
 

   »1 » : صفحه   

 
 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د
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م 6028  اگست  62  :تاریخ نشر   

 
کردی وفا  چونکه در عهد خدا     

 از  کرم  عهدت  نگهدارد  خدا

گوشدار« اوفوبعهدی » گوش نه   

آید  زیار« اوف عهدکم » تا که   

الدینموالنا جالل »  »    

 

 

 

از یکطرف و کفار مکه از  « ص» اکرم  مسلمین تحت رهبری حضرت نبی  در سال ششم هجرت میان

مشهور  صلحنامه حدیبیه   که به شد   حدیبیه صلحنامه ای امضاء در موضع مشهور به   طرف دیگر

. است  

پس  مکه   مردم؛ صلحنامه مزبور را با کمال دقت رعایت میکردند ولی  مسلمانان تعهدات و مقررات 

باتفاق مسلمین برای  «  ص» و پیغمبر خدا   بنقض آن پرداختند  نموده عمآل  از چندی با آن مخالفت

از   گرفت صورت   در برابر مسلمین  مکه  مردم  که از طرف تنها مقاوتی  کردند و فتح مکه حرکت 

که آنه پس از یک   بود بن ابی جهل   بن امیه و عکرمه صفوان   زیر فرماندهی ی طرف عدهء کوچک

از  ج صد خروقب  و عکرمه  و صفوان  شدند  متفرق شکست و مشرکین  مختصر درهم   زد و خورد

. گریختند از مکه  ،حجاز  



 

   »2 » : صفحه   

 « ص» آنحضرت   در نزد  داشت از صفوان  صفوان آشنایی در قدیم با   که ( رض )عمیر بن وهب 

نظر   صرف  از مجازات صفوان( ص  ) یحضرت نب . شد واقع  شفاعت کرد و شفاعتش مورد قبول 

. فرمود  

رفت و او   صفوان  مکه نزد  بخارج بود برای رسانیدن این مژده   عمیر که شفاعت صفوان را نموده

.آسوده به مکه مراجعت نماید داد که مورد عفو واقع شده است و پیشنهاد کرد که با خاطر را اطالع   

 

:صفوان گفت  

.صادر کند  مرا  شد امر قتل بر من مسلط  بعد از اینکه  که پیغمبر شما  من می ترسم   !ای عمیر              

 

: عمیر جواب داد  

ترا   بعد از اینکه نیست و پیغمبر خدا   اصآل پردازی در اسالم ، حیله بازی و دروغ  مطمئن باش که 

! نخواهد رسانید  دیگر بتو آسیبی ؛  عفو فرمود  

 

چنین  ، شرفیاب شد «  ص»  بحضور آنحضرت  صفوان مطمئن شد و بمکه باز گشت و بعد از اینکه

: گفت  

. داده ای که تو بمن امان   داده است اطالع   دوست تو عمیر بن وهب بمن ، (ص ) ای دمحم   

 

: فرمود «  ص» رسول خدا   

.وهب راست میگوید عمیر بن  

 

: صفوان گفت  

و در صورتیکه آنرا پسندیدم   کنم بدقت مطالعه  تا در بارهء اسالم  مهلت می دهی   بمن  آیا دو ماه

. شوم  مسلمان  

 

: آنحضرت فرمود  

صفوان مرخص شد و هنوز میعاد مهلت منقضی نشده بود که بازگشت . من بتو چهار ماه مهلت میدهم 

. گروید  رغبت به اسالمو با کمال میل و   

  

**** 

جالب ادامه دارد اتیحکا نینشر ا سلسله  

 

www.24sahat.com 

 

 

بازگشت به صفحه اصلیـــ       www.said-afghani.org 
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