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 9                                               عداستان مسلمان شدن اصحاب گرامي پيامبر
 

 

  درس اول

  لبن نوف قةپسر عمويش ور ولداستان مسلمان شدن ام المؤمنين خديجه

  

بنت  هاي خديجه سايهيكي از هم :گفتروايت است كه  مبن زبير از عروةـ 1
- مي ك شنيده در حاليكه به خديجه صتعريف كرد كه او از پيامبربراي من  كخويلد

پرستم و به اهللا قسم كه هيچگاه عزي را  به اهللا قسم الت را نمي !خديجه اي«: گفت
 1!عزي را رها كن! الت را رها كن :گفت ك خديجه آنگاه: گفتزبير  ».پرستمنمي

- كردند، سپس دراز ميالت و عزي بت آنها بودند كه آنها را عبادت مي: گويد )راوي(

   2.كشيدند
غاز آ صاولين چيزي كه با آن وحي بر پيامبر: نقل است كه گفت لاز عايشه ـ2

صبح  هد سپيدنمان ديد، هر خوابي كه مي صپيامبر .گشت، رؤياي صادق در خواب بود
او در غار  .ر نظرش خوشايند جلوه داده شدد ، سپس خلوت گزينيپيوستبه وقوع مي

-ني چند شب مشخص و معيني را عبادت مييع ـنمود تحنث مي كرد وحرا خلوت مي

، سپس به دريگو براي اين كار توشه و زاد بر  ل از آنكه به ميان اهلش باز گرددقب ـنمود 
حق به سوي او گرفت، تا اينكه و براي مانند آن، توشه بر مي گشتميخديجه باز  سوي

                                                            
 .467 /29السندي علي المسند  هحاشي: نگا. احتمال زياد اين مقوله قبل از بعثت بوده باشد به )1

صحيحين است جز همسايه خديجه كه  و اسنادش صحيح است، رجالش، رجال) 17947(از امام احمد  روايت )2
 .كندصحابي مجهول است و مجهول بودنش مشكلي ايجاد نمي



 

  .و او در غار حرا بود 1آمد
: فرمود صپيامبر! بخوان: آمد و گفت او به سوي )× يعني جبرئيل(فرشته  آنگاه

اييكه اذيت شدم، و فشار داد، تا ج مرا گرفت: فتگ صپيامبر! من خواندن بلد نيستم
را گرفت ه دوباره ممن خواندن بلد نيستم، آنگا: گفتم! بخوان: و گفت سپس مرا رها كرد

من خواندن   :گفتم! بخوان: و گفت ، سپس مرا رها كردفشار داد، تا جاييكه اذيت شدم و
   :و گفت 2، آنگاه مرا گرفت و براي بار سوم فشار داد، سپس مرا رها كردبلد نيستم

 m  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kl  )3 -1: علق(  
 نام به بخوان) و بياغاز را آن .شود مي وحي وت به كه را چيزي بخوان !محمد اي(«

 !بخوان    .است آفريده بسته خون از را انسان    .است آفريده) را جهان همه( كه آن .پروردگارت
    ».است تر بخشنده و بزرگوارتر تو پروردگار

دختر  كخديجهو بر  لرزيدبازگشت در حاليكه قلبش ميبا اين حالت ص رسول خدا
را پوشاندند، تا اينكه ترس و  آنگاه او !مرا بپوشان! مرا بپوشان: د و گفتويلد وارد شخ

من از خودم : و گفت گفت كخديجه جريان را به  وحشت از او رخت بربست،
  .ترسم مي

                                                            
 .وحي براي او فرود آمد تا اينكه )1

حكمت در فشار دادن پيامبر اين است كه وي سرگرم التفات : اندعلما گفته« : در شرح مسلم گفته است نووي )2
و اين امر . گويد، كامالً آماده نمايدرا براي آنچه كه جبرئيل به او مينشود و كارش را جدي بگيرد، آنگونه كه قلبش 

را سه بار تكرار كرد تا در يادآوري مبالغه نمايد، همچنين اين امر بيانگر اين است كه بر استاد و معلم الزم است، در 
 .و اهللا اعلم. يادآوري به متعلم و دستور دادن به حاضر كردن قلبش، احتياط نمايد



 

 هسازد، زيرا تو صلرا خوار و زبون نمي نه بخدا، هرگز اهللا تو: گفت كخديجه آنگاه
يعني (كشي،  بار ناتوانان را به دوش مي و گوييو سخن راست مي آوريميجا رحم ب

ردن انفاق ك هتحت فشار باشد، بوسيل يفقر يا كثرت عيال يا يتيم ههركسي را كه از ناحي
كه بدون و اين بدينگونه است (كني و به فقرا كمك مي ).بخشيبر آنها، او را ياري مي

راه حق، و در  نمايي و از ميهمانان پذيرايي مي )دهيچشمداشت به آنها مال مي
خديجه او را نزد پسر عمويش ورقه بن نوفل بن  آنگاه .نماييمشكالت را تحمل مي

ده بود، او به زبان عربي او شخصي بود كه در جاهليت مسيحي ش .عزي بردلاسد بن عبدا
 خديجه. بود نابيناو او پيرمردي سالخورده و  درآوردانجيل را به زبان عربي و  نوشتمي
  .گويدات بشنو كه چه مي از برادرزاده! اي پسر عمو: به او گفت ك

آنچه را كه ديده  ص؟ آنگاه پيامبرچه شده !اي برادرزاده: فرمودص ورقه به پيامبر
را آن است كه اهللا تعالي  1مان ناموسيهاين : ورقه به او گفت. ، براي او تعريف كردبود

را  تا بتوانم تو(جواني قوي بودم  )يآيكه مي(اي كاش، در آن زمان . بر موسي نازل كرد
. كنندشهر بيرون ميرا از  تو جمعيبودم آن هنگام كه كاش زنده مي )همدفراوان ياري 

اي، پيامي را كه تو آورده .آري: گفت كنند؟آيا مرا بيرون مي :گفت به او صآنگاه پيامبر
  .هيچ پيامبري نياورده است، مگر اينكه با او دشمني شده است

سپس ديري نپائيد . تا آن زمان زنده بمانم، با تمام وجود تورا ياري خواهم كرد اگر من

                                                            
صاحب سر خير است و در مقابل ناموس، جاسوس قرار دارد و آن صاحب سر شر است و مراد : در لغت ناموس )1

  . در اينجا، جبرئيل است، بدين علت بدين نام نامگذاري شده كه اهللا تعالي او را به وحي اختصاص داده است



 

  1.روايت از بخاري و مسلم. و وحي براي مدت زماني قطع شد كه ورقه فوت كرد

سؤال  صدر مورد ابوطالب از پيامبر: گفتروايت است كه م   از جابر بن عبداهللاـ 3
  : ؟ فرمودرسانداو ميكرده شد كه آيا پيامبري تو هيچ نفعي به 

  ».ده استرا از غليان جهنم به جاي كم عمق آن خارج كر او آري،« 
زيرا وي قبل از فرائض و احكام قرآن فوت  ـو در مورد خديجه هم از او سؤال شد 

 هرا بر روي يكي از رودهاي بهشت ديدم، در خان او« : فرمود صپيامبر  ـكرده است 
  ». ي و مرارتي در آن وجود نداردزربافتي كه هيچ هياهو و خستگ

يدم كه بهشت د 2را در بطنان او« : گفت. در مورد ورقه بن نوفل از او سؤال شد
  ».لباسي ابريشمي بر تن داشت

او در روز قيامت بعنوان يك « : در مورد زيد بن عمرو بن نفيل از او سؤال شد، گفت
  3».شودزنده مي إنه در بين من و عيسيامت جداگا

  :و عبرتها هانكته

 صاز پيامبر  .و درست انديشي و هوشمندي او و خونسردي كخديجهـ فضيلت 1
                                                            

 )160( االيمان :و صحيح مسلم) 4953(، التفسير 3البخاري، بدء الوحي  صحيح )1

. و منظور اين است كه او از راهيافتگان به بهشت است. باشدجمع بطن است و وسط يا اصل آن چيز مي بطنان )2
 .بطن هالنهايه ماد: نگا

« : گفته است) 9/416(و هيثمي . و در سندش مجالد است كه ضعفي در او وجود دارد) 2047(از ابويعلي  روايت )3
رجالش،  هو بقي. چيزي است كه از حديث مجالد مورد مدح و تعريف قرار گرفته است در آن مجالد وجود دارد و اين

: نگا. پس اين روايت هم با شواهدش صحيح است. و هر فقره از فقرات آن داراي شواهدي است» .صحيح هستند
  ).973(و مسند ابويعلي ) 209،2432،2434(و صحيح مسلم ) 6208، 3820، 3816، 1792(صحيح البخاري 



 

مريم بنت عمران, فاطمه بنت حممد, : اربع هخري نساء اهل اجلن«: فرمود ثابت شده كه
مريم : بهترين زنان بهشتي چهار زن هستند«  1»فرعون هامراء هخدجيه بنت خويلد و آسي

نيز از او و  ».و آسيه زن فرعون خديجه دختر خويلدمحمد،  دختر عمران، فاطمه دختر
تر خويلد اين امت ـ خديجه دخ زنان زنان آن ـ يعني ينبهتر«: ثابت شده كه فرموده

  2.متفق عليه» .است
و حريص و عالقمند به ياري دادن برادران  باشدـ كسي كه متصف به اخالق فاضله 2

 صدر حديث از پيامبر  .فيق داده شوداست كه به خير تو محتاجش باشد، شايسته
اهللا تعالي « »واهللا فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخيه«: كه فرموده استروايت شده 

  3.روايت از مسلم ».باشددر ياري بنده است مادام كه بنده در ياري برادرش 
بر  به همين خاطر، بر مسلمانان الزم است كه بر ياري دادن محتاجان و دادن صدقه

مال يا با تأمين نيازهاي آنها يا با ياري دادن آنها  بامسكينان و يتيمان و بيوه زنان ـ خواه 
  .باشد حريصبر تأمين نيازها ـ 

ها و بر تحمل سختيـ اهللا تعالي و اينكه او ـ بعد از  ـ فضيلت همسر عاقل و صالح3
  .بهترين مدديار شوهرش استمشكالت 

ست كه در امور مهم به مشورت و نظر خواهي ديگران ـ بر انسان مسلمان الزم ا4

                                                            
با اسنادي صحيح، و حافظ ابن حجر آن را در فتح ) 1339ـ  1136( ةاز امام احمد در فضائل الصحاب روايت )1

   . صحيح دانسته است 135 /7الباري 
  ).2430(و صحيح مسلم ) 3865(البخاري  صحيح )2
  ).2699(مسلم  صحيح )3



 

  .عالقمند باشد
ـ بر او الزم است كه به مشاوره با كساني عالقمند باشد كه نيك انديش بوده و  5

- ، همان كساني كه خير و مصلحت كساني را ميهستندكارشناس و مصلحت خواه 

شوند كه هم براي او و ر ميآوكنند و نكاتي را به آنها يادواهند كه با آنها مشورت ميخ
  .هم براي مسلمانان خير و منفعت است

هم و غم  هو هم ، نبايد با كسي مشورت كند كه از اهللا تعالي نافرماني كردهدر مقابل
  زيرا اگر او رأي و نظر درستي  ـ خود را دنيا قرار داده است

و در كارهايي  ـ اددپايدار ترجيح نمي و جاويد داشت هرگز دنياي فاني را بر آخرتمي
 مشابه فرد اين .است نكرده انديشه  هستند، آن آور سرسام احوال از او كه موجب نجات

   :كساني است كه اهللا تعالي در مورد آنها فرموده است
 m  P  O  N  M  L  K  J   Il  )27 :انسان(  

 دشوار و سخت روز و ، دارند مي دوست را دنيا زودگذر زندگي) مشركان و كافران( اين  « 
  »  .افكنند مي خود پشت پسِ را آخرت

بود، هرگز نافرماني و معصيت اهللا اگر فرد عاصي داراي نظر درستي مي ،گذشته از اين
آتش و محروم سوزاندن او با  علت داند معصيت،كرد در حاليكه خوب ميتعالي را نمي

كل امتی «: ست كه فرمودآمده ا ص بخاري از پيامبردر صحيح  .كردن او از بهشت است
» .شود مگركسي كه امتناع ورزدامتم وارد بهشت مي ههم«  »اال من ابی هيدخلون اجلن

و من  همن اطاعنی دخل اجلن«: ؟ فرمودزد اي رسول خداورمي چه كسي امتناع :گفتند
و هركس از من  شودمن اطاعت كند، وارد بهشت مي هركس كه از« »عصانی فقد ابی



 

   1».ر حقيقت ابا و امتناع نموده استد سرپيچي كند،

عاصي در اثر فسق و فجوري كه دارد، نسبت به كسي كه با او چنانكه احتمال دارد فرد 
آنكه مصلحت وي را در نظر  يا در اثر همين فسق بي حسادت بورزد، ،مشورت كرده

اره كند بگيرد، هر نظري را كه به فكرش خطور كند، به او بگويد، يا خيري را به او اش
  .زيان ديگران است، يا نوعي معصيت اهللا تعالي است هكه ماي

و  دهد، نبايد مورد مشاورهبدينسان فرد احمقي كه كارها را در جاي خود قرار نمي
خواهد، موردي زيان آور را مي قرار بگيرد، زيرا در حاليكه خير و منفعت او نظرخواهي

  .نمايدرا به او پيشنهاد مي
مؤمنان موحد است كه به بهشتي بودن او،  و اينكه او از جمله بن نوفل ـ  فضل ورقه6

  .شهادت و گواهي داده شده است
هاي خداوند در اين جهان، وجود نبرد ميان حق خواهان و باطل سنت از ـ  يكي7

پيامبران و دشمنان آنها از مشركان، ميان پيروان پيامبران از مبلغان و مصلحان و خواهان 
دعوت  اهللا كه به سويهركسي  ،لذا ؛باشدمي ،آنها از كفار و فُساق و منافقانو دشمنان 

كه اجرش با  )بداند(، الزم است كه به زيور صبر و حكمت آراسته گردد و كند مي
  .خداست

باشد، بدينگونه كه  حريص ياري دادن پيامبران بر ؛بر انسان مسلمان الزم استـ 8
و نيز الزم است كه داعيان الي اهللا و آمران به معروف و  ديگران را به راه آنها دعوت كند

و  تواند از آنها استفاده كندناهيان از منكر را ياري دهد، آنهم با انواع وسايلي كه مي
                                                            

  ).7280(البخاري  صحيح )1



 

شديداً از اين بر حذر باشد كه بخواهد راه كفار و منافقان و فساق را براي اذيت كردن 
  و اهللا اعلم 1.كار با قول باشد يا با غير آنداعيان الي اهللا در پيش بگيرد، خواه اين 

و در روز قيامت  موحدان است هو بن نفيل و اينكه او از جملفضل زيد بن عمر ـ9
  .بعنوان يك امت برانگيخته خواهد شد

  .فضل و برتري با نسب نيست بلكه با ايمان و تقوي استـ 10
بخشد، به همين اهد مياست، آن را به هركس كه بخو هدايت به دست اهللا تعاليـ 11

زيرا اهللا  ؛نتوانست عمويش ابوطالب را به اسالم هدايت نمايد صخاطر است كه پيامبر
  2.آن را برايش مقدور نفرموده است تعالي
بخاطر كه  ؛براي عمويش ابوطالب در روز قيامت صـ اثبات شفاعت پيامبر12

  .شودج نميشود، اما از آتش خارشفاعت او، عذاب بر او تخفيف داده مي
  
  

|   |   |  
  

                                                            
ـ  2/197رقه و بيان بعضي از فوايد آن نگاه كنيد به شرح مسلم اثر نووي با شرح داستان اسالم آوري و در رابطه )1
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ان  طت سلمان فارسيها و عبرتهاي داستان مسلمان شدن حضرسخن حافظ ابن قيم كه در اثناي بيان نكته: نگا )2

  .آيدشاءاهللا مي



 

  درس دوم

ابوبكر يعني  صداستان مسلمان شدن بهترين اين امت بعد از پيامبر

  اصديق

  

نشسته بودم، كه ناگهان حضرت  صمن نزد پيامبر: گويدمي اابو درداء ـ4
ه لباسش را گرفته بود تا جاييكه زانويش را نمايان ساخت هدر حاليكه گوش اابوبكر

حضرت » .يار شما دعوا كرده است اين دوست و«: فرمود صگاه پيامبر آن. ، پيدا شدبود
و  يان من و ابن خطاب نزاعي روي دادم !اي رسول خدا: و گفت م كردسال اابوبكر 
اما او از  شد،و از او خواستم كه مرا ببخ را عصباني كردم و سپس پشيمان شدم من او

يغفر اهللا لک يا « :فرمود صپيامبر  اين كار امتناع ورزيد، لذا پيش شما آمدم، آنگاه
اين جمله را تكرار نمود، سپس  سه بار صپيامبر» ببخشايد اي ابوبكرخدا تورا « »ابابكر

آيا ابوبكر : آمد و پرسيد او به منزل حضرت ابوبكر پشيمان شد احضرت عمر
مبر و به او سالم كرد، آنگاه صورت پيا آمد صنه، آنگاه پيش پيامبر : گفتنداينجاست؟ 

ترسيد كه از ناحيه  اتا جايي كه حضرت ابوبكر  از خشم و ناراحتي سرخ شد، ص
اي  :و گفت ذا بر روي زانوهايش نشستل چيزي ناخوشايند به عمر برسد صپيامبر 

 صوبار اين گفته را تكرار كرد، آنگاه پيامبر دوي  !تر بودمرسول خدا، بخدا من ظالم
فهل كذبت و قال ابوبكر صدق و واسانی بنفسه و ماله : مان اهللا بعثنی اليكم فقلت«: فرمود

 مرا تكذيب كرديدمرا بسوي شما فرستاد، آنگاه شما  اهللا تعالي» انتم تاركو لی صاحبی?

شما يارم  ،پس آيا. حمايت نمودو با جان و مالش مرا ياري و  را تصديق كردو ابوبكر م



 

حضرت . له را تكرار فرموددوبار اين جم صپيامبر» كنيد؟مي رهامن  بخاطررا 
  .روايت از بخاري 1.، بعد از آن ديگر، اذيت نشداابوبكر

از او پرسيده شد چه كسي بعنوان اولين نفر به  روايت است كه باز ابن عباسـ  5
كسي كه به او ايمان آورد، حضرت ابوبكر  اولين: ؟ وي گفتايمان آورد صپيامبر 
  :گفته است اي كهمگر قول حسان را نشنيده. بود ا

اذا تذكـرت شجوًا من اخي
 هثق

 عالـا فـر اخاك ابابكر بمـفاذك

د النبي و اوالها بمـا ـبع اوفاها و اعدلـها هـالربير ـخي
 مالـح

والتالـي الثانـي املحمود 
 مشهُده

و اول الناس منهم صدق 
 الرسال

بـامـر صاحبه املايض و ما  ر اهللا متبـعاً ـدًا المـعـاش محي
 تقالان

                                                            
 و اين مانند نص بر اين است كه او «: گفته است  71-4/69 ةحافظ ابن كثير در البداي) 3661(البخاري  صحيح )1

سپس اقوالي از بعضي » .مشهور از جمهور اهل سنت است) لقو(اولين كسي است كه مسلمان شده است و اين همان 
در حقيقت ابوحنيفه با جمع در بين اين اقوال « : گفته است 4/73ه، سپس در دطه ذكر نمواز اهل علم را در اين راب

و از ميان  لبود، و از ميان زنان، خديجه طجواب داده، اولين كسي كه از ميان مردان آزاد ايمان آورد، ابوبكر
 /7فتح الباري : نگا» .است بوده طها علي بن ابي طالبو از ميان پسر بچه طخدمتكاران و بردگان زيد بن حارثه

  .  170ـ  24



 

را با آنچه كه  برادرت ابوبكر ، پسآورديياد برادر مورد اعتمادياگر غم و اندوهي را از  «
 كس نسبت به ترينترين و شايستهوفادارترين و عادل ص او بعد از پيامبر! انجام داده، بياد بياور

  !است )خالفت(  چيزي كه بر او تحميل شد
و كسي است كه مشهد  )غار است(و نفر دوم  ،دهجانشين او شيعني (آمده  ص بعد از پيامبر

و از ميان مردم اولين كسي است كه رسوالن را تأييد نموده  .و حيات وي قابل ستايش است
  .است

 پيامبر(اي پسنديده زندگي كرد، دنباله رو فرمان اهللا تعالي بود، با فرمان و امر صاحبش بگونه

  1».به پيش رفت و از آن كناره نگرفت )ص
پيامبر را ديدم كه فقط پنج برده و دو  :روايت است كه گفت ااز عمار بن ياسر ـ6

  2.روايت از بخاري. اه او بودندزن و ابوبكر همر

  :و عبرتها هانكته

  !باشدمي يحضرت ابوبكر برترين صحابه  - 1
، فوراً عذرخواهي هبر انسان مسلمان الزم است از كسي كه نسبت به او خطا كرد - 2
كسي است كه در دام  ،و مشابه چنين شخصي. اين رابطه امروز و فردا نكندو در  كند

يكي از معصيتهاي اهللا تعالي گرفتار شده است، يعني بر او واجب است كه فوراً از آن 

                                                            
و  3/263و يعقوب در ) 18433(و اين اثر را ابن ابي شيبه . را ترك نگفته است جوي سنت و روش  پيامبر يعني )1

پس . اند، روايت كردهكند، از ابن عباسري را تقويت مياز دو طريق كه يكي از آنها ديگ 2/314طبري در تاريخش 
  .يره استاين حديث حسن لغ

  )3857(البخاري، مناقب االنصار، باب اسالم ابوبكر  صحيح )2



 

  .توبه كند
فراواني است، الزم است لغزشهاي جزئي  ،كسي كه داراي سوابق درخشان و خوب - 3

  .ردو ناچيز او مورد بخشايش قرار بگي
گذشت و اغماض از خطاي ديگران يك اخالق واال و ارزشمند اسالمي است كه  - 4

  .اندآن متصف گرديده هب جاصحاب پيامبر
مان به خطا و اشتبهاهش و درخواست عفو و گذشت از كسي كه لاعتراف مس - 5

منشانه است كه فقط و فقط  ده، يكي از ارزشها و اخالقي بزرگاو خطا كر نسبت به
  .شوندو منصفان بدان متصف ميعادالن 

تمام كاهد، زيرا وقوع خطا از انسانهاي بزرگ و با فضيلت چيزي از ارزش آنها نمي - 6
 !باشندو بهترين خطاكاران، توبه كاران ميكنند  انسانها خطا مي

حال و موقعيت همنشين و مخاطب خود و تغييراتي  ،ن، مستحب استيبراي همنش - 7
يا خشم را مالحظه و اعم از خوشحالي يا غم  ،شوديدار ميوي پد هكه بر روي چهر

را مالحظه نمود و  جپيامبر هتغيير چهر او بهمين خاطر حضرت ابوبكر مراعات نمايد
 .شده، توضيح دهد جپيامبر هكه موجب خشم و تغيير چهراي را تا مسئله كردكوشش 

رد كه نمايان زيرا عورت م ؛بلكه پايان عورت است ،زانو جزو عورت نيست - 8
 .ساختن آن در مقابل ديگران بر او حرام است، از ناف تا زانو است

جواز تعريف روبروي انسان اگر در اين كار مصلحتي باشد و بيم آن نرود كه فرد  - 9
    1.تعريف شده مغرور و مفتون شود

                                                            
  . 26 /7فتح الباري : نگا)  1



 

  سوم درس

  اعمربن خطاب راشد هداستان مسلمان شدن خليف

  

متنفر بود و و در آغاز امر، از اسالم بيزار و  بود قريش 1يكي از صناديد اعمر
  .كردو مسلمانان را اذيت مي جپيامبر

است كه برخي از اذيتهاي دوران جاهليت خود را  ااين خود عمر بن خطابـ 7
او  .كندو بعضي از مسلمانان اعمال داشته است، بازگو مي صكه نسبت به رسول خدا 

در يك نيمروز  !بودم صان نسبت به رسول خداترين مردم از سرسخت من: گويدمي
رفتم، ناگهان مردي از قريش با من برخورد كرد گرم تابستاني در يكي از راههاي مكه مي

  !؟بروي اي ابن خطاب خواهيمي كجا :و گفت
كنم از تو تعجب مي: گفت 2).يعني محمد را بكشم(چنين و چنان كنم خواهم مي: گفتم

   !؟كنمچنان مي 3گويي مي تو حال ات شده،خانواده وارد امر اين مبينمي كه اي ابن خطاب
 :فتگ طعمرحضرت . است شده خواهرت مسلمان: ؟ گفتجريان چيست: گفتم
هنگامي يك يا دو نفر مسلمان و اين در حالي بود كه  بازگشتم و در را كوبيدم ناكخشم
سپرد كه وضعيت مردي مي آنها را به آن صبودند، پيامبر مي شدند و نادار و فقيرمي

                                                            
 .گفتنددوران جاهليت به كسي كه داراي شجاعت و ثروت همزمان بود، صنديد مي در )1

  .   شد از خانه خارج جيكي از روايتهاي اين داستان آمده است كه حضرت عمر بمنظور كشتن پيامبر در )2
و خويشاوندان  ي، در حاليكه او از بني هاشم استخواهي محمد را بكشگويي ميكنم كه مياز تو تعجب مي يعني )3

  !نهي؟را كه بر دين او هستند، وا مي خود



 

دو مرد  ص و پيامبر .شدندمالي بهتري داشت و آن دو نفر از مازاد طعام وي بهرمند مي
  .را به شوهر خواهرم پيوست داده بود

  .عمر بن خطاب: كيست؟ گفتم: مي كه در را كوبيدم، گفتندهنگا
ا برويم باز و خواهرم برخاست و در ر ا سريعاً خود را از من مخفي كردندآنگاه آنه

  .كرد
؟ و با چيزي كه در اياي دشمن جان خودت، آيا از دين خودت منحرف شده: گفتم

  .دستم بود، بر سرش كوبيدم
اي ابن : آن خون را ديد، گريه كرد و گفت مآنگاه خون جاري شد، هنگامي كه خواهر

  1!اممن از دين شما منحرف شده ،انجام ده دهي،خطاب آنچه را كه انجام مي
ه بعضي از اذيتهايي را كه كاين داماد وي و پسر عمويش سعيد بن زيد است ـ  8

  . كنددختر خطاب كرده است، بازگو مي ،حضرت عمر به او و خواهرش
                                                            

بن زيد بن  ةو اسام در اسناد آن اسحاق حنيني. و روايت از غير او) 376(الصحابة از امام احمد در فضائل  روايت )1
و از حديث مرسل محمد بن زيد بن عبداهللا بن عمر . شوددوي آنها ضعفي لحاظ مي سلم وجود دارد كه در هرا

ابن سيدالناس  ةشاهدي بر آن وجود دارد كه ابن عائذ در كتاب غزوات خودش آن را روايت كرده، چنانكه در السير
داراي شاهد دومي است در نزد حسن است و از حديث مرسل زهري  شخورد و اسنادهم بچشم مي 162 /1
و ) 267 /3و داراي شاهد سومي هم هست از حديث انس در نزد ابن سعد  با اسنادي صحيح) 9718(بداالرزاق ع

شواهد  و داراي. است چنانكه در الميزان و اللسان آمده است» ضعيف«، جز قاسم بن عثمان كه او رجالش ثقه هستند
در كل اين خبر، با توجه به شواهدي كه دارد، حسن است و  .)419(شماره  ذهبيةالسيرة ال: نگا. فراوان ديگري است

بعد از زدن خواهرش در آن  طآن را با تماميتش ذكر نكردم؛ زيرا آنچه كه از اسالم آوردن فوري حضرت عمر
» الميزان «  و شايد به همين خاطر است كه ذهبي در آيد، در تضاد استه بعد از آن ميوجود دارد، با سخن سعيد ك

كند آخر اين روايت چيزهايي كه تأييد مي هو  از جمل» جداً منكر است«ثمان گفته كه او در بيوگرافي قاسم بن ع
  .ثابت نشده است، اين است كه زهري در حديث مرسل سابق خود آن را روايت نكرده است



 

آوردن چگونه  ديدي كه عمر من و خواهرش را بخاطر اسالممي اي كاش: گويداو مي
   1.بخاري ازروايت . ه بودمسلمان نشد آنگاه كه هنوز، كردت مياذي

و مسلمانان و اذيت وي نسبت به  با اسالم اخاطر عداوت شديد حضرت عمرب
  .دانستند كه وي مسلمان شودآنها، مسلمانان بعيد مي

حضرت : است او گفت شده روايت ،از عبداهللا بن عامل بن ربيعه از مادرش ليليـ 9
 !تر بوددشمن ـ نبخاطر مسلمان شدنما ـ مردم به مراتب با ما هعمر بن خطاب، از هم

در  عمر بن خطاب آمد،حضرت به سرزمين حبشه هجرت كنيم،  وقتي آماده شديم
كجا : گفتخواستم به جانب حبشه حركت كنم و مي حاليكه من بر روي شترم بودم

 لذا هم اكنونرا اذيت كرديد،  دينمان ما در ارتباط باشما : ؟ گفتمروي اي مادر عبداهللامي
 .سپس رفت !خدا همراهتان باشد: گفت. م كه در آنجا اذيت نشويمرويبه سرزميني مي

برايش  ،آنچه را كه از نرم شدن عمر ديده بودم من و آنگاه همسرم عامر بن ربيعه آمد
شود تا هنگامي ا مسلمان نميدبخ. آيا اميد داري كه او مسلمان شود: تعريف كردم، گفت

  2.كه االغ خطاب مسلمان شود
  :دبراي عمر بن خطاب دعا نمو صيامبر پ ،گذشته از اين

                                                            
  .)3867، 3862(البخاري، مناقب االنصار  صحيح )1
 25/29و طبراني  342/ 2او، روايت از ابن هشام و از طريق  160ق، اسالم آوردن عمر ص بن اسحااز ا روايت )2

را موثق  آيد، جز عبدالعزيز بن عبداهللا بن عامر كه فقط ابن حبان اوتر نمي ه حسن پايينو رجال حديث آنها از درج
و دكتر  صحيح دانسته 6/24در المجمع ا و هيثمي اين اثر ر لسان الميزان و تعجيل المنفعه: دانسته و نگاهش شود به

  .آن را حسن دانسته است 1/279وصي اهللا در شرح و تعليقش بر فضايل صحابه 



 

اللهم اعز االسالم «: فرمود صپيامبر  :روايت است كه او گفت م از ابن عمر ـ10
خدايا اسالم را با «» بأبی جهل أو بعمر بن اخلطاب: باحب هذين الرجلني اليک

با ابوجهل يا با عمر بن : تمند سازقوي و عز ،مرد در نزد خودت اين دوترين  محبوب
  .خداي عزوجل حضرت عمر بن خطاب بودترين آنها در نزد پس محبوب »طابخ

قرآن را  آياتي از پيش آمد كه در آن اوضعيتي براي حضرت عمر ،عالوه بر اين
اهللا تعالي است و قول و دانست كه قرآن كالم  بالغت و اعجاز آن شد مبهورآنگاه . شنيد

  :شدمسلمان  ،نيست و بعد از شنيدن آن هيچ انساني
قبل از آنكه مسلمان يك بار «: گويدروايت است كه مي ااز حضرت عمرـ 11
قبل از من به  ايشان ديدم كه .يرون شدمبه منظور تعرض به رسول خدا از خانه ب ،شوم

آنگاه كم  :آغاز كرد را حاقه هسور قرائت. ايستادم پشت سرش. آمده است مسجدالحرام
بخدا اين شاعر است همانگونه كه : و گفتم شدم تأليف و پديدآوري قرآن متعجبكم از 
  :آيات زير را تالوت كرد صآنگاه پيامبر . گفته است ،قريش

m            ^  ]  \      [       g  f  e  dc  b    a  `   l  

 بزرگواري پيغمبر) زبان( از) كه( است گفتاري) و است آمده خدا سوي از قرآن( اين  « 
 شما كه چنان( نيست شاعري هيچ سخن و    .) شود مي تبليغ و پخش ، محمد نام به(

  ) افتيد مي حقيقت و حق دنبال به و( آوريد مي ايمان كمتر شما) اصالً .بريد مي گمان

m   u    t       s  r  q  p   o  n  m  lk  j      i: فرموداست  كاهن: گفتم

 b   a  `  _  ~  }  |  {     z       y  x  w   v      f  e  d       c



 

   n   m  l  k  j     i   h   gl )تا آخر سوره )48-40 :حاقه.  

 و حق يادآور و( گيريد مي پند كمتر شما اصالً .نيست كاهني و غيبگو هيچ گفته و  « 
 از) كه است كالمي بلكه(    .) نهيد مي فرق را نادرست و درست و ، گرديد مي حقيقت
 ما بر دروغ به را سخنان اي پاره پيغمبر اگر    .است شده نازل نجهانيا پروردگار جانب

 كسي و    .كرديم مي پاره را دلش رگ سپس    .گرفتيم مي را او راست دست ما    .بست مي
 مسلّماً    .) دارد باز او از را مرگ و( شود او) باره در ما كار اين( مانع توانست نمي شما از

  ».است رانپرهيزگا اندرز و پند قرآن
  1».اسالم كامالً در دلم جاي افتاد آنگاه: گويدحضرت عمر 

هنگامي كه عمر  :گويدميروايت است كه او  باز عبداهللا بن عمر بن خطابـ 12
؟ به او دهدها بيشتر سخنان را انتقال مياز همه آن ،چه كسي از قريش: مسلمان شد، گفت

                                                            
المجمع : مرسل است نگا و و اسنادش صحيح ، از ابو شريح از عمر18-17/ 1روايت از امام احمد در مسندش  )1
شماره  14/103ه در مصنفش در كتاب األوائل كه ابن ابي شيب را دارد، و اين روايت شاهدي مانند خودش 9/62

و از حديث مرسل زهري داراي شاهد ديگري در نزد عبدالرزاق . آن را روايت كرده و اسنادش ضعيف است 17728
با اسناد صحيح است، و داراي شاهد سومي است به مانند آن كه ابن اسحاق آن را روايت كرده است )  9718(

يت كرده از طريق او، آن را روا) 374(و امام احمد در فضائل الصحابه . آمده است 2/346ابن هاشم  هچنانكه در سير
نجيح مكي از يارانش عطاء و مجاهد يا از كسي كه اين را روايت نموده،  عبداهللا بن ابي: ابن اسحاق گفته است. است

  .و آن را ذكر كرده است.. .گفته مي، اين بود كانده آنچه كه بدان سخن گفتهبراي من بازگفته كه اسالم عمر دربار
   . يابددر كل، ضعف روايت اول، قوي نيست و با روايتهاي بعدي تقويت مي



 

 1.صبحگاه پيش او رفت الذا حضرت عمر ،يحجميل بن معمر جم: گفته شد
كردم، داد، نگاه ميو من هم صبحگاه دنبال او افتادم و آنچه را كه انجام مي: عبداهللا گويد

  .فهميدممي ،ديدماي بودم كه هر آنچه را كه مياين در حالي بود كه من پسر بچه
، و وارد ام اي كه من مسلمان شدهآيا دانسته !اي جميل: تا اينكه نزد او آمد و به او گفت

  !؟امگشته ص دين محمد
بخدا جميل به او پاسخي نداد تا اينكه برخاست و ردايش را كشيد و به راه افتاد : گويد

  .و عمر هم دنبالش افتاد و من هم دنبال او افتادم
 ـ  !اي جماعت قريش: هنگامي كه به در مسجد رسيد، با بلندترين صدايش فرياد زد

آگاه باشيد كه ابن خطاب از دين  ـخود بودند  انجمنهايه در در حاليكه آنها پيرامون كعب
  .شما منحرف شده است

. اممن مسلمان شدهاما . گويددروغ مي: گفتعمر هم از پشت سرش مي: عبداهللا گويد
و  اينكه محمد رسول اهللا تعالي است ام كه هيچ خدايي نيست جز اهللا وو شهادت داده

اينكه د، پيوسته با هم زد و خورد كردند تا آوردن هجوم اآنها بر حضرت عمر
خسته شد و  بعمر حضرت: گويد)راوي( -تا ظهر - خورشيد باالي سرشان ايستاد 

آيد، هرچه كه به نظرتان مي: گفتنشست و آنها در كنارش ايستادند، در حاليكه او مي
را  )كعبه( يا آنبوديم،  خورم كه اگر ما سيصد نفر ميد ميسوگن انجام دهيد، به اهللا تعالي

                                                            
- هنگامي كه مسلمان شد، خواست كه اسالم آوردنش را آشكار كند، لذا دنبال كسي مي طيعني حضرت عمر)  1

و اين بود كه . را به جميل راهنمايي كردند اوآنگاه . كردقريش بيشتر حرفها و خبرها را اعالن مي هگشت كه از هم
  . و اسالم خود را به او خبر داد صبحگاه به سوي او رفت طحضرت عمر



 

  .كرديد يم، يا شما آن را براي ما ترك ميكردمي رهابراي شما 

در حاليكه آنها در آن وضعيت بودند، ناگهان پيرمردي قريشي كه عبايي : گويد )راوي(
: و گفت. آنها ايستادباالي سر بلند و پيراهني رنگارنگ به تن داشت، پيدا شد، تا اينكه 

 ؟خواهيداز او چه مي: گفت. عمر منحرف شده است: گفتند ؟شما چه كار به او داريد
بنظر شما بني عدي  ؟خواهيدانتخاب نموده، شما چه مي كه چيزي براي خودمردي است

گذارند اگر شما به را به حال خود وا مي شما )عمر بن خطاب هستند هكه تيره و عشير(
  ؟را بكشيد آسيبي برسانيد يا بخواهيد او او

  1!ن مرد نداشته باشيدكاري به اي

 ااز زماني كه حضرت عمر: گويدروايت است كه مي امسعود از ابنـ 13
- تمند بوديم، قبل از اينكه عمر مسلمان شود، ما حتي نميعزمسلمان شد، ما پيوسته 

توانستيم در كعبه نماز بخوانيم، هنگامي كه عمر مسلمان شد، با آنها مبارزه كرد، تا جايي 
  2.ردند تا نماز بخوانيمرا رها ك كه ما
  :و عبرتها هانكته

  زياد در آنجا روي  يهابر انسان مسلمان واجب است از اماكني كه فتنه ـ1

                                                            
، و ابن حبان )372( ةو از طريق او، روايت از امام احمد در فضائل الصحاب) 164ص (از ابن اسحاق  روايت )1
 2/31 ةو ابن كثير هم در السير. و اسنادش حسن است. دبرايم تعريف كر ابن عمر ازنافع : گويد) 6879االحسان، (

قرار دارد، بر مسلمان شدن ) 9718(و روايت زهري كه در نزد عبدالرزاق . آن را حسن و بي نقص دانسته است
  .، به ترتيبي كه سابقاً ذكر شد، داللت داردطحضرت عمر

  .)3863(اري جزء اول آن را روايت كرده و بخ .با اسناد صحيح، بر شرط بخاري 3/270از ابن سعد  روايت )2



 

تواند عبادت و بر او واجب است از مكاني كه در آن نمي دهند، دوري نمايدمي
شعاير  تواند اهللا تعالي را عبادت كند ورا انجام دهد، به مكاني كه در آن مي پروردگارش

  .ظاهر و نمايان سازد، هجرت كند اسالم را در آن
 ،و در اين راستا در راه اهللا تعالي اذيت را تحمل كند ،بر انسان مسلمان واجب است ـ2

و يارانش را بعنوان الگو و سرمشق خود قرار دهد و از حال و وضعيت  صپيامبر
ترين اذيت و  ه با كوچكهمان كساني ك. داري كنديمان خوداالضعيف بسياري از افراد 

گذارند ناراحتي بعضي از واجبات شرعي مانند امر به معروف و نهي از منكر را كنار مي
  .و چه بسا، بخاطر آن، بعضي از كارهاي حرام را هم انجام دهند

 برد،ـ دعا كردن از اهللا تعالي بزرگترين سالحي است كه انسان مسلمان بدان پناه مي3
اسباب اجابت را فراهم آورد  كه عالقمندانه بكوشد تا ن واجب استلذا بر انسان مسلما

و ترك امر به معروف و نهي از  ،و از موانع آن اجتناب ورزد، مانند خوردن مال حرام
مروا باملعروف واهنوا عن املنكر قبل ان «: فرمودثابت شده كه  صزيرا از پيامبر  ؛منكر

دعا كنيد و دعايتان مستجاب نشود، به قبل از اينكه «  ١»تدعوا فال يستجاب لكم
به همين خاطر هنگامي كه  ».معروف و نيكي امر كنيد و از منكر و بدي باز داريد

و يارانش اين اسباب را فراهم آوردند و از آن موانع دوري گزيدند، اهللا تعالي  ص پيامبر
  .دعاي آنها را قبول فرمود

و از امر به معروف  دهندساهل بخرج ميكارهاي حرام ت اما امروزه كه مردم در كسب و
مگر كساني كه مورد مرحمت اهللا تعالي قرار  ـاند و نهي از منكر قصور و كوتاهي نموده

                                                            
  .ر مجموعه احاديث صحيح آلباني استو د) 4004(روايت از ابن ماجه در سننش ) 1



 

  .شوددعاي بسياري از آنها قبول نشده و نمي ـ دهنداند و اين كار را انجام ميگرفته
هم صبر و  ددهدر رابطه با كساني كه آنها را دعوت مي ،ـ بر دعوتگر الزم است4

د حوصله داشته باشد و هم در اين كار استمرار و تداوم ورزد و از هدايت آنها نا امي
و در عين حال، در مقام دعا از اهللا تعالي بخواهد كه آنها را به راه درست و حق  نشود

  .هدايت دهد
همان اعجازي كه . ـ در اين جريان عظمت اين قرآن و اعجاز آن نمايان شده است5
و كاري كرد كه لجوج ترين دشمنان  ت و بيان را مبهوت و متحير ساختهشوايان فصاحپي

  .اسالم با قناعت و رضايت تمام عيار به اين دين وارد شوند
و  دين اهللا راه او در آزمايشو  اچنانكه در اين جريان، قوت و صداقت ايمان عمر

موجبات عصبانيت  ن مورد،و البته كه اي. قوت و توان وي در حق، ظاهر و نمايان است
-رافضه و ديگران را فراهم مي از ن امت هستند ـكساني كه افضل اي دشمنان صحابه ـ

 بعد كه يافت را آن استحقاق اعمر و با اين خصوصيات و ديگر خصوصيات. سازد
  !افضل و برتر اين امت شود اابوبكر از



 

 درس چهارم

  ا نعثمان بن عفا راشد هداستان مسلمان شدن خليف

  

عبدالرحمن بن  مه ور بن مخروسم روايت است كه :خيار بن از عبيد بن عدي ـ14
با او  ـ برادر عثمان ـ 1مورد وليد بن عقبهچرا در: بن عبد يغوث به او گفتنداسود 

  ! ؟چون سر و صداي مردم بلند شده استكني، صحبت نمي

من كاري : گفتم. كردم اوعثمان براي نماز خارج شد، آهنگ  من هم هنگامي كه: گويد
  .و آن نصيحتي براي توست با تو دارم

نمازم را ادا  بعد از اينكهو  من هم بازگشتم! برماهللا پناه مياز تو به  !اي مرد: گفت
داد  يكردم، در كنار مسور و ابن عبد يغوث نشستم، گفتگويي كه ميان من و عثمان رو

در حاليكه من با آن . خودت را انجام دادي هيفتو وظ: آنها گفتند. باز گفتم ،را براي آنها
 :و گفت .من هم پيش عثمان آمدم عثمان پيش من آمد، هناگهان فرستاد ،دو نشسته بودم

و تو  را به حق مبعوث فرمود صاهللا تعالي حضرت محمد :؟ گفتمنصيحت تو چيست
ام دادي و و دو هجرت انج كساني بودي كه به اهللا و رسولش پاسخ مثبت دادي هاز جمل

وليد بن  هبار را ديدي، سر و صداي مردم در اوو هدايت  شدي صهمدم رسول خدا 
آيا : گفت !كه حد شرعي را در حق او اجرا كنيعقبه بلند شده است، بر تو الزم است

                                                            
سپس . در سرزمين عراق كرده بود الجزيرهوي را والي  طو عمر بن خطاب است طمادري عثمان او برادر )1

عثمان هم اقامه حد بر او را به . آنجا بود، شراب نوشيد و در حاليكه امير ي را از آنجا به كوفه انتقال دادعثمان و
  .7/56فتح الباري : نگا. تأخير انداخت تا از عدالت شهود مطمئن شود



 

  .به من رسيده است از علم و دانش وي نه، ولي :گفتم ؟ايدهديرا  ص پيامبر
كساني بودم  هبه حق مبعوث فرمود و من از جمل را صاهللا تعالي محمد: عثمان گفت

و به نبوت وي ايمان آوردم و دو هجرت انجام دادم  كه دعوت اهللا و رسولش را پذيرفتم
بخدا قسم كه . كردمشدم و با او بيعت صو همدم رسول خدا  ـهمانگونه كه گفتي  ـ

تعالي وي را قبض روح  اهللا ام تا زماني كهاز او نافرماني نكردم و با او ناراست نبوده
با ابوبكر و عمر هم همچنين بودم، سپس بعنوان خليفه تعيين شدم، آيا حقي كه . فرمود

  . چرا :گفتم؟ من هم ندارم ،آنها دارند
وضعيت وليد  هباردر 1؟رسد، چيسته شما به من ميپس اين سخناني كه در بار: گفت

علي را  سپس. ده خواهيم كردان شاءاهللا حق را در مورد وي پيا ،هم كه ذكر كردي
. ضربه شالق به او زد 80آنگاه علي . فراخواند و به او دستور داد كه وي را شالق بزند

  2.روايت از بخاري

  :عبرتهاو  هانكته

حدود اهللا  هو اقام و بيان عدل وي اعثمان بن عفان ،راشد هفضل و برتري خليف - 1
و در اين رابطه از  شودمتأثر نمي اياز سرزنش هيچ سرزنش كننده او و اينكه تعالي

  .كندكسي حمايت و پشتيباني نمي
  .آيندبر كساني كه بعد از آنها ميفضيلت صحابه  - 2

                                                            
اقامه حد بر وليد سخن گويي آنها در رابطه با سبب تأخير وي در « : گفته است 7/57در فتح الباري  ابن حجر )1
  ».گفتندمي
  .12/53الفضائل : المصنف ابن ابي شيبه: نگا) 3872(و مناقب االنصار ) 3695(به فضائل الصحا: البخاري صحيح )2



 

اگر موردي ببيند كه حاكم در مورد آن نياز به  كه بر انسان مسلمان الزم است - 3
به او گوشزد البته بايد به تنهايي آن نصيحت را  .را نصيحت بكند اونصيحت داشته باشد 

و بر او حرام است كه در مقابل عموم آن . ابعي گرانقدر انجام دادهمانگونه كه اين ت ،كند
ور نشود، چه اگر در دل آنها شعله ،مردم نسبت به او هتا آتش خشم و كين ،را آشكار كند

 ،راشد هچنانكه در آخر خالفت خليف ،شودزيان از آن ناشي مي  و ضرر ،ور شودشعله
آن هنگام كه بعضي از مردم به خود جرأت دادند كه در  ،واقع شد ان بن عفانعثما

هاي مردم را نسبت به او او سخن بگويند و آتش كينه و خشم سينه همقابل مردم دربار
چيزي كه . ودب اگرترين زيانهاي اين كار، كشتن ويور ساختند و يكي از بزرشعله

 1.نالدج آن ميالمي از آثار و نتايبه امروز امت اس تا

  : وي فرموده است كه است شده ثابت صپيامبر از كه است حالي در اين
من كان عنده نصيحة لذی سلطان فلياخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها و ان ردها كان قد « 

براي صاحب مقامي نصيحتي دارد، پس دستش را بگيرد و با  هركس«  2»ادی الذی عليه

خود را انجام  هاگر قبول كند كه هيچ و اگر قبول نكند، او وظيف او تنهايي صحبت كند،
  ».داده است

و  اقامه نمايد ،بر حاكم الزم است كه حدود را همانگونه كه اهللا تعالي مشروع كرد - 4
 هو آن را بر هركس كه اقام اي متأثر نشودش هيچ سرزنش كنندهدر اين راستا از سرزن

                                                            
شرح حديث (رعايا هم امور بالرفق ب هوالشرح رياض الصالحين، اثر شيخ ما، محمد بن عثيمن، باب امر : نگا )1

  ....).ما من عبد يسترعيه اهللا: معلق بن يسار
- 1096(ونگي نصيحت رعيت به حاكمان ي عاصم في السنه، باب چگ، و ابن اب)15333(از امام احمد  روايت )2

  .و سندش حسن است 3/290 ، و روايت از حاكم19-7/18و روايت از بخاري در الكبير ) 1098



 

د، هركس كه باشد، زيرا تفاوت قايل شدن در اين باره، بر او واجب است، اقامه نماي حد
بخاري و مسلم بصورت . در آن از اسباب هالك شدن امتهاستيا تساهل بخرج دادن 

اهيا الناس انام اهلک الذين قبلكم اهنم كانوا اذا رسق «: اند كهرفوع از عايشه روايت كردهم
ليه احلد و ايم اهللا لو ان فاطمه بنت فيهم الرشيف تركوه و اذا رسق فيهم الضعيف اقاموا ع

كسان قبل از شما صرفاً به اين دليل هالك شدند  ،اي مردم«  ١»يدهاحممد رسقت لقطعت 

ميكردند و اگر  رهارا  او ،كردكه هرگاه انساني بزرگ و قوي در ميان آنها دزدي مي
به خدا قسم كه  .كردندكرد، حد را بر او اجرا ميدر ميان آنها دزدي مي عيفانساني ض

 ».كنمدزدي كند، دستش را قطع مي اگر فاطمه دختر محمد

  
  
  

|   |   |  
  

                                                            
  .)1688(الحدود  :و صحيح مسلم) 6788(الحدود  :البخاري صحيح )1



 

  درس پنجم

و جماعتي از  اابي طالب راشد علي بن هداستان مسلمان شدن خليف

  به اسالم در گرويدن سابقين

  

نعيم و من به راه  ابوذر و پسر عموي ابوذر، :گويديم ابـ بريده بن حصي15
اي : ابوذر گفت. و او در كوهي مخفي شده بود. بوديم صستجوي پيامبرافتاديم، در ج

فهميم كه به چه چيزي دعوت و ب گويي بشنويممي كه ايم تا آنچه رانزد تو آمده محمد
اهللا  هو من فرستادنيست اهللا  هيچ خدايي غير ازگويم مي« : فرمود صپيامبر . دهيمي

و علي . و من هم به او ايمان آوردم ن آوردندابوذر و دوستش به او ايما» .تعالي هستم
در روز دوشنبه . نجام آن فرستاده بوداسرگرم انجام دادن كاري بود كه پيامبر وي را به 

  1.و علي در روز سه شنبه نماز خواندوحي شد  صبه پيامبر 
و  3زن و دو 2را ديدم كه فقط پنج برده صپيامبر  :گويدمي معمار بن ياسر ـ16

  .بود او مراهابوبكر ه

  و . جاهليت به مكه آمدم دوران در: گويدميط عفيف كنديـ 17
                                                            

و از حديث انس در نزد حاكم در جاي  .، و آن را صحيح دانسته، و سندش حسن است112 /3از حاكم  روايت )1
-  213 /20، الفتح الرباني 119ابن اسحاق  ص  هسابق شاهدي دارد، و شواهد ديگري كه براي اطالع از آنها به سير

  .370 هشمار السيرة الذهبية، و 214
  .بالل، زيد بن حارثه، عامر بن فهيره، ابوفكيهه :عبارتند از آنها )2
  .24 / 7فتح الباري : نگا .خديجه و ام ايمندو زن عبارتند از  آن )3



 

لذا پيش عباس بن عبدالمطلب . ام از لباس و عطر مكه بخرمنوادهخواستم كه براي خامي
در حاليكه خورشيد حلقه زده . كردممن در كنار او بودم و به كعبه نگاه مي :فتگ. رفتم

شد، سرش را بطرف  ني از راه رسيد تا اينكه به كعبه نزديكناگهان جوا 1.و باال آمده بود
اي آمد و در آنگاه پسر بچه ،سپس ايستاده به قبله رو كرد ،و نگاه كرد آسمان بلند كرد

 ،ايستاد آن دوديري نپائيد كه زني هم آمد و پشت سر سپس  ،طرف راست وي ايستاد
سپس آن  ،ركوع بردند سپس آن جوان خم شد و آن پسر بچه و زن هم خم شدند و

سپس آن  ،ندرا بلند كرد انهم سرشو آن پسر بچه و آن زن  جوان سرش را بلند كرد
 ،جوان سجده كنان بر زمين افتاد و آن پسر بچه و آن زن هم سجده كنان بر زمين افتادند

 :عباس گفت. كنمبزرگي را مشاهده مي همسئل اي عباس من دارم: گفتم: گويد )راوي(
بن  اين محمد :گفت .دانمنمي ،نه :گفتم ؟داني كه اين جوان كيستآيا مي ،رگبز همسئل

نه  :گفتم ؟داني كه اين پسر بچه كيستآيا مي .ام استزادهعبداهللا بن عبد المطلب برادر
داني اين مي :گفت .ام استزادهابن ابي طالب بن عبدالمطلب برادرعلي  :گفت .دانمنمي

ام زادهسر اين برادرهم ،اين خديجه دختر خويلد :گفت .انمدنه نمي :گفتم ؟زن كيست
ن ديني كه هم اكنون بر به ما گفته كه پروردگار آسمانها و زمين به اي .بينياست كه مي

و به خدا . تاسدين بر سر آن  ،، به همين خاطربه او دستور داده است ،است سر آن
سراغ  روي زمين ، بردين باشد بر اينرا كه نفر، كس ديگري از اين سه  به غيرقسم 
  2.بودمميكردم كه من نفر چهارم آنها  از آن آرزوبعد : عفيف گويد. ندارم

                                                            
  »  .به خورشيد نگاه كرد، پس هنگامي كه آن را ديد متمايل شده بود« . در يكي از روايتهاي اين حديث آمده است )1
، و ديگران از طريق 2/311، و طبري در تاريخش )5(نسائي در خصايص علي  ،18- 8/17روايت از ابن سعد )2

ابن يحيي بن عفيف، از پدر بزرگش ـ و در نزد بعضي از آنها از يحيي بن عفيف از پدرش عفيف ـ  اسد بن عبداهللا از
 



 

  :و عبرتها هانكته

و با آن مبارزه  بلكه اكثر خلق از حق بيزارند ،شودـ حق با كثرت مردان شناخته نمي1
  :اهللا تعالي فرموده است .كنندمي

 m          f  e  dl )78 :زخرف(  

  ».داشتيد دشمن را آن و نپسنديديد را حق شما اكثر ولي« 
   :گفته است ـ كه اهللا تعالي از او حكايت كردهـ همانگونهما شيطان رانده شده  دشمن

                                                                                                                                                       
چنانكه در التقريب آمده است و ابن يحيي مجهول . و در اسد مقداري نرمش و انعطاف وجود دارداند  روايت كرده

د نيست كه پسرش و بعي .رگ استو پدرش را جز ابن حبان كسي موثق ندانسته است، اما يحيي از تابعين بز است
روايت از امام احمد . دانند، قوي مياست از آنها را كه جرح نشده حديث كسي ا،و بسياري از علم هم همينگونه باشد

و غير آنها از طريق يحيي بن اشعث، از اسماعيل بن اياس بن عفيف، از  80/ 1، و عقيلي 183/ 3، و حاكم )1787(
  .اند روايت كرده جدش

در حديث «  :و بخاري گفته است ده استو اسماعيل موثق دانسته نش ن حبان، يحيي را موثق دانسته استو فقط اب
اين « : و حاكم گفته است»  .در او هم جاي بحث است«  :پدرش گفته است هو بخاري در بار» او جاي بحث است 

و داراي شاهد معتبري است از ) مسلم و بخارييعني (اند و آن دو آن را استخراج نكرده حديث صحيح االسناد است
، آن را صحيح دانسته است و در االستيعاب 3/220و احمد شاكر در تعليقش بر مسند امام احمد » اوالد عفيف 

از دو سپس حديث را » ) و مشكلي ندارد(اين حديث جداً حسن است «  :اين حديث آمده است هباردر 3/163
و نسبت به آن اعتراض و انتقادي نكرده  انستن آن را در االصابه نقل كردهو حسن د طريقي كه دارد روايت نموده

و از حديث ابن مسعود شاهدي دارد،  آن را ذكر كرده است 117-115ير ص ابن كث ةو آلباني در صحيح السير .است
و ابوحاتم روايت  در سندش بشر بن مهران قرار دارد و او ضعيف است آن را روايت كرده، و) 10317(كه طبراني 
  .222، 103 / 9المجمع  :نگا .ه حديث حسن نزديك باشدو در كل شايد اين حديث به رتب را ترك گفته حديث او



 

 m   {  z  y  x  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n

  d   c  b  a  `_  ~  }  |l )17- 16 :اعراف(  

 و( نشينم مي آنان كمين در تو مستقيم راه سر بر نم ، داشتي گمراه مرا كه سبب بدان«
 سر پشت از و رو پيش از سپس     .) كوشم مي ايشان گمراهي در ممكن وسائل هرگونه با
 و روم مي ايشان سراغ به) بتوانم كه جهت هر از و( چپ طرف از و راست طرف از و
 مؤمن( را آنان بيشتر) كه بدانجا تا .نمايم مي منحرفشان حق راه از و سازم مي گمراهشان(
  ».يافت نخواهي سپاسگزار) و خود به

- بينيم كه اكثر اهل زمين در باتالق گمراهي دست و پا ميامروزه مي ،به همين خاطر

- آن را تشكيل مي تنها يك ششم يا كمتر از ،زنند و كساني كه منسوب به اسالم هستند

م كه اكثر آنها مانند كف سيل بينيمي ،و اگر در اين يك ششم هم دقت كنيم .دهند
آنها در شمار كفار گمراه  ،روي اين حساب ،خوانندهستند، بلكه بسياري از آنها نماز نمي

   :وي فرمود روايت نموده كه صچون مسلم از پيامبر  .هستند
  ١»ةترك الصال ,بني الرجل و بني الكفر و الرشك« 
   ».ترك نماز فاصله است ،ميان مسلمان و كفر و شرك« 

در دام شرك گرفتار  ،و غيرهصالحان مورد در  غلوو بعضي از آنها با عبادت قبرها يا 
  .اندشده
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هرقل پادشاه روم  هبارو در اندتنها فقرا بوده ـ آغاز دعوتشانبويژه در  ـ پيروان انبياء ـ2

كنند يا ضعفاي  آيا اشراف مردم از او پيروي مي :گفتط ثابت شده كه او به ابوسفيان
سپس هرقل در پايان سخنش . كنند افراد ضعيف از او پيروي مي :ابوسفيان گفت ؟نهاآ

آنها  ضعفا و: كنند يا ضعفا و تو گفتي از تو سوال كردم كه اشراف از او تبعيت مي: گفت
و اين بدين خاطر است كه مقام  1.روايت از بخاري .باشندپيروان و اتباع پيامبران مي

از حق  ،اينكه مقام و مالشان را از دست بدهند ر تكبر يا از ترسداران و ثروتمندان بخاط
بجاي  ،شوندگيرد و آنها پيرو او ميدر نتيجه شيطان آنها را به بازي مي كنند،پيروي نمي

  .خالق رازق خود بشوند هآنكه بيايند بند

آيد، بر مشكالت و موانعي كه بر سر راه دعوتش پيش مي ،بر دعوتگر الزم استـ 3
كنند، استفاده كه دعوتش را حمايت مي ز اسباب مخفي و غيرمخفيبر پيشه كند و اص
  .كند

جهت قانع كردن كساني به نظر او از هر وسيله و روشي كه  ،بر دعوتگر الزم است ـ4
مفيد است و كارآيي  كنده تمسك به تعاليم آن دعوت ميكه آنها را به دين اسالم يا ب

د به همين خاطر باشد كه ابوذر اسالم خود را از بريده و نعيم استفاده نمايد و شاي ،دارد
سپس قبل از آنها شهادتين را  ،مخفي ساخت ـ آوردند  صرا نزد پيامبر هنگامي كه او ـ

در حاليكه قبالً  ،تا آن دو به او اقتدا كنند ،گويي در همان لحظه مسلمان شده ،تلفظ كرد
  .مسلمان شده بود
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 ،اگرچه اكثر مردم از آن روي گردانند ،ست كه حق را بپذيردبر شخص عاقل الزم ا ـ5
 ،را غافلگير نكند تا از جمله پيشگامان و سابقان به سوي خير باشد و تا اجل يكباره او

- بدبخت دنيا و آخرت  )خداي ناكرده(و  ،از آن حق روي گردان است در حاليكه وي

  .شود
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  درس ششم

  طبن ابي وقاص سعد داستان مسلمان شدن

  

 .كسي مسلمان نشد ،روزي كه من مسلمان شدم :گويدميط سعد بن ابي وقاصـ 18
روايت از  .مو من سومين نفري هستم كه مسلمان شد صبر كردمو من هفت روز 

  1.بخاري
عراق از من به  ههنگامي كه اهل كوف :گويدمياسعد بن ابي وقاص باز همـ 19

بني اسد هم از  هخواند و بعضي از طايفوب نماز نمياو خ :گفتند ،عمر شكايت كردند
 ،اممن اولين عربي هستم كه تيري در راه اهللا تعالي انداخته«  :گفت ،جمله شاكيان بودند
تا  .در حاليكه طعامي جز برگ درختان نداشتيم كرديمجهاد ميصو ما همراه پيامبر

كه شتر يا گوسفند بيرون  چيزي همانند آنچه ،كرديمجاييكه وقتي كه قضاي حاجت مي
از من عيب گرفته  ند كهاهاي در آمد، سپس بنو اسد به گونهانداختيممياندازد، بيرون مي
ام و عملم در اين صورت ناكام شده«  :سعد گويد ـخوانم من خوب نماز نمي، گويندمي

   2.روايت از بخاري» .ضايع و تباه گشته است
 :فتگ .من نازل شد هآياتي از قرآن دربار :گويديم طسعد بن ابي وقاص باز هم ـ20
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و  .با من حرف نزند تا زماني كه به اسالم كافر شوم ،د كه هرگزرمادرم سوگند خو
بري كه اهللا تعالي در مورد گمان مي :مادرم گفت.. .سوگند خورد كه نخورد و نياشامد

اين را به تو دستور و من مادر تو هستم و من  .نموده است سفارشپدر و مادرت به تو 
   .دهممي

يكي از پسرهايش به  .سه روز صبر كردم تا اينكه از فرط ناراحتي از حال رفت :گفت
نام عآنگاه اهللا  .او هم شروع كرد به دعا كردن عليه سعد ،اره برخاست و به او آب دادم

  :تعالي در قرآن اين آيه را نازل فرمود

 m o  n  m  l  k    j  i  h  g  f   q  p

  `   _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s     r

i  h  g  f  ed  c  b  a l )15- 14 :لقمان(  
 كند نيكي و باشد نيك ايشان حق در كه( ايم كرده سفارش مادرش و پدر درباره انسان به ما  « 
 دچار اي ازهت سستي و ضعف به دم هر و است شده حامله بدو مادرش) كه چرا ، مادر ويژه به ،

 ، شير كودك ، نيز سال دو اين در و( است سال دو او شيرخوارگي دوران پايان .است آمده
 مهمترين ، شيرخوارگي و حمل ماهه 33 مدت اين در مادر .نوشد مي را مادر جان شيره يعني

 هم كه) است اين ما توصيه انسان به لذا .دارد مي مبذول را فداكاري بزرگترين و خدمات
 من سوي به بازگشت) سرانجام كه بدان( و ، باش مادرت و پدر سپاسگزار هم و من اسگزارسپ

 كه كنند كوشش و تالش ، دو آن گاه هر   .) دهم مي سزا را بدان و جزا را نيكان و( است
 اثبات بر دليل كوچكترين( و آن بودن از آگاهي كمترين كه دهي قرار من شريك را چيزي
 ايمان و كفر و عقائد مسأله در كه چرا(  .مكن فرمانبرداري ايشان زا ، نداري سراغ) آن



 

 و ، است مادر و پدر با انسان رابطه بر مقدم ، خدا با رابطه و ، نيست جائز همراهي و همگامي
 طرز به دنيا در ايشان با) حال عين در ولي .است خويشاوندي عواطف از برتر مكتبي اعتقاد
  ».كن رفتار اي بايسته گونه به و شايسته
در آن غنيمت شمشيري بود  .غنيمت زياد و بزرگي بدست آوردص رسول اهللا :گفت

 !اين شمشير را به من بده :كه من آن را برداشتم و آن را پيش رسول خدا آوردم و گفتم
آن را به جايي كه « :فرمود صپيامبر .امزيرا من كسي هستم كه وضعيت آن را دانسته

به راه افتادم و خواستم كه آن را به جايي كه در آنجا غنايم جمع » دانگرباز ،ايبرگرفته
آن را به من  :و گفتم .اما نفسم سرزنشم كرد و به سوي او بازگشتم ،بيندازم ،شوندمي
آن را به جايي كه از «  :صدايش را بر من بلندكرد و گفتص پيامبر :گويد )راوي( !بده

  :آنگاه خداوند اين آيه را نازل كرد :دگوي )راوي(» .برگردان ،ايآن گرفته

 mC  B  A l )پرسند مي غنائم درباره تو از « )1 :انفال«  
 :گفتم .او هم نزد من آمد ،فرستادم صكسي را دنبال پيامبر  ،بيمار شدم :گويد )راوي(

امتناع  صپيامبر :گويد. مالم را تقسيم كنم ،خواهدكجا كه دلم مي چقدر و هر بگذار هر
 ،بخشميك سوم آن را مي :گفتم ،نه :گفت .بخشمنصف آن را مي :گفتم .ورزيد
  .و بعد از آن بخشيدن يك سوم مال جايز شد سكوت اختيار نمود صپيامبر
و اين  .بيا شراب بخور :آنها گفتند .پيش جماعتي از انصار و مهاجران آمدم :گويد مي

اني پيش آنها آمدم ديدم كه در بوست :گويد .بود كه هنوز شراب حرام نشده بودزماني 
همراه با  :گفت .در كنار آنها وجود دارد و مشكي از شراب  ايسر گوسفند بريان شده
    .آنها خوردم و نوشيدم

مهاجران بهتر از  :و گفتم .در نزد آنها يادي از مهاجرين و انصار كردم :گويد )راوي(



 

  .انصار هستند
 .و بينيم با آن زخمي شد ،ت و مرا با آن زدآنگاه مردي دو استخوان فكي را گرف :گويد

زير را در  هآنگاه اهللا تعالي آي .آنگاه نزد رسول خدا آمدم و جريان را برايش تعريف كردم
    :مورد شراب نازل كرد

 m  L  K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  A

Ml     )90 :مائده(   
 تيرها و) كنيد مي قرباني آنها كنار در كه گييسن( بتان و قماربازي و ميخوارگي !مؤمنان اي  « 

 لحاظ از همه و همه ، بريد مي كار به غيبگوئي و آزمائي بخت براي كه اوراقي و سنگها و(
 پليد) كارهاي اين( از پس .باشند مي شيطان عمل) تلقين و تزيين از ناشي( و پليدند) معنوي
  ».كنيد دوري

  1.روايت از مسلم 
  :و عبرتها هانكته

   :فرموده استاهللا تعالي  ؛و سابق نخستين مانانلفضيلت مسـ 1

   m  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õl )10 :حديد(   
) خود اموال از و اند كرده كمك اسالم سپاه به ، مكّه( فتح از پيش كه شما از كساني«
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 و درجه آنان .نيستند يكسان و برابر) ديگران با(  ، اند جنگيده) خدا راه رد( و اند بخشيده
 و بذل) اسالم راه در ، مكه( فتح از بعد كه است كساني مقام و درجه از برتر و فراتر مقامشان
 و ، دهد مي نيكو پاداش وعده ، همه به خداوند ، حال هر به اما .اند جنگيده و اند نموده بخشش

  ».كنيد مي كه است چيزي آن هر از آگاه او

و  ربوده )ديگران(گوي سبقت را از   ،به سوي خير در گرايش فضيلت كسي كه
  .اندديگران به او اقتدا كرده

  .طسعد بن ابي وقاص فضيلتـ 2
  .ستبلكه با موافقت شرع اهللا تعالي ا ،يستحق با كثرت عدد نـ 3

اما حق اهللا تعالي  ،اجب استارحام حقي و هين و بجا آوردن صلدنيكي به والـ 4
تعارض  ت و خشنودي غير او دربا رضاي ياين اگر حق اهللا تعالبنابر ،تر است واجب

الطاعة « :فرموده است صپيامبر .واجب است ، مقدم ساختن حق اهللا تعاليقرارگرفت
هيچ  در معصيت اهللا تعالي« 1.متفق عليه »فی معصية اهللا عزوجل انام الطاعة فی املعروف

   ».اعتي نيست، بلكه اطاعت و فرمان پذيري فقط در كار خوب و پسنديده استط

ضرورت ثبات و استحكام بر دين اهللا تعالي و صبر و پايداري بر اذيتهايي كه بخاطر  ـ5
  .گيردآن صورت مي

كردن غنيمت قبل از تقسيم ط سعد به همين خاطرش امانتداري عظيم صحابهـ 6
به همين خاطر بر  ،يرا اين جزء خيانت حرام در غنايم استز ،بر نگرفت را چيزي از آن
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انسان الزم است كه از افتادن در هر نوع خيانتي بر حذر باشد و از اين جمله است اينكه 
و اين همان چيزي است را به ناحق برگيرد ـ  ،انسان بيايد مالي از بيت المال مسلمانان

اين از بزرگترين خيانتي است كه در  نهند ـكه عموم مردم آن را مال حكومت نام مي
  .رابطه با آن تهديد و انذار شديد وارد شده است

اي دخل و تصرف كند كه مخالف با شرع بر انسان حرام است كه در مالش به گونه ـ7
   .باشداهللا تعالي 

  .)و مشروبات الكلي(بيان ضررهاي شراب  ـ 8
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  درس هفتم

  طسلمي هعبسبن داستان مسلمان شدن عمرو 

  

بردم كه مردم بر من در دوران جاهليت گمان مي :گويدميط سلمي هعبسعمر بن  ـ21
- در حاليكه آن بتها را مي ،نيستند )ايعقيده( سر گمراهي هستند و بر سر چيزي

لذا بر روي شترم سوار  1.كندبيان مي ي )غيب(يدم كه مردي در مكه اخبار شن ،پرستيدند
برند و ديدم كه رسول خدا است و در حالت خفا و پنهاني بسر مي ،دمشدم و پيش او آم

با زيركي  ،كشند و با جرأت تمام عليه او نقشه مي قوم او نيز در پي آزار او هستند
 ؟تو كيستي :به او گفتم .خاصي خود را در مكه به رسول خدا رساندم و بر او وارد شدم

» .اهللا تعالي مرا فرستاده است«  :فرمود ؟تپيامبر چيس :گفتم .من پيامبر هستم :فرمود
ارحام  همرا فرستاده به اينكه صل«  :فرمود ؟را فرستاده است چيزي توچه  براي :گفتم

يگانه دانسته شود و چيزي شريك او قرار  ،بجاي آورده شود و بتها شكسته شود و اهللا
 .بردهك ي آزاد و يك :فرمود ؟چه كسي بر سر اين دين همراه توست :گفتم ».داده نشود

 شما از :گفتم .ايمان آورندگان بودند هدر آن روز ابوبكر و بالل با او و از جمل :گويد
تواني دينت را در مكه تو نمي :فرمود صپيامبر .)مانمو در اينجا مي( كنمپيروي مي
حال من و  آيا )رساندآسيب مي ،چون قريش به هركس كه مسلمان شود( ،اظهار نمايي

                                                            
و  .دهد ي كسي غير از وي آن خبرها را نميدهد كه در عصر ويعني وي خبرهايي را مي است، جپيامبر منظورش )1

خواند، و آنچه كه از و آنچه كه از قرآن مي را فرستاده مرادش چيزي است كه ذكر كرده داير بر اينكه اهللا تعالي او
     .كندتوحيد به سوي آن دعوت مي



 

ات برگرد و هنگامي كه شنيدي كه من اما به سوي اهل و عشيره ؟بينيردم را نميحال م
 پيش :گويدسلمي  هعمرو بن عبس .بيا من نزد ،است خورده شكست كفر و امپيروز شده

ام من در ميان عشيره حاليكه در ،به مدينه تشريف فرما شد صپيامبر و رفتم ام خانواده
وارد مدينه شد، از مردم پرس و  صم و هنگامي كه پيامبركردنبال ميو اخبار را د بودم

اين مردي كه وارد  :گفتم ،تا اينكه جماعتي از اهل مدينه بر من وارد شدند ،كردمجو مي
اين  .شوندمردم سريعاً وارد دين او شده و پيرو او مي :گفتند ؟كرد چه كار ،مدينه شده

 ،به مدينه آمدم آنگاه .ولي نتوانستند را بكشند، خواستند اودر حالي است كه قومش مي
 :ايشان فرمود ؟شناسياي رسول خدا آيا مرا مي :و گفتم به خدمت آن حضرت رسيدم

 ،اي پيامبر خدا :گفتم ،آري :گفتم ؟تو همان كسي هستي كه در مكه با من مالقات كردي
 راينماز ب هباردر .من بازگو رايب ،آنچه را كه اهللا به تو آموخته و من از آن بي اطالعم

تا اينكه خورشيد طلوع  1سپس از نماز دست بكش ،نماز صبح را ادا كن :گفت .بگومن 
در بين دو شاخ شيطان طلوع  ،كندد، زيرا هنگامي كه طلوع ميگيرمي ارتفاعكند و مي
 ،زيرا آن نماز سپس  نماز بخوان 3.بردندآن هنگام كفار براي آن سجده مي و در 2كندمي

 هتا اينكه ساي .نماينديابند و آن را مشاهده مياست كه ماليكه در آن حضور مينمازي 

                                                            
و منظور اين است كه در آن وقت نوافلي كه هيچ ! نماز است، رها كن نماز را در اين وقت كه وقت نهي از يعني )1

  .شوندسببي ندارند، خوانده نمي
دو شاخ نمايد، تا خورشيد در بين هاي خود را به هنگام طلوع خورشيد، به آن نزديك ميشيطان شاخ :شده گفته )2

    .طان نماز خوانده باشدبرد، براي شيكسي كه براي خورشيد سجده مي او طلوع كند، بدين خاطر
   .  خوانندبرند و نماز ميكنند، در اين وقت براي خورشيد سجده ميكفاري كه خورشيد را عبادت مي يعني )3



 

 شودزيرا در آن وقت جهنم برافروخته مي ،سپس از نماز دست بكش 1،شودنيزه كم مي
نماز  ،رو به ازدياد نهاد ـبعد از زوال خورشيد  ـو هنگامي كه سايه رو به طرف مشرق 

تا اينكه نماز عصر  .نگرنديابند و آن را ميهم حضور مي چه ماليكه در اين نماز .بخوان
 ،كندغروب مي ،تا اينكه خورشيد ،از نماز دست بكش ،پس از نماز عصر ،خوانيرا مي

كند و در آن هنگام كفار براي آن سجده زيرا خورشيد در بين دو شاخ شيطان غروب مي
  ».برندمي
 هبقي :گويد !وضو هم برايم سخن بگو هباردر ،اي پيامبر خدا :گفتم :گويد )راوي(

سپس  فضيلت وضو را ذكر نمود ،صحديث را ذكر نمود و در آن آمده است كه پيامبر
از حمد و ثنا و و پس  برخيزيدگرفته،  اگر شخصي كه اينچنين وضو: از آن فرمود بعد

از  )اندنماز بخو( ،و خالص كردن قلبش براي اهللا ،بايد وشايد هبه گون تمجيد اهللا تعالي
روايت از  2».را به دنيا آورده است شود مانند آن روزي كه مادرش اوخطاهايش پاك مي

                                                            
يزه، از جهت اي مانند نچيز ايستاده هو آن اينكه، به هنگام طلوع خورشيد، ساي هنگامي كه سايه كم شود يعني )1

 سپس هنگامي كه وقت استوا ـ. شودآن كم مي هباال رود، ساي خورشيدكه ارتفاع  و هر اندازهشود مغرب طوالني مي
آن چيز ايستاده، به  هآمد، ساي يل به شرق و نه متمايل به مغرب ـنه متما .يعني وجود خورشيد در وسط آسمان

و سايه به  شودمييابد و به جهت غروب متمايل  د، سپس بعد از آن خورشيد زوال ميرسخود مي هكوتاهترين انداز
گذارد، روي اين حساب، وقت استواء كه در آن سايه به كمترين حد خود رسيده است، طرف مشرق رو به ازدياد مي

و آن همان وقتي است  اي بي سبب در آن خوانده شوندفلهو جايز نيست كه نماز نا .وقت نهي از خواندن نماز است
و آن وقت قليلي است، پنج دقيقه يا چيزي كمتر  .را از آن محفوظ بداردخدا ما  .شودكه جهنم در آن برافروخته مي

  .از آن
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   1.مسلم

  :و عبرتها هانكته

 ،از آن ر حق و پيروي كردن مردماظهاـ بر شخص مؤمن و دعوتگر الزم است كه از 1
را ياري  و هركس كه اهللا تعالي نزديك است زيرا نصر و ياري اهللا تعالي ،دشون نا اميد
  :همانگونه كه فرموده است ،دهدياري مياو را  اهللا تعالي ،دهد

 m  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l )7: محمد(  
 و) گرداند مي پيروز دشمنانتان بر و( كند مي ياري را شما خدا ، كنيد ياري را خدا) دين( اگر«

    ».)بخشد مي استقرار را بارتان و كار و( دارد مي استوار را گامهايتان
كس ديگري  ،يك بردهآزاد و  يك شخص ، جزدر آغاز دعوتشبود كه  صپيامبر  اين

  همراه وي بر سر دين اسالم نبوده است و آنها خود را مخفي 
  توانستند دينشان را ظاهر سازند و به سوي آن دعوت دهند و كردند و نميمي

 آن حضرتاما  ،و حتي بعضي از يارانش را هم كشتند را بكشند قومش خواستند كه او
تا  ،و يارانش صبر نمودند و در راه گسترش و انتشار اين دين عظيم مقاومت نمودند

اهللا تعالي عبادت و پرستش شد و توحيد و ايمان گسترش و انتشار فقط اينكه باالخره 
يافت و شرك و بت پرستي در بسياري از نواحي زمين از بين رفت و قلمرو دولت 

اقيانوس اطلس  و در غرب بهچين  به و مرزهاي آن در شرق اسالم توسعه يافت و حد
 اين سوي به دعوتو  سياه به درياي عرب در جنوب رسيد رسيد و در شمال از درياي

                                                            
     .)832(، باب اسالم عمرو بن عبسه افرينصالة المسمسلم،  صحيح )1



 

ال يبقی علی «  :فرموده است ص ربپيام كه همانگونه رسيد، جهان آباد نقاط ههم به دين،
بر روي « »الم بعز عزيز او ذل ذليلظهر االرض بيت مدر و ال وبر اال ادخله اهللا كلمة االس

 هاسالم را بوسيل هماند مگر اينكه اهللا تعالي كلمين چادرنشين و آبادي نشيني باقي نميمز
  1» .سازدمي وارد آن  شخصي ذليل ذلت يا شخصي عزيز عزت

، اگرچه اكثريت مردم از آن روي حركت كندحق  در مسيربر بنده الزم است كه  ـ2
  .سعادت دنيا و نجات آخرت نايل آيدتا به  ،گردانند

زمانها از هيچ  هاز كفار و منافقان گرفته تا فاسقان و فاجران در هم ،دشمنان حقـ 3
تالشي جهت مبارزه با اين دين صحيح ـ دين اسالم ـ و جلوگيري از اجراي آن در 

دهند و ايجاد ممنوعيت براي زمين و مبارزه با كساني كه به سوي آن دعوت مي
همان  .كنندنمي يفروگذار ،...تگران از نشر آن و از امر به معروف و نهي از منكردعو

  :و منافقان فرمودهافران اهللا تعالي در حق ك گونه كه

 m     M  L       K  J            I  H  G  F  E  D  C  B  A

  O  Nl    )32 :توبه(  
 گردانند خاموش خود دهان) نارواي سخنان و باطل گمانهاي( با را خدا نور خواهند مي آنان  « 

 نور كه خواهد نمي اين جز خداوند ولي) كنند جلوگيري است اسالم كه نور اين گسترش از و(
 كه هرچند) گرداند تر گسترده را آن ، آئين اين پيروزي با پيوسته و( رساند كمال به را خود

  ».باشند نداشته دوست كافران
                                                            

    .و سندش صحيح است) 6699،6701(ابن حبان  ،4/ 6از احمد  روايت )1



 

   :حق عموم عاصيان و فاسقان فرموده است كه اهللا تعالي درهمانگونه 

 m  L  K  J  I      H  G  F  E  D  C  B  A

  Ml )27 :نساء(  
 لوث از و برگرديد عبادت و طاعت سوي به و( بپذيرد را شما توبه خواهد مي خداوند  « 

 از( كه خواهند مي ، افتند مي راه شهوات دنبال به كه كساني و) گرديد پاكيزه و پاك گناهان
 ايشان همچون تا( گرديد منحرف خيلي) راست راه از و بگرائيد باطل سوي به و شويد دور حق

  »  .) شويد

كه بر انسان مسلمان الزم است احكام ديني مورد نياز خود را فرا بگيرد، همانگونه ـ 4
از تا  ،داند سؤال نمايدمواردي كه از دين اهللا نمي  هباربر او الزم است از اهل علم در

شبهات و شهوات ـ به اذن  هروي آگاهي و بصيرت پروردگارش را عبادت نمايد و از فتن
  .در امان بماند  ـاهللا تعالي 

فوايد و احكام فراواني وجود  ،از نماز خواندن در اين اوقات ص در نهي پيامبرـ 5
  :دارد كه مهمترين آنها عبارتند از

  )سد ذريعه(.شوندبه شرك ميبستن راهها و دستاويزهايي كه منجر  :اوالً
تحريم مشابهت پيدا كردن با كفار در عبادتهايشان و مانند آن است عاداتي كه  :ثانياً

و در  .خواه اين مشابهت جويي در لباس باشد يا در قيافه و شكل ،مخصوص آنهاست
   :حديث آمده است



 

   ».باشداز جنس آنان مي ،نمايد يهشبي مهركس خود را به قو«  1 »مْ هُ نْ مِ  وَ هُ مٍ فَ وْ قَ ن تشبه بِ مَ  «

اي بر ضعف شخصيتي او و نشانه ،ن به آنانه كه در مشابهت پيدا كردن مسلماهمانگون
احساس وي نسبت به نوعي كمبود و نقص وجود دارد و اينكه آنها از او افضل و برتر 

ر و و اين اشتباهي آشكا ضي شده كه تابع و پيرو آنها باشدهستند، به همين خاطر را
صحيح به كفار همان  رشكفار برتر است و نگ هزيرا انسان مسلمان از هم ؛روشن است

   :ار عزوجل ما از آن خبر داده استچيزي است كه پروردگ
 m  W  V  U   T  S       R  Q  Pl )12 :محمد(  

 و خبر بي( چهارپايان همچون و برند مي لذت و بهره) جهان زودگذر نعمتهاي از روزي چند( «
) آخرت به نهادن گام و حيات بدرود از پس( و ، خورند مي و چرند مي) كار سرانجام از غافل
  ».است ايشان جايگاه دوزخ آتش

                                                            
آن را بعنوان « : آمده، با سندي كه احتمال تحسين دارد، اما گفته 144ص » الكشف « از بزار، چنانكه در  روايت )1

المجمع : و نگا» .انديفه متوقف ساختهذر حاز آنها، آن را د شناسيم مگر از اين وجه، و بعضيه نميمسند از حذيف
از  5/322و روايت از ابن ابي شيبه  اسنادي كه احتمال تحسين را دارد با) 5114(و روايت از امام احمد  10/271

وثق دانسته نشده و م ه او سخن گفتهباريد بن جبله هست، بعضي از آنها درو در سندش سع حديث مرسل طاووس
و روايت از سعيد  حسن دانسته است 6/98، و حافظ ابن حجر آن را در فتح الباري 3/25اللسان  :، نگااست

- حسن لغيره، مي هتوانيم بگوئيم كه اين حديث با مجموع اين سندها به درجاز مرسل حسن و در كل مي) 2370(

    .)1269(، االرواء 105 – 104/ 2فيض القدير  :نگا .رسد



 

  درس هشتم 

  طعبداهللا بن مسعود داستان مسلمان شدن

  

، نزديك به سن بلوغ بودم كه در مكهمن نوجواني  :گويدمي طعبداهللا بن مسعود ـ22
 طو حضرت ابوبكر صپيامبر. چراندمقبه بن ابي محيط ميگوسفندي را براي ع هگل

اي پسربچه، آيا شيري « :و فرمود .نزد من آمدند ،كه از دست مشركان فرار كرده بودند
توانم آن را به شما و نمي ،من امانتدار هستم: گفتم» ؟داري كه بما بدهي تا آن را بياشاميم

د تو هست كه هنوز بز نري با آن جفت گيري اي در نزهآيا بز ماد« :آن دو گفتند. به دهم
آن را گرفت و  طحضرت ابوبكر ،آن را براي آنها آوردم .آري: گفتم» ؟نكرده باشد

ط ابوبكر حضرت و شد شير از پر پستان و كرد دعا آنگاه گرفت، پستانش را صپيامبر
 رامادينه بز و آن ) روي آن نشست صو پيامبر(، ا براي او آوردي كنده شده رسنگ

سپس به من هم  ،سپس او و حضرت ابوبكر از آن شير دوشيده شده نوشيدند .دوشيد
و ديگر شيري در (و آنگاه پستان فروكاست  »!فروكش«  :نوشاندند، سپس به پستان گفت

از اين : مسلمان شدم وگفتم ،آمدم صبعدها وقتي نزد رسول خدا )آن وجود نداشت
-تو پسر بچه«  :فرمود صآنگاه رسول خدا .بدهبه من هم ياد  سخن پاك ـ يعني قرآن ـ

 هآنگاه از دهان ايشان هفتاد سوره را فرا گرفتم كه كسي دربار» !اي آموزش ديده هستي
  ).يعني همه را درست يادگرفته بودم( 1.كرد آنها با من اختالف و منازعه نمي

                                                            
) 6504(و ابن حبان ) 5096(، و ابويعلي 7/51و ابن ابي شيبه ) 3598،4412(و احمد ) 353(لسي روايت از طيا) 1

 .اسناد آن را صحيح دانسته است 1/465با اسناد حسن، و ذهبي در سير النبالء  2/537و يعقوب 



 

 ،از ما به غير ،بودمششمين نفر مسلمانان  من :گويدابن مسعود مي  هم بازـ 23
  1.مسلماني در روي زمين وجود نداشت

  :و عبرتها هانكته

  .اند، محافظت نمايددار الزم است از امانتي كه به او سپردهـ بر شخص امانت1
  .ولو كافر باشد ،حق واجب است از كسي كه آن را گفتهسخن قبول ـ 2

  .شودمشاهده مي صاي از معجزات پيامبر در اين حديث معجزهـ 3

، كفار نيز به اين مسلمانان و عالوه بر ن پاك ترين سخن و زيباترين سخن استقرآـ 4
گويي نسبت  ،قرآن را شنيد ،هغيربيهقي روايت كرده است كه وليد بن م .اند گواهي داده

را مورد سرزنش قرار  كش اوربه همين خاطر قوم مش ،به آن نرم شد و از آن متأثر گشت
به خدا در ميان شما مردي وجود ندارد كه نسبت به اشعار «  :آنگاه او به آنها گفت ،دادند

و نسبت به اشعار  !اش از من آگاهتر و داناتر باشدو از رجز و قصيده !از من آگاهتر باشد
 ،به چيزي از اينها مشابهت ندارد ،گويدآنچه كه او مي ،بخدا !جن از من عالمتر باشد

ي و جذابيت خاصي است و زيبايي و داراي شيرين ،گويدبخدا اين سخني كه او مي
و سخنان او همانند درخت باروري است كه باالي آن  .باردبر آن مي )از هر سو(گيرايي 

-و مغلوب نمي يابدو اين سخن برتري مي .ميوه دارد و پايين آن سرسبز و خرم است

                                                            
و حاكم  اشندبثقه هستند، رجالش صحيح مي ، با سند صحيح، رجالش3/313، و حاكم )8406(از طبراني  روايت )1

 .آن را صحيح دانسته، و ذهبي با او موافقت نموده است



 

  1».نمايدشكند و نابود ميدر هم مي ،و هر آنچه را كه در زيرش است شود
اين حفظ بنابر. هم مانند سنت و متون علمينصوص م سايرميت حفظ قرآن و اهـ 5

دعوت و ارشاد  ،دانش موجب عمل كردن بدان و سبب يادآوري نص به هنگام تعليم
  .است

 ،داندكسي كه قرائت آن را خوب مي نزداهميت اخذ علم از اهلش و قرائت قرآن ـ 6
«  :اندبه همين خاطر بعضي از اهل علم گفتهتا متعلم از اشتباه و لغزش در امان بماند و 

و از مصحفي  )كندكسي كه به منابع غير معتبر مراجعه مي(صحفي علم و دانش را از 
  »!بر نگيريد )كسي كه قرآن را بدون استاد يادگرفته(

   :گفته است ديگريو 
  » .شودهايش بيشتر از صوابهايش ميلغزش ،هركس كه معلمش كتابش باشد«

بخاري از ابن مسعود روايت كرده كه او  .و علم وافر او طابن مسعود فضيلتـ 7
اي از كتاب اهللا سوره ،وجود نداردقسم به آن خدايي كه هيچ خدايي جز او  « :گفته است

اي از كتاب اهللا تعالي دانم كه كجا نازل شده و آيهتعالي نازل نشده مگر اينكه من مي
دانستم و اگر مي .چه كسي نازل شده است هباره دردانم كنشده مگر اينكه من مينازل 

به  ،رسد، سوار بر شترو شترم به او مي كه احدي از من نسبت به كتاب اهللا آگاهتر است
: سپس شقيق گفته است ،از مسلم از طريق شقيق بن سلمهو روايت  2»!رفتمسوي او مي

                                                            
و حافظ عراقي در تخريج االحياء  و اسناد آن احتمال تحسين را دارد) 134(از بيهقي در شعب االيمان  روايت )1

 ».اسنادش خوب است و مشكلي ندارد«: گفته است

 .)5002(صحيح البخاري  )2



 

يا بر  ،از او رد كند نشنيدم كه كسي اين مطلب را ،هاي اصحاب محمد نشستمدر حلقه
  1.او عيب بگيرد

  
  

|   |   |  
  

                                                            
 .البته كوتاهتر از روايت مسلم) 5000(اين روايت را هم استخراج كرده  و بخاري) 2462(مسلم  صحيح )1



 

  درس نهم

  )فارغ(و قومش  طابوذر مسلمان شدن

  

آنها در ماه  ،ميان قوم خودمان غفار خارج شديم از: گويدمي طابوذر غفاري ـ24
اين بود كه من و برادرم انيس به همراه  1.شمردندحرام جنگ و قتال را حالل و جايز مي

به ما مان  دايي .هايمان فرود آمديميكي از دايي نزدميان آنها بيرون آمديم و مادرمان از 
 :گفتند ،اما قومش نسبت به ما حسادت ورزيده .ت و نسبت به ما نيكي كرداحترام گذاش

-آنها ميانيس به نزد  ،كنيگذاري و آنها را ترك ميات را تنها ميهنگامي كه تو خانواده

مان آمد و اتهامي را كه قومش به انيس زده بودند، براي يايدو ) كندو با آنها زنا مي( يدآ
، ديگر حق ما كرده بودي هيچ كردياي را كه در هخوبي يهمه: من گفتم. ما بازگفت

 )رسيدعدد مي 30كه به (گله شتر خود را  .مانيم، با تو در منزلت نمياز اين سخن بعد
مان لباسش را بر خودش انداخت و دايينزديك كرديم و بر روي آنها سوار شديم و 

آنگاه به راه افتاديم و مسافرت كرديم تا اينكه در نزديكي مكه  .شروع كرد به گريه كردن
شتري به مانند آن بر  هآنگاه انيس با شاعر ديگري بر سر اين گله شتر و گل .فرود آمديم

رفتند تا ميان  كاهنينزد . باهم شرط بندي كردند ،سر اينكه كداميك در شعر برتر است
به همين خاطر  ،آنگاه كاهن حكم كرد كه انيس از دوستش برتر است .آنها داوري نمايد

                                                            
دادند و ماههاي كرد، مورد سرزنش و عيب قرار ميجاهليت كسي را كه در ماههاي حرام نبرد و قتال مي اهل )1

مت اينكه آيا حر تالف دارند داير برو اهل علم در اين باره اخ .ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، و رجب :حرام عبارتند از
  ؟قتال در آنها نسخ شده است يا نه



 

  .دو گله شتر را برگرفت انيس هر

نماز  ،سه سال قبل از اينكه با رسول اهللا مالقات كنم ،اي برادرزاده: گويد )راوي(
   ؟براي چه كسي :گفتم .امخوانده

به هرجا كه پروردگارم مرا به آنجا : گفت ؟كرديبه كجا رو مي :گفتم براي اهللا،: فتگ
آنگاه از  ،دادمآنرا ادامه مي ديرسآخر شب فرا ميتا  و مدخواننماز عشاء را مي. دروكن

يعني تا (د مآ تم تا اينكه خورشيد باالي سرم ميگويي لباسي هس افتادمفرط خستگي مي
  ).پريدمنميزمان طلوع خورشيد و گرماي آن از خواب 

انيس به راه  !باش )امبار و بنهها و گله(مواظب  ،من در مكه حاجتي دارم: انيس گفت
با : گفت ؟چه كردي: سپس با تأخير پيش من برگشت، گفتم ،، تا اينكه به مكه رسيدافتاد

را فرستاده  برد كه اهللا اوو گمان مي 1مردي در مكه مالقات كردم كه بر سر دين توست
.. .كاهن است، جادوگر است ،شاعر است :گويندمي :گويندمردم چه مي :تمگف .است

  ).خود يكي از شعرا بود ،انيس البته(
را از  اما سخن او سخن آنها نبود و سخن او ،اممن قول كاهنان را شنيده: انيس گفت

ن اما بعد از من هم بر زبا ،ناحيه شعري و انواع آن و قوافي آن مورد بررسي قرار دادم
به خدا قسم او صادق و  ،شعر است آيد كه بگويد سخن اوهيچ كسي جور در نمي

  .گويندراستگوست و آنها دروغ مي
به : گويد ابوذر .تا بروم ببينم باش )امها و بار و بنهگله(مواظب : گفتم :گويد )راوي(

                                                            
و فقط خدا  .مالقات كرده بود كه ايشان موحد بود جدر حالي با پيامبر) قبالً(بوده است كه حضرت ابوذر  بدانگونه )1

   .و اين همان دين ابوذر بوده است .كردرا عبادت مي



 

 ه اوكسي ك آن :، گفتممكه نگاه كردم ديدم كه ضعيف است به مردي از اهل. مكه آمدم
اين بي دين  :به من اشاره كرد و گفت ؟خوانيد كجاستمي )بي دين يعني( 1صابيء را

  .است
گل و الي خشك شده و استخوانها را به سوي من  ،اهل مكه ،با شنيدن سخن آن مرد

هنگامي كه بلند شدم : گويد. پرتاب كردند تا جاييكه از حال رفتم و بر زمين افتادم
كردند و بر را نصب مي هاجاهليت آن كه اهل(خونيني بودم  يهاگويي به مانند آن سنگ

  ).ندشدكردند و از فرط خون سرخ ميقرباني مي هاروي آن
 .و از آب آن نوشيدم ،شستم ،و خوني را كه بر من بود .نزد آب زمزم آمدم: گويد ابوذر

. نداشتمشبانه روز ماندگار شدم در حاليكه طعامي جز آب زمزم  30 حدوداي برادرزاده 
كبدم  و بر روي اليه بر روي هم سوار شده بود هاليشكمم اي چاق شدم كه به گونه

  .كردمضعف و الغري مشاهده نمي
به  ناگهان ،گذراندندگويد در حاليكه اهل مكه يك شب كامالً مهتابي را مي ابوذر

ي اسف مگر دو زن كه دو بت را به نامها ،كردكسي دور كعبه طواف نمي ،خواب رفتند
آيا : به من برخورد كردند، گفتم در حاليكه آنها :گويد ،خواندنددعا مي و نائله در مقام

باز هم  :گويد )،و اين خود دشنامي به دو بت است(اند اين دو بت يكديگر را عقد كرده

                                                            
از وي سؤال كردم، اهل مكه در  جاست، در مورد پيامبر به مردي نگاه كردم كه در ميان اهل مكه ضعيف يعني )1

و به اين دليل از آن انسان  .گويدو صابيء يعني كسي كه دينش را ترك مي .گفتندصابيء مي جآنوقت به پيامبر
   .تواند آسيبي به او برساند يا نيتش را بفهمدضعيف سؤال كرد چون معموالً نمي



 

 1هن«  :گفتم ،باز هم از كنار من گذشتند: گويد.. .ز آن دو بت ادامه دادندبه دعا كردن ا
- صريح و بي كنايه سخن مي من كامالً آلتي مانند چوب«  » غري اّين ال اكني ةخلشبمثل ا

اگر يكي از اصحاب و : گفتند واي واي كنان حركت كردند و مي دو زن آنگاه آن .»گويم
  !كردرا بر او ياري مي ما ،بودياران ما اينجا مي

  ن پاييدر حاليكه  طو حضرت ابوبكر صديق صآنگاه رسول خدا: گويد
آن شخص : گفت ؟شما را چه شده :فرمود ص، پيامبربا آنها برخورد كردند 2آمدندمي

او به شما : فرمود صپيامبر .كعبه پنهان شده است هدر پشت پرد ،بي دين در بين كعبه
  3.كندگفت كه دهان را پر مياو به ما سخني  :گفت ؟چه گفت

همراه با حضرت ابوبكر به و  تا جاييكه حجراالسود را لمس كرد ،آمد صرسول خدا
ابوذر  ،هنگامي كه نمازش را به پايان رساند ،سپس نماز خواند ،دور كعبه طواف نمود

سالم عليك اي رسول  :و گفتم كه به او سالم اسالمي كردم كسي بودممن اولين: گويد
ر غفا هاز قبيل :گفتم ؟تو كيستي ،فرمود سپس» اهللا ةرمحو عليك و «: او هم فرمود !خدا

آنگاه با خودم  ،دستش را دراز كرد و انگشتانش را روي پيشانيش قرار داد :گويد .هستم
من هم جلو آمدم و دستش را  !خوشش نيامده ،غفار هستم هاز اينكه من از قبيل: گفتم

                                                            
- و بيشتر در مورد آلت تناسلي مرد، به كنايه استعمال مي .رودهر چيز بكار مي هن، لفظي است كه جهت كنايه از) 1

ابوذر در اينجا آلت تناسلي را براي آن دو زن به صراحت نام برده، و از كنايه خودداري نموده و با اين كار  .شود
  ؟اند آورده عقد درآيا يكديگر را به  :خواست كه به آن دو بت دشنام بدهد، چنانكه در سخن اول خودش گفت

  »  .و آن دو از كوه پايين آمدند« ده در بعضي از روايات آم) 2
كند، يا اينكه آن سخن بخاطر قباحتي كه دارد، زبان نقل يعني سخن عظيم گفته مانند چيزي كه چيزي را پر مي) 3

  .نمايدكند و آن را پر مياش را مسدود ميكننده



 

و  ،را بگيرم ص اما حضرت ابوبكر دستم را گرفت و نگذاشت كه دست پيامبر ،گرفتم
از چه وقت اينجا « : و گفت سپس سرش را بلند نمود. بوداو بيشتر از من از او آگاه 

 :گفتم» ؟دادچه كسي به تو طعام مي« : گفت. روز و شب است 30: گفتم »هستي؟
هاي بر روي آنقدر آب زمزم خوردم كه چاق شدم و اليه .طعامي جز آب زمزم نداشتم

غري و به روي كبد و شكمم ضعف و ال. هم سوار شده گوشتهاي شكمم شكستند
  .مشاهده نكردم

همانگونه كه (نمايد اش را سير ميمبارك است و نوشنده ،اين آب« : فرمود صپيامبر
  .»)نمايدرا سير مي طعام او

آنگاه  .را طعام دهم به من اجازه بده كه امشب او ،اي رسول خدا: حضرت ابوبكر گفت
ا باز كرد و مقداري ابوبكر دري ر. من همراه رسول خدا و حضرت ابوبكر به راه افتادم

سپس  .اين اولين غذايي بود كه من آن را خورده بودم .از كشمش طائف براي ما آورد
سپس پيش  )غايب شد صمرادش اين است كه مدتي از پيامبر ( ،مدتي ماندگار شدم

نخلستان است و  سرزميني به من نشان داده شده كه داراي« :وي فرمود ،رسول خدا آمدم
آنها  ،از طرف من پس آيا تو، اگر به ميان قومت بازگشتي، 1،بينممي ربمن آن را فقط يث

تو آنها را منفعت  هاميد است كه اهللا تعالي بوسيل 2نمايي؟را به سوي اسالم دعوت مي

                                                            
در خواب ديدم كه من مكه را به « : روايت كرده از كه او فرمود جاز پيامبر) 2272(و مسلم ) 4081(بخاري )  1

   ».كنم، تصور كردم كه يمامه يا هجر است، اما ديدم كه يثرب استمقصد سرزميني كه داراي نخلستان است، ترك مي
  .را به سوي اسالم دعوت دهد كه قومش به ابوذر است جپيامبر هاين مطلب و امري از ناحي) 2



 

  1» !و در ارتباط با آنان، تورا پاداش دهد بخشد
  من مسلمان شدم و  :گفتم ؟چه كار كردي: گفت ،آنگاه نزد انيس آمدم

  .را تصديق نمودم )صلت پيامبررسا(
را  صبلكه من هم مسلمان شدم و رسالت پيامبر ،من از دين تو تنفري ندارم: گفت

   .تصديق نمودم
م شومتنفر نيستم و بلكه مسلمان ميمن هم از دين شما  :گفت .آنگاه نزد مادرمان آمديم

  .نمايمرا تصديق و تأييد مي صو رسالت پيامبر
 »غفار«و پيش قوممان  نيز سوار شديمو خود  رها قرار داديمبارمان را بر روي شت

، براي الغفاري كه بزرگ آنها بود هرحضو ايماء بن  نيمي از آنها مسلمان شدند .گشتيمباز
به مدينه بيايد،  ص هنگامي كه رسول خدا :و نصف ديگر گفتند .كردآنها امامت مي

آن نصف باقي هم  ،ينه شدوارد مد ص شويم و هنگامي كه رسول خدامسلمان مي
غفار برادران ما  هاي رسول خدا قبيل :آنگاه گفتند ،اسلم آمدند هو قبيل. ايمان آوردند

  .آنگاه مسلمان شدند .شويمما هم مسلمان مي ،اندهستند، طبق آنچه كه آنها مسلمان شده
 هاآن تعالي غفاري كه اهللا«  2»غفار غفراهللا هلا و اسلم ساملها اهللا« :فرمود صرسول خدا

                                                            
و  ود ببخشد، آنگاه وارد اسالم شوندتو، به آنها س هيعني شايد اهللا تعالي با دعوت تو از آنها به اسالم، بواسط) 1

زيرا كسي كه به هدايت و حق دعوت دهد، مانند پاداش كسي را دارد، كه  ؛را پاداش دهد خداوند بخاطر اين كار تو
  .از او پيروي نموده است

خواهد بگويد كه، اهللا مي جبراي مسلمان شدن اين دو قبيله بدون قتال است يا اينكه پيامبرجمله يا براي دعا  اين )2
 .و با آنها آشتي نموده است آنها را بخشيده تعالي



 

  1.مسلميت ازروا ».با آنها آشتي نموده است ليرا ببخشايد و اسلمي كه اهللا تعا
اند كه در قسمتي از آن اين حديث را بخاري و مسلم از حديث ابن عباس روايت كرده

 صمسلمان شد، آنگاه پيامبر فوراو  شنيد صاز قول و سخن و پيامبرابوذر  :آمده است
تا اينكه فرمان من به  ،قومت بازگرد و آنها را به اسالم دعوت كنبه سوي « : به او گفت

روم و مي !قسم به آن كسي كه جانم در دست اوست«  :ابوذر گويد» .آيدسوي تو مي
تا  ،آنگاه خارج شد ».كنمرا در حضور آنها فرياد كنان اعالن مي 2جريان مسلمان شدنم

دهم كه گواهي مي :صدايش فرياد زد كه آنگاه با بلندترين .اينكه به مسجدالحرام آمد
سپس مشركان بر  .اهللا است ههيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد و اينكه محمد فرستاد

  .را انداختند كه او تا جايي ،را كتك زدند سرش ريختند و او
دانيد كه آيا نمي ،واي بر شما :آنگاه عباس آمد و خودش را بر روي او انداخت و گفت

سپس ابوذر  ،از كنار آنهاستشام غفار است و راه تجارتي شما به سوي  هاو از طايف
 آن قوم باز هم بر سر و رويش ريختند و او ،فرداي آن روز دوباره اين كار را تكرار كرد

را از دست آنها نجات  آنگاه عباس خودش را بر روي او انداخت و او ،را كتك زدند
  3.داد

  :و عبرتها هانكته
                                                            

 .)2474(مسلم، الفضائل،  صحيح )1

  .برمدر بين مشركان باال مي» ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا « توحيد  هصدايم را به كلم يعني) 2
: و براي شرح الفاظ اين حديث نگا) 2474(و صحيح مسلم، الفضائل ) 3861، 2522(البخاري، الفضائل  صحيح) 3

فتح الباري   ،34-16/27، شرح مسلم نووي 508- 7/503، اكمال المعلم 402-390/ 2، المفهم 155، 3/154المعلم 
6/549 ،7/301-307. 



 

و اتهام زدن به آنها به چيزي كه اهل حق از آن  ومت كفار با اهل حقي و خصدشمن ـ1
  .تا مردم را نسبت به اهل حق متنفر سازند ،بري هستند

ند كه نه نفعي دارند و نه نخواكه بتهايي را مي طوريه ب ،گمراهي و حماقت كفار ـ2
  .ضرري

  .فضيلت آب زمزم ـ3
در  ،اگرچه عملش كم باشد ،ياهللا براي هر مسلمان به سويمشروعيت دعوت  ـ4

  .صورتيكه آگاهانه دعوت نمايد
  براي كسي كه به راه او دعوت  بيان پاداش عظيمي كه اهللا تعالي ـ5
 زيرا. در نظر گرفته است ،بر دستان او ولو يك نفر را هدايت داده دهد و اهللا تعاليمي

آنها را هدايت داده  بر دستان او كساني است كه اهللا تعالي هبراي او مانند پاداش هم
  .است

|   |   |  
  درس دهم

  طازدي همان شدن ضماد بن ثعلبلمس

  

و هركس را كه  شنوئه بودازد  هاد به مكه آمد و از طايفضم :گويدمي مابن عباسـ 25
از انسانهاي  .كرد معالجه و درمان مي )افسون(رقيه  هبوسيل ،شددچار جن گرفتگي مي

آنگاه او  .محمد مجنون و ديوانه است: گفتندد كه ميسفيه و احمقي از اهل مكه شني



 

را بر دستان من شفا  اهللا او شايد ،ديدمشد كه من اين مرد را ميچه خوب مي :گفت
من از اين جن  ،اي محمد :مالقات كرد و گفت ص وي با پيامبر: ابن عباس گويد. دده

بر  ،هللا هركس را كه بخواهدكنم و ارقيه و افسون مي ،ايگرفتگي كه تو به آن مبتال شده
  ؟را معالجه نمايم خواهي براي تو افسون كنم و تو آيا مي. دهددستان من شفا مي

كنيم و از او طلب را ستايش مي او ،است حمد براي خدا« :فرمود ص رسول خدا
اي ندارد و هركس گمراه كننده ،را هدايت دهد هركس كه اهللا تعالي او ،نمائيمياري مي

دهم كه هيچ خدايي و گواهي مي .اي نداردهدايت دهنده ،را گمراه نمايد تعالي او كه اهللا
  ».. .اما بعد ،محمد بنده و رسول اوست و يگانه است و بي شريك ،جز اهللا وجود ندارد
سه  صآنگاه پيامبر ،اين سخنان را دوباره براي من بازگو :ضماد گفت :ابن عباس گويد

سخن كاهنان و  :ضماد گفت :ابن عباس گويد .كرار نمودبار آن كلمات را براي او ت
-ام كه آنها چنين كلماتي كه تو مينشنيده ،امسخن ساحران و سخن شاعران را شنيده

 :ابن عباس گويد .انددريا رسيده 1در حاليكه آنها به ناعوس. آن را گفته باشند ،گويي
  ».نمايم بياور تا با تو بر سر اسالم بيعت را دستت«  :ضماد گفت

بر قومت هم با « :فرمود صآنگاه رسول خدا .بيعت نمودم صپيامبربا  :ضماد گويد
  .و بر قومم هم با تو بيعت كردم: ضماد گفت 2».من بيعت كن

فرمانده آن  .آنها از كنار قوم ضماد گذشتند. اي را فرستادسريه صپيامبر: گويد )راوي(

                                                            
ناموس و در بعضي ديگر قاموس است كه معناي همگي يكي  هاقعر يا وسط درياست و در بعضي نسخه ناعوس )1

    .157،158ص  6شرح مسلم توسط نووي ج  :نگاه .است

از طرف قومت هم با من بيعت كن، و بدينگونه كه حضرت ضماد آنها را به اسالم دعوت كند، تا اينكه وارد  يعني )2
 .اسالم شوند



 

از  ايآفتابه :مردي از آن جماعت گفت ؟يداآيا از اينها چيزي بدست آورده: سريه گفت
 .آن را به آنها باز پس ده كه آنها قوم ضماد هستند: گفتوي  .امآنان بدست آورده

   1.روايت از مسلم

  :و عبرتها هانكته
به لحاظ عقالني از  جوي نكهآبا  - صمشركان به پيامبرجنون و ديوانگي در اتهام ـ 1
سلوك و   - است ترنيك انديشآنها  هديشه و نظر از همآنها ارجح تر و به لحاظ ان ههم

هاي اهل كفر و نفاق و فسق در مانع تراشي بر سر دين هروشي از آنها براي يكي از شيو
آيند هر تهمتي كه دعوت اهللا تعالي وجود دارد و اين بدينگونه است كه آنها مي راستين

 ،شونديغات شوم و دروغين متأثر ميمبلغان و دعوتگران را در نظر عوام الناس كه از تبل
گفتند كه او يك كاهن  صپيامبر هيكبار دربار ؛زنندبه آنها مي ،قبول ناپذير جلوه دهد

مجنون و : ساحر است و يكبار گفتند: شاعر است و يكبار گفتند: و يكبار گفتند است
اين چيزي و  .اي داعيان باطل همينگونه هستنددر هر عصر و دوره ،آريديوانه است و 

كنند به يكبار داعيان الي اهللا را توصيف مي ،شنويم است كه ما در اين عصر از آنها مي
گويند صيف آنها ميو بار ديگر در تو» وسوسه زده و وهم زده«هستند يا » ديوانه« :اينكه

در اين رابطه  دار آنهاو امام و طاليه .هستند »ترور و فساد پراكني در زمين«كه آنها اهل 
   :گفت  ؛حضرت موسيپيامبر خدا  ههمان فرعوني است كه دربار

 m  S  R  Q     P  O   N  M  L  K     J     Il )26 :غافر(  
 و دهد گسترش را فساد زمين در كه اين يا ، دهد تغيير را شما آئين كه ترسم مي اين از من« 

                                                            
    .)868( طبةالخو  ةباب تخفيف الصال ةالجمع .مسلم صحيح )1



 

  ».سازد پراكنده

و  با صبر و بردباري و اغماضبر شخص دعوتگر الزم است كه اين تهمتها را ـ 2
- دعوت آنها را بيان مي طالتبدعوتش موردي را ذكر كند كه مگذشت پاسخ دهد و در 

ها شخص دعوتگر و ناراحتي همانگونه كه نبايد اين تهمتها و امثال آنها از اذيتها و .كند
الي چرا كه اهللا تع ؛را از پيگيري دعوت و امر به معروف و نهي از منكرش باز دارند

و را كه همان دعوت الي اهللا » ه حق سفارش كردن يكديگر ب« عصر  هوقتي كه در سور
سفارش كردن يكديگر « به دنبال آن  ،ذكر نموده ،باشدامر به معروف و نهي از منكر مي

  .را آورده است» به صبر 

  .گرفته استدر دعوتش آن را در پيش  صست كه پيامبراي ااين رويه

عرضه  ،همين كه بر كسي كه در جستجوي حق است ،فطرت است دين ،اين دين ـ3
  .چه سيماي اين دين در نزد او زشت شده باشد اگر ،شودوارد آن مي سريع غالباً ،شود

به منظور دور ساختن  مانعان سد راه دين خدا بشوند و مكركنندگانهرچند كه  ـ4
كه تهمت  چه اينهامانند، نميدرامان  بكشند، باز هم از مكر اهللا تعاليمردم ازحق نقشه 
يكي از مكرهاي اهللا تعالي نسبت به آنها اين بود كه از جمله  ،زدند صديوانگي به پيامبر

را كسي قرار دهد كه درد  ،شودكساني كه در نخستين روزهاي دعوت وارد دعوت او مي
م به دروغ بلكه او آمده بود تا كسي را معالجه كند كه مرد ،كندجن گرفتگي را درمان مي

را هدايت داد و در دين اهللا  اين بود كه اهللا تعالي او .و بهتان گفته بودند او مجنون است
از ترس جان خودش پسران بني  ،و اين همانند حال فرعون است. تعالي وارد شد
كه قرار هاي خدا نسبت به او اين بود كه كسي را تالفيكشت و يكي از اسرائيل را مي



 

فرعون بزرگ كرد و خود  هدر خان ،بكشدرا  ني اسرائيل بزودي اواز پسران ب است
را  بلكه كاري كرد كه فرعون بر او انفاق كند و به مادرش مالي بدهد تا او .پرورش داد

  .است ؛و او همان موسي .شير دهد

اي به سوي دين اهللا تعالي دعوت نمايد و بايد به مسئله ،بر مسلمان واجب استـ  5
هاي شيطان پراكني ههبه لحاظ ديني نسبت به آن آگاهي دارد و اينكه به شبدعوت كند كه 

يا اينكه دعوت تنها يكي از وظايف علماء و  ،مبني بر اينكه او هيچ علمي ندارد
  .وقعي ننهد و تسليم آن نشود  ،دانشمندان ديني است

 ،ايه استزيرا بديهي است كه دعوت الي اهللا و امر به معروف و نهي از منكر فرض كف
مسلمانان گناهكار  ههم ،كه اگر افرادي پيدا نشوند كه بطور كفايت آن را انجام دهند

و   دعوت دهد به سوي آن ،بر او الزم است ،پس كسي كه اصل دين را بداند ؛شوندمي
مثالً همين   ،به سوي آنها دعوت نمايد بر او الزم است، ،ديگري را بداندكسي كه احكام 
، بر او شرط گرفت كه قومش را به سوي با او بيعت نمود صپيامبركه صحابه هنگامي 

  .با اينكه او تازه مسلمان شده بود ،دين اهللا تعالي دعوت دهد

  
  

|   |   |  
  



 

  درس يازدهم

  طداستان مسلمان شدن عثمان بن مظعون جمحي

  

نشسته اش در مكه در حاليكه رسول خدا در مقابل خانه :گويدعبداهللا بن عباس ميـ 26
 صآنگاه اخم و تخمي به رسول خدا. گذشت كنار او بود، ناگهان عثمان بن مظعون از

  .چرا: گفت ؟نشينيآيا نمي: به او فرمود صكرد، رسول خدا
چشمش را  صپيامبر .گفتبا او سخن  و .روي او نشستروبص پيامبر :عبداهللا گويد

چشمش را پايين آورد تا به آسمان نگاه كرد، سپس كم كم  اي لحظه ،به آسمان دوخت
به  ،عثمان شاز همنشين صآنگاه پيامبر ،اينكه آن را به طرف راستش در زمين دوخت

، و شروع كرد به تكان دادن سرش. جايي كه به آن چشم دوخته بود، متمايل و كج شد
حالي بود كه ابن مظعون نگاه  و اين در 1.فهميدمي ،شدگفته مي او گويي آنچه را كه به

خوب فهميد،  ،كارش تمام شد و آنچه را به او گفته شد صپيامبر وقتي كه. دكرمي
پيك (چشمان رسول خدا  ،باال برد بار اول همانگونه كه او ،چشمش را به آسمان دوخت

آنگاه رو به عثمان كرد  .در آسمان متواري شد )پيك وحي( را دنبال كرد تا اينكه )وحي
بودم، نديده  در همه دفعاتي كه با تو نشسته !حمداي م: عثمان گفت .و مانند اول نشست

  !؟، انجام دهياين دفعه انجام داديكه كاري را بودم كه چنين

                                                            
كند و از سخن اين كسي كه طرف حالت وي به حالت كسي شبيه است كه دارد با ديگري صحبت مي يعني )1

 .كندگفتگوي اوست، كسب اطمينان مي



 

ديدم كه چشمت را به سوي : گفت ؟ديدي كه من چه كار كردم :فرمود صپيامبر
به آنجا رفتي كه  آنگاه ،سپس آن را به طرف راست خودت پايين آوردي ،آسمان دوختي
گويي  ،و سپس شروع كردي به تكان دادن سرت و مرا ترك كردي وديچشم دوخته ب
  .شودفهميدي كه به تو گفته ميچيزي را مي
 :فرمود صرسول خدا ،آري: عثمان گويد ؟آيا متوجه اين شدي: گفت صرسول خدا

! ؟خدا هفرستاد :گفت .پيشم آمد در حاليكه تو نشسته بودي )جبرئيل(فرستاده خدا 
   :گفت ؟چه به تو گفت :گفت ،آري: گفت صپيامبر

 m   u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k

   {  z  y  xw  vl )90 :نحل(  
 ارتكاب از و ، دهد مي دستور نزديكان به بخشش نيز و ، نيكوكاري و ، دادگري به خداوند  « 

 عقل و فطرت با ناسازگار( ناشايست كارهاي انجام و ،) زنا و شرك چون( بزرگ گناهان
 پند كه اين تا دهد مي اندرز را شما خداوند .كند مي نهي ستمگري و درازي دست و ،) ليمس

 انحرافات با مبارزه و ، القربي ذي ايتاء و احسان و عدل گانه سه اصول رعايت با و( گيريد
 .) بسازيد تباهي و بدبختي هرگونه از خالي و آرام و آباد دنيائي ، بغي و منكر و فحشاء گانه سه

 «  

  1.دار محمد شدمدوست و در آن هنگام ايمان در قلبم جاي گرفت: عثمان گويد

                                                            
و ) 12634(و ابن ابي حاتم در تفسيرش ) 893(و روايت از بخاري در ادب المفرد ) 2922(از امام احمد  روايت )1

يابد، جز حسن تنزل نمي هرجال حديث اينها از درج .با اسنادي كه احتمال تحسين را دارد) 8322(طبراني در الكبير 
 



 

  :و عبرتها هانكته

 افراد هنسبت به اذيتهايي كه در حال دعوت از ناحي ،بر شخص داعي الزم است ـ1
به زيور صبر و شكيبايي آراسته گردد و اين همان  ،شودبراي او حاصل مي شده دعوت

همانگونه كه اهللا تعالي فرموده اند زيان و خسارت نجات يافته حال داعياني است كه از
  :است

 m  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

    P  O  N  Ml )3 ـ 1 :عصر(  
 جهان دو سعادت به نيل براي او تالش فرصت و ، انسان زندگي سرمايه كه( زمان به سوگند  « 

 بايسته و شايسته كارهاي و ، آورند مي ايمان كه كساني رمگ     .زيانمندند همه انسانها     !) است
 و ، كنند مي سفارش) عمل و قول و عقيده در( حق به تمسك به را همديگر و ، كنند مي

 نمايند مي توصيه) رنجهائي و دردها و دشواريها و سختيها تحمل در( شكيبائي به را يكديگر
  »  .) گردد مي خدا رضاي موجب كه(

كساني كه در يكي از اين امور چهارگانه قصور و كوتاهي  وغير اينها نان مسلمااما 
  .رود كه دامنگير آنها شودبيم آن مي ،اند، اين خسارتي كه در اين آيه از آن ياد شدهكرده

                                                                                                                                                       
كند عبدالحميد بن بهرام است و احاديث وي شهر، كه در او كمي ضعف هست، اما كسي كه در اينجا از او روايت مي

داراي « : سابق گفته است هتفسير آي اند و حافظ ابن كثير دراز شهر، قوي هستند چنانكه چندين حافظ حديث گفته
اسنادش «  :و احمد شاكر گفته است»  .اسنادي خوب و متصل و حسن است و در آن سماع متصل بيان شده است

 » .صحيح است



 

كساني كه آنها را دعوت  تاز استجاب ،دعوتگري كه در دعوتش موفق و پيروز است ـ2
د تا اينكه ده به آن ادامه ميكند و مي ردعوت را تكرابلكه  ،شودنا اميد نمي ،دهدمي

آنگاه به اجر  .شود يا او در دعوتش معذور مي ،پذيرندها دعوتش را ميدعوت شده
  .يابددست مي ،اهللا تعالي هعظيمي از ناحي

 داده شده و قرآن صمحمد حضرت اي است كه به پيامبر مابزرگترين معجزه ،قرآن ـ3
َما « :فرموداند كه او روايت كرده صبخاري و مسلم از پيامبر .ستجاودان وي ا همعجز

َام َكاَن الَِّذي ُأوتِيُت َوْحًيا أَ  , َوإِنَّ ُ ِمَن األَْنبَِياِء َنبِيٌّ إِالَّ ُأْعطَِي َما ِمْثلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَرشُ ْوَحاُه اهللاَّ
, َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتابًِعا  اي عطا  به هر يك از پيامبران، معجزه« ١»َيْوَم اْلِقَياَمةِ إَِيلَّ

و آنچه به من عنايت شده است، وحيي است . شده است كه مردم به آن، ايمان بياورند
از ساير پيامبران،   پس اميدوارم كه روز قيامت،. كه خداوند بسوي من فرستاده است

  ».پيروان بيشتري داشته باشم
 و فصحا خود ت اين كتاب بزرگ است كه با اعجاز لفظي و معنويتنها يكي از آيا ،اين

بزرگترين خصال خير و نهي از  به امر بر شامل و است كرده تمبهو را عرب سخنوران
   .باشدمي ،بزرگترين خصال شر در الفاظي كم و جامع

گويي وقتي كه آن  شنيد صبيهقي روايت نموده كه وليد بن مغيره اين آيه را از پيامبر
را سرزنش  آنگاه قومش او ،نرم شد تحت تأثير قرائت قرآن قرار گرفت و دلش ،را شنيد

بخدا در ميان شما كسي وجود ندارد كه نسبت به اشعار و «  :نموده و او به آنها گفت

                                                            
شده از زل اناز كتابهاي «  :گفته است 8/532در جامع األصول ) 152(و صحيح مسلم ) 4981(البخاري  صحيح )1

 » .بوده جز قرآنخدا چيزي معجزه نطرف 



 

هيچيك از شما نسبت به اشعار جن از من آگاهتر  .از من آگاهتر باشد ه،رجز و قصيد
اين سخني كه  ،بخدا .به هيچ كدام از اينها شبيه نيست ،يدگوآنچه را كه ميبخدا  ،نيست
 ،زيبايي و تازگي مخصوصي برخوردار است ازداراي حالوت و شيريني و  ،گويداو مي

سخنان او مانند درخت باروري است كه باالي آن ميوه دارد و پايين آن سرسبز و خرم 
، نابود در زيرش استرا كه  و آنچه شود يابد و مغلوب نميو اين گفته برتري مي. است
  1».سازدمي

در قرآن « :روايت كرده كه او گفت امفرد از عبداهللا بن مسعودالبخاري در ادب 
كرده  با هم جمعوجود ندارد كه حالل و حرام و امر و نهي را از اين آيه جامعتر اي آيه

   2».باشد

                                                            
 1/323و عراقي در تخريج األحياء  .و اسنادش، احتمال تحسين را دارد) 134(از بيهقي در شعب االيمان  روايت )1

 »  .اسناد آن خوب است«  :گفته است

و آنچه كه در فضل اهللا الصمد نقل كرده  163-5/158الدرر المنثور  :نگا) 489(المفرد، باب الظلم  االدب )2
از حافظ ابن القيم در بيان آنچه كه اين آيه شامل آن شده از انواع محاسن و قضايا و اوامر و نواهي و  2/340-341

 .مواعظ و وصيتها



 

  درس دوازدهم

ركانه بن عبد  و  صمبربن عبدالمطلب عموي پيا هحمز داستان مسلمان شدن

  يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف

  

را  ابوجهل در كوه صفا سد راه رسول خدا شد و او :گويدمي :يعقوب بن عتبه ـ27
. اين در حالي بود كه حمزه شكارچي بود و آن روز به شكار رفته بود .اذيت كرد

به او  ،ديده بود ابوجهل راتوسط  صشدن پيامبرزنش كه اذيت  ،هنگامي كه بازگشت
  ؟ات چه كرده ابوجهل با برادرزادهديدي كاگر مي ،اي ابو عماره: گفت

خشمگين شد و به خانه داخل نشد و در حاليكه كمانش را به گردنش  احمزه
ديد كه ابوجهل در يكي از انجمنهاي  ،تا اينكه وارد مسجد شد ،به راه افتاد ،آويخته بود

اي به سر او زد و آن را ضربه ،نزد تا اينكه با كمانشبا او حرفي  ،قريش نشسته است
دين  :آنگاه حمزه گفت ،را گرفتندحمزه آنگاه مرداني از قريش برخاستند و  ،شكست

دست بر  دين بخدا از اين ،دهم كه او رسول خدا استگواهي مي ،دين محمد است ،من
  1.نيدمنع ك آنگوئيد بياييد و مرا از دارم و اگر شما راست مينمي

                                                            
و رجال  از حديث مرسل يعقوب بن عتبه و از حديث مرسل محمد بن كعب) 2926، 2925(از طبراني  روايت )1

با اسناد حسن و بدون مشكل از ابن  3/192روايت از حاكم  و آيندپايين نميحسن  هسند آنها ان شاءاهللا از درج
اسلم كه كامالً باهوش بود، براي من  همردي از طايف... (ةحدثني رجل من اسلم ـ و كان واعي :اسحاق، كه گفته

- حديث حسن نزديك مي هو حديث را ذكر نموده، در كل اين حديث با مجموع اين مرسلها به درج..) .بازگفته كه

رجال «: دومي گفته هو در بار» باشندرجال آن ثقات مي« اولي روايت كرده كه  هدربار 9/267هيثمي در  شود، و
 .نيز روايت كرده است 1/291،292و روايت سوم را ابن هشام » باشندآن، رجال صحيح مي



 

تمند شدند و بعضي از عزرسول خدا و مسلمانان با او  ،هنگامي كه حمزه مسلمان شد
از او محافظت  اامورشان استقرار يافت و قريش از او ترسيدند و دانستند كه حمزه

  .خواهد كرد
يزيد بن ركانه يا ركانه  .در بطحاء بود ج رسول خدا :گويدمي /سعيد بن جبيرـ 28

اي محمد آيا : و به او گفت .ه ماده بزي به همراه داشت پيش وي آمدبن يزيد در حاليك
چه  ،و برنده شدم ،اگر تورا به زمين زدم :فرمود صپيامبر ؟حاضري با من كشتي بگيري

  .دهميكي از گوسفندانم را به تو مي: گفت ؟دهيبه من مي
گوسفندي را را به زمين زد و برنده شد و  او صبا هم كشتي گرفتند و پيامبرآنگاه 
اگر من برنده : فرمود صپيامبر ؟آيا حاضري دوباره كشتي بگيريم: ركانه گفت ،برگرفت

و ركانه اين مورد را چندين بار ذكر  .گوسفندي ديگر: گفت ؟دهيچه به من مي ،شوم
كسي پهلوي مرا به زمين نزده و اين تو نيستي  ،اي محمد؛ بخدا اي محمد :و گفت 1.كرد

گوسفندش را به او  صآنگاه ركانه مسلمان شد و رسول خدا 2،زنيميكه مرا به زمين 
   3.پس داد

                                                            
بار با هم كشتي گرفتند  نها چندينو آ يامبر خواست كه با او كشتي بگيرداين است كه ركانه چندين بار از پ منظور )1

 .  گرفتو گوسفندي از او مي زدبه زمين مياو را  جو در هر دفعه پيامبر

زند، بلكه اين اهللا تعالي است را به زمين مي ركانه دانست كه پيامبر آن كسي نيست كه با نيروي معموليش او يعني )2
يجه رسيد كه وي رسول اهللا تعالي است و اهللا تعالي وي و با اين عمل به اين نت دهددر اين ارتباط او را ياري مي كه

 .كندرا تأييد و حمايت مي

، با اسنادي صحيح از حماد بن 10/18و از طريق وي بيهقي در السنن  )299(المراسيل از ابو داود در  روايت )3
و روايت از ابو شيخ  آمده 3/618 ةو روايت از خطيب، چنانكه در االصاب .سلمه از عمرو بن دنيار از سعيد بن جبير

 



 

  :و عبرتها هانكته

الزم است كه در راه اهللا تعالي اذيت و  كند،  دعوت مياهللا كسي كه به سويبر ـ 1
ها را تحمل نمايد و اذيتهايي كالمي و بدني و مالي و ديگر اذيتها و آزارهايي را ناراحتي
  .بر دوش خود هموار سازد ،رسدمدعوان به او مي هيكه از ناح

آنها را  هنموده و كيد و حق يگاهي اوقات نسبت به دشمانش مكر انديش ـ اهللا تعالي2
به  ،دهند منظور جلوگيري از دين اهللا تعالي انجام ميبرد و عملي را كه آنها باز بين مي

دهد، قرار مي ،خواهدا را ميبعضي از افرادي كه هدايت آنه ايتعنوان سببي براي هد
اتفاقي است كه  ،و مهمتر و بزرگتر از آن روي داد اچنانكه اين مسأله براي حمزه

اهللا تعالي كيد فرعون را بعنوان سببي در تربيت  چه ،براي حضرت موسي روي داد

در قصر وي قرار داد و قتل و نابودي وي را بر دستان موسي قرار  ؛پيامبرش موسي
  .داد
 يا اهي بنده بدون هيچ اخالصي و بلكه بخاطر يك هدف دنيايي مانند تعصبگـ 3

اما  ،دهدشود يا عمل صالح انجام ميوارد دين اهللا تعالي مي ،اين دو مانند يا مادي منفعت
                                                                                                                                                       

كه يكي از آنها صحيح و دومي از حماد بن سلمه از عمرو از سعيد از  آمده، با دو سند 4/299چنانكه در التخليص 
تر است، و براي اين مرسل شاهدي است كه بيهقي آن را در الدالئل ابن عباس ضعيف است، و اسناد اين مرسل قوي

بن يزين بن ركانه از جدش ركانه، روايت كرده است، و اين روايت هم مرسل است از طريق محمد بن عبداهللا  6/250
و براي اين دو  .امو بنده بر بيوگرافي اين محمد اطالع نيافته .چنانكه بيهقي به اين اشاره كرده، يعني منقطع است

ان شده، متصل و مرسل لممس ستان كشتي گيري مزبور و اينكه ويمرسل شواهد فراواني هستند كه در رابطه با دا
و  خالي از نقص پنداشته 202روسيه ص و ابن قيم در الف 4/256و اين روايت متصل را ابن كثير در البدايه . باشندمي

، و 1/506 ةاالصاب :با شواهد اين روايات نگادر رابطه  .آن را حسن دانسته است) 1503(آلباني هم در االرواء 
 .569-2/568 ةالذهبي ةالسير



 

- شود و در اعمالش براي اهللا تعالي اخالص پيدا ميكه ايمانش قوي مي پايدديري نمي

  .است اچنانكه اين حال حمزه ،نمايد
و به همين  وجود دارد نبوت داليل از يكي ـآيد چنانكه بر مي ـدر داستان ركانه ـ  4

مطمئن شد علت زمين خوردن او توسط علت مسلمان شدن وي آن بود كه  ،خاطر
- مي جمايه گرفته از تأييد و حمايت اهللا تعالي نسبت به پيامبرش ،در هر دفعه صپيامبر

  .باشد
هايي كه براي يكي كشتي اما ،ندارد بر در گيركشتي دو براي زياني كه ايشتيكُ جوازـ 5

هاي عصر حاضر روي ها و مشت زنيهمانگونه كه در كشتي ،از آنها زيان در بر دارد
در دين هيچ « ١»ر و ال رضارال رض« :فرموده صزيرا پيامبر ،قطعاً حرام هستند ،دهدمي

بازيهاي ديگر هم مانند كشتي  هو بقي ».سخ دادو نبايد ضرر را با ضرر پا ضرري وجود ندارد
جايز  ،و محظوريت شرعي ندارند ممنوعيتآنهايي كه فاقد ضرر هستند و هيچ  ،هستند

  .باشندحرام مي ،هستند و ممنوعيت شرعي دارندرسان باشند و آنهايي كه ضررمي
ورتيكه شود، در صجواز گرفتن مال توسط كسي كه در كشتي و مانند آن برنده ميـ 6

يكي از كشتي گيران آن را داوطلبانه پيشنهاد كند و اگر طرف سومي هم آن را بدهد، 
در نظر بسياري از  ،اما اگر طرف شكست خورده مال را بپردازد ،خالي از اشكال است

                                                            
و غير اينها از طرقي  4/228و دار قطني ) 2340(و ابن ماجه  )2865(و امام احمد  2/745از امام مالك  روايت )1

االجل في «ه باشد و در رسالبخشند، پس اين حديث با مجموع طريقهايش حسن ميكه يكديگر را استحكام مي
    .ام، در تخريج آن مفصالً سخن گفته92-91ص » القرض



 

  1.باشداين كار از نوع قماري است كه حرام مي ،اهل علم
  
  

|   |   |  

                                                            
المسابقات «ن قيم، و تعليق محققش بر آن و الفروسيه، اثر اب :ها و مانند آنها نگاه كنيد بهبا مسايل كشتيدر رابطه ) 1
   .اثر دكتر سعد شثري» 



 

  درس سيزدهم

  ها در آغاز بعثتاز جن داستان مسلمان شدن بعضي

  

نخواند و آنها را  هاقرآن را بر جن صحضرت رسول :گويدمي بابن عباس ـ29
حركت  1قصد بازار عكاظبه همراه گروهي از يارانش به  صرسول خدا. مشاهده نكرد

اي ايجاد شده بود و  مانع و پرده ،اين در حالي بود كه بين شياطين و خبر آسمان .نمودند
به همين خاطر شياطين به سوي قوم  .بر سر آنها فرستاده شده بود شهاب سنگها

ميان ما و خبر آسمان مانع ايجاد  :گفتند ؟شمارا چه شده :خودشان بازگشتند و گفتند
  .ايمشده و ما سنگ باران شده

نقاط جهان را  هبرويد هم. كار فقط بخاطر چيزي است كه روي داده استاين: گفتند
  .ه چيزي ميان ما و خبر آسمان مانع ايجاد كرده استبگرديد و ببينيد چ

تعدادي از جنياني كه به  ،نورديدندرب زمين را در مشارق و مغا ،آنها هم حركت كرده
مكاني (در حاليكه وي در نخله . گذشتند صاز كنار رسول خدا ،جانب تهامه رفته بودند

در آن هنگام نماز صبح را وي  .به بازار عكاظ برود خواستبود و مي )بين مكه و طائف
  هنگامي . كردبه امامت براي اصحابش ادا مي

ما قرآني را شنيديم كه  ،اي قوم ما :به آن گوش دادند و گفتند ،كه آنها قرآن را شنيدند

                                                            
است كه در شمال شرقي شهر طائف قرار دارد، در نزديكي حويه، نگاه به فرهنگ اماكني كه ذكر آنها در  بازاري )1

 .329 صحيح بخاري آمده است اثر جنيدل ص



 

 ميپس به آن ايمان آورد كندو به سوي رشد و راه يافتگي هدايت مي .شگفت انگيز بود
 صآنگاه اهللا تعالي به پيامبرش. دهيم مييك قرار نراي پروردگارمان شرو هيچ كسي را ب
  :وحي فرستاد كه

 m  H  G       F  E   D     C  B  Al )1 :جن(    
 قرآن تالوت به( پريان از گروهي كه است شده وحي من به:  بگو) خود امت به !محمد اي( «
  1.روايت از بخاري و مسلم» اند داده فرا گوش) من

  :و عبرتها هانكته

اي كافر، لذا بر انسان اي از آنها مؤمن هستند و عدهو اينكه عده ايمان به عالم جن ـ1
اند و چون در قرآن و سنت ثابت شده ،مسلمان الزم است كه به همه اينها ايمان بياورد

و  كرده استها را تكذيب و آنانكار نموده را  قرآن و سنت ،كسي كه اين را انكار نمايد
  .باشدموجب خروج از دين مي اين كفري است كه

  .باشدمي انس و جن يعني ،ثقلين يبرا و كلي و عام صپيامبر رسالتـ 2
از و اينكه آنها از بعضي  ها نسبت به حقاز جني سرعت پذيرش و استجابت بعضي ـ3

شك و ترديد به خود راه  ،يا در رابطه با پذيرش آن ،كنندانسانهايي كه حق را قبول نمي
 ااين در حالي است كه بخاري و مسلم از عبداهللا بن مسعود !باشندبهتر مي ،دهندمي

ها را عبادت كردند، تعداي از انسانها گروهي از جن :او گفته است اند كهروايت كرده
آنگاه  ،انسانها به عبادت آنها تمسك نمودند و آن ها مسلمان شدندآن گروه از جن ،آنگاه

                                                            
 .)449(و صحيح مسلم  )4921(التفسير البخاري،  صحيح )1



 

  :زير نازل شد هآي

 m    ¸  ¶   ½  ¼  »  º  ¹l )57 :اسراء(  

 همه از كه آنان) دانند مي هايشان خداگونه و( خوانند مي فرياد به كه را كساني آن «
 پروردگارشان به تقرّب براي) فرشتگان و عزَير و عيسي همچون ، يزدان درگاه به( مقرّبترند
  1») است عبادات و طاعات كه( جويند مي وسيله

بخاري از طريق سفيان ثوري از عمرو از  ،ها از اخبار آسمانجناثبات استراق سمع  ـ4
  : فرمود صپيامبر روايت كرده كه اعكرمه از ابوهريره

َبِت املَْالئَِكُة بَِأْجنَِحتَِها ُخْضَعاًنا لَِقْولِِه كَ « َامِء, َرضَ ُ األَْمَر ِيف السَّ ْلِسَلةٌ أنه إَِذا َقَىض اهللاَّ َعَىل َصْفَواٍن  سِّ
َع َعْن ُقُلوِهبِْم َقاُلواَفإَِذا  ُكْم? َقاُلوا: ُفزِّ بُِري َفَيْسَمُعَها اْحلَقَّ َوُهَو اْلَعِيلُّ اْلكَ : لِلَِّذي َقاَل : َماَذا َقاَل َربُّ

ُق  ْمِع َهَكَذا  ُمْسَرتِ ُقو السَّ ْمِع, َوُمْسَرتِ و وصف سفيان بكفه فحرفها و بدد , بعضَفْوَق  بعضهالسَّ
َام  يلقيها علی لسان الساحر أو الكاهن لمة فيلقها الی من حتته حتیبني اصابعه فيسمع الك َفُربَّ

َهاُب  اليس قد : فيقالَفَيْكِذُب َمَعَها ِماَئَة َكْذَبٍة, دركه َقبَْل َأْن ي قبل ان يلقيها و ربام ألقاهاَأْدَرَك الشِّ
   .سمعت من السامء ? فيصدق بتلک الكلمة التیَكَذا َوَكَذا :َيْوَم َكَذا َوَكَذاقال لنا 

اطاعت از  هفرشتگان به نشان 2اي را در آسمان فيصله نمايدمسئله هنگامي كه اهللا تعالي«
گويي كالم اهللا مانند صداي زنجيري است كه بر روي تخته  ،دنزناو بالهايشان را بهم مي

                                                            
 .)3030(و صحيح مسلم ) 4715(البخاري  صحيح )1

اطاعت از او، بالهايشان  هافتند و به نشانكند، آنها سجده كنان فرو ميبه وحي تكلم مي هنگامي كه اهللا تعالي يعني )2
 .زنندرا به هم مي



 

 :پرسند دلهايشان برطرف گردد، مي از و پس از آنكه اضطراب 1افتدسنگي مي
و او بلند  2خداوند حق گفته :گويندمي )فرشتگان مقرب( ؟رتان چه فرمودهپروردگا

و  شنوند آن را مي )شياطين(كنند سپس كساني كه استراق سمع مي ،مرتبه و بزرگ است
سفيان ثوري از طريق بسط كف دستان و فاصله  .از آنها باالي ديگري قرار دارد بعضي

- شنوند و آن را به ماتحت خود القا ميمه را ميانداختن ميان انگشتها و اينكه جنيان كل

آن سخن را بر زبان ساحر يا  تا اينكه آن شياطين كنند مسئله را توصيف كرده است
يابد و قبل از آنكه آن را به دوستش چه بسا شنونده را شهاب در مي. اندازندمي 3كاهني
ن سخن را به شخص يابد و او آرا در نمي سوزاند و گاهي هم شهاب اومي ،برساند

-قرار مي افزايد و مورد تأييد مردمسپس ساحر صد دروغ به آن مي. كندبعدي منتقل مي

و  شوده چنين و چنان ميكگر فالن و فالن روز به ما نگفتم: گويندگيرد و آنها مي
   4».شنيده شده است ،است كه از آسماناين در واقع همان سخني  .، درست بوداشسخن

                                                            
كند، اهل آسمانها، طنين و هنگامي كه اهللا تعالي به وحي تكلم مي«: فرمود عه پيامبرحديث ابن مسعود آمده ك در )1

 ».ترسندافتد، شبيه است، آنگاه ميشنوند كه به صداي زنجيري كه بر روي تخته سنگي ميصدايي را مي

ل است، آنگاه اهللا كند، جبرئيحديث نواس بن سمعان آمده، اولين كسي كه از ميان فرشتگان سرش را بلند مي در )2
رساند، از هر آسماني كه بگذرد كند، او هم آن را به ماليك ميتعالي به دلخواه خود از وحي خود به او تكلم مي

حق، آنگاه به جايي كه اهللا تعالي به او دستور داده، آن وحي را : پرسند، پروردگار ما چه گفت؟ گويدماليكه از او مي
 .رساندمي

كنند، بر باالي يكديگر قرار دارند، باالترين آنها كالم ماليكه را در مورد سخن كه استراق سمع مي هاييجني يعني )3
 .  سازدكند، تا جايي كه آخرين آنها آن را به كاهن منتقل ميشنود، و به زير دست خود منتقل ميآسمان مي

، فتح الباري 2/328،329جامع االصول  :شرح عبارات اين حديث نگاو براي ) 4800(البخاري، التفسير  صحيح )4
528،529. 



 

دهد هنگامي كه كاهن در مورد چيزي به آنها خبر مي ،افراد ضعيف االيمانبسياري از 
داند برند كه وي علم غيب را ميگمان مي ،بينند كه آن مورد اتفاق افتاده استو آنها مي

 ،دهند و اين پناه بر خداهاي وي را در مورد آينده مورد تأييد قرار ميگوييو همه پيش
زيرا امام احمد با سند صحيح از . شوددين مي كفري است كه موجب خروج از

ن ايت كاهناً اوعر«  :هروايت كرده كه او فرمود صپيامبر فاً فصدقه بام يقول فقد كفر بام اّ مَ
را باور كند، به قرآني  او هو گفت هركس نزد كاهن يا عرافي برود«  ١»صانزل عيل حممد

بر انسان مسلمان الزم  ،ن روياز همي ».نازل شده است، كافر شده است صكه بر محمد
خودداري ورزد تا خداي  و تصديق و تأييد كردن آنها  كاهنان و فالگيراناست كه از رفتن پيش 

  .كفر وارد نشود هناكرده دانسته يا ندانسته در حيط

|   |   |  
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  درس چهاردهم

  پادشاه حبشه نجاشي هاصحمداستان مسلمان شدن 

  

به ما دستور داد كه همراه  صحضرت رسول :گويدمي اابوموسي اشعريـ 30
اين خبر  )...ما هم هجرت كرديم( .به سرزمين نجاشي هجرت كنيم جعفر بن ابي طالب

با  بن وليد را همراه ةبه همين خاطر عمرو بن عاص و عمار ،به گوش قوم ما رسيد
جاشي داده آنها هدايا را به ن ،آن دو پيش نجاشي آمديم ما و. هدايايي به حبشه فرستادند

 سپس عمرو بن عاص به. بردندسجده  )براي نجاشي( و او آنها را پذيرفت و آنها
 از دين ما منحرف ،زمين تو هستندجماعتي از ما كه هم اكنون در سر :گفت نجاشي
آنگاه دنبال ما فرستاد و جعفر به ما . آري :گفتند ؟در سرزمين من :نجاشي گفت .اندشده
 :گويد )راوي( ،ران شما هستممن امروز سخن ،خن نگويدكسي از ميان شما س :گفت

رف راستش پيش نجاشي آمديم و او در جايگاه خود نشسته بود و عمرو بن عاص در ط
اين در  .صف نشسته بودندبه و راهبان هم  1و كشيشها .در طرف چپش بود ةو عمار

دين براي بيبه نجاشي گفته بودند كه آن جماعت  ةحالي بود كه عمروبن عاص و عمار
  . تو سجده نخواهند برد

كشيشان و راهباني كه در كنار او  ،كه در پيش او حاضر شديموقتي: گويد )راوي(
ما فقط  :جعفر گفت. براي پادشاه سجده ببريد ،سرزنش كنان به ما گفتند ،حضور داشتند

                                                            
 .صف نشسته بودندبه كشيشان ـ كه دانشمندان مسيحي بودند ـ و راهبان ـ كه زاهدان و عابدان آنها بودند ـ  يعني )1



 

- نميچرا سجده  :گفت ،هنگامي كه به نجاشي رسيديم .بريمبراي اهللا تعالي سجده مي

جعفر  ؟مسئله چيست :نجاشي به او گفت .بريمما فقط براي اهللا سجده مي :گفت ؟بري
فرستاده و او همان پيامبري است كه عيسي بن  ما ميان بهاهللا تعالي پيامبرش را  :گفت

   :مريم به او مژده داده است

 mX  W  V  U  T  S l )وا نام و آيد مي من از بعد كه پيغمبري به و«  )6: صف 
  » .دهم مي مژده ، است احمد

پس او به ما دستور داده كه اهللا را عبادت كنيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و نماز 
  . را به معروف امر نموده و از منكر نهي كرده است را بر پاي داريم و زكات بدهيم و ما

 هنگامي كه عمرو بن عاص ،نجاشي از اين سخن جعفر خوشش آمد :گويد )راوي(
آنها در رابطه با عيسي بن مريم با تو  ،خدا پادشاه را صالح گرداند :اين را ديد، گفت

 :گويدابن مريم چه مي هبارپيامبر شما در :آنگاه نجاشي به جعفر گفت .اختالف دارند
را از  كه او 1اوست هملاو روح اهللا و ك: گويد كهاو همان سخن خدا را مي هدر بار :گفت

  . آورده است به دنيا ،كه هيچ بشري با او نزديكي نكرده است كرهباو  2دختري بتول
اي جماعت «: آنگاه نجاشي تكه چوبي را از زمين برداشت و گفت :راوي گويد

                                                            
دميد، آنگاه او به مريم علت عيسي روح اهللا ناميده شده كه اهللا تعالي جبرئيل را فرستاد و در زيرپوش  به اين )1

 اح از آفرينش و خلق خداوند هستندارو هوگرنه هم دادن به اهللا، به جهت تفضيل است و اين نسبت عيسي حامله شد
  . آفريده، پس او بشري بدون پدر است» كن«ه را با كلم اهللا ناميده شده كه اهللا تعالي او هو بدين جهت كلم

و به اين خاطر مريمي ناميده شده، چون  ردان بريده و ازدواج نكرده استم ، همان زني است كه ازبتول زن )2
 .  ازدواج را ترك نموده است



 

ميان  چه )كامالً درست است(گويند عيسي مي هكشيشان و راهبان آنچه را كه اينها دربار
در اين  اينهاب هم از سخني كه اي اين تكه چوگوئيد، حتي به اندازهكه شما مي آنچه

 ،ايدپس مرحبا به شما و مرحبا به كسي كه از طرف او آمده !نيست يند تفاوتگوباره مي
دهم كه او رسول اهللا است و همان كسي است كه عيسي بن مريم به آمدن من گواهي مي

هايش را آمدم تا كفشنزد او مي ،بوداو مژده داده است و اگر كار و بار پادشاهي نمي
  ».خواهيد در سرزمين من باقي بمانيدهرچقدر كه مي .برايش بردارم

 ،اين دو نفر را باز پس دهيد ههدي :و گفت .دستور داد كه به ما طعام و لباس بدهند
 :گويد .بن وليد مردي زيبا روي بود ةو عمار عمرو بن عاص مردي كوتاه قد :گويد

و  :گويد ،شراب نوشيدند ،شي حركت كردندهنگامي كه آنها از راه دريا به سوي نجا
به  ،ةعمار ،هنگامي كه آن دو شراب را نوشيدند ،همراه با عمرو بن عاص زنش هم بود

 ؟كشيآيا خجالت نمي :عمرو به او گفت. به زنت دستور بده كه مرا ببوسد :عمرو گفت
ند دادن و آنگاه عمرو شروع كرد به سوگ ،به دريا انداخت و را گرفت او هآنگاه عمار

را به دل  اين كار او هعمرو كين .را وارد كشتي ساخت تا اينكه او ،ياري خواستن از وي
هنگامي كه  :به او گفت ،عمرو بعد از آنكه پيش نجاشي آمدند ،به همين خاطر ،گرفت

را  ةعمار ،نجاشي.. .رودكند و پيش زنت مي اين مرد به تو خيانت مي ،رويتو بيرون مي
در نتيجه  )اي در دريا انداختو به جزيره( .كرد آلت تناسلي او دميد و بادخواند و در 

    1و 1.گشتها همنشين و با وحشي )ديوانه شد(او 

                                                            
عمرو به عماره «: آورده، آمده است 2/296روايت موسي بن عقبه بر اين داستان ـ چنانكه بيهقي در الدالئل  در )1

شي، سپس هنگامي كه شوهرش خارج شد، با اي عماره، تو مردي زيبا هستي، پس برو پيش زن نجا :حقه زد و گفت
 



 

  :و عبرتها هانكته

حتماً آن را بكار  ،اي را كه براي مبارزه با اسالم و مسلمانان پيدا كنندكفار هر وسيله ـ1
ني دور دست در پشت درياها هجرت كردند و مثال اين مسلمانان به سرزمي ،گيرندمي

آنها به مشركان نرسيد، مع الوصف كفار كوشيدند كه در راه دينشان  ههيچ اذيتي از ناحي
  .براي آنها ايجاد مشكل و مانع نمايند

 هعبادت باشد يا سجد هخواه سجد ،جايز نيست ـ سجده بردن جز براي اهللا تعالي2
در شريعت  .نيز جايز نيستع بردن و خم شدن ركو ،و مانند سجود .تحيت و سالم

اين  .انجام دهد سجده يا ركوع اسالم جايز نيست كه انسان مسلمان جز براي اهللا تعالي
شايسته و  « ٢»ما ينبغي الحدٍ ان يسجد الحدٍ « :فرموده است صدر حالي است كه پيامبر

                                                                                                                                                       
عماره با آن زن مكاتبه كرد، تا اينكه بر آن زن وارد . كنداو حرف بزن، اين كار به رفع نيازي كه ما داريم، كمك مي

اين رفيق من، زن دوست است، و او : گفت او و به وارد شد، عمرو به سوي نجاشي رفت هنگامي كه بر آن زن .شد
نزد زن اوست، لذا دستور داد كه  ةو او ديد كه عمار آنگاه نجاشي كسي را فرستاد! بداناين را . اهدخوزن تو را مي

و عمرو  .ها ديوانه و وحشي شدآنگاه با وحشي. اي در دريا انداخته شدسپس در جزيره. در آلت تناسليش باد كنند
  »  .كام ساخته بودرا نا به مكه بازگشت، در حاليكه، اهللا رفيقش را هالك ساخته و او

حبشه و مسئله نجاشي و داستان مسلمان  هاز ابن ابي شيبه در مصنفش در المغازي باب آنچه كه دربار روايت )1
م و بيهقي ، با سندي صحيح، و حاك310-2/309و حاكم  2/299، و روايت از بيهقي 14/346است شدن وي آمده 

آن است از حديث ابن مسعود ـ كه در آن داستان عماره وجود  و داراي شاهدي به مانند اندآن را صحيح دانسته
آن را حسن  7/179و ابن حجر در فتح الباري  با سندي صحيح آن را روايت نموده 1/361ندارد، ـ كه احمد در 

نقصي هم برخوردار  اد خوبي دارد و از سياق خوب و بياسن«  :گفته است 4/124دانسته، و ابن كثير در البدايه 
آن را مفصالً با سند حسن  291، 5/290و از حديث ام سلمه داراي شاهد سومي است كه امام احمد در » .است

 .  روايت كرده است

   .و روايت از غير او با اسناد حسن) 4162(از ابن حبان در صحيحش  روايت )2



 

  ».براي ديگري سجده ببردكسي  يست كهسزاوار ن
كند سؤال كردند كه آيا د مردي كه با برادر يا دوستش مالقات مياز آن حضرت در مور

   1»خير« :فرمود ؟درست است براي او خم شود يا نه
 شخص دعوت شده يقتي براييادآوري حق ،اهللا به سوييكي از وسايل دعوت ـ 3

از  ،تا اين كار ـ به مشيت اهللا تعالي ـ سببي براي قبول دعوت. داست كه به آن ايمان دار
  .او بشود هناحي
و  اندداني است كه بر آن سرشته شدهاز اخالق مر محرم )زنان(غيرت بر  احساس ـ4
-ند يا در مورد آن كوتاهي نميككسي از اين غيرت شانه خالي نمي ،شخص ديوث بجز

  .كند
 توسطكسي را گاهي اهللا تعالي  ،اهللا تعالي است هاز ناحي و فضيلتي  هديه ،هدايتـ 5

در حالي كه  دهدهدايت مي ،از ناحيه قرابت و مكان از او خيلي دور استكه  يمسلمان
  .نويسدنمي را توسط او خويشانشترين نزديك هدايت

است و سبب فساد دين  سرچشمه خباثت و ناپاكيهاشراب  ؛و كثيفي شراب خباثتـ 6
تعالي كه اهللا  همانگونه. شودها در بين مردم ميو عقل و مال و باعث پيدايش دشمني

   :فرموده است

 m   ^  ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

  e   d  c  ba  `  _l )91 :مائده(  

                                                            
 .و آن را حسن دانسته است) 2728(و ترمذي  3/198از امام احمد  روايت )1



 

 توزي كينه و دشمنانگي شما ميان در قماربازي و ميخوارگي طريق از خواهد مي اهريمن«
 و ، پليدند هك چيزي دو اين از( آيا پس .دارد باز نماز خواندن و خدا ياد از را شما و كند ايجاد

 همه از را ايشان و ، كنند مي غافل خدا ياد از را بندگان و ، پراكنند مي توزي كينه و دشمنانگي
  »  !؟كنيد مي بس و كشيد مي دست) دارند مي باز ، است آنها مهمترين كه نماز ويژه به ، عبادات

كند و  ارزه ميكسي را كه با شرع اهللا مب گاهي اوقات عقوبت كافر و هراهللا تعالي  ـ7
و و گاهي اوقات به منظور استدراج  .اندازدبه پيش مي ،نمايدمسلمانان را اذيت مي

بي  ،را بگيرد اندازد تا در هنگام غفلت اورا به تأخير مي عقوبت او ،او مهلت دادن به
  :فرموده استاهللا تعالي چنانكه  .آنكه بتواند توبه نمايد

 m    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ó      Ò  Ñ

   Õ  Ôl )42 :ابراهيم(   

 بلكه ، نه(  .است خبر بي كنند مي ستمگران كه كارهائي از خدا كه مبر گمان) !پيغمبر اي(   « 
 كه چيزهائي هراس و خوف از( آن در چشمها كه كند مي حوالت روزي به را آنان) مجازات

  »  .ماند مي باز) بيند مي

  

|   |   |  
  



 

  درس پانزدهم

  ساياس بن معاذ تان مسلمان شدنداس

  

ر انس بن رافع به همراه تعدادي يسوقتي كه ابوالح :گويدمي امحمود بن لبيد ـ31
در ميان آن جوانان بود،  اياس بن معاذ به مكه آمدند و انان بني عبد االشهلاز جو
از آمدن  صپيامبر 1،ستند كه قريش را بر ضد قومشان خزرج هم پيمان خود سازندخوا
خواهيد به  آيا شما مي« :و به آنها گفت .ها آگاه شد و نزد آنها آمد و با آنها نشستآن

 :گفت ؟آن چيست :به او گفتند» ؟دست يابيد ،ايدچيزي بهتر از آنچه كه براي آن آمده
آنها را به اينكه اهللا را  ،به سوي بندگان فرستاده استاهللا مرا من رسول اهللا هستم كه «

كنم و كتابي را بر من نازل دعوت مي ،ي براي او شريك قرار ندهندعبادت كنند و چيز
قرآن را براي  آياتي از سپس اسالم را براي آنها ذكر كرد و :گويد )راوي(» .كرده است

بخدا  ،اي قوم من :گفت ،اياس بن معاذ كه نوجواني بيش نبود :گويد. آنان تالوت كرد
  . ايدهاين بهتر از آن چيزي است كه بخاطر آن آمد

را به  و آن انس بن رافع مشتي از خاك بطحاء برداشت آنگاه ابولحيسر: گويد )راوي(
به جان خودم سوگند كه  ،كاري به ما نداشته باش: گفت و صورت اياس بن معاذ زد

  .ايمبراي كار ديگري آمده

                                                            
خواهند كه در جنگي كه ميان آنها با پسر عموهايشان از خزرج درگرفته است، از قريش ميو اند نها آمدهآ يعني )1

 .آنها را ياري دهند



 

از ميان آنان برخاست و آنگاه به  صو رسول خدا .ساكت شد اياس :گويد )راوي(
  .ند و جنگ بعاث ميان اوس و خزرج روي داده بازگشتمدين

: گويد بن لبيدمحمود  .از دنيا رخ بربستديري نپائيد كه اياس بن معاذ : گويد )راوي(
آنها پيوسته  :براي من بازگفتند كه ،جماعتي از قومش كه هنگام وفاتش در نزد او بودند

تا اينكه  ،گفتمي .هللا و سبحان اهللالحمدله اال اهللا و اهللا اكبر و اشنيدند كه ال ااز او مي
زيرا وي اسالم را  .مسلماني وفات كرده است برآنها شكي نداشتند در اينكه  .وفات نمود

  1.هنگامي كه آن حرفها را از رسول خدا شنيد ،در آن مجلس احساس كرده بود

  :و عبرتها هانكته

خواهيم كه مي اني استكس حضور مجالس و اماكن ، رفتن بهيكي از وسايل دعوتـ 1
  .آنها برسانيمتا بتوانيم دعوت و خير را به  ،آنها را دعوت دهيم

هر آنچه كه  از دعوت به سوي توحيد و پرهيز دركه  بر شخص دعوتگر الزم استـ 2
  .اهتمام نمايد ،كندمي ضد آنست يا آن را نقص

از  صصطفيتذكر و يادآوري به قرآن و استناد به نصوص آن و نصوص سنت م ـ3
  :فرموده استاهللا تعالي  .باشدوسايل دعوت مي مهمترين

 m   ´  ³  ²  ±  °  ¯l )45: ق(  

                                                            
 و بخاري در تاريخ 427/ 5و روايت از احمد  428 -427 /2از ابن اسحاق چنانكه در سيره ابن هشام  روايت )1

، آنرا صحيح دانسته 120 /1 ةو حافظ بن حجر در االصاب .با اسناد حسن 181-3/180و حاكم  442/ 1الكبير 
 .است



 

همچنانكه  .يروزي استپپيروي از شريعت اهللا و ياري دينش از بزرگترين عوامل  - 4
  :فرمايد خداوند متعال مي

 m  r   q  p  o  nm  l  k  jl )40 :حج(  
 .دهند ياري را او) معابد و آئين از دفاع با( كه را كساني دهد مي ياري خدا مسلم طور به و «

  ».است چيره و نيرومند خداوند
با انسانها برتر است و به همين خاطر است  بدون شك اين امر از بستن معاهده و پيمان

خواهيد به آيا شما مي« :فرمود ـ چنانكه در اين حديث آمده است ـ صكه رسول اهللا
  »؟دست بيابيد ،ايده كه براي آن آمدهچيزي بهتر از آنچ

صابر و شكيبا يكي از اخالق ايمانداران و دعوتگران اهللا تعالي ذيت بخاطر تحمل اـ 5
  .استاهللا تعالي يكي از اسباب ثبات و پايداري بر دين  و

و بسوي آن فرا بخواند و بر  و استوار بماند ثابتاهللا تعالي هركس كه بر دين  ـ6
 ،عاقبت به خير باشدشايسته است كه  ،كندصبر  ،شودراه آن حاصل مي اذيتهايي كه در
  .دست يافت نيك هخاتم به اين اچنانكه اياس

  

|   |   |  
  



 

  درس شانزدهم

  ساسدع مسلمان شدنداستان 

  
به طائف رسيد، پيش  صهنگامي كه رسول خدا :گويدمحمد بن كعب قرظي مي ـ32

و آنها سه برادر  .ثقيف بودند و بزرگ اشراف ،وزآنها آن ر .ثقيف رفت هگروهي از طايف
و حبيب بن عمرو بن  مسعود بن عمرو بن عمير ،عبد ياليل بن عمرو بن عمير :بودند

و آنها  خدا در كنار آنها نشست آنگاه رسول .عوف بن ثقيف بن ةبن غير ةبن عقدعوف 
ان وي را حمايت و از آنها خواست كه بعد از مسلمان شدنش را به سوي اهللا دعوت كرد

به  ص و با پيامبر اندسلمان نشدهو با قريشياني كه م كنند و خود به اسالم دعوت نمايند
غالف كعبه را دزديده باشم اگر : يكي از آنها گفت. برخورد كنند ، اندمخالفت برخواسته

آيا خدا كس ديگري را نيافت كه مبعوث  :و ديگري گفت 1را ارسال كرده باشد خدا تو
اهللا  هاگر تو رسولي از ناحي ،گويمبخدا هرگز با تو سخن نمي :و سومي گفت 2؟كند

من اين كالم را بر تو  تر هستي كهخطرناكبسيار از اين  ،گوييباشي همانگونه كه مي
  3.من نيست كه با تو سخن بگويم هو اگر بر اهللا دروغ ببندي، باز هم شايست بازپس دهم

                                                            
 .تكذيب و رد رسالت پيامبر از طرف اوست اين )1

 .پاسخ و ردي بدتر از پاسخ و رد سابق است اين )2

رد و پاسخي كه نفر سوم داده، به لحاظ قباحت و بدي از پاسخ و رد دو دوستش، كمتر است، و اين خود  اين )3
وي را به آن دعوت داده  صكفر اعراض است، چه وي از اين اعراض كرده كه به آنچه كه پيامبر يكي از انواع

   .است، انديشه نمايد



 

آنها  .برخاست ،اميد شده بودز مسلمان شدن ثقيف نادر حاليكه ا صآنگاه رسول خدا
افراد احمق و سفيه و بردگان خود را تشويق كردند كه به او دشنام بدهند و بر او فرياد 

را وادار  صو پيامبر ،اين كار را هم كردند تا اينكه مردم بر سر او جمع شدند ،بكشند
 .پناه ببرد ،خودشان در آنجا بودندكردند كه به باغ عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه كه 
كه ديدند وي وارد آن همين(كردند، آنگاه افراد سفيه و احمق ثقيف كه وي را دنبال مي

 ،درخت خرمايي نشست هدر زير ساي صپيامبر .را رها كردنداو بازگشتند و  )باغ شده
 هزاري از ناحيديدند كه چه اذيت و آو مي. كردنددر حاليكه دو پسر ربيع به او نگاه مي
  .سفيهان اهل طائف به او رسيده است

 لذا ،تحريك شد صاحساس خويشاوندي آنها نسبت به پيامبر، با ديدن اين منظره
اي از اين انگور را خوشه :غالم مسيحي خود را به نام عداس صدا زدند و به او گفتند

هنگامي  ،ه از آن بخوردو به او بگو ك ظرفي قرار بده و براي آن مرد ببربگير و آن را در 
 ؟از چه ديار و بالدي هستي اي عداس :فرمود صپيامبر ،كه عداس بسوي وي آمد

  ...از شهر آن مرد صالح يعني يونس بن متي :فرمود صپيامبر .هستم 1اهل نينوا :گفت
، او او برادرم است :گفت ؟متي كيست داني كه يونس بنتو از كجا مي :عداس گفت

و شروع به  ،انداخت صبر پيامبر را م پيامبر هستم، آنگاه عداس خودو من ه ودپيامبر ب
  .بوسيدن سر و دست و پاهايش كرد

 .اين غالمت را هم خراب و فاسد كرد :آنگاه يكي از پسران ربيعه به برادرش گفت
چرا سر و دست و  !واي بر تو اي عداس :به او گفتند ،هنگامي كه عداس پيش آنها آمد

                                                            
 .يكي از شهرهاي عراق است نينوا )1



 

 )شخص( بهتر از اين كسيزمين روي ر ب !اي سرورم :گفت ؟بوسيديپاي اين مرد را 
آن دو به او  .داندميمن گفته كه فقط يك پيامبر آن را  موضوعي را به ،وجود ندارد

كه  زيرا دين تو ـ ؛را از دينت باز دارد نگذار كه تو ،واي بر تو اي عداس :گفتند
1.از دين او برتر و بهتر است است ـ تمسيحي   

  :و عبرتها هاهنكت

  .وي تعيو اجراي شر ضرورت تحمل اذيتها و آزارها در راه دعوت الي اهللا ـ1
كه طرف دعوت وي هستند و به او نسبت به كساني ،بر شخص داعي الزم استـ 2

در  زيرا بخاري و مسلم ،به زيور صبر و عفو و گذشت آراسته گردد ،كنندبدي مي

آيا  :سؤال كرد صكه وي از پيامبر اندهروايت كرد لعايشهاز  2صحيح خودشان
َلَقْد َلِقيُت « :فرمود صپيامبر !؟تر باشداحد سخت )جنگ(روزي بر شما آمده كه از روز 

                                                            
و در  .از يزيد بن ابي زياد، از محمد بن كعب آمده است 2/419ابن هشام  هاز اسحاق چنانكه در سير روايت )1

و از مرسل زهري داراي شاهد ديگري . بخاطر يزيد وجود دارد و اين روايت مرسل است اسناد آن ضعف ناچيزي
آمده  2/135ابن كثير  هآن را روايت نموده است، چنانكه در سير كه شاگردش موسي بن عقبه در المغازياست 

ايت هم مرسل و روايت نموده است و اين رو 417ـ2/415است، و از طريق ابن عقبه كه بيهقي آن را در الدالئل 
و  234/ 2دارد چنانكه در الروض األنف  از مرسل سليمان التيمي در المغازي و شاهد ديگري صحيح است

، طبقات ابن ةاالصاب :اين حديث، شواهد ديگري هست، نگا و براي بخشهاي زيادي از .آمده است 2/459ةاالصاب
دهم كه تو بنده و شهادت مي« : كه عداس گفتو در بعضي اين شواهد آمده است  6/35، و المجمع 1/211سعد 

- آنها، حديث مرسل كعب به درجه حسن لغيره مي هو بوسيل در كل ضعف اين شواهد زياد نيست» .رسول اهللا هستي

    .واهللا اعلم .رسد

   .)1795(و صحيح مسلم الجهاد ) 3231(الخلق  ءالبخاري، بد صحيح )2



 

لِيَل ْبِن ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت َوَكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنُْهْم َيْوَم اْلَعَقَبِة إِْذ َعَرْضُت َنْفِيس َعَىل اْبِن َعْبِدَيا
َقْرِن الثََّعالِِب ْبِدُكالٍل َفَلْم ُجيِْبنِي إَِىل َما َأَرْدُت َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهُموٌم َعَىل َوْجِهي َفَلْم َأْسَتِفْق إِال َوَأَنا بِ عَ 

يُل َفنَاَداِين  ْتنِي َفنََظْرُت َفإَِذا فِيَها ِجْربِ إِنَّ اهللاََّ َقْد َسِمَع َقْوَل :  َفَقاَل َفَرَفْعُت َرْأِيس َفإَِذا َأَنا بَِسَحاَبٍة َقْد َأَظلَّ
َباِل لَِتْأُمَرُه بَِام ِشْئَت فِيِهْم, َفنَاَداِين  وا َعَلْيَك َوَقْد َبَعَث إَِلْيَك َمَلَك اْجلِ َباِل َقْوِمَك َلَك َوَما َردُّ َمَلُك اْجلِ

ُد, َفَقاَل َذلَِك فِيَام ِش : َفَسلََّم َعَيلَّ ُثمَّ َقاَل  : ْئَت إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َعَلْيِهُم األَْخَشَبْنيِ َفَقاَل  النَّبِيُّ َيا ُحمَمَّ
ُك بِِه َشْيًئا« ومت، از سوي ق« »َبْل َأْرُجو َأْن ُخيِْرَج اهللاَُّ ِمْن َأْصالِهبِْم َمْن َيْعُبُد اهللاََّ َوْحَدُه ال ُيْرشِ

كه از سوي آنها با آن، مواجه اما شديدترين مشكلي . ام سختيهاي زيادي را متحمل شده
يعني هنگامي كه خود را به ابن عبدليل بن عبدكالل، عرضه كردم . شدم، روز عقبه بود

م و ناخود آگاه، به سويي كه غمگين شد. آنرا نپذيرفت). وخواسته ام را به او گفتم(
 1ثعالبهنگامي كه بخود آمدم، ديدم كه در قرن ال. ام به آن طرف بود، براه افتادم چهره
به . ناگهان چشمم به ابري افتاد كه بر سرم سايه انداخته است. سرم را بلند كردم. هستم

همانا خداوند، سخنان : و گفتمرا صدا زد . جبريل را در ميان آن ديدم. آن ابر نگاه كردم
هم اكنون، فرشتة كوهها را بسوي تو فرستاده است تا هر . ت و پاسخشان را شنيدقوم

سپس فرشتة كوهها مرا صدا زد . ست داري، در مورد آنها به او دستور دهيچه را كه دو
اگر مي خواهي، دو . انجام مي دهم  هر چه مي خواهي،! اي محمد: و سالم داد و گفت

بلكه من اميدوارم كه «: فرمود  نبي اكرم 2.كوه سخت مكه را بر آنان، فرود مي آورم

                                                            
 .ي جدا شده است،  و مراد قرن منازلي است كه ميقات اهل نجد استقرن كوه كوچكي است كه از كوه بزرگ) 1

و كوهي ديگر كه مقابل آنست، براي شرح عبارت اين حديث  در مكه است يكي از آنها ابوقبيس اخشبان دو كوه) 2
 .5/11 ة، المرقا6/315، فتح الباري 12/155نووي  ازشرح صحيح مسلم  :نگاه كنيد به



 

آورد كه فقط خدا را عبادت كنند و چيزي را  خداوند از نسلهاي آنان، كساني را بوجود
  .»با او شريك نسازند

گمراهي آنها و بازي كردن شيطان با  و ياليل بيان سفاهت كفارعبد هادبان ـ در رد بي3
، در نمايد پيچيسراهللا تعالي آنها وجود دارد و اين وضعيت هركسي است كه از فرمان 

تا باطل را به عنوان حق و  ،نمايدلط حاصل ميكند و بر او تسواقع شيطان با او بازي مي
بر هر شخص عاقلي الزم است  ،به همين خاطر. حق را به عنوان باطل به او نشان دهد

آنها را در امر كه خالق بشر كه مصلحت  همان شرعي ،پيروي كنداهللا تعالي كه از شرع 
از معصيت اهللا دوري  الزم است كه و .نازل كرده است ،داندكوتاه مدت و دراز مدت مي

را  زيرا معصيت عنوان سفاهت است و همين كافي است كه فرد عاصي نفس خود ؛كند
آن  ،برداي از آنها نمينمايد و بخاطر معصيتهايي كه هيچ استفادهاز دخول به بهشت منع 

تنها طاعت و فرمان بري از  ،دهد و اين معصيترا در معرض آتش جهنم قرار مي
وارد جهنم  غم و هم او اين است كه بني آدم همراه با او هت كه همدشمنش شيطان اس

  .سالمت و تندرستي را خواستاريماهللا تعالي از  ،شوند

كه  نيازي و مقام و منصب و رفاه گاهي اوقات يكي از بزرگترين اسبابي استبي ـ4
عالي اهللا ت ،چه گيرد،كردن از حق و حركت كردن بر صراط مستقيم را مي جلوي پيروي

دهد تا آزمايش قرار مي هاين مقامها و خوش گذرانيها و زينتها بندگان را در بوت هبوسيل
  :فرموده است همانگونه كه  ؟دارند يا نهببيند كه آيا آن را بر طاعت اهللا مقدم مي

 m   j  i  h    g  f  e  d  c  b  a   `l )7:كهف(  
 را پرنعمتي و ، برق و پرزرق جهان و( ايم هكرد آن زينت را زمين روي چيزهاي همه ما  « 
  ».كند مي نيكوتر كارِ يك كدام) آنان از ببينيم و( بيازمائيم را ايشان تا) ايم آراسته انسانها براي



 

- نتيجه در برابر حق گردن نمي كنند، درغلبه پيدا مي ،از مردم بر بسيارياين شهوات 

ثروتمندان اهل طائف و رؤساي  ه كهنهند و به همين خاطر است كه در اين حديث آمد
بدينسان عتبه و شيبه دو پسر ربيعه هم تسليم حق نشدند و در  آن تسليم حق نشدند و

براي اعتراف به حق و تصديق  ،به خدمت گرفته شده هبينيم كه عداس اين بردل ميبمقا
  .عجله كرد و تأخير ننمود صنبوت پيامبر

  

|   |   |  
  



 

  درس هفدهم

 انصار به سبب استفتاح يهود بر آنها و خبر افراد ان شدن اولينداستان مسلم

  نزديك است صآنها به اينكه بعثت پيامبر دادن

  

 :اندكند كه آنها گفتهبن قتاده از بعضي مردان قومش روايت مي رعاصم بن عم ـ33
كه شامل اهللا تعالي عالوه بر رحمت و هدايت ، موردي كه ما را به اسالم دعوت كرد

در حاليكه ما اهل شرك  ـشنيديم هنگامي كه ما از مردان يهود مي ،اين بود ،ما شد حال
كه ما آن را  1در اختيار داشتند يو دانش بوده و آنها اهل كتاب ـو بت پرست بوديم 

- و اگر ما آنها را اذيت مي گرفتارتهايي صورت ميو ميان ما و آنها پيوسته شر نداشتيم

به همراه  ،نزديك شده ،شودكه هم اكنون مبعوث مي زمان پيامبري: گفتندكرديم به ما مي
   .كشيمو ارم مي 2را همچون قوم عاد شما ،وي

پيامبرش را مبعوث اهللا تعالي هنگامي كه  ،شنيديمما چه بسيار اين سخن را از آنها مي
كه  به او جواب داديم و آنچه را ،هللا دعوت كردهنگامي كه او ما را به سوي ا ،فرمود

سريعاً به سوي  ،قبل از يهوديان پس .دادند، شناختيمآن به ما هشدار مي هيهوديان بوسيل
او شتافتيم و به او ايمان آورديم و يهوديان به او كافر  شدند به همين خاطر آياتي از 

                                                            
، زيرا يهود اهل كتاب هستند از اين رو علمي آن علم را نداشتندكه مشركان عرب  بودندمي يهود داراي عل يعني )1

    .اندباشند چون به علم خود عمل نكردهاند، سپس آنها مغضوب عليهم ميدارند اما بدان عمل نكرده

 7 هر ابن كثير در رابطه با آيتفسي :باشد، نگاه سرزمين عاد ميو بنا به قولي خان ه بودهاد اوليارم، ع: شده گفته )2
 .15 /12فجر، و لسان العرب  هسور



 

  :بقره در مورد ما و آنها نازل شد هسور

 m  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

   P  O  N        [  Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Ql 
  1)89 :بقره(

 رسيد آنان به) اسالم پيغمبر توسط قرآن نام به( كتابي خداوند طرف از كه هنگامي و « 
 از( خود با كه بود) آن مقاصد و دين اصول و توحيد همچون( چيزهائي كننده تصديق كه

 ، بردند پي) محتوايش صدق به( و شناختند را آن) تورات روي از( و ، داشتند) تورات
 از كه بود آورده را آن پيغمبري ، زيرا( ورزيدند كفر بدان) عناد و حسادت سبب به( ولي
 لفظي نزاع يا و جنگ به مشركان با كه هنگامي( قبالً) گرچه .نبود اسرائيل بني

 بدان شانكتاب كه پيامبري آخرين فرستادن با را ايشان خدا كه گفتند مي ، خاستند برمي
 لعنت پس .داشتند را كافران بر پيروزي و فتح اميد) و داد خواهد ياري ، است داده نويد

  ».باد) ايشان چون( كافران بر خداوند

ها در جنگ بدر كه يكي از شركت كننده ااشهلي انصاري هسلمه بن سالمـ 34
 كمي قبل از :گويد .يهودي داشتيم هما يك همساي 2در بني عبداالشهل  :گويدمي ،است

بني  يكي از انجمنهايو در  .اش خارج شد و پيش ما آمداز خانه صبعثت پيامبر

                                                            
بقره،  89 ه، و از طريق وي روايت از ابن جرير در تفسير آي63االحبار، ص قصة ة،از ابن اسحاق در السير روايت )1

   .و انش شاءاهللا اين روايت بزودي بصورت مطول ذكر خواهد شد .با سندي صحيح

   .اي از انصار هستند كه در مدينه بودندتيره بنو عبداالشهل )2



 

تر جوان ،من در آن روز از همه كساني كه در آنجا بودند :سلمه گويد ،عبداالشهل ايستاد
آن يهودي زنده  .ام روي آن حك شده بودو ردايي بر تن داشتم كه پيشگاه خانه !بودم

مي گفت اينها را به قو ،حساب و ميزان و بهشت و جهنم را ذكر نمودشدن و قيامت و 
 .معتقد نبودند كه بعد از مرگ زنده شدني است كه اهل شرك و بت پرست بودند و

تو بر اين باوري كه مردم پس از مرگشان دوباره  ،واي بر تو اي فالني :آنگاه به او گفتند
بهشت و جهنم است و در آن برابر با روند كه در آن شوند و به سرايي ميزنده مي

كه  1آري و سوگند به كسي كه به او سوگند خورد« :گفت ؟شونداعمالشان سزا داده مي
براي او بزرگترين تنور دنيا در نظر گرفته  2،آن آتش او دوست دارد در عوض نصيبش از

دا از آن آتش اينكه فر اندازند ورا در آن مي پس اوس ،كنندرا داغ و گرم مي شود كه او
  »!نجات يابد

  3؟اين چيست هنشان ،واي بر تو :گفتند
مكه و يمن  هو با دستش به ناحي» .شودبرانگيخته مي ،پيامبري كه از اين بالد« :گفت

                                                            
، و سلمه امري را كه يهودي به آن سوگند خورده ذكر نكرده ....آن يهودي قسم ياد كرده كه دوست دارد يعني )1

 .است

گردد،  شود، سپس از آن خارج ميجهنم مي از عقايد يهود اين است كه هريك از آنها مدت كمي وارد آتش يكي )2
اين در نظر يهود، بنابر) 80: بقره(mw  v     u  t  s  r  q  l  :اهللا تعالي در اين رابطه خبر دادههمانگونه كه 

 پرستيدندكه در آن گوساله را مي آن ايام، ايامي است :شوند، گفته شدهآنها تنها ايام معدودي را وارد آتش جهنم مي
بعد از اين ايام معدود از آن خارج خواهند شد، حال آنكه  برند كه آنهاو گمان مي. و قولي غير از اين هم وجود دارد
ي شرك بميرد در حاليكه علم دارد، او بعد از بعثت پيامبر يا قبل از آن بر عقيده ،حقيقت اين است كه هركس از آنها
   .خدا ما را از آن پناه دهد. مانددر آتش جهنم براي هميشه باقي مي

  ؟ن و بهشت و جهنم و سزا و پاداش چيستعالمت صحت وجود زنده شد يعني )3



 

به من نگاه كرد در حاليكه  :گويد راوي ؟آيدنظرت چه وقتي ميه ب :گفتند. اشاره نمود
بعثت اين  ،اين پسر بچه بزرگ شود و نميرد اگر« :تر بودم و گفتآنها جوان همن از هم

  ».پيامبر را مالحظه خواهد كرد
آن پيامبر را مبعوث اهللا تعالي تا اينكه  بيش سپري نشدبه اهللا قسم مدتي  :سلمه گويد

از سر  ايمان آورديم و او صپيامبردر حاليكه آن يهودي در ميان ما بود و ما به  ،فرمود
مگر تو هماني ! واي بر تو اي فالني: فر شد، آنگاه ما گفتيمكينه توزي به او كا حسادت و

  2» 1.توانم به او ايمان بياورمولي نمي ،چرا :گفت ؟زديمي به ما نبودي كه آن حرفها را

  :و عبرتها هانكته

را با هدايت دادنش به اهللا تعالي بر انسان مسلمان الزم است كه همواره نعمت  ـ1
را شكر اهللا تعالي  ،با قلب و زبان و اندامش ،نعمت اطر ايناسالم به ياد بياورد و بخ

  .گويد
در  دشمنش ي كهكند كه به دانش يا فضلمسلمان را از اين منع نمي ،دشمني و كينه ـ2

  .اعتراف نمايد ،اختيار دارد
و به  ،اندچون علمي دارند كه به آن عمل نكرده ،باشنديهود مغضوب عليهم ميـ 3

                                                            
 :را به مدينه بياورد، گفتم صخداوند مقدر فرمود كه پيامبر :سلمه بن سالمه گويد :در روايت ديگري آمده است) 1

 :او به شما خبر دادم، سلمه گويد هبارا اين همان پيامبري است كه من دربخد :آن يهودي گفت .اين پيامبر آمده است
و آن را به طبراني نسبت  8/230المجمع : نگا. گويمبه خدا يهوديت را ترك نمي :گفت ؟شويلمان نميگفتم چرا مس

  .، مقايسه شود21/18داده، و با بلوغ االماني 
 با اسناد صحيح 467 /3، و از طريق امام احمد 64، شماره 64 -63االحبار،  ة، قصةروايت از اسحاق در السير) 2

 .روايت شده است



 

   :فرموده است هاآن هدربار ،در آيه سابقعالي اهللا تهمين خاطر 

 mV  U  T  S   R  Q  l   )89: هبقر(  

شعوري و كم  بي هبلكه نشان دهند ،نمايدو اين داللت بر خباثت و سنگدلي يهود مي
و از داند ميرا  صپيامبرنبوت از يك سو   ازيرا چگونه يكي از آنه ،باشدعقلي آنها مي
هيزم جهنم شده و براي هميشه در آن باقي  ،يمان نياورد و بميرداگر به او ا سوي ديگر

 منحرفخ و وسنمو بر دين  ورزد بر كفر به او پافشاري و اصرار ميمع الوصف   ،ماندمي
  ؟ماندييهود باقي م

 قتياز عدم عمل به حقي ،از آنچه كه يهود در آن افتاده ،بر انسان مسلمان الزم است ـ4
افتادن در آنچه كه بعضي از گروههاي منتسب و نيز از  بر حذر باشد ،اندكه آن را دانسته

هاي مانند بعضي از صوفي ،اندافتاده ،از مشابهت جستن به يهود در اين باره ،به اسالم
  .برحذر باشد ،آموزندافراطي كه علم را به قول خودشان فقط براي بركت مي

است كه بدان  يقتيدعوت به حقيكي از اسلوبهاي دعوت يادآوري و تذكير طرف ـ 5
شايد اين سببي بشود براي پذيرش  ؛شودايمان دارد و بدان معتقد است و بدان قانع مي

  .احكام وي اگر از مسلمانان باشد هاو در وارد شدن به اسالم يا التزام وي به هم
  

|   |   |  



 

  درس هيجدهم

  اول هداستان مسلمان شدن بعضي از انصار و بيعت عقب

  

 :اندكند كه آنها گفتهعاصم بن عمرو بن قتاده از شيخهايي از قومش روايت مي ـ35
»  ؟اي هستيد از چه قبيله«  :به آنها گفت ،با آنها مالقات نمود صهنگامي كه رسول خدا

 ،آري« :گفتند ؟ديباش آيا از همپيمانان يهود مي :فرمود .جماعتي از خزرج هستيم :گفتند
   .چرا :گفتند»  ؟ا با شما سخن بگويمنشينيد تآيا نمي :فرمود

آنها را به سوي اهللا دعوت  صآنگاه پيامبر ،نشستند صهمراه با پيامبر :گويد )راوي(
و يكي از  ،قرآن را بر آنها خواند آياتي از و ،و اسالم را بر آنها عرضه نمود ،كرد

د با آنها در كارهايي كه اهللا تعالي در رابطه با اسالم با آنها كرد اين بود كه يهو
 ،و اوس و خزرج مشرك و بت پرست ،و آنها اهل كتاب و علم بودند ،سرزمينشان بودند
-هم اكنون پيامبري مبعوث مي :گفتنديهوديان مي ،دادچيزي رخ ميآنها هنگامي كه ميان 

 هبه گون همراه با او افتيم وآنگاه به دنبال او مي ؛زمان بعثت او نزديك شده است كهشود 
  .كشيمعاد و ارم شما را مي قتل

با آن جماعت صحبت كرد و آنها را به سوي اهللا عزوجل  صهنگامي كه رسول خدا
اين همان پيامبري است كه  ،بدانيد كه بخدا ،اي جماعت :به يكديگر گفتند دعوت نمود،

 ،لذا ،نگذاريد كه قبل از شما به او ايمان بياورند ،يهود آن را به شما وعده داده است
 و ،به او جواب دادند نمود، دعوتاهللا تعالي آنها را به سوي  صهنگامي كه پيامبر

ما قوم  :و به او گفتند ،قبول كردند صپيامبر از ،بود نموده عرضه آنها به كه را اسالمي



 

و اميد است  ،خودمان و قومي را ترك گفتيم كه عداوت و دشمني ميان آنها وجود دارد
رويم و آنها را به و ما پيش آنها مي ،آنها را با هم متحد گرداند تو هبوسيلاهللا تعالي كه 

-بر آنها عرضه مي ،ايم و اين ديني را كه پذيرفته دهيمسوي امر و فرمان تو دعوت مي

  !تر از تو پيدا نخواهد شدعزتمردي با ،آنها را براي تو جمع نمايداهللا تعالي اگر . كنيم
 ،سلماني و ايمان داري به سرزمين خود بازگشتندسپس رسول خدا را ترك گفته و با م

ي آنها از قبيله كه در ميان، ندنفر از خزرج بود ششبرند آنها و بنا به آنچه كه گمان مي
عوف بن مالك بن  ،اسعد بن زراره كه همان ابو امامه است :وجود داشتند ارنجبني 
عامر بن زياد و جابر عقبه بن  ،قطبه بن عامر بن حديده ،رافع بن مالك بن عجالن ،رفاعه

رسول  ،پيش قومشان در مدينه بازگشتند به هنگامي كه: گويد )راوي( ،بن عبداهللا
تا جايي كه اسالم در  ،را براي آنها ذكر نمودند و آنها را به اسالم دعوت كردند صخدا

ر اينكه در هاي انصار باقي نماند مگاي از خانهبطوريكه خانه ،ميان آنها اشاعه پيدا كردند
دوازده نفر از انصار به موسم  ،تا اينكه در سال بعدي. صحبت شد صآن از رسول خدا

 ،اول است هو آن عقبه همان عقب ،مالقات كردند صآمدند و در عقبه با رسول خدا حج
قبل از آنكه  بيعت كردند آنهم كردند مي بيعت صبر سر مسايلي كه زنان با پيامبرآنها 

  1.ودجنگ و جهاد فرض ش

                                                            
و اين بيعت، بيعتي  و سندش حسن است 253، و ابونعيم در الدالئل ص 435-2/433از بيهقي در الدالئل يت روا )1

كنند، و آن همان بيعتي است كه زنان بر سر آن معموالً بيعت مي ي از جنگ در آن بميان نيامده استاست كه بحث
  :فرموده استو اين را اهللا تعالي اينگونه بيان . چون جهاد بر آنان واجب نيست

       m    U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A
     h   g  f   e  dc  b  a  `  _^  ]     \     [  Z  Y  X  W  Vl )ممتحنه: 

 



 

  :و عبرتها هانكته
محمد بن  حضرت هاي نبوت پيامبر مادر اين حديث يكي از داليل و نشانهـ 1

  .صست از خبر دادن يهود به وقت بعثت ويا وجود دارد كه عبارت صعبداهللا
. كنندولي بدان عمل نمي ،دانندچون آنها حق را مي ؛باشنديهود مغضوب عليهم ميـ 2

دادند و اين نويد پيروزي همان چيزي است كه در اين پيروزي ميآنها بر مشركان نويد 
   كه ـ  ص و هنگامي كه پيامبر. حديث ذكر شده است

از سر  ،نگريستندتحقير به عرب مي هبه ديد يهوديانو  مبعوث شد ـاز نژاد عرب بود 
  :فرموده استاهللا تعالي  ،توزي به او ايمان نياوردندحسادت و كينه

 mD  C  B  A    M  L  K   J  I  H  G  F  E

  [  Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q         P  O  Nl   
    )89 :بقره(

 كه رسيد آنان به) اسالم پيغمبر توسط قرآن نام به( كتابي خداوند طرف از كه هنگامي و  «
) اتتور از( خود با كه بود) آن مقاصد و دين اصول و توحيد همچون( چيزهائي كننده تصديق
 سبب به( ولي ، بردند پي) محتوايش صدق به( و شناختند را آن) تورات روي از( و ، داشتند

                                                                                                                                                       
:  كه اين بر ندندب پيمان و كنند بيعت تو با بخواهند و بيايند تو پيش ، مؤمن زنان كه هنگامي !پيغمبر اي  « ) 12

 فرزندي دروغ به و ، نكشند را فرزندانشان و ، نشوند زنا مرتكب و ، نكنند دزدي و ، نسازند خدا شريك را چيزي
 تو از) خواني فرامي بدان را آنان كه( نيكي كار در و ، نيست ايشان زاده كه ندهند نسبت خود شوهر و خود به را

 است مهربان و آمرزگار خدا مسلّماً .بخواه آمرزش خدا از برايشان و ببند پيمان و كن بيعت ايشان با ، نكنند نافرماني
 »   .) گرداند مي بانواني چنين شامل را خود مرحمت و مغفرت و(



 

 .نبود اسرائيل بني از كه بود آورده را آن پيغمبري ، زيرا( ورزيدند كفر بدان) عناد و حسادت
 خدا كه گفتند مي خاستند، برمي لفظي نزاع يا و جنگ به مشركان با كه هنگامي( قبالً) گرچه
 اميد) و داد خواهد ياري است، داده نويد بدان كتابشان كه پيامبري آخرين فرستادن با را ايشان
  »   .باد) ايشان چون( كافران بر خداوند لعنت پس. داشتند را كافران بر پيروزي و فتح

اهللا كند كه دعا مي ،فاتحه هنمازها به هنگام قرائت سور هبه همين خاطر مسلمان در هم
  .از راه و روش يهود بدور بداردو را ا تعالي

و عدم تمسك به اخالق اسالمي سبب حصول اهللا تعالي كفر و شرك و معصيت ـ 3
  .جدايي و حصول اختالف است

سبب  ،اسالم و التزام به احكام و اخالق آن به عنوان يك التزام صحيح تمسك بهـ 4
  .باشدالفت و از بين رفتن كينه و جدايي و دشمني مي

سي كه چيزي از امور اسالم را بداند و نسبت به آن آگاهي كامل داشته باشد، براي كـ 5
و درشخص دعوتگر . دعوت دهد ،او مشروع است به اين چيزي كه از آن آگاه است

آن  هكه شيطان بوسيل زيرا اين يكي از شبهاتي است ؛شرط نيست كه از علماء باشد
صحيح و درست اين است  ،نمايددلسرد ميبسياري از مسلمانان را از دعوت الي اهللا 

و به همين خاطر . واجب است كه به سوي آن دعوت دهد ،اي را بداندكسي كه مسئله
است كه اين انصار كه تازه مسلمان بودند، بعنوان مبلغان و دعوتگراني به ميان قوم خود 

  :فرموده استاهللا تعالي  .و اهل ديارشان بازگشتند

 m   t  s  r   q  p     a  `  _  ~   }  |{  z  y  x  w  vu
  bl )108 :يوسف(  

 پيروان و خوانم مي خدا سوي به بينش و آگاهي با) را مردمان( من كه است من راه اين:  بگو   «
 زمره از من و دانم، مي) ناشايست ديگر و نقص و انباز از( منزّه را خدا و ،) باشند مي چنين( هم من



 

   » .) انگارم نمي خدا شريك را چيزي و كسي و( باشم نمي مشركان
 يابر او واجب است كه در رابطه با مسئله ،اين هركسي كه از پيامبر تبعيت نمودهبنابر

  .فرا بخوانداهللا تعالي به سوي  ،داندكه آگاهانه آن را مي
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  درس نوزدهم

  بني عبداالشهلداستان مسلمان شدن اسيد بن حضير و سعد بن معاذ و قومشان 

  

حضرت  :گويندبن معيقيب مي ةعبداهللا بن ابي بكر بن حزم و عبداهللا بن مغير ـ36
اول با او بيعت  همصعب بن عمير را همراه با آن دوازده نفري كه در عقب صرسول
به مدينه فرستاد تا مردم آنجا را نسبت به مسايل و تعاليم اسالم آگاه سازند و  ،كردند

مصعب بن عمير ميهمان اسعد بن  :گويندآن دو مي .به آنها ياد بدهند قرآن خواندن را
بني  همحلرا به  او ةريك روز اسعد بن زرا. شدمدينه خوانده مي شد كه مقريء ةرزرا

و آن دهكده متعلق به بني  ـرا وارد يكي از باغهاي بني ظفر نمود   و او برد عبد االشهل
باهم پسر عمو  دو و اين ـداالشهل تفاوت داشت بني عب هظفر بود و با دهكده و منطق

اسعد بن  هسعد بن معاذ كه پسر خال .نشستند» مرَق « بودند و در كنار چاهي به نام 
پيش اسعد : ه همين خاطر به اسيد بن حضير گفتب ،از اين موضوع مطلع شد ،بود ةرزرا

، به دست بردارد ،پسنديم ا نميرا از اين كار بازدار تا از آنچه كه ما آن ر او ،برو رةبن زرا
- لوح و ضعيف را گول ميمرد غريبه را آورده، دارد افراد ساده من خبر رسيده كه او اين

- خودم اين كار را انجام مي ،نسبت خويشاوندي نداشتم ةاگر من با اسعد بن زرار ،زند

  .دادم

عد بن سهنگامي كه ا .خود را برداشت و به سراغ آن دو رفت هاسيد بن حضير نيز
قومش است كه نزد تو  بزرگبخدا اين « :به مصعب بن عمير گفت ،را ديد او ةزرار
با او  ،اگر بنشيند: مصعب بن عمير گفت » !پس در دعوت كردن وي كوشش كن ،آمده



 

  .گويمسخن مي
چرا اين مرد غريب را پيش   !اي اسعد :بر سر آنها ايستاد و گفت گويانآنگاه اسيد ناسزا

ممكن است  :اسعد گفت ؟را بخورند لوح و ضغيف ما گول اوتا افراد ساده آوريما مي
كني و آن را قبول مي ،اگر آنها را پسنديدي ،را بشنوي چند لحظه بنشيني و حرفهاي ما
 :اسيد گفت .گوئيمما سخني بر خالف ميل شما نمي ،اگر مورد قبول شما واقع نشد

آنگاه مصعب بن  .مين فرو برد و نشستاش را در زسپس نيزه .سخني منصفانه گفتي
 ،او خواند ايقرآن را بر آياتي از عمير با او صحبت كرد و اسالم را بر او عرضه نمود و

ما از درخشش چهره  ،بخدا قبل از اينكه سخني بر زبان آورد )گويندمياين دو بزرگوار (
اسالم چقدر اين  :سپس گفت .و آرامش او متوجه شديم كه اسالم را خواهد پذيرفت

  ؟كنيدچه كار مي ،شويدو هنگامي كه شما وارد اين دين مي .زيبا و خوب است
بايد غسل كني و لباست را پاك نمايي و شهادت حق را بر زبان جاري سازي و  :گفتند

پشت سر  :سپس به آن دو گفت. او هم اين كارها را انجام داد .دو ركعت نماز بخواني
كند، او سعد بن  كسي از قومش با او مخالفت نمي ،ن شودمن مردي هست كه اگر مسلما

  .فرستمنزد شما ميرا  معاذ است كه هم اكنون او
-هنگامي كه سعد ديد كه اسيد دارد به سوي او مي ،سپس پيش سعد بن معاذ بازگشت

 ،اي كه رفته بود اي متفاوت با چهرهاسيد با چهره خورم كهبه اهللا سوگند مي :گفت ،آيد
به من خبر رسيده كه بني  .آنها را بازداشتم :گفت ؟چه كار كردي ،ا بازگشتهپيش شم
 هچون او پسر خال ،را بكشند ةخواهند به منظور تحقير تو اسعد بن زرارحارثه مي

بخدا  :آنگاه سعد خشمناكانه برخاست و نيزه را از دست اسيد گرفت و گفت .توست
  .ج شدسپس خار ،ايبينم كه كاري از پيش نبردهمي



 

 بخدا :گفت ، به مصعبآيدرا ديد كه دارد به سوي آنها مي او ةربن زراهنگامي كه اسعد

گردد، كسي از قومش با  تو تابع و شود مسلمان او اگر است، خودش قوم رئيس و سرور اين
   !پس در دعوت وي كوشش كن. تو مخالفت نخواهد كرد

  .گويمبا او سخن مي ،اگر به حرفهايم گوش دهد :آنگاه مصعب بن عمير گفت
  در حاليكه ناسزا  ـ !اي اسعد :گفت ،هنگامي كه باالي سر آنها ايستاد

 هبخدا اگر رابط ،اي كه آن را دوست ندارمچرا مرا با امري احاطه كرده ـگفت مي
 ،كرديمن مشاهده نمي ههرگز اين برخورد را از ناحي ،بودخويشاوندي ميان ما نمي

اگر آنها را  ،را بشنوي است چند لحظه بنشيني و حرفهاي ما ممكن :آنگاه مصعب گفت
 ،از آنچه كه مورد اكراه توست ،كني و اگر آنها را نپسنديديكه قبول مي ،پسنديدي

اش را در زمين فرو برد و پس نيزهس .دسخني منصفانه گفتي :گفت .دارمدست بر مي
قرآن را  آياتي از ه كرد وآنگاه مصعب با او سخن گفت و اسالم را بر او عرض ،نشست

به خاطر آرامش  ،بخدا قبل از آنكه سخني بگويد ):آن دو بزرگوار گفتند( ،او خواند ايبر
  .دانستيم كه اسالم را قبول خواهد كرد ،اشو درخشش چهره

چه  ،شويد هنگامي كه شما وارد اين دين مي !اين اسالم چقدر خوب است :سپس گفت
را پاك نمايي و شهادت حق را بر  بايد غسل كني و لباست :به او گفتند ؟كنيدكار مي

  .او هم برخاست و اين كارها را انجام داد ،زبان جاري سازي و دو ركعت نماز بخواني
هنگامي كه مرداني از بني  .اش را گرفت و به سوي قومش حركت كردسپس نيزه

 ازاي متفاوت ا چهرهسعد بخوريم كه به اهللا قسم مي :گفتند ،را ديدند عبداالشهل او
 ،آنها ايستادسر باالي  هنگامي كه .است بازگشته ،از پيش شما رفت اي كه با آنچهره
  مرا چگونه مردي در ميان خودتان  !اي بني عبداالشهل :گفت



 

شما در ميان ما  ،شناسيمخود ميرا به عنوان بهترين  به اهللا قسم كه تو :گفتند ؟شناسيدمي
گفتن با زنان و مردان شما بر من حرام سخن  :او گفت !را داريد بهترين و برترين نظر

  .ايمان بياوريد و رسالت محمد را تصديق نماييد ،است تا زماني كه به اهللا كه يگانه است
مسلمان  عبداالشهلتمام مردان و زنان قبيله بنو ،بخدا قبل از غروب آفتاب :راوي گويد

  1.شدند

  :و عبرتها هانكته

به اهللا تعالي سال دعوتگران به شهرها و اقليمها جهت آموزش دادن دين ضرورت ار ـ1
به منظور خارج كردن  ،مردم و جهت دعوت غير مسلمانان به وارد شدن به دين اسالم

  .ها به سوي نور و روشناييآنها از تاريكي

 ياذيتهاي تا بتواند ،الزم است كه به زيور صبر و بردباري آراسته گردد بر دعوتگر ـ2
  :فرموده استاهللا تعالي همانگونه كه . نمايد تحمل را اشخاص دعوت شده احتمالي

 m    P  O  N  Ml )3 :عصر(    
 به را يكديگر و كنند مي سفارش) عمل و قول و عقيده در( حق به تمسك به را همديگر و «

  ».نمايند مي توصيه) رنجهائي و دردها و دشواريها و سختيها تحمل در( شكيبائي

                                                            
و اين دو روايت  با سندي حسن روايت نموده است 440- 438 /2دو روايت مرسل را بيهقي در الدالئل  اين) 1

با سندي كه  266-261در الدالئل ص  ة بن زبير هستند كه ابونعيمن از مرسل عروداراي شاهدي به مانند خودشا
و داراي شاهد ديگري هم به مانند خودشان از مرسل زهري هستند  حسن است، آن را روايت نموده است نزديك به

مرسلها، حسن با سندي حسن آن را روايت نموده است، اين خبر، با مجموع اين  433-2/430كه بيهقي در الدالئل 
    .لغيره است



 

زيرا با  ،دارند )مقبولي(اهتمام به رؤساي قبايل و كساني كه در اجتماع جايگاه  ـ3
  .رودمان شدن قومشان ميلمسلمان شدن آنها اميد مس

، در راستاي اش جامعهبر هر مسلماني الزم است از جايگاه خود در بين قوم و  ـ4
  .استفاده و بهره برداري نمايد ،دعوت الي اهللا
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  س بيستمدر

  دوم هداستان مسلمان شدن بسياري از انصار در بيعت عقب

  

ده سال در مكه ماندگار شد كه  صحضرت رسول :گويدمي بجابر بن عبداهللا ـ37
افتاد و ميراه  2و مجنه 1در عكاظ محل اتراقشانبه دنبال مردم در  ،در طي آن مدت

  : گفتهرساله در مراسم حج در مني مي
دهد تا بتوانم رسالت پروردگارم چه كسي مرا ياري مي ؟دهداه ميچه كسي به من پن«

تحذير از وي بجايي رسيده (» ؟بهشت بگيرد ،را ابالغ نمايم و او در عوض اين كار
-آمد، آنگاه قومش نزد او ميبه قصد حج به مكه مي ضَرمكه شخصي از يمن يا از )بود

و پيامبر در بين  .را گول نزند تو ،مواظب آن جوان قريشي باش :گفتندآمدند و مي
با انگشتان به او  )در آن بازارها و مراسم حج(رفت  و مشركان كاروانهاي آنها راه مي

به سوي  3ما را از يثرباهللا تعالي تا اينكه  )تا مردم از او برحذر باشند(كردند اشاره مي
شد و پيش ان ما خارج ميمردي از مي ،ما به او پناه داديم و او را باور كرديم .او فرستاد

آنگاه او  ،آموختهم به او قرآن را مي صو پيامبر آوردرفت و به او ايمان مياو مي
اي شدند تا جاييكه خانهمسلمان مي ،گشت و آنها با مسلمان شدن اوپيش اهلش باز مي

را  هاي انصار باقي نماند مگر اينكه جماعتي از مسلمانان در آن بودند و اسالماز خانه

                                                            
  .4/142معجم البلدان  :آمدند، نگاساله در آن گرد هم ميبازاري در بين مكه و طائف است كه عرب هر :عكاظ) 1
  .58، 5/57معجم البلدان  :همچنين بازاري است براي عرب كه كه در پائين مكه قرار دارد، نگا مجنه) 2
    .همان مدينه منوره است يثرب) 3



 

را  صكه پيامبر(كرده و به توافق رسيدند  ورتسپس همگي با هم مش ،ساختندظاهر مي
تا كي رسول خدا را ترك كنيم كه در كوههاي مكه تعقيب و طرد و  :گفتيم )ياري دهند

اين بود كه هفتاد نفر از ما به سوي او حركت كردند تا اينكه در موسم  ؟شودترسانده 
عقبه با او قرار مالقات گذاشتيم و يك نفر يك نفر و  هدر در ،حج به خدمت او رسيدند

 ،اي رسول خدا :آنگاه گفتيم،دو نفر دو نفر آمديم تا اينكه همگي در آن دره جمع شديم
و تنبلي و خرج اطاعت از من در سرحالي «  :فرمود ؟بر سر چه چيزي با شما بيعت كنيم

نهي از منكر و اينكه خدا محورانه  امر به معروف و و بر كردن مال در سختي و آساني
اينكه مرا  و بر 1اي نترسيداز سرزنش هيچ سرزنش كننده ،در راه اهللا سخن بگوئيد و

آنگونه كه از جان و همسر و پسرانتان  ،ياري دهيد و هنگامي كه پيش شما آمدم
  ».گيريدبهشت مي ،از من محافظت كنيد و در عوض اين كارها ،كنيدمحافظت مي

دست  ،كه از همه آنها سن كمتري داشت ةبه سوي او برخاستيم و اسعد بن زرا آنگاه
اين همه  هابر شتر ما سوار !صبر كنيد اي اهل يثرب :را گرفت و گفت صپيامبر

اهللا ايم مگر بدين خاطر كه براي ما معلوم شده كه او رسول را طي نكرده نيالمسافت طو
عرب  هبايد بدانيم كه با اين كار از هم ،دينه ببريمو اگر ما او را با خود به م .استتعالي 

 هاي شما كشته خواهد شد و از هر سو شمشيرها شما را قطعهايم و بهترينجدا شده
توانيد اين مصايب و مشكالت را اگر شما جماعتي هستيد كه مي 2.خواهند كرد قطعه

                                                            
  .از ترس مردم، سخن حق را ترك نكنيد ييعن) 1
، خواست كه به سوي صيعني اين بيعتي كه آنها با پيامبر نمودند ـ منظور بيعت عقبه دوم است ـ و اينكه پيامبر) 2

حمايت و دفاع از او در مقابل دشمنانش را فراهم آورند، همه اينها به مثابه دشمني  هآنها در مدينه برود، تا آنها زمين
عرب مشرك با پيامبرص دشمن هستند، و اين بيعت اين خطر را هم با خود دارد كه  هزيرا هم ؛ام عرب استبا تم

 



 

است و اگر ترس از جان  اهللا تعاليكه اجرتان با  ،را با خود برداريد پس او ،تحمل كنيد
زيرا، به اين صورت عذر شما نزد خداوند بيشتر قابل قبول  ؛اين را بگوئيد ،خود داريد
  .خواهد بود

، زيرا ما هرگز اي، كنار ببررا گرفته ص دستت را كه با آن دست پيامبر !اي سعد :گفتند
ا را از آن هم نخواهيم خواست كه م ص اين بيعت را ترك نخواهيم كرد و از پيامبر

  .معاف نمايد
و با ايشان بيعت برخاستيم و با ايشان بيعت نموديم  ص به سوي پيامبر :جابر گويد

 ،شروطي را براي خود ،نموديم و پيامبر تعهداتي را از ما گرفت، و در رابطه با اين بيعت
   1.داد وعده بهشت را به ما ،و در عوض اين كارها .تعيين كرد

  :و عبرتها هانكته
دنبال  ،بر شخص داعي الزم است در ارتباط با كسي كه با دعوتش دشمني كرده ـ1

صحيح و مبارزه با  هكسي كه بتواند او را در راستاي انتشار عقيد ؛ياور و مدافعي بگردد
 هكه ائم اين در حالي است .چنين كرد ص همانگونه كه پيامبر ،شرك ياري دهد

-يكي از واضح .انداند و به او اقتدا كردهروي نمودهبزرگوار اسالم در اين زمينه از وي پي

است كه امام مجدد شيخ محمد عبدالوهاب انجام داده ها در اين باره كاري ترين نمونه

                                                                                                                                                       
دهند، اعراب جنگهايي روي دهد كه در نتيجه آنها، انصار افراد برجسته و بزرگ خود را از دست مي هميان آنها و هم

  .شوندو در اين جنگها، بوسيله شمشيرها قطعه قطعه مي
و حافظ ابن حجر در فتح  .با اسنادي حسن) 7012، 6275(، و ابن حبان 323، 3/322از امام احمد  روايت) 1

، اسناد آن را حسن و خالي از اشكال دانسته است، و حافظ 7/222الباري، فضائل انصار باب هيئت نمايندگي انصار 
   » .سناد اين حديث خوب استطبق شرطي كه مسلم تعيين كرده، ا«  :گفته 4/399 ةابن كثير هم در البداي



 

 ندعوت به سوي كنار نهاد هوي براي اينكه كساني را پيدا كند كه وي را در زمين ،است
تا اينكه اهللا تعالي امام  ،مودهاي فراواني نكوشش كند، ،هاخرافات و ترك قبر پرستي

اهللا  ،محمد بن سعود را براي تقويت و ياري دادن به اين دعوت توفيق عنايت فرمود
آن دو و حكومتشان شرك را سركوب  هآن دو را بر دشمانشان ياري داد و به وسيلتعالي 

ن صحيح در اي هبينيم كه توحيد و عقيدنمود و توحيد را گسترش داد و اگر امروز مي
بايد بگوئيم كه اين  ،جزيره و ديگر سرزمينهاي مسلمانان و غير مسلمانان ادامه دارد

  .دنباله و امتداد اين دعوت مبارك است

وجود درگيري و نبرد ميان حق گرايان و  ،در اين هستياهللا تعالي يكي از سنتهاي  ـ2
ان هرچه را كه در كافران و فاسقان و ظالمباطل گرايان است و اينكه حق ستيزان اعم از 

آيند شهرت و دارند از جمله ميبراي مبارزه با دعوت صحيح مبذول مي ،توان دارند
دهند و به مردم نسبت به آنان تحذير و داعيان الي اهللا را زشت و ناپاك جلوه مي هآواز

پرست بوده و در صدد فتنه جويي كنند كه داعيان الي اهللا هوامي دعاادهند و هشدار مي
  .باشندمي
بويژه بر شخص دعوتگر الزم است قبل از اينكه بخواهد يكي  و مانلبر انسان مسـ 3

تواند خوب آن را بررسي كند و ببيند كه آيا مي ،از امور و شئون دعوت را به پيش ببرد
آن كار را انجام دهد يا نه و آيا وقت و مكان فعلي مناسب اين كار هستند يا نه و ديگر 

  .زنندصالحيت اين امر و عدم صالحيت آن را رقم مي ،ه بدينگونههايي كبازبيني

 و رفتن به بهشت را براهللا تعالي به جهت آنكه آمدند طاعت  شفضيلت انصار ـ4

نصرت و ياري  هآماد ،ترجيح دادند و مال و جان بر كف نهاده ،دو اين رچيزهاي غي ههم



 

  .شدند ص رسول خدا
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  :درس بيست و يكم

دوم  هان مسلمان شدن عبداهللا بن عمرو بن حرام و ماجراي بيعت عقبداست

  بطور مفصل

  

 ص خدا كه در عقبه حضور داشت و با رسول اكعب بن مالك انصاري ـ38
  .رون شديميهمراه با حجاجي از قوم مشرك خودمان ب :گويدمي ،بيعت نمود

بزرگ و . و بلد بوديمخوانديم و آن را خوب فهميده اين در حالي بود كه ما نماز مي
اين در  .گشتيم داشتيم دنبال رسول خدا مي .رور هم با ما بودعسرور ما يعني براء بن م

با مردي از اهل مكه  ،را نديده بوديم شناختيم و قبالً هم اورا نمي حالي بود كه ما او
-يآيا شما دو نفر او را م :گفت .از وي پرسيديم ص رسول خدا هباردر ،برخورد كرديم

 :كعب گويد ؟شناسيدآيا عمويش عباس بن عبدالمطلب را مي :گفت ،نه :گفتيم ؟شناسيد
زيرا او همواره در كسوت يك بازرگان  ؛شناختيم ما قبالً عباس را مي :گويد ،گفتيم آري
او همان مردي  ،هنگامي كه شما وارد مسجدالحرام شديد :آن مرد گفت .آمدپيش ما مي

  .سته استاست كه در كنار عباس نش
هم همراه با او  صديديم كه عباس نشسته و پيامبر ،وارد مسجد شديم :كعب گويد
به عباس  صآنگاه رسول خدا .سپس در كنار وي نشستيم ،سالم كرديم ،نشسته است

  ؟شناسياي ابوالفضل آيا تو اين دو مرد را مي :گفت
. الك استم بن كعب هم اين و است قومش بزرگ معرور بن براء اين آري :گفت

 :كه گفت كنمرا فراموش نمي ص بخدا هرگز اين سخن رسول خدا: كعب گويد



 

  .آري :گفت ؟است "شاعر"منظورت همان كعب 
قرار  صبه قصد حج بيرون شديم و در شب دوازدهم ذي الحجه با رسول خدا :گويد

  .كه در عقبه يكديگر را مالقات كنيم گذاشتيم

كه همان شبي است كه با رسول  )ديديم( ،يموقتي كه حج را تمام كرد :كعب گويد
يكي از  ،لذا در حاليكه عبداهللا بن حرام ابو جابر .ايمقرار مالقات گذاشته صخدا

البته ما اين مسئله را از  .او را با خود برديم و حركت كرديم ،بزرگان ما همراه ما بود
تو يكي از بزرگان و  ،جابر اي :لذا به او گفتيم ،كرديمپنهان مي ،مشركاني كه با ما بودند

يكي از  ،شريفان قوم ما هستي و ما دوست نداريم كه فرداي قيامت بخاطر پرستش بتها
سپس او را به اسالم دعوت كرديم و به او گفتيم كه با رسول  1،هاي جهنم شويهيزم
  .ار مالقات داريمرعقبه ق هدر در ص خدا

حضور  ،ها بوديكه يكي از سردستهحال مسلمان شد و همراه ما درجابر  :كعب گويد
  .يافت

 يك )تقريباً( وقتي كه ،آن شب همراه با قوممان در اقامتگاهمان خوابيديم :كعب گويد
 .بيرون شديم اقامتگاهمان از صخدا رسول با مالقات جهت ،شد سپري شب سوم

 شديم همگي جمع عقبه هتا اينكه در در ،رفتيمدزدانه و مخفيانه راه مي قطاهمچون مرغ 
عقبه  هدر در :كعب گويد .مرد بوديم و دو زن از زنانمان را با خود داشتيم 73در حاليكه 

                                                            
كشاند،  ا پرستش بتها، تورا به سوي آن ميخواهيم كه تو از چيزي كه معصيت خدا بدوست داريم و مي يعني ما) 1

  .كشدنجات يابي، چون هركس بر پت پرستي بميرد، در روز قيامت، جهنم انتظارش را مي



 

تا اينكه همراه با عمويش عباس بن  ،شديم صو منتظر رسول خدا جمع شديم
ولي دوست  1.وقت بر سر دين قومش بود عباس در آن .عبدالمطلب پيش ما آمدند

باشد و از هيئت مدينه پيمان محكمي براي او اش داشت كه در جريان كار برادرزاده
 ،نشست ص هنگامي كه رسول خدا ،بگيرد و از ياري و كمك آنان به وي اطمينان يابد

 ـاي جماعت خزرج  :او گفت ،عباس بن عبدالمطلب بود ،اولين كسي كه سخن گفت
كه دانيد مي ـو چه خزرج  چه اوس خواندندمي را خزرج عربها اين طايفه از انصار

- قوم خودمان كه مثل ما مي ما از او در مقابل مخالفان ،از خاندان ماست ص محمد

- عزت و سربلند زندگي ميبا  ،بنابراين او در ميان قوم خودش ،ايمدفاع كرده ،انديشيند

اما او اصرار دارد كه به جانب شما  .و در شهر خودش از امنيت برخوردار است كند
توانيد به آنچه كه شما را كنيد كه ميس اگر شما تصور ميپ ،بيايد و به شما ملحق شود
-پس او مي ،كنيدنماييد و در برابر مخالفانش از او دفاع  وفابه سوي آن دعوت كرده 

در (وقتي پيامبر به ميان شما آمد  ،اما اگر معتقديد ،تواند در ميان شما زندگي كند
پس هم اكنون از او دست  ،كنيددشمن مي هرا رها كرده و حوال او )لحظات سخت

مورد كند و زيرا او در ميان قوم و ديار خود با عزت و عظمت زندگي مي ؛برداريد
  .حمايت است

شما هم  !پس اي رسول خدا ،سخنانت را شنيديم ،اي عباس :به او گفتيم :گويدكعب 
آن عهد و  هاز ما دربار ،و هرچه را براي خودت و پروردگارت دوست داري ،سخني بگو

  .پيمان بگيريد
                                                            

  .، و بر دين قومشان باقي مانده بودنداقرار نكرده صبر سر دين كساني كه به نبوت محمديعني ) 1



 

و به سوي  قرآن را تالوت فرمود آياتي از آنگاه رسول خدا سخن گفت و :گويدكعب 
با شما «  :سپس فرمود ،دعوت نمود و آنان را تشويق كرد كه مسلمان شوند اهللا تعالي
- دفاع مي حمايت و كنم بر سر اينكه همانگونه كه از فرزندان و زنان خودتانبيعت مي

  ».يت و دفاع كنيداز من حما ،كنيد
قسم به آن كسي  ،آري :سپس گفت ،آنگاه براء بن معرور دستش را گرفت :گويدكعب 

خود دفاع  ما از شما مانند زنان و فرزندان ،را به عنوان پيامبر فرستاده است كه به حق تو
و جنگ و  نبرديمبه خدا ما اهل  ،با ما بيعت بفرما !صلذا اي رسول خدا ،كنيممي

  .ايماز نياكان و بزرگان خود به ارث برده مبارزه را
 !صاي رسول خدا :هنوز سخنان براء تمام نشده بود كه ابوالهيثم گفت :گويدكعب 

گيريم و با آنها  و ما هم اكنون آنها را ناديده ميميان ما و يهوديان معاهداتي وجود دارد 
شما را چيره و  تعالي اهللاسپس  ،آيا اگر اين كارها را انجام دهيم ،كنيمقطع رابطه مي
رسول  :گويدكعب  ،گويي و ما را ترك مي ،گرديبه سوي قومت باز مي ،غالب ساخت

 همن ذم هذم(خون شماست  ،بلكه خون من«  :سپس گفت ،تبسمي زد صخدا
من از  1)سرنوشت شماست ،و سرنوشت من( ،و حرمت من حرمت شماست )شماست

جنگم و با هركس من با او مي ،شما بجنگيدبا هركس كه  ،شمايم و شما از من هستيد
شما دوازده سركرده « :گفت صو رسول خدا» .كنممن نيز با او صلح مي ،كه صلح كنيد

» .نظر آنها بر شما حجت باشد )در مشكالت(و نماينده از ميان خود انتخاب كنيد كه 
ا خزرجي و سه نفر نه نفر از آنه ،آنها نيز دوازده نفر سركرده از ميان خود انتخاب كردند

                                                            
  .شودمثال معروفي است كه به هنگام بستن پيمانها و قراردادها زده مي اين) 1



 

  .ديگر اوسي بودند
براء بن  ،زد و با او بيعت كرد صاولين كسي كه بر دست رسول خدا :كعب گويد
هنگامي كه با  ،بيعت كردند صسپس آن جماعت بعد از وي با رسول خدا ،معرور بود
شنيديم از سر عقبه شيطان با بلندترين صدايي كه آن را مي ،بيعت كرديم صرسول خدا

تمام  ،دينان همراه با او را آييد كار اين پيامبر مذموم و بيآيا نمي !اي اهل منازل :زدنهيب 
  !خواهند با شما بجنگندمي ،زيرا با هم جمع شده ،كنيد

شنوي آيا مي اين پسر ازيب است، ،است 1اين ازب عقبه«  :فرمود صآنگاه رسول خدا
   2».به تو هم خواهم پرداختبخدا  ،اي دشمن خدا

  ».حال متفرق شويد و به اقامتگاههاي خودتان برويد« :فرمود صرسول خدا سپس

قسم به خدايي كه تو را به حق  :فتگبه او  نضلهبن  ةعباس بن عباد :گويدكعب 
 !بريمفردا با شمشيرهاي خود بر اهل مني يورش مي ،مبعوث داشته است، اگر بخواهي

لذا به  ،ايمن كاري امر نشدهما به چني«  :فرمود صرسول خداآنگاه  ،گويدكعب 
   ».اقامتگاههاي خود برگرديد

 :گويد .ما هم به رختخوابهاي خودمان بازگشتيم و تا صبح خوابيديم :گويدكعب 
اي  :بزرگاني از قريش به اقامتگاههاي ما آمدند و گفتند ،هنگامي كه صبح كرديم

خواهيد  ايد و مي مدهآ )پيامبر(ا خبر رسيده كه پيش اين دوست ما به م ،جماعت خزرج
                                                            

    .عقبه، نام شيطاني است ازب) 1
اي جماعت قريش، اين اوس و «  :بينيم، آمده استمي 6/47روايت مرسل طبراني همانگونه كه در المجمع  در) 2

  »  .كنندجنگ با شما با محمد بيعت مي خزرج هستند كه بر سر



 

به خدا  .ايدو بر سر جنگ با ما با او بيعت كرده .او را از ميان ما با خود برداريد و ببريد
  .در ميان قبايل عرب اين تنها شما هستيد كه دوست نداريم با شما جنگ كنيم

تحريك شده  ،مشركاني كه از قوم ما در آنجا بودند )با شنيدن اين سخنان( :گويدكعب 
 ،راست هم گفتندالبته   :گويد .وگند ياد كردند كه از اين جريان هيچ اطالعي ندارندو س

سپس آن جماعت  ،كرديم ما به يكديگر نگاه مي :گويد .دانستندچيزي از آن جريان نمي
   1.برخاستند

  :و عبرتها هانكته
ه براي رود كمي آن بيم ،شوند مطلع آنها از دشمنان كه اگر كردن اقداماتي پنهان ـ1

اسباب پيروزي  و يكي از كاري مطلوب است ،مسلمانان ايجاد مشكل و زيان نمايند
  .رودمسلمانان بر دشمنانشان بشمار مي

بر دعوت دادن نزديكان و اقاربش به سوي تمسك  ،است بر انسان مسلمان الزمـ 2
اصي حريص باشد و اهتمام خاهللا تعالي جستن به دين اسالم و دوري جستن از معصيت 

سبب نجات آنها از آتش جهنم  ـپس از رحمت اهللا تعالي  ـتا اين كار  ،به آن بدهد
  .شود
 اين بيعت خشت اول در تأسيس ساختمان حكومت ؛اهميت اين بيعت در اسالم ـ3

                                                            
- 2/93 ةمنح(آمده، و روايت از طيالسي  443-2/440ابن هشام  هروايت از ابن اسحاق همانگونه كه در سير) 1

و  و اسنادش حسن و خالي از مشكل است 3/441و حاكم ) 7011(و ابن حبان  462-3/460و احمد ) 94
 - 2/420 ةالذهبي ة، و السير455-2/450الدالئل بيهقي  :ري است نگاباشند و داراي شواهد كثيصحيح ميرجالش 

421.  



 

حركت آنها  رآغازگ كه وجودي .بود مسلمانان براي مستقل وجودي يبرپاي و اسالمي
هاي كفر به سوي  وي و بيرون آوردن مردم از تاريكيه براي دعوت الي اهللا و جهاد در را

  .نور اسالم بود
تا  ،از بزرگان عشاير و رؤساي قبايلافراد متعهد و كارشناس اهميت بكارگيري ـ 4

 هو بدين وسيله كارها به رشت روداشند كه از قومشان انتظار ميمسئول اجراي مطالباتي ب
شناور شوند و ديگر مسئوليتها ين و مشخص ميآيند و مسئوليتها معنظم و ترتيب در مي

 موفقيت اسباب بزرگترين از همه اينها )آيندبه دايره نظم در مي( ،نشده و پراكنده
  .باشندمي ،مسئوليت هر فرد در ارتباط با آن كارها اداي و مهم كارهاي

  .عداوت و دشمني شيطان با حق و اهل حقـ 5
 ،داردهد و كيد شيطان و همدستانش را از آنها باز ميدرا ياري مي مؤمناناهللا تعالي  ـ6

  .را ياري دهند زماني كه مؤمنان صادقانه بر اهللا توكل نمايند و او
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  درس بيست و دوم

 روز و داستان مسلمان شدن چوپاني در نشين داستان مسلمان شدن يك باديه

  هجرت

  

به او ايمان  ،آمد صپيامبرمردي از اعراب پيش  :گويدمي اشداد بن هائل ـ39



 

به يكي  صآنگاه پيامبر ،كنمهمراه با تو هجرت مي :سپس گفت ،آورد و پيرو وي شد
  .فرمود اتياز يارانش در مورد او سفارش

آن غنايم را  ،غنايمي را از آن بدست آورد ص پيامبر ،خيبر روي داد ههنگامي كه غزو
لذا آنچه را كه  .آن مرد در نظر گرفت در بين مسلمانان تقسيم كرد و سهمي را هم براي

 شترهاي وقت آن در او .آن را به او بدهند تايارانش داد به  ،براي او در نظر گرفته بود

اين : گفت. دندآن غنيمت را به او دا ،آمد آنها نزد كه هنگامي .چراندمي را آنها باري
 آن آنگاه است، گرفته نظر در تو براي صاين سهمي است كه پيامبر: گفتند ؟چيست
 ،بخاطر اين از تو پيروي نكردم :آورد و گفت صپيامبر پيش را آن و برداشت را غنيمت

 زده ـو به گردنش اشاره كرد  ـتيري به اينجايم اگر بلكه بخاطر اين پيرو تو شدم كه 
ات راستگو اگر در گفته « :فرمود صآنگاه پيامبر .وارد بهشت شوم بميرم، آنگاه ،شود
سپس  ،اصحاب كمي ماندگار شدند ».ر خواهد كردآشكاداوند راستگويي تو را خ ،باشي

آنگاه اصحاب در حاليكه جسد آن مرد را به دوش  .جهت مبارزه با دشمن حركت كردند
آيا  :فرمود صپيامبر. آوردند صرا پيش پيامبر او ،داشتند و تيري به گردنش خورده بود

خص اخالص داشت و با خدا راست اين ش« :گفت ،آري :گفتند ؟او خودش است
  ».كرد آشكارخداوند نيز راستگويي و اخالص او را  ،گفت

و يكي از  .د و بر او نماز خوانداي كفن كرد و جلو آمرا در جبه او صسپس پيامبر
بعنوان مهاجر در راه تو خارج شد  ،توست هخدايا اين بند« :دعاهايش در نمازش اين بود



 

  1».و من گواه بر آن هستم د كشته شدو به عنوان شهي
به همراه حضرت  صرسول خدا :گويدمي اقيس بن نعمان سكوني ـ40

آنها در راه خود از كنار  .مخفيانه و به دور از ديد قريش مكه را ترك گفتند اابوبكر
آيا گوسفندي هست كه گوسفند نري با او «  :به او فرمود صپيامبر .چوپاني گذشتند

اما در اينجا گوسفندي هست كه به خاطر شدت  ،خير :گفت» ؟جفت گيري كرده باشد
  .به چرا بيايد گوسفندان هنتوانسته همراه با بقي ،ضعفي كه دارد

  !آن را براي من بياور :فرمود صپيامبر

و دعا  دستي بر پستان آن كشيد صگوسفند را براي ايشان آورد، پيامبر آنگاه چوپان آن
باز هم  ،آن را دوشيد و شير دوشيده را به ابوبكر نوشاندآنگاه  .كرد كه در آن بركت بيفتد

 خود بار اين و دوشيد دوباره سپس ،آن را دوشيد و شير دوشيده را به آن چوپان نوشاند

به خدا قسم تا به حال مانند تو را  :گفت صپيامبر به چوپان آن آنگاه .نوشيد را شير آن
آن را به كسي  ،تو بگويم كه من كي هستماگر به « :فرمود صپيامبر ؟تو كيستي ،امنديده
تو همان كسي  :گفت » .رسول خدا هستم ،من محمد« :فرمود ،آري :گفت» ؟گويينمي

آن چوپان » .گويندآنها اين را مي«  :گفت ؟دين هستي يبرد بهستي كه قريش گمان مي
تنها  ،يو كاري كه تو انجام داد هستياهللا تعالي دهم كه تو رسول من گواهي مي :گفت

                                                            
و عبدالرزاق در جهاد، باب نماز  )ةدار المعرف( 1952، حديث 4/362نماز بر شهيدان  :جنائزالروايت از نسائي در ) 1

يب الكمال ذتهو مزي در  596-3/595) شداد بن هاد(، و روايت از حاكم در ذكر 9597 ه، شمار5/276بر شهيد، 
از ابن جريح، كه گفته عكرمه بن خالد به من خبر  4/15،16 تث، و بيهقي در الكبري، الجنائز، باب في المر800ص 

و اسنادش صحيح است،  بدين ترتيب آن را ذكر كرده است. ..داده كه ابن عماره از شداد بن هاد به او خبر داده
  .د كه صحابي استرجالش ثقه و رجال مسلم هستند جز شداد بن ها



 

ه او ب صآنگاه پيامبر. آيمدنبالت مي: سپس به او گفت. آيديك رسول بر مي هاز عهد
  »!ايم، پيش ما بيا، اما وقتي شنيدي ما پيروز و غالب شدهامروز دنبالم نيا«: فرمود

  1.آن چوپان نزد وي آمد ،وقتي كه پيامبر در مدينه پيروز شد ،لذا

  :و عبرتها هانكته

توفيق انجام آن را به او  ألاهللا تعالي ،طلب خير و نيكي صادق باشد هركس كه درـ 1
  .عنايت خواهد فرمود

شد و از شرارت و كند كه بر خير و نيكي حريص بابنده را وادار مي ،قوت ايمانـ 2
دوري نمايد، چنانكه وضعيت  ،بهاي اين دنيا و از چيزهاي پوچ و بي بدي اجتناب ورزد

كند كه از فرد را وادار مي ،عكس ضعف ايمانو بر .ستچنين بوده ا اياين صحاب
كند خير و نيكي دوري كند و به دنيا و چيزهاي پوچ آن دل ببندد و حتي او را وادار مي

معامله يا فروختن چيزهاي حرام يا  كه از طريق كار حرام مانند ربا يا كالهبرداري در
دنيا و  ـيعني همان خيانت حرام  ـالمال مسلمانان به ناحق از بيت مال ازطريق گرفتن

دارد كه در دام بسياري از كارهاي حرام مافيهاي آن را طلب نمايد و نيز او را بر آن مي
  .گرفتار شود

  .ألفضيلت هجرت و شهادت در راه اهللا تعالي ـ3
و يارش  صمثالً همين پيامبر ،منافي توكل نيست ،بكارگيري اسباب و وسايل ـ4

                                                            
و اسنادش حسن و خالي از مشكل است،  9- 8/ 3، و روايت از حاكم 344-18/343از طبراني در الكبير  روايت) 1

     .صحيح دانسته است 3/250 ةو حافظ ابن حجر آن را در االصاب



 

چون  ؛خود را كتمان نمودند همخفي شده و مسئل ،كه در راه هجرتشانبينيم ابوبكر را مي
 هامياين در حالي است كه عمرو بن  ،از عداوت و دشمني قريش آگاه بودند

گذارم و آن را  شترم را آزاد مي :فرمود صروايت كرده كه مردي به پيامبر االضمري

توكل  بعدآن را ببند « »توكل اعقلها و« :به او فرمود صپيامبر ؟كنمبندم و توكل مينمي

   1»!كن
روش پنهان كاري را الي اهللا الزم است در صورت نياز،  بر انسان مسلمان و داعيِ ـ5

كند كه ببيند يك مصلحت آشكار در اين بكار بگيرند و اين هنگامي ضرورت پيدا مي
ده كار خود را مخفي نمو و دوستش صبه همين خاطر است كه پيامبر ،كار وجود دارد

به آن چوپان اشاره كرد كه در اين سفر دنبال آنها نرود و اين مرافقت و  صو پيامبر
-پيروز مي او را بر دشمنانشاهللا تعالي شود و تا زماني كه دعوتش پيروز مي را همراهي

  .به تأخير بيندازد ،گرداند
و يكي از داليل  صيكي از معجزات پيامبر ،در حديث مسلمان شدن آن چوپانـ 6
  .شودمالحظه مي صبوت وين
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د طبراني اين ، و در شواهد، سندهاي اين حديث حسن است، و در نز3/623و حاكم ) 731(از ابن حبان  روايت) 1

  .303-10/291مجمع الزوائد : نگا .يابدحديث داراي طرقي است كه با آنها تقويت مي



 

  



 

  درس بيست و سوم

  اعبداهللا بن سالم )يهودي(داستان مسلمان شدن دانشمند 

  

 فرما به مدينه تشريف صوقتي كه رسول خدا :گويدمي اعبداهللا بن سالم ـ41

رسول  ،تشريف آوردند خدا رسول :شد گفته و 1شتافتند او سوي به همگي مردم شدند،
من هم همراه با مردم نزد او آمدم  ،...رسول خدا تشريف آوردند ،آوردندخدا تشريف 

كه  سول خدا را مورد بررسي قرار دادم، دانستمر ههنگامي كه چهر .تا به او نگاه كنم
 :و اولين چيزي كه به آن تكلم فرمود اين بود كه شخصي كذاب نيست هوي چهر هچهر

ام و صلوا بالليل و الناس نيام تدخلون اجلنة اهيا الناس افشوا السالم و اطعموا الطع«
طعام بدهيد و در  )و به فقرا( ،در ميان خود رواج دهيدرا كردن سالم  !اي مردم« »بسالم

  2».شويدبا سالمت وارد بهشت  تا ،نماز بخوانيد ،اندحاليكه مردم خوابيده
به  ،سوار بود اابوبكر كه پشت سر صپيامبر :گويدمي اانس بن مالكـ 42

                                                            
 .713، 1/477الترغيب، منذري : نگا) 1

و ابن ماجه در ) 2485( ةقيامال ةو ترمذي در صف) 1460(و دارمي در نماز شب  5/451از امام احمد  روايت) 2
 ة، و در دالئل النبو2/502، و بيهقي در السنن 3/13و حاكم در هجرت  ،1/264و فسوي در ) 1334(نماز  هاقام

اند و اسنادش بن اوفي، از عبداهللا بن سالم روايت كرده ةاز زرار ةاز طرق فراواني، از عوف بن ابي جميل 2/531
ذهبي و  اند، وباشند، و ترمذي و حاكم آن را صحيح دانستهصحيح است، رجالش ثقه هستند، و رجال شيخين مي

    .اندبا آن موافقت كرده 1/414و األرنؤوط در تعليقش بر سير اعالم النبالء ) 777(محمد ناصرالدين آلباني در األرواء 



 

 1.ابوبكر پيرمرد و شيخي شناخته شده بود و پيامبر جواني گمنام .مدينه آمدند جانب
اين مرد كه در كنار توست چه كسي  ساي ابوبكر :گفترسيد و  سمردي به ابوبكر

آن  :انس گويد. كنداين مرد مرا به راه هدايت و راهنمايي مي :گفتمي سابوبكر ؟است
بوبكر خود جاده و راه است در حاليكه مقصودش راه خير مقصود ا كرد كهفرد گمان مي

ناگهان ديد كه سواركاري آنها را  ،آنگاه ابوبكر نگاهي به پشت سرش انداخت .است
به  صآنگاه پيامبر ،را تعقيب كرده اين سواركار ما !رسول خدا يا :گفت 2كندتعقيب مي

  » !ا بر زمين بزنر خدايا او« »اللهم ارصعه« :پشت سر خود نگاهي كرد و گفت

اي  :آنگاه او گفت .سپس برخاست و شيهه كشيد ،را بر زمين زد آنگاه آن اسب او
 جايت بايست سر« :فرمود صپيامبر !خواهي به من دستور بدههرچه كه مي ،پيامبر خدا

  ».و نگذار كسي ما را تعقيب كند
روز مدافع وي شده و در آخر  بتداي روز در پيكار با رسول خدا بوداو در ا: انس گويد

   3.كرداز دشمنانش محافظت مياو را  و

نزد  آنها هم 4سپس دنبال انصار فرستاد ،حره فرود آمد هآنگاه رسول خدا در ناحي

                                                            
وگرنه  .نمايان نشده بود صن شده بود و آثار پيري در پيامبربوده است كه آثار پيري در ابوبكر نمايا بدينگونه) 1

شناختند چون در  ذشته از اين مردم مدينه او را ميو گ كوچكتر بوده صپيامبربوبكر بيشتر از دو سال از حضرت ا
زماني بود از مكه به مدينه مسافرت نكرده  كه دير صگذشت و بر خالف پيامبرآنها مي سفرهاي تجارتي از كنار

  .251-7/250 فتح الباري: نگا. بود
    .و در آن وقت، مشرك بود بن مالك بن جعشم مدلجي، همان صحابي مشهور است ةسراق او) 2

    .، و داستان سراقه در اين روايت مختصر شده است602 / 7جامع األصول  :نگا) 3
     .روايت داستان اقامت وي در قباء و ساختن مسجد قبا توسط آن حضرت، ذكر نشده است در اين) 4



 

در نهايت امنيت سوار شويد  :سالم كرده و گفتند دو و به آن آمده سو ابوبكر صپيامبر
سوار بر مركبشان  سبوبكرو ا صآنگاه پيامبر .كنندكه مردم همه از شما اطاعت مي

پيامبر  :آنگاه در مدينه گفته شد. شدند و انصار با اسلحه دور و بر آنها را احاطه كردند
 ،ايوب انصاري فرود آمدابو هاينكه در كنار خان كمي حركت كرد تا صپيامبر ،خدا آمد

 ه داشتكليدر حا  ـ بن سالم كه عبداهللان بود مشغول صحبت كرد 1اشپيامبر با خانواده
او  خبر آمدن ـچيد اش خرما ميبراي خانواده ،بود آنهااز درخت خرمايي كه متعلق به 

بر زمين گذاشت و همراه با  ،گذاشتلذا زود سبدي را كه خرماها را در آن مي .شنيدرا 
آنگاه  ،اش بازگشتسپس به سوي خانواده ،شنيد صسخناني را از پيامبر.زنش آمد
ابو ايوب  ؟نزديك تر است ٢هاي ماهاي فاميلدام يك از خانهك :فرمود صپيامبر خدا

برو « :فرمود صپيامبر. من است و اين در من است هاين خان ،من اي پيامبر خدا :گفت
آنگاه ابو ايوب رفت و جايي را براي استراحت و (»  !جاي خوابي را براي ما آماده كن

هنگامي كه  !ا بلند شويدبر بركت خد :گفت )خواب آنها فراهم كرد سپس آمد و
دهم كه تو رسول خدا شهادت مي:  بن سالم هم آمد و گفتعبداهللا ،آمد صپيامبر

داند كه من سرور و پسر سرور آنها هستم و نيز اي و يهود ميهستي و تو به حق آمده
 پس آنها را فرا بخوان ،باشمترين آنها مي و پسر عالم تر آنها عالم هكه من از هم دانندمي

                                                            
  .7/251الفتح : نگا) 1
از آنها است، و در  ـمادر عبدالمطلب  ـچون مادربزرگش هايش از بني نجار است، هاي داييخانه منظورش) 2

اختالف پيداكردند،  انصار بر سر اينكه كداميك ميزبان رسول خدا بشود، با هم«: حديث براء از ابوبكر آمده است
الباري فتح  :نگا» .كنمآيم و با اين كار آنها را اكرام ميهاي عبدالمطلب فرود ميمن بر دايي :فرمود صآنگاه پيامبر

7/116 ،246 ،251.    



 

البته اين سؤال بايد قبل از آن باشد كه بدانند من مسلمان  ،و در باره من از آنها سؤال كن
كه اصالً در  ،نندزمن مي هحرفهايي دربار ،امزيرا اگر بدانند كه من مسلمان شده ؛امشده

  .شأن من نيست

رسول  .وارد شدند صيهوديان هم آمدند و بر پيامبر .دنبال آنها فرستاد صآنگاه پيامبر
إال هو انكم لتعلمون  ويلكم اتقوا اهللا, فواهللا الذی الإله! يا معرش اليهود« :خدا به آنها گفت

از اهللا  !واي بر شما !اي جماعت يهود« »أنی رسول اهللا حقًا و إنی جئتكم بحق فأسلموا

ل دانيد كه من واقعاً رسو شما مي ،قسم به اهللا كه هيچ خدايي جز او وجود ندارد ،بترسيد
ما از اين  :فتندگ» !پس مسلمان شويد ،امدهيقت را براي شما آورحق و هستماهللا تعالي 

 :رمودف صآنگاه پيامبر .گفتند صآنها اين جمله را سه بار به پيامبر. امر بي اطالعيم
او سرور ما و پسر سرور ما و  :گفتند ؟عبداهللا بن سالم در ميان شما چگونه مردي است

  !باشد ترين ما مي و پسر عالم تر ما عالم هاز هم
هرگز امكان ندارد كه  :گفتند ؟گوئيدشما چه مي ،اگر او مسلمان شود :فرمود صپيامبر

 :گفتند ؟گوئيد مي شما چه ،اگر او مسلمان شود :فرمود صپيامبر 1.او مسلمان شود
 ،اگر او مسلمان شود :باز هم فرمود صپيامبر .هرگز امكان ندارد كه او مسلمان شود

                                                            
بردند كه اوهم مانند آنها عمل خواهد كرد، و گمان مي د كه عبداهللا بن سالم مسلمان شوددانستنبعيد مي يهوديان) 1

دانند محمد رسول واقعي اهللا تعالي است ـ بر سر دين باطلشان باقي خواهد ماند يعني بسان آنها ـ برغم آنكه مي

كه  و به همين خاطر است، همانگونه mV  U  T  S   R  Q l  :لي فرموده استهمانگونه كه اهللا تعا
دانند كه او واقعاً رسول خداست و با حق نزد آنها سوگند ياد كرد كه آنها مي صدر اين حديث آمده است پيامبر

     .آمده است



 

اي « :فرمود صپيامبر .هرگز امكان ندارد كه او مسلمان شود :گفتند ؟گوئيدشما چه مي
اي  :بيرون آمده و گفت آنگاه عبداهللا» !بيا بيرون و خودت را به اينها نشان بده ،پسر سالم

-شما مي ،قسم به اهللا كه هيچ خدايي جز او وجود ندارد ،بترسيد از اهللا ،جماعت يهود

 ،دروغ گفتي :گفتند .است را براي شما آوردهقعاً رسول خدا است و حق دانيد كه او وا
  1.روايت از بخاري .آنها را بيرون كرد صآنگاه رسول خدا

  :و عبرتها هانكته
جود دارد كه و صحديث اول يكي از داليل نبوت پيامبر ما حضرت محمد درـ 1

  .صآن حضرت مبارك ههاي صداقت و راستي در چهرست از ظهور نشانها عبارت

ه باعث اي باشد كعالقمند به انجام اعمال صالحه ،بر انسان مسلمان الزم است ـ2
مهمترين اين اعمال صالحه نماز ـ به خصوص  و يكي از شوندداخل شدن به بهشت مي

  .باشدنماز شب ـ و صدقه و افشاي سالم مي
وجود  صددليل ديگري از دالئل نبوت پيامبر ما حضرت محم ،در حديث دوم ـ3

اگرچه بسياري از  ـست از گواهي دادن علماي يهود به نبوت وي ا كه عبارت -دارد 
  .دنكن كتمان ميه و حقير دانستن عرب اين نكته را آنها از سر حسادت و كين

به همين خاطر حضرت ابوبكر  ،توان از دروغ گفتن پرهيز كردمي 2هادر تعريضـ 4

                                                            
  .)3911(البخاري، مناقب انصار  صحيح) 1
  لغت به معناي خالف تصريح و صراحت گويي  يكي از انواع كنايه است و در عريضت) 2
آن به معناي ديگري اشاره  هباشد و در اصطالح عبارتست از اينكه كالم بطور مطلق و مصرَ گفته شود ولي بواسطمي

تا  »املسلم من  سلم املسلمون من لسانه و يده «  :مثل اينكه به مردم بگويي. گردد كه از سياق كالم معلوم شود
 



 

اصل قضيه را پنهان ساخت و وانمود كرد  ،ؤال شداز او س صپيامبر ههنگامي كه دربار
  .كه او راهنماي راه است

از او در برابر  ألدر حقيقت خداي ؛صاز پيامبرشاهللا تعالي حفاظت و پاسداشت ـ 5
خواست او را  بلكه وي را پس از آنكه مي ،دفاع كرد ،كسي كه خواست او را اذيت كند

  .بعنوان مدافع وي قرار داد ،اذيت كند
  بهمين خاطر آنها  ،كننداما بدان عمل نمي ،هود داراي علم هستنديـ 6
فاتحه خبر داده  هدر پايان سور ما همان گونه كه پروردگار ،باشندمي» مغضوب عليهم « 

  .است
آنها به دروغ به غير  ،باشنديهوديان نسبت به غير خودشان افترا زن و تهمت زن مي ـ7

  .باشندا از آن بري ميكه آنه ،زنندخودشان اتهاماتي مي

                                                                                                                                                       
، تأليف احمد هاشمي، ةبه نقل از كتاب جواهر البالغ. اي باشد بر مسلمان نبودن شخص مردم آزارايهتعريض و كن

  »   مترجم «  .دكتر محمود خورسندي و حميد مسجدسرايي هترجم 352قسمت كنايه ص 



 

  درس بيست و چهارم

  اداستان مسلمان شدن سلمان فارسي

  

سلمان فارسي شرح حال خودش را اينچنين براي  :گويدمي مبن عباساعبداهللا ـ 42
  :من تعريف كرد

  ساكن يكي از روستاهاي آن به نام  ،من يك مرد ايراني از اهالي اصفهان
تا بود و مرا از همه كس بيشتر دوست داشت، تا پدرم كدخداي آن روس .بودم 1»جي « 

ـ همچون يك كنيز ـ  اشخانه در مرا كه بود كرده واداراو را  عالقه و عشق جاييكه اين
من بر سر آئين مجوسيت بودم و بدان خيلي اهتمام ورزيدم تا  .زنداني و حبس نمايد

آمدم و پيوسته مالزم  رجاييكه به عنوان خدمتكار و خازن آن آتشي كه معبود مردم بود د
وي يك  ،پدرم يك مزرعه بزرگ داشت :سلمان گويد .شدمآن بودم و از آن جدا نمي

 :لذا به من گفت ،نتوانست كه سري به مزرعه بزند ،روز كه سرگرم ساخت و ساز بود
ام بروم و به توانم به مزرعهمن امروز سرگرم اين ساخت و ساز هستم و نمي !پسرم

   !دازم، تو برو و به آن نگاهي بياندازشئونات آن بپر
را در رابطه با آن مزرعه از من خواست كه  كارهايي ،پدرم در عين حال )سلمان گويد(

در راه از  ،اش از خانه بيرون آمدممن هم به قصد سركشي به مزرعه .آنها را انجام دهم

                                                            
ان ص فتوح البلد: نگا .هجري مسلمانان اين روستا را در زمان حضرت عمر بن خطاب فتح نمودند 21 در سال) 1

    .7/114 ةو النهاي ة، و البداي308



 

داشتند در آنجا نماز آنها  ،را شنيدم صداهاي آنها ،كليساهاي مسيحيان عبور كردم يكي از
من قبالً هيچ اطالعي از شئون  ،اش زنداني كرده بودچون پدرم مرا در خانه .خواندندمي

پيش  ،همين كه از كنار آنها عبور كردم و صداهاي آنها را شنيدم ،لذا .مسيحيان نداشتم
نماز آنها  ،وقتي كه آنها را ديدم :سلمان گويد .آنها رفتم و كارهاي آنها را مالحظه نمودم

  .مورد پسندم واقع شد و اشتياق پيدا كردم كه كار آنها را انجام دهم
به خدا تا غروب آفتاب آنها را ترك  .بخدا اين بهتر از ديني است كه ما داريم :گفتم

اصل و منشأ  :به آنها گفتم ،پدرم را فراموش نمودم و به سراغ آن نرفتم هنكردم و مزرع
  .در شام :گفتند ؟اين دين در كجاست

حال آنكه كسي را دنبال من فرستاده بود و  ،سپس پيش پدرم بازگشتم :سلمان گويد
هنگامي كه پيش او  :حضرت سلمان گويد .بخاطر من اصالً به كارش توجهي نكرده بود

مگر قرار نبود كه به مزرعه بروي و آن كارهايي را كه به  ؟كجا بودي ،پسرم :گفت ،آمدم
  ؟هيتو گفته بودم انجام د

سر راه با مردمي برخورد كردم كه در يكي از كليساهاي  ،پدر جان :گفتم :سلمان گويد
به نظرم خوشايند آمد،  دين آنها در) كردندو دعا و نيايش مي(خواندند خودشان نماز مي

  .ان در نزد آنها بودمخدا تا غروب آفتاب همچن
 !نياكانت از آن بهتر استري نيست و دين تو و دين يدر اين دين هيچ خ ،پسرم :گفت

پدرم  :حضرت سلمان گويد ،اين دين از دين ما بهتر است ،نه بخدا :گفتم :سلمان گويد
به همين خاطر آمد و زنجيري به پايم كشيد و مرا در  ،ترسيد كه من دينم را ترك گويم

   .اش حبس و زنداني كردخانه
آنها   و من به )آنها آمدندو (من هم كسي را دنبال مسيحيان فرستادم  :سلمان گويد



 

- به آنها خبر دهيد كه من مي ،اگر يكي از كاروانهاي بازرگانان شام به اينجا آمد :گفتم

  .خواهم با آنها بروم
يكي از كاروانهاي بازرگانان شام پيش آنها آمد و آنها مسئله مرا براي آن  :سلمان گويد

اگر كارهايتان تمام شد و  :گفتمبه بازرگانان  :سلمان گويد .بازرگانان بازگو كردند
   .دهيد به من هم اطالع ،خواستيد به شام بازگرديد

من هم  ،، به من خبر دادندبازگردند سرزمينشان به گرفتند تصميم كه وقتي :گويد سلمان
هنگامي كه  .تا اينكه سرانجام به شام رسيدم .نها همراه شدمآبا  ،زنجير پايم را باز كرده

اسقف  )فالن( :گفتند ؟برترين و بهترين مسيحي چه كسي است :رسيدمپ ،وارد آن شدم
  .كه در كليسا است

خواهم در  ام و مياين دين عالقه پيدا كردهمن به  :پيش او آمدم و گفتم :سلمان گويد
اين كليسا همراه با تو باشم و به تو خدمت نمايم و مسايلي را از تو ياد بگيرم و همراه با 

  .و نيايش كنمتو نماز بخوانم 
مردم را به  ،او مرد بدي بود :سلمان گويد .من هم همراه او وارد شدم ،بيا تو :گفت

تحت (هنگامي كه مردم  ،كرد كه خيرات كنندداد و آنها را تشويق ميصدقه دستور مي
داشت و ، او آنها را براي خود نگه ميآوردندچيزهايي را براي او مي )تأثير سخنان وي

كه توانست هفت كوزه طال و  تا جايي ،دادمود و به مسكينان و فقيران نمينذخيره مي
   .نقره جمع آوري نمايد

باالخره دم بشدت از او بيزار ش ،كندديدم چنين كاري را ميوقتي كه مي :سلمان گويد
به  ،او مرد خوبي نبود :من به آنها گفتم .و مسيحيان براي دفن كردن او جمع شدند ردم

حال  ،كردبه اين كار تشويق مي )شديداً(داد كه صدقه بياوريد و شما را ر ميشما دستو



 

كرد و چيزي از آنها را به  را براي خودش ذخيره مي شما هآنكه صدقات جمع آوري شد

  ؟داني تو از كجا اين را  مي :گفتند ،دادفقرا و مسكينان نمي
   !بگو :گفتند .گويمبه شما مياو را  من جاي گنج :گفتم :سلمان گويد
پر از  هآنها هفت كوز :سلمان گويد ،جاي آن گنج را به آنها نشان دادم :سلمان گويد

به  :گفتند ،هنگامي كه آن را ديدند :سلمان گويد ،طال و نقره را از آنجا بيرون كشيدند
سپس  ،به دار آويختند و سنگباران نمودنداو را  آنگاه ،كنيمدفن نمياو را  خدا هرگز
  .گري را آوردند و بجاي او قرار دادندشخص دي

از او بهتر و برتر  1خواندنماز پنج گانه را ببه خدا فردي را نديدم كه  :سلمان گويد
و بيشتر از او به زهد و دوري از دنيا عالقمند باشد و بيشتر از او به آخرت اشتياق  باشد

  !داشته باشد و در شب و روز بيشتر از او عبادت نمايد
وي را طوري دوست داشتم كه در گذشته كسي را آنطور  ،به همين خاطر :يدسلمان گو

به او  .سپس در شرف مرگ قرار گرفت ،ماو سپري كردزماني را با  .امدوست نداشته
كسي را  ،ام كه قبل از تواي دوست داشتهمن با تو بودم و تو را به گونه ،اي فالني :گفتم

  .امآنطور دوست نداشته
-پس مرا به چه كسي سفارش مي ،ايهم اكنون در شرف مرگ قرار گرفتهبيني كه مي

  ؟دهيكني و چه فرماني به من مي

به همين  ،اند و بيشتر دينشان را تغيير و تحريف كردندمردم هالك شده !پسرم :او گفت

                                                            
 صپنجگانه تنها در شريعت حضرت احمدزيرا نمازهاي  .خواند، مسلمان نيستنمازهاي پنجگانه را نمي كسي) 1

   .مشروع و تدوين شده است و منظور وي اين است كه او شخص غير مسلماني را بهتر از او نديده است



 

 او. است 1موصل در كه او فالن شخص ،بخدا تنها يك نفر بر سر دين من مانده ،خاطر

  !پس به او ملحق شو بودم، آن سر بر من كه است عملي و ديندرست بر سر 

و به او  پيش دوست او در موصل رفتم ،فن ويدپس از درگذشت و  :سلمان گويد
فالن شخص به هنگام مرگش به من وصيت نموده كه پيش تو بيايم و  ،اي فالني :گفتم

  .هستيبه تو ملحق شوم و به من خبر داده كه تو هم بر سر دين و عمل او 
به خدا ديدم كه  .من هم در كنار او ماندم !پيش من بمان :او به من گفت :سلمان گويد

و مانند او زياد (دارد او بهترين مردي است كه بر روش و سيرت دوستش گام بر مي
  )كند و در دنيا زاهد استعبادت مي

 :ه او گفتممرگ قرار گرفت، ب ههنگامي كه در آستان .ديري نپائيد كه او هم درگذشت
فالن شخص مرا سفارش كرد تا به سوي شما بيايم و به من دستور داد كه به  ،اي فالني

پس  ،بيني كه به فرمان اهللا تعالي وقت مرگت فرا رسيده استحال مي ،شما ملحق شوم
 :گفت ؟دهي و چه فرماني به من مي كني كه پيش او بروممرا به چه كسي سفارش مي

بر سر دين ماست و او  2تنها مردي در نصيبين ،م كه از ميان مردمدانبه خدا مي !پسرم
  !پس پيش او برو ،فالن شخص است

جريان  ،پيش دوست وي در نصيبين رفتم ،پس از وفات و دفن وي :سلمان گويد
  !در كنارم بمان :او گفت .بازگو كردم را برايش دوستم هخودم و گفت

- طريق و روش دو دوست سابقش گام بر ميديدم مردي است كه بر  .در كنار او ماندم
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به اهللا قسم  ديري نپائيد كه  ،كنار بهترين مرد ماندگار شدم لذا بايد بگويم كه در ،دارد
 ،اي فالني :به او گفتم ،مرگ قرار گرفت ههنگامي كه در آستان .مرگ او را درنورديد

ه من فالن شخص هم ب ،فالن شخص به من سفارش كرد كه پيش فالن شخص بروم
كني كه پيش او حال شما مرا به چه كسي سفارش مي ،سفارش كرد كه پيش شما بيايم

بخدا تنها يك نفر بر سر راه و روش ما  !پسرم: دهي؟ گفتبروم و چه فرماني به من مي
زيرا او  ؛دهم كه پيش او برويبه تو دستور مي ،است 1او در عموريه ،باقي مانده است
  !زيرا او هم بر سر روش و طريق ماست !خواهي پيش او برور مياگ ،تفاوتي با ما ندارد

جريان خودم  ،پيش آن دوستش در عموريه رفتم ،پس از مرگ و دفنش :سلمان گويد
به اين ترتيب پيش مردي ماندم كه هدايت  !پيشم بمان :او گفت ،را برايش تعريف نمودم

   .و روش دوستان سابقش را داشت
سب و كار هم مشغول شدم تا اينكه صاحب چند گاو و البته به ك :سلمان گويد
   .گوسفند شدم
مرگ  ههنگامي كه در آستان ،به فرمان اهللا مرگ او را احاطه كردسپس  :سلمان گويد
به من سفارش كرد كه پيش  ،من پيش فالني بودم ،اي فالني :به او گفتم ،قرار گرفت
او هم من را سفارش  ،خص بروماو هم به من سفارش كرد كه پيش فالن ش ،فالني بروم

و به بنده  ،كنيد كه پيش چه كسي برومحال شما سفارش مي ،كرد كه پيش شما بياييم
دانم ديگر كسي از ميان مردم بخدا تا جاييكه من مي !پسرم :گفت ؟دهيدستور ميچه 
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ولي  .باقي نمانده كه بر سر دين و عمل ما باشد و من بخواهم تو را پيش او بفرستم
او از  ،ث خواهد شداو به دين ابراهيم مبعو 1.ان بعثت پيامبري نزديك شده استزم

قرار دارد  2رود كه در بين دو حرهكند و به سرزميني ميهجرت مي )مكه(سرزمين عرب 
  .نخلستان است ،و ميان آن دو حره
  پذيرد و از آن هديه را مي ،هايي است كه واضح هستنداو داراي نشانه

  پذيرد و نمي ،آمده باشد )زكات(الي را كه از طريق صدقه خورد و ممي
اگر توانستي به آن سرزمين  3.خوردمهر نبوت بچشم مي هايششانهدر بين  ،خوردنمي
  !حتماً برو ،بروي

در  ،اي كه اهللا تعالي مقدر كرده بودبه اندازه ،پس از مرگ و دفن وي :سلمان گويد
 :به آنها گفتم ،از كنار من گذشتند كلب هاز قبيل سپس جماعتي بازرگان ،عموريه ماندم

به با خود مرا  ،آيا حاضريد در ازاي اين گاوها و گوسفندها كه آنها را به شما بدهم
   .آري :گفتند ؟يدرسرزمين عربها بب

همين كه به وادي  ،من آن گاوها و گوسفندها را به آنها دادم و آنها مرا با خود بردند

                                                            
  .22/264بلوغ االماني ) 1
منوره در بين دو حره قرار دارد و  هو مدين اندست، گويي با آتش سوزانده شدهزميني داراي سنگهاي سياه ا :حرة) 2

  .22/264بلوغ االماني  .داراي درخت خرما است
 صآن، به رنگ بدن آن حضرترنگ . تخم كبوتر يا بزرگتر است هبخش كوچكي و واضحي به انداز :مهر نبوت) 3

و در باالي پشت مبارك است، در كنار استخوان  ت، موهايي بر روي آن قرار داردو كمي مايل به سرخي اس است
  .563ـ 6/562فتح ال: نگا، استنازك سر كتف چپ 



 

من در  .و به عنوان برده به يك نفر يهودي فروختند دمن ستم كردن به ،رسيديدم 1القري
 آرزو كردم كه آن همان شهري باشد هاي خرما را مشاهده كردم ونزد او بودم كه درخت

در حاليكه من در  .كه خودش باشدي مطمئن نشدم لو. هكه دوستم برايم توصيف كرد
پيش او آمد و  ،مدينه هاز ناحي ،ريظهبني ق هيكي از پسر عموهايش از قبيل ،نزد او بودم

با  ،به اهللا قسم همين كه مدينه را ديدم ،درمن را از او خريد و مرا با خود به مدينه ب
اهللا آنجا ماندگار شدم و  در ،آن را شناختم ،توجه به تعريفي كه دوستم برايم كرده بود

ي كه من در آنجا جاي ،، ايشان در مكه اقامت داشترا مبعوث فرمود پيامبرشتعالي 
كار و بار بردگي هم مانع آن شده  ،گذشته از اين ،شنيدمنمي او هو چيزي دربار منبود

و اين بود كه دست آخر به مدينه هجرت  .او كسب كنم هبود كه من بتوانم خبري دربار
  ....نمود

 ها و عبرتهاي اين درس هم بعد از پايان يافتن داستان سلمان ذكرنكتهشاءاهللا  ان 
  .خواهد شد

  
  

|   |   |  
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  درس بيست و پنجم

  اداستان مسلمان شدن سلمان ادامه

  

هاي خرماي اربابم باال رفته بودم و داشتم من از يكي از درخت :گويدمي اسلمان
دادم و اربابم نشسته بود كه ناگهان يكي از بعضي از كارهاي مربوط به آن را انجام مي

به  !را بكشد 1قيله خدا بني !اي فالني :يستاد و گفتعموهايش آمد و باالي سرش ا پسر
آنها گمان  ،اندآنها در قبا در كنار مردي كه از مكه آمده جمع شده اكنون خدا قسم هم

   .برند كه او پيامبر استمي

تا جايي كه گمان بردم  ،مرا فرا گرفت 2لرزشي ،وقتي اين خبر را شنيدم :سلمان گويد
و به پسرعمويش  .به همين خاطر از آن درخت خرما پايين آمدم ،بر اربابم خواهم افتاد

اربابم بشدت عصباني شد و مشتي  :سلمان گويد ؟گوييچه مي ؟گوييچه مي :گفتم
  !برو كارت را انجام بده !؟را با اين چه كار تو: سپس گفت ،محكم به من زد
  .ع شومگفته او مطمئن و خاطر جم فقط خواستم از. ، هيچيگفتم: سلمان گويد

در قبا  كه صشب هنگام آن را به خدمت پيامبر ،من طعامي را جمع كرده بودم
به من خبر رسيده كه  :به خدمت آن حضرت رسيدم و به او گفتم .بردم ،تشريف داشتند

عين  باشند و در مي و به همراه شما افرادي هستند كه ياور شما يدشما مرد صالحي هست
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به منظور صدقه است و ديدم كه شما  ،اممي كه بنده آوردهاين طعا .حال غريبه و نيازمند
   .باشيداز ديگران به آن سزاوارتر مي

 :يارانش فرمودند به ص آنگاه رسول خدا ،آن را به ايشان نزديك ساختم :سلمان گويد
 .ميل نفرمود و از آن .و خودش دستش را به سوي آن طعام دراز نكرد»  !بخوريد«

 آن دوست(كه  ها و صفاتي استاين يكي از نشانه: خودم گفتم با :حضرت سلمان گويد
  .)يهوديم در عموريه به من گفته بود

سپس آن  ،مدينه تشريف آوردند به صپيامبرسپس بازگشتم و چيزي را جمع كردم و 
خوريد و پذيريد و نميمن ديدم كه شما صدقه را نمي :چيز را آوردم و به ايشان گفتم

 :سلمان گويد .خواهم شما را مورد اكرام قرار دهمآن مي هكه بوسيلاي است اين هديه
  .از آن خورد و به دستور ايشان يارانش هم همراه با او از آن خوردند صرسول خدا

هايي كه دوست يهوديم به من گفته اين دو نشانه از نشانه :با خودم گفتم :سلمان گويد
  .بود

 :سلمان گويد .پيش وي آمدم ،يع بودندسپس در حاليكه رسول خدا در گورستان بق
يكي از يارانش به آنجا آمده بودند و دو قطيفه پوشيده و در  هايشان بخاطر تشييع جناز
سپس چرخيدم و شروع به نگاه كردن  .ايشان سالم كردم بر ،ميان يارانش نشسته بودند

  .مالحظه كنم ،به پشتش نمودم تا بلكه مهر نبوتي را كه دوست يهوديم برايم گفته بود
گردم كه  دانست كه دنبال چيزي مي ،چرخيدن مرا ديد صهنگامي كه رسول خدا
ردايش را از پشتش انداخت و  ،از همين روي :سلمان گويد .برايم توصيف شده است

آنگاه خودم را بر روي  .ايشان مالحظه كردم همن آن مهر نبوت را بر روي شان
به من  صرسول خدا .يشان و گريستن كردمو شروع به بوسيدن ا انداختم صپيامبر



 

داستانم را آنگونه كه براي تو تعريف  !اي ابن عباس .من هم جلو آمدم ،بيا جلو :گفت
  .براي آن حضرت تعريف نمودم ،كردم

سپس  .پسنديد كه يارانش هم اين داستان را بشنوند چنين صپيامبر :سلمان گويد
 صجنگ بدر و احد را با رسول اهللاكه  بردگي سلمان را به خود مشغول كرد تا جايي

  1.از دست داد و نتوانست در آنها شركت كند
 2با اربابت مكاتبه !اي سلمان :من فرمودند به صرسول خدا ،از آن بعد :سلمان گويد

صد نهال خرما براي سي ،من هم با اربابم اينگونه مكاتبه كردم كه در عوض آزاديم !كن
ها بكارم اي ايجاد كنم و آنها را در آن حفرهيك از آنها حفره اربابم فراهم كنم و براي هر
با شنيدن  .به او بپردازم 3اوقيه 40و همچنين  .برسندبه ثمر و آنها را آب دهم تا اينكه 

آنها هم با آوردن  » !برادرتان را ياري كنيد«  :به يارانش فرمودند صاين خبر رسول خدا
نهال و آن يكي  20آورد و ديگري نهال مي 30كي ي ،درخت خرما مرا ياري نمودند لنها
 .كرده در توان داشت به من كمك مياي كهركس به اندازه نهال، 10نهال و ديگري  15

 ،برو سلمان« :فرمودند صآنگاه رسول خدا .نهال براي من جمع آوري شد 300تا اينكه 
من آنها را با  ،من بيا پيش ،ها را كنديوقتي كه حفره ،اي ايجاد كنبراي هر نهال حفره

پيش  ،هاي الزم را كنديم و پس از اتمام كارحفره با كمك يارانم» .كارمدست خودم مي

                                                            
را از جهاد  و بردگي او .بعد از آنكه مسلمان شد، جهت كار در نزد ارباب يهوديش بازگشت سسلمان يعني) 1

    .شوده خدمت كردن اربابش و انجام دادن كارهايش مشغول ميزيرا برده ب بازداشت؛
  .يعني خودت را از صاحب يهوديت بخر) 2
 4يعني بيش از . شودگرم مي 4752ها گرم است و مجموع اين اوقيه 118و درهم  چهل درهم است هر اوقيه) 3

  .117اثر كردي ص  ةالمقادير الشرعي ،2/669المصباح . كيلوگرم و نيم طال



 

همراه من به  صآنگاه رسول خدا .ها آماده استايشان آمدم و به ايشان گفتم كه حفره
داديم و ايشان با دست ما يكي يكي نهالها را به ايشان مي .ها آمدندكنار آن حفره

حتي يكي از  ،قسم به كسي كه جان سلمان در دست اوست .كاشتندمباركشان آنها را مي
بدين ترتيب از زير  .)باشدو اين مايه گرفته از بركت آن حضرت مي(آن نهالها تباه نشد 

-ولي همچنان آن پولي را كه بايد به اربابم مي ،بار مسئوليت آن خرماها بيرون آمدم

  .ندبر من باقي ما ،پرداختم
تخم مرغ طال به عنوان غنيمت به خدمت چيزي شبيه ها يك اصحاب از يكي از غزوه

اي كه با اربابش مكاتبه كرده آن شخص ايراني«  :ايشان فرمودند ،آن حضرت آوردند
من هم خدمت  .را فراخواندند كه پيش او بروماصحاب م: سلمان گويد»  ؟بود، كجاست

اين مقدار طال را بگير و با آن قرضت  !اي سلمان « :ايشان فرمودند .آن حضرت رسيدم
 1؟اين كجا و آن پولي كه من بدهكارم كجا صاي رسول خدا :گفتم»  !را ادا كن

را پرداخت خواهد  قرض تو ،آن هزيرا اهللا تعالي بوسيل !آن را بگير«  :حضرت فرمود
  » .كرد

قسم به آن  ـ ،كردم و آن را براي اربابم وزن آن تخم طاليي را گرفتم :سلمان گويد
بدين ترتيب من  .آمد آن چهل اوقيه در هبه انداز ـكسي كه جان سلمان در دست اوست 

شركت كردم صو در جنگ خندق با رسول خدا و آزاد شدم .ينم را به او ادا كردمد. 

                                                            
اين بود كه بگويد اين تخم طال به نسبت چهل اوقيه كه او بايستي به ارباب يهوديش بدهد، اندك  سمنظور سلمان) 1

    .كنداست و كفايت نمي



 

   1.اي را همراه با ايشان از دست ندادمسپس هيچ غزوه

  :و عبرتها هانكته
زيرا كه  ؛ما وجود دارد صهاي نبوت پيامبراز داليل و نشانهدر اين حديث يكي  ـ1

اند كه به كجا اند و گفتهبقاياي علماي يهود در رابطه با صفت آن حضرت خبر داده
 ،اندو جالب اينكه آن صفت و آن مكاني كه آنها بدان اشاره كرده .هجرت خواهد كرد

  .دو محقق شدند هر

  آن را به هركس كه بخواهد  ،استاهللا تعالي هدايت به دست  ـ2
از اين رو اسباب هدايت را  ،داند كه او لياقت هدايت را داردكسي كه اهللا مي ،بخشدمي

- به در پيش گرفتن راهي كه به سوي هدايت منتهي مياو را  نمايد وبرايش فراهم مي

ي اهللا تعالو  .سرزمينهاي دوردست باشد فرمايد، اگرچه او در، توفيق عنايت ميشود
كند ولو نزديكترين مردم فراهم نمي ،هدايت را براي كسي كه لياقت آن را نداشته باشد

                                                            
، و 444ـ5/438، و روايت از امام احمد از طريق او 70ـ  66اسالم سلمان ص  :ةاز ابن اسحاق در السير روايت) 1

، و خطيب در تاريخش )6065(شماره  226ـ  6/222طبراني در الكبير ، و 80ـ  75روايت از ابن سعد ص 
، و ذهبي در 98ـ2/92باب آنچه در رابطه با اخبار راهبان و أحبار آمده ة ، و ابونعيم در دالئل النبو169ـ1/164

اسنادش حسن و  .، از عاصم بن عمر بن قتاله، از محمود بن لبيد از ابن عباس به او511ـ 1/506سير اعالم النبالء 
و از رجال » ثقه « او  و به حديث گويي تصريح كرده است، و شيخ» راستگو و مدلس است « ابن اسحاق  .است

و بيهقي در ). را ديده است صيعني در دوران كودكي پيامبر(است و محمود بن لبيد صحابي صغيري  شيخين است
روايت » حاق و او به سماع تصريح كرده استسرجال آن رجال صحيح هستند، به غير از ابن ا«  :گفته 9/336

ة اثر ابن توانيد به الدراياند، كه براي دانستن آنها، عالوه بر اكثر مراجع سابق، ميديگري براي اين حديث وارد شده
  .، مراجعه نمائيد979 هشمار 241ـ2/240»  ةالكراهي« و كتاب  حجر



 

  1!به پيامبران و رسوالنش باشد
  .اين داستان بيانگر ظلم يهود و انكار آنها نسبت به حق است ـ3

                                                            
هايي كه براي نجات و كاميابي انتخاب ها و گزيدهبهترين«  :استگفته  76ـ  73عالمه ابن القيم در الفوائد ص ) 1

اند، تند بادهاي قدر زنجيرها بسته شده هو پاهاي طرد شده بوسيل انددن به مقصد و مراد آماده شدهاند، براي رسيشده
شدند، ناگهان خير را دگرگون ساختند، هنگامي كه بادها آرام  هو سرنوشت در صحراي هستي وزيدند، هستي و ستار

و وليد بن مغيره پيشاپيش  مان به ساحل سالمت و امنيت رسيدهو سل ابوطالب در گرداب هالكت غرق شده ديديم كه
و نجاشي در سرزمين حبشه  آورده روم را ميو صهيب رومي قافل كنددر بيابان سرگرداني حركت مي قومش

 »الصالة خري من النوم « ! نماز بهتر از خواب است :زندندا مي و بالل .گويدو به نداي اهللا لبيك مي) شودمسلمان مي(
  .و ابوجهل هم در خواب مخالفت و دشمني فرورفته است» نماز بهتر از خواب است « 

چون دست تقدير از قبل سابقه سلمان را رقم زده بود، اهللا تعالي به او توفيق عنايت كرد كه در رابطه با روش نياكان 
و  ا آن آئين شرك آميز مجادله نمايدو بيايد با پدرش در رابطه ب ش پرستي درنگ و توقف كنداجدادش در آت و

و اين جوابي است  اينكه بايد او را به زنجير بكشد چون با دليل و حجت بر او چيره شد، پدرش جوابي پيدا نكرد جز
سپس ابن قيم » .. .برند، بكار برده و مياند، آن را دست به دست كردهكه اهل باطل از همان روزي كه به آن پي برده

داستان سلمان را با  هاند، پرداخته، سپس بقيهايي از اذيتهايي كه اهل باطل نسبت به اهل حق روا داشتهبه بيان گوشه
خواهيم، و ما سلمان را مي خواهيلب را مياي محمد تو ابوطا«  :ادبي و زيبا و مختصري ذكر كرده، گفته است هشيو
را به آباء و اجداد خود نسبت  و هنگامي كه خود عبدمناف: گويدپرسند، مينامش مي همي كه از ابوطالب دربارهنگا

كند و به آيد، شترها را به عنوان مال حساب ميو هنگامي كه سخني از مال و ثروت بميان مي كندافتخار ميدهد، 
ابن  :دهدنسبش جواب مي هعبداهللا، و دربار :گويدد، ميپرسننامش مي هبارنازد و هنگامي كه از سلمان دريآنها م

كسب  هو دربار مسجد: گويددكانش مي هو دربار فقر و نيازمندي: دهد ه مالش جواب ميو دربار) پسر اسالم(االسالم 
 و بيداري است: گويدبالشش مي هتقوا و تواضع و دربار :دهدلباسش جواب مي هصبر، دربار :دهدو كارش جواب مي

يعني به اين حديث پيامبر (» سلمان از ماست « » سلمان منا«  :دهدجواب مياش  در ارتباط با افتخار و بالندگي

حركتش جواب  هو دربار) 52 :انعام( mÌ     Ë l  :دهدو در رابطه با قصد و هدفش جواب مي) كنداشاره مي
ائمه  هامام خلق و هدايت دهند :دهداب ميراهنماي راهش جو هبارو در. كنمت حركت ميبه سوي بهش :دهدمي

  »...است



 

ياري و  ،خواهد از يوغ بردگي نجات يابدمسلماني را كه مي ،الزم است مسلمانان ـ4
  .مساعدت دهند

  .صبركت عظيم پيامبر ـ5



 

  درس بيست و ششم

  اانصاري هداستان مسلمان شدن ابوطلح

  

ابوطلحه به قصد خواستگاري از ام سليم پيش او  :گويدمي اانس بن مالك ـ44
داني اي ابوطلحه آيا نمي من نبايد با مشركي ازدواج كنم، :ام سليم در پاسخ گفت .آمد

تراشد و اگر شما در زير را مي فالن النجار آنها لعبد آ ،كنيدبتهايي را كه شما عبادت مي
  ؟خواهند سوخت ،آن بتها آتش روشن كنيد

سخنان او در ابوطلحه تأثير  ،حال آنكه ،ابوطلحه از پيش ام سليم بازگشت :انس گويد
اين جواب را  ،رفت ابوطلحه به خواستگاري ام سليم ميهربار كه  :انس گويد .كرده بود

- با پيشنهاد تو موافق هستم و مسلمان مي :گفت ،يك روز كه پيش او آمد ،دشنيمياز او 

  1.اي جز مسلمان شدن ابوطلحه دريافت نكردام سليم مهريه :حضرت انس گويد .شوم

سليم  ابوطلحه از ام :گويدكند كه او ميروايت مي اثابت از انس بن مالك ـ45
 ،رد شدني نيسته شخصي مانند تو به خدا ك :ام سليم در پاسخ گفت .خواستگاري كرد

و براي من جايز و حالل نيست كه  .باشماما تو مردي كافر هستي و من زني مسلمان مي
دهم و خودم قرار مي هاسالمت را به عنوان مهري ،اگر مسلمان بشوي .با تو ازدواج بكنم

عنوان  وي به مسلمان شدناين بود كه او مسلمان شد و  .خواهمچيز ديگري از تو نمي

                                                            
    .با اسناد صحيح، رجالش، رجال صحيحين هستند 427ـ8/426روايت از ابن سعد ) 1



 

ام  هاش از مهريام كه مهريهنشنيده را هيچ زني :گويدثابت مي .ام سليم تعيين شد همهري
كرد و ام  م ازدواجو اين بود كه ابوطلحه با ام سلي .تر باشدگرامي ،سليم كه اسالم است
   1.اي به دنيا آوردسليم براي او بچه

  :و عبرتها هانكته

 ،شودآن حاصل نمي بريابد و برتري و غالبيت مي پيروزياسالم همواره برتري و  ـ1
اهللا تعالي  ،به همين خاطر براي كافر جايز نيست كه بيايد با زني مسلمان ازدواج كند

  :فرموده است

 mt   s  r  q  p l )221 :بقره(  
  »  نكنيد ازدواج ،نياورند ايمان تا) كتاب اهل غير( مشرك زنان با و «

  :ترموده اسفاهللا تعالي و 

 m  f  e  d   c  b    a  `l )141 :نساء(  
  ».ساخت نخواهد چيره مؤمنان بر را كافران خداوند هرگز« 

-پرستد كه هيچ نفع و ضرري به او نميزيرا چيزي را مي ،دن استكو انسان مشرك ـ2

نياز است  قي را كه از همه كس و همه چيز بيدر عين حال عبادت خالق راز ،رساند
  :آنها فرموده است هباراهللا تعالي در ،همه كافران مثل انسان مشرك هستند ،گويدترك مي

                                                            
    .با اسنادي حسن) 3341(نكاح الروايت از نسائي در ) 1



 

 m  W  V  U   T  S       R  Q  P          O  Nl )12: محمد(  
 همچون و برند مي لذت و بهره) جهان زودگذر نعمتهاي از روزي چند( كافران كه حالي در «

 گام و حيات بدرود از پس( و خورند مي و چرند مي) كار سرانجام از غافل و خبر بي( چهارپايان
  ».است ايشان جايگاه دوزخ آتش) آخرت به نهادن

دهد و بر  ميالبته نبايد فراموش كنيم كه شخص فاسقي كه زياد معصيت خدا را انجام 
  :فرموده استاهللا تعالي  .به مشرك و كافر نزديك است ،كندآن پافشاري مي

 m  J  I  HG  F  E  D   C  B  A   O  N  M  L  K

  `  _  ^]  \  [           Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Q  P

  al )179 :اعراف(  
 آنان سرانجام كه ايم كرده پراكنده) جهان در( و آفريده را آدميان و جنّيان از بسياري ما   «

 آيات( بدانها كه دارند دلهائي آنان) كه است خاطر بدان اين( . است آن در اقامت و دوزخ
 و خداشناسي هاي نشانه( بدانها كه دارند چشمهائي و فهمند نمي) را كماالت به رهنمون

) را ساز زندگي اندرزهاي و مواعظ( بدانها كه دارند گوشهائي و ، بينند نمي) را يكتاپرستي
 از را خود مضار و منافع و جويند نمي سود بايد كه چنان اعضاء اين از چون( اينان .شنوند نمي
 سنن از چهارپايان كه چرا( ترند سرگشته بلكه و چهارپايانند همسان) دهند نمي تشخيص هم

 از( خبر بي واقعاً اينان .) پويند مي تفريط و افراط راه اينان ولي ، گذارند نمي فراتر پا فطرت
  »  .هستند) خود آخرت دنياو صالح

تستقل شمسه اال و يسبح اهللا  ما من يوم«  :اندكه ايشان فرموده پيامبر ثابت شده و از



 

حتماً  ،رودي كه خورشيدش ميهر روز«  1»فيه كل يشء اال الشياطني و اغبياء بني آدم 

  »كند جز شيطانها و انسانهاي ابله و كودن در آن روز همه چيز تسبيح خداوند را مي

 از همه وسايل ممكن و مباح در راه دعوت ،بر هر مرد و زن مسلماني الزم است ـ3
  .الي اهللا استفاده كند

بطوريكه اميد  ،بزرگي پاداش كسي كه يكي از مشركان بر دست او مسلمان شود ـ4
به او هم  ،اعمالي كه اين مشرك مسلمان شده توسط او انجام داده هرود پاداش هممي

اي است  ترين مهريهام سليم از گرامي هبه اين دليل و داليل ديگر است كه مهري .برسد
  .اريخ شناخته شده استكه در ت

  
  

|   |   |  

  

                                                            
 ةسلسل :گان. و اسنادش حسن است. 6/111 ةو ابونعيم در حلي) 960( از طبراني در مسند شاميين روايت) 1

  .)2224( ةالصحيحي



 

  درس بيست و هفتم

  داستان مسلمان شدن دو نفر از مشركان شجاع

  

هنگامي  .از جنگ بدر بيرون شدند قبل صحضرت رسول :گويدمي لعايشه ـ36
شخصي  ،شد ي خود را به وي رساند كه گفته ميمرد ،رسيدند 1ةبرو هكه ايشان به حر

  .شجاع و قوي است
وي وقتي كه به  .خوشحال شدند ،ديدنداو را  هنگامي كه صل خداياران رسو

ام كه دنبال شما بيايم و بسان شما از آمده :گفت صبه رسول خدا ،رسيد صپيامبر
 :گفت ؟آيا به اهللا و رسول وي ايمان داري :به او گفت صپيامبر .غنايم برخوردار شوم

-كمك نمي يخص مشركزيرا من هرگز از ش ،پس برگرد« :فرمود صپيامبر ،خير

  ».خواهم
راق كرده بوديم كه آن شخص اُتما در كنار درختي  .آن شخص رفت :عايشه گويد

هم همان  صپيامبر .هم حرفهاي سابق را تكرار كرد باز .رسيد صدوباره به پيامبر
پس برگرد، زيرا من هرگز از شخص مشركي «  :يعني گفت .جواب نخستين را به او داد

  » .خواهمكمك نمي
 ،رساند ص، و دوباره در بيابان خود را به پيامبرسپس آن مرد بازگشت: گويدعايشه 

 ،آري: ؟ گفتآوريايمان مي او رسول و اهللا به آيا :گفت او به اول هدفع مانند پيامبر آنگاه

                                                            
     .باشدنبوي نزديك مي هاست كه به مدين) زمين سنگالخي(اي حره آن) 1



 

  1.روايت از مسلم !حركت كن :گفت صآنگاه رسول خدا

اي  :گفت امالك بن انس به ويدع زياد بن عالء :گويدمي :باهلي نافع و ـ47
 .سال 40 :گفت ؟چند سال سن داشت ،شد مبعوث ص هنگامي كه پيامبرابوحمزه 

سال در مدينه  10سال در مكه و  10بعد از آن  :گفت ؟بعد از آن چه روي داد :گفت
ايشان را به سوي اهللا تعالي سپس  ،سال را تمام كرد 10روي اين حساب  ،ماندگار شد

  2.خود قبض روح فرمود
مانند  :گفت ؟در سن و سال چگونه مرداني بود ،او در آن روز كه وفات كرد :گفت
  !بود مترين مردترين و زيباترين و پرگوشتجوان
در  ،آري :گفت ؟اياي انجام دادهغزوه صآيا همراه با رسول خدا ،اي ابوحمزه :گفت

آنها در يك حمله  ،دتعداد مشركان خيلي زياد بو ،جنگ حنين همراه با ايشان جهاد كردم
در ميان  3.غافلگيرانه بر ما يورش آوردند تا جاييكه ديديم اسبهايمان پشت سرمان هستند

- ميما را  با شمشيرش )دليرانه(كرد كه شد كه به ما حمله ميمشركان مردي مشاهده مي

پايين  ،اين منظره را مشاهده كرد صوقتي كه رسول خدا .شكستكوبيد و درهم مي

                                                            
  .)1817( :الجهاد :صحيح مسلم) 1
بعداز بعثت سيزده سال در مكه باقي مانده است، روي اين حساب سنش به  صاين است كه پيامبر معروف) 2

     .سال خواهد بود 63هنگام وفاتش 
و به سوي آنها تيراندازي كردند، اسبهاي مسلمانان عقب كشيدند  ركان، مسلمانان را غافلگير كردندوقتي مش يعني) 3

  .تا جايي كه پشت سر پياده نظامها قرار گرفتند



 

هنگامي  .آنهارا شكست داد و آنها از ساحت معركه گريختنداهللا تعالي سرانجام و  1آمد
برخاست و به دستور وي اميران را  ،پيروزي و فتح را مشاهده نمود ص كه رسول خدا

در همين اثنا مردي از  .نمودندآوردند و آنها با او بر اسالم بيعت مييكي يكي نزد او مي
 ام كه اگر آن مردي را بياورند كه آن روزمن نذر كرده :برخاست و گفت صياران پيامبر

  .گردنش را بزنم ،كوبيدهم ميدرما را 
را ديد  صوقي كه او پيامبر ،ساكت شد و آن مرد را آوردند صرسول خدا :گويد
من به سوي اهللا توبه  ،اي پيامبر خدا ،من به سوي اهللا توبه كردم ،اي پيامبر خدا :گفت
تا آن  ،دست خود را نگاه داشت و با او بيعت نكرد صخدارسول  :گويد ،كردم

  .به نذرش وفا كند ،شخصي كه نذر كرده بود
او را  نگاه كرد تا بلكه به او دستور دهد كه صگويد آن شخص پيوسته به رسول خدا

كند، هنگامي كه ديد آن مرد هيچ كاري نمي ،ولي از پيامبر ترسيد كه او را بكشد ،بكشد
رسول خدا  :گفت آن گاه آن صحابي كه نذر كرده بود ،اع بيعت كردبا آن شخص شج

با او بيعت نكردم  ،ايماز آن روز كه او را اسير كرده :گفت صپيامبر ؟پس نذرم چي
  .فقط براي اينكه تو به نذر خود وفا كني

 :فرمود صپيامبر ؟كردياي به من ميشد يك اشارهنمي صاي رسول خدا: او گفت

                                                            
و ابوسفيان  كردند صبه رسول خداآن جماعت رو «  :و حديث براء آمده است كه) 1776(صحيح مسلم  در) 1

من پيامبر  :شيد، اين بود كه ايشان پائين آمدند و دعا كردند، و از اهللا طلب ياري نمودند، گفتكاو را  لگام ماده استر
  »! گويم، من پسر عبدالمطب هستم، خدايا ياري خودت را نازل بفرماهستم، دروغ نمي



 

  1».هيچ پيامبري حق ندارد كه اشاره كند« »ن يومضأ نه ليس لنبیإ«

  :و عبرتها هاهنكت

  .صبيان شجاعت پيامبر ـ1
توكل نمايند و مفتون اهللا تعالي و غير آن بر  جهاددر حالت  ،بر مسلمانان الزم است ـ2

چرا كه اين غرور و مفتوني يكي از  ،كثرت و قوت آمادگي رزمي و سالحي خود نشوند
ناكامي است و به همين خاطر است هنگامي كه مسلمانان در اين  اسباب شكست و

ولي  ،در آغاز امر شكست خوردند ،به كثرت خود مغرور شدند ـحنين   هغزو ـغزوه 
توكل اهللا تعالي ثابت قدم شدند و بر  ،و ياراني كه با او بودند صهنگامي كه پيامبر

  .را ياري داد آنهااهللا تعالي  ،نمودند
از عوامل تأخير نصرت و  ـكه يكي از آنها تكبر و خودپسندي است  ـمعصيتها  ـ3

لذا بر  .باشدكه موجب شكست آنها ميبه مسلمانان است و عاملي است اهللا تعالي ياري 
را در اهللا تعالي مسلمانان واجب است از همه معصيتهايي كه عقوبتهاي دنيوي و اخروي 

  .دوري نمايند ،پي دارند

  .بودند قايل ايشان براي كه ارزشي و وقار و ص پيامبر به احترام صحابه ـ4

بر مسلمان الزم است در صورت توانايي به نذرش وفا كند و بر ديگر برادران  ـ5
  .مسلمانش الزم است كه وي را در راستاي عملي كردن نذرش ياري دهند

                                                            
ح است، و سندش صحي. با كم و زياد) 3194(ابوداود و روايت از  صحيح، با سند 3/151روايت از امام احمد ) 1
   .)1722( ةالصحيحة السلس :نگا



 

د و از هر بر انسان مسلمان الزم است كه به زيور برترين اخالق و آداب آراسته شو ـ6
يا به  ،كه موجب كاهش شخصيت مسلماني وي است ـهرچند مباح  ـعملي يا اخالقي 

  .اجتناب ورزد ،بردزير سؤال مياو را  نحوي آبروي



 

  درس بيست و هشتم

  اداستان مسلمان شدن جبير بن مطعم

  

 همغرب سور )نماز(در  صرسول خدا :گويدمي اجبير بن مطعم بن عدي ـ48
  :هنگامي كه به آيات زير رسيد ،دخوانطور را مي

 m  i  h  gf  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]    \  [  Z

  r  q  p  o   n  m  l  k  jl )37ـ  35 :طور(  
 ؟اند شده آفريده خالقي گونه هيچ بدون) و اند آورده بر سر عدم از جوري همين( ايشان آيا  « 
 آسمانها آنان كه اين يا     ؟آفريدگارند خودشان) و اند آفريده را خويشتن خودشان( كه اين يا و
 و ايشان نزد پروردگارت هاي گنجينه آيا  .نيستند يقين طالب ايشان بلكه! اند؟ آفريده را زمين و
 آن به و بدهند اين به را نبوت و كنند قضاوت بخواهند كه گونه هر تا( است آنان اختيار در

 كائنات كل فرمانده و ارباب و( دارند سيطره) جهان زچي همه بر( ايشان كه اين يا) ؟ندهند
  »  .) ؟هستند

و بخاري در  1.روايت از بخاري و مسلم .و پرواز كند )بدر آيد(نزديك بود كه قلبم 

                                                            
در نزد » .. .هنگامي كه به آيات زير رسيده«  هو اين لفظ اضاف) 463(و صحيح المسلم ) 4854(صحيح البخاري ) 1

از زهري، از محمد بن جبير و  :مسلم وجود ندارد، بلكه فقط بخاري آن را از حميدي، از سفيان روايت كرده، او گفته
من فقط از  :سفيان گويد :اي من تعريف كرده و حديث را بدين ترتيب ذكر نموده است، سپس گفتهاو از پدرش بر

 



 

  1».در قلبم جاي گرفت ايمانو اين اولين وقتي بود كه «  روايت ديگري افزوده

اگر  « :جنگ بدر فرمودند نمورد اسيرا در صپيامبر: گويدمي اهمچنين جبير ـ49
بخاطر او آنها  ،گفت با من سخن ميها اين گنديده هدرباربود و مطعم بن عدي زنده مي

در آن  :و روايت از طبراني و او افزوده 3روايت از بخاري و مسلم 2» .كردمرا آزاد مي
  4.هنگام جبير مسلمان شد

  :و عبرتها هانكته

 تأثير كه شنوندگان و خوانندگانش را تحتن استي از صورتهاي اعجاز قرآن اييك ـ1

كه در  افرادي از فاميلش با رابطه در بود آمده كه مطعم بن جبير همين مثالً .دهدمي قرار
زيادي  هپا درمياني كند و فديه بدهد و در عين حال كين ،جنگ بدر اسير شده بودند

آياتي از قرآن ايمان در  بينيم به محض شنيدنمي ،نسبت به اسالم و مسلمانان داشت
بعضي از  .باشدميگيرد و اين يكي از صورتهاي فراوان اعجاز قرآن قلبش جاي مي

 عزيز كتاب اين و اند صورت برشمرده 45 بيش از علماء صورتهاي اعجاز قرآن را به

                                                                                                                                                       
-زهري شنيدم كه از محمد بن جرير و او از پدرش روايت كرده كه از پيامبر شنيدم كه در نماز مغرب طور را مي

    .امنشنيده ،اندكه به من گفته  من آن زيادتي را .خواند
  .)4023(البخاري  صحيح) 1
و  چون آنها كافر و مشرك هستند. ها آن اسيران استمراد از گنديده«  :گفته است 205 /8جامع االصول  در) 2

   »   .ها را براي آنها بكار گرفتمجازي لفظ گنديده هبصورت استعار صلذا پيامبر. باشندمشركان نجس مي
  .)4024(صحيح البخاري ) 3
اسنادش حسن «  :گفته است 9/377اسناد آن ضعفي وجود دارد و هيثمي در المجمع و در ) 1507(الكبير  المعجم) 4

     ».است



 

جاودان او  همعجز ،و از سوي ديگر بوده صدممح حضرت ما پيامبر هبزرگترين معجز
َما ِمَن األَْنبَِياِء َنبِيٌّ إِالَّ ُأْعطَِي َما « :ثابت شده كه وي فرموده است صپيامبراز  .باشدمي

, َفَأْرُجو َأْن َأُكونَ  ُ إَِيلَّ َام َكاَن الَِّذي ُأوتِيُت َوْحًيا َأْوَحاُه اهللاَّ , َوإِنَّ َأْكَثَرُهْم  ِمْثلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَرشُ
به هريك از پيامبران معجزاتي عطا شده كه مردم بخاطر آنها ايمان «  »َتابًِعا َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

بياورند و آنچه به من عنايت شده است وحيي است كه خداوند به سوي من فرستاده است 
روايت از  ».پيروان بيشتري داشته باشم ،روز قيامت از ساير پيامبران در پس اميدوارم كه
  1.بخاري و مسلم

مانان را تشويق كرده كه لورد پسندي كه شرع پاك و مطهر مسيكي از اخالقهاي م ـ2
پاداش دادن به كسي است كه به ما نيكي كرده و به همين خاطر  ،به آن آراسته شوند

زيرا  ،مطلب سابق الذكر را عنوان كرد ـپدر جبير  ـمورد مطعم بن عدي  در صپيامبر
   2.كرده بود صاو خدمات زيادي به پيامبر

يا به رسوالن يا به كتابهايش  هستند چون به اهللامعنوي  و مشركان نجس همه كافران ـ3
- مبارزه مياهللا تعالي گويند و با دين حق و بر پيامبرانش دروغ مي كفر ورزيده و بر اهللا

چنانكه اين . دهندقرار مياهللا تعالي ديگر مخلوقات را شريك  يا بدين خاطر كه ؛كنند
اهللا تعالي  هچنانكه در اين گفتو صريح است و  يث اسيران بدر واضحمورد در حد
  :روشن است

                                                            
به جز قرآن، هيچ «  :گفته است 8/523بخاري در جامع االصول ) 152(و صحيح مسلم ) 4981(البخاري  صحيح) 1

   »  .ه خداوند معجزه نبوده استيك از كتابهاي نازل شد
  .)1508، 1506(بعضي از روايتهاي اين حديث آمده است نزد طبراني اين مطلب در  در) 2



 

 m[  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R l      
   )28 :توبه(

 امسال از پس نبايد لذا ، پليدند) عقيده لحاظ از ، شركشان و كفر سبب به( مشركان بيگمان« 
  ».شوند وارد مسجدالحرام به) است هجري نهم كه(



 

  درس بيست و نهم

  امسلمان شدن عمير بن وهب داستان

  

اي كه در جنگ بدر براي كفار چند روز بعد از فاجعه :گويدمي ببن زبير ةعرو ـ50
دور  )نام مكاني در كعبه(عمير بن وهب جمحي با صفوان بن اميه در حجر  ،پيش آمد

  .هم نشستند

 صداكساني بود كه رسول خ هريش بود و از جملقعمير بن وهب يكي از شيطانهاي 
پسرش  ،آمده بودند همانان مكه از دست او به ستول، مسكردو صحابه را بسيار اذيت مي
اي عمير ماجراي قليب بدر و فاجعه ،اسيران بدر قرار داشت هوهب بن عمير هم در زمر
قليب نام همان چاهي است كه مسلمانان در ( .مطرح كرد ،را كه بر سر آنها آمده بود
بعد از (صفوان  )ز كشته شدگان مشركين را در آن انداختندجنگ بدر حدود هفتاد نفر ا

قسم به خدا بعد از آنها هيچ خير و لذتي در زندگي وجود «  :گفت )شنيدن اين مصايب
  » .ندارد

، آن هم بودممين مقروض من اگر بخدا ،گوييمي راست كامالً تو« :گفت او به عمير
 از بعد امترسيدم كه خانوادهاز اين نميقرضي كه اينك توان پرداخت آن را ندارم و اگر 

براي رفتن پيش او نيز  من .بكشم را او تا رفتممي محمد سراغ به فوراً ،شوند تلف من



 

  1».پسرم به دست آنها اسير شده است دارم و آن اينكه ايبهانه

پرداخت قرضهايت را من به  :گفتفرصت را غنيمت شمرد و صفوان اين« : ير گويدبز
 ،و تا زماني كه زنده باشند آورمخودم مي هرا هم پيش خانواد اتخانواده. گيرمعهده مي

تواند مرا از سرپرستي و رسم و هيچ چيزي نميكنم و به آنها مياز آنها نگهداري مي
  » .نگهداري از آنها ناتوان سازد

طلع پس اين راز بين من و تو باشد و كسي را از اين جريان م :آنگاه عمير به او گفت
  !مكن

  ».حتماً اين كار را خواهم كرد ،بسيار خوب«  :صفوان گفت
شمشيرش را تيز كردند و آن را به  دستور داد تا بعد از اين گفتگوها عمير :زبير گويد

   .سپس عمير به سوي مدينه حركت نمود و خود را به آنجا رساند ،سم آلوده ساختند
- جنگ بدر صحبت مي هحابه دربارهمراه با تني چند از ص سدر حاليكه حضرت عمر

رار داد و دشمنان ، چگونه آنها را مورد اكرام قبا پيروزي در آناهللا تعالي كردند و اينكه 
رش را در كنار در تناگهان چشمش به عمير بن وهب افتاد كه ش ،را خوار و ذليل ساخت

 دشمن ،اين سگ :مسجد خوابانده و مسلح به شمشير است، حضرت عمر فوراً گفت
اين همان كسي است كه ما را به جان  ،حتماً تصميم بدي دارد ،خدا عمير بن وهب است

  .هم انداخت و تعداد ما را در جنگ بدر براي دشمن تخمين زده بود
اين دشمن  !اي پيامبر خدا :آمد و گفت صبه خدمت پيامبر سسپس حضرت عمر

                                                            
رود، مگر نه اين كه پسرش دانند كه او به چه هدفي پيش آنها ميو يارانش مي صمنظورش اين است كه پيامبر) 1

    .برند كه او آمده تا جهت آزاد كردن پسرش فديه بپردازددر دست آنها اسير است و آنها گمان مي



 

  .خدا عمير بن وهب است كه مسلح به شمشير آمده است
حضرت عمر آمد و بند شمشيرش  :زبير گويد !او را پيش من بياوريد: فرمود صپيامبر

 پيرامونسپس به چند تن از انصار كه  .كشيداو را  گرفت و ،را كه بر گردنش آويزان بود
 ؛بنشينيد و كامالً مواظب اين خبيث باشيد صبرويد و كنار رسول خدا :او بودند گفت

هنگامي كه  ،آورد صپيش رسول خداا او ر سپس .چرا كه قابل اعتماد نيست
 ، او را ديد در حاليكه حضرت عمر بند شمشير و گريبانش را گرفته است صپيامبر
  » !اي عمير نزديك بيا !اي عمر او را آزاد كن«  :فرمود

در دوران جاهليت مردم  ـ» !صبح بخير« »انعموا صباحاً « :سپس گفت ،عمير نزديك شد

ما را  با سالمياهللا تعالي  اي عمير :فرمود صنگاه رسول خداآـ دادند اينگونه سالم مي
  مورد اكرام قرار داده كه از سالم تو بهتر است و آن 

  .باشداست كه سالم بهشتيان مي» السالم عليك « 
  .بخدا اي محمد اين سخنان براي من تازه و جديد هستند :عمير گفت

بخاطر اين اسيري كه در  :گفت»  ؟ايچرا به اينجا آمده !اي عمير« :فرمود صپيامبر
  !پس در حق او لطف و احسان كنيد .امدست شماست آمده

خداوند اين  :گفت» ؟كندپس اين شمشير در گردنت چكار مي« :فرمود صپيامبر
  ؟اندآيا ما را از چيزي بي نياز كرده ،شمشيرها را رسوا كند

  » ؟ايچرا به اينجا آمده ،راستش را بگو«  :فرمود صپيامبر
  .امفقط براي اين منظور آمده :گفت

بلكه تو همراه با صفوان بن  ،گويياينطور نيست كه تو مي ،خير«  :رمودف صپيامبر
 .با هم گفتگو كرديد ،كشته شدگان قريش در قليب هبارو در اميه در حجر كعبه نشستيد



 

به  ،بودمن نمي هبودم و مسئوليت خانواده بر عهداگر من مقروض نمي :سپس تو گفتي
ات را بر آنگاه صفوان مسئوليت قرضها و خانواده .كشتمرفتم و او را ميسراغ محمد مي

گذارد كه تو اين نمياهللا تعالي ولي  ،مشروط بر اينكه تو مرا بكشي ،عهده گرفت
  ».تصميمت را عملي سازي

اي رسول خدا ما در گذشته  ،دهم كه تو رسول خدا هستيشهادت مي :عمير گفت
كه بر  ايآوردي و وحي و سروش آسمانياري كه شما آن را از آسمان برايمان مياخب

كرديم، ولي در اين جريان به جز من و صفوان بن اميه شد را تكذيب ميتو نازل مي
اهللا قسم به خدا حاال براي من ثابت شده كه فقط  .كس ديگري حضور نداشته است

پس حمد و ستايش براي اهللا كه مرا به  .استتو را از اين جريان باخبر ساخته تعالي 
  .ت را بر زبان آورددشها هسپس كلم .اسالم هدايت داده و مرا به اينجا آورد

را به خوبي با دين آشنا سازيد و قرآن  )عمير(برادرتان «  :فرمود صآنگاه رسول خدا
بعد از آن  .دصحابه هم اين كار را كردن»  .را به او ياد بدهيد و اسيرش را آزاد نمائيد

را خاموش سازم و در عين حال اهللا تعالي كردم كه نور من قبالً تالش مي :عمير گفت
حال  .كردمايجاد مزاحمت و اذيت فراواني مي ،بودنداهللا تعالي براي كساني كه بر دين 

و اهالي آنجا را به سوي اهللا و  .دوست دارم كه شما به بنده اجازه دهيد كه به مكه بروم
در غير اين  .آنها را هدايت دهداهللا تعالي شايد  ،ش و به سوي اسالم دعوت نمايمرسول

اين بار آنها را بخاطر  ،كردم يارانت را بخاطر دينشان اذيت مي چنانكه قبالً ،صورت
   .نمايمدينشان اذيت مي

  .به او اجازه داد و او خود را به مكه رساند صپيامبر :بن زبير گويد ةعرو
 )صجهت كشتن پيامبر(صفوان بن اميه پس از خروج عمير بن وهب  و در آن سوي



 

دهم كه چند روز ديگر اي خوش خبر مياي مردم من شما را به حادثه :گفتبه مردم مي
  .د كرديبا شنيدن آن حادثه رويداد بدر را فراموش خواه .افتداتفاق مي

كرد تا عمير سؤال مي هارآمدند دربصفوان پيوسته از مسافراني كه از مدينه به مكه مي
آنگاه  .اينكه مسافري از راه رسيد و جريان مسلمان شدن عمير را براي او بازگو كرد

  1.كه هيچ وقت با او حرف نزند و به نفع او هرگز كاري نكند صفوان سوگند خورد

  :و عبرتها هانكته

  .از ترفند و كيد دشمنان اعم از مشركان و غير آنها پرهيزضرورت  ـ1
از اهللا تعالي دشمنان اسالم و مسلمانان بي هيچ ترديدي جهت خاموش كردن نور  ـ2

  .بندندحتماً آن را بكار مي ،اي فروگذار نكردههيچ وسيله

و يكي از داليل دال  صدر اين حديث يكي از معجزات پيامبر ما حضرت محمد ـ3
  .بر نبوت ايشان وجود دارد

  .ري دادن آنهاز اوليائش و ياااهللا تعالي حفاظت  ـ4
به وارد شدگان به دين اسالم با ياد دادن قرآن و احكام اسالم به  اهتمام ضرورت ـ5

                                                            
بن زبير برايم  ةگويد محمد جعفر از عروآمده مي 663ـ1/661ابن هشام  هاسحاق ـ چنانكه در سيراز ابن  روايت) 1

آمده، موسي بن عقبه از ابن شهاب آن را  ةباشد و چنانكه در االصاب، و اسنادش صحيح و مرسل مي...تعريف كرد كه
ايتي به مانند آن را با اندكي تفاوت رو 62ـ61/و طبراني در الكبير ور مرسل روايت كرده و اسنادش صحيح استبط

و اسناد آن حسن است اگر  شناسمآن را فقط از طريق انس مي: و گفته از طريق ابوعمران جوني نقل كرده در الفاظ
روي اين حساب، اين حديث با مجموع  .كنندو اين روايتها يكديگر را تقويت مي .داشتدر مورد ابو عمران شك نمي

    .لغيره استطُرق روايتش حسنَ 



 

جهت ترسيخ ايمان در قلوب آنها و عبادت كردن آگاهانه و با بصيرت توسط آنها و  ،آنها
محفوظ ماندن از كافر شدن دوباره و  ـاهللا تعالي  مشيتبنا به  ـماندن آنها  جهت سالم

ز جريانهاي بدعت آميز و خرافاتي كه هواپرستان و گروههاي گمراه و تيره بخت آنها ا
  .خوانندمردم را به سوي آنها فرا مي

كه تازه وارد اسالم شده، فعاليت  مستحب است در راستاي بدست آوري قلب كسي ـ6
خود به خود به سوي  ديگران همشود كه و اين كار باعث مي بشود تا ايمانش قوي شود

  .دنالم دعوت شواس
باشد و از  مصّر اسالمي احوالپرسيبكارگيري الفاظ  بربر انسان مسلمان الزم است  ـ7

همانگونه كه بر انسان مسلمان حرام  ،طرز و شيوه تحيت و سالم اهل كفر اجتناب ورزد
به آنها تشبيه كند و  است در رابطه با چيزهايي كه به كافران اختصاص دارد، خود را

شود كه مسلمان بخواهد در رابطه با يكي از شباهت جويي زماني شديدتر مي خطر اين
  1.از آنها تقليد كند ،شئون ديني كافران

لذا  ،بيانگر حقارت مشرك است ،درباره عمير گفت سسخني كه حضرت عمر ـ 8
با مسلمان اهللا تعالي ترين درجات قرار دارد و كسي كه در پايين ،كسي كه مسلمان نيست

او را مورد لطف و اكرام قرار دهد به باالترين  و تمسك جستن به تعاليم اسالمشدن 
  :فرموده استاهللا تعالي كند همانگونه كه درجات صعود مي

 m  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

                                                            
  مترجم .مثالً صليب به گردن بياندازد) 1



 

  h  gl )10ـ  7 :شمس(  
 وي روحي قواي و( است كرده پرداخته و ساخته را او كه آن به و آدمي نفس به سوگند و  « 
 كرده الهام را تقوا و گناه بدو سپس    !) است نموده تنظيم را او جسمي دستگاههاي و تعديل را

 همه به قسم(    .) است داده نشان او به وحي و عقل توسط را قبح و حسن و راه و چاه و( است
 و ، عبادات و طاعات مانجا با( را خويشتن نفس كه گردد مي كامياب و رستگار كسي) !اينها
 دهد رشد انساني هويت ساختن هويدا با را آن و( بپيرايد و دارد پاكيزه) منهيات و معاصي ترك

 خود انسانيت مزاياي و فضائل و( خويشتن نفس كه گردد مي ناكام و نااميد كسي و    .) برد باال و
  » .بيااليد) معاصي به( و ، بپوشاند و بدارد پنهان) معصيت و شرك و كفر ميان در را

اطاعت كند در حقيقت نفس خود را تزكيه نموده است اهللا تعالي بنابراين هركسي كه از 
و هركس  ـطاعت و فرمان پذيري آن را پاك ساخته و ارتقاء داده است  هيعني بوسيل ـ

يعني  ـدر حقيقت نفس خود را كثيف و آلوده ساخته است  ،نافرماني كنداهللا تعالي از 
را گمراه ساخته و به بي راهه كشانده است و در باتالق رذالت و پستي درانداخته  آن

خواه كفر او  ـو هنگامي كه اين عصيان و نافرماني به درجه كفر كردن برسد  ـاست 
 حاصل غيرآن يا نماز ترك بوسيله اي باشدكهاصلي باشد يا ارتداد و از دين برگشتگي

كند كه حال و بلكه تا بدانجا سقوط مي ،و درجات رسيده منازل ترينپايين به ـ شودمي
  :فرموده استاهللا تعالي چنانكه ! !روز چهارپايان خيلي از حال و روز او بهتر است

 m  W  V  U   T  S       R  Q  P          O  Nl )12 :محمد(  
 همچون و ندبر مي لذت و بهره) جهان زودگذر نعمتهاي از روزي چند( كافران كه حالي در« 

 و حيات بدرود از پس( و ، خورند مي و چرند مي) كار سرانجام از غافل و خبر بي( چهارپايان
  ».است ايشان جايگاه دوزخ آتش) آخرت به نهادن گام



 

   :فرمايدمياهللا تعالي و چنانكه 

 m  P  O  N  ML     K  J   I  HG  F  E  D  C  B  A

  Ql )44 :فرقان(  
 و تفكّر آنان !نه(  !؟فهمند مي يا شنوند مي) بايد كه چنان( آنان بيشتر كه بري مي گمان آيا  « 

  »  .تر گمراه بلكه و ، هستند چهارپايان همچون ايشان .) ندارند تعقّل
  

  و درود و سالم خداوند بر پيامبر ما حضرت
  .و آل و اصحاب وي باد صمحمد

| | |  
  



 

  امسي درس

  اداستان مسلمان شدن زيد بن سعنه

  

خواست كه زيد بن سعنه را هدايت اهللا تعالي وقتي  :گويدعبداهللا بن سالم مي ـ51
تمام عاليم نبوت را در  ،نگاه كردم صهنگامي كه به پيامبر  :زيد بن سعنه گفت ،دهد
ايشان مالحظه كردم جز دو عالمت كه دقيقاً براي من مشخص نشدند كه در نزد  هچهر

ضبش غبردباري و حلمش بر خشم و  ):عبارتند از اينكه اين دو عالمت( .او وجود دارد
كند، حلم و بردباري او  هركس با جهالت با ايشان برخورددوم اينكه گيرد و پيشي مي

از همين روي بنده با نرمي و مهرباني و كامالً دوستانه با ايشان برخورد . يابدافزايش مي
دباريش را از خشم و غضبش باز م و برصحبت كنكردم تا اينكه بتوانم با ايشان مي

  .شناسم
 .خود بيرون آمد هاز حجر صتا اينكه يكي از روزها پيامبر :گويدزيد بن سعنه مي

سوار  ،در همان لحظه مردي عرب. هم همراه ايشان بود سابن ابي طالبحضرت علي 
بني فالن مسلمان  هقبيل !اي رسول خدا « :بر شترش به خدمت آن حضرت رسيد و گفت

اي هيچ دغدغه ، بيام كه اگر مسلمان شونداند و من به آنها گفتهو وارد اسالم شده شده
را خشكسالي فرا گرفته و اصالً باران  ، ولي اكنون منطقهآيدرزقشان به سراغشان مي

ترسم همانگونه كه از روي آز و طمع وارد اسالم من مي ص، اي رسول خداباردنمي



 

بيني براي تعاون و كمك مناسب مي اگر 1.م خارج شونداز روي طمع از اسال ،اندشده
  » .به آنان چيزي بفرستيم

به نظر من آن مرد حضرت علي  .نگاه كرد ،به مردي كه در كنارش بود صپيامبر آنگاه
زيد بن سعنه  2».چيزي از مال باقي نمانده است ،اي رسول خدا« :آنگاه او گفت .بود

اگر بخواهيد من حاضرم هم اينك  ،اي محمد :گفتم نزديك شدم و صبه پيامبر :گويد
در فالن  ،پولي به شما بدهم و شما در عوض از خرماي باغ فالن قبيله به همان مقدار

  .به من بدهيد ،وقت
فروشم تا فالن ولي من خرماي معلومي را به تو مي ،نه اي يهودي« :فرمود صپيامبر

  ».از باغ بني فالن باشد وقت و ضمناً تو نبايد اين شرط را بگذاري كه
پولم را باز  هو سپس كيس !پس آن را به من بفروش .پذيرممي ،اشكالي ندارد :گفتم

كردم و هشتاد مثقال طال در مقابل مقدار معيني از خرما براي مدت معلومي به پيامبر 
ياري و پيش آنها برو و با اين پولها به « :نيز آنها را به آن مرد داد و گفت صپيامبر .دادم

  » !كمك آنها بشتاب
آمدم و  صدو يا سه روز قبل از موعد مقرر پيش رسول خدا :گويدزيد بن سعنه مي

چرا حقم  !اي محمد :گريبانش را گرفتم و با عصبانيت به ايشان نگاه كردم و به او گفتم
 ـدانم تا جايي كه من مي ـبه خدا قسم شما فرزندان عبدالمطلب  .كنيرا پرداخت نمي

                                                            
در نتيجه از اسالم برگردند و به  .ترسيد كه آنها گمان برند كه اين خشكسالي به سبب مسلمان شدن آنهاست وي) 1

     .شرك باز آيند
گويا  ؟است يا نه نگاه كرد تا بفهمد كه آيا چيزي از مال در نزد او باقي مانده سبه حضرت علي صپيامبر يعني) 2

  .شد و حضرت علي مسئول آن بوده استمقداري از مال فيء در اختيار مسلمانان بود كه به افراد نيازمند داده مي



 

و من در اثر معاشرت و مخالطت با  .ايدز تأخير در اداي وام چيز ديگري ياد نگرفتهج
  .امشما اين را دريافته

ديدم كه از شدت خشم و غضب  ،افتاد سدر همين لحظه نگاهم به حضرت عمر
 ،و با نگاه تندي كه به من انداخت .چرخيدچشمانش در حدقه همانند چرخش فلك مي

و اين چه  ؟گويي ه حرفهايي است كه به رسول خدا ميين چا !اي دشمن خدا :گفت
قسم به آن كسي كه پيامبر را به حق مبعوث فرموده  ؟بينمرفتاري است كه از تو مي

-با همين شمشير سر از تنت جدا مي ،بودنمي صاگر رعايت حال مجلس پيامبر ،است

  .كردم
 !اي عمر«: سپس فرمود .نگريستمحبت مرا مي رسول خدا با نگاهي توأم با آرامش و

و آن اينكه مرا سفارش كني كه تا وام او را  او به چيز ديگري نيازمندتر هستيممن و 
او  !اي عمر .نصيحت كني تا با رفتاري نيكو وامش را طلب نمايداو را  زودتر بپردازم و

ي در مقابل تهديدي كه به او كرد ،با خود ببر و حقش را به او بده و عالوه بر آنرا 
  »!ديگر نيز به آن اضافه كن )يعني هشتاد و چند كيلو(ت صاع سبي

صاع خرما هم به من  20حضرت عمر مرا با خود برد و حقم را به من داد و  :زيد گويد
  ؟اين خرماي اضافي چيست اي عمر :آنگاه من گفتم ،اضافه داد

اي تو ايجاد به من دستور داده كه در مقابل تهديد و وحشتي كه بر صپيامبر :او گفت
تو  ،نه :گفت ؟شناسي اي عمرآيا مرا مي :گفتم .اين مقدار را هم اضافه كنم ،كردم

 :گفتم )معروف يهودي(همان دانشمند  :گفت .باشممن زيد بن سعنه مي :گفتم ؟كيستي
  .خودم هستم ،آري

به چه علت آن رفتار ناشايست را با رسول خدا كردي و چرا آن سخنان ناپسند  :گفت



 

  ! ؟به او گفتيرا 

همه عاليم نبوت را در  ،نگاه كردم صهنگامي كه به صورت پيامبر ،اي عمر :گفتم
 .صورت ايشان مالحظه كردم به جز دو عالمت كه از وجود آنها در او مطمئن نشدم

كند و ديگري يكي از آنها اين است كه شكيبايي و حلمش بر خشم و غضبش غلبه مي
به چيزي جز بردباري و شكيبايي ايشان اضافه  ،ن حضرتاينكه برخورد جاهالنه با آ

  .نمايدنمي

شاهد باش كه من به اهللا  !پس اي عمر ،حاال من از وجود اين دو نشانه هم مطمئن شدم
به عنوان پروردگارم و به اسالم به عنوان دينم و به محمد به عنوان پيامبرم ايمان آوردم و 

اهل مدينه بيشتر  هكه از ثروت هم ـروتم را و تو شاهد باش كه من نصف ث راضي شدم
   .كنمبر امت محمد وقف مي ـاست 

 وقف مسلمانان زا بعضي را بر ثروتت كه است بهتر :گفت سآنگاه حضرت عمر
مانان لنصف مالم را بر بعضي از مس ،باشد :گفتم .گنجايش همه را ندارد چون ،نمايي

  .كنموقف مي
دهم كه شهادت مي :خدا بازگشته و زيد گفت و زيد پيش رسول سآنگاه حضرت عمر

  .اوست هدهم كه محمد بنده و فرستادوجود ندارد و شهادت مي »اهللا« هيچ خدايي جز
تأييد و تصديق كرد و با او او را  ايمان آورد و صبدين ترتيب زيد بن سعنه به پيامبر

بوك در سپس وي در جنگ ت ،بيعت نمود و در جنگهاي فراواني با وي شركت نمود
او را مورد رحمت و اهللا تعالي  .وفات يافت ،حالي كه به سوي تبوك در حركت بود



 

  1.لطف خود قرار دهد

                                                            
) 5147(و طبراني در الكبير  آمده است) 341(عيل بن محمد تيمي اسما ةروايت از ابوداود چنانكه در الدالئل النبو) 1

از عبدالوهاب بن ) 335ـ  334( هبن يوسف، صفح ةال در بخش بيوگرافي حمزو از طريق او مزي در تهذيب الكم
و . اهللا بن سالم روايت كرده استدحوطي، وليد بن مسلم از محمد بن عبداهللا بن سالم از پدرش، از جدش از عب هنجد

و مزي گفته كه مقبول است ) حمزه بن يوسف(است و جز » راستگو « هستند، جز محمد بن حمزه كه  رجال آن ثقه
روايان «  :گفته است 8/240و هيثمي در المجمع » است  هاين حديث، حديث حسن و مشهور دردالئل النبو«  :است

حسان، حسان في البر و اإلو اين حديث را ابن حبان در صحيحش روايت كرده، چنانكه در اإل» باشند آن ثقه مي
و ابونعيم در دالئل  605ـ  3/604 ةالصحاب ةم در معرف، و حاك)5147(و طبراني  .آمده است) 288(باب الصدق 

از  279ـ  278/ 6توسط زيد بن سعنه  صئل النبوة باب بررسي حاالت پيامبر، و بيهقي در دال53 ـ  52ص  ةالنبو
راستگو است و « از وليد به او، روايت كرده است، و ابن متوكل  ـكه ابن ابوالسري است  ـطريق محمد بن متوكل 

اسناد اين حديث همگي  رجال«  :گفته است 1/549 ةو حافظ ابن حجر در االصاب» اوهام فراواني است  داراي
و حاكم گفته »  .باشدمدار آن بر محمد بن ابي سري مي .و وليد در آن به حديث گفتن تصريح كرده، موثق هستند

و اين »  .حديث استال غررجزو  و اندت نكردهآن را رواي) شيخين(اين حديث صحيح االسناد است و «  :است
به (ابي اسحاق  هحديث داراي دو شاهد مرسل است كه يونس بن بكير آنها را روايت كرده است چنانكه در سير

حدثني محمد بن علي  :از عبدالرحمن بن امين كناني آمده است كه او گفته است) 273، 272تحقيق محمد حميد اهللا 
و آن را به مانند حديث فوق ذكر كرده است، ولي سخني در رابطه با .. .هري قاالابن الحسين بن علي، و حدثني الز

و عبدالرحمن بن  .و نيز نام آن يهودي را كه مسلمان شد، ذكر نكرده است ه تبوك بميان نياوردهكشته شدن او در غزو
در ذكر صفت رسول  و ابن سعد، حديث مرسل زهري را .آمده است 422 /3ضعيف است چنانكه در اللسان « امين 

.. .اخبرنا جرير، حدثني منْ سمع الزهري :از يزيد بن هارون اينگونه روايت كرده كه 1/361خدا در تورات و انجيل 
چون نام شيخ و استاد جرير ذكر نشده  .و حديث را به مانند حديث مرسل سابق روايت كرده و اسناد آن ضعيف است

حجر آن را در االصابه به عنوان شاهد بر روايت عبداهللا بن سالم روايت  است، و اين در حالي است كه حافظ ابن
روايت ابن اسعد در : نگا. (باشددر تورات مي صشواهدي در رابطه با صفات پيامبر و اين حديث داراي .كرده است
در  .امشناختهناو را  و در آن كسي وجود دارد كه من) 6/280(و در نزد بيهقي هم داراي شاهدي است  ) منبع قبل

 



 

  :و عبرتها هانكته

  .وجود دارد صدر اين حديث يكي از داليل نبوت پيامبر ما حضرت محمد ـ1
بخشش و شكيبايي نسبت به اشتباهات ديگران يك اخالق واال و يكي از صفات  ـ2
  .باشدمي صبرپيام
 طلب و الزم است كه در اثناي درخواست ،او و امثال بر صاحب حق مانند طلبكار  ـ3

، ق خودبه نحو خوبي رفتار كند و به هنگام گرفتن ح ،حقش از شخص مقروض
  .آسانگير باشد

الزم است صادقانه  ،بر شخص بدهكار و هركس كه حق ديگران را برعهده دارد ـ4
  .رفتار خوبي از خود نشان دهد ،ه باشد و به هنگام پرداختنيت پرداختن را داشت

به همين خاطر  ؛در اثناي مسلمان شدنش ـزيد بن سعنه  ـقوت ايمان اين صحابي  ـ5
  .بود كه نيمي از مال خود را داوطلبانه وقف مسلمانان كرد

| | |  
  درس سي و يكم 

  ت آنهاو تشريف فرمايي هيئ»عبدالقيس «  هداستان مسلمان شدن قبيل

  

                                                                                                                                                       
يابد، جز آنچه كه مربوط به وفات زيد كل روايت ضعيف عبداهللا بن سالم، قوي نيست، و با شواهد مذكور تقويت مي

   .و ذهبي در التلخيص، اين جمله را مردود دانسته است .تبوك است هبن سعنه در غزو



 

 صخدامردمي از عبدالقيس به خدمت رسول  :گويدمي اخدريابوسعيد  ـ52
سد راه  ضرم هاي از ربيعه هستيم و كافران قبيلما قبيله ،اي رسول خدا :دند و گفتندآم

- مي )محرم و رجب ،ذوالقعده، ذوالحجه(اند و تنها در ماههاي حرام ميان ما و شما شده

ما  به همين خاطر )كنند ون در اين ماهها كافران جنگ نميچ(خدمت شما برسيم توانيم 
به تمسك  كه باخودمان دستور دهيم  هاي فرمان دهيد كه آن را به افراد قبيلبه مسئلهرا 
- شما را به چهار چيز دستور مي«  :فرمودند صآنگاه رسول خدا. وارد بهشت شويم آن

يد و چيزي را براي او شريك قرار اهللا را عبادت كن :دارمدهم و از چهار چيز باز مي
كه  ندهيد و نماز را بر پاي داريد و زكات بدهيد و رمضان را روزه بگيريد و از غنايمي

در  و آن اينكه(كنم خمس آن را بپردازيد و شمارا از چهار چيز منع مي ،آوريدبدست مي
 سبز هكوز( نتمح) شودكه از كدو ساخته مي(دبا  :)درست نكنيد ذينباين چهار كاسه 

ظرفي كه به آن (مزَّفت  )كردندشود و در آن شراب حمل ميرنگي كه از گل ساخته مي
 فشود و بعنوان ظردرخت خرمايي كه سوراخ مي هتن(و نَقير  )قير ماليده شده است

  1).ريزند شود و در آن شراب ميبرگرفته مي

  ؟نيددانقير چه مي هشما دربار !اي پيامبر خدا :آنها گفتند
يا  .ريزيد مي 2كنيد و در آن قطيعاءچوبي است كه شما آن را سوراخ مي ،آري«  :فرمود

                                                            
ين چهار چيز، نهي از قرار دادن نبيذ در آنها و مراد از نهي از ا 1/134و فتح الباري  5/146جامع االصول  :نگا) 1
زند، سپس بگذارند نگور يا خرما يا جو يا گندم بريو نبيذ اين است كه در ظرفي كه در آن آب وجود دارد ا .باشدمي

 .براي مدتي در آن باقي بماند، سپس قبل از آنكه تخمير شود، آن را بنوشند

 .5/149شود جامع االصول معروف است كه از گندم گرفته مي نبيذي) 2



 

ريزيد و هنگامي كه غليان و دهيد سپس در آن آب ميدر آن خرما قرار مي :فرمود
كه يكي از  )شويدو آنقدر مست مي( .نوشيدشما آن را مي ،جوشش آن فروكش كرد

  1».زندشير پسر عمويش را ميبا شم ـيا يكي از آنها  ـشما 

ميان آن جماعت شخصي وجود داشت كه زخمي شده بود و  اتفاقاً در :ابوسعيد گويد
پس در چه ظرفهايي آب  :من گفتم .آن را فاش نكردم صمن از شرم رسول خدا
شوند و با مشك  در مشكهايي كه از چرم ساخته مي«  :فرمود ؟بياشاميم اي رسول خدا

اي كه ما در آن زندگي  ناحيه صاي رسول خدا :گفتند»  .گرددسته ميآنها ب هبند دهان
آنها هيچ مشكي چرمي را براي ما باقي  ،كنيم آكنده از موشهاي صحرايي بزرگي استمي

  .نخواهند گذاشت

اگرچه  ،اگرچه موشهاي بزرگ صحرايي آنها را بخورند«  :فرمود صآنگاه پيامبر خدا
اگرچه موشهاي بزرگ صحرايي آنها را  ،خورندموشهاي بزرگ صحرايي آنها را ب

  » )باز هم بايد از آنها استفاده كنيد( ،بخورند
در تو دو ويژگي وجود دارد «  :عبدالقيس فرمود جبه اش ص پيامبر خدا :ابوسعيد گويد

روايت از » .شكيبايي و حوصله و خويشتن داري :آن دو را دوست دارداهللا تعالي كه 

                                                            
و يا به سبب اين  شودميگذارند، در نتيجه به شراب تبديل تري به حال خود وا ميآن نبيذ را مدت طوالني يعني) 1

و در نتيجه چون نبيذ موجود در آن  .بخشندسرعت بيشتري به تبديل شدن نبيذ به شراب مي) مذكور(است كه ظروف 
     .كننده خواهد شد ظرفها به شراب تبديل شده، مست



 

  1.مسلم
  :رتهاو عب هانكته

زيرا  ،كه بزرگترين گناهان است و تحريم شرك، ضرورت عبادت براي اهللا تعالي ـ1
اي رسول خدا، چه  :گفتم :اند كه گويدروايت كرده ابخاري و مسلم از ابن مسعود

« » ان تجعل هللا ندا و هو خلقك«: فرمود ؟بزرگتر است 2گناهان هگناهي در نزد اهللا از هم
   3» .است حاليكه ايشان تو را آفريده  شريك قرار دهي دراينكه تو بيايي براي اهللا

                                                            
و ) 4368، 53(و داراي شاهدي مختصرتر است از حديث ابن عباس كه بخاري آن را در ) 18(مسلم  صحيح) 1

 .روايت كرده است) 97(مسلم در 

و گناه صغيره ماعداي اينها  يا لعن يا تهديد شديد آمده باشد كبيره گناهاني هستند كه در رابطه با آنها حد گناهان) 2
 »  مترجم «  .دهستن

در توضيح اين حديث بايد بگويم كه شرك مأخوذ از شركت است ) 86(، و صحيح مسلم )6861(البخاري  صحيح) 3
 تو معنايش اين است كه بنده بيايد از ميان مخلوقات كسي را به عنوان ندو شريك براي اهللا تعالي قرار دهد و عباد

اي براي همه اقوال و اعمالي است كه اهللا و عبادت نام جامع و فراگيرندهرا به او اختصاص دهد يا قسمتي از آنها را، 
و ) طلب ياري از وي( پسندد مانند نماز و روزه و حج و نذر و سوگند، و استغاثه تعالي آنها را دوست دارد و مي

ه چيزي از اين روي اين حساب، كسي ك .و طواف و بيم و اميد و ديگر عبادتها توكل و ذبح و ركوع و سجده بردن
شود و مشرك شدن او به طريق اولي است اگر عبادتها را براي يكي از پيامبران يا صالحان انجام دهد، مشرك مي

كس براي مخلوقي اعم از زنده يا مرده سجده ببرد،  بنابراين هر .يكي از اين عبادتها را براي افراد ديگري انجام دهد
اي يا شخصي زنده كه يا به دور قبرش طواف كند، يا براي او نذر كند، يا از مرده )حيوان سر ببرد(يا براي او ذبح كند 

اي كه نزديك است ولي از توانايي او خارج است و و يا از شخص زنده) اي ديگر استدر منطقه(خيلي دور است 
ارم را شفا ده، يا باران برايم بيم :مانند اينكه بگويد) بطلبد يفريادرس(فقط اهللا قادر به انجام آن است، استغاثه كند 

و اگر خداي نكرده توبه نكند، به مشركي مرده، اهللا  .شودنازل فرما، با اين عقيده و گفتار در دام شرك اكبر گرفتار مي
 



 

 )خمس(و دادن يك پنجم  ،رمضان هو روز ،و دادن زكات ،نماز هضرورت اقام ـ3   
                                                                                                                                                       

اكبر كه ذكر شد، آيات فراواني از شرك  .اكبر و اصغر :و شرك دو نوع است .دهدتعالي او را مورد بخشايش قرار نمي
  :اند مانند آيات زيرحذر داشته و فرد مشرك را به جهنم هشدار داده به اهللا بر

 mt  s  r   q  p  o  n  m  l  k    ju     z  y  x  w  vl )72:مائده (  
 و) نهد نمي گام بهشت به هرگز و( است كرده حرام او بر را بهشت خدا ، دهد قرار خدا براي انبازي كس هر بيگمان« 

  ») برهاند جهنّم عذاب از را ايشان تا( ندارند ياوري و يار ستمكاران و .است) خدوز( آتش او جايگاه

 m~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r�    ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡l )48 :نساء (
 و .بخشد مي بخواهد خود كه هركس از را آن جز گناهان ولي ، بخشد نمي را خود به شرك) هرگز( خداوند بيگمان  «
  »  .است شده مرتكب را بزرگي گناه ، گردد قائل شريكي خدا براي كه هر

در صورتيكه فردي كه به آن سوگند خورد نيت تعظيم آن مخلوقي (اما كارهايي چون ريا و سوگند به غير اهللا تعالي 
ين قصدي داشته باشد، و اگر چن( .شرك اصغر هستند) را كه بدان سوگند خورده بسان تعظيم خداوند نداشته باشد

  )شرك اكبر است

هركس كه « )  110 :كهف( m  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä  ã  âl  :اهللا تعالي فرموده است
به لقاي پروردگارش اميدوار است، پس بايد عمل صالح انجام دهد و كسي را در عبادت پروردگارش شريك او قرار 

باب ) 4202(و ابن ماجه در كتاب الزهد ) 2985(م آن را در كتاب الزهد و رقايق و در حديث قدسي كه مسل» ندهد 
الشُّركاَء عنِ  اأنَا أغْني«  :اند، آمده است كه اهللا تعالي فرموده استريا و سمعه از حديث ابوهريرها روايت كرده

ترين شريكان از نياز من بي« : ترجمه »و هو للذي اشرك الشرك فَمنْ عمل لي عمالً اَشْرك فيه غيري فَأَنَا منه برِئُ، 
او  هركسي كاري را براي من انجام دهد، و غير مرا در آن شريك قرار دهد، پس من از او بري هستم، و به كسي كه .شريك هستم

صحيحش و روايت از بيهقي او  و لفظ متعلق به اوست، و ابن خزيمه درروايت از ابن ماجه  ». شودشريك قرار داده واگذار ميرا 
  )راويان اين حديث ثقه هستند

و اين بدين خاطر  اندگرفتار شده واقعيت اين است كه اكثر امت اسالمي درساير ممالك اسالمي در دام شرك اكبر
سوگند و د دهند مانناند بسياري از عبادتها را براي قبرهاي پيامبران و اولياء و صالحان انجام مياست كه آنها آمده

بينيم براي درختها و غارها و سوراخها ده شده كه مييو طواف قبرهاي آنها، بلكه كار بجايي كش نذر و استغاثه از آنها
خدا ما و آنها را به راه راست !! كنند به اين بهانه كه فالن درخت، متعلق به فالن ولي و شيخ استهم عبادت مي

 »مترجم «  .اثر استاد احمد بن حجر آل بوطامي، قاضي دادگاههاي شرعي مكه» موبقات السبع ال« نقل از كتاب به  .هدايت دهد



 

  .غنيمت
به سرعت به شراب تحريم نبيذ درست كردن در ظرفهايي كه نبيذ موجود در آنها  ـ4

  .شودتبديل مي
واني براي اجتماع و براي عقل و بدن انسان و ضررهاي فرا .شراب اصل پليديهاست ـ5

شارب  هيكي از زيانهاي آن بر اجتماع اذيت و مزاحمتي است كه از ناحي .در پي دارد
مالها و يا ناموس ديگران كه  ،رسد مانند تجاوز و سوء قصد به بدنهامي )مست(الخمر 

ديوانه در  دهد و بسان ون شارب الخمر عقلش را از دست ميچ .در پيرامونش هستند
  :همانگونه كه شاعر گفته است .آيدمي

رة و احذر مْ جانب اخلَ
 وقعها

نَ كيف يسعي يف جنون مَ
لَ  قَ  عَ

آخر چگونه كسي / و مواظب باش كه در دام آن گرفتار نشوي  !از شراب دوري كن« 
  » .كندبراي ديوانه شدن تالش مي ،كه فهم دارد

اگرچه  ،را طلب كند و از حرام اجتناب ورزدبر انسان مسلمان الزم است كه حالل  ـ5
  .يا بدنش را خسته نمايد ،در اين راه مجبور بشود مقداري از مالش را خرج كند

شكيبايي و عجله  ،آن را دوست دارداهللا تعالي يكي از اخالقهاي مورد پسندي كه  ـ6
  .نكردن است

| | |  
  



 

  درس سي و دوم

  »عبدالقيس « داستان هيئت  هبقي

  

يكي از هيئتهاي عبدالقيس كه به خدمت  :گويدمي :بوالقموص زيد بن عليا ـ53
 )عادت خودمان در دادن هديه( طبق :كه رسيدند براي من تعريف كردند صپيامبر
به ايشان هديه  2ينوض يا برضُيا نوعي از خرما به نام تغ )نوعي سبد بزرگ( 1نوط
 .كنيماي است كه تقديم شما ميهديهاين  :گفتيم » ؟اين چيست«  :ايشان فرمودند .داديم

به خرمايي از آن نگاه كرد و سپس آن را سر  صبه گمانم پيامبر :ابوالقموص گويد
آن جماعت  :ابوالقموص گويد 3».ديآن را به آل محمد برسان«  :جايش گذاشت و گفت

شان اي ،نيز سؤال كردند 4شراب هسؤال كردند و دربار صدر ارتباط با چيزهايي از پيامبر
سبز رنگي كه از گل ساخته  هكوز(و حنتم  )كدو(در ظرف دباء  « :فرمودند در جواب

شود و بعنوان ظرف چوبي كه سوراخ مي(و نقير  )كنندشود و در آن شراب حمل ميمي
  و مزفت  )ريزندشود و در آن شراب ميبرگرفته مي

                                                            
بافند و به شكل سبد در هم مي آن را به(شود نوعي ظرف است كه از برگ درخت خرما ساخته مي :نوط )1
 هنوط، و ماد هماد(لسان ال .شودو جله هم ناميده مي .دهند، تا در آن ذخيره شودو خرما را در آن قرار مي) آورند مي

    .)جلل

   .)نوط( هاللسان ماد .برني هم مانند آن است .تغضوض نوعي از خرما است) 2

   .اش بفرستندبه آنها دستور داد كه اين هديه را براي خانواده صپيامبر يعني) 3

يا جو يا كشمش را در رما و نبيذ آن است كه خ ؟سؤال كردند كه چه نبيذي را بياشامند صآنها از پيامبر يعني) 4
    .و براي مدتي آن را به حال خود باقي بگذارند، سپس قبل از آنكه به شراب تبديل شود، آن را بياشامند آب بيندازند



 

بلكه ظروفي  )ست نكنيديعني نبيذ در(نياشاميد  )ظرفي كه به آن قير ماليده شده است(
آنها بسته  هدهان )يا ريسمان(را مورد استفاده قرار دهيد كه حالل بوده و با مشك بند 

  1» .شودمي
دانيد كه دباء و شما از كجا مي ،اي رسول خدا :فرمود صسخن گوي ما به پيامبر

  من آنها را خوب  :فرمود صپيامبر ؟حنتم و نقير و مزفت چيستند
برتر و  )كه همان احساء است(هاي هجر كداميك از قلعه )بگوئيد ببينمشما (شناسم مي

ام و به اهللا قسم وارد آن قلعه شده :فرمود صپيامبر .مشقر هقلع :گفتيم ؟تر استمحكم
  » .امايستاده )كه در بحرين  قرار دارد(زاره  هدهكد هكليد آن را برگرفتم و بر روي چشم

عبدالقيس داوطلبانه و بي هيچ اجباري مسلمان شوند و  هقبيلخدايا اگر « : فرمودسپس 
آنها را مورد بخشايش  ،نخواهند با ما جنگ كنند و دچار تلفات و كشت و كشتار بشوند

 ،چون بعضي از قوم ما تا با آنها جنگ نشود و خوار و ذليل نگردند !قرار بدهخودت 
  » .شوندمسلمان نمي

القيس دعا راي عبدان رو به قبله نموده و بتضرع كن صپيامبر سپس :ابوالقموص گويد
   2»!يس هستندق عبدالقربهترين اهل مش«: كرد و سپس گفت

به خدمت رسول  خودم هنگامي كه همراه با قوم :گويدمي اهانيء بن يزيد ـ54
 آنگاه پيامبر .زنندابوالحكَم صدا مي يكنيهرسول خدا شنيد كه آنها مرا با  ،خدا رسيدم

پس  ،حكَم است و حكم هم فقط از آن اوستاهللا تعالي تنها «  :د و گفتمرا صدا ز ص

                                                            
   .شود، نبيذ درست كنيدآنها با ريسمان بسته مي هدر ظرفهاي پوستيني كه دهان يعني) 1

    .و غير او بصورت مختصر) 3695(ح، و روايت از ابوداود با اسناد صحي) 17829(از امام احمد  روايت) 2



 

بر سر چيزي با هم  مهنگامي كه قوم :گفتم » ؟زنندصدا مي ابوالحكَم هچرا تو را با كني
كنم و جوري آيند و من ميان آنها قضاوت و داوري مينزد من مي ،كننداختالف پيدا مي

به همين خاطر است كه به من ( .شوندي ميكنم كه هر دو طرف راضقضاوت مي
  )گويندابوالحكَم مي
 :گفتم» ؟آيا تو فرزندي داري !اين كار چقدر خوب است « :فرمود صآنگاه پيامبر

يك از آنها از همه كدام «  :فرمود .و مسلم و عبداهللا حبه نامهاي شري )آري سه پسر(
   1».هستي حپس تو ابوشري« : گفت. حشري: گفتم»بزرگتر است؟ 

  :و عبرتها هانكته

ب حانسان مسلمان به برادر مسلمانش و مست همستحب بودن دادن هديه از ناحي ـ1
  .بودن پذيرش آن

  .ايتحريم هرچيز مست كننده ـ2
شود و اين همان چيزي است كه در شرع اي منتهي ميتحريم هرچيزي كه به مفسده ـ3
از نوع  ،اي كه منجر به كار حرامي شودسيلهبنابراين هر و .است معروف» سد ذريعه « به 

از  صحرام و قدغن است و به همين خاطر است كه پيامبر ،تحريم وسايل و ابزار
شود كه سريعتر آن را به شراب تبديل آشاميدن آن نبيذي كه در ظرفهايي قرار داده مي

زي را ننوشند تا خداي نكرده مسلمانان نا آگاهانه چي ،نهي و جلوگيري نموده ،سازندمي
  .كه مست كننده است

                                                            
 .با سند صحيح) 5402(، و نسائي )4955(از ابوداود  روايت) 1



 

كسي كه به سوي آن دعوت  سوي از ،اول هپذيرش اسالم و پذيرش حق در وهل ـ4
 ،نمايدمياست كه آن را قبول  و بزرگواري آن كسفضيلت  هنشان دهند ،شودمي نموده

بهتر و  ،اول در پذيرفتن آن متردد و دو دل است هدر وهل كه است و او خيلي از كسي
  !استبرتر 

نيه نامگذاري شود يا به عنوان كاهللا تعالي شايسته نيست كه كسي به يكي از نامهاي  ـ5
  .معناي اين اسم به هنگام نامگذاري مورد اهتمام واقع شود بويژه اگر ،بدان خوانده شود

به كنيه خوانده  ،مستحب است كه مرد يا زن هركدام با نام بزرگترين فرزندشان ـ6
  .شوند



 

  سومدرس سي و 

 هحرملداستان مسلمان شدن فرات بن حيان عجلي و داستان مسلمان شدن 

  انصاري بعد از نفاقش 

  

چون . دستور داد كه مرا بكشند صپيامبر: گويدمي افرات بن حيان عجلي ـ55
به آنها گفتم . از كنار جماعتي از انصار گذشتم. من هم پيمان و جاسوس ابوسفيان بودم

گويد كه مسلمان او مي ،اي پيامبر خدا :ز مردان انصار گفتيكي ا. من مسلمان هستم
گويند ما مسلمان مي(در ميان شما افرادي هستند كه «  :فرمود صآنگاه پيامبر .است
 .كنيمپذيريم و آنها را به ايمانشان واگذار ميو ما اين مسلمان شدن آنها را مي )هستيم

  1».يكي از آنها فرات بن حيان است
بودم كه حرمله بن زيد خدمت  صمن كنار پيامبر :گويدمي ب بن عمرعبداهللا ـ56

ايمان در اينجاست  ،اي رسول خدا :گفت .آن حضرت رسيد و در مقابل ايشان نشست
اش اشاره و با دستش به سينه(و نفاق در اينجاست  )و با دستش به زبانش اشاره كرد(

. پردازداو ميكند و به ذكر ياد ميو انسان منافق تنها به مقدار اندكي اهللا را  )كرد
 ،حرفي نزدند، حرمله اين حرفها را دوباره تكرار كرد و سپس ساكت شد صپيامبر

اللهم اجعل له لسانًا صادقًا و قلبًا « : گرفت و فرمودزبان حرمله را  هوشگ صآنگاه پيامبر
باني راستگو و قلبي ، زبار الها«  »و صري امره ايل خري شاكرًا و ارزقه حبي و حب من حيبني

                                                            
   .و سند آن صحيح است و روايت از غير اين دو) 2652(ود و ابودا) 18965(از امام احمد  روايت) 1



 

شكرگذار به او عطا فرما و محبت من و محبت دوستداران مرا نصيب او بفرما و كار و بار 
  »!وي را به سوي خير و نيكي سوق ده

-اي رسول خدا من دوستان منافقي داشتم كه روي من خيلي حساب مي: گفت حرمله

نام آنها را پيش شما (ي نكنم آيا شما را به آنها معرف ،كردند و از من حرف شنوي داشتند
 ـچنانكه تو نزد ما آمدي  ـهركس كه پيش ما بيايد «  :فرمود صپيامبر )؟بازگو نكنم

و هركس كه  .كنيم همانگونه كه براي تو طلب آمرزش نموديمبراي او طلب آمرزش مي
تر نسبت به او شايستهاهللا تعالي و  )ما به او كاري نداريم( ،بر گناهش پافشاري نمايد

  1» !هيچ كس را فاش كني و حق نداري كه سرّ )يعني حسابش با خداست(است 
  :و عبرتها هانكته

الزم است كه ظاهر امر وي را قبول كنيم و نيت  ،كسي كه اسالم خود را ظاهر كند ـ1
  .واگذار كنيم ـيعني اهللا عزوجل  ـداند ها را ميو باطن وي را به كسي كه نيتها و باطن

اهللا تعالي همانگونه كه  ،تر استتر و كم عقلافق از همه مردم كودنشخص من ـ2
  :فرموده است

 m  ¥  ¤   £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z     y  x  w   v  u
                                                            

حسن  هو رجال حديث آنها، از درج) 2248( ةالصحاب ة، و ابونعيم در معرف)3475(از طبراني در الكبير  روايت) 1
رجال «  :گفته است 9/410و هيثمي در  .كه بنده بر شرح حالي از وي مطلع نشدم) ةابوذبح(جز   آيند،تر ميپايين

و اين » .اسناد آن مشكلي ندارد« : گفته است 1/319 ةو حافظ ابن حجر در االصاب» آن، رجال صحيح هستند 
و ديگري ) 934در مسندالشهاب (يكي حديث ام درداء كه راوي آن قضاعي است  :شاهد است حديث داراي دو

در آن يك راوي گمنام وجود «  :گفته است 9/402هيثمي در المجمع  .حديث ابودرداء كه راوي آن طبراني است
 »   .رجال آن ثقه هستند هدارد، و بقي



 

  ©    ¨  §  ¦l )13 :بقره(  
 ، اند آورده ايمان مردم توده كه گونه همان بياوريد ايمان:  شود گفته بدانان كه هنگامي و  « 

 ناداني كه( دانند نمي وليكن خردانند بي ايشان !هان ؟ بياوريم ايمان خردان بي همانند اآي:  گويند
  »  .) است بدانان محدود و بديشان منحصر خردي بي و

انسان منافق شخصي ترسو و بزدل است به همين خاطر ايمان را ظاهر كرده و  چون
ترسد كه از سوي ديگر ميترسد كه كشته شود و او از يك سو مي .كندميكفر را مخفي 

كند و كوچكترين  اسالم را ظاهر مي ،اموالش بخاطر كفرش، مصادره شود، از همين روي
 هدرباراهللا تعالي  .بردبه همين خاطر به نفاق پناه مي ،شجاعتي ندارد كه با كفار بجنگد

  :منافقان فرموده است

 m  f  e     d   c  b  a  `  _  ^  ]  \   [

  i  h   gl )57ـ  56 :وبهت(  
  ) ورزند مي نفاق و گويند مي دروغ ، دارند وحشت شما از چون و( هستند ترسوئي مردمان و« 
 بدان سرعت به و روند مي بدانجا شتابان كنند پيدا سردابي يا و غارهائي يا پناهگاهي اگر
  .و فَرق همان خوف و ترس است »  .خزند مي

مشروع  ،دست يازد و مردم از آن آگاه نشوند كسي كه پنهاني به معصيت و گناهي ـ3
اما الزم  ـباشد اگرچه معصيت او كفر يا بدعت ـد نيست كه نسبت به او جاسوسي شو

يعني به نوع گناه و معصيت او در مأل عام (نصيحت كنيم او را  است كه بطور عمومي
برد موضوع پي مياو هم خود به  .اشاره كنيم و مسلمانان را از عواقب آن گناه آگاه كنيم

  .استاهللا تعالي و حسابش با  )مترجم( شودو آگاه مي
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  درس سي و چهارم

دند در حاليكه اصالً نمازي سيربه شهادت داستان مسلمان شدن دو مرد كه 

  نخوانده بودند

  

كدام مسلمان است كه  :گفت) به يارانش(وايت شده كه وي ر اابوهريره از ـ57
دانستند كه هنگامي كه مردم ن ؟در حاليكه اصالً نمازي نخوانده است ،هوارد بهشت شد

اصيرم بن  :گفتاو هم  ؟پرسيدند كه او چه كسي استاز او  ،او چه كسي است
   .عمرو بن ثابت بن وقش ،عبداالشهل

وضعيت  :به محمودبن لبيد گفتم :گويدمي ،حصين كه يكي از راويان اين روايت است
ولي او از  ،كردندمرتب به اسالم دعوت مياو را  قومش :گفت ؟اصيرم چگونه بود

به  ،به جنگ احد رهسپار شد صهنگامي كه رسول خدا .كردپذيرفتن آن امتناع مي
سپس شمشيرش را برداشت  ،يكباره اسالم در نظرش خوشايند جلوه كرد و مسلمان شد

تا اينكه در  ،پرداخترسيد و با مشركان به جنگ  ميدان جنگو حركت كرد تا اينكه به 
حاليكه مردان  در :محمود بن لبيد گويد .ادامه دهد دنتوانست به نبر ،اثر زخمي كه خورد

ناگهان چشمشان به اصيرم  ،گشتندهاي خودشان در جنگ ميبني عبداالشهل دنبال كشته
كه منكر ترك كرديم او را  ما در حالي ؟چرا آمده ،بخدا اين اصيرم است :گفتند ،افتاد

چه چيز اي عمرو  :لذا از علت آمدن او پرسيدند وگفتند ،اسالم بود و مسلمان نشده بود
اي يا به قومت به اينجا آمده به آيا بخاطر ترحم و دلبستگي ؟تو را به اينجا آورده است

من  .امبخاطر عالقه به اسالم بوده كه به اينجا آمده :گفت ؟خاطر شوق و عالقه به اسالم



 

سپس شمشيرم را برداشتم و همراه  .رسول اهللا ايمان آوردم و مسلمان شدمبه اهللا و به 
  .تا اينكه زخمي شدم ،سپس به همراه ايشان جهاد كردم .حركت كردم صبا رسول خدا

براي رسول او را  اصحاب ماجراي .ر دستان آنها فوت كردسپس ديري نپائيد كه ب
   :فرمود صرسول خدا ،تعريف كردند صخدا

  1» .اهل بهشت است براستي كه او«  ,» ةاهل اجلنانه ملن « 

ره و غيره آن بدن خود را پوشانده زمردي كه با  :گويدمي بازبعبراء بن  ـ58
 ؟اي رسول خدا آيا جهاد كنم يا مسلمان شوم :آمد و گفت صبه خدمت پيامبر ،بود

دهم شهادت مي :او گفت» سپس جهاد و نبرد كن ،اول مسلمان شو«  :فرمود صپيامبر
سپس جلو  .او هستي هكه هيچ خدايي جز اهللا وجود ندارد و اينكه تو بنده و فرستاد

اين شخص عمل «  :فرمود صآنگاه پيامبر .رفت و به جنگ پرداخت تا اينكه شهيد شد
  2».ولي پاداش فراواني دريافت كرد ،اندكي انجام داد

                                                            
آن را  2/519 ةو حافظ ابن حجر در االصاب .ابن هشام آمده هاز ابن اسحاق با سند حسن چنانكه در سير روايت) 1

و  .اندبا سند صحيح روايت كرده 3/28و حاكم در ) 2537(حسن دانسته است، و ابوداود حديثي به مانند آن را در 
   .حسن دانسته است ةحافظ ابن حجر اين حديث روايتي آنها را در االصاب

 .)1900(م و صحيح مسل) 2808(البخاري  صحيح) 2



 

  :و عبرتها هانكته

از روي فضل  ـجل و عال  ـزيرا وي  ،دگانشبر بناهللا تعالي فضل و رحمت وسيع  ـ1
  .گيردپاداش فراوان و بزرگي را براي عمل اندك و قليلي در نظر مي ،و كرم خود

اهللا تعالي فضيلت اخالص در كارها و اينكه اخالص موجب نيل به ثواب و مغفرت  ـ2
  .اش استبراي بنده

: اندايشان بيان داشتهكه  هثابت شد صاز پيامبر ،به عاقبتشان بستگي دارندكارها  ـ3
ُه َملِْن َأْهِل النَّاِر, َوَيْعَمُل « ُجَل َلَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل اْجلَنَِّة, فِيَام َيْبُدو لِلنَّاِس, َوإِنَّ بَِعَمِل َأْهِل  إِنَّ الرَّ

  »النَّاِر, فِيَام َيْبُدو لِلنَّاِس َوُهَو ِمْن َأْهِل اْجلَنَّةِ 

و . اعمال بهشتي انجام مي دهند ولي در واقع، دوزخي هستند بعضي از مردم، ظاهراً«
اين حديث را  .»گروهي از مردم، ظاهراً رفتار دوزخي دارند ولي حقيقتاً اهل بهشت اند

  .اندروايت كرده 1بخاري و مسلم از حديث سهل بن سعد

خدا رسول  :اند كه او گفتروايت كرده 2هم بخاري و مسلم از عبداهللا بن مسعود باز
   :به ما فرمود 3كه صادق مصدوق است

ونُ « كُ مَّ يَ , ثُ لِكَ ثْلَ ذَ ةً مِ قَ لَ ونُ عَ كُ مَّ يَ ا, ثُ مً وْ عِنيَ يَ بَ هِ أَرْ هُ يفِ بَطْنِ أُمِّ قُ لْ عُ خَ ْمَ مْ جيُ كُ دَ ةً إِنَّ أَحَ غَ ضْ  مُ
يُ  تٍ وَ لِامَ عِ كَ بَ رُ بِأَرْ مَ يُؤْ ا فَ لَكً بْعَثُ اهللاَُّ مَ مَّ يَ , ثُ لِكَ ثْلَ ذَ وْ مِ يٌّ أَ قِ شَ هُ وَ لَ أَجَ هُ وَ قَ زْ رِ هُ وَ لَ مَ تُبْ عَ الُ لَهُ اكْ قَ

                                                            
 )112(و صحيح مسلم ) 2898(البخاري  صحيح) 1

    .)2643(و صحيح مسلم ) 3208(صحيح البخاري ) 2

گيرد و كسي است كه اهللا در سخنش راستگو است و كسي است كه سخنش مورد تصديق قرار مي پيامبر يعني) 3
 .11/478فتح الباري . اهد كرداي كه به او داده، با او راست گفته و خالف آن عمل نخوتعالي در وعده



 

نَّةِ  َ اجلَْ بَنيْ يْنَهُ وَ ونُ بَ كُ ا يَ تَّى مَ لُ حَ مَ مْ لَيَعْ نْكُ لَ مِ جُ إِنَّ الرَّ , فَ وحُ خُ فِيهِ الرُّ نْفَ مَّ يُ , ثُ يدٌ عِ اعٌ  سَ إِال ذِرَ
لِ أَ  مَ لُ بِعَ مَ يَعْ هُ فَ يْهِ كِتَابُ لَ بِقُ عَ يَسْ اعٌ فَ َ النَّارِ إِال ذِرَ بَنيْ يْنَهُ وَ ونُ بَ كُ ا يَ تَّى مَ لُ حَ مَ عْ يَ , وَ لِ النَّارِ هْ

نَّةِ  لِ اجلَْ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ يْهِ الْكِتَابُ فَ لَ بِقُ عَ يَسْ  » فيدخلها فَ
سپس تا چهل . نطفة هر يك از شما مدت چهل روز در رحم مادر، جمع مي شود« 

و بعد از چهل روز ديگر، به پاره گوشتي، . ه در مي آيدروز ديگر، به شكل خون بست
را به نوشتن چهار چيز، مأمور  فرستد و او ا مياي ر فرشتهآنگاه، خداوند، . تبديل ميشود

آنگاه در او، روح . نويسعمل، رزق، أجل و شقاوت يا سعادتش را ب: گويد و مي. كند مي
و و بهشت، فقط دهد كه بين ا نجام ميكه مردي از شما اعمالي ا اينجاست. شود دميده مي

و اعمال دوزخيان را انجام گيرد  ولي تقديرش، بر او پيشي مي. ماند باقي مي يك ذراع، 
دهد كه  شخص ديگري از شما عملي انجام مي و) رود در نتيجه، به دوزخ مي. (هدد مي

يرد و اعمال گ ولي تقدير بر او پيشي مي. ماند او و جهنم، فقط يك ذراع، باقي ميبين 
  »).رود در نتيجه، به بهشت مي(» دهد بهشتيان را انجام مي

يكي از الطاف اهللا تعالي و رحمتهاي «  :امام نووي در شرح اين حديث گفته است
يابند و وسيع وي اين است كه غالباً مردم از بدي و شر به سوي خير و خوبي انتقال مي

نهايت قلت و  يابند اين درارت انتقال اما اينكه از خوبي و خير به سوي بدي و شر
غلبه پيدا  مرحمت من بر خشم«  :استاهللا تعالي و اين مصداق اين قول  .ندرت است

  1».كرده و از آن سبقت گرفته است

                                                            
 .192 /16مسلم نووي  شرح) 1



 

  درس سي و پنجم

  منوره هدر مدين نااز جني داستان مسلمان شدن برخي

  

در  اخدري سعيدابوبه خدمت  :گويدمي هي هشام بن زهرابوسائب موال ـ59
نشستم و منتظر شدم تا نمازش را به پايان . خواندديدم كه نماز مي. اش رسيدمخانه

همين كه نگاه  .شنيدم خانه چوبهاي سقف اتاق ميان را در صداي حركت چيزي. برساند
ابوسعيد به من  ،بلند شدم تا آن را بكشم. خزدديدم كه ماري بر روي آنها مي ،كردم

، به اتاقي در خانه اشاره كرد و يدهنگامي كه نمازش به پايان رس .بنشينماشاره كرد كه 
جواني از قبيله ما كه تازه عروسي كرده  :گفت ،آري :گفتم ؟بينيآيا اين اتاق را مي :گفت
آن جوان  .خندق رفتيم هبه غزو صما همراه با رسول خدا .كرددر آن زندگي مي ،بود

يك روز كه  .گشتگرفت و پيش زنش باز ميزه مياجا صهاي روز از پيامبردر نيمه
 ترسم كهمن مي ،سالحت را بردار« :به او گفت صپيامبر ،اجازه خواست صاز پيامبر

همين كه  .سپس رفت ،او هم سالحش را برداشت 1»يهود بني قريظه كاري دستت بدهند
آن را به سوي او  اش را آماده كرد تانيزه ،دم در ايستاده استبه خانه رسيد ديد كه زنش 

                                                            
ترسيد كه به او  صكرده بودند، لذا پيامبرنقض صبني قريظه پيمانشان را با پيامبربدين خاطر بود كه يهود  اين) 1

     .نيرنگ بزنند



 

 بيا ببين چه ،ات را كنار بگذارنيزه فعالً :زن گفت .و دچار غيرت مردانگي شد 1پرت كند
در بستر وي لول خورده ديد كه مار بزرگي  .اش شدوارد خانه ؟ات استدر خانه چيز
تا جاييكه  اش را در آن فرو بردآن جوان انصاري به سوي آن مار حمله برد و نيزه. است
سپس آن جوان نيزه را  ،نيزه از آن طرف ديگر مار بيرون آمده و مار به آن نيزه چسبيد آن

اش فرو برد و مار خانه )زمين(مار را در  .آن مار بود ،نيزه برداشت در حاليكه در سر آن
و  2ناگهان آن جوان هم به زمين افتاد .تكاني خورد و مرد ،كه بر سر نيزه چسبيده بود

  !؟آيا آن مار زودتر مرد يا آن جوانمعلوم نبود كه 
از خداوند : جرا را برايش تعريف كرده و گفتيمما ،رسيديم صخدمت پيامبر :گويد

سپس » !براي دوستتان طلب آمرزش كنيد«  :ايشان فرمودند .زنده كنداو را  بخواه كه
در (را اگر چيزي از آنها  ،اندهايي وجود دارند كه مسلمان شدهدر مدينه جن«: فرمودند

دوباره  ،اگر بعداز اين 3تا سه روز به او هشدار دهيد ،ديديد )...قالب مار يا چيز ديگري

                                                            
ش را به سوي او متمايل ايعني به منظور ترساندن وي و تشديد در منع و زجر همسرش، نيزه«  :گفته است قرطبي) 1

 .خواست كه صد در صد نيزه را به سوي او پرتاب كندو اين كار را به خاطر غيرت زيادش انجام داد وگرنه نمي .كرد
  « 

ني بر پيامبر مب هچون اين جوان به توصي :االنسان من الشيطان اثر عبدالوحيد بالي آمده است كه ةيدر كتاب وقا) 2
انذار داده شوند، عمل نكرد، و فوراً آن مار را كشت، جنها بخاطر كشتن آن مار جني از وي  هااينكه تا سه روز مار

   .انتقام گرفتند و فوراً او را كشتند

گردي و در اگر پيش ما بازگردي، دچار مشكل مي :مثالً بگوئيم .يعني به او هشدار دهيم و فضا را بر او تنگ كنيم) 3
   .ا سرزنش مكن ـ در صورتيكه بازگردي ـ اگر بخواهيم تو را طرد كنيم يا بكشيمگيري، لذا ما رتنگنا قرار مي



 

  2.روايت از مسلم 1».او را بكشيد كه چيزي جز شيطان نيست ،خود را به شما نشان دهد

  :و عبرتها هانكته

ه مبادا اظهار نگراني و ترس كرده ك در رابطه با آن جوان صپيامبر بينيماينكه مي ـ1
اين مورد نشانگر اين است كه يهوديان در  ،يهوديان بني قريظه به او آسيبي برسانند

  داخل مدينه اذيتها و مشكالت فراواني را براي مسلمانان ايجاد 
نقض  ،بسته بودند صان علت بود كه آنها پيماني را كه با پيامبرو اين بد نداكردهمي

هنگامي كه  ـشدن به حفر خندق و مابعد آن نموده و مسلمانان را در وقت سرگرم 
شكني  يهود و پيمان ثتمورد تهديد قرار دادند و همه اينها بيانگر خبا ـاحزاب رسيدند 

و اينكه آنها از  ؛ه مسلمانان استآنها و مسلمان ستيزي و كينه توزي شديد آنها نسبت ب
لذا بر مسلمانان  .كنند مياستفاده  هر فرصتي جهت برچيدن اسالم و مسلمانان حتماً حتماً

كفار ـ در هر زماني برحذر و مانند آنها همه ـديان واجب است كه از كيد و حقه يهو
  .فرهنگي و غير اين دو هآنها باشد يا خواه حقنظامي  هباشند خواه حق

اش همچنين اين حديث بيانگر غيرت انسان مسلمان نسبت به ناموس و خانواده ـ2

                                                            
در صورتيكه پس از تهديد و هشداري كه به آن  :معناي اين فرموده اين است كه: اندعلما گفته« : نووي گفته است) 1

- كنند و در آن سكنا ميمي و نيست كه به منازل رفت و آمد ياز جمله مارهاي) آن مار(ايد، نرفت، بدانيد كه داده

و  اي آن را بكشيد پس بي هيچ دغدغه. بلكه شيطان است .اندهايي نيست كه مسلمان شدهو نيز جزو آن جن گزينند
دهد كه آنها بتوانند از شما انتقام بگيرند، برخالف اهللا تعالي بخاطر كشتن آنها هيچ راهي را براي آنها قرار نمي

و اهللا ) سازندو در قالب مار خود را نمايان مي(اند هايي كه مسلمان شدهالبيوت هستند، و جنمارهايي كه جزو عوامر 
 » .اعلم

  .)2236( :صحيح مسلم) 2



 

اش شد اش ديد، دچار غيرت مردانگيه زنش را در كنار در خانهاين جوان همينك. است
هدف قرار او را  اشباز نگردد، با نيزه اشتهديد كرد كه اگر به درون خانهاو را  و

-روايت كرده ابن شعبه هو بخاري و مسلم در صحيح خودشان از مغير .خواهد داد

ًال مع امرايت لرضبته بالسيف غري لو رأيت رج«  :گفته است اسعد بن عباده :اند كه او گفت
ٍح به    » .زنمشمشيرم او را مي تيز هلب با ،اگر مردي را با زنم ببينم«  »ُمَصفَّ
 ؟كنيدمي آيا از غيرت سعد تعجب«: رسيد و گفت صسعد به گوش پيامبر هاين گفت

اهللا ت و بخاطر غير .تر استاز من با غيرتاهللا تعالي تر هستم و بخدا من از او با غيرت
و هيچ كسي  آنها را حرام كرده استآميز آشكار و نهان است كه كارهاي فاحشه تعالي 

از اهللا تعالي عذر قبول كردن را بيشتر دوست داشته باشد و نيز هيچ كسي نيست كه 
و به همين خاطر  .نيست كه بيشتر از اهللا تعالي مدح و ستايش را دوست داشته باشد

به همين خاطر اهللا  ،استفرستاده  را ان و بشارت دهندگانبيم دهندگ خداوند است كه
   1» .بهشت را داده است هتعالي وعد

اش اعم از همسر و به همين خاطر بر انسان مسلمان الزم است كه نسبت به خانواده
و راضي نباشد كه زنانش با مردان بيگانه قاطي  .غيرت داشته باشد ،دختران و غير آنها

يا با يگديگر  ،كه زنانش بدون نياز با مردان بيگانه حرف بزنند شوند و اجازه ندهد
و يا در حالي در مقابل مردان بيگانه  خلوت كنند و يا بخواهند با يكديگر دست بدهند

 ،ظاهر شود و بيرون آيد كه قسمتي از بدنش را نمايان ساخته خواه دست باشد يا غير آن

                                                            
و داراي شواهدي از حديث ابوهريره است كه مسلم آن را ) 1499(و صحيح مسلم  )1416(صحيح بخاري ) 1

     .اند آن را روايت كرده) 2760(و مسلم  )4637(ه بخاري ، و نيز از حديث ابن مسعود ك)1498(روايت كرده است 



 

سازد و نيز مانند اين  ر و بدن زن را نمايان ميكه س پوشندرا ب »رواندازي«ندهد يا اجازه 
اين گونه كارها را  ،اندازد هايش مياي كه زن بر روي شانهچهروانداز است عبا و پار

  .انعواهللا المست .بپسندد و اجازه دهد ،نبايد شخصي كه نسبت به زنانش غيرت دارد
اذيت و آزار  چون موجب ،ها نيستندمستحب بودن كشتن مارهايي كه در خانه ـ3

تا قبل از سه روز انذار و  ،اما آنهايي كه در مدينه هستند .هستند و سمي كشنده دارند
بايد  ،هشدار نبايد كشته شوند، اگر بعد از اين سه روز نرفتند و خود را نمايان ساختند

  .كشته شوند
مدينه هايي باشند كه در جن ،آن مارها ،روداين مهلت بدين خاطر است كه بيم آن مي

يعني  ـشود كه آنها شياطين معلوم مي ،از سه روز انذار نرفتند اند و اگر بعدمسلمان شده
هايي جن نههستند  حقيقي يا جزو مارهايي ،باشندمي  ـ اند هايي كه مسلمان نشدهجن
  .اندرفتهمار فرو در قالب  كه

يكي قايل به  :د دارددو قول وجو ،اما در رابطه با مارهايي كه در مناطق ديگر هستند
كشتن آنها بدون انذار و هشدار است و ديگري قايل بر اين است كه بايد سه روز به آنها 

  .انذار و هشدار داده شود

«  :گفت شنيدم كه مي صاز پيامبر :گويدامام مسلم از ابن عمر روايت كرد كه او مي
مارها را «  »قطان احلبايل يستالبرص و  فاهنا يلتمسان ,تني و االبرتيو اقتلو ذالطف ,اقتلوا احليات

زيرا  ؛مارهايي كه دو خط سفيد بر پشت دارند و مارهايي كه بدون دم هستند ،بكشيد
يا  ،تماشاي آنها باعث كور و نابينا شدن )به حدي خطرناك هستند كه(اين نوع مارها 

ابن ( » .كندو زن حامله از خوف آن سقط جنين مي .شودكاهش ديد چشم انسان مي
زيد بن خطاب يا  )تا آن را بكشم(كردم از آن پس هر ماري را دنبال مي )عمر گويد



 

پيامبر  :گفتم !آن را نكش اي عبداهللا :از كنار من گذشت و گفت ـدر آن حالت  ـابولبابه 
تن مارهايي كه در منازل از كش صپيامبر :گفت .خدا دستور به كشتن آنها داده است

  1.است، نهي كرده باشندمي

  
| | |  

  

                                                            
و جهت اطالع از شرح عبارتهاي سابق و بيان نكات استنباط شده به اين مراجع مراجعه  )2233(صحيح مسلم ) 1

، جامع 236ـ14/229، شرح النووي 172ـ7/170، اكمال المعلم 538ـ5/536، المفهم 110ـ3/109المعلم  :كنيد
    .53ـ6/49، شرح االبي و شرح سنوسي 233ـ10/230االصول 



 

  درس سي و ششم

  ابن شعبه حديبيه و داستان مسلمان شدن مغيرةصلح 

  

دوي اينها سخن يكديگر را  هر كه ـن مه و مرواخراز مسور بن م زبير بن ةعرو ـ60
 از صدر زمان صلح حديبيه رسول خدا« :روايت كرده كه آنها گفتند ـكنند تأييد مي

خالد بن «: فرمود صز راه را طي كردند، پيامبرهنگامي كه قسمتي ا ،مدينه خارج شد
پس ( ،غميم قرار گرفته است هوليد در پيشاپيش سپاهي از سواركاران قريش در منطق

زماني از  خالد !قسم به خدا 1».به طرف سمت راست حركت كنيد )د وتغيير مسير دهي
- غبار آن را مي وند نزديك شده بود سپاه مسلمانان اطالع يافت كه كامالً به سپاه خالد

خالد به سرعت حركت كرد و پيكي را به سوي مكه فرستاد تا قريش را از  .ديدند
به حركتش ادامه  صو پيامبر .رسيدن سپاه مسلمانان اطالع داده و به آنها هشدار دهد

قصوا  در اينجا بود كه ،گذشت كه راه مكه از آنجا مي )اي رسيدگردنه( 2داد تا به ثنيه
اما شتر از  3لْح لْح :مردم گفتند. زد و از حركت ايستادزانو به زمين  صشتر پيامبر

                                                            
خواهد  همراه با يارانش مي صافت پيامبرقريش هنگامي كه اطالع ي .باشدن رابغ و جحفه مييجايي در ب :غميم) 1

اينجا بود كه . به قصد عمره به مكه بيايد، سپاهي بزرگ فراهم كردند تا نگذارند عمره كنند و به مكه داخل شوند
و به  ليد در پيشاپيش آن قرار داردوجود اين سپاه قريش رازگشايي كرد و بيان داشت كه خالد بن و از صپيامبر

    .صحابه دستور داد كه به سمت راست بروند، يعني همان جهتي كه خالد و همراهانش در آنجا بودند
    .ه بود، نزديك استكه سپاه قريش در آن اردو زدو اين ثنيه به جايي ثنيه گردنه يا راهي دركوه است) 2
  .روداي است كه براي بحركت درآوردن شتري كه از حركت بازايستاده بكار ميحل كلمه) 3



 

 ،قصواء از پاي درآمده است ،قصواء از پاي درآمده :مردم گفتند ،جايش حركت نكرد
سها حابس حبما خألت القصواء و ما ذاك هلا بخلق ولكن  « :فرمود صآنگاه پيامبر

اما كسي كه فيلهاي  ،ن عادتي هم نداردقصواء از پاي درنيامده است و چني«  .»الفيل

سپس » .قصواء را از حركت باز داشته است )همان كس( ،ابرهه را از حركت بازداشت
 «» يعظمون فيها حرمات اهللا اال اعطيتهم اياها ةيسألونني خطوالذي نفيس بيده ال« :فرمود

بر احترام اي مبني امروز قريش هر خواسته !قسم به آن كسي كه جانم در دست اوست
آنگاه » .پذيرم و آن را برآورده خواهم ساختآن را مي ،به محرمات خدا داشته باشد

ولي راه خود را تغيير دادند و  .شتر هم به راحتي حركت كرد ،شترش را حركت داد
صحابه كم كم از  .كم آبي فرود آمدند هو در كنار برك ،رفتند تا به انتهاي حديبيه رسيدند

ت اصحاب خدم ،شتند تا اينكه در مدت كوتاهي آب بركه تمام شدداآن آب بر مي
تيري از تيردان خود درآورد و  صپيامبر، آنگاه رسول خدا از تشنگي شكايت كردند

، آب چنان اثر آن آن را در همان آب اندك قرار دهند، قسم به خدا دردستور داد تا 
در اين ميان  .ه و سيراب شدندهمگي از آن استفاده كرد ،فواره زد كه تا زمان بازگشت

اين  ،رسيدند صبديل بن ورقاء به همراه تني چند از مردان خزاعه خدمت رسول خدا
 صبه پيامبر ،بودند صگروه از اهالي تهامه و از خيرخواهان و رازداران رسول خدا

 هاي حديبيهآنها در كنار چشمه ،آئيممي 1ما از پيش كعب بن لؤي و عامر بن لؤي :گفتند
و شتراني كه شيرده هستند و شتراني  )نبردند هو با تمام ساز و برگ آماد(اند فرود آمده

خواهند با شما بجنگند و و مي اندهايشان آورده، همراه با بچهاندرا كه تازه بچه زائيده
                                                            

    .كعب و بني عامر است كه دو تيره از قريش هستند و جماعتي از اهل مكه از آنها بودند منظورش) 1



 

ما براي جنگيدن با كسي « :فرمود صآنگاه پيامبر .خدا بشوند همانع رفتن شما به خان
نبرد است  همن در حيرتم كه چگونه قريش آماد( .ايم كه عمره كنيمبلكه آمده ،ايم نيامده

اگر بخواهند من  .جنگهاي متعدد قريش را ضعيف و متضرر ساخته است )در حاليكه
نبايد در كار من با  ،آنها در اين مدت ،كنمدهم و با آنها صلح ميمدتي به آنها فرصت مي

 ،اگر پيروز شدم ،دهمت پيوسته مردم را دعوت ميمردم دخالت كنند و من در اين مد
مدتي استراحت  ،در غير اين صورت ،قريش اختيار دارد كه مانند ديگران اسالم را بپذيرد

ن كسي كه جانم آقسم به  ،يابند و اگر آنها از صلح كردن امتناع ورزندكرده و تقويت مي
و  .ي كه سر از تنم جدا شودجنگم تا زمانبخاطر اين دين با آنها مي !در دست اوست

 ،گوئيدمن آنچه را كه شما مي :بديل گفت» .قطعاً خداوند دينش را پيروز خواهد ساخت
  .به آنها ابالغ خواهم كرد

ما از طرف اين مرد  :به آنها گفت .تا اينكه به قريش رسيد ،بديل حركت كرد :گويد
آن حرفها را  ،اگر بخواهيد ،ايمايم و حرفهايي را از او شنيدهپيش شما آمده )محمد(

زي از آنها را براي ما ما نيازي نداريم كه چي :نابخردانشان گفتند .كنيمبراي شما بازگو مي
از او شنيدم كه : گفت !اي بازگوآنچه را كه شنيده: و خردمندانشان گفتند. بازگو كني

 ةآنگاه عرو .را براي آنها تعريف كرد صسخنان پيامبر هوي هم ؛گفتچنين و چنان مي
و آيا شما  ؟فرزند شما نيستم هآيا من به منزل !اي قوم من :بن مسعود برخاست و گفت

 ،نه :گفتند ؟آيا به من گمان بد داريد :گفت ،»بله «  :گفتند ؟حق پدري بر من نداريد
وقتي به من جواب  ،آيا خبر داريد كه من از اهل عكاظ براي شما كمك جستم :گفت

براي كمك  ،زن و فرزندان خود و كساني كه از من حرف شنوي داشتندبا  ،مثبت ندادند
واقعاً ايشان پيشنهاد بسيار  :گفت .اطالع داريم هاآري از تمام اين :گفتند ؟شما آمدم



 

 .آن را قبول نمائيد و به من اجازه بدهيد كه خودم نزد او بروم ،مناسبي ارائه كرده است
مد و با آن حضرت شروع به سخن گفتن آ صمبرهم پيش پيا ةعرو !پيش او برو :گفتند
در پاسخ او نيز اظهار  ،آنچه را كه با بديل در اين باره مطرح نموده بود صپيامبر .كرد

ات را ريشه كن و قبيله 1فرض كن كه تو قوم !اي محمد :در آن لحظه عروه گفت .داشت
اگر عكس  ؟خته باشداي كه يكي از عربها قومش را نابود ساساختي، آيا تا بحال شنيده

يعني قريش غلبه پيدا كند و مسلمانان شكست بخورند و كشته (قضيه صورت بگيرد 
بينم كه قريش با اشراف و افراد شجاع و قهرمان خود بيرون آمده و بخدا من مي )شوند
نها يك افراد اوباش را نزد و من ت )و احتمال شكست تو قطعي است(نبرد است  هآماد

  .لياقتشان تنها تا اين حد است كه فردا تو را رها كنند و فرار نمايندبينم كه  تو مي
-آيا ما از او فرار كنيم و او را تنها مي 2امصص بظر الالت :به او گفت سآنگاه ابوبكر

قسم به آن كس كه  :گفت .ابوبكر است :گفتند ؟اين چه كسي است :گفت ةعرو ؟گذاريم
در حقم  )ساي ابوبكر(ساني نبود كه تو جانم در دست اوست اگر بخاطر نيكي و اح

 .دادمحتماً جوابت را مي )ام عوضش را بدهمكه هرگز نتوانسته 3احساني( ،ايروا داشته
 صادامه داد و هرگاه با پيامبر صپيامبرسپس به گفتگوي خود با  :بن زبير گويد ةعرو

                                                            
     .باشدژاد آنها ميقريشي بوده و از ن او از قوم پيامبر قريش بوده، چون پيامبر منظور) 1
و الت بتي است كه عروة و قومش . ماند بظر تكه گوشتي است كه بعد از ختنه زن در فرج او باقي مي )2
    ...يعني ساكت شو اي. گوينداي است كه عرب به هنگام ناسزاگويي آن را ميجمله اين. پرستيدند مي
شتر به  10حضرت ابوبكر با اعطاي  :، گفته شده...بوداي نمياحساني كه قبالً تو در حق من انجام داده يعني اگر )3

     .اش را بپردازداو كمك كرد تا ديه



 

باالي  بن شعبه كه ةغيرحضرت م 1.برددست به ريش آن حضرت مي ،كردصحبت مي
شمشير روي  همرتب با دست ،ايستاده بود و كاله خودي نيز بر سر داشت صسر پيامبر

سرش را بلند  ةيكبار عرو !دستت را از ريش پيامبر خدا بردار :گفتزد و ميدست او مي

مگر من نبودم كه  !اي خائن :گفت ،بن شعبه ةغيرم :گفت ؟اين كيست :كرد و پرسيد

بن شعبه در زمان  ةماجرا از اين قرار است كه مغير(! ؟دادمتاوان خيانتهاي تو را مي
و به  داردرا كشته و اموالشان را برميسپس آنها  ،رودجاهليت با قومي به سفر مي

- اسالمت را مي :گويدمي صرسول خدا. شوده و مسلمان ميرسيد صخدمت پيامبر خدا

  .)ان اشاره داشتنيز به همين جري ةعرو 2.پذيرم اما با اموال كاري ندارم

  او  ،كردرا نگاه مي صچشمش اصحاب پيامبر هبا دقت با گوش ةعرو
آب  صپيامبرچنان به ايشان ارادت دارند كه هروقت  صديد كه ياران پيامبرمي

گيرد و بر دست و صورت فوراً يكي از اصحاب آن را بدست مي ،اندازددهانش را مي
خواهد وضو وقتي مي .كنندوري اجرا ميف ،دهندمالد و هرگاه دستوري ميخود مي

هنگام صحبت كردن همه  ،گيرندهمه براي آب وضوي وي از يكديگر سبقت مي ،بگيرد
- آورند و از فرط تعظيم و بزرگداشت به سوي او نگاه نميصداهاي خود را پايين مي

  :عروه به سوي دوستانش برگشت و چنين گزارش داد .كنند

                                                            
بخصوص در  .كند، لمس كندعادت عرب به هنگام گفتگو اين بود كه يكي از آنها ريش آن يكي را كه صحبت مي) 1

زند كه او همپا و ريش پيامبر ص دست بوقتي طرف بحث، همپاي او باشد و مغيره به اين دليل نگذاشت كه عروه به 
    .نبود صهم رديف پيامبر

   .خواست كه آن را تقسيم كندمي  صنت گرفته شده، و مغيره از پيامبريعني به مال كفار كاري ندارم چون به خيا) 1



 

 ،امقيصر و نجاشي رفته ،ه دربار پادشاهاني همچون كسريبه خدا من ب !اي قوم من« 
چنان تعظيم نمايند كه او را  ام كه پيروانشهيچ پادشاهي را نديده !اما به خدا قسم

-هر وقت آب دهان مي !قسم به خدا .نمايندتعظيم مياو را  ،اصحاب و ياران محمد

ست و صورت خود گرفت و بر پوفوراً يكي از اصحاب آن را بدست مي ،انداخت
  فوراً اجرا  ،دادماليد و اگر به آنها دستوري ميمي
براي آب وضويش نزديك بود كه باهم درگير  ،گرفتكردند و هرگاه وضو ميمي

  همگي صداهاي خود را پائين  ،كردندزماني كه صحبت مي .شوند
هاد مناسبي ايشان پيشن .دنكردآوردند و از فرط تعظيم و بزرگداشت به او نگاه نميمي

  » .آن را قبول كنيد ،به شما ارائه كرده است
هنگامي  .برو :گفتند .بگذاريد من پيش او بروم :در آن لحظه مردي از بني كنانه گفت

اين فالن كس «: رمودف صپيامبر ،ديدو يارانش را مي صكه به جايي رسيد كه پيامبر
د لذا شتران قرباني را به دارناست و از قومي است كه شترهاي قرباني را تعظيم مي

   » !سمت وي به حركت درآوريد

وقتي آن مرد اين  .اين كار نيز صورت گرفت و صحابه لبيك گويان از او استقبال كردند
شايسته نيست كه چنين افرادي از بيت اهللا  !سبحان اهللا :گفت ،صحنه را مشاهده كرد

من شتران قرباني را ديدم «  :گفت ،هنگامي كه پيش دوستانش بازگشت .بازداشته شوند
در حاليكه نشان قرباني بر گردن آنها بود و كوهانشان با زخم كوچكي عالمت گذاري 

لذا نظر من اين است كه نبايد  )در آن زمان اين دو عالمت نشان قرباني بودند(شده بود 



 

او مكرز  كه به 1آنگاه مردي از ميان آنها برخاست» .خدا منع كرد هآنها را از رفتن به خان
 :گفتند .بگذاريد پيش او بروم تا با او صحبت كنم :گفت .شدبن حفص گفته مي

  .بفرمائيد

اين «  :گفت صپيامبر ،كردهنگامي كه بجايي رسيد كه پيامبر و يارانش را مشاهده مي
   2».او مردي فاجر است ،مكرز است

 ،گفتسخن مي صدر حاليكه او داشت با پيامبر ،شروع به گفتگو كرد صبا پيامبر
معمر كه راوي اين حديث است به نقل از عكرمه  .ناگهان سهيل بن عمرو از راه رسيد

 )آن را به فال نيك گرفت و صپيامبر( ،هنگامي كه سهيل بن عمرو آمد« :گويدمي
  ».كارتان آسان شد«  :گفت

 :تگف ،وقتي سهيل آمد :حديث را اينگونه نقل كرده است كه هزهري دنبال :معمر گويد
بنويس «  :و به او گفت را فراخواند 3رسول خدا كاتبي»  .اي بنويسيمبيا تا صلحنامه« 

لذا  .شناسم كه كيست بخدا من رحمان را نمي :سهيل گفت» بسم اهللا الرحمن الرحيم 
بخدا چيزي جز  :مسلمانان گفتند. اللّهم آن گونه كه پيش از اين نوشتيد سمكبنويس بِا

شكالي ندارد ا«  :فرمود صآنگاه رسول خدا .نويسيملرحيم نميبسم اهللا الرحمن ا
يعني اين  » ا ما قايض عليه حممد رسول اهللا ذه«  :سپس فرمود» بنويسيد باسمك اللهم

                                                            
     .از قريش برخاست، و او از بني عامر بن لؤي است يعني) 1
او روي داده  هتر است زيرا چندين خيانت در گذشتو اين نزديك» كار است او پيرمردي خيانت« روايتي آمده  در) 2

     .كندبود، اما متصف شدن او به فجور، به هنگام آمدن ابوجندل، خالف آن را ثابت مي
  )مترجم( .حضرت عليا بوده است آن كاتب احتماالً) 3



 

بخدا  :سهيل گفت .آن را منعقد نموده است صاي است كه محمد رسول خداصلحنامه
 شما با و شديمنمي اهللا بيت رتزيا از شما مانع ،هستي خدا دانستيم كه تو رسولاگر مي

به اهللا « :فرمود صآنگاه پيامبر .لذا شما فقط بنويسيد محمد بن عبداهللا. مكردينمي جنگ
» .محمد بن عبداهللا :بنويسيد .چه مرا تكذيب كنيد اهللا هستم اگر هقسم كه من فرستاد

خداوند بدين جهت اين همه نرمش به خرج داد كه ابتداء با  صپيامبر :زهري گويد
عهد كرده بود كه قريش هر پيشنهادي مبني بر تعظيم و احترام محرمات خدا ارائه دهند، 

- شرايط صلح را به شرطي مي« :به او گفت صسپس رسول خدا .آن را خواهد پذيرفت

 :سهيل گفت» گذاريد ما طوافمان را انجام دهيمپذيرم كه كاري به ما نداشته باشيد و ب
شود كه ما آنگاه در ميان عرب چنين مشهور مي ، را طواف كنيداگر شما امسال بيت اهللا

البته سال آينده شما  )لذا اين شرط امسال امكان پذير نيست( ،ايمدر تنگنا قرار گرفته
شرط  .پذيرفت و اين شرط نوشته شد صپيامبر .توانيد بيت اهللا را طواف كنيدمي

گرچه بر دين و  ،ما نزد شما بيايد هركس از :ديگري كه سهيل پيشنهاد كرد اين بود كه
چگونه چنين ! سبحان اهللا :مسلمانان گفتند ،داو را به سوي ما برگرداني ،آئين شما باشد

مسلمانان  ؟ليكه با مسلماني نزد ما آمده استحا شخصي را به مشركان بازپس بدهيم در
رهانيد و در خود را از زندان  لدر همين گفتگو بودند كه فرزند سهيل به نام ابوجند

از پايين مكه بيرون آمده تا اينكه خود را به ميان  ،حاليكه غل و زنجير بر پاي داشت
اين اولين كسي است كه من بر  ،اي محمد :با ديدن او سهيل گفت .مسلمانان انداخت

ما هنوز «: فرمود صپيامبر. او هستم هدرباراساس اين پيمان خواهان اجراي تعهدات 
پس  ،اگر او را برنگردانيد دابه خ :سهيل گفت ».ايما به پايان نرساندهنوشتن صلح نامه ر

او » !بخاطر من رها كناو را «: فرمود صپيامبر. كنمهيچ قراردادي را با شما امضاء نمي



 

ما او را به  :گفت )ناراحت شد و كرزاينجا بود كه م( .كنمابداً چنين كاري نمي :گفت
در اين لحظه  .ل باز هم بر تصميم خود اصرار ورزيدولي سهي .كنيمخاطر شما رها مي

شوم درحاليكه اي مسلمانان آيا دوباره به سوي مشركان بازگردانده مي :ابوجندل گفت
در » ؟ اندد كه تا كنون با من چه كردهبينيآيا نمي .اممدهآمسلمان شده و به سوي شما 

   1.روايت از بخاري .گرفته بودشديداً مورد شكنجه قرار اهللا تعالي واقع او به خاطر 

  :و عبرتها هانكته

آن  وجود دارد صدر اين حديث يكي از داليل نبوت پيامبر ما حضرت محمد ـ1
  .هنگام كه آب به خاطر قرار دادن تير آن حضرت در آن بركه فواره زد

به همين خاطر  ،رحم و نصيحت افراد نزديك هشتافتن به سوي بجاي آوردن صل ـ2
  .پيشنهاد صلح را به قريش داد ،در آغاز امر صيامبراست كه پ

و تبليغ دستور و اهللا تعالي در اجراي حكم  صثبات و پايداري و توانمندي پيامبر ـ3
  2.فرمان وي

و اين يكي از ويژگيهاي مربوط به آن حضرت  صمشروعيت تبرك به آثار پيامبر ـ4
در اين زمينه به او ملحق سازيم  و درست نيست كه بيائيم ديگر افراد صالح را .باشدمي

   ).و به آثار آنها تبرك بجوئيم(

                                                            
حديث و جمالت آن به منابع زير مراجعه  در رابطه با شرح الفاظ اين) 2731،2732(الشروط  :البخاري صحيح) 1

، 340ـ 5/333، فتح الباري 71ـ8/67، شرح الطيبي 63ـ4/51، كشف المشكل 58ـ  4/39الروض االنف : كنيد
  .257ـ  254، 226ـ  31/221السندي علي المسند  ة، حاشي13ـ  14/6القاري  هعمد

  .339 / 5الباري  فتح) 2



 

به  و احترام گذاري صاجراي دستورهاي پيامبر به يشديد صحابه هعالق ـ5
  .ايشان

  .مستحب بودن به فال نيك گرفتن نامهاي خوب و مانند آنها ـ6
داشته مصالحه با مشركان اگر در اين كار مصلحتي براي مسلمانان وجود  جواز ـ7

  .باشد
شود چنين برداشت مي ـاند همانگونه كه بعضي از اهل علم گفته ـ  ةاز داستان مغير ـ8
چنانكه در حالت همراهي در  ،گرفتن اموال كافران حالل نيست ،به هنگام امنيت :كه

  ).يعني جايز نيست كه اموال آنها گرفته شود( 1.سفر و مانند آن چنين است
  
  

|   |   |  
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  هفتم درس سي و

  صلح حديبيه و داستان مسلمان شدن ابوبصير و همراهانش ادامه داستان

  

مه و مروان بن حكم در رابطه با ماجراي خربن زبير به نقل از مسور بن م ةعرو ـ61
 صخدا به خدمت پيامبر :گفت سحضرت عمربن خطاب: گويدصلح حديبيه مي

آيا ما بر حق نيستيم  :گفتم»  .چرا«  :فرمود ؟آيا شما پيامبر برحق نيستيد :و گفتم رسيدم
پس چرا ما در ارتباط با دينمان تن به  :گفتم» آري« :فرمود ؟مان بر باطل نيستدشمنو 

و به هيچ  هستماهللا تعالي من رسول « :فرمود صپيامبر 1؟ذلت و خواري و ضعف بدهيم
فرموديد كه مگر شما ن :گفتم  » .دهدو او مرا ياري مي .كنموجهي نافرماني وي نمي

اما آيا من به شما گفتم  ،چرا« :فرمود .كنيمرويم و آن را طواف ميبزودي به بيت اهللا مي
پس در آينده شما به «  :فرمود ،نه :گفتم  » ؟كنيدرويد و طواف ميكه حتماً امسال مي

  2».دكنيرويد و آن را طواف ميبيت اهللا مي

آيا اين پيامبر بر  !اي ابوبكر :فتمپيش حضرت ابوبكر آمدم و گ :گويد سحضرت عمر
ن بر باطل ماآيا ما بر حق نيستيم و دشمن :گفتم .چرا :گفت ؟نيستاهللا تعالي حق 

                                                            
كند كه در اين صلح نامه شروطي وجود دارد كه به نظر او براي  با اين گفته به اين اشاره مي سحضرت عمر) 1

    .آوردمسلمانان چيزي جز سرافكندگي و ظلم پذيري به بار نمي
اين خواب را براي . كندطواف مي در خواب ديد كه همراه با يارانش به قصد عمره به مكه رفته وآن را صپيامبر )2

اند، اين همان چيزي است كه حال آنكه خواب پيامبران حق و راست است و چنانكه مفسران گفته .يارانش بازگفت
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مان تن به خفت و پس چرا در ارتباط با دين: گفتم،اينطور است ،آري :گفت ؟نيست
ني و او به هيچ وجه نافرما .او رسول اهللا تعالي است !اي مرد :گفت ؟دهيمخواري مي

پس مالزم ركاب وي باش و  ،دهدكند و يقيناً اهللا او را ياري ميپروردگارش را نمي
آيا اين او بود كه به ما  :گفتم .به خدا قسم كه او بر حق است ،فرمانش را اطاعت كن

اما آيا به تو  بله، :گفت»  .ما به بيت اهللا خواهيم آمد و آن را طواف خواهيم كرد« : گفت
پس حتماً در  :گفت ،نه :گفتم ؟كنيروي و آن را طواف ميمسال ميگفت كه حتماً ا

  .آينده به آنجا خواهي رفت و طواف آن را خواهي كرد
اعمال خير ) براي اين كه اين جسارتم مورد عفو قرار گيرد( :عمر گفت :زهري گويد

  1.زيادي انجام دادم
«  :به اصحابش فرمود نامه فارغ شد،صلح هاز مسئل صوقتي كه پيامبر :گويد )راوي(

صحابه از  از كدام هيچ خدا به :گويد » !بتراشيد را سرهايتان و كنيد قرباني و برخيزيد
  2.گفته را تكرار كرده مرتبه اينس صجاي خود برنخواستند تا جايي كه پيامبر
بر ام سلمه وارد شد و رفتاري را كه  صپيامبر ،وقتي كه هيچ يك از آنان برنخواستند

آيا دوست  !اي پيامبر خدا :آنگاه ام سلمه گفت .برايش باز گفت ،ب ديده بوداز اصحا

                                                            
به حكم پيامبر اتخاذ كرده است، اعمال صالح  در ازاي اين ديدگاه و مخالفتي كه نسبت سحضرت عمر يعني) 1

روزه و صدقه و آزاد كردن بنده انجام داده است تا شايد اين اعمال بعنوان كفاره اين كار ) سنت(زيادي از قبيل نماز 
    .او تلقي شوند

د كه سال نامه قرار شخواستند در همان سال عمره كنند وقتي كه طبق صلحبدان خاطر بود كه صحابه مي اين) 2
آينده عمره كنند، اندوهگين شدند، و فوراً سرهاي خود را نتراشيدند و بنا به قولي آنها به اين دليل اين تأخير را 

    .نامه نقض شود، و آنها بتوانند عمره خود را انجام دهندكردند تا بلكه اين صلح



 

شخصاً بيرون شويد و با هيچ يك از آنها حرفي  ؟داري كه آنها اين كارها را انجام دهند
  .نزنيد و شتر خودتان را قرباني كنيد و سلماني خودتان را فرابخوانيد تا سرتان را بتراشد

 .با هيچ يك از آنها حرفي نزد و همه آن كارها را انجام دادهم بيرون شد و  صپيامبر
هنگامي كه . اش را صدا زد و سرش را تراشيديعني شترش را قرباني كرد و سلماني

برخاستند و شتران خود را قرباني كردند و سرهاي  ،چنين كرده صصحابه ديدند پيامبر
در اين اثنا  .گر را بكشنديكديگر را تراشيدند و نزديك بود كه از شدت اندوه يكدي

آنها  هآيات زير را در باراهللا تعالي . ملحق شدند صتعدادي از زنان ايمان دار به پيامبر
  :نازل كرد
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 -  بيازمائيد را ايشان ، كردند مهاجرت شما سوي به مؤمن زنان كه هنگامي !مؤمنان اي « 

 سوي به را آنان ، يافتيد مؤمن را ايشان هرگاه -) شما تا( است تر آگاه آنان ايمان از خداوند
 را آنچه .نيستند حالل زنان اين براي مردان آن و ، مردان آن براي زنان اين .برنگردانيد كافران

 نخواهد شما بر گناهي .داريد مسترد بدانان ، اند كرده خرج) مهريه عنوان به( ايشان همسران كه
 غير( كافر زنان با .بپردازيد را ايشان مهريه و درآوريد خود ازدواج به را زناني چنين اگر بود
   ».نداريد نگاه خود مسريه در را كافر همسران و نكنيد ازدواج) كتاب اهل

 ،همسران خود را كه مشرك بودند دو تن از ابعد از نزول اين آيات حضرت عمر
  .طالق دادند



 

سپس  .و صفوان بن اميه هم با ديگري ازدواج كرد ،معاويه بن ابوسفيان با يكي از آنها
ت به خدم ،ابو بصير كه مردي قريشي و مسلمان شده بود .به مدينه بازگشت صپيامبر

به عهدي كه با ما  :آنها گفتند ،قريش دو مرد را به دنبال وي فرستادند ،ايشان آمد
را به آن دو مرد تحويل  هم ابو بصير صپيامبر !تحويل ما بدهاو را  وفا كن و ،ايگذاشته

از  .ذي الحليفه رسيدند هخود از مدينه بيرون بردند تا اينكه به منطق آن دو او را با .داد
ابو  .بخورند ،و از خرمايي كه با خود داشتند )تا استراحتي بكنند(يين آمدند مركبشان پا

شمشير خوبي  ،اين شمشير تو بنظر من !بخدا اي فالني :بصير به يكي از آن دو نفر گفت
بارها آن را  ،بخدا شمشير خوبي است ،آري :آن يكي آن را بركشيد و گفت .است

ابو بصير شمشير را از او  .من بده تا بدان نگاه كنمآن را ب :ابو بصير گفت .امتجربه كرده
و آن يكي فرار  .به او زد و آن شخص با پيكري سرد بر زمين افتاد ايگرفت و ضربه

و را ديد ا صهنگامي كه پيامبر .دوان دوان به مسجد آمد .كرد تا اينكه به مدينه رسيد
 :گفت ،رسيد صامبرهنگامي كه به پي» اين مرد مورد وحشتناكي ديده است« :گفت

در اين لحظه ابو بصير هم سر رسيد و  .رفيقم كشته شد و من هم كشته خواهم شد
 ،شما را به انجام رساند همسئوليت و ذماهللا تعالي به اهللا قسم كه  ،اي پيامبر خدا :گفت

 صپيامبر .مرا از دست آنها نجات داداهللا تعالي پس س ،شما مرا به آنها بازگردانديد
  1».گ است اگر براي او همدستاني باشدآتش جن هاو برافروزند !واي بر مادرش«  :گفت

و را به آنها باز ا صدانست كه پيامبر ،را شنيد صوقتي كه ابوبصير اين سخن پيامبر

                                                            
ه او ابوبصير را ياري نخواهد ه اين مطلب دارد كاشاره ب »اگر براي او همدستاني باشد« : سخن پيامبر كه گويد اين) 1

  .  و سر قولش هست و اگر كفار او را بخواهند، او را به آنها تحويل خواهد داد كرد



 

 .آمد )ساحل دريا(مدينه خارج شد و به سيف البحر بهمين خاطر از. گرداند خواهد
هر مردي كه  .ت و به ابوبصير ملحق شدابوجندل هم از دست قريش گريخ :راوي گويد

بدين  .كرد كه به ابو بصير ملحق شودگريخت كاري جز اين نمياز دست قريش مي
شنيدند يكي از هر وقت كه مي !بخدا قسم .ترتيب جمعيت قابل توجهي را فراهم آوردند

كردند بستند و به آن حمله مي راه را بر آن مي ،كاروانها قريش به سوي شام حركت كرده
پيام  صقريشيان براي پيامبر .گرفتندكشتند و اموالشان را بر ميو افراد آن را مي

فرستادند و او را به حق خداوند و حق خويشاوندي سوگند دادند كه به دنبال اين 
  1:زير را نازل كرد آياتاهللا تعالي آنگاه  ،به دنبال آنها فرستاد صپيامبر .جماعت بفرستد

 m     C  B   A      ON  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D
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  j  il )26ـ  24 :فتح(   
 و ، شما از را كافران دست) دشمن پنجه زير در و( مكه درون در كه است كسي همان او  « 

 پيروز آنان بر را شما) قبلي جنگهاي در( آنكه از بعد ، كرد كوتاه ايشان از را شما دست

                                                            
  .همان حديبيه است كه به مكه نزديك است! مكه بطن) 1



 

 كفر كه هستند همانهائي آنان   .بكنيد كه را هرچيزي بيند مي خداوند و ، بود گردانيده
 با كه قربانيهائي اند نگذاشته و ، اند كرده جلوگيري مسجدالحرام به شما ورود از و ، دان ورزيده
 در( كه كرديد نمي لگدمال را مؤمني زنان و مردان اگر .برسد قربانگاه به ايد داشته نگاه خود
 نهناآگاها ضرري و زيان و عار و عيب راه اين از و شناسيد نمي را ايشان شما) و هستند آنان ميان
 تا) كرد كوتاه ايشان از را شما دست .شد نمي جنگ اين مانع هرگز خداوند( رسيد نمي شما به

 اگر .) كند او تن به را اسالم به ايمانِ جامه و( سازد خود رحمت غرق بخواهد را كه هر خدا
 رانكاف ، بودند مي جدا يكديگر از) اند آورده ايمان نهاني مكه در كه ضعيفي مؤمنان و كافران(

 و تعصب كافران كه آنگاه    .كرديم مي گرفتار دردناكي عذاب به) آنان بر شما غلبه با( را ايشان
  ».دادند جاي دلهايشان در را جاهليت نخوت

و به  استاهللا تعالي به اين اقرار نكردند كه او پيامبر  :تعصب و حميت آنها اين بود كه
روايت از  .نع رفتن آنها به بيت اهللا شدندبسم اهللا الرحمن الرحيم اعتراف نكردند و ما

  1.بخاري

  :و عبرتها هانكته
  .اهللا تعالي هبه وعد صباورمندي و تصديق عظيم پيامبر ـ1

بر  ساين حديث بيانگر فضيلت و برتري ايماني و فكري و علمي حضرت ابوبكر ـ2
  .باشدساير اصحاب مي

سر تسليم فرود بياورد و بداند كه  اهللا تعاليبر انسان الزم است كه در برابر شرع  ـ3

                                                            
  .)2732، 2731(الشروط  :البخاري صحيح) 1



 

ارمغان آورده است،  بهاهللا تعالي از طرف  صآن حق است و تمامي آنچه كه پيامبر ههم
در اين ارمغان همه منافع كوتاه مدت و بلند  ؛حقي شك ناپذير و غير قابل انكار است

 ،كند و همه آنچه كه در نصوص شرعي وجود داردتحقق پيدا مي همدت بندگان جام
اعتقاد  هخواه آنچه كه در رابطه با مسئل ،تماماً حقي است كه پذيرفتن آن واجب است

  .است يا احكام يا آداب يا اخبار و داستانها و غير اينها

با حق جور در  ،و اگر بعضي از عقول بشري مواردي را در آن ديده كه به گمانش
و جايز  .باشد مي او هو بست اين به علت فهم ضعيف و ناتوان و ادراك محدود ،آيندنمي

نيست كه بياييم نصوص شرعي را بر عقالنيت انسانها عرضه كنيم تا بلكه آن را تأييد يا 
  .مستعانو اهللا ال .اين كار يك نوع توهين بزرگ به نصوص شرعي است ،چه ،تأويل كنند

براي او مستحب است كه  ،كسي كه به يك مخالفت شرعي مبادرت ورزيده است ـ4
اين  هوض آن اعمال صالحي انجام دهد تا شايد اين اعمال صالحه بعنوان كفاردر ع

  .قرار بگيرند ،او سر زده است هتقصيري كه از ناحي
تكميل كردن عمره يا حجش  از انجام دادن واو را  كسي كه دشمن يا غير وي ـ5

  حيوان و  ي او مشروع است كه سرش را بتراشدبازداشته است، برا
حيواني با خود  ،را قرباني كند اگر در مكاني كه محاصره شده است )ديه(اش قرباني

  .داشته باشد
بهنگام نياز شوهرش به كسي كه با نظرش يا غير آن او  ،نيك انديش ههمسر صالح ـ6

  !باشدبهترين ياري دهنده به او مي ،را ياري دهد
- بيشتري مي داراي تأثير و كارآيي ،رفاز سخن ص ،سخن شود هاگر عمل ضميم ـ7

  .شود



 

فتح  هبمثاه اهللا تعالي اين صلح را ب در واقع ؛قدرت مؤثر و كارساز اهللا تعالي ـ 8
اسالم وارد  هبه داير ،مانان قبليلبه سبب آن چندين برابر مس ،چه ،دآشكاري قرار دا

ما فتح و پيروزي «  m  E  D  C  B      Al  :در مورد آن فرموداهللا تعالي شدند و 
  » .را براي تو به ارمغان آورديمآشكاري 

شرطي را كه كافران بعنوان دستاورد براي خود اعتبار كردند و در اهللا تعالي و همچنين 
بعنوان منبع و منشأ اذيت و ناراحتي كفار  ،صحابه زيان و خسارتي بيش نبود نظر بيشتر
ند كه اين شرط را تا جايي كه در آخر امر كفار مجبور شدند كه از پيامبر بخواه ،قرار داد

 هدر مدين بخواهد در نزد او ،اندلغو كند و از كساني كه از مشركان قريش مسلمان شده
  .نبوي باقي بمانند

شود كه ، شامل مسلماناني نميدهداي كه امام مسلمانان با مشركان انجام ميمعاهده ـ9
  )دتوانند آن را لغو كننيعني آنها مي( 1.دارندندر زير دست وي قرار 

  
  

|   |   |  
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  درس سي و هشتم

  داستان مسلمان شدن گروهي از زنان بعد از صلح حديبيه

  

كه آنها  شنيدم بمهخرمن از مروان و مسور بن م :گويدبن زبير مي ةعرو ـ62
- سهيل بن عمرو صلح با صهنگامي كه پيامبر :اصحاب رسول خدا چنين گفتند هدربار

اين  ،مطرح شد صسهيل بن عمرو به پيامبر هحييكي از شروطي كه از نا ،نامه نوشت
پيامبر  ،بيايد صاز قريش فرار كند و پيش پيامبر ـولو مسلمان  ـبود كه هر مردي 
به آنها بازگرداند و اجازه دهد كه آنها آزادانه در اين رابطه اقدام او را  موظف است كه

 .دمند هم گرديدندآن درولي مسلمانان نه تنها از اين شرط خوشحال نشدند كه از  .كنند
 ،هم بر اساس اين شرط صپيامبر ،و از آن طرف سهيل هم بر اين شرط پافشاري نمود

و در همان روز ابوجندل را به پدرش سهيل بن  .با او قرارداد صلح نامه را امضا كرد
كرد و نزد در طي اين مدت هر شخصي كه از دست قريش فرار مي. عمرو بازگرداند

ايشان آن شخص را به قريش مسترد  ـبود اگرچه مسلمان هم مي ـ ،دآممي صپيامبر
زنان ايمان داري هجرت كنان از مكه بسوي ايشان  )در آن اثنا(تا اينكه  .داشتندمي

يكي از كساني بود كه  ،يط كه در عنفوان جواني بودعام كلثوم دختر عقبه بن ابو م ،آمدند
 صبه خدمت پيامبر مكه را ترك گفته و )به قصد پيوستن به مسلمانان(در آن روز 

خواستند  صاش از اين جريان مطلع شدند و به مدينه آمدند و از پيامبرخانواده .رسيد
چون اهللا تعالي ، او را به آنها مسترد نداشت صاما پيامبر .كه او را به آنها بازگرداند

m      |  {   z  y  x  w   }  :آنها نازل فرمود هت زير را دربارآيا
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 ايشان ، كردند مهاجرت شما سوي به مؤمن زنان كه هنگامي !مؤمنان اي   « )10 :ممتحنه(
 يافتيد مؤمن را ايشان هرگاه - ) شما تا( است تر آگاه آنان ايمان از خداوند -  بيازمائيد را
 زنان اين براي مردان آن و ، مردان آن براي زنان اين .برنگردانيد افرانك سوي به را آنان ،

  ».نيستند حالل
با اين آيه آنها را مورد امتحان  صعايشه به من خبر داد كه رسول خدا :گويد ةعرو

  m     h   gl تا m~  }       |  {   z  y  x  w l    :دادقرار مي
   1زنان كه به اين شرط اقرارهركس از آن  :عايشه فرمود :گويد ةعرو
اين سخني بود كه رسول  »با تو بيعت كردم «  :گفتكرد رسول خدا به او ميمي
به دست هيچ  ـكردن  بيعت ـو بخدا قسم ايشان به هنگام  .بدان تكلم فرمود صخدا

  3.روايت از بخاري 2.و تنها با سخنش با آنها بيعت كرد زني دست نزد

                                                            
آن زن بخاطر مبغوض داشتن شوهرش يا عالقه به كوچ از جايي به جاي ديگر، و يا بخاطر  شرط اين است كه آن) 1

نيامده است بلكه فقط بخاطر حب اهللا و حب پيامبرش اقدام به اين  ه را ترك نگفته و به خدمت پيامبردنيا خواهي مك
    .)سابق هتفسير ابن جرير و تفسير ابن كثير در مورد آي( :نگاه .كار كرده است

  »  با تو بيعت كردم «  :گفتدار ميد نه با مصافحه و به آن زن ايمانكربا سخن با آنها بيعت مي صپيامبر يعني) 2

  .  م اي مختصرتر از حديث عايشهبا شيوه) 1866(و روايت از مسلم ) 2713ـ  2711(صحيح البخاري ) 3



 

  :و عبرتها هانكته
يا از طريق اجتهاد  ،بدان حكم نموده صآنچه را كه پيامبر كسي كه چيزي از ـ1

 اصحابشود، زيرا اين مين، كافر آن را آورده است، ناخوش تلقي كندخود ) فكري(
 ـرا نپسنديدند، با وجود آنكه  صاين حكم پيامبر )ياران بيعت الرضوان( يبزرگوار

در اين باره  صبا پيامبر سضرت عمركه حهنگامي ـچنانكه در روايت ديگري آمده 
ي« :ايشان فرمودند ،حرف زد , َوَلْسُت َأْعِصيِه َوُهَو َناِرصِ من رسول خدا «» إِينِّ َرُسوُل اهللاَِّ

و صرفاً كسي  1.روايت از بخاري» .دهدكنم و او مرا ياري ميهستم و نافرماني او را نمي
 ،يت كفار و منافقان چنين استچنانكه وضع ،شود كه دين اهللا را نپسنددكافر مي

  :فرموده استاهللا تعالي همانگونه كه 

 m  ¿  ¾   ½  ¼  »        º   ¹  ¸l )9 :محمد(    

لذا  ،شمارند ، ناپسند مينازل فرمودهاهللا تعالي اين بدين خاطر است كه آنها آنچه را كه « 

  2» )سازدو مي(اهللا تعالي همه اعمال آنها را نابود ساخته 
دست يا بدنش را به دست يا به چيزي از بدن زني بيگانه و  ،ر مرد حرام است كهب ـ2

الن يطعن اَحدكم «  :اندثابت شده است كه ايشان فرموده ص و از پيامبر .غير محرم بزند
  3»ال حتل له ةبمخيط من حديدٍ خريٌ له من ان يمس امرأ
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    .اين سطور هاثر نويسند) كفر البغض(باب دوم »  ةاالسالمي ةقيدتسهيل الع«  هرسال :نگا) 2
با ) 226( ةصحيحال ة سلسلال، و روايت از روياني در مسندش چنانكه در 212ـ  20/211روايت از طبراني ) 3

    .اسناد حسن آمده است



 

واقع شود بهتر از  )ردنزدن و فروب(مورد طعن سوزني از آهن  يكي از شما به اگر«
  »!حالل نيست شد كه برايآنست كه به زني دست بزن



 

  درس سي و نهم

  داستان مسلمان شدن خزاعه

  

اسحاق در جايي بين مكه و مدينه بوديم كه من و ابو :گويدمي ،ةزكريا بن ابوزائد ـ63
 صرچگونه بود كه پيامب :اسحاق به او گفتابو .خزاعه همراه ما شد همردي از قبيل

اين ابر بخاطر پيروزي بني كعب «  » بنرص بني كعب هلقد رعدت هذه السحاب«  :فرمود

ام تا خبر پيروزي بني كعب را آمده«  :آن مرد خزاعي به او گفت»  .رعد و برق كرد
براي ما  ،رسول خدا را به خزاعه كه در آن وقت نوشته بود هسپس نام» اعالم دارم 
   .بيرون آورد

 بديل بهاهللا تعالي  هفرستاد ،از طرف محمد .بسم اهللا الرحمن الرحيم«  :ددر آن آمده بو

گويم خدايي را ستايش مي آن شما حضور در من ،عمرو بني )اشراف( و سراوات بسر و
را  )يا عهد و پيماني(من روابط خويشاوندي  ،اما بعد .كه هيچ خدايي جز او وجود ندارد

اين در . اموا ننهاده را نصيحت و خيرخواهي براي شماام و ترجيح نداده ،كه با شما دارم
وندي شما ترين اهل تهامه هستيد و به لحاظ خويشاحالي است كه شما براي من گرامي

و من  .آنها به من نزديكتر هستيد هاز هم ،تابع شما شدند 1»بونمطي«كه از وكساني

                                                            
بني « يازات آن از دست امت هداري كعبه و بقيعرب است كه براي پس گرفتن پرده هاسامي پنج قبيل مطيبون) 1

با هم متحد شدند، و عطرهاي گوناگون را با هم درآميختند و دستهاي خود را در آن عطرها فروبردند و » عبدالدار 
پس بگيرند و براي تأكيد دستهاي خود را » بني عبدالدار « پيمان بستند كه با هم متحد باشند تا اين منصبها را از 

 



 

لمان شده و در مكه حقوقي كه براي خودم و براي كساني كه در سرزمين خودشان مس
-اند درنظر گرفتهاند و به مدينه آمدهبراي كساني از شما كه هجرت كرده واقامت ندارند 

از اين حقوق  )و در مكه اقامت دارند(اند اما كساني كه به قصد حج يا عمره آمده .ام
چ مطمئن باشيد كه شما از طرف من با هي ،و اگر من با شما صلح كنم 1.برخوردار نيستند

اين را هم به شما بگويم ( .آوري رو به رو نخواهيد شد نگران كننده و اضطراب همسئل
علقمه بن عالثه و دو پسر هوذه مسلمان شده و آن دو پسر هجرت كرده و از طرف  )كه

اند، و در اين بيعت آنچه را كه براي كرده، با من بيعتاندكردهكه از آن دو پيرويكساني
و در احرام و غير  .انداند و برگرفتهبراي آنان هم پذيرفته ،اندبرگرفتهخودشان پذيرفته و 

و خداوند  ،گويمو من به شما دروغ نمي .احرام مانند هم هستيم و تفاوتي با هم نداريم
   2» !داردبشما را زنده نگاه 

 پيامبر صلحنامه بنود يكي از «  :گويندمي يمه و مروان بن حكمخرمسور بن م ـ64

                                                                                                                                                       
بني  :اسامي آن پنج قبيله بدين شرح است .معروف شدند» المطيبون« زدند، پس به ه ميكعبپس ازماليدن به عطر به

   .به نقل از فرهنگ معجم الوسيط» مترجم « عبدمناف، بني اسد، بني تميم، بني زهر، و بني الحارث 

و حقوقي كه  اند، هيچ هجرتي بر آنها نيستكساني كه قبل از فتح مكه در سرزمين خودشان مسلمان شده يعني) 1
اند كه هجرت بر آنها شود، مگر كساني كه در مكه مسلمان شدهبراي مهاجران تعيين شده است شامل آنها هم مي

پس كسي كه در آن  .اندكردهشود، چون در آن وقت مكه دارالكفر بوده و ساكنان آن با اسالم مبارزه ميواجب مي
 .اي مهاجران در نظر گرفته شده، محروم استمسلمان شده و هجرت نكرده است، از حقوقي كه بر

در بيوگرافي  ةچنانكه در االصاب ـو ابن عاصم  272 /1و ابن سعد ) 371(از ابن ابوشيبه در المغازي  روايت) 2
، و طبراني در الكبير )748، 747(و از طريق آن، روايت از ابن زنجويه ) 516، 515(آمده، و ابوعبيد در األموال 

و در كل اين حديث با  .از طرق فراواني آن را روايت كرده كه در هر يك ازآنها ضعفي وجود دارد )1188، 1187(
    .مجموع اين طُرق حسنٌ لغيره است



 

و هركس كه  ،شود ص محمد پيمان هم تواندمي خواهدمي هركسي كه بود اين ريشق با
: خزاعه جستي زده وگفتند هقبيل«  » گرددتواند هم عهد و هم پيمان قريش خواهد ميمي

ما  :هم جستي زده و گفتند بنو بكر هشويم و قبيلهم عهد و هم پيمان مي صما با محمد
ماه اين روابط صلح آميز  8يا  7آنها مدت  .شويمهم هم عهد و هم پيمان قريش مي

شبانه به  ،بنوبكر كه هم پيمان و هم عهد قريش بودند هسپس قبيل .خود را حفظ كردند
 ـ 1»وتير« بودند، و دركنار چاهي بنام  صبنو خزاعه كه هم پيمان و هم عهد پيامبر هقبيل

محمد از ما آگاه  :گفتند قريش هم ،در آن سوي .حمله كردند  ،بود ـدر نزديكي مكه 
بهتر است كه با سواركاران و  ،بيندنميما را  و حال كه شب است و كسي ،نخواهد شد

اي كه نسبت به پيامبر بدين ترتيب قريش از فرط كينه .بنوبكر را ياري دهيم ،سالح
ر به به همين خاطر وقتي كه كا .خزاعه نبرد كردند هبنوبكر با قبيل ههمراه با قبيل ،داشتند

عمرو بن سالم سوار بر مركب شد و خود را به مدينه رساند و به خدمت  ،اينجا كشيد
از شعر را در آن اثنا  البته ابياتي .رسيد و كل ماجرا را برايش تعريف كرد صپيامبر

 صشعرش را اينگونه براي پيامبر ،رسيد صور پيامبرضهنگامي كه به ح. سروده است
  :خواند

حلـف ابينا و ابيه   مداًاللهم انـي نـاشد مح
  االتلـدا

                                                            
نام آبي است كه در پائين مكه قرار دارد  و متعلق به » وتير « آن وتر است و  هريش«  :معجم البلدان گفته هنويسند) 1

 »   .وتير جايي است مابين عرفه تا ادام :هگفتو در توضيح آن  .خزاعه است



 

ننزعثـم اسلمنا فلـم  كنت لنا اباً و كـنـا ولـداً
  يداً

  مـدداًيـأتــوا عباداهللاو ادع  فانصر رسول اهللا نصراً أعـتدا

قـد فيهم رسول اهللا  
  تجـردا

 ان سيم خسفاً وجـهه تــربداً

  الموعداً كان قـريشاً اخلفـو  كالبحر يجري مزبداًفي فيلقٍ

  حداً ارجوا لست ان زعموا و  و نقضوا ميثاقك المؤكـدا

 مرصداً بكداء جعلوا لـيقـد  فــهـم اذل و اقــل عــدداً

 و قتلونـا ركـعاً  بالـوتير هـجـداًهـم بـيوتنا

  سـجـداً

  
 شما ؛پيمان ما و پيمان پدران پيشين اورا ،شوممن محمد را يادآورد مي !خدايا :ترجمه
پس مسلمان شديم و عهدمان را نشكستيم و از  ،فرزند هپدر ما بودي و ما به منزل هبه مثاب

و بندگان خدا  ،اي حاضر و مهيا ياري دهخدايا رسول خدا را به گونه .اسالم باز نگشتيم
  .را فرا بخوان تا بعنوان پشتيبان و مدديار بيايند

اگر كوچكترين احساس اهانت  ،رسول خدا است كه حاضر به جنگ است ندر ميان آنا
  .و تجاوزي به او دست دهد

و با لشكري چون درياي خروشان حركت  .يابدتغيير مي )از فرط خشم(اش چهره



 

و گمان بردند  ،قريش با شما خالف وعده كردند و پيمان مؤكد شما را شكستند ؛كند مي
قريش گمان برده  :تآيد كه منظورش اين اسچنين بر مي(كه من به كسي اميدوار نيستم 
  )دهد و خزاعه به كسي اميد ندارد كه او را ياري دهدكه كسي خزاعه را ياري نمي

  .اء براي من كمين كردندددر ك ،تر و تعدادشان از ما كمتر استآنها با وجود آنكه ذليل
شبانه به ما شبيخون زدند و در حالت  ،وتير در حاليكه ما در خواب بوديم هآنها در ناحي

  .وع و سجده ما را كشتندرك
اي عمرو  يشد دادهنصرت « » يا عمرو بن سالم  ترْصنُ«  :آنگاه رسول خدا فرمود

رسول خدا همچنان در آنجا بود كه قطعه ابري در آسمان پيدا شد و » بن سالم 
نصرت  هاين قطعه ابر مژد«» لتستهل بنصر بين كعب ةان هذه السحاب«  :فرمود صپيامبر

دستور داد كه اصحاب خود را  صآنگاه پيامبر»  .به همراه آورده استبني كعب را 
و از خداوند خواست كه  ،و به آنها نگفت كه قصد حمله به كجا را دارد ،آماده كنند

نگذارد قريش بفهمند كه او چه قصدي دارد تا بتواند آنها را در ديار خودشان غافلگير 
  1.نمايد

                                                            
 7ـ5/5و از طريق او بيهقي در الدالئل  .آمده است 2/529 ةاز ابن اسحاق در المغازي چنانكه در االصاب روايت) 1

و اين حديث داراي شواهد فراواني از احاديث مرسل و متصل  .با اسناد حسن و بي اشكال آن را روايت كرده است
   .162، 6/161، و المجمع 13ـ 5/9، و الدالئل 332ـ  319به مغازي ابن ابي شيبه ص  :نگا .است



 

  :و عبرتها هانكته

نزديك خويشاوندي  هو اگر رابط ،دارد را مسلمان حق نصيحت كردن مسلمان بر ـ1
  .يابداين حق در مورد او افزايش مي ،داشته باشد

تواند در آن شعاير و نمادهاي ضرورت هجرت از سرزميني كه انسان مسلمان نمي ـ2
و رود كه در ارتباط با دينش مفتون گردد يا بيم آن مي ،اش را آشكارا انجام دهدديني

  .دينش را از دست بدهد
در  ـاگرچه دارالكفر باشد  ـجواز بقاي كسي كه دركشور خودش مسلمان شده  ـ3

صورتيكه نسبت به جان خود و دين خويش هيچ خوفي نداشته باشد و بتواند شعاير 
  .دينش را اظهار كند

 به يا ،سرزمينهايشان با هم متفاوت باشد ر هستند اگرچهگمسلمانان برادران يكدي ـ4

  .نباشندهمگون  هم با نسبي لحاظ به يا ،باشند دور خيلي هم از زماني لحاظ

واقع در  ،بشكند ،كسي كه پيمانش را با چيزي كه مخالف با مقتضاي عقد است ـ5
ناگهاني جايز  هغافلگير كردنش با حملو ين حساب، كشتنشكسته شده، روي اعهدش 

  .است
عده وعده الزم را فراهم  گ با دشمنان آنزم است كه بمنظور جنبر مسلمانان ال ـ7
مسير است كه اسباب نصر را آماده  آماده سازي اسباب نصر و ظفر و اين از طريق ،كنند

 اكشي و غافلگير كردن دشمنان و مانند اينهسازند از قبيل آماده سازي لشكرها و نقشه
  .و درخواست نصرت و ياري از وياهللا تعالي همراه با توكل كردن بر 



 

  درس چهلم

  و ابورافع قبطي داستان مسلمان شدن غالم يهودي

يك  .كرد ميخدمت  صيهودي به پيامبر كه غالم گويدمي اانس بن مالك ـ65
در كنار سرش نشست و به او  .به عيادت او آمد صمرتبه آن غالم بيمار شد و پيامبر

پدرش به او  ،دنگاه كر ،آن غالم به پدرش كه در كنارش بود» !مسلمان شو« : گفت
تشريف بردند  ص آنگاه پيامبر. آن غالم هم مسلمان شد .اطاعت كناز ابوالقاسم  :گفت

سپاس براي خدايي كه او را از « ,» .احلمد هللا الذي انقذه من النار«: گفتنددر حاليكه مي

  1.روايت از بخاري»  .آتش نجات داد
تا با ايشان (رستادند ف صرقريش مرا خدمت پيامب :گويدمي او ابورافع قبطي ـ66

اي  :گفتم. قلبم افكنده شدنور اسالم در  ،هنگامي كه رسول خدا را ديدم) صحبت كنم
من  :رمودف صآنگاه پيامبر .گردمبخدا من هرگز به سوي آنها باز نمي !رسول خدا

- ، حبس نميآيدو ضمناً پيكي را كه پيشم مي ،شكنمهيچگاه نمي ،امپيماني را كه بسته

پيش  ،، اگر تصميمي كه اكنون داري آن وقت هم داشتيحاال تو پيش آنها بازگرد. كنم
رسيدم و  صسپس دوباره خدمت پيامبر ،پيش قريش بازگشتم من هم :گويد » !من بيا

  2.مسلمان شدم

                                                            
 .)1356(الخبائز  :البخاري صحيح) 1

   .با اسناد صحيح) 2758(از ابوداود در الجهاد في االمام يستجنُّ به في العهود  روايت) 2



 

  :و عبرتها هانكته

ضرورت دعوت غير مسلمانان اگرچه كم سن و سال باشند يا يكي از آنها در  ـ1
آنها را از آتش  ،با اين دعوتاهللا تعالي تا شايد  ،شد كه منتهي به مرگ استي بايبيمار

  .جهنم نجات بخشد
و وارد شدن به  ،تداوم و ماندن بر سر كفر موجب وارد شدن به آتش جهنم است ـ2

مادام كه روح به گلو  باشدكه منتهي به مرگ  اگرچه در حالت بيماريي باشد ـاسالم 
  .يافتن از آتش جهنم است موجب نجات ،نرسيده است

 وسيله بزرگترين ،و اجراي عملي تعاليم اسالم و اخالق آن سرمشق زيبا بودن ـ3
 ،مالحظه كرد را صمثالً همين ابورافع به محض اينكه پيامبر .دنباشدعوت الي اهللا مي

 هو شكي نيست كه وي اخالقي زيبا و تعامل و رفتاري خوب از ناحي .مسلمان شد
امري كه موجب شد دوستدار اسالم و مسلمانان گردد و . كرده بودهدهمشا صپيامبر

اخالق بد و اجرا نكردن احكام اسالم و  ،و برعكس .شدن شود مشتاقانه خواهان مسلمان
كه كفار مثالً هنگامي ،اخالق اسالمي بزرگترين عامل بازدارنده از مسلمان شدن است

اخالق اسالمي را اجزا  اند اما احكام ون كردهبينند كه لباس اسالم را بر تافرادي را مي
كنند و در عين حال بد اخالق هستند و كارهاي فاحشه آميز و پوچي از آنها سر نمي
در  ،چه بسا كه تحت تأثير اين رفتار ناشايست از وارد شدن به اسالم نكول كنند ،زندمي

د و از طرف ديگر كشنتيجه اين مسلمان عاصي از يك طرف گناه خود را به دوش مي
  .گناه كساني را كه باعث شده به اسالم نگروند

بر انسان مسلمان واجب است خواه  ،و پيمان و نقض نكردن آن عهدوفا كردن به  ـ4



 

  .اين عهد و پيمان با مسلماني باشد يا با كافري
 ـاگرچه كافر باشند  ـها رفتار مناسب و خوب داشتن با سفيران و پيكها و فرستاده ـ5

  .الزم و ضروري است
  
  

|   |   |  
  



 

  درس چهل و يكم

  بن سعيه و ثعلبه بن سعيه و اسد بن عبيد دداستان مسلمان شدن اسي

  

 داني مييا آ :گويدمي هظعاصم بن عمر بن قتاده به نقل از پيرمردي از بني قري ـ67
بني هدل  هكه از قبيل ـ و اسد بن عبيد )دو پسر سعيه(و ثعلبه  جريان مسلمان شدن اسيد

چگونه  ـاند نبوده و از آنان برتر و بهتر بوده ضيرو بني ن ظهبني قري هو اصالً از قبيل 1هبود
  ؟بوده است

» ابن هيبان «ت كه روزي يك نفر يهودي به نام جريان از اين قرار اس :گفت ،نه :گفتم
ز مردي كه بخدا قسم ما هرگ ،در نزد ما رحل اقامت افكند ،پيش ما آمد ،كه اهل شام بود

او دو سال قبل از مبعث رسول  2.بهتر از او نديديم ،خواندنمازهاي پنجگانه را نمي
- هنگامي كه ما با قحطي و خشكسالي و كمبود باران مواجه مي .پيش ما آمد صاكرم

 .از شهر بيرون شو و براي ما طلب باران كن ،اي ابن هيبان :گفتيمآمديم و ميمي ،شديم
شوم مگر اينكه در ازاي اين خروجي كه بخدا خارج نمي :گفتمي )هر مرتبه(او هم 

يك صاع  :گفتمي ؟چقدر صدقه بدهيم :ما گفتيم .صدقه بدهيد ،كنيدمي طلب شما
د جوخرما يا دو م، داديمد جو بعنوان صدقه به فقراء ميما هم يك صاع خرما يا دو م.  

                                                            
كنيم ـ و اين سه نفر از عموزادگان بني مالحظه ميهمگي از بني هدل هستند ـ چنانكه در اين روايت  اين سه نفر) 1

    .5/629، االنساب 238 /3ابن هشام  هسير :نگا. قريظه هستند

   .امشخص غير مسلماني بهتر از او را نديده :گويدمي. مردي كه مسلمان نيست يعني) 2



 

طلب باران  ،اليكه ما با او بوديمح رفتيم و درسنگالخي خود مي هسپس به بيرون منطق
ها را در گونه دره باريد و سيلمگر اينكه باران مي شدبخدا از جايش بلند نمي .كردمي
  .نورديدمي

ما هم در كنارش  .تا اينكه در بستر مرگ قرار گرفت .او اين كار را بارها انجام داده بود
به چه علتي از سرزمين شام كه كه من  دانيآيا مي !اي جماعت يهود :گفت .جمع شديم

شود به اين سرزمين جنگلها و درختان انبوه است و نان و غذا فراوان در آن يافت مي
  ؟امچيز ديگري ندارد كوچ كرده 1سرزمين كه جز بدبختي و گرسنگي

تنها به اين دليل كوچ كردم كه انتظار ظهور «  :گفت .دانيتو خودت بهتر مي :گفتند
 )مدينه(اين سرزمين  .شيدم كه زمان بعثت وي نزديك شده استكپيامبري را مي
پس  .و از ايشان پيروي كنم )و من خواستم كه به خدمت ايشان برسم( .هجرتگاه اوست

اي جماعت يهود، اگر ايشان ظهور كردند، قبل از همه، به سوي او بشتابيد و مسلمان 
ن دشمنان و مخالفان خود را شود كه زنان و فرزنداوي با اين مبعوث مي زيرا ،شويد

  »  .دينبايد باعث شود كه شما از وي اعراض كن ،لذا اين كار وي .اسير كند
، آن فرارسيدبدست مسلمانان  بني قُريظه فتح آن گاه كه شبو  سپس وي وفات كرد

اش بارهين همان كسي است كه ابن هيبان دربخدا ا !اي جماعت يهود: گفتند سه جوان
 :آن سه نفر گفتند )يعني خودش نيست( .اين صفت او نيست :گفتند .سخن گفته است

سپس به خدمت آن حضرت رفته و مسلمان . اوست هبخدا اين صفت و مشخص ،چرا
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   2.و زنان خود را مصون داشتند 1شدند و اموال و اوالد

  :و عبرتها هانكته

ه در اين چ ،موجب نزول باران رحمت او استاهللا تعالي بري از طاعت و فرمان ـ1
 و تقواياهللا تعالي بنابراين طاعت  ،داستان ذكر شده كه صدقه باعث نزول باران است

چنانكه  .وي باعث نزول هر چيزي است و رستگاري در دنيا و آخرت را به همراه دارد
   :فرموده استاهللا تعالي 

 mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j l )3ـ2 :طال ق(    
 او براي را) تنگنائي هر از( نجات راه خدا ، كند پرهيزگاري و بترسد خدا از هم كس هر« 

  ».رساند مي روزي كند نمي تصورش كه جائي از او به و سازد مي فراهم

        :و نيز فرموده است

                                                            
مال و  صشد پيامبرني قريظه كه مسلمان ميزيرا هركس از ب .اموال و اوالد و همسران خود را نجات دادند يعني) 1

   .گذاشتاوالد و زنش را براي او باقي مي

، و عاصم يك تابعي مورد اعتماد او ، از عاصم بن عمر به85االحبار، ص  ة، قصةاز ابن اسحاق در السير روايت) 2
در نزد ما «  :و گفت» پيش ما آمد «  :ده است چون گفته استپيرمرد قريظي ابن هيبان را دياين و ظاهراً  .است

  ...اينها امثالو » رحل اقامت افكند 
بني قريظه حكم كرد، همگي آنها كشته شدند و مرداني از آنها نجات نيافتند مگر  هو هنگامي كه سعد بن معاذ دربار

رسد و حسن مي هر اين اساس او صحابي است و در نتيجه سند اين روايت به درجو ب .آناني كه مسلمان شده بودند
و اين سه شاهد در  .يابندداراي سه شاهد است در هريك از آنها مقدار ضعفي وجود دارد كه با اين روايت تقويت مي
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 m  L  K  J   I  H  G  F  E    D  C  B   Al 
   )96 :اعراف(

) معاصي و كفر از( و آوردند مي ايمان) انبياء و خدا به( آباديها و شهرها اين مردمان اگر  « 
   ».گشوديم مي آنان روي بر را زمين و آسمان بركات) و خيرات درگاه(  ، كردند مي پرهيز

   :به قومش گفت ×و نوح
 m   Ô  ÓÒ       Ñ  Ð   Ï  Î  F  E  D  C  B    A

  N     M  L  K          J   I  H  Gl )12ـ 10 :نوح(    
 و( است آمرزنده بسيار او كه كنيد آمرزش طلب خويش پروردگار از: ام گفته بديشان و  « 
 پياپي را بركت و خير پر بارانهاي آسمان از خدا) كنيد چنين اگر(     .) بخشايد مي را شما
 باغهاي و ، دهد مي ياري و كند مي كمك را شما ، فرزندان و دارائي اعطاء با و     .باراند مي

  »  .گذارد مي اختيارتان در آب پر رودبارهاي و ، سازد مي شما بهره فراوان و سرسبز

بدبختيهايي است كه در دنيا و آخرت دامنگير  هباعث هماهللا تعالي معصيت  ،و برعكس
  :فرموده استاهللا تعالي  .شودانسان مي

 m          Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ïl  
    )30 :شوري( 

 تازه .ايد كرده خود كه است كارهائي خاطر به ، رسد مي شما به بال و مصائب از آنچه  « 
 با يا و ايد نموده توبه آنها از شما كه( كند مي گذشت) شما كارهاي از( بسياري از خداوند
  »  .) ايد كرده پاك و زدوده اعمال نامه از را آنها نيك كارهاي



 

به سبب گناهي است كه آن را انجام  ،ودشهمه مصايبي كه دامنگير انسان مي ،اينبنابر
   :فرموده استاهللا تعالي چنانكه  ،داده است

 mã  â   á   à  ß  Þ l )79 :نساء(    
 و( است تو خود از رسد مي تو به) رنج و درد و بيماري و سختي:  قبيل از( بدي و بال آنچه و« 
  ») اي شده مرتكب كه است گناهي و قصور سبب به

و دوري اهللا تعالي بر انسان مسلمان الزم است كه به مواظبت بر طاعت  ،به همين خاطر
  .تا به سعادت دنيا و آخرت نائل آيد ،باشد حريصاز معصيت وي شديداً 

بيان شده  صيهوديان به نبوت پيامبرگواهي بعضي از  داستان، شهادت و در اين ـ2
يعني (بياي بني اسرائيل كه ان طوريبه  ،باشدمي صوي نبوت است و اين يكي از داليل

-را بيان داشته شو مكان هجرت بعثتزمان  ،به آمدن وي مژده داده و صفات وي )يهود

اند و آنها كمي قبل از بعثت اند و علماي يهود هم اين موارد را از آن پيامبران نقل كرده
د دادند چنانكه در اين قصه و غير آن مشهوبه نزديك بودن مبعث وي خبر مي صپيامبر

مبعث پيامبري نزديك شده  :گفتند مي ،است و بر مشركان بت پرست استفتاح نموده
بردند كه آنها گمان مي .است و ما از او پيروي خواهيم كرد و بر شما پيروز خواهيم شد

از  )برخالف انتظار آنها(زماني كه آن حضرت مبعوث شد و . آن پيامبر از خود آنهاست
ي عرب آنها را بر آن داشت كه او را تكذيب كنند و حسادت و پست شمار ،عرب بود

دانستند كه او نبوت وي را انكار نمايند و با او مبارزه و دشمني كنند با وجود آنكه مي
   :در كتابش از آن پرده برداشته استاهللا تعالي و اين چيزي است كه  .پيامبر بر حق است

 m  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  A



 

  N  [  Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q         P  Ol 
    )89 :بقره(

 رسيد آنان به) اسالم پيغمبر توسط قرآن نام به( كتابي خداوند طرف از كه هنگامي و  « 
 از( خود با كه بود) آن مقاصد و دين اصول و توحيد همچون( چيزهائي كننده تصديق كه

 ، بردند پي) محتوايش صدق به( و شناختند ار آن) تورات روي از( و ، داشتند) تورات
 از كه بود آورده را آن پيغمبري ، زيرا( ورزيدند كفر بدان) عناد و حسادت سبب به( ولي
 لفظي نزاع يا و جنگ به مشركان با كه هنگامي( قبالً) گرچه .نبود اسرائيل بني

 بدان كتابشان كه يپيامبر آخرين فرستادن با را ايشان خدا كه گفتند مي ، خاستند برمي
 لعنت پس .داشتند را كافران بر پيروزي و فتح اميد) و داد خواهد ياري ، است داده نويد

  »  .باد) ايشان چون( كافران بر خداوند
دانشي بوده اما بدان  و علم داراي آنها ؛كندمي داللت يهود پليدي و خباثت بر اينها همه

و به همين خاطر است كه  نياوردند ايمان صراند و از فرط حسادت به پيامبعمل نكرده
 ،ولي نصاري گمراه هستند .باشندمي )بر آنها خشم گرفته شده(آنها مغضوب عليهم 

 17مسلمان هر روزه در نمازش حداقل  ،چون علمي در اختيار ندارند و به همين خاطر
يهم و از راه خواهد كه او را از راه مغضوب علبه هنگام خواندن فاتحه از خدا مي ،بار

  .دور بدارد )گمراهان(ضالين 



 

  درس چهل و دوم

  وسد هداستان مسلمان شدن جماعتي از قبيل

  

رسيد و  صطفيل بن عمرو دوسي به خدمت پيامبر :گويديم اابوهريره ـ68
لذا براي  ،امتناع ورزيده )از قبول اسالم(نافرماني كرده و  ،دوس هالك شده هقبيل :گفت

خدايا دوس را «  »و اتِ هبم اللهم اهد دوساً « :فرمود صپيامبر .دعا كني اهللا تعالآنان از 
  1.روايت از بخاري» بياور )مدينه(به اينجا  و آنها را هدايت بده

گويد كه ابوهريره همراه با جماعتي از قومش وارد راك بن مالك غفاري ميع ـ69
را  فطهتند و سباع بن عردر خيبر تشريف داش صاين درحالي بود كه پيامبر .مدينه شدند

ايشان داشتند  ،هنگامي كه پيش ايشان رفتم :گويد ،گماشته بود ـبجاي خود  ـبر مدينه 
را  »نيفويل للمطف«و در ركعت دوم  »كهيعص« :يسوره )ركعت اول( ،در نماز صبح

  .خواندندمي
پر  ،كندمي خرد و پيمانههنگامي كه مال مردم را مي !واي بر فالني :با خود گفتم :گويد

به  ،و آن را پيمانه يا وزن كند و زماني كه بخواهد مالي را بفروشد كندمانه مييو كامل پ
اي آذوقه ،هنگامي كه نمازش را تمام كرد :گويد ،)كندكم فروشي مي(دهد مردم كم مي

 :گويد .را فتح كرده بود خيبر صدر حاليكه پيامبر .آمديم براي ما تهيه كرد و ما به خيبر
شريك  ،هايي كه از غنايم بدست آورده بودندبا مسلمانان صحبت كرد و آنها را در سهم
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  1.ساختند

   :، در راه گفتمرسيديم صهنگامي كه به خدمت پيامبر« :گويدمي اابوهريره ـ70

يا ليله من طوهلا و 
 عنائها

عيل اهنا من داره الكفر 
 نّجت

لي باالخره از حلقه و دايره كفر نجات و ،اي بودشب طوالني و ناراحت كننده عجب« 
  » .پيدا كرد

با  ،رسيدم صكه به خدمت پيامبر ميهنگا. كرد كه در اختيار داشتم، فراردر راه غالمي
اي « :به من فرمود صآنگاه پيامبر ،آن غالم پيدا شد ،در همان اثنا ،او بيعت كردم

  2.روايت از بخاري» . كنممي در راه خدا او را آزاد :گفتم» اين غالمت است ،ابوهريره
  :و عبرتها هانكته

 ،دهد، صبر پيشه كندالزم است كه نسبت به كساني كه آنها را دعوت مي بر دعوتگر ـ 1
بلكه بايد به نفع  ،عليه آنان دعا كند و نبايد دعوت را قبول نكنند ،چه در آغاز امر اگر

  .آنها دعا كند
  .مستحب بودن طوالني ساختن نماز صبح ـ2

 و تحريم امور ههم در مردم با تعامل حالت در انصاف و عدالت رعايت ضرورت ـ3
                                                            

حسن  هو سندش در درج 2/22و حاكم ) 1156(و ابن حبان ) 1039(و ابن خزيمه ) 8552(از امام احمد  روايت) 1
   .است
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   .كالهبرداري و ستم در اين زمينه

آن انديشه و تدبر به هنگام قرائت يا سماع قرآن در  كه بر انسان مسلمان الزم استـ 4
ات آن رد و از منهيو از اوامر آن فرمان پذي پند و موعظه گيرد و از مواعظ آن ورزد

، تا وضعيتش اصالح شود و سر و سامان پيدا كند و به خوشبختي دنيا و اجتناب ورزد
  .نايل گردد تآخر
، سنت و مورد تأكيد شرع است ،به آن يكي از اخالقيات حسنه كه متصف بودن ـ5

كه در زير دست انسان  ران است بويژه از اشتباهات كسانيگذشت از اشتباهات ديگ
بينيم بعنوان مثال حضرت ابوهريره را مي ،ها و خدمتكارها و امثال آنهاهستند مانند برده

او را  ،بر اين احسان عالوهبلكه از او گذشت كرد و  ،كه غالم فراريش را مجازات نكرد
  .آزاد كرد



 

  درس چهل و سوم

  ابن اثال ن مسلمان شدن ثمامةداستا

  

آنها مردي . جد فرستادسپاهي را به سوي ن صپيامبر«  :گويدمي اابوهريره ـ71
آوردند و او را به  با خود و اسير كردند ،كه از قبيله بني حنيفه بود را ه بن اثالثمامبنام 

پيش او آمدند و به  ،خارج شده از خانه صآنگاه پيامبر ،يكي از ستونهاي مسجد بستند
كسي  )بدان كه( ،اي محمد اگر بكشي .خبر خير :گفت»  ؟چه خبر اي ثمامه«  :او گفتند
نسبت به كس  )بدان كه( ،و اگر خوبي و احسان كني ،كشي كه صاحب خون استرا مي

كني كه خوبي شما را در چشم خواهد داشت و سپاسگذار شما خوبي و احسان مي
او را  صپيامبر !خواهي از او طلب كنهرچه كه مي ،خواهيو اگر مال مي 1.خواهد بود

آنچه كه به  :گفت»  ؟اي ثمامه چه خبر«  :د و گفتنزد او آم سپس ،روز بعد ترك كرد ات
   .كنيبر شخصي شاكر احسان و خوبي مي ،اگر خوبي و احسان كني ،تو گفتم

»  ؟اي ثمامه چه خبر«  :سپس نزد او آمد و گفت .دوباره او را تا روز بعد ترك گفت
آنگاه ثمامه به »  !ثمامه را آزاد كنيد«  :فرمود صپيامبر .آنچه كه قبالً به شما گفتم :گفت

سپس وارد مسجد شد  ،مسجد بود، رفت و در آنجا غسل كرد نخلستاني كه در نزديكي
كه محمد دهمدهم كه هيچ خدايي جز اهللا وجود ندارد و شهادت ميشهادت مي :و گفت

                                                            
و اگر با  تقام مرا از قاتل من خواهند گرفتان اگر مرا كه مردي با نفوذ در قومم هستم بكشي، قوم من، حتماً يعني) 1

، 585، 3/584المفهم  :نگا. آزاد كردنم به من خوبي و احسان كني، حتماً جواب اين خوبي و احسانت را خواهم داد
    .1/340مشارق االنوار 



 

اي در نظر من بخدا قسم، در روي زمين هيچ چهره !اي محمد .استاهللا تعالي  هفرستاد
 .ها بيشتر دوست دارمچهره هتو را از هم هتر نبود، اما اكنون چهروضتو مبغ هاز چهر

-دوست داشتني ،داشتم، ولي اكنون دين توبيشتر مبغوض مي دينها هبخدا دينت را از هم

- بخدا سرزمين تو را بيشتر از همه سرزمينها مبغوض مي !ترين دين در نزد من است

و سپاهيان تو مرا  .مينها بيشتر دوست دارمولي اكنون سرزمين تو را از همه سرز ،داشتم
آنگاه  ؟فرمائيدچه دستور مي .خواهم عمره كنماسير كردند و با خود آوردند و من مي

وقتي كه به  .اش را انجام دهدداد و به او سفارش كرد كه عمره به او بشارترسول خدا 
مراه با محمد مسلمان اما ه ،نه بخدا :گفت ؟ايدين شده بي :كسي به او گفت ،مكه رسيد

- به سوي شما نمي) يمامه از(حتي يك دانه گندم هم  )از اين به بعد( ام و نه بخداشده

   1.روايت از بخاري و مسلم»  .دهداجازه ن صآيد تا زماني كه پيامبر

  :و عبرتها هانكته

ويژه تعامل و رفتاري زيبا داشته باشد ب بر انسان مسلمان الزم است كه با عموم كفار ـ1
بنابراين اخالق حسنه يكي از  .اگر اميدي به مسلمان شدن شخص كافر داشته باشد

  .باشدمهمترين اسلوبهاي دعوت الي اهللا مي
ي از آثار قدرت در محبت و عالقمندي عظيم ثمامه به رسول خدا و دين اسالم يك ـ2

نمايان شد و  ااقدامات ويل و افعادر  ،تأثير آن واين اثر عظيم  ؛ايمان نمايان است
كذاب  هبر اسالم ثابت قدم باقي ماند و از مسيلم»  ارتداد«  در زمان ،به همين خاطر

                                                            
   .)1764(و صحيح مسلم ) 4372(البخاري  صحيح) 1



 

و با مرتدان به بلكه ا. پيروي نكرد با وجود آنكه مسيلمه از قوم وي يعني بني حنيفه بود
 در و است ايمان مدعي كه شخصي اما كند،ين مين، ايمان راستين چآري .جنگ پرداخت

بايد بگوئيم  ،دهدورزد و آن را فراوان انجام ميمي اصراراهللا تعالي  معصيت بر حال عين
  .ضعيف دارد در ادعايش صادق نيست و ايماني

آنهم اين محبت و  ـ صچنانكه در محبت و عالقمندي ثمامه به رسول خدا ـ3
دوش  بر صهايي كه پيامبرموردي وجود دارد كه به يكي از حقوق ـعالقمندي عظيم 

ها به ايشان امت را از تاريكي هبوسيلاهللا تعالي زيرا  ؛كنداشاره مي ،مت اسالمي داردا
 را صلذا بر هر مسلماني واجب است كه پيامبر .سوي نور و روشنايي بيرون آورد

 ،و مادرش  و همسرش و مالش و همه چيزش بيشتر از خودش و فرزندش و پدر
  .دوست داشته باشد

  :فرموده استاهللا تعالي 

 m  s   r   q  p  o  n  m l  k

  |  {  z  y   x   w  v  u  t

  k   j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `   _  ~  }

  ll )24 :توبه(     
 فراچنگش كه اموالي و ، شما قبيله و قوم و همسران و برادران و فرزندان و پدران اگر:  بگو  « 

 مورد كه منازلي و ، ترسيد مي آن رونقي بي و ازاريب بي از كه تجارتي و بازرگاني و ، ايد آورده
 انتظار در ، باشد محبوبتر او راه در جهاد و پيغمبرش و خدا از نظرتان در اينها ، است شما عالقه
 كسان خداوند .) فرستد مي فرو را خويش عذاب و( كند مي را خود كار خداوند كه باشيد



 

  »  .نمايد ينم هدايت) سعادت راه به( را نافرمانبردار

دكم حتي اكون احب اليه من اهله و ماله و الناس حال يؤمن ا «: ده استفرمو صو پيامبر
    1.روايت از بخاري و مسلم »امجعني 

مردم  هشود مگر زماني كه من در نظر شما از خانواده و مال و همايمان شما كامل نمي« 
  ».محبوبتر باشم

تو را از  !اي رسول خدا :فرمود سطابو بخاري روايت كرده كه حضرت عمر بن خ
  :فرمودند صآنگاه رسول خدا .همه چيز بيشتر دوست دارم جز خودم

قسم به كسي كه جانم در  نه«  »من نفسك  اليكحتي اكونَ احب  ,ال و لذي نفيس بيده«

  » .تا زماني كه مرا بيشتر از خودت دوست بداري )شودايمانت كامل نمي(دست اوست 
 آنگاه پيامبر .بيشتر از خودم هم دوست دارم را شما بخدا اكنون :تگف سحضرت عمر

   2» )ايمانت كامل شد(اكنون اي عمر «  »االن يا عمر« :فرمود ص

چون او بر حق است  ،بر انسان مسلمان الزم است كه به دينش افتخار و اعتزاز كند ـ4
 تباهيني و نابودي و كود ـو مانند آن نفاق  ـبلكه كفر  .و غير او بر گمراهي هستند

   :رموده استفاهللا تعالي چنانكه  .است

 m  W  V  U   T  S       R  Q  P          O  Nl )12 :محمد(    

                                                            
   .فظ از آن مسلم استو ل) 44(و صحيح مسلم ) 15(البخاري  صحيح) 1

آورد ايمان واجب ايمان نمي هو منظور اين است شخص ايماندار به گون) 6632(األيمان و النذور  :البخاري صحيح) 2
    .شودتا زماني كه اينگونه مي



 

 همچون و برند مي لذت و بهره) جهان زودگذر نعمتهاي از روزي چند( كافران كه حالي در« 
 و حيات بدرود از پس( و ، دخورن مي و چرند مي) كار سرانجام از غافل و خبر بي( چهارپايان

  ».است ايشان جايگاه دوزخ آتش) آخرت به نهادن گام

به مسلمان شدن خود در مقابل كافران اعتزاز و  او به همين خاطر است كه ثمامه
  .افتخار كرد

 وسايل و ابزار ممكن جهت ضعيف كردن هبر مسلمانان الزم است كه از هم ـ5
و از جمله . برداري نماينداستفاده و بهره گ طلب ـدشمنان ـ بويژه دشمنان نظامي و جن

شود و اين  ناميده مي» تحريم اقتصادي « وني اين وسايل چيزي است كه در عصر كن
  .آن را بكار گرفت ـحديث آمده  اين چنانكه در ـچيزي است كه ثمامه 



 

  درس چهل و چهارم

  م  داستان مسلمان شدن عمروبن عاص و خالد بن وليد

  

خندق  هوقتي ما از غزو« :گويدمي اوبن عاص بن وائل سهمي قريشيعمر ـ72
افرادي از قريش را كه از من حرف شنوي داشتند و مقام و جايگاه مرا  ،بازگشتيم

دانيد كه من بر اين باورم كه دين بخدا مي :به آنها گفتم .جمع كردم ،كردندمالحظه مي
-زد، مطلبي كه به ذهنم رسيده و ميساها را به سرعت مغلوب خود ميمحمد همه آئين

بنظرم بهتر است كه  :گفتم ؟موضوع چيست :گفتند.آن بدانم هخواهم نظر شما را دربار
اگر محمد بر قوم ما پيروز شد ما در نزد نجاشي  .سراغ نجاشي برويم و در نزد او بمانيم

ست كه زير ا ما اگر زير دست نجاشي باشيم بهتر از آن )رسدو زياني به ما نمي(هستيم 
شناسند و جز خير و  قوم ما غالب شدند، آنها ما را ميو اگر هم  .دستان محمد باشيم

به  !پيشنهاد بسيار خوبي است :آنها گفتند .احسان چيزي از آنها مشاهده نخواهيم كرد
در آن زمان براي ( .آوري كنيد تا به او هديه بدهيمپس اشيائي را جمع  :آنها گفتم

كه از سرزمين ما به او  ترين هدايايي بودنداي چرمي دوست داشتنيهنجاشي پوست
از مكه خارج  ،آوري كرديمما هم پوستهاي زيادي براي او جمع )شدهديه داده مي

 هبوديم كه عمروبن امي بخدا قسم ما در نزد او .شديم تا اينكه به خدمت او رسيديم
  و  فرستاده بود تا در مورد جعفررسول خدا او را پيش نجاشي ( ،ضمري نزد نجاشي آمد

  .كند  صحبت  نجاشي  با  يارانش

به يارانم  ،از نزد او خارج شد بعدعمروبن اميه پيش نجاشي آمد  :عمرو بن عاص گفت



 

اين عمروبن اميه است اگر من نزد نجاشي بروم و عمرو را از او مطالبه كنم و  :گفتم
كنند كه آنگاه قريش چنين تصور مي ،زنمنجاشي نيز او را تحويل من دهد و گردنش را ب

  .ام كه اثر آن نمايان استمن بجاي آنها كار مهمي انجام داده
 !اي دوست من :او گفت .نزد نجاشي رفتم و طبق معمول براي او سجده بردمسپس 

اي پادشاه  :من گفتم ؟اياي برايم آوردهاز سرزمين خودت چه هديه ،خوش آمدي
پادشاه از  .سپس آنها را به او تقديم كردم .امشما هديه آورده چرمهاي زيادي را براي

اي پادشاه من مردي  :سپس به او گفتم .ديدن هدايا بسيار خوشحال شد و آنها را پسنديد
او را  .باشدمردي است كه دشمن ما مي هو او فرستاد .را ديدم كه از پيش شما خارج شد

  .سران و بزرگان ما را به قتل رسانده استچرا كه او  .تحويل من بده تا او را بكشم
با شنيدن اين سخن پادشاه چنان به خشم آمد كه از شدت خشم  :عمروبن عاص گويد

در آن لحظه من  .اش شكستوري كه من گمان كردم بينياش زد طدستش را بر بيني
  1.رفتم مي آن من از ترس درون ،كرددهان باز مي چنان ترسيدم كه اگر زمين

 ،پسنديد دانستم كه شما اين خواسته را نمياگر من مي !اي پادشاه :او گفتم سپس به
-كشتن از من مي را براي مردي هما فرستادش :پادشاه گفت .كردمهرگز آن را مطرح نمي

آن ناموس اكبر كه پيش از . آيدميپيش او ) يعني حضرت جبرئيل(اكبر  2ه ناموسكطلبيد
  .آمداو نزد حضرت موسي مي

                                                            
شدند ـ به منظور اظهار خشمشان ـ دستشان را بر بينيشان از عادت حبشيان اين بود كه وقتي عصباني مي يكي) 1
   .زدندمي

مقابل آن است كه صاحب سر شر است و مراد در اينجا  هصاحب سر خير است و جاسوس نقط :در لغت ناموس) 2
    .او را به وحي اختصاص داده است جبرئيل؛ است چون اهللا تعالي



 

واي بر تو  :پادشاه گفت ؟گوئيدگونه است كه شما ميآيا او واقعاً اين ،اي پادشاه :گفتم
 و چنان زيرا بخدا قسم كه او برحق است ؛سخنم را بپذير و از او پيروي كن !اي عمرو

كه حضرت موسي بن عمران بر فرعون و لشكريانش  وز خواهد شدمخالفانش پير بر
  .پيروز شده است

 :گفت ؟ما حاضريد كه از طرف او با من بر سر اسالم بيعت كنيدآيا ش :گفتم :گويد
سپس به سراغ  .سپس دستش را باز كرد و از طرف او بر اسالم با من بيعت كرد .آري

البته اسالمم را از آنها  .دوستانم رفتم درحاليكه نظرم كامالً با نظر سابقم عوض شده بود
  .مخفي نگاه داشتم

در راه با  .مدينه شدم هوانو پذيرفتن اسالم ر ص ل خداسپس به قصد مالقات با رسو
خالد از طرف مكه  .و اين جريان كمي قبل از فتح مكه بود .بن وليد مالقات كردمخالد
 .بخدا راه برايم روشن شده است :گفت ؟روي اي ابو سليمانبه كجا مي :گفتم .آمدمي

تا كي اين سو و آن سو  .ومشروم مسلمان ميبخدا مي ،اين مرد قطعاً پيامبر خداست
  . امبخدا من هم به قصد پذيرفتن اسالم آمده :گفتم ؟بدويم

بن آنگاه خالد  ،مرسيدي صترتيب به خدمت پيامبر خدا بدين: گويدعمروبن عاص
اي رسول  :و گفتم سپس من نزديك شدم .داد و مسلمان شد و بيعت ليد جلو رفتو

البته در ( .من آمرزيده شود هنم كه گناهان گذشتكمن به اين شرط با شما بيعت مي ،خدا
بيعت  !اي عمرو« :آنگاه رسول خدا فرمود )ام چيزي به ذهنم نرسيدمورد گناهان آينده

برد و هجرت نيز گناهان پيش از خود زيرا اسالم تمام گناهان گذشته را از بين مي ؛كن



 

  1.بازگشتمبيعت كردم سپس  صآنگاه با پيامبر :گويد» .سازدرا محو مي
  :و عبرتها هانكته

 باعث كه احتماالً كاري هر از است الزم كارمندان و حاكمان از وي امثال و قاضي بر ـ1

   پست  قبل از احراز كه كسي طرف از هديه قبول مانند نگردد عدالت دنبال به او شود
  .ندك دوري و ضراعا ،...آن مانند و دادنمي او به ايهديه اصالً قضاوت،

اما در دين  ،احترام در بعضي از شرايع آسماني قبل از اسالم جايز بوده است هدسج ـ2
 ؛ركوع و خم شدن هم مانند آن است و جايز نيست ،اسالم حرام و قدغن شده است

مردي سؤال  هكه از او دربار اندروايت كرده صزيرا امام احمد و غير وي از پيامبر
 ؟آيا جايز است كه خودش را براي او خم كند :كندكردند كه با برادرش مالقات مي

  2»خير« :ايشان فرمودند

                                                            
و حاكم ) 507(و طحاوي در المشكل  312، 2/311و بخاري در تاريخش ) 17777(از امام احمد  روايت) 1
حسن رسيده است و ساعاني در الفتح  هبه درج) اين حديث(و سند آن در رابطه با شواهد  454و  298، 3/297

و امام احمد بعد از روايت سابق، از ابن اسحاق روايت كرده » سند آن خوب است «  :گفته است 139 /21الرباني 
گامي كه عمروبن عاص و خالد بن وليد كسي كه در نظر من مورد اتهام نيست به من گفته كه هن :گويدكه او مي

  .مسلمان شدند، عثمان بن طلحه هم همراه با آنان بود
، 364ـ4/343روايت كرده است و بيهقي هم در الدالئل  744ـ2/741واقدي اين حديث را بطور مفصل در مغازيش 

گروهي از اهل علم به  و واقدي اگرچه متروك الحديث است اما .از طريق واقدي، اين حديث را روايت كرده است
  .و ذهبي در الميزان في المغازي و السير م  ابن تيميه در الصارم المسلولاند مانند شيخ االسالروايت او اعتماد كرده

و داستان مسلمان شدن حضرت  .رسدحسن يا نزديك به آن مي هدر كل اين حديث با مجموع اين اسانيد به درج
 .كنددهد و آن را تأييد ميآيد، به آن گواهي ميهمين داستان مي هءاهللا در دنبالبصورت تنهايي ـ كه ان شا ـعمرو 

ة سلسلالو آلباني هم در  و ترمذي آن را حسن دانسته است) 2728(، و ترمذي 3/198از امام احمد  روايت) 2
   .آن را صحيح دانسته است) 160( ةصحيحال



 

به  ،سرزمينهاي دوردست باشند مسلمانان اگرچه در به صاهتمام و عنايت پيامبر ـ3
 ،جايي كه باشند انسان مسلمان الزم است كه به امور مسلمانان در هر همين خاطر بر

  .اهتمام دهد
 زيرا ؛داردجود و صمحمد حضرت ما پيامبر بوتن داليل از يكي ،روايت اين در ـ4

شود شبيه او نازل مي اي كه برو تأكيد كرد وحي هادت دادش صنبوت پيامبر به انجاشي
البته نجاشي قبل از ( .شدنازل مي ؛كه بر پيامبر خدا حضرت موسي اي استآن وحي

  ).يكي از علماي مسيحي بوده است ،مسلمان شدنش
  .ايماندارش از بندگاناهللا تعالي حفاظت و پاسداشت  ـ5



 

  درس چهل و پنجم

  داستان مسلمان شدن عمروبن عاص و بيعت مفصل وي

  

 ،هنگامي كه عمروبن عاص در بستر مرگ قرار گرفت :گويدمي المهري ةشماس ـ73
 در .برگرداند ديوار سمت به را س رويشسپ ،مدتي طوالني گريه كرد .پيش ايشان آمديم

را به فالن چيز  خدا تو رسول مگر ،پدر :وع كرد به گفتن اين جملهشر پسرش لحظه آن
آنگاه  ؟گر رسول خدا تو را به فالن چيز بشارت نداده استم ؟بشارت نداده است

برترين كار در نظر ما شهادت و گواهي  :و گفت برگرداند )به سوي ما(اش را چهره
من تا به حال در سه وضعيت قرار و  .است "ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا"دادن به 
را مبغوض  صمن رسول خدا هكه هيچ كس به انداز )يك وضعيت آن بود( :امگرفته
اگر آن  .داشت و بيشترين كاري كه دوست داشتم اين بود كه بتوانم او را بكشمنمي

 اسالم را در )نور(و هنگامي كه اهللا تعالي  .گرفتمجزو دوزخيان قرار مي ،مردمموقع مي
 .دستتان را باز كنيد تا با شما بيعت كنم :رسيدم و گفتم ص، خدمت پيامبرقلبم قرار داد

تو » « مالك يا عمرو «  :ايشان گفتند .ايشان دستشان را باز كردند اما من دستم را گرفتم
 :گفتم» ؟چه شرطي« :گفت .خواهم شرطي بگذارممي :گفتم .»را چه شده اي عمرو 
فرد را ( هداني كه اسالم همه گناهان گذشت نمي مگر«  :فرمود .شود اينكه گناهانم بخشيده

برد و هجرت هم گناهان قبل از هجرت را از بين از بين مي )كه در حالت كفر انجام داده
   » ؟بردمي

برايم محبوبتر نبود و كسي مثل او تا آن اندازه در  صدر آنوقت كسي از رسول خدا



 

- نمي ،ي ايشان قايل بودمرط احترام  و تعظيمي كه برااز ف و .نظرم بزرگ و عظيم نبود

و اگر از من بخواهند كه ايشان را توصيف  .توانستم چشمانم را از ديدن ايشان سير كنم
و اگر بر آن  .امبه ايشان نكرده )بينانهو ريز(چون هرگز نگاهي طوالني  ،توانمنمي ،كنم

سپس اموري به ما واگذار شد كه  .اميد داشتم كه جزو بهشتيان باشم ،مردموضعيت مي
نوحه  نبايد زنان ،پس اگر من مردم .دانم وضعيت من در ارتباط با آنها چگونه استنمي

مي خاك بر سر من ارو هنگامي كه مرا دفن كرديد به آ .مرا همراهي كند ،سرا و آتش
م باقي و تقسيم كردن گوشت آن پيرامون قبر بريدن گوسفندسر  هسپس به انداز 1.بريزيد
روايت  2.دهمتا با شما الفت گيرم و ببينم چه جوابي به فرستادگان پروردگارم مي ،بمانيد

  3.از مسلم

                                                            
 .139-2/137شرح مسلم نووي : نگا) 1

   .است    نام آنها منكر و نكير. كننديكه هستند كه از بنده در مورد پروردگار و پيامبر و دينش سؤال ميدو مال آن) 2

   .)121(االيمان، باب كون االسالم يهدم ما قبله  :صحيح مسلم) 3



 

  :و عبرتها هانكته

يك از اين امور  فضيلت هجرت و اينكه هر و فضيلت حج و بيان فضيلت اسالم ـ1
  .سه گانه باعث بخشوده شدن گناهان است

اعمال  ،مرگ قرار گرفته است هست كه در آستانبيماري ا بستر براي كسي كه در ـ2
چنانكه براي او سنت است كه آيات و احاديث مربوط به  ،اش را به يادش بياوردصالحه

اميد و رجا را به او يادآور شود تا در حالي به مالقات اهللا برود كه به او حسن ظن دارد 
  .خوشحال شوداهللا تعالي و به لقاي 

با مسلمانان و كينه توزي فراوان آنها نسبت به مسلمانان و دشمني شديد مشركان  ـ3
  .لذا بر مسلمان الزم است كه از آنها حذر كند ،صرسول خدا

و تعظيم و بزرگداشتي كه براي ايشان قايل  صمحبت و دلبستگي صحابه به پيامبر ـ4
  !بودند

  .حرام بودن نوحه سرايي بر مرده ـ5
پس  .از مرده در قبرش ـيعني منكر و نكير ـ ه سؤال كردن آن دو فرشت مسلم بودن ـ6

و اهللا تعالي آنهم با ايمان آوردن به  ،خود را براي اين مهم آماده كند ؛بر بنده الزم است
تا بتواند به سؤالهايي كه اين دو فرشته از او  ؛ترك معصيتها انجام اعمال صالحه و

  1.پاسخ دهد ،خواهند كرد

                                                            
 .139، 138 /2شرح نووي بر صحيح مسلم  :نگا) 1



 

  درس چهل و ششم

  شدن ابوسفيان بن حارث و عبداهللا بن ابي اميه داستان مسلمان

  

 )به سوي مكه( در سال فتح مكه صرسول خدا :گويدمي اابن عباس ـ74
همراه با ده هزار نفر مسلمان كه هفتصد » رالظهران م«  هروي كردند تا اينكه در منطقپيش

هر قبيله وسايل و  .داردو زدن ،مزينه بودند هسليم و هزار نفر آنها از قبيل هنفر آنها قبيل
) در اين سپاه عظيم(را مهاجران و انصار  ههم صو پيامبر .سالح كافي در اختيار داشت

كه قريشيان به اخبار و  حالي بود ن دراي. كسي از آنها به حا نمانده بود و جا داده
- آمد و نميخبري به سوي آنها نمي صپيامبر هاطالعات دسترسي نداشتند و از ناحي

  .كه او چكار خواهد كرد دانستند
جايي بين مكه و ( 1العقاب ةثنيابوسفيان بن حارث و عبداهللا بن ابي اميه بن مغيره در 

سلمه در  ام .خواستند به خدمت ايشان برسند ،مالقات كرده صبا رسول خدا )مدينه
يكي پسر ) اين دو نفر( !رسول خدااي « :صحبت كرد و گفت صرابطه با آنها با پيامبر

من «  :فرمود صآنگاه پيامبر 2».و خويشاوند شماستو ديگري پسر عمه  شما عموي
اين پسر عموي من باعث آبروريزي من در مكه شده  .هيچ احتياجي به اين دو نفر ندارم

 من به خواست دلش هرچه مكه در كه است كسي همان عمه و دامادماست و اما پسر 

                                                            
 .تآمده كه جايي نزديك جحفه اس) نبق العقاب(روايتي  در) 1

 .  است صاست و عبداهللا برادر پدري امه سلمه همسر پيامبر صپيامبر عبداهللا، عاتكه عمه مادر) 2



 

  1».گفت
البته ابوسفيان بن حارث در آن ( ،مطلع شدند صرسول خدا هوقتي كه آن دو از فرمود

يا اينكه رسول خدا به من اجازه  :ابوسفيان گفت )اثنا يكي از پسرهايش را با خود داشت
گذارم تا سرانجام از گيرم و سر به بيابان ميدهد يا اينكه دست اين پسرم را ميورود مي

 ،سيدر صه گوش پيامبروقتي كه سخنان ابوسفيان ب !فرط تشنگي يا گرسنگي بميرم
 با ارتباط در ابوسفيان آنگاه .برسند و اجازه داد كه به خدمت دلش به حال آنها سوخت

براي  ،كارهايي كه در گذشته از او سرزده است از عذرخواهي و شدنش مسلمان
  :ابيات زير را سرود صپيامبر

ت خيل حممدٍ  ةلعـمرك اين يـوم امحل رايـ  لتغلب خيل الالّ

ي و اهتدي دلجِ احلريان اظلـم ليلهلكاملُ  اين حيني اُهدَ  فهذا أوَ

 ايل اهللا من طردت كل مطرد هداين هـادٍ غري نفيس و دلـني

 و ان كان ذا رأي يلم و ينفند هم ما هم من مل يـقل هبواهم

 مع القوم ما مل اهد يف كل مقعد اريد الرضيهم و لـست بالئط

ــك فـقل لثقيف ال اريـد قتالكم ــف تل ــل لثقي ــريي و : و ق غ

                                                            
آورم تا زماني  به خدا به تو ايمان نمي: يعني هنگامي كه به او گفت«  :گفته است 4/153در الروض االنف  سهيلي) 1

گاه كنم، سپس يك كتاب و چهار ماليكه از آسمان و من هم ن .كه نردباني برداري و از طريق آن به آسمان باال روي
 »   .بياوري و آنها شهادت دهند كه اهللا تو را ارسال داشته است



 

 اوعدي

فام كنـت يف اجلـيش الـذي نـال 
 عامراً ً

ــاين و  ــري لس ــن ج ــان ع و ال ك
 اليدي

 1نزائع جاءت من سهام و رسد قبائل جاءت من بالد بعيده

  
كشيدم تا لشكر الت بر من زماني پرچمي را بدوش مي !به جان تو سوگند«  :ترجمه

ر شب رو سرگرداني بودم كه شبش تاريك شده مانند مساف ،پيروز شود صلشكر محمد
  .است

  .اما اينك وقت آن فرارسيده كه هدايت داده شوم و هدايت پذيرم
مرا هدايت داد و كسي كه من او را از هر دري  ـ غير از خودم   ـاي هدايت دهنده

  .راهنمايي و داللت فرموداهللا تعالي مرا بسوي  ،راندم

داشتم و خودم را از مي باز محمد )رسالت به( آوردن يمانا از صرانهم را مردم قبالً من
  .كنم كه از محمد هستم اگرچه به او منسوب نشومادعا ميو  .داشتممحمد به دور مي

گرچه فرد نيك انديش و مطابق ميل آنها سخن نگفت ا) مدمح(كساني هستند كه آنها 
  .گيردمورد نكوهش و تكذيب قرار مي) همواره(صاحب نظر 

ام با آن جماعت در هر خواهم آنها را خشنود سازم و تا زماني كه هدايت نشدهمي

                                                            
 .دو جا يا دو دره در يمن هستند نام) 1



 

  .چسبمنشينم و به آنها نميجايي نمي

برويد غير مرا : و به اين ثقيف بگو .خواهم با شما جنگ كنمكه من نمي به ثقيف بگو
  !تهديد كنيد

نشده و من هيچ و به فرمان من هم كشته  .من در آن سپاهي نبودم كه عامر را كشتند
  .امدستي در آن نداشته

نام (اند و زناني غريب و دور از وطن از سهام و سرد قبايلي از مناطقي دوردست آمده
  ».اندآمده )دو منطقه يا دو دره در يمن

كسي كه او را «  »َمن طردُت كل مطرٍد «  :ا خواندوقتي كه ابوسفيان اين مصرع ر: گويد
  1».تو مرا از هر دري راندي« :او زد و گفت هدستي بر سين صپيامبر» .از هر دري راندم

  :و عبرتها هانكته

كه انسان مسلمان الزم است بر  مهرباني وگذشت يكي از اخالقيات وااليي است ـ1
   :ده استفرمواهللا تعالي زيرا . باشد حريصيبندي به آن شديداً پا

 m§  ¦  ¥  ¤   £  ¢ l )40 :شوري(   
) بدكار از اجتماعي پيوندهاي استحكام و گمراهان هدايت براي قدرت، نگامه به( كسي اگر« 

 خدا با كسي چنين پاداش ، اندازد راه به صفا و صلح) او ميان و خود ميان و( كند گذشت

                                                            
و سند حسن است و حاكم آن را  28ـ 5/27و بيهقي در الدالئل  44-3/43و حاكم ) 7264(از طبراني  روايت) 1

براي شرح الفاظ اين حديث و تصحيح بعضي از الفاظ آن نگاه . هم با آن موافقت نموده استصحيح دانسته و ذهبي 
المغازي ص (تاريخ االسالم  302، 2/301، شرح المواهب 4/155، الروض االنف 368ابوذرص  هكنيد به شرح السير

536   ( 



 

  ».است
صحيح  صپيامبرآن را از در حديثي كه ترمذي آن را روايت نموده و در عين حال 

ارمحوا من يف االرض  ,الرامحون يرمحهم الرمحن«  :فرموده است صپيامبر ،دانسته است
قطعه و من قطعها  ,فمن وصلها و صله اهللا ,من الرمحن ةجنَ شُ ارحم  ,يرمحكم من يف السامء

به كساني كه  .كند اي رحمان به آنها رحم ميخدكه )كساني هستند(كنندگان رحم«  1»اهللا
رحم و مهرباني . كندشما رحم در زمين هستند رحم كنيد تا كسي كه در آسمان است به 

است كه هركس آن را بجاي  از طرف خداي رحمان ،رفتهدر يكديگر فرو هشاخ هبه مثاب
رحم اهللا هم از او  ،گيرد و هركس كه آن را قطع كندمورد رحم اهللا تعالي قرار مي ،آورد

 اقرع بن :گويدو در صحيح بخاري و مسلم آمده است كه ابوهريره مي ».شودقطع مي
من ده فرزند دارم كه تا  :گفت .بوسيد را ديد كه داشت حسن را مي صحابس پيامبر

مْ «  :فرمود صرسول خدا .امكنون هيچيك از آنان را نبوسيده حَ رْ مْ ال يُ حَ رْ «  »انه من اليَ
  2».گيردمورد رحم و عطوفت قرار نمي ،كسي كه رحم و عطوفت نورزد

كسي كه با اولياء خدا از پيامبران و  بيان داشت، اشهمانگونه كه ابوسفيان در قصيده ـ2
چنانكه حال  .داردصالحان دشمني كند، در وادي گمراهي قدم بر مي دعوتگران و

زيرا او با شريعت خالق و رازقش مبارزه  ،دشمنان خدا از كفار و منافقان چنين است

                                                            
سته و ذهبي هم با او موافقت و آن را صحيح دان 4/159و حاكم ) 6496(، و احمد )1924(روايت از ترمذي ) 1

و  518ـ4/516جامع االصول  :رابطه با اين شواهد نگا در .و اين حديث با مجموع شواهدش حسن است نموده
   .187، 153ـ8/149المجمع 

   .)2318(، صحيح مسلم )5997(البخاري  صحيح) 2



 

به دست اوست و  با دين كسي به مبارزه برخاسته كه ملكوت و اختيار همه چيز ؛كندمي
آن كسي  .آيدكه فوراً پديد مي» پديد آي «  :گويدمي ،كسي كه اگر چيزي را اراده كند

حكيم و كاردان كه   ـجل و عال  ـاما او  .كه شكست ناپذير و جبار و قوي و توانا است
كند و گاهي به بعضي از كافران و منافقان مهلت دهد و فراموش نميمهلت مي ،است
و شياطين انس و جن را بر  ،دمنآنها را از لذتهاي دنيوي و زينتهاي آن بهره دهد ومي

اهللا تعالي تا زمانيكه  ،بر معصيت و دين ستيزي او استمرار ورزند گرداند تاآنها مسلط مي
سپس در قبرهايشان و در روز  )از بين ببردو (مقتدر آنها را برگيرد  اي عزيز و هبه گون

اهللا تعالي چنانكه . دهدآنها را عذاب  ،مانند كه جاودانه در آن مي در آتش جهنمقيامت و 
  :فرموده است

 m  Ó      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È

   Õ  Ôl )42 :ابراهيم(    
 بلكه ، نه(  .است خبر بي كنند مي ستمگران كه كارهائي از خدا كه مبر گمان) !پيغمبر اي(  « 

 كه چيزهائي هراس و خوف از( آن در چشمها كه كند مي حوالت روزي به را آنان) مجازات
  »  .ماند مي باز) بيند مي

اذا رأيت اهللا يعطي العبد من الدنيا عيل «  :ثابت شده كه ايشان فرموده است صاز پيامبر
به رغم اينكه بنده معصيت  اهللا تعالي، كه ببينيزماني«  ١»معاصيه ماحيب فانام هو استدراجٌ 

                                                            
روايت از ديگران، و سندش حسن  و) 13241-13240(، و ابن جرير در تفسيرش )17311(روايت از امام احمد ) 1

 .)412( ةالصحيح ةالسلسل: نگا .اندو چندين تن از محدثان آن را صحيح دانسته .است



 

   ،دهدمي به او هر آنچه را كه او از دنيا بخواهد ،كار است
سپس  » .دادن به او است مهلت )نوعي( بلكه )رحمت نيست هعطاء ماي ينبدان كه ا(

   :انعام را قرائت فرمود هسور 44 هآي صپيامبر
 m  ×  Ö     Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê

  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Øl »   بدان كه را آنچه كردند موشفرا آنان كه هنگامي 
 جهت ديگري آزمون ، نيفتاد كارگر بيماري و ناداري آزمون و( بودند شده متّعظ و متذكّر
 كه گاه آن تا گشوديم رويشان به را) نعمتها از( چيز همه درهاي) و برديم كار به ايشان بيداري

 و( گشتند مسرور و شاد ، شد داده بديشان بدانچه) و شدند ور غوطه نعمت فراخي در كامالً(
 ناگاه به ما) و كردند ناشكري و شدند مغرور و سرمست و گرفت را ايشان قدرت و ثروت باده

 سوي به و( ماندند متحير و مأيوس آنان و) كرديم مبتال خود عذاب به و( بگرفتيم را ايشان
  »  .) نبردند راه نجات

يا نفاق و گمراهي و فسق و كفر  و بر كه اين حال و روزش باشد نيست كسيشكي 
 ،ورزدشكي نيست كه خيلي كم انديشه مي ،دين ستيزي خود تا دم مرگ استمرار ورزد

او را به بازي گرفته و بر او تسلط  ،شيطان سفيه الرأي و ضعيف العقل است و دشمنش
بختي و شقاوت دنيا لذا به وي دستور انجام كاري را داده كه هالكت و تيره .يافته است

دارد  ،بردگمان مي ،او هم كت بسته از شيطان اطاعت نموده .آخرت او را در پي دارد و
برتر و باالتر است و اهللا تعالي  دهد و بسي از مطيعانِكار خوب و مفيدي انجام مي

 ،كه چنين حالتي داشته باشدو قطعاً كسي  ،را به دست آورده استرضايت و بهشت او 
  :يابداق ميبر او انطباهللا تعالي  هگفت
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  Ql )44 :فرقان(   
 و تفكّر آنان !نه(  !؟فهمند مي يا شنوند مي) بايد كه چنان( آنان بيشتر كه بري مي گمان آيا   «

  »  .تر گمراه بلكه و ، هستند چهارپايان همچون ايشان .) ندارند تعقّل
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  چهل و هفتمدرس 

  به هنگام فتح مكه اداستان مسلمان شدن ابوسفيان بن حرب

  

 ،روز از ماه مبارك رمضان گذشته بود 10در حاليكه  :گويدمي بابن عباس ـ75
. ايشان روزه گرفت و اصحاب هم روزه گرفتند. سوي مكه لشكركشي كرد به صپيامبر

آنجا افطار كردند، سپس در  در. رسيدند 1»كديد « اي به نام تا جايي كه به منطقه
بني  همزينه هزار نفر و از قبيل هاز قبيل. راق كردندطهزار نفري ا با سپاه ده 2مرالظهران

اين در حالي بود كه اخبار و اطالعات به گوش . سليم هفتصد نفر همراه وي بودند
- و آنها نمي آمدهم خبري به سوي آنها نمي صپيامبر هو از ناحي رسيدقريش نمي

  .دانستند كه چه كار خواهد كرد
به منظور كسب  در آن شب ابوسفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء

اردو زد،  )در مرالظهران(وقتي كه رسول خدا  :عباس گويد. اخبار از مكه بيرون آمدند
به زور وارد مكه  صبه خدا اگر پيامبر !واي بر قريش كه فردا هالك خواهد شد :گفتم
به همين خاطر  .براي هميشه هالك خواهند شد )امان نطلبند صو مردم از پيامبر( شود

تا به  )پيش گرفتم راه مكه را در(دم و سوار ش صبر قاطر سفيد رنگ رسول خدا

                                                            
 ة، و معجم االماكن الوارد4/442به معجم البلدان : نگا. كيلومتري بين مكه و مدينه است 92 هجايي در فاصل كديد) 1
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 24و  ه فاطمه نام دارداي نزديك به آن است و اكنون درو مر نام دهكده ر نزديكي مكه استاي دنام دره ظهران) 2
   .دو مرجع سابق: نگا. كيلومتر از مكه دور است



 

محلي به نام اراك رسيدم به اين اميد كه بتوانم هيزم شكن يا چوپان يا شخص نيازمندي 
باخبر سازد تا آنها بيايند  صا از موقعيت رسول خداكنم كه به مكه برود و آنها ر را پيدا

گشتم تا به هدفم برسم، يكباره بخدا قسم كه من داشتم مي. امان بخواهند صو از پيامبر
. كردندصداي سخن ابوسفيان و بديل بن ورقاء را شنيدم كه داشتند با هم صحبت مي

بخدا  :بديل گفت. امنديده بخدا تا به حال آتش و سپاهي مانند امشب را :ابوسفيان گفت
ابوسفيان ! اين سپاه خزاعه است كه جنگ آنان را عصباني ساخته و برافروخته است

  !بخدا خزاعه كمتر و كهتر از آن هستند كه اين آتش آنها باشد :گفت
اينجا  :گفت ،آري: گفتم ؟ابوالفضل :صدايم را شناخت و گفت 1اي ابوحنظله :گفتم

بخدا اين رسول خداست كه با اين مردمان  :گفتم! ؟م به فدايتكني پدر و مادرچكار مي
پس چاره چيست پدر و : گفت. آمده است، واي بحال قريش كه فردا نابود خواهد شد

دست او بيفتي و او بر تو ظفر يابد، گردنت را ه بخدا اگر ب :گفتم ؟مادرم به فدايت
ر شد و دو رفيقش به مكه ابوسفيان سوا. لذا بر پشت اين قاطر سوار شو. خواهد زد

كه جمعي از مسلمانان  ـ در راه از كنار هر آتشي. با خودم بردم بازگشتند، من هم او را
- هنگامي كه مي ؟كه اين چيست :گفتندگذشتيم، ميمي ـ پيرامون آن جمع شده بودند

اين قاطر رسول خداست و عمويش بر آن  :گفتنداست، مي صديدند قاطر رسول خدا
، تا اينكه گذر ما از كنار آتشي افتاد كه حضرت عمر در كنار آن حضور سوار است

. سپس برخاست و به سوي من آمد ؟اين كيست :پرسيد )وقتي ما را ديد(داشت، 
بخدا : گفت هنگامي كه ابوسفيان را بر پشت قاطر مشاهده كرد، او را درجا شناخت و
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سپس به سرعت به . ار ما نهادسپاس براي خدايي كه تو را در اختي !اين دشمن خداست
 كه گونه آن گرفتم سبقت عمر حضرت از و زدم را مركبم نيز من .رفت صسوي پيامبر

وارد  صفوراً از قاطر پريدم و بر پيامبر .گيردمركب از يك انسان پياده سبقت مي يك
  .شدم

كه  ابوسفيان است دشمن خدا ناي: حضرت عمر هم وارد شد و گفت )پشت سر من(
 :من هم گفتم. بگذاريد كه گردنش را بزنم. در اختيار ما قرار داده استاو را  تعالي اهللا

و سر ابوسفيان را  متسنش سپس در كنار رسول خدا. اماي رسول خدا من به او پناه داده
كه حضرت  وقتي. بخدا امشب نبايد كسي جز من با او هم صحبت شود: گرفتم و گفتم

بني  هبخدا او اگر مردي از طايف! اي عمر دست نگاه دار: عمر خيلي اصرار كرد گفتم
به همين خاطر است كه (ولي او از بني عبدمناف است . گفتيعدي بود، تو اين را نمي

اين حرف را  !اي عباس آرام باش و صبر كن: حضرت عمر گفت .)زنياين حرفها را مي
شد، آنقدر م مسلمان ميبخدا از مسلمان شدن شما آنقدر خوشحال شدم كه اگر پدر. نزن

دانم كه مسلمان شدن تو براي اين بدين خاطر است كه من مي. شدمخوشحال نمي
  .از مسلمان شدن خطاب خوشايندتر بوده است صپيامبر

 شد صبح يوقت» ! اي عباس او را به اقامتگاه خودت ببر«  :فرمود صآنگاه رسول خدا

صبح او را به خدمت  هنگام به و بردم خودم اقامتگاه به را او من( !بياور من پيش را او
آيا وقت آن نشده ! اي ابوسفيان« : گفتديد  او را صوقتي پيامبر) .وردمآ صپيامبر

  »؟وجود ندارد »اهللا«است كه بداني هيچ خدايي به جز 
چقدر شكيبا و چقدر بزرگوار و محترم و چقدر ! پدر و مادرم به فدايت: ابوسفيان گفت

نزديك است . د استچقدر زيا و عفو و بخشايش شما! هربان هستيبا بستگان خودت م



 

  1.كردبود، حتماً كاري به نفع ما ميكه اگر واقعاً غير از اهللا خدايي مي كه به دلم بيفتد
آيا وقت آن فرا نرسيده كه بداني من  !واي بر تو اي ابوسفيان«  :فرمود صآنگاه پيامبر

پدر و مادرم به فدايت باد كه چقدر شكيبا و : تابوسفيان گف» ؟رسول اهللا تعالي هستم
به يقين (در اين باره هنوز  !بزرگوار و با بستگان مهربان هستي و عفو و گذشت داري

  .و چيزهايي در اندرون من باقي مانده است )امنرسيده
 وجود اهللا جز و شهادت بده كه هيچ خدايي مسلمان شو !واي بر تو: گفتم: عباس گويد

آنگاه ابوسفيان . زده شود گردنت آنكه از لقب خداست، رسول محمد ينكها و ندارد
عباس  .اهللا است هشهادت داد كه هيچ خدايي به جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستاد

ابوسفيان مردي است كه فخر را دوست دارد، آيا امتيازي را  !اي رسول خدا :گفتم: گويد
 در شود، ابوسفيان هخان وارد هركس چرا، « :رمودف صپيامبر! ؟دهيدبراي وي قرار نمي

   ». اش را ببندد، در امان استخانه در هركس و است امان
اي « : رمودف صپيامبر ،به مكه بازگردد تا به آنها خبر دهد وقتي ابوسفيان خواست

اي كه گذرگاه واحدهاي ارتش اسالم است، نگهدار، تا ابوسفيان را در دهانه دره عباس
  ».ر ارتش اسالم آنها را ببيندم عبوهنگا

. ، نگهداشتكه دستور داده بود او را در جايي صعباس هم طبق دستور رسول خدا
كرد، اي عبور ميهرگاه قبيله. كردندمهاي خود از برابر ابوسفيان عبورآنگاه قبايل با پرچ

كار با  را چهم: گفتآنگاه مي. بنو سليم: و گفتم ؟اينها كيستند: پرسيدابوسفيان مي
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: گفتممي ؟اينها كيستند: گفتكرد و ابوسفيان ميديگري عبور مي هسپس قبيل ؟بنوسليم
   ؟مرا با مزينه چه كار: گفتمي .مزينه

. عبور كرد صپيامبر »خضراء  هكتيب« كرد تا اينكه او اين سخن را همچنان تكرار مي
در اسلحه بود و به جز  در آن كتيبه مهاجران و انصار بودند كه سراسر بدن آنها غرق

اين رسول : گفتم ؟اين كيست :گفت 1.چشمان پر فروغ آنها چيز ديگري پيدا نبود
 اينها با مقابله كسي توانايي: است كه در ميان مهاجران و انصار قرار دارد، گفت صخدا

 :گفتم .ات عظيم شده استبرادرزاده و سلطنت پادشاهي امروز، كه قسم بخدا .ندارد را
 پس نبوت هم :گفت .بر تو اي ابوسفيان، اين سلطنت نيست بلكه نبوت استواي 

  !خوب است
ما خارج شد تا اينكه پيش آنها او هم از پيش ! سريعاً به سوي قومت برو :آنگاه گفتم

كه  اين محمد است! اي جماعت قريش«: با صداي بلند فرياد برآوردآنگاه  .مكه رفت در
  .ه شما توانايي مقابله با آن را نداريدبا لشكري به سوي شما آمده ك

 :همسرش هند بنت عتبه برخاست و سبيل او را گرفت و گفت ،با شنيدن اين سخنان
م كه براي ما از ما او را فرستادي( !مشك روغن چربوي پا كوتاه را بياييد بكشيد اين
  !برده است را است 2واقعاً كه آبروي هرچه پيشرو) دشمن خبر بياورد

                                                            
ناميده شده كه سرپا غرق » خضراء « و بنا به قولي اين كتيبه به اين دليل . فقط وسط چشمان آنها پيدا بود يعني )1

 !  در آهن و اسلحه بودند

و روايت از طبراني در . آمده است) 4301( ةمطالب العالي از اسحاق بن راهويه در مسندش چنانكه در روايت) 2
و  57ـ5/31الدالئل بيهقي  :متابعات فراواني است نگا و اين روايت داراي شواهد و. با اسنادي حسن) 7264(الكبير 

 



 

و كاري را بكنيد كه به منفعت و (سخنان اين زن شما را فريب ندهد  :ن گفتابوسفيا
خدا تو را : ابوسفيان شود، در امان است، گفتند هكسي كه وارد خان )سود آن است

و همه ما در آنجا جايمان  يعني ما زياد هستيم( ؟خوردخانه تو به چه درد ما مي! بكشد
  .اش را ببندد، در امان استدر خانهكس كه  و هر: ابوسفيان گفت ).شودنمي

  :و عبرتها هانكته

خواهد آن را انجام دهد، اين كار مهمي كه انسان مي حكمتها در جنگ و هر يكي از ـ1
ريزي كند و آن را از كسي كه هيچ مصلحتي در دانستن او است كه بيايد براي آن برنامه

  .كتمان نمايد ،وجود ندارد
  .ه و قدرت شوك وارد كردن در جنگغافلگيران هاهميت حمل ـ2
  .خسارتها دادن كاهش و پيروزي كسب و احراز در رواني جنگ اهميت ـ3
  .حسي و معنوي امور با دشمنان رهبران قلب آوردن بدست اهميت ـ4
   :فرموده استاهللا تعالي چنانكه  نسبت به امتش صبزرگي عفو و مهرباني پيامبر ـ5
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 و درد هرگونه .است آمده سويتان به) انسانها( شما خود از ،) نام محمد( پيغمبري بيگمان  « 
 و ورزد مي عشق شما به .آيد مي گران و سخت او بر ، برسد شما به كه مصيبتي و بال و رنج

                                                                                                                                                       
و بوصيري و ابن حجر و صالحي آن را صحيح دانسته  175ـ6/163، و مجمع الزوائد 544ـ 6/533 ةو النهاي ةالبداي

   .صحيح دانسته است 2/311در شرح المواهب  آن آمده است و انصاري هم آن را هاست چنانكه در المطالب و حاشي



 

 مهربان بسيار و فراوان لطف و تمحب داراي مؤمنان به نسبت و ، دارد شما هدايت به اصرار
  »  .است

دهند و عدم اعتراض نسبت اهميت پايبندي به نظرات و دستوراتي كه رهبران مي ـ6
  .به آن نظرات و دستورها

 ،عاقبت و فرجام از آن متقيان است و پيروزي براي اسالم رقم خواهد خورد حال ـ7
  .طوالني باشد يا كوتاه اين امرخواه 



 

  تمدرس چهل و هش

  داستان مسلمان شدن اهل مكه در روز فتح مكه و مسلمان شدن مؤذن آنها

  

مردم را ديدم كه با  در روزي كه مكه فتح شد،: گويدمي ااسود بن خلف ـ76
نشستند و مردم اعم از  1»قرن مسفله « در كنار  صپيامبر. كردندبيعت مي صپيامبر

دند و بر اسالم و شهادت با رسي ص پيامبركوچك و بزرگ و زن  و مرد  به خدمت 
  2.ايشان بيعت نمودند

همراه با برادرم ابو  بعد از فتح مكه، :گويدمي او مجاشع بن مسعود سلمي ـ77
ام تا با ايشان  برادرم را آورده !اي رسول خدا :گفتم .رسيديم صمعبد به خدمت پيامبر

با  اهل هجرت«» هاذهب اهل اهلجرة بام في«: فرمودندايشان . كني سر هجرت بيعت بر

پس بر سر چه  :گفتم »يعني هجرت ديگر تمام شده است (آنچه كه در آن است، رفتند 
م با او بر اسال« » ابايعه علی االسالم و االيامن و اجلهاد« :گفت ؟كنيچيزي با او بيعت مي

   3».كنمو ايمان و جهاد بيعت مي
ما در قسمتي از راه  .ديمهمراه با جماعتي بيرون ش: گويدمي اورهحذابو م ـ78

 صدر قسمتي از راه به رسول خدا .از حنين بازگشت صحنين بوديم كه رسول خدا
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 .آن سفل است و سفله جايي در پايين مكه است هريش :و در قاموس آمده

 .  را دارد» بودن نحس«يت غير آنها و سند آن احتمال و روا) 15431(و احمد ) 9820(ازعبدالرزاق  روايت) 2

 .)1863(و صحيح مسلم ) 4305(البخاري  صحيح) 3



 

آنگاه ما صداي مؤذن را . اذان گفت ،آنگاه مؤذن رسول خدا در كنار ايشان .رسيديم
و او را . ما هم فرياد زديم و از او تقليد كرديم. شنيديم، در حاليكه به كناري رفته بوديم

و كسي را دنبال ما فرستاد و ما به خدمت . صداي ما را شنيد صپيامبر. ره كرديممسخ
 ؟كدام يك از شما بود كه صدايش باال رفته بود« : فرمود صپيامبر. ايشان حاضر شديم

آنها را آزاد كرد و  صپيامبر. ه كردند و راست هم گفتندرآن جماعت همه به من اشا» 
من هم بلند شدم  » !اذان بخوان ،شو، براي اداي نماز بلند :آنگاه گفت. مرا نگه داشت

  .داشتمدرحاليكه رسول خدا و اين اذان گفتن را از همه چيز بيشتر ناخوش مي
برخاستم و در حضور رسول خدا ايستادم و ايشان شخصاً اذان گفتن را به من ياد داده 

اشهد ان  ,اشهد ان ال اله اال اهللا ,اشهد ان ال اله اال اهللا ,اهللا اكرب اهللا اكرب«  :بگو :و فرمود
از  ،دوباره بخوان«  :سپس به من گفت ».. .رسول اهللا اً اشهد ان حممد ,رسول اهللا اً حممد

 اهللا, اشهد اشهد ان ال اله اال ,اشهد ان ال اله اال اهللا« : سپس فرمود »  !صدايت كمك بگير
حي عيل  ,ة, حي عيل الصالةاليل الصحي ع ,, اشهد ان حممداً رسول اهللارسول اهللا اً ان حممد
پس از آنكه اذان را گفتم، مرا  »ال اله اال اهللا  ,اهللا اكرب, اهللا اكرب ,حي عيل الفالح ,الفالح

ا بر روي در آن مقداري از نقره بود، سپس دستش ر را به من داد كه ايصدا زد و كيسه
كشيد سپس آن را در  سپس دوباره آن را بر روي صورتش وره گذاشت،حذپيشاني ابوم

 .دست رسول خدا به ناف ابومخدوره رسيد بعد ،بر روي كبدش بعدبين دستانش كشيد 
اي رسول خدا به من دستور  :من هم گفتم» بارك اهللا فيك  «: فرمود صرسول خدا بعد
  ».اين را به تو دستور دادم«: فرمود صپيامبر. كه در مكه اذان بگويم بده

و بغضي كه نسبت به پيامبر داشتم از بين رفت و در عوض بدين ترتيب هر كدورت 
آمدم و » عتاب بن اسير«نگاه نزد عامل رسول خدا در مكه آ. دوستدار رسول خدا شدم



 

  1.اذان سر دادم صهمراه با او طبق فرمان رسول خدا

  :و عبرتها هانكته

د از فتح مكه كسي كه بع .به مدينه بعد از فتح مكه پايان يافته است هجرت از مكه ـ1
در يكي از مناطق كفرنشين مسلمان شود، اگر بتواند شعاير و نمادهاي دينش را ظاهر 
نمايد و بيم آن نداشته باشد كه جان يا دينش در خطر بيفتد، جايز است كه در آن 

 آن بيم و كند سرزمين باقي بماند، اما كسي كه نتواند شعاير و نمادهاي دينش را اعالن

  .هجرت كند سرزمين آن از بايد بيفتد، خطر در دينش يا انج كه باشد داشته
دار انجام يكي از كارهاي مسلمانان شود كه به بهترين وجه بتواند كسي بايد عهده ـ2

در ميان آناني كه صداي  ـراي اذان گفتن ب صبه همين خاطر پيامبر. آن را انجام دهد
  .آنها بلندتر بود هاز صداي همصدايش  كسي را انتخاب كرد كه  ـاذانشان را شنيد 

اند از طريق مال ان شدهقلبهاي كساني كه تازه مسلم دنجايز است براي بدست آور ـ3
  .اقدام شود و غيره

جود دارد و صمحمد حضرت ما پيامبر نبوت داليل از يكي ورهحذابوم حديث در ـ4
دست  صربعد از آنكه پيامب  ـ صبطوريكه بغض و كينه توزي او نسبت به پيامبر

  ـمباركش را بر روي قسمتي از بدن او كشيد و براي او دعا كرد و مقداري مال به او داد 
  .تبديل شد صداري او نسبت به پيامبربه محبت و دوست

                                                            
و ابن حبان ) 78(و ابن ماجه ) 15380(و امام احمد  1/84در األم امام شافعي اين روايت را به طور كامل  )1
با اسنادي ) 15376(نند آن را امام احمد و به ما. حسن است هو اسناد آن نزديك به رتب. اندروايت كرده) 1680(

 .  اين حديث، با اين تماميت، حسنُ لغيره است. ضعيف نقل كرده است



 

  درس چهل و نهم

  داستان مسلمان شدن ابوقحافه

  

 ذي« نام به ايمنطقه در صوقتي كه پيامبر :گويدمي باسماء دختر ابوبكر ـ79
تر بود، كه از همه فرزندانش كم سن و سال دخترانش از يكي به ابوقحافه زد، اردو 1»طوي
   !مرا به كوه ابوقيس ببر !كمردخت: گفت

آن دختر  .ش را از دست داده بوده بيناييفاححالي بود كه ابوق اين در: اسماء گويد
 :گفت ؟يبينچه مي !دختركم: د، گفترگرفت و او را بر باالي آن كوه باو را  دست

آن دختر . گويي لشكر استياين كه تو م: گفت. ندا كه جمع شده بينممياشخاصي را 
  .رودآيد و به عقب ميبينم كه به جلو ميمي اشخاصمردي را در ميان آن : گفت
دهد و مي كند و سر و سامانكسي است كه لشكر را مرتب مي دخترم اين همان :گفت

 .ندشد پراكنده اشخاصبخدا آن : س دختر گفتسپ .كنددر جلوي آن حركت مي
  .ببر امخانه به مرا زودتر .اندشده رانده پيش به اسبها بخدا :گفت هحافابوق

ه به فاحو لشكر مسلمانان قبل از اينكه ابوق پائين آورد آن دختر او را از باالي آن كوه
اي گردنبند نقره الزم بذكر است كه در گردن آن دختر يك. اش برسد، به او رسيدخانه

 .ناگهان مردي با آن دختر برخورد كرد و آن را از گردنش بيرون كشيد. وجود داشت

                                                            
ذي طوي، جايي نزديك به مكه است و اكنون بخش آباد و ساخت و ساز مكه به آنجا هم رسيده است و بنا به ) 1

 .  الي آن را بلند ساخته استدر وسط شهر مكه كه اهللا تع» جرول « اي است به نام قولي منطقه



 

شد و به مسجد تشريف بردند،  وارد مكه صهنگامي كه رسول خدا: اسماء گويد
حاليكه دست پدرش را گرفته بود و او را به  نزد ايشان آمدند در احضرت ابوبكر
  : او را ديدند، گفتند صبروقتي كه پيام. آوردمسجد مي

 :گفت اابوبكر »!نگذاشتي تا من به سراغ او بيايم چرا اين پيرمرد را در خانه باقي« 
. اي رسول خدا، او سزاوارتر است كه خدمت شما برسد از اينكه شما پيش او برويد

: اش كشيد و به او گفتروي خود نشاند، سپس دستي بر سينهاو را روب صپيامبر: گويد
وقتي كه ابوبكر پدرش را خدمت : اسماء گويد. او هم مسلمان شد» ! سلمان شوم« 

  .آورد، موهاي سر وي مانند درخت ثغام كامالً سفيد شده بود صپيامبر
 ».رنگ موي او را تغيير دهيد«  »غريوا هذا من شعره«: فرمود صآنگاه رسول خدا

ما را به اهللا و ش: و گفت بكر برخاست و دست خواهرش را گرفتسپس حضرت ابو
اما كسي به او  .بند خواهرم خبر داريد، بگوئيددهم كه اگر از گردناسالم سوگند مي

را فراموش كن و از  گردنبندت!كوچكم اي خواهر: گفت آنگاه به خواهرش. جواب نداد
  1.خداوند بخواه كه در عوض آن به تو پاداش دهد

  :و عبرتها هانكته

 به واهللا تعالي ست كه به دعوت كردن نزديكانش به دين بر انسان مسلمان الزم ا ـ1
پدر و مادرش اعمال  حق در را اهتمام اين بويژه زد،ورب اهتمام آن تعاليم به جستن تمسك

  .دارد چرا كه حقي كه آنها بر دوش او دارند، محرز و قطعي است

                                                            
 6/349و امام احمد از طريق او اين حديث را در  آمده 405/ 2ابن هشام  هاز ابن اسحاق چنانكه در سير روايت) 1
 .  و سندش حسن است. روايت كرده است 3/46و حاكم ) 7208(و ابن حبان  350ـ



 

ه و و تعيين كردن رهبران و فرماندهاني خبر اهميت سازمان دهي در لشكرها ـ2
  .هر بخش و قسم از بخشها و اقسام لشكر كارشناس برا ي

و غير آنها تعيين  هادر ارتش ميركه ا فرماندهاني و واليان و از حاكم ضرورت اطاعت ـ3
  .آنها وجود ندارد مواردي كه معصيتي در ههم كند درمي

  .جايگاه عظيم و بزرگ حضرت ابوبكر در اسالم ـ4
نبايد خود را در معرض خطر يا چيزي قرار  ؛حتاط باشدبر انسان الزم است كه م ـ5

  .تواند از جان خود حمايت كنددهد كه در برابر آن نمي
غير از رنگ سياه، چنانكه بر مسلمان با رنگي  مو مشروعيت تغيير دادن رنگ سفيد ـ6

  .ظاهر شود )پسندو عامه(اي زيبا با مظهر و جلوه الزم است كه
شود، را  ديگر مواردي كه به آنها دچار مي زم است مظالم وبر انسان مسلمان ال ـ7
ست پاداش نمايد، تا عوض از خداوند درخوا و در آن صبر بورزد و بر كرده راموشف

    .بخاطر آنها افزون شوداجر و پاداشش 

|   |   |  



 

  درس پنجاه

  داستان مسلمان شدن عكرمه و عبداهللا بن ابي سرح

  

همه  صدر روزي كه مكه فتح شد، پيامبر :يدگومي اسعدبن ابي وقاص ـ80
اقتلوهم و ان وجدمتوهم معلقني « : و فرمودند 1زن 2مرد و  4ا امان دادند به جز مردم ر

 !ندباش هاي كعبه آويزان كردها به پردهآنها را بكشيد اگرچه آنها خود ر«  » هستار الكعببا

عبداهللا بن خطل و مقيس بن عكرمه بن ابوجهل و  :آن چهار مرد عبارت بودند از :»
هاي كعبه خود را آويزان عبداهللا بن خطل كه بر روي پرده .صبابه و عبداهللا بن ابي سراح

گوي سبقت را  بن حريث و عمار بن ياسر از بقيه صحابه او را ديدند و سعيد ،كرده بود
فت و تر بود، از او سبقت گرسعيد كه از عمار جوان ،ربودند و به سوي او شتافتند

ولي . مقيس را هم مردم در بازار پيدا كردند و او را كشتند .عبداهللا بن خطل را كشت
، طوفاني آنها را هاي راه در ميانه. رفت و سوار بر كشتي شدگعكرمه راه دريا را در پيش

كه در ) خالصانه دعا كنيد(را خالص كنيد  همينك خود: گفتند نشينان درنورديد، كشتي
بخدا قسم اگر اين فقط اخالص : عكرمه گفت .برنداينجا خدايان شما كاري از پيش نمي

تواند از دريا نجات دهد، در خشكي هم چيزي به غير از آن مرا نجات است كه مرا مي
، پيش محمد بندم اگر تو مرا از اين طوفان نجات دهيعهد مي خدايا با تو. دهدنمي

                                                            
خواندند و كنيزان آواز مي صزن در هجو پيامبرد شدند و آن دو تاز آنها مسلمان شده بودند سپس مر سه نفر) 1

 .)410، 3/409ابن هشام  هسير. (ابن خطل بودند



 

 و يقيناً او را شخصي باگذشت. ستش بگذارم و با او بيعت كنمبروم و دستم را در د
فان نجاد داد و او به مكه او را از آن طواهللا تعالي و اين بود كه . (وكريم خواهم يافت

عبداهللا بن ابي سرح هم در نزد  .رسيد و مسلمان شد صو به خدمت پيامبر )بازگشت
را براي بيعت فرا خواند  مردم صهنگامي كه پيامبر. عثمان بن عفان پنهان شده بود

اي رسول  :و گفت. ايستادند صحضرت عثمان او را با خود آورد و در كنار پيامبر
. رد و سه مرتبه به او نگاه كردسرش را بلند ك صپيامبر: گويد .با عبداهللا بيعت كن !خدا

عد از آن سرانجام ب )هر نگاه گوياي اين بود كه ايشان مايل نيست كه با او بيعت نمايد(
آيا در ميان شما « : سپس به يارانش رو كرد و گفت. با او بيعت كرد ،سه بار نگاه كردن

كردن با او خودداري كردم،  ديد من سه بار از بيعتمرد رشيدي نبود كه وقتي مي
شما چه  هاي رسول خدا ما از كجا بدانيم كه در انديش: گفتند»  ؟و او را بكشد دبرخيز
هيچ پيامبري  هزيبند«  :مودفر صپيامبر ؟چشمانتان به ما اشاره نكرديد چرا با ؟گذردمي

  1».كه با چشمانش خيانت كند نيست
  :و عبرتها هانكته

در صورتيكه  ،پوشي از كسي كه گناهي از او روي دادهمستحب بودن عفو و چشم ـ1

                                                            
كسي است كه چيزي را در  االعين ةخائن :خطابي گفته است« : گويدمي 123 /7در تعليقي بر نسائي  سيوطي) 1

با چشمانش به آن چيز اشاره  پس هنگامي كه حرفي نزند و. سازدقلبش پنهان كند كه آن را براي مردم ظاهر نمي
ناميده شده  »االعين  ةخائن« و چون ظهور اين خيانت از طرف چشمانش بوده، . كند، در حقيقت خيانت كرده است

ه با اسنادي كه به رتب 3/45و حاكم ) 757(و ابويعلي ) 4359(و ابو داود ) 4078(ديث را نسائيو اين ح» . است
، و بيهقي در 17/372و طبراني ) 2684(و داراي شواهدي در نزد ابوداود  دحسن نزديك هستند، روايت كرده ان

 .  اين حديث حسن است .باشد و در هريك از آنها ضعفي وجود داردمي 3/418، و ابن هشام 61ـ  5/60الدالئل 



 

  . پشيماني او ثابت گردد
-اين نشان مي ،ندزرگي از او سر ز، يا گناه بمرتكب گناه شودكسي كه بطور مكرر  ـ2

دهد كه درونش پاك نيست و بد نيت است و الزم است بخاطر گناهش او را مجازات 
  .مناسب نيست ،نمود و اغماض و گذشت از او در اين حالت

 موجب از شرك ـ و دورياهللا تعالي و در رأس آن توحيد   ـاهللا تعالي طاعت  ـ3

   :فرموده استاهللا تعالي چنانكه  .است مشكالت و معصيتها و بدبختيها از بنده نجات
 mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j l )هر«  )3ـ  2 :طالق 
 فراهم او براي را) تنگنائي هر از( نجات راه خدا ، كند پرهيزگاري و بترسد خدا از هم كس
  ».رساند مي روزي كند نمي تصورش كه جائي از او به و .سازد مي

و الزم است  بهترين اخالق و آداب آراسته شود بر انسان مسلمان الزم است كه به ـ4
كاهد يا آبرو و شخصيت او را زير سؤال كه از هر اخالق يا عملي كه از ارزش او مي

  .اجتناب ورزد ـ هرچند عمل و يا اخالقي مباح باشد ـبرد مي

|   |   |  



 

  درس پنجاه و يكم

  ابن اميه بن خلفداستان مسلمان شدن صفوان 

  

 «: فرمود صپيامبر :كند كهعطاء بن ابي رباح از مردمي از آل صفوان روايت مي ـ81
گيري، يا  آن را به عاريه مي: صفوان گفت  » ؟آيا سالحي در اختيار داري !صفوان اي
 30صفوان مابين . گيرمبلكه آن را به عاريه مي ،خير : فرمود صپيامبر ؟كنيب ميصغ

 كه هنگامي .رفت حنين هغزو به صو رسول خدا .عاريه داد صره به پيامبرز عدد 40تا 

-رهزآن  آوري كردند، يكي از هاي صفوان را جمعرهز مسلمانان خوردند، شكست مشركان

 هاي تورهزما يكي از «: گفت صفوان به صبه همين خاطر رسول خدا. ها گم شده بود
 !اي رسول خدا ،نه :گفت» آن را بپردازيم؟  خواهي غرامتآيا مي. ايمرا از دست داده

صفوان قبل از : و عطاء گويد 1.چون امروز چيزي در قلبم است كه آن روز در قلبم نبود
  .سپس مسلمان شد. عاريه داده بود صها را به پيامبرآنكه مسلمان شود، آن زره

ه همراه رسول خدا پس از غزوه فتح مكه با مسلماناني ك: گويدشهاب زهري مي ـ82
اهللا تعالي باالخره  .آنجا با مشركان درگير شدنددر . بودند، به غزوه حنين رفتند ايشان

 )بعنوان غنيمت(در آن روز صد شتر  صو رسول خدا. دين و مسلمانانش را ياري داد
                                                            

 .12/41لتمهيد و ابن عبدالبر در ا 3/40و الدار قطني  6/89و بيهقي در سننش ) 3564، 3563(از ابوداود  روايت) 1
اصي است، سند و آل صفوان مذكور ظاهراً از بزرگان تابعين هستند و آنها جماعتي هستند و خويشان داراي قوت خ

ترين روايات آل صفوان است و در صحيح ابوداود و اين روايت صحيح. را دارد»  بودن نحس« اين حديث احتمال 
 .  ذكر شده است



 

  .به صفوان بن اميه داد، سپس يكصد شتر ديگر، سپس يكصد شتر ديگر
قسم به خدا : من تعريف كرد كه صفوان گفتسعيد بن مسيب براي : ابن شهاب گويد

. ترين مردم براي من بودو او مبغوض. آنچه را كه به من داده بود، داد صرسول خدا
روايت از  .پيوسته به من مال داد تا اينكه هم اكنون او را از همه مردم بيشتر دوست دارم

  1.مسلم

  :و عبرتها هانكته

و حرام است به آنها  الت با مشركان تعامل كندبا عد ،بر انسان مسلمان الزم است ـ1
 صزيرا بخاري روايت كرده كه پيامبر ؛ظلم كند يا به نفس و مال آنها تجاوز نمايد

 كسي« ٢»اربعني عاماً  هها ليوجد من مسريو ان رحي هاجلن هن قتل معاهداً مل ير رائحم« :فرمودند

مسير  هاگرچه بوي آن از فاصل .را احساس نخواهد كرد كه معاهدي را بكشد، بوي بهشت
  ».شودميسال احساس  40

او كلفه  ,اال من ظلم معاهدًا, او انتقصه«  :ثابت شده كه او فرموده صهمچنين از پيامبر
  ٣» هفانا حجيجه يوم القيام ,نه شيئًا بغري طيب نفسماو اخذ  ,فوق طاقته

او تحميل  بريا كاري را  بكاهد،كسي كه به معاهدي ظلم كند يا از ارزش او  آگاه باشيد.. .«

                                                            
 .)2313(ال  :سئل رسول اهللا شيئاً قط فقال مسلم، الفضائل، باب ما صحيح) 1

   .)معاهد كسي است كه با او پيمان بسته شود مترجم) (3166(البخاري  صحيح) 2

اين روايت با  .كنندبا سندهاي فراواني كه يكديگر را تقويت مي 9/205و بيهقي ) 3052(از ابوداود  روايت) 3
اند و اين حديث داراي شواهد كثيري آن را قوي دانسته عراقي و سخاوي هم اسناد .مجموع طرفش صحيح است

 .)445( ةالصحيح السلسلة، و )1044( ةالمقاصد الحسن :گااست براي اطالع يافتن از آنها ن



 

- با او دشمني مييا چيزي را به زور از او بگيرد، من در روز قيامت  ،كند كه فوق طاقتش است

  » .روزم

مستحب است كه جهت بدست آوري قلب كافران و افراد ضعيف االيمان از طريق  ـ2
سازي حق براي زيرا اين كار تأثير بسزايي در محبوب  ؛دادن مال و غير آن اقدام شود

  :فرموده استاهللا تعالي . چنانكه براي صفوان اتفاق افتاد. دارد اشخاص دعوت شدهقلب 

 m  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i

     ~  }  |  {  zyl )8 :ممتحنه(    
 با دين سبب به كه كساني به بكنيد بخشش و نيكي كه اين از دارد نمي باز را شما خداوند   «
 دوست را نيكوكاران خداوند .اند نرانده بيرون را شما ديارتان و شهر از و اند نجنگيده شما
  »  .دارد مي

|   |   |  
  

  درس پنجاه و دوم

  داستان هوازن

 صحنين همراه رسول خدا هما در غزو :گويدمي معبداهللا بن عمرو بن عاص ـ84



 

 را آنها اموال و هوازن را شكست دهد هقبيل )اهللا بفضل( توانست صوقتي پيامبر .بوديم

« به نام  ايتي از آنها در منطقهأآنها را اسير كند، هي 1كودكان زنان و و بگيرد غنيمت به
آنها  2)قبالً مسلمان شده بودند البته آن هيئت(رسيدند  صپيامبربه خدمت » جعرانه 
- دانيد كه حاال چه فاجعه و شما مي. اي تبار و عشيره هستيمما دار !اي رسول خدا :گفتند

تا خدا بر شما  ،پس نسبت به ما لطف و بخشش عنايت بفرما. اي بر سر ما آمده است
: آنگاه سخن گوي آنها زهير بن صرد برخاست و گفت. لطف و بخشش عنايت فرمايد

 ا وهشوند كه خالهزناني يافت مي ،ايد در ميان زناني كه به اسارت گرفتهاي رسول خدا، 
شما هستند و عالوه بر اين زناني كه در كودكي شما را كفالت و  )شيري(هاي عمه

ابن ابي  هاگر ما در ميان طايف .در ميان آنها حضور دارند 3اند،سرپرستي كرده و شير داده

                                                            
اصطالح عربي اين واژه السبي است، و آن عبارت از زنان و اطفال كفار است كه در مقابل مسلمانان شكست ) 1

 .   آيندمي مسلمانان در هاند و به عنوان بردافتادهاند و بدست مسلمانان خورده

 صازن به حالت مسلماني خدمت پيامبرهيئت نمايندگي هو« : روايت مروان و مسور، در بخاري، آمده است در) 2
و هيئت «  :آمده ـ چنين است 8/33و در روايت موسي بن عقبه در مغازيش ـ چنانكه در فتح الباري » رسيدند 

مسلمان . ازن به حالت مسلماني پيش مسلمانان آمده و نه نفر از اشراف و بزرگان آنها، در ميانشان بودندنمايندگي هو
 »  .. .بيعت كردند، سپس با وي صحبت كردند صشدند، و با پيامبر

هاي شيري و كساني وجود ها و عمهبودند، خاله صدر ميان زناني كه به عنوان اسير در خدمت پيامبر يعني )3
بني سعد،  هچرا كه آن حضرت در ميان طايف ؛اند كه در كودكي به حضانت و سرپرستي وي همت گمارده بودندشتهدا

روايت بيانگر اين هستند كه حليمه و . سعديه بعنوان يكي از كودكان شيرخواره انتخاب شده بود هدر نزد حليم
 265 /1حنين  همرويات غزو :نگا. وايت وجود دارداما ضعف اندكي در اين ر. اندبا آن زنان بوده» شيماء « دخترش 
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سپس با آنها درگير شده و آنها مانند شما  ،ر شير خورده بوديمذيا نعمان بن من 1شمر
بردند، اميد داشتيم كه آنها زنان و كودكان ما را  را به اسارت ميزنان و كودكان ما 

اين درحالي است كه شخص شما  .بازگردانند و نسبت به ما لطف و عنايت بخرج دهند
 ترا در قالب ابيا )شعري(سپس . بهترين كسي است كه كفالت و سرپرستي شده است

  :سرودزير 
 نرجوه و ندخرفانك املرء  امنن علينا رسول اهللا يف كرم

 دهـرهـا       فـي شملـهـا مـمـزق امنن عيل بيضه قد عاقها قدر

 عيل قلوهبم الغامء و الغمر حزن عيل هتافاً  احلرب هلا ابقت

 حلًام حيـن خيترب يا ارِحج الناس ان مل تداركهم نعامء تنرشها

 خمضها الدرر من يملؤها اذ فوك ترضعها كنت قـد نسوه امنن عيل

 واستبق منا فانا مـعشـر زهـر  جتعلنا كمن شالت نعامتهال

 و عندنا بعد هذاليوم مدخر انا لنشكر آالء و ان كفـرت

  

. از روي لطف و كرم خودتان نسبت به ما لطف و منت بخرج دهيد !اي رسول خدا« 
. كنيميخود تلقي م هو به عنوان اندوخت زيرا شما آن انساني هستيد كه ما به او اميدواريم

                                                            
ترين ناحيه به شام، جانشين پادشاهان روم بوده وي در نزديك. همان حارث بن ابوشمر غساني است ابن ابوشمر) 1

  .  دو عرب هستند عراق بوده و هر هها در حيرو نعمان بن منذر نائب رئيس ايراني. است



 

اي لطف بخرج دهيد كه دست تقدير آن را به عقب عشيره شما نسبت به خانواده و
يعني از بهروزي به سيه روزي (انداخته و پراكنده شده و حال و روزش تغيير يافته است 

آن چيزي جز ندايي غم انگيز براي آن  دهايدر اثر اين جنگ و پيام )تغيير يافته است
اگر  ،اندهايشان غم بار است و كينه به دل گرفتهعين حال قلبباقي نمانده است و در 

دهيد اي كسي كه به اي شامل آنها نشود كه شما آن را انتشار ميلطف و بخشندگي
  !هنگام آزمايش بردبارترين مردم هستي

اي آن زماني نسبت به زناني لطف و عنايت بخرج ده كه شما از پستان آنها شير خورده
  !شداالمال از سيالن شير آنها ميكه دهان شما م

كس قرار مده و از ما گوي سبقت برباي كه ما ما را همچون اشخاص مرده و بي
-ما در مقابل نعمتها و لطفهايي كه به ما مي. يد و خوش آب و رنگ هستيمفجماعتي س

 ـبعد از اين روز  ـرا نپذيري و در نزد ما  )ما هاين خواست(شود، شكر گذاريم  اگرچه 
  » ).است صمنظورشان پيامبر(. اي هستاندوخته
  »آيا زنان و فرزندانتان را بيشتر دوست داريد يا اموالتان؟ « : فرمود صپيامبر
اي رسول خدا حال كه ما را در بين عشيره و اموالمان مخير نموديد، بايد بگوئيم  :گفتند

  .كه زنان و فرزندان را بيشتر دوست داريم
به  ،لمطلب تعلق گرفتهااما آنچه كه به من و پسران عبد«  :دفرمو صآنگاه رسول خدا

ما : دهم و وقتي كه پيش نمازي من براي مردم تمام شد، شما برخيزيد و بگوئيدشما مي
خواهيم كه در ارتباط با زنان و فرزندانمان پادرمياني كند و از مسلمانان از رسول خدا مي

خواهيم كه از رسول خدا  چنين از مسلمانان ميزگردانند، همبخواهد كه آنها را به ما با
كنم و از در آن هنگام من شما را كمك مي. بخواهند اين لطف را در حق ما انجام دهند



 

  » .خواهم كه زنان و كودكان شما را به شما بازپس دهندآنها مي
وقتي كه رسول خدا نماز ظهر را به امامت براي مردم بجاي آوردند، هيئت نمايندگي 

 خدا رسول آنگاه. رسول خدا را عنوان كردند هازن برخواستند و دقيقاً موارد پيش گفتهو

  » شما مال گرفته،تعلق عبدالمطلب پسران و من به كه آنچه« :فرمود
و آنچه : نصار گفتندا .صو آنچه كه به ما تعلق گرفته، مال رسول خدا: مهاجران گفتند

روي من و بنو تميم  : رع بن حابس گفتقا .صرسول خدا لكه به ما تعلق گرفته، ما
  .روي من و بنوسليم هم حساب نكنيد: اس سلمي گفتدعباس بن مر. حساب نكنيد

  .صكه به ما تعلق گرفته، مال رسول خدا آنچه: نددر آن هنگام بنوسليم گفت
: فرمودند صآنگاه رسول خدا. زاره حساب نكنيدفروي من و بنو : گفت بن بدر هعيني

دوا ايل الناس فربكل انسان ست فرائض من اول يفء نصيبه  فله قهمنكم بح من امسك« 
هركسي سهمي را كه دريافت كرده، آن را نگه دارد، سپس آن « يعني  »نساءهم و امواهلم 

كه  1دهد از اولين فيئيرا به هوازن بازپس دهد، در مقابل هر انساني كه بازپس مي
 !حال زنان و اموال هوازن را به آنها بازپس دهيد. دهمبدست بياورم، شش شتر به او مي

«  
اي : گفتندسپس رسول خدا سوار بر مركب شد و حركت كرد و مردم دنبالش كرده، مي

  .ايم در ميان ما تقسيم كناي را كه ما بدست آوردهفيي !رسول خدا

درخت گير  هرداي آن حضرت به شاخ. تا اينكه او را ناگزير به سوي درختي راندند
   :گفت صآنگاه رسول خدا. كرد و از دوش آن حضرت كنار رفت

                                                            
 .  آورندست كه مسلمانان بدون جنگ از كافران فراچنگ ميدر اصل اموالي ا :فيء )1



 

اي مردم، ردايم را به من بازپس دهيد قسم به آن كسي كه جانم در دست اوست اگر « 
نها را ميان شما تقسيم آ ،درختان تهامه شتر و گوسفند و گاو فراچنگ آوريد هبه انداز

  » .دروغگو نيستمو آنوقت خواهيد ديد كه من بخيل و ترسو و  خواهم كرد

و به كنار شتري رفت و از كوهان آن تار مويي را  برخاست صرسول خداسپس 
بخدا از فيء شما و از  !اي مردم« : برداشت و آن را در ميان انگشتانش گرفت و گفت

. دهمو آن خمس را هم به شما مي چيزي جز خمس آن به من تعلق ندارداين تار مو، 
در غنائم  1تحويل بدهيد كه خيانت )ايدز فيء بدست آوردهكه ا(پس نخ و سوزن را هم 

- ننگ است و در روز قيامت مستوجب رفتن به آتش دوزخ و كسب عار براي اهلش مي

  ». باشد

حاليكه توده نخي از موي شتر به دست داشت، خدمت  آنگاه مردي از انصار در
آن بتوانم پاالن  هسيلاين موها را برداشتم تا بو ،اي رسول خدا :آمد و گفت صپيامبر

: آن مرد گفت» سهم من از آن متعلق به تو « : گفت صآنگاه پيامبر. شترم را بدوزم
  2.انداخت از دستش و آن را .من ديگر نيازي به آن ندارم ،حال كه كار به اينجا كشيده

                                                            
و آن اين است كه مسلمان چيزي از بيت المال را به ناحق بردارد، مثالً قبل از تقسيم ) آن غلول است اصطالح( )1

 .  غنايم چيزي را براي خود بردارد يا مالي را از بيت المال مسلمانان به ناحق بردارد
و روايت از طريق او . آمده است) 535، 2/534بيوگرافي زهير بن صرد ( ةاق چنانكه در االصابروايت از ابن اسح) 2

و ابن  196ـ5/194و بيهقي در الدالئل ) 3690(و نسائي  1/21، و بخاري در تاريخ صغيرش 2/184از امام احمد 
سور بن مخرمه وجود دارد حديثي از مروان و م) 4319، 4318(در صحيح بخاري . با اسناد حسن) 1080(الجارود 

اش را در آن ذكر كرده و قصيدهنقل) 5304(همچنين حديث زهيربن صرد كه طبراني در . كه شاهد اين حديث است
اين حديث را حسن  8/34حافظ ابن حجر از طريق متابعه در فتح الباري . كرده، شاهد ديگري بر اين حديث است

 



 

  :و عبرتها هانكته

پاداش دهد و  ،به كسي كه در حق او خدمتي انجام داده بر انسان مسلمان الزم است ـ1
  .خوبي كند

  .حرام است ،بدون رضايت آنها ،گرفتن مال مردم ـ2
اخالقهاي ناپسند و مذمومي هستند كه بر انسان  هبخل و ترس و دروغ از جمل ـ3

  .ايماندار الزم است از آنها دوري كند
و غلول اين . و اينكه از گناهان كبيره است تحريم غلول و خيانت در غنايم شدت ـ4

. كه فرد مسلمان بيايد مالي را به ناحق از بيت المال مسلمانان براي خود بردارد است
ت اكم بيايد چيزي از بيح هبر انسان مسلمان حرام است كه بدون اجاز ،روي اين حساب
فرد مسئول اين  بردارد، حتي اگر ـ نام دارد» مال حكومتي«كه امروزه  ـالمال مسلمانان 

باز  الي كه خود بداند كه هيچ حقي در رابطه با آن مال ندارد،هم اجازه بدهد، در ح مال
  .هم تصاحب آن حرام است

 بعنوان مثال اگر فرد بيايد و حقوقي در رابطه با خارج از وقت كاري يا مأموريتي
- كار حرام است و جزو همين خيانت محسوب ميرا انجام نداده است، اينبگيردكه آن

  .گردد
  
  

                                                                                                                                                       
ارتباط با شرح عبارت اين حديث به جامع االصول  در. وان ديگري استو اين حديث داراي شواهد فرا. دانسته است

  .  مراجعه كنيد 458، 457حنين ص  ه، و مرويات غزو5ـ  4/4، شرح المواهب اثر زرقاني 8/409
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  اه و سومدرس پنچ

  ثقيف هداستان مسلمان شدن قبيل

  

ثقيف به خدمت پيامبر كه هيئت  وقتي :گويدمي اعثمان بن ابوالعاص ـ84
  .تا بيشتر متأثر شوند دآنها را به مسجد بر صرسيدند، پيامبر صخدا

و (بلكه او پيش آنها بيايد  ،آنها بر او شرط كردند كه شخصاً پيش كارگزار زكات نروند
 و بنا به(و يك دهم اموالشان گرفته نشود  )ها نروندلي شرط كردند كه به غزوهبنا به قو

 مراد و و بنا به قولي سجده نبرند( و ركوع نبرند )قولي زكات واجب مالشان را ندهند

و  رشواال حت ان لكم« : فرمودند صخدا رسول آنگاه ).شود ساقط آنها از نماز كهاست ينا
-توانيد پيش كارگزار جمعاشكالي ندارد مي«  ١» ن ليس فيه ركوعو ال خري يف دي اوال تعرش

آوري زكات نياييد و او به سراغ شما بيايد و يك دهم اموالتان را ندهيد، اما هيچ خيري در 
  » .نباشد )يعني نماز(ديني نيست كه در آن ركوع 

در مورد چگونگي  باز حضرت جابر بن عبداهللا: گويدوهب بن منبه مي ـ85
شرط قرار دادند  صآنها بر پيامبر: او گفت. سؤال كردم ،ثقيف به هنگام بيعت يتوضع

شنيد كه  صو او بعد از آن از پيامبر. و جهاد بر آنها واجب نباشد) زكات(كه صدقه 

                                                            
 .  حسن قرار دارد هبا سندي كه در درج) 3026(، و ابوداود 218 /4از امام احمد  روايت )1



 

 :يعني(هنگامي كه مسلمان شوند، صدقه «  ١»سيتصدقون و جياهدون اذا اسلموا« :گفتمي

  » .انجام خواهند داد را خواهند داد و جهاد را )زكات
در ارتباط با  :كه او گفت كندثقيف روايت مي هاز مردي از طايف :عامر شعبي ـ86

سرزمين  :ما گفتيم. رخصت خواستيم، ولي او به ما رخصت نداد صسه چيز از پيامبر
او به ما اجازه . لذا به ما اجازه بدهيد كه غسل جنابت را انجام ندهيم ،ما سردسير است

ولي او  نبيذ درست كنيم، 2كه اجازه دهيد در ظرف كدو: يمتسپس گف. را نداد اين كار
اين كار را به ما نداد و از او خواستيم كه ابوبكر را به ما  هحتي يك لحظه هم اجاز

هو طليق اهللا و طليق « : تحويل دهد، ولي ايشان از تحويل دادن او امتناع كرد و گفت
جريان از اين قرار بود هنگامي » رسول اوست  هاد شدخدا و آز هاو آزاد شد«  »رسوله 

 صابوبكر از طائف خارج شده به خدمت پيامبر 3را محاصره كرد، طائف صكه پيامبر
  4.رسيد و مسلمان شد

                                                            
هت با اين شرط آنها موافقت كرد كه در آن وقت زكات بر آنها واجب نشده بود بلكه بدين ج صشده پيامبر گفته )1

- ت خودش آن را ميدانست كه اگر آنها مسلمان شوند، در وقمي صشد و پيامبربا تمام شدن سال واجب مي

   .)عشر هجبا و ماد هماد( ةالنهاي :نگا. پردازند

ولي . شود، منع نكندز درست كردن نبيذ در ظرفي كه از كدو ساخته ميآنها اين بوده كه پيامبر آنها را ا منظور )2
 .  شود نبيذ در مدت بسيار كوتاهي به شراب تبديل شودبه آنها اجازه نداد چرا كه اين نوع ظرفها باعث مي صپيامبر

مين خاطر ابوبكر به به ه. اي كه پيش ما بيايد، آزاد استهر برده: كه پيامبر طائف را محاصره كرد، گفت هنگامي )3
، 4326(به صحيح البخاري  :نگا. آمدند و توسط وي آزاد شدند هاي طايف پيش آن حضرتتن از برده 22همراه 
 .4/245و مجمع الزوائد ) 4327

و آن مرد ثقفي صحابي است چون لفظ اين روايت داللت بر آن  .با اسناد صحيح 310، 4/168از احمد  روايت )4
 .  دارد



 

  :و عبرتها هانكته

، كه يكي از مهمترين پاك و تميز كردن و اهميت خود را براي آن نماز بيان اهميت ـ1
حالي است كه در صحيح اين در. از ستون دين اسالم استنمكه  چرا ؛شروط آن است

«  » ةو بني الرشك و الكفر ترك الصال بني الرجل «: فرموده است صمسلم آمده كه پيامبر
 روي اين حساب كسي » .ترك نماز است )در حد(ك و كفر ميان مسلمانان با شر هفاصل

كه در آن نماز نيست  ي در دينيخيرو هيچ  1.كه نماز را ترك كند، مسلمان نيست
  .در اين حديث گفته است صچنانكه پيامبر ،نباشد

در رابطه  »اي مرحله« پيش گرفتن روش تدرج  يكي از اسلوبهاي دعوت الي اهللا در ـ2
اول الزم است كه اصول اسالم و مباني مهم و بزرگ  هبا دعوت كافران است، در مرحل

نها صحيح است، براي كافران بيان نمايد مثالً آن را كه اسالم فقط و فقط با انجام دادن آ
سازد از انواع شرك و قبل از هرچيز مسئله عقيده و هرآنچه را كه بدان خدشه وارد مي

سپس براي او توضيح دهد كه نماز واجب است و از اهميت . براي او بيان نمايد ،كفر را
 دعوت شدهفرد  كهي و زمان.. .و به همين ترتيب به پيش برود. زيادي برخوردار است

و ايمانش قوي شد، موردي را براي  اجرا درآورد همسائل اهم دين را دريافت و به مرحل
البته .. .آيد و بدين ترتيب اقدام كندكند كه به لحاظ اهميت به دنبال نماز مياو بيان مي

                                                            
در نظر . كند ميان فقهاء اختالف استكه نمازرا ترك ميكه در رابطه با كافر شدن كسيالزم به ذكر است البته )1

ولي در نظر علماي حنابله فرد . شودشافعيه و مالكيه و حنفيه فرد مذكور اگر معتقد به وجوبيت آن باشد، كافر نمي
براي دانستن تفاصيل . گاه حنابله را برگزيده استآيد كه مؤلف محترم جانب ديدچنين برمي. شودمزبور كافر مي

 هوهباثر دكتر  ادلتهسيد سابق و مغني محتاج نووي و الفقه االسالمي و  هبيشتري در اين زمينه به كتاب فقه السن
 »   مترجم « .  مراجعه كنيد.. .الزحيلي و



 

د و تابناشكالي نيست كه در بيان بعضي از واجباتي كه وقت بيشتر و جادارتري را برمي
  .نرسيده است، تأخير شود يا هنوز وقت وجوب آنها فرا

اي را در ارتباط با دعوت فاسقان و همچنين الزم است كه داعي الي اهللا چنين رويه
نماهايي كه در  اند و بعضي از مسلمانانغرق شده فاجراني كه در درياي فسق و فجور

تا اين . اند، در پيش بگيردشده دام بعضي از كارهاي حرام شرك آميز يا غير آنها گرفتار
 شريعتاهللا تعالي  هاراد و تعوت او را بپذيرند و در پرتو مشيرويه باعث شود كه آنها د

اهللا تعالي در كتاب  ،در دعوت ايمرحلهتدرج و  اسلوب .درآورند اجرا همرحل به رااو 
ا حرام ساختن بدر رابطه  )تدريجي هروي( ترين مثال در اين زمينهواضح .وارد شده است

اولين چيزي كه از قرآن «  :روايت كرده كه او گفت لعايشهبخاري از . شراب است
هايي نازل شد تا اينكه نازل شد، در رابطه با موضوع بهشت و جهنم بطور مفصل سوره

اگر در اولين . حالل و حرام نازل شدند همردم به اسالم گرويدند، آنوقت آياتي دربار
ز شراب را رها هرگ: گفتندشد، مينازل مي» شراب ننوشيد =  ا اخلمرال ترشبو« مرحله 

  1»كينمهرگز زنا را رها نمي: فتندگمي  شد،نازل مي» زنا نكنيد =  التزنوا«و اگر . كنيمنمي

در دين و  ـبر انسان مسلمان الزم است از انجام اموري كه خسارتهاي زيادي  ـ3
يعني  هستند، پليديها هاصل و ريش كه اموري انندبراي او بهمراه دارند، م ـدنيايش 

مواد مخدر و امثال آنها كه شخص عاقل  همچونشراب و چيزهايي كه بدان شبيه هستند 
  :همانگونه كه شاعر گفته است. كنند، اجتناب ورزدرا ديوانه مي

                                                            
 .)4993(صحيح البخاري، فضايل قرآن ) 1



 

و احذر  ةجانب اخلمر
 وقعها

كيف يسعي يف جنون من 
 عقل

تادن در دام آن برحذر باش، آخر چگونه كسي كه عقل از شراب دوري كن و از اف« 
  ». خواهد در راه ديوانه شدن گام برداردمي ،فهمددارد و مي

يعني خرما يا جويي كه در آب انداخته  ـاجازه نداده كه نبيذ  صبه همين خاطر پيامبر
در آن  چرا كه سريعاً. داده شوند شوند، قراركدو ساخته مي كه ازدر ظرفهايي ـشود مي

اي را فرد مسلمان مواد مست كننده ،شودشوند و اين باعث ميبه شراب تبديل مي
بنوشد كه بر او حرام است و از سوي ديگر به لحاظ مادي و معنوي ضرر و زيان بزرگي 

  .را براي او به همراه دارد

|   |   |  
  

  درس پنجاه و چهارم

ريف فرمايي او همراه با داستان مسلمان شدن عثمان بن ابوالعاص ثقفي و تش

  هيئت ثقيف

  

 صپيامبر خدمت ثقيف به هيئت كه هنگامي :گويدمي اابوالعاص بن عثمان ـ87

هاي مخصوص جامه صپيامبر هخان در كنار در .بودم آنها همراه هم من ،آوردند تشريف
ا رد و از آنهچه كسي حاضر است شترهاي ما را نگه دا: آنها گفتند. خودمان را پوشيديم



 

 صبه خدمت پيامبر از آنها دوست داشت كه هرچه زودتر يك و هر. مواظبت كند
آنها كم سن  همن در آنوقت از هم: عثمان گويد( .بماند عقب كه تنداش برسد و دوست
 اينكه بشرط دارممي نگه برايتان را شترهايتان من دياگر بخواه: لذا گفتم )و سالتر بودم

بيرون آمديد، شتر مرا هم نگه داريد  صز خدمت پيامبروقتي كه ا كه دهيد قول من به
و پس از (آنها پيش او رفتند . حرفي نيست ،باشد: گفتند .تا من هم به خدمت او برسم

  .از خدمت وي خارج شدند )انجام دادند صگفتگويي كه با پيامبر
را ترك  امخانواده: گفتم .اتپيش خانواده: گفتندكجا؟ : گفتم.بيا برويم: آنگاه گفتند

گردم و داخل نشوم، مگر  ام را پوشيدم حال بازجامه صكردم و در كنار در خانه پيامبر
تا من به خدمت  )كنيداز شتر من نگهباني مي(اين شما نبوديد كه به من قول داديد كه 

-ما هرچه كه الزم بود به پيامبر گفته !زود باش ،خيلي خوب: گفتند !؟رسول خدا برسم

   .نيست كه تو چيزي بگوييايم، و نيازي 
از اهللا تعالي بخواه كه مرا در  !اي رسول خدا :گفتمو رسيدم صآنگاه به خدمت پيامبر

»  ؟گفتيچيزي  هچ«  :فرمود صپيامبر .دين آگاه سازد و تعاليم دين را به من بياموزد
كه  تو چيزي را از من خواستي« : آنگاه ايشان فرمود. سخنم را دوباره برايشان بازگفتم

پس پيش اهلت بازگرد كه تو . اندهيچيك از دوستانت آن را از من درخواست نكرده
   رويميآنها  به نزدامير آنها هستي و امير كساني از قومت كه 

  » .ترين آنها را بنماييو براي مردم پيش نمازي كن كه مراعات ضعيف
ياب ر ايشان شرفكه يكبار ديگر به حضومن هم از خدمت ايشان بيرون آمدم تا اين

  : فرمودند. بعد از شما دردمند گرديدم !اي رسول خدا: گفتم. شدم
برم به اهللا و پناه مي: بگوهفت مرتبه  كند و را بر جايي بگذار كه درد مي دست راستت« 



 

مرا اهللا تعالي من هم اين كار را كردم و  .كنمبه قدرت اهللا از شر آنچه كه احساس مي
  1.شفا داد

  :و عبرتها هانكته
عقل انسان است و  برتريو  متانت و پختگياهتمام و عنايت به مسئله دين نشانگر  ـ1

دين و  هتا به مسئل بيانگر آن است كه او به مراتب از كسي كه بيشتر توجه به دنيا دارد
اين بدين خاطر است . تر است و عملكرد بهتري داردتر و نيك انديشمعنويتش، عاقل
جب نزول باران رحمت اهللا است و سعادت دنيوي و اخروي بنده در كه دين بنده مو

ست كه امورات ديني را بنحو احسن انجام دهد، مسئله دنيا هم فقط به اين ا گرو آن
اهللا تعالي و نيز هركس به امر دنيا و آخرت خودش اهتمام بورزد، . تعلق دارد ي فانيدنيا

كه به اثبات رسيده  صو از پيامبر ساخت ن دنيوي او را كفايت خواهددر ارتباط با شئو
   :ايشان فرموده است

و مل تأته من الدنيا اال ما  ,و جعل فقره بني عينيه 2من كانت الدنيا مهه فرق اهللا عليه امره« 
و اتته الدنيا و هي  و جعل غناه يف قلبه 3, نيته مجع اهللا امرههله, و من كانت اآلخر تبك

                                                            
و . اسناد حسن يا نزديك به آن اگر حكيم بن حكيم آن را از عثمان شنيده باشدبا ) 8356(از طبراني  روايت )1

» رجال آن رجال، صحيح هستند جز حكيم بن حكيم كه او هم موثق دانسته شده است «  :گفته است 9/371هيثمي 
آنها تقويت  هبه نحو آن از دو طريق ديگر كه طريق سابق الذكر بوسيل) 8393، 8336(و همچنين روايت از طبراني 

 .  شودمي

- موقعيت و صناعت و معاش و آنچه كه بدان اهتمام مي :و مراد از شمل» فرق اهللا عليه شمله «  :روايتي آمده در )2

 .   اش افزون شودكند تا رنج و خستگياهللا تعالي آن را بر او سخت مي ؛باشدورزد، مي

   .»جمع اهللا له شمله «  :روايتي آمده در )3



 

  1»هراغم

كارهايش را براي او متفرق و اهللا تعالي ها به دنيا اهتمام بورزد، كسي كه تن«  :ترجمه
اگرچه (دستي در هراس باشد كند كه همواره از فقر و تنگ كاري مي پراكنده ساخته،

رسد كه برايش نوشته شده و از دنيا تنها چيزي به او مي )اموال عظيمي داشته باشد
دهد و نيت و مقصدش متوجه آن كار خود قرار  هو كسي كه آخرت را سرلوح. است

نيازي و كند كه همواره بيو كاري مي كندارهايش را برايش جمع ميكاهللا تعالي باشد، 
آيد كه مغلوب و شكست خورده توانگري را احساس كند و دنيا در حالي به سراغ او مي

  ».است

ن آنها را ن بهتريشئون مربوط به مسلمانا هبر حاكم مسلمانان واجب است كه در هم ـ2
ابوالعاص را به عنوان امير بر  عثمان صو به همين خاطر بود كه پيامبر بر آنها بگمارد

ثقيف و اهل طائف منصوب كرد، چون بنظر آن حضرت، وي به مراتب از آنها برتر و 
  !بهتر بود

مردان و بيماران و نند پيرمراعات نمازگذاران ضعيف ما ؛بر پيشنماز مردم الزم است ـ3
بايد  ،خواند يل افراد داشت پشت سر او نماز ميو اگر يكي از اين قب. را بنمايدغيره 
اي كه متناسب با حال آنها باشد، نمازش را تخفيف دهد البته نبايد اين تخفيف بگونه
  .اي باشد كه امام يكي از امور نماز را ترك گويدبگونه

                                                            
«  هبا اسناد صحيح، و در رسال) 73، 72: موارد(و ابن حبان ) 4105(، و ابن ماجه 5/183يت از امام احمد روا )1
 .امبحث را گسترش داده هدر ارتباط با تخريج آن دامن) 31(در زير شماره »  هالني



 

ذيت و آزار بنده است، براي كسي كه به بيماري يا چيزي مبتال شده كه موجب ا ـ4
  .و او را بخواند و به او استعاذه كند پناه ببرداهللا تعالي جايز است كه به 

  .قيه كردن انسان براي خودشمستحب بودن ر ـ5
       

  



 

  درس پنجاه و پنجم

  شده بود واگيرداربيعت آن پسر بچه و كسي كه دچار بيماري 

  

اي بيش نبودم، دستم را به سوي من كه پسر بچه :گويدمي اهرماس بن زياد ـ88
  1.رسول خدا دراز كردم تا با من بيعت كند، اما ايشان با من بيعت نكردند

. اي وجود داشتثقيف مرد جذام گرفته ميان وفددر  :گويدمي اريد ثقفيش ـ89
روايت از »  !ما با تو بيعت كرديم، پس بازگرد«  :براي وي پيام فرستادند كه صپيامبر
  2.مسلم

  :ها و عبرتهاهنكت

و  او واجب نيست غ نرسيده است، انجام تكاليف شرعيكودكي كه به سن بلو ـ1
به همين خاطر . آيددار انجام آنها شده است، بر او الزم نميتكاليفي را كه شخصاً عهده

ديد كه هرماس خردسال است با وي بيعت نفرمود، چون در آن  وقتي صبود كه پيامبر
شده كه ايشان  ثابت صو از پيامبر 3.اي در بر نداشتيدهوقت بيعت وي هيچ فا

و عن  و عن النائم حتي يستيقظ عن الصغري حتي حيتلم: هرفع القلم عن ثالث« : اندفرموده

                                                            
حافظ ابن حجر در و  .و غير آن دو، و سندش حسن است) 2178(و ابن قانع ) 4194( هالبيع از نسائي در روايت )1

   .، آن را صحيح دانسته است3/569 ةاالصاب

 .)2231(صحيح مسلم، السالم  )2

   .7/169السندي علي سنن النسائي  هحاشي :نگا )3



 

- از كودك تا دچار احتالم مي: سه نفر رفع تكليف شده است از«  »املجنون حتي يعقل 

شود و از فرد كه بيدار ميتا زمانيرسد، و از شخص خوابيده بلوغ مي يعني به سن(شود 
  1» .شودعاقل مي) ،بهبود يافته(كه ديوانه تا زماني

و  ؛اين بدين خاطر است كودكي كه به سن بلوغ نرسيده، هنوز عقلش كامل نشده است
او به اموال آن كودك را كه در نزد خود دارد،  ،كودك به همين دليل است كه نبايد وليِ

- چرا كه كودك آن اموال را تباه مي) ؛نه در آن دخل و تصرف نمايدتا آزادا(تحويل دهد 

- رسد و نشانهبلكه بر ولي كودك الزم است تا زماني كه آن كودك به سن بلوغ مي ؛كند

شود، اموال آن از او مشاهده مي ،هاي راه يافتگي و رشد و اقدام و تصرف نيكو در اموال
موارد مذكور، اموالش را به او مسترد بدارد  هو پس از مشاهد. كودك را برايش نگه دارد

   :فرموده استاهللا تعالي همانگونه كه 

 m       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

  ´l )5 :نساء(   
 خداوند كه چرا .ندهيد تحويل آنان خود به است شما اموال اصل در كه را خردان كم اموال  « 

 كنيد تهيه را ايشان پوشاك و خوراك آن) ثمرات( از .است گردانده زندگي قوام برايتان را اموال
  »  .) نكنيد بدرفتاري ايشان با و نيازاريد را ايشان و( كنيد گفتگو آنان با شايسته سخنان با و

                                                            
از حديث عايشه، و سندش حسن است، و ) 3432(و نسائي ) 4398(، و ابو داود )24694(از امام احمد  روايت )1

و ذهبي هم با آن  .اندآن را صحيح دانسته 2/59و حاكم در ) 142(ن حبان رجالش، رجال صحيح هستند، و اب
، االرواء 165ـ  4/162 ة، نصب الراي6/251المجمع  :نگا .موافقت نموده، و اين حديث داراي شواهد فراواني است

)5730(.   



 

بيماري از  سرايت(» عدوي « دهد موردي وجود دارد كه نشان مي ،در حديث دوم ـ2
ال «  :فرموده است صم است كه پيامبرو مسلّ. صحت دارد )بيماري به بيمار ديگر

دنّ  ورِ حِّ يُ صَ ضُ عيل مُ ْرِ نبايد شتران بيمارش را نزد كسي كه شترانش سالم  هيچكس«  ١» ممُ

  ». ببرد ،هستند
أرض فال اذا سمعتم به ب« :فرموده است ص و همچنين مسلم و قطعي است كه پيامبر

  ٢»نتم هبا فال خترجوا فراراً منه و اذا وقع يف ارض و ا تقدموا عليه

و خود را در (كه وبا در سرزميني وجود دارد، به آن سرزمين نرويد  داگر شنيدي« 
و اگر وبا در سرزميني پديد آمد كه شما در آن هستيد، به عنوان  )معرض وبا قرار ندهيد

  » . سرزمين خارج نشويد از آن ،آنفرار از 
ياد » بهداشتي  هقرنطين« امروزه از آن به عنوان  شده،چيزي كه در اين دو حديث عنوان 

  :اندروايت كرده كه ايشان فرموده صو بخاري از پيامبر. شودمي

 ٣»كام تفر من االسد من املجذوم رَّ و فِ  رفو ال ص ةو ال هام ةريال عدوي و ال ط« 
ه جذام است ر، اصالتي ندارند و از فردي كه مبتال بفسرايت بيماري، بدفالي، هامه، ص«

  4». گريزيدبگريزيد همانگونه كه از شير مي
                                                            

   .)2221(، و مسلم )5771(از بخاري  روايت )1

 .)5730(از بخاري  روايت )2

   .)2220(، و صحيح مسلم )5717(لبخاري ا صحيح )3

در اين حديث . كندمردم در دوران جاهليت معتقد بودند كه بيماري بدون مشيت الهي سرايت مي: توضيح) 4
 ؛كه از بيماريهاي سرايت كننده مانند جزام، پرهيز كنيد اين نظر را رد كرد و در عين حال راهنمايي كرد صپيامبر

يكي : و اصالت نداشتن صفر دو معني دارد .كنندبه مشيت الهي و بر اساس سنت او سرايت مي زيرا اينگونه بيماريها
 



 

ن است كه هيچ چيزي مراد از عدم سرايت بيماري در اين حديث و ديگر احاديث اي
و حديث آن اعرابي كه به . كنددون مشيت و تقدير الهي سرايت نميخود به خود ب

ند آهو هستند، به و مان برندكه در ريگستان بسر مي پس چرا شترانم«  :گفت صپيامبر
 صپيامبر ؟شوند روند، گر ميد و در ميان آنان ميآينمحض اينكه نزد شتران گر مي

كند كه اين نكته را تأييد مي 1»؟پس چه كسي شتر اول را گر كرده است: فرمودمي
  .گيردسرايت بيماري تنها به مشيت خداوند صورت مي

|   |   |  

  درس پنجاه و ششم

  احبشيوحشي بن حرب  داستان مسلمان شدن

  
                                                                                                                                                       

آيد و اينكه در دوران جاهليت، مردم معتقد بودندكه در شكم كرمي وجود دارد كه هنگام گرسنگي به حركت در مي
گفتني است كه مفهوم صحيح . نددانستكشد و عربها آن را از بيماري گري هم واگيرتر ميچه بسا كه صاحبش را مي

  .مطلب فوق، همين است و ممكن است هردو مفهوم مورد نظر باشد يعني هيچيك اصالتي ندارد
ه دانستند و معتقد بودندكه اگر باالي خاناي شوم ميعربها خفاش و يا جغد را پرنده :مفهوم اصالت نداشتن هامه

شود، و مفهوم دوم آن اين است كه آنها معتقد بودند يكسي بنشيند، باعث مرگ وي و يا يكي از بستگانش م
  .شوداي تبديل مياستخوانهاي ميت و يا روحش به پرنده

مترجم به نقل از (شرح امام نووي بر صحيح مسلم با اندكي تصرف، . هاي باطل را رد كرداين انديشه صرسول اكرم
 )عبدالقادر ترشابي هترجم 567 /2صحيح البخاري 

 .)2220(و صحيح مسلم ) 5717(بخاري ال صحيح )1



 

با عبيداهللا  :گويدكه او مي كندجعفر بن عمرو بن اميه نقل مي سليمان بن يسار از ـ90
وقتي كه به حمص رسيديم، عبداهللا بن عدي به من . بن عدي بن خيار، همسفر شدم

چگونگي كشتن حمزه از او  هآيا دوست داري كه پيش وحشي برويم و دربار: گفت
در  )اين در حالي بود كه وحشي در حمص سكونت داشت( .آري: گفتم سؤال كنيم؟

گويي . قصرش نشسته است هاو آنجا در ساي: به ما گفتند .مورد او از مردم سؤال كرديم
آمديم تا اينكه كمي باالي سرش ايستاديم، سپس به او : گويد )راوي( .بزرگي بود هكوز

  . او هم جواب سالم ما را داد. سالم كرديم
اش را طوري بر سر و صورتش كشيده بود كه وحشي عبيداهللا عمامه :گويد )راوي(

شناسي؟ آيا مرا مي !اي وحشي: يداهللا گفتعبآنگاه . ديدفقط چشمان و پاهاي او را مي
دانم كه عدي بن خيار با زني نه بخدا جز اينكه من مي: نگاهي به او كرد و گفت: گويد

و آن زن پسري براي او به دنيا آورد كه من  ج كردهم قتال بنت ابوالعيص ازدوابه نام ا
لذا آن پسر بچه و مادرش را با خودم . گشتم كه آن پسر را شير دهددنبال كسي مي

همان (كنم گويي حاال كه دارم به پاهايت نگاه مي. برداشتم و آن را به مادرش دادم
  )و تو خود آن پسر هستي ران استدو

: خود را نشان داد و گفت هاش را از صورتش برداشت و چهرآنگاه عبداهللا عمامه: گويد
حمزه در جنگ بدر چرا، : گفت ؟گوييآيا در مورد چگونگي قتل حمزه چيزي به ما نمي

 اگر: آنگاه اربابم جبير بن مطعم به من گفت. طعيمه بن عدي بن خيار را به قتل رساند
 )راوي(. ، تو را آزاد خواهم كردبكشي )يعني به تالفي قتل او(حمزه را در مقابل عمويم 

اي عينين نام كوهي در مقابل احد است كه دره ـوقتي كه مردم در سال عينين  :گويد
خارج شدند، من هم همراه مردم براي  )به منظور نبرد(  ـميان آنها فاصله انداخته است 



 

 خارج )هاآن صفوف( ميان از سباع كشيدند، صف مبارزه براي كه وقتي .جنگ بيرون آمدم

حمزه بن  آنگاه كند؟ مبارزه من با بتواند كه هست حريفي آيا :گفت و آمد شد و جلو
زني كه (اي سباع، اي پسر ام نمار : عبدالمطلب به قصد مبارزه با او جلو آمد و گفت

  كني؟دشمني مي صآيا با خدا و رسول خدا 1)كندزنان را ختنه مي

  .قتل رساند سپس به او حمله كرد و او را به: گويد
وقتي كه به من . دماي براي كشتن حمزه كمين كرده بوصخره من در پشت: گويد

نيزه به نافش اصابت كرد طوري كه  .كوتاهم را به سوي او پرتاب كردم هنزديك شد، نيز
وقتي كه مردم بازگشتند، . از ميان دو كفلش بيرون آمد و حمزه اينگونه به شهادت رسيد

ن بازگشتم و در مكه اقامت گزيدم، تا اينكه اسالم در آن اشاعه و من هم همراه با آنا
اهالي طائف پيكهايي را جهت مذاكره با . سپس به طائف رفتم. گسترش پيدا كرد

كند و آسيبي به آنها پيكها را اذيت نمي صپيامبر: به من هم گفتند. فرستادند صپيامبر
  .رساندنمي

وقتي كه  2.رسيدم صاينكه به خدمت پيامبر من هم همراه آنان خارج شدم تا :گويد
: گفتم» تو حمزه را كشتي؟« : آري، فرمود :گفتم» تو وحشي هستي؟ «  :مرا ديد، فرمود

                                                            
 .كندجمله از او عيب جويي مي با اين )1

وقتي كه رسول خدا تشريف آوردند، خواستم كه از ايشان فرار كنم و به «  :آمده است) 1314(روايت از طيالسي ) 2
آيد و شهادتين را بخدا هركسي كه نزد محمد مي! واي بر تو اي وحشي :آنگاه مردي پيش من آمد و گفت .شام بروم

و همين كه باالي سر . با شنيدن اين سخن، من هم به خدمت ايشان رسيدم .گويد، محمد هيچ كاري با او نداردمي
و مانند اين روايت در روايت ابن اسحاق از طبراني »  .شهادتين را بر زبان جاري ساختم هايشان ايستادم كلم

  .و غير او آمده است) 2947(



 

ات را از تواني چهره آيا مي: گفت. ن به شما رسيده استجريان آنچنان است كه خبر آ
هم از خدمت  من: گويد »  ؟)يعني خود را در برابر من ظاهر نسازي(من پنهان كني 

. كذاب ظهور كرد هلمياز دنيا رخت بربستند، مس صوقتي كه پيامبر ،ايشان بيرون آمدم
 و جبران را حمزه كشتن بتوانم او كشتن با شايد شوم تابه سوي مسيلمه عازم مي: گفتم
و ماجرايش آنگونه شد كه . همراه با مسلمانان به سوي او عازم شديم :گويد .كنم تالفي
ناگهان در آن  )در گرفت و تعداد زيادي از صحابه به شهادت رسيدند جنگي(دانيد مي

اي گير و دار چشمم به مردي افتاد كه در شكاف ديواري ايستاده بود و موهاي ژوليده
كوتاهم را به سوي او  هپس نيز .داشت تا جايي كه گويا شتري خاكستري رنگ است

هايش بيرون آمد، آنگاه يكه از ميان شانهاش اصابت كرد طورپرتاب كردم، نيزه به سينه
  .و با شمشير بر فرق سرش زد ردي از انصار به سوي او حمله كردم

كنيزي بر روي پشت بام : گفتاز عبداهللا بن عمر شنيدم كه مي: سليمان بن يسار گويد
  2.روايت از بخاري. سياه او را كشت هآن بند! !1افسوس بر اميرالمؤمنين: خانه گفت

  :ها و عبرتهانكته

و قيافه شناسي او  ابيانگر هوش و زكاوت مفرط وحشي اين حديث به نوعي ـ1

                                                            
چرا كه او متولي امور ياران و پيروانش !! اميرالمؤمنين: گفتندندب است و افرادش به مسلمه كذاب مي از باب اين )1
 .  بود

، فتح 160ـ17/158القاري  ةعمد :و در رابطه با شرح اين حديث نگاه كنيد به) 4072(المغازي : البخاري صحيح) 2
ـ  21/59و الفتح الرباني ) 480، 448 /29ا المسند مطبوع ب(السندي علي المسند  ةو حاشي 371ـ  368 /7الباري 

60.  



 

سال فاصله در بين اين دو نگاه وي به پاهاي عبيداهللا وجود داشت،  50بيش از  .باشدمي
  .مع الوصف با ديدن پاهايش او را شناخت

  .اشجاعت حمزه ـ2
  .زندكه به او لطمه ميجواز عيب جويي از كافر حربي با بيان چيزي  ـ3
-آزار رسانده است، ناخوش مي اذيت و ،به فردي نزديك به اوكه را كسي  ،انسان ـ4

  .و اين از باب آن هجري نيست كه از آن نهي شده است دارد
 ،مسلمانان راو  دشمني با اسالماسالم موارد قبل از خود مانند شرك، عداوت و  ـ5

  1.نمايدپاك مي

ثابت قدم شد،  ،در هنگام ارتداد عرب بطوريكه اعي وحشيمسلمان شدن واق ـ6
سپس با مرتدان مبارزه و جهاد كرد و عالقمند شد كه بدترين مردم را در مقابل جبران 

  .به قتل برساند  ـكه در دوران مشركي خود آن را انجام داده بود  ـقتل حمزه 

كند، شديداً عالقمند به بر بنده الزم است هنگامي كه از معصيت و گناهي توبه مي ـ7
  .مقابل آن معصيت قرار دارند هانجام دادن اعمال صالحي باشد كه در نقط

شربت شهادت را  هحمزه بر دستان وي طعم و مز بطوريكه افضيلت وحشي ـ8
سپس وحشي مسلمان شد و افتخار . چشيد تا جايي كه به عنوان سيد الشهداء درآمد

  .كذاب را به قتل رساند هرين مردم يعني مسيلمآورد، سپس بدتصحابي شدن را بدست 

                                                            
 .  نگاه كنيد 7/371نكات و عبرتها را در فتح الباري  اين )1
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  درس پنجاه و هفتم

  اداستان مسلمان شدن كعب بن زهير

  

 صكه كعب از اين جريان اطالع يافت كه پيامبروقتي : گويدسعيد بن مسيب مي ـ91
، رفتو نزد ابوبكر  آمد )به مدينه(بصورت ناشناخته  1است، خونش را حالل ساخته

اش كه حضرت ابوبكر نماز صبح را به پايان رساند، كعب را در حاليكه با عمامهوقتي 
مردي  !اي رسول خدا: و گفت. آورد صخود را پوشانده بود، به خدمت پيامبر هچهر
اش را و دستش را دراز كرد و چهره. خواهد بر سر اسالم با شما بيعت كندمي ،آمده

مرا همچون شخصي  !دايت اي رسول خداپدر و مادرم به ف: و گفت. نمايان ساخت
 كه مطلبي بخاطر انصار آنگاه .هستم زهير بن كعب من .است آورده پناه قبول فرما كه به شما

و در آنسوي،  2او گفته بود، با درشتي و غلظت به او نگاه كردند، هباردر صپيامبر
ردنش را نسبت به وي نرم و ماليم شده، مسلمان شدن و ايمان آو )مهاجران(قريش 

شعر  )پاس اين امان يافتن(آنگاه رسول خدا به وي امان داد، كعب هم به . پسنديدند
  : گويد ود را سرود كه در قسمتي از آن ميخ هگون مدح

                                                            
اي سرود كه در آن به هجو هاين بدين خاطر است كه وقتي برادر كعب به نام بجير قبل از او مسلمان شد، قصيد )1

   .ل ساختخونش را حال صاين بود كه پيامبر. پرداخت صپيامبر

: در بعضي از روايتهاي اين حديث آمده كه وقتي كعب آمد تا مسلمان شود مردي از انصار از جا پريد و گفت) 2
 .  بگذار كه گردن اين دشمن خدا را بزنم



 

بانت سعاد فقلبي اليوم 
 متبول

متيم اثرها مل يفد 
 مكبول

  :تا اينكه به اين قسمت از سخنش رسيد

 نك  اين  عنـك مـشـغـولال الفي وقال كل خليل كـنـت آمـلـه

 فكل ما قـدر الرمحـن مـفـعـول فقلت خلـوا سبييل ال  ابـالـكـم

كل ابن انثي و ان طالت  
 سالمتـه

 يومًا عال  آله  حـدباء  مـحـمـول

والعفـو  عنـد  رسول  اهللا   بنـئـت ان رسـول اهللا اوعـدين
 مـأمـول

مـن سيـوف  اهللا   و صـارم بـه ليستضاء لنـور الـرسـول ان
 مسلـول

يف  فتيه مـن قـريش  قال  
 قائلهـم

 ببطن مـكه لـمـا اسلموا  زولـوا

زالوا منها َفام انـكـاس و ال
 كشف

 يـوم  اللقاء  و الميل  مـعـازيـل

ال يقطع الطعن اال يف 
 نحـورهــم

و ما  هبم عـن حياض املـوت 
 هتليل



 

 دار است و در پي او چونك جريحهم در فراق او اينه است و دلسعاد كوچ كرد « :ترجمه
  .اسيري كه براي او فديه نداده باشند، دست و پاي در غُل و زنجير دارد

 هكه براي تو كاري از عهد: اي كه من به آنها اميد داشتم به من گفتنددوستان صميمي هو هم
  . آيد و ما خود گرفتاري داريمما برنمي
سر راهم كنار برويد، چرا كه هرچه كه خداي رحمان مقدر كرده  از !اي بي پدرها :گفتم
  .پيونددوقوع ميه است، ب

يك روز  حتماًاگرچه از سالمتي طوالني برخوردار شود،  ،كسي از مادر متولد شده استهر 
  .شودبر روي تابوت حمل مي

خدا مرا  ام كه رسول خدا مرا تهديد كرده است، حال آنكه اميدوارم كه رسولخبر يافته
گيرند، و در نوري است كه همگان از پرتو او روشني مي هببخشايد، چرا كه رسول خدا به مثاب

اين پيامبر در ميان جمعي از . ميان شمشيرهاي خدا، شمشيري ممتاز و از نيام بركشيده است
وقتي آنها مسلمان شدند، يك نفر از آنان در وادي مكه به . جوانان قريش مبعوث شده بود

در حاليكه عاري از ضعف بودند و بي سالح  هجرت كنيد، آنها هجرت كردند: سلمانان گفتم
و آنها بخاطر  رودآنها فرو مي هها فقط در سيننيزه. آنها قوي و شجاع بودند هو هم. هم نبودند

  ». شوندنبرد و قتال روي گردان نمي ميدان از ،ترس

.. .يعني شما بشنويد« : ند، نگاه كرد و فرمودآنگاه پيامبر به مهاجراني كه در اطرافش بود
  :آنگاه كعب گفت »

من نسج  داود يف اهليجاء  شـم العرانني ابطال لبـوسهمـوا
 رسابيل



 

 قومًا و ليسوا جمازيعًا اذانـيلـوا ال يفرحون اذا ذالت رماحهمـوا

يمشون هيش اجلامل الزهر 
 يعصمهم

 رضب اذا عرد السود التنابيـل

هايي هست و لباس جنگي آنها، ذره قهرمان پروري هستند )روحيه(هاي بلند و بيني داراي« 
  .ساخته و پرداخته است ×كه پيامبر خدا حضرت داود
دهند، چرا كه پيروزي عادتشان است و شوند، زياد به آن اهميت نميو هنگامي كه پيروز مي

  .هراسندكنند و نميهمچنين به هنگام شكست جزع و نزع نمي
يعني مهاجران داراي قامتي طويل و سفيد روي (روند، شتران نر خوش رنگ راه مي هبه گون

شوند، و هنگامي كه سياههاي كوتاه قد متعرض ايشان مي )روندبوده و آهسته آهسته راه مي
  » .كندضربات شمشيرشان از آنان پاسداري مي

عب با اين جمله تعريض به البته  منظور ك( »عرد السود التنابيل«: وقتي كه كعب گفت

 قريش اين گفته را نپسنديده )انصار بود، چون آنها با درشتي و غلظت به او نگاه كردند
و اين گفته را قبول نكردند تا  ايناسزا بگويي، ما را مدح نكردهاگر به آنها : و گفتند

  :اينكه كعب پس از مسلمان شدن گفت
فال  ةمن رسه كرم احليا

 يزل
صالح يف مقنب من 

 االنصار

  ةيـوم اهلياج و سطو البـاذلني نفوسهم لنبيهـم
 اجلبار

بـدماء من عقلوا من  يتطهرون كانـه  نسك هلم



 

 الكفار

صدموا علياً يوم بدر
 ةصدم

 ١ذلت لوقعتها مجيـع نـزار

خواهد از يك زندگي شرافتمندانه و آبرومندانه برخوردار شود، بايد كسي كه مي« : ترجمه
آن كساني كه در روز جنگ و . پيوسته هم ركاب جماعتي از افراد صالح انصار باشد بطور

  .هاي خود را به پيامبرشان ببخشندشوند جانتسلط دشمن حاضر مي

سك و ي اين كار به مثابه نُيگيرند، گواند، وضو ميبا خون كافراني كه آنها را آويزان كرده
  .عبادتي براي آنهاست

نزار ذليل  هقبيل هآسيبي به علي رساندند، كه بخاطر رويداد آن، هم در جنگ بدر آنچنان
  ». شدند

را بر  عبايي صپيامبر. باشندبنوكنانه مي همنظورش ابن علي بن سود است كه از طايف
تن وي پوشاند كه معاويه آن را با پول فراواني كه نام برده شده است، از آل كعب بن 

است كه خلفا در عيد رمضان و قربان آن را به تن  اين همان عبايي. زهير خريده است
  2.كنندمي

                                                            
و الروض االنف  ه حمويشرح خطيب تبريزي، شرح ابن حج: رابطه با شرح ابيات اين قصيده نگاه كنيد به در )1
 .  بانت سعاد اثر دكتر سعود الفنيسان هآن، توثيق قصيد هالقول المستجاد و حاشي ،289ـ  4/280

محمد بن سليمان از يحيي بن سعيد : ، گفته است47، 46از محمد بن سالم جمحي در طبقات الشعراء ص  روايت) 2
ليمان بن اصفهاني كوفي و اين محمد بن سليمان، به احتمال زياد همان محمد بن س.. .االنصاري به من خبر داده است

اين محمد بن سليمان را جزو ) 1657(البته ابن قانع . و روي اين حساب، اين حديث مرسل و حسن است. باشد
 



 

  :ها و عبرتهانكته

  1.فحش و ناسزا بگويد، مستحق مرگ است صكه به پيامبر كسي ـ1
بر آن تشويق و ترغيب اهللا تعالي اخالقياتي است كه  هگذشت و اغماض از جمل ـ2

  2.شده است بدان متصف ،صو پيامبر ما حضرت محمد تفرموده اس
  3.جواز سرودن شعر خوب و مفيد در مسجد ـ3

«  :فرموده است صو مسلم است كه پيامبر شعر، خوب آن خوب و بد آن بد است ـ4
  ».ندستها، داراي حكمت هاز شعر بعضي«  4روايت از بخاري » ةان من الشعر حلكم

ي مادام كه در آن اسباب پستي و خوار )در شعر(تغزل و اظهار عشق ورزي به زنان  ـ5
و اين تغزل به سوي كاري حرام و ديگر  مشخص نشده باشد انباشد و زني به عينه

چيزهايي هستند كه نسبت به آن  هاز جمل ؛اموري كه از آن نهي شده است، دعوت نكند
  5.تسامح و اغماض نشان داده شده است

                                                                                                                                                       
تابعان بحساب آورده است، چه از طريق زبير بن بكار، از بعضي از اهل مدينه، از يحيي بن سعيد به او، اين حديث را 

اند، و اين يد قوي هستند، بطوريكه تني چند از علماء آنها را صحيح دانستهو حديثهاي مرسل سع. روايت كرده است
روايت كرده، و آن را صحيح  582ـ  3/579و حاكم ) 15(حديث داراي شاهد متصلي است كه ابن ديزل در جزء 

  .امو در سند آن، دو مرد وجود دارد كه من نسبت به شرح حال آنها هيچ اطالعي كسب نكرده. دانسته است
  .المسلول علي شاتم الرسول الصارم) 1
  .428 /1السالكين  مدارج) 2
  .2/168األوطار  نيل) 3
  .)6145(البخاري  صحيح) 4
  .47بانت سعاد ص  ه، توثيق قصيد181ـ  1/180االلباب  غذاء) 5



 

 از صكه پيامبر باشد خاطر همين به شايد و است اهللا الي دعوت وسايل از يكي شعر ـ6

  ؛بشنوند خودشان، نسبت به را جهاد و خير اعمال با رابطه در كعب ثناي كه خواست صحابه
  .است  خيرخواهي  هزمين در  آنها تشويق نوعي  مثابه  به  كار  اين  چون

|   |   |  
  



 

  درس پنجاه و هشتم

  داستان مسلمان شدن سلمه بن قيص جرمي و قومش جرم

  

و . آبي بوديم كه محل گذر مردم بود )چاه(در كنار  ما: گويدعمرو بن سلمه مي ـ92
مردم را چه شده  :پرسيديمو ما از آنها مي 1گذشتندمسافران و سواران از كنار ما مي

كند كه اهللا اين مرد گمان مي: گفتندمي ؟اين مرد كيست ؟مردم را چه شده است ؟است
فالن چيز را به او وحي كرده و يا  ـ رستاده است و به او وحي كرده استتعالي او را ف

سپردم آنچنان كه گويي در دلم كردم و به خاطر ميمن اين سخنان را حفظ مي  ـاست 
  .گرفتندجاي مي

او و قومش را به حال خود : گفتنداعراب منتظر فتح مكه بودند تا مسلمان شوند و مي
كه رويداد فتح مكه  و هنگامي. بگذاريد، اگر او بر آنها پيروز شود، پيامبري صادق است

  ، هر قومي فوراً به اسالم آوردن مبادرت وع پيوستبه وق
و پدرم هم قبل از قومش مسلمان شد، هنگامي . ورزيدند و از يكديگر سبقت گرفتندمي

ام كه بر حق است، ايشان بخدا من از پيش پيامبري نزد شما آمده: كه نزد ما آمد گفت
و هنگامي كه  قت بخوانيد و فالن نماز را در فالن وقتالن نماز را در فالن وف: فرمودند

قرآن  سي كه از همه شما بيشتركوقت نماز فرا رسيد، يكي از شماها بايد اذان بگويد و 
  ».داند، پيشنماز شودمي

                                                            
 .  دگذشتنآمدند، و مسافران از كنار آنها مييعني آنها بر آبي بر سر راه مسافران مدينه فرود مي) 1



 

چرا كه من قرآن را  ؛داندآنگاه ديدند كه كسي بيشتر از من قرآن نمي )گويدميراوي (
لذا آنها مرا كه شش يا هفت . گرفتمفرا مي )آمدنداز مدينه ميو سواراني كه (از مسافران 

و من عبايي به تن داشتم كه به هنگام . سال بيشتر نداشتم، پيشنماز خودشان قرار دادند
آيا شرمگاه قاريتان را : شد، به همين خاطر يكي از زنان محله گفتسجده بردن جمع مي

هيچ چيز مرا به  1.د و برايم پيراهني دوختنداي خريدنآنگاه پارچه ؟پوشانيداز ما نمي
. و در روايتي از ابوداود آمده است 2.روايت از بخاري. اندازه آن پيراهن خوشحال نكرد

   3» .در هيچ جماعتي از جرم حضور نيافتم مگر اينكه امام آنها بودم« 

  :ها و عبرتهانكته

تران، براي حفظ كردن كودكان اعم از پسران و دخكردن به تشويق  ،الزم است ـ1
بزرگ سال  هكودك به مراتب از حافظ هچرا كه حافظ. باشيم مندعالقه كتاب اهللا تعالي،

يا بخشي  هبينيم كه در اولين دفعه كه سورمثالً همين عمرو بن سلمه را مي. تر استقوي
را بعضي از كودكان در دو مرتبه آن  و .دركد، همه را حفظ ميشنياز آيات قرآن را مي

عموماً بعضي از آنها با دوبار بيشتر  كنند و بعضي ديگر در بيشتر از دو دفعه وحفظ مي
بديهي است كه توانايي كودك براي حفظ، غالباً از توانايي فردي كه . كنندآن را حفظ مي

  .، بيشتر استبه لحاظ سني از او بزرگتر است
كفر و اهل باطل و اهل فسق  مسلمان اگر نسبت به اذيت و آزاري كه از ناحيه اهل ـ2

                                                            
 »   .و يك پيراهن عماني را براي من خريدند«  :آمده است) 585(روايت ابوداود  در )1

 .)4302(المغازي  :صحيح البخاري )2

 .  و رجالش ثقه هستند) 587(سنن ابوداود  )3



 

و در دعوت و ياري دادن به  شود، صبر و شكيبايي نمايداصل ميو فجور براي او ح
اهللا كه دست آخر غلبه و نصرت، بنا به مشيت  )بايد بداند( استمرار يابد،اهللا تعالي دين 

 است كه صمثالً اين پيامبر. و تأييد و حمايت وي، براي او رقم خواهد خوردتعالي 
و حمد . و مجاهدت نمود تا اينكه باالخره شاهد پيروزي را در آغوش كشيد رزيدصبر و

  .و فضل و منت از آن خداي تبارك و تعالي است
يعني كساني كه به تالوت و حفظ آن و عمل كردن به آن حريص و   ـاهل قرآن  ـ3

ز مقام و هم در دنيا و هم در آخرت نسبت به ديگران به مراتب ا  ـعالقمند هستند 
حديث آمده است، آنها در نماز اين و چنانكه در . منزلتي برتر و واالتر برخوردار هستند

ان «  :روايت است كه صو در صحيح مسلم از پيامبر. شوندبر ديگران جلو انداخته مي
اين كتاب، اقوامي را  هبوسيلاهللا تعالي « ١»اهللا يرفع هبذا الكتاب اقوامًا و يضع به آخرين

و  ».گردانددهد و پست و فرومايه مييآن تنزل م هو ديگراني را به وسيل دهدمي رفعت
«  ٢»خريكم من تعلم القرآن و علمه« :فرموده است صدر صحيح بخاري آمده كه پيامبر

و در حديث  » .بهترين شما كسي است كه قرآن را بياموزد و آن را به ديگران ياد دهد
اقرأ و ارتَق و رتل كام كنت ترتل يف الدنيا فان  :قرآنيقال لصاحب ال« :صحيح آمده است

ن بخوان و به درجات شود قرآبه صاحب قرآن گفته مي « ٣»تقرؤها هآخر آي منزلك عند

                                                            
 .)817(صحيح مسلم  )1

   .)5027(صحيح البخاري  )2

 :رح حديث عمرو بن سلمه نگاحسن، و در ارتباط با شبا سندي ) 1464(، و ابوداود )2914(از ترمذي  روايت )3
 .8/23، فتح الباري ة، النهاي17/289القاري  ة، عمد16/141شرح الكرماني 



 

 كه همانگونه ترتيل بخوان و در حال قرائت عجله نكن هو قرآن را به شيو بهشت باال شو

كردي، چرا كه جايگاه و مقام نمي لهعج قرائت در و خوانديمي ترتيل با را قرآن دنيا در
  1».اي رقم خواهد خورداي كه خواندهتو با توجه به آخرين آيه

|   |   |  
  

                                                            
ه تعداد درجات و هاي قرآن بدر روايت آمده است كه تعداد آيه :توضيح اين قسمت حديث خطابي گفته است در) 1

- اي، از درجات و رتبهاي كه تو از آيات قرآن خواندهبه اندازه :شودبه شخص قاري گفته مي. هاي بهشت است رتبه

ه قرآن را در بر گرفته باشد، باالترين درج هشوي، روي اين حساب كسي كه قرائتش همهاي بهشت برخوردار مي
 آن جزء رقم خواهد هاو در بهشت به انداز هو كسي كه جزئي از آن را خوانده باشد، درج آورد بهشت را بدست مي

األحوذي بشرح  ةتحف. خوردبنابراين با توجه به اينكه قرائت در كجا خاتمه يافته است، پايان ثواب رقم مي. خورد
  )مترجم( .7/337جامع الترمذي 



 

  درس پنجاه و نهم

  داستان مسلمان شدن عدي بن حاتم طائي

  

اهللا تعالي وقتي كه : گويدمي ايفه به نقل از عدي بن حاتمذبن ح هابوعبيد ـ93
از ايشان فرار كردم تا جايي كه به دورترين سرزمين من  را مبعوث فرمود، صپيامبر

  .مسلمان كه در طرف روم قرار داشت، رفتم

جايي را كه به آن فرار كرده بودم، به مراتب از جايي كه از آن آمده بودم،  :گويد
پيش اين مرد خواهم آمد، به اهللا قسم اگر  :به همين خاطر گفتم. پنداشتمتر ميناخوش

  .رساندو اگر دروغگو باشد، هيچ ضرري به من نمي كنماو پيروي مي راستگو باشد، از
 !آمد حاتم ي بنعد :گفتند ديدند مرا مردم كه وقتي آمدم، ايشان خدمت به كه بود اين :گويد
  .گفتند را جمله اين بار سه مردم كنم گمان :گويد !آمد حاتم بن عدي
تا سالم  حاتم، مسلمان شو،اي عدي بن «  :به من گفتند صآنگاه رسول خدا: گويد
ن حاتم، مسلمان اي عدي ب :فرمود صپيامبر. هستم من خود اهل دين: گفتم» .بماني

آنگاه . سه بار اين جمله را گفتم. هستم من خود اهل دين: گفتم» .شو تا سالم بماني
تو بيشتر از من با : گفتم» . من بيشتر از تو با دينت آشنايي دارم« : رمودندف صپيامبر

: گفتم نيستيد؟ 1آيا شما از پيروان ركوسيه« : گفت» آري « : گفت ؟دينم آشنايي داري
 ،چرا: گفتم»  ؟دهيد هارم غنيمت را به خود اختصاص نميآيا شما يك چ«: گفت ،چرا

                                                            
 )  مترجم( .مابين نصرانيت و صائبي است ديني )1



 

 صهمين كه پيامبر: گويد»  .اختصاص چنين سهمي در دين شما جايز نيست«  :گفت
  .اين سخن را گفت، از آن متأثر شدم

دارد اين است كه بنظر من علتي كه تو را از مسلمان شدن باز مي« : فرمود صيامبرپ
و مردم به منظور  اند و مسلمان شدندبر مرا گرفته اي از فقرا و ضعفاء دور وبيني عدهمي

  .اندجنگ و دشمني با ما با هم يكدست شده
. ام حال به آنجا نرفته ام، ولي تا بهنام آن را شنيده :گفتم ؟شناسيرا مي 1آيا حيره

- رساند و چنان امنيتي به وجود ميدينش را به كمال مياهللا تعالي (« : رمودف صپيامبر

در پناه و امان كسي باشد، از سرزمين حيره  زني سوار در كجاوه بدون اينكه )آورد كه
هاي كسري بن هرمز فتح و و نيز گنجينه. نمايدكند و كعبه را طواف ميحركت مي

  » .شوندده ميگشو
 .كسري بن هرمز: فرمود! ؟ي بن هرمزسرهاي كگنجينه :پرسيدم )شگفت زده(من 
  .سه بار اين جمله را تكرار كردند صپيامبر

-رسد كه مال و ثروت آنقدر زياد شده كه فرد دنبال كسي ميزماني مي«: و نيز فرمودند

  ». يابدكند، ولي كسي را نميگردد كه زكات مالش را قبول 

را ديدم كه بدون هيچ همجواري از زني سوار در كجاوه  ؛دو مورد را ديدم: گويد

                                                            
- ه به آن نجف گفته ميحيره شهري است در سه مايلي كوفه در جايي ك« آمده است،  328 /2معجم البلدان  در )1

  »    .شود



 

 1و من در آن سپاهي كه به مدائن. نمايدسرزمين حيره حركت كرده و كعبه را طواف مي
هم روي  صگويي سوم پيامبرحمله كردند، حضور داشتم و سوگند به خدا كه پيش

   3.كه آن را به من گفته است چرا كه اين حديث رسول خداست 2؛خواهد داد
  :ها و عبرتهانكته

برد و از همواره در تنگي و پريشاني بسر مي ،نافرماني كنداهللا تعالي كسي كه از  ـ1
و اين در زندگي قبل از اسالم عدي . حياتي سخت و فالكت بار برخوردار خواهد شد

طه اينچنين به اين  هسور 124 هدر آياهللا تعالي و . بن حاتم كامالً آفتابي و روشن است
  :نكته اشاره كرده است

 m  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Ål 
  ) 124: طه( 

 زندگي ،) گزيند دوري آسماني كتابهاي احكام از و( بگرداند روي من ياد از هركه و«
 قانع خدادادي نصيب و قسمت به نه چون(  ؛  داشت خواهد) اي گرفته و سخت و( تنگ
 به( نابينا را او رستاخيز روز و) گشت خواهد الهي قدر و قضا تسليم نه و شد اهدخو

                                                            
كرده است و در دوران حضرت عمر كساني كه كسري بر آنها پادشاهي مي ؛پايتخت حكومت فارس است مدائن) 1

  .  ، مسلمانان آن را فتح كردندسبن خطاب
  .613 /6فتح الباري  :نگاه .پيشگويي هم در دوران عمر بن عبدالعزيز بوقوع پيوست اين) 2
، و سندش حسن است و رجالش ثقه هستند و 4/518و حاكم ) 6679(، و ابن حبان 378 /4احمد  از روايت) 3

و . بزرگان تابعي است هاند و او از جملباشند، جز ابوعبيده كه ابن حبان و عجلي او را ثقه دانستهرجال صحيحين مي
ن داراي شاهدي در نزد بخاري است و قسمت پاياني آ 378 /4قسمت اول اين حديث داراي شاهدي در نزد احمد 

  .  باشدمي) 3595(



 

  ».آوريم مي گرد) آنجا در ديگران با و گسيل قيامت عرصه

يكي از اسلوبهاي دعوت الي اهللا اين است كه با اسلوبي مناسب به اهل باطل  - 2
ندارند، تا به اذن اهللا اف و كژروي در اختيار نحربگوئيم كه آنها چيزي جز گمراهي و ا

  .اين كار باعث شود كه آنها از اين باطل خود دست بردارند ،تعالي
  .و توافق و اجتماع آنها بر آن حق ستيزي مشركان و منافقان گمراه ـ3
و بر  از آنها خبر داده است صاي كه پيامبريضرورت ايمان آوري به همه امور غيب ـ4

  .بعنوان معيار صحت يكي از آنها بكار ببنددبنده حرام است كه بيايد عقلش را 
به  صپيامبرن خاطر سوگند ياد كرد كه پيشگويي به همي ،اايمان قوي عدي ـ5

  .وقوع خواهد پيوست
از معجزات پيامبر ما حضرت محمد وجود دارد، چه تمام در اين حديث يكي  ـ6

  .ا كردندتحقق پيد هكه در اين حديث عنوان كردند، جام صپيامبرهاي پيشگويي

  

|   |   |  
  



 

  تمصشدرس 

  داستان مسلمان شدن كنده و تشريف فرمايي هيئت آنها

  

 صهمراه با هيئت كنده به خدمت رسول خدا :گويدمي ااشعث بن قيس ـ94
  .دانستندمرا به مراتب از خود برتر و بهتر مي و آن هيئت .رسيدم

النضر بن كنانه ما بنو«: فرمود صاي رسول خدا، آيا شما از ما نيستيد؟ پيامبر: من گفتم
: گويد» .دانيم كنيم و خود را از پدرمان منتفي نميه ما او را به زنا متهم نميهستيم، ك

هر شخصي از قريش را كه پيش من بياورند : گفتپس از آن اشعث بن قيس همواره مي
تماً او را ح )در حاليكه از آن است(دهد و بگويند كه خود را به نضر بن كنانه نسبت نمي

  1.زنمشالق مي
همراه با هيئت كنده به خدمت رسول خدا : گويداشعث بن قيس باز هم مي باز ـ95

نم به سوي شما، در اثناي آمد: گفتم» ؟آيا فرزندي داري«: من گفت به صپيامبر .رسيدم
پسري برايم به دنيا آورده است و دوست داشتم كه بجاي او، اين  دختر جمد زنم يعني
چرا كه فرزندان از  ،!اين حرف را نزن«: رمودف صآنگاه پيامبر 2.شدندسير مي جماعت

ميرند، روشني چشم و شادكامي هستند و از طرف ديگر هنگامي كه مي هيك طرف ماي

                                                            
و سندش حسن است و بوصيري در الزوائد آن  و غير اين دو) 2612(و ابن ماجه  )21839(از امام احمد  روايت )1

 .  را صحيح دانسته است

ست كه دوست كندي فرزندي براي من به دنيا آورده ا هدختر جمد بن وليع« : آمده است) 647(روايت طبراني  در )2
 »  . آوردندداشتم بجاي آن، يك كاسه آبگوشت برايمان مي



 

كه  )اين را هم بدان(و اگر اين را گفتي،  باشندمي )براي والدين(مايه اجر و پاداش 
  2»1.آورند به ارمغان مي )پدر( برايترس و غم و بخل را  )زياد(فرزندان 

  :ها و عبرتهانكته
شود كه چرا كه اين كار باعث مي ؛اشتحريم انتساب شخص به غير خانواده و قبيله ـ1

  !!بر اينكه خرابكار بوده است مبنيانگشت اتهام به سوي مادرش دراز شود 

 حد ستحقكسي كه شخصي يا قومي را از اصل و نسب ثابت آنها خارج كند، م ـ2
به همين خاطر بر انسان مسلمان الزم است بر حذر باشد از اينكه مانند  3،تهمت است

 ،اند، او هم تساهل بخرج دهددر اين باره تساهل بخرج داده كه بسياري از مسلمانان
آيد بينيم يكي از آنها به محض اينكه از كسي بشنود يا در كتابي بخواند، ميبطوريكه مي

اي به غير كسي كه انتساب آنها به آن شهرت يافته است، يقين يا قبيله و به نسبت مرد
«  :وده استثابت شده كه ايشان فرم صاين در حالي است كه از پيامبر. كندحاصل مي

                                                            
وقتي كه انسان داراي اوالد فراوان گردد، بخاطر باقي نگه داشتن خودش، از رفتن به جنگها و جهادها ابا  يعني )1

و اگر . ق كندشود تا بر آنها انفانظري و بخل ميو از سوي ديگر نسبت به مالش دچار تنگ. شودكرده، ترسو مي
   .)بخل( ه، مادة، النهاي36 /13 شرح السنة: گردد و نگادان بيفتند، غمگين مياتفاقي براي آن فرزن

از ) 646(و در سند آن ضعف وجود دارد، و روايت از طبراني ) 646(و طبراني ) 21840(از امام احمد  روايت )2
با نحوي مختصرتر از آن، و آن را  4/139از حاكم و روايت  كه در آن هم ضعف اندكي وجود داردطريق ديگري 

و ابن كثير در . اندصحيح دانسته، و ذهبي هم با آن موافقت كرده است، و اين حديث همانگونه است كه آنها گفته
و حديث مرفوع » . تنها احمد آن را روايت كرده، و حديثي حسن و جيد االسناد است«  :گفته است 314 /6 ةالبداي

 .   شواهد بسياري است آن داراي

   .618 /6زاد المعاد : نگا )3



 

يف االنساب و و الطعن  ابسالفخر يف األح :كوهننيرتال  هاجلاهلي اربع يف امتي من امر
چهار مسئله از مسايل جاهليت در «  1.از مسلم روايت » ةو النياح االستقساء بالنجوم

اصل و فخر فروشي به : گويندماند و آنها آن مسايل را ترك نميميان امت من باقي مي
گويي فال گرفتن و پيش( و استقساء به ستارگان سبهاي ارجمند، طعنه زدن در نسبهان

  ».)براي مردگان(و نوحه سرايي  )كردن از طريق ستارگان

منفعت فرزندان خود مواجه كنند، با خير و ني كه فرزندان را خوب تربيت ميوالدي ـ3
، آنها نور چشمان رسدو با توجه به نفعي كه از ناحيه آن فرزندان به والدين مي شوندمي

بينند فرزندانشان از حال خوبي برخوردار والدين هستند، همچنين وقتي كه والدين مي
ي شادكامي پدر و مادر هستند كه وقت هاز اين جهت ماي و نيز .شوندهستند، شادكام مي

شود و والدين در ميرند، پاداش فراواني براي پدر و مادر حاصل ميمي آنها در كودكي
شادكامي  هو دست آخر از اين جهت ماي .خواهندپاداش مياهللا تعالي اين ارتباط از 

كنند، خير فراواني براي عا ميشوند و براي آنها دگامي كه بزرگ ميوالدين هستند كه هن
  .گرددوالدين منظور مي

دهد، كه آيا اين آزمايش قرار مي هفرزندانشان در بوت هالدين را بوسيلواهللا تعالي  ـ4
- شود يا اينكه موجب ميمياهللا تعالي پذيري والدين از فرزندان باعث طاعت و فرمان

  :فرموده استاهللا تعالي نه كه نافرماني كنند همانگواهللا تعالي شوند كه آنها از 

 mp   o  n  m l )15 :تغابن(    

                                                            
 .)934(صحيح مسلم  )1



 

  » . شمايند آزمايش وسيله ، اوالدتان و اموالتان قطعاً  « 

كنند خودداري مي شديد به فرزندانش از رفتن به جهاد هبخاطر عالقبسياري از پدران 
ي فرزندانشان بمنظور باقي نگه داشتن خودشان جهت تأمين خرج  ـو يا به هنگام نبرد 

اي از آنها همين كه آسيب و اذيتي به فرزندانشان رسيد، رگبار غم و عده. كنندفرار مي ـ
اي ديگر هم بخاطر  و عده .بنددنشيند و از آن رخ بر نميفرو مي شانهو اندوه بر چهر

شود و بخل نگ نظر ميعالقه به فرزندانش نسبت به انفاق يا دادن زكات يا صدقه ت
و آنها در  تا آن را براي فرزندانش خرج كند كندو مالش را ذخيره مي دهديبخرج م

اند كه اجلها و البته كه اينان ندانسته. آينده بتوانند از آن مال ذخيره شده استفاده كنند
اند، چنانكه رزقها و روزيهاي آنها و داراي موعدهايي هستند كه از پيش تعيين شده

  .ه استن شدز پيش تعيياوالدشان ا

ري كه معصيت خدا همچنين گاهي اوقات والدين با اطاعت كردن از فرزندان در ام
گاهي در اثر دلسوزي و مهرباني فراوان . شوندفرزندان گرفتار مي هاست، در دام فتن

و گاهي  كنندخودداري مي از منكر شانبه معروف و نهي آنها نسبت به آنها، از امر
و ( آورند ابزار و آالت لهوي را به خانه ميفرزندانشان،  هوالدين در پاسخ به خواست

-قرار مي صپيامبر هگردند و با اينكارشان مصداق اين فرمودانحراف آنها مي باعث

يموت يوم يموت و هو غاش لرعيته  هما من عبد يسرتعيه اهللا رعي«: فرمايندكه مي )گيرند
   1.متفق عليه »ةاالحرم اهللا عليه اجلن

                                                            
   .)142(و صحيح مسلم ) 715(البخاري  صحيح )1



 

حاليكه  ، درميرددر روزي كه ميآورد، ي كه خدا رعيتي را تحت الرعايه او در مياهر بنده« 
  » .سازدحتماً بهشت را بر او حرام مياهللا تعالي به رعيتش خيانت كرده است، 

  
  

|   |   |  
  



 

  ت و يكمصدرس ش

  آنها هداستان مسلمان شدن بني منتفق و تشريف فرمايي نمايند

  

من و يكي از دوستانم به خدمت  :گويدده بني منتفق، مينماين ،ابن صبره لقيط ـ96
  اي ولي او را نيافتيم، عايشه خرما و عصيده رفتيم، صپيامبر

هم  صديري نپائيد كه پيامبر. را به ما داد كه بخوريم )پزندآرد و روغن كه با هم مي(
آيا «: فرمودندايشان . رفتند، تشريف آوردنددر حاليكه با سرعت و متمايل به جلو راه مي

  . خواهم آگاه شوم نماز مي هدربار !اي رسول خدا :گفتم .آري: گفتيم» ؟غذا خورديد
و هنگامي كه آب در  وضو را كامل كن و انگشتان را تخليل نما«  :فرمودند صپيامبر

  » !دار باشي، اين كار را زياد انجام بده مگر اينكه روزهيبيني گردانيد
 صني زبان دراز و بداخالق دارم، با او چه كار كنم؟ پيامبرمن ز !اي رسول خدا: گفتم
به او « : فرمود صاو تنها نيست و فرزند دارد، پيامبر :گفتم»  !او را طالق بده« : فرمود

توصيه و سفارش كن، يا با او حرف بزن، اگر خيري در او وجود داشته باشد، بزودي 
  »را نزن  زنتزني، يزت را كتك ميو آنگونه كه كن انجام خواهد داد )سفارش تو را(

   ايدر آن لحظه، چوپان، گوسفندان را وارد طويله كرد، در حاليكه سخله
  .در دستش بود )شودو بز در زماني كه متولد مي نوزاد ماده يا نر ميش(

چه «: آري، گفت: گفت» ! ؟آيا گوسفند، زائيده است«  :فرمودند صآنگاه پيامبر
سپس رو به من كرد » بجاي آن گوسفندي را سر ببر « : فرموديك بره، : گفت» چيزي؟ 
گوسفند فكر نكن كه ما به خاطر تو اين گوسفند را سر بريديم، ما يكصد « : و گفت
اي متولد شود، به چوپان و اگر بره. خواهيم كه بيشتر از آن داشته باشيمو نمي داريم



 

  1».كه بجاي آن گوسفندي را سر ببرد كنيمسفارش مي
  :ها و عبرتهاكتهن

  .از ميهمان، اخالقي ارزنده و يك واجب شرعي است احترام گرفتن ـ1
راه برود، و چنانكه  به گونه انسانهاي با همت و شجاع ،بر انسان مسلمان الزم است ـ2

   .استهمين  صراه رفتن پيامبر هروش و گون در حديث مشاهده كرديد،
و چشماني درشت برخوردار سري بزرگ  از صرسول خدا« :گفته است اعلي

داشت، ريش مبارك پر  يبود، مژگان آن حضرت بلند بود، چشماني متمايل به سرخ
داشتند، به هنگام راه رفتن متمايل به جلو قدم برميپشت و رنگ ايشان درخشان بود، 

كه در پشت سرش (و هنگامي كه به كسي  رودباال مي كه گويي از يك سرباالييآنچنان
  2».كردو به سوي او توجه مي گرداندكرد، تمام بدنش را بر ميميتوجه  )است

-هنگامي كه راه مي.. .نه بلند قد بود و نه كوتاه قد صپيامبر« : در روايتي آمده است

آيد، نه داشت آنچنان كه گويي دارد از يك سراشيبي پائين ميرفت به سرعت گام برمي
  3».ام كه مانند ايشان باشدديدها نقبل از ايشان و نه بعد از ايشان كسي ر

از راه رفتن تنبالن و بيماران و افتادگان خودداري نمايد و  ،بر انسان مسلمان الزم است
- چرا كه اين نوع راه رفتن، نوعي فرومايگي و مردگي را نشان مي ؛آنها راه نرود هبه گون

                                                            
و اسنادش صحيح است، و ابوداود ) 144(و ابوداود ) 17846، 16384(و امام احمد ) 80(روايت از عبدالرزاق  )1

 .  لفظ آن را ذكر نكرده است

  .  و روايت از غير اين دو سندش حسن است 411، 1/410و ابن سعد ) 684(احمد  از امام روايت )2

و ) 5(و در الشمائل ) 3638، 3637(، و ترمذي در السنن 411ـ  1/410و ابن سعد ) 746(از امام احمد  روايت )3
 ي داردشاهد) 4864(و در نزد ابوداود . روايت از غير اينها، و اين حديث با مجموعه طُرقش حسن است



 

 شتر يعني آنگونه كهو مضطربانه  دهد، چنانكه بر او الزم است كه از راه رفتن مزعجانه
دهد كه فرد اجتناب نمايد، چرا كه اين نوع رفتن، نشان مي رود،احمق و چابك راه مي

زياد به چپ و راست خود نگاه و  سبك عقل است بخصوص اگر در هنگام راه رفتن
  .توجه نمايد

آنچه كه در اين زمينه، از مسلمان خواسته شده است اين است كه به گونه راه رفتن 
   :فرموده استاهللا تعالي دالرحمن، راه برود چنانكه عبا

 m¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢l )63: فرقان(   
 راه زمين روي) تكبر و غرور بدون و( آرام كه كسانيند رحمان) خداي خوب( بندگان و «
  ».روند مي

انه و تكبرو م روندعني با آرامش و وقار راه ميي: اندتني چند از علماي سلف گفته
باشد مي صپيامبر راه رفتن اين همان روش .روندحاالنه راه نمي بي اهرانه ومتظ

  1.همانگونه كه قبالً بيان شد

  .احكام دينش سؤال كند هبر انسان مسلمان الزم است كه دربار ـ3
و شرع از آن نهي  ني است كه مورد نكوهش قرار گرفتهشئو هاز جمل بد اخالقي ـ4

  .كرده است

ازدواج دنبال همسري بگردد كه به  نگام رغبت و عالقه بههست به بر مرد الزم ا ـ5
زيور اخالقيات فاضله آراسته شده است و تنها هدفش اين نباشد كه زني زيبا يا ثروتمند 

                                                            
 .  مراجعه كنيد 168، 167 /1مذكور به تفسير ابن كثير و زادالمعاد  هارتباط با آي در )1



 

عيل احدي  ةتنكح املرأ«  :اندبه اثبات رسيده كه ايشان فرموده صاز پيامبر. گير بياورد
عيل  ةعيل مجاهلا, و تنكح املرأ ةا, و تنكح املرأعيل ماهل ةتنكح املرأ: خصال ثالث خصال

  1»دينها, فخذ ذات الدين و اخللق تربت يمينك 

  ـ بخاطر مالش 1: آيدبخاطر يكي از اين سه ويژگي به ازدواج در مي زن« 
ـ بخاطر دينش، پس با زني كه داراي دين و اخالق است ازدواج 3ـ بخاطر زيبايش 2

  » )ايزن خوبي بدست آورده(گير كند دست راستت به جاي خوبي  كن
ر پرتو اندرزهاي مشروعيت اصالح كردن اقدامات و اخالقيات انحرافي ديگران د ـ6

  .حسنه حكيمانه و مواعظ
كتك زدن زنش متوسل شود كه ببيند بدون اين تنها در صورتي به ،بر مرد الزم است ـ7

-گونهبيش از حد او را بزند به يدو به هنگام زدن هم نبا. شودزن اصالح نمي ،كتك زدن

  .كند بجاي آنكه اصالح شود، بيشتر متنفر گردد اي كه كاري

                                                            
و روايت از ديگران از حديث ابوسعيد، و  2/161، و حاكم )4037(و ابن حبان ) 11765(روايت از امام احمد ) 1

) محدثان(يد خدري است، و سندش حسن است، رجالش ثقه هستند جز زينب بنت كعب بن عجره كه همسر ابوسع
بزرگان تابعي است و ابن حبان او را  هدر صحت آن زن، اختالف نظر دارند، وي در كمترين حاالت خود، از جمل

كند و حاكم اين حديث را صحيح حسن تنزل نمي هروي اين حساب، حديث آن زن، از درج .موثق دانسته است
 .رجالش ثقه هستند«  :گفته است 2/254و هيثمي در ) 2870(ت دانسته است و منذري هم آن را صحيح دانسته اس

  «  



 

  درس شصت و دوم

  داستان مسلمان شدن حمير و تشريف فرمايي هيئت آنها

  

 صجماعتي از بنوتميم به خدمت پيامبر :گويدمي بعمران بن حصين ـ97
: آنها گفتند 1»!ما را خوش خبري بادش !اي بنو تميم«  :فرمود ص، آنگاه پيامبررسيدند

 صپيامبر هآنگاه چهر 2.اي، حال چيزي به ما بدهخيلي وقت است كه به ما مژده داده
 ،اي اهل يمن«  :فرمود صپيامبر. به خدمت وي آمدند 3در آن اثنا اهل يمن. تغيير يافت

اي رسول : تندآنها گف» .كه بنو تميم آن را قبول نكردند چرا ؛اين بشارت را قبول كنيد
ايم تا در ارتباط با اين مسئله از خدمت شما رسيده :سپس گفتند. خدا، ما آن را پذيرفتيم

  4.شما سؤال كنيم
و عرش  اهللا موجود بود و چيزي به غير از وي وجود نداشت«  :فرمود صآنگاه پيامبر

را  همه چيز را در لوح المحفوظ نوشت و آسمانها و زمين خدا بر روي آب بود، وي
  ».آفريد

رفت،  شترت !در اين اثنا كسي صدا زد كه اي ابن الحصين )عمران بن حصين گويد(
                                                            

- خبري باد به چيزي كه باعث رفتن به بهشت است، كه همان آگاهي در دين و عمل بدان مي شما را خوش يعني )1

 .  باشد

 .  بوده است» اقرع بن حابس تميمي « اين جمله، همان  هجوزي بيان كرده كه گويند ابن )2

 .  باشنديماني مي» حمير «  هئت قبيلهي آنها )3

اينكه  هو احتمال دارد كه آنها دربار. سؤال كرده باشند صاحوال اين جهان از پيامبر هكه آنها دربار دارد احتمال )4
 .  اندسؤال نموده صچه مخلوقي اول از همه آفريده شده است، از پيامبر



 

من هم دنبال شترم به راه افتادم ديدم كه سراب بيابان ميان من و شترم فاصله انداخته 
. به اهللا قسم كه دوست داشتم شترم را رها كرده بودم )شترم از من دور شده است(است 

  1.ايت از بخاريرو

  :ها و عبرتهانكته
فرد به دنياي فاني و رو به زوال عالقمند گردد و از  ،شودضعف ايمان باعث مي ـ1

و به همين خاطر بود كه بزرگ . طاعت اهللا و ثوابي كه در نظر گرفته است، دوري نمايد
بخاطر ايمان ضعيفي كه   ـطبق قول بعضي از علما   ـحمير يعني اقرع بن حابس  هقبيل

موقع داشت، از قبول بشارت به چيزي كه باعث رفتن به بهشت است، امتناع  در آن
به يك مسلمان واقعي تبديل شد، لذا بايد بگوئيم كه در اين حديث  البته بعداً. نمود

اين در حالي . اندهيئت تميم ضعف ايمان داشته هموردي وجود ندارد كه نشان دهد بقي
سه مطلبي بعد از « :اند كه او گفته استايت كردهاست كه بخاري و مسلم از ابوهريره رو

از پيامبر شنيدم كه  ؛ام، آنها را پيوسته دوست دارمتميم شنيدهبنو هدر بار صكه از پيامبر
و : گويد» .تر هستندبه دجال به مراتب سرسختآنها از همه امتم نسبت «: گفتمي

» .هاي قوم ما استاين صدقه«: فرمودند صآنگاه پيامبر .آنها آمد )هازكات( هايصدقه
كه مسلمانان در جنگ با بعضي از كافران تميم اسير كرده (و يكي از كنيزهاي آنان  :گويد
او را آزاد كن كه از فرزند اسماعيل «  :فرمودند صدر خدمت عايشه بود، پيامبر )بودند

                                                            
كشف المشكل من حديث الصحيحين، : ح اين حديث نگابراي شر 3191-3190، شروع آفرينش صحيح البخاري) 1

 . 8/97و  6/288، فتح الباري 1/479ابن جوزي 



 

  1».است
اهتمام دهد تا  بيشتر به موضوع آخرت پايدار و باقي ،بر انسان مسلمان الزم است ـ2

و تجمالت دنيوي را بر مواردي كه موجبات  ي پست و كوتاه و فانيبه موضوع دنيا
 آسمانها و زمين است و در آن هآن به انداز هرحمت خدا و نيل به بهشتي كه پهن

- نعمتهايي وجود دارد كه به مراتب از چيزهايي كه مردم در اين دنيا بارها و بارها ديده

  .دباشنتر و بهتر مياند، بزرگتر و بر
 صام حارثه به خدمت رسول خدا: گويدمي نسا :در صحيح بخاري آمده است كه

اي كه اين در حالي بود كه پسرش حارثه در جنگ بدر بر اثر تير ناشناخته ـرسيد 
داني كه حارثه را چقدر مي !اي رسول خدا: و گفت  ـخورده بود، شهيد شده بود 

بيني كه كنم در غير اين صورت، ميباشد، برايش گريه نمياگر در بهشت . دوست دارم
فقط يك  )كنيفكر مي(آيا  !مادرت داغت را ببيند« : فرمود صپيامبر. چه خواهم كرد
و » .هاي فراواني است و حارثه در فردوس اعلي استبلكه بهشت ؟بهشت است

ْنَيا َوَما فِيَهاَغْدَوٌة ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َأْو َرْوَحٌة َخ « :فرمود صپيامبر احدكم  َلَقاُب َقْوسو  ْريٌ ِمَن الدُّ
ْنَيا َوَما فِيَها اْجلَنَِّة َخْريٌ  من أو موضع قدم  َلْو َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة اطََّلَعْت إَِىل و  ِمَن الدُّ

ْنَيا َوَما  −يعنی اخلامر −نَِصيُفَهاَما َبْينَُهَام ِرًحيا َولَ  َوَملََألْت األَْرِض ألََضاَءْت َما َبْينَُهَام  َخْريٌ ِمَن الدُّ
يك شب در راه خدا بيرون شدن از دنيا و  ادر راه خدا بيرون شدن، ي صبح يك«  .»فِيَها

يك كمان شما يا جاي پايي در بهشت از دنيا و  همافيهاي آن بهتر است و جايي به انداز
بهشت خود را به زمين نشان دهد، مابين  و اگر يكي از زنان اهل .مافيهاي آن بهتر است

                                                            
 .)2525(و صحيح مسلم  )3493(البخاري  صحيح )1



 

 سازدمي )خوش(و مابين آن دو را پر از بوي  كندميزمين و آسمان را روشن و نوراني 
  1».چادري كه بر سر دارد، از دنيا و مافيهاي آن برتر است و

اهللا و اينكه او اول است و قبل از او چيزي نبوده و اينكه اهللا تعالي بيان عظمت  ـ3
  .به هيچيك از مخلوقاتش نيازي نداردتعالي 

قبل از آفريدن آسمانها و زمين، هر آنچه را كه قرار است اهللا تعالي بيان اين نكته كه  ـ4
«  :فرموده است صمسلم روايت كرده كه پيامبر. موجود باشد، نوشته استتا روز قيامت 

اهللا «  ٢»و كان عرشه عيل املاء«  :قال » ةنس فرض بخمسني الكتب اهللا مقادير اخلاليق قبل ان خيلق السموات و اال
و گفته » .هزار سال قبل از آفريدن آسمانها و زمين، نوشته است پنجاهخاليق را  مقاديرتعالي 
  ». و عرش خدا بر روي آب بود«  :است

  .و مقدم داشتن آن به متاع حيات دنيا شديد صحابه به دانش اندوزي هعالق ـ5
  

|   |   |  
  سومدرس شصت و 

  داستان مسلمان شدن جابر بن سليم تميمي

  

                                                            
 .)6568 -6567(الرفاق  :البخاري صحيح )1

 .)2653(القدر  :مسلم صحيح )2



 

مردي را ديدم كه مردم گوش به فرمانش  :گويدمي اابوجري جابر بن سليم ـ98 
رسول  )اين(: اين مرد كيست؟ گفتند: گفتم. دهنداند و هرچه را بگويد، انجام ميايستاده
 صپيامبر  )تمدوبار اين جمله را گف(عليك السالم يا رسول اهللا : گفتم .است صخدا

»  .السالم عليك :سالم مرده است، بگو ،نگو عليك السالم، چرا كه عليك السالم: فرمود
زيان و هنگامي  ،خدايي كه ؛اهللا هستم همن فرستاد« : تو رسول خدا هستي؟ گفت: گفتم

گر دچار و ا دارد، او آن زيان را از تو برميزنيرسد و تو او را صدا ميآسيبي به تو مي
باراند و از خدا بخواهي كه براي تو باران بباراند، باران مي خشك و كم باران شوي سالي

و اگر تو در زميني بياباني يا كويري قرار بگيري و . سازدو آن سال را براي تو بارور مي
مرا : گفتم» . فرستدگم شود و خدا را صدا بزني، آن را براي تو بازپس مي مركبت

بعد از اين كه اين سخن : گويد»  !به كسي فحش و ناسزا مگوي« : سفارشي كن، فرمود
. نيدم، ديگر به هيچ شخص آزاد يا برده و شتر و گوسفند فحش ندادمش صرا از پيامبر

ار، مو چيزي از كار معروف و خداپسندانه را حقير و ناچيز مش« : فرمود صو پيامبر
چه اين كار هم  ؛دان دارياگرچه با برادرت صحبت كني در حاليكه رويي گشاده و خن

را تا نصف ساق پايت  )شلوارت(خداپسندانه است و ازارت  و جزو كارهاي معروف
و بپرهيز از  .اگر اصرار بر دراز كردن آن داشتي پس تا قوزك پا آنها را دراز كن. بلندكن

اينكه ازارت را پايين بكشي چرا كه اين كار، از خودبيني و تكبر است و خدا تكبر و 
و بخاطر چيزي كه آن را در تو  و اگر كسي به تو ناسزا گفت .دبيني را دوست نداردخو

سرزنش كرد، تو بخاطر چيزي كه در او سراغ داري، او را سرزنش تو را سراغ دارد، 



 

  1» !مكن چرا كه وبال اين كار بر گردن اوست
  :ها و عبرتهانكته

لط و نادرست و مخالف با ضرورت تعليم و آموزش به فرد جاهلي كه به كاري غ ـ1
  .قدام كرده استااهللا تعالي شرع 

در دعوتش موردي را متذكر شود كه مناسب حال  ،بر شخص دعوتگر الزم است ـ2
  .شود كه او بيشتر به جانب حق گرايش پيدا كنداست و باعث مي دعوت شدهشخص 

پردازد و قبل از هر چيز در دعوتش به ذكر توحيد ب ،بر شخص دعوتگر الزم است ـ3
د، غافل تواند آنها را در آن توضيح دهمياز توضيح دادن مسائل عقيده در هر نسبتي كه 

  .نشود
  .گويي يكي از اخالقيات بدي است كه اسالم از آن نهي كرده استفحش و ناسزا ـ4

 دهدنها را به انجام آن دستور ميآ صسرعت پاسخ دادن صحابه به آنچه كه پيامبر ـ5
  .ها به اجراي آنو عالقمندي آن

و در حد توان كارهايي را براي  به ديگران نيكي كند ،بر انسان مسلمان الزم است ـ6
  .آنها انجام دهد كه خوبي آن كارها در شرع معروف است

رويي و اظهار خوشحالي به هنگام ديدار و گفتگوي متقابل مسلمان با برادر  گشاده ـ7
بدان دعوت  صكه پيامبر ما حضرت محمدمسلمانش يكي اخالق ارزنده و واال است 

  .كرده است
                                                            

با اسناد صحيح، و نووي در رياض ) 522-521(و ابن حبان ) 4084(، و ابوداود 64ـ5/63روايت از امام احمد ) 1
 .اسناد آن را صحيح دانسته است) 796(الصالحين 



 

ثابت شده كه ايشان  صاز پيامبر .ين كشيدن ازار به پايين قوزكهاحرام بودن پاي ـ8
هركس ازارش « 1.رواه البخاري »من االزار فهو يف النار نيما اسفل من الكعب«: اندفرموده

اين زماني است كه بخاطر تكبر البته (» .هاي پايش باشد، در جهنم استكتر از قوزپايين
. و اگر مسلمان لباسش را از روي تكبر پايين بكشد، گناه بزرگتر است )فتح الباري. باشد

  :ثابت شده كه ايشان فرموده است صچرا كه از پيامبر

 » ةجر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا اليه يوم القيام نْ مَ «
 .كنددر روز قيامت به او نگاه نميتعالي  اهللا )بر زمين بكشد(هركس لباسش را از روي تكبر « 

  2.روايت از بخاري و مسلم »

براي انسان مسلمان مستحب است از كسي كه با سخن يا عملي به او بدي كرده  ـ9
  .است، درگذرد

                                                            
 .)5787(البخاري  صحيح )1

   .)2085(و صحيح مسلم ) 3365(البخاري  صحيح )2



 

  درس شصت و چهارم

يف فرمايي او داستان مسلمان شدن قيس بن عاصم سعدي تميمي و تشر

  همراه با هيئت تميم

  

ايشان  .رسيدم صبه خدمت رسول خدا :گويدمي اعاصم سعدي قيس بن ـ99
آنگاه » !اين شخص ساالر چادرنشينان است« »هذا سيد اهل الوبر«: فرمودند )من هدربار(

در ارتباط با ) ا بودن آنكه بنده با دار(كدام مال است  اي رسول خدا،  :عرض كردم
شود، هيچ  كه ميهمان مي كند يا كسيالبه ميآيد و آن را مطكه مي كسي) حقوق(

و مال زياد، شصت  بهترين مال، چهل شتر است«: فرمودند صپيامبر مسئوليتي ندارم؟
ران عزيز شتمگر آناني كه . باشندو واي بر كساني كه داراي يكصد شتر مي شتر است
اعطاء  )خواهند سوار بر آنها شوند، سپس آن را بازپس گيرندبه كساني كه مي(خود را 

براي مدتي به كساني كه خواهان (و شتراني را كه داراي شير فراوان هستند  1دكننمي
و شتران چاق و  ).دارندسپس آنها را مسترد مي(بخشند مي )دوشيدن شير آنها هستند
-طعام مي )از آن(خورند و هم به قانع و معتر كنند هم خود ميفربه خود را قرباني مي

  2».دهند

                                                            
اي كه در اينجا آمده افقار ظهر باشد و آن اين است كه فرد شتر خود را به كسي كه خواهان مراد از عطيه شايد )1

 .  چنانكه اين ظاهر لفظ حاكم و غير او است. سوار شدن بر آنست بدهد، سپس آن را باز پس بگيرد

آيد تا چيزي بگيرد ولي از فرط شرم چيزي در همان درخواست كننده و سائل است و معتر كسي است كه مي قانع )2
 .  آورداين باره به زبان نمي



 

بايد بگويم از بس كه شترانم  1!اي استچه اخالق كريمانهاين  !اي رسول خدا: گفت
يعني جايي براي او و (. آيدكه من باشم، كسي به آن دره نميايزياد هستند، در هر دره

 »كني؟در ارتباط با عطيه چكار مي«: رمودندف صآنگاه پيامبر )ماندشترانش باقي نمي
بر  به كساني كه خواهان سوار شدن كم سن و سال و شتران بزرگ سال را شتران: گفتم

نيحه چه كار در ارتباط با م«: فرمودند. گيرما را باز پس ميدهم، سپس آنهآنها هستند، مي
و (تا ديگران شير آنها را بدوشند،  بخشممن ساليانه يكصد شتر مي: گفتم» كني؟مي

خودت را بيشتر  مال«: فرمودند صآنگاه پيامبر ).سپس آن شتران را به من مسترد دارند
كه از ، آنچه را«: فرمودند صپيامبر. م رامال: گفتم» هايت را؟دوست داري يا مال ورثه

اي، به تو تعلق دارد و مابقي اي و سپري ساختهاي يا بخشدهو تمام كرده ايمالت خورده
، اگر بازگردم حتماً تعداد آنها را كم شك بي: گفتم ». گيردهاي تو تعلق ميبه ورثه

   2.خواهم كرد
به نصايحم  پسرانم،: گفت و 3.گرفت، پسرانش را جمع كردقرار كه در بستر مرگ وقتي

وقتي كه . گوش دهيد چرا كه هيچ كس بيشتر از من دلسوز و نصيحت كار شما نيست

                                                            
يعني (و منيحه ) يعني دادن شتر به ديگران جهت سوار شدن(از عطيه  برترين احسان در امور مذكور، اعم يعني )1

و سربريدن شترها جهت صدقه دادن گوشت آنها، به ) دادن ماده شتر شير ده به ديگران جهت دوشيدن براي مدتي
 !  خوردچشم مي

بخدا : گويدحسن مي: ستدر روايت طبراني آمده ا. خواهم داد تا عدد آنها كم شودقسمتي از آنها را صدقه  يعني )2
 .  اين كار را كرد

و از آنها به عنوان نوعي ضرب المثل . نفر بوده است 32تعداد آن پسرها : آمده است 18/341روايت طبراني  در )3
چه يك تير و دو تير و سه تير به آساني . تعبير شده است -تير 30در راستاي ضرورت اجتماع و عدم تفرقه ـ  با 

 .  و اين مورد به لحاظ عملي هم پياده شده است. ت ولي سي تير به آساني قابل شكستن نيستقابل شكستن اس



 

چشم از جهان  صچرا كه وقتي كه رسول خدا( 1من مردم، بر من نوحه سرايي نكنيد
م كه از شنيد صو گذشته از اين از پيامبر. سرايي نكردكسي بر او نوحه  )فروبستند

فاده قرار و در همان لباسي كه براي نماز خواندن مورد است نوحه سرايي نهي كرده است
و افرادي كه سن بيشتري از شما دارند، بعنوان رؤساي خود  دادم، مرا كفن كنيدمي

بگردانيد، بدانيد كه پيوسته  اگر شما بزرگان خود را مهتر و سرور خودتان. انتخاب كنيد
و اگر افراد كم سن و سال را مهتر و سرور خود . براي پدرتان جانشيني خواهد بود

و . بگردانيد، بزرگان شما چندان به مردم اهميت نداده، از شما دوري خواهند كرد
سامان دهيد، چرا كه آنقدر داريد كه شما را از دراز كردن دست به سوي را اموالتان 

چرا كه اين  ؛از گدايي كردن و درخواست كردن از مردم بپرهيزيد. سازدنياز ميم بيمرد
و هنگامي كه . گيرد كه فرد هيچ راهي برايش باقي نمانده باشدكار، هنگامي صورت مي

چرا كه ميان من و اين قبيله . من مردم مرا در جايي دفن كنيد كه كسي از آن مطلع نباشد
 داده است كه به حد كشت و كشتارات و درگيريهاي روي مياز بكر بن وائل اختالف

بيايد  )بكر بن وائل( به همين خاطر بيم آن دارم كه فرد احمقي از رسيده است،نمي
  1»2.با دينتان بر شما وارد سازد كه ضرر و عيبي را در رابطه كاري كند

                                                            
و ندب عبارتست . عبارتست از گريستن بر مرده همراه با وجود صدا و ناله و فغان از طرف فرد نوحه سرا: نياحه )1

« ) افسوس بر محمد(» وا محمد «  :مثالً بگويد) وا(هاي مرده همراه با صدا كردن او با حرف از برشماري نيكي
 .  گيرد و قطعاً حرام استو نوحه سرايي غالباً از طرف زنان صورت مي» اجباله و

ازي كند و بيايد آن را نبش كند ريعني وي ترسيده كه يكي از افراد كودن بكر بن وائل سر قبرش تعدي و دست د) 2
هاي شرارت و خرابكاري روشن خواهد شد نش و بني بكر جرقهكه در آن صورت، ميان فرزندا. يا اهانتي بدان نمايد

 



 

  :ها و عبرتهانكته

آوري و  كه آيا در راستاي جمع ت بدينگونهفتنه و آزمايش صاحبش اس همال ماي ـ1
كند يا اينكه در اين زمينه نافرماني امر مياطاعت اهللا تعالي از  آن توسعه و خرج كردن

  :فرموده استاهللا تعالي همانگونه كه  ؟كندرا مياهللا تعالي 

 mp   o  n  m l )15 :تغابن(    
  ».شمايند آزمايش وسيله ، اوالدتان و اموالتان قطعاً« 

اين هنگام  درو . شودازه كه مال بيشتر شود، فتنه و آزمايش بزرگتر و مهمتر ميهر اند
و به همين خاطر  .گذارندافراد قليلي به سالمت و موفقيت اين آزمايش را پشت سر مي

داران و صاحبان پولهاي كالن در دام بسياري از امور بينيم بسياري از سرمايهاست كه مي
 يد و فروش اجناس حرام و قدغن شدهو خر انند تعامل با رباهم شوند،حرام گرفتار مي
و در نتيجه  گردندمال اندوزي مبتال ميو بعضي از اين پولداران، به  ،...و ديگر موارد

 هكنند بلكه چه بسا در ارتباط با دادن زكات و صدقمالشان را در راههاي خير خرج نمي
اند روايت كرده امسلم از ابوذربخاري و . سستي ورزند و بخل نمايند ،واجب هم

                                                                                                                                                       
چنانكه اين نكته، در لفظ حاكم و غير او كامالً صريح . ديني متقبل ضرر و زيان خواهند شد هو در نتيجه آن، از ناحي

 .و آفتابي است

، و طبراني 320/ 6و لفظ از آن اوست، و ابن حبان در الثقات ) 954(» ادب المفرد « از بخاري در  روايت )1
» التمهيد «، و ابن عبدالبر در 3/612آمده است، و حاكم ) 2385(» ةالمطالب العالي« و ابويعلي چنانكه در  18/340
« : در بيوگرافي قيس گفته است ةو ابن حجر در االصاب. از طُرقي از حسن از قيس، و سند آن صحيح است 4/213

  .كمي تصرفبا » .. .كندرسد و او از قيس روايت ميحسن مي ابن سعد با سند حسني روايت كرده كه به
 .412ـ  410 /3فضل اهللا الصمد  :ابطه با شرح اين حديث نگا،  و در ر360صحيح االدب المفرد ص  :نگا



 

  : فرمودند صپيامبر :كه

- ميارتمند قسم به پروردگار كعبه آنها بازنده و خس«  ,»عبهخرسون و رب الكهم اال«

   ». باشند
  : فرمودند ؟آنها كيستند !اي رسول خدا، پدر و مادرم به فدايت: گفتم

من خلفه و عن من بني يديه و  −هكذا و هكذا و هكذا  : من قالهم االكثرون امواال,ً اال« 
   1»و قيل ما هم  − شامله  نيمينه و ع

مردم مال و ثروت دارند مگر اينكه آن را اينگونه و  هآنها كساني هستند كه بيشتر از هم«
در جلو و در پشت سر و چپ و راست خود، انفاق  )در راههاي مختلف خير(اينگونه 

  ». و البته كه اينها كم هستند. ايندنم
عقل راجحي را به او داده است، عالقمند است كه بسياري از اهللا تعالي كه مؤمني ـ2

خرج  آنچه را كه در اين راه خرج كند، چرا كه يقين دارد،اهللا تعالي اموالش را در راه 
و مالي را كه هم اكنون در اختيار اوست و برايش باقي  ماندكند، برايش باقي ميمي

همچنين اموالي را كه انسان در ارتباط با امور مباح . گيردتعلق ميمانده، غالباً به ورثه 
 باقي و رفته هوا باد به گيرد،كمك نمياهللا تعالي كند و از آنها براي طاعت خرج مي

گوسفندي را سر بريدند، آنگاه  ،اصحاب: كه رسيده اثبات به لعايشه از و .ماندنمي
آن باقي  هفقط شان: عايشه گفت» ! ؟ه استچه از آن باقي ماند«  :فرمودند صپيامبر

                                                            
   .)990(، و صحيح مسلم )6638(البخاري  صحيح )1



 

بنابراين » ! مانده است آن باقي هاش، همبغير از شانه« : رمودندف صپيامبر 1.مانده است
آن را صدقه  صحقيقي باقي مانده است چرا كه پيامبر غالب اين گوسفند، بطور قسمت

  .داده است
 مال شما كداميك از« :رمودندف صپيامبر :كه كرده روايت مسعود بن عبداهللا از بخاري

 ما مال ههم رسول خدا، اي :گفتند اصحاب » !؟دارد دوست خودش مال از را بيشتر وارثش
مالي است كه انفاق كرده  او، مال « :فرمودند صپيامبر .داريم دوست بيشتر را خودمان
  2». و مال وارثش، مالي است كه باقي گذاشته است است

و نوحه سرايي عبارتست از گريستن بر مرده همراه با  ردهتحريم نوحه سرايي بر م ـ3
ندب عبارتست از برشماري نيكيها و محاسن مرده و . صدايي باال و آه و ناله و فغان
  .»واجباله « مانند » وا « همراه با صدا كردن او با حرف 

يق و حرام است كه افراد ناال هاي مردم بر آنها گماشته شودرينواجب است كه بهت ـ4
  .گماشته شوند

                                                            
. ان است كه او گفتهو اين حديث چن ستهو ترمذي آن را صحيح دان) 2470(و ترمذي  6/50از امام احمد  روايت )1
 .)2544( ةاألحاديث الصحيح :نگا

 .)6442(صحيح البخاري  )2



 

  درس شصت و پنجم

  ها و تشريف فرمايي هيئت آنهاداستان مسلمان شدن اشعري

  

در آن اثنا كه ما با رسول خدا در راه مكه بوديم، : گويدمي اجبير بن مطعمـ 100
اهل «  »هم خيار من يف االرض  1سحاباليطلع عليكم اهل اليمن كاهنم « : ايشان فرمودند

آنها بهترين كساني . گردند آنچنان كه گويي آنها ابري هستندر مييمن بر شما پديدا
آيا از ما هم برتر هستند؟ : آنگاه مردي از انصار گفت» ! هستند كه در زمين وجود دارند

جوابي نداد، باز  صآيا از ما هم برتر هستند؟ پيامبر: جوابي نداد، باز گفت صپيامبر
سوم با صدايي آهسته  در مرتبه صپيامبرآيا از ما هم برتر هستند؟ آنگاه : گفت

  2)يعني شما از آنها برتر هستيد(» مگر از شما«: فرمودند
َأَتاُكْم َأْهُل اْلَيَمِن ُهْم َأَرقُّ َأْفئَِدًة «: فرمودند صپيامبر: گويدمي اابوهريرهـ 101

ْكَمُة َيَامنَِيةٌ  ٍن وَ َوَأْلَنيُ ُقُلوًبا, اإليَامُن َيَام  كِينَُة  َيالُء ِيف َأْصَحاِب االبِلِ ُر َواْخلُ َواْلَفخْ  اْحلِ َوالسَّ
كه دلها و قلبهاي آنان به  حالي اند، در اهل يمن پيش شما آمده« »َواْلَوَقاُر ِيف َأْهِل اْلَغنَمِ 

و .ايمان از يمن است و حكمت و دانش از يمن است !تر استتر و ماليممراتب نرم
ار در ميان صاحبان گوسفند باشد و آرامش و وق ور و تكبر در ميان صاحبان شتر ميغر

                                                            
اي آمده است و معنايش اين است كه بصورت جماعتهاي انباشته» كقطع السحاب « بعضي از الفاظ اين حديث  در) 1
 .  باشندآيند كه مانند تكه ابري ميمي

و . و سندش حسن است 184ـ  12/183و ابن ابي شيبه ) 16779، 16758(حمد و ا) 945(از طيالسي  روايت) 2
  .  اسناد آن مشكلي ندارد :استاد ما شيح عبدالعزيز بن باز در يكي از درسهايش كه آن را القاء نموده گفته



 

  1.روايت از بخاري و مسلم» .است
 : فرمودند صپيامبر: گويدمي اانس بن مالكـ 102

آيند كه به مراتب قلبهاي اقوامي پيش شما مي« » يقدم عليكم اقواٌم هم ارق منكم قلوبًا « 

  »  !تر استآنها، از قلبهاي شما نرم
هنگامي . ها تشريف فرما شدند و ابوموسي اشعري در ميان آنها بودآنگاه اشعري: گويد

  :خواندندكه به مدينه نزديك شدند، چنين رجز مي

دَا و ــحمم  غدًا نلقي االحبه
 2هــحزب

  »و يارانش  صبا محمد ؛كنيمفردا با دوستان و عزيزانمان مالقات مي« 
  :ها و عبرتهانكته

فاً ايمان است، پس كسي از همه با تقواتر است، در معيار برتري در ميان مردم صر ـ1
   :فرموده استاهللا تعالي منزلت و جايگاهش از همه واالتر است، چنانكه اهللا تعالي نزد 

 mu  t  s  r    q l )13 :حجرات(   
  ».است شما ترين متقي خدا نزد در شما ترين گرامي گمان بي« 

چيزي در جاي هر ست از قرار دادن ا كه عبارت  ـاگر همراه با ايمان حكمت هم 
                                                            

  .)52(االيمان : و صحيح مسلم) 4388(باب قدوم االشعريين و اهل اليمن  :المغازي :البخاري صحيح) 1
و سندش صحيح است و ) 3845(و ابويعلي  12/122و ابن ابي شيبه در الفضائل ) 12026(از احمد  روايت) 2

    .ي مرسلبا سندها 384/ 1رجالش رجال صحيحين هستند و روايت از ابن سعد 



 

و به همين خاطر  روداهللا تعالي باال ميجمع شود، مقام و منزلت بنده در نزد   ـخودش 
است كه نزديك بود اهل يمن به دليل برخوداري از ايمان و حكمت، به مقام و منزلت 

اسالم و  ،انصار برسند، با وجود آنكه انصار قبل از آنها مسلمان شده و با جان و مال
  .مسلمانان را ياري كرده بودند

و رفت و آمد متقابل تأثير خاصي بر مجالس و جاهايي دارد كه مردم در  همنشيني ـ2
كند و حتي چهارپايان هم به نوعي بر كسي كه از آنها نگهداري مي. شوندآنها جمع مي

ت غلظت و بزرگي مثالً شتر بعل. گذارندپردازد، تأثير ميبه امور مربوط به آنها مي
اند اثر گذاشته، خلقتش در سرشت كساني كه به رعايت و حمايت آن همت گمارده

و در آن سوي، گوسفند . دهد هي و مباهات را در آنها پرورش ميخواخود ،روحيه تكبر
هم بخاطر خلقت كوچك و سرشت و طبع آرامي كه دارد، در كسي كه به حمايت و 

و ابوهريره . دهدشته، آرامش و وقار را به او ياد ميرعايت آن همت گمارده، اثر گذا
  1».گوسفند يكي از جانداران بهشت است« :اندفرموده صروايت كرده كه پيامبر

يعني سرودن   ـ» رجز « موردي وجود دارد كه بيانگر جواز  )متن(در روايت آخر ـ 3
  .باشدمي  ـشعر همراه با بلند كردن صدا 

با و آن را  آنها رجز خواندهبعضي از اصحاب ثابت شده كه  و صدر ارتباط با پيامبر

                                                            
و  .صحيح دانسته است) 1128(، ةصحيحال ةسلسلالو آلباني آن را در  7/432، و خطيب 2/449روايت از بيهقي  )1

موقوف را ) حديث(و حكم  از ابوهريره بصورت موقوف و اسنادش صحيح است 2/933روايت از مالك در موطا 
 .  دارد



 

روي اين حساب، در چنين مواردي رجز خواني اشكالي  1.انددهخوانبلند مي صداي
آن احساس شود، مانند كمك گرفتن از آن براي انجام  نندارد، بويژه اگر نياز به خواند

د اگر جماعتي آن را بگويند و اشكالي ندار .و سفر و نحو آن دادن كارهاي مشقت آميز
ولي بايد دقت كنند كه به مثابه آواز حرام نشود، يا . گويدچنانكه ظاهر روايت چنين مي

شود بيشتر از قرآن مورد توجه كه در آن وقت، باعث مي چرا 2بيش از حد خوانده نشود،
   4.با آن همراه باشد ...و حرام است كه ابزار لهوي مانند دفو  3.قرار گيرد

|   |   |  

                                                            
، و األدب المفرد، باب 465ـ  464 / 7، و المغازي 347 / 7مناقب االنصار : صحيح البخاري و فتح الباري :نگا)  1

   .222 /14و التمني ، 541ـ  537 /10ما يجوز من الشعر و الرجز و الحداء 

از فتاواي  »الصحوة االسالميه« رساله  :اند، نگااين ضوابط جايز دانسته گروهي از فقها رجز خواني شعري را با)  2
   .)16 ه، شمار137، 136جمع علي ابولوز ص (شيخ ما محمد بن عثيمين 

ها منظور اصالح قلبش زياد به قصيدهكسي كه به « : گفته است 483شيخ االسالم ابن تيميه در االقتضاء ص )  3
سماع قرآن را دوست نداشته  كشد كهو رفته رفته كار به جايي مي شوداش به سماع قرآن كم ميعالقهگوش دهد، 

 .  به مرجع سابق نگاه شود ».باشد

 .  عبداهللا السليماني: تأليف» البيان المفيد عن حكم التمثيل و االناشيد «  هرسال :نگا)  4



 

  درس شصت و ششم

  داستان مسلمان شدن ضمام بن ثعلبه و قومش بني سعد بني بكر

  

بكر، ضمام بن ثعلبه را به عنوان نماينده خود بنوسعد بن  :گويدمي مابن عباسـ 103
رسيد و شترش را در  صوي به خدمت پيامبر. فرستادند صبه خدمت رسول خدا

 صوارد مسجد شد در حاليكه رسول خدا و ستكنار در مسجد خواباند، سپس آن را ب
اين در حالي بود كه ضمام مردي قوي و تنومند و داراي . در ميان يارانش نشسته بود

  . اش پايين آمده بودندموي سر فراوان بود تا جايي كه دو گيسوي بافته بر سينه
 :گفت ميان اصحابش بود، ايستاد و كه در صوي جلو آمد تا اينكه باالي سر پيامبر

عبدالمطلب من ابن « : فرمودند صشما ابن عبدالمطلب است؟ پيامبر كداميك از
من سؤاالتي از ! عبدالمطلباي پسر : گفت» آري«: ؟ فرمودندمحمد هستي: گفت» .هستم

   ؟شويددهم، از من كه ناراحت نمي كمي خشونت بخرج مي و در پرسيدن آنها شما دارم
من : گفت» ! خواهد بپرسشوم، هرچه دلت ميميمن ناراحت ن« : فرمودند صپيامبر

آيند، و خداي كساني كه بعد از تو مي ه خداي تو و خداي كسان قبل از توتو را به اهللا ك
تو را به عنوان پيامبر به سوي ما فرستاده اهللا تعالي دهم كه آيا باشد، سوگند ميبوده و مي

و  و خداي كسان قبل از توكه خداي تو من تو را به اهللا : گفت. »آري « : است؟ فرمودند
به اهللا تعالي دهم كه آيا باشد، سوگند ميآيند، بوده و ميخداي كساني كه بعد از تو، مي

و اين  ندهيم دهد كه تنها او را عبادت كنيم و چيزي را براي او شريك قرارتو دستور مي



 

: فرمودند اند، رها كنيم؟شريكان و بتهايي را كه پدران ما همراه با اهللا عبادت كرده
  1».آري«

: تك تك فرايض كرد هسپس ضمام شروع به سؤال كردن دربار: ابن عباس گويد
به را  صو ضمام در هر نوبت رسول خدا. تعاليم اسالم هو هم زكات، روزه، حج

داد تا اينكه سؤاالتش به پايان و آن حضرت پاسخ مي دادترتيبي كه گذشت، سوگند مي
و اين فرايض را انجام  »و اشهد ان حممداً رسول اهللا  ان ال اله اال اهللا اشهد« : رسيد و گفت

افزايم و كنم، نه چيزي بر اينها ميخواهم داد و از آنچه كه مرا از آن بازداشتيد، دوري مي
  .كنمنه چيزي كم مي

و هنگامي كه او از خدمت . سپس به سوي شترش بازگشت: ابن عباس گويد
اگر اين مرد «  »ةان يصدق ذو العقيصتني يدخل اجلن«: ايشان فرمودندرفت،  صپيامبر

  ». صاحب دو گيسو راست گفته باشد، وارد بهشت خواهد شد
 و سپس ضمام به سراغ شترش آمد و زانوبند شترش را باز كرد: باس گويدابن ع
. جمع شدند او دور همگي اشقبيله افراد .رسيد قومش ميان به اينكه تا نمود حركت

: مردم گفتند» مرگ بر الت و عزي«: كه ضمام به زبان آورد اين بوداي نخستين جمله
. شويساكت شو اي ضمام، چنين حرفهايي نزن وگرنه به مرض جذام و جنون مبتال مي

اهللا تعالي . به خدا الت و عزي هيچ نفع و ضرري ندارند! واي بر شما: ضمام گفت

                                                            
چاپ دارالحديث قاهره، دريافتم كه مطلبي در اين قسمت افتاده است و  444 /4ابن هشام  همراجعه به متن سير با )1

دهم كه آيا اهللا  باشد، سوگند ميو و بعد از تو ميمن تو را به اهللا كه خداي تو و خداي كسان قبل از ت« : آن اين است
  مترجم   .»بخدا همين طور است « : فرمودند صپيامبر»  ؟نيمگانه را بخوابه شما دستور داده كه نمازهاي پنج



 

ا بر او نازل نموده كه بوسيله آن شما را از شركي كه پيامبري را فرستاده است و كتابي ر
دهم كه هيچ خدايي جز اهللا و من شهادت مي. بدان مبتال هستيد، نجات بخشيده است

. دهم كه محمد بنده و رسول خداستوجود ندارد و او بي شريك است و شهادت مي
ه است، براي و از آن نهي كرد آنچه را كه به شما دستور داده صمن از طرف پيامبر

قسم به خدا، قبل از غروب آفتاب همان روز، زنان و : ابن عباس گويد. امشما آورده
  .او همگي مسلمان شدند همردان محل

در ميان فرستادگان قبايل، ما فرستاده و « : گويدمي بابن عباس )راوي گويد(
  1».ر از ضمام بن ثعلبه سراغ نداريماي بهتنماينده
  :ها و عبرتهانكته

و در برابر اذيتها و  ه به زيور صبر و تحمل آراسته شودبر شخص داعي الزم است ك ـ1
اهللا تعالي چنانكه . گردد، صبر پيشه كندخشونتهايي كه از طرف مردم براي او حاصل مي

  :فرموده است

 m    P  O  N  Ml )3 :عصر (  
 توصيه) رنجهائي و ادرده و دشواريها و سختيها تحمل در( شكيبائي به را يكديگر و« 
  ») گردد مي خدا رضاي موجب كه( نمايند مي
- اخالق زيباي داعي و تحملي كه نسبت به اذيتهاي اشخاص دعوت شده انجام ميـ 2

                                                            
و دارمي ) 2382(آمده است، و روايت از احمد  574، 573 /4ابن هشام  هاز ابن اسحاق چنانكه در سير روايت )1
انسته و ذهبي ، و اسناد آن قريب به حسن است و حاكم آن را صحيح د55، 54 /3و حاكم ) 487(و ابوداود ) 658(
و براي بخش اول حديث تا اين قسمت كه  .اندو احمد شاكر و آلباني هم آن را صحيح دانسته آن موافقت نموده با
 .  شاهدي وجود دارد كه راوي آن انس است) 12(و مسلم ) 63(در صحيح بخاري  »ةدخل الجن« : گويدمي



 

  .شود كه آنها دعوت او را بپذيرنددهد، به نوعي باعث مي
يد و به همه تعاليم و قوانين و واجبات اسالم عمل نما ،بر انسان مسلمان الزم استـ 3

و اينكه نيايد تعاليمي را كه مطابق  نهيات و محرمات الهي اجتناب ورزداز تمامي م
چرا  ؛انهدرا كه با سليقه او همخواني ندارد، وو آنچه  خواسته و ميل او هستند بكار بندد

         :فرموده استاهللا تعالي . نفساني است هكه اين كار بخشي از پيروي از هوا و خواست

 mC  B  A     I  H  G  F  E      Dl )23 :جاثيه(    
 از( آگاهي وجود با و است گرفته خود خدائي به را خود هوس و هوا كه را كسي اي ديده هيچ« 
  ».است ساخته گمراه را او خدا) و است كرده آرزوپرستي باطل، و حق

 هانداز به  ـبه اسالم دعوت كند و از شرك و گمراهي  ،بر انسان مسلمان الزم استـ 4
. اگرچه تازه مسلمان باشد يا علمي اندك داشته باشد ،باز دارد  ـتوان و شناختي كه دارد 

 )كند، آگاه باشدالبته اين به شرطي است كه در ارتباط با آنچه كه بدان دعوت مي(
  :همانگونه كه اهللا تعالي فرموده است

 m{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p l )بگو« )  108: يوسف 

 هم من پيروان و خوانم مي خدا سوي به بينش و آگاهي با) را مردمان( من كه است من راه اين: 
  ».) باشند مي چنين(



 

  1.باشندپيروان پيامبر جزو داعيان الي اهللا مي هبنابراين هم
از  ،چه. تابي كافران استدر اين حديث موردي وجود دارد كه بيانگر حماقت و بيـ 5

و اين خوف، جزو شرك اكبر است و . رسانندترسند كه ضرر و نفعي نميسنگهايي مي
شرك اكبر اين است كه بنده از مخلوقي در رابطه با چيزي بترسد كه فقط اهللا تعالي بر 

اي بترسد كه زيان و آزاري به او و مانند آن است اينكه انسان از مرده. آن قادر است
  .برساند

  .شقاوت دنيا و آخرت است نجات از بدبختيكتاب و سنت باعث  پيروي از ـ6

  

|   |   |  
  

                                                            
ربيع االول سال  8در  1794وه، شماره در مجله الدع) فتاوي مترجمه(فتواي شيخ محمد بن عثمين در ضمن  :نگا) 1

   .43هـ، ص  1422



 

  درس شصت و هفتم

  قشيري هداستان مسلمان شدن معاويه بن حيد

  

  ابهز بن حكيم بن معاويه به نقل از پدرش، از پدربزرگشـ 104
علت نيامدن من به خدمت  اي رسول خدا،: گفتم. رسيدم صبه خدمت پيامبر: گويدمي

ه بيشتر از تعداد انگشتان دست سوگند ياد كرده بودم كه هرگز به كنون اين بوده كشما تا
معاويه اين جمله را عرض كرده و هر دو ( 1خدمت شما نيايم و دين شما را نپذيرم

و هم اكنون در  )دست خويش را بر روي هم گذاشته و به تعداد انگشتان اشاره كردند
و رسولش به اهللا تعالي نچه كه دانم مگر آام كه چيزي نميحالي خدمت شما حاضر شده

پرسم كه خداوند شما سوگند داده، مياهللا تعالي و شما را به ذات عظيم . اندمن ياد داده
  ؟را با چه پيامي به سوي ما فرستاده است

اينكه « : هاي اسالم چيست؟ فرمودندو نشانه: گفتم» با اسالم « : فرمودند صپيامبر
و  و نماز را اقامه كني 2شانه خالي كني) و كفر از شرك(بگويي تسليم خدا شدم و 

                                                            
گويد كه وقتي مشرك بوده، به تعداد بيشتر از انگشتان دو دستش سوگند ياد كرده بود كه مسلمان نشود مي معاويه )1

خواهد كه مسلمان شود و احكام و مي رسيده صپس حاال به خدمت پيامبر .نرسد صو به خدمت پيامبر خدا
 هولي وي تنها مقدار اندكي دربار. مسلمان شده باشد صو احتماالً قبل از آمدنش به خدمت پيامبر .بداند اسالم را

 .  دانسته است لذا خواسته كه تعاليم اين دين را ياد بگيرداين دين مي

مچون شرك و و گردن نهادن به اين دين الزم و ضروري است، و نيز الزم است كه از موارد متناقض با آن ه انقياد) 2
اسالم اين است كه قلبت تسليم اهللا : فرمودند ؟و اسالم چيست: گفت« و در روايت ديگري آمده . كفر اجتناب كنيم

 »  ).ا تمام وجود دين او را قبول كنييعني ب(ات را متوجه اهللا سازي عزوجل شود و چهره



 

هر مسلماني بر مسلمان ديگر حرام است چرا كه ) خون ناموس و مال(زكات بدهي، 
وقتي كه فرد مشركي كه شرك ورزيده، مسلمان شود، . آنها برادر و ياور يكديگر هستند
يعني هجرت (يرد پذيرد مادامي كه از مشركين فاصله نگخداوند هيچ عملي از او را نمي

آگاه باشيد  1دهم؟مرا چه شده كه كمرتان را گرفته و از افتادن در آتش نجاتتان مي) نكند
آيا « : پرسدطلبد و از من مياين است كه پروردگار مرا پيش خود مي) اشكه انگيزه(
»  .امخدايا من دين را به آنها رسانده« : گويمو من مي» را به بندگانم رساندي؟ ) دين(

پس كساني از شما كه در اينجا حضور دارند، دين مرا به كساني كه در اينجا نيستند و 
در روز قيامت شما را به درگاه خداوند ) اي مردم آگاه باشيد كه! (غايب هستند، برسانند

يعني قادر به سخن گفتن (شود كنند كه دهان شما بسته مياي احضار ميبه گونه
دهند، ران و كف دست شما اعضايي كه از اعمال شما خبر ميو نخستين ) نخواهيد بود
اين دين شماست و « : اي پيامبر خدا، آيا اين دين ماست؟ فرمودند: گفتم» . خواهند بود

   2».در هر كجا كه نيكي كني، براي تو كافي است

  :ها و عبرتهانكته
كاري كه اين  مانند  ـبر انسان مسلمان الزم است، با سؤال كردن از اهل علم  ـ1

و كتب اهل  صو سنت پيامبرشاهللا تعالي يا با رجوع به كتاب   ـصحابي انجام داد 
عقيده   ـالبته در صورتيكه توانايي مراجعه به آنها و برداشتي صحيح از آن را دارد  ـعلم 

                                                            
 .  داردهنم است باز ميامتش را از هر معصيتي كه سبب وارد شدن به آتش ج صپيامبر يعني )1

با حديثي مشابه به آن و با سندي حسن روايت  3 /5و نيز در . با اسنادي حسن 5ـ  4 /5روايت از امام احمد  )2
 .  كرده است



 

  . اش را ياد بگيرداسالم و احكام شرعي مورد نياز در زندگي

و نتواند شعاير و  كه در سرزمين كافران باشدحالي كه مسلمان شود، دركسيـ 2
نمادهاي دينش مانند نماز و غير آن را آشكار نمايد، بر او واجب است كه به سرزمين 
مسلمان كوچ كند، اما كسي كه بتواند شعاير ديني خودش را در بالد كفر اظهار نمايد، 

به سرزمين چه براي او مستحب است كه  جايز است كه در آنجا باقي بماند اگر
  .مسلمانان هجرت كند

رادر مسلمانش را دوست داشته در هر مكان و زماني، ب ،بر انسان مسلمان الزم است ـ3
و هنگامي كه احساس كرد به مساعدت احتياج دارد، در راستاي  باشد و او را ياري دهد

رسد، دردمند گردد و با مساعدت كردن وي بكوشد، بخاطر ضررهايي كه به او مي
  .خوشحال شود ،حالي اوخوش

اعمال  هشود، بلكه هماز فرد از دين برگشته و مرتد، نه تنها هيچ عملي قبول نمي ـ4
  .گرددقبلي او نابود مي

به هر چيزي كه مايه جلب خير و دفع زيان و ضرر از امتش  صعالقه شديد پيامبر ـ5
  : فرموده است صاند كه پيامبربخاري و مسلم روايت كرده. است

, فلام اضاءت ما حوله جعل الفراش و هذه ا«  نام مثيل و مثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً
الدواب التي تقع يف النار يقعن فيها, فجعل الرجل حيجزهن و تغلبنه, فيقتحمن فيها, فأنا 

  1»هلم عن النار, هلم عن النار, فتغلبوين, تقحمون فيها: آخذ بحجزكم عن النار

                                                            
   .)2284(الفضائل : ، و صحيح مسلم )6483(رقاق صحيح البخاري، ال)  1



 

وقتي كه آتش . م بسان مثال مردي است كه آتشي را روشن كرده استمثال من و مثال مرد« 
افتند، در آتش مي )معموالً(كند، پروانه و ديگر حشراتي كه پيرامون آن مرد را روشن مي

كند، ولي آنها بر آنگاه آن مرد آنها را از افتادن در آن منع مي. افتنددر آن مي )اندك اندك(
من هم كمر شما . افتندو در آن آتش مي )رسدآنها نمي همرد به هم و آن(كنند او غلبه پيدا مي

از آتش دور ! !پاشو !از آتش دور شو!  !پاشو )گويمو مي(. دهمرا گرفته، از آتش نجات مي
  » .افتيدكنيد و در آتش ميشو، اما شما بر من غلبه مي

ورود به آتش جهنم ز آن، باعث تر امعصيت، خواه از شرك باشد يا از چيزي پايين ـ6
اندازد و از ورود به بهشت محروم و شخص عاصي، خودش را در آتش جهنم مي است
  : روايت كرده كه صبخاري از پيامبر. سازدمي
من « : , قالوا و من يأيب يا رسول اهللا? فقال النبي»كل امتي يدخلون اجلنه االمن ايب «

   1»اطاعتي دخل اجلنه, و من عصاين فقدا يب 
و چه كسي امتناع : كردندعرض» . شود مگر كسي كه امتناع ورزدامتم وارد بهشت مي ههم« 
- من اطاعت كند، وارد بهشت مي كسي كه از« : فرمودند صپيامبر ؟ورزد اي رسول خدامي

  ». و كسي كه از من نافرماني كند، در حقيقت امتناع ورزيده است شود

مرتكب شده است، شهادت  كه ا معصيتهايياعضاي بنده در روز قيامت، در ارتباط بـ 7
  : فرموده استاهللا تعالي دهند، چنانكه و خبر مي

 m   Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í

                                                            
    .)7280(االعتصام : صحيح البخاري)  2



 

  O  N  M             L  K      J  I  H  G  FE  D  C  B  A

  S  R   Q  Pl )21ـ  20: فصلت(  
 كه كارهائي بر ايشان پوستهاي و چشمها و گوشها ، دندآم گرد دوزخ كنار در كه هنگامي  « 

 ما ضد بر چرا:  گويند مي خود پوستهاي به آنان   .دهند مي گواهي ، اند كرده مي) دنيا در(
 گويا را چيز همه كه است درآورده گفتار به را ما خداوندي:  دهند مي پاسخ ؟داديد شهادت
 ، ممات از بعد و زندگي پايان در( و است آفريده) دمع از( را شما آغاز در همو و ، است نموده
   »  .ايد شده برگردانده او سوي به) كتاب و حساب براي و كرده تنتان به حيات جامه دوباره

اهللا در راستاي دوري جستن از معصيت  ،به همين خاطر بر انسان مسلمان الزم است
  .با نفس خود مبارزه نمايدتعالي 

  

|   |   |  
  و هشتمدرس شصت 

  1داستان مسلمان شدن زهير بن اقيش و تشريف فرمايي هيئت آنان

  

بوديم، عربي  1در آن اثنا كه ما در اين مربد: گويديزيد بن عبداهللا بن شخير ميـ 105

                                                            
   .3/543 ةمر بن تولب در االصاببيوگرافي ن :نگا )1



 

 .آشفته مو كه يك قطعه پوست يا يك قطعه ظرفي پوستين با خود داشت، پيش ما آمد
اي است كه رسول آري، اين نامه: گفت. تمثل اينكه اين شخص اهل اينجا نيس :گفتيم

نامه را بياور، من هم آن را گرفتم و : آن جماعت گفتند. خدا براي من نوشته است
  : خواندم در آن آمده بود

اي است از طرف محمد پيامبر، رسول اهللا به بني اين نامه .بسم اهللا الرحمن الرحيم«
شما اگر نماز بر پاي داريد و زكات   ـ اي از عكل هستندو آنها قبيله ـزهير بن اقيش 

بدهيد و از مشركان جدا شويد و از غنيمتها خمس و سهم پيامبر و اهل صفه را 
  ». با امان اهللا و امان پيامبرش در امان خواهيد بود ،بپردازيد

اي براي  آنچه را كه از رسول خدا شنيده! بيا خدا تو را اصالح كند: آن جماعت گفتند
  : گفتاز رسول خدا شنيدم كه مي: گفت. ما بازگو كن

  »حر الصدرصوم شهر الصرب و ثالثه ايام من كل شهر يذهبن و« 
   ». بردهاي سينه را از بين ميو سه روز از هر ماه كينه و وسوسه )يعني رمضان(روزه ماه صبر « 

ظرم بن: آن مرد گفت! ؟ايآيا تو اين مطلب را از رسول خدا شنيده: آن جماعت گفتند
نه به خدا امروز ديگر هيچ . ترسيد از اينكه من بر رسول خدا دروغ بگويمشما نمي

                                                                                                                                                       
جايي است كه در آن خرما خشك » مرْبد « : گفته است 246 /7) 3906(شرح حديث (حجر در فتح الباري  ابن )1
و به همين . مربد هر چيزي است كه در آن شتر يا گوسفند حبس  و نگهداري شود: و اصمعي گفته است. شودمي

 »  .ود چون جايگاه بازار شتر استخاطر است كه مربد بصره ناميده ش



 

سپس دستش را به سوي آن نامه دراز كرد، و آن را  1.كنمحديثي را براي شما بازگو نمي
  2.ترك كرد )ما را(و راه بازگشت در پيش گرفت و  بيرون كشيد) من(از دست 

  :ها و عبرتهانكته

  .نماز و دادن زكات هوجوب اقام ـ1
به منظور اقامت گزيني به كشورهاي مشركان سفر  ،بر انسان مسلمان حرام است ـ2
گردي و مانند آن به بالد  به منظور جهانگردي و گردش ،چنانكه بر او حرام است. كند

  .مشركين سفر كند
رض مسلمان اگر واجبات شرعي را انجام دهد و از محرمات الهي دوري نمايد، تعـ 3

  .كردن به او، با هرگونه اذيتي، حرام است
  .ـ وجوب پرداخت حقوق مالي به صاحبان آنها، از جمله پرداخت خمس غنيمت4
سنت بويژه روزه سه روز از  هو روز  ـ كه ماه صبر است  ـماه مبارك رمضان  هروزـ 5

كه  اين روزه، حقد و كينه و خيانت را :هر ماه، داراي فوايد زيادي است از جمله
-و جايي را براي وسوسه بردكند، از بين ميلمانش پيدا ميمسلمان نسبت به برادر مس

  .گذاردكند، باقي نميهايي كه شيطان بر او القاء مي
يكي از آداب گفت و شنود اين است كه انسان همين كه سخني را كه به او القاء ـ 6

                                                            
لذا . آنان چنين برداشت كرده كه آنها روايت او را باور ندارند و در صحت آن شك دارند هآن صحابي از گفت يعني )1

 .  براي آنكه آنها را تنبيه كند، تصميم گرفت كه در آن روز، هيچ حديث ديگري را براي آنها ذكر نكند

، و محمد )2999(، و ابوداود )452(، و يونس بن بكير در زوائد المغازي )20740 ـ 20737(از امام احمد  روايت )2
   .و اسنادش صحيح است) 6557(، و ابن حبان 68بن سالم در طبقات الشعراء ص 



 

صحت  ههم شخصاً دربار و فرضاً اگر. شود عجيب و غريب يافت، در آن شك نكندمي
دارد و خود يقين آن به قناعت نرسيده باشد، نبايد در صحت كالمي كه گوينده عنوان مي

به صحت آن دارد، ايجاد شك و شبهه نموده او را اذيت نمايد، مگر اينكه در آن سخن، 
اي دروغي روشن يا سخني حرام موجود باشد كه در اين صورت اشكالي ندارد با شيوه

  .زيباتر و نيكوتر آن را بيان نمايدهرچه 



 

  درس شصت و نهم

  داستان مسلمان شدن صفوان بن قدامه

  

در مدينه  صزماني كه پيامبر: گويدمي اعبدالرحمن بن صفوان بن قدامهـ 106
تشريف داشتند، پدرم صفوان به سوي وي هجرت كرده و بر سر اسالم با ايشان بيعت 

. دراز نمود، آنگاه صفوان بر روي آن دست كشيد دستش را به سوي او صپيامبر. نمود
: فرمودند صمن شما را دوست دارم، پيامبر! اي رسول خدا: فرمود صو به پيامبر

كه صفوان  زماني» .است كه او را دوست دارد )محشور(انسان با كسي «  »املرء مع من احب«

در مدينه بود،  كه صبه خدمت پيامبر و دارالهجره بيايد يعني مدينه به خواستمي
اما آنها امتناع . هايش خواست كه با او همراه شوندياب شود، از قوم و برادرزادهشرف
در نتيجه صفوان همراه با دو پسرش عبدالرحمن و عبداهللا به سوي مدينه به راه . نمودند

توضيح اينكه نام اين دو پسرش در دوران جاهليت . افتادند و آنها را ترك كردند
برادرزاده صفوان، نصر بن . نام آن دو را تغيير دادند صو عبد نهم بود، پيامبر عبدالعزي

فالن بن قدامه در ارتباط با خروج صفوان، و اينكه جدايي او باعث تنهايي آنها شده 
  :است، ابيات زير را سرود

َل  صفـوان و اصبـح  حتمَّ
 غاديا

 بأبنائـه  عمدا و خـيل املواليـا

 واصبح صفواُن  بيثرَب ثاويـاَ  االمـر مفنـداَ  فأصبحُت   حمتارَ 



 

طِالب الذي يبقي و آثرُت
 غريه

 فشتان ما  يغني و حاكان  باقيـا

 جميبًا  له اذ جاء بـاحلق هـاديـاً  ـٍدـــباتيانـه دار الـرسـول حمم

قَيض اهللا يف االشياء و ما كان  فياليتني يـوم احلنني اتبعُتـهـم
 قاضياً 

به راه افتاد و خويشاوندانش  )به سوي محمد(سپيده دمان همراه با پسرانش صفوان « 
سرگشته و حيران و داراي انديشه و  )دين(من هم در ارتباط با اين امر .را ترك نمود

او خواهان  .اي درآمد كه مقيم يثرب گشتو صفوان به گونه .نظري ضعيف گشتم
يعني عمويش صفوان ( .آن را برگزيدمو من غير  .چيزي بود كه پايدار و ماندني است

بخشد و آن سودي ميماند و در آخرت به او چيزي را خواست كه براي بنده باقي مي
به اسالم است و او با باقي ماندن در نزد مال و خانواده دنياي سبقت گرفتن در ورود 

  .)فاني را انتخاب نمود
تفاوت از زمين تا  ،ماندمي شود و چيزي كه باقيحال آنكه ميان چيزي كه نابود مي

  .آسمان است

 صدعوت او را پذيرفت، هنگامي كه پيامبر صاو با وارد شدنش به شهر پيامبر
  .بعنوان هدايت دهنده و يك راهنما حق را به ارمغان آورد

ماندم ام باقي نميو در ميان خانواده(افتادم اي كاش كه در جنگ حنين به دنبال آنها مي
مقدر  ،اهللا تعالي هر آنچه را كه در اشياء و موجودات بايد اتفاق بيفتد )مگر نه اينكه
  ».فرموده است



 

  :آنگاه صفوان به او جواب داد و گفت

 ةبلغ نرصاً رسالمو من 
 عاتـب

 بانك بالتقصري اصبحت راضياً 

مقيامً عيل اركان هدلق
 ويـلله

 اـــني  االمانيــو انك مغرور مت

فسام قسيامت االمور و 
 ادِهاع

شياء ما كان قيض اهللا يف اال
 قاضياً                   

كه تو به تقصير و ) و به او بگويد(گري را به نصر برساند كيست كه نامه سرزنش« 
اقامت  ـهواپرستي  ـهاي هدلقي و بر روي اركان و پايه ورزي راضي شدي كوتاهي
 و هستي خورده و فريبو تو مغرور ) يعني به خواسته نفست پاسخ دادي(كردي 

 )دنيوي(هاي كوچك و امور بهره با ارتباط در پس. داري سر در ودراز دور آرزوهاي
و آن را تكرار كن، كه اهللا تعالي در ارتباط با اشياء آنچه را كه  رقابت كن و برتري بخواه

  ».بايد روي دهد، تقدير كرده است

عبدالرحمن در رابطه با مرگ . ت كردصفوان در مدينه اقامت گزيد تا اينكه در آنجا فو
  : پدرش صفوان گفت

و انا ابن الصفوان الذي سبقت 
 له

عنـد الـنبي سـوابـق 
 االسالم



 

صيل  االله  عـلـي  النبـي و  
 آلــه

و  ثـني  عليـه  بعدهـا  
 بسالم

فأيت النبي  مبايعــاً  و 
 مـهاجــرا

بابنيـه  خمتاراً  لطـول  
 مقــام

گوي  صر همان صفواني هستم كه سوابق اسالم او، براي او، در نزد پيامبرو من پس«
و بعد از اين درود،  دخداوند بر پيامبر و آلش درود فرست. ربود )از ديگران(سبقت را 

صفوان بيعت كنان و هجرت كنان همراه با دو پسرش به . سالمي هم بر او فرستد
  1».را انتخاب نمود) آخرت(و پايدار رسيد و جايگاه و مقام طوالني  صخدمت پيامبر

  :ها و عبرتهانكته
و اين يكي از خصايص مربوط به  صبه بدن پيامبر ـ مشروعيت تبرك جستن1

اختصاص   ـغير از وي  ـباشد و جايز نيست كه اين خصيصه به احدي مي صپيامبر
نها به به همين خاطر از يكي از اصحاب يا از يكي از سلف نقل نشده كه آ. داده شود

                                                            
و . آمده است) 4982(و در األوسط و الصغير چنانكه در مجمع البحرين ) 7400(از طبراني در الكبير  روايت )1

 هرجال حديث آنها از درج. و اسنادش احتمال تحسين را دارد) 3822( هطريق او از ابونعيم در المعرفروايت از 
افراطي است و ظاهر كالم بعضي از ائمه گوياي آنست كه  هآيد جز موسي بن ميمون كه او يك قدريحسن پايين نمي

در آن موسي بن «  :گفته است 365 /9و هيثمي در المجمع  .6/133نگاه شود به اللسان . روايت او مقبول است
و بخش مرفوع آن را ابوعوانه در » . اندرجال آن موثق دانسته شده هاي بوده است و بقيميمون وجود دارد كه قدريه

از طريق ديگري از موسي، از پدرش عبدالرحمن،  184ـ  183 /3 ةصحيحش روايت كرده است چنانكه در االصاب
 .  است از صفوان به او، روايت شده



 

  .تبرك جسته باشند ـ صجز پيامبر  ـبدن شخصي 

و عالمت اين محبت (كسي كه به گونه صحيحي پيامبران را دوست داشته باشد ـ 2
در روز قيامت با آنها حشر  )پيروي از آنها و ترجيح دادن اقوالشان بر اقوال ديگران است

  .هد شدهاي پر از ناز و نعمت با آنان همراه خواشود و در بهشتمي
 )گيرد از ديگران سبقت مي(ورزد و كسي كه به سوي فعل خير فورا مبادرت ميـ 4

  .آوردكند، بدست ميمي اجر و پاداش بيشتر و بزرگتري را از كسي كه در آن تأخير 
طلبد كه حيات پايدار آخرت و نعمتهاي عظيم موجود در آن عقل صحيح چنين ميـ 5

  .دهيم را بر دنياي حقير و فاني ترجيح



 

  درس هفتادم

  داستان مسلمان شدن حصين بن عبيد خزاعي و پسرش عمران

  

به  ـقبل از مسلمان شدنش  ـحصين يك مرتبه : گويدمي بعمران بن حصينـ 107
به آنها . عبدالمطلب براي قومش از تو بهتر بود! اي محمد: آمده، گفت صخدمت پيامبر

آنگاه رسول . كشير حاليكه تو قومت را ميداد دمي ـبعنوان طعام  ـجگر و كوهان شتر 
سپس حصين . اي كه خدا خواست مطالبي را به او خاطر نشان ساختخدا تا اندازه

قل « :فرمود صپيامبر !كني كه بگويم؟چه مطلبي به من سفارش مي! اي محمد: گفت
از من  !بگو خدايا«  »اسألك ان تعزم يل عيل ارشد امري و اللهم اين اعوذ بك من رش نفيس

  ».ترين كارهايم، جزم كنيخواهم عزم مرا بر راه يافتهو از تو مي برمشرارت نفسم به تو پناه مي
من در : آمد و گفت صسپس حصين مسلمان شد و به خدمت پيامبر :راوي گويد

  چه به من فرمان : گويممرتبه اول سؤالي از شما كردم و هم اكنون مي
و ما  اهللا اغفريل ما ارسرت و ما اعلنتقل « : مودندفر صدهيد كه بگويم؟ پيامبرمي

ام و هآنچه را كه نهان داشت! بگو خدايا«  ١»اخطأت و ما عمدت, و ما جهلت و ما علمت 

-و آنچه كه به عمد انجام داده امو آنچه كه به اشتباه انجام داده امآنچه را كه آشكار كرده

  ».ام، را براي من، مورد بخشايش قرار بدهام و آنچه كه دانستهو آنچه كه ندانسته ام
                                                            

و ابن  )2525(ل و طحاوي در المشك) 9940993(و نسائي در عمل اليوم و اليله  444/ 4روايت از امام احمد ) 1
آن را  336 /1 ةو حافظ ابن حجر در االصاب. با اسنادي صحيح، رجالش، رجال صحيحين هستند) 899(حبان 

 .  ي وجود داردو در سندش انقطاع) 3483(و روايت از ترمذي . صحيح دانسته است



 

ام، با از زماني كه با دست راستم با رسول خدا بيعت كرده: گويدبازهم عمران ميـ 108
   1.امآن به آلت تناسليم دست نزده

  :ها و عبرتهانكته

مثالً . در اين حديث موردي وجود دارد كه بيانگر ضاللت و جهالت كفار استـ 1
 صاز مسلمان شدنش مشرك را از افضل بشريت يعني پيامبر قبل اهمين حصين

و به مردم طعام  داردميو كسي را كه در غالب كارها بر گمراهي گام بر . داندبهتر مي
و افضل  ن كسي است كه بر صراط مستقيم استكند كه بهتريدهد چنين تصور ميمي

تنها  صاليكه پيامبردهد در حبشريت را بخاطر كشتن كافران مورد سرزنش قرار مي
گرفتند و با مؤمنان مبارزه دين خدا را  )گسترش(زماني با آنها نبرد كرده كه آنها جلوي 

  .و مسلمانان زيادي را كشتند كردند و آنها را اذيت نمودند
و به همين خاطر است كه . كشتن مشركان جنگ طلب، امري مشروع استـ 2

  .كشتندرا ميبا آنها مبارزه نموده و آنها  إپيامبران
مصرف  بسياري از مردم آن را تعطيل و بيدعا از اهللا تعالي سالحي مهم است كه  ـ3

  .اندكرده
يك از حاالت و اوضاع خود دعايي بخواند كه مناسب  در هر ،بر انسان الزم استـ 4

  .آن حالت است
يزي كند، وي را به چبر انسان مسلمان الزم است وقتي كه كسي با او مشاوره ميـ 5

                                                            
كم آن را صحيح دانسته و ذهبي هم و حا 487 /3و حاكم  287/ 4و ابن سعد ) 19943(از امام احمد  روايت )1

 .   اندو اين روايت همانگونه است كه آنها گفته موافقت كرده



 

راهنمايي و ارشاد كند كه خير و رستگاري او در آن است، خواه فرد مشورت خواه، 
  .مسلمان باشد يا كافر

و به  را صو عزيز داشتن و تعظيم داشتن آنها پيامبر صاحترام صحابه به پيامبرـ 6
 صاز زماني كه با دست راستش با پيامبر اهمين خاطر است كه عمران بن حصين

  .با آن لمس نكرده است  ـنه جلو و نه عقب   ـرا  بيعت نمود، فرجش

  
  

|   |   |  
  
  
  
  



 

  داستان هفتاد و يكم

  داستان مسلمان شدن بني عامر و بني اسد و تشريف فرمايي هيئت آنها

  

اي از قبيله بني عامر به خدمت همراه با دسته: گويدمي اعبداهللا بن شخيرـ 109
شما سرپرست و آقاي ما هستيد و از : و گفتيمبه ايشان سالم كرديم . رسيديم صپيامبر

 1و شما به مثابه ظرف چوبين سفيد رنگي هستي! همه ما داراي فضيلت بيشتري هستي
: فرمودند صآنگاه پيامبر) دهييعني مردي سخاوتمند هستي كه مدام به مردم طعام مي(
نكم الشيطان«    ».قولوا قولكم و ال يستجرَّ

به سوي خود  شيطان شما را) مواظب باشيد كه(و  بزنيدان را حاشيه نرويد و حرفت«
  2».نكشد
با . رسيدند صهيئتي از بنواسد به خدمت پيامبر: گويدمي بابن عباس ـ110
اي : و خواسته خود را بطور كامل و روشن بيان نمودند و گفتند حرف زده صپيامبر

در (نجنگيديم، البته  همه قبيله مضر با شما جنگيدند، در حاليكه ما با شما! رسول خدا

                                                            
و .  شوداده ميجفنه ظرفي چوبين است كه طعام در آن قرار د. است الغراء ةالجفنعربي اين ضرب المثل  معادل )1

دهد،  مرد سخاوتمند كه به مردم طعام ميو عرب به . يعني سفيد، يعني آن ظرف پر از چربي و روغن است: غراء
 هماد( ةالنهاي :نگا. پس به آن نام گذاري شده است. دهدچون او در آن ظرف به آنها طعام مي. گويندمي الغراء ةالجفن
   .)جفن

با اسنادي صحيح، رجالش، رجال صحيحين هستند، جز آن ) 4806(، و ابوداود )16311(از امام احمد  روايت )2
 .  صحابي، كه فقط از رجال مسلم است



 

حال شما . تر نيستيم و شمار مردانمان هم از آنها كمتر نيستاز آنها ضعيف )حالت جنگ
  1.صله رحمتان را در مورد ما بجا بياوريد

« : آنگاه رسول خدا به حضرت ابوبكر هم كه سخن آنها را شنيده بود، فرمودند
 !اي رسول خدا: رت ابوبكر فرمودحض » ؟زنندآيا اينجوري حرف مي«  »ايتكلمون هكذا 

و : ابن عباس گويد. گويدو شيطان بر زبان آنها سخن مي دانش و درايت آنها اندك است
  :سوره حجرات نازل شد 17آنگاه آيه 
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 ، مگذاريد منت من بر خود اسالم با:  بگو !اند آورده اسالم كه گذارند مي منت تو بر آنان«
 در( اگر ، است كرده رهنمود آوردن ايمان سوي به را شما كه گذارد مي منت شما بر خدا بلكه

  2»  .هستيد درست و راست) ايمان ادعاي

                                                            
 .  باشداز مضر مي صو پيامبر كه بني اسد بن خزيمه از مضر بودهبه اين خاطر است  اين )1
ار چنانكه در تفسير ابن كثير در رابطه و بز) 3363(ه ، شمار4/251و ابويعلي ) 2363(روايت از نسائي در الكبري ) 2

و اين روايت داراي . و اسنادش صحيح است 346ـ  345 /10، ةو مقدسي در المختار ه حجرات آمدهسور 17 هبا آي
و سيوطي بعضي از  7/585، الدر المنثور 292 /1الطبقات الكبري  :نگا. شواهد فراواني اعم از متصل و مرسل است

 .  آن را حسن دانسته است



 

  :ها و عبرتهانكته

است كه شيطان بر حذر داشتن از زياده روي در مدح و تعريف، چرا كه اين چيزي ـ 1
و اين بدين خاطر است كسي كه . كشدو مردم را به سوي آن مي خواندا ميبه آن فر
د و شو نمي متوقفرا باز نمايد، غالباً در حد و مرزي » انديشيغلو و زياده« دروازه

به همين خاطر، دشمن خدا، . افتدرود تا اينكه در دام شرك ميهمچنان به پيش مي
سوي آن بكشد تا آنها را از دين اسالم خارج شيطان به شدت عالقه دارد كه مردم را به 

لذا چون بعضي از مردم دروازه غلو و . نمايد و آنها همراه با او وارد آتش جهنم شوند
  .را باز كردند، شيطان آنها را به كفر و شرك رسانده است صروي در مدح پيامبرزياده

  :گويداش ميبه عنوان مثال همين بوصيري در قصيده

 و من علومك علم اللوح و القلم  الدنيا و ضـرهتتا فان من جودك

به دنيا و آخرت تفضل و بخشش  صخواهد بگويد كه پيامبراين آقا با اين بيت مي
روي اين حساب چه چيزي  .داندمي ،فرموده و او همه آنچه را كه در لوح محفوظ است

   ؟ماندبراي اهللا باقي مي
و نه . كه شيطان مردم را بسوي آن كشيده استهمه اينها زياده انديشي و غلويي است 

و اين خود نوعي معصيت و نافرماني  سنت هيچ دليلي بر آن وجود ندارد از قرآن و نه از
. انديشي درباره خودش بر حذر داشته استاست كه امتش را از زياده صاز پيامبر

  : در حديثي كه بخاري آن را روايت كرده است گفته است صپيامبر



 

, فقولوا عبداهللا و رسوله ال ت«  «  1»طروين كام اطرت النصاري املسيح ابن مريم, فانام انا عبدٌ

بن مريم را تعريف و تمجيد كردند، شما مرا تعريف و  )عيسي(آنچنانكه مسيحيان مسيح 
چنانكه در  » .خدا و رسول او هبند: اي بيش نيستم، پس بگوئيدچرا كه من بنده ؛تمجيد نكنيد

  .به اين نكته اشاره كردند صم پيامبرحديث اول ه
اينچنين است، پس بايد در انسانهاي ديگر  صوقتي كه اين مسئله در حق پيامبر

دهد كه خدا و روي كند، اين نشان ميچگونه باشد؟ كسي كه در مدح و تعريف زياده
  :چنانكه اهللا تعالي فرموده است. رسولش را چندان زياد دوست ندارد

 m  a   `  _  ^h    g  f  e   d  c   b l  )اگر:  بگو «  )31 :آل عمران 
 را گناهانتان و بدارد دوست را شما خدا تا كنيد پيروي من از ، داريد مي دوست را خدا

  ».ببخشايد
خواهد الزم است كه بر منهج محمد بر مسلماني كه سالمتي را براي نفس خود مي ،لذا

سالمتي و نجات و منهجي كه يگانه راه . ت كندرب العالمين حرك هفرستاد ،بن عبداهللا
اي كه همان راه شيطان است، اجتناب و از غلو و زياده انديشي صراط مستقيم است

  .و اهللا المستعان. نمايد
نعمتهايي كه در آنها بسر  هخلق با هم هيگانه فضل كننده و بخشنده بر هماهللا تعالي  ـ2
نعمت هدايت به دين اسالم كه بزرگترين نعمت باشد و از اين جمله است بردند، ميمي

و كسي كه از خلق هدايت يابد، صرفاً براي خود . نياز استاز خلق بياهللا تعالي است و 
البته بعد از   ـيابد و راهي را طي كرده كه به سعادت وي در دنيا و آخرت هدايت مي
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نياز است، و از طاعت آنها بياز بندگان اهللا تعالي و . شودمنتهي مي  اهللا تعالي ـتوفيق 
  : چنانكه در حديث قدسي آمده است

نسكم و جنكم كانوا عيل اتقي قلب رجل و احد منكم إيا عبادي لو ان اولكم و آخركم و  «
, يا عبادي لو ان اولكم وآخكم و  نسكم و جنكم كانوا عيل افجر إزاد ذلك يف ملكي شيئاً

  1.روايت از مسلم » قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً 
اگر اول و آخر شما، انس و جن شما بر روي با تقواترين قلب يكي از مردان  !اي بندگان من« 

اگر اول و آخر و انس و  !اي بندگان من. افزايدشما باشند، اين امر چيزي به ملك و دارايي من نمي
د، اين امر چيزي از ملك جن شما بر روي فاجرترين و گناهكارترين قلب يكي از مردان شما باشن

  ».كندو دارايي من كم نمي

به همين خاطر جايز نيست كه كسي بخاطر مسلمان شدنش يا بخاطر طاعت كردنش 
است كه حق منت كردن بر او را دارد، بدين اهللا تعالي منت نمايد، بلكه اين اهللا تعالي بر 

پس . در آن وجود دارد خاطر كه او را به چيزي هدايت و توفيق داده كه خير و سعادتش
  .گذاري نمايداهللا تعالي تشكر و سپاسبايد بخاطر اين امر، از 

و به همين خاطر . شنودبيند يا آن را ميوجوب انكار منكر بر كسي كه آن را ميـ 3
سخن ناپسندي را كه در هر يك از اين دو هيئت مالحظه نمود،  صاست كه پيامبر

  .مورد انكار قرار داد
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  و دوم درس هفتاد

  داستان مسلمان شدن مزينه و آمدن هيئت آنها

  

نفري از مزينه به خدمت  400 هياتبا يك : گويدمي انعمان بن مقرنـ 111
آنگاه يكي از . هايي را به ما كردسفارشات و توصيه صرسول خدا. رسيديم صپيامبر

. برگيريماي رسول خدا ما طعامي نداريم كه آن را بعنوان توشه خود : آن جماعت گفت
به جز مقدار : عمر گفت» !براي آنها توشه قرار بده« : به حضرت عمر فرمودند صپيامبر

كنم و فكر نمي. كم از خرماي اضافي كه برايم مانده است، چيز ديگري در اختيار ندارم
آنگاه عمر ما » . و براي اينها توشه قرار بده برو«  :فرمود صپيامبر. به درد اينها بخورد

كوچك  كه حجم و مقدار مانند شتر اش برد، در آنجا خرمايي را ديديمباال خانهرا به 
آن جماعت هم خرماي مورد . برداريد: حضرت عمر گفت. رسيدگندمي رنگ بنظر مي
  .نظر خود را برداشتند

همين كه به جاي خرماها نگاه كردم ديدم كه . من آخرين نفر آن قوم بودم :نعمان گويد
ي خودشان بود و حتي يك خرما هم از آن كم نشده بود، در حاليكه خرماها سر جاها

  1.چهارصد نفر از آن خرما برداشته بودند

                                                            
 5/365و روايت از بيهقي در الدالئل . با اسنادي كه در آن ضعف كمي وجود دارد) 23746(روايت از امام احمد ) 1

و از حديث دكين . لذا اين روايت با مجموع اين دو طريق حسن است. با اسنادي كه در آن مقداري ضعف وجود دارد
   .آن را روايت كرده و سندش صحيح است) 17576(داراي شاهدي است كه امام احمد 



 

 صاي از مزينه به خدمت پيامبرهمراه با دسته: گويدمي اقرّه بن اياس مزنيـ 112
با او : هاي پيراهن آن حضرت باز بود، گويدبيعت كرديم، دكمه صرسيديم، با پيامبر

و مهر نبوت ايشان را لمس  دمودم، سپس دستم را در جيب پيراهنش فرو كربيعت نم
ديدم، دكمه پيراهنشان باز بود، هم هر وقت كه معاويه و پسرش را مي: كردم، عروه گويد

  1.بستند هايشان را نميبستان و هرگز دكمهدر زمستان و هم در تا

  :ها و عبرتهانكته

در صورت احساس نياز، از فردي كه توانايي گناهي بر انسان مسلمان نيست كه ـ 1
بويژه اگر اين درخواست از حاكم . مساعدتش را دارد، تقاضاي مساعدت نمايد

همچنين گناهي بر او نيست كه وقتي از ناحيه . مسلمانان و از بيت المال مسلمانان باشد
ولي جايز . آن را برگيرد  ـولو بدان محتاج نباشد   ـبيت المال مالي به او داده شود 

زيرا بطور مسلم . نيست فردي كه محتاج نيست بيايد و از مردم پول و مال بخواهد
من سأل الناس امواهلم تكثرًا فانام يسأل مجرًا, فليستقل, او «  :فرموده است صپيامبر

خواهي اموال مردم را از آنها كسي كه به منظور تكثر و زياده«  2.روايت از مسلم »ليستكثر 

- كند، پس يا كم طلب كند و يا زيادهيد، در واقع چيزي جز اخگر آتش طلب نميطلب نما

  » .خواهي كند
و  اعمرد دارد كه بيانگر قوت ايمان حضرت در حديث اول موردي وجوـ 2

به او فرمان داد كه از مال  صچه پيامبر. باشدمي صجايگاه عظيم او در نزد پيامبر
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پس . بود، براي آنها توشه قرار دهد اششخصي خودش كه طعام خود و خانواده
را بر اين امر ديد، فرمان او را اجرا كرد به رغم  صحضرت عمر وقتي كه اصرار پيامبر

اگر فضل خدا با بركت فرستادن   ـاش دارد دانست مقدار خرمايي كه در خانهآنكه مي
  .كردكفايت اين تعداد فراوان از مردم را نمي  ـبود در آن نمي

 او كرامتهاي حضرت عمر صديث اول همچنين يكي از معجزات پيامبردر حـ 3
چه اين تعداد فراوان از مردم از آن خرماي اندك توشه گرفتند، مع الوصف . وجود دارد

  .چيزي از آن كم نشد، حتي يك خرما
وجود دارد و آن عبارتست از  صدر حديث دوم هم يكي از داليل نبوت پيامبرـ 4

و آن همان مهري است كه انبياي  صشت مبارك آن حضرتوجود مهر نبوت در پ
  .ها بيان شدآن خبر داده بودند، چنانكه در داستان سلمان و ديگر داستان هسابق دربار

شديد صحابه به اقتدا از  هاي وجود دارد كه بيانگر عالقهمچنين در اين حديث نكتهـ 5
و . نند امور لباس و مانند آنهاباشد، ماحتي در اموري كه تشريعي نيستند، مي صپيامبر

است، آنها دوست داشتند كه شكل و  صاين مايه گرفته از محبت آنها نسبت به پيامبر
  .باشد صهيئتشان مانند شكل و هيئت پيامبر



 

 

  درس هفتاد و سوم

  كذاب هداستان مسلمان شدن بني حنيفه و آمدن هيئت آنها و ماجراي مسيلم

  

همراه با (، مسيلمه كذاب صدوران رسول خدادر : گويدمي بابن عباسـ 113
اگر محمد اين امر را : گفتمي 1.به مدينه آمد) اش بني حنيفهتعداد زيادي از مردان قبيله

بدين جهت با جمعيت زيادي از . كنمپس از خودش به من واگذار كند، از او پيروي مي
ت، همراه ثابت كه شاخه درخت خرمايي در دست داش صپيامبر. قومش به مدينه آمد

. تا اينكه به مسيلمه كه در ميان يارانش بود، رسيد. بن قيس بن شماس بسوي او رفت
ِ فِيَك, َوَلئِْن «: فرمود صپيامبر َلْو َسَأْلَتنِي َهِذِه اْلِقْطَعَة َما َأْعَطْيُتَكَها, َوَلْن َتْعُدَو َأْمَر اهللاَّ

, َوإِينِّ أل ُ اگر «  »َراَك الَِّذي ُأِريُت فِيِه َما َرَأْيُت, َوَهَذا َثابٌِت ُجيِيُبَك َعنِّيَأْدَبْرَت َلَيْعِقَرنََّك اهللاَّ

اين شاخه درخت را از من بخواهي، آن را به تو نخواهم داد و تو از حكم خدا درباره 
فكر كنم تو  .اگر پشت كني، خداوند تو را هالك خواهد كرد. تواني تجاوز كنيخود نمي

ر مورد او چيزهايي خواب ديدم و اين ثابت، به نيابت از من همان كسي هستي كه د
  .سپس برگشت» . دهدجواب تو را مي

َبْينَا َأَنا َنائٌِم, « :كه فرمود صدر مورد اين سخن رسول خدا: گويدمي بابن عباس
نِي َشْأُهنَُام, َفُأوِحَي إَِيلَّ  ِيف املَْنَاِم َأِن اْنُفْخُهَام, َرَأْيُت ِيف َيَديَّ ِسَواَرْيِن ِمْن َذَهٍب, َفَأَمهَّ

                                                            
 .  نبوي آمدند هبه مديناش بني حنيفه مسيلمه همراه با تعداد زيادي از مردمان قبيله يعني )1



 

ْلُتُهَام  ا: َفنََفْخُتُهَام, َفَطاَرا, َفَأوَّ ُرَجاِن َبْعِدي, َأَحُدُمهَ اَبْنيِ َخيْ , َواآلَخُر ُمَسْيلَِمةُ : َكذَّ  »اْلَعنِْيسُّ

داشتن آنها مرا اندوهگين ساخت . خواب ديدم كه دو دستبند طال در دستهايم دارم« 
خواب به من وحي شد كه در آنها فوت كنم، من نيز در آنها سپس در همان حالت 

كنند، من آنها را به دو مرد دروغگو كه بعد از من ظهور مي. دميدم و آنها به هوا رفتند
  1».تعبير كردم كه يكي از آنها عنَسي و ديگري، مسيلمه خواهد بود

كه سنگي بهتر از پرستيديم، وقتي ما سنگ را مي: گويدمي /ابو رجاء عطاردي ـ114
و وقتي كه سنگي را  گرفتيمبر مي و آن يكي را. انداختيميافتيم، آن را دور ميآن را مي
آورديم و بر روي كرديم، سپس گوسفندي را ميكرديم، توده خاكي جمع ميپيدا نمي

و هنگامي كه ماه . كرديم دوشيديم، سپس به دور آن طواف ميآن، آن گوسفند را مي
ها فرا رسيد، هر نيزه و هر ها و نوكخالص كننده دندانه: گفتيمرسيد، مييرجب فرا م

كنديم و در ماه رجب تيري را كه در آن قطعه آهني بود، آن قطعه آهني را از آن بر مي
  2.انداختيمآن را دور مي

ام اي بودم كه براي خانوادهشد، من پسر بچه مبعوث صروزي كه پيامبر: گويد
وقتي كه شنيديم خارج شده، به سوي آتش فرار كرديم، يعني . چراندممي شترهايمان را
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كردند، چون ماه رجب، ماه حرام رسيد، جنگ را رها ميآنها در دوران جاهليت، وقتي كه ماه رجب فرا مي يعني )2
ها و قطعه آهن موجود در تير نيزههاي  خواهند جنگ كنند، دندانهاست، بلكه آنها به منظور بيان اينكه در اين ماه نمي

 .91 /8فتح الباري  :نگا. آوردندرا در مي



 

  ١.روايت از بخاري. به سوي مسيلمه كذاب

  :ها و عبرتهانكته
در خواب ظهور اين  صرؤياي پيامبران حق است، مثالً پيامبر ما حضرت محمدـ 1

ه ديده بود، و آنچه را ك. دو كذاب را ديد و مالحظه نمود كه  كارشان تمام خواهد شد
  .به وقوع پيوست

 ،به همين خاطر بر انسان مسلمان الزم است. انسانهاي دجال صفت فراوان هستندـ 3
  مواظب باشد از هر كسي كه ادعايي داشته باشد پيروي نكند، اگرچه 

و نبايد قول هيچ كسي را . چنين بنظر آيد كه داراي كرامت يا غير آن است )در ظاهر(
كه بيايد سخن و حال و روز او را در پرتو كتاب اهللا و سنت پيامبرش  قبول كند تا زماني

و آنچه را كه با آن دو   كه با آن دو موافقت كند، حق است آنوقت آنچه را. بسنجد
  .يك وجب هم باشد، باطل است همخالفت كند، اگر به انداز

ي را به آنها تواند نفع يا ضررپرستند كه نميچرا كه چيزي را مي ؛كودني كافرانـ 4
اي ديگر قبرها و پرستند و عدهاي از آنها درختان و سنگها و خاك را ميعده. برساند

روي اين حساب، آنها  .مردگان را، مردگاني كه نتوانستند جلوي مرگ خودشان را بگيرند
است و عبادت اهللا تعالي كنند كه محتاج كمك و رحمت مخلوق ضعيفي را عبادت مي

 هازق و كريم، پروردگار و فرمان رواي همه چيز و تصرف كننده در همخداي خالق و ر
  .نهندوا مي ،آنها را

                                                            
   .)4376( همان :صحيح البخاري) 1



 

آن، يكي از كارهاي جاهليت  توجه و عنايت ويژه به ماه صفر و ايجاد عباداتي درـ 4
اين در حالي است كه اسالم، مسلمانان را از تشبه جستن به آنها منع كرده است،  .است
بادت مشخص و معيني كه مختص اين ماه باشد مانند نماز، روزه، ع رپديدآوردن ه ،لذا

  .عمره، صدقه و غيره جايز نيست
  
  

|   |   |  
  



 

  درس هفتاد و چهارم

  داستان مسلمان شدن جماعتي از بني حنيفه و مردي از بني ضبيعه

  

شش نفر از ما بعنوان هيئت نمايندگي : گويدمي اطلق بن علي حنفي يماميـ 114
دمت رسول خدا از سرزمين خود خارج شديم، پنج نفر از بني حنيفه بوديم و به قصد خ

رسيديم و به او  صيك نفر از بني ضبيعه بن ربيعه، تا اينكه به خدمت رسول خدا
و از ايشان . اي داريم كه متعلق به ماستخاطر نشان ساختيم كه در زمينمان صومعه

ايشان از ). تا با آن بركت بجوئيم(خواستيم كه مازاد آب وضويش را به ما ببخشد 
اصحاب هم آب را آوردند و آن حضرت از . اصحاب خواستند كه آبي را برايش بياورند
سپس . د را در مشكي ريختسپس آب مازا. آن آب وضو گرفت و آب در دهان گرداند

اي را كه صومعه اين آب را با خود ببريد، وقتي كه به شهر خودتان رسيديد، «: فرمود
مقداري از اين آب را بريزيد و در جاي آن  ريد، در هم بشكنيد، سپس در جاي آن،دا

و آب هم خشك و تمام  شهر ما دور است اي رسول خدا،: يمما گفت»  مسجدي بسازيد
با آب ديگر به آن «  »فامدوه من املاء, فانه ال يزيده, اال طيباً « : فرمودند صپيامبر 1.شودمي

  ». افزايدن آب، جز پاكي چيز ديگري به اين نميكمك رسانيد، چرا كه آ
خارج شديم، آنگاه بر سر اينكه كداميك از ما آن مشك  صما هم از خدمت پيامبر

براي هر فردي از  صآنگاه رسول خدا. آب را با خود حمل كند، با هم مشاجره كرديم
                                                            

- اين بوده كه اگر اين آب را در آن مشك وانهند به علت طوالني بودن راه آب خشك شده و تمام مي منظورشان )1

   .شود



 

  .ما يك شب و روز نوبت تعيين كرد كه آن را بردارد
يمان را شكستيم و صومعه. د آورديم تا اينكه به شهرمان رسيديمآب را با خو )خالصه(

آن جماعت  1بعد در محل آن مسجدي درست كرديم و راهب. آب را جاي آن پاشيديم
دعوتي حق « : آن راهب گفت. ما در آن مسجد براي نماز، اذان گفتيم. ء بودطي هاز قبيل
ز آن باال رفت و فرار كرد و بعد از هاي اطراف ما كرد و ابعد رو به يكي از تپه» است 

  2.آن ديگر هيچ وقت ديده نشد

  :ها و عبرتهانكته
ها و تبرك جسن به جسد و نشانه صمشروعيت تبرك به آب مازاد وضوي پيامبرـ 1

. است  صو اين تبرك مخصوص پيامبر. و آثار اين حضرت مانند است و جايز است
كه با  جايز نيست. منزلت او قرار داده شودو جايز نيست كه احدي از امتش در مقام و 

و به همين . تبرك جسته شود صآب مازاد وضو يا با آثار و بدن كسي غير از پيامبر
خاطر است كه صحابه و ديگر گذشتگان اين امت، به يكي از ده اصحابي كه به بهشت 

يعني اينكه  و اين اندتبرك نجسته صمژده داده شدند و به يكي از افراد آل بيت پيامبر
  .آنها اجماع دارند بر اينكه اين كار مشروع نيست

كنند، زماني صحيح است كه مسلمانان آنها را اماكني كه مشركان در آنها عبادت ميـ 2
  .بعنوان مساجد برگيرند كه آنها را نابود كرده باشند سپس در جاي آنها مساجدي بسازند

نها در اين زمينه، در حاليكه اكثريت و رقابت آ ـ عالقمندي صحابه به خير خواهي3
                                                            

   .ء بودطي هو اين راهب از قبيل د آنها بودد كه عابيعني در ميان اهالي اين مكان، راهبي مسيحي بو )1

 .  با اسنادي حسن) 1123(و ابن حبان ) 700(و نسائي ) 26/  24009(از امام احمد  روايت )2



 

دنيا با هم به  و براي كسب مال و منال اي به خير ندارندكس آنها، عالقهمردم، برع
  .و بيشتر به آن عالقه دارند تا به طاعت اهللا تعالي پردازندرقابت مي

دشمني و عداوت و كينه كفار نسبت به اسالم و مسلمانان، مثالً اين راهب نصراني ـ 4
ه رغم آنكه اعتراف كرد اين اذان دعوت حق است نتوانست در آنجايي كه اسالم و ب

اند، باقي بماند، لذا از آن مكان فرار كرد و بعد از آن ديگر مسلمانان در آن پيروز شده
و چه بسا كه چون بدون زاد و مركب فرار كرد، هالك شده باشد چنانكه . بازنگشت

  .آيدظاهر اين روايت چنين بر مي
  
  

|   |   |  
  



 

  درس هفتاد و پنجم

  و مطيع شده بودند كه مسلمانطارق محاربي و يارانش  آمدنداستان 

  

« فروش كااليي، در بازار  رايمن ب: گويدمي اطارق بن عبداهللا محاربيـ 115
شنيدم . اي سرخ رنگ به تن داشتگذر مردي به آنجا افتاد كه جامه. بودم 1»ذوالمجاز 

اي مردم بگوئيد ال اله اال اهللا نجات «  »ا اهيا الناس قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا ي« : گفتكه مي

كرد، تا جاييكه و مردي هم دنبالش راه افتاده، به سوي او سنگريزه پرتاب مي» يابيد مي
اي مردم، از اين شخص اطاعت نكنيد، چرا كه : گفتو مي پايش را خونين كردقوزك 

اين جواني از فرزندان عبدالمطلب : اين كيست؟ گفتند: گفتم. او بسيار دروغگو است
يعني   ـو اين يكي هم عمويش عبدالعزي  برد كه رسول خدا استاست گمان مي
  .ابولهب است

حاليكه يكي از  خارج شديم، در 2اسالم را غالب ساخت، از ربذهاهللا تعالي وقتي كه 
در حاليكه نشسته . نه اتراق كرديمدر نزديكي مدي. زنهاي خودمان را با خود داشتيم

بر ما سالم . كرديم، مردي پيش ما آمد كه دو جامه بر تن داشتبوديم و استراحت مي
آن . از ربذه، ما شتري سرخ رنگ با خود داشتيم :گفتيم»  ؟آئيداز كجا مي« : كرد و گفت
با چه «  :تآري، گف: گفتيم»  ؟آيا حاضريد كه اين شتر را به من بفروشيد« : مرد گفت

                                                            
 .  كردنداست در نزديكي عرفات، كه مردم در دوران جاهليت، در آنجا خريد و فروش مي بازاري )1

 .  مسافت سه روز از مدينه دور است و به ذات عرق نزديك است هاي است كه به اندازدهكده ربذه )2



 

اي و تحقيق و بررسي» پذيرفتم « : گفت. با فالن و فالن صاع خرما: گفتيم»  ؟قيمتي
و آن را با خود برد تا اينكه در ميان ديوارهاي  آنگاه افسار شتر را گرفت. انجام نداد

 ؟شناسيدآيا اين مرد را مي: آنگاه بعضي از ما به بعضي ديگر گفتند. مدينه پنهان شد
شترتان : آنگاه آن جماعت يكديگر را سرزنش كرده، گفتند .شناختا او را نميكسي از م

  ! ؟دهيد كه اصالً شناختي از او نداريدرا به كسي مي

يكديگر را سرزنش نكنيد، چرا كه ما سيماي مردي را ديديم : زني كه با ما بود، گفت
از سيماي او به ماه شب ام كه بيشتر تا به حال چيزي را نديده. شبيه نبودكه به خائنها 

السالم «: وقتي كه شب فرا رسيد، مردي پيش ما آمد و گفت! چهاردهم شبيه باشد
  .آري: گفتيم» ايد؟ آيا شما هستيد كه از ربذه آمدهو بركاته,  اهللا ةرمحعليكم و 

  و او به شما توصيه . رسول خدا به سوي شما هستم همن فرستاد: گفت
و آن را پيمانه كنيد تا . شويدبخوريد تا سير مي )اممن آورده كه(كند كه از اين خرما مي

و  تا سرحد سيري از آن خرما خورديم ما هم. اينكه تمامي حق خود را وصول نمائيد
  .آنقدر پيمانه كشيديم تا حق خود را از آن وصول كرديم

را ديديم كه به حالت  صسپس فرداي آن روز به مدينه آمديم، ناگهان رسول خدا
: شنيدم كه آن حضرت فرمود. خوانديستاده بر روي منبر، داشت براي مردم خطبه ميا

   »ك و اختك و اخاك و ادناك و ادناكيد املطعي العليا و ابدأ بمن تعول, امك و ابا«
و اين بخشش و عطا را از كساني آغاز كن كه  بخشد برتر استمي كند ودستي كه عطا مي« 

مادرت و پدرت و خواهرت و برادرت و افرادي كه از همه به  :اريسرپرستي آنها را برعهده د
اينها بنو ثعلبه  !اي رسول خدا: آنگاه مردي از انصار كه آنجا بود،گفت» . باشندتو نزديكتر مي



 

پس انتقام ما را از آنها  .؛ همان كساني كه در دوارن جاهليت فالني را كشتند بن يربوع هستند

الجتنی « :تا جايي كه سفيدي زير بغلش را ديدم و گفت ،را بلند كردرسول خدا دستانش  .بگير
 فرزندبر  مادر ،كندجنايت نمي فرزندبر  مادر« » ام ولد علی ولد, الجتنی ام ولد علی ولد

  1». كندجنايت نمي
  :ها و عبرتهانكته

حمل بر داعيان و آمران به معروف و ناهيان از منكر الزم است كه به زيور صبر و تـ 1
  .گيرد، آراسته گردنداشخاص دعوت شده انجام مي هاذيتهايي كه از ناحي

چرا كه كافران و منافقان و فاسقان چه بسيار كه با انجام اذيتهاي بدني يا با فحش و 
و طعنه زدن با چيزهاي ساختگي، متعرض  ـكه خود نوعي اذيت است  ـناسزاگويي 

آيند اشتباهات آنها را در يا مي. ولهب انجام دادچنانكه اب .شوندداعيان و افراد مخلص مي
و به همين خاطر است . دهندانظار عمومي بزرگ جلوه داده، آنها را انتشار و اشاعه مي

عصر بعد از سفارش يكديگر به حق و راستي متعاقباً به  هدر سوراهللا تعالي بينيم كه مي
  .ذكر سفارش يكديگر به صبر پرداخته است

را دارد، ارزاني  كس كه بداند لياقت آن است، آن را به هراهللا تعالي دست هدايت به  ـ2
كه افضل بشريت   ـو هدايت بدست هيچ احدي از خلق نيست، حتي پيامبران  كندمي

. توانند فردي را كه خداوند هدايت او را نخواسته است، هدايت كنندنمي  ـهستند 

                                                            
، و 2/612و حاكم  )8175(و طبراني ) 2760(ابن ماجه و  )2531(و نسائي  14/300از ابن ابي شيبه  روايت )1

، و و حاكم آن را صحيح دانسته. و اسنادش صحيح است. اند و بعضي از آنها آن را مختصر نموده 3/45ي دارقطن
 .  و بوصيري هم در الزوائد آن را صحيح دانسته است ي هم با آن موافقت نمودهذهب



 

  : فرموده استاهللا تعالي چنانكه 

 ma  `  _    l  k  j  ih  g  f  e    d  c  bl 
   )56 :قصص(

 يعني ، ايمان به را او و( داري ارمغان هدايت بخواهي كه را كسي تواني نمي تو) !پيغمبر اي(  « 
 هدايت بخواهد را كه هر كه است خدا تنها اين ولي) برساني انسان مطلوب و مقصود منزل سر

 و انديشه برابر و يزدان عنايت و حكمت طبق بر( افرادي چه كه داند مي بهتر و ، نمايد مي عطاء
  »  .راهيابند) مؤمنان صفوف سوي به و بوده ايمان پذيرش سزاوار ، انسان تالش

نتوانست عمويش ابولهب و عمويش ابوطالب را كه  صبه همين خاطر است كه پيامبر
سر و توانست پن ×نوح حضرت و كندهدايت است، بوده صياور پيامبر و حامي

  .هم نتوانست همسرش را هدايت دهد ×و حضرت لوط همسرش را هدايت كند
 صشود و به همين خاطر پيامبرنور ايمان و طاعت بر سيماي صاحبش نمايان ميـ 3

  !اش گويي يك تكه ماه استتري دارد، چهرهكه از همه انسانها ايمان قوي
شود، آنها شناخته مي هلهايي است كه بوسيشخص صادق داراي عالمتها و نشانه ـ4

. گرددآنها شناخته مي هها و عاليمي است كه بوسيلچنانكه شخص دروغگو داراي نشانه
-و تنها به كسي اعتماد نمايد كه نشانه ت كه مسلمان زيرك و هوشيار باشدلذا الزم اس

ر خوب و نيك وي اطمينان حاصل و نسبت به رفتا هاي خير و نيكي بر او نمايان شده
  .هاي بدي و دروغ بر او ظاهر شده، جداً پرهيز نمايدو الزم است از كسي كه نشانه كند
  .ترند زيركاز بعضي مردان هوشيارتر و  ،به مراتب ،در بعضي از موارد زنانـ 6



 

  درس هفتاد و ششم

  داستان مسلمان شدن وائل بن حجر و آمدن او

  

 صيد كه پيامبربه من خبر رس: گويدمي اوائل بن حجر كندي حضرميـ 116
را كه از من ) رعيت فراواني(لذا دارايي عظيمي كه داشتيم و . يافته است) يا غلبه(ظهور 

ايشان . با ايشان مالقات كردم. رسيدم صخدمت پيامبر به و كردمكردند، رها اطاعت مي
سپس . مرا در كنار خودشان نشاند و ردايش را براي من گستراند و اسالم مرا پذيرفت

ي منبرش برخاست و از آن باال رفت و مرا هم با خود باال برد، ولي من در جايي به سو
  : پس از حمد و ثنا و فرستادن درود بر پيامبران فرمودند. تر از وي ايستادمپايين

من حرضموت, طائعاً غري مكره, راغباً يف اهللا   ,ةهذا وائل بن حجر اتاكم من بالد بعيد«
  »نه عزوجل و يف رسوله و يف دي

اين وائل بن حجر است كه از سرزميني دوردست، از حضرموت، داوطلبانه و بي هيچ « 
   «  .اجباري، بخاطر عالقه به اهللا عزوجل و رسول و دينش پيش شما آمده است

قطعه زميني را به من داد و معاويه بن ابوسفيان را همراه من فرستاد و  صسپس پيامبر
به او بگو كه جاي « : فرمود صيا پيامبر. ه او واگذار كنآن قطعه زمين را ب: به او گفت

. مرا پشت سر خود سوار كن: معاويه به من گفت: وائل گويد» . آن قطعه زمين كجاست
پس : (معاويه گفت. تو در آن حدي نيستي كه بتواني در رديف شاهان قرار بگيري: گفتم
يعني (ا به عنوان كفش به پا كن سايه اين ماده شتر ر: گفتم! كفشت را به من بده) الاقل

  !!)دهم و پا برهنه راه بروكفشم را به تو نمي



 

وي . مسلمانان منصوب شد، پيش او آمدم هزماني كه معاويه به سمت خليف: وائل گويد
  1.و اين سخن را به من ياد آور شد. مرا همراه خودش بر روي تخت نشاند

  :ها و عبرتهانكته
از اين حيث كه اسالمي را كه موجب سعادتمندي  امتانت عقل وائل بن حجرـ 1

دنيا و دست يابي به بهشت و نجات از آتش دوزخ است، بر دارايي و ثروت و گوش 
پس حال او كجا و حال آن . بفرماني عظيم و فراواني كه مردم از او داشند، ترجيح داد

ز چيزي كه موجب كسي كه خدا به او سلطه يا مقامي دنيايي داده و تحت تأثير آن دو، ا
  ! شود، روي گردانده، كجا؟سعادتمندي او در دنيا و آخرت مي

بلكه او آمده نعمتهايي را كه اهللا تعالي به او ارزاني داشته است، در زمينه ظلم و 
پس كسي كه بر اين كار استمرار ورزد و توبه . معصيت خداي رحمان بكار گرفته است

باشد و  زرگترين دليل بر سفاهت و كم عقلي او مينكند، بايد بگوئيم كه اين كار وي ب
مرگي كه   ـاگرچه بيايد حاالت و اوضاع خود را در هنگام فرا رسيدن مرگ تصور كند 

و بينديشد كه چگونه وارد قبر   ـبخدا عن قريب موعد هر جانداري از مخلوقات است 

                                                            
، و 176ـ  175 /8و بخاري در تاريخ الكبير ) 1176(، و در الصغير 48ـ  46 /22روايت از طبراني در الكبير )  1

و روايت از ابن . 376 /9المجمع  :نگا. با اسنادي آمده كه جاي گفتگو دارد) 2745(بزار چنانكه در كشف االستار 
  .با اسنادي مرسل و با اسنادي متصل و ضعيف 351ـ  348 /1سعد 

، و امام 9/374المجمع : و نگا. با اسنادي ضعيف روايت كرده است 20 ـ 22/19بخش اول آن را طبراني در الكبير 
و ابوداود ) 1381(ترمذي  ، و)27238(احمد بخش دوم آن را كه مربوط به اقطاع و داستان معاويه است، امام احمد

و در كل . اند و ترمذي آن را صحيح دانسته، و اين حديث چنان است كه او گفته استروايت كرده) 3059، 3058(
 .  اين حديث با مجموع شواهدش حسن است



 

قبالً به حالت گردد، يا وضعيت افراد همنوع خود را كه شود و در خاك دفن ميمي
ناگهاني مرگ آنها را درنورديده است، مورد مداقه قرار دهد، باز هم از بسياري از 

زيرا خواب غفلت از يك سو و  ؛داردهاي خود دست بر نميها و سركشيگمراهي
 .سنگدلي و كم فكري و كم عقلي از سوي ديگر او را تحت الشعاع خود قرار داده است

  .عافيت از اين آفتها را مسألت داريمسالمت و اهللا تعالي از 
الزم است به كساني كه تازه مسلمان شده، در عين حال داراي جايگاه و تأثير  ـ2

خاصي در ميان اجتماع و قومشان هستند، اهتمام خاصي داده شود، بايد جوري با آنها 
يد قلب آنها بدست آيد و ايمانشان تقويت گردد، چه ام )خود به خود(رفتار شود كه 

رود كه آنها نقش مثمر ثمري را در دعوت قومشان به سوي اسالم ايفا نمايند و در مي
  ...اين زمينه كارآمد واقع شوند

در صورت اقتضاي مصلحت شرعي، جايز است كه حاكم براي بعضي از افراد ـ 3
  .رعيتش قطعه زميني يا چيزي مانند آن را منظور نمايد

بعيد نيست بعضي از كارهايي انجام دهد كه هرگز  كسي كه تازه مسلمان شده، هيچـ 4
  .زندفرد ايمانداري كه ايمان در قلبش جاي گرفته، سر نمي هاز ناحي

از كسي كه در حق او بدي نموده، چه،  بگذشت و اغماض معاويه بن ابوسفيانـ 5
و حتي به رغم  در گذشته كرده بود، مجازات نكرد وي وائل بن حجر را بخاطر كاري كه

نكه وائل بن حجر با عمل و قول به او بدي كرد، وي كوچكترين سرزنشي در اين باره اي
  !به او نكرد

|   |   |  



 

  



 

  درس هفتاد و هفتم

داستان مسلمان شدن حكم بن حزن كلفي و جماعتي از قومش بني كلفه و 

  آمدن آنها

  

 به عنوان نفر هفتم يا نفر نهم به خدمت: گويدمي احكم بن حزن كلفيـ 118
اي : به خدمت آن حضرت رسيديم و گفتيم) كه هيئتي بوديم(ما . رسول خدا رفتم

آنگاه . براي ما طلب خير كن مالقات كرديم، پس از خداي تعالي شما را! رسول خدا
يا دستور دادند كه مقداري از خرما براي ما ) كه طعام بخوريم(ايشان به ما سفارش كرد 

د روزي را در مدينه اقامت ما چن. زياد خوب نبود البته وضعيت در آن زمان. بياورند
با  ايشان. و در روز جمعه همراه با رسول خدا، در نماز جمعه حضور يافتيم گزيديم

و پس از حمد و ثناي خداوند، كلماتي خفيف و پاك و  تكيه بر عصا يا كماني ايستاد
  : سپس فرمود. مبارك بر زبان آورد

   ١»امرتم به و لكن سددوا و ابرشوا لن تفعلوا كل ما اواهيا الناس, انكم لن تطيقوا «
انجام  ،ايدتوانيد همه آنچه را كه شما بدان مأمور شدهآوريد، يا نمياي مردم شما طاقت نمي« 

  ». خبري دهيد اما درست سخن بگوئيد و درست عمل كنيد و خوش. دهيد

  :ها و عبرتهانكته

همان احترام گيرد و نبايد ميسر است، از م ه برايشاي كبر ميزبان الزم است به اندازه ـ1

                                                            
 .  و سندش حسن است) 1096(، و ابوداود )17857، 17856(از امام احمد  روايت  )1



 

ل كند كه برايش سنگين و يبخاطر احترام گرفتن از او، بيايد چيزي را بر خود تحم
  .)مثالً پولي را قرض كند(مشقت آفرين است 

  .مستحب بودن تكيه دادن به عصا يا مانند آن در خطبهـ 2
  .اهللا تعاليمستحب بودن آغاز كردن خطبه با حمد و ثناي ـ 3
و يكي از آسانگيريهاي شريعت اين  ه احكام و تشريعاتشآساني اين دين در همـ 4

توان تكاليف و دستور العملهاي شريعت را انجام داده و  هاست كه وقتي مسلمان به انداز
در عين حال به علت بعضي از عوارض مانند بيماري يا فقر يا غير آنها بعضي از 

اهللا تعالي همانگونه كه  ،جام دهد، گناه يا حرجي بر او نخواهد بودواجبات را نتوانست ان
  : فرموده است

 m¬  «  ª  ©   ¨  § l )286 :بقره(   
  ».كند نمي تكليف توانائيش اندازه به جز كس هيچ به خداوند« 

  :فرموده است صو همانگونه كه پيامبر
  ١»ماستطعتم  اذا هنيتكم عن يشءٍ فاجتنبوه و ما امرتكم به فأتوا منه« 
- و آنچه را كه به شما دستور داده پس از آن دوري كنيدزماني كه شما را از چيزي نهي كردم، « 

  » .اي كه در توان داريد، آن را انجام دهيدام، به اندازه

تمامي احكامش مناسب با بشر يكي ديگر از آسانگيريهاي اين شريعت اين است كه 
آورند، در آنها موردي وجود ندارد كه به ارمغان ميو خير و خوبي را براي او  هستند 

                                                            
   .)1337(و مسلم ) 7288(از بخاري  روايت )1



 

پيامبر اين  ههمانگونه كه اهللا تعالي دربار. رنج و مشقت عظيمي را براي آنها ايجاد كند
  : امت فرموده است

 m  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d

  w  v  u  t  s   r  q  p  o

  ba `  _  ~  }  |  {  z   y  x

g  f  e  d  c    o  n  ml  k    j   i   h

  pl )157 :اعراف(  
 خدا( فرستاده از كنند مي پيروي كه كساني) به دهم مي اختصاص را خود رحمت ويژه به(  « 

 انجيل و تورات در) را او وصف و داند نمي نوشتن و خواندن( كه امي پيغمبر) مصطفي محمد
 را ها پاكيزه و ، دارد بازمي زشت كار از و دهد مي دستور نيك كار به را آنان او .يابند مي نگاشته
 احكام( زنجير و بند اندازد مي فرو و سازد مي حرام آنان بر را ناپاكها و نمايد مي حالل برايشان
 از را) توبه عنوان به خودكشي و ، طهارت منظور به نجاست مكان قطع همچون فرساي طاقت

 كساني پس .) رهاند مي استثمارشان و استعمار غُل از و( آورد مي در به ايشان) گردن و پا و دست(
 قرآن( كه كنند پيروي نوري از و ، دهند ياري را وي و كنند حمايت او از و بياورند ايمان او به كه
 آنان بيگمان ، است شده نازل او همراه به) و است مردمان هدايت مايه نور همسان و است نام

  »  .رستگارند

اند، جزو  بال كردن رخصتهايي كه فقهاء دادهداشته باشيم كه تتبع و دن البته بايد توجه

اي كه فقهاء در  مسلمان بيايد در ارتباط با مسألهبدين معني كه  ؛آساني اين دين نيست



 

چرا كه اين كار، . خواهد برگزيند، كه دلش ميمورد حكم آن اختالف دارند، فتوايي را 
ساني است نه جزو پيروي كردن از شرع اهللا جزو پيروي كردن از هوا و خواهش نف

بلكه مسلماني كه زياد به . پس پيگيري و دنبال كردن رخصتهاي فقها حرام است .تعالي
بر  ،...كندورزد، يعني طبق ميل خود رخصتهاي فقها را دنبال مياين كار مبادرت مي

«  :اندگفتهو به همين خاطر است كه بعضي از اهل علم . روي خطر عظيمي قرار دارد
  » .گذاردديني مي به دنبال رخصتها بيفتد، رو به بيهركس كه 

اين است كه قول  ،مسائلي كه مورد اختالف فقهاء است همقلد در ارتباط با هم هوظيف
عالمي را بپذيرد كه از يك سو به لحاظ ديني و علمي از همه افضل و برتر است و از 

  1.و فراهم استسوي ديگر شناخت اقوال او برايش ممكن 
  

|   |   |  
  

                                                            
     .100مواضع التقليد ص : االجتهاد: ، االصول من علم االصول261 /4) 66 هالفائد :الفتوي(اعالم الموقعين  :نگا )1



 

  درس هفتاد و هشتم

  داستان مسلمان شدن جماعتي از زنان و بيعت آنها

  

همراه با تعدادي از زنان به خدمت رسول : گويدمي لقريشي رقيقهاميمه بنت ـ 118
كنيم بر با شما بيعت مي! اي رسول خدا: گفتيم. آمديم تا با ايشان بيعت نمائيم صخدا

و بهتاني را  ي را شريك خدا قرار ندهيم و دزدي نكنيم و زنا نكنيمنكه چيزسر اي
) امر(و در ارتباط با  1.كنيمنياوريم كه در بين دست و پاهاي خودمان آن را سر هم مي

  2.معروف و خداپسندي از شما نافرماني نكنيم
توانيد يكه م )بر سر چيزهايي بيعت كنيد(«  »فيام استطعن و اطقتن « : فرمودند صپيامبر

اهللا و رسولش نسبت : ما گفتيم » .آنها را انجام دهيد و توانايي و تاب تحمل آنها را داريد
. پس بيا اي پيامبر تا با شما بيعت كنيم! تر و دلسوزتر هستندبه جان ما، از ما مهربان

من «  ٣» ةواحد ةمرأكقويل إلة اين ال أصافح النساء, انام قويل ملائه امرا« : فرمودند صپيامبر

                                                            
فرزندي را كه جزو اوالد شوهرش نيست، از طريق برداشتن آن و گمان اينكه او، فرزندش است، يا از طريق  يعني )1

   .زنا به او ملحق نسازد

و همان چيزي است كه اهللا به آن دستور  و حسن آن در شرع شناخته شده استچيزي است كه نيكي : معروف )2
 .  داده است

 ديگرانو ) 27008(، و امام احمد 982 /2بر اين زن صحابيه كه راوي حديث است، امام مالك در الموطا  عالوه )3
و حافظ ابن كثير در  باشندش رجال صحيحين ميست و رجالاند، و سندش صحيح ااين حديث را روايت كرده

، )27062(، )20796(، )6850(المسند : نگا. و داراي شواهد كثيري است تفسيرش اين روايت را صحيح دانسته
   .40، 36 /6علي االسالم  ةالمغازي، باب البيع :و المجمع) 27133(



 

بلكه سخن من به صد زن، با سخن من به يك  )دهمدست نمي( كنم با زنان مصاحفه نمي
  ». زن هيچ تفاوتي ندارد

آمد تا با  صفاطمه دختر عتبه بن ربيعه به خدمت پيامبر: گويدمي لعايشه ـ121
  :ردپيامبر مواردي را كه در آيه زير عنوان شده، بر او شرط بيعت ك. ايشان بيعت نمايد

 m  P  O  N   M  L  K    J   I  Hl )12 :ممتحنه(    

  ».نشوند زنا مرتكب و نكنند دزدي و نسازند خدا شريك را چيزي« 
از اين كار  صآن زن از فرط شرم و حيا دستش را روي سرش قرار داد و رسول خدا

عت آرام باش اي زن، بخدا كه ما بر سر اين بي: آنگاه عايشه گفت. او به شگفت آمد
بر سر مفاد اين آيه با او بيعت  صپس پيامبر. اين هم خوب است: گفت. ايمنكرده
  1.كرد

  :ها و عبرتهانكته

اهميت بيعت كردن مردان و زنان و اهميت پيمان گرفتن از آنها در دوري كردن از ـ 1
معصيتهاي بزرگ مانند شرك و زنا و غير اينها همراه با عدم سهل انگاري و ناديده 

عموم طاعت و فرمان بري در هر چيزي كه خوبي و حسن آن شرعاً شناخته شده  گرفتن

                                                            
و سندش صحيح . يگرانو روايت از د) 4554( ، و ابن حبان)25175(، و احمد )9827(از عبدالرزاق  روايت )1

سلمان شدنش بوده در اين حديث، به هنگام م هذكر شد هباشند و بيعت فاطمرجال صحيحين مي است، و رجالش
آيد كه ـ به مانند آن بيعتي بوده، كه امام ، اما بيعت عايشه ـ چنين بر مي4/372 ةشرح حال او در االصاب :نگا. است

 .  گيردمياز مردم مسلمان 



 

  .است

نسبت به امتش؛ به همين خاطر هر امري را كه مايه  صمهرباني و دلسوزي پيامبر ـ2
سفارش كرده كه آن را انجام  خير و منفت براي مسلمانان بوده است، واننهاده و به آنها

ر براي ايشان است، انجام آن را بر مسلمانان حرام و هر چيزي را كه مايه ضر دهند
آنها را به انجام هر چيزي كه خدا پسند و خوب و پاك  صنموده است و لذا پيامبر

اهللا تعالي . است، دستور داده و هر چيز كثيف و زيان آفريني را بر آنها حرام نموده است
  :فرموده است صدر مورد پيامبر

 m k  j  i  h  g  f   e  d   n  m   l

  w  v  u  t  s   r  q  p  o

  ba            `  _  ~  }  |  {  z   y  x

  o  n  ml  k    j   i   h  g  f  e  d  c

  pl )157: اعراف(  
 خدا( فرستاده از كنند مي پيروي كه كساني) به دهم مي اختصاص را خود رحمت ويژه به(  « 

 انجيل و تورات در) را او وصف و داند نمي نوشتن و نخواند( كه امي پيغمبر) مصطفي محمد
 را ها پاكيزه و ، دارد بازمي زشت كار از و دهد مي دستور نيك كار به را آنان او .يابند مي نگاشته
 احكام( زنجير و بند اندازد مي فرو و سازد مي حرام آنان بر را ناپاكها و نمايد مي حالل برايشان
 از را) توبه عنوان به خودكشي و ، طهارت منظور به نجاست انمك قطع همچون فرساي طاقت

 كساني پس .) رهاند مي استثمارشان و استعمار غُل از و( آورد مي در به ايشان) گردن و پا و دست(
 قرآن( كه كنند پيروي نوري از و ، دهند ياري را وي و كنند حمايت او از و بياورند ايمان او به كه



 

 آنان بيگمان ، است شده نازل او همراه به) و است مردمان هدايت مايه رنو همسان و است نام
  »  .رستگارند

در مهمترين و  صحرام بودن مصاحفه و دست زدن با زنان؛ مثالً همين پيامبرـ 3
مصاحفه با  ـ يعني بيعت آنها بر سر اسالم ـكه با زنان داشته است  بزرگترين وضعيتي

  :  فرموده است صو بطور مسلم پيامبر كندمي ردزناني كه محرم او نيستند را 
  ١»ال حتل له ةالن يطعن احدكم بمخيط من حديدٍ خري له من ان يمس امرا«
اگر با يك سوزن آهني به يكي از شما بكوبند، براي او بهتر از آنست كه زني را كه برايش « 

  ». حالل نيست، لمس كند

و زنان، اگرچه الزم است كه سهم اهميت خلق و خوي حيا و شرم براي مردان ـ 4
  .زنان از حيا، به مراتب بيشتر از ديگران باشد

  

|   |   |  
  

                                                            
با اسنادي ) 226(احاديث صحيحه  هو روياني در مسندش چنانكه در سلسل 212، 211 /20از طبراني  روايت )1

 .  آمده است حسن



 

  درس هفتاد و نهم

  داستان مسلمان شدن مادر ابوهريره

  

كردم؛ چرا كه او من پيوسته مادرم را به سوي اسالم دعوت مي: گويدابوهريره مي ـ121
حرف بدي  صباره رسول خدادر دم،يك روز كه او را به اسالم دعوت كر. مشرك بود

آمدم، در  صبخاطر حرفي كه او زد، خيلي ناراحت شدم و به خدمت رسول خدا. زد
-من مادرم را به اسالم دعوت مي! اي رسول خدا: عرض كردم. كردمحاليكه، گريه مي

 ورزد، امروز كه او را به اسالم دعوت كردم، دربارهكنم، اما از پذيرفتن اسالم امتناع مي
بخواه كه مادر ابوهريره را اهللا تعالي لذا از . شما چيزي گفت كه مرا ناراحت ساخت

  : آنگاه رسول خدا فرمود. هدايت دهد
آنگاه، در حاليكه از اين  »خدايا مادر ابوهريره را هدايت بده « »اللهم اهد ام ابوهريره« 

  . خيلي خوشحال بودم، از خدمت ايشان خارج شدم صدعاي پيامبر

ديدم كه در بسته است، مادرم صداي خش خش پايم  ،رسيدم 1امي كه به در خانههنگ
: گويد ابوهريره. و من صداي آب را شنيدم !چند لحظه سر جايت بمان: گفت. را شنيد

و قبل از آنكه چادر بر سرش كند، با عجله در را باز  مادرم غسل كرد و لباسش را پوشيد
   .ال اله اال اهللا و اشهد ان حممد عبده و رسوله اشهد ان! اي ابو هريره: كرد و گفت

اي : گفتم. كردمبازگشتم در حاليكه از خوشحالي گريه مي صبه خدمت پيامبر: گويد

                                                            
   .بود خانهاش رسيد، كه مادرش در به در خانه يعني )1



 

. دعاي شما را پذيرفت و مادر ابوهريره را هدايت داداهللا تعالي ، مژده باد كه !رسول خدا
د و سخن نيكي را بر زبان حمد و ثناي خدا را بجاي آور صبا شنيدن اين سخن، پيامبر

بخواه كه من و مادرم را اهللا تعالي از  ،اي رسول خدا: گفتم: گويدابوهريره مي. آورد
  .محبوب بندگان ايماندارش سازد و آنها را محبوب ما سازد

  : فرمود صآنگاه پيامبر: ابوهريره گويد

  »ني و حبب اليهم املؤمنني ـ و امه ايل عبادك املؤمن ةاللهم حبب عبيدك هذا ـ يعني اباهرير« 
و  نظر بندگان مؤمنت محبوب جلوه ده و مادرش را در  ـيعني ابوهريره   ـات اين بنده !خدايا« 

  » .مؤمنان را هم در نظر آنان محبوب بساز

- هيچ مؤمني آفريده نشده مگر اينكه وقتي نام مرا مي ،پس از اين دعا )ابوهريره گويد(

  1.روايت از مسلم. داردرا دوست ميبيند، مشنود، يا مرا مي

  :ها و عبرتهانكته

بر دعوت الي اهللا حريص باشد، بويژه بر دعوت  ،بر انسان مسلمان الزم است ـ1
  .نزديكان و اقربا

  احترامي بيند به مقدسات و حرمات الهي بيفرد مؤمن وقتي ميـ 2
-اش ابراز ميخصيشود، به مراتب بيشتر از خشم و اندوهي كه نسبت به مصالح شمي

  .گردددارد، خشمناك و اندوهگين مي

                                                            
   .)2491(الفضائل  :مسلم صحيح )1



 

و يكي از  صدر اين حديث يكي از داليل نبوت پيامبر ما حضرت محمدـ 3
فوراً دعايش را اهللا تعالي وجود دارد، از اين حيث كه  صمعجزات آن حضرت

  .خواسته بود، برآورده ساخت صمستجاب فرمود و دقيقاً آنچه را كه پيامبر

ن مسلمان الزم است كه بر استفاده از اين سالحي كه بسياري از مسلمانان آن بر انساـ 4
 ـو پناه بردن به او اهللا تعالي يعني سالح دعا از   ـاند را بي مصرف و تعطيل كرده

  .حريص و عالقمند باشد
يكي از توسلهاي مشروع در دعا اين است كه فرد مسلمان از شخص صالحي  ـ5

  .ايش، دعا كندبخواهد كه از خدا، بر
و اگر  اهللا تعالي به هنگام حصول نعمتهامستحب بودن بجاي آوردن حمد و ثناي ـ 6

چنانكه در وضعيتها و مواقف . سجده ببرد، بهتر است ،مسلمان به هنگام حصول آنها
  .شكر برده است هديگري به اثبات رسيده كه ايشان سجد

هاي يكي از نشانه صامبردوست داشتن ابوهريره و مادرش و همه اصحاب پيـ 7
ها است چنانكه عمل رافضي  ـايمان است و مبغوض داشتن آنها يا فحش دادن به آنها 

   .يكي از عالمتهاي گمراهي و ضعف ايمان يا عدم ايمان است  ـ 
  1!)پناه بر خدا(

  

                                                            
، اكمال المعلم اثر عياض 16/652، به شرح مسلم نووي رابطه با شرح عبارات اين حديث و بيان فوايد آن در) 1
 .  مراجعه كنيد 375 /11، جامع االصول 7/532



 

  

|   |   |  
  



 

  درس هشتادم

  اداستان مسلمان شدن ضرار بن ازور

  

آمد  صضرار بن ازور به خدمت پيامبر: گويدميلحصين بن زبرقان اابوـ 122
يعني آنها را ترك . (درحاليكه هزار شتر را همراه با چوپانهايشان پشت سر گذاشته بود

و قبالً  اخت كه چه ثروت عظيمي را وانهادهخاطرنشان س صوي به پيامبر). كرده بود
ت داده و اسالم را در او را هداياهللا تعالي سپس . دانسته استچقدر اسالم را مبغوض مي
به آن  )لطفاً(اي رسول خدا، من شعري را گفتم، : و گفت. نظر او محبوب ساخته است

  .گوش دهيد
  :گفتم: گويد »آن را بگو تا بشنوم «  »هيه « : فرمود صپيامبر

واخلمر  اشـرهبا  و    تركت القداح و غرف القيان
 الثمـاال

ي  و  شدي  املحربَّ  يف  غمره  و عيل  املسلمني    كرِّ
 القتاال

ي  ـتــاهلـك  شـ  و قالت مجيله  شتتنا و بعدت
 االـتــشـ



 

 ،نوشم و مستي راخان و شرابي كه آن را ميو صداي كنيزكان آوازه 1تيرهاي قمار« 
  .ترك كردم

و از سوار شدن بر اسبم جهت جنگ با مسلمانان خودداري كردم و از نبرد با ايشان 
  .منصرف شدم

اي بزرگ و ات را متالشي و نابود ساختي و بگونهتو خانواده: به من گفت 2يلهو جم
  .خطير آنها را پراكنده نمودي

ام، بهشت را به من عطا فرما، چرا در عوض اين تركي كه من انجام داده !پس پروردگارا
  ».كه من براي اينكه به بهشت دست يابم، خانواده و مالم را فروختم

   »البيع ربح البيع, ربح البيع, ربح« : رمودف صآنگاه پيامبر

اين معامله سودمند واقع شد، اين معامله سودمند واقع شد، اين معامله سودمند واقع «
  3».شد

                                                            
بر روي يكي از . شدندخواستند كاري انجام دهند، به اين تيرها متوسل ميوقتي كه اعراب در دوران جاهليت مي )1

- هركدام كه خارج مي. ومي چيزي نوشته نشده بودو بر س انجام نده: انجام ده و بر دومي نوشته شده: آنها نوشته بود

 .  كشيدندآمد، دوباره، قرعه ميو اگر تير پوچ در مي. كردندشد، به مقتضاي آن عمل مي

وقتي كه ضرار خواست كه برود تا  ـدر حاليكه همسر يا يكي از خويشاوندان نزديكش بوده  ـجميله  يعني )2
  ...  .مسلمان شود به او گفت

و بحشل ص ) 3892ـ  3889( ةالصحاب ةو ابونعيم در معرف) 16703(از عبداهللا بن احمد در زوائد المسند  ترواي )3
، و ديگران با اسناد فراواني كه در هر يك از آنها ضعفي وجود دارد، اين حديث با مجموع آنها حسن يا قريب 174

اين قصيده به كتابهاي لغتي مانند صحاح، لسان  و در ارتباط با شرح ابيات 391 ـ 9/390المجمع  :نگا. به آن است
   .258، 257 /27. السندي كه با المسند چاپ شده است ةالعرب، و حاشي



 

  :ها و عبرتهانكته
و متانت عقل وي بطوريكه اسالم را كه موجب  افضيلت ضرار بن ازورـ 1

اين . اموال فراوانش ترجيح دادسعادتمندي او در دنيا و آخرت است، بر ماندن در نزد 
پس حال او كجا و . در حالي است كه در نزد وي خانواده و فرزندان مشركش بودند

حال كسي كه خداوند ثروت و مالي را به او داده و او اين نعمت را در راستاي معصيت 
گوئيم آن را در راستاي جنگ با خدا گيرد كجا؟ اينكه ميخدا و جنگ با خدا بكار مي

گيرد و آن را در نواحي  اين مال را در ربا بكار مي گيرد، بدين گونه است كه كار ميب
كند مانند خريدن آالت لهو كه مايه فساد قلب او و قلب فرزندان قدغن شده مصرف مي

اي كه خداوند به او دستور داده كه آنها را از آتش جهنم خانواده  ـاش است و خانواده
ل باعث كند و اين مااين مال را در ديگر موارد حرام مصرف مي آيديا مي  ـحفظ كند 

چنانكه اهللا تعالي فرموده . و آرزوهاي دور و دراز بكند شود كه دچار غفلت گرددمي
  :است

 m  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

  o      n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  ba  `

u  t    s  r    q  p     w  vl )8 ـ 1: همزه(  
 و آورد مي گرد را فراواني دارائي كه كسي همان     !باشد زن طعنه و عيبجو كه هر حال به واي  « 
 لذّت و كند مي كيف دارائي سرشماري و پول شمردن از كه چرا(  .شمارد مي بارها و بارها را آن
 غرق را او بت اين برق .است دينار و درهم مسجودش و معبود و ، اموال ذكرش و فكر و ، برد مي

 آخر     .) كند مي خالصه آن در را شخصيتها تمام كه خويش شخصيت تنها نه و ، كند مي شادي
 و نپرستد را گشائي مشكل بت چنين چرا پس(  !بخشد مي جاودانگي بدو دارائيش كه برد مي گمان



 

 به شك بدون او .) نيست چنين(  !هرگز هرگزا     .) ؟نكند قرباني آن پاي در را همگان شخصيت
 انداخته فرو و گردد مي پرت) نام دوزخ آتش ، اندام و اعضاء( شكننده درهم و كننده خُرد
 آتشي     !است خدا برافروخته آتش     ؟ چيست شكننده درهم و خُردكننده داني مي چه تو     .شود مي
 دنيوي منزلت و قدرت و ثروت حب مركز و ، فسق و كبر و كفر كانون كه قلبها ژرفاي به( كه
 كه گيرد مي بر در را ايشان آتشي آن     .شود مي چيره و مسلّط دلها بر و) رود مي فرو ، است بوده

  »  .است دربسته و سرپوشيده

و هر اندازه كه مال و ثروت بيشتر . بنابراين مال و فرزند آزمايشي براي بنده هستند
  :فرموده استاهللا تعالي  !شودبزرگتر مي اين آزمايش و فتنه ،شود

 m        u    t  s  r  qp   o  n  ml )15 :تغابن(  
 بر عهده از ، آزمايش ميدان اين در اگر( و شمايند آزمايش وسيله ، اوالدتان و اموالتان قطعاً  « 
  »  .است خدا پيشگاه در بزرگي پاداش و اجر) شما براي ، آئيد

بدين (يلي كساني كه اسالم ميان آنها تفاوت قايل شده است خويشاوندي و فام ـ2
از ديدگاه اسالم چنين  )اندصورت كه بعضي مسلمان شده و بعضي ديگر مسلمان نشده

چرا كه او با اين دوري گزيني،  ؛تفرقي در حق يك مسلمان كامالً بجا و پسنديده است
است، اجتناب نموده و وارد  بختي و شقاوت او در دنيا و آخرتاز چيزي كه باعث تيره

و بخاطر اينكه از . آورد راي او به ارمغان ميچيزي شده كه سعادت دنيا و آخرت را ب
شود، نه تنها متحمل ضرر نمي ،افراد فاميل و نزديك خود كه مشرك هستند، دور شده

 ترسد در رابطه با دينش به او لطمه بزنند، امريبلكه دوري گزيني او از كساني كه مي
كساني كه   ـو مانند آن است كسي كه مجالست و همنشيني با اقاربش . مطلوب است



 

و همچنين به آن نزديك است كسي كه زياد در  گويدـ ترك ميكنند نماز را ادا نمي
اين كارها به . كندمجالس نزديكانش كه قيل و قال در آنها فراوان است، شركت نمي

  .لحاظ شرعي مطلوب و مورد پسند است
ترك گويد مانند كسي كه اهللا تعالي كسي كه اموال و تجمالت دنيا را بخاطر ـ 3

ترك گويد  ،تواند مسلمان شودمسلمان شود و اموالش را كه فقط با ترك كردن آنها مي
تواند عبادت خدايش را انجام دهد، كه مانند حال ضرار و مانند كسي كه فقط وقتي مي

بايد بگوئيم كه همچون كسي  ،به هنگام هجرتش آنها را ترك كند مانند حال صهيب
  .بيشترين و بزرگترين سود را برده است

  
  

|   |   |  
  



 

  درس هشتاد و يكم

داستان مسلمان شدن يك نفر اعرابي كه بيعت كرده بود، سپس خواست كه 

  بيعتش فسخ گردد

  

ه رسيد و ب صيك نفر اعرابي به خدمت پيامبر: گويدمي بجابر بن عبداهللاـ 122
   .هم بر سر اسالم با او بيعت نمود صپيامبر! بر سر اسالم با من بيعت كن: ايشان گفت

: آمد وگفت صآنگاه پيش پيامبر 1.آن اعرابي در مدينه دچار تب و لرز شديدي شد
 2!ام، معاف كنلذا مرا از بيعتي كه كرده) ام، پشيمانممن از بيعتي كه كرده! (اي محمد
مرا از : آمد، و گفت صدوباره پيش پيامبر. ته او امتناع ورزيداز خواس صآنگاه پيامبر

سپس . با خواسته او موافقت نكرد صام، معاف كن، باز هم پيامبربيعتي كه انجام داده
ام، معاف مرا از بيعتي كه انجام داده: رسيد و گفت صخدمت پيامبر) براي بار سوم(

آنگاه، آن اعرابي از خدمت . كرداش موافقت نبا خواسته صاين بار هم پيامبر. كن
  : فرمود صدر آن اثنا پيامبر. خارج شد صپيامبر

   1.روايت از مسلم و بخاري 3»املَِْدينَُة َكاْلكِِري َتنِْفي َخَبَثَها َوَينَْصُع َطيُِّبَها«

                                                            
  .  آمده است) 7216(در روايت ديگر بخاري  چنانكه )1

رد كه گويد كه او خواسته از بيعتي كه بر سر اسالم كرده است، معاف شود و اين احتمال را هم داحديث مي ظاهر )2
 .13/200، و 97 /4فتح الباري : نگا. او خواسته از بعضي عوارض آن ماند هجرت معاف گردد

- ر آنها وجود ندارد، خارج ميمنظور اين است كه از مدينه افرادي كه داراي ايمان خالص نيستند و هيچ خيري د )3

   .502ـ  501 /4و اكمال المعلم ، 499 /4المفهم : نگا .مانندو افراد پاك و شايسته در آن باقي مي شوند



 

  ».كه ناخالص را بيرون مي ريزد و خالص را نگه مي داردمدينه مانند كوره است «
  :ها و عبرتهانكته

دهد تا ببيند بندگان خود را در خوشي و ناخوشي مورد امتحان قرار ميـ اهللا تعالي 1
-و دچار لغزش مي گيردصبر مي )و بيماري(چه كسي در هنگام مبتال شدن به ناخوشي 

گويد و از اين  كسي به هنگام خوشي وي را شكر مي و از سوي ديگر ببيند كه چه شود
كند و چه استفاده مي )هرچه بهتر(طاعت و عبادت جهت  ،خوشي و نعمت فراهم آمده

 ،كنداستفاده مياهللا تعالي كسي سركشي نموده و از اين نعمت خدادادي در راه معصيت 
  :فرموده استاهللا تعالي همانگونه كه 

 m  r  q  p   o  n   m  l  k  j  i  h    g  f  e  d   c

      x  w  v  u  t  sl )16ـ  15 :فجر(  
 را خود شخص و ، است نيافته رشد خردش و عقل ايمان پرتو در كه انساني آن( انسان اما  « 

 بزرگي را او كار اين براي و بيازمايد را او پروردگارش كه همين) پندارد مي چيز همه مقياس
 ديده مكرم و محترم و گرامي و بزرگوار مرا پروردگارم:  گفت خواهد ، بدهد نعمت بدو و ببخشد
 را او پروردگارش كه زماني اما و    .) است من شايسته و من حق ، نعمت و عزّت اين و(  !است

 زبون و مراخوار پروردگارم:  گفت خواهد ، نمايد كم و تنگ را او روزي كار اين براي و بيازمايد
  »  .) است نموده حقيرم و ذليل ، فاقه و فقر با و( است داشته

درست  اهالني است كه فاقد علم و آگاهي و نظريبدبيني يكي از اعتقادات جـ 2

                                                                                                                                                       
 .)1383(، و صحيح مسلم )1883(صحيح البخاري ) 1



 

هستند، مثالً اين اعرابي جاهل تصور كرده بود كه اين تبي را كه بدان دچار شده، در اثر 
اي بزرگ و البته كه اين جهلي كامالً روشن و گمراهي 1.شوم بد اين بيعت بوده است

بديهي ! ؟باشدو مي بري موجب پيدايش بيماري بودهآخر چگونه طاعت و فرمان .است
آيد كه مغاير با حقايق است و آنها است كه اين طرز تفكر نه تنها با واقعيت جور در نمي

 اهللا تعالي چرا كه حقيقتاً شوم و بدشگوني تنها در معصيت  ،دهدرا وارونه نشان مي
است، و اين بدينگونه است كه معصيت باعث اعمال برخي عقوبات در زندگي دنيا و در 

اما بدشگوني به اين معنا كه بعضي از جاها يا حيوانات يا  2.ر و در آتش جهنم استقب
شوند كه گرفتاريها و مصايبي دامنگير فرد ها و ديگر مخلوقات باعث ميرنگها يا شماره

  .بلكه مايه گرفته از اعتقادات جاهلي است ،اي از حقيقت نداردگردد، نه تنها پايه
ن تشاءوم و بدبيني در نزد بعضي از مسلمانان امروزي وجود ولي متأسفانه هنوز هم اي

كند، آنگاه يك بينيم كه فروشگاه خود را در بامداد باز ميمثالً يكي از آنها را مي. دارد
آنگاه او . كند كه يك عيب و ايراد خلقتي در او وجود داردنفر مشتري به او مراجعه مي

و بعضي از بازرگانان و مهندسان هم . بنددا ميفوراً او را بدشگون دانسته و فروشگاه ر
دانند و از همين روي آن را روي آسانسور و طبقات را بدشگون و نحس مي 13 هشمار

-گرا انجام ميدهند، آنها اين كار را به تقليد از جاهليت كنوني غربآپارتمانها قرار نمي

  .دهند

                                                            
   .170 /7السندي علي سنن النسائي  ةحاشي)  1

    .)صفر ةوظيف(لطائف المعارف )  1



 

|   |   |  
  



 

  درس هشتاد و دوم

  مرد از مذحج داستان مسلمان شدن دو

  

 صدر حالي كه ما در خدمت رسول خدا: گويدابو عبدالرحمن جهني ميـ 123
« : آن دو سوار را ديد، فرمود صوقتي پيامبر. نشسته بوديم، سر و كله دو سوار پيدا شد

جيانِ  حَ ذْ انِ مِ يَّ   » اينها دو نفر كندي مذحجي هستند«  »كِنْدِ

كه دو مرد از قبيله مذحج هستند، ) ديديم. (رسيدند صتا اينكه آنها به خدمت پيامبر
نزديك شد تا با ايشان بيعت  صيكي از آن دو مرد به پيامبر: ابو عبدالرحمن گويد

شخصي كه ! اي رسول خدا: را گرفت، گفت صوقتي كه دست پيامبر: گويد. نمايد
شما پيروي كند و از آورد و شما را تأييد و تصديق ميبيند و به شما ايمان ميشما را مي

خوشا به حال «  ١»طويب له«: فرمود صنمايد، چه چيزي براي او خواهد بود؟ پيامبرمي

 سپس آن شخص. را مسح كرد، سپس بازگشت صه او دست پيامبراآنگ: گويد. » !او
اي رسول : گفت او. كرد و دست او را گرفت تا با او بيعت كند صرو به پيامبر ديگر

آورد و شما را تصديق ما را نديده ولي به شما ايمان ميخدا، به نظر شما شخصي كه ش
 صپيامبر! اي خواهد داشت؟كند، چه امتياز و بهرهكند و از شما پيروي ميو تأييد مي

 !سپس خوشا به حال او !خوشا به حال او«  »طويب لهطويب له, ثم طويب له, ثم «: فرمود

                                                            
تفسير  :نگا. باشد و بنا به قولي طوبي نام بهشت استيعني به خير دست يافت، مي» طوبي « معناي : شده گفته )1
   .رعد در تفسير ابن كثير هاز سور 29 هآي



 

  1.دست كشيد و بازگشت صمبربعد بر روي دست پيا: گويد»  !سپس خوشا به حال او

  :ها و عبرتهانكته

وجود دارد، از اين  صدر اين حديث يكي از معجزات پيامبر ما حضرت محمدـ 1
و آن دو . حيث كه ايشان قبل از رسيدن آن دو مرد، از قبيله و تيره آنها خبر داده است

  .خبر داده بود صشخص همانگونه بودند كه پيامبر
و به همين خاطر است كه هر دوي اين  صبه بدن پيامبرمشروعيت تبرك جستن ـ 2

خاطر اين كار آنها را ب صدست كشيدند و پيامبر صمردها بر دست مبارك پيامبر
بنابراين، اين تبرك جستن صرفاً به . و اين كار آنها را تثبيت نمود سرزنش نكرد

  : فرمايدوي درباره خودشان مي. اختصاص دارد، چه، او افضل انسانهاست صپيامبر

   ٢»انا سيد ولد آدم و ال فخر « 
  ». كنماي نميمن ساالر فرزندان آدم هستم با اين حال هيچ فخر فروشي« 

 صروي اين حساب، جايز نيست كه احدي از انسانها در منزلت مخصوص پيامبر
دارند، براي ديگران  صو جايز نيست كه اموري كه اختصاص به پيامبر نشانده شود
چرا كه اين كار به نوعي پايمال كردن حق آن حضرت و كم كردن ارزش . ودقرار داده ش

                                                            
 10/18و سندش حسن است و هيثمي هم در ) 730(، و ابن ابي شيبه در مسندش )17388(از امام احمد  روايت )1

، و در رابطه با شواهد اين حديث مراجعه )14178(المطالب  :و نگا. اندو حافظ ابن حجر هم آن را صحيح دانسته
 .)7230(و صحيح ابن حبان ) 16976( شود به مسند امام احمد

 هو روايت از آلباني در سلسل. از دو طريق كه رجال آنها ثقه هستند) 4673(، و ابوداود )10972(روايت از احمد ) 2
   .»روز قيامت « ي با زيادت كلمه) 2278(و روايت از مسلم ) 1517(احاديث صحيحه 



 

  .وي و ناديده گرفتن خصايصي است كه در پرتو آنها امتياز يافته است
به همين خاطر ثابت نشده كه احدي از صحابه يا تابعين يا احدي از سلف اين امت به 

بهشت مژده داده شدند و يا ده اصحابي كه به  ،جسد يكي از صالحان يا به جسد يكي از
و اين كار، اجماعي از ناحيه . و يا به غير آنها تبرك جسته باشند صبه آل بيت پيامبر

چه اگر . حرام است صآنهاست بر سر اينكه تبرك جستن به بدن شخصي غير از پيامبر
  .دادندشديد آنها به خيرخواهي، حتماً آن را انجام مي هبود، بخاطر عالقجائز مي

ايمان آورده، در حاليكه ايشان را و بيشتر  صبيان كثرت پاداش كسي كه به پيامبر ـ 3
و . باشدداليل نبوت ايشان را نديده است؛ چرا كه اين كار، دليل بر قوت ايمان وي مي

بيشتر از جانب  صبنابراين، جانب ايمان به نسبت وي در باب ايمان به نبوت محمد
كلي و  كه وي بطور البته اين بدين معني نيست 1.ستديده ا را ايمان كسي است كه آن

را ديده است، برتر است، زيرا كه افراد  صكه پيامبربي هيچ چون و چرايي از كسي
 :حافظ ابن حجر گفته است. اند، برتر هستندصحابه، از همه كساني كه بعد از آنها آمده

يت مطلق و بي چون صرف زيادت اجر و پاداش مستلزم اين است كه افضليت و برتر«
ثابت شود و همچنين برتري و تفاضل در اجر و پاداش صرفاً به نسبت ) فرد(و چراي 

دهد كه در آن عمل همانند و مشابه آن باشد، لكن زيادت فضيلت براي چيزي روي مي

                                                            
غيبي ايمان دارند و آن اينكه اهللا تعالي  هبه يك مسأل  ـن مسأله در اي  ـايمانشان  ههر دوي اينها در زمين) 1

را فرستاده است، بلكه ايمان به همه مسائل عقيده، صرفاً ايمان به غيب است چنانكه در جاي خود تثبيت  صپيامبر
 .   كندشده است، اما مقدار اين ايمان از شخصي به ديگري در بعضي از مسائل گاهي تفاوت پيدا مي



 

  1».كندو برابري نميكسي كه پيامبر را ديده است و از اين رو بدان دست يافته است، با ا

  
  

  |   | |  
  

                                                            
، مجموع الفتاوي 266ـ6/254شرح مشكل اآلثار  :نگا .7-7/6 اول كتاب فضائل الصحابة: ح الباريفت :نگا )1
 .527، 464ـ  4/461



 

  درس هشتاد و سوم

  اداستان مسلمان شدن جرير بن عبداهللا بجلي

  

 هر وقت  صاز روزي كه مسلمان شدم، پيامبر: گويدمي اجرير بن عبداهللاـ 124
  :فرمودو مي. نمودديد، به روي من تبسم ميكه مرا مي

  ٢»عيل وجهه مسحه ملك  1يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خري ذي يمن« 
اي از جمال و اش نشانهشود كه بهترين فرد يمني است، بر چهرهاز اين در بر شما وارد مي فردي« 

  » .زيبايي است
  3.سپس جرير بن عبداهللا وارد شد

در روزي كه مغيره بن شعبه فوت كرد، جرير بن عبداهللا : گويدزياد بن عالقه مي ـ126
او پس از حمد و . شنيدم و من سخنراني او را. برخاست و براي مردم سخنراني كرد

شريك بترسيد و  ، از خداي تنها و بيبر شما الزم است: ثناي خداي تبارك و تعالي گفت
                                                            

   :آمده است ـ گفته است 31/518اش بر مسند امام احمد سندي ـ چنانكه در حاشيه) 1
كه به ) يمن(است يا اينكه با دو فتحه است  به معناي به فال نيك گرفتن و بركت) يمن(ياء  هيمن با ضم هظاهراً كلم« 

 »   .يمن است هچه، بجليه در ناحي. معناي سرزميني معروف است

- يعني نشاني از زيبايي، چرا كه آنها هميشه ماليكه را به زيبايي توصيف مي« ) ملك هماد: (آمده است ةالنهاي در )2

وي زيباروي و داراي جمالي كامل و بي نقص بوده : ويمگ« : گفته است 531 /2النبالء  و ذهبي در سير»  .كنند
 .21/216و مقايسه شود با الفتح الرباني »  .است

و اين روايت در صحيح . و سندش صحيح است) 2258(و طبراني ) 1250(روايت از بخاري در االدب المفرد ) 3
   .)19179. (تآمده است و امام احمد آن را بصورت مطول ذكر كرده اس 111االدب المفرد ص 



 

هم  ،چرا كه اين امير ؛آيد آرامش و متانت خودتان را حفظ كنيدتا زماني كه امير شما مي
و  چرا كه او عفو ؛براي اميرتان طلب بخشش كنيد: سپس در ادامه گفت. آيداكنون مي

  . داشتبخشش را خيلي دوست مي
اي رسول خدا بر سر : رسيدم و گفتم صمن به خدمت رسول خدا: اما بعد: بعد گفت

خيرخواه و «كنم و ايشان اين شرط را براي من تعيين كرد كه اسالم با شما بيعت مي
و  بيعت كردم صمن هم بر سر اين شرط با پيامبر» . نصيحت كار هر مسلماني بشوم

و از ! پس طلب آمرزش كنيد. پروردگار اين مسجد، من خيرخواه شما هستم قسم به
  1.روايت از بخاري. منبر پايين آمد

و اينكه  اطاعتبر سر : جرير گفت: گويدابوزرعه بن عمرو بن جرير ميـ 127
  . بيعت كردم صخيرخواه هر مسلماني باشم، با رسول خدا

ديد كه قيمتش باالتر از حدي است و ميخريد وقتي كه جرير چيزي مي: ابوزرعه گويد
بسته بود  صكه فروشنده پيشنهاد كرده است، از باب وفا به اين شرطي كه با پيامبر

اين كااليي كه : گفتبه فروشنده مي) ت كردن و خيرخواهي هر مسلمانييعني نصيح(
  2!ام، برايم محبوب تر استاي، از پولي كه بابت آن به تو دادهبه ما فروخته

  : فرمود صپيامبر! شرطي براي من تعيين كن! اي رسول خدا: گفتم: گويدجرير مي
تعبد اهللا و ال ترشك به شيئاً و تصيل الصلواة املكتوبة و تؤدي الزكاة املفروضة و تنصح « 

                                                            
 .)58(البخاري  صحيح )1

. داده است، به نصيحت كار و خيرخواه فروشنده مبدل گشته استحضرت جرير با اين كاري كه انجام مي بنابراين )2
 .  و رجالش رجال مسلم هستند. و سندش صحيح است روايت كرده) 19229(و اين حديث را امام احمد 



 

  1»للمسلم, و تربأ من الكافر 
ه را بخوان و اهللا را عبادت كن و هيچ چيزي را براي او شريك قرار نده و نمازهاي فرض شد« 

  » !زكات مفروض را ادا كن و خيرخواه مسلمانان باش و از كافران ابراز برائت كن
  :ها و عبرتهانكته

بر فرد مسلمان واجب است، خيرخواه برادر مسلمانش باشد، حال فرقي ندارد كه او ـ 1
ه بر او الزم است، خير او را بخواهد و دوست نداشت! اي استاهل كجا و از چه قبيله

و بكوشد مواردي را كه براي او زيان آفرين  مصيبت و گرفتاري دامنگير او شود باشد كه
هستند، از او دور كند و اگر نتوانست آنها را دفع كند و زيان واقع شد، پس الاقل بايد 

دوستي و محبت (آن را ناخوش بدارد و براي او آرزوي خير بكند و اين بخشي از والء 
  :فرموده است صت چرا كه پيامبراس) واجب بر مسلمان

    2.روايت از مسلم » .دين نصيحت است«  »... الدين النصيحة« 

  :و نيز فرموده است

  3.روايت از بخاري و مسلم »ال يؤمن احدكم حتي جيب الخيه ما حيب لنفسه « 
شود كه آنچه براي خود دوست داشته باشيد، براي برادرتان هم زماني ايمان شما كامل مي« 

                                                            
به مانند ) 4186(و نسائي ) 19182(و روايت از امام احمد . سندش حسن است و) 19153(از امام احمد  روايت )1

، و سندش »و تبرأ من الكافر « بجاي ) يعني بر جدا شدن از مشركان(» و علي فراق مشرك «  :آن، جز اينكه گفته
   .صحيح است

 .)55(مسلم  صحيح )2

 .)45(و صحيح مسلم  )13(صحيح البخاري  )3



 

  ». دوست داشته باشيد

  1.آورد كه چنين صفتي داشته باشديعني فقط زماني آنگونه كه بايد و شايد ايمان مي
مسلمان برادر مسلمان است به «  »يسلمه و ال يظلمهاملسلم اخوا املسلم  ال« : و نيز فرموده

بخاطر  و 2.روايت از بخاري و مسلم » .كندنمي )ظالمان(كند و او را تسليم او ظلم نمي
  .دوستي بر مسلمان واجب استاين والء و دگر 3احاديثي ديگر

و يا  دهدبرادرش نسبت به او انجام مي گذشت مسلمان از اشتباهات و خطاهايي كهـ 2
 هايي كه در مقابل او اعمال ورزيده؛ يك اخالق بزرگ استگذشت از قصور و كوتاهي

و وعده داده كه هركس بدان  است به سوي آن فرا خوانده ، ما را أكه پروردگار ما
  :فرموده استاهللا تعالي . متخلق شود، پاداش خواهد يافت

 m§  ¦  ¥  ¤   £  ¢ l )40 :شوري(  
) بدكار از اجتماعي پيوندهاي استحكام و گمراهان هدايت براي ، قدرت هنگام به( كسي اگر« 

  ».است خدا با كسي چنين پاداش ، اندازد راه به صفا و صلح) او ميان و خود ميان و( كند گذشت
حرص و عالقه شديد صحابه به خير و به عملي ساختن تعهدات و التزاماتي كه بر ـ 3

  .اندبيعت نموده صسر آنها با پيامبر

وجوب برائت جستن از كافران، يا مبغوض داشتن و دشمن داشتن آنها و دوري ـ 4

                                                            
 .303ـ  1/302شرح الحديث الثالث عشر  :، جامع العلوم36ـ  5يخ االسالم ابن تيميه ص ، اثر شااليمان )1

 .)2580(و صحيح مسلم  )2442(البخاري  صحيح )2

   .274ـ  273 /2، 35و شرح الحديث  225ـ  1/222شرح الحديث السابع،  :جامع العلوم و الحكم: نگا) 3



 

  1.توانكردن از آنها و جهاد كردن با كافران جنگ طلب در حد 

                                                            
اين  هباب چهارم، اثر نويسند»  ةاالسالمي ةتسهيل العقيد«  هبه رسال والء و براء هرابطه با تفصيل دو مسأل در )1

 .  سطور، نگاه كنيد



 

  درس هشتاد و چهارم

  همدان هداستان مسلمان شدن قبيل

  

خالد بن وليد را به سوي اهل يمن  صپيامبر: گويدمي ببراء بن عازبـ 127
  .فرستاد تا آنها را به اسالم دعوت نمايد، ولي آنها به دعوت وي پاسخ ندادند

به او سفارش كرد  علي را فرستاد و) وقتي كه ديد خالد كاري از پيش نبرده صپيامبر(
كه به خالد و مسلماناني كه با او بودند بگويد برگردند، مگر كساني از همراهان خالد كه 

من يكي از كساني بودم كه : براء گويد. دوست داشته باشند با حضرت علي باقي بمانند
وقتي به محل اقامت آن جماعت نزديك شديم، آن جماعت به . با علي باقي ماندم

علي به امامت نماز را براي ما خواند و ما همگي به يك صف . آمدند استقبال ما
همه قبيله . را بر آنها خواند ص سپس ايشان جلو آمد و نامه رسول خدا. ايستاديم

 صاي خبر مسلمان شدن آنها را به پيامبرهمدان مسلمان شدند، حضرت علي طي نامه
كنان بر زمين افتاد سپس  شد سجدهاز محتواي نامه مطلع  صكه پيامبروقتي. اعالم كرد

ي سالم بر قبيله« 1»اهلمدان یاهلمدان, السالم عل یالسالم عل«: سرش را بلند كرد و گفت

  ».ي همدانهمدان، سالم بر قبيله

                                                            
و بيهقي  حسن بر شرط بخاري دسن ، با2/316السنن  ةمعرفو در  369/ 2 ةلصالااز بيهقي در سننش در  روايت )1

ح است و منذري هم در مختصر اند كه اسناد آن بر شرط بخاري صحيذكر كرده 1/360و ابن القيم در زاد المعاد 
) 4349(و بخاري اول اين حديث را با خود اسناد بيهقي در صحيحش . آن را صحيح دانسته است 86 /4السنن 

 .  آورده است



 

  :ها و عبرتهانكته

بر شخص دعوتگر الزم است دعوت خود را نسبت به كافران و افراد عاصي به ـ 1
پذيرند، از هدايت شدن آنها كه آنها بدايتاً دعوت وي را نمي و اگر ديد دهد كرات انجام

  .مأيوس نگردد
دعوتگراني را به مناطق و سرزمينهايي بفرستد تا آنها  ،بر حاكم مسمان واجب استـ 2

به تعاليم اسالم متمسك  ،بتوانند كافران را به اسالم دعوت كنند و از مسلمانان بخواهند
  .دوري نمايند و مسائل دينشان را به آنها آموزش دهندي اهللا تعالباشند و از معصيت 

عدم پاسخگويي اشخاص دعوت شده به شخص داعي نشان دهنده اين نيست كه  ـ3
بينيم كه بسياري از دعوتش ناقص است، بلكه مي) خداي نكرده(داعي عيبي دارد يا 

آنها، فقط يك نفر به  و حتي يكي از اندپاسخ داده شانپيامبران، تنها، عده قليلي به دعوت
در صحيح بخاري و مسلم آمده است كه . او پاسخ مثبت داده و دعوتش را پذيرفته است

  : فرمود صپيامبر: گويدابوهريره مي
عرضت عيل االمم, فرأيت النبي و معه الرهيط و النبي و معه الرجل و الرجالن و النبي « 

   ١»ليس معه احد 
و  با او همراه است اي كوچكري را ديدم كه گروه و دستهامتها بر من عرضه شدند، پيامب«

  ».م كه هيچكس با او همراه نبودم كه فقط يك يا دو نفر پيرو دارد و پيامبري را ديددپيامبري را دي

اي را هدايت دهد، خير فراواني براي او شخص يا قبيله هبوسيلاهللا تعالي كسي كه ـ 4

                                                            
   .)220(و صحيح مسلم ) 5752(صحيح البخاري  )1



 

و اين به مراتب برتر . شكر خدا را بجاي آورد به همين خاطر بايد ،او حاصل شده است
  .و بهتر از مكاسب مادي فراواني است كه براي او حاصل شود

مشروعيت سجده شكر به هنگام پيدايش نعمت يا از بين رفتن يك نوع مصيبت و  ـ5
آورند، بايد  آيند دو ركعت نماز شكر بجاي مييگرفتاري، اما اينكه بعضي از مردم م

ثابت نشده و مسلّم نيست كه يكي از  صر اين باره چيزي از پيامبربگوئيم كه د

  1.آن را انجام داده باشد شصحابه

كسي كه مسلمان شود و به احكام اسالمي چنگ بزند، لياقت دارد كه براي او دعاي ـ 6
هاي دنيا و آخرت و او شايسته است كه اهللا تعالي او را از بديها و ناخوشي شود سالمتي
  .ددور بدار

معصيت اهللا  كسي كه بر كفر خود باقي بماند و بر آن تداوم داشته باشد يا كسي كه بر
ها و با و از آن توبه نكند، شايسته است كه در دنيا با انواع تلخي تعالي استمرار نمايد

همانگونه كه اهللا تعالي فرموده  ،مشقت و ناراحتي ببيند ،تنگي سينه و پريشاني مستمر
  : است

 m Æ  Å    Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç

   Ú   Ù       Ø   ×    Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  FE  D  C     B  A

  I     H  Gl )126 ـ124: طه (  
                                                            

   .اثر مؤلف اين كتاب» الشكر سجود« هرسال :نگا )1



 

 و( تنگ زندگي ،) گزيند دوري آسماني كتابهاي احكام از و( بگرداند روي من ياد از هركه و  « 
 نه و ، شد خواهد قانع خدادادي نصيب و قسمت به نه چون(  ؛  داشت خواهد) اي گرفته و سخت
 با و گسيل قيامت عرصه به( نابينا را او رستاخيز روز و) گشت خواهد الهي قدر و قضا تسليم

 عرصه به و اي برانگيخته( نابينا مرا چرا !پروردگارا:  گفت خواهد    .آوريم مي گرد) آنجا در ديگران
:  گويد مي) خدا(    .ام بوده بينا) دنيا در( قبالً كه من ؟ اي دهآور جمع) آنجا در و داشته گسيل قيامت
 هدايت دالئل و ، آسماني كتابهاي( آيات .) را نافرماني نتيجه بچش و هست كه( است همين
 شوي مي گرفته ناديده امروز تو هم گونه همان ؛  گرفتي ناديده را آنها تو و رسيد تو به من) جهانيِ

  »  .) گردي مي رها آتش رد نشان و نام بي و(

سختي و ناراحتي  ،نيز شايسته است كه در قبرش و در روز قيامت و در آتش جهنم
  . ببيند

  .از خداوند سالمت و عافيت را خواستاريم
  
  

|   |   |  
  



 

  درس هشتاد و پنجم

مان شدن كسي كه در داستان مسلمان شدن قبيله بجيله و آمدن آنها و مسل

  فتگرفال مييمن با تير 

  

 صهيئت بجليه به خدمت پيامبر: گويدمي اطارق بن شهاب بجلي احمسي ـ128
 1». ها آغاز كنيدها را لباس بپوشانيد و از احمسيبجلي« : فرمود صآنگاه پيامبر. رسيد
. گويد؟تا ببينم كه رسول خدا چه به آنها مي: يك نفر از قيس عقب افتاده و گفت: گويد
اللهم بارك «يا  »اللهم صل عليهم« :راي آنها چنين دعا كردرسول خدا پنج بار ب: گويد
  ».ر آنها بركت بفرستخدايا ب«يا  »خدايا بر آنها درود بفرست« 2»فيهم

« : رسول خدا به من گفت: كند كه گفتروايت مي اقيس از جرير بن عبداهللا ـ129
متشكل از يكصد چرا، آنگاه با يك سپاه : گفتم» كني؟ آيا مرا از ذوالخصله راحت نمي

اين در حالي بود كه من بر . سواركار احمسي كه صاحبان اسب بودند، حركت كردم
در ميان گذاشتم،  صاين موضوع را با پيامبر. افتادمماندم و ميروي شتر ثابت باقي نمي

 :و فرمود ام مالحظه كردمسينهايشان دستش را طوري به سينه من زد كه نشانه آن را در 
                                                            

بجليه است و هر دوي آنها به انمار  هبرادرزاد» احمس « پدر آنها  :ته شدهاي در يمن است گفقبيله :احمس )1
بزرگ  هبجليه نام زني بوده و آن زن داراي خواهري به نام باهله بوده است و اين دو قبيل :منتسب هستند و گفته شده

 :نگا. تر استوايت نزديكاحمس از بجليه بوده و اين هم به ظاهر ر :و گفته شده. شوندبه اين دو زن نسبت داده مي
 .18/72فتح الباري  285، 284، 1/91االنساب 

و اسنادش صحيح است و رجالش، رجال بخاري است و ) 18834، 18832(و احمد ) 1281(از طيالسي  روايت )2
 .)4152(التعليق علي المطالب العاليه  :نگا .اندعراقي و بوصيري آن را صحيح دانسته



 

خدايا او را ثابت كن و او را هدايت دهنده و هدايت «  »ته و اجعله هاديًا مهديًا اللهم ثبّ « 
و : گويد. ديگر از هيچ اسبي نيفتادم صپس از دعاي پيامبر: جرير گويد» . شده قرار بده

و در آن بتهايي وجود  1اي در يمن بود كه متعلق به خثعم و بجيله بودذوالخصله خانه
  . شدو به آن كعبه گفته مي. دشدنداشت كه عبادت مي

 )راوي(. جرير به آنجا آمد و آن را با آتش سوزاند و در هم شكست: گويد )راوي(
. گرفتوقتي كه جرير به يمن آمد در آنجا مردي بود كه با تيرهاي قمار فال مي: گويد

. زنداگر به تو دست يابد، گردنت را مي ،رسول خدا اينجاست هبه او گفته شد، فرستاد
: در آن اثنا كه او مشغول فال زدن بود، ناگهان جرير كنارش ايستاد و گفت: راوي گويد

دهي كه هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد، يا اينكه شكني و شهادت مييا تيرها را مي
  . زنمگردنت را مي
سپس جرير مردي با كنيه . آن مرد تيرها را شكست و شهادت آورد: راوي گويد

كه به  وقتي. خبري دهد خوشامر فرستاد تا وي را به اين  صپيش پيامبر را ةابوارطا
قسم به آن كسي كه تو را به حق فرستاده  ،اي رسول خدا: رسيد گفت صخدمت پيامبر

  .است، نيامدم تا زماني كه ديدم آن را در حالي ترك كردم كه گويي شتري گر است
و مردان آن دعاي بركت و خير  پنج مرتبه براي اسبهاي احمس صپيامبر: راوي گويد

                                                            
اند كه با اين نام آن را به اند و خواستهگفته» يماني  هكعب« براي عبادت مشركان بوده كه به آن اي خانه ذوالخصله )1
به اين علت مأموريت را به جرير واگذار كرد كه ذوالخصله در بالد او بود  صو پيامبر ه مشرف مكه تشبيه نمايندكعب

 .  و جرير يكي از اشراف بجليه بود



 

  2.روايت از بخاري 1.كرد

  :ها و عبرتهانكته
سخن رفته است و آن اينكه اهللا  صدر اين حديث از يكي از كرامتهاي پيامبر ـ1

  .تعالي مستقيماً دعاي او را اجابت كرد

 اماكن شرك و نمودگاههاي آن مانند بتها و مساجد و ،بر حاكم مسلمانان الزم است ـ2
  .بين ببرد بدها و اتاقهاي ساخته شده برروي قبرها و نحو اينها را ازگن
افتد مانند سود و زيان يا هر چيز ديگري ادعاي شناخت آنچه كه در آينده اتفاق مي ـ3

خوب يا بد در سفر يا در ازدواج يا در سلوك طريق معيني يا غير اينها از طريق استقسام 
كه عبارتست از فال زدن به تير يا سنگريزه كه روي آن  ـ )فال گرفتن با تيرها(  به ازالم 

يا انجام نده و فرد طبق آنچه كه از آن خارج شده، عمل  ،نوشته شده است انجام بده
 هاينها از جمل ههم ،يا از طريق نگاه كردن در كف دست يا فنجان يا نحو اينها  ـكند مي

قد است كه اهللا تعالي اين اشياء را چرا كه فرد مرتكب شونده معت ؛باشندشرك اصغر مي
و البته كه اين عقيده  دهد، قرار داده استآينده رخ مي به منظور شناخت آنچه كه در

چرا كه اهللا تعالي اين اشياء را به عنوان علت و سببي براي شناخت او در  ؛غلط است
كه كاهنان و برآمده از خرافات جاهليتي است  ،آينده قرار نداده است، بلكه اين عقيده

  .دهنددجال صفتان و جادوگران آن را اشاعه و ترويج مي

                                                            
 »  . راي ما و احمس دعا كردب« : روايتي آمده است در )1

 .)4357(المغازي  :صحيح البخاري )2
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  درس هشتاد و ششم

  پادشاهان يمن و آمدن هيئت آنها داستان مسلمان شدن آل ديلم از فرزندان

  

آل ديلم مسلمان شدند و من هم يكي از كساني : گويدمي افيروز ديلمي ـ130
فرستادند تا بيعت و  صپيامبر يئت خود را به خدمتآل ديلم ه. دمبودم كه مسلمان ش

آنها . رسول خدا اين كار آنها را پذيرفت. اطالع دهند صمسلمان شدن آنها را به پيامبر
دانيد كه از و مي شناسي اني هستيم كه شما آنها را خوب ميما كس! اي رسول خدا: گفتند

ولي و سرپرست ما كيست؟  ايم، حاالدانيد كه ما مسلمان شدهايم و ميكجا آمده
است و ما خشنود براي ما كافي اين دو : گفتند» اهللا و رسولش «: فرمود صپيامبر
  1.هستيم
 صبه خدمت رسول خدا) همراه با هيئتي: (گويدمي اباز هم فيروز ديلمي ـ131
سازيم كه آن را به خورد پسر عموهايمان ما يك نوع آشاميدني مي: عرض كردم. رسيدم

« : آري، فرمود: گفتم» كند؟ آيا اين آشاميدني، مست مي« : فرمود صپيامبر. دهيممي
ام بازگردم، خواستم با ايشان خداحافظي كنم و پيش قبيلهزماني كه مي» پس حرام است 

توانند از آن آنها نمي! اي پيامبر خدا: دوباره اين موضوع را به ايشان ياد آور شده، گفتم
) و بر آن استمرار ورزيد(كسي كه از آن دست برنداشت «  :فرمودند. دست بردارند

. من دو زن دارم كه هر دو خواهر هستند! اي رسول خدا: گفتم» ! بزنيد را گردنش

                                                            
 .  و سندش صحيح است) 3710(، و ابوداود )18042، 18037(از امام احمد  روايت )1



 

  1»! خواهي طالق بدهطبق ميل خودت يكي از آن دو را كه مي« : فرمود

  :ها و عبرتهانكته
و بر هر كس  ش كه بخواهدهركس از خلقاست، آن را به اهللا تعالي هدايت بدست  ـ1

در حقيقت آن را به اهالي بالد دوردست از . كندكه بداند لياقت آن را دارد، ارزاني مي
عرب و عجم بخشيده است، مثالً اينها آل ديلم از يمن و از فرزندان فارس هستند كه اهللا 

ريش از آن و مردماني را از اهل مكه بلكه از ق آنها را به اسالم هدايت داده استتعالي 
ارزاني نكرده است؛  صمحروم ساخته است بلكه آن را به يكي از عموهاي خير البشر

كرد و با دعوتش مبارزه نمود تا  دشمني نمود و او را اذيت صهمان كسي كه با پيامبر
اهللا تعالي و اين در حالي است كه   ـاو ابولهب است  ـاينكه دست آخر بر سركفر مرد 

پاك و . شودكه تا روز قيامت خوانده مي اي را نازل كردهاو سورهدرباره رسوا كردن 
  !منزه است آن خداي دانا وكاردان

كسي كه شرب خمر از او تكرار شود با وجود آنكه در هر دفعه حد شرعي بر او  ـ2
دهد كه او فردي سركش است و شيطان بر او تسلط جاري شده است، اين نشان مي

و در بعضي  .واقع گردد )و تنبيه(ت كه به شدت مورد تعزير  لذا الزم اس ،حاصل كرده

                                                            
اما متن . و در سندش ابن ابوفروه قرار دارد كه جداً ضعيف است 331-18/330وايت از طبراني در الكبير ر) 1

اند و  از حديث ديلم حميري روايت كرده) 2683(و ابوداود ) 18036ـ  1834(م احمد صحيح است، جزء اول را اما
و ابن حبان  )1130-1129(و ترمذي ) 18041-18040(و جزء آخر آن را امام احمد . سندش صحيح است

|  {  ~  �      m  :و اهللا تعالي فرموده است. روايت نموده، و ترمذي آن را حسن دانسته است) 4155(

 ¡   ¤  £  ¢ l  )23 :نساء( 



 

و   ـچنانكه در حديث دوم متن آمده است  ـشود از احاديث آمده است كه او كشته مي
كشته  )تكرار شراب خواري(چهارم  هدر احاديث ديگري آمده است كه او بعد از مرحل

فسخ شده است و كسي كه اما بعضي از اهل علم عقيده دارند كه حد كشتن . شودمي
  .شود ام كند، شديداً تنبيه و تعزير ميمكرراً به شراب خواري اقد

جايز نيست كه شخص دو خواهر را همزمان با هم در عقد نكاح داشته باشد  ـ3
  :فرموده استاهللا تعالي چنانكه 

 m¤  £  ¢    ¡      �  ~  }  | l )23: نساء(  
  .»كه قبالً سپري شده استم زن خود نكنند مگر آنچهو اينكه دو خواهر را همزمان با ه«

  
  

|   |   |  
  



 

  درس هشتاد و هفتم

  داستان مسلمان شدن مردي كه بالفاصله بعد از مسلمان شدنش فوت كرد

  

همراه با رسول خدا از شهر خارج شديم، وقتي : گويدمي اجرير بن عبداهللا ـ132
: فرمود صپيامبر. آيدي به سوي ما ميكه از مدينه دور شديم، ناگهان ديديم كه سوار

باالخره آن مرد به ما رسيد و به ما سالم : راوي گويد. خواهدگويي اين سوار شما را مي
» آيي؟ از كجا مي« : به او گفت صآنگاه پيامبر. كرد و ما جواب سالمش را داديم

خواهي بروي؟ كجا مي« : گفت صپيامبر!  اماز ميان خانواده و فرزندان و عشيره: گفت
من (يافتي  ،خواهيآنچه را كه مي« : فرمود صپيامبر. خواهمرسول خدا را مي: گفت» 

« : فرمود ؟به من ياد بده كه ايمان چيست !اي رسو ل خدا: آن مرد گفت»  )پيامبر هستم
 هاينكه شهادت بدهي كه هيچ خدايي جز اهللا وجود ندارد و اينكه محمد فرستاد

خدا را  هرمضان را بگيري و خان هخواني و زكات را بدهي و روزو نماز را ب ،خداست
دست شتر آن مرد در يك سوراخ بزرگ : ام، راوي گويداقرار كرده: گفت» زيارت نمايي

موش صحرايي افتاد، و سكندري خورد و بر زمين افتاد، و آن مرد هم از روي آن پريد و 
  .سرش بر زمين خورد و در نتيجه جان داد

وي آن عمار بن ياسر و حذيفه به س: راوي گويد. او را برايم بياوريد: فرمود صپيامبر
 صپيامبر: راوي گويد. اي رسول خدا، مرده است: و گفتند مرد جستند و او را نشاندند

  : بعد از چند لحظه، به آنها گفت. از آن دو، روي برگرداند
هاي  يكه را ديدم كه از ميوهمن دو مالدانيد چرا من از شما دو نفر روي برگرداندم؟ مي

. آنگاه دانستم كه او به حالت گرسنگي مرده است. كردندبهشتي در دهان آن مرد فرو مي



 

درباره آن گفته اهللا تعالي بخدا اين مرد از جمله كساني است كه : فرمود صسپس پيامبر
  :است

 m  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al  
  ) 82 :انعام(

 ، باشند نياميخته) خدا با چيزي پرستش( شرك با را خود ايمان و باشند آورده ايمان كه كساني  « 
  ».هستند) حقيقت و حق راه( يافتگان راه آنان و ، است سزا را ايشان امان و امن

» به ياري برادرتان بشتابيد «  »دونكم اخاكم « : فرمود صپس از آن پيامبر: راوي گويد

تا مكان آب حمل كرديم و غسلش داديم و او را كفن كرديم و  ما هم او را: راوي گويد
آنگاه رسول خدا آمد تا جايي كه بر لبه قبر : راوي گويد. به سوي قبر حمل نموديم

  : ايستاد، و فرمود
  ١»احلدوا و ال تشقوا فان اللحد لنا و الشق لغرينا « 
  » .اي غيربسازيد و شكاف نكنيد چرا كه لحد براي ماست و شكاف بر 2لحد« 

                                                            
از دو طريق كه در هردوي آنها ضعفي  4/359و امام احمد  272ـ  271ة ص از ابن اسحاق در السير روايت )1

 .  ان، از جرير، اين روايت حسنٌ لغيره استذوجود دارد، از زا

   .مترجم. كردندشكافي است طولي كه در يك طرف قبر براي جسد حفر مي لحد )2



 

  :ها و عبرتهانكته

  .توحيد برترين اعمال، و كليد بهشت است ـ1
آن اين كه بخاطر عمل اندكي، پاداش  هاز جمل ،عظمت لطف و كرم اهللا تعالي ـ2

  .دهدفراواني مي
  .ها دارنداعمال بستگي به خاتمه ـ3
بابي را بنده اين است كه دنبال خير و اسباب نجات بگردد و كارها و اس هوظيف ـ4

چرا كه حجت خدا بر بندگانش قائم بر ارسال  ؛انجام دهد كه منتهي به نجات است
  .رسوالن است

حاصل  ـ از نسب يا وطنبا قطع نظر   ـايماني با صرف وارد شدن به اسالم  برادريِ ـ5
  .گرددمي
  .رسد كه روحش از بدنش جدا گرددعملش مي هتنها زماني انسان به نتيج ـ6
جويي به كافران و تقليد از آنها در هر چيزي از عادتهاي مخصوص آنها مشابهت  ـ7

  .باشدحرام است و از اين جمله است آنچه كه مربوط به تشييع جنازه و دفن آن مي
  

|   |   |  
  



 

  درس هشتاد و هشتم

  داستان مسلمان شدن يكي از قبايل مشركان

  

تمام  ،بوديم صل خداما در سفري همراه رسو: گويدمي اعمران بن حصين ـ133
شب راه رفتيم و در پايان وقتي كه خواب و استراحت براي مسافر از هر چيز ديگري 

  .خوابيديم ،تر است، توقف نمودهشيرين
. بيدار نشديم تا اينكه حرارت آفتاب ما را بيدار كرد )بعلّت خستگي ،هنگام صبح(

نفر چهارم حضرت عمر بن  و .اولين كساني كه بيدار شدند، فالن و فالن و فالن بودند
خوابيد، كسي او را بيدار عادت چنين بود كه وقتي مي صو در مورد پيامبر خطاب بود

دانستيم كه در خواب، چه چرا كه ما نمي. شدكرد، تا زماني كه خودش بيدار مينمي
هنگامي كه حضرت عمر بيدار شد و ديد كه چه  1.دهدروي مي صاتفاقي براي پيامبر

تكبيري گفت و صدايش را به   ـدرحاليكه مردي جدي بود   ـبراي مردم افتاده  اتفاقي
اينكه نمود تا گفت و صدايش را به تكبير بلند ميوي همچنان تكبير مي. تكبير بلند كرد

وقتي كه بيدار شد، مردم آنچه را كه برايشان اتفاق . شد رسول خدا با صداي او بيدار
» ! كنيد حركتاشكالي ندارد، « : فرمود صپيامبر. گذاشتندافتاده بود، با وي در ميان 

كاروان به راه افتاد، پس از طي مسافت كوتاهي توقف نمود، رسول خدا آب خواست و 
وضو گفت، سپس اذان گفته شد و آن حضرت نماز را اقامه كرد، پس از اتمام نماز 

                                                            
ترسيدند كه در آن وقت به او وحي شود و با بيدار آيد، ميدانستند كه از وحي چه براي او پيش مينمي يعني )1

 .  كردنش، وحي را قطع كنند



 

 صرسول خدا اي نشسته و در نماز شركت نكرده بود،مردي را ديد كه در گوشه
من نياز به غسل داشتم و : چرا در نماز جماعت شركت نكردي؟ گفت! اي فالني: فرمود

  ».با خاك تيمم كن، همين برايت كافي است« : فرمود صپيامبر. آب نبود
مردم از تشنگي نزد رسول خدا شكايت كردند، . كاروان دوباره به راه خود ادامه داد

»  !برويد آب پيدا كنيد« : حاب را صدا زد، و فرمودر از اصرسول خدا، علي و يكي ديگ
در راه زني را ديدند كه دو مشك بزرگ و پر از آب . آن دو نفر به جستجوي آب رفتند

ها را از آب: آن دو از او پرسيدند. كرد و خود نيز سوار بر آن بودرا بر شتري حمل مي
م، و از آنجا به سوي خانه ديروز همين موقع در محل آب بود: زن گفت ؟ايكجا آورده

 .با ما بيا: علي و همراهش خطاب به زن گفتند. به راه افتادم و مردمان ما اينجا نيستند
 ؟نامندهمان كسي كه او را بي دين مي: گفت ،صپيش رسول خدا: گفتند ؟كجا: گفت
  !پس حركت كن. آري، هماني است كه تو مد نظر داري: گفتند

) عمران. (آوردند و جريان را برايش تعريف كردند صداسرانجام او را نزد رسول خ
و از  ظرفي طلبيد صو رسول خدا زن خواستند كه از شترش پياده شوداز آن : گويد

سپس دهانه بزرگ مشكها را بست و . دهانه هر دو مشك، در آن ظرف، آب ريخت
و شترها و  دهانه كوچك آنها را باز كرد و به مسلمانان دستور داده شد كه، آب بنوشند

  .اسبها را نيز آب دهند

تمام كاروان آب نوشيدند و به شتران خود نيز آب دادند و در پايان به آن يك نفر كه 
آن زن همچنان ايستاده بود و آنچه را كه بر سر . جنُب بود آب دادند تا غسل نمايد

شيدن از سوگند بخدا كه آب ك: گويدكرد، راوي ميآوردند، نظاره ميمشكهاي آبش مي
پس از آن رسول خدا . ديديم كه مشكها پرتر از قبل بودمشكها تمام شد ولي ما مي



 

صحابه مقداري خرما و آرد را . آوري كننددستور دادند كه چيزي را براي آن زن جمع
آنگاه دوباره زن را سوار شتر . اي بستندآوري نمودند و آنها را در پارچهبراي او جمع

« : به او گفت صپيامبر. ياد شده را روي شتر و در جلوي او نهادندكرده، مواد غذايي 
ايم، اين پروردگار بود كه ما را داني كه ما چيزي از آب مشكهاي تو را كم نكردهمي

كه دير به نزد آنها بازگشته  حالي در. و آن زن به ميان اهل خود بازگشت» . سيراب نمود
انگيزي ديدم، در مسير راه، دو چيز شگفت: تچرا دير كردي؟ گف: از او پرسيدند. بود

آن شخص چنين . دين استنفر جلوي مرا گرفتند و پيش كسي بردند كه به قول شما بي
) زمين و آسمان(و چنان كرد و به خدا سوگند كه او بزرگترين جادوگر ميان اين و آن 

هاي اطراف كدهمسلمانان به ده) گويدراوي مي. (باشد است و يا پيامبر بر حق خدا مي
لذا روزي آن زن، به مردان . كردندبردند، اما به روستاي آن زن حمله نمييورش مي

آيا باز هم درباره اسالم شك . كنندمسلمانان عمداً به شما تجاوز نمي: طايفه خود گفت
روايت از . و ترديد داريد؟ سرانجام تمام مردم طايفه به پيروي از آن زن، مسلمان شدند

  1.و مسلمبخاري 

                                                            
اين حديث ) عربي(در رابطه با شرح الفاظ . و لفظ از بخاري است) 682(و صحيح مسلم ) 344(البخاري  صحيح )1

   .453ـ  449 /1و فتح الباري ابن حجر  192ـ  190/  5مراجعه كنيد به شرح مسلم نووي 



 

  :ها و عبرتهانكته

  .شود، از او رفع تكليف شده استتا زماني كه شخص خوابيده بيدار مي ـ1
مسلمان آب بدست نياورد يا نتواند آن را استعمال كند، تيمم از حدث فرد وقتي كه  ـ2

و براي او جايز است كه تيمم كند همانگونه كه شخصي كه . كنداكبر او را پاك مي
بدينگونه كه كف دستانش  ،كندتيمم مي )يعني بي وضو است(اصغر است داراي حدث 
  .كنداش و پشت كف دستهايش را مسح ميزند، سپس با آنها چهرهرا به زمين مي

يكي از اسلوبهاي كافران و منافقان در راستاي بازداشتن مردم از اسالم و از  ـ3
توصيف » عيب دار«مؤمنان را  گرفتند اين است كهياستقامت و پايداري بر آن بكار م

و ساحر » دين بي= صائبي « را به  صبه عنوان مثال بهترين خلق يعني پيامبر. كنندمي
  .اندو كاهن و غير اينها ملقب ساخته

 ،كسي كه با تيمم طهارت كرده در صورت وجود آب و توانايي او بر استعمال آن ـ4
  ).يعني وضو بگيرد(. ارت كندشود و الزم است كه با آب طهطهارتش شكسته مي

وجود دارد و در ارتباط با يكي از  صدر اين حديث يكي از داليل نبوت پيامبر ـ5
  .معجزات وي سخن رفته است

و برعكس . رفتار نيك و اخالق زيبا يكي از بزرگترين وسايل دعوت الي اهللا است ـ6
گاههاي بازداشتن بداخالقي و بد رفتاري بعضي از مسلمانان يكي از اسباب و خاست

رود بعضي از است به همين خاطر بيم آن مياهللا تعالي كافران از وارد شدن به دين 
روند و در آنجا معصيت نموده و كارهايي انجام مسلماناني كه به سرزمينهاي كافران مي



 

دهند كه در شأن مسلمانان نيست، بار گناهان افرادي را كه با اعمال و اخالق بد مي
  .به دوش بكشنداند، شدن به دين اسالم بازداشته وارداز  ،خود
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  درس هشتاد و نهم

  الضبي ةداستان مسلمان شدن بني جذيمه و عباد

  

خالد بن وليد را به سوي قبيله بني  صپيامبر: گويدمي بعبداهللا بن عمر ـ134
د كه بگويند اسلمنا خالد آنها را به اسالم دعوت كرد، آنها خوب ندانستن. جذيمه فرستاد

لذا ) يعني از ديني وارد دين ديگري شديم( 1صبأنا: بلكه گفتند) يعني مسلمان شديم(
و به هر يك از ما اسيرش  گرفتكشت و به اسارت ميها را ميخالد بن وليد همچنان آن

. آمديم و ماجرا را برايش بازگو كرديم صداد تا اينكه نزد پيامبر اكرمميرا تحويل 
خدايا من از كار خالد نزد تو اعالم « : خدا دستش را بلند كرد و دوبار فرمودرسول 

  2.روايت از بخاري» . كنمبرائت مي
من به قصد غزوه : گويدمي احميد بن هالل به نقل از عباده بن قرض الضبي ـ136

وقتي كه به . هاي اهواز رسيدم، صداي اذاني را شنيدمحركت كردم تا اينكه به نزديكي
شما برادران : اي اي دشمن خدا؟ گفتمچرا آمده: وي آنها آمدم، آنها مرا ديدند، گفتندس

                                                            
صابيء در اصل كسي است كه دنيش را ترك كرده و به دين ديگري تحول يافته است و به همين خاطر مشركان  )1

و به  چرا كه او دين قريش را ترك گفته دادندناميدند و او را بدان مورد عيب جويي قرار ميمي» صابيء« پيامبر را 
   .پيوسته بوددين اسالم 

 .)4339(البخاري  صحيح )2



 

آيا چيزي را كه : گفتم. كشيمتو را مي: تو برادر شيطان هستي، گفتند: گفتند 1؟من نيستيد
چه چيزي را از تو قبول : كنيد؟ گفتنداز من قبول كرد، شما از من قبول نمي صپيامبر

به حالت كافري خدمت رسول خدا رسيدم، و گواهي دادم كه هيچ من : كنيم؟ گفتم
با شنيدن اين سخن . فرستاده خداست صخدايي جز اهللا وجود ندارد و محمد

اما ) يعني كاري با من نداشت. (و راه مرا بازگذاشت) مرا مسلمان تلقي كرد( صپيامبر
  2.خوارج او را كشتند

  :ها و عبرتهانكته

باشد و اگر در اجتهاد خود اشتباه كرد، از او مي بخشيدنيانده اشتباه امير و فرم ـ1
  .شودقصاص گرفته نمي

زه ي اشتباه آميز آنها نباشد، مبارچه آنها با هركس كه بر طريقه ؛گمراهي خوارج ـ2
يكي از  .كشتندنمودند و در صورت توان او را ميو او را كافر تلقي مي كردندمي

هاي گمراهي آنها تك روي در نظر و انديشه همراه با كم بزرگترين اسباب و خاستگاه
تعلم قرار  هبه همين خاطر بر نوباوگان و دانش اندوزاني كه در مراحل اولي. علمي بود

ور شدن در مسايل اجتهادي مانند مسايل تكفير و غير آن دارند، الزم است كه از غوطه
 هسخن دهند كه به درج ايد دادخودداري نمايند و فقط عالماني در مورد اين مسايل ب

  .انداجتهاد رسيده

                                                            
 هشما برادر ديني من نيستيد، چرا كه او مسلمان است و آنها هم مسلمان هستند، و آن جماعت از فرق يعني )1

 .  كردندكشتند و به عنوان كافر حساب ميبود، مياي كه كسي را كه بر روش آنها نميخوارج بودند، فرقه

 .  و اسنادش صحيح است) 1193(از ابن قانع  روايت )2



 

كسي كه شهادت حق را بر زبان آورد، در حقيقت مال و خونش محفوظ و مصون  ـ3
است مگر به حق اسالم، روي اين حساب، نه تنها كشتن او جايز نيست، بلكه نبايد با 

  .اعمال هيچ اذيتي در بدن يا ناموس يا مالش، به او تعرض نمود
  
  

   ||   |  
  



 

  درس نود

آن وقت كه مسلماني در ميدان جنگ داستان مسلمان شدن يكي از مشركان 

  شمشيرش را باالي سرش گرفت

  

 ادر زمان فتنه ابن زبير، جندب بن عبداهللا بجلي :گويدصفوان بن محرز مي ـ136
  . كسي را دنبال عسعس بن سالمه فرستاد

از ياران و برادرانت را جمع كن تا  تعدادي ):عسعس پيش او آمد و جندب به او گفت(
  1.با آنها حرف بزنم

 حالي وقتي كه آنها جمع شدند، جندب در. عسعس هم پيكي را به سوي آنها فرستاد
سخنتان را : جندب گفت. دار زرد رنگي بر تن داشت، پيش آنها آمد كه جامه كاله

وقتي كه آنها . ر گرفتندتا اينكه دوباره سخن گفتن را از س. نشكنيد و به آن ادامه دهيد
من پيش : اش را از سرش برداشت و گفتمشغول حرف زدن شدند، جندب كاله جامه

ولي به (براي شما نقل كنم،  ص خواهم حديثي از پيامبرام در حاليكه نميشما آمده
جماعتي را به سوي قومي از  صپيامبر: 2)كنم نظرم آمد كه آن را براي شما تعريف

- و آنها رودر روي هم قرار گرفتند، وقتي كه يكي از مردان مشركان مي مشركان فرستاده

                                                            
يان ابن زبير و بني اميه بدين جهت دنبال آن جوانان فرستاد تا آنها را پند دهد م در وقت اختالف جندب حضرت )1

 .  حذر بدارد، بررفتاي كه بيم وقوع آن ميو آنها را از فتنه

 .105 /2صحيح مسلم اثر نووي  شرح )2



 

و . كشتكرد و او را ميخواست يكي از مردان مسلمان را بكشد، به سوي او حمله مي
و براي . يكي از مردان مسلمان هم از غفلت مرد مشركي استفاده كرد و به او حمله برد

  .استما تعريف كردند كه او اسامه بن زيد بوده 
ولي  .ال اله اال اهللا: هنگامي كه شمشيرش را بر آن فرد مشرك باال گرفت، آن فرد گفت

در ( صحاضر شد و پيامبر صبه خدمت پيامبر )جنگ(پيام آور . اسامه او را كشت
از او سؤال كرد و او در ضمن بازگويي وقايع جنگ، به مسئله آن ) مورد اوضاع جنگ
» چرا او را كشتي؟ « : امه را فرا خواند و از او پرسيداس صپيامبر. مرد هم اشاره كرد

و . (و فالن و فالن را كشته بود مسلمانان را به درد آورده) قلب( !اي رسول خدا: گفت
وقتي كه شمشيرم را ديد، . و من هم به او حمله كردم) اسامه نام چند نفر را ذكر كرده

پس « : فرمود  صاو را كشتي؟ پيامبر آيا باز هم: ال اله اال اهللا، رسول خدا گفت: گفت
اي رسول : اسامه گفت 1»آيد؟ كني وقتي كه ميدر روز قيامت با ال اله اال اهللا چكار مي

پس در روز قيامت با ال اله اال اهللا « : فرمود صپيامبر! خدا براي من طلب آمرزش كن
« : گفتاين نمي چيزي بيشتر از صپيامبر: راوي گويد» آيد؟ كني وقتي كه ميچكار مي

  2.روايت از مسلم» آيد؟ كني هنگامي كه در روز قيامت ميبا ال اله اال اهللا چكار مي

  :ها و عبرتهانكته

هايي و فتنهاز افتادن در دام شرارتها  ـهر يك بر حسب خويش  ـمردم  ،الزم است ـ1

                                                            
ال اله اال اهللا، در حاليكه : چگونه كسي را كشتي كه گفت: كه به تو گفته شودچه حرفي داري كه بزني وقتي  يعني )1

 .297 /1المفهم . خون او شرعاً ـ با گفتن اين جمله ـ حرام شده است

    .، و مسلم است)4269(و اين روايت داراي شاهدي از حديث اسامه در نزد بخاري ) 97(مسلم  صحيح )2



 

ها و شرارتها  دام فتنهو نبايد منتظر بمانيم تا در . حذر داشته شوندبر رود،كه بيم آنها مي
  !چرا كه پيشگيري بهتر از درمان است ؛گرفتار آيند آنگاه برويم نصيحتشان كنيم

 ،اندو نصيحت آنها به افرادي كه بيم آن داشته حرص صحابه به دعوت الي اهللا ـ2
و به همين خاطر جندب عالقمند بود كه آن  .اعتقاد يا عملي مخالف شرع انجام دهند

يا . خوارج را پيدا نمايند هترسيد كه آنها رأي و عقيديحت كند گويي ميجوانان را نص
اي كه بين در زمان فتنه  ـترسيد كه آنها در اين جنگي كه ميان مسلمانان روي داده مي

  .شركت كنند ـابن زبير و بني اميه روي داد 
د و نيت و اي را آشكار كند، بايد از او پذيرفته گردكسي كه عالمت حسنه و نيكي ـ3

ها و باطنها باخبر است، اگرچه باطنش بايد به آن خدايي واگذار شود كه از همه نيت
در دل  ،قراين و داليلي در دست باشد كه نشان دهد او خالف آنچه را كه ظاهر كرده

  .دارد
كار خود را توجيه  اگرچه قاتل ،بزرگي و سنگيني حرام بودن قتل مسلماني به ناحق ـ4

  .گمان برد كه بر حق استه و و تأويل كرد
  

|   |   |  



 

  درس نود و يكم

  داستان مسلمان شدن تميم داري و داستان جساسه

  

به فاطمه دختر قيس، خواهر : گويدمي) انداز شعب هم(عامر بن شراحيل شعبي  ـ137
: ضحاك بن قيس كه يكي از نخستين زناني بود كه به مدينه هجرت كرده بود، گفتم

اي، براي من بازگوي، بشرطي كه آن را فقط از رسول شنيده صاز پيامبرحديثي را كه 
  .خدا روايت كني و به كس ديگري نسبت ندهي

: من هم گفتم. كنميخواهي حديث بشنوي، باشد، برايت تعريف ماگر مي: فاطمه گفت
با ابن مغيره ازدواج كردم، او در آن زمان : او گفت !برايم تعريف كن خواهم،آري مي

انجام داد زخمي  صدر اولين جهادي كه با پيامبر. كي از بهترين جوانان قريش بودي
وقتي كه بيوه زن ) خواهد فضايل ابن مغيره را بيان كندفاطمه با بيان اين مطلب مي(شد، 
و مرا ) نزد من آمد(عبدالرحمن بن عوف همراه با تني چند از ياران رسول خدا  1شدم،

كارش اسامه بن زيد مرا براي خدمت صف پيامبراز آن طر. خواستگاري كرد
من احبني فليحب « : فرموده است  صپيامبر :گفتمخواستگاري كرد و من با خودم مي

با من  صوقتي كه پيامبر»  .هركس مرا دوست دارد، اسامه را دوست بدارد«  »اسامه 

. ي در بياورخواهمرا به ازدواج هركسي كه مي. اختيار من با شماست: صحبت كرد، گفتم

                                                            
 .  حفص بن مغيره بيوه شده استبعد از طالق ابو عمر بن  او )1



 

و ام شريك يك زن انصاري توانگري  1»پيش ام شريك برو« : فرمود صآنگاه پيامبر
آمدند و و و ميهمانها پيش او مي كردش را خيلي در راه خدا خرج ميبود كه اموال
  .روم باشد، مي :گفتم. شدندميهمان او مي

ترسم كه  رد، من ميام شريك خيلي ميهمان دانه نرو، چرا كه «  :فرمود صبعد پيامبر
آنگاه آن جماعت چيزي را از تو . چادرت از سرت بيفتد يا ساقهاي پايت نمايان گردد

  »  !عبداهللا بن عمرو ابن مكتوم برو ،اتاما پيش پسر عمه. ببيند كه تو آن را دوست نداري
 :داد كهام را سپري كردم، مؤذن رسول خدا ندا در ميهوقتي عد. من هم پيش او رفتم

و با رسول خدا نماز  ي شركت در نماز عيد به مسجد رفتممن هم برا »ةجامع ةالصال«

وقتي كه رسول . من در صف زنان بودم كه پشت سر صف مردان قرار داشت. خواندم
« : خنديد، فرمودنمازش را به پايان برد، بر روي منبر نشست در حاليكه مي صخدا
دانيد كه شما را براي آيا مي« : سپس فرمود» .س در جايي كه نماز خوانده بنشيندهرك

من شما را جمع « : گفت. خدا و رسول او داناتر هستند: گفتند» ام؟ چه جمع كرده
ري ام كه تميم داام كه تشويق كنم يا بترسانم بلكه به اين خاطر شما را جمع كردهنكرده

و درباره مسيح . و مسلمان شده است كه مردي مسيحي بوده، حال آمده و بيعت كرده
ام، كامالً مطابقت و دجال سخني براي من گفته، كه با آنچه كه من براي شما گفته

همراه با سي نفر افراد ضعيف و جذام گرفته، سوار بر : او به من گفته. همخواني دارد
                                                            

اين سخن را قبل از اينكه خواستگاران به سراغ او بيايند، به او گفته، يعني بعد از آنكه طالق گرفت و  صپيامبر) 1
  .اش را سپري كندخواست كه عده

نكن  يعني عجله(خودت سبقت نگير، « : اش به او گفتدر وقت عده صدر اين سخن تقديم و تأخير است و پيامبر
 .)1480(چنانكه در روايت ديگر مسلم روشن است » ) .ات تمام بشودو بگذار عده



 

امواج دريا طوري بود كه مجبور شديم يك ماه در دريا باقي . يك كشتي دريايي شدم
اي در آن دريا پناه برديم و كشتي را به لنگرگاه آن جزيره نزديك جزيرهسپس به . بمانيم
يم و وارد آن جزيره تتا وقتي كه غروب شد، سپس در يك قايق كوچكي نشس. كرديم
- نمي. ناگهان با جانداري كه داراي موهاي پرپشت و زياد بود، برخورد كرديم. شديم

واي بر تو، تو : گفتيم. بود پرموكه توانستيم جلويش را از عقبش تشخيص دهيم از بس 
اي جماعت، پيش آن : جساسه چيست؟ گفت: گفتيم. من جساسه هستم: كيستي؟ گفت

جريان شما مشتاق ) شنيدن(قرار دارد، برويد، چرا كه او شديداً به   1مرد كه در آن دير
  .است

كه  وقتي كه به ما گفت مردي در آنجا هست، از آن موجود ترسيديم )راوي گويد(
  .اي باشدشايد عفريته

ناگهان ديديم در . لذا سريعاً حركت كرديم، تا اينكه وارد آن خانه شديم) راوي گويد(
شده و شديداً بسته  ساني به قد بلندي او نديده بوديمآن انساني است كه تا به حال ان

اي بر و: گفتيم. پاهايش در آهن بود قوزكو از زانو تا  دستش به گردنش بسته شده. بود
بگوئيد، شما كي هستيد؟ . بزودي جريان مرا خواهيد دانست: تو كي هستي؟ گفت! تو

آن مرد   ـو جريان خود را برايش تعريف كرديم  ـما مردماني از عرب هستيم : گفتيم

                                                            
- گرفته شده است سپس به جايي كه راهبان مسيحي و يهودي در آن عبادت مي) خانه(در اصل لغت از الدار  دير )1

و . آمده است) دير :هماد( كنند، شهرت يافته است بخصوص اگر در صحراها و بيابانها باشد چنانكه در معجم البلدان
 .  است» خانه « آيد كه مراد از آن در اينجا چنين بر مي



 

- درباره چه چيزي از آن خبر مي: گفتيم. به من خبر دهيد 1درباره خرماي بيسان: گفت

: دهد؟ گفتيمپرسم آيا ثمره ميخرماي آن از شما مي) اندرخت(در مورد : خواهي؟ گفت
به من خبر  2باره درياچه طبريهدر: گفت. است كه ديگر ثمره ندهد نزديك: آري، گفت

آيا در آن مكان آبي وجود : خواهي؟ گفتاز چه چيزي از آن خبر مي: دهيد؟ گفتيم
درباره : گفت. آن برودنزديك است كه آب : گفت. داراي آب فراواني است: دارد؟ گفتيم
آيا در آن چشمه آب است؟ : در چه موردي؟ گفت: به من خبر دهيد، گفتيم 3چشمه زغر

آري، داراي آب : كنند؟ گفتيمو آيا اهالي آنجا، با استفاده از آب آن چشمه كشاورزي مي
در مورد : گفت. كنندفراواني است و اهالي آنجا، با استفاده از آب آن، كشاورزي مي

                                                            
كيلومتر و از جنين  36كيلومتر از بيت المقدس دور است و از نابلس  127. يكي از شهرهاي فلسطين است بيسان )1

از آنجا بيرون كردند و آن شهر ميالدي يهوديان آن را اشغال كردند و ساكنان عرب آن را  1948در سال . كيلومتر 33
معجم بلدان : نگا. و صدها شهروند يهودي را در آن اسكان دادند. را ويران كردند، و سپس دوباره آن را ساختند

شهري در اردن در غور  :بيسان« : آمده است 1/527و در مجمع البلدان  218، 217فلسطين اثر محمد شراب ص 
ام در حاليكه را چندين بار ديده شود و آنو به كثرت درختان خرما توصيف ميشامي است ميان حوران و فلسطين 

هاي ظهور دجال است و آن شهر، شهري و اين يكي از نشانه. امغير از دو درخت خرماي بي ثمر چيز ديگري نديده
    ». اهالي آنجا در اثر شدت گرماي آنجا، گندمي رنگ و مو فرفري هستند. گرمسير و وبازده است

 .ـه1387به كوههاي جواالن كه در سال اردن است و اين درياچه جداً  هدرياچه جزئي از گذرگاه رودخان اين )2
و در نزديكي اين . قوم لوط بود هو گفته شده كه اين درياچه جايگاه دهكد. توسط يهوديان اشغال شد، نزديك است

و غير آن، به آن شهر ) گانهفرهنگهاي سه(حديث  ةثثالالدرياچه، شهر طبريه واقع است كه طبراني مؤلف معاجم 
 1948و يهود در سال  ه طبريه دور استاردن در درياچ هرودخان هكيلومتر از دهان 20و اين شهر . منسوب است

، معجم بلدان 4/42االنساب اثر سمعاني  :نگا. ميالدي آن را اشغال كردند، و ساكنان مسلمان آن را بيرون راندند
   .499 فلسطين ص

   .431ص معجم بلدان فلسطين :نگا. شوداي است كه در ساحل درياي ميت جنوب شرقي واقع ميآن چشمه )3



 

از مكه خارج شده و در : كه چكار كرده؟ گفتيم مبر آن بيسوادها به من خبر دهيدپيا
پيامبر : آري، گفت: اند؟ گفتيمآيا عرب با او مبارزه كرده: گفت. يثرب اقامت گزيده است

بر اعرابي كه از او پيروي نكرده و او را حمايت و  صكه پيامبر: چه كرد؟ گفتيمبا آنها 
: گفت. آري: آيا اينطور است؟ گفتيم: گفت. ب و ظاهر شده استاند، غالدوستي نكرده

-بر ميو من درباره خودم به شما خ. اما اين براي آنها بهتر است كه از او اطاعت كنند

و نزديك است كه به من اجازه داده شود كه ظهور كنم و  هستم) دجال(من مسيح. دهم
شب در آنجا باقي  20مگر اينكه د مانباقي نمي) و شهري(گردم هيچ دهكده در زمين مي

هروقت كه بخواهم وارد . اندمانم، غير از مكه و مدينه، كه آن دو بر من قدغن شده مي

گذارد كه  د و نمينآيمييكي از آن دو شوم، ماليكه شمشير از نيام كشيده به پيشواز من 
آنها  هايي است كه ازو بر روي هر سوراخ و شكاف آنجا، ماليكه. وارد آن شوم
  .كنندمحافظت مي

« : كه رسول خدا عصايش را به منبرش زد، گفت حالي در: فاطمه دختر قيس گويد
» .ت، مدينه پاك است، مدينه پاك استمدينه پاك اس«  »ة, هذه طيبة, هذه طيبةهذه طيب

تعريف (آري : اصحاب گفتند» ام يا نه؟ آگاه باشيد آيا من اين را براي شما تعريف كرده«
سخن تميم داري از اين حيث برايم جالب واقع افتاد كه « : فرمود صپيامبر) ايدكرده

ام، كامالً مطابقت دارد دجال و مدينه و مكه براي شما گفته هديدم با مطلبي كه من دربار
خير، بلكه از طرف . كه او در درياي شام يا در درياي يمن است )اين قسمت(مگر 

  » .. .كندظهور مي كند، از طرف شرقمشرق ظهور مي
اين حديث را از رسول : فاطمه بن قيس گويد. و با دستش به طرف مشرق اشاره كرد



 

  1.روايت از مسلم. امحفظ كرده صخدا
  :ها و عبرتهانكته

 صو مقدم داشتن كساني كه پيامبر صمحبت زنان صحابه نسبت به رسول خدا ـ1
  .را دوست دارند كساني كه خود آن زنان آنها آنها را دوست دارد بر

  .كرم و بخشش زنان صحابه ـ2
بدنش از جمله صورت و ساقهايش را از مردان  ههم ،بر زن مسلمان واجب است ـ3

  .بيگانه بپوشاند

به مصلحت امتش؛ زيرا امتش را از هر چيزي كه  صحرص و عالقه شديد پيامبر ـ4
از مسيح دجال بر  باعث زيان و ضرر به آن است، برحذر داشته است از جمله امتش را

  .حذر داشته و اوصافش را براي آن بيان كرده تا آن را بشناسند و از آن دوري جويند

بيان ضعف مسيح دجال و اينكه هم اكنون موجود و بسته شده است و داراي وقت  ـ5
 هاو مردم را در بوت هبوسيلاهللا تعالي كه در آن خارج خواهد شد و مشخصي است

  .دادآزمايش قرار خواهد 
  .حمايت خدا از مكه و مدينه ـ6
اي كه دعوت حقانيت او را تقويت بر شخص دعوتگر الزم است از هر امر يا حادثه ـ7

كنند، واضح و  اگرچه حقي كه به سوي آن دعوت مي .بخشد، استفاده كندو تصديق مي
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او  هاي دعوت زودتر به دعوترود كه طرفچرا كه با اين كار، اميد مي ؛آفتابي باشد
  .پاسخ دهند و ايمانشان تقويت گردد



 

  درس نود و دوم

  كه داراي گردنبندي چرمي بود چرده هداستان زني سي

  

عايشه . داشتاي در صحن مسجد سياه پوست، خيمه زني: گويدمي لعايشه ـ141
- كه سخنش را تمام مي يگفت و هنگامآمد و در كنار ما سخن مياو پيش ما مي: گويد

  :گفتكرد، مي
 اال انه من بلده الكفر انجـاين  و يوم الوشاح من اعاجيب ربنا

نم ولي بايد شكر خدا ك ،هاي پروردگار ما بوداز شگفتي ،روز گم شدن آن زيور قرمز«
  ».كه مرا از ديار كفر نجات داد
من : گويد ؟و روز وشاح چيست: خواند، عايشه به او گفتوقتي كه زياد اين شعر را 

خردسالي از آن قبيله  هآنگاه دختر بچ. آنها مرا آزاد كردند. بايل عرب بودمكنيز يكي از ق
از (و  گردنبند از گردن او افتاد. ون شدرنگي داشت، از خانه بيركه گردنبند چرمي سرخ

و گمان برده بود كه گوشت است، به سمت  گوشت خوار كه آن را ديده هيك پرند )قضا
مرا  .امآنها مرا متهم كردند كه آن را دزديده. خود برد آن پايين آمد و آن گردنبند را با

درحاليكه آنها دو  ،شكنجه دادند، كار بجايي رسيد كه خواستند عورتم را بازرسي كنند
 هبردم، ناگهان آن پرندرو برم را گرفته بودند و من در آن سختي و محنت بسر مي

آنها هم آن . اال به پايين انداختاش پيدا شد و آن گردنبند را از بكلهگوشت خوار سر و 
اين همان چيزي است كه مرا به سرقت آن متهم نموديد، در : را برداشتند و من گفتم

  .گناه هستمصورتيكه من از آن بري و بي



 

  1.بخاري روايت از. بعد از آن، آن زن به خدمت رسول خدا رسيد و مسلمان شد

  :ها و عبرتهانكته

بيدن در مسجد به هنگام نياز براي مردان و نيز براي زنان جواز بيتوته كردن و خوا ـ1
بعضي از فقها از اين حديث چنين برداشت . اگر موجب فتنه نشود و مسجد آلوده نگردد

اند كه در صورتيكه زن حائضه مسجد را آلوده نكند، جايز است كه وارد مسجد كرده
  2.شود
ه بارها و بارها تكرار شده و در اين روايت از يكي از حوادث سخن رفته است ك ـ2

  . دهدسيماي ظلم اهل جاهليت را به افراد مظلوم و مستضعف نمايش مي
  ـدر اثناي وقوع جرمي كه فاعل آن مشخص نيست  ـدليل جايز نيست كسي بي ـ3

  .مورد اتهام يا تعزير قرار بگيرد
ي جاهليت است يكي از كارها ،هيچ دليل و مدركي اتهام زدن به افراد ضعيف آنهم بي

كه اسالم آن را حرام ساخته است و بسياري از افراد فاسق به بعضي از افراد خير و 
خواهند خود را زنند كه با اين اتهامات، يا مياصالح طلب اتهاماتي ناروا و بي پايه را مي

پاك و بي عيب نشان دهند يا اينكه ذاتاً نسبت به آنها كينه توز هستند و چندان دل 
از آنها ندارند، چنانكه در بسياري از اوقات شاهد هستيم كه اين افراد به آمران به خوشي 

بينيم افراد عوام و جاهل كه زنند و چه بسيار كه ميمعروف و ناهيان از منكر تهمت مي
آيند اين تهمتها را اشاعه و اند يا بعضي از افراد كينه توز ميفريب اين آقايان را خورده
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و گاهي به اذيت و ناراحتي افراد خيرخواه و اصالح طلبي كه به آنها  دهندگسترش مي
نزديك به اين چيزي بوده كه براي جريج عابد . كنندميت زده شده است، اقدام تهم

در بني : اند كه او گفتامام احمد و بخاري و مسلم از ابوهريره روايت كرده. روي داد
را براي خود ساخت و در  1اياو صومعه. اسرائيل مردي عابد وجود داشت به نام جريج

يك زن . يك روز بني اسرائيل بحث عبادت جريج را به ميان آوردند. آن عبادت نمود
سازم اگر شما بخواهيد، او را در دام خودم گرفتار مي: بدكاره كه در ميان آنها بود گفت

ن پيش جريج آمد گويد آن ز. خواهيممي ،آري: گفتند )كنميعني او را دچار معصيت مي(
لذا آن زن خود را در . و خود را در اختيار او نهاد، اما جريج هيچ توجهي به او نكرد

آن زن از آن . ادداختيار چوپاني نهاد كه گوسفندانش را به اصل صومعه جريج پناه مي
از : بچه از كيست؟ گفت اين پسر: اي را به دنيا آورد، گفتندو پسر بچه چوپان باردار شد

اش پايين بيايد، آنگاه آنها نزد جريج آمده و از او خواستند كه از صومعه. يج استجر
: جريج گفت. اش را نابود ساختندكتك زدند و صومعه آنها او را. جريج هم پايين آمد
آنگه او اين پسربچه را  ،ايتو با اين زن بدكاره زنا كرده: كنيد؟ گفتندچرا اين كار را مي
جريج : گويد. جاستبيا، همين : گفتند ؟كجاست آن پسربچه: گفت .بدنيا آورده است

برخاست و نماز خواند و دعا كرد، سپس به سوي آن پسربچه بازگشت و انگشتي به او 
: دهم اي پسر بچه، بگو ببينم پدرت كيست؟ گفتتو را به خدا سوگند مي: زد و گفت

ريدند و به سوي جريج پ با شنيدن اين سخن، بني اسرائيل. من پسر آن چوپان هستم
                                                            

گزينند و ساختماني است مانند مناره كه عابدان مسيحي به منظور عبادت اختصاصاً در آنجا اقامت مي صومعه )1
 "يرد"شد تا عابدان بتوانند از مردم جدا شوند و فاصله بگيرند و صومعه معموالً در جايي دور از آبادي ساخته مي

 .  شدناميده مي



 

  .سازيمتو را از طال مي هصومع: و گفتند شروع كردند به بوسيدن او
  1.من نيازي به اين ندارم، آن را همچون گذشته از گل و الي درست كنيد: گفت

. باشدوجوب عدالت و حرام بودن ظلم مي ؛يكي از مهمترين قواعد و احكام شرعي ـ4
و  بايد عادالنه با آنها تعامل كرد هم برابر هستندمردم، چه فقير و چه ضعيف، با 

و اين ويژگي . حرام است ـبه ناحق  ـكوچكترين اذيت و ناراحت كردن هر يك از آنها 
ي ن از اديان تحريف شده و سازمانهابزرگ شرعي كه دين خدا در پرتو آ هعظيم و قاعد

بسياري از مردم وارد دست انسان جدا شده و امتياز يافته است، باعث شده كه  هساخت
اين در حالي است كه در . دين اسالم شوند، چنانكه در داستان اين زن مشاهده گرديد

وارد اسالم  در هند و غيره ـتماماً  ـاين عصر هم مردمان زيادي بلكه شهرهاي زيادي 
كاري دستاند كه اسالم سرشار از عدالت است و اديان منحرف و اند چون ديدهشده

آكنده از ظلم و  ،داري و غير اينها مانند بودايي و نظام سرمايه زمانهاي انسانيشده و سا
  !كشي است حق
چنانكه  ،ظاهر خواهد ساخت ـاگرچه كافر باشد  ـگناهي مظلوم را اهللا تعالي بي ـ5

و قبالً داستان جريج عابد و سخن گفتن آن كودك شيرخوار . براي اين زن روي داد
  .و، بيان شدگناهي امبني بر بي

شود شود، باعث ميبسياري از مشاكل و گرفتاريهايي كه دامنگير بعضي از مردم مي ـ6
اهللا تعالي و  است چنانكه براي اين زن حاصل شد كه خير كثيري شامل حال آنها شود

                                                            
و ) 2550(و مسلم  )3436(لفظ از آن اوست و بخاري  و 308 ـ 307 /2گفته شد روايت از امام احمد  چنانكه )1

 .  اسناد امام احمد صحيح است



 

  :فرموده است

 m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹l )19 :نساء(  
  ».بدهد قرار فراواني خوبي و خير آن در خداوند و ايدبي بدتان چيزي از بسا چه كه زيرا« 
  
  

|   |   |  
  



 

  درس نود و سوم

  )هان ايران يكي از فرمانده( 1داستان مسلمان شدن هرمزان

  

ابوموسي، هرمزان را به همراه من پيش عمر بن : گويدمي اانس بن مالك  ـ 139
را خواسته  افرستاد؛ چرا كه هرمزان  داوري و حكميت حضرت عمر اخطاب

   2.بود

وقتي كه او را به خدمت عمر آوردم، عمر شروع كرد به سخن گفتن با او، : انس گويد
او  !حرف بزن: عمر به او گفت: راوي گويد. دادولي هرمزان هيچ جوابي به او نمي

-مانم يا مرا مييعني آيا زنده مي( ؟آيا سخن شخصي زنده يا سخن شخصي مرده: گفت

هرمزان  )كنديعني چيزي تو را تهديد نمي(رف بزن اشكالي ندارد ح: عمر گفت )كشي
تا زماني كه خدا دست ما را در مورد شما باز  ـحال ما و شما  !اي جماعت عرب :گفت

كرديم و گرفتيم و شما را تبعيد مياينگونه بود كه ما شما را به بردگي مي ـگذاشت 
ما هيچ راهي براي تحقير و  ،)كمك كرديعني شما را (زماني كه اهللا با شما همراه شد 

  . شكست شما نداشتيم

                                                            
مخضرمان ) او را كه جزو مخضرمان است(اگرچه صحابي نبود، ولي نويسندگان كتابهاي مربوط به صحابه  هرمزان )1

   .كنند، من هم در اين باره، از آنها پيروي نمودمكتابهاي مربوط به صحابه ذكر مي را، در ضمن

از اين قرار است كه هرمزان وقتي كه توسط مسلمانان در شهر تستر مورد محاصره قرار گرفت، زماني  جريان) 2
د او حكم و قضاوت حاضر شد تسليم آنها شود كه آنه حاضر شوند او را تحويل عمر بدهند و حضرت عمر در مور

   .در روايت طويلي اين ماجرا را ذكر كرده است) 15660(نمايد، چنانكه ابن ابي شيبه 



 

پشت سرم  !اي امير مؤمنان: گفتم ؟گويي اي انستو چه مي: عمر گفت: رواي گويد
اين  ،اگر او را بكشي. را به جاي گذاشتم )سپاه هرمزان(قدرت بزرگ و تعداد فراواني از 

و اگر او را زنده باقي  )كشته نشوند تا(افراد از زنده ماندن نا اميد شده، خواهند جنگيد 
  .شوندطمع حاصل نموده و تسليم مي )عفو مسلمانان(آن جماعت نسبت به  ،بگذاري

بن ثور را  ةمجزأكه او براء بن مالك و ) دانيمگر نمي! (شرم كن! اي انس: عمر گفت
  .كشته است

هيچ : فتممن گ: انس گويد. بعد از آن، عمر گويي خواست او را بكشد: انس گويد
»  .اشكالي ندارد !حرف بزن«  :چرا كه شما به او گفتي ؛راهي براي كشتن او وجود ندارد

-را مجازات مي براي اين حرفي كه زدي يا بايد شاهدي بياوري يا اينكه تو: عمر گفت

  .از خدمت او خارج شدم: انس گويد. كنم
) در اين ارتباط(ه را كه من ديدم كه او هم آنچ. با زبير بن عوام برخورد كردم) در راه(

وي نزد عمر آمد و به سان من گواهي : گويد. ام، به خاطر سپرده استبه خاطر سپرده
و او هم مسلمان  كردآنگاه عمر، هرمزان را رها . داد كه عمر چنين حرفي را گفته است

  1.مستمري ساليانه تعيين كرد )از بيت المال(شد و عمر براي وي 

                                                            
افراد زير اين دو . او قرار داد هو آن پول را بعنوان مستمري هر سال ا از بيت المال مسلمين به او دادپولي ر يعني )1

، )15661(و در التاريخ ) 15249(بن ابي شيبه در الجهاد ، ا317شافعي در مسندش ص  :اندروايت را استخراج كرده
، قاضي اسماعيل بن اسحاق، و )2670(سعيد بن منصور در باب قتل األساري ) 305، 304(ابو عبيد در االموال 

، آمده و از طريق آن حافظ در 3/584 ة، و االصاب275 /6اسماعيل بن جعفر در فوائدش چنانكه در فتح الباري 
 



 

عمر مردم را براي جهاد با مشركان به شهرهاي بزرگ : گويدمي /جبير بن حيه ـ140
-در مورد اين جنگهايم از تو نظر خواهي مي: عمر گفت. هرمزان مسلمان شد. فرستاد

بلي، مثال جنگ و مثال كساني كه دشمنان مسلمانان هستند مانند : هرمزان گفت 1كنم
و گر يكي از بالهايش بشكند، با دپس ا. بال و دو پا دارد اي است كه يك سر و دوپرنده

- و اگر بال ديگرش هم بشكند، با دو پا و سر، بلند مي شودپا و يك بال و سر، بلند مي

پس كسري، سر . رونداما اگر سرش بشكند، پاها، بالها و سرش، همه از بين مي. شود
يد تا مانان دستور دهبه مسل 2.باشد ك بال است و فارس بال ديگر آن مياست و قيصر ي
  .بروند به سوي كسري

تر ما را فرا خواند و نعمان بن چه تمام آنگاه عمر با جديت هر: جبير بن حيه گفت
سپس به راه افتاديم تا اينكه به سرزمين دشمن  .مقرن را بعنوان نماينده ما تعيين نمود

 .مواجه شديم ،آنجا با فرماندار كسري كه با چهل هزار تن بيرون آمده بود .رسيديم

                                                                                                                                                       
كه آن را و اسنادش صحيح است، و روايت از بخاري درصحيحش بصورت مختصر و بصورت تعليقي 3/484التعليق 

 .11باب  ةداند، در الجزي مسلم مي

عمر در مورد حمله به فارس و « : خوانيم، آمده است، مي6/264روايت ابن ابي شيبه چنانكه در فتح الباري  در )1
يعني حمله به كداميك از آنها «  :ابن حجر در فتح الباري گفته است»  .رداصفهان و آذربايجان با هرمزان مشورت ك

دهد كه منظور اين است كه حضرت عمر در مورد جهات مخصوصي از وي نظرخواهي و اين نشان مي. را شروع كند
س اين سخن بر اين اسا. كرده، و هرمزان اهل آن مناطق بوده و بهتر از ديگران از چند و چون آنها خبر داشته است

كه در حديث اين باب آمده است، جاي گفتگو » سر كسري است و بال قيصر است و بال ديگر فارس است (هرمزان 
تر و اين با روايت ابن شيبه كه اولي» فارس امروز، سر و دو بال است «  :و طبري آن را چنين روايت كرده. دارد

 »  .. .است، همخواني دارد و موافق است

   .فوق مراجعه شود هحاشي به )2



 

  .يكي را بفرستيد تا با او سخن بگويد: مترجمي برخاست و گفت
ما گروهي از عرب : گفت ؟شما كه هستيد: گفت .بپرس ،خواهيهرچه مي: مغيره گفت

از شدت گرسنگي پوست . ايمهستيم كه به شدت گرفتار شقاوت و بدبختي بوده
پوشيديم و سنگها و مي ،مكيديم و لباسهاي مويي و پشميخرما را مي هحيوانات و هست

ها برديم كه پروردگار آسمانها و زميندر اين حالت بسر مي. كرديمدرختان را عبادت مي
از ميان ما به  ،شناسيمپيامبري را كه پدر و مادرش را مي  ـتعالي ذكره و جلّت عظمته  ـ

با شما  پروردگار ماست به ما دستور داد كه هآنگاه پيامبر ما كه فرستاد. سوي ما فرستاد
پيامبر ما پيام پروردگار ما را به ما  .بجنگيم تا تنها خدا را عبادت كنيد يا جزيه بدهيد

رود كه هرگز نعمتهايي مانند آن را كسي رسانيد كه هريك از ما كشته شود به بهشتي مي
  1.روايت از بخاري. بر شما حكومت خواهد كرد ،و هركس از ما زنده بماند. نديده است

  :و عبرتهاها نكته

و  ،در مقابل دشمنانشان ذليل و خوار بودند ،عربها قبل از آنكه مسلمان شوند ـ1
 ،گرفتند و به علت شرك عرب و پراكندگي آنهاها آنها را به بردگي ميها و روميايراني

 ،ها دين بهتري داشتندها از ايرانيالبته رومي. كردندحكومت مي ،بر بسياري از بالد آنها
  .همگي بر گمراهي بودنداگرچه 

شئونات خود پياده  هوقتي كه عربها به اسالم تمسك كردند و احكام آن را در هم ـ2
اهللا تعالي همانگونه كه  ،آنها را بر دشمنانشان ياري و پيروزي داداهللا تعالي  ،كردند

                                                            
 .)3159(البخاري  صحيح )1



 

  :فرموده است

 m  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l )7 :محمد(  
 را گامهايتان و) گرداند مي پيروز دشمنانتان بر و( كند مي اريي را شما خدا ، كنيد ياري را خدا « 

  »  .) بخشد مي استقرار را بارتان و كار و( دارد مي استوار

در مقابل زماني كه مسلمانان از دينشان دوري گزيدند و بر معصيتهاي خدا جرأت پيدا 
 ،اين عصر و در .خداوند از نصرت آنان در ارتباط با دشمنانشان دست كشيد ،كردند

خداوند  ،اندرا ناديده گرفته و با آن مبارزه كردهاهللا تعالي چون بسياري از مسلمانان دين 
در نتيجه دشمنان آنها را شكست داده و به . دشمنانشان را بر آنها مسلط نموده است

  .اندذلت كشانده
  :اهللا تعالي فرموده است .وجوب رعايت عدالت حتي با دشمنان ـ3

 m ¤  £  ¢ ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥ l 
  )8 :مائده(

 دادگري كه كنيد دادگري .نكنيد دادگري) ايشان با( كه ندارد آن بر را شما قومي دشمنانگي و« 
 از دوري براي وسيله بهترين و تقوا به راه ترين كوتاه و( نزديكتر پرهيزگاري به) دشمنان با ويژه به(

  ».است) خدا خشم

اي كه  هي يا تجربهل معرفت و افراد با تجربه در ارتباط با آگاالزم است كه با اه ـ4
دارند مشاوره و تبادل نظر صورت بگيرد و البته اين در صورتي است كه اميد 

  .خيرخواهي از آنان برود
فضل و منت اهللا تعالي بر اين امت با فرستادن اين پيامبر گرامي است كه هركس از  - 5



 

عزت و سربلندي دنيا و آخرت را  ،سعادت ،م بردارداو طاعت كند و در مسير او گا
  .بدست آورده است

  .فضل شهادت در راه اهللا تعالي  - 6
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