِ ِ بنِ أيبفِيْهِ حَ ىلِ نْ أبِيْهِ عَ ِ عَ قِ  نيْ اهُ البَيْهَ وَ قَد رَ  يفِ  يطالب. وَ

نِ  نَادِهِ عَ نِ احلاكِم بِاِسْ الئِل عَ ايلِ  الدَّ أَلْتُ خَ : سَ الَ نِ قَ نْدَ بنَ أيب احلَسَ ذَ  هِ ، كَ هُ رَ كَ ه.. فَذَ الَ رَ هَ كَ ا ذَ

افِظ ابنِ كثريٍ يف ايَ  احلِ لْ 33/6( هالبَدَ : وَ ) قُ نَادَ تُ اقَ اِسْ يْثِ احلَاكِمُ يفِ  سَ ا احلَدِ ذَ كِ ـال هَ رَ تَدْ سْ مُ

                                           
) و ۳۳/۴نز (که در الکباشد، چنان می» ليستجلبوهنم«ه آمده، ولی درست ین در البداین چنیا -١

 الشمائل آمده. مؤلف.
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ذَ 640/3( ... فَ الَ . وَ ) ثُمَّ قَ لِهِ يثَ بِطُوْ َدِ رَ احلْ ُّ أكَ وْ َياينِ هُ أيْضاً اَلرُّ جَ رَ ُّ  خْ اينِ َ الطَّربَ اكِرَ  وَ سَ ابنُ عَ وَ

امَ يفِ  لِ ( كَ امَّ نْزِ العُ مَ  )32/4كَ ُّ كَ وِ بَغَ الْ ابَ  ا يفِ ـوَ صَ فِيْمَ )611/3( ةاالِ كِرَ يفِ ـ، وَ نْزِ يفِ  ا ذُ كَ  الْ

رَ يفِ  هُ احلَذَ ِعَ لَ مجُ هِ: وَ رِ هِ بِ  آخِ ذِ : أَخْ بَعٍ  بِه، وَ أَرْ تَدَ نَى لِيُقْ ُسْ كِ الْ احلْ ىَ عَ تَرْ بْيح لِيُتَنَاهِ ادِهِ نْه، وَ قِ تِهَ اجْ

أ ، وَ ـفِيّمَ  الرَّ تَهُ لَحَ أَمَّ يَامِ فِيْمَ ا أَصْ قِ َعَ لَ ـالْ نْيا وَ ـا مجَ مُ الدُّ ههُ رِ هُ يفِ االخَ رَ كَ ا ذَ ذَ كَ هَ عِ ـال . وَ مَ جْ مَ

انِىِ  .)275/8 َ نِ الطّربَ ت یروا بان َفَسِوی حافظ از حسن بن علی یعقوب بن ُسفْ ی« .عَ

ه رسول یرایژگی و پیاز و -ننده بود کف یه توصک -ی ام ِھْند بن ابی ھاله یه گفت: از داکنموده، 
ند کان یزی برای من بیچ صامبر یدم، و من عالقمند بودم تا وی از وصف پیپرس صخدا 

 ه به آن چنگ زنم، وی گفت: ک
اش چون  نمود. چھره ز بزرگوار جلوه مییخود بزرگوار بود، و در انظار ن صامبر خدا یپ

انه قد بلندتر و از انسان دراز ید. از انسان میدرخش مھتاب در شب چھارده می درخشش
نده کش پرایتابدار و مجعد داشت. چون موھا کتر بود. سر بزرگی داشت. موھای اند وتاهک

گذاشت از نرمه  ش را دراز مییشد، و اگر موھا خته مییشد از وسط سر به دو طرف فرو آو می
شانی فراخ و گشاده داشت. یبود. و پ کگش درخشنده و تابنانمود. رن گوشش تجاوز نمی

ان یوسته نبود. در میافی دراز ولی به ھم پکده بود، به اندازه یشکو  یکدار، بار ابروانش قوس
 کنی وی دراز و نویاستخوان ب .١نمود ه خشم، آن را پر از خون میکآنھا رگی قرار داشت 

نی او را ینمود، ب ه به وی درست تأمل نمیکسی ک. انی داشتیبود و نور نما یکاش بار نییب
ش بلند نبود. یش از رویھا اه و گونهیشش انبوه و بزرگ بود. چشمانش سیپنداشت. ر بلند می

ای) وی از ین (ثنایشیھای پ ش ھمه آبدار و با رونق بود، و دندانیھا دندان .٢دھن بزرگ داشت
بود. گردنش  یکده شده و باریشکنه تا ناف چون نخی یھم فاصله داشتند. خطی از موھا از س

انه یده شده، و در صفا چون نقره بود، و در خلقت حالت میر تراشیی چون گردن تصویویکدر ن
م و کای داشت. ش م) و اندام سخت و فشردهکاد و نه یو معتدلی داشت. چاق معتدل بود (نه ز

فاصله وجود ھایش  ان شانهیو پھن بود. در ماش فراخ  نهیھم برابر و موازی بود، ساش با نهیس
ه کش بزرگ بود. آن اعضای بدنش یھا ھای مفصل داشت و از ھم قدری دور بودند. استخوان

اش به نافش متصل شده  نهیی از موی، سیکموی نداشت با نور و پر درخشش بود. با خط بار
ھای باالی  ھا و قسمت نهدو ساعد، شامس موی نداشت. ھرکنه و شیر از آن جاھا بر سیبود. غ

ی یھا ود. استخوانھای دستش گشاده و بزرگ ب فکش دراز و یاش موی داشت. ساعدھا نهیس

                                           
 ساخت. ه غضب آن را ظاھر میکه در آنجا رگی است کشد  عنی ھنگام خشم معلوم میی -١
 پنداشتند. با نمیینمودند و دھن خرد را ز ف مییھا دھن بزرگ را توص عرب -٢
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ش یش درشت بودند. انگشتان دست و پایف دست و پاھاکدو م داشت. ھریراست و مستق
رد)، ک دا نمیین تماس پیگاھی داشت (و با زمیش خالیف پاھاکدراز با اعتدال و راست بود. 

نمود. و  ه آب بر آن توقف نمیکچ پستی و بلندی نداشت حتی یھای وی ھموار بود و ھ قدم
ت کد. و به طرف جلو حریشک ھا را با قوت میداشت، آن ن بر مییھای خود را از زم چون گام

ی از یرفت گو رفت. در راه رفتن خود با وقار بود، چون راه می نمود، و با فروتنی راه می می
رد. چشمانش ک رد با تمام بدن برگشته نگاه میک د. و چون نگاه مییآ ب میینش فرازی رو به

ثر کستنش به طرف آسمان بود، ایادتر از نگرین زیستنش به طرف زمیفروھشته بود، و نگر
نمود، و  ت میکر وقت حرف زدن) با گوشه چشم بود، و به دنبال اصحابش حریدنش (در غید

 .»داد ز او سالم میشد قبل ا ه روبرو میکس کبا ھر 
ن بود. و یشه غمگیھم صامبر یپ«ن، گفت: کان یم بیت سخن گفتن او را برایفکیگفتم: 

زد.  ر ضرورت حرف نمیینمود. گاھی ھم برای خود راحتی نداشت. در غ ر میکدائمًا ف
وتش طوالنی بود. شروع و ختم سخن وی با باز شدن دھنش به اندازه متوسط و بدون کس

گر جدا جدا و واضح یگفت. سخن وی از ھمد الم جامع میکگرفت.  ط صورت مییافراط و تفر
خوی بود. نه سخت دل بود  م و نرمیم. وی حلکاد و نه یبود. صحبتش به قدر حاجت بود، نه ز

زی از آن را بد یداشت، چ بود، بزرگ می کز و اندیچه ناچم. نعمت را اگریر و ذمیو نه ھم حق
ه به حق تعّرضی صورت کھنگامی  -و در مقابل قھر و غضبش  رد.ک نگفته و مدح ھم نمی

تی یروا نشست. و در ای از پای نمی د، لحظهیگردان ه آن حق را غالب نمیکن ی، تا ا-گرفت  یم
ساخت، ولی چون به حق تعرض  نمی کشود او را غضبنا ا و آن چه مربوط به آن مییآمده: دن

ه حق کن یزی در مقابل خشم او تا ایچ چیو ھ شناخت، سی او را نمیکچ یگرفت، ھ صورت می
شد، و  ن نمییند. برای خود خشمگکستادگی و مقاومت یتوانست ا د، نمییگردان را غالب نمی

ف دستش اشاره کنمود، به ھمه  آمد. و چون اشاره می ری آن برمییگ نه درصدد انتقام
اثنای صحبت سخنش را با رد، و در ک ف دستش را پشت و رو میکرد، و ھنگام تعّجب ک یم

ف دست راستش بر باطن ابھام دست چپش کرد و باک ت دستش ھمراه و ھماھنگ میکحر
شد  د. و چون شادمان مییگردان امل روی برمیکشد به صورت  ن مییزد. و چون خشمگ می

ش یھا د دندانیخند ه میکاش تّبسم بود. وقتی  ن خندهیانداخت. بلندتر ن میییچشمانش را پا
 .»شد د معلوم میید ژاله (تگرگ) سفمانن

ن را یده نگه داشتم، بعد از آن این بن علی برای مّدتی پوشین را از حسید: ایحسن گو
دم او یه او قبل از من به طرف وی سبقت جسته، آنچه را من پرسکدم یان نمودم، دیش بیبرا

نشستن و چھره رون رفتن، یه از داخل شدن، بکافتم، یده است، و ھمچنان او را دریپرس
 زی را از وی باقی نگذاشته است.یچ چیده، و ھیپرس صپدرش 
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در داخل «دم، گفت: یپرس صامبر خدا ین گفت: از پدرم درباره داخل شدن پیحس 

اجازه داشت. وی چون به  أھای خودش از طرف خداوند  شدن (به منزل) برای ضرورت
نمود: بخشی برای خداوند،  م مییآمد، ورود و اقامتش را به سه بخش تقس منزل خود می

ان خود و یداد، و سھم اش را م گر را به خودش اختصاص مییبخشی برای اھلش، و بخشی د
ره یزی را از آنھا ذخیده و چیان عام و خاص گذرانینمود، و آن را در م م مییمردم تقس

لت، آنھا را یه با دادن اجازه ورود به اھل فضکن بود، ینمود. و روش وی در بخش اّمت ا نمی
رد. ک مصرف میشان  ن براییلت آنھا در دیداد، و وقت را به مقدار فض ح مییگران ترجیبر د

شد، و آنھا را  داشت با آنھا مشغول می ی مییارھاکسی ھم کسی دو و کار، ک یکسی از آنھا ک
ه اصالح آنھا و اّمت را، به واسطه پرسش از آنھا و دادن کداشت،  ی وا مییارھاکدر 

ر حاضر ابالغ ید حاضر به غیبا«گفت:  در برداشت. به آنان میشان  ھنمودھای الزم برایر
س کرا ھر ید، زیتواند آن را برساند، برسان ه خودش نمیکسی را کد، و ضرورت و حاجت ینما

گاه  ه نمیکسی کی را از ضرورت یفرمانروا ھای  ند، خداوند قدمکتواند خودش آن را برساند، آ
چ یشد، و از ھ اد نمییزی یگر چین نزد وی دی، جز ا»امت ثابت و استوارمی سازدیاو را روز ق

رون یآمدند، و بدون صرف غذا ب ر نزدش مییمردم برای طلب خ ١رفتیپذ ر از آن نمییس غک
 -ان یشدند و ھمه آنھا راھنما نده نمیکتی آمده است: بدون خوردن پرایو در روا ٢رفتند نمی
 ».رفتند ون میریب -ی یویکر و نیبه خ
 صامبر یپ«رد؟ گفت: ک ه در آن حال چه میکدم یرون رفتنش پرسید: او را از بین گویحس 

گر ین آنھا در مقابل ھمدیدر ب ٣نمود. داشت، حفظ می ت مییزبان خود را جز از آنچه اھّم 
و او  نمود، د. بزرگ ھر قوم را عّزت مییگردینمشان  نمود،و باعث نفرت و انزجار جاد مییالفت ا

وی خود یکه از بشاشت و اخالق نکن ینمود. از مردم بدون ا س و فرمانده آنان مقرر مییرا رئ
رد، از اصحاب و ک ت مییشان رعایاط را در مورد ایاھد بر حذر بود، و احتکی بیکچ یدر برابر ھ

را  د. خوبییپرس بود می میشان  نیه در بکنمود، و از مردم آنچه را  ی مییاران خود بازجوی
ارھای وی معتدل کرد. ک فش میینمود، و بدی را بد گفته و تضع تش میین نموده و تقویتحس

گری روی آورند، یز دیا به چیه مبادا مردم غافل شوند، و کن یو بدون تناقض بود، از ھراس ا
وتاھی کنمود. برای ھر حالتی نزد وی آمادگی وجود داشت. از حق  گاھی ھم غفلت نمی

                                           
ز سخنان عام المنفعه را ینمود، و از مردم ن شه وقت در جھت منافع مردم صحبت مییعنی ھمی -١

 نمود. م. رفت، و خالف آن را قبول نمییپذ می
 شدند. م. ھا پس از صرف نمودن طعام متفرق میداد، و آن شان طعام می برای صامبر یپ -٢
 رد. م.ک ت نداشت صحبت نمییه اھمکی یعنی درباره چزھای -٣
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ن یبودند، بھتر یکه از جمله مردم به وی نزدکسانی کرد. ک ز آن ھم تجاوز نمینمود، و ا نمی
گران سبقت یر از دیه در اخالص و اراده خکسی بود کآنھا بودند. بھتر و افضل آنھا نزد وی 

 ».ھا در ھمدردی و تعاون بودند ن آنیآنھا در مقام و منزلت نزد وی بھتر ترین داشت، و بزرگ
نشستن و «ه چگونه بود؟ گفت: کدم یپرس صامبر یاز مجلس پ د: او راین گویحس 

ی را برای نشستن خود اختصاص یبود. جا أاد خدا یر و کتوأم با ذ صغمبر یستادن پیا
داشت. چون یز از اختصاص دادن جاھای مخصوص برای خودشان بازمیگران را نیداد و د نمی

ار امر کن یو به ا ،١شد می ه مجلس در آن ختمکنشست  ی مییرفت در جا نزد قومی می
ه کرد ک نش گمان نمییچ ھمنشینان خود رامی داد، ھیب ھمه ھمنشیرد. سھم و نصک می

ه با او به خاطر کن یا اینشست و  ه با وی میکسی کزتر است. یسی از وی نزد او عزکگر ید
رفت، و اگر  ه خود آن مرد از نزدش میکنمود،  ستاد تا آن وقت با وی صبر مییا اری میک
ر یرد، و در غک ه خواسته بود، رد نمیکزی یخواست او را بدون آن چ زی مییسی از وی چک

ش برای ھمه مردم بود. به یی و خوش اخالقیرو نمود. گشاده و رخصت مییکآن او را به قول ن
وی برابر بودند. مجلس نزد  -در حق  -ھا ھمه  پدر شده بود، و آنشان  ن صورت او براییا

 کشد، و حرمتھا در آن ھت اء، صبر و امانت بود. صداھا در آن بلند نمییوی، مجلس حلم، ح
شد. ھمه در آن برابر بودند و به تقوی از ھم  ھا در آن واقع نمی ھا و لغزش د، و غلطییگرد نمی

 کوچکمودند، و به ن شدند. ھمه متواضع بودند، بزرگ را در آن وقار و عزت می ز داده مییتم
 ».داشتند گانه را با خود نگه مییدادند و ب ح مییازمندان را ترجیبه ن کمکردند. ک رحم می
دم، گفت: یبا اھل مجلسش پرس صامبر یرت پین راستا او را از سید: درین گویحس

ی داشت و بردبار بود. وی نه بد یویکشه بّشاش بود. اخالق نیھم صامبر خدا یچھره پ«
ر و نه ھم یب گینده، نه عیاھو بود، نه فحش گوینه ھم زشت و درشت بود. نه اھل ھ اخالق و

وس یاش را از آن مأ نمود، و پوپنده خواست و دوست نداشت تغافل میینند. از آنچه نمکمزاح 
ی، و یرده بود: جدال، پرگوکز را از خود دور یرد. سه چک د میید، و نه ھم در آن ناامیگردان نمی

سی را بد کچ یرده بود: ھک کز را در مورد مردم تریت نداشت. سه چینزدش اھّم آنچه  کتر
ه از کنمود، و جز در آنچه  ده وی را جستجو نمییزد، و امور پوش گفت، و او را طعنه نمی نمی

نان وی ینمود ھمنش رد. چون صحبت میک زی صحبت نمییگر چیبود، در د د ثواب مییآن ام
پرنده نشسته باشد، و شان  ی بر سرھاییه گوکنمودند  ار مییوت و آرامش اختکآن چنان س

                                           
بود، و مردم را از  ه خالی میکنشست  ی میید، در ھمان جایگرد عنی چون وارد مجلسی میی -١

افته یه مجلس اختتام کی یه در ھمانجاکند، بلیرد، تا در جای آنھا بنشک جای نمییبشان یجاھا
 نشست. م. بود می
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نمودند، و  شد، صحبت می شدند، و چون خاموش می نمود ھمه خاموش می چون صحبت می
د، و از آنچه آنھا تعّجب یخند دند، مییخند ردند. به آنچه آنھا میک در حضور وی نزاع نمی

الم و سؤالش صبر کوجود شّدت و خشونت  گانه بایرد. و در مقابل بک نمودند، تعّجب می می
 صل از رسول خدا یدن مسایگانگان را به خاطر پرسیه اصحابش آمدن بکنمود، حتی  می

د. ییاری نماکد باوی ھمیدیازمندی را دیگفت: چون ن می صامبر یردند، و پک تمنا می
صحبت و رفت. یپذ داد، نمی ه به خاطر احسانی انجام میکسی کش و مدح را جز از یستا

نمود، و در صورت انحراف از  شد، قطع نمی ه از حق منحرف نمیکن یسی را تا اکچ یسخن ھ
 ».ساخت ا برخاستن، آن صحبت را قطع مییحق با نھی و 

وت وی بر چھار نوع بود: کوتش چگونه بود؟ گفت سکدم سید: از وی پرسین گویحس 
ان مردم، و اّما یدن در میساوی نظر و شنر وی عبارت بود از تیر. تقدکر و تفیاط، تقدیحلم، احت

شد. صبر و  ا فانی مییماند و  ه باقی میکدرباره آنچه بود  -ر وی کا گفت: تفی -ر وی کتذ
تش کآورد و حر زی وی را به غضب نمییه چکن صورت یبردباری در وی جمع شده بودند، به ا

ه کی، و توّجه به اموری یکدن نیز جمع شده بود: گزیاط در وی در چھار چیداد. و احت نمی

 .١»صا و آخرت باشد یبرای امتش جامع دن

ت یروا بن طولش در الشمائل از حسن بن علی یث را ترمذی به ھمین حدیا
ثش از یر شده است، و در آن حدکن را متذیدم... و ایی ام پرسیه گفت: از داکنموده، 

ھقی در الدالئل یرا بن یز آمده است. و این بن بن علی بن ابی طالب یبرادرش حس
ی ام ھند بن ابی ھاله را یه گفت: داکت نموده، یروا سم به اسنادش از حسن کاز حا

ر ک) ذ۳۳/۶ه (یر در البدایثکن را حافظ بن یر شده. ھمچنان اکن را متذیدم... و ایپرس
ر نموده و ک) ذ۶۴۰/۳( کم در مستدرکث را حاین حدیم (مؤّلف): اسناد ایگو رده. میک

ن را ھمچنان یر شده. اکث را به ھمان درازی و طولش متذیگفته است:... وحدبعد 
ه ک) آمده، و بغوی، چنان۳۲/۴نز العمال (که در کر، چنانکانی، طبرانی و ابن عسایالرو

ت شده در ینز رواکه در الکاند، و در آنچه  ت نمودهی) آمده، روا۶۱۱/۳در االصابه (
ی تا به وی یکز جمع شده بود: عمل به نیر چاط برای وی در چھایآخرش آمده: احت

                                           
» الکامل«)، و ابن عدی در ۱/۲۸۶» (الدالئل«)، و بیھقی در ۷» (الشمـائل«ترمذی در ضعیف.  -١

)، سند این حدیث دو علت (یعنی دو اشکال) ۴۲۳ – ۱/۴۲۲» (الطبقات«)، و ابن سعد در ۷/۱۳۴(
و علت ». مجھول است«گوید:  ی وی می . حافظ دربارهدارد نخست: جھالت ابی عبدالله التمیمی

 ت.دوم: جمیع بن عمیر است که ضعیف اس



 حیات صحابه     ٨٢

 

ه برای کرد، اجتھادش در نظری یبدی تا از آن اجتناب صورت پذ کرده شود،ترکاقتدا 
ا و آخرت برای آنھا باشد. یه جامع دنکی یارھاکام بر آن یاصالح امتش باشد، عمل و ق

 .ر نموده استک) از طبرانی ذ۲۷۵/۸ن را در المجمع (یھمچنان ا

 صهای وارده در وصف اصحاب پیامبر  ایترو - ۷
ْخَرَج ابُن َجِر�ِْر وَ «

َ
دّ  أيبِ  ابنُ أ ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿قَْوهِلِ َ�َعاىل:  يِفْ  ِي حاتِِم َعِن السُّ مَّ

ُ
خۡ  أ

ُ
 رَِجۡت أ

اِب  ].١١٠آل عمران: [ ﴾لِلنَّاِس  ْ�تُْم، فَُكنَّا « لََقاَل: اهللا: (لَْو َشاءَ سقَاَل: قَاَل ُ�َمُر بُن اخلَطَّ
َ
أ

ه يِفْ  »ُكنْتُم«لُكُّنَا َولَِ�ْن قَاَل:  ٍد  َخاصَّ ْصَحاِب ُ�َمَّ
َ
َمْن َصنََع ِمثَْل َصِنيِْعِهم، اَكنُوا وَ  صأ

 
ُ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس). وَ َخْ�َ أ

ُ
ه أ َا أنَّ ُ�َمَر بَن  سِعنَْد ابن َجِر�ٍر َ�ْن َ�تَاَده مَّ

َ
قَاَل: ُذِكَر نل

اِب   َهِذهِ اَالي ساخلَطَّ
َ
ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿: هقََرأ مَّ

ُ
خۡ  أ

ُ
، ُ�مَّ قَاَل ]١١٠آل عمران: [ ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ُه أ يُّهاَانلَّاُس، َمْن رَسَّ
َ
ُ�ُم االيَ (يَا �

ْ
َط  ةْن يَُ�ْوَن ِمْن تِل ُيؤَدِّ رَشْ

ْ
كنزل  كذا يف. »ِمنَْها) ا�ِ فَل

 ).۲۳۸/۱( الـالعم

ی درباره ار و ابن ابی یابن َجرِ   ُكنُتمۡ ﴿و تعالی:  کالم خداوند تبارکن یحاتم از ُسدِّ
ةٍ  َخۡ�َ  مَّ

ُ
خۡ  أ

ُ
 .﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

-دیا انتخاب شده -د یا رون آورده شدهیه برای مردم بکد ین تمام امم بودیشما بھتر« ترجمه:
گفت (َاْنُتْم: شما)  خواست می فرمود: (اگر خداوند می سه: عمر بن الخطاب کاند  ت نمودهیروا». 
 صاران محّمد ید) خاص برای یْنُتْم: بودکم، ولی گفته است: (یبود ن صورت ما ھمه مان مییبه ا

 .»خته شدند)یه برای مردم برانگکن اّمت بودند، ینند، آنھا بھترکه چون آنھا عمل کسانی کو 
ه عمر بن کد یان گردیه گفت: برای ما بکت است، یروا سر از قتاده یو نزد ابن جر 

ه برای مردم کن تمام امم ید شما بھتریبود«ه را خواند: ترجمه: ین آیا سالخطاب 
دارد از جمله  ه دوست میکسی ک، بعد از آن گفت: (ای مردم، ١»دیا رون آورده شدهیب

معروف و نھی از به  د شرط خداوندی (امریاند، با ر شدهکه ذیه در آکسانی باشد کآن 
 آمده است. )۲۳۸/۱(نز العمال ک ن درین چنیا .٢د)یباره ادا نمارا در آن  )رکمن

                                           
 .)۴/۴۳ابن جریر در تفسیرش ( -١
 .)۴/۴۳ابن جریر در تفسیرش ( -٢
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ْخَرِج أبُوُ�َعيم يِف َو «
َ
يَ  أ

ْ
قُلُوِب  َ�َظَر يِف  اهللاقال: (ِانَّ  سابن مسعود  ) عن٣٧٥/١( هاحِلل

داً  ِمِه. ُ�مَّ َ�َظَر يِف اْ�تََخبَ َ�بََعثَُه بِرَِساتِلِِه وَ  صالِعبَاد فَاْختَاَر ُ�َمَّ
ْ
قُلُوِب انلَّاِس َ�ْعَدُه  ُه بِِعل

ُ أْصَحابًا، فَ  ا�فَاْختَارَ 
َ

َ�َما َراُه الُمْؤِمنُْوَن َحَسناً َ�ُهَو  صَجَعلُُهْم أنَصاَر ِديِْنِه َوُوَزَراَء نَِبّيِه هل
ْخرََجُه ابُن َ�بْدالرَبِّ يِف قَِبيْحُ  ا�ِ َما َرآُه الُمؤِمنُْوَن قَِبيْحاً َ�ُهَو ِعنْدَ وَ  َحَسنَّ 

َ
االِْستِيَْعاِب  ). َوأ

ْخرََجُه اىل آخره) وَ  -ُه الُمؤِمنُْوَن لَْم يَْذُكر: (َ�َما َرآبَِمْعنَاُه وَ  سَعن ابِن َمْسُعوٍْد  )۶/۱(
َ
أ

يَاِليىِْسُّ  َْو َحِديِْث أىب ُ�َعيم )۳۳(صالطَّ
َ

يْضاً �
َ
) از ابن ۳۷۵/۱ه (یم در الِحلیابوُنعَ « .»أ

را  صھای بندگان نظر نمود، و از آنھا محّمد  ه گفت: (خداوند در قلبکت نموده، یروا سمسعود 
د، و او را به علم خود انتخاب نمود. بعد از آن به ید، و او را به رسالت خود مبعوث گردانیبرگز
رد، و آنھا را نصرت کارانی انتخاب یھای مردم پس از وی نگاه نمود، و خداوند برای وی  قلب

دند، آن خوب است، و ید. آنچه را مؤمنان خوب دیاش گردان ن خود و وزرای نبییدھنده د

 .»دند، آن نزد خداوند ناپسند و بد است)یآنچه را مؤمنان بد د
ت ین روایبه معنای ا ساز ابن مسعود  )۶/۱(عاب ین را ابی عبدالَبّر در االستیا

ر کرا متذ )دند... الی آخرهیه مؤمنان خوب دکآنچه را (ن بخش ینموده، ولی وی ا
 ت نموده.یم را روایث ابونعیمانند حد )۳۳ص (سی یالینشده است، و ھمچنان َط 

يَْسنتَّ بَِمْن  بابن ُ�َمَر  ا�اَيْضاً َ�ْن َ�بَدِ اَْخَرَج اَبُْوُ�َعيِم وَ «
ْ
قَاَل: َمْن اكَن ُمْستَّناً َفل

ْصحَ 
َ
بَرََّها قُلُو�ْاً، وَ هاَكنُوا َخْ�َ َهِذهِ االُمَّ  صاُب ُ�َّمٍد قَْدَماَت، اُوئِلَك أ

َ
ماً، ، أ

ْ
ْ�َمَقَها ِعل

َ
أ

قَلَّها تَ 
َ
ْخَالقهم َ�ْقِل ِديِْنِه، فَتََشبَُّهوا و صلُِصْحبَه نَبِِّيِه  اهللا َ�لُّفاً، قَْوٌم اَْختَارَُهمْ َوأ

َ
بأ

ْصَحاُب ُ�َّمدٍ وَ 
َ
َكْعبَه اهللانُوا ىلَعَ الُهَدى الُمْستَِقيِْم وَ اكَ ص  َطَرائِِقِهُم؛ َ�ُهْم أ

ْ
 كذا يفِ  »رَبِّ ال

لي ْخَرَج أيْضا َ�ْن ابِن َمْسعود وَ  )۳۰۵/۱( ةاحلِ
َ
رَثُ َصياماً وَ قَاَل  سأ

ْ
�

َ
ْ�تُْم أ

َ
رَثُ َصَاله َو : (أ

ْ
�

َ
أ

رَثُ ِاْجتََها
ْ
�

َ
ِمنُْ�م!! قَالُوا: لَِم يَا أبا ُهْم اكنُوا َخْ�اً وَ ص  اهللاِ  داً ِمْن أْصَحاَب رَُسْولأ

نْيا َوأرَْغَب يِف  ، قَاَل: ُهْم اكنُوا أزَْهَد يِف َعبِدالرَّمْحن ِخَره)  ادلُّ
ْ

ا يفِ اآل ذَ يَ  كَ لْ َو ). ۱۳۶/۱( هاحلِ

يْضاً َ�ْن أىب َوائِل قَاَل: َسِمَع َ�بْدُ 
َ
ْخَرَج أ

َ
اِغبُوَن   َ�ُقول: أيْن الّزاِهُدوَن يِف رَُجالً  ا�ِ أ نيا اَلرَّ ادلُّ

َمْسِلِمْ�ِ أْن ا�ِ االِخره؟ َ�َقاَل َ�بْدُ  يِف 
ْ
: (أَوئلك أْصَحاِب اجلَابَيه، ِاْشرَتََط مَخُْس ماَئه ِمَن ال

 يَرِْجُعوا َحىّت ُ�ْقتَ 
َ

ُقوا ُرُؤوَْسُهم وَ ال
ْ
 ُ�رِْباً َ�نُْهْم)لُوا، فََحل

َّ
َعُدوَّ َ�ُقِتلُوا ِاال

ْ
لي كذا يف »لَُقو ال  ةحِ

ه گفت: کت نموده، یروا ببن عمر  اللهم ھمچنان از عبدیابونع« .)۱۳۵/۱( االولياء
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د، یروی نمایاند، پ ه در گذشتهکسانی کد از روش یسی است، باکروی از یه خواھان پکسی ک(
تر و علم  کھای پا ن اّمت بودند. از ھمه دارای دلین ایه بھترکاند صاران محّمد یآنھا 

ھا را برای  ه خداوند آنکی داشتند. قومی بودند کّلف اندکن اّمت تیان ایبودند، و درمتر  قیعم
ھای آنھا  ن خود انتخاب نمود، خود را به اخالق و روشیو انتقال دص  امبرشیمصاحبت پ
ت یه بر راه و ھداکاند ص اران محّمدیه آنھا کعبه کد. آری سوگند به پروردگار یمشابه ساز

ن از ابن یوی ھمچن« .») آمده است۳۰۵/۱ه (ین در الحلین چنیتند). ام قرار داشیمستق
ادتر ید، و زیریگ ادتر روزه مییز ص امبریه گفت: (شما از اصحاب پکت نموده یروا سمسعود 
د، ولی آنھا از شما بھتر بودند!! گفتد: یدھ وشش به خرج میکادتر تالش و ید، و زیگزار نماز می

ن ین چنیا روی گردان و به آخرت عالقمند بودند). ایگفت: آنھا از دنعبدالرحمن چرا؟  ای ابو

از  اللهه گفت: عبدکت نموده، یوی ھمچنان از ابووائل روا« .») آمده است۱۳۶/۱ه (یدر الحل
 اللهند؟ عبدیجاکا، و عالقمندان به آخرت یدگان از دنید: روی گردانیگو ه میکد یمردی شن

شته نشوند، کپانصد تن از مسلمانان شرط گذاشتند، تا  ،١اند هیآنھا صاحب جابگفت: (
تن  یکدند، و با دشمن روبرو شدند، و ھمه آنھا جز ین سرھای خود را تراشیبرنگردند. بنابرا

 .») آمده است۱۳۵/۱اء (یه االولین در حلین چنیدند. ایرا آورد به قتل رسشان  ه خبرک
ْخَرَج أيضاً َعِن ابِن ُ�َمر وَ «

َ
نَّهُ  بأ

َ
اِهُدُون يفَسِمَع رَُجًال  � يَن الزَّ

َ
نيا  َ�ُقْوُل: أ ادلُّ

اِغبُوَن يِف  راُه َ�رْب انلَّىِبِ  اَلرَّ
َ
َ�ْن ُهؤالِء َ�َقاََل: ( بُ�َمَر َوأىب ب�ِر وَ ص  االِخره؟ فَأ

ا يفِ »�َْسأُل  ذَ يَه  . كَ لْ ه وی از کت نموده یروا بن از ابن عمر یوی ھمچن« .)۳۰۷/۱(احلِ

قبر  بند؟ ابن عمر یجاکا و عالقمندان به آخرت ید: زاھدان در دنیگو می هکد یمردی شن

ه یپرسی؟ در الحل نھا مییرا نشان داده گفت: درباره ا بر و عمر ک، ابوبصامبر یپ

 .»ن آمده استین چنی) ا۳۰۷/۱(
ْخَرَج اَبُن أيِب «

َ
نيا َ�نْ  َو أ ٍّ  أيب ادلُّ ا  سأَراََ�ه َ�ُقْوُل: َصلَّيَْت َمَع ىلَعِ َفْجِر، فَلَمَّ

ْ
َصَاله ال

ْمَس ىلَعَ َحائِِط الَمْسِجِد ِ�يَْد ِه َمَكَث َكأنَّ َعلَيِْه َكآاْ�َفتََل َ�ْن يَِميْنِ  بِه، َحىتَّ ِاَذا اكنت الشَّ

                                           
ز ارتش اسالمی در که مرکان جاسم و نوی، یدر م -از مناطق شام  -ای است در حوران  هیقر -١

ن ینمود، ا راد مییه ایانیرفت، آنجا رفته و ب رف شام میبه ط سبود، چون عمر  سزمان عمر 
آن تپه بزرگی با چشمه آبی قرار دارد، و حادثه  یکه در نزدکب شده است، ینون تخرکمنطقه ا

ه در کسانی بود کبن مسعود از جمله  اللهه) در ھنگام فتح مناطق شام اتفاق افتاد و عبدی(جاب
 ت داشتند.کمناطق شام شر کمعار
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َعَتْ�ِ ُ�مَّ قَلََب يََدُه َ�َقاَل: (وَ 
ْ
دٍ  اهللاِ ُرْمٍح َص�َّ َر� رَ ص  لََقْد َرأيُت اَْصَحاَب ُ�َمَّ

َ
َْوَم َ�َماَ أ ى ايلْ

ْ�يُنُُهْم َكأْمثَاِل ُرَكِب الِمْعَزى، 
َ
َشيْئاً �ُْشِبُهُهم!! لََقْد اَكنُوا يُْصِبُحْوَن َصْفراً ُشْعثًا ُ�رْباً َ�ْ�َ أ

داً وَ  ا�ِ قَْد بَاتُو ا ، َ�رَتَاوَُحْوَن َ�ْ�َ ِجبَاِهِهم َو أقَْداِمِهم، فَاِذَ اهللاِ ِ�يَاماً، َ�تْلُْوِن ِكتَاَب ُسجَّ
ْصبَْحوا فََذَكُرو

َ
َجُر يِف مَ  اهللا أ �ِْح وَ  اُدواَكَما يَِميُْدالشَّ َهَملَْت أْ�يُنُُهم َحىتَّ َ�بُلَّ ِ�يَاَ�ُهم، يَوم الرِّ
اً يَْضَحُك َحىتَّ َ�تَلَُه ابُن  اهللاِ و !!) ُ�مَّ َ�َهض َ�َماُرِ�َ َ�ْعَد َذلَِك ُمْفرَتّ ُقْوِم بَاتُوا اَغفِِلْ�َ

ْ
لاََكَن ال
َجٍم َعُدوُّ 

ْ
ا يفِ  .»الَفاِسِق  اهللاِ ُمل ذَ ايه  كَ يْمِ يفِ أ. وَ )۶/۸(البَدَ هُ أَيضاً أبو نُعَ جَ رَ يَه  خْ لْ  )۷۶/۱(احلِْ

ا الوَ ُّ وَ ينورِ ُّ وَ لدِّ رِ كَ سْ مَ عَ اكِرَ كَ سَ ه کا از ابو ارایابن ابی الدن« ).۲۱۹/۸(الْكنز  ا يفِ ـابْنُ عَ

جای آوردم، چون وی به طرف  به سگفت: نماز فجر را با حضرت علی  می هکت نموده یروا
وار یی بر وی اندوھی مستولی بود. چون آفتاب به دید نشست، گویراست خود روی گردان

ده گفت: (به یعت نماز خواند بعد دست خود را گردانکد، دو ریزه رسین یکمسجد به مقدار 
ه به آنھا مشابھت داشته کنم یب زی را نمییدم، امروز چیرا دص  اران محّمدیخدا سوگند 

شان یھا ان چشمینمودند. در م ده و غبارآلود صبح مییھای زرد، موھای ژول باشد!! آنھا با چھره
ام یه شب را در سجده و قکخورد،  زانوھای بز اثراتی به چشم می شانی آنھا] چون نشانیدر پ[

شانی، و یتاب خداوند را تالوت نموده، و وقت تالوت آن، گاھی به پکسپری نموده بودند. 
ردند، ک اد میینمودند، خداوند را  ردند، و چون صبح میک ھای خود استراحت می گاھی به قدم

شان یھا د، و چشمیآ ت میکز پرباد بر اثر وزش باد به حره درخت در روکدند یلرز و آن چنان می
ی قوم شب خود را یشد. به خدا سوگند، گو تر می شانیھا ه لباسکخت یر می کآنقدر اش

ه ابن ملجم دشمن خدا و فاسق، کنیگر تا ایاند!!) بعد از آن برخاست و د درغفلت سپری نموده

) آمده ۶/۸( ةین در البداین چنیا .»ده نشدید در حال خنده دیوی را به شھادت رسان
ر، کری و ابن عساکنوری و عسی) و د۷۶/۱ه (یم در الحلین را ھمچنان ابونعیاست. ا
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۲۱۹/۸نز (که در الکچنان 
ىلَعَ َصاِلِح قَاَل: َدَخَل رَضاٌر بُن َضْمَره الِكنَاِ�ُّ  أيضاً َ�ْن أيبِ  )۸۴/۱(أبوُ�َعيم أْخَرَج وَ «

ُ: ِصْف يِلْ 
َ

ِعَفيََك، قَاَل: َعِلّياً  ُمَعاَوَ�ه َ�َقاَل هل
ُ
َو ُ�ْعِفيِْ� يَا أمْ�َالَمؤِمن�؟ قَاَل: َال أ

َ
، َ�َقاَل: أ

َن 
َ
؛ فَاِنُّه اك بُدَّ

َ
ا ِاْذ ال مَّ

َ
بَِعيُْد الَمَدى، َشِديُْد الُقَوى، َ�ُقْوُل فَْصًال َو َ�ُْ�ُم َعْدًال،  - اهللاِ وَ  -(أ
ِْكَمه ِمْن نَواِحيِْه، َ�تَ 

ْ
ُم ِمْن َجَوانِِبه، و َ�نِْطُق احل

ْ
ُر الِعل ْ�يَا َوزَْهَرتَِها، َفجَّ �َْستَوُِحُش ِمَن ادلُّ

َن َو�َْستَأ�ُِس بِاللَّيِْل وَ 
َ
َمِتِه، اك

ْ
ُ�َاِطُب الِفْكَره، ُ�َقلُِّب َكّفُه وَ َغِز�َْر الَعرْبَه، َطِو�َْل  - اهللاِ وَ  -ُظل

، وَ  ْعِجبُهُ َ�ْفَسُه، �ُ  َحِدنَا يُ  - اهللاِ وَ  -ِمَن الَّطَعاِم َما َجِشَب، اَكَن ِمَن اللَّبَاِس َما قرَُصَ
َ
ْدنِيْنَا َكأ
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تَيْنَاُه، وَ 
َ
اُه، وَ ُ�ِ اَذا أ

َ
نل

َ
ْنَا وَ  َ�نَ يْبُنَا ِاَذا َسأ

َ
�ِِه ِايل ُ، فَاِْن تَبَسَّ َمَع َ�َقرُّ

َ
 نَُ�لُِّمُه َهيْبَه هل

َ
ُم قُْر�ِِه ِمّنا ال

ْهِل ادلِّ 
َ
َقوِىُّ يِف ُ�ِبُّ الَمَساِكْ�ِ يِْن، وَ َ�َعْن ِمثِْل اللُّْؤلُِؤالَمنُْظْوِم، ُ�َعّظُم أ

ْ
 َ�ْطَمُع ال

َ
بَاِطِلِه،  ، ال

ْشَهَد بِ وَ 
َ
، فَأ  َ�يْأُس الَضِعيُْف ِمْن َعْدهِلِ

َ
ْ�تُُه يِف  اهللاِ ال

َ
 وَ  -بِْعِض َمَواقِِفِه  لََقْد َرأ

َ
ُل ْرىِخَ اللَّيْ قَد أ

ُ وَ 
َ

ُْوُمُه اَغ ْسُدْوهل   يَِميُْل يِفْ  -رَْت �ُ
ْ
ِليْم، وَ ِ�ْرابِِه قَابِضاً ىلَعَ حِلْيَِتِه، َ�تََمل ُمَل السَّ

ْ
َ�بىِْك َمُل َ�َمل

َِز�ِْن،
ْ
ْسَمُعُه اآلَن وَ  بَُ�اَءاحل

َ
ْ أ ِّ�

َ
ْه ُ�مَّ �َ فَك�

َ
ُع ِايل نيْا: ُهَو َ�ُقْوُل: يَا َر�َّنَا، يَا َر�َّنَا، َ�ترََضَّ ُقْوُل لِ�ُّ

فِْت؟! هَ  َّ �ََشوَّ رِْت؟ ِاىلَ َّ َ�َغرَّ َالثَاً. َ�ُعُمُرِك قَِصْ�ٌ ، قَْد بَتَتُِّك ثَ ييَْهات َهيَْهات، ُغرِّْى َ�ْ�ِ ِاىلَ
، وَ  ، َو َخَطُرِك �َِسُ�ٌ فِر وَ َ�ِْلُسِك َحِقْ�ٌ ِر�ِْق آه، آه، ِمْن قِلَّه الَّزاِد َوَ�ُعْدالسَّ !!) وَْحَشهالطَّ

ِه فََوَ�َفْت ُدُمْوُع ُمَعاِوَ�ه ىلَعَ حِلْيَِتِه َما َ�ْمِلُكَها َو جَ  قَْد اْختَنََق الَقْوُم وَ  -َعَل يَنِْشُفَها بُِ�مِّ
َن أبُواحلََسن  -بِابُلاكِء 

َ
اُر؟) قَاَل: وَ /َ�َقاَل: (َكَذا اَك ْجُد َمْن َذبَِح ، َكيَْف وَْجُدَك َعلَيِْه يا رِضَ

تَْرقَأ َدْمَعتُ  َواِحُدَها يِف 
َ

يْضاً َها) ُ�مَّ قَاََم فََخَرَج. وَ َها َوَال �َْس�ُن َحْز�ُ ِحْجرَِها، ال
َ
ْخرََجُه أ

َ
ابُن أ

داىّئ  -رَُجٍل ِمْن َهْمدان  -َعِن احِلْرَمازِِى  )۴۴/۳(االِْستِيَْعاب  َ�بِْدالرَبِّ يِف  اِر الصُّ َعن رِضَ
نانی که گفت: ِضِرار بن َضْمره کت نموده، یابوصالح روا) از ۸۴/۱م ھمچنان (یونعاب«. »بَِمْعنَاهَ 

ن، ضرار گفت: ای کف یم توصیبه او گفت: علی را برا سه یآمد، معاو سه ینزد معاو
نم. ضرار گفت: (چون ک نی؟ فرمود تو را معاف نمییکن معاف نمیا مرا ازین، آیرالمؤمنیام

زد، و  نگر و پرقوت بود. به حق حرف می نم، وی، به خدا سوگند، دورکار را بکن ید ایحتمًا با
مت و کزد، ح نمود. علم از جوانب وی فواره می م میکای بود و به عدالت ح نندهکصله یف

ا و رونق آن احساس وحشت داشت، و به شب و یشد. از دن دانش از نواحی وی مشاھده می
ار یاد داشت. بسیز روان و کگرفت. وی، به خدا سوگند، اش ی آن انس گرفته و آرام مییکتار

وتاه را کھای  داد، و لباس ده خود را مخاطب قرار مییف دست خود را گردانکنمود،  ر میکف
ی از ما یکداشت، و از طعام نوع درشت را خوش داشت. وی، به خدا سوگند، چون  دوست می

 مینمود ساخت، و اگر از وی سئوال می می یکم ما را به خود نزدیآمد بود، چون نزدش می
م، به خاطر یه با ما داشت، و ما با وی داشتکی یکنقدر نزدیداد. وی در ضمن ا پاسخ مان را می

نمود،  می ش]یھا م. اگر تبّسم [ دندانیم حرف بزنیتوانست ه داشت ھمراھش نمیکبتی یھ
داشت.  نان را دوست میکیرد، و مسک م میین را تعظینمود. اھل د د تار شده مییچون مروار

ز از عدل وی یف و ناتوان نیم وی باطل را انتظار نداشت، و ضعکقدرتمند و قوی در حچ یھ
ه شب ک -ش یھا ه وی را در بعضی موقفکدھم  شد، و من برای خدا گواھی می د نمییناام
ه در محراب خود در کدم ید -رده بود، و ستارگان غروب نموده بودند کی خود را پھن یکتار

قرار و  بی دهیدست گرفته بود، قرار داشت، و چون شخص مارگزش خود را در یه رکحالی 
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نون صدای وی را که من اکی یرد. گوک ه میین گریمضطرب بود، و ھمچون انسان غمگ
د، بعد از ینما د: ای پروردگار ما، ای پروردگار ما... به طرف وی تضرع مییگو ه میکشنوم  می

دھی؟! دور است، دور  د را به من نشان میسازی؟! خو فته میید: مرا فریگو ا مییآن به دن
تت یر، و اھّم یوتاه، مجلست حقکفته ساز، تو را سه طالق دادم، عمر تو یر از من را فریاست، غ

شش یبر ر سه یھای معاو کمی توشه و دوری سفر و وحشت راه!!) اشکم است، آه، آه، از ک
ه گلوھای ھمه مردم را یو گر -نمود  می کن خود پایخت، و آن را با آستیر ار مییاخت بی

ن طور بود، ای ضرار غم و اندوه تو بر یھم /گفت: (آری ابوالحسن  سه یمعاو -فشرده بود 
ه کگانه فرزندش در آغوشش ذبح شده باشد، یه کوی چگونه است؟) گفت: (غم و اندوه زنی 

 .١»رفت وی قطع گردد، و نه ھم حزن و اندوھش) بعد از آن برخاست و کنه اش
 -مردی از ھمدان  -از ِحرمازی  )۴۴/۳(عاب ین را ھمچنان ابن عبدالبر در االستیا

 .٢ت نموده استین معنی روایائی به ااز ضرار صد

بوُ�َعيْم َ�ْن َ�تَاَده َقاَل: َسئَِل ابُن ُ�َمَر وَ «
َ
ْخَرَج أ

َ
ْصَحاُب انلَّىِبِّ  بأ

َ
ص  َهل اَكَن أ

ا يفِ بَاِل) َوااليَماَن ىِفْ قُلُو�ِِهْم أْ�َظُم ِمَن اجلِ يَْضَحُكوَن؟ قَاَل: (َ�َعْم  ذَ يَه كَ لْ  ).۳۱۱/۱( احلِ

نَّ ُ�َمَر وَ 
َ
ْخَرَج َهنَّاٌد َ�ْن َسِعيِْد بِن ُعِمَر الُقرىَِشِّ أ

َ
ْهِل ايلََمِن رَحالُُهُم  سأ

َ
َرأى ُرْ�َقه ِمْن أ

ْن َ�نُْظَر اىَِل َشبَهٍ 
َ
َحبَّ أ

َ
ْصَحاِب رَُسولِ  االُُدُم َ�َقاَل: (َمْن أ

َ
يَنْ ص  اهللاِ  اَكنُوا بِأ

ْ
 »ُظْر اىَِل هُؤالءِ فَل

 به گفت: از ابن عمر کت نموده، یم از قتاده روایابوُنعَ « ).۱۶۳/۷( الـكنز العم كذا يف
شان یھا مان در قلبیدند؟ گفت: (آری، و ایخند می صامبر یا اصحاب پیه آکده شد، یپرس

د بن عمر یو ھّناد از سع« .») آمده است۳۱۱/۱ه (ین در الحلین چنیھا بود). ا وهکتر از  بزرگ
ه اسباب سفرشان پوست کد یمن را دیای از اھل  مجموعه سه: عمر کت نموده یقرشی روا

ند، یمشابھت دارند، بب صامبر یه به اصحاب پکسانی را که دوست دارد کسی کبود، گفت: (

 .») آمده است۱۶۳/۷العمال (نز کن در ین چنیند). اکنان نگاه ید به ایبا
َسِعيِْد الُمْقرَبِىِّ قَاَل: لََما ُطِعَن  ) َ�ْن أيب٢٦٤/٣الُمْستَْدرَِك ( يِف  أْخَرَج احلَاِ�مُ وَ «

َّاِس فََص�َّ ُمَعاٌذ بِانلَّاِس، ُ�مَّ َماَت أبُوُ�بَيَْده بنُ  ساَبُْوُ�بَيَْده 
ْ

اِح،  قَاَل: يَا َمَعاذ َصلِّ بِانل اجلَرَّ

                                           
» اإلستیعاب«و ابن عبدالبر در  ،)۱/۸۴» (الحلیة«بسیار ضعیف. اگر موضوع نباشد! ابونعیم در  -١

)، در سند آن دو علت وجود دارد: محمد بن سائب کلبی که متھم به دروغ است و ھمچنین به ۳/۴۴(
 گری متھم شده است. و علت دوم: ابوضالح باذام موالی ام ھانی که ضعیف است. رافضی

 د آن حرماذی مذکور مجھول و ناشناخته است.در سن -٢
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َهاانلَّ  َم َمَعاذ يِف َ�َقا ُّ�
َ
ِمْن ُذنُْو�ُِ�ْم تَْوَ�ه نَُصوْحاً فَاِنَّ  اهللاِ  اُس، تُْوُ�وا ِاىلَ انلاِس َ�َقاَل: (يَا �

ىَق  ا�ِ َ�بْدَ 
ْ
 اَكَن َحّقاً ىلَعَ تَائِباً ِمْن ذَ  اهللا َال يَل

ّ
يُّهاَ أْن َ�ْغِفرَ  اهللاِ  نِْبِه ِاال

َ
ُ. ُ�مَّ قَاَل: ِانَُّ�ْم �

َ
هل

ْ َرأيُْت ِمن ِعبَادِ  - اهللاِ وَ  -اُس، قَْد فُِجْعتُْم بِرَُجٍل انلَّ  قَلُّ ِغْمراً، �َ  ا�ِ َما أْزُ�ُم ��ِّ
َ
بْداً َ�طٌّ أ

َعاقَبه، و
ْ
 أَشدَّ ُحّباًلِل

َ
ْ�َعَد اَغئِلَه، َوال

َ
 أبرأ َصْدراً، َوَال أ

َ
ه ِمنُْه، َ�رُتَ مّحُْوا َعلَيِْه َوال َعامَّ

ْ
نَْصَح لِل

َ
ال أ

َاله َعلَيِْه فَوَ  ُ�مَّ  ْصِحرُوا لِلصَّ
َ
 يَِ�َ َعلَيُْ�م ِمثْلُُه أ ا�أ

َ
ْخِرَج بَداً). فَاْجتََمَع انلَّاَس وَ ال

ُ
أ

َم ُمَعاٌذ وَ  سأبُوُ�بَيَْده  ىِتَ وَ فََص�َّ عَ  سَ�َقدَّ
ُ
َ�رْبَُه ُمَعاُذ بُن َجبَِل  �َِقرْبِهِ َدَخَل لَيِْه، َحىتَّ ِاَذا أ

اُك بُن قَيْس، فَلَمَّ َوَ�ْمُرو ابُن الَعاِص وَ  حَّ َِدِه وَ  ا وََضُعوُْه يِف الضَّ
َ
اََب، حل َخرَُجوا فََشنُّوا َعلَيِْه الرتَّ

بَا ُ�بَ 
َ
ثْنَ�َّ َعلَيَْك وَ َ�َقاَل ُمَعاُذ بُن َجبٍَل: (يَا أ

ُ َ
قُوُل بَاِطًال أَخاُف أنْ يَْده أل

َ
َحَقِ� بَِها  َال أ

ْ
 ِمنَ يَل

اكِ  - اهللاِ وَ  -َمْقٌت: ُكنَْت  اهللاِ  ْ�َن َ�ْمشُ َكِث�اً، وَ  اهللا ِر�نَ َما َعِلْمُت ِمَن اذلَّ ِ
َّ

ْوَن ىلَعَ ِمَن اذل
ْ�َن ِاَذاجلَاِهلُوَن قَالُوا َسالًما، وَ ِاذا َخاَطبَُهُم ااالَرِْض َهْوناً وَ  ِ

َّ
فُْوا ِمَن اذل ْ�َفُقوا لَْم �رُِسْ

َ
َولَْم  أ

 َ�ْقرُتُوا وَ 
َ
ْ�َن يَرمَْحُومِن  اهللاِ ُ�نَْت وَن َ�ْ�َ َذلَِك قََواماً، وَ � ِ

َّ
، اذل ، الُمتََواِضِعْ�َ َن ايلَتِيَْم الُمْخِبتِْ�َ

رِب�ْنَوالِمْسِكْ�َ وَ  د ی) از ابوسع۲۶۴/۳( کم در المستدرکحا« .»ُ�بِْغُضُوَن اخلَائِِنْ�َ الُمتَكِّ
به مرض طاعون مبتال شد گفت: ای  سده یه ابوُعبَ که گفت: ھنگامی کوده، ت نمیَمْقُبری روا

ده بن یمعاذ برای مردم نماز را امامت بده. بناء معاذ برای مردم امامت داد، بعد از آن ابوعب
ستاده گفت: (ای مردم، از گناھان خود به یان مردم ایدرم سوفات نمود، معاذ  سجراح 

رده که از گناه خود توبه کد، چون بنده با خداوند در حالی ینکخداوند توبه خالص و صادقانه 
باشد تا او را ببخشد، بعد از آن فرمود:  ه بر خداوند حق میکن ید، مگر اینما باشد، مالقات نمی

نم ھرگز ک ه، به خدا سوگند گمان میکد یا هشما، ای مردم! با مرگ مردی، دردمند و مبتال شد
ب و یر و فرکتر، از م کنه پایتر، س نهکیم که از وی کده باشم، یای را د از بندگان خداوند بنده

تر برای عموم مردم باشد. برای وی  نندهکحت یتر و نص فتهیتباھی دورتر، و برای آخرت فر
د. به خدا یرون رویزه بر وی به صحرا بد، و بعد از آن برای ادای نماز جناینکدعای رحمت 

رون آورده یده بیری برای شما ابدًا نخواھد آمد). مردم جمع شدند و ابوعبیسوگند مثل وی ام
ه او به قبرش آورده شد، معاذ بن جبل، کش شده و بر وی نماز خواند. وقتی یپ سشد، معاذ 

را در لحدش گذاشتند،  دند. چون اویس داخل قبر وی گردیبن ق کعمرو بن العاص و ضحا
ده، من تو را حتمًا یختند، آن وقت معاذ به جبل گفت: (ای ابوعبیر کرون آمده بر وی خایب

ترسم در صورت گفتن  را میینم، ولی حرف نادرستی نخواھم گفت، زک ف مییش و تعریستا
سانی کدانم، از  می ه منکی یم برسد. تو، به خدا سوگند، تا جایقول باطل عذابی از خداوند برا

ن به آھستگی و یه در روی زمکسانی بودی کنند، و از ک اد مییثرت که خداوند را به کبودی 
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زنند  شان روبرو شوند، با آنان طوری حرف مییروند، و چون جاھالن با ا آرامش و وقار راه می
د، و تنگ ننک ند، اسراف نمییه چون انفاق نماکسانی بودی کنجامد. از یه به صلح و سالم بک

نند، و تو به خدا سوگند، از ک شه مییان روی و اقتصاد را پیه مکنند بلک دستی ھم نمی
ّبران کنان و متینند، بر خاک ن رحم میکیم و مسیتیه، بر کخاشعان و متواضعان بودی، آنان 

 .»رندیگ خشم می
رَبَاِ�ُّ « ْخَرَج الطَّ

َ
َذَن َ�بْدُ َ�ْن ِر�ىِْعّ بِن ِحَراٍش قَاَل:  َوأ

ْ
 ش بُن َ�بَّاٍس ىلَعَ ُمَعاِو�َه ا�ِ اْستَأ

ُه ُمَعاوَ�ه َما رآَسِعيُْد ابُن العاص َجالٌِس َ�ْن يَِميِْنِه، فَلَ ِعنَْدُه ُ�ُطْوُن قَُر�ِْش وَ  قَْد َعِلَقْت وَ 
ِقَ�َّ ىلَعَ ِابِن عّباٍس َمَسائَِل َ�ْعَ� جِبَ  اهللاُمْقِبًال قال: يَا َسِعيْد، وَ 

ْ
ل

َ
ُ َسِعيٌْد: أل َوابَِها، َ�َقاَل هلَ

 ُ
َ

ا َجلََس قَاَل هل أىِب بَ�ِر؟   ُمَعاِوَ�ه: َما َ�ُقُوُل يِفْ لَيَْس ِمثُْل ابُن َ�ّباٍس َ�ْعَ� بَِمَسائِِلَك، فَلَمَّ
ُقراِن تَايِلاً، وَ  - اهللاِ وَ  -أبابَ�ر، اَكَن  اهللا قال: (رَِحمَ 

ْ
فَ لِل

ْ
َميْل نَائياً، َوَ�َن ال

ْ
ْحَشاِء َعِن ال

َخائِفاً، َو�ِاللَّيِْل قَائِماً، َو�ِانلَّهاِر َصائِماً،  اهللاِ  َساهياً، وََعِن الَمنِْكِر نَاِهياً، َو�ِِديِْنِه اَعِرفًا، ِمنَ 
َ ْن ُدْ�يَاُه َسامِلاً وَ مِ وَ  ِْه َصائِراً، َوِ� ىلَعَ

َ
َمُعروِف آِمراً َوِايل

ْ
�َّه اَعِزماً، َو�ِال رَبِ

ْ
ْحَواِل االَ  َعْدِل ال

ِ يفِ  غُ  َشاِكراً، َو�َّ
ْ
َواِح ذاِكراً، وَ ال  َوَ�َفافاً ح قَاِهراً. فَاَق أْصَحابَُه وَ نِلَْفِسِه بِالَمَصالِ ُدوِّ َوالرَّ

ً
، راَع

ْ�َقَب 
َ
 .لِقيَاَمه)َمْن ثَلَبَُه اللَّعائَِن ِاىَل يَْوِم ا اهللا َوزُْهداً وَِعَفافاً َو�ِّرا وَِحيَاَطه َوزََهاَده َوَ�َفاَءه، فَأ

اِب؟ قاََل: (رََحمَ  �َ ُمَعاِو�َه: َ�َماَ َ�ُقْوُل يِف قَال  - اهللاِ وَ  -أبا َحْفٍص، اَكَن  اهللا ُ�َمر بِِن اخلَطَّ
َعَفاِء، وَ َحِليْ  ْ�تَاِم، َوِ�لَّ االْ�َماِن، َوَمَالَذ الضُّ

َ
ِق َمْعِقِل احلُ َف االْسِالَِم، َوَمأوَى األ

ْ
َخل

ْ
نََفاء، لِل

ْظَهر اهللاِ  َولِلنَّاِس َعْوناً، قَاَم حِبَِق ِحْصناً، 
َ
يَاَر، وَ  ا�َصابِراً ُ�ْتَِسبّاً َحىّتَ أ ْ�َن َوَ�تََح ادلِّ  يِف  ا��ِرَ ادلِّ

واىِح َوابلَِقاِع، وَِعنْداخلََ� و قُوراً، َوِ�  َمنَاِهل وىلََعَ اتلِّالَِل َوِ� الضَّ
ْ
َْ�َطاِر َوال ْ

ده اال َوالرََّخاِء  الشِّ
ْ�َقَب  لُكِّ َوقٍْت َوأَواٍن َذُكْوراً، ُكوراً، َوِ�ّ يِفْ شَ 

َ
رَْسِه). اهللا فأ

ْ
 يَْوِم احل

َ
 َمْن ُ�بِْغُضُه اللَّْعنَه اىِل

اَن؟ قَاَل:  : َ�َما َ�ُقْوُل يِفْ س هقَاََل ُمَعاَو�َ  َن  اهللا رََحمِ (ُ�ثَْماَن بِِن َ�فَّ
َ
 - اهللاِ وَ  -أبا ُ�ْمرو، اك

َرَم احلََفد
ْ
�

َ
رِ هأْصرَبَ الُغَزا، وَ هأوَْصَل الرَبَرَ ، وَ هأ

ْ
ُمْوِع ِعنَْد َذك اداً بِاالَْسَحاِر، َكِثْ�ادَلُّ ، ا�ِ ، َهجَّ

ََهاَر، نَاِهًضا ِاىل لُكِّ َمْكُرمَ 
ْ

 لُكّ ُمنِْجيَ هَدائَِم الِفْكِر ِ�يَْما َ�ْعِنيِه اللَّيَْل َوانل
َ

اراً ه، �َْسىَعِ ِاىل ، فَرَّ
، وَ هُمْو�ِقَ ِمْن لُكّ  يِش َوابِلرْئِ ِ

ْ
َمْن َسبَُّه  اهللا َخنَتَ الُمْصَطىَف ىلَع ابْنََتيَْه، فَأْ�َقَب ، وََصاِحِب اجل

ِقيَامَ  هانلََّدامَ 
ْ
 يَْوٍم ال

َ
 .ه)ِاىل

ِّ بن أيب : َ�َما َ�ُقْوُل يِف س هقَاَل ُمَعاِو�َ  َن وَ  اهللا رَِحمَ (َطاِلٍب؟ قَاَل:  ىلَعِ
َ
ََسِن اَك

ْ
بَا احل

َ
 - اهللاِ أ

ُهَدى، وَ 
ْ
َِى يِف َ�ْهَف اتلُّىَق، وَ َعلَُم ال ىَج، َداِ�ياً  َ�ِلِّ احِلىَج، َوَطوَْد ابَلَهاِء، َونُْو�َرالرسُّ ُظلَِم ادلُّ
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 الَمَحجَّ 
َ

، َوقَائِماً باتلَّأِو�ِْل وَ  الُعْظَ�، اَعمِلاً، بَِما يِف  هِاىل
َ

ُحِف االُْو� َرى، ُمتَ الصُّ
ْ
ك َعِلقاً اذلِّ

ْذِى، وَ بِأسْ 
َ

َجْوِر َواال
ْ
ُهَدى، َوتَاِرَ� لِل

ْ
َن َواَ�َّىَق، َخْ�َ َمْن آمَ داً َ�ْن ُطُرقَاِت الرََّدى، وَ َحائِ بَاِب ال

ْسَمَح َمْن َعَدَل وََسوَّى، وَ 
َ
، َوأ فَْضل َمْن َحجَّ وََسىَعَ

َ
َص َواَْرتََدِى، َوأ ْهِل وََسّيَد َمْن َ�َقمَّ

َ
ْخَطَب أ

َ
أ

 
َّ
ْ�يَا ِاال دٌ اَء َوانلَّىبَّ الُمْصَطىَف، وَ اَالنْبَيَ ادلُّ ، َ�َهُل يَُواِز�ِْه ُموَحِّ ؟! َوَزْوُج َصاِحَب الِقبُلَتَْ�ِ

 يَْوِم الِقيَامَ تََر َ�يِْ� ِمثْلَُه وَ  ، لَمْ أبَو الّسبَْطْ�ِ َخْ�ِالنَِّساِء وَ 
َ

تََرى ِاىل
َ

اللَِّقاِء، َمْن لََعنَُه َ�َعلَيِْه وَ  هال
ِعبَاِد ِاىَل يَْوِم الِقيَامَ وَ  ا�ِ هلَْعنَ 

ْ
 .ه)ال

حَ  قَاَل: َ�َما َ�ُقْوُل يِف 
ْ
َ�ْ�؟ قَاَل:  هَطل �ِْن،  - اهللاِ وَ  -َعلَيِْهَما، اَكنَا  ا�هرمَْحَ (َوالزُّ ، بَرَّ َعِفيَْفْ�ٍ

، َزالزهل ، َطاِهَر�ِْن، ُمتََطّهَر�ِْن، َشِهيَْديِْن، اَعلَِمْ�ِ  هبِانلَّرْصَ  اهللااَغفٌِر لَُهَما ِاْن َشاَء اهللاوَ  ُمْسِلَمْ�ِ
ْحبَ  هالَقِدْ�مَ  َقِدْ�مَ  هَوالصُّ

ْ
َِميْلَ  هال

ْ
َْ�َعال اجل ْ

 .ه)َواال
َعبَّاِس؟ قَاَل: رَِحمَ  َل ُمَعاوَ�ه: َ�َما َ�ُقْوُل يِف قَا

ْ
ىِب  - اهللاِ وَ  -أبَاالَفْضِل اَكَن  اهللا ال

َ
ِصنَْو أ

ه َ�ْ�ِ ، وَ ص اهللاِ  رَُسْولِ  قَْد َعَال برََصاً ، َكْهَف االَقَْواِم، وََسيِِّد اَالْ�َماِم، وَ اهللاِ  َصىِفّ  قُرَّ
ُُموْ  ْ

ِر فَِضيْلَِتِه، ِر وَ بِاال
ْ
ٌم، قَْد تََالَشِت االَْحَساُب ِعنَْد ِذك

ْ
َعَواقِِب. قَْدَزانَُه ِعل

ْ
َ�َظراً بِال
تِِه، َولَْم  َوَ�بَاَعَدِت اَال�َْساُب  َرُم َمْن َدبَّ َال يَُ�ْوَن َكَذلَِك! وَ ِعنَْد فَْخَر َعِشْ�َ

ْ
�

َ
قَْد َساَسُه أ

فْخَ 
َ
ُمَطِلِب، أ

ْ
الَ الْ ... »ُر ِمْن َمىَشِ ِمْن قَُر�ِْش َوَرَ�َب؟!وَهبَّ َ�بُْدال . قَ يْثَ َدِ رَ احلْ كَ ىُّ ـفَذَ يْثُمِ هَ

)۱۶۰/۹:(  ُّ اينِ َ اهُ الطَّربَ وَ م، وَ رَ فْهُ رِ ْ أعْ نْ ملَ طبرانی از ربعی بن حراش روایت نموده، که « .فِيْهِ مَ

ه طوائف قریش در حالی کاجازه خواست، در  س بن عّباس جھت ورود نزد معاویه اللهگفت: عبد
او را  س اطرافش نشسته بودند، و سعید بن العاص در طرف راست وی نشسته بود، چون معاویه

عّباس مسایلی را عرضه خواھم در حال آمدن دید، گفت: ای سعید، به خدا سوگند، برای ابن 
نمود که از پاسخ به آنھا عاجز بماند، سعید به او گفت: شخصیتی مانند ابن عّباس از دادن پاسخ 

به وی گفت:  سماند. ھنگامی که ابن عّباس نشست، معاویه  ھا و مسایل تو عاجز نمی به سؤال
وی به خدا سوگند، ھمیشه  گویی؟ گفت: (خداوند ابوبکر را رحمت کند، درباره ابوبکر چه می

نمود، و از  خبر و غافل بود، و نھی از منکر می بی نمود، از کجی دور و از فحشا قرآن را تالوت می
گاه و باخبر بود، واز خدا می داشت، و  کرد، و روز روزه می ترسید، و در شب قیام می دین خود آ

راسخ داشت. به معروف و مین عزم از دنیای خود سالم و محفوظ بود، و بر عدالت درباره اھل ز
نمود و به طرف آن روان بود، و در ھمه احواالت شاکر، و در صبح و بیگاه  امر می ککارھای نی

به یاد خدا بود، و بر نفس خود در امورات اصالحی سخت گیر و از یاران و اصحاب خود درتقوی، 



 ٩١  مقّدمه کتاب

 

تر و بلند بود. کسی که عیب و نگه داری نفس، زھد، عفت، نیکی، صیانت، پارسائی، و کفاءت بر
 .ھا تا روز قیامت سزا و عقاب دھد! یانقصی را به وی ملحق گرداند، خداوند او را با نثار لعنت

خداوند ابوحفص (ی؟ فرمود: یگو گفت: درباره عمر بن الخطاب چه می سه یحضرت معاو
مان، یتام، محل ایاگاه یند، به خدا سوگند وی، مالزم و مددگار اسالم، مأوا و جاکرا رحمت 
ای برای مردم، و  فان، سنگر استوار روی گردانندگان از باطل به طرف حق، قلعهیپناگاه ضع

د ین راستا با صبر و امیام نمود و دریاور آنھا بود. وی برای ادای حق الھی قیننده و ک کمک
ب و شھرھا را ن را غالیه خداوند دکستادگی نمود یپاداش و ثواب از طرف خداوند تا آن وقت ا

ھا، اطراف و نواحی  ھا، پشته دن در خالل راهیھا، جاھای آب نوش میفتح نمود، و خداوند در اقل
برابرش جای آورده شد، وی ھنگام قول فحش در  ر او بهکاد شد. ذین، یھای زم شھرھا، و قطعه

ر الھی مشغول کذاد و یر بود، و در ھر وقت و لحظه به کبا وقار و باعزت، و در سختی و آرامی شا
 د).یمانی، لعنت نازل فرمایند، تا روز حسرت و پشیب ه وی را بد میکسی کبود، خداوند بر 

ند! کخداوند ابوعمرو را رحمت (ی؟ گفت: یگو چه می سگفت: درباره عثمان  سه یمعاو
وتر بود. مجاھد یکان در صله رحم نیکن خدمتگاران بود، و از ھمه نیبه خدا سوگند وی، بھتر

ثرت روان کر خداوند به کش وقت ذیھا کخواند. اش ی بود و در سحرگاھان تھّجد مییباکیش
رد. به طرف ھر عزتی ک ر میکه به وی ارتباط داشت در شب و روز فکی یزھایبود. در چ می
 کد، و از ھر فعل ھالیورز جست. به طرف ھر عمل نجات دھنده سعی می ت نموده، و میکحر

بر دو دخترش.  صامبر یو داماد پ ،١ی صاحب ارتش و چاه استنمود. و ننده فرار میک
 .)د!یمانی نازل فرمایامت ندامت و پشیه وی را دشنام دھد تا روز قکسی کخداوند بر 

خداوند ابوالحسن را (ی؟ گفت: یگو گفت: درباره علی بن ابی طالب چه می سه یمعاو
 کوه حسن و نور متحرکت، غار تقوی، محل عقل، یند! به خدا سوگند وی، نشانه ھداکرحمت 

ه در کی شب بود. وی دعوتگر به راه راست و بزرگ بود، و به آنچه یکو روان در تار
حت بود، به اسباب یشه توأم با وعظ و نصیھای اّول آمده بود عالم و دانا بود. ھم فهیصح
ن یروی گردان، و بھتر ھای خراب و پست ت بود. از راهیجور و اذ ک، و تارکت متمّس یھدا
ه لباس بر تن کی بود یشه نموده بودند، و سردار آنھایمان آورده و تقوی پیه اکی بود یآنھا

نندگان بود،و از ھر عادل و با کنندگان و سعی کن حج یده بودند، و بھترینموده و چادر پوش
ا یمه اھل دناء از ھیه انبیو بق صتر بود. وی به جز از محّمد  تر و متسامح انصاف نرم

                                           
ثر از مالش است، و کبا بخش ا ستوسط عثمان  کر عسره در غزوه تبوکاشاره به آماده نمودن لش -١

ه چاه بزرگی ک سھودی آن توسط عثمان یداری چاه رومه از صاحب یھمچنان اشاره است، به خر
 بود، و وقف نمودن آن برای مسلمانان.
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ند؟! وی شوھر ک ا موحدی با وی برابری میین است. آیتر بود. وی در زمره اصحاب قبلت بیخط
امت و لقا یده است، و تا روز قیاست. چشمم مانند او را ند صامبر ین زنان، و پدر دو نواسه پیبھتر

 ند).یلعنت نماامت یو بندگان، او را تا ق أند، خداوند که وی را لعنت کسی کد. ینخواھد د

بر آنھا  أرحمت خداوند (ی؟ گفت: یگو ر چه مییگفت: درباره طلحه و زب سه یمعاو
د و یی مجتھد، شھک، در حصول پاکار، مسلمان، پاکویکف، نیباشد، آنھا به خدا سوگند، عف

م، و یھای قد ارییاگر بخواھد به خاطر  ألغزشی نمودند، و خداوند  یکدو، عالم بودند. ھر
 .)بخشد آنھا را می ،ص امبریبا پشان  م و افعال خوبیصحبت قد

ند، کابوالفضل را رحمت  أی؟ گفت: (خداوند یگو گفت: درباره عّباس چه می سه یمعاو
ھا،  ده خدا، پناه قومی، و روشنی چشم برگزصامبر خدا یبه خدا سوگند، وی برادر اصلی پدر پ

نده نگری برخوردار بود، و علم وی یامور و آرت عالی در ید و بصیو سردار عموھا بود. وی از د
شود، و اسباب  چ مییلت وی ھیر فضکھا ھنگام ذ لتیر فضکھا و ذ ده بود. نسبینت بخشیرا ز

گران از ھم فاصله گرفته و دور یلت خانوادگی وی با دیر شرافت و فضکھا وقت ذ زهیو انگ
 شوند. می

ھا  بیان موجودھا و غاین شخص میافتگان بھتریت ین نباشد! چون وی از تربیچرا چن
ث را ی... و حد)ش معّززتر و بھتر بود؟!یاده و سوار قریعنی عبدالمّطلب بود، و نسبت به ھر پی

ت نموده، و در آن ین را طبرانی رواید: ایگو می )۱۶۰/۹(ثمی یھ .١ر شده استکمتذ
 .»شناسم ه من آنھا را نمیک اند سانیک

                                           
گوید: طبرانی آن را روایت نموده است.  ) می۹/۱۶۰» (المجمع«ھیثمی در  چنانچهضعیف.  -١

 ».شناسم و در سند آن کسانی ھستند که آنان را نمی«گوید:  ھیثمی می



 

 

 

 

 :باب اول
 صو پیامبرش  أ خدا سوی بهدعوت 

 شاصحاب وی  و صامبر یبرای پ صامبرش یو پ أخدا  سوی بهچگونه دعوت 
ت مردم و داخل شدن آنھا در یتر و مجبوبتر بود!! و چگونه بر ھدا دهیز پسندیاز ھمه چ

ن یص و آزمند بودند!! و چگونه در ایحرن الھی و غوطه ور شدن در رحمت خداوندی ید
 .نمودند!! دن خلق به حق، سعی و تالش مییر برای رسانیمس

 محّبت و دلباختگی به دعوت 

 مان آوردن ھمه مردمیبر ا صامبر یض بودن پیحر

 ].۱۰۵[ھود:  ﴾وََسعِيدٞ  َشِ�ّٞ  ُهمۡ فَِمنۡ ﴿ أدرباره قول خداوند  بطبرانی از ابن عّباس 
 .»بخت باشند یکشان بدبخت و بعضی از آنان نیاز ابعضی «ترجمه: 

ص یحر )صامبر خدا یه گفت پکت نموده، یم روایرکات قرآن ین گونه آیو مانند ا
به وی خبر  أند. خداوند یعت نمایت بیمان آورده، و با وی بر ھدایبود تا ھمه مردم ا

ش نوشته یدر ابتدا و در روز ازل برا أه سعادت از طرف خداوند کس کداد، جز آن 
ش نوشته یه بدبختی در روز ازل براکس کآورد، و جز آن  مان نمییسی اکگر یشده، د
 امبرش فرمود:یخطاب به پ أشود. سپس خداوند  گری گمراه نمییشده د

�َّ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�ٰ  لََعلََّك ﴿
َ
�  ْ   إِن ٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ  يَُ�ونُوا

ۡ
ََّشأ ِۡل  � ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�ّ َما  ءِ لسَّ

عۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ 
َ
 ].۴-۳[الشعراء:  ﴾٤ ِضعِ�َ َ�ٰ  لََها ُقُهمۡ َ�ٰ أ

مان یه آنھا اکن یخواھی جان خود را از شّدت اندوه به خاطر ا انگار می« ترجمه:
ه کم ینک ای نازل می هیم از آسمان بر آنھا آینکآورند از دست بدھی. اگر ما اراده  نمی

 .١»در برابر آن خاضع گرددشان یھا گردن

                                           
) علت (مشکل) آن انقطاع بین علی بن ۱۱/۸۵». (مجمع الزوائد«ھمچنین در  ضعیف. طبرانی -١

 ابی طلحة و ابن عباس است.
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ه گفته شده، علی کن یاند جز ا د: رجال وی ثقه دانسته شدهیگو می )۸۵/۷(ثمی یھ 
 ده است. ینشن ببن ابی طلحه از ابن عّباس 

 و دعوت نمودن قومش ھنگام وفات ابوطالب صپیامبر 
شد، گروھی از  ضیابوطالب مر ه گفت: چونکت نموده، یر از ابن عّباس روایابن جر

شان بود، نزد وی وارد شده گفتند: برادر زاده ات یان ایز در میه ابوجھل نکش یقر
د، اگر یگو ن و چنان میین طور و آن طور نموده، و چنیدھد، و ا ان ما را دشنام مییخدا

. ابوطالب )بھتر خواھد شد(ن عملش باز داری یسی را دنبال وی فرستاده و او را ازک
ان آنھا و یف آورده وارد خانه شد، در میفرستاد و او تشر صامبر یل پسی را دنباک

 - الله هلعن –د: ابوجھل یگو تن جای وجود داشت، راوی مییکابوطالب به اندازه نشستن 
د او روش نرمتری را در یند شایدر پھلوی ابوطالب بنش صامبر یه اگر پکد یترس

ن خاطر از جای خود بلند شد در آنجا یا د، بهیه ابوجھل اّتخاذ نمایعل صمقابل محّمد 
دروازه  یکافت، و نزدیعموی خود ن یکی برای نشستن نزدیجا صامبر ینشست، و پ

نند، و ک ت مییاکام، چرا قومت از تو ش نشست. ابوطالب آن گاه گفت: ای برادر زاده
 ی؟یگو ن و چنان مییدھی، و چن ان آنھا را دشنام مییه تو خداکند ینما می اّدعا

وه کو زبان به ش(ادی گفته یزھای زید: قومش درباره وی چیگو بابن عّباس 
ه با کلمه رامی خواھم ک یکای عمو! من از آنھا گفتن «گفت:  صامبر ی، پ)گشودند

لمه به آنان کھا توسط آن  سر نھاده، و عجمشان  ھا برای گفتن و اقرار به آن ھمه عرب
ھراسان شده (و شگفت زده)  صامبر یفتار پلمه و گکن یآنان از». پردازند ه مییجز
م، و ھمه گفتند: یلمه حاضر ھستکه ما به ده کلمه!! آری، سوگند به پدرت ک یکدند: یپرس
 صامبر یلمه است؟ پکدام کام، آن  ز گفت: ای برادر زادهیدام است؟ ابوطالب نکآن 

 گفتند:  ان داده میکھای خود را ت آنھا ھراسان برخاستند، و لباس »اهللاال اله اال «فرمود: 

َجَعَل ﴿
َ
ٰ  لَِهةَ �ٱ أ  .]۵[ص:  ﴾٥ ُعَجابٞ  ءٌ لََ�ۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ِحًد�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ�

ز ین راستی چیان، خدای واحدی قرار داده؟ این ھمه خدایجای ا ا او بهیآ« ترجمه:

 .»بی است!یعج



 ٩٥ صو پیامبرش  ألباب اول: دعوت به سوی خدا 

 

: أن قول خداوند یر شد تا به اکه ذکی یارتباط قرآن از ھمانجان ید: در ایگو راوی می

ا بَل﴿ َّمَّ ْ  ل . نازل »اند دهیه آنھا ھنوز عذاب الھی را نچشکبل« ].۸[ص:  ﴾َعَذابِ  يَُذوُقوا
 .١دیگرد

ر خود یر ھمه در تفاسین را امام احمد ونسائی و ابن ابی حاتم و ابن جرین ایھمچن
ن ید: حسن است. ایگو ت نموده، و مییز روایرا ترمذی نث ین حدیاند. ا ت نمودهیروا
ت نموده، و یروا )۱۸۸/۹(ز یھقی نیآمده، و آن را ب )۲۸/۴(ر یثکر ابن ین در تفسیچن
ث از اسناد یت نموده گفته است: حدین معنی روایبه ا )۴۳۲/۲(ث را در ین حدیم اکحا

ز یاند، ذھبی ن ننمودهت یباشد، ولی بخاری و مسلم آن را روا ح برخوردار مییصح
 ح است.یث صحین حدید: ایگو می

 و عنوان نمودن کلمه طیبه برای عمویش در ھنگام وفات وی صپیامبر 
ت یروا -آمده  )۱۲۳/۳( ةیه در البداکچنان  - بنزد ابن اسحاق از ابن عّباس  

ابوجھل عه، یبه بن ربیعه، َش یه گفت: اشراف قوم ابوطالب به شمول ُعْتبه بن ربکاست 
ش نزد یگر قریان بن حرب ھمراه جمعی از اشراف دیه بن خلف و ابوسفیبن ِھشام، ُامَّ 

دانی، و  ان ما مییابوطالب رفته، وبه وی گفتند: ای ابوطالب، تو خود منزلتت را در م
شه و ترس ما در قبال خود ینی، و از اندیب ز مییرت شده است نینون دامن گکآنچه را ا

گاھی ین ان ما و ی، و آن چه را م)ییماری ات وفات نماین بید دریشاچون (ز آ
ر، و از ین، از وی برای ما عھدی بگکدانی، او را طلب  ان است، ھم مییات در جر برادرزاده

ه کن یم، تا ایز برای وی عھدی بستان تا او از ما دست بردارد، و ما از او دست بردار شویما ن
 م.ینش را واگذارین خود بگذارد و ما ھم او را و دیروی از دیاو ما را به حال خود و پ

                                           
)، و حاکم ۳۲۳۲)، و ترمذی (۱/۳۶۲)، (۲۲۸)، و احمد (۲۳/۱۲۵در تفسیرش ( ضعیف. طبری -١

)، حاکم آن را از طریق دیگری از ابن عباس صحیح دانسته و ذھبی نیز با او ۲/۴۳۲نیشابوری (
در سند آن یحیی بن عماره است که جز ابن حبان ». حسن صحیح است«موافقت نموده و گفته: 

گیر  ن در روایت) ندانسته است و ابن حبان در ثقه دانستن آسانکسی وی را ثقه (مورد اطمینا
) عالمه آلبانی آن را ضعیف دانسته اما ۸/۲۱۵» (تحفة األحوذی«)، و ۱/۲۲۷است. نگا: التھذیب (

یحیی بن عمارة: «) صحیح دانسته و گفته: ۲۰۰۸ی ( شیخ احمد شاکر آن را در مسند به شماره
بخاری یحی بن عماره را در تاریخ الکبیر ». قات ذکر نموده استثقه است و ابن حبان وی را در ث

 ی وی ھیچ جرحی (عیبی) ذکر نکرده. ) معرفی و ترجمه نموده اما درباره۴/۲/۲۹۶(
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ف یبه آنجا تشر صامبر یفرستاد و چون پ صامبر یسی را دنبال پکابوطالب 
نھا ھمه سران و اشراف قوم تواند، به یام، ا آورد، ابوطالب به وی گفت: ای برادر زاده

 برند. ابن عّباس یزی بگیزی بدھند و از تو چیاند تا به تو چ خاطر تو جمع شده
ه به واسطه آن کد یلمه را بدھک یکآری شما «در پاسخ گفت:  صامبر ید: پیگو می
. ابوجھل »ندیر فرمانتان درآیھا برای شما سر نھاده و ز د و عجمیھمه عرب شو کمال

و آن را (م یلمه ھمانند آن بدھکم، ده یپاسخ داد: آری، سوگند به پدرت ما حاضر

نار کد یپرست ر از وی مییو آنچه را غ اهللاال اله االد: ییبگو«رمود: ف صامبر یپ )مییبگو
ان یخواھی خدا ا مییھای خود را به ھم زده گفتند: ای محمد، آ . آنھا دست»دیبگذار

د: بعد یگو می بار تو شگفت آور است!! ابن عّباس کن یخدا بگردانی؟ ا یکمتعّدد را 
زی را ھم از آن ین مرد، به خدا سوگند، چیاگر گفتند: یاز آن بعضی آنھا برای برخی د

ان شما و وی یم أه خداوند کن ید تا ایدھد. به راه افت د، به شما نمییخواھ چه می
 نده و متفرق شدند.کد، و از آنجا پرایی خود ادامه دھین آباید به ھمان دیصله نمایف

ام،  ر زادهد: بعد از آن ابوطالب گفت: به خدا سوگند، ای برادیگو بابن عّباس 
د: یافزا رون از حد درخواست نموده باشی. راوی مییزی بیشان چیه تو از اکدم یمن ند

، و شروع به دعوت )اوردیمان بید ایه شاک(دوار شد یام صامبر ین سخن وی پیاز
ه من توسط آن بتوانم تو را کای عموی من، تو آن را بگو، «گفت:  نمودنش نموده می

ار مالحظه نمود کن یرا در صامبر یچون ابوطالب حرص پ، »نمکامت شفاعت یروز ق
به خدا سوگند اگر خوف ننگ و دشنام بر توو بر خاندان پدرت پس  ام، گفت: ای برادر زاده

ن را از ترس یه من اکش گمان برد یه قرکداشتم  ن را نمییبود، وخوف ا از درگذشتم نمی
م... و یگو جز برای خشنودی تو نمی گفتم، و آن را لمه را حتمًا میکن یام، ا مرگ گفته

 .١باشد ه حال وی معلوم نمیکروای مبھم است  یکت ین روایر شده، و درکث را متذیحد
ه ھنگام مرگ ابوطالب کت است یب از پدرش روایو نزد بخاری از ابن الُمَس 

به ابوطالب گفت:  صامبر ینزد وی رفت، و ابوجھل نزد او بود، پ صامبر ید، پیفرارس

شگاه یه بتوانم از آن به عنوان حجتی در پکای  لمهک، »اهللاال إله إال «ای عمو! بگو: «

                                           
)، در سند آن یک شخص ناشناخته ۴۵-۲/۴۴ی ابن ھشام ( اسحق، چنانکه در سیره ضعیف. ابن -١

 ).۳/۱۲۳موجود است. نگا: البدایة و النھایة (
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ا یه گفتند: ای ابوطالب، آیبن ابی ُامَ  الله، ابوجھل و عبد»نمکخداوند درباره تو استفاده 
گردانی؟! آن دو، تا آن وقت باوی صحبت نمودند  عبدالمّطلب روی می )نید(از مّلت 

 صامبر یعبدالمّطلب. پ )نید(ن بود: بر مّلت یه ابوطالب گفت اک ای لمهکن یه آخرک
نجا بود ی، ا»خواھم ت مغفرت مییام، برا ه منع و نھی نشدهکتا آن وقت «آنگاه فرمود: 

 د:یه قرآن نازل گردین آیه اک

ِينَ ٱوَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ِفُروا ْوِ�  ا

ُ
 ِمنۢ  َ�ٰ قُرۡ  أ

َ  َما دِ َ�عۡ  �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡص  �

َ
 ].۱۱۳[التوبة:  ﴾١١٣ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

نند، کان طلب آمرزش که برای مشرکست، یسته نیامبر و مؤمنان شایبرای پ« ترجمه:
ان که مشرکد، یه برای آنھا روشن گردکن یباشند، البّته بعد از اشان  انیکاگرچه از نزد

 .»اند اصحاب دوزخ
 ه نازل شد:ین آین ایو ھمچن

حۡ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  إِنََّك ﴿
َ
 ].۵۶[القصص:  ﴾َت َببۡ أ

 .١»توانی به راه آوری ه دوست داری نمیکسی را کتو « ترجمه:
ن یگری مانند ایق دین را از طریت نموده، بخاری و مسلم ایز رواین را مسلم نیا
ررًا کش میلمه را براک صامبر یاند، و در آن گفته است: پ نمودهت یث از وی روایحد

زی ین چیه آخرکن یردند، تا اک رار میکش تینمود، و آنھا ھمان سخن را برا عنوان می

امتناع  »اهللاال اله اال «عبدالمّطلب. و از گفتن  )نید(ن بود: بر مّلت یه وی گفت اک

ه از کخواھم  ت مغفرت مییتا آن وقت برااّما من «پس از آن گفت:  صامبر ید. پیورز
 -عنی بعد از آن ی - أه خداوند کنجا بود ی، ا»ام ت نھی نشدهیمغفرت خواستن برا

 ر نموده.که را ذین را نازل فرمود:... و ھمان دو آیا
ه: کاند  ت نمودهیروا سره ین امام احمد، مسلم، نسائی و ترمذی از ابوھریو ھمچن

ای عموی «نزدش آمد و گفت:  صامبر خدا ید، پیفرارس ه مرگ ابوطالبکھنگامی 

، ابوطالب پاسخ »ت گواھی دھمیامت برای، تا به آن در روز ق»اهللا اال اله ال«من، بگو: 
گر وی را جز ترس یزی دیه چکزدند،  ن گفته خود مرا طعنه نمییش به ایداد: اگر قر

                                           
 ).۴/۹۰)، و نسائی (۱۳۱)، مسلم (۱۳۶۰بخاری ( -١
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ساختم، و آن را جز  ن میار وانداشت، حتمًا چشمت را به گفتن آن روشکن یمرگ به ا
 ن را نازل نمود:یا أم، آن گاه خداوند یگو به خاطر خشنودی و روشنی چشم تو نمی

حۡ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  إِنََّك ﴿
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َت َببۡ أ ٓ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ۚ �ََشا عۡ  َوُهوَ  ُء

َ
 لَمُ أ

 ِ  ٱب
ۡ  ].۵۶[القصص:  ﴾٥٦َتِدينَ ُمهۡ ل

ه کسی را کتوانی به راه آوری، ولی خداوند  ه دوست داری نمیکسی را کتو« ترجمه:

 .١»نند، داناتر استک ار مییت اختیه ھداکسانی کند، و او به ک ت مییبخواھد ھدا
 آمده است. )۱۲۴/۳( هین در البداین چنیا

 أخدا  سوی بهدعوت  کاز تر صامتناع پیامبر 
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا سل بن ابی طالب یخ از عقیطبرانی و بخاری در تار

ھا خواھد آمد  ه در باب تحّمل سختیکث را چنان یش نزد ابوطالب آمد... و حدیقر
ن یام، من بر ا گفت: ای برادر زاده صامبر یر شده، و در آن آمده: ابوطالب به پکمتذ

نون قوم تو آمده و اّدعا کای، ا ردهکشه از من اطاعت یده و ھمیه حرف مرا شنکباورم 
ی یگو ی را مییزھایآمده و برای آنان چشان  عبه و مجلسکه تو نزد آنھا در کنند ک می

بھتر (نی کری یار جلوگکن یگردد، اگر خواسته باشی از ت و آزارشان مییه باعث اذک
به خدا «چشم خود را به طرف آسمان بلند نموده گفت:  صامبر ی. پ)خواھد شد

ی یکه کام، ندارم، چنان  ه به آن مبعوث شدهکآنچه را  کی تریسوگند، من قدرت و توانا
ه کھقی آمده، یو نزد ب .٢»ن آفتاب نداردیاز شما قدرت روشن ساختن شعله آتش را از ا

ن و چنان یام، قوم تو نزد من آمده و به من چن ابوطالب به وی گفت: ای برادر زاده
طاقت تحّمل  ه نه منکشان کاری مکن، و مرا به کگفتند، بر من و جان خودت رحم 

ه بر قومت دشوار است، و آن کن از گفتن آن سخنانی یآن را داشته باشم و نه تو، بنابرا
ش تحّولی به یه در موقف عموکگمان نمود  صامبر ین. پکنند، خودداری یب را بد می

ن کیش او را تنھا گذاشته و به مشریدا شده، و عمویش پیدی برایوجود آمده، و نظر جد
ای عمو، «فرمود:  صامبر ین رو پیام با وی عاجز آمده است، از ایو از ق ند،ک م مییتسل

ار را تا آن کن یاگر آفتاب در دست راستم گذاشته شود، ومھتاب در دست چپم، من ا

                                           
 ).۴۴۱، ۳۲)، و احمد (۳۱۸۸)، ترمذی (۱۳۴مسلم ( -١
 ).۴/۱/۵۱» (التاریخ الکبیر«)، و بخاری در ۵۱۱» (الکبیر«در  حسن. طبرانی -٢
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 که من در طلب آن ھالکن یا ایه خداوند آن را غالب گرداند و کنم، ک وقت رھا نمی
ه کث را چنانیو... و حد ١ستیگر حلقه زد و صامبر یبر چشمان پ کسپس اش »شوم

 ر شده.کخواھد آمد متذ
 ب اللهبه به اسناد خود از جابر بن عبدید در مسند خود از ابن ابی شیَعْبدبن ُحَم 

ھانت و کرا به جادو،  تان ن عالمیش روزی جمع شده گفتند: بھتریه: قرکت نموده یروا
نده، و کار ما را پراکنده، و کپراه جماعت ما را کن مردی ید، تا نزد اییشعر جستجو نما

ه به او چه پاسخی کند یحرف بزند، و بب )برود و با وی(ب گرفته است ین مان عیبر د
ار کن یتر برای ا سی را مناسبکگر یعه دیر از ُعْتَبه بن ربیدھد، آنھا گفتند:ما غ می

م ده، عتبه ت را انجاین مامورید تو نزد وی رفته ایم، بعد گفتند: ای ابوولیشناس نمی
 صامبر خدا یپ ٢؟اللها عبدید: ای محّمد تو بھتر ھستی یآمد و پرس صامبر ینزد پ

خاموش  صامبر خدا یا عبدالمطلب؟ پید: تو بھتر ھستی یخاموش ماند. عتبه باز پرس
انی را یه آنھا از تو بھتر بودند، آنھا ھمان خداکن باور باشی یماند. عتبه گفت: اگر بر ا

ه تو از آنھا بھتر ھستی، پس کن باور باشی یگرفتی عبادت نمودند، و اگر برب یه تو عک
ن و یم!! به خدا سوگند، ما ھرگز فرزند محبوبی را نزد والدیحرف بزن تا قولت را بشنو

ار ما کنده ساختی، و امر و کم، جماعت ما را پرایا دهیتر برای قومش ند قومش از تو شوم
ان عرب یراد قرار دادی، و ما را در میب و ایا را مورد عن میدی، و دیرا از ھم فروپاش

ش یش جادوگری است، و در قریه در قرکده یع گردیان آنھا شایرسوا ساختی، حّتی م
ی بر روی یکم، تا یشک اھنی است. به خدا سوگند ما چون صدای زن حامله انتظار میک
ازمند ھستی آن قدر مال ین م!! ای مرد، اگریگر را نابود سازیدیکده و یشکر یگری شمشید

ش باشی، و اگر خواھان ازدواج یان قرین مرد میتر ه غنیکم نمود یت جمع خواھیبرا
 م.ین، تا به تو ده زن بدھکخواھی انتخاب  ش مییه از قرکھستی ھر زنی را 

 فرمود:  صپاسخ داد: بلی، آن گاه پیامبر خدا » فارغ شدی؟«فرمود:  صپیامبر خدا 

                                           
)، و ابن اسحاق چنانچه در سیره ابن ھشام آمده است ۲/۱۸۷» (الدالئل«در  حسن. بیھقی -١

) به مانند آن را به ابی یعلی نسبت داده و ۶/۱۵» (مجمع الزوائد«)، ھیثمی در ۱۶۵ – ۱/۱۶۴(
)، ۱/۳۱۰) (۹۰۹( السلسلة الضعیفةنگا: ». رجال آن رجال صحیحند«ی آن گفته:  درباره

 ).۹۲( والصحیحة
 ھدفش پدر رسول خدا ص است. م. -٢
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ِ ٱ �﴿ لَۡت  ٞب كَِ�ٰ  ٢ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ّمِنَ  تَ�ِ�لٞ  ١ حمٓ  .لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ  فُّصِ
 ].۳-۱[فضلت:  ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ 

ت با رحم است. حم. از جانب یاندازه مھربان و نھا ه بیکی یبه نام خدا« ترجمه:
ه کتابی کت با رحم است، فرو فرستاده شده است. یاندازه مھربان و نھا بیه) کی ی(خدا

ه کرده است، و قرآن عربی است برای قومی کاتش ھر مطلبی را در جای خود بازگو یآ

 .»دانند می
 د:ینجا رسیه به اکن یتا ا

عۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ْ أ نَذرۡ  َ�ُقۡل  َرُضوا

َ
 ].۱۳[فضلت:  ﴾١٣ َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  عَِقةِ َ�ٰ  َل ّمِثۡ  عَِقةٗ َ�ٰ  تُُ�مۡ أ

ای ھمانند صاعقه عاد و  اگر آنھا روی گردان شوند بگو: من شما را به صاعقه« ترجمه:

 .»نم!ک د مییثمود تھد
پاسخ  صامبر یزی نداری؟ پین نزد خود چیر از ایافی است! غکن یعتبه گفت: ا

زی یی؟ گفت: چدند: با خود چه آوردیش برگشت، آنھا پرسیعتبه به طرف قر »نه«داد: 
د، یان گذاریا ھمراھش در مید و ید، بپرسیخواست نم شما از وی میک ه گمان میکرا 

ا به تو جواب داد؟ پاسخ داد: یدند: آیدرباره ھمه آنھا با وی صحبت نمودم. آنھا پرس
ھای وی  اد نھاده است از گفتهیعبه را بنکه کی یآری، بعد از آن گفت: سوگند به خدا

د. یای مانند صاعقه عاد ثمود ترسان ه شما را از صاعقهکن یندانستم جز اچ چزی را یھ
ند و تو ک با تو به عربی صحبت می )صرسول خدا (آنھا گفتند: وای بر تو، مردی 

ھای  زی از گفتهیگفت؟! عتبه جواب داد: نه به خدا سوگند من چ ه چه میکدانی  نمی
 .١ر صاعقه ندانستمکر از ذیوی را غ

اند، وی افزوده: و اگر خواھان  ت نمودهیم رواکز از حایر وی نیھقی و غین را بیا
س یم، و تو تا زنده ھستی رئینک ھای خود را برای تو برپا می فش است باشی دریر

فَاِْن أْعَرُضوا َ�ُقْل «د: ینجا رسیبه ا صامبر یباشی. و نزد وی ھمچنان آمده: چون پ

                                           
)، و ابن ابی شیبه در ۱۲۸» (دالئل النبوة«)، و ابونعیم در ۱۸۱۸» (مسند«در  حسن. ابویعلی -١

) و این روایت اخیر (روایت بیھقی) مرسل ۲/۲۰۴» (الدالئل«)، و بیھقی در ۸/۴۴۰» (المصنف«
اند اما در سندشان اجلح کندی است  است اما دیگر روایت ھا به طور موصول از جابر روایت شده

 ).۶/۲۰این روایات شواھدی دارند. نگا: مجمع الزوائد (که ضعیف است اما 
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اگر آنھا روی گردان شوند، بگو: من « ترجمه: .»َصاَِعِقه اَعٍد َو َ�ُموْدأنَْذْرتُُ�م َصاِعَقه ِمثْل 

 .»نم!ک د مییای ھمانند صاعقه، عاد و ثمود تھد شما را به صاعقه
ه کداری داد،    گرفت و وی را سوگند قرابت و رشتهم کرا مح صامبر یعتبه دھن پ

رون نرفت و خود ینزد اھلش بد. عتبه بعد از آن یگر از او دست برداشته و توّقف نماید
ه کنم ک ش گمان مییرا از آنھا جدا نمود. ابوجھل گفت: به خدا سوگند، ای گروه قر

ار را فقط به خاطر کن یده و از طعام محّمد خوشش آمده، و او این محّمد گرویعتبه به د
عتبه م. آنھا نزد ید نزد وی برویائیده است، بید گردیش عایه براکانجام داده  ١ضرورتی

ست ما به ین گرییز دیآمدند، ابوجھل گفت: ای عتبه به خدا سوگند، ھدف از آمدن ما چ
ن او خوشت آمده است، اگر یای و از د دهین محمد گرویه تو به دکم یا خاطری آمده

ه تو را از طعام کم ینک ت جمع میید شده باشد، از ما لمان آن قدر برایت عایازمندی براین
گر یه دکاد نمود یشده، و به خدا سوگند  کاز سازد. عتبه غضبناین بی محّمد مستغنی و

ادتر مالدارم، یش زیه من از ھمه قرکد یدان ھرگز با محّمد حرف نزند، و افزود: ھمه شما می
زی جواب یو او مرا به چ -شان بازگو نمود  ت را براییاکو آن ح -ولی من نزد وی رفتم 

 م خواند:ین برایه چنکھانت. بلکنه شعر و نه ھم  ه به خدا سوگند نه سحر است،کداد، 

ِ ٱ �﴿  ٞب كَِ�ٰ  ٢ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ّمِنَ  تَ�ِ�لٞ  ١ حمٓ  .١ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
لَۡت   ].۳-۱[فضلت:  ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  فُّصِ

ند و دست باز دارد، و که بس کم گرفتم و او را به قرابت سوگند دادم کاز دھن وی مح
ه عذاب بر شما کدم ید!! ترسیگو زی گفت، دروغ نمییه اگر محّمد چکد یدان ھمه شما می

مانند  سعلی از جابر ین را ابوی) آمده است. و ا۶۲/۳ه (ین در البداین چنیا ٢نازل گردد.
ت ین را روایمثل ا )۷۵ص (م در الدالئل یابوُنعَ  ت نموده وید روایث عبد بن ُحَم یحد

ر وی او را ثقه ین و غیه ابن َمعِ کْنِدی کد: در آن َاْجَلح یگو می )۲۰/۶(ثمی یرده، ھک
 اند. ه رجال وی ثقهیاند، آمده است، ولی بق فش دانستهیر وی ضعیدانسته، ونسائی و غ

                                           
 باشد. م. ھدف از ضرورت در اینجا نیازمندی به پول و طعام می -١
) و آن را ۲۵۴ – ۲/۲۵۳)، و حاکم در مستدرک (۲۰۴-۲/۲۰۲» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -٢

د اجلح کندی وجود صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافقت نموده با وجود اینکه در این سن
 دارد که ضعیف است!.
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ش به یه: قرکنموده ت یروا باز ابن عمر  )۷۶ص ( ةم در دالئل النبویابونع
عه به یگرد ھم آمدند، و او در مسجد نشسته بود، عتبه بن رب صامبر خدا یخاطر پ

د من در صحبت ینم، و شاکد تا نزد وی برخاسته و با او صحبت یآنان گفت: مرا بگذار
 صامبر یه نزد پکن ین صورت عتبه برخاست تا ایتر باشم. به ا خود با وی از شما نرم

ن یان خودھا از بھتریام، من تو را از لحاظ خاندان در م ای برادر زادهنشست و گفت: 
ان یشمارم، و از لحاظ منزلت از ھمه ما بھتر و افضل ھستی، ولی تو م خانواده می

اورده است!! اگر با یچ مردی مانند آن را در قوم خود نیه ھکای  زی را آوردهیقومت چ
ت آن قدر یحق تو بر قومت باشد، و آنھا بران یھای خود خواھان مال باشی، ا ن گفتهیا

ه از ھمه ما ثروتمندتر باشی، و اگر خواھان بزرگی و سرداری کمال جمع خواھند نمود 
ف و یی از قوم تو از تو شریکچ یه ھکن یم، تا اینک ھستی، تو را سردار خود انتخاب می

ن حالت در اثر یاگر ام، و یدھ صله تو انجام نمییاری را بدون فکچ یبلندتر نباشد، و ھ
ھای  ی بخشی، ما خزانهیتوانی رھا ه از آن خود را نمیکشود  ت عارض مییجن زدگی برا

ات معذور  ضییه برای بھبودی از مرکنیم، تا ایگذار ن راه در خدمت تو مییخود را در ا
 .میگردان م و اگر خواھان پادشاھی باشی ما تو را پادشاه مییشناخته شو

عتبه پاسخ داد: بلی، وی  »ا فارغ شدی؟ید آیای ابوول«رمود: ف صامبر خدا یپ
د و با یه سجده رسیه به آکن یش خواند، تا ایحم سجده را برا صامبر ید: آنگاه پیگو

ھای خود را پشت سر  سجده نمود، و عتبه در آن حالت دست صامبر یتالوت آن پ
د. بعد از یاز قرائت آن فارغ گرد صامبر یه پکن ین نھاده منتظر ماند، تا ایخود بر زم

ه در انتظار وی کشان  ه برای قوم خود در آن مجلسکدانست  آن عتبه برخاست و نمی
د، گفتند: وی با یآ میشان  دند به طرفیه او را دکد. ھنگامی یقرار داشتند چه بگو

ته، و د. او نزد آنھا نشسیآ می ه از نزدتان برخاسته بودکای  ر از آن چھرهیای غ چھره
د، یه شما مرا به آن مامور ساخته بودکزی یش من با وی به ھمان چیگفت: ای گروه قر

انی صحبت نمود یه از صحبت خود فارغ شدم. وی با من به بکن یصحبت نمودم، تا ا
ه به وی چه کده بود، و ندانستم یم مثل آن را ھرگز نشنیھا ه به خدا سوگند گوشک

د، و در ماه بعد آن از من نافرمانی ینکاز من اطاعت ش، امروز یم!! ای گروه قریبگو
د. چون به خدا سوگند، وی آنچه ینکری یگ نارهکن مرد را واگذاشته و از وی ید، ایینما
ن راه مزاحمش ید و دریھا واگذار ر عربیند، و او را با ساک نمی که بر آن است ترکرا 
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وی شرف شما و عزت وی عزت ھا غالب آمد در آن صورت شرف  د. اگر وی بر عربینشو
بت وی توسط یه شما از مصکار است کشماست، و اگر آنھا بر وی غالب آمدند آش

ن یای. ھمچنان ا ن خود برگشتهید تو از دیآنھا گفتند: ای ابوول .١دیا افتهیی یگران رھاید
ن یت نموده است، ایر شده، رواکذ )۶۳/۳( هیه در البداکل، چنانیرا ابن اسحاق به تفص

 )۶۴/۳( هیر در البدایثکرده، ابن کت یبه اختصار روا سث عمر یز از حدیھقی نیا بر
 ب است.یار غرین وجه بسیث ازین حدید: ایگو می

 أسوی خدا بر جھاد در راه دعوت به صاصرار پیامبر 
در  صامبر یه آن دو گفتند: پکت نموده یبخاری از ِمْسَور بن َمْخَرَمه و مروان روا

ه در باب اخالق مؤدی به کث را به طول آن، چنان یرون شد... و حدیبه یبیزمان حد
ن طور یه آنھا اکر نموده، و در آن آمده است: در حالی کت مردم، خواھد آمد ذیھدا

می یاران صمیو آنھا  -ھا آمد  ل بن ورقاء ُخَزاعی درگروھی از قومش خزاعییبودند، ُبَد 
در اعطای مشورت درست و حفظ اسرار وی از اھل ِتَھامه به حساب  صامبر یپ

عب بن لؤی و عامر بن لؤی را در حالی پشت کھای  لهیل گفت: من قبیبد -آمدند  می
ن ییه پایبیھای دائمی حد و بزرگ نزد آب کوچکبارگی یکه ھمه به کسر گذاشتم 

 صامبر یعبه بازمی دارند، پکه جنگند و تو را از رفتن به خان اند، و آنھا باتو می آمده
م. یا ه به خاطر ادای عمره آمدهکم، بلیا امدهیسی نکچ یما برای جنگ و قتال ھ«فرمود: 

ی وارد نموده، اگر خواسته یضررھاشان  اگر جنگ، آنھا را به ستوه آورده است، و برای
ه مردم یبا بقه در آن مّدت مرا کم، ینما ه میکشان آتش بس و متار باشند، تا مدتی ھمراه

ه در آنچه مردم داخل شده است، داخل کواگذارند. اگر غالب شدم و آنھا خواستند 
ه مردم) آنان از یستم در مقابل بقکعنی در صورت شیر آن (ید، داخل شوند، و در غشون

ه جانم در کدند، سوگند به ذاتی ین ھم ابا ورزیمن راحت خواھند شد. ولی اگر آنان از
ه گردنم کجنگم  تم تا آن وقت میین مأموریشان به خاطر ایمًا با ادست اوست، من حت

 .٢»شود و امر خداوند نافذ گردد قطع

                                           
از این «گوید:  ) می۳/۶۴» (البدایة و النھایة«)، ابن کثیر در ۷۶» (الدالئل«در  ضعیف. ابونعیم -١

 ) چاپ دار ابن رجب.۱۸۳-۱/۱۸۱ی ابن ھشام ( نگا: سیره». وجه بسیار غریب است
 ).۲۷۳۲)، (۲۷۳۱بخاری ( -٢
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ش! یای وای بر قر«ت است: یل مرفوع رواکو نزد طبرانی از ِمْسَور و مروان به ش
ھا واگذارند. اگر آنھا  ر عربیشود اگر مرا با سا جنگ آنھا را خورده است، آنھا را چه می

ه خواھان آن ھستند، و اگر خداوند مرا کن ھمان ھدفی است یغالب شدند، ا بر من
ن را قبول ننمودند، یشان غالب نمود، در آن صورت ھمه وارد اسالم گردند، و اگر ایبرا

ند؟! به خدا سوگند، تا ک ش چه گمان مییباقی است. قرشان  ه قّوتکبجنگند در حالی 
د یشان خواھم جنگیه آن مبعوث نموده است با اه خداوند مرا بکآن وقت در راه آنچه 

نز کن در ین چنیا .١»ن گردن جدا گرددیا ایاب و غالب گرداند و یامکه خداوند مرا ک
ت نموده و در یق ُزْھِری روایز از طرین را ابن اسحاق نیآمده، و ا )۲۸۷/۲(العمال 

زی ین چیشان بر ایند؟! به خدا سوگند من با اک ش چه گمان مییقر«ث وی آمده: یحد
ه که خداوند مرا به آن مبعوث نموده است تا آن وقت جھاد و مبارزه خواھم نمود، ک

 هین در البداین چنی. ا»ن گردن جدا گرددیا ایآن را نصرت و غلبه دھد، و  أخداوند 
  .آمده است )۱۶۵/۴(

 در غزوه خیبر برای دعوت به اسالم سو مأمور ساختن حضرت علی  صپیامبر 
فردا «بر فرمود: یروز خ صامبر یه: پکت نموده یروا سری از سھل بن سعد بخا

ند، ک ب مییه خداوند به دستان وی فتح را نصکرق را برای مردی خواھم داد، ین بیا
. راوی »دارند امبرش او را دوست مییدارد، و خدا و پ امبرش را دوست مییوی خدا و پ

از آنھا  یکدام کرق به یه بکر و گفتگو سپری نمودند کن فید: مردم شب خود را دریگو
سی کرفتند و ھر  صامبر یداده خواھد شد. چون مردم صبح نمودند ھمه نزد پ

علی بن ابی طالب «د: یپرس صامبر یرق به او داده خواھد شد، پیه بکدوار بود یام
 ت دارد. راوییاکھای خود ش وی از چشم صامبر خدا ی، گفتند: ای پ»جاست؟ک

لعاب دھن خود را  صامبر یسی را دنبال وی فرستاد و او آمد، پک صامبر ید: پیگو
ه کی یافت، گویھای وی بھبودی  ش دعا نمود، چشمیھای وی انداخت و برا در چشم

استفسار  سرق را به او سپرد. حضرت علی یب صامبر یچ دردی نداشت. سپس پیھ
 صامبر خدا یه چون ما گردند، پکامبر خدا، با آنھا تا آن وقت بجنگم ینمود: ای پ

ی، بعد از آن، آنھا را یدان آنھا فرود آیه در مکن یت نما، تا اکبه آھستگی حر«فرمود: 

                                           
 ).۲۰/۱۶» (الکبیر«طبرانی در  -١
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ه در صورت اسالم آوردن کن، و آنھا را از حقوق خداوند تعالی کاسالم دعوت  سوی به
مرد را توسط تو  یکه خداوند کن یخدا سوگند، اگردد باخبر ساز. به  شان واجب مییبرا

مسلم  .٢»ت باشد بھتر استیبرا ١ه ھمه شترھای سرخ رنگکن ید، از ایت نمایھدا
 رده است.کت یروا )۲۷۹/۲(ن را در یمانند ا

 در دعوت نمودن َحَکم بن کیسان به اسالم صصبر پیامبر 
سان کیم بن کگفت: من حه کت نموده، یاز ِمقداد بن عمرو روا )۱۳۷/۴(ابن سعد 

ر ما خواست تا گردن وی را بزند، من عرض نمودم: وی را بگذار تا با یر گرفتم. امیرا اس
رفت، و ما او را با خود نگه ین درخواست مرا پذیرمان ایام(م، یببر صامبر یخود نزد پ

وی را به اسالم دعوت  صامبر یم. پیآمد صامبر خدا یه نزد پکن یتا ا )میداشت
مان یدن دعوت و ایشکگر از طول یه دک( سد. عمر یشکار به طول کن ی، و انمود

نی؟ ک ن مرد چه صحبتی مییامبر خدا، با ایگفت: ای پ )قرار شده بود بی اوردن ویین
گاھش یآورد، بگذار تا گردنش را بزنم و راھی جا ن مرد تا ابد اسالم نمییبه خدا سوگند ا
متوجه  ساورد، به طرف عمر یم اسالم نکه حکن یگر تا اید صامبر یجھّنم گردد. پ

گذشته و حال ھای  دم وی اسالم آورده است، و آن عملید: بعد دیگو می سنشد. عمر 
ه او از من به آن کنم ک رد می صامبر یادم آمد و (با خود) گفتم: چگونه امری را بر پیبه 

دام کگر ید صامبرش یحت برای خدا و پیتر است؟! بعد گفتم: من به آن جز نص عالم
و و یکد: وی به خدا سوگند، اسالم آورد، و اسالمش نیافزا می سھدفی نداشتم. عمر 

د، و یبه شھادت رس ٣ه در بئر معونهکن یم گشت و در راه خدا جھاد نمود تا اکمستح
 .٤دین صورت وارد بھشت گردیاز وی راضی بود، و او به ا صامبر خدا یپ

                                           
ھا  رفت، و آن را خیلی ھای آن زمان به حساب می شترھای سرخ از بھترین اموال در نزد عرب -١

 شده است. دوست داشتند، به این لحاظ در اینجا از آنھا نام برده
 ).۶۱۰۶)، و مسلم (۴۲۱۰بخاری ( -٢
آمده) در بئر معونه مکانی است در نجد که در آنجا ھفتاد تن از مسلمانان (چنان که در بخاری  -٣

به شھادت رسیدند، و » ھای رعل و ذکوان و عصیه قبیله«ماه صفر سال چھارم ھجرت در اثر غدر 
بر مرگ اصحاب خود که  ص به این غدر و خیانت کشانیده بود، و پیامبر» عامر بن طفیل«آنھا را 

 نمود. ناراحت گردید، و یک ماه بر خاینین دعا می  در این جا به شھادت رسیده بودند، خیلی
 ).۴/۱۳۷». (الطبقات«در  . ابن سعدضعیف -٤
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د: اسالم یم پرسکه گفت: حِ کت است یاز ُزھِری روا )۱۳۸/۴(ن یو نزد وی ھمچن
ی ندارد یکه برای خود شرکتش یرا به وحدان أخداوند «فرمود:  صامبر یست؟ پیچ

م پاسخ داد: اسالم ک. ح»امبر اوستیه محّمد بنده و پکن، و گواھی بده کعبادت 
ی قبل، کاگر درباره وی اند«به اصحاب خود ملتفت شده و فرمود:  صامبر یآوردم، پ

  .١»شد شتم در آتش داخل میک نمودم و او را می از شما اطاعت می

 حکایت اسالم آوردن وحشی بن حرب
سی را نزد وحشی ک صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا بطبرانی از ابن عّباس 

 صامبر یجھت دعوت وی به اسالم روان نمود وحشی برای پ سپسر حرب قاتل حمزه 
ن باور یه خودت بر اکنی، در حالی ک محّمد چگونه مرا دعوت میه: ای کام فرستاد یپ

ند، و یب ا زنا نموده باشد جزای گناه را مییآورده،  که قتل نموده، شرکسی کھستی 
شه یشود، و با ذّلت و خواری در آن برای ھم رده میکامت عذاب وی دو چندان یروز ق

ا درگذشتی یبرای من رخصت و  ایام؟ آ ار را انجام دادهکن یماند، و من ا باقی می
 ه را نازل فرمود:ین آیا أه خداوند کنجا بود ینی؟ ایب می

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ ﴿
ُ
ُل  �َِك فَأ ُ ٱ ُ�َبّدِ  ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱ َوَ�نَ   ].۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ
ه خداوند کمان آورد و عمل صالح انجام دھد، یند و اکه توبه کسی کمگر « ترجمه:

 .»ند، و خداوند آمرزنده ومھربان استک ل میین گروه را به حسنات تبدیگناھان ا
 ن شرط دشوار است:یوحشی بعد از آن گفت: ای محمد، ا

ن نباشم، پس یقادر به اد من ی. شا].۶۰[مریم ﴾الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ ﴿
 ن را نازل فرمود:یا أخداوند 

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما ِفرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�  ].۴۸[النساء  ﴾ءُ �ََشا

ه بخواھد کسی کبخشد، و جز آن را برای  به خود را نمی کخداوند شر« ترجمه:

 .»آمرزد می
نم بعد از ک می کپندارم و در ه من میکن آن چنان یوحشی گفت: ای محمد، ا

                                           
 ).۴/۱۳۸سعد ( ضعیف. ابن -١
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ن یر ازیا غیر، آیا خیشوم  ده مییا من بخشیه آکدانم  ن نمییت الھی است، بنابرایمش
 د:یه را نازل گردانین آیا أگر راھی ھست؟ آن گاه خداوند ید

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ  ].۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
د ید! از رحمت خداوند ناامیا ردهکه بر خود اسراف و ستم کای بندگان من « ترجمه:

 .»است نده و مھربانیآمرزد، و او بخشا ه خدا ھمه گناھان را میکد، ینشو
ردند: ای کن را قبول دارم، و اسالم آورد، مردم عرض یسپس وحشی گفت: اّما ا

ن برای یا«فرمود:  صامبر یم، پیا ما ھم مانند عمل وی را انجام داده صامبر خدا یپ
ه کان آمده، ین بن ُسفین َابْ ید: دریگو می )۱۰۰/۷(ثمی یھ .١»ھمه مسلمانان عام است

 ست.ف دانسته ایذھبی وی را ضع
ه گفت: گروھی از اھل کت است یروا باز ابن عّباس  )۷۱۰/۲(و نزد بخاری 

ن یرده بودند و زنا نموده، و درکاده روی یار افراط و زکن یرده و درکه قتل ک کشر
ی و به یگو ه تو میکزی را یآمده گفتند: چ صامبر یثرت نموده بودند، نزد پکعمل 

ّفاره، آن ھمه کای است، ولی اگر ما را از  دهیو و پسندیکز نینی، چک می طرف آن دعوت
گاه سازی یا ه انجام دادهکھای  عمل ا آن ھمه گناھان برای یه آکبھتر خواھد شد (م آ
 د:یه نازل گردین آیآن گاه ا )ر؟یا خیای دارند  ّفارهکخود 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  إِ�َّ  �َّ
 ِ  ].۶۸[الفرقان:  ﴾نُونَ يَزۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب

خوانند، و  گری را با خداوند فرا نمییه معبود دکسانی ھستند کو آنھا « ترجمه:
شند و زنا ک ده است جز به حق نمییه خداوند خونش را حرام گردانکانسانی را 

 .»نندک نمی
 ه نازل شد: ین آین ایو ھمچن

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا  .٢]۵۳[الزمر:  ﴾�َّ

                                           
طبرانی آن را «گوید:  ) می۷/۱۰۰» (المجمع«)، ھیثمی در ۱۱۴۸۰» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -١

 روایت نموده و در سند آن ابین بن سفیان است که ضعیف است. ذھبی وی را تضعیف نموده است.
 ).۲/۲۳۸و ابوداود ( ،)۱/۷۶، و مسلم ()۴۸۱۰(بخاری  -٢
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نی یه در العکو نسائی، چنان  )۲۳۸/۲(و ابوداود  )۷۶/۱(ن مسلم: ین را ھمچنیا
 رده است.کت یز رواین )۸۹/۹(ھقی ین را بیاند، و مانند ا ت نمودهیآمده، روا )۱۲۱/۹(

 در راه جھاد به خاطر اسالم صپیامبر  بر تغییر رنگ لگریه نمودن فاطمه 
ه گفت: کاند  ت نمودهیم از ابوَثْعَلَبه ُخَشِنی رواکو حا هیم در الِحلْ یَطَبَرانی و ابوُنعَ 

عت نماز به جای آورد، کگشت، داخل مسجد شده در آن دو ریای بازم از غزوه صامبر یپ
عت نماز کده در آن دو ریه چون از سفر برگردد داخل مسجد گردکد یپسند ن را مییاو ا و -

ا شده، بعد راھی احوال پرسی ھمسران یرا جو لبه جای آورد، و سپس احوال فاطمه 
آمد، وقبل از  لگشت، نزد حضرت فاطمه  مرتبه وی از سفر خود برمی یک -خود شود 

ی بزند از وی شروع نمود، حضرت فاطمه از وی ھای ھمسران خود سر ه به خانهکن یا
و در لفظی آمده  - کدن روی مباریدر آستانه خانه استقبال نموده، و شروع به بوس

به او گفت:  صامبر ینمود، پ ه میین حالت گرینمود، و درھایش  و چشم -دھنش 
ه ک نمیب تو را می صامبر خدا یگفت: ای پ »ه وا داشته است؟یز تو را به گریچه چ«

به  صامبر خدا یده است. پیھنه و فرسوده گردکت یرنگت دگرگون شده، و لباس ھا
اری مبعوث کپدرت را به چنان  أن، چون خداوند که میای فاطمه گر«وی گفت: 

ن یباقی نخواھد ماند مگر ا ١ای از گل، پشم و موی ن خانهیه در روی زمکنموده است 
ن یا(ا ذّلت را، حّتی یند و ک عّزت را وارد میا یبه واسطه اسالم در آن  أه خداوند ک
نز العمال کن در ین چنیا .٢»رسد ه شب به آنجا میکد یی خواھد رسیبه جا )نید
ت نموده و در آن ین را طبرانی رواید: ایگو می )۲۶۲/۸(ثمی یآمده است. و ھ )۷۷/۱(
م کباشد. و حا ث مییادی مقارب الحدیه وی با ضعف زکد بن ِسَنان ابوَفْرَوه آمده یزی

                                           
یست که از خاک و خشت ساخته شده ادر حدیث بیت َمَدر َواالَوَبر استعمال شده، بیت مدر: خانه  -١

گردد، چون بنیان آنھا غالبًا از خاک و خشت  ھا نیز اطالق می باشد، و این لفظ بر شھرھا و قریه
اھل شھرھا. اّما اھل الوبر، عبارت است از بادیه نشینان و باشد، و اھل المدر، عبارت است از  می

ھا و اطراف به صورت  ھا، به این صورت این کلمات حدیث شامل اھل شھرھا و قریه کوچی
 گردد. مجموعی می

)، در سند آن یزید بن سنان است که ضعیف است اما ۳٫۱۵۵)، (۱/۴۸۹. حاکم (صحیح لغیره -٢
)، حاکم ۶۰۱) شاھد آن است. ھمچنین طبرانی (۶/۴امام احمد (حدیث مقداد بن االسود نزد 

 ) و اسناد آن صحیح است.۱۰۸۴)، و ابن منده (۹/۱۸۱)، و بیھقی (۴/۴۳۰(
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آن را ح بر خوردار است، ولی بخاری و مسلم یث از اسناد صحین حدیگفته: ا )۱۵۵/۳(
د بن سنان، ھمان یزید: یگو د نموده میین قول وی را تردیاند. ذھبی ا ت ننمودهیروا

خ وی) یاند، و ُعْقَبه (ش ف دانستهیر وی ضعیه وی را احمد و غکُرھاِوی ای است، 
ر شده، و موّلف اللسان گفته: بخاری کر معروف است. عقبه در اللسان ذیشناخته نشده و غ

 .رده استکر کھا ذ را از جمله ثقه د: در صحت وی نظر است، ولی ابن حبان وییگو می

 حدیث تمیم داری دربارهء انتشار دعوت اسالم
 صامبر خدا یه گفت: از پکاند  ت نمودهیروا سم داری یاحمد و طبرانی از تم

رسد، و  ه شب و روز به آنجا میکد یی خواھد رسین به جاین دیا«فرمود:  ه میکدم یشن
ن را به عّزت ین دیه اکن یچ خانه گلی و پشمی را نخواھد گذاشت مگر ایخداوند ھ

ه خداوند با آن اسالم و کننده در آن داخل خواھد نمود. عّزتی کا ذّلت خوار یو و یکن
فر را خوار و که خداوند به آن اھل کو خواری ای  بخشد، و ذّلت اھل آن را عّزت می

ه کی را یت خود دانستم، آنھاین را من از اھل بیگفت: ا م داری مییتم» سازد. ل مییذل
افر بودند که کی را یب شد و آنھایر، عّزت و شرف نصیتم اسالم آورده بودند خیاز اھل ب

) ۲۶۲/۸) و (۱۴/۶لمجمع (ن در این چنید. ایب گردیه پرداختن نصیذّلت خواری و جز
ز ین را طبرانی نی، و مانند ااند حید: رجال احمد رجال صحیگو ) می۱۴/۶ثمی (یآمده ھ

 رده است.کت یاز مقداد روا

 بر دعوت و برگشتن مرتدین به دین اسالم سحرص حضرت عمر 
دن خبر یه گفت: ابوموسی مرا به خاطر رسانکت نموده، یروا سعبدالرزاق از انس 

از من  سفرستاد. عمر  سنزد حضرت عمر  -شھر خوزستان  ترین بزرگ -شوشتر فتح 
ر بن وائل از اسالم برگشته و با مرتد شدن به کآن وقت شش تن از اھل بَ  -د یپرس

ر بن وائل چه شدند؟ پاسخ کو گفت: آن افراد مربوط به ب -وسته بودند ین پکیمشر
ن کیاز اسالم مرتد شده و به مشر هک اند ن! آنھا مردمانییرالمؤمنیدادم: ای ام

فرمود: اگر آنھا را  سش نداشتند. آن گاه عمر یشته شدن در پکاند، و راھی جز  وستهیپ
بھتر و محبوبتر بود.  ١دیم از طلوع آفتاب بر ھر زرد و سفیگرفتم برا به سالمت می

                                           
ن داخل شدن کعنی به سالمت گرفتن و در صورت ممید نقره است، یھدف از زرد طال و از سف -١

 م بھتر بود. م.یا برایی دنھا دوباره آنھا به اسالم از تعلق گرفتن ھمه طالھا و نقره
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برخوردی  شان چهینمودی با ا ن، اگر آنھا را سالمت گرفتار مییرالمؤمنیدم: ای امیپرس
شان  رون رفته بودند، براییه از آن بکای را  ردی؟ به من گفت: ھمان دروازهک می

رفتم، یپذ دادند، از آنھا می ار را انجام میکن ینمودم تا در آن وارد شوند. اگر ا عرضه می
ھقی یآمده، و ب) ۷۹/۱(نز کن در الین چنیساختم. ا و اّال آنھا را روانه زندان می

 رده است.کت یآن را بالمعنی رواز ین )۲۰۷/۸(
از  )۲۰۷ص (ھقی یب و بید در الغریو شافعی و عبدالرزاق و ابوُعبَ  کو نزد مال

 سه گفت: مردی از طرف ابوموسی نزد حضرت عمر کت است یعبدالرحمن قاری روا
د، یرسان سد و او خبر آنھا را به حضرت عمر یوی را ازاحوال مردم پرس سآمد، عمر 

د؟ یدی را از شھرھای دور در دست داریا خبر جدید: آیپرس سضرت عمر بعد از آن ح
ار کگفت: با وی چه  سد، عمر یافر گردکپاسخ داد: بلی، مردی پس از اسالم آوردنش 

 سم، عمر یردکد؟ آن مرد پاسخ داد: ما او را گرفتار نموده و گردنش را قطع یردک
د، از وی طلب یداد نان به او می یکد و ھر روز یگفت: چرا وی را سه روز حبس ننمود

ا، من یگشت؟! بار خدا بر می أنمود، و به امر خداوند  د او توبه میید، شایردک توبه می
د یه خبرش به من رسکام و از آن وقتی  ار دستور ندادهکن یدر آنجا حاضر نبودم، و به ا

 .ام! ت مندی ننمودهیاظھار رضا
د و ابن عبدالح ت است یب از پدرش از پدر بزرگش روایرو بن شعم از عمکو نزد ُمَسدَّ

از وی در قبال  سای برای حضرت عمر  با نوشتن نامه سه گفت: عمرو بن العاص ک
افر شده، بعد از آن اسالم آورده و که اسالم آورده بود، و بعد کت شد یمردی طالب ھدا

ا اسالم وی را یرار نموده بود. آکن مرتبه تین عمل را چندیافر شده بود، حتی اکباز 
از  أه خداوند که اسالم وی را تا آن وقت کبه او نوشت،  سر؟ عمر یا خیند و کقبول 

ن. کرفت او را رھا ین اگر آن را پذکر، اسالم را به وی عرضه یند بپذک شان قبول مییا
 .آمده است )۷۹/۱(نز کن در الین چنیوگرنه سرش را قطع نما. ا

 راھب کبر تالش وکوشش ی سگریه نمودن عمر 
بر  سه گفت: عمر کاند  ت نمودهیم از ابوعمران َجْونی رواکھقی و ابن المنذر و حایب

ردند و به او گفته شد: کراھبی گذشت و در آنجا توقف نمود، راھب را صدا 
ا و یدن کالت ترکه مشکرون آمد، انسانی بود ین (آمده) است. وی بیرالمؤمنیام
د یوی را د سه حضرت عمر کخورد. ھنگامی  در چھره او به چشم میھایش  وششک
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ن را دانستم یپاسخ داد: ا سست، به وی گفته شد: او نصرانی است، حضرت عمر یگر
 : اد آوردمیرا به  أن قول خداوند یولی من بر وی رحم نموده، و ا

 .]۴-۳[الغاشیة:  ﴾٤ َحاِمَيةٗ  نَاًرا َ�ٰ تَۡص  ٣ نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ ﴿
اند. در آتش سوزان وارد  رده و خسته شدهکوسته عمل یه پکآنھا « :ترجمه

نھا یرغم ھمه ایه علکھای وی رحم نمودم،  ھا و خستگی و بر تالش .»گردند می
 آمده است. )۱۷۵/۱(نز العمال کن در ین چنیباشد. ا در آتش می

 را سابوبکر صّدیق  صدعوت نمودن افراد و اشخاص، و دعوت نمودن پیامبر
در  سر که گفت: ابوبکت نموده، یروا لحافظ ابوالحسن طرابلسی از عائشه 

و  -بود  صامبر یق پیت رفیوی در زمان جاھل -رون رفت یب صامبر یجستجوی پ
شوی: و  با وی مالقات نموده به وی گفت: ای ابوالقاسم، در مجالس قومت حاضر نمی

فرمود:  صاند. رسول خدا  ری پدران و مادران خود متھم نمودهیگ بیآنھا تو را به ع
الم خود فاغ کخوانم، چون از  خداوند فرا می سوی بهامبر خدا ھستم، و تو را یمن پ«

ه کد و به راه افتاد یدر حالی از نزد وی جدا گرد صامبر یاسالم آورد، پ سر کشد ابوب
 سر کبه اسالم آوردن ابوب صامبر یخوشتر از پ ١نیھای َاْخَشبَ  وهکان یسی مکچ یھ

، اللهدیت نموده، نزد عثمان بن عفان، طلحه بن عبکز حرین سر کوجود نداشت. ابوب
ن اسالم مشّرف شدند. یرفت، آنھا ھمه به د بر بن عوام و سعدبن ابی وقاص یزب

دبن جراح و عبدالرحمن بن عوف و یبعد از آن فردا نزد عثمان بن مظعون و ابو عب
آمد، و آنھا ھم درمجموع بر اثر  بابوسلمه بن عبداالسد و ارقم بن ابی االرقم 

 آمده است. )۲۹/۳( هین در البداین چنیدند. ایدعوت وی به اسالم مّشرف گرد
ای : مالقات نموده گفت صامبر یبا پ سق یر صّد که ابوبکر شده، کابن اسحاق متذ

ھای ما  و عقل کان ما را تریخدا ند، راست است، و تویگو ش مییه قرکزی یا چیمحمد، آ
امبر خدا و یبلی، من پ«فرمود:  صامبر خدا یای؟ پ ر نمودهیفکمان را ت ل و پدرانیرا زا

م، تو را به حق ینبی وی ھستم، مرا مبعوث نموده است تا رسالت وی را ابالغ نما
ر تو را بسوی کسوگند آن حق است. ای ابوبنم و به خدا ک خداوند دعوت می سوی به

                                           
 ه.کط بر میست محیوھکدو  -١
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ن، و بر طاعت کسی را عبادت نکر از وی یخوانم، و غ فرا می یکخداوند واحد و الشر
ار. کنه اقرار نمود و نه ان سر کو قرآن را بر وی تالوت نمود، اّما ابوب )وی مالزمت نما.

و ھمه ضدھا و  ھا اعالن داشت، فر خود را به بتکبعد از آن، وی اسالم آورد، و 
نار گذاشت، و به راست و درستی اسالم اقرار نمود، و کرا  أھای خداوند  یکشر
د: یگو ار بود. ابن اسحاق میکه مؤمنی صادق و راستکدر حالی برگشت  سر کابوب

ه کان داشت یث بیم حدیمی براین تمیبن حص اللهمحّمد بن عبد الرحمن بن عبد
ه نزد وی تردد و کنیاسالم دعوت ننمودم، مگر اس را به کچ یگفت: ھ صامبر خدا یپ

ادآور شدم یه وقتی اسالم را به وی ک سر کتوقف و نظری وجود داشت، به جز ابوب
 .١»آن از خود نشان نداد )رشیپذ(دی در یگر انتظار و تردید

لَمْ ( ر نمودهکه ابن اسحاق ذکن قول را یو ا رَّ وَ يفَ ْ قِ نه  نه اقرار نمود و« )ركنْ يملَ
ر وی یست، چون خود ابن اسحاق و غیر است و قابل قبول نکقول من یک، »ارکان

قبل از بعثت بود، و صدق و امانت،  صامبر یق و ھمراه پیه وی رفکاند،  ر شدهکمتذ
ه کی یھا دانست. ھمه صفت را به درستی می صامبر یرم و اخالق پکحسن صفات و 

داشت، پس وی چگونه بر  را حّتی از دروغ گفتن در مقابل خلق باز می صامبر یپ
ر کمتذ صامبر یه پکن ین سبب است به محض ایگفت؟ و به ھم دروغ می أخداوند 

ق نمودن یوی را فرستاده است، بدون درنگ و انتظار به تصد أه خداوند کشود،  می
ر و کان ابوبیه مکثی یحددر سح بخاری از ابودرداء یورزد، و در صح وی مبادرت می

و در آن  )ه صّحت نداردین قضیه اک(خصومتی وجود داشت، ثابت شده  بعمر 
د: یمرا به طرف شما فرستاد، گفت أخداوند «فرموده:  صامبر خدا یث آمده: پیحد

اری و کر گفت: راست گفته است. و با جان ومالش بامن ھمکدروغ گفتی، ولی ابوب
ن ی. ا»؟)دینک با وی مقاطعه می(د یگذار قم را مییم شما رفنون ھکا ایمواسات نمود. آ

                                           
): ھردو ۳/۲۰۶» (أسد الغابة«)، و ابن االثیر در ۱/۱۶۴» (الدالئل«بیھقی در . ضعیف معضل -١

گوید: محمدبن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحصین التمیمی به  روایت از طریق ابن اسحاق. می
و حدیث فوق را ذکر کرد. محمد بن عبدالرحمن را فرمود...  ص من حدیث گفت که رسول الله

ی وی نه جرح  معرفی کرده اما درباره» التاریخ«ابن حبان موثق (ثقه) دانسته و بخاری وی را در 
و نه تعدیلی ذکر نکرده. این محمد از صحابه روایت نکرده است و بلکه از عوف بن الحارث از ام 

 ) چاپ دارابن رجب.۱/۱۶۰ام (ی ابن ھش کند. نگا: سیره سلمة روایت می
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ن مانند یت و آزار داده نشد. و ایگر اذید سر کرار نمود، و بعد از آن ابوبکرا دو مرتبه ت
ن یه اسالم آورده است. اکباشد  سی میکن یه وی اّولکن است ینص و دال بر ا یک
  آمده. )۲۶/۳- ۲۷( هین در البدایچن

 سالخطاب  عمربنو دعوت نمودن  صامبر یپ
فرمود:  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سبن مسعود  اللهطبرانی از عبد 

 أخداوند » ا به ابوجھل بن ِھشام عّزت بخشیا اسالم را به عمربن الخطاب و یبار خدا«
مان یمورد اجابت قرار داد، و اسالم با ا سامبرش را در ارتباط با عمر بن الخطاب یدعای پ

د: یگو ) می۶۱/۹ثمی (یدند. ھیھا توسط وی منھدم گرد افت و بتیت یآوردن وی تقو
 ه، ثقه دانسته شده است.کد یر مجالد بن سعیغ اند حیرجال وی رجال صح

ه در باب صحابه و تحّمل کث را چنان یث ثوبان... حدیو نزد طبرانی از حد
ر کخواھد آمد، ذ سد و ھمسرش فاطمه خواھر عمر ید بن زیه سعھا دربار سختی

ان داده گفت: کاز بازوھای عمر گرفته و او را ت صامبر خدا ینموده، و در آن آمده: پ
 سوی بهه کبه وی عرض نمود: آنچه را  سعمر  »ای؟ خواھی؟ و برای چه آمده چه می«

 یکه خدای جز کگواھی بده «فرمود:  صامبر ین، پکم عرضه ینی، براک آن دعوت می
در  سعمر  »امبر اوستیاست، و محّمد بنده و پ یکشر بی ست، و او واحد ویمعبود ن

 .٢روم می ١رونیب ده گفت:یھمانجا به اسالم مشّرف گرد
ا یبه ما گفت: آ سه: عمر کت است یاز اسلم روا )۴۱/۱( هیم در الحلیو نزد ُنعَ 
م: بلی، وی فرمود: ینم؟ گفتکتان بازگو  یرا براد تا داستان اسالم آوردنم یدوست دار

بودم، وی افزود: در خانه  صامبر ین دشمنان پیتر ن و سرسختیدتریمن از جمله شد
ای «بانم را گرفته گفت: یش نشستم. او گریش رویصفا نزد وی آمده، و در پ یکنزد

م: گواھی د: من گفتیگو ، می»ت فرمایا وی را ھدایفرزند خطاب مسلمان شو، بارخدا
ه تو فرستاده خدا کدھم  ست، و گواھی مییخدا ن یکه معبود بر حقی جز کدھم  می

                                           
 کنم. روم و آنان را به خدای واحد دعوت می سوی مردم بیرون می منظور آنست که به -١
داستان اسالم عمر و خواھر و شوھر خواھرش از تمام طرق آن ضعیف است. این داستان از ثوبان  -٢

و ھیچکدام از طرق  و انس و اسلم موالی عمر از عمر و ھمچنین ابن عباس از عمر روایت شده
) حکم به منکر بودن آن ۳/۳۷۵» (المیزان«آن خالی از راویان متروک یا ضعیف نیست. ذھبی در 

 ) چاپ دار ابن رجب.۱/۲۱۴ی ابن ھشام ( داده است. نگا: سیره
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ر آنھا در یبکه صدای تکر گفتند، یبکبارگی ھمه تیکھستی. عمر افزود: مسمانان به 
اق یز به سین را نیر شده. بزار اکث را متذیده شد... و حدیه شنکھای م ھا و راه وچهک
 .رده استکت یآمد رواه خواھد کگری چنان ید

 سو دعوت نمودن عثمان بن عفان  صامبر یپ
 -ام  ه گفت: عثمان فرمود نزد خالهکت نموده، یمدائنی از عمرو بن عثمان روا

ز به آنجا ین صامبر خدا یادتش داخل شدم. پیبه خاطر ع -اروی بنت عبدالمطلب 
وی در آن شان  هکد ن ھنگامی بویا -ردم کوارد شد، و من به دقت به طرف وی نگاه 

ای عثمان تو «ده فرمود: یاو به طرف من روی گردان -ای باال گرفته بود  وقت تا اندازه
شود،  ان ما و آنچه بر تو گفته مییپاسخ دادم: درباره تو و منزلتت در م »را چه شده؟

 - )ال اهللاإله إ ال(گفت:  صامبر خدا ید: آن گاه پیافزا می سنم. عثمان ک تعّجب می
 و بعد از آن گفت:  -ه در آن موقع موھای بدنم برخاست کداند  خدا می

ٓ ٱ َوِ� ﴿ َما ٓ ٱ فََوَرّبِ  ٢٢ تُوَعُدونَ  َوَما قُُ�مۡ رِزۡ  ءِ لسَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  َل ّمِثۡ  َ�َقّٞ  ۥإِنَّهُ  ِض �ۡ�  َما

نَُّ�مۡ 
َ
 ].۲۳-۲۲[الذاریات:  ﴾٢٣ تَنِطُقونَ  �

شود. سوگند به  آنچه به شما وعده داده می روزی شما در آسمان است و« ترجمه:
ه شما سخن کن مطلب حق است، ھمان گونه یه اکن یپروردگار آسمان و زم

 .»دییگو می
افته و یرون رفتم، او را دریز به دنبالش بیرون رفت، من نیبعد از آن برخاست و ب

 آمده است. )۲۲۵/۴(عاب ین در االستین چنیاسالم آوردم. ا

 سنمودن علی بن ابی طالب  دعوتو  صامبر یپ
عنی ی -ه آنھا کدر حالی آمد  سه علّی بن ابی طالب کر شده کابن اسحاق متذ

ن ید: ای محمد، ایپرس سخواندند، حضرت علی  نماز می - لجه یو خد ص امبریپ
ده و یه آن را برای خود برگزکنی ین خداوند دید«به وی پاسخ داد:  صامبر یست؟ پیچ
 خداوند واحد و سوی بهن من تو را یبه آن مبعوث نموده است، بنابراامبرانش را یپ

 س، حضرت علی »نمک ار نمودن الت و عزی دعوت میک، و به عبادت وی و به انیکشر بی
اری تا کده بودم، و من در یه من آن را قبل از امروز نشنکزی است ین چیاظھار داشت: ا
گاه نساخته باشم (و ھمراھش  ه ابوطالب راکرم یگ م قاطع نمییآن وقت تصم از آن آ
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ه قبل از علنی نمودن دعوتش راز وی کد ینپسند صامبر یه پکنجا بود ینم)، اکصحبت ن
». ده دارین راز را پوشیآوری ا ای علی، اگر اسالم نمی«فرمود:  سافشا گردد، لذا به علی 

انداخت و اسالم را در قلبش  أحضرت علی آن شب توقف نمود، بعد از آن، خداوند 
د و گفت: یرس صه نزد رسول خدا کن یآمد تا ا صامبر یصبحگاه ھمان شب به طرف پ

ه کگواھی بده «به او گفت:  صامبر یز را برای من عرضه نمودی؟ پیای محّمد چه چ
ن و از کار کاست، و الت و عزی را ان یکشر بی ست، و او واحد ویخدا ن یکمعبودی جز 

ن عمل را انجام داده و یا س، حضرت علی »ھا و ضدھای خداوند برائت حاصل نما یکشر
ادامه داد، و اسالم  صامبر یاسالم آورد. وی به صورت مخفی از پدرش، ارتباط خود را با پ

 ) آمده است.۲۴/۳( ةین در البداین چنیا .١ار ننموده آن را پنھان نگه داشتکخود را آش
ه ُعَرنی روار وی از یو نزد احمد و غ دم یرا د سه گفت: حضرت علی کت است یَحبَّ

ده باشد، حّتی یادتر خندیه از آن زکده بودم ین ندید، و او را قبل ازیخند ه بر منبر میک
د. بعد از آن فرمود: قول ابوطالب را به یان گردینش در آن خنده نمایھای پس ه داندانک
دوی ما در ھر صامبر خدا یه من با پکد، یاد آوردم، ابوطالب در حالی بر ما ظاھر گردی

او  صامبر خدا ید؟ پینک ام چه می د: ای برادر زادهیم. پرسیخواند نماز می ٢بطن نخله
ه شما انجام کن عملی را یاسالم دعوت نمود، اّما ابوطالب پاسخ داد: ا سوی بهرا 
قعدم وادار ردن مکن ھرگز مرا به بلند یکالی وجود ندارد ولکچ اشید در آن ھیدھ می

ا، من ید، و سپس فرمود: بار خداین قول پدرش خندیبا تعّجب به ا سحضرت علی  .٣دینکن
امبر تو عبادت نموده یر از پیه تو را قبل از من غکشناسم  ن امت را نمییای از ا چ بندهیھ

ه مردم نماز کن یقبل از ا ٤و من ھفت روز -رار نمود کن گفته خود را سه مرتبه تیا -باشد 

                                           
» الدالئل«ابن اسحاق آن را بدون سند آورده است. بیھقی آن را با سند خود در  .ضعیف -١

ه است. ابن ھشام این روایت را نه در داستان اسالم خدیجه و نه در داستان ) روایت کرد۲/۱۶۱(
 ).۱۵۹-۱/۱۵۷اسالم علی ذکر نکرده است. نگا: السیرة النبویة (

 نام جایی است در مکه. -٢
منظورش سجده است گویی که این را عیب پنداشت، زیرا در حالت سجده نمودن مقعد بلند  -٣

 گردد. می
باشد، که ھفت  به صورت مطلق ذکر شده، و ھدف از آن دقیقًا معلوم نمی» ھفت« در حدیث سبعاً  -٤

روز است، ھفت مرتبه است، و یا چیزی دیگری، به ھر صورت ما با مراجعه به علماء ھفت روز را 
 انتخاب نمودیم. م. والله اعلم.
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ت یعلی به اختصار رواین را احمد و ابوید: ایگو ) می۱۰۲/۹ثمی (یبخوانند، نماز خواندم. ھ
  باشد. اند و اسناد آن حسن می ت نمودهیاند، و بزار و طبرانی آن را در االوسط روا ردهک

 سو دعوت نمودن عمرو بن َعَبَسه  صامبر یپ
گفت: ابو امامه فرمود: ای ه کت نموده، یروا اللهاز شداد بن عبد )۱۱۲/۴(احمد 

اسالم  - )چھارم جزء( -ه تو ربع کشوی  ای مّدعی می زهیعمروبن عبسه روی چه انگ
زی یدم و بتھا را چید ت مردم را در گمراھی مییپاسخ داد: من در جاھل ١ھستی؟

ان یثی بیی را توأم با احادیه خبرھاکدم یه شنکپنداشتم، سپس از مردی در م نمی
را  صه آمدم، و رسول خدا که به مکن یآن بر شتر خود سوار شدم تا ا ند، بنابرک می
ه در خفاست، و قومش بر وی مسّلط ھستند. آنگاه من به آھستگی و کافتم یدر

من نبی «ستی؟ در پاسخ به من فرمود: کیانه نزدش وارد شده به وی گفتم: تو یمخف
دم: ید: پرسیگو می »افرستاده خد«ست؟ گفت: یدم: نبی خدا چیبعد پرس »خدا ھستم

ز یتو را به چه چ أگفتم: خداوند  »بلی«ا تو را خداوند فرستاده است؟ پاسخ داد: یآ
زی برای وی یگانه شمرده شود، و چیتا و یکه خداوند کنیبه ا«فرستاده است؟ گفت: 

ا شدم: یاز وی جو »ردیسته شود و صله رحم صورت بگکھا ش رد، و بتیقرار نگ یکشر
ه در آن ک ا غالم و آزادیو  - »غالم یکو  -آزاد  یک«ست؟ فرمود: کیار با تو کن یدر ا

با وی بودند. به او گفتم: من از  سر کرده ابوبکر بن ابی قحافه و بالل آزاد کموقع ابوب
توانی انجام دھی، دوباره  ار را امروز نمیکن یتو ا«گفت:  صامبر ینم، پک روی مییتو پ
، »وندیام، آنگاه به من بپ افتهیه من غلبه کدی یھرگاه شن اھل خود برگرد و سوی به
 ه اسالم آورده بودم، به اھل خود بازگشت نمودم.کد: در حالی یگو

ب یشه تعقیمن اخبار وی را ھم نه ھجرت نمود،یبه طرف مد صامبر خدا یبعد پ
آمدند، از نه یی از شتر سواران از مدکوچکه قافله کن یردم تا اک ری مییگینموده و پ

ه نزدتان آمده چگونه است؟ گفتند: قومش خواستند تا او را به کی کدم: آن میآنھا پرس
ه ک( لی واقع شدیشان حایان او و ایار عاجز شدند، و مکن یقتل رسانند، ولی از انجام ا

ه مردم کم، ینه را درحالی پشت سر گذاشتی، و ما مد)ن عمل باز داشتیآنھا را از انجام ا

                                           
رو بن عبسه این را باشد، و عم ھدف از چھارم جزء اسالم در اینجا، چھارمین شخص در اسالم می -١

افت ید، او را نزد دو تن یداخل گرد ص گوید، که ھنگامی وی نزد رسول خدا به خاطری می
 د.ین صورت وی چھارم آنھا گردیو به ا ساش حضرت بالل  ردهکو آزاد  سر کابوب
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د: من شتر خود را سوار شدم تا یشتافتند، عمروبن عبسه گو طرف وی می به سرعت
ا مرا یآ صامبر خدا یده گفتم: ای پینه آمده، و نزدش وارد گردیه به مدکن یا

د: یه نزدم آمدی؟ وی گوکه در مکستی یسی نکا تو ھمان یبلی آ«شناسی؟ فرمود:  می
نچه را خداوند به تو آموخته و آامبر خدا، یجواب دادم بلی، بعد از آن عرض نمودم: ای پ

ن یو ھمچن .١ر شدهکث را مفصل متذیاموز... و حدیدانم، آن را به من ب من آن را نمی
رده. کت یتر روا لیاز عمرو بن عبسه به صورت طو )۱۵۸/۴(ث را ابن سعد ین حدیا

ث ی... و حد ت نمودهیث را از ابوامامه از عمروبن عبسه رواین حدیز این )۱۱۱/۴( داحم
ر شده و در آن آمده: گفتم: خداوند تو را به چه خاطر فرستاده است؟ وی کرا متذ
ری یختن خونھا جلوگیا گردد، و از ریان مردم احیه صله رحم مکن یبه خاطر ا«گفت: 

تش یسته شود، و خداوند به وحدانکھا ش ن شود و بتیھا تأم ت راهید، و امنیبه عمل آ
من به نوبه خود عرض  »ده نشودیگردان یکزی شریچ چیھعبادت شود، و با وی 

ه به تو کرم یگ ده، و تو را گواه مییز بھتری مبعوث گردانیتو را به چ أنمودم: خداوند 
ت یگری عنایت دیا ھداینجا باشم و یا با تو ایق نمودم، آیمان آوردم، و تو را تصدیا

ر مقابل آنچه من به آن مبعوث نی مردم را دیبد ب«فرمود:  صامبر خدا یی؟ پیفرما می
گری یه من به جای دکدی یان اھل خود بمان، و چون شنینی، در میب ام خود می شده

و  ٣ن را ھمچنان مسلمیا .٢»ایام آن وقت نزدم ب خارج شده )گرییعنی پناه گاه دی(
آن اند، و ابن عبدالبر  ت نمودهیآمده، روا )۶/۳( هه در االصابکم، چنان یطبرانی و ابونع

ن یم ایت نموده، و ابونعیق ابوامامه به طولش روایاز طر )۵۰۰/۲(عاب یرا در االست
 رده است.کت یز رواین )۸۶ص:( هث را در دالئل النبویحد

 سد بن العاص یسع بنو دعوت نمودن خالد  صامبر یپ
بن  اللها از محّمد بن عبدیو  -ر از پدرش یھقی از جعفر بن محّمد بن خالد بن زبیب

لی ید بن العاص در اسالم خیه گفت: خالدبن سعکت نموده، یروا -عمرو بن عثمان 
ن بود: یش از ھمه برادران خود اسالم آورده بود. ابتدای اسالمش چنیسابقه داشت و پ
در وصف وسعتش چنان  -ستاده شده است... یناره آتشی اکه درکد یوی در خواب د

                                           
 ).۴/۱۸۵) و ابن سعد (۴/۱۱۲. احمد (صحیح -١
 ).۴/۱۱. احمد (صحیح -٢
 ).۱۸۹۸مسلم ( -٣
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ا پدرش او رادر آن آتش یه گوکند یب واب میدر خ -داند  ه خدا میکمبالغه نمود 
 )جای بستن ازار(گاه وی یه از تھکند یب را در حالی می ص امبر خدایاندازد، و پ می

فتد. از خواب خود با ترس و ھراس برخاسته گفت: به خدا سوگند یگرفته تا در آتش ن
د و خواب خود برخور س ر بن ابی قحافهکن خواب حق است. او با ابوبیه اکنم ک اد میی

ن یر و خوبی شده است. ایت اراده خیبه او گفت: برا سر کرد. ابوبکش بازگو یرا برا
ی و با وی به اسالم ینما روی میین، و تو او را به زودی پکروی یامبر خداست، از وی پیپ

دارد، اّما پدرت در آن افتاده  شوی، و اسالم، تو را از افتادن در آن آتش باز می مشّرف می
ه در کرا در حالی مالقات نمود  صامبر ی، وی پ)باشد و از اھل آن آتش می(است 

 صامبر ینی؟ پک د، ای محّمد تو برای چه دعوت مییف داشت. خالد پرسیتشر ١ادیاج
بنده و  صه محّمد کن یو ا یکخداوند واحد و ال شر سوی بهمن تو را «فرمود: 

شنود،  ه نه میکخوانم تا از عبادت سنگی  نم و تو را فرا میک فرستاده اوست دعوت می
ه آن را عبادت نموده کسی را کرساند و نه ھم  ند، نه نفع مییب رساند، نه می نه ضرر می

. خالد گفت: »نیکشناسد، اجتناب و خودداری  ند، میک ه وی را عبادت نمیکسی کاز 
ه تو کدھم  خدا وجود ندارد، و گواھی می یکه معبودی جز کدھم  پس من گواھی می

 د.یبه اسالم وی مسرور و شادمان گرد صامبر خدا یرسول خدا ھستی، و پ
گاه گردید گردیخالد مّدتی ناپد ن ید، به اید، و پدرش از موضوع اسالم آوردن او آ

خ و مالمت یدًا توبیسی را فرستاد، و خالد آورده شد، پدرش او را شدکلحاظ دنبال وی 
ه ھمان کن یه در دست داشت او را مورد ضرب و شتم قرار داد تا اکنموده و با چوبی 

دھم. حضرت  گر به تو نان نمییستاند و گفت به خدا سوگند، دکچوب را بر سرش ش
ه با کدھد  آن قدر روزی و رزق می أنان ندھی خداوند  پاسخ داد، اگر تو به من سخالد 

را  صامبر خدا یشه مالزمت پیبرگشت و ھم صامبر خدا یپ سوی بهنم، و کآن زندگی 
 آمده است. )۳۲/۳( ةین در البداین چنیا .٢ردک نمود و با وی ھمراھی می می

از جعفربن محّمد بن  ٣ق واقدییاز طر )۲۴۸/۳( کم در المستدرکث را حاین حدیا

                                           
 ه.کی است در مینام جا -١
 ). چاپ دار الریان.۱۷۳-۲/۱۷۲» (الدالئل«بیھقی در  -٢
) در سند بیھقی ۲/۱۹۴: وی محمد بن عمر واقدی است که متروک است. نگا: التقریب (واقدی -٣

 واقدی وجود ندارد.
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ر کث را متذیت نموده... حدیبن عمروبن عثمان روا اللهر از محّمد بن عبدیخالد بن زب
ه اسالم کث وی آمده: پدرش در جستجوی وی آن عده از فرزندانش را یشده و در حد

ابا  -افته نزد پدرش یش رافع ھمراه نمود، و آنھا خالد را دریاورده بودند، با موالین
ه در دست کخ و مالمت نموده و با چوبی یاحضار نمودند پدرش او را توب -زه حیُاَح 

ستاند، بعد از آن که آن چوب را بر شکن یداشت او را مورد ضرب و شتم قرار داد تا ا
ه خودت مخالفت قومش را با وی و آن ھمه کروی محّمد را نمودی، درحالی ید: پیپرس

با خود آورده است، شان  ان و گذشتگانان آنھا و پدریه در قبال خداکبی را یع
روی وی را ینی؟ خالد جواب داد: به خدا سوگند، وی راست گفته است و من پیب می

ل احمق یشده و او را دشنام داده گفت: ای رذ کغضبنا -َحه یابوُاَح  -ام، پدرش  نموده
دھم. خالد فرمود: اگر تو به  گر به تو نان نمییخواھی برو، به خدا سوگند، د ه میکی یھر جا

ن صورت) ینم. (به اکه با آن زندگی کدھد  به من آن قدر رزق می أمن ندادی، خداوند 
د. یی از شما با وی صحبت ننمایکچ یرون ساخته و به پسران خود دستور داد: ھیخالد را ب

ن یانجام دادم. خالد پس از ه با خالدکدھم  رد با وی ھمان عملی را انجام میکاگر صحبت 
 .١بود شه مالزمت او را نموده و با وی مییبرگشت و ھم صامبر یواقعه به طرف پ

ن را به یمانند ا اللهمحّمد از محّمد بن عبد جعفربنازواقدی از  )۹۴/۴(ابن سعد 
ق ی) از طر۴۰۱/۱عاب (ین را در االستین ایت نموده. و ھمچنیتری روا صورت طوالنی

د، تا ید گردیه ناپدکنموده، و در آن افزوده است: و از نزد پدرش در نواحی م رکواقدی ذ
ردند، و کن بار ھجرت یبرای دوم ن حبشهیبه طرف سرزم صامبر یه اصحاب پکن یا

 ه به آن طرف ھجرت نمود.کسی بود کن یخالد اّول
 د بن العاص بنیه سعکت نموده، ید روایھمچنان از خالد بن سع )۳۴۹/۳(م کو حا

خدای  افتم،یم بلند نمود و شفا یضین مرید و گفت: اگر خداوند مرا از ایض گردیمر هیام
گر عبادت نخواھد شد. خالدبن یه ابدًا دکن میدر سرزم )چوبچه پدر قُ ( ٢ْبَشهکابن ابی 

ن، و او با ھمان کش بلند میگر وی را از جایا، دید در آن وقت فرمود: بار خدایسع
 رده است.کت یروا )۹۵/۴(ز ین صورت ابن سعد نیبدن را یش مرد. ایضیمر

                                           
» االستیعاب«)، و ابن عبدالبر در ۴/۹۴» (الطبقات«)، و ابن سعد در ۳/۲۴۸. حاکم (بسیار ضعیف -١

 ی اینھا واقدی که متروک است وجود دارد. )، در سند ھمه۱/۴۰۱(
بود، و مشرکین به عنوان  صابی کبشه نام شوھر حلیمه سعدیه مادر رضاعی پیامبر خدا  -٢

 گفتند. م. استھزاء برای پیامبر خدا، ابن ابی کبشه می
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 سو دعوت نمودن ِضماد  صامبر یپ
 -ه آمد که گفت: ِضماد به مکاند  ت نمودهیروا بھقی از ابن عّباس یمسلم و ب

عقالن و  بی انداخت، و از وی بعضی بادھا را دم می -وی مردی است از َازِدَشُنوَءه 
ن مرد ید: ایوانه است، ضماد پرسید صمحّمد  گفتند: ه میکد یه شنکاحمقان اھل م

 صد با محّمد یافزا د خداوند وی را به دست من شفا بدھد. وی مییجاست؟ شاکدر 
ه بخواھد کسی را کاندازم، و خداوند  ن بادھا را دم مییمالقات نموده به او گفتم: من ا

 فرمود:  ص، حضرت )میه تو را تداوی نماک(ن کدھد، پس عجله  به دست من شفا می

َْمُدُه َو �َْستَِعيْنُُه، َمْن َ�ْهِدهِ «
َ

� ِ
ُ،  اهللا ِانَّ احلَْمَدِ�َّ

َ
ُ َو َمْن يُْضِلْل فََال َهاِدَى هل

َ
فََال ُمِضلَّ هل

 
ّ

 ِاهَل ِاال
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ  اهللاأ

َ
�ْك هل  رَشِ

َ
است، او  أش ھمه برای خداوند یحمد و ستا« .»وَْحَدُه ال

د، او را یت نمایھدا أه خداوند کسی را کم، ییجو و استعانت می کمکوی  م و ازییستا را می
ست، گواھی یای ن نندهکت یند او را ھداکه گمراه کسی را کست، و یای ن نندهکگر گمراه ید

سه مرتبه  ص امبرین را پیا. »وجود ندارد یکه معبودی جز خدای واحد و ال شرکدھم  می
ام،  دهیاھنان، ساحران و شعرا را شنکرار نمود، ضماد گفت: به خدا سوگند، من قول کت

م. یعت نمایاور تا ھمراھت بر اسالم بیا دستت را بیدم. بیلمات را نشنکن یولی مثل ا
ھست، ضماد ز یعت برای قوم تو نین بیعت نمود، و فرمود: ایھمراھش ب ص امبریپ

 صامبر خدا یباشد، (و من آن را قبول دارم. مّدتی بعد) پپاسخ داد: آری، برای قومم ھم 
ن یا ازیه برای افراد خود گفت: آیر سریارتشی را فرستاد و آنھا بر قوم ضماد عبور نمودند. ام

آب را با خود  کمش یکآنھا  ان آنھا جواب داد: من ازید؟ مردی از میا زی را گرفتهیقوم چ
ن، چون آنھا قوم ضماد ھستند. و کن را دوباره مسترد ر ارتش دستور داد: آیام، ام برداشته

ت درجه ین، چون آنھا در نھاکرار کم تیلماتت را براکن یتی آمده: ضماد به او گفت: ایدر روا
 ) آمده است.۳۶/۳ه (ین در البداین چنیا .١بالغت قرار دارند

د درمسند خود، چنان یا ) ۲۱۰/۲اِالصابه (ه در کن راھمچنان نسائی، بغوی و ُمَسدَّ
ق ی) از طر۷۷ث را در دالئل النبوه (ص ین حدیم ایاند. و ابوُنعَ  ت نمودهیآمده، روا

ث یم حدیط از پدرش از عبدالرحمن َعَدِوی برایه: محّمد بن َسلِ کرده کت یواقدی روا
ه شدم، و در کت نمود: جھت ادای عمره وارد میاکن حیان نموده فرمود: ضماد چنیب

 کز اشترایه بن خلف نیعه و ُامَ یه در آن ابوجھل، ُعْتبه بن ربک مجلسی نشستم
                                           

 ).۶/۸۹و نسائی ( )،۱۸۹۳)، و ابن ماجه (۱۷۵-۵/۱۷۴) و احمد (۲۴۷۳مسلم در کتاب فضائل ( -١



 ١٢١ صو پیامبرش  ألباب اول: دعوت به سوی خدا 

 

ھای  ه وحدت ما را از ھم گسست: عقلکن ھمان مردی است یداشتند. ابوجھل گفت: ا
ه یب گرفت. امیان ما عید، و بر خدایھای ما را گمراه نام خوانده، و گذشته کما را سب

د: یگو وانه است. ضماد مییدی دیچ تردین مرد بدون ھیبه دنبال صحبت وی افزود: ا
ھا را  ه باد زدگیکسخن وی در قلب من نشست و با خود گفتم: من مردی ھستم 

رون رفتم، اّتفاقًا یب ص امبر خداینم، از آن مجلس برخاسته، و در طلب پک معالجه می
ه فردا شد، چون فردای آن روز آمدم او را در پشت کن یافتم، تا ایرا در آن روز ن وی
ه از نماز خود فارغ کن یخواند. آنجا نشستم تا ا ه نماز میکافتم یدر )÷م یابراھ(ام مق

د: یده پرسید. به او گفتم: ای فرزند عبدالمطلب! او روی خود را به طرف من گردانیگرد
نم اگر خواسته باشی تو ک را معالجه می ١ان به بادی، گفتم: من مبتال»خواھی؟ چه می«

ه کی را یماری خود را آنقدر بزرگ مپندار، من آنھاین بیم، و تو اینما ز مداوا مییرا ن
دتر بود معالجه نمودم و آنھا بر اثر تداوی من یلی شدیضی تو خیاز مرشان  ضییمر

شوند،  ر میکھای بدی را متذ ه در ارتباط تو خصلتکدم یتندرست شدند، و از قومت شن
جماعت شان، گمراه دانستن نده ساختن کھای آنھا، پرا دانستن عقل کچون سب

ن یدن ایشان. با شن انیی خدایجو بیری و عیگ مردگان آنھا، و باالخره خرده
وانه یا دیزده  ه جنکسی کار را جز آن کن یت نسبت به آنھا گفتم: ایھا رییگ خرده

فرمود:  صامبر خدا یپ )ھای وی از اتمام صحبت(دھد. بعد  گری انجام نمییباشد، د

َْمُدِ�ِ «
ْ
ُ َعلَيِْه، َمْن َ�ْهِدهِ احَل تََو�َّ

َ
ْؤِمُن بِِه َو أ

ُ
ْستَِعيْنُُه َو أ

َ
ُ و َمْن  اهللا  أمْحَُدُه َو أ

َ
فال ُمِضلَّ هل

ِاهلَ 
َ

ْشَهُد اَْن ال
َ
ُ، َو أ

َ
ُه فََالَ َهاِدَى هل

ْ
  يُْضِلل

َّ
�ًّد َ�بُْدُه َو  اهللاِاال ْشَهُد اَنَّ ُ�َمَّ

َ
ُ، َو أ

َ
�َْك هل وَْحَدُه َال رَشِ

 رَ 
ُ

م و کم و از وی یستا است، او را می أش خاص برای خداوند یستا« :ترجمه .»ُسْوهل

 أه خداوند کسی را کنم، ک ل میکام، و بر تو تو مان آوردهیم، و بر وی ایجو استعانت می
د، او یگمراه نما أداوند ه خکسی را کست، و یای ن نندهکند او را گمراه کی یت و راھنمایھدا
ه معبودی جز خدای واحد و ال کدھم  باشد، و من گواھی می ای نمی نندهک تیگر ھدایرا د

. ضماد »بنده و فرستاده اوست صه محّمد کدھم  وجود ندارد و گواھی می یکشر
ده بودم، از وی خواستم تا آن را یه بھتر از آن ھرگز نشنکدم یالمی را شنکد: یگو می
دم: تو به چه یم خواند، بعد از آن پرسیآن را دوباره برا ص امبرید، و پیرار نماکم تیبرا

                                           
ھدف ازین گفته وی نوعی از دیوانگی است که بر اثر جن زدگی و یا بعضی تأثیرات چون بادھای  -١

 آید. ھای دماغی به وجود می معمول و خلل
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ه به خداوند واحد و ال کن یا سوی به«پاسخ داد:  صامبر ینی؟ پک ز دعوت مییچ
امر یه من پکرون اندازی، و گواھی بدھی یھا را از گردنت ب اوری، و بتیمان بیا یکشر

م چه پاداشی یبدل آن برا ار را انجام دھم درکن ی. به او گفتم: اگر من ا»خدا ھستم
، من آن گاه گفتم: گواھی »برای تو جّنت است«فرمود:  صامبر خدا یاست؟ پ

ھا را از  وجود ندارد، و بت یکه معبود بر حقی جز خداوند واحد و ال شرکدھم  می
ه تو بنده و کدھم  نم، و گواھی میک م را از آنھا اعالم مییزاریده و بیشکگردن خود 

ھای  ه سورهکن یسپری نمودم، تا ا صامبر یتی. بعد از آن مّدتی را با پامبر خدا ھسیپ
 قوم خود بَاگشتم. سوی بهادی از قرآن فرا گرفتم، سپس یز

ابن ای را تحت امارت علی  هیسر صامبر ید: پیگو می بن عبدالرحمن عدوی اللهعبد
ی با خود برداشتند، به علی بن ابی یست شتر را از جایروان نمود، و آنھا ب سابی طالب 

 سھستند، در حال حضرت علی  سن مردم از قوم ضماد یه اکد یخبر رس سطالب 
 .١د، و شترھا دوباره برگردانده شدندینکت داده فرمود: شترھا را به آنان مسترد یھدا

 بن پدر ِعمران یو دعوت نمودن ُحَص  صامبر یپ
ت ین روایق بن محّمد بن عمران بن حصیطلَمه از ِعمران بن خالد بن یابن ُخزَ  

ش نزد یه: قرکه گفت: پدرم از پدرش و او از پدر بزرگش به من خبر داد کنموده، 
 -ن مرد یبه او گفتند: از طرف ما با ا -نمودند  م مییآنھا وی را تعظ -ن آمدند یُحصَ 

ا را اد نموده، آنھیان ما را به بدی ین، چون وی خداکصحبت  )صامبر یحضرت پ(
امبر ینشستند. پ صامبر یدروازه پ یکھا با وی آمدند و نزد شییدھد، قر دشنام می

 -» دینکی خالی یخ جایبرای ش«ن فرمود: یف آوری حصیھنگام تشر صخدا 
ه اصحاب وی در یو بق )نیپسر ُحَص (ه عمران کن را در حالی گفت: یا صامبر یپ
ه از تو به ما کن چه خبر است ین گفت: ایآن گاه حص -نارش حضور داشتند ک

ه پدرت عاقل، کنی، در حالی ک اد مییان ما را دشنام داده آنھا را به بدی یرسد، خدا می
ای «در پاسخ گفت:  صامبر یشی بود. پیراندین گذشتگان و مرد خین به دیمتد
 »نی؟ک می ن تو چند خدا را عبادتین، پدر من و پدر تو در آتش ھستند. ای حصیُحصَ 
د و یپرس صامبر خدا یخدا را در آسمان. پ یکن و یگفت: ھفت خدا را در زم نیحص

                                           
 )، در سند آن واقدی که متروک است وجود دارد.۷۷» (الدالئل«. ابونعیم در بسیار ضعیف -١
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ه در کی را ی؟ پاسخ داد: ھمان خدا»خوانی دام آنھا را فرا میکچون ضرری به تو برسد 
دام آنھا را فرا کت رسد کچون مالت به ھال«د: یباز پرس صامبر یآسمان است. پ

فرمود:  صامبر خدا یر آسمان است، په دکی را یپاسخ داد: ھمان خدا »خوانی؟ می
ان یند، و تو آن خداک ش دعای تو را اجابت میییه در آسمان است به تنھاکی یخدا«
ه کن یا ایای،  ن صورت وی را راضی ساختهیا تو به ایگردانی، آ می یکگر را با وی شرید

احساس ن دو را ھم یی ازیکن گفت: یحص »ترسی بر تو غلبه نموده و قھر شود؟ می
در فصاحت و (سی چون وی که با کن موقع دانستم ید: در ایگو ن میینم. حصک نمی

ن اسالم یای حص«گفت:  صامبر یام. پ گر صحبت ننمودهید )بالغت و اقامه حجت
م ین را برایای از خود دارم، ا لهین جواب داد: من قوم و قبی. حص»اور تا سالمت باشییب

ه کاری کخواھم تا در  ت مییا، از تو ھدایبار خدا« گفت: صمبر یم، پیه چه بگوکبگو 
ن ی، حص»م سودمند باشدیه براکفزای یاب شوم و علمی را به من بیبه صالحم است راه 

ه اسالم آورد. آنگاه کرار نمود و از جای خود برنخاسته بود کت صامبر ین را پس از پیا
 صامبر ید. چون پیبوسعمران به طرف پدر خود شتافته سر، دستان و پاھای وی را 

ه نمودم، چون یرد عمران گرکاز عمل«ه نموده فرمود: ین حالت را مشاھده نمود گریا
ستاد و نه ھم به یش اینجا داخل شد عمران نه برایافر بود و به اکه کن در حالی یحص

ن حالت یطرفش التفاتی نمود، ولی وقتی اسالم آورد، وی حق پدرش را ادا نمود، از
اران یبه  صامبر یرون رود پین خواست بیه حصک. ھنگامی »دست داد رقتی به من

ر در دروازه ی، چون وی از ز»دینکد و او را تا منزلش ھمراھی یزیبرخ«خود دستور داد: 
!! و از )اسالم آورده(ن شده است ید بی ده گفتند:یش وی را دیرون گذاشت، قریقدم ب

 آمده. )۳۳۷/۱( هن در االصابین چنیا .١نده شدندکنزدش پرا

                                           
ین حدیثی است غریب. این حدیث از عمران بن حصین به غیر ). و گفته: ا۳۴۸۳ترمذی ( .ضعیف -١

) ضعیف دانسته. باید گفت ۶۹۰این صورت نیز وارد شده است. آلبانی آن را در ضعیف ترمذی (
در سند آن اشکاالتی وجود دارد از جمله: شبیب بن شیبه که گرچه صدوق (بسیار راستگو) است 

(بصری) از عمران بن حصین نشنیده است؛  شود. ھمچنین حسن اما در حدیث دچار وھم می
کند) و این حدیث را  بنابراین حدیث منقطع است. از سوی دیگر حسن مدلس است (تدلیس می

ابن قیم. » إغاثة اللھفان«به صیغه عنعنه روایت کرده (یعنی تصریح به شنیدن نکرده است). نگا: 
 ).۱/۷۰چاپ دارالغد الجدید (
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 نامش برده نشده است هکو دعوت مردی  صامبر یپ
امبر یه وی نزد پکت نموده، یمی از مردی از قومش روایمه ُھَج یاحمد از ابوتم 
ه مردی نزدش آمده ک -دم یرا د صامبر خدا یه گفت: پکن یا ای -آمد  صخدا
 صامبر یپ -ه گفت: تو محّمد ھستی؟ کن یا ای -امبر خدا ھستی؟ ید: تو پیپرس

را  ألخداوند «پاسخ داد:  صامبر یخوانی؟ پ ی را فرا میکد: تو ی، پرس»بلی«فرمود: 
ده باشد او را یبتی رسیت ضرر و مصیه اگر براکخوانم. ذاتی  ش فرا میییبه تنھا

ت یه اگر قحط زده باشی و او را فراخوانی براکسی کند، و کفراخوانی آن را از تو دور 
ی و او را فراخوانی آن را یت را گم نمایآب و علف سوار بی ابانیه اگر در بکاند. ذاتی یغّله رو

 صامبر خدا یآن گاه آن مرد اسالم آورد، بعد از آن گفت: ای پ». ت دوباره برگرداندیبرا
ه گفت کن یا ای -» زی را دشنام مدهیچ«فرمود:  صامبر خدا ین، پکحت یمرا نص

د: من پس از یگو آن مرد می -د نموده است یوترد کن دو قول شیم درک، َح »س راکچیھ«
) ۷۲/۸ثمی (یام. ھ گر شتر و گوسفندی را دشنام ندادهیم، دیبرا صامبر یحت پیآن نص

ر وی ثقه دانسته، ولی یل آمده، موصوف را ابوداود و غیم بن ُفَض کت َح ین رواید: دریگو می
 باشند. ح مییال صحه رجال وی رجیاند، و بق فش دانستهیر وی ضعیابوزرعه و غ

 سَده یه بن َح یُمَعاو نمودنو دعوت  صامبر یپ
ح یت نموده، و آن را صحیری روایده ُقَش یه بن َح یعاب از معاویابن عبدالبر در االست

ن یامبر خدا، تا ایآمده به او گفتم: ای پ صامبر خدا ید: نزد پیگو ه وی میکدانسته، 
ھای دست خود را روی ھم  فکو  -ردم کاد نیاده از عدد انگشتانم سوگند یه زک

امدم!! اّما در حالی ینجا نینت ھم داخل نشوم به ایم، و به دیایتا نزدت ن -گذاشت 
دانم. من تو را  به من آموخته است، نمی أزی جز آنچه خداوند یه چکام  نزدت آمده

ا زی نزد میه پروردگار ما تو را به چه چکپرسم  به خداوند بزرگ سوگند داده می
ن ید: دیده پرسیه بن حیمعاو »ن اسالمیبه د«گفت:  صامبر خدا یفرستاده است؟ پ

از بت (م نموده و یی: من خود را برای خداوند تسلیه بگوکن یا«ست؟ فرمود: یاسالم چ
ز مسلمان یات را بپردازی، و ھر چکناره گرفتم. نماز را برپا داری، و زک )کپرستی و شر
ه بعد از کسی کگرند، و خداوند از یدیکگر حرام است. آنھا برادر و ناصر یبر مسلمان د

ه خود کند، ک چ عملی را تا آن وقت قبول نمییشود ھ کب شرکاسالم آوردن خود، مرت
مرتان گرفته و که من چرا از کد یدان د. میینگو کن دور ننموده و آنھا را ترکیرا از مشر



 ١٢٥ صو پیامبرش  ألباب اول: دعوت به سوی خدا 

 

گاه باشدارم؟! آری،  شما را از آتش باز می پرسد  ه پروردگارم مرا خواسته و از من میکد، یآ
دھم: آری ای پروردگارم، من  دی و ابالغ نمودی؟ به او پاسخ مییا به بندگانم رسانیه آک

گاه باش گاه باش بین را به غاید حاضرتان اید، بایابالغ نمودم. شما آ د بعد از یتان برساند. آ
زی ین چیباشد. اّول تان با پوزبند بسته مییھا دھن هکد، یشو آن شما در حالی فراخوانده می

دم: ید: پرسیگو وی می» باشد ف دستش میکدھد ھمانا، ران و  می ی شما خبریکه درباره ک
نی کی یکه نکن توست و ھر جای ین دیا«ن ماست؟ گفت: ین دیھم صامبر خدایای پ

 ر شده است.کث را متذی.... و تمام حد١»ندک ت مییفاکت یھمان برا
ده یه بن َح یح االسناد و ثابت شناخته شده است، مربوط به ُمَعاویث فوق، صحیحد

ت شده، و در یث رواین حدیم قبل ازکیث حیه وحدیم بن ابی معاوکیباشد، نه به ح می
امبر خدا، پروردگارمان تو را برای چه فرستاده است؟ یه گفت: ای پکآن آمده 

 یکزی را شرینی و به آن چکه خداوند را عبادت کن یبرای ا«فرمود:  صامبریپ
مسلمان برای مسلمان  یکز یات را بپردازی، و ھمه چکاوری، و نماز را برپا نموده و زین

، »ندک ت مییفاکت یه باشی براکن توست و در ھر جا ین دیرده شده، و اکگر حرام ید
ن ین اسناد دریو بر ھم رده است،کر کن صورت ذیَثَمه به این را ابن ابی َخ ین این چنیا

ن در ین چنیباشد، ا ف مییاسناد ضع یکه آن کواقعه اعتماد نموده در حالی 
ن احتمال وجود یگفته است: ا )۳۵۰/۱( هآمده حافظ در االصاب )۳۲۳/۱(عاب یاالست

ز سئوال یچ یکه دو شخص از کست ین دور نیگری باشد، و این واقعه دیه اکدارد، 
ن یننده. اکت ین روایژه با تبایباھم موافق شده باشد، به و ھایشان نموده باشند و سئوال

ث را از عبدالوھاب بن نجده یر نموده و حدکت را ابن ابی عاصم در الُوْحدان ذیروا
 ث است.یت حدیَثَمه در روایخ ابن ابی َخ یرده وی ھمان َحْوِطی شکت یروا

 سو دعوت نمودن َعِدی بن حاتم  صامبر یپ
 صامبر یپ ٢د: ھنگامی خبر بعثتیه گوکت نموده، یبن حاتم روااحمد از عدی 

ن لحاظ یدم و از آن نفرت و انزجار نمودم، به ایھا بد د لیید، ظھور وی را خیم رسیبرا

                                           
 ).۱/۳۲۳» (اإلستيعاب«. ابن عبدالبر در ضعیف -١

خته شدن یی: برانگیکتواند دو احتمال داشته باشد،  نجا مییدر ا صامبر یخبر بعثت پ -٢
 صامبر یای از طرف پ هیه خبر فرستادن سرکن ی. و دوم اأشان از طرف خداوند  جناب

 له عدی بن حاتم.یی، قبیسوی ط به
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تی آمده: تا یو در روا -دم یونت گزکای از روم س هیرون رفته و در ناحیاز منطقه خود ب
 صامبر یندتر از خروج پیآنجا بدتر و ناخوشا د: بودنم دریگو می -صر رفتم یه نزد قکن یا

ن مرد نروم، اگر ید، با خود گفتم: به خدا سوگند، چرا نزد ایافزا م جلوه نمود. مییبرا
ز ین را نیرساند، و اگر راستگو باشد ا م ضرری نمییه براکعی است یدروغگو باشد طب

دم مردم گفتند: یآمدم، چون فرا رس صامبر ین خاطر نزد پید: بدیگو دانم. می می
وارد شدم، وی  صامبر خدا ید: بعد از آن نزد پیافزا عدی بن حاتم، عدی بن حاتم!! می

رار نمود کن را سه مرتبه تیا -» اور تا سالمت باشییای عدی بن حاتم، اسالم ب«فرمود: 
به  صامبر ینی دارم، پیینی ھستم و برای خود آیز بر دیردم: من نکد: عرض یوی گو -

در جوابش گفتم: تو از من به  »نت عالمتر ھستمیمن از تو نسبت به د«ود: من فرم
ه کستی یسی نکو ھمان  ١هیوسکا تو از اھل ریبلی، آ«تر ھستی؟!، پاسخ داد:  نم عالمید

نت یار در دکن یا«جواب دادم: بلی، فرمود:  »خوری؟ مت قومت را مییچھارم سھم غن
رده بود، کن سخنانش را تمام نیھنوز ا صامبر ید: پیافزا . می»باشد برای تو حالل نمی

ه کزی را یمن آن چ«رد، آن گاه جنابش فرمود: که در مقابل آن تابع شدم و برمن اثر ک
روی یف پیی: وی را مردمان ضعیگو تو را از اسالم آوردن بازمی داردمی دانم، تو می

را  ٢رهیاند. و تو حِ  راندهھا آنھا را  چ قّوتی ندارند، و عربیه، ھکاند، آنانی  نموده
در ادامه  صامبر یام. پ دهیام، ولی از آن شن دهیگفتم: من آن را ند »شناسی؟ می

ن یه جانم در دست اوست، خداوند حتمًا اکسوگند به ذاتی «سخنان قبلی خود گفت: 
ره سوار بر ھودج خود خارج شده و بدون یه زن از حکرساند طوری  ن را به اتمام میید

سری بن ھرمز فتح کنزھای کد، و حتمًا یتواند خانه خدا را طواف نما سی میکچ یھت یحما
سری بن ھرمز، و آن کبلی، «سری بن ھرمز؟! پاسخ داد: کد: گفتم: یگو وی می» شود می

 ».ندک سی آن را قبول نمیکه کگردد،  اد شده و از طرف مردم بذل و عطا مییقدر مال ز
ت یه در حماکن یره بدون ایسوار بر ھودج از ح د: الحال زنیگو عدی بن حاتم می

ه کسانی بودم کند، و من خودم از جمله ک عبه را میکسی باشد آمده و طواف ک
ز یه جانم در دست اوست، سومی آن نکسری را گشودند، و سوگند به ذاتی کھای  گنج

                                           
 رد.دینی است که در بین نصرانیت و دین صابئین قرار دا -١
 شھر قدیمی است در نزدیک کوفه. -٢
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 )۶۶/۵( ةین در البداین چنیا .١گفته است صامبر یافت، چون آن را پیتحقق خواھد 
آمده،  )۴۶۸/۲(ة ه در االصابکن را با معنی در معجم خود، چنان یز ایآمده، و بغوی ن

 رده است.کت یروا
در  صامبر یه گفت: سواران پکت نموده یاحمد ھمچنان از عدی بن حاتم روا

گری با خود بردند، یام را با عّده د ه من در "عقرب" حضور داشتم، و عّمهکحالی آمدند 
د: ھمه آنھا در مقابل یگو آوردند، وی می صامبر خدا یآنھا را نزد په کو ھنگامی 

ار دور شده، و ارتباط کمدد صامبر خدا یام گفت: ای پ صف بستند، عّمه صامبر خدا یپ
ه از من خدمتی کره زن بزرگ سالی ھستم یپ یکده، و خودم یز با من قطع گردیپسرم ن

 صامبر خدا یوند بر تو مّنت گذارد. پن بر من مّنت گذار، خدایست، بنابرایساخته ن
سی کھمان «فرمود:  صامبر ی، گفت: عدی بن حاتم، پ»ست؟کیار تو کمدد«د: یپرس

گفت: تو  )رار نمودکوی درخواست خود را ت(. »امبرش فرار نموده است؟یه از خدا و پک
نارش بود، کاری رفت و چون برگشت، مردی در کبرای  صامبر ین، پکبر من احسان 

برای خود  صامبر یوی گفت: از پ -بود  سنم او حضرت علی ک ه گمان میک -
 صامبر ین خواھش را نمود، و پید: آن زن از وی این. راوی گوکز خواھش یسواری ن

ام نزد من آمده گفت: تو  د: آن عمهیگو ب را داد، عدی میکمر یکش امر اعطای یبرا
ا به خوف یداد، و افزود: به رغبت و  یآن را انجام نم ٢ه پدرتکای  اری را انجام دادهک

روی چون فالن و فالن نزدش آمدند و از جنابش بھره بردند. عدی  حتمًا نزد وی می
ه کن یا ای -زن و دو طفل حضور داشتند  یکدم نزدش ید: من نزد وی آمدم، دیگو

ن یه اکر شد، بعد دانستم کبرای خود متذ صامبر ی، و قرابت آنھا را پ-طفلی 
ای عدی بن حاتم، چه «به عدی گفت:  صامبر یست. پیصر نیسری و قکھی پادشا

معبود بر حّقی «ه گفته شود: کن تو را به فرار واداشت یا اینی؟! آکه تو فرار کباعث شد 
ز تو را به فرار یخدا وجود دارد؟! چه چ یکا معبودی جز یست، و آیخدا ن یکجز 

                                           
)، و ۵/۳۴۲» (الدالئل«)، و بیھقی در ۵۱۹-۴/۵۱۸) و حاکم (۳۷۸-۴/۳۷۷. احمد (حسن -١

 ).۱۷/۹۹» (الکبیر«طبرانی در 
ھای وی زبان زد عام و خاص  پدرش ھمان حاتم طائی مشھور به سخاوت است، که حمایت -٢

نمود، تا مسافران و مھمانان را به خانه خود  باشد، و او شب و روز خود را درین سپری می می
 راھنمایی نموده و از آنھا میزبانی نماید.م.
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زی وجود یا چیتر است، و آ شود: خدا بزرگ ه گفتهکن به فرار واداشت یواداشت؟ تو را ا
ه من اسالم آوردم، و کنجا بود ید: ایگو ، عدی می»تر باشد؟ بزرگ أله از خداوند کدارد 

ه بر آنھا غضب خداوند کی یآنھا«ده گفت: یه شادمان گردکدم یرا د صامبر یچھره پ
 .»باشند ھود ھستند، و گمراھان، قوم نصاری مییشامل شده 
 أزی طلب نمودند، وی خداوند یچ صامبر ید: بعد از آن بعضی آنھا از پیافزا وی می

ادت خود به یاّما بعد، بر شماست ای مردم تا از ز«را ستوده و با نثار ثنا بر وی فرمود: 
ا یمانه، به مقدار قبضه و یمتر از پکا یای،  مانهید به مقدار پیسی باکد، ھر یگران بدھید
ان یی از راویکد (وی یگو شعبه می -گران بدھد ید و به دیقبضه انفاق نما یکتر از  مک

ی از یکو ھر  ،-ی یا نصف خرمایی، و یه وی گفت: خرماکثر علم من بر آن است کاست) ا
ش یم برایگو ه من میکی را یزھاین چیردنی است و خداوند اکشما با خداوند مالقات 

ا من به تو مال و فرزند ندادم؟ تو یدم؟ و آینا نگردانیا من تو را شنوا و بیه: آکگفتنی است 
خود نگاه  ش روی و عقب خود، و به طرف راست و چپیم نمودی؟ وی به پیچه تقد

ابد (و از آن به روی ی ش نمییابد، سپس از آتش سپری جز روی زی را نمییند اّما چک می
ف خرما ھم باشد، نجات ن خاطر خود را از آتش، اگرچه به نصیند)، بدک خود استقبال می

د. من از فقر بر یم نجات بخشید، خود را به سخنی نرم و مالیافتید، و اگر آن را ھم نیدھ
ن یا ای -د ینما شما ھراس ندارم، چون خداوند حتمًا شما را نصرت داده و به شما عطا می

نه و یره و مدیان حیه زن در ھودج نشسته و مکی یتا جا -ند ک ب شما مییه فتح را نصک
د، و از دزدان بر ھودج خود ھراس و خوفی نداشته ینما ا دورتر از آن رفت و آمد میی

 کث سمایب است، آن را جز از حدید: حسن غریگو رده میکت ین را ترمذی روایا .١»باشد
ت نموده، و ھمچنان یث را رواین حدیزی از آخر ایھقی چیم. و بیشناس قی نمییگر طریاز د

 رده است.کت ی) آمده، روا۶۵/۵ه (یه در البداک، چنان ٢اختصار بخاریث را به ین حدیا

 سو دعوت نمودن ذی الجوشن ضبابی  صامبر یپ
امبر یه پکن یه گفت: بعد از اکت نموده، یطبرانی از ذی الجوشن ضبابی روا

ه اسبی ک یکد، با یاز اھل بدر فارغ گرد صخدا  )َقْرَحاء(ه داشتم و به مادرش کرَّ

                                           
» الدالئل«)، و بیھقی در ۱۰۰-۱۷/۹۹)، و طبرانی در الکبیر (۳۷۹-۴/۳۷۸احمد ( .حسن -١

 ).۶/۲۰۸)، نگا: مجمع الزوائد (۳۹۵-۳۴۱(
 ».عالمات النبوة في اإلسالم«بخاری در مناقب، باب  -٢
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آمدم، به وی گفتم: ای محمد، بچه قرحاء را با خود  صامبر یشد، نزد پ گفته می
ازی ندارم، اگر یمن به آن ن«پاسخ داد:  صامبر یری. پیت آوردم تا آن را بگیبرا

دھم، و آن را قبول  بدر را به تو می ١ھای ن زرهیخواسته باشی در بدل آن از بھتر
 صامبر یرد، پکن اسب ھم عوض نخواھم یدل بھترگفتم: امروز من آن را در ب». نمک می

ا اسالم یای ذی الجوشن، آ«، بعد از آن فرمود: »اجی ندارمیمن به آن احت«گفت: 
د: ی، پاسخ دادم: نه، وی پرس»ن باشی؟ین دیسان اکن یه از جمله اّولکآوری  نمی

 )فیتضعو (ب یذکه تو را تکدم ید: گفتم: چون قومت را دیگو ؟، ذی الجوشن می»چرا«
گفتم:  »د؟یست آنھا در بدر به تو خبر رسکچگونه از ش«فرمود:  صامبر یاند. پ نموده

عبه غالب شده و ک. گفتم: اگر بر »مینک ان مییت بیما برا«د، افزود: یآن خبر به من رس
اگر زنده بودی آن «فرمود:  صامبر ی، پ)آورم مان مییبه تو ا(دی یونت گزکدر آنجا س

ش از یر و براین مرد را بگیای بالل، توشه دان ا«بعد از آن گفت: ، »دیرا خواھی د
 صامبر ید: چون برگشتم پیافزا ذی الجوشن می »نکتوشه را آماده  ٢خرماھای عجوه

لم در َغْور بودم ید: من در فامیگو »اران بنی عامر استکن سواریاّما وی از بھتر«گفت: 
ردند؟ گفت: به خدا قسم، محّمد کاری کدم: مردم چه یاری آمد، از وی پرسکه سوار ک

رد، ک ده است، آن گاه گفتم: مادرم مرا گم میینی گزکعبه غلبه نموده و در آن سکبر 
خواستم  را از وی می )ی استیاسم جا(ره یآوردم، و بعد از آن ح اگر آن روز اسالم می

 .٣نمود!! م واگذار مییاو آن را حتمًا برا
تو را چه عاملی از آن باز «به او گفت:  صامبر یه: پکتی آمده است یو در روا

ردند و کب نموده، اخراجت یذکه تو را تکدم یوی پاسخ داد: چون قومت را د »دارد؟ می
نی؟ اگر بر آنھا ک ه چه میکنم یھمراھت دست به جنگ و قتال زدند، من منتظرم بب

به تو غالب آمدند، تو  ھا نم، ولی اگر آنک روی مییمان آورده و از تو پیغالب شدی به تو ا
 -بن احمد و پدرش  اللهن را عبدیگفته است: ا )۱۶۲/۲(ثمی یھ .٤مینما روی نمییرا پ

                                           
 دست مسلمان افتاده بود. م. ھایی است که در غزوه بدر به ھای بدر در اینجا زره ھدف از زره -١
 نوعی از خرماھای مدینه است.: عجوه -٢
محل السالح إلی أرض «) در کتاب جھاد، باب ۲۱/۲۷)، ابوداود (۱۵۹۰۷)، (۳/۴۸۴(صحیح. احمد  -٣

 ».العدو
 ).۱۶۵۸۸، ()۱۶۵۸۷)، (۱۶۵۸۶() ۴/۶۸. احمد (صحیح -٤
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اند و رجال آنھا  ردهکت یو ھمچنان طبرانی روا -ر ننموده کامل ذکه متن را به طور ک
 ت نموده است.یاند، و ابوداود بعض آن را روا حیرجال صح

 سه ین َخَصاصِ ربیو دعوت نمودن بش صامبر یپ
آمدم و  صامبر خدا یه گفت: نزد پکت نموده، یه روایربن خصاصیر از بشکابن عسا

ر یگفتم: نذ »ست؟ینام تو چ«اسالم دعوت نمود، بعد از آن به من فرمود:  سوی بهاو مرا 
ه »ر ھستییه تو بشکبل«گفت:  صامبر ی، پ)م دھندهیب( نشاند، چون  ١و مرا در ُصفَّ

آمد، آن را برای ما  ش مییبرا ٢ای م، و اگر صدقهیآمد ما را در آن سھ میش یای برا هیھد
ع یه به بقکن یب نمودم، تا ایرون رفت، و من او را تعقیشبی ب صامبر یفرستاد. پ می

 آمده و فرمود:  -نه یقبرستان اھل مد -

الُم َعلَ « ا بِ �ْم داَر قَْوٍم ُمؤِمنِ ي�اَلسَّ
 ِحُقْون، � َو ِانَّ

َ
  ا�ِ ِانَّ ْم ال

َ
ِه َراِجُعْون، لََقْد َو ِانَّا ِايل

َصبْتُْم خَ 
َ
اً َطوِ ياً جَبِ �أ گاه قوم یسالمتی باد بر شما ای منزل و جا« .»الً �ًال، َو َسبَْقتُْم رشَّ

م، شما یگرد م، و به طرف وی باز میییم، و ما برای خدایوستنی ھستیز به شما پین، ما نیمومن

بعد از  .»دیا د، و از شر طوالنی و درازی سبقت جستهیا ب شدهینصعی را یی بزرگ و وسیویکن
ا یآ«ر، گفت: ی، در جواب عرض نمودم: بش»ست؟کین یا«د: یآن متوّجه من شد، پرس

ه کآنانی  -الفرس  هعیان ربیت را از میینایی، قلب و بیه خداوند شنواکشوی  راضی نمی
به طرف  -شود  دگرگون و منقلب مین با تمام اھلش یند: اگر آنھا نباشند زمیگو می

، جواب »نجا چرا آمدی؟یا«امبر خدا، گفت: ی. گفتم: چرا نه، ای پ»اسالم آورده است
و  .٣ن تو را بگزندیا حشرات مؤذی زمیت و آزاری برسد و یه تو را اذکدم یدادم: ترس

ش یا خداوندی را ستایر، آیای بش«ھقی آمده: ین در نزد وی و طبرانی و بیھمچن

                                           
ه منزل و کن ینه قرار داشت، و فقرای مھاجریه در مسجد نبوی در مدکی است یصّفه اسم جا -١

ردند، ک ر آنجا نبود در آن محل زندگی میشان دیونت نداشتند، و قومی ھم از اکی برای سیجا
آنھا را  صرفتند، رسول خدا  رون مییب صامبر یآموختند، و در ھر غزوه با پ اھل صّفه قرآن می

نان  صامبر خدا یشان با خود پینمودو گروھی از ا م مییاران خود تقسیدر وقت طعام شب بر 
ب مسلمانان نمود. صحابی یغنا و ثروتمندی را نص أه خداوند کن یردند، تا اک شب را صرف می

 باشد. ن اصحاب صّفه مییز از جمله ھمین سره یمشھور حضرت ابوھر
 خورد. م. صدقه را نمی صچون رسول خدا  -٢
 ).۳۰۵۸» (تاریخ دمشق«)، و ابن عساکر در ۲/۲۶» (الحلیة«ابونعیم در  صحیح. -٣
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پندارند، اگر آنھا نباشند  ه میکقومی  -عه یان ربیت از میشانیه تو را از پکنی، ک مین
گرفته و به اسالم  -گردد  ه در روی آن ھستند واژگون میکسانی کن توأم با ھمه یزم

 آمده است. )۱۴۶/۵(ن در المنتخب ین چنیا .١»آورد

 ه از وی نام برده نشده استکو دعوت مردی  صامبر یپ
ه به من خبر داده یه گفت: مردی از َبْلَعَدوِ کت نموده یج روایعلی از حرب بن ُسرِ یابو

ه دو کدم ین شدم، دییای پا نه رفته و در درهیه: به مدکگفت: پدربزرگم به من خبر داد 
ن ھمراھم ید: در فروش ایگو دار به فروشنده مییبز را با خود دارند، و خر یکمرد 

ن ھمان یا ایه مردم را گمراه نموده آکگفتم: ھمان ھاشمی  د: با خودیگو ن، میکخوبی 
نی یشانی بزرگ و گشاده، بیو، پیکه دارای جسم نکد: متوّجه شدم، یافزا است؟ او می

اه یاھی از موی سیاش تا نافش چون تار س نهین نقطه سی، ابروان قوسی و از باالتریکبار
 یکد: او به ما نزدیتن دارد. گوھنه و فرسوده بر که لباس کده شده است، و دو تیشک

رده بودم کمّدتی درنگ ن کم اندیم، و ما جواب سالم وی را دادیکشده گفت: السالم عل
ه در فروش با من ک، به وی بگو صامبر خدا یه مشتری صدا نموده گفت: ای پک

 کشما خودتان مال«دست خود را بلند نموده فرمود:  صامبر ید، پیخوبی نما
چ یه ھکم، یامت در حالی مالقات نمایخواھم با خداوند روز ق می د، منیتان ھست اموال

ه در سھم وی روا کی از شما مرا از ظلمی در مال، در خون، و در ناموس مگر به حّقش، یک
د، گرفتن، یار فروش، خرکه در کند مردی را کند، و خداوند رحمت کداشته باشم، مطالبه ن

 و بعد از آن رفت.» نمودن قرض سھولت و نرمی دارددادن، به جای آوردن قرض و طلب 
و گفت، دنبالش یکار نیگفتم: به خدا سوگند، نزد وی خواھم رفت، چون سخنان بس

چه «د: یده پرسیمن گردان سوی بهبارگی خود را یکرفتم گفتم: ای محمد، وی به 
 کرا ھال ه مردم را گمراه نموده، آنھاکسی ھستی کبه او گفتم: تو ھمان  »خواھی؟ می

ن را یا«ای؟ گفت:  ردند باز داشتهک پرستش میشان  ده و از عبادت آنچه پدرانیگردان
من بندگان «نی؟ گفت: ک . به او افزودم: تو برای چه دعوت می)»نموده است(خداوند 

ی؟ گفت: یگو دم: چه میید: پرسیگو می »خوانم خداوند فرا می سوی بهخداوند را 
امبر خدا یخدا وجود ندارد، و من محّمد پ یکحّقی جز ه معبود بر کگواھی بده «

                                           
مجمع البحرین)، و ابن عساکر  -۱۱۶» (األوسط« )، و در۱۲۳۶» (الکبیر«طبرانی در . صحیح -١

 ».رجال آن ھمه ثقه (قابل اعتماد) ھستند«گوید:  می» المجمع«)، ھیثمی در ۱۰/۳۱۰(



 حیات صحابه     ١٣٢

 

افر شو و نماز را کاور، و به الت و عّزی یمان بیھستم، و به آن چه بر من نازل فرموده است ا
ر ما یغنی ما برای فق«ست؟ گفت یات چکدم: زید، پرسیگو می». ات را بپردازکبر پا نما و ز

د: در یافزا ی. و میینما ار بھتر دعوت مییبسزی ید، گفتم: به طرف چیگو ، می»پردازد می
ی نگذشت کن حالت اندیتر بود. در م بدتر و مبغوضیننده او براکن از ھر تنفس یروی زم

د: عرض نمودم: یگو د. مییتر گرد نم و ھمه مردم محبوبیم از فرزندام و والدیه وی براک
ه کدھی  اھی میگو«گفتم: بلی، گفت: » دانستی؟«فرمود:  صامبر یمن دانستم، پ

معبودی جز خدا وجود ندارد، و من محّمد فرستاده خدا ھستم، و به آن چه به من نازل 
نون بر آبی وارد کمن ا صامبر خدا یگفتم: بلی، ای پ» آوری؟ مان مییده است ایگرد
ه تو کنند و من آنھا را به طرف آن چه ک ادی ازمردم بر آن زندگی مییه تعداد زکشوم  می
ند. یروی و متابعت نمایدوارم آنھا از تو پینم، و امک آن دعوت نمودی، دعوت می یسو بهمرا 

، و بر اثر دعوت وی مردان و زنان آن آب ھمه اسالم آوردند، »نکشان  آری، دعوت«فرمود: 
ن ید: دریگو ) می۱۸/۹ثمی (یھ .١دیشکدستی بر سر او  صامبر خدا ین خاطر پیبد
 اند. ه رجال وی ثقه دانسته شدهینام برده نشده، و بقه از وی کی ای است یت راویروا

جھت عبادت نزد مردی  صامبر یه: پکت نموده یروا س کو احمد از انس بن مال
بگو:  ٢)ییدا(ای ماما «به او فرمود:  صامبر خدا ید، پیاز بنی نجار داخل گرد

ه کنه بل«فرمود:  صامبر خدا یا عمو؟ پیی ھستم و یوی گفت: من دا »اهللاال الاله«

م ین برایا اید: آیآن مرد پرس »اهللا الإ لهإ البگو: «به او گفت:  صامبر یپ »ی ھستییدا

ن را احمد یگفته است: ا )۳۰۵/۵(ثمی یھ .٣»بلی«گفت:  صامبر یوست؟ پیکبھتر و ن
 .اند حیت نموده و رجال وی رجال صحیروا

را  صامبر یھودی پیپسر  یکه: کاند  ت نمودهیروا سبخاری و ابوداود از انس 
 یکادت وی آمد و در نزدیجھت ع صامبر یض شد، پینمود، جوان مر خدمت می

                                           
)، در این سند جھالت مرد عدوی وجود دارد. به این دلیل ۶۸۳۰» (مسند«. ابی یعلی در ضعیف -١

 دانسته است.دار)  معلل (مشکل» مجمع الزوائد«ھیثمی این حدیث را در 
گفت زیرا که (سلمی) مادر پدر بزرگش عبدالمطلب  بنی نجار که خزرج بودند، دایی می هب صپیامبر  -٢

 بود. ص از آنھا بود، و این به خاطر مھربانی و نیکویی و پیوند نمودن رشته قرابت از طرف پیامبر
) به احمد ۵/۳۰۵جمع () . ھیثمی آن را در م۳۵۱۲)، و ابویعلی (۱۵۴، ۳/۱۵۲احمد ( صحیح. -٣

 ارجاع داده و گفته: رجال آن رجال صحیحند.
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ه نزدش حاضر کاو به طرف پدرش در حالی  »اوریاسالم ب«سرش نشسته به او گفت: 
ن صورت ین، و آن پسر به اکبود، متوّجه شد، پدرش به وی گفت: از ابوالقاسم اطاعت 

ه کی راست یش و ثنا خدایستا«گفت:  ه میکرون رفت یدر حالی ب صامبر یاسالم آورد، پ
 ) آمده است.۱۲۴/۱ن درجمع الفوائد (ین چنیا .١»وی را توسط من از آتش نجات داد

اسالم «به مردی گفت:  صامبر یه پکاند  ت نمودهیروا سعلی از انس یاحمد و ابو 
 صامبریابم، پی ناراضی مین عمل ی، وی گفت: من قلبم را از ا»اور تا سالمت باشییب

 اند. حید: رجال آنھا رجال صحیگو ) می۳۰۵/۵ثمی (یھ .٢»اگر چه ناراضی باشی«گفت: 

 سو دعوت نمودن ابوقحافه  صامبر یپ
 صامر خدایه گفت: ھنگام فتح، پکت نموده، یروا بر کطبرانی از اسماء بنت ابی ب

ثمی ی. ھ»تا در امان باشیاور یاسالم ب«گفت:  سق یر صدکپدر ابوب(به ابوقحافه 
 . اند حیگفته: رجال وی رجال صح )۳۰۵/۵(

امبر یه پکه گفت: ھنگامی کت است یروا ل) از اسماء ۴۵۱/۵و در نزد ابن سعد (
ابوقحافه  سر کنان در مسجد نشست، ابوبیه شد، و پس از حصول اطمکوارد م صخدا 

خ را در ھمانجا چرا یر، شکابوبای «د فرمود: یوی را د صامبر یرا نزدش آورد، چون پ
ه نزد تو کن است یپاسخ داد او مستحق ا سر کرفتم؟، ابوب ه من نزدش میکنگذاشتی 

د و یش روی خود نشانیاو را در پ صامبر خدا یه تو نزد وی بروی. پکن ید، از ایایب
 اور تا در امانیای ابوقحافه، اسالم ب«دست خود را بر قلبش گذاشت، بعد از آن گفت: 

د: یافزا لمه حق گواھی داد. اسماء میکد: او اسالم آورد، و به یگو وی می ٣»باشی
د یسف ٤شش چون َثَغامهیه سر و رکآورده شد  صامبر یدر حالی نزد پابوقحافه 

                                           
 ).۳۰۹۵)، و ابوداود (۱۳۵۶. بخاری (صحیح -١
رجال این دو «گوید:  )، ھیثمی می۳۸۷۹، ۳۷۶۵)، و ابویعلی (۱۸۱ –) ۳/۱۰۹. احمد (صحیح -٢

 سند رجال صحیحند.
 .)۵/۳۰۵الزوائد () ھمچنین نگا: مجمع ۲۳۸» (الکبیر«. طبرانی در صحیح -٣
 .دیوه سفیاھی است دارای گل و میگ -٤
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لش یاھی تبدید اّما به سیر دھیید وی را تغیھای سف موی«گفت:  صامبر یده بود، پیگرد
 .١»دینکن

 مشرکین که ایمان نیاوردندو دعوت نمودن آن عده از افراد  صپیامبر 

 و دعوت نمودن ابوجھل صامبر یپ
را  صامبر یه من پکن روزی یه گفت: اّولکت نموده، یره بن ُشْعَبه روایھقی از ُمغِ یب

ه کم، یزد ه قدم میکھای م وچهکه با ابوجھل در بعضی کشناختم ھمان روزی بود 
ا به یم، بکای ابوالح«به ابوجھل گفت:  صامبر یم. پیرخوردب صامر خدا یناگھان با پ

، »نمک ن، و من تو را به طرف خدا دعوت میکار عجله کن یامبرش و در ایطرف خدا و پ
نی؟! ک ان ما اجتناب نمییا تو از دشنام دادن خدایابوجھل در پاسخ گفت: ای محمد، آ

گری ھم یزی دیرا ابالغ نمودی چ )رسالتت(م تو یه ما گواھی بدھکن یر از ایا غیآ
ه تو ابالغ نمودی، به خدا سوگند، اگر من بدانم آن کم یدھ خواھی؟ ما گواھی می می

 ردم.ک روی مییی حق است از تو پیگو چه را تو می
ده گفت: ید، ابوجھل روی خود را به طرف من گردانیمنصرف گرد صامبر خدا یپ

دارد، و  ز باز مییچ یکد حق است، ولی مرا یگو دانم آن چه وی می به خدا سوگند، من می
م: یان ماست، گفتیخانه در م ٣( گفتند: ِحَجاَبت ٢ه: بنی ُقَصی (قوم رسول خدا)کن یآن ا

                                           
)، و حاکم ۲۳۶» (الکبیر«، و طبرانی در )۳۵۰ -۶/۳۴۹) و احمد (۵/۴۵۱سعد (. ابن صحیح -١

 ).۱۷۴-۶/۱۷۳) و نگا: مجمع الزوائد(۳/۴۶(
ه پس از مّتحد ساختن کت است ین ھمان شخصیاست، و ا صُقَصی جد چھارم رسول خدا  -٢

ش سپرد، و ید، و آن را به دست قریشکه را از سلطه خزاعه کادت میوحدت صفوف آن، سش و یقر
عب بن کن فرزند یشود، اّول ن جا آغاز مییز از ھمیخ نیش در تاریاساس عّزت و مطرح شدن قر

ن صورت ید، و قومش از وی اطاعت نمودند، و به ایاست قوم خود رسیه به پادشاھی و رکلؤی بود 
ازمند یان نیت) برای حاجیش (در جاھلیه قرکآوری مالی  ، آب دادن حجاج، جمعید داری حرملک

ش و یاست شورای قریدنی بخرند، ریآوردند تا برای آنان طعام و نوش رون مییاز اموال خود ب
 ش حائز مقام بزرگی بود.یان قریجنگ برای وی تعّلق داشت، و او در م رقیب

د دار داخل خانه یلکس بدون اجازه کچ یه ھکلی کبه ش عبهکد داری خانه یلک، حجابت: یعنی -٣
 تواند. شده نمی
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م: بلی، بعد گفتند: یز برای ماست، گفتیحجاج ن ١هیبلی، بعد از آن گفتند: آب دادن و سقا
ز در تصّرف ماست، ما ین ٣بعد گفتند: لواءم: بلی، یان ماست، گفتیھم برای ما و در م ٢َنْدَوه
ه در طعام دادن ما کن یم تا ایز طعام دادیو ما ن ٤م: بلی، بعد از آن، آنھا طعام دادند،یگفت

ان ماست، به خدا یز از میامبر نیم، آنھا بعد گفتند: پیز با بنی قصی مساوی و برابر شدین
 آمده است. )۶۴/۳(ه یالبدا ن درین چنیا ٦ ٥نم!!.ک ن را قبول نمییسوگند، من ا

رده، و در کت یآمده، روا )۱۲۹/۷(نز که در الکز، چنان یبه نین را ابن ابی شیمانند ا
تاب او، و من تو را کامبرش و یا به طرف خدا و پیم بکای ابوالح«ث وی آمده است: یحد
 .٧»نمک خداوند دعوت می سوی به

 رهید بن ُمغِ یو دعوت نمودن ول صامبر یپ
امبر یره نزد پید بن مغیه: ولکت نموده یروا به از ابن عّباس یبن راَھوَ اسحاق 

ر یقرآن بر وی تأث(ش تالوت نمود، یقرآن را برا صآمد. رسول خدا  صخدا 
د، و ین خبر به گوش ابوجھل رسید. ایه وی در مقابل آن نرم گردکی ی، و گو)گذاشت
ت یخواھند برا ای عمو، قوم تو میره آمده گفت: ید بن مغین خبر نزد ولیدن ایاو با شن

د: چرا؟ ابوجھل پاسخ داد: تا آن را به تو بدھند، ید از ابوجھل پرسیند. ولیمال جمع نما
د گفت: یای. ول مع شدهیچون نزد محّمد به خاطر به دست آوردن مال رفته و تطم

                                           
لی عمده یفه خین وظیه اکه به خاطر قلت آب در مکعنی آب دادن حجاج در موسم حج، یه: یسقا -١

 رفت. و مھم به شمار می
س یه آن را قصی تأسکی یعنی جمع شدن برای مشوره و اظھار نظر، در دارالندوه، جایندوه:  -٢

 ش بود.یموده بود، و به مثابه مجلس شورای قرن
ه انتخاب کسی کا برای ینمود، و  ه آن را خود قصی حمل میکرق جنگ است یلواء: ھمان ب -٣

 داد. ل مییرد تحوک می
ه شرف و عزت یه آنھا را در موسم حج مایعنی برای حجاج، چون قبائل عرب طعام حجاج و سقای -٤

 ردند. م.ک رقابت می گریدیکخود شمرده و بر آن با 
ازی یچ امتیه بر ما ھکن یھا بدون ا ن منصبید، ھمه ایگو نه میکیابوجھل با روشی پر از حسد و  -٥

ز برای آنھا یتوان مقام رسالت را ن افی است، و حاال نمیک نیداشته باشند به آنھا تعّلق دارد، ھم
 قائل شد. م.

 ).۲/۲۰۷» (الدالئل«. بیھقی در حسن -٦
 ).۸/۳۳۶/۹۷» (المصنف«ابن ابی شیبه در  .حسن -٧
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ه وی ه من از ھمه آنان مالدارتر ھستم، ابوجھل به او گفت: پس دربارکداند  ش مییقر
د یر وی ھستی. ولکنون ھم، منکه تو اکزی بگو تا به قومت برسد و آنھا بدانند یچ

ده آن یسی به اشعار، رجز و قصکچ یان شما ھیم؟ به خدا سوگند، در مید: چه بگویپرس
چ ید به ھیگو ه وی میکی یزھایست. به خدا قسم، چیادتر عالم نیو اشعار جن از من ز

نی و حالوتی ید شریگو ه میک، و به خدا سوگند، در سخنی ھا شباھت ندارد نیی از ایک
وه دار، یای برخوردار است. ابتدای آن م ژهیوجود دارد، و آن سخنان از رونق و حسن و

گری باالتر و یزی دیشود، و چ ه بلند میکن است، و سخنی است یریانش گوارا و شیو پا
سازد. ابوجھل گفت: قومت تا  ابود میتر ازخود را ن نییتواند باشد و پا بلندتر از آن نمی

ن، کی صبر کد گفت: اندیی. ولیزی نگویه درباره وی چکشوند  آن وقت از تو راضی نمی
ه از ساحران کی ین به جز جادویر نمود گفت: اکنم، چون تأّمل و فکر کتا درباره وی ف

د، ینما می انیگری گرفته و بین را از دیا )محمد(ست، و او یزی نیگر چیشود، د نقل می
 د:یات قرآن نازل گردین آیآن گاه ا

مۡ  َماٗ�  ۥَ�ُ  ُت وََجَعلۡ  ١١ اوَِحيدٗ  ُت َخلَقۡ  َوَمنۡ  ِ� َذرۡ ﴿  ﴾١٣ اُشُهودٗ  َوَ�نِ�َ  ١٢ اُدودٗ مَّ
 ].۱۳-۱۱[المدثر: 
دم به من واگذار. و به او مال یه تنھا آفرکس را کار انتقام آن کای رسول! « ترجمه:

 .»ردمکب یش حاضرند نصیه براکار یبسفراوان و فرزندانی 
ه از کن مکبن محّمد صنعانی سا اللهم از عبدکاز حا ١ھقیین را بین، این چنیا

 -ل مرسل کبه ش -رمه کوب از عید از ایث را حمادبن زین حدیت نموده. ایاسحاق روا
 ش تالوت نموده:یه قرآن را براین آیا صامبر یرده، و در آن آمده: پکت یروا

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َوَ�نۡ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يَتا  ءِ َشا

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  ُمنَكرِ ل ُرونَ  َلَعلَُّ�مۡ  يَعُِظُ�مۡ  ۡ�ِ  ].۹۰[النحل:  ﴾٩٠ تََذكَّ
شاوندان دستور یردن به خوکاری و احسان کویکخداوند به انصاف و ن« ترجمه:

دھد تا شما  دارد، او به شما پند می ار ناپسند و تعّدی باز میکشرمی و  بی دھد، و از می

 .»دیر شویپندپذ

                                           
) و حاکم آن را صحیح دانسته و ۲/۵۰۶) و حاکم (۱۹۹-۲/۱۹۸» (الدالئل«بیھقی در  صحیح. -١

 ذھبی نیز با وی موافق است.
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ر ابن یه در تفسکرمه، چنان کر از عین را ابن جریا آمده )۶۰/۳(ة ین در البدایھمچن
 رده است.کت یآمده، روا )۴۴۳/۴(ر یثک

  تن نمودن دوو دعوت  صپیامبر 

 و ھند انیو دعوت نمودن ابوُسفْ  صامبر یپ
ھمسر (ه ھند کان در حالی یه گفت: ابوسفکت نموده، یروا سه یر از معاوکابن عسا

ی از یکب سوار بودند به طرف کمر یکدر پشت سرش قرار داشت و ھر دو بر  )وی
ه بچه خردسالی بودم، کت بود. من در حالی کی خود در حریابانی و صحرایجاھای ب

امبر یر به پین مسیردم، در طی اک ت میکه داشتم در جلوی آنھا حرکغی سوار بر اال
ا تا محّمد سوار شود، من از االغ ین بییه پایان گفت: ای معاویابوسف .١میدیرس صخدا 

ت افتاد، کوتاھی به حرکش ما لحظه یشاپیسوار شده، و پ صامبر ین آمدم و پییخود پا
ان بن حرب، و ای ھند بنت عتبه به یای ابوسف«رد و گفت: کبعد از آن به طرف ما روی 

د شد، و بعد از آن یخته خواھید مرد، و باز دوباره حتمًا بر انگیخدا سوگند، شما خواھ
م، یگو تان به حق میید، و من برایار داخل آتش خواھد گردکار داخل جّنت شده و بدکویکن

ه را ین آیا صامبر خدا یاه پ، آن گ»دیا م داده شدهیه بکد یسانی ھستکن یو شما از اّول
 تالوت نمود:

ٓ  -تا اين كه به اينجا رسيد  - ٢ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ّمِنَ  تَ�ِ�لٞ  ١ حمٓ ﴿ تَيۡ  قَاَ�َا
َ
 َنا�

 ٓ  ].۴-۱[فضلت  ﴾١١ �ِعِ�َ َطا
ت با رحم است فرو یاندازه مھربان و نھا بی ه)کی یحم. از جانب (خدا« ترجمه:

 .»میھردو گفتند: به خوشی و فرمانبردارانه آمدفرستاده شده است... 
فرمود:  صامبر خدا یا فارغ شدی؟ پیان به وی گفت: ای محّمد آیبعد ابوسف

ن موقع ھند به طرف ین شد من آن را دوباره سوار شدم. درییب پاک، و از مر»بلی«
 انیابوسفن آوردی؟ یین جادوگر پسرم را پایا به خاطر ایان روی نموده گفت: آیابوسف

نز کن در الین چنیپاسخ داد: نه، به خدا سوگند، وی نه جادوگر است و نه ھم دروغگو. ا

                                           
ه ما به ک، »میوستیا پیم و یدیرس«ثمی لحقنا یم) آمده است، و در ھیدیتاب سمعنا (شنکدر نص  -١

 م. م.یآن را انتخاب نمودخاطر قرابت معنای دومی 
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د: من یگو می )۲۰/۶(ثمی یرده، ھکت یز مانند آن را روایآمده. و طبرانی ن )۹۴/۷(
 اند. ه رجال وی ثقهید بن ُمْنھب را نشناختم، ولی بقیُحَم 

 و دعوت نمودن عثمان و طلحه صامبر یپ
ه گفت: عثمان بن عّفان و طلحه کت نموده، یدبن رومان روایزیاز  )۵۵/۳(ابن سعد 

آمدند.  صامبر خدا یپرداخته نزد پ سر بن عوام یب زبیبه تعق ب اللهدیبن عب
رد، و آنھا را از کتالوت شان  اسالم را به آنان عرضه نموده و قرآن را برای صامبر یپ

گاه  رامت داد. آن دو کبه آنان وعده عّزت و  أاوند رد، و از طرف خدکحقوق اسالم آ
 صامبر خدا یفرمود: ای پ سق نمودند. آن گاه حضرت عثمان یمان آورده و وی را تصدیا

م حالتی یدیان معان وزرقاء رسین شام آمدم،چون در میی از سرزمیکن نزدیمن در ھم
ای ما را ندا نمود: ای  نندهکه ناگاه ندا کچون خواب گرفتگی بر ما مستولی شده بود 

نجا یه به اکه ظھور نموده است، و ھنگامی کد! چون احمد در میدار شویخواب رفتگان، ب
به  صامبر خدا یسابق، و قبل از داخل شدن پ سم. حضرت عثمان یدیم از تو شنیدیرس

 دار ارقم، اسالم آورده بود.

 بیو دعوت نمودن عمار و صھ صامبر یپ
ه گفت: عمار بن کت نموده، یده بن محّمد بن عمار روایاز ابوعب )۲۴۷/۳(ابن سعد 

ن، در حالتی یب بن سنان در دروازه دار ارقم روبرو شدم، ایفرمود: با صھ باسر ی
خواھی؟ گفت:  دم چه مییف داشت، از وی پرسیدر منزل تشر صامبر خدا یه پکبود 

سخنان وی را بشنوم. گفت: خواھی؟ جواب دادم: خواستم تا نزد محّمد رفته  تو چه می
م و او اسالم را یداخل شد صامبر یخواھم. آن گاه ھر دوی ما نزد پ ن را مییز ایمن ن

گاه یم، بعد ھمان روز را تا بیاسالم آورد )ما دعوت وی را قبول نموده(به ما عرضه نمود 
الم آوردن م. اسیرون رفتیانه از آن جا بیم، و از شبانگاه به طور مخفیردکدر آنجا توقف 

 پس از اسالم آوردن سی و چند تن مرد بود. بب یعمار و صھ

 سیوان بن عبد قکاسعد بن ُزراره و ذ و دعوت نمودن صامبر یپ
ه گفت: اسعد بن زراره کت نموده، یب بن عبدالرحمن روایاز ُخبَ  )۶۰۸/۳(ابن سعد 

ه کعه به میربن آنھا نزد عتبه بن یس جھت حّل و فصل معضلی در بیوان بن عبد قکو ذ
گاھی حاصل نموده نزد وی مشّرف شدند. پ صامبر یآمدند، آنھا از پ امبر اسالم را یآ
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ن یشان اسالم آوردند، و بدون ایرد. اکمطرح نمود و قرآن را برای آنھا تالوت شان  برای
ه اسالم را با کسانی بودند کن ینه برگشتند، و اّولیه نزد عتبه روند از ھمانجا به مدک

 نه بردند.یه مدخود ب
 
 
 
 

 و دعوت نمودن گروه و جماعت صپیامبر 

در ارتباط با دعوت آنھا به طرف  صامبر یش با پیجدال و احتجاج سران قر
 صامبر یاسالم و پاسخ پ

ان یعه، ابوُسفیبه پسران ربیه: ُعْتَبه و شکت نموده یروا بر از ابن عّباس یابن جر
ابوالَبْختری از بنی االسد، اسود بن عبدالمطلب بن بن حرب، مردی از بنی عبدالدار، 

ه بن یه، ُامِ یبن ابی ام اللهره، ابوجھل بن ھشام، عبدیمغ دبنیاسد، َزْمعه بن اسود، ول
ه پسران حجاج سھمی، ھمه یخلف، عاص بن وائل، و ُنبَ  شان یسانی از اکا یو  -ه و ُمَنبَّ

گر گفتند: یدیکند. بعضی آنھا به عبه بعد از غروب آفتاب دور ھم جمع شدکدر پشت  -
ھمراھش صحبت و  )نجایبا احضار نمودن وی در ا(د و یسی را نزد محّمد بفرستک

سی را کھا  ن آنید. بنابرایه در ارتباط با وی معذور دانسته شوکن ید، تا اییمخاصمه نما
با  خواھند ه: اشراف و بزرگان قومت به خاطر تو جمع شده، و میکدنبال وی فرستادند 

ارھای وی کارتباط به ه در کن گمان یآنھا به ا سوی به صامبر یند. پیتو صحبت نما
مند بود، و  به آنھا عالقه صامبر یچون پ -دا شده است، شتافت یدی پیبرای آنھا نظر جد

ش گران تمام شده و یآنھا برا کرا دوست داشت، و مشّقت و فساد و ھالشان  تیھدا
آنان گفتند: ای نشست.  )نارشانکده و در یرس(نزد آنھا ه کن یتا ا -داد  رنجش می

م تا در ارتباط به تو معذور یتو فرستاده و تو را خواست سی را دنبالکلی یمحمد، ما به دل
ه بر قوم کم یشناس چ مردی از عرب را نمییھ -به خدا سوگند  -م، و ما یشناخته شو

ه باشد!! پدران را دشنام دادی، ردکای، داخل  خود آن چه را تو بر قومت داخل نموده
ان را ناسزا گفتی، و وحدت ما یشمردی، و خدا کردی، عقل را سبکی یجو بین را عید

ان ما و یسته بود آن را در میار ناشاکرا از ھم گسسته و متفّرق ساختی. خالصه، آن چه 
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قدر ت آن یھا را به خاطر طلب مال آورده باشی، برا ن سخنیخودت انجام دادی. اگر ا
ان ما یم، تا از ھمه ما مالدارتر باشی. و اگر خواھان شرف و عّزت در مینک مال جمع می

م، و اگر خواھان پادشاھی ھستی، تو را پادشاه یینما ن میییباشی، تو را سردار خود تع
ه بر تو کزدگی است،  ت به وجود آمده بر اثر جنیه براکزی ین چیم، و اگر ایگردان خود می

ما اموال  -شود  ن طور مییو گاھی ھم ا -ای  خودت از دفع آن عاجز آمدهغالب شده و 
ه کن یا ایم، یه تو را از آن مرض تندرست بسازکن یم، تا اینک خود را برای معالجه تو بذل می

 م.ی(پس از بذل آن ھمه سعی و تالش خود) در ارتباط با تو معذور شناخته شو
ست، من ید در من نییگو آن چه شما می« در پاسخ به آنھا فرمود: صامبر خدا یپ

ام، و نه به  مالتان آمده ام، نه به خاطر درخواست ه با آن برای شما آمدهکزی یبه آن چ
شما  سوی بهه خداوند مرا کان شما، و نه پادشاھی بر شما، بلیسب شرف در مکخاطر 

دستور داده، تا تابی نازل نموده، و به من کبه عنوان رسول فرستاده است، و بر من 
ام پروردگارم را ین عمل، پیم دھنده باشم. من با اقدام به ایبرای شما بشارت دھنده و ب

د، ینکام قبول  تان آوردهیحت نمودم. اگر از من آنچه را برایتان نصیبه شما ابالغ، و برا
م، باش د، منتظر امر خدا میینکا و آخرت از آن شماست، و اگر آن را بر من رد یبھره دن
 گفت. صامبر خدا یه پکا چنان ی. و »دیصله نمایان من و شما فیتا در م

نی، ک م آن را از ما قبول نمییشنھاد نمودیگفتند: ای محمد، اگر آن چه را ما به تو پ
متر و زندگی کشور و جای تنگتر، مال کچ مردمی از ما یه ھکدانی،  تو خودت می

خته است، ینی برانگک ه تو را به آن چه اّدعا میکن از پروردگارت یتر ندارد، بنابرا لکمش
ند، و کدور  )از اطراف شھر ما(ه جای را بر ما تنگ نموده است کرا ھایی  وهکبخواه تا 

ی چون شام و عراق جاری یشھر و منطقه ما را گشاده و ھموار سازد، و در آن نھرھا
ه دوباره کی یان آنھایدر م ند، وکد پدران گذشته ما را برای مان دوباره زنده یسازد،و با

ز وجود داشته باشد، یمرد صادقی بود ن گه بزرک »البکُقَصْی بن «شوند  خته مییبرانگ
زھا را ین چیا باطل؟ اگر ایا حق است یه آکم، یی بپرسیگو تا از آنھا درباره آنچه تو می

م یق خواھیدز تو راتصیق نمودند، ما نیم انجام دادی، و آنھا تو را تصدیه از تو خواستک
ه وی تو را کم یدان نموده و می کز درین عمل منزلت تو را در نزد خداوند نیرد، و به اک

به آنان فرمود:  صامبر خدا یامبر فرستاده است. پیی به عنوان پیگو ه خود میکچنان 
ه کام  زی آمدهیام، من از نزد خداوند برای شما با آن چ ار مبعوث نشدهکن یمن به ا«

مبعوث نموده است، و به آنچه من به آن فرستاده شده  )دستور داده و(آن  وی مرا به
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ب شما ید، ھمان بھره و نصینک دم، اگر آن را قبول مییبودم به شما ابالغ نموده و رسان
ن یباشم تا ا د، منتظر امر خداوند میینک ا و آخرت است، و اگر آن را بر من رد مییدر دن

 .»دینماصله یان من و شما فیه در مک
دھی، پس برای خود بخواه و از پروردگارت  ن را برای ما انجام نمییگفتند: اگر ا

د، و از طرف تو یق نمایی تصدیگو ه تو میکای را بفرستد و آن چه را  طلب نما، تا فرشته
ی از یو قصرھا ھا ھا، گنج د، و از وی بخواه، تا برای تو باغیند و جواب گوکبا ما صحبت 
 م،ینیب ن صورت، از آن چه ما تو را در طلب آن مییقرار دھد، و تو را به اطال و نقره 

تا ما  -شت ھستی یچون تو در بازار مانند ما در طلب روزی و اسباب مع -از سازد ین بی
ه خودت مّدعی آن کامبر باشی، چنان یلت و منزلت تو را در نزد پروردگارت اگر پیفض

ار را کن یمن ا«به آنھا فرمود:  صامبر خدا یم. پینکم، و به آن اعتراف ینیھستی، بب
خواھد، و من  زی را میین چیه از پروردگارش چنکستم یسی نکنم و من آن ک نمی

م دھنده یه خداوند مرا بشارت دھنده و بکام، بل ار مبعوث نشدهکن یبرای شما به ا
ھمان، بھره و د، ینک ام قبول می فرستاده است. اگر شما آن چه را من با خود آورده

د، ینک ت است، و اگر آن را بر من رد نموده، و قبول نمییا و آخریب وافر شما در دنینص
. گفتند: »دیصله نمایان من و شما فیه در مکن یباشم، تا ا برای امر خداوند منتظر می

ار را انجام کن یپنداری اگر پروردگارت بخواھد ا ه میکنداز، چنان یپس آسمان را بر ما ب
امبر ین عمل را انجام نداده باشی، پیه اکم تا وقتی یآور مان نمییدھد و ما به تو ا می

ن به خداوند مربوط است، و اگر بخواھد آن را برای یا«در پاسخ آنھا فرمود:  صخدا 
م یه ما با تو خواھکدانست  ا پروردگارت نمییگفتند: ای محمد، آ». شما انجام خواھد داد

م درخواست یخواھ د، و آنچه را مییم پرسیم خواھیدیتو پرسنشست، و آن چه را از 
دادی،  د به ما پاسخ مییه باکت آنچه را ین نزد تو آمده و برایش از ایم نمود؟ تا پیخواھ

گاه می می ای قبول  ه در ارتباط با ما، اگر آنچه را تو با خود آوردهکرد ک آموخت، و تو را آ
ه در کزھا را مردی ین چیه اکم ما یا مطلع شده م چه عملی انجام خواھد داد. چونینکن
ابدًا و  -به خدا سوگند  -دھد،  اد مییشود، به تو  مامه است، به او (رحمان) گفته میی

ھای  م ھمه راهینون ما در مقابل تو با تقدکم. ای محمد، ایآور مان نمییھرگز به رحمان ا
م، تا ینک چه را انجام دادی رھا نمیم!! اّما به خدا سوگند، تو و آنیگر معذور شدین دکمم

ی از آنھا گفت: ما یکگردانی.  که تو ما را ھالکن یا ایم، و یگردان کا ما تو را ھالیه کن یا
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مان یگری گفت: ما به تو ایم، و دینک ه دختران خداوند ھستند عبادت میکه را کمالئ
 اوری.یپی ھم نه را گروه گروه از که خداوند و مالئکم آورد، تا زمانی ینخواھ

از نزد  صامبر خدا یتمام شد، پشان  ھا را گفتند و صحبت ن حرفیشان ایچون ا
بن عمر بن  اللهره بن عبدیه بن ُمغِ یبن ابی ُامَ  اللهآنھا برخاست، و از جمله آنان عبد

برخاسته گفت:  -دختر عبدالمّطلب بود  )هکعات( صامبر یه پسر عّمه پک -مخزوم 
شان قبول یشنھاد نمودند، ولی تو آن را از ایدی به تو پیه دکرا  ای محمد، قومت آنچه

ی برای خود خواستند تا با آن منزلتت رانزد خداوند یزھایننمودی. بعد از آن از تو چ
ه آنھا را از کبدانند، آن را ھم انجام ندادی. بعد از آن از تو خواستند تا ھمان عذابی را 

، به خدا سوگند، من )ردیکار را ھم نکن یا(اوری یبه زودی بشان  ترسانی برای آن می
ه نردبانی برای خود بگذاری و به آسمان باال روی، و کن یآورم، تا ا مان نمییھرگز به تو ا

فه یصح یکبه آسمان برسی و من شاھد آن صحنه باشم، و از آسمان با خود 
ه تو آن کن گواھی دھند یز با تو باشند، و بر ایه چھار فرشته نکاری، یای را ب سرگشاده

ار را ھم انجام دھی، گمان کن یی. به خدا سوگند، اگر ایگو ه خود میکچنان ھستی 
 رد.کق نخواھم یه تو را تصدکنم ک می

اوردن یبه خاطر به دست ن صبرگشت و رسول خدا  صامبر خدا یبعد از آن نزد پ
ری آنھا از وی، یگ صلهده بود، و به خاطر فایآنچه ھنگام درخواست قومش در دل پروران

ث ین حدین ایو ھمچن .١ن و افسرده خاطر، به طرف اھل خود برگشتیلی اندوھگیخ
د بن یائی از ابن اسحاق از برخی اھل علم از سعکالب اللهاد بن عبدین صورت زیرا به ا

ن یر شده، و اکن را متذیت نموده... و مانند ایروا برمه از ابن عّباس کر و عیجب
 آمده است. )۵۰/۳( هیو البدا )۶۲/۳(ر یثکر ابن ین در تفسیچن

 سم و جوانانی از بنی عبداالشھلیو دعوت نمودن ابوالح صامبر یپ

                                           
) طبری نیز از وی در تفسیرش ۳۰۵-۱/۱۸۳ابن اسحاق، چنانکه ابن ھشام آورده است ( ضعیف. -١

طبری فرد مبھم در سند را که از ». الدالئل«) روایت کرده است. ھمچنین بیھقی در ۹/۱۵/۱۶۴(
کر کرده است. این شیوخ ابن اسحاق است به نام محمد بن ابی محمد موالی آل زید بن ثابت ذ

 حدیث شواھدی نیز دارد.
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ه گفت: چون کت نموده، یه از بنی عبداالشھل است رواکد یم از محمود بن لبیابونع
ان آنھا یه در مکجوانانی از بنی عبداالشھل  -ه آمد کبه م ١سم انس بن رافعیابوالح

مانی به یان پیش بر ضد خزرجیردند، تا از قرک ز بود او را ھمراھی مییاس ابن معاذ نیا
افت، نزدشان آمد و با آنھا نشسته و به یاز آمدن آنھا اطّالع  صامبر یپ -دست آورند 
دند: آن یآنھا پرس »د؟یخواھ د، نمییا ز بھتری از آنچه دنبال آن آمدهیا چیآ«آنان فرمود: 

امبر خدا ھستم، خداوند مرا برای بندگان یمن پ«گفت:  صامبر خدا یست؟ پیچ
خوانم، تا خداوند را عبادت نموده، و  خداوند فرا می سوی بهفرستاده است، آنھا را 

. سپس اسالم را »تاب نازل نموده استکم یاورند، و او براین یکش شریزی را برایچ
ه نوجوانی ک -اس بن معاذ یآن گاه ا تالوت نمود.شان  ان و قرآن را براییبرای آنھا ب

د، بھتر یا ه دنبال آن آمدهکزی یتان از چ ن براییگفت: ای قوم، به خدا سوگند، ا -بود 
گرفته و در  ٢ھای بطحاء را زهیسم انس بن رافع، مشتی از سنگریوتر است. ابوالحیکو ن

زی ی، برای چنار گذار، سوگند به جانمکن حرفھا را یاس بن معاذ زده گفت: ایروی ا
برخاست، و آنھا به شان  انیاز م صامبر خدا یت شد، و پکاس سایم. ایا ن آمدهیر از ایغ

ان اوس و خزرج اتفاق افتاد. بعد از یم »ُبعاث«ه جنگ کد یشکنه برگشتند. طولی نیمد
د: یگو د مییرد. محمود بن لبکه وفات کی درنگ ننموده بود کاس بن معاذ جز اندیآن ا

ه در وقت وفات وی نزدش حضور داشتند، به من گفتند: آنھا از وی کآن عده از قومم 

 الله نمود، و تا لحظه وفاتش می ّررًا زمزمهکرا با خود م »اهللا الإ  لهإ ال«ه کدند یشن می
ه وی مسلمان در گذشته کدی نداشتند ین تردیگفت، و در ا می الله بر، و سبحانکا

د یزھا را شنیآن چ صامبر یه از پکاست، چون اسالم را در ھمان مجلس ھنگامی 
ز ین را احمد و طبرانی نیآمده و ا )۱۱/۷(نز العمال کن در ین چنیا .٣نموده بود کدر
ن ین را ھمچنیاند. و ا د: ثقهیگو می )۳۶/۶(ثمی یه ھکاند رجال آن، چنان  ت نمودهیروا

                                           
در (المجمع) آمده: ابوالحیسر انس بن نافع، صحیح ھم ھمین است و این در اکثر مراجع آمده  -١

 است.
 ه است.کع در میل گاھی بزرگ و وسیس -٢
) و ۴۲۱-۲/۴۲۰» (الدالئل«) و بیھقی در ۸۰۵» (الکبیر«) و طبرانی در ۵/۴۲۷احمد ( .صحیح -٣

درمورد   ) حاکم آن را به شرط مسلم صحیح دانسته است. ذھبی در ادامه۱۸۱-۳/۱۸۰حاکم (
گوید: محمود بن لبید از صغار  وی ھمچنین می» بلکه مرسل است«گوید:  این سخن حاکم می

 صحابه است؛ بر این اساس حدیث صحیح است.
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رده، و گروھی آن را از کت ین رواید ھمانند ایاق در مغازی از محمود بن لبابن اسح
آمده، از جمله  )۹۱/۱( هه در االصابکث چنان ین حدیاند، و ا ت نمودهیابن اسحاق روا

 باشد. ح وی مییث صحیاحاد

 و دعوت نمودن صامبر یپ ھا و مجامع از گروه صامبر یدعوت نمودن پ
 ه انذاریش ھنگام نزول آیھای قر لهیش و قبیکشاوندان نزدیخو

ن یا أه خداوند که گفت: ھنگامی کت نموده، یروا بابن سعد از ابن عّباس 
 ه را نازل نمود:یآ

نِذرۡ ﴿
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 ].۲۱۴ الشعراء:[ ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 .»تر خود را بترسان یکله نزدیو قب« ترجمه:
ای آل «وه مروه باال رفت و از آنجا گفت: که بر کن یرون رفت تا ایب صامبر خدا یپ
ه در کنھا آل فھراند یش نزد وی آمدند، ابولھب بن عبدالمّطلب گفت: ای! آن گاه قر»فھر

ن ی، به ا»ای آل غالب«صدا زد:  صامبر یی؟ پیگو اند، بگو چه می نزد تو گرد آمده
 صامبر ید پبنی محارب و بنی حارث فرزندان فھر برگشتند. بع صامبر خدا یگفته پ
ای «م ادرم بن غالب برگشت. بعد فرمود: ین بار، بنی تی، ا»ای آل لؤی بن غالب«گفت: 

ای آل مره بن «آن گاه، بنی عامر بن لؤی برگشت. سپس گفت:  »عب بن لؤیکآل 
ص یعب و بنی سھم و بنی ُجمح بن عمرو بن ُھصکن اثناء بنی عدی بن ی، در»عبک

ن بار بنی یا »الب بن مرهکای آل «فرمود:  صامبر یعب بن لؤی برگشتند بعد پکبنی 
ای «گفت:  صامبر یم بن مره برگشتند. آن گاه پیقظه بن مره و بنی تمیمخزوم بن 

، »ای آل عبد مناف«الب برگشت. سپس فرمود: کن مرتبه بنی زھره بن ی، در»آل قصی
بد بن قصی ن بار بنی عبدالدار بن قصی و بنی اسدبن عبدالعزی بن قصی و بنی عیا

ه نزدت حضور دارند آن کنھا بنی عبد مناف ھستند یبرگشتند. آن گاه ابولھب گفت: ا
خداوند مرا مأمور نموده است تا «فرمود:  صامبر خدا یخواھی بگو: پ چه می

تر  یکش برای من نزدیان قریتر خود را بترسانم، و شما از م یکشاوندان نزدیخو
بی در آخرت یچ نصیا و ھیای در دن چ بھرهیھ کمالتان  د، و من از خداوند براییھست

تان نزد پروردگارتان گواھی  تا من به آن برای )اهللا الإله إ ال(د: ییه بگوکن یستم، مگر این
 .»ل گرددیتان سرنھاده و عجم برای شما ذل دھم، و عرب توسط آن برای
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ن خاطر دعوت نمودی؟! آن گاه یابولھب در پاسخ گفت: وای بر تو، ما را به ھم
 نازل فرمود: أخداوند 

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
 ].۱[المسد:  ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

 آمده است. )۲۷۷/۱(دو دست ابولھب ھالك گردیدند. این چنین درالکنز گوید: ھر می

ه را ین آیا أه گفت: ھنگامی خداوند کت نموده، یروا بو احمد از ابن عّباس 

نِذرۡ ﴿نازل فرمود: 
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
آمده بر آن  ١وه صفاکبه  صامبر خدا یپ ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

سی خودش کھمه مردم در نزدش جمع شدند.  ،٢»ا صباحاهي«اد زد: یباال رفته فر

ای «فرمود:  صامبر خدا یفرستاد، آن گاه پ نده خود را مییسی ھم نماکآمد، و  می
ارانی که سوار کتان خبر بدھم یعب، اگر من براکبنی عبدالمطلب، ای بنی فھر، ای بنی 

 »د؟ینک ق میید و تصدییا مرا تأیاورند، آیخواھند بر شما ھجوم ب وه میکن ین اییدر پا
ش از آمدن یمن برای شما پ«گفت:  صامبر خدا یآنھا ھمه پاسخ دادند: بلی، آن گاه پ

ا ما یباد، آ ک. ابولھب گفت: ھمه روز بر تو تباھی و ھال»ھستم م دھندهید بیعذاب شد
ه قرآن را نازل فرمود: ین آیا أن فرا خوانده بودی؟ آن گاه خداوند یرا فقط برای ا

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
 هیه در البداکن را، چنان یبخاری و مسلم مانند ا .٣﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

 اند. ردهکت یآمده، روا )۳۸/۳(

 و دعوت نمودن قبایل عرب در مراسم حج  صپیامبر 

 و دعوت نمودن بنی عامر و بنی محارب صامبر یپ
ت یروا ب کعب بن مالکبن  اللهاز عبد )۱۰۱ص ( هم در دالئل النبویابونع
رد، و کست یانه زیمّدت سه سال بعد از بعثت خود مخف صامبر یه گفت: پکنموده، 

ھای حج دعوت  ارا نمود. به مدت ده سال در موسمکدر سال چھارم دعوت خود را آش

                                           
 إِنَّ ﴿فرماید:  با آنھا میه خداوند در ارتباط کاند،  عبهکی یکدر نزد کوچکوه کصفا و مروه دو  -١

َفاٱ ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِۖ ٱ �ِرِ َشَعا وِ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َحجَّ  َ�َمنۡ  �َّ
َ
ن هِ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َتَمرَ �ۡ ٱ أ

َ
وََّف  أ ۚ  َ�طَّ  َوَمن بِِهَما

عَ  َ ٱ فَإِنَّ  �َخۡ�ٗ  َ�َطوَّ  ].۱۵۸[البقرة:  ﴾١٥٨ َعلِيمٌ  َشاكِرٌ  �َّ
 ا غارت دشمن.یاد رسی در ھنگام ھجوم و یای است برای فر لمهک -٢
 ).۱/۲۸۱) و احمد (۳۳۳۶) و ترمذی (۲۰۸) و مسلم (۴۸۰۱. بخاری (صحیح -٣
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رفته  ١اظ، مجنه و ذی المجازکھای آنان در ع نمود، و به دنبال حّجاج در اقامت گاه می
د، و یغ نمایام پروردگارش را تبلیند، تا باشد پیت نمایخواند تا از وی حما آنھا را فرا می

سی را کچ یآنھا جّنت است. اّما ھن نصرت برای یه پاداش اکنمود  برای آنھا اذعان می
د و یپرس ل و جاھای آنھا جداگانه مییاری دھد، حّتی از قبایافت تا وی را مدد و ی نمی

ه از کت و آزاری را ید، اذیه به بنی عامر بن صعصعه رسکن یرد، تا اک آنھا را دعوت می
ن یرفته بود، ولی با ارون یه او از نزد آنھا بکده بود، به حّدی یسی ندکچ ید از ھیآنھا د

ان آنھا ید، در میه به بنی محارب بن خصفه رسکن یزدند، تا ا ھمه او را از پشت می
با وی صحبت  صامبر خدا یست سال عمر داشت، پیصدوب یکه کافت یرمردی را یپ

ام و ید، تا پیت نماینموده و او را به اسالم دعوت نمود، و از وی خواست تا از او حما
رمرد پاسخ داد: ای مرد، قومت از احوال تو ید. آن پیغ نمایگارش را تبلرسالت پرورد

گاھند، به خدا قسم  ن یه بدترکن معناست یه تو را به خانه خود ببرد، به اکسی کبھتر آ
ه در کن، ابولھب کن خود را از ما دور یبا خود برده است. بنابرا »موسم«زی را از یچ
د، نزدش توقف نموده گفت: اگر ھمه یشن را می ستاده بود و سخن محاربیین حالت ایا

 یکنمود، او  می که بر آن است ترکنی را ین دیبودند، وی ا چون تو می »موسم«اھل 
ن و دروغگوست. محاربی پاسخ داد: تو، به خدا سوگند وی را از من خوبتر ید بی
 -د ی: شاشناسی، چون وی برادر زاده و پاره گوشت توست. بعد از آن محاربی افزود می

تواند او را عالج  ه میکه است یوانه شده باشد؟ و با ما مردی از قریوی د -ای ابوعبته 
له ید بر قبید را می صامبر یه چون پکن یگر به او پاسخی نداد، مگر اید، ابولھب دینما
ن و ید بی یکگفت: وی  ده مییشکاد یستاده است، فریای از عرب ا هیا اھل قریو 

 ز ھست.یت واقدی نین روایاسناد ادر  .٢دروغگوست

                                           
ه در کن بود یھا را عادت بر ه بودند، عربکن بازارھای میاظ، مجنه و ذی المجاز، از مشھورترکع -١

ست روز را در آنجا به سر یمّدت بنمودند، و  اظ را افتتاح میکاّول ماه ذی القعده الحرام بازار ع
ردند و چون ماه ک بردند، و پس از آن به بازار مجنه آمده و ده روز را در آنجا سپری می می

ماندند، و پس از آن به  آمدند و ھشت شب را در آن جا می شد به ذی المجاز می ذوالحجه نو می
ن فرصت به یبا استفاده از صا امبر خدیآوردند، پ جای می حج را به کمناس رفتند و عرفات می

ل، یھای قبا برد، و با سر زدن به اقامتگاه ف میین تشریھای مع ن بازارھا، در ھمان وقتیاز یکھر 
 نمود. م. تحفه گرانبھای دعوت را به آنھا عرضه می

 ) در اسناد آن واقدی که متروک است وجود دارد.۱۰۱(ص» الدالئل«اونعیم در . بسیار ضعیف -٢
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 و دعوت نمودن بنی عبس صامبر یپ
بن وابصه عبسی از پدرش و  اللهق واقدی از عبدین از طریھمچن )۱۰۲ص (م یابونع

 -ھای ما در منی آمد  در اقامت گاه صامبر یه گفت: پکت نموده، یاو از پدربزرگش روا
م، او یف واقع است، اقامت داشتیمسجد خ یکه نزدکن موقع در جمره اولی یو ما، در ا

 سوی بهو ما را  -د بن حارثه پشت سر وی سوار بود یه زکدر حالی سوار بر شترش آمد 
ری یم، و در ما آن گاه خیرفتیاسالم دعوت نمود. به خدا سوگند، دعوت وی را نپذ

ما را  م، اویده بودیشن »موسم«د: ما از وی و از دعوتش در یگو وجود نداشت، وی می
سره بن مسروق یم »موسم«ن یم، در ایرد، ولی ما دعوتش را قبول ننمودکدعوت 
ن مرد را یه اگر اکنم، ک اد مییز با ما ھمراه بود، وی گفت، من به خدا سوگند یعبسی ن

ی خواھد بود، و من به خدا یویکن عمل نیم، ایار خود ببریم و او را به دییق نمایتصد
روز شدنی است، و به ھمه جاھا خواھد یار وی غالب و پکن و یه دکنم، ک اد مییسوگند 

ه طاقت آن را کشان کزی مید. قوم در پاسخ گفتند: ما را بگذار و قرار باش، و به چیرس
دوار شده و با وی صحبت نمود. یسره امیدر ارتباط بام صامبر یم. پینداشته باش

نند، و ک ا من مخالفت میالم خوب و منّوری داری! ولی قومم بکسره گفت: چقدر یم
اری و مدد از ینند، توقع کاری و مدد نیه اگر وی را کانسان وابسته به قوم خود است، 

 د است.یلی بعیز خیدشمنان ن
ز به طرف اھالی خود ید، و قوم نیرون گردیاز آنجا منصرف شده و ب صامبر خدا یپ
م، و از آنھا یسری بزن کفدن کان سایھودید به ییایسره به آنھا گفت: بیردند، مکت کحر

ھود یبه طرف  )رفتن درخواست وییبا پذ(م، آنھا ینکق ینمرد جستجو و تحقیدرباره ا
رون آورده، و آن را گذاشته بعد از آن به مطالعه یه داشتند بکتابی را کان یھودیرفتند. 

ن یامبر آخر زمان چنیف پیه در توصک(در آن پرداختند،  صامبر خدا یر پکبخش تذ
ند، ک ت مییفاک کشود، و به معاش اند ه بر شتر سوار میک: نبی امی عربی، )ده بودآم

ده و مجعد دارد، و نه ھموار، و در یچیھا پ لییوتاه، نه موھای خکنه دراز است و نه 
ان برای مان یھودی(د و مخلوط به سرخی دارد. یست، و رنگ سفیچشمش سرخ

ر شد شما را دعوت نموده باشد، دعوت وی را که صفاتش ذکن شخص یاگر ھم )گفتند
م، یآور مان نمییده به او اید، اّما ما با وی حسد ورزین وی داخل شوید، و به دینکقبول 

سی از عرب کچ یرسد، و ھ ھای بزرگی می بتیو از طرف وی در بسا جاھا برای ما مص
ن شما از ید. بنابراجنگ ا با وی مییند و ک روی مییه وی را پکن یماند مگر ا باقی نمی
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لی یه خین قضیسره گفت: ای قوم، ایند. مینما روی مییه وی را پکد یسانی باشکجمله 
م. ینک م وی را مالقات میینده بازگشتیار است، قومش گفتند: چون به موسم حج آکآش

شان ین امر را از ایارشان ایار خود برگشتند، و مردان دین صورت آنھا به طرف دیبه ا
به  صامبر خدا یرد، و چون پکرا ن صامبر یروی پیی از آنھا پیکچ ید، و ھرفتنینپذ
و او  دیسره ھمراھش روبرو گردیالوداع را به جای آورد، مھة ف آورد و حجینه تشریمد

ه شترت را کامبر خدا، به خدا سوگند، من از ھمان روزی یرد ای پکرا شناخت. عرض 
ه آنچه اّتفاق افتاد، کن یص ھستم، تا ایحر روی تویدی بر پیبرای ما جھت دعوت خوابان

ن رفت تا اسالم یافتاد، و خداوند نخواست تا آن وقت به اسالم مشّرف شوم، و قضا بر ا
ن را یامبر خدا ایه با من بودند در گذشتند. ای پکسانی کر افتد، و عامه یآوردنم به تأخ

ه کسی کھر «ب فرمود: در جوا صامبر خدا یجاست؟ پکگاه آنھا در یه جاکبه من بگو 
ی یش خدایسره گفت: ستای. م»ن اسالم مرده باشد، وی در آتش استیر از دیبه غ

د، و یو گردیکن صورت اسالم آورده، و اسالمش ثابت و نیه مرا نجات داد. به اکراست 
 هیت در البداین روایگاه خوبی برخوردار بود. ایاز منزلت و جا سر کدر نزد ابوب

 .١ر شده استکن ذیاز واقدی و به اسناد وی به مانند ا )۱۴۵/۳(

 ْنَدهکو دعوت نمودن  صامبر یپ
ه: محّمد بن کت نموده یق واقدی رواین از طریھمچن )۱۰۳ص(م در الدالئل یابوُنع

ه کخبر داد  شر آنھا یر و غکبن ابی ب اللهر بن صلت از ابن ُرومان و عبدیثکبن  اللهعبد
ف آورد، و مثل یاظ تشرکھای آنھا در عُ  نده در اقامتگاهکزد ن صامبر خدا یگفتند: پ

رده بود، و چون نرمی آنھا و قوت کم عرب را قبل از آن مالقات نیله نرم و حلیآنھا قب
را در ارتباط با خود مالحظه نمود، با آنھا به صحبت شروع نموده گفت: شان  منطق

ه که از من آن چنان کن ینم، و اک ، دعوت مییکخداوند واحد و ال شر سوی بهشما را «
اب و غالب شوم یامکد، اگر ییبانی نمایت و پشتید، حماینک ت مییھای خود حما از نفس

، عامه آنھا گفتند: چقدر سخن خوبی است! ولی ما آن »دیر ھستیشما در آن وقت مخ
: ان آنھا گفتیم. فرد خردسالی از مینک نمودند، عبادت می چه را پدران مان عبادت می

روی از وی سبقت یند، شما به پیروی نماین مرد را پیگران ایه دکن یای قوم، قبل از ا
ه کند، ک ه نبی ای از حرم ظھور میکن دارند یتاب صحبت از اکد به خدا سوگند، اھل ییجو

                                           
 ) در اسناد آن واقدی که متروک است وجود دارد.۱۰۲(ص» الدالئل«. ابونعیم در ر ضعیفبسیا -١
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ز وجود داشت، وی یچشم ن یکانسان  یکان قوم یشده است. درم یکزمان ظھورش نزد
اند، و شما  رون راندهیشاوندان و قومش بینم، او را خوکد تا من صحبت یگفت: خاموش باش

د؟! نه، باز ھم نه. ید متحّمل جنگ با ھمه عربھا شویخواھ ا میید؟! آیدھ وی را پناه می
ه را ین قضین برگشت، و آنھا به طرف قوم خود برگشته ایاز نزد آنھا اندوھگ صامبر خدا یپ

ب و سھم خود را از یھود گفت: به خدا سوگند، شما نصیاز شان نقل نمودند. مردی یبرای ا
گران ین مرد قبل از دید)، اگر به طرف ایا مودهیی را پید، (و راه خطایا دست داده

م. یابی تاب خود میکد، و ما صفت وی را در یدیگرد ھا می د، سردار ھمه عربیشتافت می
ه از کھودی یتی (از زبان ھمان دن ھر صفیده بودند، با شنیرا د صامبر یه پکھایی  قوم

ن صفت در وی بود، بعد از آن ھمان یه اکردند ک ق میینمود) آن را تصد ان مییتاب بک
نه یثرب (مدیم، و دار ھجرتش را به یابی ه میکھودی افزود: جای ظھور وی را ما در می

مالقات نموده نده وی را یه در موسم حج سال آکن اّتفاق نمودند ین قوم بر ایمنوره). بنابرا
از ادای حج در شان  ی از سردارانیکپاسخ مثبت دھند، ولی آنھا را ھایش  و به خواست

ھودی در یند. آن یی از آنھا نتوانست تا وی را در آن سال ببیکچ یھمان سال باز داشت، و ھ
 .١ندک ق مییمان دارد و او را تصدیا صه به محّمد کده شد یگذشت، و ھنگام مرگش شن

 عبکو دعوت نمودن بنی  صامبر یپ
از قوم خود ھایی  خیاز عبدالرحمن عامری از ش )۱۰۰ص( هم در دالئل النبویابوُنع 
اظ اقامت که در بازار عُ کنزد ما در حالی آمد،  صامبر یه گفتند: پکت نموده، یروا

د: یم: از بنی عامر بن َصْعَصَعه. پرسیگفت »له است؟یدام قبکن قوم از یا«م، گفت: یداشت
قدرت «عه. فرمود: یعب بن ربکم: از بنو یپاسخ داد »دام بخش بنی عامر؟کاز «

سی را مجال کچ یم: ھیگفت »چطور است؟ )ت شودیه طالب حماکسی کاز ( تان تیحما
سی خود را به آتش ما گرم کش روی ما بردارد، و نه ھم یزی را از پیست تا چیآن ن

امبر خدا ھستم، اگر یمن پ«به آنان گفت:  صامبر خدا ید: پیراوی گو .٢تواند رده میک
ی از یکچ یم؟ و ھیغ نمایام پروردگارم را تبلید، تا پینک ت مییا از من حمایم، آیاینزد شما ب

 صامبر یش ھستی؟ پیفه قریدام طاکدند تو از یپرس». نمک زی مجبور نمییشما را به چ

                                           
 .) در سند آن واقدی متروک است۱۳(ص» الدالئل«ابونعیم در . بسیار ضعیف -١
تواند بر ما غلبه کند تا چیزی را که در پیش روی ماست بگیرد، و کسی ما را از اطراف  یعنی کسی نمی -٢

 ای است به قّوت وشوکت آنھا. م. تواند کنار بزند تا خود را با آن گرم کند، و این اشاره نمیمان  آتش
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مقابل تو چگونه است؟  دند موضع بنی عبد مناف دری. پرس»از بنی عبدالمّطلب«گفت: 
. گفتند: »ب نموده و راندندیذکه مرا تکسانی بودند کن یآنھا اّول«فرمود:  صامبر یپ

م تا ینک ت مییم، ولی از تو حمایآور مان مییم، و نه به تو ایران اّما، ما، نه تو را از خود می
آمد و آنھا  شانینزد ا صامبر خدا ید: پیافزا نی. راوی میکغ یام پروردگارت را تبلیپ

ن ید: اینزدشان آمده پرس »رییَحَره بن ِفراس قشیبَ «ه کد و فروش بودند یمشغول خر
 اللهست؟ وی را نشناختم، گفتند: او محّمد بن عبدکینم، یب ه نزد شما میکمرد را 

ه کند ک د؟ جواب دادند: وی اّدعا مییشی است. گفت: شما با وی چه ارتباطی داریقر
ام پروردگارش را ابالغ یم، تا پییت نمایه از وی حماکخواھد  امبر خداست، و ازما مییپ

د؟ گفتند: به او خوش آمد گفته و از وی ید: شما چه جوابی به او دادید. پرسینما
ھای خود  ه از نفسکار خود برده، و از تو چنان یه ما تو را به دکم، یاستقبال نمود

چ ینم ھک َحَره گفت: گمان نمییم. بَ یینما بانی مییت و پشتیم، حماینک ت مییحما
د یا دهیازیاری دست کزی بدتری از شما با خود پس ببرد، به ین بازار چیسی از اھل اک
مان ک یکشما را از شان  ھا ھمه د، و عربیا ه بر اثر آن با مردم دشمنی اعالن نمودهک

نمودند، به  ر مییاحساس خ ار وی داناترند، اگر از ویکدھند، قومش به  ھدف قرار می
ه کد یا ه قومی روی آوردهیبودند، به احمق و سف ن مردم مییتر بخت یکله وی از نیوس

د، ینک ش مییاریاند، و شما وی را جای داده و  بش نمودهیذکقومش او را برون رانده و ت
برگشته  صامبر یار بدی است!! بعد از آن به طرف پین نظر و رأی شما رأی بسیا

بودی گردنت  ان قومم نمییوند، به خدا سوگند اگر در میز و به قوم خود بپیگفت: برخ
به طرف شتر خود برخاست و بر آن سوار  صامبر خدا ید: پیرا قطع نموده بودم. راوی گو

را از  صامبر یقراری نموده پ بی ث پھلوی شتر را به شّدت فشرد و شتریَحَره خبید، بَ یگرد
وی از جمله  -ن ھنگام ُضَباعه دختر عامر بن ُقْرط ین انداخت. در ایبر زمباالی خود 
ف ینزد بنی عامر تشر -مان آورده بود یا صامبر خدا یه به پکه در مکزنانی بود 

ا یآ -د: ای آل عامر یشکاد یش بدانجا آمده بود، فریارت پسر عموھایه برای زکداشت، 
رد، و یگ ن عملی صورت مییان شما چنیم در صامبر خدا یبا پ -ست یسی نکاز شما 

ش بر ضد ید؟! آنگاه سه تن از پسران عموھاینک ت نمییی از شما از وی حمایکچ یھ
َحَره و دو یی از آنھا بَ یکَحَره برخاستند، ھر یت از بَ یگر به حمایَحَره و دو تن دیبَ 

نشسته آنھا را خوب  ھایشان نهین انداختند، و بعد از آن بر سیھمراھش را گرفته بر زم
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ت کنھا بریا، به ایبار خدا«فرمود:  صامبر خدا ین حالت پیاری نمودند، در اک کتک
اری نمودند، یرا  صامبر یه پکد: آن سه تن ی. راوی گو»ھا لعنت فرما نینما، و بر ا

دند. یگرد کگر، توأم با لعنت ھالیدند، و آن دوی دیاسالم آورده بعد به شھادت رس
ه بن ُعباده یو ُمعاو اللهاری نمودند، َحَزن بن عبدیَحَره بن فراس را یه بَ کن اسم آن دو ت

ف و یِغْطرردند عبارت بودند از: کاری یرا  صامبر خدا یه پکبود، و اّما آن سه تن 
د اموی در یی بن سعیحید بن ین را حافظ سعیا .١اللهَغَطَفان پسران سھل و ُعروه بن عبد

 ت نموده است.یآمده، روا )۱۴۱/۳( ةیه در البداکمغازی خود از پدرش چنان 
نزد بنی عامر بن  صامبر خدا یه پکت است یو در نزد ابن اسحاق از زھری روا
فرا خوانده، و خود را برای آنھا عرضه نمود،  أصعصعه آمد و آنھا را به طرف خداوند 

گفت:  صامبر خدا یدرباره پ -شد  بن فراس گفته می ٢رهیه به او بحک -مردی از آنھا 
عنی یام ( ش بستانم، عرب را توسط آن خوردهین جوان را از قریبه خدا سوگند، اگر من ا

ن یا با ایگفت: آ صامبر خدا یآنھا را در تحت فرمان خود خواھم آورد)، بعد از آن برای پ
اب یامکنت یم، و تو را خداوند بر مخالفیروی نمودیموافق ھستی و اگر ما از تو اطاعت و پ

فرمود:  صامبر خدا یی را پس از خودت به ما بسپاری؟ پین امر و فرمانرواید، ایگردان
د: بعد از یگو می راوی». دھد ه آن را بخواھد قرار میکی یامر مربوط خداست، و او ھر جا«
ش یھای خو نهیه ما در دفاع از تو سکا درست است یگفت: آ صامبر ین آن مرد برای پیا

ر ما یومت برای غکاب نمود، حیامکم، و چون تو راخداوند یار دھھا قر را ھدف عرب
ن صورت از قبول نمودن دعوت و امر یم، و به ایازی نداریچ نیار تو ھکن یباشد؟! ما برای ا

ی از یکار خود برگشتند، بنوعامر نزد یسرباز زدند. چون مردم به طرف د صامبر خدا یپ
ت در مراسم حج را کو حّتی قدرت شر ھنسال شده بود،کار یه بسکرمردان خود یپ

ان آن یگشتند او را از جر ه چون از حج بر میکن بود ینداشت، رفتند، و عادت آنھا بر ا
ه در ھمان سال نزد وی رفتند، او آنھا را از آنچه در کداند. ھنگامی  خبر می» موسم«

                                           
) در سند آن محمد بن سائب که ھمان کلبی است ۱۰۰(ص» الدالئل«ابونعیم در . بسیار ضعیف -١

وجود دارد که متھم به دروغ است. ھمچنین در این سند عالوه بر انقطاع، جھالت نیز وجود 
گوید: این اثری است غریب که ما آن را به دلیل ھمین غرابت  می» البدایة«ابن کثیر در  دارد.
 ایم والله اعلم. آورده

 در سیرت ابن ھشام و طبری از وی به نام بیحره یاد شده است. -٢
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و از خانواده  شیا شد، به وی گفتند: جوانی از قریاتفاق افتاده بود، جوشان  موسم حج
خواند، تا از وی  امبری و نبّوت بود و ما را فرا مییه مّدعی پکعبدالمّطلب نزد ما آمد، 

د: آن مرد سالمند یگو م. راوی مییاوریار خود بیم، قرار شد او را از آنجا به دییت نمایحما
ران تواند جب ن اشتباه شما مییا ایاد زد ای بنی عامر، آیدست خود را بر سرش زده فر

ه نفس فالن در کرد شما راھی ھست؟ سوگند به ذاتی کن عملیا برای جبران ایشود؟ و آ
ھای وی حق است،  سازد، و گفته ن را از خود نمییھرگز ا ١ییلیچ اسماعیدست اوست ھ

 آمده است. )۱۳۹/۳(ه ین در البداین چنیا .٢جا بود؟کآن وقت عقل شما در 
ن قولش: چون یاز ابن اسحاق از ُزھری از )۱۰۰ص(م یت را حافظ ابونعین روایا

 ت نموده.یھای خود رفتند، تا به آخرش روا خیی از شیکمردم برگشتند بنوعامر به نزد 
ْنده در کدر نزد  صامبر یه: پکرده کت یابن اسحاق ھمچنان از ُزھری روا

شد  ح گفته مییه به وی ُملَ کشان  ی از سردارانیکان آنھا یآمد، و در م ھایشان اقامتگاه
دعوت نمود، و دعوت خود را به آنان عرضه  أحضور داشت و آنھا را به طرف خداوند 

 ن درخواست سرباز زدند.یند، ولی آنھا از قبول ایت نمایداشت تا از وی حما

 ْلبکو دعوت نمودن بنی  صامبر یپ
له بنی ینزد قب صامبر یه: پکت است ین روایاز محّمد بن عبدالرحمن بن ُحصَ 

ف برد، و آنھا یتشر اللهای از آنھا موسوم به بنوعبد فهیلب در جاھای آنھا آمد و نزد طاک
ند، یت نمایاسالم فراخواند، دعوت خود را به آنھا عرضه نمود تا از وی حما سوی بهرا 

ی برای پدرتان انتخاب نموده یویک، خداوند نام ناللهای بنی عبد«شان فرمود: یحّتی به ا
 .٣ردندکرا قبول ن صامبر یا به رغم آن، دعوت پ، ولی آنھ»است

 فهیو دعوت نمودن بنی حن صامبر یپ

                                           
 کند. به کذب اّدعای نبّوت نمی ÷ یعنی ھیچ کس از فرزندان اسماعیل -١
 ).۳/۱۳۹» (البدایة«مرسل از زھری روایت کرده است. نگا:  ابن اسحاق آن را بطور .ضعیف -٢
ابن اسحاق آن را روایت کرده و گفته است: بعضی از یاران ما از عبدالله بن کعب بن . ضعیف -٣

ھا و مجاھیلی وجود دارند. نگا:  اند و در این سند ناشناخته مالک مرا اینچنین حدیث گفته
 و از قوم مسیلمه کذاب ھستند که ادعای نبوت کرد.  یمامه) بنوحنیفة اھل ۳/۱۳۹» (البدایة«
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در  ١فهینزد بنی حن صامبر یه: پکت است یروا س کعب بن مالکبن  اللهاز عبد 
شتن را یدعوت نمود، و خو أخداوند  سوی بهف آورد، و آنھا را یتشر ھایشان اقامتگاه

را جواب دادند،  صامبر ینند، ولی آنھا با تندی پکت یبه آنھا عرضه نمود تا از وی حما
ن یای به آن اندازه گستاخانه دعوت وی را رد ننموده بود. ا لهیچ قبیان عرب ھیه در مک

 آمده است. )۱۳۹/۳( هین در البدایچن

 رکو دعوت نمودن ب صامبر یپ
به من  صامبر خدا ید: پیگو ه میکت نموده یروا سم از عّباس یحافظ ابوُنع

نم، یب ه الزم است نمیکت خود چنان یمن در تو و در برادرت قوتی برای حما«فرمود: 
، و آن وقت مجمع »م؟ییایل مردم بیھای قبا بری، تا در اقامتگاه ا مرا فردا به بازار مییآ

ْنده و کله ینھا قبید: گفتم: ایگو می سآمدند. عّباس  ھا دور ھم گرد می بزرگی از عرب
من یه از کل است ین قبایله از بھترین قبیاند، و ا ه در اطراف آنھا گرد آمدهکاند  سانیک

ھای بنی عامر بن  ن اقامتگاهیر بن وائل است، و اکھای ب ن اقامتگاهید، و ایآ به حج می
ْنَده کاز  صامبر خدا ین. پکنھا را برای خود انتخاب یی از ایکباشد،  َصْعَصَعه می

من. یگفتند: از اھل  »د؟یدام قوم ھستکشما از «د: یآنھا آمده پرس شروع نمود و نزد
 صامبر ینده، پکپاسخ دادند: از  »د؟یمن ھستیدام جای کاز «د: یپرس صامبر یپ

 صامبر یه. پیگفتند: از بنی عمرو بن معاو »د؟ینده ھستکدام گروه کاز «د: یپرس
گفت:  صامبر یست؟ پیچ دند آنیپرس »د؟یی ھستیویکر و نیا خواھان خیآ«فرمود: 

د، و به آنچه از ینکخدا وجود ندارد، نماز را برپا  یکه معبودی جز کد یگواھی بدھ«
د: پدرم از بزرگان قوم یگو می بن اجلح الله. عبد»دیاوریمان بیطرف خداوند آمده است ا

ومت و کاب شدی حیامکگفتند: اگر تو  صامبر ینده به پکه: کان نمود یم بیخود برا
در پاسخ به آنھا فرمود:  صامبر خدا یسپاری؟ پ اھی را پس از خودت برای ما میپادش

ه خودش بخواھد آن را قرار کی یومت از آن خداوند است ھر جاکپادشاھی و ح«
ای ضرورت و  ه تو آوردهکن جواب گفتند: ما به آن چه یدن ای. آنھا بعد از شن»دھد می

ای  ن آمدهیا تو برای ایگفتند: آ صامبر یجواب پد: آنھا در یگو لبی میکم. یازی ندارین

                                           
 اینھا اھل یمامه و اصحاب مسیلمه کذاب ھستند. -١
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م؟ برو به قوم خود ینکھا دشمنی و اختالف  ان مان باز داری، و با عربیتا ما را از خدا
 م.یچ ضرورتی نداریه ما به تو ھکملحق شو 

دام قوم کشما «د: یر بن وائل آمده پرسکاز نزد آنھا برگشت، و نزد ب صامبر خدا یپ
 »ربن وائل؟کدام گروه بکاز «د: یپرس صامبر یر بن وائل. پکاز بگفتند:  »د؟یھست

 »تعدادتان چه قدر است؟«فرمود:  صامبر یس بن َثْعَلَبه. پیپاسخ دادند: از بنی ق
بانی یت و پشتیقدرت حما«د: یپرس صامبر یم. پیگ ھستیگفتند: در عدد مانند ر

م، چون در ھمجواری یندارن قدرت را یگفتند: ما ا »چطور است؟ )گرانیتان از د(
سی که آنھا یم علیتوان م و نمیینکت نیم از آنھا حمایتوان م، ما نمیینک فارس زندگی می

ه کد یگردان ن حق را از خداوند بر خود الزم مییا ایآ«فرمود:  صامبر یم. پیرا پناه دھ
را به  ھایشان د، و زنیونت نمودکاگر شما را باقی گذاشت، و در جاھا و منازل آنھا س

ه خداوند را سی و سه مرتبه کد، یدید، و فرزندانشان را غالم خود گردانیاح گرفتکن
ه و سی و چھار بارییبگو الله سبحان دند: تو ی. آنھا پرس»برکا اللهد، سی و سه بار الحمدللَّ

ت نمود، چون از نزد آنھا دور ک. و بعد از آن حر»امبر خدا ھستمیمن پ«ستی؟ گفت: کی
ب نموده به مردم یش ابولھب به دنبال وی بود و او را تعقید: عمویگو میلبی کشد، 

ا یدند: آیگذشت، از او پرس د. ابولھب بر آنھا میینکگفت: قول و گفته وی را قبول ن می
ار وی کدام کن ماست، در چه ارتباط و از یشناسی؟ گفت: بلی، او بلندتر ن مرد را مییا

شان را به طرف آن فراخوانده بود باخبر یا صامبر ید؟ آنھا وی را از آنچه پیپرس می
گاه باشیه پکند ک نموده گفتند: وی اّدعا می ه به کد، یامبر خداست. ابولھب گفت: آ

د. یگو رسد آن را می چه به ذھنش میوانه است، و ھرید، چون او دینکگفته وی باور ن
ه وی ک(م ی، دانستی درباره فارس گفتیزھایه چکن را وقتی یپاسخ دادند: آری، ما ا

 آمده است. )۱۴۰/۳( هین در البداین چنیا .١)وانه استید

 ل در ِمنییو دعوت نمودن قبا صامبر یپ
د: در آن ھنگام من پسر یگو ه میکت نموده، یروا سعه بن ِعباد یابن اسحاق از رب

ل عرب حاضر یھای قبا در اقامتگاه صامبر خدا یه پکجوانی با پدرم در منی بودم، 

                                           
). در سند آن کلبی وجود دارد که متھم ۳/۱۴۰» (البدایة«ابونعیم، و ھمچنین در . بسیار ضعیف -١

 به دروغ است.
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نم ک شما ھستم، شما را امر می سوی بهای بنی فالن، من فرستاده خدا «گفت:  شده می
ر از وی یه غکی را یزھاید، آن چیاو نساز یکزی را شرید، و چینکتا خداوند را عبادت 

د، و مرا یمان آورید، و به من اینار بگذارکد ینک به عنوان مثل و مانند، عبادت می
د تا بتوانم از خداوند آنچه را مرا به آن ینکبانی یت و پشتیو از من، حماد، ییق نمایتصد

ج چشمی کمرد  صامبر ید: در دنبال پیگو عه میی. رب»میان نمایمبعوث نموده است ب
 سو داشت، و لباس عدنی بر تن نموده بود، قرار داشت، ویه صورت درخشان و دو گک

گفت: ای بنی  شد، آن مرد می می از صحبت و دعوت خود فارغ صامبر خدا یچون پ
ان بنی یمانانتان از جنیه شما از ھم پکخواند  ن فرا میین مرد شما را به طرف ایفالن، ا

رون یب تان د، و آنھا را از گردنھاییش و از عبادت الت و ُعّزی دست برداریبن ُاقَ  کمال
ن از وی اطاعت یاد، بنابرییه وی آورده است، نماکی را یروی بدعت و گمراھید، و پیشک
ه وی را کن مردی یدم ای پدر، اید: از پدرم پرسیگو د. وی میید و سخنانش را نشنوینکن

ش ابولھب عبدالعزی یست؟ پدرم گفت: او عموکیند، ک ش را رد مییھا ب نموده و گفتهیتعق
و  ٢بن احمد اللهن را عبدیآمده و ا )۱۳۸/۳(ه ین در البداین چنیا .١بن عبدالمطّلب است

ن یت حسین رواید: دریگو می )۳۶/۶(ثمی یاند. ھ ردهکت ین معنا روایعه به ایطبرانی از رب
تی ثقه دانسته ین وی را در روایباشد، و ابن مع ف مییه ضعکآمده  اللهدیبن عب اللهبن عبد

 ه از وی نام برده نشده است.کت ابن اسحاق مردی آمده یم (مؤلف): در روایگو است. می

 گروه در منی یکو دعوت نمودن  صامبر یپ
ه به که گفت: من با پدرم حج نمودم. ھنگامی کت نموده، یروا کطبرانی از ُمدرِ 

ست؟ گفت: کین گروه یدم: ایم. از پدرم پرسیگروھی برخورد یکم، با یمنی وارد شد
ای مردم، «گفت:  ه میکدم یرا د صامبر خدا یه من پکن است، در حالی ید بی یکن یا

 اند. د: رجال وی ھمه ثقهیگو می )۲۱/۶(ثمی یھ .٣»دیشو اب مییامک اهللاالاله االد: ییبگو

                                           
 ر سند آن یک مجھول وجود دارد.) از طریق ابن اسحاق. د۲/۱۸۶» (الدالئل«بیھقی در . ضعیف -١
) در اسناد آن حسین بن عبدالله بن ۴۵۸۳» (الکبیر«) و طبرانی در ۳/۴۹۳احمد (. ضعیف -٢

 ).۶/۳۶» (مجمع الزوائد«عبیدالله بن عباس است که ضعیف است. نگا: 
) ھمچنین نیز ۶/۲۱گوید: رجال آن ھمه ثقه ھستند ( به روایت طبرانی. ھیثمی می. صحیح -٣

 ).۲۳۰۸۵)، (۱۶۵۵۶)، (۱۵۹۶۵)، (۱۸۹۰۵)، (۲۳۰۴۴. و احمد (ھست
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خ و ابوزُرعه و َبَغِوی و ابن ابی عاصم و َطَبَرانی از حارث بن حارث یبخاری در تار 
ن یدم: ایم پرسیه در منی بودکاز پدرم در حالی  )گفت(ه کاند  ت نمودهیروا سغامدی، 

اند.  ھست گرد آمدهشان  انیه در مکن ید بی یکھا به دور  نیا ست؟ پاسخ داد:کیگروه 
مردم را به طرف  صامبر خدا یه پکدم، ید: من از جای بلندی نگاه نموده دیگو می

ن در ین چنیا .١نندک ند، ولی آنھا حرفھای وی را رد میک ت خداوند دعوت مییوحدان
 آمده است. )۲۷۵/۱( هاالصاب

ه که گفت: ھنگامی حج نمودم کت نموده، یروا سو واقدی از حسان بن ثابت 
شدند.  نجه میکنمود، و اصحابش ش مردم را به طرف اسالم دعوت می صامبر خدا یپ

ل را شینکه کردم کمن در حالی نزد عمر توقف  نمود، بعد  نجه میکز بنی عمرو بن ُمَؤمَّ
 هن در االصابیچن نیا .٢ن عمل را با وی انجام دادیره افتاد و عیاز آن به جان ِزنِّ 

 آمده است. )۳۱۲/۴(

 بانی، و دعوت نمودن بنی شصامبر یپ
ت یروا ساز علی بن ابی طالب  باز ابن عّباس  )۹۶ص(م در الدالئل یابونع 

شتن را بر یبه نبی خود فرمان داد، تا خو أه خداوند که گفت: ھنگامی کنموده، 
م به یردک او را ھمراھی می سر که من و ابوبکد، وی در حالی یل عرب عرضه نمایقبا

جلو  سر کم. ابوبیدیه به مجلسی از مجالس عرب رسکن یرون رفت، تا ایطرف منی ب
گران سبقت داشت، و به علم انساب یر از دیار خکدر ھر  سر کابوب -رفته سالم داد 

دام کد: شما از یعه. پرسید؟ گفتند: از ربیدام قوم ھستکد: شما از یپرس -خوب دانا بود 
ه گفت: بعد کادآور شده و در آن آمده یث را به طول آن ید؟... و حدیعه ھستیطائفه رب

م بود، و آنھا بزرگانی که آرامش و وقار بر فضای آن حاکم یگری آمدیاز آن به مجلس د
جلو رفته  سر کای برخوردار بودند، باز ابوب ژهیه از قدر و منزلت وکاز خود داشتند 

و از  -گران سبقت داشت یر از دیار خکدر ھر سر کد: ابوبیوگ می سعلی  -سالم داد، 
ر به کم. ابوبیبان بن َثْعَلبه ھستید؟ گفتند: ما بنی شیدام قوم ھستکد از یشان پرسیا

سی کگر یھا د نیت، بعد از ایمتوّجه شده گفت: پدر و مادرم فدا صامبر خدا یطرف پ

                                           
 ).۳۷۳» (الکبیر«طبرانی در . صحیح -١
 ).۴/۳۱۲» (االصابة«قدی متروک است. نگا: . وابسیار ضعیف -٢
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اشخاصی چون مفروق بن عمرو، ان قوم یست، و در میتر ن با عّزتشان  ان قومیدر م
ی بن حارثه، و ُنعمان بن شریھانی بن قب ن قوم یحضور داشتند. در ا یکصه، ُمَثنَّ

ان و زبان یتر بود و او بر ھمه آنھا در ب یکازھمه نزد سر کمفروق بن عمرو به ابوب
زان بود. در مجلس، مفروق در یاش آو نهیش بر سیسو از موھایت داشت، و دو گیارجح

د: تعداد شما چقدر است؟ مفروق یاز او پرس سر کقرار داشت، ابوب سر کی ابوبکینزد
اش مغلوب نخواھد  میکم، و ھزار تن به خاطر یادتر ھستیبه وی گفت ما از ھزار تن ز

ن یان شما چطور است؟ گفت: ما در ایگران در میت از دید دفاع و حمایشد. پرس
 ب خود را دارد.یقومی سھم و نصم، و ھر ینک ارتباط سعی و تالش خود را می

چطور است؟ مفروق پاسخ داد: در وقت  تان ان شما و دشمنید: جنگ در میپرس 
 کد و چون غضبنایآ روبرو شدن به دشمن احساسات و خشم و غضب ما به شور می

زگام را بر اوالد خود و یھای خوب و ت م. ما اسبیجنگ ار سرسخت و جّدی مییم بسیشو
نھا فتح و نصرت از یم. البّته در ضمن ھمه ایدھ ح مییری ترجیشسالح را بر شتر 

گرداند، و گاھی ھم آنھا را بر ما غالب  اب مییامکجانب خداوند است، گاھی ما را 
گفت: آری،  سر کد؟ ابوبیش باشیھا گفت: احتماًال شما از قر ن گفتهیسازد. بعد از می

امبر است. مفروق ین ھمان پید، اده باشیامبر خداست، به شما رسیه وی پکاگر خبری 
 دارد. ان مییز را بین چیه وی اکده بود، ین خبر به ما رسیدر جواب گفت: بلی، ا

تو به طرف چه  ،شیید: ای قریمتوّجه شده پرس صامبر خدا یبعد از آن به طرف پ 
برخاست و  سر کش رفته و نشست، آن گاه ابوبیپ صامبر خدا ینی؟ پک دعوت می

ه کن یمن شما را به گواھی دادن به ا«نمود. فرمود:  ه مییرا با لباسش سا صامبر یپ
نم، ک امبر خدا ھستم، دعوت مییه من پکن یمعبودی جز خدای واحد وجود ندارد، و ا

د، و مرا ینکت ید و از من حمایان خود جای دھیه مرا در مکخوانم  و شما را فرا می
ش ین مامور ساخته است، انجام دھم، چون قرد، تا آنچه را خداوند مرا به آینصرت دھ

ب نموده و به باطل در عوض حق یذکامبرش را تیام و پین خدا قیبه جنگ بر ضد د
گر یشی دیمفروق افزود: ای قر »از و ستوده شده استین بی رده است، و خداوندکتفا کا

 ن بخش از قرآن را تالوت نمود:یا صامبر ینی؟ پک به طرف چه دعوت می
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ْ َ�َعالَوۡ  قُۡل ﴿ تۡ  ا
َ
�َّ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّمَ  َما ُل �

َ
�  ِ�ُۡ� ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  نِ ِ�َ

َق  -ن قول خداوند یتا به ا - انٗ َ�ٰ إِحۡ  ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ ٰ  لُِ�مۡ َ� ٮ  ُ�مَوصَّ
 .]۱۵۳-۱۵۱[االنعام:  ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  َلَعلَُّ�مۡ  ۦبِهِ 

بخوانم:  تان رده است برایکد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام ییایبگو: ب« ترجمه:
ه شما را کد... ینکی یکد، و به پدر و مادر نیخداوند قرار ندھ یکزی را شریه چکن یا

ند تا ک ه خداوند شما را به آن سفارش میکزی است ین چیسازد، ا از راه خدا دور می

 .»دیزگار شویپرھ
نی؟ چون به ک گر چه دعوت مییشی دید: ای قریپرس صامبر یمفروق از پھم باز

بود آن را حتمًا  الم آنھا میکست، و اگر از ین نیالم اھل زمکن از یخدا سوگند، ا
 رد:که را تالوت ین آیا صامبر ین مرتبه پیم، ایدانست می

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ  لََعلَُّ�مۡ  - قول خداوندن یتا به ا - نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

ُرونَ   ].۹۰[النحل:  ﴾٩٠تََذكَّ
 .»دیر شویه پندپذکند... تا باشد ک اری امر میکویکخداوند به انصاف و ن« ترجمه:
ارم اخالق و کشی، به خدا سوگند، تو به میگفت: ای قر صامبر خدا یمفروق به پ

ام یاند، و بر ضد تو ق نمودهب یذکه تو را تکنی، و قومی ک ھای اعمال دعوت می خوبی
ه وی خواست تا در کی یاند. و گو ب افترا شدهکد دروغ گفته و مرتیاند، بدون ترد ردهک
ن ھم ھانی بن ین گفت: و اید، بنابرایز باوی ھمراھی نمایصه نیھانی بن قب ن صحبتیا

ای  گفت: صامبر یان ماست. ھانی به نوبه خود به پیشوایی از بزرگان و پیکه کصه یقب
ه کن است یق نمودم، ولی نظرم ایدم، و قول تو را تصدیشی من سخنان تو را شنیقر
ه با ما کن نشستی ینت در ھمیام دکروی از تو طبق احین مان، و پینمودن د کتر

ن تو، و یر در مورد دعوت و دکدام تفکه اّول و آخر برای خود ندارد و بدون کداشتی، 
خوانی، خطای در رای و  آنچه ما را به طرف آن فرامینده یبدون نگرشی به عواقب و آ

شه زاده عجله و شتاب ینده باشد، چون خطا ھمیوتاه نگری به آکی در عقل و ینارسا
م ینیب نجا حضور ندارند، و خوب نمییه در اکم یاست، و ما در پشت سر خود اقوامی دار

م، بناًء بھتر آن است ینکل یما عھدی را بر آنھا تحیم، و یمانی را ببندیه از طرف آنھا پک
 م.ییر نماکن باب فیه تو ھم برگردی و ما ھم وھر دو درک
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ن ید، بنابراینما کز اشترایز خواست تا در صحبت، ُمَثّنی بن حارثه نین مرد نیا
ای جنگی ما. آن گاه مثنی گفت: من یی از بزرگان و مسؤول قضایکن ھم مثنی یگفت: ا

ت در آن یدم، و صحبت ھایو پنداشته و آن را پسندیکنشی یدم، ای قریگفته تو را شن
ء بن  ه ھانیکارتباط مرا مجذوب خود ساخته و خوشم آمد. جواب ھمان جوابی است 

گر آن یمامه و دیی یکم، یا دهیونت گزکن دو آب سیصه ارائه نمود، ولی ما در بیقب
ی از یکپاسخ داد:  »ست؟ین دو آب چیا«د: یاز وی پرس صامبر خدا یسماوه است. پ

سری است، و ما کن فارس و نھرھای یگر آن سرزمین عرب است و دیھا و سرزم آنھا تپه
دی یز جدیه چکن یه آن را وی از ما گرفته است، تا اکم، یا مانی شدهیسری داخل پکبا 
ه تو ما کزی ین چیم و ایند جای ندھک جاد مییه فتنه اکسی را کم، و ینکجاد نیا )فتنه(

نند. اّما یب ه پادشاھان آن را بد میکی باشد یزھاید از جمله چیخوانی شا آن فرا می را به
ار در آن بخشش، و عذر وی قابل قبول است، کن عرب، گناه گناھیدر ارتباط به سرزم

ب آن قابل قبول کار قابل بخشش نبوده، و عذر مرتکن فارس، گناه گناھیولی در سرزم
 .١مینک ار را میکن یم، اییت نمایتو در مقابل عربھا حماست. اگر خواسته باشی تا از ین

ن ید، خود به ایت را اظھار نمودیچون واقع«در پاسخ به آنھا فرمود:  صامبر خدا یپ
ن احاطه نداشته و از ھر طرف آن یه به ھمه جوانب دکسی کد، یه جواب بد ندادکمعناست 

در حالی  صامبر خدا ی. بعد از آن پ»دیام نماین خداوند قیتواند به د ند نمیکت نیرا حما
م، از آنجا یرا گرفته بود، برخاست و به مجلس اوس و خزرج رفت سر که دست ابوبک

د: آنھا یگو می سعت نمودند. علی یب صامبر خدا یه آنھا با پکم یبرنخاسته بود
ن در دالئل ین چنیا .٢)نیھم اجمعیعل الله رضوان(مردمان صادق و صابری بودند. 

ھقی یم و بکحام، ین را ابوُنعید: ایگو می )۱۴۲/۳( ةیم آمده. و در البدایاز ابوُنع هالنبو
ن یث را آورده و در آن بعد ازیاند.... و حد ت نمودهیم است روایاق آن از ابوُنعیه سک

ن خدا احاطه نداشته و از ھر طرف یه به ھمه جوانب دکسی ک: «صامبر خدا یقول پ
 صامبر خدا ید، آمده: بعد از آن پیام نماین خدا قیتواند به د نمیند کت نیآن را حما

                                           
توانیم از کسی که در سرزمین عرب کاری انجام دھد و به ما پناه بیاورد در مقابل  یعنی، ما می -١

توانیم از کسی که در سرزمین فارس کاری بکند و یا بر ضد  ھا از وی دفاع کنیم، ولی نمی عرب
 آنھا در سرزمین ما کاری انجام دھد، حمایت و پشتیبانی کنیم. والله اعلم. م.

 ).۲/۴۲۲:۴۲۷». (الدالئل«)، و بیھقی در ۹۶» (الدالئل«نعیم در . ابوحسن -٢
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ار و اموال آنھا را یه خداوند دکرد کد یی سپری نخواھکه ھنوز اندکد یدان ا مییآ«گفت: 
ن صورت خداوند را یا در ایرا در خدمت شما قرار دھد، آ ١یشانبه شما بخشد، و دخترھا

در جواب گفت: بار  یک، ُنعمان بن شر»د؟یدار ید، و او را مقدس مینک اد مییی کبه پا
 ش تالوت نمود:یه را براین آیا صامبر یشی!! آن گاه پیا! آن برای تو باشد ای قریخدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ

اجٗ  نِ�ٗ  اَوِ�َ  ].۴۶-۴۵[االحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ
م، وتو را به یا م دھنده فرستادهیما تو را به عنوان گواه، بشارت دھنده و ب« ترجمه:

 .»میا ردهکم او و چراغ درخشان روان کخدا به ح سوی بهننده کعنوان دعوت 
را گرفته بود برخاست.  سر کھای ابوب ه دستکدر حالی  صامبر خدا یبعد از آن پ

ھا  ای علی عرب«به ما روی نموده گفت:  صامبر خدا ید: بعد از آن پیگو می سعلی 
ن یتوسط ھم -چقدر عالی و بلند است؟!  -اند  ی داشتهیویکت چه اخالق نیدر جاھل
ان آنھا یری باز داشته و در میا مردم را از درگیه آنھا در زندگی دنکوست یکاخالق ن

م، از آن یبعد از آن به مجلس اوس و خزرج آمدد یافزا می س. علی »ندینما صله مییف
د: به خدا سوگند آنھا یردند. گوکعت یب صامبر یه آنھا با پکم یمجلس برنخاسته بود

در آن مجلس از شناخت و معرفت  صامبر خدا ین و صابری بودند، و پیمردمان راست
 صامبر یه پکی نگذشته بود کد. و اندیھای آنھا خوشحال و مسرور گرد از نسب سر کابوب

د، چون امروز ینکش یاد ستایخداوند را ز«نزد اصحاب خود رفته و به آنھا گفت: 
رھای آنھا را کشتند و لشکعه بر اھل فارس غلبه نمودند، پادشاھان آنان را یفرزندان رب

گفته:  )۱۴۵/۳( ةیر در البدایثک. ابن »رده شدندکتارومار نموده و توسط من نصرت 
لی از نبوت، محاسن اخالق و یه دالکب است، ولی به خاطری یار غریث بسین حدیا
 م.یارم و اوصاف و فصاحت عرب در آن وجود داشت ما آن را نقل نمودکم

ده، و در آن آمده: چون آنھا با اھل فارس یز وارد گردیگری نیق دیث از طرین حدیا
دند، شعار خود را یبا آنھا روبرو گرد -ی فرات یکی در نزدیجا -دند، و در ُقراِقر یجنگ

ن قوم بعد از آن به یقرار دادند، و بنا بر آن بر فارس غلبه نمودند، و ا صنام محّمد 
 اسالم مشّرف شد.

                                           
 شوند. آیند و یا این که کنیز شما می تان در می یعنی یا به ازدواج -١
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ھقی در یم و بیم، ابونعکد: حایگو می )۱۵۶/۷(حافظ ابن حجر در فتح الباری 
ه گفت: علی بن ابی کاند  ت نمودهیروا بل به اسناد حسن از ابن عّباس یالدال
 ر شده است.کث را متذین حدیزی از ایرد و در آن چکف یبرای من تعر سب طال

 و دعوت نمودن َاْوس و َخْزَرج صامبر یپ
علی یی بن یحیق واقدی از اسحاق بن ُحباب از یاز طر )۱۰۵ص(ل یم در الدالیابوُنع

لت و سابقه یه فضکدر حالی  -روزی  سه گفت: علی بن ابی طالب کت نموده، یروا
دارد و حقوق آنھا را  ه انصار را دوست نمیکسی کگفت:  -نمود  ان مییرا بانصار 

ره اسب با دست ک یکه کست. به خدا سوگند، آنھا اسالم را چنان یشناسد، مؤمن ن نمی
پرورش دادند. شان  رھا و زبان و سخاوتیشود، با شمش ده مییامل پرورکت یباز و عنا

از  یکچ ینمود، ولی ھ ل را دعوت مییشد و قبا در موسم حج خارج می صامبر خدا یپ
ل در یرفتند. او در نزد قبایپذ دادند، و دعوتش را نمی مردم به وی پاسخ مثبت نمی

ه، ع ل رفته آنھا را یررًا نزد قباکگر میآمد، حّتی سالی پس از سال د اظ و منی میکَمَجنَّ
ه از کده است ینون ھم وقت آن نرسکل گفتند: ایاه بعضی از قبکرد، به حّدی ک دعوت می

، و عرضه نمودن خودش صامبر یثرت مراجعه پکن حرف را به خاطر یوس شوی؟ ایما مأ
 صامبر یه انصار را انتخاب نمود، و پین قریا أه خداوند کن یگفتند، تا ا به آنھا می

ار از خود کن یر ارفته، و دیدعوت اسالم را به آنان عرضه داشت، و آنھا دعوت را پذ
ردند، و با وی کرا جای داده، و او را مدد  صامبر خدا یعجله و شتاب به خرج دادند. پ

ما نزد آنھا  -و دھد یکآنھا را پاداش ن أخداوند  -مواسات و ھمدردی نشان دادند 
ه ما را با خود داشته باشند کن یم، و در ایار نمودیونت اختکسشان  م، و در منازلیآمد

شی کمندی نشان دادند، حّتی در داشتن ما با خود قرعه  از خود حرص و عالقه
مند  ه خود آنان بھرهکم یشد د میین ما از اموال آنان آن قدر مستفیردند. گذشته از اک می

ا ھای خود ر ن آنھا جانیشان. وی افزود عالوه بر ایشدند آن ھم به خوشی و رضای ا نمی
 .١ه رحمت خدا بر ھمه آنھا نازل بادکامبر خود قربان نمودند، یت از پیدر حما
ت یروا بع یاز ام سعد بنت سعد بن رب )۱۰۵ل (صیم ھمچنان در الدالیابونع
 ألل را به خداوند یمّدتی توّقف نمود، و قبا یکه تا کدرم صامبر خدا یه گفت: پکنموده، 

                                           
 )، در سند آن واقدی متروک است.۱۰۵(ص». الدالئل«. ابونعیم در بسیار ضعیف -١
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 أله خداوند کن یشد؛ تا ا شده، به وی ناسزا گفته میت ین راستا اذیرد، و درک دعوت می
نزد چند تن از آنھا در  صامبر خدا یب گروه انصار گردد، پیرامت نصکن یخواست ا

ف آورد، یدند، تشریتراش ه سرھای خود را میکدر حالی  -ی است در منی یجا -َعَقَبه 
سه تن آنھا از بنی  ا ھفت تن بودند،یی بودند؟ گفت: شش و کدم: ای مادر، آنھا یپرس

م نام نبرد. یه آنھا را برایه عبارتند از: اسعد بن ُزراره و دو پسر َعْفراء، ولی بقکنجار بود 
فرا  ألسوی خداوند  نزدشان نشست، و آنھا را به صامبر خدا یآن زن افزود: آن گاه پ

را  صامبرش یو پ أود، و آنھا دعوت خدا  شان تالوت نم خواند، و قرآن را برای
در سال شان  ن آمدن دومیه (ھمکارت وی شتافتند، یز به زینده نیرفتند، و در سال آیپذ

عت) عقبه دوم اتفاق افتاد. یه بعد از آن، (بکشود،  اد مییعت عقبه اّول یبعدی) به نام ب
ا قول یونت نمود؟ پاسخ داد: آکه چه مّدت سکدر م صامبر یدم: پیمن از ام سعد پرس

ه وی چه گفته است، آن کدانم  دی؟ گفتم: نه، نمییابی انس را نشن س بنیابوِصرمه ق
 م خواند:یزن گفته وی را برا

 يفِ  َ  ثَوَ رشْ عَ عَ يْشٍ بِضْ رَ ه ةقُ جَّ  حِ
 

واتِياً   قاً مُ يْ دِ وْ القى صَ رَ لَ كَّ ذَ  يُ
 

دن رسالت یش توأم با انجام دعوت و رسانیان قریاو ده سال و اندی درم« ترجمه:
 ».ابدیی بیق و ھنوایست، تا باشد برای خود رفید زین امیالھی، به ا

ث ابن یدن، در حدیاری رسانیه در باب نصرت و کچنان  ،١ر نمودکاتی را ذیو اب
 در ما بعد خواھد آمد. بعّباس 

ت یروا سو ُزھری  سل بن ابی طالب یاز َعقِ  )۱۰۵ص(م ھمچنان در الدالئل یابوُنع
آوردند، وی به  صامبر یدشوار و ناگواری را بر پ ن حالتکیه گفت: چون مشرکنموده، 

ن خود را توسط قومی یای عمو، خداوند د«گفت:  سش عّباس بن عبدالمّطلب یعمو
ار کن خدا یش برای آنھا به خاطر عزت دیل ساختن قریه ذلکدھد  اری میینصرت و 

ل عرب را به یاھای قب م و اقامتگاهیاظ بروکا با من تا به عُ یساده و آسان خواھد بود. ب
ت ینم، تا باشد آنھا از من حماکدعوت  ألخداوند  سوی بهمن نشان بده، تا آنھا را 

مرا بدان مأمور ساخته است،  ألق آنچه را خداوند ین طریه ازکنموده و مرا جای دھند 
اظ کا به طرف عُ یام، ب د: عّباس در جواب گفت: ای برادرزادهیگو . وی می»میغ نمایتبل

                                           
 . به دلیل واقدی که متروک است.بسیار ضعیف -١
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امبر یل عرب را به تو نشان دھم. پیھای قبا م تا اقامتگاهیآ من ھمراھت میم، ینکت کحر
گری در یی از پی دیکل را یه قبایار خود را شروع نمود، و بقکف یله ثقیاز قب صخدا 

ن وقت یو ا -د ینده فرارسیرد، و چون سال آکدن نموده و آنھا را دعوت یھمان سال د
با شش تن  -د یار نماکموده بود تا دعوت را آشبه وی امر ن أه خداوند کھنگامی بود 

ثم بن یه آنھا عبارت بودند از: اسعد بن ُزراره، ابوھکھا مالقات نمود  ھا و اوسی از خزرجی
با  صامبر یع، ُنعمان بن حارثه و ُعَباده بن صامت. پیبن رواحه، سعد بن رب اللهھان، عبدیت

نشسته آنھا شان  نگاه روبرو شد، و نزدجمره عقبه در شبا یکآنھا در روزھای منی درنزد
اء و یه به آن انبکنش ید )برپا ساختن(برای  کمکو عبادتش و  ألخداوند  سوی بهرا 

خواستند تا آنچه  صامبر یرد. در مقابل، آنھا از پکامبران را فرستاده است، دعوت یپ
م را یسوره ابراھ صامبر خدا ید، آن گاه پیم نمایش وحی شده است به آنھا تقدیرا برا

 شان تالوت نمود: تا آخر برای

ٰ إِبۡ  قَاَل  �ذۡ ﴿  .]۳۵[ابراھیم:  ﴾اَءاِمنٗ  َ�َ ۡ�َ ٱ َذاَ�ٰ  َعۡل جۡ ٱ َرّبِ  هِيمُ َ�
 .»ن شھر را جای امن بگردانیم گفت: ای پروردگار من! ایه ابراھکو آن گاه « ترجمه:

از خود نشان داده، دعوت دن قرآن دگرگون شده و نرمش و فروتنی یشان از شن حالت
با  صامبر یه پکرفتند. عّباس بن عبدالمّطلب درحالی بر آنھا گذشت یرا پذ صامبر یپ

را شناخته گفت:  صامبر یردند. وی صدای پک رد، و با ھم گفتگو میک آنھا صحبت می
نان کنھا سایای عمو ا«فرمود:  صامبر یستند؟ پکیه نزد تواند کنھا یام، ا برادرزاده

ل عرب دعوت یگران را از قبایھستند، اوس و خزرج، من آنھا را بسوی آنچه د ثربی
ادآور یق نمودند و به من یردم، دعوتم را اجابت نموده، و مرا تصدکنموده بودم دعوت 

ن آمد و با بستن یی. عّباس بن عبدالمّطلب پا»ار خود خواھند بردیه آنھا مرا به دکشدند 
ن برادرزاده من یه آنھا گفت: ای گروه اوس و خزرج، اِعقال بر پای شتر خود خطاب ب

مان یق نموده به او ایاگر او را تصد -ادتر دوست دارم یه از ھمه مردم او را زک -است 
مانی ین ارتباط پیخواھم از شما در ا می د، منیآورده و خواھان بردنش با خود ھست

ه وی را تنھا نگذاشته و کن یند، و آن اکنان حاصل یرم تا روانم به آن آرام و اطمیبگ
باشند، و من  ھود ھستند، و آنھا دشمن وی مییھای شما  هید. چون ھمسایبش ندھیفر

ه سخنان کدر حالی  -ستم. اسعد بن زراره یر آنھا در ارتباط به وی مطمئن نکاز م
گفت: ای  -گران تمام شده بود  صامبر یارانش در ارتباط به پیز عّباس بر وی و یآم اتھام



 حیات صحابه     ١٦٤

 

ه بر تو گران تمام شود، و بدون کزی یامبر خدا، برای ما اجازه است تا بدون گفتن چیپ
دی بر کیق و تاین جواب به جز تصدیم، و ایپنداری جوابش را بدھ ه بد میکاتی کاشاره به ن

فرمود:  صمبر خدا ایمانی از ما به تو نخواھد بود. پیاز طرف ما، و ا تان را شدن دعوتیپذ
ه کدر حالی  -. آن گاه اسعد بن زراره »دییجوابش را بگو ١دیه متھم باشکن یبدون ا«

امبر خدا، ھر دعوت یگفت: ای پ -ده بود یگردان صامبر خدا یش را به طرف پیرو
ا شّدت و سختی. تو امروز ما را یا نرمی است یه کش دارد، یبرای خود راھی در پ

ن و ییآ که برای مردم ناپسند و دشوار است، ما را به ترکای  دعوتی فراخوانده سوی به
ت یه در واقعکردی، کنت دعوت یم دیروی از خودت طبق مبادی و تعالین مان، و پید

م. یرفتین دعوتت را پذین وجود ما ایار سخت و دشوار است، اّما با ایار بسک یکن یامر ا
دعوت نمودی،  یکه، ذوی االرحام ھر دور و نزدی، ھمساتو ما را به قطع روابط با مردم

رفته و یاری است بس دشوار، ولی علی رغم آن ما آن را از تو پذکز ین امر نیرفتن ایپذ
 یکگروه دارای عّزت و قدرت دفاع در  یکه ما کن در حالی یم. گذشته از ایردکقبول 
گری یفرد د یکارد، تا ن را ندیسی در آن توّقع اکچ یه ھکم، ین مستقل ھستیسرزم

م نموده باشند، یگران تسلیش او را به دیه قومش او را تنھا گذاشته و عموھاکر از ما، یغ
ه تو ما را به قبول آن فرا خواندی، آن کرد، ولی ھنگامی یاست ما را به عھده گید و ریایب

نھا ھمه در نزد عامه مردم بد و ناپسند است، جز نزد یم. ایرفته و قبول نمودیرا از تو پذ
ر و یده است، و آنان خیت و رشد بارور گردانیرا به ھدا ھایشان ه خداوند قلبکآنانی 

اند، ولی ما تو را و دعوتت را با  ارھا در نظر گرفتهکن یی را در عاقبت و فرجام ایکن
نھا ھمه یم. ایجواب مثبت دادمان قبول نموده، و به آن یھاھا و دست ھا، قلب زبان

ای، و به خاطر  ه تو آن را با خود آوردهکمان آوردن به آنچه بود ید به خاطر ایبدون ترد
ھای مان ثابت شده است. ما با تو، بر  ه در قلبکق به ھمان معرفتی بود ید و تصدییتأ
د باالی م. دست خداونینک عت میین بیز بر ایم، و با پروردگارت نیینما عت میین بیا

م یشانکار بکن یه تو را به اکن یمان بدون ا ھای ھای ماست، و ما با خونھا و دست دست
ھای مان، پسران و زنان مان،  ه از جانکم. از تو چنان یاز تو آماده ھستت یدر حما

م به ینکھای خود وفا  ن گفتهیم. اگر به ایینما بانی مییت و پشتیم، حماینک ت مییحما
ز در مقابل خداوند یم نییانت نمایم، و اگر خینک به خداوند وفا میه کن معناست یا

                                           
 که من در ایمان و تصدیق شما ھیچ شک و اّتھامی داشته باشم. م. یعنی بدون این -١
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امبر خدا! آنچه را یم. ای پین صورت ما بدبخت و شقی ھستیه در اکم، ینک انت مییخ
م، و خداوند خود یبند ھستیم راست و صدق است، و ما بر آن به صداقت به آن پایگفت
 ار است.کمدد

روی خود را  )بود که تا آن وقت مشرک(ّطلب بعد از آن به طرف عّباس بن عبدالم
خداوند خود بھتر  - صامبر یننده بر ما قبل از پکده گفت: اّما تو، ای اعتراض یگردان

ات است و از  ه وی برادرزادهکگفتی  -ه از آن گفته خود چه ھدفی داشتی؟ کداند  می
و دور، و رشته داران خود قطع  یکباشد، ولی ما با نزد تر می ت محبوبیھمه مردم برا
امبر خداست، و خداوند او را از نزدخود یه وی پکم یدھ م، و گواھی مییا رابطه نموده

الم بشر مشابھت ندارد، کست و آنچه را با خود آورده به یفرستاده است، و دروغگو ن
مانی ید و په عھکن یه تو درباره وی بر ما تا اکن گفته ات ین، در ارتباط به ایگذشته از ا

سی کچ یه آن را بر ھکی است یژگین خصلت و وینی، اک نان حاصل نمییری اطمینگ
ر، بعد یخواھی بگ ه میکم. آنچه را ینک خواسته باشد، رد نمی صامبر خدا یه برای پک

امبر خدا! آن چه را برای خودت یروی نموده گفت: ای پ صامبر خدا یاز آن به پ
ث را به یگذاری، بگذار. و حد ای پروردگارت شرط میر، و آنچه را بریخواھی بگ می

 ر شده است.کعت آنھا متذیطولش درباره ب
ن باب، در باب نصرت در یث ایعت به نصرت، و احادیعت، در بخش بیث بیو احاد 

 خواھد آمد. اللهشاء ار انصار، انکابتدای 

 و دعوت نمودن در بازار  صپیامبر 

 و دعوت نمودن در بازار ذی المجاز صامبر خدا یپ
ت یروا -بود و اسالم آورد  که قبًال مشترک -ل یعه بن ِعباد از بنی دید از رباحم
ه کدم ید ١ت در بازار ذی المجازیرا در زمان جاھل صامبر خدا ی: په گفتکنموده، 

و مردم در اطراف  »دیشو اب و رستگار مییامک هللاإ الإله إ الد: ییای مردم بگو«گفت:  می
سوی بافته شده یه دو گکج چشمی کوی گرد آمده بودند. از دنبالش مرد خوشچھره و 

 صامبر یه پکی ین و دروغگوست، و ھر جاید بی گفت: وی ت بود، و میکداشت در حر

                                           
حات الزم داده شده است یقبل توض یاظ در پاورقی ھاکدر ارتباط با بازار ذی المجاز، مجنه و ع -١

 ند. م.یتوانند در صورت لزوم از آن استفاده نما یه خوانندگان محترم مک
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ش ابولھب ین عمویست؟ گفتند: اکین یدم: ایرد. پرسک رفت، او وی را دنبال می می
ثمی یآمده، و ھ )۴۱/۳( هین در البداین چنیت نموده. ایراروا نیھقی مانند ایب .١است

ن، و در االوسط یر ھمانند ایبکن را احمد و پسرش و طبرانی در الید: ایگو می )۲۲/۶(
بن احمد  اللهد عبدیی از اسانیکه کاند،  ت نمودهیی روایار به اسنادھایبه اختصار بس

ھقی و احمد نسبت داده، و یت را به بیروان یا )۱۵۶/۷(رجال ثقه دارد. حافظ در الفتح 
ت یروا یکدر  د:یگو می )۲۲/۶(ثمی یح دانسته است. و ھین را ابن حبان صحیگفته: ا

رد. و در ک را دنبال می صامبر ینمود، ولی او پ از وی فرار می صامبر یه: پکآمده 
دم یرا ند سیکچ ید داشتند، و ھیار شدیه: مردم بر وی ازدحام بسکگری آمده یت دیروا

ن یگری برای ایق دیو طر .٢شد ه خاموش نمیکه خاموش نشده باشد مگر ابولھب ک
 ل در ماقبل گذشت.یو دعوت نمودن قبا صامبر یت در بخش پیروا

ه گفت: من در بازار ذی المجاز بودم، کت نموده، یروا اللهطبرانی از طارق بن عبد
ای مردم، «گفت:  رد و میک بر تن داشت عبور می )منیی(ه لباس سرخ کجوانی 

ت بود، و در کگری به دنبال وی در حری، مرد د»دیشو اب مییامک، اهللا الإله إ الد: ییبگو
گفت: ای مردم،  می ش و ھر دو ساقش را خون آلود نموده بودیھای پا ه پاشنهکحالی 

دم: یست؟ جواب شنکین یدم: اید. پرسینکروی نیوی دروغگوست، از وی اطاعت و پ
ن ھم یند، و اک می »امبری خدا رایپ«ه ادعای کسی است کوی بچه بنی ھاشم، و ھمان 

ن ید: درایگو می )۲۳/۶(ثمی یھ .٣ر شدهکث را متذیش عبدالعزی است. و حدیعمو
باشد، ولی ابن حبان وی را ثقه دانسته، اّما  لبی آمده، و مدّلس میک ٤ت ابوحبابیروا
 .اند حیه رجال وی رجال صحیبق

                                           
آن را در زیادات خود بر مسند روایت کرده است.  ) عبدالله بن احمد۴۹۲، ۳/۴حمد (. اصحیح -١

 ).۲/۱۸۶» (الدالئل«) و بیھقی در ۴۵۸۷)، و طبرانی در الکبیر (۳/۴(
 م. در این عبارت اندک سکتگی وجود دارد، و با در نظر داشت یک احتمال ترجمه شده است. -٢
ی است که مدلس است.اما )، در اسناد آن ابوجناب کلب۸۱۷۵» (الکبیر«طبرانی در . صحیح لغیره -٣

) و ۲/۶۱) و حاکم (۳/۴۴یزید بن زیاد بن ابی الحق وی را متابعه کرده است چنانکه دارقطنی (
اند. ابوجناب نیز به تحدیث (یعنی لفظ حدثنا) تصریح  ) روایت کرده۵/۳۸۱» (الدالئل«بیھقی در 

 ).۶۵۶۲کرده است. ھمچنین ابن حبان (
 (ابوجناب) ثبت شده است. الصحابه ةحیا) و شرح ۵۳۲/۳سیر ابن کثیر (در بعضی کتب از جمله در تف -٤
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 صامبر خدا یه گفت: من پکت نموده، ینانه رواکبن  کو احمد از مردی از بنی مال
د: ییای مردم، بگو«گفت:  ه در آن گشت زده میکدم یرا در بازار ذی المجاز در حالی د

را بر وی  که ابوجھل خاکن در حالی بود ید: ایگو . می»دیشو اب مییامک اهللا الإله إ ال
ان ین است تا شما خدایند، خواست وی اکگمراه ن تان نیرا از دن، شما یگفت: ا ده مییپاش

 رد.ک به وی توّجه نمی صامبر ید، ولی پینار بگذارکد، و الت و عزی را ینک کخود را تر
ان دو لباس سرخ قرار ین، گفت: او در مکف یرا برای مان توص صامبر یگفتم: پ

و و خوبی یکپرگوشت بود، چھره نانه داشت، یوتاه و قامت مکداشت، نه دراز بود نه 
ثمی ید بود، و موی انبوه داشت. ھیار سفیو خودش بس ،١اهیار سیش بسیداشت، موھا

ھقی ی. باند حیت نموده و رجال وی رجال صحین را احمد رواید: ایگو می )۲۱/۶(
ه در کرا، چنان  صامبر یرده، مگر وی صفت پکت ین معنی رواین را به ایھمچنان ا

 )در بدل ابولھب(اق ین سیرده و افزوده است: در اکر نکآمده ذ )۱۳۹/۳( هیالبدا
ز ھست ین احتمال نیش آمده باشد، و این در اثر وھمی پید ایر شده، و شاکابوجھل ذ

را با ھم  صامبر یت پیگری ابولھب بوده باشد، چون آنھا اذیه باری ابوجھل و بار دک
اظ در بخش دعوت کدر بازار ع صامبر یدادند. دعوت نمودن پ به نوبت انجام می

 ل در ماقبل گذشت.ینمودن قبا

 و دعوت نمودن خویشاوندان نزدیکش  صپیامبر 

 ر آنھایه و غیبرای فاطمه و صف صامبر یگفتار پ

نِذرۡ ﴿ه قرآن نازل شد: ین آیه گفت: چون اکت نموده، یروا لاحمد از عائشه 
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
برخاسته گفت:  صامبر خدا یپ »م بدهیات را ب یکاقارب نزد«، ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ای بنی عبدالمّطلب من از  ،ه دختر عبدالمّطلبیر محمد، ای صفای فاطمه دخت«
د، یخواھ ستم، از مالم آنچه را از من مییزی برای شما نیچ چیھ کجانب خداوند مال

 رده است.کت یی خود رواین را به تنھایمسلم ا .٢»دیبخواھ

                                           
 ).۲/۱۸۷» (الدالئل«) و بیھقی در ۵/۳۷۶. احمد (صحیح -١
 ).۶/۱۸۷) و احمد (۴۹۳. مسلم (صحیح -٢
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تش بر طعام جھت دعوت آنھا یو اھل ب شاوندانیو گرد آوردن خو صامبر یپ
 اسالم سوی به

نِذرۡ ﴿ه نازل شد: ین آیه گفت: چون اکت نموده، یروا سن از علی یاحمد ھمچن
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
ه سی تن از آنھا کرد، کت خود را جمع یاھل ب صامبر یپ ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ی کبه آنھا گفت:  صامبر ید: پیگو می سدند، علی ینوشگرد آمدند، ھمه خوردند و 
ند تا ک رد و بعد از من سرپرستی اھلم را مییگ م را به گردن مییھای مرا و وعده ھا نید

ی کامبر خدا تو بحر بودی، و یمردی گفت: ای پ »ن باشد؟یبا من در جّنت ھمنش
ن گفته خود را یا صامبر یپد: بعد از آن یگو د؟ علی مییار اقدام نماکن یتواند به ا می

ت خود یگر بر اھل بیآن را بار د صامبر خدا ید: پیگو رار نمود. میکت -سه مرتبه  -
 .١دھم ت را انجام میین مسؤولیگفت: من ا سان علی ین میعرضه نمود، در ا
ه کبنی عبدالمّطلب را  صامبر خدا یه: پکت نموده یروا سن از علی یاحمد ھمچن

 یکبًا یاز آنھا تقر یکه ھر کنمود  -ا دعوت ی -دادند، جمع  ل میکیگروھی را تش یک
 صامبرید، آن گاه پینوش ی خود مییادی آب را به تنھایا بز، و مقدار زیبره گوسفند و 

ی یگو -ر شدند، و طعام یه سکن یمانه طعام را پخت، آن را خوردند تا ایپ یکبرای آنھا 
به ھمان حالت خود باقی ماند، و بعد از آن جام  -ده باشد یچ دست نرسیه به آن ھک
راب شدند، و آن آب به ھمان صورت قبلی یه سکن یدند تا ایی را آورد و از آن نوشکوچک

ن یبعد از ا صامبریده نشده و دست نخورده باشد. پیه نوشکی یخود باقی ماند، گو
ل که مردم به شیو برای بقخاص  لکای بنی عبد المّطلب، من برای شما به ش«فرمود: 

دام کنون کد. ایای بزرگ را مشاھده نمود معجزه ٢ن واقعهیام، و از عام فرستاده شده
س در کچ ید: ھیگو می سعلی »قم باشد؟یند تا برادر و رفک عت مییاز شما با من ب یک

ن قوم بودم به یتر کوچکه ک -د: من یافزا غمبر برنخاست. وی مییپاسخ به گفته پ
و  »نیبنش«به من گفت:  ص امبرید: پیگو می سبرخواستم. حضرت علی طرف وی

رار نمود و در ھر مرتبه من در مقابلش بر کبعد از آن او ھمان گفته خود را سه مرتبه ت
                                           

) در سند آن منھال بن عمرو و ھمچنین اسدی وجود دارد که ضعیف ۱/۱۱۱. احمد (ضعیف -١
 ).۱/۳۵۲است نگا: التقریب (

ای از نبّوت و  داخل جام است که نشانه ھدف از واقعه، برکت پیدا شدن در طعام و نوشیدنی -٢
 کند. م معجزه را درین مقام ثابت می
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ه در مرتبه سوم او دست خود را در کن یا تا »نیبنش«گفت:  من میخواستم و او به  می
 سآمده است. بزار از علی )۳۵۰/۳(ر یثکر ابن ین در تفسین چنیا ١دست من نھاد.

نِذرۡ ﴿ه نازل شد: یه گفت: چون آکت نموده یروا
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
امبر ی. پ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ن، و کمانه گندم طعامی آماده یپ یکران گوسفند با  یکای علی از «گفت:  صخدا
 یکا چھل تن به جز یو آنھا در آن روز چھل مرد، و  - »م جمع نمایبنی ھاشم را برا

طعام را خواست و  صامبر خدا ید: پیگو می سعلی -بودند.  )عنی سه و نه تنی(مرد 
ان آنھا یدند. در میر گردیه سکگذاشت. از آن طعام خوردند تا شان  انیآن را در م

ن بار ھمه آنھا یشد، ولی ا ر نمییو س(خورد  بز را با نانخورشش می یکه کسانی بود ک
م داشت، از یر را به آنان تقدی. بعد از آن جام ش)ر شدندیس کطعام اند فقط از ھمان

سی از آنھا کن فرصت یر شدند. دریدن باز مانده و سیه از نوشکن یدند تا ایز نوشیآن ن
ن قول ینده ایه گوکنند ک ت مییروا -م یده بودیی ندیگر جادوین جادو دیگفت چون ا
ای علی، از پای گوسفندی با «گفت:  صامبر خدا ین روز باز پیبعد از ،-ابولھب بود 

 سعلی  .»ز آماده بسازیر را نیاسه بزرگی از شکن، و کمانه (گندم) طعام آماده یپ یک
ه در مرتبه کار را انجام دادم. آنھا از آن چون روز اّول خوردند، و چنان کن ید: من ایگو می

سی از آنھا باز، کتبه اّول اضافه ماند. ز چون مرین بار نیدند، در ایده بودند، نوشیاّول نوش
ای «داد فرمود: ین رویگر بعد ازیبار د صامبر یم. پیدیی چون امروز ندیگفت: ما جادو

ز یر را نیاسه بزرگی از شکن، و کم طعام آماده یمانه (گندم) برایپ یکعلی از پای گوسفند و 
ای علی، بنی ھاشم را «گفت:  صامبر یار را انجام دادم. آن گاه پکن یمن ا »نکآماده 

امبر یدند، آن گاه پی. من آنھا را جمع نمودم و آنھا از آن خوردند و نوش»نکم جمع یبرا
د: یگو . می»پردازد ن مرا مییی از شما دیکدام ک«ش از ھمه آنان گفت: یپ صخدا 

گفته خود را  ص امبر خدایت بودند، پکز خاموش و سایخاموش باقی ماندم، و ھمه قوم ن
تو ای علی، تو ای «فرمود:  ص  امبریامبر خدا! پیرار نمود، پاسخ دادم: من ای پکباز ت

                                           
اند. شیخ احمد  گوید: رجال آن ثقه ) می۸/۳۰۲» (المجمع«)، ھیثمی در ۱/۱۵۹. احمد (صحیح -١

 شاکر آن را صحیح دانسته است.
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ز از اوست، و احمد یرده و لفظ نکت ین را بزار رواید: ایگو می )۳۰۲/۸(ثمی یھ .١»علی!
رده است، کت یه طبرانی در االوسط به اختصار رواکت نموده، چنان ین را به اختصار روایا

 .اند حیباشد، رجال صح ه ثقه میک یکی از اسنادھای بزار بدون شریکرجال احمد و و 
 صامبر یث وی آمده: پیت نموده و در حدین معنی روایز به این را نیابن ابی حاتم ا

نم در یفه و جانشیند، و خلک ی از شما قرضداری مرا از طرف من ادا مییکدام ک«گفت: 
د یه شاکن یز از ترس ایھمه خاموش شدند و عّباس ن د:یگو می سعلی  »باشد؟ اھلم می

ت و خاموش ماند، بعد از آن کبا قبول نمودن آن تمام مالش در آن مصرف شود سا
ن یز خاموش ماند، چون من این بار نیآن را بار دوم گفت: عّباس ا صامبر خدا یپ

ن در آن روز د: میافزا می سامبر خدا، من. علی یحالت را مشاھده نمودم، گفتم: ای پ
مم بزرگ کرفت و ش رد و از آنھا آب میک م درد مییھا تر بودم، چشم از ھمه آنھا بد حال

آمده  )۳۵۱/۳(ر یثکر ابن ین در تفسین چنیا .٢ده شده بودندیم خراشیھا بود، و ساق
اق با ین سیاق مبسوطتری از ایر به سیجر ل و ابنیھقی در الدالیت را بین روایاست. ا

 هیو البدا )۳۵۰/۳(ر یثکر ابن یه در تفسکف، چنان یگر به اسناد ضعیدھای  ادتیز
در دعوت  بگری از ابن عّباس یاق دیث به سیاند. حد ت نمودهیآمده، روا )۳۹/۳(

 .دیر گردکذ )۱۴۰ص (ھا در  نمودن مجامع و گروه

 و دعوت نمودن در حال سفر  صپیامبر 

 دعوت نمودن در سفر ھجرتو  ص امبریپ
 ٣وبهکراه ر صامبر یه برای پکن ھمان سعد است یا - ساز ابن سعد  )۷۴/۴(احمد 

د: یگو ه میکت نموده، یو او از پدرش روا -ی نموده بود یراھنما )نهیبه طرف مد(را 
 سر کابوب -نمود  وی را ھمراھی می سر کف آورد، و ابوبینزد ما تشر صامبر خدا یپ

                                           
در واقع از جھت حفظش ضعیف است اما مسلم از وی بصورت شریک بدحفظ است و . ضعیف -١

 متابعه روایت کرده است.
) به ابن ابی حاتم نسبت داده است. در اسناد آن منھال ۳/۳۶۳. ابن کثیر آن را در تفسیرش (ضعیف -٢

ی جرح و تعدیل ضعیف  ابن عمرو که ضعیف است وجود دارد. ھمچنین عبدالله به عبدالقدوس را ائمه
 ).۲/۴۵۷» (میزان االعتدال«گوید: او ھیچ نیست بلکه رافضی خبیثی است. نگا:  اند. یحیی می هدانست

 صامبر یه پکعرج واقع است،  یکنه در نزدیه و مدکان میه در مکن ھمان راه مشھوری است یا -٣
 از آنجا عبور نموده بود.
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خواسته بود تا راه را به  صامبر یو پ ر خواری نزد ما داشت،یدر آن فرصت دختر ش
وبه است کل برد رین سیگفت: ا صامبر خدا یسعد به پ -تر سازد  وتاهکنه یطرف مد

شود، اگر  ه به آنھا، مھانان گفته میکباشند  له اسلم مییولی در آن دو دزد از قب
ن، راه ر آیو در غ(م، یرو ھا در آن جا قرار دارند، می ه آنکد از راھی یخواسته باش

ه آنان کما را به ھمان راھی «فرمود:  صامبر خدا ی. پ)مینکد انتخاب یگری باید
ه برای آنھا معلوم کن یم، تا ایرون رفتیق بید: ما از ھمان طریگو . سعد می»ھستند ببر

ھر دوی  صامبر خدا یمانی است. پین یگفت: ا گری مییھا به د ی از آنیکم، یدیگرد
آنھا را خواست، و اسالم را به آنان عرضه نمود،و ھر دوی آنھا اسالم آوردند. بعد از آن 

 )ل و خوارھایذل(د: آن دو جواب دادند: ما مھانان یرا پرس ھایشان نام صامبر خدا یپ
. و »دیھست )ھا باعزت(رمان که شما مکنه، بل«گفت: شان  برای صامبر خدایم. پیھست

ثمی یر شده است. ھکث را متذیند. و حدیاینه نزد وی بیرد تا در مدک هیبه آنھا توص
ه کست،  ّاللهن سعد عبدیت نموده و نام ایبن احمد روا اللهن را عبدید: ایگو می) ۵۸/۶(

 اند. ه رجال وی ثقهیوی را نشناختم، ولی بق

 اعرابی در حالت سفر کو دعوت نمودن ی صپیامبر 
سفر  یکه گفت: ما در کت نموده یروا بشابوری از ابن عمر ین اللهعبد م ابوکحا

 یکنزد صامبریش روی ما آمد، چون به پیی از پیه اعرابکم یھمراه بود صامبر یبا پ
ار خود، یگفت: به طرف اھل و د »روی؟ جا میک«د: یاز وی پرس صامبر خدا یشد، پ

د: آن یاعرابی پرس »ی ھستی؟یویکز بھتر و نیا خواھان چیآ«گفت:  صامبر یپ
 یکه معبودی جز خدای واحد و ال شرکگواھی بده «فرمود:  صامبر یست؟ پیچ

چ شاھدی یا بر صدق گفته تو ھیاعرابی گفت: آ». امبر اوستیوجود ندارد، و محّمد بنده و پ
آن  صامبر خدا ین صورت پیبه ا». ن درختیا«فرمود: (آری)  صامبر یوجود دارد؟ پ

ن را پاره یه زمکای قرار داشت طلب نمود، درخت درحالی  ر دّرهناکه در کدرخت را 
 صامبر یستاد، و پیش ایش رویه در پکن یتا ا ١روی آورد صامبر یرد به طرف پک می

ه او در گفته خود کسه مرتبه از آن شھادت و گواھی خواست، آن درخت گواھی داد 

                                           
ندش ابن سعد العرجی وجود ). در س۴/۷۴عبدالله بن احمد در زیاداتش بر مسند احمد (. ضعیف -١

 ).۶/۵۸گوید. ( می» المجمع«دارد که مجھول است. ھمینگونه ھیثمی در 
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اعرابی به قوم خود برگشته گفت: ده بود برگشت، ییه روکصادق است. و بعد به ھمانجا 
ن طور ننمودند، یآورم، و اگر ا ت مییروی نمودند آنھا را برایاگر قومم از من اطاعت و پ

ت ین را رواید است، ولی آنھا ایاسناد ج یکن اسناد یخودم برگشته و با تو خواھم بود. ا
 )۱۲۵/۶( هیر البدان دین چنیرده است، اکت ین را روایاند، و نه ھم امام احمد ا ننموده

و رجال وی  ،١ت نمودهیث را طبرانی رواین حدید: ایگو می )۲۹۲/۸(ثمی یآمده. ھ
 اند. ردهکت ین را روایز ایعلی و بزار نی، ابواند حیرجال صح

 ب و ھمراھانشیَده بن ُحَص یاز ُبَر  در سفر ھجرت صامبر یدعوت نمودن پ
 صامبر خدا یه پکه گفت: ھنگامی کت نموده، یازعاصم اسلمی روا )۲۴۲/۴(ابن سعد 

ب نزدش مشّرف یَده بن ُحصَ ید، ُبَر یرس ٢مینه ھجرت نمود، و به غمیه به طرف مدکاز م
ه در حدود ک -وی را به اسالم دعوت نمود، او و ھمراھانش  صامبر خدا ید. پیگرد

با آنھا نماز عشاء را به جای آورد، و  صامبر خدا یاسالم آوردند، پ -ھشتاد خانه بودند 
 آنھا پشت سرش نماز خواندند.

 

 برای دعوت  صپیاده رفتن پیامبر 

 به طرف طائف صامبر یرون رفتن پیاده بیپ
ه گفت: وقتی ابوطالب وفات نموده کت نموده، یروا سبن جعفر  اللهطبرانی از عبد

تا آنھا را به اسالم فرا خواند،  اده به طرف طائف خارج شدیبا پای پ صامبر خدایبود، پ
ت و یھا اذ لییه آنھا خک( صامبر خدا ین خاطر پیرفتند، بدیولی آنھا دعوتش را نپذ

ه درختی آمده و با به جای آوردن دو یدو باره برگشت، و در سا )رده بودندکآزارش 

ْ «ن فرمود: یعت نماز چنکر ْشكُ  اَللُّهمَّ ِا�ِّ
َ
َْك َضْعَف أ

َ
، وََهَو ِا�ْ و ِايل ْ�ِ رَْحَم  ُقوَّ

َ
ىلَعَ انلَّاِس، أ

ُمِ� اَْم ِاىل قَِر�ٍْب َملَّْكتَُه  �؟ ِاىل َعُدوٍّ َ�تََجهَّ
ْ
امِحِ�، ِاىل َمْن تَِ�ل نَْت اَرَْحُم الرَّ

َ
امِحِ�، أ الرَّ

َّ فََال اُبَاىِل، َ�َ� اَْمِرى؟ ِاْن لَْم تَُ�ْن َغْضبَا نَّ اَعِ�يَتََك َن ىلَعَ
َ
ْى  أ ِ

َّ
ُعوُْذ بِوَْجِهَك اذل

َ
وَْسُع ىِل. أ

َ
أ

                                           
احسان) و طبرانی  – ۶۵۰۵) و ابن حبان (۶/۱۴،۱۵» (الدالئل«) و بیھقی در ۵۶۶۲. ابویعلی (صحیح -١
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َ
لََماُت، وَ أ ُ الظَّ قَْت هلَ ْ�يَا وَ  َصلُحَ رْشَ ْمُر ادلُّ

َ
لَّ ىِبْ َعلَيِْه أ ْو َ�ِ

َ
َل ىِبْ َغَضبَُك، أ ِخَره أِْن َ�ْ�ِ

ْ
اال

 بِا
ّ

 قُوَّه ِاال
َ

ُعتىْب َحىتَّ تَْرىض َو ال
ْ
ن از ضعف و ا، میبار خدا« ترجمه: .»اهللاَسَخُطك، لََك ال

ن، تو یا ارحم الراحمینم. ک می تیاکوه و شکام بر مردم نزد تو ش یکناتوانی خود، و از سب
ه با خشونت و ترش کسپاری؟ به دشمنی  ی میکن ھمه مھربانان ھستی، تو مرا به یتر مھربان

ای؟  ره ساختهیه تو او را بر من قدرت داده و چکی یکا به نزدیند، و ک ی با من برخورد مییرو
تر  عیم وسیت تو برایت و حمایه عافکن دارم یقین نباشی پروا ندارم، ولی یاگر بر من خشمگ

ده شده و به روشنی مبّدل یھا توسط آن در ییکه پرده ظلمات و تارکت کاست. به آن وجه مبار
 ه بر من غضب و قھرتکن یبرم، از ا افته، پناه مییا و آخرت صالح یت آن امور دنکشده و به بر

سی از کگر یه راضی شوی، و جز خدا دکن یش برای توست تا ایایا خشوع و نینازل شود. خدا

 .١»ستیی برخوردار نیرو و تواناین
باشد،  گفته است: درین روایت ابن اسحاق آمده که مدّلس ثقه می )۳۵/۶(ھیثمی 

ر آن ت اند. این حدیث از طریق زھری و غیر وی به شکل طوالنی ولی بقیه رجال وی ثقه
 .خواھد آمد أخداوند  سوی بهھا در راه دعوت  یدر بخش تحّمل سخت

 خدا هنگام قتال و جنگ  سوی بهدعوت 

 ده استیچ قومی قبل از دعوت آنھا، نجنگیبا ھ صامبر یپ
چ قومی یبا ھ صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا بعبدالرزاق از ابن عّباس 

ت یروا کم در مستدرکن حایث را ھمچنین حدیا .٢ده استیقبل از دعوت آنھا، نجنگ
ت یح االسناد است، ولی بخاری و مسلم آن را روایث صحینموده گفته است: حد

ن یاند. ا ردهکت ین را احمد در مسند خود، و طبرانی در معجمش روایاند، و ا ننموده

                                           
) با سند صحیح از محمد بن کعب القرطبی ۱/۲۶۲:۲۶۰این داستان را ابن اسحاق ( .ضعیف -١

را بدون سند آورده است. » ...اللهم أشكوا إليك«بصورت مرسل روایت کرده است اما دعای 
) آن را از طریق او آورده است. ھمچنین این داستان را طبرانی در ۱/۸۰،۸۱ھمینگونه ابن جریر (

» فقة السیرة«: تخریج از حدیث عبدالله بن جعفر بصورت مختصر روایت کرده است. نگا» الکبیر«
 ).۱۳۶، ۱۳۵آلبانی (ص

باب: چگونگی نبرد (کیفیة قتال) ھمچنین در صحیحین ) ۳/۳۷۸ھمچنین: نصب الرایة (. صحیح -٢
بنی مصطلق را بصورت ناگھانی به اسارت  ص و دیگر منابع حدیثی ثابت شده است که رسول الله

 درآورد زیرا از قبل دعوت به آنان رسیده بود.



 حیات صحابه     ١٧٤

 

ن را احمد و ید: و ایگو می )۳۰۴/۵(ثمی یآمده، ھ )۲۷۸/۲( هین در نصب الرایچن
ی از آن سندھا رجال یکه رجال کاند،  ت نمودهیی روایعلی و طبرانی به اسنادھایابو

ت نموده و یآمده، روا )۲۹۸/۲(نزالعمال که در کز، چنان ین را ابن نجار نی. ااند حیصح
 رده است.کت یروا )۱۰۷/۹(ھقی آن را در سنن خود یھمچنان ب

 وستی در میان مردمارسالی به دعوت و د ھای و مأمور ساختن گروه صپیامبر 
ه گفت: وقتی کاند  ت نمودهیروا سر از عبدالرحمن بن عائذ کابن َمنَده و ابن عسا

ان مردم الفت و اّتحاد یدر م«گفت:  نمود، می می گروھی را ارسال صامبر خدا یپ
ھای روی  د، اگر ھمه خانهینکد، بر آنھا حمله نیا ردهکد، و تا آنھا را دعوت نینکجاد یا

ه کن است ید بھتر از ایاوریم بیھای گلی و پشمی مسلمان برا اعم از خانهن را یزم
 )۲۹۴/۲(نز کن در الین چنیا .١»دیاوریم بیشان را برا شته، اوالد و زنانکمردان آنھا را 
ت یآمده، روا )۱۵۲/۳( هه در االصابکز، چنانین و بغوی نین را ابن شاھیآمده است. و ا

 ت نموده است.یروا )۱۹۵/۱(اند، و ترمذی آن را در  ردهک

 ه" برای دعوتیر "َسرِ یت دادن به امیو ھدا صامبر یپ
و ابن ماجه  )۸۲/۲(ز مربوط وی است،و مسلم یث نیه لفظ حدک )۳۵۸ابوداود در (ص

 صامبر یه گفت: ھنگامی پکاند:  ت نمودهیروا سَده یاز ُبَر  )۱۸۹/۴(ھقی یو ب )۲۱۰(ص
در نفس  أفرستاد او را به ترس از خداوند  ری میکا لشیه و یر سریسی را به سمت امک

ھنگامی «گفت:  رده میکی در ارتباط به مسلمانان، سفارش یویکر و نیخودش، و به خ
ن، و چون کز دعوت ین سه چیی ازیکّفار برخوردی آنھا را به قبول که با دشمنت از ک

و دست از آنھا باز دار. ر یشان بپذیرفتند، آن را از ایز را از تو پذین سه چیی از ایکھر 
ن، اگر جواب مثبت داده و آن را قبول نمودند، تو ھم آن را از کآنھا را به اسالم دعوت 

ر و از آنھا دست بردار. بعد آنھا را به برگشت از منزل خودشان به طرف یپذ شان بهیا
آنھا ن عمل را انجام دادند برای یه اگر اکبفھمان شان  ن فراخوان و براییمنزل مھاجر

ه بر کباشد  زی مییباشد، و بر آنھا ھمان چ ن مییه برای مھاجرکازی است یھمان امت
گاهکده، و جای خود را انتخاب یار اجتناب ورزکن ین است. اگر ازیمھاجر شان  ردند، آ

م خداوند بر آنھا جاری کباشند، و ھمان ح ن مییه نشیه مانند مسلمانان بادکساز 

                                           
 . مرسل است.ضعیف -١



 ١٧٥ صو پیامبرش  ألباب اول: دعوت به سوی خدا 

 

بی نخواھند داشت یمت حصه و نصیء و غن بود، و در فی ه بر مؤمنان جاریکشود  می
دند، آنھا را به یند. اگر از اسالم آوردن ابا ورزیه ھمراه مسلمانان جھاد نماکن یمگر ا

شان  رفته و از قتالیشان پذین خواست را قبول نمودند، از ایه فراخوان. اگر ایدادن جز
ن سرباز زدند، آن گاه ازخداوند مدد ن را ھم ردنموده و از قبول آیدست بازدار. اگر ا

ای را محاصره نمودی، و از تو خواستند تا  شان به جنگ. و اگر اھل قلعهیخواسته و با ا
ه خداوند درباره کد یدان ن، چون شما نمیکار را نکن ینی، اکن ییم خدا پاکآنھا را بر ح

د، و بعد ینکله معامشان  م خود ھمراهکن، آنھا را به حیکند، ولک م میکشان چه حیا
ث ید: حدیگو ترمذی می .١»دیید اتخاذ نمایه خواستکمی را یشان ھر تصمیدرباره ا

 ح است.یث حسن و صحیده حدیبر
ث را ھمچنان احمد، شافعی، دارمی، طحاوی، ابن حبان، ابن الجارود، و ین حدیو ا

 اند. ردهکت یآمده، روا )۲۹۷/۲(نز العمال که در کشان، چنان یر ایبه و غیابن ابی ش

به اسالم دعوت ننموده  ه تا قومی راکبرای حضرت علی  صامبر یدستور پ
 دست به جنگ و قتال نبردشان  ھمراه

 صامبر خدا ید: پیگو ه میکت نموده، یروا س کطبرانی در االوسط از انس بن مال
را به جنگ و قتال با قومی روان نمود، بعد مردی را بسوی وی  سحضرت علی 

ای  ه آنھا را دعوت ننمودهکن یاو را از پشت صدا نزن، به او بگو: تا ا«فرستاده گفت: 
ر از ی، غاند حید: رجال وی رجال صحیگو می )۳۰۵/۵(ثمی یھ .٢»نکقتال مشان  ھمراه

 باشد. ه ثقه میکی َقْرَقَسانی یحیعثمان بن 
او را به طرفی فرستاد بعد برای  صامبر یه: پکت نموده یروا سه از علی ین راَھوَ اب

 صامبر ین و به او بگو: پکبه علی خود را برسان، و او را از دنبالش صدا م«مردی فرمود: 
ه آنھا را دعوت کن یند تا منتظر وی باشی، و به وی بگو: با قومی تا اک ه مییتوص

 آمده. و نزد عبدالرزاق از )۲۹۷/۲(نز العمال کن در یچنن ی. ا»نکای جنگ م ردهکن
با قومی تا «ه او را فرستاد به او فرمود: کھنگامی  صامبر یه: پکت است یروا سعلی 

 آمده. )۳۷۸/۲( هین در نصب الراین چنی. ا»نکای جنگ م ه آنھا را دعوت ننمودهکن یا

                                           
 ).۲۸۵۸) و ابن ماجه (۲۶۱۲)، ابوداود (۱۷۳۱مسلم ( -١
گوید: رجال آن رجال صحیح  ) می۵/۳۰۵» (المجمع«ھیثمی در » االوسط«در  . طبرانیحسن -٢

 است به جز عثمان بن یحیی القرقسانی که ثقه است.
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ه کر وی گذشت ینزد بخاری و غ سث سھل بن سعد یدر حد )۱۰۱ص (و در 
ه در کن یت نما، تا اکبه آھستگی حر«ه نمود: یبر توصیدر روز خ سبه علی  صامبر یپ
ن، و آنھا را از حقوق کاسالم دعوت  سوی بهی بعد از آن، آنھا را یاین بییدان آنھا پایم

گردد با خبر ساز. به خدا  شان واجب مییه در صورت اسالم آوردن براکخداوند تعالی 
ه ھمه شترھای سرخ کن ید، از ایت نمایتوسط تو ھدا مرد را یکه خداوند کن یسوگند، ا
 .١»ت باشد، بھتر استیرنگ برا

َط  صامبر یپ
ُ
ْرَوه ق

َ
 ِفی برای دعوت در قتالیو مأمور ساختن ف

م که آن را حسن دانسته، طبرانی و حاک )۱۵۴/۲(ابن سعد، احمد، ابوداود، ترمذی 
آمده گفتم:  صامبر یه گفت: نزد پکاند  ت نمودهیروا سِفی یُقَط  یکاز َفْرَوه بن ُمَس 

ه روی کی یاند، توسط آنھا دهیه روی گردانکا بر ضد آن عده از قومم یامبر خدا، آیای پ
دا یم پیدی برای. بعد از آن نظر جد»بلی بجنگ«فرمود:  صامبر یاند، بجنگم؟ پ آورده

رومندی و یھل سبأ ھستند، و از نه آنھا اکامبر خدا، نه، بلیردم: ای پکشد و عرض 
مرا به قتال اھل سبأ مأمور ساخت و به  صامبر یادی برخوردارند. آن گاه پیقدرت ز

ه درباره سبأ نازل فرموده کرون شدم، خداوند آنچه را یمن اجازه داد، چون از نزدش ب
سی را کو  »رده است؟کِفی چه یُقَط «پرسد:  می صامبر خدا یرد. سپس پکاست، نازل 

ه کد. و ھنگامی یام، ولی مرا باز گردان ت نمودهکه من حرکافت یبه منزلم فرستاد، او در
ه اصحابش در اطرافش قرار کافتم یآمدم، او را در حالی نشسته  صامبر خدا ینزد پ

ه از آنھا جواب مثبت داد کسی کن، و کقوم را دعوت «فرمود:  )خطاب به من(داشتند، 
امده بر وی یمی نکم حیاش برا ه دربارهکن ید، تا ایه ابا ورزکی سکآن را قبول نما، و

ست، یسبأ چ صامبر خدا ید: ای پیان قوم پرسی. مردی از م»نکعجله و شتاب م
ه کن است ونه ھم زن، بلینه سرزم«پاسخ داد:  صامبر یا زن؟ پین است یدام سرزمک

گر آنھا در یچھار تن دردند، و کونت کمن سیمردی است پدر ده عرب. شش تن آن در 
ار نمودند، عبارتند از: َلْخم، ُجَذام، یونت اختکه در شام زندگی و سکسانی کشام، اّما 

ر، یْنَده، ِحْم کدند عبارتند از: َاْزد، یونت گزکمن سیه در کسانی کَغّسان، و عامله، و اّما 
 صامبر یست؟ پکیامبر خدا انمار ید: ای پیآن مرد پرس »ون، انمار و مذحجیاشعر

                                           
 . بخاری و دیگران. تخریج آن گذشت.صحیح -١
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ن در ین چنیا .١»باشند له مییه از جمله آنھا َخْثَعم و َبِج ک اند سانیکھمان «پاسخ داد: 
 آمده است. )۲۶۰/۱(نزالعمال ک

امبر یه گفت: نزد پکت است یروا سد از َفْرَوه ین نزد احمد و عبد بن ُحَم یو ھمچن
اند بر  آوردهه روی کسانی از قومم کمن با  صامبر خدا یآمده گفتم: ای پ صخدا 

بلی، با روی آورده «فرمود:  صامبر خدا یجنگم؟ پ اند می دهیه روی گردانکی یضد آنھا
با «. چون از نزدش برگشتم، مرا فراخوانده گفت: »قومت بر ضد متمردان آن بجنگ

 صامبر خدا یدم: ای پی. بعد پرس»ای نجنگ ردهکه به اسالم دعوت نکن یآنھا تا ا
امبر یگری؟ پیز دیا چیوه است؟ کا یدام وادی کن نام ینی؟ اک می رکدرباره سبأ چه ف

ث ی.... و حد»ه ده فرزند داشتکه او مردی از عرب بوده کنه، بل«پاسخ داد:  صخدا 
ی یزھایلبی است، و درباره وی چک ٢ن اسناد اگرچه در آن ابو حبابیر شده. اکرا متذ
 ٣ب از عبقرییرِ کر از ابویابن جر ث راین حدیرا ایباشد، ز اسناد حسن می یکاند،  گفته

ن یه اسباط در اکا از پدرش یش و یبن ھانی مرادی از عمو ییحیاز اسباط ابن نصر از 
 صامبر خدا ینزد پ یکد: َفْرَوه بن ُمَس یگو رده و میکت یز رواین -نموده  کمورد ش

 آمده است. )۵۳۱/۳(ر یثکر ابن ین در تفسین چنیر شده، اکث را متذیو حد ٤ش شد...یپ

 ندک من مأمور به دعوت مییرا در وقت فرستادن به  دیخالد بن سع صامبر یپ
مرا به طرف  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سد یطبرانی از خالد بن سع

دی، به آنھا یه اذان را از آنھا شنکبرخوردی ھایی  اگر با عرب«من فرستاد و فرمود: ی

                                           
). آلبانی آن را ۲/۴۲۴) و حاکم (۳۹۲۳) و ابوداود (۳/۴۵۱) و احمد (۳۲۲۲. ترمذی (صحیح -١

 صحیح دانسته است.
 ن جلد مالحظه شود.یھم ۱۷۶ر شده، پاروقی صفحه کر بعضی مآخذ (ابوجناب) ذد -٢
 ح شده است.یبه عبقزی تصح الصحابه ةحيادر شرح  -٣
آن را در مسند احمد نیافتم. در سند آن ابوحباب کلبی است که ضعیف است. . حسن لغیره -٤

د. اما این حدیث طریق ان روی در تدلیس وی را ضعیف دانسته گوید: به علت زیاده حافظ می
) داراست. ھمچنین ابن کثیر برای این حدیث طرق ۲۲/۷۷دیگری نزد ابن جریر در تفسیرش (

 کند. دیگری در تفسیرش ذکر می
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ثمی یھ .١»نکاسالم دعوت  سوی بهدی، آنھا را یاذان را نشنه کمتعّرض نشوی، و از آنانی 
 باشد. ف میید ِحّمانی آمده و ضعیی بن عبدالحمیحیت ین رواید: دریگو می )۳۰۷/۵(

ه بدون دعوت در قتال به چنگ مسلمانان ک رانییو رھا ساختن اس صامبر یپ
 افتاده بودند

رانی از الت و یگفت: اسه کت نموده، یروا سعب کاز ُاَبی بن  )۱۰۷/۹(ھقی یب
دن یدر وقت د صامبر خدا ید: پیآورده شد، راوی گو صامبر خدا ینزد پ ٢َعّزی

پاسخ دادند: نه، آن گاه  »د؟ینھا را به اسالم دعوت نموده بودیا ایآ«د: یران پرسیاس
ر، یگفتند: خ »نھا شما را به اسالم دعوت نمودند؟یا ایآ«د: یران پرسیاز اس صامبر یپ

د تا دوباره به جاھای امن خود ینکنھا را رھا یا«فرمود:  صامبر خدا ین پیبنابرا
 ه را تالوت نمود:ین دو آی، بعد ا»برگردند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ

اجٗ  نِ�ٗ  اَوِ�َ  ].۴۷-۴۶[االحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ
م. و تو را به یا م دھنده فرستادهیما تو را به عنوان گواه، بشارت دھنده و ب« ترجمه:

 .»میا ردهکم او و چراغ درخشان روان کخدا به ح سوی بهننده کعنوان دعوت 

وِ�َ ﴿
ُ
نِذَرُ�م َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  إَِ�َّ  َوأ

ُ
�ِنَُّ�مۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِ�

َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ َّ� 

خۡ  َءالَِهةً 
ُ
 ].۱۹[االنعام:  ﴾َرىٰ أ

ھا  ن قرآن به آنیه اکسانی را کن قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام یو ا« ترجمه:
گری با یه معبودان دکد یدھ ا به راستی شما گواھی میینم، آکرسد، انذار  می

 .٣»خداست؟
باشد. و نزد  ف میید: َرْوح بن مسافر ضعیگو میھقی یرد. بکه را تا آخرش قرائت یو آ

 صامبر یه: پکت است یآمده، روا )۲۹۷/۲(نز که در الکق واقدی، چنان یحارث از طر
ای از عربھا ھجوم  هین را به طرف الت و عزی فرستاد، آنھا بر قریای از مجاھد دسته

                                           
) در سند آن الحمانی است که ھمانگونه که ھیثمی ۴۱۱۱۶» (الکبیر«طبرانی در . ضعیف -١

 ).۵/۳۰۷گوید ضعیف است. ( می
 ھدف قومی است که در نزدیک این دو بت اقامت داشتند. -٢
 ) وی آن را به علت وجود روح بن مسافر ضعیف دانسته است.۹/۱۰۷» (الکبری«. بیھقی در ضعیف -٣
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به اسارت خود درآوردند،  )ل دسته جمعیکبه ش(بردند، و افراد جنگی و اوالد آنھا را 
ما  نند برکه ما را دعوت کن ینھا بدون ایامبر خدا، ایر شدگان عرض نمودند: ای پیاس

ا شد، و آنھا یه جوینندگان در سرک که را از اشتراین قضیا صامبر یھجوم آوردند، پ
اره نھا را رھا نموده و دوبیا«فرمود:  صامبر ید نمودند، پییران را تأیھای اس ز گفتهین

 .١)دینکشان را دعوت ید و بعد ایبرگردانشان  امن یبه جاھا

 صو پیامبرش  أ خدا سوی بهو فرستادن افراد برای دعوت  صپیامبر 

 نهیو فرستادن ُمْصَعب به طرف مد صامبر یپ
ه: ھنگامی انصار کت نموده یروا بر یاز َعْروه بن ُزب )۱۰۷/۱( هیم در الِحلیابوُنع

به دعوت وی  ھایشان ن نموده و دلیقیدند، و به آن یرا شن صامبر خدا یسخنان پ
 -مان آوردند یق نموده و به وی ایرا تصد صامبر یرد، و پکنان و آرامش حاصل یاطم

ر بودند، و در ابتدای یھای خ زهیه اسباب انگکست یدی نین عمل خود تردینھا به ایا
نده درموسم حج نزد وی یه سال آکبه او وعده دادند  صامبریمان آوردن برای پیا

دن یبعد از گذران( -ن صورت دوباره به طرف قوم خود برگشتند یمشّرف شوند، و به ا
تن را از طرف خود  یکه کفرستادند،  صامبر خدا یسی را نزد پک )نهیمّدتی در مد

اد دارد یاحتمال زد. چون یدعوت نما أتاب خداوند کبرای مان بفرست تا مردم را به 
ن یجھت انجام ا صامبر خدا یروی شود. پین خدا پیرفته شده و ازدیپذه دعوت وی ک

شان فرستاد، و مصعب در یر بنی عبدالداری را با ایت حضرت ُمصَعب بن ُعمیمأمور
ث و یت خود در بنی غنم نزد اسعد بن ُزراره رفت، و برای آنھا حدیابتدای انجام مأمور

ن یود. مصعب در ادامه انجام اھای آن را شروع نم تیاکاز قرآن و حھایی  درس
ه کت خودتا آن وقت نزد سعد بن معاذ باقی ماند، و به دعوت خود ادامه داد، یمأمور

می از که خانه کای  ت نمود، به اندازهیادی را ھدایسان زکبه دست وی  أخداوند 
اورده باشند. بزرگان و اشراف آنھا به یمان نیای در آن ا ه عّدهکشد  انصار سراغ می

شان ھمه  ھای ز اسالم آورد و بتین راستا، عمروبن َجُموح نیدند، و در ایسالم گروا

                                           
 . واقدی متروک الحدیث است.بسیار ضعیف -١
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ه وی را کبرگشت  صامبر خدا یدند، و مصعب در حالی به طرف پیسته و نابود گردکش
 .١دادند لقب می »معلم قرآن« »ء ُمقری«

ت نموده، و چگونگی دعوت وی را از یتر روا ث را طبرانی از عروه طوالنیین حدیا
ر شده است، و در آن کخواھد آمد، متذ شارھای انصار که در ابتدای کانصار، چنان 

مان آورده بودند به طرف قوم خود برگشتند، و آنھا یه از انصار اکسانی کآمده: آن عده 
ن حق یاو را به د أه خداوند ک صامبر خدا یانه دعوت نمودند، و از پیرا مخف

قرآن را تالوت نمودند، حتی معدود شان  فرستاده، آنان را با خبر ساختند، و برای
سی را نزد کاورده باشند. بعد یمان نیای ا ه در آن عّدهکای از انصار باقی ماند،  خانه

ه مردی را از طرف خود نزد ما بفرست، تا مردم را به کفرستادند،  صامبر خدا یپ
ه دعوت وی مورد قبول واقع کار احتمال دارد یبسد، چون یدعوت نما أتاب خدا ک

ر بنی یُمْصَعب بن ُعَم  صامبر خدا ین اساس پیروی گردد. بر این خدا پیشود و از د
آنھا فرستاد. وی در بنی غنم نزد اسعد بن زراره رفت، شروع به  سوی بهعبدالداری را 

ھای وی اھل اسالم رو به  دعوت نمودن مردم، و انتشار اسالم نمود، و بر اثر دعوت
بردند. بعد از  ش مییانه پیارھای دعوت را مخفکن، یفزونی گذاشت ولی آنھا درضمن ا

ا اسالم آوردن یم آوردن وی را ن دعوت نمودن، سعد بن معاذ را توسط مصعب و اسالیا
ده. بعد از یر گردکه در بخش دعوت مصعب خواھد آمد، متذکعبد االشھل چنان  بنی

ر را اخراج نمودند، و بر اسعد بن زراره ید: بنی نجار مصعب بن عمیگو ن مییا
ر از آنجا به نزد سعد بن معاذ ین مصعب بن عمیری و شّدت روا داشتند، بنابرایگ سخت
مردم را  أان نمود، و در آنجا تا آن وقت به دعوت خود ادامه داد، و خداوند کنقل م

ه در آن کای از انصار باقی مانده بود  خانه کم و اندکه کنمود  ت مییتوسط وی ھدا
ان عمرو ین میدند، و در ایاورده باشند. اشراف و بزرگان آنھا مسلمان گردیای اسالم ن عّده

ن صورت مسلمانان یدند، به ایسته و منھدم گردکش ھایشان بت ز اسالم آورد، ویبن جموح ن
 افته بود.یادی یرونق زشان  ارھایکشدند، و  نه محسوب میین اھل مدیتر از با عّزت

 صامبر خدا یر در حالی به طرف پیُمصعب بن ُعَم  )تین مأموریپس از انجام ا(
ت ین رواید: دریگو می )۴۲/۶(ثمی یھ .١شد لقب داده می »ء ُمقری«ه به وی کبرگشت 

                                           
 باشد. ) در سند آن ابولھیعة است که ضعیف می۱/۱۰۷» (الحلیة«ابونعیم در . ضعیف مرسل -١



 ١٨١ صو پیامبرش  ألباب اول: دعوت به سوی خدا 

 

ز ھست، یث نیباشد، ولی در ضمن ضعف خود، حسن الحد ف مییَعه آمده و ضعیابن ُلھِ 
 اند. ه رجال او ھمه ثقهیگذشته از وی بق

رده و کت ین طولش روایبه ھم )۱۰۸ص(م در الدالئل ین را ھمچنان ابوُنعیا
عروه نزدش به اختصار ث یآن را از ُزھری به معنای حد )۱۰۷/۱( هیم در الحلیابونع

امبر یرا نزد پ کث وی آمده: آنھا معاذ بن َعفراء و رافع بن مالیت نموده، و در حدیروا
تاب خدا مردم که برای ما از طرف خودت مردی را بفرست تا با کفرستادند،  صخدا 

 صامبر خدا ین پیروی شود. بنابراین خدا پیه دکسزد  د، چون مییرا دعوت نما
 ر شده است.کث قبل متذیث را به مانند حدیر را نزد آنھا فرستاد... و حدیُمصعب بن ُعَم 

 قومش باھله سوی بهو فرستادن ابوُامامه  صامبر یپ
مرا به طرف قومم  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سطبرانی از ابوُامامه 

عت اسالم را به آنان عرضه یم، و شریدعوت نما ألخداوند  سوی بهفرستاد، تا آنھا را 
ده، و یه شترھای خود را آب داده، آنھا را دوشکنم. من در حالی نزد آنھا آمدم ک
به من افتاد گفتند: مرحبا به ُصدی بن شان  ده بودند، چون چشمیرشان را نوشیش

ر، یای، گفتم: خ دهین مرد گروین ایز به دیه تو نکد یَعجالن. و افزودند، به ما خبر رس
شما فرستاده  سوی بهمرا  صامبر خدا یام، و پ مان آوردهیامبرش ایبه خدا و پ هکبل

م، ین گفتگو قرار داشتیه ما در اکم. در حالی یع آن را عرضه نمایاست تا اسالم و شرا
اسه خود را آورده گذاشتند، و ھمه در اطراف آن جمع شده شروع به خوردن کآنھا 

ا و با ما نان بخور، گفتم: وای بر شما!! من از یردند، خطاب به من گفتند: ای صدی بک
د، آن ھم ینکمگر آن چه را ذبح  ٢داند می ن را برای شما حرامیه اکام  سی آمدهکنزد 

ن ارتباط یدند: خداوند در ایه خداوند نازل فرموده است. پرسکل و صورتی کبه ھمان ش
 ه نازل شده است:ین آیچه گفته؟ گفتم: ا

ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ن أ ن قول خداوندیتا به ا - �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ
َ
 َوأ

ْ َتقۡ �َسۡ  ِ  ِسُموا  ٱب
َ
 ].۳[المائدة:  ﴾مِ َ�ٰ زۡ ۡ�

                                                                                                       
. به روایت طبرانی. در سند آن ابن لھیعة است که در وی ضعف است ھمانگونه که ھیثمی ضعیف -١

 ).۶/۴۲گوید ( می» المجمع«در 
حه را مورد یھدف دم مسفوح است، چون آنھا بدون مراعات ذبح به صورت اسالمی و شرعی آن ذب -٢

 دادند. استفاده قرار می
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... و قسمت کوان مرده و خون و گوشت خویده شده بر شما حیحرام گردان« ترجمه:

 .»ییر مخصوص بخت آزمایھای ت له چوبهیردن به وسک
دند. گفتم: وای یورز نمودم، و آنھا ابا می آنھا را به اسالم دعوت می ن صورت منیبه ا

د: من بر سر خود یافزا ار تشنه ھستم، مییه بسکد یاوریمی آب بکم یبر شما، برا
م تا از تشنگی یگذار ن طور مییه تو را ھمکر. بلیدستاری داشتم. آنھا گفتند: خ

گستان و در یا در آن گذاشته در رد: من دستارم را بسته و سر خود ریگو ری. مییبم
ه کشه یسی درخوابم با جامی از شکدم، ید و طاقت فرسا خوابیار شدیھمان گرمای بس

گر مردم مرغوبتر از یه دکدنی ای بود یاند، و در آن نوش دهیگر، بھتر از آن را ندیمردم د
و چون از  دم،یرد، و من آن را نوشکم یاند، نزدم آمد، آن را به من تقد دهیآن را ند

دن نه یگر بعد از آن نوشیدار شدم، به خدا سوگند، دیدنم فارغ شدم از خواب بینوش
ت ین رواید: در ایگو می )۳۸۷/۹(ثمی یھ .١تشنه شدم، و نه ھم تشنگی را دانستم

ن طولش و مانند ین را به ھمیر اکباشد. ابن عسا ف مییه ضعکآمده،  ٢حیبن شرر یبش
ن را به اختصار یعلی ایرده. ابوکت یآمده، روا )۹۴/۷(نزالعمال که در کن، چنان یا

ان آنھا به آنان گفت: مردی ینموده و در آخرش افزوده است: بعد از آن مردی از مت یروا
م ید؟ پس از آن براینک م نمییه تقدیبرای شما از بزرگان قوم خودتان آمده ولی به او ھد

مم را به آنھا نشان دادم، چون آن را کم، و شری آوردند. گفتم: ضرورتی به آن نداریش
ت نموده و در آن افزوده: یل رواین را در الدالیز ایھقی نیدند ھمه آنان اسالم آوردند. بید
آمده  )۱۸۲/۲(ن در االصابه ین چنیقومش باھله فرستاد. ا سوی بهوی را  صامبر یپ

 است.
 )۳۸۷/۹(ثمی ینموده. ھت یر وی روایعلی و غیاق ابوین را به سیز ایطبرانی ن 
رده، و اسناد اّول آن حسن است و در آن کت ین را طبرانی به دو اسناد رواید: ایگو می

 کز در المستدریم نکث را حاین حدیابوغالب آمده، موصوف ثقه دانسته شده است. ا
 ف دانسته است.ین ضعید: صدقه را ابن معیگو ت نموده. و ذھبی مییروا )۶۴۱/۳(

 و فرستادن مردی به بنی سعد صامبر یپ

                                           
ی ھیثمی در  به روایت طبرانی. در سند آن بشیربن شریح است که بر اساس گفته ضعیف. -١

 ) ضعیف است.۹/۳۸۷» (المجمع«
 ح شده است.یج) تصحیاه الصحابه، به (ُسَر یدر شرح ح -٢
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ه در زمان که گفت: در حالی کت نموده، یروا سس یابن ابی عاصم از احنف بن ق
ا یث دستم را گرفته گفت: آیردم، مردی از بنی لک عبه طواف میکدر خانه  سعثمان 

ه مرا کا به خاطر داری یمژده و خوش خبری به تو ندھم؟ گفتم: بلی، بده. گفت: آ
ن ین دیا سوی بهقوم تو به خاطر دعوت به اسالم و فراخواندن آنھا  سوی به صامبر یپ

نمودم، و تو گفتی: تو ما را  شان را به طرف اسالم دعوت مییفرستاده بود، و من ا
ز به ین - )صامبر یپ( -دھی، و او  نی، و به آن دستور میک ر دعوت مییخ سوی به

د و او گفت: یرس صامبر خدا یپن حرف به یند، و اک ی دعوت مییویکر و نیطرف خ
چ عملی از آن یگفت: ھ احنف می .١»ا، برای احنف مغفرت فرما و او را ببخشیبار خدا«

ن را علی بن ی. ا- صامبر خدا یعنی از ھمان دعای پی -ست یتر ن د بخشیم امیبرا
 )۱۰۰/۱( هن در االصابین چنیباشد. ا رده، و در وی ضعف میکت یی رواید به تنھایز

 رده.کت ین را روایمانند ا )۶۱۴/۳( کم در المستدرکه. و حاآمد
ه کث آنھا آمده: وقتی یاند و در حد ت نمودهین را ھمچنان احمد و طبرانی روایا

قومت بنی سعد فرستاد، و آنھا را به اسالم دعوت  سوی بهمرا  صامبر خدا یپ
ه جز خوبی کن یا ای -ر نگفته است ینمودم، تو گفتی: به خدا سوگند، وی جز خ می

خبر دادم،  صامبر خدا ین سخن تو را به پیمن برگشته و ا -شنوم  گری نمییز دیچ
ه من کد: چنان یگو . احنف می»ا برای احنف مغفرت نما و او را ببخشیبار خدا«گفت: 

 )۲/۱۰(ثمی یستم. ھیدوار نیگری از خود امیزی دیدوار ھستم، به چیبه ھمان دعا ام
 .اند حیباشد، رجال صح ث مییه حسن الحدکد یر علی بن زیغ د: رجال احمدیگو می

 تیی از بزرگان جاھلیکو فرستادن مردی نزد  صامبر یپ
ی از اصحاب خود را یک صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سعلی از انس یابو

و تعالی فرستاد، آن  کخداوند تبار سوی بهت جھت دعوت وی یی از بزرگان جاھلیکنزد 
ست؟ از آھن است، از ینی چک آن دعوت می سوی بهه مرا کشخص گفت: پروردگارت 
ن یآمده او را از ا صامبر خدا ینزد پ )صحابی(ا از طال؟ یمس است، از نقره است 

گاھان او را بار دوم فرستاد، آن مرد ھمان گفته قبلی خود را  صامبر ید، پیسئوال آ

                                           
) در سند آن علی بن زید است که ۲۷۸۵» (الکبیر«) و طبرانی در ۵/۳۷۲احمد ( ضعیف. -١

 باشد. ) آمده ضعیف می۲/۳۷» (التقریب«ھمانگونه که در 
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او را  صامبر یه را خبر داد، باز پیقض صامبر یبرگشت و به پ رار نمود، صحابیکت
رار نمود. صحابی کن بار فرستاد، ولی آن مرد ھمان گفته قبلی خود را تیبرای سوم

خطاب به صحابی فرمود:  صامبر ین بار پیخبر داد، ا صامبر یبازگشت و به پ
فرمود، و او را ای را نازل  ه نزدش رفته بودی، صاعقهکخداوند بر ھمان شخصی «

 د:یه نازل گردین آین باره ای. در»دیسوزان

ٰ ٱ ِسُل َوُ�رۡ ﴿ �َ ٓ  َمن بَِها َ�ُيِصيُب  ِعقَ لصَّ ِ ٱ ِ�  ِدلُونَ يَُ�ٰ  وَُهمۡ  ءُ �ََشا  َشِديدُ  َوُهوَ  �َّ
ۡ ٱ  ].۱۳[الرعد:  ﴾ِمَحالِ ل

ه کسازد درحالی  س را بخواھد گرفتار آن میکفرستد، و ھر ھا را می و صاعقه« ترجمه:

 .»نند و گرفتن او سخت استک ھا درباره خدا مجادله می آن
ت یز مانند آن را روایت نموده، و بزار نیعلی رواین را ابوید: ایگو می )۴۲/۷(ثمی یھ

ھای عرب، و صحابی در ارتباط  ه گفته است: به طرف مردی از فرعونکن یرده، جز اک
د: برای بار یگو تر است. راوی می ش و طاغیکن، سریامبر خدا، او از ایبا وی گفت: ای پ

ش یھای قبلی خود را برا د: آن مرد ھمان حرفیافزا سوم آن صحابی نزد وی رفت، می
رد، خداوند ابری را باالی ک ه آن صحابی با وی صحبت میکرار نمود. و درحالی کباز ت

لی را اسه سر آن جاھکد آمد و یای پد سر وی فرستاده، آن ابر رعدی زد، و از آن صاعقه
ت نموده، و گفته است: رعد داد و برقی ین را در االوسط روایرد. طبرانی مانند اکقطع 

. و در رجال اند حیباشد، رجال صح ه ثقه میکَلم بن غزوان یر از َد یزد. رجال بزار غ
د در یث خالدبن سعیباشد. و حد ف مییه ضعکآمده،  ١علی و طبرانی علی بن ابی شارهیابو

 صامبر خدا یه گفت: پکگذشت،  )۱۷۲خدا ھنگام قتال در (ص  سوی بهبخش، دعوت 
دی یشن ه اذان را از آنھا میکی برخوردی یھا اگر به عرب«من فرستاد و فرمود: یمرا به 

. »نکاسالم دعوت  سوی بهدی آنھا را یه اذان را نشنکبه آنھا متعّرض نشوی، و از آنانی 
 ن پس خواھد آمد.یقومش از او فرستادن عمرو بن ُمره جھنی به طرف 

  أ خداوند سوی بهبرای دعوت  ها و فرستادن سریه صپیامبر 

 و فرستادن عبدالرحمن بن عوف به ُدْوَمه اْلَجْنَدل برای دعوت صامبر یپ

                                           
 ح است.یَساّره صح بن ابی ه علیکگفته است  ةالصحاب ةایدر شرح ح -١
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عبدالرحمن بن عوف  صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا بدار قطنی از ابن عمر 
ث را یحد».... فرستم ای می هیچون تو را به سرن کخود را آماده «را فراخوانده فرمود: 

اران خود یه به کن یرون رفت تا این صورت بیر شده، و در آن آمده: عبدالرحمن به اکمتذ
ت خود ادامه داد. چون به آنجا داخل کبه حر ١الجندل دن به دومهیوست و تا رسیپ

د اصبغ بن عمرو ید، آنھا را سه روز به اسالم دعوت نمود، چون روز سوم فرا رسیگرد
ه را ین قضیس آنھا بود، اسالم آورد. عبدالرحمن بن عوف ایه مرد نصرانی و رئک سلبی ک
امبر یبرای پ -شد  ث گفته میکیَنه بود، و به او رافع بن مَ یه از ُجھَ کبه دست مردی  -

ن، به که با دختر اصبغ ازدواج کدر جواب به وی نوشت،  صامبریگزارش داد، پ صخدا 
ه بعد از آن کن دختر ُتَماِضر است یرت عبدالرحمن با دختر وی ازدواج نمود، نام انصویا

 آمده است. )۱۰۸/۱(ن در االصابه ین چنیا آمد. ایابوسلمه بن عبدالرحمن از وی به دن

 سوی بهج آنھا یَبِلّی، جھت بس سوی بهو فرستادن عمروبن عاص  صامبر خدا یپ
 اسالم

 صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سمی یعبدالرحمن تمابن اسحاق از محمدبن 
ج ساختن اعراب به اسالم فرستاد، و از یعمروبن العاص را جھت دعوت نمودن و بس

خواست تا با فرستادن وی  صامبر خدا یه مادر عاص بن وائل از بنی بلی بود، پکن یا
ن ُجذام است، و بدان یه در سرزمکد. وقتی به آبی یبه طرف آنھا خاطرشان را جلب نما

ه آن غزوه به نام ذات کن اساس است یبر ھم -د یشود، رس السالسل گفته می
د و احساس خطر ید: ھنگامی عمرو به آنجا رسیگو ، راوی می-ابد ی السالسل شھرت می

ده یابوعب صامبر یشد، پ کمکفرستاده خواھان  صامبر خدا یسی را نزد پکنمود، 
ز شامل آن بودند به ین بر و عمر که ابوبکل ین اوایمھاجر بن جراح را با گروھی از

ر شده است. که در باب امارت خواھد آمد، متذکث را چنان یو حد ٢وی فرستاد... کمک
 آمده است. )۲۷۳/۴( هین در البداین چنیا

                                           
 وه طی.کدو  یکنه نزدیان شام و مدیاست در مھایی  هیقلعه و قر -١
) از محمد بن عبدالرحمن ۴/۲۷۳» (البدایة والنھایة«ابن اسحاق، ھمانگونه که در . لضعیف مرس -٢

) ابن ھشام ۴/۳۹۹» (الدالئل«ابن عبدالله بن الحصین التمیمی آمده است. ھمچنین بیھقی در 
است: بخاری در کتاب » صحیحین«) و اصل حدیث در ۴/۲۳۲آن را در سیرت خود ذکر نموده (
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 منید به یو فرستادن خالد بن ول ص امبریپ
اھل  سوی بهد را یخالد بن ول صامبر خدا یه: پکت نموده یروا سھقی از براء یب

سانی بودم کز از جمله یند: من نیگو من جھت دعوت آنھا به اسالم روانه نمود. براء میی
ن یم، و در تمام ایرون رفته بودند، ما شش ماه در آنجا اقامت نمودید بیه با خالد بن ولک

بعد  صبر خدا امیرفتند، پیھا دعوتش را نپذ رد، ولی آنک مّدت خالد آنھا را دعوت می
ادآور شد تا خالد را دوباره برگرداند ولی یاز آن علی بن ابی طالب را فرستاد، و به وی 

د: من یگو سی از ھمراھان خالد خواست با علی باقی بماند، مانعی ندارد. براء میکاگر 
 یکم، ھنگامی ما به قوم نزدیباقی ماند سه با علی کسانی بودم کباز ھم از جمله 

ش شده و برای ما نماز داد، و بعد یپ سم، آنھابه طرف ما آمدند، بعد حضرت علی یشد
 صامبر خدا یش روی ما حاضر شد و نامه پید، و خود پیصف منظم گردان یکما رادر 

آن ھمه ھمدان اسالم آوردند. بعد از اسالم آوردن آنھا  را برای آنھا قرائت نمود، و با قرائت
آن  صامبر خدا یه پکاسالم آوردن آنھا را نوشت. ھنگامی  خبر صامبر یبرای پ سعلی 

سالم بر «نامه را قرائت نموده، به سجده افتاد و باز سر خود را بلند نموده گفت: 
ن در ین چنیرده، اکت یث را به اختصا رواین حدیبخاری ا .١»ھمدان، سالم بر ھمدان

 آمده است. )۱۰۵/۵( هیالبدا

 د به نجرانیو فرستادن خالد بن ول صامبر یپ
عب در کد را به بنی حارث بن یخالد بن ول صامبر خدا یر شده: پکابن اسحاق متذ

شان را به یند سه روز اکه با آنھا جنگ کن ینجران فرستاد، و وی را امر نمود، قبل از ا
ردند با کنرد، و اگر قبول یشان بپذیز از اید، اگر قبول نمودند، او نیاسالم دعوت نما

دن، خالد بن ید، بعد از رسیه نزد آنھا رسکن یرون رفت تا ایب سشان بجنگند. خالد یا
اسالم دعوت  سوی بهاران را به ھر طرف نجران فرستاد، و آنھا مردم را کد سوارایول

ن صورت ھمه مردم ی، به ا»دید تا در امان باشیاوریای مردم، اسالم ب«گفتند:  نموده می
د یآن فراخوانده شده بودند. خالد بن ول سوی بهه کاسالم آوردند، و داخل آنچه شدند 

                                                                                                       
ابی بکر، و مسلم در کتاب فضائل صحابة، باب فضائل ابی بکر. ھمچنین نگا: مناقب، باب: فضائل 

 ).۴/۴۰۱» (الدالئل«
 ).۵/۳۹۶» (الدالئل«. بیھقی در صحیح -١
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ھا مدتی  ان آنیدند در میھا اسالم آوردند و نجنگ ه اگر آنک صامبر یه پیطبق توص
رد، بعد خالد بن کاموزد عمل یامبر را بید و به آنان اسالم، قرآن و سنت پیاقامت نما

گاھانیاو را از قض صامبر یای به پ نوشتن نامهد با یول  د.یه آ

 ص امبر خداید به پینامه خالد بن ول
الُم َعلَيَْك يَا  اهللا رَُسولِ  الرَِّحيْم، لُِمَحّمِدانلَّيبِّ  الرَّمْحِن  اهللاِ  �ِسمِ « ِمْن َخادِل بن الَويِلد: اَلسَّ

َْك  َ�َرَ�تُُه، فَاِّ�ِ وَ  اهللاِ  رمَْحَهوَ  اهللا رَُسْوَل 
َ

مْحَُد ِايل
َ
ِاهَل ِاال ُهو. أما بعد: يا رَُسوَل  اهللا أ

َ
ى ال ِ

َّ
 اهللا اذل

 اُ  احلَارِِث بِن َكْعٍب َواََمْرتَِ�ْ  ِاىل بَِ�  َعلَيَْك) فَاِنََّك َ�َعثْتَِ�ْ  اهللا(َص�َّ 
َ

قَاتِلَُهُم ِاَذا آتَيُْتُهْم اَْن ال
 االِسْ ثََالَثَه اَيّام وَ 

َ
ُت ِمنُْهْم وَ َالِم، فَاِْن اَْن اَْدُعوُْهم ِاىل

ْ
ِْسالم اَْسلَُموا قَِبل

ْ
َعلَّْمتُُهم َمَعالَِم اال

َ وَُسنَّه نَِبيَِّه، وَ  اهللا َوِ�تَاَب  تُُهْم. وَ ِاْن ل
ْ
ِْسالِم ْم �ُْسِلُموا قَاتَل

ْ
 اال

َ
ِا�ِّ قَِدْمُت َعلَيِْهْم فََدَعْوُ�ُهْم ِاىل

بَاناً: يَابَِ� ، وَ اهللاِ  رَُسْوُل  ِ� ثََالَثَه اَيّاٍم َكَما اََمرَ 
ْ
َارِِث! اَْسِلمُ  َ�َعثُْت ِ�يِْهْم ُرك

ْ
ْوا�َْسِلُموا! احل

ْسلَُموا َولَْم ُ�َقاتِلُوا، َواَنَا ُمِقيٌْم َ�ْ�َ اَْظُهرِ 
َ
ا َ�َهاُهمُ بِِه، وَ  اهللا ِهْم آُمُرُهْم بَِما اََمَرُهمُ  فَأ  آْ�َهاُهْم َ�مَّ

َّ ص  الَِم االِْسَالِم وَُسنَّه انلَّيِبِّ ُمُهْم َمعَ اَُعلِّ َ�نُْه وَ  اهللا
َ

الُم . وَ اهللا رَُسْوُل  َحىتَّ يَْ�تَُب ِايل السَّ
نده و مھربان. به محّمد یبه نام خداوند بخشا« .»َ�َر�تُهُ وَ  اهللاِ َورمَْحَه  اهللا يَا رَُسْوَل  -َعلَيَْك 

ت خدا بر تو ای رسول خدا، من کد: سالم و رحمت و برینبی و فرستاده خدا از خالد پسر ول
 -امبر خدا ینم. اّما بعد: ای پک ش مییست برای تو حمد و ستایه جز او معبودی نکخدا را 

ه چون کعب فرستادی و به من فرمان دادی کبنی حارث بن  سوی بهتو مرا  -درود خدا بر تو 
اسالم فراخوانم و اگر اسالم شان را به یازم و ایار دست نیکنزد آنان روم، تا سه روز با آنان به پ

امبرش را یتاب خدا و سّنت پکر اسالم، یرم و شعایشان بپذیبمانم و از اشان  انیآوردند، در م
ه رسول کاوردند با آنان بجنگم، و من نزد آنان رفته و ھمچنان یاموزم، و اگر اسالم نیبه آنھا ب

سواران شان  انیو در م ردمکشان را به اسالم دعوت یمرا فرمود: تا سه روز اص  خدا
ار یکد، پس اسالم آوردند و به پید تا سالمت بمانیاوریاسالم ب ه: ای بنی حارث،کفرستادم 

رده است امر کشان  شان را به آنچه خدا امریام، و ا شان ماندهیان ایبرنخاستند و من در م
را  ص غمبریو سنت پر اسالم را ینم، و شعاک می رده است، نھیکشان  نم و از آنچه خدا نھیک می

م یارھای بعدکسد (و درباره یه، رسول خدا به من (نامه) بنوکن یدھم تا ا م مییبه آنان تعل

 .»اتهکبر اللهو رحمه  الله ا رسولی - یکند). والسالم علکی یراھنما

 س دیبه خالد بن ول ص امبر خداینامه پ
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 ش نوشت: یدر جواب به نامه خالد برا صامبر خدا یپ

ٍد انلَّيِبِّ الرَّمحن الرَّ  اهللاِ  �ِسمِ « وَ  اهللا رَُسْولِ  ِحيْم. ِمْن ُ�َمَّ
ْ
يِلِْد: سالم َعلَيَْك! ِاىل َخادِل بِن ال

 ْ َْك  فَاِ�ِّ
َ

مْحَُد ِايل
َ
ا �َ  اهللا أ  ُهَو. اَمَّ

َّ
 ِاهَل ِاال

َ
ى ال ِ

َّ
 بَِ�  َمَع رَُسْولَِك ُ�ْرِبُ اَنَّ  ْعُد: فَاِنَّ ِكتَابََك َجاَءِ� اذل

َارَِث بِن َكْعِب قَْد اَْسلَُمو
ْ
ْن ُ�َقاتِلَُهْم، وَ احل

َ
َجابُوا ِاىل َما َدَعْوَ�ُهمْ ا َ�بَْل أ

َ
ِْه ِمنَ  أ

َ
ِْسالِم،  ِايل

ْ
اال

 وَ 
َّ
ُ، وَ  اهللاَشِهُدوا اَْن ال ِاهل ِاال

ُ
داً َ�بُْدُه َورَُسْوهل ُْهمُ بُِهَداُه،  اهللا اَْن قَْد َهَدا ُهمُ َواَنَّ ُ�َمَّ  فَبرَشِّ

ُْقِبْل َمَعَك وَ  قِبْل، َويلْ
َ
الُم َعلَيَْك وَ فْ َواَنِْذرُْهْم َوأ به نام خداوند « .»َ�َرَ�تُهُ وَ  ا�ِ رمَْحَهَدُهْم. َوالسَّ

د، سالم بر تو! من خدا یغمبر و فرستاده خدا، به خالد پسر ولینده و مھربان. از محّمد پیبخشا
نم. اّما بعد: نامه تو با قاصدت به من ک میش یست برای تو حمد و ستایی نیه جز او خداکرا 
نی، اسالم کار یکه با آنان پکش از آن یعب، پکه بنی حارث بن کدھد  و خبر می دیرس

ه کاند  اند، و شھادت داده ای پاسخ گفته ردهکشان را دعوت یبه آنچه از اسالم ا اند. آورده
ت یشان را به ھدایاوست، و خدا اه محّمد بنده خدا و فرستاده کن یست و ایی نیخدا اللهجز
با تو ھمراه شود و شان  م ده و خود برگرد و وفدید و بیشان را امیرده است، اکت یش ھدایخو

 .»اتهکبر الله و رحمه یکد. والسالم علیایب

 صامبر خدا یبا وفد بنی حارث به طرف پ سبرگشت خالد 
ه وفد بنی حارث بن کبرگشت  صامبر خدا ید در حالی به طرف پیخالد بن ول

آمدند، چشمش به  می صامبر ینمود، و چون به طرف پ عب وی را ھمراھی میک
گفته شد: ای  »ستند؟کیمانند،  می ه به مردان ھندکن قوم یا«د: یشان افتاد و پرسیا
ش سالم یستادند، برایا صامبر ی. و چون نزد پاند عبکنھا بنی حارث بن یامبر خدا، ایپ

ست. یخدا ن یکامبر خدا ھستی و معبودی جز یه تو پکم یدھ ت میداده گفتند: شھاد
ه کن یست و ایمعبودی ن اللهه جزکدھم  و من گواھی و شھادت می«گفت:  صامبر یپ

ه چون عقب رانده شوند، کد یسانی ھستکشما «د: ی. سپس پرس»میمن فرستاده خدا
آن را بار دوم  صامبر یسی پاسخ نگفت، پکآنھا خاموش ماندند و  »ش تازندیبه پ

د یزیرد. آن گاه کرار کن بار تیسی از آنھا به او جوابی نداد، چھارمکد، ولی یوسوم پرس
ه چون عقب رانده کم یسانی ھستکامبر خدا، ما یبن عبدالمدان جواب داد: آری، ای پ

اگر «گفت:  صغمبر یپ -رد کرار کن سخن را چھار بار تیو ا -ش تازند یشوند، به پ
 تان ر پاھاییتان را ز د سرھاییا دهید و نجنگیا ه شما اسالم آوردهکبود  خالد ننوشته

م و نه خالد ییستا د بن عبدالمدان گفت: به خدا سوگند، ما نه تو را مییزی »انداختم می
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گفتند: ما خدای گرامی را  »د؟ییستا سی را میکپس چه «د: یپرس صامبر یرا، پ
راست «فرمود:  صامبر یرد، پکت یھدا صامبر خدا یه ما را به تو، ای پکم ییستا می
سانی کت توسط چه بر یدر جاھل«د: یشان پرسیاز ا صامبر خدا یبعد از آن پ »دیگفت

م. ینمود س غلبه نمیکچ یآنھا گفتند: ما بر ھ »د؟ینمود دند غلبه مییجنگ ه با شما میک
ه با شما کنی ساکه بر کست بلین طور نینه ا«در پاسخ به آنھا گفت:  صامبر یپ

، صامبر خدا یجواب دادند: ای پ صامبر ی. آنھا به پ»دینمود دند، غلبه مییجنگ می
ه ما با ھم مّتحد کم، ینمود ل غلبه میین دلیدند به ایجنگ ه بر ضد ما میکسانی کما بر 

 صامبر یم. پیسی آغازگر ظلم نبودکچ یم، و بر ھیشد نده نمیکم و متفّرق و پرایبود
ن یا .١ر مقرر نمودین را بر آنھا امیس بن ُحصَ ی. و بعد از آن ق»دیگفتراست «گفت: 

رمه بن کق عِ یث را واقدی به اسناد از طرین حدیآمده. و ا )۹۸/۵( هین در البدایچن
 رده است.کت یآمده، روا )۶۶۰/۳( هه در االصابکعبدالرحمن بن حارث، چنان 

 دعوت به فرایض 

 ضیمان و فراین و ایشھادتر به یو دعوت نمودن جر صامبر یپ
سی را ک صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا س اللهر بن عبدیھقی از جریب

گفتم:  »ای؟ ر برای چه آمدهیای جر«د: یپرس )افتمیچون نزدش حضور (نزدم فرستاد، 
بر من  صامبر خدا ید: پیگو اورم. مییمان بیامبر خدا ایھای تو ای پ ام تا به دست آمده

ده یی را انداخت و بعد از آن روی خود را به طرف اصحاب خود گردانیا عبایجامه و 
ای «. سپس گفت: »دینکرام کقوم نزدتان آمد، او را عّزت و ا یکچون بزرگ «فرمود: 

م یست و من رسول اویخدا ن یکه معبودی جز کنیر، من تو را به شھادت دادن به ایجر
ر و یخ(تقدیر) ه به خدا، روز آخرت و اندازه کخوانم  ن فرا مییا نم و تو را بهک دعوت می

. من »نیکات فرض شده را اداء کاوری. نمازھای فرضی را بخوانی، و ذیمان بیشر ا
م ید به روید مرا می صامبر خدا یه پکھمه آنھا را انجام دادم، بعد از آن ھر وقت 

                                           
) آمده است. ۳/۱۲۶. ابن اسحاق از عبدالله بن ابی بکر چنانکه در تاریخ طبری (ضعیف مرسل -١

ابن اسحاق از عبدالله بن ابی بکر نزد  ) از روایت۴۱۲ ،۵/۴۱۱» (الدالئل«ھمچنین بیھقی در 
 ) ذکر نموده است.۴۰۴ – ۴/۴۰۲طبری و ابن ھشام آن را در سیرت خود (
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ز از یم نین را َطَبَرانی و ابوُنعَ یآمده. ا )۷۸/۵( هین در البداین چنیا .١ردک تبّسم می
 اند. ردهکت یآمده، روا )۱۹/۷(نز العمال که در کن چنان یر به مانند ایجر

ض اسالم دعوت یمن به فرایه چگونه درک برای معاذ صامبر خدا یمات پیتعل
 دینما

برای معاذ بن  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ببخاری از ابن عّباس 
ه کتو نزد قومی خواھی رفت «فرمود:  -من فرستاد یه وی را به کھنگامی  - سحبل 
ه کن تا شھادت بدھند کن دعوت یشان را به ایتاب ھستد، و چون نزد آنھا رفتی اکاھل 

ن یامبر خداست. اگر آنھا از تو اطاعت نموده و ایست، و محّمد پیخدا ن یکمعبودی جز 
خداوند بر آنھا در ھر روز و شب پنج نماز فرض ه کشان را خبر بده یرفتند، ایرا پذ
ه کشان را خبر بده یردند، اکن را از تو قبول نموده و اطاعتت یده است. اگر آنھا ایگردان

شود و به  ای آنھا گرفته مییه از اغنکای را فرض نموده،  شان صدقهیخداوند برا
و اطاعتت نمودند، از  رفتهین را ھم ازتو پذیشود. اگر آنھا ا پرداخته میشان  فقرای

ان دعای ین، و از دعای مظلوم بترس، چون در مکھای خوب آنھا اجتناب  گرفتن مال
ن یاند. ا ت نمودهیز روایه جماعت نین را بقیا .٢»ستیوی و خداوند پرده و حجابی ن

 آمده است. )۱۰۰/۵( هین در البدایچن

 اسالمض یم به فرایو دعوت نمودن َحوَشب ذی ُظلَ  صامبر یپ
را  صه گفت: چون خداوند محّمد کت نموده، یم روایم از َحْوَشب ذی ُظلَ یابو نع

ز به عنوان جواب مثبت در قبول دعوت وی، چھل سوار ید، من نیروز گردانیاب و پیامک
نه نزدش رفتند، چون به آنجا یرا با عبد شر نزد وی فرستادم. آنھا با نامه من در مد

ن. عبد شر گفت: یی از شما محّمد است؟ گفتند: ایکدام ک د:یپرس ٣)عبد شر(دند یرس
م. فرمود: ینک می ت رایرویای؟ اگر آن حق باشد ما اطاعت و پ تو برای ما چه آورده

د، مردم را به یینما ری مییھا جلوگ د، از خونیدھ ات را میکد، زینک نماز را برپا می«

                                           
) در اسناد آن حصین بن عمرو است که متروک است ۵/۳۴۷» (الدالئل«. بیھقی در بسیار ضعیف -١

این روایت را از » االوسط«گوید. طبرانی نیز در  ) می۸/۱۵» (مجمع الزوائد«چنانکه ھیثمی در 
 طریق وی آورده است.

 ).۶۲۵) و ترمذی (۱۵۸۴) و ابوداود (۱/۲۳۳) و احمد (۱۲۱) و مسلم (۱۴۹۶بخاری ( -٢
 به نقل از االصابه. -٣
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امبر را یھای پ ن گفتهیچون ا(. عبدشر »دیینما د و از بدی منع میینک ی امر مییکن
زھای یای) چ خوانی و با خود آورده ه تو به طرف آن فرا میکزھای (ین چید) گفت: ایشن

 صامبر خدا یم. پیعت نمایه ھمراھت بکن کی است، دستت را دراز یویکخوب و ن
ر یه تو عبد خکنه، بل«گفت:  صامبر ی؟ پاسخ داد: عبد شر، پ»ستینامت چ«د: یپرس

م را توسط وی یو جواب نامه حوشب ذی ظل ١)عت نمودیو با وی بر اسالم ب(. »ھستی
ن را یآمده و ا )۳۲۵/۵(نزالعمال کن در ین چنیمان آورد. ایز ایش نوشت، او نیبرا

اند، و  ت نمودهیآمده، روا )۸۴/۱(نز که در الکر، چنان کن ابن َمْنده و ابن عسایھمچن
 رده است.کت یآمده، روا )۳۸۲/۱( هاالصابه در کن را، چنان ین مانند اکابن َس 

 ض اسالمیس به فرایودعوت نمودن وفد عبدالق صامبر یپ
 صامبر خدا یس نزد پیه گفت: وفد عبدالقکت نموده، یروا ببخاری از ابن عّباس 

. آنھا گفتند: »مانییمرحبا به قوم، به دور از شرمندگی و پش«فرمود:  صامبر یآمد، پ
ت دارند، و مانزد تو جز در ماه ین مضر موقعکیان ما و تو مشریامبر خدا، در میای پ

و و یکھای ن ن برای ما آن عملیم، بنابراینکم بیتوان دگی نمییگر وقت رسیحرام، د
ه در کسانی را کم، و یم داخل جّنت شویه اگر به آن عمل نمودکن، کان یسته را بیشا

ز یمن شما را به چھار چ« گفت: صامبر یم. پینکعقب ما ھستند به طرف آن دعوت 
و شھادت به  مان به خدا،ینم، شما را به اک گر منع مییز دیدھم، و از چھار چ دستور می

ات و روزه رمضان کخدا وجود ندارد، برپا داشتن نماز و دادن ز یکه معبودی جز کن یا
منع گر شما را یز دیاز چھار چ نم.ک د، امر مییم خمس آن را بپردازیه از غناکن یو ا

اء، نقھای  اسهکم: از استفاده ینما می بّ فَّتريدُ زَ نْتَم مُ ن یالسی به مانند ایو نزد ط ٣ ٢»، حَ
سانی را کد، و ینکنھا را خود حفظ یا«ن است: یه آن چنکادی در آخرش آمده، یز کبا اند

 آمده است. )۴۶/۵(ه ین در البداین چنیا». دییه در عقب شما ھستند به آن دعوت نماک

 ض اسالمیمان و فرایا سوی بهمان ودعوت یقت ایعلقمه درباره حقث یحد

                                           
 به نقل از االصابه. -١
 ساختند. ان آنھا شراب مییت در میه عربھا در جاھلکبودند ھایی  اسهک -٢
 ).۱۵۹۹) و ترمذی (۳۶۹۲ود () و ابودا۱۱۶) و مسلم (۵۳بخاری ( -٣
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در  - صامبر خدا ید: نزد پیگو ه میکت نموده یروا سم از علقمه بن حارث کحا
م، و یسالم داد صامبر خدا یبه پ -گر از قومم با من بودند یه شش تن دکحالی آمدم 

از صحبت ما خوشش آمد و  م،یاو جواب سالم ما را داد، بعد از آن با وی صحبت نمود
ھر «فرمود:  صامبر خدا یم، پیم: ما مؤمن ھستیپاسخ داد »د؟یشما چه ھست«د: یپرس

قت یم: حقیدر پاسخ گفت »ست؟یمان شما چیقت ایقتی دارد، حقیقول برای خود حق
گر آن یای، به پنج د مان ما پانزده خصلت است: به پنج خصلت تو ما را مأمور ساختهیا

ت فرا یگر آن را از زمان جاھلیاند و پنج خصلت د ت دادهیت ما را ھدایفرستاده ھا
امبر خدا، تو ما را از یای پ هکم. مگر در صورتی ینک نون به آن عمل میکم، و تایا گرفته

ام  ردهکم که من شما را به آن حکآن پنج خصلتی «فرمود:  صامبر یآن بازداری. پ
ھا و  تابکتا به خداوند، فرشتگان وی،  م: تو ما را امر نمودی،یگفت »؟اند دامک
ه کد: و آن پنج خصلتی یم. پرسیاوریمان بیا ر و شر،یامبرانش و به اندازه خیپ

م: فرستادگانت ما را امر یگفت »دام ھاست؟کاند  فرستادگانم شما را به آن امر نموده
ست، و تو بنده و ین یکه معبودی جز خدای واحد و ال شرکم ینمودند، تا شھادت دھ

م، و ماه ییات فرض شده را ادا نماکم، و زینکرسول وی ھستی، و نمازھای فرضی را برپا 
م. سپس یبرو )خانه خدا(انات به حج کم و در صورت داشتن امیریرمضان را روزه بگ

م: یگفت »؟اند دامکد یا ت فرا گرفتهیه درجاھلکرا ھایی  آن خصلت«د: یپرس صامبر یپ
بت، صدق و راستی در وقت روبرو یآرامی و آسودگی، صبر در وقت مصر در وقت کش

بت یدن مصیخوشی و سرور در صورت رس کر و تریان تقدیشدن با دشمن، رضا بر جر
شما فقھا و اھل ادب «فرمود:  صامبر خدا یپ )نھایدن ایبعد از شن(بر دشمنان. 

و و یکھای ن خصلت د، چقدریا باشیھا چون انب ن خصلتیاست با ا یکد، و نزدیھست
من شما را به «به طرف ما تبّسم نموده فرمود:  )ن گفته خودیبا ا(. »ای است! زهکیپا

رتان را یو و خیکھای ن نم، تا خداوند با آنھا خصلتک گر سفارش مییپنج خصلت د
ونت که در آن سکای را  د، و خانهینکد جمع نیخور ه نمیکزی را ید: چیل نمایمکت

د، مسابقه یگذار نموده و وا می که فردا آن را ترکزی ید، و بر چییننماد بنا ینک نمی
د، و نزد وی حضور به ھم یشو ه به طرف وی محشور میکد، و از خداوندی ینکن

د یباش شه میید، و در آن ھمیرو آن می سوی بهه کد و به طرف آنچه ید، بترسیرسان می
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ث را ین حدیآمده است. ا )۶۹/۱(نز کن در الین چنیا .١»دیراغب و عالقمند باش
ت نموده. یروا سشابوری در شرف مصطفی از علقمه بن حارث ید نین ابوسعیھمچن

ر کاند، و ابن عسا ردهکت ید بن حارث رواین را از ُسوَ یر اکری، ُرشاطی و ابن عساکعس
ھم آمده،  )۹۸/۲( هه در االصابکت، چنان ین روایر شده، اکآن را با طوالنی بودنش متذ

ت نموده، یروا سد بن حارث ین را از سویا )۲۷۹/۹( هیم در الحلیشھور است. و ابونعم
ه بر وی داخل کآمدم، ھنگامی  صامبر خدا یه گفت: با شش تن از قومم نزد پک

د: ین پرسیم، عادات و لباس ما خوشش آمد، بنابرایم و ھمراھش صحبت نمودیشد
ھر قول «تبسمی نموده فرمود:  صامبر خدا یم: مؤمنان، پیگفت »د؟یستیشما چ«

م: ید: گفتیگو د مییسو »ست؟یمان شما چیقت قول و ایقتی دارد، حقیبرای خود حق
ت امر یاست: پنج خصلت آن را فرستاده ھا )مضمر(پانزه خصلت  )مان ما دریقت ایحق(

ا گر را فرستادگانت به ما امر نمودند تیم، و پنج خصلت دیاوریمان بینمودند تا به آنھا ا
ت انتخاب نموده و یگر آن را از زمان جاھلیم، و پنج خصلت دینکبه آن عمل 

زی از آن را بد یه چکم، مگر در صورتی ینک نون ھم به آنھا عمل میکه اکم، یا فراگرفته
ر شده: که متذکن یادآور شده، جز ایث قبل یث را به معنای ھمان حدیبدانی.... و حد

ر و شر، و افزوده: و صبر نمون در وقت یدازه خبه جای ان -زنده شدن پس از مرگ 
بت یخوشی بر مص کبه جای تر -بت نازل شده بر ما یخوشحال شدن دشمنان بر مص

 .٢نازل شده بر دشمنان
ه از وی نام برده نشده کمردی را  صامبر ین در بخش دعوت نمودن پیش از ایپ

ر کث را متذیگذشت... و حده از جدش یث مردی از َبْلَعَدوِ یدر حد )۱۲۷ص(است در 

                                           
» زاد المعاد«) به حاکم ارجاع داده شده است. و ابن قیم در ۱/۲۷۵» (کنز المعمال«. در ضعیف -١

ارجاع داده. حافظ ابوموسی المدینی » معرفة الصحابة«) آن را به ابونعیم در کتاب ۳/۶۷۲-۶۷۳(
لیمان الدارانی گفت: مرا علقمة کند: شنیدم اباس از حدیث احمد بن ابی الجوزی چنین روایت می

بن یزید بن سوید االزدی چنین حدیث گفت: مرا پدرم از جدم سوید بن الحارث، چنین حدیث 
 گفت.

گوید: شناخته شده نیست و خبری منکر  علقمة بن یزید بن سوید می  در حالی که ذھبی در باره

 .)۳/۱۵الحارث آورده است (ی سوید بن  در ترجمه» االصابة«آورده است. ابن حجر آن را در 
) وی این حدیث را ضعیف دانسته و گفته: تنھا ابوسلیمان ۹/۲۷۹» (الحلیة«. ابونعیم در ضعیف -٢

 الدارانی آن را از احمد روایت کرده است.
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نی؟ ک د: تو به طرف چه دعوت مییپرس صامبر خدا یشده و در آن آمده: آن مرد از پ
د: یگو . می»خوانم خداوند فرا می سوی بهمن بندگان خداوند را «گفت:  صامبر یپ

 یکه معبود بر حقی جز کگواھی بده «فرمود:  صمبر خدا یی؟ پیگو گفتم: چه می
امبر خدا ھستم و به آن چه بر من نازل فرموده است یو من محّمد پ خدا وجود ندارد،

 »ات را بپرداز.کافر شو و نماز را بر پا نما و زکاور، و به الت و ُعّزی یمان بیا

و غیر آنها توسط یارانش جهت دعوت آنها  به سران جهان صهای پیامبر  نامه
 و داخل شدن به اسالم  أخدا سوی به

اختالف در  ارانش در ادای دعوت وی، و عدمیق یختن و تشویو برانگ صامبر یپ
 آن، و فرستادن آنھا به اطراف جھان

ان یدر م صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا سطبرانی از ِمسَور بن َمْخرمه 
رده کخداوند مرا رحمت برای ھمه مردم جھان مبعوث «اصحاب خود آمده گفت: 

ه کچنان  -ند ک تان خداوند رحمت -د یرسانگران بین دعوت مرا برای دیاست، بنابرا
ن ید، او آنان را مانند اینکمخالفت نمودند با من مخالفت ن ÷سی یون با عیحوار

ه کسی از آنھا کنم، دعوت نموده بود. ک ه من شما را به طرف آن دعوت میکزی یچ
ت یاکش ألن حالت به خداوند یم ازیسی بن مریرد، عک راھش دور بود ناخشنودی می

ه به طرف آن کرد ک ی از آنھا به زبان ھمان قومی صحبت مییکبرد. چون صبح شد ھر 
ه کاست اری کن یسی به آنان فرمود: ایتی موّظف شده بود. آن گاه عیدر انجام مأمور

وتاھی کن عمل ین در انجام اید، بنابرایخداوند اراده نموده است تا شما آن را انجام دھ
مبر، ما یگفتند: ای پ صامبر خدا یدر پاسخ به پ شاصحاب ». دینکننموده و آن را عملی 

خواھی و خواسته باشی ما را  ه میکی یم، ھر جایدھ ت را از طرف تو انجام میین مأموریا
پادشاھان و  سوی بهل را از اصحاب خود ی(افراد ذ صامبر خدا ین صورت پیبفرست به ا

 سوی بهرا  سبن ُحذافه  اللهنمود: عبده سردمداران آن وقت) ارسال یسران جھان و بق
 سمامه، عالء بن حضرمی یھوذه بن علی سردمدار  سوی بهرا  سط بن عمرو یسری، سلک

فر و َعّباد یرا به طرف َج  سُمنِذر بن ساوی سردمدار َھَجر، عمروبن العاص  سوی بهرا 
را  ساسدی  صر، ُشجاع بن وھبیرا نزد ق سلبیکه یپسران ُجُلندی پادشاھان عمان، ِدح

 را نزد نجاشی. سه َضْمری یُمنِذربن حارث بن ابی ِشمر َغّسانی و عمروبن ُامَ  سوی به
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ه ک سدوباره برگشتند. به جز عالء بن حضرمی  صامبر ینھا ھمه قبل از درگذشت پیا
ل یت محمدبن اسماعین رواید: دریگو ثمی مییھ .١ن بودیدر بحر صامبر یھنگام وفات پ

 آمده است. )۳۰۶/۵(ن در المجمع ین چنیباشد. ا ف مییوی ضعاش آمده و یبن ع
 صامبر خدا یه: پکاند  سان افزودهیرت نوید: سیگو می )۸۹/۸(حافظ درالفتح 

 سالع، سائب کرا نزد ذی  سر یالل، جرکه را به نزد حارث بن عبد یمھاجر بن ابی ام
 را نزد َمُقوِقس فرستاد. س، و حاطب ابن ابی َبْلَتَعه )ذابک(َلَمه یرا نزد ُمَس 

سری، کامبر خدا قبل از رحلت خود برای یه: پکت نموده یروا سمسلم از انس 
ھای خود آنھا را به طرف  ه در نامهکش نامه نوشت، کسر صر، نجاشی و ھر جباریق

بر  صامبر یه پکست ینجا نجاشی ای نینمود، ھدف از نجاشی در ا اسالم دعوت می
 آمده. )۲۶۲/۴( هین در البداین چنیا .٢ه به جای آوردبانه نماز جنازیوی غا

قبل از  صامبر خدا یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا ساحمد و طبرانی از جابر 
 )۳۰۵/۵(ثمی یھ .٣صر و ھر جبار و ستمگر نامه نوشتیسری و قکدرگذشت خود به 

رجال ه رجال وی یثش حسن است، ولی بقیه حدکعه آمده ین ابن لھیگفته است: در ا
 باشند. ح مییصح

 به نجاشی پادشاه حبشه صامبر ینامه پ
 سه َضْمری یعمرو بن ام صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یھقی از ابن اسحاق روایب

ارانش، به نزد نجاشی فرستاد، یه یرا با نامه خود در ارتباط با جعفر بن ابی طالب و بق
 ن نوشته بود:یه در نامه چنک

ٍد رَُسْولِ  اهللاِ  �ِسمِ «  انلََّجايِشِّ  اهللا الرَّمحِن الرَِّحيِْم. ِمْن ُ�َمَّ
َ

َ  ِاىل
ْ
بََشه، االَْصَحِم َمِلِك احل

َْك  َسَالٌم َعلَيْك! فَاِ�ِّ 
َ

نَّ ِعيىْس َرُوحُ وَس الُمْؤِمَن الُمَهيِْمَن وَ الَمِلَك الُقدُّ  اهللا امَْحَُد ِايل
َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

                                           
) در آن دو علت (مشکل) وجود دارد: محمد بن اسماعیل بن ۱۲» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -١

). و دوم اینکه ۵/۳۰۶» (المجمع«) و ھیثمی در ۲/۱۴۵» (لتقریبا«عیاش ضعیف است. نگا: 
 محمد بن اسحاق مدلس است و عنعنه کرده است.

 ).۱۷۷۴مسلم. ( -٢
) ۵/۳۰۵» (مجمع الزوائد«ھمچنانکه در » االوسط«). و طبرانی در ۳/۳۳۶. احمد (حسن لغیره -٣

) اما حدیث انس نزد ۵/۳۲۷( »التھذیب«آمده است. در آن ابن لھیعه است که ضعیف است. نگا: 
 امام مسلم که قبل از آن گذشت شاھد آن است.
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َقاَها  اهللا
ْ
يِّبَه احلَِصيْنَه، فََحَملَْت بِِعيىْس فََخلََقُه ِمْن َوَ�َِمتُُه اَل اِهَره الطَّ ِاىل َمْرَ�َم ابَلتُْوِل الطَّ

 آَدَم �ِيَِدهِ َو َ�ْفِخِه، وَ  ُروِْحِه َوَ�ْفَخِتِه َكَما َخلََق 
َ

ْدُعوَْك ِاىل
َ
ُ،  اهللاِ ِا�ِّ أ

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
وَْحَدُه ال

ْى تَتَِّبَعِ� َ�تُْؤِمَن ىِبْ وَ  اَنْ َوالَمَوااله ىلَع َطاَعِتِه، وَ  ِ
َّ

ْ َجاَءِ�ْ �ِاذل قَْد َ�َعثُْت . وَ اهللاِ رَُسْوُل  ، فَاِ�َّ
 ْ
َ

ْ َجْعَفراً وَ ِايل ُمْسِلِمَ�،َك ِاْ�َن َ��ِّ
ْ
ْ  َمَعُه َ�َفٌر ِمَن ال ، فَاِ�ِّ َ  فَاَِذا َجاؤُوَك فَأقِرِهْم وََدِع اتلََّجربُّ

 اَْدُعوَْك وَ 
َ

بََع ، َوقَْد بلَّْغُت وَ أل اهللا ُجنُوَْدَك ِاىل َالُم ىلَع َمِن ا�َّ نََصْحُت فَاْ�بَلُوا نَِصيَْحىِت. َوالسَّ
ُهَدى

ْ
نده مھربان. از محّمد رسول خدا به نجاشی اصحم پادشاه یبه نام خدای بخشا« .»ال

است، نصرت دھنده فرستادگان  که پادشاه است، پاکحبشه: سالم بر تو! من خداوندی را 
نم. و شھادت ک ش مییطر و نگھبان است برای تو حمد و ستایم و مسکت و حاخود اس

دامن کو پا یک، نکپا ،١م بتولیه آن را به مرکلمه اوست، کسی روح خدا و یه عکدھم  می
د. خداوند او را یدا گردیمش پکسی در شیم آبستن شد و عیه بر اثر آن حضرت مرکالقاءنمود، 

ه آدم را به دست خود خلق نمود، و از روح خود در کدن خود خلق نمود، چنان یاز روح و دم
ه در کخواھم  خوانم، و از تو می فرا می یکخدای واحد و ال شر سوی بهد. من تو را یوی دم

نی، به من و کروی یه از من پکنم ک ن دعوت مییی، و تو را به ایطاعت وی مالزمت و مواظبت نما
م جعفر را با تنی چند یاوری، چون من رسول خدا ھستم. پسر عمویمان بیا م آمده استیآنچه برا
نار بگذار، کشی را کن بسوی تو فرستادم، چون آنھا نزدت آمدند، آنھا را عزت نما و گردن یاز مسلم

ردم و کحت ینم، و من ابالغ نمودم، و نصک دعوت می ألخداند  سوی بهت را یرھاکو من تو را و لش

 .»دیروی نمایت پیه از ھداکسی باد ک د. و سالمتی و درود برینک حت مرا قبولینص

 صامبر خدا ینامه نجاشی به پ
 نوشت:صامبر ینجاشی در جواب برای پ

ٍد رَُّسولِ  اهللاِ  �ِسمِ « جْبَر: َسالٌم االَْصَحِم ابِن اَ  ِمَن انلََّجايِشّ  اهللا الرَّمْحِن الرَِّحيِْم. ِاىل ُ�َمَّ
ْى َهَداِ�  َوَ�َر�تُُه، َالِاهلَ  ا�ِ رمَْحَه! وَ اهللا من اهللا َعليَْك يَا نيَِبّ  ِ

َّ
 ُهَو اذل

ّ
 االِْسالِم. َ�َقد اِ  ِاال

َ
ىل

َماِء وَ ِ�يَْما َذَكْرَت ِمن اَْمِر عِ  اهللا ِكتَابَُك يَا رَُسْوَل  بَلََغِ�  َرِْض ِانَّ ِعيىْس يىْس، فََو رَّبِّ السَّ
ْ

اال
ْنَا َت. وَ يَِز�ُْد ىلَع َما َذَكرْ  َما

َ
َك وَ قَْد َعَرْ�نَا َما َ�َعثَْت بِِه ِايل اَْصَحابَُه، فَاَْشَهُد ؛ َوقََر�ْنَا ِاْ�َن َ�مَّ

َك وَ  اهللا اَنََّك رَُسُوُل  ِ�ِّ رَبِّ اَْسلَْمُت ىلَع يََديِْه َصاِدقاً َوُمَصِدقاً َوقَْد بَاَ�ْعتُك َوَ�اَ�ْعُت ِابَن َ�مَّ

                                           
 است. م. لم و فاطمه یرده، و لقب مرکه ازدواج نکند ین زنی را گویپارسا و ھمچن -١
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. وَ  َعالَِمْ�َ
ْ
َْك ْد �َ قَ ال

َ
 َ�ْفىِس  االَْصَحِم بِن اجَْبََر، فَاِّ�ِ اَِرْ�َا بِن  اهللا يَا نيَِبّ  -َعثُْت ِايل

َّ
 اَْمِلُك ِاال

َ
ال

ُت يَا رَُسْوَل وَ 
ْ
ْ  اهللا ِاْن ِشئَْت اَْن آِ�يََك َ�َعل  .»اَْشَهُد اَنَّ َما َ�ُقوُل َحقٌّ  فَاِ�ِّ

ابجر به محّمد رسول خدا.  نده مھربان. از نجاشی اصحم ابنیبه نام خدای بخشا«
ھای وی بر تو، معبودی جز  تکسالم بر تو ای نبی خدا از طرف خدا، و رحمت خدا و بر

ر کسی متذیات و آنچه درباره ع امبر خدا نامهیت نمود. ای پیه مرا به اسالم ھداکست، یاون
ه تو کزی یاده از آن چیسی زین سوگند، عید، به پروردگار آسمان و زمیای به من رس شده

م و پسر یو آنچه را تو برای ما فرستاده بودی دانست .١دیگو زی نمییای چ ر شدهکآن را متذ
ه تو رسول خدا، کدھم  م، گواھی مییت را با ھمراھانش عزت نموده و گرامی داشتیعمو

عت نموده و به یت بیعت نمودم، و با پسر عمویق شده ھستی، و من با تو بیصادق و تصد
ان است، اسالم آوردم. وای نبی خدا، من یه پروردگار جھانکی یبه خداھای وی  دست

گری یز دیچ کنفس خودم مال کبن اصحم بن ابجر را نزدت فرستادم، من جز مال ٢حایار
نم و من شھادت ک ار را میکن یامبر خدا، ایم ای پیایستم و اگر خواسته باشی تا نزدت بین

  آمده. )۸۳/۳(ه ین در البداین چنیا .٣ی حق استیگو و میته آنچه کدھم  می

 صر پادشاه رومیبه ق صامبر ینامه پ
ای نزد  مرا با نامه صامبر خدا یه وی گفت: پکت نموده یروا سلبی که یبزار از ِدْح 

ه کاش  برادر زاده یکش دادم، در آن اثناء یصر فرستاد، نزد وی رفته آن نامه را برایق
فروھشته داشت، با وی بود، چون نامه را  بود، موھای نرم وکروی سرخ و چشمان 

لِ ن نوشته شده بود: یخواند، در آن چن وْ سُ د رَ َمَّ نْ حمُ وم اهللا مِ بِ الرُّ احِ قْل صَ رَ  .اِىل هِ
اش نفس  د: برادرزادهیگو راوی می »از محّمد فرستاده خدا به ھرقل صاحب روم«

صر به او یشود. ق نمی ن نامه امروز خواندهیده، گفت: ایشکنی خود یق بیبلندی از طر
اش جواب داد: وی نامه را به نام خود شروع نموده و در عوض  گفت: چرا؟ برادرزاده

ن نامه را حتمًا بخوان. وی یصر گفت: ایق »صاحب روم«نوشته است:  »پادشاه روم«
صر مرا نزد خود فراخواند و یرون رفتند، قیصر بیگران از نزد قیچون نامه را خواند و د

                                           
 ن و چنان ھستم.م.یو چن أه فرزند خداوند کد یگو عنی نمیی -١
 ح است.یصح» ارھا«ه کان داشته یاه الصحابه، بیدر شرح ح -٢
 ).۸۴ ،۳/۸۳» (البدایة والنھایة«) و نگا: ۳۱۰ ،۳۰۹» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -٣
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ار آنھا بود و به آنان مشورت کاسقف صاحب  -طلب نمود تا آنجا حاضر شود  اسقف را
تاب را کاو را با خبر ساخته و  )زین(صر یآنھا اسقف را مّطلع ساختند، و ق -داد  می
ه ما انتظار وی را کسی است کن ھمان یصر گفت: ایش خواند. اسقف به قیبرا

صر از اسقف یما را به آمدن او بشارت داده بود. ق )السالم هیعل(سییم، و عیدیشک می
ق یصر گفت: من وی را تصدینی؟ اسقف خطاب به قک د: پس به من چه امر مییپرس
ام از  نم پادشاھیکار را بکن یصر گفت: اگر من ایم: ولی قینما روی مییوده و از او پ نم

ه در کان یبال ابوسفسی را دنکصر یم، قیرون شدیرود. بعد از آن از نزد وی ب دست می
ن ید: از ایصر حضور داشت، فرستاده و پرسین قیو در سرزم )بود کھنوز مشر(آن روز 

ان گفت: او یست؟ ابوسفکیه وی کن کن شما ظھور نموده، صحبت یه در سرزمکسی ک
ان شما چطور است؟ گفت: در ید: حسب و نسب وی در میصر پرسیجوان است. ق یک

ن نشانه نبّوت است. یگفت: ا صریست. قیی افضل نس ما از وکچ یحسب و نسب ھ
صر باز یی وی چطور است؟ گفت: ھرگز دروغ نگفته است. قید: صدق و راستگویپرس

رون شده و به یه از شما بکسانی کد: یصر در ادامه پرسین نشان نبّوت است. قیگفت: ا
ای  صر گفت:یر، قیگردند؟ گفت: خ روند دوباره به طرف شما بر می طرف وی می

شود،  رون مییجا با اصحابش به جنگ بیکه کا وقتی ید، آینبّوت است. و پرس تعّالم
ست داد، کدند، و او آنھا را شیان گفت: قومی با وی جنگیخورد؟ ابوسف ست ھم میکش

د: یگو می ن نشانه نبّوت است. راوییصر گفت: ایست دادند. قکز وی را شیو آنھا ن
ه وی نبی است، ولی با کدانم  قت بگو، من میی: به رفگر مرا خواست و گفتیصر بار دیق
 نم.ک نمی کم را ترین ھمه سلطنت و پادشاھیا

شان  او برای شدند، شنبه به اطراف اسقف جمع مییکد: آنھا ھر روز یگو راوی می
د او یشنبه فرا رسیکن بار چون روز یرد، اّما اک نمود، و وعظ می خارج شده، صحبت می

رفتم و او با من  نده در آنجا نشست. من نزد وی مییشنبه آیکرون نرفت و تا روز یب
د، آنھا ینده فرارسیشنبه آیکه کرد. ھنگامی کمی ھایی  صحبت نموده و از من سئوال

ن را یرون نشد، و ایرون شود ولی او نزد آنھا بیدند تا نزدشان بیشکبرای وی انتظار 
 رار نمود.کن عمل را بارھا تیا باشد، و ض مییه مرکبھانه آورد 

ه بر تو داخل کنیا ایشوی، و  رون مییا برای ما بیه کسی را نزدش فرستادند، کآنھا 
ن عربی آمده است ناآشنا و یه ھمکی یم، چون ما تو را از ابتدایرسان شده و به قتلت می

برده قت ین نامه را گرفته و برای رفیم. اسقف به من گفت: اینک دگرگون احساس می
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خدا  یکدھم: معبودی جز  ه من شھادت میکش از طرف من سالم بگو، و خبر بده یبرا
ق نمودم، و از یمان آوردم، و او را تصدیست، و محمد رسول خداست، و من به وی این

ش ینی برایب اند، و تو آنچه را می ن عمل مرا زشت پنداشتهینھا ایروی نمودم، و ایوی پ
ث را یدند... و حدید، و او را به قتل رسانیرون گردینزد آنھا ببرسان. بعد از آن اسقف 

ل بن یم بن اسماعیت ابراھین رواید: در ایگو می )۲۳۶/۸و ۲۳۷(ثمی یھ .١ر شدهکمتذ
 ف است.یه ضعکی آمده یحی

ت نموده و در آن یبه اختصار روا سه یث ِدحین طبرانی از حدیث را ھمچنین حدیا
ف یگفته، ضع )۳۰۶/۵(ثمی یه ھکمده، و وی، چنان د ِحّمانی آیی بن عبدالحمیحی

ت یبه معنای آن به اختصار روا )۱۲۱ص(م در الدالئل ین را ابوُنعین ایھمچن .٢باشد می
بن شداد به مانند  اللهز از عبدیث را عبدان بن محّمد مروزی نین حدینموده است. ا

ت یاز بعض اھل علم روا رده. وعبدان ازابن اسحاقکت یت قبلی رواین و تمامتر از روایا
ق یه رفکدانم  گفت: وای بر تو! من به خدا سوگند، می سه یه ھرقل برای ِدحکنموده 

م و او را در یدیشک ه ما انتظار وی را میکسی است ک تو نبی مرسل است، و او ھمان
ن ھراس یترسم، و اگر ا می خود ھا بر جان ن من از رومییکم، ولیابی تاب خود میک

تان  قیه رفیردم، ولی تو نزد َضَغاِطر اسقف برو، و او را از قضک روی مییز او پبود ا نمی
گاه   سه یری دارد. دحین، چون وی در روم از من بزرگتر است، و قول نافذ و پرتأثکآ

ق تو به خدا یه با خبر ساخت. اسقف گفت: رفیبعد از آن نزد اسقف آمده و او را از قض
م. بعد از آن اسقف یشناس را به صفت و اسمش می سوگند نبی مرسل است، و ما او

رون یھا ب د، آنگاه نزد رومییدی پوشیرون آورد و لباس سفیھای خود را ب رفت لباس
 .٣دش ساختندیشھادت حق را داد، آنھا به جان وی افتاده و شھشان  د، و براییگرد

ن یاند، ا ردهکت یز از ابن اسحاق رواید اموی در المغازی و طبری نیی بن سعیحین را یا
د بن ابی یعلی از سعیبن احمد و ابو اللهآمده است.عبد )۲۱۶/۲( هن در االصابیچن

 - صامبر خدا یفرستاده ھرقل برای پ -من تنوخی  :ه گفتکاند  ت نمودهیراشد روا

                                           
) در آن ابراھیم بن اسماعیل است که ضعیف ۲۳۷ ،۸/۲۳۶» (مجمع الزوائد«. ھیثمی در ضعیف -١

 باشد. می
 ) ضعیف دانسته است.۱/۳۷» (الفتح«ھمچنین ابن حجر وی را در  -٢
 ).۲/۲۱۶» (االصابة«نگا: ) در سند آن مجھوالنی وجود دارند. ۲/۶۵۰. طبری در تاریخ خود (ضعیف -٣
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ه کن یبا ا -ده بود یام بود، و به سن بزرگی و حد فنا رس هیدم، او ھمسایرا در ِحْمص د
و نامه  صامبر خدا یا مرا از رساله ِھَرقل برای پیبه او گفتم: آ -شده بود ب فنا یقر

امبر خدا وارد یدھم. پ دھی؟ گفت: آری، به تو خبر مییغمبر خدا برای ھرقل خبرمیپ
د ھرقل یرس صامبر یرا نزد ِھَرقل فرستاد، چون نامه پ سلبی که یشد، و ِدْح  کتبو
جمع و دروازه را بر خود و آنھا بسته نمود. بعد ن حرب خود را کیھای روم وارا سیِقسِّ 

گاھی داریاز آن ھرقل گفت: از آمدن ا سی را نزد من فرستاده، کد، وی ین مرد به آنجا آ
ن یند تا بر دک ند: مرا دعوت میک ز دعوت میین سه چیی ازیکو مرا به قبول نمودن 

م، و یبپرداز )هیان جزبه عنو(مان را به او  ه مالکن یا ایو  نم،کوی او را متابعت 
صر ادامه داده افزود: یم. قینکه با وی اعالن جنگ بکن یا این مان از ما باشد، و یسرزم

ھای  ر قدمین زیه وی ھمکد، ینک می کتان به خوبی در ھای تابکشما از خالل خواندن 
 نیه به او با حفظ سرزمکن یا ایم و ینکروی ین او پید از دییایمرا خواھد گرفت: پس ب

مرد صدا  یکبارگی چون یکنندگان در مجلس ھمه به ک کم. اشترایه بپردازیخود جز
نی ک ن دعوت مییا ما را به ایرا از سر بدر نموده گفتند: آ ھایشان الهکدند، حتی یشک
م؟! چون یه از حجاز آمده باشکاعرابی  یکه غالم کن یا ایم، و ینک کت را تریه نصرانک
ر ییبا وی تغشان  رون روند روابطیه اگر آنھا بکن پنداشت ید، چنین حالت را دیصر ایق

ن ینند، بدک نند و سلطنتش را خراب میک می یکنموده و رفقای خود را بر ضد وی تحر
ار کرا بر  تان لی برای شما گفتم تا عزم و استوار بودنین را به دلیخاطر گفت: من ا

 بدانم. تان )نید(
ان عرب بود خواست و به یحیم داشت، و از مسنا »بیُتج«ه کبعد مردی از عرب را 

ه او را کاور، یز بداند نزدم بیاش خوب باشد و زبان عربی را ن ه حافظهکسی را کاو گفت: 
ه کای  نم. وی نزد من آمد، و ھرقل با دادن نامهکن مرد روانه یاش نزد ا با جواب نامه
ن مرد ببر، و یمرا برای ان نامه ینه نوشته شده بود به من گفت: ایھای س در استخوان

ن ین. متوجه باش و ببکز آن را حفظ یدی، از آن جمله سه چیآنچه را از سخنانش شن
ه چون کد؟ و متوجه باش یگو زی مییه به من نوشته بود چکای  ا در ارتباط با نامهیه آک

 ه توکزی ھست یا در آن چین، آکند؟ به پشتش نگاه ک اد مییا شب را ینامه مرا خواند آ
 که به تبوکن ی: من با نامه وی به راه افتادم، تا ا)دیگو تنوخی می(ندازد؟ یب کرا به ش

دام کقتان یرف :دمیان اصحابش بر آبی نشسته است، پرسیه وی در مکدم یدم، دیرس
ه در کن یش رفتم تا این مرد است. به طرفش رفته ھمچنان پیاست؟ گفته شد: او ا
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سپس ه را به او دادم، و او آن را در دامان خود نھاد و ش نشستم. بعد از آن نامیش رویپ
ن یا تو را به دیآ«د: یھا، پرس تن از تنوخی یکگفتم: » دام قوم ھستی؟کتو از «فرمود: 

ن یردم: من فرستاده و قاصد قومی ھستم، و بر دکعرض » لی ھست؟یم تمایپدرتان ابراھ
 :فرمود صامبر ینم برنمی گردم. پیآن دمان دارم، و تا به طرف آنھا برنگردم از یآن قوم ا

حۡ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  إِنََّك ﴿
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َت َببۡ أ ٓ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ۚ �ََشا عۡ  َوُهوَ  ُء

َ
 لَمُ أ

 ِ  ٱب
ۡ  ].۵۶[القصص:  ﴾٥٦َتِدينَ ُمهۡ ل

سی کاوری، ولی خداوند یتوانی به راه ب داری نمی ه دوست میکسی را کتو « ترجمه:

 .»نند داناتر استک ار مییت اختیه ھداکسانی کند، و او بر ک میت یه بخواھد ھداکرا 
ولی او نامه مرا پاره نمود، و  ١ای برادر تنوخی، من برای نجاشی ھم نامه نوشتم«

ز نامه نوشتم، اّما او یق شما نیرد. و برای رفکش را پاره خواھد یخداوند او را و پادشاھ
ر مقدر است، احساس رعب و یزندگی خ ه درکآن را نگه داشت، ومردم از وی تا آن 

ه ھرقل کزی است یی از ھمان سه چیکن ید: گفتم: ایگو . تنوخی می»ندینما خوف می
رون آورده، و آن را یری را از جعبه خود بین خاطر تیمرا به آن سفارش نموده است، بد

ه در طرف چپش کنامه را برای مردی  صامبر یرم نوشتم، بعد پیدر غالف شمش
خواند  تان می ه نامه در دستش است و آن را برایکن یدم: ایستاده بود داد، پرسیا

آمده: مرا به طرف جنتی فرا  )ھرقل(قم یتاب رفکه در کدم یه، دیست؟ گفتند: معاوکی
زگاران آماده شده یه برای پرھکن است، یھا و زم ی آن چون آسمانیه پھناکخوانی  می

ه ک!! شب اللهفرمود: سبحان  صامبر خدا یپجا است؟ کدر  )جھنم(است، پس آتش 
ن را در یرون آورده و ایری را از جعبه خود بیجاست؟ باز تکچون روز فرا رسد در 

تو برای «د گفت: یه از خواندن نامه من فارغ گردکرم نوشتم. ھنگامی یغالف شمش
ت یًا براشد، آن را حتم دا مییای پ زهیخود حقی داری، و تو قاصد ھستی، اگر نزد ما جا

. تنوخی »م، و توشه ما تمام شده استینون ما مسافر ھستکم، ولی اینمود م مییتقد
ه من به او کرا صدا نمود  صامبر یای از مردم، پ فهیان طاید: مردی از میگو می
را از آن  »هیصفور«دست لباس  یکنم، وی بار خود را باز نمود، و ک م مییای تقد هیعط

ست؟ کین لباس یدم: صاحب ایآورده در دامانم گذاشت. پرسد، و آن را یشکرون یب

                                           
 ه اسالم آورده بود.کر از آن نجاشی معروف است ین نجاشی غیا -١
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ن مرد را مھمان یسی اکچه «فرمود:  صامبر خدا یگفته شد: عثمان. سپس پ
در جواب جوانی از انصار پاسخ داد: من. آن انصاری برخاست و من  »ند؟ک می

مرا صدا نموده  صامبر یه از گوشه مجلس گذشتم پکھمراھش بلند شدم. ھنگامی 
ه در که در ھمان جای قبلی کن ی. من به شتاب برگشتم، تا ا»ای برادر تنوخی«: گفت

ده بود یچیه در اطرافش پکستادم، وی جامه خود را یش ایش رویآن نشسته بودم در پ
، من به پشتش »نیای بب ه به آن مأمور شدهکنجا را یھا، ا«از پشتش دورنموده فرمود: 

 .١دمیبوتر دکنگاه نمودم مھری را در پشت شانه وی مانند تخم 
ز یبن احمد ن اللهاند، رجال عبد علی ثقهید: رجال ابویگو می )۲۳۶-۲۳۵/۸(ثمی یھ

ت یآمده روا )۱۵/۵( هیه در البداک، چنان ٢ن امام احمدیث را ھمچنین حدیاند. ا ثقه
الی کب است، در اسناد آن اشیث غریث، حدیحدن یگفته است: ا هیرده، و صاحب البداک

ان، یعقوب بن سفین را یت نموده است. ایی روایوجود ندارد، و امام احمد آن را به تنھا
 رده است.کت یز روایآمده، ن )۲۷/۶( هیه در البداکچنان 

 ان با ھرقل پادشاه رومیگفتگوی ابوسف
ه ھرقل کان به او خبر داد یه: ابوسفکت نموده یروا ببخاری از ابن عّباس 

نھا برای تجارت به یا -ش بود فرستاد یه با گروھی از قرکسی را دنبال وی در حالی ک
ّفار کان و یبا ابوسف صامبر یه پکن ھنگامی اتفاق افتاده بود یو ا -شام رفته بودند 

شھر ( ایلیه در اکآنھا در حالی  )دیافزا ان مییابوسف( ٣ش قرارداد آتش بس بسته بودیقر
 اقامت داشتند نزد ھرقل آمدند. )قدس

ھا را به مجلس خود فراخواند، و در اطرافش بزرگان روم قرار داشتند، بعد  ھرقل آن
ن یی از شما با ایکدام کز طلب نموده گفت: یخود خواست و مترجم را ن یکآنھا را نزد

گفتم من از  د:یگو ان مییتر دارد؟ ابوسف یکند نسب نزدک ه ادعای نبّوت میکمردی 
د، و یساز یکتر دارم، ھرقل گفت: او را به من نزد یکنھا با وی نسب نزدیجمله ا

                                           
گوید:  ) می۲۳۶ ،۸/۲۳۵» (المجمع«ھیثمی در  ،)۱۵۹۷. عبدلله بن احمد و ابویعلی (صحیح -١

 ن رجال عبدالله بن احمد.رجال ابویعلی ھمه ثقه ھستند ھمچنی
 ).۴۴۲ ،۳/۴۴۱. احمد (صحیح -٢
ه یبیش درھنگام انعقاد صلح حدیآن را با قر صامبر یه پکی است ی هکھدف مان آتش بس و متار -٣

 د داشت.کیش تایان مسلمانان و قریه بر ده سال آتش بس مکرفت، یدر آخر سال ششم ھجری پذ
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د، بعد از آن به مترجم یساخته و در پشت سر وی قرار دھ یکز نزدیھمراھانش را ن
م دروغ گفت، شما ینم، اگر براک میھایی  ن مرد سئوالینھا بگو: من ازیخود گفت، به ا

ه کبود  ن نمییبه خدا سوگند، اگر ھراس ا )دیافزا ان مییابوسف(، دییدروغ وی را رد نما
 گفتم. ند، حتمًا درباره وی دروغ میینما ی متھم مییآنھا مرا به دروغگو

ان شما چطور است؟ ید: نسب وی در میه پرسکن بود ین سئوال وی از من اینخست
را  )ادعای نبوت(ن قول یا اید: آیان ما از نسب عالی برخوردار است. پرسیگفتم: او در م

ی از یکچ یا ھیر. گفت: آیی از شما قبل از وی ھرگز گفته است؟ گفتم: خیکچ یھ
ا یروی نموده و یا اشراف مردم وی را پید: آیر. پرسیپدرانش پادشاه بود؟ گفتم: خ

ه کم؟ گفتم: بلکا یشوند  اد مییا آنھا زید: آیه ضعفای آنھا. پرسکضعفای شان؟ گفتم: بل
وستن ینش بعد از پیت از دیی از آنھا به خاطر عدم رضایکچ یا ھیشوند. گفت: آ میاد یز

د به یزھا را بگوین چیه اکنیا وی را قبل از ایر. گفت: آیگردد؟ گفتم: خ می به آن، بر
ر، یند؟ گفتم: خک انت مییا وی غدر و خید: آیر. پرسید؟ گفتم: خینمود ذب متھم میک

م در آن ارتباط چه یدان ه نمیکم، یا ای شده مان و معاھدهینون ما با وی داخل پکولی ا
 -م یفزایزی به آن بیلمه چکن یر از ایگر نتوانستم غید: دیگو ان مییابوسف -ند ک می

با وی  تان د: قتالید؟ گفتم: بلی، پرسیا ا با وی جنگ و قتال نمودهید: آیھرقل پرس
شود و گاھی  روز مییگاھی بر ما پان ما و او نوبتی است یچگونه بود؟ گفتم: جنگ در م

د یگو ند؟ گفتم: میک د: او شما را به چه امر مییم. ھرقل پرسیشو روز مییما بر وی پ
 تان د، و آنچه را پدرانیاورین یکزی را شرید و به او چینکی عبادت یخداوند را به تنھا

 ھد.د می د و ما را به نماز، صدق، عفاف و صله رحم دستورینک کند، تریگو می
دم، ادعا نمودی وی از یآنگاه به مترجم خود گفت: به او بگو: تو را از نسب وی پرس

ن نسب قوم یان بھتریامبران از مین پیان شما برخوردار است، ھمچنینسب عالی در م
ی از شما قبل از وی گفته یکچ ین قول را ھیا ایدم: آیشوند. از تو پرس خود مبعوث می

سی گفته باشد، باز ھم کن قول را قبل از وی یگفتم: اگر ار. یر شدی؟ خکبود، متذ
ه قبل از وی کن قول را به تأسی از ھمان قولی یه اکم وی مردی است یتوانستم بگو می

ر یی از پدرانش پادشاه بود، گفتی خیکچ یا ھیه آکدم: ید. از تو پرسیگو گفته شده می
ه پادشاھی پدرش را کردی است گفتم: وی م بود، می سی از پدران وی پادشاه میکاگر 

ی متھم ید، به دروغگویگو ا وی را قبل از گفتن آنچه مییدم: آیند، از تو پرسک مطالبه می
ه دروغ بستن بر کست یدانم، وی چنان ن ن مییر. بنابر ایر شدی، خکد، متذینمود می
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روی یوی پدم: اشراف مردم از ینار بگذارد، و بر خداوند دروغ بندد. از تو پرسکمردم را 
فان ین ضعیاند، و ھم روی نمودهیا ضعفای آنھا، گفتی: ضعفای آنان وی را پیاند  نموده

اد یھا ز ر شدی: آنکم، متذکا یشوند  اد مییا آنھا زیدم: آی. ازتو پرساند امبرانیروان پیپ
ی یکا یدم: آیه تمام شود. از تو پرسکن ین طور است، تا ایز ھمیمان نیار اکشوند، و  می

گردد، گفتی  دن به آن، دوباره بر میینش پس از گرویت از دیآنھا به خاطر عدم رضا از
ن طور یه ھمکھا داخل گردد، مسّلمًا  مان چون بشاشت و نورش در قلبیر، و ایخ

امران غدر و ین پیر، و ھمچنیند، گفتی خک ا وی غدر مییدم: آیباشد. از تو پرس می
ه وی کر شدی کدھد؟ متذ را به چه دستور میدم: شما ینند. از تو پرسک انت نمییخ

د، و یاورین یکزی را شرید و به وی چینکدھد، تا خداوند را عبادت  شما را دستور می
ن یدھد. اگر ا دارد، و به نماز و صدق و عفاف دستور می ھا باز می شما را از عبادت بت

دانستم  رد. مییگ ن دو قدمم را مییی راست باشد او جای ھمیه تومی گوکی را یزھایچ
ه من کدانستم  ان شما باشد، و اگر مییبردم از م ند، ولی گمان نمیک ه وی ظھور میک

بودم  نمودم، و اگر نزدش می دارش ھر رنجی را تحمل مییرسم، برای د به وی می
 شستم. ش را مییپاھا

به بزرگ ُبْصَری فرستاده بود،  سه یه توسط ِدْح کرا  صامبر خدا یبعد از آن نامه پ
 ن نوشته بود:یه در آن چنک م داشتیطلب نمود، و او آن را به ھرقل تقد

د َ�بْدِ  اهللاِ  �ِسمِ « ْوم، َسَالٌم ىلَع وَ  ا�ِ الرَّمحِن الرَّحيِم. ِمْن ُ�َمَّ رَُسْوهِلِ ِاىل ِهَرقٌل َعِظيِْم الرُّ
ا َ�ْعد: فَاِّ�  بََع الُهدى، اَمَّ أْجَرَك  اهللا اَْدُعوْك بَِداَعيَه اِال�ْْسالِم، أْسِلْم �َْسِلْم يُوْءتَِك  َمِن ا�َّ

َْت فَاِنَّ َعلَ 
َ

َ�ْ�. فَاِْن تََويل ْهَل الِكتَاِب َ�َعالَوا اِ يَْك ِاْ�َم االَِر�ِْسِيْ�. وَ َمرَّ
َ
ىل لَكَِمه َسَواٍء بَيْنَنَا َ�ا أ

 وَ 
َّ
 َ�ْعبُُد ِاال

َّ
 اهللاَ�يْنَُ�ْم اَال

َ
 َ�تَِّخُذ َ�ْعُضنَا َ�ْعضاً اَْرَ�اباً ِمْن ُدْوِن  �رُْشَِك بِِه َشيْئاً، وَ ، َوال

َ
، اهللاِ ال

نده مھربان. از محّمد بنده و یبه نام خدای بخشا« .»فَاِْن تََولَّوا َ�َقولُوا اْشَهُدو ا بِاَنَّا ُمْسِلُمون
د، اما بعد: من تو را به یروی نمایت پیه از ھدایکسکرسول خدا به ھرقل بزرگ روم، سالم بر 

ت دو برابر یاور تا در امان باشی، و خداوند اجرت را براینم، اسالم بک ه اسالم دعوت مییدعا
 سوی بهد ییایتاب! بکای اھل «و:  ١ن استییِس یدی، بر تو گناه َارِ یدھد. ولی اگر روی گردان می

زی را یم، و چینپرستگانه را یه جز خداند کن یاست، ا کان ما و شما مشتریه مکسخنی 

                                           
شان  ه برایکی را ییس، و نبیبن ار اللهسه از اتباع عبدیبه نام ارای ھستند  ھا فرقه نینظر به قولی ا -١

 باشد. اران ھرقل میکاران و خدمتکنجا، ھمیدند. ولی ھدف در ایآمده بود به قتل رسان
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رد، اگر سر بر یر از خدا، پروردگار نگیگر را غیم، و بعضی از ما بعضی دیاو قرار ندھ یکشر

 .١»میه ما مسلمانانکد ید: گواه باشییتابند، بگو
د، یزھا را گفت، و از خواندن نامه فارغ گردین چید: چون ھرقل ایگو ان مییابوسف
 -م، یرده شدکرون یبلند شد و ما از آن مجلس باد شد، صداھا یجان نزدش زیشور و ھ
ه کده یی رسیبه جا ٢ْبَشهکار ابن ابی کبرای ھمراھانم گفتم:  -رون شدن یبعد از ب

ه وی حتمًا کقن بودم یھراسد!! پس از آن من مت پادشاه بنی اصفر (پادشاه روم) از وی می
 داد (و مسلمان شدم). اسالم را در نھادم قرار أه خداوند کن یغالب شدنی است، تا ا

ن حال یق ِھَرْقل، و در عیا و رفیلیر ایه امک(د: ابن ناطور نگھبان یافزا راوی می
ار یروز صبح بس یکا آمد، یلید: ھرقل وقتی به ایگو می )ز بود،یُاْسُقف نصارای شام ن

ن و رنجور از خواب برخاست، آنگاه بعض فرماندھان جنگی به او گفتند: امروز ما یغمگ
د: ھرقل عالم به علم یگو م. ابن ناطور میینک چھره تو را ناراحت و ملول احساس می

ن سئوال را از وی نمودند برای آنھا یه اکرد. ھنگامی ک ھا نظر می نجوم بود، و به ستاره
ج است یردن نزدش راکه ختنه کدم دانستم، پادشاھی یگفت: من چون به ستارگان د

ھود یند؟ به او گفتند: جز ک ی ختنه میکھا  ن قومیاز ا هکد یدان ا مییظھور نموده، آ
ران یش نسازد. برای امیآنھا تو را آنقدر به تشوشان  ند، وک سی ختنه نمیکگر ید

ونت دارند به قتل رسانند. در که در آنجاھا سکانی را یھودیس تا یشورت بنوکشھرھای 
ه وی را پادشاه کشد  ار مشغول بودند مردی نزد ھرقل آوردهکن یه آنھا درکحالی 

ان فرستاده بود، و به آنھا خبر پ ن یه ھرقل اکد. ھنگامی یرا رسان صامبر خدا یَغسَّ
ا یا وی ختنه شده ھست یه آکد ینید ببید به افراد خود گفت: برویخبر را از وی شن

ه وی ختنه شده است و او را از ک دند و برای ھرقل خبر دادندین مرد را دیر؟ آنھا ایخ
ن ین پادشاه ھمیگاه ھرقل گفت: ا نند. آنک ز ختنه میید، پاسخ داد: آنھا نیپرسعرب 

ه قرار یه در رومکی از دوستان خود یکه ظھور نموده. بعد ھرقل برای کامت است 
ت نمود، کای نوشت، و خود به طرف ِحْمص حر نامه -و چون وی عالم بود  -داشت 

د، و با نظر یقش رسیه نامه رفکرده بود کت نکا از آن حریده بود و یھنوز به حمص نرس

                                           
 تاب...کا اھل الین است: قل یت چنین آی، و ابتدای ا۶۴آل عمران  -١
ن به عنوان کیاست، و مشر صامبر خدا یه مادر رضاعی پیمه سعدیبشه نام شوھر حلکابو -٢

 بشه (پسر پدر قوچ).کگفتند: ابن ابی  امبر مییاستھزاء برای پ
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ن شخص نوظھور نبی یه ھمکد داشت کین تایِھَرْقل در ظھور نبی موافق بود و بر ا
رد، کی از قصرھای خود در ِحْمص جمع یکن صورت بزرگان روم را در یاست. ھرقل به ا

ه د، بعد خودش ظاھر شده گفت: ای گرویھای آن بند گرد ت داد و دروازهیسپس ھدا
 تان نیه پادشاھی و سرزمکد ین ھستید و خواھان ایخواھ ا رشد و فالح را مییان، آیروم

ن در ید. حاضرینکروی ین نبی پید، از ایخواھ ن را مییثابت باقی ماند؟ اگر ا تان برای
ھا  ه دروازهکافتند یھا رو نھادند، اّما در ده به طرف دروازهیمجلس چون خران وحشی رم

وس یماشان  مان آوردنیشان را مالحظه نمود و از ایه ھرقل نفرت اکبسته است. ھنگامی 
ن را یده شدند) گفت: اید. (چون آنھا برگردانینھا را به من بازگردانید، دستور داد: ایگرد

در  تان ه استوار بودن و عزمکم یتان گفتم، تا شما را امتحان نماین خاطر برایمن به ا
دگان لحظات یچقدر است؟ و حاال آن را خود مشاھده نمودم، اھل مجلس (و رم تان نید

ان ین جرین بود آخریردند. اکن سخنان) راضی شده وبر ھرقل سجده یدن ایقبل با شن
ح خود به الفاظ مختلفی یادی در صحیث را بخاری درجاھای زین حدیا .١ار ھرقلک

ر از ابن ماجه، ین غیه محدثیشد. بقک درازا مینجا به یری آن در ایگ ه پیکت نموده یروا
بن ُعْتبه بن مسعود از ابن عّباس  اللهبن عبد اللهدیق ُزْھِری از عبیز از طریث را نین حدیا

ن اسحاق یث را این حدیآمده. و ا )۲۶۶/۴(ه ین درالبداین چنیاند. ا ت نمودهیروا ب
م آن را یرده. و ابوُنعَ کت ی، روار نمودهکذ )۲۶۲/۴(ه یه در البداکن طولش، چنان یبن ھم

ت نموده، و یل رواین طور طوین ھمیق ُزْھِری به مانند ایاز طر )۱۱۹در دالئل النبوه (ص
 رده است.کت ین به طرز طوالنی رواین اسناد و مانند این را به ھمیز این )۱۷۸/۹(ھقی یب

 سری پادشاه فارسکبرای  صامبر خدا ینامه پ
بن ُعْتَبه از ابن  اللهبن عبد اللهدیونس از ُزْھِری از عبیث از یث لَ یبخاری از حد

سری کنامه خود را توسط شخصی برای  صامبر یه: پکت نموده یروا بعّباس 
ن صورت بزرگ ید، به ایم نماین تسلید تا آن نامه را به بزرگ بحریفرستاد، و او را مأمور گردان

پاره نمود. راوی  نامه را خواند، آن راسری کم داشت، چون یسری تقدکن آن را برای یبحر

                                           
) و ترمذی ۴۵۲۷) و ھمچنین در چند موضع دیگر آن را روایت کرده است. مسلم (۷بخاری ( -١

)۲۷۱۷.( 
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بر آنھا دعا نمود تا پاره پاره  صامبر خدا یب گفت: پینم ابن الُمَس ک د: گمان مییگو می
 .١شوند

ونس از زھری گفته است: عبدالرحمن بن یبن َوْھب به نقل از  اللهو عبد
روزی جھت خطابه به منبر باال رفت،  صامبر خدا یه: پکبه من گفت،  سعبدالقاری

خواھم  می«لمه شھادت را بر زبان آورد، بعد فرمود: کخدا را ستود و بر وی ثنا گفت: و 
ل بر یه بنی اسرائکن شما چنان یبعضی شما را نزد پادشاھان عجم بفرستم، بنابرا

امبر ین گفتند: ای پی. مھاجر»دینکم اختالف نمودند، بر من اختالف نیسی بن مریع
م ما را دستور بده و بفرست. سپس ینک زی بر تو مخالفت نمییما ھرگز بر چ صخدا 

وانش را یسری دستور داد تا اکسری فرستاد، ک سوی بهُشجاع بن َوْھب را  صامبر یپ
نند، بعد از آن به بزرگان فارس اجازه ورود داد، و در عقب آنھا به شجاع بن کن یمز

از  صامبر یشجاع نزدش آمد، دستور داد تا نامه پوھب اذن دخول داده شد. چون 
امر نموده  صه رسول خدا کن را چنان یر، ایوی گرفته شود، شجاع به وھب گفت: خ

د، و نامه را یگرد یکشو، وی نزد یکسری گفت: نزدکد خودم آن را بدھم. یاست، من با
ود طلب نمود و او َره بیه از اھل حِ کھای خود را  اتبکی از یکم داشت، بعد یبه او تقد
 ن آمده بود:یه در آن چنکرد کش قرائت ینامه را برا

بْدِ « د بن عَ َمَّ نْ حمُ ظِيْم فَارسوَ  اهللاِ مِ  عَ لِهِ اِىل كَرسْ وْ سُ  ».رَ
د: از یگو ، راوی می»سری بزرگ فارسکو رسول خدا، برای  اللهازمحّمد بن عبد«

اد یساخت، و فر کنامه را به نام خود آغاز نموده بود، او را غضبنا صامبر یه پکن یا
ه شجاع بن که محتوای نامه را بداند آن را پاره نمود، و دستور داد کن ید و قبل از ایشک

د، بر شتر خود یرون انداخته شد. چون شجاع آن حالت را دیرده شود، و او بکرون یوھب ب
دام حالت ھستم، (در که بر کی ندارم کنون باکا ت نمود، بعد گفت: منکسوار شد و حر

دم. راوی یامبر خدا را به جای مطلوب رسانیا در عتاب)، چون نامه پیاعزاز از طرف پادشاه 
سی را دنبال شجاع فرستاد تا کسری فرو نشست، کد: چون شدت غضب و خشم یگو می

َره ھم او را دنبال نمودند، یافت نشد، تا حِ ید. از وی جستجو به عمل آمد، ولی یاینزد وی ب
رد کآمد، او را از عمل صامبر خدا یه شجاع نزد پکاّما او از آن جاھا گذشته بود. وقتی 

                                           
 ).۶۴بخاری ( -١
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سری ک«فرمود:  صامبر خدا یاش توسط وی باخبر ساخت. پ سری و پاره نمودن نامهک
 آمده است. )۲۶۹/۴(ه ین در البداین چنیا .١»خود را پاره نموده است پادشاھی
ق ابن اسحاق از ُزْھِری از یتاب شرف المصطفی از طرکشابوری در ید نیسعو ابو

سری کبه  صامبر خدا یه: چون نامه پکت نموده یروا سابوَسَلَمه بن عبدالرحمن 
 -من بود یار دار وی در که ک - ٢د و او آن را خواند و پاره نمود، برای باذانیرس

تا او را نزد من  قوی را بفرسته در حجاز است دو مرد کن مرد ینوشت: دنبال ا
ه َاَبَاَنْوه نام داشت و ک -سری معاون خود را کعملی نمودن دستور  اورند. باذان دریب

گری از یت گماشت، و مرد دین مأموریبه ا -ز بود یاتب ومحاسب نکدر زبان فارسی 
ای  مهشد با وی ھمراه نمود، و با آنھا نا گفته می )رهیجد جم(ه به وی کاھل فارس را 

داد، تا با آنھا به طرف  دستور می صامبر خدا یه در آن به پکنوشت،  صامبر یبه پ
ست، و با وی کیه کن یند. وی به معاون خود گفت: آن مرد را ببکت کسری حرک

دند، یه به طائف رسک نیت نمودند تا اکاور. آن دو حریم بیصحبت نما و خبرش را برا
ا یجو صامبر خدا یبرخوردند، و از آنھا درباره پش یدر آنجا بامردان تاجری از قر

 )شیتجار قر(ن رخداد یثرب است، و از ایش پاسخ دادند: وی در یشدند. مردان تاجر قر
نون درصدد نابودی او کسری اکگر بشارت دادند. آنھا افزودند: یدیکخوشحال شده و به 
. )دیالت خواھد رسگران به ھیچون توسط د(د!! یافتینمرد نجات یشده است. از شر ا

 صامبر یدند، ابانوه با پینه رسیه به مدکن ین دو تن از آنجا به راه افتادند تا ایا
ه تو را کسی را دنبال تو بفرستد، کسری به باذان نوشته است،تا کصحبت نموده گفت: 

فرمود:  صامبر خدا ینی. پکت کنزد وی ببرد، و باذان مرا فرستاده است، تا با من حر

                                           
ین خبر مرسل است. این دھد که ا می ) وی ترجیح۴/۳۸۷،۳۸۸» (الدالئل«. بیھقی در صحیح -١

روایت مرسل و ھمچنین روایت ھای موصول بر پاره شدن نامه توسط کسری اتفاق دارند. در این 
دھد و در روایت قبل علیه آنھا نفرین  می خبر از پاره شدن ملک کسری صروایت رسول الله 

دارند اما  کند. دو روایت در این که چه کسی نامه را به کسری تحویل داده است اختالف می
 روایت اول به دلیل آنکه موصول است اولویت دارد والله اعلم.

). اگر صحابی ۱/۴۹۰عبدالرحمن بن عبدالقاری در مورد صحابه بودنش اختالف است نگا: (التقریب: 
 باشد حدیث موصول است و اگر تابعی باشد (و حدیث مرسل باشد) روایت قبل شاھد آن است.

) آمده، در ابن جریر دربارء این اسم اختالفی دیده ۲۶۹/۴و درحاشیه البدایه (این چنین دراالصابه  -٢
 ھای باذام. باذان، اباذویه، نابویه، خرخره، خرخسره و غیر ذلک یاد شده است. شود، و از وی به نام می
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 صامبر خدا یرون رفتند و چون فردا نزد پی. آنھا ب»دییاید و فردا نزد من بیبرگرد«
ده، و پسرش یسری را به قتل رسانکه خداوند کبه آنھا خبر داد  صامبر یبرگشتند، پ

ا آنچه را یدند: آیده است. پرسیرا در فالن شب و فالن ماه بروی مسّلط گردان »هیرَو یِش «
م؟ گفت: بلی، و به وی یسین را برای باذان بنویا ما ایدانی؟ و آ ی به درستی مییگو می
. بعد از آن برای »ھم ر دست توست، به تو مییاگر اسالم آوردی، آنچه را در ز«د: ییبگو

ار که شده و در آن طال و نقره یھد صامبریه قبًال؛ برای پکمربند را ک یک )رهیجدجم(
ه خبر دادند، باذان یدند، و او را از قضشده بود، اھداء نمود. آنھا برگشته و نزد باذان آم

د آنچه را گفته است، یست، و ما بایپادشاه ن یکن سخن یگفت: به خدا سوگند، ا
ن آمده ید و در آن چنیبه او رس »هیرَو یِش «ه نامه کی درنگ ننموده بود، کم. اندینیبب

ن یدم، ایرسانسری را به خاطر خشم و قھر فارس و انتقام آنھا به قتل کبود: اّما بعد: 
ن و آن کد، و تو از من اطاعت یرسان ه وی اشراف آنھا را به قتل میکن خاطر بود یبد

ن نامه را یت نوشته بود، بد مگوی. چون باذان ایسری براکاش  ه دربارهکمردی را 
ه کن صورت او و پسران آل فارس ین مرد مسّلمًا نبی مرسل است، و به ایخواند گفت: ا

م اصبھانی در ین ابوُنعَ ین را ھمچنیا .١تند، ھمگی اسالم آوردندمن حضور داشیدر 
ه یده، و در تسمیت نموده، ولی او را خر خسره نامیاکالدالئل بدون اسناد از ابن اسحاق ح

 آمده است. )۲۵۹/۱(ن در االصابه ین چنیقش ابانوه با وی ھم نظر و متفق است. ایرف
امبر یه: پکت نموده یاز ابن اسحاق روا هالنبوا در دالئل ین را ھمچنان ابن ابی الدنیا

ه وی را به اسالم کسری فرستاد کاش نزد  را با نامه سبن ُحذافه  اللهعبد صخدا 
رد، و بعد برای کاش  سری آن نامه را قرائت نمود، پارهکه کرد. ھنگامی ک دعوت می

داده، و در آن ر کث را تذیت قبلی، حدیمن باذان نوشت... و به معنای روایمش در کحا
صحبت  صامبر یه با پینه آمدند، و ِباْبوَ یھای باذان به مد آمده: بعد از آن فرستاده

من باذان نوشته و او را دستور داده است یم کسری، برای حاکنموده گفت: شاھنشاه 
ن خواست پاسخ مثبت دھی، با تو یسی را بفرستد تا تو را نزد وی ببرد. اگر به اکه ک

د واقع گردد، و اگر ابا ورزی، مسلمًا یت مفیه براکخواھم نوشت  زییبرای وی چ
به آنھا  صامبر خدا یران خواھد نمود. پیو شھرت را و کسری تو را و قومت را ھالک

                                           
 . مرسل است.ضعیف -١
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و ابن  .١ر شدهکث را مانند آن متذی... و حد»دییاید و فردا نزدم بیشما برگرد«گفت: 
 هن در االصابین چنیرده اکت یاختصار روا ن را بسار بهید َمْقُبِری ایا از سعیابی الدن

 آمده است. )۱۶۹/۱(
ه کت نموده، یب رواید بن ابی حبیق ابن اسحاق از زیر از طریث را ابن جرین حدیا

سری بن ھرمز پادشاه فارس کرانزد  سبن ُحذافه  اللهعبد صامبر خدا یگفت: پ
 فرستاد، و با وی نوشت:

د رَُسْولِ الرَّمْحِن الرَِّحيِ  اهللاِ  �« ىلَع َمِن  ِاىل َكرْسى َعِظيَْم فَارس. َسَالمٌ  اهللا م. ِمْن ُ�َمَّ
بََع الُهَدى وَ   َورَُسْوهِل، وَ  اهللاِ آَمَن بِ ا�َّ

َّ
 ِاهَل ِاال

َ
داً َ�بُْدُه  اهللاَشِهَد اَْن ال ُ َواَنَّ ُ�َمَّ

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
وَْحَدُه ال

ُ وَ  ْ ، اهللاِ اَْدُعوَْك بَِداَعءِ َورَُسْوهلُ  انلَّاِس اَكفَه  اهللا اَنَا رَُسْول َفاِ�ِّ
َ

ن َحيَّا وَ ِاىل
َ
َنُْذُر َمْن اَك

َ
قَّ ال ِ�َ

َقْوَل ىلَعَ الاَكفِِر�ْ 
ْ
َمُجوِس َعلَيَْك ن. فَاِْن �ُْسلَْم �َْسلَْم، وَ ال

ْ
به نام خدای « .»ِاْن اَ�ِيَْت فَاِنَّ ِاْ�َم ال

ت یه ازھداکسی کبزرگ فارس. سالم بر سری کبه  الله نده مھربان. از محّمد رسولیبخشا
ه معبودی جز خدای واحد و ال کمان آورد، و شھادت دھد ید، و به خدا و رسولش ایروی نمایپ

نم، ک وجود ندارد، و محّمد بنده و رسول اوست، و من تو را به دعوت خدا دعوت می یکشر
م یاند ب ه زندهکا سانی رکان ھستم، تا یدی رسول خدا برای ھمه جھانیچون من بدون ترد
دی، یمانی، و اگر ابا ورز اوری سالمت مییافران ثابت گردد. اگر اسالم بکدھم و الزام حق بر 

 .»بر تو گناه آتش پرستان است
ن را او یاش نموده گفت: ا ن نامه راخواند پارهیسری اکه کد: ھنگامی یگو راوی می

سری به باذام کد: بعد از آن یافزا میسد!! راوی ینو م مییه غالم من است، براکدر حالی 
ر شده، و در آن آمده، آن دو کت شد متذیه قبًال از ابن اسحاق رواکنوشت.... و آنچه را 

ھای خود را  لیده و سبیھای خود را تراش شیوارد شدند، و ر صامبر خدا یتن نزد پ
وای بر «د: یرده و آن را زشت دانسته، پرسکامبر به طرف آنھا نگاه یگذاشته بودند، پ

سری امر نموده، کدمان ین امر نموده است؟ آن دو گفتند: ما را سیی شما را به اکشما، 
وتاه کم را یل ھایشم را بگذارم و سبین پروردگارم مرا امر نموده است تا ریکول«فرمود: 

 آمده. )۲۶۹/۴( هین در البداین چنیا .٢»مینما

                                           
 . معضل است.ضعیف -١
طور مرسل. ھمچنین ابن سعد در ) از یزید بن ابی حبیب ب۲۶۶، ۲/۲۶۷. ابن جریر (حسن -٢

) از عبیدالله بن عبدالله بطور مرسل به سند صحیح. ابن روایت را ابن بشران ۱/۴۷» (الطبقات«
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مبعوث  صامبر خدا یه پکه گفت: ھنگامی کت نموده، یروا سره کو طبرانی ازابی ب
ن آن نواحی کھای سا ت عربیمکه حاکمن ین یم خود در سرزمکسری برای حاکد، یگرد
ه مردی از کده یم خبر رسینوشت: برا -شد  و به او بادام گفته می -ز به عھده داشت یرا ن

ار دست بردارد، و در کن ید ازیند، به وی بگو: باک مناطق تو بروز نموده، و ادعای نبّوت می
د: یگو ه او و قومش را به قتل برساند. راوی میکسی را روانه خواھم نمود کن صورت یر ایغ

در  صامبر خدا ید. پیام را به وی رسانین پیآمده و ا صامبر خدا یفرستاده بادام نزد پ
 دادم، باز می ه من آن را از نزد خود انجامکبود  زی میین چیاگر ا«پاسخ فرمود: 

 صامبر یسری نزد پکفرستاده » مرا مبعوث نموده است ألستادم ولی خداوند یا می
ده است، و بعد یسری را به قتل رسانکپروردگارم «به او خبر داد:  صامبر ید، پیاقامت گز
ده است. و بعد از امروز یصر را به قتل رسانیی نخواھد بود، پروردگارم قیسراکاز امروز 

ه کرا در ھمان ساعتی  صامبر ید: ھمان قاصد قول پیگو ی میراو». صری نخواھد بودیق
ه کافت یو ماه آن نوشت. و بعد به طرف بادام برگشت، و در ن خبر را به او داد با روزیا
ر از ید رجای وی، غیگو می )۲۸۷/۸(ثمی یھ .١ده استیز به قتل رسیصر نیسری مرده، و قک
 اند. ردهکت ین را روای، احمد و بزار بخشی ازاند حیباشد ھمه رجال صح ه ثقه میکاد یرابن زیثک

ای به  با نامه صامبر خدا یه گفت: مرا پکت نموده، یروا سلبی که یوبزار از ِدْح 
ر کگذشت متذ صریبه ق صامبر یه در نامه پکث را چنان یصر فرستاده.... و حدینزد ق

برگشت و فرستادگان  صامبر خدا یه نزد پیشده، و در آخر آن آمده: بعد از آن دح
 صامبر خدا یمان وی بر صنعا، فرستاده شده بودند نزد پکه از طرف حاکسری کام کح

ن نوشته بود: مردی را ید و خشم چنیم صنعاء با تھدکسری برای حاکحضور داشتند، 
ن خود و در صورت عدم قبول آن به پرداختن یرده و مرا به دکن تو ظھور یه از سرزمک

ن صورت تو را خواھم یر این، در غکارش را از طرف من تمام کند، ک ه دعوت مییجز
افت، یدرن نامه را یم صنعا چون اکن طور و آن طور خواھم نمود. حایشت و با تو اک
افت. یدر صامبر خدا یه آنھا را نزد پیه دحکفرستاد،  صامبر یست و پنج تن را نزد پیب
نمود  کتر )چ پاسخییبدون ھ(افت، آنھا را پانزده شب یرا درشان  امیچون پ صامبر یپ

                                                                                                       
تحقیق فقه «از حدیث ابوھریره با سندی واھی وصل کرده است. آلبانی آن را در » االمالی«در 

 .)۳۸۱حسن دانسته است. (ص» السیرة
 ).۸/۲۸۷» (مجمع الزوائد«ا: . طبرانی. ھمچنین نگصحیح -١
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 صامبر یه پکآمدند. ھنگامی  صامبر خدا یو چون پانزده شب سپری شد دوباره نزد پ
د: یرفته به او بگوئ )بادام(نزد صاحبتان «شان را فراخوانده فرموده: ید، ایآنھا را د

ت نمودند و بادام را از کحرھا  آن »ده استیپروردگارم، بزرگ او را امشب به قتل رسان
د، و یاد داشته باشیه اتفاق افتاده بود خبر دادند. بادام گفت: امشب را به کای  هیقض
چ پادشاه را ید؟ گفتند: ھیافتیه او را چگونه درکد: یین را به من بگوید: ایپرس

ترسد، محافظ و  زی نمییرود، از چ ان آنھا مییم، در میا دهیتر از وی ند خوشبخت
ه ینند. دحک نگھبانی با خود ندارد و آنھا ھم صداھای خود را نزد وی بلند نمی

ثمی یھ .١ده استیسری در ھمان شب به قتل رسکه کد: بعد از آن خبر آمد یگو می
ه از پدرش نقل نموده آمده، و کل یبن اسماع میت ابراھین رواید: دریگو می )۳۰۹/۵(

 .اند فیضعشان  ھر دوی

 هیندرکَمُقوِقس پادشاه اس به صامبر ینامه پ
َحاِطب بن  صامبر خدا یه: پکت نموده یروا سبن عبدالقاری  اللهھقی از عبدیب

نزد  صامبر خدا یه فرستاد، وی با نامه پیندرکرا نزد َمُقوِقس پادشاه اس سابی َبْلَتَعه 
د و حاِطب را عزت و احترام نمود، و از یرا بوس صامبر یَمُقوِقس رفت، مقوقس نامه پ

ی را برای یایرد، و ھنگام مرخص نمودن حاطب، ھداکزبانی یوی به درستی م
نش یرأس قاطر با ز یکدست لباس،  یکه عبارت بودند از: کارسال داشت  صامبریپ

مبر ایگری را پیبود، و د )امبر خدایپسر پ(م یه، مادر ابراھیی از آنھا ماریکه کز، ینکو دو 
 .٢دیس عبدی بخشی، به محمدبن قصخدا 
 صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا سن از حاطب بن ابی َبْلَتَعه یھقی ھمچنیب

را به او  صامبر خدا ید: من نامه پیگو ه فرستاد، مییندرکمرا نزد مقوقس پادشاه اس

                                           
گوید: در سند آن ابراھیم بن  ) آن را به بزار ارجاع داده است. وی می۵/۳۰۹. ھیثمی (ضعیف -١

 باشند. اسماعیل از پدرش روایت نموده که ھر دوی آنھا ضعیف می
شد ) این در صورتی است که عبدالله بن عبدالقارئ تابعی با۴/۳۹۵» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -٢

و اگر صحابی باشد این سند صحیح خواھد بود. قبال گذشت که در مورد صحابه بودن وی 
ی واقدی در مورد وی مختلف  اختالف است و عجلی وی را در ثقات تابعین ذکر کرده است. گفته

 ).۱۰۲۹» (التقریب«گوید تابعی است. نگا:  گوید صحابی است و گاه می است. گاه می
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رفت) و یصورت پذم داشتم، او مرا در منزل خود جای داد، (و مزبانی از من در آنجا یتقد
ه فرماندھان ارتش خود را جمع نموده کنزد وی اقامت داشتم، سپس مقوقس در حالی 

ه آن را بفھمی، حاطب کپرسم، دوست دارم  بود، مرا طلب نموده گفت: از تو سخنی می
ه کست؟ گفتم: بلیا او نبی نیه آکقت خبر بده ید: مرا از رفید: گفتم: بفرما، پرسیگو می

ن باشد، چرا بر قومش دعای بد یه چنکت. مقوقس گفت: در صورتی وی رسول خداس
دم: ید: پرسیگو ردند؟ میکرون یگری بیننمود، چون قومش وی را از شھرش به جای د

دی ین تردیامبر خداست؟ گفت: دریه پکدھی  م شھادت نمییسی بن مریا درباره عیآ
قومش او را گرفتند و ه کامبر خداست. گفتم: پس چرا وی، در حالی یه وی پکست ین

سازد، تا  کشان را ھالیخواستند تا به دارش بزنند، بر آنھا دعای بد ننمود تا خداوند ا
ا بلند نمود؟ مقوقس گفت: تو یی) خداوند او را به آسمان دنیچ دعایه (بدون ھکی یجا
ه آنھا را با تو برای کی است یاین ھدایای. ا می آمدهکیه از نزد حکمی ھستی کیح

دن به جای یه از تو تا رسکن یفرستم برای ا ای را می نم. و عدهک روانه می صدمحّم 
ه از جمله کز اھدا نمود، ینکسه  صامبر خدا ید: او به پیگو ند. راوی مییبدرقه نما امنت

به  صگر از آنھا را رسول خدا یی دیکباشد، و  می صامبر خدا یم پسر پیآنھا مادر ابراھ
 .١ارسال داشت صامبر یز برای پیگری را نیای دید، و ھدایحسان بن ثابت انصاری بخش

ه در کز، چنان ین نیث حاطب را ابن شاھیآمده. و حد )۲۷۲/۴(ه ین در البداین چنیا
 رده است.کت یآمده، روا )۳۰۰/۱(االصابه 

 به اھل نجران صامبر خدا ینامه پ
 -ت نموده یُسوع از پدرش از جدش روایر از سلمه بن َعبد کیونس بن بُ یھقی از یب

ه کن یقبل از ا صامبر خدا یه: پک -د: وی نصرانی بود و اسالم آورد یگو ونس میی
نازل شود برای اھل نجران  )سوره نمل(مان یمان طس سلیطس سل )سوره نمل(

 ن نوشت:یچن

ِد انلَّىِبّ رَُسْولِ َ�ْعُقوَْب بِاِْسِم ِاهل ِابْراِهيَْم َوِاْسَحاَق وَ « ْران وَ  اهللا . ِمْن ُ�َمَّ
َ

اَْهل ِاىل اُْسُقِف �
ْران: 

َ
ُْ�ْم اِ  َسلِّم اَْ�تُْم، فَاِ�ِّ �

َ
ْ �َ هل ِابْراِهيَْم َوِاْسَحاَق وَ امَْحَُد ِايل ا َ�ْعُد: فَاِ�ِّ اَْدُعْوُ�ْم  ْعُقوَب. اَمَّ

                                           
) در اسناد آن عبدالرحمن بن زید بن اسلم است که ۳۹۶ ،۴/۳۹۵» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -١

 ).۱/۴۸۰» (التقریب«ضعیف است نگا: 
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ِعَباِد،  ِمْن ِعبَاَده ا�ِ ِاىل ِعبَاَده
ْ
َيهال

َ
ِعبَاد، فَاِْن اَبِيْتُْم  اهللاِ  َواَْدُعْوُ�ْم ِاىل َوال

ْ
َيه ال

َ
ِمْن َوال

الم َِزَ�ه، فَاِْن اَبِيْتُْم َ�َقْد آَذْ�ُتُ�ْم حِبَْرِب. َوالسَّ
ْ
م و اسحاق و یبه نام خدای ابراھ«. »فَاجل

و امان  عقوب. از محّمد نبی و رسول خدا به اسقف نجران و اھل نجران: برای شما سالمتیی
نم، اّما بعد: من شما ک ش مییعقوب را حمد و ستایم، اسحاق و یباد، من برای شما خدای ابراھ

ت یمومیت بندگان به قیمومیم، و شما را از قینما دعوت می اللهرا از عبادت بندگان به عبادت 
د، با شما اعالم یدید و اگر از آن ھم ابا ورزیه بپردازید، جزیدیخوانم، اگر ابا ورز خداوند فرا می

 .»جنگ است. والسالم
ار ید و آن را مطالعه نمود، از آن به وحشت افتاد و بسیچون نامه به اسقف رس

شد فرستاد، و او  می ل بن وداعه گفتهیه به او ُشَرْحبِ کدنبال مردی از نجران د، و یترس
وی آمد قبل از  ش مییای پ ، و چون معضلهل ازاھل ھمدان بودیشرحب -را خواست 

 «سی، نه کچ یھ
َ
ه جھت مشورت کشد، بل طلب نمی ١»عاِقب«و نه ھم  »دیس«، نه »َھمیأ

ل داد و یرا به ُشَرْحبِ  صاسقف نامه فرستاده خدا  -شد  قبل از ھمه او خواسته می
ل یست؟ ُشَرْحبِ ین باره چیم نظرت درید: ای ابومریوی آن را خواند. اسقف سپس پرس

ل وعده نبّوت یه اسماعیم در ذریه خداوند برای ابراھکدانی  در پاسخ گفت: خودت می
ن مرد ھمان نبی موعود باشد، و در امر یه اکداده است، پس چه مانعی وجود دارد 

بود، حتمًا به تو مشورت  ا مییارھای دنکاری از کنبوت، من رای و نظری ندارم، و اگر 
نار کآن گاه اسقف گفت: داشتم.  وششم ابراز میکدادم، و نظرم را در ضمن تالش و  می

گری از یای نشست. اسقف دنبال مرد د نار رفت و در گوشهکل ین، ُشَرْحبِ یبرو و بنش
شد فرستاد، وی از جمله ذی اصبح از  ل گفته مییبن ُشَرْحبِ  اللهه به او عبدکنجران 

ز چون یا شد او نین باره جویش خواند، ونظرش را دریر بود، نامه را برایله ِحْم یقب
نجی کنار رفته و در ک اللهن. عبدینار برو بنشکل پاسخ داد. اسقف گفت: یُشَرْحبِ 

شد، و از بنی  ض گفته مییه به وی جبار بن فکنشست. اسقف دنبال مردی از نجران 
ش خواند و نظرش را یی از بنی الِحَماس بود فرستاد، نامه را برایکعب و کحارث بن 

                                           
ر و صاحب رأی بود و مقامش چنان یبه معنای ام» عاقب«ان نجران در آن زمان یحیدر نزد مس -١

زرگ مجالس ش و بیشکبه معنای » دیس«دادند.  اری انجام نمیکه بدون مشورت و رأی او کبود 
شوای روحانی جامعه آنھا را به عھده یز سمت پین» اسقف«بود » ھمیا«ه اسمش کشان بود، یا

دھاشم رسولی ی) ترجمه س۳۸۰رت ابن ھشام، جلد اّول (صیشتر به سیل بیداشت. برای تفص
 مراجعه شود. م.
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رار نمود، اسقف کرا ت اللهل و عبدیھای شرحب فتهز ھمان گیا شد، وی نین مورد جویدر
 نار رفت و در گوشه نشست.کز یبه وی دستور داد، وی ن

ھا به صدا درآمد،  نظر را ابراز داشتند، اسقف امر نمود و ناقوس یکچون ھمه آنھا 
رده شد، چون رعب و ھراسی در کھا بلند  ی در صومعهیھای مو ھا روشن و جامه آتش

بود  در شب میشان  دادند، و اگر ترس ن عمل را انجام میید ھمیرس میشان  روز برای
 ردند.ک ھا را در صوامع برافروخته و شعله ور می ھا را به صدا در آورده، و آتش ناقوس

د، ھمه اھل دره از باال تا یی بلند گردیھای مو ھا به صدا درآمد و جامه چون ناقوس
ع بود، و ھفتاد و سه یار سرکسوار  یکت کحرروز  یکه طول آن به مقدار کن آن، ییپا

ار را در خود یکست ھزار جنگجوی آماده به پیصدو ب یکه در آن وجودداشت، و یقر
رد، و کرا برای آنھا قرائت  صامبر خدا یجای داده بود، جمع شدند. اسقف نامه پ

بن َوَداعه ل ید ُشَرْحبِ یه باکا شد. اھل رأی آنھا نظر دادند ینظرشان را درباره آن جو
ض حارثی را بفرستند و آنھا خبر یل َاْصَبِحی و جبار بن فیبن ُشَرْحبِ  اللهھمدانی، عبد

د، و چون ینه رسیه به مدکن یاورند. وفد به راه افتاد تا ایبشان  را برای صامبر خدا یپ
منی خود را یھای مجلل  ھای سفر را از تن درآورده و نوع لباس دند، لباسینه رسیبه مد

 صامبر خدا یه نزد پکن یت نمودند تا اکی به تن نمودند. بعد حریانگشترھای طال با
را نداد، و در طول روز شان  سالم دادند ولی وی پاسخ سالم صامبر یآمدند، به پ

ھای مجلل و انگشترھای  دند، اّما به خاطر، ھمان لباسیشکامبر را یانتظار صحبت پ
افتن عثمان بن یرده درصدد کت کشان حری. ابا آنان حرف نزد صامبر یپشان  ییطال

شناختند، خارج شدند و آنھا را در مجلسی  ه آنھا را میکعفان و عبدالرحمن بن عوف 
افته گفتند: ای عثمان و ین و انصار حضور داشتند، دریای از مھاجر ه عدهک

م، یآمد نجایای نوشت، و ما در پاسخ به نامه وی ا برای ما نامه تان امبریعبدالرحمن، پ
م، اّما جواب سالم ما را نداد، و روز دراز انتظار صحبت ینزدش رفته و به وی سالم داد

ن مورد چه ید، شما در این ھمه از صحبت با ما اجتناب ورزیم، ولی با ایدیشکوی را 
م؟ حضرت عثمان و عبدالرحمن یه ما باز گردکد یدان ن را مناسب مییا اید؟ آینظری دار

ن یدند: ای ابوالحسن درباره ایپرس -ان قوم حضور داشت یه درمک -از حضرت علی 
فرمود: به نظر من  ببه عثمان و عبدالرحمن  سی؟ حضرت علییگو قوم چه می

ھای سفر خود را  نار گذارند و لباسکشان  خود را با انگشترھای ھای ن لباسینھا ایا
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سالم دادند، او  صامبر یه پار را نمودند، و بکن یده دوباره نزد وی بروند. آنان ایپوش
ه مرا به حق مبعوث نموده کسوگند به ذاتی «را پاسخ داد، سپس گفت: شان  سالم

شان یاز ا صامبر ی. بعد پ»بودشان  س ھمراهینھا در مرتبه اّول نزدم آمدند، ابلیوقتی ا
نھا تا حّدی طول یردند، مناقشه اکھایی  سئوال صامبر یز از پیشان نیسئواالتی نمود، ا

ی؟ چون ما نصاری یگو سی چه مییدند: درباره عیپرس صامبر یه آنھا از پکد یشک
م شد تا یخوشحال خواھ -امبر باشی یاگر پ -م یگرد م و به طرف قوم خود بر مییھست

امروز من درباره وی «فرمود:  صامبر خدا یی. پیگو ه درباره وی چه میکم یازتو بشنو
م درباره یبراد تا شما را از آنچه پروردگارم ینکنجا اقامت ی، شما ازی با خود ندارمیچ
گاه یگو سی مییع  رد:که را نازل ین آیا أفردای آن روز خداوند ». نمکد، آ

ِ ٱ ِعندَ  ِعيَ�ٰ  َمَثَل  إِنَّ ﴿ ٰ لۡ ٱ -ن قول خداوند یتا به ا - َءاَدمَ  َكَمَثلِ  �َّ  ﴾ِذ�ِ�َ َ�
 .]۶۱-۵۹[آل عمران: 

دروغ  -ن قول خداوند یتا به ا -سی نزد خدا مانند مثال آدم است یع مثال« ترجمه:

 .»انیگو
 دند.ین قول ابا ورزیولی آنھا از اقرار به ا

به شمول حسن و  صامبر خدا یه به آنھا، پین آیو فردای آنروز، پس از خبر دادن ا
ای قرار داشتند و فاطمه به دنبال وی روان بود، بر صامبر یچادر پ ه درکن یحس

ن فرصت ین زن داشت. دریدر آن روز چند صامبر یرون رفتند و پیب ١مباھله

                                           
آنھا در ضمن ارائه ه کھنگامی ،دیار گردکه از محتوای قصه وفد نصارای نجران آشکمباھله: چنان -١

قانع نشدند،  ص) از طرف رسول خدا ÷سی (یننده در ارتباط با حضرت عکل قانع یدال

ٓ  َ�َمنۡ ﴿نمود:  مکن حیچن أخداوند  َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �ِيهِ  جَّ ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا  عُ نَدۡ  ا
 ۡ�
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  ُ�مَّ  َوأ َّ�  َ�َ 

ٰ لۡ ٱ پس ھر که مخاصمه کند با تو در آن قصه (قصه «ترجمه:  ].۶۱[آل عمران:  ﴾٦١ ِذ�ِ�َ َ�
را و  حضرت عیسی) بعد از آن که رسید تو را از دانش، پس بگو بیایید که بخواھیم فرزندان خود

ھای شما را پس ھمه به زاری  ھای خود و ذات فرزندان شما را و زنان خود و زنان شما را و ذات
مل برای کصورت م یکل کن شیبه ا. و »دعا کنیم پس بگردانیم لعنت خدا را بر دروغگویان

ش حاضر شوند و از یدو جماعت به جان و خانواده خوکه ھرد، یز گردیمباھله از طرف خداوند تجو
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ن دره جمع ییه اگر باال و پاکد یدان ل به دو تن از ھمراھان خود گفت: خود مییشرحب
ار دشواری را کدھند، به خدا سوگند، من  اری را انجام نمیکشوند جز بر رأی من 

ان ین خارچشم وی از میامبر باشد، اّولیپ ن مردینم، به خدا قسم اگر اک مالحظه می
ن یم، و ایا ردهکه دعوتش را رد کم یباش سانی میکن یم، و از جمله اّولیا عربھا ما بوده

بتی به ما یه مصکن یارانش درباره ما، تا اینه وی و یه اثرش از سکاری است کعمل 
گان ین ھمسایتر یکگر، نزدیسه با عربھای دیرون نخواھد رفت. و ما در مقاینرسانند ب

د در روی یم، بدون تردینکن مرد نبی مرسل باشد، و ما با وی مباھله یم. و اگر اییاو
خواھد شد. آن دو تن  کن از ما موی و ناخنی باقی نخواھد ماند و ھمه ھالیزم

ن یل گفت: نظر من ایرد؟ شرحبکد یم پس چه بایل گفتند: ای ابومریھمراھان شرحب
دادگری یه ابدًا به ستم و بکنم یب م، چون او را مردی مییردانگ ١مکه وی را حکاست 

امبر یل با پید: شرحبیگو یدانی و او. راوی م ند. آن دو تن گفتند: تو میک م نمیکح
ام.  زی بھتر از مباھله تو را انتخاب نمودهیمالقات نمود و به وی گفت: من چ صخدا 

ت درباره ما از یمکصله و حیفل پاسخ داد: یشرحب »ست؟یآن چ«د: یپرس صامبر یپ
ی، آن را ین مدت درباره ما بنمایه درکامروز تا شب و از شب تا صبح. ھر داوری ای را 

د پشت سر تو یشا«شنھاد وی فرمود: ین پیدر جواب به ا صامبر خدا یم. پیقبول دار
امبر از ین دو ھمراھم بپرس، پیل گفت: ازی. شرحب»دیه تو را مالمت نماکسی باشد ک
ند. ک ا قبول نمییل رد و یزی را بدون رأی شرحبید آنھا گفتند: دره ما چین دو پرسآ

                                                                                                       
بر وی بادا و  أد لعنت وعذاب خدا یگو ان ما دروغ مییه در مکه ھر کند یم قلب دعا نمایصم

 ن دارد.یقیشتر یت و صداقت خود بیه در حقانکد یار اقدام نماکن یسی به اکاّول 
ه اثر آن درباره کا چنانیند، و یمباھله نما صامبر یه بعد از پکح نشده است یم تصریرکدر قرآن 

حات فقه یق عمل سلف و از تصریشه چنان خواھد بود، ولی از طریظاھر شده ھم صامبر یپ
شود که مشروعیت مباھله اکنون نیز باقی است،آن ھم در اشیایی که ثبوت آن قطعی  حنفی معلوم می

شد ضروری  ظاھر می صباشد، اّما حضور زنان و اطفال و ورود عذاب چنان که در مباھله رسول خدا 
شود، ولی مباھله با ھر  باھله یک نوع اتمام حجت است که به این وسیله بحث تمام مینیست، و خود م

کاذبی الزم نیست مگر با کاذب معاند. برای تفصیل موضوع به تفسیر کابلی چاپ چھارم، نشر احسان 
 ھ.ش. در ذیل تفسیر آیات فوق مراجعه شود. م. ۱۳۷۰) جلد اّول طبع: ۳۲۸-۳۲۷(

ه در کم، چنانیر نمودکه ذکولی درست ھمان است » مینکبا وی صحبت « ن آمده:یدر اصل چن -١
 ر آمده است.یثکابن 
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ه فردا کن ید برگشت، تا ایه با آنھا مباھله نماکن یبدون ا صامبر خدا ین صورت پیبه ا
 شان نوشت: ن نامه را براییا صامبر یآمدند. و پ صامبر یشد و آنھا نزد پ

د رَُسْوَل  اهللاِ  �« ىِبُّ ُ�َمَّ
َّ

ِاْن اَكَن َعلَيْهْم  -نِلَْجَران:  اهللا الرَّمْحِن الرَِّحيِْم. َهَذا َما َكتََب انل
لَُهْم تَْرك ذلَِك لُكُُّه لُكّ َ�َمَره َوُ�ّ َصْفَراء َوَ�يَْضاء وََسوَْداء َوَرِ�يْق فَاِضٌل َعلَيِْهم، وَ  يِفْ  -ه ِحْكمَ 

ىَفْ ُحلَّه:
ْ
َف ُحلَّه، وَ  يِفْ  ىلَع اَل

ْ
َف ُحلَّهلُكِّ رََجٍب اَل

ْ
به نام خدای « ترجمه: .»ِ�ْ لُكِّ َصَفٍر اَل

 -ه محّمد نبی و رسول خدا برای اھل نجران نوشته کزی است ین چینده مھربان. ایبخشا
د (نقره) یوه، و ھر زرد، (طال) و سفیھمه م -شان نافذ گردد یم وی براکه حکالبته در صورتی 

شان اضافه است، در بدل پرداخت دوھزار لباس، به آنھا یه برای اکز را ینکاه (خرما) غالم و یو س
 .»گریھزار د یکھزار لباس بدھند، و در ھر (ماه) صفر  یکواگذار نموده است: در ھر (ماه) رجب 

آمده است. و  )۳۶۹/۱(ر یثکر ابن ین در تفسین چنیر شده. اکو ھمه شرطھا را متذ
ن یر شده، افزوده است: تا اکو ھمه شرطھا را متذ -ن قولش یبعد از )۵۵/۵(ه یدر البدا

بن عوف از بنی َنصر، َاْقَرع بن حاِبس  کالن بن َعْمرو، مالیان بن َحْرب، غَ یه ابوُسفک
ه آنھا کره در آن به عنوان شاھدان ثبت شدند، و نامه نوشته شد. وقتی یحنظلی و مغ

ه از کاش بود،  برادر مادری یکنامه خود را گرفتند، به طرف نجران برگشتند و با اسقف 
ه وی ابوعلقمه ینکگفتند و  ه مییشد به او بشر بن معاو ش مییلحاظ نسبت فرزند عمو

ان رفتن اسقف آن نامه را یرا برای اسقف سپرد، در جر صامبر خدا یبود. وفد، نامه پ
ه کت بودند، کشان در حرینار وی قرار داشت، و ھر دوی اکقمه در خواند و ابوعل می

حًا با گرفتن نام یفتد، بشر صریزی خورد و به روی رفت تا بیش به چیناگھان شتر بشر پا
ن موقع، به او گفت: به خدا سوگند، یگردد. اسقف در کاو را دعا نمود تا ھال صامبر یپ

د، به یو ترد کی. بشر به وی گفت: بدون شت دعا نمودکنبی مرسل را به نابودی و ھال
امبر یه نزد پکنم ک م و پاالن آن را دور نمییآ ن نمیییخدا سوگند، از شتر خود تا وقتی پا

نه ین صورت وی روی شتر خود را به طرف مدیده باشم. به ایخود را نرسان صخدا 
من خوب بشنو، آن ن را از یده گفت: ایز شتر خود را به طرف وی گردانید، اسقف نیگردان
زی از یه ما چکنند کن خاطر گفتم تا آن سخن ازمن به عرب برسد و آنھا گمان نیرا بد

ه کم یا م، و چنان به او سر نھادهیا رفتهیه گفته او را پذکن یا ایم، و یا م نمودهکحق وی را 
 م.یادتر ھستیتر و زیه ما از آنھا قوکاند، در حالی  عربھا آن چنان گردن ننھاده
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رون شد ابدًا قبول یبشر به اسقف گفت: نه به خدا سوگند آنچه را از سرت ب
شتر خود را  -ده بود یه پشت خود را به طرف اسقف گردانکودر حالی  -نم، ک نمی

 خواند: ن رجز میید، و چنیوبک

لَقاً وضيُنُها و قَ دُ غْ يْكَ تَ  اِلَ

 ْ ضاً يفِ ِ رتَ عْ ا مُ نِيْنُهَ ا جَ نِهَ  بَطْ

َالِفاً  ارخمُ نُها دِيْنَ النَّصَ  دِيْ
خورد، و پروای  ان میکاش ت ه تسمهکرود  شتر) درحالی به طرف تو می«( ترجمه:

ن ین حالت مخالف دیز درینش نیمش ھست ندارد، و دکه در شکاش را  ا بچهین یجن
 ».نصاری است

ن یبود، تا ا صامبر یشه با پیآمد و اسالم آورد، و ھم صامبر خدا یه نزد پکن یتا ا
د: وفد داخل نجران شد، و نزد راھب ابن ابی ید. راوی گویه بعد از آن به قتل رسک

ه که وی در باالی صومعه خود قرار داشت، و به او خبر داد کِدی در حالی آمد، یِشْمر ُزبَ 
 صامبر یو برای وی قصه وفد نجران را با پ -ده است یی در تھامه مبعوث گردینب

ند ولی یاز آنھا خواست تا مباھله نما صامبر یه پکر شد کش متذیبران را ینمود، و ا بازگو
ان آنھا به طرف وی رفته و اسالم یه از میدند و بشر بن معاوین عمل ابا ورزیآنھا از انجام ا

اندازم. راوی  ن مییین صومعه پاید، وگرنه خودم را ازیاورین بییراھب گفت: مرا پا -آورد 
 صامبر خدا یای را با خود گرفته نزد پ هین آوردند، و او ھدیید: آن گاه او را پایگو می

اسه ک یکپوشند، و  ه آن را خلفا میکن جامه است یی ایکای وی یه از آن ھداکرفت، 
د، یشن اقامت داشت و وحی را می صامبر خدا یعصا. وی برای مدتی نزد پ یکبزرگ و 

اورد، دوباره به طرف قوم خود برگشت، و وعده سپرد یه اسالم بکن یو بعد از آن بدون ا
امبر یه پکن ید تا ایسر نگردیگر میار برای وی بار دکن یه به زودی برخواھد گشت اّما اک

و » عاقب« و» دیس«ه او را کدرگذشت. اّما اسقف ابوحارث بعد از آن و درحالی  صخدا 
آمد و مدتی را نزد وی  صامبر خدا ینمودند نزد پ ه بزرگان قومش ھمراھی مییبق

دند، و یشن شد می نازل می أه برای وی از طرف خداوند کاقامت داشتند و آنچه را 
 ھای نجران نوشت. ه اسقفین نامه را برای اسقف و بقیاز آن ا بعد صامبر یپ
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 به اسقف ابوحارث صامبر ینامه پ

ِد انلَّيِبّ الرَّمحِن الرَّ  اهللاِ  �ِسمِ « ُْسُقف ايَب ِحيِم. ِمْن ُ�َمَّ
ْ

ْران،  لِال
َ

َارِث، َواَُساقَِفه �
ْ
احل

ْ َوَ�َهنَِتِهم َورُْهبَانِِهم، وَ 
َ

يِْديْهم ِمْن قَِليٍْل وَ ُ�َّ َما حت
َ
ُ وَ  ا�ِ َ�ِثْ�: َجَوارَت أ  اُْسُقٌف رَُسْوهِلِ، َال ُ�َغ�َّ

َ ُمْن اُْسُقَفِته وَ 
َ

 َراِهٌب ِمْن رُْهبَانِيَِتِه وَ ال
َ

  اَكِهٌن ِمْن ال
َ

ُ َحَق ِمْن ُحُقْوقِِهْم، َوال  ُ�َغ�ِّ
َ

َكَهانَِتِه، َوال
َطانِِهم وَ 

ْ
 َما اَكنُوا َعلَيِْه ِمْن ذلَِك. َجَواَرُسل

َ
 نََصُحوا َعلَيِْهمْ ُحوا وَ رَُسْوهِلِ اَبًدا َما اَْصلَ وَ  ا�ِ ال

 َظالِِمْ� َ�ْ�َ ُمبْتَِلْ� بُِظِلِم وَ 
َ

 .»ال
. از محّمد نبی برای اسقف ابوحارث، اسقفان نجران، نده مھربانیبه نام خدای بخشا«

نھا در پناه خدا یھای آنھا است: ا ر دستیه در زکادی یو زم کو ھر  ھایشان اھنان آنجا، رھبانک
ھانت خود، کاھنی از کت خود، و یت خود، و راھبی از رھبانیچ اسقفی از اسقفیاند، ھ و رسول وی

و شان  شود، و نه ھم قدرتمندی ر داده میییتغشان  معزول نمی شود، و نه ھم حقی از حقوق
ه اصالح کاند، تا وقتی  امبر وییشه در پناه خدا و پینھا ھمیمند بودند. ا ه آنھا از آن بھرهکزی یچ

 .١»ا ظلم روا دارندیه به ظلم مبتال شوند و کن یحت نمودند، بدون ایردند و نصک
 افت. یان یبود پا )۵۵/۵( هیالبدا ره بن شعبه نوشته بود. آنچه دریو نامه را مغ

 ربن وائلکبه ب صامبر ینامه پ
به ما  صامبر خدا یای از پ ه گفت: نامهکت نموده، یروا سان یاحمد از َمْرَثد بن َظبْ 

عه آن را برای یه مردی از ضبکن یمان بخواند،تا ایه آن را براکم یافتیسی را نکد، یرس
 ما قرائت نمود:

 بَْ�ر بِْن َوائِل: اَْسِلُموا �َْسِلُموا اهللا ِمْن رَُسولِ «
َ

ربن وائل: کاز رسول خدا به ب« .»ِاىل

 .٢»دید تا در امان باشیاوریاسالم ب
ن بزار و ین را ھمچنی. ااند حید: رجال وی رجال صحیگو می )۳۰۵/۵(ثمی یھ

ثمی یاند. ھ ت نمودهین معنی روایبه ا سر از انس یعلی و طبرانی در الصغیابو
 .اند حیعلی رجال صحید: رجال بزار و ابویگو می )۳۰۵/۵(

 

                                           
 ) در سند آن چند ناشناخته وجود دارند.۳۹۱: ۵/۳۸۵» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -١
 ).۴/۳۴۳» (أسد الغابة«) و ابن اثیر در ۵/۶۸. احمد (ضعیف -٢
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 برای بنی جذامه صامبر خدا ینامه پ
د یه گفت: رفاعه بن زکت نموده، یربن ُمقبل ُجذامی و او از پدرش روایطبرانی از ُعَم 

ن یه در آن چنکای نوشت  ش نامهیبرا صامبر یآمد، پ صامبر خدا یجذامی نزد پ
 آمده بود:

د « َمْن َدَخَل ِ�يِْهم، ْعِثتُْه ِاىل قَوِمِه اَعَمه وَ �ُ  بن زَ�د: ِاّ�ِ  لَِرفَاَعه اهللا رَُسولِ ِمْن ُ�َمَّ
َمْن اَْدبََر فَلَُه اََماُن وَِحْزَب رَُسْوهِلِ، وَ  اهللا ِاىل رَُسوهِل، َ�َمْن آَمَن فىَِفْ ِحْزِب و اهللا يَْدُعوُْهم ِاىل

ل عام، و کد: من وی را برای قومش به شیرفاعه بن زاز محّمد رسول خدا برای « .»َشْهَر�ْن
رسولش دعوت  سوی بهخدا و  سوی بهشان را یشود فرستادم، او ا ه شامل آنھا میکسی ک

د، یه روی گردانکسی کمان آورد، وی در حزب خدا و حزب رسول اوست، یه اکسی کند، ک می

 .»برای وی به مدت دو ماه امان است
ر شده. کث را متذیرفتند.... و حدی، دعوت او را پذچون موصوف نزد قومش رفت

ن صورت متصل، و ھمچنان منقطع از ین را به اید: طبرانی ایگو می )۳۱۰/۵(ثمی یھ
ه من آنھا را کت نموده، در سند متصل وی گروھی است یابن اسحاق به اختصار روا

 د است.یشناسم ولی اسناد ھر دوی آنھا تا ابن اسحاق ج نمی
ر بن معبد بن یت عمیق ابن اسحاق از روایز درالمغازی از طریرا اموی نث ین حدیا

 رده است.کت یآمده، روا )۴۴۱/۳(ه در االصابه کن، چنانیفالن جذامی از پدرش ھمانند ا

 که سبب هدایت مردم گردید.  صحکایت هایی از اخالق و اعمال پیامبر خدا 

 سلی یدبن ُسعنه عالم اسرائیداستان اسالم آوردن ز
و تعالی  که گفت: چون خداوند تبارکت نموده، یروا سبن سالم  اللهطبرانی از عبد

ھای نبّوت را در روی  د گفت: ھمه عالمتید، زیت نمایھدا د بن ُسعنه رایخواست ز
ه از وی کردم شناختم، مگر دو عالمت آن را، کش نگاه یه به سوکھنگامی  صمحّمد 

گری یگذشتش بر غضب وی سبقت داشته باشد و ده بردباری و کن یی ایکندانستم .
د بن سعنه ید. زیفزایش نیه برخوردھای جاھالنه مردم، جز بر حلم و بردبارکن یا

با وی ھمراه بود  سه حضرت علی ک -از حجره خود  صامبر خدا ید: روزی پیگو می
ماند نزدش آمده گفت: ای  ی مییه به روستاکرون آمد، مردی سوار بر شترش یب -
ن یه بنی فالن دارم، آنان اسالم آورده و به ایتعداد افرادی در قر یکامبر خدا، من یپ
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اورند رزق به وسعت یه اگر اسالم بکگفته بودم شان  اند، و برای ن داخل شدهید
اند، و باران در  سالی و سختی و قحطی مواجه کنون آنھا به خشکد. و ایآ میشان  برای

ه در اسالم به که آنھا چنان کن ھراس دارم یخدا، من از اامبر یبارد، و ای پ آنجا نمی
زی یشان چ ه برایکطمع داخل شده بودند، از آن به طمع برگردند. اگر خواسته باشی 

به طرف ھمان  صامبر خدا ین. پکار را بکن یادرسی و امداد بفرستی ایجھت فر
، او گفت: -بود نم وی علی ک گمان می -ش قرار داشت متوجه شد یه در پھلوکمردی 

 یکد: من به وی نزدیگو د بن سعنه مییزی باقی نمانده است. زیامبر خدا از آن چیای پ
ن ینی را از بستان بنی فالن تا وقت معیا برای من خرمای معیشده گفتم: ای محمد، آ

، »بنی فالن نام مبر )نی را ازیمع(بستان «گفت:  صامبر یرسانی. پ به فروش می
مر خود را گشوده و از کسه کیم فروخت و من ین صورت او برایبه ا گفتم: درست است،

وقت مقرر دادم، آن گاه او آن  یکنی و تا یش در بدل خرمای معیآن ھشتاد مثقال طال برا
 ».برسشان  ادین، و به فرکان آنھا عدالت را مراعات یدر م«طالھا را به آن مرد داده فرمود: 

امبر خدا در یه پکا سه روز به ھمان موعد باقی بود ید: دو یگو د بن سعنه مییز
نمودند  او را ھمراھی می شر و عمر و عثمان، و گروھی از اصحابش که ابوبکحالی 

ند، نزدش یشد تا به آن بنش یکوار نزدیرون رفت، چون بر جنازه نماز خواند، به دیب
گفتم: ای  وده، به اوبان و چادر وی گرفتم و با چھره زشت به وی نگاه نمیآمده، از گر

دھی؟ به خدا سوگند، شما بنی عبدالمّطلب به تعلل و  ا حقم را به من نمییمحمد، آ
دانستم. آن گاه به عمر نگاه  ن عادت شما را میید، و من اینپرداختن قرض مشھور

 یکزد، بعد از آن با  ش چون چرخ دور مییه چشمانش از فرط غضب در روکردم ک
ه من کی یگو امبر خدا مییزی را به پیا چیای دشمن خدا، آ ھجوم چشم به من گفت:

ه جانم در کنم؟ سوگند به ذاتی یب ه میکدھی  شنوم؟ و با وی عملی را انجام می می
رم قطع ینون سرت را با شمشکھم ا ١دمیترس دست اوست اگر از فوت آن نمی

نگاه ون و آرامش خاصی به طرفم کن فرصت با سیدر صامبر خدا ینمودم. پ می
از ین نیر ازیگری غیزی دیای عمر ما و او به چ«رد. سپس زبان گشود و فرمود: ک می

                                           
بھره شدن  بی و صامبر ید به پیمان آوردن زیعدم ان کد ممیترس از فوت آن می سه عمر کآنچه  -١

 مان باشد.یھای ا او از نعمت
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نی. ای عمر او را کی در طلب امر یکه مرا به حسن ادا، و او را به نکن یم و آن ایداشت
 .»دنت به او اضافه بپردازیمانه خرما در بدل ترسانیست پیببر و حقش را بده و ب

گر یمانه خرمای دیست پیبا خود برد، حقم را ادا نمود، و بد: عمر مرا یگو د مییز
مرا دستور  صامبر یست؟! گفت: پیادت چین زیاضافه به من داد، گفتم: ای عمر ا

د: یافزا د مییاد بدھم. زیت زین را برایدم ایه تو را ترسانکن یداده است تا در بدل ا
د: ید بن سعنه ھستم. پرسیر. گفتم: من زیشناسی؟ گفت: نخ دم: ای عمر، مرا مییپرس

. گفت: تو را چه واداشت تا آن عمل را در )ھودیی(؟ گفتم: بلی عالم )ھودیی(عالم 
زھا را به او گفتی؟ گفتم: ای عمر، من ھمه یانجام دادی و آن چ صامبر یمقابل پ
ه آن کز را، یه به روی وی نگاه نمودم دانستم، مگر دو چکھای نبّوت را ھنگامی  عالمت

ه حلم و بردباری اش بر غضبش سبقت داشته باشد، و کن یی ایکدم یاز وی نفھم دو را
ن دو را در وی ید. ومن ایفزایه شدت جھل مردم جز بر بردباری وی نکن یگری اید

دم، و یه خدا را به عنوان پروردگار برگزکرم، یگ امتحان نمودم، و ای عمر تو را شاھد می
را به عنوان نبی قبول نمودم، و تو را  صمحّمد  رفتم، وین پذیعنوان د اسالم را به

برای  -ادتر دارم یچون من از ھمه امت محّمد مال ز -ه نصف مالم کرم یگ شاھد می
ی، یه بعضی امت محّمد بگوکن است یصدقه است. عمر گفت: بھتر ا صامت محّمد 

د ھر یزچون تو توان ھمه آنھا را نداری، گفتم: آری، برای بعضی آنھا. سپس عمر و 
 یکه معبودی جز کدھم  د گفت: گواھی مییبرگشتند، ز صامبر خدا ینزد پشان  دوی
ن صورت وی یبنده و رسول اوست. و به ا صه محّمد کدھم  ست، و گواھی مییخدا ن

رد، و با وی در کعت یق نموده ھمراھش بیمان آورد، و او را تصدیا صامبر خدا یبه پ
رفت، نه  می شیه پکدر حالی  که در غزوه تبوکن یاد، تا یت ورزکادی شریھای ز غزوه

ن را ید: ایگو می )۲۴۰/۸(ثمی یھ .١ندکد را رحمت یبه عقب، وفات نمود. خداوند ز
 رده است.کت یاند، و ابن ماجه بخشی از آن را روا ت نموده، و رجال وی ثقهیطبرانی روا

                                           
) در ۶/۲۷۸» (الدالئل«) و بیھقی در ۶۰۵، ۳/۶۰۴) و حاکم (۵۱۴۷» (الکبیر«. طبرانی در حسن -١

سند آن حمزة بن یوسف بن عبدالله بن سالم است که مجھول است . کسی جز ابن حبان وی را 
محمد بن أبی السری عسقالنی نیز صدوق اما دارای اوھام است. ذھبی در ثقه ندانسته است. 

 کنم. تعقیب بر سخن حاکم که آن را صحیح دانسته گفته است: انکارش نمی
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شان، یر ایی و غتاب اخالق النبکخ در یم ابوالشکن را ھمچنان ابن حبان، حایا
گفته است: رجال  هاند، و در االصاب ت نمودهیآمده، روا )۵۶۶/۱( هه در االصابکچنان 

ح نموده، و مدار آن بر یتصر ١ثید ھم در آن به تحدیاند، ول اسناد ثقه دانسته شده
گری آن را یر از ابی سری، راوی دیعنی غی(باشد.  د مییمحّمد بن ابی سری، راوی ازول

ث ین الحدین وی را ثقه دانسته، و ابوحاتم او را لی. ابن مع)رده استکت نیرواد یاز ول
اعلم. من برای قصه وی  اللهرالغلط است. ویثکد: محّمد یگو ن عدی مییگفته است. و ا

نام برده نشده. ابن سعد  )از ابن سعنه(ن در آن یکافتم، ولیگری یشاھدی از وجه د
ه از کسی کر بن حازم به ما خبر داد، یداشت، جر انیث بید برای مان حدیزید: یگو می

ھای  ھودی گفت: من ھمه صفتی یکد: یگو ه وی میکده بود، به من گفت: یزھری شن
ر کدم، مگر حلم و بردباری را... و قصه را متذیه در تورات آمده بودم دکرا  صمحّمد 

 رده است.کت یروا )۲۳ص(ن را در الدالئل یز ایم نیشده. ابونع

 صلح ُحَدْیِبَیه قصه 

 عبهکارت یاز ز صامبر یش و بازداشتن پیالعمل قر سکع
 صامبر خدا یه آن دو گفتند: پکت نموده یبخاری از ِمْسَوربن َمْخَرَمه و مروان روا

 صامبر خدا یی از راه قرار داشتند، پیه در جاکرون رفتند، و ھنگامی یه بیبیدر زمان حد
م است، یش با اسب سواران خود در غمیشقراول قرید به عنوان پیخالد بن ول«فرمود: 

نشد، تا ه خالد از آنھا خبر ک. به خدا سوگند، »دینکت کن شما به طرف راست حریبنابرا
 ش به راه افتاد.یم دادن قرید، آن گاه به سرعت به خاطر بیر را دکه غبار لشکن یا

د. در یاوارد شد، رسه بر آنھکی یه جایه به َثنِ کن یت نمود تا اکحر صامبر خدا یپ
ه کی است یا لمهک(زانو زد، مردم گفتند: َحل،َحل  صامبر یه شتر پکن جا بود یھم

ولی شتر در ھمان جا توّقف  )شود ت بماند گفته میکه از حرکبرای شتر در وقتی 
فرمود:  صت وامانده، رسول خدا کاز حر )امبرینام شتر پ(نمود. گفتند: َقْصواء 

                                                                                                       
گویم: اما این حدیث متابعه شده است. عبدالوھاب بن عدة الحوطی نزد طبرانی و أبی الشیخ  می 

» إرواء الغلیل«حمید کاسب نزد ابن ماجه. نگا: اند. ھمچنین یعقوب بن  آن را متابعه کرده
 آن را حسن دانسته است.» التھذیب«) آلبانی آن را حسن دانسته. ھمچنین ابنحجر در ۱۳۸۱(

 ت حدثنا... گفته است. م.یدر روا -١
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را از رفتن  ١لیه فکس کست، ولی آن ین عادت وی ھم نیاست، و اقصواء وانمانده «
. بعد از آن گفت: »ز از رفتن باز داشتین شتر را نیرد اکری یجلوگ )هکم سوی به(
ه در کند یھا از من ھر خواھشی نما نیه جانم در دست اوست، اگر اکسوگند به ذاتی «

، »انجام خواھم دادشان  برای آن به حدود و حرمات خداوند احترام بگذارند من آن را
ھا  امبر قدری از آنیخود بانگ زد و شتر از جای خود برخاست و پ بعد از آن بر شتر

ن ییه ظاھر شده بود، پاکی که بر آب اندیبیانی حدیه در طرف پاکن یشی گرفت تا ایپ
به ه مردم آن را تمام نمودند. و کی نگذشت کشد، اند م گرفته میکم کآمد. و از آن آب 

رون آورده، یردان خود بیری را از تیت برده شد، وی تیاکاز تشنگی ش صامبر خدا یپ
بعد از آن به آنھا دستور داد تا آن را در ھمان جای آب فرو برند. به خدا سوگند، توأم با 

و تا آن وقت به ھمان (راب شدند یه ھمه از آن سکر آن قدر آب فوران نمود یگذاشتن ت
 از آنجا رفتند. )ه مسلمانانکحالت خود قرار داشت 

 صامبر یل با پیگفتگوی بد
ل بن ورقاء یدر چنان حالتی قرار داشتند ُبَد  صامبر یه مسلمانان با پکدر حالی 

 صامبر یآنھا از جمله رفقا و اھل راز پ -ُخزاعی با تنی چند از قومش از ُخزاعه آمدند 
و عامر بن لؤی را گذاشته  ،عب بن لؤیکل گفت: من یُبَد  -اھل ِتھامه بودند ان یاز م

و زنان و اوالد خود  رییه شتران شکاند،  اده شدهیه پیبیآب حد یکن جا آمدم، آنھا نزدیا
 خواھند با تو بجنگند، وتو را از رفتن به خانه خدا باز دارند. ز با خود ھمراه دارند، مییرا ن

ه به خاطر کم، بلیامده ایسی نکچ یما برای جنگ با ھ«فرمود:  صامبر خدا یپ
ده است، اگر یش را خورده است، به آنھا ضرر رسانیم، جنگ قریا ادای عمره آمده

نم، و مرا با مردم بگذارند، اگر ک ه میکمتارشان  مّدت ھمراه یکخواسته باشند، من 
ن یداخل شده داخل شوند، ا ه مردمکزی یاب شدم، باز آنھا اگر خواستند درآن چیامک
اند آنھا داخل  ه مردم داخل شدهکنی یعنی اگر در دی(ن صورت یر اینند، در غکار را بک

دند، سوگند به یست، ولی اگر آنھا ابا ورزیباقشان  ثرت وجماعتکباز ھم  )نشدند
ه کن ید، تا اینم خواھم جنگیه جانم دردست اوست، با آنھا به خاطر دکخداوندی 

                                           
عبه، به خاطر منھدم ساختن کمن باالی یاز شان  ه در ھجومکان ابرھه است، یرکل لشیھدف، ف -١

ه قصه کل یز توسط ابابیر ابرھه نکستاد، و لشیه باز اکم سوی بهتوقف نمود و از رفتن نجا یآن در ا
 ن سال متولد شد. م.یز در ھمین صامبر خدا ید، و پیت رسکور است، به ھالکآن در قرآن مذ



 حیات صحابه     ٢٢٦

 

ن یل گفت: من ای. ُبَد »اب و غالب شدنی استیامکن خداوند یو د جدا شود،گردنم 
ش آمده گفت: ما از یه نزد قرکنیت نمود تا اکد، وی حریگفته تو را به آنھا خواھم رسان

ه آن را کد ید، اگر خواسته باشیگو زی مییه چکم یدیم و از وی شنین مرد برگشتینزد ا
ش گفتند: ما یھان قریم. جاھالن و سفینک می ار راکن یم، اییتان عرضه نما برای

ه از وی به ماخبر بدھی. ولی صاحب نظران آنھا گفتند: بگو، از کم ینیب ضرورتی نمی
ھای  گفت و گفته ن و چنان میین چنیه اکدم یل گفت: از وی شنیدی. بدیوی چه شن

 ان داشت.یبشان  را برای صامبر خدا یپ

 صامبر یگفتگوی ُعْرَوه بن مسعود با پ
 ١د؟یستین )من(ا شما پدران یآن گاه عروه بن مسعود برخاست و گفت: ای قوم، آ 

. گفت: )ھستی(ستم؟ گفتند: بلی، ین )شما(ا من فرزند ی. گفت: آ)میھست(گفتند: بلی 
اظ را که من اھل عُ کد یدان ا نمییر. گفت: آیگفتند: خ د؟ینک زی متھم مییا مرا به چیآ

ردند پس کرون آمدن با من خودداری یودم، و چون آنھا از بج نمیبرای نصرت شما بس
ن یا(ه از من اطاعت نمودند با خود آوردم؟ گفتند: بلی کسانی را کاھل خود، پسران و

شنھاد نموده است، یری را پیار خوب و خکتان  ن مرد برایی. عروه گفت: ا)میدان را می
امبر خدا آمد یگفتند برو. عروه نزد پ د تا نزدش بروم. آنھاید و مرا بگذارینکآن را قبول 

رار کل را تیھای خود برای ُبَد  برای او ھمان گفته صامبر یامبر صحبت نمود، پیو با پ
ن سازی، و کشه یا بر آن ھستی تا قومت را رین موقع گفت: ای محّمد آیرد. عروه در اک
موده باشد؟ و اگر ن کبارگی ھالیکه اھل خود را به کای  دهیاز اعراب شن یکچ یا از ھیآ

ه از مردم کای را، جز عده مختلفی  ھای شناخته شده گری شود، من چھرهیواقعه طور د
نھا در صورت بروز جنگ تو را وا گذاشته و ھمه ینم، و ایب ای نمی ردهکدور خود جمع 

 کیکھای ر نوعی از دشنام(به او گفت: امصص بظرالالت  سر کفرار خواھند نمود. ابوب
ست؟ کین مرد ید ایم؟! عروه پرسینک م و او را رھا میینک ما از دور او فرار میا ی، آ)است

ه جانم در دست اوست اگر احسانت به من کر. گفت: سوگند به ذاتی کگفت: ابوب
 صامبر ید: او با پیگو دادم. راوی می ام، جوابت را می ه تا حال به آن وفا ننمودهکبود  نمی

                                           
شی و از بنی عبد شمس یه مادرش قرکن یف در طائف است و از ایی از زعمای ثقیکعروه  -١

 آورد. ھا را پدران خود به حساب می شییقری او یباشد، گو می
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و  - ١گرفت را می صامبر یش پیزد ر رف میه حکداخل صحبت شد، و ھر گاھی 
ه کاله آھنی کری به دست داشت، و یه شمشکن ھنگام در حالی یَره بن ُشْعبه در ایُمغِ 

و  -ستاده بود یا صامبر یدا نبود بر سر داشت، باالی سر پیجز چشمانش از آن پ
را با  َره دست اوید، ُمغِ یرسان می صامبر یش پیه عروه دست خود را به رکھرگاھی 

ن. عروه کدور  صامبر خدا یش پیگفت: دست خود را از ر ر زده به او مییدسته شمش
ره بن شعبه!! عروه گفت: ای یست؟ گفتند: مغکین ید: ایسر خود را بلند نموده پرس

ره بن شعبه در یمغ -نم؟ ک انتت تالش نمییدن به خیان بخشیا من در پایخائن!! آ
 صامبر یرا گرفته نزد پشان  د و اموالیآن، آنھا را به قتل رسانت با قومی بود، بعد از یجاھل

نم، ولی به ک اّما اسالم آوردنت را قبول می«گفت:  صامبر خدایآمد و اسالم آورد، پ
شد و آنھا را با  صامبر یبعد از آن عروه به دقت متوجه اصحاب پ -»اری ندارمکمالت 

نی را یآب ب صامبر یسوگند، پد: به خدا یگو می رد. عروهک چشمانش نظاره می
افتاد، و او آن را به روی و پوستش  ه به دست مردی از آنھا میکن یانداخت، مگر ا نمی
گرفت،  دند، و چون وضو مییورز نمود، بر آن مبادرت می شان را امر میید، و اگر ایمال می
نمود، صداھای خود را  بود بر آب وضوی وی با ھم بجنگند، و چون صحبت می یکنزد

ز نگاه یم و احترامش به نظر تیآوردند و به طرف وی به خاطر تعظ ن مییینزد وی پا
اران خود برگشت و گفت: ای قوم، به خدا سوگند، من در ینمودند. عروه به طرف  نمی

 )شورھای شانکدر (سری و نجاشی کو  صریام و نزد ق ی نزد پادشاھان رفتهیوفدھا
ه اصحابش او را چنان احترام و کدم یچ پادشاھی را ھرگز ندیام، به خدا سوگند، ھ رفته
نند. به خدا سوگند آب ک م و احترام مییه اصحاب محمد، محّمد را تعظکند یم نمایتعظ

روی و پوست  فتد. و او با آنیه به دست مردی از آنھا بکن یاندازد مگر ا نی را نمییب
ورزند، و اگر وضو  ند، در امتثالش مبادرت میکمالد، و چون آنھا را امر  خود را می

                                           
ا یگرفتند و  گر خود را به دست مییدیکش یه در ھنگام صحبت با ھم رکھا عادت داشتند  عرب -١

ه کوست یپ ار در صورتی به وقوع میکن یبردند، ولی ا ش جانب مقابل خود مییدست خود را به ر
داشتند، در  درجه مساوی قرار می یکھم ھمتا و در عزت و شرف و مقام در  طرفھای صحبت با

ب یع صامبر خدا ین عمل وی را در مقابل پین عمل را انجام داد، اصحاب اینجا چون عروه ایا
ن اساس بود یدانستند، بر ھم صامبر یپشان  نوع جرأتی از طرف عروه در یکپنداشته و آن را 

 اعلم. م. الله رد.یخواست تا جلو وی را بگ سره یه مغک
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خود را  د صداھاییش با ھم بجنگند، و چون صحبت نمایه بر وضوکاست  یکرد،نزدیبگ
نند، و ک ز به وی نگاه نمییآورند، و به خاطر احترام به وی به چشم ت ن مییینزد وی پا

 د.ینکن آن را قبول یشنھاد نموده است، بنابرایز خوبی را پیاو برای شما چ

 ص امبرینانه با پکگفتگوی مردی از بنی 
د تا نزد وی بروم. گفتند: برو. ینانه گفت: به من اجازه دھکآن گاه مردی از بنی 

ن یا«فرمود:  صامبر خدا یو اصحابش رفت، پ صامبر یپ سوی بهن مرد یچون ا
ن ینند، بنابراک م مییه شتران قربانی را احترام و تعظکفالنی است و از قومی است 

. شترھای قربانی به طرف وی روان شد، و »دیشترھای قربانی را به طرف وی بفرست
گفتند.  می )...یک، لبیکاللھم لب یکلب(ه یه تلبکمردم از او در حالی استقبال نمودند 

ارت ینھا از زیه اکسزد  ، نمیاللهنمود گفت: سبحان ن حالت را مشاھده یچون وی ا
ه به طرف اصحاب خود برگشت گفت: من شتران کعبه بازداشته شوند!! و ھنگامی ک

وھان آنھا را کو طرف راست  ،الده انداخته شدهشان ق ھای ه به گردنکدم یقربانی را د
به نظر  )دانسته شودشان  ه خون جاری شود و قربانی بودنکن یتا ا(زخم نموده بودند 

فْصكمِ  -ه به او کان آنھا یارت خانه خدا منع شوند. مردی از مید از زیمن، آنھا نبا بن حَ زْ  رَ
ن مرد ید تا نزد وی بروم. آنھا به وی گفتند: برو. چون ایشد گفت: مرا بگذار گفته می -

و او  رز استکن میا«فرمود:  صامبر خدا ید، پیو اصحابش ظاھر گرد صامبر یبرای پ
 ل بن عمرو آمد.ینمود، سھ صحبت می صامبر یرز با پکه مکو در حالی ». ستیمرد فاجر

 هیبیو شروط صلح حد صامبر یل بن عمرو با پیگفتگوی سھ
ل بن عمرو آمد، یھنگامی سھ: هکرمه به من خبر داد کوب از عِ ید: ایگو َمْعَمر می

د: زھری یافزا . معمر می»شدهتان آسان  ار شما برایکنون کا«فرمود:  صامبر خدا یپ
ان ما و خودتان یا در میل آمده گفت: بیسھ )آن گاه(ث خود گفته است: یدر حد

س: ین طور بنویه: اکاتب را طلب نمود، و دستور داد ک صامبر خدا یس. پیمانی بنویپ

ِ ٱ �﴿ ه او ک دانم نمیل گفت: اما، رحمان را، به خدا سوگند ی. سھ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ك «س: یست؟ ولی بنویچ مِ نوشتی مسلمانان با  ھا می ه در گذشتهک، چنان »مَّ اللهبِاِسْ

ِ ٱ �﴿ن حالت گفتند: به خدا سوگند، ما جز یدن اید گری یز دیچ ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
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كَ اللهم«گفت:  صامبر یم. پیسینو نمی مِ است آنچه ن یا«. بعد از آن فرمود: »بِاِسْ
ه تو کم یدانست ل گفت: اگر ما میی. سھ»به آن موافقت نموده است الله محّمد رسول

س: یم، ولی بنویدیجنگ م ونه با تو مییداشت رسول خدا ھستی نه تو را از خانه باز می
ه کن یبه خدا سوگند، من در ضمن ا«فرمود:  صامبر خدا ی. پاللهمحّمد بن عبد

ن به ید: ایگو می زھری -. »اللهس: محّمد بن عبدیھستم، بنود رسول خدا ینکبم یذکت
نھا از من ھر یاگر ا«ه گفته بود: کانجام گرفت  صامبریخاطر ھمان فرموده پ

ه در آن به حدود و حرمات خداوند احترام گذارند، من آن را کند یخواھشی نما
ه ما را کت ن به شرطی اسیا«به او گفت:  صامبریپ - »انجام خواھم دادشان  برای

ھا  ه عربکن به خاطری است یل گفت: نه، ای. سھ»مینکه خانه خدا را طواف کبگذارند 
، ولی شما در )دیعبه شدکو شما به زور و فشار داخل (ه بر ما فشار آورده شد، کند ینگو

ه کن یگر ایل گفت: دینوشت. سھ )ن صورت عھدنامه رایبه ا(د. و ییاید بینده بایسال آ
گردانی.  ن تو باشد او را برای ما پس مییطرف ما برای تو آمد، اگر چه بر دسی از کاگر 

ه مسلمان شده و آمده باشد، به کاو چگونه در حالی  الله مسلمانان گفتند: سبحان
 .ن مسترد شود؟!کیمشر

 ست ابوَجْنَدل یاکح
آمد، و  سل بن عمرو ین حالت قرار داشتند، ابوجندل بن سھیه آنھا درکدر حالی 

رون یه بکن مییو از پا ،١دیشانک ه به آن بسته شده بود با خود میکی را یرھایمان زنجھ
ه کسی است کن ین اّولیل گفت: ای محّمد اید. سھین رسانیان مسلمیآمده و خود را م

مان ینون پکما تا «فرمود:  صامبر ینی. پکخواھم او را دوباره به من مسترد  از تو می
چ قرارداد ین حال من با تو ابدًا ھیل گفت: به خدا سوگند، با ای. سھ»میا را تمام ننموده

ر من یل گفت: خی، سھ»نکاو را به من واگذار «فرمود:  صامبر یبندم. پ صلحی نمی
ل ی. اّما سھ»نکار را بکن یه اکبل«باز ھم فرمود:  صامبر خدا یگذارم. پ او را به تو نمی

ن یدر(م. ین اثنا گفت: ما او را به تو دادیرَرز دکنم. مِ ک ار را نمیکن یر من ایگفت: خ
ه مسلمان شده کابوجندل گفت: ای گروه مسلمانان، من در حالی  )لحظات دشوار

وی  -د یدان دم نمییا آنچه را من دیشوم؟! آ ده میین برگردانکیام، دوباره برای مشر آمده

                                           
 رده بود.کوی از زندان فرار  -١
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ان ین میدرد: من یگو می سعمر  -ت شده بود یار عذاب و اذیبس أدر راه خداوند 
. »بلی ھستم«ستی؟ گفت: یا تو به حق، نبی خدا نیآمده گفتم: آ صامبر خدا ینزد پ

. گفتم: پس با »بلی ھست«ست؟ گفت: یا ما بر حق و دشمن مان بر باطل نیگفتم: آ
م؟ یر بار ذّلت بروین مان زیم و در دین وضع چرا ما خواری و ذّلت را بر خود بخریا

رد، و او نصرت دھنده کو ھرگز نافرمانی او را نخواھم  من رسول خدا ھستم،«گفت: 
م رفت و آن را طواف یه به خانه خواھکگفتی  ا تو به ما نمیی. گفتم: آ»من است

ه ما امسال به طواف کن را به تو گفته بودم یا من ایبلی، ولی آ«م نمود؟ گفت: یخواھ
نی ھستی و آن را به طور تو به آن آمد«فرمود:  صامبر یگفتم: نه. پ »م آمد؟یآن خواھ

ر، کآمده گفتم: ای ابوب سد: آن گاه نزد ابوبگر یگو می س. عمر »نیک حتمی طواف می
ا ما بر حق ودشمن مان بر باطل یست؟ گفت: بلی. گفتم: آیامبر خدا نین به حق پیا ایآ
ن وضع چرا ما خواری بر خود ید: گفتم: پس با ایگو ست؟ گفت: بلی ھست. عمر میین

امبر خداست، و یر گفت: ای مرد، وی پکم؟ ابوبیر بار ذّلت بروین مان زیو دردم یبخر
ار اوست، به امر وی چنگ کند، و پروردگارش ناصر و مددک نافرمانی پروردگارش را نمی

ا وی به مانمی ین، چون به خدا سوگند، وی بر حق است. گفتم: آکزن و مخالفتش را ن
ا به تو گفته بود یم؟ گفت: بلی، ولی آینک طواف می م و آن راییآ ه ما به خانه میکگفت 

ی، یآ عبه میکر گفت: تو حتمًا به کر. ابوبیه امسال به طواف آن خواھی آمد؟ گفتم: خک
ن یجھت تالفی ا )ن ماجرایبعد از ا(د: من به یگو می سنی. عمر ک و آن را طواف می

از عقد  صامبر خدا یه پکد: ھنگامی یگو راوی می .١ارھای انجام دادمکرادھا یا
د و بعد از آن سرھای ینکد قربانی یزیبرخ«اران خود گفت: یقرارداد صلح فارغ شد، به 

از آنھا از جای خود بر  یکچ ید: به خدا سوگند، ھیافزا . راوی می»دیخود را بتراش
چ یه ھکھنگامی  ٢رار نمودکن حرف خود را تیسه مرتبه ا صامبرینخاستند، حتی پ

ده یوارد شد، و آنچه را از مردم د لنزد اّم سلمه  صامبر ینخاست پاز آنھا بر یک

                                           
د: از آن روز به بعد ین آمده است: عمر گوین جمله چنیر ای) در تفس۳۱۷/۲رت ابن ھشام (یدر س -١

م بشود یرادھایه تالفی آن اکردم کمرتبًا من صدقه دادم و روزه گرفتم و نماز خواندم و غالم آزاد 
 شده باشد. ه جبران و تالفیکباور شدم ن یه به اکن یرد و سخنانم باشد تا اکفاره آن عملکو 

رت و یان صلح و شروط آن فضای حیه جرکنبود، بل صامبر خدا ین نافرمانی آنھا در مقابل پیا -٢
 ن عمل بود.یزه ایننده انگکد و مدھوش ید آورده بود، و آن حالت شدیسرگشتگی را برای آنان پد
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ن عمل را دوست یا ایامبر خدا، آیگفت: ای پ لد. اّم سلمه یر گردکش متذیبود برا
ه شتر قربانی خود را ذبح کن یرون شو، تا ایپس ب )داری اگر دوست می(داری؟  می

ده است، با یای و سرت را نتراش نخواستهتراشد او را  می ه سرت راکسی کای، و  ردهکن
ه با کن یرون رفت و بدون ایب صامبر خدا یشان حرف نزن. آن گاه پیاز ا یکچ یھ
د او یتراش ه سرش را میکسی کرد، و کشان حرف بزند قربانی خود را ذبح یاز ا یکچ یھ

 دند، ھمهیرا د صامبر خدا ین عمل پید. چون اصحاب ایرا خواست و سرش را تراش
ه از کگری پرداختند، حتی یدن سر دیبه تراششان  ردند، و بعضیکبرخاستند و ذبح 

زخمی و مجروح  )دن سریدر تراش(گر خود را یدیکبود  یکثرت غم و اندوه نزدک
و تعالی  کآمدند و خداوند تبار )هکاز م(ای از زنان مومن  سازند، بعد از آن عده

 ه را نازل فرمود:ین آیاشان  درباره

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إَِذا ا ۡ ٱ َءُ�مُ َجا ٰ ُمَ�ٰ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ن یتا به ا - َتِحُنوُهنَّ مۡ ٱفَ  تٖ ِجَ�

 ].۱۰[الممتحنة:  ﴾َكَوافِرِ لۡ ٱ بِعَِصمِ  - جا
ند، آنان را امتحان ینان نزد شما آکای مؤمنان ھرگاه زنان مسلمان ھجرت « ترجمه:

 .»دیرا در ھمسری خود نگه ندارافره کد... و ھرگز ھمسران ینک
ه بن یبودند طالق داد، معاو که مشرکدو زن خود را  سدر آن روز حضرت عمر 

 گری.یه با دیی از آنھا ازدواج نمود و صفوان بن امیکان با یابی سف

 ه دنبال وی فرستاده شده بودندکر با دو تن یت ابوبصیاکح
مردی از  -ر ینه برگشت، ابوبصیبه مد صامبر خدا یارھای صلح، پکپس از اتمام 

نه ین در طلب وی دو تن را به مدکینه نزدش آمد، مشریدر مد -ه مسلمان بود کش یقر
ن اساس ید. بر اینما خواستند تا به مفاد موافقتنامه صلح وفا صامبر یفرستادند، و از پ

رون یه بر را گرفتیل داد، آن دو تن ابوبصیر را به آن دو مرد تحویابوبص صامبر خدا یپ
ه با خود کی ینجا فرود آمدند و از خرمایدند، در ایرس ١فهیه به ذوالُحلَ کن یرفتند تا ا

 خوردند.  داشتند، می
ار یرت را بسین شمشیی از آن دو مرد گفت: به خدا سوگند، ای فالن ایکر به یابوبص
ت، و من لی خوب اسیرون آورده گفت: آری به خدا، خیام بینم!! او آن را از نیب خوب می

                                           
 ند.یگو نون به آن اببار علی میکباشد، و ا ز میینه نیقات اھل مدیه مکنه، یمد یکای است نزد هیقر -١
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ر یر شمشینمش. ابوبصیر گفت: به من بده تا ببیام. ابوبص ن را تجربه نمودهین بار ایچند
ه خود را به کن یر زد و او مرد، دومی فرار نمود، تا ایرا از وی گرفت، و او را با آن شمش

چون چشمش به وی افتاد  صامبر خدا ید و به شتاب داخل مسجد شد، پینه رسانیمد
د گفت: به یرس صامبر ی. چون نزد پ»ده استیی را دکمرد منظر ھولنان یا«گفت: 

ر آمده یشوم. از دنبال وی ابوبص شته میکز یشته شد، و من نکقم یخدا سوگند، رف
رد. مرا به کذمه تو را برآورده  أبه خدا سوگند، خداوند  صامبر خدا یگفت: ای پ

 صامبر ید. پیشان رھانیل ادو باره مرا از چنگا أل دادی، و خداوند یشان تحویا
 ».ن مرد، اگر ھمدستی داشته باشدیوای بر مادرش، عجب آتش افروز جنگ است ا«گفت: 

 صامبر یپ )نه باشدیاگر وی در مد(ه کد، دانست ین سخن را شنیر ایچون ابوبص
نه خارج ین خاطر از مدیند، بدک دوباره برای آنھا مسترد می )طبق قرارداد صلح(وی را 
 د.یا رسانیخود را به ساحل درشد و 

 شیھای قر اروانکو متعّرض شدن آنھا به  ریوستن ابوجندل به ابوبصیپ
ابد، و خود ی از دست آنھا نجات می سل بن عمرو ید: ابوجندل بن سھیگو راوی می

ر یآورد به ابوبص مان مییش ایه از قرکسی کن صورت ھر یرساند، به ا ر مییرا به ابوبص
ل دادند، و ھرگاه خبر خارج شدن قافله کیگروھی را تش یکه آنھا کن یوست، تا ایپ می
اروان را به کد، بر آن ھجوم آورده، مردان شامل در یرس ش به طرف شام به آنان مییقر

ن حالت به تنگ آمد، یش وقتی از ایگرفتند. قر دند و اموالشان را مییرسان قتل می
و از وی مطالبه  ١خدا و رحم سوگند داده امبر خدا فرستاد، و او را بهیسی را نزد پک

ه بدون ھراس از کشان بخواھد ین گروه بفرستد، و از ایسی را نزد اکنمود تا 
نه رود در یسی از آنھا به مدکند، چون ھر یاینه بیش به طرف مدیدن آنھا به قریبرگردان

ن یباره ا نیدر أسی را فرستاد، خداوند کز دنبال آنھا ین صامبر یامان خواھد بود. پ
 ات قرآنی را نازل نمود:یآ

ِيٱ وَُهوَ ﴿ يۡ  َكفَّ  �َّ
َ
يۡ  َعنُ�مۡ  ِدَ�ُهمۡ �

َ
ةَ  نِ بِبَطۡ  ُهمَ�نۡ  ِديَُ�مۡ َو� نۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  َمكَّ

َ
ظۡ  أ

َ
 َفَرُ�مۡ أ

 ].۲۶-۲۴[الفتح:  ﴾ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ِيَّةَ  ِميَّةَ �َۡ ٱ -تا این که به اینجا رسید  - هِمۡ َعلَيۡ 

                                           
 ).۳۳۱ ،۴/۲۳۸) و احمد (۲۷۳۴بخاری ( -١
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شان یھای شما را از ا افران را از شما و دستکھای  ه دستکسی است کو او « ترجمه:
رد، بازداشت... خشم و نخوت کروز یه شما را بر آنھا پکن یه بعد از اکدر دل م

 .»تیجاھل
ه وی نبی است و کن ننمودند یه آنھا اقرار به اکن بود یت آنان ایرت توأم با جاھلیغ
عبه باز کدن به خانه یردند، و او را از رسکنز قبول یم را نیالرح الرحمن الله بسم

ی یکد نیھا و فوا ادتیاق دارای زین سید: ایگو می )۱۷۷/۴( هیر در البدایثکداشتند. ابن 
ھقی ین بیث را ھمچنین حدیباشد. و ا ت ابن اسحاق از زھری نمییه در رواکاست، 

 رده است.کت ین طولش روایبه ھم )۲۱۸/۹(

 هیبِ یه پس از فرود آمدن در ُحدَ کو فرستادن عثمان به م صامبر یپ
ت یه روایبیدر حد صامبر یدرباره استقرار پ سَبه از ُعروه یر و ابن ابی َش کابن عسا

مناسب  صامبر ید، پیدر آنجا ترس صامبر یش از فرود آمدن پیه گفت: قرکاند  نموده
ن لحاظ حضرت عمر بن یدانست تا مردی از اصحاب خود را نزد آنھا بفرستد، به ا

امبر یگفت: ای پ ست بگمارد. عمر ین مأموریرا طلب نمود، تا او را به ا سالخطاب 
ه در کست یه نکعب در مکسی از بنی کچ ینم، و ھک من آنھا را لعنت می صخدا 

. )ندکو از من دفاع (مورد خشم واقع شود  )نکیبه دست مشر(ت و آزارم یصورت اذ
اد یشاوندان وی زیه خوکرا بفرست، چون در م ست، حضرت عثمان ین مأموریبرای ا

عثمان  صامبر خدا ین پیرساند. بنابرا ای برای آنھا می است، واو آنچه را تو خواسته
ه کخبر بده  آنھا را«ش روانه نمود و به او گفت: یقر سوی بهبن عفان را خواست و او را 

اسالم دعوت  سوی بهم، و آنھا را یا ه برای ادای عمره آمدهکم، بلیا امدهیما برای جنگ ن
ه برود، نزد آنھا کش مردان و زنان مسلمان در میدستور داد تا پ س. و به عثمان »نک

است خداوند  یکه نزدکشان را به فتح بشارت دھد، و به آنان خبر دھد یوارد شده ا
مان در آن پنھان و مخفی نماند، و با یار اکگر یه غالب بگرداند، تا دکدر من خود را ید
ت کحر سگوی: عثمان  راوی می .١خواست آنھا را ثابت و استوار گرداند ار میکن یا

                                           
ه باقی مانده بودند، و که در مکی آن عده از مسلمانانی بود یبه خاطر دلجو صامبر ین عمل پیا -١

از و نصرت الھی  د خود را بر فتحیدار نشده و امیدی در قلب آنھا پدیأس و ناامیخواست تا  می
 دست ندھند. م.
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ش یش گذشت. قریبر قر )هکب میی است در حجاز قرینام جا(ه در َبْلَدح کن ینمود، تا ا
شما  سوی بهمرا  صامبر خدا یاسخ داد: پروی؟ عثمان پ جا میکدند: یاز وی پرس

نم، و شما را با خبر کو به اسالم دعوت  ألخداوند  سوی بهفرستاده است، تا شما را 
ش را یقر سم. عثمان یا ه برای ادای عمره آمدهکم، بلیا امدهیه ما برای جنگ نکسازم 
گفتند: آنچه را ھا  شییرده بود، دعوت نمود، و قرکوی را ارشاد  صامبر یه پکچنان 

د بن العاص در مقابل به پا خاست ین. ابان بن سعکار خود را بکم، برو یدیی شنیگو می
ن نمود، یز سد گفت، و اسب خود را برای عثمان یو با استقبال از وی او را خوش آمد

د. بعد از آن یه رسانکوی را با پناه دادن بر آن اسب در پشت سر خود سوار نمود و تا م
ه بعد از آن عروه بن کَنانه را روان نمودند، کل بن ورقاء ُخزاعی و برادر بنی یَد ش بُ یقر

و  .١ر نمودهکآمده، ذ )۲۸۸/۵(نزالعمال که در کث را، چنان یمسعود ثقفی آمد... و حد
ه در کن طولش از عروه، چنان یز به ھمیگری نیبه از وجه دیث را ابن ابی شین حدیا
از موسی بن  )۲۲۱/۹(ھقی ین را بیرده. و مانند اکت یآمده، روا )۲۹۰/۵(نز العمال ک

 ت نموده است.یعقبه روا

 هیبیدرباره صلح حد سگفتار عمر 
فرمود:  سه گفت: عمربن الخطابکت نموده یروا بابن سعد از ابن عّباس 

امبر یه اگر پکزی داد، یه آن چنان صلحی نمود، و به آنھا چکبا اھل م صامبر خدا یپ
امبر یه پکداد  ن عملی را انجام میینمود، و او ھم ری را بر من مقّرر مییام صخدا 
ی یزھایردم. و از جمله چک دم و نه اطاعت مییشن انجام داد، من آن را نه می صخدا 

وست او را یپ فار به مسلمانان میکسی از که اگر کن بود، یی ایکه به آنھا داده بود ک
وست او را دوباره مسترد یپ فار میکه از مسلمانان به کی سکنمودند، و  دوباره مسترد می

 ح است.ین صحیآمده و گفته: سند ا )۲۸۶/۵(نزالعمال کن در ین چنیردند!!. اک نمی

 هیبیدرباره صلح حد سر کگفتار ابوب
 )خیتار(گفت: در  می سق یر صّد که گفت: ابوبکت نموده، یر از واقدی رواکابن عسا

تر وجود ندارد، ولی در آن روز نظر مردمان از آنچه در  فتح بزرگه یبیاسالم از فتح حد

                                           
 اند که تابعی است. . مرسل است. ابن عساکر و ابن أبی الشیبة آن را از عروة روایت کردهضعیف -١
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نند، ک ارھا عجله میکوتاھی نمود، و بندگان در کو پروردگارش بود  صان محّمد یم
ه خواست اوست کای  ارھا را به ھمان مرحلهکه کن یچون بندگان تا ا أولی خداوند 

هک نرساند، شتاب و عجله نمی ه کل بن عمرو روی نمودم یوداع به ُسھَ ال ند. من در روز َحجَّ
 صامبر یرد و پک می یکش نزدیرا برا صامبر خدا یستاده بود، و قربانی پیدر قربانگاه ا

د، یآن را به دست خود قربانی نمود، و سلمانی را بعد از آن طلب نمود و سرش را تراش
ه آن را کدم ید برداشت، و او را می را می صامبر یه موھای پکل توجه داشتم یبه سھ

وی از ه چگونه که افتادم یبیاد روز حدین موقع به یگذاشت، در ھای خود می بر چشم
د، در حال خداوندی را ستودم یابا ورز الله م و محّمد رسولیالرح الرحمن الله نوشتن بسم

 آمده است. )۲۸۶/۵(نزالعمال کن در ین چنیا .١ه او را به اسالم رھنمون ساختک

 سداستان اسالم آوردن عمرو بن العاص 
ه ما از جنگ که گفت: ھنگامی کت نموده، یروا سابن اسحاق از عمروبن العاص 

دند و نظرم را یشن ه حرف مرا میکش را یم، چند تن از مردان قریخندق بازگشت
ه آوازه کنم یب مید، به خدا سوگند، من یدان ردم و به آنھا گفتم: میکرفتند، جمع یپذ می
دانم  ه نمیکام،  ردهکری کرود، و من برای خود ف ش مییبی پیل عجکار محّمد به شکو 

ام  ر نمودهکن فیری؟ گفتم: من چنکدند: چه فید؟ پرسینک ر میکشما در آن باره چه ف
م. اگر محّمد بر قوم یش وی باشیم، و در پیش نجاشی برسانیه خود را به حبشه در پک

ن یر دست نجاشی بھتر ازیم، و بودن مان زیباش شد، ما ھمانجا نزد نجاشی میما غالب 
دی یند، ولی اگر قوم ما بر محّمد غالب آمد، تردکومت که محّمد بر سرمان حکاست 

ی برای ما نخواھد آمد. یویکر و نیشناسند، و از آنھا جز خ ه ما را به درستی میکست ین
زی یم، آن گاه به آنھا گفتم: چیمنظر و موافق ھستن رأی با تو ھیآنھا گفتند: ما در ا

ن ما برای وی یه از سرزمکای  هین ھدیتر م، و محبوبینکد تا به وی اھدا یفراھم آور
م، بعد از آن به یادی پوست جمع نمودیشد پوست بود، و ما برای وی مقدار ز م مییتقد

ه ما نزد کسوگند، در حالی م. به خدا یه نزد وی آمدکن یم، تا ایطرف حبشه به راه افتاد
در  صامبر خدا یه نزد وی آمد، و او را پکم یدیه َضْمِری را دیم، عمروبن ُامَ یوی بود

د: او یافزا ارتباط با جعفربن ابی طالب و اصحابش نزد نجاشی فرستاده بود. عمرو می
                                           

) ذکر کرده است. در اسناد آن ۱۱۳۶، ۵/۲۸۶» (کنزالعمال«. ھندی آن را در بسیار ضعیف -١
 واقدی که متروک الحدیث است وجود دارد.
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رفقای د: آن گاه من به یگو نزد نجاشی آمد و بعد از آن از نزد وی خارج شد. عمرو می
ه او را به کخواھم  روم و از وی می ه است، نزد نجاشی مییخود گفتم: ابن عمرو بن ام

ار را انجام کن یند، و من اکار را با من بکن ینم، اگر او اکمن بسپارد تا گردنش را قطع 
شتن کی را با یویکه من انتقام آنھا را گرفته و عمل نکند، ک می کش دریدھم، قر

ن منظور نزد نجاشی رفتم، ید: به ھمیگو ام. می انجام دادهشان  ایفرستاده محّمد بر
د: نجاشی گفت: یگو ردم به او سجده نمودم. میک ھا سجده می ه در گذشتهکچنان 

ای؟ گفتم: بلی، ای  ه و سوغاتی آوردهیارت برای ما ھدیا از دیدوستم خوش آمدی، آ
ھا را به او  د: بعد از آن پوستیگو ام. می ه آوردهیادی را ھدیھای ز ت پوستیپادشاه برا

نون کار خوشش آمد. بعد از آن گفتم: ای پادشاه ھم ایساختم و از آنھا بس یکنزد
ه دشمن ما کرون رفت و او فرستاده مردی است یه از نزد شما بکدم یمردی را د

شته است. کشمش، چون او اشراف و بزرگان ما را کباشد، او را به من بسپار تا ب می
نی خود یم به بکن شد، و دست خود را بلند نموده محید: نجاشی خشمگیگو میعمرو 

اش که آرزو نمودم کست، و آن چنان ناراحت شدم کش را شینیه بکردم کزد، گمان 
ن رو یرفتم. از ا ه داشتم در آن فرو میکشد و من از ترس و خوفی  ن پاره مییزم

ن یه اکپنداشم  ار برآمده گفتم: ای پادشاه، به خدا سوگند، اگر میکره یدرصدد جب
ردم. ک شود ھرگز آن را مطرح نمی می تان تییدورت خاطر و نارضاکخواھش من موجب 

ه ناموس کنی تا فرستاده مردی را به تو بدھم ک ا تو از من خواھش میینجاشی گفت: آ
شد،  ه برای حضرت موسی نازل میک بریکگردد، ناموس ا به او نازل می )لیجبرئ(بر کا

ن یا او چنید: گفتم: ای پادشاه، آیگو ری و به قتلش برسانی؟! عمرو مییو تو او را بگ
ن، به خدا کروی ین، و از وی پکاست؟! گفت: وای بر تو ای عمرو، سخن مرا قبول 

ه موسی بن عمران بر فرعون و کن خود چنان یسوگند وی بر حق است، و بر مخالف
ا تو از طرف وی با من به ید: گفتم: آیگو شود. عمرو می روز مییانش غالب آمد، پیرکلش

عت به یرد و من ھمراھش بکنی؟ گفت: آری، وی دست خود را باز ک عت مییاسالم ب
ر ییه نظرم از گذشته تغکن در حالی بود یم، رفتم ایاسالم نمودم. بعد از آن نزد رفقا

 صارت رسول خدا یمخفی داشتم. بعد از آن به قصد زشان ینموده بود و اسالمم را از ا
ی کن واقعه اندید برخوردم، و ایاورم، در خالل راه به خالد بن ولیرون رفتم تا اسالم بیب

جا کمان به یآمد. گفتم: ای ابوسل ه میکقبل از فتح اّتفاق افتاده بود، او از طرف م
ن یمر درست و ثابت شد، و ان ایروی؟ وی در پاسخ به من گفت: به خدا سوگند، ا می
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م؟ ین وضع به سر بریاورم، تا چه وقت به ایروم، به خدا تا اسالم ب مرد نبی است، می
ام. عمرو  امدهید: گفتم: به خدا سوگند، من ھم جز به خاطر اسالم آوردن نیگو عمرو می

م، خالد قبل از من رفت و یآمد صامبر خداینه خدمت پید: ھر دوی ما در مدیگو می
رفتم و عرض نمودم  یکعت نمود، و بعد از آن من نزدیب صامبر یسالم آورد و با پا
ام را  ه گناھان گذشتهکنینم مشروط به اک عت مییمن با شما ب صامبر خدا یه: ای پک

ای «فرمود:  صامبر خدا ید: پیگو شوم؟ عمرو می ر نمیکنده را متذیببخشی، و آ
قبل از آن صورت گرفته است قطع نموده و از ه کی را یارھاکن، اسالم کعت یعمرو، ب

د: بعد از آن، ی. عمرومی گو»سازد زھای گذشته را نابود مییز چیبرد، و ھجرت ن ن مییب
آمده. احمد و  )۱۴۲/۴( هین در البداین چنیا .١عت نمودم و برگشتمیمن با وی ب

 )۳۵۱/۹(ثمی یاند. ھ ت نمودهیل طوالنی رواکن را به شیز از عمرو مانند ایطبرانی ن
 اند. د: رجال ھر دوی آنھا ثقهیگو می

رده، و کت یث قبل روایوتر از حدیکث را درازتر و نین حدیق واقدی ایھقی از طریب
ه کن یت نمودم تا اکدر آن آمده: بعد از آن حر ان یی است در حجاز مینام جا(ه به َھدَّ

خواھند  داشتند، می ی در راه ازمن سبقتکه اندکدم دو مرد یدم دیرس )ه و طائفکم
م گرفته. عمرو کگری شترھا را محیمه است و دیی از آن دو داخل خیکند، یتوقف نما

روی؟  جا میکدم: ید: پرسیافزا د است. عمرو مییه خالدبن ولکد: متوّجه شدم یگو می
از عقالء و  یکچ یاند، و ھ دهیروم، چون ھمه مردم به اسالم گرو گفت: نزد محّمد می

اده یه به اسالم داخل نشده باشد. به خدا سوگند، اگر زکت باقی نمانده یصاحبان درا
شود،  فتار در غارش گرفته میکه از گردن کنم، وی از گردن مان چنان کن توّقف یاز

م رفتن نزد محّمد و اسالم آوردن را یز، به خدا سوگند، تصمیخواھد گرفت. گفتم من ن
د گفت، و ھه در ھمانجا یرفت و مرا خوش آمدرون یام، آن گاه عثمان بن طلحه ب گرفته

م، من گفته ینه وارد شدیگر به مدیم. و بعد از آن به موافقت ھمدیی توّقف نمودکاند
اد یه فرکنم، ک م فراموش نمییه نزد چاه ابی ُعتبه ھمراھش روبرو شدکمردی را 

                                           
) چاپ ۳/۱۷۲) چاپ دارابن رجب، و (۲/۱۸۵ی ابن ھشام ( . ابن اسحاق ھمچنین در سیرهحسن -١

 ).۹/۱۲۳» (الکبری«) و بیھقی در ۱۹۹ ،۴/۱۹۸ایمان. و احمد (
) کتاب ایمان، باب اسالم آوردن اعمال بد قبل از خود را از ۱۲۱ھمچنین مسلم در صحیح خود (

 است.برد، به اختصار داستان اسالم عمرو را از زبان خود روایت کرده  بین می
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دن قول وی ی!! ما از شن)دام غالم استکاسم ( ١د: ای رباح! ای رباح! ای رباحیشک می
ما نگاه  سوی بهم. بعد آن مرد یگرفت یکم، و آن را برای خود به فال نیخوشحال شد

گر مھار خود را از دست داد، ین دو تن، دیه پس ازکگفت: م می هکدم یرد و از وی شنک
م و با شتاب روی به طرف مسجد ید ھستیه ھدف وی من و خالد بن ولکگمان نمودم 

را به قدوم ما بشارت داد، و  صامبر یه وی پکردم کگمان د و بدان سو رفت. یگردان
 ن پندار من درست بود.یا

ه خوابان  ھای خوب خود را بر  م. با توّقفی در آنجا لباسیدیما شترھای خود را در َحرَّ
 صامبرخدایه به پکن یم تا ایت نمودکم، بعد از آن اذان عصر گفته شد، و حریتن نمود

آن موقع درخششی داشت و مسلمانان در اطرافش به  م، چھره وی دریان شدینما
عت ید رفته بیار خوشحال و مسرور شده بودند، آن گاه خالدبن ولیاسالم آوردن ما بس

ش رفتم، به یرد، سپس من پکعت یش شد و بینمود، و بعد از وی عثمان بن طلحه پ
اء چشمان یش نشستم نتوانستم از فرط حیش رویه من در پکخدا سوگند، آن لحظاتی 
ه کعت نمودم ین بید: من با وی مشروط به ایگو نم. عمرو میکخود را به طرفش بلند 

فرمود:  صامبر یامد. پیادم نیام به  ندهیگناھان گذشته مرا ببخشد، ولی گناھای آ
زھای ماقبل یز چیبرد، و ھجرت ن ن مییزھای ما قبل خود را قطع نموده از بیاسالم چ«

ه من و خالدبن کد: به خدا سوگند، از ھنگامی یگو . عمرو می»سازد خود را نابود می
ه وی کاز اصحاب خود را در امر مھمی  یکچ یھ صامبر خدا یم، پیا د اسالم آوردهیول

 آمده. )۲۳۷/۴( هین در البداین چنیا .٢رده استکساخت با ما برابر ن ن مییرا اندوھگ

 سد یداستان اسالم آوردن خالدبن ول
ر نمود، یبه من اراده خ أه گفت: چون خداوند کت نموده یروا سواقدی از خالد 

ن یم گشود، با خود گفتم: من در ھمه ایتم را برایدر قلبم اسالم را جای داد، و راه ھدا
ه کن یدم مگر ایت نورزکای شر هکچ معریدم، و در ھیورز کبر ضد محّمد اشترا کمعار

دھم، و  ای را انجام می دهیفا بی ارھایکه من کر بودم ن باویپس از بازگشت از آن بر ا
رون رفت، یه بیبیبه طرف حد صامبر یه پکروز شدنی است. ھنگامی یمحّمد حتمًا پ

                                           
ن صدا آن را فال یدن ایند و آنھا در ھنگام شنک ز افاده مییا ربح درعربی فائده را نیلمه رباح و ک -١

 گرفته و به آن خوشحال شدند. م. یکن
 ).۳۴۵ :۳۴۳/ ۴» (الدالئل«. بیھقی در بسیار ضعیف -٢
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و  صامبر خدا یرون آمدم و در عسفان با پین بکیمن ھمراه با گروھی از سواران مشر
مقابل ما نماز ظھر را  ستاده به وی متعّرض شدم. او دریارانش بر خوردم، در مقابلش ای

م برای ما ین تصمیم، ولی اییم تا بر وی حمله نمایبا اصحاب خود به جای آورد، خواست
گاه شد، و نماز عصر ین تصمیامبر ازی، پ-ر ھم در ھمان بود یه خک -عملی نشد  م ما آ

ی یر به سزاین عمل آنھا در ما تأثیل نماز خوف به جای آورد. اکرا با اصحابش، به ش
ر یر مسییاست، لذا ما را گذاشته و با تغ )بییغ(ت ین مرد تحت حمایاشت، و گفتم: اگذ

ش با یه قرکن، ھنگامی یش گرفت. گذشته از ایز ما طرف راست را در پکاز جای تمر
د، با خود گفتم: یری ای وی را برگردانیچ درگیه صلح نمود، و بدون ھیبیوی در حد

رو محّمد شده است، و یه پک؟: نزد نجاشی! او جا برومکز باقی است؟ به یگر چه چید
 سوی بهھرقل. رفتن  سوی بها یبرند!!  ارانش نزد وی درامان زندگی به سر میینون کا

وندم، و در یت بپیھودیا یت و یرون شده و به نصرانینم بیه از دکن معناست یھرقل به ا
اند باشم؟  ه باقی ماندهکی یار خودم با آنھایه در دکن یا اینم، یھا اقامت گز ان عجمیم

ه وارد کبه م )القضاءھعمر(در ادای  صامبر خدا یه پکر بودم کرو دار در فین گیدر ا
ز ید نید بن ولیه خارج شدم و ورود وی را بدانجا مشاھده ننمودم، برادرم ولکشد، از م

بود، ه شده بود، او در جستجوی من کوارد م صامبر یجا با پیکالقضاء)  ن سفر (عمرهیدر ا
 ن آمده است:یه در آن چنکسد ینو ای می م نامهین لحاظ برایافته است، به ھمیولی مرا ن

ْ الرَّمْحن  اهللاِ  �« ِْسَالِم،  الرَِّحيِم، اّما َ�ْعد: فَاِ�ِّ
ْ

ْعَجَب ِمْن َذَهاِب َرأيَِك َعِن اال
َ
َر أ

َ
لَْم أ

لَِ�ْ االِْسَالِم َجهلَُه أَحدٌ  ِمثُْل َك! وَ َوَ�ْقلَُك َ�ْقلُ 
َ
قَاَل: َ�نَْك، وَ ص  اهللا رَُسوُل  ؟! َوقَْد َسأ

ُت: يَأيِتَ »أْ�َن َخادِل «
ْ
لَْو اَكَن َجَعَل نَِ�اَ�تَُه ِمثْلُُه َجِهَل االْسَالَم؟ وَ «بِِه. َ�َقاَل:  اهللا ؟ َ�ُقل

 ُ
َ

َن َخْ�اهًل
َ
ُه َمَع الُمْسِلِمْ�َ اك تَْدرِْك يَا أىِخ َماقَْد فَاتََك ِمْن فَاسْ ». لََقدَّ ْمنَاُه ىلَعَ َ�ْ�ِه، وَ وَِجدَّ

تر از اسالم  بیزی را عجینده مھربان، اّما بعد: من چیبه نام خدای بخشا« .»هَمَواِطَن َصاحِلَ 
نی چون اسالم یا از دیی برخوردار ھستی! و آیه از عقل واالکنم، در حالی یب اوردنت نمیین
» جاست؟کخالد «د و گفت: یاز من در مورد تو پرس صامبر خدا یماند؟! پ سی غافل میک

خبر مانده است؟!  بی فردی چون او از اسالم«فرمود:  صامبر یآورد. پ گفتم: خداوند او را می
ش بھتر بود، و ما او را بر ید، برایگردان ن ھمراه مییرا بامسلمھایش  ھا و تالش اگر او قھرمانی

اور و یاد بیای به  ه از دست دادهکی را یکزھای نین چای برادرم، آ». میداد می حیگران ترجید

 .»ابیآنھا را دوباره در
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شتاب  صامبر ید، برای آمدن نزد پیه نامه وی به من رسکد: ھنگامی یگو خالد می
 صامبریدن پیم به اسالم افزود، و پرسیعالقمند به خرج دادم، و آن نامه در رغبت و

 کشھر تنگ، خش یکه در کدم یاز من مرا خشنود و مسرور ساخت، باری در خواب د
ن خواب ین پھناور و سرسبز خارج شدم، گفتم: ایسرزم یکاه ھستم، و از آن به یگ بی و

ن خواب را ینه آمدم، گفتم: ایه به مدکحتمًا مفھومی دارد و راست است. ھنگامی 
ه تو به کنی یر خوابم فرمود: سرزمیدر تعب سر کبنم، ابوک ر بازگو میکحتمًا برای ابوب

ه در کی یت نمود، وتنگنایتو را به آن ھدا أه خداوند کن اسالم است یآن وارد شدی د
 بود. کآن قرار داشتی شر

ی کنون کرا گرفتم، گفتم: ا صامبر خدا یم رفتن نزد پید: چون تصمیگو می خالد
ه را ین راستا رفتن با صفوان بن امیھمراه ببرم؟ در صامبر خدا یرا با خود نزد پ

نی؟ ما یب م، نمییه در آن قرار دارکا حالتی را یدم، گفتم: ای ابو وھب، آیمصلحت د
، و محّمد بر )میمی قرار دارکدر قّلت و (م ین دھان ھستینون چون دندانھای پسکا

م، شرف و ینکروی یرا پم و او یده است. اگر ما نزد محّمد برویروز گردیعرب و عجم پ
د و گفت: اگر جز خودم ین عمل ابا ورزیعزت او شرف و عزت ماست. وی به شدت از ا

م و ین گفته ما از ھم جدا شدینم. به اک روی او را نمییسی ھم باقی نماند، ابدًا پکگر ید
اند. بعد از وی  دهیه برادر و پدرش در بدر به قتل رسکن مردی است یبا خود گفتم: ا

ش یه را برایھای خود را برای صفوان بن ام دم، و ھمان گفتهیرمه بن ابی جھل را دکعِ 
ن را مخفی یز ھمان جواب صفوان را به من داد. از وی خواستم تا ایرار نمودم، او نکت

شود، سپس به منزلم  ر نمیکسی متذکن را برای یه اکز تعھد سپرد ینگه دارد. او ن
ن اثنا با عثمان بن ینند، و با او خارج شدم، درکم را آماده یت دادم تا سواریآمدم و ھدا

د آنچه را خواھان آن ھستم به یقم است و باین ھم رفیطلحه برخوردم. با خود گفتم: ا
اد آوردم، و نخواستم یشته شده بودند به که کادآور شوم. بعد آن عده پدرانش را یاو 

م، چه ضرری ین را بگویه اگر اکدم یشیر بدھم. بعد با خود اندکه را به او تذین قضیا
شه و ین اندیت ھستم. پس از اکن ساعت در حریبرای من خواھد داشت؟ چون من ھم

ان داشته، و افزودم: ما یش بیده بود، برایه رسکار را تا به ھمان حّدی کد، یر جدکف
د شو ه اگر دلوی از آب در آن انداخته شود، خارج میکم یغار ھست یکچون روباھی در 

ردم، وی به کرار کگر برای وی تیھای خود را برای آن دو تن د و مانند ھمانند گفته
ن یخواھم ھم ام و می رفت. به او گفتم: من امروز خارج شدهین حرف مرا پذیزودی ا
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د: ما با او وعده یگو ه در َفّج ُمَناخه آماده است. خالد میکم ین ھم سواریروز بروم، و ا
د، انتظارم را یم، اگر قبل از من به آنجا رسینکبا ھم مالقات  ١أُججیه در کم یگذاشت

د: سحرگاھان یگو باشم. خالد می دم منتظرش مییشد، و اگر قبل از وی به آنجا رسکب
م یم. به راه افتادیردکگر را مالقات یدیکأجج یی قبل از طلوع فجر خارج شدم تا در یکدر تار

ه رسکن یتا ا م. عمرو گفت: ای قوم خوش یافتیالعاص را در آنجا درم، و عمروبن یدیه به َھدَّ
دام طرف است؟ کرتان به ید: مسیز خوش آمدی. عمرو از ما پرسیم: تونید، گفتیآمد
وستن یم: پیرده؟ گفتکرون یز بیرده؟ گفت: شما را چه چکرون یز تو را بیم: چه چیدیپرس

 ده است.یشانکنجا یاه مرا به کزی است ین ھمان چیروی محمد. گفت: ایبه اسالم و پ
ه شترھای خود را ینه آمدیه به مدکن یم تا ایت نمودکبه اّتفاق ھم حر م، ودر َحرَّ

د. من در یاز آمدن ما مّطلع شد و مسرور گرد صامبر یم. پیده و توّقفی نمودیخوابان
رفتم، برادرم  صامبر یدم، بعد از آن به طرف پیھای خوب خود را پوش ان لباسکن میا

از آمدنت  صامبر خدا ین چون پکثنا با من روبرو شده گفت: عجله و شتاب ن ایدر ا
شد. ما به شتاب به ک نون انتظارتان را میکده و ایمّطلع شده، و به قدومت مسرور گرد

م و خود را به او نشان دادم و او به من تبّسم نمود، به سالم نبّوت یطرف وی روان شد

و با چھره گشاده جواب سالمم را داد.  )اهللاا نبى ي كيالسالم عل(ردم، کبه او سالم 
امبر خدا یخدا وجود ندارد، و تو پ یکه معبودی جز کدھم  گفتم: من شھادت می

ه تو را کی راست یش خدایستا«بعد از آن فرمود:  »ایب«گفت:  صامبر یھستی. پ
ر یجز به خد داشتم تا تو را یده بودم، و امیت نمود، من ھوشمندی تو را از قبل دیھدا

ت که بر ضد تو شرکھایی  هکر ھستم در معرکن فی. گفتم: ای رسول خدا، به ا»نسپارد
، تو از خداوند بخواه )اند زھای بزرگییھمه چ(نمودم  ه بر ضد حق میکداشتم و عنادی 

در پاسخ به من با لحنی مھربان و تسّلی  صامبر ین تا آنھا را به من ببخشد. پکو دعا 
علی رغم آن  صامبر خدا ی. گفتم: ای پ»سازد اسالم گذشته را محو می«بخش گفت: 

ه در کد را یا، ھمه تالش و سعی خالدبن ولیبار خدا«ن، آن گاه فرمود: کم دعا یبرا
د: بعد از آن عثمان و عمرو یگو . خالد می»بازداشتن از راه خدا نموده است به او ببخش

نه ید: رفتن ما به مدیگو د. خالد میعت نمودنیب صامبر خدا یش آمدند و با پیپ

                                           
 ه.کلومتری مکیی است در حدود سه ینام جا -١
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ه کدر امر مھمی  صامبر خدا ید: پیگو مصادف بود با ماه صفر سال ھشتم، خالد می
ن ین چنیا .١ردک از اصحابش را با من برابر نمی یکچ یساخت ھ ن مییوی را اندوھگ

ل، یل تفصکن... به شیر ھمانند اکن ابن عساین را ھمچنیآمده. و ا )۲۳۸/۴( هیدر البدا
 رده است.کت یآمده، روا )۳۰/۷(نز العمال که در کچنان 

 داستان فتح مّکه 

 ه و فرود آمدنش در َمّرَظْھرانکبرای فتح م صامبر خدا یخروج پ
ه کم سوی به صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا بطبرانی از ابن عّباس 

ت در دھم کن حریگماشت. انه ین غفاری را بر مدیلثوم بن ُحصَ کخارج شد، و اُبوُرُھم 
ز با ین سفر روزه گرفت، و مردم نیدر صامبر خدا یصورت گرفت، پ کرمضان المبار

د، در یرس -ان ُعسفان وَاَمْج یآبی است در م -د یدِ که در کن یوی روزه گرفتند، تا ا
ی است یجا -ه در مر ظھران کن یت افتاد تا اکآنجا روزه خود را افطار نمود، بعد به حر

 یکه کرد، کبا ده ھزار تن از مسلمانان توّقف  -نامند  نون آن را وادی فاطمه میکا هک
زات و سالح یل تجھینمود، و در ھمه قبا ز آنھا را ھمراھی مییم نینه و ُسلَ یھزار از ُمزَ 

امبر یی از آنھا تخّلف نموده باشند، با پیکه کن ین و انصار بدون ایوجود داشت، و مھاجر
 بودند.  خارج شده صخدا

 سب اطالعاتکش جھت یتجّسس سران قر
ارھای وی اطالعی کش از یقر -ن شد ییدر َمرَّ َظْھران پا صامر خدا یه پکھنگامی 

ه کد، و ندانستند یخبری به آنھا نرس صامبر یگر از پینداشت و با قطع شدن اخبار، د
بن حزام  مکیان بن حرب و حیدر آن شب ابوسف -ند ک می دارد و چه مییوی چه تصم

ابند و از ی ا خبری را در مییه آکنند یرون شدند، تا ببیل بن ورقاء جھت تجّسس بیو ُبَد 
در  صامبر خدا ینھا با پیشنوند؟ عّباس بن عبدالمّطلب قبل از ا زی مییوی چ
 )جای شده بودیکو با آنھا (برخورده  )نهیمد سوی بهر ھجرتش یدر مس(ای از راه  حصه

امبر خدا یز با پیره نیه بن ُمغِ یبن ابی ُامَ  اللهبن عبدالمّطلب و عبد ان بن حارثیو ابوسف
ن ارتباط اّم یند، در ایایدار و تالش نموده بودند تا نزد وی بیه دکنه و میان مدیدر م

                                           
) از طریق ۴/۳۴۸» (الدالئل«و بیھقی در  ،)۷۴۸: ۷۴۶/ ۲( »المغازی«. واقدی در بسیار ضعیف -١

 واقدی که متروک الحدیث است.
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ت، پسرعمه یامبر خدا، پسر عمویصحبت نموده گفت: ای پ صامبر خدا یسلمه با پ
من به آنھا «فرمود:  صامبر خدا یند، پیت نمامالقا خواھند تو را ات می ات، پدر خانم

و اّما پسر عمه و پدر خانمم ھمان  ١خته بودیه رکم را در میم آبرویازی ندارم، پسرعموین
 .٢»زھا را به من گفتیه ھمه آن چکه در مکسی است ک

ی از یکه کان یابوسف -زھا را گفت ین چیدرباره آنھا ا صامبر خدا یه پکھنگامی 
ا به من اجازه مالقات بده، و یگفت: به خدا سوگند،  -ز با خود داشت ین اطفال خود را

م رفت تا در آنجا از تشنگی و گرسنگی یی خواھین طفلم را گرفته به جایه ھمکن یا ای
د، بر آنھا رحم نمود و با نشان دادن یرس صامبر ین گفته به پیم. چون ایجان دھ

 داخل شده و اسالم آوردند.ز ینرمش، به آنان اجازه دخول داد، آنھا ن

 امان بخواھند صامبر یش تا از پیب قریو ترغ سعّباس 
ش!! یاه قریدر َمّر َظْھران فرود آمد، عّباس گفت: آه از روز س صامبر یه پکھنگامی 

ن به یه شود، اکه از وی امان بخواھند، داخل مکن یامبر خدا به زور قبل از ایاگر پ
د: بعد از آن بر یگو می سش خواھد بود. عّباس یشگی قریابدی و ھم کمعنای ھال

 که به محلی به نام اراکن یسوار شدم، و به راه افتادم تا ا صامبر خدا ید پیقاطر سف
ا حاجتمندی یری، یا صاحب شینی، کزم شیه به شخص ھکدم، و در صدد بودم یرس

ند تا ھر کر ش باخبیو جا صامبر خدا یه رفته، و مردم را از آمدن پکه به مکبرخورم 
ه به نزد آن حضرت کو داخل شدنش به زور به م صامبر یش از حمله پیچه زودتر پ

 ند، و از وی امان بخواھند. یایب

 بان با عّباس و عمر یگفتگوی ابوسف
ت خود ادامه کد: من در طلب آنچه دنبالش آمده بودم، به حریگو می سعّباس 

ه با ھم گفتگو کدم یل بن ورقاء را شنیُبَد ان و یان صدای ابوسفین میه در اکدادم،  می
ده بودم!! ین اندازه سرباز ندین ھمه آتش و اینون من اکگفت: تا ان مییردند، ابوسفک می

                                           
باشد  می صامبر ین عموھای پیتر ان بن حارث، حارث پسر عبدالمطلب است، و از بزرگیابوسف -١

نمود، و  را ھجو می صامبر یه پکان درمیت در گذشته بود و پسرش ابوسفیه در زمان جاھلک
 گفت. حسان جوابش را می

 به صفحات گذشته مراجعه شود. صامبر یھای وی درباره پ برای فھم گفته -٢
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ه کھای ُخَزاعه است  ن به خدا سوگند، آتشیگفت: ا ل به او میید: بدیگو می سعّباس 
ان در جواب ی: ابوسفدیگو می سجنگ، آنھا را برافروخته و به سوز آورده است. عّباس 

ر از آنھا باشد. کن ھمه آتش و لشیه اکتر از آن است  کوچکمتر و کگفت: خزاعه  او می
ان را شناختم، و صدا زدم: ای ابوحنظله، ید: من صدای ابوسفیگو می سعّباس 

ان از من یز صدای مرا شناخت و پاسخ داد: ابوالفضل؟ گفتم: بلی. ابوسفیان نیابوسف
ن یان، ایچه خبر است؟ گفتم: وای بر تو ای ابوسف -ت یمادرم فداپدر و  -د یپرس

 -ان گفت: یش! ابوسفیاه قرینجا آمده، و آه از روز سیه با مردم در اکرسول خداست 
د: گفتم: اگر به تو دست یگو می سست؟ عّباس یپس چاره چ -ت یپدر و مادرم فدا

ببرم  صامبر خدا یتا تو را نزد پن قاطر سوار شو یابد گردنت را خواھد زد، با من بر ای
ان با من بر قاطر سوار شد و ید: ابوسفیگو می سو از وی برای تو امان بخواھم. عّباس 

رفتند، و من  )هکبه طرف م(دوتن ھمراھان وی  -م بن ِحزام کیل بن ورقاء و حیُبَد  -
 عبورھای برافروخته شده مسلمانان  ت نمودم. و ھر گاه بر آتشی از آتشکبا وی حر

گفتند:  دند میید را می صامبر خدا یست؟ و چون قاطر پکین یگفتند: ا نمودم، می می
 سه بر آتش عمربن الخطاب کنیه بر قاطر وی سوار شده است، تا اکامبر است یعموی پ

ان را بر یست؟ و به طرفم برخاست. و چون ابوسفکین یگفت: ا سعبور نمودم. عمر 
ه تو را بدون کی را یان دشمن خدا!! سپاس خدایبرآورد: ابوسفاد ید فریپشت سر قاطر د

 صامبر خدا ین را گفت و به شتاب به طرف پیرد. اکمانی به چنگال ما گرفتار یعھد و پ
مرد  یکچھارپای از  یکه کای  ه از وی به اندازهکن یدم تا ایز قاطر را دوانید، من نیدو

وارد  صامبر خدا ین آمدم و نزد پییاد، سبقت جستم، از قاطر پیجو آھسته سبقت می
چ یه بدون ھکان است ین ابو سفیز داخل شد، و گفت: ای رسول خدا، ایدم. عمر نیگرد

مان، خداوند او را به چنگال ما انداخته است، بگذار تا خودم گردنش را یگونه عھد و پ
ام، بعد از آن  دادهامبر خدا من او را پناه ید: من صدا زدم، ای پیافزا می سبزنم. عّباس

سی کنشستم و گفتم: نه به خدا امشب بدون من با وی  صامبر خدا یپ یکنزد
لی یدرباره وی خ سد: چون عمریگو می سمجلس خصوصی نداشته است. عّباس

ن از مردان بنی عدی بن یاصرار نمود گفتم: ای عمر! آرام باش. به خدا سوگند اگر ا
ن یدانی وی از مردان بنی عبد مناف است ا ون میگفتی ولی چ ن را نمییبود ا عب میک

ای عّباس آرام باش!! به خدا سوگند : در پاسخ به من گفت سی. عمریگو می حرف را
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ه از اسالم پدرم، کن قدر خوشحال شدم یه تو مسلمان شدی از اسالم تو اکمن روزی 
ن یبه خاطر ان به خاطر چه بود؟ یشدم، و ا ن قدر خوشحال نمییآورد، ا اگر اسالم می

از اسالم خطاب محبوبتر بود.  صه من دانستم اسالم آوردن تو برای رسول خدا ک
ای عّباس امشب او را به نزد خود ببر، و چون صبح «ان گفت: ین میامبر اسالم در ایپ

. من او را به جای خود بردم و شب را نزد من سپری نمود، و »اورشیشد به نزد من ب
 بردم. صامبر خدا یپچون صبح شد او را نزد 

 و مسلمان شدنش صامبر یمال اخالق پکان بر یشھادت ابوسف
ا یان! آیوای بر تو ای ابوسف«د، گفت: یان را دیابوسف صامبر خدا یه پکھنگامی 

 »ست؟یخدا ن یکه معبود بر حقی جز که شھادت بدھی کده یھنوز وقت آن نرس
شاوندان یم و بردبار، و به خویرکت، راستی چه اندازه یان گفت: پدر و مادرم فدایابوسف

بود برای من  ی مییه اگر به جز خدای واحد، خداکردم کز گمان یمھربان ھستی!! من ن
ا ھنوزوقت یان، آیوای بر تو ای ابوسف«فرمود:  صامبر خدا یاری انجام داده بود. پک

سخ داد: پدر و مادرم ان پایابوسف »ه بدانی من رسول خدا ھستم؟کده است یآن نرس
ن باره تا یشاوندان مھربان ھستی!! در ایم و به خویرکت، راستی چه اندازه بردبار و یفدا

ن موقع عّباس به او گفت: وای بر تو ای یزی وجود دارد. در اینون در قلبم چکا
ه معبودی جز که گردنت زده شود شھادت بده کن یاور و قبل از ایان، اسالم بیابوسف

ان به ید: آن گاه ابوسفیگو رسول خداست. عّباس می صست و محّمد یخدا ن یک
 لمه حق شھادت داد و مسلمان شد.ک

 در روز فتح به آنان امان داده بود صامبر خدا یه پکسانی را ک
ان مردی است ید: گفتم: ای رسول خدا، ابوسفیافزا در دنباله سخن می سعّباس 

س به خانه کبلی، ھر «فرمود:  صامبر یی بده. پازین به وی امتیفخر دوست، بنابرا
اش را ببندد درامان است، و  س دروازه خانهکان داخل شود در امان است، و ھر یابوسف

ان برخاست تا ی. ھنگامی ابوسف»س به مسجد الحرام داخل شود در امان استکھر 
دار، تا وه نگه کن دره در دماغه یای عّباس او را در ا«گفت:  صبرود، رسول خدا 

 .»ندیھا را بب نند، و او آنکر خداوند بر او عبور کلش
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ه وی را در ھمان تنگنای وادی کن ید: من با وی خارج شدم تا ایگو می سعّباس
دستور داده بود تا او را نگه دارم. عّباس  صامبر خدا یه پکی ینگه داشتم، در جا

ای  لهینمودند، و ھرگاه قبھای خود از مقابل وی عبور  ل با پرچمید: ھمه قبایگو می
م، اومی یگفتم: بنوُسلَ  ستند؟ میکینھا ید: ای عّباس ایپرس ان مییگذشت ابوسف می

نھا یگفت: ا گذشت، او می ای می لهید: باز قبیگو می ار؟ عّباسکم چه یگفت: مرا با سل
ھمه ھا  لهیه قبکن یار؟ تا اکنه چه یگفت: مرا با مز نه، او مییگفتم: ُمزَ  ستند؟ میکی

گفتم:  ستند؟ و من به او میکینھا یگفت: ا می گذشت او ه میکای  لهیگذشتند و ھر قب
 ه)بیتک(به  صامبر خدا یه پکن یار؟ تا اکگفت: مرا با بنی فالن چه  بنو فالن و او می

ن و انصار شامل بود، و ھمه غرق در آھن یه در آن مھاجرک ١آمد )گروه سبز(الخضراء 
ان گفت: سبحان یدا بود و بس، ابوسفیان آھن پیھای چشمشان از م حلقهبودند و تنھا 

ن و یان مھاجریه در مکاست  صامبر خدا ین پیستند؟ گفتم: اکینھا ی، ای عّباس االله
نھا یارای مقاومت در برابر ایس را طاقت و کچ یان گفت: ھیانصار قرار دارد. ابوسف

ار بزرگ یپادشاھی برادر زاده ات بسست. به خدا سوگند، ای ابوالفضل سلطنت و ین
. )نه سلطنت و پادشاھی(ان، ابن نبوت و رسالت است یشده است!! گفتم: ای ابوسف

نون نزد قومت برو. عّباس کد: گفتم: ایگو ان پاسخ داد: پس آری. عّباس مییابوسف
ه نزد قوم خود آمده و به صدای بلند که در مکن یان خارج شد، تا اید: ابوسفیگو می

ه شما تاب کار بزرگی آمده یه با سپاه بسکن محّمد است یش اید: ای قریشکاد یخود فر
ان شود او در امان یه داخل خانه ابوسفکسی کد. وھر یمقاومت در مقابلش را ندار

ن یھای او را گرفته صدا زد: ا لیان دختر ُعْتَبه برخاست و سبیاست. ھند خانم ابوسف
ان گفت: وای بر یوی ھمچو خبر آور قومی. ابوسفد، زشت باد ریشکاه پست را بیس

ه شما طاقت کب ندھد، چون محّمد با سپاھی آمده است ین زن شما را فریشما. ا
ان شود در امان است. یه داخل خانه ابوسفکسی کد، ھر یمقاومت با وی را ندار

سی ک: ھر ان گفتیتواند برساند؟ ابوسف آنھاگفتند: وای بر تو، خانه تو به ما چه سودی می
ه داخل مسجد شود، در امان است. کسی که دروازه خانه خود را ببندد در امان است، و ک

                                           
ه در تابش آفتاب از دور کلی اسلحه و آھن داشتند یه خکاند،  آنھا را به خاطری گروه سبز گفته -١

 خورد. سبز به چشم می
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نده شدند. کھای خود و به طرف مسجد پرا دند طرف خانهین سخن را شنیمردم چون ا
 .اند حیت نموده و رجال وی رجال صحین را طبرانی رواید: ایگو می )۱۶۷/۶(ثمی یھ

 هکبه م صامبر خدا یچگونگی ورود پ
آمده،  )۲۹۱/۴( هیه در البداکش، چنان ین درازیھقی به ھمین بیث را ھمچنیحد

نز که در ک، چنان سق واقدی از ابن عّباس یز آن را از طریر نکت نموده، و ابن عسایروا
ت طبرانی گذشت آن را یه قبًال در رواکرده... و چنان کت یآمده، روا )۲۹۵/۵(العمال 

ان به یپس از خارج شدن ابوسف صامبر خدا یوی آمده: بعد پ اقیادآور شده، در سی
ر خدا بر وی که لشکن یوه نگه دار تا اکاو را در تنگنای دره در دماغه «عّباس گفت: 

د: من او را در ھمان تنگنای دره در دماغه یگو . عّباس می»ندید، و او آن را ببیعبور نما
ا یان را نگه داشتم گفت: ای بنی ھاشم آیه ابوسفکوه آورده و نگه داشتم، و ھنگامی ک

نند ولی من با ک انت نمیید؟ عباس: پاسخ داد: اھل نبوت غدر و خینک انت مییغدر و خ
ه من به کگفتی  ن را به من مییان گفت: چرا آن وقت نگفتی؟ ایاری دارم. ابوسفکتو 
به او گفت:  داد. عّباس م رخ نمییبودم و چنان حالتی برا اری دارم تا مطمئن میکتو 
اران خود را آماده نمود، ی صامبر خدا یپ .١روی ن راه مییه تو به اکر نبودم کن فیبه ا

ن یھای خود گذشته و نخست رقیھا با ب بهیتکردگی رھبران خود، و کل به سریو قبا
ه کم بود ید با بنی ُسلَ یش نموده بود خالدبن ولیپ صامبر خدایه پکای را  دسته

ه آن را عّباس بن ِمرداس حمل کد، آنھا پرچمی داشتند یرس ھزار مییکتعدادشان به 
رد، و پرچم سومی را حجاج بن ک ندبه حمل می بن گری را خفافینمود، و پرچم د می

د. یستند؟ عّباس پاسخ داد: خالدبن ولکینھا ید: ایان پرسیِعالط دردست داشت، ابوسف
ان در یه ابوسفکد یعّباس رسگفت: ھمان بچه. عّباس گفت: بلی. و چون خالد به 

ر بن عوام با یر گفتند و رفتند. بعد در عقب وی ُزبیبکش قرار داشت، سه مرتبه تیپھلو
ھای مختلف مردم گرد  ه از گروهین و بقیه عّده ای از آن مھاجرکپانصد تن عبور نمود 

مرتبه  د، سهیان رسیه در برابر ابوسفکاه داشت. ھنگامی یآمده بودند، و با خود پرچم س

                                           
د وی را به قتل برساند و به یه شاکد یاشت، موصوف ترسان را در آنجا نگه دیعّباس ابوسف چون -١

ان ین گفته ابوسفیر و در جواب اید، عّباس به او پاسخ داد: خینک انت مییا خید: آین لحاظ پرسیا
دم، گفت: من اصًال احساس یترس بود و نمی م نگفتی، تا خاطرم جمع میین را قبًال برایه چرا اک

 و بدون موجب بترسی. م. ی،یر نماکه تو چنان فکردم ک نمی
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ست؟ عّباس پاسخ کین ید: ایان پرسیر گفتند. ابوسفیبکز تیر گفت، و ھمراھانش نیبکت
صد یگروه س یکات؟ عّباس گفت: آری. بعد از آن  ربن عوام. گفت: خواھر زادهیداد: زب

ماءبن َرَحَضه حمل یه پرچم آنھا را ابوذر غفاری و گفته شده اکنفری از ِغفار عبور نمود 
د: ای یان پرسیر گفتند. ابوسفیبکنھا با وی برابر شدند سه مرتبه تیه اکنمود، ھنگامی  می

ان گفت: مرا به بنی غفار چه؟ بعد یستند؟ عّباس گفت: بنو ِغفار. ابوسفکینھا یابوالفضل ا
رار ل از چھار صد تن بود عبور نمود، و در آن دو پرچم قکه متشکله اسلم یاز آن قب
ه بن اعجم. ھنگامی یگری را ناجینمود و د ب حمل مییَده بن ُحصَ یی آنھا را ُبَر یکداشت، 

نھا ید: ایان پرسیر گفتند. ابوسفیبکدند، سه مرتبه تیز در برابر وی رسینھا نیه اک
ان ما و یان گفت: ای ابوالفضل مرا به اسلم چه؟ در میستند؟ عّباس گفت: اسلم. ابوسفکی

و  اند نھا قومی مسلمانیری ھرگز نبوده است. عّباس به وی گفت: ایگ قامچ انتیشان ھیا
ه پرچم آنھا را کعب بن عمرو با پانصد تن گذشت کاند. بعد از آن بنو به اسالم داخل شده

عب کنھا یستند؟ عباس گفت: اکینھا ید: ایان پرسینمود. ابوسف بان حمل مییِبشربن ش
ه ک. ھنگامی اند مانان محّمدینھا ھم پیگفت: آری، اان یبن عمرو ھستند (ُخزاعه). ابوسف

ل کگروھی متش یکنه در یر گفتند. بعد از آن ُمزَ یبکدند سه مرتبه تیآنھا در برابر وی رس
ھای آن را  ه پرچمکه در آن سه پرچم و صد اسب وجود داشت، کاز ھزار تن عبور نمود 

نھا چون در برابر ینمودند. ا ل میبن عمرو حم اللهُنعمان بن ُمقرن، بالل بن حارث و عبد
نه. یستند؟ عّباس گفت: مزکینھا ید: ایان پرسیر گفتند. ابوسفیبکدند، تیان رسیابوسف

ت کھای خود نزدم آمده و حر وهکه از کار که چه یگفت ای ابوالفضل، مرا با مزن
ل از کشنه درگروه متیگذارد. بعد از آن ُجھَ  ش مییشان را به نما ھای افزار و سالح جنگ

ن یھای ا ه درآن چھار پرچم وجود داشت گذشت، پرچمکھشت صد تن با سران خود 
ث و کید بن َصْخر، رافع بن مینمودند: ابوُزرعه َمْعبد بن خالد، ُسوز می نھا حملیگروه را ا

ر گفتد. بعد از یبکز سه مرتبه تینھا نیدند ایه در برابر وی رسکبن بدر. ھنگامی  اللهعبد
شان  ه پرچمکست تن یل از دوکگروه متش یکر در کث، َضْمره و سعد بن بیبنولنانه، کآن 

ان قرار ینھادر برابر ابوسفیه اکنمود، عبور نمودند. ھنگامی  ثی حمل مییرا ابوواقد ل
ر. کستند؟ عّباس گفت بنوبکینھا ید: ایان پرسیر گفتند. ابوسفیبکگرفتند، سه مرتبه ت
آنھا بر  ١ه محّمد به خاطرک اند سانیکنھا ھمان یم، اسوگند اھل شوگفت: آری، به خدا 

                                           
ش. بعد از آن یر با قرکمان شد، و بنوبیداخل پ صامبر یه خزاعه ھمراه پیبیپس از صلح حد -١
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ار نه مشورت شده بود، و نه من کشی نموده است، ولی به خدا، با من در آن کرکما لش
ه کاری بود کدم، ولی آن یه از آن مطلع شدم آن رانپسندکآن را دانستم و ھمان وقتی 

 صشی و جنگ محّمدکرکر بر آن رفته بود. عّباس گفت: خداوند برای تو در لشیتقد
 د.یبر اثر آن به اسالم داخل شد تان ه ھمگیکر نموده یبر شما اراده خ

ث به یه بنولکبن عامر از ابوَعمرو بن ِحماس به من گفت:  اللهد: عبدیگو واقدی می 
ردند، و پرچم آنھا را صعب بن َجّثامه کست و پنجاه تن بودند عبور یه دوکی خود یتنھا

د: یان پرسیر گفتند، ابوسفیبکتشان  ه وی عبور نمود ھمهکامی نمود، ھنگ حمل می
سانی کن یث. سپس اشجع گذشت، و آنھا آخریستند؟ عّباس پاسخ داد: بنولکینھا یا

ه کصد تن بود و با خود پرچمی داشتند یل از سکمتششان  ه عبور نمودند، گروهکبودند 
م بن مسعود قرار یدست ُنعَ گری در یرد و پرچم دک آن را َمْعقرل بن سنان حمل می

ان عرب بودند. یاز م صن دشمنان محمدیتر ھا سرسخت نیان گفت: ایداشت. ابوسف
لت است از یفض یکن یده، و ایھای آنھا گردان عباس گفت: خداوند اسالم را وارد قلب

نون نگذشته است؟ کان خاموش ماند، سپس افزود: محّمد تایجانب خداوند. ابوسف
در آن  صه محّمد کای را  بهیتکنون عبور ننموده ولی اگر کاوتا عّباس گفت: آری،

سی را در کچ یه ھکنی، در آن آنقدر آھن، اسبان و مردان ھستند یقرار دارد بب
ز یان گفت: ای ابوالفضل، آری به خدا، من نیست!! ابوسفیارای مقاومت نیشان  مقابل

ه کر خود دارد؟! ھنگامی نھا تاب مقاومت را دیی در مقابل اکپندارم!!  ن مییچن
اھی و غباری از جلو سم اسبان به ھوا بلند ینمودار شد، س صامبر یالخضرای پھبیتک

د: محّمد یپرس ان در ھر مرتبه مییگذشت و ابوسف د، و مردم از مقابل آن دو مییگرد
سوار بر شتر  صامبر خدا یه پکن یر تا ایداد: خ می نگذشته است؟ عّباس پاسخ

شان  ر قرار داشت و برایید بن ُخَض یر و ُاَس کان ابوبیم ه درکقصوای خود در حالی 
ان یدر م صامبر خدا ین پیرد از مقابل آن دو عبور نمود. عّباس گفت: اک صحبت می

ھا و  ن و انصار قرار دارند، و در آن پرچمیالخضرای خود است، در آن مھاجر هیتک
ه جز کرمان از انصار پرچمی بود، و آن چنان غرق در آھن بودند ھاست. با ھر قھ پرچم
ان صدای یدر آن م سالخطاب زی نمودار نبود. عمربنیگر چیدشان  ھای چشم حلقه

                                                                                                       
ه کرا نقض نمودند،  صامبر یش با پیمان خویش بر خزاعه ھجوم آوردند و مفاد پیر با قرکبنوب

 ه در سال ھشتم ھجرت بود.کم فتح مین امر خود سبب عمده و مستقیا
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ز غرق در آھن بود، با ھمان صدای بلند خود صفوف آنھا را یه نکبلندی داشت، او 
د:ای ابوالفضل، یپرس انیساخت. ابوسف ق نموده، و برای جنگ آماده مییب و تنسیترت

ست؟ عّباس پاسخ داد: او عمربن الخطاب کیزند  ه به صدای بلند حرف میکن مردی یا
ت بنی عدی کو شوشان  ان در ادامه سخنان خود افزود: به خدا سوگند،یاست. ابوسف

ان: خداوند ینون باال گرفته است. عّباس گفت: ای ابوسفکبعد از آن قّلت و ذّلت ا
ه کسانی است کند، و مسّلمًا عمر از جمله ک زی بلند مییبخواھد توسط چه کزی را یچ

 صامبر خدا یبه دو ھزار زره بود. پیتکد: در یافزا اسالم وی را بلند نموده است. وی می
رد. ک ت میکبه حریتکش یشاپیه وی در پکپرچم خود را برای سعدبن ُعباده داده بود، 

شتار کان، امروز روز ید: ای ابوسفیشکاد یفر عبور نمود، صامبر یچون وی با پرچم پ
و امروز روزی است  ،١شود ه حرمت در آن حالل میکو جنگ است، امروز روزی ست 

ه کن یآمد تا ا ش روی مییاز پ صامبر خدا یل ساخته است. پیش را ذلیه خداوند قرک
شتار و قتل کاد برآورد: ای رسول خدا، امروز به یان فرید، ابوسفیان رسیدر برابر ابوسف

ه از نزد ما گذشتند چنان کای؟ سعد و ھمراھانش ھنگامی  قومت دستور داده
شتار و جنگ است، و امروز کان، امروز روز یپنداشتند، وی به من گفت: ای ابوسف می

ل ساخته یش را ذلیشود، و امروز خداوند قر ه حرمت در آن حالل میکروزی است 
ن مردم، و با یوتریکدھم، چون تو ن سوگندت می است. در ارتباط با قومت بر خداوند

امبر ین آنھا ھستی. عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان گفتند: ای پیتر صله رحم
فرمود:  صامبر خدا یش حمله ببرد، پیه سعد امروز به قرکم یترس ما می صخدا 

ر آن ش را دیه خداوند قرکامروز روز مرحمت است، امروز روزی است  ،انیای ابوسف«
سی را برای سعد فرستاد، و با ک صامبر خدا ید: پیگو . عّباس می»عزت داده است

نون ھم پرچم از سعد نرفته که اکپنداشت  صامبریس سپرد. پیعزل او پرچم را به ق
ل دادن پرچم بدون یاست، چون پرچم برای پسر وی تعّلق گرفت، ولی سعد از تحو

 )عمامه(دستار  صامبر خداین صورت پیبه اد. یابا ورز صامبر خدا یای از پ نشانه
 .٢س دادیخود را برای وی فرستاد و سعد با شناختن آن، پرچم را به پسرش ق

                                           
 اعلم. م. اللهت الحرام است. وینجا، حرمت بیف از حالل شدن حرمت در اھد -١
 . در اسناد آن واقدی که متروک است وجود دارد.بسیار ضعیف ٢
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قرار  صامبر یه گفت: ما با پکت نموده، یروا سلی یث را طبرانی از ابولین حدیا
ر یاست، ما به آنجا رفته و او را دست گ ١کان در ارایم و او به ما فرمود: ابوسفیداشت
ه او را نزد کن یر خود او رامحاصره نمودند تا ایھای شمش م، و مسلمانان با غالفینمود

ا یان من برای شما دنیوای بر تو، ای ابوسف«به او گفت:  صامبر خدا یامبر آوردند، پیپ
با وی  س. عّباس »دید تا در امان و محفوظ باشیاوریام، اسالم ب و آخرت را آورده
ان مردی یامبر خدا، ابوسفیگفت: ای پ صامبر خدا یان برای پیمن یدوست بود و در ا

ه فرستاد تا برای کی را به میمناد صامبر خدا ین لحاظ پیاست شھرت پسند. به ا
ه سالح کسی کسی دروازه خود را بند نمود در امان است، و ک«ه: کد یمردم ابالغ نما

. بعد »ان شد، در امان استیه داخل خانه ابوسفکسی کخود را انداخت در امان است و 
ه نشستند، در یه درعقبه َثنِ کن یان روان نمود تا ایاز آن، آن حضرت عّباس را با ابوسف

نھا بنی یستند؟ عّباس پاسخ داد: اکینھا ید: ایان پرسیم آمدند، ابوسفیآن ھنگام بنی ُسلَ 
علی ابن ابی ار؟ بعد از آن حضرت کم چه یان گفت: مرا با بنی سلیم ھستند. ابوسفیُسلَ 

ستند؟ عباس گفت: کینھا یای عباس! ا د:یان پرسین آمد. ابوسفیان مھاجریطالب در م
ان انصار آمد، یدر م صامبر خدا ین. بعد از آنھا پیان مھاجریعلی بن ابی طالب در م

نھا مرگ سرخ یستند؟ عّباس به او جواب داد: اکینھا ید: ای عّباس ایان پرسیابوسف
ان به عّباس گفت: من پادشاھی ین انصار است. ابوسفیخدا در ب امبرین پیھستند! ا

ام.  دهیام، ولی مانند سلطنت و پادشاھی برادر زاده تو را ند دهیصر را دیسری و قک
. )پندای ه تو میکنه پادشاھی و سطلنت آن چنان ( ٢ن نبوت استیعّباس گفت: ا

ان  ت نموده ودرین را طبرانی رواید: ایگو می )۱۷۰/۶(می یھث آن َحْرب بن حسن َطحَّ
 باشد، ولی از جانب بعضی ثقه دانسته شده است. ف مییه وی ضعکآمده، 

                                           
 ه.کم یکی است در نزدینام جا -١
) از ابن اسحاق بدون سند. اما ابن جریر آن را از ۲۶۹ ،۳/۲۶۸. ابن ھشام در سیره خود (صحیح -٢

ابن اسحاق بطور موصول روایت نموده است. ھمچنین طبرانی از ابن عباس ھمانگونه که 
) ۳۳۳، ۳۳۲، ۱) موجود است. و ابن جریر (۶ :۴/ ۸گذشت. برخی از حدیث در صحیح بخاری (

» تخریج فقه السیرة«نگونه که آلبانی در است و این ھما آن را از عروه بصورت مرسل روایت نموده
 گوید شاھدی قوی برای این روایت است. ) می۴۲۰(ص 
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 صامبر خدا یه گفت: بعد از آن پکت نموده، یل مرسل رواکطبرانی از عروه به ش
نه و بنی ین و انصار، اسلم، ِغفار، ُجھَ یل از مھاجرکخود، متش )سپاه(با دوازده ھزار 

نمودن اسبان خود آغاز نمودند  )شکجلو( کدیش را با یت خوکحررون شد، ویم بیُسل
ش یچ اطالعی نداشت. قرین واقعه ھیش ازیه در َمّرَظْھران توّقف نمودند، و قرکن یتا ا
ا از وی برای مان یروان نموده گفتند:  صامبر یان را نزد پیم به ِحزام و ابوسفکیح

م بن حزام کیان و حید. ابوسفیینماه ھمراھش اعالن جنگ کن یا اید و یریامان بگ
ز با خود یدند، و او را نیل بن ورقاء روبرو گردیرون شدند، و با ُبدین مطلب بیبرای ا

دند، و در آنجا یه رسکم یکدر نزد کبه ارا -در ھنگام شب  -ه کن یگرفتند، تا ا
د، یترسان ن حالت آنھا راید. ایرسشان  ھه اسبان به گوشیو ش دندیر را دکھا و لش خرگاه

ه جنگ آنھا را کعب ھستند کنھا بنی یو از آن به وحشت افتاده و ھراسان شده گفتند: ا
ه مجموع آنھا به کعب بزرگتر ھستند!! کنھااز بنی یل گفت: ایجان آورده است. ُبدیبه ھ

اند؟  نجا آمدهین ما به ایه به خاطر اشغال سرزمک اند ھا ھوازن نیا ایرسد. آ ن حد نمییا
ش یدر پ صامبر خدا ی. پاند نھا چون انبوه حجاجیم، ایدان ز نمیین را ما نیخدا، ابه 

نمودند،  می ه جاسوسان را گرفتارکدسته از سواران را ارسال نموده بود  یکروی خود 
 د.یداد تا عبور نما سی را اجازه نمیکچ یز در راه ھیله ُخزاعه نیو قب

ن شدند، ھمان دسته یدوگاه مسلمان و ھمراھانش داخل اریه ابوسفکھنگامی 
آنھا را شان  شته شدنکی شب گرفتار نمودند، و با ھراس از یکسواران آنھا را درتار

ضربه بر گردن وی وارد  یکان برخاست و یبه طرف ابوسف سآوردند. حضرت عمر 
 صرون نموده، خواستند نزد رسول خدا ینمود، مردم اطراف او را گرفتند و او را با خود ب

 سعّباس بن عبدالمطلب  -د یشته شدن بر خود ترسکان از یند، اما ابوسفیداخل نما
ان یو ابوسف )ر اسالم حضور داشتکان لشیدر م( -ق وی بود یت رفیه در زمان جاھلک

فرا  سن ھنگام عّباس ید؟ درینک ا مرا به عّباس حواله نمیید: آیشکاد یبا صدای بلند فر
خواست تا  صامبر یاز دورش دور نمود، و از پ مردم راد، و از وی دفاع نمود و یرس

 سش گذاشت. عّباس یان قوم به نمایند و منزلت خود را در مکم وی یان را تسلیابوسف
ه ھمه مردم او را کن ید، تا ایگاه گردانوان اردیی شب سوار نموده، در میکوی را در تار

گردنش وارد آورده بود گفت به ای به  ه ضربهکان ھنگامی یبرای ابوسف سدند، عمر ید
ادرسی فرا خوانده یری. وی عّباس را به فریم ده میینارس صامبر یخدا سوگند به پ
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اده او ید، و نگذاشت زیشند، چون عّباس آمد، او را از چنگال مردم رھانک گفت: مرا می
 ھای خود داشته باشد. ر بار حرفیرا ز

د گفت: چون امشب اجتماعی یرا دشان  ثرت مردم و اطاعتکان یچون ابوسف
د، و به او گفت: اگر یاو را از دست آنھا نجات بخش سده بودم. عّباس یمردمی را ند

شوی. وی  شته میکامبر خداست یپ صه محّمد کاوری، و شھادت ندھی یاسالم ن
گشت،  د، ولی زبانش به آن نمییرار نماکداد ت خواست تا آنچه را عّباس به او دستور می

امبر یل بن ورقاء نزد پیم بن حزام و بدکیرا با عّباس سپری نمود. اما حو شب خود 
ه کاز آنھا در ارتباط با اھل م صامبر یوارد شده اسالم آوردند، و پ صخدا 

رد. چون اذان نماز صبح گفته شد، مردم برای نماز خارج شدند، کھایی  سئوال
نھا مسلمان ھستند یپاسخ داد: اخواھند؟ عّباس  نھا چه میید و گفت: ایان ترسیابوسف

ان یه ابوسفکشوند، عّباس با وی خارج شد. ھنگامی  می صامبر خدا یو آماده حضور پ
دھند؟ عّباس به  ند انجام میکار مأمور کنھا را به ھر یاگر ا: د، گفت: ای عّباسیآنھا را د

عّباس در  نند.ک دن باز دارد، از وی اطاعت مییاو گفت: اگر آنھا را ازخوردن و نوش
شان یه او اکن، کان افزود: با وی درباره قومت صحبت یادامه سخنان خود برای ابوسف

داخل نمود،  صامبر یه او را نزد پکن یان را آورد تا ایند. عّباس ابوسفک راعفو می
ان زبان به سخن یان است، ابوسفین ابوسفیا صامبر خدا یعّباس آن گاه فرمود: ای پ

ت یز از خدای، من از خدای خود نصرت و مدد خواستم، و تو نگشوده گفت: ای محمد
م به حق یه بر من غالب شدی!! اگر خداکدم ینصرت خواستی، به خدا سوگند تو را د

ه کآمدم!! بعد از آن شھادت داد  بود، و خدای تو باطل، حتمًا من بر تو غالب می می
 رسول خداست. صست، و محّمد یخدا ن یکمعبودی جز 

عّباس گفت: ای رسول خدا، دوست دارم به من اجازه دھی تا نزد قومت سپس 
امبرش یخدا و پ سوی بهم دھم، و آنھا را یه نازل شده بکزی ین چیرفته، و آنھا را از ا

گفت:  صامبر خدا یبه او اجازه داد. عّباس باز خطاب به پ صامبر یم، پیدعوت نما
د به یه امان را افاده نماکزی یزھا چیچن یم؟ ازیچه بگوشان  برای صامبر خدا یای پ

ه کسی کبگو: شان  برای«فرمود:  صامبر یند. پیدا نماینان پیمن بگو تا آنھا به آن اطم
بنده  صاست، محّمد  یکست و او واحد و ال شریخدا ن یکشھادت داد معبودی جز 

در عبه نشست و سالح خود را گذاشت که نزد کسی کو رسول اوست، در امان است. و 
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. عّباس ادامه داد: ای »اش را بر خود بست در امان است ه دروازهکسی کامان است.و 
ان پسر عموی ماست ودوست دارد تا با من برگردد، اگر برای وی یرسول خدا، ابوسف

ه داخل خانه کسی ک«گفت:  صامبر خدا ی. پ)بھتر خواھد بود(ی بدھی یویکاز نیامت
نمود: و  ن میین تلقیچن صامبر یان به پیابوسف. »ز در امان استیان شود نیابوسف

م بن حزام شد، و کیه داخل خانه حکسی که است، کان در سمت باالی میخانه ابوسف
عّباس  صامبر یه است. پکان مید در امان است و خانه وی در پایشکدست از جنگ 

ود. و لبی آن را به وی اھدا نموده بود، سوار نمکه یه دحکدش یرا بر ھمان قاطر سف
رد. چون عّباس کت کان در پشت سرش سوار بود، حریه ابوسفکدر حالی  سعّباس 
افته و دوباره یای را فرستاد و گفت: او را در در دنبال وی عده صامبر خدا یرفت، پ

امبر یده بود صحبت نمود. فرستاده پیاز آنچه بر آن ترسشان  د، و برایینزد من برگردان
امبر یا پیت به برگشت نداد و گفت آیرضا سافت، ولی عباس یاو را در صخدا 
ی برگشته و کان به رضای خود به طرف گروه اندیه ابوسفکترسد  ن مییاز ا صخدا

گفت: وی را نگه دار، و  صامبر خدا یشود؟ فرستاده پ افر میکپس از اسالم خود 
انت یا غدر و خیآن حالت گفت: ای بنی ھاشم یان در ایعّباس او را نگه داشت. ابوسف

اری کم، ولی من با تو ینک انت نمیید؟ عّباس به او پاسخ داد: نه ما غدر و خینک می
ت انجام دھم. عّباس گفت: آن را چون یست؟ تا برایار تو چکد: یان پرسیدارم. ابوسف

 دانی. ر بن عوام آمد خودت میید و زبیخالدبن ول
ه مرظھران توقف یدر ناح کراده به ایدر تنگنای نارس سن صورت عّباس یبه ا

نمون سخن عّباس تا حدی مطمئن شده بود. بعد از آن  کان بادرینموده، و ابوسف
روھای سوار را ین نیگری فرستاد، و ھمیی دنبال دیکروھای سوار را ین صامبر خدا یپ

ه کای را  روھای سوارهیر را سوق داد و از دنبال وی نیم نمود: اول زبیبه دو بخش تقس
ن رسول ید: ای عباس، ایان پرسیل از اسلم، غفار و قضاعه بودند سوق داد. ابوسفکمتش

ش یشاپیدر پ صامبر خدا ید است. پین خالدبن ولیر، ایخداست؟ عّباس پاسخ داد: خ
شتار کبه انصار فرستاد. سعدبن عباده گفت: امروز روز یتکرا به  سخود سعدبن عباده 

مان یبه ایتکدر  صامبر خدا ی. بعد از آن پشود و جنگ است، امروز حرمت حالل می
ھای  ان چھرهیه ابوسفکد. ھنگامی ین و انصار بودوارد گردیل از مھاجرکه متشک

ای، و  اد نمودهیتعداد را ز صامبر خدا ید: ای پیادی را مشاھده نمود، پرسیناشناس ز
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به او پاسخ داد:  صامبر خدا یای؟ پ ح دادهیھا را بر قوم خود ترج ن چھرهیه اکن یا ای
ردند، و کقم ینھا تصدید، ایردکب یذکه شما مرا تکد، ھنگامی ین را تو و قومت نمودیا«

 صامبر خدا ی. در آن روز با پ»ردندکاری و مددم ید، یه شما اخراجم نمودکھنگامی 
نه بن حصن بن بدرالفزاری حضور داشتند. ییاقرع بن حابس، عّباس بن مرداس، و ع

نھا ید: ای عباس! اید پرسید صامبر خدا یان آنھا را در اطراف پیسفه ابوکھنگامی 
ن دسته مرگ سرخ را با خود یاست، و ھم صامبر یبه پیتکن یستند؟ پاسخ داد: اکی

ن، من کت کان گفت: ای عّباس حاال حرین و انصاراند. ابوسفینھا مھاجریھمراه دارد!! ا
ت نمود کدر ھمان دسته خود حر سر یزبده بودم. یر و گروه را ھرگز ندکچون امروز لش

انی شھر یه از سمت پاکن یت نمود تا اکحر ستوّقف نمود. خالد  ١ه در حجونکن یتا ا
ر باوی روبرو شدند، و دست به جنگ کھای بنی ب د. در خالل راه اوباشیه وارد گردکم

به  ٢حزوره د، و تعدادی از آنھا دریآنھا را مغلوب گردان أری خداوند ین درگیبردند، در
ھای خود پناه بردند، و تعدادی از  نی نموده و به خانهیه عقب نشکن یدند، تا ایقتل رس

دند، و مسلمانان به دنبال خالدبن یروانه گرد ٣آنھا سوار بر اسبان خود شده و به خندمه
ه کاز عقب مردم، و پس از ورود آنھا، قدم به م صامبر خدا ید وارد شدند، و خود پیول

اش را بر خود ببندد، و از جنگ  ه دروازهکسی کاد برآورد، یای فر نندهکو ندا  گذاشت،
د در امان و یاورید: اسالم بیشکاد یه فرکز در میان نیدست بردارد در امان است. ابوسف

نگه داشت. ھند بنت  )هکاھل م(د. و عّباس را خداوند از چنگال آنھا یباش محفوظ می
رمرد احمق را ین پید: ای آل غالب ایشکاد یگرفته فران یش ابوسفیعتبه آمد و از ر

اد یشم را بگذار، به خدا سوگند یگفت: ر )شیبالحن مھاجمی برا(ان ید. ابوسفیشکب
ه اگر مسلمان نشوی گردنت زده خواھد شد. وای بر تو زن، او با حق آمده کنم ک می

و خاموش  :-ت ه به او گفکبرم  د: گمان مییگو راوی می -است، داخل خانه ات شو 
رده و در آن کت یل مرسل رواکن را طبرانی به شید: ایگو می )۱۷۳/۶(ثمی یباش. ھ

ث ین حدیز ھست. ایباشد، ولی در آن ضعف ن ث وی حسن مییه حدکعه آمده یابن لھ
آمده،  )۴/۸(ه در الفتح کن طولش، چنان ین ابن عائذ در مغازی عروه به ھمیرا ھمچن

                                           
 رمه قراردارد.که المکن در میه پس از شعب جزارکوه بلندی است ک -١
 ن.یدروازه حناط یکه نزدکی است در میجا -٢
 ه.کوه معروفی است در مک -٣
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ھقی یرده و ھمچنان بکت یرا از عروه به اختصار روات نموده و بخاری آن یروا
 ت نموده است.یث را به اختصار رواین حدیا )۱۱۹/۹(

 صامبر یی پیل بن عمرو و شھادتش به نرمخویاسالم آوردن سھ
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا سل بن عمرو یر و ابن سعد از سھکواقدی، ابن عسا

د، من داخل خانه خود شده، در را یگرد هکروزمندانه وارد میپ صامبر یه پکھنگامی 
م امان بخواھد، یبرا صل را فرستادم تا از محّمد یبن سھ اللهبر خود بستم. پسرم عبد

ل رفته گفت: ای یبن سھ اللهشته شوم. پسرم عبدکه کترسم  چون من بر جان خود می
دھد، بلی، او در امان  پاسخ می صامبر یدھی؟ پ ا پدرم را امان مییامبر خدا، آیپ

د: یگو میه در اطرافش بودند کی یبرای آنھا صامبر ید خارج شود. بعد پیخداست، و با
د خارج یند، و او باکز نگاه نید به طرف وی تیشود با ل روبرو مییه از شما با سھکسی ک«

 اسالم ل از عقل و شرف برخوردار است، و شخصی مثل وی ازیشود، به جانم سوگند، سھ
 .»ده استیفا بی زی در مقابل قدرت الھییخبر نمانده است، اما گذاشتن ھر چ بی

با خبر  صامبر خدا یرون شده و او را از گفته پیبه طرف پدر خود ب اللهآن گاه عبد
ی و بزرگی خود مھربان و کوچکد: به خدا سوگند، وی در یگو ل مییند، سھک می

 صامبر خدا یرفت و گاھی به عقب. وی با پ ش مییل بعد از آن گاھی به پیوست. سھیکن
 ١ه در جعرانهکن یبود، تا ا کن خروج خود ھنوز مشریرون شد، و درین بیبه طرف حن

ن را به او یم حنیدر آن روز صد رأس شتر از غنا صامبر خدا یاسالم آورد، و پ
در  زیم نکن را حایآمده، و مانند ا )۲۹۴/۵(نزالعمال کن در ین چنیا .٢دیبخش

 ت نموده است.یروا )۲۸۱/۳( کالمستدر

 ه در روز فتحکبرای اھل م صامبر یگفتار پ
 صه رسول خدا کت نموده، گفت: در روز فتح یروا سر از عمربن الخطاب کابن عسا

ان بن حرب و حارث بن ھشام یه، ابوسفیه حضور داشت، دنبال صفوان بن امکدر م
نون خداوند ما را بر آنھا مسّلط کگفتم: اد: یگو می سعمر  -سانی را ارسال داشت ک

ه انجام داده بودند، بازگو خواھم نمود کرا شان  ردھایکده است، من به آنھا عملیگردان

                                           
 د.باش ز مییقات نیه مک هکبه م یکی است نزدیجا -١
 ). در سند آن واقدی متروک الحدیث وجود دارد.۵۸۱. حاکم (/ بسیار ضعیف -٢
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ه ھنگام کوسف است یمثال من و شما ھمانند «فرمود:  صه رسول خدا کن یتا ا -
 دار با برادرانش گفت: ید

ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  �َب َ�ۡ�ِ  َ�  قَاَل ﴿ ُ ٱ ِفرُ َ�غۡ  َم رۡ  َوُهوَ  لَُ�ۡمۖ  �َّ
َ
ٰ ٱ َحمُ أ  ﴾٩٢ ِ�ِ�َ ل�َّ

 ].۹۲[یوسف:
بخشد، و او ارحم  ست، خداوند شما را مییخی بر شما نیامروزمالمت و توب« ترجمه:

 .»ن استیالراحم
م به او یه مبادا آن حرفھاکن یبه خاطر ا صامبر خدا ید: من از پیگو سعمر 

ن یھا خجالت زده شدم. ا لییبه آنھا اعالم عفو نمود، خ صامبر خدا یده باشد، و پیرس
 آمده. )۲۹۲/۵(نز کن در الیچن

ه کت است، ین روایق ابن ابی حسیتاب االموال از طرکه در یو در نزد ابن زنجو
د، بعد از آن یعبه گردکه را فتح نمود، داخل خانه کم صامبرخدا یه پکگفت: ھنگامی 

ل بن یسھ »د؟ییگو چه می«ھای خود را بر دروازه گذاشته فرمود:  رون رفت و دستیب
م و برادر زاده بزرگوارما یرکم، تو برادر یر توقع داریم، و خییگو ر مییعمرو گفت: ما خ

گفت:  )ن سخن از آنھایدن ایبا شن( صامبر یای. پ روز شدهینون بر ما پکھستی، و ا
ن ین چنی. ا)ومیم الیکب علیال تثر(م: یگو ه است میوسف گفتیه برادرم کمن چنان «

 آمده. )۹۳/۲( هدر االصاب
ن از پدرش، از ثابت بنانی کیق قاسم بن سالم بن مسیاز طر )۱۱۸/۹(ھقی ین را بیا

ث را آورده و در آن آمده: وی یت نموده.... و حدیروا سره یبن رباح از ابوھر اللهاز عبد
عبه گرفته کعبه آمد و از ھر دو طرف دروازه کبه  صامبر خدا ید: بعد از آن، پیگو می

م: برادر زاده، و ییگو آنھا گفتند: می »د؟ینک ر میکد؟ و چه فییگو چه می«گفت: 
ن را سه مرتبه گفتند. ید: آنھا ایگو پسرعموی بردبار و مھربان ما ھستی. راوی می

 م:یگو ز آن چنان مییوسف گفته بود من نیه کفرمود: چنان  صامبر خدا یسپس پ

ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  �َب َ�ۡ�ِ  َ�  قَاَل ﴿ ُ ٱ فِرُ َ�غۡ  َم رۡ  وَُهوَ  لَُ�ۡمۖ  �َّ
َ
ٰ ٱ َحمُ أ  .﴾٩٢ ِ�ِ�َ ل�َّ

رون رفتند، یب )عبهکاز محوطه (د: آنھا آن چنان با خوشی و سرور یگو راوی می
 ھقییدند. بیگردی از قبرھا دوباره زنده شده باشند، و به اسالم وارد یه گوکطوری 

امبر یه: پکت نموده، آمده یاکن قّصه حیوسف درباره اید: در آن چه شافعی از ابویگو می
ه کد، ینک ر میکچه ف«ه آنھا در مسجد جمع شدند، به آنان گفت: کھنگامی  صخدا 
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م و برادر زاده یرکر، تو برادر یی و خیکگفتند: ن »نم؟ک من با شما چه رفتاری می
 .١»دید ھمه شما آزادیبرو« در پاسخ به آنھا فرمود: صامبر یھستی!! پبزرگوار ما 

  سداستان اسالم آوردن ِعْکَرَمه بن ابی جهل 

 ش درخواست امان نمودیم براکیه ھمسرش اّم حکرمه زمانی کامان دادن ع
ه گفت: روز فتح کاند  ت نمودهیروا بر یبن زب اللهر از عبدکواقدی و ابن عسا

رمه بن ابی جھل مسلمان شد. بعد از آن کبنت حارث بن ھشام ھمسر عم کیه، اّم حکم
ده است یمن فرار نموده، وی ترسیرمه از ترس تو به کامبر خدا، عیم گفت: ای پکیام ح

او در امان « فرمود: صامبر خدا ید، به او امان بده. پیه تو او را به قتل خواھی رسانک
م کیرون رفت، آن غالم از ام حیبش ی. ھمسرش به دنبال وی با غالم روم»است

ه به کن ینمود تا ا ع مییم او را تطمکیخواست تا با وی عمل بد را انجام دھد، ام ح
د، و آنھا غالم را در یطلب کمکب غالمش یم از آنھا بر تأدکیام ح ،دیرس کای از ع هیقر
تھامه ه او به ساحلی از سواحل کد یرمه رسکم در حالی به عکیسمان بستند. ام حیر

گفت: خود را  بان به او مییشتکن اثنا یده بود. دریشتی گردکده و در آنجا سوار یرس
رمه کست. عیخدا ن یکم؟ گفت: بگو معبودی جز ید چه بگویرمه پرسکنجات بده، ع

ن ھنگام به یه درکم کیام. ام ح گری فرار ننمودهیزی دین از چیپاسخ داد: من جز از ا
ش یگفت: ای پسر عمو، من نزد تو از پ ستاده شدن به او مییده بود، با اشاره ایوی رس

ن آنھاست، خودت را ین و بھتریوتریکن مردمان، نیتر ه با صله رحمکام  سی آمدهک
م نزدش آمد و گفت: من کیام ح هکن یرمه توّقف نمود تا اکن خاطر عین. به اکم کھال
ن را انجام دادی؟ یو ارمه گفت: تکت پناه و امان خواستم. عیبرا صامبر خدا یاز پ

ن گفت و یرمه پس از اکگفت: آری، من با او صحبت نمودم و او به تو امان داد. ع
ن غالم یه من ازکدانی  ا مییرمه گفت: آکد، ھمراه ھمسرش برگشت. وی به عیشن
ه که با خبر ساخت، وی بالفاصله آن غالم را در حالی یدم؟! و او را از قضیت چه دیروم

 .٢دیاورده بود به قتل رسانیاسالم نخودش ھنوز 

                                           
را ابن اسحاق از ابوھریره بصورت معضل (نوعی منقطع) روایت کرده است. » اذهبوا فأنتم الطلقاء«خبر  -١

 ) ضعیف دانسته است.۴۱(ص» الرد علی البوطی«) و ۴۰۴(ص  »السیرة ةتخریج فق«را در آلبانی آن 
 ).۲۴۱/۳م (کبه نقل از حا -٢
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 صامبر یی و مھربانی پیکمال نکَرَمه و شھادتش به کاسالم آوردن عِ 
رمه کع«به اصحاب خود فرمود:  صامبر خدا یه شد، پکم یکرمه به نزدکچون ع

د، چون ین پدرش را دشنام ندھید، بنابرایآ بن ابی جھل مؤمن و مھاجر نزد شما می
رمه، کد: عیگو . راوی می»رسد ند، و به مرده نمیک ت مییزار و اذت زنده را آیدشنام م

 ن عمل با وی سرباز زدهید، اما او از انجام ایخواست تا با وی مقاربت نما از ھمسرش می
ه تو را از مقاربت کزی یرمه به او گفت: چکافر ھستی و من مسلمان. عکگفت: تو  می

رمه را کع صامبر خدا یه پکه امر بزرگی است. ھنگامی کبا من بازداشته است مسّلمًا 
ه چادری ھم بر دوش نداشت، به خاطر خوشی و کد، برای استقبال از وی در حالی ید

رمه در کنشست و عصامبر خدا یسرور از جای خود به سرعت برخاست. بعد از آن پ
 صر امبینارش قرار داشت، در مقابل پکه ھمسرش با داشتن حجاب و در کحالی 

ه تو به من کرمه زبان به سخن گشوده گفت: ای محمد: ھمسرم خبر داد کستاد. عیا
رمه ک. ع»راست گفته است، و تو در امان ھستی«پاسخ داد:  صامبر یای. پ امان داده

تو را دعوت «فرمود:  صامبر ینی؟ پک چه دعوت می سوی بهد: ای محّمد تو یپرس
ست، و من رسول خدا ھستم، و یخدا ن کیه معبودی جز کنم تا شھادت بدھی ک می

ه صفات و کن ی. تا ا»یین طور و آن طور نمایات را بدھی و اکنی، و زکنماز را برپا 
رمه در جواب گفت: به خدا سوگند، تو جز به طرف کش برشمرد. عیخصال اسالم را برا

ه به کن یان ما قبل از ایو و خوب دعوت ننمودی، تو به خدا سوگند، در میکار نکحق و 
رمه کوتر بودی. بعد از آن عیکنی از ھمه ما راستگوتر و از ھمه ما نکن دعوت اقدام یا

ه کدھم  ست، و شھادت مییخدا ن یکه معبودی جز کدھم  گفت: من شھادت می
د. ین عمل وی خشنود گردیبه خاطر ا صامبر خدا یمحّمد بنده و رسول اوست. پ

 صامبر یاد بده. پیم به من ید بگویه باکزی را، یچن یامبر خدا! بھتریرمه افزود: ای پکع
ست، و محّمد بنده و رسول یخدا ن یکه معبودی جز کدھم  گواھی می«گفت: بگو: 

سانی کمن خدا را و «امبر خدا فرمود: بگوی ید: بعد از آن چه؟ پیرمه پرسک. ع»اوست
 رمه آن را گفت.ک، ع»ه من مسلمان مجاھد و مھاجر ھستمکرم یگ ه حاضرند گواه میکرا 

 رمهکبرای ع جامبر یدعای پ
رش باشد و تو آن را یامروز ھر آن چه را از احدی قابل پذ«فرمود:  صامبر خدا یپ

خواھم تا ھمه  رمه گفت: من از تو میکع »رفت.ینی خواھشت را خواھم پذکدرخواست 
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ا درمقامی یم، و ا جاد نمودهیه موانع اکری یا در مسیام، و  ه با تو نمودهکرا ھایی  عداوت
ابت، از ھمه آنھا یا در غیام،  ه در روی تو گفتهکا سخنی را یام، و  ه با تو روبرو شدهک

را ھایی  ا، برای وی ھمه دشمنییبار خدا«فرمود:  صامبر ینی. پکم طلب مغفرت یبرا
خواسته نور تو را  ی رفته و مییه به جاکری یه با من نموده است، و در ھر مسک

ابم یا در غی ه در مقابلمکرا ھایی  د ببخش و مغفرت نما، و ھمچنان دشنامیخاموش نما
امبر خدا راضی شدم، سپس افزود: به یرمه آن وقت گفت: ای پک. ع»گفته است ببخش

ه در راه بازداشتن از راه کخدا سوگند، ای رسول خدا، من در مقابل ھر نفقه و مصرفی 
ه در راه کم، و ھر قتالی ینما خدا مصرف میخدا نموده بودم، دو برابر آن را در راه 

بازداشتن از راه خدا نموده بودم، دو برابر آن را در راه خدا خواھم نمود. بعد از آن وی 
د. پس از اسالم ید گردیه شھکن ینمود تا ا ن راه تالش مییدر خدمت جنگ بود، و در

د. واقدی به یاناح اول برای او بازگردکھمسرش را به ھمان ن صامبرخدایآوردنش پ
ختبرھما یال(ن گفت: یل بن عمرو در روز حنیه: سھکت از رجال خود گفته است یروا

ست، ین سخن درست نیگفت: ا رمه به او میکد: عیراوی من گو ١)محّمد و أصحابه
باشد. اگر او  ار ھم به دست محّمد نمیکزی از یار به دست خداوند است، و چکچون 

ل به وی ید: سھیافزا ار از آن اوست. راوی میکجه ینتامروز مغلوب گردد، فردا 
د: ما یزیرمه گفت: ای ابوکمخالف وی بودی، ع یکھای نزد ن وقتید: تو در ھمیگو می

ن عقل را آن وقت ھم یه ھمکم، در حالی ینمود موردی مییار بکبه خدا سوگند، 

                                           
) آمده ۷۴/۷نر العمال (کاه الصحابه و یه در حکلی کت نص به ھمان شین جمله به خاطر رعایا -١

 کده است، در ارتباط با دریل خطاء نقل گردکف و به شید، ولی عبارت فوق تصحیبود، نقل گرد
م، ولی موفق به پی یش مراجعه نمودیتب دست داشته خوکن عبارت به استادان، و یت ایواقع

ه به محترم ولی صاحب کف بود، ولی وقتی یی صحبت از تصحیم و درھر جایدیبردن به آن نگرد
ت زحمت به خرج دادند، و اصل متن واقدی یشان به واقعیم، ایم عباسی مراجعه نمودیمحّمد نع

عمرو: و قال سهيل بن «آمده است: ن یه در آن چنکافتند، ی) در۹۱۰/۲تاب وی (کرا در 
سھیل بن عمرو «یعنی  »ال�تربها �ّمد و أصحابه. قال: يقول هل عكرمه هذا ليس بقول...

. در ذیل ھمان عبارتی که در »توانند جبران کنند گفت: این شکست را محّمد و اصحابش نمی
، آمده است، که »لیس یقول، لیس به قول«الصحابه به عوض،  ةفوق ذکرش نمودیم، در متن حیا

 .اش اصالح گردیده، و ازین ناحیه از زحمت ایشان سپاس گزاریم. م درترجمهآن ھم 
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ن در ین چنیا .١د و نه ضرریرسان ه نه نفع میکم، ینمود م. سنگی را عبادت مییداشت
 آمده است. )۷/۷۵( نزالعمالک

ت نموده، ولی وی یروا سر یبن زب اللهث عبدیاز حد )۲۴۱/۳(م کن را ھمچنان حایا
د، از قدوم یرس صامبر خدا یه به دروازه خانه پکتفا نموده: ھنگامی کن حد ایتا به ا

وی روی ، به خاطر سرور آمدن صامبر خدا مژده داده شد، رسول خدا یوی برای پ
رمه بن ابی که گفت: عکت نموده، یر روایبعد از آن از عروه بن زب ٢ستاد.یپاھای خود ا

اشاره به (ن یدم گفتم: ای محمد، ایرس صه نزد رسول خدا کد: ھنگامی یگو جھل می
تو در امان «فرود:  صامبر خدا یای، پ ه تو به من امان دادهکخبر داد  )ھمسرش

وجود  یکه معبودی جز خدای واحد و ال شرکدھم  می . آن گاه گفتم: شھادت»ھستی
ن آنھا ین و با وفاترین مردمان، راستگوتریوتریکندارد و تو بنده و رسول اوھستی. تو از ن

ا یه سرم را به خاطر شرم و حکگفتم:  می ن را من درحالیید: ایافزا رمه میکھستی. ع
ه با کرا ھایی  خدا، ھمه دشمنین انداخته بودم. بعد از آن گفتم: ای رسول ییاز وی پا

سوار شدم از ھمه آن  که با شتاب در جھت اظھار شرکاھر سواری را یتو نمودم، و 
ه با کرمه ھر عداوتی را کا، برای عیبار خدا«فرمود:  صامبر یم طلب مغفرت نما. پیبرا

است، ه به شتاب برای باز داشتن از راه تو سوار شده کا ھر سواری را یمن نموده، و 
ن تا آن را بدانم. کدانی امر  ه میکز بھتری ی. گفتم: ای رسول خدا، مرا به چ»ببخش

ست و محّمد بنده و رسول یخدا ن یکه معبودی جز کدھم  می بگو شھادت«فرمود: 
رمه گفت: به خدا سوگند، ای رسول خدا، ک. بعد از آن ع»نکاوست، و در راه وی جھاد 

راه بازداشتن از راه خدا نموده بودم، دو برابر آن را در  ه درکای  هفقمن در مقابل ھر ن
ه در راه بازداشتن از راه خدا کنم، و در مقابل ھر جنگی ک ه و مصرف میفقراه خدا ن

 ام دو چند در راه خدا جھاد و مبارزه خواھم نمود. نموده
 
 

                                           
 . در سند آن واقدی متروک وجود دارد.بسیار ضعیف -١
) در سند آن واقدی که متروک الحدیث است وجود دارد. ابن أبی ۳/۲۴۱. حاکم (بسیار ضعیف -٢

» الضعیفة«شده نیست. نگا:  سمرة نیز وضعیتش به مانند واقدی است و أبو حبیبة نیز شناخته
)۳ /۶۴۳.( 
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 سدن وی یرمه در جنگ و به شھادت رسکسعی و تالش ع
در زمان  ،١نیه در روز اجنادکن ید تا ایسعی و تالش ورز بعد از آن در جنگ و قتال

در سال حج خود او را بر ھوازن  صامبر خدا ید. پیبه شھادت رس سر کخالفت ابوب
رمه در که عکدر حالی درگذشت  صامبر یبرای جمع صدقات مقّرر نموده بود، و پ

رمه را به کداستان اسالم آوردن ع سقرار داشت. طبرانی ھمچنان از عروه  ٢تباله
 .٣ت نموده استیآمده، روا )۱۷۴/۶(ه در المجمع کاختصار، چنان 

ه   سداستان اسالم آوردن صفوان بن ُاَمیَّ

 ش امان خواستیربن وھب برایه ُعمَ کامان دادن صفوان، ھنگامی 
فتح ه گفت: در روز کاند  ت نمودهیروا بر یبن زب اللهر از عبدکواقدی و ابن عسا

اسالم آورد، ولی صفوان  -نانه کله یبغوم بنت معدل از قب -ه یه ھمسر صفوان بن امکم
گری با یس دکه ک -سار یه به دره آمد، و برای غالم خود کن یه فرار نمود، تا ایابن ام

ن ینی؟ غالمش پاسخ داد: ایب ی را میکه کن یگفت: وای بر تو، بب می -وی نبود 
شتنم کنم؟! به خدا، او جز برای کاری کر چه یگفت: با عمربن وھب است. صفوان یعم
اری و معاونت نموده است. آن گاه او کامده، او بر ضد من با محّمد ھمیگری نیار دکبه 

ت در حقم باز ھم به یرده ھاکر، در ضمن ھمه یده گفت: ای عمیخود را به وی رسان
ای  نون آمدهکتی، و االت را بر دوش من گذاشیتفا ننمودی؟! قرضداری وعکآنھا ا

ن مردمان یت شوم، من از نزد بھتریر پاسخ داد: ابووھب، فدایشی!! عمکخواھی مرا ب می
امبر یامبر خدا گفته بود: ای پین به پیر قبل از ایام. عم نجا آمدهیی وصله رحم ایکدر ن

ده یترسن ینجا فرار نموده تا خود را به بحر اندازد، و از ایس قومم از اید و رئیخدا، س
در پاسخ  صامبر خدا یت او را امان بده. پیه به او امان ندھی، پدر و مادرم فداکاست 

                                           
ه کتی در دست است ین. روایت جبریان رمله و بین میای است در فلسط ن منطقهیاجناد -١

ه دال بر شھادت وی در کتی یت از رواین روایده و ایبه شھادت رس کرمویرمه در کد: عیگو می
 خود آورده است.خ یز در تاریه آن را طبری نکباشد،  تر می ن است قوییروز اجناد

 من.یشھر معروفی است در  -٢
 ).۶/۱۷۴» (المجمع«ی حکم بر آن سکوت کرده است. نگا:  ) وی درباره۳/۳۴۲. حاکم (صحیح -٣
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، بعد از آن او به دنبال صفوان خارج شده گفت: »به او امان دادم«به وی فرموده بود: 
 به تو امان داده است. صامبر خدا یپ

 ناش برای صفوان به عنوان نشانه اما و فرستادن عمامه صامبر یپ
ه از وی کگردم  ر گفت: نه به خدا سوگند، با تو تا وقتی بر نمییصفوان به عم

ر گفت: یبه عم صامبر یه من آن را سوگند بشناسم. پکاوری، یم نیای برا نشانه
به طرف صفوان برگشت، و آن ھمان  صر با دستار رسول خدا ی، عم»ریدستارم را بگ«

 یکه آن را بر سر خود گذاشته و کحالی در آن روز در  صامبر یه پکمنی بود یچادر 
وی  سوی بهن بار یر برای دومید. عمیه گردکش بسته بود داخل میاش را بر رو گوشه

ن مردم، یبه او گفت: ابووھب، من از نزد بھتر صامبر یشتافت، و با آوردن عمامه پ
 ام. سرفرازی او ی و بردباری از ھمگان برتر است، آمدهیکه در صله رحم نکسی ک

ی تو، و پسر مادر و پدرت یاش فرمانروا ییسرافرازی توست، و عّزتش عّزت تو، و فرمانروا
شته که کترسم  ر گفت: من میین. صفوان به عمکاست! به خاطر خدا، بر خود رحم 

اوری، و یه اسالم بکاسالم دعوت نموده است  سوی بهر به او گفت: او تو را یشوم. عم
ن و یوری خوب، وگرنه دو ماه به تو مھلت داده، او با وفاترایه اسالم بکاگر دوست داری 

ه در روز کت فرستاده است یخود را برا )دستار(ن مردمان است، و آن چادر یتر یکن
ش بسته بود. صفوان آن چادر یاش را بر رو گوشه یکه آن را بر سر خود نھاد، و کفتح م

آورد، صفوان گفت: بلی. آن رون یر آن را بیرا شناخت، و گفت: بلی. و عم )دستار(
آمد، و  صامبر خدا یه نزد پکن ین است. صفوان برگشت تا این است، آن ھمیھم

نمود،  نماز عصر را برای مردم در مسجد امامت می صامبر خدا یھنگام آمدن وی، پ
روز چند نماز  یکشب و  یکنھا در ید: ایھر دوی آنھا توّقف نمودند. صفوان پرس

ر یخواند؟ عم نماز میشان  د: محّمد براییپاسخ داد: پنج نماز، پرسر یخوانند؟ عم می
سالم داد، صفوان گفت: ای محمد،  صامبر خدایه پکپاسخ داد: بلی. ھنگامی 

ه تو مرا به آمدن نزد خودت فرا کربن وھب با چادرت نزدم آمد، و مدعی است یعم
ر آن دو ماه به من مھلت یرفتم خوب، در غیای، و اگر اسالم را راضی شده، و پذ خوانده

ن یه اکن ی. صفوان پاسخ داد: تا ا»این بییاباوھب پا«فرمود:  صای؟، رسول خدا  داده
ت چھار ماه یه براکبل«فرمود:  صم. رسول خدا یآ ن نمییینی پاکم مشخص نیرا برا

 ن آمد.ییپا صامبر خدا ین حرف پیدن ای. صفوان پس از شن»مھلت است
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 به طرف ھوازن و اسالم آوردنش صامبر یپرون رفتن صفوان با یب
افر بود، در که ھنوز کرون رفت، صفوان در حالی یبه طرف ھوازن ب صامبر خدا یپ

را ھایش  سی را نزد وی فرستاد و از او سالحک صامبر یرون رفت، پین سفر با وی بیا
لش یه وسایصد زره را با بق صامبر خدا یخواست، او در پاسخ به خواست پ ت مییعار

 صامبر خدا یا به زور؟ پین به خوشی است ید: ایت داد. صفوان پرسیبه عار
ت یز آنھا را به عاری، او ن»شوند ت گرفته شده و دو باره مسترد میینھا عارینه، ا«فرمود:
ن صورت در ین برساند. صفوان به ایبه او دستور داد تا آنھا را به حن صامبر یداد، پ

به طرف جعرانه برگشت. درحالی  صامبر یو بعد از آن پنمود،  کن و طائف اشترایحن
 -رد ک زد، و آنھا را نگاه می متی قدم مییان اموال غنیدرم صامبر یه پک

ای  ن ھنگام چشم خود را به درهیه دریصفوان بن ام -ز ھمراھش بود یه نیام بن صفوان
شده، دوخته بود. وانات، گوسفندان و شبانان در آن قرار داشت و دره از آنھا پر یه حک

رد، ک او را به گوشه چشم مراقبت می صامبر یست، و پیر به آن سو نگریار دیوی بس
 صامبر یگفت: بلی، پ »ن دره خوشت آمده است؟یابووھب، از ا«بالفاصله به او گفت: 

ن اثناء گفت: ی. صفوان در»ه در آن است برای تو باشدکی یزھایآن دره با چ«گفت: 
ه کدھم  دھد، گواھی و شھادت می ار نمیکن یس نبی تن به اسی جز نفکچ ینفس ھ

 .١ست، و محّمد بنده و رسول اوست. و در ھمانجا اسالم آوردیخدا ن یکمعبودی جز 
ر از عروه ین را ابن اسحاق از محّمد بن جعفر بن زبیآمده. و ا )۲۹۴/۵(نز کن در الین چنیا

 رده است.کت یآمده، روا )۳۰۸/۴(ه یه در البداکبه اختصار، چنان  لاز عائشه 
ه: کت نموده یه و او از پدرش روایه بن صفوان بن امیاز ام )۴۶۵/۶(و امام احمد 

ن یا اید: آیی را از وی به امانت گرفت، صفوان پرسیھا ن زرهیدر روز حن صامبر خدا یپ
د: یگو راوی می »ن شدهیه امانت و تضمکبل«گفت:  صامبر یری؟ پیگ را به غصب می

از وی خواست تا تاوان آنھا را بستاند،  صامبر یدند، پیھا مفقود گرد بعضی از آن زره
 .٢ار راغب و عالقمند ھستمیامبر خدا، امروز من به اسالم بسیصفوان گفت: ای پ

                                           
 . در سند آن واقدی است که متروک است.بسیار ضعیف -١
 ). شیخ آلبانی برای آن۳۵۶۲) و أبوداود (۴۷/ ۲) و حاکم (۴۶۵/ ۶) و (۴۰۱/ ۳. احمد (حسن -٢

 ).۲۱۰ :۲۰۶/ ۲)، (۶۳۱)، (۶۳۰» (الصحیحة«شواھد و طرقی ذکر کرده. نگا: 
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  س داستان اسالم آوردن ُحَویِطب بن عبدالعزی
 طب و داخل شدن او به اسالمیدعوت ابوذر از حو

طب بن عبدالعزی یه گفت: حوکت نموده، یاز منذر بن جھم روا )۴۹۳/۳(م کحا
دم، یار ترسید، من بسیه گردکدر سال فتح وارد م صامبر خدا یه پکد: ھنگامی یگو می

نده کن بود پرایدر آن تأمشان  تیه امنکی یالم را به جاھایرون رفتم، و عیام ب از خانه
ان با ابوذر غفاری کن میآنجا بودم. درده و در یساختم، و خود را به بستان عوف رسان

شه بازدارنده یآری دوستی ھم -ت بود یمیان من و او دوستی و صمیو در م برخوردم
د صدا زد: ابومحمد! ین حالت دیه مرا درکردم. او کدم فرار یچون او را د -انسان است 

ود فرو مرا درخ(د: تو را چه شده است؟ گفتم: خوف و ھراس ی، پرسیکپاسخ دادم: لبّ 
ھستی. من به  ألست، تو در امان خداوند یت نی، او گفت: خوف و ترسی برا)برده است

ا یدم: آیطرف وی برگشته و به او سالم دادم، به من گفت: دوباره به منزلت برو، پرس
ام برسم، چون  نم زنده به خانهک من، توان راه رفتن به خانه را دارم؟ به خدا گمان نمی

الم یرسانند، و ع ه در منزلم وارد شده و مرا به قتل میکن یا ایشوم و  شته میکا در راه ی
ن، و من با تو تا کجا جمع یکالت را در یز در جاھای مختلف قرار دارند. ابوذر گفت: عین

زد: برای  ت نمود، و صدا میکرسانم. وی با من حر منزلت آمده وتو را تا آن جا می
 صامبر خدا یشود. بعد از آن ابوذر به طرف پ داده نمیطب امان داده شده است، آزار یحو

ا ھمه مردم به یآ«در پاسخ گفت:  صامبر خدا یه را به او خبر داد. پیبرگشت، و قض
اند و آنھا در امان  ام، امان داده نشده را صادر نمودهشان  ه دستور قتلکجز آنانی 

شان یا دوباره به جاھاالم رید: بعد از آن مطمئن شدم و عیگو طب مییحو »ستند؟ین
ز نزدم آمد و به من گفت: ای ابومحمد، تا چه اندازه؟ و یدم، تا آن وقت ابوذر نیبرگردان

ھای  ییکر و نیھای اسالم سبقت جستند، و خ هکگران از تو در تمام معریتا چه وقت؟ د
 صامبر خدا یادی باقی است، نزد پیھای ز ییکادی را از دست دادی، ولی حاال ھم نیز
ن مردم یوتریکن صباشی، و رسول خدا  اور، در آن صورت در امان مییا و اسالم بیب

شی دارد، شرف او شرف یاست، و در صله رحم و بردباری بر ھمه مردمان سبقت و پ
م و نزدش یآ رون میید: گفتم: پس من با تو بیگو طب مییتوست، و عّزتش عّزت تو. حو

در بطحا در  صامبر خدا یه نزد پکن یشدم تا ان صورت با ابوذر خارج یروم، به ا می
ستاده از ابوذر یبا وی حضور داشتند، و باالی سرش ا بر و عمرکه ابوبکحالی آمدم 
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شود؟ ابوذر گفت: بگو:  چه گفته می صامبر یدم: در وقت سالم دادن برای پیپرس

جواب به من  صامبر ین را گفتم، پی، من ا»اتهكبرو اهللا ةرمحالنبى و هاـيأ كيالسالم عل«

خدا وجود  یکه معبودی جز کدھم  گفتم: شھادت می )طبیحو السالم كيو عل(داد: 

ه تو کی راست یش خدایستا«فرمود:  صامبر یندارد، و تو رسول خدا ھستی، آن گاه پ
د، و یبه اسالم آوردنم خشنود گرد صامبر خدا ید: پیافزا طب میی. حو»ت نمودیرا ھدا

ز به او چھل ھزار درھم قرض یمقدار مال را نمود، من ن یکدادن  از من مطالبه قرض
ن صد رأس شتر به من یم حنیدم، از غنایورز کن و طائف اشترایدادم، و با وی در حن

 .١داد
ر وی از یق منذر بن جھم و غین را ابن سعد در الطبقات از طرین مانند ایھمچن

م ھمچنان کنموده است. حا تیآمده، روا )۳۶۴/۱( هه در االصابکطب، چنان یحو
م بن جعفر بن محمود بن محمدبن سلمه اشھلی و او از پدرش یاز ابراھ )۴۹۲/۳(

چ یِطب گفت: ھیر شده، و در آن آمده: بعد از آن ُحوَ کث را متذیت نموده... و حدیروا
ه باقی مانده بودند، بر کن قوم خود تا ھنگام فتح میه بر دکش، یی از سرداران قریک

ند!! ک ار خود را میکر یقوط آن به دست وی خشنودتر از من نبودند، ولی تقدفتح و س
ه در کدم یرا د کرا آموختم، مالئھایی  ن حاضر بودم، در آنجا درسکیدر بدر با مشر

ن مرد تحت یردند، آن گاه با خود گفتم: اک ر مییشتند و اسک ن مییان آسمان و زمیم
ادآور نشدم. ما یسی کچ یده بودم برای ھیرا دبی است، و آنچه یبانی غیت و پشتیحما

ش یم، و قریدیونت گزکه سکم، و در میه برگشتکست خورده به طرف مکدر آن جنگ ش
ز حاضر یه نیبی. ھنگام صلح حد)وستیپ و به آنھا می(آورد  گری اسالم مییی بعد دیک

ه گسترش نھا بیشدم و شاھد صلح بودم، و در آن تا وقت اختتامش تالش داشتم، ھمه ا
ه کند. ھنگامی ک ه خواسته باشد ھمان میکزی را یچ أافزود، خداوند  اسالم می

ش از محّمد آنچه را ین شاھدان آن بودم و گفتم: قریم من از آخریه را نوشتیبیصلح حد
رھا ید با تیش او را بایه قرکت داشتم ین رضاید، من در بدل صلح به اینپسندد خواھد د

رون یه بکش از میالقضاء آمد و قر هبرای عمر صرسول خدا  هکراند. و ھنگامی  می
ت یل بن عمرو مأموریه باقی بودند، من با سھکه در مکسانی بودم کرفت، من از جمله 

                                           
)، در سند آن أبوبکر بن عبدالله بن أبی سیرة وجود ۴۹۳/ ۳. اگر موضوع نباشد! حاکم (بسیار ضعیف -١

 اند. گوید: او را به وضع (ساختن حدیث) متھم کرده ) می۲/۳۹۷» (التقریب«دارد. ابن حجر در 
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م، و ینکرون یه بکرا در وقت انقضای مّدت اقامتش از م صه رسول خدا کم یداشت
برآورده شده است، از م: شرطت یل بن عمرو آمده گفتیچون سه روز گذشت، من با سھ

چ یای بالل تا قبل از غروب آفتاب ھ«د: یشکاد یفر صرون برو، رسول خدا یشھر ما ب
 .١»نجا باقی نماندیاند در ا ه آمدهکه با ما به مکاز مسلمانانی  یک

 سداستان اسالم آوردن حارث بن هشام 
فتح، حارث بن  ه گفت: در روزکت نموده، یَرَمه رواکبن عِ  اللهاز عبد )۲۷۷/۳(م کحا

داخل شدند، و از وی  لء بنت ابی طالب  عه نزد ام ھانییبن ابی رب اللهھشام و عبد
 سشان پناه داد. علی بن ابی طالب یم و او به ایپناه خواسته گفتند: ما در پناه تو ھست

ده و بر آنھا یشکر خود را از غالف یآنجا وارد شد و چون چشمش به آنھا افتاد، شمش
م کرا مح سان انداخته و حضرت علی یء خود را در م ن ھنگام ام ھانیی، درحمله آورد

شی. کد قبل از آنھا مرا بینی؟! باک ار را در سھم من میکن یان مردم ایگرفته گفت: از م
ء  رون رفت. ام ھانییدھی، و ب ن را پناه میکیبه او فرمود: مشر سحضرت علی 

دم؟! یه از پسر مادرم علی چه دکدانی  ا مییآمده گفت: آ صامبر خدا ید: نزد پیگو می
اند پناه  که مشرکشاوندان شوھرم را یابم!! دو تن از خوید از دست وی نجات نیشا

ن حق را یاو ا«فرمود:  صامبر یبرساند. پشان  ام، و او به آنھا حمله آورد تا به قتل داده
ای امان  ه تو امان دادهکسی را کم، و یای پناه داد ه تو پناه دادهکسی را کنداشت، ما 

گاه یء برگشته، و آنھا را از قض ام ھانی» م.یداد رد و ھر دوی آنھا به منازل خود که آ
عه در یبن ابی رب اللهگفته شد: حارث بن ھشام و عبد صامبر خدا یبرگشتند. به پ

ت در مجالس خود کھای رنگارنگ به زعفران بر تن دارند، باافتخار و شو ه لباسکحالی 
ست، چون ما آن دو ینون برای زدن آنھا نکراھی ا«فرمود:  صامبر خدا یاند. پ تهنشس

ند خجالت یمرا بب صامبر یه پکن ید: از ایگو حارث بن ھشام می». میا را امان داده
ت نموده بودم، و او مرا کن شرکیه بر ضد وی با مشرکرا ھایی  دم، و ھمه موضعیشک می

اد یی وی را توأم با رحمتش به یویکی و نیکبعد از آن نآوردم، ولی  اد مییده بود به ید
ه در مسجد قرار داشت، با من با کن صورت در حالی با وی روبرو شدم یآوردم، به ا یم

ه نزدش کن یرد تا اکتبّسم و چھره گشاده برخورد نمود، و در جای خود توّقف  یک

                                           
 ) در سند آن واقدی متروک وجود دارد.۴۹۲/ ۳. حاکم (ضعیفبسیار  -١
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ی یش خدایستا«ود: فرم صامبر یلمه حق شھادت دادم. پکآمده و با دادن سالم به 
». توانست از اسالم غافل بماند ت نمود، و شخصی مانند تو نمییه تو را ھداکراست 

زی مانند اسالم ناشناخته شده بماند و از یه چکدم ید: به خدا سوگند، ندیگو حارث می
 .١ردیآن تغافل صورت گ

 سداستان اسالم آوردن ُنَضیربن حارث عبدری 
ه گفت: کت نموده یل عبدری از پدرش روایمحّمد بن َشَرحبم بن یواقدی از ابراھ

ه ما را به کی راست یش خدایگفت: ستا ن مردمان بود، و مییتر ر بن حارث از عالمینض
بر ما منت گذاشت، و ما بر آن چه پدران  صد، و با ارسال محّمد یاسالم عزت بخش

ستاده بودم، حتی در یش ایتی به جانب قرکم. من در ھر حریمان بر آن مردند، نمرد
ز با وی خارج یرون رفت، ما نین بیبه طرف حن صامبر یه پکسال فتح، ھنگامی 

ن را گرفته و ین امر طرف مخالفیه اگر وی مغلوب گردد، در اکم یم، و اراده داشتیشد
م آن یار برای ما دست نداد، و نتوانستکن یم، ولی اینکاری کشان ھمیبر ضد محّمد با ا

ه به جعرانه رفت، من بر ھمان حالت سابقه خودبودم، کم. و ھنگامی یرا انجام دھ
 »ر؟ینض«ده گفت: یی با من روبرو گردیامبر با خوشرویه بدانم، پکن یناگھان بدون ا

د: یگو می »ن خواسته بودی!!یه در روز حنکن بھتر از آن است یا«، فرمود: یکگفتم: لب
نون وقت آن کا«دم، افزود: یاو رسانده و به یبه شتاب خود را به طرف وی گردان

نم، آن گاه یب . پاسخ دادم، می»نییده است تا آنچه را در آن قرار داری، ببیفرارس
ه او را به حق کد: سوگند به ذاتی یگو ر میی. نض»فزایا، در ثبات وی بیبار خدا«فرمود: 

بعد از  د.ین و نصرت حق ثابت گردیخته است، قلبم بعد از آن چون سنگ در دیبرانگ
چ اطالعی نداشتم، مردی از بنی دؤل به من یه ھکآن به منزلم برگشتم، و در حالی 

زی یاعطای صد رأس شتر را دستور داده است، چ صگفت: ای ابوالحارث رسول خدا 
رم و گفتم: ید: خواستم تا آن را نگیگو ر مییاز آن را به من بده چون قرضدار ھستم. نض

خواھم به اسالم آوردن خود  ست، ولی من نمییم به اسالم نف قلبین جز به خاطر تألیا
ام، و نه ھم  ن را طلب نمودهیرشوه بخورم، بعد از آن گفتم: به خدا سوگند، نه من ا

                                           
 ) در اسناد آن واقدی که متروک است وجود دارد.۳/۲۷۷. حاکم (بسیار ضعیف -١
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ان آنھا ین صورت آنھا را متصّرف شدم، و برای آن دؤلی ده رأس را از میام، به ا خواسته
 آمده است. )۵۵۸/۳( هن در االصابین چنیا .١اعطا نمودم

 داستان اسالم آوردن ثقیف اهل طائف 

 ف و اسالم آوردن ُعروه بن مسعودیاز ثقصغمبر خدایبرگشتن پ
ف برگشت، عروه بن یاز ثق صه چون رسول خدا کادآور شده است، یابن اسحاق 

ه کن یخارج شد، وخود را قبل از ا صامبر یمان آوردن به دنبال پیمسعود به قصد ا
اجازه  صامبر ید. خودش مسلمان شد و از پینه برسد، به او رسانیبه مد صامبر یپ

به او  صامبر ید. پیقومش را خواست، تا آنھا را به اسالم دعوت نما سوی بهبازگشت 
ه کبری را کنخوت وت صامبر خدا یچون پ - »رسانند. آنھا تو را به قتل می«فرمود: 

 )نیدر غزوه حن(شان یلت آنچه از ادر آنھا به عنوان قّوه بازدارنده وجود داشت، به ع
زگان خود یعروه پاسخ داد: ای رسول خدا، آنھا مرا از دوش -دانست  ده بود میید

ه ھمه کان آنھا برخوردار بود، یت ومقامی در میثیدانند، و او از چنان ح تر می محبوب
 ردند.ک دوستش داشتند، و از وی اطاعت می

 اسالم و شھادتش در راه خدا سوی بهُعروه و دعوت نمودن قومش 
د، یاسالم دعوت نما سوی بهقوم خود خارج شد تا آنھا را  سوی بهب وی ین ترتیبه ا

ان آنھا دارد مخالفتی صورت یه در مکه با وی به خاطر منزلتی کد، ین امیالبته به ا
را آنھا  ،قبل از آن -ه داشت وارد شد کای  ه به باال خانهکنخواھد گرفت، ولی ھنگامی 

وی ( -اعالن نموده بود شان  ز براییبه طرف اسالم دعوت نموده، و اسالم خودش را ن
رد و جان داد. به کری اصابت یر بارانش نمودند، و به او تیاز ھر طرف ت )را موقع نداده

ه کرامتی بود ک یکن یی؟ او در پاسخ گفت: ایگو عروه گفته شد: درباره خونت چه می
م فرستاد، و حالت من یه آن را به سوکد، و شھادتی است یبخش خداوند مرا به آن عّزت

اب وی به کنجا، در ریاز ا صامبر یت پکه قبل از حرک ٢ی استیز مانند ھمان شھداین

                                           
. در اسناد آن واقدی متروک است.ھمچنین ابراھیم بن محمد را تنھا ابن حبان بسیار ضعیف -١

 .موثق دانسته است و پدرش نیز ثابت نیست که صحابی باشد
د یست شھیدند، و تعدادشان به بیه در محاصره طائف به شھادت رسکی ھستد ینھا ھمان شھدایا -٢

 گردد. بالغ می
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نار آنھا دفن کتش او را در ید، و طبق وصینکز با آنھا دفن یدند، و مرا نیشھادت رس
 مثال وی در قومش،«درباره وی گفت:  صامبر خدا یه پکرسد  نمودند. به نظر می

 .»ان قومشیاست م ١نیاسیمانند صاحب 

و  صامبر یل بن عمرو به طرف پیالِ یَعْبدَ  ئتی تحت سرپرستییف و فرستادن ھیثق
 نیرات طرفکمذا

ان خود ین ماه ھمان طور ماندند، بعد از آن در میھا چند بعد از قتل عروه، ثقفی
ی جنگ با ھمه اعراب ھمجوار یه طاقت و تواناکدند یجه رسین نتیمشورت نموده به ا

م گرفتند تا یاند، در خود ندارند. پس از آن، تصم عت نموده و اسالم آوردهیه بکخود را 
ل بن یالِ ین صورت َعْبَد یبفرستند، به ا صامبر خدا یتن از افراد خود را به خدمت پ یک

فرستادند.  صامبر خدا یطرف پبه  کعمرو را با دو تن از احالف و سه تن از بنی مال
ره بن یشدند، و در قنات فرود آمدند، در آنجا ُمغِ  یکنه نزدیه به مدکھا ھنگامی  نیا

افتند. ید، دریچران را می صامبر خدا یه روی نوبت شتران اصحاب پکُشعبه را 
را به قدوم آنھا  صامبر ینه شد تا پید به شتاب راھی مدیره آنھا را دیه مغکھنگامی 

رد و او کدار یبا وی د سر کند، ابوبیرا بب صامبر خدا یه پکن یمژده دھد، قبل از ا
امبر یاند و اگر پ ه آنھا آمدهکف باخبر نمود، یندگی ثقیئت نمایرا از آمدن ھ سر کابوب

 یکند، و یعت نمایرد، حاضرند اسالم آورده و بیبعضی شرطھای آنھا را بپذ صخدا 
ه کدھم،  ره گفت: تو را سوگند مییبه مغ سر کسند. ابوبیبنوشان  درباره قوم مان رایپ

ن مژده را به وی بدھم، یامبر خدا خبر ندھی تا باشد من ایآن را قبل از من برای پ
او وارد شد و  صامبر ینزد پ سر کرفت. ابوبیرا پذ سر کن درخواست ابوبیز ایره نیمغ

ئت برگشت، و شترھا را با یره به طرف ھمان ھیاز آن مغرا از قدوم آنھا باخبر ساخت. بعد 
 صامبر خدا یه چگونه به پکاد داد ید، و در راه به آنھا ینه برگردانیجای به طرف مدیکآنھا 

 ت به او سالم دادند.یار را ننموده و طبق رسوم جاھلکن یسالم بدھند، ولی آنھا ا
 طرف مسجد زده شد، یکر شان د ای برای مهیآمدند، خ صامبر خدا یچون نزد پ
به عھده گرفت  صامبر یان آنھا و پیانجی را در مینقش م(د بن العاص یو خالد بن سع

                                           
مان یسوی ا به ÷یح ه را در ھنگام آمدن فرستادگان مسکیه اھل انطاکباشد  ب نجار مییوی حب -١

 است.ور کس مذین قصه در سوره یه اکدند، یدعوت نمود، و قومش او را به قتل رسان



 ٢٧١ صو پیامبرش  ألباب اول: دعوت به سوی خدا 

 

ی یه ھر گاھی غذاکن بود ینمود. آنھا را عادت بر ن رفت و آمد مییان طرفیدر م )و
د از آن یه خالد بن سعکن یآوردند، تا ا می صامبر خدا یاز طرف پشان  برای
د نامه را به آنھا نوشت. یبردند، و خالدبن سع به طرف آن دست نمی خورد، آنھا نمی

ه کن بود یی ھم ایکخواستند  صامبر خدا یه از پکی ید: از جمله شرطھایگو راوی می
نظر به قبول (ن مدت را یآنھا ا .١را تا سه سال برای آنھا به حال خود واگذارد »الت«
از قبول آن ھم  صامبر ید ولی پردنک م میکسال  یکسال  یک )صامبر یردن پکن

ماه بعد از آمدن آنھا باقی  یکه از وی خواستند آن را الاقل کن ید، تا ایروز ابا می
اسالم  سوی بهو آنھا را (نند کخردان خود را جلب ب بی بگذارد، تا توّجه جاھالن و

ھای درخواستی آنھا موافقت ننمود، و  از وقت یکچ یبه ھ صامبر ی، ولی پ)شانندکب
ره بن شعبه را با آنھا یان بن حرب و مغیه ابوسفکن یار نشد، مگر اکن یحاضر به ا

ه کن بود یئت ایگر ھیشنھاد دیبفرستد تا آن را منھدم سازند. در ضمن آن درخواست، پ
 صامبر خدا ینند پکشھای خود را به دست خود ن آنھا را از نماز خواندن معاف دارد، و بت

نم ولی درباره ک شما را معاف می تان تان به دست خود ھای ستن بتکاما از ش«فرمود: 
نوع  یکن را اگرچه ی. گفتند: ا»ستیری در آن نیه در آن نماز نباشد خکنی ینماز، د
 .٢مینک را با خود ھمراه دارد از تو قبول می - )نیردن بر زمکسجده ( -پستی 

آمد،  صامبر خدا یف نزد پیه: وفد ثقکت نموده یبن ابی العاص روا احمد از عثمان
دا گردد. آنھا از ینرمش و رقت پ ھایشان ن آورد، تا در قلبییشان را در مسجد پایو او ا

شان عشر گرفته نشود، و نه ھم یج نشوند، از ایخواستند تا به جھاد بس صامبر خدا یپ
ر ید، و نه ھم غیشان را جمع آوری نمایھای ا لات ماکه زکمأمور مقرر شود  سی بر آنھاک

شان  شنھادھاییدر پاسخ به پ صامبر خدا یسی بر آنھا مقرر گردد. پکگر یشان دیاز ا
سی بر شما مأمور مقرر نشود، کد و یج عمومی نشویه بسکن برای شما باشد یا«فرمود: 

ست در آن یوع نکه در آن رکنی یسی بر شما مقرر نگردد، ولی در دکر از خودتان یو غ

                                           
 ) با سند منقطع.۲۳۶/ ۴. ابن ھشام (ضعیف -١
) و در سند آن حسن ۸۳۷۲» (الکبیر«) و طبرانی در ۳۰۲۶) و ابوداود (۲۱۸/ ۴. احمد (ضعیف -٢

» ضعیف أبی داود«بصری است که مدلس است و در این سند عنعنه کرده است. آلبانی آن را در 
 ) روایت کرده است.۶۵۲(



 حیات صحابه     ٢٧٢

 

اد ی. و عثمان بن ابی العاص گفت: ای رسول خدا قرآن را به من »ستیری نین خید
 ت نموده است.یز رواین را ابوداود نیا .١نکن ییبده و مرا امام قومم تع

درباره چگونگی  سد: از جابر یگو ه میکت نموده یابوداود ھمچنان از وھب روا
 ه صدقه بر آنھاکشرط گذاشتند  صامبر یر پدم، وی گفت: آنھا بیف پرسیعت ثقیب

پس از «گفت:  ه میکد یبعد از آن شن صامبر ینند، و او از پکنباشد، و جھاد ھم ن
به نقل از  ٢»اسالم آوردن خود صدقه ھم خواھند پرداخت، و جھاد ھم خواھند نمود.

 ل مختصر.کآن ھم به ش )۷۹/۵( هیالبدا
ه گفت: ما در وفد کاند  ت نمودهیروا سفه یحذاحمد، ابوداود وابن ماجه از اوس بن 

ره بن شعبه آمدند و ید: احالف نزد مغیافزا م، و مییآمد صامبر خدا یف نزد پیثق
را در قبه خود جابجا ساخت، ھر شب پس از خفتن نزدمان  کبنی مال صرسول خدا 

بر  امیه به خاطر خستگی از طول قکنمود، حتی  ستاده با ما صحبت مییآمد، و ا می
ر کالتی را متذکھای خود با ما مش ثرًا در صحبتکنمود، و ا پاھای خود دم راستی می

ه کستم، ما در میخفه و ناراحت ن«گفت:  ده بود، بعد از آن مییه از قوم خود دکشد  می
م ینه خارج شدیه به طرف مدکم، ولی ھنگامی یم، و مورد اھانت قرار داشتیف بودیضع

روزی یم و گاھی آنھا بر ما پیشد روز مییبود، گاھی بر آنھا پان ما نوبتی یجنگ درم
آمد  شه نزدمان مییه ھمکھا او از ھمان وقتی  ی از شبیکدر »نمودند. حاصل می

ه آن را کی از قرآن یجز«ر آمدی؟ پاسخ داد: یم: امشب دیدیرتر آمد، پرسیی دکاند
ن در ین چنیا »م.یایشما ب نمودم باقی بود، و نخواستم قبل از اتمام آن نزد تالوت می

 رده است.کت ین را روایمانند ا ساز اوس  (۱۵۰/۵)آمده، و ابن سعد  (۳۲/۵) هیالبدا

  و دعوت نمودن افراد و اشخاص ساصحاب 

 سق یر صدّ کدعوت ابوب
اسالم آورد، و اسالم خود را  سق یر صّد که ابوبکد: ھنگامی یگو ابن اسحاق می

ان قوم خود یدر م سر کرا آغاز نمود. ابوب أد، دعوت به طرف خداوند یار گردانکآش
شتر به نسب یش از ھمه بیان قریمردی محبوب، شناخته شده و نرم خو بود و در م

                                           
 ) صحیح دانسته است.۲۶۱۴» (صحیح أبی داود«) و آلبانی آن را در ۳۰۲۵. ابوداود (صحیح -١
 ) در سند آن مجھوالنی وجود دارند.۳۴/ ۹» (الحلیة«. ابونعیم در ضعیف -٢
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گاھی داشت، و به خیقر گاه بود. وی مرد تاجر و دارای اخالق یش آ ر و شر آنھا آ
ادش چون علم، یھای ز ژگییر وآمدند و به خاط ه مردان قومش نزد او میکی بود، یویکن

نمودند. وی  نی مییگران با وی صحبت و ھمنشیی و خوبی مجلسش با دیکتجارت، ن
ان قومش بر آنان اعتماد داشت، و یه در مکسانی کخدا و اسالم را از  سوی بهدعوت 

ده به یرد. طبق آنچه به من رسکنمودند شروع  میھایی  نزدش رفت و آمد و نشست
، سعد اللهدیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحه بن عبیاسالم آوردند: زبنھا یدست وی ا

 سر که ابوبکنھا در حالی ی، ا)نیاجمع ش(بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف 
اسالم را به آنان عرضه نمود، و قرآن  صامبریامبر خدا رفتند، پیبود نزد پشان  ھمراه

شان یمان آوردند. ایباخبر ساخت، و ھمه ا رد، و آنھا را از حق اسالمکرا بر آنھا تالوت 
ق یرا تصد صامبر خدا یه قبل از ھمه اسالم آوردند،و پکبودند  ١ھمان ھشت تن

 هین در البداین چنیمان آوردند. ایآمده بود ا أردند، و به آنچه از نزد خداوند ک
 آمده. )۲۹/۳(

  سدعوت عمربن الخطاب 
 سگفت: من نصرانی و غالم عمر بن الخطابه کت نموده، یابن سعد از َاْسَتق روا

اوری از تو در امانتم یگفت: اگر تو اسالم ب بودم. وی مرا به اسالم دعوت نموده می
ه از تو در امانت مسلمانان در حالی بھره ببرم کن جواز ندارد یرد، و اکاستفاده خواھم 

راه و جبر کن ایدر درفتم، فرمود: یستی، ولی من خواھش او را نپذین آنھا نیه تو بر دک
ه ھنوز نصرانی بودم آزاد که مرگ به سراغش آمد،مرا در حالی کست. ھنگامی ین

دبن منصور، ابن ابی ین را ھمچنان سعیخواھی برو. ا ه میکی یساخته گفت: ھر جا
ن در ین چنیاند. ا ردهکت ین به اختصار روایبه، ابن المنذر و ابن ابی حاتم به مانند ایش
ن یاز َوْسق رومی به مانند ا )۳۴/۹( هیم آن را در الحلیآمده، و ابونع )۵۰/۵(نز کال

م مناسب یت او آمده: بر امانت مسلمانان، چون برایه در رواکن یرده، جز اکت یروا
 .٢میست استفاده نمایه از آنھا نکسی کست تا بر امانت آنھا از ین

                                           
مان آورده بودند یه قبًال اکگر یر شد و سه تن دکه ذکن پنج نفر یاز ھم اند ن ھشت تن عبارتیا -١

 .شر کد بن حارثه و ابوبیعنی: علی، زی
) در سند آن واقدی است. ھمچنین این سند ۴/۲۲۵» (االستیعاب«. ابن عبدالبر در بسیار ضعیف -٢

 مرسل است.
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ه در شام کھنگامی  ه گفت:کاند  ت نمودهیر از اسلم رواکودار قطنی و ابن عسا
ن ید، ایه با آن وضو گرفت. و از من پرسکآبی آوردم  سم برای عمر بن الخطاب یبود

ه آب آسمان ھم از کام حتی  دهین آب خوشگواری را ندیجا آوردی؟ من چنکآب را از 
ه کن یره زن نصرانی آوردم. بعد از این پین آب را از خانه ھمیست. گفتم: ایآن خوبتر ن

اور، چون خداوند حضرت یمان بیره زن اینزد ھمان زن آمده گفت: ای پ وضو گرفت،
ه سرش چون کرا به حق فرستاده است، آن زن سر خود را برھنه نمود،  صمحّمد
فرمود:  سنون خواھم مرد. عمر که اکره زن بزرگی ھستم ید بود و گفت: پیسف ١ثغامه

 مده.آ )۱۴۲/۵(نز کن در الین چنیا تو شاھد باش. ایبار خدا

  سدعوت ُمصَعب بن ُعَمیر 
 ر و اسالم آوردن ویید بن ُحضیمصعب و دعوت نمودن ُاس

ت یر وی روایر بن محّمد بن عمروبن حزم و غکبن ابی ب اللهابن اسحاق از عبد
ر جھت رفتن به محله بنی عبداالشھل و یه: اسعد بن زراره با مصعب بن عمکنموده 

اسعد بن  -و سعدبن معاذ پسر خاله اسعد بن زراره بود  -رون رفت یمحله بنی ظفر ب
ه به کی از باغھای بنی ظفر بر سر چاھی یکه مصعب را با خود ھمراه داشت به کزراره 

ن باغ نشستند، و مردانی ین دو تن در ھمید. ایشود داخل گرد آن چاه مرق گفته می
ر در آن روز یدبن حضیبن معاذ و اس سعد -نھا جمع شدند یه اسالم آورده بودند نزد اک
ن یو بر د کھای خود در بنی عبداالشھل بودند، وھر دوی آنھا مشر س و سردار قومیرئ

ن دو از آمدن آنھا به آن باغ اطالع حاصل یه اکھنگامی  -قوم خود قرار داشتند 
تا اند،  ه به جای ما آمدهکن دو مرد یپدر، نزد ا بی د گفت: ایینمودند، سعد به اس

نجا بران و از آمدن به جای ما ینند، برو و آنھا را با تندی از اکراه یضعفای ما را ب
داشت من  دانی می ه خودت آن را میکی، یکین. اگر اسعدبن زراره با من نزدکشان  منع

ن من یدادم، او پسر خاله من است، بنابرا ار را به عوض تو انجام میکن یخودم ا
 توانم نزدش بروم. نمی

رد. کت کحر زه خود را برداشت و به طرف آنھایر نید بن حضید: اسیگو وی میرا
ن سردار قوم خود است ونزد تو ید به مصعب گفت: ایه اسعدبن زراره او را دکھنگامی 

ند ھمراھش صحبت یآمده، پس حق خدا را در وی به جا آور. مصعب گفت: اگر بنش

                                           
 د.یوه سفیاھی است دارای گل و میثغامه گ -١
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ی بر خورد نموده، گفت: یو ترشرو د: او با پرخاش گرییافزا خواھم نمود. راوی می
د؟ اگر جان خود ینکرون یه ضعفای ما را از راه بکن ید، برای ایا نجا آمدهیبرای چه به ا
ه کست یا بھتر آن نید. مصعب در جواب به وی گفت: آینجا دور شوید از ایرا دوست دار

امد آنچه خوشت یر، و اگر پسندت نیار ما پسندت آمد آن را بپذکنی و بشنوی، اگر یبنش
 کد گفت: از روی انصاف سخن گفتی، بعد از آن نوید از تو دور خواھد شد. اسیآ نمی
ن فرو برد، ونزد آن دو نشست، مصعب با وی درباره اسالم یزه خود را بر زمیسرن

شود،  ت مییرد. در آن چه از اسعد ومصعب رواکش تالوت یصحبت نمود، و قرآن را برا
ت و یه حرف بزند، در نورانکن یما اسالم را از چھره وی قبل از اآنھا گفتند: به خدا، 

با و ید گفت: چه قدر سخن زیدن حرفھای مصعب اسیم، بعد از شنیبشاشتش دانست
د؟ آن دو گفتند ینک د چه میین داخل شوین دید به ایه بخواھکوی است. وقتی یکن

بعد از آن شھادت حق را ز نما، و یو تم کز پاین لباست را نک کغسل نموده خود را پا
رده و به ک کد برخاست غسل نمود، لباسش را پایبر زبان آورده و نماز به جای آور. اس

عت نماز به جای آورد، و به آنھا فرمود: به دنبالم مردی کحق شھادت داد، سپس دو ر
رد، و من کاز قومش با او مخالفت نخواھند  یکچ یند، ھکروی یه اگر از شما پکاست 

 شما خواھم فرستاد و او سعدبن معاذ است. سوی بهن حاال او را یھم

 مصعب و دعوت نمودن سعدبن معاذ و اسالم آوردنش
زه خود را برداشت و به طرف سعد و قومش برگشت و آنھا را ید سرنیپس از آن اس

ه چشمان سعد بن که در مجلس جای خود نشسته بودند، ھنگامی کافت یدر حالی 
ر از آن ید به غیآمد گفت: به خدا سوگند، اس ه به طرف آنھا میکد معاذ به وی افتا

د در یه اسکبرگشته است. وقتی  تان ه از نزد شما رفته بود به طرفکای  افهیچھره و ق
ردی؟ جواب داد: با آن دو مرد صحبت کھمان مجلس وارد شد، سعد به او گفت: چه 

ن ھمه آنھا را از یردم. اما با اکساس ناح )در محله(انی در بودنشان ینمودم، و به خدا، ز
ه دوست داری عمل کشان پاسخ دادند: ما ھمانطوری ینجا بازداشتم، و ایآمدن به ا

رون رفته تا او یه بنی حارثه به طرف اسعد بن زراره بکم، ولی به من گفته شد، ینک می
اسعد پسر خاله  ،اند ه آنھا دانستهکرد یگ ن بدان خاطر صورت مییرا به قتل برسانند. ا

د: سعدبن یگو ر سازند. راوی مییو حق کق سبین طریخواھند تو را از ا توست، و می
ادآوری شد، یو به سرعت با ھراس از آنچه از بنی حارثه به وی  کمعاذ خشمنا
ش نبردی. یاری را از پکزه را به دست خود گرفته گفت: به خدا سوگند، یبرخاست، و ن
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شان را یا ،دیه آن دو را دکعد و مصعب رفت. ھنگامی اس سوی بهبعد از آن سعد 
ه کشاند کار برده تا او را به نزد آنھا بکای به  لهید حیه اسکافت و دانست یمطمئن 

ستاد، و بعد از آن به اسعد بن یی ایحرف آن دو را بشنود. سعد با پرخاشگری و ترشرو
ار را ھرگز کن یبود، ا و تو نمیان من یوند قرابت میزراره گفت: ای ابوامامه، اگر ھمان پ

ه ما آن را کنی ک غ مییزی را برای مان تبلیا در داخل خانه ما آمده چیردی. آک نمی
ن به مصعب گفته بود: ای مصعب به خدا ید: اسعد قبل از ایافزا م؟! مییدوست ندار

ه به دنبال خود قومی کسی است کد، یآ ه نزدت میکن سردار قومش است یسوگند، ا
نند. راوی ک د، حتی دو تن آنھا ھم مخالفت تو را نمییروی نمای، و اگر از تو پدارد
ار را کن ینی و بشنوی. اگر ایه بنشکست ین نیا بھتر از اید: مصعب به او گفت: آیگو می

زی ین، و اگر مورد پسندت نشد ما ھم چکدی و به او عالقه داشتی آن را قبول یپسند 
م نمود؟ سعد پاسخ داد: سخنی به انصاف گفتی. یدور خواھد از تو یآ ه خوشت نمیکرا 

نشست. مصعب اسالم را به او عرضه نمود، و  ن فرو بردهیخود را بر زم زهیسپس سرن
 )سوره(ه مصعب اول کادآور شده است ی هموسی بن عقب -رد کش تالوت یقرآن را برا

ن یچھره وی قبل از ا آنھا گفتند: به خدا، اسالم را در -ش تالوت نمود یزخرف را برا
م. بعد از آن سعد به آن دو فرمود: وقتی یت و بشاشتش دانستیه حرف بزند از نورانک
د؟ آن دو گفتند: غسل نموده ینک د، چه میین داخل گردین دید، و به ایه مسلمان شوک

ن، و ھر دو لباست را بشوی، بعد از آن شھادت حق را به زبان آور و بعد ک کخود را پا
د: او برخاست، غسل نمود، ھر دو لباس خود یگو ن. راوی میکعت نماز ادا کدو راز آن 

عت نماز ادا نمود، سپس کساخت و شھادت حق را بر زبان آورد، و بعد از آن دو ر کرا پا
ز یر نیدبن حضیه اسکزه خود را گرفت، و به طرف مجلس قوم خود در حالی برگشت ین

 در جمع آنھا حضور داشت.

 و دعوت نمودن بنی عبداالشھل و اسالم آوردن آنھا سعدبن معاذ
د، گفتند: به خدا سوگند سعد با چھره و یآ ه میکدند یه قومش او را دکھنگامی 

ه نزد آنھا که از نزد ما رفته بود. وقتی کافه برگشته یر از آن چھره و قیای غ افهیق
د؟ ینیب د چگونه میان خویم مرا در مکستاد، فرمود: ای بنی عبداالشھل: مقام و حیا

تری. سعد بعد از  نفس کپاسخ دادند: تو سردار ما ھستی، در رأی از ھمه ما باالتر، و پا
ه به خدا و کن ین جواب گفت: سخن گفتن با مردان و زنان شما بر من، تا ایدن ایشن

له بنی ید: به خدا سوگند، ھنوز به قبیگو د، حرام است. راوی مییاوریمان نیرسول وی ا
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ن صورت یه ھمه مردان و زنان آن مسلمان شدند. به اکاالشھل وارد نشده بود عبد
د و یمصعب دوباره به منزل اسعد بن زراره برگشتند و مصعب نزد وی اقامت گز اسعد و

ھای انصار باقی نماند،  ای از خانه ه خانهکنمود، طوری  اسالم دعوت می سوی بهمردم را 
ه کھای محدودی  مسلمان وجود داشتند، به جز محّلهه در آن مردان و زنان کن یمگر ا

د، خطمه، وائل، و یه بن زیاورده بودند و آنھا عبارت بودند از: محله بنی امیاسالم ن
 آمده. )۱۵۲/۳( هین در البداین چنیه مربوط به اوس بودند. اکواقف 

ل کاز عروه به ش هم آن را در دالئل النبویت نموده، و ابونعیز رواین را طبرانی نیا
را از انصار، و اجابت آنھا را با  صامبر یرده... و در آن دعوت پکت یتری روا طوالنی

ادآور شده، پس از آن یار انصار خواھد آمد که در ابتدای کچنان شان  مان آوردنیا
امبر یل سری، و درخواست آنھا را از پکبه ششان  ان قومیارھای دعوت انصار را در مک

ه وی در پاسخ ک -سی را از طرف خود به خاطر دعوت مردم بفرستد که ک صخدا 
در  صامبرش یخدا و پ سوی بهه در روان نمودن افراد برای دعوت کمصعب را، چنان 

د: سپس اسعدبن زراره با یگو ر شده، و بعد از آن میکمتذ -گذشت، فرستاد  )۱۷۳ص(
دند. در یآن رس یکا نزدیه به چاه مرق و کن یت نمودند، تا اکحر سر یمصعب بن عم

سی را روان ک )نهیمسلمانان اھل مد(ن یھمانجا نشستند، و دنبال گروھی از اھل زم
ر یه مصعب بن عمکل سّری نزد آنھا گرد آمدند، در حالی کردند، و ھمه آنان به شک

شان  رد. به سعد بن معاذ از تجّمعک ت مییاکنمود و از قرآن ح صحبت میشان  برای
رد، به طرف آنھا ک ای را با خود حمل می زهیه نکخبر داده شد، و با سالح خود در حالی 

گانه ین مرد تنھا، رانده شده و بیر برخاست و گفت: ایه بر مصعب بن عمکن یآمد، تا ا
ند. کشاند، و آنھا را دعوت کشود، تا ضعفای ما را به باطل ب چرا به منازل ما آورده می

ن مسلمانان ینم، بنابرایھای مان نب ییکن نزدیگر در این دیپس از اشما دو تن را 
آن آمده و تجّمع نمودند،  یکا نزدیبرگشتند. ولی باز برای بار دوم در سر چاه مرق و 

ن مرتبه آنھا ین بار به سعد بن معاذ اطالع داده شد، موصوف درین مرتبه برای دومیدر
ن نرمش را ز او مالحظه نمود یه اسعد اکم داد. ھنگامی یرا با روش نرمتری از اول ب

دی آن را دوباره به یز بدی را شنیگفت: ای پسرخاله، سخنان وی را بشنو، اگر از وی چ
دی به خواست الھی جواب مثبت بده. یی را از وی شنیویکز نیاو برگردان، ولی اگر چ

 آنھا تالوت نمود: برای سر ید؟ مصعب بن عمیگو د؟ وی چه مییسعدبن معاذ پرس
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ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ١ حمٓ ﴿  ﴾٣ قُِلونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا ٢ ُمبِ�ِ ل
 ].۳-۱[الزخرف: 

ه ما آن را قرآن عربی کار است. کقش آشیه حقاکتابی کن یحم. سوگند به ا« ترجمه:

  .»دیم، تا شما آن را بفھمیقرار داد
است.  کم قابل دریه براکشنوم  ز واضح و قابل فھمی را مییگفت: چسعد در پاسخ 

ت نموده بود، ولی وی تا یاو را به اسالم ھدا أه خداوند کوی در حالی برگشت 
ار ننموده و آن را پنھان داشت. او به طرف قوم خود رفت، کبرگشت خود اسالمش را آش

ن عمل ید. در ایار گردانکخود را آشو بنی عبداالشھل را به اسالم دعوت نمود، و اسالم 
 کار شکن یه درکو بزرگ و مرد و زنی  کوچکاو خطاب به بنی عبداالشھل گفت: ھر 

م. به ییاورد، تا به آن چنگ زده و عمل نمایز خوبتری را برای ما بید از آن چیند، باک می
نی عبد ن صورت بیه گردنھا در آن قطع خواھد شد. به اکخدا سوگند، امری آمده است 

گر ھمه یزی، دیو ناچ کاالشھل در وقت اسالم آوردن سعد ودعوت وی به جز تعداد اند
بارگی اسالم آورده یکه ھمه به کن محّله انصار بود ین محّله اّولیاسالم آوردند. و ا

و فرستادن افراد برای دعوت  صامبر یه در بخش پکث را چنان یبودند... و حد
ر شده، و در آخر آن آمده: و بعد از کگذشت، متذ )۱۷۳ص( صامبر یخدا و پ سوی به

 برگشت. -ه کعنی می صامبر خدا یبه طرف پ سر یآن مصعب بن عم

  سدعوت نمودن ُطَلیب بن ُعَمیر 

 ب و دعوت نمودن مادرش اروی بنت عبدالمّطلبیطل
ه که گفت: ھنگامی کت نموده، یمی روایم بن حارث تیواقدی از محّمد بن ابراھ

اسالم آورد، و نزد مادرش اروی بنت عبدالمّطلب آمد، به وی گفت:  سر یعمب بن یطل
ر شده و در آن آمده: او که را متذیام... قض شده صرو محّمد یام، و پ من اسالم آورده

ی؟ یاروی نمیاوری و از وی پیه اسالم بکبه مادرش گفت: چه مانعی وجود دارد 
ه کنم یباشم تا بب اسخ داد: منتظر میه برادرت حمزه اسالم آورده است، پکحالی در

 د: به او گفتم:یگو ب مییباشم. طل ی از آنھا مییکز ینند؟ بعد از آن نک خواھرانم چه می
ن و کق ین و او را تصدکه نزد وی برو، به او سالم کدھم  تو را به خدا سوگند می

ه کدھم  ست. مادرم پاسخ داد: شھادت مییه معبودی جز خدای واحد نکگواھی بده 
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ه محّمد رسول خداست. پس از آن کدھم  می ست و شھادتیمعبودی جز خدای واحد ن
ام به اوامر ینمود، و پسرش را به نصرت و ق را با زبانش مساعدت می صامبر خدا یپ

ا ن ریلی ایآمده. و عق )۲۲۵/۴(عاب ین در االستین چنیا .١ردک ق مییب و تشویوی ترغ
رده است. و کت یآمده، روا )۲۲۷/۴( هه در االصابکن چنان یق واقدی مثل ایاز طر

ق اسحاق بن محّمد فروی از موسی بن یاز طر )۲۳۹/۳( کن را در المستدریم اکحا
ت نموده، یمی از پدرش از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایم بن حارث تیمحّمد بن ابراھ

رون آمده نزد مادرش یدر دار ارقم اسالم آورد، پس از آن ب سر یب بن عمیه گفت طلک
شدم و به  صرو محّمد یه من پکد، و به او خبر داد یاروی بنت عبدالمطلب داخل گرد

رش از ھمه برتر است اسالم آوردم. مادرش کان است و ذیه پروردگار جھانکخداوندی 
ات  ی پسر مادربزرگنکاری که ھمراھش تعاون و ھمکسی کن یتر گفت: آری، مستحق

م، یبود ه مردان بر آن قادرند قادر میکزی یباشد. به خدا سوگند، اگر ما به آن چ می
پس د: گفتم: ای مادرم، یگو ب مییم. طلیردک روی نموده و از وی دفاع مییحتمًا از او پ
 ر شد.که گذشت متذکزی را یدارد؟... مانند ھمان چ ن عمل باز مییزی ازیتو را چه چ

ن یمی از پدرش مثل ایم تیاز محّمد بن ابراھ )۱۲۳/۳(ن را ابن سعد در الطبقات یا
ب یح و غریث به شرط بخاری صحین حدید: ایگو می )۲۳۹/۳(م کت نموده. حایروا

د یباترد )۲۳۴/۲( هاند. حافظ در االصاب ردهکت نیاست، ولی بخاری و مسلم آن را روا
ت یو روا ،ف استیه موسی ضعکباشد، بل نمیته ه او گفکن قول گفته است: آن طوری یا

 د: پس گفتم ای مادرم... الی آخره.یگو ن قولش: مییعنی ایب مرسل است، یابوسلمه از طل

 و داستان اسالم آوردنش  دعوت نمودن عمیربن وهب ُجَمحی

 هیربن وھب با صفوان بن امیگفتگوی عم
ه کت نموده، یروا بر یر از عروه بن زبیابن اسحاق از محمدبن جعفر بن زب

ی کاند )عبهکانی است در کم(ه در حجر یربن وھب جمحی با صفوان بن امیگفت: عم
ھای  طانیطانی از شیر بن وھب شیعم -ن نشست کین مشریمکبت بدر در یپس از مص

نمود، و آنھا از وی  ت مییارانش را اذیو  صامبر خدا یه پکسانی بود کش بود، و از یقر
دند، و پسرش وھب ید ه بود، میکه خودش در مکادی در حالی یھای ز الت و رنجکمش

                                           
 ).۳۹۱/ ۵» (أسد الغابة«از  -١
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ه در کن را در بدر کیشته شدگان مشرکو  -ران بدر قرار داشت یر در جمله اسیبن عم
ر شد، صفوان گفت: به خدا سوگند، در کبت آنھا را متذیچاه انداخته شده بودند و مص

ن یگفتی، به خدا سوگند، اگر ار به او گفت: راست یست. عمیری نیزندگی بعد از آنھا خ
اع آنھا یه پس از خودم بر ضکال ین اھل و عیه توان ادای آن را ندارم، با اکقرضداری 

ان یرفتم، چون من در م بودند، حتمًا سوار شده و برای قتل محّمد می در ھراسم نمی
سی مرا در راه کو (ر است یاسشان  ه پسرم در دستکن یلی دارم، و آن ایآنھا دل

ن یه اید: صفوان بن امیگو . راوی می)دن و رفتنم نزد آنھا معترض نخواھد شدیسر
الم نگه یالت را چون عینم و عک ت را ادا مییمت شمرده و گفت: قرضداریفرصت را غن

ه در دست کزی ینم، ھر چک ه زنده باشند سرپرستی میکدارم، من از آنھا تا وقتی  می
ن من و خودت ین امر را بیر به او گفت: اید. عمیزغ نخواھم وریداشته باشم از آنھا در

ر ید: بعد از آن عمیگو ن را خواھم نمود. راوی مییده نگه دار، صفوان پاسخ داد: ایپوش
ن یت نمود تا اکرده شد، و لبه آن زھر داده شد، سپس حرکز یرش تیدستور داد شمش

ای از مسلمانان درباره بدر و  با عده سه عمربن خطاب کنه آمد. در حالی یه به مدک
نشان داده شان  ه برای دشمنکزی را ینموده بود، و چشان  بینص أه خداوند کعّزتی 

ه شتر خود را در دروازه کر بن وھب افتاد ینمودند. چشمش به عم بود، صحبت می
ن سگ دشمن خدا یفرمود: ا سرش را بر گردن دارد. عمر یده و شمشیمسجد خوابان

ان ما فساد یه در مکسی است کن ھمان یامده است، ایبن وھب جز برای شری نریعم
 ن زد.ین در روز بدر تخمکینمود، و شمار ما را برای مشر

 صامبر یر با پیگفتگوی عم
وارد شده گفت: ای نبی خدا، دشمن خدا  صامبر خدا یبعد از آن نزد پ سعمر 

 صامبر یدارد آمده است. پر خود را بر گردن یه شمشکربن وھب در حالی یعم
ه در کرش ید: عمر برگشت و از بند شمشیگو . راوی می»اوریش من بیاو را پ«فرمود: 

امبر خدا آورد، و به آن عده یشان به طرف پکشان کگردن او قرار داشت گرفت، و او را 
د، و از وی، ینیامبر خدا وارد شده و نزدش بنشیه با وی بودند گفت: نزد پکاز انصاری 
ست. بعد از آن او را ید، چون قابل اعتماد نیث مواظبت به عمل آورین خبیاز دست ا

رش یه عمر از بند شمشکد، یاو را د صامبر خدا یه پکبرد، وقتی  صنزد رسول خدا 
ر به ی. عم»شو یکرنزدین، ای عمکای عمر او را رھا «در گردن او گرفته. فرمود: 
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 -بود شان  انیت در مین سالم اھل جاھلیا -ر یشده گفت: صبح به خ یکامبر نزدیپ
ر، خداوند ما را به سالمی بھتر از سالم تو عزت یای عم«فرمود:  صامبر خدا یپ

ر پاسخ داد: ای محمد، به خدا ی. عم»ه اھل جّنتیده است، و به سالم، تحیبخش
 »ای؟ نجا آمدهیبرای چه ا«د: یپرس صامبر خدا ین تازه آشنا شدم، پیسوگند، من به ا

ی یدر رھا(دوار ھستم یه در دست شماست، و امکری ین اسیپاسخ داد: برای نجات ا
ر را چرا در گردن خود ین شمشیپس ا«د: یپرس صامبر ید. پییی نمایویکن )اش

زی را از ما دور یا چیند؛ آکاه یرھا را سین شمشیپاسخ داد: خداوند روی ا »ای؟ ختهیآو
پاسخ داد: جز به  »ای؟ و، برای چه آمدهبه من راست بگ«د: یامبر پرسیپ ١ساخت؟

ه تو و صفوان بن کبل«گفت:  صامبر یام. پ امدهیگری نیار دکه گفتم به کار کن یھم
د، پس از یش در چاه بدر سخن گفتیشته شدگان قرکد، و راجع به یه در حجر نشستیام

ه کن یشدم تا ا بود خارج می الم بر گردنم نمییآن تو گفتی: اگر مقروض نبودم وع
الت متعھد شد تا تو مرا یه قرضت را با سرپرستی عیشم، صفوان بن امکمحّمد را ب

 .»ل استیان تو و آن حایشی، اما خداوند مکب

 هکر و دعوت وی از اھل میاسالم آوردن عم
ه تو رسول خدا کدھم  گفت: شھادت می صامبر یھای پ دن حرفیر پس از شنیعم

ه برای ما از خبر آسمان کی یزھایقابل آن چھستی، وما ای رسول خدا تو را در م
ه کزی را ین چیم، و اینمود ب مییذکت شد، ت نازل مییه براکی یآوردی، و وح می

سی در آن حضور نداشت. به خدا کگر یه جز من و صفوان دکزی بود ینون گفتی چکا
 ه مراکی راست یش خدایه آن خداوند به تو خبر داد. ستاکسوگند به درستی دانستم 

ن را بر زبان آورد. ید، و آن گاه شھادتیشانکن راه یت نمود، و مرا به ایبه اسالم ھدا
د، و قرآن یاموزانین را به برادرتان بیام دکاح«آن گاه به اصحاب گفت:  صامبر خدا یپ

ار را انجام دادند. بعد از کن یز ای. اصحاب ن»دینکرش را آزاد ید، و اسیاد بدھیرا به او 
ت ین در خاموش ساختن نور خدا، و اذیامبر خدا من قبل از ایای پ ر گفت:یآن عم

نون دوست دارم تا به من کنمودم، و ا ن خدا بودند سعی و تالش مییه بر دکسانی ک
د ینم، شاکامبرش و اسالم دعوت یخدا و پ سوی بهه رفته و آنھا را که به مکاجازه دھی 

ه اصحاب شما را در کن صورت آنھا را چنان یر ایدرغ ،دیت نمایخداوند آنھا را ھدا
                                           

 د. م.یش در غزوه بدر اشاره نمایست قرکن گفته خود به شیخواھد به ا او می -١
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به او اجازه داد، و او  صرسانم. رسول خدا  ت و آزار مییردم، اذک ت مییاذشان  نید
گفت: خبر خوشی  ربن وھب خارج شده بود مییه عمیکه آمد. صفوان از ھنگامکبه م
ن خواھد تا واقعه بدر را فراموش )ھای بتیمص(ه کد یتان خواھد رسین روزھا برایدر ا

ه سواری آمد، و او را کن یشه از سواران احوال وی رامی گرفت، تا اینمود. و صفوان ھم
ه با وی ابدًا سخن کاد نمود، یر با خبر ساخت. صفوان سوگند یاز اسالم آوردن عم

 آمده. )۳۱۳/۳( هین در البداین چنیا ،١اری به نفعش انجام ندھدکد و ینگو

 ریمردم به دست عمادی از یاسالم آوردن تعداد ز
نزالعمال که در کن طولش چنان یبه ھم سر از عروه ین را ابن جریھمچنان ا

ه آمد، در آنجا کبه م سر یه عمکت نموده و افزوده است: ھنگامی یآمده، روا )۸۱/۷(
ه با وی مخالفت کسی را کنمود، و  اسالم دعوت می سوی بهد و مردم را یاقامت گز

ادی از مردم به دست وی اسالم آوردند. یداد، و تعداد ز ار میت و آزیرد به شدت اذک می
ثمی یت نموده، و ھین را روایمانند ا سر یھمچنان طبرانی از محمدبن جعفر بن زب

 د است.ید: اسناد آن جیگو می )۲۸۶/۸(

 ربن وھب پس از اسالم آوردنشیدرباره عم سقول عمر 
 أه خداوند کت شده، و در آن گفته است: وقتی یل مرسل رواکر به شیاز عروه بن زب

ه کفرمود: ھنگامی  ست نمود، مسلمانان خوشحال شدند، و عمربن الخطاب یاو را ھدا
م یم محبوبتر بود، ولی او امروز حتی از بعضی پسرانم برایی از وی براکبه نظرم آمد، خو

 ن حسن است.یمحبوبتر است. اسناد ا

                                           
/ ۲( »سیرة ابن ھشام«است. ابن اسحاق آن را بطور مرسل آنگونه که در سند آن ضعیف مرسل  -١

). ھمچنین ۳/۱۴۹» (الدالئل«) و بیھقی در ۲/۴۴ھمچنین طبری در تاریخ خود ( ،)۲۱۰ :۲۰۸
آن را از طریق ابن لھیعة روایت کرده است. ھمچنین آن را از روایت موسی بن  )۳/۱۴۷بیھقی (

قبه آن را از زھری بصورت مرسل روایت نموده است. ھمچنین عقبة روایت کرده که موسی بن ع
) از طریق ابن اسحق که این ۴۵/ ۲) و طبری در تاریخ خود (۶۱ ،۶۰/ ۱۷» (الکبیر«طبرانی در 

روایت، روایت مرسل اما قوی است. ھمچنین این حدیث بطور موصول با سند حسن از حدیث 
ه است. بر اساس تمام این ھا این حدیث ان ) روایت شد۱۲۰» (الکبیر«انس توسط طبرانی در 

 باشد. شاءالله با مجموع طرق خود صحیح می
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ت قبلی ولی به یل موصول به معنای رواکبه ش س ن را ھمچنان طبرانی از انسیا
ح ید: رجال وی رجال صحیگو می )۲۸۷/۸(ثمی یرده است. ھکت یاختصار روا

ت نموده، و گفته یروا سل موصول از انس کن ابن منده به شین را ھمچنیباشند. ا می
در  نین چنیم، ایدان ن وجه نمییر ازیباشد، و ما آن را از ابوعمران غ ب مییاست: غر

 آمده است. )۳۶/۳( هاالصاب
ر یه عمکت نموده: ھنگامی یه و او از پدرش روایبن عمرو بن ام اللهو واقدی از عبد

ان اھل خودش وارد شد و با یه آمد، در مکپس از اسالم آوردنش به م سبن وھب 
آن  سوی بهنمود، و  ارکه اسالم خود را آشکمالقات ننموده بود،  ه ھنوزیصفوان ابن ام

 د، وی گفت:ین خبر به صفوان رسیرد، اکوت دع
 ه سقوط نموده، وکامد، دانستم یه وی قبل از رفتن به منزلش نزدم نکمن وقتی 

الش نفعی یم، و نه به او، و نه به عیگو ده است. من ھرگز با وی سخن نمیین گردید بی
نمود، اما  شیو صدا رد،که در حجر قرار داشت توّقف کر بر او در حالی یرسانم. عم نمی

ا ھمان یر به او گفت: تو بزرگی از بزرگان ما ھستی، آید. عمیصفوان از وی روی گردان
م، یردک ش ذبح مییم و براینمود م سنگ را عبادت مییه ما بر آن قرار داشتکحالتی 

ست، و محّمد یه معبودی جز خدای واحد نکدھم  ن است؟! شھادت مییھمان ھم د
ن یا .١چ نگفتینداد و ھ  ای ھم لمهکپاسخش را حتی به بنده و رسول اوست. صفوان 

ر در اسالم آوردن صفوان در یآمده. و سعی و تالش عم )۴۸۶/۲(عاب ین در االستیچن
 گذشت. صفحات قبل

 و دعوت نمودن مادرش و اسالم آوردن وی سره یابوھر
بود، به اسالم  که مشرکه گفت: مادرم را در حالی کت نموده، یروا سره یمسلم از ابوھر

ه کدم یزی را شنیچ صامبر خدا یردم، ولی درباره پکنمودم. روزی او را دعوت  دعوت می
ردم: ای رسول خدا، کنان آمده و عرض که یگر صامبر خدا یآن را دوست نداشتم. نزد پ

 ردم، و دربارهکورزد، امروز او را باز دعوت  نمودم ولی او ابا می مادرم را به اسالم دعوت می
ره را ین تا مادر ابوھرکرا دعا  أن خداوند یآمد، بنابرا ه خوشم نمیکزی گفت یتو به من چ

 ».ت نمایره را ھدایا، مادر ابوھریبار خدا«فرمود:  صامبر ید. پیت فرمایھدا

                                           
 ) در سند آن واقدی متروک الحدیث وجود دارد.۲/۴۸۶» (اإلستیعاب«. ابن عبدالبر در بسیار ضعیف -١
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ه به خانه کرون رفتم، ھنگامی یب صنان به خاطر دعای رسول خدا کمن خوشی 
ه صدای پاھای مرا کافتم، مادرم یدروازه روی آوردم، و آن را بسته  سوی بهدم یرس
ره یدم. ابوھریره در جای خود باش. و صدای آب را شنید صدا زد: ای ابوھریشن
ه چادرش را بر سر نموده کن یراھن خود را بر تن نمود و بدون اید: مادرم پیگو می

خدا  یکه معبودی جز کدھم  می ره، شھادتیباشد دروازه را باز نموده گفت: ای ابوھر
د: من به طرف یافزا ره مییه محّمد رسول خدا است. ابوھرکدھم  می ست، و شھادتین
ر یه باخبر ساختم، حمد خدا را به جای آورده و خیامبر خدا برگشتم و او را از قضیپ

 .آمده است )۲۴۱/۴( هن در االصابین چنیت نموده. این را روایز مانند ایاحمد ن ١گفت.
چ یه فرمود: به خدا ھکت نموده، یروا سره ین را از ابوھریا )۳۲۸/۴(ابن سعد 

دارد. راوی  ه مرا در حال دوست میکن یشنود مگر ا ای از من نمی مؤمن و مؤمنه
ره گفت: مادرم را ید: ابوھریافزا دانی؟ راوی می ن را از چه مییدم: تو اید: پرسیگو می

ر شده. و در آخر آن افزوده: با شتاب در حالی کمتذ نمودم... و مانند آن را دعوت می
ه یه نموده بودم، گریه از حزن گرکه از خوشی چنان کآمدم،  صامبر خدا ینزد پ

ت را قبول نمود، و مادر یه پرورگار دعاکردم. گفتم: مژده باد به تو، ای رسول خدا، ک می
ن تا خداوند مرا و ک، دعا ت فرمود. بعد گفتم: ای رسول خدایره را به اسالم ھدایابوھر

و برای ھر مؤمن و مؤمنه محبوب بگرداند،  ،ن و مؤمناتیدرم را برای ھمه مؤمنما
ای  ات را، و مادرش را برای ھر مؤمن و مؤمنه ن بندهیا، ایبار خدا«فرمود:  صامبر یپ

ه مرا کن یشنود، مگر ا ای از من نمی چ مؤمن و مؤمنهین لحاظ ھی. به ا»محبوب بگردان
 دارد. وست مید

 لم یدعوت نمودن اّم سل
ه خواستگاری وی را نمود، و کھنگامی  م و دعوت نمودن ابو طلحه به اسالمیاّم سل

 اسالم آوردن ابوطلحه
وی  -م را خواستگاری نمود یه: ابوطلحه اّم سلکت نموده یروا ساحمد از انس  

م در پاسخ به او یاّم سل -اورد، نموده بود یه اسالم بکن ین خواستگاری را قبل از ایا
ن است. یاھی از زمینی گک ه تو عبادت میکی را یدانی، خدا ا نمییگفت: ای ابوطلحه، آ

اوری ید؟ اگر اسالم بیآ نمی ا از عبادت درخت شرمتیم ادامه داد: آیگفت: بلی، ام سل

                                           
 ).۸۲۴۲ی ( ) و احمد به شماره۶۲۷۹مسلم ( -١
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رم اکن یخواھم. ابوطلحه گفت. باشد تا در ا ر از آن نمییدر آن صورت من از تو مھری غ
ست، یخدا ن یکه معبودی جز کدھم  م. رفت و دوباره آمده گفت: شھادت مییر نماکف

ارھای عروسی ابوطلحه کم به انس دستور داد: یو محّمد رسول خداست. آن گاه اّم سل
ز به یاح او درآورد. ابن سعد نکرا به عقد ن )مادرش(ن صورت انس ین، و به اکرا تمام 
 آمده است. )۴۶۱/۴( هن در االصابین چنیات نموده. ین را روایمعنای ا

 دعوت صحابه در قبایل و اقوام عرب

ندگی از یآمدن ضمام به نما ر،کدعوت نمودن ِضمام بن ثعلبه در بنی سعدبن ب
 و اسالم آوردنش صامبر یو گفتگوی او با پ امبر خداصیقومش نزد پ

بن ر، ضمام که گفت: بنی سعد بن بکت نموده یروا بابن اسحاق از ابن عّباس 
 صامبر خدا یفرستادند. وی نزد پ صامبر خدا ینده خود نزد پیثعلبه را به عنوان نما

د، و بعد بر پای آن عقال بست، و داخل یآمد، شتر خود را در دروازه مسجد خوابان
ان اصحاب خود نشسته بود. ضمام مردی بود یدر م صامبر خدا ید و پیمسجد گرد

سو بافته بود، یل گکه موھای خود را به دو شکوھی داشت، رومند و موی انبید و نیشد
ستاد و یان اصحابش ایدر م صامبر خدا یه در مقابل پکن یش آمد تا ایاو ھمچنان پ

من پسر «پاسخ داد:  صامبر خدا یی از شما پسر عبدالمطلب است؟ پیکدام کد: یپرس
ضمام گفت: ای پسر . »بلی«ا تو محّمد ھستی؟ فرمود: ید: آی. پرس»عبدالمطلب ھستم

نم کد درشتی ھم بیم ازتو شاینم، و در سئوال ھاک عبدالمطلب من ازتو سئواالتی می
ھر چه «فرمود:  صامبر ین شوی. پیه از من ناراحت شده و خشمگکولی مبادا 

خدای  ضمام گفت: من تو را به .»خواھی بپرس من در دلم از تو ناراحت نخواھم شد می
ا تو یه آکدھم،  می ند سوگندیآ ش از تو بودند، و پس از تو مییپه کخودت و خدای آنانی 

بار «فرمود:  صما به عنوان رسول فرستاده است؟ رسول خدا  سوی بهرا خداوند 
ه قبل از تو بودند و کسانی کخدای خودت و خدای  الله تو را به . گفت:»ا، بلییخدا

ا خداوند به تو دستور داده تا یآه کدھم،  ند، سوگند مییآ ه بعد از تو میکسانی کخدای 
 یکزی را شریم و برای او چیه او را به تنھای بپرستکار مأمور سازی کن یما را به ا

م؟ ینکگر پرستش نیدند دیپرست ه پدران مان میکی را یاکھا و شر ن بتیم، و ایاورین
خدای خودت و خدای  الله  . ضماد گفت: تو را به»ا، بلییبار خدا«فرمود:  صامبر یپ
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ا خداوند به تو یه آکدھم،  ند سوگند مییآ ه قبل از تو بودند، و بعد از تو میکسانی ک
راوی ». ا، بلییبار خدا«م؟ فرمود: ین نمازھای پنجگانه را برپا داریدستور داده است تا ا

 ع آن را دریه شرایات، روزه، حج و بقکض اسالم را چون: زیفرا یک یکد: سپس یگو می
ھا چون  ضهیاز آن فر یکاد نمودن ھر یرا در وقت  صامبر خدا یبرد، و پ مجموع نام می

ه کدھم  د، (و پس از آن) گفت: شھادت مییه فارغ گردکن یداد، تا ا ماقبلش سوگند می
ض ین فرایه محّمد رسول خداست، و اکدھم  ست، و شھادت مییخدا ن یکمعبودی جز 

ن یای اجتناب خواھم نمود، و از ا از آنچه مرا نھی نمودهرا ھمه به جای خواھم آورد، و 
د: یگو نم، بعد از آن برخاسته و به طرف شتر خود برگشت. راوی میک ادی ھم نمییم و زک
 .»د به بھشت خواھد رفتیسو راست بگویاگر صاحب دو گ«فرمود:  صامبر خدا یپ

 اسالم آوردن بنی سعد و قول ابن عّباس درباره ضمام
د، یرون گردید: او نزد شتر خود آمد، عقال آن را باز نموده بیگو می باس ابن عبّ 

ن یه وی زد اکن حرفی یه نزد قوم خود آمد، ھمه آنھا نزدش جمع شدند، اّولکن یتا ا
ن را یه گفت: مرگ به الت و عزی. قومش به او گفتند: ای ضمام آرام باش و اکبود 

بترس!! گفت: وای بر شما، آن دو به خدا سوگند، نفع و  ١مگو، و از برص، جذام و جنون
تابی نازل کامبری فرستاده است، و بر وی یپ أضرری نی توانند برسانند. و خداوند 

دھد، و من شھادت  د، نجات میینموده، و به واسطه آن شما را از آنچه در آن قرار دار
بنده و رسول اوست، و  ست، و محّمدین یکه معبودی جز خدای واحد و الشرکدھم  می

ام. ابن  رده و از آنچه شما را نھی نموده آمدهکمن از نزد او به آنچه شما را به آن امر 
ه وی اعم یه ھمه افراد قرکد: به خدا سوگند، آن روز شام نشده بود یگو می بعّباس 

                                           
ه با کماری پوستی یشود، ب دا مییپوست بدن په روی کد یھای سف هکس: لیه و پکسی، لیبرص، پ -١

ھای اطراف آن مشخص  رنگ شدن قسمتی از پوست بدن و پررنگ شدن قسمت بی اید شدن یسف
ل سل است، یه به باسیل آن شبیه با سکماری مزمن یله، داءاالسد، خوره: بکشود. اما جذام، آ می

ھای مسی رنگ در روی  بر امدگیل یقسم آن دارای عوارضی از قب یکباشد:  و بر دو قسم می
گر آن یشود. قسم د ل به زخم و جراحت مییند و تبدک ر میییج تغیه به تدرکباشد  پوست بدن می

نی و یل بیحسی بعضی از اعضای بدن از قب بی ه به برص وید شبیھای سف هکعبارت است از ل
ار طوالنی است و ین آن بسموکبرد، دوره  ان مییند و از مک ه گوشت آنھا را فاسد میکدست و پا 

ل شدن عقل، تباه گشتن یوانگی، زایا دیا پانزده سال برسد. ولی جنون و ین است به ده کمم
 د. م.یند. به نقل از فرھنگ عمک ه گاه گاه در انسان بروز میکوانگی است یعقل، حالت د
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نده یگفت: ما نما می بد: ابن عّباس یگو از مرد و زن مسلمان شدند. ابن اسحاق می
ق ابن ین را امام احمد از طرین ایو ھمچن .١میومی را بھتر از ضمام بن ثعلبه سراغ ندارق

نزد واقدی  رده است.کت یق وی روایت نموده، و ابوداود مانند آن را از طریاسحاق روا
مان آورده و مسلمان شدند، یه ھمه، مرد و زن اکگاه نشده بود یاش ب هیآمده: آن روز در قر

 آمده است. )۶۰/۵(ه ین در البداین چنینموده و برای نماز اذان گفتند. امساجد را بنا 
ن یق ابن اسحاق مثل ایاز طر )۵۴/۳( کم در المستدرکت قبلی را ھمچنان حایروا

نه یت نمودن ورود ضمام به مدیت نموده، و بعد گفته است: بخاری و مسلم در روایروا
ن یت ننموده، و این طولش روایا به اث ریاز آنھا حد یکچ یاند، ولی ھ اتفاق نموده

 ح است.ید: صحیگو ن قول موافقه نموده و مییح است. ذھبی با وی دریث صحیحد

 درمیان قومش شدعوت عمروبن مره جهنی 

 صامبر یای عمرو درباره مبعوث شدن پیرؤ
ه گفت: در گروھی کاند  ت نمودهیروا سر از عمروبن مره جھنی کانی و ابن عسایرو 

ه که در مکم، در خواب در حالی یرون رفتیت به خاطر ادای حج بیمان در جاھلاز قوم 
را  ٢نهیثرب و اشعر جھیوه کعبه بلند شد، حتی که از کدم یای را د بودم نور درخشنده

ده شد و یی برچیکگفت: تار ه میکدم یی را شنیان نور صداید، و از میم روشن گردانیبرا
گری یاء مبعوث شد. بعد از آن روشنی دیخاتم االنبافت، و ید و گسترش یروشنی درخش

ی را از یدم، و صدایره، و مدائن را دیی قصرھای حین روشنایدا شد، حتی در ھمیم پیبرا
د، از یسته شد، و ارحام وصل گردکھا ش گفت: اسالم ظھور نمود، و بت ه میکدم ینور شن

ش یه قرین قریسوگند، در ادار شدم، و به قومم گفتم: به خدا یخواب با ترس و ھراس ب
 ده بودم خبر دادم.یدی رخ دادنی است، و آنھا را از آنچه در خواب دیحادثه جد

 ت اسالم وییاکو ح صامبر یداخل شدن عمرو نزد پ
شد، به  ه به او احمد گفته میکد مردی یه به شھرمان برگشتم، خبر رسکھنگامی 

ه نزدش آمده و او کن یآمدم، تا ا رونین خبر بیدن ایامبری مبعوث شده است. با شنیپ

                                           
) ۲۶۵ -۲۵۴/ ۶) و احمد (۱۵۰ ،۱۴۹/ ۴ی ابن ھشام ( . ابن اسحاق آنگونه که در سیرهحسن -١

 ) آمده است.۵۵ ،۵۴/ ۳) و حاکم (۴۸۷ابوداود (
 بحر. یکنه در نزدیله جھیوھی است از قبکنام  -٢
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ای عمرو بن مره، من نبی فرستاده شده برای «ده بودم، خبر دادم. فرمود: یرا از آنچه د
زی، یری از خون رینم، و به جلوگک اسالم دعوت می سوی بهھمه بندگان ھستم، آنھا را 

و روزه ھا، حج خانه خدا،  نار گذاشتن بتکاش،  صله رحم، عبادت خداوند به تنھای
نھا را یه اکسی کدھم.  دستور می -ه ماھی از جمله دوازده ماه است ک -رمضان 

ش آتش است. یه نافرمانی نمود، براکسی کش جنت است، و یرفت و قبول نمود برایپذ
. گفتم: »دارد اور، خداوند تو را از اھوال جھنم در امان مییمان بیو تو ای عمرو ا

ست، و تو رسول خدا ھستی، به ھمه حالل یخدا ن یکه معبودی جز کدھم  شھادت می
ن، سرباز یھا از قبول ا ثر قومکه اکمان آوردم، اگر چه یای ا ه آوردهکھایی  و حرام

دن خبر بعثتش سروده بودم یه ھنگام شنکش خواندم، یاتی را برایاند. بعد از آن اب زده
ستم، بعد از آن در کا شه پدرم پرده دار آن بود، من برخاسته آن رکم یما بتی داشت -

 دم:یرسان صامبر یخواندم خود را به پ ات را میین ابیه اکحالی 

ت بِأَنَّ  دُ هِ نِ حَ  اهللاشَ اَنَّ  يقٌ وَ
 

َلِ   كِ ـالَ ارِ لُ تَ ارِ اَوَّ جَ ه االحْ  هَ
 

اقِ  نْ سَ تُ عَ رْ مَّ شَ راً  يَ وَ اجِ هَ ارَ مُ زَ  االِ
 

ادِكِ   كَ دَ الدَّ ثَ بَعْ عْ يْكَ الوَ بُ اِلَ وْ  اَجُ
 

 َ ساً وَ صْ ألَ النَّاسِ نَفْ َ ريْ بَ خَ  والِداً حَ
 

قَ ال  لِيْكِ النَّاسِ فَوْ لَ مَ وْ سُ بَائِكِ ـرَ  حَ
 

ان سنگی یه خداکسی ھستم کحق است، و من اول  الله هکگواھی دادم «ترجمه: 
دن ینم، و با برزدن شلوارم تا به ساقھا به عنوان مھاجر، با قطع نمودن و برک می کرا تر

خواھم خود را به تو برسانم، تا ھم صحبت  ھای سخت می نیصعب العبور و زمھای  راه
ه به اعتبار خودش و نسبش از ھمه مردم بھتر است،ھم صحبت مردی کسی باشم ک
 .»ه او فرستاده پادشاه مردم فوق آسمانھاستک

 ».مرحبا به تو ای عمرو: «فرمود صپیامبر خدا 

 صامبر یت پیقومش و وص سوی بهجھت دعوت  و فرستادن عمرو صامبر یپ
 به او

د خداوند توسط من بر ین، شاکقومم روانه  سوی بهت، مرا یگفتم: پدر و مادرم فدا
 صامبر ی. پ)اورندیو اسالم ب(ه توسط تو برمن مّنت گذاشت، کآنھا مّنت گذارد چنان 
مت و سخن راست و قاطع را در نظر داشته باش، و یمال«مرا فرستاد و فرمود: 

. نزد قومم آمده گفتم: ای بنی رفاعه، ای گروه »بر و حسود مباشکشتخوی و متدر
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اسالم دعوت  سوی بهشما ھستم، شما را  سوی بهامبر خدا ینه، من فرستاده پیجھ
اش،  ییجاد صله رحم، عبادت خداوند به تنھایزی، ایری از خونرینم، و به جلوگک می

 -ماه از دوازده ماه است  یکه ک -نار گذاردن بتھا، حج خانه، روزه ماه رمضان ک
ند، ک ه نافرمانی میکسی کش جنت، و یند براک ه قبول میکسی کدھم،  دستور می

ده است، یھا بھتر گردان ان عربینه، خداوند شما رااز میش آتش است. ای گروه جھیبرا
ده بود، برای شما مبغوض یرتان محبوب گردانیه برای غکی را یزھایچ تان تیو در جاھل

شخص دو خواھر را  یکه کن عادت داشتند یو بد قرار داده است. تعدادی از آنھا چن
گرفت و درماه حرام دست به  اح میکبه ن )ات داشتندیه ھر دوی آنھا حکدر حالی (

خود در  احکرا به ن - )مادر اندر خود( -زدند، و مردانی از آنھا زن پدرش  جنگ می
ن صورت عزت ید، به اینکن نبی مرسل از بنی لؤی بن غالب را قبول یآورد. پس ا می
تن ازآنھا یکگری جز یس دکگردد.  می تان بیرامت آخرت نصکا را به دست آورده و یدن

ا ما را به یند، آکت را تلخ یامد، او آمده گفت: ای عمرو بن مره، خداوند زندگیم نیسو
ن یم، و از دیه جماعت مان را متفّرق سازکدھی  ان مان، دستور میینار گذاشتن خداک

امه ھشی از اھل تین قریه اکم یوندیم و به آنچه بپینکعالی و بھتر پدران مان مخالفت 
ه از آن کسزد  ن گفته و دعوت تو قابل قبول نبوده و نمییخواند؟! ا آن فرا می سوی به

 را سرود:ن شعر یث ایاستقبال گردد. بعد از آن، خب

ه الَ قَ د اَتَى بِمَ ه قَ رَّ  اِنَّ ابنَ مُ
 

حاً   الَ دُ صَ يْ رِ نْ يُ ه مَ الَ قَ تْ مَ يْسَ  لَ
 

 ْ هُ وَ  اِينِّ لَ وْ بُ قَ سَ َ حْ هُ ألَ الَ  فعَ
 

ماً و  وْ ايَ بَاحً انُ ذُ مَ  اِنْ طاَلَ الزَّ
 

يُ  يَاخَ مِ لَ ه االَشْ فّ دْ مَىضَ ـسِ نْ قَ  مَّ
 

ا  ابَ فَالحً امَ ذلِكَ ال اَصَ نْ رَ  مَ
 

ه کسی کا دعوت یه خود مقاله و کابن مره دعوتی را با خود آورده است «ترجمه: 
شد، دردی در کست. من قول و فعل او را اگر چه زمان طول بیخواھان اصالح باشد،ن

ه بزرگان گذشته ما را احمق کن دعوت را به خاطری آورده است یپندارم، او ا گلو می
 .»شود اب نمییامکبردارد  ن راه گامیه در اکسی کبداند، ولی 

اش را تلخ  ه دروغگو باشد خداوند زندگیکی از ما یکعمرو در پاسخ به وی گفت: ھر 
د: به خدا سوگند، یگو ور سازد. عمرو میکرا ھایش  د، و چشمیسازد، زبانش را گنگ نما

د، و مزه طعام را یرش مختل گردکور شد، عقل و فکخت، یش ریقبل از وفاتش، دندانھا
 دانست. نمی
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امبر خدا ص، و نامه یآوردند نزد پ مه از قومش اسالکسانی کآمدن عمرو با 
 به آنھا صامبر یپ

ه کن یرون رفتند، تا ایه از قومش اسالم آورده بودند بکسانی کبعد از آن عمرو با 
شان استقبال یآنھا را خوش آمد گفته و از ا صامبر یآمدند، و پ صامبر خدا ینزد پ

 ن نسخه آن است:یه اکای نوشت  رد، و به آنان نامهک

رَُسْوهِلِ، حِبَقٍّ َصاِدٍق  الَعِز�ِْز، ىلَعَ لَِسانِ  اهللاِ الرَّمحِن الرَِّحيِم. َهَذا ِكتَاُب ِمَن  اهللاِ  �ِسمِ «
االَرِْض وََسُهُولََها، َوتَِالَع َن ِ�تَاٍب نَاِطٍق، َمَع َ�ْمِرو�ِن ُمرَّهاجِلَُهيْنَه ابِن َز�ٍْد: ِانَّ لَُ�ْم ُ�ُطوْ وَ 

ُ�وا َماَءَها، ىلَعَ  اَْن تَرَْعوا َ�بَاَ�َها وَ ُظُهورََها، ىلَعَ االَوِْديَه وَ   اَْن تُؤَدُّو اخلُُمَس، َوتَُصلُّوا �رَْشَ
َ�تَا فََشاه َشاهَمه وَ الُغنَيْ  اخلَْمَس، َوِ�  �َْمه َشاتَاِن ِاَذا اْجتََمَعتَا فَاِْن فُرِّ َ  اَْهِل ، لَيَْس ىلَعَ الرصُّ

َِقه، وَ الُمِثْ�َه َصَدقَه وَ 
َ

 ىلَعَ الَوارَِده بل
َ

َمْن َحرَض ِمَن الُمْسِلِم�. َشِهيَْد ىلَعَ َما بَيَْننَا وَ  اهللاال
اٍس  ای است از  ن نامهینده مھربان. ایبه نام خداوند بخشا« ترجمه: .»ِكتَاُب قَيِْس بِن َشمَّ

تاب ناطق مبعوث نموده، با عمرو بن که او را به حق و کرسولش، جانب خداوند غالب، بر زبان 
ن قله ین و جاھای ھموار آنست، و ھمچنیه برای شما بطون زمکد: ینه بن زیمره برای جھ

ه کن ید، در مقابل ایش بنوشید و از آبھایاھان آن را بچرانیه گکن یھا و پشت آنھا، بر ا وادی
د. در صورت تجمع بزھا و گوسفندان، دو یه را برپا دارد، و نمازھای پنجگانینکخمس را ادا 

گوسفند  یکی آنھا یه بالغ بر حدنصاب باشد) ولی در صورت جداکگوسفند است (در حالی 
ش، کن بر شترھای آبیست، و ھمچنینند صدقه نک می ١ه قلبهکی یگوسفند است. بر گاوھا یک

 .»س بن شماسیتاب قک. اند مان ما شاھدین پیخداوند و مسلمانان حاضر، بر ا
ش، چنان ین را به درازیم این ابونعیآمده، و ھمچن )۶۴/۷(نزالعمال کن در ین چنیا

ه کت نموده است، و طبرانی آن را به طولش، چنان یآمده، روا )۳۵۱/۲(ه یه در البداک
 رده است.کت یآمده، روا )۲۴۴/۸(در المجمع 

 در ثقیف  شدعوت عروه بن مسعود 

 د شدن وی توسط آنھایو شھ عروه و دعوت نمودن قومش به اسالم،آوردن  اسالم
ه مردم حج را در سال کت نموده، گفت: ھنگامی یروا سر یطبرانی از عروه بن زب

آمده اسالم آورد، و از  صامبر خدا ینزد پ سنھم شروع نموده بودند، عروه بن مسعود 

                                           
 زنند. نند: شخم میک قلبه می -١
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من «فرمود:  صل خدا اجازه خواست تا به طرف قومش برگردد. رسو صامبر خدا یپ
دارم یابند بی. عروه پاسخ داد: اگر آنھا مرا خواب ب»شندکه آنھا تو را بکترسم  ن مییاز ا

 سوی بهه مسلمان شده بود کبه او اجازه داد، و او در حالی  صامبر خدا ینند. پک نمی
دن وی آمدند و او آنھا را یف به دید، و قوم ثقیقوم خود برگشت. او شب در آنجا رس

ن ساختند و یھا او را متھم نموده، خمشگ فییاسالم دعوت نمود، ولی ثق سوی به
ن باره یدر صامبر خدا یدند. پیت امر او را به قتل رسانیی به او گفتند، و در نھایزھایچ

خدا دعوت  سوی بهن است، او قومش را یاسیمثال عروه چون مثال صاحب «فرمود: 
ت نموده و از ین را طبرانی رواید: ایگو می )۳۸۶/۹(ثمی یھ ١.»شتندکنھا او را نمود و آ

، و اسنادشان حسن است. و اند رده، ھر دوی آنھا مرسلکت یزھری مانند آن را روا
 رده.کت یبه معنای آن روا )۶۱۶/۳(م کحا

 شدنش در راه خدا و سفارش او به قومش شتهکخوشی و سرور عروه به خاطر 
ی از تعدادی از اھل یحیبن  اللهاز واقدی از عبد )۳۶۹/۵(ث را ابن سعد ین حدیا

ف یر شده، و در آن آمده: شب به طاکل طوالنی متذکت نموده، و آن را به شیعلم روا
ت سالم یوه جاھلیھا نزد وی آمده، و او را به ش فیید، ثقید، و وارد منزلش گردیرس
د: یت بدھید به درود اھل جنت تحیگفت: با دهین را از آنھا بد دیدادند، اما او ا می

بردباری شان  السالم. آنھا او را آزار دادند، و به او ناسزا و دشنام گفتند، اما او در مقابل
ه کرون رفتند، ودرباره وی دست به توطئه زدند، ھنگامی ینشان داد، و از نزدش ب

ھا از  فییز اذان گفت: ثقد و برای نمایھای خود بلند گرد ی از غرفهیکد، او بر یفجردم
ه به او اوس بن عوف گفته ک کرون رفتند، و مردی از بنی مالیھر طرف برای وی ب

ه کوی اصابت نمود،  ٢ر به رگ چھار اندامیر خود قرار داد، و تیشد، او را ھدف ت می
م بن کل و حیالینانه بن عبدکالن بن سلمه، ین حالت غیرد. در اک خون آن توقف نمی

ھای شناخته شده و بزرگان احالف برخاستند، لباس جنگ را بر تن  چھرهعمرو با 
ن یا ایم یریم ن فردمان مییا تا آخریرده گفتند: کج عمومی را صادر ینموده و فرمان بس

ه عروه بن کم. ھنگامی یرسان را به قتل می که در انتقام وی ده تن از رؤسای بنی مالک

                                           
گوید: ھر  ) می۹/۳۸۶. به روایت طبرانی از عروه و ھمچنین از زھری. ھیثمی (ضعیف مرسل -١

 گوید. ) چنین می۳/۶۱۶د. ھمچنین حاکم (دوی این سندھا مرسل و حسن ھستن
 نام رگی است در ذراع. -٢
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د، من خون خود را برای ینکه خاطر من جنگ ند فرمود: بین عمل آنھا را دیمسعود ا
ن ی، ا)نمکری یجلوگ تان انیتا از جنگ در م(دم، یان شما بخشیقاتلم برای اصالح در م

ه خداوند آن را به کد، و شھادتی بود یه خداوند مرا به آن عزت بخشکرامتی بود ک
ه کخداست. او به من خبر داده بود  ه محّمد رسولکدھم  م سوق داد، و گواھی مییسو

د، بعد از آن قوم خود را فراخوانده گفت: چون فوت نمودم مرا با ھمان یشک شما مرا می
دند. بعد ینجا به شھادت رسیتش از اکاب رسول خدا قبل از حرکه در رکد ینکی دفن یشھدا

 صامبر یپشته شدن وی برای کجا با آنھا دفن نمودند. وخبر  یکوی درگذشت، واو را 
ر شده، و قّصه اسالم کث را متذیو حد »مثال عروه...«: )فرمود کجناب مبار(د یرس

ت مردم یدر اخالق و اعمال مؤدی به ھدا صامبر خدا یھای پ تیاکف در حیآوردن ثق
 .١گذشت صفحات گذشته،در 

 در میان قومش  شعمرو دوسی  دعوت نمودن طفیل بن

 شیش با قریه و گفتگوکل بن عمرو به میآمدن طف
امبر یه گفت: پکت نموده، یاز محّمد بن اسحاق روا )۷۸ص(م در الدالئل یابونع

رد، و ک حت میید، آنان را نصید می ه از قوم خودکت و اعراضی یعلی رغم اذ صخدا
ه کش ھنگامی یخواند، و قر نجات از آنچه در آن قرار داشتند فرا می سوی بهآنھا را 

ھا  ه از عربکسانی را کبازداشته بود،مردم را، حتی  صمبر ایرا از پشان  خداوند دست
گفت،  ل بن عمرو دوسی مییداشتند. طف آمدند، از مالقات با وی برحذر می به آنجا می

ش نزد وی یونت داشت، مردانی از قرکدر آنجا س صامبر خدا یه آمد و پکوی به م
تو به شھر  -مندی بود ف، شاعر و خردیل مرد شریطف -ل یآمده به او گفتند: ای طف

ده، جماعت ما را یشانکھا یان ماست، ما را به دشواریه در مکن مردی یو ا ،ای ما آمده
ن یان انسان و پدرش، بیه توسط آن در مکنده ساخته و گفتارش مانند جادوست، کپرا

ه کم یترس ن مییند، و ما از اکاف ی میین مرد و ھمسرش جدایمرد و برادراش، و ب یک
ن لحاظ نه با وی حرف بزن و نه ھم ید، به ایش آیو قومت آنچه بر ما داخل شده پبر تو 

م گرفتم نه از وی یه تصمکد: بر من آن قدر اصرار نمودند یگو ل مییاز او بشنو. طف
ه به مسجد رفتم، کم ھنگامی یزی بشنوم ونه ھم با او حرف بزنم، حتی در گوشھایچ

                                           
 ) آن را از طریق واقدی که متروک است روایت کرده است.۵/۳۶۹. ابن سعد (بسیار ضعیف -١
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ه من خواھان کزی به من برسد، یسخنان وی چ ه مبادا ازکن یپنبه نھادم، از ترس ا
 ستم.یدن آن نیشن

 ل بن عمرویاسالم آوردن طف
ستاده است و یا صه رسول خدا کدم ید: قبل از ظھر به مسجد رفتم، دیگو وی می

خواست تا  أوی رفته و خداوند  یکد: نزدیگو ل مییخواند. طف عبه نماز میکدر 
دم، اومی یی را شنیویکالم نکد: یگو ل مییطفند، کان یم بیبعضی سخنان وی را برا

د: با خود گفتم: مادرم مرا از دست دھد، من مردی خردمند وشاعر ھستم، و خوب یافزا
ن مرد را بشنوم؟! اگر یھای ا ه گفتهکدارد  ماند، پس مرا چه باز می ده نمییم پوشیاز بد برا

 گذارم. نار میکنموده و  کرا تر نم و اگر بد بود آنک و باشد آن را قبول مییکنھایش  گفته
به طرف خانه خود برگشت، من او  صه رسول خدا کن ین توقف نمودم تا ایبنابرا

ده گفتم: ای یز نزدش وارد گردیاش شد، من ن ه داخل خانهکن یب نمودم تا ایرا تعق
آنھا  -ه به من گفته بودند کی را یزھایچ -ن و چنان گفتند یمحمد، قومت به من چن

م پنبه یدن قولت در گوشھایه به خاطر نشنکدند ین حد ترسانیخدا سوگند، مرا تا ابه 
دم، تو یی را شنیویکگذاشتم بعد از آن خداوند خواست تا آن را به من بشنواند، و قول ن

م ین. او اسالم را به من عرضه داشت و قرآن را براکآنچه را با خود داری، به من عرضه 
ده بودم، ونه ید: به خدا سوگند، قولی را ھرگز بھتر از آن نشنیگو ل مییتالوت نمود. طف

د: در ھمانجا اسالم آوردم و به شھادت حق یگو ل مییتر از آن. طف ھم امری را عادل
ه قومم از من اطاعت کردم: ای نبی خدا، من مردی ھستم کگواھی دادم، وعرض 

م، پس ینما اسالم دعوت می سوی بهنند، ومن به طرف آنھا برگشتنی ھستم. آنھا را ک می
م در دعوت آنھا باشد. یه مددی براکاند یای به من بنما ن، تا نشانهکخداوند را دعا 

 .»ای بگردان هیش نشانه و آیا برایبار خدا«امبر فرمود: ید: پیگو ل مییطف

د نمودن خداوند ییبه اسالم وتأ قومش جھت دعوت آنھا سوی بهل یبرگشتن طف
 ای نشانهاز وی توسط 

ی در یه به گشادگکن یرون رفتم تا اید: آن گاه من به طرف قومم بیگو ل مییطف
ان ین جا نوری در میدم. در ھمیشد، رس م معلوم مییه برایه از آنجا قرکوه کان دو یم

م یر روین را در غیا، ایدار شد. گفتم،: بار خدایمانند چراغ پد )میشانیدر پ(دو چشمم 
م به خاطر یه در روکن عذابی است ینند، اکترسم آنھا گمان  یظاھر بگردان، چون م
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ام جای گرفت، و اھل  انهید: آن نشانه، در سر تازیگو ن آنھا واقع شده است. میید کتر
ل گرفته بود، کزان به خود شیل آویه چون قندکدند، ید ام می انهیه آن نور را در تازیقر

ه نزد آنھا کن یرفتم، تا ا اده مییطرف آنھا په من از آن گشادگی به کن در حالی بود یا
 شان قرار گرفتم. انیده و در میرس

 ل از پدر و ھمسرش و اسالم آوردن آنھایدعوت نمودن طف
نزدم آمد، گفتم: ای پدر  -ه مرد بزرگ سالی بود ک -ن رفتم، پدرم ییه پاکھنگامی 

: چرا ای فرزندم؟ گفتم: دیاز من دور شو، چون نه تو از من ھستی، و نه من از تو. پرس
ن یز ھمان دین من نیام، پدرم پاسخ داد: د شده صن محّمد یرو دیام، و پ اسالم آورده

 ساخت، بعد از آن آمد و من کھای خود را پا توست، بعد از آن غسل نمود و لباس
د: پس از آن ھمسرم آمد، به یگو ل مییاسالم را به وی عرضه نمودم و اسالم آورد. طف

ت ید: پدر و مادرم فدایستی، پرسیستم وتو از من نیم: از من دور شو، من از تو ناو گفت
نده است. او اسالم آورد، و کی افیان من وتو جداید گفتم: اسالم در میگو ن چرا؟ مییا

 ردند.کر یاسالم دعوت نمودم، ولی آنھا بر من تأخ سوی بهز یدوس را ن

ل نزد یبا طفشان  آوردن آنھا و قدومو اسالم  برای دوس صامبر خدا یدعای پ
 صرسول خدا 

ن بر یه آمدم، گفتم: ای نبی خدا، دوس بر من غلبه نمودند، بنابراکبعد از آن به م
ت فرما، به طرف قومت یا، دوس را ھدایبار خدا«فرمود:  صامبر یآنان دعای بد نما، پ
د: برگشتم، و تا آن وقت یگو . می»ن، و به آنھا شفقت ومھربانی نماکبرگرد آنھا را دعوت 

به  صامبر خدا یه پکنمودم،  اسالم دعوت می سوی بهن دوس بودم و آنھا را یدر سرزم
ھای بدر، احد و خندق را پشت سر گذاشت. بعد از آن با  هکنه ھجرت نمود، و معریمد
در  صشان  آمدم و جناب صامبر خدا یه اسالم آورده بودند نزد پکسانی از قومم ک
ن کنه سایا ھشتاد خانواده از دوس درمدیه با ھفتاد و کن یف داشتند، تا ایتشر ١بریخ

                                           
ھود اتفاق افتاده است، یه در آن غزوه مشھور اسالم بر ضد کنه یرون از مدیی است بیبر نام جایخ -١

در  صخدا  ه رسولکف آورده یگردد، او در وقتی تشر معلوم می سل یه از صحبت طفکو چنان 
 بر ومصروف جھاد بوده. م.یخ
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 ادآور شده است.یشتر از ابن اسحاق یی بکبااند )۱۰۰۳/۳( هین را در البدایا .١شدم
ر کھا بدون اسناد ذ ر نسخهین را ابن اسحاق در ساید: ایگو می )۲۲۵/۲( هدر االصاب

ل بن عمرو در یسان از طفکیق صالح بن یز طرای از المغازی ا نموده، و در نسخه
 )۲۳۷/۴(ر شده است. ابن سعد کداستان اسالم آوردن وی خبر طوالنی را متذ

رده، و ھمچنان اموی از ابن کت یگری روایل طوالنی از وجه دکن را به شین ایھمچن
عاب یت نموده است. ابن عبدالبر در االستیگری به اختصار روایلبی به اسناد دک
ل بن عمرو یلبی از ابوصالح از ابن عّباس از طفکن را از ابن یق اموی ایاز طر )۲۳۲/۲(

ه کت نموده، و قّصه اسالم آوردن، دعوت از پدر، ھمسر وقومش را با قدومش به میروا
دن یشکاو را برای به آتش  ر شده، و بعد از آن افزوده استکبه معنای آنچه گذشت متذ

ه کمامه و خوابی را یرون شدن وی را به طرف یس از آن بفرستاد، پ )نیفکذی ال(بت 
 ر داده است.کمامه تذید، و شھادتش را در روز یدر آن باره د
ر شده: ھنگامی کلبی متذکق ابن یز از طرید: ابوالفرج اصبھانی نیگو می هدر االصاب

به او اطالع داده و از  صامبر خدا یه پیش از قضیه آمد تعدادی از قرکل به میه طفک
امبر ین صورت نزد پیند. او به اکش یرا امتحان و آزما صامبر خدا یوی خواستند تا پ

ش یامبر در مقابل برایخواند، پ صامبر یآمد، و بخشی از اشعارش را برای پ صخدا 
ن را تالوت نمود، و او در حال اسالم آورده و به طرف قوم خود یسوره اخالص و معوذت

د: او پدر و مادرش را به اسالم یافزا ر داده میکز تذیانه ونور آن را نی، و داستان تازبرگشت
رد و از کرفت، او قومش را دعوت یدعوت نمود، پدرش اسالم آورد ولی مادرش اسالم را نپذ

آمد و عرض  صامبر خدا یرفت. موصوف باز نزد پیره دعوتش را پذیان آنھا فقط ابوھریم
نم؟ کم و از نقطه نظر دفاعی، استوار داللت کجای مح یکتو را به  خواھی ا مییرد: آک
ت آنھا) دعا یبرای (ھدا صامبر خدا یه پکد: ھنگامی یگو ن دوس، راوی مییعنی سرزمی

ان آنھا چون یدر م«فرمود:  صامبر ین را دوست نداشتم، پیل به او گفت: من اینمود، طف
ت یعمرو بن حممه بن عوف دوسی در جاھلد: جندب بن یگو راوی می». اند ادیخودت ز

ه یه از قضکست؟ ھنگامی کیه آن کدانم  گفت: خلق برای خود خالقی دارد، ولی نمی می
با خبر شد با ھفتاد و پنج تن از قوم خود خارج شد، خودش اسالم آورد،  صامبر یبعثت پ

                                           
) آمده است بدون سند ذکر کرده است. ۲۹-۲/۲۱ابن اسحاق آنگونه که در سیره ابن ھشام ( -١

 ) از طریق ابن اسحاق روایت کرده است.۳۶۲-۵/۳۶۰» (الدالئل«بیھقی نیز آن را در 
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 شیی پیکی یکرا  د: جندب آنھایگو ره مییو ھمه آنھا به تأسی از وی اسالم آوردند، ابوھر
 ان قومش قبًال گذشت.یله ھمدان و دعوت ابوامامه در میدر قب سو دعوت علی  .١نمود می

 ها برای دعوت  اصحاب و فرستادن افراد و گروه

 ر وی نزد ھرقلیفرستادن ھشام بن عاص و غ
ه کت نموده، یروا بھقی در الدالئل از ابوامامه باھلی از ھشام بن عاص اموی یب

 سوی بهبه خاطر دعوت وی  -صاحب روم  -گری به نزد ھرقل یو مرد د گفت: من
م، و در آنجا نزد یدیه به غوطه دمشق رسکن یم تا ایردکت کم. حریاسالم فرستاده شد

م او بر تختی نشسته یه نزدش وارد شدکم، ھنگامی ین آمدییھم غسانی پایجبله بن ا
م: به یم، ولی ما گفتینکش صحبت ق او ھمراھیبود. مردی رانزد ما فرستاد تا از طر

م، اگر او یا رد، چون به نزد پادشاه فرستاده شدهکم یای صحبت نخواھ خدا ما با فرستاده
م، یینما ای صحبت نمی م، و گرنه با فرستادهینک اجازه بدھد، ھمراھش صحبت می

اه به د: پادشیگو ه خبر داد. میین قضیفرستاده او دوباره به طرفش برگشت و او را از ا
د، ھشام بن عاص صحبت نمود و او را به ییتان را بگویما اجازه داد، و گفت: حرفھا
ن ید: ایاه بر تن داشت. ھشام پرسین حالت لباس سیاسالم دعوت نمود، وی در ا

ام،  ردهکاد یده و سوگند ین را پوشیست؟ جواب داد: ایه بر دوش شماست چکزی یچ
م: یآورم. به او گفت رون نمیینم، آن را از تنم بکن ن شام اخراجیه تا شما را از سر زمک

 اللهم گرفت، و ان شاءیای از تو خواھ ه نشستهکی را ین جایبه خدا سوگند، ما ھم
امبرمان به ما خبر یپ صن را محّمد یم گرفت و ایز خواھیپادشاھی پادشاه بزرگ را ن

 ه در روز، روزهکه آنھا قومی ھستند کد، بلیستین نیداده است. گفت: شما اھل ا
ه در باب کث را به طول آن چنان ی... و حد٣ ٢ندینما ام مییرند، و در شب قیگ می

                                           
اگر موضوع نباشد. این روایت از طریق محمد بن سائب کلبی روایت شده است.وی  بسیار ضعیف. -١

 ).۶۸۵۸» (التھذیب«به دروغ و حتی به کفر متھم شده است. نگا: معرفی وی در 
) آمده ۸/۲۱۹» (الفتح«) ابن حجر وی را چنانکه در ۳۹۰-۱/۳۸۶» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -٢

 ضعیف دانسته است.
جای یکه عبادت و جھاد را ک اند نھا قومییباشند، ا ه مستحق نصرت میکسانی است کن صفات یا -٣

ِينَ ٱ﴿فرماید:  دھند، و خداوند تبارک و تعالی در مورد ایشان می باھم انجام می ٰ  إِن �َّ َّ� كَّ  ِ�  ُهمۡ مَّ
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م به طول آن کن را ھمچنان حایر شده، و اکبی خواھد آمد، متذیدات غییامدادھا و تأ
 رده است.کت یآمده، به مانند آن روا )۲۵۱/۲(ر یثکر ابن یه در تفسکچنان 

ه: ھشام بن کت نموده یشی روایاز موسی بن عقبه قر )۹ص(م در الدالئل یابونع
به  سر که از وی نام برده است، در زمان ابوبکگری ید و مرد اللهم بن عبدیعاص، نع

ه درغوطه بود وارد کھم یند: ما نزد جبله بن ایگو نزد پادشاه روم فرستاده شدند، می
اطرافش قرار داشت ه در کی یزھایاه بر تن داشت، و ھمه چیھای س م، وی لباسیشد

ن، ھشام با وی صحبت نمود، و او را به کاه بود، گفت: ای ھشام با وی صحبت یس
 رده است.کان یل بیه خواھد آمد به تفصکث را چنان یطرف خداوند فرا خواند... و حد

 خدا و داخل شدن به اسالم سوی بهبرای دعوت  و فرستادن نامه ها شاصحاب 

 به قومشی یاد بن حارث صداینامه ز
 صامبر خدا ید: نزد پیگو ه میکت نموده، یروا سی یاد بن حارث صدایھقی از زیب

ری کلش صامبر خدا یه پکعت نمودم، به من خبر داده شد یآمده و با وی بر اسالم ب
ت یقومم فرستاده است. گفتم: ای رسول خدا: ارتش را برگردان، من مسؤول سوی بهرا 

برو و آنھا «فرمود:  صامبر یرم. پیگ ت به عھده مییبرااسالم آوردن و طاعت قومم را 
، صم از پای افتاده است، رسول خدا یردم: ای رسول خدا، سوارکعرض  »را برگردان

ای  د: من برای قومم نامهیگو ی میید. صدایگری را فرستاد و آنھا را برگردانیمرد د
به من  صد. رسول خدا یه بر اثر آن وفد آنھا با خبر اسالم آوردنشان رسکنوشتم، 
ه خداوند آنھا را کردم: بلک. عرض »برند ی، قومت از تو فرمان مییای برادر صدا«فرمود: 

پاسخ دادم: بلی  »نم؟کر مقرر نیا تو را بر آنھا امیآ«ت نموده است. گفت: یبه اسالم ھدا
س از ر مقرر نمود. پیای به من نوشت و مرا ام نامه صامبر ید: پیگو ای رسول خدا. می

ھای آنان را به من اختصاص  زی از صدقهیامبر خدا، چیای پ هکآن درخواست نمودم، 
 م نوشت.یگری براین ارتاط نامه دی. و در ا»بلی«ده. فرمود: 

                                                                                                       
 ٱ

َ
ْ  ِض �ۡ� قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ َمُروا

َ
ِ  َوأ  ٱب

ۡ ْ َوَ�َهوۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ا ِ  ُمنَكرِ� ل ٰ  َوِ�َّ  ٱ قَِبةُ َ�
ُ
 ﴾٤١ ُمورِ ۡ�

 ].۴۱[الحج: 
دارند و زکات را ادا  آنانی که ھرگاه در زمین به آنھا قدرت بخشیم نماز را برپا می« ترجمه:

 .»نمایند، و پایان ھمه کارھا از آن خداست کنند، و امر به معروف و نھی از منکر می می
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 صامبر خدا یپ -بود  صامبر یھای پ ن در برخی مسافرتیا -د یگو ی مییصدا
ت نموده یاکد به او شم خوکار نزدش آمده و از حاین آمد، اھل آن دییجا پا یکدر 
ت وجود داشت یان ما و قومش در جاھلیه در مکزی یگفتند: ما را به خاطر چ می

ار را نموده کن یا او ایآ«فرمود:  صامبر خدا ی، پ)و بر ما ظلم روا داشت(مؤاخذه نمود 
ه کبعد از آن به طرف اصحاب خود متوّجه شد،  صامبر یپاسخ دادند: بلی. پ »است؟

 .١»تسیری نیدر امارت برای مرد مؤمن خ«ان آنھا قرار داشتم، و گفت: یز در میمن ن
گری نزدش آمده ید: قول وی در نفسم جای گرفت. بعد از آن فرد دیگو ی مییصدا

ه از مردم در حال کسی ک«فرمود:  صامبر خدا یگفت: ای رسول خدا، به من بده. پ
ل گفت: از صدقه به یسا .»م استکد، باعث دردی در سر و دردی در شیغنا طلب نما

ت داده و نه یم نبی رضاکخداوند در صدقات نه به ح«پاسخ داد:  صامبر یمن بده. پ
م یم نموده، و آن را به ھشت جزء تقسکصله و حیه خودش در آن فکر از وی، بلیبه غ

ز در نفسم ین نید: ایگو ی مییصدا .٢»دھم رده، اگر مشمول آن اجزاء باشی به تو میک
ر شده، کث را متذیه من غنی ھستم و از وی از مال صدقه خواست... حدکجای گرفت، 

نماز را به جای آورد ھر دو نامه را گرفته  صامبر خدا یه پکو در آن آمده: ھنگامی 
دی یچه نظر جد«د: ین دو معاف فرما. پرسینزدش آمده گفتم: ای رسول خدا، من را از

در «گفتی:  ه میکدم یم: ای رسول خدا، از تو شنپاسخ داد »دا شده است؟یبرای تو پ
مان دارم و از تو یو من به خدا و رسولش ا .»ستیری نیامارت برای مرد مؤمن خ

                                           
ه بر خود از واقع شدن در فتنه، عدم مراعات عدالت و کامارت را برای مؤمنی  صرسول خدا  -١

ند، و ک ن احساس مییه خود را قوی و امکند، ولی اگر مسلمانی یب ھراسد خوب نمی امانت می
ی ندارد کش بایتواند، احراز امارت برا ت برآمده میین امانت و مسؤولیه از عھده اک معتقد است

 باشد. ز مییش الزمی نیدر بعض اوقات به عھده گرفتن آن براوحتی 

 إِ�ََّما﴿کند:  قرآن کریم است که خداوند مستحقین صدقات را در آن معرفی میه ین آیاشاره به ا -٢
ٰ ٱ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا ۡ ٱوَ  َهاَعلَيۡ  ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  َسبِيلِ  َوِ�  رِِم�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  لّرِقَاِب ٱ َوِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ل
ِ ٱ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  �َّ  ].۶۰[التوبة:  ﴾لسَّ

کنند،  زکات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع آوری) آن کار می«: ترجمه
شود، و برای (آزادی) بردگان، و بدھکاران، و در راه  شان کار می و کسانی که برای جلب محبت

 .»آیین خدا و مسافرانتقویت 
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د، باعث دردی در یه از مردم در حال غنا طلب نماکسی ک«ل گفتی: یه به ساکدم یشن
 صامبر یه غنی ھستم. پکمن آن را از تو در حالی خواستم ». م استکسر و دردی در ش

ن و اگر خواسته باشی کن طور است، اگر خواسته باشی آن را قبول یمسئله ھم«فرمود:
مردی را به من «به من گفت:  صامبر یگذارم. پ ردم: آن را میک. عرض »آن را بگذار

ه نزدش آمده ک، او را به مردی از وفدی »نمکر مقرر یه وی را بر شما امک نشان بده
 هین در البداین چنیا .١ر مقرر نمودیھمان مرد را بر آنان ام بودند داللت نمودم، واو

نز که در الکر به طول آن، چنان کن بغوی و ابن عساین را ھمچنیآمده، و ا )۸۳/۵(
 ر گفته: حسن است.کاند، و ابن عسا ردهکت یآمده، روا )۳۸/۷(

نموده، و ت یآمده روا )۵۵۷/۱( هه در االصابکاش، چنان  ن را به درازییز ایاحمد ن
ن ید: در ایگو می )۲۰۴/۵(ثمی یرده است. ھکت یھمچنان طبرانی آن را به طولش روا

باشد، ولی احمد بن صالح وی را  ف مییه ضعکاد بن انعم آمده یت عبدالرحمن بن زیروا
 اند. ه رجال وی ثقهیزی گفته رد نموده، و بقیه درباره وی چکسی کثقه دانسته و بر 

 عبکبه برادرش  سابی سلمی  ر بنیربن زھینامه بج
به بن عبدالرحمن یم بن منذر ِحزامی، از حجاج بن ذی رقیاز ابراھ )۵۷۹/۳(م کحا

ه گفت: کت نموده، یر بن ابی سلمی مزنی، از پدرش و او از جدش روایعب بن زھکبن 
دند. یرس )آب بنی اسد(ه به ابرق عزاف کن یر خارج شدند، تا ایر پسران زھیعب و بجک

 - صامبر خدا یعنی پی -ن مرد ین تا نزد اکن جا توّقف یعب گفت: در ھمکر به یبج
ن یرد تا اکت کر حریعب در ھمانجا توقف نمود، و بجکد. یگو ه چه میکبروم و بشنوم 

، اسالم را به او عرضه نمود، و او اسالم آورد، صامبر یآمد، پ صامبر خدا یه نزد پک
 :باره گفتن ید، وی در ایعب رسکن خبر به یا

الَه سَ اً رِ ريْ نِّى بُجَ ا عَ لِغَ  أالَ أبْ
 

ىْ   ىلَ أِّ شَ ا عَ كَ لَّ كَ دَ ِ ريْ يْبَ غَ  ءٍ وَ
 

ا الَ أَبً ا وَ لْفِ أُمَّ ْ تُ لُقٍ ملَ ىلَ خُ  عَ
 

ا  كَ يْهِ أَخاًلَ لَ كْ عَ رِ ْ تُدْ ملَ يْهِ وَ لَ  عَ
 

ه دِيَّ أْسٍ رَ بَكرٍ بِكَ وْ اكَ اَبُ قَ  سَ
 

انْ   لَكَ الـوَ ونُ ـَمـهَ لّكاَ  امُ عَ ا وَ نْهَ  مِ
 

                                           
) در سند آن عبدالرحمن بن زیاد اإلفریقی است که ۳۵۷-۵/۳۵۵» (الدالئل«. بیھقی در ضعیف -١

 ) آمده است ضعیف است.۱/۴۸۰» (التقریب«چنانکه در 
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ر تو، وی تو را به چه یت باد بر غکد، ھالیر برسانیام را از من به بجین پیا« :ترجمه
افته بودی، و نه ھم برادرت را یه نه مادر و نه پدرت را بر آن کی نمود. بر روشی یز راھنمایچ

 د.یرا نوشان ١کتو علّ د و مأمون از آن به یز را به تو نوشانیر جام لبرکده بودی. ابوبیبر آن د
ھر «د، او را مھدورالّدم قرار داده گفت: یرس صامبر خدا یات به پین ابیچون ا

ر به برادرش نامه ین ارتباط بجی. در ا»شدکد او را بیعب روبرو شد باکه با کسی ک
خونت را ھدر ساخته است. راه نجات را  صامبر خدا یه پکد یر گردکنوشت و متذ

 نم.یب ت خالصی نمییبرا ر آنیر، در غیش گیپ
د و شھادت بدھد یایب صامبر یسی نزد پکه اگر ھر کبعد از آن به او نوشت: بدان، 

ن یرد. چون ایپذ ن را از وی مییست، و محّمد رسول خداست، ایه معبودی جز خدا نک
عب پس از به دست آوردن کت نما. کن طرف حرید، اسالم آورده و به ایام به تو رس نامه

ند سرود، و ک را در آن مدح می صامبر خدا یه پکده خود را یاسالم آورد و قصنامه، 
 صامبر ینار دروازه مسجد پکه شتر خود را کن یت نمود تا اکنه) حریسپس (به طرف مد

ان اصحابش چون سفره و یدر م صامبر یه پکافت ید، بعد وارد مسجد شد و دریخوابان
ل قرار دارد، و آنھا در اطراف کد، به ھمان شان مردم قرار داشته باشیه در مکخوانی 

نھا روی یگاھی به طرف ا صامبر خدا یاند، و پ ل دادهکیره وار را تشیوی حلقاتی دا
د: یگو عب میکگر آنھا. یزند، و گاھی ھم به طرف گروه د ده به آنان حرف مییگردان

را از صفاتش شناختم، و از  صدم، و رسول خدا ینار دروازه مسجد خوابانکشترم را 
ه کدھم  ه نزدش نشستم و اسالم آورده، گفتم: شھادت میکن یمردم گذشتم تا ا

امبر خدا امان یست، و تو رسول خدا ھستی، ای پیمعبودی جز خدای واحد ن
تو «ر ھستم. گفت: یعب بن زھکپاسخ دادم: من  »ستی؟کیتو «د: یخواھم. پرس می

ر چگونه کای ابوب«متوجه شده فرمود:  سر کن به ابوب. بعد از آ»ییگو ه میکھستی 
 ش خواند:ین برایر آن را چنکابوب »گفته است؟

دريَّه اْسٍ رَ رٍ بِكَ اكَ ابُوبَكْ قَ  سَ
 

انْ   لَكَ الـوَ ا وَ ـمَ ـهَ نْهَ مِ ورُ لّكاَ اْمُ  عَ
 

گفت:  »ای؟ چگونه گفته«د: یام. پرس نطور نگفتهیرد: ای رسول خدا، اکعب عرض ک
 :گفتمطور  نیا

                                           
 دنی.ینوعی نوش -١
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ه يَّ وِ اْسٍ رَ رٍ بِكَ اكَ ابُوبَكْ قَ  سَ
 

اَن  لَكَ الـْوَ اـمَ ـهَ لّكَ عَ ا وَ نْهَ ونُ مِ  اْمُ
 

 صامبر یده خود را تا آخر برای پیبعد از آن قص »اللهمامون و«امبر فرمود: یپ
 .١ادآور شدهیده را یخواند.... و قص

از موسی بن عقبه ح یم بن منذر از محّمد بن فلین از ابراھیھمچن )۵۸۲/۳(م کحا
در  صامبر خدا یرا برای پ »بانت سعاد«ده خود یر قصیعب بن زھکه: کت نموده یروا

 د:ین شعر خود رسینه خواند، چون به ایمسجدش در مد

اءُ بِهِ  تَضَ يْف يُسْ ولَ لَسَ سُ  اِنَّ الرَّ
 

لُ   لُوْ سْ يُوفِ اهللا مَ نْ سُ مٌ مِ ارِ صَ  وَ
 

 ْ الَ  يفِ يْشٍ قَ رَ نْ قُ مفِتْيَه مِ ائِلُهُ  قَ
 

ه لَ   كَّ ولُواـمَّ ـبِبَطْنِ مَ وا زُ لَمُ  ا اَسْ
 

شود، و او  ی مییی و راھنمایسب روشناکه از آن کری است یامبر شمشیپ« ترجمه:
رھای خداست. در جمعی از جوانان یای از شمش ده شدهیشکام یر بران و از نیشمش

چ ترس و یگفت: بدون ھه اسالم آوردند، که ھنگامی کی از آنھا در وادی میکش، یقر
ن خود برای مردم اشاره نمود، تا از یبا آست ص. ھجرت رسول خدا »دییھراسی نما

ر بن ابی سلمی در یعب بن زھکر به برادرش یربن زھید: بجیگو وی بشنوند. راوی می
 ز گفته بود:یاتی را نیاب -نمود  ده و به اسالم دعوت مییه او را ترسانکدر حالی  -نامه خود 

نْ  لْ لَكَ يفِ  مَ باً؟ فَهَ عْ بَلّغُ كَ تِ  مُ  يالَّ
 

يْهَ   لَ مُ عَ لُوْ مُ ا بَاطِالً؟ وَ تَ زَ ىَ اَحْ  هِ
 

هُ  اِىلَ اهللا دَ حْ الالَّتِ وَ الَ  وَ زَّ  الَ العُ
 

لَمُ   تَسْ انَ النَّجاءُ وَ ا كَ و اِذَ تَنْجُ  فَ
 

دَ  لِتٍ  يْ لَ فْ لَيسَ بِمُ و وَ نْجُ مِ الَ يَ وْ  يَ
 

نَ النَّارِ اَالَّ   لِمُ مِ سْ لْبِ مُ القَ رُ  طَاهِ
 

ىْ  الَ شَ وَ هُ ٍ وَ ريْ هَ يْنُ زُ دِ  ءَ بَاطِلُ  فَ
 

دِيْنُ أيبِ   مُ  وَ َرَّ َّ حمُ ىلَ ى عَ لْمَ  سُ
 

ه، تو مرا کزی را یا ھمان چیعب برساند؟ آکام را از من به ین پیه اکست کی«: ترجمه
ز بھتری ینی؟ چون آن چک مورد مالمت نمودی، قبول نمی بی دن به آنیبه خاطر گرو

ابی و نجات و یامکخداوند واحد روی آوری، نه به الت و عزی،  سوی بهاست. اگر 
ه جز مسلمان طاھر کی و نجات در روزی یباشد، به خاطر رھا بت مییسالمتی در نص
تواند خود را از عذاب نجات دھد.  ابد، و نه میی سی نجات نمیکگر یالقلب در آن د

 ».ز بر من حرام استین ابی سلمی نیباشد، و د و باطل می زی نبودهیر چین زھین دیبنابرا

                                           
 اند. ) وی و ذھبی در مورد سند آن سکوت کرده۳/۷۹حاکم ( -١
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م بن یه ابراھکی برای خود دارد یث اسنادھاین حدیگفته است: ا )۵۸۳/۳(م کحا
ح از موسی بن عقبه، و یث محمدبن فلیمنذر حزامی آنھا را جمع نموده است. اما حد

محّمد بن  ، و ھر دوی آنھا رااند حیصحشان  به ھر دوییث حجاج بن ذی رقیحد
ر نموده... و آن را به اسنادش تا ابن اسحاق کاسحاق قرشی در المغازی به اختصار ذ

 ر شده است.کمتذ
د: یگو می )۳۹۴/۹(ثمی یرده، ھکت ین طبرانی از ابن اسحاق آن را روایو ھمچن

ی یحیز آن را در االحاد و المثانی از یاند. ابن ابی عاصم ن رجال آن تا به ابن اسحاق ثقه
ت نموده... و آن را به معنای آنچه یم بن منذر از حجاج روایج از ابراھیبن عمرو بن جر
ھقی از ین بین را ھمچنیرده. اکر کآمده، ذ )۳۹۵/۴( هه در االصابکگذشت، چنان 

 ت نموده است.یآمده روا )۳۷۲/۴(ه یه در البداکچنان  -منذر به اسناد خود، مانند آن  ابن

 اھل فارسد به ینامه خالدبن ول
ای به اھل فارس  نامه سد یت نموده، گفت: خالدبن ولیروا سطبرانی از ابووائل 

 نمود: اسالم دعوت می سوی بهه آنھا را کنوشت 

 فَارَِس، َسَالٌم ىلَعَ بِن الَويِلْد ِاىَل رُْستَم َوِمْهران وَ الرمحِن الرِحيِم. ِمْن َخادِلِ  اهللاِ  �سمِ «
َ
َمأل

بََع   االِْسَالِم، فَاِْن اَبَيْتُْم فَ َمِن ا�َّ
َ

ا َ�ْعَد: فَاِنَّا نَْدُعْوُ�ْم ِاىل َدى. اَمَّ
ُ
اَْ�ُطوا اجِلْزَ�ه َ�ْن يٍَد اهل

بُّوَن الَقتَْل يِف  اَْ�تُْم َصاِغُرْون، فَاِْن اَبَيْتُْم فَاِنَّ َمىِعْ وَ  ِبُّ فارُس  اهللا َسِبيِْل  قَْوماً ُ�ِ
ُ

َكَما حت
المُ  نده مھربان. از یبه نام خداوند بخشا« ترجمه: .»هَدىـىلَعَ َمِن اَ�َّبََع الُ  اخلَْمر. َوالسَّ

د. اما یروی نمایت پیه از ھداکسی کد به رستم و مھران و اھل فارس، سالم بر یخالدبن ول
د، یه بدھیھای خود جز د، به دستیدیم، اگر از آن ابا ورزینک بعد: ما شما را به اسالم دعوت می

شته که کد با من قومی است یدید بود، اگر از آن ھم ابا ورزیل و خوار خواھیذله کدر حالی 
سی کدارند. و سالم بر  ه فارس شراب را دوست دارد، دوست میکشدن در راه خدا را، چنان 

 .»دیروی نمایت پیه از ھداک
ح یا صحیت نموده، و اسناد وی حسن ین را طبرانی روایگفته است: ا )۳۱۰/۵(ثمی یھ 
 رده.کت یاز ابووائل مانند آن را روا )۲۹۹/۳( کم ھمچنان در المستدرک. حااست

 د به اھل مدائنینامه خالدبن ول
له نامه خالد یه گفت: بنو بقکت نموده، یاز مجالد از شعبی روا )۵۵۳/۲(ر یو ابن جر

 م خواندند:ید را به اھل مدائن برایبن ول
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 َمراِز�ه «
َ

ا َ�ْعُد: ِمْن َخادِل بِن الَويلِد ِاىل ُهَدى. اَمَّ
ْ
بََع ال اَْهِل فَارِس. َسالٌم ىلَعَ َمِن ا�َّ

 ِ َْمُد�َّ
ْ
ْى فَضَّ َخَدَمتَُ�م، وَ  فَاحل ِ

َّ
َكُ�م، َووََهَن َكيَْدُ�م، وَ َسلََب مُ اذل

ْ
ُه َمْن َص�َّ ِانَّ ل

َا وَ ْسلِ اََ�َل َذ�ِيَْحتَنَا، فََذلَِك المُ َصَالََ�نَا، َواْستَْقبََل قِبْلَتَنَا، وَ 
َ

ُ َمانل
َ

ى هل ِ
َّ

ا ُم اذل َعلَيِْه َما َعلَيْنَا، اَمَّ
  ُ�ْم ِكتَايِبْ َ�ْعُد: فَاَِذا َجاءَ 

ْ
َّ بِالرُُّهِن، وَ فَا ه، وَ ابَعثُوا ِاىلَ مَّ َ َ�ْ�ُُه ْ�تَِقُدوا ِم�ِّ اذلِّ

َ
 ِاهل

َ
ى ال ِ

َّ
 فََواذل

َّ
ِاال

بُّوَن الَموَْت كَ  ُْ�ْم قَْوَما ُ�ِ
َ

َ ْ�َعنَثَّ ِايل
َ

َيَاهال
ْ
بُّوَن احل ِ

ُ
 .»َما حت

روی یت پیه از ھداکسی کد به مرزبانھای اھل فارس، سالم بر یاز خالدبن ول« ترجمه:
را باز  تان که جماعت شما را متفرق ساخت، و ملکی راست یش خداید. اما بعد: ستاینما

آورد، و ه نماز ما را بخواند، و به قبله ما روی کسی کد، و یرتان را سست گردانکگرفت و م
م برخوردار یزی ما برخوردار ھستیه از آنچه چکحه ما را بخورد، او ھمان مسلمانی است یذب

تان یام برا ن نامهین: چون ایباشد. گذشته از ا ه بر ما میکزی است یاست، و بر وی ھمان چ
 د، وگرنهینکد، و به آن باور یرید و عھد و ذمه را از من بپذید، برای من گروگان بفرستیرس

ه مرگ را کشما خواھم فرستاد،  سوی بهست، قومی را یی نیگر خدایه جز او دکسوگند به ذاتی 

 .»دارند د، دوست مییه شما زندگی را دوست دارکچنان 
ن یب افتاده و از آن شگفت زده شدند و ایه آنھا نامه را خواندند به تعجکھنگامی 

 اتفاق افتاده بود. واقعه در سال دوازدھم

 به ھرمز سد یبن ولنامه خالد
 سه گفت: خالد کت نموده یاز مجالد از شعبی روا )۵۵۴/۲(خ یر ھمچنان درتاریابن جر

مامه بودند، و ھرمز در آن یه در کاذبه یرون رفتنش با ازاذبه ابی الزیبه ھرمز قبل از ب
 ن نوشت: یت نگھبانی مرز را به دوش داشت، چنیروز مسؤول

ا َ�ْعُد: فَاَْسِلْم « ْزَ�ه، اَِو اْ�تَِقْد نِلَْفِسَك وَ �َْسلَمْ اَمَّ ِ
ْ
ه، َواَقِْرْر بِاجل مَّ  فََالَتَلُوَمنَّ وَ  قَْوِمَك اذلِّ

َّ
ِاال

َيَاه
ْ
بُّوَن احل ِ

ُ
َموَْت َكَما حت

ْ
بُّوَن ال  َ�ْفَسَك، َ�َقْد ِجئْتَُك بَِقْوٍم ُ�ِ

َّ
اما بعد: اسالم « :ترجمه .»ِاال

ر آن جز یه را قبول نما، در غیر، و جزیرا برای خود و قومت بپذا عھد یاور تا در امان باشی، و یب
ه شما زندگی را که مرگ را چنان کام  ن، چون من با قومی به طرفت آمدهکخودت را مالمت م

 .»دارند د، دوست مییدوست دار
ی از یکبر  سه چون خالد کادآور شده یبه اسناد خود  )۵۷۱/۲(ر ھمچنان یابن جر

ای را به  ره خواست، و توسط وی نامهیافت، مردی را از اھل حی طرفھای عراق غلبه
شان  انیر در میه در مدائن گردھم آمده، و پس از مرگ اردشکاھل فارس نوشت 
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ان خود یخواستند اتحادی در م گر مییدیکاری با کاختالف به وجود آمده بود، و با ھم
ش روی به عنوان یدر پ ١ریه رادر بھر سیه آنھا بھمن جاذوکن یند. مگر ایدا نمایپ
روھای خودش از افراد یه به تعداد نیی ساخته بودند، و با بھمن جاذویشقراول جابجایپ

ازاذبه حضور داشت، و صلوبا را توسط مردی دعوت نمود، و توسط آنھا دو نامه نوشت: 
گری ھم نبطی یری و دیی از آنھا حیکی برای طبقه خاص، و دومی برای عام مردم، یک

ست؟ گفت: مره ید: نامت چیره بود پرسیه از اھل حکسی که خالد از کھنگامی بود. 
د خداوند زندگی آنھا را بر یر و آن را به اھل فارس ببر شای، خالد گفت: نامه را بگ)تلخ(

فرستاد گفت:  ه نزد صلوبا میکسی کا برگردند. و به یاورند، و یا اسالم بید، یآنان تلخ نما
 ھایشان ا نفسیر، و افزود: بار خدایل، خالد گفت: نامه را بگیست؟ گفت: ھزقینامت چ

 ن است:یرا به سختی از جانشان برون نما، و عبارت آن دو نامه ا

ا  اهللاِ  �ِسمِ « ِ الرمحِن الرِحيِم. ِمْن َخادِل بِن الويلِد ِاىل ُملُوِك فَارِس. اَمَّ
َّ

ِ اذل
 يَ�ْعُد: فَاحلَْمُد�َّ

َق لَكََمتَُ�ْم وَ اَمُ�ْم َحلَّ نَِظ  اً لَُ�ْم،  لَْولَْم َ�ْفَعْل َذلَِك بُِ�ْم اَكِنَ َووََهَن َكيَْدُ�م، َوفَرَّ رَشَّ
َن َذلَِك وَ  فَاْدُخلُو يِف 

َ
 اك

َّ
ُ�ْم َوِاال ِ�ْ�َ 

َ
ُوُزُ�م ِاىل وَن اَْ�تُم اَكرِهُ اَْمِرنَا نََدْعُ�م َواَرَْضُ�ْم َو�َ

َيَاهقَْوٍم  يىلَعَ َغلٍَب، ىلَعَ اَيْدِ 
ْ
بُّوَن احَل ِ

ُ
َموَْت َكَما حت

ْ
بُّوَن ال به نام خداوند « ترجمه: .»ُ�ِ

ه نظامتان کی راست یش خدایفارس. اما بعد: ستا کد به ملویبخشنده مھربان. از خالد بن ول
رد ک ن نمییتان را از ھم پاشاند و اگر چن د، و وحدتیرتان را سست گردانکرا برھم زد، و م

م، و به یگذار را به خودتان وا می تان نید، شما را و زمین ما داخل شویه دبرای شما شر بود. ب
ن و ید، (و سرزمیوم ھستکست محکن طور نباشد شما به شیم، و اگر ایرو رتان مییطرف غ

ه شما زندگی را که مرگ را چنان کافتد) آن ھم به دست قومی  به دست ما می تان کمل

 .»دارند د، دوست مییدوست دار
ا بَ  اهللا �ِسمِ « عُد: فَاْسلُموا الرمحَن الرِحيِم. ِمن خادِل بِن الويلِد ِاىِل َمَراِزَ�ه فَارَِس. اَمَّ

 فَا�َْسِلُموا، وَ 
َّ
وا اجِلْزَ�ه، و ِ ْعِتُقُدوا ِمّ�ِ ِاال ه، َواَدُّ مَّ َموْت اذلِّ

ْ
بُّوَن ال  َ�َقْد ِجئْتُُ�م بَِقْوِم ُ�ِ

َّ
ال

 َ
ْ
بُوَن رُشَْب اخل ِ

ُ
د به مرزبانھای یبه نام خداوند بخشنده مھربان. از خالد بن ول« .»ْمرَكَما حت

د، و یریر آن ذمه را از من بپذید. و در غید، تا در امان باشیاوریاھل فارس. اما بعد: اسالم ب
دن یه شما نوشکه مرگ را چنان کام  ر آن بر ضدتان با قومی آمدهیه در غکد، ییه را ادا نمایجز

 .»دارند د، دوست مییدارشراب را دوست 

                                           
 مدائن. یکر، وآن منطقه ی است در نزدیر، معرب است از ده ارد شیبھرس -١
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 صدعوت اصحاب هنگام قتال در زمان پیامبر خدا 

 مییدعوت مسلم بن حارث تم
ه: کاند  ت نمودهیّتانی رواکم از عبدالرحمن بن حسان یو ابونع انیحسن بن سف

رده کن خطاب یه پدرش به او چنکمی به من خبر داد، یمسلم بن حارث بن مسلم تم
د یه باکای  د: چون ما به نقطهیگو ای فرستاد. می هیا به سرآنھا ر صامبر خدا یاست: پ
دم، و از ھمراھانم سبقت گرفتم، و اھل یاسبم را سرعت بخش م،یدیم، رسینکحمله 

 یکد: معبودی جز ییه و ناله از ما استقبال نمودند. من به آنھا گفتم: بگویه با گریقر
ن را گفتند. ھمراھانم نزدم یآنھا اد، یدار ست در امان بوده، و خود را نگه مییخدا ن

ه به دست مان افتاده بود کن یمت پس از ایآمده مرا مالمت نموده گفتند: ما را از غن
ر شدند، رسول کمتذ صامبر خدا ین را به پیم ایه برگشتکمحروم ساختی!! ھنگامی 

 ش به عمل آورده گفت:یمرا خواست، و از آنچه انجام داده بودم، ستا صخدا 
 .»نوشته است )اجر(نقدر و آن قدر یت در مقابل ھر انسانی از آنھا ایند براخداو«

 صامبر خدا ید: بعد از آن پیافزا د: من سبب آن بودم، و مییگو عبدالرحمن می
ه بعد از من کت برای ائمه مسلمانان یسم، و در آن براینو ای می ت نامهیمن برا«فرمود: 

ار را نمود، بر آن مھر زده و آن را به من کن یا صامبر ی. پ»نمک باشند سفارش می می
نی، کسی صحبت که با کن یچون نماز صبح را خواندی، قبل از ا«ل داده گفت: یتحو

ارِ اللھ(ھفت مرتبه بگو:  . »ا مرا ز آتش دوزخ در امان داریبار خدا« )مَّ َاِجْرِنْی ِمَن النَّ
ند، و ک وزخ امان نوشته میت از آتش دیری خداوند برایچون اگر تو در ھمان روز بم

نی ھفت بار بگو: بار کس صحبت کچ یه با ھکن یچون نماز مغرب را خواندی قبل از ا
ری خداوند از آتش یا، مرا از آتش دوزخ در امان دار، چون تو، اگر در ھمان شب بمیخدا

 .»ندک ت نوشته مییدوزخ امان برا
آمدم، نامه را گشود، و آن  سر کرحلت فرمود، نزد ابوب صامبر خدا یه پکھنگامی 

 سرد، و بر آن مھر نمود. بعد از آن، نامه را برای عمر کزی را به من امر یرا قرائت نمود، چ
ز یآوردم، او ن سن عمل را انجام داد، پس از وی آن را برای عثمان یز عیآوردم، او ن

 د:یگو ار را انجام داد. مسلم بن حارث میکن یع
ه عمر کن یدرگذشت، و نامه نزد ما باقی بود، تا ا سحارث در زمان خالفت عثمان 

ه در منطقه ما بود، نوشت: مسلم بن کمش کد، او برای حایز به خالفت رسیبن عبدالعز
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م یه برای پدرش نوشته بود، براک صامبر خدا یمی را با نامه پیحارث بن مسلم تم
زی را به من امر نمود، و یز چیتاده شدم، و او نبفرست. من با آن نامه به طرف وی فرس

 آمده است. )۱۶۲/۴(، و المنتخب )۲۸/۷(نز العمال کن در ین چنیا .١بر آن نامه مھر زد

 ر غفارییعب بن ُعمَ کدعوت 
عب ک صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یُزھری روا اللهواقدی از محّمد بن عبد

ه به ذات اطالح در شام کن یفرستاد، تا اگر یرا با پانزده تن د سر غفاری یبن عم
اد بود برخوردند و آنھا را یه تعدادشان زکگروه از آنھا  یکنھا در آنجا با یدند. ایرس
رباران نمودن یرفته، و به تینان را نپذیردند، ولی آنھا دعوت اکاسالم دعوت  سوی به

ردند، به کن حالت را مشاھده یا صامبر یه اصحاب پکشان اقدام نمودند. ھنگامی یا
ه در کتن مجروح  یکدند، جز یه ھمه به شھادت رسکن یدند، تا ایشدت با آنھا جنگ

امبر یت نموده خود را به پکدن شب حریشته شدگان زنده باقی بود، و با فرا رسکان یم
 د را بر ضد آنھا اّتخاذ نمود، ولی به اویروی جدیم اعزام نیامبر تصمیرساند، پ صخدا 

 آمده. )۲۴۱/۴( هین در البداین چنیا .٢اند گر رفتهیه آنھا به جای دکد، یخبر رس
از واقدی از محمدبن عبدالّله از زھری مانند  )۱۲۷/۲(ن را در طبقات یابن سعد ا

ه کر شده، کر متذکبن ابی ب اللهن را ابن اسحاق از عبدیرده، و ھمچنان اکت ین را روایا
ن ین موسی بن ُعقبه ایده است، و ھمچنیبه شھادت رس ز در آن روزیر نیعب بن عمک

ر کآمده، متذ )۳۰۱/۳( هه در االصابکرا از ابن شھاب، و ابواالسود از عروه، چنان 
ن واقعه در یر نموده و اکن را در طبقه سوم ذیگفته است. ابن سعد ا هدر االصاب اند شده

 ع االول سال ھشتم اتفاق افتاده بود.یرب

 العوجاءدعوت ابن ابی 
ه کت نموده، یبن مسلم از ُزھری روا اللهق واقدی از محمدبن عبدیھقی از طریب

القضاء در ذی الحجه سال ھفتم برگشت، ھاز عمر صامبر خدا یه پکگفت: ھنگامی 

                                           
). در سند آن مسلم بن الحارث است که جز ابن ۲۰۲۲) و ابن حبان (۵۰۸۰. ابوداود (ضعیف -١

گوید: مجھول است. نگا:  ی وی می حبان کسی وی را ثقه ندانسته است. دارقطنی در بباره

 ).۱۰۸۴) و ضعیف ابی داود (۱۰/۱۱۳» (هتذيب التهذيب«
 . واقدی متروک است.ضعیفبسیار  -٢
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را با پنجاه سوار روان نمود، جاسوسی به طرف قومش رفت،  سابن ابی عوجاء ُسَلمی 
دند، و ابن ابی یادی از آنھا جمع گردیآنھا را بر حذر داشت، و به آنان خبر داد. تعداد ز

اران یه که قوم آمادگی خود را گرفته بود. ھنگامی کد یالعوجاء در حالی به آنجا رس
ردند، ولی کاسالم دعوت  سوی بهدند، آنان را یرا دشان  آنھا را و تجمع صامبر خدا یپ

ده گفتند،: ما به آنچه شما یردند، و قول آنھا را نشنکرباران یامبر را تیآن قوم اصحاب پ
رباران یرا ت صامبر یاران پیم، و مدتی یازی ندارید، نیآن دعوت نمود سوی بهما را 

ردند، و کرف محاصره ی برای شان، اصحاب رااز ھر طکمکدن قوای ینمودند، و با رس
ت اصحاب به شھادت یثرکه اکن یدی در گرفت، تا این جنگ شدیان طرفیدر م

ه کسانی کادی برداشته بود، توانست خود را بایه جراحات زکدند، وابن ابی العوجاء یرس
ن در ین چنیا .١نه برساندیاز اصحاب با وی باقی بودنددراول ماه صفر سال ھشتم به مد

ھمانند آنچه گذشت،  )۱۲۳/۲(ن را در الطبقات یآمده، و ابن سعد ا )۲۳۵/۴( هیالبدا
 ر نموده است.کبدون اسناد ذ

و سفارش  شزمان ابوبکر  خدا و پیامبرش هنگام جنگ در سوی بهدعوت اصحاب 
 وی به امرا در این ارتباط 

 دھد به دعوت دستور می امرای خود را ھنگام فرستادن به شام سر کابوب
 سر که: ھنگامی ابوبکاند  ت نمودهیب روایدبن مسیر از سعکو ابن عسا )۸۵/۹(ھقی یب

ل بن یان، عمروبن العاص و ُشَرحبید بن ابی سفیزیر را به طرف شام فرستاد، کلش
ت شده و سوار که آماده حرکر بر آنھا مقرر نمود، و ھنگامی یحسنه را به عنوان ام

ت نمود، تا کاده حریر خود پکران لشیز به خاطر خداحافظی با امین سر کدند، ابوبیگرد
اده راه یفه رسول خدا، تو پید. آنھا به او عرض نمودند: ای خلیالوداع رسھیه به ثنکن یا

ھای خود را در راه خداوند حساب  ن گامیم؟ فرمود: من ایروی و ما سوار ھست می
 ه و سفارش آنھا نمود:ینم. پس از آن شروع به توصک می

سی کد، و با ینم. در راه خدا بجنگک سفارش می أرس خداوند شما را به تقوی و ت
مت ین خود است، و از مال غنید. خداوند ناصر دییافر است، قتال نماکر خدا و که منک

                                           
) از ۴۳۲-۵/۴۳۱» (الدالئل«) و ھمچنین بیھقی در ۲/۷۴۱» (المغازی«. واقدی در بسیار ضعیف -١

 طریق وی. واقدی بسیار ضعیف است در ضمن حدیث نیز از مرسالت زھری است.
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د و از آنچه به ینکن فساد نید و در روی زمید. نترسییانت نناید. خینکدزدی و سرقت ن
چون  - اللهان شاء -د، و ینکن چی و نافرمانییشود سرپ ت و دستور داده مییشما ھدا

د. ییز دعوت نماین سه چیی ازیکد، آنھا را به قبول نمودن یبرخورد کبا دشمن مشر
د. یشان دست بازدارید و از اییز از آنھا قبول نمایاگر آنھا از شما قبول نمودند، شما ن

د، و دست ینکز از آنھا قبول یرفتند، شما نید، اگر از شما پذینکآنان را به اسالم دعوت 
د. اگر ین فراخوانیبه دار مھاجرشان  د. بعد از آن آنھا را به ھجرت از جاییاز آنھا بازدار

ه برای که برای آنھا ھمان اجری است کد یردند، به آنان خبر دھکار را قبول کن یا
باشد. اگر به اسالم  ن مییه بر مھاجرکزی است ین است و بر آنھا ھمان چیمھاجر

ه چون کد، یدند، آنھا را با خبر سازین برگزیمنطقه خود را بر دار مھاجرداخل شدند، و 
ن فرض نموده است یه بر مؤمنکم خداوند کن ھستند، و ھمان حیه نشیمسلمانان باد

و  نند، سھمکن جھاد نیه ھمراه مسلمک نیم تا ایء و غنا شود و از فی بر آنھا جاری می
ه دادن دعوت یرفتند، آنھا را به جزینپذ بی ندارند. اگر داخل شدن به اسالم راینص
د. و یشان دست بازدارید، و از اینکار را ھم انجام دادند، از آنھا قبول کن ید. اگر اینک

، و به خواست الھی با أدند، با طلب مدد و استعانت از خداوند یھم ابا ورز نیاگر از ا
توسط (وانات را ی، و حدید، ونه بسوزانینکی را قطع نید. ولی درخت خرمایآنھا بجنگ

ھای  د. عبادت خانهین نبریوه دار را از بید، و درخت میشکن )ریا تیر و یزدن به شمش
د. شما یشکد، و پسران خردسال، بزرگ ساالن و زنان را نیھود و نصارا را منھدم نسازی

اند، آنھا را به ھمان  ھا حبس نموده ه خود را در صومعهکافت ید یاقوامی را خواھ
سان کد، و یواگذار )و مصروف عبادت ھستند(ه در آنجا خود را بند نموده کشان  حالت

اند  ساختهھایی  گاهیطان جایان سرھای خود برای شیه در مکافت ید یگری را خواھید
افتند، به خواست خداوند ینھا را دریچون ا )اند دهیعنی وسط سرھای خود را تراشی(

 آمده است. )۲۹۵/۲(نز العمال ک ن درین چنیا .١دیرا بزنشان  گردنھای
ھقی از ید، و باز بیی بن سعیحیبه از یھقی و ابن ابی شی، عبدالرزاق، بکن را مالیو ا

- ۲۹۶(نز که در الکبه اختصار، چنان  به از ابن عمر یسان و ابن زنجوکیصالح بن 
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۲۹۵/۲
 

                                           
 ه است.) از امام احمد نقل شده است که آن را منکر دانست۹/۸۵» (الکبری«است. بیھقی در  منکر -١
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 نیمرتد سوی بهھنگام فرستادن وی  سبه خالد  سر کدستور ابوب
د یبه خالد بن ول سق یر صّد که: ابوبکت نموده یاز عروه روا )۲۰۱/۸(ھقی یب

ن عرب فرستاد، دستور داد، تا آنھا را به اسالم دعوت یمرتد سوی بهه او را کھنگامی 
د، و به فرمان آنھا یان نمایانشان در اسالم است بیا زیند، و به آنھا آنچه را به سود ک

ن را از وی یشان ا اهیه از مردم، از سرخ و سکسی کسعی و تالش به خرج دھد، و ھر 
د تا مسلمان شوند، و یافران جنگکد با یرا تنھا بایرد، زیپذ ن را از او بهید ایرفت، بایپذ

گر یمان وی راست بود، دیاسالم جواب مثبت داد، و ا سوی بهه دعوت شده کوقتی 
ه از اسالم برگردد و کسی کست، و خداوند خود محاسب وی است. و یر وی نراھی ب

ن در ین چنید او را به قتل برساند. ایند، باکاسالم قبول ن سوی بهرا  )خالد(دعوت وی 
 آمده است. )۱۴۳/۳(نز کال

 رهید از اھل حیدعوت نمودن خالدبن ول
د، از َسَلمه، از ابن اسحاق، از صالح بن یاز ابن ُحَم  )۵۵۱/۲(ر طبری یابن جر

اس بن یصه بن ایره شد، و اشراف آنجا ھمراه قبیه: خالد وارد حکت نموده یسان رواکی
نزد خالد  -سری او را پس از نعمان بن منذر بر آنجا گماشته بود که ک -ه طائی یح

نم. اگر ک میخدا و اسالم دعوت  سوی بهآمدند، خالد به او و ھمراھانش گفت: شما را 
ه برای مسلمانان کتان آنچه  د، و برایید، شما از جمله مسلمانان ھستیردکن را قبول یا

ن را قبول یباشد، اگر ا ه بر مسلمانان میکز آنچه است یباشد. و بر شما ن است می
با اقوامی  تان د، من نزدیدیه ھم امتناع ورزید، اگر از پرداختن جزیه بپردازید، جزیردکن

تر و عالقمندتر ھستند،  صیه به مرگ از عالقمندی و حرص شما به زندگی، حرکم ا آمده
صه ید. قبیصله نمایان ما و شما فیم، تا خداوند در مینک ن صورت جھاد مییبا شما در ا

م، و به یباش ن خود مییه بر ھمان دکم، بلیازی نداریبه او پاسخ داد: ما به جنگ تو ن
 .١خالد با آنھا به نود ھزار درھم مصالحه نمودم، آن گاه یدھ ه مییشما جز

ت نموده، و در آن یر از ابن اسحاق رواکیونس بن بُ یق ین را از طریا )۱۸۷/۹(ھقی یب
د یه شھادت بدھکن ینم، و به اک اسالم دعوت می سوی بهآمده: خالد فرمود: شما را 

ات کد، زینکا برپا ست، و محّمد بنده و رسول اوست، و نماز ریمعبودی جز خدای واحد ن

                                           
» التقریب«) در سند آن محمد بن حمید رازی است که آنگونه که در ۲/۵۵۱. ابن جریر (ضعیف -١

 ) آمده ضعیف است.۲/۱۵۶(
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ه برای شما کن در حالی خواھد بود، ید. ایین را قبول نمایام مسلمکد، و احیرا بپرداز
ه بر کزی است یز ھمان چیباشد، و بر شما ن ن مییه برای مسلمکازی است یھمان امت

ن را نخواھم پس چه خواھد بود؟ گفت: یء در پاسخ گفت: اگر ا باشد. ھانی ن مییمسلم
م؟ یدین ھم ابا ورزید: اگر از اید، پرسیدھ ه میید، با دست خود جزیدین ابا ورزیاگر از ا

از شان  ه مرگ برایکد، شما را با قومی پامال خواھم نمود یدین ھم ابا ورزیگفت: اگر از
ن ارتباط یء گفت: امشب را به ما مھلت ده، تا در ا تر است. ھانی زندگی برای شما، محبوب

ء آمده گفت:  رفتم. صبح آن روز ھانیین را پذیاسخ داد: درست است ام، پییر نماکبا ھم ف
ادآور یم... و قصه را یا تا با تو صلح نمایم، پس بیه بپردازیم تا جزین توافق نمودیما بر ا

به ھم  کرمویه مردم در روز کد: ھنگامی یگو می )۹/۷(ه ین در البدایشده و ھمچن
ه آنھا را ضراربن َازَور، حارث کان در حالی یابی سفد بن یزیده و یدند، ابوعبیگرد یکنزد

رتان یش رفته و صدا نمودند: ما امینمودند، پ ل ھمراھی مییبن ھشام و ابوجندل بن سھ
م، آن گاه برای آنھا اجازه ورود به نزد َتذاُرق (برادر ھرقل) ینیم تا با وی بنشیخواھ را می

شم نشسته است. صحابه گفتند: ما داخل یرای از اب مهیه نامبرده در خکدند یداده شد، د
شم برای اصحاب بگسترند، یم. فرمان داد تا فرشی از ابریدان ن را حالل نمییشدن در ا

ه کی یدر ھمان جا -(فرمانده ارتش روم)  -م، آن گاه او ینینش ن ھم نمییگفتند، ما بر ا
ن ینزد آنھا بعد از ا و صحابه از ١نھا خواستند ھمراھشان نشست، و به صلح راضی شدند،یا
 .٢ای نداد دوباره برگشتند جهین دعوت نتیدعوت نمودند، و ا أخداوند  سوی بهه آنان را ک

 و قّصه اسالم آوردنش کرمویدر روز را َجَرَجه  ر رومییدعوت نمودن خالد از ام
ی از یک -ه گفتند: جرجه کادآور شده یر وی یاز واقدی و غ )۱۲/۷( هیدر البدا

را خواست،  سد یرون رفت، و خالد بن ولیب - کرمویدر روز  -از صف  -امرای بزرگ 
گردن به گردن شدند. جرجه گفت: ای  ھایشان ه اسبکن یز نزدش آمد، تا ایخالد ن

د. مرا یگویدروغ نم ٣ی، چون انسان آزادیخالد، به من بگو، ولی راست بگو و دروغ نگو

                                           
ره و مباحثه که: درباره صلح مذاکن است یز آمده است: راضی شدند، ولی درست ایه نیدر البدا -١

 تی ھم حاصل نشد.یو رضا دند،یه ظاھر است به صلحی در آنجا نرسکنمودند، وگرنه چنان 
 ).۷/۹» (البدایة«. مرسل است. نگا: سند آن ضعیف است -٢
ش قرار داشتند، یر سلطه برده داران خویھا ز ه نظام بردگی رواج داشت و بردهکھا  در گذشته -٣

شد، ولی دروغ گفتن  ب بزرگی پنداشته نمیین بود و آن قدر عکھا مم دروغ گفتن برای برده
ار زشت کھا  ان عربیژه در میه از آن به عنوان انسان آزاد نام برده شده است به وکبرای برده دار 
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ه به خاطر خدا بر وی اعتماد نموده باشد، کسی را کب یب ھم مده، چون شخص نجیفر
ری را از آسمان نازل نموده، و او آن را یامبر شما شمشیا خداوند بر پیدھد. آ ب نمییفر

دھی؟  ست میکه آنھا را شکن یشی مگر اک سی نمیکچ یه آن را بر ھکبه تو داده است، 
ان ما یخ داد: خداوند در مای؟ پاس ده شدهیر خدا نامید پس چرا به شمشیگفت: نه. پرس

د و او ما را دعوت نمود. ما ھمگی از وی نفرت نموده، و ینبی خود را مبعوث گردان
ردند، و بعضی کروی یق نموده و از وی پیم. بعد از آن بعضی ما او را تصدیدیدوری گز

ه وی کسانی بودم کدند، من از جمله یب نموده، و از وی دوری گزیذکگرمان او را تید
شانی ما یاز قلب و پ أده بودند. سپس خداوند یب نموده و از وی دوری گزیذکترا 

تو «م. او به من گفت: یردکعت یت نمود، و ھمراھش بیگرفته و ما را توسط وی ھدا
ده یشکام ین از نکیه خداوند آن را بر مشرکرھای خداوند ھستی، یری از شمشیشمش
ده شدم. من از یر خدا نامیخاطر به شمشن یم به نصرت دعا فرمود، به ای. و برا»است

د: ای خالد: برای چه ین ھستم. جرجه پرسکین مسلمانان بر مشریتر ن و سختیدتریشد
ست، یه معبودی جز خدای واحد نکن ید؟ پاسخ داد: به شھادت دادن به اینک دعوت می

آمده است.  أو محّمد بنده و رسول اوست، و قبول نمودن آنچه از طرف خداوند 
ه است و ما از یرفت؟ پاسخ داد: در آن صورت جزین را از شما نپذیه اکسی کد: یسپر

ن را نپرداخت؟ پاسخ داد: ھمراھش اعالم جنگ ید: اگر ایم. پرسینک ت مییآنھا حما
ند کرا قبول  تان ه دعوتکسی کد: منزلت یم. پرسیجنگ م و بعد از آن با وی میینک می

پاسخ داد: منزلت ما در آنچه خداوند بر ما فرض ست؟ ین شود، چین دیو امروز داخل ا
ا ید: آیی است. جرجه پرسیکف و پست و اول و آخرمان یده است، اعم از شریگردان
باشد؟  ای چون شما، می رهین شما داخل شود، اجر و ذخیه امروز به دکسی ک برای

ند، در ک د: چگونه وی با شما برابری مییه بھتر از آن است. پرسکپاسخ داد: آری، بل
ن را به زور قبول ین دید؟! خالد پاسخ داد: ما ایا ه شما از وی سبقت نمودهکحالی 

ان ما زنده بود، و از آسمان یه او در مکم یا عت نمودهیامبرمان در حالی بیم، و با پیا ردهک
داد،  ھا به ما نشان می هیھا و آ داد، و معجزه تاب به ما خبر میکآمد، و از  ش وحی مییبرا

ه کده الزم و حتمی است یم شنیا دهیده است، و شنیم دیدیه آنچه را ما دکسی کبرای 

                                                                                                       
د: انسان آزاد دروغ یگو ه جرجه برای خالد میکن لحاظ است یشد، و به ھم و بدی پنداشته می

 اعلم. م. اللهد. ویگو نمی
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ه از کزی را ید، و چیا دهیم ندیدید، ولی شما، آنچه را ما دیعت نمایاورد و بیاسالم ب
ت و یه از شما به واقعکسی کن ید، بنابرایا دهیم، نشنیا دهیھا شن ل و برھانیب و دالیعجا

ه به کخدا سوگند،  رد، از ما بھتر و افضل است. جرجه گفت: تو را بهین را بپذیت این
ب ندادی؟ پاسخ داد، به خدا سوگند، به تو راست گفتم، و یمن راست گفتی، و مرا فر
 دی ھست.یخداوند شاھد آنچه تو پرس

اسالم را به من : د، و با خالد روان شده گفتین موقع جرجه سپر خود را گردانیدر ا
خت، و بعد از یی از آب بر وی رکاو را گرفته به خرگاه خود برد، و مش سلد اموز، خایب

ھا به خاطر برگشتن وی با خالد، و به  عت نماز ھمراھش به جا آورد. رومیکآن دو ر
است، به شدت حمله  )بر مسلمانان(ای  ن عمل از جانب وی حملهیه اکن یگمان ا

قب راندند، به جز دو گروه دفاعی آنان را عشان  ی از مواضعکنمودند، و مسلمانان را اند
گری حارث بن ھشام قرار داشت. یرمه بن ابی جھل و در دکی آنھا عِ یکه در رأس ک

ھا در  ن وقت رومیینمود، سوار شد و در ا ه جرجه او را ھمراھی میکخالد در حالی 
ھا دوباره به  ده حمله نمودند،و رومییشکاد یان مسلمانان بودند، آن گاه مردم فریم

ن یش رفت تا ایپ )به طرف دشمن(با مسلمانان  سمواضع قبلی خود برگشتند، و خالد 
ردند، خالد و جرجه از بلند شدن آفتاب تا غروب آفتاب کرھا با ھم مقابله یه با شمشک

 /لی جرجه زدند، و مسلمانان نماز ظھر و عصر را به اشاره به جای آوردند، و ر مییشمش
ه با خالد به جای کعت نمازی که زخم برداشت و درگذشت، او جز ھمان دو رکن معریدر

 .١گر نمازی برای خداوند نخواندیآورده بود، د
ر کونس ازدی در فتوح شام ذین را ابن ید: ایگو می )۲۶۰/۱( هحافظ دراالصاب

بن عمر در الفتوح ف یر و سیم در الدالئل گفته است: جرجیق ابونعینموده، و از طر
د اسالم آورد، و در یه وی به دست خالد بن ولکر شده کگفته است: جرجه، و متذ

اد یز در الفتوح یفه اسحاق بن ِبْشر نید، و قصه وی را ابوحذیبه شھادت رس کرموی
 رده، ولی از وی نام نبرده است.ک

د، و آنھا را به ستایان مردم ایه وی در مکنقل شده،  ساز خالد  )۳۴۵/۶( هیدر البدا
ر کن عرب متذیرا در سرزمشان  التکق نمود، و مشیھا تشو شور عجمکجھاد در 

د، به خدا ینیب نجا وجود دارد، نمییه در اکی را یھا ن ھمه طعامیا ایده گفت: آیگرد

                                           
 است که بسیار ضعیف است.در سند آن واقدی  -١
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بود، و رسالت دعوت به اسالم را به  سوگند، اگر جھاد در راه خدا بر ما الزم ھم نمی
بود باز ھم، درست  ات و زندگی نمییو ھدف جز به دست آوردن ماد م،یداشت عھده نمی

ه در تحت تصرف ما کن یم، تا ایدیجنگ ار میین دیطره بر ایه برای سکو به حق بود، 
امده و یرون نیه با شما بکم، یگذاشت سانی وا میکالت را به کبود، و گرسنگی و مش می

ف از محّمد بن ابی عثمان یق سیطر ن را ازیا )۵۵۹/۲(ر یدرجای خود نشستد. ابن جر
 ت نموده است.یھمانند آن روا

و سفارش  سدر زمان عمر  خدا و رسول وی هنگام قتال سوی بهاصحاب و دعوت 
 برای ُامراء در این ارتباط  سعمر 

 نامه عمر به سعد به خاطر دعوت مردم به اسالم مدت سه روز
 سبه سعدبن ابی وقاص  سه گفت: عمر کت نموده، یب رواید بن ابی حبیزید از یابوعب

ن، که مردم را سه روز به اسالم دعوت کت قبًال نوشته بودم ین نوشت: من برایچن
ه برای کی از مسلمانان است، و آنچه یکه قبل از قتال به تو جواب مثبت داد او کسی ک

 هکسی کسھم دارد، ولی  )متیاز غن(ز ھست، و در اسالم یمسلمانان است برای او ن
دھد، مال وی برای مسلمانان  ست به تو جواب مثبت میکا بعد از شیبعد از قتال و 

اند.  ن، قبل از مسلمان شدن وی، مال او را متصّرف شدهیمت است، چون مجاھدیغن
 آمده است. )۲۹۷/۲(نز کن در الین چنیام به توست. ا ن دستور و نامهیا

 ه روزد مدت سیدعوت نمودن سلمان فارسی در روز قصر سف
ھای  ه: ارتشی از ارتشکت نموده یاز ابوالبختری روا )۱۸۹/۱( هیم در الحلیابونع

ه رھبری آن را سلمان فارسی به عھده داشت، قصری از قصرھای فارس را کمسلمانان 
م؟ یاوریشان ھجوم نیا برای، آاللهردند: ای ابوعبدکان عرض یمحاصره نمودند. ارتش

ه کدم یشن صامبر خدا یه از پکد، تا آنھا را چنان یسلمان پاسخ داد: مرا بگذار
نم. سلمان در دعوت خود برای اھل آن قصر گفت: من کنمود، دعوت  شان می دعوت

نند، اگر ک ه از من اطاعت میکد ینیب ھا را نمی ا عربیمردی فارسی از شما ھستم، آ
ه بر کزی یز ھست، و ھمان چیه برای ماست برای شما نکزی ید، ھمان چیاسالم آورد

د، ما شما را بر یردکرا رھا ن تان نید، و دیدیباشد، و اگر امتناع ورز ز مییماست، بر شما ن
 -د، یه بپردازید، جزیباش ل مییه ذلکتان در حالی یھا م، ولی به دستیگذار تان می نید



 حیات صحابه     ٣١٤

 

و اگر  -د یباش د: به زبان فارسی به آنھا گفت، و شما در آن حالت ناستودنی مییگو می
م برد. پاسخ دادند: یتان دست به جنگ خواھ د، در آن صورت ھمراهیدین ھم ابا ورزیاز ا

تان  م، ولی ھمراهیدھ ه مییم. و نه ھم جزیستیاورد، نیمان بیه اکسانی کما از 
ن یم؟ پاسخ داد: نه، به اینکنون بر آنھا حمله نکا ای، آاللهم. گفتند: ای ابوعبدیجنگ می

نون بر آنھا کز دعوت نمود. بعد از آن گفت: این چیه طرف ھمصورت آنھا را سه روز ب
 د: و آنھا ھمان قلعه را فتحیگو د، و مسلمانان بر آنھا حمله آوردند. راوی میینکحمله 

ه در نصب ک، چنان کم در المستدرکن را ھمچنان احمد در مسند خود و حایردند. اک
د، و در آن آمده: چون روز چھارم ان ت نمودهیآمده، به معنای آن روا )۳۷۸/۴( هیالرا

به ین را ابن ابی شید، برای مردم دستور داد، و آنھا آن قلعه را فتح نمودند. ایفرارس
از  )۱۷۳/۴(ر یرده. و ھمچنان ابن جرکت یآمده، روا )۲۹۸/۲(نز که در الکچنان 

مسلمانان ه گفت: فرمانده مسلمانان سلمان فارسی بود، و کت نموده، یابوالبختری روا
د: او را برای دعوت یگو ه مییده بودند. عطیوی را دعوت دھنده اھل فارس گردان

ر ساخته بودند، و ھمچنان او را در روز قصر یام )ریده ارد ش(ر ینمودن اھل بھر س
ث را در دعوت نمودن یر مقرر نمودند، و او آنھا را سه روز دعوت نمود و حدید امیسف

 ر نموده.کت ذسلمان به معنای آنچه گذش

ن و ھمراھانش از رستم در روز قادس  هیدعوت نمودن ُنعمان بن ُمَقرِّ
ه: سعدبن ابی وقاص گروھی از بزرگان را کادآور شده ی )۳۸/۷( هیر در البدایثکابن 

می، عطارد بن حاجب، یع تمیان، حنظله بن ربیه شامل: نعمان بن مقرن، فرات به حک
بودند، به خاطر دعوت رستم  شرب یکمرو بن معدره بن شعبه و عیس، مغیاشعث بن ق

د؟ گفتد: به خاطر یا نجا آمدهیفرستاد. رستم به آنھا گفت: چرا به ا ألخداوند  سوی به
نجا یز ساختن زن و فرزندانتان و گرفتن اموالتان به اینکارتان، یر دیوعده خداوند، تسخ

ی از کی ملیه گوکده بود، یم. رستم در خواب خود دین داریقین یم، و ما به ایا آمده
 صھای اھل فارس مھر زد، و آنھا را به رسول خدا  آسمان فرود آمده به ھمه سالح

 .١واگذار نمود سآنھا را به عمر  صل داد، و رسول خدا یتحو

 

                                           
 د. م.یفتح گرد سز در زمان خالفت حضرت عمر ین فارس نیسرزم -١
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 ره بن شعبه از رستمیدعوت ُمغِ 
دند، رستم یه دو ارتش با ھم روبرو گردکند: ھنگامی ک وخ خود نقل مییف از شیس

ه از وی کند، کفرستاد، تا مرد عاقل و عالمی را نزد وی روانه  سسی را نزد سعد ک
ره بن شعبه را نزد وی فرستاد. چون وی ید، حضرت سعد، مغیی را پرسان نمایزھایچ

د، و ما در ارتباط با شما یگان ما ھستید، رستم به او گفت: شما ھمساینزد رستم رس
د، و ین خود برگردیم، دوباره به سرزمیداشت باز میتان دست  تیم، و از اذیردک ی مییکن

ره پاسخ داد: ما در یم. مغینک شورمان منع نمیکما تجارت شما را از داخل شدن به 
م، و یخواھ ه ھدف از سعی وتالش ما آخرت است، و ما آن را میکم، بلیستیا نیطلب دن

فه را ین طایاست: من اده، و به وی گفته یامبری را مبعوث گردانیان ما پیخداوند در م
شان ینھا از ایام. و من توسط ا دهیند، مسّلط گردانک ن مرا قبول نمییه دکسی کبر 

گردانم،  ن استوار باشند در طرف آنھا میین دیه بر اکرم، و غلبه را تا وقتی یگ انتقام می
سی به آن کشود، و  ل مییه از آن روی بگرداند ذلکسی کن حق است. ھر یو آن د
ره یست؟ مغین چید: آن دیره پرسیگردد. رستم از مغ ب وی مییبزند عزت نصچنگ 

شود،  زی از آن بدون ھمان ستون درست نمییه چکن ین دیپاسخ داد: اما ستون ا
ست، و محّمد رسول خداست و یه معبودی جز خدای واحد نکن است، یشھادت برا

گر یفت: چقدر خوب!! و ده از طرف خداوند آمده. رستم گکزی است یاقرار نمودن به چ
رون نمودن بندگان از عبادت بندگان به عبادت خداوند. گفت: یست؟ فرمود: و بیچ

ست؟ پاسخ داد: مردم فرزندان آدم ھستند، و آنھا یگر چیھمچنان خوب است، و د
و و خوب است. پس از آن یکن ھم نیپدر و مادرند. رستم گفت: ا یکبرادران ھم و از 

شور ما دوباره بر کم از یداخل شو تان نین دینی اگر ما به اک ر میکد: چه فیرستم پرس
ا ضرورت به ید؟ پاسخ داد: بلی، به خدا سوگند، پس از آن جز برای تجارت و یگرد می

ه کد: ھنگامی یگو ن ھم خوب است. راوی مییم. رستم گفت: اییآ نمی تان نیسرزم
د درباره اسالم به مشورت رون رفت، رستم با رؤسای قوم خویره از نزد وی بیمغ

دند، یرده، و از داخل شدن در آن ابا ورزکّبرانه قبول نکن را متیپرداخت، ولی آنھا ا
 رد.کار را کن یه اکد، چنان یشان را زشت و رسوا نمایخداوند ا

 دعوت ِرْبِعی بن عامر از رستم
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ه کگری را بنا به درخواست رستم نزدش فرستاد، یس دک سگفتند: بعد از آن سعد 
ھای  ه مجلس وی را با پشتیکد یوی ربعی بن عامر بود، او در حالی نزد رستم وارد گرد

دھای گران یھا و مروار اقوتینت داده بودند، و در آنجا یشمی زیھای ابر طالدار، و فرش
تاجی بر سر داشت، و ش گذارده بودند، و خود رستم ینت بزرگی به نمایبھا را با ز

ز بر وی قرار داشت، و بر تختی از طال نشسته بود. ربعی با یگری نیاالھای گرانبھای دک
ای  ه گوشهکن ید، تا ایوتاه خود به آنجا داخل گردکر، سپر و اسب یلفت، شمشکلباس 

ن رفت و اسب خود را به ییاز فرشھا را با ھمان اسب خود لگد مال نموده بعد از آن پا
ن خود را بر سر داشت به یاله آھنکه سالح، زره و کھا بست، و در حالی  ن پشتیھما

د. به او گفتند: سالحت را بگذار، پاسخ داد: من نزد شما یطرف رستم روان گرد
ام، اگر مرا  نجا آمدهید، و در پاسخ به طلب شما به ایا ه شما مرا خواستهکام، بل امدهین

د. او در یگردم. رستم گفت: به او اجازه دھیآن برم رید خوب، در غیگذار ن طور مییھم
ھا را پاره  ثر پشتیکه اکن یش رفت تا اینمود، ھمچنان پ ه میکیزه خود تیه بر نکحالی 

خته ید؟ پاسخ داد: خداوند ما را برانگیا نجا آمدهیدند: برای چه به اینمود. از او پرس
ن به عبادت خداوند، و از تنگی ه خواسته باشد، از عبادت بندگاکسانی را کاست، تا 

ن یم. ما را به دینکان به عدل اسالمی خارج یی و وسعت آن، و از جور ادیا به پھنایدن
ن را یه اکسی کم، و ینکآن دعوت  سوی بهخود برای خلقش فرستاده است، تا آنھا را 

امتناع  هکسی کم، و یم، و از نزدش برمی گردیینما ز آن را از وی قبول مییرد، ما نیبپذ
دند: موعود یم. پرسیابیه به موعود خداوند دست کم یجنگ ورزد، با وی تا آن وقت می

ننده، به شھادت که در قتال با امتناع کسی کست؟ پاسخ داد: جّنت، برای یخداوند چ
ا موافق یدم، آیامتان را شنیه زنده بماند. رستم گفت: پکسی کابی برای یامکبرسد، و 

د؟ پاسخ داد: ییر نماکز فیم و شما نینکر کن باره فید تا دریمھلتی دھه به ما کد یھست
ه با اھل کن یا دو روز، رستم گفت: نه، تا ایروز و  یکد؟ یبلی، چه مدتی را دوست دار

ن سنت را یبرای ما ا صامبر خدا یم. پاسخ داد: پییاتبه نماکرأی و رؤسای قوم خود م
ن یم. تو دریاده از سه روز مھلت دھیی زیروایه دشمنان را ھنگام روکنگذاشته است 

ز را پس از انقضای مدت ین سه چیی از ایکن، و کر کمدت در ارتباط به خود و آنھا ف
تو ھستی؟ پاسخ داد: نه، ولی مسلمانان شان  ا بزرگیه آکد یانتخاب نما. رستم پرس

است، و آنھا چون بزرگشان  کوچکه در پناه و امان دادن، کچون جسد واحد ھستند 
 ھمه به آن التزام دارند.
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ن مرد سخن یا ھرگز از سخن ایسپس رستم با رؤسای قوم خود نشسته گفت: آ
ل نشان دھی، یز تماین چیه به اک اللهد؟ پاسخ دادند: معاذیا دهیتر شن عزتمندتر و ارجح

نی؟! گفت: وای بر شما، به یب ش نمییھا ا به لباسین سگ واگذاری!! آینت را به ایو د
ز یھا لباس و خوردن را ناچ د، چون عربینکرت نگاه یالم و سکد، به رأی و ینیلباس نب

 دارند. انگاشته و حسب را نگه می

 ره بن شعبه از رستم در روز دوم و سومیمغ و فه بن ِمْحصنینمودن حذدعوت 
سعد بن ابی (گری را فرستادند، و یباز در روز دوم مرد د )روھای فارسین(آنھا 

ی چون سخنان ربعی یز حرفھایفه بن محصن را نزدشان فرستاد. وی نیذح )وقاص
ی با آنھا یویکره بن شعبه رفت، و صحبت طوالنی و نیشان زد، و در روز سوم مغ برای

ن یره گفت: مثال داخل شدن شما به سرزمیان آن صحبت رستم برای مغینمود. در جر
ه مرا به آن عسل برساند دو کسی کد ھر یده بگویه عسل را دکما مانند مگس است 
گردد، و در  افتد، در آن غرق می ه در آن میکشود. ولی ھنگامی  درھم به او داده می

سی کد: ھر یگو ن اساس مییتواند نجات دھد. بر ا د، ولی خود را نمییآ صدد نجات برمی
شود؟! و مثال شما مانند مثال روباه  ه مرا نجات دھد به او چھار درھم داده میک
ه صاحب باغ آن را که از سوراخی داخل انگور باغی شد، ھنگامی کفی است، یعض

زھای ید به او رحم نمود، و آن را گذاشت، ولی چون فربه شد، چیف و ناتوان دیضع
 کمک )در زدن آن(ز یرد. صاحب باغ چوبی را آورده و از غالمانش نکادی را خراب یز

اش نتوانست  ود، ولی به سبب فربھیخواست، روباه پا به فرار گذاشت، تا خارج ش
ن طور از یز ھمیه آن را از پای درآورد، شما نکرون رود. صاحب باغ آنقدر آن را زد یب
اد ید. بعد از آن از خشم و غضب ملتھب شده، به آفتاب سوگند یشو شور ما خارج میک
ست. ره به او پاسخ داد: به زودی خواھی دانیشت. مغکه فردا شما را خواھم کرد، ک

رتان یام، و برای ام ی سفارش دادهیھا تان لباس ره گفت: برایین رستم به مغیبعد از ا
ره خطاب ید. مغیشور ما خارج شوکد، و از یرین را بگیھا و سواری، ا نار با لباسیھزار د

م؟! و یا ف ساختهیتان را ضع را سست و عزت تان که ملکن یا بعد از ایبه وی گفت: آ
ه آن را با کم گرفت، یه خواھیم و از شما جزیا شور شما آمدهک سوی بهه کمدتی است 

د، و شما علی رغم زشت ید به ما بپردازیباش ل مییه خوار و ذلکدستان خود در حالی 
ن را گفت، او به شدت یره اید!! چون مغید گردیب غالمان ما خواھیعنقر تان پنداشتن

 .هیالبدات یان رواید. پایار ملتھب گردین و بسیخشمگ
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ت یر آنھا روایل از پدرش و از ابوعثمان نھدی و غیاز ابن ُرفَ  )۱۰۵/۴(طبری 
را به طول آن به معنای آنچه  شفه یره، ربعی و حذینموده... و دعوت نمودن زھره، مغ

 ده.یادآور گردیگذشت 

 سری به خاطر دعوت وی قبل از جنگکارانش به نزد یسعد و فرستادن گروھی از 
د: سعد با یگو ل مییه گفت: ابوواکت نموده، یاز حسن بن عبدالرحمن روار یابن جر

ه ما از کنم ک د: گمان نمییافزا ل مییه فرود آمد. ابووایه در قادسکن یمردم آمد، تا ا
ن ین سی ھزار نفر بودند. اکیه مشرکم، در حالی یشتر بودیا ھشت ھزار نفر بیھفت و 

ه کده یر گردکر وی متذیف و غیاز س )۳۸/۷( هیت آمده، و در البداین رواین در ایچن
ست ھزار نفر با خود یصد و بیکه: رستم کتی آمده یآنھا ھشتاد ھزار بودند و در روا

ل یگر پشت سر وی قرار داشت، و با خود سی و سه فیه ھشتاد ھزار دکھمراه داشت، 
ه کھای سابقه) بود،  سریکد سابور (از یل سفیی ھم فیکه از جمله آنھا کداشت 

ھا به آن الفت داشتند. آنھا به ما گفتند:  لیگر فیھا بود، و د لین فیتر میین و قدیتر بزرگ
نجا برای چه ید، پس اید، و نه ھم قدرت و سالحی داریزی ھستیشما نه از نگاه تعداد چ

رھای ما یه تم. آنھا بیم: ما برنمی گردید: پاسخ دادیگو د، میید؟ دوباره برگردیا آمده
نمودند.  ه مییھای نختابی تشب و آن را به آلت»» ک، دوکدو«گفتند:  ده و مییخند

ی از یکه: کم، از ما خواستند یدیه ما از بازگشت طبق درخواست آنھا امتناع ورزکھنگامی 
د؟ یا ه شما برای چه آمدهکن را برای ما شرح دھد ید، تا ایخردمندان خود را نزد ما بفرست

ن صورت به طرف آنھا عبور یدھم، به ا ار را انجام میکن یبن شعبه گفت من اره یمغ
ار نه مرا کن یره فرمود: ایاد زدند. مغیده و فرینموده، با رستم بر تخت نشست، آنھا غر

رده و نه ھم به صاحب شما نقصی به بار آورده است. رستم گفت: راست گفتی، کبلند 
ه در شر و گمراھی به سر کم یاد: ما قومی بودای؟ پاسخ د نجا آمدهیشما چرا به ا

ت نموده، و به یی فرستاد، و ما را توسط وی ھدایان ما نبیم، پس خداوند در میبرد می
ن یه در اکای است  ه به ما رزق داد، دانهکی یزھایش به ما روزی داد. از جمله چیدستھا

گر یم، به ما گفتند: ما دیدم، و به اھل خود دایه ما آن را خوردکد، ھنگامی یرو ار میید
 .١مین دانه بخورید تا ازیاورین بیین پایم، ما را در ھمان زمیطاقت دوری از آن را ندار

                                           
ن سخنان یھا از جو بود، ولی ا ثر نان عربکن گندم باشد، چون اکا حبه ممین دانه و یھدف از -١

ه کن یشی، به خاطر اکرکان ھدف از لشیره به عنوان استھزاء گفته شده است، نه به عنوان بیمغ
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د داخل جنت یشتکشم. پاسخ داد: اگر ما را ک رستم به او گفت: پس شما را می
د. راوی یپرداز ه میید، و جزیشو م داخل دوزخ مییشکم، و اگر ما شما را بیشو می
اد برآورده گفتند: در ید، آنھا نعره و فریپرداز ه مییره گفت: جزیه مغکد: ھنگامی یگو می

د ینک ره به آنان گفت: شما به طرف ما عبور مییست. مغیگر صلحی نیان ما و شما دیم
م، یینما می عبور تان ه ما به طرفکم. رستم پاسخ داد، بلینکعبور  تان ا ما به طرفیو 

ند تا آنان عبور نمودند، بعد از آن بر آنھا حمله ور شده ی عقب رفتکمسلمانان اند
ن را یا )۴۵۱/۳(م کآمده است. و حا )۴۰/۷( هین در البداین چنیدادند. اشان  ستکش

ت که شریه گفت: من در قادسکرده کت یل رواین بن عبدالرحمن از ابووایق حصیاز طر
 ر نموده.کاختصار ذره بن شعبه به آن طرف رفت... و آن را به یجستم، و مغ

ه یھمچنان از معاو )۴۵۱/۳(م کحا ه گفت: در روز کت نموده، یروا سه بن ُقرَّ
گر را یره گفت: ده تن دیره بن شعبه به نزد فرمانده فارس فرستاده شد، مغیه مغیقادس

م بست، سپس سپر کھای خود را مح ردند، وی لباسکار را کن ید. و اید با من بفرستیبا
ره یدند، مغیه نزد فرمانده فارس رسکن یپ نداشت با خود برداشت، تا اه چوکچرمی را 

ره و ھمراھانش گفت: یبه مغ ١د، و بر آن نشست، ِعلجیسپر را به من بدھ یکگفت: 
ار ما یای باعث آمدن شما به د زهیه چه انگک دانم را می نیمن ا -ای گروه عرب  -شما 

ر یه از آن سکد یابی آنقدر طعام نمیشور خود که در کد یشده است. شما قومی ھست
د، چون یریم، و آن را بگیدھ به شما طعام می تان ازمندیین به قدر ھمان نید، بنابرایشو

ه شما کن یم، به خاطر اینیب را خوب نمی تان شتنکم یما قومی آتش پرست ھست
د، ره در پاسخ به وی گفت: به خدا سوگنید. مغیگردان د میین ما را نجس و پلیسرزم

ھا را عبادت  ھا و بت ه سنگکم یاورده است،ولی ما قومی بودینجا نیز ما را به این چیا
گری را یم، سنگ قبلی را انداخته و دیدید م. چون سنگی را بھتر از سنگی مییردک می
ما  سوی بهه خداوند از خودمان کن یم، تا ایشناخت م، و پروردگاری را نمییگرفت می

نجا به یم، و ایروی نمودیما را به اسالم دعوت نمود، و ما از وی پامبری فرستاد، و او یپ
 -اند  نموده که اسالم را ترکسانی ک -مان  م، ما به قتال دشمنیا امدهیخاطر طعام ن

را به  تانانیم تا جنگجویا ه به خاطری آمدهکم، بلیا امدهیم. ما برای طعام نیا مأمور شده

                                                                                                       
ن یه نصوص وارده در اینبود، و بق گرییز دین اسالم چیات دیفتوحات اسالمی جز نشر ھدا ھدف

 د دارند.کین قول تایز بر ثبوت ایموضوع، ن
 افر. م.کن، یر مسلمیمردی تنومند و قوی از غ -١
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م. و اما آن چه در ارتباط به طعام یریز و غالم بگینکا م، و زنان و اوالدتان ریقتل برسان
م، و گاھی یر شویه از آن سکم یابی ر شدی، سوگند به جانم، ما آن قدر طعام نمیکمتذ

نجا طعام یم، در این شما آمدید. چون به سرزمیراب نمایه ما را سکم یابی آنقدر آبی نمی
ه کم یرو رون نمییار تا آن وقت بین دیم. به خدا سوگند، ما از ایافتیاد و آب فراوان یز
ھمان علج به زبان فارسی افزود: راست گفت،  .١ا برای شمایا آن برای ما باشد و ی

چشم وی فردای آن روز بر  )از قضا(شود،  ور میکرستم به وی گفت: و چشم تو فردا 
آن را دام جھت کسی و از که دانسته نشد چه کد، یور گردکر ناگھانی یت یکاثر اصابت 

اند، و  ت ننمودهیح االسناد است ولی بخاری و مسلم آن را رواید: صحیگو م میکزده. حا
ثمی یرده، ھکت یروا سه ین را از معاویباشد، و طبرانی مانند ا ح مییذھبی گفته: صح

 .اند حید: رجال وی رجال صحیگو می )۲۱۵/۶(
اران خود رانزد ی گروھی از سه سعد کر شده کف متذیاز س )۴۱/۷( هیو در البدا

خدا قبل از قتال فرستاده بود، آنھا جھت مالقات با  سوی بهسری به خاطر دعوت وی ک
ان اھل شھر خارج شده و به ین جریسری اجازه خواستند، به آنھا اجازه داده شد. در اک

ف و قدم یھای پا، اسبان ضع فشکھای بر دست،  انهیچادرھای بر شانه انداخته شده، تاز
ده یار شگفت زده و متعّجب گردین صحنه بسیردند، و ازک ن، نگاه مییآنھا بر زمزدن 

زاتش درھم یتوانند، ارتش آنھا را با آن ھمه تعداد و تجھ نھا مییه چگونه امثال اکبودند، 
زدگرد پادشاه وقت را گرفتند، وی به ینھا اجازه داخل شدن نزد یه اکنند. ھنگامی کش

 -ادبی بود  بی ّبر وکوی مرد مت -د یش روی خود نشانیرا در پآنان اجازه داد، و آنھا 
ھای آنان نمود، و  انهیھا و تاز فشکھا، چادرھا، دن از لباسیبعد از آن شروع به پرس

آن را به  گفتند: زی از آن را به او مییه چکست، و ھر گاھی ین چیه نام اکشد  ا مییجو
د. بعد از آن به آنھا یر خودش گردانگرفت، ولی خداوند فالش را بر س می یکفال ن

 ٢التکمش(ه ما مشغول خود کن یار آورده است؟! از این دیز شما را به ایگفت: چه چ
به او فرمود:  سد؟ نعمان بن مقرن یم، شما بر ما جرأت نمودیشد )شورمانکداخلی 

ر داللت نموده و به آن یه ما را به خکامبری فرستاد، یرد، و به ما پکخواوند بر ما رحم 

                                           
 ن مورد در صفحه قبل گذشت. م.یل استھزاء گفته شده است، و شرحی در اکن قول وی به شیا -١
بًا در مدت یزد گرد، تقریدن ین فارس قبل از به قدرت رسیھا در سرزم در آن مدت شورش انقالب -٢

ن ینار رفته بود، و به اکده و ین پادشاه به قدرت رسیثرت اتفاق افتاده بود، و چندکده سال به 
 الت داخلی خود بود.کن فارس در آن وقت مصروف مشیحال سرزم
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داشت، و در قبول نمودن  رده، وما را از آن باز میکداد، شر را به ما معرفی  دستور می
ن یای را به آن دعوت ننمود مگر ا لهیا و آخرت را وعده داد. و قبیر دنینش برای ما خید
را گری خود یشد، و گروه د می یکم شدند: گروھی به وی نزدیه آنھا به دو گروه تقسک

شد. مدتی را  نش داخل نمییسی به دکگر یداشت، و جز خواص مردم د از وی دور می
د، تا بر آن عده یرد، آن گاه مامور گردکن حالت طبق خواست خداوند سپری یبه ا

ن یند. او اکار را از آنھا شروع کد، و یاند، حمله نما ه با وی مخالفت نمودهکی یعربھا
ه بعد کی به زور یکبه دو صورت با وی داخل اسالم شدند: عمل را انجام داد، و ھم آنھا 

ده ین پدیه از وی اطاعت داشت، و اکھم از آن عمل خود شادمان شدند، و دومی ھم 
ده یه او بدان مبعوث گردکلت آنچه را یافزود. و ھمه ما فضشان  در طاعت و خوشی

او ما را مأمور نموده است  م. ویم، دانستیه ما از عداوت و تنگی قرار داشتکبود، بر آنچه 
ن یم. بنابراییم، و آنھا را به انصاف دعوت نماینک، شروع اند یکه با مانزدکھایی  از اّمت

ه خوب را خوب کن اسالم است، یم، و آن دیخوان مان فرا می نید سوی بهما شما را 
ری در ار شکد، در آن صورت یلی بد دانسته است. اگر ابا ورزکدانسته و بد را به طور 

د یدین ھم ابا ورزیه است. اگر ازیباشد، و آن جز تر می گر آسانیه از شر دکش است یپ
تاب خداوند را کد، یرفتین ما را پذیش، قتال و جنگ است. اگر دیدر آن صورت راه در پ

د، ییم نماکام آن حکم تا به احیساز م، و شما را بر آن استوار مییگذار ان شما مییدر م
ه یشورتان. و اگر به ما جزکد و امور یدان م، بعد خودتان مییگرد ر میواز نزد شما ب

ن با یر ایم، و در غیینما م، و در مقابل از شما دفاع میینک ز قبول میید، آن را نیبپرداز
زد گرد صحبت نموده گفت: من در روی ین ید: پس ازیگو م. راوی مییجنگ شما می

ھا،  ھای داخلی و عداوت شکشمکر یعددتر و درگم ک ،تر ن امتی را از شما بدبختیزم
م، تا به یھای اطراف را موّظف شما ساخته بود هیگر سراغ ندارم. ما در گذشته قرید

د و طمع یجنگد، و شما ھم ام ار شما را انجام دھند، فارس بر ضد شما نمیکعوض ما 
ده ین پدیده باشد، اد. اگر شمارتان اضافه شیید، ننماینکام یه در مقابل آنھا قکن را یا

ده یشکنجا یالت اقتصادی شما را به اکشما را در برابر ما مغرور نسازد، و اگر فقر و مش
، مقرر تان الت اقتصادیکر شدن و رفع مشیاست، به شما رزق و قوتی را تا ھنگام س

م، و پادشاھی را بر شما مقرر یدھ را عزت نموده و به شما لباس می تان م، بزرگانینک می
 د.یه بر شما رحم و نرمی نماکم ینک یم
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ان آنھا برخاسته گفت: ای پادشاه، یاز م سره بن شعبه یمغ ،مجلس خاموش شد
ند، و ینما اء میینھا اشراف ھستند و از اشراف حیند. اینھا رؤسای عرب و بزرگان آنھایا

ند، و حقوق اشراف را اشراف محترم ک ه اشراف را اشراف عزت میکست ین نیجز ا
ت یاند، برا ه به خاطر آن فرستاده شدهکی را یزھاینھا ھمه آن چیشمارد. و ا می

نھا یه اکه گفتی، به تو پاسخ دادند. مسّلمًا کی را یزھایاند، ونه ھم ھمه آن چ نگفته
نون تو به من پاسخ بده، من کسزد. ا شان جز ھمان نمییی نمودند، و برای امثال ایکن

دھند. تو ما را آن، چنان  ز بر آن شھادت میینھا نینم، و اک ت ابالغ مییزھا را برایآن چ
د یبا(رت درباره حاالت بد ما کتذ )درباره(ه به آن علم نداشتی. ولی کف نمودی، یتوص

ت یسی بد حالتر از ما نبود. درباره گرسنگی ما ھم واقعکچ یه ھک، درست است، )گفت
ھا و مارھا را  ن گردان، عقربیھا، سرگ که گرسنگی ای مثل آن نبود. ما سوسکاست، 

ن جای یھا، روی زم م. اما درباره منزلینمود م، و آن را طعام خود حساب مییخورد می
م. یدیپوش زی را نمییگر چیم دیبافت مان بود، و جز آنچه را از پشم شتر و گوسفند می

گری یشد، و برخی از ما بر دکگر را بیه بعضی از ما بعضی دکن بود ین ما ایین و آید
ه مبادا کن یدن ایت و بد دیراھکد، و حتی افرادی از ما دخترش را به خاطر یستم نما

ه کن روز ھمان قسمی بود یرد. حالت ما قبل از اک از طعامش بخورد، زنده به گور می
ما فرستاد،  سوی بهر شدم، پس خداوند مردی شناخته شده و معروفی را کت متذیبرا
ن ما ین زمینش نژادش بھتریم، زمیدان ز مییو مولدش را نم، قدر یدان ه نسبش را میک

اش  لهیھای ماست، و قب ن خانوادهیاش بھتر ن نژادھای ماست، و خانوادهیاست، و بھتر
ن ما بود. یه بر آن قرار داشت، بھترکل ماست، و او خودش در ھمان حالتی ین قبایبھتر

زی دعوت نمود، یچ سوی بهان ما بود. ما را ین انسان در مین و بردبارتریوی راستگوتر
رد. او کفه وی بعد از او بود قبول نیه خلکقش یس دعوتش را قبل از رفکچ یولی ھ

م کم، وی افزون شد، و ما یب نمودیذکرد ولی ما تکق یم، وی تصدیگفت و ما گفت
 ق ویھای ما تصد شد، پس خداوند در قلب گفت، ھمان طور می زی را مییم. او چیشد

ه کزی ید. چیای گرد ان رابطهیان ما و پروردگار عالمیروی وی را جای داد، و او در میپ
ه ما را امر نموده، ھمان امر خدا. به ما کزی یبه ما گفت، ھمان قول خدا بود، و به چ

، در ی برای خود ندارمیکام خدا ھستم، شر یید: من به تنھایگو گفت: پروردگارتان می
ز یشدنی است، و من ھمه چ کز جز من ھالیو ھمه چ ،من بودمزی نبود، یه چکوقتی 

من است، و رحمتم به  سوی بهز یام، و بازگشت و سرانجام ھمه چ را خلق نموده
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ه کفرستادم، تا شما را به راھی  تان سوی بهن مرد را ین ھمیده است، بنابرایادتان رسیفر
ام  نم، وتا شما را در خانهکتوسط آن بعد از مرگ شما را از عذابم نجات دھم، داللت 

ه وی به حق از جانب کم یدھ ن شھادت میین سازم. و ما بر ایجاگز )جنت(دارالسالم 
روی نمود، ین اساس از شما پیرفت وبر این را پذیه از شما اکسی کحق آمد وگفت: 

ه بر کزی است یه برای شماست، و بر وی ھمان چکزی است یبرای او ھمان چ
د، و بعد از آن از وی ییش نماکشیه را به او پید، جزین ابا ورزیاز اه کسی کشماست. و 

ن یه از اکسی کد. و ییت نماید، حماینک ت مییھای خود دفاع و حما ه از نفسکچنان 
شته شد که از شما کسی کان شما داور ھستم، ید. من در مید با وی بجنگیھم ابا ورز

روز ینش پیباقی ماند او را بر مخالفه از شما کسی کنم، و ک او را داخل جنتم می
خوار  ل ویه در آن صورت ذلکن که را انتخاب ینون تو اگر خواسته باشی جزکگردانم. ا می

 اور و نفست را نجات بخش.یه اسالم بکن یا ایر را، و یھستی و اگر ھم خواسته باشی شمش
ن درمقابل ی؟! پاسخ داد: میگو ن سخنی را مییا در مقابل من چنیزدگرد گفت: آی

ر از خودت با من صحبت ین سخن را گفتم و اگر غیه با من صحبت نمود اکسی ک
ه کبود  زدگرد افزود: اگر مرسوم نمییگفتم.  ن سخنی نمیینمود،در مقابل تو چن می

زی برای شما نزد یچ چیشتم، ھک رسانند، حتمًا شما را می فرستادگان را به قتل نمی
نھا یا ترین فید و بر بزرگ و شریاورینجا بیبه ا کاز خانی یست، و گفت: بار سنگیمن ن
 تان رون رود. نزد فرماندهیھای مدائن ب اخکد تا از یت بدھکد بعد از آن وی را حرینکبار 

رش را در کفرستم تا او و لش ش مییه من رستم را براکد ید، و به او خبر دھیبرگرد
عبرتی برای شما و پس از شما بگرداند. بعد از  د، و آن را درسیه دفن نمایخندق قادس

 ١نجه سابورکتر از ش سازم، تا شما را حتی سخت ھای شما می نیآن وی را راھی سرزم
 ارھای خودتان مشغول گردانم.کن صورت شما را در ید و به اینجه نماکش

ئت اعزامی مسلمانان خاموش ماندند. یدام است؟ ھک تان د، بزرگیبعد از آن پرس
رد، گفت من یرا خودش به دوش گ که خاکن ید: عاصم بن عمرو به خاطر ایگو می

زدگرد یرا بر دوش من بگذار.  کباشم، خا نھا میید ایف آنھا ھستم، من سیبزرگ و شر
را بر گردن وی بار نمود، و او با  کن طور است؟ پاسخ دادند، بلی، آن خایا ھمید: آیپرس

را  که نزد سواری خود آمد، و آن خاکن ید تا ایگردرون یوان و منزل بیاز ا کھمان خا

                                           
 د.یشک ھای آنھا را می رد، و شانهک نجه میکاعراب را شه کسی است کسابور ھمان  -١
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اورد. عاصم از آنھا یبر آن بار نمود، سپس به سرعت خود افزود، و آن را نزد سعد ب
گذشت، و آن را پشت سر  )هیقصری است در قادس(س یسبقت جست و از دروازه قد

م. بعد از یروز شدیما پ اللهد، ان شاءیابی و نصرت مژده دھیامکر را به یگذاشته گفت: ام
و  ،مود، بعد برگشته نزد سعد داخل شدن عرب خلط نیرا در زم کرد، و خاکت کآن حر

د، به خدا یا قرار داد. حضرت سعد فرمود: مژده و بشارت دھیان قضایاو را در جر
شورشان را کر یشورشان را برای ما داده است، و به آن تسخکدھای یلکسوگند، خداوند 

ف از عمرو از شعبی یب از سیاز شع )۹۴/۴(ر طبری ین را ابن جرید افال گرفتند. مانن
 رده است.کت یروا

 تیرکشان در روز تیر ایاز بنی َتغِلب و غ بن ُمعَتم اللهدعوت نمودن عبد
ت یر آنھا روایف از محّمد و طلحه و غیق سین از طریھمچن )۱۸۶/۴(ر یابن جر

ه کھا مالحظه نمودند  ه رومیکھنگامی  -ت یرکدر روز واقعه ت -ه گفتند: کنموده، 
شود و با وجود  ه به ضرر آنھا تمام میکن یروند مگر ا رون نمییای ب هکچ معریآنھا در ھ

شوند، امرای خود را رھا نموده، و اموال و متاع  ست مواجه میکثرت عددشان به شک
بن معتم  اللهر نزد عبداد و َنمِ یھا انتقال دادند و جاسوسانی از تغلب، اِ  شتیکخود را به 

ھا را نموده، و به او  دند، و از وی خواھش صلح با عربین خبر را به او رسانیآمده، و ا
ه کسی را نزد آنھا فرستاد کز ین اللهه آنھا خواست وی را قبول دارند. عبدکخبر دادند، 

ه معبودی جز خدای واحد کد ید، پس شھادت دھین گفته خود صادق ھستیاگر بر
د، وبعد از آن ییو محّمد رسول خدا است، و به آنچه از نزد خداوند آمده اقرار نما ستین

ن افراد را یت رفتند، و آنھا ایرکام نزد اھل تین پینھا به ھمید، ایینظرتان را به ما بگو
 دند، و قّصه را نقل نموده.یبرگردان اللهعبد سوی بهدوباره با خبر اسالم آوردن خود 

 ه مصرکن العاص در معردعوت نمودن عمروب
ت نموده، یروا بف از ابوعثمان از خالد و عباده یق سیاز طر )۲۲۷/۴(ر یابن جر

رون یب ١نه عمروبن العاص به طرف مصریبه مد سه گفتند: پس از بازگشت عمر ک

                                           
ن یت المقدس خود راھی سرزمیدھای بیلکبه خاطر به دست آوردن  سه حضرت عمر کھنگامی  -١

ز انجام گرفت، قبل از بازگشتش حضرت عمروبن العاص از یآم تین عمل موفقید، و ایقدس گرد
ن مصر به دست فاتحان اسالم یاجازه داد و سرزمش یز برایوی اجازه فتح مصر را خواست، و او ن

 د. م.یفتح گرد
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دنبال وی  سر ید، و زبیرس )می شھر مصرینام قد(ون یه به دروازه الکن یرفت، تا ا
س نصارای مصر یرئ -م یدند. در ھمانجا ابو مریآنان به ھم رس ت نمود، و ھر دویکحر
ردند. َمُقوِقس ک ان حرب او را ھمراھی میکو ار ه اسقفکشان در حالی برخورد یباا -
ه عمرو کشورشان وی را فرستاده بود. ھنگامی کت یبه خاطر دفاع و حما )م مصرکحا(

ن قدر یه: اکنزد آنھا فرستاد  سی راک سد با وی دست به قتال زد، عمرو یبه آنھا رس
ر کم، و شما ھم بعد از آن به فید، تا در ارتباط به شما معذور شناخته شوینکعجله ن

ام فرستاد ین خاطر جنگ را متوّقف ساختند، و عمرو برای آنھا پید. آنھا بدیخود باش
ن یه اند. آنھا بیایرون بیز نزدم بیام نیم و ابومرید ابومریروم با رون مییه: من بک

به آن دو  سگر خود را امان دادند. عمرو یدیکدرخواست عمرو جواب مثبت داده، 
را به  صمحّمد  ألد: خداوند ین بشنوید، بنابرایشور ھستکن یگفت: شما راھبان ا

ار مامور کن یما را به ا صرده است، و او کن امر یحق مبعوث نموده، و وی را به ا
مامور شده بود، نسبت به ما ادا نموده است. پس از ه به آن کی را یزھایرده، و ھمه چک

رحلت نمود و درگذشت، و آنچه را بر وی بود ادا  -ه و رحمته یعل الله صلوات -آن وی 
ه کنست یه ما را به آن امر نموده بود، اکی یزھاینود. از چ کرد و ما را بر راه روشن ترک

اسالم دعوت  سوی بهما را ن اساس، شیبر ھم ،١میدر قبال مردم معذور شناخته شو
ه را به او یرفت جزیه نپذکسی کرفت، مثل ماست، ین را از ما پذیه اکسی کم، ینک می

ار شما را فتح یه دکم. و او به ما خبر داده ینک ت مییم، و از وی حمایینما عرضه می
ر و یمان با شما، به خ و قرابت ٢شاوندییم، و ما را به خاطر احترام و حفظ خوینک می

د در آن صورت دو یرفتیه و سفارش نموده است. اگر شما دعوت ما را پذیی توصیویکن
بر  سعمربن الخطاب (رمان یه امکی یزھایتان خواھد بود. و از چ مان و عھد براییپ

د، چون ییھا تعامل خوب نما ه با قبطیکن است یی ھم ایکعھده ما گذاشته است 

                                           
 گر مالمتی بر ما باقی نماند. م.یه دکم ینکعنی قبل از جنگ آنان را دعوت ی -١
باشند از مصر است، و  ش از نسل وی مییر قریو سا صه رسول خدا ک ÷یل ھاجر مادر اسماع -٢

خاطر ن یباشد، به ا ازمصر میصامبر یپسر پ میه مادر ابراھیمار صن ام ولد رسول خدا یھم چن
در  صروند، و از ھمین روست که حضرت پیامبر  به شمار می صآنھا خویشاوندان رسول خدا 

ه و سفارش یی توصیویکر و نیشاوندی به خیارتباط با اھل مصر به خاطر حفظ صله رحمی و خو
 کند. م. می
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ه و سفارش نموده یی توصیویکر و نیھا به خ ما را در ارتباط با قبطی صامبر خدا یپ
ھا گفتند:  ندگان قبطییرا آنھا از قرابت و عھدی برخوردار ھستند. نمایاست، ز

سی وصل کگر یا دیه مانند آن را جز انبکار دوری است، یشاوندی و قرابت بسیخو
فی است، وی دختر پادشاه ما و از اھل منف یند. ھاجر زن شناخته شده و شرک نمی

ن شمس به آنھا حمله آوردند، آنھا را به قتل یان آنھا بود. اھل عیبود، و پادشاھی در م
ن یدند. به اینده و آواره گردکگرفتند، و آنھا پراشان  ده و پادشاھی را از دستیرسان

د یخوش آمد )ام و سفارش ویین پیما به ا(تعّلق گرفت،  ÷م یلحاظ وی به ابراھ
م. عمرو در جواب گفت: یامان بده تا دوباره نزدت برگردم. برای ما مھلت و ییگو می

دھم تا شما در  می شود، ولی من سه روز به شما مھلت ب داده نمییسی فرکمانند من 
ن صورت با شما یر ایه در غکد، ید، و ھمراه قومتان داخل صحبت گردینکر کن باره فیا

 یکشان ید. برای ایفزاین مّدت بیزی بر ایه: چکم. آن دو درخواست نمودند یجنگ می
شان  ز براییگر نیروز د یکفزای، یمان ب ه برایکردند کروز افزود. آنھا باز درخواست 

ل نشان داد. ولی ینھا تمایافزود. آن دو تن نزد مقوقس برگشتند، وی تا حدی، به ا
از قبول دعوت آنھا سرباز زد، و دستور جنگ با مسلمانان را صادر نمود. آن  ١ارطبون

م، و به ینکت یم نمود تا از شما حمایدو تن به اھل مصر گفتند: اما، ما تالش خواھ
ن مدت به شما یه در اکم، چون تا الحال چھار روز باقی است یطرف آنھا بر نگرد

ن یم. در ایتوافقنامه صلح و امان با وی برس یکم به یخواھ رسد، و ما می ای نمی صدمه
دند. عمرو برای یخون روبرو گردیر از طرف َفرَقب با شبیه عمرو و زبکھنگام بود 

ده، او و ھمراھانش را به یاستقبال از چنان حاالتی آمادگی داشت، بناًء با وی روبرو گرد
 سوی بهدند، و ھای خود را سوار ش اسب بر یدند. بعد از آن عمرو و زبیقتل رسان

 ن شمس به راه افتادند.یع
ه عمرو نزد کت نموده: ھنگامی یاز ابوحارثه و ابوعثمان روا )۲۲۸/۴(طبری 

ه کن آمد، اھل مصر به پادشاه خود گفتند: با قومی یین شمس پاینان اھل عکسا
شورھای خودشان بر آنھا غلبه نمودند چه کست دادند، و در کصر را شیسری و قک

ن، کر، نه بر آنھا تعرض یمانی بگیشان پینھا صلح نما، و از ایانجام دھی؟! با اخواھی  می
ن اتفاق در روز چھارم افتاده بود، اما یو نه ھم ما را در معرض تعرض آنھا قرار بده. ا

                                           
 ست داد و او به طرف مصر رفت.کاو را ش سن بود. عمرو یه در فلسطکفرمانده رومی است  -١
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ن مسلمانان با یور شد. بنابرا د، و برمسلمانان حملهین مشورت امتناع ورزیپادشاه از ا
ن اطالع به یه اکبه قلعه آنھا رخنه نموده و به آنجا فراز شد. ھنگامی ر یدند، و زبیآنان جنگ

دند. او یام صلح نزد وی خارج گردید، دروازه را به روی عمرو گشودند، و با پیآنھا رس
 د. یر (ظفرمندانه) و با قدرت بر آنھا غالب گردیرفت و حضرت زبیشان را پذیدرخواست ا

 س اشجعی در قتالیق تحت امارت َسَلمه بن شدعوت اصحاب 
 سن عمر یرالمؤمنیه، امکت نموده یده روایمان بن برین از سلیھمچن )۹/۵(طبری 

ر یآورد، مردی از اھل علم و فقه را بر آنھا ام مان فراھم مییچون ارتشی را از اھل ا
 سس اشجعی ید، وی حضرت سلمه بن قیش فراھم گردیمرتبه ارتشی برا یکرد. ک می

ه به خدا کسی کت نما، و در راه خدا با کنموده، گفت: به نام خداوند حرر یرا بر آنھا ام
د، آنھا را به قبول نمودن یروبرو شد تان که با دشمن مشرکافر است بجنگ. ھنگامی ک

د، اگر اسالم آوردند ینکاسالم دعوت  سوی بهد: آنھا را ییز دعوت نماین سه چیی از ایک
ء مسلمانان  ات است، و در فیکز ھایشان در مال ردند، بر آنھاکو جای خود را انتخاب 

ن صورت برای یه با شما باشند، در اکردند کن را انتخاب یبی ندارند. و اگر ایسھم و نص
ه بر کزی است یز ھمان چیباشد و بر آنان ن ه برای شما میکزی است یآنھا ھمان چ

ه ید، اگر جزینکه دعوت یجزدند، آنھا را به دادن ین ابا ورزیباشد. اگر از قبول ا شما می
د، و آنھا را فقط برای یبجنگشان  ت از آنھا با دشمنیرا قبول نمودند، شما در حما

ّلف کمشان  ییزی فراتر از طاقت و تواناید. ولی آنھا را به چیه فارغ بگذاریپرداختن جز
ده شما بر روز گرداننید، خداوند خود پیدند، با آنھا بجنگین ھم ابا ورزید. اگر از اینساز

م کم خدا و حکه آنھا به حکای شدند و از شما خواستند  آنھاست. و اگر داخل قلعه
م که حکد یدان د، چون شما نمیین نسازییم خدا پاکند، آنھا را بر حیآ ن میییامبرش پایپ

امبرش یه بر ذمه خدا و پکست. و اگر از شما خواستند یامبرش درباره آنھا چیخدا و پ
ه به آنھا ذمه خودتان را کبل ١)دیامبرش را به آنھا ندھیذمه خدا و پ(ند یآ ن میییپا

د، و مثله ھم ییانت ننماید و خینکمت سرقت نیدند، در غنید. اگر با شما جنگیبدھ
ه با دشمن کن یم تا ایت نمودکد: ما حریگو می د. سلمهید، و اطفال را به قتل نرسانینکن

ن ما را به آن مأمور ساخته یرالمؤمنیبه آنچه امم، و آنھا را ین روبرو شدکیمان از مشر
دند. بعد از آن، آنھا را به پرداخت یم، ولی آنھا از اسالم آوردن امتناع ورزیبود دعوت نمود

                                           
 ه از اصل ساقط بود.کبه نقل از طبری  -١
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م و خداوند ما را یدیشان جنگیدند. بعد با ایز ابا ورزیم، از قبول نمودن آن نیه فرا خواندیجز
ز و غالم ینکده زنان و اوالدشان را یا به قتل رسانان آنھا رید. جنگجویبر آنان غالب گردان

 ر نموده.کل ذیث را به تفصیم... و حدیردکمتی را جمع آوری یم، و اموال غنیگرفت
 

 دعوت نمودن ابوموسی اشعری از اھل اصبھان قبل از قتال
ه: اشعری در کت نموده یه از پدرش روایربن ابی امیاز بش )۱۱۰/۴(ابن سعد 

دند. یآمد و اسالم را به آنھا عرضه نمود، اما آنھا از قبول نمودن آن ابا ورزن ییاصبھان پا
ن امر با وی صلح یار با قبول ایشنھاد نمود، اھل آن دیه را پیپس از آن وی به آنھا جز

انت روا یه فردا شد، و در صبح خکن یردند، تا اکنمودند، و شب را در صلح سپری 
ه کی نگذشته بود کز دست به قتال با آنھا زد، و اندین اساس ابوموسی نیداشتند، بر ا

 د.یروز گردانیخداوند وی را بر آنھا پ

 که سبب هدایت مردم گردید.  شاصحاب  های آن اعمال و اخالق حکایت

ردھای پسرش و معاذ بن جبل به کقصه اسالم آوردن عمروبن جموح، و عمل
 وی نخاطر اسالم آورد

ه که گفت: ھنگامی کت نموده، یاز ابن اسحاق روا )۱۰۹ص(م در الدالئل یابونع
افت، با ینه برگشتند، اسالم در آنجا ظھور یبه مد صامبر خدا یعت با پیانصار پس از ب

باقی  کن قبلی خود و مشریه بر ھمان دکشدند  افت مییسانی کان آنھا، ین ھمه در میا
ت عقبه حاضر شده، و با عیه پسرش معاذ در بکبودند. از جمله آنھا عمروبن جموح بود 

فی یی از بزرگان بنی سلمه و شریکعت نموده بود. عمرو بن جموح یب صامبر خدا یپ
ار کن یه اشراف و بزرگان اکاز اشراف آنھا بود، وی در خانه خود بتی را از چوب، چنان 

 شد. وی آن را اله و معبود گفته می »همنا«نمودند، برای خود گرفته بود، و به آن  را می
ه جوانان بنی سلمه معاذ بن جبل و پسرش کنمود. ھنگامی  ش میکخود گرفته و پا

ای از آنھا قبًال اسالم آورده  گری اسالم آوردند، و عدهیمعاذبن عمرو بن جموح با عده د
ی شب بر بت عمرو وارد شده و آن رابرداشته و یکز حضور داشتند، در تاریو در عقبه ن

ثافات مردم که در آن کھای بنی سلمه انداختند  روبهکخابر فرق سر آن در بعضی از 
سی امشب بر معبود ما تجاوز نمود؟ کبود. عمرو چون صبح شد گفت: وای بر شما، چه 

افت، آن را ی ه آن را میکن ینمود، تا ا رفت و آن را جستجو می د: بعد از آن مییگو می
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گفت: به خدا سوگند، اگر من  آوردش. بعد از آن می رده باز میکو خوشبو  کشسته و پا
د یرس سازم. و چون شب فرا می ش مییرده، حتمًا رسواکار را به تو کن یی اکه کبدانم 

 دادند. ار را انجام میکرفت، بر بت وی ھجوم آورده و با آن ھمان  و عمرو به خواب می
ند ه انداخته بودکی یار را مرتبًا انجام دادند، وی آن بت را از ھمانجاکن یچون ا

ر خود را آورده و بر آن یش نمود، پس از آن شمشکده، شسته و پایشکرون یروزی ب
ند، ک ار را در حق تو میکن یسی اکدانم چه  رده گفت: به خدا سوگند، من نمیکزان یآو

گاه یه بکز با توست. وقتی یر نین شمشین، و اکری ھست از خودت دفاع یاگر در تو خ
ر را از گردنش گرفتند، بعد از آن یاوز نموده و شمششد و او به خواب رفت بر وی تج

سمانی به آن بستند و در چاھی از چاھای بنی یای را آورده و آن بت را با ر سگ مرده
عمرو بن جموح خارج شد،  ھای مردم بود فرو انداختند. فردا ثافتکه در آن کسلمه 

ه آن را واژگون و کن یرون آمد تا ایافت، آنگاه در طلب آن بیانش نکآن را در ھمان م
د، و یه آن را و حالتش را دکافت. ھنگامی یبسته شده با سگ مرده در ھمان چاه 

خدا  -ه از قومش اسالم آورده بودند وی را سرزنش نمودند، اسالم آورد کسانی ک
 و و ثابت شد.یکو اسالمش ن -د یرحمتش نما

سار از یگفت: اسحاق بن ه کث خود از ابن اسحاق افزوده، یاد در حدیو منجاب از ز
رد: چون جوانان بنی سلمه اسالم آوردند، ھمسر کف یمردی از بنی سلمه برای من تعر

سی کچ یمان آوردند. عمرو به ھمسرش گفت: ھیز با آنان ایعمروبن جموح و پسرش ن
نند. ھمسرش ک نھا چه مییه اکم ینیت بروند، تا ببیالت را نگذاری تا به جای اقربایاز ع

ه از وی کزی را یخواھی از پسرت فالن، چ ا میینم، ولی آک ار را میکن یاد: اپاسخ د
ن شده باشد. ھمسرش گفت: ید بی د وییند، بشنوی؟ گفت: شاک ت مییروا )مصعب(

الم کسی را دنبال وی فرستاده گفت: آنچه را از کز ھمراه قوم بود، عمرو ینه، ولی او ن
ه رب (ش تالوت نمود: یات را براین آیای به من خبر بده، او ا دهین مرد شنیا الحمدللَّ

با و یالم زکعمرو گفت: چقدر  )میالصراط المستق -ن قول خداوند یتا به ا(ن یالعالم
ن بھتر ین طور است؟ پاسخ داد: ای پدر: از ایا ھمه سخنان وی ھمیمقبولی است، آ

ن یفراد قومت ای؟ چون عموم ایعت نمایه با وی بکخواھی  ا مییاست. و ادامه داد: آ
ار را نخواھم نمود، کن ینم، اکمشورت ن ه)منا(ه با کن یاند، جواب داد، تا ا ار را نمودهک

ره زنی یخواستند، پ را می هالم مناکد: چون آنھا یگو د: راوی مییگو نم وی چه مییتا بب
 هد: عمرو نزد منایگو داد. راوی می ستاد و از طرف وی جواب مییا آمده در عقب آن می
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م او را به جای آورده گفت: یستاده و تعظید، و نزد آن اید گردیره زن ناپدیآمد، ولی پ
گذرد و تو از آن غافل ھستی!! مردی آمده و ما را از  دانی بر تو چه می ا مییآ های منا

دھد. من نخواستم بدون مشورت تو با  ل تو دستور مییند، و به تعطک عبادت تو منع می
چ جوابی به او نداد، یعمرو به مدت طوالنی به وی خطاب نمود، اما ھم، یعت نمایوی ب

ام.  اری ننمودهکچ یه من ھکای، در حالی  ن شدهینم خشمگک عمرو گفت: گمان می
 .١ست!!کستاد و آن را درھم شیپس ا

ه: عمرو بن جموح کث خود از ابن اسحاق افزوده است یم بن سلمه در حدیابراھ
ده ین خداوند را دانست، بتش را و آنچه از وی دیت دیو حقانه اسالم آورد، کھنگامی 

وری و گمراھی نجات که او را از آن حالت کاد آورده، با سپاسگزاری خداوند یبود به 
 ن شعر را سرود:یده بود ایبخش

بُ اِىلَ اهللا مِ   امَىضَ ـمَّ ـاَتُوْ
 

ذُ   استَنْقَ هِ  وَ نْ نَارِ  اهللا مِ
 

نِ  اُثْ يْهِ  يْ وَ لَ مَ عَ هِ ـبِنَعْ  اءِ
 

هِ ـاِلهِ ال  تَارِ أسْ امِ وَ رَ  حَ
 

دَ ال دَ انَه عَ بْحَ َ ـفَسُ  خاطِبِنيْ
 

طْرِ   قَ مَ  وَ هِ ـالسَّ ارِ رَ دْ مِ  اءِ وَ
 

 ْ اينِ دَ ْ  هَ نْتُ يفِ دْ كُ قَ ه وَ  ظُلْمَ
 

هِ   ارِ جَ أَحْ نَاه وَ لِيْفَ مَ  حَ
 

ينِ و ذَ الِ  أَنْقَ ذَ يْبِ القَ دَ شَ عْ  بَ
 

اكَ   ِ ذَ نيْ نْ شَ هِ مِ ارِ نْ عَ مِ  وَ
 

 ً لِكُ يفِ تُ أَهْ دْ كِدْ قَ ه فَ  ظُلْمَ
 

هِ   ارِ دَ قْ اكَ بِمِ ك ذَ ارَ دَ  تَ
 

يْت اَبِقِ هُ مَ راً لَ كْ شُ داً وَ مْ  فَحَ
 

هِ   بَّارِ هِ االَنَامِ وجَ  اِلَ
 

تُهُ  لْ لِكَ اِذْ قُ دُ بِذَ يْ  اُرِ
 

ه  رَ َاوَ ْ  جمُ هِ  اهللاِ يفِ ارِ  دَ
 

خواھم مرا از  نم، و از خداوند میک توبه میاز آنچه گذشت برای خداوند « ترجمه:
ت ینم، او خدای بک ش مییاو را ستاھایش  آتش خود نجات دھد، و به خاطر نعمت

ھم باران ینندگان و قطرات پکھای آن است، و خداوند را به اندازه دعا الحرام و پرده
ارم با کسرو ی قرار داشتم، ویکه در تارکت نمود، ینم. وی مرا در حالی ھداک س مییتقد
د شده بود، نجات داد، و یم سفیھا ه مویکری یش بود. او مرا پس از پیھا و سنگ همنا

 کی ھالیکبود در آن تار یکه بر من بود، از من دور ساخت. نزدکآن عار و ننگی را 

                                           
 از ابن اسحاق بدون سند. ۱۰۹صفحه » الدالئل«. ابونعیم در ضعیف منقطع -١
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ه خدای کن خاطر تا زنده ھستم او را، ید. به ایادم رسیر خود به فریگردم، ولی او به تقد
ن یآورم، و ھدف از رش را به جای میکنم، و شک می شیجّبار آنھاست، ستامردم و 

 . »ن است تا در جنتش در جوار او باشمیم ایھا گفته
 د:یگو و ھمچنان درذم بت خود می

نْتَ اِل وْ كُ نْ ـتَاهللاِ لَ ْ تَكُ  هاً ملَ
 

طَ بِئْرٍ يفِ اَ   سْ لْبٌ وَ كَ نْ  نْتَ وَ رَ  قَ
 

اكَ اِلـأُفٍّ لِ  لْقَ نْ هاً ـمَ تَدَ سْ  مُ
 

بَنْ   غَ الْ وءِ نْ سُ نَاكَ عَ تَّشْ  اَآلنَ فَ
 

ِّ ـاَل
يلِ هللاَِّ العَ دُ مُ  نَنْ ـِمـذِ ال حَ

 

نْ   يَ انِ الدِّ يَّ اقِ دَ بِ الَرزَّ اهِ  الوَ
 

بْلِ أَن نْ قَ نِى مِ ذَ  أَنْقَ الَّذِ وَ  هُ
 

  ْ نَ يفِ وْ تَ  أَكُ رْ ٍ مُ ه قَربْ نْ ـظُلْمَ  هَ
 

ان چاه یبودی، ھرگز ھمراه سگ مرده در م خدا میاگر تو  ،به خدا سوگند«: ترجمه
ه خدا کدن تو، ای خدای پست حاال من دانستم یبودی. لعنت به د سمان نمییر یکدر 

ستی. سپاس خدای بزرگ، منت نھنده، بخشنده، رزق دھنده و پاداش دھنده راست. ین
 .»ی قبر باشم، نجاتم دادیکر تاریه اسکن یه مرا قبل از اکاو بود 

 رد ابن رواحه به خاطر اسالم آوردن ویکت اسالم آوردن ابودرداء و عملیاکح
ه گفت: ابودرداء آن چنان کت نموده، یاز واقدی روا )۳۳۶/۳( کم در المستدرکحا

 یکشه با یه اسالم آورده است. وی ھمکاش بوده  ن فرد خانوادهیشود، آخر ه گفته میک
او را  سبن رواحه  اللهار داشت. عبدکخته بود سرویه دستمالی را بر وی آوکبت خود 

ه قبل از اسالم و در کبن رواحه  اللهد. عبدیورز نمود، ولی او ابا می به اسالم دعوت می
رون رفته، یاش ب د از خانهیه دکآمد. ھنگامی  ت برادر وی بود، نزدش مییزمان جاھل

د: یرد پرسک ه سر خود را شانه میکاش شد، و باشتاب از ھمسر ابودرداء  داخل خانه
بن رواحه  اللهرون رفت. عبدیجاست؟ پاسخ داد: برادرت چند لحظه قبل بکابودرداء 

ز با خود داشت، بت را یای را ن شهیوت ه بت در آن قرار داشت،کداخل ھمان اتاقی شد 
قطعه نمود، و در وقت خرد  ه در دستش بود آن را قطعهکای  شهین آورد و با تییپا
ن در آن وجود داشت، و یاطیھای ش ه ھمه اسمکواند، خ ردن آن رجزی را میک

شود، باطل است. پس از  خوانده می )یکبه عنوان شر(ه با خداوند کگفت: ھر آنچه  می
ده گفت: ای یزد، شن ه آن بت را میکشه را یرون رفت و ھمسر ابودرداء صدای تیآن ب

رون آمد یای ب ادثهچ حیبه ھمان صورت بدون ھ اللهساختی!! عبد کابن رواحه مرا ھال
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ه یه خانمش نشسته و از ترس وی گرکد یو ابودرداء به منزل خود آمده، داخل شد د
بن رواحه نزد من آمد و  اللهد: تو را چه شده است؟ پاسخ داد: برادرت عبدیند. پرسک می

ر کن شد، سپس با خود فینی انجام داد. وی به شدت خشمگیب ه میکن حالتی را یا
رد. آن گاه ک بود، حتمًا از جان خود دفاع می ری میین بت خیاگر نزد انموده، گفت: 

ه ابن رواحه او را ھمراھی کدر حالی  صامبر خدا یه نزد پکن یت نمود تا اکحر
 .١رد، آمد و اسالم آوردک می

 به عمروبن العاص درباره جزیه و اسیران جنگ سنامه عمر 
ه گفت: ما کت نموده یی روادیادبن َجزء زبیاز ز )۲۲۷/۴(ر طبری یابن جر

ر نموده و در کث را ذیم... حدیفتح نمود سه را در زمان خالفت حضرت عمر یندرکاس
ه کن یم، تا ایدیاقامت گز سدن نامه عمر یب در انتظار رسیآن در بلھ آن آمده: بعد از

 ما قرائت نمود و در آن آمده بود:آن را برای  سد، و عمرو یآن نامه به ما رس
 هیالجز یکعطیعرض أن  هیندرکر أن صاحب االسکتذ کتابکأما بعد: فانه جاءنی (

ون لنا و لمن بعدنا کت هقائم هیا أرضه، و لعمری، لجزیب من سبایه ما أصیعلی أن ترد عل
ن، فاعرض علی صاحب یکانه لم کقسم ثم یء  ن أحب الی من فییمن المسلم

ن االسالم یھم بیم من سبیکدیروا من فی ای؛ علی ان تخ هیالجز یکعطیأن  هیندرکاالس
ه ین له ما لھم و علین قومھم؛ فمن اختار منھم االسالم فھو من المسلمین دیو ب

نه، فاما من یوضع علی اھل دیما  هیه من الجزین قومه وضع علیھم؛ ومن اختار دیماعل
دھم، و ال من فانا ال نقدر علی ریوال هنیوالمد هکھم بارض العرب فبلغ میتفرق من سب

 .)نحب ان نصالحه علی امر ال نفی له به
ه به تو یندرکه صاحب اسکای  ر شدهکد، در آن متذیات به من رس اما بعد: نامه«

نش به تو یران سرزمیه وی حاضر است در عوض استرداد اسکشنھاد نموده است یپ
عد از ما ه بکه برای ما و مسلمانای کداری یه پایه بپردازد. سوگند به جانم، جزیجز
نزد من بھتر  ،چ نبودیه ھکی یشود و گو م مییه تقسکء  ند استوار باشد، از فییآ می

ه کن یه بدھد، به شرط این تا به تو جزکشنھاد یه پیندرکز به صاحب اسیاست. تو ن
ه کسی کد. ین قومشان آزاد بگذاریان انتخاب اسالم و دیران در دست شما را در میاس

ه برای کزی است ین است، برای وی ھمان چیاو از جمله مسلم اسالم را انتخاب نمود
                                           

 ) در سند آن واقدی است که متروک است.۳/۲۳۶. حاکم (سند آن بسیار ضعیف است -١



 ٣٣٣ صو پیامبرش  ألباب اول: دعوت به سوی خدا 

 

ن یه دکسی کباشد. و  ه بر مسلمانان میکزی است یمسلمانان است، و بر وی ھمان چ
شود،  ه وضع میین وی جزیه بر اھل دکرد، بر وی ھمانطوری کقوم خود را اتخاب 

نده شده است، کپرا ن عربیه در سرزمکشان یران ایه وضع گردد. اما آن عده از اسیجز
م یم، و دوست ھم نداریستیده ما قادر بر رد نمودن آنھا نیمن رسینه و یه، مدکو به م

 م. یم نسبت به آن وفادار باشیه نتوانکم، ییبا وی به شرطی صلح نما

 تذّکر آنچه در فتح اسکندریه برای اصحاب اتفاق افتاد
ه فرستاد تا محتوای یندرکاسسی را نزد صاحب ک سد: بعد از آن عمرو یگو راوی می

ه در پاسخ گفت: یندرکد: صاحب اسیافزا ن را به او برساند. راوی مییرالمؤمنینامه ام
م، و نصارا ھم یران در دست خود را جمع نمودید: ما ھمه اسین را قبول دارم. گویمن ا

ن ایم، و او را در میآورد می یک یکم، یه در دست داشتکجمع شدند، و ما مردانی را 
نمود، آن چنان  م. اگر اسالم را انتخاب میینمود ار مییت اختیانتخاب اسالم و نصران

د و سخت ترمی بود، یه شدیقر یکرمان ھنگام فتح یبکه از تکم یگفت ری مییبکت
ھا  نصرانی ،نمود ار مییت را اختیم. اگر نصرانیدیشک د: و او را به طرف خود مییگو می

م، و از آن به یردک ه وضع مییدند، و ما بر او جزیشک خود می سوی بهصدا برآورده و او را 
آنھا خارج  سوی بهی مردی از طرف ما یه گوکم، طوری یدیرنج شدت ناراحت شده و می

رفت، از  ش مییار به پکن طور ید: تا اختتام ھمیگو باشد. راوی می )افر شدهکو (شده 
قاسم  -بن عبدالرحمن بود،  اللهم عبدیی ھم ابومریکم، یه ما آوردکسانی کجمله 

م، و یردکد: ما او را آماده یگو می -د بود یه سردار بنی زبکدم ید: من وی را دیگو می
 -حی بودند یمادر و برادرانش ھمه مس ،پدر -م یت را به وی عرضه داشتیاسالم و نصران

برادرانش قصد م. مادر، پدر و یدیشکخودمان  سوی بهوی اسالم را انتخاب نمود، و ما او را 
ش را بر یھا ه لباسکن ینند، تا اکرون یخواستند او را از دست ما ب جان وی را داشتند و می

 .ر نمودهکث را ذیس ماست... و حدینی او رئیب ه میکدند. بعد، امروز چنان یوی در

ی اتفاق افتاد و اسالم آوردن یوی ونصران انیو آنچه در م ست زره علی یاکح
 آن نصرانی
 سه گفت: حضرت علی بن ابی طالب کاند  ت نمودهیم از شعبی رواکو حا ترمذی

زره را  سفروخت. حضرت علی  ه زرھی را میکی برخورد یبه بازار آمد. به نصران
دنزد قاضی مسلمانان یار باکن یصله این زره مال من است، و برای فیشناخت، و گفت: ا
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حضرت علی وی را به عنوان قاضی ح بود، و یدر آن وقت قاضی مسلمانان شر -م یبرو
د، از جای قضاوت خود ین را دیرالمؤمنیح امیه شرکھنگامی  -ن نموده بود ییتع

را در جای خود نشاند، و خود با نصرانی در مقابل وی  سو حضرت علی  ،برخاست
بود با وی  اگر خصمم مسلمان می -ح یای شر -نشست. حضرت علی فرمود: اما 

د، و ینکبا آنھا مصافحه ن«د: یگو ه میکدم یشن صامبر خدا یپ نشستم، ولی من از می
آنھا نماز  )تیم(د، وبر ییادت ننمایشان را ع ضانید و مرینکبه سالم دادن بر آنھا ابتدا ن

ه کد، و آنھا را چنان ینکق مجبور ید، وآنھا را در راه رفتن به جای تنگ و ضینگزار
ان من و وی یح در می. ای شر»دیل سازیذلر و یل ساخته است، حقیر و ذلیخداوند حق

 ی؟ حضرت علی پاسخ داد:یگو ن چه مییرالمؤمنیح گفت: ای امین. شرکداوری 
تو چه د: ای نصرانی یح پرسیه مدتی قبل از نزدم افتاده بود. شرکن زره من است، یا
نم، ولی زره مال خودم ک ن را به دروغ متھم نمییالمؤمنریی؟ نصرانی گفت: امیگو می

 سا شاھدی داری؟ علی ید، آیرون آین از دست وی بینم اک ح گفت: گمان نمییاست. شر
ام و کن احیه اکدھم  ح راست گفت. نصرانی گفت: اما من شھادت مییپاسخ داد: شر

م کد، و قاضی او برخالف وی حیآ ن نزد قاضی خود مییرالمؤمنیا است. امیداوری انب
زره توست، روزی من به  -ن! یرالمؤمنیای ام به خدا سوگند -ن ید. اینما داوری می

ستری رنگت افتاد و من آن را برداشتم و شھادت کن از شتر خایدنبال تو روان بودم، و ا
 سست و محّمد رسول خداست. حضرت علی یخدا ن یکه معبودی جز کدھم  می

 .١ز به او دادیاسب ن یکه اسالم آوردی، آن زره برای توباشد، کن یفرمود: از ا
ه: زرھی از حضرت علی در روز جمل مفقود کت است یم از شعبی رواکو نزد حا

د، یی گردیھود شناساید، مردی آن را به دست آورده فروخت، آن زره نزد مردی از یگرد

                                           
در سند آن دو مشکل وجود دارد: اول اینکه جابر  )۱۰۱۳۶» (الکبری«. بیھقی در بسیار ضعیف -١

) آمده است ضعیف است. و دوم عمرو بن شمر. بخاری ۱/۱۲۳» (التقریب«جعفی چنانکه در 
گویند: متروک  وی می  گوید: منکر الحدیث است. نسائی و دارقطنی درباره ی وی می درباره

گوید و از راویان ثقه روایات  بد می گوید: وی رافضی است و صحابه را الحدیث است. ابن حبان می

). این حدیث را نه در ترمذی و نه در مستدرک ۳/۲۶۸» (المیزان«کند. نگا:  موضوع نقل می
ال تصافحوا الیھود و « :از ابوھریره بطور مرفوع روایت نموده که» االوسط«نیافتم. اما طبرانی در 

) ۸/۴۲» (المجمع«د که ھمانگونه که در که در این سند نیز سفیان بن وکیع وجود دار» النصاری
 آمده ضعیف است.
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ح اقامه دعوا نمود. حضرت حسن و قنبر غالم آزاد شده یبا وی نزد شر سحضرت علی 
گر در عوض حسن یشاھد د یکگفت: ح یبه نفع او شھادت دادند. شر سحضرت علی 

نی؟ گفت نه، ولی از تو به ک ا شھادت حسن را رد میید: آیپرس سن. علی کدا یم پیبرا
 ست.یز نیه شھادت پسر برای پدر جاکاد دارم ی

می ید تیزیم بن یق ابراھیاز طر )۱۳۹/۴( هیم در الحلینی و ابونعکم در الکن را حایا
ح گفت: اما شھادت یث وی آمده: شریرده، و در حدکت یاز پدرش، به صورت طوالنی روا

 سم. حضرت علی یدان ز نمییت جایم، ولی شھادت پسرت را برایرفتیت را پذیموال
دم یشن صامبر خدا یگفت: از پ ه میکدی یا از عمر نشنیند! آکفرمود: مادرت گمت 

گفت: ھودی یپس از آن به  ١.»اند د جوانان اھل جنتین سیحسن وحس«د: یگو ه میک
ن آمد و او برخالف وی ین با من نزد قاضی مسلمیرالمؤمنیھودی گفت: امیر. یزره را بگ

ن یا -ن یرالمؤمنیبه خدا سوگند ای ام -د، راست گفتی یم نمود، و او راضی گردکح
ه معبودی کدھم  ن افتاد و من آن را گرفتم، شھادت میییزره مال توست. از شترت پا

د، یآن زره را به او بخش سست. حضرت علی یول خدا نخدا نست و محّمد رس یکجز 
ه در روز کن یبود تا ا شه ھمراھش میید، و او ھمیز به او بخشیگر نینار دیو ھفت صد د

 آمده است. )۶/۴(نزالعمال کن در ین چنید. این به قتل رسیصف

                                           
اند  . اما خود حدیث در مجموع صحیح و بلکه آنگونه که مناوی و آلبانی گفتهسند آن ضعیف است -١

). اما این ۴۳۲-۲/۴۲۳) (۷۹۶» (الصحیحة«متواتر است و از ده طریق روایت شده است. نگا: 
گوید:  اند. وی (ابونعیم) می ) روایت کرده۱۴۰ ،۴/۱۳۹) و ابونعیم (۱/۱۲۲/۲حدیث را طبرانی (

این حدیثی است غریب از روایت اعمش از ابراھیم که تنھا حکیم آن را روایت کرده است. آلبانی 
)، ۳۱۸۰» (صحیح الجامع«گوید متروک الحدیث است. نگا:  گوید: وی آنگونه که ابوحاتم می می

)۳۱۸۱) ،(۳۱۸۲.( 





 

 

 

 

 :باب دوم
و با خلفای بعد از وی بیعت  صبا پیامبر خدا  شچگونه اصحاب 

 گرفت بر چه اموری بیعت صورت می نمودند، و می

 عت بر اسالم یب 

 ن بارهیر در ایث جریحد
مثل آنچه زنان بر آن  صامبر یه گفت: با پکت نموده، یروا سر یطبرانی از جر

ب شود کزی از آنھا را مرتیه چکن یه از ما، بدون اکسی کم. یردکعت ینمودند، ب عتیب
زی از آنھا یه چکه از ما، در حالی مرد کسی کن است. و یش تضمیوفات نمود، جنت برا

ّفاره است. ک )جاری شدن حد بر او(د، و حد بر او جاری شد، ھمان یب گردکرا مرت
ده ید، ولی آن بر وی پوشیب گردکاز آن را مرت زییه چکه از ما، در حالی مرد کسی کو

د: در یگو می )۳۶/۶(ثمی در مجمع الزاوائد یھ .١باقی ماند، حساب وی بر خداوند است
فش یگری ضعیم وی را ثقه دانسته و گروه دیه ابونعکف بن ھارون آمده، یت سین روایا

ه در کر، چنان یجرابن  ن را ھمچنانی. ااند حیه رجال وی رجال صحیاند، و بق دانسته
 عت زنان خواھد آمد.یث در بین حدیت نموده است، و ایآمده، روا )۸۲/۱(نز کال

 عت نمودن بزرگان، خردساالن، مردان و زنان بر شھادت در روز فتحیب
ه محّمد بن اسود بن خلف به کت نموده، یثم روایبن عثمان بن خ اللهاحمد از عبد

عت یه با مردم بکد یرا در روز فتح د صامر خدا یپ سه: پدرش اسود کاو خبر داد 
 ٣ه روی خود را به طرف آنک ٢یکوچکوه کنزد  صامبر ید: پیگو می نمود. می

                                           
). در سند آن سیف بن ھارون است که ضعیف است: ۲۲۶۰» (لکبیرا«. طبرانی در ضعیف -١

 ).۱/۳۴۴» (التقریب«
 نمود. عت مییوه صفا نشست، و با مردم بکدر روز فتح بر  ه:کآمده  )۱۰۹/۱(ه یرت حلبیدر س -٢
اد شده در نص ی کوچکوه کن یھم سوی بهر شده کر ذیر شده، و ضمکنطور ذیدر نص ھم -٣

ن یت الحرام اشاره داشته باشد، در ایر به بین ضمیه اکگر وجود دارد، یاحتمال د یکگردد، و برمی
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ست؟ یدم: شھادت چیعت نمود. پرسیده بود، نشست و با مردم بر اسالم و شھادت بیگردان
خدا و شھادت مان به یشان بر ایه وی با اکگفت: محّمد بن اسود بن خلف به من خبر داد، 

ن یا ١عت نمود.یه مبعودی جز خدا وجود ندارد، و محّمد بنده و رسول اوست، بکن یبر ا
ت یی خود رواین را احمد به تنھایه: اکآمده، و افزوده است  )۳۱۸/۴(ه ین در البدایچن

ھقی آمده: آن گاه مردم اعم از یاند، ونزد ب د: رجال وی ثقهیگو می )۳۷/۶(ثمی ینموده. ھ
عت یشان بر اسالم و شھادت بیبزرگان، خردساالن، مردان و زنان نزدش آمدند و او با ا

ر و یبکاق در الین سین را به ایآمده، و طبرانی ا )۳۱۸/۴(ه ین در البداین چنینمود. ا
رده است، و ھمچنان بغوی، ابن کت یآمده روا )۳۷/۶(د یه در مجمع الزواکر چنان یالصغ
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۸۲/۱(نز که در الکن را، چنان یم ایم و ابونعکن، حاکالس

 عت ُمجاِشع و برادرش بر اسالم و جھادیب
ه گفت: من و کاند  ت نمودهیروا ساز مجاشع بن مسعود  )بخاری و مسلم(ن یخیش

ھجرت «عت نما، پاسخ داد: یم، گفتم: با ما بر ھجرت بیآمد صامبر خدا یبرادرام نزد پ
بر اسالم و «نی؟ فرمود: ک عت مییدم: پس با ما بر چه بی، پرس»گذشتبرای اھلش 

ت نموده یبه رواین را ھمچنان ابن ابی شیآمده. و ا )۱۶/۷(نی ین درالعین چنیا . ٢»جھاد
ن را) یز اید: بعد از آن با برادرش مالقات نموده، از وی (نیگو و افزوده است: (راوی) می

 آمده. )۲۶/۱-۸۳(نز العمال کن در ین چنیاست. ادم گفت: مجاشع راست گفته یپرس

 بر اسالم اللهر بن عبدیعت جریب
ربن یه گفت: از جرکت نموده، یاد بن عالقه روایاز ز) ۳۸/۱(ابوعوانه در مسند خود 

نمود. موصوف برای  صحبت می سره بن شعبه یه ھنگام وفات مغکدم یشن اللهعبد
، وقار و آرامش یکخداوند واحد و ال شررده گفت: شما را به ترس کمردم سخنرانی 

عت نمودم، و او یبر اسالم ب صامبر خدا ین دستم با پینم، چون من با ھمک ت مییوص

                                                                                                       
عبه که روی خود را به طرف کوه صفا در حالی کبر  صامبر یه: پکشود  ن مییصورت چن

 اعلم. م. اللهده بود، نشست. ویگردان
د دارد. ذھبی ). در سند آن محمد بن األسود بن خلف وجو۳/۴) و احمد (۳/۱۹۶. حاکم (ضعیف -١

 ).۳/۴۸۵» (میزان اإلعتدال«گوید: وی و پدرش شناخته شده نیستند:  می
) در کتاب اإلمارة، باب: مبایعه بعد از فتح مکه بر اسالم و ۱۸۶۳) و مسلم (۳۹۶۳ ،۲۹۶۲بخاری ( -٢

 جھاد.
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ه من کعبه، کحت برای ھر مسلمان را برای من شرط گذاشت. سوگند به پروردگار ینص
بخاری  .١ن شدییننده ھستم، سپس طلب مغفرت نمود و پاکحت یبرای ھمه شما نص

ادبن حارث یر وی از زیھقی و غی، و ب٢ت نموده استیتر از آن روا املک )ن رایا( )۱۴/۱(
عت یآمده با وی بر اسالم ب صامبر خدا یه گفت: نزد پکاند  ت نمودهیروا سصدائی 

 ده.یر گردکگذشت، متذ ه در باب دعوتکبه طول آن: چنان  ث رایو حد ٣نمودم...

 ٤بیعت بر اعمال اسالم

 ان اسالم و بر صدقه و جھادکه بر اریبن خصاصر یعت بشیب
ر از کھقی و ابن عسایم، بکم، حایان، طبرانی در االوسط، ابونعیحسن بن سف

آمدم تا ھمراھش  صامبر خدا یه گفت: نزد پکاند  ت نمودهیروا سه یربن خصاصیبش
 امبر دست خود راینی؟ پک عت مییامبر خدا بر چه با من بیم، گفتم: ای پیعت نمایب

وجود  یکه معبودی جز خدای واحد و ال شرکدھی  گواھی می«دراز نموده فرمود: 
خوانی،  می ھای آن ندارد و محّمد بنده و رسول اوست، نمازھای پنجگانه را در وقت

را به جای  )عبهک(ری، حج خانه یگ نی، روزه رمضان را میک ات فرض شده را ادا میکز
نھا را یھمه ا صامبر خدا ی. گفتم: ای پ»ییانم آوری و در راه خداوند جھاد می می
ات را، چون به خدا که طاقت آن را ندارم: زکز را، یتوانم انجام دھم، مگر دو چ می

ندارم. و  )زییچ(گر ید اند ش آنھاکدھند و بار ر مییه به اھلم شکسوگند جز ده شتر 
 ،٥روی گرداند )دان قتالیاز م(ه کسی کپندارند،  ی ھستم، و مییجھاد: من مرد ترسو

                                           
 ).۱/۳۸» (مسند«. ابوعوانه در صحیح -١
 ).۹۸بخاری ( -٢
 . قبال گذشت.ضعیف -٣
 ره است.م.یعملی اسالم چون نماز وغ امکھدف اح ٤
 :یدفرما ه میکو تعالی دارد  کن قول خداوند تباریوی اشاره به  -٥

وۡ  ّلِقَِتالٍ  اُمَتَحّرِفٗ  إِ�َّ  ۥٓ ُدبَُرهُ  َم�ِذٖ يَوۡ  يَُولِِّهمۡ  َوَمن﴿
َ
ا أ ً ٓ  َ�َقدۡ  فَِئةٖ  إَِ�ٰ  ُمَتَحّ�ِ ِ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ءَ بَا َّ�  

ۡ
ٰ َوَمأ  هُ َوٮ

ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ   ].۱۶[االنفال:  ﴾١٦ َمِص�ُ ل
گیری از  مگر در صورتی که ھدفش کناره -و ھر کس در آن ھنگام به آنھا پشت کند «ترجمه: 

 -میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروھی (از مجاھدان) بوده باشد 
 .»ست، و چه بد جایگاھی استکسی) گرفتار غضب خداوند است، و ماوای او جھنم ا (چنین
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ه چون جنگ فرا رسد، با ترس از کترسم  مورد غصب خدا قرار گرفته است، و من می
امبر یم و به غضب خدا گرفتار شوم. آن گاه پیفرار نما )دان جنگیاز م(جان خود 

ر، نه یای بش«ت داد، سپس فرمود: کد و باز آن را حریشکدست خود را پس  صخدا
گفتم: ای رسول خدا، دستت را  »شوی؟! اخل جنت میصدقه و نه جھاد!! پس با چه د

عت یش آورد و من بر ھمه آنھا با او بیگاه دست خود را پ نم، آنکعت یه با تو بکبده 
ت نموده، و رجال ین را احمد روایآمده. و ا )۱۲/۷(نز العمال کن در ین چنیا .١نمودم

 اند. د، ثقهیگو می )۴۲/۱(ثمی یه ھکوی، چنان 

 حت برای ھر مسلمانیان اسالم و نصکبر ار اللهعبد ر بنیعت جریب
به برپا داشتن نماز،  صامبر خدا یه گفت: با پکت نموده، یروا سر یاحمد از جر

ن را، یز مانند ایر نیابن جر .٢عت نمودمیحت برای ھر مسلمان بیات و نصکدادن ز
 )بخاری و مسلم(ن یخیت نموده است، و شیآمده، روا )۸۲/۱(نز العمال که در کچنان 

ن یاند. احمد ھمچن ردهکت یآمده، روا )۲۳۶/۳(ب یه در الترغکو ترمذی آن را، چنان 
امبر خدا بر من شرط ید: گفتم: ای پیگو ه: میکت نموده یگری از وی روایق دیاز طر

ه خداوند را کنم، ک عت میین بیمن با تو بر ا«تری. فرمود:  بگذار چون تو به شرط عالم
ات را کاوری، نماز را برپای داری، زین یکزی را شرینی و به وی چکعبادت ش ییبه تنھا

ن را، ینسائی ا .٣»ییزاری نمایب کی و از شریحت ناینی، برای ھر مسلمان نصکادا 
ه در کن را، چنان یر مانند ایرده، و ابن جرکت یآمده، روا )۷۸/۵( هیه در البداکچنان 

حت یمسلمانان را نص«ه وی گفته است: کن یات نموده، جز یآمده، روا )۸۲/۱(نز کال
نزد  سر یه گفت: جرکت نموده، ی، طبرانی از وی روا»شوی جدا می کنی و از شرک می

د: بر یر پرسی، جر»ش آوریر دستت را پیای جر«آمد و به او گفت:  صامبر خدا یپ

                                           
، ۲/۷۹) و حاکم (۱۰/۱۳۸ابن عساکر () و ۱۲۳۳» (الکبیر«) و طبرانی در ۵/۲۴۴. احمد (ضعیف -١

). حاکم آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی متفق است. در سند آن ابوالمثنی العبدی ۸۰
گوید:  ی می درباره) ۲/۲۸۰است که ھمان موثر بن عفارة است. حافظ ابن حجر در تقریب (

مقبول است. یعنی در صورت متابعه و اال لین است. برای این سند نیز ھیچ متابعی یافته نشده 
 ).۱/۳۳۰» (اإلستیعاب«است. نگا: 

 ).۲/۳۵۸) و احمد (۱۹۶) و مسلم (۳۹۶۳) (۲۹۶۲بخاری ( -٢
 ).۹/۱۳) و بیھقی (۷/۱۴۷) و نسائی (۴/۳۵۷. احمد (صحیح -٣
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حت ینی، و برای ھر مسلمان نصکم یه خودت را به خدا تسلکن یا«فرمود:  ١چه؟
گفت: ای  -ه مرد عاقل و خردمندی بود کوی  -ر به آن از گوش فراداد ی. جر»یینما

ن ین چنیا ٣ ٢ن بعد از وی برای مردم رخصت بود.یامبر خدا در آنچه توانستم؟ بنابرایپ
 آمده. )۸۲/۱(نز کدر ال

 ان اسالم و عدم سئوال از مردمکارانش بر اریو  کعت عوف بن مالیب
ه کاند  ت نمودهیروا ساشجعی  کر از عوف بن مالکبن عسار و ایانی، ابن جریرو

ا با رسول خدا یآ«م، فرمود: یا ھفت تن بودیا ھشت و ینه  صامبر خدا یگفت: نزد پ
ش یھای خود را پ رار نمود. آن گاه ما دستکن را سه مرتبه تیو ا »د؟ینک عت نمییب

م، یعت نمودیما با تو بم: ای رسول خدا، یرده گفتکعت یب صامبر خدا یم و باپینمود
د، و به وی ینکه خداوند را عبادت کن یبر ا«م؟ فرمود: ینکعت یز با تو بیبر چه چ

گری را آھسته یلمه دکو  - )دییرا ادا نما(گانه جد، و نمازھای پنیاورین یکزی را شریچ
ن افراد یسی از اکد: یگو می )راوی(. »دینکزی را سئوال نیه از مردم چکن یو ا -گفت 

ن ین چنیا .٤ه آن را بدھدکگفت  س نمیکچ یافتاد ولی به ھ اش می انهیه تازکدم یرا د
ب یه در الترغکن را ھمچنان مسلم، ترمذی و نسائی، چنان یآمده. و ا )۸۳/۱(نز کدر ال

 اند. ردهکت یآمده، روا )۹۸/۲(

 ندکزی طلب نیس چکچ یه از ھکن یعت ثوبان بر ایب
فرمود:  صامبر خدایه گفت: پکت نموده، یروا سمامه ر از ابوایبکو طبرانی در ال

 صامبر خدا یگفت: ای پ صرسول خدا  ٥ثوبان موالی »ند؟ک عت مییسی بکچه «

                                           
 رد.یگ عت صورت مییشروط بدام کعنی بر ی -١
) در سند آن داود بن یزید األودی که ضعیف است. نگا: ۲۳۶۵. رواه الطبرانی فی الکبیر (ضعیف -٢

 ).۱/۲۳۵تقریب (
 اش بود. م. ھای به دوش گرفته تیّلف به ادای مسؤولکس به حد توان و قدرت خود مکعنی ھر ی -٣
 ).۱/۲۲۸) و نسائی (۲۸۶۷ه () و ابن ماج۱۶۴۲) و ابی داوود (۲۳۶۵مسلم ( -٤
ننده بنده، بنده آزاد شده، ولی نعمت، کد، آقا، ارباب، بنده، آزاد ی، سکمولی در زبان عربی مال -٥

ه، مھمان، یمان، ھمسایھم پ،افته، نعمت داده شده، دوست دار، دوستینعمت دھنده، نعمت 
افاده  رو و تابع رایشاوند و پیب، خوی، قریک، پسر، پسرعمو، خواھرزاده، عمو، داماد، نزدیکشر
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د: ای ی. ثوبان پرس»نیکزی را طلب نیس چکچ یه از ھکن یبر ا«م، فرمود: یعت نمودیب
ثوبان با . و »جّنت«ست؟ فرمود: یار را انجام دھد چکن یه اکسی کرسول خدا برای 

دم، یادی از مردم دیدر جمع ز هکد: من ثوبان را در میگو عت نمود. ابوامامه مییوی ب
افتاد،آن مرد آن را  افتاد، و گاھی بر شانه مردی می اش از وی می انهیه سوار بود و تازک

آمد و آن را  ن میییه خودش پاکن یگرفت، تا ا داد، اما او آن را نمی گرفت و به او می می
ز یشان نیر ایآمده. احمد، نسائی، و غ )۱۰۰/۲(ب ین در الترغین چنیا .١داشت میبر 

، س ٣رکانه را برای ابوبی، و آن دو قصه تاز٢اند ردهکت ین را به اختصار از ثوبان روایا
 اند. ر شدهکآمده، متذ )۹۹/۲- ۱۰۱(ب یه در الترغکچنان 

 عت ابوذر بر امور پنچگانهیب
رد، کعت یپنج بار با من ب صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساحمد از ابوذر 

ق نمود، و خداوند را ھفت بار بر من شاھد و گواه آورد ید و توثکیو ھفت روز بر من تأ
د: ابوذر گفت: یگو ننده نھراسم. ابوالمثنی میکچ مالمت ین خدا از مالمت ھیه: در دک
ه در عوض آن کی یعتی نمایخواھی ب میا یآ«مرا طلب نموده فرمود:  صامبر خدا یپ

در  - صامبر خدا یش نمودم، پیگفتم: بلی، و دست خود را پ »ت جّنت باشد؟یبرا
نم، گفتم: بلی. کزی طلب نیگفت: از مردم چ -گذاشت  ه بر من شرط میکحالی 
و  .٤»رییاده شده آن را بگیه خودت پکن یانه ات را اگر از تو افتاد، تا ایو نه تاز«افزود: 

                                                                                                       
خاطر از ترجمه آن در اکثر جاھا منصرف شدیم، ومعنای آن طبق قرینه و سیاق ن یند. بدک می

 جمله که اکثرًا غالم و غالم آزاد شده را معنی میدھد باید برداشت گردد. م.
عیف است. ) در سند آن علی بن یزید االلھانی است که ض۷۸۳۲» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -١

 ) ضعیف دانسته است.۴۹۳» (ضعیف الترغیب«) آلبانی این روایت را در ۳/۹۳» (المجمع«نگا: 
) و حاکم ۱۸۳۷) و ابن ماجه (۵/۹۶) و نسائی (۱۶۴۳) و ابی داوود (۵/۲۷۶. احمد (صحیح -٢

» صحیح الترغیب«) حاکم آن را صحیحی دانسته و ھمینگونه ذھبی و نیز آلبانی در ۱/۴۱۲(
)۸۱.( 

) سند آن بین ابن ابی ملیکه و ابی بکر منقطع است زیرا او وی را مالقات ۱/۱۱. احمد (ضعیف -٣
ی وی اختالف است و  نکرده است. ھمچنین در سند آن عبدالله بن مومل وجود دارد که درباره

) ۴۹۲» (ضعیف الترغیب«قول صحیح این است که وی ضعیف است. آلبانی این روایت را در 
 ته است.ضعیف دانس

 دانسته است. ) آن را صحیح۸۱۰» (صحیح الترغیب«) آلبانی در ۵/۱۰۷۲. احمد (صحیح -٤
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نده به تو یای ابوذر آنچه در آ«گفت:  شش روز می صامبر خدا یه: پکتی آمده یدر روا
ارھای سّری و کتو را در «د گفت: ی. چون روز ھفتم فرا رس»شود آن را بدان گفته می

س کچ ین، و از ھکی یکنم، و چون بدی نمودی نک ه مییات به ترس از خدا توص علنی
ن ین چنی. ا٢»١ریفتد، و قطعًا امانتی را نگیانه ات ھم بیزی نخواه اگر چه تازیھرگز چ
 آمده است. )۹۹/۲(ب یدر الترغ

 ر وی بر َاعمال اسالمیعت سھل بن سعد و غیب
ه گفت: من، ابوذر، کاند  ت نمودهیروا سر از سھل بن سعد کشاشی و ابن عسا

 صدا د خدری، محّمد بن مسلمه و فرد ششمی با پبامبر خیعباده بن صامت، ابوسع
 ٣ولی فرد ششم ن خدا باز ندارد،یننده ما را از دکچ مالمت یم، تا مالمت، ھیعت نمودیب

ن در ین چنیا .٤ش فسخ نمودیآن را برا صامبرید و پیخواھان لغو و فسخ آن گرد
 )۲۶۴/۷(ثمی یرده است. ھکت ینًا رواین را عیز ایآمده. و طبرانی ن )۸۲/۱(نز کال

از  باشد. و مسلم ف مییاش آمده و او ضعیمن بن عیعبدالمھت ین رواید: در ایگو می
امبر یه با پکی ھستم ی: من از جمله رؤسا)گفت(ه کت نموده یروا سعباده بن صامت 

م، یریخداوند نگ یکزی را شریم تا چیردکعت یعت نمودند. وی گفت: بیب صخدا 
م، غارت یشکبه حق نده جز یه خداوند حرام گردانکم. نفسی را ییم، زنا ننماینکدزدی ن

مان جنت است، و  م، براییارھا را نمودکن یم، اگر اییم و نافرمانی ننماینکو چپاول ن
ر یم، داوری آن به خداوند محّول است و نزد ابن جریب شدکھا را مرت نیزی از ایاگر چ

عت یبا من ب«م، فرمود: یبود صامبر خدا یه گفت: ما نزد پکت است یروا ساز وی 
                                           

ت و یت، ظرفیشان از شخصیو برداشت ا کدر ضمن توجه به در صن فرموده رسول خدا یا -١
 ند.ک نی بار امانت و ادای درست آن داللت مییاستعداد اشخاص مختلف، به سنگ

» المجمع«گوید: راویان آن ثقه ھستند. ھمینطور ھیثمی در  می منذری) ۵/۱۸۱. احمد (ضعیف -٢
گویم در این روایت دو اشکال وارد است. اول: ابن لھیعه که ضعیف است. ثانیا  می ). من۳/۹۳(

حسن «) آن را ۸۱» (صحیح الترغیب«روایت دراج از ابن ابی السمح ضعیف است. آلبانی در 
 دانسته است.» لغیره

بریم، چون راوی  پی می شاگر اندکی دقت کنیم به خوبی به عظمت و ابھت اصحاب کرام  در اینجا -٣
 دارد که این خود عملی است بزرگ. م. اسم فرد ششم را افشا ننموده، و آن را مستور نگه می

) که در آنجا چنین گفته: در آن عبدالمھیمن بن ۷/۲۶۴» (مجمع الزوائد«. طبرانی. نگا: ضعیف -٤
 که ضعیف است.عباس است 
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ه از کسی کد یید و زنا ننماینکد، دزدی نیاورین یکزی را شریه خداوند چه بکد ینک
ھا را  نیزی ازیه چکسی کعت وفا نمود پاداش وی بر خداوند است، ین بیشما به ا

ن به خداوند محول است، اگر خواست یب شد و خداوند آن را پنھان و مستور داشت، اکمرت
 آمده است. )۸۲/۱(نز کن در الین چنیا .١»بخشدش دھد، و اگر خواست می عذابش می

 ر وی از اصحاب در عقبه اّولیعت عباده بن صامت و غیب
ه کاند  ت نمودهیروا سر از عباده بن صامت کر و ابن عسایابن اسحاق، ابن جر

عت زنان یچون ب صامبر خدا یم، و با پیازده مرد بودیعت عقبه اّول یگفت: ما در ب
م تا به یردکعت یه جنگ بر ما فرض شود، ما با وی بکن یقبل از ا )البّته(م، یعت نمودیب

ه از نزد خود کم، بھتانی را ییم، زنا ننماینکم، دزدی نیاورین یکزی را شریخداوند چ
ار معروف کم و از وی در یم اوالد مان را به قتل نرسانیاوریم روی صحنه نیساخته باش

وفا نمود، برای او بھشت است، و  )زھایچ نیبه ا(ه کسی کم، ینکده نافرمانی نیو پسند
ار وی به خداوند محّول است، اگر خداوند کد، یب گردکنھا را مرتیزی از ایه چکسی ک

نده پس یبخشد. بعد از آن در سال آ ند، و اگر بخواھد او را میک بخواھد وی را عذاب می
آمده. و  )۸۲/۱(نز کن در الین چنیا .٢)عت نمودندیدوباره ب(آمدند و شان  عتین بیاز ا

 اند. ردهکت یآمده، روا )۱۵۰/۳( هیه، در البداکن را چنان یبخاری و مسلم مانند ا

 بیعت بر هجرت 

 ه از طرف پدرشیعلی بن ُمنیعت یب
ه گفت: در روز دوم فتح نزد کت نموده، یروا سه یعلی بن منیاز  )۱۶/۹(ھقی یب

ه کبل«ن، گفت: کعت یھجرت ب آمده گفتم: ای رسول خدا، با پدرم بر صامبر خدایپ
 سث مجاشع یو حد .٣»دینم، چون ھجرت در روز فتح قطع گردک عت مییبا وی بر جھاد ب

ھجرت برای اھلش «عت نما، پاسخ داد: یگذشت: گفتم: ای رسول خدا، با ما بر ھجرت ب

                                           
 ).۴۳۸۴) و مسلم (۱۲/۱۹۲بخاری ( -١
 ).۲/۵۴) و نگا: سیره ابن ھشام (۵/۳۲۳. احمد (صحیح -٢
) در کتاب بیعت، باب بیعت بر جھاد. در سند آن عمرو بن ۷/۱۴۱. به روایت نسائی (ضعیف -٣

شناسد.  گوید: کسی وی را نمی  می اش ) در باره۳/۲۷۲» (المیزان«عبدالرحمن است. ذھبی در 
 ) ضعیف دانسته است.۲۸۰» (ضعیف نسائی«آلبانی نیز این روایت ر ا در 
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در  )۱۳/۹(ھقی یو نزد ب». گردی جدا می کو از شر«ر گذشت: یث جریحد». گذشت
  ».گردی جدا می کنی و از مشرک می حتیمؤمن را نص«آمده:  سر یث جریحد

 عت مردم بر ھجرت در روز خندقیب
م و طبرانی از حارث یَثمه، ابوعوانه، َبَغوی، ابوُنعیخ، ابن ابی َخ یاحمد، بخاری در التار

 صامبر خدا یه گفت: در روز خندق در حالی نزد پکاند  ت نمودهیروا ساد ساعدی یبن ز
عت یه ھمه برای بکم یردکنمود. ما گمان  عت مییمردم بر ھجرت ب ه باکآمدم 

عت نما. فرمود: ین بر ھجرت بین گفتم: ای رسول خدا، با ایشوند، بنابرا فراخوانده می
امبر یاست. پ -د بن حوط یزیا ی -د یزیم َحوط بن ین پسر عمویگفتم: ا »ست؟کین یا«

نند و ک شما ھجرت می سوی بهم نم، چون مردک عت نمییبا شما ب«فرمود:  صخدا 
ه جانم در دست اوست، انصار را کد. سوگند به ذاتی یینما آنھا ھجرت می سوی بهشما 

ه کد ینما ھر مردی تا مالقات با خداوند دوست بدارد، خداوند را در حالی مالقات می
را در ند، خداوند یانصار را ھر مردی تا مالقات با خدا بد ب دارد، و وی او را دوست می

 )۱۳۴/۷(نز کن در الین چنیا .١»ندیب ه خداوند او را بد میکند ک حالی مالقات می
رده است، کت یآمده، روا )۲۷۹/۱( هه در االصابکن را ھمچنان ابوداود، چنان یآمده. و ا

اند و  ت نمودهیی رواین را احمد و طبرانی به اسنادھاید: ایگو می )۳۸/۱۰(ثمی یو ھ
اند. و  حیباشد، رجال صح ث مییه حسن الحدکمحّمد بن عمرو،  ریرجال بعضی آنھا غ

برای حفر  صغمبر یه: مردم نزد پکت نموده یروا سد ساعدی یطبرانی از ابو اس
ای گروه (ه فارغ شد، فرمود: یکنمودند. ھنگام می عتیخندق آمدند و با وی بر ھجرت ب

ه کسی کنند. ک می د، چون مردم بسوی شما ھجرتینکعت نیانصار، شما بر ھجرت ب
ه انصار را دوست داشته باشد، با خداوند در حالی کد یبه خداوند در حالی مالقات نما

ه با خداوند در حالی مالقات کسی که وی او را دوست داشته باشد. و کند ک مالقات می
ه نسبت به او کشود  ن باشد به خداوند در حالی روبرو مییه نسبت به انصار بدبکد ینما

ل آمده و ید بن سھیت عبدالحمین رواید در ایگو می )۳۸/۱۰(ثمی یھ .٢)ن استبدگما
 اند. ه رجال وی ثقهیمن وی را نشناختم و بق

                                           
 ).۱۰/۳۸» (مجمع الزوائد«) نگا: ۳۳۵۶» (الکبیر«) و طبرانی در ۳/۴۲۹. به روایت احمد (حسن -١
گوید: در آن عبدالرحمن بن سھیل  ی آن می ) درباره۱/۳۸. به روایت طبرانی. ھیثمی (ضعیف -٢

 اند. ی رجال آن ثقه شناختم. و بقیهاست که وی را ن
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 بیعت بر نصرت 

 عت ھفتاد مرد انصاری در گردنه عقبه بر نصرتیب
ه درنگ کده سال در م صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ساحمد از جابر 
ری یگیپ )ی حج(ھا  و در موسم ١اظ و مجنهکھای شان: در ع درمنزلنمود، و مردم را 

سی مرا نصرت کدھد؟ چه  سی مرا جای میکچه «گفت:  نمود، و می و دنبال می
س را کچ ی. ولی ھ»م، و برای وی جنت باشدیدھد؟ تا رسالت پروردگارم را ابالغ نما می

من و یه مردی چون از کی یاری رساند، تا جایه وی را جای دھد و نصرت و کافت ی نمی
ش بر حذر یگفتند: از بچه قر ش نزد وی آمده مییرفت، قوم و اقربا رون مییبا از مضر ی

ھا با  رفت، و آن ھای آنھا می ان اقامتگاهیدر م صامبر یندازد، و پیباش تا تو را در فتنه ن
ثرب به طرف وی یه خداوند ما را از کن یردند. تا اک ش اشاره مییانگشتان (خود) به سو

مان یشد، و به وی ا م، مردی از ما خارج مییقش نمودیم و تصدیفرستاد، و ما او را جای داد
و آنھا  ،گشت داد، بعد وی به طرف خانواده خود باز می اد مییآورد، و وی قرآن را به او  می

باقی نماند،  ای از خانه ھای انصار چ خانهیه ھکن یآوردند، تا ا با اسالم آوردن وی اسالم می
ار که اسالم را ظاھر و آشکه گروھی از مسلمانان در آن وجود داشتند، کن یمگر ا

 نمودند. می
را رھا  صامبر خدا یم: تا چه وقت پیبعد از آن ھمه انصار مشورت نمودند و گفت

ن ھفتاد مرد از ما به طرف یه بگردد، رانده شود و بترسد؟! بنابراکھای م وهکه در کم، ینک
دند، و ما با وی در گردنه عقبه وعده یه در موسم نزدش رسکن یت نمودند، تا اکروی ح

م: یم و گفتیه ھمه جمع شدکن یم، تا ایتن و دو تن نزد وی گرد آمد یکم، و یمالقات داشت
دن و اطاعت در نشاط و یبا من بر شن«م؟ فرمود: ینکعت یای رسول خدا، با تو بر چه ب

د. و ینکعت یر، بکو آسانی، و امر به معروف و نھی از من ردن در سختیکسالت، و خرج ک
ن خدای تعالی نه یننده در دکچ مالمت ید و از مالمت ھییه در راه خدا سخن بگوکن یا

د ینکت یه نزدتان آمدم چنان حماکد و از من در وقتی یه مرا نصرت دھکن ید و به ایھراس
 ». د، و برای شما جنت استینک ت مییتان حما ھای خود، زنان و فرزندان ه از نفسک

                                           
گاھی میکشرح مختصری در ارتباط به بازارھای فوق و ذی المجاز قبال گذشت،  -١ توان به  ه برای آ

 آن مراجعه نمود. م.
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ر از یشان غین ایتر کوچکه کم و اسعد بن زراره یآن گاه ما به طرف وی برخاست 
از  -ن ھمان ھفتاد تن بود یتر کوچکه: کھقی آمده بود یت بیو در روا -من بود 

ه ما شتران کن ید، ھمید و مھلت دھیثرب آھسته باشیدستش گرفت و گفت: ای اھل 
رون یامبر خداست، ولی بیه او پکم یدانست م، مییت دادکطرف وی حرش را به یخو

تان را در بر  دگانیشته شدن برگزکنمودن وی امروز، دشمنی با ھمه عرب ھاست، و 
ن صبر یه بر اکد یرھا بر شما فرود خواھد آمد. اگر شما قومی ھستیدارد، و شمش

ه از کد یشما قومی ھست با خداست، ولی اگر تان د و پاداشیرید، وی را بگینک می
تان  ن برایید، چون اییان نماین را بید، و اینکد، وی را رھا یترس ش مییھای خو نفس

نزد خداوند معذرت خوبی است. انصار گفتند: ای اسعد، از ما دور شو، به خدا سوگند ما 
 سوی بهد: آن گاه ما یگو م!! مییریم، و نه ھم آن را ابدًا بازمی گیگذار عت را نمیین بیا

ه بر کمان گرفت و شرط گذاشت، یم. او از ما پیعت نمودیم و با وی بیوی برخاست
 .١دھد )وعده(مان جنت را  اساس آن برای

رده کت یق رواین طریر ایز آن را به غیھقی نیت نموده و بین را ھمچنان احمد روایا
ن یاند. ا هجش ننمودیباشد، ولی تخر د است و به شرط مسلم میین اسناد جیاست، و ا

ن ید: اسناد ایگو می )۱۵۸/۷(آمده. حافظ در فتح الباری  )۱۵۹/۳( هین در البدایچن
د: یگو می )۴۶/۶(ثمی یاند. ھ ح دانستهیم و ابن حبان آن را صحکحسن است، و حا

ث خود گفته یرده و در حدکت ین را بزار ھم روایاند، و افزوده: ا حیرجال احمد رجال صح
 م.یشو م، و نه ھم طالب فسخ آن مییگذار عت را نمیین بیما ا است: به خدا سوگند

ه در گردنه که گفت: ھنگامی کت نموده، یروا س کعب بن مالکو ابن اسحاق از 
ف ینزدمان تشر صامبر یه پکن یم، تا ایدیشک را می صامبر یم انتظار پیاجتماع نمود

قرار داشت، ھمراھش  ن قوم خودیه در آن روز بر دکآورد، و عّباس بن عبدالمطلب 
اش حضور به ھم رساند، و برای وی  ار برادر زادهکخواست تا در  )رغم آنیعل(بود، وی 
ننده عّباس بن کن صحبت یه نشست، نخستکرد. ھنگامی یمان بگیعھد و پ

گاھی یان ما از مقام و جایعبدالمطلب بود، و گفت: ای گروه خزرج، محّمد در م
ه از قوم ما نظر ما را در ارتباط کسانی کد، و از او در مقابل یدان ه میکبرخوردار است 

                                           
) و آن را صحیح دانسته. ذھبی نیز با ۶۲۴/ ۲) و حاکم (۳۳۹، ۳/۳۲۲. به روایت احمد (صحیح -١

 ).۴۶/ ۶» (المجمع«) نگا: ۱۴۶/ ۸» (السنن«ی در وی موافقت کرده است. و نیز بیھق
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ان قوم خود با ینون در مکم، و او ایا بانی به عمل آوردهیت و پشتیبه وی دارند حما
ل یبانی برخوردار است، ولی او به جز از تمایت و پشتیعزت بوده، و در شھر خود از حما

ه کد یده است. اگر معتقد ھستیابا ورز اریکگر یوستن به شما، از دیبه طرف شما، و پ
نش ید، و از او در مقابل مخالفینک د وفا مییا ه او را بسوی آن دعوت نمودهکبه آن چه 

ن ید. ولی اگر بر ایا و آنچه به گردن گرفته )دیدانیم(ن شما ید، بنابرایینما ت مییحما
د، ینک م مییتسل )به دشمنانش(تان  ه او را پس از خارج شدنش به طرفکد یباور

ار یان قوم و دید، چون او در مین حاال او را بگذارید، از ھمیینما اری اش نمییونصرت و 
م: آنچه را ید: ما به او گفتیگو می )راوی(ت قرار دارد. یخود با عزت بوده و در حما

ن، و برای خود و پروردگارت آنچه را کم، و تو، ای رسول خدا، صحبت یدیگفتی شن
رد، کامبر خدا صحبت نمود، قرآن تالوت ید: آنگاه پیافزا می )راوی(ر. یدوست داری بگ

ن یبا شما برا«رد. وی فرمود: کق یخداوند دعوت نمود، و به طرف اسالم تشو سوی بهو 
ت یحما تان ه از زنان و فرزندانکد ینکت یه از من چنان حماکنم ک عت مییب

امبر گرفت وگفت: یمعرور از دست پ ن حال براءبنید: در ایگو می )راوی(. »دیینما می
ه کم ینک ت مییده، از تو چنان حمایه تو را به حق مبعوث گردانکبلی، سوگند به ذاتی 

ن، به کعت ین ای رسول خدا با ما بیم. بنابرایینما ت مییاز زنان و فرزندان خود حما
م!! یا بردهراث یم،و آن را پدر از پدر به میه ھستکخدا سوگند، ما فرزندان جنگ و معر

ثم بن یابوالھ -رد ک صحبت می صامبر خدا یه براء با پکدر حالی  -د: یگو می )راوی(
ھود یعنی ی -ان ما و آن مردان یامبر خدا، در مین گفت: ای پیھان مداخله نموده، چنیت

م، و ین عمل را انجام دھیه ما اکم، نشود ینک است، و ما آن را قطع میھایی  مانیپ -
قوم خود بر  سوی بهروزی گرداند، دوباره یه خداوند تو را بر دشمنانت پکن یبعد از ا

تبّسم نمود و بعد فرمود:  صامبر خدا ید: پیگو می )راوی(گردی و ما را واگذاری؟ 
من از شماھستم و شما از  ١ه خون من خون شماست، و مدفنم مدفن شماستکبل«

 .»نمک د، صلح میینموده صلح کسی کجنگم، و با  د مییدیه جنگکسی کمن، با 

                                           
ت یون دال و فتح آن رواکس ، که ھدم به»هدمـهدم الـبل ادلم ادلم وال«است: ن یث چنیحد -١

د من ھم دفن یه شما دفن شوکی یعنی ھمانجایند، ک ت، قبر را افاده میکشود، و ھدم به حر می
محيا ـال«عنی منزل من منزل شماست، مانند یند، ک شوم، و گفته شده است: منزل را افاده مییم

ه از شما کن معنی یبد» مرگم با مرگتان زندگی ام با زندگی شماست و». اتكمـمـات مـممـحميا كم ال
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 سیانصار و انتخاب نمودن دوازده رئ
س یم دوازده رئیان خود برایاز م«فرمود:  صامبر خدا ید: پیمی گو سعب ک

ان یس را از مین آنھا دوازده رئی. بنابرا»نندکه از امور قوم خود وارسی کد، ینکانتخاب 
ن در ین چنیا .١ز اوس بودندگرشان ایه نه تن آنھا از خزرج، و سه تن دکدند، یخود برگز

ه کل طوالنی چنان کن احمد و طبرانی به شیث را ھمچنیآمده. و حد )۱۶۰/۳( هیالبدا
اند.  ت نمودهیده، روایادآور گردیل یآمده، و آن را به تفص )۴۲/۶(در مجمع الزوائد 

ح نموده، یه به سماع تصرکر ابن اسحاق، ید: رجال احمد غیگو می )۴۵/۶(ثمی یھ
ت نموده، و ابن ین را ابن اسحاق رواید: ایگو می )۱۵۷/۷(. حافظ اند حیصحرجال 

 ح دانسته است.یق وی به طولش صحیحبان آن را از طر

 ثم و آنچه او به اصحاب خود گفتیعت ابوالھیب
ه با کسی کن یه گفت: نخستکت نموده، یل مرسل رواکبه ش سطبرانی از عروه 

ان یبود، و گفت: ای رسول خدا، در م سھان یثم تیعت نمود، ابوالھیب صامبر خدا یپ
ھا  مانین پید ما ایوجود دارد، شا -ی یمعاھدات و قراردادھا -ھایی  مانیما و آن مرد پ

ھا را  مانین پیه ما اکم، و بعد از آن تو به طرف قوم خود در حالی برگردی، ینکرا بش
رد، و فرمود: کوی تبسم از گفته  صامبریم؟ پیا دهیم و با مردم جنگیا قطع نموده

امبر یثم از پاسخ پیه ابوالھک. ھنگامی »خون من خون شما است و مدفنم مدفن شما«
ده گفت: ای قوم، ید، به طرف قوم خود روی گردانیراضی گردھایش  به گفته صخدا 

ه وی صادق است، و او امروز در حرم و کدھم  است، شھادت می صن رسول خدا یا
رون یه اگر شما وی را بکد یش قرار دارد، بدانیقوم و اقربای خوان یامان خدا و در م

ھای شما  مان ھدف قرار خواھند داد، اگر نفسک یکھا شما را از  د، ھمه عربینک
                                                                                                       

ون وھمچنان به فتح باطل و ھدر ساختن خون مقتول را افاده کشوم. و ھدم به س جدا نمی
و  باطلشان  انیدر مھایشان  عنی خونی» م ھدمھینو دمائھم ب«شود:  ه گفته میکد، چمان ینمایم

عنی یه: طالب خون شما طالب خون من است، کشود،  ن میین صورت معنی چنیھدر است، و در ا
ده ید خون من طلب شده است، و اگر خونتان ھدر گردانیرده شد، بدون تردکاگر خون شما طلب 

 کتاب. م.ه یز ھدر شده است. به نقل از حاشیشد، خون منن
و ھمچنین  ) آمده۶۰ :۵۸/ ۲» (سیرت ابن ھشام«به روایت این اسحاق ھمانگونه که در  .حسن -١

)، و نگا: ۴۴۵، ۴۴۴/ ۲» (الدالئل«وبیھقی در ، )۸۷/ ۱۹و طبرانی ( ،)۴۶۲ :۴۶۰/ ۳احمد (
 ).۱۵۷/ ۷» (فتح الباری«و  ،)۴۵/ ۶» (مجمع الزوائد«
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جنگ و قتال در راه خدا رابا رفتن و از دست دادن مال و اوالد دوست دارد و به آن 
امبر یچون وی به حق پد، یین خود دعوت نمایسرزم سوی بهراضی است، وی را 

. )دیار سازکآن را آش(ن حاال ید از ھمیھراس اری و نصرت مییخداست. و اگر از عدم 
رفته و قبول یامبرش آنچه را به ما دادند پذین ھنگام گفتند: از خداوند و پیآنھا در ا

 تو ای -م، و یا ھای خود ای رسول خدا آنچه را خواستی به تو داده م، و از نفسیا نموده
م. ینکعت یامبر خدا آسوده خاطر باش تا ھمراھش بیان ما و پیاز م -ثم یابوالھ
ی یکشان  عت نمودم و بعد از آن ھمهیه بکسی بودم کن ید: من نخستیگو ثم مییابوالھ

ن ید: در ایگو می )۴۷/۶(ثمی یھ .١ر شدهکث را متذیردند. و حدکعت یگری بیاز پی د
 باشد. است و در آن ضعف می ثش حسنیعه آمده، وحدیت ابن لھیروا

 عتیقول عّباس بن عباده ھنگام ب
ه قوم برای کت است: ھنگامی یروا سواز ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده 

ه از بنی سالم بن ک -جمع شدند، عّباس بن عباده بن نضله  صامبر خدا یعت با پیب
د؟ ینک عت مییبر چه بن مرد یه با اکد یدان ا مییگفت: ای گروه خزرج، آ -عوف است 

د، یینما عت مییاه بیگفتند: آری. افزود: شما با وی بر جنگ ھمه مردم اعم از سرخ و س
به قتل برسند  تان ع بسازد، و سرانیه وقتی آفتی اموالتان را ضاکد ین باوریاگر شما بر ا

قسم اگر به خدا  -ن ید؟ چون اینون انجام دھکار را از ھم اکن ید، اینک م مییوی را تسل
ه با وی علی رغم از کد ین باوریا و آخرت است، ولی اگر بر ایی دنیرسوا -د یانجامش دھ

ه وی را کش یھای خو شته شدن اشراف و سران، بر ھمان وعدهکن رفتن اموال و یب
ا و یر دنیخ ،را او، به خدا سوگندید، زیرید، وی را بگینک د، وفا مییا خود فراخوانده سوی به

شته شدن اشراف کن رفتن اموال و یپاسخ دادند: ما وی را علی رغم از بآخرت است؟ 
م برای مان در یم و وفا نمودین عمل را انجام دادیاگر ما ا -ای رسول خدا  -م و یریپذ می

                                           
) که مرسل است و در سند آن نیز ابن لھیعه ۲۵۰/ ۱۹. به روایت طبرانی (سند آن ضعیف است -١

 ).۴۷/ ۶» (مجمع الزوائد«است که ضعیف است. نگا: 
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دست خود  صامبر یش آور، پیدست خود را پ: گفتند». جنت«ست؟ فرمود: یبدل آن چ
 آمده. )۱۶۲/۳(ه ین در البداین چنیا ،١ردندکعت یرا دراز نمود و آنھا با وی ب

ه: بعد از کت نموده یروا اللهعب از برادرش عبدکن از معبد بن یو ابن اسحاق ھمچن
 )راوی(. »دیش متفرق شویھای خو به طرف اقامتگاه«فرمود:  صامبر خدا یآن پ
 ه تو را به حقکد: آن گاه عّباس بن عباده گفت: ای رسول خدا، سوگند به ذاتی یگو می

ش بر اھل منی روی یرھای خویده، اگر خواسته باشی فردا با شمشیمبعوث گردان
م، ولی یا ن مأمور نشدهیما به ا«گفت:  صامبر ید: پیافزا می )راوی(م آورد!! یخواھ

 آمده. )۱۶۴/۳( هین در البداین چنیا .٢»دیش برگردیگاه خو اقامت سوی به

 بیعت بر جهاد
 سوی به صه گفت: رسول خدا کنموده، ت یروا ساز انس  )۳۹۷ص (بخاری 

صبحگاه سرد مشغول حفر  یکن و انصار در یه مھاجرکرون آمد، متوّجه شد یخندق ب
دادند،  ار را برای آنھا انجام میکن یه اکھم برای خود نداشتند ھایی  . و بردهاند )خندق(

خستگی و گرسنگی مستولی بر آنان را مشاھده نمود،  صامبر خدا یه پکھنگامی 
 ن فرمود: یچن

رَ  يْشَ اآلخِ يْشَ عَ عَ مَّ اِنَّ الْ لهُ  ةاَلّ
 

الْ   ارَ وَ َنْصَ رِ االْ فِ اغْ رَ ـفَ اجِ هَ  ةمَ
 

ن تو انصار و مھاجر را مغفرت یا، زندگی، زندگی آخرت است، بنابرایبار خدا« :ترجمه
 ».نما

 گفتند: صامبر یآنھا در پاسخ برای پ

                                           
) آمده است. و ۲۸۲/ ۲» (سیرت ابن ھشام«. به روایت ابن اسحاق ھمانگونه که در ضعیف مرسل -١

) و بیھقی در ۳۶۵، ۳۶۳/ ۲» (تاریخ الرسل والملوک«ھمچنین از طریق ابن جریر طبری در 
 ).۲/۴۵۰» (الئلالد«

) آمده و طبری در ۲۸۳/ ۲» (سیرت ابن ھشام«. به روایت ابن اسحق ھمانگونه که در حسن -٢
آنھا این   ) که ھمه۸۷/ ۱۹» (الکبیر«و طبرانی در » الدالئل«) و بیھقی در ۴۵۰/ ۲» (الدالئل«

ابر دارد که آن اند. البته این داستان شاھدی از حدیث ج روایت را از طریق ابن اسحاق نقل کرده

 اند. ) روایت نموده۶۲۴/ ۲) و حاکم (۳۲۲/ ۳را احمد (



 حیات صحابه     ٣٥٢

 

داً  َمَّ وا حمُ عُ ايَ يْنَ بَ ذِ نُ الَّ  نَحْ
 

يْنَا اَبَداً   قِ ا بَ ادِ مَ َهَ ىلَ اجلْ  ١عَ
 

عت یم، با محّمد بر جھاد بیه تا زنده و باقی ھستکم، یسانی ھستکما «: ترجمه
 .»میا نموده

ت یآمده روا )۵۱/۲(ه، در جمع الفوائد کن مسلم و ترمذی چنان ین را ھمچنیا
نی؟ ک عت مییدم: پس با ما چه بیگذشت: پرس قبال سث مجاشع یاند و حد ردهک

ر، نه یای بش«: قبال گذشته یربن خصاصیث بشیو حد .٢»بر اسالم و جھاد«فرمود: 
دستت را  ،٣گفتم: ای رسول خدا »شوی؟ صدقه و نه جھاد!! پس با چه داخل جنت می

عت ین باوی بش آورد ومینم، آن گاه دست خود را پکعت یه ھمراھت بکن کدراز 
ن. کعت یگفتم: ای رسول خدا، با پدرم بر ھجرت ب :هیعلی بن منیث یو حد .٤نمودم
 .٥»نمک عت مییه با وی بر جھاد بکبل«گفت: 

 بیعت بر مرگ

 وع بر مرگکعت سلمه بن ایب
عت یب صامبر خدا یه گفت: با پکت نموده یروا لاز سلمه  )۴۱۵ص(بخاری 

 صم شدند. رسول خدا که مردم که درختی قرار گرفتم ھنگامی ینمودم، بعد از آن در سا
عت یمن ب د: پاسخ دادم: ای رسول خدایگو »نی؟ک عت نمییا بیوع آکای ابن ا«فرمود: 

به او گفتم:  )دیگو راوی می(ردم، کعت یوی ب ، باز بار دوم با»گریبار د«نمودم. گفت: 
ن مسلم، ین را ھمچنیا .٦بر مرگ د؟ گفت:یردک عت مییای ابومسلم در آن روز بر چه ب

 )۱۴۶/۸(ھقی یاند و ب ت نمودهی، آمده روا)۱۶/۷(نی یه در العکترمذی، و نسائی، چنان 

                                           
 ).۱۸۰۵) و مسلم (۲۹۶۰به روایت بخاری ( -١
 متفق علیه. تخریج آن قبال گذشت. -٢
باشد  ) نقل شده است موجود نمی۳۳۷ه از (صکت ین بخش از روایدر اصل در ا» ای رسول خدا -٣

ه کد در اثر اشتباه باقی مانده باشد یصفحه موجود است، و شان ھمان یت و در عیولی در متن روا
 م. م.ین بخش افزودیما آن را طبق اصلش از ھمان صفحه در ا

 . قبال گذشت.ضعیف -٤
 . قبال گذشت.ضعیف -٥
) در کتاب امارت، باب: استحباب مبایعت امام با لشکر قبل از ۱۸۶۰و مسلم ( ،)۲۹۶۰بخاری ( -٦

 شروع جنگ.



 ٣٥٣ و با خلفای بعد از وی... صبا پیامبر خدا  شباب دوم: چگونه اصحاب 

 

بن  اللهاز عبد )۴۱۵ص(ن یاند، بخاری ھمچن ردهکت ین را روایز این )۳۹/۴(و ابن سعد 
سی نزدش آمده به او گفت: ابن ک ١ه گفت: ھنگام واقعه حرهکت نموده، یروا سد یز

 صامبر خدا ین بعد از پیند. او در پاسخ گفت: من بر اک عت مییحنظله با مردم بر مرگ ب
 )۱۵/۷(نی یه در العکن مسلم، چنان ین را ھمچنیا .٢نمک عت نمییسی بکچ یبا ھ

 ت نموده است.یآن را روا )۱۴۶/۸(ز یھقی نیت نموده است و بیآمده، روا

 ن و طاعت بیعت بر شنید

 ن بابیا گفتار عباده بن صامت در
ھای شراب آورده شد،  که گفت: مشکت نموده، یروا سبن رافع  اللهدیھقی از عبیب

بر  صامبر خدا یرده و گفت: ما با پکنزد آنھا آمد و آنھا را پاره  سعباده بن صامت 
معروف  ردن در سختی و آسانی، و امر بهکسالت و خرج کدن و طاعت در نشاط و یشن

چ مالمت ین ارتباط مالمت ھیم، و در اییه در راه خدا سخن بگوکن یر، و اکو نھی از من
ف آورد یثرب نزد ما تشریرا چون به  صه رسول خدا کن یننده، ما را باز ندارد و بر اک

ت یھا، زنان و پسران خود حما ه از نفسکم، و از وی آن چنان یاری رسانینصرت و 
برای مان جنت  )در مقابل(ه کم، یا ردهکعت یم، بییبانی نمایتت و پشینند حماک می

ن یو ا میا عت نمودهیه با وی بر آن بکاست  صعت رسول خدا ین ھمان بیاست، و ا
ت یونس از ابن اسحاق روایاند.  ت ننمودهین را رواید و قوی است ولی آنھا ایاسناد ج
 سد بن عباده بن صامت از پدرش و او از پدربزرگش عباده یه: عباده بن ولکنموده 

دن و یعت بر جنگ، بر شنیچون ب صه وی گفت: ما با رسول خدا کم نقل نمود یبرا
گران بر ما یت خود، اگرچه دیراھکاطاعت نمودن در سختی و آسانی خود، در نشاط و 

م، یه بودکی یدر ھر جام، و حق را ینکه با اھل امر منازعه نکن یح داده شوند، و ایترج

                                           
ه در ذی الحجه ید بن معاویزیومت که در ھنگام حکخ اسالم است، یروز مشھور در تار یکن یا -١

ری را از اھل شام به خاطر جنگ و در ھم کد لشیزی. اتفاق افتاده بود، در آن ھنگام ھ۶۳سال 
ن بود فرستاد، و مسلم بن عقبه مردی را بر آنھا یونت اصحاب و تابعکه محل سکنه یدن مدیوبک
نه و یمد یکنی است نزین حره زمید، و ایگرد کد در عقب آن ھالیزیر مقرر نمود، و خود یام
 ه در ھمانجا اتفاق افتاده بود.که معرکھای فراوانی دارد،  اه سنگیس

 ) در بابی که پیش از این ذکر شد.۱۸۶۱)، و مسلم (۲۹۵۹بخاری ( -٢



 حیات صحابه     ٣٥٤

 

ن ین چنیا .١میا ردهکعت یم، بیننده نترسکچ مالمت ین خدا از مالمت ھیم و در دییبگو
ه در کآن را به معنای آن چنان  )بخاری و مسلم(ن یخیآمده، و ش )۱۶۳/۳( هیدر البدا

 اند. ردهکت یآمده، روا )۳/۴(ب یالترغ

 برای مسلمانان حتیدن و اطاعت و نصیبر شن اللهربن عبدیعت جریب
دن و یبر شن صامبر خدا یه گفت: با پکت نموده، یروا بر یر از جریابن جر

ت نموده یث وی رواین از حدیعت نمودم. و ھمچنین بیحت برای مسلمیطاعت و نص
دن و طاعت در آنچه دوست یآمده گفتم: با تو بر شن صه فرمود: نزد رسول خدا ک

ی یا توانایتوانی و آ ن را مییا ایآ«گفت:  صامبر خدا ینم. پک عت مییبرم، ب دارم و بد می
بعد گفتم: در آنچه توانستم، آن گاه با ». ن، بگو در آنچه توانستمکآن راداری؟ اجتناب 

 )۸۲/۱(نزالعمال کن در ین چنیعت نمود. ایحت برای ھمه مسلمانان بیمن (بر آن)، نص
بر  صفت: آن گاه با رسول خدا ه گکت است یآمده. و نزد ابوداود و نسائی از وی روا

زی را ی، وی چون چ٢عت نمودمیم، بیحت نمایه ھر مسلمان را نصکن یا دن و اطاعت،یشن
م، برای ما یم نسبت به آنچه به تو دادیگفت: آنچه را از تو گرفت د، مییخر ا مییفروخت  می

 آمده. )۲۳۷/۳(ب ین در الترغین چنیتر است، حاال خودت انتخاب نما. ا محبوب

 »در آنچه توانستی«عت یھنگام ب صامبر یپ ن گفتهیعت عتبه بن عبد و ایب
بر  صامبر خدا یه ما با پکه گفت: ھنگامی کت نموده، یروا ببخاری از ابن عمر 

، نسائی و ابن ٣»در آنچه توانستی«گفت:  م به ما مییردک عت مییدن و طاعت بیشن
م یابونعاند. بغوی،  ردهکت یآمده، روا )۸۳/۱(نز که در الکن را، چنان یر به معنای ایجر

ھفت بار  صامبر خدا یه گفت: با پکاند  ت نمودهیروا سر از عتبه بن عبد کو ابن عسا
آمده.  )۸۳/۱(نز کن درالین چنیعت بر محبت. ایعت بر اطاعت و دو بیعت نمودم: پنج بیب

ن دستم بر یبا ھم صه گفت: با رسول خدا کت نموده، یروا سر از انس یو ابن جر
 آمده است. )۸۲/۱(نز کن در الین چنیردم، اکعت یدن و اطاعت در آنچه توانستم بیشن

                                           
و ابن اسحق » حلدود عقارات ألهلهاا«) و مسلم در کتاب حدود، باب: ۷۲۰۰)، (۷۱۹۹بخاری ( -١

 ) آمده است.۶۷/ ۲» (ابن هشام ةسري«ھمانگونه که در 
 ) آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۹۴۵)، و ابوداوود (۱۴۰/ ۷. نسائی (صحیح -٢
 ).۷۲۰۲بخاری ( -٣



 ٣٥٥ و با خلفای بعد از وی... صبا پیامبر خدا  شباب دوم: چگونه اصحاب 

 

 بیعت زنان 

 صعت زنان انصار ھنگام قدوم رسول خدا یت بیاکح
اند  د، ثقهیگو می )۳۸/۶(ثمی یه ھکو رجال وی، چنان  -علی و طبرانی یاحمد، ابو

نه یوارد مد صه رسول خدا که گفت: ھنگامی کاند  ت نمودهیروا له یاز ام عط -
را نزد  سخانه جمع نمود، و بعد از آن عمر بن الخطاب  یکد، زنان انصار را، در یگرد

ز سالم را پاسخ دادند. یستاد و بر آنھا سالم داد، و آنان نیآنھا فرستاد، او در دروازه ا
 )دیه گویعط ام(شما ھستم.  سوی به صفرمود: من فرستاده رسول خدا  سعمر 

گفت: شما  سعمر  صو به فرستاده رسول خدا  صم: مرحبا به رسول خدا یگفت
د، یینما د، زنا نمیینک د، سرقت نمییآور نمی یکزی را شریه به خداوند چکد ینکعت یب

ھا و پاھای خود  ش دستیه از پکد، بھتانی را یرسان فرزندان خود را به قتل نمی
د. زنان گفتند: ینک ار معروف نافرمانی نمیکو در .١دیآور د روی صحنه نمییا ساخته

ز یش آورده و زنان نیرون دروازه پیدست خود را از ب سبلی، آن گاه حضرت عمر 
ا گواه و یفرمود: بار خدا سردند، بعد از آن عمر کش را از درون دراز یھای خو دست

 زگان نوباوه را بایوشد، زنان حائضه و دیشد تا در دو عشاھد باش، و به ما دستور داده 
را  ده تویار معروف و پسندکه: در کن قولش یمن وی را از بھتان و از ا ،٢میاوریخود ب

ن را ابو داود به اختصار یا .٣دن استیشکن نوحه یدم، پاسخ داد: اینند، پرسکننافرمانی 
 آمده. )۳۸/۶(ن در مجمع الزوائد ین چنیت نموده. ایاد روایز

د آن ی، و ابن سعد و عبد بن حم٤ت نمودهیز به اختصار روایبخاری نن را یم: ایگو می
علی و یاند. احمد، ابو ت نمودهیآمده، به طولش روا )۸۱/۱(نز که در الکرا، چنان 

از سلمی بنت  -اند  د، ثقهیگو می )۳۸/۶(ثمی یه ھکو رجال وی، چنان  -طبرانی 
ی در دو قبله نماز باشد و با و می صھای رسول خدا  ه از خالهک - لس یق

ای از  ه گفت: با عدهکاند  ت نمودهیروا -ی از زنان بنی عدی بن نجار بود یکگزارده، و 

                                           
 د. م.یستند برای آنھا نسبت ندھیه از شوھران خودتان نکعنی فرزندانی را ی -١
ه خارج شود. و ما از کامر نمود  ) و در مجمع الزوائد آمده: و۴۰۹/۶به نقل از مسند امام احمد ( -٢

 ست.یم، و جمعه ھم بر ما فرض نیھا نھی شد ردن جنازهکع ییتش
 ).۱۸۴/ ۳» (الکبری«)، و بیھقی در ۴۰۹ ،۴۰۸/ ۶)، و (۸۵/ ۵. به روایت احمد (صحیح -٣
 ).۴۸۹۲بخاری ( -٤



 حیات صحابه     ٣٥٦

 

ه با ما شرط کردم، وی ھنگامی کعت یآمده با وی ب صزنان انصار نزد رسول خدا 
م، فرزندان ییم، زنا ننماینکم، دزدی نینساز یکزی را شریگذاشت تا به خداوند چ

م و در یاوریم روی صحنه نیا ه نزد خود ساختهکم، و بھتانی را یقتل نرسانش را به یخو
انت یو به شوھران خود خ«م، گفت: ییاش را ننما ده نافرمانییار معروف و پسندک
م، من برای یم. و بعد از آن برگشتیعت نمودیب صامبر خدا ید: و با پیگو . می»دینکن

انت در مقابل شوھران یه خکبپرس  صخدا  امبریی از آن زنان گفتم: برگرد، و از پیک
ن است یانت ایخ«د و او فرمود: یرا پرس صامبر ید: آن زن پیافزا ست؟ وی مییمان چ

 .١»گری بدھییی به شخص دیپروا بی ری و بایه مالش را بگک
ه کچنان  ٢هیعت مطابق آین در بیبه معنای ا لامام احمد از عائشه بنت قدامه 

له یر واالوسط از غفیبکرده است. و طبرانی در الکت ی، روا٣آمده )۳۵۳/۴(ر یثکدر ابن 
ره بنت حارث یه گفت: من و مادرم قرکت نموده، یروا بد بن حارث یبنت عب

 ه در ابطح،کدر حالی  صم، و با رسول خدا یه نزد جمعی از زنان مھاجر آمدیعنوار
 م، او از مایعت نمودیب )و در آن قرار داشت(بانی را برای خود درست نموده بود، یسا

ه ما آن را کھنگامی  .٤ه رایم.... ھمه آیاورین یکزی را شریتعھد گرفت، تا به خداوند چ

                                           
). احمد ھمچنین آن ۷۵۱» (الکبیر«) و طبرانی در ۷۰۷۰) و ابویعلی (۳۷۹/ ۶( . احمدجضعیف -١

مجمع «) اما در سند آن یک ناشناخته وجود دارد. نگا: ۴۲۲/ ۶را به طور مختصر روایت نموده (
 ).۲۸/ ۶» (الزوائد

 ن است:یه ایو آ ٢
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َ
رۡ  ِديِهنَّ �

َ
 ُروٖف َمعۡ  ِ�  ِصيَنَك َ�عۡ  َوَ�  ُجلِِهنَّ َوأ

ۚ ٱ لَُهنَّ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهنَّ َ�َبايِعۡ  َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ].۱۲[الممتحنة:  ﴾١٢ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
ای پیغمیر چون بیایند نزد تو زنان مؤمن برای بیعت کردن بر این که شریک نسازند به «ترجمه: 

الله چیزی را و نه دزدی کنند ونه زنا کنند و نه بکشند اوالد خود را و نیارند سخن دروغ را که 
ھا و پاھای خود و نافرمانی نکنند تو را در کار نیک پس  باشند آن را در میان دستافتراکرده 

 .»آمرزگار و مھربان است بیعت کن با ایشان و آمرزش بخواه برای ایشان ازالله به تحقیق
) در سند آن عبدالرحمن بن عثمان است ۶۶۳» (الکبیر«)، و طبرانی در ۳۶۵/ ۶. احمد (ضعیف -٣

 ) آمده، ضعیف است.۲۸/ ۶» (المجمع« که آنگونه که در
 عت گرفت.م.یر شد و از ما بر آن بکر است،متذکه فوق ذیه در آکی را یزھایعنی ھمه چی -٤
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من «م فرمود: ینکعت یم تا ھمراھش بیھای خود را دراز نمود م، و دستیرفتیپذ
 .١عت ما بودی، و برای مان طلب آمرزش نمود، و آن ب»نمک ھای زنان را لمس نمی دست

 باشد. ف مییده آمده و او ضعیث موسی بن عبین حدید: در ایگو می )۳۹/۶(ثمی یھ
ه کت نموده، یح دانسته، روایه ابن حبان آن را صحکقه، یمه بنت ُرقَ یاز ام کمال

م: ای یردند، نزدش آمدم و گفتک عت مییب صامبر خدا یه با پکان زنانی یگفت: در م
م، دزدی یاورین یکزی را شریخداوند چم، تا به ینک عت مییرسول خدا، ھمراھت ب

ھا  ش دستیه از پکم، و بھتانی را یش را به قتل نرسانیم، فرزندان خوییم، زنا ننماینکن
ده نافرمانی یار پسندکم، و از تو در یاوریم روی صحنه نیو پاھای خود ساخته باش

م: ی. گفت»دیی آن را داشتید و توانایدر آنچه توانست«فرمود:  صامبر خدا یم. پینکن
م، گفت: ییعت نمایه با تو بکا ای رسول خدا یامبرش بر ما از ما مھربان ترند. بیخدا و پ

ه گفتارم بر صد زن مانند قولم برای کست ین نیدھم، و جز ا من با زنان دست نمی«
 )۲۴۰/۴( هه در االصابکر وی به اختصار، چنان ین را ترمذی و غیا .٢»زن است یک

 اند.  ردهکت یآمده، روا

 قه بر اسالمیمه بنت رقیعت امیب
ه گفت: کت نموده، یروا سبن عمرو  اللهاز عبد -اند  ه رجال وی ثقهک -طبرانی 

عت نمودنش بر اسالم آمد. یبه خاطر ب صامبر خدا ینزد پ لقه یمه بنت رقیام
اوری، ین یکزی را شرینم تا به خداوند چک عت مییباتو ب«فرمود:  صرسول خدا 

ھا و  ش دستیه از پکنی، فرزندت را به قتل نرسانی، و بھتانی را کی، زنا نیننماسرقت 
نت خود را ھمچون ظاھر ساختن یی، زیی ننمایسرا اوری، نوحهیت ساخته باشی نیپاھا

ن یآمده. و ا )۳۷/۶(ن در المجمع ین چنیا .٣»ن ظاھر نسازییشیت پینت در جاھلیز

                                           
در سند آن موسی بن عبیدة است که آنگونه که ». األوسط«و » الکبیر«طبرانی در . ضعیف -١

آن صحیح است و  ) گفته است ضعیف است گرچه معنای۳۶/ ۶» (مجمع الزوائد«ھیثمی در 
کنم) صحیح است:  (من با زنان مصافحه نمی» إني ال أصافح النساء«ھمچنین این روایت با لفظ 

 .)۵۲۹» (الصحیحة«
ـ چاپ احسان) و  ۴۵۳) و ابن حبان (۹۸۳ ،۹۸۲/ ۲) و مالک (۳۵۷/ ۶. به روایت احمد (صحیح -٢

 ).۱۴۸/ ۸» (السنن«) و بیھقی در ۴۷۱» (الکبیر«در طبری 
» الکبیر«) و طبرانی در ۱۴۹/ ۷) و نسائی (۱۵۹۷) و ترمذی (۳۵۷/ ۶. به روایت احمد (صحیح -٣

 ).۵۲۹( ) ھمچنین نگا: الصحیحة۲۸۷۴) و ابن ماجه (۷۱/ ۴) و حاکم (۴۷۰(



 حیات صحابه     ٣٥٨

 

ه کح دانسته، چنان یه آن را صحکن نسائی، ابن ماجه، امام احمد و ترمذی یرا ھمچن
 اند. ردهکت یآمده، روا )۳۵۲/۴(ر یثکر ابن یدر تفس

 
 

 عت فاطمه بنت ُعْتبهیب
ه کاند  ت نمودهیروا لاز عائشه  - اند حیه رجال وی رجال صحک -احمد وبزار 

 صامبر یآمد، پ صامبر خدا یعت نزد پیجھت ب لعه یگفت: فاطمه بنت عتبه بن رب
د: فاطمه یفرما عائشه می .١هی... اآل»ندیاورند و زنا ننماین که شرک« از وی تعھد گرفت:
د متعّجب یرا آنچه از وی د صامبر یا بر سر خود گذاشت، و پیدست خود را از ح

گری یز دیز بر چین، به خدا سوگند ما نکنھا را قبول یگفت: ای زن ا سساخت، عائشه 
عت یه بین آری، و با وی بر ھمان آیم. فاطمه پاسخ داد: بنابرایا ردهکعت نین بیا جز

 آمده. )۳۷/۶(ن در مجمع الزوائد ین چنیا .٢نمود

 صامبر یل با پیعت عّزه بنت خایب
آمد و  صامبر خدا یه: وی نزد پکت نموده یروا لل یطبرانی از عزه بنت خا

ی و اوالد خود را زنده، ینی، سرقت ننماکزنا ن«ه: کعت نمود یبا وی ب صامبر یپ
ارا دانستم، کد: اما زنده به گور نمودن آشیگو می . عزه»نیکا پنھان، در گور نیارا کآش

ز به یدم، و او نیرا نپرس صامبر خدا یولی در قبال زنده به گور نمودن پنھان و خفی پ
 )نمودن خفی زنده درگور«ه کن واقع شد یچن )قلبم(من خبر نداد، ولی در نفسم 

در (است، به خدا سوگند من ابدًا فرزندم را  )مکدر ش(ن بردن فرزند یھمان از ب
د: طبرانی به مانند آن را در االوسط و یگو می )۳۹/۶(ثمی یھ .٣برم ن نمییاز ب )ممکش
ت نموده، و مسعود را یعبی از پدرش و او از عزه رواکر از عطاء بن مسعود یبکال

 باشند. رجال وی ثقه میه ینشناختم، و بق

                                           
 یعنی ھمه چیزھای شامل آیه را که قبًال متذکرشدیم، برایش یادآور شد و از وی بر آن تعھدگرفت. م. -١
 ).۷۷) و بزار (۱۵۱/ ۶ایت احمد (. به روصحیح -٢
/ چاپ مجمع البحرین) در سند آن مسعود ۵» (األوسط«) و ۸۵۳» (الکبیر«. طبرانی در ضعیف -٣

 گوید در وی جھالت است. ) می۳۹/ ۶» (المجمع«الکلبی است که ھمانگونه که ھیثمی در 
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 انیعت فاطمه بنت عتبه و خواھرش ھند ھمسر ابوسفیب
ت نموده، یروا لعه بن عبد شمس یاز فاطمه بنت عتبه بن رب )۴۸۶/۲(م کحا

عت نمودن نزد رسول ی، او و ھند دختر عتبه را به خاطر بسفه بن عتبه یه: ابوحذک
ت و بر ما شرط گذاشت. عت گرفیاز ما ب صامبر ید: پیآورد. فاطمه گو صخدا 

ا بالھا یھا و  ن آفتیزی از ایا در قومت چید: به وی گفتم: ای پسر عمو، آیگو فاطمه می
عت ین بین، چون به اکعت یفه گفت: خاموش باش!! و با وی بیابوحذ ١دانی؟ را می

نم، به ک عت نمییشود. ھند گفت: با تو بر سرقت ب ن طور شرط گذاشته مییشود، و ا می
دست خود را  صامبر یم، آن گاه پینما ه من از مال شوھرم دزدی میکن یاخاطر 

سی را فرستاد، و کان یه دنبال ابوسفکن یز دستش را باز داشت. تا ایبازداشت، و ھند ن
تر قبول دارم، ولی از )از خرمای(ان گفت: یش بخشش خواست. ابوسفیاز وی برا

م. بعد از آن یردکعت ید: وما با وی بیافزا می )راوی(نه، و نه از نعمت.  کخش )خرمای(
لی یتر نبود، و خ م بد و مبغوضیه بانی از قبه تو برایچ قبه و سایگفت: ھ لفاطمه 

به خدا  )نونکا(ن ببرد، اما یه خداوند، آن و آنچه را در آن است از بکدوست داشتم 
ه خداوند آن را ک ست،یتر ن ای نسبت به قبه تو برای من دوست داشتی چ قبهیسوگند ھ

ن به خدا یو ھمچن«آن گاه فرمود:  صامبر خدا یت اندازد. پکند و در آن برکآباد 
 .٢»ش محبوبتر نباشمیه من از فرزند و پدرش براکآورد  مان نمییی از شما ایکسوگند، 

ت یح االسناد است، ولی بخاری و مسلم آن را روایث صحین حدید: ایگو م میکحا
 باشد. ح مییبا وی موافقت نموده گفته است: صحاند. ذھبی  ردهکن

نزد  لعه یه گفت: ھند بنت عتبه بن ربکت است یروا لعلی از عائشه یو نزد ابو
به طرف دستھای وی توّجه  صد، رسول خدا یعت نمایآمد تا با وی ب صامبر خدا یپ

ود را ھای خ د: ھند رفت و دستی. گو»ر بدهییھای خود را تغ برو دست«نموده فرمود: 
با تو بر «فرمود:  صامبر یآمد. پ صر داد، و بعد از آن نزد رسول خدا ییبا حناء تغ

. ھند »یینی و زنا ننماکاوری، دزدی نین یکزی را شریه به خدا چکنم ک عت میین بیا
و اوالد خود را از ترس «فرمود:  صند؟ رسول خدا ک ا زن آزاد ھم زنا مییگفت: آ

                                           
 گذاری تا آنھا را انجام ندھیم؟ م. یعنی آیا در قومت زنا و سرقت و... موجود است که تو بر ما شرط می -١
)، وی آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز ھمینگونه گفته است. ۴۸۷/ ۲. به روایت حاکم (حسن -٢

 ).۴۸/ ۲» (الصحیحة«نگا: 
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ای تا آنھا را  ا برای ما اوالدی باقی گذاشتهیھند گفت: آ. »دیگرسنگی به قتل نرسان
ه کدر حالی  - صعت نمود، و بعد از آن برای رسول خدا ید: با وی بیگو م؟ مییشکب

دو «ی؟ گفت: یگو ره چه میکن دو یدرباره ا :گفت -ره طال در دست خود داشت کدو 
ه کاند  سانیکت ین رواید: در ایگو می )۳۷/۶(ثمی یھ .٢»١اند اخگر از اخگرھای جھنم

ر یثکه در ابن کن را ابن ابی حاتم به اختصار، چنان یشان را نشناختم. و ایمن ا
ن ید: قصه ھند، در ایگو می )۴۲۵/۴( هت نموده است. و در االصابیآمده، روا )۳۵۴/۴(

ا زن یھند گفت: آ »نند...کند و زنا نیه سرقت ننماکن یو ا«عت زنان: یقولش در وقت ب
. ما »اوالد خود را به قتل نرسانند« صامبر ین قول پیو ھنگام ا »ند؟ک ھم زنا میآزاد 

دی، مشھور است. و یرسانشان  م، و تو در بزرگی به قتلیت نمودیی تربکودکآنھا را در 
ح مرسل از شعبی و از یه ابن سعد، به سند صحکن است یھای آن ا قیی از طریک
ا ی. ھند گفت: آ»نندکو زنا ن«ت شعبی آمده: یوات نموده، و در ریمون بن مھران روایم

. ھند گفت: تو آنھا را به قتل »دیو اوالد خود را به قتل نرسان«ند؟ ک می زن آزاد ھم زنا
ا در روز بدر یتی مانند آن آمده ولی در آن ھند گفته است: آیدی. و در روایرسان

 فرزندی برای ما گذاشتی.
نم. کعت یخواھم با محّمد ب آن آمده: من میت نموده و در اول یو ابن منده روا

دی. ھند گفت: آری به خدا یورز فر میکار داشتی و که انکدم یگفت: تو را د )انیابوسف(
ه خداوند کده بودم یگر ندیبه خدا سوگند، من قبل از امشب د )ن بود ولییچن(سوگند 
سوگند، آنھا شب ن مسجد عبادت شده باشد، به خدا یسته اوست در ایه شاکای  به گونه

ن تو بودی یگفت: ا )انیابوسف( ،٣وع و سجده سپری نمودندکام، ریرا در نمازگزاردن، ق

                                           
/ ۴) و ابن ابی حاتم آنگونه که در تفسیر ابن کثیر آمده است (۴۷۵۴. به روایت ابویعلی. (ضعیف -١

). در سند آن غبیطة بنت عمرو است که مقبول است. آلبانی ۴۱۶۵(). ھمچنین ابی داوود ۳۵۵
 آن را ضعیف دانسته است. نگا: مجمع الزوائد.

شمی را گرفت، و آن را در دست راست خود قرار داد، و یه وی: ابرکثابت است  صاز رسول خدا  -٢
مردان امت من  ن دو بریا«ی را گرفت و آن را در دست چپ خود قرار داد، بعداز آن گفت: یطال

و شاید اینجا ھدف پیامبر ». و برای زنان آنھا حالل است«، و ابن ماجه افزوده است: »اند حرام
 اند. ھای آتشی از جھنم این باشد که اگر آنھا را برای بیگانگان آشکار سازد، در این صورت پاره صخدا 

ب شدن فتح و یاطر نصآن شب را به خ صاران رسول خدا یه که است، کھدف ھند شب فتح م -٣
ی یوبی و برپاکروزی خود با رقص و پای یه از پکگران یس دکدن دشمنان، بر عیوبکدر ھم 
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 سزھا را انجام دادی، حاال ھمراه با مردی از قومت برو. ھند نزد عمر یه آن ھمه چک
ه نقاب کش اجازه خواست، و او در حالی یز با ھند رفت و براین سن عمر یرفت، بنا بر ا

 )ثیحد(ر شده و در آن به نقل از کعت را متذید... و بعد قصه بیداخل گردداشت، 
ان ین آمده: ھند گفت، من از مال ابوسفید چنیر گردکه در باال ذکمرسل شعبی 

 ان گفت، آنچه را تو ازیده بودم.ابوسفیبه مصرف رسان )ی را بدون اجازه وییزھایچ(
 ای، حالل است. مالم گرفته

ر خود یر درتفسیثکه ابن کچنان  بث ابن عّباس یحد ر ازین را ابن جریا
ان گفت: آنچه یت نموده است، و در آن آمده: ابوسفیده، روایر گردکمتذ )۳۵۳/۴(

 صت حالل است. آن گاه رسول خدا یا مانده است ھمان برایای و تمام شده و  گرفته
را گرفت و از  صامبر خدا یخنده نمود و ھند را شناخت و فراخواندش، ھند دست پ

گفت:  ھند »تو ھند ھستی«فرمود:  صرسول خدا  ١وی معذرت و پوزش خواست
و « د، و گفت:یاز وی چشم پوش صامبر یند. پکخداوند گناھان گذشته را خود عفو 

نه، به «ند؟! پاسخ داد: ک ا زن آزاد ھم زنا میی. ھند گفت: ای رسول خدا آ»نندک زنا نمی
. ھند »رسانند و اوالد خود را به قتل نمی«. و افزود: »ندک خدا سوگند آزاد زنا نمی

د. رسول یدان ن تو و آنھا خوبتر مییدی، بنابرایگفت: تو آنھا را در روز بدر به قتل رسان
ش بسته باشند یھا و پاھای خو ش دستیه از پکبھتانی را «فرمود:  صخدا 
د: یگو . می»نندک نافرمانی نمی  ده تو رایار معروف و پسندکو در «. و افزود: »آورند نمی

ھا را  ردند، رویکھا را پاره می  ه لباسکت یی، و عمل اھل جاھلیسرا شان را از نوحهیا
نمودند،  ت دعا میکندند و به بدی و ھالک یدند، موھا را میخراش می )با ناخن(

                                                                                                       
ش به درگاه یایرند، سرتا پا در عبادت، خشوع ونیگ مجالس نامشروع و روا داشتن اسراف جشن می

ه کزده ساخت و واداشتش  ه ھند را شگفتکن حالت نامانوس بود یسپری نمودند، ا أخداوند 
 د. به نقل از پاورقی و باتصرف. م.یعت نمایبرود و با وی ب صامبر ینزد پ

ر یعت و نه در غینمود، نه در ب با زنان مصافحه نمی صامبر خدا یه پکن است یح و ثابت ایصح -١
ه پوست کن ید، بدون ااز باالی لباس گرفته باش صامبر ین مقام ھند از بازوان پید دریآن، شا

 ند.کوی را به دست لمس 
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ابی د بن یب است. و ابن ابی حاتم از اسیاثر غر یکن ید: ایگو ر مییثکابن  .١بازداشت
ه گفت: از جمله کت نموده یاند، روا ردهکعت یه بکاز زنی از جمله زنانی  ٢رادد بیاس
ار که از وی در کن است یعت گرفته بود، ایبر آن از ما ب صامبر خدا یه پکی یزھایچ

م و به یبان را ندریم، گرینکم، موی را نیم، روی را نخراشینکای نافرمانی ن دهیپسند
 .٣آمده است )۳۵۵/۴(ر یثکر ابن ین در تفسیچن نیم. اینکت دعا نکھال

 بیعت نابالغان 

 ن، ابن عّباس و ابن جعفر یعت حسن، حسیب
با حسن،  صه: رسول خدا کت نموده یروا شن یطبرانی از محّمد بن علی بن حس

 کوچکه آنھا خردسال و کبن جعفر در حالی  اللهبن عّباس و عبد اللهن، عبدیحس
عت یچ خردسال و نابالغ بیعت نمود، و با ھیو بالغ نشده بودند، ب اوردهیش در نیبودند، ر

ن مرسل بوده، و رجالش ھمه ید: ایگو می )۴۰/۶(ثمی یھ .٤ما )از خاندان(رد مگر کن
 اند.  ثقه

 ر و ابن جعفریعت ابن زبیب
در ه آنھا کت نموده یروا شبن جعفر  اللهر و عبدیبن زب اللهطبرانی ھمچنان از عبد

آن  صه رسول خدا کعت نمودند. ھنگامی یب صامبر یفت سال داشتند با په ھکحالی 
 )۲۸۵/۹(ثمی یھ .٥ردکعت ید تبّسم نمود و دست خود را دراز نمود با آنھا بیدو را د

                                           
) در سند آن عطیة العوفی است که شیخی است مدلس. ۷۸/ ۲۸. طبری در تفسیر خود (ضعیف -١

 گوید: اثری است غریب. ی این روایت می ابن کثیر نیز درباره
مرسل ) آمده است ۴۰/ ۶» (المجمع«. طبرانی آن را روایت کرده است که آنطور که در ضعیف -٢

 است.
) گفته است، براد ھیچ روایتی ۲۳۸/ ۳» (تھذیب کمال«. منقطع است. آنگونه که مزنی در ضعیف -٣

 از صحابه ندارد.
 ) آمده مرسل است.۴۰/ ۶» (المجمع«. طبرانی آن را روایت کرده که ھمانگونه که در ضعیف -٤
ری از وی در جزء رفع یدین . به روایت طبرانی و در سند آن اسماعیل بن عیاش است: بخاضعیف -٥

گوید در روایت از اھل  می ی اربعه، روایت کرده است. وی آنگونه که ابن حجر در نماز و نزد ائمه

گوید:  ی وی می سرزمین خود صدوق است اما در روایت از دیگران مخلط است. ذھبی درباره
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اش اختالف است، ولی  ه دربارهکاش آمده یل بن عیاسماع )تیروا(ن ید: در ایگو می
ت یر از عروه رواکم و ابن عسایھمچنان ابونعن را ی، و ااند حیه رجال وی رجال صحیبق
با  -ر یو در لفظی: جعفر بن زب -بن جعفر  اللهر و عبدیبن زب اللهه: عبدکاند  ردهک
ه ھر دو ھفت سال داشتند... و مانند آن را، چنان کعت نمودند یدر حالی ب صامبر یپ
ت یروا ساد یر شده. و نسائی از ھرماس بن زکآمده، متذ )۲۲۷/۵(ه در المنتخب ک

ه بچه بودم دراز نمودم تا کدر حالی  صرسول خدا  سوی بهه گفت: دستم را کنموده، 
آمده  )۱۴/۱(ن در جمع الفوائد ین چنیا .١ردکعت نید، ولی او با من بیعت نمایبا من ب
 است.

 صصحاب بر دستان خلفای پیامبر خدا بیعت ا

 سر کعت اصحاب بر دست حضرت ابوبیب
ه کت نموده، یم بن منتشر، از پدرش و از جدش روایاز ابراھ هالصحابن در یابن شاھ

 ه را نازل فرمود:ین آیه خداوند اکھنگامی صورت گرفت  صامبر یعت پیگفت: ب

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ُ�َبايُِعونَ  إِ�ََّما ُ�َبايُِعونََك  �َّ  ].۱۰الفتح: [ ﴾�َّ
 .»ندینما عت مییب اللهقت باینند در حقک عت مییه باتو بکآنانی « ترجمه:

عت وی برای خدا و اطاعت از حق بود، و یه بکرد، کعت یو بر اساس آن با مردم ب
ردم، که از خداوند اطاعت کد ینکعت ین بود: با من تا وقتی بیچن سر کعت ابوبیب
ن در ین چنیبود. ا صامبر یعت پیه بعد از وی بودند، چون بکسانی کو  سعت عمر یب

 آمده است. )۴۵۸/۳( هاالصاب
ه کدم یرا د سر که گفت: من ابوبکت نموده، یروا سف یاز ابن عف )۱۴۶/۸(ھقی یب

آمدند، و او  رد، گروھی نزدش گرد میک عت مییبا مردم ب صبعد از رسول خدا 
د: ینک عت مییر بیتابش سپس از امکدن و اطاعت از خدا و از یگفت: با من بر شن می

ه در آن روز بالغ و کدر حالی  -نمود. من  عت مییآنان ب گفتند: بلی، بعد او با آنھا می
ه بر مردم کردم، و شرط وی را کساعتی نزدش درنگ  -ا بزرگتر از آن بودم ی

                                                                                                       
/ ۱» (التقریب«) و ۳۲۱/ ۱» (تھذیب التھذیب«) و ۱۲۷/ ۱» (تھذیب الکمال«واھی است. نگا: 

 ).۲۴۰/ ۱» (المیزان«)، و ۱۲۷/ ۱» (الکاشف«) و ۷۳
 ) صحیح دانسته است.۳۸۹۹» (صحیح النسائی«) آلبانی آن را در ۱۵۰/ ۷. به روایت نسائی (حسن -١
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گذاشت، فرا گرفتم، بعد از آن نزدش آمده و سخن را شروع نموده گفتم: من با تو بر  می
م رانگاه یم، او سر تا پانک عت مییر بیتابش و سپس از امکدن و اطاعت از خدا و از یشن

ند کخدا رحمتش  -ه خوشش آمدم کرد کر کن انداخت، فییرد سپس چشم خود را پاک
ه به شام کھنگامی  سر که گفت: ابوبکت نموده، یروا سو مسدد از ابوالسفر  -
ن ینمود. ا عت مییب )جنگ(زه زدن یفرستاد، با آنھا بر ن را می )ریکا لشیگروھی و (

 آمده است. )۳۲۳/۲(نز کن در الیچن

 سعت صحابه بر دست عمر یب
نه یه گفت: به مدکاند  ت نمودهیروا سالسی از انس یبه و طیابن سعد، ابن ابی ش

ن ییفه تعیش خلیبه جا سوفات نموده و حضرت عمر  سر که ابوبکدر حالی آمدم 
با ه کم یعت نمایش آور، تا من با تو بر آنچه بیشده بود، به عمر گفتم: دستت را پ

ن ین چنیعت نموده بودم. ایدن و اطاعت در آنچه توانستم، بیقت قبل از تو، بر شنیرف
 آمده. )۸۱/۱(نز کدر ال

آمده  سه: نزد عمربن الخطاب کت نموده یروا سثی یه لیر بن عطیو ابن سعد ازعم
تا من  -خداوند آن را بلند گرداند  -ن کن، دستت را دراز یرالمؤمنیگفتم: ای ام

م. پس دست خود را بلند نموده، یعت نمایر سّنِت خدا و سّنت رسول وی بھمراھت ب
گرداند. و از  عت حق ما را بر شما، و حق شما را بر ما الزم میین بی: ا)وگفت(د یخند
دن و ین دستم بر شنیبا ھم سه گفت: با عمر کت است یروا سم کیبن ح اللهعبد

 آمده است. )۸۱/۱(نز کن در الین چنیعت نمودم. ایطاعت ب

 سعت وفد الحمراء بر دست عثمان یب
 سنزد عثمان  ١ه: وفد الحمراءکت نموده یروا سم ابوعامر یاز سل هاحمد درالسن

اورند، نماز را به پا ین یکزی را شریه: به خداوند چکردند کعت ین بیآمدند، و با وی بر ا
نند. کستان را رھا د آتش پریرند و عیات را بپردازند، رمضان را روزه بگکدارند، ز
 آمده. )۸۱/۱(نزالعمال کن در ین چنیرد. اکعت یه گفتند: بلی، او با آنھا بکھنگامی 

 به خالفت سعت مسلمانان با عثمان یب

                                           
 اسالم آورده بودند. سه در زمان عثمان کاسم ھمان گروه اھل فارس است  -١
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برای انتخاب ( سه عمر کت نموده: گروھی را یروا سبخاری از ِمْسَور بن مخرمه 
ردند، کده بود، گرد ھم آمده مشورت یموّظف گردان )نشیفه به عنوان جانشیخل

نم، ولی کار با شما رقابت کن یه درکستم یسانی نکبه آنھا گفت: من از  سعبدالرحن 
ن آنھا ینم، بنابراک ار مییتان انتخاب و اخت ی از شما را براییکد، یاگر شما خواسته باش

عبدالرحمن  ه آنھا امر خود را به دوشکن رابه عھده عبدالرحمن سپردند. ھنگامی یا
، مردم ھمه به عبدالرحمن روی )فه انتخاب را به وی محول ساختندیو وظ(گذاشتند 

ت باشد. و مردم که دنبال آن گروه رفته در حرکدم ید ی از مردم را نمییکآوردند، حتی 
ه کنینمودند تا ا ھا با وی مشورت می عبدالرحمن روی آوردند و در آن شب سوی به

د: یگو م. مسور مییعت نمودیب سه به فردای آن با عثمان کد یھمان شبی فرا رس
دار شدم، و یه بکن ید تا ایوبکعبدالرحمن پس از قسمتی از شب نزدم آمد و دروازه را 

ر و یام، برو زب دهیاد نخوابینم، به خدا سوگند، من امشب زیب گفت: تو را در خواب می
شان مشورت نمود، یواندم، و او با ام فراخوان، من آن دو را برای وی فرا خیسعد را برا

ن، او را فرا خواندم، و با او تا آخر کم صدا یبعد از آن مرا طلب نموده گفت: علی را برا
 -د داشت یه در دل امکرد. بعد از آن علی ازنزد وی درحالی برخاست کشب صحبت 

م یاسپس به من گفت: عثمان را بر -شه داشت یزی اندیولی عبدالرحمن از علی از چ
 )نماز(ه اذان مؤذن برای کن یرد، تا اکن و من او را فراخواندم، با وی صحبت کطلب 

ه مردم نماز صبح را به جای آوردند و آن کد. ھنگامی یصبح، آنھا را از ھم جدا گردان
ه حاضر کن و انصار یگروه در منبر جمع شدند، عبدالرحمن دنبال آن عده از مھاجر

و آنھا آن حج را  -روانه نمود  )سی راک(ز یفرستاد، و دنبال امرای ارتش ن )نفر(بودند 
ھنگامی  - )نه حضور داشتندیو ھمه در مد(جای به جای آورده بودند،  یک سباعمر 

ن را بر زبان آورده بعد از آن گفت: اما بعد: ای یه جمع شدند، عبدالرحمن شھادتک
نند، کسی را با عثمان برابر که کدم یا ندردم و آنھا رکعلی، من به امر مردم نگاه 

را گرفته گفت: با تو بر  سن تو برای نفس خود راھی مگردان، و دست عثمان یبنابرا
نم. آن گاه عبدالرحمن با ک عت مییفه بعد از وی بیسنت خدا و سنت رسولش و دو خل

ز یودند نن، انصار، امرای ارتش و مسلمانان بیه: شامل مھاجرکعت نمود و مردم یوی ب
  رده است.کت ین را مانند آن روایز این )۱۴۷/۸(ھقی یو ب .١ردندکعت یبا وی ب

                                           
 ).۴۷/ ۸(» السنن«) و بیھقی در ۷۲۰۷بخاری ( -١
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